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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 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความ

รู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 

ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพุทธศาสนา

  นอกจากนี้ มจร ได้เกี่ยวข้องกับอาเซียนมาน้ันมานาน โดยสมัยก่อนน้ัน ได้มีคณะ

อาคเนย์ศึกษาใน มจร มีบุคลากรคนส�าคัญ คือ ท่าน ศ.พิเศษ จ�านงค์ ทองประเสริฐ ผู้เป็น

เหมือนสัญลักษณ์ทางการศึกษาด้านอาเซียนศึกษาของ มจร และปัจจุบันนี้ มจร เป็นสถาน

ศึกษาที่มีความโชคดีอยู่ในตัว เพราะแทนที่เราจะไปหาอาเซียนเท่านั้น แต่อาเซียนเข้ามา

หาเรา เพราะมีนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจ�านวนมาก และยัง

มีลูกศิษย์ลูกหาของ มจร ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว ถือว่า มจร ได้สร้างบุคลากรไว้ในภูมิภาค

น้ี และยังมีสถาบันสมทบของ มจร ที่อยู่ในอาเซียนอีก 3 แห่งคือ 1) มหาปัญญาวิทยาลัย 

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์  

3) วิทยาลัยพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ การจัดท�าโครงการ ผลิตต�าราและฐานข้อมูลทาง

วิชาการและวิจัยทางด้านพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยการ

ด�าเนินการ เพื่อตอบรับต่อวิสัยทัศน์ที่จะให้มหาจุฬาฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา

นานาชาติ ผู้ที่มีส่วนในการผลิตต�าราและจัดฐานข้อมูลคร้ังนี้ ในการจัดการศึกษาจ�าเป็นต้อง

มีหนังสือคู่มือ เพื่อเป็นสื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะอาเซียนศึกษา 

ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของคณะกรรมการด�าเนินงานและผลิตต�ารา และ

ฐานข้อมูล ที่ได้รับร่วมกันประกอบกรณียกิจอันเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ด้วยอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ทุกท่านจงผลิตงานด้านนี้ออกมาเรื่อยๆ 

และจงปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย จงบรรลุประโยชน์โสตถิผล สมปรารถนาทุกประการ

 
(พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.) 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค�านิยม

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานท่ี

จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การ

จัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการงาน

อาเซยีน รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกบัส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอืน่ๆ ใน

ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 จากภารกิจที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้จัดท�าโครงการ

ผลิตต�าราและฐานข้อมูลวิชาการ รวมทั้งการวิจัยทางพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 

ทั้งน้ี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตต�าราทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่คณาจารย์ 

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ 

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ารา 

และเพื่อบริการทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ ให้เชื่อมโยงเชิง

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และ

สังคมส่วนรวม

 บดันี ้ศนูย์อาเซยีนศกึษาได้ผลิตต�าราและฐานข้อมลูเล่มทีห่นึง่ชือ่ว่า "พทุธศาสนา 

ในอาเซียน" โดยคณาจารย์ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้มีความรู้ด้านอาเซียน โดยเฉพาะ

พุทธศาสนา การน�าเสนอผลงานดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ปัญญาของ

พุทธอาเซียนสู่สาธารณะ ต่อไป

 ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนส�าคัญแห่งความมุ่งม่ันทุ่มเทและเสียสละแรงกาย

แรงใจผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท�าให้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ต่อยอด 

ผลงานอีกมากมาย โดยเฉพาะในภาคสนามทีท่กุท่านจะต้องท�าวจิยั ค้นคว้า หาองค์ความ

รูม้าจดัท�า และขอเป็นก�าลงัใจให้กับคณะท�างานและคณะกรรมการท่ีเขียนทุกท่าน ในการ

ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

(พระราชวรเมธี)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
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ค�านิยม 

 วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ได้เปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย

มีเป้าหมายหลักของการรวมตัวกัน จ�าแนกเป็น 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) โดยที่ทั้งสาม

เสาหลักมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ท้ังด้านการบริหารและการ

จัดการศึกษา และเสาหลักที่สามเป็นเสาหลักที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพุทธศาสนา 

แก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู ้ และความร่วมมืออันดีระหว่าง

พุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ รวมท้ังเพื่อธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

จัดการศึกษาทางพุทธศาสนา และจากเสาหลักที่ได้ก�าหนดไว้นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-

กรณราชวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ที่มีสถานะ

เทียบเท่ากับคณะหรือสถาบัน เพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ในด้านวิชาการด้านอาเซียนศึกษาน้ัน มจร ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนข้ึนมา เพื่อจะเป็นศูนย์ 

เรียนรู้ ด้านพุทธอาเซียนศึกษา เพื่อช่วยพัฒนา สร้างเสริม สนับสนุนการด�าเนินการของ

ประชาคมอาเซียนให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการด้านอาเซียน 

เพ่ือต่อยอดให้มีการผลิตต่อไป ขออนุโมทนาชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ ที่ช่วยกันผลิต

หนังสือเล่มนี้ 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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พระพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับเป็นพันๆปี พร้อม
กับชาวเอเชียในดินแดนต่างๆ พระพุทธศาสนาแม้จะมี 2 ลักษณะ คือ พระพุทธ
ศาสนาแบบตัวบทท่ีเน้นพระไตรปิฎก หลักค�าสอน หรือพระพุทธศาสนาแบบด้ังเดิม 
และพระพุทธศาสนาแบบบริบท ท่ีเน้นการผสมผสานกับสังคมวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือ
ถิ่นเดิมที่พระพุทธศาสนาเข้าไป ซึ่งมีความเป็นมายาวนานตราบเท่าปัจจุบันได้เข้าไป
ยังดินแดนต่างๆ ท่ัวท้ังเอเชีย ท้ังเอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชีย
เหนือ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตน และได้เผยแผ่เข้าไปยังดินแดนอ่ืนๆ นอกเอเชีย

ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
จัดท�าโครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการ และการวิจัยทางด้านพระพุทธ
ศาสนาในอาเซียน นั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิตต�าราและฐานข้อมูล
ทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ
บุคคลท่ัวไป ท้ังแวดวงวิชาการและสังคมท่ัวไป เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ารา 
เพื่อบริการวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เชื่อมโยงวิชาการและ
วิชาชีพรวมท้ังเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วน
รวม ในประชาคมอาเซียน

 โครงการน้ี ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม (ปี พ.ศ.2559):

  พระพุทธศาสนาในอาเซียน เล่ม 1 (แบ่งตามยุค)

  พระพุทธศาสนาในอาเซียน เล่ม 2 (แบ่งตามประเทศ)

  ฐานข้อมูลอินโฟกราฟฟิค (ASEAN Infographic)

  เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

  การวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

ค�ำน�ำ 
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ในหนังสือเล่มนี้ ผู ้เขียนใช้ชื่อว่า พระพุทธศาสนาในอาเซียน เป็นชื่อหนังสือ 

โดยมีความว่า พระ น�าหน้า ส่วนในเนื้อหาผู้เขียนจะใช้ ค�าว่า พุทธศาสนา โดยไม่

ใส่ค�าว่า พระ ในแต่ละบทและเนื้อหา เพ่ือให้หนังสือมีความกระชับแต่ยังยกย่องอยู่ 

ส�าหรับหนังสือ พระพุทธศาสนาในอาเซียน มุ ่งน�าเสนอประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาในอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เน้นการอธิบาย
พระพุทธศาสนาในอาเซียนโดยก�าหนดตามกรอบเวลาท่ีเป็นยุคสมัย เร่ิมต้ังแต่ 
พระพุทธศาสนาในอาเซียน พระพุทธศาสนายุคสุวรรณภูมิโบราณ พระพุทธศาสนายุค
เถรวาทอินเดีย พระพุทธศาสนายุคมหายานและฮินดู พระพุทธศาสนายุคการเข้ามา
ของลังกาวงศ์ พระพุทธศาสนายุคการเข้ามาของอิสลาม พระพุทธศาสนายุครัฐจารีต 
พระพุทธศาสนายุคอาณานิคม พระพุทธศาสนายุครัฐเอกราชหรือรัฐชาติ พระพุทธ
ศาสนายุคก�าเนิดอาเซียน และพระพุทธศาสนายุคการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนว
โน้มอาเซียน ส่วนที่ 2 แบ่งตามประเทศ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พระพุทธศาสนา
ในประเทศลาว พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ 
พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ และพระพุทธศาสนาในประเทศบูรไน 

 หนังสือเล่มนี้ผลิตขึ้นโดยคณะกรรมการเขียนประจ�าบท ซึ่งประกอบด้วย
นักเขียนชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีรู ้ภาษาไทยทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนเนื้อหา
ในงานเขียนทางศูนย์อาเซียนขอให้ผู้เขียนแต่ละบทรับผิดชอบในเนื้อหาสาระเอง และ
ลิขสิทธิ์ในการน�าเสนอ ทางศูนย์อาเซียนศึกษามีหน้าท่ีประสานงาน รวบรวมเพ่ือเป็น
รูปเล่ม จึงขออนุโมทนาทุกท่านในส่วนการด�าเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ีสนใจพระพุทธศาสนาในอาเซียนต่อไป

   

           คณะด�าเนินงานโครงการ
                    ตุลาคม 2560
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เล่ม 1 

พระพุทธศำสนำในอำเซียน

 Buddhism in Asean

[แบ่งตำมยุค]
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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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พุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาของโลกและเป็นศาสนาแห่งโลก (world 
religions) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเฉพาะในดินแดนทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย
ใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง และโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผ่านจาก
มาตุภูมิแห่งชมพูทวีปไปยังดินแดนต่างๆ ที่อยู ่นอกดินแดน ปัจจุบันพุทธศาสนาได้
รับความนิยมในประเทศตะวันตกมากขึ้นตามล�าดับ เพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีการบีบ
บังคับทางกฎหมาย หรืออาญาทางแผ่นดิน และมีอิสรภาพในการเลือกนับถือ ไม่ใช่
ความรุนแรงเน้นสันติภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์แม้มีความต่างทางเผ่าพันธุ ์ เชื้อชาติ 
สีผิว พุทธศาสนาส่งผ่านหลักค�าสอนหรือพุทธธรรมที่สร้างความสันติสุขให้กับโลกที่
ปราศจากสงครามและความขัดแย้งหลายพื้นที่ ในประวัติศาสตร์ศาสนาที่ยาวนาน
นั้นปรากฏไม่เคยมีการก่อสงครามในนามพระพุทธเจ้า หากจะมีการท�าสงครามที่เป็น
ชาวพุทธ ก็เพียงเพื่ออ้างความชอบธรรมในชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ดินแดนของตน แต่คน
เหล่าน้ันไม่เคยอ้างความชอบธรรมในนามพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันว่า พุทธ
ศาสนาสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติมาอย่างยาวนานทุกพ้ืนที่ของโลกที่พุทธ
ศาสนาแผ่เข้าไป ไม่เว้นแม้แต่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปัจจุบัน 

พุทธศาสนา 
 ศาสนาทั้งหลายล้วนอุบัติขึ้นเนื่องมาจากความหวาดกลัว จากปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ จากความหวาดกลัวต่อส่ิงท่ีมองไม่เห็นหรือส่ิงเหนือธรรมชาติหรือ 

บทที่ 1: บทน�ำพุทธศำสนำในอำเซียน
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พระเป็นเจ้า เกิดจากความกลัวต่อภัยสงคราม กลัวต่ออาญาทางบ้านเมืองที่บีบบังคับ
ด้านกฎหมายให้ต้องนับถือ สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนาจึงมีที่มาจากความกลัวที่
แตกต่างกัน ส�าหรับพุทธศาสนาเหตุผลท่ีเกิดมาจากความไม่รู้ (อวิชชา) ในสิ่งท่ีเป็น
จริง ตามที่เป็นจริง โดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์ที่ท�าไมต้องประสบทุกข์ ความไม่
สบายกาย ไม่สบายใจ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ท�าให้เจ้าชายพระองค์หนึ่งต้ังค�าถาม
เพื่อจะมุ่งแสวงหาความจริงของชีวิต พุทธศาสนาจึงอุบัติข้ึนไม่ใช่จากความเกรงกลัว 
แต่เกิดเพราะสิ่งท่ีเรียกว่า ความทุกข์ยากของมนุษยชาติ การตระหนักรู ้ทั้งความ
ทุกข์ระดับปัจเจกบุคคล ท่ียึดมั่นในตัวตนและความทุกข์ยากของสังคมท่ียึดม่ันต่อ
ระบบชนชั้นวรรณะอย่างแรงกล้า พระองค์จึงเสียสละคร้ังย่ิงใหญ่ที่จะค้นหาทางดับ
ทุกข์ด้วยพระองค์เอง ยอมเสียสละความสุขสบายทางกายและอ�านาจทางบ้านเมือง 
เพื่อออกผนวชและแสวงหาธรรม แทนท่ีจะแสวงหาอ�านาจ ผลประโยชน์เศรษฐกิจ 
การเมือง อย่างที่คนทั้งหลายนิยมกัน พระองค์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติแม้จะตามความนิยม
ของนักบวชสมัยนั้น คือการทรมานร่างกาย ท�าให้กายได้รับความทุกข์ทรมานล�าบาก 
แต่สิ่งที่ปฏิบัติก็ไม่เป็นผล จึงถือทฤษฏีหลักการใหม่ คือทางสายกลาง มุ่งปฏิบัติจน
พระองค์พ้นทุกข์เป็นเบ้ืองต้นคนแรก จึงได้พระนามว่า พุทธ คือ ผู้รู้ ผู้ต่ืน และผู้เบิก
บาน ใช้เวลาวิจัยปฏิบัติทดลองด้วยพระองค์เองเป็นเวลานานถึง 6 ปี และเผยแผ่ผล
วิจัยการค้นคว้าหรือค�าสอนของพระองค์เป็นเวลานานถึง 45 ปี นับแต่พุทธศาสนา
อุบัติขึ้น และส่งต่อไปยังผู ้คนหลายกลุ่มหลายชนชั้นและหลายชาติพันธุ ์เพื่อให้เกิด
สันติสุขแก่พหุชน 

 ค�าว่า พุทธศาสนา ประกอบด้วยค�าหลัก 2 ค�า คือ พุทธะ กับ ศาสนา พุทธะ 
แปลว่า ผู ้รู ้ ผู ้ตื่น ผู ้เบิกบาน ศาสนาแปลทับศัพท์ ค�าสอน แปลว่า ค�าสอนของผู้รู ้  
ผู้ตื่นแล้ว และผู้เบิกบาน ในตะวันตก ใช้ค�าว่า Buddhism เป็นภาษาอังกฤษ แสดง
ถึงพุทธศาสนาในแง่มุมของชาวตะวันตกที่หมายถึง ลัทธิ ระบบความเชื่อของพุทธ
เจ้า เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ยุคล่าอาณานิคม โดยเฉพาะในเอเชียใต้ อินเดียและศรีลังกา
นั้น น�าความฉงนสนเท่ห์และความน่าค้นหามาให้ประเทศเจ้าอาณานิคม ซึ่งภายหลัง
มีขบวนการศึกษาเชิงพื้นที่และจารึกโบราณคดีเพราะอยากรู้และตอบสนองการบูรพา
ศึกษา ท�าให้เกิดการจัดต้ังสมาคมศึกษาและค้นคว้าพุทธศาสนาอย่างจริงจังทั้งด้าน
โบราณคดี การอ่านจารึก ต�ารา ซึ่งเป็นอักษรเก่าโบราณ น�าความเปลี่ยนแปลงมาสู่
พุทธศาสนาในประเทศอินเดียและพุทธศาสนาในหลายพื้นที่ กระทั่งมีการฟื้นฟูอย่าง
จริงจังหลังจากหายไปเป็นเวลาพันปีในดินแดนมาตุภูมิ
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จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จะเห็นว่า พุทธศาสนามีอิทธิพลในอินเดีย
กระทั่งมุสลิมขึ้นมามีอ�านาจ แม้พุทธศาสนาในมาตุภูมิอินเดียสมัยมุสลิมครอง
ความยิ่งใหญ่เกือบ 700 ปีจะเป็นยุคเส่ือมและมืดมิด จนไม่มีใครเอ่ยพระนามของ
พระพุทธเจ้า ดวงอาทิตย์แห่งพุทธศาสนาดับแสงลงที่อินเดีย แต่ก็กลับส่องสว่างยัง
ดินแดนนอกอินเดีย เอเชียตะวันออกไกล จีน เกาหลี ญี่ปุ ่น ทิเบต มองโกเลีย และ
บางพื้นท่ีของรัสเซีย ศรีลังกา รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พุทธศาสนาเข้ามามี
บทบาทและมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานเหมือนดินแดนมาตุภูมิไม่
ขาดสาย ตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีป โบราณผ่านการจารึกที่แผ่นหิน พงศาวดาร
และวรรณกรรมทางศาสนา ยุคการเข้ามาของลังกาวงศ์ ยุคการเข้ามาของศาสนา
อิสลาม การแผ่ขยายของอารยธรรมจีน การเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกพร้อม
การล่าอาณานิคม และยุครัฐชาติ จนกระทั่งยุคร่วมสมัย อารยธรรมโลกาภิวัตน์ พุทธ
ศาสนาในดินแดนน้ีได้ส่งอิทธิพลหลายด้านต่อวิถีชีวิต บ้านเมือง ความคิด และศิลป
วัฒนธรรมของผู ้คนชาวอาเซียน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และความมั่นคง 
รวมท้ังด้านสังคมวัฒนธรรมของอาเซียน ควบคู่กับประวัติศาสตร์ชาติอาเซียน กล่าว
ว่า หากจะพูดถึงชาติอาเซียนของการนับถือศาสนาหลัก 3 ศาสนา คือ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมีประวัติศาสตร์ควบคู่มาต้ังแต่ยุคสุวรรณภูมิ
โบราณ ตราบเท่าปัจจุบัน

 ค�านิยามของพุทธศาสนาในหลากหลายบริบท: การให้ค�านิยามของพุทธ
ศาสนาแตกต่างกันบนพื้นฐานของการให้ค�าอธิบายบนศาสตร์ที่หลากหลาย ในแง่
ประวัติศาสตร์ การนับถือ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง องค์ประกอบทางพุทธ
ศาสนา และอีกหลากหลายตามประเภทการให้ค�านิยาม

พุทธศาสนา-พัฒนาการทางประวัติศาสตร์: พุทธศาสนาในฐานะเป็น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ยุคแรก พุทธศาสนาสมัยพุทธกาลยุค
ต้นหรือดั้งเดิม (Early Buddhism) ยุคที่ 2 พุทธศาสนาเชิงจารีต (Traditional 
Buddhism) มี 3 รูปแบบ คือ 1) พุทธศาสนาเถรวาท/หีนยาน 2) พุทธศาสนา
มหายาน 3) พุทธศาสนาวัชรยาน/ตันตรยาน ลักษณะนี้ล้วนมีที่มาจากอินเดีย ซ่ึง
แบ่งยุคสมัยท่ีจะกล่าวข้างหน้า ยุคท่ี 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 พุทธศาสนาถือว่าเผยขยายไปยังดินแแดนต่างๆ ของโลกในปัจจุบันซ่ึงมี
วัตถุธรรมและศาสนบุคคล รวมทั้งชาวพุทธอยู่ทุกมุมโลก พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
ในหลายพื้นท่ีและเส่ือมลงในหลายพื้นท่ีเช่นกัน ปัจจุบันพุทธศาสนาได้รับความนิยม
ในหมู่ปัญญาชนของโลกตะวันตก มีการจัดต้ังสมาคมทางพุทธศาสนา วัด ศูนย์พุทธ
ศาสนาปรากฏข้ึนมากมาย มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทาง
ตะวันตก มีการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานในแบบพุทธเพิ่มมากขึ้น และการปรับให้เหมาะ
กับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยใหม่จนเป็นพัฒนาการทางสังคมที่เป็นกระแส 100 ปีท่ีผ่าน
มาเริ่มต้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19 

 พุทธศาสนา-ผู้นับถือแบ่งตามผู้เข้าถึง มี 2 ลักษณะ:

 1) พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (popular Buddhism) พุทธศาสนาลักษณะ
น้ีเน้นที่ชาวบ้านตามจารีต (บุญ-พิธีกรรม-ประเพณี) หรือถึงขนาดมีการกล่าวว่า เป็น
ชาวพุทธตามทะเบียนบ้าน เป็นการนับถือสืบๆ กันมาตามแบบของบรรพบุรุษคร้ังก่อน 
เน้นการประกอบพิธีกรรม การรวมกลุ่ม การแสดงพลังทางความเชื่อความศรัทธาของ
กลุ่มของตนผ่านศูนย์กลางผู้ท�าพิธี รวมทั้งเป็นลักษณะของชาวบ้านที่ยังคงปฏิบัติตาม
กรอบของพุทธศาสนา คือ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา นั่นคือ การใส่บาตร 
การเคร่งครัดในศีล 5 และศีล 8 รวมท้ังการเจริญภาวนาปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนา
ตามโอกาส สมัยน้ีกล่าวถึงชาวพุทธท่ีเป็นฆราวาสทั่วไป หากกล่าวถึงพระสงฆ์ คือผู้
ที่ปฏิบัติตามจารีตครั้งโบราณเป็นสายเคร่งจารีต ไม่ยอมเปล่ียนแปลงอะไรง่ายๆ โดย
ยึดถือตามครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อกันมาทั้งพิธีกรรมและข้อประพฤติปฏิบัติต่างๆ 
เรียกว่า วงศ์ เช่น กัสสปวงศ์ อุบาลีวงศ์ สยามวงศ์ ลังกาวงศ์ และโสณุตตรวงศ์ 

 2 )  พุทธศาสนาส�าหรับนักวิชาการหรือป ัญญาชน ( intel lectual 
Buddhism) เป็นลักษณะของปัญญาชนคนมีการศึกษาเป็นหัวก้าวหน้า ไม่เน้นกรอบ
ประเพณี วัฒนธรรมเดิม แต่เน้นการประยุกต์ใช้กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการศึกษาสมัยใหม่ท่ีเน้นวิจัย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการตีความที่เหมาะกับบริบททาง
สังคมด้วยการให้ค�าอธิบายแบบใหม่ ลักษณะนี้ได้รับความนิยมจากคนรุ่นสมัยใหม่
หรือชาวตะวันตกส่วนมากที่หันมานับถือพุทธศาสนาจากการตีความใหม่ การน�า
เสนอแบบใหม่ให้เหมาะกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยไม่ทิ้งหลักการ



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

7

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

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�าส่ังสอน ในส่วนพุทธศาสนาแบ่ง
เป็น 2 ลักษณะ คือ ธรรมะและวินัย พระธรรมซ่ึงประกาศเป็นค�าสอนท่ีเน้นแสดงให้
เห็น ชี้ให้ทราบ ไม่มีลักษณะบังคับ หรือมีอาญาที่เป็นบทลงโทษ เหมาะส�าหรับคน
ทั่วไป ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนพระวินัยเป็นข้อปฏิบัติที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม 
เป็นลักษณะข้อบังคับ มีบทลงโทษ ไม่ใช้ส�าหรับคนทั่วไป แต่เป็นข้อถือปฏิบัติส�าหรับ
บรรพชิตหรือนักบวชเท่าน้ัน 

 3) ศาสนบุคคล (religious persons)–สาวกหรือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม
หรือนับถือตามข้อท่ีสองซึ่งเป็นของพระศาสดา ข้อที่หนึ่ง ดังนั้น ข้อที่ 3 นี้สัมพันธ์
กับข้อที่ 1 พระพุทธ ข้อท่ี 2 พระธรรม และข้อที่ 3 พระสงฆ์ ในอีกความหมายหนึ่ง
คือ พุทธบริษัท 4 ที่เป็นศาสนบุคคล ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท้ังนักบวชภิกษุ ภิกษุณี 
และสามเณร สามเณรี และคฤหัสถ์ ฆราวาสผู้ครองเรือน รวมทั้งมีการจัดต้ังองค์กร 
สมาคม มูลนิธิ ตามลักษณะของชาติบ้านเมืองที่ปรากฏ เช่น มหาเถรสมาคม หรือ
องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ล้วนสัมพันธ์กับบริบทของ
บ้านเมือง สังคมท่ัวไป

 4) ศาสนสถาน-สถานวัตถุ (religious places & objects)–สิ่งของ สถานที่
ตัวแทนทางศาสนาท่ีเป็นศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถานวัตถุที่สื่อถึงจิตวิญญาณ
ของศาสนา ที่แสดงออกผ่านกาลเวลา และเน้นย�้าถึงความเป็นศาสนาผ่านสถานที่ 
อาคาร วัตถุ ในทางพุทธศาสนา มีวัดวาอาราม เจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้น

5) ศาสนพิธีกรรม/เทศกาลทางศาสนา (religious rites & festivals)–การ
ประกอบพิธีท่ีเป็นสิ่งรวมคนให้มาพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัน เวลา สถานที่ก�าหนด
หมาย ทั้งนี้อาจผ่านเทศกาล วันส�าคัญทางศาสนาที่ก�าหนดขึ้นมา ประกอบด้วยผู้คน
ที่มีจุดหมายเดียวกันเพื่อแสดงออกในทางพุทธศาสนา แม้ในศาสนาแบบเดิมไม่ได้มี
พิธีกรรมเหมือนศาสนาท่ัวไป เช่น การท�าพิธีอุปสมบท การท�าพิธีทางศาสนา วันเกิด 
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พิธีแต่งงานหรือ ฌาปนกิจศพ 

 6) ศาสนสัญลักษณ์ (religious symbolism)– 
สัญลักษณ์ทางศาสนาที่แทนค่าสิ่งที่เป็นนามธรรมปรากฏในรูป
แบบรูปธรรม ผ่านการประดิษฐ์สร้างและวิธีการให้ค�าอธิบาย
ท่ีแตกต่างกัน อันมาจากหลักค�าสอนและแนวคิดต่างๆ ในพุทธ
ศาสนา มีพุทธสัญลักษณ์ ประกอบด ้วย พุทธบาท พุทธรูป  
พระไตรปิฎก คัมภีร์ทางศาสนา พระสงฆ์มีจีวร ต้นโพธ์ิ ดอกบัว 
และอ่ืนๆ ท่ืถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา

พุทธศาสนาแบ่งตามตัวบทหรือคัมภีร์และบริบททาง

สังคมวัฒนธรรม: พุทธศาสนาตามตัวอักษรและบริบททางสังคม-
วัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ:

1) พุทธศาสนาตามตัวบทคัมภีร์/ตัวอักษร (Doctrinal 
Buddhism/ Textual Buddhism)–เน้นตัวคัมภีร ์ตีความตามตัวอักษรเท่านั้น  
ไม่เน้นบริบท บางครั้งน�าไปสู ่การเคร่งคัมภีร์ มองสิ่งที่นอกเหนือจากความคิดตน 
ถูกต้องทุกอย่าง เหมือนพราหมณ์เคร่งคัมภีร์พระเวท จะไม่ยอมให้ใครมาเรียนรู้  
ผู ้ที่เคร่งคัมภีร์เน้นตัวคัมภีร์ก็จะยึดตัวคัมภีร์ โดยเฉพาะพระไตรปิฎก ในเถรวาท 
มีพระไตรปิฎกฉบับบาลี

2) พุทธศาสนาตามสังคมวัฒนธรรม/บริบท (Socio-cultural Buddhism/
Contextual Buddhism)–พุทธศาสนาแบบนี้จะเน้นที่สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงบางคร้ัง
มีการตีความว่า ศาสนาเป็นวัฒนธรรมเน้นต่อการเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาท่ีเป็นค�า
สอนในพระไตรปิฎก ลักษณะน้ีเกิดข้ึนภายหลังมีการผสมผสานกับสังคม วัฒนธรรม 
ความเชื่อท้องถิ่นที่พุทธศาสนาแผ่เข้าไป เช่น เข้าไปในอาเซียน ก็ผสมผสานกับความ
เชื่อเรื่องผี เร่ืองวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติ (animism/animatism/
supernaturalism) ดั้งเดิม เข้าไปในจีนผสมผสานกับเต๋า ขงจ้ือ เข้าไปในญี่ปุ่นผสม
กับชินโต และเข้าไปในทิเบตก็ผสมกับศาสนาบอน/เพิน/ชามซึ่งเป็นศาสนาพื้นถิ่นของ
ทิเบตกลายเป็นศาสนาพุทธทิเบต (Tibetan Buddhism) ซึ่งเป็นลักษณะพุทธศาสนา
แบบวัฒนธรรม สังคม พุทธศาสนาเข้าไปในประเทศท้องท่ีไหนมีลักษณะกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นเป็นลักษณะเด่นของพุทธศาสนา แม้กระทั่งเข้าไปในตะวันตก 
บางคนเห็นพุทธศาสนาดีก็หันมานับถือ แต่ยังนับถือศาสนาของตนกระทั่งมีบางพวก
ถึงกล่าวว่า ตนเป็นท้ังพุทธและคาทอลิก ใช้ค�าว่า พุทธลิค ผสมกันระหว่างชาวพุทธผู้

คัมภีร์ใบลานของแต่ละสาย
จารีตมีลักษณะทางกายภาพ
ท่ีแตกต่างกัน แต่มีส่วนประ
กอบหลักๆ คือ ผ้าห่อ สาย
สนอง ไม้ประกับ และฉลาก
หนังสือใบลาน (Colophon)
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นับถือพุทธศาสนากับ ชาวคาทอลิกเรียกตนเองว่า Bulics (นับถือพุทธกับคาทอลิก) 
และบางพวกนับถือศาสนายิวจึงเรียกตัวเองว่า จูบู (Jubu) ผสมกันระหว่าง Jewish 
กับ Buddhist นับถือทั้งยิวและพุทธศาสนาพร้อมๆ กัน ลักษณะดังกล่าวเกิดจาก
การผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ในบริบทอาเซียนพุทธศาสนาลักษณะนี้จะมีลักษณะ
ผสมผสานกับความเช่ือพื้นถ่ิน เช่น การเชื่อผี เชื่อไสยศาสตร์ เชื่อวิญญาณบรรพบุรุษ 
รวมท้ังศาสนาฮินดู แม้แต่วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อผู ้ที่ไม่ได้นับถือ
พุทธศาสนาด้วย

พุทธศาสนา-ลักษณะเป็นวัฒนธรรม: พุทธศาสนาในลักษณะเป็นสังคม-
วัฒนธรรมประกอบด้วย 4 ด้าน 

1) คติธรรม (Conception)–ความเชื่อที่มีต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา เรียก
ว่า "คติธรรม" หลักความเช่ือท่ีผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันปฏิบัติกันตามคติธรรม
นี้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักธรรมส�าคัญในพุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็น
หัวใจพุทธศาสนา ได้แก่ ละความชั่ว (สพฺพปาปสฺส อกรณ�) ท�าความดีให้สมบูรณ์  
(กุสลสฺสูปสมปทา) และท�าจิตใจให้ผ่องใส (สจิตฺตปริโยทปน�) ส่วนหลักความเชื่อ
ของชาวพุทธ 4 อย่าง คือ 1) หลักความเชื่อในกรรม หรือการกระท�า (กมฺมสทฺธา) 
2) หลักความเช่ือในผลของกรรมหรือผลของการกระท�า (วิปากสทฺธา) 3) หลักความ
เช่ือว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน (กมฺมสกตฺตาสทฺธา) และ 4) หลักความเชื่อที่มีต่อ
การตรัสรู ้พระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิสทฺธา) ในบริบทอาเซียน แนวคติความเชื่อทาง
พุทธศาสนา เช่น หลักกรรม บุญกิริยาวัตถุ พรหมวิหาร-สังคหวัตถุ ไตรสิกขา ล้วนมี
อิทธิพลต่อชาวพุทธอาเซียน

2) วัตถุธรรม (Material)–ในด้านวัตถุธรรมเป็นเร่ืองเกี่ยวศาสนาวัตถุ ศาสนา
สถานและศาสนาสัญลักษณ์ ประกอบด้วยศิลปกรรมทั้งหลาย คือ สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนามีพัฒนาการและ
สร้างสรรค์วัตถุธรรมมาเป็นเวลาช้านาน แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมชั้นสูงของสังคม
ในโลก โดยเฉพาะกลุ ่มประเทศอาเซียน สุนทรียภาพของพุทธศิลป์ สร้างขึ้นบน 
พื้นฐานพุทธปรัชญาเพื่อใช้ศิลปะให้เข้าถึงพุทธธรรม เพื่อให้มนุษย์น�าไปต่อยอด
ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น ในบริบทอาเซียน มีพุทธศิลป์ท่ีแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของพุทธศาสนายาวนาน ผ่านยุคสมัยที่แต่งต่างกัน โบราณสถานต่างๆ ทั้ง 
บรมพุทโธ ในอินโดนีเซีย เจดีย์ชเวดากองในพม่า นครถม นครวัด ในกัมพูชา พระธาตุ
หลวงในลาวและสถาปัตยกรรมต่างๆ ในอาเซียน ทั้งนี้ร่วมทั้งพุทธศิลป์ผ่านวิจิตรกรรม 
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พระพุทธรูปต่างแต่ขนาดเล็กสุดถึงใหญ่สุดมีปรากฏในประเทศประชาคมอาเซียน นับ
เป็นดินแดนท่ีสมบูรณ์มั่งคงด้วยพุทธศิลป์ และพุทธสถาปัตยกรรม

3) เนติธรรม (Law; regulations)–หลักเนติธรรม เป็นหลักที่แสดงถึงความ
เชื่อในกฎเกณฑ์กติกาในสังคม เนติธรรมท่ีเป็นกฎหมายบ้านเมืองนั้น สร้างวัฒนธรรม
ให้คนกลัวการถูกลงโทษ แต่เนติธรรมนั้นมี 2 ลักษณะ คือ 1) เนติธรรมท่ีเกิดจาก
การบังคับ และ 2) เกิดจากการสมัครใจ อันแรกนั้นเป็นความเชื่อทางสังคมนั้นจะ
ท�าให้เกิดความกลัวท่ีมาจากการบังคับ ไม่กล้าท�าผิด ส่วนพุทธศาสนาเน้นอย่างหลัง
เป็นการมีหลักหิริและโอตัปปะก�ากับต่อการกระท�าความผิดเป็นการปฏิบัติตามหลัก
เนติธรรมด้วยความสมัครใจ ทั้งต่อหน้าและหลับหลังแม้ไม่มีคนเห็นก็ไม่กล้าท�า
เนื่องจากเกรงจะเป็นโทษภัยกับตนและครอบครัว การใช้ระบบเนติธรรมท่ีเป็นการ
ขัดเกลาทางสังคม (socialization) น้ันมีความยั่งยืนและแน่นอนกว่าการบีบบังคับ 
ในบริบทอาเซียน เนติธรรมตามหลักแนวของพุทธศาสนาต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของศีล 5 
ประกอบด้วยการมีเจตนาจิตท่ีจะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตหรือชีวิตที่เป็นท่ีรักที่ห่วงของ
คนอื่น ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน มีเจตนาจิตที่จะไม่ถือเอาส่ิงของที่เขาไม่ได้ให้ล่วง
ละเมิดของรักของห่วงสิ่งของอันเป็นที่รักของคนอื่น มีเจตนาจิตไม่ผิดประเวณีโดยการ
ครอบครองคนรัก คนห่วงของผู้อ่ืน มีเจตนาจิตไม่พูดกลับกลอกหลอกลวงไม่ละเมิด
ความจริงของผู้อ่ืน และมีเจตนาจิตไม่ดื่มน�้าเมาและส่ิงเสพติดน�าไปสู่ความประมาท
ตั้งสติไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีหลักเบญจธรรม 5 ที่คอยสนับสนุนไม่ให้ล่วงละเมิด โดยมี
เมตตากรุณาธรรมส�าหรับข้อท่ี 1 การรู้จักเสียสละช่วยเหลืออาสาส�าหรับข้อที่ 2 การ
ยินดีในคู่ครองของตนส�าหรับข้อท่ี 3 การมีสัจจะรักษาค�าพูดส�าหรับข้อที่ 4 และการ
มีสติสัมปชัญญะส�าหรับข้อท่ี 5 ท้ังหมดน้ีเป็นหลักประกันภัย ในพุทธศาสนากล่าวไว้
ว่า "ถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าท�ากรรมช่ัวทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักท�า หรือท�าอยู่
ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไปก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลย" หากเป็นพระสงฆ์
มีพระวินัยที่เป็นข้อฝึกหัดปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกันในสังคม 

4) สหธรรม (Socio-Cultural Dhamma)–เป็นวัฒนธรรมทางสังคมในด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตามหน้าท่ี และสถานะทางสังคม เช่น หน้าท่ีระหว่างพ่อแม่
กับลูก ครูอาจารย์กับศิษย์ สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน เจ้านายกับลูกจ้าง และ
สมณพราหมณ์นักบวชกับฆราวาสผู้ครองเรือน ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง เป็นต้น 
ในบริบทอาเซียน น�าแนวคิดทางพุทธศาสนาในเรื่องทิศทั้ง 6 มาเป็นเครื่องน�าทาง
ปฏิบัติต่อกันปรากฏในสิงคาโลวาทสูตร หลักการกตัญญู และหลักการปฏิบัติต่อมิตร 
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นอกจากนั้นยังมีเรื่องการอยู ่ร ่วมกัน การปฏิบัติร่วมกันที่เป็นวัฒนธรรมทางสังคม 
ความเอื้อเฟื้อ ความอดทนอดกลั้นต่อกัน (tolerance) การเดิน การยืน และการรับ
ประทานอาหาร ความเคารพ ความอ่อนน้อม การใช้ภาษา กิริยามารยาทที่มีต่อกัน
ในสังคม เป็นมารยาททางสังคมท่ีตกลงร่วมกันของคนในสังคมนั้นๆ นอกจากนี้ ใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นหมู่ คณะ พุทธศาสนาได้น�าเสนอหลักสาราณียธรรม และ 
อปริหานียธรรมเพื่อการบริหารจัดการหมู่คณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งหมดน้ีเป็นลักษณะของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมท้ัง 4 ด้าน 

พุทธศาสนาในรูปแบบของรัฐศาสตร์: นอกจากนี้ ยังมีการจัดประเภทของ
พุทธศาสนาตามรูปแบบรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย

1) พุทธศาสนาประจ�ารัฐเป็นทางการ (state religion) – เป็นลักษณะศาสนา
ประจ�ารัฐ รัฐให้การยอมรับ ให้การสนับสนุนให้เป็นศาสนาประจ�ารัฐ มีรูปแบบชัดเจน
คล้ายระบบการปกครองของฝ่ายรัฐหรือเป็นมหาดไทย มีองค์กรที่รัฐจัดต้ังขึ้นมา
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสะดวกและเป็นการสื่อสารกับรัฐ ลักษณะนี้เป็น
ศาสนาที่อิงกับรัฐ เช่น ส�านักพุทธศาสนา ท่ีมีหน้าที่ดูแลประสานงานระหว่างรัฐกับ
องค์กรทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะมหาเถรสมาคม เช่น ประเทศไทย พม่า กัมพูชา 
พุทธศาสนาแบบเป็นทางการนี้จะเน้นหนักในรัฐแบบโบราณและรัฐแบบจารีต ที่เน้น
ปุญญาธิการของผู้ปกครองท่ีต้องมีหลักทศพิธราชธรรม หรือจักรวรรดิวัตร 12 ท่ีจะ
ต้องมีธรรมะในการปกครองบ้านเมือง เว้นจากอคติ 4 และเว้นจากมัจฉริยะ 5 รวม
ทั้งเข้าใจในอธิปไตย 3 อย่าง (อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย)

2) พุทธศาสนาไม่เป็นของรัฐแบบเป็นทางการ (non-state religion)–เป็น
ลักษณะท่ีเป็นเอกชน หรือชาวบ้านท่ีไม่ได้เน้นทางการ พิธีการทางรัฐ รัฐไม่ได้ให้การ
สนับสนุน ลักษณะน้ีต้องจัดหาการสนับสนุนเอง หรือมีการจัดต้ังมูลนิธิสมาคมต่างๆ 
แต่ก็ขึ้นอยู่กับมหาดไทยของฝ่ายบ้านเมืองไม่ได้ขึ้นตรงต่อตัวแทนรัฐ ในอาเซีียน เช่น 
สิงคโปร์ที่เป็นรัฐฆราวาส (secular state) ประเทศท่ีปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ 
เช่น ลาว และเวียดนาม ไม่ได้สนับสนุนศาสนาแบบออกหน้าออกตาทางสังคม เป็น
ลักษณะความเป็นปัจเจกไม่เปิดเผย นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา
แต่มีศาสนาอื่นประจ�ารัฐ เช่น มาเลเซีย บรูไน หรือฟิลิปปินส์  ท�าให้พุทธศาสนาไม่ใช่
เป็นศาสนาหลักทางการของรัฐ แม้ได้การยอมรับจากรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม

พุทธศาสนาในรูปแบบเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์: นอกจากนี้ การแบ่งโดย
ถือเอาชาติพันธุ์เป็นหลักประกอบด้วย 
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1) พุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับกลุ ่มชาติพันธุ ์กระแสหลัก (mainstream 
ethnical Buddhism) ในประเทศอาเซียน มีกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีนับถือพุทธศาสนามา
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�าให้เมื่อ
ชาติพันธุ ์ที่นับถือศาสนาใดศาสนาหน่ึงแล้วจะมักอ้างความเป็นศาสนาแนบไปด้วย 
ลักษณะนี้ต่อมาได้รับการคลี่คลายและผ่อนปรนมากขึ้น

อาเซียน-สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ภูมิภาคของอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีท�าเลที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางซีกโลกตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ทิศตะวันออก
ติดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันตกติดประเทศอินเดีย 
และบังกลาเทศ ทางด้านทิศเหนือติดประเทศจีน โดยตั้งอยู่ประมาณระหว่างละติจูดที่ 
10 องศาใต้ถึงละติจูดท่ี 28 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 92 องศาตะวันออก
ถึง 141 องศาตะวันตก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปและส่วนที่เป็นหมู่เกาะ ส่วนท่ีเป็นภาคพื้นทวีปเป็นพื้น
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�าว่า อาเซียน/ASEAN ย่อมาจากค�าภาษาอังกฤษเต็มว่า Association 
of South East Asian Nations แปลว่า การรวมกันของกลุ่มประชาคมประเทศ
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ซ่ึง
เป็นดินแดนหน่ึงในทวีปเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเศรษฐกิจและการเมือง
ของประชาคมโลก เป็นดินแดนระหว่างอารยธรรมหลักของโลก 2 อารยธรรมในคร้ัง
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โบราณคืออารยธรรมอินเดีย และจีน อันส่งผลต่อศาสนา ความเชื่อและพัฒนาการ
จากรัฐโบราณมาสู ่รัฐจารีตอันมั่นคง และพัฒนาจากอาณาจักรสู ่อาณานิคม และ
อาณานิคมสู่ความเป็นรัฐชาติ ในขณะเดียวกัน อารยธรรมตะวันตกเข้ามายังดินแดน
แถบนี้ เป็นจุดรับและส่งสินค้าจากโลกตะวันตกสู่ตะวันออก 
ส�าหรับการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้เป็น
องค์กรระหว่างประเทศ 

เมื่อ กรกฎาคม พ.ศ.2504 ประเทศไทย มาเลเซีย 
และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้ง "สมาคมอาสา (Association 
of Southeast Asia)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วม
มือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากมหาอ�านาจภายนอกน�าไปสู่ความร่วมมือในการสร้างประชาคมอาเซียน
ขึ้นในระยะแรก การแสวงหาความร่วมมือจาก 3 ประเทศหยุดชะงักลงเนื่องจาก
ความผันผวนทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย กระทั่งมีการฟื้นฟู
สัมพันธภาพระหว่างประเทศ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ 
(The Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)" 
ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทั้ง 5 ประเทศ ร่วมลงนามก่อให้เกิด 
"สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 
Asia Nation: ASEAN)" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพ่ิม
เติม ได้แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ตามล�าดับ 
จึงท�าให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ

การลงนามดังกล่าวเป ็นการจัดต้ังสมาคมเพ่ือความร่วมมือในการเพ่ิม
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก และการธ�ารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงในพื้นท่ี และเป็นการ
เปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติในระดับภูมิภาค 
ยอมรับหลักการพ้ืนฐานตาม "กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)" อันเป็นธรรมนูญ
ที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน สอดรับกับหลักการพ้ืนฐานของความร่วมมือสนธิ
สัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 

ภาพการลงนาม ณ วังสราญรมย์
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Cooperation in Southeast Asia :TAC) ซ่ึงเน้นให้ประเทศสมาชิกเคารพในเอกราช
อธิปไตย ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรือกิจการภายในประเทศ หากแม้
เกิดข้อพิพาทให้ระงับข้อพิพาทด้วยสันติ กฎบัตรอาเซียนท�าให้อาเซียนเป็นองค์กร

ท่ีมีกฎเกณฑ์ มีกฎหมายรองรับ กฎบัตรอาเซียนต้องการ
สร้างประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Politic-Security Community: APSC) 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC)

เมื่อพิจารณาเสาหลักเศรษฐกิจ ทางการค้า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคโลก มีแนวโน้มในการกีดกันทางการค้าอย่างรุนแรง การรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางการค้า การขยายความ
ร่วมมือทางการค้า อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักท่ีก�าหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน 
(The ASEAN Declaration) ในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
ก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือขององค์กรระดับภูมิภาคและ
องค์กรระหว่างประเทศ ทุกเสาหลักแห่งประชาคมอาเซียนที่มีความเก่ียวพันกับวิถี
ชีวิตประชาชนของชาวอาเซียน พุทธศาสนานับเป็นหนึ่งในเสาหลัก คือ ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมิติด้านอื่นๆ ท้ังการเมือง
ความม่ันคง และเศรษฐกิจ 

ลักษณะเด่นอาเซียน

 จุดเด่นของอาเซียนนั้นเป็นดินแดนท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความหลาก

หลายของกลุ่มพหุสังคม-วัฒนธรรม กลุ่มพหุภาษา กลุ่มพหุศาสนา เป็นภูมิภาคเปิด

กว้าง มีการรับอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเป็นชุมทาง/

แวะพัก พร้อมกับการแบ่งปันและส่งต่อ

 อาเซียนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน: อาเซียนมีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน

ธงอาเซียน และธงประจ�าชาติ
อาเซียนแต่ละประเทศสมาชิก
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โดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์คือก่อนมีตัวอักษรหรือจารึก สมัย
ประวัติศาสตร์คือหลังจากมีตัวอักษร หรือจารึกแล้ว ก่อนประวัติศาสตร์ก�าเนิด
อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 5 ยุค (1) ยุคหินเก่า (Paleolithic 
Age) 500,000-12,000 ปีล่วงมาแล้ว (2) ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) 12,000-
7,000 ปีล่วงมาแล้ว (3) ยุคหินใหม่ (Neolithic Age) 7,000-3,000 ปีล่วงมาแล้ว 
(4) ยุคโลหะ (Metal Age) 3,000-2,500 ปีมาแล้ว ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยี 
(ศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้) นอกจากนี้ แบ่งตามแบบแผนการด�ารงชีวิต ซึ่งแบ่งยุคสมัย
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ สมัยชุมชนล่าสัตว์-หาของป่า สมัยหมู่บ้านเกษตรกรรม และ
สมัยสังคมเมือง (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หน้า 5) จนกระท่ังเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์
แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ช่วงก่อนสมัยใหม่เรียกว่า รัฐโบราณ รัฐจารีต ได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันออก เช่น อินเดีย จีน อาหรับเปอร์เซียและลังกา ช่วงสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพล
จากประเทศตะวันตกเจ้าอาณานิคม และแนวคิดศาสนาความเชื่อมาจากตะวันตกเป็น 
กระแสหลักและมีอิทธิพล และช่วงหลังสมัยใหม่/โลกาภิวัตน์ เกิดการไหลเวียนทาง
วัฒนธรรมออกไปตก ตกไปออกผ่านเทคโนโลยีไร้พรมแดน ช่วงแรกนั้นสุวรรณภูมิ/
สุวรรณทวีป ท่ีได้จากอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับ-เปอร์เซีย การ
หยิบยืมแนวคิดรูปแบบวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเป็นบรรทัดฐานร่วมกันของสังคมใน
ฐานะเป็นอุดมการณ์พ้ืนฐานท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเอื้อประโยชน์ในทางใดทาง
หน่ึงแก่ชุมชน บ้านเมือง จนเกิดพัฒนาการขึ้นเป็นรัฐในที่สุดและน�าไปสู่พัฒนาการ
ด้านอื่นๆ ต่อไป รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอมส่งทูตและบรรณาการให้จีน มิใช่
เพราะยอมรับว่าตนเป็นรัฐบรรณาการ หรือประเทศราชของจีน แต่มุ่งหวังประโยชน์
ในทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนมากกว่า ระบบบรรณาการด�ารงอยู่ได้นานนับ
พันปีเพราะเป็นระบบท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของการให้และการรับระหว่างกันโดยไม่มี
ฝ่ายใดเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่ฝ่ายใด ในการนับถือศาสนา พุทธศาสนาใน
ฐานะศาสนาของประชาชนและของรัฐ บรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นและข้าราชการในราช
ส�านักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังแผ่นดินใหญ่ และบริเวณคาบสมุทร หมู่เกาะ
เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์มาก่อน ก่อนดินแดนบริเวณคาบสมุทร หมู่
เกาะจะหันไปรับอิสลาม และแผ่นดินใหญ่หันไปรับพุทธเถรวาทลังกาวงศ์ นอกจาก
นี้ รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐ รูปแบบและอ�านาจรัฐโบราณ-ศูนย์รวม
ของชุมชนหนึ่งๆ ครอบคลุมปริมณฑลที่มีอาณาบริเวณพอสมควรและมีโครงสร้าง
รัฐที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรัฐชาติ (Nation State) ในปัจจุบัน เพราะไม่มีขอบเขต
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อ�านาจ/เส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์ท่ีชัดเจนแน่นอนตายตัว แต่มีแบบแผน/การ
จัดการระบบรัฐแบบจารีต ไม่มีศูนย์กลางอ�านาจที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวเพียงแห่ง
เดียว และประชากรรัฐมีความส�าคัญอย่างยิ่งและถูกควบคุมโดยรัฐ ส�าหรับประเภท
ของรัฐ และการด�ารงอยู่ เป็นรัฐเกษตรกรรม (agrarian) เช่น นครวัด มะทะรัม มี
ศูนย์กลางอยู่ในแหล่งผลิตตอนในของแผ่นดิน มีขนาดใหญ่ ไม่ติดชายฝั่งทะเล แต่มี
แหล่งน�้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ผู้น�ามักขยายอ�านาจปกครอง
และเขตอิทธิพลอยู่เสมอเพื่อต้องการดินแดนและก�าลังไพร่พล ผลประโยชน์ของผู้น�า
มาจากการควบคุมคนให้ผลิต โดยอาจอาศัยก�าลังทางทหารใช้ความร่วมมือของผู้น�า
ท้องถิ่น ใช้ศาสนาความเชื่อมาสร้างอ�านาจและความชอบธรรมให้แก่กษัตริย์ รัฐการ
ค้า (maritime) ได้แก่ ศรีวิชัย มะละกา อยู่ติดทะเลบริเวณที่เป็นเส้นทางการค้าที่
ส�าคัญ ซึ่งครองอิทธิพลทางการค้า ระหว่างอินเดีย–จีน–รวมทั้งการค้าในระดับท้อง
ถิ่นในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ควบคุมช่องแคบมะละกาและซุนดากับปราบปรามโจรสลัด 
สามารถควบคุมคู่แข่งขันต่างๆ และใช้ก�าลังบังคับเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียม
จอดเรือตามท่าเรือต่างๆ สามารถควบคุมหัวเมืองข้ึนโพ้นทะเลให้ส่งบรรณาการมา
ให้ เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางการค้าขายนานาชาติ สามารถ
สร้างพันธมิตรกับคู่ค้าท่ีส�าคัญ เช่น พ่อค้าอาหรับ-อินเดีย โดยเฉพาะสัมพันธภาพ
ทางการเมืองกับจีน ในฐานะ "รัฐบรรณาการ" จีนจะให้ความคุ้มกันและรับรองทาง
ด้านการค้า "รับรองสิทธิท่ีจะค้าขายกับจีน" มีเมืองท่าที่สามารถเป็นที่รับส่งอาหาร
และสินค้าท้องถ่ิน รวมทั้งสามารถควบคุมเส้นทางการค้าโดยใช้กองทัพเรือหรือสร้าง
พันธมิตรกับรัฐชายฝั่งทะเลอ่ืนๆ ต่อมาเป็นยุคอาณานิคม

 อาเซียนมีความหลากหลายของกลุ ่มพหุสังคม-วัฒนธรรม ภาษา และ

ศาสนา: ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ความหลากหลายมีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 

มีทั้งสังคมที่อยู ่เดิมและผู ้อพยพเข้ามาทีหลังตามยุคสมัย พหุสังคมแบ่งตามกลุ ่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: 108-

11) นอกจากนี้ ในปัจจุบัน อาเซียนมีภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ ยังใช้ภาษา
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ราชการของแต่ละประเทศสมาชิก ประเทศอินโดนีเซียมีบาฮาซา อินโดนีเซีย (Ba-

hasa Indonesia) เป็นภาษาราชการ ประเทศมาเลเซียมีภาษาราชการคือ ภาษา

มาเลย์/ภาษามลายู (Bahasa Melayu) ภาษาราชการของประเทศฟิลิปปินส์คือ 

ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino, ฟิลิปิโน หรือภาษาตากาล็อก) ภาษาอังกฤษ (English) 

เป็นภาษาราชการของประเทศสิงค์โปร์ ประเทศบรูไนมีภาษาราชการคือ ภาษา 

มาเลย์ (Bahasa Melayu) ขณะที่ประเทศกลุ่ม CLMVT ประเทศเวียดนามใช้ภาษา

เวียดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการ ภาษาราชการของประเทศลาวคือ 

ภาษาลาว (Laotian) ภาษาราชการของประเทศพม่า คือ ภาษาพม่า (Burmese) 

ประเทศกัมพูชามีภาษาราชการคือ ภาษาเขมร (Khmer) ขณะที่ภาษาไทย (Thai) 

เป็นภาษาราชการของประเทศไทย

พหุศาสนาแบ่งตามกลุ ่มชาติพันธ์ุ ท่ีนับถือศาสนาประกอบด้วย 1) กลุ ่ม

ที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น ไทย พม่า ลาว เขมร จีนฯลฯ 2) กลุ่มท่ีนับถือศาสนา

อิสลาม เช่น ชวา มลายู จาม โรฮิงยา ฯลฯ 3) กลุ ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ เช่น  

ฟิลิปปินโน คะฉิ่น ติมอร์ ฯลฯ และ 4) กลุ่มที่นับถือภูตผีท้องถิ่น เช่น อะข่า ขมุ 

มูเซอ ลีซอ ฯลฯ หากแบ่งตามประเทศสมาชิกท่ีนับถือศาสนา ปัจจุบัน ประเทศที่
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ส่วน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน จะนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ประเทศ
ฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกล่าวถึงประเทศที่ส�าคัญๆ 6 ประเทศ คือ 
ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า และเวียดนาม กลุ่มประเทศที่นับถือพุทธศาสนา
เป็นหลัก ส่วนมากเป็นแผ่นดินใหญ่ หรือสุวรรณภูมิเดิม ประกอบด้วย ประเทศพม่า 
ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย กลุ ่มประเทศ
ที่นับถือศาสนาอื่น ประกอบด้วย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย นับถือศาสนา
อิสลาม และมีประเทศฟิลิปปินส์ท่ีเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก หากพิจารณาสถิติการนับถือพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในอาเซียน

ปัจจุบัน จากจ�านวนประชากรเป็นท่ีตั้ง รัฐสมาชิกอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่ท่ี
นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา 95% ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 75% ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 90% 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 42.5% ราชอาณาจักไทย 95% และประเทศสาธารณรัฐ
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สังคมนิยมเวียดนาม 70% รัฐสมาชิกอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
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 เป็นโอกาสให้กลุ ่มคน

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 ผู ้น�าศาสนานักการทูตจากอินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย ยุคอาณานิคม 

ประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตกก็ใช้เส้นทางผ่านดินแดนแห่งน้ีท่ีใช้การเดินทางทะเล

ซึ่งต้องแวะผ่าน ไปจีน ญี่ปุ่น การเดินทางของมาร์โค โปโล ส่วนจีนก็ใช้เดินทางไป

ส�ารวจโลกตะวันตก เช่น นายพลเจิ้งเหอ น�ากองทัพเรืออันเกรียงไกรของจีนออก

เดินทางส�ารวจไปยังดินแดนตะวันตก ต่อมา ยุคอาณานิคมตะวันตก และยุคเอกราช

ภายใต้ยุคสงครามเย็นเป็นแหล่งที่แย่งชิงมวลชนของประเทศมหาอ�านาจโลก และปี 

2560 มีโครงการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านโครงการ One Belt One 

Road ซึ่งน�าโดยประเทศจีน ล้วนใช้อาเซียนเป็นจุดชุมทางเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ไว้

ด้วยกันเสมอ
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 อาเซียนรับอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกอาเซียนมายาวนาน: เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่รับอารยธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างต่อเนื่องและผสมกัน
อย่างแพร่หลาย ดังปรากฏในปัจจุบันหลายพื้นที่มีอารยธรรมจากภายนอกเป็นหลักใน
ดินแดนแห่งนี้มีบทบาทในแต่ละพื้นที่ และยุคสมัยที่มีความหลากหลาย 
อารยธรรมผสมผสานกันอยู่อย่างแพร่หลาย ในอดีตอารยธรรมอินเดีย
มีอิทธิพลปกคลุมทั้งภูมิภาค ต่อมา มีอารยธรรมจีนคลุมพ้ืนที่เวียดนาม 
อารยธรรมอาหรับอิสลามมีอิทธิพลต่อดินแดนหมู่เกาะและคาบสมุทร 
จนกระทั่งอารยธรรมตะวันตกซ่ึงมาพร้อมกับการล่าอาณานิคมมา
มีบทบาทและฝากวัฒนธรรมหลายอย่างไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ การรับ
อิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกของอาเซียนประกอบด้วย 1) อินเดีย/
ภารตาภิวัฒน์ (indianization) 2) ลังกาภิวัฒน์ (sihalization)  
3) อิทธิพลจีนาภิวัฒน์ (Sinicization) 4) อาหรับ-เปอร์เซียภิวัฒน์/ 
อิสลามาภิวัฒน์ (islamization) 5) อัศดงคตภิวัฒน์ (westenization) 
และ 6) โลกาภิวัตน์ (globalization)

อินเดีย/ภารตาภิวัฒน์ (indianization) เข้าสู ่อาเซียน: 
ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดียตั้งแต่พุทธกาลที่มีมาปี พ.ศ.
1700 ก่อนที่จะถูกทัพมุสลิมเติร์กท�าลายพุทธศาสนาผ่านภิกษุและ
วิหารเสียสิ้นปี พ.ศ.1700 น้ันหากพิจารณาจากต้นพุทธกาลจนเสื่อม
สูญยุคต่างๆ ประกอบด้วย ยุคท่ี 1 ยุคหีนยาน/เถรวาท ประมาณ 500 ปีแรกเป็นยุค
ของพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือแบบที่สืบทอดถึงปัจจุบัน แต่รุ ่งเรืองในถิ่นก�าเนิด
ได้เพียง 500 ปี ยุคท่ี 2 ยุคมหายาน ยุคของมหายานเร่ิมต้ังแต่ประมาณหลังปี พ.ศ.
500 ไปจนถึง พ.ศ.1000 ยุคท่ี 3 ยุคตันตรยาน หลัง พ.ศ.1000 มหายานเริ่มเส่ือม
ลง และราว พ.ศ.1200 ก็เกิดพุทธศาสนามหายานแบบลัทธิตันตระ ซึ่งมีเรื่องเวท
มนต์คาถา ประกอบบางครั้งเรียกว่า มันตรยาน วัชรยาน คุยหยาน ยุคที่ 4 ยุคเสื่อม 
หลังปี พ.ศ.1500 ตันตรยานยุคเส่ือมโทรมและทราม จนมีการตีความพระพุทธเจ้ามี
ศักติ มีชายา (consort) มีการเสพสุรา และเสพกาม ถือเป็นการบรรลุนิพพาน แม้แต่
ศาสนาฮินดูที่เป็นเสมือนคู ่แข่งของพุทธศาสนาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันมาก 
ฮินดูตันตระ พุทธตันตระ แข่งกันมาเหมือนๆ กัน แล้วก็กลมกลืนกัน ระหว่างนี้พุทธ
ศาสนากลมกลืนกับศาสนาฮินดูจนหมดความหมายพิเศษของตนเอง ความเสื่อมทราม
ทั้งด้านกามและไสยศาสตร์เด่นมาก ตั้งแต่ พ.ศ.1500 จนมาถึงปี พ.ศ.1700 ประจวบ

หนังสือ Tracing Marco 
Polo''s China Route 
บันทึกการตามรอยการ
เดินทางของมาร์โค โปโล 
นักท่องเท่ียวผู้ยิ่งใหญ่บน
เส้นทางในประเทศจีน 
โดย Wang Miao และ 
Shi Baoxiu
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เหมาะกับมุสลิมเติร์กยกทัพเข้ามากวาดล้างท�าลายหมด ยุคที่ 5 ยุคมืด ระหว่างปี 
พ.ศ.1800-2300 พุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมและสูญสิ้นไป จากเคยรุ่งเรืองภายใต้
กลุ่มการเมืองใหม่แห่งราชวงศ์ที่นับถืออิสลาม ต่างเปลี่ยนการมาครองอ�านาจ จาก
อิสลามอาหรับเป็นอิสลามเติร์ก และต่อท้ายด้วยอิสลามโมกุล พุทธศาสนาถูกลบไป 
ถึงกับมีค�ากล่าวว่า ไม่มีใครเคยเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าเลย ยุคสมัยนี้ตลอด
ระยะเวลาราว 700 ปี ยุคท่ี 6 ยุคช�าระสะสางปี พ.ศ.2301-2400 ยุคนี้เป็นอินเดีย
อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ อังกฤษเข้ามาแม้เดิมทีด้วยเหตุผลทางการค้า ต่อ
มาเป็นเรื่องการเมืองการปกครอง และตามด้วยเหตุผลด้านการแสวงหาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับอินเดีย กระทั่งมีนักปราชญ์ที่สนใจด้านโบราณคดีท�าการช�าระตามคัมภีร์
หรือต�าราที่บันทึกไว้ จนน�าไปสู่การเปิดเผยประวัติความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาใน
อินเดีย มีการช�าระหลากหลายอย่าง เช่น การรวบรวมคัมภีร์ การช�าระโบราณคดี 
การฟื้นฟูโบราณสถานโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาที่เก่าแก่มีอายุยาวนาน เริ่มมี
การกล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้าอีกครั้ง ยุคท่ี 7 ยุคฟื้นฟู พ.ศ.2401-ปัจจุบัน 
ในอินเดียหลังจากมีขบวนการชาตินิยมเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพจากการตกอยู่ภาย
ใต้อาณานิคมอังกฤษนั้น มีการเริ่มเลือกทางที่ตนเองต้องการเดินภายใต้ความเป็น
รัฐชาติใหม่ของอินเดียน�าไปสู่การแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยเฉพาะทางด้านดินแดน
และศาสนา มีการแยกประเทศเป็นปากีสถานตะวันตก และตะวันออกซ่ึงมีประชากร
ผู้น�าถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบังกลาเทศ การรับเอกราชจาก
อังกฤษนับสู ่การเปลี่ยนแปลงประเทศอินเดีย ยุคนี้พุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมให้
ความส�าคัญ รัฐบาลอินเดียร่วมเฉลิมฉลองในนามรัฐ และมีกลุ่มประชาชนที่เปลี่ยน
มานับถือศาสนา น�าโดย ดร.อัมเบอร์ดการ์ สถาปนาพุทธศาสนาในอินเดียยุคใหม่ 
(neo/new Buddhism) 

 อารยธรรมอินเดียเป็นอารยธรรมแรกเริ่มที่ปรากฏชัดว ่ามีอิทธิพลต่อ 
ดินแดนแถบน้ีซึ่งเรียกว่า สุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีป/ชวาทวีป มีการติดต่อกันระหว่าง
อินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 2 ผ่านกลุ่มคนพ่อค้า 
พราหมณ์ พระสงฆ์ (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547: 21) สมัยพระเจ้าอโศกส่ง 
สมณทูตทางพุทธศาสนามา ณ ดินแดนแถบนี้ แต่หลักฐานต่างๆ เร่ิมปรากฏชัดข้ึน 
มีการติดต่อกันระหว่างสองภูมิภาคน้ี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7-8 เร่ิมแต่พ่อค้า
อินเดียเดินทางเข้ามาติดต่อกับชาวพื้นเมือง การหายารักษาโรค หยุดพักเพ่ือรอลม
มรสุมจึงค่อยเดินทางกลับ ระหว่างน้ันจึงเรียนรู้ภาษาพ้ืนเมือง และยังมีการแต่งงาน
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กับคนพ้ืนเมือง ท�าให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกันจนเกิดอาณาจักรที่รับ
อารยธรรมอินเดียขึ้นมา เช่น การสมรสของพราหมณ์อินเดียกับเจ้าหญิงพ้ืนเมือง และ
ตั้งตัวเป็นหัวหน้า กลายมาเป็นอาณาจักรฟูนัน เป็นต้น ก่อนที่พวกพราหมณ์และพระ
ภิกษุจะเดินทางเข้ามาพร้อมกับพ่อค้า และชาวสุวรรณภูมิเดินทาง
ไปศึกษาหรือค้าขายที่อินเดียจนได้รับวัฒนธรรมกลับเข้ามาด้วย 
ช่วงนี้อารยธรรมอินเดียมีการแพร่ขยายมากกว่าอารยธรรมอื่นๆ 
ทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประติมากรรม เช่น 
พระพุทธรูปแบบอมราวดีซึ่งเป็นรูปแบบทางภาคใต้ของอินเดีย
มีปรากฏอยู ่หลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัว
อักษรท่ีใช้ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีรากฐานมาจากตัวอักษรสมัย 
ราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) ทางภาคใต้ของ
อินเดีย ตลอดจนอิทธิพลภาษาสันสกฤตและบาลีท่ีปรากฏในชื่อ
สถานที่ท่ีมีลักษณะคล้ายกับอินเดีย และประเพณีต่างๆ ที่มีต้น
ก�าเนิดคล้ายกับราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897)  
ด้วย เป็นต้น นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ชุมชนชายฝั่งทะเล
และคาบสมุทร อาจเป็นชุมชนท่ีท�าการค้าและเป็นชุมชนที่อยู ่
ใต้การควบคุมดูแลของพ่อค้าชาวต่างชาติหรือต่างถิ่น อาทิ ชาว
อินเดียใต้ ชาวทมิฬจากลังกา และประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 3-4 
ชาวอินเดียใต้กลุ่มนี้เป็นผู้น�าเอาวัฒนธรรมฮินดู-พุทธเข้ามาเผยแผ่
ที่ชวา 

ปัจจัยท่ีอารยธรรมอินเดียเริ่มปรากฏขึ้นก่อนอารยธรรมอื่นในดินแดนนี้
เนื่องจากมีการติดต่อกันมาก ประกอบกับพุทธศาสนาในอินเดียเม่ือเจริญรุ ่งเรือง
เหนือศาสนาเดิมนั้นไม่เน้นระบบชนชั้นวรรณะ ไม่กีดก้ันการเดินทางร่วมกับผู ้อื่น 
และเปิดโอกาสให้ทุกชนชั้นสามารถเดินทางออกนอกประเทศเหมือนพวกพราหมณ์ 
จึงท�าให้มีการเผยแผ่พุทธศาสนาไปพร้อมๆ กับการค้าขายของพวกพ่อค้าที่ต้องการ
สินค้าฟุ่มเฟือย คือ ทอง ไม้หอม และยาง นอกจากนี้ ชาวอินเดียรู้จักการต่อเรือ และ
รู้วิถีลมมรสุม ท�าให้การเดินทางนั้นแม่นย�าและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ท�าให้อารยธรรม
อินเดียมีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ ระบบจากอินเดียที่น�ามายังดินแดนแถบนี้ คือ 
ระบบการใช้อักษรภาษา และภาษาสันสกฤต ศิลปะ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม การ
จารึกอักษรลงบนศิลา และการปกครองแบบเทวราชา ระบบวรรณะแม้ไม่เข้มข้น

พระเจ้าอโศกมหาราช ผูส่้งสมณ
ทูตมายังดินแดนอาเซียน ครั้ง
หลังพุทธกาลประมาณ 200 
กว่าปี พระองค์เป็นบุคคล
ส�าคัญท่ีส่งเสริมเผยแผ่พุทธ
ศาสนานอกดินแดนอินเดีย
น�าพาวัฒนธรรมอินเดียโดย
เฉพาะพุทธศาสนาออกนอก
ดินแดนผ่านมายังดินแดน
สุวรรณภูมิแห่งน้ี
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                     ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

เหมือนอินเดีย ก็ตาม

จีนาภิวัฒน์ (Sinicization) เข้าสู่อาเซียน: อารยธรรมจีนยาวนานพร้อม
กับอารยธรรมอินเดียมีิสัมพันธ์ต่อดินแดนแถบนี้ สมัยราชวงศ์ฉิน เป็นจักรวรรดิแรก
ของจีนท่ีขยายมาจรดแคว้นตังเกี๋ยของเวียดนาม (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:23) 
ด้วยปัญหาภายในประเทศเองจนท�าให้คนจ�านวนหนึ่งต้องถอยร่นลงมาทางใต้เป็น
เสมือนการส�ารวจดินแดนทางตอนใต้ก่อให้เกิดการติดต่อกันระหว่างจีนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นในอาเซียนโบราณ มีอาณาจักรเวียดนามหนึ่งเดียวท่ีได้รับอิทธิพล
ของจีนโดยตรงในภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะแรกเร่ิมสมัยของราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763/
ค.ศ.206 ก่อนคริสตกาล-240) เวียดนามกลายมาเป็นตัวเชื่อมต่อในการแผ่อิทธิพลเข้า
มาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของพุทธศาสนาจากจีนนับเป็นตัวเชื่อมหลักที่
ท�าให้จีนมีการติดต่อกับอาณาจักรต่างๆ มากมายที่นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่อินเดียน�า
วัฒนธรรมนี้เข้ามา เช่น อาณาจักรศรีวิชัยสมัยราชวงศ์สุ่ยใต้ (พ.ศ.1124-1160) มีการ
ส่งทูตคอยช่วยเหลือด้านกองทัพในการตีชวาด้วย เพราะอาณาจักรศรีวิชัยเป็นพาณิช
ยกรรมซึ่งควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างจีนและอินเดีย ที่ส�าคัญอาณาจักร
ศรีวิชัยน้ีเจริญด้วยพุทธศาสนาท�าให้ง่ายต่อการเดินทางมาศึกษาพระธรรมของชาว
จีนแทนที่จะเดินทางไปท่ีอินเดีย ซึ่งขณะนั้นพุทธศาสนาในอินเดียมีความเสื่อมแล้ว 
ส�าหรับอาณาจักรอื่นๆ แม้จะมีการติดต่อกันอยู ่ แต่ไม่ได้ชัดเจนเท่ากับเวียดนาม
และศรีวิชัย เช่น อาณาจักรฟูนัน จีนส่งทูตเข้าไปและอาณาจักรเจนละที่ปรองดอง
และติดต่อกับจีนอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น และยุคต่อมา มีการอพยพของคนจีนเข้ามา

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายกระแส ตั้งแต่สมัยนายพลเจ้ิงเหอ ยุคราชวงศ์ชิง 
(พ.ศ.1911-2187) การอพยพครั้งใหญ่ช่วงสงครามฝิ่น การเปล่ียนการปกครองเป็น
ระบอบคอมมิวนิสต์ น�าโดยเหมา เจอตุง และการอพยพช่วงโลกาภิวัตน์ต่อมาจนเกิด
มีการต้ังรกรากและน�าพาวัฒนธรรมของจีนเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้ 

ลังกาภิวัฒน์ (sihalization) เข้าสู ่อาเซียน: อารยธรรมลังกาแม้จะไม่
ยิ่งใหญ่เหมือนอารยธรรมอินเดียและจีน แต่ดินแดนแผ่นดินใหญ่ในอาเซียนหลาย
อาณาจักรและประเทศ ล้วนได้รับอิทธพลจากอารยธรรมศรีลังกาในด้านต่างๆ โดย
เฉพาะพุทธศาสนา ลังกาแม้จะได้รับอารยธรรมทางพุทธศาสนามาจากอินเดีย แต่
ก็ได้ปรับประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่ผสมผสานกับชาติพันธ์ุสิงหล จน
มีความเจริญรุ ่งเรืองสลับกับการเสื่อมสลายไปในบางยุคสมัย พัฒนาการทางพุทธ
ศาสนาในลังกาเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตที่เป็นพระโอรสของ
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พระองค์ คือ พระมหินทเถระ และคณะ เข้าไป
เผยแผ่พุทธศาสนาในลังกา กระทั่งพุทธศาสนา
ได้รับการยอมรับเป็นทางการจากผู้ปกครอง และ
กลายเป็นศาสนาประจ�ารัฐ ต ่อมาพุทธศาสนา
เจริญควบคู่กับการสร้างชาติสิงหล เมื่อบ้านเมือง
ประสบภัย ซึ่งมีภัยท้ังภายในและภายนอก ภายใน
คือการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในราชสมบัติ มีความ
สับสนภายในบ้านเมือง มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ในหมู่ชนชั้นสูงจนน�าไปสู ่การชักศึกเข้าบ้านเมือง  
ภัยภายนอกอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างทมิฬ
และสิงหลที่รบพุ่งกันมาเรื่อย เมื่อใดไม่มีสงคราม 
ทางบ้านเมืองก็จะมีการช�าระสะสางและฟื้นฟูการ
พระศาสนาเพื่อจัดระเบียบและช�าระให้บริสุทธิ์ มีการสถาปนาคณะสงฆ์ขึ้นมาต่อเนื่อง 
เริ่มตั้งแต่คณะสงฆ์มหาวิหารเดิม และคณะสงฆ์อภัยคิรีวิหาร และบางยุคสมัยมี 3–4 
นิกาย คณะสงฆ์เชตวันมหาวิหาร ท้ังน้ีพุทธศาสนาแบบลังกาเป็นเถรวาทเดิมเน้นจิต
วิญญาณของเถรวาทตามแบบฉบับของมหาเถระมีพระมหากัสสปะเป็นประธานคราว
ปฐมสังคายนา ไม่เน้นการตีความใหม่จึงท�าให้เกิดคัมภีร์ส�าคัญขึ้นในลังกา จนกระทั่ง
ยุคอรรถกถาซึ่งน�าโดยมหาวิหาร และมีบุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์ที่จารึกชื่อไว้ คือ 
พระพุทธโฆสาจารย์ มาปริวรรตและแต่งอรรถกถา เป็นภาษาบาลี เป็นอรรรถกถา
ใหม่ เรียกว่า นวอรรถกถา ซึ่งแต่เดิมนั้น ลังกามีอรรถกถาอยู่แล้วเรียกว่า โบราณ
อรรถกถา ประกอบด้วย มหาอรรถกถา ปัญจรีอรรถกถา และกรุนธีอรรถกถา ทั้งน้ี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขยายความพุทธพจน์เพ่ิมเติม 

จากนั้นไม่นาน ลังกาก็เข้าสู ่ยุคเสื่อมเนื่องจากการเข้ามารุกรบของทมิฬใน
อินเดียใต้พุทธศาสนาจึงหยุดชะงักและกลับต้องฟื้นใหม่ โดยพระเจ้าวิชัยพาหุ และ
พระเจ้าปรักกรมพาหุซึ่งปฏิรูปพระศาสนาขนานใหญ่ เนื่องจากสมัยน้ันพุทธศาสนา
กระจัดกระจาย ไม่มีการจัดรูปแบบชัดเจน พระองค์จึงรวมคณะสงฆ์แบบจารีตเดิม
ให้เป็นหนึ่งเดียว เรียกว่า ลังกาวงศ์ สมัยพระองค์ การพระศาสนาเจริญรุ่งเรือง เป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนา กระท่ังมีพระสงฆ์จากอาณาจักรรอบข้างและจากสุวรรณภูมิ
เข้ามาศึกษา และน�าไปปรับเผยแผ่ต่อในอาณาจักรของตนท�าให้อารยธรรมลังกา
เข้าไปมีอิทธิพลในราชส�านัก การปกครองแบบธรรมราชา ระบบการศึกษา ภาษาบาลี 

สันนิษฐานการเข้ามาของลังกาวงศ์ :- 1. เส้นทาง
เดินถึงนครฯ  และนครธม, พุทธศตวรรษที่ 18, 2. 
เส้นทางเดินถึงรามัญ, สุโขทัย และล้านนา, พุทธ
ศตวรรษที่ 20
ที่มา: ไมเคิล ไรท์ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ ตุลาคม 
2544 วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
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การเน้นการบันทึกเป็นพงศาวดารหรือเป็นจดหมายเหตุ และการแต่งต�าราแทนเน้น
การจารึกบนแผ่นศิลาหินแบบเดิม ด้านศาสนารูปแบบการอุปสมบท ศิลปะ วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม การสร้างสถูปเจดีย์ พุทธสถานต่างๆ และด้านวัฒนธรรม มีประเพณี 
การบวชพระ ประเพณีทางศาสนา และอ่ืนๆ ในอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ยุคเปล่ียนผัน
ทางการเมืองค ร้ังใหญ่ท�าให้การพระศาสนาก็พลอยท่ีจะปรับเปลี่ยนจากศาสนาเดิม
คือฮินดูและพุทธมหายานซึ่งเป็นอารยธรรมอินเดียกลับเข้าสู ่พุทธศาสนาลังกาวงศ์
อันเป็นอารยธรรมลังกาเป็นกระแสหลักจนกระทั่งปัจจุบัน 

อาหรับ-เปอร์เซียภิวัฒน์/อิสลามาภิวัฒน์ (islamization) เข้าสู่อาเซียน: 
อารยธรรมอิสลามถือก�าเนิดบริเวณคาบสมุทรอาหรับปีคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ค.ศ.624 
และแผ่ออกนอกดินแดนอื่นๆ และมาถึงอินเดียคริสต์ศตวรรษท่ี 13 หลังจากน้ัน 
กษัตริย์มุสลิมอินเดียการค้าขายโดยส่งเสริมพ่อค้าชาวอินเดียที่หันมารับมุสลิมไปยัง
ดินแดนเอเชียอาคเนย์ ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 แม้ก่อนหน้านั้นพ่อค้าอาหรับ
จะเคยมาในดินแดนนี้ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 แต่ยังไม่แพร่หลาย (ศรัญญา 
ประสพชิงชนะ, 2547:23) อารยธรรมอิสลามสามารถแบ่งออกเป็นอารยธรรมอาหรับ
และมิใช่อาหรับ วัฒนธรรมมุสลิมอินเดีย เปอร์เซีย เติร์ก หรือมองโกล ที่เปลี่ยนไปรับ
อิสลามในภายหลัง อารยธรรมนี้มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกลุ่มพ่อค้าอาหรับ
ที่เดินทางเข้ามาทางเรือเพื่อมาติดต่อค้าขายกับคนในแถบนี้ก็น�าศาสนาอิสลามตาม
แบบฉบับของตนเข้ามาด้วย ยุคแรกนั้น เป็นมุสลิมอาหรับยังไม่มีอ�านาจทางการเมือง 
เน้นการค้าขายกับคนพื้นเมือง ต่อด้วยการแต่งงานกับคนพื้นเมือง และตั้งรกราก จน
กระท่ังท�าให้คนพื้นเมืองเปลี่ยนศาสนา รวมทั้งการเผยแผ่กับชนชั้นปกครองในเมือง
ใหญ่ๆ และแถบชุมชนพ่อค้า ยุคแรกนี้การเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนี้จะไม่ใช่การบีบ
บังคับ แต่ขึ้นกับความศรัทธาของแต่ละคนไม่เน้นการขู่เข็ญ มีอ�านาจทางการค้าเป็น
เครื่องต่อรอง  เป็นลักษณะของศาสนาอิสลามยุคแรกๆ ต่อมาเมื่อเจริญขึ้นประจวบ
เหมาะกับทางอิ นเดีย อิสลามกลายมาเป็นศาสนาประจ�ารัฐเจริญท้ังในแง่ราชการ 
กฎหมาย และประชากร มีการเข้ามาค้าขายในดินแดนแถบนี้ต่อจากมุสลิมอาหรับ 
มุสลิมที่ไม่ใช่อาหรับน้ีเริ่มมีการน�าอิสลามมาด้วยประกอบกับเหตุผลด้านการเมืองที่
ท�าให้เจ้าชายแห่งสุมาตราต้องเปลี่ยนไปรับอิสลามและสืบเชื้อสายจนกระทั่งเปลี่ยน
เป็นอิสลามและเผยแผ่อิสลามผ่านอ�านาจรัฐ โดยเฉพาะในอาณาจักรมะละกาและ
อาณาจักรอาเจะห์และอาณาจักรอ่ืนๆ ในชวา เช่น อาณาจักรเดมัก และอาณาจักร
ยุคสุลต่าน อารยธรรมอิสลามจึงเจริญข้ึนแทนท่ีฮินดูและพุทธมหายาน ด้วยอิทธิพล
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ด้านการค้าขาย และด้านการเมืองรวมท้ังประชากร วัฒนธรรมอิสลามที่ปรากฏในดิน
แดนนี้ ประกอบด้วย ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ส�าหรับค�านวณ มีการใช้ไซน์ (Sine) 
และแทนเจนท์ (Tangent) ทางเรขาคณิตมีการสร้างวัตถุโดยใช้วงกลม เส้นตรงและ
ระบบตัวเลขอาราบิค ในทางศาสนา มีคัมภีร์อัลกุรอ่าน และนิยายอาหรับราตรีหรือ
พันหนึ่งทิวา รวมท้ังสถาปัตยกรรมมีรูปแบบ เฉพาะของวัฒนธรรมอิสลาม การสร้าง
สุเหร่า และพระราชวัง มีการเขียนแผนที่เดินทางไปเมกกะ ต�าแหน่งประมุขเรียกว่า 
สุลต่าน (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:26)

อัศดงคตาภิวัฒน์ (westenization) เข้าสู่อาเซียน: อารยธรรมตะวันตก
เป็นอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่กรีก โรมัน พัฒนาต่อมาด้วยคริสต์ศาสนา
นิกายคาทอลิกท่ีครอบครองยุโรปมาเป็นพันปี ก่อนจะเข้าสู ่ยุคก่อนสมัยใหม่ ยุค
แห่งการฟื้นฟูศิลปะต่างๆ ยุคส�ารวจค้นหาดินแดนใหม่ และต่อมาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
อันเป็นยุคแห่ง การปฏิวัติต่างๆ ท้ังปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ปฏิวัติอุตสาหกรรม ปฏิวัติ
สังคม ปฏิวัติการเมือง เช่น การปฏิวัติฝร่ังเศส การปฏิวัติอเมริกา รวมทั้งการปฏิรูป
ศาสนาคริสต์ขนานใหญ่กลายมีเพิ่มอีกหนึ่งนิกาย คือ โปรแตสแตนต์ น�าโดย มาติน 
ลูเธอคิงส์ กระแสอารยธรรมตะวันตกจึงแบ่งเป็น 2 ยุคเหตุผลนิยมนี้ คือพวกที่เอา
ศาสนาคริสต์แบบเดิม กับพวกท่ีไม่เอาศาสนา พวกที่เอาสายศาสนาคือสายวัด-สาย
โบสถ์/สายศาสนาคริสต์ กับอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ไม่เอาศาสนา ปฏิเสธศาสนา คือ 
พวกปัญญาชน นักวิทยาศาสตร์ นักคิด นักเหตุผลนิยม นักปรัชญา เนื่องจากถือว่า 
ศาสนาตายไปแล้ว (God is dead) อารยธรรมตะวันตกจึงยึดอยู่กับศาสนากลุ่มหนึ่ง 
และอารยธรรมที่พยายามดีดตัวเองออกไปจากศาสนาเดิมกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งปัจจุบัน

เมื่อสมัยกลางข องยุโรปสิ้นสุดลง เริ่มต้นด้วยยุคส�ารวจและการผจญภัย 
โปรตุเกสเป็นชาติผู้น�าด้านการค้าในบริเวณมหาสมุทรอินเดียระหว่างคริสต์ศตวรรษ
ที่ 14-15 การเปลี่ยนแปลงการเมืองบริเวณตะวันออกกลางและการมีอ�านาจของพวก
เตอร์กในเอเชียไมเนอร์และเมดิเตอร์เนียนตะวันออกท�าให้การค้าระหว่างเอเชียและ
ยุโรปไม่สะดวก ราคาสินค้าจากตะวันออกถีบตัวสูงยิ่งขึ้นประจวบเหมาะกับปี ค.ศ.
1453 กรุงคอนสแตนติโนเปิลแตก แต่การค้าระหว่างตะวันตกและตะวันออกยังไม่ได้
หยุดชะงักลง เมืองเวนิชสัมปทานทางการค้าจากอาณาจักรออตโตมันได้ผลประโยชน์
การค้าท�าให้โปรตุเกสและสเปนไม่ได้รับประโยชน์ด้วย ทั้ง 2 ชาติจึงมุ่งแสวงหาเส้น
ทางการเดินเรือทะเลใหม่ไปยังอินเดียและหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ซึ่งมีข้อตกลง
การไม่ผูกสิทธิ์ ขาดของชาติอื่น เพราะไม่กระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผล
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จากสงครามครูเสดส่งให้โปรตุเกสมีกองทัพเรือที่เกรียงไกร และมีความสามารถต่อ
เรือขนาดใหญ่ที่ บรรจุผู ้โดยสารมาก และใช้เดินทางไปยังดินแดนที่ห่างไกล ถือเป็น
ความล�้าหน้าชาติ ต่างๆ ในเวลาน้ัน และโปรตุเกสมีเมืองท่าส�าคัญ ได้แก่ ลิสบอน 
และโอปอร์โต เป็น เมืองท่าค้าขายติดต่อระหว่างบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรป
เหนือ สมัยเจ้าชายเฮนรี่ ประสงค์แสวงหาอาณาจักรคริสเตียนที่จะเป็นพันธมิตรกับ
โปรตุเกสเพื่อต่อต้านมุสลิม แม้พระองค์จะส้ินพระชนม์ปี ค.ศ.1460 โดยยังส�ารวจเส้น
ทางการค้าสายใหม่อยู่ โปรตุเกสมีจุดประสงค์เอาชนะมุสลิมและแสวงหาประโยชน์
ด้านการค้า และต้ องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยจึงมุ่งหน้ามายังตะวันออกเป็นจุด
เริ่มต้นของการเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกสู่ตะวันออกโดยเฉพาะดินแดนเอเชีย
ใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระหว ่างที่ตะวันต กติดต ่อกับโลกนอกอื่นๆ โดยเฉพาะโลกตะวันออก
นั้น อารยธรรมที่ ยังมีอิทธิพลต่อตะวันตก คือ อารยธรรมที่อิงอาศัยศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิก น�าโ ดยโป๊บ ซ่ึงรองรับสัญญาการแบ่งปันซีกโลกให้เป็นของสเปน
และโปรตุเกส ส่วนตะวันออกให้สเปน ตะวันตกให้โปรตุเกส นับแต่นั้นภารกิจที่
จะต้องเผยแผ่อารยธ รรมตะวันตกจึงตกอยู่ที่ 2 ประเทศมหาอ�านาจยุคนั้น ได้แก่ 
โปรตุเกส-สเปนน�าอา รยธรรมตะวันตกมาสู่ดินแดนแถบนี้เป็นพวกแรกพร้อมกับ
การค้าขาย ศาสนาคริ สต์นิกายคาทอลิกระหว่างนั้นประเทศทางใต้ของยุโรปยังมี
อิทธิพลของคาทอลิกปกคลุมอยู่ผ่านโป๊ป ซ่ึงต่างกับทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียง
เหนือของยุโรป เช่น อังกฤษ และฮอลแลนด์ เริ่มแยกตัวเองจากอิทธิพลของโป๊ป ใน 
ประเทศฮอลแลนด์หลัง จากแยกตัวออกไม่ข้ึนต่อสเปนท่ีนับถือคาทอลิกได้รับเอา
นิกายใหม่ คือ โปรแตสแตนต์ ส่วนอังกฤษต้ังศาสนาเป็นของตัวเองเรียกว่า Church 
of England เมื่อเข้ามายังดินแดนแถบนี้แม้จะมาด้วยเหตุผลทางการค้าและการ
เผยแผ่ศาสนาจบท้ายด้วยการล่าเมืองขึ้นจนกลายเป็นเจ้าอาณานิคมซ่ึงเป็นอ�านาจ
ทางการเมืองท�าให้อา รยธรรมตะวันตกเข้ามาสู่อาเซียนผ่านประเทศต่างๆ เร่ิมด้วย 
โปรตุเกส สเปน ฮอลแลนด์ อังกฤษ และฝร่ังเศส ภายหลังมีอเมริกา ซ่ึงอารยธรรม
ของตะวันตกน้ันปรากฏในรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เช่น การคมนาคม
สร้างทางรถไฟ การปกครอง ศิลปะสถาปัตยกรรม วรรณกรรม การศึกษาสมัยใหม ่
ศาสนาวัฒนธรรม เช่น ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็น
อาณานิคมของสเปนและอเมริกา และชาวคาทอลิกในเวียดนามซ่ึงเคยเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศส รวมทั้ง ชาวโปรแตสแตนต์ในอินโดนีเซียซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของฮอล
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ลันดา/ฮอลแลนด์ อังกฤษแม้จะไม่ได้เน้นการเผยแผ่ศาสนาแต่ก็มีอ�านาจทางการ
เมืองเพื่อผลประโยชน์ด้านการค้าขาย ตรงกันข้ามกับฝรั่งเศสจะเน้นในเรื่องของการ
เผยแผ่ศาสนาพร้อมกับการค้าขาย ประเทศเหล่านี้น�าพาอารยธรรมตะวันตกเข้ามายัง
ดินแดนแถบน้ี จนน�าไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก (Westernized) อิทธิพลตะวัน
ตกที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง ศาสนาคริสต์ ศิลปะสถาปัตยกรรมตะวันตก 
ระบบการศึกษาสมัยใหม่  ระบบการแพทย์สาธารณสุข ระบบการคมนาคมทางน�้า
และทางบก เช่น รถไฟ รวมท้ังระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การจัดตั้งไปรษณีย์ผ่าน
จดหมายและโทรเลข การตั้งโรงพิมพ์ การจัดพิมพ์หนังสือด้วยกระบวนการสมัยใหม่ 
ระบอบการเมือง ท่ีเน้นแบบตะวันตกซ่ึงให้ความหวังว่าจะน�าความเจริญทางวัตถุมา
ให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 

โลกาภิวัตน์ (globalization) เข้าสู่อาเซียน ยุคโลกาภิวัตน์เป็นโลกยุคที่
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาสู่สังคมข่าวสารข้อมูล อันเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวแปรส�าคัญน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมม นุษย์ กระแสโลกาภิวัตน์เริ่มเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนเมื่อ 
สิ้นสุดสงครามเย็น และการปรากฏข้ึนของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน  
อินเทอร์เน็ต โทรคมนาคม ผ่านช่องทางส่ือสารออนไลน์ โดยมีนวัตกรรม การขยาย
ตัวของโลกาภิวัตน์เกิดการเดินทางไปมาหาสู่กันที่สะดวกสบายและรวดเร็วก่อให้เกิด
มีการเพิ่มขึ้น เคลื่ อนย้ายไหลเวียนของอารยธรรมต่างๆ จากตะวันตกไปตะวันออก 
จากตะวันออกไปตะวันตก เกิดการค้าเสรี การสื่อสารไร้พรมแดน กลายเป็นหมู่บ้าน
โลก การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ การเมืองซึ่งเกิดการไหลเวียนของวัฒนธรรมท่ัวโลกผ่านมายัง
ภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีผลกระทบ
ต่อโลก ประกอบด้วย 1) การไหลเวียนระหว่างคน มนุษย์ สังคม ชาติพันธ์ุ ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น นักท่องเท่ียว ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถ่ิน และแรงงานข้ามชาติ 2) การไหล
เวียนทางเทคโนโลยีที่ตัดข้ามเส้นแบ่งรัฐชาติและภูมิภาคท้องถิ่นต่างๆ ทั่วโลก 3) การ
ไหลเวียนด้านการเงินผ่านตลาดทุน ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าระดับโลก 4) การไหลเวียน
ในมิติสื่อกลายเป็นรากฐานส�าคัญของการจินตนาการเกี่ยวกับตัวตนของคนในโลก
ปัจจุบัน 5) การไหลเวียนในมิติอุดมการณ์ วิธีคิด เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตย การ
เคลื่อนย้ายประชากรแรงงานของสมาชิกชาติอาเซียน การแข่งขันด้านการท่องเท่ียว 
และการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวท่ัวอาเซียน วัตถุประสงค์รูปแบบการท่องเที่ยวมีมาก
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ขึ้น การท่องเที่ยวส่วนบุคคลขยายตัวมากขึ้น และการพัฒนาและเพิ่มเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ น�าไปสู่การพัฒนามาตรการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน โลกาภิวัตน์น�าสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาท้ังการเปล่ียนแปลงสังคมจารีตนิยมมาสู่สังคมสมัยใหม่ เกิดการขัดแย้ง
ปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม สังคม ภาษา ศาสนาแนวจารีต มาสู่ความเป็นนานาชาติ 
และความเป็นสากลเกิดพหุสังคม พหุวัฒนธรรม พหุภาษาและขบวนการศาสนาแนว
ใหม่ ทั้งจากศาสนาเดิมหรือศาสนาเดิมแบบใหม่ ล้วนมีผลจากโลกาภิวัตน์ พุทธศาสนา
แต่เดิมอยู่ในเอเชีย ปัจจุบันส่งต่อไปยังชาวตะวันตก เร่ิมศึกษาและปฏิบัติ กระทั่งค�า
ศัพท์ทางพุทธศาสนา เช่น กรรม วิปัสสนา เร่ิมเป็นที่รู ้จักเป็นปกติของชาวตะวันตก  

ศูนย์กลางพุทธศาสนา-ฐานที่มั่นในอินเดียครั้งอดีต

  จากพุทธศตวรรษท่ี 4-18 ศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดียปรากฏในหลาย
ที่ ดังในหนังสือสุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี โดยศาสตราจารย์ผาสุข อินทราวุธ 
แบ่งศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดีย (บัญชา พงษ์พานิช และคณะ, 2559: 

  1) ศูนย์กลางพุทธศาสนาลุ่มแม่น�้าคงคา (ราชวงศ์โมริยะ พ.ศ.221-358 

(321-185 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)) พุทธศตวรรษที่ 3-4 พุทธศาสนาในอินเดียอุบัติ
ขึ้นและประดิษฐานม่ันคงมาก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และมีพัฒนาการต่อมา 
สมัยพระเจ้าอโศกมีความ เจริญรุ ่งเรืองเรื่อยมา ปรากฏฐานที่มั่นของพุทธศาสนา
อยู่ที่แคว้นมคธ เมืองปาฏลีบุตรลุ่มแม่น�้าคงคาเป็นหลัก ยุคน้ี พุทธศาสนามีองค์กร
สงฆ์ นิกายสงฆ์ การศึกษา และการเผยแผ่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นหลัก หลังจาก
นั้น พระเจ้าอโศกส่งสมณทูตไปยังดินแดนต่างๆ ท�าให้พุทธศาสนาเผยแผ่ออกไป 
เกิดมีศูนย์กลางพุทธศาสนาในพื้นที่อื่นๆ นักปราชญ์คนส�าคัญของอังกฤษ นายริส  
เดวิดส์ ตรวจสอบภูมิประเทศที่ปรากฏในคาถา แล้วอธิบายถึงชื่อดินแดนและสมณ
ทูตไว้ว่า สายท่ี 1 พระมัชฌันติกไปประเทศกัสมิระ และคันธาระ คือดินแดนที่เรียก
ว่าแคชเมียร์และอัฟกานิสถานทุกวันนี้ อยู ่ปลายแดน และต่อแดนกับอินเดียตะวัน
ออกเฉียงเหนือ สายท่ี 2 พระมหาเทวไปมหีสประเทศ คืออินเดียด้านใต้แม่น�้าโคธา
วารี อยู่ในอาณาเขตของ ไนซัมไฮเดอรบัด ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน สายที่ 3 พระ
รักขิตไปวนาวาสีประเทศ ริสเดวิดส์เข้าใจว่า บริเวณนี้อยู่ในทะเลทรายแคว้นราชปุต
ตนะในอินเดีย  สายที่ 4 พระธรรมรักขิตไปอปรัตกประเทศ เข้าใจว่าเป็นชายแดน
ปัญจาบด้านตะวันตก สายท่ี 5 พระมหาธรรมรักขิตไปมหารัฐประเทศ อยู่ในแคว้น
มหารัฐแถบยอดน�้าโคธาวารี อยู่ห่างเมืองบอมเบย์ 150 ไมล์ ด้านทิศตะวันออกเฉียง
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เหนือ สายท่ี 6 พระธรรมรักขิตไปโยนกโลกประเทศ คือ
บริเวณที่เรียกว่า แบกเตรียเดี๋ยวนี้ อยู่ในประเทศอิหร่าน 
(เปอร์เซีย) สายท่ี 7 พระมัชฌิมไปหิมวันตประเทศ คือ 
ตามเมืองต่างๆ ที่อยู ่ใ นหมู่เกาะหิมาลัย สายท่ี 8 พระ
โสณะ และพระอุตตระไปสุว รรณภูมิประเทศ บริเวณ
เมืองพม่าไทยตลอดแหลมลา ยู (คัมภีร ์มหาวงศ์ของ
ลังการะบุว่า สุวรรณภูมิประเทศอยู่ห่างจากลังกา 700 
โยชน์ สายท่ี 9 พระมหินทเถระ พระโอรสของพระเจ้า
อโศกไปลังกาทวีป (Borib alburibhand, L. Trans. 
Suriyabongs.L.Dr. n.d. :9-10) ซึ่งสายท่ี 8 ได้เดินทางเข้ามายังสุวรรณภูมิ เรียก
พุทธศาสนายุคน้ีว่า โสณุตตรวงส์ 

  2) ศูนย์กลางพุทธศาสนาลุ่มแม่น�้ากฤษณา-โคทาวรี (ราชวงศ์ศาตวาหนะ 

และอิกษวากุ) พุทธศตวรรษที่ 5-10 ณ ดินแดนแห่งนี้ พุทธศาสนาได้รับอิทธิพล
จากที่พระเจ้าอโศกส่งสมณทูตไปเผยแผ่ครั้งหลังการท�าสังคายนาครั้งที่ 3 คาดว่า
เป็นสายท่ี 2 น�าโดยพระมหาเทวะ เรียกว่า มหาเทววงศ์/สายมหาเทวะ ท�าให้ฐาน
ที่ม่ันพุทธศาสนาซ่ึงเคย เจริญรุ ่งเรืองในแคว้นมคธเคลื่อนย้ายมาที่อินเดียกลางกับ
อินเดียใต้ปี พ.ศ.500 เป็นต้นมา เกิดพุทธศิลป์ในอินเดียภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
(ปัจจุบัน รัฐอันธรประเทศมีเมืองไฮเดอราบัดเป็นเมืองหลวง) อาณาจักรอมราวดี/ 
อมราวตี (Amaravati) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ากฤษณะ (กันตูร์ รัฐอันธรประเทศ) เป็นเมือง
หลวงของอาณาจักรโบราณ พุทธศิลป์ยุคนี้มีลักษณะพระเกศาท�าเป็นรูปก้นหอย พระ
พักตร์คล้ายใบหน้าคนอินเ ดียใต้ ห่มจีวรเฉียงเป็นริ้วชาย จีวรเป็นขอบหนาไม่แนบ
พระสรีระเหมือนสมัยมถุรา ด้านซ้ายจีวรวกข้ึนมาพาดข้อพระหัตถ์ ถ้าเป็นพระพุทธ
รูปยืนจะเอียงพระโสณีเล็ กน้อย พุทธศิลป์สมัยอมราวดีส่งอิทธิพลต่อการสร้าง
พระพุทธรูปหลายๆ ประเทศ เช่นมอญ พม่า เขมร ศรีวิชัย สุมาตรา หรือแม้กระท่ัง
ในไทยสมัยทวารวดี พระพุทธรูปยุคน้ีฝีมือยังนับว่าหยาบ ไม่พิถีพิถันมากนัก เพราะ
ช่างต้องการตัดรายละเอียดออกไปให้ง่ายต่อการแกะสลัก กลายมาเป็นศิลปะเฉพาะ
ของอมราวดี นอกจากนั้นยังมีเมืองนาครชุนโกณฑะมีพุทธสถานน่าสนใจอีกหลายแห่ง 
ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองอมราวดี ดินแดนท่ีพุทธศาสนามีความเจริญมายาวนาน แม้
ปัจจุบันยังได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดี พุทธศิลป์ยุคนี้เริ่มต้ังแต่ พ.ศ.500 กว่าจนถึง
พ.ศ.1000 โดยประมาณ ศิลปะยุคน้ีท่ีเข้ามาปรากฏในดินแดนแถบนี้ คือ พระพุทธ

ถ�้าอชันตา (Ajanta Caves) ความรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนายุคกษัตริ ย์ราชวงศ์
ศาตวาหนะและราชวงศ์คุปตะ
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รูปที่มีอายุเก่าพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศิลปะแบบอมราวดี พบท่ีเกาะ 
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 เกิดข้ึนหลายแห่ง เช่น 

อาณาจักรราชวงศ์ไมตรกะ ตั้งข้ึนทางตะวันตก (ปัจจุบันคือ Valabhipur รัฐ Gujarat 

จนถึงอาณาจักรกรรณสุวรรณ (เคาทะ) ของราชาศศางกะ (ก่อน พ.ศ.1148-1162 

ทางตะวันออก ปี พ.ศ.1018 ที่วลภีราชธานี เจ้าหญิงทุฑฑาแห่งราชวงศ์ไมตรกะทรง

ก่อตั้งมหาวิหารของพุทธศาสนาฝ่ายหีนยาน ภายหลังเรียกว่า มหาวิทยาลัยวลภี ซ่ึง

เจริญรุ ่งเรืองต่อมากว่า 200 ปี พุทธศาสนามีพัฒนาการต่อมาจนเจริญรุ่งเรืองในดิน
แดนแห่งนี้ จนกระท่ังถูกภัยคุกคามจากมุสลิมอาหรับที่เข้ามา และท�าให้พุทธศาสนา
แดนแห่งนี้สลายไปในท่ีสุด

  4) ศูนย์กลางพุทธศาสนาในภาคเหนือ (ราชวงศ์คุปตะ Gupta) พุทธ

ศตวรรษที่ 9-11 พุทธศาสนาในทางภาคเหนือโดยเฉพาะราชวงศ์คุปตะนี้ มีความ
เจริญรุ ่งเรืองเป็นอย่างมากควบคู ่ไปกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สมัยคุปตะมีการ
ฟื้นฟูลัทธิฮินดู เรียกว่า สมัยฮินดูใหม่ เป็นสมัยที่ราชวงศ์คุปตะปกครองส่วนใหญ่
ของอินเดีย ภายหลังท่ีราชวงศ์กุษาณะเสื่อมลงในระยะปี ค.ศ.220 เริ่มด้วยพระเจ้า 
จันทรคุปต์ที่ 1 (พ.ศ.863-878/ค.ศ.320-330) พระเจ้าสมุทรคุปต์ (พ.ศ.878-919/
ค.ศ.330-375) โอรสของพระเจ้าสมุทรคุปต์ คือจันทรคุปต์ท่ีสอง/พระเจ้าวิกรมา
ทิตย์ (พ.ศ.919-958/ค.ศ.375-415) ยุคนี้มีหลวงจีนชื่อฟาเหียน (Fahien) เดิน
ทางเข้าไปในอินเดีย ลังกา ชวา เขียนพรรณนาความเจริญในอินเดียสมัยพระเจ้า 
จันทรคุปต์ที่ 2 ว่า พลเมืองร�่ารวยมีความสุข ตามเมืองต่างๆ มีสุขศาลาหลายแห่งท�าการ
แจกอาหารและยาให้แก่คนจนโดยไม่คิดเงิน ไม่มีคนด่ืมสุรายาเมาหรือเคร่ืองเสพติด 
ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ โทษทางอาญาไม่มี การลงโทษทางกายแต่ปรับด้วยเงิน สมัยน้ี
วรรณคดีและศิลปกรรมเฟื่องฟูมาก ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต กวีที่มีชื่อ  
กาลิทาส ศูนย์กลางการศึกษาวิทยาการอยู่ที่มหาวิยาลัยนาลันทา นักวิทยาศาสตร์
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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 
ส่วนบริเวณตอนเหนือและลุ ่มแม่น�้าคงคา เจ้าอินเดียแบ่ง
แยกกันปกครองเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย บางครั้งท�าการ
รบพุ่งกัน พุทธศิลปกรรมมีชื่อยุคน้ีประกอบด้วย การสร้าง
พระพุทธรูปมีส่วนสัดงดงาม สวยงามมากที่สุดสมัยหนึ่งของ
อินเดีย จิตรกรรมส�าคัญมีชื่อ ภาพเขียนที่ถ�้าอชันตา (Ajanta) 
ซึ่งเป็นสังฆารามอยู ่ทางภาคกลางของอินเดียเป็นภาพวาด
ตามอุดมคติมีความงามอย่างลึกซึ้ง ภาพชิ้นเอก ภาพธิดา
พระยามารและภาพพระโพธิสัตว์ ภาพธิดาพระยามารให้
ความรู้สึกสองอย่างท่ีขัดแย้งกันอยู่ในตัว คือความปรารถนา
และความมุ่งหมายไปยังพระพุทธองค์ และการหักห้ามด้วย
ความละอาย จิตรกรรมเดียวกันนี้ที่ให้ความรู ้สึกซาบซึ้งใน
ความงามอย่างแท้จริง ยังพบในที่อื่นๆ ทางทิศตะวันตกและ
ทิศใต้ของอินเดียมีช่ือเสียงมากท่ีภูเขาสีคิริยา (Sigiriya) ใน
ประเทศศรีลังกา

 5) ศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดียตะวันออก 

เฉียงเหนือ (ราชวงศ์ปาละ) พุทธศตวรรษที่ 14-17 
จักรวรรดิปาละ (อังกฤษ: Pala Empire) ปกครองบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกของอินเดีย ค�าว่า  
"ปาละ" ในภาษาเบงกอล แปลว่า "ผู ้พิทักษ์" และใช้เป็น
สร้อยพระนามของกษัตริย์ทุกพระองค์ ราชวงศ์ปาละนี้นับถือพุทธนิกายมหายาน
และลัทธิตันตระ พระเจ้าโคปาละเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ผู้ขึ้นครองราชย์ปี 
ค.ศ.750 โดยการรับเลือกต้ังอย่างประชาธิปไตย ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.750-ค.ศ.
770) ระหว่างรัชสมัยของพระองค์ ทรงขยายอ�านาจควบคุมเบงกอลท้ังหมด ปาละ
มีความรุ่งเรืองอยู่ราว 400 ปีระหว่าง ค.ศ.750-ค.ศ.1120 มีความมั่นคงและความ
สงบสุข ในช่วงน้ีมีการสร้างวัดและงานศิลปะต่างๆ รวมทั้งการก่อต้ังมหาวิทยาลัยที่

มหาสถูปสาญจี/สถูปเจดีย์พุทธสถาน
แห่งสาญจี (Buddhist Monuments 
at Sanchi) มรดกโลก โครงสร้างหิน
เก่าแก่ท่ีสุดในอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 สถูป
แห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการให้เกียรติ
และท่ีเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ ซุ้ม
ประตูทั้ง 4 ด้านแกะสลักและตกแต่ง
อย่างหรูหรา และมีราวระเบียงล้อม
รอบทั้งสถูป สถูปสาญจีมีซุ้มประตูอยู่
โดยรอบ เรียกว่า โตรณะ ลวดลายของ
ซุ้มประตูเหล่านี้น�าเสนอแนวคิดเรื่อง
ความรัก สันติ ความจริง ความกล้า 
ประตูและระเบียงรอบสถูปสร้างโดย
ราชวงศ์สาตวาหนะ ซึ่งมีศิลาจารึก
ปรากฏอยู่ตรงขอบบนสุดของประตู
โตรณะทางทิศใต้ โดยช่างฝีมือของ
กษัตริย์ Satakarni กษัตริย์องค์ที่ 3 
แห่งราชวงศ์สาตวาหนะ
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นาลันทา และวิกรมศิลา วัดโสมาปุระมหาวิหาร (Somapura Mahavihara) สร้าง
โดยพระเจ้าธรรมปาละในพหารปุระ (Paharpur) ในบังกลาเทศ เป็นพุทธศาสนสถาน
ที่ส�าคัญที่สุดในอินเดียภาคตะวันออก จักรวรรดิปาละรุ่งเรืองที่สุดสมัยพระเจ้าธรรม

ปาละและพระเจ้าเทวปาละ พระเจ้าเทวปาละทรงขยาย
ดินแดนจนครอบคลุมบริเวณอินเดียใต้และไกลออกไป 
ครอบคลุมตั้งแต่อัสสัมไปจนถึง อุตคาละทางตะวันออก 
กัมโพชะ (อัฟกานิสถานปัจจุบัน) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
และเด็คคานทางตอนใต้ หลักฐานที่บันทึกไว้บนแผ่น
ทองแดงของปาละกล่าวว่า ปาละสามารถพิชิต อุตคาละ 
อัสสัม ฮูนา ประติหาระ (Pratihara) คุชราต (Gurjara) 
และทราวิฑ (Dravida) การสิ้นสุดยุคแห่งความรุ่งเรือง
หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าเทวปาละ หลัง
จากนั้น  อาณาบริเวณแบ่งแยกออกไปเป็นอาณาจักร
ย่อยๆ ที่ปกครองโดยหลายราชวงศ์ แต่รัชสมัยของพระเจ้า 
มหิปาละ พระองค์สามารถน�าความรุ่งเรืองมาสู่จักรวรรดิ
อีกคร้ังหนึ่งและขยายดินแดนของจักรวรรดิออกไป
อีก นอกจากนั้น ยังสามารถต่อต้านการรุกรานของ 
ราเชนทระโจฬะ (Rajendra Chola) และราชวงศ์จา
ลุกยะ (คริสต์ศตวรรษที่ 6-12) หลังจากสมัยพระเจ้ามหิ
ปาละแล้ว จักรวรรดิปาละก็เสื่อมโทรมลงอีกครั้งหนึ่ง
จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระเจ้ารามปาละจักรพรรดิผู ้มี
อ�านาจองค์สุดท้ายของราชวงศ์ทรงสามารถกู้ดินแดนที่
เสียไปคืนมา ทรงปราบกลุ่มปฏิวัติวเรนทระ และขยาย
จักรวรรดิต่อไปยังกามรูป (Kamarupa) โอริสสา และ
อินเดียเหนือ ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของเบงกอลที่เป็น
ความรุ่งเรือง ราชวงศ์ปาละมีบทบาทส�าคัญในการเผยแผ่
ศาสนาพุทธตันตรยานไปยังทิเบต ภูฏาน ชวา สุมาตรา 
และ พม่า ต่อมาแผ่ไปจีน ญ่ีปุ่น เวียดนาม มองโกเลีย 

นอกจากนั้น ก็ยังท�าการค้าขายไปยังดินแดนต่างๆ รวมทั้งการมีอิทธิพลในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ที่จะเห็นจากลักษณะประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิ  

มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัย
สงฆ์แห่งแรกของโลก ศูนย์กลางการ
ศึกษาพุทธศาสนามหายาน มีชื่อ
เสียงมากท�าให้นักศึกษาเดินทางมา
จากต่างประเทศหลายแห่ง เช่น จีน 
ญี่ปุ ่น เอเซียกลาง สุมาตรา ชวา ทิเบต 
และมองโกเลีย เป็นต้น หอสมุดของ 
นาลันทาใหญ่โตมากและมีช่ือเสียงไปท่ัว
โลก เมื่อคราวที่ถูกเผาท�าลายในสมัยต่อ
มา มีบันทึกกล่าวว่า หอสมุดน้ีไหม้อยู่เป็น
เวลาหลายเดือน หลวงจีนอี้จิงซ่ึงจาริกมา
ในระยะประมาณปี พ.ศ. 1223 ก็ได้มา
ศึกษาที่นาลันทาและเขียนบันทึกเล่าไว้
อีก นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึง
สมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ. 1303-1685) 
มหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายประมาณ 
พ.ศ. 1742 จากกองทัพมุสลิมเติรกส์มา
รุกราน เข้าครอบครองดินแดนโดยล�าดับ 
และเผาผลาญท�าลายวัดและปูชนียสถาน
ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหาร
ผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหา
วิหารก็ถูกเผาผลาญท�าลายลงช่วงระยะ
เวลานั้นด้วย
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ราชวงศ์ไศเลนทร์ (คาบสมุทรมลายู, ชวา และ สุมาตราปัจจุบัน) ปาละสลายตัวลง

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เมื่อถูกโจมตีโดยราชวงศ์เสนะ
  6) ศูนย ์กลางพุทธศาสนาในอินเดียใต ้ พุทธศตวรรษที่  12-17 ปี 
พ.ศ.1300 ก่อนหน้านั้น พุทธศาสนามีอิทธิพลในอาณาจักรปัลลวะ และแผ่ไปยัง
อาณาจักรของราชวงศ์โจฬะเป็นราชวงศ์ทมิฬทราวิฑที่
ส่วนใหญ่ปกครองทางตอนใต้ของอินเดียมาจนกระทั่ง
คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถิ่นก�าเนิดของราชวงศ์อยู ่ที่ลุ ่ม
แม่น�้ากาเวรี (Kaveri River) พระเจ้าการิกาลาโจฬะ 
(Karikala Chola) บุคคลส�าคัญที่สุดยุคโจฬะตอนต้น 
ขณะที่จักรพรรดิหลายองค์มีชื่อเสียงยุคกลาง พุทธ
ศิลป์ในรัฐภาคใต้เจริญรุ ่งเรือง ยุคนี้มีอาณาจักรที่เข้ม
แข็งเกิดข้ึนในภาคใต้ของอินเดียคือ 1) รัฐปัลลวะ เมือง
หลวงคือกาญจีปุรัม 2) รัฐโจฬะมีเมืองหลวงคือตัญชาวุร ์
3) รัฐปาณฑยะมีเมืองหลวงช่ือมธุไร 4) รัฐเจระ มีเมือง
หลวงคือ เกราล่า โดยเฉพาะรัฐโจฬะมีเมืองหลวงที่ 
ตัญชาวุร์ มีศิลปะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก พุทธศาสนา
เข้าสู่อินเดียใต้สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคนั้นยังไม่มี
การสร้างพระพุทธรูป สร้างเฉพาะสัญลักษณ์แทน เช่น 
ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ต่อมา ราวปี พ.ศ.600 พุทธ
ศิลป์ที่เป็นพุทธรูปจึงเริ่มขึ้น แต่ยังไม่แพร่หลายมากปี 
พ.ศ.1308 กษัตริย์โจฬะนับถือศาสนาฮินดูโจมตีอาณา
จักรปัลลวะและยึดส�าเร็จแล้วข้ามไปรบถึงเกาะลังกา สงครามระหว่างโจฬะและลังกา
ยึดเยื้อเป็นเวลานาน เมื่อโจฬะชนะ ศิลปกรรมฮินดูจึงหล่ังไหลเข้าเกาะลังกา แต่ถ้า
ลังกาชนะช่างจากโจฬะต้องสร้างสรรค์พุทธศิลป์ให้ลังกา การแพ้ชนะกันระหว่าง
สองดินแดนเกิดขึ้นหลายครั้ง ศิลปะโจฬะเริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น แม้กษัตริย์โจฬะ
ยุคนี้จะนับถือฮินดู แต่พุทธศาสนาก็ไม่กระทบกระเทือนมาก นิกายที่แพร่หลาย
สมัยนั้นเถรวาท มหายานก็เป็นท่ีนิยม ศิลปะสมัยโจฬะนับว่าแตกต่างจากสกุลอื่นๆ 
มาก เพราะเป็นศิลปะมีเอกลักษณ์แบบทมิฬโดยตรง จุดเด่นของพุทธศิลป์ยุคนี้คือ
พระพุทธสรีระมีวรกายล�่าสันกลมแน่น พระอุระ(อก) นูนเป็นพิเศษแสดงความกล้า
หาญบึกบึนตั้งแต่ปลายพระรัศมีจดปลายพระบาท พระพักตร์กลมอูม พระเนตร 

มหาวิหารโสมาปุระ มรดกโลกซากวิหาร
พุทธที่ปาหารปรู์ สถานที่น้ีเป็นหลักฐาน
ที่แสดงว่า ศาสนาพุทธมหายานเริ่มขึ้นใน
เบงกอล ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12/คริสต์
ศตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา เป็นศูนย์กลาง
แห่งปัญญามาจน พุทธศตวรรษที่ 17/
คริสต์ศตวรรษที่ 12 โบราณสถานที่
ส�าคัญของบังกลาเทศ ที่บ่งบอกถึงอดีต
ที่เคยรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในดินแดน
น้ี  ปัจจุบันต้ังอยู่ที่ Paharpur ทางตอน
เหนือของกรุงธากา ประมาณ 4-5 ช่ัวโมง
ด้วยรถยนต์
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พระนาสิก (จมูก) ค่อนข้างใหญ่ พระโอษฐ์ (ปาก) หนา ถ้าเป็นรูปเคารพในศาสนา
พราหมณ์จะเห็นความเคลื่อนไหว การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ถ้าเป็นพระพุทธรูป
และพระโพธิสัตว์จะเห็นความสงบและเคร่งขรึม อาณาจักรโจฬะภาคใต้ยืนยาวมาจน
ปี พ.ศ.2000 ปี เหตุถูก "กองทัพมุสลิม" เข้ายึดครองจึงล่มสลาย พุทธศิลป์โจฬะยังมี
อิทธิพลต่อบริเวณอาเซียนส่วนอ่ืนๆ เช่น พม่า ลังกา ไทย เป็นต้น ราชวงศ์โจฬะเริ่ม
เสื่อมโทรมลงเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 และสลายตัวไป เมื่ออาณาจักรปัณฑยะและ
จักรวรรดิฮอยซาลาข้ึนมาเรืองอ�านาจ 

ฐานที่มั่นศูนย์กลางพุทธศาสนาในจีนครั้งอดีต

ในประเทศจีนโบราณ มีศูนย์กลางทางพุทธศาสนา 3 แห่ง คือ โลยาง 

(Luoyang) เปงเชง (PengCh’eng) และลุยลาว (Luy Lau) 

1) ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาโลยาง (Luoyang) ตั้งอยู ่ที่ฝ ั ่งแม่น�้าลั่ว 

ทางใต้ของแม่น�้าเหลือง ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑล เฮนาน ประเทศจีน 

เป็นเมืองหลวงฮั่นตะวันออก สมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763) พระเจ้าจักรพรรดิ
ฮั่นมิ่งเต้/ฮั่นเม้งเต้ทรงนิมิตเห็นมนุษย์ทองค�ามีแสงรัศมีสว่างพุ ่งออกจากด้านหลัง
ถึงคอเหาะมาในบรรยากาศ และลงมาสู ่พื้นดิน มนุษย์ทองค�าที่เหาะมาในความ
ฝันนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระพุทธเจ้าจากอินเดียเป็นค�าแนะน�าของโหราจารย์
ประจ�าราชส�านัก พระเจ้ามิ่งเต้จึงทรงส่งคณะทูตไปอินเดียเพื่อให้น�าเอาพุทธศาสนา
กลับมาสู่จีน เมื่อคณะทูตกลับมาสู่ราชส�านักโลยาง (Luoyang) พร้อมกับคณะท่ีมา

ด้วยเป็นพระภิกษุชาวอินเดีย 2 รูป พระกัสปมาตังคะและพระธรรมรักษ์ จักรพรรด ิ

ฮวงตี้ราชวงศ์ฮั่น (ค.ศ.165) นับถือพุทธเจ้า และเลาจ้ือ 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

ปฐมกษัตริย์ท่ีทรงนับถือพุทธศาสนาเป็นพระองค์แรกของประเทศจีน สมัยนั้นในลัว

ยาง มีเจดีย์ใหญ่ 2 แห่ง คือ Bai Ma Si (วัดม้าขาว) และ Xuchang พุทธศาสนา
เข้าไปสู่ประเทศจีน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 (A.D. 58-75) ท่านทั้ง 2 รูปน�าเอา
พระพุทธรูปและคัมภีร์ทางศาสนาเข้ามาด้วย พระภิกษุชาวอินเดียทั้งสองได้รับการ
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ต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจากพระเจ้ามิ่งเต้ และให้พ�านัก
อาศัยอยู ่ที่ วัดม้าขาว (White Horse Temple) ภาษา
จีนเรียกว่าวัด "แปะเบ้ยี่" ถือว่าเป็นวัดแรกท่ีสร้างเพื่อเป็น
อนุสรณ์แก่ม้าที่บรรทุกพระธรรมคัมภีร์มา และท�าให้โลยาง
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนายุคเร่ิมต้นของพุทธศาสนาในจีน 
(Nguyen Tai Tho. 2008:17) 

2) ศูนย ์กลางทางพุทธศาสนาเปงเชง (Peng 

cheng) ตั้งอยู่ท่ีอาณาจักรชู (ค.ศ.220-265) ทางด้านล่าง

ลงมาของแม่น�้าแยงซี Yangzi ปัจจุบันเป็นมณฑล Jiangsu 

ประเทศจีน ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 ประชาชนยัง

นับถือเต๋ากับพุทธศาสนา จักรพรรดิ Chu Liu Ying พระ

โอรสของ Guangsu จักรพรรดิฮั่น ย้ายไป Pengcheng 

พระองค์สวดมนต์ทั้งเต๋าและพุทธ ปฏิบัติถือเคร่ง รักษา

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) ต้ังอยู่ท่ี Giao Chi ลุ่มแม่น�้าแดง ปัจจุบัน อ�าเภอ Thuan 
Thanh จังหวัด Ha Bac ประเทศเวียดนาม จากที่นี้ มีเส้นทางน�้าและทางบกไปยังศูนย์
ทั้ง 2 แห่ง ลัวยางและเบ่งเชง มีพ่อค้าชาวอินเดียและเอเชียกลางเดินทางมาค้าขาย
พร้อมทั้งพระสงฆ์จากที่ต่างๆ โดยเฉพาะจากอินเดียเดินทางมาปฏิบัติ และเผยแผ่
พุทธศาสนา ช่วงน้ันเวียดนามยังเป็นประเทศราชของจีน (Chinese vassal) ลุยลาว
เป็นที่แรกท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต้ราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763) ระหว่างต้นคริสต์ศตวรรษที่ 
1 เจียว โชว (Giao Chau) อยู่บนเส้นทางค้าขายหลักระหว่างอินเดียกับจีน ดังนั้น 
ธรรมทูตอินเดียและพ่อค้ามักใช้เป็นแหล่งที่พักยอดนิยมและมีความรุ่งเรือง พร้อม
กับเผยแผ่พุทธธรรมก่อนเดินทางต่อไปยังภาคเหนือของจีนในคร้ังนั้น ปรมาจารย์  
กาง เซง ฮุย/ขวง ตาง ฮอย (Master K’ang Seng Hui/Khuong Tang Hoi) ที่
ศูนย์กลางพุทธศาสนา ลุย ลาว (Luy Lau Centre) ท่านเป็นนักปราชญ์ พระภิกษุ
สงฆ์ที่มีช่ือเสียงแปลหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์ส�าคัญทางพุทธศาสนาเป็นภาษา
จีนด้วยอักษรฮั่น นอกจากท่านแล้ว ยังมีพระมหาชีวกะ กาลรุจิ และนักปราชญ์ชาวจีน 

ลัวหยางตั้งอยู ่ริมฝั ่งด้านทิศใต้ของ
แม่น�้าหวงเหอหรือแม่น�้าเหลือง ซึ่งอยู่
ทางตะวันตกของมณฑลเหอหนาน การ
เจาะสลักถ�้าหินหลงเหมิน เริ่มในรัชสมัย
เป่ยเว่ยหรือเว่ยเหนือประมาณ ค.ศ. 
494 จนถึงสมัยราชวงค์ถังและซ่ง ใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และ
ต่อเติมยาวนานกว่า 400 ปี 



36
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                     ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

ชื่อ เหมียว โป ซึ่งมา เจียว โชว (Giao Chau) และ ศึกษาพุทธศาสนาจากพระภิกษุ
สงฆ์ชาวอินเดียมีช่ือเสียงขณะน้ัน มีเจดีย์ 20 แห่ง และหนังสือต�าราทางพุทธศาสนา
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 เป็นภาษาจีนท�าให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนยุค
แรกๆ ในจีนทางใต้ และทางเหนือของเวียดนาม (Nguyen 
Tai Tho. 2008:17)

พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน

 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอาเซียน หากศึกษา
สภาพการเข้ามาแล้วประกอบด้วย เร่ิมต้ังแต่ยุคโบราณ

ซึ่งเป ็นยุคสมัยที่พุทธศาสนาเข ้ามาในดินแดนแห่งนี้จน
กระทั่งยุคร่วมสมัย ยุคสุวรรณภูมิโบราณ ประกอบด้วย มี

ยุคอาณาจักรพุทธศาสนาเถรวาทอินเดีย และอาณาจักรยุคมหายาน-พราหมณ์ฮินดู 

พุทธศาสนายุคอาณาจักรพุทธศาสนาเถรวาทอินเดีย: ยุคน้ีถือว่า พุทธ
ศาสนาเถรวาทอินเดียมีอิทธิพลต่อภูมิภาค เริ่มต้ังแต่ อาณาจักรทวารวดี เมือง 
สะเทิม อาณาจักรฟูนัน และเจนละ ร่วมทั้งอาณาจักรพุกาม หรือ ปยู ด้ังเดิม ล้วน
ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาทอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก และต่อมาจากอินเดีย
ตอนใต้ โดยมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชน มีศูนย์กลาง/ท่าเรือของเมือง
ส�าคัญที่ติดต่อค้าข้ายกับอินเดียโบราณ และที่เมืองอู่ทอง ซึ่งพ่อค้าชาวพุทธจากลุ่ม
แม่น�้ากฤษณา-โคทาวรี เดินทางมาติดต่อค้าขาย และต้ังถิ่นฐาน โดยน�าพุทธศาสนา
ผ่านหลักฐานท่ีพบ เช่น ประติมากรรมรูปภิกษุ 3 องค์ถือบาตรห่มจีวรคลุมตาม
แบบคตินิยมของศิลปะอมราวดี และประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรก ประทับขัด 
พระบาทหลวมๆ ตามแบบศิลปะอมราวดี 

พุทธศาสนายุคอาณาจักพุทธศาสนามหายาน–พราหมณ์: ยุคนี้ถือเป็นยุค
กระแสพุทธศาสนามหายานซึ่งเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแทนพุทธศาสนาแบบหีนยานหรือ
เถรวาทในอินเดีย มหายานนอกจากเริ่มปรากฏยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อินเดียแล้ว 
ยังเผยแผ่ออกนอกอินเดีย เอเชียกลาง จีนและอื่นๆ ต่อมา โดยเฉพาะทางสุวรรณภูมิ

ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาลุย ลาว (Luy 
Lau/Leilou centre) ในเจียว โชว (Giao 
Chau) ต้ังอยู่ที่ Giao Chi ลุ่มแม่น�้าแดง 
ปัจจุบัน อ�าเภอ Thuan Thanh จังหวัด 
Ha Bac ประเทศเวียดนาม
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ทวีป หมู่เกาะสุมาตราและชวา และส่งผลมาถึงอาณาจักรขอม มหานครล้วนมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิต สังคม การเมือง วัฒนธรรม ระบบการศึกษา และศิลปะสถาปัตยกรรมใน
วิถีชีวิตของผู้คน

พุทธศาสนายุคการเข้ามาของพุทธศาสนาลังกาวงศ์: ยุคนี้ประจวบเหมาะ
กับ มีอาณาจักรน้อยใหญ่ในดินแดนนี้เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นอ�านาจของอาณาจักร
เขมร และศรีวิชัย ซ่ึงนับถือพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดู ควบคู่หรือสลับกัน
บ้าง แต่เป็นการเริ่มต้นขึ้นของการนับถือพุทธศาสนาลังกาวงศ์ พุทธศาสนาเข้ามา
จากลังกา มีหลายกระแสและวาระต่างกัน หลังจากพุทธศาสนาพัฒนาและเจริญใน
อินเดียและดินแดนต่างๆ ของเอเชียแล้ว พุทธศาสนาในศรีลังกามีพัฒนาการมาผ่าน
ยุคสมัย ตั้งแต่ ยุคเริ่มต้น ยุคเจริญรุ่งเรือง ยุคเสื่อม และยุคมืด ผ่านประวัติศาสตร์
กาลเวลามายาวจนกระท่ัง สมัยปรักกรมพาหุ กษัตริย์นักปฏิรูป ทรงท�าให้ยุคนี้มีการ
ไหลเวียนของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ระหว่างกัน มีอ�านาจ มีอิทธิพล มีส่วนร่วมต่อการ
สร้างวัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต แม้แต่ต่อกระบวนทัศน์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
นับว่า ลังกาวงศ์น้ันมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อดินแดนในสุวรรณภูมิยุคนี้ อาณาจักร
สุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง อังวะ เมาะตะมะ พะโค-หงสาวดี แม้แต่อาณาจักรเขมรยุค
หลังพระนคร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์ ซ่ึงเข้าผ่านทางอาณาจักร
สยาม และสยามผ่านอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) 

พุทธศาสนายุคการเข้ามาของอาหรับ-อิสลาม: ยุคนี้อิสลามเข้ามาในอินเดีย
และส่งต่อมาถึงภูมิภาคนี้ ตามด้วยคริสต์ศาสนาที่มาพร้อมกับการส�ารวจดินแดนและ
การล่าอาณานิคม ท�าให้เข้าสู่ยุคที่พุทธศาสนา ซึ่งประดิษฐานเป็นศาสนาประจ�าของ
คนชาติสุวรรณภูมิ ต้องเผชิญกับความท้าทายของผู ้เขามาใหม่ โดยเฉพาะดินแดน 
ที่เป็นแผ่นดินใหญ่ และในส่วนหมู ่เกาะนั้น ทางอาณาจักรอินโดนีเซีย อาณาจักร 
มัชปาหิต ซึ่งเป็นอาณาจักรสุดท้ายที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู และอาณาจักรเล็กๆ 
ที่นับถือพุทธมหายาน ก็ต้องได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของศาสนาใหม่ 

พุทธศาสนายุครัฐจารีต: ยุคนี้กล่าวถึงรัฐท่ีมีระบบการเมืองการปกครอง
ที่มีผู ้น�ารัฐเป็นกษัตริย์ที่มีอ�านาจสูงสุด และมีขุนนางเป็นมือคอยช่วยเหลือในการ
บริหารกิจการแผ่นดิน รวมท้ังภัยคุกคามของประเทศมหาอ�านาจตะวันตก การ
แก่งแย่งภายใน การเมืองระหว่างประเทศ มีการรบพุ่งเพ่ือควบคุมอีกฝ่ายจนน�าไปสู่
การขยายดินแดนและปกครอง ลักษณะของรัฐจารีตเน้นย�้าเร่ืองอธิปไตยของรัฐจารีต
และปุญญาธิการของผู้น�ารัฐ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                     ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

พุทธศาสนายุคอาณานิคม: ยุคนี้ประเทศทางตะวันตกเริ่มเข ้ามาล ่า
อาณานิคมพร้อมกับการท�าการค้าขาย ส�ารวจโลก ตามนโยบายแบ่งโลกเป็น 2 ซีก 
กระนั้น ยุคนี้การเข้ามาของคนตะวันตกถือเป็นความแปลกใหม่และท้าทายคนที่อยู่
เดิม ส�าหรับประเทศอาณานิคม การล่าอาณานิคมเน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากกว่าผลทางศาสนา ยุคนี้จึงเป็นยุคของการเข้ามาของประเทศล่าอาณานิคม และ
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรจารีตเดิมในอาเซียนเข้าสู่อาณานิคมของตะวันตก

พุทธศาสนายุครัฐชาติ/รับเอกราช/หลังอาณานิคม: ยุคนี้เป็นการก�าเนิด
รัฐชาติสมัยใหม่แทนท่ีความเป็นอาณาจักรและอาณานิคมในครั้งอดีตที่เคยเป็นแบบ
จารีตและจากอาณานิคมกลับมีอิสระอีกคร้ังอีกคร้ัง เป็นการหลุดพ้นพันธนาการ
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจจากประเทศที่เป็นนักล่าอาณานิคมที่เข้ามาครอบครอง 
และอ�านวยประโยชน์ให้ตัวเองเป็นเหมือนการฟื้นข้ึนใหม่ของประเทศท้ังหลายในดิน
แดนแถบน้ี ส�าหรับผู้ท่ีได้รับเอกราชนั้นจึงเติมไปด้วยความหวัง การฟื้นฟูประเทศ และ
การกลับเข้าหาสิ่งเดิมก่อนยุคอาณานิคม การยึดมั่นกับกรอบธรรมเนียม จารีตปฏิบัติ 
และมีการรับเอาส่วนท่ีเป็นผลผลิตติดตามมาของยุคอาณานิคม และยุคนี้เองเกิดมีรัฐ
ชาติใหม่เกิดข้ึนพร้อมกับการรับเอกราช นอกจากนี้ ยังมีปัญหาคุกคามจากสงคราม
เย็น และการแย่งชิงอ�านาจกันภายใน สถานการณ์ทางพุทธศาสนาจึงไปตามการเมือง

พุทธศาสนายุคก�าเนิดอาเซียน (5 ประเทศ): ยุคนี้กล่าวถึงช่วงเวลาการ
รวมตัวเป็นกลุ ่มของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภัยคุกคามจากภายนอกจาก
สงครามเย็น การแพร่อุดมการณ์ โดยเฉพาะระหว่างคอมมิวนิสต์ น�าโดยจีน–สหภาพ
โซเวียต และค่ายประชาธิปไตย น�าโดยอเมริกาที่ต่างแข่งขันช่วงชิงให้ประเทศทาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับตน ผลมีการแบ่งแยกชัดเจนต่อมาภายหลัง แม้การ
รวมตัวเพ่ือเป็นกลุ ่มประเทศอาเซียนจะด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ภายหลังเน้น
เรื่องเศรษฐกิจ เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าน�าไปสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านเศษฐกิจ AEC ปลายปี พ.ศ.2558

พุทธศาสนายุคโลกาภิวัฒน์ในอาเซียน (10 ประเทศ): ยุคนี้เน้นช่วงการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศ หากเป็นประเทศอินโดจีนจะเป็นยุคที่คอมมิวนิสต์ 
เป็นระบบการปกครองหลัก ในพม่าเน้นท่ีการปกครองด้วยระบบทหาร หรือ SLORC 
ซึ่งมีอ�านาจควบคุมประเทศ ส่วนในประเทศไทย เน้นหลักแบบจารีตเข้าสู่ยุคใหม่ ใน
ประเทศอื่นๆ แม้จะไม่ได้มีพุทธศาสนาเป็นกระแสหลัก แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน
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ร่วมสมัย เกิดขบวนการศาสนาใหม่จากอิทธิพลโลกสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์

แนวโน้มพุทธศาสนาในอาเซียนคริสต์ศตวรรษที่ 21: แนวโน้มในอนาคต
เน้นย�้าพุทธศาสนาในอีก 10 ปี 20 ปี 50 ปี 100 ปี ข้างหน้า เป็นลักษณะของการ
วิเคราะห์แนวโน้มและกระแสอนาคต เพ่ือรองรับการด�ารงอยู ่ของพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

บทบาทการไหลเวียนทางพุทธศาสนา (ฺBuddhist Flows) ระหว่าง

อาเซียนครั้งอดีต

1) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนบุคคลโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในรูปแบบ 
ของนักศึกษา นักปราชญ์ นักเดินทาง สมณทูต/ธรรมทูต นักส�ารวจ ผู ้อพยพลี้ภัย  
คนพลัดถ่ินและเป็นเชลยศึกสงคราม

2) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนธรรม การศึกษาผ่านต�ารา 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) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนบุคคล พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา 
ในรูปแบบ ของนักศึกษา นักปราชญ์ นักเดินทาง สมณทูต/ธรรมทูต นักส�ารวจ  
ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถิ่นและ เชลยศึกสงคราม กล่าวกันว่า ปลายรัชกาลของพระเจ้า
ชัยวรมันท่ี 7 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหมู่ประชาชนเมื่อปรากฏมีศาสนาแบบ
ใหม่เข้ามา พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เข้ามาในที่ต่างๆ พระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น�าเข้ามา
เผยแผ่ พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ท่ีน�าพุทธศาสนาจากอินเดีย ศรีลังกา และจีนมาสู่ดินแดน
อาเซียนครั้งอดีตและยุคจารีตสมัยต่อมา และในทางกลับกัน ก็มีพระสงฆ์จากเอเชีย
อาคเนย์ครั้งอดีตเดินทางไปสู่อินเดีย จีน และศรีลังกา นอกจากนี้ ระหว่างอาเซียน มี
การส่งต่อไปรับพุทธศาสนาจากอาณาจักรหนึ่งสู่อาณาจักรหนึ่งในฐานะเป็นสมณทูต
หรือธรรมทูตของรัฐ เป็นนักศึกษา เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต นักเดินทางแสวงบุญ 
นักส�ารวจ ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถ่ินหรือแม้แต่เป็นเชลยศึกสงคราม การเดินทางเพ่ือ
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ไปส่งต่อพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

(1) ระหว่างอาเซียนกับดินแดนนอกอาเซียน-อินเดีย จีน ศรีลังกา กรณีนี้
มุ ่งที่อินเดีย จีน และศรีลังกา พระสงฆ์จากอินเดียน�าพุทธศาสนามาที่ดินแดนเอเชีย
อาคเนย์นี้ เร่ิมตั้งแต่พระโสณะและอุตตระ สมณทูตสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชน�า
พุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิ พระคุณวรมันจากอินเดียเหนือมาสู่
สุวรรณทวีป พระฟาเหียนนักเดินทาง ส�ารวจ นักแสวงบุญจากจีนไปสู ่อินเดียแวะ
ผ่านมาทางสุวรรณทวีป พุทธศตวรรษท่ี 8 พระมหาชีวกะมาประกาศพุทธศาสนาใน
เวียดนามก่อนท่ีท่านจะเดินทางต่อไปยังประเทศจีน ต่อมาพระขวองตังหอย (Khuong 
Tang Hoi) ชาวเมือง Seadiane อยู่ในอินเดียเดินทางไปประกาศพุทธศาสนาในจีน
ตอนใต้ และพระฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) (บ้างว่า ท่านกัลยาณรุจิ) เดิน
ทางไปยังจีนเพ่ือแปลคัมภีร์พุทธศาสนาแล้วจึงกลับมาเวียดนาม 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
ศึกษาพระพุทธธรรมท่ีอินเดียตะวันตกแล้วจึงเดินทางมายังจีนปี พ.ศ.1117 และพัก
อยู่ที่เมืองตรวงอัน (Truong An) ประกาศพุทธศาสนานิกายเธียร/ธยานที่เวียดนาม
ครั้งแรก พระนักจาริกแสวงบุญชาวจีนช่ือ อี้–จิง (I–Ching) ตอนกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 13 มีการเดินทางไป-กลับจีน อินเดียและอินเดียแวะพักที่เกาะสุมาตรา สมณทูต
คณะหนึ่งจากเวียดนามไปยังอินเดียเพื่อเยี่ยมและนมัสการสังเวชนียสถาน และสถาน
ที่ทางพุทธศาสนา ส�าคัญๆ ประกอบด้วย 1) ท่านวานกี (Ven. Van Ky) ซึ่งอยู่ใน
เวียดนามเหนือ ซ่ึงต่อมากลับไปอินเดียอีกและไปพักอยู่ที่วัดไล (Ly Shrine) และ
มรณภาพที่น้ันเมื่ออายุเพียง 30 ปี 2) พระมอกโซเดบา (Ven. Moc zo De Ba) ชาว
เวียดนามเหนือ ไปจาริกแสวงบุญหลายในอินเดีย และไปที่ Bodhi School (พุทธ
คยา) นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและมรณภาพที่นั่นเม่ืออายุเพียง 25 ปีเท่าน้ัน 3) 
พระกุยซุง (Ven. Khuy Sung)/จิตรเทวะ (Citra Deva) ชาวเวียดนามเหนือกลับ
ไปอยู่ที่อินเดีย ณ Thanh Vuong Za หลังจากที่ไปถึง Bodhi School แล้วท่านก็
เกิดอาพาธและมรณภาพท่ีเวฬุวันเมื่ออายุ 30 ปี 4) พระเว้เดียม (Ven. Hue Diem) 
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ชาวเวียดนามเหนือเดินทางไปลังกาและมรณภาพที่นั่น 5) พระตรี
หันห์ (Ven.Tri Hanh)/ปรัชญาเทวะ (Prajna Deva) ชาวเวียดนาม
ภาคกลางไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ในอินเดีย และกลับใจชาวอินเดีย
จ�านวนมากให้หันมานับถือพุทธศาสนา ต่อมา ท่านพ�านักอยู่ท่ีวิหาร 
ตินเกีย (Tin Gia Pagoda) ลุ ่มน�้าคงคา (Ganga) และมรณภาพ
ที่นั่นเม่ืออายุ 50 ปี 6) พระไดทังดัง (Ven. Dni Thang Dang) /
มหาคณะประทีป (Managana–radipa) ชาวเวียดนามภาคกลาง 
เดินทางไปยังจีนและได้รับการอุปสมบทจากภิกษุเหียนตรัง (Ven. 
Monk Huyen Trang) ก็เดินทางไปยังลังกา อินเดียตะวันออก 
อินเดียตอนใต้ และพ�านักอยู่ที่ตามระลิปติ (Tamra Lipti) เป็นเวลา 
12 ปี เทศนาเรื่อง Niotancacastra และธรรมะอื่นๆ อีกมากมาย  
ต่อมา ท่านเดินทางไปยังอินเดียภาคกลางพร้อมกับท่านเหงียตินห์ 
(Ven. Nghia Tinh) แวะเยี่ยมมหาวิหารนาลันทา พุทธคยา แล้วก็
กลับไปยังเมืองไพศาลี ท่านมรณภาพที่ปรินินนะ (Parininana) เมื่อ
อายุ 60 ปีปี พ.ศ.1363 ท่านโวโงนทอง (Ven. Vo Ngon Thong) 
ผู ้ ให ้ก�าเนิดนิกายเธียร/ธยานยุคที่  2 ในเวียดนาม เกิดในสกุล 
ตรินห์ (Trinh) มณฑลกวางโจว (Kwangchou) เดินทางมาประกาศ
พุทธธรรมในเวียดนาม นอกจากนี้ ในอาณาจักรฟูนัน พระสังฆปาละ 
เดินทางจากฟูนันไปยังราชส�านักจีนเพื่อแปลคัมภีร์ วิมุตติมรรค พระ
สงฆ์จากอินเดีย ยุคต่อมา เมื่อตันตรยานเฟื่องฟูผู ้ที่ไปเผยแผ่พุทธ
ศาสนยังสุวรรณทวีป คือท่านอติษะ 

ในยุคลังกาวงศ ์ สิงหลเข ้ามาและมีบทบาทในดินแดน
ภูมิภาคนี้ มีการแลกเปลี่ยนพระสงฆ์จากอาเซียนและศรีลังกา มีพระ
สงฆ์จากพุกามไปลังกาน�าโดยท่านอุตรชีวะและฉปทา ต่อมามีพระ
สารีบุตร มีคณะสงฆ์จากนครศรีธรรมราชไปบวชตามนิกายลังกา
วงศ์ มอญ (เมาะตะมะ พะโค-หงสาวดี) ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเถระมอญ 2 รูป 
คือ พุทธวังสะ และมหานาคะฟื้นฟูประเพณีของท่านฉปทาที่เดินทางไปศรีลังกาเพ่ือ
อุปสมบทใหม่ตามส�านักมหาวิหาร พระสุวรรณโสภณเดินทางไปส่วนตัว และพระสงฆ์
จาก 6 นิกายเดิมไปบวชแปลงมา เช่นเดียวกับสุโขทัย อยุธยา ล้านนา และรับจากมอญ
มีท่านพระอุทุมพรปุปผามหาสวามี ในกัมพูชาคณะสงฆ์ 8 รูปน�าโดย มหานสิทธิจาก

ปี พ.ศ.952 (ค.ศ.399) 
หลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien) 
จาริกทางไกลจากเมืองจีน 
ข้ามทะเลทรายโกบีและป่า
เขา ผ่านทางเอเชียกลางไป
จนถึงกรุงกบิลพัสดุ์ ชมพูทวีป 
ยุคราชวงศ์คุปตะ นมัสการ
สังเวชนียสถานทั้ง 4 ศึกษาที่
ปาฏลีบุตร ท่านศึกษาคัดลอก
ธรรมะอยู่ในอินเดียนาน 10 
ปี แล้วน�าคัมภีร์พระไตรปิฎก 
เดินทางกลับเมืองจีนโดยทาง
เรือ เผชิญคล่ืนลมนานเกือบ 
7 เดือน ท่านเป็นผู้แปลพระ
คัมภีร์ภาษาสันสกฤตเป็นภาษา
จีน และบันทึกการธุดงค์นี้ไว้
ในหนังสือ "การจาริกแสวง
ธรรมในอินเดียและศรีลังกา
ของภิกษุฟาเหียน" ซึ่งเจมส์ 
เลกก์ (James Legge) ได้
น�ามาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ช่ือว่า "Record of Buddhist 
Kingdoms"
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กัมพูชาและพระไทยอีก 25 รูปเดินทางไปศรีลังกาเพ่ือขออุปสมบทจากพระมหาเถร
ชาวลังกา ยุคต่อมา พระสงฆ์จากอาเซียนมีโอกาสเดินทางน�าพุทธศาสนาจากอาเซียน
ไปยังลังกา จากอาณาจักรยะไข่ มีคณะพระสังฆนายก พระสันทนัต และพระโลกรักข- 
ปุคคลี ทั้งจากไทยเรียกว่า สยามวงศ์ น�าโดยพระอุบาลี พระอริยมุนี และคณะสงฆ์
ผู ้ติดตาม และมีพระสงฆ์จากลังกามารับพุทธศาสนาแบบมอญกลับไปยังอาณาจักร
ของตนเรียกว่า มอญนิกาย/รามัญญนิกาย รับพุทธศาสนาแบบพม่า สมัยพระเจ้า 
ปะดุงเรียกว่า อมรปุรนิกาย ตามชื่อเมืองหลวงของพม่าสมัยน้ัน และทางกลับกันสมัย
พระสงฆ์พม่า 5 รูปถูกส่งไปเป็นพระสมณทูตเพ่ืออุปสมบทชาวศรีลังกาโดยไม่เลือก
ชั้นวรรณะ (Bischoff, R., 1995:115) ยุคหลัง มีพระศรีธรรมานันทะจากศรีลังกา
เดินทางไปประดิษฐานพุทธศาสนาในมาเลเซีย พระติช นัท ฮันห์ จากเวียดนามไป
ประเทศตะวันตก สหรัฐอเมริกาและยุโรป

(2) ระหว่างดินแดนอาเซียน พระภิกษุสงฆ์ไปเผยแผ่พุทธศาสนาจาก
อาณาจักรหนึ่งไปยังอาณาจักรหนึ่งเกิดการแลกเปล่ียนระหว่างกันน�าไปสู ่ เกิด
เอกลักษณ์ทางพุทธศาสนาเป็นพุทธจารีตเฉพาะตน จากอาณาจักรมอญไปพม่า เช่น 
พระชินอรหันต์ จากพุกามไปมอญ น�าโดยพระสารีบุตร จากทวารวดีไปยังอาณาจักรหริ
ภุญชัย มีพระสงฆ์ 500 รูปเดินทางเพื่อไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่นั้น จากอาณาจักรมอญ
ไปสุโขทัยน�าโดยพระอุทุมพรมหาสวามี มอญไปล้านนาน�าโดยพระอานนท์และคณะ 
จากสุโขทัยไปล้านนาน�าโดยพระสุมนะและพระอโนมาทัสสี จากล้านนาไปล้านช้าง
มี ปี พ.ศ.2066 พระเมืองแก้วได้อาราธนาพระเทพมงคลมุนีและคณะสงฆ์ ไปยังกรุง
ศรีศตนาคนหุต จากสุโขทัยไปหลวงพระบางมีท่านพระสุวรรณคีรี จากมหานครเขมร
ไปยังลาวมีพระมหาปสมันตาและพระเทพลังกา จากนครศรีธรรมราชมายังสุโขทัย 
สมัยพ่อขุนรามค�าแหงนิมนต์คณะสงฆ์สุโขทัยไปอยุธยามีพระปิยทัสสี จากสุโขทัย
ไปน่านน�าโดยพระวัสสภู และจากสุโขทัยไปพิษณุโลก มีพระพุทธสาครเถระ พระ 
สุชาตเถระ พระเขมะเถระ และพระสัทธติสสะเถระ จากล้านนาเชียงใหม่ไปยัง
เชียงตุง มีพระภิกษุเจ้าอ้ายอ่อน พร้อมพระอินทมุนี และพระธรรมรังสี มีพระสงฆ์
น�าโดยญาณคัมภีร์/ธรรมคัมภีร์ พระโสมจิตน�าไปเผยแผ่ จากนั้นพระเถรเขมมงคล
เข้ามาศึกษานิกายป่าแดงเป็นระยะเวลา 10 ปี กลับเชียงตุง ปี พ.ศ.1986 พระ 
มหาเถรคันฉองเข้ามายังสยามหัวหน้าชุมชนมอญในไทย พระชินรักขิตจากอินโดนีเซีย 
พระชาวอินโดนีเซียไปบวชในพม่าแล้วย้อนกลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในดินแดนของ
ตนเอง ก่อนนี้จากกรุงเทพไปยังพนมเปญ มีพระอมรภิรักขิต (เกิด) และพระมหา
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ปาน (Preah Saukonn Pan/Maha Pan) ภิกษุชาวกัมพูชาที่เข้ามาบวชในคณะธรรม
ยุต ประเทศไทย และกลับตั้งคณะธรรมยุตท่ีกัมพูชา ต่อมา พระมหาปานเป็นพระ
สังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายพระองค์แรกของกัมพูชา ชื่อว่า สมเด็จพระสุคนธาธิบดี 
ปาน (Saukonn Pan: 1855–1894) พระไตรสรณธัช (นามเดิมว่า "เย็น" ) เป็นชาว
มอญท่ีเกิดในไทย ณ บ้านคลองครุ สมุทรสาคร ที่ตั้งรกรากชาวมอญมาตั้งแต่อดีต 
มหาเย็นอุปสมบทครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรม
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นพระอุปปัชฌาย์ ท่านสร้าง "วัดมหายิน" (Mahayin 
Monastry) หมู่บ้านกะโด เมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ขึ้นและเร่ิม
เผยแผ่นิกายธรรมยุติกนิกายเป็นครั้งแรกในเมียนมาร์และยังเป็นศูนย์กลางส�าคัญ
ของการศึกษานิกายธรรมยุติของเมียนมาร์ เรียกว่า "นิกายธรรมยุติ" (ชาวมอญส่วน
ใหญ่เรียกว่า "นิกายมหาเย็น") ปี พ.ศ.2496 พระเถระฝ่ายวิปัสสนาจารย์ 2 รูปคือ 
อู อาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะและอูอินทว�สะ กัมมัฏฐานาจริยะ ซ่ึงพระอาจารย์ท้ัง 2 
นี้ช่วยเป็นก�าลังเสริมสร้างการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เจริญข้ึนในประเทศไทย 
โดยเริ่มเปิดฝึกสอนขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ก่อนเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ อีก
หลายรูปไม่ได้เดินทางไปโดยรัฐแต่ไปเป็นการส่วนตัวซ่ึงได้แสดงบทบาทของการส่ง
ต่อพุทธศาสนาจากอีกท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่งท�าให้พุทธศาสนายังคงมีชีวิต สืบต่อและ
เป็นพลังคอยหนุนหลังขับเคล่ือนสังคมเหมือนล้อแห่งธรรมที่หมุนไป

การไหลเวียนในมิติด้านศาสนบุคคล พระภิกษุสงฆ์ในรูปแบบของนักศึกษา 
เช่นคณะสงฆ์จากอาเซียนไปบวชแปลงเพื่อศึกษาพุทธศาสนาในลังกาแล้วกลับพร้อม
ภิกษุลังกามาเผยแผ่ในดินแดนของตน พระสงฆ์ที่เป็นสมณทูต เช่น พระโสณะและ
อุตตระ พระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็นนักปราชญ์ นักเดินทางไปแสวงบุญ นักส�ารวจ เช่น พระ
ฟาเหียน พระอ้ีจิง ผู้อพยพล้ีภัย คนพลัดถิ่น เช่น พระมหาเถรคันฉ่องและคณะสงฆ์
มอญพร้อมชาวบ้านเข้ามายังไทย พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเลชยศึกสงครามและเป็นนัก
ปราชญ์เป็นที่เคารพนับถือของพระมหากษัตริย์ พระชินอรหันต์ และพระภิกษุชาว
จีนชื่อ เถาดวง (Thao Duong) เป็นศิษย์ของท่านเตียตดัว (Tuyet Dau) ผู้นี้ติดตาม
อาจารย์มายังแคว้นเชียมทันห์และก็ถูกจับ หลังจากที่พระเจ้าไหลทันต๋องอาราธนา
ให้ท่านแสดงธรรมแล้วจึงได้ทราบว่าเป็นพระภิกษุที่ปราดเปรื่องมาก จึงแต่งตั้งให้
ท่านเป็นหัวหน้าพระภิกษุสงฆ์ที่ส�าคัญองค์หนึ่งเป็นผู้ให้ก�าเนิดนิกายธยานะยุคที่ 3 
ในเวียดนาม
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2) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนธรรม การศึกษาผ่านต�ารา พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส คัมภีร์ทางพุทธศาสนาเป็นอีกสิ่งที่น�าการไหลเวียนส่ง
ต่อพุทธศาสนาไปยังอีกท่ีหน่ึง โดยแต่เดิมพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากอินเดีย และ
จีน เท่านั้น ภายหลังเมื่อพุทธศาสนาในลังกามีเอกภาพเป็นลังกาวงศ์และน�ามาเผยแผ่
ยังดินแดนแห่งนี้ท�าให้คัมภีร์เป็นอีกสิ่งที่ส่งผ่านมาทางดินแดนแห่งนี้ การเคลื่อนย้าย
ไหลเวียนของคัมภีร์หรือต�ารามีมาหลายกระแส 

(1) ระหว่างอาเซียนกับดินแดนนอกอาเซียน-
อินเดีย จีน ศรีลังกา จากอินเดีย ลังกา จีนสู่อาเซียน ในฟู
นัน พระสังฆปาละได้เดินทางไปยังจีน และน�าพระไตรปิฎก
ไปยังจีน พร้อมคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอื่นๆ ด้วย พระเจ้า
อโนรธาเคยส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกกับพระเจ้าวิชัยพาหุ
แห่งลังกา กษัตริย์เวียดนามเคยส่งทูตไปขอพระไตรปิฎก
ในจีนยุคราชวงศ์หมิ่ง หลังได้รับเอกราชใหม่ สมัยพระเจ้า 
ปะดุง มีการส่งพระคัมภีร์และพระไตรปิฎกไปให้แก่ศรีลังกา 
(Bischoff, R., 1995:116)

(2) ระหว่างดินแดนอาเซียน ในอาณาจักรจารีตนั้น มีการขอพระไตรปิฎก
เพื่อเป็นความสัมพันธ์ระดับรัฐ เช่น การน�าพระไตรปิฎกของมอญไปยังพุกามสมัย
พระเจ้าอโนรธามังช่อ การขอให้อัญเชิญพระไตรปิฎกไปยังอาณาจักรล้านช้าง
สมัยพระเจ้าฟ้างุ ้ม ต่อมาปี พ.ศ.2066 รัชสมัยของพระเมืองแก้ว พระโพธิสาร
ราชเจ้ากษัตริย ์แห่งกรุงศรีศตนาคนหุตทรงส่งราชทูตมายังราชส�านักเชียงใหม่
เพ่ือขอคณะสงฆ์และพระไตรปิฎกไปสืบพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านช้าง พระ
ไตรปิฎกบาลี 60 คัมภีร์ได้ไปยังกรุงศรีศตนาคนหุต นอกจากนี้ ในสมัยหลังมีการ
ส่งต ่อพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ครั้งแรกไปยังภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติสมัย  
ร.5 ปี พ.ศ.2493 สมณทูตโดยทางการพม่าอัญเชิญพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรพม่า
พร้อมอรรถกถาและฎีกามายังประเทศไทยอีก 3 ชุด ต่อมา ปี พ.ศ.2494 คณะสงฆ์
แห่งประเทศไทยจัดส่งพระสมณฑูตพร้อมทั้งพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยไปเยี่ยมตอบ
และมอบให้ประเทศพม่า ท้ังการมอบพระไตรปิฎกภาษาเขมรให้แก่พระสงฆ์กัมพูชา
หลังสมัยเขมรแดง โดยพระสงฆ์เถรวาทเวียดนาม 

3) การไหลเวียนในมิติด้านการสื่อสารเผยแผ่ผ่านพุทธรูป ก่อนหน้านั้น 
500 ปีหลังพุทธกาลยังไม่มีคติการสร้างพุทธรูปเป็นตัวแทนพุทธองค์ สมัยพระเจ้า

คัมภีร์พระไตรปิฎกและต�าราทาง
พุทธศาสนา เป็นหนึ่งในการไหล

เวียนทางพุทธศาสนาจากอาณาจักร
หนึ่งไปสู่อาณาจักรหนึ่ง
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อโศกมหาราช พระองค์เอาพุทธศาสนามา มีกงล้อธรรมจักร (Dharmachakra) 
เป็นสัญลักษณ์ของกงล้อรถศึกที่แผ่ขยายอ�านาจไปท่ัวทุกสารทิศตามเส้นทางการ
ค้าส�าคัญแต่เปลี่ยนมาเป็นนโยบายธรรมวิชัย สมัยนั้น ยังไม่ท�าพระพุทธเจ้าเป็น
รูปมนุษย์ แต่ใช้เพียงรูปสัญลักษณ์ เช่น ฉัตร ธรรมจักร ต้นโพธิ ์
บัลลังก์ ฯลฯ แสดงแทนพระองค์เท่านั้น ต่อมา มีคตินิยมการ
พระพุทธรูปหลังพุทธกาลราว 500 ป ี โดยได ้รับอิทธิพลจาก
กรีก และคตินิยมการสร้างรูปเคารพเกิดเป็นพุทธรูปในยุคต่างๆ 
ของอินเดียส ่งต ่อไปยังดินแดนนอกอินเดียโดยเฉพาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เกิดมีพุทธรูปยุคต่างๆ พระพุทธรูปองค์แรก
จึงเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้ามิลินท์/เมนันเดอร์ท่ี 1 ชาวกรีก
ที่มาครอบครองแคว้นคันธารราฐ ประมาณพุทธศตวรรษที่  6 
พระพุทธรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกจึงเรียกว่า พุทธรูปแบบคันธารราฐ 
ถ่ายแบบอย่างเทวรูปที่พวกชาวกรีกนับถือกันในยุโรปมาสร้าง  
จึงมี ใบหน ้าเหมือนฝรั่ งชาวกรีก จีวรก็ เป ็น ร้ิวเหมือนเค ร่ือง
นุ ่งห่มของเทวรูปกรีก ภายหลัง ราวพุทธศตวรรษ ที่ 7-12 มี
คตินิยมสร ้างพระพุทธรูปเป ็นขนาดเล็กๆ (พระเคร่ือง) บรรจุไว ้ในพุทธเจดีย ์  
หลังจากนั้น เริ่มมีการส่งต่อพระพุทธรูปไปยังดินแดนต่างๆ ในฐานะเป็นของก�านัล
หรือเป็นทูตทางวัฒนธรรมศาสนาเพื่อการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ รวมท้ัง
การน�าพระพุทธรูปไปด้วยเพื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นเคร่ืองน�าทางและหลักชัย ยามภัย
มาถึงก็สามารถระลึกถึงพระองค์เป็นท่ีพึ่งที่ระลึกช่วยให้พ้นภัยได้

(1) ระหว่างอาเซียนกับดินแดนนอกอาเซียน-อินเดีย จีน ศรีลังกา จาก
อินเดีย-ลังกาสู่อาเซียน มีการส่งต่อแนวคิดการสร้างพุทธรูปในฐานะเป็นรูปเคารพ
และตัวแทนพุทธเจ้าองค์ศาสดาและพุทธศาสนา เช่น ศิลปะพุทธรูปแบบคุปตะ หลัง
คุปตะ ปาละ และโจฬะของอินเดียภาคใต้ พุทธรูปจากจากอินเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อ
ดินแดนเอเชียอาคเนย์ ส่วนทางลังกามีพระพุทธรูปที่เป็นที่รู ้จัก คือ พระพุทธสิหิงค ์
มาจากลังกา และต่อมามีการน�าแนวคิดจากลังกามาสร้างพุทธรูป ซึ่งท�าให้มีเอก 
ลักษณ์พิเศษจากก่อนหน้านี้ และมีพัฒนาการต่อมา จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
และยุคสมัย แต่ความนิยมในการส่งต่อพุทธรูปเป็นที่นิยมในยุคก่อนการเข้ามาของ
อาณานิคม 

พระแก้วมรกตเป็นหนึ่ง
ในการไหลเวียนทางพุทธ

ศาสนาจากอาณาจักรหนึ่งไป
สู่อาณาจักรหนึ่ง
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(2) ระหว่างดินแดนอาเซียน พระนางจามเทวี 
น�าพุทธรูปจากทวารวดีไปยังหริภุญชัย จากยะไข่สู ่พม่า 
คือพระมหามุนีอัญเชิญมาโดยพระเจ้าปะดุง พระพุทธรูป
ส�าคัญระหว่างอาเซียน จากล้านนา ไปล้านช้าง ไปกรุงเทพ 
คือ พระแก้วมรกต และพระพุทธรูปพระบางของลาวซึ่งน�า
มาจากเขมรเข้าไปเป็นพระประจ�าเมืองหลวงพระบางและ
ประเทศลาว ทั้งนี้ระหว่างอาณาจักรอาเซียนพุทธรูปเป็น
ตัวเช่ือมศูนย์รวมจิตใจ

จากการส ่งต ่อพุทธศาสนาผ ่านพุทธรูปไปยัง
สถานท่ีต่างๆ ก่อให้เกิดส่ิงรวมใจในการนับถือพุทธศาสนา 
ท้ังของชาวอาเซียนและนอกอาเซียน แม้ในยุคโลกาภิวัตน์
มีการเคลื่อนย้ายประชากร นักท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ ก่อ
ให้เกิดการสร้างพระพุทธรูป รูปเคารพอื่นๆ ขนาดใหญ่
เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ
เป็นพุทธศาสนาเพื่อการท่องเท่ียว และมีพุทธรูปเหรียญ
กล้าให้ทหารมีความมั่นใจปลุกใจหึกเหิมน�าไปสู ่ความ

มั่นคงของประเทศชาติ

4) การไหลเวียนในมิติความศรัทธา ผ่านตัวแทนพระธาตุ พระบรม
สารีริกธาตุ พระธาตุเป็นวัตถุท่ีไม่ใหญ่แต่ส่งผ่านต่อไปและบรรจุไว้ในสถานที่ยิ่งใหญ่
และสวยงามประจ�าแต่ละที่ โดยการสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ 
ท�าให้พระธาตุมีอิทธิพลต่อความเช่ือของกลุ่มชนกลายเป็นส่ิงศักด์ิสิทธฺ์คู ่บ้านคู่เมือง 
เช่น เจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุหลวง

(1) ระหว่างอาเซียน กับ จีน อินเดีย ศรีลังกา เมื่อพุทธศาสนาเข้าไปเจริญ
รุ ่งเรืองทางอินเดียภาคใต้ตอนบน มีพระเถรรูปหน่ึงช่ือวัชรโพธ์ิ อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ท่ีพระธาตุดอยตุง สมัยจามเทวี รัชกาลที่ 4 ในสมัยพระ
เจ้าบุเรงนอง พระองค์ทรงต้องการพระเข้ียวแก้วถึงขนาดน�าเงินไปไถ่ที่ต่าง ต่อมาส
มัย ร. 5 ของไทยรับถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบที่กบิลพัสดุ์จากอังกฤษ จาก
มาร์ควิส เคอสัน อุปราชของประเทศอินเดีย มีหนังสือมากราบทูล มีทูตานุทูตของ
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนา มีญี่ปุ ่น ลังกาและพม่า เป็นต้น กราบทูลขอแบ่งพระ
สารีริกธาตุไปบูชาในประเทศของตน พระองค์ก็ทรงแบ่งให้ ส่วนที่เหลือโปรดให้บรรจุ

พระสถูปทรงลังกาแบบรุ่นเก่า (องค์ระฆัง
ป้อมๆ มากกว่ากลม) คล้ายพระสถูปลังกา
สมัยโปโลนนารุวะ เทียบได้กับพระบรม
ธาตุเจดีย์ เมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 
1739 ตามต�านานพระธาตุฯ) และพระ
เจดีย์น้อยในนิสสังกะลัดดามณฑป (พ.ศ.
1730-1739) ที่กรุงโปโลนนารุวะ
ท่ีมา:ไมเคิล ไรท์ พุทธศาสนา "ลังกา
วงศ์" เข้ามาเมื่อไร? ทางไหน? ศิลป
วัฒนธรรม ฉบับ ตุลาคม 2544 วันพฤหัส
ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
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ในเจดีย์บนยอดเขาสุวรรณบรรพตหรือภูเขาทอง วัดสระ
เกศ (กรมการศาสนา, 2557: 101) ปลายสมัยอาณานิคม
ในเวียดนาม มีการอัญเชิญพระธาตุเข้ียวแก้วจากศรีลังกามา
ให้ประชาชนสักการะที่เวียดนาม นับว่ามีการต่ืนตัวทางพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในพม่ายุคทหารปกครอง มีการอัญเชิญ
พระธาตุเข้ียวแก้วมาจากจีนมาให้สักการะและประเทศไทย
ก็มีการอัญเชิญจากจีนมาให้สักการะเช่นกัน 

(2) ระหว่างดินแดนอาเซียน ในสมัยสุโขทัย ความ
ศรัทธาในพระธาตุดังที่พระมหาเถรสุมนะไปที่ศรีสัชชนาลัย
ทราบความมหัศจรรย์พุทธธาตุที่ส ่งมาสมัยพระเจ้าอโศก 
ด้วยความช่วยเหลือของประชาชนท้องถิ่นจึงค้นพบพระธาตุ
ที่แสดงปาฏิหารย์หลายครั้ง แต่พระยาลิไทย หลังได้สดับ
ความน้ันแล้วก็ส่งคณะทูตไปขอให้พระสุมนเถระเดินทางไป
พร้อมพระธาตุ พระองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ในพม่า 
การสร้างเจดีย์ได้รับความนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อ
การสร้างสิ่งก่อสร้างเจดีย์เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุใน
ที่ต่างๆ และเป็นการน�าพระธาตุมาบรรจุเป็นองค์แทนของ
พระพุทธเจ้าเพ่ือน้อมระลึกถึงพุทธคุณและเป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติ

5) การไหลเวียนมิติด้านอ่ืนๆ ที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา

สิ่งท่ีเป็นวัตถุ แนวคิด วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา นอกจากที่กล่าวมา
แล้วประกอบด้วย ต้นโพธ์ิ พระพุทธบาท รอยประทับของพุทธเจ้า คติการจ�าลองรอย
พระพุทธบาท ในสุโขทัยเริ่มขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทเมื่อปลายพุทธศตวรรษท่ี 
19 โดยรับคตินิยมนี้มาจากลังกา จากหลักฐานศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ กล่าวถึงพระมหา
ธรรมราชาลิไท โปรดฯให้จ�าลองรอยพระพุทธบาท ตามแบบรอยพระบาทจากลังกามา
ประดิษฐานไว้บนภูเขาในเมืองส�าคัญ ๔ แห่ง ได้แก่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บางพาน และ
พระบาง สมัยพระเจ้าทรงธรรม อยุธยา ได้มีการค้นพบพระพุทธบาทจ�าลองที่สระบุรี 
สมัยพระเจ้าติโลกราช มีการน�าหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากลังกาและต่อมาได้สร้าง
วัดโพธารามสถานท่ีท�าสังคายนา ในไทย ร.5 ทรงน�าหน่อพันธุ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์จาก
พุทธคยามาปลูกในประเทศไทย โปรดให้ทรงปลูกที่วัดเบญจมบพิตร 1 ต้น

รอยพระพุทธบาทสัญลักษณ์แทนองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมาก่อนท่ีจะมี
การสร้างพระพุทธรูปไว้แทนพระพุทธ
องค์ตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ ศรีลังกา
และยังคงสืบเน่ืองเร่ือยมาจนปัจจุบัน 
รอยพระพุทธบาทกลายเป็นสัญลักษณ์
ที่ส�าคัญเพื่อแสดงถึงว่าเป็นดินแดนที่
พระพุทธองค์ได้ด�าเนินไปถึง เป็นสิริ
มงคล ซึ่งตามต�านานอ้างไว้ว่า รอย
พระพุทธบาทซึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จ
ประทับไว้ 5 แห่ง ได้แก่ เขาสุวรรณ
มาลิก, เขาสุวรรณบรรพต, เขาสุมน
กูฏ, เมืองโยนกบุรี และหาดทรายใน
ล�าน�้า นัมมทานที
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แผนที่: พุทธศาสนาในอาเซียนยุคเริ่มต้น 
ที่มา: พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต จาริกบุญจารึกธรรม, หน้า 490
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สุวรรณภูมิหรืออาเซียนโบราณมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แม้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการก่อตั้งและเริ่มด�าเนินการไม่นาน แต่
ประเทศในแผ่นดินใหญ่ ล้วนอ้างว่า ดินแดนของตนเป็นเมืองศูนย์กลางของสุวรรณภูมิ
หรืออาเซียนโบราณ ค�าว่า สุวรรณภูมิ เป็นค�าที่ใช้เรียกดินแดนอาเซียนโบราณ แปล
ว่า "แผ่นดินทอง" เป็นค�าภาษาสันสกฤต ประกอบด้วย สุวรรณ (รูปสันสกฤต)/สุวณฺณ  
(รูปบาลี) + ภูมิ ภาษาอังกฤษเขียนตามรูปศัพท์โรมันว่า Suvarnabhumi ในความ
หมายโดยนัย หมายถึง แผ่นดินทางตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ซ่ึงมีทั้งหมู่เกาะและ
พื้นแผ่นดินใหญ่ เรียกว่า สุวรรณทวีป เป็นยุคที่มีการสร้างบ้านแปลงเมือง เรื่องราว
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง สังคม วิถีชีวิตของผู้คน แปลตามพยัญชนะคือ ดิน
แดนแห่งทองค�า แปลโดยอรรถดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
แต่การนิยามค�าว่า สุวรรณภูมิ กลับมีหลักฐานท้ังจากเอกสารจารึกและโบราณคดีให้
ค�าอธิบายแตกต่างกัน 

จากหลักฐานท่ีปรากฏใน เอกสารจารึกโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ท�าให้
ทราบความเป็นไปของค�าว่า สุวรรณภูมิ มี 2 ค�าที่คล้ายกัน ค�าหนึ่งเรียกว่า สุวรรณภูมิ 
แปลว่า ดินแดนทองหรือแผ่นดินทอง อีกชื่อหนึ่งว่า สุวรรณทวีป แปลว่า เกาะ
ทองหรือทวีปที่เป็นดินแดนกว้างขวางเหมือนค�าว่า ชมพูทวีป ในคร้ังอดีตกาล เมื่อ
สันนิษฐานจาก 2 ค�าน้ี น�าไปสู่ข้อสรุปเบื้องต้น 2 อย่าง คือ 

1) สุวรรณภูมิเป็นดินแดนท่ีเป็นแผ่นดินใหญ่ 

บทที่ 2 พุทธศำสนำยุคพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ
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2) สุวรรณทวีป เป็นเกาะท่ีอยู่ติดกับสุวรรณภูมิ 

การศึกษาความเป็นมาของสุวรรณภูมินั้นมีการใช้หลักฐานทั้งจากจารึก
โบราณคดี หลักฐานเอกสาร จดหมายเหตุพงศาวดาร มีที่มาหลากหลายจากอินเดีย 
จีน กรีก-โรมัน อาหรับ และลังกา รวมทั้งเอกสารที่มีในประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ส่วนหลักฐานที่เป็นจารึกและโบราณคดีอันเป็นศิลปกรรมประกอบด้วย 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวิจิตรกรรม นั้นมีปรากฏในประเทศอาเซียน เช่น 
ประเทศพม่า-มอญ ยะไข่ อาณาจักรสะเทิม ปยู ประเทศไทย–มอญ ทวารวดี ประเทศ
กัมพูชา–ขอม และประเทศลาวยุคอดีต รวมทั้งบางพื้นที่ของเวียดนามอาณาจักรจาม
ปาของชนชาวจาม และภาคใต้ ซึ่งเคยเป็นอาณาจักรฟูนันและเจนละน�้า 

เอกสารท่ีบันทึกเกี่ยวกับสุวรรณภูมิ 

 เอกสารบันทึกโดยเอเชียใต้: อินเดีย-ศรีลังกา: สุวรรณภูมิจากสันนิษฐาน
ด้วยหลักฐานเอกสารที่เป็นวรรณกรรมปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา ส่วนมากปรากฏ
ในคัมภีร์ชาดก "มหาชนกชาดก" กล่าวถึงท่ีต้ังกว้างๆ ของสุวรรณภูมิว่า อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอินเดีย พระมหาชนกเดินทางมาค้าขายที่สุวรรณภูมิ แต่เรือแตกกลาง
ทะเลในชาดกหลายเรื่องอีก เช่น สังขพราหมณ์ชาดก เล่าเร่ืองพระโพธิสัตว์ลงเรือ
ไปค้าขายทาง "สุวรรณภูมิ" เพื่อน�ามาบริจาคทาน ทั้งน้ียังมี 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 อดีตชาติเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีเป็นที่รู ้จักแก่คนทั้งหลายมีคนเข้าไป
หาหรือพบด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ บรรดาชนที่เข้าพบท่านกล่าวถึงคนจากสุวรรณภูมิ
ด้วย ในคัมภีร์อรรถกถา มีระบุถึงดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ แสดงถึงการให้ข้อมูลที่
คล้ายกันด้วยการเดินทางด้วยเรือ เช่น ในอรรถกถาเอกนิบาต กล่าวถึงระยะทางการ
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เดินเรือไปยังสุวรรณภูมิน้ัน 700 โยชน์ (1 โยชน์=16 กิโลเมตร, 700 โยชน์=1120 
กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทาง 7 วัน 7 คืน ในอรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน พรรณนา
ถึงอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ มีพ่อค้าคนหน่ึงชื่อ พาหิยะ เดิน
ทางไปค้าขายที่เมืองสุวรรณภูมิ แต่เรืออัปปางระหว่างทางอาศัยแผ่นกระดานแผ่น
หนึ่งประคองตัวจึงรอดชีวิต 
 ส่วนวรรณกรรมในศาสนาพราหมณ์หลายฉบับ เช่น มหากาพย์รามายณะ 
ปุราณะ (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:29) เป็นวรรณคดีอินเดีย
เก่าท่ีสุดประมาณศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ผู้แต่งคือ ฤาษี วาลมีกิ (Valmiki) 
กล่าวถึงยาวาทวีป (Yavadvipa) ว่าเป็นเกาะ ดินแดน แผ่นดิน ภูเขาแห่งทองและ
เงิน (Lal Hazra, K., 1982:58) นอกจากนี้ ยังระบุชื่อสถานที่ต่างๆ ซ่ึงเป็นดินแดน
ที่อยู่บริเวณเอเชียอาคเนย์ เช่น สุวรรณทวีป (เกาะทองค�าหรือคาบสมุทรทองค�า) 
และสุวรรณภูมิ (ดินแดนทองค�า) ระบุว่าพ่อค้าชาวอินเดียนิยมเดินทางมาค้าขาย
กับกลุ่มประเทศทางตะวันออกซึ่งรู ้จักกันในช่ือ ‘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 บิดาของพระเจ้าพินทุสารอยู่ในระยะปลายศตวรรษท่ี 4 
ต้นศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล คัมภีร์ระบุดินแดนที่พ่อค้าวาณิชทั้งหลายเดินทาง
ไปถึงยังดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ หากรอดชีวิตกลับมาจะร�่ารวยด้วยโภคทรัพย์
และเลี้ยงดูครอบครัวไปอีก 7 ช่ัวอายุคนท�าให้เห็นการอพยพของชาวอินเดียมายัง
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
คือทีปวงศ์และมหาวงศ์ท้ัง 2 ฉบับ (Lal Hazra, K., 1982:57) กล่าวถึงการเดินทาง
ของสมณทูตสมัยพระเจ้าอโศก คือพระโสณะกับพระอุตตระมายังสุวรรณภูมิ เร่ือง
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สุวรรณภูมิหรือดินแดนแห่งทองค�าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพระศาสนาโดยเฉพาะ
พุทธศาสนา หลังพระปรินิพพานของพระพุทธเจ้าราว 236 ปี พระเจ้าอโศกมหาราช
แห่งแคว้นมคธในประเทศอินเดียครั้งนั้นโปรดให้ท�าการสังคายนาคร้ังท่ี 3 ท่ีกรุง 
ปาฏลีปุตร มีพระราชประสงค์ที่จะให้ช�าระพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก หลังจากน้ัน จึงทรงโปรดให้พระเถระเป็นสมณทูต 9 สาย
แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาท้ังภายในและภายนอกประเทศอินเดีย มีการบันทึก
การเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ เมื่อพระโสณะอุตตระมาถึงปราบผีเสื้อสมุทรที่
ชอบเบียดเบียนชาวสุวรรณภูมิท�าให้ชาวสุวรรณภูมิเล่ือมใส จากนั้นแสดงพรหมชาล
สูตร ตอนปราบผีเส้ือสมุทร ท่านสวดพระปริตรป้องกันเกาะสุวรรณภูมิไว้ นอกจากนี้ 
ในคัมภีร์มหาวงศ์ของลังการะบุว่า สุวรรณภูมิประเทศอยู่ห่างจากลังกา 700 โยชน์ 
(ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ. ดร., 2543:29-30) แต่พงศาวดารลังกาอ้างจากคัมภีร์  
สีหลวัตถุปกรณ์ เช่ือกันว่า "สุวรรณภูมิ" อยู่ในแหลมมลายู

เอกสารที่บันทึกโดยจีน: ในเอกสารของจีนโดยเฉพาะในพงศาวดารราชวงศ์
เหลียง (พ.ศ.1045–1100) มีข้อความระบุว่าดินแดนดังกล่าวมีรัฐส�าคัญในบริเวณนี้ 
คือ ฟูนัน กิมหลินหรือกิมตั๋ง หลั่งยะสิว พันพัน และลังเกียสุ ชื่อเมืองที่ปรากฏนี้ นัก
วิชาการที่สืบค้นแล้วสันนิษฐานว่า ฟูนัน คืออาณาจักรฟูนัน กิมหลิน คืออาณาจักร
สุวรรณภูมิ หลั่งยะสิว ที่ใดยังไม่ทราบ ส�าหรับพันพันน่าจะเป็นแหล่งโบราณบ้านดอน 
อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลังเกียสุคืออาณาจักรลังกาสุกะ น่าจะเป็นเมือง
ปัตตานี ในจดหมายเหตุจีน สมัยสามก๊ก (ราวพุทธศตวรรษที่ 8) นั้น กษัตริย์จีนส่ง
ราชทูต 2 คน คือ คังไถและชูยิง บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองและอาณาจักรต่างๆ 
ในดินแดนสุวรรณภูมิ กิตติศัพท์ความมั่งค่ังของดินแดนสุวรรณภูมิ มีปรากฏอยู ่ใน
หนังสือคู่มือการเดินเรือมาค้าขายทางซีกโลกตะวันออก 

เอกสารบันทึกโดยตะวันตก: กรีก-โรมัน ในบันทึกเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิ
ที่ปรากฏในเอกสารของชาวตะวันตกครั้งอดีต เมื่อพุทธศตวรรษที่ 7-8 นั้น มีชาว
ตะวันตก กรีก และโรมัน แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดินเรือข้ามทะเลเข้ามาติดต่อ
ค้าขายยังเมืองต่างๆ ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ท�าให้อารยธรรม
ชาวตะวันตกพากันหลั่งไหลเข้ามายังดินแดนดังกล่าวมากข้ึน ในเอกสารของกรีก 
โรมัน อาหรับ และอินเดีย เรียกดินแดนแถบนี้ว ่า แหลมทองหรือสุวรรณภูมิ ใน
จดหมายเหตุของโรมัน ดินแดนแห่งนี้เรียกว่า ไครเส (Chryse) และกรีกเรียกว่า  
ไครโซเนส์ (Golden Khersonese) ตามจดหมายของกรีกกล่าวถึงดินแดนทองว่า 
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"ไครเส (Chryse)" (Lal Hazra, K.,1982:59) โดยกล่าวว่ามีแม่น�้า 
ใหญ่ 4 สาย ต่างเป็นอิสระแก่กัน คือ 1) แม่น�้าแดง (ญวนยุคน้ี) 
2) แม่น�้าโขง (ลาว เขมร ไทยยุคน้ี) 3) แม่น�้าอจิรวดี (พม่ายุคนี้) 
4) แม่น�้าเจ้าพระยา (ไทยยุคน้ี) ส�าหรับพ่อค้าชาวยุโรปจ�านวน 2 
เล่ม คือบันทึกการเดินเรือของชาวยุโรป (The Periplus of the 
Erythrean Sea) และหนังสือภูมิศาสตร์ของปโตเลมี (Ptolemy’s 
Geography) (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ. ดร., 2543:29) 

เอกสารบันทึกและจารึกจากพม่า: เมื่อประเทศพม่าตก
เป็นเมืองข้ึนของอังกฤษ ชาวอังกฤษได้น�าจารึกกัลยาณีและคัมภีร์
ศาสนวงศ์ไปแปลเป็นภาษาต่างๆ ท�าให้เกิดรับรู ้กันอย่างกว้าง
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�้าสาละวินทางตอนใต้ของประเทศพม่า 
เนื่องจากพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในพม่าราวพุทธศตวรรษที่ 6 พบหลักฐานค�าจารึก
บาลีภาษา (Lal Hazra, K., 1982:58) นักประวัติศาสตร์พม่า หม่องทินอ่องบันทึก
ว่า "พระเจ้าอโศกทรงส่งสมณทูตไปยังดินแดนที่ห่างไกลหลายแห่งด้วยกัน สมณทูต
คณะหนึ่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ประชาชนในสุวรรณภูมิเมืองหลวงของสุวรรณภูมิ
คือเมืองสะเทิม (Thaton) ในพม่าตอนล่าง ดังนั้น ในพงศาวดารพม่าอ้างจาก "จารึก
กัลยาณี" ซึ่งเป็นภาษามคธ และ "คัมภีร์ศาสนวงศ์" ระบุไว้ว่า สุวรรณภูมิตั้งอยู ่ใน
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 

จารึกมีทั้งหมด 10 หลัก จาร
ด้วยอักษรมอญ เป็นภาษา
บาลี 3 หลัก เป็นภาษามอญ 
7 หลัก จารเมื่อ พ.ศ.2019/ 
ค.ศ.1476 สมัยกษัตริย์มอญ
พระนามว่า พระธรรมเจดีย์ 
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เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยัน
ข้อเท็จจริงนี้ คือ ภาชนะส�าริด ลูกปัดหิน และลูกปัดแก้ว ซึ่งมีแหล่งก�าเนิดในอินเดีย 
แต่มีการค้นพบท่ีบ้านดอนตาเพชร อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ยุคเริ่มต้นการ
เข้ามาของพุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าว มีการค้นพบหลักฐานการประดิษฐานพุทธ

ศาสนาครอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ ในหลายประเทศ

 หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย: มีการค้นพบท่ีเมืองอู่ทองโบราณ 
เมืองนครปฐมโบราณ และเมืองลพบุรี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-14 ประกอบด้วย 
จารึกคาถา เย ธมฺมา ประติมากรรมรูปพระสาวก พระพุทธรูปนาคปรก ธรรมจักร
ศิลาพร้อมเสา พระพิมพ์ดินเผา ประติมารูปบุคคลจารึกนามพุทธบิดา พระพุทธรูป
ศิลานั่งห้อยพระบาท การค้นพบพุทธวัตถุส�าคัญดินแดนที่เป็นสุวรรณภูมิมีการส�ารวจ
และการค้นพบวัตถุทางโบราณคดีหลายท่ี โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครปฐมนั้น เช่น 
ธรรมจักรศิลาทราย พระรูปอินเดีย สมัยอมราวดี พุทธศตวรรษที่ 7 พระพุทธรูปศิลา
ประทับนั่งห้อยพระบาทขนาดใหญ่ และศิลปวัตถุสมัยทวารวดีจ�านวนมาก เป็นหลัก
ฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันว่า เมืองนครชัยศรีและเมืองนครปฐม นั้นเป็นเมืองส�าคัญ
สมัยโบราณหรืออาจเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีโบราณ มีพระ
ปฐมเจดีย์ที่เป็นหลักฐานที่แสดงว่า พุทธศาสนาน้ันประกาศเผยแผ่ออกจากสถานท่ี
ส�าคัญแห่งน้ี หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในสุวรรณภูมิคือ องค์พระปฐมเจดีย์เหมือน 
สถูปสัญจิเจดีย์ในอินเดีย เป็นศิลปะสมัยหลังพระเจ้าอโศกเล็กน้อย เป็นองค์ที่อยู่ใน
สุด ลักษณะเป็นรูปทรงโอคว�่า พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเจดีย์แบบลังกา 
รัชกาลที่ 5 ทรงให้สร้างครอบพระปรางค์แบบขอมลงไปอีกทีหนึ่ง พระปฐมเจดีย์จึง
เป็นเจดีย์ 3 องค์ซ้อนกันอยู่ในปัจจุบันน้ี ดินแดนสุวรรณภูมิใน ไทย ลาว พม่า มอญ 
มีเจดีย์ พุทธวิหาร พระบรมสาริกธาตุ พระพุทธบาทมากมาย แต่องค์ประกอบยังคง
เหมือนกัน เช่น พระเสมหธาตุ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาเจียนออกมาเป็นพระโลหิต พบ
ที่ วัดเพชรพลี จังหวัดเพชรบุรี 
 นอกจากนี้ มีการค้นพบหลักฐานโบราณคดีทางด้านวัตถุ คือการค้นพบ
เหรียญเงินยุคทวารวดี พระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวารวดี ศาสตร์จารย์ปีแอร์ ดูปองต์ 
ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ท�าการขุดค้นซากเมืองโบราณในเขตอ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย
เมืองโบราณ 2 เมือง ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร คือ "แหล่งโบราณคดีเมือง
นครชัยศรี" ตั้งอยู่ที่ต�าบลพระประโทน ตัวเมือง กว้าง 2,000 เมตร ยาว 3,600 เมตร 
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เหรียญที่เจดีย์เก่าใกล้วัดพระ
ประโทน มีจารึกเป็นภาษา
สันสกฤต

มีคูน�้าล้อมรอบ และ "แหล่งโบราณคดีเมืองนครปฐม" ตั้งอยู่ที่ต�าบลสนามจันทร์" ตัว
เมืองกว้าง 1,000 เมตร ยาว 1,500 เมตร พบโบราณวัตถุในพุทธศาสนาจ�านวนมาก 
เช่น ธรรมจักรและกวางหมอบสลักด้วยศิลา แท่นสถูป และสิ่งของต่างๆ มากมาย 
แต่เดิมส�าคัญผิดคิดว่าเป็นสิ่งเคารพบูชาในพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า 
"พุทธเจดีย์" ท่ีมีมาก่อนการสร้างพระพุทธรูป จึงสันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นที่ตั้งของ "สุวรรณภูมิ" แต่จากการตรวจสอบพบว่า ศิลปะโบราณ
วัตถุทั้งหลายแล้วผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีมีความเห็นว่า เป็นของ
ที่สร้างขึ้นภายหลังพุทธศตวรรษที่ 10 และพบศิลาจารึกส่วนใหญ่
เป็นภาษามอญ มีอายุเก่าแก่ไปถึงสมัยสุวรรณภูมิ ในประเทศไทย
นั้นมีการส�ารวจพบเงินเหรียญรูปพระอาทิตย์และศิลปวัตถุสมัย 
ฟูนันหลายอย่างพบที่แหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน อ�าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เมืองจันเสน อ�าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ท�าให้เชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมินั้น
เคยรับอิทธิพลหรืออยู่ในอาณาจักรฟูนันมาก่อน

ต่อมา มีผู้พบเหรียญเงินตรา 2 เหรียญที่เจดีย์เก่าใกล้วัดพระประโทน มีจารึก
เป็นภาษาสันสกฤต อ่านแปลความว่า "ศรีทวารวตีศวร" น�าไปสู่การล้มเลิกความเชื่อ
ว่าแหล่งโบราณสถานของนครปฐมเป็นที่ตั้งของ "สุวรรณภูมิ" แต่กลับมีความเห็น
ใหม่ว่าเป็นท่ีตั้งของ "อาณาจักรทวารวดี" อาจมีศูนย์กลางอยู่วัดพระประโทน หลัง
จากนั้น มีผู้พบเหรียญเงินสมัยทวารวดีมีอักษรจารึกเหมือนกับพบที่แหล่งโบราณคดี
เมืองนครปฐมอีกหลายแห่ง เช่น จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์สิงห์บุรี ลพบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี จึงท�าให้ความเชื่อในเรื่อง "อาณาจักรทวารวดี" สั่นคลอนไป 
กลับกลายเป็นการก�าหนดยุคสมัยของศิลปกรรม เรียกว่า "ศิลปะสมัยทวารวดี" การ
ค้นพบในหลายเมืองโบราณ เช่น เมืองอู่ทองโบราณ ค้นพบคาถา เย ธมฺมา อักษร 
ปัลลวะ บนพระพิมพ์ สถูปจ�าลอง แท่งหิน อิฐ บาตรพระ พุทธศตวรรษที่ 12 ค้น
พบประติมากรรมพุทธสาวก 3 องค์ถือบาตรเหมือนศิลปะอมราวดีที่เมือง นาคารชุน
โกณฑะ ราชวงศ์อิกษวากุ นิกายเถรวาทพุทธศตวรรษท่ี 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 11-
12 และพบประติมากรรมดินเผารูปบุคคล จารึกนามพุทธบิดาพุทธศตวรรษที่ 13-14 
ส่วนที่เมืองนครปฐมโบราณ มีการค้นพบธรรมจักรศิลาและกวางหมอบ รูปแบบศิลปะ

อินเดีย สมัยคุปตะ นิกายเถราท พุทธศตวรรษที่ 11-12 พบพระ
พุทธรูปศิลาประทับนั่งห้อยพระบาท รูปแบบศิลปะอินเดียสมัยหลัง
คุปตะท่ีถ�้าอชันตา การ์ลีและกันเหริ นิกายมหายานพุทธศตวรรษที่ 
13-14 พบสถูปศิลาจ�าลอง มีจารึกคาถาเย ธมฺมา ภาษาบาลีนิกาย
เถรวาท พุทธศตวรรษท่ี 12 และการค้นพบเจดีย์จุลประโทนระยะที่ 
1 ฝังรูปสี่เหล่ียมจตุรัสแบบอินเดีย สมัยคุปตะ นิกายเถรวาท พุทธ
ศตวรรษท่ี 12 (บัญชา พงษ์พานิช และคณะ, 2559: 15)

หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม: 
ส�าหรับกัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ

มายาวนานกว่า 2,000 ปี หลักฐานหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่า พุทธศาสนาต้ังอยู่ใน
ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 เช่น หลักฐานจากศิลาจารึกที่ค้นพบ ณ เมืองโว
กัญ อันเป็นศิลาจารึกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตกัมพูชาคือดิน
แดนส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิ อันเป็นถ่ินท่ีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเดินทาง
มาเผยแผ่พุทธศาสนา ตั้งแต่บัดนั้นพุทธศาสนาในกัมพูชาจึงค่อยๆ เจริญรุ่งเรืองขึ้น
ตามล�าดับจนกระท่ังถึงยุคประวัติศาสตร์กัมพูชา 4 ยุค คือ ยุคฟูนัน เจนละ พระนคร 
และหลังยุคพระนคร ส่วนในเวียดนามตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนและ
แหล่งโบราณคดี ออกแก้ว (Oc-eo) พื้นท่ีทางฝั ่งทะเลของเวียดนามใต้เป็นเมือง
การค้าของอาณาจักรฟูนัน ในครั้งนั้น มีเรือจากอินเดียและจากกรุงโรมเดินทางมา
ค้าขาย นี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามายังดินแดนแห่งนี้ ทั้ง
ประวัติศาสตร์เขมรยังแสดงให้เห็นว่า พระเถระทั้งสององค์เดินทางมายังสุวรรณภูมิ
เพ่ือเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังดินแดนพม่า มอญ ไทย ลาว และฟูนัน เมื่อถึงฟูนันท่านท้ัง
สองเดินทางเรือค้าขายมาถึงท่าเรือออกแก้ว (Oc-eo) (ปัจจุบันอยู่จังหวัดเกียน เชียง) 
สมัยนั้นผู้ปกครองของฟูนันคือพระนางนาคีโสมา และพระเถระทั้งสองพักอยู่ที่ภูเขา
แสดงธรรมแก่ชาวฟูนัน เมื่อประชาชนถึงพระรัตนตรัย ท่านจึงเดินทางต่อไป หลัง
ท่านออกเดินทางจากภูเขาลูกนั้น ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนั้นว่า พนมปาเท (Phnom 
Pathe) หมายถึง พระเถระท้ังสองเดินทางไปแล้ว ซ่ึงภูเขานี้ห่างจากออกแก้ว (Oc-eo)
ประมาณ 3 กิโลเมตรปัจจุบันภูเขานี้ยังเรียกว่า พนมปาเท และอยู่ในชุมชนวอง อ�าเภอ 
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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 
การขุดค้นทางโบราณคดีท่ีเมืองออกแก้ว (OC-EO) ตรงบริเวณปลายแหลมญวน ซ่ึง
เช่ือว่าเป็นเมืองท่าที่เกิดขึ้นสมัยฟูนันพบโบราณวัตถุสมัยฟูนัน เช่น ถ้วยชาม เงิน
ตรา พระพุทธรูป และเทวรูป ส่วนใหญ่เป็นศิลปะอมราวดีจากอินเดีย จากหลัก
ฐานโบราณคดีชิ้นส�าคัญที่พบในเมืองออกแก้ว แสดงให้เห็นว่า เมืองมีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศท้ังพ่อค้าชาวอินเดียและโรมัน ในฐานะที่เป็นเมืองท่าของ 
ฟูนัน และมีการท�าเส้นทางน�้าเพื่อติดต่อกับเมืองอื่นๆ ของฟูนัน และเมืองออกแก้ว
คงจะมีความเจริญอยู ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6–9 พบจารึกคาถา เย ธมฺมา อักษร
พราหมีบนหัวแหวนพุทธศตวรรษท่ี 7-8 (บัญชา พงษ์พานิช และคณะ, 2559: 15)

หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศพม่า: ที่พม่า มีการค้นพบที่ไบถาโน/ 
เบกถาโน (Beikthano) พบฐานอาคารอิฐทรงเจดีย์และวิหารเหมือนท่ีเมืองนาคารชุน
โกณฑะ ราชวงศ์อิกษวากุ นิกายเถรวาท พุทธศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีเมืองฮาลินหรือฮาลิงย ี
(Halin/Halingyi) พบลูกปัดหินคาร์เนเลียนและอาเกต โดยเฉพาะรูปเสือและสิงโต 
พบจารึกภาษาปยู มีบางจารึกใช้อักษรอินเดียใต้มีอักษรพราหมีปะปน ที่เมืองศรี
เกษตร พบจารึก คาถา เย ธมฺมา อักษรอานธระ บนพระพิมพ์ดินเผาและแผ่นทองค�า 
พุทธศตวรรษท่ี 10-11 ท่ีเมืองธันยวดี รัฐยะไข่ พบพระมหามัยมุนี ส�าริดกะไหล่ทอง 
นิกายมหายานพุทธศตวรรษท่ี 10-11 เวศาลีรัฐยะไข่ พบสถูปจ�าลองมีจารึกบนสถูป 
อักษรพราหมีสมัยคุปตะคาถา เย ธมฺมา ภาษาบาลีในนิกายเถรวาท พุทธศตวรรษท่ี 
9-10 พบจารึกแผ่นศิลา อักษรพราหมี คาถา เย ธรรมา ภาษาสันสกฤต พุทธศตวรรษ
ที่ 11-12 พบพุทธรูปส�ารดนิกายมหายาน พุทธศตวรรษที่ 12-13 (บัญชา พงษ์พานิช 
และคณะ, 2559: 14-15) อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-14 ประกอบด้วยฐานอาคาร
ทรงเจดีย์ โกษดินเผาบรรจุอัฐิ จารึก คาถา เย ธมฺมา ผอบเงินกะไหล่ทองมีรูปอดีต
พุทธสาวก แผ่นหินสลักภาพพระพุทธเจ้า เมื่อพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีเก่ียว
กับพุทธศาสนาพบว่า เมืองหงสาวดีและเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี มีอายุเก่าแก่ที่สุด
และร่วมสมัยคือ ราวพุทธศตวรรษที่ 6 แต่ศูนย์กลางพุทธศาสนาในแถบนี้ ดินแดน
สุวรรณภูมิ ในพม่า มอญ มีพุทธศิลป์ที่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่ง
น้ีในพ้ืนท่ีสะเทิม/ทาตอนของพม่าเป็นเมืองหลักของสุวรรณภูมิ (Roger Bischoff, 
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1995:27) 

หลักฐานบันทึกการเดินทาง
การเดินทางของภิกษุชาวอินเดียผ ่านดินแดนอาเซียน: การเดินทาง

เข้ามาของพระภิกษุสงฆ์จากอินเดียสู ่/ผ่านอาเซียนโบราณ โดยบุคคลส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้เส้นทางน�้า เดินทางจากอินเดียไปยังหมู่เกาะ เรียกว่า สุวรรณทวีป 
มีหลายรูปที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ พระคุณวรมัน พระโพธิธรรม พระธรรมปาละ 
พระวัชรโพธิ์ ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว ่า มีภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งชื่อมหาชีวกะ
มาประกาศพุทธศาสนาในเวียดนามก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศจีนในพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ภิกษุอีกรูปหน่ึง คือ พระขวองตังหอย (Khuong Tang Hoi) ซ่ึงเป็น
ชาวเมือง Seadiane และมีถ่ินก�าเนิดอยู่ในอินเดีย หลังจากที่ท่านศึกษาพุทธศาสนา
จบตามหลักสูตรแล้วก็เดินทางไปประกาศพุทธศาสนาในประเทศจีนตอนใต้ และใน
เวียดนาม เม่ือพุทธศตวรรษท่ี 8 รูปท่ีสามคือ พระฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) 
ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นองค์เดียวกับท่านกัลยาณรุจิ เดินทางไปยังประเทศจีน และแปล
คัมภีร์พุทธศาสนาแล้วจึงกลับมาเวียดนามเพ่ือแปลคัมภีร์นั้นต่อไปอีก ท่านผู้นี้ก็
เกิดสมัยพุทธศตวรรษท่ี 8 เช่นเดียวกัน พระคุณวรมันเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร ์
พุทธศาสนาที่ปรากฏปี พ.ศ.966 หลังสมณะฟาเหียนของจีนเล็กน้อย สมัยอาณาจักร 
ฟูนันซ่ึงได้รับเอาพุทธศาสนาเข้าไปและมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด พระคุณวรมันเป็น
หัวหน้าคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากแคว้นคันธาระ-กาปิศะ แม้ว่าหลักฐานว่า คณะสงฆ์
กลุ่มนี้เดินทางไปยังสุวรรณทวีป-หมู่เกาะชวาในแถบอินโดนีเซียก็ตาม แต่เชื่อว่าคณะ
สงฆ์ชุดนี้น่าจะเดินทางมายังปากแม่น�้าโขงของอาณาจักรฟูนัน ก่อนที่จะเดินทางไปยัง
หมู่เกาะดังกล่าว จารึกของกษัตริย์ฟูนันจารึกถึง พระคุณวรมัน เป็นภาษาสันสกฤต 
(อักษรคฤนห์) สมัยราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) 

ต ่อมาป ี  พ .ศ .1068 พระภิกษุส� าคัญคือพระโพธิ ธรรม (พระธรรม
รัตนเถระ, 2520:97) จาริกเดินทางขึ้นมาบริ เวณลุ ่มแม ่น�้ าโขง วางรากฐาน 
พุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าวอีก ครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาเผยแผ่อยู ่ 3 ปี ก่อนที่พระ
โพธิธรรมจะเดินทางขึ้นไปเผยแผ่ ท่ีจีน หลังจากที่พระโพธิธรรมจารึกประกาศ
พุทธศาสนาอยู ่ในจีน 30 ปี อาณาจักรฟูนันก็ล ่มสลาย (ประมาณ พ.ศ.1100) 
พร้อมกับบริเวณแหลมอินโดจีน และทะเลจีนใต้เกิดมีอาณาจักรต่างๆ มากมาย 
ได้แก่ อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรเจนละ อาณาจักรจามปา อาณาจักรกาม
ลังกา (มอญ) อาณาจักรศรีเกษตร (พม่าตอนปลาย) อาณาจักรศรีโพธิ์  (ภาค
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ใต้ของไทย และอาณาจักรของสุวรรณทวีป (หมู ่เกาะชวา) การสิ้นสุดราชวงศ์
กุษาณ (ประมาณ 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช–พ.ศ.863/ค.ศ.320) ในอินเดียตอน
ใต้ พระธรรมปาละ รูปต่อมาที่เดินทางมาจากชมพูทวีป อินเดียใต้จากดินแดนของ 
ราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) แห่งอินเดีย น�าคณะสงฆ์เดินทาง
มาเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วทะเลจีนตอนใต้ จีนเรียกว่า กิมกังกี่ มีบันทึกพระธรรม
ปาละนี้เดินทางไปจีนปี พ.ศ.1284 และปี พ.ศ.1289 รวม 2 คร้ังซ่ึงเช่ือว่าพระธรรม
ปาละรูปนี้น่าจะมรณภาพทางดินแดนทางเหนือ ต่อมาสมัยราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.
818-1440/ค.ศ.275-897) ยุคหลังมีพระวัชรโพธิ์เป็นหัวหน้าน�าคณะสงฆ์เดินทางจาก
อินเดียใต้เข้ามาวางรากฐานทางพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิและดินแดนสุวรรณ
ทวีปตั้งแต่ พ.ศ.1260-1284 แล้วคณะสงฆ์กลุ่มนี้จึงเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาใน
จีนต่อไป ครั้งนั้น พระวัชรโพธิ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่พระ
ธาตุดอยตุงสมัยจามเทวี รัชกาลท่ี 4 ภายหลังจากที่วัชรโพธิเดินทางจาริกไปจีนแล้ว
ประมาณ 10 ปี จึงมีพระภิกษุรูปหนึ่ง จีนเรียกว่า กิมเกียวก๊ก เดินทางจาริกตามไปจีน 

ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา เวียดนามมีการปกครองเป็น
เอกราชอยู่ประมาณ 65 ปี ระหว่างน้ีภิกษุชาวอินเดียรูปหน่ึงชื่อ วินีตรุจิ ซ่ึงหลังจาก
จบการศึกษาในฐานะเป็นศิษย์ผู ้หนึ่งของภิกษุที่มีช่ือเสียงรูปหนึ่งชื่อ ตังซัน (Tang 
San) ซ่ึงอยู่ในประเทศจีนแล้ว ท่านก็เดินทางมายังเวียดนามเพ่ือเผยแผ่พุทธศาสนา
มหายานปี พ.ศ.1123 ท่านพักอยู ่ที่วัดฟับวาน (Phap Van Temple) ท่ีต้ังอยู ่ท่ี
ต�าบลวานเกียบ (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 ปลายพุทธศตวรรษท่ี 
12 นั้นในขณะที่พระถังซ�าจั๋งจากจีนได้ออกเดินทางเพ่ือรวบรวมคัมภีร์พุทธศาสนา
อยู่ในอินเดีย (พ.ศ.1172-1188) ความจริง หลวงจีนที่เดินทางไปอินเดียมีจ�านวน
หลายรูปเช่นกัน ทั้งท่ีไปเสียชีวิตหรือไม่ปรากฏช่ือ แต่หลวงจีนคนส�าคัญท่ีเดินทาง
ไปศึกษาพุทธศาสนาท่ีอินเดียและมีช่ือเสียงในบันทึกประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) หลวง
จีนฟาเหียน (Fa-hsien) 2) หลวงจีนเหี้ยนจัง/ยวนฉาง/ถังซ�าจ๋ัง (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
ชายฝั่งของเกาะแห่งหน่ึง สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเกาะชวา จากนั้นท่านได้เดินทาง
ต่อจนไปถึงมาตุภูมิรวมเวลาท่ีอยู่ในทะเลกว่า 200 วัน จากบันทึกของท่านหลวงจีน
ฟาเหียนท�าให้ทราบว่า เวลานั้นมีการเดินทางค้าขายกันแล้วระหว่างดินแดนแถบนี้กับ
เมืองจีน แต่บันทึกของท่านไม่ได้บอกถึงเรื่องราวที่ให้เห็นถึงความส�าคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรม แต่พุทธศาสนาเข้ามาถึงถ่ินดินแดนแถบนี้ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษเร่ิม
ต้น เนื่องจากมีพระภิกษุหลายรูปจาริกมาเผยแผ่โดยเฉพาะเร่ืองของพระคุณวรมัน
ผู้ออกบวชจากราชตระกูลซึ่งบ่งชี้ว่า พุทธศาสนาได้ตั้งมั่นในชวามานานก่อนคริสต์
ศตวรรษที่ 5 คือก่อนท่ีหลวงจีนฟาเหียนจะมาถึงดินแดนแถบนี้

ท่านท่ีสองคือ 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�านักอยู่ระยะหน่ึง ก่อนเดินทางต่อสู่ชมพูทวีป เพ่ือไปยังศูนย์
การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงจีนอี้จิงแวะพักที่ศรีวิชัย นอกจากนี้ 
ท่านยังอยู่ที่น้ันเพ่ือศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตที่อาณาจักรศรีวิชัย นานถึง 6 ปี (ค.ศ.
689-695) ตามบันทึกของท่านแสดงว่า เวลานั้นพุทธศาสนาเจริญมากในศรีวิชัย มี
พระสงฆ์มากกว่า 1,000 รูป จนอาณาจักรนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งในการศึกษา
พุทธศาสนา ซึ่งท่านได้เขียนช่ืนชมไว้ว่า ผู้จะเล่าเรียนพุทธศาสนาให้ได้ผลดี ควรมา
เริ่มศึกษาที่นั่น และมหาราชาแห่งศรีวิชัยก็อุปถัมภ์บ�ารุงตลอดจนอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางแก่ท่านเป็นอย่างดี เกาะแถบนี้ที่เป็นดินแดนส�าคัญในประวัติศาสตร์ 



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

61

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

ได้แก่ สุมาตราและชวา แต่ความเป็นไปยุคแรก
ของดินแดนเหล่าน้ีไม่มีบันทึกเรื่องมาถึงคนรุ่นหลัง 

จากบันทึกของหลวงจีนอี้จิง อาณาจักร
ศรีวิชัยจึงปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 
ขณะที่ก�าลังรุ ่งเรืองมากมีอ�านาจควบคุมช่องแคบ
มะละกา คือช ่องทะเลระหว ่างแผ ่นดินแหลม
มลายูกับสุมาตรา ตลอดจนช่องแคบซุนดา คือ
ระหว่างสุมาตรากับแหลมมลายูทั้งหมด โดยนัย
นี้  ศรีวิ ชัยนอกจากเป็นศูนย ์กลางใหญ่ของการ
ค้าขายกับจีนและอินเดียแล้ว ก็ควบคุมเส้นทาง
พาณิชย์ระหว่างจีน (เวลานั้นอยู ่ยุคราชวงศ์ถัง 
(พ.ศ.1161-1450) กับนานาชาติที่อยู ่ต่อออกไป
ทางตะวันตกท้ังหมด ในช่วงเวลาใกล้กับที่หลวง
จีนอี้จิงจาริกมานั้น อาณาจักรลังกาสุกะตลอดจน
รัฐทั้งหลายบนแผ่นดินแหลมมลายูแทบทั้งหมดตกไปอยู ่ใต้อ�านาจของอาณาจักร
ศรีวิชัย สิงคโปร์หรือเกาะเตมาเสกก็เป็นเมืองหน้าด่านแห่งหนึ่งที่ศรีวิชัยตั้งข้ึนไว ้
เป็นจุดหนึ่งท่ีพระเจ้าราเชนทร์แห่งโจฬะโจมตี เมื่อยกมาท�าสงครามกับศรีวิชัยปี 
พ.ศ.1568/ค.ศ.1025 มีผู ้สันนิษฐานด้วยว่าชื่อเมืองว่า "สิงหปุระ" ที่เพี้ยนมาเป็น
สิงคโปร์ก็เป็นนามที่พระเจ้าราเชนทร์ทรงตั้งขึ้น หลังจากนั้น ศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลาง
อยู ่ในสุมาตราภาคใต้รุ ่งเรืองยิ่งใหญ่อยู ่ราว 5 ศตวรรษจนกระทั่งเมื่อพ่ายแพ้แก่
พระเจ้าราเชนทร์แห่งโจฬะที่ยกมาตีปี พ.ศ.1568/ค.ศ.1025 แล้วก็อ่อนแอและ
เสื่อมลงเรื่อยมาจนถูกอาณาจักรมัชปาหิตที่ มีศูนย์กลางอยู ่ที่ชวาแซงขึ้นมาเป็น
ใหญ่แทนท่ีในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 รวมมีอายุนับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 อยู ่ได้ 7 
ศตวรรษ  นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวถึงสถานที่ต่างๆ ในสุวรรณภูมิโบราณ กล่าวถึง
ชาวศรีเกษตรที่นับถือพระรัตนตรัย และนิกายท้ัง 4 คือ 1) อารยมหาสังฆิกะ 2)  
อารยสถวีระ 3) อารยมูลสรวาสติวาท และ 4) อารยสมิติยะ (Lal Hazra, K., 1982:66)

การเดินทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรุ่นหลังๆ ยังมีพ่อค้าอย่างพ่อค้า
ชาวเวนิสช่ือ นิโคโล ดิ คอนเต และพ่อค้าชาวเจนัวจากอิตาลี ชื่อ ฮิเอโรโนโม พ่อค้า
ชาวโบโลญญา จากสเปน ชื่อ ลุดโดวิโคดี วาร์เธมา นักเผยแผ่ศาสนา บาทหลวงคณะ
ต่างๆ อย่างบาทหลวงโอโดริกแห่งฟอร์ดีโนเน บาทหลวงจอร์ดานุส และบาทหลวง

แผนที่ เมืองโบราณและเส้นทางการเดินเรือ
ของอี้จิง
ที่มาภาพจาก: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ D.E.G. Hall



62
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)
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จอห์น มารีโยลี ในหนังสือ The Wonders of the East และหนังสือ Annals of 
Bohemians นักเดินทางส�ารวจ อย่างมาร์โค โปโล อิบน์ บาตูตา นักการทูต และ
กองทัพอันเกรียงไกรของเจิ้งเหอ นายพลเรือ ขันทีจีนแห่งจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรา
ชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) รวม 7 ครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักล่าอาณานิคมจาก
ตะวันตกแห่งยุโรปเริ่มต้นด้วยโปรตุเกส สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝร่ังเศส และ
อีกมากมายที่เดินทางแวะเวียนเข้ามาแวะพักเพื่อเดินทางมุ ่งหน้าไปต่อยังจุดหมาย
ปลายทาง บางพวกเดินทางเพ่ือมาตั้งหลักปักฐานรวมทั้งหลายพวกได้เอาชีวิตมาท้ิง
ไว้ ณ ดินแดนแห่งน้ีเป็นเวลาช้านาน 

เส้นทางติดต่อระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิ: ในเส้นทางติดต่อระหว่าง
อินเดียและสุวรรณภูมิ มีชาวอินเดียจ�านวนมากจากตอนใต้มาต้ังหลักแหล่งในบริเวณ
สุวรรณภูมิและมีครอบครัวกันใหม่อีกครั้งในแผ่นดินผืนใหม่นี้ และเชื่อกันว่าในบริเวณ
ตอนใต้ของลุ่มน�้าเจ้าพระยา (พวกละว้า-มอญเป็นชนพื้นเมืองด้ังเดิมได้มาต้ังอยู่ก่อน
แล้วและนับถือนิกายเถรวาท) ส่วนใหญ่มาทางทะเลสมัยพระเจ้าอโศกครองราชย์ได้ 
8 ปี แล้วได้ยาตราทัพลงไปปราบแคว้นกาลิงคะทางใต้ของอาณาจักรมคธครั้งนั้น และ
พวกที่รอดตายจากสงครามถูกจับเป็นเชลยราว 150,000 คน ส่วนพวกที่หนีสงคราม
มาทางทะเลได้อพยพหนีภัยพากันลงเรือหนีมายังสุวรรณภูมิ และเลยไปเกาะชวา  
นักวิชาการสันนิษฐานว่าเส้นทางส�าคัญมี 3 สาย คือ 1) ทางบก ผ่านมาทางเบงกอล 
(บังคลาเทศ) อัสสัม ข้ามเทือกเขาปาดไก่ เข้าสู ่ตอนเหนือพม่ามาไทย 2) ทางเรือ 
ข้ามอ่าวเบงกอลมาข้ึนท่ีอ่าวเมาะตะมะหรือมาขึ้นท่ีท่ามะริด ทวาย ตะนาวศรี แล้ว
เดินบกสู่ลุ ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่างบริเวณ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 
ราชบุรี 3) ทางเรือ ข้ามมหาสมุทรอินเดียเข้าช่องแคบมะละกา ขึ้นบกที่แหลมมลายู 
หรืออ้อมแหลมไปยังกัมพูชา จามปา และจีน ส�าหรับเส้นทางทั้ง 2 สายนั้นมีเส้นทาง
แยกไปอีกคือ ขึ้นที่ตักโกละที่ตรังตรงมายังสุวรรณภูมิ บางกลุ่มไปอ่าวบ้านดอนต่อไป
ยังฟูนัน บางกลุ่มออกจากจังหวัดตรังไปยังนครศรีธรรมราช 

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า มีชาวอินเดียมาต้ังหลักแหล่งเริ่มต้ังแต่จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี ลงไปจนสุดแหลมมลายู ส่วนเส้นทางสายที่สามเป็นที่นิยมกันมาก
มาแต่คร้ังโบราณแล้ว ชาวอินเดียท่ีไปตั้งอาณานิคมอยู่ทางตะวันออก เช่น ชวา มลายู 
และจาม เป็นต้น ไม่นิยมเดินทางบก เพราะมีอันตราย ขนส่งสินค้าล�าบากเมื่อท�าการ
ค้า อีกท้ังชาวอินเดียมีความรู้ทางทะเลและฤดูมรสุม จึงสามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดี 
ในย่านเหล่านี้เมื่อพระเถระทั้งสองได้แก่ พระโสณะ พระอุตตระ โดยพระเจ้าอโศกส่ง
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มาประกาศพุทธศาสนาจึงเป็นไปด้วยความสะดวก เพราะมีคนอินเดียมาตั้งหลักแหล่ง 
อยู่กันมาก และใช้ภาษาเดียวกัน หรือมีล่ามชาวอินเดียช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ใช้ทางน�้า 
แม้ท่านฟาเหียน (ภิกษุชาวจีน) ออกเดินทางจากเมืองเชียงอันผ่านตอนกลางประเทศ
จีนลงสู่แคชเมียร์ คันธาระ เดินทางศึกษาอยู่ในอินเดียแล้วเลยไปลังกา จากลังกาก็
กลับเมืองจีน โดยผ่านอ่าวเบงกอลไปยังหมู ่เกาะชวาแล้วจึงเดินทางต่อไปเมืองจีน 
(ใช้เวลา 15 ปี) ต่อมาท่านอ้ีจิงก็อาศัยการเดินทางเรือเส้นทางนี้เช่นเดียวกัน

สรุปดินแดนสุวรรณภูมิ: สุวรรณภูมิมีขอบเขตกว้าง มีชนเผ่าต่างๆ หลาย
เผ่าอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งน้ี เช่น มอญ พม่า ละว้า มลายู และขอม เป็นต้น ส่วน
นักวิชาการไทยส่วนมาก ถือว่า ดินแดนนครปฐมปัจจุบัน ส่วนลาวถือว่า ดินแดน
อาณาจักรล้านช้าง พม่ากล่าวเป็นเมืองสะเทิม ด้วยดินแดนที่กว้างใหญ่ ท�าให้
สุวรรณภูมิส่วนท่ีเป็นแผ่นดินได้แก่ พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เป็นส่วนสุวรรณภูมิส่วน
บน/กลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตอนบน ส่วนสุวรรณทวีปท่ีเป็นเกาะน่าจะได้แก่  
หมู่เกาะชวา สุมาตรา หรืออินโดนีเซีย ตลอดทั้งฟิลิปปินส์ เป็นสุวรรณภูมิส่วนล่าง
เรียกว่า สุวรรณทวีป หรือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตอนล่าง นักประวัติศาสตร์
ภาคใต้ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง "สุวรรณภูมิ" โดยอาศัยข้อความในคัมภีร์อินเดียโบราณ
และจากคัมภีร์เก่าแก่ของพุทธศาสนาตลอดจนชาดกและคัมภีร์อรรถกถา เช่น คัมภีร์ 
สามันตปสาทิกา คัมภีร์ทีปวงศ์ คัมภีร์มหาวงศ์ พงศาวดารลังกาประกอบกับหนังสือ
ภูมิศาสตร์และแผนที่ฉบับแรกของโลก ซึ่งนักปราชญ์ชาวกรีกแห่งเมืองอเล็กซานเตรีย
ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ มีช่ือว่า "คลอดิอุส ปโตเลมี" (Claudius Ptolemy) 
แต่งข้ึนสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 6 มีความเห็นแตกต่างออกไปว่า "สุวรรณภูมิ" หรือ 
"สุวรรณทวีป" ตามคัมภีร์โบราณของชาวอินเดียสันนิษฐานว่าต้ังอยู่บริเวณตอนกลาง
คาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย เรียกกันว่า "คาบสมุทรทอง" หรือ "แหลมทอง" 
(Golden Khersonese) ท้ังน้ีเพราะค�าว่า "เคอโซเนส" (Khersones) ในภาษากรีก
โบราณ หมายถึง "คาบสมุทร" (Penisula) ตรงกับค�าว่า "ทวีป" ในภาษาอินเดีย 

สุวรรณภูมิชื่อเรียกดินแดนที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์โบราณหลายฉบับในทาง
พุทธศาสนา มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" หมายถึง ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
สุวรรณภูมิ แปลว่า แผ่นดินทองค�า ปัจจุบันยังชี้ชัดพรหมแดนที่ชัดเจนของสุวรรณภูมิ
โบราณไม่ได้ นักโบราณคดีมีทัศนะแตกต่างกัน เป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้

1) นักโบราณคดีกลุ่มอินเดียนิยม 90% เชื่อว่า สุวรรณภูมิ คือ แหลมมลายู 
ประกอบด้วยดินแดนส่วนใต้สุดของพม่า ภาคใต้ของไทยทั้งหมด คาบสมุทรมาเลเซีย 
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และประเทศสิงคโปร์ ประวัติพื้นเมืองกล่าวไว้ว่า สมัยโบราณนี้มีทองค�ามาก เล่น
พนันกันโดยเอาทองออกประกัน ชนไก่ก็เอาทองเท่าตัวไก่เป็นเดิมพัน งานของนาย
ทหารชาวอิตาเลียนท่ีเข้ามารับราชการในสยาม และเป็นผู ้ที่มีความสามารถด้าน

ภาษาศาสตร์และสนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ คือ พันเอก ยี อ ี
เยรินี ผู ้ตีพิมพ์งานศึกษาเร่ือง 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�้าหนักไป
ในเรื่องของภาษาท่ี dvipa หมายถึง เกาะ/คาบสมุทร (Gerini, 
1909) และงานศึกษาอีกชิ้นที่กล่าวถึงสุวรรณภูมิ ได้แก่ งานของ
ที ดับบริว ริดส์ เดวิดส์ เรื่อง Buddhism: a Sketch of the Life 
and Teachings of Gautama, The Buddha ที่เขียนข้ึนปี ค.ศ.
1877 และตีพิมพ์ครั้งแรกปี ค.ศ.1910 เดวิดส์เสนอว่า สุวรรณภูมิ

มิได้ครอบคลุมเพียงคาบสมุทรมาเลเซีย แต่หมายรวมถึงดินแดนตั้งแต่ร่างกุ้งลงมาจน
จรดปลายของคาบสมุทร โดยอธิบายเพียงว่าเห็นพ้องตามงานเขียนรุ่นก่อนๆ และ
จากความเข้าใจท่ีว่าดินแดนและช่ือเรียกดังกล่าวนั้นเป็นที่รับรู ้กันในลังกา แต่มิได้
แจกแจงเหตุผลอื่นใด (Davids, 1912: 227) ส่วนงานเขียนด้านประวัติศาสตร์ของชาว
ตะวันตกคนอ่ืนๆ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ที่กล่าวถึง ‘สุวรรณภูมิ’ เช่น เร่ือง 
The Kingdom of Siam ของ คาร์เตอร์ กล่าวว่าสยามเป็นส่วนหน่ึงของ Golden 
Khersonese หรือ Chryse โดยมิได้ให้ค�าอธิบายแต่อย่างใด (Carter, 1904: 80-1) 
บทความของแบลกเดน เรื่อง Siam and the Malay Peninsula  (Blagden, 
1905) แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิโดยตรง แต่ก็ท�าให้เห็น
ถึงบรรยากาศของการศึกษายุคน้ัน ท่ีหลักฐานและการแปลความด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีอาจถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

2) กลุ ่มพม่าเช่ือว่า สุวรรณภูมิ ได้แก่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศ
พม่า หลักฐานโบราณคดีท่ีร ่วมสมัยกับ ‘สุวรรณภูมิ’ สมัยของพระเจ้าอโศก ก็
คือตอนใต้ของเมียนมาร์ หม่องทินอ่อง นักประวัติศาสตร์ชาวเมียนมาร์ได้โต้แย้ง
เรื่องต�าแหน่ง ‘สุวรรณภูมิ’ ว่ามิได้อยู ่ท่ีนครปฐมตามที่นักวิชาการไทยกล่าวอ้าง 
ด้วยเหตุที่ว ่า ‘สุวรรณภูมิ’ เป็นเมืองทางชายฝั ่งทะเล แต่นครปฐมนั้นต้ังอยู ่ห่าง

Golden Khersonese

โดย พอล วีทลีย์
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จากชายฝั ่งทะเลเข้าไปในภาคพ้ืนทวีปมากนัก ดังนั้น ‘สุวรรณภูมิ’ จึงน่าจะอยู ่ที่ 
สะเทิม (Thaton) มากกว่า (Htin Aung, 1967) นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาที่เก่ียว
กับพัฒนาการทางสังคมของชุมชนโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 ของพยู (Pyu) 
ในตอนเหนือ และชุมชนมอญโบราณในทางตอนใต้ ซึ่งมีหลักฐานที่มี
พัฒนาการสืบเนื่องมาในพุทธศตวรรษท่ี 10 เป็นชุมชนเมืองท่ีมีคูน�้าคัน
ดินล้อมรอบ เช่น ศรีเกษตรในทางใต้ของเมียนมาร์ (Hudson, 2004; 
Moore, 2007) หลักฐานโบราณคดี พบว่า มีการติดต่อกับอินเดียเร่ิม
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และหลายศตวรรษต่อมาจึงพบหลักฐานท่ีแสดง
ถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา บางถือว่ารัฐอาระกันในเมียนมาร์เป็น
ต�าแหน่งของ ‘สุวรรณภูมิ’ งานศึกษาของ เรย์ ที่วิเคราะห์หลักฐาน
วัตถุ 3 ประเภท เช่ือว่า เป็นหลักฐานทางตรงที่บ่งบอกถึงการติดต่อ
ใกล้ชิดระหว่างชุมชนโบราณในรัฐอาระกันกับชุมชนจากอินเดีย ซ่ึง
หลักฐานวัตถุเหล่านั้นได้แก่ 1) ตราประทับ (seal) 2) หินสีสลักเป็น
รูปต่างๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายหัวแหวน (intaglio, cameo) ที่พบมากใน
คาบสมุทรอินเดียฝั ่งตะวันออก ตลอดจนบริเวณปากแม่น�้าคงคาและ
เลียบชายฝั่งตั้งแต่เมืองโอริสสา (Orissa) อันธรา (Andhra) และทมิฬ 
(Tamil) ลงไปจนถึงตอนเหนือของศรีลังกา (Ray, 1991) 2) ภาชนะดิน
เผาท่ีเรียกว่า Rouletted wear ท่ีมีลักษณะผิวขัดมันสีด�าและตกแต่ง
ด้วยลวดลายจากการขูดขีดมีท่ีมาจากอินเดียที่พบหลายแห่งในเอเชียตะวันออก- 
เฉียงใต้ ท้ังสองฝั่งของคาบสมุทรภาคใต้ของไทย (Bellina, 2003) ที่เกาะชวาและ
เกาะบาหลี (Ardika and Bellwood, 1991) เรย์ใช้หลักฐานเพ่ือวิเคราะห์พบตาม
แหล่งโบราณคดีชายฝั่งทะเลของไทยเช่นเดียวกัน (บุญญฤทธิ์ และเรไร, 2552) พื้นที่
ของรัฐอาระกันยังมีข้อมูลการส�ารวจศึกษาอยู่น้อยมาก 

3) กลุ่มไทยเชื่อว่า ศูนย์กลางสุวรรณภูมิอยู่ท่ีจังหวัดนครปฐม กระท่ังสมัย
รัชกาลที่ 4 มีงานส�ารวจและขุดพิสูจน์จริงจังขึ้นมีการใช้หลักฐานโบราณคดีเข้ามา
ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผู้ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์แนวคิดของการศึกษาเร่ืองสุวรรณภูมิใน
ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ งานของรุ่งโรจน์และคณะ (2554) ซ่ึงได้จัด
ล�าดับพัฒนาการของแนวคิดและแนวการศึกษาท่ีเร่ิมมีรากฐานมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 
4 มาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็นช่วงๆ ช่วงแรกเร่ิมน้ันมีแนวคิดเร่ือง
สุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งการตั้งมั่นของพุทธศาสนา และมีการเสนอว่าศูนย์กลาง

งานของที ดับบริว ริดส์ 
เดวิดส์ เรื่อง Buddhism: 
a Sketch of the Life 
and Teachings of 
Gautama, The Bud-
dha ที่เขียนขึ้นปี ค.ศ.
1877 และตีพิมพ์ครั้ง
แรกปี ค.ศ.1910
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ของสุวรรณภูมิอยู ่ ท่ีนครปฐมและอู ่ทอง ดังเช่นใน พระราชพงศาวดารฉบับราช
หัตถเลขาที่มีการสันนิษฐานถึงต�าแหน่งที่ตั้งของสุวรรณภูมิว่าครอบคลุมต้ังแต่เมือง
มอญหรือทางใต้ของเมียนมาร์ลงไปจนถึงปลายแหลมมลายู และรวมถึงดินแดนในทิศ
ตะวันออกของเมืองมอญไปจนถึงเวียดนามด้วย มีการอธิบายถึงความส�าคัญและให้
น�้าหนักหลักฐานโบราณคดีท่ีพบท่ีเมืองนครปฐมและเมืองอู่ทองว่าพบมากกว่าที่พบ
ที่เมืองมอญและที่อื่นๆ ดังนั้นน่าจะเป็นดินแดนที่รับพุทธศาสนามาก่อนใครทั้งหมด 
(กรมศิลปากร, 2548) ช่วงต่อมา มีการค้นคว้าหลักฐานเพิ่มเติมจากของเอกสาร
ตะวันตกและเอกสารจีน ท่ีนอกเหนือจากที่สุวรรณภูมิเป็นที่ต้ังมั่นของพุทธศาสนา
แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการค้าด้วย (นริศรานุวัติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และ
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2505) ต่อมาการศึกษาสมัยหลังเปล่ียนแปลง
การปกครอง ‘สุวรรณภูมิ’ ถูกน�ามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างประวัติศาสตร์ชาตินิยม
ฉบับหลวงวิจิตรวาทการ (2476) ท่ีถ่ายทอดเป็น ‘แผ่นดินทอง’ ‘แหลมทอง’ หรือ 
‘ขวานทอง’ แม้ว่า ‘สุวรรณภูมิ’ จะไม่ได้จ�ากัดเพียงพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น จากการ
วิเคราะห์ของรุ่งโรจน์และคณะ (2554) ก็มองว่า เป็นการสร้างความหมายในท�านอง
ปลุกเร้าให้เกิดความรักชาติ และมีจุดหมายร่วมกันคือการท่ีประเทศไทยได้กลายเป็น
มหาอ�านาจในดินแดนแหลมทองแห่งน้ี

ราว พ.ศ.2500-2540 เริ่มมีการค้นพบหลักฐานในทางโบราณคดีเพิ่มมาก
ขึ้น ท�าให้หลักฐานที่เป็นวัตถุเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการวิเคราะห์มากขึ้น จาก
หลักฐานการค้นพบแหล่งโบราณคดีอย่างเช ่นที่บ ้านดอนตาเพชร อ.พนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี (Glover, 1989; 1990; 1996) และแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายอีกหลายๆ แหล่งในภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ 
อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (มนัส โอภากุล, 2525; 2536) ท�าให้ภาพการเป็นเมือง
ท่าและเป็นศูนย์กลางการค้าของสุวรรณภูมิบนท่ีราบภาคกลางถูกย�้าอยู่เสมอ (มานิต 
วัลลิโภดม, 2531; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543; สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2545) แต่ทั้งหมดทั้ง
มวลนี้ ก็ยังเป็นอธิบายจากหลักฐานของประเทศไทยเป็นส�าคัญ โดยที่หลักฐานและ
ข้อสันนิษฐานในงานจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่ค่อยมีการหยิบยกมาผนวกวิเคราะห์ 
จะมีกล่าวถึงอยู่ก็เพียงงานไม่กี่ช้ิน (เช่น ผาสุก อินทราวุธ, 2548) และความรุ่งเรือง
ของพุทธศาสนาในศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดี ที่ราบภาคกลางของไทยก็ถูก
ถ่ายทอดว่าเป็นความรุ่งเรืองท่ีสืบเน่ืองมาจาก ‘สุวรรณภูมิ’

 4) กลุ่มอินโดจีนเชื่อว่า ศูนย์กลางสุวรรณภูมิอยู่ที่ ออกแก้ว (Oc-eo) พนมปา
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เท (Phnom Pathe) เมืองออกแก้วปัจจุบันต้ังอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนสามเหล่ียม
ปากแม่น�้าโขง ในจังหวัดอานยาง ทางตอนใต้ของเวียดนาม แต่ในการออกเสียงแบบ
เวียดนามจะเรียกออกแก้วว่า อ๊อกแอว ซ่ึงแปลว่าคลองแก้ว ปัจจุบันจังหวัดอานยาง 
ยังคงมีชุมชนของชาวเวียดนามเชื้อสายเขมรตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณ
เมืองโบราณออกแก้วด้วย ในอดีต ออกแก้ว เป็นหนึ่งในเมืองท่า
ที่ส�าคัญของฟูนันมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 6–11

5) กลุ ่มหมู ่เกาะสุมาตรา อินโดและคาบสมุทรมาเลเซีย 
มีนักวิชาการ เช่น วีทลีย์ อาเลน ปีแอ มองแกน นักวิชาการท่าน
แรกเชื่อว่า เกาะสุมาตรา โดยวิเคราะห์จากวรรณกรรมโบราณ
ของอินเดีย รามายนะ ท่ีปรากฏช่ือ Yavadvipa (ยวทวีป) ตรงกับ
ชื่อ Iabadiou ในแผนท่ีของปโตเลมี เพราะมีการออกเสียงคล้าย
กับ Yavadvipa (ยาวาทวีป) ในภาษาประกิต ซ่ึงเป็นช่ือเดียวกับ 
Malayadvipa (มลยทวีป) ซึ่งปรากฏในหนังสือ วายุปุราณะ ท่ีในตอน
หนึ่งของหนังสือเรียกชื่อ Yamadvipa (ยามทวีป) เรียก Yavadvipa Yamadvipa 
และ Malayadvipa คือสถานที่แห่งเดียวกันท่ีวีทลีย์เสนอว่าหมายถึงเกาะสุมาตรา 
ซึ่งอาจจะรวมถึงคาบสมุทรมาเลเซียและหมู่เกาะทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Wheatley, 1961: 177-82) งานของนักวิชาการนี้เป็นงานภูมิศาสตร์โบราณคดี 
(Geoarchaeology) บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซีย
ในบริเวณปากแม่น�้า ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของภูมิประเทศท่ีส่งผล 
กระทบต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณและต่อกิจกรรมการติดต่อแลก
เปลี่ยน ควบคู่กับการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ซ่ึงผลการศึกษาแสดงถึงการ
มีชุมชนชายฝั่งทะเลที่หนาแน่นและมีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งก็เท่ากับเป็นการเน้นย�้าว่า Golden Khersonese นั้นอยู ่บน
คาบสมุทรมาเลเซีย อาเลนกล่าวด้วยว่าแม้ว่าพิกัดของปโตเลมีจะมีความคลาดเคลื่อน
อยู่มาก แต่ก็มีลักษณะบางอย่างท่ีแสดงบนแผนที่คาบสมุทรที่น่าจะมีเค้าความจริง
อยู่บ้าง และเรื่องน้ีจึงควรพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางโบราณคดี เป็นต้นว่า การค้นหา 
ตักโกลา (Takola) ว่าอยู ่ที่ใดกันซึ่งตามแผนท่ีของปโตเลมีนั้น ตักโกลามีต�าแหน่ง
อยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทร แล้วก็มีการตีความว่าตักโกลาอาจจะอยู่ท่ีตะกั่วป่า 
บ้างก็ว่าอยู่ท่ีจังหวัดตรังหรือท่ีใดท่ีหนึ่งบนคาบสมุทรฝั่งตะวันตกในเขตของมาเลเซีย 
นอกจากงานศึกษาที่มีการกล่าวถึง Golden Khersonese แล้วยังมีงานศึกษาค้นคว้า

สมเด็จฯ กรมพระยา 
ด�ารงราชานุภาพ
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ในมาเลเซียอีกจ�านวนระดับหนึ่งที่แสดงหลักฐานชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มี
การติดต่อกับชุมชนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมาสมัยต้นประวัติศาสตร์
ก็ติดต่อกับอินเดียอย่างเข้มข้น (เช่น Allen, 2000; Bellwood, 2007) นอกจากนี้ 
ยังมีงานของ ปิแอร์ มองแก็น ท่ีกล่าวถึง ‘สุวรรณภูมิ’ ว่าคือพ้ืนท่ีบริเวณคาบสมุทร
มาเลเซียและรวมถึงหมู่เกาะของอินโดนีเซียด้วย (Moguen, 2006: 295) ซึ่งหลักฐาน
ทางโบราณคดีในพื้นท่ีน้ีก็คล้ายๆ กับภาคกลางของไทย ที่หลักฐานวัตถุเนื่องในพุทธ
ศาสนาไม่ชัดเจนมาจนกระท่ังสมัยศรีวิชัย คือช่วงพุทธศตวรรษท่ี 10-11 ซ่ึงศรีวิชัย
ก็มีอายุร่วมสมัยกับทวารวดีในภาคกลางของไทย

6) กลุ ่มอินเดีย 10% เชื่อว่า สุวรรณภูมิ คือ ริมทะเลด้านตะวันออกของ
อินเดียใต้ กลุ่มน้ีจะเน้นหนักไปท่ีนักวิชาการอินเดีย

จากการศึกษาหลักฐานด้านเอกสารและด้านโบราณคดีน�าไปสู่ข้อสรุปได้
ว่า สุวรรณภูมิคือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส�าคัญ ซึ่งนักวิชาการปัจจุบัน
ประมวลข้อสมมติฐานความเป็นไปได้ไว้ 3 ประการ 

1) สุวรรณภูมิ หมายถึง ดินแดนที่อุดมไปด้วยแร่ทองค�า เนื่องจากทองค�า
เป็นแร่ธาตุท่ีหายาก ดังนั้น เมื่อมีข่าวลือว่ามีทองค�าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้
พ่อค้าตื่นตัวท่ีจะเดินทางมาค้าขายเพื่อแสวงหาทองค�า 

2) สุวรรณภูมิ หมายถึง ดินแดนที่มีแหล่งผลิตเครื่องใช้ส�าริดท่ีมีส่วนผสม
ของดีบุกในปริมาณสูง ท�าให้ผิววัตถุมีสีเหลืองคล้ายสีทอง เป็นท่ีนิยมของชาวอินเดีย 
สันนิษฐานว่าพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางประเทศไทย น่าจะเป็นแหล่งผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ส�าริด เนื่องจากขุดพบเป็นจ�านวนมากจากแหล่งโบราณคดีบ้าน
ดอนตาเพชร อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

3) สุวรรณภูมิอาจสื่อความหมายในเชิงเปรียบเทียบว่า หมายถึง ดินแดน
ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องเทศและของป่า ซึ่งเป็นสินค้าราคา
แพง ดังนั้น เมื่อพ่อค้าเดินทางมาค้าขายในบริเวณนี้แล้วจะร�่ารวยกลับไป จึงเปรียบ
เป็นดินแดนแห่งทอง  

สรุปได้ว่า สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปน่าจะเป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน 
สุวรรณภูมิกล่าวถึงดินแดน ส่วนสุวรรณทวีปกล่าวถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นเมื่อเรากล่าว
ถึงอินเดียโบราณ มักจะใช้ค�าแทนว่า ชมพูทวีป และค�าว่า ตามพปัณณิทวีป แทนลังกา 
ซึ่งค�าว่า ทวีป มีความหมาย 2 นัยยะคือ 1) หมายถึง เกาะ พ้ืนท่ีที่ล้อมรอบด้วยน�้า 
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ทะเล มหาสมุทร เช่น ตามพปัณณิทวีป เกาะคนฝ่ามือแดงกล่าวถึงลังกา 2) หมายถึง 
ดินแดนท่ีเป็นแผ่นดินใหญ่ท่ีกล่าวโดยภาพ เม่ือกล่าวถึงชมพูทวีปเราไม่สามารถระบุ
พิกัดเมืองหลวง เพราะในดินแดนที่เป็นทวีปนั้นมีหลายอาณาจักรต่างๆ ต่างอ้างความ
เป็นใหญ่ กระท่ังมีผู้ท่ีมารวบรวมอาณาจักรต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นจักรวรรดิ ภาพของ
ค�าว่า ทวีป ในความหมายท่ีสองและเมืองหลวง จึงมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น สมัย
พระเจ้าอโศก เมืองหลวง ปาฏลีบุตร หรือ มคธเดิมนั้น ดังนั้น สุวรรณทวีปจึงกล่าว
ถึงดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลท่ีอุดมสมบูรณ์

พุทธศาสนาเข้าสู ่ดินแดนสุวรรณภูมิ/อาเซียนโบราณระหว่าง พ.ศ.236–1800:  
พุทธศาสนาเข้าสู่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น 6 กระแส คือ

กระแสที่ 1 พุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิจากอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก: 
พุทธศาสนาเข้ามาจากอินเดียสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมี 3 กระแสหลัก 
ตามความเจริญรุ่งเรืองของนิกายทางพุทธศาสนาในอินเดีย ซ่ึงประวัติศาสตร์อินเดีย
ในครั้งอดีตนั้น หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พุทธศาสนามีประวัติศาสตร์นับต้ังแต่ 
3 เดือนหลังปรินิพพานจนถึง พ.ศ.500 ปี เป็นยุคหีนยาน เถรวาท หรือยุคนิกายต่างๆ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 18 นิกาย มีการสังคายนาช�าระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ 3 ครั้งด้วย
กัน ยุคนี้เป็นยุคของเถรวาท ที่นับถือมาจากพระเถระที่ท�าสังคายนาครั้งที่ 1 จน
กระท่ังเข้าสู่ยุคท่ี 2 นับตั้งแต่ พ.ศ.501–1000 ซ่ึงเป็นยุคพุทธศาสนามหายานเจริญ
รุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน จากการนับถือของฝ่ายบ้านเมือง การมีอิทธิพลต่อสังคม ศิลป
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ต�าราฝ่ายมหายาน และนักปราชญ์คนส�าคัญ เช่น ท่านนาคารชุน 
ปรากฏขึ้นยุคน้ี ต่อมา เมื่อยุคท่ี 3 นับต้ังแต่ พ.ศ.1001–1500 เป็นยุคที่พุทธศาสนา
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องตันตระ พัฒนาเป็นพุทธศาสนานิกายตันตระ หรือ  
นิกายมันตรยาน คุยหยาน วัชรยาน นิกายนี้พัฒนาจนถึงขีดสุด และเจริญทางภาค
ตะวันออกของอินเดีย รัฐพิหาร และแคว้นเบงกอล (ปัจจุบัน) และภายหลังเข้าไปยัง
ดินแดนท่ีราบสูงทิเบต และส่วนต่างๆ ของเอเชีย ดังเช่น นิกายเถรวาทและมหายาน

พุทธศาสนาแบบอินเดีย (Indian Buddhism) มีฐานก�าเนิดและพัฒนาการ
ในดินแดนชมพูทวีปเริ่มเข้ามาสู่ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 กระแสหลัก 
แบ่งตามนิกายส�าคัญในอินเดีย:-ยุคแรก เข้ามาโดยพระเจ้าอโศกมหาราช น�าโดย สมณ
ทูตหรือธรรมทูต 2 ท่านหลัก คือ โสณะและอุตตระ เข้ามายุคโบราณ ซ่ึงปัจจุบันยัง
เป็นที่ถกเถียงทางวิชาการอยู่ว่าที่ใด ยุคที่สอง พุทธศาสนาเข้ามาที่สุมาตรากระทั่ง
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เจริญรุ ่งเรืองในราชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ่งปกครองอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรศรีวิชัย 
(พ.ศ.1202-ราว พศต.ท่ี 18) และส่งผ่านไปยังอาณาจักรเขมรโบราณ มหานครอัน
ยิ่งใหญ่ ยุคนี้แนวคิดทางพุทธศาสนามหายานยุคแรก ยุคท่ีสาม พุทธศาสนามาจาก
อินเดียจะเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพุทธศาสนาแบบตันตรยาน/วัชร
ยาน เข้ามาทางอาณาจักรพุกามที่มีดินแดนติดต่อกับอินเดีย นอกจากนี้ ยังเข้าไปที่
เกาะสุมาตรา และชวา ดังปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ได้
รับอิทธิพลจากนิกายน้ี คือมหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรมพุทโธอันเป็นอนุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่
ของพุทธศาสนาในอินโดนีเซียและของโลก

หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย
ก่อนสมัยพระเจ้าอโศกนั้นเป็นยุคแห่งความขัดแย้งทางความคิดและการปฏิบัติพระ
ธรรมวินัยแตกต่างกัน จนคณะสงฆ์ทางพุทธศาสนาสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 18 นิกาย 
น�าไปสู่การสังคายนาครั้งท่ี 2 และหลังจากนั้น ร้อยปีกว่า การท�าสังคายนาครั้งที่ 3 
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นอุปถัมภ์และมีนโยบายส่งสมณทูตสู่สุวรรณภูมิคร้ังแรก 
โดยมีพระโสณะกับพระอุตตระเป็นพระธรรมทูตในบรรดา 9 สาย ที่พระเจ้าอโศก
มหาราชส่งไปประกาศพุทธศาสนาพุทธศตวรรษที่ 3 ณ ดินแดนภายนอกที่ตั้งของ
อินเดีย ตามทัศนะของ อ.เสถียร โพธินันทะ เถรวาท มา 2 สาย สายหนึ่งไปลังกา 
และสายหน่ึงไปสุวรรณภูมิ พุทธศาสนาเถรวาทมาจากวงศ์เดียวกัน คือ กัสสปะวงศ์ 
ดังที่การสนทนาทักทายกันของพระภิกษุสงฆ์ลังกาและสุวรรณภูมิว่า แม้พวกท่านก็
เป็นเชื้อสายอรหันต์ปฐมสังคายนา (กัสสปะวงศ์) แม้พวกเราก็เป็นเชื้อสายอรหันต์
ปฐมสังคายนา (กัสสปะ) วงศ์ จึงเป็นเรื่องส�าคัญประการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
พุทธศาสนาสายเถรวาท

หลักฐานที่บ่งบอกว่า พุทธศาสนาเถรวาทหีนยานสมัยพระเจ้าอโศกเข้ามายัง
ดินแดนสุวรรณภูมิ ระบุไว้ในหลักฐานโบราณคดี เช่น จุลประโทณพระประโทณเจดีย์ 
พระปฐมเจดีย์ ที่เมืองนครปฐม (เมืองศิริชัย-เมืองนครไชยศรี) นั้นเป็นหลักฐานท่ี
แสดงถึงพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะของอินเดียว่าปี พ.ศ.236 พระจ้า
อโศกมหาราชมีพระราชประสงค์ท่ีจะประกาศพุทธศาสนาแพร่หลายไปยังอาณาจักร
ต่างๆ ที่อยู่ใกล้-ไกล จึงโปรดให้แต่งต้ังและส่งสมณทูตออกประกาศค�าสอนของพุทธ
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
ส่งไปทั่วทุกรัฐในอินเดียแล้ว ยังส่งไปต่างประเทศนอกอินเดียอีก
ด้วย เช่น ลังกาและสุวรรณภูมิ เป็นต้น พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่ง
พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระมาประกาศพุทธศาสนาที่ดินแดน
สุวรรณภูมิ หลักฐานเชิงโบราณคดีท่ีแสดงถึงการเข้ามาพุทธศาสนา
จากอินเดียยุคหลังพระเจ้าอโศก คือบริเวณจังหวัดนครปฐมนั้นมีการ
ส�ารวจและค้นพบธรรมจักรศิลาทราย พระรูปอินเดียสมัยอมราวดี 
พุทธศตวรรษท่ี 7 พระพุทธรูปศิลาประทับนั่งห้อยพระบาทขนาด
ใหญ่ และศิลปวัตถุสมัยทวารวดีจ�านวนมาก เป็นหลักฐานที่ยืนยัน
ว่า เมืองนครชัยศรีและเมืองนครปฐม นั้นเป็นเมืองส�าคัญสมัยโบราณ
หรือเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีโบราณ มีพระ
ปฐมเจดีย์ท่ีเป็นหลักฐานท่ีแสดงว่า พุทธศาสนานั้นประกาศเผยแผ่
ออกจากสถานท่ีส�าคัญแห่งนี้ ตามทัศนะของตารนาถว่า พุทธศาสนา
แบบเถรวาทได้เข้ามาสู ่เมืองพม่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 
จากหลักฐานเอกสารพงศาวดาร และทางโบราณคดี ทราบว่า พุทธ
ศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกได้เข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ และรูป
แบบของพุทธศาสนาคงเป็นศาสนาแบบทางการที่พระเจ้าอโศก
ให้การอุปถัมภ์บ�ารุงและยกข้ึนเป็นศาสนาของรัฐ คือพุทธศาสนา
เถรวาท-หีนยาน 

ยุคตั้งแต่ พ.ศ.236-1800 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาทหีนยานที่มีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ในหลายอาณาจักร โดยเฉพาะในดินแดนพื้นดินใหญ่ของ
สุวรรณภูมิ หรืออาเซียนโบราณ

กระแสที่ 2 พุทธศาสนาจากอินเดียยุคมหายาน: ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 6 ในอินเดียทางเหนือ พุทธศาสนาฝ่ายมหายานท่ีพัฒนาการมาจน
เจริญรุ่งเรืองข้ึน ยุคน้ีถือว่าเป็นยุคมหายานเฟื่องฟู ราว 500–1,000 ปีหลังพุทธกาล

คัมภีร์มหาวงศ์ (ฉบับภาษาไทย)
เป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์ 
บันทึกเหตุการณ์ยุคต้นของ
ลังกาทวีป/ศรีลังกา รจนา
ขึ้นราวศตวรรษที่ 5 โดย                             
พระมหาเถระมหานามะ โดย
ใช้ข้อมูลจากพงศาวดาร และ
ต�าราต่างๆ ในส�านักมหาวิหาร 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่
ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
เหตุการณ์ส�าคัญทางพุทธ
ศาสนาในลังกา รจนาขึ้นใน
รูปแบบคาถา หรือบทกวีใช้
ฉันทลักษณ์พรรณนาเหตุการณ์ 
นับเป็นวรรณคดีประเภทมหา
กาพย์ในภาษาบาลีที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด มีทั้งเหตุการณ์ทางการ
เมือง การชิงไหวชิงพริบในราช
ส�านัก การต่อรองทางการทูต 
และเรืองราวอันน่าสะเทือนใจ 
รวมถึงแสดงถึงอารยธรรมอัน
ยิ่งใหญ่ของชาวสิงหล 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                     ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

จนกระทั่งได้รับการยอมรับเพิ่มข้ึนจากพระมหากษัตริย์ของอินเดียยุคต่างๆ มหายาน
อินเดียออกมาในคาบสมุทรแห่งนี้ผ่านทางบกโดยเดินทางมาผ่านแคว้นเบงกอลเข้า
มาทางพม่าตอนเหนือเดินทางมาทางทะเล ขึ้นที่แหลมมลายู สุมาตรา และทางน�้า
โดยแล่นเรืออ้อมอ่าวเข้ามาทางอาณาจักรขอมโบราณ พุทธศาสนามหายานอินเดีย
เข้าสู ่อาเซียนโบราณผ่านดินแดนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะในแผ่นดินใหญ่นั้น สมัย
นั้นเกิดมีอาณาจักรฟูนันคือบริเวณดินแดนกัมพูชาในปัจจุบันมีพื้นท่ีขยายเข้ามาใน
ประเทศไทยตอนกลางและภาคอีสาน ด้วยปรากฏว่าประชาชนชาวฟูนันนับถือพุทธ
ศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ยุคน้ีมหายานไม่ใช่มีเพียงจากอินเดีย แต่มาจาก
จีน ดังที่มีสมณทูตชาวฟูนันเดินทางไปแปลพระคัมภีร์ในประเทศจีนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 11 อาณาจักรฟูนันก็เสื่อมโทรมไปด้วยถูกอาณาจักรเจนละซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นฟูนัน
มา ก่อนแย่งอ�านาจ พวกเจนละนับถือศาสนาพราหมณ์ ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงชะงัก
ความเจริญระยะหน่ึง

ในดินแดนหมู่เกาะ ก่อนท่ีพุทธศาสนาจะเข้าไปยังดินแดนอาณาจักรศรีวิชัย
ก่อนหน้านั้นปี พ.ศ.966 อาณาจักรฟูนันได้รับเอาพุทธศาสนาเข้าไปและมีความเจริญ
รุ่งเรืองสูงสุดโดยพระคุณวรมัน จากนิกายมูลสารวสติวาท ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ท่ี
เดินทางมาจากแคว้นคันธาระ-กาปิศะ คณะสงฆ์คณะนี้เดินทางไปยังสุวรรณทวีป คือ 
หมู่เกาะชวาในแถบอินโดนีเซียแต่การเดินทางเชื่อว่าคณะสงฆ์ชุดนี้น่าจะเดินทางมายัง
ปากแม่น�้าโขงของอาณาจักรฟูนันก่อนประกาศพุทธศาสนาให้เจริญรุ ่งเรืองที่อาณา
จักรฟูนัน ก่อนที่จะเดินทางไปยังหมู่เกาะดังกล่าว จารึกของกษัตริย์ฟูนันจารึกถึงพระ
คุณวรมันเป็นอักษรสันสกฤต (อักษรคฤนห์) สมัยราชวงศ์ปัลลวะ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานเข้าสู ่สุวรรณภูมิ 
เมื่อหลวงจีนฟาเหียนเดินทางกลับเมืองจีนทางทะเล ตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5 ราว 
พ.ศ.956 เรือที่ท่านโดยสารมาถูกคลื่นซัดไปขึ้นฝั่งบนเกาะหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานกันว่า
เป็นเกาะชวา ท�าให้คนยุคหลังรู้ว่า การเดินทางค้าขายระหว่างจีนกับชวามีมานาน
แล้ว และพุทธศาสนาตั้งมั่นนานแล้วก่อนที่ท่านไปถึง

ประมาณ 100 ปีต่อมาปี พ.ศ.1068 พระภิกษุสงฆ์รูปส�าคัญคือ พระโพธิธรรม 
จาริกเดินทางข้ึนมาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขง วางรากฐานพุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าว
อีกใช้เวลาเผยแผ่อยู่ 3 ปี ก่อนท่ีท่านจะเดินทางขึ้นไปเผยแผ่ที่ดินแดนจีน หลังจาก 
พระโพธิธรรมจาริกประกาศพุทธศาสนาอยู่ในจีน 30 ปี อาณาจักรฟูนันก็ล่มสลาย 
(ประมาณ พ.ศ.1100) พร้อมกับบริเวณแหลมอินโดจีน และทะเลจีนใต้เกิดมีอาณาจักร
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ต่างๆ มากมาย ได้แก่ อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรเจนละ อาณาจักรจามปา
อาณาจักรกามลังกา (มอญ) อาณาจักรศรีเกษตร (พม่าตอนปลาย) อาณาจักรศรีโพธิ์ 
(ภาคใต้ของไทยและอาณาจักรของสุวรรณทวีป: หมู่เกาะชวา) พระพรหมคุณาภรณ ์
 (ป.อ. ปยุตฺโต) ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มีศิลาจารึกบอกไว้ให้ทราบ
ว่า บริเวณใกล้กับเมืองจาการ์ตาในปัจจุบันนี้ เมื่อย้อนไปคริสต์
ศตวรรษที่ 5-6 เคยมีอาณาจักรโบราณเก่าแก่ที่สุดแห่งชวาตะวันตก 
ชื่อว่า ตรุมา (Taruma) เรียกเต็มว่า ตรุมานคร บันทึกฝ่ายจีนเรียก
ว่า โตโลมา ซึ่งเป็นดินแดนท่ีนับถือพุทธศาสนา (บางต�าราว่าเป็น
ฮินดู) มีราชาที่เข้มแข็งที่สุด พระนามว่าปูรณวรมัน แต่เร่ืองราว
ของอาณาจักรนี้ นักประวัติศาสตร์ไม่อาจหารายละเอียด (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549:507) 

หลักฐานเชิงโบราณคดีท่ีบ่งบอกว่า พุทธศาสนามหายาน 
เข ้ ามายั งดินแดนสุ วรรณภูมิ  สมัยศรี วิ ชั ยนั้ น  มีพุทธ ศิลป ์ 
สถาปัตยกรรมท่ีมีชื่อเสียง คือ มหาเจดีย์มหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรม
พุทโธ ที่ เกาะชวา และเจดีย ์พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี 
นอกจากนี้ ยังมี พระอวโลกิเตศวร และพิมพ์พระเล็กๆ เป็นรูปของอวโลกิเตศวร 
ด้วย ส่วนท่ีจังหวัดตรังอยู่ท่ีถ�้าเขาวิหาร มีกรุบรรจุพระพิมพ์เล็กๆ เป็นศิลปะแบบปา
ละ จังหวัดพัทลุง อยู่ท่ีถ�้าคูหาสวรรค์ เขาอกทะลุ จังหวัดยะลา อยู่ที่ถ�้าเขาตระเภา
ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งล้วนเป็นคตินิยมของมหายาน ส่วนมากค้นพบเฉพาะพระพิมพ์เล็กๆ 
และรูปแกะสลักเล็กๆ เท่าน้ัน 

ระหว่างปี พ.ศ.600-1800 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบ
มหายานที่มีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ในหลายอาณาจักรทั้งใน
ดินแดนหมู่เกาะสุวรรณภูมิ อาณาจักรศรีวิชัย และต่อมามีอิทธิพลต่อดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่ อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรมหานครของขอมซ่ึงมีอิทธิพลของมหายานผ่านวิถี
ชีวิต สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรมของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเหล่าน้ี

กระแสที่ 3 พุทธศาสนาจากอินเดียยุคตันตรยาน: หลังจากพุทธศาสนา
ในอินเดียเข้าสู ่ยุคมหายานและตันตรยานรุ่งเรือง พุทธศาสนาหีนยานหรือเถรวาท
ถ่อยร่นลงไปเจริญรุ ่งเรืองที่เกาะลังกา พุทธศาสนามหายานตันตรยานจึงเข้ามา
สู ่สุวรรณภูมิครั้งแรกราวพุทธศตวรรษที่ 13 (ประมาณ พ.ศ.1200) ครั้งแรกใน 
ดินแดนอาณาจักรศรีวิชัย นิกายมนตรยาน/วัชระยานแบ่งเป็น 2 สายที่สืบทอดรุ่งเรือง

ภาพวาดพระโพธิธรรมบุคคล
ส�าคัญแห่งนิกายเซน ผู้น�าแนวทาง
พุทธศาสนาเซนเข้ามาสู่จีน โดย
ผ่านดินแดนอาเซียน 
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มาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยสายเข้าสู่จีนและสายเข้าสู่ทิเบต 1) ศิษย์ของท่าน 
คุรุนาคารชุน ชื่อนาคโพธิได้จาริกสู่เกาะสิงหลและได้ถ่ายทอดให้ศุภกรสิงหะและวัชระ
โพธิ พระศุภกรสิงหะน�าตันตรยานเข้าสู่จีนในสมัยพระเจ้าถังเฮี่ยงจงราวพุทธศตวรรษ

ที่12 และวัชระโพธิน�านิกายตันตรยานเข้าสู่จีนเช่นกันพร้อมกับ
ศิษย์ชื่ออโมฆวัชระ ศิษย์ของท่าน อโมฆวัชระช่ือ อิกเหงได้ตั้งวัด 
นิกายมนตรยานขึ้นในนครเชียงอาน ชื่อวัดแชเล ่ง ย่ี วัดนี้
เป็นต้นก�าเนิดของนิกายมนตรยานของญี่ปุ่นซึ่งรุ่งเรืองมาจนถึง
สมัยปัจจุบัน 2) พุทธมนตรยานเข้าสู ่ทิเบตโดยพระอาจารย์
รูปส�าคัญมากมายจากมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัย 
วิกรมศิลา มหาวิทยาลัยโอทันตบุรี ยุคที่ตันตรยานในอินเดียเจริญ
สูงสุด เช่น ศานตรักษิต คุรุปัทมสมภพ กมลศีลา อติษะ ติโลปะ  
นะโรปะ เป็นต้น ส�าหรับเข้าสู่อาเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น สมัย 
ราชวงศ์ปัลลวะก�าลังจะเสื่อมลงนั้น มีพระเถระชื่อพระวัชรโพธิ์ 
(พระธรรมรัตนเถระ, 2520:106) เป็นหัวหน้าน�าคณะสงฆ์เดิน
ทางจากอินเดียใต้เข้ามาวางรากฐานทางพุทธศาสนาคาดว่าเป็น
ตันตรยานในดินแดนสุวรณภูมิและดินแดนสุวรรณทวีป ตั้งแต่ 
พ.ศ.1260-1284 คณะสงฆ์กลุ ่มนี้จึงเดินทางไปเผยแผ่พุทธ
ธรรมในจีนต่อไป ปลายพุทธศตวรรษที่ 12 นั้น พระธรรมปาละ 
จากดินแดนน�าคณะสงฆ์เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่ว
ทะเลจีนตอนใต้ จีนเรียกว่า กิมกังกี่ มีบันทึกพระธรรมปาละนี้
เดินทางไปจีนปี พ.ศ.1284 และ พ.ศ.1289 รวม 2 คร้ัง พระ
ธรรมปาละรูปนี้น่าจะมรณภาพทางดินแดนทางเหนือ ในเวลา
เดียวกัน พระภิกษุเฮี้ยนจังหรือพระถังซัมจ๋ังจากจีนออกเดิน
ทางเพื่อรวบรวมคัมภีร์พุทธศาสนาในอินเดีย (พ.ศ.1172-1188) 

ราวพุทธศตวรรษที่  12 สมัยที่อาณาจักรทวารวดีก�าลังรุ ่งเรืองอยู ่นั้น
ปรากฏว ่าทางภาคใต ้ของประเทศไทยเกิดอาณาจักรศรีวิชัยขึ้นที่แหลมมลายู 
มีอาณาเขตทางเหนือติดกับอาณาจักรทวารวดี  เ ดิมชาวเมืองในอาณาจักร 
ศรีวิชัยนับถือพุทธศาสนาฝ่ายสาวกยาน ต่อมาราชวงศ์ปาละแห่งมคธอินเดียทางทิศ
ตะวันออกมีอ�านาจข้ึน กษัตริย์ราชวงศ์น้ีเลื่อมใสในพุทธศาสนามหายาน-มนตรยาน 
ราชวงศ ์ไศเลนทร ์แห ่งอาณาจักรศรีวิชัย ขณะนั้นก�าลังแผ ่อ�านาจครอบง�าทั่ว

พุทธตันตระ ประกอบด้วยความ
เชื่อเหล่านี้ คือ 1) อาทิพุทธเจ้า 
เป็นปฐมภาวะพุทธ/พระพุทธเจ้า
องค์ปฐม ซึ่งก�าเนิดขึ้นพร้อมกับ
การเกิดขึ้นโลก เมื่อธาตุๆ สัมพันธ์
กัน 2) ธยานิพุทธะ 5 พระองค์เป็น
หลักในการปฏิบัติ 3) หลักโพธิจิต 
2 รากฐานกรุณาและปัญญา ธยา
นิพุทธ พระพุทธเจ้าปางต่างๆ 4) 
ธารณี เสียงส�าเนียง มีพลังและ
คุณวิเศษผ่านพระศากยมุนีพุทธ
เจ้า ให้ประโยชน์สูงสุดในการช่วย
เหลือสรรพชีวิตให้บรรลุผลส�าเร็จ 
5)มุทรา แสดงท่วงท่าที่ใช้และ
เลือกสรรค์ให้ผลสูงสุด 6)ปฏิบัติ
ทั้งหมด มาก�าหนดให้เป็นมณฑล
พิธีและพิธีการในการปฏิบัติเพื่อ
ให้เกิดผลสูงสุด
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คาบสมุทรทะเลใต้และแหลมมลายูแล้ว มีสัมพันธไมตรีกับราชส�านักปาละ จึงได้รับ
มหายาน-มนตรยานเข้ามานับถือด้วย มหายานกลายเป็นศาสนาประจ�าราชส�านักของ
จักรวรรดิศรีวิชัย ซึ่งเป็นจักรวรรดิมลายูตลอดระยะกาล พ.ศ.1200-1700 ปีเศษ ตาม
ทัศนะของตารนาถ พุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาสู่เมืองพม่าตั้งแต่สมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมามีพระสงฆ์ฝ่ายมหายานซ่ึงเป็นศิษย์ของ
ท่านพระวสุพันธุ ปรมาจารย์สายมหายานส�าคัญท่านหนึ่งน�าเอา
พุทธศาสนามหายานแบบตันตระเข้าไปเผยแผ่ ในครั้งนั้น พุกามเป็น
เมืองหลวงของพม่า ชาวพม่ามักจะถูกเรียกว่า "มรัมมะ" ส่วนพวก
มอญหรือตะเลง มีสะเทิม (สุธรรมวดี) เป็นเมืองหลวง บริเวณใกล้
เคียงทั้งหมดเรียกว่า รามัญประเทศ จนพุทธศาสนาแบบมหายาน
และเถรวาทเจริญรุ่งเรืองในพม่าเป็นเวลาหลายร้อยปี

ช ่วงเวลาระยะนี้ป ี พ.ศ.1200-1800 แสดงถึงอิทธิพล
ของพุทธศาสนาแบบมหายาน-ตันตรยานท่ีมีอิทธิพลต่อดินแดน
แถบนี้ช่วงเวลาดังกล่าว ในหลายอาณาจักรทั้งในดินแดนหมู่เกาะ
สุวรรณภูมิ อาณาจักรศรีวิชัยและแผ่นดินใหญ่ อาณาจักรมหานคร
ของขอม และแม้แต่อาณาจักรพุกามของพม่า ซึ่งมีอิทธิพลของ
มหายาน-ตันตรยานต่อวิถีชีวิต สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรม
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรเหล่านี้

 กระแสที่ 4 พุทธศาสนาจากจีนสู่อาเซียนผ่านเวียดนาม: 
พุทธศาสนาจากจีน (Chinese Buddhism): พุทธศาสนาจากจีนเข้ามามีอิทธิพล 3 
ยุคสมัย กระแสท่ี 1 ยุคสมัยโบราณหลังจากที่จักรพรรดิองค์แรกยอมรับพุทธศาสนา
เป็นศาสนาของรัฐเป็นทางการ สมัยโบราณเมื่อเวียดนามอยู่ใต้การปกครอง กระแสที่ 
2 ยุคการอพยพเข้ามาของคนไท สมัยอาณาจักรอ้ายลาว/น่านเจ้า คนไทพากันอพยพ
เข้ามาทางตอนใต้ของจีนลงมา แม้รูปแบบพุทธศาสนาไม่ปรากฏชัดเจนว่ารูปแบบใด 
แต่พุทธศาสนาจีนก็ผสมผสานกับความเชื่อของคนพ้ืนถิ่นเดิม กระแสที่ 3 ยุคจีนเกิด
ภาวะสงครามและภัยภายในประเทศจากภัยพิบัติธรรมชาติ ภาวะสงครามและความ
อดอยาก ข้าวยากหมากแพง เกิดคลื่นการอพยพเป็นจ�านวนมากเพ่ือแสวงหาดินแดน
ใหม่ ชาวจีนพากันอพยพมาทางตอนใต้ และน�าพุทธศาสนาแบบจีนท่ีผสมผสานกับ
ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า เข้ามายังดินแดนต่างๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวจีน
ที่อพยพไปท�ามาหากิน น�าลัทธิความเช่ือของตนเข้าไปด้วย มีการจัดต้ังสมาคมต่างๆ 

พระขวองตังหอย (Khuong 
Tang Hoi) ชาวเมือง Seadi-
ane และมีถิ่นก�าเนิดอยู่ใน
อินเดีย หลังจากท่านศึกษา
พุทธศาสนาจบตามหลักสูตร
แล้ว เดินทางไปประกาศพุทธ
ศาสนาในประเทศจีนตอนใต้ 
และในเวียดนาม เมื่อพุทธ
ศตวรรษที่ 8
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โดยเอาพุทธศาสนาที่ผสมกับความเช่ือเดิมในจีนเข้ามาและปฏิบัติพุทธศาสนาควบคู่
ไป เพื่อประโยชน์ในการแบ่งยุคสมัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอาเซียนใช้กรอบในการ
เข้ามาของพุทธศาสนาในการอธิบาย โดยเน้นการเข้ามาและการประดิษฐานพุทธ

ศาสนา ประวัติการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นยังมีข้อขัดแย้ง ทั้งนี้เพราะช่วงนั้น เวียดนาม
ตกอยู่ใต้อ�านาจของจีนราวปี พุทธศตวรรษที่ 7 ซึ่งขณะนั้นเวียดนามตกอยู่ในอ�านาจ
ของจีนเป็นเวลาพันปี ก่อนหน้านั้น พุทธศาสนาเข้ามายังเมืองจีนก่อนหน้าน้ันโดยมา
ทางชายแดนทางตะวันตก ดังน้ัน พุทธศาสนาในเวียดนามก็คงเร่ิมต้นราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ซึ่งแสดงถึงการเข้ามาครั้งแรกๆ ของภิกษุสงฆ์จากอินเดีย เอเชียกลาง 
และจีน ดังน้ัน พุทธศาสนาเข้ามาในเวียดนามคร้ังอดีตแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1) พุทธศาสนาก่อนนิกายเธียร/ธยาน/ฉานเข้ามา มีพุทธศาสนาไม่ใช่นิกาย
เธียร/ธยาน/ฉานทั้งจากอินเดีย เอเชียกลาง และจีนเข้ามา พุทธศาสนาเริ่มปรากฏ
ภาพชัดในพุทธศตวรรษที่ 8 จากการเข้ามาของพระภิกษุนานาชาติ จากอินเดีย เอเชีย
กลาง และจีน สมัยแรกนั้น เวียดนามตกอยู่ใต้อ�านาจของจีน ตั้งแต่พุทธศตวรรษ 
7-11 เป็นเหตุผลให้พุทธศาสนาจากจีนเข้ามายังเวียดนามผ่านภิกษุสงฆ์ที่ท�าหน้าที่
เป็นนักเผยแผ่เข้ามาทั้งเข้ามาเพื่อหยุดอยู่ที่เวียดนาม ก่อนที่จะออกเดินทางต่อไป
ยังอินเดีย รวมท้ังท่านท่ีมาจากอินเดียก็ต้องแวะพักที่เวียดนามก่อนมุ่งหน้าต่อไปยัง
อินเดีย ท่านก็จะทิ้งร่องรอยการท�าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐาน พุทธ
ศาสนาในเวียดนามมีหลายนิกาย แต่จุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การอุทิศตัวเพื่อศึกษาและ
ปฏิบัติพุทธธรรม ประวัติศาสตร์บันทึกว่า มีภิกษุชาวอินเดียรูปหน่ึงชื่อมหาชีวกะ มา
ประกาศพุทธศาสนาในเวียดนามก่อนท่ีท่านจะเดินทางต่อไปยังประเทศจีน ในพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ต่อมา ท่านฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) ซ่ึงเข้าใจว่าคงเป็นองค์
เดียวกับท่านกัลยาณรุจิเดินทางไปยังประเทศจีน และแปลคัมภีร์พุทธศาสนาแล้วจึง
กลับมาเวียดนามเพ่ือแปลคัมภีร์ ท่านผู้น้ีเกิดสมัยพุทธศตวรรษที่ 8 ก่อนที่จะพัฒนา
และก่อสร้างอาณาจักรและรัฐชาติน้ันมีพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาแบบจีนเข้า
มามีอิทธิพลต่อชาวเวียดนาม โดยสันนิษฐานว่า ท่านเมียวโป (Meou-Po) เดินทาง
จากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ ติดตามโยมผู้หญิงมาเวียดนามปี พ.ศ.732 และอยู่เพ่ือ
ประกาศพุทธศาสนาในเวียดนามตลอดมา นอกจากนั้น มีภิกษุอีกรูปหนึ่งชือ เกาทระ 
(Kaudra) ซ่ึงเดินทางโดยเท้ามาจากทางทิศตะวันตกของเวียดนาม เข้ามาประกาศ
พุทธศาสนาแบบเถรวาทในพุทธศตวรรษที่ 8 นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนพุทธ
ศาสนาระหว่างจีนกับเอเชียอาคเนย์ สมัยฟูนัน มีพระเถระซ่ึงเป็นสมณทูตชาวฟูนัน
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ชื่อว่า สังฆปาละเดินทางไปแปลพระคัมภีร์ในประเทศจีนถึงพุทธศตวรรษท่ี 11 อาณา
จักรฟูนันก็เสื่อมโทรมไปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา 
 2) พุทธศาสนาหลังนิกายเธียร/ธยาน/ฉานเข้ามาเน้นมาจากจีนเป็นหลัก 
พุทธศาสนามหายานนิกายเธียร/ธยาน/ฉานจากจีนที่เข้ามาใน
เวียดนามแบ่งเป็น 3 รุ่น 

รุ ่นแรก: เวียดนามได้เอกราชจากจีนประมาณ 65 ปี 
สมัยเดียวที่ภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งชื่อว ่า วินีตรุจิ ตั้งชื่อนิกาย
ตามชื่อท่านว่า ไตนิดะรุจิ (Tynida Ruchi) เป็นชาวพื้นเมือง
อินเดียทางตอนใต้เดินทางข้ึนยังอินเดียตะวันตกเพื่อศึกษาปริยัติ
ธรรม จากนั้นเดินทางมายังประเทศจีนปี พ.ศ.1117 พักอยู ่ ท่ี
เมืองตรวงอัน (Trong An) เน่ืองจากสมัยนั้นในเมืองจีน มีการ
ท�าลายพุทธศาสนา โดยโจวหวู ตัน (Chou Wu Tan) ท่านจึง
มาทางตอนใต้ของจีนฝากตัวเป็นศิษย์ท่าน ตังซัน (Tang San) 
ที่ เขาตุโขงเมื่อได ้รับการถ ่ายทอดธรรมะท่านเข ้าไปประกาศ 
พุทธศาสนาในเวียดนามเข้ามาอยู่ท่ีวัดฟับวาน 13 ปี หลังจากจบ
การศึกษาและเป็นศิษย์ของท่านตังซัน (Tang San) ซึ่งอยู่ในประเทศจีนแล้ว ท่านจึง
เดินทางมายังเวียดนามเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนามหายานปี พ.ศ.1123 ท่านจ�าวัดอยู่ที่
วัดฟับวาน (Phap Van Temple) อยู่ที่ต�าบลวานเกียบ (Van Giap) จังหวัดฮาดอง 
(Ha Dong) ท่านแปลหนังสือตองตรี (Tong Tri) ถ่ายทอดปัญญาญาณให้ภิกษุลูก
ศิษย์ช่ือ ฟับเหียน (Phap Hien) ถือว่าท่านเริ่มประดิษฐานพุทธศาสนามหายานขึ้น
ในเวียดนามเป็นครั้งแรก (Nguyen Tai Tho. 2008:55-63) ต้ังแต่นั้นมา พุทธศาสนา
ที่มาจากจีนในเวียดนามก็ประดิษฐานมั่นคง มีการเผยแผ่กว้างขวางข้ึนจนกระทั่งถึง
ตอนกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 ซึ่งเวียดนามตกอยู่ในอ�านาจของจีนอีกครั้ง 

รุ ่นที่ 2: กลางปี พ.ศ.1363 ภิกษุ โวโงนทอง (Vo Ngon Thong) เดินทาง
มาประกาศพุทธธรรมในเวียดนาม ท่านพักอยู่ที่วัดเกียนโส (Kien so Pagoda) ใน
ต�าบลพูดอง (Phu Dong)ปี พ.ศ.1369 ท่านถ่ายทอดพุทธธรรมแก่ศิษย์ชื่อจัมทัม 
แล้วก็มรณภาพ ในเวลาที่เวียดนามอยู่ภายใต้อ�านาจของจีนคร้ังที่ 3 ปี พ.ศ.1146-
1492 พุทธศาสนาในเวียดนามท่ีได้รับมาจากจีนเจริญรุ่งเรือง มีการศึกษาปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง มีการศึกษาภาษาบาลี ประชาชนสมัยนั้นรู ้ในอักษรเจียมทันห์ (Chiem 
Thanh Script) ซึ่งมีมูลรากแบบเดียวกับภาษาบาลี หลวงจีนธรรมาจารย์ทั้งหลายที่

ราวปี พ.ศ.600  พระเจ้ามิ่งตี่
แห่งราชวงศ์ฮั่น ทรงเป็นผู้เริ่ม
ในการน�าพระพุทธศาสนาไปสู่
เมืองจีนอย่างเป็นทางการของรัฐ
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จะไปศึกษาปริยัติธรรมที่อินเดียจะแวะมาพักที่นีี่ก่อนโดยการศึกษาภาษาบาลี ส่วนผู้
ที่เป็นชาวอินเดียท่ีจะเดินทางไปต่อท่ีจีนก็แวะมาพักศึกษาภาษาจีนในเวียดนามเสมอ 
(Nguyen Tai Tho. 2008:65-72) ในกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เกิดสงครามในประเทศ
จีน ชาวเวียดนามถือโอกาสลุกข้ึนต่อสู้ และโค่นอ�านาจจีนที่มีอยู่ส�าเร็จ เวียดนามได้
เอกราชอีกครั้ง พุทธศาสนาเสื่อมลงตามภาวะบ้านเมืองที่ไม่ปกติสุข แต่เมื่อ ดินห์โบ

ดินห์ (Dinh Bo Dinh) ชัยชนะเหนือดินแดนเล็กน้อย และขุนศึก
คนส�าคัญ 12 คน รวบประเทศเป็นหนึ่งเดียวพุทธศาสนาเจริญ
อีกคร้ังปี พ.ศ.1957-1970 เวียดนามตกอยู่ภายใต้อ�านาจจีนสมัย 
ราชวงศ์หมิง (Ming) นับเป็นคร้ังท่ี 4 ที่อยู่ใต้อ�านาจของจีน 

รุ่นที่ 3: ภิกษุชาวจีน ชื่อ เถาดวง (Thao Duong) เป็นศิษย์
ท่านเตียตดัว (Tuyet Dau) ท่านเดินทางมาแคว้นเจียมทันห์และถูก
จับโดยทหารของพระเจ้าไหลทันต๋อง (Ly Than Tong) ท่านเป็นผู้
ปราดเปรื่องมาก กษัตริย์เวียดนามจึงแต่งต้ังท่านให้สอนธรรมและ
เป็นหัวหน้าพระที่ส�าคัญองค์หนึ่ง ต่อมาพระองค์ได้รับการผนวช
จากภิกษุรูปนี้ ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งนิกายธยานะที่ 3 ขึ้นในเวียดนาม 
ยุคแรกๆ พุทธศาสนายังไม่เจริญรุ่งเรืองนัก กระทั่งเวียดนามกอบ

กู้เอกราชจากจีนส�าเร็จ พุทธศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูอย่างจริงจังและเจริญรุ่งเรือง
มาโดยล�าดับ มีการจัดตั้งองค์การปกครองคณะสงฆ์ขึ้น กษัตริย์หลายพระองค์ของ
เวียดนามทรงเอาใจใส่และท�านุบ�ารุงพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก (Nguyen Tai Tho 
2008:114-120) ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.1957-1974 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน
อีก ท�าให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมลง และแม้ว่าจะได้เอกราชอีกคร้ังปี พ.ศ.1974 แต่
สถานการณ์ของพุทธศาสนาก็ยังไม่ดีข้ึน 

กระแสที่ 5 พุทธศาสนาจากลังกา-ลังกาวงศ์: เถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามา
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18 (พ.ศ.1700) พระสงฆ์จากลังกาน�าพุทธศาสนาเถรวาท
เข้ามาเผยแผ่ท่ีพุกามและนครศรีธรรมราช ในสิงหลทวีป (ศรีลังกา) นั้นมีส�านักของ
พุทธศาสนาอยู่ 2 ส�านัก คือส�านักมหาวิหารและส�านักอภัยคิรีวิหาร บางยุคสมัยมี 3 
ส�านัก เพิ่มส�านักเชตวันมหาวิหารถือว่าเป็นเถรวาทเดิมครั้งพระเจ้าอโศก ส่วนส�านัก
อภัยคิรีวิหารเป็นส�านักท่ีมีความสัมพันธ์กับนิกายเถรวาทฝ่ายเหนือที่ใช้ภาษาสันสฤต 
แต่เมื่อพุทธศาสนาเถรวาทจากสิงหลทวีปหรือศรีลังกาซึ่งใช้ภาษาบาลีเข้ามามีอิทธิพล
ในดินแดนสุวรรณภูมิจึงเป็นเหตุให้คัมภีร์พุทธศาสนาที่เคยเป็นภาษาสันสกฤตของนิ

ภิกษุ โวโงนทอง (Vo Ngon 
Thong) ปฐมสังฆราชรุ่นที่ 2 
ในเวียดนาม
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กายสรวาสติกวาทท่ีมีมาต้ังแต่แรกนั้นมีการใช้ภาษาบาลีมาคัดลอกแทนสมัยอยุธยา 
ช่วงพุทธศตวรรษ 18 แสดงถึงการเข้ามาของพุทธศาสนาลังกาวงศ์และมีอิทธิพล ต่อ
มาโดยเฉพาะดินแดนแผ่นดินใหญ่ และอิทธิพลของลังกาวงศ์แผ่ขยายไปยังอาณาจักร
จารีตน้อยใหญ่ท่ัวเอเชียอาคเนย์ส่วนบน

กระแสที่ 6 พุทธศาสนาจากจีนผ่านชนชาติไท: พุทธศาสนาผ่านมาจาก
จีนและชนชาติไทที่นับถือพุทธศาสนาแต่คร้ัง "อาณาจักรอ้ายลาว" ชนชาติไทเป็น
ชาติใหญ่ชาติหนึ่งในทวีปเอเชีย แต่หากแบ่งแยกกันออกเป็นหลายเผ่าตามเหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อมพื้นเพเดิมอยู่ในจีนตั้งแต่คร้ัง 4,000 ปี ไทสถาปนาแคว้นอยู่ทางตอน
ใต้ของลุ่มแม่น�้าเหลือง ต่อมาจีนอพยพเข้ามาแย่งท่ีของไท ขับไล่ไท ให้แตกร่นลงมา
ทางใต้ถึงลุ่มแม่น�้าแยงซีเกียง ขณะท่ีชาวไทตั้งหลักก็ถูกจีนขยายอ�านาจตามลงมาขับ
ไล่ ชาวไทจึงต้องร่นลงมาทางใต้เข้ามาตั้งแว่นแคว้นกระจายอยู่ทั่วไปในภาคใต้ของ
จีน เช่น ในมณฑลเสฉวน, กุยจิ๋ว, กวางตุ้ง, กวางซี และชุมนุมคับคั่งมากกว่าแห่งอื่น
คือ มณฑลยูนนาน ราวพุทธศตวรรษท่ี 5 ชาวไทในยูนนานต้ังอาณาจักรอ้ายลาวขึ้น 
จดหมายเหตุของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นบันทึกว่า อาณาจักรอ้ายลาวมีความสัมพันธ์กับ
อินเดียจึงเข้าใจว่าอารยธรรมของอินเดีย เช่น พุทธศาสนา เป็นต้น ซ่ึงแพร่เข้าสู่อ้าย
ลาวในระหว่างน้ี ครั้นตกราวพุทธศตวรรษที่ 6 เมื่อพุทธศาสนาแพร่เข้าสู่ประเทศจีน
แล้วปรากฏ ว่าขุนหลวงเม้ากษัตริย์ไทอ้ายลาวพวกหนึ่งแบ่งเป็นหลายเหล่าประกาศ
นับถือพุทธศาสนา นับเป็นกษัตริย์ไทองค์แรกที่เป็นพุทธมามกะ ตามทัศนะของ
อาจารย์เสถียร พันธรังษีว่า พุทธศาสนาในครั้งนั้นเข้าใจว่าจะยังไม่ใช่มหายาน จะ
เป็นลัทธิสาวกยาน แต่จะใช่นิกายเถรวาทหรือไม่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด ไทน่านเจ้า
นับถือมหายาน

 ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 7 ราชวงศ์ฮั่นของจีนเสื่อมอ�านาจบ้านเมือง
ระส�่าระสายแตกกันออกเป็น 3 ก๊ก ขงเบ้งแม่ทัพของเล่าปี่ซ่ึงตั้งก๊กขึ้นที่เสฉวนยก
ทัพมาตีอาณาจักรอ้ายลาวแตก ไทต้องอพยพหนีภัยแตกกระจายคนละทิศละทาง 
ไทบางพวกลงมาอยู่ทางลุ่มแม่น�้าสาละวินตอนเหนือของพม่า บางพวกอพยพมาอยู่
ในสิบสองพันนา สิบสองจุไท และหัวพันท้ังห้าท้ังหก บางพวกลงมาอยู่ในแดนล้าน
ช้าง และภาคเหนือของประเทศไทยตามแถบลุ่มแม่น�้าโขง บางพวกล�้าเข้ามาอยู่ถึงลุ่ม
แม่น�้าเจ้าพระยา ในตอนแรกชาวไทกลุ่มนี้อยู่อย่างฐานะผู้ลี้ภัย ต่อมาพอมีก�าลังรวม
ตัวขึ้นจึงตั้งตนเป็นอิสระซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานอีกหลายร้อยปี ส่วนผู้ที่ยังไม่ยอม
อพยพหนีลงมาครั้งแรก เมื่อสบโอกาสกู้เอกราชของชาติในยูนาน ราวพุทธศตวรรษ
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ที่ 12 จึงเกิดวีรบุรุษขึ้นคือ พ่อขุนพีลก รวบรวมไทในยูนานประกาศต้ังเป็นอาณาจักร
อิสระ เรียกว่า อาณาจักรไทเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็นน่านเจ้า มีราชธานีอยู่ที่เมืองตาลี
ฟู อาณาจักรน่านเจ้ามีอายุยืนยาวถึง 500 ป ี

 ในระยะนี้ ไทมีการท�าสงครามรบพุ่งกับจีน ทิเบต ญวน 
บางครั้งได้รับชัยชนะ บางคร้ังแพ้สลับกันประจวบกับจีนตกอยู่สมัย
ราชวงศ์ถัง (พ.ศ.1161-1450) และราชวงศ์ซ้อง/ซ่ง (พ.ศ.1503-
1822) ทั้งสองราชวงศ์มีกษัตริย์เสื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่หลายองค์ 
โดยเฉพาะสมัยถัง พุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากจนเรียก
ว่าเป็นยุคทองของพุทธศาสนา มหายานจากจีนแพร่สู ่อาณาจักร
น่านเจ้าและเจริญในเวลาไม่นานนัก จดหมายเหตุสมัยถังกล่าว
ถึงอาณาจักรน่านเจ้าบันทึกไว้ว่า "ประชาชนน่านเจ้ามีวัฒนธรรม
เจริญดี นับถือเคร่งครัดในพุทธศาสนา สาธยายพระพุทธคัมภีร์ด้วย
ความเคารพตัวหนังสือใช้เขียนด้วยตัวทอง" (สภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวิทยาลัย,2525: 3) เมื่อน่านเจ้ามีก�าลังมากยกทัพขึ้นไปรุกราน
เมืองเซ่งโตวของจีนในมณฑลเสฉวน จีนต้องส่งทูตมาขอเจรจา
สัมพันธไมตรี แต่น่านเจ้าไม่ยอมต้อนรับอุปราชจีนมณฑลเสฉวน
ปรารภว่า น่านเจ้านับถือพุทธศาสนาแข็งแรงจึงเปล่ียนเป็นส่งสมณะ
จีนรูปหนึ่งช่ือเก็งเชียนมาเป็นทูตเจรจา คราวนี้เป็นผลส�าเร็จ กษัตริย์

ไทน่านเจ้าพร้อมด้วยราษฎรกราบไหว้ต้อนรับสมณะเก็งเชียนและแผนเจรจาสันติจึง
ส�าเร็จ สมัยราชวงศ์ซ้อง (พ.ศ.1503-1822) ในบันทึกจีนสมัยราชวงศ์ถัง (พ.ศ.1161-
1450) ระบุถึงเครื่องราชบรรณาการของน่านเจ้าท่ีถวายต่อกษัตริย์จีน ปรากฏว่ามี
คัมภีร์พระวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร 3 ผูก คัมภีร์มหายมานตกะสูตร 3 ผูก ล้วนเป็น
ตัวทอง (สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525:3) พระสูตรดังกล่าวนี้เป็นของ
มหายาน เฉพาะสูตรหลังเป็นนิกายมนตรยาน อีกคร้ังหนึ่งสมัยราชวงศ์สุ ่ย กษัตริย์
น่านเจ้าส่งคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตา 3 ผูกและคัมภีร์มหายมานตกะอีก 3 ผูก ไป
ถวายพระจักรพรรดิจีน (สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525: 3) นอกจากน้ี 
ยังมีวัดวาอารามสถูปวิหารซ่ึงสร้างสมัยน่านเจ้า ยังมีซากอยู่ในยูนนานสืบมาจนถึงทุก
วันนี้

 ระหว่างท่ีจีนเปล่ียนการปกครองโดยราชวงศ์หยวน/หงวน/มองโกล (พ.ศ.
1823-1911) ซึ่งเป็นชาวมองโกล น�าโดยกุบไล่ข่านท่ีเป็นรุ่นหลานของเจ่งขีสข่าน ยก

กุบไล่ข ่าน รุ ่นหลานของ    
เจ ่งขีสข่าน ได้ยกทัพมา
ปราบจีนและเข้าปกครอง
ปราบดาภิ เษกเป ็นเจ ้า                          
หงวนสีโจ๊วฮ่องเต้แล้วได้จัด
ส่งกองทัพเจ้ามาตีอาณาจักร
น่านเจ้าจนย่อยยับ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18 
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กองทัพมาปราบจีนและเข้าปกครองปราบดาภิเษกเป็นเจ้าหงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ แล้วจัด
ส่งกองทัพเจ้ามาตีอาณาจักรน่านเจ้าจนย่อยยับ ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 จดหมายเหตุ
ครั้งราชวงศ์หยวน (พ.ศ.1823-1911) บันทึกถึงความเจริญของพุทธศาสนาใน
นครหลวงน่านเจ้าว่า "ราษฎรในแว่นแคว้นนี้ ถ้าเดินทางไปอินเดียทางทิศตะวันตก
ใกล้กันมาก ทุกบ้านเรือนไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน ส่วนมากจะต้องมีห้องบูชาพระพุทธ
ปฏิมา ไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าชรา/หนุ่มสาวที่มือจะต้องมีพวงประค�าส�าหรับชักเวลา
สวดมนต์ติดประจ�าอยู่เสมอ" จากบันทึกเหล่านี้ แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนาอย่างชัดเจน เมื่อถูกตีพ่ายผู้คนในอาณาจักรอพยพมุ่งมาทางใต้ในแหลม 
อินโดจีนมากขึ้น และน�าเอาพุทธศาสนาแบบอาณาจักรน่านเจ้าเข้ามายังดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แห่งน้ีด้วย

โดยสรุป พุทธศาสนากับสุวรรณภูมิมีประวัติศาสตร์คู ่กันและมีความส�าคัญ
ในหลายๆ ด้าน พุทธศาสนาจากอินเดียโดยเฉพาะเถรวาทจากพระเจ้าอโศก และ
เถรวาทจากอินเดียใต้ อมราวดี เข้ามาเป็นกระแสหลักยุคสุวรรณภูมิ ยุคต้น และต่อ
มาอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานและตันตรยานจากอินเดียและพุทธศาสนาจากจีน
เริ่มเข้ามาแทนที่และมีบทบาทในหลายอาณาจักร และเจริญรุ่งเรืองสลับกับศาสนา
ฮินดู นับว่าพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมอินเดียมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสุวรรณภูมิยังคงมีค่าต่อการท�าความเข้าใจและศึกษา
อดีตของประชาคมอาเซียนอย่างลึกซึ้งย่ิงขึ้น
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บทที่ 3 พุทธศำสนำยุคอำณำจักรเถรวำทอินเดีย 

 อาณาจักรน้อยใหญ่มีที่มาแตกต่างกันล้วนมีความเก่ียวข้องกัน แต่ส่ิงท่ีเป็น
หน่ึงเดียวกันคล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนานั้นถือว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม แม้แต่การเมืองในอาณาจักร
เหล่านั้น ก่อนสมัยการเข้ามาของลังกาวงศ์ราวปีพุทธศตวรรษที่ 17 มีหลายอาณาจักร
ล้อมรอบอยู ่ พุทธศาสนาในดินแดนแผ่นดินใหญ่ยุคสุวรรณภูมิโบราณถือว่าเจริญ
รุ่งเรืองในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และมีประวัติศาสตร์เป็นพันปี 
อันมีรากฐานทางพุทธศาสนามาจากอารยธรรมอินเดียเป็นอินเดีย/ภารตาภิวัตน์ ท้ัง
เถรวาท มหายานและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่อาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองนั้นแตกต่าง
กันไปตามยุคสมัย บางยุคสมัยเจริญรุ่งเรืองสลับกับความเสื่อมสลาย กล่าวว่า พุทธ
ศาสนายุคนี้เป็นพุทธศาสนาอินเดีย เป็นเถรวาทจากอินเดียใช้ภาษาบาลีเป็นภาษา
หลัก แต่เป็นบาลีที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ไม่ใช่จากลังกาซ่ึงเป็นยุคหลัง พุทธศาสนา
เถรวาทอินเดียที่เข้ามายุคน้ีมีท่ีมา 2 ครั้ง คือสมัยพระเจ้าอโศกด้ังเดิมและสมัยพุทธ
ศาสนาที่เข้าไปเจริญในอินเดียใต้สมัยอมราวดีและสมัยต่อมา 

 พุทธศาสนายุคอาณาจักรเถรวาทอินเดียนี้แบ่งเป็นช่วงต่างๆ ประกอบ

ด้วย ช่วงการเริ่มต้นจากอินเดียแคว้นมคธปาฏลีบุตร รัฐทางใต้ของอินเดีย และช่วง

ประดิษฐาน เจริญรุ่งเรือง และเสื่อมสลาย ดินแดนอาเซียนโบราณมีประวัติศาสตร์
และพัฒนาการมายาวนาน โดยเฉพาะดินแดนอินโดจีนที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศ
ฝรั่งเศส ในดินแดนประเทศเวียดนามปัจจุบันเคยแบ่งเป็นอาณาจักรของชนชาวจาม 
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เรียกว่าอาณาจักรจามปา/จามปาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 ต่อมา อาณาจักรจามปา
เร่ิมถูกพวกอันนัมทางตอนเหนือคือพวกเวียดนามบุกโจมตีและครอบครองปี ค.ศ.939 
และถูกท�าลายจนหมดสิ้นปี พ.ศ.2014/ค.ศ.1471 ส่วนดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบัน
ก็เกิดอาณาจักรฟูนัน (ออกเสียงตามส�าเนียงของชาวจีน) นักประวัติศาสตร์สันนิษฐาน
กันว่า อาณาจักรน้ีคือ "พนม" ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 /ประมาณ พ.ศ.500 เมื่ออาณา
จักรฟูนัน/พนม เสื่อมลง จนถูกแทนที่โดยอาณาจักรเจนละ (ออกเสียงตามส�าเนียงจีน) 
สันนิษฐานว่าค�าจริงคือ อาณาจักรจันทระ (พระพรหมคุณาภรณ์ 2547: ) ซ่ึงรุ่งเรือง
ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 5-7 แล้วก็เสื่อมสูญไป ประมาณ 200 ปีต่อมาเกิดมีอาณาจักร
เล็กๆ น้อยๆ มากมายจึงถึงยุคยิ่งใหญ่ของขอม คืออาณาจักรพระนคร (Angkor) ซ่ึง
รุ่งเรืองอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษ 15 แล้วค่อยๆ สลายลง
ไปเพราะความเข้มแข็งขึ้นมาของสุโขทัยและอยุธยา ในที่สุดอาณาจักรขอมก็สิ้นสุด
ลงแล้วเกิดเป็นอาณาจักรเขมรท่ีพนมเปญ ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 

 ส่วนดินแดนของชนชาติมอญสมัยโบราณอยู ่ใกล้มาทางทะเลและภาค
กลางของประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งติดต่อกับชมพูทวีปมาต้ังแต่ก่อนคริสตกาล คือ
เกิน 2,000 ปีแล้วเมื่อเสร็จสังคายนาคร้ังท่ี 3 ราวปี พ.ศ.235 พระเจ้าอโศก
มหาราชส่งพระศาสนทูตไปในท่ีต่างๆ อาณาจักรที่อยู ่ล้อมรอบอินเดีย โดยเฉพาะ
ชมพูทวีปหนึ่งใน 9 สายนั้น มีพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระเป็นหัวหน้ามา
เผยแผ่พุทธศาสนาที่ดินแดน "สุวรรณภูมิ" ซึ่งทางไทยว่าได้แก่ นครปฐม แต่ทาง
พม่าว่าตรงกับเมืองสะเทิม กล่าวว่า มอญในแถบลุ ่มแม่น�้าเจ ้าพระยาตอนล่าง 
ตลอดถึงโคราชเจริญรุ ่งเรืองข้ึนเป็นอาณาจักรทวารวดีและรุ ่งเรืองอยู ่นาน ต้ังแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 5 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 11/ราว พ.ศ.1000-1500 โดยเป็น 
ดินแดนที่พุทธศาสนาเจริญแพร่หลายและเป็นแหล่งเผยแผ่วัฒนธรรมแห่งชมพูทวีป 
หลังจากนั้น  ถูกอาณาจักรท่ีเจริญข้ึนมาใหม่พิชิตและกลืนอาณาจักรมอญจนส้ินยุค
รุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีในคริสต์ศตวรรษท่ี 13/ราว พ.ศ.1800

 ความเสื่อมและสูญสิ้นของอาณาจักรมอญมีอยู ่ 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
คริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยเฉพาะดินแดนประเทศไทย อาณาจักร
ทวารดีสูญไป แต่ถ่ายทอดศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่อาณาจักร
สยามต่อมาเริ่มด้วยสุโขทัยท่ีเจริญข้ึนมาแทนที่เริ่มแต่ พ.ศ.1800  
ทวารวดีด�ารงอยู่จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 15 ต่อมาถูกขอมรุกรานทาง
ทิศตะวันออก ทางใต้พวกศรีวิชัยรุกราน ทางตะวันตกถูกพุกาม
รุกราน อาณาจักรน้ีจึงสูญหายไป นักโบราณคดีบางพวกเคยเชื่อว่า 
เมืองหลวงของทวารวดี คือเมืองนครปฐม แต่ร้างไปเพราะกองทัพ
พม่ารัชสมัยพระเจ้าอโนรธามังช่อแห่งพุกาม ซึ่งแผ่อ�านาจมาทาง
ตะวันออกท้ังในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าปิง อิทธิพลของพม่า
อาจจะมาถึงภาคกลางของลุ ่มแม่น�้าเจ ้าพระยา เมื่อพม่าตีมอญ
แตกในเขตใต้ก็อาจกระทบกระเทือนมาถึงพวกมอญในลุ ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาด้วย พระเจ้าอโนรธามังช่อจึงได้แบบอย่างพระเจดีย์ท่ี
วัดพระเมรุเอาไปสร้างอนันทเจดีย์ขึ้นในพุกาม ซ่ึงปรากฏว่ามีทรวดทรงสัณฐานอย่าง
เดียวกับพระเจดีย์วัดพระเมรุ แต่ในกรณีหลังอิทธิพลของพม่ามิครอบง�ามาถึงลุ่มแม่
น�้าปิงเลย นักโบราณคดีรุ ่นใหม่เช่ือกันว่า อิทธิพลพม่ามิเลยฝั่งตะวันออกของแม่น�้า
สาละวิน 

จากอารยธรรมอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเผยแผ่อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ ดังที่มีการติดต่อ

ค้าขายทองค�าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงแต่เดิมอินเดียซ้ือจากอาณาจักรโรมัน 
ทั้งนี้มีการต่อเรือของชาวอินเดียพัฒนาขึ้น มีการเพิ่มจ�านวนเรือในการเดินทางมาซ้ือ
ขายมากขึ้น นอกจากพ่อค้าแล้วยังมีนักบวชของลัทธิศาสนาต่างๆ ช่างฝีมือ รวมถึง
เหล่าบรรดานักปราชญ์ร่วมเดินทางเข้ามาด้วย ซึ่งน�าอารยธรรมอินเดียเข้ามาเผยแผ่
ตามเมืองท่าต่างๆ ที่ตนตั้งเป็นอาณานิคม ชาวอินเดียรู้จักวิถีของลมมรสุมที่พัดพาเรือ
มาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัดกลับสู่อินเดียจึงเพิ่มจ�านวนเที่ยวในการเดินทาง 
สมมติฐานการสลับเปลี่ยนการปกครองบางครั้ง ผู้ปกครองพุทธขึ้นเป็นใหญ่ บางคร้ัง
ผู้ปกครองพราหมณ์ขึ้นเป็นใหญ่ ท�าให้พราหมณ์ในช่วงท่ีศาสนาพุทธได้รับความนิยม
ในอินเดียเสียผลประโยชน์ อีกทั้งพราหมณ์ท่ีเคยมีบทบาทในราชส�านักก็ถูกลดบทบาท
ลง ท�าให้พราหมณ์บางกลุ่มต้องออกเดินทางหาที่พักพิงแห่งใหม่ ซ่ึงนักประวัติศาสตร์

พระพิมพ ์ดินดิบ ภาพ
พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อย
พระบาทบนรัตนบัลลังก์ แสดง
ยมกปาฏิหาริย์ท่ีเมืองสาวัตถี 
ตามคติเถรวาท พบในถ�้าเขา
อกทะลุ จังหวัดพัทลุง อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 12



86
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                     ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

สรุปไว้ 3 อย่าง ที่น�าพาอารยธรรมอินเดียเข้าสู ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ
ด้วย 1) กษัตริย์แนวคิดเรื่องการปกครอง 2) พราหมณ์เจ้าพิธีกรรมและพิธีการ และ 
3) แพทย์ พ่อค้าวาณิชย์ท้ังหลาย (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:30-31) 

 เหตุผลบางประการท่ีอาณาจักรเหล่านี้ได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามา 
เพราะชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวใหญ่ขึ้น ต้องการควบคุมให้อย่างทั่ว
ถึง ต้องการวิทยาการชั้นสูงจากอินเดียและค�าแนะน�าจากผู้รู้เพ่ือแผ่ขยายอ�านาจ พวก
พราหมณ์จึงเข้ามามีบทบาท เช่น ยกระดับให้ผู้น�าเป็นสมมติเทพ การปกครองระบบ
ศักดินา จตุสดมภ์ การปกครองหัวเมืองตามแบบอินเดียมาใช้ ในด้านกฎหมายก็ใช้
กฎหมายพระธรรมศาสตร์ การสร้างเมืองใช้อุดมคติแบบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 
นอกจากนี้ ต�านานการก่อตั้งราชวงศ์ของอินเดียช่วยสนับสนุนอ�านาจของผู้น�าให้เป็น
ผู้น�าโดยถูกต้องและชอบธรรมเพื่อรักษาดินแดนไว้ให้เผ่าตนคงอยู่ 

 รัฐโบราณแรกรับอารยธรรมอินเดียคือ อาณาจักรฟูนัน (คริสต์ศตวรรษท่ี 
1–5) อาณาจักรฟูนันตั้งอยู ่บริเวณปากแม่น�้าโขง ปกครองในระบบกษัตริย์และรับ
ระบบศักดินามาจากอินเดีย ชนชั้นปกครองนับถือศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกาย ส่วน
ชาวพื้นเมืองมีท้ังนับถือศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกาย และศาสนาพุทธนิกายหีนยาน
ที่ใช้คัมภีร์สันสกฤต ฟูนันเป็นอาณาจักรแรกในเอเชียตะวันออกท่ีใช้ภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาราชการ ต่อมาอาณาจักรจามปา เจนละ ทวารวดี ศรีวิชัย ขอม เป็นต้น 
การอพยพของชาวอินเดียมายังเอเชียอาคเนย์เกิดจากเมืองท่าบนฝั ่งตะวันออก- 
เฉียงใต้ของอินเดียเคยมีเมืองท่าเรือใหญ่ๆ มักเดินทางมายังสุวรรณภูมิ เช่น เมือง 
กาวิริปัฏฏินัม (Kaveripatinum) เมืองปอนดิเชอรี่ (Pondicherry) และเมืองโสปัตมะ 
(Sopatma) และมีเมืองท่าบนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และเมือง
บนปากแม่น�้าคงคา เป็นต้น (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:42)

อิทธิพลอารยธรรมอินเดียที่มีต่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 อิทธิพลด้านวัฒนธรรม: การใช้ภาษา อักขระหรือตัวอักษร ชื่อเมือง 
ชื่อกษัตริย ์ และศิลปะ ทางพุทธศาสนา ชื่อเมือง ชื่อกษัตริย ์ของอินเดีย เช ่น 
โอริสสาเป็นช่ือเมืองพะโค ศรีเกษตร เป็นชื่อเก่าของเมืองแปรในพม่า เหล่านี้
แสดงว่า พม่ายุคโบราณติดต่อกับแคว้นโอริสสะในประเทศอินเดีย เป็นต้น ตัว
อักษรอินเดียท่ีใช้ในเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่มาจากอินเดียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากตัวอักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะ แต่บางสมัยมีอิทธิพลตัวอักษรจากแคว้นเบงกอล
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ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดียแผ ่เข ้ามาในเอเชียอาคเนย ์
ระหว ่างป ี 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 
ภควัตคีตา วรรณกรรมมหากาพย ์ 
(Epics) คัมภีร ์ปุราณะ เป็นคัมภีร ์
โบราณของอินเดียเกี่ยวข้องกับพระ
ศิวะเรียกว ่า ศิวะปุราณะ ส ่วนถ ้า
เ ก่ียวกับพระวิษณะ เรียกว ่า คัมภีร ์
วิษณุปุราณะ ส�าหรับคัมภีร์ปุราณะนั้น
เป็นนิยายปร�าปราเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาพราหมณ์เกี่ยวกับการสร้าง
โลกและพระเจ ้าต ่างๆ ซึ่ งมี อิทธิพล
ต ่อความรู ้ สึ ก  ความ คิดของคนใน
ภูมิภาคน้ี (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์  
เรืองวงษ์วาร, 2543:41) รวมทั้งพระ
ไตรป ิฎก คัมภีร ์อรรถกถาทางพุทธ
ศาสนา ด้านภาษา ภาษาสันสกฤตท่ีใช้
ในราชการ ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกท่ีใช้ในพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท 

ศิลปะอินเดีย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากอารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะพุทธ
ศาสนาเจริญรุ ่งเรืองไปทางภาคใต้ตอนบนของอินเดียเป็นอิทธิพลศิลปะอมราวดี 
โดยเฉพาะการสร ้างพระพุทธรูป และทางภาคเหนือของอินเดีย ศิลปะคุปตะ 
ศิลปะปาละ และศิลปะเสนะ ตลอดจนจากแคว้นโอริสสาปรากฏให้เห็น (วิไลเลขา  
บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543: 41) อิทธิพลด้านศิลปกรรม-รูปแบบการ
สร้างพระพุทธรูป เทวรูป สถาปัตยกรรม ปราสาท เทวสถาน ศิลปกรรมอินเดีย
ตกทอดมาสู ่เอเชียอาคเนย์หลายอย่างจ�าลองแบบมาจากอินเดียและต่อมานิยมใช้
ศิลปะพื้นเมืองผสมเข้าไปจนกลายเป็นลักษณะตัวเอง แต่ยังมีเค้าเดิมของอินเดียอยู่ 
แม้แต่สถาปัตยกรรมแบบเก่าในการสร้างวัด และวิหารเลียนแบบมาจากอินเดียโดย
สิ้นเชิง การสร้างเจดีย์และวิหาร การหักเหลี่ยมหักมุม โดยเฉพาะวัดสมัยก่อนนคร

อักษรที่ใช้จารึกกันในสมัยทวารวดีได้แก่ปัลลวะ หลังปัลลวะ 
เขมร และมอญ ส่วนภาษาที่พบในจารึกได้แก่บาลี สันสกฤต 
มอญ และเขมร ซึ่งพอจะใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงนิกายของ
พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาในดินแดนของประเทศไทย
ในสมัยทวารดีได้ เป็นต้นว่า จารึกคาถาเยธัมมา และธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร พบที่นครปฐม ลพบุรี สุพรรณบุรีและพื้นที่
ภาคกลางอื่นๆ ซ่ึงจารึกด้วยอักษรปัลลวะภาษาบาลีน้ันน่าจะ
เป็นพุทธเถรวาท (สถวีระ) ที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศ
อินเดียในสมัยปัลลวะ
ตารางที่ 1: พยัญชนะ อักษรปัลลวะ: พุทธศตวรรษที่ 11-12
ที่มา: กรรนิการ์ วิมลเกษม, "พัฒนาการของอักษรโบราณ
ในประเทศไทย", ใน สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย, 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542), หน้า 357
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วัดในเขมร วัดในจามปา และชวาตอนกลาง เป็นต้น 
ท่ีเห็นชัดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยนครวัด ประกอบ
ด้วยตัวปราสาทมีหลายชั้น บันไดมากมาย มีหอสูง
อยู่ตรงกลาง หอสูงเหล่านี้ประกอบด้วยห้องแคบๆ มี
ก�าแพงเพียงด้านเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเสาใหญ่เรียง
กัน หรือมีเฉลียงยื่นออกไปใช้หลังคาแบบต�่า หอสูงนี้
จะมีเจดีย์ล้อมรอบทุกด้าน มีคูน�้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง 
หรือแม้แต่โบโรบูดูร์ในชวาซ่ึงเป็นพุทธสถานที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในโลก ก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียเช่นเดียวกัน 
สร้างเป็นแบบทรงระฆัง (bell-shape) มีพระพุทธ
รูปอยู่ภายใน 432 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
ทั้งสิ้น (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 
2543:43) ด้านเครื่องใช้ไม้สอยแบบอินเดีย-เครื่องมือ 
เครื่องใช ้ ตลอดจนกีฬาบางประเภท ซ่ึงชาวพ้ืน
เมืองน�ามาดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ด้าน

ศาสนาความเชื่อของอินเดีย-ศาสนาพราหมณ์ หลักความเชื่อ การนับถือเทพเจ้า 
การนับถือยอดเขา และพุทธศาสนาหลายรูปแบบตามยุคสมัย (วิไลเลขา บูรณศิริ &  
สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:43)

อารยธรรมอินเดียทางด้านความเชื่อทางศาสนา: อารยธรรมอินเดียทาง
ศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พุทธศาสนามักน�าไปใช้ในแง่การด�าเนินชีวิต (a way of life) มากกว่า ส่วนศาสนา
ฮินดู เชื่อว่า ศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ท่ีพรหม พระเจ้าสูงสุดของฮินดู คือ พระวิษณุ 
พระศิว และพระพรหม มีการบูชาเทพเจ้าโดยสร้างเครื่องหมาย (รูป) แห่งการเคารพ
บูชาเป็นรูปศิวลึงค์หรือเทวลึงค์ (Linga) เพ่ือให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท�าจากพัสดุ
ธรรมชาติแตกต่างกันไป อาจท�าด้วยหิน ทองค�า หรือท�าคล้ายเสามีฐานรองรับ หรือ
อาจแกะสลักวาดลาย ส่วนพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ การนับถือพระพุทธเจ้า
มีหลายปาง มีการนับถือพระโพธิสัตว์ที่นับถือมากมีอยู ่ปางหนึ่งคือ พระโพธิสัตว์ 
อวโลกิเตศวร บางครั้งก็มีการนับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ไปพร้อมๆ กัน 
(วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:41) ส่วนการสร้างศาสนสถานโดย
มากจะสร้างส�าหรับประดิษฐานเทวรูปของพระเป็นเจ้าตามแบบอินเดียข้ึนบนภูเขา

พระหริหระ การรวมสองมหาเทพไว้ในองค์
เดียว คือ พระนารายณ์อันเป็นพระผู้รักษา 
และพระศิวะอันเป็นผู ้ท�าลายเพื่อสร้างใหม่ 
(การรวมกันของเทพทั้งสามองค์ พรหม ศิวะ 
นารายณ์ เป็นองค์เดียวจะเรียกตรีมูรติ)ร่อง
รอยการนับถิือศาสนาพราหมณ์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนับถือท้ังสอง
นิกาย ไศวนิกาย และไวษณพนิกาย หลักฐานที่
ส�าคัญคือ การพบเศียรเทวรูปหริหระ (รูปขวา
มือ) อายุราว พ.ศ. 1100 ก�าหนดอยู่ในศิลปะ
แรกเร่ิมของกัมพูชาคือ ศิลปะแบบพนมดา
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ธรรมชาติหรือภูเขาจ�าลอง พระเจ้าเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับองค์กษัตริย์อย่างใกล้ชิด 
นี้แสดงให้เห็นถึงการมีความเช่ือตามแบบอินเดียรวมกับความเชื่อพื้นเมืองเดิมซึ่งนิยม
สร้างศาสนสถานข้ึนบนท่ีสูงท�าให้มีการนับถือพระเจ้าทั้งลัทธิไศวนิกาย (Sevaism) 
พระอิศวรและไวษณพนิกาย (Vaishanaism) ซ่ึงนับถือพระนารายณ์ บางคร้ังถึงกับ
มีการรวมเข้าด้วยกัน โดยบูชาด้วยพระรูป พระหริหระ ซ่ึงเป็นรูปปั้นรวมพระเจ้าทั้ง 
2 คือ พระนารายณ์ (หริ) ครึ่งหน่ึง และพระอิศวร (หระ) คร่ึงหนึ่ง และการนับถือ
มเหสีของพระเจ้า เช่น พระอุมา มเหสีของพระอิศวร ซึ่งมีหลายภาค นับถือพระลักษมี 
(ศรี Sri) นับถือพระสุรัสวดี มเหสีของพระพรหม ท้ังนับถือพระพิฆเนศ มีศีรษะเป็น
ช้าง การสร้างโบสถ์ มีพราหมณ์ท�าพิธีในชวาและเขมร (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ 
เรืองวงษ์วาร, 2543:41)  

 อิทธิพลด้านการเมืองการปกครอง: วัฒนธรรมทางการเมืองที่ศาสนา
พราหมณ์น�าเข้ามาจากอินเดียด้วยความเชื่อว่า มนุษย์ต้องมีผู้น�าที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ วิธีที่พราหมณ์ท�าให้ผู้น�าศักดิ์สิทธิ์ก็คือ พิธีบรมราชาภิเษก  พราหมณ์
จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีช่วยท�าให้ผู ้ปกครองมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มตั้งแต่
การเข้ารับต�าแหน่งต้องท�าพิธีกรรมดังกล่าว ซ่ึงสอดรับกับการปกครองซ่ึงต้องมีระบบ
ศาลพิจารณาคดีความ กฎหมายพราหมณ์จึงใช้พระมนูธรรมศาสตร์ พระราชพิธีส�าคัญ
ต่างๆ ในสังคมตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการท่ีจ�าเป็นสมัยน้ันมาจากพราหมณ์ท้ัง
สิ้น เช่น ต�ารากฎหมาย การแพทย์ โหราศาสตร์ และพราหมณ์ก็ได้น�าเทพเจ้า (Gods) 
ต่างๆ เข้ามาด้วย เพ่ือท�าให้ผู้น�ารัฐหรือผู้ปกครองสูงสุดของรัฐในเอเชียอาคเนย์กลาย
เป็น "เทวราชา" (A Devine Kingship) ไป (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์
วาร, 2543:39-40) ปฐมกษัตริย์และผู ้ที่น�าอารยธรรมอินเดียเข้ามาในอาณาจักร 
ฟูนันทั้งสองท่านต่างเป็นพราหมณ์ในตระกูล/สกุล/โคตร เกาณทินยะหรือ โกทัญญะ
ซึ่งมาจากประเทศอินเดียภาคเหนือ แต่มีบางส่วนลงมามีอ�านาจทางภาคใต้ของอินเดีย
คือ แคว้นไมซอร์ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 2 การจัดต้ังรัฐหรืออาณาจักรแบบอินเดียด้วย
คติการสร้างเมืองเป็นเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล ระบบการปกครองที่ใช้ระบบ
กษัตริย์หลัก "เทวราชา" เพื่อเสริมอ�านาจให้กษัตริย์ ลักษณะการปกครองแบบน้ี
เด่นชัดที่สุดในอาณาจักรโบราณ อาณาจักรจารีต เช่น ยุคฟูนัน เจนละ มหานคร 
จามปา อยุธยา มีกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์จากอินเดียเพ่ือมาเป็นแม่บทของ
กฎหมายเดิมที่มีอยู ่ การใช้ตราประทับที่เป็นสื่อกลางติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบัน
กษัตริย์ ศาสนา เอกชนหรือหมู่คณะเพื่อผลทางการเมือง กฎหมายตามคัมภีร์พระ
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ธรรมศาสตร์ (Dharmasastras) ซ่ึงเป็นกฎหมายของฮินดู และมานวธรรมศาสตร์ 
(Manava-Dhramasastras) หรือ กฎหมายพระมนู (Laws of Manu) (วิไลเลขา 
บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:41) 

 อิทธิพลด้านสังคม: แม้ในอินเดียจะย�้าในเรื่องวรรณะอย่างเข้มข้นโดยแบ่ง
ชนช้ันทางสังคมเป็นวรรณะ 4 คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร แต่เมื่อศาสนา
พราหมณ์เข้ามาในดินแดนเอเชียอาคเนย์กลับไม่ประสบความส�าเร็จในเรื่องวรรณะ
สี่ แต่ก็ยังแบ่งคนตามการปกครองหรือรัฐเป็นคนแยก คือ มีชนชั้นประกอบด้วย 
กษัตริย์ พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ พราหมณ์และขุนนาง-ผู้ให้ค�าปรึกษา
การบริหารราชการแก่กษัตริย์และประกอบพิธีกรรมและพิธีการแก่กษัตริย์ และ
สามัญชน หรือสังคมพวกชนช้ันสูง กับสังคมของชนชั้นพื้นเมือง การแบ่งประเภทดัง
กล่าวเป็นการแบ่งตามรัฐศาสตร์แทนท่ีการแบ่งตามความเช่ือทางศาสนาเพ่ือให้การ
ปกครองอาณาจักรเป็นไปอย่างเรียบร้อย

อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ: กลุ่มท่ีมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจของอินเดียคือ กลุ่ม
พ่อค้า การท�ามาค้าขายจึงมีอิทธิพลต่อดินแดนแถบน้ี พ่อค้าชาวอินเดียที่เข้ามา
ค้าขาย และแต่งงานกับคนพื้นถ่ินเดิม และตั้งถิ่นฐานขึ้น ต่อมา ช่วยเผยแผ่วัฒนธรรม
อินเดียออกไป ผู้ท่ีเสนอสมมติฐานพ่อค้า (Vaisya-Hypothesis) คือ ศาสตราจารย์ 
N.J Krom เชื่อว ่า อารยธรรมอินเดียเกิดยุคสงบ และผู ้ที่สนับสนุนทฤษฏีนี้คือ 
George Coedes พ่อค้าอินเดียเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีความ
ต้องการทองค�าจากดินแดนสุวรรภูมิ มีความรู้ในการเดินเรือที่เพ่ิมมากขึ้นโดยอาศัย
ลมมรสุม และมีพ่อค้าอินเดียท่ีนับถือพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อในเร่ืองระบบวรรณะ ซึ่งถ้า
เป็นพวกฮินดูจะกลัวระบบวรรณะของตนแปดเปื้อน จึงไม่กล้าเดินทางไปไหน (ศิวพร  
ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:30-31) ท�าให้เกิดมีการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้า
ระหว่างกัน

 ทั้งนี้ ศาตราจารย์ จอร์จ เซเด (George Coedes) ผู ้ที่มีชื่อเสียงและผู ้
บุกเบิกรุ่นแรกเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สรุปอารยธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประการส�าคัญ คือ 1) ด้านศาสนา-ศาสนาพราหมณ์และ
พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประชาชนและอาณาจักรหรือรัฐ ศาสนาพราหมณ์มีความ
เชื่อเรื่องศูนย์กลางจักรวาลท่ีพระพรหม และมีการนับถือพระวิษณุกับพระศิวะ จนมี
พัฒนาการเฉพาะนับถือ 2 อย่าง เป็นลัทธิหริหระ ส�าหรับพุทธศาสนาเน้นใช้ในการ
ด�าเนินชีวิตเป็นวิถีชีวิต (way of life) 2) ด้านการปกครอง-ใช้หลักเทวราชา เป็นสมมุติ
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เทพ เน้นพิธีการที่ใหญ่โตและแสดงความศักดิ์สิทธิ์ ทางด้านเครื่องมือการปกครองคือ 
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ แนวคิดการเป็นผู้พิพากษาตุลาการ 
และกระบวนการวินิจฉัยคดีความตามพระธรรมศาสตร์ 3) ด้านอักษรศาสตร์-ภาษา
บาลี สันสกฤต และวรรณคดีส�าคัญท่ีรับมา เช่น มหากาพย์รามายณะ ชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่างรับไปเป็นของตน และส�าหรับพุทธศาสนามีพระไตรปิฎก ชาดก 
4) ด้านศิลปกรรม-มีความโด่ดเด่นทางพุทธและพราหมณ์ โดยเฉพาะประติมากรรม 
การสร้างพระพุทธรูป และเทวรูป ศิลปะที่รับเข้ามาจากอินเดียส่วนใหญ่เป็นอินเดีย
ทางใต้ ยุค อมราวดี ด้านจิตรกรรม ภาพเขียนฝาผนังที่พระราชวงศ์ หรือศาสนสถาน 
ด้านสถาปัตยกรรม มีอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาทั้งเถรวาท และ
มหายาน ลักษณะการรับอารยธรรมของอินเดียไม่ได้รับมาทั้งหมด แต่ดัดแปลงแก้ไข
ให้เหมาะของเดิมที่มีอยู่ และเลือกรับแต่ส่ิงท่ีไม่ขัดต่อจารีตเดิมและความเชื่อเดิม 
เช่น ระบบวรรณะของอินเดียก็ไม่ได้รับมาท้ังหมดแม้จะนับถือพราหมณ์และปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับท่ีมี (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ. ดร., 2543:34)  

พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระยะแรกเริ่มล้วนได้รับอิทธิพล
จากอารยธรรมอินเดีย ผ่านวัฒนธรรมด้านต่างๆ ทิ้งร่องรอยให้เห็นชัด ที่ยังหลงเหลือ
อยู่ในปัจจุบัน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ แม้แต่ภาษาสันสกฤต-บาลี ที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาว
อินเดียและชวาคงด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ชาวอินเดียท่ีเข้ามายังดินแดนแถบน้ี ท้ังเป็นพ่อค้า นักบวช นักเดินทางผจญภัย นัก
ปราชญ์ หรือแม้แต่นักกวี นักเดินทางเหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและ 
เผยแพร่อารยธรรมอินเดียให้แก่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งส้ิน
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รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ พ.ศ.1293/ค.ศ.750
ที่มา: บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  

กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, หน้า 22

การอุบัติขึ้นคงอยู่และสูญสลายของอาณาจักรพุทธศาสนาเถรวาทอินเดีย 
อาณาจักรครั้งโบราณที่นับถือเถรวาทแบบอินเดียสันนิษฐานว่าเป็นพุทธ

ศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เรียกว่า "อาณาจักร
เถรวาทอินเดีย (indianized kingdoms)" ดังนั้น ในที่นี้จะเน้นเฉพาะอาณาจักรเถรวาท
อินเดียสมัยพระเจ้าอโศกและเถรวาทจากอินเดียยุคหลังพระเจ้าอโศก โดยเฉพาะ
ทางดินแดนภาคใต้ของอินเดีย พุทธศาสนายุคนี้เจริญรุ ่งเรืองตั้งแต่สมัยพระโสณะ 
และอุตตระ สมัยพระเจ้าอโศกมาประกาศศาสนาและเจริญสืบมาตั้งแต่อดีตจนถึง
พุทธศตวรรษท่ี 8 จึงเริ่มปรากฏมีอาณาจักรต่างๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงพุทธศาสนา
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ก็ยังได้รับความนิยมในอาณาจักรนั้นเรื่อยมา จึงท�าให้เกิดมีนครรัฐ รัฐ และอาณาจักร
ต่างๆ เกิดข้ึน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีพุทธศาสนาเป็นคติความเชื่อหลัก และมี
การปรับปรุงรูปแบบต่างๆ ในแต่ละพื้นที่และยุคสมัย ทางภาคใต้ของไทยครั้งนั้น มีรัฐ 
ตามพรลิงค์ สิริธรรมนคร นครศรีธรรมราช ศรีวิชัย ทางภาค
กลางของไทย มีสุพรรณภูมิ ละโว้ อโยธยา อาณาจักรขอม 
ทางภาคอีสาณและเหนือ มีศรีโคตรบูรณ์ ล้านช้าง โยนก  
หริภุญชัย และล้านนา 

อาณาจักรโบราณในภาคเหนือและเฉียงเหนือ: 
อาณาจักรทางภาคเหนือ (ของไทย) มีดินแดนอยู ่ทาง
เหนือของภาคกลางของไทยมีอาณาจักรทางตะวันออกสุด 
เฉียงเหนือคืออาณาจักรของพวกได๋เวียด อาณาจักรหนองแสง ทางทิศเหนือคือ
อาณาจักรของโยนกเชียงแสน เหนือข้ึนไปเป็นอาณาจักรน่านเจ้า ก่อนหน้านั้นมี
อาณาจักรอ้ายลาว และทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นอาณาจักรอาระกัน อาณา
จักรปยู และพุกามพม่า อาณาจักรสะเทิมของมอญ ประกอบด้วย

อาณาจักรโยนกเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ 12-19): เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 15-18 เรียกว่า สมัยเชียงแสนรุ่นแรกระยะหน่ึง เริ่มต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 18-21 
เรียกว่า สมัยเชียงแสนรุ ่นหลังระยะหนึ่ง มีศูนย์กลางอยู ่ท่ีเมืองเชียงแสน (อ�าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย) เรื่องราวของอาณาจักรโยนกเชียงแสน ปรากฏอยู ่ใน
ต�านานสิงหนวัติกุมารและต�านานลวจังกราช กล่าวถึงเจ้าชายสิงหนวัติกุมารผู้สืบเชื้อ
สายเจ้านายไทจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนอพยพผู้คนลงมาประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 มาก่อตั้งเมืองที่เชียงแสน ช่ืออาณาจักรโยนกเชียงแสน ต่อมาพวกขอม
เข้ายึดครองอาณาจักรโยนกเชียงแสนและขับไล่ผู้ปกครองเดิมออกไป พระเจ้าพรหม
กุมารเชื้อสายของกษัตริย์โยนกเชียงแสนสามารถกอบกู้เอกราชและสร้างเมืองใหม่
ขึ้นที่เวียงชัยปราการ แต่หลังพระเจ้าพรหม พวกขอมที่เมืองสะเทิมในพม่ายกทัพมา
รุกราน พระเจ้าไชยสิริโอรสของพระเจ้าพรหมจึงพาผู้คนอพยพหนีมาสร้างเมืองใหม่
ที่ก�าแพงเพชร จนกระท่ังในพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรโยนกเชียงแสนจึงถูกรวม
เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรล้านนา แต่สมัยเชียงแสนรุ่นแรก ในระหว่างที่ไทยมาอยู่
ในดินแดนใหม่ ไทยนับถือพุทธศาสนาติดเนื่องมาตั้งแต่ยังอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว 
และเมื่อได้รับอารยธรรมจากพวกมอญกับเขมร ก็คงจะได้นับถือพุทธศาสนาทั้งฝ่าย
เถรวาทตามแบบมอญกับพุทธศาสนามหายานตามแบบเขมรด้วย ในระยะนี้จึงเรียก

อนุสาวรีย์ พระจามเทวี
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ว่านับถือรวมๆ กันไป 

อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19): ตั้งอยู ่ที่เมืองหริภุญชัย
หรือจังหวัดล�าพูนในปัจจุบัน ต�านานจามเทวีวงค์หรือต�านานเมือง
หริภุญชัยกล่าวว่า ฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัย และขอ
ให้กษัตริย์ละโว้ส่งเชื้อสายพระวงศ์มาปกครอง ละโว้จึงส่งพระนาง
จามเทวีผู้เป็นพระราชธิดามาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย จนถึง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 17 พระอาทิตยราชปกครองหริภุญชัยและ
สร้างความเจริญรุ่งเรือง พุทธศาสนายุคนี้มีการท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา 
พระองค์ทรงสร้างพระธาตุหริภุญชัย สร้างวัดท�าให้บ้านเมืองมีความ
สงบสุข อิทธิพลของพุทธศาสนาที่ปรากฏในหริภุญชัย ได้รับอิทธิพล
บางส่วนจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะผ่านวัฒนธรรมทวารวดี และ
ผ่านศิลปะอินเดียแบบบาละผ่านทางพม่า ผสมผสานกับคตินิยมของ
ชาวพื้นเมือง ปรากฏรูปแบบพระพิมพ์ท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจาก
ต้นแบบเดิม กลายเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยในวัฒนธรรมหริภุญชัย 
ดังมีต�านานเล่าว่า พระนางจามเทวี เป็นกษัตริย์เชื้อสายมอญจาก
ลพบุรีข้ึนไปครองเมืองหริภุญชัยคือล�าพูน พุทธศาสนาตามไปด้วย 
โดยอาราธนาพระสงฆ์ผู ้ทรงพระไตรปิฎกไปประกาศศาสนา พระ
เหล่านั้นล้วนเป็นพุทธสาวกฝ่ายเถรวาททั้งสิ้น ท�าให้ประชาชนชาว
หริภุญชัยม่ันคงในพุทธศาสนาเถรวาท และเถรวาทน้ันสันนิษฐานว่า 

เป็นเถรวาทท่ีรับอิทธิพลมาจากอินเดีย

ส่วนอาณาจักรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดทางตะวันตกเฉียง
เหนือ อาณาจักรโยนกเชียงแสน ทางตะวันตกติดกับพรมแดนอาณาจักรหริภุญชัย  
ทางใต้ติดกับอาณาจักรอิศานปุระหรือเจนละ และอาณาจักรมหานคร ทางตะวันออก
ติดกับอาณาจักรของพวกจามปาและอาณาจักรได๋เวียดของพวกเวียดนาม 

อาณาจักรโคตรบูรณ์ (พุทธศตวรรษที่ 12-15): มีอาณาเขตครอบคลุม
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขง มีศูนย์กลางอยู่
ที่นครพนม อาณาจักรโคตรบูรณ์ปรากฏอยู่ใน "ต�านานอุรังคธาตุ" กล่าวถึงความเป็น
มาของชุมชนในอาณาจักรและประวัติการสร้างพระธาตุพนม อาณาจักรโคตรบูรณ์
ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย มีการปกครองโดยกษัตริย์ นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ตามแบบทวารวดีและมีความเชื่อพื้นเมืองเรื่องการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการบูชา

พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ 
ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
ต�าบลธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ห่างจากแม่น�้า
โขงอันเป็นเส้นก้ันแดนระหว่าง
ประเทศลาวกับประเทศไทย
ประมาณ 500 เมตร และห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
800 กิโลเมตร
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ต�านานมอญกล่าวไว้ว่า พระพุทธโฆษะ (bhud-
dhaghasa) หัวหน้าภิกษุมอญน�าจารึกหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีเข้ามายัง
เมืองสะเทิม หรือทาตอน (thaton) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.946/ค.ศ.403 

พญานาคศาสนสถานท่ีส�าคัญของอาณาจักร คือ พระธาตุพนม

ส่วนอาณาจักรโบราณภาคตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ: พม่ายุค
โบราณมีอาณาจักรตะโท้ง ปยู พุกาม อาณาจักรโบราณของพม่า-มอญตั้งอยู ่ใน
ภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของไทย มี
อาณาจักรสะเทิมของชนชาติมอญ ตามต�านาน
ระบุว ่าอารยธรรมของมอญเริ่มมาตั้งแต่ 241 ปี 
ก่อนพุทธศักราช และเมื่อศึกษาจากหลักฐานทาง
โบราณคดีพบว่าชาวมอญตั้งถิ่นฐานขึ้นทางฝั่งตะวัน
ออกของแม่น�้าอิรวดีในบริเวณพม่าตอนล่าง (Lower 
Myanmar) ร่วมสมัยกับเขมร (Khmer) และปยู 
(Pyu) ราวพุทธศตวรรษที่  8-13 ซ่ึงศูนย ์กลาง
อ�านาจยุคนั้นเป็นลักษณะของการตั้งรัฐอิสระที่ไม่
ขึ้นตรงต่อกัน บางครั้งมีอาณาเขตท่ีทับซ้อนไม่มีเส้น
แบ่งเขตชัดเจนแน่นอน มีการเคลื่อนตัวไปมาของ
ประชากรอยู่เสมอ เป็นไปตามสถานการณ์ทางการ
เมืองหรือสังคมในช่วงนั้นๆ เช่น ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 15 เมืองหริภุญชัยเกิด
อหิวาตกโรคระบาด ต้องอพยพไปอยู่เมืองสะเทิมและหงสาวดี แต่หลังจากโรคร้าย
สงบลง ก็อพยพกลับมาดังเดิมทางตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองสะเทิมในปัจจุบัน 
มีภูเขาลูกหน่ึงเรียกว่า เกลาสะ ซึ่งตรงกับต�านานเมืองสะเทิมที่มีอยู่ในจารึกต่างๆ ที่
พบบริเวณเมืองพะโค ชัยภูมิของเมืองสะเทิมมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท�า
เกษตรกรรม เพราะตั้งอยู่แถบที่ราบลุ่มปากแม่น�้า มีการค้นพบงานศิลปะมากมาย เช่น 
เสมาหิน และศิลาแกะสลัก ซึ่งมีรูปแบบและยุคสมัยเดียวกันกับงานศิลปะที่เมืองฟ้า 
แดดสงยาง การเมืองการปกครองยุคน้ีมีการปกครองแบบกษัตริย์ที่เป็นราชาธิปไตย

อาณาจักรมอญที่สะเทิม/ตะโทง (Thaton)/สุธรรมวดี: ในพุทธศตวรรษที่ 
15 อาณาจักรสะเทิมมอญเจริญสูงสุดยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆ ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งทาง
ด้านวัฒนธรรม ศาสนา และการค้า ขณะนั้นพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อาณาจักรเขมร
ขยายอาณาเขตออกไปทางตะวันตกเข้ายึดครองลพบุรีของมอญทวารวดี ก่อให้เกิด
การอพยพใหญ่ของมอญท่ีลี้ภัยเข้าสู ่หงสาวดีและสะเทิม จากนั้นพวกเขมรก็รุกราน
เข้าไปในพม่าตอนใต้ กษัตริย์มอญอาณาจักรหงสาวดีขอให้พระเจ้าอโนรธาอาณาจักร
พุกามของพม่ายกทัพมาช่วยต้านทานกองทัพเขมร พระเจ้าอโนรธาจึงถือโอกาสขยาย
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อ�านาจเข้ามาจนถึงลพบุรี ทั้งนี้พม่ายอมคืนลพบุรีให้เขมรโดยมีข้อแม้ว่าเขมรต้อง
ยอมรับอ�านาจเหนือดินแดนท่ีพม่าตี แม้ว่ามอญจะถูกพม่าปราบจนส้ินอิสรภาพ แต่
อารยธรรมความเจริญของมอญกลับรุ่งเรืองและมีอิทธิพลเหนือพม่า พระเจ้าอโนรธา 
(พ.ศ.1587-1525) กวาดต้อนนักปราชญ์ราชบัณฑิตรวมทั้งพระสงฆ์และช่างฝีมือทุก
แขนงจากสะเทิมไปยังพุกาม และหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมประจ�าชาติพม่า ดังจะ
เห็นจากการสร้างและประดับเจดีย์ต่างๆ สมัยราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.1587-1832) การ
ดัดแปลงตัวหนังสือของมอญไปใช้เป็นตัวเขียนของพม่า ตลอดจนการรับค�าในภาษา
มอญไปใช้ในภาษาพม่า นอกจากนี้ ยังรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ของมอญ
ด้วย โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าครรชิต (จันสิตถา พ.ศ.1527-1555) ซ่ึงครองราชย์ต่อ
จากพระเจ้าอโนรธา สมัยน้ีวัฒนธรรมมอญมีอิทธิพลเหนือพม่า มีการสร้างวัดและ
เจดีย์จ�านวนมากตามแบบสถาปัตยกรรมมอญ และจารึกส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษามอญ 
แต่ต่อมารัชสมัยของพระเจ้าอลองสิทธุ (พ.ศ.1555-1708) วัฒนธรรมมอญที่เคยมี
อิทธิพลเหนือราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.1587-1832) ก็ถูกกลืนหายไปโดยสิ้นเชิง นโยบาย
ของพม่าในการที่จะรวมมอญเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร แต่มอญพยายาม
ดิ้นรนเพ่ืออิสรภาพของตนอยู่เสมอ และในที่สุดก็สามารถฟื้นตัวและตั้งอาณาจักร
อิสระขึ้นอีก 2 ครั้งคือ อาณาจักรเมาะตะมะและสุธรรมวดีที่พะโค อาณาจักรมอญ
ยุคหลังพะโค-หงสาวดี 

อารยธรรมของพม่านั้นมีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลายเผ่า
พันธุ ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เผ่าพันธุ ์เก่าแก่ท่ีสุดที่ปรากฏได้แก่ มอญ ยะไข่ 
ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่าง
จีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น�้าอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครอง
ประเทศในเวลาต่อมา

อาณาจักรของชาวมอญ ชาวมอญอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนทางภาค
ใต้ของพม่าปัจจุบัน และสถาปนาอาณาจักรสุธรรมวดี อาณาจักรแห่งแรกขึ้นราว
พุทธศตวรรษท่ี 2 ใกล้เมือง สะเทิม/ ทาตอน (Thaton) ชาวมอญได้รับอิทธิพลของ
ศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 2 ซ่ึงเชื่อว่ามาจากการเผยแผ่พุทธ
ศาสนารัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช วัฒนธรรมของชาวมอญมาจากอารยธรรม
อินเดียผสมเข้ากับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะ
ลูกผสม จารึกโดยกษัตริย์อินเดียภาคใต้ นาคารชุนโกณฑะ ดินแดนแห่งจิลตะ มี
กลุ่มพระสงฆ์เดินทางเข้าไป นักประวัติศาสตร์เช่ือว่า จิลตะ/กิรตะ ท่ีกล่าวถึงในงาน 
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ในพงศาวดารมอญ กล่าวเป็นต�านานถึงการที่
พระเจ้ามนูหะแพ้แก่พระเจ้าอนิรุทธ์ว่า เป็น
เพราะพระเจ้าอนิรุธได้ใช้กลวิธีส่งพระราชธิดา
ของตนไปท�าลายพระเจ้ามนูหะ โดยให้ธิดา
ของตนท�าลายของวิเศษ 3 อย่างของพระเจ้า
มนูหะ คือท�าลายไม่ให้พระเจ้ามนูหะสมาทาน
ศีล ท�าลายกลองพิเศษท�าลายแม่ทัพ 2 คน ที่
มีฝีมือเก่งกล้าในการรบเม่ือพระธิดาสามารถ
ท�าลายท้ัง 3 อย่าง ก็ได้ส่งข่าวให้กองทัพของ
พระเจ้าอนิรุทธ์ กรีฑาทัพบุกเข้าตีสะเทิม จน
อาณาจักรสะเทิมต้องแตกไปในที่สุด

ของปโตเลมี และวรรณกรรมภาษาสันสกฤต เป็นอันเดีียวกันกับชาวมอญของพม่า
ตอนล่าง (Roger Bischoff,1995:30) จารึกนี้กล่าวถึงพระภิกษุสงฆ์เข้าไปยังจิลตะ 
(Cilata) เปลี่ยนชาวพื้นถิ่นหันมานับถือพุทธศาสนา 
ท�าให้อินเดียภาคใต้เป็นเสมือนผู้ปกป้องพุทธศาสนา
เถรวาทและติดต่อกับนานาประเทศที่เคยติดต่อและ
ส่งออกพุทธศาสนาและช่วยรักษาความบริสุทธิ์ของ
ศาสนาด้วย ท่านยวน ฉางได้กล่าวถึงประเทศมอญ
จากเมืองแปรไปจนถึงเจนละทางทิศตะวันออก และ
ลุ่มแม่น�้าอิรวดีและสิททัง เรียกว่า ทวารวดี แต่ราช
ส�านักของจีนเรียกทวารวดีว่าเป็นเมืองบริวาร/เมือง
ขึ้นของสะเทิม (Roger Bischoff,1995:32) ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 ชาวมอญเข้าครอบครองและมีอิทธิพล
ในดินแดนตอนใต้ของเมียนมาร์จนกระทั่งล่มสลาย
ลงสมัยของพระเจ้าอโนรธา/พระเจ้าอนิรุทธ์แห่ง
อาณาจักรพุกาม ซึ่ งเจริญขึ้นภายหลังทางตอน
กลางของประเทศ พระองค์รวบรวมแผ่นดินพม่าให้
เป็นหน่ึงเดียวกันโดยตีเมืองทาตอนของชาวมอญปี
พุทธศักราช 1600 บันทึกของชาวมอญส่วนใหญ่ถูก
ท�าลายในระหว่างสงคราม มอญรับอารยธรรมของ
อินเดียไว้หลายอย่าง เช่น อักษรศาสตร์ ศาสนา มอญรับพุทธศาสนาเถรวาทหีนยาน
จากอินเดีย ต�านานมอญกล่าวไว้ว่า พระพุทธโฆษะ (bhuddhaghasa) หัวหน้าภิกษุ
มอญน�าจารึกหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีเข้ามายังเมืองสะเทิม หรือ
ทาตอน (thaton) ต้ังแต่ปี พ.ศ.946/ค.ศ.403 (Roger Bischoff,1995:36-37) 
บางครั้งมอญภูมิใจในการรับและถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นๆ  
ในเอเชียอาคเนย์ เช่น ชาวพม่า ไทย เขมร และลาว ศาสตราจารย์ คาดีย์ (Cady) 
ยังให้ทัศนะว่า ไม ่มีชนชาติใดในเอเชียอาคเนย์ที่จะรับเอาศิลปะและวรรณคด ี
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 ดังนี ้
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
ศาสนาแพร่เข้าสู ่รัฐยะไข่ ก่อนดินแดนอื่นๆ ในพม่า จะเห็นจากพระพุทธรูปคู่บ้าน
คู่เมืองของยะไข่คือ พระมหามุนี อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8-9 ก่อนหน้าพุทธ
ศตวรรษที่ 15 บริเวณรัฐยะไข่มักถูกพวกไทยใหญ่ พม่า และเบงกอล บุกปล้นสดมภ์
อยู่เสมอ จนกระทั่งพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรปลายพุทธศตวรรษที่ 16 สมัย
อาณาจักรเลโม พระเจ้าอนิรุทธ์แห่งอาณาจักรพุกามของพม่าเข้ามาบุกตียะไข่ ให้อยู่
ใต้อ�านาจของพุกามเรื่อยมาจนพุกามถูกกองทัพมองโกลโจมตีปี พ.ศ.1830 ยะไข่เป็น
อิสระอยู่ระยะหน่ึงก็ต้องเผชิญกับการรุกรานของแคว้นเบงกอล อาณาจักรพม่าและ
มอญ สลับกันไปปี พ.ศ.1947 พม่าเข้ามามีอิทธิพลในยะไข่อีก อาณาจักรยะไข่จึงขอ
ความช่วยเหลือจากเบงกอล กษัตริย์ยะไข่ต้องทรงยินยอมมีนามแบบอิสลามต่อท้าย
พระนามทั้งท่ีราชวงศ์นับถือพุทธศาสนา

พม่าในอาณาจักรปยู: อาณาจักรของชาวปยู (ประมาณ พ.ศ.443–1383) 
ตั้งอยู่ท่ีภาคกลางและเหนือของพม่าในปัจจุบัน ปยู (อังกฤษ:Pyu) เป็นชนชาติหนึ่ง
ตระกูลพม่า-ทิเบตซ่ึงเคยเป็นเจ้าของพื้นที่ในที่ราบลุ่มดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น�้า
อิรวดี ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 5-14 (ประมาณ 100 ปี ก่อนคริสตกาล–ค.ศ.840) อยู่
ยุคเดียวกันกับกลุ่มรัฐยะไข่ ชาวปยูตั้งศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองแปร และเรียกอาณาจักร
ของตนเองว่า ศรีเกษตร (ดินแดนแห่งความโชคดี) ซ่ึงเป็นชื่อเดียวกับอาณาจักร 
เมืองแปรเป็นศูนย์กลางการค้าในระยะเวลานั้น เพราะอยู่ไม่ห่างจากทะเล นับถือ
พุทธศาสนาเถรวาท มีการศึกษาภาษาบาลี และคัมภีร์พระอภิธรรม โดยอาณาจักร
นี้ได้รับอิทธิพลภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม พุทธศาสนาจากอินเดีย เมืองส�าคัญ
ของนครรัฐปยูคือเมืองเบกทาโน ใกล้กับเมืองแปรและเมืองฮาลินซึ่งอยู ่ทางตอน
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เหนือ มีการขุดค้นพบวัดขนาดใหญ่ส�าคัญสร้างจากอิฐ มีพระสถูปและส่ิงเคารพ
ใกล้ๆ คล้ายกับพุทธวิหารที่นาคารชุนโกณฑะ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาท่ียิ่ง
ใหญ่ทางอินเดียใต้ (Roger Bischoff,1995:33-34) คริสต์ศตวรรษที่ 7 อาณาจักร 
ปยู (pyu) เจริญรุ ่งเรืองขึ้นขยายลงมาทางตอนกลาง
ของพม่า มีศูนย์กลางอยู ่ที่เมืองศรีเกษตร ซึ่งอยู ่ห่างไป
ทางตะวันออกของเมืองแปร (Prome) 5 ไมล์ หลักฐาน
จารึกบอกถึงราชวงศ์ที่ปกครองสมัยนั้นมี 2 ราชวงศ์ 
คือ 1) ราชวงศ์วิกรม ประกอบด้วยรายนามพระมหา
กษัตริย ์ที่ปรากฏอยู ่  สู รยวิกรม (Suryav ikrama)  
หริวิกรม (Harivikrama) และ สีหวิกรม (Sihavikram) 2) 
ราชวงศ์วรมัน (Varman) พระนามกษัตริย์แห่งราชวงศ์น้ี 
ได้แก่ ปรภูวรมัน ( Prabhuvaraman) และชัยจันทรว
รมัน (Jayachandravarman) (ดี.จี.อี.ฮอลล์, 2549:145) 
ซึ่งมีพระนามท่ีใช้ภาษาสันสกฤตแบบอินเดีย โดยเฉพาะทางตะวันออกของอินเดีย ซึ่ง
สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่แพร่หลายเข้ามายุคนั้น 

ชาวปยูเป็นชนชาติที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนชาวพม่าดั้งเดิมเริ่มจับกลุ่มรวมกัน
สร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ข้ึนขนาดกว้างขวางรวมพื้นที่เกือบทั้งหมดของลุ่มน�้าอิรวดี 
โดยอาชีพหลักของชาวปยู คือ การท�าเกษตรกรรม เนื่องจากดินในบริเวณที่ชาวปยูตั้ง
ถิ่นฐานอยู่นั้นมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ถึงแม้จะมีแม่น�้าไหลผ่าน แต่ในหน้าร้อน ก็แห้ง
เหือด แต่ชาวปยูก็มีความสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมท่ีโหดร้าย โดยการท�าวิธี
การผันน�้าจากแม่น�้าอิรวดี และแม่น�้าสายรองเข้ามาเป็นตัวช่วยในการท�าเกษตรกรรม
และยังมีการขุดคูคลองรอบๆ เมืองพร้อมอ่างเก็บน�้าเพื่อไว้ใช้น�้าในยามหน้าแล้งใน
พุทธศตวรรษท่ี 14 อาณาจักรของชาวปยูก็สูญสลายไป (ดี.จี.อี.ฮอลล์, 2549:145) 

การเมืองการปกครองยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียดังที่สร้อยพระนามของ
กษัตริย์มีชื่อภาษาสันสกฤตจากอินเดียและมีค�าว่า วรมัน ต่อท้ายซ่ึงเป็นความนิยม
ของกษัตริย์ทางอินเดียใต้ ราชวงศ์ปัลลวะ กษัตริย์เป็นเทวราชาโดยได้รับอิทธิพล
จากอินเดีย พวกปยูขยายอิทธิพลเหนืออาณาจักรมอญและพม่าภาคใต้ แต่ขาด
เอกภาพความเป็นปึกแผ่นในอาณาจักร ซึ่งท�าให้มีเมืองต่างๆ บางครั้งยอมอ่อนน้อม
กับเมืองที่มีอ�านาจมากท่ีสุด และบางครั้งแข่งอ�านาจระหว่างกัน อาณาจักรนี้เจริญ
ที่สุดได้รับบรรณาการจากเมืองต่างๆ ในหมู ่พวกปยูอยู ่หลายศตวรรษ กฎหมายท่ี

พระพุทธรูปศิลาประทับน่ังห้อยพระบาท 
ในวิหารน้อย วัดพระเมรุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นโบราณวัตถุท่ี
ส�าคัญสมัยทวารวดี
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับอารยธรรมอินเดียหลายอย่างโดยเฉพาะการปกครองระบบเทวราชา แต่พวก
ปยูยังไม่ได้รับเอากฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์แบบประเทศอื่นๆ พวกปยูยังคงใช้
กฎหมายจารีตประเพณี เน้นมนุษยธรรมและประนีประนอมให้มากท่ีสุด ก่อนการ
ลงมือไต่สวน โดยการให้คู่ขัดแย้งหรือคู่กรณีสาบานต่อหน้าพระพุทธรูป เพ่ือส�ารวจ
ความผิดของตนเองและให้ปรับความเข้าใจกัน มีคนกระท�าความผิดน้อยคุกตาราง
แทบไม่มี นักโทษท่ีถูกกล่าวหาครั้งแรกจะถูกโบย 3 ที ถ้าท�าผิดซ�้าถูกโบย 5 ที ถ้าฆ่า
คนตายจะถูกประหารชีวิต (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:54-55) 

ความเสื่อมของอาณาจักรศรีเกษตรของชาวปยูมาจากความแตกแยกใน
ราชวงศ์ ท�าให้กษัตริย์และประชาชนอยู ่แยกตัวเดินทางไปทางเหนือเพื่อหาเมือง
หลวงใหม่ เพราะผู้ปกครองอ่อนแอ และราวพุทธศตวรรษที่ 9 อาณาจักรไทในน่าน
เจ้าท�าลายเมืองหลวงของพวกปยูลง พวกปยูเลยหนีลงมาทางใต้

พม่าในอาณาจักรพุกาม: ถัดจากชนชาติปยูเดิม ชาวพม่าเป็นชนเผ่าจาก
ทางตอนเหนือที่ค่อยๆ อพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดนประเทศพม่า 
กระทั่งปี พ.ศ.1392 จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอ�านาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง 
"พุกาม" (Bagan) โดยเข้ามาแทนท่ีภาวะสุญญากาศทางอ�านาจ ภายหลังจากการ
เสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวปยู อาณาจักรของชาวพุกามแต่แรกนั้นมิได้เติบโต
ขึ้นอย่างปึกแผ่น กระทั่งรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.1587–1620) พระองค์
เป็นกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่รวบรวมแผ่นดินพม่ารวมกันเป็นผลส�าเร็จ (ศิวพร  
ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:148) และเมื่อพระองค์ปราบเมืองทาตอนหรือทะโท้ง 
(thaton) ของชาวมอญปี พ.ศ.1600 อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง
ที่สุดในดินแดนพม่า อาณาจักรพุกามมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้นรัชสมัยของพระเจ้า
กยันสิทธา (พ.ศ.1624–1655) และพระเจ้าอลองสิทธู (พ.ศ.1655–1710) ท�าให้ใน
ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบ
ครองโดยจักรวรรดิเพียงสองแห่ง คือเขมร (เมืองพระนคร) และพุกามแห่งพม่า

นอกจากนั้น อาณาจักรพุกามยังแผ่ขยายอ�านาจเข้ามาปกครองหัวเมืองมอญ
ในภาคเหนือของไทยกับภาคพายัพของไทยด้วย อาณาจักรเช่นเมืองไชยปราการใน
บริเวณเมืองฝางปัจจุบัน ก็แตกในตอนนี้เป็นเหตุให้ไทยซ่ึงรวมก�าลังกล้าแข็งแล้ว 
กลับทรุดลงระยะหน่ึง แต่กลับอพยพลงมาทางภาคกลางมากขึ้น นักโบราณคดีบาง
ท่านมีความเห็นว่า พระเจ้าอโนรธาถึงกับสามารถตีอาณาจักรเขมรในลุ ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาด้วย และว่าเมืองนครปฐมต้องร้างไปเพราะศึกพม่าคราวนี้อ�านาจของ



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

101

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

อาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่ค่อยๆ เสื่อมลง ด้วยเหตุผลภายในและภายนอก ภายใน
คือการถูกเข้าครอบง�าโดยพระสงฆ์บางรูปผู้มีอ�านาจพร้อมการแก่งแย่งราชสมบัติกัน
ภายใน และภัยภายนอกจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลที่เข้ามาทางตอนเหนือ 
พระเจ้านรสีหบดี/นราธิหบดี (ครองราชย์ พ.ศ.1779–1830) 
ทรงน�าทัพสู่ยูนนานเพื่อยับยั้งการขยายอ�านาจของมองโกล แต่
เมื่อพระองค์แพ้สงครามปี พ.ศ.1820 ทัพของอาณาจักรพุกามก็
ระส�่าระสายเกือบทั้งหมด พระเจ้านราธิหบดีถูกพระราชโอรสปลง
พระชนม์ปี พ.ศ.1830 กลายเป็นตัวเร่งที่ท�าให้อาณาจักรมองโกล
ตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกามปีเดียวกันนั้น ภายหลังสงคราม
ครั้งน้ี อาณาจักรมองโกลก็สามารถเข้าครอบครองดินแดนของ
อาณาจักรพุกามทั้งหมด ราชวงศ์พุกามสิ้นสุดลงเมื่อมองโกล
แต่งตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นบริหารดินแดนพม่าปี พ.ศ.1832 (ศิวพร  
ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:54-55) 

พุทธศาสนายุคอาณาจักรพุกามนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง:

 ยุคที่หนึ่ง: กล่าวว่าอาณาจักรพุกามทางเหนือของพม่านั้นสถาปนามา
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 2 แต่พึ่งมาปรากฏในประวัติศาสตร์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 
ยุคนี้นับถือพุทธศาสนามหายานแบบตันตรยาน เน่ืองจากดินแดนติดกับทางเหนือ
เบงกอลซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดตันตรยานมีอาณาจักรปาละในเบงกอลเจริญรุ ่งเรือง 
พุทธศาสนานิกายมนตรยานแพร่หลายเข้ามาจากแคว้นเบงกอลเข้ามาในพุกามมาก
ขึ้น และเป็นนิกายมนตรยานซ่ึงปฏิบัติเลอะเทอะด้วยเอาลัทธิตันตระของฮินดูเข้ามา
ปะปน พระภิกษุสงฆ์อาจมีภริยาและดื่มสุราเมรัย ใครถวายธิดาให้พระสงฆ์เหล่าน้ี 
เป็นเมียก็ถือว่าได้บุญ ท่านอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ให้ความเห็นไว้ว่า "แต่ตาม
ความเห็นของข้าพเจ้า ไม่อยากจะจัดระยะกาลอันนี้เป็นเหตุพิเศษจนถึงกับจัดเข้า
เป็นยุคเป็นสมัย ท้ังนี้เพราะพระเจ้าอโนรธารับพุทธศาสนาเถรวาทจากมอญ เพียง
แต่ว่าเวลานั้นมอญแพ้พม่า ความส�าคัญของศาสนาก็ไปอยู่ท่ีผู ้ชนะซึ่งเป็นผู้เลื่อมใส
ในเถรวาทอยู่ ด้วยเอาเป็นธุระให้เจริญเท่านั้น" ยุคนี้เกิดขึ้นมาต้ังแต่ก่อนพระเจ้าอนุ
โนรธา (พ.ศ.1587-1620/ค.ศ.1044-1077) พระเจ้าอนิรุทธ์ไม่พอใจในศาสนาเดิม
ของพุกามท่ีนับถือมหายานแบบตันตระซ่ึงปนไสยศาสตร์ เรียกว่า "ลัทธิอรี" (Roger 
Bischoff, 1995:46) พระองค์ต้องการแก้ไข และทรงสนพระทัยในศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาทมอญที่ก�าลังรุ่งเรืองมากในอาณาจักรสุธรรมวดีไปเผยแผ่ในพุกาม ทั้งนี้พุกาม

ธรรมจักรศิลาและกวางหมอบ 
สัญลักษณ์ของสังเวชนียสถาน
ตอนปฐมเทศนา อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12–13 พบท่ีบริเวณ
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม



102
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขาดพระไตรปิฎก ดังนั้น พระองค์จึงส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกจากพระเจ้ามนูหะแห่ง 
สุธรรมวดี ตามค�าแนะน�าของชินอรหันต์ ซึ่งเป็นพระภิกษุมอญที่พระองค์ทรงอาราธนา
มาช่วยฟื้นฟูศาสนาในพุกาม แต่ว่า พระเจ้ามนูหะไม่ยินยอมท�าให้พระเจ้าอนิรุทธ์ซึ่ง
ต้องการขยายอ�านาจลงมาทางใต้อยู่แล้วฉวยโอกาสยกทัพมาตีสุธรรมวดี 

ยุคท่ีสอง: พุกามนับถือพุทธศาสนาเถรวาทมอญที่ได ้มาจากอินเดีย ใน
อาณาจักรพุกาม ประวัติศาสตร์ตอนต้นนี้กล่าวถึงพุทธศาสนาในอาณาจักรนี้ได้รับ
อิทธิพลจากมอญซึ่งรับพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากอินเดีย ซ่ึงเป็นคอนเจเวอรัมสมัย
ธรรมะปาละพระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:151) 
หลังจากสถาปนาอาณาจักรพุกามและตีเมืองสุธรรมวดีของมอญแตก พระเจ ้า 
อโนรธามังช่อไม่พอพระทัยวัตรปฏิบัติของชาวพุทธนิกายตันตรยาน เมื่อตีอาณาจักร
มอญ พระองค์กวาดต้อนพระสงฆ์และน�าพาศิลปกรรมสาขาต่างๆ กลับไปพม่าเป็น
จ�านวนมาก จึงท้ิงอาณาบริเวณน้ีให้แก่พวกขอมเข้ามาครอบครอง พระองค์เล่ือมใส
ในเถรวาทมอญนี้ จึงทรงรับเป็นศาสนูปถัมภ์ฟื้นฟูพุทธศาสนาเถรวาทให้รุ่งเรืองข้ึน
โดยมีเมืองพุกามเป็นศูนย์กลาง ยุคนี้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญรับวัฒนธรรม
มอญ มีพระมหากษัตริย์รุ ่นหลังทรงสนับสนุนอุปถัมภ์สร้างวัดวาอารามศาสนสถาน
เป็นจ�านวนมาก ดังปรากฏโบราณสถานพระเจดีย์เจ็ดยอดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างถ่าย
แบบจากพระเจดีย์มหาโพธิ์เมืองพุกาม ซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พระเจดีย์
มหาโพธิ์นี้ พระเจ้าติโลมินโล กษัตริย์พุกามโปรดให้ไปถ่ายแบบสร้างจากปรางค์พุทธ
คยา ในอินเดียราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 17 เวลานั้นอาณาเขตทางล้านนายังตกเป็น
ประเทศราชของพุกามอยู่ นักประวัติศาสตร์จึงกล่าวถึงพุทธศาสนาในประเทศไทย
ยุคนี้ว่า "เถรวาทอย่างพุกาม" นอกจากนี้ สมัยพระองค์ติดต่อสัมพันธ์ต่างประเทศกับ
ลังกา สมัยพระเจ้าวิชัยพาหุท่ี 1 ด้วยการช่วยเหลือส่งเรือที่พร้อมไปด้วยสินค้าหลาย
ล�าไปลังกา และพระองค์ส่งพระเถระผู ้ทรงคุณอันประเสริฐ มีความรู้ไปช่วยฟื ้นฟู
พระศาสนาในลังกาท่ีแทบจะหมดไปจากการปกครองของโจฬะซ่ึงนับถือฮินดูอยู่ถึง 
50 ปี พระเถระและคณะสงฆ์ชาวลังการวบรวมและคัดลอกพระไตรปิฎกภาษาบาลี 
พระไตรปิฎกนั้นไปถึงพุกามและมีการคัดลอกด้วยลายมือและแปลพระธรรมที่ส�าคัญ
อย่างรวดเร็ว (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:152) และยุคนี้เกิดข้ึนสมัยต้ังแต่ 
พระเจ้าอโนรธาถึงพระเจ้านรปติสิทธู (พ.ศ.1717-1754/ค.ศ.1174-1211)

ยุคที่สาม: อิทธิพลจากเถรวาทลังกาวงศ์ตอนกลางและปลายอาณาจักรพุกาม 
พุทธศาสนาในลังกาได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ จนกระท่ังพระมหากษัตริย์ในพุกามส่ง
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พระสงฆ์ไปอุปสมบทและรับเอาพุทธศาสนาแบบ
ลังกาเข้ามา ศิลปะที่ยังปรากฏเป็นรูปธรรมหลงเหลือ
อยู่ในอาณาจักรพุกาม คือ ในตอนน้ีพม่าเป็นแหล่ง
ส�าคัญของความพัฒนาแห่งพุทธศาสนาเถรวาทลังกา
วงศ์ซึ่งขยายเข้ามาในไทย ยุคน้ีนับต้ังแต่พระเจ้านร
ปติสิทธูจนสิ้นอาณาจักรพุกามสมัยพระเจ้านรสีหบดี  
(ตารุกปลี) (ประมาณ พ.ศ.1798-1830/ค.ศ.1255-
1287)

พม่าสมัยพุกามยุคแรกได ้รับอารยธรรม
มอญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลอารยธรรมอินเดียท่ี
แพร่หลายเข้าไปสู่ชนชาติพม่า โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ด้านศาสนา พม่าหันมานับถือศาสนาพุทธเถรวาท 
อักษรศาสตร์ ภาษา และสถาปัตยกรรม แต่หลังจาก
ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นไป วัฒนธรรมพม่าที่ใช้เวลาวิวัฒนาการมาพอ
สมควร ปรากฏตัวเด่นชัดขึ้นมาและมีความส�าคัญเหนืออารยธรรมมอญ อาณาจักร
พุกามถึงจุดจบเมื่อถูกมองโกลเข้ายึดครองปี พ.ศ.1830/ค.ศ.1287 

การเมืองการปกครองในอาณาจักรพุกามของพม่า มีผู ้น�ารัฐหรือพระมหา
กษัตริย์อยู ่ในฐานะสูงส่งเป็นเทวราชา มาจากมอญเช่นเดียวกับกษัตริย์อื่นๆ ใน
ภูมิภาคแถบนี้ มีการจ้างพราหมณ์ไว้ในราชส�านัก กษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนา
โดยเฉพาะเถรวาทหีนยาน การปกครองระดับสูงของอาณาจักรส่วนกลาง พระเจ้า
แผ่นดินจะมีคณะเสนาบดีเป็นผู้ช่วยในการปกครอง 4 ต�าแหน่ง/คน คือ ต�าแหน่ง 
วุนโดคส์ (wundauks) เป็นสภาบริหาร เรียกว่า สภาลุทดอร์ (Hlutdaw) และมี 
Wundauks เป็นผู ้ช่วยเสนาบดีในการบริหารราชการแผ่นดิน สภาลุทดอร์มีหน้า
ที่เกี่ยวกับกิจการงานท้ังปวงตามประสงค์ของผู ้น�ารัฐสูงสุดและพิจารณาเรื่องราว
เกี่ยวกับบ้านเมืองและเสนอข้อคิดเห็นต่อกษัตริย์ (Cilbert Khoo, 1958:55. อ้างใน  
ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:72) ส่วนการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออก
เป็นหัวเมืองใหญ่และเล็ก โดยรัฐบาลกลางจะส่งข้าหลวงไปปกครองเรียกว่า Wun 
มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเกณฑ์ทหาร การเก็บภาษีอากรภายใต้การควบคุมของคณะ
เสนาบดี 4 คน ในเมืองหลวงที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเรียกว่า Myuwuns/ผู้กิน
เมือง ปกครองในระบบศักดินา พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้น�ารัฐมอบที่ดินให้กับขุนนาง

แผนที่รัฐฟูนัน
ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ :  
โอเดียนสโตร์, หน้า 27
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และข้าราชการตามต�าแหน่งและความสามารถ ต�าแหน่งข้าราชการเหล่านี้เป็น
ต�าแหน่งที่ตกทอดในสกุลหรือครอบครัวที่สืบๆ กันมาท�าให้เกิดสกุลอาชีพต่างๆ แต่
ในทางปฏิบัติ แม้จะอยู่ในสกุลอาชีพนั้นๆ แต่เมื่อบุตรมีอายุพอสมควรเข้ามีสิทธิเลือก 
อาชีพอื่นๆ นอกราชส�านัก (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:72) 

อาณาจักรทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของไทย อาณาจักรฟูนัน

หรือฟูนาน (พุทธศตวรรษที่ 6–11) ทางภาคตะวันออก: อาณาจักรของขอมโบราณ
นี้เก่าแก่สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 6 ตามหลักฐานที่ได้จากจีนโดยส่วนมากและ
จารึก ท�าให้ทราบว่า ชาวจีนติดต่อยังดินแดนแห่งนี้มานาน อาณาจักรฟูนันจึงเป็น
ชื่อท่ีเรียกโดยชาวจีนซ่ึงน่าจะมาจากค�าว่า พนม หมายถึง ภูเขา ราชาแห่งขุนเขา 
อาณาจักรนี้เดิมทีมีเมืองหลวงชื่อวยาธปุระ (เมืองนายพราน) ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของ
แหลมอินโดจีนนั้น บาพนม และหมู่บ้านบานัม จังหวัดเปรียเวง บนภูเขาวิหารจ�าลอง 
สร้างเมืองขึ้นตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูลัทธิไศวนิกายและไวษณพ 
นิกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ตามประวัติเล่าว่า ในพุทธศตวรรษท่ี 10 นั้น 
พราหมณ์โกญทัญญะจากอินเดียเดินทางมาครองอาณาจักรขอมแห่งนี้ (Lal Hazra, 
K., 1982:73) สร้างแบบแผนของราชส�านักตามอย่างอินเดีย ต�านานในราชวงศ์ขอม
กล่าวไว้ว่า ราชวงศ์ขอมนั้นเกิดจากพราหมณ์คนหนึ่งสมสู่กับนางนาคซึ่งเป็นพระธิดา
ของพญานาคท่ีถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชนชาติขอม ฟูนันจึงเป็นอาณาจักรเขมรยุค
แรกจึงต้ังอาณาจักรฟูนันขึ้นตามชื่อของราชวงศ์กษัตริย์ฟูนันเดิม เพราะต่อมานั้น
ขุนพลฟันซีมันข้ึนเป็นผู ้ครองอาณาจักรนี้ ราชวงศ์นี้มีกษัตริย์ครองอาณาจักรฟูนัน
ต่อมาจนถึงพ.ศ.1100 มีพระนามกษัตริย์ที่ปรากฏชื่อ พระเจ้าโกณฑิณยะชัยวรมัน
และพระเจ้ารุทรวรมัน 

ศิลปะขอมที่เกิดขึ้นยุคนี้เรียก ศิลปะขอมแบบพนมดา สร้างระหว่าง พ.ศ.
1100-1161 เมืองหลวงของอาณาจักรฟูนันนั้น เรียก นอ-กอร กก-ทะโหลก ซึ่ง
หมายถึง เมืองพระนครที่ตั้งอยู ่บนขุนเขาและต้นไม้สูง ได้รับอิทธิพลมีความเชื่อใน
เรื่องพญานาค อาณาจักรขอมระหว่าง พ.ศ.1100-1170 นั้นมีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์ 
พระเจ้าภววรมันท่ี 1 นัดดาของพระเจ้ารุทวรมัน ตามพระเจ้ามเหทรวรมันพระญาติ
ของพระเจ้าภววรมัน รัชกาลนี้ พระองค์ทรงสร้างอิศานปุระ (กลุ ่มโบราณสถาน 
สมโบร์ไพรกุก เมืองก�าปงธม) เป็นราชธานีขึ้น พระเจ้าอีสานวรมันท่ี 1 พระโอรส
ของพระเจ้ามเหนทรวรมันยุคนี้มีการสร้างศิลปขอมแบบสมโบร์ไพรกุกขึ้นระหว่าง 
พ.ศ.1161-1200 เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย คือทับหลัง
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หินทรายแกะสลัก ยุคไพรกะเม็ง (พ.ศ.1180–1250 สมัยเจนละยุคก่อนสร้างนครวัด 
นครธมในเขมร) ทับหลังยุคปาปวน (พ.ศ.1560–1630) และศิลาจารึกขอมสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 นับเป็นหลักฐานศิลปะขอมโบราณที่เก่าแก่ที่สุด หลักฐานส�าคัญเหล่านี้
พบที่วัดทองท่ัว-ไชยชุมพล ต�าบลพะเนียด อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ ยัง
พบจารึกวัดทองท่ัวเป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต แปลความว่า "พระเจ้าศรี 
อิศานวรมัน พระราชทานแท่งศิลาท่ีสกัดด้วยเหล็กเป็นอักษรพร้อมคนงานท่ีต้องโทษ 

42 คน โค 231 ตัว กระบือ 245 ตัว"

 การจารึกข้อความบนศิลานั้นเป็นอารยธรรมหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ของอาณา

อาณาเขตวัฒนธรรมทวารวดี
ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ:  
โอเดียนสโตร์, หน้า 34
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จักรฟูนัน เมื่อประมาณ 1,300 ปี นักประวัติศาสตร์บางคนมีความเห็นว่า ในระหว่าง
พุทธศตวรรษท่ี 7-9 นั้น บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยานั้น น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรฟูนัน มีศูนย์กลางอยู่บริเวณปากแม่น�้าโขงในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน ดังนั้น
บริเวณส่วนที่เป็นดินแดนสุวรรณภูมิราวปี พ.ศ.643 ถึง พ.ศ.1043 นั้นจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในอาณาจักรฟูนัน (funan) เมืองเปรเวง ในกัมพูชา (Lal Hazra, K., 1982:74) โดย
มีเมืองออกแก้ว หรือออกแอวในประเทศเวียดนามปัจจุบันเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเล
ตั้งอยู่ตรงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขงทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาและทาง
ใต้ของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน
 อาณาจักรฟูนันแห่งน้ีมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 9 แล้วเริ่มเสื่อมใน
พุทธศตวรรษท่ี 10 ต่อมาอาณาจักรแห่งนี้ตกเป็นเมืองข้ึนของอาณาจักรเจนละ (ใน
เขมร)ราวปี พุทธศตวรรษท่ี 11 จากน้ันอาณาจักรฟูนันก็สูญหายไป เนื่องจากเกิดมี
อาณาจักรขอมข้ึนมาแทนในดินแดนของอาณาจักรฟูนันเดิม เมื่ออาณาจักรฟูนันล่ม
สลายเมื่อพุทธศตวรรษท่ี 11 อาณาจักรเจนละเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ครั้งเม่ืออาณาจักร
เจนละมีอิทธิพลมากข้ึน จึงแผ่อ�านาจมาทางอาณาจักรฟูนันจึงท�าให้เกิดการต่อสู้ชิง
อ�านาจเป็นใหญ่ในดินแดนดังกล่าว ในที่สุดอาณาจักรเจนละก็สามารถครอบครองดิน
แดนแถบนี้ อาณาจักรฟูนันนี้เจริญมาหลายร้อยปีได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย
ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรมหลายอย่าง 
ในระยะเริ่มแรกอิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทหีนยานจากอินเดีย 

อาณาจักรโบราณในภาคกลางของไทยในปัจจุบัน: อาณาจักรทวารวดี 
(พุทธศตวรรษที่ 11-15) เป็นอาณาจักรสมัยประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานชัดเจน ปรากฏ
ในบันทึกการเดินทางของหลวงจีน เรียกชื่อว่า "โถ-โล-โป-ตี้" ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาและมีศูนย์กลางอยู ่ที่จังหวัดนครปฐม หลักฐานทางโบราณคดีปรากฏมี
เหรียญที่นครปฐมมีจารึกภาษาสันสกฤตว่า "ศรีทวารวตีศวรปุณย" แปลว่า "การบุญ
ของผู้ใหญ่ศรีทวารวดี" มีเมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าโบราณที่เจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็น
เมืองท่าส�าคัญของรัฐทวารวดี และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐ
ทวารวดี

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11–15 ในจดหมายเหตุของสมณะจีนเฮี่ยน ฉาง
ตรงกับพุทธศตวรรษที่ 12 กล่าวว่า ถัดไปจากทิศตะวันออกของอินเดียทางมณฑล
อัสสัม มีเทือกภูเขาใหญ่สีด�าเทียมเมฆ (คือทิวเขาอารกันโยมา) มีอาณาจักรช่ือ "สิก
หลี สักตกล้อ" (ศรีเกษตร คือ ปยู พม่า) ถัดอาณาจักรนี้ไปอีก มีอาณาจักรช่ือ "ตุยล้
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อกัวตี่" ค�าจีนท่ีว่าน้ี ดร.เซเดส์เป็นคนแรกที่สันนิฐานว่าตรงกับค�าทวารวดี ต่อมาพบ
จารึกกัมพูชาหลักหนึ่งออกชื่อเมือง "ทวารกะเดย" ซ่ึงสนับสนุนข้อสันนิษฐานของ ดร. 
เซเดส์ อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรท่ียิ่งใหญ่ ต้ังอยู่ท่ามกลางพม่ากับขอม เจริญ
ขึ้นในขณะท่ีอาณาจักรฟูนันเสื่อมลง พวกมอญทางลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาประกาศต้ังตัว
เป็นอิสรภาพเป็นอาณาจักรทวารวดีข้ึน อาณาเขตเริ่มตั้งแต่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนใต้ 
(นครปฐม) แผ่เขตขึ้นไปตลอดภาคอีสานและทางใต้ถึงเมืองนครศรีธรรมราช พบจารึก
ภาษามอญโบราณหลายหลักในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและลุ่มแม่น�้าปิง (วศิน อินทสระ 
 กล่าวว่าทางตอนใต้แผ่ไปเมืองครหิ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบัน และตอนบนของ
แหลมมลายู) อาณาจักรทวารวดีประชาชนนับถือนิกายเถรวาท ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ
ทางอินเดีย เนื่องจากเคยเจริญมาก่อนสมัยที่เป็นสุวรรณภูมิ อาณาจักรน้ีจึงเจริญอย่าง
รวดเร็วและมีอ�านาจข้ึนมาภายหลัง ยังแผ่อ�านาจขยายขึ้นไปทางภาคอีสานทั้งภาค

พุทธศาสนาในอาณาจักรทวารวดี จากหลักฐานการขุดพบศิลปะวัตถุต่างๆ 
มากมาย การขุดพบกรุสมบัติท่ีคูบัว จังหวัดราชบุรี พุทธศิลปะแบบทวารวดี ที่ภาค
อีสานพบโบราณสถานเป็นเมืองเก่าช่ือ ฟ้าแดดสูงยางหรือกนกนคร พบพระพุทธรูป 
เสมาธรรมจักรท�าด้วยศิลา อาณาจักรทวารวดีมีความสัมพันธ์กับชาวพุทธอินเดีย
ในลุ่มแม่น�้าคงคามาก พุทธศาสนาในอาณาจักรทวารวดีได้รับอิทธิพลพุทธศิลปะ
จากต้นแบบของราชวงศ์คุปตะ และศิลปะส่วนใหญ่ก็ค้นพบที่จังหวัดนครปฐมและ
สุพรรณบุรี ในพุทธศตวรรษท่ี 12 อ�านาจของทวารวดีขยายขึ้นไปถึงลพบุรีและแผ่ขึ้น
ไปทางเหนือของประเทศไทยปัจจุบันถึงล�าพูน แม้พุทธศาสนาในอาณาจักรเถรวาท
อินเดียนี้จะมีอิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทที่ปฏิบัติสืบกันมาจากสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช โดยพระโสณะและพระอุตตระ แต่ก็มีอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบหินยาน
และมหายานท่ีมีพัฒนาการขึ้นสมัยหลังในอินเดียเข้ามามีอิทธิพลในอาณาจักรดัง
กล่าวด้วย ดังปรากฏว่ามีการจารึกด้วยภาษาสันสกฤต การสร้างพระพุทธรูป เป็น
ลักษณะแบบศิลปะอินเดียยุคคุปตะและปาละ ซ่ึงเป็นพุทธศิลป์ที่เกิดจากพัฒนาการ
จากพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ราวปีพุทธศตวรรษที่ 15 
มีอาณาจักรเป็นปึกแผ่นขึ้นภาคเหนือและพายัพซึ่งยังนับถือพุทธศาสนาแบบพุกาม 
พุทธศาสนาในขณะนั้นนับถือผสมผสานทั้งเถรวาทแบบมอญกับมหายานแบบเขมร 
แต่อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทมีมากกว่าพุทธศาสนามหายานมาก
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ลักษณะเด่นของพุทธศาสนาเถรวาท/หีนยานที่ได้รับ

อิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียยุคนี้
กระแสพุทธศาสนาจากอินเดียที่ เข ้ามายังดิน

แดนสุวรรณภูมิโบราณนี้แบ ่งเป ็นระยะประกอบด้วย  
1) อิทธิพลพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียเข้ามาสมัย
พระเจ้าอโศกน�าโดยพระโสณะและอุตตระ โดยมีฐานที่
มั่นทางพุทธศาสนาในอินเดียท่ีลุ ่มแม่น�้าคงคาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเรียกพุทธศาสนาสมัยนี้

ว่า โสณุตตรวงศ์ 2) อิทธิพลของพุทธศาสนาทางภาคใต้ของอินเดีย สมัยอมราวดี
และปัลลวะลุ่มแม่น�้าโคทาวรีแถบเดคคานเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้กับภาคกลางของ
อินเดีย นอกจากนี้ แต่ละอาณาจักรในดินแดนโบราณนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนพุทธ
ศาสนาระหว่างกัน ดังปรากฏเมื่ออาณาจักรหนึ่งรุ่งเรืองขณะที่อีกอาณาจักรหนึ่งสลาย
ตัวไป การส่งต่อพุทธศาสนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปยังอาณาจักรใหม่
ผ่านผู้น�าและอิทธิพลของพระสงฆ์ ดังเช่น อิทธิพลพุทธศาสนาจากทวารวดีสู่หิริภุญชัย 
จากมอญสู ่พุกามหรืออาณาจักรฟูนัน/พนมของเขมรก็ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนา
เถรวาท/หีนยาน เช่นกัน

จากเถรวาทอินเดียสู่ภูมิภาคนิยม

จากพุทธเถรวาทอินเดียสู่สุวรรณภูมิ/ทวีป: แม้ความเชื่อว่าพุทธศาสนาเข้า
มายังดินแดนสุวรรณภูมิโบราณจะประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเช่ือว่า พุทธ
ศาสนาเข้ามาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กลุ่มที่ 2 เช่ือว่า พุทธศาสนาเข้ามาภายหลัง
พุทธศตวรรษท่ี 5 ดังน้ัน พุทธศาสนายุคแรกปรากฏว่า การสร้างพระพุทธรูปเป็น
สัญลักษณ์แทนองค์พระศาสดายังไม่เกิดขึ้นและไม่เป็นท่ีนิยม แต่มีการนิยมการสร้าง
สัญลักษณ์องค์แทนเป็นอุทเทสิกเจดีย์ประเภทอื่น เช่น รอยพระพุทธาบาท สัญลักษณ์
กวางหมอบ และธรรมจักร ส่วนยุคหลังเริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปในอินเดีย จึงมี
การน�าเอาแนวคิดของการสร้างพระพุทธรูปเข้ามาและปรากฏหลักฐานว่า มีพระพุทธ
รูปลักษณะตามแบบศิลปะต่างๆ ของอินเดีย นอกจากนี้ ชาวมอญในอาณาจักรทวาร
วดียังรักษาพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียตั้งแต่แม่น�้าเจ้าพระยาในทางใต้ เช่นกัน
อาณาจักรหริภุญชัยทางเหนือมีบทบาทส�าคัญ การสถาปนาพุทธศาสนาเถรวาททาง
ตอนเหนือของแม่น�้าเจ้าพระยาภาคเหนือของประเทศไทย (Lal Hazra, K., 1982:72)

พระพิมพ์ปางมหาปาฏิหาริย์ พบที่ราชบุรี 
มีจารึกคาถา เย ธัมมา อยู่ด้านหลัง
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พุทธศาสนาจากอินเดียใต ้มาสู ่สุวรรณภูมิ : 
ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 ศูนย์กลางส�าคัญของพุทธ
ศาสนาเถรวาทคือ กาญจิปุรัม เนคปตัม กาเวรีปัฏฐนัม 
ทางใต ้ของอินเดีย พระพุทธโฆษาจารย์เคยผ่านและ
ศูนย์กลางพุทธศาสนาอยู ่ในทางตะวันออกของบริเวณ 
เดคคาน (ทักษิณา) จรดใต้สุดกระท่ังปีคริสต์ศตวรรษที่ 
6-7 ในคัมภีร์สัทธรรมสังคหะ พุทธโฆษาจารย์มาจากเน
คาปตัมทางใต้ของอินเดียเพื่อไปยังศรีลังกา อิทธิพลพุทธ
ศาสนาในอินเดียทางตอนใต้ที่มีต่อดินแดนอาเซียนโบราณ
นั้นผ่านภาษาบาลีที่จารึกเป็นอักษรทางภาคใต้ของอินเดีย 
เช่น จารึกใบลานทองท่ี กยุนดอซา ท้ังหมดเขียนเป็นอักษร
คล้ายกับตัวอักษรอันธร-กัณณทะ จารึกบาลีเป็นอักษรอันธระ กดัมพะ ค้นพบท่ี ฮ
มอซา ทางใต้ของอินเดีย ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6 ท�าให้ทราบว่า พม่ามีสัมพันธ์
กับศูนย์กลางพุทธศาสนาเถรวาทในอินเดียทางตอนใต้ (Lal Hazra, K., 1982:64)

พุทธศาสนาเถรวาทอินเดียกลายมาเป็นศาสนาประจ�ารัฐ: ผู้ปกครองได้รับ
พุทธศาสนาจากอินเดียและบริเวณอาณาจักรใกล้เคียง เมื่อครั้งพระนางจามเทวีเป็น
กษัตริย์ปกครอง พระนางมีความเลื่อมใสพุทธศาสนามาก ทรงสร้างวัดต่างๆ ขึ้น คือ
วัดอาภัททาราม วัดปุพพาราม วัดพระคง วัดพระลอด วัดพระล้ีรอด เช่ือกันว่าพระ
เครื่องสกุลล�าพูนท่ีเรียกกันว่าพระรอด สร้างข้ึนสมัยนี้ สมัยพุกามมีกษัตริย์ท่ีนับถือ
พุทธศาสนา ที่เด่นชัดสมัยพุกาม เช่น พระเจ้าอนิรุทธะ/อนุรุทธะ พระเจ้าครรชิต 
(ประมาณ ค.ศ.1084-1113) และพระเจ้าอลองสิทธู (ประมาณ ค.ศ.1113-1155) 
โดยเฉพาะพระเจ้าอลองสิทธู เป็นกษัตริย์ที่เครงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด

ระบบการศึกษาทางด้านพุทธศาสนาเริ่มใช้ภาษาบาลี ยุคสมัยนี้ มีการใช้
จารึกเป็นภาษาบาลี ซ่ึงได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากอินเดียเน้นการจารึกเป็น 
กระแสหลัก อิทธิพลของภาษาบาลีติดมาพร้อมกับพุทธศาสนาเถรวาท ดังที่พบแผ่น
ศิลาจารึกเป็นภาษาบาลีว่า เย ธมฺมา เขียนโดยอักษรคฤนถ์ที่ถ�้าเขางู ราชบุรี และภาพ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรดินเผาท่ีบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี การค้นพบจารึกโบราณ
ที่เขียนด้วยภาษามอญ ซึ่งได้รับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายเถรวาท ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนแบบแผนในการปกครองจากอินเดีย เกิดการผสมผสานจนเป็นอารยธรรม
ทวารวดีท่ีแพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของไทย ทางด้านศาสนาได้รับอิทธิพลจาก

จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า ด้านที่ 1 
อักษรที่มีในจารึกเป็นอักษรปัลลวะพุทธ
ศตวรรษ 12 ใช้ภาษาบาลี โดยใช้วัตถุ
จารึกคือศิลา ลักษณะวัตถุ แผ่นศิลา 
จ�านวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสนาโดยเฉพาะนิกายเถรวาทหีนยาน การศึกษาเน้นให้ความส�าคัญต่อการ
ท�าบุญ ทั้งสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ส�าคัญสมัยทวารวดีและยังปรากฏให้เห็น
จนปัจจุบัน คือ พระปฐมเจดีย์ (องค์เก่า) ที่จังหวัดนครปฐม ขณะท่ีพม่าและมอญได้

รับอิทธิพลจากอินเดีย ดังปรากฏตามต�านานมอญว่า 
พระพุทธโฆษะ (bhuddhaghasa) หัวหน้าภิกษุมอญ
น�าจารึกหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลี เช่น  
ไวยากรณ์กัจจายนะ และคัมภีร ์มนูเข ้ามายังเมือง 
สะเทิมหรือทาตอน (thaton) ต้ังแต่ปี ค.ศ.403 (Lal 
Hazra, K.,1982: 65) จากหลักฐานทางจารึกและ
โบราณคดี กล่าวว่า ยุคอาณาจักรนี้ มีลักษณะของ 
พุทธศาสนาเถรวาท จากจารึกคาถาว ่า เย ธมฺมา 
และจารึกหลักธรรมส�าคัญทางเถรวาท ประกอบ
ด้วย อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
พุทธอุทาน ยทา หเว... และ อเนกชาติ ส�สาร� สนฺธา
วิสฺส�...ทั้งหมดล้วนเป็นหลักธรรมส�าคัญในพุทธศาสนา
เถรวาท ทั้งนี้ พุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียเจริญ
รุ่งเรืองในพม่าตอนใต้ ดังปรากฏจารึกหลายหลักเป็น

ภาษาบาลีถูกค้นพบที่หมู ่บ้าน Maunggan ใกล้กับฮมอซา แผ่นทอง 2 แผ่นมี 3 
แถวและแต่ละแผ่นเริ่มต้นด้วย คาถาภาษาบาลี เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา (Hmawza) 
(Lal Hazra, K.,1982: 60) นอกจากนี้ ยังมีจารึีกที่ผสมผสานกันระหว่างภาษาปยู
กับบาลีพบท่ีเจดีย์ปายาคิ (Payagi pagoda) ใกล้กับฮมอซา ล้วนคล้ายกับอักษร 
กดัมพะ กัณณทะ-เทเลคู หรือปัลลวะ-กดัมพะ ทางภาคใต้ของอินเดีย (Lal Hazra, 
K., 1982:68)

การสื่อสารทางพุทธศาสนาผ่านพุทธศิลป์-สถาปัตยกรรมจากอินเดีย 
พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมต่างๆ ยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและพัฒนาขึ้นมาจน
เป็นของตนเอง เช่น พุทธศิลป์ของพุกามยุคต้น มอญยุคสะเทิม หริภุญชัย ทวารวดี 
ล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแม้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดีย สมัยทวารวดี มีต้ังแต่
พระพิมพ์เล็กๆ ไปจนถึงพระพุทธรูปใหญ่โต ศิลปวัฒนธรรมมอญนั้นกลายเป็นศิลป
วัฒนธรรมของพม่า ส่วนใหญ่น้ันพม่าได้รับไปจากมอญ ศิลปสถาปัตยกรรมประเภท
เรือนยอด (กุฎาคาร) หรือหลังคาที่มียอดแหลมต่อขึ้นไป โดยเฉพาะเรือนยอดทรง

พระธาตุหริภุญไชย ตั้งอยู่วัดพระธาตุหริภุญ
ไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานส�าคัญใน
ภาคเหนือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่คู่เมืองล�าพูนมา
อย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล�าพูน ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบ
สี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนน
ชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศ
ตะวันออก
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มณฑปน้ีเป็นสถาปัตยกรรมมอญท่ีไทยและพม่าน�ามาดัดแปลงใช้ต่อ พุทธลักษณะของ
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ คือเป็นพระประทับนั่งห้อยพระบาท จีวรไม่นิยมท�าเป็นริ้ว 
แต่ท�าเป็นแบบแนบพระวรกาย ส่วนมากเป็นดินเผาและศิลา องค์หนึ่งอยู่ท่ีวัดพระ
ปฐมเจดีย์ อีก 3 องค์อยู่ท่ี จังหวัดอยุธยา ยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากคุป
ตะของอินเดีย ส�าหรับศิลป์ท่ีเมืองล�าพูน ได้แก่ สถูปวัดกู่กุด แม้พระ
ป่าเลไลยก์ใน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท
องค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยเป็นอิทธิพลศิลปะแบบทวารวดี ศิลปะ
ทวารวดีท่ี จังหวัดล�าพูน การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองนครชัยศรี 
(นครปฐม) จ�านวนมาก เช่น ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปศิลาขนาด
ใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมรวมถึงโบราณสถาน
ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการปรากฏของพุทธศาสนาในอาณาจักร
แห่งนี้ ส่วนสมัยพุกามนั้น วัดท่ีส�าคัญ คือ วัดจุฬามณี ถิโลมินโล กอด
อผลิน ล้วนสร้างขึ้นแต่เป็นศิลปะแบบพม่า สมัยพระเจ้านดองมยา/
ถิโลมินโล (ค.ศ.1211-1234) พระองค์สร้างสร้างวัด 2 แห่งคือวัด 
ถิโลมินโลและวัดมหาโพธิ์ ซึ่งสร้างวิจิตรเลียนแบบพุทธคยา พระองค์
ทรงอุทิศเวลาท้ังหมดให้การบ�ารุงพระศาสนา 

บทบาทร่วมความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาในอาณาจักร
เถรวาทอินเดียในดินแดนสุวรรณภูมิ  การรับวัฒนธรรมทาง
ศาสนาระหว่างอาณาจักรในอาเซียนโบราณนั้นมีมาตั้งแต่ยุคที่
พุทธศาสนาเริ่มประดิษฐานมั่นคงในดินแดนแห่งนี้  หนึ่งในน้ัน
คือ บทบาทร่วมกันในการเปลี่ยนถ่ายจากสถานที่หนึ่งยังสถาน
ที่หนึ่ง แนวโน้มพุทธศาสนาได้รับผล กระทบทางการเมือง และ
การปรับตัวเพื่อให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลง และเจตนารมณ์
ของผู ้น�า แม้ศาสนารูปแบบใหม่เปลี่ยนไม่ได้ยุคหนึ่ง แต่จะค่อย
เปลี่ยนเมื่อเข้าสู ่รุ ่นหนึ่ง การนับถือศาสนาหรือการใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือของการปกครองนั้นมีมาเพื่อความเข้าใจบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
พุทธศาสนาระหว่างกันของแต่ละอาณาจักรจึงรับเอาวัฒนธรรมแต่ละที่มาใช้ยุค
ใหม่เพื่อเปลี่ยนรัชกาลหรือเพื่อหลบหนีจากความจ�าเจเดิมหรือศาสนาแบบเดิม ยุค
สมัยนี้ การปรับใช้วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอาณาจักรต่างๆ ประกอบด้วย พุทธ
ศาสนาจากอาณาจักรมอญสู ่อาณาจักรพุกาม (พม่า) สมัยพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.

พระพุทธรูปศิลาขาว หรือ 
"หลวงพ่อประทานพร" พระ
ประธานในพระอุโบสถ วัดพระ
ปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร 
ถนนขวาพระ ต.พระปฐม
เจดีย์ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม 
เป็นพระพุทธรูปปางประทาน
ปฐมเทศนา หรือปางประทาน
เอหิภิกขุ (วิตรรก-มุทรา) โดย
ประดิษฐานเป็น พระประธาน
ในพระอโุบสถ วดัพระปฐมเจดย์ี 
ราชวรมหาวิหาร ต.พระปฐม
เจดีย์ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม 
สร้างข้ึนสมัยทวารวดี (ระหว่าง
ปีพทุธศกัราช 1100-1600) ชาว
บ้านมกัจะเรยีกพระพทุธรปูองค์
น้ีว่า "หลวงพ่อประทานพร"
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1587-1520) พระองค์สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าส�าเร็จปี พ.ศ.1600 ยกทัพตี
เมืองสะเทิมของมอญน�าพุทธศาสนาจากท่ีน้ันมาในอาณาจักรของพระองค์ เช่น
พระไตรปิฎกและประเพณีทางพุทธศาสนาทรงท�าให้นิกายเถรวาทมอญแพร่หลาย
ด้วยความช่วยเหลือจากพระภิกษุมอญชื่อ ชินอรหันต์ ทรงสร้างเจดีย ์ที่ส�าคัญ
หลายแห่งโดยเฉพาะมหาเจดีย์ชเวดากอง โดยสร้างเสริมเจดีย์องค์เดิม ซ่ึงเป็น
ประเพณีที่สืบต่อมายาวนานว่า พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์จะต้องทรงท�านุบ�ารุง 
พระเจดีย์ พุทธศาสนาจากอาณาจักรพุกาม (พม่า) เข้าสู ่ทางตอนเหนือของไทย 
หริภุญชัย อิทธิพลพุทธศาสนามหายานแบบตันตรยานจากอินเดียภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือรับโดยตรงหรือผ่านเข้ามาทางพม่าสมัยพระเจ้าอนิรุทธิ์/อโนรธา  
(พุทธศตวรรษที่ 15) เริ่มเข้ามาทางตอนเหนือโดยเฉพาะอาณาจักรหริภุญชัย นอกจาก
นี้ ยังมีพุทธศาสนาจากเขมรเข้ามามีอิทธิพลในอาณาจักรทวารวดีบางส่วนด้วย ขณะ
ที่พุทธศาสนาจากอาณาจักรทวารวดีสู ่อาณาจักรหริภุญชัยในพุทธศตวรรษที่ 12  
เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรทวารวดีพระนามว่า พระนางจามเทวี เสด็จขึ้นไปครองเมือง
หริภุญชัย (ล�าพูน) ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงทรงนิมนต์พระภิกษุ
สงฆ์จ�านวน 500 รูปไปประกาศศรัทธาแก่ประชาชนที่เมืองหริภุญชัย พร้อมทั้งทรง
น�าเอาบรรดาศิลปินแขนงต่างๆ ข้ึนไปด้วยเป็นการแผ่อารยธรรมทวารวดีในลุ่มแม่น�้า
ปิงหลังจากนั้น นับเป็นการส่งต่อพุทธศาสนาระหว่างอาเซียนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
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บทที่ 4 พุทธศำสนำยุคอำณำจักรมหำยำนและฮินดู

 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�้า และอาณาจักรพระนคร/
มหานคร อาณาจักรลพบุรี และอาณาจักรมอญทวารวดีบางส่วน ก่อนจะสิ้นสุดที่อาณา
จักรมัฌชปาหิต ส่วนในสุมาตรา มีอาณาจักรศรีวิชัยที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน 
ซึ่งอาณาจักรดังกล่าวล้วนได้รับอารยธรรมอินเดียแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไปจึงชื่อ
ว่า "อาณาจักรคล้ายอย่างอินเดีย/ฮินดู" (Indianized or Hinduized Kingdoms) 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ทัศนะไว้ว่า เหล่านี้จะตั้งชื่อเป็นภาษาจ�าพวก
สันสกฤตตามอย่างช่ือรัฐหรือเมืองในชมพูทวีปเป็นท่ีถ่ินเดิมของตนหรือท่ีตนช่ืนชอบ 
แต่เน่ืองจากผ่านกาลเวลามานานมาก ค�าเรียกนั้นก็กร่อนเหรือเพ้ียนไป จนส่วนมาก
ยากท่ีจะระบุช่ือเดิมที่แท้จริง ตัวอย่าง ในเรื่องการกร่อนของค�าท�าให้สืบสาวช่ือดั้งเดิม
ยาก คือ เมืองในดินแดนแถบนี้ ที่ชื่อเดิมมีค�าว่า "สิงห" หลายเมือง กว่าจะถึงปัจจุบัน
กลายเป็น "สิงค" ไปเป็นส่วนมาก เช่น อาณาจักรสิงหสารี ในพระราชนิพนธ์เรื่อง 
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อิเหนาเรียก สิงหัดส่าหรี ในชวาตะวันออกที่เป็นต้นดั้งเดิมของอาณาจักรมัชปาหิต 
ปรากฏในต�าราปัจจุบันเป็น Singhasari เป็น Singasari หรือเป็น Singosari ส่วน
เมืองสิงหปุระกลายมาเป็นสิงคโปร์ Singapore นอกจากนี้ มีเพียงอาณาจักรนามเวียด
ของชาวเวียดนาดินแดนหนึ่งเดียวที่ได้รับอิทธิพลอารยธรรมจีนผ่านการยึดครองเป็น
เวลาราว 1,000 ป ี
 พุทธศาสนายุคน้ีประกอบด้วย ระยะที่ 1 การเข้ามาของพุทธศาสนามหายาน/
ตันตรยานในอินเดีย ระยะท่ี 2 การเข้ามาของพุทธศาสนามหายานจากจีน ระยะที่ 
3 ช่วงประดิษฐานและเจริญรุ่งเรืองสลับกับฮินดู และระยะที่ 4 ช่วงเส่ือมสลายและ
แทนที่โดยศาสนาใหม่

จากชมพูทวีปสู่สุวรรณทวีป 
 ระยะเริ่มต้น พุทธศาสนามหายานในอินเดียเจริญรุ่งเรืองมากปี พ.ศ.621 ซึ่ง
เป็นยุคสมัยของพระเจ้ากนิษกมหาราช เมืองปุรุษปุระ (เมืองเปอรชวาร์ (Pershawar) 
ปัจจุบัน) เป็นเมืองหลวง ยุคน้ีถือว่ามหายานเฟื่องฟูรุ่งเรืองเนื่องจากพระองค์เป็นผู้
อุปถัมภ์พุทธศาสนานิกายมหายานนี้ (นิกายที่ปรับมาจากหีนยาน สรวาสติวาทใช้ภาษา
สันสกฤต) ถัดมาจากพระเจ้าอโศกมหาราช อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสนับสนุนการ
เผยแผ่พุทธศาสนามาถึงประเทศจีน จากหลักฐานบันทึกว่า พระเจ้ามิ่งตี่แห่งราชวงศ์
ฮั่นทรงรับนับถือพุทธศาสนาปี พ.ศ.608 ก่อนหน้าการท�าสังคายนาใหญ่ฝ่ายมหายาน
ในอินเดีย เนื่องจากชมพูทวีปเก่ียวข้องกับสุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีป/อาเซียนโบราณ 
ซึ่งเป็นดินแดนข้างเคียงโดยรอบมาช้านาน อินเดีย-จีนเป็นแหล่งก�าเนิดอารยธรรม
แหล่งใหญ่ที่เจริญต่อเนื่องมายาวนานหลายพันปี ผ่านดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โบราณ คือ นักเดินทางท่ีเป็นนักบวช พ่อค้า นักการทูต นักส�ารวจระหว่าง
จีนกับอินเดีย ในโลกแห่งพุทธศาสนาถือว่า ภิกษุหลวงจีน ภิกษุชาวอินเดียที่เป็น 
ธรรมาจารย์ จาริกมาศึกษาและสืบพุทธศาสนามากขึ้นเป็นล�าดับ 
 เมื่อพิจารณาทางด้านภูมิศาสตร์ จีนกับอินเดียไม่ห่างไกลกัน แต่เพราะมี
ภูเขาหิมาลัยขนาดมหึมากั้นกลางอยู่ การเดินทางไปมาระหว่างกันโดยทางบกต้อง
อ้อมไกลไปโดยเส้นทางสายไหม (Silk Route/Road) เส้นทางสายนี้ขยายไปเชื่อม
กับถนนของจักรวรรดิโรมัน แม้การเดินทางแห่งเอเชียกลางต้องผ่านความยากล�าบาก 
เช่น แผ่นดินแห้งแล้ง ถ่ินทุรกันดาร ข้ามภูเขาและทะเลทราย ยากล�าบากอย่างยิ่ง 
ทั้งมีภัยจากโจร บางสมัย มีสงครามการรบพุ่งระหว่างคนต่างเผ่า ต่างถิ่น ด้วยเหตุ
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นี้ ทางเลือกใหม่จึงเกิดข้ึน ด้วยการค้นหาทางเดินเรือขึ้นมาเป็นทางเลือกในการเดิน
ทางระหว่างอินเดียกับจีนคือทางทะเล จึงเป็นทางเลือกใหม่ของการจาริกและนับวัน
ยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนตามล�าดับ การเดินทางจากจีน
มาอินเดียต้องใช้เส้นทางบกนั้น ต้องผ่านเอเชียกลาง อ้อม
วกเข้ามาทางแคว้นคันธาระ (อัฟกานิสถาน และปากีสถาน
ในปัจจุบัน) โดยเฉพาะผ่านเมืองตักกศิลาแล้วลงมาทาง
ตะวันออกตามล�าดับ แต่ทางทะเลมีแผ่นดินเป็นแหลมใหญ่
หรือคาบสมุทรคั่นขวางระหว่างจีนกับอินเดียเรียกว่า "อิน
โดจีน/คาบสมุทรอินโดจีน" (สมัยเมื่อ 50 ปีก่อนมีค�าเรียก
รวมๆ คาบสมุทรอินโดจีนท่ีกล่าวถึงน้ี ไม่ใช่อินโดจีนของ
ฝรั่งเศส ที่มีเพียง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซ่ึงเกิดขึ้น
โดยทางการเมืองซึ่งด�ารงอยู่เพียงในระหว่างปี ค.ศ.1893-
1954 สลายหมดไป) ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินหรือคาบสมุทร
ที่อยู ่ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน คาบสมุทร 
อินโดจีนประกอบด้วย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย พม่า
และมลายู (ต่อมาขยายเป็นมาเลเซีย) จากแผ่นดินบน
คาบสมุทรอินโดจีนไปในทะเล มีหมู ่เกาะที่เป็นเส้นทางผ่าน เช่น สุมาตรา ชวา 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่รวมอยู่ในอาณาจักรที่ชาวตะวันตกเรียกให้ว่า อินโดนีเซีย ซ่ึง
แปลว่า "แดนหมู่เกาะอินเดีย" 

เมื่อท�าการค้าขาย พ่อค้าวาณิช และนักเดินทางที่เดินทางผ่านไปมาจ�าเป็น
ต้องแวะพ�านักอยู่ในท้องถ่ินน้ันนานๆ ต่อมา เกิดการต้ังหลักปักฐานเป็นหลักแหล่ง 
แต่งงานกับคนพื้นถิ่น เมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายเป็นเจ้าถิ่น ต่อมามีบ้านเมืองตลอด
จนอาณาจักรต่างๆ ขึ้นมาตามชายฝั่งทะเล บนเกาะ และบนเส้นทางพาณิชย์ระหว่าง
จีน-อินเดียเหล่านี้ ผู้ที่สร้างบ้านเมืองเหล่านี้มีทั้งชาวชมพูทวีปที่เป็นผู้น�าตั้งตัวเป็น
ใหญ่ และคนท้องถ่ินท่ีจัดตั้งบ้านเมืองข้ึนตามระบบแบบแผนของชมพูทวีป ที่ถือว่า
เป็นผู้เจริญดังที่ต�าราตะวันตกเรียกแว่นแคว้น/อาณาจักรเหล่านี้ว่า อาณาจักรเยี่ยง 
Indianized Kingdoms อย่างอินเดีย ดังกล่าว ท�าให้อารยธรรมอินเดียและจีน รวม
ทั้งพุทธศาสนาแบบอินเดียและจีนเคลื่อนย้ายจากถิ่นเดิมเข้ามาสู่ถ่ินใหม่แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

 

แผนที่แสดงอาณาจักรศรีวิชัยที่เคยเจริญ
รุ่งเรือง พร้อมกันกับพุทธศาสนามหายาน
เจริญขึ้นได้มีการสร้างศิลปกรรม ศิลปะ
ศรีวิชัย เกี่ยวข้องกับศิลปะชวาภาคกลาง
ของอินโดนีเซีย ซึ่งสัมพันธ์กับศิลปะ
อินเดียแบบคุปตะ หลังคุปตะ และแบบ
ปาละโดยล�าดับ
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จากอารยธรรมจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 นอกจากอารยธรรมอินเดียแล้ว อาเซียนยังได้รับวัฒนธรรมจีนด้วย โดย
เฉพาะดินแดนเวียดนามภาคเหนือถือว่าเป็นพ้ืนที่หนึ่งเดียวท่ีมีเอกลักษณ์ชัดเจนที่
ได้รับอิทธิพลของจีนโดยตรงเนื่องจากตกอยู่ภายใต้อ�านาจของจีนเป็นพันปี และ
การติดต่อค้าขายกับจีนจึงท�าให้อาณาจักรน้อยใหญ่โดยเฉพาะในดินแดนแห่งเอเชีย
อาคเนษ์ต้องยอมรับเงื่อนไขของจีน โดยการส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนตามท่ี
จีนก�าหนด อีกท้ังยังให้จีนยอมรับความเป็นเอกราชของรัฐต่างๆ ท�าให้จีนมีอิทธิพล
ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจต่ออาณาจักรโบราณของอาเซียนจนกระทั่งยุคต่อ
มามีกระแสการเคลื่อนย้ายประชากรของจีนจากแผ่นดินใหญ่สู่แผ่นดินอาเซียน โดย
เฉพาะยุคจารีตและยุคอาณานิคม อารยธรรมจีนเข้ามามีอิทธิพลด้านต่างๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการติดต่อกับราชส�านักจีนตั้งแต่ราชสมัยราชวงศ์ฮั่น เช่น 
อาณาจักรฟูนัน ตามจดหมายเหตุจีนเป็นอาณาจักรแรกที่ส่งเคร่ืองราชบรรณาการให้
จีน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ทางการค้า และต่อมาอาณาจักรลิ่นยี่/จามปา เจนละ แม้แต่
พุกาม รวมทั้งอาณาจักรทางทะเล ล้วนต้องการการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของอาณาจักรตนเอง ทั้งนี้จีนมีอิทธิพลยุคโบราณเฉพาะดินแดนท่ีแผ่การปกครองเข้า
มาที่เวียดนามเท่านั้น สาเหตุที่จีนไม่ได้เผยแผ่อารยธรรมมากนัก เพราะจีนไม่มีความ
เด่นด้านการเดินเรือและพัฒนาการต่อเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ดังเช่น อินเดีย ทั้งนี้
จีนรอให้อาณาจักรทางเอเชียต้องเข้าไปหาหรือรอรับเท่านั้น เพราะคิดว่า ตนยิ่งใหญ่
กว่า จ�าเป็นท่ีอาณาจักรอ่ืนต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้จีน จึงยอมติดต่อค้าขาย
ด้วยพร้อมกับที่รัฐบาลกลางจีนมีกฎเกณฑ์ควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของ
พ่อค้าจีน และลัทธิความเชื่อขงจื้อที่มีข้อห้ามไม่ให้คนจีนเดินทางละทิ้งดินแดนของ
บรรพบุรุษของตน ท้ังน้ีภาษาพูดการสื่อสารก็ยาก ซ่ึงต่างจากอินเดียที่มีทั้งพระสงฆ์
และพราหมณ์เป็นผู้น�าภาษาบาลี และสันสกฤตเข้ามาเผยแผ่สามารถแปลให้ชาวพื้น
เมืองเข้าใจ กฎระเบียบการทูตของจีนท่ีไม่อนุญาตให้ทูตต่างชาติมีโอกาสใกล้ชิดกับ 
สถาพชีวิตของชาวจีน และวัฒนธรรมประเพณีก็ไม่เป็นที่สนใจเหมือนกับการค้าขาย 
 อิทธิพลของอารยธรรมจีนต่ออาณาจักรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถแบ่ง
 อิทธิพลด้านการเมืองการปกครอง: อิทธิพลการปกครองแบบโอรสสวรรค์ ถือว่า  
ผู้ปกครองเป็นผู้ได้รับอาณัติแห่งสวรรค์ให้มาปกครองมนุษย์ ผู้ที่ได้รับนั้นจึงมีความ
สามารถพิเศษแก้ไขความยากล�าบากของราษฎรจีน เมื่อใดที่ไร้ความสามารถ สวรรค์
ก็จะย้ายอาณัติไปยังผู้ท่ีเหมาะสมอื่นต่อไป ทั้งนี้ส�าหรับการปกครอง มีการจัดระเบียบ
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การเข้ารับราชการท้ังฝ่ายทหารและพลเรือนโดยการสอบไล่เข้ารับราชการ โดยจัด
ระบบการสอบตั้งแต่อ�าเภอ มณฑลขึ้นมา วิชาที่สอบคือต�าราขงจ้ือ สุภาษิตจีนโบราณ 
เป็นต้น รวมท้ังการส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังราชส�านักจีน ซ่ึงต้องก�าหนดส่ง 3 
ปีต่อครั้ง จึงจะได้รับการยอมรับจากจีน อาณาจักรท่ีริเร่ิมส่งบรรณาการไปยังจีน คือ 
อาณาจักรฟูนัน การแจ้งให้จักรพรรดิจีนทราบเมื่อมีการเปล่ียนรัชกาล กษัตริย์องค์
ใหม่ในแผ่นดิน เมื่อจักรพรรดิจีนสวรรคต อาณาจักรต่างๆ ต้องรับทราบและส่งเครื่อง
บรรณาการไปเคารพและถวายความจงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่ เมื่อจักรพรรดิ
จีนสวรรคต อาณาจักรต่างๆ ต้องรับทราบและส่งเครื่องไปเคารพ และถวายความ
จงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่ และจีนจะท�าหน้าที่ใกล้เกลี่ยความขัดแย้งระหว่าง
อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จีนจะไม่ยุ ่งกิจการภายในอาณาจักรต่างๆ 
ท�าให้มีสิทธิ์ครองตนเอง จีนถือว่าดินแดนใต้อิทธิพลเหมือนรั้วป้องกันให้กับจีน (ศิวพร  
ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:35-37)
 อิทธิพลด้านทางเศรษฐกิจ: จีนนับเป็นตลาดการค้าใหญ่ เป็นศูนย์กลาง
การค้าสามารถชี้ชะตาอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงต้องการสินค้า
จากจีน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ผ้าไหม ฉะนั้น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนจึงต้อง
บังคับให้ส่งบรรณาการก่อน จีนจึงจะติดต่อค้าขายด้วย ด้วยเหตุผลด้านเศษฐกิจเป็น
หลักท�าให้อาณาจักรทั้งหลายต้องส่งบรรณาการมากกว่าจะยอมอยู่ใต้อ�านาจของจีน
ทางการเมือง และเส้นทางการค้าขายจีนภายนอกประเทศมีอิทธิพล ยิ่งอาณาจักรที่
อยู่ในเส้นทางการค้าของจีน อาณาจักรนั้นจะรุ่งเรือง เส้นทางการค้าทางบกเปลี่ยนไป
ก่อนหน้านี้ไปทางสายไหม ต่อมามีการหาทางเลือกใหม่เป็นเส้นทางสายน�้า พ่อค้าจีน
จึงต้องเดินทางมาผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมาทางบกจะผ่านลุ่มแม่น�้าต่างๆ 
แม่น�้าโขง แม่น�้าอิรวดี ท�าให้อาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้น 
แต่มาเม่ือเปลี่ยนเส้นทางการค้าไปทางน�้า ศรีวิชัยจึงเจริญมาแทนที่ นับเป็นการแลก
เปลี่ยนสินค้าจากอินเดีย อาหรับ และเปอร์เซีย ท�าให้ศรีวิชัยเจริญ ต่อมาพ่อค้าจีน
ออกมาค้าขายนอกประเทศผ่านชวา และหมู่เกาะเครื่องเทศเพราะอยู่ใกล้จีนท�าให้
บริเวณชวาเจริญขึ้นแทนศรีวิชัยที่อยู่บนเกาะสุมาตรา (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 
2543:37)

อิทธิพลด้านศาสนาวัฒนธรรม: วัฒนธรรมจีนเผยแผ่ในดินแดนที่จีนครอบ
ครองโดยตรงส่งผ่านเวียดนามตอนเหนือในฐานะเป็นประเทศราช จีนแผ่เข้ามาใน
เวียดนามตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 โดยจีนเข้าท�าการปกครองโดยตรงและถ่ายทอด



120
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัฒนธรรมต่างๆ ให้เวียดนามที่มีอิทธิพลคือศาสนา พุทธศาสนามหายานแบบจีน 
และลัทธิขงจื้อ การเขียนหนังสือแบบจีน การรับวรรณคดีต่างๆ ของจีน วัฒนธรรม
ในวิถีชีวิตของประชาชน การแต่งกาย การกินอยู่ เช่น ใช้ตะเกียบ ประเพณีขึ้นปีใหม่ 
การท�าศพ การเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ ระบบการปกครองท่ีมีการปกครองแบบโอรส

สวรรค์ ระบบการศึกษาและการสอบเข้ารับราชการด้วย
การสอบไล่ยึดตามคติแบบต�าราคลาสสิกของขงจื้อ รวมทั้ง
ยึดถือระบบครอบครัวและหลักปฏิบัติการอยู่ในสังคมตาม
คตินิยมของขงจื้อ รวมทั้งงานวรรณคดีและอักษรศาสตร์ 
และศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบจีน (ศิวพร ชัยประสิทธิ
กุล, ผศ.ดร., 2543:38) มีอิทธิพลต่อเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่ง
ในดินแดนอาเซียนปัจจุบัน

ภายหลังอิทธิพลจีนเข้ามาผ่านการอพยพเข้ามาตั้งรกราก 
และการแผ่อิทธิพลทางกองทัพเรืออันยิ่งใหญ่น�ามาซึ่งการ
ค้าขาย การตั้งรกรากกับแต่งงานกับคนท้องถิ่นเดิมกลาย

เป็นวัฒนธรรมผสมพร้อมน�าเอาพุทธศาสนา และศาสนาถิ่นเดิม เต๋าและขงจ้ือ (ท้ัง 3 
ศาสนา) เข้าไปด้วย ซึ่งสืบมาจนถึงปัจจุบันปรากฏมีในหลายดินแดนทั่วโลก โดยเฉพาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปัจจุบันมีชาวจีนที่ตั้งรกรากและกระทั่งสร้างประเทศ คือ 
ประเทศสิงคโปร์ และหลายส่วนของอาเซียนคือ อินโดนีเซีย ทั้งเกาะชวาและเกาะ
สุมาตรา มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ แม้แต่ดินแดนแผ่นดินใหญ่อย่างเวียดนามที่จีน
เคยมีอิทธิพลและได้รับอิทธิพลมาจากจีน เขมร ไทย เมียนมาร์หรือพม่า และลาว 
อิทธิพลอารยธรรมจีนซ่ึงถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ ่นของผู้อพยพมาแต่ละช่วงเวลา อารยธรรม
ทั้งสองของอินเดียและจีนหลอมรวมกันอย่างกลมกลืนจนท�าให้ประชาชนชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สร้างอาณาจักร สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างชาติ สร้างคนให้เจริญ
รุ่งเรือง มีอิทธิพลต่อรูปแบบการด�ารงชีวิตและความคิดของผู้คนในภูมิภาคนี้อย่างฝัง
รากลึกอยู่ในสายเลือดและยังสอดแทรกอยู่ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละที่
ของอาเซียนอย่างเหมาะสมลงตัวพอดี สืบต่อเรื่อยมาหลายร้อยหลายพันปีและอยู่คู ่
กับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 การอุบัติขึ้น คงอยู่ และสูญสลายของอาณาจักรท่ีได้รับอารยธรรมอินเดีย
ท้ังหลาย
 อาณาจักรที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะสุวรรณทวีปที่ได้รับอิทธิพลอินเดีย ประกอบด้วย

สุสานของชาวเวียดนาม ได้รับอิทธิพลจาก
ลัทธิขงจื้อ ยังมีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 
นับเป็นความสันพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง
และสมาชิกในครอบครัวและชุมชน แม้
เสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังอยู่ใกล้ๆ กัน
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ช่องแคบซุนดา 

อาณาจักรตรุมานคร: อาณาจักรนี้ตั้งอยู่บนหมู่เกาะ (island) ซึ่งอาณาจักรหมู่
เกาะครั้งน้ันประกอบด้วย อาณาจักรบนเกาะชวา และเกาะสุมาตรา อาณาจักรนี้อยู่บน
เกาะชวาที่อยู่ต่อลงไปทางใต้ถัดจากสุมาตราโดยมีช่องแคบซุนดาคั่นอยู่ มีอาณาจักรที่
เจริญมาแต่โบราณซ่ึงอาจจะเก่ากว่าศรีวิชัย เคียงข้างหรือ
แข่งคู่กันมา แต่ไม่ใหญ่โตเท่า จึงไม่ปรากฏชื่อเด่น มีศิลา
จารึกบอกไว้ให้ทราบว่า บริเวณใกล้เคียงเมืองจาการ์ตาใน
ปัจจุบันนี้ ปีคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 เคยมีอาณาจักรโบราณ
เก่าแก่ที่สุดแห่งชวาตะวันตก ชื่อว่า ตรุมา (Taruma) เรียก
เต็มว่า ตรุมานคร บันทึกฝ่ายจีนเรียกว่า โตโลมา ซึ่งเป็นดิน
แดนที่นับถือพุทธศาสนา (บางต�าราว่าเป็นฮินดู) มีราชาที่เข้ม
แข็งท่ีสุด พระนามว่า ปูรณวรมัน แต่เรื่องราวของอาณาจักร
นี้ไม่ค่อยมีประวัติ แต่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า รัฐโบราณแห่งตะรุมะ (Taruma) 
นี้ จะมีชื่อปรากฏในจารึกคัณฑสุลี (Gandasuli) ท่ีพบในชวากลาง ศาสตราจารย ์
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�าคัญเกิด
ขึ้นในชวาหลายแห่ง ท้ังอาณาจักรค้าขายชายฝั่งทะเลและอาณาจักรกสิกรรมท�านา
ข้าวลึกเข้าไปในผืนแผ่นดิน โดยเฉพาะในชวาภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 8 (พ.ศ.1300) อาณาจักรมาตาราม เสื่อมลงไป โดยมีอาณาจักร
ใหม่ของชาวพุทธแห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ (Sailendra) เจริญขึ้นมาบนท่ีราบเกทุ 
(Kedu Plain) ที่อยู ่ใกล้เคียง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ทัศนะว่า  
นักประวัติศาสตร์ว่าไว้ต่างกัน บางพวกว่า อาณาจักรมาตาราม (8-10 ปีก่อน
คริสตกาล) มีกษัตริย์เป็นราชวงศ์ไศเลนทร์ คือเป็นอาณาจักรเดียวกัน และกล่าวว่า
กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์น้ี ตอนต้นนับถือศาสนาฮินดู แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นนับถือ
พุทธศาสนา แต่มีข้อเท็จจริงท่ีขัดแย้งอยู่คือ หากกษัตริย์นับถือฮินดูก่อนแล้วเปล่ียน
มานับถือพุทธศาสนา จะมาสร้างมหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรมพุทโธก่อนแล้วไปสร้าง 
ปรัมพนัน (Prambanan) กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์สร้างมหาสถูปยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า 
โบโรบูดูร์ (Borobudur) 
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ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 อาณาจักรมาตาราม (ราว พ.ศ.1295-1549/ค.ศ.752–1006) เสื่อมลงไป ต่อมา
ตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 9 แล้วเจริญต่อมาอีกหลายศตวรรษโดยเฉพาะ
ตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 10 (ประมาณ พ.ศ.1443-1473) มาตารามซึ่งเป็นอาณาจักร

ฮินดูสร้างมหาเทวสถานปรัมพนัน Prambanan (เขียนว่า
ปรัมพนัมก็มี) เป็นศิวเทวาลัยใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียขึ้นมา
เพื่อเป็นท่ีบูชาพระศิวะ ส่วนมหาสถูป Borobudur ฝ่าย
พุทธศาสนามหายานของราชวงศ์ไศเลนทร์กับมหาเทวสถาน
ปรัมพนันฝ่ายฮินดูของอาณาจักรมาตารามนี้ ทั้งสองแห่ง
มีความใหญ่มหึมาอยู่ใกล้กันห่างกันไม่ถึง 80 กิโลเมตรจึง
เป็นที่สังเกตและเป็นแหล่งศึกษาเชิงเปรียบเทียบส�าหรับนัก
ค้นคว้าเรื่องของราชวงศ์ไศเลนทร์นี้ นักประวัติศาสตร์เห็น
กันว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (Jayavarman II) ผู้สถาปนา
อาณาจักรขอมโบราณมีเชื้อสายวงศ์กษัตริย์แห่งฟูนันมา
จากราชส�านักแห่งไศเลนทร์ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 
8 เม่ือประมาณปี ค.ศ.790 และประกาศอาณาจักรขอมเป็น 
อิสระจากไศเลนทร์ปี ค.ศ.802 ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9 (ราว พ.ศ.1400) ขณะที่ราชวงศ์มาตารามเข้าครอง
ดินแดนของไศเลนทร์ในชวา กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์
นี้ ไปเป็นใหญ่ครองอาณาจักรศรีวิชัยในสุมาตรา โดยมี
อ�านาจครองแหลมมลายูส่วนใหญ่ด้วย จนกระท่ังศรีวิชัย 
ที่ราชวงศ์ไศเลนทร์ไปปกครองนั้นเสื่อมลงไปในกลางคริสต์
ศตวรรษท่ี 11 ยุคที่ศรีวิชัยในสุมาตราเสื่อมลงช่วงต้นๆ คือ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เกิดมีอาณาจักรใหม่ข้ึนในชวาตะวัน
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

กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ได้สร้างมหาสถูป
ยิ่งใหญ่ท่ีเรียกว่าโบโรบูดูร์ Borobudur 
ค�าว่า "โบโรบุดุร" หรือ "โบโรพุทโธ" น่า
จะมาจาก ค�าว่า บะระ+บุดุร และค�า
ว่า "บะระ" เพ้ียนมาจากค�าว่า วิหาร
หรือพิหาร ซึ่งออกเสียงว่า "บิหาร" จาก
พิหาร เพี้ยนมาเป็น "เบียระ" และ "บุ
ดุร" ในท่ีสุด เป็นช่ือของหมู่บ้านทาง
ใต้โบโรบุดร ดังนั้น "โบโรบุดร" แปลว่า 
วิหารที่ตั้งอยู่ ณหมู่บ้านบุดุร ดร.กรอม 
สันนิษฐานว่ามาจากค�าว่า ปร + พุทธ 
ดร.สตัตเตอร์ไฮม์ สันนิษฐานว่า "บุดุร" 
มาจาก "บุดิล" ในภาษามินังกะบัว แปล
ว่า "เด่น, ยื่นออกมา" ฉะน้ัน "โบโรบุดุร" 
จึงแปลว่า "วิหารที่เด่นอยู่บนยอดเขา" 
และอาจารย์จ�านงค์ ทองประเสริญได้
สันนิษฐานว่า คงมาจากค�าว่า ปรม + 
พุทธ ซึ่งหมายถึง "พุทธ (วิหาร) ที่ยิ่ง
ใหญ่)" จึงเรียกว่า "พุทธวิหารโบโรพุทโธ" 
(จ�านงค์ ทองประเสริฐ, 2532: 202)
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ลงช่วงแรกปีคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นในชวาตะวันออก ชื่อว่า กาทิรี 
(Kadiri/ปัจจุบันเรียกว่า Kediri) มีเมืองหลวงชื่อว่าดาหา มีหลักฐาน 2-3 แห่ง อาณาจักร
แห่งนี้สืบต่อมาจากอาณาจักรมาตารามซ่ึงหลังจากตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 8 โดย
พระเจ้าสญชัย มีอ�านาจขยายออกไปตั้งแต่ชวาภาคกลางถึงภาคตะวันออก ต่อมาต้น 
คริสต์ศตวรรษท่ี 10 ศูนย์อ�านาจของมาตารามเคลื่อนย้ายไปทางตะวันออก เวลาผ่านไป
ประสบภัยพิบัติธรรมชาติถูกศรีวิชัยท่ีขัดแย้งกันมาท�าลายและถูกกบฏท�าลาย จนกระทั่ง
ปี ค.ศ.1019 เกิดมีราชาองค์ส�าคัญของมาตารามเรียกพระนามกันว่า Airlangga รวม
ก�าลังฟื้นอาณาจักรให้เข้มแข็งแล้วแบ่งอาณาจักรให้โอรส 2 องค์ครอง เมื่ออาณาจักร
มาตารามหายไป แยกเป็น 2 อาณาจักร คือ 1) อาณาจักรกาทิรี 2) อาณาจักรชังคละ 
ท้ังสองแตกกันและอ่อนแอลง กระทั่งพระเจ้าราชาชยาภัยรวมอาณาจักรชังคละเข้ากับ
กาทิรี กาทิรีขยายดินแดนออกออกไปไกลแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าคุมสุมาตราที่ศรีวิชัย
ครองอยู่ ในที่สุดปี ค.ศ.1222 มีกบฏโค่นพระเจ้ากฤตชัยราชาองค์สุดท้ายของอาณา
จักรกาทิรีลง และตั้งอาณาจักรใหม่ข้ึนมาแทนที่ ชื่อว่าสิงหะส่าหรี

 อาณาจักรสิงหะส่าหรี (Singhasari): บางครั้งเขียนว่าสิงหัตส่าหรี มีอานุภาพ
มากท่ีสุด พระเจ้าเกนอังรกทรงตั้งขึ้นปี พ.ศ.1763 สามารถปราบอาณาจักรชังคละ
และอาณาจักรกาทิรีส�าเร็จ ต่อมาสมัยพระเจ้ากฤตนคร (พ.ศ.1811-1835) ร่วมสมัย
เดียวกับพ่อขุนรามค�าแหงฯ แห่งสุโขทัยเป็นกษัตริย์ชวาองค์แรกที่ยกกองทัพไปปราบ
อาณาจักรศรีวิชัยที่สุมาตรา และยึดครองบางส่วนของเกาะสุมาตราตีเกาะบาหลี  
มะทุราส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียว และเกาะใกล้เคียงอื่นๆ เริ่มท�าสงครามกับไทย
เร่ืองอ�านาจอธิปไตยเหนือช่องแคบมะละกาปีสุดท้ายแห่งรัชกาลนี้ คณะทูตจีนจาก
ราชส�านักจีน (จักรพรรดิกุบไล่ข่าน) มาทวงเคร่ืองบรรณาการ (จิ้มก้อง) พระเจ้ากฤต
นคร (บางเขียนว่า เกียรติ์นคร) ทรงพิโรธให้จับตัวราชทูตมาตัดหู และกรีดหน้าแล้ว
ปล่อยตัวไป หลังจากน้ัน ไม่นาน เจ้าชายชัยขัตวงศ์แห่งกาทิรีก่อการขบถยึดอ�านาจ
ไว้ พระเจ้ากฤตนครส้ินพระชนม์ในท่ีรบ ระเด่นวิชัยราชบุตรเขยของพระองค์หนีภัย
ไปซ่องสุมผู้คนอยู่ท่ีมัชปาหิตปี พ.ศ.1836/ค.ศ.1289 จักรพรรดิกุบไล่ข่านทรงพิโรธ
ว่าทางสิงหะส่าหรีปฏิบัติต่อราชทูตของพระองค์อย่างไม่ควรแก่เกียรติยศจึงเตรียม
จะส่งทหารมาลงโทษส่งกองเรือมาแก้แค้น ระเด่นวิชัยเข้าร่วมกับกองทัพจีนยกก�าลัง
เข้าล้อมอาณาจักรสิงหะส่าหรีปราบเจ้าชายชัยขัตวงศ์แล้ว ระเด่นวิชัยจึงระดมก�าลัง
ขับไล่ทหารจีนออกไปจากชวาแล้วขึ้นครองราชย์สืบแทน แต่พระองค์ย้ายราชธานีไป
สร้างราชธานีใหม่ ณ ท่ีตั้งค่ายมัชปาหิต เรียกอาณาจักรใหม่ว่า อาณาจักรมัชปาหิต 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ.1836
 มัชปาหิตแผ่อ�านาจเข้ามายังเมืองอาเจะห์ซึ่งเป็นของสยามในเกาะสุมาตราขณะ
นั้น สยามจึงส่งกองทัพไปรบมัชปาหิตปี พ.ศ.1838 สงครามสิ้นสุดลงเพราะพระเจ้า
แผ่นดินของจีนขอไว้ ต่อมามัชปาหิตยกกองทัพไปสุมาตรา และเข้าตีเมืองอาเจะห์ 
กองทัพเรือสยามจึงยกลงไปตีเกาะชวาปี พ.ศ.1849 ในการสงครามครั้งน้ัน สยาม
ทิ้งปืนใหญ่ไว้สองกระบอก อาณาจักรมัชปาหิตมีกษัตริย์ปกครอง 7 พระองค์ ต่อมา 
มีการก่อการขบถจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองยืดเย้ือท�าให้อ�านาจของอาณาจักร 
มัชปาหิตอ่อนก�าลังลง รัฐต่างๆ ที่เคยอยู่ในอ�านาจต่างก็ต้ังตัวเป็นอิสระ เจ้าชายปรเมศวร 
อพยพลี้ภัยไปสร้างเมืองมะละกาขึ้นที่แหลมมลายู การขบถสงบลงโดยพระเจ้ายูโล
แห่งราชวงศ์หมิ่งส่งแม่ทัพเช็งโหยกกองทัพเรือไปปราบจับหัวหน้าขบถประหารชีวิต 
อาณาจักรสิงหะส่าหรีแห่งชวาตะวันออกจึงเป็นดินแดนท่ีนับถือพุทธศาสนารุ่งเรือง
ในรัชกาลพระเจ้ากฤตนคร (ค.ศ.1268-1292)

  อาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-
19): ส่วนเกาะสุมาตรา อาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นเป็น
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง
บนเกาะสุมาตรา (ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน) มี
อิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่เกาะชวาในอินโดนีเซีย ขึ้น
มาถึงอ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการ
บางท่านเชื่อว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่
อ�าเภอไชยา พุทธศาสนาในระยะแรกอาณาจักรศรี
วิชัยที่ไชยานับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน ดังมีการค้นพบศิลาจารึกภาษา
มลายูโบราณ ที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(Ligor) กษัตริย์ศรีวิชัยสร้างวัดทางพุทธศาสนานิกาย
มหายานขึ้นในบริเวณแหลมมลายู ปรากฏศาสนสถาน
และศาสนาวัตถุในศาสนาต่างๆ เช่น พระบรมธาตุ

ไชยา อ�าเภอไชยา พระพุทธรูปปางนาคปรกส�าริดท่ีวัดหัวเวียง อ�าเภอไชยา เทวรูป 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดศาลาทึง อ�าเภอไชยา อาณาจักรนี้มีความส�าคัญด้านการ
ค้าทางทะเล มีผู้คนจากถ่ินอื่นๆ แวะเวียนเข้ามาค้าขาย แวะพัก ดังที่ปรากฏในบันทึก
ของนักเดินทาง พ่อค้า เป็นอาณาจักรที่เคยย่ิงใหญ่แผ่อิทธิพลกว้างใหญ่ในดินแดน

ศรีวิชัย
ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : โอเดียน
สโตร์, หน้า 47.
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คาบสมุทรและหมู่เกาะน้อยใหญ่

อาณาจักรที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาเลย์: อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษ
ที่ 7-14) ดินแดนนี้เรียกว่า อินโดจีนตอนล่างและมีอาณาจักรลังกาสุกะใต้ไปถึงแผ่น
ดินที่เรียกว่า แหลมมลายู ซ่ึงมีหลักฐานว่าเกิดอาณาจักรท่ีนับถือพุทธศาสนาขึ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.650 ชื่อว่าอาณาจักรลังกาสุกะ บางมีทัศนะว่า ลังกาสุกะอาจจะเป็น
อาณาจักรอิลังกาโสกะ (Ilangasoka) อาณาจักรนี้มีคนเชื้อสายมอญ-เขมรเป็นพ้ืน 
มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า ยุคต่อมา (อีกนานหลายศตวรรษ) พระเจ้าราเชนทร์แห่งอาณา
จักรโจฬะในอินเดียใต้ปราบอิลังกาโสกะครั้งยกทัพมาท�าสงครามกับอาณาจักรศรีวิชัย 
เพ่ือช�าระเส้นทางพาฌิชย์ ให้อินเดียค้าขายกับเมืองจีนสะดวกโดยไม่ถูกแทรกแซง แต่
ต่อมาโจฬะทางอินเดียตอนใต้ชนะศรีวิชัยปี พ.ศ.1568 ที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะ
นี้ ยังไม่ระบุชัดว่าอยู่ส่วนใดทางเหนือของแหลมมลายู แต่สันนิษฐานว่า มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา (ประเทศไทยปัจจุบัน) มีศูนย์กลาง
อยู่ท่ีอ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พัฒนาขึ้นมาจากการเป็นเมืองท่าส�าคัญที่มีการติดต่อ
กับต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและอินเดีย แต่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าโดย
ส่งทูตไปเมืองจีนถึง 6 ครั้ง เป็นศูนย์กลางส�าคัญของพุทธศาสนานิกายมหายานจากการ
ขุดค้นทางโบราณคดีที่อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบประติมากรรมส�าริดพระโพธิสัตว ์
อวโลกิเตศวร และสถูปจ�าลองรูปทรงต่างๆ จ�านวนมาก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงทัศนะว่า ลังกาสุกะตั้งอยู่ใกล้ปัตตานี 
อยู่ที่ปัตตานี ค�าว่า ปัตตานี ยังไม่เป็นที่แน่ชัด นักประวัติศาสตร์เวลาเขียนเป็นภาษา
อังกฤษใช้ว่า Pattani/Patani และมีการสันนิษฐานกันมาต่างๆ ว่าจะเพี้ยนมาจากค�า
โน้นค�านี้ ซึ่งก็ไม่ยุติ นอกจากนั้น มีข้อน่ารู้ว่าถิ่นฐานแห่งหนึ่งในมาลุกุ หรือหมู่เกาะ
โมลุกกะของอินโดนีเซียก็มีชื่อว่า Patani ด้วย หนังสือ The Hutchinson Dictionary of 
World History (1999) บางไว้ว่า ในช่วงสมัยหน่ึง เคดาห์ (Kedah ปัจจุบันเป็นรัฐหนึ่ง
ในมาเลเซีย) สิงโครา (Singgora คือ สงขลา) และ ลิคอร์ (Ligor คือ นครศรีธรรมราช) 
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพุทธศาสนายุคโบราณชื่อ ลังกาสุกะ หลังจากอาณาจักร
นี้ต้ังข้ึนและเจริญมาเพียงศตวรรษเศษ ลังกาสุกะซึ่งตกไปอยู่ใต้อ�านาจของอาณาจักร 
ฟูนัน (ในแดนเขมร) ซึ่งก็นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน หลังจากเคยถูกอาณาจักรฟูนัน
ปกครองราว 300 ปี เม่ืออาณาจักรฟูนันล่มลงในคริสต์ศตวรรษที่ 6 ลังกาสุกะเป็นอิสระ
ขึ้นมา แต่ไม่นาน ซึ่งไม่สามารถระบุเวลาชัดเจน แต่อยู่ช่วงประมาณในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 14/ก่อน ค.ศ.800 ลังกาสุกะก็เช่นเดียวกับดินแดนอื่นส่วนมากบนแหลมมลายูต้อง
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ขึ้นต่ออาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่ท่ีแผ่อ�านาจมาจากสุมาตรา (ปัจจุบันในอินโดนีเซีย)

 ดินแดนบนแหลมมลายูเหล่าน้ีรวมทั้งลังกาสุกะอยู ่ใต้อ�านาจของศรีวิชัย
มาหลายศตวรรษจนกระท่ังอาณาจักรศรีวิชัยเลื่อมลง จึงแยกเป็นอิสระเข้าสู ่ยุคที ่
มัชปาหิตขึ้นมาเป็นใหญ่อีก นักประวัติศาสตร์ยังมีมติไม่ลงกันเด็ดขาดว่า มัชปาหิต
คุมอ�านาจในดินแดนแถบนี้แค่ใด บางมติบอกว่า แผ่นดินแหลมมลายูทั้งหมดถูก 
มัชปาหิตท�าลาย แต่ไม่ได้เข้าครอบครอง อาจเป็นได้ว่ามัชปาหิตไม่ได้เข้าครองเอง
แต่เอาเป็นเมืองขึ้น หลักฐานที่มักอ้างกันก็คือพงศาวดารของชวาชื่อ "นครกฤตาคม"  
ที่แต่งปี ค.ศ.1365 ลังกาสุกะปรากฏช่ือครั้งสุดท้ายในพงศาวดารนครกฤตาคม  
(Nagarakartagama) อันว่าด้วยสงครามระหว่าง ศรีวิชัย กับ มัชปาหิต แล้วก็หายไป
จากประวัติศาสตร์ นครกฤตาคมน้ันกล่าวถึงลังกาสุกะในฐานะเป็นรัฐหนึ่งบนฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก ซึ่งข้ึนต่ออ�านาจของมัชปาหิต (เวลานั้นอยู่ในระยะช่วงชิงอ�านาจกันจึง
ต่างอ้างความเป็นใหญ่) ต่อจากมัชปาหิตก็เข้าสู่ยุคของรัฐสุลต่านแห่งมะละกาซึ่งมี
อ�านาจสูงสุดในคร่ึงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยคุมดินแดนแหลมมลายูทั้งหมด
ตลอดไปจนถึงสุมาตราตะวันออกส่วนใหญ่ ลังกาสุกะจะยังอยู่หรือไม่ จะเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอะไรแล้วก็ตามถ่ินแดนน้ันก็คงเป็นอันอยู่ใต้ก�ากับของมะละกานี้
 อาณาจักรตามพรลิงค์/นครศรีธรรมราช: อาณาจักรโบราณในภาคใต้ของ
ดินแดนไทยปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลของมหายานมีดินแดนอยู่ติดกัน ต่างก็ชิงกันข้ึนมา
เป็นใหญ่มีอ�านาจเหนือกันตามยุคสมัย 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 
 อาณาจักรท่ีได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียในดินแดนแผ่นดินใหญ่:  
ดินแดนอาณาจักรน้อยใหญ่มีที่มาแตกต่างกันแต่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกัน แต่สิ่งที่
เป็นหนึ่งเดียวกันคือวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูซ่ึงเป็นอารยธรรม
จากอินเดีย โดยเฉพาะพุทธศาสนาน้ัน ถือว่า มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 
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แม้แต่การเมืองในอาณาจักรเหล่านั้น ก่อนสมัยสุโขทัยปี พ.ศ.1800 นั้น มีอาณาจักร
ล้อมรอบอยู่หลายอาณาจักร แบ่งตามทิศทางภูมิศาสตร์ที่ต้ังโดยถือเอาประเทศไทย
เป็นส่วนกลางมีอาณาจักรต่างๆ ดังน้ี
 อาณาจักรฟูนัน (ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-11) ส่วนอาณาจักรท่ีย่ิงใหญ่และสืบทอด
กันมาเป็นเวลายาวนาน อาณาจักรทางภาคตะวันออก อาณาจักรฟูนัน อาณาจักร
เจนละบก–น�้า (พุทธศตวรรษท่ี 12-13) หลังจากอาณาจักรฟูนัน (ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 6-11) เริ่มเสื่อมอ�านาจลงแทนที่ด้วยอาณาจักรเจนละ เป็นอาณาจักรเขมรโบราณ
ที่เจริญรุ ่งเรือง และมีอิทธิพลอยู่บริเวณปากแม่น�้าโขงในกัมพูชาถึงภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทยและภาคใต้ของลาว รับอารยธรรมจากอินเดีย อักษรแบบปัลลวะ 
การนับปีแบบศกะ (Saka) ของอินเดีย หรือรวมไปถึงการใช้ค�าว่า "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
ถึงเรื่องทูตท่ีฟูนันส่งไปในจีนหลายครั้ง 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 เมืองซ่ึงมี 
ก�าแพงพระราชวังและบ้านเมืองของราษฎรประชาชนชอบแกะสลักตัวหนังสือ 3) 
หนังสือนานจิวยิวูเจของวันเจน ซ่ึงมีชีวิตอยู่ระยะคริสต์ศตวรรษที่ 3 กล่าวว่า ฟูนัน
อยู่ห่างลินยี่ไปทางตะวันตกกว่า 3,000 ล้ี 

 อาณาจักรเจนละ (พ.ศ.1100–1344): หลังยุคอาณาจักรฟูนันเพิ่งปรากฏ
ในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อส่งคณะทูตไปยังเมืองจีนเมื่อปี พ.ศ.1159/ค.ศ.1160 
สมัยพระเจ้าอีสานวรมันพระโอรสของพระเจ้าจิตรเสน เป็นกษัตริย์ครองอาณาจักร 
เจนละ เดิมเจนละเป็นเมืองข้ึนของอาณาจักรฟูนันภายหลังเจ้าชายจิตรเสนยกกองทัพ 
ไปโจมตีฟูนันและเอาฟูนันมาไว้ในอ�านาจ (อาณัติ อนันตภาค, 2558: 52-55) ตามทัศนะ
ของนักวิชาการบางท่าน เช่น ท่านเปยยอดต์ (Pelliot) กล่าวว่า เจนละก็คือ กัมพูชา
น่ันเอง ที่ตั้งของอาณาจักรเจนละดูเหมือนจะอยู่ในบริเวณเมืองจ�าปาศักด์ิปัจจุบัน อยู่
ริมฝั่งแม่น�้าโขงทางใต้ปากแม่น�้ามูลหน่อยหนึ่ง กษัตริย์เจนละสมัยแรกแผ่อาณาเขต
กว้างขวางออกไป เอกสารจีนบันทึกจากหลวงจีนแม้ท่านจะไม่ได้เดินทางมาตรงนี้ แต่
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พรรณนาถึงอาณาจักรทางนี้ หลวงจีนยวนฉาง/พระถั๋งซ�าจัง (พ.ศ.1145-ราว 1207) นัก
จาริกผู้ย่ิงใหญ่ของจีนกล่าวว่า ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 13 อีสานปุระ (เจนละ) นั้นรวม
อาณาบริเวณระหว่างอาณาจักรทวารวดี (ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนใต้) กับมหาจามปา

เข้าไว้ด้วย ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 13 เจนละแตกแยกออกเป็น 
2 อาณาจักร คือ เจนละบกกับเจนละน�้า อาณาจักรเจนละติดต่อกับ
อันนัม (ตังเกี๋ยปัจจุบัน) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และติดต่อกับ
อาณาจักรน่านเจ้าทางทิศเหนือ สมัยรุ่งเรืองถึงที่สุดนั้น อาณาจักรเจน
ละเหนือนับตั้งแต่ลาดเขาดงเล็กด้านเหนือไปจนจดเขตแดนอาณาจักร
น่านเจ้าและอาณาจักรเจนละใต้ประกอบด้วยดินแดนลุ่มแม่น�้าโขง
และทะเลสาบของเขมร นอกจากนี้ ยังมีหม่าตวนเหลินกล่าวว่า "...
ชาวเจนละเป็นจ�านวนมากนับถือพุทธศาสนา แต่บางพวกก็นับถือ
ลัทธิเต๋า ศาสนิกชนและผู้นับถือลัทธิเต๋าประดิษฐานพระพุทธรูปหรือ
รูปศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าไว้ในบ้านซึ่งเป็นที่พักแรมของคนเดินทางไกล
ด้วย อาณาจักรเจนละซึ่งมีศูนย์กลางอยู่แถบปากแม่น�้ามูล ขยาย
อิทธิพลเหนือแว่นแคว้นต่างๆ ในแถบลุ่มแม่น�้าโขงในกัมพูชา ภาค
ตะวันออกและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดังพบศิลาจารึก
ระบุพระนามกษัตริย์เจนละและบทบาททางการเมืองที่เมืองศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ช่องสระแจง จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนอาณา
จักรอิศานปุระ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) หรืออาณาจักรขอมรุ่งเรือง
ขึ้นสมัยพระเจ้าอิศานวรมัน เรื่องราวของอาณาจักรอิศานปุระหรือ
เจนละปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุจีนหลายราชวงศ์ โดยเฉพาะใน
บันทึกของราชทูตจีน โจว ต้า กวน สมัยราชวงศ์หยวนเขียนบันทึก
เรื่องราวของอาณาจักรเจนละไว้ในชื่อ "บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียม

ประเพณีของเจนละ" อาณาจักรนี้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธมหายาน ผ่านแนวคิดของกษัตริย์เทวราชา น�าโดยพราหมณ์ 
และผ่านการท�ามาค้าขายแลกเปลี่ยนของกลุ่มแพทย์ (พ่อค้า) ท�าให้อาณาจักรน้ีได้
รับอารยธรรมอินเดีย มีศาสนาในราชส�านัก คือศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะลัทธิไศวนิ
กาย แต่ก็มีการบูชาพระนารายณ์เช่นกัน ทั้งมีการนับถือพระหริหระ (คือพระศิวะและ 
พระนารายณ์รวมเป็นเทพเจ้าองค์เดียว) พุทธศาสนามหายานมีผู้นับถือเช่นกัน แม้จะ
ไม่แพร่หลาย (อาณัติ อนันตภาค, 2558:54-55)

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็น
กษัตริย์ของอาณาจักรเขมรท่ี
ยิ่งใหญ่ (พ.ศ. 1724-1762) 
กัมพูชาในปัจจุบัน พระองค์
นับเป็นความภาคภูมิใจของ
ชาวกัมพูชา เป็นพระโอรส
ของพระเจ้าธรนินทรวรมัน
ที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ.1693-
พ.ศ.1703) และพระนางศรี 
ชยราชจุฑามณี พระองค์ทรง
เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สถาปนา
นครธม นครหลวงแห่งสุดท้าย
ของอาณาจักรเขมรที่เคยยิ่ง
ใหญ่และเจริญรุ่งเรือง
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 อาณาจักรมหานคร (พุทธศตวรรษที่ 11-19): 
อาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรของขอมหรืออาณาจักร
เขมรโบราณเป็นยุคแห่งความยิ่งใหญ่ของขอมสถาปนา
ขึ้นภายหลังอาณาจักรเจนละเสื่อมลงมีศูนย์กลางอยู่
ที่เมืองพระนคร (ปัจจุบันเสียมเรียบ) ขยายอ�านาจ
มายังบริเวณปากแม่น�้าโขง กัมพูชา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลางของไทย และสืบอ�านาจต่อ
จากอาณาจักรเจนละ อาณาจักรนี้นับว่ามีความเจริญ
รุ่งเรืองมาก กษัตริย์ผู้ปกครองคนส�าคัญในอาณาจักร
น้ีที่ปรากฏเด่นๆ มีพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และพระเจ้า 
ชัยวรมันที่  7 ซึ่งมีคุณูปการต่อดินแดนแห่งน้ี 
อย่างมาก ได้รับการยอมรับว่าสร้างอาณาจักรนี้จนยิ่ง
ใหญ่ อาณาจักรมหานครนี้ได้รับอารยธรรมจากอินเดีย มีการปกครองแบบเทวราชา และ
ใช้ระบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา
มหายาน มีศิลปะกรรมการสร้างเทวรูป พุทธรูปและสถาปัตยกรรมปราสาทหินที่ส�าคัญ
คือนครวัด นครธม ส่วนในดินแดนไทย มีศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลเขมรอยู่ทั่วไป เช่น 
ปราสาทหินพิมายท่ีจังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์และพระ
ปรางค์สามยอดท่ีจังหวัดลพบุรี เป็นต้น
 อาณาจักรจามปา (คริสต์ศตวรรษที่ 2-15): อาณาจักรนี้ต้ังอยู่ตอนกลาง
ของเวียดนามในปัจจุบัน ในอดีต มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ 
มีความเจริญรุ่งเรืองช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2-15 จามปา (CHAMPA) เป็นอาณาจักร
ของชาวจาม อาณาจักรนี้ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลของภาคกลางค่อนมาทางภาคใต้ของประเทศ
เวียดนามปัจจุบัน จากจารึกจามสมัยโบราณท�าให้ทราบว่าชนชาติจามเป็นเผ่ามลายู 
(ม.จังหวัดสุภัทรดิศ ดิศกุล ศ., 2543:197) ซ่ึงเป็นชาติพันธุ์ออสโตรนีเซียเช่นเดียวกับ
ชาวชวาในอินโดนีเซีย (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2540: 218) จึงกล่าวว่า ชนชาติ
จามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มลายู-ชวานั่นเองเป็นชาวทะเล ชอบเดินเรือค้าขาย ท�าการประมง
และเป็นโจรสลัด พูดภาษาจาม ซึ่งเขียนด้วยอักษรอินเดียแต่ภาษาวรรณคดีใช้สันสกฤต 
มีวัฒนธรรมคล้ายกับฟูนันซ่ึงได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียเช่นกัน (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 2540:218) อาณาจักรจามปาประกอบด้วยแคว้นส�าคัญ 4 แคว้น คือ 1) 

รัฐนครวัด
ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : โอเดียน
สโตร์, หน้า 27
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แคว้นอมราวดี (ตามช่ือแคว้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย) มีเมืองตราเกียว 
(Tra-kieu) มิเซ็น (Mi-son) และดงเดือง (Dongduong) ในแคว้นกวังนัม (Quang 
Nam) ทางฝั่งทะเลภาคใต้ตอนกลางของประเทศเวียดนามในปัจจุบันเป็นเมืองส�าคัญ
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 เม่ือยุคสมัยของราชวงศ์ถ่ัง (พ.ศ.1161-1450) ขึ้นปกครองแผ่นดินจีนปี พ.ศ.
1611 จามปาใช้นโยบายผูกมิตรแสดงความยอมรับอ�านาจของจีนท�าให้เกิดความสงบ
และการสร้างสรรค์ มีผลงานทางด้านศิลปและสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะ
ในรัชกาลพระเจ้าวิกรันตวรมัน (พ.ศ.1196-ราว พ.ศ.1228)
 การสถาปนาราชวงศ์ใหม่ ย้ายเมืองหลวงใหม่และรับอิทธิพลวัฒนธรรม
ของชวา ต่อมาระหว่างปี พ.ศ.1301-1402 ราชวงศ์ใหม่ของจามปาย้ายศูนย์กลาง
ของอาณาจักรออกจากอมราวดี (กวังนาม) ลงไปต้ังที่ปัณฑุรังคะ (พันรัง) และเกาฐระ  
(นาตรัง) ในเวลานั้นจีนเรียกจามปาว่า ฮวนหว่ัง (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�าให้ศิลปะและวัฒนธรรมแบบชวามีอิทธิพลต่อศิลปะของจาม
ปาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนภัยคุกคามของอาณาจักรจามปานั้นมาจากอาณาจักรเวียดนาน
ของอานัม และการโจมตีจากอาณาจักรมหานครปี พ.ศ.1482 พวกอานัม (เวียดนาม) ตั้ง
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พระจักรพรรดิหลีไถโต๋ (Lý Thái 
Tổ) ค.ศ.1009–ค.ศ.1028 ภายใต้ 
ราชวงศ์หลี หลี กง อ่วน (พ.ศ.
1552-1768) มีอ�านาจในราชส�านัก
ฮวาลือ เมื่อขึ้นครองราชย์ ทรงย้าย
เมืองหลวงไปที่ ทังลอง (ฮานอย) 
ทรงสร้างวัดข้ึน 150 แห่ง ต่อมาท
รงพระนามว่า หลีไถโต๋ 

อาณาจักรไดโคเวียด (อานัมและตังเกี๋ย) ในภายหลังราชวงศ์ถั่ง (พ.ศ.1161-1450) ใน
จีนส้ินอ�านาจลง ขณะเดียวกันนั้น พวกอานัมแผ่ขยายดินแดนและรบพุ่งกับอาณาจักร
จามปาจนมีดินแดนหดสั้นลง ปี พ.ศ.1488 พระเจ้าเชนทรวรมันที่ 2 แห่งอาณาจักร
เขมรก็ยกทัพมาโจมตีจามปาท�าให้จามปาเริ่มเสื่อมลง เนื่องจากมี
สงครามรบพุ่งกับเขมรและอานัมอยู่ตลอดเวลาปี พ.ศ.1522 พวก
อานัมโจมตีและท�าลายเมืองอินทรปุระพร้อมทั้งสังหารกษัตริย์จาม
ลงท�าให้พวกจามต้องสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมืองวิชัย (บินห์ดินห์) 
ช่วงหลังกลับมาเรืองมีอ�านาจแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ อีกครั้ง 
รัชสมัยพระเจ้าเชบองงา พระองค์ขึ้นครองราชย์ปี พ.ศ.1903 
นักประวัติศาสตร์ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
จามปา พระเจ้าเชบองงาเป็นกษัตริย์ที่เก่งกล้าเป็นพิเศษในการ
สงครามตีเมืองต่างๆ ของจามปากลับคืนมาทั้งหมดและรุกเข้าไป
ในดินแดนของพวกอานัมจนเข้าโจมตีถึงเมืองฮานอย พระเจ้า 
เชบองงาสวรรคตในการยุทธ์ทางทะเลปี พ.ศ.1933 และอาณาจักร
จามปาก็ต้องสูญเสียเอกราชแก่พวกอานัม (เวียดนาม) เป็นคร้ัง
สุดท้ายปี พ.ศ.2365 หลังจากรบพุ่งกันมาเป็นเวลาถึง 900 ปี (พระ
ธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2540:221-224) และ (ม. สุภัทรดิศ 
ดิศกุล ศ. 2540: 197) 
 อาณาจักรได๋เวียดและอันนัม: อาณาจักรที่เจริญ
ควบคู่มากับจามปาทางใต้ แต่อาณาจักรนี้ตั้งอยู่ทางเหนือติด
กับจีน เดิมชื่อ "นามเวียด" ต้ังอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ยลุ่มแม่น�้า
แดงสมัยพุทธศตวรรษที่ 4-15 ต่อมา สมัยราชวงศ์โง (พ.ศ.
1482-1511) เวียดนามสามารถแยกตัวเป็นเอกราชจากการเป็น
เมืองขึ้นของจีน เดิมทีอาณาจักรนี้ประกอบด้วยชน 2 เชื้อชาติ คือ 1) ชนชาติเชื้อ
สายได๋ (Dai) ท่ีอพยพจากมณฑลยูนานมาต้ังรกรากอยู่บริเวณลุ่มแม่น�้าแดง 2) ชน 
ชาติเวียด (Viet) ซึ่งเป็นชาวพ้ืนเมือง ต่อมามีการรวม 2 เผ่านี้เข้าด้วยกันเรียกว่า ได๋เวียด 
(Dai Viet) (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ, พม., 2551: 89) อาณาจักรนี้มีการปกครองแบบ 
ราชาธิปไตย (มีกษัตริย์) รวมอ�านาจการปกครอง เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
จีนมากว่า 1,000 ปี มีความพยายามเพื่อแยกเป็นเอกราชไม่ขึ้นตรงต่อจีนตลอดมา ยุค
ภายใต้อิทธิพลของจีน (ราว พ.ศ.300–1481/ก่อน ค.ศ.111-938) ช่วงนี้ราชวงศ์ฮั่นบุก
อาณาจักนามเวียดและผนวกเอาเป็นส่วนหนึ่งของจีนท�าให้เวียดนามอยู่ใต้อิทธิพลของ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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
ตอนใต้ของประเทศเวียดนามในอดีตเป็นที่ต้ังของอาณาจักรจามปา (พุทธศตวรรษที่ 
7–19) (พวกจาม ซึ่งปัจจุบันเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม) ซ่ึง
เป็นเอกราชจากจีนและท่ีส�าคัญได้รับอารยธรรมจากอินเดีย ยุคทองของประวัติศาสตร์
เวียดนาม (พ.ศ.1553-2070/ค.ศ.1010-1527) เกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรนามเวียดตอน
เหนือสามารถยึดพวกจามท�าให้อาณาจักรกว้างขวางโดยเฉพาะสมัยราชวงศ์เล (พ.ศ.
1523-1552) เป็นช่วงที่มีการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างส�าคัญมากมาย มี
การส่งเสริมพุทธศาสนากับลัทธิขงจ้ือกับลัทธิเต๋าและย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีกรุงฮานอย
 อาณาจักรละโว้: อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) โบราณในภาค
กลางของไทยในปัจจุบัน มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน ละโว้เคย
เป็นเมืองส�าคัญหนึ่งสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีแม่น�้าส�าคัญ 3 สายไหลผ่าน
คือ แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าป่าสัก และแม่น�้าลพบุรีท�าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมี
เส้นทางติดต่อกับเมืองในลุ่มแม่น�้าป่าสัก ที่ราบสูงโคราช และเขตติดต่อกับทะเลสาบ
เขมร เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้ละโว้กลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีเศรษฐกิจดี เมื่อเขมรขยายอิทธิพลเข้ามาในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา 
ละโว้กลายเป็นเมืองประเทศราชของเขมร และรับอารยธรรมของเขมรด้วย ด้วย
ความส�าคัญทางเศรษฐิจ สังคม การเมือง อาชีพส�าคัญของชาวละโว้คือการเกษตร  
เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนต่างถ่ิน 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 และประติมากรรมตามความเช่ือในศาสนา 
เช่น พระปรางค์สามยอด ปรางค์แขก เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
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พระปรัชญาปารมิตา  
ชวา ศิลปะศรีวิชัย

ลักษณะเด่นยุคอาณาจักรพุทธศาสนามหายาน-ฮินดู 

 อารยธรรมทางพุทธศาสนามหายานจากอินเดียและจีนท่ีมีต่อภูมิภาคนี้:  
ยุคนี้ พุทธศาสนามหายานจากอินเดียมีอิทธิพลในหลายด้านและภายหลังพุทธศาสนา
ตันตรยานเข้ามามีบทบาทต่อวิถีและเป็นศาสนาหลักของอาณาจักร 
แม้พุทธศาสนาเถรวาทที่รับเข้ามาจากอินเดียยุคเดิมจะมีบทบาทอยู่
ก็ตาม แต่จะมุ่งไปที่คนระดับชาวบ้านที่ยังไม่ใช่นับถือโดยผู้น�าหรือ
ประมุขของประเทศ เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีกครั้งปี พ.ศ.
1957-1974 จึงท�าให้พุทธศาสนาเส่ือมโทรมไปมาก เพราะกษัตริย์
ราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) ของจีนส่งเสริมแต่ลัทธิขงจื้อและ
เต๋า จีนยุคนี้มีนโยบายแห่งรัฐท�าลายวัดวาอารามทางพุทธศาสนา
เก็บเอาทรัพย์สินและคัมภีร์พุทธศาสนาไป หลังจากเวียดนามได้รับ
เอกราชอีกครั้ง สถานการณ์พุทธศาสนาก็ยังไม่ดีข้ึน เพราะกษัตริย์
ราชวงศ์ใหม่ก็ไม่ส่งเสริมพุทธศาสนา พุทธศาสนามหายานเมื่อเข้าสู่
อาเซียนนั้นเริ่มจากอินเดียยุคแรกและยุคต่อมารวมทั้งจีนที่ปกครองเวียดนามเป็นพันปี
ก็น�าพุทธศาสนามหายานแบบจีนเข้ามายังเวียดนาม พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยาน
เข้ามาที่ประเทศอาเซียนยุคโบราณนี้ ทั้งจากอินเดียและจีนเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ 

ประกอบด้วยมหายานจากอินเดีย 3 กระแสหลัก 1) พุทธศาสนามหายานจากอินเดีย
ภาคเหนือสมัยคันธาระ 2) พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานจากภาคใต้ของอินเดียอยู่
ที่รัฐโจฬะ-ทมิฬ 3) พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานจากภาคตะวันออกของอินเดีย 
เบงกอล ส่วนพุทธศาสนามหายานจากจีนประกอบด้วย 2 กระแสหลัก 1) พุทธศาสนา
มหายานจากจีนยุคแรกเร่ิมน�าโดยท่านเมียวโป 2) พุทธศาสนามหายานจากจีนยุคหลัง

ยุคนิกายเธียร/ธยาน/ฉานจากจีนเป็น 3 ระยะนิกาย

 กระแสพุทธศาสนามหายานจากอินเดียและจีน เริ่มเข้ามาเจริญรุ ่งเรือง 

และสลายตัวในสุวรรณภูมิโบราณเป็นระยะเวลากว่าพันปี ในสุวรรณภูมิ มหายาน
เข้ามาก่อนเป็นลักษณะนิกายผสมตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 8-12 จากนั้นต้ังแต่ 12-18 
เป็นพุทธตันตรยาน สืบเนื่องมาจากกษัตริย์รับนับถือเป็นศาสนาของทางการ ศาสนา
นั้นล้วนได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย 
 ยุคแรก ในพุทธศตวรรษที่ 5 ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียปัจจุบัน 
ปากีสถานและอาฟกานิสถาน เรียกว่า คันธาระ เริ่มปรากฏมีการสนับสนุนนิกาย
ใหม่ โดยการสนับสนุนอุปถัมภ์การท�าสังคายนาทางฝ่ายมหายานปี พ.ศ.500 กว่า  
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พระมหากษัตริย์ส่งสมณะทูตเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคสมัยนี้ พระองค์
ส่งไปยังดินแดนทางทิศอาคเนย์ซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นสุมาตราและชวา ท่าน 
คุณวรมันอยู่ในนิกายมูลสรวาสติวาทได้เดินทางมาเกาะชวาและแปลคัมภีร์จากนิกาย 
มูลสารวสติวาท ปี ค.ศ.421 มหายานเจริญรุ่งเรืองทางตอนเหนือของอินเดียนั้นมีการ
ท�าสังคายนาของนิกายสรวาสติวาท ซ่ึงเป็นนิกายที่ใช้ภาษาสันสกฤตในการจารึกหลัก
ธรรมวินัยและมีพระไตรปิฎกเป็นของตนเอง โดยมีกษัตริย์ส�าคัญพระเจ้ากนิษกะแห่ง
ราชวงศ์กุษาณะ (230 ก่อนคริสต์ศักราช-พ.ศ.763/ค.ศ.220 เป็นเวลา 450 ปี) ทาง
อินเดียตอนเหนือ พระองค์ให้การอุปถัมภ์พุทธศาสนา 
 ยุคที่ 2 พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานจากภาคใต้ของอินเดีย อันธระ ปัลลวะ 
และโจฬะ ขณะท่ีราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) ก�าลังจะเสื่อมลง 
พระวัชรโพธิ์น�าคณะสงฆ์เดินทางจากอินเดียใต้เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดน 
สุวรณภูมิและสุวรรณทวีปตั้งแต่ปี พ.ศ.1260-1284 แล้วเดินทางไปเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในจีนต่อไป จากหลักฐานท่ีปรากฏ การบันทึกของสมณะอี้จิงที่เดินทาง
จากจีนเพื่อไปจารึกและศึกษาที่อินเดียนั้น แวะพักที่นั้น บันทึกไว้ว่า พุทธศาสนาม ี
ความเจริญรุ ่งเรือง มีการศึกษาของพระสงฆ์ มีพระมหากษัตริย์ให้การอุปถัมภ์ 
นอกจากนี้ ยังมีศาสนสถานปรากฏในหลายแห่งท่ีเป็นหลักฐานยืนยันว่า พุทธศาสนา
เคยเจริญรุ่งเรือง ณ ดินแดนแห่งน้ี อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานส่งต่อไปยังดิน
แดนต่างๆ บนพื้นแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อาณาจักรมหานคร 
เป็นต้น และยุคต่อมาพุทธศาสนาในอินเดียใต้อยู่ท่ีรัฐโจฬะ-ทมิฬและลังกาอนุราธปุระ  
มีหลักฐานความสัมพันธ์เมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอินเดียใต้ร่องรอยที่เป็นหลัก
ฐานสมัยพระเจ้าราชราชาแห่งอาณาจักรโจฬะก�าลังเรืองอ�านาจ (ค.ศ.985-1014) นั้น 
พระองค์ทรงให้สร้างวัดข้ึนช่ือ สิริไศเรนทรจุฬามณีวิหาร ณ เมืองท่า นาคปัฏฏนัม 
ในการสร้างพุทธสถานนี้ กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรามีส่วน
สนับสนุน จากหลักฐานแผ่นทองแดงที่กษัตริย์ศรีวิชัยพระองค์นี้มอบให้ในการช่วย
สร้างวัดฝังอยู่ในดินและปัจจุบันย้ายไปเก็บไว้ท่ีพิพิธภันฑ์ลีเด็น (Leiden Museum)  
(พระธัมมรัตนเถระ แปลและเรียบเรียงโดยพระครูปลัดสัมพิพัฑฒญาณาจารย์, 
2521:32) ในวรรณคดีช้ันสูงของทมิฬ เรื่องมณีเมขไล ประพันธ์โดยสีธไล สาตตนาร์ 
(Sidhalai Sattanar) กล่าวถึงตัวเองนางมณีเมขลาเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองชวา 
(Java) หลังจากกลับมาจากชวาแล้วก็เดินทางไป ท่ีเมืองวัญจีและศึกษาศาสนาต่างๆ 
กับคณาจารย์ฝ่ายพุทธศาสนา จนตัดสินใจบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาจนตลอดชีวิต  
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(พระธัมมรัตนเถระ แปลและเรียบเรียงโดยพระครูปลัดสัมพิพัฑฒญาณาจารย์, 2521:85) 
พุทธศาสนาจากอินเดียใต้ไปยังดินแดนสุวรรณภูมิโบราณยุคนี้คือ พระธรรมปาละ  
พระโพธิธรรม และท่านอ่ืนๆ
 ยุคที่ 3 อิทธิพลพุทธศาสนามหายานแบบตันตรยานจากอินเดียภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือรับโดยตรง หลังจากพุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองในอินเดีย 
นับเวลากว่า 500 ปี ต่อจากพุทธศาสนาเถรวาทหีนยานซ่ึงเส่ือมสลายไปไม่ใช่กระแส
หลักอีกต่อไปนับเป็นเวลา 1,000 ปีในประเทศอินเดียครั้งนั้นเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 11 เป็นต้นไป พุทธศาสนานิกายตันตรยานเริ่มปรากฏเข้ามามีบทบาทต่อวิถีคิด 
ค�าสอน แม้แต่สถาปัตยกรรม ศิลปะท่ีถ่ายทอดออกมาในแนวคิด ความเชื่อ ค�าสอน
ของตันตรยานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกษัตริย์ผู้ปกครองให้การอุปถัมภ์บ�ารุงเป็นอย่างดี ใน
หลายราชการได้รับการอุปถัมภ์และการศึกษาเล่าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา ท�าให้
พุทธศาสนาดั้งเดิม หีนยาน และมหายาน ลดรัศมี ตันตรยานเข้ามาพม่าสมัยพระเจ้า
อนุรุทธ์/อโนรธา (พุทธศตวรรษ ท่ี 15) หรือก่อนหน้านั้น บุคคลส�าคัญที่ส่งต่อพุทธ
ศาสนาจากอินเดียไปยังสุวรรณภูมิโดยเฉพาะที่เกาะสุมาตราคือท่านอติษะ 
  จากนั้นเริ่มมีกระแสการหลั่งไหของผู้สนใจจากท่ีต่างๆ ไปศึกษาเล่าเรียน
ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาและอีกหลายมหาวิทยาลัย ดังเช่นที่ พระเจ้าศรีธรรมปาละ
ปกครองราชอาณาจักรเขตนี้จนถึงปี พ.ศ.1353 เสด็จสวรรคต ยุคนี้พุทธศาสนาปฏิรูป
ตัวเองเข้ากับศาสนาฮินดูอย่างหนักโดยรับเอาลัทธิตันตระเข้ามาใช้เรียกว่า พุทธตันตระ 
พุทธศาสนาจึงเปลี่ยนไปจากเดิมมากปี พ.ศ.1358 พระเจ้าเทวปาละ (Devapala) 
ปกครองอาณาจักรมคธและเบงกอลต่อมา พระองค์เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดสร้างวัด

รูปประติมากรรมพระพุทธปฏิมากรนาคปรกที่ขุดพบที่ปราสาทบันทายกุฎี
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หลายแห่งขึ้นในมคธและเบงกอล สมัยนี้พระเจ้าพาลบุตรเทวะ (Balaputradeva) 
กษัตริย์ราชวงศ์ไศเรนท์ (พ.ศ.1202 (ราวพุทธศตวรรษที่ 13)-พ.ศ.1940) (แห่งเกาะ
สุมาตรา อินโดนีเซีย) ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นข้างมหาวิทยาลัยนาลันทาเพ่ือเป็นที่พัก
สงฆ์ชาวสุมาตราท่ีมาศึกษาท่ีนาลันทา ประทานที่ดินห้าต�าบลในแคว้นมคธเพื่อบ�ารุง
พระภิกษุที่ท�าหน้าที่คัดลอก พระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาให้ ต่อมาพระเจ้าเทวปาละ
ทรงแต่งต้ังพระอาจารย์วีรเทพ (Viradeva) ผู้เป็นบุตรของอ�ามาตย์ เมืองนครหาร 
(ปัจจุบันอยู่ในเขตปากีสถาน) เป็นองค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทาองค์ต่อมา ทั้ง
มีการน�าพุทธศาสนาดังกล่าวเข้าไปยังดินแดนแถบอื่นๆ ร่วมทั้งเข้าสู่อินโดนีเซีย หรือ
อาณาจักรชวาโบราณ อิทธิพลของพุทธศาสนาตันตระยังมีปรากฏในดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่ในอาณาจักรพม่าโบราณซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศอินเดีย แคว้นเบงกอลซึ่งเป็น
จุดก�าเนิดของตันตรยาน อาณาจักรของชนชาติปยูและชนชาติพุกาม บรรพบุรุษของ
พม่าปัจจุบันเคยมีอิทธิพลของพุทธศาสนาตันตรยานเข้ามายุคสมัยพระเจ้าอโนรธามัง
ช่อ ต้นสมัยแห่งพุกาม แต่เนื่องจากพระองค์ไม่ทรงปลามปลื้มนักจึงเปลี่ยนไปรับพุทธ
ศาสนาแบบมอญจนพัฒนาเป็นพุทธศาสนาของชาวพุกามเองและภายหลังได้รับเอา
พุทธศาสนายุคลังกาวงศ์เข้ามาเป็นพุทธศาสนากระแสหลักจนส้ินสุดอาณาจักรของ
พระองค์ ยุคน้ีพุทธศาสนาตันตรยานเจริญรุ่งเรืองผ่านการศึกษาการอุปถัมภ์ วิถีผู้คน 
ถ่ายทอดในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงของโลก คือ มหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรมพุทโธ ซ่ึงเป็น
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแบบตันตรยาน มีแนวคิด ความเช่ือ ปรากฏอยู่ นอกจาก
นี้ มีคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีปรากฏเป็นหลักฐานในภาษาชวา คือคัมภีร์สังหยังกามา
หานิกัน (Sang hyang Kamahaanikan) และ คัมภีร์กามาหายานันมันตรานายา 
(Kamahayanan Mantranaya) ซึ่งได้รับการแปลมาจากคัมภีร์ Lalitavistara Sutra 
ในภาษาสันสกฤตที่สะท้อนอิทธิพลของพุทธศาสนาวัชรยาน นิกายตันตระในแผ่นดิน
อินโดนีเซียในอดีตด้วยเช่นกัน ดังนั้น คัมภีร์ท้ัง 2 จึงถือเป็นวรรณคดีทางพุทธศาสนา
นิกายตันตระท่ีเก่าแก่ในภาษาชวาท่ีประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน

พุทธศาสนามหายานจากอินเดีย-จีนเข้าสู ่เวียดนาม 
 เวียดนามครั้งอดีตมีอาณาจักรนามเวียด/ได๋เวียดได้รับอิทธิพลจากจีน โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาเดิมที่รับมาจากอินเดียยุคภายใต้อิทธิพลจีน และต่อมารับพุทธศาสนานิกาย
เซน/เธียนที่มีพัฒนาการในจีนแล้วเข้ามามีบทบาทต่อประชาชนชาวเวียดนามท�าให้
อารยธรรมจีนมีอิทธิพลมากกว่าอารยธรรมอินเดีย แม้พุทธศาสนาจะก�าเนิดที่อินเดีย 
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แต่เม่ือเข้าไปในจีนก็ส่งต่อมายังดินแดนรอบข้างทั้งเกาหลีและญ่ีปุ่น
รวมทั้ง เวียดนามโบราณด้วย ล้วนรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาแบบ
จีนเป็นส่วนมาก แต่ทางภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบัน
คืออาณาจักรจามปายังคงรับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะ
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมหายาน เหมือนดินแดนใกล้เคียง
อย่างอาณาจักรฟูนัน เจนละ และมหานคร พัฒนาการพุทธศาสนา
มหายานจากจีนสู่เวียดนาม ประกอบด้วย พุทธศาสนาจากอินเดีย 
และพุทธศาสนาจากจีน

 พุทธศาสนาในเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรง: 
พุทธศาสนามหายานยุคแรกเร่ิมมีบุคคลส�าคัญในยุคน้ี เช่น พระภิกษุ
มหาชีวกะ พระภิกษุขวองตังหอย (Khuong Tang Hoi) พระภิกษุ
ฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) พระภิกษุเมียวโป เข้ามาประกาศ
พุทธศาสนาแต่ยังมีอิทธิพลของอินเดีย พุทธศาสนามหายานจากจีน
สู่เวียดนามคร้ังเริ่มแรกหลังจากพุทธศาสนามหายานเจริญในอินเดีย
จนแผ่ขยายไปสู่ประเทศจีนแล้ว พุทธศาสนาเข้าไปยังประเทศจีนใน
หลายกระแส และผู้น�าทางบ้านเมืองยกพุทธศาสนามหายานและพัฒนาการเป็นพุทธ
ศาสนามหายานแบบจีน เจริญรุ่งเรืองจากสมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763) ราชวงศ์
สุย (พ.ศ.1124-1160) และราชวงศ์ถ่ัง (พ.ศ.1161-1449) นับเป็นช่วงเวลาที่เจริญ
ที่สุด ก่อนสมัยหลังต่อมาค่อยเส่ือมลงอันเน่ืองมาจากภัยทางบ้านเมือง พุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองในแต่ละราชวงศ์ของจีนจนกระทั่งขยายอิทธิพลไปยังดินแดนใกล้เคียง
จากจีนแผ่นดินใหญ่ไป มองโกเลีย เกาหลี เกาะญี่ปุ่น และเวียดนามทางภาคเหนือ 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาณาจักรนามเวียดซ่ึงเคยเป็นเมืองขึ้นของจีน พุทธศาสนาท่ีเจริญ
ในจีนแล้วยังมีอิทธิพลมาถึงอาเซียนโดยเฉพาะอิทธิพลของรัฐที่อยู่เหนือและใช้เป็น
เครื่องมือในการขยายดินแดนของจักรวรรดิกว้างใหญ่เข้าไปสู่เวียดนาม จนกระท่ัง
พุทธศาสนามหายานแบบจีนมีอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียน ต่อมาพุทธศาสนามหายาน
เข้ามาพร้อมชนชาติจีนท่ีต้องอพยพหนีความอดอยาก เศรษฐกิจตกต�่าเข้ามายังแผ่น
ดินอาเซียน โดยตั้งรกรากอยู่ในอาเซียนพร้อมน�าพุทธศาสนามหายานแบบจีนเข้า
มาด้วยในหลายประเทศท่ีคนจีนเข้าไปอาศัยอยู่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พุทธศาสนาเข้าไปมีอิทธิพลในวิถีชีวิตผสมผสานกับศาสนา
พื้นถิ่นของจีน ขงจื้อ และเต๋า ผู้คนนับถือไปพร้อมๆ กัน ยากที่จะแยกออก พุทธศาสนา

พระเทริดขนนก กรุ ลพบุรี  
เป็นหลักฐานส�าคัญแสดงให้
เห็นว่ายุคดังกล่าวมีพระจีน
เดินทางมาที่ลพบุรี เป็นแขก
ของพระเจ้าแผ่นดิน  ซ่ึงยุค
นั้นพุทธศาสนาของขอมเป็น
แบบมหายาน  เมื่อมีการสร้าง
พระพุทธรูปและพระพิมพ์จึง
มักสร้างหมวกพระจีนใส่ไว้ด้วย



138
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เข้าสู ่เวียดนามต้ังแต่สมัยที่จีนมีอิทธิพล การเมืองเหนือดินแดนเวียดนามอยู่ท�าให้
อารยธรรมจีนรวมท้ังพุทธศาสนามหายานแบบจีนมีอิทธิพลเหนือเวียดนามเช่นกัน ครั้ง
นั้น เวียดนามทางตอนใต้เป็นท่ีต้ังอาณาจักรจามปา (Champa Kingdom) ราวปี พ.ศ.

950 การรับพุทธศาสนาและอารยธรรมอื่นๆ จากมาจากอินเดียเป็น 
กระแสหลัก สมัยจักรพรรดิทุกฟานเริ่มมีการรับอารยธรรมอินเดีย
เข้ามาพระสงฆ์อินเดียน�าโดยพระวีนีตรุจิ (Vinitaruchi) เดินทาง
มาจาริกยังเวียดนามโดยทางเรือสินค้าและเดินทางผ่านมาจากทาง
จีน มีการน�าเอาศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธแบบมหายานเข้ามายัง
เวียดนามด้วย 

 พุทธศาสนาในเวียดนามได้รับอิทธิพลจากมหายานจีนโดยตรง: พุทธ
ศาสนามหายานจากจีนยุคหลัง ยุคนิกายเธียร/ธยาน/ฉาน จากจีนเป็น 3 
ระยะนิกาย ระยะที่ 1 มหายาน-นิกายธยานนิกายแรก มีพระภิกษุไตนิดะรุจิ 
(Tynida Ruchi)/วินีตรุจิ ภิกษุที่ก่อต้ังนิกายขึ้น ชาวพื้นเมืองในอินเดียใต้  
ต่อมา มีนิกายธยานะท่ี 2 ป ี พ.ศ.1363 พระโวโงนทอง 
(Ven. Vo Ngon Thong) เดินทางมาประกาศพุทธธรรม

ในเวียดนาม เกิดในสกุลตรินห์ (Trinh) ในมณฑลกวางโจว (Kwangchou) 
มีศิษย ์ที่สืบทอดกันต ่อมา ได ้แก ่  จัมทัม ชาวพื้นบ ้านเมียนดู จังหวัด 
บักนิน มีพระสงฆ์ท่ีมีช่ือทางพุทธศาสนาว่า ลับดุก (Lap Duc) พระเทียวหอย (Ven. 
Thieu Hoi) และพระเหวินฟง (Ven. Ven Phong) ต่อมาเกิดนิกายธยานะที่ 3 สมัย
พระเจ้าไหลทันต๋อง (Ly Than Tong) โอรสพระเจ้าไหลไทต๋อง (Ly Thai Tong) 
จับเชลยศึกได้มากมายในคราวที่พระองค์ท�าสงครามกับแคว้นเชียมทันห์ (Chiem 
Thanh) ได้จับเฉลยพระภิกษุมาด้วย ได้แก่ เถาดวง ซึ่งเป็นผู้ก�าเนิดนิกายธยานที่ 
3 เถาดวงสอนอยู่ท่ีวัดไขควอก (Khai Quoc Pagoda) (ปัจจุบันเรียกว่า ตรันควอก 
(Tran Quoc) อยู่ในฮานอย) ภิกษุที่ทรงคุณวุฒิมากมาย-ท่านเวียนเฉียว (Vien Chieu) 
และพระโงอัน (Ngo An) ได้เขียนบทความเก่ียวกับเร่ืองธยานะท่ีมีค่าไว้มากมาย แต่
สมัยราชวงศ์ไลมีพระเป็นจ�านวนมาก เช่น พระเกียวหวง (Giao Hoang) ท่านได
เดี๋ยน (Dai Dien) ด่านเดาหันห์ (Dao Hanh) และท่านมินห์ของ (Minh Khong) 
หันความสนใจหนักไปในทางอภินิหาร ต่อมาสมัยตรัน พระเจ้าตรันนันต๋อง (Tran 
Nhan Tong) สละราชบัลลังก์ให้โอรสแล้วพระองค์เสด็จไปยังภูเขาเยี่ยนตู ๋ และ
ทรงผนวชที่น่ัน พระองค์ทรงเป็นศิษย์ของท่านติวตรุงเต๋ียนสุ (Tue Trung Thyen 

สังฆราชวัน ฮันห์ (Van 
Hanh) ผู้สืบทอด ที่ 12  ของ
นิกายเซนปฐมนิกายท่าน 
วินีตรุจิ ท่านมรณภาพ ปี ค.ศ.
1018 นิกายเซนที่สืบต่อจาก
ปฐมนิกายเซนในเวียดนาม 
มีทั้งหมด 19 ผู้สืบทอดและ
มีสังฆราช 29 องค์
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Su) แห่งนิกายโวโงนทอง (Vo Ngon Thong Sect) ต่อมา ต้ังอนุนิกายของนิกาย
นี้ขึ้นเรียกว่า ตรุกแลม (Truc Lam)/นิกายเวฬุวัน สมัยราชวงศ์ตรันนี้ นิกายเธียร/
ธยาน/ธฺยานเจริญรุ่งเรืองมาก มีประชาชนมาเข้าวัดมากมาย และทุกๆ หมู่บ้านจะมี
วัดประจ�าหมู่บ้านวัดหน่ึง พระบรมวงศานุวงศ์ผนวชเป็นพระ
ภิกษุเป็นจ�านวนมากด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเท่าที่ปรากฏ
พุทธศาสนาในเวียดนามในตอนนี้จะเป็นไปในรูปนิกายธยาน
แต่สืบสายมาจากนิกายตินห์โตตอง (Tinh Do Tong Sect) 
โดยเหตุที่นิกายนี้หนักไปในทางปฏิบัติมากกว่าที่จะศึกษาใน
ด้านปริยัติ ประชาชนส่วนมากก็ยังเชื่องมงายอยู่ในไสยศาสตร์
เวทมนต์คาถาซึ่งเท่ากับเป็นการบ่ันทอนความเชื่อถือในเนื้อแท้
ของพุทธศาสนาลงไปในตัว 

 องค์กรภาครัฐและทางพุทธศาสนามีพื้นฐานจาก

พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยาน พุทธศาสนามหายานยุคน้ี

กลายเป็นศาสนาทางการของรัฐ ลักษณะเด่นยุคสุวรรณภูมิ
โบราณของอาณาจักรพุทธมหายานและฮินดู คือ อิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย-จีน กษัตริย์ใช้พุทธศาสนาสร้างความยิ่งใหญ่
ภายในรัฐ ยุคนี้กษัตริย์ในราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองรับเอาพุทธ
ศาสนามหายานมาเป็นศาสนาแห่งรัฐ มีการให้ความอุปถัม
บ�ารุงการศึกษาเล่าเรียน นักประวัติศาสตร์มีทัศนะว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (Jaya-
varman II) ผู้สถาปนาอาณาจักรขอมโบราณมีเชื้อสายวงศ์กษัตริย์แห่งฟูนันด้วยมาจาก 
ราชส�านักแห่งไศเลนทร์ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 เมื่อประมาณปี พ.ศ.1333/
ค.ศ.790 และประกาศอาณาจักรขอมเป็นอิสระจากไศเลนทร์ปี พ.ศ.1345/ค.ศ.802  
ต่อมา กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 9 (ราว พ.ศ.1400) ขณะที่ราชวงศ์มาตารามเข้าครอง
ดินแดนของไศเลนทร์ในชวา กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์นี้ก็ไปเป็นใหญ่ครองอาณาจักร 
ศรีวิชัยในสุมาตรา โดยมีอ�านาจครองแหลมมลายูส่วนใหญ่ด้วย จนกระทั่งศรีวิชัย 
ที่ราชวงศ์ไศเลนทร์ไปปกครองนั้น เสื่อมลงไปในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในเวียดนาม
สมัยราชวงศ์หลี/ไล (พ.ศ.1553-1768) พุทธศาสนาเจริญรุ ่งเรืองที่สุด พระเจ้า 
ไลทันต๋องประดิษฐานนิกายเธียร/ธยาน/ฉานเป็นครั้งที่ 3 ก่อนหน้านั้นนิกาย 
เธียร/ธยานมีพัฒนการมาครั้งท่ี 1 และที่ 2 ก่อนแล้ว
 คติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีอิทธิพลต่ออาณาจักรขอมมาช้า

สมัยตรัน พระเจ้าตรันนันต๋อง (Tran 
Nhan Tong) สละราชบัลลังก์ให้
โอรสแล้วพระองค์เสด็จไปยังภูเขา
เยี่ยนตู๋ และทรงผนวชที่นั่น พระองค์
ทรงเป็นศิษย์ของท่านติวตรุงเตี๋ยน
สุ (Tue Trung Thyen Su) แห่ง
นิกายโวโงนทอง (Vo Ngon Thong 
Sect) ต่อมาตั้งอนุนิกายของนิกาย
น้ีข้ึนเรียกว่า ตรุกลัน (Truc Lan)/
นิกายเวฬุวัน
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นาน ท้ังในเรื่องของศาสนา การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนพิธีกรรมพิธีการต่างๆ ควบคู่ไปกับพุทธศาสนามหายานที่
เข้ามาสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อาณาจักรทั้งหลายดังกล่าว
ล้วนมีศาสนาพุทธมหายานและฮินดูข้ึนเป็นศาสนาแห่งรัฐ กษัตริย์
พระองค์ใดนับถือพุทธศาสนาก็ถือว่า พุทธศาสนาเป็นทางการของ
สมัยนั้น กษัตริย์องค์ใดนับถือพราหมณ์-ฮินดูก็จะรับนับเอาศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาของรัฐ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจน
กระทั่งศาสนาพุทธเถรวาทลังกาวงศ์เข้ามามีบทบาทและกลายเป็น
ศาสนาแห่งรัฐและศาสนาของประชาชนยุคต่อมา ในเวียดนามมีการ
จัดตั้งและจัดระเบียบองค์กรสงฆ์ให้เป็นฐานันดรศักดิ์ระบบหนึ่งของ
รัฐ

 รัฐใช้พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานเป็นเครื่องมือการ

ปกครอง ศาสนาและการเมืองแยกกันไม่ออกต่างพึ่งพาอาศัยกันทุก
ยุคทุกสมัย กษัตริย์สมัยอาณาจักรมหายาน-ฮินดูล้วนใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือหรือนโยบายในการปกครอง ดังในคริสต์ศตวรรษที่ 12 พระ
เจ้าชัยวรมันท่ี 7 เลื่อมใสในพุทธศาสนามหายานและหลักการของ
พระโพธิสัตว์ ทรงพิจารณาว่า ความทุกข์ที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนา
มิได้หมายเพียงความทุกข์ทางใจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมความทุกข์
ทางกายอีกด้วย พระองค์จึงทรงเร่งสร้างถนนหนทาง วัด ที่พักคนเดิน
ทาง สระน�้า และโรงพยาบาล (โรคยาศาลา) เพื่อขจัดความทุกข์ของ
ประชาชน นับว่าพระองค์ทรงเป็นนักปฏิวัติสังคม ผู้ทรงน�าหลักการ 
"ธรรมราชา/พุทธราชา" ในพุทธศาสนามาใช้แทน "เทวราชา" ตามคติ
ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูปี พ.ศ.1729/ค.ศ.1186 พระเจ้า
ชัยวรมันท่ี 7 ทรงสร้าง "ปราสาทตาพรหม" เพ่ือเป็นที่ประดิษฐาน
ภาพสลักศิลาของพระมารดา (พระนางศรีชัยราชจุฑามณี) ในรูปของ 
"พระโพธิสัตว์ปรัชญาปารมิตา" อันเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและ 

"ปราสาทชัยศรี" เพื่อเป็นที่ประดิษฐานภาพสลักศิลาของพระบิดา (พระเจ้าธรณัน
ทรวรมัน) ในรูปของ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุณา ตาม
คติความเช่ือของพุทธศาสนามหายาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายวัชรยาน) ท่ีว่า "การ
สมรสระหว่างปัญญากับกรุณาท�าให้เกิดการตรัสรู้" นับต้ังแต่สมัยของพระองค์เป็นต้น

ตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 10-
14 แสดงถึงอิสรภาพของ
ชาติเวียดนามและความ
เจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา
เวียดนาม ระหว่าง 4 ราชวงศ์ 
ประกอบด้วย ราชวงศ์ดินห์ 
(Dinh:968-980 or 981); 
ราชวงศ์เลต้น (the former 
Le:980-1009) ราชวงศ์ลี 
(Ly:1009 or 1010-1225) 
และราชวงศ์ตรัน (Tran: 1225- 
1400) พุทธศาสนามีบทบาท
ส�าคัญในสังคมเวียดนามเวลา
นั้นไม่เฉพาะการเผยแผ่พุทธ
ธรรมแต่ยังเสริมสร้างอ�านาจ
รัฐด้วยการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง สังคม วัฒนธรรม ท�าให้
เกิดการสร้างวัดวาอาราม สถูป
เจดีย์เป็นจ�านวนมากมากทั่ว
ประเทศ ที่มีชื่อเสียงมากสุด 
คือ เจดีย์เสาเดียว เดียน ฮู 
ที่เมืองฮา นอย เมืองหลวง
เวียดนามปัจจุบัน 



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

141

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

มา อาณาจักรกัมพูชากลายมาเป็นอาณาจักรพุทธศาสนาโดยแท้ ในเวียดนามระหว่างปี 
พ.ศ.1482-1956 ยุคเอกราชจากจีน พุทธศาสนาเจิรญรุ่งเรือง แม้แรกๆ จะมีการแย่ง
ชิงอ�านาจกันภายใน 30 ปี ท�าให้พุทธศาสนาขาดการสนับสนุน ปึ พ.ศ.1511-1522 
รัฐจัดตั้งองค์การปกครองคณะสงฆ์ข้ึนโดยรวมเอาคณะนักบวชเต๋า
กับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเข้าในระบบฐานันดรศักดิ์ สมัยหลี/ไล 
(พ.ศ.1553-1768) เป็นเวลาราว 215 ปี พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อ
การเมืองการปกครองและสังคมมาก ที่ปรึกษาราชการในบางสมัย
เป็นพระสงฆ์ จักรพรรดิราชวงศ์หลีช่วงหลังสร้างวัดขนาดใหญ่ขึ้น
หลายแห่ง และสละราชสมบัติออกผนวช เป็นสาเหตุให้การบริหาร
ราชการเริ่มตกอยู่ในอ�านาจของเครือญาติพระชายามาจากตระกูล
ที่มั่งค่ังในหัวเมือง ผู้ปกครององค์สุดท้ายเป็นเด็กหญิงที่ได้รับการ
ตั้งเป็นจักรพรรดินี พระนามว่า หลีเจ่ียว การบริหารราชการตกอยู่
ในอ�านาจของญาติวงศ์พระชนนีซึ่งเป็นขุนศึกมีกองก�าลังทหารอยู่
ในมือ เช่น เจิ่นถูโดะ ซึ่งก่อรัฐประหารยึดอ�านาจจากราชวงศ์หลีใน
ที่สุด คราใดบ้านเมืองเกิดสงคราม เรื่องทางศาสนาก็หยุดชะงักลง 
แต่คราใดบ้านเมืองสงบสุขพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีก 
 การสื่อสารด้านพุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานผ่านความโดดเด่นทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสนาท่ีโอ่อ่าย่ิงใหญ่: หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ มหาเดีย์บูโร
โบดูร์/บรมพุทโธ อังกอร์ทม อังกอร์วัด ตาพรหม ยุคนี้ลักษณะความส�าคัญคือความ
โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมทางศาสนา ท้ังของพุทธศาสนามหายาน-มันตรยาน และ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน คือ มีการสร้าง มหาเจดีย์บูโรโบดูร์/
บรมพุทโธ และปรัมพนัน (prahmanan) มหายานรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้าย นับต้ังแต่พระ
เจ้าชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ.1724-1748) กษัตริย์นักก่อสร้างมหาราชองค์สุดท้ายของกัมพูชา 
แสดงอ�านาจของเขมรให้ถึงจุดสว่างโพลงอีกเป็นวาระสุดท้าย พระองค์เป็นมหายาน
พุทธมามกะที่เคร่งครัด ทรงเล่ือมใสในพระพุทธไภษัชยคุรุเจ้ายิ่ง โปรดให้สร้างพระ
ปฏิมาโลหะขนาดเล็กเป็นจ�านวนมาก อุทิศบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ซึ่งต่อมาเรียก
กันในพวกนักนิยมพระเคร่ืองในเมืองไทยว่า "กริ่งพระปทุม" ทรงสร้างพระพุทธปฏิมา 
"ชยพุทธมหานาถ" พระราชทานไปประดิษฐานบูชาตามหัวเมือง 23 แห่ง ทรงสร้าง
ปราสาทพระขรรค์ประดิษฐานพระปฏิมาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงสร้างปราสาท
ตาพรหมประดิษฐานพระปฏิมาพระปรัชญาปารมิตาโพธิสัตว์ และทรงสร้างปราสาทบาย

พระพุทธรูปนาคปรกทรง
เคร่ือง ศิลปะแบบนครวัด 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เอเชีย (Asian Art Museum)
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์เอง โปรดให้สร้าง "อโรคยาศาลา" ทั่วพระราช
อาณาจักรถึง 102 แห่ง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ฟื้นฟูพุทธศาสนามหายานในคาบสมุทร
นี้ขนานใหญ่ อาณาจักรขอมนับถือทั้งพุทธศาสนามหายาน และเถรวาทซึ่งรับมาจาก

อาณาจักรทวารวดี งานที่ส�าคัญของพระองค์ก็คือการสร้าง "นครธม" 
ซึ่งมี "วิหารบายน" เป็นศูนย์กลางตามคติความเช่ือของพุทธศาสนา
มหายาน

 การเร่ิมพุทธศาสนาศึกษาผ่านอิทธิพลด้านภาษาสันสกฤต

ท่ีมีต่ออาณาจักร: ภาษาสันสฤตเป็นอารยธรรมด้านวัฒนธรรมภาษา
ที่รับมาจากอินเดีย แม้จะมีภาษาขอมแต่ในบันทึก จารึก ถาวรวัตถุ 
อารามใหญ่ เทวาลัย โบราณคดี หลักฐานจารีกในชวา เป็นจารึกหิน
เป็นภาษาสันสกฤต พบที่ฝั่งทางเหนือของชวาตะวันตกและชายฝั่งทาง
ตะวันออกบนเกาะบอร์เนียว ยุคแรกๆ นั้นคนชั้นสูงในราชส�านักนับถือ
ศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาแบบมหายานสลับกันส่งผลที่จะต้อง

ใช้ภาษาราชการ ภาษาสันสกฤต การใช้ชื่อแบบอินเดีย ดังที่ปรากฏในชื่อของกษัตริย์
หลายพระองค์ในหลายอาณาจักร แม้แต่ชื่ออาณาจักรเองก็มีอิทธิพลภาษาสันสกฤต
แทรกอยู่ เช่น พระเจ้าชัยวรมัน อาณาจักรมหานคร หรือ อาณาจักรศรีวิชัย ล้วนแล้ว
แต่เป็นภาษาสันสกฤตทั้งนั้น เนื่องมาจากการผสมผสานศาสนาพื้นถิ่นกับศาสนากระแส
หลัก พวกพราหมณ์มักจะติดตามพร้อมกับการอพยพไปยังประเทศต่างๆ ส�าหรับคน
ชั้นสูงยังมีการนับถือศาสนาที่มาจากอินเดีย แต่คนพื้นถิ่นเดิมยังนับถือฝีสางเทวดา 
ประชาชนสร้างศาลพระภูมิบริเวณบ้านแทบทุกด้าน การนับถือผีสางเทวดาแบบนี้อาจ
สืบเน่ืองมาจากการนับถือเทวดาของอินเดีย แต่การปรับใหม่ให้เหมาะกับท้องถิ่นนิยม 
พระศิวะได้รับการยกย่องให้เป็นสิขเรศวร และพระกฤษณะได้รับการยกย่องให้เป็นศรี
จัมเปศวรซึ่งเป็นเทพเจ้าท่ีพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ให้การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ส่วน
พวกพราหมณ์ท�าให้เทพประจ�าถิ่นกลายเป็นเทพเจ้าฮินดู อนุชนรุ่นหลังที่สืบสายมา
จากพราหมณ์ซึ่งเป็นคนรุ่นก่อนต่างยังคงรักษาภาษาอินเดียไว้ และมีความพยายามตั้ง
ชื่อสถานที่ส�าคัญต่างเป็นแบบอินเดียหมด ภาษาสันสกฤตกลายเป็นภาษาราชการและ
ภาษาศาสนา มีการฟื้นและยึดระบบอาศรมและวรรณะ นอกจากนี้ ชาวพื้นเมืองได้รับ
การส่งเสริมเข้าสู่วรรณะสูง ด้วยการกล่าวถึงการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฟูนันกับ
พราหมณ์ ซึ่งมาจากฝั่งแม่น�้ายมุนาในอินเดียด้วย  การใช้ภาษาจารีกและเผยแผ่นิยมกัน
ในพุทธศตวรรษที่ 18 ศิลาจารึกต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาสันสกฤตและภาษขอม จารึกที่เป็น

พระพุทธปฏิมา "ชยพุทธ 
มหานาถ ในศิลปะแบบบายน 
ท่ีพบเห็นได้ในเขตจักรวรรดิ
บายนท่ีเคยย่ิงใหญ่ยุคโบราณ
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อักษรขอมมักเป็นเพียงการแปลข้อความในภาษาสันสกฤตที่
พบในบริเวณเดียวกันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมามี
บันทึกจดหมายเหตุของกัมพูชา นอกจากนั้นก็พบศิลาจารึก
เป็นภาษาบาลีและภาษากัมพูชาปัจจุบัน ศิลาจารึกภาษา
สันสกฤตที่เก่าท่ีสุดมีอยู่ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 12 คือ 
ระบุถึงงานท่ีด�าเนินการอยู่ปี พ.ศ.1147 และปี พ.ศ.1167 
มีศิลาจารึกอยู่ 2 แห่งระบุเป็นหลักฐานว่าพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 1 เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาคือ ศิลาจารึกที่พบที่วัดพราย
เวียร (Prey Vier) มีอายุราวปี พ.ศ.1207–1208 กล่าวถึง
เรื่องการใช้ศาสนสมบัติโดยอาศัยสิทธิทางเช้ือสาย แต่ถือว่า
เป็นทางการและได้รับการประกันจากพระเจ้าชัยวรมันด้วย อิทธิพลของภาษาสันสกฤต
จึงมีอิทธิพลมากในราชส�านักหรือเป็นภาษาทางการ
  ยุคนี้ยังแสดงถึงการศึกษาที่ได้รับความนิยมของนักศึกษานานาชาติ ที่เกาะ
สุมาตรา อาณาจักรศรีวิชัย มีการศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต ก่อนเดินทางไปต่อท่ีอินเดีย 
การศึกษาจึงเน้นท่ีคัมภีร์ การแต่งคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต และภาษาถิ่นเดิมที่จะช่วยให้
ท�าความเข้าใจตัวบทจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ในเวียดนาม สมัยราชวงศ ์
ตรัน พระเจ้าตรันไทต๋องทรงนิพนธ์หนังสือว่าด้วย ทางไปสู่ธยานะและหลักธรรมค้นคว้า 
ฮือ-หลุก พระนัดดาของพระองค์หลังขึ้นครองราย์ได้ระยะหนึ่งก็สละราชสมบัติออก
ผนวช ณ วัด เซินตือ บนภูเขา มุ่งปฏิบัติธรรม นับว่าพระองค์เป็นปฐมสังฆราชแห่งนิกาย 
เวฬุวัน (ป่าไผ่) 

รูปแบบการสื่อสารทางพุทธศาสนายุคนี้
 การสื่อสารส่งผ่านความโอ่อ่ายิ่งใหญ่อลังการของพิธีกรรม: รูปแบบการ
สื่อสารยุคนี้เน้นการจารึกบนแผ่นหิน (ศิลา) ในหลายอาณาจักรท้ังท่ีฟูนัน เจนละ 
และมหานคร รวมทั้งที่เกาะชวา สุมาตรา และการสร้างค�าอธิบายผ่านพิธีกรรมที่
ยิ่งใหญ่มหึมานั้นมีนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมคอยดูแลรักษาศาสนสถานที่ใหญ่โต
สูงค่าเพ่ือไว้ประกอบพิธีกรรมที่โอ่อ่าหรูหรา มีการเกณฑ์แรงงานจ�านวนมากมา
ก่อสร้างศาสนสถานอันใหญ่โต นอกจากนั้น เน้นส�าหรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ไม่ได้
มีไว้ส�าหรับสามัญชนคนทั่วไป การเช่ือถือเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธิ์ตามแบบศาสนา
ฮินดูนิกายไศวะ ไวษณพ/พุทธศาสนามหายาน เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ความ

ภาพส�าเนาจารึกวัดมเหยงค์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช อักษรปัลลวะ ภาษา
สันสกฤต พุทธศตวรรษที่ 12
ที่มา: จารึกในประเทศไทย เล่ม 1, 
หอสมุดแห่งชาติ, 2529
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เป็นเทวราชท่ีกษัตริย์เป็นเทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้าลงมาเกิดก็เฟื้องฟู แรงชักจูงที่จะ 
บันดาลใจให้ประชาชนมาลงแรงท�าการใหญ่อย่างการสร้างปราสาทหิน พวกพราหมณ์
ก็เรืองอ�านาจควบคู่กับราชส�านักและราชพิธีที่พราหมณ์ประกอบมีความขลังศักดิ์สิทธ์ิมี

ความหมายต่อระบบกษัตริย์ พราหมณ์เมื่ออยู่ในวังหรือเทวาลัยของตน
แล้วก็มีฐานะอยู่ในวังเหนือประชาชนทั่วไป อีกทั่งระบบวรรณะที่จะช่วย
รองรับในสังคมอย่างในอินเดียก็ยังมีอิทธิพลอยู่ ศาสนาพุทธมหายาน-
ตันตรยานและพราหมณ์ฮินดูนี้จึงเจริญหลายร้อยปีถึงขั้นที่เรียกว่า ถึง
จุดสูงสุดสมัยท่ีแสดงออกทางสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โต เช่น มหาเจดีย ์
บูโรโบดูร์/บรมพุทโธ พรัมมนัน นครวัด และนครธม ตาพรหม ล้วนยิ่ง
ใหญ่ และประสาทหินบนยอดเขาที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ แม้จะ
มามีอิทธิพลต่อประเพณีการปกครองและราชพิธีต่างๆ ในราชส�านัก
ที่นับถือ แต่ประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตน ห่างไกลแต่ก็ยัง
เคารพและเกรงกลัวเป็นอย่างมาก

 การสื่อสารผ่านพุทธศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์: พุทธศิลป์ยุคนี้เป็นศิลปะ
สถาปัตยกรรมสร้างเป็นคติศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนามหายาน
ทั้งนั้น นิยมสร้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น อิฐ แลงและหิน สถาปัตยกรรม-
อาคารสร้างด้วยอิฐเป็นส่ิงที่เก่าที่สุด ต่อมาก็เป็นแลง และเมื่อขอม
มีก�าลังมากก็สร้างด้วยหิน ขอมเข้าไปปกครองต้องมีเทวสถานหรือ
พุทธสถาน ศาสนาพราหมณ์ส่วนใหญ่นับถือลัทธิศิวเวท/ไศวนิกาย 
ส่วนพุทธศาสนาเป็นนิกายมหายานผสมผสานกับลัทธิตันตรยาน 

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 พระเคร่ืองแบบมหายาน
นี้ขุดที่ลพบุรี ส่วนมากรวมทั้งพระเครื่องที่เรียกกันว่า พระหูยานด้วยเป็นพิมพ์ของ 
พระอักโษภยพุทธะ พระพุทธเจ้าประจ�าทิศบรูพา ปราสาทขอม 3 หลังท่ีลพบุรีเดิม

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ (พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) ศิลปะ
ศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 14-
15) พบที่วัดพระบรมธาตุไชยา 
อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เน่ืองจากคนรุ่นหลังไม่ทราบ
ว่าเป็นประติมากรรมในพุทธ
ศาสนา จนกระทั่งสมเด็จกรม
พระยาด�ารงราชานุภาพเสด็จ
มาที่วัดนี้ปี พ.ศ.2448 จึงได้
อัญเชิญไปไว้ท่ีพระราชวังดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
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เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าตรีกาล ตามคติมหายานมาแปลงเป็นเทวสถานในภาย
หลัง ปราสาทหินพิมายที่โคราชเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกมหึมา ที่เรียก
ว่าชยพุทธมหานาค และประดิษฐานรูปปฏิมา พระไตรโลกวิชัยอันเป็นปางหนึ่งของ
พระอาทิพุทธะ พระพุทธรูปสมัยลพบุรีส่วนใหญ่นิยมสร้าง
เป็นปางนาคปรกเป็นส่วนมาก เป็นหิน ส่วนที่เป็นส�าริดมี
น้อย เหตุที่สร้างปางนาคปรกนั้นเนื่องจากพวกขอมมีลัทธิ
บูชางูใหญ่ แม้หัวหน้าสตรีมีชื่อเป็นงูคือโสมนาคี พระพุทธ
รูปสมัยลพบุรี มีท้ังพระศิลา พระหล่อ และพระพิมพ์ โดย
สรุป พระพุทธรูปปางเหล่านี้ 1) ปางสมาธิมีนาคปรกหรือ
ไม่มีนาคปรก 2) ปางมารวิชัย (ชนะมาร/ปางตรัสรู้) 3) ปาง
เสด็จลงจากดาวดึงส์ยืนกรีดนิ้วพระหัตถ์ 4) ปางประทาน
อภัยเป็นพระยืนตั้งพระหัตถ์ข้างเดียวบ้าง 2 ข้างบ้าง (ต้ัง
พระหัตถ์ข้างเดียวเรียกปางห้ามญาติ 2 ข้างเรียกปางห้าม
สมุทร) 5) ปางป่าเลไลยก์ ดัดแปลงมาจากปางปฐมเทศนา
แบบทวารวดี รูปพระโพธิสัตว์ตามมหายานในลพบุรีมัก
สร้างแต่ 2 องค์ คือ 1) รูปพระโพธิสัตว์อวโลกกิเตศวร ท�า
อย่างเทวรูปคล้ายรูปพระนารายณ์ แต่มือบน 3 มือถือลูก
ประค�าและหนังสือ มือล่าง 2 มือถือดอกบัวและน�้าอมฤต 
ท�าเป็นมนุษย์หลายหน้า (ซ้อนกันอย่างหัวโขนทศกัณฐ์) 
หลายมือหลายเท้า 2) รูปนางภควดีปัญญาบารมี ท�าเป็น
รูปนางยกมือขวาถือหนังสือ มือซ้ายถือดอกบัว ซึ่งมักเข้าใจ
กันว่าเป็นรูปนางอุมาภควดี
 พระสงฆ์-พระพุทธรูป-พระธาตุ-พระไตรปิฎก 
(คัมภีร์) ในฐานะเป็นทูตทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม: 
พุทธศาสนาได้รับมาจากนโยบายของกษัตริย์ที่ส่งมาเป็นทูต
ทางวัฒนธรรมของอินเดียโบราณในนามของรัฐ จากน้ันพุทธ
ศาสนาแพร่อิทธิพลในดินแดนแถบนี้ สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนั้นคือ พระพุทธรูป พระ
ธาตุ พระไตรปิฎก และพระสงฆ์กลายเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจนกระท่ัง
ปัจจุบัน ยุคสมัยน้ัน หลังปี พ.ศ.500 เริ่มปรากฏมีพระพุทธรูปถืออุบัติในอินเดียและ
ส่งต่อมายังดินแดนทางต่างๆ ที่พุทธศาสนาเข้าไป โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โบโรบูดู ร ์ /บุ โรพุทโธ Borobudur 
(สันนิษฐานว่าอาจเลือนมาจากค�าว่า 
"บรมพุทโธ") ขึ้นราวปี พ.ศ.1350 โดย
กษัตริย ์แห ่งราชวงศ ์ไศเลนทร บาง
ต�าราว่าสร้างตอนกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9/ระหว่างปี พ.ศ.1293-1393 ต้ัง
อยู ่ในภาคกลางของเกาะชวาห่างจาก
เมืองยอกยาการ์ตา 40 กิโลเมตร ถูก
ทิ้งร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.1550 จนกระทั่ง
ราว 100 ปีที่ผ่านมา นักโบราณคดีชาว
เนเธอร์แลนด์ได้เข้าไปช่วยปฏิสังขรณ์
พุทธสถานแห ่ง น้ีสร ้างจากก ้อนหิน
ภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต บน
ฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร 
(403 ฟุต) สูงขึ้นไปเป็นรูปแบบปิระมิด 
มีลานเป็นชั้นลดหล่ันกันขึ้นไป 8 ช้ัน 
และในแปดชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน
ส่ีเหล่ียม 3 ช้ันขึ้นไปเป็นลานวงกลม 
และบนลานกลมชั้นสูงสุด มีพระสถูป
ตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร
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พระพุทธรูปซ่ึงเป็นเหมือนบรรณาการท่ีกษัตริย์ผู้ปกครองนิยมแลกเปล่ียนกันยุคสมัยน้ี 
จากจดหมายเหตุสมัยราชวงศ์เหลียงกล่าวไว้ว่าระหว่างปี พ.ศ.900–967 สมัยท่ีฟูนัน
ส่งราชทูตไปยังจีนบ่อยๆ น้ันมีพราหมห์ผู้หนึ่งช่ือ เชียวเชิ่นหยู (โกณฑัญญะ) ได้ยิน

เสียงสวรรค์บัญชาให้ไปครองอาณาจักรฟูนัน เม่ือไปถึงฟูนันก็ได้รับ
การรับรองเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ แล้วพระองค์
ก็ทรงเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มาใช้แบบอินเดียแทนผู้
สืบสายจากพระองค์ผู้หนึ่งพระนามว่า ชัยวรมันส่งพระพุทธรูปศิลา
องค์หน่ึงไปถวายจักรพรรดิอู่ตี่ (พ.ศ.1045–1093) และปี พ.ศ.1046 
กล่าวกันว่าชาวฟูนันสร้างรูปยักษ์และเทวดาต่างๆ ด้วยทองค�าท�าให้
มีสองเศียรสี่เศียรมีส่ีหัตถ์แปดหัตถ์ผู้ที่ครองราชสืบต่อจากพระเจ้าชัย
วรมันคือ พระเจ้ารุทรวรมัน/หลิวโทปะโม (Liu–t’o–pa–mo) ก็ส่ง
เทวรูปไม้จันทร์ไปถวายจักรพรรดิจีนปี พ.ศ.1062 และปี พ.ศ.1082 
ก็ส่งพระเกสาของพระพุทธเจ้าซึ่งยาวถึง 12 ฟุต ไปถวายกษัตริย์จีน
ด้วย ตามที่จดหมายเหตุสมัยราชวงศ์สุย (พ.ศ.1124-1160) กล่าวว่า 
พระเจ้าจิตรเสนแห่งอาณาเจนละทรงพิชิตอาณาจักรฟูนันและโอรส

ของพระองค์พระนามว่า อีสานเสน ครองราชย์สืบต่อมาพระพุทธรูปที่พบในฟูนัน 
กลุ่มแรกๆ น้ันเป็นพระพุทธรูปแบบนครบุรี (Ankor Borei)
 พระสงฆ์และพระไตรปิฎก คัมภีร์ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ือง
บรรณาการของรัฐ ดังปรากฏ สมัยพระเจ้าชัยวรมัน (พ.ศ.1021– 1057) อาณา
จักรฟูนันเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาท่ีส�าคัญมีพระภิกษุจากอาณาจักรฟูนันไปเมือง
จีนเพ่ือแปลเอกสารทางพุทธศาสนารูปหน่ึงชื่อสังฆปาละหรือสังฆวรมัน เกิดปี พ.ศ.
1003 เมื่อทราบเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ฉี (พ.ศ.1022–1045/ค.ศ.479–502) ท่าน
โดยสารส�าเภาไปยังเมืองจีนโดยเหตุที่ท่านรู ้หลายภาษาจักรพรรดิหวูแห่งราชวงศ์ 
เหลียง (พ.ศ.1045–1100) จึงอาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในระหว่าง
เวลา 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1049–1065 ท่านท�างานอยู่ในที่ต่างๆ รวม 5 แห่งด้วยกันมี
อยู่แห่งหน่ึงมีชื่อว่า "ส�านักงานฟูนัน" 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 

พระพิ มพ ์ ดิ น ดิ บภ าพ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนา ศิลปะศรีวิชัย 
(พุทธศตวรรษที่ 12-13) พบ
ที่ถ�้าเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง
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แม้จะทรงนับถือพุทธศาสนาแต่พระองค์ก็ทรงระมัดระวังยังคงรักษาระบบการบูชา
พระศิวะของบ้านเมืองไว้ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อราชบัลลังก์ของพระองค์ 
เพราะชนชั้นปกครองไม่น้อยที่มีอ�านาจอยู่ในบ้านเมืองนั้นยังมีผู ้นับถือศาสนาฮินดู
นิกายไศวะอยู่ ศิลาจารึกของกัมพูชากล่าวถึงพระเจ้ารุทรวรมันและพระเจ้าแผ่นดิน
หลายพระองค์ท่ีอ้างว่าตนสืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าโกณฑัญญะเข้าใจกันว่าพราหมณ ์
โกณฑัญญะนี้คงจะเดินทางมาจากอินเดียด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือบางทีอาจ
แล่นเรือมาจากเมืองมหาพาลีปุระ (อีกชื่อหนึ่งคือ เมืองพระเจดีย์ 7 องค์) สมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 10 กษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์สมัยแรกนี้คงจะน�าเอาลัทธิไศวะเข้าไปด้วย แต่
ทว่าในพุทธศตวรรษท่ี 10–11 พุทธศาสนาต้ังมั่นอยู่ในฟูนันแล้ว ศาสนาในประเทศ
กัมพูชาสมัยน้ีเป็นศาสนาผสมระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ ในเวียดนาม
กษัตริย์องค์ท่ี 2 แห่งราชวงศ์เลส่งคณะทูตไปจีนเพ่ืออัญเชิญพระไตรปิฎกมา
 สมัยสุวรรณภูมิครั้งโบราณ ดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน
ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากอารยธรรม 2 กระแสหลักคือ 1) อินเดีย 2) จีน ศาสนา
พุทธมหายานและฮินดูนั้นมีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ผ ่านผู ้อพยพ นักเดินทาง 
ธรรมจารย์ พระธรรมทูตจากอินเดียและจีน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอินเดียโบราณ
และจีนโบราณ ผ่านพุทธศาสนาแบบมหายานอินเดียและมหายานจีน

พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทบน
บัลลังก์ ที่วัดเมนดุต (Candi Mendut) 
เมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) 
ประเทศอินโดนีเซีย สร้างเมื่อ พ.ศ.1367 
ใกล้กับมหาสถูปมหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรม
พุทโธ (Borobudur) แสดงพระสัทธรรม
ปุณฑริกสูตรบนยอดเขาคิชฌกูฎโดย
มีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ด้านข้างตาม 
คติมหายานเกาะชวากลาง อายุราว  
พุทธศตวรรษที่ 13
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บทที่ 5 พุทธศำสนำยุคลังกำวงศ์

 หลังจากดินแดนสุวรรณภูมิโบราณซ่ึงมีอาณาจักรที่เคยย่ิงใหญ่เป็นจักรวรรดินิยม
อันเกรียงไกรประกอบด้วยมหานครของขอม พุกามของพม่า และศรีวิชัยของมลาย ู
เสื่อมอ�านาจลงพร้อมกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาทั้งมหายาน ตันตรยานและ
เถรวาทอินเดีย การปรากฏตัวของพุทธศาสนาแบบใหม่เริ่มเข้ามาแทนที่เนื่องจากการ
ปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ในลังกาและพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ถือก�าหนดประจวบเหมาะ
กับอาณาจักรท่ีกระจัดกระจายในดินแดนสุวรรณภูมิน้ีต้ังตัวเป็นอิสระจากอ�านาจเก่า 
พุทธศาสนาท่ีเจริญรุ่งเรืองในประเทศลังกามาช้านานต้ังแต่คร้ังพระเจ้าอโศกมหาราช 
เหมือนกับทางสุวรรณภูมิ แต่ศาสนาเดิมในดินแดนนี้กลับสลายหายไป พร้อมกับการ
ต้อนรับศาสนาแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ ยุคน้ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลด้านต่างๆ ของพุทธ
ศาสนาลังกาวงศ์ที่มีต่อดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคนี้ สามารถแบ่งออกเป็นแบ่งระยะที่ 
1 ช่วงอุบัติข้ึนและปฏิรูปใหญ่จนเข้ามาเป็นทางเลือก ระยะที่ 2 ช่วงการเข้ามาเป็น
ศาสนากระแสหลักของอาณาจักร/เป็นศาสนาประจ�ารัฐ ระยะที่ 3 ช่วงปรับเปลี่ยน 
แผ่ขยายและผสมผสานเป็นอัตลักษณ์ของอาณาจักร 

การอุบัติขึ้นของพุทธศาสนาลังกาวงศ์
เมื่อพระมหินทเถระ และพระสังฆมิตตาเถรีเข้าไปยังเกาะคนท่ีมีฝ่ามือแดง 

(ประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน) พุทธศาสนากลายเป็นศาสนาประจ�ารัฐ มีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง ประดิษฐานมั่นคงในลังกามีพัฒนาการยาวนานเป็นพันปีมีนิกายก�าเนิดข้ึน
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ใหม่เฉพาะในลังกาเป็นเอกลักษณ์ตนเองผสมผสานกับความยึดถือในชาติพันธุ์สิงหล
อย่างเหนี่ยวแน่นกลายเป็นพุทธศาสนาลังกาวงศ์ ยุคสมัยนี้ พุทธศาสนาลังกาวงศ์
ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับภายนอกอาณาจักรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ประจวบเหมาะ
กับมีการพื้นฟูพุทธศาสนาในลังกาครั้งใหญ่ท�าให้การเผยแผ่พุทธศาสนานั้นขจรขจาย
ไปทุกสารทิศ โดยเฉพาะอาณาจักรสุวรรณภูมิได้รับพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาโดยตรง 
นับแต่ศตวรรษที่ 17 และต่อมาศตวรรษที่ 18 เร่ือยมา พุทธศาสนาลังกาวงศ์จึงเจริญ
รุ่งเรืองในอาณาจักรสุวรรณภูมิ 

 พุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเข้าสู่ศรีลังกาสมัย
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ (พ.ศ.236-276) (H.R.Perera, 1988:20-21) และเจริญรุ่ง
เรืองเรื่อยมา 100 กว่าปี นับตั้งแต่พระมหินทเถระเดินทางเข้าไปยังลังกา สามารถ
ท�าให้ทางผู้ปกครองรัฐ และประชาชนหันมาเลื่อมใสพุทธศาสนา ดังมีการสนทนา
กันระหว่างกษัตริย์ลังกา กับพระมหินทเถระ พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะถามว่า "พุทธ
ศาสนาหยั่งรากลงในลังกาทวีปหรือยัง?" พระมหินทเถระตอบว่า "ยัง" พระราชาถาม
ต่อไปว่า "เมื่อไรเล่าพุทธศาสนาจะหยั่งรากลงในลังกาทวีป?" พระเถระตอบว่า "ต่อ
เมื่อได้ผูกพัทธสีมาแล้วนั่นแหละ จึงจะชื่อว่าพุทธศาสนาหยั่งลงในลังกาทวีป" (จ�านงค์  
ทองประเสริฐ, 2532: 208) ท�าให้มีประเพณีการผูกพัทธสีมาเพื่อยืนยันว่าพุทธศาสนา
มีผู้สืบทอดต่อไปกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาลังกาวงศ์สืบมา 
 ความเสื่อมของพุทธศาสนาเกิดข้ึนสลับกับการเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะยาม
ใดที่มีภัยจากภายนอกซึ่งเป็นภัยสงครามกับชาวทมิฬ มักจะสร้างความเสียหายแก่
ทั้งรัฐและศาสนาจักร ดังความเสื่อมของพุทธศาสนาเกิดขึ้นราวปี พ.ศ.400 รัชสมัย
ของพระเจ้าวัฏฏคามนีอภัย พวกทมิฬเข้ามาตีและเข้าครองอนุราธปุระเป็นเวลา 14 
ปีจนพระองค์ต้องเสียราชบัลลังก์เสด็จล้ีภัยไปซ่องสุมก�าลัง ระหว่างนั้นทรงได้รับการ
อุปถัมภ์จากพระมหาติสสะ ต่อมากลับมาครองราชย์อีกครั้งทรงให้ท�าการสังคายนา 
และท�าการจารึกพระพุทธพจน์ลงในใบลานเป็นครั้งแรก อุปถัมภ์พระมหาติสสะ พร้อม
สร้างวัดถวาย คือวัดอภัยคีรีวิหาร จนท�าให้พระภิกษุชาวมหาวิหารไม่พอใจ จนเป็น
เหตุให้คณะสงฆ์แตกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมหาวิหาร กับคณะอภัยคีรีวิหาร ตั้งแต่
นั้นมาคณะสงฆ์ลังกาแตกออกเป็น 2 คณะ แต่ยังเป็นนิกายเถรวาท เพียงมีลักษณะ
ต่างกัน คณะมหาวิหารเป็นอนุรักษนิยม ไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระธรรมวินัย 
และต�าหนิรังเกียจภิกษุต่างนิกายว่าเป็นอลัชชี คณะนี้อ้างว่านับถือมาตั้งแต่ท่าน 
มหินทะเถระ เป็นต้นสายที่เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในลังกา ส่วนคณะอภัยคีรี
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วิหาร เป็นคณะหัวก้าวหน้าที่เปิดกว้างยอมรับเอาความคิดเห็นต่างนิกาย ไม่รังเกียจ
ภิกษุต่างนิกาย ต่อมามีคณะท่ี 3 เกิดขึ้นเรียกว่า คณะเชตวันวิหารท�าให้
ลังกาสมัยน้ันพุทธศาสนาแตกเป็น 3 คณะ
 ปี พ.ศ.956 พุทธศาสนาเจริญรุ ่งเรืองอีกคร้ัง โดยเฉพาะ
วรรณกรรมนับเป็นยุคอรรถกถาของลังกาและพุทธศาสนาเถรวาทลังกา
วงศ์ พระพุทธโฆษาจารย์ นักปราชญ์อันเลื่องชื่อของฝ่ายเถรวาทเดิน
ทางจากอินเดียมายังศรีลังกาเพื่อปริวรรตคัมภีร์อรรถกถา พระไตรปิฎก
ภาษาสิงหลเป็นภาษามคธ (บาลี) เพื่อน�ากลับไปยังชมพูทวีป ภายหลัง
เกิดการรบพุ่งจากชาวทมิฬแย่งชิงดินแดน ภัยภายในเกิดจากการแย่ง
ชิงราชสมบัติจนน�าไปสู่ความเส่ือมสลายแทบจะหาสมณวงศ์ที่บริสุทธิ์ 
(H.R.Perera, 1988:44-45) หลังจากยุคเสื่อมของพุทธศาสนาในลังกา
เกิดขึ้นมาแต่ละครั้ง เมื่อพระเจ้าแผ่นดิน กู้เอกราชช�าระสะสางบ้าน
เมืองให้สงบสุข เพราะในลังกานั้น สมณวงศ์สิ้นไปเป็นครั้งแรก ต่อมา
ก้าวเข้าสู่ยุคช�าระและฟื้นฟูพุทธศาสนา ครั้งนี้เริ่มข้ึนสมัยพระเจ้าวิชัย
พาหุที่ 1/พระเจ้าวิชัยพาหุ ศิริสังฆโพธิ (นับเป็นล�าดับรัชกาลที่ 115) 
พระองค์มีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูศาสนาปี พ.ศ.1609 ทรงหาพระภิกษุ
ที่อุปสมบทถูกต้องแทบไม่ครบ 5 รูป และต้องทรงอาราธนาพระสงฆ์จาก
พม่าตอนใต้หรือจากอารมณะประเทศ (รามัญประเทศ /มรัมมประเทศ) 
คณะสงฆ์ 20 รูปไปให้การบรรพชาอุปสมบทในลังกา ยุคนี้ถือว่าเข้าสู่ยุค
ลังกาวงศ์ เพราะเป็นยุคที่เข้าสู่การช�าระพระศาสนาในลังกาขนานใหญ่ 
(H.R.Perera, 1988:53-54)
 ต่อมาปี พ.ศ.1697–1730 นับเป็นยุคแห่งการปฏิรูปคร้ังใหญ่ใน
ศรีลังกาอีกครั้งและการท�าสังคายนาครั้งที่ 4 ตรงกับสมัยพระเจ้าปรากรม
พาหุท่ี 1 (เป็นพระโอรสของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 นับเป็นล�าดับรัชกาล
เป็นท่ี 119 ทรงครองราชย์สมบัติอยู่ 33 ปี) (H.R.Perera, 1988:54-
56) พระองค์ทรงเป็นมหาราชที่ส�าคัญที่สุดองค์หนึ่งของลังกาเป็น 1 
ใน 3 พระองค์ (พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะเป็นปฐมพุทธศาสนูปถัมภก พระเจ้าทุฏฐ
คามินีท�าสงครามกับพระยาเอฬารทมิฬจนมีชัยอิสระคืนแก่ชาวสิงหฬ และพระเจ้า
ปรากรมพาหุท่ี 1) ทรงกู้เอกราชและปกครองบ้านเมืองสงบเรียบร้อย เมื่อบ้านเมือง
สงบน�าไปสู่การช�าระฟื้นฟูในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนาปี พ.ศ.1696 พุทธ

พระเจ้าปรากรมพาหุ
มหาราช /พระเจ้าปรากรม
พาหุที่ 1 (ครองราชย์ 
พ.ศ.1697-1730) เป็น
พระนัดดา/(บางว่าโอรส)
ของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1  
ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ในประวัติศาสตร์ศรีลังกา 
จนได้รับเทิดพระเกียรติ
ว่าเป็นมหาราชองค์หนึ่ง 
ที่อาณาจักรใหม่แห่ง 
โปโลนนารุวะ พระองค์
ทรงปฏิรูปพุทธศาสนาใน
ลังกาก่อนจะมีการน�ามา
เผยแผ่ยังอาณาจักรทาง
สุวรรณภูมิแผ่นดินใหญ่ 
เร่ิมที่พุกาม ก่อนจะแพร่
หลายไปยังอาณาจักรอ่ืน 
ในเวลาต่อมา
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ศาสนาลังกาวงศ์ถืออุบัติข้ึนภายใต้การอุปถัมภ์ของพระองค์นิมนต์พระเถระผู้ทรงภูมิ
รู ้ภูมิธรรมทั้งหลายประชุมสังคายนาทบทวน ช�าระ จ�าหมวดหมู่วางมาตรฐานพุทธ
รรม มีช�าระระเบียบการบริหารจนเป็นที่ตกลงของทุกฝ่ายน�าไปสู่การวางระเบียบ 

(World Buddhist University, 2545:61) พระองค์ทรงช�าระการ
พระศาสนาให้บริสุทธ์ิ โปรดให้คณะสงฆ์ทั้ง 3 แห่ง คือ ส�านักมหา
วิหาร ส�านักอภัยคีรีวิหาร และส�านักเชตวันวิหาร ที่เคยเกิดความ
แตกแยกบาดหมางต่อกันมาเป็นเวลา 11 ปี เป็นผลส�าเร็จ รวมเข้า
เป็นนิกายเดียวกันลังกาวงศ์หรือลังกาวงศ์ (Sri Lankan/Ceylonese 
tradition/Langkavamsa Theravada Buddhism) ทรงสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลท้ังประเทศเป็นครั้งแรก ทรง
สร้างวัดวาอาราม วิหาร ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองโป
โลนนารุวะเป็นวิหารทรงกลม สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีสุดในลังกา 
สร้างวิหารลังกาดิลกอันสะท้อนศิลปะแบบฮินดู พระพุทธรูปท่ีวิหาร
คัล ซึ่งแกะสลักจากหินท้ังแท่ง นับเป็นยุคที่มีศิลปกรรมงดงามและ

ยุคนี้ถือว่า ลังกา กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานับเป็น 
นาลันทาแห่งลังกาปรากฏเกียรติคุณแพร่ไปทั่วมีพระสงฆ์และนักปราชญ์เดินทางจาก
อาณาจักรใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เช่น ไทย พม่า มอญ เขมร แม้แต่
ยะไข่เพื่อมาศึกษาพุทธศาสนาในลังกา แล้วน�าไปเผยแผ่ในอาณาจักรของตนเป็นอัน
มาก (World Buddhist University, 2545:61-62)
 พุทธศาสนายุคนี้เจริญรุ่งเรืองอยู่ระยะหนึ่ง พุทธศตวรรษที่ 17 และตามด้วย
พุทธศตวรรษที่ 18 แสดงให้เห็นถึงการปฏิรูปและสังคายนาพระธรรมวินัยขนานใหญ่ 
ซึ่งนับเป็นหนท่ี 7 ในประวัติศาสตร์การท�าสังคายนาของฝ่ายเถรวาท และคร้ังที่ 4 
ในลังกาเป็นยุคฎีกาการแต่งช�าระฎีกาเพื่ออรรถาธิบายอรรถกถาที่ริเริ่มมาก่อนหน้า
นี้ กิตติศัพท์การปฏิรูปสะสางฟื้นฟูการพระศาสนาครั้งใหญ่นี้ เป็นเหตุน�าไปสู่การ
เผยแผ่พุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้าเผยแผ่หลายยังดินแดนสุวรรณภูมิ (World Buddhist 
University, 2545:62) แต่ภายหลังรัชกาลนี้แล้วพวกทมิฬจากอินเดียก็มารุกรานอีก 
และเข้าตั้งถิ่นฐานมั่นคงขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆ อาณาจักรสิงหลต้องถอยร่นมา
ทางใต้ ต้องย้ายเมืองหลวงอยู่บ่อยๆ ท�าให้พุทธศาสนาประสบภัยจากสงคราม และ
ต่อมาก็เป็นยุคการล่าอาณานิคมจากยุโรปเข้ามาแทนที่ หลังจากนั้น พุทธศาสนาใน
ลังกาก็เสื่อมลงเนื่องจากทมิฬจากอินเดียเข้ามารุกราน  ตามมาด้วยยุคการเข้ามาของ

เมืองนครศรีธรรมราช/เมือง
ตามพรลิงค์ /ลิงอร์ (ligor)  
เป็นอาณาจักรแรกๆ ที่รับ
เอาพุทธศาสนาแบบลังกา
วางศ์ พร้อมกับอาณาจักร
พุกาม
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เจ้าอาณานิคมยุโรป โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ จนกระทั่งได้รับอิสรภาพ พ.ศ.
2591 (นับแบบไทย 2490) 

ฐานท่ีมั่น/ศูนย์กลางพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในดินแดนสุวรรณภูมิแรกเริ่ม
 พุทธศาสนาลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิครั้งนั้นมีฐานที่ม่ันอยู ่ 2 แห่งคือ 1) 
อาณาจักรพุกาม (พ.ศ.1587-1830) และ 2) นครศรีธรรมราช เมืองตามพรลิงค์ ลังกา
วงศ์ที่อาณาจักรพุกาม (พม่าปัจจุบัน) มีพระสงฆ์ 
จากพุกามและมอญท่ีบวชใหม่กับพระสงฆ์ลังกา
แล้วกลับมายังประเทศของตนต้ังเป็นคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์ขึ้น ได้รับความนับถือเลื่อมใสจากพระราชาและ
ประชาชนจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในขณะเดียวกันคณะ
สงฆ์พวกเก่าซ่ึงนับถือเถรวาทอินเดียแบบเดิมค่อยๆ 
เริ่มเสื่อมอิทธิพลไป ประจวบเหมาะกับมีเถรวาท
แบบลังกาวงศ์เข้ามาแทนที่ ส่วนลังกาวงศ์ที่เมือง
นครศรีธรรมราช/เมืองตามพรลิงค์ มีคณาจารย์ใน
ลังกาวงศ์นี้รูปหนึ่งชื่อพระราหุลเป็นชาวลังกา จาริกจากพุกามมาตั้งคณะลังกาวงศ์ขึ้น 
มีกษัตริย์มลายูเช้ือสายศรีวิชัยปกครองอยู่คณะสงฆ์ลังกาวงศ์ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช 
(World Buddhist University, 2545:62) ดังปรากฏพระมหาเจดีย์ ที่ผสมผสาน
มหายานยุคศรีวิชัยและเถรวาทลังกายุคต่อมา อาณาจักรตามพรลิงค์เจริญข้ึนเหมือน
ที่พุกามเป็นเหตุให้แพร่หลายสู่อาณาจักรสยามแห่งสุโขทัยและกัมพูชาในกาลต่อมา 
อาณาจักรพุกามที่เคยเจริญรุ่งเรืองแผ่อาณาบริเวณไปปกครองอาณาจักรทางล้านนา
อยู่ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 ก็หมดอ�านาจ อิทธิพลทั้งมอญและเขมรเริ่มเส่ือมลง
ไปหลังพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 กษัตริย์เขมรองค์สุดท้ายผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชมีอ�านาจ
และทรงเป็นมหายานพุทธมามกะที่เคร่งครัดพร้อมกันกับมหายานในอาณาจักร
เขมรค่อยๆเสื่อมโทรมลง ดังนั้นอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีรับพุทธ
ศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์คือ อาณาจักรพุกามและอาณาจักรนครศรีธรรมราช/ 
ตามพรลิงค ์ ส�าหรับอาณาจักรนี้  สมัยหลังป ีพุทธศตวรรษท่ี 18 พระเจ ้า 
จันทรภานุศรีธรรมาโศกราชทรงยกทัพไปโจมตีลังกา 2 คร้ังเพื่อแย่งชิงพระทันตธาตุ
จากลังกา ท�าให้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังวงศ์และศิลปะแบบลังกา
เข้ามาเผยแผ่และฝังรากลึกอยู่ในอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศาสนวัตถุที่ส�าคัญ คือ 
พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราชพระพุทธรูปประทับยืนส�าริดปางประธานธรรม 

นครศรีธรรมราช ดินแดนที่พ่อขุนรามค�าแหง 
ทรงน�าพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ขึ้น
มาประดิษฐานเป็นศาสนารูปแบบใหม่ประจ�า
รัฐของอาณาจักรสุโขทัย 
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ท�าให้นครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางส�าคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนาลังกา
วงศ์ในสยามและดินแดนอ่ืนๆ ซึ่งพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชน�าพุทธศาสนาลังกา
วงศ์ไปเผยแผ่ยังกรุงสุโขทัยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ต่อมานับถือพุทธ

ศาสนานิการเถรวาทจากทวารวดี และพุทธศาสนาลังกาวงศ์ดังกล่าว

 การล่มสลายของอาณาจักรเดิมและการเกิดขึ้นของอาณาจักร

ใหม่: หลังจากอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรมหานคร อาณาจักร
พุกาม (พ.ศ.1587-1830) และอาณาจักรทวารวดี โดย 2 
อาณาจักรแรกนับถือศาสนาพุทธมหายานและฮินดูเป ็นกระ
แสหลัก ส่วน 2 อาณาจักรหลังนับถือเถรวาทจากอินเดียเป็น 
กระแสหลัก เมื่อเสื่อมอ�านาจและสิ้นไปตามกาลเวลา จึงเข้าสู่ยุคการ
เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเดิมที่เคยครองความยิ่งใหญ่
รวมทั้งศาสนาที่ปรากฏอยู่ในอาณาจักรนั้นๆ อาณาจักรต่างๆ เริ่ม
แยกตัวเป็นอิสระ มีเอกราชไม่ข้ึนตรงต่อจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ ท�าให้มี
ศาสนาเถรวาทรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่ ก่อนหน้านั้น ในภาคกลาง
มีอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรลพบุรี เมื่ออาณาจักรสุโขทัยแยก
ตัวมาจากอาณาจักรมหานครของขอม สุโขทัยแม้จะได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรขอมในช่วงต้น ต่อมาจึงได้รับอิทธิพล
จากพุทธศาสนาลังกาวงศ์ โดยเริ่มต้นปี พ.ศ.1800 พ่อขุนบางกลาง
หาว พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หัวหน้าคนไทยในลุ่มแม่น�้า

เจ้าพระยาทรงเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงประกาศเอกราชขับไล่อิทธิพลของเขมรออก
ไปแล้วตั้งนครสุโขทัยเป็นราชธานี  

ทางภาคตะวันตกของไทยและตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ):

พม่ายุค 2 อาณาจักร-อาณาจักรมอญแห่งเมาะตะมะพะโคและหงสาวดี
และพม่าแห่งอังวะ ประกอบด้วย ทางภาคตะวันตกของไทยและตะวันตกเฉียงเหนือ 
(พายัพ) มีอาณาจักร 2 แห่ง คือ 1) อาณาจักรอังวะ ราชวงศ์อังวะมีเมืองอังวะ 2) 
เมาะตะมะและหงสาวดี อาณาจักรพุกามที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาโดยล�าดับ จนกระท่ัง
รัชสมัยของพระเจ้านรสีหปติปี พ.ศ.1799-1830 ภัยภายนอกอาณาจักรจากกองทัพ
มองโกลของจักรพรรดิกุบไลข่านบุกเข้าตีพุกามจนแตกปี พ.ศ.1820 ผลของสงคราม
เป็นเหตุให้อาณาจักรพุกามอ่อนแอลงมาก การล่มสลายของอาณาจักรพุกามพม่า
แตกแยกออกเป็น 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรของเมาะตะมะ หงสาวดีของมอญ และ

อนุสาวรีย์พระเจ้าอโนรธามัง
ช่อ/พระเจ้าอนิรุทธ์ (อังกฤษ: 
Anawrahta Minsaw, 
Anawrahta,พ.ศ.1587-1620) 
ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์
พุกาม (พ.ศ.1587-1830)
ผู ้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม ผู ้
รวบรวมพม่าเป็นหนึ่งเดียว
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อาณาจักรของอังวะของพม่า 

อาณาจักรมอญครั้งที่ 2 นี้ได้สถาปนาเป็นอาณาจักรมอญคร้ังท่ี 2 เป็นเวลา
ทั้งส้ิน 252 ปี (พ.ศ.1830-2082) อาณาจักรมอญมีเมืองหลวงตั้งอยู่ท่ีเมาะตะมะ 
(พ.ศ.1824-1912) ดินแดนทางใต้ของพม่าปัจจุบันน้ัน มะกะโท พ่อค้ามอญเชื้อสาย
ไทใหญ่พระนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่ว (Wareru) ประกาศเอกราชปลดแอก
อาณาจักรมอญหลังจากเป็นเมืองข้ึนของพุกามตั้งแต่ปี พ.ศ.1600 ต่อมา
เมื่อเป็นเอกราชก็ได้สถาปนาราชวงค์ขึ้น มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองเมาะตะมะ- 
พะโค ปี พ.ศ.1824 เมาะตะมะเป็นเมืองหลวงของมอญจนถึงปี พ.ศ.1912 
พระเจ้าฟ้ารั่วทรงสร้างประมวลกฎหมายใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกฎหมาย
พระมนู เรียกว่าพระธรรมศาสตร์ฉบับพระเจ้าฟ้าร่ัว ซ่ึงแปลจากคัมภีร์
ภาษาฮินดูเป็นภาษามอญ และปรับปรุงให้เข้ากับหลักพุทธศาสนา และ
กลายเป็นรากฐานกฎหมายทั้งของพม่าและไทย ภายหลังอาณาจักรมอญ
ได้ย้ายเมืองหลวงใหม่มาท่ี พะโค-หงสาวดี (พ.ศ.1912-คร้ันต่อมา สมัย
พญาอู่ พระองค์ย้ายเมืองหลวงจากเมาะตะมะไปยังหงสาวดีปี พ.ศ.1912 
เพราะถูกโจมตีจากกองทัพสยามแห่งอยุธยาที่ก�าลังแผ่อ�านาจ คือพระเจ้าอู่ทอง (พ.ศ.
1893-1912) เน่ืองจากมีการแย่งชิงราชสมบัติกันเองเป็นเวลาหลายปี สยามและไท
ใหญ่ถือโอกาสรุกราน แต่พญาอู่ยังคงรักษาอาณาจักรไว้ 

อาณาจักรมอญท้ังหมดรวมเป็นปึกแผ่นเป็นคร้ังแรกสมัยพระเจ้าราชาธิราช 
(พ.ศ.1936-1964) ซึ่งครองราชย์ต่อจากพระบิดาคือ พญาอู่ นอกจากพระองค์จะทรง
จัดระเบียบการปกครองที่ดีแล้ว ยังพยายามผูกมิตรกับอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักร
ข้างเคียง ท�าให้สามารถรับศึกจากพม่าและไทใหญ่เต็มที่ พระเจ้าราชาธิราชประสบ
ภาวะสงครามเกือบตลอดรัชกาลของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดแย้งและรบกับ
พม่าแห่งอังวะสมัยของพระเจ้าฝร่ังมังฆ้อง (พ.ศ.1944-1965) แต่พระเจ้าราชาธิราช
ทรงใช้นโยบายยุยงให้อังวะกับรัฐต่างๆ แตกกัน จึงสามารถป้องกันอาณาจักรไว้ 
ส�าหรับกษัตริย์ผู ้ยิ่งใหญ่ของมอญคือ พระธรรมเจดีย์ (ครองราชย์ พ.ศ.1970–2035) 
นับเป็นจุดเร่ิมต้นยุคทองของมอญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ลังกาวงศ์และศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ อาณาจักรหงสาวดีปี พ.ศ.1966-2082 
นับเป็นยุคแห่งความสงบและรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและการค้าขาย เป็นยุคทองของ
มอญมีกษัตริย์ปกครองรวม 8 องค์ที่ส�าคัญคือ พระนางพญาท้าว (Shinsawbu: พ.ศ.
1996-2013) และพระเจ้าธรรมเจดีย์ (พ.ศ.2013-2035) เนื่องจากในระยะนั้น พม่า

อาณาจักรมอญทั้งหมด
รวมเป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้ง
แรกสมัยพระเจ้าราชาธิราช 
(พ.ศ.1936-1964)
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตกอยู่ในภาวะสงครามภายในท�าการสู้รบกันเองจึงไม่มารบกวนมอญเป็นโอกาสให้
มอญสามารถทะนุบ�ารุงประเทศอย่างเต็มท่ี กิจการในพุทธศาสนา ได้แก่ การบูรณะ
องค์พระเจดีย์ชเวดากอง (พระมหาธาตุเมืองตะเกิง) สมัยพระนางเช็งซอบู (มอญเรียก

ว่า พระนางมิจาวปุ) พระนางถวายทองค�าเท่าน�้าหนักตัวปิดทอง
องค์พระธาตุ พระเจ้าธรรมเจดีย์เปิดประเทศติดต่อค้าขายกับต่าง
ประเทศ คือ อินเดีย มะละกา และหมู่เกาะมาเลย์ เมืองท่าที่ส�าคัญ
ของมอญ ได้แก่ เมืองสิเรียม (Syriam) เมืองพะสิม (Bassein) เมือง
เมาะตะมะ (Martaban) และเมืองหงสาวดี (Pegu) หลังจากรุ่งเรือง
ถึงขีดสุด มอญยุคหงสาวดีสิ้นสุดลงเพราะถูกพม่าแห่งราชวงศ์ตองอู 
รุกราน และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพม่าปี พ.ศ.2082 
พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ (พ.ศ.2074-2093) ทรงมีนโยบายรวมมอญกับ
พม่าเข้าเป็นชาติเดียวกัน โดยการรับอารยธรรมต่างๆ ของมอญมา
ใช้ในราชส�านักพม่า ให้ชาวมอญเข้ารับราชการในต�าแหน่งหน้าท่ี
ส�าคัญๆ ของกองทัพรวมทั้งย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงหงสาวดี 

 อาณาจักรพม่าแห่งอังวะ (Ava) ยุคแรก (พ.ศ.1907-2070) ตั้ง
อยู ่ทางตอนเหนือของพม่าในปัจจุบันได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
จากอาณาจักรพุกามถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะปี พ.ศ.1907 
(พ.ศ.1907-2098) ราชวงศ์อังวะปกครองพม่ารวมเป็นเวลาท้ัง
สิ้น 191 ปี ยุคนี้มีการฟื ้นฟูศิลปะและวรรณกรรมของพุกาม 
กลายเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่า รัชสมัยพระเจ้านรปต ิ
(พ.ศ.1985-2011) นั้น มีกวีที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งท่าน 
สีลวังสะและท่านอริยวังสะผู้เชี่ยวชาญในอภิธรรมปิฎกด้วย ภายหลัง
การสู้รบกับมอญทางใต้อาณาจักรอังวะ พม่าก็ตกอยู่ในภาวะยุ่งยาก
ตลอดเวลา เพราะต้องรับข้าศึกท้ังทางใต้ของมอญ และทางเหนือถูก
พวกไทใหญ่รุกรานโจมตีอยู่เรื่อยๆ หัวเมืองใหญ่น้อยของพม่าก็ถือ
โอกาสเป็นกบฏข้ึนโดยได้รับการสนับสนุนจากมอชานเป็นส่วนใหญ่ 
และพวกยะไข่ก็สามารถปลีกตัวเองเป็นเอกราชจากพม่าส�าเร็จ แต่
เนื่องด้วยอาณาเขตที่ยากต่อการป้องกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะ 
จึงถูกชาวไทใหญ่เข้าครอบครองปี พ.ศ.2070 อาณาจักรทางเหนือ
ของไทยปัจจุบัน ได้แก่ อาณาจักรล้านนา (พุทธศตวรรษท่ี 19-

รูปปั ้นพระเจ้ารามาธิบดี 
(พระเจ้าธรรมเจดีย์) กษัตริย์
มอญ ณ ลานเจดีย์ไจ้ปุ่น 
เมืองหงสาวดี (ปัจจุบันคือ
เมืองพะโค-Bago) ประเทศ
พม่า พระมหาปิฎกธรที่พระ
นางเชงสอบูทรงอุปถัมภ์ทราบ
เรื่องจึงพาศิษย์สี่คนไปคิดกล
อุบายพานางตละเจ้าท้าวมา
ข้ึนครองราชย์ในแผ่นดินหง
สาวดีได้ส�าเร็จ ส่วนพระมหา
ปิฎกธรมีความรู้สึกไม่ดีไม่
สบายใจที่ตนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการคิดกลอุบายดัง
กล่าวจึงเกิดความละอาย
แล้ขอลาสิกขา และได้มา
ช่วยนางตละเจ้าท้าวในการ
ครองเมืองและได้รับการแต่ง
ตั้งให้เป็นมหาอุปราชส�าเร็จ
ราชการแผ่นดิน
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พระราชานุ ส าวรี ย ์         
พญามังราย ที่ห้าแยก
พ่อขุน อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย พระองค์
ครองราษย์ (พ.ศ.1782—
1854) เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 25 แห่งหิรัญนคร
เงินยางเชียง ราวปี พ.ศ.
1804 และต่อมาทรงสร้าง
อาณาจักรล้านนาปี พ.ศ.
1839 จึงเป็นปฐมกษัตริย์
ล้านนา

25) พระยามังรายมหาราช (พ.ศ.1804-1854) ผู้ก่อต้ังอาณาจักรล้านนาปกครอง
เมืองเชียงแสนขณะน้ัน ในภาคเหนือมีอาณาจักรน้อยใหญ่หลายแห่ง เช่น หริภุญชัย  
เขลางค์ (ล�าปาง) โยนกเชียงแสน พระองค์สามารถปราบปรามและรวบรวมแว่นแคว้น
ต่างๆ ในภาคเหนือเข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรล้านนา และตั้งราชธานี
แห่งใหม่ขึ้นท่ีเวียงกุมกาม แต่ประทับอยู่ไม่นานก็ย้ายมาที่เชียงใหม่ปี 
พ.ศ.1839 หลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนส้ินอ�านาจลง อาณาจักร
ล้านนาเกิดข้ึนแทนท่ี มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 
(เชียงใหม่) ถูกสถาปนาขึ้นปี พ.ศ.1893 ต้ังอยู่บริเวณภาคเหนือตอน
บนของประเทศไทย ตลอดจนสิบสองปันนา เช่น เมืองเชียงรุ่ง (จ่ิงหง) 
มณฑลยูนนาน ภาคตะวันออกของพม่า ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าสาละ
วิน ซ่ึงมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอก ฝั่งตะวันตกแม่น�าสาละวินมีเมือง
นายเป็นเมืองเอก และ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยมีเชียงใหม่เป็นราชธานี 
มีภาษา ตัวหนังสือ วัฒนธรรม และประเพณีเป็นของตนเอง อาณาจักร
ล้านนาเริ่มก่อรูปโดยการรวมแคว้นโยนกและแคว้นหริภุญชัย หลังจากนั้น  
ก็ขยายอาณาจักรไปสู่ดินแดนใกล้เคียง เมืองเชียงตุง เมืองนายในเขตรัฐ
ฉาน และขยายสู่เมืองเขลางค์นคร เมืองพะเยา ยุคท่ีอาณาจักรล้านนา
เจริญรุ่งเรือง สามารถขยายอ�านาจไปสู่เมืองแพร่และเมืองน่าน ตลอดจน
รัฐฉานและสิบสองพันนา ต่อมาถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของ
อาณาจักรตองอู (พ.ศ.2029-2295) อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรอัง
วะ จนสิ้นฐานะอาณาจักร กลายเป็นเมืองส่วนหนึ่งของอาณาจักรอังวะ 
ในราชวงศ์นยองยาน  

 อาณาจักรล้านนา: นักประวัติศาสตร์แบ่งล้านนาสมัยอาณาจักรตามพัฒนาการ
เป็น 3 สมัย คือ 1) สมัยสร้างอาณาจักร (พ.ศ.1939–1989) ยุคร่ิเริมอาณาจักรโดย 
พระยามังราย 2) สมัยอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง (พ.ศ.1898–2068) มีพัฒนาการ
ขึ้นอย่างเด่นชัดราวกลางราชวงศ์มังราย นับตั้งแต่สมัยพระยากือนา (พ.ศ.1898–1928) 
เป็นต้นมาและเจริญสูงสุดสมัยพระเจ้าติโลกราชและพระญาแก้วหรือพระเมืองแก้ว
ซึ่งเป็นช่วงยุคทอง หลังจากน้ัน อาณาจักรล้านนาเข้าสู่สมัยเส่ือม 3) อาณาจักรล้าน
นาล่มสลาย (พ.ศ.2068–2101) ความเส่ือมของอาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นในช่วง
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 กษัตริย์สมัยเส่ือมจะครองเมืองระยะ
สั้นๆ การสิ้นรัชสมัยของกษัตริย์เกิดจากขุนนางจัดการปลงพระชนม์ หรือขุนนางปลด
กษัตริย์ หรือกษัตริย์สละราชสมบัติ

อาณาจักรล้านนามีกษัตริย์องค์แรกคือพระเจ้ามังราย และองค์สุดท้ายคือ
พระนางราชเทวีหรือวิสุทธิเทวีเป็นเวลานาน 320 ปี (พ.ศ.1801-2121) มีกษัตริย์ 
21 พระองค์ 23 รัชกาล โดยพระยาแสนภู และพระเมืองเกตุเกล้า ครองเมือง 2 คร้ัง 
อาณาจักรนี้มีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน ด้านวัฒนธรรมภาษา ล้านนามีตัวอักษรใช้ 
3 แบบ คือ อักษรธรรมล้านนาหรืออักษรตัวเมือง อักษรฝักขามที่ดัดแปลงมาจากตัว
อักษรของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และอักษรขอมเมืองหรืออักษรไทยนิเทศ ด้าน
การปกครอง ล้านนาสามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางโดยรวบรวมหัว
เมืองต่างๆ เข้าเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักร ซ่ึงปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มีกฎหมายที่ใช้ปกครองเรียกว่า "มังรายศาสตร์" ด้านศาสนา ล้านนาได้รับอิทธิพล
จากพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากสุโขทัยและมอญ-พม่า มีการสังคายนาพระไตรปิฎก 
ปี พ.ศ.2020 เป็นคร้ังท่ี 8 มีการสร้างวัดหลายแห่ง เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดโพธาราม
มหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) เป็นต้น 

อาณาจักรทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาจักรล้านช้าง: อาณาจักรนี้เป็น
อาณาจักรของชนชาติลาว ตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น�้าโขง มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศ
ลาวทั้งหมด ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีความเจริญรุ่งเรืองท้ัง
การเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนพุทธศาสนาที่มีพัฒนาการเคียงคู่
มาพร้อมกันอาณาจักรอ่ืนใกล้เคียง ท้ังล้านนา 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
ท้ังหลายต่างแย่งชิงราชสมบัติกัน อาณาจักรลาวจึงแตกเป็น 2 ฝ่าย คือ อาณาจักรฝ่าย
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พระ เ จ้ าฟ้ า งุ้ มสี ห า ร าช /
พระ เจ้ าฟ้ า งุ้ มแหล่ งหล้ า
ธ ร ณี ศ รี สั ต น า ค น หุ ต 
(พ.ศ.1859-1936) ปฐม
กษัตริย์แห่งราชอาณาจักร
ล้ านช้ างและเป็นกษัต ริย์  
ผู้ครองนครเชียงดง-เ ชียง
ทองพระองค์ที่ 27 ซึ่งสืบ
เชื้อสายราชวงศ์มาจากขุน
บรมราชาธิราช นอกจากนี ้
พระองค์ได้รับการยกย่อง
ใ น ฐ า น ะ " พ ร ะ บิ ด า ข อ ง 
ชาติลาว" เนื่องจากพระองค์
มีบทบาทในการรวบรวม
แผ่นดินลาวให้เป็นปึกแผ่น
แ ล ะท ร ง ยก ย่ อ ง ใ ห้ พุ ท ธ
ศาสนาเป็นศาสนาหลักของ
อาณาจักร

เหนือและฝ่ายใต้ พระเจ้าไชยเชษโฐแห่งล้านนาจึงยกทัพตีล้านช้างพร้อมอัญเชิญพระ
แก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดบุปผาราม เชียงใหม่ รวมทั้งพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงค์) 
และพระแก้วขาวไปด้วย เมื่อเสด็จถึงล้านช้าง พระองค์ทรงยึดราชสมบัติจากเจ้า
ครองนครทั้งสอง ด้วยความเกรงกลัวของเจ้าครองนครท้ังสอง จึง
ทรงครองนครทั้งสองซ่ึงเรียกว่า กรุงศรีสัตนาคตหุต พระองค์จึงขึ้น
ครองราชสมบัตืเป็นมหาราชองค์ที่ 2 ของลาวท่ีทรงพระปรีชาสามารถ
ทรงพระนามว่า "พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช" ยุคทองของอาณาจักรล้าน
ช้างคือรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) และ 
รัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ.2181-2238) 

หลังจากนั้น อาณาจักรลาวก็เสื่อมอ�านาจลงและแตกแยก
เป็น 3 ราชอาณาจักร (ปี พ.ศ.2321) ทั้ง 3 อาณาจักรล้านช้างเหนือ 
มีศูนย์กลางที่เมืองหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างกลาง มีศูนย์กลาง
ที่เมืองเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างใต้มีศูนย์กลางท่ีจ�าปาศักด์ิ 
หลังจากน้ัน ลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของไทย และเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสจนกระท่ังได้รับเอกราชในเวลาต่อมา 

 อาณาจักรทางตะวันออก: ยุคหลังพระนคร/อังกอร์ เริ่มตั้งแต่
ปี พ.ศ.1975 เป็นต้นมา ยุคนี้นักประวัติศาสตร์บางส�านักถือว่าเป็นยุค
มืดของกัมพูชาด้วยเหตุผลของความอ่อนแอทางการเมืองอันเนื่องมา
จากภัยภายในคือการแย่งชิงราชสมบัติ และภัยภายนอกจากอาณาจักร
ใกล้เคียง โดยเฉพาะภัยอย่างหลังนี้ท�าให้กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสยาม ซึ่งเป็นรัฐทางลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา และเวียดนามทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของอาณาจักรของขอมหลังยุคมหานคร กัมพูชาต้อง
อยู่ภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง ยุคหลังพระนครนี้ พุทธศาสนา
แบบมหายานและศาสนาพราหมณ์เสื่อมถอยลงไปคงเหลือแต่พุทธศาสนาเถรวาท
แบบใหม่ของลังกาวงศ์ และกษัตริย์ยุคนี้จึงนับถือพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เรื่อย
มา กล่าวกันว่า ปลายรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในหมู่ประชาชนเมื่อปรากฏมีศาสนาใหม่เข้ามา คือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกา
วงศ์เข้ามาในกัมพูชาโดยผู้ที่มีบทบาทในการน�าพุทธเถรวาทเข้ามาในเขมรนี้คือ พระ
สงฆ์ที่เป็นผู้น�าเข้ามาเผยแผ่ กษัตริย์กัมพูชาละทิ้งราชธานีมหานครไปสร้างราชธานี
ใหม่ท่ีเมืองสรีสันธอร์ ต่อมาปี พ.ศ.1975 พระมหากษัตรย์ย้ายไปสร้างราชธานีใหม่
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ท่ีพนมเปญจนกระทั่งปี พ.ศ.2384 พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีทรงเสวยราชย์ในกรุง 
อุดรเมียรชัย ก่อนจะย้ายมาท่ีพนมเปญเช่นเดิม

 อาณาจักรโบราณในภาคใต้-อาณาจักรตามพรลิงค์/นครศรีธรรมราช: 
อาณาจักรน้ียุคต้นได้รับอิทธิพลของมหายาน อาณาจักร
ทางภาคใต้มีดินแดนอยู่ติดกันต่างก็ชิงกันข้ึนมาเป็นใหญ ่
มีอ�านาจเหนือกันตามยุคสมัย ประกอบด้วย อาณาจักร
ลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7-14)  อาณาจักรตามพรลิงค์ 
(พุทธศตวรรษท่ี 13-18) มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช 
มีหลักฐานที่กล่าวถึงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 โดยเอกสาร
อินเดียโบราณกล่าวถึงอาณาจักรตามพรลิงค์ในชื่อ "ตมลิง"  
"ตัมพลิงค์" เอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถัง เรียกว่า  
"ถ่ามเหร่ง" สมัยราชวงศ์ซ่งเรียกว่า "ต่านหม่าลิ่ง" 
ต่อมา เรียกว่า "อาณาจักรนครศรีธรรมราช" ในส่วน

อาณาจักรตมพรลิงค์ภาคใต้ของไทยปัจจุบัน พุทธศตวรรษ
ที่ 18 พระเจ้าจันทรภานุศรีธรรมาโศกราชทรงยกทัพไปโจมตีลังกา 2 คร้ัง เพ่ือแย่ง
ชิงพระทันตธาตุจากลังกา ท�าให้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์และ
ศิลปะแบบลังกา เข้ามาเผยแผ่และฝังรากลึกอยู่ในอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศาสน
วัตถุที่ส�าคัญ ได้แก่ พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราชพระพุทธรูปประทับยืนส�าริดปาง
ประธานธรรม ท�าให้นครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางส�าคัญของการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในดินแดนไทย ซึ่งพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชส�าคัญที่เป็นที่รู้จักในอาณาจักร
น้ีคือ พระราหุลซ่ึงมานครศรีธรรมาราช ราวปี พ.ศ.1740 ก่อนราชวงศ์พระร่วงใน
สุโขทัยประมาณ 50 ปี ขณะท่ีพระสงฆ์ลังกามาเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทลังกาอยู่
เมืองนครศรีธรรมราช พวกอาหรับเข้ามาเผยแผ่ศาสนาอิสลาม เมื่อมหายาน-ฮินดู
เสื่อมโทรม พุทธศาสนาแบบลังกาจึงสามารถเผยแผ่ไปสู่เมืองนครศรีธรรมราชอย่าง
รวดเร็ว และอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ไปเผยแผ่ยังกรุงสุโขทัยตั้งแต่สมัยพ่อขุน
รามค�าแหงมหาราชผ่านสมณทูตคือพระสงฆ์ พระพุทธรูป และค�าสอนแบบเถรวาท
ลังกาวงศ์ 
 ภาคกลางมีอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยายุคต้น: สมัยสุโขทัย รัฐของสยาม
ค่อยๆ เป็นอิสระจากจักรวรรดิขอมที่เสื่อมอ�านาจลง กล่าวกันว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์
ทรงสถาปนาราชอาณาจักรท่ีเข้มแข็งและมีเอกราชปี พ.ศ.1781 อาณาจักรสุโขทัย

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์สร้างขึ้นปี พ.ศ.2526 
เป็นอนุสรณ์การกระท�าสัตย์ปฏิญาณถือน�้า
สัตยาระหว่างพญามังราย (กลาง) พ่อขุน
รามค�าแหง (ขวา) และพญาง�าเมือง (ซ้าย)
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มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ในรูปแบบที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่า  
ปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูก ผู้ปกครองใกล้ชิดกับผู้ใต้ปกครอง ราษฎรสามารถสั่น
กระดิ่งหน้าพระราชวังเพื่อร้องทุกข์แก่พระมหากษัตริย์โดยตรง อาณาจักรสุโขทัยแผ่
ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ผู้
ประดิษฐ์อักษรไทย หากเป็นช่วงสั้นๆ เสถียรภาพของอาณาจักรอ่อนแอ
ลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์ รัชสมัยพญาลิไทมีการเปลี่ยนรูป
แบบการปกครองมาเป็นธรรมราชา จากการรับอิทธิพลของศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาทลังกาวงศ์ อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมลง และตกเป็นเมือง
ข้ึนของอาณาจักรอยุธยาในพ้ืนที่เจ้าพระยาตอนล่าง ในเวลาไล่เลี่ยกัน 
อาณาจักรล้านนาอุบัติข้ึนปี พ.ศ.1802 โดยพญามังรายที่ขยายอ�านาจ
มาจากลุ่มแม่น�้ากกและอิง สู่ลุ ่มแม่น�้าปิง พญามังรายสร้างเชียงใหม่และ
ทรงมีสัมพันธ์อันดีกับพ่อขุนรามค�าแหงแห่งสุโขทัย อาณาจักรเชียงใหม่/
ล้านนามีอ�านาจสืบต่อมาในแถบลุ่มแม่น�้าปิง เชียงใหม่มีความสัมพันธ์ที่
ไม่ราบร่ืนนักกับอาณาจักรอยุธยาที่เรืองอ�านาจในพุทธศตวรรษท่ี 19-20 
มีการท�าสงครามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเชียงใหม่
ปราชัยต่อพม่าปี พ.ศ.2101 ถูกพม่ายึดครองอีกครั้งราวปี 2310 กระทั่ง
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2318 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ 
พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละทรงขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา  หลัง
จากน้ัน  พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ทรงปกครองอาณาจักรล้านนา 
ในฐานะประเทศราชสยาม
 สมัยอยุธยายุคต้น พระเจ้าอู ่ทองทรงก่อต้ังอาณาจักรอยุธยา
ปี พ.ศ.1893 ซ่ึงในช่วงแรกน้ันมิเป็นศูนย์กลางของชาวไทยในดินแดน
คาบสมุทรอินโดจีนทั้งปวง แต่ด้วยความเข้มแข็งที่ทวีเพิ่มขึ้นประกอบ
กับวิธีการทางการสร้างความสัมพันธ์กับชาวไทยกลุ่มต่างๆ ในท่ีสุดอยุธยาก็สามารถ
รวบรวมกลุ่มชาวไทยต่างๆ ในดินแดนแถบนี้ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อ�านาจ นอกจากนี้ 
ยังกลายมาเป็นรัฐมหาอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างรวดเร็ว การเข้าแทรกแซงสุโขทัยอย่างต่อเนื่องท�าให้อาณาจักรสุโขทัยตกเป็น
ประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาในที่สุด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูป
การปกครองโดยการรวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การยึดครองมะละกาของโปรตุเกส
ปี พ.ศ.2054 ท�าให้อยุธยาเริ่มการติดต่อกับชาติตะวันตก สมัยอาณาจักรอยุธยา มี

สมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง 
ทรงสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาขึ้นปี พ.ศ.1893 
ภายหลังจากที่พระองค์
รวมแคว้นสุพรรณภูมิซ่ึง
เป็นแคว้นส�าคัญของคน
ไทยในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง และทิศตะวันตก 
กับแคว้นละโว้(ลพบุรี) 
ทางด้านทิศตะวันออก
เข้าด้วยกัน โดยทรงเลือก
ตั้งศูนย์กลางทางการ
เมืองการปกครองท่ีกรุง
ศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่าง
สองแคว้น
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การติดต่อกับต่างประเทศอยู่หลายชาติ โดยชาวโปรตุเกสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 หลังจากน้ัน ชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็น
จ�านวนมากและมีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ ชาวฮอลันดา ชาวฝร่ังเศส ชาวจีน และชาว
ญี่ปุ่น รวมท้ังชาวเปอร์เซีย

การเข้ามาและแผ่อิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในดินแดนสุวรรณภูม ิ
 หลังจากกระแสพุทธศาสนาแบบอินเดียหรือเถรวาทหีนยานสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราชเผยแผ่มาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ พุทธศาสนามหายานและวัชรยานที่เคย
มีอิทธิพลยังดินแดนสุวรรณภูมิและสุวรรณปทีปเป็นเวลานานก็เริ่มเสื่อมถอยลง ใน
เวลาเดียวกันน้ัน เถรวาทแบบลังกาวงศ์เจริญขึ้นมาแทนเถรวาทแบบมอญเก่า ท้าย
ที่สุด มหายานและฮินดูค่อยๆ สลายหมดไป พระสงฆ์ทั้งสุโขทัย 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 พุทธศาสนาท่ีเข้ามายังสุวรรณภูมิ
ไม่มีฐานที่มาจากอินเดียอีกต่อไป แต่ครั้งนี้พุทธศาสนาแบบลังกาเข้ามามีบทบาทมาก
ต่อภาคพื้นสุวรรณภูมิหลายอาณาจักรท่ีได้รับอิทธิพลเพ่ิมมากข้ึน

 พุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อพม่า–มอญ: หลังจากพุทธศาสนา
เถรวาทแบบมอญเคยมีอิทธิพลต่อดินแดนพม่า-มอญ 2 ยุค คือ ยุคแรก (ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11 หรือก่อนหน้านั้นหลายร้อยปี) พุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นที่รู ้จักกันดี
ในพม่าใต้ซึ่งได้รับมาจากอินเดียทางใต้ จารึกต่างๆ ที่ค้นพบเขียนเป็นภาษาบาลี ด้วย
อักษรแบบอินเดียตอนใต้ ยุคที่สองเป็นสมัยท่ีพระเจ้าอโนรธามังช่อ (พ.ศ.1587-1620) 
ช�าระพุทธศาสนาในพม่าเหนือตอนบนให้บริสุทธิ์โดยอาศัยคัมภีร์ต่างๆ ที่ไปจากเมือง
มอญเป็นหลักโดยเอาไปเทียบกับคัมภีร์ที่มาจากลังกา หลังจากน้ัน พุทธศาสนาลังกา
เริ่มเข้ามามีบทบาทในพม่า-รามัญ โดยเฉพาะยุคอาณาจักรพุกามสมัยคร่ึงหลังจนถึง
การล่มสลาย 

 ลังกาวงศ์ยุคแรกเริ่มสมัยพุกาม: พุทธศาสนาในพุกามถือว่าเริ่มก�าเนิดจาก
พระเจ้าอโนรธาที่ส่งพระสงฆ์ไปยังลังกาและได้รับพระไตรปิฎกรวมทั้งคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนาจากลังกา แม้จะอยู่ในช่วงการรวบรวมประเทศพุกามให้เป็นปึกแผ่น 
แต่การพระศาสนาโดยเฉพาะลังกาวงศ์เริ่มต้นขึ้นและได้รับการสืบทอดเจตนารมณ์
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จากกษัตริย์พุกามในรุ่นต่อมา เช่น พระเจ้ากยันซิททา (Kyanzitta:1627-1656) 
พระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์ หอไตร วัดวาอาราม และพระอุโบสถ ท�าให้พุทธศาสนา
เถรวาทเกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เคยเป็นนายพลคู่พระวรกายของพระเจ้าอโนรธา 
พระองค์ครั้นได้เป็นกษัตริย์ก็เสริมต่อปณิธานด้วย
การสร้างเจดีย์ชเวซิกอน (Shwezigon) นันทะ 
(the Nanda) นาคยอน (Nagayon) และ  
วิหารมยินกะบะ กุบยุก คยี (Myinkaba Kubyauk-
gyi) (Bischoff, R., 1995:58) นอกจากนี้ พระองค์
ยังส่งช่างฝีมือไปพุทธคยา อินเดีย เพื่อซ่อมวิหาร
มหาโพธิ์ท่ีถูกท�าลายลง และเป็นต้นแบบให้กษัตริย์
รุ ่นหลังถือปฏิบัติ (Cf.D.K. Barua, 1981:59) 
และพระองค์ยังริเริ่มการท�าสังคายนาช�าระพระ
ไตรปิฎกเปรียบเทียบพระไตรปิฎกฉบับลังกาและ
ฉบับสุวรรณภูมิ และมีพระสงฆ์จากลังกาเข้าร่วม
ด้วย (Bischoff, R., 1995:60)
 พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทส�าคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาลังกาคือ ลูกศิษย์ท่านชิน
อรหันต์ที่เดินทางไปยังลังกาและกลับมาเพื่อมรณภาพที่พุกาม ท่านมีศิษย์คนส�าคัญ
คือท่านอุตตราชีวะซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่ลังกาปี พ.ศ.1714 ถือเป็นสาเหตุหลัก
ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของคณะสงฆ์ในอาณาจักรพุกาม (Bischoff, 
R., 1995:70) สมัยพระเจ้านรปฏิสิทธุปี พ.ศ.1733 ลังกาวงศ์เข้ามามีบทบาทต่อ
พม่า-มอญ หลังจากสมัยพระเจ้าอโนรธาแล้ว พุทธศาสนาก็ได้รับการอุปถัมภ์จาก
กษัตริย์เรื่อยมากระท่ังสมัยพระเจ้านรปฏิสิทธุ พระองค์ทรงส่งสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาที่ลังกาปี พ.ศ.1733-1743 โดยมีพระอุตตราชีวะเป็นประธาน ครั้งนั้นมีเด็ก
ชาวมอญคนหน่ึงชื่อ ฉปัท บวชเป็นสามเณรติดตามไปยังลังกาด้วยและอุปสมบทใน
ลังกาวงศ์ ภายหลังเดินทางกลับพม่าพร้อมกับพระภิกษุอีก 4 รูป คือ พระสิวลี พระ
ราหุล พระตามลินทะ และพระอานนท์ ตั้งนิกายใหม่ในพม่าคือลังกาวงศ์ (Bischoff, 
R., 1995:71) พระภิกษุสงฆ์นิกายน้ีไม่ยอมรับว่าพระนิกายเดิมคือ มะระแหม่ง ซ่ึง
เป็นนิกายเดิมที่สืบทอดมาแต่ครั้งอดีตได้รับการอุปสมบทอย่างถูกต้อง จึงเกิดการ
รังเกียจกันและขัดแย้งกัน ไม่ยอมร่วมลงสังฆกรรมเป็นเวลานานถึง 3 ศตวรรษ 
หลังจากท่านฉปัทมรณภาพ จึงเกิดเป็น 2 นิกายย่อย และแต่ละรูปตั้งนิกายของ

ทะเลเจดีย์สัญลักษณ์เมืองโบราณพุกามซึ่งเคย
เป็นอาณาจักรคร้ังอดีตที่รุ่งเรืองของพม่า ด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และพุทธ
ศาสนาราว 230 ปี
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ตนเองขึ้น สมัยพระเจ้าติโลมินโล (พ.ศ.1753-1777) พระองค์ผสมผสานศิลปะ
ระหว่างอินเดียกับลังกาโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบพระมหาโพธิเจดีย์เมืองพุทธคยา 
มาสร้างในเมืองพุกาม เรียกว่า มหาโพธิ์และที่เชียงใหม่ เรียกว่า วัดเจดีย์เจ็ดยอด
หรือวัดโพธาราม
 ในที่สุด พุทธศาสนาลังกาวงศ์ก็มีอิทธิพลเหนือนิกายเดิมจนกระท่ังประมาณ
ปี พ.ศ.1793 ลังกาวงศ์โดยการน�าของพระสารีบุตรและคณะเริ่มมีอ�านาจมาจนถึง
พม่าใต้และรามัญนิกายดั้งเดิมก็เริ่มเสื่อมลง พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เจริญขึ้น
แทนที่นิกายเดิม ส่วนลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองด้านวรรณกรรม มีพระสงฆ์ทรงความรู้
ด้านการแต่งหนังสือด้วยภาษามคธ เช่น พระธรรมวิลาส ศิษย์ท่านพระอานันทเถระ
ท่ีมาจากลังกาพร้อมท่านฉปัทแปลคัมภีร์ธรรมศาสตร์จากฉบับภาษาสันสกฤตในเมือง
มอญเป็นภาษามคธ (น่าจะสูญหาย) และยุคหลังพระองค์ พระเจ้ากยอชวา ราชโอรส
ของพระเจ้าติโลมินโลเสวยราชย์เป็นรัชกาลท่ี 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�าคัญหลังจากอาณาจักรพุกามสูญส้ิน 
อาณาจักรน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ สมัยเดียวกับสุโขทัย มอญต้ังอาณาจักรตัวเอง
ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จากมะกะโทซึ่งมีบิดาเป็นไทย มารดาเป็นมอญ พ่อขุนรามค�าแหงโปรด
ให้ไปครองเมืองเมาะตะมะ ซึ่งสมัยนั้นเป็นประเทศราชของสุโขทัย พระนามว่า พระเจ้า
ฟ้ารั่วหรือวเรรุ และพม่าเองก็กลับตั้งตัวเป็นอิสระสร้างเมืองอังวะเป็นราชธานี มีพระ
มหากษัติรย์ปกครองมาหลายชั่วคน สมัยนั้นพม่าอยู่ทางเหนือ มอญอยู่ทางใต้ต่างเป็น
อิสระแยกจากกัน บ้านเมืองระหว่าง 2 อาณาจักรนี้ยังไม่มีเสถียรภาพเป็นเวลาช้านาน 
จนกระทั่งปี พ.ศ.2019 พุทธศาสนาในลังกาวงศ์ระยะใหม่เร่ิมปรากฏ ตั้งแต่คริสต์
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ศตวรรษที่ 14 พระเถระชาวมอญ 2 รูป คือ พระพุทธวังสะ และพระมหานาคฟื้นฟู
แบบอย่างประเพณีของท่านฉปัทพระมอญสมัยพุกาม เดินทางไปศรีลังการับอุปสมบท
ใหม่ ที่ส�านักมหาวิหารสึกเป็นฆราวาสก่อนบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุตาม
คติท่ีสืบมาไม่ขาดสายของลังกาวงศ์ ภิกษุนับอายุตาม
พรรษาที่บวช ดังน้ันการบวชแบบเดิมใช้การไม่ได้ พระ
ภิกษุคณะหนึ่งจากพม่ามาได้รับการอุปสมบทกรรมท่ี
ลังกาและน�าคัมภีร์ภาษาบาลีเท่าท่ีมีอยู่ไปยังอาณาจักร 
อังวะ พม่า และในอาณาจักรมอญสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ 
(พ.ศ.2015-2035) อาณาจักรมอญเจริญสูงสุด สงฆ์รวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เดิมแตกแยกเป็น 6 คณะคือ 1) คณะ
กัมโพชะ 2) คณะสีวลี 3) คณะตามลินทะ 4) คณะอานันทะ 
5) คณะพุทธวงศ์ 6) คณะมหาสวามี ต่างรังเกียจกัน
ไม่ยอมลงอุโบสถสังฆกรรมร่วมกัน พระองค์ทรงให้
คณาจารย์ 6 ส�านักมาประชุมกันทรงขอร้องให้ไปอุปสมบทใหม่ในลังกาเพื่อให้เกิด
ความเสมอภาค คณะสงฆ์ก็เห็นชอบจึงเดินทางไปอุปสมบทใหม่ที่ลังกา ประกอบด้วย
พระคณาจารย์ 22 รูป พระอนุจรอีก 22 รูปปี พ.ศ.2019 (Bischoff, R., 1995:87)
 เมื่อกลับมาสู่เมืองหงสาวดีแล้ว พระเจ้าธรรมเจดีย์ก็ประกาศราชโองการให้
พระสงฆ์ทั่วแผ่นดินสึกให้หมด แล้วบวชใหม่กับคณะสงฆ์ที่บวชจากลังกา แปลงคร้ัง
แรก 245 รูป โดยเรียกคณะใหม่ว่า คณะกัลยาณี ในคร้ังนั้น มีพระบวชในคณะกัลยาณี
ถึง 15,666 รูป คณะสงฆ์เมืองหงสาวดีจึงเป็นปึกแผ่นอีกคร้ัง แต่หลังจากพระองค์
สวรรคตแล้วสงฆ์ก็แตกแยกกันอีกพระเจ้าธรรมเจดีย์แห่งกรุงหงสาวดีทรงประกาศว่า
พระองค์ทรงช�าระพุทธศาสนาให้บริสุทธ์ิผุดผ่องแล้ว ตามแบบของคณะมหาวิหารใน
ลังกา ซึ่งเป็นนิกายเดียวท่ีเก่าแก่ท่ีสุด พระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองหงสาวดี โดยเฉพาะ
พระนางเช็งซอบูและพระเจ้าธรรมเจดีย์ล้วนสนับสนุนส่งเสริมกิจการทางพุทธศาสนา
ทะนุบ�ารุง บริจาคทรัพย์ส่ิงของมีค่าและเครื่องประดับ เพื่อใช้ในการบูรณะและตกแต่ง
เจดีย์ชเวดากอง (พระมหาธาตุเมืองตะเกิง) ถวายทาสชายหญิงให้เป็นข้าวัด ส่วน
พระเจ้าธรรมเจดีย์ส่งทูตไปลังกาเพื่อท�าการช�าระสมณวงศ์ทั้งด้านพิธีกรรมและวินัย
สงฆ์จ�าลองแบบสีมามาสร้างขึ้นในหงสาวดีโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สีมากัลยาณีใกล้เมือง
หงสาวดี ซึ่งใช้เป็นสถานท่ีส�าหรับบวชพระ รวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์จากประเทศใกล้
เคียงให้เข้ามาท�าการบวชอีกครั้งหนึ่งที่สีมากัลยาณี ท�าให้พิธีการบวชในประเทศใกล้

กัลยาณีสีมา (Kalyani Sima) เมือง 
หงสาวดี (ปัจจุบัน คือ เมืองพะโค-Bago) 
ประเทศพม่าอันเป็นสีมาต้นก�า เนิดแห่ง
คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในประเทศไทย 
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เคียงท่ีนับถือพุทธศาสนาเป็นลักษณะเดียวกัน เรื่องราวเก่ียวกับการช�าระสมณวงศ์ดัง
กล่าว พระเจ้าธรรมเจดีย์โปรดฯ ให้จารึกลงบนศิลา 10 หลัก เรียกว่า จารึกกัลยาณี 
จากปฏิรูปพระศาสนาของพระองค์คร้ังนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั้งพม่าตอนบนและสยาม

ครั้งนั้น พระสงฆ์ทั่วสารทิศมายังอาณาจักรของพระองค์เพ่ือ
ได้รับการอุปสมบทใหม่ท่ีน้ันตามแบบฉบับการอุปสมบทแบบ
กัลยาณีสีมา (Bischoff, R., 1995:87-92)

พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่สุโขทัย: ในสุโขทัย (พ.ศ.
1781-1981) ยุคต้น คณะสงฆ์ท่ีมีอยู่สืบต่อมาจากเถรวาททวาร
วดีจ�าพวกหนึ่ง และพวกที่สืบมาจากลพบุรีจึงมีทั้งมหายาน
และหีนยาน ต่อมาพุทธศาสนาลังกาวงศ์เริ่มเข้ามามีอิทธิพล
และเป็นศาสนาแห่งรัฐสยามเป็นครั้งแรก

 ลังกาวงศ์สมัยที่ 1 สมัยสุโขทัยยุคต้น หลักฐานจากศิลาจารึก
หลักที่ 1 กล่าวในเรื่องนี้ไว้ย่อๆ ว่า "พ่อขุนรามค�าแหงกระท�าโอย

ทานแก่มหาเถระสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่
เมืองศรีธรรมราชมา" (World Buddhist University, 2545:64-65) เป็นหลักฐานส�าคัญ
ที่แสดงว่า ลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราชมาประดิษฐาน ณ กรุงสุโขทัย พุทธศาสนา
ยุคสุโขทัยแรกเริ่มเดิมทีนี้คงมีทั้งเถรวาท มหายานปะปนกันจนถึงรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหง
มหาราชกษัตริย์องค์ท่ี 3 ของราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ.1820-1860) นับเป็นยุคบุกเบิก
เก่ียวกับลังกาวงศ์ในสุโขทัย หลังจากทรงสดับกิตติคุณความเคร่งครัดของคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช พระองค์จึงโปรดให้นิมนต์คณะสงฆ์ลังกาขึ้นมาต้ังลังกาวงศ์ 
ที่กรุงสุโขทัย มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีฝ่ายเถรวาทพร้อมทั้งอรรถกถา และปกรณ์วิเศษ 
อื่นๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานสืบมาทุกวันนี้ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เร่ิมมีความสัมพันธ์กับลังกา
ในทางพุทธศาสนาโดยผ่านเมืองนครศรีธรรมราช เจ้ากรุงลังกา ถวายพระพุทธสิหิงค์ 
แก่สุโขทัย สมัยต่อมา พระเถระจากสุโขทัยเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกา พุทธศาสนา 
ลังกาวงศ์นับว่า เจริญสูงสุด เนื่องจากพระองค์อาราธนาพระเถระชาวลังกาจากลังกา
ทวีปเข้ามาเป็นการเสริมสร้างพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชพระอัยกา
ของพระองค์ท่ีทรงเลื่อมใสในลังกาวงศ์ แต่สมัยพ่อขุนรามค�าแหงนั้น พระองค์เพียง
อาราธนาพระสงฆ์ไทยในลังกาวงศ์มาจากเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น มีการศึกษาเล่า
เรียนในส�านักสงฆ์ลังกาวงศ์และมีส�านักราชบัณฑิต จนพระองค์ทรงทราบพระไตรปิฎก
อย่างแตกฉานทรงบ�ารุงการเล่าเรียนพระไตรปิฎกโดยสร้างปราสาทราชมณเฑียรสถาน 

พ่อขุนรามขามแหง
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สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา
จุฬามุนีลงกาทีป สมเด็จ
พระสังฆราชสุโขทัยบุตรพ่อ 
ขุนรามค�าแหงมหาราช อนุสาวรีย์ 
ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ ธรรม
สถานสุวรรณาภา อ.วัดโบสถ์  
จังหวัดพิษณุโลก

แล้วทรงเผดียงสงฆ์เข้าไปเรียนพระไตรปิฎกในบริเวณปราสาทน้ัน นอกจากนั้น ทรง
ให้ราชบุรุษไปรับพระบรมธาตุมาจากลังกาทวีปแล้วน�าไปบรรจุไว้ที่เมืองนครชุม ทรง
จัดวางแบบแผนในสังฆมณฑลคล้ายกับลังกาเพื่อให้คณะสงฆ์มั่นคงยิ่งขึ้น เอกสาร
บางฉบับว่าพระมหาธรรมราชาลิไททรงแบ่งสงฆ์ออกเป็น 2 ฝ่าย
คือฝ่ายอรัญวาสีและฝ่ายคามวาสี รัชสมัยของพ่อขุนรามค�าแหง 
ทรงพระราชบัญญัติคัมภีร์เพศ ศาสตราคม ธรรมนิยาย มีโชยติ
ศาสตร์ (ต�าราโหร) เป็นต้น สมเด็จพระบพิตรตรัสให้ราชบัณฑิตไป
อาราธนามหาสามีสังฆราช อันกอบด้วยศีล ทรงเรียนพระไตรปิฎก
จบ สมัยพ่อขุนรามค�าแหงเป็นสมัยที่ให้การยอมรับพุทธศาสนา เป็น
ศาสนาประจ�าชาติ โดยพระองค์ทรงนิมนต์พระสงฆ์มาจากเมือง
นครศรีธรรมราชมาประจ�าอยู่ที่วัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย และมี
การแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่กลางดงตาลให้กับ
ประชาชนชาวสุโขทัย และช่วยส่งเสริมทางการศึกษาทางศาสนา 
และการปฏิบัติทางวินัย นอกจากนั้นยังมีประเพณีในด้านศาสนา
เกิดขึ้นแล้ว เช่น การท�าบุญ การทอดกฐิน วัดที่เป็นศูนย์กลางพุทธ
ศาสนาเถรวาทของลังกาวงศ์ คือ วัดป่ามะม่วง
 ลังกาวงศ์สมัยที่ 2 สมัยพระเจ้าเลอไท พระสงฆ์เถระผู้ใหญ่
บางรูป เช่น พระมหาเถรศรีศรัทธา บุตรพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 
เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศลังกา เม่ือเดินทางกลับน�าพระศรีมหาโพธิ์ 
พระศีวาธาตุ (กระดูกส่วนบนร่างกาย เช่น กรามหรือไหปลาร้า) และพระทันตธาตุ
มาประดิษฐานไว้ที่กรุงสุโขทัย นอกจากนั้นพระองค์ยังน�าพระวินัยที่เคร่งครัดของพระ
สงฆ์ในนิกายมหาวิหารมาเผยแผ่ในกรุงสุโขทัย อันสถิตอยู่ในลังกาทวีปซึ่งมีศีลาจารย์
คล้ายกับขีณาสพคร้ังโบราณ (ตรัสให้อาราธนามหาสามี) จากนครพันแล้วครึ่งทางจึง
รับสั่งให้นายช่างปลูกกุฏีวิหาร ระหว่างป่ามะม่วงในทิศประจิมเมืองสุโขทัยนี้
 ลังกาวงศ์สมัยท่ี 3 แสดงถึงความสัมพันธ์กับลังกาวงศ์ในอาณาจักรสุโขทัยสมัย
รัชกาลพระมหาธรรมราชาท่ี 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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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สุโขทัยเพื่อผูกพัทธสีมาและอุปสมบทแก่สงฆ์ที่สุโขทัยตามแบบรามัญมอบนิกายที่ได้
รับมาจากลังกาวงศ์อีกครั้งหนึ่ง ประเทศมอญซึ่งเป็นชาวลังกามาเป็นอุปัชฌาย์เผยแผ่
พุทธศาสนาลังกาวงศ์ ยุคพระมหาธรรมราชาลิไท พระองค์ทรงบริหารงานพระศาสนา

ในท�านองเดียวกันกับสมัยของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชแต่กว้าง
ขวางยิ่งขึ้นเจริญรุ่งเรื่องยิ่งข้ึนทั้งนี้ก็ด้วยผลงานท่ีพ่อขุนรามค�าแหง
ทรงปูพ้ืนฐานท่ีดีไว้แล้ว งานด้านพระศาสนาและด้านการศึกษามี
หลายประการ เน่ืองจากพระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่าง
ที่สุด ทรงใฝ่พระทัยในการพระศาสนาและการศึกษาเป็นที่สุด ทรง
รอบรู้ในพระธรรมวินัยไตรปิฎกอย่างมาก ทรงท�านุบ�ารุงบ้านเมือง
ร่มเย็นเป็นสุข และทรงท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา พระองค์ทรงเป็นนัก
ปราชญ์และทรงเป็นกษัตริย์นักการศาสนาชั้นเยี่ยม ความสัมพันธ์
กับลังกามาจ�าหลักลงบนแผ่นหิน แล้วน�าไปประดิษฐานยังยอดเขา 
สุมณกุฎ และเมื่อคร้ังพระองค์ฯ เสด็จออกผนวชก็โปรดให้เชิญพระ
อุทุมพรบุปผาสวามีชาวลังกามาเป็นพระอุปัชฌาย์ นับว่าลังกาวงศ์
ในสุโขทัยเจริญถึงขีดสุด ก่อนที่ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยจะค่อยๆ 
เสื่อมไป ถูกแทนท่ีโดยอาณาจักรอยุธยา    
 พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ล้านนา: อาณาจักรล้านนามีความ
เจริญรุ่งเรืองด้านพุทธศาสนาลังกาวงศ์แบบสุโขทัยมีการสังคายนา
พระไตรปิฎก สร้างวัดและพระพุทธรูปจ�านวนมาก มีตัวหนังสือของ
ตนเอง เรียกว่า "อักษรธรรมล้านนาหรืออักษรตัวเมือง" ซึ่งใช้กันอย่าง
แพร่หลายและตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีกฎหมายมังรายศาสตร์ พุทธ
ศาสนาได้มีแล้วแต่สมัยพระเจ้าเม็งรายครองราชย์ ณ เชียงใหม่ ทรง
ท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา เช่น สร้างวัดเชียงมั่น เป็นต้นยุคต้นอาณาจักร
ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากือนา กิจการในพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุน
มาก เห็นจากการรับนิกายรามัญจากสุโขทัยเข้ามาเผยแผ่ในล้านนา 
ทรงสร้างวัดสวนดอกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของ

เมือง จึงมีพระสงฆ์ชาวล้านนาให้ความสนใจศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นตามล�าดับ  
ซึ่งน�าไปสู่การศึกษาเชิงลึก พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ล้านนามี 2 กระแส ประกอบด้วย 
สมัยท่ี 1 เป็นลังกาวงศ์น�าโดยท่านพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี และพระอานันทเถระ  
รัชสมัยพระเจ้ากือนา พระองค์ทรงเป็นธรรมิกราชทรงส่งทูตไปอาราธนาพระอุทุมพร

พระมหาธรรมราชาที่ 1 /พระ
บาทกมรเตงอัญศรีสุริยพงศ์
รามมหาราชาธิราช/พระยาลือ
ไทย/พระยาลิไทย (ครองราชย ์
พ.ศ.1890-พ.ศ.1919) พระ
มหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย
ราชวงศ์พระร่วงล�าดับที่ 6 
เป็นพระโอรสพระยาเลอไทย 
และพระราชนัดดาของพ่อขุน
รามค�าแหงมหาราช ทรงปราด
เปรื่องในความรู ้ในพระพุทธ
ศาสนา ทรงมีความรู้แตกฉาน
ในพระไตรปิฎก พระองค์ได้
ทรงแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 2 
ฝ่ายคือฝ่าย "คามวาสี" และ
ฝ่าย "อรัญวาสี"
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บุปผามหาสวามี เป็นพระเถระชาวลังกาที่ชราภาพ
มากแล้วอยู่ที่นครพัน (เมาะตะมะ) ให้มาเชียงใหม่ 
แต่ท่านไม่รับอาราธนาเน่ืองจากชราภาพมากแล้ว
การเดินทางเต็มไปด้วยความยากล�าบาก ท่านจึงส่ง
พระหลานชายคือ พระอานันทเถระมาแทน พระ
เจ้ากือนาจึงอาราธนาให้พระอานันทเถระท�าการ
บวชกุลบุตรชาวเชียงใหม่ 
 สมัยพระเจ้ากือนา (พ.ศ.1898-1928) 
ประมาณปี 1913 นับเป็นการเริ่มต้นพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์ในล้านนา มีเหตุการณ์ส�าคัญคือพระองค์
ทรงให้บวชกุลบุตรชาวเชียงใหม่ตามแบบลังกาวงศ์
โดยมีพระอุทุทพรบุปผามหาสวามี สั่งให้นิมนต์พระ
จากสุโขทัย (สมัยพระเจ้าลือไทย) มาเป็นอุปัชฌาย์ 
คือ พระสุมนเถระ กับพระอโนทัสสีเถระส่วนตัวพระ
อุทุมพรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ทั้งสองมาจ�าพรรษา
ท่ีวัดพระยืน ล�าพูน อุปสมบทชาวล�าพูนเป็นจ�านวน
มาก เมื่อออกพรรษาจึงขึ้นไปเชียงใหม่จ�าพรรษาอยู่
ที่วัดสวนดอก (วัดบุบผาราม) นอกจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ยังมีเหตุการณ์ที่ถือปฏิบัติตามลังกาวงศ์
คือ การสถาปนาพระสุมนเถระข้ึนเป็นพระสังฆราช
เป็นองค์แรกแห่งล้านนา และพระเจ้ากือนาทรง
สร้างพระบรมธาตุส่วนหน่ึงท่ีวัดสวนดอกและท่ีดอย 
สุเทพ (สุเทวบรรพต) เป็นศิลปแบบลังกาองค์แรก
ในเชียงใหม่ ต่อมาทรงเสี่ยงช้างอัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นไปบนยอดดอยสุเทวบรรพต 
และสร้างเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ คือ พระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบัน พระองค์
ท�านายไว้ว่า "ดูราอาวุโสทั้งหลาย ศาสนาอันกูน�ามาแต่ลังกาทวีปนั้นจักไม่ม่ันคงใน
เมืองเม็ง (มอญ) นี้นา แต่จักไปตั้งมั่นอยู่ในเมืองสูโพ้น (เมืองสยาม) ต่อเท่า 5 พันปีแล"
 สมัยพระเจ้าแสนเมือง เหตุการณ์ส�าคัญคือเมื่อพระเจ้ากือนาเสด็จสวรรคต
โอรสชื่อพระเจ้าแสนเมืองขึ้นครองราชย์พระพุทธสิหิงค์มาจากเชียงราย (ปัจจุบัน
ประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) จึงโปรดสร้าง

วัดสวนดอก พระอารามหลวงวัดส�าคัญคู่เมือง
เชียงใหม่ประดิษฐานของกู ่บรรจุอัฐิเชื้อพระ
วงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ 
สร้างข้ึนในสมัยของพระเจ้ากือนา กษัตริย์ล้าน
นาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่างปี พ.ศ.
1898–1928 พระองค์ทรงมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงได้อัญเชิญพระมหา
สุมนเถระจากเมืองสุโขทัยมาอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ 
ในปี พ.ศ.1914 พระองค์ทรงสร้างวัดบุปผาราม 
(วัดสวนดอก) ในอุทยานป่าไม้พยอมเพ่ือเป็นท่ี
จ�าพรรษาของพระสุมนเถระ จากนั้น พระองค์
จึงโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรม 
สารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระได้อัญเชิญมาจาก
สุโขทัย โดยประดิษฐานไว้ที่วัดบุปผารามและวัด
พระธาตุดอยสุเทพ วัดสวนดอกจึงเป็นศูนย์กลาง
ของศาสนานิกายลังกาวงศ์ "นิกายวัดสวนดอก" 
เนื่องจากพระสุมนเถระได้บวชเรียนมาจากส�านัก
ของพระมหาสวามีอุทุมพรที่เมืองเมาะตะมะใน
รามัญประเทศ ต่อมา มีการบูรณะวัดแห่งนี้โดย
ครูบาศรีวิชัยและเจ้าหลวงเชียงใหม่
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วัดพระสิงค์เป็นที่ประดิษฐานจนถึงปัจจุบัน ต่อมา พระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นโอรสของ
พระเจ้าแสนเมือง พระองค์ไม่โปรดศาสนาพุทธเท่าที่ควรแต่ทรงโปรดไสยศาสตร์ 
แต่ยังทรงสร้างวัดมุมเมือง (มุมเมือง) จุดประสงค์ในการสร้างวัดมุมเมือง 1) เพื่อ

ประดิษฐานพระแก้วมรกต 2) เพื่อเก็บผลประโยชน์จากวัดต่างๆ 
มาไว้ที่วัดมุมเมือง ทั้งนี้เพราะทางรัฐไม่สนับสนุนกิจการพระศาสนา
ท�าให้วัดต่างๆ เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้พระเถระต่างๆ 
ทิ้งเชียงใหม่ไปลังกา คือพระเมธังกรเถระ พระญาณมงคลเถระ ท่าน
ท้ัง 2 รวมท้ังพระมอญและพระเขมรประมาณ 20 รูป จึงเดินทางไป
ลังกาเพราะความไม่เป็นธรรมของพระเจ้าสามฝั่งแกน การไปลังกา
ของพระเหล่าน้ีมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อไปศึกษาธรรม
วินัย 2) เพื่อท�าการอุปสมบทใหม่ โดยท�าการอุปสมบทที่ "อุทกสีมา  
(ใช้แม่น�้าเป็นเขตสีมา) ชื่อแม่น�้า "กัลยาณีคงคา" โดยมีพระธรรมสวามีเป็น
อุปัชฌาย์พระวันรัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสงฆ์กลุ่มนี้เมื่อกลับมา
ตั้งลังกาวงศ์หรือลังกาวงศ์ใหม่ มีศูนย์กลางที่วัดป่าแดงในเชียงใหม่ พระ
สงฆ์กลุ่มนี้ไปเผยแผ่ศาสนายังเมืองต่างๆ ภายในอาณาจักรล้านนา ตลอด
จนขยายไปถึงเชียงตุง เชียงรุ่ง สิบสองปันนา นอกจากน้ันสมัยพระองค์  
พระสถูปใหญ่เก่าแก่องค์หน่ึง ณ เมืองเชียงราย ต้องอสนีบาตพังลง
จึงพบพระแก้มรกตข้ึน

สมัยที่ 2 ลังกาชุดใหม่เริ่มขึ้นเมื่อพระเถระทั้งหลายไปและ
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�าลองแบบ
วิหารพุทธคยา โลหปราสาท รัตนมาลีช่ือว่า วัดโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอดปัจจุบัน) 
นอกจากน้ี พระองค์ยังทรงให้มีการจ�าท�าสังคายนาพระศาสนา โดยจุดประสงค์ในการ

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้า
ติโลกราช (พ.ศ.1984–
2030) ราชาผู้พิชิตแห่งทิศ
ตะวันตก ทรงเป็นพระมหา
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้าน
นาองค์ที่ 9 ราชวงศ์มังราย 
ทรงเป็นโอรสล�าดับที่ 6 ใน
จ�านวนพระโอรส 10 องค์
ของพระญาสามฝั่งแกนกับ
แม่พระพิลก
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ท�าสังคายนาประกอบด้วย 1) เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างนิกายลังกาวงศ์เก่า และ
นิกายลังกาวงศ์ใหม่ 2) เพ่ือความมั่นคงของพระธรรมวินัย สมัยนี้ตรงกับปีประมาณ 
พ.ศ.2020 โปรดให้ท�าการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 ในเชียงใหม่ขึ้น ณ วัด
โพธาราม มีพระธรรมทินนาเถระเป็นประธานท�าอยู่ 1 
ปีจึงส�าเร็จ และการศึกษาเจริญรุ่งเรืองที่สุดมากกว่ามี
คัมภีร์ทางพุทธศาสนามากมายที่ได้รับการรจนาขึ้นโดย
พระเถระชาวเชียงใหม่รจนาปกรณ์เป็นภาษาบาลี คือ 
พระสิริมังคลาจารย์ และพระรัตนปัญญาพระเจ้าติโลก
ราชเสวยราชย์อยู่ถึง 45 ปี และสวรรคตเม่ืออายุ 78 ปี 

สมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว พระองค์ทรงเลื่อมใส
พุทธศาสนามาก ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้า
ลุง (พระเจ้าติโลกราช) ทรงสร้างวัดไว้เป็นจ�านวนมาก  
มีราชกิจท่ีทรงกระท�าประจ�าปีคือ พิธีบวชนาคหลวงและ
เป็นคร้ังใหญ่จ�านวน 1,200 รูปมีพิธีติดต่อกันหลายวัน 
พระองค์ทรงฟื้นฟูศาสนาจนมีคัมภีร์ส�าคัญท่ีสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบันน้ี ยุคของพระเมืองแก้วนี้นับเป็นยุคทอง
แห่งวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ปัญญาสชาดก (ชาดก 
50 เรื่อง เช่น สมุทโฆษชาดก) แต่งเลียนแบบอรรถกถา
ชาดกเก่าลังกา เป็นต้น คัมภีร์มังคลัตถทีปนี-อธิบาย
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 (เขียนยกย่องถึงความเล่ือมใสของพระนางจามเทวีในพุทธศาสนา) พระ
แต่งโดยโพธิรังสีนอกจากนี้ บทสวดพาหุงกล่าวว่าแต่งข้ึนสมัยนี้ในเมืองไทย และพระ
ลังกาน�าไปใช้เป็นบทสวดที่ประเทศของตนเอง นอกจากน้ัน พุทธศาสนาในลังกาวงศ์
ยังเข้าไปมีอิทธิพลในอาณาจักรไทยใหญ่โบราณ ณ เมืองเชียงตุง โดยพระเถระชาว
ลังกา พระโสมจิต ปี พ.ศ.1992 อิทธิพลลังกาวงศ์เข้าไปถึงเชียงตุง และสิบสองปัน
นาทางภาคใต้ของจีน และยังมีอิทธิพลต่อดินแดนในจีนทางตอนใต้จนกระทั่งปัจจุบัน

มหาโพธาราม/วัดเจด็ดยอด สร้างโดยพญา
ติโลกราช หลังจากได้สดับเรื่องอานิสงส์การ
ปลูกต้นมหาโพธิ จากพระอุตตมปัญญา 
แล้วทรงเลื่อมใส โปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้น
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเฉลิมฉลอง
พุทธศักราชจะบรรจบครบ 2000 ปี จึง
เป็นการบ�าเพ็ญกุศลฉลองยุค โดยให้สีห 
อ�ามาตย์หมื่นด้ามพร้าคดเป็นแม่งาน เดิน
ทางไปดูเจดีย์สถานในอินเดียและลังกา 
จ�าลองแบบวิหารพุทธคยาโลหปราสาท 
รัตนมาลีเจดีย์ มาสร้างขึ้นไว้ที่วัดแห่งใหม่
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 พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่อาณาจักรเขมร: ในอาณาจักร
เขมรมหานคร พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่งพระโอรสไป
บวชเรียนที่ศรีลังกา ลังกาวงศ์สู่อาณาจักรมหานครและ
หลังมหานครเป็นอาณาจักรละแวก หลังจากพระองค์
สวรรคตไม่นาน ศาสนาแบบเดิมจึงถูกแทนที่ด้วยศาสนา
แบบใหม่ คือ เถรวาทแบบลังกาวงศ์ที่ก�าลังเฟื่องฟูใน 
ดินแดนแผ่นดินใหญ่ของสุวรรณภูมิยุคต่อมา หลังจาก
ก่อนหน้านี้ พุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู รุ ่งเรืองควบคู่กันมาสลับกันเป็นบางยุคสมัย แต่
เมื่อหลังยุคพระนครอันย่ิงใหญ่ก�าลังจะล่มสลายลง 
ชาวกัมพูชาสมัยนั้นไม่สู้กระตือรือร้นที่จะต่อต้านข้าศึก
เพราะชัยชนะของสยามที่เป็นพุทธเถรวาทลังกาใหม่
นั้นย่อมจะอ�านวยประโยชน์แก่ประชาชน ท�าให้ไม่ถูก
เกณฑ์แรงงาน เป็นอิสระ และมีโอกาสได้รับการศึกษา

เพิ่มขึ้น มีหลักฐานว่า กษัตริย์ท่ีครองราชย์อยู่ปี พ.ศ.1839 พระราชทานที่ดินสร้าง
วัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลังกาวงศ์ ศิลาจารึกสมัยน้ีก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาบาลีและ
เทวสถานต่างๆ ของฮินดู ก็กลายมาเป็นวัดทางพุทธศาสนา ในประวัติศาสตร์ มีคณะ
ทูตจีน ช่ือ เจาตากวน เดินทางมาถึงเมืองพระนครปี พ.ศ.1839 บันทึกไว้ว่า ทุกคน
บูชาพระพุทธเจ้าและพูดถึง จูกู (อันหมายถึงพระภิกษุสงฆ์เถรวาท) พร้อมทั้งบรรยาย
ลักษณะการครองผ้า การด�าเนินชีวิตและสภาพวัด  พวกเจ้านายชอบมาปรึกษา
หาหรือกับพวกจูกูในเรื่องต่างๆ หลักฐานน้ีช้ีให้เห็นชัดว่า พุทธศาสนาแบบเถรวาท
ลังกาวงศ์กลายเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรไปแล้ว ณ เวลาน้ัน พุทธศาสนา
เถรวาทลังกาวงศ์ต้องกลายเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรไปแล้ว เมื่อถึงปี พ.ศ.
1880 กษัตริย์กัมพูชาพร้อมท้ังราชส�านักทั้งหมดคงจะกลายเป็นพุทธศาสนิกชนฝ่าย
เถรวาทลังกาวงศ์ทั้งหมด เพราะมีหลักฐานปรากฏถึงขั้นที่ว่า ทรงเจ้ากี้เจ้าการเป็น
ธุระที่จะให้กษัตริย์ลาว (เจ้าฟ้างุ ้ม) ท่ีขณะนั้นลี้ภัยอยู่ในเขมรเป็นพุทธศาสนิกชนที่
ดี ทั้งนี้เร่ืองของการบันทึกประวัติศาสตร์แต่เดิมก่อนนี้มีการจารึกบนศิลาหิน มาสู่
การบันทึกเป็นพงศาวดาร
 

วัดป่าแดงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.1974 โดย
พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งราชวงศ ์
มังรายเพ่ือเป็นท่ีพ�านักของพระญาณคัมภีร์
และคณะสงฆ์ที่เดินทางกลับมาจากลังกาเพื่อ
เผยแผ่ลัทธินิกายลังกาวงค์หรือนิกายสิงหล
ใหม่ เรียกว่า นิกายป่าแดง ในขณะนั้นพระ
ญาณคัมภีร์ได้อัญเชิญพระไตรปิฏก พระพุทธ
รูป และต้นโพธิ์ 



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

173

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

พระบางมีความส�าคัญของ
อาณาจักรล้านช้าง เป็น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
หลวงพระบาง ประดิษฐาน
ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หลวง ปางประทานอภัย สูง
สองศอกเจ็ดนิ้ว (ประมาณ 
1.14 เมตร) หล่อด้วยส�าริด 
(ทองค�าผสม 90 เปอร์เซ็นต์) 
มีอายุอยู ่ราวปลายพศ.ต.ที่ 
18 ถึงตอนต้นพศ.ต.ที่ 19 
ตามศิลปะเขมรแบบบายน
ตอนปลาย 

 พุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้าสู่อาณาจักรล้านช้าง (ลาว): แม้
ก่อนหน้านั้นพุทธศาสนาเคยมีมาก่อนนั้น แต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม องค์
ปฐมกษัตริย์แห่งล้านช้าง พุทธศาสนาจากอาณาจักรหลังมหานคร 
(เขมร) เข้าสู่ลาว ซึ่งชัดเจนเพิ่งปรากฏขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 ใน
อาณาจักรล้านช้างสถาปนาข้ึนโดยพระยาฟ้างุ้มปี พ.ศ.1896 พุทธ
ศาสนาเข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้างแนะน�าโดยพระนางแก้วยอดฟ้า 
พระนางเป็นพระมเหสีชาวกัมพูชาของพระองค์ทรงทูลขอให้พระ
ราชาส่งทูตไปนิมนต์พระสงฆ์นิกายเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามาเผยแผ่
ในล้านช้างคร้ังนั้น พระมหาปาสามานเถระและคณะเดินทางออกจาก
กัมพูชาตามค�านิมนต์ของพระยาฟ้างุ้มปี พ.ศ.1902 น�าพระพุทธรูป
ปางห้ามญาติช่ือ พระบาง และพระไตรปิฎกมาถวายแก่พระเจ้าฟ้า
งุ้มด้วย เมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงเวียงจันทน์ เจ้าเมืองจันทน์นิมนต์
พักสมโภชน์พระบางอยู่ 3 คืน 3 วัน แล้วเดินทางต่อไปยังเวียงค�า 
ประชาชนมาสมโภชน์พระบางกัน 3 คืน 3 วัน เช่นกัน ครั้นจะเดิน
ทางต่อไปกลับปรากฏเหตุอัศจรรย์ คือไม่สามารถยกพระพุทธรูปไป 
จึงเส่ียงทายว่าเทวดาอารักษ์คงปรารถนาจะให้พระบางอยู่ท่ีเวียงค�า 
คณะสงฆ์จึงเดินทางไปยังเมืองเชียงทองโดยไม่น�าพระพุทธรูปไปด้วย
เข้าเฝ้าพระเจ้าฟ้างุ้มกับพระมเหสี และเผยแผ่พุทธศาสนาจนเจริญ
รุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน 

สมัยต่อมา หลังจากพระเจ้าฟ้างุ ้มถูกเนรเทศออกจาก
อาณาจักร มีการอภิเษกพระราชโอรสของพระองค์พระนามว่า "พญาสามแสนไท" ขึ้น
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน  พระองค์ทรงอภิเษกกับพระราชธิดาแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งท�าให้มีการจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการที่ได้รับจากสยามมาก ใน
ด้านพุทธศาสนา พระองค์ต่อยอดการพระศาสนาจากพระบิดาด้วยการท�านุบ�ารุง
พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เช่น สร้างวัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ หอสมุด 
โรงเรียนปริยัติธรรม เป็นต้น และทรงเจริญพระราชไมตรีกับทางกรุงศรีอยุธยาตลอด
จนถึงกัมพูชา เวียดนาม ยุคน้ีเป็นสมัยแห่งการจัดสรรบ้านเมือง และการสร้างความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างมาก

 ยุคบ้านเมืองสงบ-การพระศาสนาฟูเฟื ่อง: สมัยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต 
(ครองราชย์ พ.ศ.2044-2063) บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบกษัตริย์ทรงเอาใจใส่ท�านุ
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บ�ารุงพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามต่างๆ เช่น สร้างวัดบรมมหาราชวังเวียงทอง  
วัดวิชุลราชเพื่ออัญเชิญพระบางจากเวียงค�ามาประดิษฐานที่วัดนี้ ต่อมา พระองค์ทรง
สร้างวัดโพธิ์สบ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่พระราชธิดาที่สวรรคตไป และรัชสมัยพระเจ้า 

โพธิสารราช (ครองราชย์ พ.ศ.2063-2090) พระองค์
เป็นผู้เคร่งครัดทางพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระ
ราชโองการให้พลเมืองเลิกนับถือผีสางเทวดา เลิกทรง
เจ้าเข้าผีท่ัวพระราชอาณาจักร ให้รื้อศาลหลวง ศาล
เจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมือง และใช้พระราชอ�านาจให้หัน
มานับถือพุทธศาสนา ทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลกแต่
เน่ืองจากประเพณีการนับถือผีนั้นมีมานานมาก และ
ฝังเข้าไปในจิตใจของประชาชนทั่วไปจึงยากที่จะเลิก
อย่างเด็ดขาด

ลักษณะเด่นของพุทธศาสนายุคการเข้ามาของ

ลังกาวงศ์
 ยุคนี้แสดงถึงการอุบัติข้ึน การเข้ามาประดิษฐาน 
ความรุ่งเรือง และการสลายตัวของพุทธลังกาวงศ์ก่อน
เข้าสู่พุทธจารีตตามอาณาจักร/รัฐท่ีพุทธศาสนาเข้าไป 
มีลักษณะเด่น:

 พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เน้นความเรียบง่าย

เป็นเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ความเรียบง่ายของเถรวาทแบบลังกาวงศ์ คือ 
ประชาชนทุกระดับชั้นเข้าถึงพุทธศาสนาได้ ผู้รู ้กล่าวไว้ว่า พุทธศาสนาเถรวาทเป็น
ศาสนาแบบง่ายๆ พื้นๆ ไม่ต้องมีนักบวชที่คอยดูแลรักษาศาสนสถานท่ีใหญ่โตสูงค่า 
เพื่อไว้ประกอบพิธีกรรมที่โอ่อ่าหรูหรา ผู้เผยแผ่ศาสนาที่เป็นพระผู้เคร่งครัดเป็นอยู่
ง่าย หลีกเร้นอยู่สงบ บ�าเพ็ญสมาธิภาวนา เสียสละไม่มีทรัพย์สมบัติ ติดต่อเก่ียวข้อง
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน อบรมสั่งสอนประชาชนด้วยตนเองโดยตรงด้วยเมตตากรุณา
ไม่มีการเกณฑ์แรงงานมาก่อสร้างศาสนสถานอันใหญ่โต นอกจากนั้น พวกเด็กหนุ่ม
ต้องการศึกษาเล่าเรียนก็มาอยู่กับพระในวัดช่ัวระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงต่างจากราชการ
หรือศาสนาเดิมที่ไม่มีโรงเรียนสอนให้เลย ด้วยเหตุน้ี พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์
จึงแพร่หลายกว้างขวางรวดเร็ว และเมื่อประชาชนจ�านวนมากนับถือพุทธศาสนา

วัดดอาฮามรัชสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช 
(ครองราชย์ พ.ศ.2063-2090) พระองค์ทรง
เป็นกษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างยิ่ง จึงมีพระบรมราชโองการสั่งพสกนิกร
มิให้ประกอบพิธีเซ่นสรวงบูชาภูติผีเทพยดา 
ตามความเชื่อดั้งเดิมอีกทั้งยังทรงท�าลาย
ศาลปู่เยอ ย่าเยอหรือ "เทวดาหลวง" ซึ่งถือ
กันว่าเป็นอารักษ์รักษาเมืองหลวงพระบาง 
ตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้มปฐม
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ครองราชย์ 
พ.ศ.1896-1915) สถาปนาพระอารามขึ้น ณ 
จุดที่ตั้งศาล ซึ่งเป็นพระอารามท่ีมีมาก่อนวัด
อาฮาม แต่ตั้งอยู่ในจุดเดียวกัน
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แบบเถรวาทน้ีแล้ว การเช่ือถือท่ีเกี่ยวกับความศักด์ิสิทธิ์ตามแบบศาสนาฮินดู นิกาย
ไศวะ ไวษณพ พุทธศาสนามหายานก็เสื่อมไป ความเป็นเทวราชที่กษัตริย์เป็นเทพเจ้า
หรือพระพุทธเจ้าลงมาเกิดก็สิ้นสุดลง แรงชักจูงท่ีจะบันดาลใจให้ประชาชนมาลงแรง
ท�าการใหญ่อย่างการสร้างปราสาทหินก็ไม่มีฐานท่ีต้ัง พวกพราหมณ์ก็เสื่อมอ�านาจไป
จากราชส�านักและมีจ�านวนลดน้อยลง ราชพิธีที่พราหมณ์ประกอบก็กลายเป็นของ 
สักว่าท�าๆ กันไป ไม่สู้มีความหมายเท่าใด ส่วนพราหมณ์เมื่อออกจากวังหรือเทวลัย
ของตนแล้ว ก็ไม่มีฐานะอยู่ในหมู่ประชาชน อีกท้ังระบบวรรณะที่จะช่วยรองรับใน
สังคมอย่างในอินเดียก็ไม่มี ศาสนาเดิมจึงหมดไปรวดเร็วเหลือเกิน ถึงขั้นท่ีเรียกว่า
สูญสิ้น แม้จะมามีอิทธิพลต่อประเพณีการปกครองและราชพิธีต่างๆ ในราชส�านักไทย
สมัยอยุธยาไม่น้อย แต่ประชาชนท่ัวไปก็ไม่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตน

จากพุทธอินเดียสู่พุทธเถรวาทลังกาวงศ์ 

 พุทธศาสนาแบบเดิมคือเถรวาทและมหายานจากอินเดียเคยมีพัฒนาการ
เจริญรุ่งเรือง และสลายตัวในดินแดนแถบน้ีจนกระท่ังเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์เข้ามาแทนท่ี นับเป็นบทบาทส�าคัญต่ออาณาจักรแถบสุวรรณภูมิยุคนี้ โดย
บทบาทส�าคัญที่มีอิทธิพลร่วมระหว่างกันของพุทธศาสนาลังกาวงศ์แต่ละอาณาจักร 
คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรพุทธศาสนา/คณะสงฆ์ขบวนการพุทธใหม่ยุคนี้ ซึ่งรวม
ทั้งการปกครองของคณะสงฆ์ การแต่งตั้งประมุขสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีติดมาจาก
ลังกาวงศ์ พิธีกรรมอุปสมบทแบบลังวงศ์ การสื่อสารทางพุทธศาสนาผ่านพุทธศิลป์  
พุทธสถาปัตยกรรม พุทธรูปท่ีเป็นศิลปกรรม–ประติมากรรมอิทธิพลจากลังกาวงศ์ พระ
สาริกธาตุและเจดีย์–พระธาตุของพระพุทธเจ้าและเจดีย์ รวมทั้งการปรับรูปแบบการ
ศึกษาใหม่ การศึกษาคัมภีร์ พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมทั้งภาษาที่แต่
เดิมเน้นภาษาสันสกฤตเปลี่ยนเป็นภาษาบาลี และการท�าสังคายนาเน้นความเรียบง่าย
ผ่านพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน พุทธศาสนา
แบบเถรวาทกลายเป็นเครื่องมือการปกครองใหม่ของผู้ปกครอง

 องค์กรพุทธศาสนา/คณะสงฆ์เปลี่ยนจากพุทธเก่าสู่พุทธใหม่ลังกาวงศ์ 
การปฏิรูปคณะพระสงฆ์ที่ส�าคัญยุคนี้ คือการเปล่ียนองค์กรคณะสงฆ์ และชาวพุทธได้
อิทธิพลจากลังกาวงศ์หลายอย่าง ประกอบด้วย การแต่งต้ังประมุขสงฆ์ นิกายคณะ
สงฆ์ พิธีกรรมอุปสมบทแบบลังกาวงศ์ เม่ือพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามามีอิทธิพลต่อดิน
แดนแถบนี้ก่อให้เกิดระบบการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งสัมพันธ์กับสมณศักดิ์จากฝ่ายบ้าน
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เมือง หลายอาณาจักรในสุวรรณภูมิซึ่งเป็นอาณาจักรใหม่ปรากฏมีการแต่งตั้งประมุข
สงฆ์ขึ้น เช่น การแต่งตั้งพระมหาสังฆปรินายกในอาณาจักรพุกาม พระเจ้าอโนรธามั่ง
ช่อทรงตั้งชินอรหันต์เถระเป็นมหาสังฆปรินายกหรืออาจเป็นที่ปรึกษาประจ�าพระองค์

ฝ่ายพุทธจักร สมัยต่อมา พระเจ้าอลองคะสิทธุทรงต้ัง
พระมหาเถระปันสตู/ปันสะคูเป็นมหาสังฆนายกแทน 
(ฟื้น ดอกบัว,รศ. 2554:185) พระสังฆราชพระองค์นี้
พระเจ้านรปติสิทธุนิมนต์กลับมาเป็นสังฆราชอีกคร้ังใน
อาณาจักรของพระองค์ ภายหลังสวรรคต ทรงต้ังพระ
มหาเถระอุตตราชีวะเป็นสังฆราชต่อ (ฟื้น ดอกบัว, รศ. 
2554:187) สมัยต่อมา พระเจ้ากะยอชวาพระมหากษัตริย์
องค์ที่ 10 แห่งพุกามทรงแต่งต้ังพระมหาเถระสีหมหาอุ
บาลี (ฟื้น ดอกบัว, รศ. 2554:189) ในสมัยพะโค-หงสาว
ดี มีการจัดส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อศึกษาและอุปสมบท
ตามแบบฉบับของลังกา เรียกว่า ลังกาวงศ์ การช�าระ
สมณวงศ์ทั้งด้านพิธีกรรมและวินัยสงฆ์ จ�าลองแบบสีมา
มาสร้างขึ้นในหงสาวดี โดยมีศูนย์กลางที่สีมากัลยาณี
ใกล้เมืองหงสาวดี ซึ่งใช้เป็นสถานที่ส�าหรับบวชพระ  
มีการอุปสมบทพระสงฆ์ใหม่โดยคณะสงฆ์ไปสึกและ
บวชใหม่ที่ลังกา และนิยมบวชกันท่ีนทีสีมา แม้พระ
สงฆ์จะแตกแยกกัน แต่ภายหลังยึดเอาลังกาวงศ์เป็น

นิกายเดียว ในล้านนา รัชสมัยพระเจ้ากือนา มีการสถาปนาพระสุมนะเถระขึ้นเป็น
พระสังฆราชเป็นองค์แรกแห่งล้านนา และสมัยพระเจ้าติโลกราช มีการสถาปนาพระ
เมธังกรขึ้นเป็นพระสังราช และประเพณีที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ มีการอุปสมบทที่ "อุทก
สีมา (ใช้แม่น�้าเป็นเขตสีมา) ช่ือแม่น�้า "กัลยาณีคงคา" และมีพิธีกรรมบวชนาคหลวง
ถือปฏิบัติกันยุคน้ี
 นอกจากน้ี ในอาณาจักรสุโขทัย มีการแต่งต้ังประมุขสงฆ์สังฆราช ปกครอง
สงฆ์สูงสุด ตามแบบฉบับลังกา ซ่ึงถือปฏิบัติในลังกาและมีระบบการปกครองคณะ
สงฆ์ คามวาสี และอรัญญวาสี รวมท้ังการให้สมณศักด์ิแก่คณะสงฆ์ อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปกครองรัฐ นอกจากน้ี ยังมีการน�าพิธีกรรมอุปสมบทแบบลังกาวงศ์มาใช้ใน
การบวชพระ และในอาณาจักรล้านนา รัชสมัยพระเจ้ากือนาทรงสถาปนาพระสุมนะ

วัดป่ามะม่วง ตั้งอยู ่ภายนอกอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้กับเทวาลัย
มหาเกษตรและวัดตึก ศิลาจารึกหลักที่ 6 
(จารึกวัดป่ามะม่วง) ที่ค้นพบในวัดแห่งนี้
กล่าวถึงพระมหาธรรมราชาลิไทเสด็จออก
จากเมืองศรีสัชนาลัย เพื่อปราบจลาจลใน
เมืองสุโขทัย และได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น
พระมหากษัตริย์ ต่อมาได้ทรงนิมนต์พระ
มหาสามีสังฆราช จากเมืองพัน (เมืองของ
มอญ) มาจ�าพรรษาท่ีวัดป่ามะม่วง และเพื่อ
ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในการทรงผนวชของ
พระองค์ โดยพระองค์ทรงจ�าพรรษา ณ วัด
แห่งนี้ ปี พ.ศ.1905
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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 และสมัยต่อมาก็ยังมีเรื่องการแต่งต้ังประมุขสงฆ์โดยฝ่ายบ้านเมืองแต่
มอบให้พระสงฆ์พม่าเลือกกันเอง ในประเทศไทยมีประเพณีการสถาปนาสังฆราชมา
จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2560) นอกจากนี้ ระบอบตามการปกครองของบ้านเมือง ทั้ง
ระบอบการปกครองที่เปล่ียนจากเทวราชาสู่ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
และธรรมราชา อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของลังกาวงศ์ที่เน้นหลักการในพระไตรปิฎก 
โดยเฉพาะในจักกวัตติสูตร และอัคคัญญสูตร มีอิทธิพลต่อการปกครองที่เปลี่ยนไป

 ต�าแหน่งสมณศักดิ์-การปกครองของคณะสงฆ์: ยุคนี้ในไทย พ่อขุนรามค�าแหง
ทรงน�าพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาในราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงเป็นแบบอย่างในการท�าบุญ
ท�าทานเป็นพุทธศาสนิกชนแบบลังกาวงศ์ที่ดี ทั้งเอาใจในการสร้างศาสนสถาน สถาน
วัตถุศิลปะแบบลังกาวงศ์ ท้ังรูปแบบการท�าบุญพิธีกรรมเริ่มแบบลังกาวงศ์มากยิ่งขึ้น 
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น 2 คณะ คือ 1) คามวาสี และ 2) อรัญญวาสี 
กลุ่มพวกแรกเน้นพวกที่อยู่ในบ้านในเมืองเน้นคันถะธุระปริยัติศึกษาเหล่าเรียน และ
กลุ่มพวกหลังเน้นอยู่ป่าเน้นวิปัสสนาธุระการปฏิบัติ (World Buddhist University, 
2545:68) นอกจากนี้ ฝ่ายบ้านเมืองหรือพระมหากษัตริย์ประทานสมณศักดิ์ (ec-
clesiastical titles) แด่พระภิกษุสงฆ์ตามแบบฉบับของลังกาที่มี 2 ต�าแหน่ง คือ 1) 
ต�าแหน่งสูงเรียกว่า มหาสวามี 2) ต�าแหน่งที่ต�่ากว่าเรียกว่า สวามี เช่น สมัยพระยา
ลิไทปี พ.ศ.1904 พระองค์ทรงคณะทูตผู้แทนไปนิมินต์พระสวามีสังฆราชจากลังกา 
(World Buddhist University, 2545:73) สมัยสุโขทัยมี 2 ประเภทสมณศักด์ิ 1) 
สมณศักดิ์ที่ประทานถวายแด่คามวาสี มีคุณสมบติตามท่ีปรากฏในวินัย 2) สมณศักด์ิ
ที่พระมหากษัตริย์ประทานด้วยพระองค์เอง อย่างแรกต�าแหน่งเถระ/มหาเถระตาม 
พระวินัย ส่วนอย่างหลังต�าแหน่งสังฆราชและปู่ครู พระมหากษัตริย์ถวายไม่ใช่มีแค่
รูปเดียวอาจหลายรูปมากกว่าหน่ึงสังฆราชแล้วแต่ภูมิภาคโดยปกครองเฉพาะภาคตน 
ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่จะมีสมณศักดิ์สูงกว่าผู้ที่ด�ารงต�าแหน่ง
ตามหัวเมือง ต�าบลท่ีห่างไกล มีพระครูดูแล เพราะมีหลายจังหวัดที่กล่าวถึง สังฆราช 
จนกระทั่ง ร.4 สมัยกรุงรัตนโกสินท์มีการเปล่ียนเป็นสังฆปาโมกข์ (World Buddhist 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

University, 2545:72) ต�าแหน่งสมณศักดิ์แบ่งเป็น 2 นิกาย คือ 1) นิกายที่มาจาก
ลังกาใหม่ รวมทั้งพระสงฆ์จากลังกาและพระสงฆ์ไทยที่ได้รับการอุปสมบทจากลังกา 
2) นิกายเดิมที่อยู่ในสุโขทัยสังกัดเถรวาทเดิม กลุ่มน้ีเน้นชีวิตเรียบง่ายสันโดษ ฝึกจิต
เจริญภาวนาแม้จะอยู่ในเมืองแต่ก็พักอยู่ในวัดป่ามะม่วง และพวกที่เน้นการศึกษา
ปริยัติเล่าเรียนหนังสืออยู่ในป่าทั้งผู้ที่อยู่มาก่อนในสุโขทัยท่ีมักปฏิบัติอยู่ในพ้ืนที่สงบ
วิเวกรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากลังกาบางส่วนที่เข้ามาทีหลัง
 พัฒนาการคณะ/นิกาย/วงศ์ที่รับจากอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์: การ
ปกครองคณะสงฆ์ที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์แบ่งตามรุ่นของ
ครูบาอาจารย์ตามสาย/วงศ์และยุค โดยเริ่มจากพม่าอาณาจักรพุกามและอาณาจักร
มอญพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์มีวงศ์ย่อยแตกเป็นอีกหลายวงศ์ มีวงศ์ฉปทาวงศ์ 
สารีปุตตวงศ์ และกัลยาณีวงศ์ (บางครั้ง สุวรรณโสภณวงศ์ มหาวิหารวงศ์) คราวที่
พระราชาทรงถวายช้างแก่พระเถระชาวสิงหลท้ังสามรูปน้ัน องค์ละเชือก พระสีวลี
กับพระตามลินทะให้คนเอาช้างไปปล่อยในป่า ส่วนท่านอานันทเถระส่งช้างไปให้
ญาติ โดยถือหลักว่า การสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุด พระเถระอีกสองรูปไม่
เห็นด้วยก็ตั้งข้อรังเกียจ จึงแยกกันออกเป็น 2 คณะ ต่อมา พระตามลินทะประสงค์
จะอนุเคราะห์ศิษย์ที่เป็นพหูสูตจึงตั้งวจีวิญญัติในส�านักคฤหัสถ์ คือแสดงความต้องการ
สนทนาทางวาจาพูดยกย่องศิษย์ของตนเพ่ือให้รับศิษย์เข้าท�างาน ท่านสีวลีเถระไม่
เห็นด้วย ถือว่าผิดวินัย แต่ท่านตามลินทะเถียงว่าไม่ผิด เพราะไม่ได้พูดขอเพื่อตัว
เรา จึงแตกกันออกไปอีก รวมเป็น 3 นิกาย ถ้านับวงศ์ของพระอรหันต์ซ่ึงสืบสายมา
จากพระโสณะกับพระอุตตระ/โสณุตตรวงศ์ก็เป็น 4 นิกาย และรวมกับนิกายฉปัท/
ฉปทาวงศ์เข้าอีกก็เป็น 5 นิกาย
  ในพม่า สมัยฉปทาวงศ์ซึ่งเป็นลังกาวงศ์รุ่นแรกในภูมิภาคแถบนี้ พระสงฆ์
จากอาณาจักรพุกามไปยังศรีลังกาเพื่ออุปสมบทและเล่าเรียนน�าโดยท่านพระ 
อุตตราชีวะและฉปัทปี พ.ศ.1718 ขากลับ ท่านฉปัทเดินทางกลับมายังประเทศพม่า
พร้อมด้วยภิกษุสิงหล 4 รูป คือ พระสีวลีเถระ พระตามลินทเถระ พระอานันทเถระ และ
พระราหุลเถระ ต่อมา ภายหลังปี พ.ศ.1793 สมัยสารีปุตตวงศ์ พระสารีบุตรและคณะ
เดินทางมาถึงพม่าจนมีอ�านาจมาถึงพม่าใต้ตอนล่างและนิกายรามัญเดิมเริ่มเสื่อมลง ท่าน
สารีบุตรซึ่งอุปสมบทท่ีเมืองพุกามน�าพุทธศาสนาลังกาวงศ์ไปเผยแผ่ในแดนมอญ ใน
ระยะเวลาใกล้ๆ กันนั้น ก็มีพระเถระชาวเมืองเมาะตะมะสองรูปคือ พระพุทธวงศ์ และ
พระมหานาคเดินทางไปยังลังกาเพื่ออุปสมบทใหม่ท่ีมหาวิหาร เม่ือกลับมาถึงมาตุภูมิ
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แล้วส�าคัญว่าตนวิเศษกว่าพระเถระองค์อื่นๆ ทางพม่าตอนใต้ไม่ค่อยปรากฏว่ามีวรรณ
คดีใดๆ มากนัก พระสารีบุตรเป็นผู้แต่งหนังสือธรรมศาสตร์ (Dhammathat) ข้ึน ซึ่ง
นับว่าเป็นหนังสือกฎหมายแท้ของพม่า ซึ่งเอาแบบฉบับมาจากคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์
ของอินเดีย ขณะที่รามัญแบ่งเป็น 6 นิกาย พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงส่งสมณทูตไป
ยังลังกา เพื่อไปศึกษาดูวิธีการผูกพัทสีมาที่ถูกต้อง และรับการอุปสมบทใหม่ เม่ือ 
สมณทูตชุดนี้กลับมาแล้วก็ประกอบพิธีผูกกัลยาณีสีมาตามแบบมหาวิหารข้ึน นิกาย
สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์มีทั้งหมด 6 นิกาย นิกายแรกคือกัมพุชนิกายหรือโสณุตตรวงศ ์
ซึ่งเป็นนิกายเดียวกับนิกายของพระอรหันตเถระที่มีชื่อดังนี้ก็เพราะวัดที่ส�าคัญที่สุด
ของนิกายนี้อยู่ใกล้ตลาดกัมพุช นิกายนี้ถือตัวว่าสืบสายมาจากสมณทูตของพระเจ้า
อโศกมหาราช มีนิกายย่อยๆ ของลังกาวงศ์อีก 5 นิกาย สี่นิกายแรกศิษย์ของท่าน
ฉปัทและเพื่อนเป็นผู้ให้ก�าเนิดแก่สีวลีวงศ์ ตามลินทวงศ์ และอานันทวงศ์ อีกนิกาย
หนึ่งพระเถระแห่งเมืองเมาะตะมะเป็นผู้ให้ก�าเนิด
 ส่วนนิกายในล้านนา/เชียงใหม่ เชียงตุง เชียงรุ้ง สิบสองปันนาเป็นพุทธศาสนา
เถรวาทลังกาวงศ์ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรล้านนา (เชียงใหม่ในปัจจุบัน) แบ่งเป็น 
2 นิกายเช่นเดียวกับพุทธศาสนาในเชียงใหม่ คือ 1) ส�านักวัดสวนดอกหรือฝ่ายสวน
ต้ังขึ้นที่เชียงใหม่ปี พ.ศ.1914 เข้าไปยังเชียงตุง แต่เข้าสู่สิบสองปันนาเมื่อใดไม่มีหลัก
ฐาน 2) ส�านักวัดป่าแดงหรือฝ่ายป่าตั้งขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อราวปี พ.ศ.1973 โดยคณะ
สงฆ์ท่ีไปบวชเรียนมาใหม่จากลังกาอ้างว่า ถือวินัยเคร่งครัดกว่าฝ่ายสวนเผยแผ่เข้า
สู่สิบสองปันนาปี พ.ศ.1989 โดยผ่านทางเชียงตุง มีพระโสมจิตเป็นผู้น�าไปเผยแผ่

รูปแบบการศึกษาพุทธศาสนาปรับเปลี่ยนตามลังกาวงศ์ แม้ก่อนนั้น การ
ศึกษาจะเน้นการเขียนบันทึกเป็นจารึกบนแผ่นหิน แต่ในยุคนี้มีการเปลี่ยนจากจารึก
บนแผ่นหินเป็นการบันทึกเป็นพงศาวดารส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลสืบเนื่องจากลังกาวงศ์
มีการบันทึกลงบนใบลาน กษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทลังกา
วงศ์เน้นที่ตัวบทคัมภีร์ พระไตรปิฎก คัมภีร์รุ ่นหลังที่แต่งโดยคณาจารย์ผู ้มีความรู้
ความสามารถ หลักฐานที่ปรากฏชัดจากผลงานชิ้นเอก คือ เตภูมีกถา (ภาษาที่ไม่เป็น
ทางการ เรียกว่า ไตรภูมิพระร่วง ภาษาที่ใช้ถ่ายทอดในการศึกษาเปลี่ยนจากการใช้
ภาษาสันสกฤตมาเป็นการใช้ภาษาบาลีแทน มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีฝ่ายเถรวาท
พร้อมทั้งอรรถกถา และปกรณ์วิเศษอ่ืนๆ ท่ีใช้เป็นหลักฐานอยู่จนสืบมาบัดนี้ เช่นใน
กัมพูชา สมัยอินทรวรมันท่ี 3 เปลี่ยนจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาบาลี รูปแบบการ
ศึกษาเถรวาทแบบมอญเก่าทวารวดีและมหายานค่อยๆ เลือนหายหมดไป พระสงฆ์
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ทั้งสุโขทัย ล้านนา เขมร พม่า และมอญ พากันไปบวชเรียนในลังกามากข้ึนจึงท�าให้
เกิดสมณวงศ์แบบลังกาวงศ์ข้ึนมาใหม่หลายสายและสัมพันธ์กันโดยใกล้ชิด ในระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 18-20 อาณาจักรต่างๆ มีไทย พม่า เขมร มอญ ลาว เปลี่ยนเป็นนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์หมด ดังน้ันการศึกษาทางพุทธศาสนาจึงมีความโน้ม
เอียงเน้นที่คัมภีร์ทางเถรวาทเป็นหลัก สถานท่ีจัดการศึกษาจะจัดขึ้นภายในวังหรือ
วัด เช่น สมัยสุโขทัยพยาลิไททรงอุทิศราชวางเป็นสถานที่เรียน สมัยอังวะ พระเจ้า
ทิหทู (Thihathu) ยังคงสนับสนุนงานด้านวิชาการของปราชญ์ทางพุทธศาสนาอุทิศ
ราชวังเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่แค่พระสงฆ์แต่ข้าราชการในวัง ล้วนสามารถแต่งต�ารา
ทางด้านศาสนาและภาษาบาลี (Bischoff, R.,1995:79) โดยมีการเน้นครูและผู้เรียน 
อาศัยการท่องจ�า เนื้อหาวิชาที่เรียนจะเน้นตัวบททางพุทธศาสนา แม้จะมีการศึกษา
ในด้านอื่นๆ บ้าง เช่น โหราศาสตร์ กฎหมาย รวมทั้งด้านวัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรม 
และเทศกาลทางพุทธศาสนา ประเพณีนิยม เช่น มีการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ 
(วันพระ) การท�าบุญ การทอดกฐิน งานพระราชพิธีในพระราชส�านัก พระราชพิธี
เกี่ยวกับงานนักขัตฤกษ์ในพุทธศาสนา 

ลังกาวงศ์ส่งต่อผลงานโด่ดเด่นของพระสงฆ์ ชาวพุทธนักปราชญ์อาเซียน 
แม้พุกามจะยืมวรรณกรรมด้านพุทธศาสนาจากมอญซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา
อินเดียภาคใต้เป็นหลักก่อนนี้ ส่วนพม่าได้รับจากศรีลังกาต่อมา โดยวรรณกรรมหลัก
ของพม่า คือ บาลีไวยากรณ์ ซึ่งได้รับความนิยมมากคือ สัททนีติ แต่งแล้วเสร็จโดย 
พระอัคควังสะ ปี ค.ศ.1154 แม้ท่านอุตตรชีวะจะให้ต้นฉบับน้ีแก่ภิกษุในมหาวิหาร 
ศรีลังกา ชื่นชม และประกาศว่าเป็นยอดย่ิงกว่างานของนักปราชญ์ชาวสิงหลเอง 
สัททนีตินี้เคยใช้สอนไวยากรณ์ในวัดท่ัวพม่า และมีการตีพิมพ์หลายคร้ัง 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...ท่านอัคควังสะน้ันเป็นราชครูของพระเจ้านรปติสิถุ (ค.ศ.1167-1202) ได้รับ
ต�าแหน่งเป็นอัคคปัณฑิตจนกระทั่งทุกวันน้ีงานอื่นๆ ของท่านไม่ปรากฏ ส่วนรูปท่ี 2 
พระสัทธรรมโชติปาละสมัยพุกามเช่นกัน มีชื่อว่า ฉปทา เป็นสาวกของอุตตรชีวะ และ
มีผลงานมากมาย แต่จะเป็นผลงานของท่านเองหรือน�ามาจากลังกาคราวท่านไปบวช
เรียนมาที่นั้น มีข้อสงสัยข้ึน ผลงานของท่านไม่ใช่แค่ไวยากรณ์บาลีเท่านั้น แต่เป็น
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ผลงานด้านพระวินัย และพระอภิธรรม เช่น ไวยากรร์กัจจายนะ สุตตนิทเทส ท�าให้
ท่านมีชื่อเสียง และการวางพื้นฐานด้านอภิธรรม ผลงานอื่นๆ ที่มีช่ือเสียง คือ สังเขป- 
วัณณนา 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) คัมภีร์รุ ่นหลังที่แต่งโดย
คณาจารย์ผู ้มีความรู ้ความสามารถ หลักฐานที่ปรากฏชัดจากผลงานช้ินเอก คือ  
เตภูมีกถา (ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ เรียกว่า ไตรภูมิพระร่วง ซ่ึงพรรณาเกี่ยวกับภูมิ-
ภพในทางพุทธศาสนา) 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
กลุ่มคณะนักปราชญ์ท่ีมีช่ือเสียงของท่านอริยวังสะ ท่านผู้นี้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎก
จากพระชาวสกาย พระเถระอมน�้าท่ีสอนอภิธรรมมัตถวิภาวนีฎีกา ฎีกาอภิธรรมมัตถ
สังคหะ หลังจาก 2 วันผ่านไป ท่านจึงเข้าใจอภิธรรมและอาจารย์ท่านขอให้ท่านเขียน
อรรกถาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยคนอ่ืนๆ เข้าใจเช่นกัน ท่านมีผลงานเด่นเป็น
ภาษาบาลีหลายชิ้นทั้งอภิธรรม ไวยากรณ์และชาดกเพิ่มเติมเข้ามา สิ่งส�าคัญท่ีท่าน
ได้สร้างไว้ให้แก่ชาวพม่าคือการแต่งเป็นภาษาพม่า ส�านวนภาษาพม่าท�าให้งานทาง
พุทธศาสนา มีประชาชนเป็นจ�านวนมากอ่านเข้าใจได้ และผลงานของท่านที่ได้รับ
ความนิยมจนกระท่ังปัจจุบัน คือ อนุฎีกาพระอภิธรรม ต่อมา ท่านสีลวังสะได้แต่งกวี
นิพนธ์เป็นภาษาบาลีหลายชิ้น เช่นเร่ืองว่าด้วยพระพุทธประวัติ ชาดก และได้รับความ
นิยมเป็นภาษาพม่า มีกวีเกี่ยวกับชาดกที่ชาวบ้านทั่วประเทศพม่าได้ร้อง ร�าท�าเพลง
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ส่วนพม่าตอนล่าง ราชวงศ์ไทยใหญ่ พระเจ้าวะเรรุสถาปนา อาณาจักรเมาะตะมะ ปี 
ค.ศ.1287 ยุคนี้มีเล่าเรียนในวัดมอญเจริญรุ่งเรือง และการเรียบเรียงกฎหมายจนเป็น
พื้นฐานวรรณกรรมด้านกฎหมายของพม่า ภิกษุมอญน�ามาจากประมวลกฎหมายของ
ฮินดูผ่านพ่อค้าชาวอินเดีย ยุคต่อมานับเป็นผลงานของพระสงฆ์ยุครัฐจารีต
 ในอาณาจักรล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทองของวรรณกรรมบาลี
ลังกาวงศ์ มีพระเถระเชียงใหม่รจนาปกรณ์เป็นภาษาบาลีหลายรูป (World Bud-
dhist University, 2545:75) รัชกาลพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.1898) ถึงส้ินรัชกาล
พระเมืองแก้ว (พ.ศ.2068) (รวมระยะเวลา ๓ รัชกาล คือ พระเจ้าติโลกราช พระ
ยอดเชียงราย และพระเมืองแก้ว/พระติลกปนัดดาธิราช (พ.ศ.2038-2068) รวมเป็น
เวลา 84 ปี) พระนักปราชญ์ชาวล้านนาเช่ียวชาญในภาษาบาลี โดยนิพนธ์วรรณกรรม
ภาษาบาลีไว้มากมายกว่าอาณาจักรใดๆ ในโลกพุทธศาสนายุคเดียวกัน ผลงานของ
ท่านเหล่านั้นแพร่หลายไปยังอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ และภายหลังประเทศ
ทางตะวันตกด้วย และบางเล่มคณะสงฆ์ไทยใช้เป็นต�าราเรียนภาษาบาลี จัดเป็นยุค
ทองแห่งพุทธศาสนาในล้านนา มีการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง และก่อนจะมา
ถึงยุคทองนี้ พระสงฆ์ชาวล้านนาหลายสิบรูปเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาท่ีประเทศ
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�านานภาษาบาลี 
2 เร่ือง คือ (1) จามเทวีวงศ์ ซึ่งว่าด้วยประวัติการสร้างเมืองหริภุญชัย เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.
1200 ด้วยการเสด็จมาครองเมืองของพระนางจามเทวี ไปจนถึง พ.ศ.1586 ซ่ึงจบลง
ด้วยการพระเจ้าอาทิตยราช และการปรากฏข้ึนแห่งพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุ 
หริภุญชัยเป็นระยะเวลานานถึง 380 ปี ก่อนเชียงใหม่จะถูกผนวกเข้ากับเชียงใหม่ 
(2) สิหิงคนิทาน ประวัติพระพุทธสิหิงค์ (ท้ัง 2 เร่ือง แต่งระหว่าง พ.ศ.1985-2068)  
2) พระธรรมเสนาบดีเถระ ชาวเชียงแสน (พม่าอ้างว่าเป็นชาวพม่า) นิพนธ์งานเกี่ยวกับ
บาลีไวยากรณ์ชื่อ สัททัตถเภทจินตา ปทักกมโยชนา 3) พระญาณกิตติ ชาวเชียงใหม่ 
เคยไปศึกษาพุทธศาสนาท่ีลังกาทวีป มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกมากที่สุด รจนา
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คัมภีร์ไว้ถึง 12 เรื่อง คือ (1) สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา คู่มืออธิบายความหมาย
ของศัพท์ ค�า ประโยค และข้อความในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (อรรถกถาวินัยปิฎก
แต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์) (2) ภิกขุปาฏิโมกขคัณฐีทีปนี คู่มืออธิบายความหมาย
ของศัพท์ ค�า ประโยค และข้อความยากในภิกขุปาฏิโมกข์ ซึ่ง
รวบรวมศีลส�าหรับภิกษุฯ (3) สีมาสังกรวินิจฉัย เรื่องการพิจารณา
วินิจฉัยการคาบเกี่ยวกันแห่งสีมา คือเขตแดนที่ก�าหนดเคร่ืองหมาย
แห่งพระอุโบสถ สถานท่ีประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ฯ (ทั้ง 3 
เร่ืองนี้แต่งระหว่าง พ.ศ.2024-2039) (4) อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา 
คู่มือหรือคัมภีร์อธิบายคัมภีร์อัฏฐสาลินี (ซ่ึงแต่งโดยพระพุทธโฆษ
าจารย์) (5) สัมโมหวิโนทนีอัตถโยชนา คู่มืออธิบายคัมภีร์สัมโม
หวิโนทนี (6) ธาตุกถา อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม)  
(7) ปุคคลบัญญัติ อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม)  
(8) กถาวัตถุ อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) (9) ยมก- 
อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) (10) ปัฏฐาน อัฏฐ
โยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) (11) อภิธัมมัตถวิภาวินีอัตถ
โยชนา  คู่มืออธิบายความในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ซ่ึงแต่งโดย
พระเถระพม่าช่ือ สุมังคลเถระ (12) มูลกัจจายนอัตถโยชนา คู่มือ
อธิบายไวยากรณ์บาลี แต่งราว พ.ศ.2047 4) พระสัทธัมมกิตติ
มหาผุสสเทวะ ชาวเมืองหริภุญชัย แต่งสัททพินทุอภินวฎีกา คู่มือ
อธิบายไวยากรณ์บาลีคัมภีร์สัททพินทุ ซึ่งแต่งโดยกษัตริย์พม่า
พระนามว่า กยจวะ ราวปี พ.ศ.2050 5) พระสิริมังคลาจารย์ 
ชาวเชียงใหม่ ท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าทุกองค์ เพราะผลงานส�าคัญคือ 
มังคลัตถทีปนี ท่านนิพนธ์คัมภีร์ไว้ 4 เร่ือง ซึ่งล้วนแต่เป็นเร่ือง
ยาวทั้งสิ้น (1) เวสสันตรทีปนี คัมภีร์อธิบายความหมายของศัพท์  
ค�า ประโยคในเวสสันดรชาดกภาษาบาลีแต่ง พ.ศ.2060 (2) จักกวาฬ
ทีปนี คัมภีร์อธิบายเกี่ยวกับภูมิวิทยา มีภูเขา แม่น�้า สระ บ่อน�้า ทวีป ป่า 
มนุษย์ เทวดา และอมนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในจักรวาล แต่ง พ.ศ.2063 3)  
สังขยาปกาสกฎีกา คู ่ มืออธิบายคัมภีร ์สังขยาปกาสก แต่งป ี พ.ศ.2063  
4) มังคลัตถทีปนี คัมภีร์อธิบายเรื่องมงคล 38 ประการ โดยเริ่มต้ังแต่ อเสวนา จ พา
ลาน� เป็นต้นไป มีความหนาถึง 800 หน้า (หนังสือ 8 หน้ายก) ท่านยกข้อความใน

ไตรภูมิพระร่วง หรืออีกหลาย
ชื่อ ไตรภูมิพระร่วง เตภูมิกถา 
ไตรภูมิกถา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย 
และ เตภูมิโลกวินิจฉัย เป็น
วรรณกรรมศาสนาพุทธที่แต่ง
สมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ.
1888 โดยพระมหาธรรม
ราชาที่ 1 รวบรวมจากคัมภีร์
ในศาสนาพุทธ มีเนื้อหาเก่ียว
กับโลกสัณฐาน ที่แบ่งเป็น 3 
ส่วน หรือ ไตรภูมิ ได้แก่ กาม
ภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ส่งผล
ต่อโลกทัศน์ คติความเช่ือของ
ชาวไทย เป็นจ�านวนมาก เช่น 
นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตาย
เกิด ทวีปท้ังสี่ (เช่น ชมพูทวีป 
ฯลฯ) กัป กลียุค วาระสุดท้าย
ของโลก พระศรีอริยเมตไตรย 
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คัมภีร์ต่างๆ มาอ้างอิงถึง 96 คัมภีร์ แต่ง พ.ศ.2067 6) พระรัตนปัญญาเถระ ชาว
เชียงรายหรือชาวล�าปางมีผลงานอยู่ 3 เรื่อง คือ (1) ชินกาลมาลี พงศาวดารหรือประวัติ
ความเป็นมาของพุทธศาสนา เร่ิมแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ จนถึง
ปัจจุบันชาติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน การท�าสังคายนาในชมพูทวีป และในศรี
ลังกา การสร้างเมืองส�าคัญในล้านนา เช่น เชียงใหม่ หริภุญชัย ความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนาในล้านนา ฯลฯ แต่ง พ.ศ.2060 (2) วชิรสารัตถสังคหะ คัมภีร์ซ่ึงประมวล
ที่มาของธรรมะท่ีส�าคัญจากคาถาต่างๆ แต่ง พ.ศ.2078 (3) มาติกัตถสรูปธัมมสังคณี 
คัมภีร์อธิบายความพระอภิธรรมโดยย่อ แต่งราว พ.ศ.2060-2065 7) พระญาณวิลาส
เถระ ชาวโยนกเชียงแสน แต่งคัมภีร์ไว้เพียงเรื่องเดียว คือ สังขยาปกาสกะเกี่ยวกับการ
นับ ค�านวณ วัน เวลา ระยะทาง การชั่งน�้าหนักด้วยเครื่องวัด ตวง ตราชั่ง เป็นต้น 8) 
พระสุวัณณรังสีเถระ ชาวเชียงใหม่ แต่ง 2 เร่ือง 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 พระอุตตรารามเถระแต่งคัมภัร์วิสุทธิมัคคทีปน ี
ส่วนงานนิพนธ์อีก 2 เรื่อง คือ 1) ปัญญาสชาดก ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แต่มีหลักฐาน
ชี้ชัดว่าเป็นผลงานของพระล้านนา แต่ไปดังอยู่ที่ประเทศพม่า ซ่ึงพม่าเรียกว่า ซิมเม 
ปัญญาสะ (Zimme Pannasa) และ 2) อุปปาตสันติ เป็นฉันท์ภาษาบาลี ใช้ส�าหรับ
สวดในพิธีท�าบุญสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาเมือง เนื้อหาเป็นคาถาทั้งหมด มี 275 
คาถา มีเน้ือความกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ
อัครสาวก พระสาวก รวมทั้งเทพยดา ยักษ์ มาร ฯลฯ แต่งโดยพระเถระชาวเชียงใหม่ 
ระหว่าง พ.ศ.2020-2070 
 ส่วนผลงานที่มีแต่ช่ือไม่ปรากฏนามคนแต่ง เช่น พระคาถาชินบัญชร เป็น
พุทธมนต์ที่ใช้สวดอธิษฐาน ขอให้คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์องค์อรหันต์ 
มาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันและประดับในร่างกายของตนเพ่ือความเป็นสวัสดิมงคล
และปลอดภัยในท่ีท้ังปวง แต่งเป็นคาถาปัฐยาวัต มี 8 ค�าประพันธ์ หรือ 8 พยางค์ 
(ชยาสนาคตา พุทฺธา) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและปีที่แต่ง แต่ยอมรับกันว่า แต่งที่เชียงใหม่
โดยพระเชียงใหม่ คาถาชินบัญชรท่ีปรากฏอยู่ทุกวันนี้มีหลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับก็มี
ข้อความแตกต่างกันบ้าง คือบางฉบับมีเพียง 14 คาถา บางฉบับมี 15 คาถากึ่ง บาง
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พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน
ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พระนคร  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธ
รูปโบราณเก่าแก่หล่อหุ้มทอง 
ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ หน้า
ตัก 66 เซนติเมตร สูงจากพื้นที่
ประทับถึงรัศมีสูง 91 เซนติเมตร 
วัสดุโลหะสัมฤทธ์ิพระสีระได้ส่วน 
และงามท่ีสุด มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน เป็นสัญลักษณ์เร่ิมต้น
แห่งลังกาวงศ์ 

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�าไปใช้เป็นบทสวดที่ลังกาด้วย 
 ศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในดินแดน
สุวรรณภูมิยุคแรกเริ่ม: ศูนย์กลางที่รับเอาพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามา
ในราชอาณาจักรเบ้ืองต้นนั้นประกอบด้วย ยุคต้นที่รับลังกาวงศ์เข้ามา 
มี 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรพุกาม และอาณาจักรนครศรีธรรมราช 
(ตามพรลิงค์) สมัยต่อมาประมาณปี พ.ศ.1800 เศษ เมื่ออาณาจักร
พุกามเสื่อมอ�านาจลงแล้ว อาณาจักรไทยใหญ่ (Shan) รุ่งเรืองข้ึน
แทนที่ เมืองวิชัยบุรีและเมืองไชยบุรี/เมืองสะกาย (Sagaing) เป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนาของพม่าเหนือ อาณาจักรไทยแผ่ขยายไปจนถึง
เมืองหงสาวดี เพราะไทยมีสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหงสาวดีท�าให้
ความสัมพันธ์ในด้านศาสนามีอยู่ด้วยเป็นเงาตามตัวปี พ.ศ.1907 
เมืองอังวะหรือรัตนปุระก็กลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแทนและ
คงความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในพม่าเหนืออยู่หลายร้อยปี ใน
สยาม กรุงสุโขทัยกลายมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา เนื่องจากพระมหากษัตริย์ เช่น 
พระเจ้าลือไทย/พระสุรยวงศ์ราม มหาธรรมราชาธิราช/พระธรรมราชาที่ 2 อุปถัมภ์
คณะสงฆ์จากลังกาในอาณาจักรสุโขทัยท�าให้รัชสมัยของพระองค์สุโขทัยเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนา และตามมาด้วยเชียงใหม่แห่งล้านนา และอยุธยา ท่ีมอญเมาะตะมะ/
นครพันเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาด้วยจนกระท่ังย้ายเมืองหลวงไปยังพะโค-หงสาวดี  
ต่อมา หงสาวดีกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเช่นกันปรากฏมีการแลกเปลี่ยนพระ
สงฆ์ไปมาหาสู่ศึกษาเล่าเรียนระหว่างกันนับเป็นบทบาทร่วมที่แสดงให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาจนสามารถกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่อาณาจัก
รอื่นๆ ต้องไปรับเอามา
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 การสื่อสารพุทธศาสนาลังกาวงศ์ผ่านศิลปะสถาปัตยกรรม ยุคน้ีอิทธิพล
ทางพุทธศาสนาด้านการสื่อสารได้รับมาจากพระพุทธรูป-ศิลปะประติมากรรม

อิทธิพลจากลังกาวงศ์ มีการสร้างพระพุทธรูปแบบลังกาวงศ์ยุคสุโขทัยนี้ เช่น พระ
พุทธสิหิงค์รูปแบบของศิลปกรรมเปลี่ยนไปนับเป็นยุคทองแห่งการ
สร้างพระพุทธรูปปรากฏมีพระพุทธรูปที่สวยงามแบบต่างๆ แต่มี
การปรับประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นถิ่น ท้ังนี้การสร้างเน้นแนวคิด
จากพระไตรปิฎกบาลี ตามมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และ 
อนุพยัชนะ 80 ประการ เช่น พระศรีศากยมุนี (ปัจจุบันอยู ่ใน
วัดสุทัศน์เทพวราราม) พระอัฏฐารสสุโขทัย พระอัฏฐารสท่ีวัด 
สระเกศ พระพุทธลีลาที่วิหารคดวัดเบญจมบพิตร พระอัจนที่วัดศรี
ชุม ซ่ึงเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ หรือพระพุทธรูปจากส�าริดขนาดใหญ่ 
เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรีพระศาสดา และพระทอง  
วัดไตรมิตร พระปางไสยาสน์ที่วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ
วิหาร (World Buddhist University, 2545:68) นอกจากนี้ มีการ
น�าพระศีวาธาตุ (กระดูกส่วนบนร่างกาย เช่น กรามหรือไหปลาร้า) 
และพระทันตธาตุมาประดิษฐานไว้ที่กรุงสุโขทัย เจดีย์สิ่งก่อสร้าง
ด้านเจดีย์ด้านสถาบัตยกรรม เน้นการสร้างโบสถ์ วิหาร และสถูป
เจดีย์ตามแบบลังกาวงศ์เพื่อประดิษฐานส่ิงที่ควรแก่การเคารพ และ
มีการสร้างถาวรวัตถุ พระสถูปเจดีย์ เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ด
แถว เมืองศรีสัชชนาลัย อิทธิพลของลังกาผ่านพระเจดีย์ คือ เจดีย์
ทรงลังกา 
 หลายอาณาจักรได้รับอิทธิพลการสร้างพุทธศิลป์จากลังกา
และปรับให้เข้ากับเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ในอาณาจักรล้าน
ช้างของลาว พระมหาปาสามานเถระและคณะเดินทางไปยัง
ลาวพร้อมกับน�าพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อ พระบาง แต่พระ
บางเป็นศิลปะกรรมของเขมร ในอาณาจักรล้านนาปี พ.ศ.2000 
พระเจ้าติโลกราชทรงหล่อพระพุทธปฏิมาจ�านวนมากเพื่อเป็นพุทธ
บูชา มีท้ังแบบผสมและแบบเชียงใหม่แท้ ปี พ.ศ.2027 พระองค์

ทรงให้หล่อพระพุทธรูปองค์ใหม่ท่ีวัดป่าตาล คือ พระเจ้าแข้งคม และปี พ.ศ.2059  
สมัยพระเจ้าโพธิสาร พระองค์เพิ่มสัมพันธไมตรีระหว่างชนชาติไทย ทั้งอาณาจักร

ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษ
ที่ 19-20 ถือกันว่าเป็นสกุล
ศิลปะแรกที่คิดค้นสร้างสรรค์
ขึ้นจนได้รูปแบบที่งดงามเป็น
เอกลักษณ์ตามอุดมคติไทย แตก
ต่างไปจากต้นแบบศิลปะจาก
อินเดีย ลังกา มอญ หรือขอม 
ที่เคยมีอิทธิพลอยู่เดิม
พระพุทธรูปสุโขทัย มีลักษณะ
คือ พระรัศมีเป็นเปลว ขมวด
พระเกศาเล็ก พระพักตร์รูป
ไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิก
งุ ้ม (ตามแบบลักษณะมหา
บุรุษจากอินเดีย) พระโอษฐ์
อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ 
บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม
เฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระ
นาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ 
ชอบท�าปางมาวิชัย ประทับ
ขัดสมาธิราบ ฐานเป็นหน้า
กระดานเกลี้ยง
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ล้านช้าง ล้านนา และอยุธยา เพ่ือต่อสู้กับอาณาจักรของพม่า พระพุทธรูปเสมือน
ทูตทางพุทธศาสนาคือ พระพุทธรูปแซกค�าที่พระเกษเกล้า เจ้าเชียงใหม่ถวายแด่
พระเจ้าโพธิสาร ยุคลาว หลังพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีเวียงจันทน์ 
พระองค์ก็ทรงสร้างพระพุทธรูปองค์ต้ือ ด้วย 
ทองเหลือง หน้าตักกว้าง 4 เมตร 3 องค์ ประดิษฐาน
ที่เวียงจันทน์ 2 องค์ ท่ีวัดองค์ตื้อ 1 องค์ และวัด
ท่าลาด 1 องค์ และท่ีวัดน�้าโมง อ.ท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 1 องค์ และสร้างพระพุทธรูปพระไชย
เชฏฐา ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงประดิษฐานพระ
บางไว้ที่เชียงดง เชียงทอง และเปลี่ยนชื่อเมือง
ใหม่เป็น หลวงพระบาง ในพม่า มีการบูรณะ
และตกแต่งเจดีย์ชเวดากอง (พระมหาธาตุเมือง
ตะเกิง) รัชสมัยพระเจ้าบูโดพญา/พระเจ้าปะ
ดุง ด้านศิลปะ พระพุทธรูปองค์ส�าคัญนามว่า พระมหามัยมุนีมีพระรับสั่งให้น�ามา
จากรัฐยะไข่ (Arakan) ทางภาคตะวันตกมาไว้ในเมืองหลวง หลังผนวกรัฐระไข่เป็น
ส่วนหนึ่งของพม่า พระมหามัยมุนีเป็นปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 5 ศอก 1 คืบ 
สร้างปี พ.ศ.689 สมัยพระเจ้าจันทรสุริยะกษัตริย์ยะไข่ที่ครองเมืองธรรมาวดีนคร 
นอกจากน้ี การสร้างสถูปเจดีย์ อุโบสถาตามแนวคิดจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์มากขึ้น 

ลังกาวงศ์เป็นกระแสหลักและนานาชาตินิยม

 ความสัมพันธ์ฉันทมิตรระหว่างพุทธศาสนาลังกาวงศ์และสุวรรณภูมิ ครั้ง
นั้น ลังกานับเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานานาชาติอันเนื่องมาจากมีคณะสงฆ์จากทุก
สารทิศ โดยเฉพาะจากอาณาจักรทางสุวรรณภูมิเดินทางเข้ามาศึกษา เช่นเดียวกับ
นาลันทาในอินเดียท่ีเคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 เป็นยุคที่ลังกาเดือดร้อนวุ่นวายจากการรุกรานของ
ทมิฬและการแย่งชิงราชสมบัติกันเองส่งผลให้บ้านเมืองไม่สงบและการพระศาสนา
มีปัญหากระทั่งภิกษุณีสงฆ์สูญส้ินและพระภิกษุสงฆ์เสื่อมจนกระทั่งสมัยพระเจ้าวิชัย
พาหุที่ 1 มีพระประสงค์จะฟื้นฟูพุทธศาสนาปี พ.ศ.1612/ค.ศ.1069 โดยเฉพาะพระ
สงฆ์ที่แทบจะหมดไป จึงเร่ิมด้วยการหาอุปสมบทให้ครบถูกต้องตามพระธรรมวินัย 
ในลังกาไม่มีพระสงฆ์ครบ 5 รูป จึงต้องให้ไปอาราธนาพระสงฆ์จากพม่าตอนใต้มา

เจดีย์ยอดทรงข้าวบิณฑ์        เจดีย์ทรงลังกา 
ที่มา: ไมเคิล ไรท์ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ 
ตุลาคม 2544 วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560
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ให้การอุปสมบทในลังกา และยุคส�าคัญของลังกายุคหนึ่งสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุ
ที่ 1 (พ.ศ.1697-1730) เป็นโอรสของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 ทรงเป็นทั้งนักรบนัก
ปกครอง เมื่อบ้านสงบเรียบร้อย พระองค์ให้ช�าระการพระศาสนาให้บริสุทธิ์ จัดให้มี
การท�าสังคายนาจัดระเบียบคณะสงฆ์ใหม่ แต่เดิมยังมีหลายคณะและกระจัดกระจาย
เป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ พระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชปกครองสงฆ์ทั้ง
ประเทศเป็นคร้ังแรก ยุคน้ีศิลปกรรมเฟื้องฟูสวยงาม พระองค์ทรงสร้างวัดอาราม
จ�านวนมาก และยุคน้ีลังกาเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาท�าให้มีพระสงฆ์ นัก
ปราชญ์เดินทางจากอาณาจักรใกล้เคียงซ่ึงส่วนมากมาจากอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียใต้มาศึกษาพุทธศาสนาในลังกาแล้วน�าไปเผยแผ่
ในอาณาจักรของตนเป็นอันมาก บทบาทของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่มีต่ออาณาจักร
ในสุวรรณภูมิมีตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา กระแสการไปรับพุทธศาสนาจากลังกามีหลาย
ละรอก และมีหลายอาณาจักรที่ผู ้ปกครองสูงสุดสนับสนุนส่งเสริมให้มีพระสงฆ์ใน
อาณาจักรไปศึกษาเล่าเรียนและรับแนวทางปฏิบัติมา และปรับใช้ในอาณาจักรของ
ตน ซ่ึงส่วนมากจะเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 และพัฒนาการต่อมาพุทธศตวรรษที่ 
19-20-21

 พุทธศาสนาลังกาวงศ์บทบาทร่วมระหว่างรัฐ: เมื่อพุทธศาสนาลังกาวงศ์
เข้ามามีอิทธิพลด้านการเมือง การปกครอง ต่ออาณาจักรต่างๆ น�าไปสู่การรับเอา
แนวคิดและวิถีปฏิบัติหลายอย่างเพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะกับดินแดนแถบนี้ประกอบ
ด้วยการรับวัฒนธรรมทางศาสนาระหว่างกันของอาณาจักรในอาเซียนโบราณน้ันมี
มาต้ังแต่ยุคที่พุทธศาสนาเริ่มประดิษฐานมั่นคงในดินแดนแห่งน้ี บทบาทร่วมกันใน
การเปลี่ยนถ่ายศาสนา วัฒนธรรมจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง สมัยนั้นแนวโน้ม
พุทธศาสนารับได้รับผลกระทบทางการเมือง และมีการปรับตัวเพ่ือให้เหมาะกับความ
เปลี่ยนแปลง และเจตนารมณ์ของผู้น�า เพราะหากผู้น�าเปล่ียนศาสนาของประชาชน
ผู้อยู ่ใต้การปกครองจ�าต้องเปลี่ยนตามยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ แม้การเปลี่ยนแปลง
ศาสนารูปแบบใหม่อาจจะยังไม่ทั้งหมดยุคหนึ่ง แต่จะค่อยเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่รุ ่นหนึ่ง 
การนับถือศาสนาหรือการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือของการปกครองนั้นมีมาในอดีต
จนถึงปัจจุบันเพื่อเข้าใจบทบาทและการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนาระหว่างกันในแต่ละ
อาณาจักรจึงเป็นรับเอาวัฒนธรรมแต่ละที่มาใช้ยุคใหม่เพื่อเปล่ียนรัชกาล เพ่ือหลบหนี
จากความจ�าเจเดิมหรือศาสนาแบบเดิม การแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาและพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์ระหว่างกันของแต่ละอาณาจักรเริ่มแรกในอาณาจักรพุกาม พุทธศาสนาจาก
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ลังกาค่อยๆ เร่ิมมีปฏิสัมพันธ์กับดินแดนอาเซียนโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธากับ
พระเจ้าวิชัยพาหุทั้งสองพระองค์ต่างสู้รบเพ่ือให้พุทธศาสนาอยู่รอด พระเจ้าอโนรธา
ทรงสถาปนาอาณาจักรใหม่และพระเจ้าวิชัยพาหุของสิงหลขับไล่ผู้รุกรานจากอินเดีย
ใต้ ทั้งสองพระองค์ต่างสนับสนุนระหว่างกันและต่างสถาปนาพุทธศาสนาเถรวาท
ในประเทศของพระองค์ ดังที่พระเจ้าอโนรธาส่งพระสงฆ์เพื่อฟื้นฟูพระสงฆ์ที่ลังกา 
และพระเจ้าวิชัยพาหุทรงส่งพระคัมภีร์ต่างๆ ทางพุทธศาสนาตอบแทน พระสงฆ์ที่
ไปพบเห็นกิจการพุทธศาสนาต่างกลับมาช่วยฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก 
ทั้งนี้หลังจากการสิ้นสุดของศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในอินเดียใต้ที่เคยเป็นพันธมิตร
ของพุทธศาสนาเถรวาทมอญจึงคงเหลือแต่ศรีลังกาท่ีเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ยังคง
ปฏิบัติพุทธศาสนาเถรวาท (Bischoff, R.,1995:70)
 ต่อมา ในพุทธศตวรรษท่ี 19 รัฐโบราณที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน มหานคร ทวาร
วดี หริภุญชัย และพุกาม ศรีวิชัยทางตอนใต้ล่มสลาย การเสื่อมสลายของรัฐโบราณ
ท่ียิ่งใหญ่เหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการสถาปนาอาณาจักรใหม่ของชนชาติต่างๆ ที่
ผู ้น�าใช้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่หรือเคยอยู่ใต้การปกครองเป็นประเทศราชมาก่อน 
อาณาจักรใหม่ที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ที่ส�าคัญคือ ล้านนา (พ.ศ.1804–2101) 
สุโขทัย (ประมาณ พ.ศ.1792-1892) ล้านช้าง (พ.ศ.1896) และอยุธยา (พ.ศ.1893-
2310) อาณาจักรอังวะ ปินยา อาณาจักรมอญเมาะตะมะ พะโค/หงสาวดี อาณาจักร
ละแวกเขมร อาณาจักรเหล่านี้ล้วนมีศรัทธาในพุทธศาสนาแบบเถรวาทลังกาวงศ์เช่น
เดียวกัน ความเชื่อดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการแข่ง
สร้างบุญบารมีของกษัตริย์จึงน�าไปสู่การท�าสงครามระหว่างอาณาจักร รัฐสุโขทัย
สลายลงก่อนโดยถูกผนวกกับอยุธยา หลังจากนั้น สงครามระหว่างอยุธยา และ 
ล้านนา มีอย่างต่อเนื่อง สงครามคร้ังส�าคัญอยู่สมัยของพระเจ้าติโลกราชและพระบรม
ไตรโลกนาถ ซ่ึงมีค�าเรียกว่า ติ กับ ไตร (ฟื้น ดอกบัว, รศ. 2554:194) อาณาจักร
สุโขทัย (สยาม) รับเอาพุทธศาสนาจากนครศรีธรรมราช (อาณาจักรทางใต้) ราวปี 
พ.ศ.1800 ผู้น�าไทยในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาคือพ่อขุนบางกลางหาว ประกาศเอกราช
ขับไล่อิทธิพลของเขมรออกไป แล้วตั้งนครสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ทรงเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงสืบสายต่อมาอีกราว 121 ปี จึงเสียเอกราชให้กับอยุธยา
ปี พ.ศ.1921 ก่อนน้ันพุทธศาสนายุคสุโขทัยมีเถรวาทเดิม มหายานปะปนกันจนถึง 
รัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชกษัตริย์องค์ที่ 3 ราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ.1820-1860) 
สดับกิตติคุณความเคร่งครัดของคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช จึงโปรด
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ให้นิมนต์คณะสงฆ์ลังกาข้ึนมาตั้งลังกาวงศ์ขึ้นที่กรุงสุโขทัย
ทางตอนเหนือของมลายูในขณะนี้คือ ลังกาสุกะ ตามพรลิงค์ นครศรีธรรมราช 

และศรีธรรมราชมหานคร ซึ่งมีชื่อเรียกยุคพุทธศตวรรษที่ 12 ว่าเมืองตามพรลิงค์เป็น
ประเทศราชของจักรวรรดิศรีวิชัย นอกจากนี้ อาณาจักรศรีวิชัยยังเป็นศูนย์กลางแห่ง
การศึกษาปริยัติธรรมที่โด่งดังจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 ตามเรื่องราวท่ีปรากฏใน
ต�านานว่า อิทธิพลศรีวิชัยขยายรุกข้ึนมาถึงกัมพูชาและบรรดาประเทศราชของเขมร
ในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา 2 คราว เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 13 คราวหนึ่ง และเมื่อกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 15 อีกคราวหน่ึง พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ปรากฏว่าน่าจะมีเชื้อสาย
สืบมาจากพวกศรีวิชัย กัมพูชา และไทยจึงรับนับถือมหายานตามแบบอย่างศรีวิชัย
อีก ในระยะน้ีตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา

 อาณาจักรล้านนารับเอาพุทธศาสนาจากมอญและสุโขทัย ในขณะที่ไทยทาง
ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาขับไล่อิทธิพลเขมรและสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนั้น ราวปี พ.ศ.
1824 พระเจ้าเม็งรายเชื้อสายกษัตริย์ไทยเชียงแสนเก่ารบชนะพญาญีบากษัตริย์
มอญซึ่งครองเมืองล�าพูนล้มล้างอ�านาจของมอญปี พ.ศ.1839 พระองค์ทรงสร้างนคร
เชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานี เถรวาทลังกาวงศ์แพร่หลายจากสุโขทัยและจากมอญขึ้นมา
สู่ล้านนา แต่ยังไม่สู้จะเป็นหลักฐานม่ันคงนักจนถึงแผ่นดินพระเจ้ากือนาซึ่งเสวยราชย์
ปี พ.ศ.1910 พระองค์ทรงส่งทูตไปนิมนต์พระอุทุมพรมหาสวามีคณาจารย์ลังกาวงศ์
ที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ) ในมอญ เพื่อมาตั้งลังกาวงศ์ที่เชียงใหม่ พร้อมกันนั้นพระ
เจ้ากือนาส่งทูตมาขอพระสุมนเถระชาวไทยสุโขทัย ซ่ึงเป็นศิษย์ของพระอุทุมพรมหา
เถระเหมือนกันให้ช่วยกันไปตั้งลังกาวงศ์ เถรวาทแบบลังกาวงศ์ตั้งมั่นรุ่งเรืองขึ้นปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งต้นพุทธศตวรรษที่ 20 มีพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่หลายรูป
และพระสงฆ์ชาวมอญชาวไทยอยุธยากับเขมรพากันไปอุปสมบทเล่าเรียนพระธรรม
วินัยที่ลังกา เมื่อกลับมาแล้วก็แยกย้ายกันไปบ�าเพ็ญศาสนกิจตามชาติภูมิของตนใน
ล้านนาแบ่งเป็น 2 นิกายหลักคือ นิกายสวนดอก แ ละนิกายป่าแดงรัชสมัยพระเจ้า
ติโลกราช พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก์ จัดให้มีการท�าสังคายนาพระธรรมวินัย
ขึ้นปี พ.ศ.2020 ณ วัดมหาโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) นับว่าเป็นการท�าสังคายนา
คร้ังแรกในประเทศไทย ครั้งอาณาจักรเชียงใหม่รุ่งเรืองเจริญด้วยการศีกษาพระปริยัติ
ธรรม ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 อาณาจักรล้านนาจึงเสียอาณาจักรแก่พม่า ต่อจาก
นั้น ไทยกับพม่าก็ผลัดกันปกครองเชียงใหม่ จนถึงสมัยกรุงธนบุรีจึงรวมเชียงใหม่เข้า
ไว้ในผืนแผ่นดินไทยด้วยกัน สมัยน้ัน พระเจ้าแผ่นดินส่งทูตน�าพุทธศาสนาผ่านพระ
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สงฆ์ พระพุทธรูป พระธาตุ และพระไตรปิฎก และอื่นๆ พระเจ้าลิไทส่งทูตไปนิมนต์
คณะสงฆ์จากลังกาเข้ามาสุโขทัย เม่ือพระสงฆ์จากลังกามาถึงมีการต้อนรับอย่างยิ่ง
ใหญ่ ทั้งยังมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเพื่อไปรับพุทธศาสนาและมี
การใช้การทูตโดยเอาพุทธศาสนาเป็นหลักในการเชื่อม ดังมีการจัดส่งทูตไปลังกา และ
ลังกาจัดส่งทูตมาท่ีอาณาจักรครั้งน้ัน และสืบต่อกันมายุคหลัง การส่งทูตไปอัญเชิญ
จ�าลองรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฎในลังกามาสร้างไว้ตามไหล่เขาตาม 
หัวเมืองส�าคัญ เช่น สุโขทัย ก�าแพงเพชร พิษณุโลก พระองค์ยังโปรดให้ทูตไปอัญเชิญ
หน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากอนุราธปุระ มาปลูกไว้ในอาณาเขตสุโขทัยและมีประเพณี
บูชาต้นโพธิ์ในเมืองไทยต่อๆ มา 
  ในกัมพูชายุคปลายมหานคร จากหลักฐานพงศาวดารพม่า กล่าวว่า "มีสามเณร
มอญองค์หนึ่ง ชื่อฉปัทอายุ 20 ปี ออกไปเรียนที่เกาะลังกา 20 ปี ในปีเดียวกันมี
พระภิกษุอีก 4 รูป รูปหน่ึงช่ือตามลินทะ พระราชบุตรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซ่ึง 
พระตามลินทะน�าพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ในกัมพูชา และเป็นที่นิยม
ที่สุดรัชสมัยของพระเจ้าสินทรวรมัน (พ.ศ.1739/ค.ศ.1196) ทรงสร้างวัดวาอาราม
มากมาย พร้อมท้ังบริจาคทรัพย์สินเพื่อพุทธศาสนาพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่
เหล่า จนท้ายที่สุด ทรงสละราชสมบัติให้พระราชบุตรและเข้าปฏิบัติธรรมในป่า ช่วงนี ้
(รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 - พระเจ้าสินทรวรมัน) มีราชทูตจีน ชื่อ จู ตา กวน 
บันทึกเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นมากมายในช่วงท่ีเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทางการ
ทูตกับอาณาจักรกัมพูชา "ในพระราชอาณาจักรน้ีมีนักบวชใช้ผ้าสีเหลืองมากมาย เดิน
ด้วยเท้าเปล่า ไม่มีนักบวชผู้หญิง (พระภิกษุณี)" และต้ังข้อสงสัยในขบวนเสด็จของ
พระมหากษัตริย์ว่า "มีพระพุทธรูปทองอยู่ข้างหน้า ดูเหมือนว่า น่าจะเป็นพระเจ้า
สินทรวรมัน" ขณะเดียวกัน รัชสมัยน้ี อาณาจักรลานช้างได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาที่
ส�าคัญ พระเจ้าฟ้างุ้มทรงได้เล่าเรียนวิชาพุทธศาสนากับคณะสงฆ์ผู้น�าหลายรูปและ
เม่ือกลับมายังประเทศของพระองค์ได้น�าพระภิกษุสงฆ์ราชบัณฑิตทางพุทธศาสนา 
ขนมธรรมเนียมประเพณีกัมพูชามาด้วย
 กระแสความสนใจที่มีต่อการปฏิรูปพุทธศาสนาครั้งใหญ่ท่ีลังกาได้รับการบอก
ต่อกันมาอย่างต่อเนื่องสืบทอดมาเป็นรุ่นๆ ดังที่เม่ือลังกาวงศ์ประดิษฐานท่ีสุโขทัยคร้ัง
นั้น ท่านพระอโนมาทัสสีกับท่านสุมนะ เป็นพระภิกษุจากสุโขทัยเป็นศิษย์ของพระ
สังฆราชสุโขทัยท่านมหาปัพพตะ หลังจากไปศึกษาพระไตรปิฎกที่อยุธยาแล้วกลับ 
มาสุโขทัยจ�าพรรษาที่วัดของสังฆราชสุโขทัย ท่านสดับกิตติศักดิ์ของพระมหาเถระ
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ชาวสิงหลชื่อว่าอุทุมพรปุปผามหาเถระ จึงเดินทางไปเพื่อศึกษาที่เมาะตะมะปี พ.ศ.
1885-86/ค.ศ.1341-42 พร้อมพระภิกษุสงฆ์ 8 รูปจากสุโขทัยเป็นเวลา 5 ปี หลัง
จากกลับมาแล้ว พระมหาเถระอโนมาทัสสีพักจ�าพรรษาที่วัดป่าแดง (รัตตวนมหา
วิหาร) ที่สัชชนาลัย พระมหาเถระสุมนะพักจ�าพรรษาที่วัดป่ามะม่วง (อัมพวนาราม) 
ท่ีสุโขทัย พระปิยทัสสีเถระเดินทางไปเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาที่อยุธยาได้รับต�าแหน่ง
มหาสวามี ขณะท่ีพระสุวรรณคิรีเดินทางไปเผยแผ่พุทธธรรมและได้รับต�าแหน่งมหา
สวามีที่หลวงพระบาง พระเถระวัสสภูไปเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมและได้รับต�าแหน่ง
มหาสวามีที่อาณาจักรน่าน พระมหาเถระสุมนะยังเดินทางไปยังเมืองนพพรสิปุระ 
(เชียงใหม่) ขณะท่ีพระอานันทะเถระจ�าพรรษาที่วัดป่ามะม่วงเผยแผ่พุทธธรรมท่ีนั้น 
พระพุทธสาคระ พระสุชาตะ พระเขมะและพระสัทธติสสะ เดินทางไปพิษณุโลกเพื่อ
เผยแผ่พุทธธรรมท่ีน้ัน (Kanai Lal Hazra, 1982:145)

รัฐใหม่กับศาสนารูปแบบใหม่: ลังกาวงศ์ 

 นโยบายในการปกครองบริหารอาณาจักรเป็นธรรมิกราชา/ธรรมราชา: 
ผู้ปกครองเปลี่ยนจากพุทธศาสนาแบบเดิมหันมาสนับสนุนอุปถัมภ์พุทธศาสนาลังกา
วงศ์ แม้จะไม่ยกเลิกรูปแบบเดิมเหมือนเคยมีมาแต่ก็ไม่ท�าลายหรือเบียดเบียน แต่ผู้
ปกครองรัฐใหม่เน้นพุทธศาสนาลังกาวงศ์เป็นพิเศษยกเป็นเคร่ืองมือของการปกครอง
ที่พระมหากษัตริย์น�าหลักธรรมทศพิธราชธรรม แนวคิดทางพุทธศาสนาลังกาวงศ์มา
ใช้ เป็นทั้งผู ้ปกป้อง ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริม มีการก�าเนิดเป็นพระราชประเพณี
ในยุคต่อมา พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงผนวชเป็นแบบอย่าง เช่น ปี 1905 
พระยาลิไททรงสละพระราชบัลลังก์ช่ัวคราวออกผนวชระยะหนึ่งที่วัดป่ามะม่วง นับ
เป็นประเพณีที่กษัตริย์ไทยยุคหลังๆ ถือปฏิบัติตามมา (World Buddhist University, 
2545:69) และทรงศึกษาธรรมจนสามารถแต่งต�ารา หนังสือ เช่น ไตรภูมิพระร่วง เป็น
ปราชญ์รู้ธรรม ซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตที่ได้รับการยกยองหรือแนวคิดที่พระมหากษัตริย์
เป็นแบบอย่างในการท�าบุญหรือแนวการปกครองก็เปล่ียนจากพ่อปกครองลูก (ปิตุ
ราชา) มาใช้ ธรรมราชาหรือธรรมิกราช ดังมีปรากฏในพระนามของหลายพระองค์
ในหลายอาณาจักรยุคน้ี เช่น พระเจ้าธรรมราชาลิไท พระมหาธรรมราชา พระธรรมิก
ราช เป็นต้น
 ในอาณาจักรจารีตอาเซียนร่วมสมัยเดียวกัน อาณาจักรมอญน�าโดยพระเจ้าธรรม
เจดีย์ปิฏกธร อาณาจักรสยามอยุธยาน�าโดยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ และอาณาจักร
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ล้านนาน�าโดยพระเจ้าติโลกราชของล้านนาซึ่งเป็นสมัยติกับไตร ติคือพระเจ้าติโลก
ราช อาณาจักรล้านนา ไตรคือ พระบรมไตรโลกนาถสมัยอยุธยา ทั้ง 3 รัชสมัยจาก 3 
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สมัยน้ัน พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีการน�าพุทธศาสนาจากลังกา
เข้ามาเป็นศาสนาทางการของรัฐ การจัดท�าสังคายนาพระไตรปิฎก การผนวชของพระ
มหากษัตริย์ และการท�ารวมนิกายของสงฆ์เป็นหน่ึงเดียวภายใต้อ�านาจรัฐปี พ.ศ.2019 
โดยให้พระสงฆ์ไปบวชท่ีลังกาและกลับมาบวชพระในแผ่นดินทั้งหมด ทั้ง 3 พระองค์ยัง
มีอะไรที่คล้ายกัน ดังที่สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพให้ทัศนะไว้ว่า สมัยพระเจ้า
ธรรมเจดีย์นั้น แม้จะแยกกันเป็น 2 ราชอาณาจักร มอญกับพม่าเคยรบกันเป็นข้าศึก
กันมาช้านานแต่ก็มีไมตรีดีต่อกัน ซึ่งก่อนสมัยของพระองค์มีการรบกันระหว่างพระเจ้า
ราชาธิราชของมอญกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องของพม่า เป็นมหาสงครามยาวนานจน
หมดก�าลังท้ัง 2 ฝ่าย เช่นเดียวกับพระเจ้าบรมไตรโลกนาถกับพระเจ้าติโลกราชเป็น
มิตรกันปราศจากสงครามท้ังท่ี ก่อนหน้าน้ัน ฝ่ายอยุธยากับเชียงใหม่รบกันเป็นมหา
สงครามยาวนานจนหมดก�าลังท้ัง 2 ฝ่าย ทั้ง 3 พระองค์บ�าเพ็ญกุศลยิ่งใหญ่ พระเจ้า 
ธรรมเจดีย์ทรงจัดให้รวมพระสงฆ์จากนิกายต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว ปี พ.ศ.2019 ขณะที่
พระเจ้าบรมไตรโลกนาถทรงนิมนต์พระสงฆ์จากลังกาเข้ามาปี พ.ศ.2008 ทั้งทรงออก
ผนวชเป็นเวลา 8 เดือน ส�าหรับพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ท�าสังคายนาพระไตรปิฎก
เป็นคร้ังแรก ณ เชียงใหม่ปี พ.ศ.2020 ทั้งทรงออกผนวชเช่นกัน 
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บทที่ 6 พุทธศำสนำยุคอำรยธรรมอำหรับ-เปอร์เซีย: มุสลิม

 เมื่อศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์สู ้รบกัน เพ่ือแย้งดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์  
เรียกกันว่า สงครามครูเสด (crusade war) ศาสนาในยุโรปและอาหรับต่างกลาย
เป็นเคร่ืองมือของรัฐเพื่อใช้ปกครองคนและรักษาอ�านาจของผู้ปกครองท�าให้ศาสนา
อิสลามมีโอกาสแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามายังอินเดีย แรกเริ่มชาวอาหรับเข้ามาในดินแดน
แห่งเอเชียใต้และต่อมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อค้าขายและอาศัยอยู่เป็นเวลาช้า
นาน ก่อนท่ีอิทธิพลของศาสนาอิสลามจะเริ่มเผยแผ่อย่างเป็นทางการปี พ.ศ.1749/
ค.ศ.1206 ช่วงน้ีแสดงถึงจุดการสิ้นสุดของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียอย่าง
ชัดเจน เมื่อกองทัพมุสลิมชาติพันธ์เตอร์กยกเข้ายึดครองชมพูทวีป (อินเดีย) และ
ต้ังรัฐแห่งสุลต่านขึ้นที่เมืองเดลี เมื่อพุทธศาสนาเชิงรัฐก�าลังสิ้นจากประเทศอินเดีย 
ศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาใหม่จากอาหรับและเปอร์เซียรวมทั้งเอเชียกลางเข้ามา
มีบทบาทและเป็นศาสนาของรัฐแทน เจริญทั้งทางการและการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
จนกระทั่งสามารถมาแทนที่ศาสนาเดิมอย่างศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธท่ีเคยเจริญ
รุ่งเรืองในดินแดนภารตะได้
 การเผยแผ่อารยธรรมอิสลามเข้าสู ่อาเซียนที่เป็นหมู ่เกาะท�าให้เกิดความ
เจริญรุ ่งเรืองของศาสนาอิสลามท่ีเข้ามาพร้อมกับพ่อค้าชาวอาหรับที่เดินทางเข้า
มายังดินแดนสุวรรณภูมิโดยมีเมืองอาเจะห์ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือแหลมสุดของ
อินโดนีเซีย) เป็นฐานท่ีตั้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 มีการเผยแผ่ศาสนาอิสลามอย่าง
จริงจังกระทั่งเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ศาสนาอิสลามได้ขยายอิทธิพลไปอย่างกว้าง
ขวาง การเผยแผ่อิสลามด�าเนินไปพร้อมกับการขยายดินแดนและอ�านาจของมุสลิม
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ทั้งในเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มขึ้นใหม่และด�าเนินไปอย่างกว้างขวาง
ยิ่งใหญ่แท้จริง หลังจากน้ีประมาณ 300 ปียุคของทัพมุสลิมเตอร์ก ซ่ึงก่อนหน้านี้มี
มุสลิมอาหรับรุกรบเข้ามายังชมพูทวีปก่อนแล้ว กองทัพมุสลิมเตอร์กสามารถตั้งรัฐ
สุลต่านแห่งเดลี (Delhi Sultanate) ข้ึน ปี พ.ศ.1749/ค.ศ.1206 การเข้ามาของ
มุสลิมเตอร์กเริ่มด้วยการท�าสงครามคร้ังใหญ่ ปี พ.ศ.1544/ค.ศ.1001 เป็นสงคราม
ระหว่างสุลต่านมะหะหมุดกับพระเจ้าไชยบาล แต่สงครามครั้งต่อมาเป็นการรบกับ
ราชาอานันทบาลปี พ.ศ.1551/ค.ศ.1008 เป็นสงครามท่ีชวนสยดสยองและสะพรึง
กลัว ทัพเตอร์กมุสลิมสามารถยึดครองแคว้นปัญจาบ และตั้งรัฐสุลต่านแห่งเดลีขึ้น 
จากน้ันก็ขยายออกไปเรื่อยๆ เข้าครองแคว้นคูชราต ซ่ึงอยู่ถัดจากแคว้นสินธ์มาทาง
ตะวันออก ปี พ.ศ.1840/ค.ศ.1297 จากนั้น ปี พ.ศ.1883/ค.ศ.1340 สุลต่านแห่งเดล ี
ก็เข้ายึดครองเมืองมทุราที่อยู่เกือบสุดปลายภาคใต้ของอินเดียไว้จากดินแดนคูชราต 
ซ่ึงเป็นรัฐบนฝั่งทะเลตะวันตกของอินเดียอันมีช่ือเสียงมาแต่พุทธกาลใกล้อ่าวแคมเบย์ 
และจากอินเดียภาคใต้นั้นพ่อค้าชาวอินเดียที่หันไปรับอิสลามน�าพาศาสนาอิสลามมา
สู่อินโดนีเซียตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.1800 เศษ/คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา การ
ขยายอิทธิพลของศาสนาอิสลามสู่ดินแดนอันเป็นหมู่เกาะและชายทะเลแถบนี้มาทาง
ตอนเหนือของท่าสุมาตราเหนือบริเวณอาเจะห์ ปาไซ (Pasai) สมุทร (Samudra) และ
เปอร์รัก จากท่ีนั่นเอง อิสลามเริ่มขยายไปยังคาบสมุทรมาเลย์ เกาะชวาและหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ทางภาคใต้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ข้อสังเกตว่า เป็นการ
เดินทางมากับพ่อค้าวาณิช ไม่มากับกองทัพเหมือนอย่างการแผ่ขยายบนผืนแผ่นดิน 
ในชมพูทวีป ความจริง พ่อค้าชาวอาหรับ ตลอดจนชาวเปอร์เซีย (ชาวเปอร์เซียไม่ใช่
ชาวอาหรับ แต่เป็นคนอารยัน) จากตะวันออกกลางเดินทางค้าขายทางทะเลมาตั้งแต่
โบราณกาลแล้ว แต่ส่วนมากมาถึงแค่อินเดีย มีส่วนน้อยที่เลยไปถึงแถบสุมาตราและ
ชวาตลอดไปจนถึงจีน ท่ีส�าคัญคือ ยุคก่อนศาสนาอิสลามเกิดขึ้น แดนอาหรับเต็มไป
ด้วยสงครามระหว่างเผ่า ครั้นเมื่อศาสนาอิสลามเกิดขึ้นปี พ.ศ.1165/ค.ศ.622 พระ
ศาสดานบีมูฮัมมัดต้องใช้เวลาไม่น้อยในการสู้รบรวมชนชาวอาหรับให้เป็นอันเดียวกัน 
แม้ยุคกาหลิฟที่สืบต่อมา ตลอดจนยุคของสุลต่านทั้งหลาย การแผ่ศาสนาอิสลาม
และการขยายดินแดนมุสลิมที่เป็นงานอันมุ่งออกไปบนผืนแผ่นดิน ก็เป็นภาระใหญ่
ที่ด�าเนินมาอีกหลายศตวรรษ ดังน้ันการแผ่มาของอิสลามทางแถบนี้ คริสต์ศตวรรษ
ที่ 13/ราว พ.ศ.1800 ที่สุมาตราแม้จะมีร่องรอยอยู่ก็จึงสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราย
ย่อยเป็นการส่วนบุคคลยังไม่เป็นทางการ
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 ในกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 อาณาจักรชวาฮินดูของมัชฌปาหิตขยายอาณาจักร
เหนือจักรวรรดิที่เป็นเกาะทั่วไป และมีอิทธิพลต่อดินแดนแผ่นดินใหญ่โดยมุ่งเน้นที่
การค้าและวัฒนธรรม ในมาลายาเกิดมีอ�านาจใหม่ของอิสลามเกิดข้ึนมาและหมู่เกาะ
ก็ก�าลังเผชิญหน้ากับการเข้ามาของอิสลาม แม้ก่อนหน้านี้เป็นดินแดนที่เป็นเกาะมี
มุสลิมโดยพ่อค้าอาหรับเข้ามาเป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่ยังไม่เป็นทางการ แต่ด้วย
วัฒนธรรมอินเดียแบบพราหมณ์-ฮินดูและพุทธยังแข็งแกร่งยากต่อการโค่นล้มท�าให้
อิสลามยังไม่เป็นท่ียอมรับ ในมาลายาเมื่ออิสลามเจริญขึ้นมาด้วยการสร้างพื้นฐาน 
และการต้ังรกรากที่มะละกาทางฝั่งตะวันตก ช่วงเริ่มคริสต์ศตวรรษที่ 15 เจ้าชาย
จากสุมาตรา ปรเมศวรหลบหนีภัยจากเกาะเทมาเสก (สิงคโปร์) หลังพระองค์ยึดเป็น
ที่มั่นชั่วคราว ส�าหรับเตมาเสกในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 14 เป็นท่ีต่อสู้ระหว่างอ�านาจ
ของศรีวิชัยที่ก�าลังเสื่อมลงและผู้สืบเช้ือสายมัชฌปาหิตพร้อมด้วยสยามระหว่างการ
ต่อสู้นี้ อาณาจักรศรีวิชัยก็ถูกท�าลายลง หลังจากนั้น เจ้าชายปรเมศวรหันไปนับถือ
ศาสนาอิสลาม ในรัชกาลของพระองค์และกษัตริย์ต่อมาเผยแผ่ศาสนาอิสลามตลอดทั่ว
คาบสมุทรมาเลย์ อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของเส้นทางการค้าระหว่างจีน-อินเดีย 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเมืองท่าการค้าขายที่ส�าคัญของตะวันออกเป็นเวลา
หลายร้อยปี คริสต์ศตวรรษ ท่ี 15 มะละกายังคงมีอธิปไตยเป็นอิสระ ปกป้องตัวเอง
จากการรุกรานของสยามด้วยวิธีการทางการทูตของราชวงศ์หมิงจากจีน และมะละกา
เป็นศูนย์กลางของอิสลามในโลกตะวันออกต้ังแต่บัดนั้น
 ส่วนที่หมู ่เกาะชวาของอินโดนีเซีย อาณาจักรน้อยใหญ่ทั้งหลายเริ่มหันไป
นับถืออิสลาม เข้ามาจนกระท่ังเป็นศาสนาประจ�ารัฐ ยังคงเหลือเพียงแต่เกาะบาหลี
เท่านั้นที่ยังคงรักษาความเป็นฮินดูไว้ตราบเท่าปัจจุบัน ประเทศหมู่เกาะอย่างฟิลิปปินส์ 
อาจไม่คอยถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ถูกยึดครองโดยสเปนอยู ่หลายศตวรรษ 
นอกจากน้ี ด้วยการผสมผสานระหว่างมาเลย์ อินโดนีเซีย เป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ ุ
ปารังกาย ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีการค้าขายกว้างขวางกับพ่อค้าชาวอินเดีย 
จีน และอาหรับ แต่ก็ยังแยกตัวเองจากจักรวรรดิอื่นในดินแดนแห่งอาเซียนนี้ แม้จะมี
คนรับนับถือเป็นมุสลิมระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13-15 แต่ก็ยังคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลก
ภายนอก กระท่ังชาวยุโรปเข้ามาถึงในคริสต์ศตวรรษที่ 16ปี พ.ศ.1835/ค.ศ.1292 
รายงานของโบโล สองพี่น้องแวะที่เกาะสุมาตราระหว่างเดินทางจากจีนเพื่อกลับไป
ยังยุโรป พอถึงเมืองท่าท่ีชื่อ เฟอเลค/เมืองเปอร์ลัก กล่าวไว้ว่า เมืองเปอร์ลักมีพ่อค้า
มุสลิมมาแวะกันมาก พวกนี้ชวนให้ชาวพื้นเมืองเปลี่ยนศาสนาเข้ารับอิสลาม เกาะ 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สุมาตราพ่ีงเริ่มรับศาสนาอิสลามไม่นานนับเป็นหลักฐานแรกท่ีกล่าวถึงการด�าเนิน
กิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ส่วนนักเดินทางท่ีมีช่ือเสียงอีกท่าน คือ อิบน์ บาตูตา (Ibn Battuta; ค.ศ.
1304-1368) นักเดินทางชาวโมร๊อกโกคนส�าคัญผ่านมาที่เมืองสมุทร 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 ตรงน้ีท�าให้เห็นภาพการ
เผยแผ่ศาสนาอิสลลามในแหลมมลายูก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15

 อาณาจักรอารยธรรมอินเดียสู่รัฐสุลต่านอิสลาม: ในเกาะชวาของอินโดนีเซีย
นั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานยุคการเข้ามาของอิสลามน้ันแสดงให้เห็นถึงอาณาจักร
ต่างๆ เริ่มตั้งแต่อาณาจักรมัชปาหิต อาณาจักรเดมัก และอาณาจักรมาตาราม 

อิสลามในดินแดนหมู่เกาะและคาบสมุทร

 อิสลามในเกาะชวา-สุมาตรา: นักประวัติศาสตร์ ต้ังข้อสังเกตแต่เดิมมายุค
ของศรีวิชัยและมัชปาหิต ชาวชนบทโดยเฉพาะตามชายฝั่งทะเลซ่ึงอยู่ห่างไกลจาก
ศูนย์กลางความเจริญ ยังเข้าไม่ค่อยถึงพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู ไม่ซึมซาบใน
วัฒนธรรมที่มากับศาสนาทั้งสองนั้น ในภาวะเช่นนี้ พ่อค้ามุสลิมจากอินเดียและอาหรับ
ก็เข้ามาค้าขายตลอดจนเข้าตั้งถ่ินฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเล คนเหล่านี้มีฐานะดีตามวิถี
ของพาณิชย์ น�าชุมชนใหม่ๆ ให้เจริญขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมนั้นก็เผยแผ่ศาสนา
อิสลามแก่ชาวถิ่น ซ่ึงไม่เพียงเข้ามาตามทางแห่งศรัทธาเท่านั้น แต่เพื่อได้โอกาสที่จะ
เจริญก้าวหน้าในวงธุรกิจการค้าขายด้วย ดังที่ คาเรล (Karel Steenbrink) เสนอว่า 
นับจากการเข้ามาของอิสลามในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา พุทธศาสนาถูก
ท�าให้หายไปอินโดนีเซีย เนื่องจากมุสลิมมีบทบาทส�าคัญทางการค้าแถบมหาสมุทร
อินเดีย นอกจากจะมีผู้ท�าหน้าท่ีเผยแผ่ศาสนาแล้ว ยังมีพ่อค้าที่เป็นมุสลิมซ่ึงมีเครือ
ข่ายทางการค้ากว้างขวาง การที่คนพ้ืนเมืองเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามจึงเป็น
โอกาสในทางการค้าเพื่อสร้างความสนิทสนมกับพ่อค้าส�าเภาชาวมุสลิมได้มากขึ้น 
(Karel, 2013:4)
 การด�าเนินงานของศาสนาอิสลามในเกาะชวาน้ัน เริ่มด้วยการเปลี่ยนคนใน
เมืองท่าส�าคัญตามชายฝั่งตอนเหนือเก่าสุมาตรา เช่น เปอลักค์ ปาไซ สมุทร และ 
อาเจะห์ ซ่ึงเป็นเมืองส�าคัญ ส่วนรัฐที่อยู่ลึกเข้าไปแม้จะยังเป็นฮินดู-พุทธผสมกันปี 
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พ.ศ.2065/ค.ศ.1522 เรือโปรตุเกสแวะมาที่ซุนดากาลาปา เมืองท่าของอาณาจักร 
ปะจาจารัน ริมช่องแคบซุนดา โปรตุเกสท�าสัญญาไมตรีกับผู้ส�าเร็จราชการของรัฐและ
ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีการค้า แต่อีก 5 ปีต่อมา เมื่อเรือโปรตุเกสกลับมาที่เมืองท่า
นี้อีกเพื่อสร้างสถานีการค้า รัฐดังกล่าวก็เปลี่ยนไปรับอิสลาม อิสลาม
เผยแผ่ไปยังเมืองท่าทางตอนเหนือของชวา โดยเฉพาะเมืองเดมัก 
ไปยังเกาะบอร์เนียวตอนใต้และหมู่เกาะโมลุกกะก่อนการไปถึงของ
โปรตุเกส การแข่งขั้นระหว่าง 2 ศาสนา คือ โปรตุเกสที่นับถือศาสนา
คริสต์ และอิสลามจึงเริ่มต้นข้ึน

อิสลามและคริสต์เร่ิมต้นกันเผยแผ่ศาสนา ยังดินแดนที่เป็น
หมู่เกาะยังต่อเนื่อง แต่ฐานที่มั่นสุดท้ายของเกาะบาหลียังเหลือจนถึง
ปัจจุบันที่ไม่เปล่ียนไปรับอิสลาม ท้ังน้ีเพื่อต่อต้านอิสลามส�าเร็จ แม้
สุลต่านอากุงแห่งอาณาจักรมาตาราม/มะทะรัมประกาศ "สงคราม
ศักด์ิสิทธิ์" เพื่อปราบพวกเจ้าและชาวเกาะบาหลีระหว่าง พ.ศ.2173-
2203/ค.ศ.1630-1660 ชาวบาหลียังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
บรรดารัฐแบบฮินดู-พุทธที่ยังคงอยู่ในชวาตะวันออก และเกาะบาหลี
กลายเป็นท่ีอนุรักษ์วรรณคดีภาษาชวาโบราณ หลังจากศาสนาอิสลาม
แผ่ขยายมาถึงจนท�าให้ภาษาชวาโบราณสูญหายไปจากเกาะชวา พ่อค้า
เป็นหมอสอนศาสนาที่ส�าคัญสุดที่ศาสนาอิสลามแพร่หลายไป ประมุข
ของแต่ละรัฐคือพ่อค้าใหญ่ท่ีสุดของรัฐ พระองค์สามารถควบคุมการ

ค้าภายนอกและพวกพ่อค้าไว้ท้ังหมด

อาณาจักรมัชปาหิต (พ.ศ.1836-2063/ค.ศ.1293-1527): 
ฐานท่ีม่ันสุดท้ายของอาณาจักรฮินดูในสุวรรณทวีป อาณาจักรมัชปาหิต 
เป็นอาณาจักรในชวาตะวันออก (ใกล้เมืองสุราบายาในปัจจุบัน) มีประวัติศาสตร์อยู่
ระหว่าง พ.ศ.1836-2070 /ค.ศ.1293-1527 มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ชวาภาคตะวัน
ออกแผ่อิทธิพลไปครอบครองดินแดนท่ีเป็นหมู่เกาะอินเดียตะวันออกท้ังหมดยกเว้นเกาะ 
ซิลิเบสภาคเหนือ และข้ามฟากมาครอบง�ารัฐต่างๆ ในแหลมและคาบสมุทรมลายู รวม
ทั้งปัตตานี ซึ่งขณะนั้นเรียกว่าลังกาสุกะ และกลันตัน เจ้าชายวิชัยหรือการ์ตะราชะสา 
(Kertarajasa) ลูกเขยของกษัตริย์แห่งอาณาจักรสิงหะส่าหรี ซ่ึงอยู่บนเกาะชวาเช่น
กันตั้งอาณาจักรแห่งชวาตะวันออกขึ้นใหม่ชื่อว่ามัชปาหิตปี พ.ศ.1839/ค.ศ.1293 ซึ่ง
เจริญขึ้นเป็นใหญ่ท่ีสุดในแถบนี้ โดยครองดินแดนท่ีเป็นอินโดนีเซียปัจจุบัน และแผ่น

อิบน์ บัตตูตา นักเดินทาง 
ผู้ใหญ่ชาวโมรอกโค ท่าน
ใช้เวลาราว 30 ปี 3 ทวีป 
100,000 กิโลเมตร ในการ
เดินทางของท่านผ่านเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่านเบงกอล 
และไปเยือนกัมรัพ, ซีลเฮ็ท 
และโซนาร์กอน (ใกล้กับ 
ดักกา) เม่ือล่องเรือไปตาม
แนวชายฝั่งอารากันแล้วเขา
ได้ไปถึงสุมาตราและต่อมา
ก็ข้ึนฝั่งที่แคนตันผ่านทาง
แหลมมลายูและกัมพูชา และ
เดินทางข้ึนเหนือไปยังปักก่ิง 
ผ่านไปหางโจว
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ดินแหลมมลายูเป็นอันมากตลอดท้ังสิงคโปร์ ก่อนหน้านั้น มีอาณาจักรสืบต่อกันมาใน
ชวาที่ปรากฏชัดเจนคือ มาตาราม เมื่ออาณาจักรมาตารามหายกลายมาเป็นอาณาจักร 
กาทิรี แล้วอาณาจักรกาทิรีถูกแทนด้วยอาณาจักรสิงหสารี่ แล้วสิงหสารี่ก็เปลี่ยนเป็น
มัชปาหิต มัชปาหิตที่ชวารุ่งเรืองอยู่นาน แต่นับจากปี พ.ศ.1932/ค.ศ.1389 อ�านาจก็
เริ่มถูกท้าทายจากทางด้านสุมาตรา เจ้าชายปรเมศวรแห่งศรีวิชัยซึ่งเคยเจริญรุ่งเรื่องมา
ก่อนนี้คิดตั้งตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อมัชฌปาหิต พระองค์จึงถูกไล่ล่าให้พ้นไป แม้จะ
หนีไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็ถูกตามไปก�าจัดที่สิงคโปร์ เตมาเสก แต่เจ้าชายปรเมศวรก็ไม่ลดละ
หนีต่อไปและตั้งฐานที่มั่นสุดท้ายที่มะละกา จากนั้นสถาปนาเป็นสุลต่านอิสกันดาร์ซาห์ 
ท�าให้เกิดรัฐสุลต่านแห่งมะละกาขึ้นปี ค.ศ.1402-1403 มัชปาหิตเสื่อมอ�านาจลงและ
ถูกชนมุสลิมโค่นลงปี พ.ศ.2021/ค.ศ.1478 แต่ยังไม่หมดก�าลังสิ้นเชิง กระทั่งถึงต้น 
คริสต์ศตวรรษที่ 16 อ�านาจที่ยังเหลืออยู่บ้างนั้นจึงถูกก�าจัดไปราวปี พ.ศ.2070/
ค.ศ.1527 เมื่อชาวมุสลิมครอบครองอาณาจักรเดิมอยู่นั้น ชาวฮินดูมัชปาหิตทั้งเจ้า
นาย ขุนนางและชนชั้นสูงพากันอพยพหนีภัยไปยังเกาะบาหลีเป็นฐานที่มั่นสุดท้าย 

สมัยปลายของมัชฌปาหิต ฮะยัม วูรุค (Hayam Wuruk) พ.ศ.1893-1932/
ค.ศ.1350-1389 กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมัชปาหิต นับเป็นยุคที่รุ ่งเรืองที่สุดของ
อาณาจักรนี้ เนื่องจากขยายอ�านาจไปท่ัวแหลมมลายูตอนใต้ บอร์เนียว สุมาตรา 
บาหลี และฟิลิปปินส์ มัชปาหิตนั้นเป็นอาณาจักรฮินดูแห่งสุดท้ายในหมู่เกาะชวา 
ก่อนนี้ มีอาณาจักรศรีวิชัยซ่ึงเช่ือว่ามีที่ตั้งอยู่ในปาเลมบังบนเกาะสุมาตราเคยเจริญ
รุ่งเรืองมานับหลายร้อยปี หลังจากสิงหส่าหรีแผ่อ�านาจกว้างไกลจนกลุ่มศรีวิชัยต้อง
ถอยออกไปจากเกาะชวาปี พ.ศ.1833/ค.ศ.1290 อ�านาจอันย่ิงใหญ่ของสิงหส่าหรี
ก็เป็นที่สนใจแก่กุบไลข่านในจีนซึ่งส่งทูตมาขอเครื่องราชบรรณาการ ในเวลาน้ัน 
การ์ตะนคร ผู้ปกครองอาณาจักรสิงหสารีทรงปฏิเสธที่จะส่งมอบเครื่องราชบรรณาการ 
กุบไลข่านจึงส่งกองเรือถึง 1,000 ล�ามาประชิดชายฝั่งชวาปี พ.ศ.1836/ค.ศ.1293 

อาณาจักรมัชปาหิตเสื่อมสลายไป เพราะอาณาจักรมะละกาซึ่งเข้ารีตศาสนา
อิสลามแล้วยกกองทัพไปรุกรานมัชปาหิตปี พ.ศ.2021 โอรสของกษัตริย์โบนัง ผู้เป็น
กษัตริย์องค์สุดท้ายของมัชปาหิต พร้อมด้วยเจ้านาย และบริวารลี้ภัยไปอาศัยอยู่ใน
เกาะบาหลี และสกัดกั้นไม่ให้ศาสนาอิสลาม แผ่เข้าไปในเกาะนั้นส�าเร็จ มีหลักฐาน
หลายแห่งกล่าวถึงความเป็นมาของอาณาจักรมัชฌปาหิต คือ ก่อนเกิดอาณาจักรน้ี
ในชวาตะวันออกมีรัฐหรืออาณาจักรเล็กๆ หลายอาณาจักร 



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

201

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

 อาณาจักรเดมัก (Demark): เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 (ราว พ.ศ.2100) 
อาณาจักรเดมัก (Demark) เป็นอาณาจักรร่วมสมัยมะละกาอยู่ในเกาะชวา ยกทัพ
บุกลึกเข้ามายังส่วนในของชวา แม้ไม่ประสบความส�าเร็จ แต่ท�าให้อาณาจักรในแผ่น
ดินที่อยู่ลึกเข้ามา ซึ่งยังแนบแน่นในวัฒนธรรมเดิม และถือตัวว่าเป็นพวกชวาแท้ เกิด
ความขัดเคืองมาก เหตุการณ์ถึงจุดเดือดอีกครั้ง เมื่ออาณาจักรมาตารามในชวาภาค
กลางเรืองอ�านาจข้ึนมาน�าทัพมาท�าลายรัฐมุสลิมแถบชายฝั่งทะเลเป็นเหตุให้ศาสนา
อิสลามแถบนั้นชะงัก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับผู้รุกรานกลุ่มใหม่อีกคือชาวดัตช์กระทั่ง
ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 การเผยแผ่ศาสนาอิสลามจึงกลับมาเฟื่องฟูขึ้นมาใหม่อีกคร้ัง
 อาณาจักรมะละกา: ในดินแดนแหลมมลายู มีอาณาจักรมะละกาต้ังอยู่ทาง
ตอนใต้ในประเทศมาเลเซียปัจจุบันบริเวณช่องแคบมะละกา (Malacca Straits) ตรง
ข้ามกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียปัจจุบัน มีอาณาเขตทิศเหนือจดรัฐเนกรีเซมมิลัน 
ทิศตะวันออกจดรัฐยะโฮร์ ทิศใต้และทิศตะวันตกจดช่องแคบมะละกา มะละกาเป็น
หมู่บ้านประมงเล็กๆ เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตก
มากว่า 500 ปีปี พ.ศ.1800 เจ้าชายปรเมศวร/ปารามิสวารา (Parawaswara) หนี
การไล่ล่าที่ปาเล็มบังจากพวกมัชปาหิตแห่งชวา ซ่ึงก่อนที่จะมาถึงมะลากานั้นเจ้าชาย
ปรเมศวรเข้าไปตั้งเมืองอยู่ที่ตูมาซิก (Tumasik)/เตมาเซก/สิงคโปร์ในปัจจุบัน ช่วงน้ัน
ตูมาซิกตกอยู่ใต้อ�านาจของสยามส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับสยาม และพระองค์จึง
ต้องมุ่งหน้าไปยังมะละกาเพ่ือหาฐานที่ม่ันและที่นั้น พระองค์ทรงสร้างเมืองใหม่และ
ทรงเป็นอาณาจักรมะละกา ตั้งแต่บัดนั้น มะละกากลายเป็นจักรวรรดิการค้าที่ยิ่ง
ใหญ่ในอีก 200 ปีต่อมา และเป็นอาณาจักรแรกๆ ที่รับศาสนาอิสลามขึ้นมามีบทบาท
อย่างเป็นทางการแม้ก่อนหน้านี้ ศาสนาอิสลามเข้ามาผ่านทางพ่อค้ามุสลิมอินเดีย
ที่มาจากปาไซ และภายหลังต่อมามีการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบสุลต่าน 
ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เมื่อรัฐสุลต่านแห่งมะละกาที่มาเลเซียสลายลงไปนั้น ที่เกาะ
ชวามีรัฐมุสลิมอิสระเกิดข้ึนแล้วหลายอาณาจักร แต่พระราชาส�าคัญที่ปรากฏนามปี 
พ.ศ.2158 ใช้ค�าน�าพระนามเป็นสุลต่าน คือสุลต่านอากุงครองปี ค.ศ.1613-1645 
เข้ารับศาสนาอิสลามให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เป็นฮินดูแบบชวารวมทั้ง
จัดท�าปฏิทินข้ึนใหม่ท่ีเข้ากับวิถีปฏิบัติทั้งอย่างอิสลามและแบบชวา
 รัฐสุลต่านมาตาราม/มะตะรัม: ในเกาะชวา (ราว พ.ศ.2118-2163/ค.ศ.
1575-1620) ณ ที่ผืนแผ่นดินแหลมมลายูแห่งเกาะชวา อาณาจักรมาตารามเคย
เจริญรุ่งเรืองมาเมื่อ 500 ปีก่อนน้ี หลังจากยุคที่ตกเป็นดินแดนมุสลิม เกิดมีอาณาจักร 
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มาตารามขึ้นใหม่ อาณาจักรนี้ใช้เวลาตั้งอยู่ไม่นานก็ล่มสลายตกเป็นอาณานิคมของ
ดัตช์ อาณาจักรมาตารามนี้ต้องต่อสู้กับการขยายตัวของลัทธิอาณานิคมซึ่งระยะแรก
มาตารามยังเป็นต่อ แต่หลังสิ้นสุลต่านองค์ที่ 3 มาตารามมีแต่เส่ือมอ�านาจและสูญ
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
และควบคุมทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดแล้วดินแดนแถบน้ีก็ถูกเรียกรวมกันว่าเป็น "หมู่
เกาะอินเดียตะวันออกของฮอลลันดา" (Dutch East Indies) ถือว่าเป็นอาณานิคม
ของฮอลันดาตั้งแต่ปี พ.ศ.2359/ค.ศ.1816 มีเรื่องเล่ากันมาในอินโดนีเซียว่า เมื่อ
ราชาองค์แรกท่ียังเป็นพุทธหรือฮินดูสวรรคต พระโอรสได้แย่งชิงราชสมบัติกัน ฝ่าย
พระเชษฐาเป็นผู้ชนะและหันมานับถือศาสนาอิสลาม ส่วนพระอนุชาเสด็จไปอยู่ที่
เกาะบาหลี และลั่นวาจาว่าอีก 500 ปีจะกลับมา
 รัฐสุลต่านอาเจะห์แห่งสุมาตราอาเจะห์/อาเจะห์ (Acheh)/อาจิน (Achi): 
เป็นหนึ่งในรัฐอิสระที่เก่าแก่ทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่มหาอ�านาจ
เจ้าอาณานิคมตะวันตกจะเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลังจากนั้น นับ 
100 ปี อาเจะห์เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่มีอ�านาจอธิปไตยเป็นของตนในเกาะสุมาตรา 
แม้จะเคยมีอาณาจักรศรีวิชัยโดยมีเมืองปาเลมบัง เป็นศูนย์กลางเคยเจริญรุ ่งเรือง
ในอดีต ภายหลังมีอาณาจักรในเกาะสุมาตราทางตอนเหนือสุดเกิดขึ้นกลายเป็นรัฐ
อิสลาม เม่ืออาณาจักรมะละกาล่มสลายลง อาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางศาสนาอิสลาม
คืออาณาจักรอาเจะห์ ตามที่มีหลักฐานศาสนาอิสลามเริ่มต้นในอินโดนีเซียเมื่อปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ท่ีสุมาตราทางภาคเหนือ โดยมีรัฐพาณิชย์มุสลิมกลุ่มเล็กๆ ของ
ชนชาวอาเจะห์ 2 แห่ง ช่ือสมุทร-ปาไซ (Samudra-Pasai) แห่งปาไซ ซึ่งต่อจากน้ีไป
อีก 200 ปีเศษจึงเกิดรัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในสุมาตราภาคเหนือนี้ ทาง
ด้านเกาะในทะเลท่ีเป็นอินโดนีเซียก็มีผู้อาศัยช่องว่างแห่งอ�านาจนั้นต้ังรัฐสุลต่านแห่ง
อาเจะห์ขึ้นที่สุมาตราภาคเหนือปี พ.ศ.2067/ค.ศ.1524
 รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์นี้เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งมาก มีอ�านาจควบคุมเมือง
ท่าในสุมาตราฝั่งตะวันตกทุกแห่งและฝั่งตะวันออกส่วนมาก ตลอดถึงรัฐเคดาห์ รัฐ
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เปรัก และรัฐปะหังบนแหลมมลายู ทั้งสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโปรตุเกสท่ีพยายาม
จะเข้ายึดครองและไม่เพียงรักษาเอกราชอยู่นานเท่านั้นแต่กลายเป็นฝ่ายรุกท�าให้
โปรตุเกสแทบตั้งรับไม่ไหว อาเจะห์เป็นชนพวกแรกๆ ในดินแดนแถบนี้ที่เปลี่ยน
มานับถือศาสนาอิสลาม (เปล่ียนมาก่อนนี้กว่า 200 ปี) และยุคที่อาเจะห์รุ ่งเรืองนี้ 
อิสลามก็เฟื่องฟูด้วยจ�านวนผู้นับถือเพิ่มมากข้ึน มีการแปลคัมภีร์อัลกุรอาน (Qur’an) 
สู่ภาษามาเลย์เป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.1640-1661 ต่อมา เกิดอาณาจักรใหม่ๆ ข้ึน
แถบทะเล ปรากฏว่าอาณาจักรมุสลิมท่ีเกิดใหม่เหล่านี้ น�าวิธีบังคับเข้ามาใช้ด้วย ใน
การท�าให้คนนับถือศาสนาอิสลาม และด�าเนินการตามวิธีนี้ ทั้งที่ชวาภาคตะวันตก
และแม้บนเกาะสุมาตราภาคใต้ถึงปาเล็มบัง ต่อมาอาณาจักรมุสลิมใหม่ๆ นี้ก็ผนวก
การบังคับคนให้นับถือศาสนาเข้ากับการเมืองการทหารในการขยายดินแดน
 เมื่อพ่อค้าชาวยุโรปเข้ามาติดต่อและเรียกชื่อตามเมืองท่านี้เป็นประจ�าว่า
เมือง "สมุทร" (Port of Samudra) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือแล้วภายหลังรวมตัวกัน
เป็นอาณาจักรอาเจะห์ จากช่ือนี้เองจึงเป็นท่ีมาของค�าว่า "สุมาตรา" อาเจะห์แห่ง
สุมาตราเป็นรัฐที่มีอ�านาจมากที่สุดทางกลุ ่มเกาะมลายูตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 
เป็นต้นมาจนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปี ค.ศ.1582 อาณาจักรอาเจะห์ขยายอ�านาจ
เหนือหมู่เกาะซุนดา (Islands of Sunda) มีสุมาตรา ชวา บอร์เนียว (กาลิมันตัน) 
ฯลฯ เป็นต้น และขยายอ�านาจเข้ามายังคาบสมุทรมลายูบางส่วน อีกทางด้านเกาะใน
ทะเลที่เป็นอินโดนีเซียมีผู ้อาศัยช่องว่างแห่งอ�านาจนั้นตั้งรัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์ขึ้น
ที่สุมาตราภาคเหนือปี พ.ศ.2067/ค.ศ.1524 รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์นี้เจริญรุ่งเรือง
และเข้มแข็งมาก มีอ�านาจควบคุมเมืองท่าในสุมาตรา ฝั ่งตะวันตกทุกแห่งและฝั่ง 
ตะวันออกส่วนมากตลอดถึงรัฐเคดาห์ รัฐเปรัก และรัฐปะหัง บนแหลมมลายู การ
เข้ามาของยุโรปในดินแดนอาเจะห์หลังจากสิ้นยุคของโปรตุเกส พวกดัตช์/ฮอลลันดา
เข้ามาแทนที่รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์แม้จะมาหลายศตวรรษสู้รบเต็มที่นานกว่า 25 
ปีก็ต้านทานไม่ไหว ในท่ีสุด อาเจะห์ล่มสลายสิ้นสุดลงต้องตกเป็นอาณานิคมของ 
ฮอลลันดาปี พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 หลังจากดัตช์เข้ามาต้ังหลักแหล่งในชวาต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2145/ค.ศ.1602 นับแต่นั้นมา สถานการณ์ใหม่อีกแบบหนึ่งยุคที่พวกดัตช์เข้ามา
จนกระทั่งสิ้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 จึงฟื้นก�าลังเฟื่องฟูใหม่ต่อมาระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ญ่ีปุ่นเข้ายึดครองหมู่เกาะน้ีปี พ.ศ.2485/ค.ศ.1942 และสนับสนุนให้ชาวถิ่น
พ้ืนเมืองเรียกร้องอิสรภาพแล้วเกิดการขบวนการชาตินิยมจนถึงปี พ.ศ.2488/ค.ศ.
1945 ขบวนการชาตินิยมน�าโดย ซูการ์โน-ฮัตตา ประกาศอิสรภาพแต่ก็ยังต่อสู้กันอีก 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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 ท้ังน้ี ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกด้วยในการแพร่ขยายของ
ศาสนาอิสลาม คือ การแบ่งชนชั้นวรรณะของศาสนาฮินดูในอินโดนีเซียนั้นไม่ได้มี
การแบ่งชนชั้นอย่างเคร่งครัดในแบบอินเดีย จึงท�าให้การเข้ามาอิสลามไม่มีความ
ยากล�าบาก ทั้งนี้การเข้ามาของอิสลามยังเข้ามาด้วยความสันติเกิดเป็นความผูกพัน 
แต่ศาสนากลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขันทางด้านค้าในหมู่เกาะเกิดขึ้น
ไปตามล�าดับใช้เวลานานกว่าจะปรากฏให้เห็นภาพชัด

 อิสลามเข้ามาในภูมิภาคน้ีย้อนกลับไปเม่ือพุทธศตวรรษที่ 12-19 หมู่เกาะ
ทางตอนใต้ของเอเชียที่เรียกรวมกันว่า "มาลัยทวีป"/ท่ีรู้จักกันในนามของชายทะเลใต้ 
ได้แก่ เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบาหลี เกาะบอร์เนียว เกาะสุราเวสี เกาะเซลีเบส 
มะละกา และ เกาะนิวกินี ศาสนาในหมู่เกาะเดิมคืออารยธรรมอินเดีย-พราหมณ์-ฮินดู 
และศาสนาพุทธมหายาน แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 เกิดความเปล่ียนแปลงทาง
ศาสนาโดยศาสนาอิสลามได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในแถบบริเวณนี้ จนท�าให้ประชากร
ในหมู่เกาะอินโดนีเซียกลายเป็นประชากรมุสลิม 

 ในพุทธศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอาหรับน�าเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขาย
และเผยแผ่ศาสนาอิสลามเป็นคร้ังแรกที่เกาะสุมาตราเหนือ ประมาณปี พ.ศ.1389 
โดยจอดเรือแวะข้ึนบกท่ีเมืองท่าอาเจะห์/ปัจจุบันเรียกว่า บันดาอาเจะห์ โดยพ่อค้า
ชาวอาหรับตั้งศูนย์กลางทางการค้าและศูนย์เผยแผ่ศาสนาอิสลามขึ้นเป็นครั้งแรกที่
เกาะสุมาตราเหนือ Sir Richard Win State กล่าวไว้ว่า ตอนที่มาโคโปโล พ่อค้าชาว



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

205

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

เมืองเวนิช เดินทางจากอิตาลีไปค้าขายถึงเมืองจีนขณะเดินทางกลับได้แล่นเรือผ่าน
แหลมมลายูและแวะท่ีเกาะสุมาตรา ประมาณปี พ.ศ.1835 เขาบันทึกว่าได้พบกับ
พ่อค้าชาวอาหรับสอนศาสนาอิสลามท่ีเมืองเปอร์ ลัก เมืองท่าเล็กๆ อยู่ทางริมเกาะ
สุมาตราตอนเหนือใกล้เมืองสมุทระ (Samudra) และเมืองปาไซ (Pasai) ขณะนั้นเจ้า
เมืองนับถือศาสนาอิสลามและมีครูสอนศาสนาช่ือ มาลิก อัล ซอแหละ ท�าการสอน
ศาสนาอิสลามให้เจ้าเมืองและครอบครัว จนกระทั่งธิดาองค์หนึ่งของเจ้าเมืองเกิดแรง
ศรัทธาอย่างแรงกล้าจนสมรสกับครูสอนศาสนาผู้นี้ และปี พ.ศ.1840 สุลต่านมุสลิม
องค์แรกของเมืองเปอร์ลักเสียชีวิตลงจึงมีการประกอบพิธีฝังศพในรูปแบบของอิสลาม
เป็นครั้งแรก โดยมีหลักศิลาจารึกเป็นภาษาอาหรับปักไว้บนหลุมศพของท่านสุลต่าน
ด้วย หลักศิลาจารึกเดียวกันนี้มีการขุดพบครั้งแรกที่เมืองตรังกานูในแหลมมลายู หลัง
การตายของสุลต่านแห่งเปอร์ลักเพียง 20 ปี ศาสนาอิสลามแพร่ขยายเข้ามาสู่แหลม
มลายูตั้งแต่ตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากพ่อค้าอาหรับเร่ิมต้นเผยแผ่ศาสนา
อิสลามที่เกาะสุมาตราไม่นานก็สามารถขยายมายังแหลมมาลายู จากการบันทึกของ
นักเดินทางผู้ท่ีมีช่ือเสียงประวัติศาสตร์ของโลก มุสลิมคือ อิบนู บัตตูเตาะห์ (Ibnu 
Battutah) ซ่ึงเขียนหนังสือจากการเดินทางจากโมร็อคโคไปยังทวีปต่างๆ ครั้งเดิน
ทางข้ามน�้าข้ามทะเลจากแหลมอาระเบียผ่านมาทางมหาสมุทรอินเดียมายังทะเล
อันดามันตอนใต้จนถึงปลายแหลมสุดทางทิศตะวันตกของเกาะสุมาตราปี พ.ศ.1847 
ท่านตั้งศูนย์กลางเผยแผ่ศาสนาอิสลามนิกายซุนหน่ีข้ึนท่ีสุมาตราทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือโดยมีเป้าหมายให้ราชาผู้ปกครองที่มีอิทธิพลในแคว้นนั้นเข้ารับอิสลาม เจ้า
ผู้ปกครองจึงเปลี่ยนช่ือมาเป็นมุสลิมโดยใช้ชื่อว่า สุลต่าน ซอแหละ ท�าให้ศูนย์กลาง
อิสลิมจึงเพิ่มข้ึนบนเกาะสุมาตรา 
 เมื่อผู ้น�ารัฐเกิดความเลื่อมใสในพระคัมภีร์ อัลกุรอาน (Qur’an) สุลต่าน
ทรงท�าการเผยแผ่อิสลามไปสู่พสกนิกรอย่างไม่รอช้าพร้อมกันนั้นได้จัดระบบการ
ปกครองตามครรลองของอิสลามตามวิถีแห่งบทบัญญัติที่มีอยู่ในอัลกุรอานอย่างครบ
ถ้วน อาณาจักรน้ีกลายเป็นรัฐสุลต่านที่เข็มแข็ง ตอนแรกพระองค์ใช้ยศในฐานะของ
ราชา (Raja) แต่เม่ือเข้ารับอิสลามจึงเปลี่ยนสถานะจากราชามาเป็นสุลต่าน และ
มีนโยบายที่เข้มงวดต่อพสกนิกรที่มีความหลงใหลบูชาเทวรูป (อิสลามห้ามการบูชา
เทวรูปหรือรูปปั้นต่างๆ) ขณะน้ันพบว่า ประชากรบางส่วนยังไม่หันมานับถือศาสนา
อิสลาม พระองค์จึงมีนโยบายที่แข็งกร้าว เพราะเป็นผู้ที่เคร่งครัดทางศาสนาและเป็น
แบบอย่างให้กับประชาชนเป็นอย่างดี จึงยอมเสียสละเวลา และราชสมบัติจ�านวน
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มากเพื่อท�านุบ�ารุงและเผยแผ่ศาสนาไม่เพียงภายในอาณาจักรของตนเท่านั้น แต่จัด
คณะผู้เผยแผ่ไปยังหมู่เกาะต่างๆ ทางด้านตะวันออกของเกาะสุมาตรา ท�าให้ศาสนา
อิสลามในนิกายซุนหนี่ได้เดินทางเข้าไปในมาลัยทวีป และทางภาคใต้ของสุวรรณภูมิ
คือทางตอนใต้ของไทยจนถึงมาเลเซียให้เป็นที่รู ้จักกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใน
เวลาไม่กี่ปี การขยายตัวของศาสนาอิสลามตามนครรัฐต่างๆ ทางเกาะสุมาตรา และ
แหลมมลายูนั้น จะเป็นไปในรูปแบบที่ว่า เมื่อนครรัฐใดได้กลายเป็นนครรัฐอิสลาม
แล้วนครรัฐเหล่านั้นจะพยายามเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปสู่ประชาชนในรัฐใกล้เคียง ใน
ลักษณะของการชักจูง แนะน�า รวมถึงใช้อิทธิพลทางการเมือง ท�าให้รัฐใกล้เคียงกลาย
เป็นรัฐอิสลามตามไปด้วย ส่งผลให้การขยายตัวของอิสลามในระยะนี้ได้แพร่ขยายขึ้น
มาจากทางตอนเหนือของมลายูเข้ามายังตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งปรากฏหลักฐาน
ว่าเจ้าผู้ปกครองเมืองนครทางภาคใต้ของไทยในระยะนั้นจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช
หันมานับถือศาสนาอิสลามเป็นระยะเวลากว่า 700 ปี 
 ศาสนาอิสลามที่เข้าสู่ดินแดนมาลัยทวีปเกาะสุมาตราและเกาะอ่ืนแถบเอเชีย
อาคเนย์ตอนล่าง ในลักษณะที่เรียกได้ว่า Indo-Persian มีลักษณะเหมือนศาสนา
อิสลามที่เข้ามาในอินเดียซ่ึงแตกต่างจากอิสลามในแหลมอาระเบีย เพราะอิสลาม
ที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้ถูกผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ทั้งนี้อิสลามแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างตามบริบทและประวัติศาสตร์ของที่นั้นๆ แต่
มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยึดถือเหมือนกันคือ หลักปฏิบัติ 5 ประการ จากบันทึกของชาวจีน
ปี พ.ศ.1949 กล่าวว่า ชาวชวา ชาวมาเลเซีย และชาวเกาะสุมาตราเป็นอิสลาม ซ่ึง
มีหลักฐานว่าผู้เผยแผ่ศาสนาที่มาจาก ฮาดรา เมาท์ (Hadramant, ปัจจุบันเป็นส่วน
หนึ่งของประเทศเยเมน) มาสู่เกาะชวา ท่านผู้นี้มีชื่อว่า เมาลานา มาลิก อิบรอฮีม 
และท่านเสียชีวิตลงปี พ.ศ.1962 ทางตอนเหนือของเมืองซูราบายาในชวา มีหลุม
ฝั่งศพของท่านกลายเป็อนุสรณ์มาจนถึงทุกวันนี้แสดงให้เห็นว่า ตอนนั้นอิสลามเข้า
มายังเกาะชวา เริ่มแรก ชาวมุสลิมมีอิทธิพลอยู่ตามชายฝั่งทะเลเพราะเดินทางมาทาง 
เรือ ด้วยเหตุท่ีมีอิทธิพลด้านการค้าขาย เศรษฐกิจ มีฐานะดี ชาวมุสลิมจึงมักเป็นที่
นับถือของชนพื้นเมือง จนเริ่มมีความสนิทสนม และความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้น รวมถึง
ได้มีการแต่งงานระหว่างกัน นอกจากน้ี ผู้ปกครองเกาะบอร์เนียวได้เข้ารับอิสลามปี 
พ.ศ.2053 จากบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ชาวเกาะบอร์เนียวนี้เป็นมุสลิม
เหมือนชาวเกาะชวา และเกาะสุมาตรา แสดงให้เห็นว่าขณะที่ได้บันทึกนั้นมีมุสลิม
อยู่ในเกาะอ่ืนๆ แล้วด้วย



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

207

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

 อาณาจักรในพื้นแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน: อาณาจักรจามปาเปลี่ยนไปรับ
มุสลิมเมื่อสิ้นอาณาจักร อาณาจักรจามปาในอดีตแม้จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานย่ิง
ใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรืองช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2-15 ด้วยอาณาเขตติดทะเล ชาว
จามจึงมีความสามารถเดินเรือและค้าขายไปตามหมู่เกาะไกลถึงแถบตะวันออกกลาง 
รวมถึงประเทศจีน ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหม ไม้หอม เครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันคือบริเวณ
เมืองดานังเมืองท่าในตอนกลางของเวียดนาม มีเมืองหลวงชื่อ วิชัย (ปัจจุบันคือเมือ
งบิญด่ิญ) มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาต่างๆ ในเวียดนาม กระท่ังปี 
พ.ศ.2014/ค.ศ.1471 อาณาจักรจามปาสู้รบกับชนชาติเวียดนามเดิมที่อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศท�าให้อาณาจักรจามปาล่มสลายชาวจามส่วนใหญ่ต้องอพยพลง 
ไปใต้ ปัจจุบันมีชาวจามอาศัยอยู ่ทางตอนกลางของเวียดนามที่เมืองนิงห์ถ่วง 
เมืองบินห์ถ่วง เตยนินห์ โฮจิมินห์ ส่วนทางใต้จะอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากที่เมืองอันยาง
 การเข้ามาของมุสลิมในพม่า: ปี ค.ศ.1287 ชาวมุสลิมเข้ามาพม่าชุดแรกจาก
อาหรับด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขาย มุสลิมชาวการร์ต้าร์ในประเทศจีนได้ถูกบีบ
บังคับให้บุกรุกประเทศพม่าและได้โค่นราชวงศ์กษัตริย์อันเรืองนามที่นับถือศาสนาพ้ืน
เมืองขณะน้ันพินาศลง ต่อมาในอินเดียระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์เอารังเซ็บ Shuja 
เชษฐา/อนุชาของกษัตริญ์เอารังเซ็บได้พากลุ่มตนเองไปตั้งภูมิล�าเนาพรมแดนระหว่าง
อาระกันและจิตตะกอง กษัตริย์พุทธยะไข่ทรงสู่ขอธิดาของ Shuja เม่ือปฏิเสธกษัตริย์ 
จึงท�าให้ซูชากับพรรคต้องถูกส�าเร็จโทษ แต่ยังมีบางคนหลบหนีไปได้และเชื้อสายบาง
พวกจึงมีปรากฏอยู่ตลอดฝั่งทะเลอาระกัน เนื่องด้วยชาวมุสลิมในจิตตะกองมีอิทธิพล
อ�านาจเหนืออยู่ อาระกันภาคเหนือจึงคงมีชาวมุสลิมปรากฏสืบมาเป็นจ�านวนมากใน
ปัจจุบัน ครั้งหนึ่งแม้กษัตริย์ชาวพุทธของอาระกันบางองค์ทรงมีพระนามเป็นมุสลิม มี
กษัตริย์พม่าได้ทรงใช้องค์รักษ์เป็นมุสลิมชนด้วยเช่นกัน ดังนั้น กษัตริย์จึงให้การดูแล
และอุปถัมภ์ชาวมุสลิมน้ันเช่นกัน 
 พม่าในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ขณะที่อิสลามได้เข้าสู ่ดินแดนบีฮ๊าร/พม่า
และเบงกอลนั้น เรียกกันว่า บัรมาเนีย (ดินแดนแห่งชาวพม่า) แบ่งออกเป็น 2 แคว้น
ใหญ่ คือ 1) บัรมาเนียเหนือมีอาบา (อังวะ) เป็นเมืองหลวงบนฝั่งแม่น�้าอิระวดี 2)  
บัรมาเนียใต้มีเมืองพะโค-หงสาวดี ดินแดนบัรมาเนียที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับแคว้นเบงกอลมีชื่อ
ว่า แคว้นอาระกัน ซึ่งเป็นอาณาจักรอิสระที่ปกครองตนเอง อิสลามแผ่เข้าครอบคลุม
อาระกันและแผ่เข้าสู่บัรมาเนียในเวลาต่อมา บรรดาพ่อค้ามุสลิมสร้างศูนย์กลางความ
เจริญและบรรดามัสยิดข้ึนท่ามกลางป่าดงดิบบนฝั่งแม่น�้าอิระวดี



208
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเข้ามาของมุสลิมในอาณาจักรอยุธยา/สยาม: ชาวมุสลิมเข้ามาใน
สยามติดต่อด้วยการค้าขายกับไทยมีมานานจากหลักฐานพบว่า เครื่องสังคโลกสมัย
สุโขทัยมีอยู่ในอินโดนีเซีย อิหร่าน ซึ่งชาวอาหรับมีทักษะด้านการค้าขายและการเดิน
เรือตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิโบราณ จากหลักฐานโบราณคดีปี พ.ศ.2500 การขุดกรุพระ
ปรางวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระเจ้าสามพระยา (พ.ศ.
1967-1991) โดยกรมศิลปากร พบว่า ในบรรดาเคร่ืองสมบัติต่างๆ มีเหรียญทองอยู่ 
2 อันมีอักษรอาหรับว่า "สุลฏอนอัล-อาดิล" และอีกด้านหนึ่งว่า "ชัยนุลอาบิดีนมะ
ลิก" เป็นเหรียญทองท่ีท�าข้ึนดินแดนแถบแคชเมียร์ระหว่าง พ.ศ.1965-2017 นี้เป็น
หลักฐานว่า สมัยน้ันท�าการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าที่มาจากดินแดนอาหรับ เปอร์เซีย
นอกจากนี้ มีปั้นนูนต�่ารูปชาวอาหรับมุสลิม การค้นพบตะเกียงโรมันทั้ง 4 ชิ้นรวมทั้ง
การพบเหรียญจากอาหรับอาณาจักรสมัยอุมัยยะฮ์และอาณาจักรอับบาซียะฮ์ แสดง
ให้เห็นว่าโลกมุสลิมที่มาจากอาหรับ เปอร์เซีย ออตโตมานเติร์ก และอาณาจักรโมกุล 
แห่งเอเชียใต้ มีอายุกว่าพันปี ตรงกับสมัยทวารวดีและศรีวิชัย (กรมการศาสนา, 
2557: 121-122)

สมัยสุโขทัย ชาวตะวันออกกลาง รวมท้ังเปอร์เซีย และเติร์กมีการค้นพบ  
ค�าว่า ตลาดปสาน หลักท่ี 1 หน้าท่ี 3 บรรทัดท่ี 1 ซ่ึงมาจากค�าว่า บาซาร์ ในภาษา
เติร์กกิสฟาร์ซี หมายถึง ตลาดของแห้ง การค้นพบเคร่ืองสังคโลก สินค้าส�าคัญของ
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 ท่ีแวะพักและท�าการค้าก่อนมุ่งสู่จีนและญี่ปุ่น 

สมัยอยุธยา ชาวมุสลิมเข้ามาค้าขายรวมกับชาติอื่นๆ ที่เป็นฝรั่งนับถือ
คริสเตียน โปรตุเกส สเปน วิลันดา ฝร่ังเศส อังกฤษ และกรีซ มีพระยาวิไชเยนทร์เป็น
ขุนนางส�าคัญในนามกรมท่ากลาง จีน มีพระยาโชฎกราชเศรษฐีเป็นขุนนางส�าคัญใน
การดูแลและติดต่อราชการในนามกรมท่าซ้าย และแขก ผู้ท่ีนับถืออิสลาม แขกเติร์กกี 
แขกจาม แขกมะหง่น แขกชวา แขกตานี แขกเจ้าเซ็น รวมแขกพราหมณ์ฮินดู มีพระยา
จุฬาราชมนตรีเป็นขุนนางส�าคัญในนามกรมท่าขวา ซ่ึงเป็นประมุขอิสลามมีราชการ
ท�างานสืบเนื่องมาในสายตระกูลน้ีสมัยรัชกาลที่ 7 และเปลี่ยนมาเป็นนักวิชาการมุสลิม
ฝ่ายสุนนี่ (กรมการศาสนา, 2557:123) สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-
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2031) ท�าเนียบศักดินากรมในสังกัดกรมพระคลังคือ "กรมท่าขวา" มีพระจุฬาราช 
ราชมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายแขก มีหน้าที่ติดต่อกับพ่อค้าอินเดีย ชวา มลายู ญวน ใน
มณเฑียรบาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังปรากฏมี "อาสาจาม" และในจดหมาย
โบราณของไทยมีค�าว่า "แขกเทศ" ซึ่งหมายถึงพวกมุสลิมที่มาจากอินเดีย เปอร์เซีย
และอารับ ชาวอินเดียเรียกคนต่างด้าวว่า "ปรเดสี" (Pardesi) แผลงเป็นส�าเนียงไทย
ว่า "ปรเทสี" กลายเป็น "บรเทศ" ต่อมามีคนแปลบรเทศ เป็น "วรเชษฐุ์" 

ปี พ.ศ.2091 ขุนวรวงษาธิราชปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระ
ยอดฟ้า มีขุนนางต�าแหน่ง "หลวงศรียศ" อยู่ใน 4 ท่าน เป็นท�าเนียบขุนนางแขกเป็น
แม่กองแขก หลวงศรียศที่มาร่วมก่อการกับขุนพิเรนทรเทพคงจะเป็นแขกแท้หรือเป็น
เชื้อชาติแขกท่ีบ้านลานตากฟ้า ราชทินนามแขกมักจะมีค�าว่า "ศรี" เช่น ในกรมขันที 
มีพระศรีมโนราช หลวงศรีมโนราชในกรมท่าชั้นหลังมี "หลวงศรีวรข่าน" (รองพระ 
จุลา) สมัยที่การค้าเจริญรุ่งเรือง เจ้าเมืองมะริดและตะนาวศรีมักเป็น "แขก" เพราะพวก
นี้ช�านาญการค้าหลวงทรงพลนั้นเป็น "เจ้ากรมอัศวราช" โดยตรงแต่ที่ใช้ "หลวงศรีวร
ข่าน" ไปซื้อก็เพราะหลวงศรีวรข่านเป็นแขกต�าแหน่ง "ศรีวรข่าน" ในท�าเนียบชั้นหลัง
เป็นรองพระจุฬาแต่สูงกว่าต�าแหน่ง "ศรียศ" ที่ปากคลองบางกอกใหญ่ มีชาวมุสลิม
ตั้งภูมิล�าเนาค้าขาย อยู่บนบก แพ ชาวมุสลิม สมัยอยุธยาเรียกมัสยิดว่า "กุฎี" และ
บางครั้งก็เพี้ยนเป็นกะฎี หรือเขียนเป็นกะดี ชาวไทยมุสลิมที่ปากคลองบางกอกใหญ่
นั้นมีมาก่อนสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2171) กระดานจารึกอักษรอาหรับซึ่ง
ถูกไฟไหม้บางส่วนครั้งอยุธยาเสียกรุง (คร้ังที่ 2 พ.ศ.2310) ลอยน�้ามา และชาวบ้าน
คลองบางกอกใหญ่เก็บรักษาไว้ท่ีมัสยิดต้นสนมาจนบัดนี้ก็เป็นหลักฐาน 

ปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร (พ.ศ.2133-2148) ผู้ท่ีมีช่ือเสียงปรากฏ
แน่ชัดเป็นชาวเปอร์เซียสองพี่น้องผู้พี่ชื่อเฉกอะหมัด ผู้น้องชื่อมะหะหมัดสุอิด เข้า
มาท�าการค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาปี พ.ศ.2144 ตรงกับตั้งห้างค้าขายที่ต�าบลท่ากายี 
ภายหลังมะหะหมัดสุอิดกลับออกไปบ้านเมืองตน ฝ่ายเฉกอะหมัดแต่งงานกับหญิง
ไทยตั้งรกรากที่อยุธยา ท�าการค้าร�่ารวย ครั้นถึงรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.
2153-2171) เฉกอะหมัดเข้ารับราชการกรมท่าท�าให้งานในรัชกาลนั้นดีขึ้นเป็นอัน
มากรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกญาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่า
ขวา ว่าที่จุฬาราชมนตรี เมื่อพระคลังคนเดิมถึงแก่อนิจกรรม สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
จึงโปรดให้เฉกอะหมัดว่าการกรมท่ากลางด้วย เมื่อเกิดการจลาจลญี่ปุ่น เฉกอะหมัด
และออกญามหาอ�ามาตย์คุมทหารแขก ไทย จีน ต่อต้านญ่ีปุ่นจนรับชัยชนะ ความ
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ชอบครั้งนี้จึงโปรดตั้งให้เป็นออกญาเฉกอะหมัดรัตนาธิบดีว่าที่สมุหนายก ด้วยเหตุนี้
จึงท�าให้พวกมุสลิมเปอร์เซียก้าวเข้ามามีอ�านาจในงานราชการ และชักจูงพวกพ้องเข้า
มารับราชการมากยิ่งข้ึน ส�าหรับบุตรชายของเฉกอะหมัดรัตนาธิบดีนั้นโปรดเกล้าให้
เป็นออกญาบวรเชฐภักดี (ช่ืน) ว่ามีกรมท่าขวา ว่าที่กรมท่าขวาแทนบิดา 

 มุสลิมยุคสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาทอง ต้นราชวงศ ์
ปราสาทอง (ปี พ.ศ.2172-2199) พระองค์ทรงโปรดให้เฉกอะหมัดด�ารงต�าแหน่ง
สมุหนายกจนกระทั่งอายุ 87 ปี จึงให้เลื่อนเป็นออกญาบวรราชนายกจางวางมหาดไทย 
และโปรดให้ออกญาบวรเชฐภักดี บุตรชายซ่ึงมีอายุเพียง 30 ปี ด�ารงต�าแหน่งแทน
และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกญาอภัยราชาสมุหนายก พระเจ้าประสาททอง
นอกจากจะมีความสัมพันธ์กับเฉกอะหมัดในหน้าท่ีราชการในภายหลังยังเก่ียวดองกัน 
เพราะเฉกอะหมัดและออกญาอภัยราชาถวายบุตรสาวของตนทั้งสองเป็นพระสนมใน
ระยะนี้มีมุสลิมเข้ามาตั้งหลักแหล่งในอยุธยามากข้ึน และมีผู้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
หลายสิบคน แต่ละคนรับที่ดินและบ้านเรือนกันถ้วนหน้า อีกทั้งเจ้าเมืองสงขลาก็เป็น
มุสลิม ชาวมุสลิมเหล่าน้ีเชี่ยวชาญทางด้านการเดินเรือและการค้า สามารถสร้างราย
ให้กับประเทศเป็นอย่างมากอ�านาจทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง จึงขึ้นอยู่
กับชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากจะมีสมุหนายกเป็นมุสลิมแล้ว พระเจ้าปราสาท
ทองยังทรงมีพระคลังเป็นมุสลิมอีกด้วย เหตุนี้จึงท�าให้พระองค์หันมาปรับปรุงการค้า
ทางด้านอ่าวเบงกอลจนเส้นทางการค้าแถบนี้สะดวก มุสลิมเหล่าน้ีค้าขายแข่งกับ
ฮอลันดาเรื่อยมาจนสามารถผูกขาดและควบคุมเส้นทางการค้าทางด้านนี้ไว้ 
 ต่อมาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ.2199-2231) พระองค์ปราบดาภิเษก
เป็นกษัตริย์โดยความช่วยเหลือของชาวอิหร่านซึ่งมีหัวหน้าเป็นออกญาพระคลังมา
ตั้งแต่รัชกาลของพระราชบิดาของพระองค์คือออกพระศรีเนาวรัตน์ซึ่งสนับสนุนให้
มุสลิมเข้ามามีอ�านาจทางการค้าและการปกครองในสยาม กรุงศรีอยุธยา ในช่วง
ต้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เจ้าเมืองชายทะเลทางด้านฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
นับตั้งแต่เมืองตะนาวศรี มะริด ปราณบุรี เพชรบุรี และเมืองอื่นๆ ตลอดทางเข้ามา
จนถึง ล้วนแต่เป็นมุสลิมท้ังสิ้น ชาวมุสลิมมีอ�านาจและผลประโยชน์ทางการค้าขาย
มากในน่านน�้าด้วยอ�านาจท่ีเดิ่มข้ึน พ่อค้าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรป จีน มา
เก๊า มะนิลา ไม่อยากมาค้าขายกับไทย โดยเฉพาะชาวฮอลันดา ชาวฮอลันดาไม่พอใจ
เพราะไม่สามารถขายแข่งกับชาวมุสลิม และยังถูกขุนนางมุสลิมกีดกันทางด้านสินค้า
ทั้งขาเข้าและขาออก จึงทูลฟ้องให้สมเด็จพระนารายณ์เข้าพระทัยว่าเห็นการค้าขาย
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ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับประเทศเหล่านั้นเหตุใดจึงตกต�่าลงไปมาก พระองค์จึงทรง
ลงพระอาญาขุนนางชาวมุสลิมผู ้กระท�าผิด ออกญาพิชัย โดนริบทรัพย์ บังคับให้
กินหมูเค็ม และลูบไล้ร่างกายด้วยหมูจนทั่วตัว แล้วน�าไปประหาร แต่กระนั้น พวก
มุสลิมยังมีอ�านาจเช่นเดิม โดยเฉพาะในราชส�านัก ทั้งนี้เพราะชาวมุสลิมที่ชื่ออากอ  
มูฮัมหมัดถวายค�าปรึกษาการถ่ายถอดความรู้ทางด้านการปกครอง การทูต การจัดการ
พระราชวัง การครัว และการจัดประชุมพบปะ ให้แก่สมเด็จพระนารายณ์จนทรงพระ
ปรีชาสามารถมากในหลายด้าน สมเด็จพระนารายณ์ทรงศึกษาและทรงทราบดีถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของมุสลิมในต้นรัชกาลทรงฉลองพระองค์ตามแบบพวกอิหร่านทุกอย่าง 
ทรงเหน็บกริช ทรงสวมหมวกแขก และยังทรงมีทหารรักษาพระองค์เป็นมุสลิมอีกด้วย 
ชาวมุสลิมยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการเข้าเดือนออกเดือน และออกพระศรี
เนาวรัตน์ในฐานะพระคลังได้รับสิทธิผูกขาดการค้าไม้บันดา
 ด้วยอิทธิพลพวกแขกมุสลิมจนกีดกันการค้าของคนอ่ืนๆ นอกจากชาว
ต่างชาติแล้ว ยังมีขุนนางไทยไม่พอใจชาวมุสลิมเหล่านี้ด้วย ดังนั้น เมื่อออกพระ 
ศรีเนาวรัตน์ถึงแก่อนิจกรรม สมเด็จพระนารายณ์จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งออกญาโกษา
เหล็กซ่ึงเป็นคนไทยให้ด�ารงต�าแหน่งนี้แทน พระองค์ทรงเกรงว่าจะกระทบกระเทือน
ความสัมพันธวไมตรีระหว่างไทยกับอิหร่าน เพราะทรงทราบดีว่าไทยอยู่ในฐานะท่ี
ต้องหาพันธมิตรไว้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และผลประโยชน์ทางการค้าพระองค์
จึงส่งทูตไปอิหร่านหลายครั้งโดยปกติจะทรงใช้แขกมัวร์ แต่เผอิญในครั้งหน่ึงออกญา
โกษาเหล็กมีเรื่องกับแขกมัวร์ ฟอลคอนในขณะรับราชการในสังกัดกรมพระคลังใต้
บัญชาของออกญาโกษาเหล็ก จึงอาสาน�าคณะทูตไทยไปอิหร่านปี พ.ศ.2223 คณะ
ทูตเดินทางมาอย่างปลอดภัย และสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ราคาดีเป็นสองเท่าที่
แขกมัวร์เคยทูลเกล้าถวาย การท่ีฟอลคอนอาสาในคร้ังน้ี เพราะฟอลคอนยังไม่ชอบ
มุสลิมในฐานะที่ตนเป็นคริสตัง ท้ังยังต้องการขจัดอิทธิพลขอพวกมุสลิมทางด้านการ
ค้าเพื่อตนเองจะท�าการค้าแทน นี่คือจุดเร่ิมต้นของการแย่งชิงความเป็นใหญ่ทางด้าน
การเมืองระหว่างชาวมุสลิมขั้วอ�านาจเก่า และฟอลคอนขั้วอ�านาจใหม่ชาวคริสตัง 
ผู้ก�าลังมาแรงส่งผลให้เกิดเป็นเหตุการณ์กบฏมักกะสันในภายหลัง 
 มุสลิมในกัมพูชาและอินโดจีน: แม้ศาสนาอิสลามเริ่มเข้าสู่อาณาจักรจามใน
พุทธศตวรรษท่ี 15 จากการค้าขายกับชาวอาหรับแต่ก็ไม่แพร่หลายมากนัก ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูยังคงเป็นศาสนาหลัก แต่ต่อมาหลังจากที่อาณาจักรจามแพ้เวียดนาม
ปี พ.ศ.2014 ศาสนาอิสลามก็เร่ิมแพร่หลายมากขึ้นจนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 
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22 ราชวงศ์ของกษัตริย์แห่งจามปาก็ยอมรับอิสลาม ยิ่งท�าให้ประชาชนทั่วไปนับถือ
ศาสนาอิสลามมากขึ้นตามไปด้วย ภายหลังแม้ว่าผู้คนที่สืบเชื้อสายจามส่วนใหญ่จะ
นับถือศาสนาอิสลาม แต่อิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดูน้ันก็ยังคงมีอยู่กับชาวจามอยู่
ก่อน ชาวจามเปลี่ยนไปนับถือมุสลิมตามผู้น�าด้วยเหตุผลทางการเมือง (บางคร้ังเรียก 
เขมรมุสลิม) และชนกลุ่มน้อยชาวมาเลย์ในกัมพูชา แม้ชนชาวจามจะไปรับศาสนา
อิสลามภายหลังที่ตกเป็นเมืองประเทศราชของเวียดนาม กล่าวกันว่าปี พ.ศ.2518 
มีมุสลิมในกัมพูชาราว 150,000-200,000 ในกัมพูชา สมัยเขมรแดง มีมุสลิมจ�านวน
หน่ึงถูกสังหาร ชาวจามในกัมพูชามีทั้งที่นับถือนิกายสุหนี่และชีอะห์ มีมัสยิดเป็นของ
ตนเองปี พ.ศ.2505 มีมัสยิดประมาณ 100 แห่งในประเทศ ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 24 มุสลิมในกัมพูชารวมตัวกันให้เกิดเอกภาพ ภายใต้การควบคุมของผู้น�าศาสนา 
4 ระดับคือ มับตี ตุกกาลิห์ รายากาลิก และตะวันปาเก สภาในหมู่บ้านของชาวจาม
ประกอบด้วยฮาเก็ม 1 คน และมีกาติบ บิหลั่น และลาบีหลายคน ผู้น�าศาสนาทั้ง
สี่ระดับและฮาเก็มจะได้รับการยกเว้นภาษีและรับเชิญให้เข้าร่วมในการเฉลิมฉลอง
ระดับชาติ เมื่อกัมพูชาได้รับเอกราช ชุมชนมุสลิมอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาที่
มีสมาชิก 5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนชาวมุสลิมอย่างเป็นทางการ และรวมทั้งการติดต่อ
กับประเทศมุสลิมอ่ืนๆ ชุมชนมุสลิมแต่ละแห่ง จะมีฮาเก็มเป็นผู้น�าชุมชนและมัสยิด 
อิหม่ามเป็นผู้น�าการละหมาด และบิหล่ันเป็นผู้เรียกผู้ที่มีศรัทธาให้มาท�าละหมาดทุก
วัน คาบสมุทรจรอยจังวาร์ใกล้กับพนมเปญเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชาว
จาม ส�านักงานระดับสูงของมุสลิมอยู่ท่ีน่ัน ในแต่ละปีจะมีชาวจามไปเรียนศาสนาที่
กลันตันในมาเลเซีย บางส่วนไปศึกษาท่ีเมกกะซ่ึงมีชาวจามเพียง 7% ที่รับเตอร์บัน 
ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้รู ้ทางศาสนาปี พ.ศ.2499
 
ขบวนการอิสลามใหม่ ยุคอาณานิคมและเอกราช
 อิสลามในอินโดนีเซีย หลังยุคอาณานิคม/เอกราชรัฐชาติ ในประเทศที่เคย
ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ล้วนเคยมี
ชาวมุสลิมอยู่ นักวิชาการแบ่งประเภทอิสลามเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีค่อนข้างเคร่ง 
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�าของกลุ่มเป็นนักการศาสนาเคยร่วมกับพวกชาตินิยมต่อสู้กับเจ้าอาณานิคม
ดัตช์ ช่วงปี ค.ศ.1953-1984 ต่อมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคสหพัฒนา (United 
Development Party-PPP) ปี ค.ศ.1984 ได้เลิกบทบาททางการเมืองกลับไปเป็น
ขบวนการทางสังคม-ศาสนาเช่นเดิม โดยกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ต้องการเห็น "อิสลามแบบ
อินโดนีเซีย" ท่ียอมรับในความหลากหลาย
 2) มุฮัมมะดียะฮ์ (Muhammadiyah) แปลว่า "เหมือนท่านนบีมุฮัมมัด" 
ต้องการช�าระอิสลามให้ปลอดจากความเชื่อดังเดิม เช่น คัดค้านการพูดคุยกับวิญญาณ
ของอุลามาอ์ที่หาชีวิตไม่แล้ว โดยถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักศาสนา กลุ่มนี้เรียกร้อง
ให้ปฏิบัติเช่นกับศาสดามุฮัมมัด ท้ังนี้มุฮัมมะดียะฮ์ก่อตั้งปี ค.ศ.1912 เป็นขบวนการ
อิสลามที่ใหญ่เป็นอันดับสอง มีสมาชิกประมาณ 28 ล้านคน องค์กรนี้ไม่เคยเข้าร่วม
ในการเมืองโดยตรงแต่เคยสนับสนุนมัสยุมี (Musjumi) ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ.1950 
สมาชิกของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการในเขตเมือง จบจากสถาบันอิสลาม (IAINs) 
ซึ่งเป็นของรัฐ หลายคนท�างานในกระทรวงกิจการศาสนาและกลายเป็นสมาชิกพรรค
โกลคาร์ (Golkar) ไปโดยปริยาย (กรมการศาสนา, 2557: 118-119)

อิสลามในมาเลเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์หลังยุคอาณานิคม/เอกราชรัฐชาติ
 อิสลามในมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีความเคร่งครัดและเป็นเอกภาพมากกว่า 
อินโดนีเซีย เนื่องจากผู้น�าทางศาสนาล้วนได้รับการศึกษาจากคาบสมุทรอารเบียใน
ศตวรรษที่ 18 น�าอิสลามตามบัญญัติชารีอะฮ์/กฎหมายอิสลามเข้ามาเผยแผ่ และ
จากเจ้าอาณานิคมอังกฤษยอมให้มุขมนตรีของรัฐต่างเป็นผู้ดูแลกิจการศาสนาตาม
เดิมก่อให้เกิดอ�านาจรวมศูนย์ หลังได้รับเอกราช รัฐธรรมนูญได้ให้อ�านาจสุลต่าน
ของรัฐต่างๆ เป็นตุลาการในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและบัญญัติให้อิสลามเป็น
ศาสนาประจ�าชาติของมาเลเซีย โดยมีนิกายซุนนี เป็นนิกายหลัก อิสลามในฟิลิปปินส์ 
หลังยุคอาณานิคม/เอกราชรัฐชาติ เร่ิมเผยแผ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ที่หมู่เกาะ
ซูลู และเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ โดยชนเผ่าต่างๆ ในเกาะดังกล่าวได้รับอิสลาม
ผสมผสานกับความเช่ือเดิมท่ีมีภาษาพูด เชื้อชาติแตกต่างกัน 13 กลุ่ม รวมเรียกตาม
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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�าระศาสนาให้บริสุทธิ์
และมีปัจจัยท่ีผลักดันให้กระแสดังกล่าวขยายตัวมากขึ้น รวมท้ังกระแสโลกาภิวัตน์ของ
โลกอิสลามจากตะวันออกกลางตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 1980 เน้นการแต่งกาย การ
ปฏิบัติศาสนกิจ และศัพท์ภาษาไปจนถึงสถาปัตยกรรมของมัสยิด ผ่านทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคมที่ติดต่อถึงกันและเดินทางไปมาหาสู่กัน การจาริกแสวงบุญ การไปศึกษา
ต่อทางด้านศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยบัณฑิตจ�านวนมากที่ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฮัลอัซฮัรในกรุงไคโรของอียิปต์และจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองลาฮอร์
และเมืองการาจีของปากีสถาน กลับมาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสอนศาสนาและเป็นผู้น�า
ขบวนการอิสลามใหม่ท้ังในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และฟิลิปปินส์ (กรมการ
ศาสนา, 2557:119)
 ช่วงทศวรรษท่ี 1980 อิสลามตามแนวของส�านักวะฮาบียะฮ์ (Wahabism) 
จากซาอุดีอาระเบียเร่ิมเผยแผ่เข้ามาสู ่ภูมิภาคนี้ แนวทางนี้เรียกว่า สะละฟียะฮ์ 
(Salafiah) มุ่งเน้นการฟื้นฟูอิสลามให้กลับสู่หลักเดิม ปฏิเสธการเคารพสักการะส่ิง
ล้ีลับต่างๆ และการพยายามพิสูจน์ความเชื่อทางศาสนาด้วยตรรกวิทยา แนวทางที่ได้
เผยแผ่เข้ามาใหม่น้ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ใน
อินโดนีเซีย รัฐบาลอุดหนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมมัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนา 
จัดตั้งสมาคมปัญญาชนมุสลิม นอกจากน้ี ยังสนับสนุนกลุ่มสภาดะอ์วะห์อินโดนีเซีย 
ที่ยึดถือแนวทางสะละฟียะฮ์และเคยเรียกร้องให้อินโดนีเซียปกครองด้วยกฎหมาย
อิสลาม และสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการผนึกก�าลังโลกมุสลิม (KISDI) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ให้การสนับสนุนและสนใจปัญหาของชาวมุสลิมในระดับสากล เช่น ปัญหา
ของชาวปาเลสไตน์และชาวมุสลิมในบอสเนีย (กรมการศาสนา, 2557:120-121)
 ขบวนการมุสลิมการเมืองในมาเลเซีย มีการบัญญัติให้อิสลามเป็นศาสนา
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ประจ�าชาติ และชาวมาเลเซียประการตนเป็นประเทศอิสลาม เนื่องจากอิสลามเข้า
มามีบทบาทในการเมืองมาเลเซียมาตั้งแต่ยุคต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ และมีการเคร่ง
ศาสนามากขึ้น ต่อเริ่มมีความแตกแยกในหมู่ประชาชนซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามกับ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งองค์สุลต่านทั้ง 12 ได้ประกาศร่วมกันให้ชาวมาเลย์
มีความเคารพอดทนอดกลั่นทางศาสนา จากเดิมที่มีข้อจ�ากัดอยู่แค่การเมืองระหว่าง
พรรคองค์การสหชาติมาเลย์/อันโน (UMNOX ซึ่งเป็นมุสลิมสายกลางกับพรรคอิสลาม
มาเลเซีย/พรรคปาส (Parti Islam Se-Malaysia/PAS) ซ่ึงเป็นมุสลิมสายเคร่งจารีต 
การเมืองอิสลามในมาเลเซียจึงเป็นการต่อสู้บนเวทีที่เป็นทางการเป็นหลัก ไม่ปรากฏ
ขบวนการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางและหลากหลายอย่างในอินโดนีเซีย ส่วนการ
ควบคุมความรุนแรงของกลุ่มศาสนา รัฐบาลมาเลเซียคอยก�ากับการเมืองอย่างเข้ม
งวดและมีกฎหมายความมั่นคงภายในไว้ใช้ควบคุมกิจกรรมที่ถูกมองว่าเป็น "ภัยความ
มั่นคง" ของประเทศ (กรมการศาสนา, 2557:121)

ลักษณะส�าคัญของพุทธศาสนายุคการเข้ามาของมุสลิม 
แม้อิสลามมีอิทธิพลต่อหมู่เกาะแต่ยังไม่ได้มีอิทธิพลมากนักต่อดินแดนแผ่น

ดินใหญ่ แต่ก็ยังมีอิสลามท่ีเป็นพ่อค้าเดินทางเข้ามาและต้ังรกรากอยู่ในหลายพื้นที่

 พุทธศาสนาเผชิญความท้าทายกับความเชื่อใหม่: พุทธศาสนายุคนี้รับความ
ท้าทายจากความเชื่อใหม่จนน�าไปสู่ยุคเสื่อม และตามมาด้วยยุคมืดอันเนื่องมาจาก
ความท้าทายความเชื่อใหม่ และตามด้วยยุคล่าอาณานิคม พุทธศาสนาค่อยๆ หาย
ไปจากที่ต่างๆ อันเนื่องมาจากผู้ปกครองเปล่ียนไปรับอิสลาม เป็นผลให้ประชาชน
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามตาม เพื่อประโยชน์ นอกจากศาสนาอิสลาม อิทธิพล
ทางการเมือง ทั้งนี้ การอพยพผู้คนจากจีนในกระแสยุคแรกยุคเดียวกันนี้ ระหว่าง
พ.ศ.1948-1976 /ศ.ศ. 1405-1433 ประเทศจีนส่งการส�ารวจทางทะเลหลายครั้ง 
และภารกิจด้านการทูตยังดินแดนชายฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ 
เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและความยิ่งใหญ่ของก�าลังทหาร จากน้ันการเดินเรือก็
หยุดลงเนื่องจากนโยบายภายในประเทศตามมาด้วยยุคของตะวันตกชาวยุโรปที่ยังคง
เดินทางมายังตะวันออกไกล เหตุผลล้วนมาจากภายใน เกี่ยวกับความอิจฉาริษยาของ
บริษัทที่ให้การบริการของพลเรือน มีอ�านาจส่ังการโดยขันที ชางโฮ และการควบคุม
ไม่ได้ ศาสนาอิสลามเข้ามายังอาณาจักรมะละกาพร้อมกับความรุ่งเรืองทางการค้า  
ถึงแม้ว่าการขยายอิทธิพลทางดินแดนของมะละกาส้ินสุดลง แต่ในขณะเดียวกันการ
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แพร่ขยายของวัฒนธรรมมะละกา-มลายู ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
แพร่ขยายเข้าสู่ดินแดนอ่ืนๆ ในคาบสมุทรมลายู

พุทธศาสนาในแผ่นดินหมู่เกาะเข้าสู ่ยุคเส่ือม: เมื่อใหม่เจริญ เก่าก็เส่ือม
ไปเป็นธรรมดา แม้พุทธศาสนาจะเคยเจริญรุ่งเรืองและผ่านกาลเวลาในดินแดนแถบนี้
ที่เป็นหมู่เกาะ เมื่อความเช่ือใหม่มาพร้อมกับอ�านาจผู้ปกครองท�าให้ศาสนาเดิมความ
เชื่อเดิม เข้าสู่ยุคเสื่อม กล่าวได้ว่า ยุคน้ีเป็นยุคเสื่อมของพุทธศาสนา ดังเช่น ศาสนา
สถานบรมพุทโธถูกปล่อยปละละเลยให้ถูกห้อมล้อมอยู่กลางป่ารกชัฏ จนกระท่ังปี 
พ.ศ.2357 เซอร์ โทมัส แรฟึล (Sir Thomas Raffles) ค้นพบบรมพุทโธอีกครั้งและ
ท�าการปฏิสังขรณ์จนอยู่ในสภาพดี ต่อมาปี พ.ศ.2515-2525 รัฐบาลอินโดนีเซียร่วมกับ
องค์การยูเนสโกปฏิสังขรณ์บรมพุทโธครั้งใหญ่ และจัดให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกอีกด้วย

 พุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากรัฐ: ผู้ท่ีมีอ�านาจสูงสุดในรัฐ เมื่อมีอ�านาจ
ล้วนเปลี่ยนศรัทธาศาสนาหรือความเชื่อใหม่ เพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองและราชการในอัน
ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการนับถือ น้ันคือ พุทธศาสนาและฮินดูซ่ึงแต่เดิมในบริเวณเกาะ
สุมาตรา ซึ่งมีอาณาจักรศรีวิชัยเคยเจริญและพุทธศาสนารับอุปถัมภ์จากรัฐ แต่หลัง
จากผู้ปกครองเปลี่ยนไปรับอิสลามท�าให้พุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากรัฐเป็นการ
ใหญ่แม้ปรเมศวรเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามปี พ.ศ.1957/ค.ศ.1414 และเปลี่ยน
ชื่อเป็นภาษาอาหรับว่าเมกัต อิสกันดาร์ ชาร์ (Megat Iskandar Shah) แล้วก็ตาม 
แต่ในระยะแรก ข้าราชส�านักและประชาชนทั่วไปยังไม่ได้เปล่ียนศาสนาตามมากนัก 
รวมทั้งพระราชาองค์ท่ีสองแห่งมะละกายังคงใช้พระนามตามแบบฮินดูคือ ศรีมหา
ราชา (พ.ศ.1967-1988/ค.ศ.1424-1445) แต่การแพร่ขยายของมะละกามีความ
ชัดเจนขึ้นสมัยราชากาซิมข้ึนครองราชย์ในนามสุลต่านมุสซัฟฟาร์ (พ.ศ.1988-2002/
ค.ศ.1445-1459)  โดยปี พ.ศ.1993/ค.ศ.1450 จึงมีการประกาศให้ศาสนาอิสลาม
เป็นศาสนาแห่งรัฐ ราชส�านักและประชาชนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามกันอย่าง
กว้างขวาง และตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา มะละกาจึงเพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งเผยแผ่
ศาสนาอิสลามท่ีมีอิทธิพลส�าคัญแห่ง หน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ขณะนั้นเกาะสุมาตราอาณาจักรทั้งหลายและประชาชนเปลี่ยนศาสนาจาก
ศาสนาพุทธ-พราหมณ์ เป็นศาสนาอิสลามท่ีพ่อค้าชาวอินเดียและชาวอาหรับน�ามา 
เจ้าชายปรเมศวร จึงเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพุทธผสมพราหมณ์มาเป็นศาสนาอิสลาม 
และเปลี่ยนนามมาคติทางศาสนาน้ันว่า เมกิตอีสกานเดอร์ ชาห์ และอภิเษกสมรส
กับเจ้าหญิงพระธิดาแก่งสุลาต่านรัฐปาไชที่เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามไม่
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นาน ขณะน้ันเจ้าชายปรเมศวรมีพระชนม์ 72 พรรษาแล้วสิ้นพระชนม์ปี พ.ศ.1987  
รายาอิบราฮินผู้เป็นโอรสก็สืบราชสมบัติต่อมาทรงใช้พระนามว่า ศรีปรเมศวร ชาห์ 
ซึ่งเป็นพระนามผสมระหว่างคติศาสนาฮินดูกับอิสลาม พระองค์ถูกพวกทมิฬที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีรายากาซิมพระเชษฐาต่างมารดาเป็นหัวหน้าเข้ายึดอ�านาจ
และปลงพระชนม์ รายากาซิมขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่สี่ (ราว พ.ศ.1989) 
ใช้พระนามว่ามุซัฟฟา ชาห์ พระเจ้ากรุงจีนทรงรับรองยศสุลต่านของพระองค์ นับ
แต่น้ันมาจึงออกพระนามพระองค์ว่า มุซัฟฟาร์ ชาห์ และเป็นสุลต่านองค์แรกของ
มะละกา และไม่ยอมข้ึนกับสยาม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงส่งกองทัพไปปราบ 
แต่ไม่ส�าเร็จต้องถอยกลับ ฝ่ายมะละกายกก�าลังไปปราบเมืองปาหัวและเมืองปาไซ
ด้วยท�าให้มะละกาเป็นอาณาจักรหน่ึงของแหลมมลายู

ต่อมา สุลต่านมุซัฟฟาร ชาห์ สิ้นพระชนม์ สุลต่านมันสุร์ ชาห์ ผู้เป็นโอรส
ขึ้นเป็นเจ้าเมืองมะละการาวปี พ.ศ.2000 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเคร่งครัดมาก  
มีนโยบายสั่งให้ท�าลายวัตถุเคารพของศาสนาเดิม คือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์
เสียส้ิน และแผ่อ�านาจเข้าไปปกครองเมืองปาหัง แคมปาร์และอินทรคีรี ต่อมาปี พ.ศ.
2002 กรุงศรีอยุธยาให้ออกญาจักรียกทัพบกมาทางเมืองปาหังเข้าตีเมืองมะละกาแต่
ไม่ส�าเร็จต้องถอยทัพกลับ ต่อมาให้ออกญาเดโชยกก�าลังทางเรือไปตีเมืองมะละกา
อีก ตั้งล้อมอยู่นานแต่ตีไม่ได้ต้องถอยทัพกลับ มะละกาจึงยกทัพไปตีเอาเมืองปาหัง
กลับคืนมา แล้วแต่งทูตมาขอเป็นไมตรีกับสยาม ฝ่ายสยามซึ่งก�าลังท�าสงครามติดพัน
อยู่กับเชียงใหม่ยอมเป็นไมตรีด้วย แต่ต่อมากองทัพสยามจากเมืองนครศรีธรรมราช
ยกออกไปทางเมืองกลันตันเข้าตีเอาปาหังคืนแต่ไม่ส�าเร็จ จนโปรตุเกสเข้ายึดครอง
มะละกา ในช่วงสองสุลต่านนี้ มะละกามีอ�านาจปกครองรัฐต่างๆ 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�าสงครามกับสยามอีกครั้ง จนปี พ.ศ.2054 มะละกา
ก็ตกเป็นของโปรตุเกส และโปรตุเกสเปิดสัมพันธไมตรีกับสยาม

 ปี พ.ศ. 2027 ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดินประวิชะยะที่ 5 พุทธ
ศาสนาถึงคราวเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากได้เข้าผสมผสานกับฮินดู ในที่สุดไม่เหลือ
แม้แต่พระสงฆ์ โดยสาเหตุน้ันมาจาก เจ้าชายระเด่นปะตะทูลขอพระราชสมบัติจาก
พระราชบิดา (ประวิชะยะ) แห่งราชวงศ์มัชปาหิต พระองค์ทรงเห็นแก่บ้านเมือง
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และความสงบเรียบร้อยทรงมอบพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส เพียงเท่านั้นยัง
ไม่พอ เจ้าชายระเด่นปะตะ ยังทรงขอพระราชบิดาให้ทรงนับถือศาสนาอิสลามด้วย 
ในที่สุดก็ทรงยอมตามน้ัน แต่ท่ีปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ปุชังคะ ของ
พระราชส�านัก มีอยู่ 2 ท่าน คือ ท่านสัปโดปาลอนและนายยะเคงคอง ไม่เห็นด้วย
และไม่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ได้กราบทูลว่า "อีก 500 ปี จะกลับมา" จากนั้น
ก็หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอย

พุทธศาสนาเป็นทางเลือกเก่า: พุทธศาสนายุคเข้าสู่ความเสื่อมนี้ จึงเป็น
แค่ทางเลือก ไม่ใช่กระแสหลักในแดนอาณาบริเวณแถบนี้ ผู ้ที่นับถือพุทธศาสนาจึง
เป็นแค่รุ่นก่อนน้ัน พอเวลาหลายสิบปี ร้อยปีผ่านไป ท�าให้ชาวพุทธถูกกลืนไปพร้อม
กับศรัทธาใหม่ ท้ังนี้เพ่ือความอยู่รอดและผลประโยชน์ในทางสังคม ในระยะแรกท่ี
ศาสนาอิสลามเข้ามา ยังคงปรากฏธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับฮินดู-พุทธ 
ความเชื่อดั้งเดิมหรืออาดัต (adat) และการนับถือเจ้าถือผี ศาสนาอิสลามที่เข้ามาใน
ระยะแรกนั้นเป็นนิกายซูฟีที่มีความเช่ือในเรื่องญาณ และสิ่งลี้ลับ การเปลี่ยนมารับ
อิสลามของผู้คนในบริเวณหมู่เกาะเป็นผลมาจากการปฏิวัติภายใน กล่าวคือ ความ
ไม่พอใจต่อระบบสังคมแบบฮินดูที่มีการแบ่งแยกชนช้ัน เป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้คน
หันไปรับอิสลามที่เน้นย�้าความเท่าเทียมกันได้ง่ายขึ้น ศาสนาอิสลามเอ้ืออ�านวยต่อ
ระบบเศรษฐกิจแบบพ่อค้าดีกว่าศาสนาฮินดู-พุทธ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีพระหรือวัด
ในการประกอบพิธีทางศาสนาทุกคนสามารถปฏิบัติกิจทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม
กัน พุทธศาสนาแม้ไม่ได้รับการกีดกันเหมือนศาสนาฮินดู แต่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริม
จากอ�านาจรัฐเพราะรัฐแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นพุทธ อันไหน เป็นฮินดู

 พุทธศาสนาขาดหลักการ ผสมผสานกับความเชื่ออ่ืนจนขาดหลักตนเอง: 
แม้พุทธศาสนาจะเคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานในดินแดนหมู่เกาะ หากแต่รูปแบบของ
พุทธศาสนาเป็นแบบตันตรยาน ซึ่งยังมีนิยมในเรื่องไสยเวทย์ คาถา มนต์ ที่เน้นเพื่อ
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ ประจ�ากับกับแยกไม่ออกระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาฮินดู ใน
หมู่ประชาชน กระทั่ง ราชวงศ์และกษัตริย์ที่ใช้ศาสนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครอง
ของตนเองเท่าน้ัน กลายเป็นพุทธเจ้า และพระศิวะมีลักษณะใกล้เคียงกันผ่านศิลปะ
กรรม และการให้ค�าอธิบาย บางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ว่า เป็นพระพุทธเจ้า หรือ 
พระศิวะ หรือแม้แต่พระวิษณุ ท�าให้พุทธศาสนาขาดหลักของตนเอง และประการส�าคัญ
คือพุทธศาสนาและฮินดูจะเน้นอยู่ในหมู่ราชส�านักขาดการให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เขตรอบๆ และผู้ปกครองใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการปกครองเพื่อสร้างความย่ิงใหญ่
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ให้กับตนเองเท่านั้นขาดการเผยแผ่หลักการแก่ประชาชน ประจวบเหมาะกับแนวคิด
ใหม่ของอิสลามท่ีไม่เน้นการเคารพบูชาวัตถุรูปเคารพ และปัจจัยจากผู้ที่เข้ามาใหม่น้ัน
มีลักษณะความเช่ือของอิสลามที่เข้ากันได้กับความเชื่อท้องถิ่นผ่านลัทธิซูฟีที่เน้นการ
เข้าฌาน และเกี่ยวข้องกับ สหัสชาน หรือ สิ่งลี้ลับ ท�าให้เกิดการประสานกลมกลืน
ของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลามนิกายซูฟีที่นับถือบูชาเช่นกัน รวม
ทั้งนิกายนับถือผี วิญญาณบรรพบุรุษในหมู่ประชาชน กลายเป็นตัวเร่งท่ีท�าให้พุทธ
ศาสนาไม่มีฐานความคิดเป็นของตนเอง ต้องหยิบยืมจากความคิดอื่นๆ โดยเฉพาะ
ตันตรยานที่นับถือแบบขาดความเข้าใจถ่องแท้ในหลักการทางพุทธศาสนา จึงน�าไป
สู่การเสื่อมสลายและหายไปจากดินแดนแห่งหมู่เกาะในเวลากว่า 500 ปี ต่อมา ซ่ึง
พุทธศาสนาไม่ใช่กระแสหลักอีกต่อไป 
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 อาณาจักรยุครัฐจารีตน้ีนับว่าเป็นยุคที่คั่นกลางระหว่างรัฐโบราณและรัฐ
จารีตภายใต้อาณานิคม ดังนั้น รัฐยุคจารีตนี้แสดงถึงอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้หลังการเข้ามาใหม่ของอารยธรรมอิสลามในดินแดนหมู่เกาะและ
คาบสมุทร ส่วนในดินแดนแผ่นดินใหญ่หลังการเข้ามาของอารยธรรมลังกาผ่านพุทธ
ศาสนาลังกาวงศ์ และคติความเช่ือทางด้านศาสนามามีอิทธิพลต่อวิถีคนอาเซียน รัฐ
อาเซียนจารีต เป็นผลสืบเน่ืองจากรัฐโบราณ เม่ือเก่าผ่านไปใหม่เข้ามาและใช้เวลา
ในการปรับตัว ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเดิมกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ยังมี
พื้นฐานจากศาสนาที่เข้ามาครั้งก่อนอยู่ นอกจากน้ี ยังแสดงถึงการเข้ามาของตะวัน
ตก แม้บางอาณาจักรยังไม่ตกเป็นเมืองข้ึน แต่ก็มีการส่งนักส�ารวจและพ่อค้า นัก
เผยแผ่ศาสนาเข้ามาดูช่องทางความเป็นไปที่จะเข้าไปครอบครอง เริ่มตั้งแต่โปรตุเกส 
สเปน ฮอนแลนด์ ภายหลัง อังกฤษ และฝร่ังเศส เร่ิมขยายอิทธิพลไปดินแดนต่างๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านั้นเข้าไปยังดินแดนทวีปแอฟริกาและอเมริกา
กลางใต้ และเหนือ รวมท้ังเอเชียใต้อันมีอินเดียและลังกาเป็นศูนย์กลาง จนกระทั่ง
มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงต่อจากนี้ไปจะเป็นสมัยรัฐจารีต และก่อนการตก
เป็นอาณานิคมของดินแดนโดยเฉพาะท่ีนับถือพุทธศาสนาในแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน 
อาณาจักรคร้ังน้ันในแผ่นดินใหญ่มีท้ังภัยภายในความสับสนวุ่นวายปนกับความสงบสุข 
ความทุกข์อันเกิดจากการแย่งชิงราชสมบัติ หรือการเข่นฆ่ากันเพื่อให้มาซึ่งอ�านาจ
รัฐ และเป็นผู้สูงสุดของรัฐในการมีอ�านาจเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ภัยระหว่างรัฐต่อรัฐที่มีความไม่สงบสุขเน่ืองมาจากสงครามที่

บทที่ 7 พุทธศำสนำยุครัฐจำรีต
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ต้องเผชิญการเคลื่อนย้ายประชากร ภัยจากภายนอกการคุกคามจากประเทศตะวันตก 
ที่เริ่มเข้ามาค้าขายและเผยแผ่อุดมการณ์การเมืองและศาสนาคริสต์ ยุคนี้ แบ่งเป็น 3 
ช่วงระยะที่ 1 ช่วงรับเอาศาสนาลังกาวงศ์มาเป็นศาสนาใหม่ ระยะที่ 2 ช่วงปรับให้
เข้ากับวัฒนธรรมประจ�ารัฐ ระยะท่ี 3 ช่วงเผชิญหน้ากับอาณานิคม ระยะท่ี 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�าไปสู่การยึดศูนย์กลางที่เมืองมะละกา ท�าให้พวก
ชนชั้นปกครองต้องหนีภัยเข้ามาในแผ่นดินลึก เข้ามาจนไปต้ังหลักแหล่งอยู่ที่ยะโฮร์ 
ถือเป็นจุดจบแห่งอาณาจักรมะละกา โปรตุเกสด�าเนินการให้มะละกาเป็นเมืองที่เข้ม
แข็งมั่นคงโดยสร้างให้เป็นเมืองป้อมปราการ เพื่อควบคุมเส้นทางเดินเรือไปยังหมู่เกาะ
โมลุกกะ สร้างเมืองมะละกาให้เจริญข้ึนเป็นตลาดเคร่ืองเทศ เมืองท่าส�าคัญส�าหรับ
ค้าขาย กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ญี่ปุ ่น อิทธิพลของโปรตุเกสยัง
ขยายไปอีกปี พ.ศ.2100/ค.ศ.1557 โปรตุเกสเมืองมาเก๊าทางฝั ่งทะเลจีนใต้เป็น
อาณานิคม สร้างสถานีค้าขายเพื่อท�าหน้าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าจากจีนไปขาย
ให้แก่พ่อค้าชาวยุโรป ส่วนในดินแดนมะละกามีชาวอาเจะห์ ชาวยะโฮร์ ชาวอังกฤษ 
และชาวฮอลันดา พยายามแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆ ของโปรตุเกส ในท่ีสุดปี พ.ศ.
2182 ฮอลันดาซึ่งตั้งม่ันอยู่ที่เมืองปัตตาเลียใช้ก�าลังทหารโค่นอ�านาจของโปรตุเกส
ที่เมืองมะละกา รวมเวลาท่ีโปรตุเกสปกครองมะละกา 130 ปี ส่วนสิงคโปร์หลังจาก
เข้าสู่ยุคอาณานิคมสิงคโปร์ถูกโปรตุเกสเข้าครองปีคริสต์ศตวรรษที่ 16

 แผ่นดินใหญ่: แม้หลายอาณาจักรไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแต่ก็มี
การผูกสัมพันธ์และเปิดการค้ากับสยามที่กรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
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(โอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) แม้โปรตุเกสภายใต้การน�าของ ดูอาร์ตี เฟอร์นาน
เดช (Duarte Fernandez) น�าคณะทูตคณะแรกมาเข้าเฝ้า เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าโปรตุเกส
เข้าครอบครองมะละกาแล้ว (ยึด วันท่ี 15 สิงหาคม 2054/1511) โปรตุเกสเข้าไป
ท�าการค้าในหลายเมืองที่พระนครศรีอยุธยา 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
ศาสนาชาวพื้นเมืองได้ เนื่องจากประชาชนมีความเคารพอย่างมากต่อพระสงฆ์  
กาสปาร์ ดากรูซ บอกว่า พระสงฆ์ประกอบขึ้นด้วยคนที่มีความสามารถในกัมพูชา 
กว่า 1 ใน 3 หรือตามที่เขาประมาณก็นับจ�านวนแสนรูป พระภิกษุเหล่านี้ได้รับความ
เคารพอย่างสูงจากประชาชนราวกับเป็นเทพเจ้าเป็นๆ ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าในหมู่ภิกษุ
ด้วยกัน ก็บูชา ผู้อาวุโสกว่า เสมือนเทพเจ้า ไม่มีใครคัดค้านพระในเร่ืองใดๆ บางครั้ง
ขณะที่ข้าพเจ้าก�าลังนั่งเทศน์อยู่ ทันทีท่ีพระเหล่านั้นเดินผ่านมา (ชาวบ้าน) ก็พูดเปรย
ขึ้นว่า "นั่นก็ดีอยู่หรอก แต่ของเราดีกว่า" แล้วพวกเขาก็เดินหนีไปหมดทิ้งข้าพเจ้าไว้
แต่ล�าพัง และชาวโปรตุเกสเข้ามาในเวียดนาม ดังที่มีการประดิษฐ์อักษรเวียดนาม 
โดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส

ในพม่ายุคอาณาจักรจารีตน้ี โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกเข้ามา ณ ดิน
แดนแห่งอาณาจักรตองอู (พ.ศ.2029-2295) นี้ การเข้ามาของประเทศตะวันตกในพม่า 
ในพุทธศตวรรษที่ 21 นี้ (พ.ศ.2001-2100) ชนชาติโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับประเทศ
พม่า มีชาวโปรตุเกสคนหน่ึงช่วยพระเจ้ายะไข่ปราบกบฏ ได้รับความชอบแต่งตั้งเป็นเจ้า
เมืองสีเรียม จากนั้นจึงถือโอกาสเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และเบียดเบียน
พุทธศาสนา เช่น ริบทรัพย์สมบัติของวัด  ห้ามประชาชนใส่บาตร  พระสงฆ์ต้องลี้ภัย
ไปกรุงอังวะเพื่อร้องทุกข์ ในท่ีสุดพม่ากับมอญได้ร่วมมือกันก�าจัดพวกโปรตุเกส จับตรึง 
ไม้กางเขนตายหลายคน

ความสัมพันธ์ของอาณาจักรในพม่ายุคอาณาจักรจารีตด้านการท�าสงคราม: 
หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ่ ชาวอังวะอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักร
แห่งใหม่โดยมีศูนย์กลางที่เมืองตองอู ภายใต้การน�าของพระเจ้ามิงคยินโยปี พ.ศ.2074 



224
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต่อมาพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (ครองราชย์ พ.ศ.2074–2093) ซึ่งสามารถรวบรวมพม่าเกือบ
ทั้งหมดอีกคร้ัง ในช่วงระยะเวลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดข้ึนในภูมิภาค ชาวไท
ใหญ่มีก�าลังเข้มแข็งเป็นอย่างมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิด
ความไม่มั่นคง ในขณะที่โปรตุเกสเริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถ
เข้าครอบครองมะละกา การเข้ามาของบรรดาพ่อค้าชาวยุโรป พม่ากลายเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าที่ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีเมือง 
หงสาวดี เหตุผลส่วนหนึ่งก็เน่ืองด้วยท�าเลทางการค้า พระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ 
พ.ศ.2094–2124) ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และสามารถเข้า
ครอบครองอาณาจักรต่างๆ รายรอบ เช่น มณีปุระ (พ.ศ.2103) อยุธยา (พ.ศ.2112) 
การสงครามของพระองค์ท�าให้พม่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด

 ภายหลังไม่นาน ท้ังมณีปุระและอยุธยาต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระ
ภายในเวลาต่อมาไม่นาน เม่ือต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองข้ึนหลายแห่ง ประกอบ
กับการรุกรานของโปรตุเกสผู้เข้ามาค้าขายและล่าอาณานิคม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ 
ตองอูจ�าเป็นต้องถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวง
ไปอยู่ที่เมืองอังวะ สมัยพระเจ้าอะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนัดดาของพระ
เจ้าบุเรงนอง พระองค์สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าอีกครั้งปี พ.ศ.2156 พระองค์
ตัดสินใจที่จะใช้ก�าลังเข้าต่อต้านการรุกรานของโปรตุเกส พระเจ้าธาลุน (Thalun) 
ผู ้สืบทอดราชบัลลังก์ฟื ้นฟูหลักธรรมศาสตร์ของอาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์
ทรงอุทิศเวลาเพื่อพระศาสนามากจนไม่สนพระทัยต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุด 
หงสาวดีที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส ซึ่งตั้งมั่นอยู ่ในอินเดียก็ท�าการประกาศ
เอกราชจากอังวะ ท�าให้อาณาจักรของชาวพม่าก็ค่อยๆ อ่อนแอลงและล่มสลายไป
ปี พ.ศ.2295 จากการรุกรานของชาวมอญ 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โปรตุเกสเจริญรุ่งเรืองมากทางด้านการค้าในภูมิภาค
นี้สามารถจัดระบบผูกขาดการค้าท้ังเคร่ืองเทศและสินค้าอื่นๆ ที่มาจากพ่อค้าชาว
อาหรับ และมุสลิมชาติอื่นๆ ในเขตทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียส�าเร็จและผูกขาด
การค้าขายเคร่ืองเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซียเกือบหมด และในดินแดนแผ่นดินใหญ่
นั้น โปรตุเกสเข้าไปค้าขายและเผยแผ่คริสต์ศาสนารวมท้ังวิทยาการตะวันตกหลาย
อย่าง เช่น การสร้างป้อมต่อต้านปืนไฟ การฝึกหัดทหารตามยุทธวิธีสมัยใหม่ การ
ท�าปืนไฟ เป็นต้น ในอาณาจักรอยุธยา มอญ อารกัน พม่า เขมร และญวน หลังจาก
โปรตุเกสรุ่งเรืองนับกว่าศตวรรษ กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ก็ถึงเสื่อมสิ้นสุดยุคแรก
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ของการของมาของอาณานิคมยุโรปโดยโปรตุเกส เหตุปัจจัยที่น�าไปสู่การสิ้นสุดเจ้า
อาณานิคมโปรตุเกสประกอบด้วย การพยายามที่จะเผยแผ่คริสต์ศาสนา บีบบังคับให้
ชาวพ้ืนเมืองที่มีศาสนาเป็นของตนเองเช่น ชาวมุสลิมที่หมู่เกาะและคาบสมุทรและชาว
พุทธที่พม่า-มอญ ที่ไม่พอใจจึงต่อต้านและท�าสงครามกับโปรตุเกสเรื่อยมา นอกจากนี้ 
ในยุโรปเกิดปัญหาภายในด้วยกันระหว่างประเทศ สเปนยึดโปรตุเกสด้วยที่โปรตุเกส
เป็นประเทศขนาดเล็ก แต่มีอาณานิคมอยู่กระจัดกระจายทั่วโลก ก�าลังไม่เพียงพอที่
จะรักษาอาณานิคมของตนท้ังหมด นอกจากนี้ การเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ใน 
ดินแดนแถบนี้จากเจ้าอาณานิคมประเทศอื่นๆ ท่ีมีอ�านาจและศักยภาพทางทะเล
มากกว่า เข้ามาเป็นคู่แข่งขัน คือ ฮอลันดาและอังกฤษ น�าไปสู่การเสียสิทธิ์ผูกขาด
ทางการค้าให้แก่ชาติท่ีเข้ามาใหม่

อาณาจักรจารีตยุคการเข้ามาของฮอลันดา

 ดินแดนหมู่เกาะ: การเข้ามาของฮอลันดาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มด้วย
การเข้ามาในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะและคาบสมุทร ในคร้ังน้ันมีรัฐจารีตอยู่ คือรัฐสุลต่าน 
อาเจะห์แห่งสุมาตราทางตอนเหนือ อาเจะห์/อาเจะห์ (Acheh)/อาจิน (Achi) เป็นหน่ึง
ในรัฐอิสระที่เก่าแก่ทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนท่ีมหาอ�านาจเจ้าอาณานิคม
ตะวันตกจะเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลังจากน้ัน นับ 100 ปี อาเจะห์เป็น
รัฐหรืออาณาจักรที่มีอ�านาจอธิปไตยเป็นของตนในเกาะสุมาตรา เมื่อพ่อค้าชาวยุโรปเข้า
มาติดต่อและเรียกชื่อตามเมืองท่านี้เป็นประจ�าว่าเมือง "สมุทร" (Port of Samudra) ซ่ึง
อยู่ทางตอนเหนือแล้วภายหลังรวมตัวกันเป็นอาณาจักรอาเจะห์ จากชื่อนี้เองจึงเป็น
ที่มาของค�าว่า "สุมาตรา" อาเจะห์แห่งสุมาตราเป็นรัฐที่มีอ�านาจมากท่ีสุดทางกลุ่มเกาะ
มลายูต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ใน ค.ศ.1582 
อาณาจักรอาเจะห์ขยายอ�านาจเหนือหมู่เกาะซุนดา (Islands of Sunda) มีสุมาตรา 
ชวา บอร์เนียว (กาลิมันตัน) ฯลฯ เป็นต้น และขยายอ�านาจเข้ามายังคาบสมุทรมลายู
บางส่วน และยังมีผู้อาศัยช่องว่างแห่งอ�านาจน้ันตั้งรัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์ข้ึนท่ีสุมาตรา
ภาคเหนือปี พ.ศ.2067/ค.ศ.1524 รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์นี้เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็ง
มาก มีอ�านาจควบคุมเมืองท่าในสุมาตรา ฝั่งตะวันตกทุกแห่งและฝั่งตะวันออกส่วน
มากตลอดถึงรัฐเคดาห์ รัฐเปรัก และรัฐปะหังบนแหลมมลายู เป็นศูนย์กลางในการคง
รักษาอัตลักษณ์ของอิสลาม ส่วนในเกาะชวา (ค.ศ.1575-1620) รัฐสุลต่านมาตาราม/
มะตะรัม ณ ที่ผืนแผ่นดินแหลมมลายูแห่งเกาะชวาอาณาจักรมาตารามเคยเจริญรุ่งเรือง
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มาเม่ือ 500 ปีก่อน หลังจากยุคท่ีตกเป็นแดนมุสลิมเกิดมาอาณาจักรมาตารามขึ้นใหม่ 
อาณาจักรน้ีกินเวลาไม่นานก็ล่มสลายตกเป็นอาณานิคมของดัตช์ 

 ดินแดนแผ่นดินใหญ่: แม้ฮอลันดาจะไม่ครอบครองดินแดนต่างๆ เป็น
อาณานิคม แต่ก็เข้าไปเจริญสัมพันธไมตรีค้าขายกับประเทศเหล่านั้น ในประเทศ
ลาวนั้นราชอาณาจักรล้านช้าง 3 อาณาจักร อาณาจักรล้านช้างปี พ.ศ.2096 พุทธ
ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก พระมหากษัตริย์ทรงสร้างศาสนาสถานไว้หลายแห่ง 
เช่น วัดพระธาตุหลวงหรือท่ีเรียกว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี และสร้างวัดหอพระ
แก้วขึ้น เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต เมื่อส้ินแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
อาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาล เจริญสูงสุดในรัชกาล
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ถือว่าเป็นยุคทองแห่งอาณาจักรล้านช้าง พระองค์ทรง
เป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและเป็นท่ีนับถือของประชาชน ขณะนั้น
เองการเปิดโลกสู่ทางนอกเริ่มต้นข้ึน ปรากฏว่ามีชาวฮอลันดา/ดัตช์เดินทางมาเจริญ
สัมพันธไมตรีเป็นชาติแรกปี พ.ศ.2184 น�าโดยคณะของ Geritt Van Wuysthoff ซึ่ง
บันทึกจดหมายเหตุท�าให้ทราบความเป็นมาของราชอาณาจักรล้านช้าง หลังสมเด็จ
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชสวรรคตแล้ว ล้านช้างแตกออกเป็น 3 อาณาจักรคือ 
"อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง" "อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์" และ"อาณาจักร
ล้านช้างจ�าปาศักด์ิ" และตกเป็นเมืองขึ้นของสยามจนถึงปี พ.ศ.2436 สยามยก 
ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงให้แก่ฝรั่งเศสหลังจากปกครองอาณาจักรแห่งนี้ 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�าสัญญากับฮอลันดาให้สิทธิพิเศษทางการค้าและยอมให้คนของบริษัท 
อิสต์อินเดียของฮอลันดาไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสยาม ยุคนี้ฮอลันดาเป็นชาติที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮอลันดามีอ�านาจเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับ
จนสามารถยึดท่ีมั่นในเกาะชวาและมะละกาต่อจากโปรตุเกส

พม่ายุคอาณาจักรจารีต: จากน้ันหลังจากท่ีอาณาจักรโบราณปยู 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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พระเจ้าบุเรงนอง "ผู้ชนะสิบ
ทิศ" เป็นพระมหากษัตริย์
พม่าจากราชวงศ์ตองอู เสวย
ราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2094 ถึง
ปี พ.ศ.2124 อาณาจักรของ
พระองค์เป็นอาณาจักรท่ี
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
อาณาเขตแผ่ไปถึงอาณาจักร
ล้านนา อาณาจักรล้านช้าง 
รัฐมณีปุระ และอาณาจักร
อยุธยา พระองค์ถือเป็นหนึ่ง
ในสามมหาราชพม่าพร้อม
ด้วยพระเจ้าอโนรธามังช่อ 
แห่งราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.
1587-1830) และพระเจ้า
อลองพญา แห่งราชวงศ ์
คองบอง สถานท่ีหลาย
แห่งในพม่าปัจจุบันตั้งชื่อ 
ตามพระนาม

อาณาจักรอังวะของพม่า ราชวงศ์อังวะซ่ึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักร
พุกามได้ถูกสถาปนาข้ึนที่เมืองอังวะปี พ.ศ 1907 ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามได้
ถูกฟื้นฟูจนยุคน้ีกลายเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่า แต่เนื่องด้วยอาณาเขตที่
ยากต่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะจึงถูกชาวไทใหญ่เข้า
ครอบครองได้ปี พ.ศ.2070 อาณาจักรอังวะล่มสลายลงเกิดอาณาจักร
ใหม่แห่งตองอูขึ้น ชาวอังวะอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่
โดยมีศูนย์กลางที่เมืองตองอูปี พ.ศ.2020 พระเจ้าเมงจีโยสถาปาณา
อาณาจักรตองอู (พ.ศ.2029-2295) และเป็นต้นวงศ์ของราชวงศ์
ตองอูมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตองอู หลังจากถูกรุกรานจากไทใหญ่ 
ชาวอังวะอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่โดยมีศูนย์กลางท่ี
เมืองตองอูปีพุทธศักราช 2074 ภายใต้การน�าของพระเจ้าตะเบ็งชะ
เวตี้ (ครองราชย์ พ.ศ.2074–2093) ซ่ึงสามารถรวบรวมพม่าเกือบ
ท้ังหมดให้เป็นเอกภาพอีกครั้ง โดยตีและยึดเมืองต่าง เช่น อังวะ 
พะสิม ยะไข่ แปร เมาะตะมะ รวมท้ังอาณาจักรมอญและเข้าตีกรุง
ศรีอยุธยาในศึกพระนางศรีสุริโยทัยด้วย เมื่อตีมอญแล้ว จึงตัดสิน
พระทัยย้ายเมืองหลวงจากตองอูมาท่ีกรุงหงสาวดีของมอญ ในช่วง
ระยะเวลาน้ี มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดขึ้นรอบๆ อาณาจักร
ตองอู (พ.ศ.2029-2295) ประกอบด้วยชาวไทใหญ่มีก�าลังเข้มแข็ง
เป็นอย่างมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิด
ความไม่มั่นคง โปรตุเกสเริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
สามารถเข้าครอบครองมะละกาเกี่ยวกับการเข้ามาของบรรดาพ่อค้า
ชาวยุโรป พม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง 
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีเมืองหงสาวดี เหตุผล
ส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยท�าเลทางการค้า พระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ 
พ.ศ.2094–2124) ซึ่งเป็นพี่เขยของพระเจ้าตะเบ็งชะเวต้ี ขึ้นครอง
ราชย์สืบต่อ และสามารถเข้าครอบครองอาณาจักรต่างๆ รายรอบ 
อาทิ มณีปุระ (พ.ศ.2103) อยุธยา (พ.ศ.2112) สมัยพระองค์ พม่า
มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดท�าให้พม่ากลายเป็นเจ้าจักรวรรดิ
ใหม่ในดินแดนแถบนี้ ทรงตีเอาชนะไทยใหญ่ได้ท้ังหมด ยะไข่ มอญ 
ล้านช้าง เชียงใหม่ อยุธยา ตะนาวศรี มะริด ทวาย ไปจนถึงกัมพูชา จนได้ช่ือว่า "ผู้
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ชนะสิบทิศ" ภายหลังไม่นานท้ังมณีปุระและอยุธยาต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระ

 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.
2074-2096 ยะไข่มีกษัตริย์ที่มีความสามารถพระนามว่า มินบิน 
กู้เอกราชเป็นอิสระจากเบงกอล และการรุกรานจากพม่า สมัย

นี้ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาค้าขายกับยะไข่โดยเฉพาะชาวโปรตุเกส พระเจ้ามินบินจัดให้
มีกองทหารรับจ้างโปรตุเกส บางครั้งกองก�าลังผสมของยะไข่และโปรตุเกสบุกเข้าไป
จนถึงลุ่มแม่น�้าคงคา ยะไข่ ได้ใช้กองก�าลังรับจ้างโปรตุเกสเข้าท�าลายเมืองหงสาวดี 
และยึดเมืองสิเรียมของพม่าปี พ.ศ.2142 และต้ังแต่งยอมให้ชาวโปรตุเกสชื่อ ฟิลิป 
เดอ บริโด เป็นเจ้าเมืองสิเรียม 
 ต้นพุทธศตวรรษที่ 23 รัชสมัยพระเจ้าสันทธรรม (พ.ศ.2195-2227) ยะไข่ได้
ท�าสงครามกับเบงกอล ราชวงศ์โมกุล สามารถยึดเมืองจิตตะกองและเมืองเดียนกาปี 
พ.ศ.2209 หลังจากน้ัน ยะไข่อ่อนแอลงมา และพม่ายึดยะไข่ปี พ.ศ.2327 พระเจ้า
ปดุง กษัตริย์พม่าเข้าตีครอบครอง มรัค อู ได้ส�าเร็จผลจากการครอบครองยะไข่เอา 
พระมหามัยมุณี มาเป็นของพม่าเป็นการสร้างความเกลียดชังร้าวฉานที่บาดลึกใน
จิตใจของชาวยะไข่ พระเจ้าสะมะดา พระราชวงศ์ และชาวยะไข่ ราว 20,000 คน 
ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย พระมหามุนี ถูกน�าไปประดิษฐาน ท่ีอังวะ ชาวยะไข่จ�านวน
มากหนีภัยไปอยู่ในเขตแคว้นเบงกอล โดยเฉพาะที่เมืองจิตตะกอง อินเดีย (ปัจจุบัน
เป็นของบังกลาเทศ)
 เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองขึ้นหลายแห่งประกอบกับการรุกรานของ
โปรตุเกสที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในเมืองสีเรียม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูจ�าเป็นต้องถอนตัว
จากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ท่ีเมืองอังวะ พระเจ้า 
อะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนองสามารถรวบรวมแผ่น
ดินพม่าอีกครั้ง ปี พ.ศ.2156 พระองค์ตัดสินใจที่จะใช้ก�าลังเข้าต่อต้านการรุกรานของ
โปรตุเกส พระเจ้าทาลุน (Thalun) ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ฟื้นฟูหลักธรรมศาสตร์ของ
อาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์ทรงใช้เวลากับเรื่องศาสนามาก จนละเลยที่จะใส่ใจ

ฟิลิป เดอ บริโด (Filipe de Brito)  
ชาวโปรตุเกส เป็นเจ้าเมืองสิเรียม     
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ต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุด หงสาวดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ฝร่ังเศสซึ่งตั้งมั่นอยู่ในอินเดียก็ท�าการประกาศเอกราชจากอังวะ จากนั้น 
อาณาจักรของชาวพม่าก็ค่อยๆ อ่อนแอลง และล่มสลายไปปี พ.ศ.2295 
จากการรุกรานของชาวมอญ และอยู่ภายใต้อาณาจักรของมอญในเวลา
ต่อมา แต่อาณาจักรพม่าต้ังอยู่ไม่นานก็เกิดอาณาจักรของราชวงศ์ใหม่  
ชื่อราชวงศ์อลองพญาหรือราชวงศ์คองบอง 
ราชวงศ ์ อลองพญาหรื อราชวงศ ์ คองบองแห ่ งอั ง วะ :  
ราชวงศ์อลองพญาได้รับการสถาปนาขึ้น และสร้างความเข้มแข็ง
จนถึงขีดสุดภายในเวลาอันรวดเร็ว พระเจ้าอลองพญารับความนิยม
จากชาวพม่าเป็น 3 พระองค์ (พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าบุเรงนอง 
และพระเจ้าอลองพญา) พระองค์ขับไล่ชาวมอญที่เข้ามาครอบครอง
ดินแดนของชาวพม่าปี พ.ศ.2296 จากนั้นก็สามารถเข้ายึดครอง
อาณาจักรมอญอีกคร้ังปี พ.ศ.2302 ท้ังยังสามารถกลับเข้ายึดครอง
กรุงมณีปุระ ในช่วงเวลาเดียวกัน กอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยา ขับ
ชาวอังกฤษและฝร่ังเศสซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณาจักรหงสาวดี
ของชาวมอญฟื้นฟู พระองค์สถาปนาให้เมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวง
ปี พ.ศ.2303 แต่เดิมเมืองมอญนี้ชื่อว่าเมืองตะเกิงเป็นร่างกุ้ง แปลว่า
ส้ินสุดการรบ หรือจุดจบของศัตรู และได้ฉลองชัยชนะที่เจดีย์ชเวดาก
อง หลังจากเข้ายึดครองตะนาวศรี (Tenasserim) พระองค์ยาตรา
ทัพเข้ารุกรานอยุธยา แต่ต้องประสบความล้มเหลวเมื่อพระองค์ทรง
สวรรคตระหว่างการสู้รบ พระเจ้าเซงพะยูเชง (Hsinbyushin: ครอง
ราชย์ พ.ศ.2306–2319) พระราชโอรสโปรดให้ส่งทัพเข้ารุกราน
อาณาจักรอยุธยาอีกครั้งปี พ.ศ.2309 ซึ่งประสบความส�าเร็จปี  
ถัดมา รัชสมัยนี้ แม้จีนจะพยายามขยายอ�านาจเข้าสู่ดินแดนพม่า แต่พระองค์ก็สามารถ
ยับยั้งการรุกรานของจีนท้ัง 4 ครั้ง (ช่วงปี พ.ศ.2309–2312) ท�าให้ความพยายาม
ในการขยายพรมแดนของจีนทางด้านน้ีต้องสิ้นสุดลงรัชสมัยของพระเจ้าโบดอพญา 
(Bodawpaya:ครองราชย์ พ.ศ.2325–2363) พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้า
อลองพญา พม่าต้องสูญเสียอ�านาจที่มีเหนืออยุธยาไป แต่ก็สามารถผนวกดินแดน 
ยะไข่ (Arakan) และตะนาวศรี (Tenasserim) เข้ามาไว้ปี พ.ศ.2327 และ 2336 
ตามล�าดับ ในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ.2366 ซ่ึงอยู่รัชสมัยของพระเจ้าบาค

พ ร ะ เ จ ้ า อ ล อ ง พ ญ า  
(อังกฤษ:Alaungpaya, มี
ความหมายว่า "พระโพธิสัตว์"; 
เป็นพระมหากษัตริย์พม่า
ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม 
ค.ศ.1752-11 พฤษภาคม 
ค.ศ.1760 รวมได้ 8 ปี 51 
วัน เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์คองบอง ราชวงศ์
สุดท้ายของพม่า พระองค์
ก�าเนิดเป็นสามัญชน โดยเป็น
ผู้น�าหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน 
สามารถรวบรวมบ้านเมืองให้
เป็นปึกแผ่น พระองค์ทรงก่อ
ตั้งเมืองย่างกุ้งปี ค.ศ.1755 
สวรรคตจากพระอาการ
ประชวรระหว่างการรุกราน
อาณาจักรอยุธยา
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ยีดอว์ (Bagyidaw:ครองราชย์ พ.ศ.2362–2380) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ (Maha 
Bandula) น�าทัพเข้ารุกรานแคว้นอัสสัมส�าเร็จท�าให้พม่าต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับ
อังกฤษท่ีครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้นยุคแห่งความขัดแย้งก่อนที่อังกฤษจะยึด
พม่าเป็นอาณานิคมน้ันมีสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษ 
 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) แสดงตนเป็นผู้คุ ้มครองภัย
จากพม่า โดยต้ังตนเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นมอญเล็กๆ ต่อเนื่องที่เมือง
ท่าสิเรียม (Syriam) และเมาะตะมะ/มะตะบัน (Martaban) เพราะ
ได้รับความช่วยเหลือจากกัว (Goa) ในอินเดีย ท�าให้เดอ บริตโตอยู่
จนถึงปี พ.ศ.2156 กองทหารโปรตุเกสที่สิเรียมถูกจับในท่ีสุด ผู้รอด
ชีวิตประมาณ 400 คน พระเจ้าอโนเพทลุน (Anauk Petlun) ทรง
บัญชาให้ย้ายขึ้นไปทางเหนืออยู่ในเขตชลประทานที่ชเวโบ ท�าหน้าที่
เป็นพลปืนช้ันยอดของกองทัพพม่า ผู้ปกครองพม่าสมัยนั้นไม่สนใจ
การค้าขายกับต่างประเทศ ปี พ.ศ.2178 จึงย้ายเมืองหลวงกลับไป
ตั้งที่เมืองอังวะ (Ava) ซึ่งป้องกันง่ายกว่า ส่วนพม่าตอนล่างตกอยู่ใน
สภาพกึ่งพินาศ ผู้ปกครองรัฐอังวะท�าศึกรบกับจีน เมื่อราชวงศ์แมนจ ู
ข้ึนมามีอ�านาจปี พ.ศ.2202-2204 ท�าให้พม่าเสื่อมก�าลังจึงปรากฏ
มอญชาตินิยมข้ึนปี พ.ศ.2283 
  ในพุทธศตวรรษที่ 23 อังกฤษและฝรั่งเศสชิงดีกันในอ่าว
เบงกอลขึ้น จึงมีการตั้งสถานีซ่อนเรือรบที่เมืองท่าสิเรียม บริษัทยุโรป
ท้ัง 2 ประสบกับการตอบโต้อย่างเย็นชาในความพยายามที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับพม่า ปี พ.ศ.2296 กองทหารฝร่ังเศสท่ี 
สิเรียมเข้ากับพวกมอญ จึงถูกพม่าจับเป็นเชลยพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์
จ�านวนหนึ่ง และสังหารหมู่พวกบริษัทอังกฤษปี พ.ศ.2302 ระหว่างปี 
พ.ศ.2327-2369 เกิดความขัดแย้งระหว่างยะไข่ ของพม่ากับบริเวณ
ชายฝั่งจิตตะกองของอังกฤษระหว่างปี พ.ศ.2333-3343 อันเนื่องมา
จากการล้ีภัยของพวกกบฏและพวกท่ีไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหลั่งไหล
ข้ามพรมแดนปราศจากการตรวจตรา ฝ่ายอังกฤษยังสาละวนอยู่กับ

ภาพขยายแสดงให ้ เห็น 
พระเจ้าปดุงเสด็จออกรับ
ราชทูตอังกฤษปี พ.ศ.2338 
พระเจ้าปดุง เป็นพระมหา
กษัตริย ์ล�าดับที่  5 แห่ง 
ราชวงศ์อลองพญา (หรือเป็น
องค์ที่ 6 หากนับรวมพระเจ้า
หม่องหม่องด้วย) ราชวงศ์
สุดท้ายของพม่าขึ้นครองราชย์
ปี พ.ศ.2325 ปีเดียวกับการ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
สมัยพระเจ้าปดุงสร้างพระ
มหาธาตุและศาสนวัตถุ 
ประกอบด้วย เจดีย์เมงกุน 
(Mingun Pagoda) ระฆัง
เมงกุน วัดมหามุนี (Maha 
Muni Temple) เจดีย ์
ชเวมอดอ (เจดีย์พระธาตุ
มุเตา) นอกจากนี้ ยังสาน
สัมพันธ์กับศรีลังกาและอินเดีย 
โดยอุปถัมภ์พระสงฆ์จากศรี
ลังกาที่มีจ�าพรรษานาน 3 ปี 
และกลับไปต้ังนิกายอมรปุระ
ในศรีลังกา 
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การรบที่มินหล่า 
ที่มา: พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885-1895 
แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์ หน้า 37

การป้องกันฝรั่งเศสไม่ไห้ตั้งฐานทัพเรือที่ชายฝั่งพม่าตอนล่าง ท�าให้อังกฤษส่งผู้ล้ีภัย
ที่เป็นกบฏให้แก่พม่าและปิดพรมแดนจิตตะกองไม่ให้ข้ามเข้าไปอีก กระท่ังปี พ.ศ.
2354 เมื่อหัวหน้ากบฏยะไข่ที่ส้องสุมก�าลังคนที่จิตตะกองรุกเข้าไปในยะไข่และยึด
เมืองมโรกอง (Mrogaung) ซึ่งเป็นเมืองหลวง กองทหารพม่าตอบโต้และกลับมา
ยึดครองอีก ขับไล่พวกกบฏข้ามเส้นพรมแดนไป อังกฤษที่เบงกอลประท้วงและไม่
ยอมส่งกบฏท่ีควบคุมตัวไว้ให้แก่พม่า แม้สัมพันธ์จะดีขึ้นชั่วคราวหลังการตายของ
หัวหน้ากบฏยะไข่ปี พ.ศ.2358 หลังจากนั้น ไม่นานนัก ปัญหาเรื่องพรมแดนก็ขยาย  
วงกว้างออกไป

พม่ายุคการเข้ามาของอังกฤษ: เมื่ออังกฤษเข้าครอบครองอินเดีย ต้องการ
ขยายดินแดนเพ่ิมเติมเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าจึงท�าให้ต้องสู้รบกับพม่าตั้ง 3 
ครั้ง ก่อนท่ีพม่าจะตกเป็นเมืองข้ึนของอังกฤษ

ครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ.2367–2369) การสู้รบส้ินสุดลงโดยอังกฤษเป็นฝ่ายชนะ ฝ่าย
พม่าจ�าต้องท�าสนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) กับอังกฤษ ท�าให้พม่าต้องสูญเสีย 
ดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะไข่ และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษเริ่มต้นก็ตักตวงทรัพยากร
ต่างๆ ของพม่านับแต่นั้นเพื่อเป็นหลักประกันส�าหรับวัตถุดิบที่จะป้อนสู่สิงคโปร์ สร้าง
ความแค้นเคืองให้กับทางพม่าเป็นอย่างมาก กษัตริย์องค์ต่อมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญา 
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ยันดาโบ และท�าการโจมตีผลประโยชน์ของฝ่ายอังกฤษทั้งต่อบุคคลและ
เรือเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษ ใจความส�าคัญ
ของสนธิสัญญายันดาโบ (Treaty of Yandabo 1826) ประกอบด้วย

-พม่าต้องยกดินแดนตะนาวศรี ยะไข่ อัสสัม และหัวเมืองมอญตั้ง
เมืองเมาะตะมะ เมาะล�าเลิง และอาระกัน ให้แก่อังกฤษ
- พม่าต้องไม่เข้าไปแทรกแซงในกิจการภายในของแคว้นอัสสัม มณี
ปุระ เจนเตีย และคะชาร์
- พม่าต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่อังกฤษเป็นเงิน 1 ล้านปอนด์
- พม่าต้องเลิกท�าสงครามกับไทย
- พม่าต้องยอมรับตัวแทนทางการทูตของอังกฤษ และยินยอมให้พัก
อาศัยอยู่ในเมืองหลวง 
- พม่าต้องแต่งต้ังทูตของตนไปประจ�าอยู่ที่กัลกัตตา
- พม่าและอังกฤษต้องตกลงเจรจากันในเรื่องการค้าและท�าสัญญา
ทางด้านการค้า (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:64)
ครั้งที่สอง การสู้รบจบลงโดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง หลังส้ิน
สุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษผนวกหงสาวดีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไว้กับ
ตนโดยเรียกดินแดนดังกล่าวเสียใหม่ว่าพม่าตอนใต้ (Lower Burma) 
สงครามคร้ังนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในพม่า เริ่มต้นด้วยการเข้ายึด
อ�านาจโดยพระเจ้ามินดง (Mindon Min: ครองราชย์ พ.ศ.2396–2421) 

จากพระเจ้าปะกัน (Pagin Min, ครองราชย์ พ.ศ.2389–2396) ซ่ึงเป็นพระเชษฐาต่าง
พระชนนี พระเจ้ามินดงพยายามพัฒนาประเทศพม่าเพ่ือต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ 
พระองค์สถาปนากรุงมัณฑะเลย์ซ่ึงยากต่อการรุกรานจากภายนอกขึ้นเป็นเมืองหลวง
แห่งใหม่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษรัชสมัยต่อมาพระเจ้าธีบอ 
(Thibow, ครองราชย์ พ.ศ.2421–2428) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดงทรง  
มีบารมีไม่พอที่จะควบคุมพระราชอาณาจักร จึงท�าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปท่ัวในบริเวณ
ชายแดน ในที่สุดพระองค์ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษท่ีพระเจ้ามินดงทรง
กระท�าไว้และประกาศสงครามกับอังกฤษ (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:66)

ครั้งที่สามปี พ.ศ.2428 ผลของสงครามคร้ังน้ีท�าให้อังกฤษสามารถเข้าครอบครอง
ดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้ทั้งหมด พม่าจึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ 
ปี พ.ศ.2429 อย่างสิ้นเชิง สัญญาทางการค้า คือ

พระเจ้ามินดง (พ.ศ.2351-
2421) เป็นกษัตริย์พม่าแห่ง
ราชวงศ์อลองพญา ทรงย้าย
เมืองหลวงไปอยู่ที่อมรปุระ 
และมัณฑะเลย์ พระองค์เป็นผู้
ปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัย
ขึ้นและทรงปฏิรูปพุทธศาสนา
ในประวัติศาสตร์ของพม่า 
คล้ายพระเจ้าปดุงที่ว่า คณะ
สงฆ์ควรจะมุ่งอยู่กับศาสนา
อย่างเดียว ทรงปรับปรุงพระ
ธรรมวินัยให้เคร่งครัดทั้งเป็น
องค์ศาสนูปถัมภกในคราว
สังคายนาด้วย
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 - พ่อค้าพม่ามีสิทธิพิเศษและได้รับความคุ้มครองจากอังกฤษในการติดต่อ
ค้าขายกับดินแดนพม่าท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ทางฝ่ายพ่อค้าอังกฤษก็
เช่นกันจะรับสิทธิพิเศษและการคุ้มครองในการติดต่อค้าขายในพม่า
 - พม่าสามารถส่งสินค้าผ่านดินแดนของอังกฤษในพม่า โดยมีการเก็บภาษีใน
อัตราที่ต�่าเป็นพิเศษ สินค้าอังกฤษจากประเทศจีนสามารถส่งผ่านพม่าโดยเสียภาษีใน
อัตราเดียวกัน
 - พ่อค้าพม่ามีสิทธิเสรีภาพที่จะท�าการค้า เม่ืออยู่ในดินแดนพม่าของอังกฤษ 
เช่นเดียวกันกับพ่อค้าอังกฤษเมื่ออยู่ในดินแดนพม่า ภายหลังมีการท�าสัญญาการค้า
ฉบับใหม่ มีใจความว่า 
 - ให้พระเจ้ามินดงยกเลิกการผูกขาดการค้าในพม่าท้ังหมด ภายในเวลา 10 
ปี ยกเว้นการผูกขาดการค้าทับทิม น�้ามัน และไม้สัก
 - ให้ทั้งสองฝ่ายเก็บภาษีศุลกากรระหว่างชายแดนในอัตรา 5% ของราคา
สินค้า
 - ให้คนในบังคับอังกฤษได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritorial 
right) ในพม่า
 - พม่าอนุญาตให้อังกฤษใช้แม่น�้าอิระวดีเพื่อติดต่อกับจีน
 - พม่าอนุญาตให้อังกฤษจัดตั้งสถานกงสุลประจ�าที่เมืองพะโม (Bhamo) ใน
พม่าตอนเหนือ
 - พม่าสามารถติดต่อซื้ออาวุธจากอังกฤษ โดยขึ้นอยู่กับการยินยอมของทาง
ฝ่ายอังกฤษ (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:66-67)
 อังกฤษนั้นแย่งชิงกับโปรตุเกสเพื่อแผ่อ�านาจในอินเดีย ด้วยการตั้งสถานีการ
ค้าในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วค่อยๆ แย่งเมืองท่าส�าคัญของโปรตุเกส ทั้งใน
อ่าวเปอร์เซียและอินเดียไป อังกฤษต้ังจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของตนไว้ในอินเดีย 3 แห่ง 
คือ มัทราชปี ค.ศ.1639 บอมเบย์ปี ค.ศ.1661 และกัลกัตตาปี ค.ศ.1679 (ชาญวิทย์  
เกษตรศิริ, 2544:32) ยุคนี้ ดินแดนพม่าสมัยพม่าท�าสงครามกับอังกฤษปี พ.ศ.2367 
(ค.ศ.1824) ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายอ�านาจของราชวงศ์คองบองนับตั้งแต่กษัตริย์
องค์แรกคือพระเจ้าอลองพญาจนถึงกษัตริย์องค์ที่ 7 คือพระเจ้าบายีดอหรือกว่าครึ่ง
ศตวรรษนั้นพม่าขยายพรมแดนด้านตะวันตกของตนจนประชิดเมืองจิตตะกองซึ่งอยู่ภาย
ใต้อ�านาจของอังกฤษ ผลของสงครามหลายครั้งนี้ท�าให้ผู้คนที่อยู่ตามพรมแดนอพยพ
ล้ีภัยเข้าไปในเขตการปกครองของอังกฤษ พม่าพยายามติดตามผู้คนเหล่านี้เข้าไปและ
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อังกฤษก็ฉวยโอกาสนี้ท�าสงครามกับพม่าที่รุกไล่ผู้คนเข้ามาในจิตตะกองและอัสสัม ซึ่ง
เป็นการปะทะกันระหว่างนโยบายแบบศักดินาของพม่ากับนโยบายอาณานิคมของ
อังกฤษ สงครามอังกฤษ-พม่าครั้งแรกเริ่มด้วยสงครามทางเรือ อังกฤษยกทัพเรือของ

ตนพร้อมด้วยทหาร 11,000 คน เข้าโจมตีเมืองย่างกุ้ง อังกฤษใช้
เวลา 6 เดือนถึงตีเมือง สงครามยืดเยื้ออยู่ถึง 2 ปี อังกฤษยกพล
มาเพิ่มเติมทางบกและรุกไล่เข้าไปถึงเมืองแปร จนท�าให้พม่ายอม
สงบศึกและตกลงท�าสนธิสัญญากันเมื่อต้นปี 1826

พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ เนื่องมาจากความ
สัมพันธ์ทางการทูตของอังกฤษกับพม่าเกิดปัญหา และการเล็งเห็น
ความไม่เท่าเทียมกันเรื่องสิทธิ์ในการท�าการค้า อังกฤษพยายาม
เข้าไปตั้งสถานีการค้ากับพม่าหลายคร้ังแต่ท�าไม่ส�าเร็จในขณะที่
ฝรั่งเศสสามารถท�า อังกฤษจึงไม่พอใจเป็นอย่างมาก และการ
ที่พม่าเข้ายึดแคว้นอัสสัมประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการ
ปกครองของอังกฤษ รวมทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อยทั้งหลายไม่พอใจ
พม่าเน่ืองจากพม่าเข้าไปรุกราน อังกฤษจึงประกาศสงครามกับ
พม่ารบกันถึง 3 ครั้ง และทุกครั้งอังกฤษรับชัยชนะ เข้ายึดครอง
ส่วนต่างๆ ของพม่า พม่าพยายามขอร้องให้ทางฝรั่งเศสช่วยเหลือ
แต่ท�าไม่ผล ทั้งนี้ฝรั่งเศสมุ่งเป้าที่อินโดจีน เวียดนาม กัมพูชา และ
ลาวมากกว่า แม้ว่าพม่าจะเสนอผลประโยชน์ให้ฝร่ังเศส ในที่สุด
อังกฤษก็ยึดพม่าเป็นอาณานิคม

 พุทธศาสนายุคพม่ารัฐจารีต: พุทธศาสนายุคนี้ได้รับการอุปถัมภ์บ�ารุงและปกป้อง
จากผู้ปกครองรัฐ อันเนื่องมาจากการพฤติปฏิบัติสืบๆ ต่อกันมาเป็นเวลาต้ังแต่กษัตริย์ใน
ยุคอดีตของพม่า เช่น พระเจ้าอโนรธา มงช่อ กษัตริย์ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมี หรือเป็น 
พระโพธิสัตว์ ท่ีจะต้องดูแลพุทธศาสนาในหลายยุคสมัย สมัยรัฐจารีตพม่าต้ังแต่สมัย
รัฐมอญที่มีช่ือเสียง คือ พระเจ้าธรรมเจดีย์ และกษัตริย์พม่า คือ พระเจ้าบุเรงนอง 
พระเจ้าอลองพญา พระเจ้าบูโดพญา พระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทเป็นที่ปรากฏชัด
คือ พระเจ้ามินดง พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและสนับสนุนกิจการพระศาสนาที่
จะพึงทรงกระท�า สมัยก่อนตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ พระมหาเจดีย์หลายแห่งสร้าง
โดยพระมหากษัตริย์ การพระศาสนาทั้งการสร้างสถาปัตยกรรมผ่านพุทธศิลป์ก�าเนิด
เกิดข้ึนมากมาย

พระเจ้าสีป่อ กษัตริย์แห่งราชวงศ ์
อลงพญาหรือคองบององค์สุดท้าย
ของพม่า ก่อนตกเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ ระบบกษัตริย์ของพม่า
สิ้นสุดลงหลังจากสืบต่อกันมาพัน
กว่าปี ตั้งแต่สมัยพุกาม น�าโดย
พระเจ้าอนิรุทธะ พระองค์ทรงลี้
ภัยไปอยู่ประเทศอินเดียก่อนจะ
สวรรคตที่นั่น จนมีหนังสือเกี่ยว
กับพระองค์ The King in Exile
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พระราชวังหลวงเมืองเว้ ถูกระเบิดจนเสีย
หายหนักมากช่วงสงครามเวียดนาม-อเมริกา 
ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีพอสมควร แต่อาจไม่
สมบูรณ์เท่าในอดีต

อาณาจักรจารีตในอินโดจีนยุคการเข้ามาของฝรั่งเศส

 ฝร่ังเศสในอินโดจีน: ฝรั่งเศสเป็นอีกชาติหนึ่งที่สนใจการค้าทางตะวันออก
ในระยะที่ฮอลันดาและอังกฤษส่งเรือสินค้ามายังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต้นคริสต์
ศตวรรษท่ี 17 นั้น ฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทการค้าเหมือน
กับชาติอ่ืนท่ีเข้ามาก่อนหน้านี้โดยให้ชื่อว่า บริษัทอิสต์
อินเดียของฝรั่งเศส (French East India Company) 
เริ่มแรกบริษัทไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ เพราะถูก
กีดกันจากพวกเดิมคือฮอลันดา จนไม่สามารถจะด�าเนิน
กิจการค้าบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซีย ทั้งนี้ฝรั่งเศสมี
วัตถุประสงค์การติดต่อคือค้าขายควบคู่กับการเผยแผ่
คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกให้แก่ชาวพื้นเมือง
บริเวณเกาะอินโดนีเซีย ประกอบมิชชันนารีฝรั่งเศส
ทราบว่าพวกฮอลันดาเข้าไปท�าลายความเชื่อถือ
ในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ท�าให้ชาวพื้นเมืองปฏิเสธศาสนาใหม่ จึงเบนเข็มมุ่งมา
ที่ดินแดนแผ่นดินใหญ่แทนเพราะยังไม่มีชนชาติใดในยุโรปน�าคริสต์ศาสนานิกาย 
คอทอลิกไปเผยแผ่โดยตรง

เวียดนามยุคการล่าอาณานิคม ยุคนี้ เวียดนามก�าลังถูกล่าเพื่อเป็นอาณานิคม
โดยเฉพาะภาคใต้ของเวียดนาม แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ

 ช่วงปี ค.ศ.1817-1825 เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสด�าเนินนโยบายทางด้านการทูตเพื่อ
สัมปทานและสิทธิทางด้านการค้าจากเวียดนาม แต่ทางฝ่ายเวียดนามยึดถือนโยบายปิด
ประเทศและมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวตะวันตก ท�าให้การเจรจาล้มเหลวหลายครั้งด้วย
กันจนสร้างความไม่พอใจให้แก่ฝรั่งเศส

ช่วงปี ค.ศ.1825-1838 ฝรั่งเศสอนุญาตให้พวกมิชชันนารีเผยแผ่ศาสนาคริสต์
ท�าให้พระเจ้ามินหม่าง (Minmang 1820-1841) ผู้เคร่งครัดในลัทธิขงจื้อและประเพณี
เดิมไม่พอพระทัย จึงห้ามการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเวียดนาม และเนรเทศพวก 
มัชชันนารีออกจากเวียดนาม รวมท้ังออกกฤษฎีกาประกาศว่าศาสนาคริสต์ผิดกฎหมาย 
ผู้ใดเผยแผ่มีโทษถึงตาย ฝรั่งเศสจึงถือโอกาสแทรกแซงกิจการภายในเวียดนาม ด้วยการ
ส่งเรือรบ 2 ล�า มาที่ตูเรน (Turaine) เพ่ือเจรจาเกี่ยวกับปัญหามิชชันนารีกับเวียดนาม 
แต่พระเจ้ามินหว่างกลับวางเฉยไม่ให้ค�าตอบ พระโอรสหันกลับไปใช้นโยบายปราบ
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ปรามศาสนาคริสต์ จนถึงสมัยรัชกาลพระนัดดา การปราบปรามย่ิงรุนแรงหนักข้ึน
ไปอีก พระองค์รอบรู้ในลัทธิขงจื้อ ประสงค์จะปิดประเทศให้พ้นจากอิทธิพลของ
ชาวยุโรปโดยสิ้นเชิง จึงท�าการประหัตประหารขั้นเด็ดขาด มีการออกประกาศขับไล่
ชุมชนคริสต์ ท�าลายหมู่บ้านชาวคริสต์ ริบที่ดินไปจัดสรรแบ่งใหม่ ให้ตีตราศาสนิกชน 
คริสต์ที่แก้มซ้ายว่าเป็นคนนอกศาสนา ที่แก้มขวาตีชื่อต�าบลท่ีขับไล่ให้ไปอยู่ และ
ปราบปรามนักสอนศาสนาอย่างรุนแรง ความขัดแย้งของราชวงศ์เหงียนกับนักสอน
ศาสนาชาวยุโรปท่ีมีเรื่อยมาเป็นระยะๆ ย่ิงท�าให้นักสอนศาสนาเสียชีวิตไปหลายคน 
และชาวคริสต์ญวนล้มตายไปเป็นจ�านวนมาก (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�าสั่งให้ท�าการปราบ
ปรามชาวคริสต์ในเวียดนามฐานร่วมมือกับอนุชาของพระองค์ก่อการกบฏข้ึนท�าให้พวก 
มิชชันนารีและชาวเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกฆ่าตาย เหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งสร้าง
ความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลของฝรั่งเศสมากยิ่งข้ึน หลังจากนั้น ไม่นาน กษัตริย์บาง
พระองค์ไม่ต้อนรับชาวตะวันตก ท่ีมาหลากหลายวัตถุประสงค์ท�าให้ตะวันตกหยุด
ชะงักไป สมัยพระเจ้าเกียลองขึ้นครองราชย์ การค้าขายและการเผยแผ่ศาสนาตลอด
ไปถึงการเมืองและการทหารของชาวตะวันตก (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:67-68)
 เวียดนามยุครัฐจารีต: ยุคทองของประวัติศาสตร์เวียดนาม (พ.ศ.1553-2070/
ค.ศ.1010-1527) เมื่ออาณาจักรนามเวียดทางตอนเหนือสามารถยึดพวกจามท�าให้
อาณาจักรกว้างขวาง โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์เล เป็นช่วงที่มีการวางรากฐานในการ
พัฒนาประเทศอย่างส�าคัญมากมายและย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงฮานอย 

รัฐจารีตเวียดนามยุคแบ่งแยก (พ.ศ.2071-2345/ค.ศ.1528-1802): อาณาจักร
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เหนือ-ใต้ เมื่อราชวงส์เลเส่ือมอ�านาจ อาณาจักแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ประกอบด้วย ทางตอนเหนือ แคว้นตังเก่ีย มีศูนย์กลางท่ีกรุงฮานอย ปกครอง
โดยมีราชวงศ์แม็ค ทางตอนกลาง แคว้นอันนัม มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเตย์โด ปกครอง
โดยราชวงศ์ตรินห์ ทางตอนใต้ แคว้นโคชินไชนา มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเว้ ปกครอง
มีราชวงศ์เหงียน ต่อมา ราชวงศ์ตรินห์ยึดแคว้นต๋ังเกี๋ย ซ่ึงท�าให้เหลือ 2 แคว้น เมื่อ
เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง 2 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์ตรินห์แคว้นต๋ังเกี๋ย และราชวงศ ์
เหงียน (Nguyen) แคว้นอันนัม ก่อนขัดแย้งต่อมาท�าให้เหลือ 2 แคว้น ดังกล่าว 
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 รัฐจารีตเวียดนามยุคการเข้ามาของชาติตะวันตก: ชาวตะวันตกเร่ิมเดิน
ทางเข้ามาติดต่อกับเวียดนามในช่วง พ.ศ.2143/ค.ศ1600 เพื่อการค้าขายและเผยแผ่
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 22 /ค.ศ.ต.ที่ 1600 สมัย
ที่เวียดนามยังแบ่งเป็น 2 อาณาจักรคือ ตังเกี๋ย กับ อานัม เริ่มด้วย
พวกโปรตุเกสติดตามด้วยพวกฮอลันดา และฝร่ังเศส ตลอดจนสเปน
และอังกฤษ ผู้ท่ีเข้ามามักเป็นพ่อค้า นักสอนศาสนามิชชันนารีใน
รูปพ่อค้า ชาวตะวันตกมักขัดแย้งแย่งชิงกันเองในด้านการเผยแผ่
ศาสนาหรือการค้า บางคราวได้รับความร่วมมือต้อนรับจากเจ้าถิ่น 
ในตอนแรก ถูกต่อต้านจากอาณาจักรตังเกี๋ยตอนเหนือ และได้รับ
การต้อนรับจากอาณาจักรฝ่ายใต้ ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Alexandre de 
Rhodes เข้ามาพัฒนาภาษาเวียดนามท่ีเดิมใช้ตัวอักษรจีน มาใช้ตัว
อักษรโรมันแทนโดยพัฒนาต่อจากมิชชั่นนารีชาวโปรตุเกสที่เร่ิมไว้
ก่อนหน้า ได้รับความนิยมท�าให้ชาวเวียดนามเลิกใช้อักษรจีน และ
ใช้อักษรโรมันเขียนภาษาเวียดนามจนถึงปัจจุบัน และสมัยราชวงศ ์
เหงียนจึงมีข้อขัดแย้งกันทางศาสนาซ่ึงเดิมชาวเวียดนามนับถือศาสนา
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�าให้ประเทศถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือภาค
เหนือเป็นแคว้นตังเกี๋ย ภาคกลางเป็นแคว้นอันนัม และภาคใต้เป็นแคว้นโคชินไชนา 
(โคชินจีน) และถูกรวมเข้ากับเขมรและลาวเรียกว่าสหพันธ์อินโดจีน (Indochinese 
Federation) ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 ชาวตะวันตกหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส 
ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ใน
เวียดนาม เผยแผ่ค�าสอนอยู่ 200 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2370-2401 ชาวเวียดนามปราบ
ปรามพวกคริสต์อย่างเด็ดขาด นักสอนศาสนาถูกฆ่าตายจ�านวนมาก และยังฆ่าชาว
คริสต์ญวนอีกนับ 100,000 คนด้วยเหตุการณ์นี้ท�าให้เวียดนามกับอังกฤษขัดแย้งกัน
อย่างรุนแรง ในท่ีสุดปี พ.ศ.2402 อังกฤษก็เข้ายึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้นหลังพ้นจาก
การเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วปี พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
 แม้การขยายตัวของฝรั่งเศสต้องหยุดชะงักลงเพราะเกิดสงคราม 7 ปี (ค.ศ.

ชาวฝรั่งเศส ชื่อ อเล็กซานเดอร ์
เดอ โรดส์ (Alexandre de 
Rhodes) (พ.ศ.2134-2203) 
มิชชันนารีศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิกในเวียดนาม
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1756-1763) ระหว่างฝร่ังเศสกับอังกฤษในยุโรป อเมริกาเหนือ 
และอินเดียท้ังการเกิดกบฏไกเซินในเวียดนามปี ค.ศ.1773 ฝรั่งเศส
จึงแทรกแซงให้ความช่วยเหลือการทหารแก่ราชวงศ์เหงียนทาง
ตอนใต้ในการปราบกบฏและการรวมชาติ เนื่องจากเกิดการปฏิวัติ
ในฝร่ังเศสปี ค.ศ.1789 และตามมาด้วยสงครามนโปเลียน (ค.ศ.
1805-1818) ฝรั่งเศสต้องถอนตัวจากเวียดนาม แต่ภาระกิจของ
คณะบาทหลวงยังคงด�าเนินงานเผยแผ่คริสต์ศาสนาต่อไปและ 
ปูแนวทางการกลับมาของรัฐบาลฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งในตอนกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 19

 ยุคสถาปนาราชวงศ์เหงียน/ยาลอง/ซาลอง (พ.ศ.2345-
2488/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 อ๊ัญ (เวียดนาม: Nguyễn Phúc Ánh) เป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ของเจ้าชายเหงียน 
ฟุก ลวน หลังจากพ่ายแพ้ต่อกบฏเต็ยเซินปี พ.ศ.2321 องเชียงสือก็ได้ท�าสงครามเพื่อ
กอบกู้แผ่นดินคืนจนถึงปี พ.ศ.2328 องเชียงสือจึงตัดสินใจลี้ภัยมาสยามเพื่อพึ่งพระบรม 
ต่อมาปี พ.ศ.2332 หลังจากลี้ภัยในสยามได้ 4 ปี องเชียงสือและครอบครัวจึงตัดสินใจ
กลับไปเวียดนามเมื่อองเชียงสือเสด็จข้ึนครองราชย์เป็นจักรพรรดิซา ล็อง หลังจากอง
เชียงสือเสด็จหนีกลับมาจากสยาม พระองค์ได้รวบรวมผู้คนและอาวุธเข้าต่อสู้กับกบฏ
เต็ยเซินรวมถึงได้ก�าลังสนับสนุนจากฝรั่งเศส ท�าให้ในที่สุดองเชียงสือสามารถเอาชนะ
กบฏเต็ยเซินเด็ดขาดปี พ.ศ.2345 พร้อมกับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 1 
มิถุนายน ปีเดียวกัน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดิซา ล็อง พร้อมกับย้ายเมือง
หลวงจากฮานอยมาท่ีเว้ พระองค์สถาปนาราชวงศ์ยาลองเป็นจักรพรรดิยาลองมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศสมาก ผลสุดท้ายฝรั่งเศสก็เข้ามาแทรกแซงภายในประเทศมากขึ้น

สมเด็จพระจักรพรรดิซา ล็อง/
พระเจ้าเวียดนามยาลอง หรือ 
องเชียงสือ ตามพงศาวดารไทย 
(2305-2363) ปฐมจักรพรรดิ
แห่งราชวงศ์เหงียนราชวงศ์
สุดท้ายของเวียดนาม เคยมาอยู่
ในราชส�านักไทยสมัยรัชกาลท่ี 
1 เหงียนอ๋ันห์สามารถรวบรวม
อาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน
ได้ และต้ังราชวงศ์เหงียนขึ้น
ปกครองเวียดนาม ในปี ค.ศ.
1802
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เร่ือยๆ จนตกไปเป็นเมืองข้ึนของฝรั่งเศส เมื่อตอนปลายคริสต์ศตวรรษ ที่ 18 ฝรั่งเศส
พยายามขยายอ�านาจเข้าไปในเวียดนามจนถึงจักรพรรดิบ๋าว ได๋ย กษัตริย์องค์สุดท้าย
ของเวียดนาม
 พุทธศาสนาในเวียดนามยุครัฐจารีต:ป ี พ.ศ.1974 หลังจากได้เอกราชคืนจาก
จีนราชวงศ์หมิ่ง เวียดนามตกอยู่ในสภาพการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูด้านการปกครอง
ของบ้านเมือง กษัตริย์ราชวงศ์ใหม่จึงยังไม่ส่งเสริมพุทธศาสนา กลับเข้าแทรกแซง
กิจการทางพุทธศาสนา ก่อให้เกิดนิกายตินห์โดขึ้นในเวียดนาม ซ่ึงเผยแผ่มาจากจีน
และมีการผสมผสานกับนิกายเดิมคือนิกายเธียร/ธยาน จนเกิดเป็นพุทธศาสนาอีก
แบบหนึ่งท่ียังปฏิบัติอยู่ตามโรงเจดีย์ (Chua) ในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ.2014 พระ
เจ้าเลทันต๋องรวบรวมอาณาจักรจามปาเข้าเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของเวียดนาม จาก
นั้น เป็นระยะเวลา 62 ปี ท่ีรวมดินแดนทางเหนือกับทาใต้ ปี พ.ศ.2076 เวียดนาม
แยกเป็น 2 อาณาจักรเป็นระยะเวลากว่า 270 ปี ทางสองอาณาจักรเหนือ-ใต้ตระกูล
ตรินกับเหงียนต่างแข่งขั้นการท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา มีการสร้างวัดวาอาราม ยุคนี้
เป็นยุคทองของประวัติศาสตร์เวียดนาม (พ.ศ.1553-2070/ค.ศ.1010-1527) สมัย
ราชวงศ์เลช่วงหลัง มีการส่งเสริมพุทธศาสนา ลัทธิขงจ้ือ และลัทธิเต๋า พุทธศาสนา
ได้รับการอุปถัมภ์ทางฝ่ายการเมือง ทั้งนี้กษัตริย์ใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการ
ปกครองและรักษาความมั่นคงภายในชาติ จนกระทั่งปลายพุทธศตวรรษที่ 22 การ
เข้ามาของตะวันตกและส่งผลกระทบต่อพุทธศาสนาอย่างมาก ในคริสต์ศตวรรษที ่
16-19 บริเวณลุ่มแม่น�้าโขงเดลต้า ตกอยู่ภายใต้ราชส�านักเหงียน ซ่ึงด�าเนินนโยบาย
ขจัดเขมรที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท ชาวเขมรทางภาคใต้ต่อต้านราชวงศ์เหงียน  
พยายามปกป้องตนเอง โดยเฉพาะพุทธศาสนาเถรวาทและวัฒนธรรมของเขมร ชาวเขมร
ทางภาคใต้ของเวียดนาม ลุ่มแม่น�้าโขง ถือว่า พุทธศาสนาเถรวาทและชาวเขมรเป็นเนื้อ
เดียวกัน ไม่มีใครสามารถแบ่งแยกได้ แม้จะไม่มีผู้สนับสนุน ขณะที่ไทยเข้ากัมพูชาเพื่อ
ปกป้องพุทธศาสนาเถราวาทจากเวียดนามซึ่งนับถือมหายาน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวเขมรได้
ปฏิบัติพุทธศาสนาเถรวาท และกล่าวได้ว่า การประดิษฐานพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมา
จากการเสียสละของชาวเขมร (Huyanh Kim Lan 2010: 37)

กัมพูชายุครัฐจารีต: 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
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ยุคอุดงค์ (Oudong) ยุคมืดของกัมพูชาระหว่างปี ค.ศ.1620–1863 กัมพูชาตอนต้น
ของยุคหลังพระนครสิ้นอ�านาจลงเพราะเป็นเมืองขึ้นของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2137-2161 
หลังจากได้รับเอกราชจากไทยก็เกิดปัญหาสงครามกับเวียดนามกับสยาม สงคราม
ภายในเป็นเมืองข้ึนของไทย และเวียดนามต่างสลับเปลี่ยนกันยึดครอง สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์รามาธิบดี พระองค์ทรงนิมนต์ให้พระมหาสังฆราชพรหมมุนี ชื่อหลง
น�าข้อความพระราชไมตรีไปกราบทูลสมเด็จพระรามราชาที่เมืองก�าปอด ขออัญเชิญ
ให้เสด็จมาเสวยราชสมบัติ ณ บันทายเพ็ชรสืบไป ครั้นมหาสังฆราชน�าความไปถวาย
พระพรแก่สมเด็จพระรามราชาทรงทราบแล้ว สมเด็จพระรามราชาออกจากเมือง 
ก�าปอดเข้ามาประทับอยู่ท่ีพระราชวัง ณ เมืองบันทายเพ็ชร แล้วขึ้นเสวยราชสมบัติ
ทรงพระนามว่าพระราชโองการสมเด็จพระรามราชาธิราชบรมบพิตรฯ พระราชวงศ์
เขมรสมัยต้นรัตนโกสินทร์ของสยาม 3 รุ่นด้วยกัน ต้ังแต่รุ่นปู่ คือ นักองเอง (สมเด็จ
พระนารายณ์รามาธิบดี) รุ ่นลูก 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
เย่ียมเยือนบริเวณเมืองหลวงเก่าที่นครหลวงเหนือทะเลสาบหลวง ในรอบทศวรรษ
ระหว่างปี พ.ศ.2113-2123 รู้สึกประทับใจในความวิจิตรมโหฬารของยอดปรางค์ และ
ต่อมาระหว่างปี พ.ศ.2131-2132 พระเจ้าสัตฐา (King Satha) กษัตริย์ของกัมพูชา
เมื่อถูกรบกวนหนักก็ส่งค�าวิงวอนไปยังมิตรนักผจญภัยชาวยุโรปที่พ�านักอยู่ในเขมร
ตอนนั้นช่ือ ดิโอโก เวโลโซ (Diogo Veloso) และบลาส รูอิซ (Blas Ruiz) เพื่อขอ
ก�าลังทหารจากมะละกาของโปรตุเกสและฟิลิปปินส์ของสเปน แต่ไร้การตอบสนอง 
พระองค์จึงต้องย้ายเมืองหลวงกลับไปยังละแวก (Lovek) ทางตอนใต้ของทะเลสาบ
หลวงปี พ.ศ.2132 และเมืองหลวงนี้ก็ถูกกองทัพสยามตีแตกปี พ.ศ.2136-37 แม้
กองทัพโดยสเปนท่ีฟิลิปปินส์เข้ามาถึงกัมพูชาปี พ.ศ.2138 ก็ไม่สามารถช่วยกู้คืน หลัง
จากนั้น กัมพูชาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของไทย และบางคร้ังขึ้นกับเวียดนามที่แผ่อ�านาจ
มาทางใต้ แต่เมื่อถึงปี พ.ศ.2403-2413 กัมพูชาหลุดพ้นจากการถูกครอบง�าจากรัฐ
เพื่อนบ้านใกล้ชิด อาณาจักรหลังพระนครแม้จะเคยมีต่างชาติตะวันตกโปรตุเกสเข้า
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พระบาทสมเด็จพระนโรดม     
หริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์
ด้วง) พ.ศ.2384-2403 ทรงเป็น
ปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาสมัยใหม่เป็นพระมหา
กษัตริย์ผู ้กอบกู ้เอกราชของ
กัมพูชา ซ่ึงท่ามกลางการต่อสู้
ระหว่างราชอาณาจักรสยาม 
และญวน จนกระทั่งสมัยล่า
อาณานิคมฝรั่งเศส กัมพูชาต้อง
ตกเป็นรัฐอารักขาปี พ.ศ.2384

มา แต่กัมพูชาเข้าสู่ยุคการล่าอาณานิคมจากตะวันตกปี พ.ศ.2384 
ยึดครองกัมพูชาเป็นรัฐอารักขา ตั้งแต่การสร้างราชธานีใหม่เป็นต้น
มาเป็นเวลา 400 ปี ประเทศกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางสังคม
อย่างรุนแรง ประชาชนทุกข์ยาก บ้านเมืองประสบระส�่าระสาย
 พุทธศาสนาในกัมพูชายุครัฐจารีต: ยุคน้ี พระศาสนา
เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากเกิดเรื่องภายในมีการแย่งชิงราชสมบัติ
กัน ผู้คนล้มตายกันมาก แต่สมัยพระราชา (ตาตรอซอกพะแอม/
ตาแตงหวานปี พ.ศ.2179-2183 /ค.ศ.1636-1340) ที่สืบทอด 
พระราชสมบัติทรงให้ความอุปถัมภ์แด่พุทธศาสนาเป็นอย่างดี  
ให้สิทธิเสรีภาพท้ังการนับถือ และเผยแผ่ 
 พระราชพงศาวดารยังระบุว่า อาณาจักรอยุธยาเป็น
อาณาจักรท่ีเรืองอ�านาจได้น�าทัพมาตีกรุงพระนครเสมอ จนท�าให้
พระราชารุ่นหลัง เช่น สมเด็จพระพญาญาตต้องย้ายเมืองหลวง
จากพระนครมาท่ีบาสาน (เสร็ยสันโธร์ จังหวัดก�าปงจามปัจจุบัน) 
และท้ายท่ีสุด มาท่ีพนมเปญ การย้ายเมืองหลวงแต่ละครั้ง พระ
ราชาต้องมาปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ 
และคณะราชปุโรหิต ซึ่งท�าให้เราเข้าใจได้ว่าพุทธศาสนายังมีความ
ส�าคัญต่อพระราชส�านัก และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งและขวัญก�าลังใจ
ให้พุทธศาสนิกชนเสมอ พระราชพงศาวดารยังระบุต่ออีกว่าพุทธศาสนายังมีความ
เจริญ และสามารถอยู่เคียงคู่กับสังคม เนื่องจากพระราชาเป็นศาสนูปถัมภ์มาอย่างดี  
(หมายถึงสมเด็จพระบาทศรีธรรมราชาปี พ.ศ.2172-2177/ค.ศ.1629-1634 ถึง
พระบาทสุคนบท) ทรงมีความศรัทธาเล่ือมใสบางครั้งปฏิบัติธรรม และให้โอวาทแก่
ข้าราชการให้รู้จักการท�าบุญ ให้ทาน ท�าความดี พร้อมทั้งสร้างวัดวาอารามเป็นจ�านวน
มาก นอกจากนี้ พระองค์ทรงให้พระราชบุตรบวชเรียนในส�านักพุทธศาสนา รัชสมัยน้ี 
มีพระมหาเถระหลายรูปผู้มากด้วยความรู้ทางพุทธศาสนา นับได้ว่าพุทธศาสนามีความ
เจริญมากท่ีสุด ยุคเมืองหลวงย้ายมาท่ีอุดงค์ซ่ึงในยุคนี้ แม้ว่ามีสงครามทางการเมือง
ทั้งภายใน (การขัดแย้งพระราชสมบัติ) และภายนอก (ไทยและเวียดนาม) ก็ตาม แต่
พุทธศาสนายังท�าหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจของพระราชส�านักและประชาชนอันเน่ืองจาก
พระราชาที่ครองราชย์สมบัติล้วนแต่ได้บวชเรียนมาก่อน เช่น สมเด็จพระบาทองค์
เอง (ค.ศ.1779-1796) เคยบวชเรียนที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ เข้าใจหลักพระธรรม
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสนาเป็นอย่างดี ทรงให้โอวาทแก่ข้าราชการให้เรียนรู ้หลักธรรมในพุทธศาสนา 
และรัชสมัยนี้มี พระธรรมวิปัสสนากองจากวัดพระนคร (จังหวัดเสียมเรียบ) เป็นผู้
มากด้วยความรู้ทางพุทธศาสนาและวิปัสสนา เช้ือพระวงศ์ให้ความเคารพนับถือและ
เคยไปเยี่ยมท่านเป็นประจ�า ต่อมาพระองค์จันทร์ หรือพระบาทอุทัยราชาได้สืบราช
สมบัติต่อจากพระบิดา ทรงให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนาตามรอยของพระบิดา 
ทรงให้ความอุปถัมภ์แด่พุทธศาสนา พร้อมท้ังให้พระราชบุตร และพระอนุชาผนวช
ในพุทธศาสนา ทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชพระธรรมวิปัสสนาวัดสมอ
ราย จังหวัดเสียมเรียบเสมอ พระราชพงศาวดารระบุว่า พระองค์จันทร์ทรงให้สร้าง
วัดวาอารามมากมายท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะในพระราชวัง (เขาพระราชทรัพย์ ณ อุดงค์) 
หรือนอกราชวัง และยังระบุต่ออีกว่า พระราชาองค์นี้ได้นิมนต์พระมหาเถระทั้งหลาย
ที่มากด้วยความรู้ทางพระไตรปิฎกท่ัวประเทศมาสังคายนาแปลพระไตรปิฎกที่พระ
วิหารบนเขาพระราชทรัพย์ 
 แต่ภายหลังรัชสมัยนี้ กัมพูชาอยู่ใต้การปกครองเวียดนาม เวียดนามได้
ท�าการปฏิรูปโครงสร้างสังคมมากมาย ที่เห็นเด่นชัดก็คือบังคับให้ข้าราชการแต่ง
ตัวเป็นเวียดนาม และแต่งต้ัง พระองค์มี (ค.ศ.1834-1841) เป็นกษัตริย์โดยขนาน
นามพระนางในภาษาเวียดนามว่า "ยากุ๋นภู" ในพระราชพิธีอภิเษกก็ให้ข้าราชการ 
เชื้อพระวงศ์แต่งตัวในชุดเวียดนาม นอกจากนี้ ยังได้ท�าลายวัดทางพุทธศาสนา รื้อ
โบสถ์ท่ีสร้างด้วยไม้มาท�า เป็นส�านักงานเวียดนาม พระวิหารพุทธศาสนาเปล่ียนมา
เป็นพระวิหารอุงเชือง ซึ่งเป็นชื่อของข้าหลวงเวียดนามที่มาประจาการในพนมเปญ 
เอกสารบันทึกของตาเมี๊ยส (Ta Mas’s Memoir) ได้ให้ข้อมูลอย่างส�าคัญเกี่ยวกับ
ความโหดร้ายของเวียดนามที่ใช้ก�าลังท�าลายพุทธศาสนา เช่น เผาโบสถ์วิหาร ท�าลาย
พระสงฆ์ เอาพระพุทธปฏิมาทางประวัติศาสตร์ที่ท�าโดยทอง ส�าริด เงินเป็นต้นบังคับ
พุทธศาสนิกชนกัมพูชาให้เปลี่ยนนับถือจากพุทธศาสนามาเป็นศาสนาของเวียดนาม
ท�าให้ประชาชนต้องลุกขึ้นต่อต้านอย่างรุนแรง สถานภาพพุทธศาสนาในช่วงนี้ไม่
คอยดีนักถูกปิดกั้นเสรีภาพทางการเผยแผ่ อาจพูดในอีกมุมว่าระบบสังคมนิยมพุทธ
ศาสนาถูกท�าลายจนสิ้นเชิง จากการส�ารวจพระราชพงศาวดารในปลายยุคอุดงค์พบว่า
พุทธศาสนาได้ฟื้นฟูอีกคร้ัง มีความเจริญยิ่งกว่ายุคไหนๆ ภายหลังยุคพระนคร กล่าว
คือพระองค์ด้วง (พ.ศ.2384-2402/ค.ศ.1841-1859) เนื่องจากขณะที่ทรงเป็นเชลย
สงครามในประเทศสยาม ทรงได้บวชเรียนหลายพรรษาในกรุงเทพ มีความรู้ แตกฉาน
ในพระไตรปิฎก ทรงมีความเล่ือมใสอย่างยิ่งในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ในผลงาน
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ของมานิจ ชุมซาล (Manich Jumsal) ว่าทรงได้สนทนาธรรมเป็นประจ�ากับสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือทรงยังอยู่ในสมณะเพศเดียวกัน 
 ภายหลังออกผนวช พระองค์ทรงได้เป็นพระมหากษัตริย์กรุงอุดงค์ภายใต้การ
สนับสนุนของพระมหากษัตริย์สยามในรัชกาลที่ 3 ทรงบริหารประเทศชาติด้วยหลักทศ
พิธราชธรรม แนะน�าข้าราชการให้รู ้จักปฏิบัติพระธรรมวินัย ทรงผนวชพระราชบุตร
และพระอนุชาในส�านักพุทธศาสนา ซึ่งมีสังฆราชนิลเตียง และสมเด็จพระสังฆราชป้าน 
(สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุตนิกาย) เป็นผู้ให้การดูแล ทรงจัดตั้งโรงเรียน และพระ
วิหารในพระบรมราชวัง ภายหลังเลิกพระราชกิจ ทรงเสด็จมาสอน
ธรรมวินัยบาลีแก่พระภิกษุสามเณร ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรก
ที่ท�าการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ และแต่งตั้งคณะ
สงฆ์ตามล�าดับสายการปกครอง รัชสมัยของสมเด็จพระองค์ด้วง นับ
ได้ว่าพุทธศาสนาเจริญมากที่สุด ประเทศสงบสุขปราศจากสงคราม 
ท�าให้พระองค์มีโอกาสในการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศ การ
ให้บริการแก่ประชาชน นับเป็นยุคทองของพุทธศาสนาอีกครั้ง ขณะ
เดียวกัน ในระหว่างช่วงนี้ชาวตะวันตกเร่ิมมีบทบาททางการเมือง
ภาคเอเชียอาคเนย์ ซ่ึงท�าให้พระองค์ต้องพึ่งพาอ�านาจชาวตะวันตก 
ที่ส�าคัญคือฝรั่งเศสมาคานอ�านาจประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย 
และเวียดนาม
 ไทยและเวียดนามมีบทบาทในกัมพูชามากท่ีสุดภายหลังยุคพระนคร ไม่
ว่าทางการเมือง หรือวัฒนธรรม แม้กระท่ังในราชส�านัก ซึ่งท�าให้ผู ้น�าของประเทศ
ต้องหาที่พึ่งใหม่ นั่นหมายถึงว่ากัมพูชาต้องหันไปหามหาอ�า นาจอย่างฝรั่งเศส ดัง
นั้นพระองค์จึงสร้างสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส แต่การสร้างความสมพันธ์ไมตรีระหว่าง
ประเทศนี้ต้องยุติชะหงักเมื่อสมเด็จพระองค์ด้วงทรงสวรรคต แต่อย่างไรก็ตาม น่ันไม่
ได้หมายความว่า กัมพูชาหมดที่พึ่ง พระราชบุตรพระองค์นามสมเด็จพระองค์นโรดม 
(ค.ศ.2438-2477/ค.ศ.1859-1904) ได้สืบสานความสมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศสต่อ จน
ท้ายที่สุด กัมพูชาต้องตกอยู่ใต้อาณานิคมฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1863

ลาวยุครัฐจารีต: หลังจากพระเจ้าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ ค.ศ.1353-1373) ผู้ก่อ
ร้างสร้างอนาจักรลาวยุคบุกเบิก จนมีพระมหากษัตริย์สืบมาหลายพระองค์กระทั่ง
พระเจ้าไชยเชฏฐาธิราช ซ่ึงพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ชาวลาวให้การเคารพเป็นอย่างมาก 
แม้ภายหลังล้านช้างแตกออกเป็น 3 อาณาจักรคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง 

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์
ผู้มีบทบาทส�าคัญต่ออาณาจักร
ล้านช้าง
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อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างจ�าปาศักด์ิ กระท่ังตกสู่ยุคตก
เป็นเมืองขึ้นของสยามจนถึงปี พ.ศ.2436 สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงให้แก่
ฝรั่งเศสหลังจากปกครองอาณาจักรแห่งนี้มา 114 ปี อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง 
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้างจ�าปาศักดิ์ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่
กัน และเพ่ือชิงความเป็นใหญ่ต่างก็ขอสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น สยาม 
พม่า เพื่อขอก�าลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกัน ในลักษณะนี้ในท่ีสุด อาณาจักรลาว 
ทั้ง 3 แห่งนี้จะตกเป็นเมืองข้ึนของอาณาจักรสยามปี พ.ศ.2321 

ลาวยุคการเริ่มเข้ามาของตะวันตก: ยุคนี้ เปิดรับอารยธรรมใหม่เริ่มมีการเข้ามา
ของชาติตะวันตก ชาวตะวันตกชาติแรกที่มาถึงอาณาจักรของลาวคือพ่อค้าชาวฮอลันดา 
นายแกริต ฟาน วูสทอฟ (Geritt Van Wuysthoff) ที่ท�างานในบริษัทดัตช์อีสต์ อินเดีย 
เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีเป็นชาติแรกปี พ.ศ.2184 ซ่ึงบันทึกจดหมายเหตุ ท�าให้
ทราบความเป็นมาของราชอาณาจักรล้านช้าง แต่ท่านก็อยู่ไม่ถึงเดือน ตามมาด้วย 
จิวานนี่-มาเรีย เลอเรีย (Giovanni-Maria Leria) นักบวชนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียน 
ซึ่งอยู่ในประเทศลาวสมัยน้ัน ถึง 5 ปีท่านเรียนภาษาลาวแม้ชาวลาวจะไม่เคยได้รับ
อนุญาตให้เข้ารีตเลย ท่านเลอเรียบรรยายถึงพระราชวังอันใหญ่โตและหรูหราว่า "กิน
อาณาเขตกว้างขวางและใหญ่โตมโหฬารเสียจนคนต้องเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเมือง" ท้ัง
สองท่านจากยุโรปมาถึงลาวปี ค.ศ.1640 ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน ท่านแรกเน้นมาเปิด
โอกาสทางการค้า ขณะที่ท่านหลังเน้นเผยแผ่ศาสนาเป็นหลัก แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะ
ความมั่งค่ังและความเลื่อมใสอยู่ในพระสงฆ์ทางพุทธศาสนา เวียงจันทน์สมัยนั้นเป็น
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาและมีพระสงฆ์ทั้งจากพม่าและกัมพูชาด้วย ฟานวูสทอฟตั้ง
ข้อสังเกตว่า "(พระสงฆ์) มีจ�าวนมากกว่า ทหารในกองทัพของจักรพรรศดิแห่งเยอรมัน
เสียอีก" เลเรียโกรธมากที่พระสงฆ์ไม่สนใจคริสต์ศาสนาอย่างจริงจัง แต่เขาเห็นว่า โดย
ทั่วไปแล้วชาวลาว "มีจิตใจดี คบง่าย ใจกว้างท่ีจะรับฟังเหตุผลและเป็นคนที่น่านับถือ" 
เหตุการณ์นี้เป็นช่วงต้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาและไม่มีชาวต่างประเทศตะวัน
ตกเดินทางมาอีกตลอดช่วงเวลาอีกเกือบ 50 ปี หลังพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช
สวรรคตแล้ว  

 พุทธศาสนาในลาวยุครัฐจารีต: ยุครัฐจารีตของลาว พุทธศาสนามีความเจริญ
รุ่งเรืองมาก พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงสร้างวัด เช่น พระธาตุหลวง (พระธาตุ
เจดีย์โลกจุฬามณี) และสร้างวัดหอพระแก้วขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต เมื่อ
ส้ินรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมา
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หลายรัชกาล ที่เจริญสูงสุดในรัชกาลพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชถือว่าเป็นยุคทองแห่ง
อาณาจักรล้านช้าง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและเป็นที่
นับถือของประชาชน บ้านเมืองสงบสุขพระองค์ครองราชย์อยู่ 51 ปี สมัยภายหลังแม้
เหตุบ้านการเมืองจะผัดเปลี่ยนข้ึนมาปกครองประเทศ 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�ารงชีวิตประจ�าวัน และเป็นเครื่องวัดคุณสมบัติของคนในสังคม 
(กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2000:272)
 ในยุคจารีต มีการสนับสนุนการสร้างวัดวาอารามส�าคัญมากมาย 
และยังสร้างวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่น�า
มาจากเชียงใหม่ สมัยน้ีมีการเจริญสัมพันธวไมตร ระหว่างลาวและ
สยามเพื่อร่วมกันป้องกันการโจมตีจากพม่าแห่งตองอู ในด้านโครงสร้าง
ของอาณาจักร: พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงค�ามาอยู่
ท่ีเวียงจันทน์ ด้านศิลปะกรรม ด้วยการสร้างสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนาเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต และพระแซกค�า (พระพุทธ
สิหิงค์ หรือพระสิงค์) ไว้ท่ีเวียงจันทน์ เรียกว่าเวียงจันทน์ล้านช้าง 
ส่วนพระบางประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงทอง (หลวงพระบางมาจนถึงปัจจุบัน) บาง
ครั้งเรียกช่ือว่าล้านช้างหลวงพระบาง และสร้างวัดเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
ข้ึนเป็นพิเศษ ในก�าแพงเมืองมีวัดอยู่ประมาณ 120 วัด สร้างพระธาตุหลวงซึ่งถือเป็น
สถาปัตยกรรมชิ้นยอดเยี่ยมของลาวและเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจชาวลาวปี พ.ศ.2109 ซ่ึง
ต่อมาพวกปล้นจากยูนานท�าลายเสียหายไปมาก นอกจากพระองค์ทรงสร้างพระธาตุ
อื่นๆ สมัยของพระองค์ยังสร้างพระพุทธรูปส�าคัญๆ อีกมากมาย เช่น พระเจ้าองค์ตื้อที่
เวียงจันทน์ พระเจ้าองค์ต้ือท่ีอ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระเสริม พระสุก พระ
ใส พระอินทร์แปลง พระองค์แสน ทรงสร้างวัดพระธาตุ ที่จังหวัดหนองคาย และพระ
ธาตุที่จมน�้าโขงอยู่ พระธาตุบังพวน อ�าเภอเมืองหนองคาย สร้างวัดศรีเมือง จังหวัด
หนองคาย และพระประธานในโบสถ์ นามว่า พระไชยเชษฐา พระศรีโคตรบูรที่แขวง 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระ
เจ้าอะนุวงสูงเกือบ 15 เมตร 
ประทับยืนตระหง่านที่สวน
สาธารณะใหญ่ริมแม่น�้าโขงนคร
เวียงจันทน์หันพระพักรต์มายัง
ประเทศไทย ยุครัฐจารีตลาว
ก่อนถึงยุคอาณานิคมฝร่ังเศส
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ค�าม่วน พระธาตุอิรังท่ีแขวงสุวรรณเขต (สุวรรณเขต) พระธาตุศรีสองรักอ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย และทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมเป็นต้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเป็น
พี่เป็นน้องกันของสองอาณาจักรในด้านวรรณกรรมสมัยน้ีมีการแต่งวรรณกรรมขึ้น
หลายเรื่อง เช่น สังสินชัย การเกต พระลักพระราม เป็นต้น 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประคับประคองน�าราชอาณาจักรล้านช้างผ่าน
พ้นภัยการเป็นเมืองขึ้นของพม่าไปตลอดรัชสมัยของพระองค์ แม้ว่าในขณะน้ัน
อาณาจักรล้านนา (เสียแก่พม่าปี พ.ศ.2101) และอาณาจักรศรีอยุธยา (เสียแก่พม่า
ปี พ.ศ.2107) ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้ว แต่หลังจากพระองค์สวรรคตปี พ.ศ.
2114 พอมาถึงปี พ.ศ.2117-2118 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีลาวและรับ
ชัยชนะ ทรงน�าโอรสองค์เดียวของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซ่ึงประสูติปีที่สวรรคตไว้
เป็นประกันท่ีหงสาวดีด้วย ต่อจากน้ัน มาหลายปีแผ่นดินลาวก็วุ ่นวายด้วยเรื่องราช
สมบัติ จนปี พ.ศ.2134 พระเถระเจ้าอาวาสวัดต่างๆ จึงประชุมกันลงมติให้ส่งทูตไป
เชิญเจ้าชายหน่อแก้วโกเมนซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ประเทศพม่ากลับมาครองราชย์ และ
ในเวลาน้ันพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตลง พม่าเริ่มอ่อนแอลงและเจ้าหน่อแก้วโกเมนขึ้น
ครองราชย์สมบัติปี พ.ศ.2134  ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าต่อไป ต่อมาลาวเข้า
สู่ยุค 3 อาณาจักร และตกเป็นเมืองขึ้นของสยามสมัยพระเจ้าตากสิน และกษัตริย์
ต้นรัตนโกสินทร์ สมัยนี้มีเจ้าอนุวงศ์ผู้เป็นมหาราชของลาว จนกระทั่งตกอยู่ภายใต้
อาณานิคมของฝรั่งเศสและรับเอกราชในท่ีสุด

สยามยุครัฐจารีตสมัยล่าอาณานิคม: แม้เจ้าอาณานิคมจะพยายามเข้ายึดไทย
เหมือนกับดินแดนใกล้เคียงแต่กลับไม่เป็นผล ในอาณาจักรอยุธยา–ธนบุรี–รัตนโกสินทร์ 
ในทางภาคกลางประเทศไทยปัจจุบันมีอาณาจักรอยุธยาของชนชาติไทย ในลุ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาในช่วงปี พ.ศ.1893-พ.ศ.2310 มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอ�านาจหรือ
ราชธานี อาณาจักรอยุธยาน้ีเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคสุวรรณภูมิ ทั้งยังมีความสัมพันธ์
ทางการค้ากับหลายชาติ จนถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับหลากหลายชาติ เช่น 
จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมท้ังชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส สเปน ดัตช์
(ฮอลันดา) และฝรั่งเศส ซ่ึงในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราช
ถึงรัฐฉานของพม่า อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักร
ขอม และคาบสมุทรมลายูในปัจจุบัน 

 สมัยอยุธยายุคต้นพระเจ้าอู่ทองทรงก่อต้ังอาณาจักรอยุธยาปี พ.ศ.1893 ซ่ึง
ในช่วงแรกน้ันก็มิได้เป็นศูนย์กลางของชาวไทยในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนทั้งปวง 
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แต่ด้วยความเข้มแข็งที่ทวีเพิ่มขึ้นประกอบกับวิธีการทางการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชาวไทยกลุ่มต่างๆ ในที่สุด อยุธยาก็สามารถรวบรวมกลุ่มชาวไทยต่างๆ ให้เข้ามาอยู่
ภายใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นรัฐมหาอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว การเข้าแทรกแซงสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง
ท�าให้อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา
ในที่สุด ยุคต้นอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการ
ปกครอง โดยการรวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การยึดครองมะละกา
ของโปรตุเกสปี พ.ศ.2054 ท�าให้อยุธยาเร่ิมการติดต่อกับชาติตะวัน
ตก สมัยอาณาจักรอยุธยามีการติดต่อกับต่างประเทศอยู่หลายชาติ 
โดยชาวโปรตุเกสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 
16 หลังจากน้ัน  ชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจ�านวน
มากและมีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ ชาวฮอลันดา ชาวฝร่ังเศส ชาวจีน 
และชาวญี่ปุ่น รวมท้ังชาวเปอร์เซีย
 สมัยอยุธยาเป็นสมัยท่ีมีการสร้างความเป็นปึกแผ่นของ
คนไทย มีการสร้างสมมรดกของชาติท่ีส�าคัญในทุกๆ ด้าน ท้ังนี้
นักประวัติศาสตร์แบ่งสมัยอยุธยาออกเป็นสมัยย่อยๆ

1) สมัยการวางรากฐานอ�านาจและเสริมสร้างความมั่นคง 
(พ.ศ.1893–1991) คือ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ถึง
สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ซ่ึงถือเป็น
ช่วงเวลาเริ่มต้น อาณาจักรยังมีขนาดเล็ก การบริหารจึงเป็นการ
พยายามท�าให้อาณาจักรมั่นคงเข้มแข็ง

2) สมัยที่มีอ�านาจทางการเมืองและมีความรุ ่งเรืองทางเศรษฐกิจ (พ.ศ.
1991–2231) คือ สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เป็นช่วงเวลาที่อยุธยามีการปกครองที่มั่นคงเป็นระบบยิ่งข้ึน และมีการ
ติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่างกว้างขวาง ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป แม้ว่าสยามจะ
เสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่ 1 แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ และก็สามารถฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็ว สมัยน้ีมีกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่หลายพระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

3) สมัยเสื่อมอ�านาจ (พ.ศ.2231–2310) คือ จากสมัยสมเด็จพระเพทราชาถึง
สมัยสมเด็จพระท่ีน่ังสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) นับเป็นช่วงเวลาที่อยุธยามี

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ทรงครองราชย์ได ้ 40 ปี 
ยาวนานที่สุดของอาณาจักร
อยุธยา มีพระนามเดิมว่า 
สมเด็จพระราเมศวรทรงพระ
ราชสมภพ พ.ศ.1974 ทรง
ขึ้นครองราชย์ พ.ศ.1991 
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล
ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง 
สรรคต พ.ศ.2031
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความเข้มแข็งน้อยลง เน่ืองจากเกิดกบฏภายในมีการแย่งชิงอ�านาจ
กันหลายครั้ง และถูกข้าศึกโจมตีจนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซ่ึง
เป็นการสิ้นสุดสมัยอยุธยา

 การเข้ามาของตะวันตกยุครัฐจารีต: ต่างชาติทั้งเอเชียและ
ยุโรปแวะเวียนกันเข้ามาค้าขายในอยุธยาหลายรรัชกาล ยุครัฐจารีต
แห่งอยุธยานี้จะเน้นเฉพาะการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ มีชาวต่าง
ชาติเข้ามาค้าขายเป็นจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในครั้งแรก ความสัมพันธ์
กับประเทศตะวันตกเริ่มขึ้นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรตุเกส
เข้ามาค้าขายกับมะละกา และเข้าครอบครองมะละกาปี พ.ศ.2054 
เม่ือทราบว่ามะละกาเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อน จึงส่งทูตมา
แจ้งให้ทราบและขอเจริญไมตรีกับไทย ประจวบเหมาะกับสยามติด
ปัญหาทางเชียงใหม่ ล้านนาอยู่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เห็นเป็น
ประโยชน์ที่จะค้าขายกับชาวโปรตุเกส จึงทรงให้การต้อนรับทูต
โปรตุเกสอย่างดี และมีการท�าสนธิสัญญาฉบับแรกกับประเทศตะวัน
ตกปี พ.ศ.2059 หลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสิ้นพระชนม์
ปี พ.ศ.2158 ก่อนหน้านี้โปรตุเกสเข้ามา ต่อมามีชาวตะวันตก และ
ชาวเอเชียท่ีเข้ามาค้าขายในราชอาณาจักรอยุธยามากขึ้นเร่ือยๆ เช่น 
สเปน ฮอลันดา อังกฤษ เดนมาร์ก และฝรั่งเศสตามล�าดับ นอกจาก
นั้นยังมีชาวเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น อาหรับ อินเดีย และเปอร์เซีย สมัย
พระเจ้าทรงธรรมมีการเปิดการค้ากับญี่ปุ่น กระท่ังมี ยามาดะ นา
งามาซา (Yamada Nagamasa) เข้ามารับราชการในราชส�านักท่ี
อยุธยา ช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีทางการทูตและการค้าระหว่างไทย
กับญี่ปุ่นให้ด�าเนินด้วยดีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักิ์เป็นออกญา 
เสนาภิมุขเป็นหัวหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นและเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น 

แม้ในประเทศไทย การเข้ามาของประเทศตะวันตกในอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาเร่ิมต้ังแต่โปรตุเกสสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (โอรส

ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) มีทหารอาสาชาวโปรตุเกส ทหารญี่ปุ่นในกองทัพไทย 
นอกจากสเปนส่งทูตจากมะนิลามาท�าหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้า ผู้แทน
ดัตช์เข้าเฝ้าปี พ.ศ.2147 สมัยพระนเรศวรมหาราช ยุคพระเจ้าทรงธรรมมีพระราชสาส์น
จากอังกฤษเพื่อขอได้รับการสนับสนุนให้ชาวอังกฤษได้รับความสะดวกในการค้าขาย 

พระเจ้าทรงธรรมพระมหา
กษัตริย์พระองค์ที่ 21 แห่งกรุง
ศรีอยุธยา และเป็นพระองค์
ท่ี 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัย 
พระนามเดิมของพระองค์
ว่า "ศรีสิงห์" บวชจนได้เป็น
พระราชาคณะที่ "พระพิมล
ธรรม" เสด็จปราบดาภิเษก
ขึ้นครองราชสมบัติ ทรงเป็น
นักปราชญ์ในพุทธศาสนา 
ทรงประพฤติราชธรรมอย่าง
มั่นคง มุ่งส่งเสริมท�านุบ�ารุง
ศาสนาพุทธในด้านต่างๆ 
เช่น โปรดเกล้าฯ ให้คัดลอก
พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับ
สมบูรณ์เป็นจ�านวนมาก ทรง
ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่ง
มหาชาติค�าหลวงถวาย โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างมณฑปครอบ
รอบพระพุทธบาท สระบุรีจึง
มีความส�าคัญ เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวางของพุทธศาสนิกชน
ตั้งแต่นั้นมาตราบถึงปัจจุบัน  
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เมื่อมีหลายชาติมาค้าขายก่อให้เกิดการปะทะกันน�าไปสู่ความขัดแย้ง
จนถึงกับรบกันปี 2160-2162 เรือฮอลันดาถูกพวกโปรตุเกสยึดด้วย
ไม่พอใจว่าได้สิทธิการค้าเหนือตนเอง และเรืออังกฤษ 2 ล�ารบกับ
เรือฮอลันดา 3 ล�า ในอ่าวปัตตานี 

ตามด้วยตัวแทนจากบริษัทฮอลันดาและอังกฤษปี พ.ศ.2151 
และ พ.ศ.2155 เปิดสัมพันธ์การค้ากับสยาม อังกฤษไม่สามารถแข่ง
กับพวกฮอลันดาจึงปิดโรงงานที่อยุธยาปี พ.ศ.2165 และท�าการ
ค้าขายกับพวกญี่ปุ ่นสมัยโชกุนโตกูกาวะ ซ่ึงลี้ภัยเนื่องจากนับถือ
ศาสนาคริสต์จ�านวนหลายร้อยคนกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 พ่อค้า
ฮอลันดายังคงค้าขายท่ีเมืองท่าของสยาม ระยะหนึ่ง แม้การค้าจะ
หยุดชะงักไประหว่างปี พ.ศ.2213-2223 และพ.ศ.2223-2233 เม่ือ
พระเจ้าปราสาททองครองราชย์ 

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.2199–
2231 ) แม้ก่อนหน้านี้จะมีความสัมพันธ์ดีกับประเทศต่างๆ แต่เม่ือ
เกิดข้อพิพาทกับอังกฤษถึงกับประกาศสงคราม จึงขาดไมตรีไปช่วง
หนึ่งเป็นช่องว่างให้เกิดผู้มาใหม่คือฝรั่งเศส ชาติตะวันตกเข้ามาล่า
อาณานิคมในแถบเอเชีย อาณาจักรต่างๆ ตกเป็นเมืองขึ้นโดยมาก 
เป้าหมายของฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งคณะบาทหลวงมา
เผยแผ่คริสต์ศาสนาในเวียดนามและกรุงศรีอยุธยา มีการเจริญสัน
ทวไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 หลาย
ครั้ง แต่สยามรอดพ้นมา สมัยพระเพทราชา ต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
พระองค์ต่อต้านอิทธิพลของต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา

 พระองค์ยังทรงกลัวเกรงต่อพวกฮอลันดาท่ีพยายามผูกขาดการค้าของสยาม
ท�าให้บริษัทอังกฤษเข้ามาเป็นคู่แข่งปี พ.ศ.2204 ในท่ีสุดฮอลันดาปิดล้อมทางทะเล
ปี พ.ศ.2207 น�าไปสู่การท�าสัญญาให้ไทยยอมให้ฮอลันดาผูกขาดการค้าสยามกับ
จีนและญี่ปุ ่น สมเด็จพระนารายณ์ทรงพยายามให้พวกถูกเนรเทศหลายชาติหลาย
ภาษามาจากมักกะสัน (เมืองท่าท่ีพวกฮอลันดายึดปี พ.ศ.2210 ในที่สุดก็ทรงหันไป
ขอความช่วยเหลือจากพวกฝรั่งเศสท่ีมาตั้งคณะทดลองสอนศาสนาและมาท�าการค้า
กับอยุธยาระหว่าง พ.ศ.2203-2213 คณะสอนศาสนาจากฝรั่งเศสเดินทางมาอยุธยา
ปี พ.ศ.2205 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระนารายณ์ เพราะพระองค์

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
มีนักปราชญ์ ราชบัณฑิต และ
พระมหาเถรานุเถระผู้แตกฉาน
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและทรง
วิทยาคุณ พระองค์ทรงฝักใฝ่
ในทางพระธรรมและข้อวัตร
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา ทรง
วิสาสะกับพระเถรานุเถระทั้ง
หลายเหล่านั้นอยู่เนืองๆ ดัง
จะเห็นได้จากพระราชปุจฉา
หลายเรื่องที่เกิดขึ้นในรัชกาล
ของพระองค์ ความหนักแน่น
ทางพุทธศาสนาของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชเห็นได้ชัด
เมื่อมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์
มายังสยามประเทศ
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ต้องการหาตัวถ่วงดุลอ�านาจของพวกฮอลันดา หลังจากนั้นปี พ.ศ.2207 บริษัทเฟรนช์ 
อิสต์อินเดีย (French East India Company) เปิดด�าเนินการ ทั้งสองจึงมีสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างรัฐ โดยสยามเดินทางไปฝรั่งเศสเกิดอับปางนอกฝั่งเกาะมาดากั
สคาร์ และตัวแทนของบริษัทฝรั่งเศสมาเยือนอยุธยาเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2223 จนปี 
พ.ศ.2225 คณะทูตไทยท่ีมีฝรั่งเศสเป็นผู้น�าไปถึงปารีส และชาวกรีก ชื่อ คอนสแตน
ติน ฟอลคอน ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระนารายณ์ให้เป็นล่ามและดูแลการค้าต่าง
ประเทศ จึงเป็นคนส�าคัญเจรจาต่อรองกับอาคันตุกะชาวต่างชาติ และมอบหมายให้ 
บาร์ นาปี้ และไว้ท์ สหายชาวอังกฤษของเขาเป็นผู้ควบคุมเมืองท่ามะริด (Mergui)
ปี พ.ศ.2228-2229 รวมท้ังเป็นผู้ติดต่อกับตัวแทนพระคริสต์นิกายเยซูอิด (Jesuit) 
จากราชส�านักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ท�าให้ต่อมาจึงเปลี่ยนศาสนาเป็นโรมันคาทอลิก 
และเขาถูกก�าจัดจากฝ่ายท่ีสงสัย ไปพร้อมกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนารายณ์ 
 สยามระแวงต่อชาวตะวันตกยุโรปเป็นเวลากว่า 150 ปี กระทั่งเปิดรับติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติอีกครั้ง แม้พวกฮอลันดากลับเข้ามาค้าขายที่อยุธยาก็ไม่เป็นผล
มากนัก และผู้แทนเผยแผ่ศาสนาปารีสก็ด�าเนินการต่อไปอย่างไม่ได้ผล หลังจากนั้น 
ตะวันตกก็ค่อยลดบทบาทลง เริ่มต้นใหม่ในคร้ังรัตนโกสินทร์ สมัย ร.3 ร.4 และ ร.5 
ตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งข้ึนคือ อังกฤษ อเมริกา เยอรมันนี และฝร่ังเศส ซ่ึง
ประเทศหลังสยามเสียดินแดนให้หลายคร้ัง 

ลักษณะของรัฐจารีต
 การปฏิบัติเคร่งในอาณาจักรของตน: ผู้น�ารัฐมีพระราชอ�านาจเต็มที่พร้อม
ทั้งขุนนางที่ปรึกษามีการเคร่งครัดในราชประเพณี และการประดิษฐ์ราชประเพณีขึ้น
ใหม่ตามสมัยนิยม ระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่เกี่ยวกับการปกครองวางแนวทางข้ึนมา 
โดยการน�าของพระมหากษัตริย์และขุนนางท่ีเกี่ยวกับการปกครอง มีการสร้างจารีต
บางอย่างขึ้นมาท่ีเอ้ือต่อการสืบอ�านาจและการป้องกันความขัดแย้งกัน

 การเข้ามาของผู้มาใหม่สู่ยุคแห่งการล่าอาณานิคม: ยุคแห่งรัฐจารีตนี้ เป็นยุค
แห่งการมาของต่างชาติ นับเป็นยุคแห่งนานาชาติที่ตะวันตก และเอเชียร่วมปฏิสัมพันธ์
กันมายิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐจารีตได้เปิดการค้าระหว่างประเทศ ส่วนมากจะเป็นฝ่ายรับ 
คือ ต้อนได้รับการเข้ามาของต่างชาติ ท่ีจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้านการค้าขาย น�าไป
สู่การตั้งรกรากของพ่อค้า การรวมกลุ่ม การสร้างหมู่บ้านชุมชนของตนเอง เช่นใน
อยุธยามีชุมชนของต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทด้านต่างๆ การอยู่ร่วม เฝ้าระวัง การ
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ระวังตัวต่อต่างชาติ บางกลุ่มสามารถรับราชการมีต�าแหน่งสูง เป็นที่ไว้วางพระทัย
ของผู้มีอ�านาจรัฐสูงสุด บางท่านเป็นถึงเจ้าเมือง แต่สุดท้ายก็ถูกไม่วางใจ ถูกต่อต้าน 
จนกระทั่งมีการสังหารเป็นจ�านวนมาก จนกระทั่งการยึดครองเป็นรัฐอารักขาและการ
เป็นเจ้าอาณานิคม

การต่อต้านผ่านรูปแบบต่างๆ: แม้ชาวต่างชาติจะเข้ามาเพื่อค้าขาย แต่ก็สู ้รบ
กันเอง เพ่ือแย้งผลประโยชน์ด้านการค้า ท�าให้คนพื้นถิ่นมีการต่อต้านในรูปแบบต่างๆ 
ในรัฐอยุธยาตอนปลาย เมื่อชาวต่างชาติเริ่มเข้ามามากขึ้น จนสามารถตั้งหมู่บ้านหรือ
ชุมชนของตนเอง กรณีท่ีอยุธายา มีหมู่บ้านโปรตุเกส ฮอลันดา ญี่ปุ ่น ยุคแห่งความ
เฟื่องฟูขีดสุด จนชาวต่างชาติมีอ�านาจในทางการเมือง น�าไปสู่การต่อต้านต่างชาติ 
โดยกลุ่มผู้ที่ไม่พอใจ พระเพทราชา และออกหลวงสรศักดิ์ (ภายหลังเป็นพระเจ้าเสือ) 
พระองค์มีความไม่พอใจ พร้อมทั้งขุนนางและพระสงฆ์ ชาวบ้านสามัญชน ยึดอ�านาจ
เพื่อขับไล่อิทธิพลของชาวต่างชาติออกไป การต่อต้านรูปแบบนี้ถือว่าใช้อ�านาจสูงสุด
ทางบ้านเมือง คล้ายกับญี่ปุ ่นที่ปิดประเทศไม่ต้อนรับชาวต่างชาติตะวันตกเพราะภัย
จากการแทรกแซงภายใน และการเอาประเทศต่างๆเป็นอาณานิคม 

 ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรด้านการขัดแย้ง: ยุครัฐจารีต ความสัมพันธ์
รัฐเป็นไปในด้านการแสดงความยิ่งใหญ่ด้านพรมแดน แย่งชิงความเป็นใหญ่ ดังจะ
เห็นว่า ระหว่างรัฐต่อรัฐ มีการรบกันแค่ยุคอยุธยามีสงครามกับพม่าบ่อยที่สุด 24 ครั้ง 
สมัยธนบุรี 10 ครั้ง และสมัยรัตนโกสินทร์ 10 ครั้ง รวมท้ังส้ิน 44 คร้ัง อาจท้ังพม่า
และไทยเป็นอาณาจักรใหญ่ในด้านก�าลังผู้คน มีดินแดนในครอบครอง และเป็นเช่น
ผู้น�าด้านพุทธศาสนาเถรวาทเช่นกัน ไทยและพม่าต่างมีนักรบท่ีขึ้นชื่อหลายพระองค์ 
และค่านิยมที่พระมหากษัตริย์จะได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดจากประชาชนในชาติทั้ง
สองล้วนเพราะเร่ืองปรีชาสามารถออกทัพจับศึกมีชัยชนะต่อฝ่ายตรงข้าม  นอกจาก
นี้ ไทยยังมีการรบกับเขมร ซึ่งไทยจะเป็นฝ่ายรุกเป็นส่วนใหญ่ มักถือว่าตนใหญ่กว่า
เขมรซ่ึงด้อยกว่าก�าลังคนและเศรษฐกิจ มีศึกส�าคัญระหว่างสองชาตินี้ปี พ.ศ.1974 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจ้าสามพระยา) เสด็จยกทัพไปล้อมเมืองนครธมนาน
ถึง 7 เดือนจึงตีเมืองปี พ.ศ.2136 สมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพไปตีเขมร และปี พ.ศ.
2174 สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงมีชัยชนะในการปราบปรามเขมรท่ีแข็งเมือง 
นอกจากน้ี อยุธยายังรบกับเชียงใหม่ ล้านนาในต้นอยุธยา และรบกับเพื่อนบ้านใกล้
เคียงกับลาว ในพม่าเองมีการขัดแย้งกันระหว่างพม่ากับมอญ เมื่อมอญโจมตีพม่าและ
ยึดกรุงอังวะ กษัตริย์พม่าพระนามว่าอลองพญา เชื่อว่าพระองค์เองเป็นพระโพธิสัตว์
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บุกบดขยี้มอญ เม่ื่อเมืองพะโคตกเป็นเมืองขึ้นของพระองค์ปี พ.ศ.2299/ค.ศ.1756 
พม่าทางใต้ถูกตีท�าลายเป็นหน้ากลอง และชาวมอญจ�านวนมากอพยพลี้ภัยเข้าไปยัง
อยุธยา และบางส่วนถูกจับเป็นทาส (Bischoff, R., 1995:107) 

การล่าเมืองข้ึนของอาณาจักรท่ีเข้มแข็งกว่า: ผู้ท่ีเข้มแข็งกว่าหากต้องการอาณาจักร
ที่อ่อนแอกว่า จะต้องเอามาไว้ในฐานะประเทศราช กรณี ในตอนปลายรัชกาล ไทย
เขมรมาไว้ในอ�านาจ และขยายอาณาเขตไปยังประเทศลาว ได้เวียงจันทน์และหลวง
พระบาง มาเป็นประเทศราช ในการตีเมืองเวียงจันทน์ปี พ.ศ.2321 สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึกอัญเชิญพระแก้วมรกตเข้ามายังกรุงธนบุรีด้วย พม่าสมัยราชวงศ์ 
ตองอู พระเจ้าบุเรงนองครอบครองอาณาจักรและขยายอาณาจักรออกไป

 การผสมผสานวัฒธรรมใหม่กับท้องถิ่นเดิม: ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม เพราะมีทั้งอารยธรรมอินเดียที่นับถือตั้งแต่บรรพบุรุษผ่านพุทธ
ศาสนาและศาสนาฮินดู อารยธรรมลังกาท่ีเคยเข้ามาแทนที่อารยธรรมเดิมบ้างแต่
ไม่ท้ังหมด จนประดิษฐานมั่นคงในราชอาณาจักรกลายเป็นวัฒนธรรมประจ�ารัฐ แต่
วัฒนธรรมท่ีเข้ามาใหม่ คือ อารยธรรมตะวันตกที่มาพร้อมกับคนผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่
จากประเทศทางตะวันตกนับถือคริสต์ศาสนาช�านาญเรื่องการค้าทางทะเล อารยธรรม 
นื้ถือตนเองว่า เป็นอารยธรรมที่สูงสุดและต้องการน�ามาเผยแผ่ให้แก่คนท้องถิ่นที่
นับถือศาสนาเดิมคือพุทธศาสนา ในดินแดนหมู่เกาะคาบสมุทร ศาสนาอิสลาม ใน
หมู่เกาะฟิลิปปินส์ผู ้คนยังกระจัดกระจายขาดการรวมกันจึงเกิดเป็นการผสมผสาน
วัฒนธรรมใหม่กับท้องถ่ิน ท่ียังไม่กล้าเปิดรับเท่าท่ีควร แม้จะมีอิทธิพลในราชส�านัก 
เพราะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองสูงสุด

 การติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาตินอกอาเซียน: ยุคนี้แม้จะมีต่างชาติเริ่มเข้ามา
แต่ก็ไม่ตระหนักทราบชัดว่า แท้ท่ีจริงชาวต่างชาติเหล่านั้นมาเพื่ออะไร เพราะทั้งหมด
ล้วนมาในรูปแบบการเข้ามาติดต่อค้าขาย อารยธรรมตะวันตกเริ่มเป็นที่รู ้จัก: นอกจาก
การค้าที่ชาวตะวันตกเข้ามา ยังนับศิลปะวิทยาการแบบตะวันตกเข้ามาด้วย เช่น การ
ท�าปืนไฟ การสร้างป้อมต่อต้านปืนไฟ การฝึกทหารตามยุทธวิธีสมัยใหม่ การท�ายาขี้
ผึ้งรักษาแผล ท�าขนมฝอยทอง ขนมฝรั่งจากโปรตุเกส เครื่องยศเจ้าพระยา เครื่องยศ
นายทหาร เครื่องแต่งพระองค์เจ้านายก็เลียนแบบโปรตุเกสโดยเปล่ียนแปลงบางส่วน 
มีการจัดต้ังโรงเรียนแบบตะวันตกเป็นคร้ังแรก การรักษาพยาบาลคนไข้แบบใหม่ การ
สร้างป้อมปราการ การทดน�้าจากทะเลชุบศรส่งน�้ามาสะสมไว้ที่สระแก้ว แล้วแจกจ่าย
ไปตามท่อดิน เพื่อใช้ในพระราชวัง ท่ีลพบุรี แต่อารยธรรมตะวันตกมีขอบเขตจ�ากัด 
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เนื่องจากคนท้องถ่ินแม้แต่ชนช้ันสูง ยังยึดมั่นต่อจารีตประเพณี ไม่เห็นความจ�าเป็น
ที่จะต้องเรียนรู้หรือรับวัฒนธรรมตะวันตกในด้านอื่นๆ เช่น ภาษา การศึกษา การ
แต่งกาย ศาสนา มาใช้ปรับในสังคม แม้บางสมัยจะมีความพยายามปรับเปล่ียนแต่
เมื่อกระแสตะวันตกเข้ามาหลายระลอกเป็นการบีบให้ต้องปรับตัวเองและวางท่าที 
ทั้งนี้เน้นเพื่อความอยู่รอดและเผชิญให้ลุล่วงไป

ลักษณะของพุทธศาสนายุครัฐจารีต
 ยุคนี้ส่ือให้ทราบถึงเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนาแนวจารีตท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ถิ่นผสมผสานกับบริบทของตนเองก่อเกิดเป็นพุทธจารีตที่ก�าเนิด คงอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 

พุทธศาสนาลังกาเปลี่ยนมาเป็นพุทธจารีตนิยม

 การปรับองค์กรพุทธ/สงฆ์เป็นแนวพุทธจารีตปฏิบัติ องค์กรนี้เน้นที่พระ
สงฆ์และชาวพุทธที่เป็นระดับผู้น�าหรือผู ้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง 
อัตลักษณ์ ด้านการปกครองคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
พิธีกรรมอุปสมบทแบบลังวงศ์นับเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงมีอิทธิพล
ในดินแดนน้ี ซ่ึงแต่ครั้งเดิมไม่ค่อยมีหลักฐานปรากฏชัดว่า การบวชเป็นพระต้องท�า
อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ แต่พุทธศาสนาลังกาวงศ์น�าเอาวิธีการอุปสมบทมาใช้เป็น
รุ่นโดยเฉพาะพิธีกรรมอุปสมบทที่นิยมบวชกันยุคสมัยหนึ่ง มักกระท�ากันบนแพในน�้า 
หรือบนเรือ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมาจากศรีลังกาครั้งนั้น มีการเดินทางไปบวชที่ประเทศ
ศรีลังกาในขณะนั้น เมื่อบวชเสร็จแล้ว ก็กลับมาที่ดินแดนแถบน้ีอีกครั้ง เพ่ืออุปสมบท
ให้กุลบุตรที่ประสงค์จะบวชหรือพระบางรูปแม้บวชมาจากพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
เดิมก็สึกบวชใหม่ 
 นอกจากนี้ การบวชแบบลังกาวงศ์น้ียังได้รับการรองรับจากอ�านาจฝ่าย
อาณาจักรบางคร้ังถึงกับมีการขอร้องให้พระสึกหมดเพื่อบวชใหม่เป็นนิกายเดียว เช่น 
สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ โปรดให้พระสงฆ์จากนิกายต่างๆ 6 นิกายต้องสึกก่อนเหมือน
คณะพระสงฆ์ท่ีไปบวชแปลงในลังกามีพระมาแปลงครั้งแรก 245 องค์ พระองค์ให้มี
การอุปสมบทตั้งแต่ปี พ.ศ.2019-22 จึงส�าเร็จท่ัวอาณาจักรหงสาวดีจึงมีแต่พระสงฆ์
จากลังกาวงศ์ โดยมีพระชั้นคณาจารย์ 800 รูป พระอนุจร 14,265 รูป สามเณรรู้ธรรม
ที่อุปสมบทเป็นนาคหลวง 601 รูป ร่วมทั้งส้ิน 25,666 รูป สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์/
พระเจ้าธรรมเจดีย์ปิฎกธร (เสถียร โพธินันทะ:192-193) และสมัยพระเมืองแก้ว มี



254
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การอุปสมบทหมู่คร้ังใหญ่กว่า 1,200 รูป ท�าพิธีติดต่อกันหลายวัน ในสมัยพระเจ้า 
ปะดุง พระองค์ได้รวบเอกภาพของสงฆ์พม่าให้เป็นหนึ่งเดียวหลังได้ตั้งสินอธิกรณ์เร่ือง
การห่มจีวรของพระสงฆ์พม่าให้เรียบร้อย พระองค์ทรงปรับองค์กรคณะสงฆ์พม่าใหม่
โดยทรงแต่งตั้งสภาสุธรรม สะยะดอ (Thudhamma Sayadaws) และนิกายสุธรรม
นี้ส่งต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน คณะของพระภิกษุ 8 รูป เรียงกว่าสังฆราช บรรดาภิกษุ
ที่เป็นผู้น�าคณะสงฆ์พระสังฆราช เรียกว่า มหาสังฆราช สมัยปฏิรูปคร้ังแรกนี้ ช่ือว่า 
พระมหาสังฆราชญาณภิวังสะทั้งหมดมีหน้าท่ีปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของ
คณะสงฆ์ในพระราชอาณาจักร ด้วยผลแห่งการท�างานของคณะสงฆ์ดังกล่าว องค์กร
สงฆ์มีความเจริญรุ่งเรือง และวิชาการงานด้านพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองรัชสมัยของ 
พระเจ้าบูโดพญา/พระเจ้าปะดุง (Bischoff, R., 1995:110-111) 

 การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของพุทธศาสนาผ่านอธิกรณ์ 
แม้ศาสนาใหม่แห่งลังกาวงศ์จะเป็นที่นิยมในอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน แต่
สถานการณ์พุทธศาสนาในอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ก็มีเร่ืองภายในท่ีจะต้องจัดต้องช�าระ 
และเกิดข้อพิพาทกัน โดยเฉพาะในพม่า สยาม และอินโดจีน พุทธศาสนาลังกาวงศ์
ภายหลังประดิษฐานในดินแดนอาเซียนมาระยะหนึ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งน�า
ไปสู่การเกิดข้ึนมีนิกาย ส�านัก คณะต่างๆ ในพม่า คัมภีร์ศาสนวงศ์กล่าวถึงอธิกรณ์
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ภิกษุจากตองอูวิวาทะกันเร่ืองการฉันน�้าจากลูกตาล ซ่ึงเป็นน�้า
หมักดองเป็นสุรเมรัย มีพระเถระท่ีช่วยระงับอธิกรณ์ตัดสินว่าสามารถดื่มได้ถ้าเก็บ
ใหม่ๆ อยู่ และอีกเรื่องท่ีใช้เวลาตัดสินยาวนาน ด้วยเร่ืองการวิวาทะเรื่องการห่มผ้า
นิกายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนั้น ศาสนาแบบ
เดิมถูกลดบทบาทลงและท�าให้ต้องโอนอ่อนผ่อนไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความ
คิดใหม่ มีการปรับตัวภายในศาสนาเพ่ือธ�ารงคุณค่าเดิมไว้หรือไม่ศาสนาปิดตัวเอง 
หรือพยายามไปหาความจริงแท้เดิมที่เคยเป็น เช่นองค์กรทางคณะสงฆ์ในอาเซียน
ท่ีรับอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ มีการเปรียบเทียบปรับเปลี่ยนมีการแยกนิกาย
กันภายในคณะสงฆ์เดียวกันท่ีปรากฏชัด ในพม่าตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23 และ
ตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 24 คณะสงฆ์เกิดความยุ่งยากแก่วงการพุทธศาสนาในพม่า
เร่ืองการห่มผ้าอย่างรุนแรงตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 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 ส่วนพระท่ีถือว่าต้องห่มคลุมนั้นก็เห็นว่าวินัยบอกให้ห่มเฉวียง
บ่าก็เวลาท�าความเคารพสงฆ์เท่านั้น ซึ่งแสดงว่านอกจากนั้นต้องห่มคลุมปี พ.ศ.2255 
เร่ืองอธิกรณ์นี้เกิดขึ้นอีกต่อมาอีกราว 20 ปี ประมาณปี พ.ศ.2275 พระราชาจึงทรงตั้ง
ตุลาการขึ้นพิจารณาฟังข้อความจากท้ังสองฝ่ายเพ่ือตัดสินอธิกรณ์ เพราะเหตุการณ์
ความยุ่งยากทางการเมืองปี พ.ศ.2283 ท�าให้เรื่องกรณีพิพาทนี้ชะงักไปพร้อมกับ
ปัญหาทางบ้านเมือง (Bischoff, R., 1995:109) เมื่อเปล่ียนราชวงศ์ใหม่ ต่อมาเมื่อ
พระเจ้าอลองพญา (Alompra) ทรงสะสางปรับปรุงบ้านเมืองให้สงบสุขแล้ว จึงเริ่ม
สานงานต่อ แม้แต่คนในราชส�านักต้องรักษาอุโบสถ พระองค์ก็ทรงพยายามบ�าเพ็ญตน
ให้เสมือนพระเจ้าอโศกมหาราชจนคนทั้งหลายเข้าใจกันว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์
องค์หนึ่ง ส�าหรับปัญหาเรื่องการห่มผ้านี้ พระองค์ทรงมอบให้พระอาจารย์ของพระองค์
ชื่อพระอตุละ ซึ่งเป็นพวกเอกังสิกะเป็นผู้รับผิดชอบและให้สงฆ์ฟังค�าสั่งสอนของท่าน 
อตุละ แต่พระฝ่ายปารุปนะเก่งๆ หลายองค์ไม่ยอมเชื่อฟังและยังคงยึดมั่นในความ
เห็นเดิม เรื่องน้ียังไม่ทันเสร็จ พระเจ้าอลองพญาก็สวรรคตเสียก่อน ท่านอตุละท่าน
ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไป และก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อหาใดๆ ต่อพวกเอกังสิกะอีก 
ต่อมาพระเจ้าจิงกูจาหรือจิงกูมิน(Sing-gu-sa) ซึ่งทรงสืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้า 
สินพะยูฉินหรือพระเจ้ามังระ (Sin-byu-shin) พระเจ้าช้างเผือก จัดให้มีการโต้วาที
กันระหว่างพระสองพวกน้ี และในท่ีสุดพวกเอกังสิกะเป็นฝ่ายแพ้ แต่นั้นต่อมาพระเจ้า 
จิงกูจา/จิงกูมินจึงทรงประกาศเป็นพระบรมราชโองการให้พระทั้งหลายปฏิบัติตาม
แบบพระฝ่ายปารุปนะคือให้ห่มคลุมท้ังหมด (พระปัญญาสามี, 2506: 172-189)
 สมัยพระเจ้าบูโดพญา/พระเจ้าปู่/พระเจ้าปะดุง (Bodobaya : พ.ศ.2341-
2362) พระองค์ทรงเข้าพระทัยว่า พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอย่างน้อย 
พระองค์ก็สามารถท�าให้เรื่องนี้เป็นระเบียบเรียบร้อย พระเถระฝ่ายปารุปนะรูปหนึ่ง
ชื่อ ญาณาภวังสะ มีอิทธิพลเหนือพระองค์มากในเรื่องนี้ ต่อมา พระองค์ทรงต้ังไว้ใน
ต�าแหน่งพระอาจารย์ประจ�าราชส�านัก ทั้งที่ท่านอตุละยังมีชีวิตอยู่ เบื้องต้นต้ังคณะ
กรรมการข้ึนสอบสวนเรื่องน้ี ซึ่งในท่ีสุดฝ่ายเอกังสิกะยอมรับว่าส่ิงที่ปฏิบัติอยู่นั้นไม่
ได้ท�าตามท่ีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ แต่ท�าตามประเพณีที่ท�าสืบๆ กันมาเท่านั้น พระเจ้า 
บูโดพญาจึงทรงประกาศพระบรมราชโองการให้ปฏิบัติตามแบบพระฝ่ายปารุปนะ สอง
ปีต่อมาท่านอตุละส่งจดหมายไปถวายพระเจ้าบูโดพญา อ้างว่าที่พระฝ่ายเอกังสิกะ 
ปฏิบัติอยู ่นั้นถูกต้องตามคัมภีร์จูลคันถีปาฐะ ซ่ึงพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวก
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เบื้องซ้ายของพระพุทธองค์รจนาไว้แล้ว พระราชาจึงทรงโปรดให้ตั้งกรรมการขึ้น
สอบสวน แล้วมีการอภิปรายและโต้วาทีกัน ปรากฏว่า คัมภีร์ท่ีท่านอตุละอ้างน้ันเป็น
คัมภีร์ที่เพิ่งเขียนขึ้นในลังกาภายหลัง โดยพระเถระรูปหน่ึงชื่อโมคคัลลานะเหมือนกัน 
ตั้งแต่นั้นมา พวกเอกังสิกะก็เส่ือมลงตามล�าดับและหมดไปในที่สุดปี พ.ศ.2327 พระ
ราชาทรงประกาศพระบรมราชโองการให้พระทุกรูปปฏิบัติตามแบบพวกปารุปนะ 
(Bischoff, R., 1995:110) ในสมัยราชวงศ์อลองพญา/คองบองราชวงศ์สุดท้ายของ
พม่านี้ รัชสมัยพระเจ้าปะดุงหรือโบด่อพญา (ร่วมสมัยกับรัชกาลท่ี 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�าแหน่งพระสังฆราชพร้อมคณะเถระผู้ใหญ่จากนิกายต่างๆ 
อีก 8-12 รูป ท่ีเรียกว่า "สะด่อ" (sadaw) ไม่ได้มีโครงสร้างองค์กรท่ีซับซ้อน โดยได้
รับการแต่งต้ังจากพระมหากษัตริย์ ในรัชสมัยพระเจ้ามินดง กษัตริย์พระองค์ส�าคัญ
ในราชวงศ์อลองพญา ต�าแหน่งศาสนไบย/ตาตะนาบายว่างลงถึงกว่า 10 ปี เพราะ
ราชส�านักไม่สามารถตกลงได้ว่าจะเชิญพระเถระผู้ใหญ่รูปใดข้ึนเป็นศาสนไบย/ตาตะ
นาบาย พระเจ้ามินดงมีพระราชด�าริให้พระเถระจากนิกายชเวจินเป็นพระสังฆราช 
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งต้องการให้พระผู้ใหญ่จากนิกายสุธรรมด�ารงต�าแหน่งพระสังฆราช
ต่อ  (เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายหลังสมเด็จพระสังฆราชกรมสมเด็จพระปรมา
นุชิตชิโนรสสิ้นพระชนม์) พระองค์มิทรงแต่งตั้งพระเถระรูปใดเป็นพระสังฆราชจน
กระทั่งสิ้นรัชกาลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาและความขัดแย้งในหมู่สงฆ์ พระภิกษุชั้น
ผู้ใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับและคณะสงฆ์พร้อมใจกันยกให้เป็นผู้น�าสงฆ์ แต่ผู ้น�าฝ่ายสงฆ์
และสถาบันสงฆ์ท่ีเป็นระเบียบแบบแผนเพิ่งจะมีการฟื้นฟูกัน
 ขบวนการนิกายใหม่ภายในรัฐพุทธจารีต ในยุครัฐจารีต มีขบวนการนิกาย
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายในอาณาจักรและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ 
โดยนิกายต่างๆ น้ันเกิดข้ึนจากการเข้ามาของลังกาวงศ์หลายๆ ช่วงเวลาและพัฒนา
เป็นนิกายในอาณาจักรรัฐจารีต ทั้งเหตุด้านการเมือง การปรับปรุงเพ่ือความทันสมัย
เหมาะกับกาลเวลา รวมท้ังการกลับไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมวินัยเดิมแท้ นิกาย
ดังงกล่าวจึงถือก�าเนิดขึ้นใหม่ และศรีลังกาเข้ามารับพุทธศาสนาเพื่อน�าไปฟื้นฟูใน 
ดินแดนของตนเอง 
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 ส�าหรับนิกายย่อยในเถรวาทแต่เป็นภายในแต่ละอาณาจักรจารีตนี้ ในพม่า 
1) มีสุธรรมนิกาย (Thudhamma, Sudhamma Sect): นิกายนี้ต้ังชื่อตาม สุธรรม
ศาลา อันเป็นท่ีประชุมสงฆ์สมัยพระเจ้ามินดงทรงสร้างขึ้น ณ กรุงมัณฑะเลย์ ความ
จริงนิกายนี้ก่อตั้งข้ึนสมัยของพระเจ้าโบดอพยา (Bodawpya) ราว พ.ศ.2300 ถือว่า
พระสังฆราชชินอรหันต์เป็นพระสังฆราชองค์แรก พ.ศ.2327 (1784) พระศาสนเบง 
(Thathanapaing) 2) นิกายชะเวคยิน (Shwegyin Sect): นิกายท่ีเคร่งมากกว่า
นิกายสุธรรม มีการรวมตัวท่ีเข้มแข็ง ผู้น�านิกายเรียกว่า สังฆสมมุติ (Sangha Sam-
muti) เพราะตั้งตามนามพระเถระสายป่าท่านหนึ่งนามว่า ชะเวกิง สะยาดอ หรือ 
ชะเวคยิน (Shwegyin Sayadaw) เป็นลูกศิษย์ของพระพระเถระอกโปสะยาดอ 
(Okbow Sayadaw) พระชะเวคยินเป็นพระมหาเถระที่เมืองสะแคง อีกรูปที่มีบทบาท
มากคือ พระเถระอิงค สยาดอ (Inga Sayadaw) ต่อมา พระเถระท่านนี้ไม่ชอบใจกับ
วัตรปฏิบัติบางอย่างของนิกายสุธรรม จึงแยกมาต้ังนิกายใหม่นามว่า นิกายชะเวยิน/
มหาคณี สมัยพระเจ้ามินดง และสมัยพระเจ้าสีปอ (ธิบอ) มีความพยายามรวบรวมทั้ง
สองนิกายเข้าด้วยกัน แต่ไม่ส�าเร็จ พระสงฆ์นิกายนี้เน้นห้ามการเข้าร่วมชุมนุมทางการ
เมือง 3) นิกายเหง็ดตวิน (Hngeit Twin, Hngettwin Sect)/จุลคณี: นิกายนี้มีชื่อ
เรียกอย่างเป็นทางการว่า จตุภูมิกะ มหาสติปัฏฐานะ เหง็ดตวิน (Chatubhumika 
Mahasatipatthana Hngettwin) เป็นนิกายที่ตั้งขึ้นจากพระสงฆ์นิกายทวาระไปรับ
ลัทธิความเชื่อเรื่องการอยู่ป่าหรือสายป่าจากศรีลังกามาปฏิบัติ จึงแยกตัวออกมา นิยม
ถือสันโดษอยู่ตามป่าเขา ไม่อยู่ประจ�าในบ้านเมือง ไม่ท�าสังฆกรรมร่วมกับนิกายอื่น 
4) นิกายโตนะ (Tona Sect) น้ีเริ่มก่อตั้ง พ.ศ.2296 มีพัฒนาการมาจากเถรวาทเดิม
ไม่เคร่งครัดนัก ส่วนใหญ่เป็นพระบ้านหรือในเมือง การนุ่งห่มใช้สีน�้าตาลแดง เวลา
ออกนอกบ้านยังห่มลดไหล่ บิณฑบาต 3 เวลา 5) นิกายมหาทวาระ (Mahadvara, 
Dvaya Sect): นิกายนี้ก่อต้ังโดย 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) เร่ิมก่อต้ัง พ.ศ.
2297 แม้ไม่แพร่หลาย เคร่งครัดพระธรรมวินัย มีจ�านวนไม่มาก เป็นนิกายใหม่เหมือน 
ธรรมยุติกนิกายของไทย มีพระมหาเถระนามว่า พระอกโปสะยาดอ เป็นผู้น�า 9) นิกาย
เวฬุวัน (Veluvan Sect) แยกออกจากนิกายทวาระ ส่วนการแบ่งอีกประเภทหนึ่ง คือ 
1) มหาคัณฐีนิกาย พวกท่ีประพฤติปฏิบัติตามนิกายเดิมหรือโตนะนิกาย 2) จุลคัณฐี
นิกาย พวกที่สืบสายมาจากพระอกโปสะยะดอ ภายหลังเป็นนิกายย่อยมากมายตาม
สายอาจารย์ของตนเอง
  ส�าหรับเวียดนามมีคณะสงฆ์นิกายหลักใหญ่ๆ อยู่ 2 นิกาย คือ เถรวาท และ
มหายาน คณะสงฆ์จ�านวนหน่ึงแยกตัวออกมาต้ังนิกายใหม่อีก 2 นิกาย คือ นิกาย
ตั่งตังและนิกายยูตังคัดสีรวมท้ังหมดเป็น 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) มีแต่ปัญญาชนเท่าน้ันนับถือ ส�านักงานใหญ่ของคณะสงฆ์เถรวาทต้ังอยู่ท่ีวัด
โฝมินทร์ นครหลวงโฮจิมินห์ 2) นิกายมหายาน (ภาษาเวียดนามว่า เฝิดยาวเฮฝาย
บักต๋อง ด้ายเถื้อ) นิกายหลักเดิมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจและใหญ่มาก มีพระสงฆ์สามเณร
จ�านวนมากเป็นอับดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม 3) พุทธศาสนานิกายเฮฝายยูตังคัด
สี (นิกายแปลง รวมเอา เถรวาท และมหายาน และนิกายเก่าๆ ในอดีต ขึ้นมาเป็น
อีกนิกายหนึ่ง) มีพระสงฆ์สามเณรทั่วทั้งประเทศจ�านวนมาก เน้นเรื่องการฝึกสมาธิ
เป็นหลัก และนับว่าก�าลังเจริญรุ่งเรือง มีผู้นับถือและปฏิบัติมากมาย มีวัดทั่วประเทศ 
เป็นนิกายพัฒนาการใหม่ในพุทธศาสนาในเวียดนามรู้จักจุดดี จุดด้อย และจุดร่วมของ
สองนิกายหลัก แล้วน�ามาเปลี่ยนแปลงท�าให้นิกายที่เกิดขึ้นใหม่น้ี ส�าหรับดินแดนภาย
หลังเป็นอินโดจีน เช่น กัมพูชา ลาว และเวียดนาม พุทธศาสนาในกัมพูชามีการแบ่ง
แยกเป็นคร้ังแรกเม่ือมีการน�าเอาธรรมยุติกนิกายจากสยามเข้ามาปี พ.ศ.2407/ค.ศ.
1864 เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์เช่นเดียวกับท่ีเป็นในสยาม แต่
คณะธรรมยุติกนิกายในกัมพูชามีส่วนน�าความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยมาสู่ชาวกัมพูชาที่
ไม่ใช่เจ้านายและชนชั้นสูง อีกท้ังไม่มีบทบาทในการน�าความทันสมัยมาสู่สังคมกัมพูชา
ดังเช่นที่เป็นในสยาม ขณะที่มหานิกายซึ่งเป็นนิกายด้ังเดิม แม้เคร่งครัดในพระธรรม
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วินัยน้อยกว่ากลับมีบทบาทท่ีโดดเด่นกว่าคณะธรรมยุติกนิกาย มีการจัดต้ังโรงเรียน
บาลีระดับมัธยมขึ้น ณ กรุงพนมเปญปี พ.ศ.2457/ ค.ศ.1914 กระตุ้นให้มีการศึกษา
ศาสนาแบบใหม่ อันน�ามาซึ่งความแตกแยกของคณะมหานิกายปี พ.ศ.2463/ค.ศ.
1920 ระหว่างพระสงฆ์ตามแบบจารีตกับพระสงฆ์หัวสมัยใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
วิทยาศาสตร์ตะวันตก และนิยมการวิพากษ์วิจารณ์ รวมท้ังต้องการให้มีการท�าความ
เข้าใจคัมภีร์ทางศาสนากันใหม่ กลุ่มหัวสมัยใหม่รู้จักกันในภายหลังว่า คณะธรรมกาย
ซ่ึงก้าวข้ึนมามีบทบาทอย่างมากในการต่อต้านฝรั่งเศสร่วมกับปัญญาชนคนกลุ่มใหม่
ของกัมพูชา ส่วนธรรมยุติกนิกายเป็นพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวทรงตั้งขึ้นเมื่อพระองค์ยังทรงผนวชในรัชกาลที่ 3 ต่อมา สมเด็จพระหริรักษ์ 
รามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายไปเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนในประเทศกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้
พระอมรภิรักขิต (เกิด) และพระมหาปาน (Preah Saukonn Pan/Maha Pan) ซ่ึง
เป็นภิกษุชาวกัมพูชาที่เข้ามาบวชในคณะธรรมยุตให้กลับตั้งคณะธรรมยุตที่กัมพูชา 
ต่อมา พระมหาปานเป็นพระสังฆราชฝ่ายธธรรมยุติกนิกายพระองค์แรกของกัมพูชา 
ส�าหรับลาว ก็มีการแบ่งเป็น 2 นิกาย คือ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย ซึ่งได้
รับอิทธิพลจากไทย ท่ีแบ่งเป็นธรรมยุต และมหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย หรือ คณะ
ธรรมยุต เป็นคณะสงฆ์ท่ีพระวชิรญาณเถระทรงต้ังขึ้นเพ่ือฟื้นฟูศาสนาพุทธในสยาม 
พระองค์ได้ทรงน�าประพฤติปฏิบัติข้ึนก่อน ทรงเร่ิมแก้ไขที่พระองค์เองเป็นอันดับ
แรก ต่อมาเมื่อมีบุคคลอ่ืนเห็นชอบและนิยมตาม จึงได้มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอย่าง
พระองค์ขึ้น และมีจ�านวนมากข้ึนเป็นล�าดับ จนเกิดเป็นพระสงฆ์หมู่หนึ่ง หรือนิกาย
หนึ่ง ที่มีชื่อในภายหลังว่า ธรรมยุติกนิกาย หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า "ธรรมยุต" อันมีความ
หมายว่า ผู้ประกอบด้วยธรรมหรือชอบด้วยธรรมหรือยุติตามธรรม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ข้ึน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พระราชบัญญัติฉบับ
นี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.121 มีสาระส�าคัญคือได้ยกสถานะคณะธรรม
ยุติ ให้เป็นนิกายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ส่วนศรีลังกาได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนายุครัฐจารีตของเอเชียนอาคเนย์ 
3 วาระประกอบด้วย สยามวงศ์จากไทยปี พ.ศ.2293 (พ.ศ.2294 นับแบบศรีลังกา
และพม่า) สามเณรผู้ใหญ่ช่ือ สรณังกรทูลขอให้พระเจ้ากิตติราชสิงหะ กษัตริย์ลังกา
ในขณะนั้น ให้ส่งทูตมาขอนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทย (กรุงศรีอยุธยา) ไปฟื้นฟู
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พุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุง
ศรีอยุธยา พระองค์จึงส่งพระสมณทูตไทยจ�านวน 10 รูป น�าโดยพระอุบาลี เดินทาง
มาประเทศลังกา เพื่อบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลังกาถึงสามพัน คน ณ เมือง
แคนดี้ สามเณรสรณังกรซึ่งได้รับการอุปสมบทในครั้งนี้ได้รับการสถาปนาจากกษัตริย์
ลังกาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงได้เกิดคณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์/อุบาลีวงศ์ขึ้นใน
ลังกา ต่อมาพระอุบาลีเถระเกิดอาพาธและมรณภาพในลังกา และเน่ืองด้วยการที่จะ
บวชในสยามวงศ์ได้นั้นต้องเป็นข้าราชการและชนชั้นสูงตามพระราชโองการสมัยนั้น 
จึงท�าให้ภิกษุสงฆ์กลุ่มหน่ึงไม่พอใจแต่ก็ไม่อยากฟืนพระราชอ�านาจในประเทศ จึง
ต้องไปแสวงหารูปแบบการอุปสมบทแบบใหม่เอง ดังนั้นจึงได้เดินทางไปยังประเทศที่
นับถือพุทธศาสนาและมีชื่อเสียงสมัยคือ พม่าแม้แต่เดิมทางคณะจะได้ไปประเทศไทย
ซึ่งคาดว่าจะมีภิกษุสงฆ์จากการปฏิรูปใหญ่สมัยกัลยาณีวงศ์หลงเหลืออยู่ผ่านการบวช
ให้พระสงฆ์ไทยในเมืองพะโค และผ่านพระสงฆ์มอญที่อพยพลี้ภัยเข้ามาประเทศไทย
จากกองทัพพม่าที่บุกยึดอาณาจักรมอญจนแตกสลาย และต่อมาคณะภิกษุสงฆ์จาก
ลังกาเร่ิมเข้าไปยังพม่าเพื่อแสวงหาการบวชพระท่ีบริสุทธ์ิ ประจวบเหมาะกับชื่อเสียง
โด่งดังของพระญาณภิวังสะในด้านการคงแก่เรียนและความเป็นนักปราชญ์ทางด้าน
พุทธศาสนา ท้ัง ไวยากรณ์ภาษาบาลี พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม เรียกได้
ว่า สมัยนั้นพม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาหรือเป็นปราการของพุทธศาสนา 
ในสมัยเดียวกันนั้น ได้มีคณะหนึ่งเดินทางไปขอรับการอุปสมบทในประเทศพม่า ปี 
ค.ศ.1800 พระเจ้าปะดุง (อังกฤษเรียกว่า พระเจ้าโบดอพญา) ครองราชย์ต่อจาก
พระเจ้าจิงกูจาเป็นกษัตริย์ล�าดับที่ 5 แห่งราชวงศ์อลองพญา/คองบอง พระองค์เป็น
พระโอรสองค์ที่ 5 ต้อนรับคณะสงฆ์จากลังกาที่เดินทางมายังกรุงอมรปุระเมืองหลวง
ของอาณาจักรพม่าอย่างยิ่งใหญ่เพื่อมาศึกษาพุทธศาสนาพ�านักอยู่เป็นเวลา 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) เหตุท่ีช่ือว่า อมรปุรนิกายเน่ืองมาจากพระเจ้าปะดุงสถาปนาเมืองหลวง
ของพม่าใน อมรปุร ระหว่างเมือง มัณฑะเลย์และเมืองอังวะ และภิกษุกลุ่มนี้ได้รับ
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การอุปสมบทที่นั้นจึงได้ชื่อตามนั้น อีกกลุ่มหนึ่งรามัญ
นิกายจากมอญ มีคณะกลุ่มหนึ่งเดินทางไปขออุปสมบท
จากคณะสงฆ์เมืองมอญกลับมาตั้งนิกาย "รามัญนิกาย" 
ขึ้น นิกายนี้สถาปนาขึ้นหรือสืบสายมาจากรามัญหรือมอญ
สมัยการปฏิรูปการอุปสมบทครั้งใหญ่โดยพระธรรมเจดีย์
และภิกษุที่อพยพหนีภัยไปยังประเทศไทยจากกษัตริย์ของ
พม่า สมัยประเทศลังกาขาดสมณวงศ์จึงมีผู้ไปบวชที่มอญ 
นิกายนี้เล็กสุดในลังกาชื่อเต็มว่า ศรีลังการามัญนิกายและ
นิกายแยกย่อย ทั้งหมด 30 นิกาย แต่ละนิกายต่างเป็นอิสระ
ต่อกัน มีมหานายกะเป็นหัวหน้าสงฆ์ของแต่ละนิกาย (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ 
°ิตาโน), 2536:312) แต่ทั้ง 2 นิกายคือ นิกายมรัมมะ/อมรปุระ และนิกายรามัญญ
นิกาย/มอญนิกาย สามารถบวชพระโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะแม้ชนชั้นต�่าในศรีลังกา
ก็เป็นพระได้ ส่วนนิกายสยามวงศ์บวชให้เฉพาะตามที่มีพระราชรับสั่งและบวชให้
สามเณรจากชนชั้นสูงเป็นภิกษุเท่านั้น (Bischoff, R., 1995:116) ต่อมาการแตกแยก
นิกายย่อยในลังกาวงศ์เป็น 5 นิกายคือ ส�านักมัลวัตตะ มีวัดบุปผารามเป็นศูนย์กลาง 
เป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์สยามวงศ์ เน้นไปด้านปริยัติ ส�านักอัสคิริ มีวัด 
โปยมลุเป็นศูนย์กลาง เน้นด้านปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสืบสายมาจากพระพรหมโชติ 
พระมณีโชติ พระวิสุทธาจารย์ นิกายแรกและนิกายนี้แตกแยกจนไม่ท�าอุโบสถท�า
สังฆกรรมร่วมกัน ส�านักกัลยาณีสามัคคีธรรม จากท่านพระเบนตละอัตถทัสสี ส�านัก 
โกฏเฏ จากความเห็นไม่ลงรอยในเรื่องการประกอบพิธีอุปสมบท และส�านักวนวาสี 
เน้นการปฏิบัติเคร่งตามพระธรรมวินัย (พระมหาสมเสียม แสนขัติ, 2535:101-110) 
นิกายท่ีได้รับจากเอเชียนอาคเนย์ในลังกาทั้ง 3 น้ี ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

 สมณศักดิ์ วัฒนธรรมและประเพณีเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์: ผู้น�ารัฐผนวช
เป็นระยะสั้นเป็นต้นแบบ กลายเป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์รุ ่นหลังทรงผนวช 
และมีประเพณีบวชเรียนสืบต่อกันมา เช่น พระไตรโลกนาถทรงอุปสมบทและข้าราช
บริพารเข้าได้รับการอุปสมบทเป็นเวลา 8 เดือน พระเจ้าติโลกราชในอาณาจักรล้านนา 
เสด็จออกผนวชเป็นเวลา 7 วัน 
 ส่วนเร่ืองของสมณศักดิ์เกิดข้ึนแรกเร่ิมมี 2 ต�าแหน่ง คือ 1) ต�าแหน่งสวามี 
และ 2) ต�าแหน่งมหาสวามี และสุโขทัยเปลี่ยนแบบการปกครองบ้านเมืองจึงเกิด
ท�าเนียบสมณศักดิ์ขึ้นครั้งแรก มีจารึกไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหง ราวปี พ.ศ.

พิธีฮดสรงพระสงฆ์ในลาว ภาพจากยุค
อาณานิคมฝรั่งเศส
ที่มา ยุคนธร, 2557:9
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1835 ว่า "พระนครสุโขทัย มีสังฆราช มีปู่ครู มีมหาเถร มีเถร" ตามต�านานคณะ
สงฆ์ พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้อธิบายถึงต�าแหน่งสมเด็จพระ
สังฆราชไว้ตอนหนึ่งว่า "สังฆราชเห็นจะเป็นสังฆนายกชั้นสูงสุด ต�าแหน่งปู่ครู ตรง
กับค�าที่เราเรียกว่า พระครูในทุกวันน้ี เป็นต�าแหน่งสังฆนายกรองลงมาจากสังฆราช 
สันนิษฐานว่าเอาอย่างมาจากยศพราหมณ์ ซึ่งมีต�าแหน่งพระราชครู พระครูผู้สอน
แบบประเพณี แต่พระมหาเถระและเถระที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกนั้น เห็นจะมีความ
หมายว่า พระภิกษุท่ีมีพรรษาอายุและทรงคุณธรรมในทางพระศาสนาเป็นมหาเถระ
และเถระตามวินัยบัญญัติ มิได้เป็นสมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง" และในตอน
หนึ่งทรงนิพนธ์ไว้ว่า "ในประเทศสยาม เม่ือพระนครสุโขทัยเป็นราชธานีเห็นจะมี
สังฆราชมากกว่าองค์เดียว ด้วยวิธีการปกครองราชอาณาจักรในครั้งนั้น หัวเมืองใหญ่
ที่ห่างไกลราชธานีเป็นเมืองประเทศราช แม้เมืองใกล้ราชธานี ที่เป็นเมืองใหญ่ ก็ต้ัง
เจ้านายออกไปปกครองอย่างท�านองประเทศราช เมืองใหญ่เมืองหนึ่งน่าจะมีสังฆราช
องค์หนึ่งเป็นสังฆนายกในเมืองน้ัน" ประกอบด้วย ต�าแหน่ง ครูบา เถระ มหาเถระ 
สังฆราช ซึ่งเทียบเท่าต�าแหน่งมหาสวามี และสังฆปรินายกสิทธิ แบบแผนการปกครอง
คณะสงฆ์ของไทย เริ่มจัดวางหลักต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีการพัฒนาเพิ่มเติมใน สมัย
กรุงศรีอยุธยาและต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบ้างเล็ก
น้อยมาตามล�าดับ จนถึงรัชสมัย ร.7 การปกครองคณะสงฆ์ก็ยังจัดโดยมีต�าแหน่ง
เปรียบเทียบ สกลสังฆปรินายก ได้แก่สมเด็จพระสังฆราช มหาสังฆนายก-เจ้าคณะ
ใหญ่ สังฆนายก-เจ้าคณะรอง มหาสังฆปาโมกข์-เจ้าคณะมณฑล สังฆปาโมกข์-เจ้า
คณะจังหวัดท่ีเป็นพระราชาคณะ สังฆวาห-เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระครู สมัย ร. 6 
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเปลี่ยนค�าน�าพระนามพระบรมราชวงค์ช้ันพระองค์
เจ้า ผู้ด�ารงสมณศักดิ์ในต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นใหม่ว่า สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้าทรงเศวตฉัตร 5 ช้ัน พระราชวงค์ช้ันรองลงมาเท่าที่ปรากฏ มีชั้นหม่อมเจ้า ผู้ได้
รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีค�าน�าหน้า พระนามว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
ทรงฉัตร 5 ช้ัน 
 ขณะท่ีต�าแหน่งสงฆ์/สมณศักด์ิตามแบบของอาณาจักรล้านช้าง (ลาวจารีต) 
แบ่งออกเป็น 10 ต�าแหน่งชั้นกล่าวคือ 1) ชั้น สาเร็จ (แบ่งแห่งเรียก สมเด็จ) 2) 
ชั้น ชา (ปรีชา) 3) ช้ัน คู (ครู) 4) ช้ัน ราชคู (ส�าหรับครูบาอาจารย์สอนลูกเจ้านาย) 
5) ชั้น เจ้าหัวคูฝ่าย 6) ช้ัน เจ้าหัวคูค้าน 7) ชั้น เจ้าหัวคูหลักคา 8) ชั้น เจ้าหัวคูลูก
แก้ว 9) ชั้น เจ้าหัวคูยอดแก้ว 10) ช้ัน ราชคูหลวง สมณศักด์ิตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 เป็น 
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สมณศักดิ์ฝ่ายปริยัติ ส่วนข้อ 5 ถึงข้อ 10 เป็นสมณศักดิ์ฝ่าย
บริหาร การเลื่อนสมณศักดิ์ฝ่ายปริยัติ พระภิกษุสามเณรจะได้
รับสมณศักดิ์ชั้นใด จะต้องได้รับการศึกษาเป็นบันไดไต่ขึ้นเป็น
ชั้นๆ ตามหลักสูตร (ยุคนธร, 2557: 7) ส่วนอีสานของไทยก่อน
มีการจัดตามแบบส่วนกลางมีการจัดท�าเนียบประกอบด้วย 1) 
ส�าเร็จ คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 1 
2) ซา คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 2 
3) คู (ครู) คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษก 
ฮดสรงครั้งที่ 3 4) คูหลักค�า คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้
รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งท่ี 4 5) คูลูกแก้วคือพระภิกษุ/
สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 5 6) คูยอด
แก้ว คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรง
ครั้งที่ 6 พระภิกษุ/สามเณรท่ีบวชจนกระทั่งสามารถ
ท่องมนต์เจ็ดต�านาน สวดพระปาติโมกข์ เรียนภาษา
บาลีถึงขั้นตอนหนึ่งๆ ชาวบ้าน มัคคนายกวัด เจ้า
บ้านผ่านเมือง จัดพิธีฮดสรงให้พระภิกษุสามเณรเพ่ือ
จะเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจะต้องมี
จริยวัตรอันดีงาม ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา ขยันหมั่น
เพียรศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาคัมภีร์จนเป็นที่
ยอมรับจากชุมชน

 พุทธศาสนศึกษาปรับเป ็นจารีตนิยมมี

เอกลักษณ์เฉพาะ รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมด้านการศึกษา

พุทธศาสนาเน้นตัวบทเป็นแนวจารีตกระแสหลัก พระ
ไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้ง
ภาษาซ่ึงแต่เดิมเน้นภาษาสันสกฤตเปล่ียนเป็นภาษาบาลี 
อิทธิพลด้านวรรณกรรมมีการแต่งคัมภีร์เป็นจ�านวนมาก
จากพระสงฆ์ผู้คงแก่เรียนเป็นนักปราชญ์ ยังมีการเล่า
เรียนพระไตรปิฎก มีการศึกษาปริยัติธรรม การสร้าง
โรงเรียนปริยัติในวังให้พระเณรศึกษาเล่าเรียน การ
สอบไล่ประโยคภาษาบาลีและคัมภีร์ ฎีกาต่างๆ การ

ชินกาลมาลี/ชินกาลมาลีปกรณ์ เริ่มรจนา
ปี พ.ศ.2060 ในพรรษาที่ 23 ของพระรัตน
ปัญญา รัชสมัยพระเมืองแก้ว กล่าวถึงกาล
ก่อนท่ีจะตรัสรู้โดยพิศดาร ว่าด้วยพุทธกิจ ที่
ประทับ กระท่ังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน การ
ท�าสังคายนาครั้งต่างๆ การจ�าแนกพระบรม
ธาตุ การเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังประเทศ
ต่างๆ ให้เวลาและสถานที่ชัดเจน ก�าหนดปี
ครบถ้วน ประวัติบุคคลและสถานที่ส�าคัญของ
อาณาจักรล้านนา คือ เชียงแสน เชียงราย 
ล�าพูน และเชียงใหม่ รจนาเสร็จสมบูรณ์
ปี พ.ศ.2071 มีความยาว 14 ผูก กับ 14 
ลาน แปลเป็นหลายภาษาไทยกลางสมัย ร.1 
พิมพ์แจกเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2451 สมัย ร.
5  เสฐียร พันธรังษี แปลเป็นภาษาไทยเป็น
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2474 ใช้ชื่อว่า ชินกาลมาลินี 
และราว พ.ศ.2500 แสง มนวิทูร แปลเป็น
ภาษาไทยขึ้นอีกเป็นคร้ังท่ี 3 มีเชิงอรรถ การ
แปลเป็นภาษาต่างประเทศเริ่มด้วย ยอร์ช เซ
เดส์ แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยตีพิมพ์คู่กับ
ภาษาบาลีปี พ.ศ.2468 สมาคมบาลีปกรณ์ 
ลอนดอน ประเทศ อังกฤษได้พิมพ์เป็นภาษา
บาลีด้วยอักษรโรมัน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ด้วย ในประเทศลังกา พระภิกษุช่ือพุทธทัตก็
แปลเป็นภาษา สิงหล พิมพ์คู่กับภาษาบาลี
ปี พ.ศ.2498  ชินกาลมาลีปกรณ์ จึงเสมือน
เป็นคู ่มือที่นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ใช้
เป็นหลักในการศึกษาประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของไทยมานานแล้ว
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท�าสังคายนาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ส�าคัญทางพุทธศาสนา 
และมีพระเถระผู้แตกฉานพระไตรปิฎก เขียนต�ารา คัมภีร์
ด้านพุทธศาสนา ในพม่า สมัยพุกาม พระเจ้าติโลมินโล พระ
ธรรมวิลาสศิษย์ท่านพระอานันทเถระท่ีมาจากลังกาพร้อมกับ
พระฉปัทแปลคัมภีร์ธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตในเมือง
มอญเป็นภาษามคธ (แต่คาดว่าต้นฉบับสูญหายไป) มีการ
ศึกษาชาดกและพุทธประวัติเป็นเรื่องหลักในการศึกษาด้าน
พุทธศาสนา ต่อมา เป็นไวยากรณ์บาลี และการศึกษาพระ
วินัยได้รับความนิยมสุงสุดสมัยการปฏิรูปใหญ่ของพระเจ้า
ธรรมเจดีย์วางรากฐานวิถีพระสงฆ์ การปฏิบัติของพระภิกษุ

จากพระวินัยของพระพุทธเจ้าเอง ด้วยพื้นฐานศีลที่ดี พระสงฆ์มีอิสระที่จะให้ความ
สนใจในค�าสอนที่สูงขึ้นไป เช่น พระอภิธรรมซึ่งได้รับความนิยมมากในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 แม้ฆราวาสก็มีโอกาสได้ศึกษาภาษาพม่าได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีเพ่ือจะสื่อ
แนวคิดของอภิธรรมให้ง่ายขึ้นจนกระทั่งน�าไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็น
ที่นิยมในเวลาต่อมา 
 ส่วนในอาณาจักรล้านนา ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาท�าให้เกิดพระ
สงฆ์นักปราชญ์ มีภูมิรู้ภูมิธรรมากข้ึน แต่งต�าราทางพุทธศาสนามากขึ้น มีโอกาสเล่า
เรียนพระธรรมวินัยจากพระไตรปิฎก เป็นผู้ทรงความรู้ แต่งต�ารา คัมภีร์ต่างๆ ใน
อาณาจักรล้านช้าง พระมหาปาสามานเถระและคณะเดินทางไปยังลาวพร้อมกับน�า
พระไตรปิฎกมาถวายแก่พระเจ้าฟ้างุ้ม (มาร์ติน สจ๊วด-ฟอกซ์ Martin Stuart-fox, 
11) 
 ผลงาน พระสงฆ์ นักปราชญ์ราชบัณฑิต ส�าคัญ ยุครัฐจารีต จะนับต้ังแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 15 เร่ือยมาจนถึงยุคอาณานิคมหรือก่อนยุครัฐชาติใหม่  คริสต์ศตวรรษ
ที่ 16 แสดงถึงความยากล�าบากของพม่า แต่อิทธิพลการปฏิรูปใหญ่จากพระเจ้าธรรม
เจดีย์ กษัตริย์มอญก็ยังคงอยู่ แต่เมื่อกษัตริย์ฉาน เสือหาญฟ้า (Thohanbwa: 1527-
2543) พระองค์ปล้น ท�าลายวัดวาอาราม เพราะเกรงกลัวอิทธิพลของคณะสงฆ์ และ
สังหารพระสงฆ์เป็นจ�านวนหลายพันรูป ท�าให้ชาวพม่ารู ้สึกไม่ปลอดภัย ชาวพม่า
แม้แต่พระสงฆ์นักปราชญ์ทรงภูมิรู ้ภูมิธรรมพากันอพยพมาที่ตอนกลางพม่า เมือง 
ตองอู ซึ่งเป็นฐานท่ีมั่นของชาวชาติพม่าในทางตอนใต้ แต่กระนั้น ทางพม่าตอนบน 
ยังนิยมแต่งไวยากรณ์บาลีอยู่ ต่อมารัชสมัยตองอู มีกษัตริย์พม่ายิ่งใหญ่ 2 พระองค์  

ลักษณะการศึกษาสมัยจารีต พระภิกษุ
สงฆ์มีบทบาทด้านการศึกษาของรัฐ 
ก่อนจะมีการปฏิรูปการศึกษาแบบ
สมัยใหม่ตามแบบตะวันตกและลด
บทบาทขของคณะสงฆ์ลง
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พระปัญญาสามี พระภิกษุชาว
พม่าแต่งหนังสือประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาในพม่า ชื่อ  
ศาสนวงศ์ ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลี 
(มคธ) โดยสอบทานกบัคัมภีร์ของ 
โบราณาจารย์แต่งไว้เป็นภาษา
พม่า กล่าวถึงพุทธประวัติ การ
เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดน
นอกอินเดีย เช่น เกาะสีหฬ 
(ลังกา) แคว้นสุวรรณภูมิ แคว้น
โยนก เป็นต้น ท้ายเล่ม ท่าน
ได้ปรารภไว้ว่า แต่งเสร็จเม่ือ
วันเพ็ญเดือนอ้าย จุลศักราช 
1223/พ.ศ.2405 นักปราชญ์
ตะวันตกถอดเป็นอักษรโรมัน 
และกรมศิลปากรได้ให้นายแสง 
มนวิทูร แปลถอดจากตัวอักษร
โรมัน แปลเป็นอักษรไทยและ
แปลเป็นภาษาไทย

คือ ตะเบงชะเวต้ี และบุเรงนองได้ปกครองและย้ายเมืองหลวงมาที่
พะโค/หงสาวดี สมัยพระองค์ พระสงฆ์มอญได้แต่งผลงานด้าน
ไวยากรณ์และอภิธรรม รวมทั้งส�ารวจ จัดเก็บรวบรวมประมวล
กฎหมายท่ีมาจากมอญเดิมท่ีแต่งข้ึนสมัยพระเจ้าวะเรรุ 
 ในพม่ายุครัฐจารีต คริสต์ศตวรรษที่ 17 นั้นมีการศึกษา
และแปลต�าราคัมภีร์เป็นภาษาพม่าและมีการศึกษาอภิธรรมเพิ่ม
ขึ้นในประวัติศาสตร์ของพม่า (Bischoff, R., 1995:101) พระ
มณีรัตนะ เถระรูปส�าคัญในด้านการศึกษาและแต่งต�ารา ท่าน
แปลหนังสือ ต�าราหลายเล่มเป็นภาษาพม่า เช่น อัฏฐสาลินี  
สัมโมหวิโนทนี กังขาวิตารณี อภิธัมมัฏฐวิภาสินี สังเขปวรรณา มีเพียง
กังขาวิตารณีซึ่งเป็นอรรถกถาผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์ที่ไม่ใช่
พระอภิธรรม และต่อมา พระอัคคธัมมาลังการะแปลไวยากรณ์บาล ี
กัจจายนะ อภิธัมมัฏฐสังคหะ มาติกา ธาตุกถา ยมก และปัฏฐานะ 
เป็นภาษาพม่า รวมทั้งแปลเนตติปกรณ์ในเวลาต่อมา (Bischoff, 
R.,1995:102) การแปลยุคนั้นถือว่าช่วยให้ชาวพม่าเรียนรู ้คัมภีร์
ทางพุทธศาสนา ส�าหรับบางคนท่ีไม่สามารถอ่านภาษาบาลีได้ ช่วย
ให้เด็กๆ เข้าเรียนพระปริยัติธรรม มีหลักสูตรทั้งการศึกษามังคลสูตร 
เมตตาสูตร รัตนสูตร และพระปริตต์สูตรอื่นๆ การอ่านเขียนเป็นภาษา
บาลี มีการท่องจ�าพระอภิธรรมด้วย (Bischoff, R.,1995:102-103) 
เจตนารมณ์ในการแปลเป็นภาษาพม่าเพ่ือให้พุทธพจน์เข้าถึงคน
ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะนักปราชญ์ บัณฑิตผู้ท่ีเล่าเรียนภาษาบาลีเท่านั้น  
ต่อมา พระเทวจักโขภาส ออกแบบระบบการเรียนการสอนคัมภีร ์
ปัฏฐาน ซ่ึงเป็นคัมภีร์สุดท้ายของอภิธรรมปิฎก ชาวพม่าเชื่อว่าเป็น
ค�าสอนสูงสุดของพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดินสมัยน้ันประทับพระทัยในความเก่ง
กล้าสามารถของท่านในเรื่องนี้จึงมีรับสั่งให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์ปัฏฐานทุกวัดทั่ว
พม่า แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินพม่าทุกพระองค์ต้องอ่านท่องคัมภีร์เล่มน้ีกระทั่งสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน (Bischoff, R.,1995:103-104)
  ดังที่พระเจ้าบะคยีดอ (Bagyidaw) ทรงย�้าให้เห็นความส�าคัญของ
พัฒนาการของคณะสงฆ์ผ่านการให้เขียนต�าราด้านประวัติศาสตร์ โดยพระองค์
ได้เริ่มให้เขียนเรื่องราวของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงถึงการสืบทอดกันเร่ือยมาของ
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สายครูอาจารย์ที่เป็นเถระกับศิษยานุศิษย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรรเสริญพระเถระที่มีคุณูปการต่อพระศาสนาและเปิดเผย
ภิกษุอลัชชีไม่ให้มีที่ยืนในสังคม งานชิ้นส�าคัญคือ ธธานลินคะยะ 
กยาน (Thathana-lin-ga-yakyan) ที่พระองค์โปรดให้อดีตพระชื่อ  
มหธรรมธินคยาน และเรียบเรียงพงศาวดารพม่าฉบับหอแก้ว (Glass-
palace Chronicle) ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชาติของพม่า ศาสนวังสะ 
(Thathana-wun-tha-ling-ga-ya-kyan) ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
ของพม่า ปี ค.ศ.1831 และ ปี ค.ศ.1897 พิมพ์เป็นรูปแบบหนังสือ
สมัยใหม่ครั้งแรกท่ีย่างกุ้ง (Bischoff, R., 1995:120) ต่อมา สมัย
พระเจ้าธอระวัดดี มิน (Tharrawaddy-Min: 1837-1846) พระบิดา

ของพระจ้ามินดง มิน พระสังฆราชเนยยธรรมภิวังสะมีชื่อเสียงด้านการตรวจทาน
คัมภีร์สัทธรรมปัชโชติกา และส�านวนแปลเป็นภาษาพม่า พระองค์เป็นพระอาจารย์
ของสมเด็จพระสังฆราชปัญญาสามี ผู้เรียบเรียงคัมภีร์ศาสนวงส์ ต่อมาสมัยพระเจ้า
ปงานมิน (Pagan-Min) พระองค์แต่งตั้งพระปัญญาโชตาภิธชเป็นพระสังฆราชซึ่ง
ทรงนิพนธ์อรรกถาและฎีกาอังคุตตรนิกายเป็นภาษาพม่า แปลสัทธรรมวิลาสินี และ
อรรถกถาสังยุตตนิกายและทีฆนิกายเป็นภาษพม่าเช่นกัน ยุคนี้ พระปัญญาสามีเร่ิม
ท�างานวิชาการโดยแปลอรรถกถาสัทธัตถเภทจินตาเป็นภาษาพม่า และเปรียบเทียบ 
งานอภิธานัปปทีปิกา และแปลคัมภีร์ท่ีมีการตรวจทานไว้ ช่วงแรกศตวรรษที่ 19 มี
การแปลต�าราภาษาบาลีเป็นภาษาพม่า ทั้งอรรถกถา ฎีกา พระวินัย พระสูตร และ 
พระอภิธรรมล้วนมีหมดท�าให้พระสงฆ์และฆราวาสที่มีทักษะด้านภาษาบาลีน้อย 
มีโอกาสศึกษา และต่อมามีการพิมพ์งานพุทธศาสนาด้วยกระบวนการพิมพ์สมัยใหม ่
ในรูปเล่มเป็นหนังสือ ท�าให้คนจ�านวนมากได้มีโอกาสอ่านต�าราทางพุทธศาสนา
มากกว่าเดิมแต่ก่อนท่ีมีอยู่เพียงในใบลาน ซ่ึงยากต่อการถ่ายส�าเนาแจกจ่ายทั่วถึง
 ในไทย สมัย ร.1 แห่งต้นรัตนโกสินทร์ พระองค์ให้ช�าระพระไตรปิฎกปี พ.ศ.
2331 เพื่อบูรณะพระคัมภีร์ส�าคัญทางพุทธศาสนาให้เป็นหลักของบ้านเมือง มีการ
สร้างวรรณคดีศาสนาอีกจ�านวนมาก โดยได้อิทธิพลจากคัมภีร์ในพุทธศาสนา ทั้งพุทธ
ประวัติ ชาดก และแนวคิด เช่นไตรภูมิโลกวินิจฉัยของพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ร่าย
ยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ร่าย
ยาวมหาเวสสันดรชาดก 11 กัณฑ์ พระปฐมโพธิกถา ส่วนวรรณคดีค�าสอน/ต�ารา เช่น
กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ ฉันท์มาตราพฤติ และวรรณพฤติ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรม

พระภิกษุลาวก�าลังน่ังจาร
ใบลาน สมัยจารีตภายใต้
อาณานิคม
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พระปรมานุชิตชิโนรส และโคลงโลกนิติ พระนิพนธ์สมเด็จ
กรมพระยาเดชาดิศร 
 ต่อมา ในพม่ารัชสมัยพระเจ้ามินดง/เมนดงมินทร์ 
(Min-don-min: พ.ศ.2395-2420) พระอาจารย์ของพระองค์ช่ือ 
พระปัญญาสามี รจนาคัมภีร์ศาสนวงศ์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์
เก่ียวกับการพระศาสนาของพม่าขึ้น นอกจากน้ี พระองค์ทรง
เป็นผู้อุปถัมภ์ในการท�าสังคายนาครั้งท่ี 5 ในเมืองมัณฑะเลย์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2411 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2414 และจารึกพระ
ไตรปิฎกลงไว้บนแผ่นหินอ่อนและท�าสถูปมหาโลกมารชิน 
ปัจจุบันเรียกว่า เจดีย์กุโสดอ ลักษณะแผ่นหินเป็นรูปสีมาสูง
ราว 4 ศอก กว้าง 2 ศอก จารึกเต็มทั้งสองหน้าเป็นพระวินัย 
101 แผ่น พระสูตร 520 แผ่น และพระอภิธรรม 108 แผ่น 
รวมพระไตรปิฎก 729 แผ่นและจารึกเป็นอรรถกถา 1774 
แผ่น ตั้งไว้ท่ีบริเวณเจดีย์จันทรมุนี ครอบไว้รวม 450 องค์ ซ่ึงขณะนี้ก็ยังปรากฏอยู่ 
ณ เชิงภูเขาในกรุงมัณฑะเลย์ การจัดท�าสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่ง
ของลังกาวงศ์ คือพระมหากษัตริย์ผู ้ปกครองช�าระพระธรรมวินัยให้บริสุทธ์ิหลังจาก
บ้านเมืองสงบร่มเย็น
  ในอาณาจักรล้านนาปี พ.ศ.2028 พระเจ้าติโลกราช (ล้านนา) โปรดให้ท�า
อัฏฐสังคายนา มีพระธรรมาทินนาเถระเป็นประธาน ณ วัดมหาโพธาราม ใช้ระยะ
เวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็จ สมัย ร.1 ประเทศไทย พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์จัดช�าระ
การศาสนาฟื้นฟูจัดท�าการสังคายนาขึ้นในประเทศไทย ยุคหลัง มีการช�าระพระธรรม
วินัย เพื่อเฉลิมฉลองพุทธศาสนาครบรอบ 2500 ปี จัดขึ้นโดยรัฐบาลพม่า ทั้งหมดนี้
ล้วนเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากลังกา แม้ลังกาจะได้รับจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง แต่
อิทธิพลแบบลังกาวงศ์ยังมีต่อการท�าสังคายนาช�าระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์และการ
ช�าระพระศาสนาให้หมดจดเหมือนการปฏิรูปใหญ่ 
 พระมหากษัตริย์ในฐานะผู้น�ารัฐทรงอุปถัมภ์สถานศึกษา ดังท่ีพระเจ้าลิไท
อุทิศพระราชมณเฑียรเป็นที่ให้ความรู้ด้านปริยัติแก่ภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นครั้งแรก 
ต่อมา พระมหากษัตริย์ในอยุธยาและรัตนโกสินทร์กระท�าตามอย่างสืบมา การศึกษา
ยุคจารีตน้ีไม่ว่าจะสมัยสุโขทัย-อยุธยา-ธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์ ล้านนา ล้านช้าง ยุค
สามอาณาจักร ยุคภายใต้รัฐสยามและอาณานิคมฝรั่งเศส ในพม่าตั้งแต่พุกาม พินยา 

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่สุวัน
นะพูมาราม) หลวงพระบาง สร้างปี 
พ.ศ.2243 เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระ
บาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวง
พระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิต 
สักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 
จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐาน
ในหอพระบางภายในพระราชวัง
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อังวะ ยุคมอญเมาะตะมะ-พะโค/หงสาวดี ยุคตองอู ยุคคองบอง และรัฐจารีตภาย
ใต้ยุคอาณานิคมอังกฤษ และฝรั่งเศส การศึกษาคณะสงฆ์และชาวพุทธเน้นที่วัดเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาเน้นตัวบท (text) กล่าวคือ การศึกษาท้ังคัมภีร์พระไตรปิฎก 
ปกรณ์วิเสส อรรถกถาและฏีกา รวมท้ังหนังสืออื่นๆ ที่แต่งขึ้นภายหลัง ล้วนเน้นการ
ศึกษาผ่านต�ารา ด้วยการท่องจ�า การเขียน การแต่ง จารึกบนใบลานหรืออักษรจารีต
ของอาณาจักรของตน โดยอาศัยอาจารย์เป็นผู้ให้การสอน การให้ค�าปรึกษา แนะน�า 
และผ่านภาษาบาลี และภาษาของอาณาจักรตนเอง

 การสื่อสารของพุทธจารีตผ่านงานศิลปะสถาปัตยกรรม ประเพณี พิธีกรรม

เฉพาะรัฐ รัฐจารีตส่งเสริมศิลปะพระสารีกธาตุ สถูปเจดีย์–พระธาตุของพระพุทธเจ้า 
รวมทั้งการสร้างวัดวาอารามศาสนวัตถุ เพราะพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามาเป็น
วัฒนธรรม-ศิลปะของรัฐ แต่วัฒนธรรมกระแสหลักแม้ในอยุธยาส�าหรับชนชั้นปกครอง/
ชนชั้นสูงจะได้รับอิทธิพลจากขอม มีศาสนาพราหมณ์ในการประกอบพิธีกรรม แต่
อิทธิพลของลังกาวงศ์ยังคงมีอยู่ในวัฒนธรรมของภาคประชาชนชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่ ระดับผู้ปกครองมีการบวชตามประเพณี การสร้างวัด การ
จัดการเรียนพระปริยัติธรรม มีการเรียนภาษาบาลีกระท่ังกลายเป็นภาษาทางศาสนา
กระแสหลัก พระสงฆ์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน และการจารึกด้วยอักษรของตน

 ศิลปะด้านสถาปัตยกรรมแบบลังกาวงศ์ ในหลายอาณาจักร โดยเฉพาะใน
อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา สถาปัตยกรรมเริ่มรับจากลังกาแทนที่พุทธศาสนาแบบ
เดิม โดยเฉพาะเจดีย์ เรียกว่า เจดีย์กลมทรงลังกา ก่อนหน้านี้ เคยสร้างปราสาท
ราชวังใหญ่โต หรือมีสถูปที่สร้างขึ้นมีรูปสัณฐานเป็นฐานทักษิณสี่เหลี่ยม เช่น ปรางค์ 
ปราสาท ต่อมากลับเน้นความเรียบง่าย ลดขนาดลง แต่ยังคงรักษารูปแบบทางพุทธ
ศาสนา หลักฐานท่ีปรากฏ คือ พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช เจดีย์ทรงกลมลังกา 
พุ่มดอกบัว และพระพุทธรูป สมัยสุโขทัยถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะของไทย รวม
ท้ังใบเสมา ซึ่งเป็นเครื่องบอกเขตของอุโบสถ ภายหลังยังบอกสถานะของวัดใน
ประเทศไทย กรณีใบเสมาซ้อนกัน 2 ใบ เป็นใบเสมาคู่แสดงถึงความเป็นวัดหลวงที่
รัฐให้การอุปถัมภ์ และถ้ามีใบเดียวเป็นวัดราษฐ์ ซ่ึงเป็นวัดของชุมชนก็ได้รับอิทธิพล
จากลังกาวงศ์ แต่ศิลปกรรมสถูปเจดีย์ในอยุธยาสร้างตามแบบลังกา สมัยพระเจ้า
บรมไตรโลกนาถเสด็จข้ึนไปเสวยราชย์ ณ เมืองพิษณุโลก ต้ังแต่ พ.ศ.2006 เป็นต้น
ไป พระสถูปแบบลังกาคือ พระเจดีย์ 3 องค์ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ (คู่มือการอบรม
มัคคุเทศก์, 2531:17) สมัยปลายอยุธยากระท่ังรัตนโกสินทร์เริ่มมีการสร้างศิลปะใน
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รูปแบบเฉพาะต้นจนเกิดเป็นศิลปะท่ีผสมผสานกลายเป็นศิลปะประจ�ารัฐนั้น
 ปี พ.ศ.1999 ในอาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงให้สีหอ�ามาตย์
เป็นแม่งานเดินทางไปดูแบบเจดียสถานที่อินเดียและลังกากลับมาจ�าลองวิหาร 
พุทธคยาและโลหปราสาทรัตนมาลาเจดีย ์ สร้างวัดใหม่ชื่อ
มหาโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) ในอาณาจักรลาว พระเจ้า 
ศรีจุลราชของเขมรส่งคณะสมณทูต คือ พระปาสมันตะเถระและ
พระสงฆ์เขมรอีก 20 รูปไปยังหลวงพระบาง ต่อมา พระองค์สร้าง
วัดส�าหรับประดิษฐานพระบางช่ือว่าวัดยอดแก้ว และสมัยพระเจ้า
อู่เรือน (ภายหลังเปลี่ยนเป็นพระยาสามแสนไทย) พระองค์โปรด
ให้บ�ารุงพุทธศาสนายิ่งกว่า พระเจ้าฟ้างุ่ม ทรงสร้างวัดมโนรมย์ วัด
อุโบสถ วัดเชียงคาน ตลอดจนสร้างหอพระไตรปิฎก
 ในพม่า มีประเพณีการสร้างเจดีย์มายาวนาน ต้ังแต่ก่อน
อิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ พระมหากษัตริย์หลายพระองค์
บ�ารุงพุทธศาสนาด้วยการสร้างพระเจดีย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบ
ต่อมายาวนานว่า พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์จะต้องทรงท�านุ
บ�ารุงพระเจดีย์ สมัยพระเจ้าชัยสงข์แห่งพุกาม (บางครั้ง เรียก
ว่า พระเจ้าติโลมินโล/พระเจ้านันตองมยาเป็นรัชกาลที่ 9 แห่ง
พุกาม) พระองค์ทรงสร้างวัดที่ถ่ายแบบพระมหาโพธิเจดีย์ที่เมือง
พุทธคยามาสร้าง วัดส�าคัญที่พระองค์โปรดให้สร้างคือวัดติโลมินโล 
สมัยพระนางเจ้าฉ่ินซอปู้ พระนางพระราชทานทองค�าเท่าน�้าหนัก
พระองค์ 40 กิโลกรัมเพื่อน�าไปตีแผ่หุ้มพระเจดีย์ สมัยพระเจ้า
ธรรมเจดีย์ พระองค์ทรงบริจาคทองค�าหนักเป็นสี่เท่าของน�้าหนัก
พระองค์ หลังจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวต้ีท�าพิธีราชาภิเษก ณ เมือง
หงสาวดี พระองค์ถวายมงกุฎทรงยอดแก่พระมหาเจดีย์มุตาว และ
พระเจดีย์ชเวดากองปี พ.ศ.2084 ต่อมายุคราชวงศ์คองบอง สมัย
พระเจ้ามินดง พระองค์ทรงส่งฉัตรฝังเพชรอันใหม่มาถวายเป็นพุทธ
บูชาจึงเป็นธรรมเนียมแห่งพม่ามาถึงปัจจุบันที่กษัตริย์ทุกพระองค์
จะต้องพระราชทานทองค�าเท่าน�้าหนักพระองค์เองไปตีเป็นแผ่น
หุ้มองค์พระมหาเจดีย์

พระพุทธบาทสระบุรีถูกค้น
พบราว พ.ศ.2165 รัชสมัย
พระเจ้าทรงธรรม พระองค์
ลาสิขาบทจากสมณศักดิ์พระ
พิมลธรรมมาครองราชย์ใน
ช่วง พ.ศ.2163 – 2171 ได้
ทรงทะนุบ�ารุงพุทธศาสนาด้วย
ส่งสมณทูตไปศึกษาพระธรรม
วินัยที่ลังกาเป็นประจ�าและทุก
คณะจะอุสาหะขึ้นไปนมัสการ
พระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏ 
ต่อมาได้รับค�าแนะน�าจากพระ
เถระในลังกาว่า เขาสุวรรณ
บรรพตตามชื่อในภาษาบาลีก็
มีอยู ่ในสยามประเทศน่าจะมี
รอยพระพุทธบาทประดิษฐาน
อยู่ก็เป็นได้ เมื่อน�าความมาก
ราบบังคมทูลพระเจ้าทรงธรรม 
จึงโปรดให้มีท้องตราไปยังเจ้า
เมืองทั้งหลายให้สืบหารอย
พระพุทธบาทจนได้พบบนเขา
สัจจพันธ์ในเมืองสระบุรี
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ในประเทศลาว หลังจากที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ี
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 สร้างวัดพระแก้วเพ่ือเป็น
ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต สร้างวัดน้อยใหญ่ในเมืองเวียงจันทน์ถึง 80 วัด พร้อม
กันนั้นสั่งให้มีการสร้างวัดเชียงทอง วัดเชียงทองคือตัวอย่างวัดที่สวยแห่งหนึ่งแสดง
ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยพระองค์ นับเป็นการสื่อสารผ่านตัวแบบสมัยรัฐจารีต

พุทธจารีตในวิถีรัฐจารีต

 พุทธจารีตนิยมกับการเข้ามาของเจ้าอาณานิคม: จุดประสงค์ของต่างชาติ
แม้เข้ามาเน้นเรื่องการค้าเป็นหลัก แต่ก็มีพวกบาทหลวงท่ีเข้ามาเผยแผ่ศาสนา ซึ่ง
มาในรูปแบบพ่อค้า มีการเข้ามาศึกษา ส�ารวจ แทรกซึม และเข้ารับราชการในราช
อาณาจักร โดยวางแผนการที่จะเอาสยามและอาณาจักรอื่นๆ เป็นอาณานิคมพยายาม
ลดบทบาทของพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมท้ังภาครัฐและประชาชนสมัยอยุธยาให้น้อยลง 
กระทั่งไม่มีบทบาทในที่สุด มีการส่งบาทหลวงจ�านวนมากเข้ามา และมีสาส์นจากโป๊ป
อินโนเซน ถึงสมเด็จพระนาราย์มหาราช หัวหนัาสูงสุดของรัฐหวังประชาชนเข้ารีต
ศาสนาคริสต์มากข้ึน หวังคนช้ันน�าเหล่านี้เป็นกลไกต่อขบวนการยึดครองสยามเป็น
อาณานิคมฝร่ังเศส ทั้งนี้ในส่วนอ�านาจสูงสุดของรัฐก็ถูกพยายามชักน�าเกลี้ยกล่อมให้
ทั้งคนชั้นสูง พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ และขุนนางที่มีอิทธิพลต่อบ้านเมืองให้เข้ารีต และ
ตอบแทนผู้เข้ารีตด้วยต�าแหน่งหน้าที่การงานในไทย หลังจากยึดครองสยามแล้วเป็น
แนวทางที่เจ้าอาณานิคมครั้งก่อนๆ เช่น โปรตุเกสเคยใช้ส�าเร็จกับลังกามาแล้ว รวม
ทั้งการส่งทหารเข้ามาในสยามและยึดป้อมส�าคัญเอาไว้ (กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, 2557:81) 

 การปกครองของรัฐจารีตใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ: ด้านการเมืองการ
ปกครอง ผู้ปกครองสูงสุดหรือผู้น�ารัฐใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านพุทธศาสนา 
ยุคกรุงศรีอยุธยานี้ พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสลับกับการเสื่อมโทรมในบางยุคสมัย แต่
สมัยพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นหลักและมีอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่ผสมผสานกับ
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วัฒนธรรมท้องถ่ิน ดังเช่น สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.
1991-2031) พระองค์ทรงอุทิศพระราชวังเป็นวัดถวายเป็นพุทธบูชา 
เช่น พระวิหารจุฬามณี การเสด็จออกผนวชเป็นเวลา 8 เดือน พร้อม
กับข้าราชบริพาร จ�านวน 2348 คน พร้อมใจกันอุปสมบทและการ
ประชุมนักปราชญ์เพื่อประพันธ์มหาชาติค�าหลวงและลิลิตพระลอ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรด้านพุทธศาสนา พระองค์ทรงส่งทูต
ไปลังกาต่อด้วยสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระพันวษา) พระโอรส
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของ
พระบิดา และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 การหล่อศรีสรรเพ็ชญ์
และฉลอง แม้ยุคนี้จะมีการติดต่อกับชาวโปรตุเกสเริ่มอาณานิคม
ตะวันตกเข้ามา ต่อมา สมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171) 
พระองค์เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 8 พรรษาทรงเสด็จออกบอก
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณรเป็นประจ�า การสร้างพระไตรปิฎกครบ
สมบูรณ์ การพบรอยพุทธบาทที่สระบุรีกระทั่งมีประเพณีงานมัสการ
รอยพระพุทธบาทประจ�าปี เน้นการสร้างศาสนสถานวัดวาอารามถึง
กับมีค�าท่ีสะท้อนค่านิยมของสมัยนั้นว่า "เมื่อบ้านเมืองดี เขาสร้าง
วัดให้ลูกหลานเล่น" และยุคปลายอยุธยา พระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ ์
(พ.ศ.2275-2301) พุทธศาสนาเจริญสูงสุด มีประเพณีนิยมใน
เรื่องการบวชเรียนและเจริญด้านวรรณกรรม ซ่ึงแต่งขึ้นสมัยนี้ คือ 
นันโทปนันทสูตร พระมาลัยค�าหลวง ปุณโณวาทค�าฉันท์ และพระราช
ปุจฉาถามคณะสงฆ์ เป็นต้น มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการ
ทูตเชิงพุทธ คือ การส่งสมณทูตไปสืบต่ออายุพระศาสนาที่ลังกาตาม 
พระราชสาส์นมาทูลขอพระสงฆ์จากสยามปี พ.ศ.2296 สยามวงศ ์
จึงอุบัติขึ้นในลังกาประเทศและเจริญสืบต่อมา
 พุทธศาสนากับรัฐ/ฝ่ายบ้านเมืองยุคจารีตแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์
ในการสถาปนาพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ เช่น สมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงกระท�าต่อ
ที่ประชุมใหญ่ มีตัวแทนคณะสงฆ์เข้าร่วมด้วยพร้อมกันทั้งพุทธจักร อาณาจักร และ
การที่บุคคลท่ีเคยพระภิกษุในหมู่สงฆ์ เช่นพระมหานาคช่วยป้องกันบ้านเมืองในยาม
สงคราม คราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา สึกออกมาและชวนผู้ที่นับถือช่วยเหลือต้าน
ทัพพม่าด้วยการระดมขุดคูคลองนอกค่ายเพ่ือป้องกันการเข้ามาของทัพพม่า เป็นต้น 

เจ้าราชครูโพนสะเม็ก บุคคล
ส�าคัญในประวัติศาสตร์ลาวยุคที่
แผ่ราชอาณาจักรครอบคลุมสอง
ฝั่งแม่น�้าโขง ท่านเป็นผู้ท�าให้
ราชอาณาจักรลาวในตอนนั้นท่ี
มีอยู่แล้ว 2 อาณาจักรคือล้าน
ช้างหลวงพระบาง และล้าน
ช้างเวียงจันทน์ กลายเป็น 3  
อาณาจักรอิสระ เพราะเพิ่ม
อาณาจักรจ�าปาศักด์ิข้ึนมาอีก
เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก
เป็นที่รู ้กันในชื่ออื่นๆ เช่น  
ญาครูขี้หอม หลวงพ่อขี้หอม  
พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก  
เป็นต้น ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มี
บทบาทส�าคัญในชุมชน และ
การเมืองสองฝั ่งโขงยุคสมัย
ของพระเจ้าสุริยวงศาธรรม
มิกราชครองกรุงเวียงจันทน์ 



272
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรณีการท่ีพระภิกษุ เช่น พระพนรัต ถูกประหารชีวิตเพราะ
ไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการยึดอ�านาจจากพระเจ้าแผ่นดิน พระ
ศรีสินจึงไปขอฤกษ์ยามกับพระพนรัตวัดป่าแก้ว แต่แผนการ
ไม่ส�าเร็จตามที่วางไว้เป็นเหตุให้ถูกจับและถูกสอบสวนเชื่อม
โยงมาถึงพระนพรัต ท�าให้พระนพรัตถูกจับไปประหารชีวิตตาม 
ฐานผู้ร่วมก่อกบฏ และพระสงฆ์ถูกใช้เป็นทูตในยามสงคราม 
เพื่อน�ามารายงานและประเมินก�าลังการรบหรือยอมแพ้ เช่น
กรณีของพระมหาธรรมราชา เจ้าเมืองพิษณุโลก ซึ่งถูกทัพ 
หงสาวดีล้อม เมื่อเห็นว่าก�าลังจากอยุธยาช่วยไม่ทันก็จ�าต้องยอม
เปิดประตูเมืองต้อนรับ เห็นว่า พระสงฆ์เป็นทูตสังเกตการณ์
ฝ่ายข้าศึกทั้งสมัยอยุธยา และกรุงธนบุรี แม้ข้าศึกก็ให้เกียรติ 
และไม่ท�าอันตรายพระสงฆ์ด้วย รวมทั้งพระสงฆ์ ทั้งสมณชี
พรามหณ์ ถูกน�ามาเป็นข้ออ้างในการงดสงคราม เพราะเกรง
จะเดือดร้อน บ่อยคร้ังท่ีบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน กษัตริย์
ต้องตัดสินใจว่า จะรบหรือยอมแพ้ เง่ือนไขหนึ่ง คือ ถ้าเห็นว่า 
ก�าลังสู้ไม่ได้ รบไปแล้ว สมณชีพรามณ์ ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
จะเดือดร้อนก็งดการศึกสงครามนั้นเสีย
  อีกพระองค์ที่มีบทบาทในลาวปี พ.ศ.2233 พระเจ้า
สุริยวงศาธรรมมิกราช (ครองราชย์ พ.ศ.2181-2238) เสด็จ
ทิวงคต พระโอรสของพระองค์ เจ้าองค์หล่อ (ครองราชย์ พ.ศ.
2239-2242) ยังทรงพระเยาว์ (ชนมายุ 13 พรรษา) พระนาง
สุมังคลามเหสีก�าลังทรงพระครรภ์ พระยาแสนเมืองเสนาบดี
ฝ่ายขวาชิงราชสมบัติ ผู ้จงรักภักดีคุ้มครองเจ้าองค์หล่อหนี

ไปพึ่งเวียดนาม ส่วนพระนางสุมังคลาพร้อมคนสนิทหนีมาพึ่งเจ้าราชครูโพนสะเม็ก 
(ตอนนั้นเลื่อนเป็นพระครูยอดแก้ว สังฆราชลาว) ด้วยท่านมีลูกศิษย์ ญาติโยมมาก
เป็นที่พึ่ง และพระนางไม่ยินยอมตกเป็นมเหสีของพระยาเมืองแสน เจ้าราชครูโพน
สะเม็กจึงจัดการให้พระนางพร้อมบริวารจ�านวนหนึ่งไปอยู่ที่ "ภูสะง้อหอค�า" เมื่อ
พระนางคลอดพระโอรสออกมาได้นามว่า "เจ้าหน่อกษัตริย์" เหตุการณ์ในเวียงจันทน์
ช่วงนี้วุ ่นวาย พระยาเมืองแสนถูกฆ่าตาย เจ้าองค์หล่อสืบราชสมบัติแทนพระบิดา ผู้
อยู่เบื้องหลังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เจ้าราชครูฯซ่ึงมีบริวารมากไม่อยากเป็นฝ่ายหนึ่ง

พระธาตุศรีสองรัก สร้างปี พ.ศ. 
2103 เสร็จปี พ.ศ.2106 มาจากชื่อ
ของเมืองทั้ง 2 คือ กรุงศรีอยุธยาสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และกรุง 
ศรีสัตนาคนหุตสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา
ธิราช จึงตกลงรวมก�าลังเพื่อต่อสู้กับ
พม่าโดยท้ัง 2 แผ่นดินต้ังสัจจะอธิษฐาน
ว่าจะไม่มีการสู้รบกันอีกต่อไป จะมี
แต่ความรักใคร่ผูกพันกัน จึงเกิดเป็น
ชื่อศรีสองรักในดินแดนแห่งสัจจะ
และไมตรีที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ตั้งอยู่
บริเวณจุดก่ึงกลางระหว่างแม่น�้าโขง 
และแม่น�้าน่าน ซึ่งเป็นรอยต่อของ
ทั้ง 2 ราชอาณาจักร โดยอยู่ห่างจาก
อ�าเภอด่านซ้าย 1 กิโลเมตร มีคล้าย
พระธาตุพนม สีขาว ก่ออิฐถือปูน มี
ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 
8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร บน
ยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโดม 
และมีกระดิ่งลูกเล็กๆ แขวนอยู่เหนือ
โดม ภายในเจดีย์ได้บรรจุ พระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้
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ฝ่ายใด จึงอพยพกันออกจากเวียงจันทน์น�าพระนางสุมังคลาพร้อมเจ้าหน่อกษัตริย์
ไปอยู่บ้าน "งิ้วพันล�าโสมสนุก" ส่วนตัวท่านพร้อมผู้ติดตาม 3,000 คน เดินทางเรื่อย
ไปจนถึงแดนเขมร ระหว่างการเดินทาง ท่านและสานุศิษย์สร้างบ้านเมืองและสร้าง
วัดวาอารามหลายแห่ง เพราะผู้ศรัทธาสวามิภักด์ิมากมายติดตามมาต้ังบ้านเรือนขึ้น
พักพิงอยู่ด้วยทุกที่ที่ท่านเดินทางผ่านไป ครั้นท่านย้ายต่อไปมีผู้พอใจจะติดตาม และ
ยังอาศัยท�ามาหากินอยู่ที่เดิมไปมาหาสู่กันในยามต้องการจึงมีบ้านเมือง ชุมชนลาวเกิด
ขึ้นตามมาตลอดสองฝั่งโขง และล�าน�้าสาขา ครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสบูรณะพระธาตุพนม 
การสร้างเมืองจ�าปาศักดิ์ เป็นอาณาจักรล้านช้างจ�าปาศักดิ์สืบมาเป็นอาณาจักรล้าน
ช้างแห่งที่ 3
 ส่วนกรณีกิจของพระมหากษัตริย์เองทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เพื่อแสดง
กตเวทิตาธรรม เช่น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชสถาปนาพระต�าหนัก สร้าง
พระวิหารอารามวัดวังชัย และถวายอากรเป็นกัปปิยะแด่พระภิกษุ-สามเณรวัดวังชัย 
เพื่อเป็นการสนองคุณเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวชที่วัดแห่งนี้ การแสดงกตเวทิธรรมต่อ
พระอาจารย์และถวายสตสดกมหาทาน พระมหากษัตริย์สถาปนาวัดวาอาราม วิหาร 
เช่น วัดศพสวรรค์ นอกจากน้ี ฝ่ายบ้านเมืองยังใช้วัดเป็นที่ต้ังทัพ เช่น คราวพม่ายก
ทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยา กษัติรย์พม่าใช้วัดหลายแห่งในการตั้งค่าย เช่น ต�าบล
ทุ่ง วัดโพธาราม ต�าบลวัดพุทไธสวรรค์ วัดการ้อง วัดชัยวัฒนาราม และต้ังทัพหลวงที่
วัดมเหยงค์ และยังใช้วัดเป็นสถานท่ีประหารชีวิต และพระมหากษัตริย์ใช้สัญลักษณ์
ทางพุทธศาสนาเม่ือจะออกไปต้อนรับทัพ กรณี สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช 
เมื่อจะออกไปต้อนรับทัพหงสาวดีซึ่งยกมาตีกรุงศรีอยุธยา รับสั่งให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชา 
อัญเชิญพระพุทธปฏิมาเป็นประธาน พระพุทธรูปองค์ส�าคัญยังเป็นขวัญก�าลังใจ 
เช่น พระพุทธชินราช และพระชินศรี นับเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์มีความศรัทธา และมักหาโอกาสเสด็จไปนมัสการ
อยู่เสมอ บางครั้งก็โปรดให้มีการเล่นมหรสพสมโภช หรือบางพระองค์ท�าน�้าสาบาน
อ้างพระรัตนตรัยเป็นสักขีพยาน หรือการหนีราชภัยมาพึ่งพระ/วัด รวมทั้งผู ้น�ารัฐ
บางยุคสมัยยังใช้พระศาสนาเพ่ือการออกผนวช/ลาบวชเป็นลักษณะร่วมอย่างหน่ึง
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�าลังอยู่ในป่าและยกทัพเข้ามาตี
เวียงจันทน์ปี พ.ศ.2181 และพระองค์เป็นฝ่ายที่ยึดครองเวียงจันทน์ และขึ้นครองราชย์
ขณะท่ีพระชนม์ 25 ชันษา หลังจากขึ้นครองราชย์ให้เจ้าชมพูพระเชษฐาไปอยู่เมืองเว้
ในเวียดนาม ส่วนเจ้าบุญชู พระเชษฐาอีกองค์หนึ่งของพระองค์ ออกผนวชตลอดชีวิต

 พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ ้มครอง: ยุครัฐจารีตนี้ พระมหากษัตริย์ยัง
ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาทั้งจากศาสนาแบบเดิมที่เคยมีมาก่อน และศาสนาที่
รับเข้ามาจากลังกา ดังจะเห็นในอยุธยาทางราชการให้การอุปถัมภ์อย่างดี คือ สมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) มีการเข้ามาของต่างชาติมากมาย 
ทั้งฮอลันดา แขกมัวร์ เปอร์เซีย อินเดีย ญี่ปุ ่น จีน อังกฤษ ฝร่ังเศส ซ่ึงประเทศหลัง
นี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อราชส�านักถึงขนาดขอให้พระองค์เปลี่ยนไปรับนับถือคริสต์
ตามบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 พร้อมท้ังขุนนางมุสลิมและขุนนางชาวคริสต์เร่ิม
มีอ�านาจในราชส�านัก กลายเป็นความขัดแย้งกันระหว่างแขกเปอร์เซียมุสลิมกับคริสต์
ชาวตะวันตก พุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนให้มีการบวชเรียนจนกระทั่งมีจ�านวน
พระมากมายท�าให้ขาดแคลนแรงงานถึงกับต้องมีการตั้งกรรมการสอบไล่ความรู้ของ
พระภิกษุสงฆ์ เพื่อไล่ออกไปใช้แรงงานซึ่งเป็นท่ีมาของค�าว่า สอบไล่ จนถึงปัจจุบัน 
อ�านาจของฝ่ายบ้านเมือง 
 บางยุคสมัย พระราชาสามารถใช้อาญาบังคับเพื่ออุปถัมภ์และป้องกัน 
พระศาสนา กรณีเช่น รัชสมัยพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ.2063-2090) พระองค์เป็น
ผู้เคร่งครัดทางพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชโองการให้พลเมืองเลิกนับถือผี
สางเทวดา เลิกทรงเจ้าเข้าผีทั่วพระราชอาณาจักร ทรงให้รื้อศาลหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อ
เมืองทรงเมือง และให้หันมานับถือพุทธศาสนาแทน ทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลก แต่
ประเพณีการนับถือผีน้ันมีมานานมาก และฝังเข้าไปในจิตใจของประชาชนทั่วไปจึง
ยากที่จะเลิกอย่างเด็ดขาด (คู ่มือการอบรมมัคคุเทศก์:17) และในตอนปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 22 พระเจ้าบุเรงนอง (Bayin Naung) นับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุด
องค์หนึ่งของพม่า พระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนามากจนถึงกับใช้อ�านาจทางบ้าน
เมือง บังคับให้ชาวบ้านถือศีล และเจริญจิตภาวนาธรรมในวันพระ มีการห้ามบูชานัต 
37 องค์ และห้ามการบูชายัญ บังคับให้พวกไทยใหญ่และพวกมุสลิม ประชาชนที่
อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ท้ังหมดปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ พุทธศาสนาเจริญ
รุ่งเรืองมากในเมืองอังวะและเมืองไชยบุรี (Sagaing) และสมัยพระเจ้ามินดง มีการ
ปฏิวัติยึดอ�านาจจากพระเจ้าปะกันปี พ.ศ.2396 สมัยพระองค์ มีการสังคายนาพระ
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ไตรปิฎกนิกายเถรวาทคร้ังท่ี 5 ขึ้น ณ เมืองมัณฑะเลย์ปี พ.ศ.
2414 จารึกพระไตรปิฎกลงในหินอ่อน 729 แผ่น โดยได้
รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์หลายชาติ คือ ศรีลังกา ไทย 
กัมพูชา ลาว และเวียดนาม (เสถียร โพธินันทะ, 2515:60) 
ศาสนาสถานโบราณวัตถุท้ังหลาย เช่น นครวัด นครธม ถูก
ปล่อยรกร้างอยู ่ในป่าจนมีชาวฝรั่งเศสไปพบเข้าปี พ.ศ.
2404 ทางบ้านเมืองจึงสนับสนุนและรักษาอนุรักษ์ไว้ปี พ.ศ.
2406/ค.ศ.1863 พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีทรงเสวยราชย์
ในกรุงอุดรเมียรชัย พระสงฆ์ชาวกัมพูชาเดินทางมาศึกษายัง
กรุงเทพมหานครกลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในเขมร พระมหา
วิมลธรรม (ทอง) จัดการศึกษาของสงฆ์ไทยต้ัง "ศาลาบาลีช้ัน
สูง" ในกรุงพนมเปญ พุทธิกวิทยาลัยในปัจจุบัน จากน้ันเขมร
ก็ตกเป็นรัฐอารักขาและเมืองข้ึนของฝร่ังเศสเกือบ 100 ป ี

 พุทธศาสนาเริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะรัฐ: ก่อนหน้าน้ีมี
การรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเข้า พุทธ
ศาสนาลังกาวงศ์ได้ผสมกลมกลืนกับความเชื่อท้องถิ่นและ
ศาสนาที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้าน้ัน ผสมผสานกันท�าให้เกิด
มีความหลากหลายภายในรัฐ ในรัฐสยาม สมัยกรุงศรีอยุธยา
ช่วงปลาย ธนบุรี รัตนโกสินทร์ รัฐเวียดนามยุค 2 อาณาจักร 
(ตรินกับเหงียน) ยุคยาลอง/เหงียน รัฐพม่ายุคตองอู อังวะ  
อลองพญา (คองบอง) เขมรยุคหลังพระนคร ยุคละแวกและหลังยุคละแวก ลาวยุค 2 
อาณาจักร และ 3 อาณาจักร แต่ละรัฐเริ่มมีจารีตปฏิบัติพัฒนาเป็นของตนเอง มีการ
พัฒนาและรวมเข้าเกิดเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากของเดิมและคงของเดิมไว้ผ่าน
พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม พระพุทธรูป ศาสนาสถาน เจดีย์ วิหารต่างๆ เริ่มมีลักษณะ
เฉพาะเป็นของตนเอง แล้วแต่ยุคสมัยที่รับมา พุทธศาสนาเริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
ทั้งวิถีปฏิบัติ ความเช่ือ การให้ความส�าคัญแต่ละค่านิยมที่แตกต่างกัน เช่น นิกายของ
คณะสงฆ์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนิกายใหม่ภายในบริบทของแต่ละรัฐ การศึกษา 
พุทธศิลป์แต่ละยุคที่แตกต่างกันออกไป วิถีปฏิบัติและความเชื่อที่เน้นเฉพาะพื้นที่ แม้
จะเป็นพุทธศาสนาเถรวาทท่ีได้รับอิทธิพลจากลังกาวงศ์เช่นเดียวกัน แต่ลักษณะเด่น
ของแต่ละพื้นท่ีก็มีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด

สถานที่ท�าสังคายนาและบรรจุจารึก
พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ ทาง
พุทธศาสนาที่ กุสันธอและสันทมุนี 
(Kuthodaw-Sandamuni) นับ
สังคายนาครั้งแรกในพม่า เป็นครั้งที่ 
5 ต่อจากครั้งจารึกลงในใบลานของ
ลังกา สังคายนาครั้งนี้ มีการจารึกพระ
ไตรปิฎกลงในแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น 
ณ เมืองมัณทเลย์ ด้วยการอุปถัมภ์
ของพระเจ้ามินดงปี พ.ศ.2414 (ค.ศ.
1871) พระมหาเถระ 3 รูป คือ พระ
ชาคราภิวังสะ พระนรินทาภิธชะ และ
พระสุมังคลสามี ได้ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นประธานโดยล�าดับ มีพระสงฆ์
และพระอาจารย์ผู ้แตกฉานในพระ
ปริยัติธรรมร่วมประชุม 2,400 ท่าน 
กระท�าอยู่ 5 เดือนจึงส�าเร็จ 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 การน�าหลักทางศาสนามาเป็นกฎหมาย กฎหมายบ้านเมืองและหลักพุทธ
ศาสนาถูกน�ามาปรับใช้ในอาณาจักร กรณี ในล้านช้าง สมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรม
มิกราช (ค.ศ.1637-1694) อาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีการรวบรวมประมวล
กฎหมายเก่า และตรากฎหมายขึ้นใช้เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติควบคุมสังคมหลายฉบับ
คือ คัมภีร์มูลตันไต คัมภีร์สุวรรณมุกขา คัมภีร์ราชศาสตร์ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์
หลวง คัมภีร์โพสะราชและคัมภีร์สังคหปกรณ์ คัมภีร์อาณาจักรและธรรมจักรแห่ง
ธรรมศาสตร์ เนื้อหากฎหมายส่วนใหญ่จะยึดหลักของพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติ 
ในกฎหมาย โคสาราช (โฆษาราช/กฎหมายโคสาราษฎร์) พระธรรมศาสตร์ว่าด้วย
ลักษณะพิจารณาความเทียบพุทธจักร-อาณาจักร กฎหมายที่ส�าคัญสมัยนี้คือ คัมภีร์
พระธรรมศาสตร์หลวง สันนิษฐานว่าคงเค้ามาจากคัมภีร์ธรรมศาสตร์ของอินเดีย และ
ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ผู้ปกครองของลาวในอาณาจักรล้านช้างน�ามาดัดแปลง
แก้ไขให้เหมาะสมกับสังคมลาวสมัยนั้น มีการระบุถึงปีศักราชไว้อย่างชัดเจนว่าเรียบ
เรียงข้ึนในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช นอกจากนี้ คัมภีร์สุวรรณ
มุกขา กฎหมายโบราณลาวท่ีมีลักษณะเป็นประมวลกฎหมายจารีตลาว (The code 
of Lao customary law) ที่แสดงให้เห็นสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อาณาจักรล้าน
ช้างเริ่มติดต่อกับคนภายนอกอาณาจักรมากขึ้นมีการใช้เรือเป็นพาหนะ การจัดการ
จราจรทางน�้าเป็นกฎหมายที่แสดงภาพการคมนาคมทางน�้าและการค้าขายโดยทาง
เรืออย่างชัดเจน สังคมมีความหลากหลาย การก�าหนดแนวปฏิบัติในกฎหมายมีการ
ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิม หลักค�าสอนทางศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ รวมกันเข้า
ไว้ในการจัดระเบียบปฏิบัติของบุคคล กฎหมายยุคสมัยนี้จึงมีลักษณะผสมผสาน แต่
ก็ยังยึดแนวทางพุทธศาสนาเป็นหลักส�าคัญ จากความเชื่อดั้งเดิมผสมผสานกับหลัก
ธรรมทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ น�าไปเป็นพื้นฐานแนวทางในการก�าหนดแนว
ปฏิบัติ ก�าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม น�ามาเรียบเรียงเป็นกฎหมายบ้านเมือง 
กฎหมายโบราณของรัฐจารีตจึงมีลักษณะการใช้ภาษาท่ีผสมผสานกันระหว่าง ภาษา
บาลี-สันสกฤตกับภาษาเฉพาะอาณาจักร เช่น ภาษาไทย ภาพพม่า ภาษาเขมร ภาษา
ล้านนา ภาษาลาว ในรูปแบบต่างๆ กัน แสดงถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเมือง
การปกครอง และศาสนา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแวดล้อม 

บทบาทพระสงฆ์และชาวพุทธในยุครัฐจารีต 
 บทบาทพระสงฆ์กับการเมืองมีในหลายมิติ โดยเฉพาะรัฐจารีตท่ีต้องพึ่งพา
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อาศัยพระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านจิตใจเพื่อเป็นมือในการช่วยเหลือผู้น�ารัฐจารีตใน
การปกครองประเทศ บทบาทพระสงฆ์ที่โด่ดเด่นในการช่วยพัฒนา
รัฐจารีตประกอบด้วย
 พระสงฆ์กับผู้ปกครองของบ้านเมือง: พระสงฆ์ได้รับ
การแต่งต้ังจากพระราชา เช่น พระเจ้าพระเจ้าบูโดพญา/พระเจ้า 
ปะดุง ทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปส�าคัญ 8 รูปเป็นสังฆราชา เรียกว่า 
สุธรรม สยาดอ ผู้น�าสงฆ์มีหน้าที่ช่วยปกปักรักษาความบริสุทธิ์
ของคณะสงฆ์ ผลงานของคณะพระสังฆราชซึ่งเป็นพระเถระท�าให้
สงฆ์เจริญรุ่งเรืองและผลคือการศึกษาพระปริยัติเจริญรัชสมัยของ
พระองค์ เช่น พระมหาสังฆราชาญาณภิวังศะ เป็นพระนักปราชญ์
ส�าคัญ เก่งต้ังแต่วัยหนุ่ม หลังบวช 5 พรรษาส�าเร็จเนตติปกรณ์ฎีกา 
และ 8 ปี หลังจากบวชพระอายุ 28 เป็นสังฆราช ต่อมาเป็นมหา
สังฆราชซึ่งพระราชาทรงแต่งตั้งกับพระภิกษุท่ีทรงภูมิรู ้ภูมิธรรมเป็น
มหาเถระในราชอาณาจักร ภายหลังท่านนิพนธ์ฎีกาของทีฆนิกาย  
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�าโดย พระมหานสิทธิ และคณะ 25 รูป ไปบวชท่ีลังกาโดยพระมหาเถระ 
ชาวลังกา และพระเจ้าบรมไตรโลกนาถทรงนิมนต์พระสมณทูตจากลังกาเข้ามาปี พ.ศ.
2008 และปี พ.ศ.2296 สมัยพระเจ้าบรมโกศ ในลังกาพุทธศาสนาเสื่อมลงจากการ
บีบคั้นของอาณานิคมจนกระทั่งไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่ คงเหลือแต่สามเณรสรณังกร 
รูปเดียว พระองค์จึงส่งสมณทูต คือ พระอุบาลีและคณะไปสืบต่อพระศาสนาที่ลังกา 
ขณะที่พระสงฆ์ยังท�าหน้าที่เป็นสมณทูตของฝ่ายบ้านเมืองด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เช่น กษัตริย์พม่า มอญ ส่งสมณทูต ไปแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาลังกาวงศ์

รูปปั้น พระอุบาลีเถระผู้เป็น
สมณทูตฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ศรี
ลังกา หรือสิงหล ประดิษฐาน
อยู่ ณ วัดธรรมาราม จังหวัด
อยุธยา
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แต่ละรุ่นสืบมา กรณีในพม่า รัชสมัยพระเจ้าบูโดพญานี้ในด้านพระสงฆ์ พระองค์
ทรงส่งพระพม่าไปประดิษฐานพระสงฆ์อมรปุรนิกายในลังกาพร้อมทั้งน�าคัมภีร์พุทธ
ศาสนาภาคภาษาบาลีไปด้วย พระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆ มาก็ทรงสนพระทัยในการ
บ�ารุงพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
 สมัยพระเจ้ารามธิบดี (ศรีปิฎกธร) แห่งกรุงหงสาวดี/พระธรรมเจดีย์ในบันทึก
ของรามัญญสมณวงศ์ปี พ.ศ.2018 พระองค์ส่งพระสงฆ์ไปอุปสมบทใหม่ที่ลังกาและ
กลับมา สถาปนานิกายลังกาวงศ์ในพระราชอาณาจักร และมีพระราชองค์การให้พระ
ภิกษุทั้งหลายทุกนิกายสึกและบวชใหม่ตามนิกายลังกาวงศ์ เรียกว่า กัลยาณีวงศ์ หรือ
สุวรรณโสภณวงศ์/มหาวิหารวงศ์ เช่นเดียวกับพระบรมไตรโลกนาถก็ส่งไปท่ีลังกาเช่น
กันเพราะมีพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปศึกษาต่อที่ลังกา พุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามายัง
อาณาจักรอยุธยา 2 ทางคือ กระแสที่หน่ึงรับพุทธศาสนาจากสุโขทัยและกระแสที่ 2 
รับพุทธศาสนามาจากศรีลังกาโดยตรงจากพระเถระชาวลังกาช่ือว่าวนรัตน์ ดังจะเห็น
ว่ามีพระสงฆ์ในอยุธยาแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 และ ที่ 2 คือคามวาสี (พระสงฆ์
สายบ้าน) และอรัญญวาสี (พระสงฆ์สายป่า) ตามล�าดับ ซ่ึงสืบมาจากสุโขทัย และมี
กลุ่มหนึ่งที่พัฒนามาทีหลังเรียกว่า พระวนรัตน์ซึ่งน�ามาจากศรีลังกาโดยตรงเป็นสาย
บ้านฝ่ายขวา นิกายสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์สืบสายมาจากสยามสมัยอยุธยาจนกระทั่ง
พระอุบาลีสมัยพระเจ้าบรมโกศ 
 เม่ือลังกาได้รับภัยต่างๆ จากการรุกรานของพวกทมิฬ และการล่าอาณานิคม
ของชาวตะวันตกท�าให้สมณวงศ์ในลังกาบางยุคสมัยแทบจะหมดไป บางคร้ังหมดไป
เหลือแต่สามเณรบนเกาะแห่งน้ี พระมหากษัตริย์เมื่อกอบกู้เอกราชจากผู้บุกยึดแล้ว
ต่อมามีการช�าระพระศาสนาในลังกาทวีป สมัยพระเจ้าวิมลสุริยะ พระองค์ส่งพระ
ราชทูตไปขอคณะสงฆ์ท่ีเมืองยะไข่ พระสงฆ์เดินทางมา 30 รูป พระสังฆนายก 2 รูป 
คือพระสันตนัต และพระโลกรักขปุคคลี เดินทางมาถึงเมืองศิริวัฒนบุรีปี พ.ศ.2240 
พระองค์ให้จัดหาชาวสิงหฬผู้ดีมีสกุลบวชเป็นพระภิกษุ 30 รูป เป็นสามเณร 120 รูป 
และปีเดียวกันนี้ พระองค์สิ้นพระชนม์ ต่อมา พระเจ้าศรีวีรปรักกรมนเรนทรสิงหะ
ครองราชย์ (เป็นล�าดับท่ี 161) พระภิกษุสงฆ์ชาวยะไข่ที่ไปให้การบรรพชาอุปสมบท
แก่ชาวสิงหฬ ทนหนาว เจ็บไข้ท่ีเมืองศิริวัฒนบุรีไม่ได้ มรณภาพหลายรูปที่เหลือจึง
พากันกลับไปเมืองยะไข่ ส่วนผู้ท่ีได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ยะไข่นั้น บ้างก็ลา
สิกขา บ้างก็มรณภาพ หมดไปท้ัง 30 รูป ไม่มีพรรษาครบพออุปสมบทสืบสมณวงศ์ 
จึงท�าให้พระภิกษุสงฆ์หมดสิ้น เป็นเหตุให้พระเจ้าศรีวีรปรักกรมนเรนทรสิงหะก็ไม่พอ



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

279

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

เอาพระทัยใส่ในกิจท่ีจะบ�ารุงภิกษุสังฆมณฑล คงเหลือแต่สามเณรสิ้นรัชกาลปี พ.ศ.
2282 พระองค์ส้ินพระชนม์ไม่มีโอรสสืบพระวงศ์ ต่อมา พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ 
(เป็นล�าดับที่ 162) มีพระประสงค์บ�าเพ็ญราชกิจให้บังเกิดความนิยมแก่ชาวลังกา จึง
เริ่มปรารภเรื่องบ�ารุงพุทธศาสนา แม้มีสามเณรก่อนหน้านี้แต่ไม่เพียงพอ แต่ยังคงมี
สามเณรรูปหน่ึงคือ สรณังกร เป็นผู้ฉลาด มีศรัทธามั่นคง พระองค์ประสงค์ให้สาม
เณรสรณังกรเป็นที่ปรึกษาในการท่ีจะคิดต้ังสังฆมณฑล เริ่มแรกส่งราชทูตไปขอที่รัฐ
ยะไข่เช่นเดิม ไม่ได้พระสงฆ์ ท้ังน้ีครั้งก่อน พระสงฆ์ยะไข่เข็ดกลัวอากาศลังกา ขณะ
นั้นมีญาติวงศ์ของสมิงทอเป็นเจ้า แต่มีคนหน่ึงหนีภัยไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ตละ
อัครมหาเสนาบดีจับตัว เห็นเป็นพระภิกษุทรงผ้ากาสาวพัสตร์จะฆ่าเสียก็เกรงบาป
จึงฝากก�าปั่นวิลันดาให้เอาไปปล่อยที่ลังกาทวีป ชาวสิงหฬก�าลังมองหาพระภิกษุสงฆ์
ที่จะบวชให้พอดี เมื่อเจ้าพระมอญองค์นี้ไปถึงพากันนับถือ พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ
จึงทะนุบ�ารุงเจ้าพระมอญ พระมอญถวายพระพรว่า การที่จะให้อุปสมบทต้องมีพระ
ภิกษุพร้อมคณะสงฆ์ จะโปรดให้อุปสมบทชาวสิงหฬ ขอให้ไปขอสงฆ์จากเมืองหงสาวดี 
มาให้ครบ จึงแต่งราชทูตไปขอคณะสงฆ์ที่เมืองหงสาวดี แต่เรือราชทูตไปแตกกลาง
ทางจมน�้าเสียชีวิตมากกว่า รอดชีวิตกลับไปเมืองลังกา การไปหาพระสงฆ์มอญจึงไม่
สมพระประสงค์ แต่พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะทราบจากพวกพ่อค้าวิลันดาว่า ในกรุง
สยามนี้ พุทธศาสนารุ่งเรืองยิ่งกว่าประเทศอ่ืนๆ มีพระภิกษุสงฆ์มากบ้านเมืองปกติ
เรียบร้อย จึงแต่งให้ราชทูตเชิญพระราชสาส์นพร้อมเครื่องราชบรรณาการเข้ามา ขอ
คณะสงฆ์ยังกรุงสยาม เพื่อฟื้นฟูสมณวงศ์ในศรีลังกา หลังจากพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ
สิ้นพระชนม์ปี พ.ศ.2290 พระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะ (เป็นล�าดับท่ี 163) ผู้เป็นพระ
ภาดาของพระอัครมเหสีครองราชย์สมบัติ ราชทูตที่ไปน้ันจึงไปทูลความตามที่สืบสวน
ทราบในกรุงศรีอยุธยาแก่พระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะอยู่ในฐานะอันเดียวกับพระเจ้า
แผ่นดินพระองค์ด�าริที่จะจัดตั้งสังฆมณฑลในลังกาทวีปให้ส�าเร็จเป็นพระเกียรติยศ 
จึงทรงให้ราชทูตไปเชิญพระราชสาส์นและเคร่ืองราชบรรณาการเข้ามาขอพระสงฆ์
สยามออกไปให้อุปสมบทแก่ชาวสิงหฬนับเป็นความพยายามของทางราชการลังกาท่ี
จะอัญเชิญจนเป็นผลส�าเร็จ 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 สมัยรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ.
2352 มีพระลังกา 1 รูป คือ พระวลิตร และสามเณร 2 รูป ชื่อรัตนปาละและหิธายะ 
มาที่นครศรีธรรมราช และต่อมาเข้ามากรุงเทพมหานคร รัชกาลท่ี 1 โปรดให้รับไว้
ในพระอารามหลวง พระวลิตรและสามเณรรัตนปาละอยู่ที่วัดมหาธาตุ ส่วนสามเณร
หิธายะไม่ถูกกับสามเณรรัตนปาละโปรดให้แยกมาอยู่ท่ีวัดพระเชตุพนฯ เมื่อสามเณร
ทั้ง 2 รูปอายุครบพอที่จะอุปสมบท จึงทรงพระราชทานนิตยภัตรให้ทั้ง 3 รูป (สมเด็จ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, 2546:353-354) และรัชกาลที่ 2 โปรดให้สามเณรท้ัง 
2 รูป เป็นนาคหลวงบวชในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชทานนิตยภัตรแก่ท้ัง 3 
รูป เดือนละ 3 ต�าลึง สมัยรัชกาลท่ี 2 พระลังกาชื่อศาสนวงศ์น�าพระบรมสารีริกธาตุ 
2 องค์พร้อมต้นศรีมหาโพธ์ิ 1 ต้นมาพักท่ีนครศรีธรรมราช ประสงค์จะถวายรัชกาล
ที่ 2 พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) จึงจัดส่งมายังกรุงเทพมหานคร และจัดส่งสมณ
ทูตไปลังกา โดยการคัดเลือกของพระวันรัต (มี) วัดราชบูรณะ ซ่ึงต่อมาเป็นสมเด็จ
สังฆราช วัดราชบูรณะ 4 รูป คือ พระอาจารย์ดี พระมหาจัน พระมหาแก้ว พระมหา
คง และวัดมหาธาตุ 3 รูป คือ พระอาจารย์อยู่ พระมหาปราง พระมหาแสง และพระ
ลังกาท่ีเคยมาอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้าน้ีสมัยรัชกาลที่ 1 คือ พระหายะ พระรัตน
ปาละ และพระศาสนวงศ์ขอกลับไปลังกาด้วย ออกเดินทางด้วยเรือก�าปั่นปี 2357 
ระหว่างพักท่ีนครศรีธรรมราช 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 คร้ังพระลังกาชื่อกกุสันธะ
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 
พระวชิรญาณประสงค์จะคืนคัมภีร์ที่ยืมมาจากลังกาและยืมฉบับอ่ืนๆ 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 ครั้งถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 โปรดให้สมณทูตไปลังกาปี พ.ศ.2395 เพ่ือน�าคัมภีร์
ต่างๆ ที่สมณทูตชุดก่อนยืมมาคืนลังกา และชาวลังกาอยากจะอุปสมบทเป็นธรรมยุต 
สมณทูตและผู้ติดตามประกอบด้วย พระอโนมศิริมุนี (สี) พระมหาชื่น วัดพิชัยชาติ 
พระมหารุ่น วัดบวร พระอันดับ 7 รูปรวมเป็น 10 รูป และฆราวาสคือ หมื่นแกล้ว
สาคร นายทรัพย์ นายพุ่ม นายนุด นายเปี่ยม เมื่อไปถึงพระลังกาและฆราวาสต้ังถือ
เป็นหมู่คณะมีความริษยาไม่ปรองดองกัน พระอโนมศิริมุนี เกิดความเบื่อหน่ายจึงกลับ
ประเทศไทย ถึงกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2396 ตั้งแต่บัดนั้นการสัมพันธ์ระดับพระ
สงฆ์ด้วยการส่งสมณทูตไม่ปรากฏมีอย่างเป็นทางการ (เสถียร โพธินันทะ, :402-464) 

 ต่อมา สมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จประพาสยุโรปขากลับพระองค์แวะลังกา 
(พนิดา อังจันทร์เจริญ, :66) มีพระสงฆ์และชาวลังกามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจ�านวนมาก 
พระองค์เสด็จไปยังวัดบรมนันทวิหาร พระราชทานพระไตรปิฎก ประดิษฐานไว้ที่
มหาวิทยาลัยสงฆ์วิทโยทัย พระราชทานทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ที่เมืองอนุราธปุระ 
ต่อมา ทางวัดจัดสร้างหอสวดมนต์และห้องสมุด เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จมาใน
คร้ังนั้นด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากลังกาและลังกาวงศ์ที่
ปรากฏครั้งส�าคัญคือ การจัดประชุมในครั้งแรกในประเทศศรีลังกาปี พ.ศ.2493 และ
ต่อมา องค์การสหประชาติประกาศให้วัน วิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญของโลก อันเนื่อง
มาจากการรณรงค์ของคณะสงฆ์ลังกาและรัฐบาลลังกาเป็นส�าคัญ จนกระท่ังชาว
พุทธท่ัวโลกร่วมท้ังชาวพุทธในอาเซียนร่วมกันจัดประชุมวิสาชาบูชานานาชาติ โดย
มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้น�าในการจัดการประชุมซ่ึงรัฐบาล
ไทยให้การสนับสนุนและมีคณะกรรมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ซ่ึงบทบาทของ
ลังกาวงศ์และพุทธศาสนาในลังกาเองโดยเฉพาะพระสงฆ์ท�าหน้าที่พระธรรมทูตทั่ว
โลก เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศยุโรป
ด้วย สมัยนี้มีนิกายเกิดขึ้นในลังกา 3 นิกายล้วนน�าเข้ามาจากดินแดนอาเซียน คือ  
1) นิกายสยามวงศ์ หรือลังกาวงศ์ 2) นิกายอมรปุรนิกาย 3) นิกายรามัญ นิกายทั้ง 
3 นี้ ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

 พระสงฆ์ในฐานะนักไกล่เกลี่ยข้อพิพาท: ทั้งน้ีในระหว่างรัฐเพ่ือเช่ือม 
สันทวไมตรีไม่ให้เกิดสงครามภายในรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด พระสงฆ์มีสถานะ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นที่เคารพแม้ของผู้ปกครอง ดังที่ผู ้ปกครองจะต้องพึ่งพาพระสงฆ์ และชาวบ้านต้อง
อาศัยพระสงฆ์เพื่อสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านส่งต่อความเดือดร้อนไปถึง
พระราชา และพระมหากษัติรย์แต่ละพระองค์ก็อาศัยพระสงฆ์ช่วยบริหารกิจการบ้าน
เมืองในบางครั้งบางคราวจนเมื่อขึ้นสู่อ�านาจก็ต้องมีพระสงฆ์เป็นพวกของพระองค์ 
โดยเฉพาะการเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการนอง
เลือด ท้ังนี้ข้ึนอยู่ว่าท้ังสองฝ่ายคู่ขัดแย้งจริงใจที่จะหาข้อตกลงร่วมกันอย่างไร พระ
สงฆ์จึงเป็นแค่คนกลาง (Bischoff, R., 1995:100-101) 
 เม่ือเกิดข้อขัดแย้งภายในรัฐ หรือ ระหว่างรัฐ เม่ือเกิดข้อขัดแย้งภายในรัฐ 
ระหว่างเจ้าชายหรือกษัตริย์แย่งพระราชบัลลังก์ พระมหาสังฆราชปรินายกแห่งพุกาม
ต่อจากชินอรหันต์เถระพระนามว่าพระมหาเถระปันสะตูช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สองพ่ีน้องแย่งชิงบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าอลองคะสิทธุ คือเจ้ามินชินสอ และเจ้านรสุ 
ภายหลัง เจ้านรสุเป็นกษัตริย์ปี พ.ศ.1710 พระองค์ได้นามว่า กุลากยาแมง แปล
ว่า ราชาถูกแขกฆ่า ขณะท่ีในอยุธยา สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ขอบิณฑบาต
ชีวิตของแม่ทัพนายกองคนส�าคัญจากสมเด็จพระนเรศวร มิให้ลงอาญาการประหาร
ชีวิต เนื่องจากตามไม่ทันเป็นเหตุให้พระองค์และพระอนุชา พระเอกาทศรถตกอยู่
ในวงล้อมของข้าศึก เมื่อครั้งท�ายุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชแห่งพม่าปี พ.ศ.
2135 และพระอาจารย์พรหมซึ่งเป็นพระอาจารย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขอ
ชีวิตไม่ให้ส�าเร็จโทษประหาญชีวิตญาติพระศรีสิงห์ 7 ชั่วโคตร พร้อมกลุ่มทหารและ
ชาวบ้านที่สนับสนุนพระศรีสิงห์ ซึ่งเป็นพระภาคิไนยของพระองค์ท�าการก่อกบฏ และ 
มิให้บังคับนางสนมของพระองค์ที่ตั้งครรภ์เพราะกลัวจะก่อกบฏขึ้นในภายหลังปี พ.ศ.
2203 เกิดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ การรบกันระหว่างพม่า-มอญปี พ.ศ.2298 กองทัพ
พม่าน�าโดยพระเจ้าอลองพญายกทัพมาตีกรุงหงสาวดี กษัตริย์มอญมอบหมายให้พระ
สังฆราชออกไปเจรจากับพม่าขอเป็นไมตรีและยอมยกธิดาแก่พระเจ้าอลองพญาโดย
ไม่ปรึกษาและได้รับความเห็นจากพระมหาอุปราชที่ตัดสินจะรับ พม่ารับข่าวจึงยุติทัพ
ไว้ 3 วัน มอญจึงออกไปรบท�าให้พม่าสูญเสียก�าลังพลไปมาก เมื่อพม่าตั้งหลักจึงยกทัพ
เข้าตีตอบและยึดเมืองมอญจับชาวเมืองประหารเป็นจ�านวนมาก ไม่เว้นแต่ พระภิกษุ
สงฆ์ เพราะถือว่า พระสังฆราชไม่มีสัจจะ เมื่อเกิดการเผชิญหน้าระหว่างอยุธยากับพม่า 
พระมหาจักรพรรดิส่งสมเด็จพระสังฆราชไปเจรจากับพระเจ้ากรุงหงสาวดีที่ยกทัพมา
ล้อมกรุง แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนฝ่ายไทยต้องยอมสงบสึกในฐานะผู้แพ้ เป็นต้น 
 พระสงฆ์ในฐานะประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ: ฝ่ายบ้านเมือง
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ยังให้มีการตรากฎคณะสงฆ์ขึ้นส�าหรับพระสงฆ์น�าไปปฏิบัติเพ่ือความเจริญของคณะ
สงฆ์ เช่น สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ปิฎกธร ประกอบด้วย ห้ามอุปสมบทแก่บุคคลบาง
จ�าพวก (ในจารึก รวม 13 จ�าพวก) เช่น คนที่เคยเป็นโจรผู้ร้าย ห้ามให้การอุปสมบท
โดยที่ยังไม่ได้รับบรมราชานุญาตจากพระราชาและแจ้งให้พระมหาเถระเจ้าคณะใหญ่
ทราบก่อน ไม่เช่นนั้นญาติโยมของผู้อุปสมบทจะได้รับโทษ ห้ามผู้ท่ีอุปสมบทเป็นภิกษุ
แล้ว ประพฤติเป็นบาปภิกษุไม่สมควรสมณเพศ เช่นเป็นหมอยา หมอดู หรือช่างที่ใช้
ฝีมือแรงงาน แสดงธรรมหาสินจ้าง อยู่ระคน (คลุกคลี) ด้วยคฤหัสถ์ ถ้าห้ามไม่ฟังให้
สึกเสีย เมื่อสามเณรจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุให้สอนความรู้จตุปาริสุทธิศีลเสรียก่อน 
ถ้ามีความรู้ให้น�าทูลเสนอและบอกแก่พระมหาเถรคณาจารย์ และพระราชาจะโปรด
ให้เป็นนาคหลวง ให้พระสงฆ์ห่มผ้าและรักษากิจวัตรอย่างนิกายมหาวิหารลังกาวงศ์
เป็นนิตย์ ห้ามแก้ไขเป็นอย่างอื่นเด็ดขาด (ฟื้น ดอกบัว, รศ.2554:193-194) นอกจาก
นี้ ยังมีกฎหมายตราสามดวงท่ีเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์สมัยร.1 กรุงรัตนโกสินทร์ และ
กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นมาเฉพาะคณะสงฆ์ยุคต่อมา สมัยร. 5 มีการออกพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ร.ศ.121 ซึ่งพระสงฆ์ในฐานะเป็นประชาชนของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามเช่นกัน

ลังกาวงศ์: ความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาระหว่างรัฐจารีต
 บางอาณาจักร เช่น อาณาจักรสุโขทัยในไทย อาณาจักรตามพรลิงค์ 
นครศรีธรรมราชภาคใต้ของไทย อาณาจักรมอญภาคใต้ของพม่า อาณาจักรมัชปาหิต 
ในชวาอินโดเนียเซีย และอาณาจักรมหานครของกัมพูชาท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธ
ศาสนาแบบเดิมยุคสุวรรณภูมิโบราณ ต่อมา มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองด้วยการแข่งขัน
อ�านาจกันทางการค้า การเมืองและการปกครอง ต้ังแต่พุทธศตวรรษ ที่ 21 (กลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 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.1896-
2250) 6) อาณาจักรจามปา เวียดนามทางกลาง-ใต้ (พ.ศ.735-2014/ค.ศ192–1471) 
และ7) อาณาจักรไดเวียต/นามเวียดของเวียดนามเหนือ ในพุทธศตวรรษที่ 15-24 
บางอาณาจักรเหล่าน้ีได้รับอิทธิพลลังกาวงศ์และอิทธิพลอารยธรรมอิสลาม การเข้า
มาของอารยธรรมตะวันตกยังดินแดนอาเซียน แต่อิสลามและตะวันตกยุคแรกเร่ิม
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สามารถมีอิทธิพลเฉพาะพื้นท่ีทางเกาะและคาบสมุทร แต่พุทธศาสนาลังกาวงศ์ยัง
คงมีอิทธิพลต่อดินแดนอาเซียนแผ่นดินใหญ่ส่วนบน และบางส่วนของจีนทางภาคใต ้
สิบสองปันนา มรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์มีอิทธิพลจนมา
ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย การแต่งตั้งประมุขสงฆ์ และระบบการปกครองคณะสงฆ์ 
สายบ้าน สายป่า การปฏิบัติพระธรรมวินัย ศิลปวัฒนธรรมการสร้างพระพุทธรูป การ
สร้างเจดีย์ ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ การท�าบุญในวันธรรมสวนะ การประกอบพิธี
กฐิน การอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ ด้านการศึกษา คณะสงฆ์แบบจารีตเน้นการศึกษา
เฉพาะบาลี นักธรรม อิทธิพลด้านคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เน้นการสาธยายพระไตรปิฎก 
การสวดมนต์ และสวดพระปริตร จากจารึกวัดจุฬามณี กษัตริย์จากเชียงใหม่ จาก
หงสาวดี และจากศรีสัตนาคนหุต ส่งสมณทูตมาถึงสมเด็จไตรโลกนาถพร้อมกับน�า
เครื่องไทยธรรมมาถวายสงฆ์ในประเพณีอุปสมบทเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการ นอกจาก
นี้ สมัยพระเจ้าบุเรงนอง พระองค์ทรงโปรดให้ส่งเครื่องบูชาไปสักการะพระเข้ียว
แก้วที่เมืองแคนดี้บนเกาะลังกาหลายครั้ง และยังได้จัดเครื่องถวายไปสักการะบูชา 
พระมหามัยมุนีท่ีเมืองยะไข่ 
 ต่อมา สมัยการล่าอาณานิคม (ก่อนตกเป็นอาณานิคมตะวันตก) ยุคนี้แม้พื้นที่
ทางเกาะหรือคาบสมุทรจะตกเป็นอาณานิคมแล้ว ในขณะท่ีบางอาณาจักรโดยเฉพาะ
ดินแดนแผ่นดินใหญ่ เช่น กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและหลายรัฐ ก�าลังถูกล่าเพื่อ
ครอบครองเป็นอาณานิคม แต่บางส่วนก�าลังอยู่ในสถานการณ์จะตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็น
รัฐในอารักขาของประเทศตะวันตกอยู่นั้น ยังมีสถานการณ์ด้านการเมืองในภาวะไม่ปกติ 
แต่พุทธศาสนายังคงด�าเนินต่อไปในดินแดนแผ่นดินใหญ่ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน เช่น สยาม กับ กัมพูชา ยุครัตนโกสินทร์ มีพระสงฆ์กัมพูชาเข้ามาศึกษาปริยัติธรรม
ในอาณาจักรสยาม และน�าการปกครองคณะสงฆ์ของสยามไปปรับใช้ในบ้านเมืองตนมี
ท้ังมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย โดยมหานิกาย มีสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีสังฆนายก
เป็นสังฆราช ฝ่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งได้รับอิทธิพลจากไทย มีสมเด็จพระสุธัมมาธิบดี
สังฆนายกเป็นสังฆราช การปกครองคณะสงฆ์ไม่ขึ้นตรงต่อกัน และมีแถลงการณ์ร่วม
ประกาศจากประมุขท้ัง 2 ฝ่ายหากมีศาสนกิจร่วม และการเข้ามาศึกษาในไทยของ 
คณะสงฆ์ เม่ือกลับไปยังประเทศของตนก็จัดต้ังโรงเรียนบาลีแห่งแรกที่นครวัด แล้ว
ย้ายมาต้ังเป็นศาลาบาลีช้ันสูงท่ีกรุงพนมเปญปี พ.ศ.2457และภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็น พุทธิกวิทยาลัย
 นับได้ว่า พุทธศาสนาลังกาวงศ์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพล และมีส่วน
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ส�าคัญในการพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรือง และวิถีชีวิตของชาวอาเซียนยุคน้ัน แม้
ภายหลังจะต้องเผชิญกับอารยธรรมภายนอกจากตะวันตกผ่านอาณานิคม ต่อมายุค
สงครามเย็น การแย่งชิงพื้นที่ของมหาอ�านาจและการไหล่บ่าเข้ามาของอารยธรรม
ในยุคโลกาภิวัตน์ พุทธศาสนาลังกาวงศ์ก็ยังคงปรับเปลี่ยนและปฏิรูปตนเองตาม
สถานการณ์ทางการเมืองมากบ้างน้อยบ้าง จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละที่และ
แต่ละกาลเวลาของยุคสมัย
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บทที่ 8 พุทธศำสนำยุคอำณำนิคม

 ในประวัติศาสตร์โลก ยุคนี้แสดงให้เห็นถึงกระแสตะวันตกภิวัตน์/อัสดงคตา- 
ภิวัตน์ (westernization) บางครั้งเรียกว่า ยุคสมัยใหม่ (modernization) เข้ามา
มีบทบาทต่อวิถีประชา รัฐ อาณาจักร รวมท้ังพุทธศาสนาในดินแดนอาเชียอาคเนย์  
อันเนื่องมาจากแนวคิดการส�ารวจการบุกฝ่าค้นหาโลกใหม่หลังจากเป็นยุคมืดพันปี 
ดินแดนทางยุโรปเคยตกอยู่ยุคมืด/ยุคกลาง เมื่อมีการปฏิวัติและปฏิรูปหลายด้านร่วม
ทั้งเกิดวิทยาการสมัยใหม่มากข้ึน จึงเกิดมีประเทศมหาอ�านาจตะวันตกยุคนั้น ต้ังแต่ 
โปรตุเกส สเปน ฮอนแลนด์ จนถึง อังกฤษ และฝรั่งเศส เริ่มขยายอิทธิพลไปยังดินแดน 
ใหม่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านั้น ประเทศยุโรปเหล่าน้ันเข้าไปยังดิน
แดนทวีปแอฟริกาและอเมริกากลางและเหนือ รวมท้ังเอเชียใต้อันมีอินเดียและลังกา
เป็นศูนย์กลาง หลังจากความสับสนในศาสนาจักรของกรุงโรมประเทศที่เริ่มขึ้นมามี
บทบาทต่อการก�าหนดชะตาของโลก คือ สเปน และโปรตุเกส ทางการของศาสนา
จักรกรุงโรม น�าโดยสันตะปาปา (โป๊ป) อเลกซานเดอร์ที่ 6 ให้อ�านาจแก่ประเทศทั้ง
สองที่จะยึดครองโลกโดยให้สเปนรับผิดชอบซึกโลกทางตะวันตก และโปรตุเกสซีก
โลกทางตะวันออก หลังจากน้ัน ประเทศต่างๆ ในยุโรปเร่ิมกลายเป็นรัฐเป็นทางการ 
โดยมีศาสนาเป็นตัวก�ากับบทบาทอยู่เบื้องหลัง ศาสนาคริสต์หลังจากเคยครองความ
ยิ่งใหญ่ในยุโรปถึงขีดสุดยุคกลางหรือยุคมืดมีอ�านาจแผ่ปกคลุมทั่วยุโรป เมื่อเข้าสู่ยุค
ใหม่เริ่มเสื่อมอ�านาจลงเข้าสู่ยุคฟื้นฟู ปฏิรูป และปฏิวัติตามล�าดับ มีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ครั้งใหญ่ในหลายๆ ด้าน มีการหันหลังให้ศาสนาคริสต์แบบเดิม มีศาสนาใหม่นิกาย
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โปรเตสแตนต์เกิดขึ้นมาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยมาตินลูเธอคิงส์ 2 นิกาย ท้ังนิกาย
เดิมและนิกายใหม่น้ีเริ่มแบ่งแยกในยุโรปมากขึ้นโดยทางเหนือเป็นนิกายใหม่ ขณะที่
นิกายเดิมคาทอลิกยังคงมีฐานท่ีมั่นในยุโรปทางภาคใต้และกลาง
 ยุคอาณานิคมนี้แสดงให้เห็นถึงผู ้ท่ีมีบทบาทส�าคัญมากหรือผู้แสดงหลักต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ี คือ ชาวตะวันตกที่มาจากยุโรป เป็นปัจจัยภายนอก
ที่ส�าคัญท่ีเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนี้ การเข้ามาของเจ้าอาณานิคม
ตะวันตก เริ่มตั้งแต่โปรตุเกส สเปน ฮอลแลนด์/ฮอลันดา อังกฤษ ฝร่ังเศส และคลื่น
การอพยพของแรงงานจากประเทศจีนที่มาจากการท้าทายจากตะวันตก สงครามฝิ่น
และการเปลี่ยนแปลงจนน�าไปสู่ปฏิวัติการปกครอง และช่วงการต่อต้านด้วยขบวนการ
เพื่อเรียกร้องเอกราช และเหตุปัจจัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2/สงครามมหาบูรพา 
ท�าให้สถานการณ์ทางพุทธศาสนาแยกขาดจากรัฐผู้ปกครองมีบางพื้นที่ เช่น รัฐสยาม
ที่ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้น แต่สถานการณ์ทางพุทธศาสนาก็มีการปฏิรูปและเปล่ียนในเชิง
โครงสร้างหลายประการ ทั้งระบบการปกครองคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆ ตามมา ในด้านเศรษฐกิจการค้ายุคน้ีแสดงให้เห็น
ถึงการส�ารวจโลกผ่านเส้นทางการค้าทางน�้า การสัมพันธ์ทางการค้าขาย การแข่งขัน
ของเจ้าอาณานิคม การแสดงอิทธิพลทางการเมืองและการทหารน�าไปสู่การยึดเป็น
อาณานิคม การกดขี่จากเจ้าอาณานิคมและการไม่ยอมถูกกดขี่จากเจ้าอาณานิคมของ
ชาวพื้นเมืองเดิม การเรียกร้องเอกราชจนน�าไปสู่การคืนเอกราชกลายเป็นรัฐชาติใหม่ 
นอกจากเหตุปัจจัยภายนอกแล้ว ยังมีความวุ่นวายและการแก่งแย่งภายในเกิดความ
สับสนของแต่ละอาณาจักร กลายเป็นความอ่อนแอสะสมจนน�าไปสู่การตกเป็นเมือง
ขึ้นประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งหลายดังกล่าว ยุคนี้พุทธศาสนาจึงต้องปรับตัวขนานใหญ่
ทั้งองค์กร คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคประชาชน โดยเฉพาะคณะสงฆ์นั้นต้องแลกเปล่ียน
เรียนรู้ปรับตัวจากจารีตแบบเดิมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และสมัยตะวันตกนิยม ทั้ง
ด้านโครงสร้างการบริหาร การเผยแผ่ การจัดการศึกษา และเพ่ิมมาคือการท�างาน
ด้านสังคมสงเคราะห์

จากอาณาจักรจารีตสู่อาณานิคม
 ยุคนี้สามารถแบ่งตามเวลาการเข้ามาก่อน-หลังของประเทศอาณานิคมทั้ง
หลาย แบ่งตามการเข้ามาของศาสนา และแบ่งตามอนุภูมิภาคที่เป็นดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่ (mainland) และคาบสมุทร–หมู่เกาะ (peninsular or island) 
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 ยุคอาณานิคมนี้แบ่งการเข้ามาของศาสนาคริสต์: สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ:-

 นอกจากเจ้าอาณานิคมจะมาแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วยังเอา
ศาสนาวัฒนธรรมของตัวมาไว้ในดินแดนแถบอาเซียนด้วยโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ท้ัง 
2 นิกายหลักเข้ามามีบทบาทต่อวิถีของคนอาเซียนบางส่วนซ่ึงการเข้ามาของศาสนา
คริสต์ทั้ง 2 นิกายน้ีน�าเข้ามาโดย 

- น�าโดย โปรตุเกส และ สเปน ภายหลังฝรั่งเศส การเข้ามาของศาสนาคริสต์
คาทอลิกซ่ึงเป็นนิกายเดิมในยุโรป

- น�าโดย ฮอลันดา/ฮอลแลนด์รวมทั้งอังกฤษ นิกาย church of England 
การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ซ่ึงเป็นนิกายใหม่ในยุโรป 

 การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกน�าโดยโปรตุเกสและสเปน
ตามแบบฉบับของตนเข้ามาในดินแดนแถบนี้จนกระทั่งเป็นมรดกตกทอดของคนใน
วัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนจนเป็นวัฒนธรรมศาสนาของตนเอง ในประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นประเทศหน่ึงเดียวท่ีนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และหลังจากนั้น 
ไม่นานการเข้ามาของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกน�าโดยฝรั่งเศสนี้ เมื่อฝรั่งเศส
เริ่มมีบทบาทในเวทีโลก ขยายดินแดน และยุโรปท�าให้ฝรั่งเศสต้องการด�าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้ามาล่าอาณานิคม โดยเอาศาสนาน�านโยบายด้วยการ
ส่งนักสอนศาสนา บาทหลวงเข้ามาประจ�าการและการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือให้
ได้ข้อมูลมากขึ้นจากนั้นจึงเข้ามายึดเอาเป็นอาณานิคมตามหลักฐานที่ปรากฏชัดนั้น
และฝรั่งเศสมีบทบาทในประเทศอินโดจีนซึ่งสามารถแบ่งช่วงสมัยต้นพุทธศตวรรที่ 
22 และสมัยพุทธศตวรรษท่ี 25 
 ส่วนการเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์น�าโดยฮอลันดา/ฮอลแลนด์/
ชาวดัตช์ หลังจากในยุโรปเริ่มมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นใน ค.ศ.ต.ที่ 16 
และฮอลแลนด์เริ่มมีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศของยุโรป จากนั้นเริ่มมีการ
ขยายอาณาจักรมาทางแอฟริกาและเอเชียใต้ เช่น ศรีลังกา และอินเดียบางพื้นที่รวม
ทั้งการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในอินโดเนียเซีย มีการยึดครองเป็น
เวลาช้านาน รูปแบบคริสต์ศาสนาที่เข้ามากับผู้เข้ามาของดัตช์คือแบบโปรเตสแตนต์ 
 ศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 3 นิกายส�าคัญคือ 1) นิกายโรมันคาทอลิก 2) 
นิกายโปรเตสแตนต์ 3) นิกายออร์ธอด็อกซ์ 
 นิกายที่ 1 นิกายโรมันคาทอลิก เริ่มแต่เปโตรได้รับการสถาปนาจากพระ
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เยซูให้เป็นผู ้ดูแลพระศาสนจักร กล่าวได้ว่า ท่านเป็นสันตะปาปาคนแรกที่ทุกคน
ต้องยอมรับนับถือและมีศรัทธาเช่ือฟังอย่างเดียวในฐานะที่เป็น "ผู้ดูแลฝูงแกะ" ของ
พระเจ้า ความคิดแบบนี้ได้สืบทอดกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ท�าให้ต�าแหน่งของพระ
สันตะปาปามิได้อยู่ในฐานะแค่เป็นนักบวชเท่านั้นแต่เป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักร
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามค�าส่ัง นิกายนี้เน้นศรัทธาและปฏิบัติตามพระศาสนจักร เพราะ
พระศาสนจักรเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรแห่งสวรรค์ และเป็นองค์กรที่สามารถน�า
ประชาชนไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามภาระกิจที่พระเจ้าได้มอบไว้ มนุษย์จะรอดพ้น
จากทุกข์ และบาปก�าเนิด (original sin) ที่สืบทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษได้ต้องอาศัย 

ค�าสอนของพระเจ้าซ่ึงปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล และอีกหนทาง
หนึ่งก็คือการปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธ์ิ (Sacrament) อันเป็นสื่อสัมพันธ์
โดยองค์พระบุตรของพระเจ้าได้มอบจิตของพระองค์ด�ารงอยู่กับ
ศาสนจักรนี้ โดยให้พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือ
ส�าหรับความรอดต่อไป และเป็นเครื่องหมายของอาณาจักรพระเจ้า
ซึ่งจะมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งใน วาระสุดท้าย ศีลศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงปรากฏ
ออกมาในรูปของพิธีกรรม การรับศีลศักดิ์สิทธิ์และการศึกษาพระ
คัมภีร์จึงมีความเท่าเทียมกัน และเป็นคู่กันในชีวิตคริสต์คาทอลิก 
ชาวคริสต์คาทอลิกจ�าเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ให้มาก และรับศีล
ศักดิ์สิทธ์ิให้มากครั้งตามโอกาสอันควร ทั้งนี้เพ่ือการปฏิรูปชีวิตให้
ดีขึ้น ในบริบทอาเซียนนิกายน้ีเข้ามาสู่ดินแดนนี้โดยโปรตุเกสและ
สเปน ภายหลัง ฝร่ังเศส
 นิกายที่ 2 นี้มีก�าเนิดมาจากความเชื่อที่แตกต่างของคริสตชน
โดยเรียกพวกที่ไม่ใช่คาทอลิก หรือออร์ธอด็อกซ์ว่า "โปรเตสแตนต์" 
(Protestant) ซึ่งแปลว่า "ประท้วง" เกิดเป็นกลุ่มฟื้นฟูศาสนากลุ่ม
ใหญ่ๆ 3 กลุ่มคือ 1) นิกายลูเธอรัน (Lutheran) 2) กลุ่มคริสตจักร
ฟื้นฟู (Reformed Christianity) 3) นิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด ์
(Church of England)/แองกลิคัน (Anglicanism) ในบริบทอาเซียน
นิกายนี้เข้ามาน�าโดยดัตช์และอังกฤษ 

 นิกายในโปรเตสแตนต์ท้ัง 3 กลุ่มท�าให้เกิดนิกายเล็กๆ ต่อมาอีกมากมายซ่ึง
ล้วนแต่รับโครงสร้างของโปรเตสแตนต์บางกลุ่มและบางนิกายประกอบด้วย
 1) นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) เป็นกลุ่มที่ต้องการจัดระบบการ

มาร์ติน ลูเทอร์ (เยอรมัน: 
Martin Luther) (2026-2088) 
ปฏิรูปศาสนาคริสต์โดยแยกมา
เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ เพราะ
ไม่เห็นด้วยกับค�าสอนของคริสต
จักรโรมันคาทอลิกบางข้อ โดย
การปฏิรูปนี้เกิดขึ้นในยุคฟื้นฟู
ศิลปวิทยา เรียกว่าการปฏิรูป
ศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ นิกาย
ที่ถือหลักเทววิทยาตามแนวคิด
ของลูเทอร์เรียกว่านิกายลูเทอ
แรนซึ่งเป็นนิกายย่อยในนิกาย
โปรเตสแตนต์
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ปกครองของพระเจ้าให้เป็นระเบียบแบบแผน และให้คงที่ตามหลักของลูเธอร์โดย
มีบิชอปเป็นประธาน นิกายนี้มุ ่งเน้นศรัทธา เพราะถือว่าพระของพระเจ้าสามารถ
ปลดเปลื้องทุกข์ของมนุษย์ได้ ไม่ใช่พระ พระเป็นเพียงผู้ท�าพิธีกรรมเท่านั้น นิกายนี้
มีผู ้นับถือท่ัวโลก
 2) นิกายเมธอดิสต์ (methodism) เกิดขึ้นโดยจอห์น เวสลีย์ (John Wesley 
: ค.ศ.1703-1791) ชาวอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ผู้นับถือพระเจ้ามีอิสระ
ภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติศาสนาไปตามหลักของเหตุผลให้เหมาะแก่ชีวิตของตน 
และเหตุผลที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องการรวมพวกโปรเตสแตนต์ที่แตกแยกไป
เป็นนิกายต่างๆ ให้อยู่ในแบบเดียวกัน สมาชิกของนิกายนี้มีท่ัวโลกแต่ส่วนมากอยู่
ในยุโรปและอเมริกา
 3) นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ (Seven Day Adventists) เป็นกลุ่มใหญ่
ท่ีสุดของกลุ่มแอดแวนติสต์ นิกายนี้เน้นวันสุดท้ายของโลก และการเสด็จมาของ 
พระคริสต์ในวันพิพากษาโลกเพื่อท�าลายล้างคนชั่วและท�าให้โลกนี้บริสุทธิ์อีกคร้ัง 
สมาชิกผู้นับถือมีท่ัวโลก
 4) นิกายเควกเกอร์ (Quaker) /สมาคมมิตรภาพ (Society of Friends) เป็น
นิกายท่ีเกิดในอังกฤษโดย ยอร์ช ฟอกซ์ (George Fox: 1624-1691) แต่แพร่หลาย
ในอเมริกาโดยวิลเลี่ยม เพน (William Penn: 1644-1718) โดยเฉพาะในรัฐ เพน
ซิลเวเนีย (Pennsylvania) เป็นดินแดนแห่งแรกที่เพนมาตั้งรกรากและเผยแผ่ศาสนา 
นิกายนี้ต้องการรื้อฟื้นศาสนาคริสต์แบบดั้งเดิม จึงเป็นประสบการณ์ตรงในการเข้าถึง
พระเจ้าโดยใช้แสงสว่างท่ีเกิดข้ึนภายใน (inner light) เพราะพระวจนะของพระเจ้า
มีชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ผู้เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นท่ีจะได้รับ
การคัดเลือกจากพระองค์ให้ได้รับพระวจนะจากพระองค์โดยตรง มนุษย์ทุกคนควร
ปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างดีควรให้บริการและช่วยเหลือมนุษย์และสังคมในทุกๆ ด้าน 
รวมทั้งต่อต้านสงครามทุกรูปแบบ ปฏิเสธการที่ใช้ทาสและท�าทารุณกรรมแก่เพื่อน
มนุษย์ นิกายน้ีไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมหรือศีลศักด์ิสิทธ์ิที่เน้นสัยลักษณ์ทางวัตถุ เพราะ
จะท�าให้จิตใจของมนุษย์หันเหออกจากสมาธิตามธรรมชาติ การสวดมนต์อย่างเงียบๆ 
จะช่วยให้มนุษย์ได้รับแสงสว่างภายในได้ดี
 5) นิกายพยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) นิกายนี้เกิดจากการรวม
กลุ่มของพวกโปรเตสแตนต์ ที่ต้องการปฏิรูปค�าสอนให้เป็นไปในแบบเดิม โดยเฉพาะ
แบบอบ่างในการนมัสการพระเจ้า คือ พระยะโฮวา ทั้งนี้เพราะพวกโปรเตสแตนต ์



292
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนมากได้แตกกลุ่มออกไปเป็นหลายพวกเพราะความสับสนในค�าสอน และความ
ไม่ชัดแจ้งของหลักค�าสอน ชาร์ล รัสเซลล์ (Charles Russell) ชาวอเมริกัน ริเร่ิมต้ัง
นิกายนี้ขึ้นมาโดยเริ่มแรกมีการรวมกลุ่มกันท่ีมลรัฐเพนซิลเวเนีย และขยายตัวออกไป 
มีผู้สนใจกันมาโดยเฉพาะชนชั้นกรรมกรและคนช้ันกลาง ถึงกับมีการต้ังสมาคมเผยแผ่
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�าสอนของศาสนาเหมือน
ค�าสอนทั่วไปของศาสนาคริสต์ เพียงแต่เพิ่มความเชื่อในคัมภีร์มอร์มอน (Book of 
Mornon) เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ท่ีได้รับมาจากมอร์มอน คัมภีร์นี้เป็นพระวจนะของ
พระเจ้าเดิมจารึกในภาษาโบราณ แต่แปลความหมายโดยโจเซฟ สมิธ ออกพิมพ์ปี 
ค.ศ.1830 เน้ือหาบางส่วน ในคัมภีร์ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์อเมริกาที่มีผู้อพยพใน
ยุคแรกๆ เป็นกลุ่มชนที่มาจากปาเลสไตน์ เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกอเมริกัน
อินเดียน ความเชื่อตรงจุดนี้อาจแตกต่างจากนักประวัติศาสตร์ท่ัวๆ ไป สมิธได้รับการ
ยกย่องจากพวกมอร์มอนให้เป็นประกาศศกยุคใหม่ของนิกาย และสานุศิษย์ช่วยกัน
สร้างวิหารข้ึนมาเป็นครั้งแรกในนิวยอร์ค นิกายมอร์มอนแพร่หลายมากในนิวยอร์ค
และรัฐอื่นๆ เช่น โอไฮโอ (Ohio) มิสซูรี (Missonuri) อิลลินอยส์ (Illinois) และยูทาห์ 
(Utah) นิกายนี้ส่งเสริมและเผยแผ่ศาสนา และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางด้านการ
ศึกษาและสาธารณกุศล
 นิกายที่ 3 นิกายออร์ธอด็อกซ์ นิกายน้ีย้อนกลับไปถึงศตวรรษในคริสตศาสนา 
ช่วงระยะเวลาที่จักรวรรดิโรมันถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 อาณาจักร คือ โรมันตะวันตก 
มีศูนย์กลางท่ีกรุงโรม (Rome) ใช้ภาษาละตินเป็นภาษากลาง ส่วนโรมันตะวันออก
ซึ่งนิกายเรียกกันว่า ไบแซนทีน (Byzantine) มีศูนย์กลางท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปิล 
(Constantinople) มีสหมิตรท่ีเป็นแนวร่วมเดียวกัน คือ เมืองอาเล็กซานเดรีย (Al-
exandria) อันติอ็อค (Antioch) และเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ใช้ภาษากรีกเป็นภาษา
กลางสื่อสารทั่วไป ในอาเซียน นิกายนี้จะไม่เป็นที่นิยมมากนักเหมือน 2 นิกายใหญ่แรก
 ส่วนปัจจัยหลักแห่งความแตกแยกของคริสต์ศาสนาแยกออกเป็นนิกายต่างๆ 
และแยกตัวออกจากศาสนาจักรโรมันคาทอลิกสรุปได้เป็น 3 ประเด็น 1) สืบเน่ืองมาจาก
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การประพฤติของนักบวชสมัยนั้นไม่เป็นไปตามค�าสอนในคัมภีร์ไบเบิลและนิยมตีความ
หลักค�าสอนไปตามใจชอบโดยไม่มีเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดศาสนาพาณิชย์ ค้าขายใบบุญ 
ไถ่บาป เก็บภาษีไร่นา ตลอดจนเรี่ยไรเงินเข้าวัด นักบวชมีชีวิตอย่าง หรูหราฟุ่มเฟือย 
ไม่ถือสันโดษ ศาสนจักรมีนโยบายผูกขาดความรู้ทางศาสนา และการสอนศาสนานั้น
มีไว้ให้เฉพาะพวกนักบวชเท่าน้ัน 2) ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่มีมาก
ขึ้น เช่น มีการสร้างเครื่องพิมพ์และตั้งโรงพิมพ์ขึ้นมากมาย ท�าให้มีการเผยแผ่ต�ารา
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง การสื่อสารต่างๆ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว พระคัมภีร์ไบเบิล
ได้ถูกแปลถ่ายทอดเป็นภาษาพื้นเมืองต่างๆ แม้แต่ชาวบ้านก็สามารถอ่านได้เกิดการ
เผยแผ่ความรู้ทางศาสนา ซึ่งแต่ก่อนมานั้น นักบวชท�าหน้าที่ เป็นสื่อระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์มีความส�าคัญมากต่อเม่ือคนสามารถอ่านคัมภีร์ได้แล้วน�าไปสู่การลดความ
ส�าคญของของนักบวชน้อยลง ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของประชาชนกลับมีมาก
ขึ้นจนนักบวชไม่สามารถปิดบังความรู้นั้นไดต่อไปอีกทั้งคนทั่วไปยังสามารถ วิพากษ์
วิจารณ์ตีความส�าสอนในคัมภีร์ไบเบิลได้ 3) ความรู้สึกเป็นชาตินิยม (nationalism) 
มีมากข้ึนสมัยนี้ แต่ละแคว้นต่างรวมตัวคนในชาติเดียวกัน ปลุกใจให้เกิดความรักชาติ 
รักเผ่าพันธุ์ และพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระจากศาสนจักรคาทอลิก
 การเข้ามาของคริส์ศาสนานิกายคาทอลิกในอาเซียนน�าโดยโปรตุเกสและ
สเปน ฝรั่งเศส
 ชาวโปรตุเกส คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกเข้าสู่อาเซียนโดยเฉพาะฟิลิปปินส์
น�าเข้ามาโดยสเปนท่ีปกครองอยู่กว่า 400 ปี และบางพื้นที่ที่โปรตุเกสเข้าไปมีอิทธิพล 
ในส่วนแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนนั้น คาทอลิกเข้าสู ่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา 
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�าศาสนาบาทหลวงคณะมิชชันนารีและ
ชุมชนคริสตัง ได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์อยุธยาด้านต่างๆ เร่ือยมา จน
กระทั่ง มิชชันนรีคาทอลิก คณะเยซูอิตของฝรั่งเศสได้เผยแผ่คริสตธรรมเจริญรุ่งเรือง
สมัยพระนารายณ์มหาราช พระองค์เปิดโอกาสและสนับสุนด้านการศึกษา การแพทย์
และสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคแบบตะวันตก และชุมชนคริสตังได้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับบ้านเมืองคราวมีภัย ได้ร่วมรบกอบกู้เอกราชจากพม่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้วาง
พระทัยให้ทหารคริสตังเป็นกองทหารรักษาพระองค์ด้วย จนกระท่ังสมัยรัตนโกสินทร์ 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีมิชชันนารีคาทอลิกเข้ามาดูแลชุมชนคริสตังและเผยแผ่คริสตธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น 
บาทหลวงคนส�าคัญช่ือ บาทหลวงฌองบัปติสต์ ปัลเลอกัวซ์ เข้ามาในสมัยพระบาท
สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 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�าโดยฮอน

แลนด์ อังกฤษ อเมริกา

 มิชชันนารีคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์เริ่มเข้ามาเผยแผ่ในอาเซียน 
เช่น ในไทย โดยพ่อค้าชาวดัตช์/ฮอลันดาตั้งแต่ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเนรศวร 
มหาราช แต่ยังไม่ปรากฏภาพชัดเจนหลังอยุธยาปิดไม่ต้อนรับชาวต่างชาติเกือบ 160 
ปี จนกระทั่งสมัยรัชกาลท่ี 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�าหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู ้นับถือคาทอลิกที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.
2405/ค.ศ.1862 ต่อมา สมาคมเผยแพร่กิตติคุณได้แต่งตั้งสาธุคุณ แคนอน กรีนสต็อค 
เป็นศาสนาจารย์ประจ�าคริสตจักรไครซ์เชิร์ชมาต้ังแต่ พ.ศ.2437/ค.ศ.1894 ให้เป็น
มิชชันนารีของสมาคม ปี พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 แต่สมาคมนี้ยุติบทบาทลงปี พ.ศ.
2483/ค.ศ.1946 ส่วนคริสตจักรไครซ์เชิร์ชยังคงด�าเนินการอยู่กระทั่งปัจจุบัน (กรม
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การศาสนา, 2557: 135) 
 ปี พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 คริสตจักรไครซ์เชิร์ช (The Churches of Christ 
in Great Britain) เข้ามาจัดตั้งมิชชันที่ต�าบลนครชุมน์ จังหวัดราชบุรี (ภายหลัง
ย้ายศูนย์ไปที่จังหวัดนครปฐม) ขณะที่ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ดเวนตีส (The 
Seven-day Adventist Church) เริ่มงานจ�าหน่ายจ่ายแจกหนังสือทางศาสนาที่
กรุงเทพฯ ครั้งแรกปี พ.ศ.2449/ค.ศ.1906 ต่อมาปี พ.ศ.2461/ค.ศ.1918 มีการ
ส่งมิชชันนารีเข้ามาปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ ส่วนมากจะท�างานเฉพาะในหมู่คนจีน 
แต่ภายหลังขยายการปฏิบัติงานกับคนท้องถิ่น มีการจัดตั้งโรงเรียน คลินิก และ 
โรงพยาบาล คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้ปฏิบัติพันธกิจและมีบทบาทส�าคัญในการ
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) ได้ร่วมกันจัดต้ัง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย และต่อมาภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 มีหน่วยงาน 
องค์การและคณะมิชชันนารีเข้ามาจัดตั้งท�างานในไทย 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 Conven-
tion ย้ายฐานปฏิบัติพันธกิจจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย 
ต่อมาปี พ.ศ.2517/ค.ศ.1971 จัดตั้งองค์กรเรียกว่า สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ใน 
ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของคริสตจักรสายแบ๊บติสต์ท่ีไม่เข้าร่วมกับองค์กรคริสต์
ศาสนาโปรเตสแตนต์สององค์กรแรก จนถึงปัจจุบันมีองค์กรคริสต์ศาสนาที่ได้รับ

การรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ สภาประมุขบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหคริสตจักร 

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
รู ้จักกันดี คือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และมีส่วนเป็นอย่างมากในการต้ังโรงพิมพ์  
ศาสนาทูต บางท่านได้รับหน้าท่ีถวายความรู้ทางภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์แก่ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ
นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ในประเทศไทยได้ส่งศาสนฑูตเข้ามาเป็นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.1918 ศาสนทูตหลายท่าน มีส่วนสร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทย เช่น  
ต้ังโรงเรียน ตั้งสุขศาลา และโรงพยาบาล โรงพยาบาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือโรงพยาบาล
มิชชันที่สะพานขาว เมื่อเงินพยาบาลเจริญก้าวหน้ามากถึงต้องขยายโรงพยาบาลและ
เปิดโรงเรียนพยาบาล เพื่อให้ความรู้ทางด้านผดุงครรภ์แก่นักเรียนพยาบาลเจริญรุด
หน้าตราบเท่าทุกวันน้ี
 การเข้ามาของตะวันตกแบ่งตามแผ่นดิน/ดินแดนที่เข้ามาระหว่างหมู่เกาะ/
คาบสมุทร กับแผ่นดินใหญ่
 การเข้ามาในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะ: หลังจากที่ทางกรุงโรมน�าโดยโป๊ปแบ่งโลก
เป็นสองส่วน ให้สเปนและโปรตุเกสถือครองและรับผิดชอบคนละส่วน โดยโปรตุเกส
ทางซีกโลกตะวันตก สเปนทางซีกโลกตะวันออก ยุคแรกเริ่มการเข้ามาของยุโรปนั้น 
เร่ิมต้นด้วยโปรตุเกสเป็นชาติแรกท่ีเข้ามายังดินแดนแถบน้ีโดยเข้ายึดทางด้านบน
แผ่นดินที่เป็นมาเลเซียรัฐสุลต่านแห่งมะละกาปี พ.ศ.2054/ค.ศ.1511 (นอกจากนี้ 
ประเทศหรือดินแดนที่รับวัฒนธรรมของโปรตุเกสเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น ประเทศ
ตีมอ-เลสเตท่ีแบ่งแยกจากอินโดนีเซียและหมู่เกาะมาเก๊า (ประเทศจีน) ท�าให้ทราบ
ว่า โปรตุเกสเป็นชนชาติตะวันตกแรกๆ เดินทางมายังดินแดนทางสุวรรณภูมิ และ
อาเซียนเพื่อการแสวงหาเครื่องเทศและการเผยแผ่ลัทธิศาสนาของนักบวชหรือ 
มิชชันนรีที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในดินแดนแถบน้ี คริสตศาสนาโดยเฉพาะกรุงโรมมา
มีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือของโป๊ปที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้ศาสนาจักร ท�าให้
ศาสนจักรต้องมีโปรตุเกสที่แผ่อิทธิพลมาทางอินเดียและเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในดินแดนท่ีเป็นหมู่เกาะอ่ืนๆ เช่น ในอินโดนีเซียนั้น โปรตุเกสเข้ามามี
บทบาทในเบื้องต้น เช่นเดียวกับประเทศศรีลังกาและกวมในอินเดีย และเข้ายึดครอง
มะละกาซึ่งเป็นเส้นทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียในการครอบครองทางเศรษฐกิจ
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี พ.ศ.2054 /ค.ศ.1511 ชาวโปรตุเกสโจมตี และ
ยึดมะละกาจากผู้ปกครองมุสลิมจากน้ันมุ่งการควบคุมเกาะเครื่องเทศ ในโมลุกกะ
โปรตุเกสต้องเผชิญกับคู่แข่งสเปน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการแบ่งโลกเป็น 2 ซีก 
ในอีกส่วนหน่ึงของโลก ชาวเสปน ปี พ.ศ.2062/ค.ศ.1519 Ferdinand Magellan 
แม้จะเป็นชาวโปรตุเกสแต่ท�างานให้สเปนเร่ิมออกเดินทางมุ่งตรงไปยังเกาะโมลุกกะ
ผ่านอเมริกาใต้ Ferdinan ถึงฟิลิปปินส์ ขณะที่เข้าถึงและเผชิญกับคนท้องถิ่น การ
ปะทะกันน้ันเป็นสาเหตุให้เขาต้องถูกฆ่าตาย ส่วนที่รอดนั้นก็พากันหนีไปทางเกาะ
โมลุกกะ และเรือที่ไปด้วยกันล�าหนึ่งเดินทางกลับถึงสเปน ครั้งนี้นับเป็นรายแรกที่เดิน
ทางเกือบรอบโลก การแข่งขันกันระหว่างสเปนและโปรตุเกส ในเกาะมาลุกคาลงเอย
ด้วยฝ่ายโปรตุเกสเป็นฝ่ายควบคุม และท�าให้สเปนเบนเข็มไปยังเกาะฟิลิปปินส์ซึ่งต่อ
มาครอบครองเป็นเวลากว่า 400 ปี
 การเข้ามาในดินแดนแผ่นดินใหญ่: โปรตุเกสและดัตช์เน้นดินแดนที่เป็น
หมู่เกาะ และครอบครองเป็นอาณานิคมและเข้ามาค้าขายกับดินแดนแผ่นดินใหญ่ 
ยุคอาณาจักรอยุธยา ตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (โอรสของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ) โปรตุเกสส่งทูตมาแสดงสัมพันธไมตรี และค้าขาย คือ ด๊วด 
เฟอร์นานเดช พระองค์เน้นเชียงใหม่แต่ทรงยินยอมท�าสัญญาอนุญาตชาวโปรตุเกส
ท�าการค้าท่ีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ตะนาวศรี และมะริด ต่อมาสมัยพระ
เนรศวรมหาราชมีทหารอาสาชาวโปรตุเกส มีทหารญี่ปุ่นในกองทัพไทย (ระหว่างท�า
ยุทธหัตถี มีทหารญี่ปุ่น 500 คน) ทั้งมีผู ้แทนดัตช์เข้าเฝ้าปี พ.ศ.2147 นอกจากสเปน
ส่งทูตจากมะนิลาซ่ึงช่วงนั้นครอบครองมะนิลาเป็นอาณานิคม เข้ามาท�าหนังสือสัญญา
ทางพระราชไมตรีและการค้า สมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ครองราชย์ปี พ.ศ.2163 
ยุคนี้สยามมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายและต้ังถิ่นฐาน และรับราชการ ซ่ึงก่อนนี้สมัย
สมเด็จพระเอกาทศรถ มีการแลกเปลี่ยนสัมพันธวไมตรีกับฮอลันดา มีการส่งราชทูต
เพื่อไมตรีทางการค้า รวมท้ังพระราชทานที่ดินให้ดัตช์ต้ังภูมิล�าเนาอยู่ทางใต้กรุงบน
ริมแม่น�้าฝั ่งตะวันออก ตามมาด้วยอังกฤษน�าเรือค้าขายเข้ามากรุงศรีอยุธยาเป็น 
ครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ.2155 
 ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศฝร่ังเศสเริ่ม
ให้ความสนใจที่จะขยายอ�านาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อหาทางเข้าถึง
ดินแดนตอนใต้ของจีนเพื่อเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่แข่งกับอังกฤษซึ่งสามารถยึดพม่า
ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยฝรั่งเศสเริ่มจากการยึดครองแคว้นโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ก่อน
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ปี พ.ศ.2402 รุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนเขมรส่วนนอกซ่ึงไทยปกครองในฐานะประเทศราช
ปี พ.ศ.2406 (ไทยตกลงยอมสละอ�านาจเหนือเขมรส่วนนอกอย่างเป็นทางการปี 
พ.ศ.2410) จากนั้นจึงขยายดินแดนในเวียดนามต่อจนกระทั่งสามารถยึดเวียดนาม
ทั้งประเทศปี พ.ศ.2426 พรมแดนของสยามทางด้านประเทศราชลาวจึงประชิดกับ
ดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 การแบ่งตามล�าดับเวลา-สถานที่ การเข้ามาของตะวันตก สามารถแบ่ง 3 
ระยะ 
 ยุคเริ่มต้น (2001–2200) ยุคนี้แสดงถึงการเข้ามาของประเทศยุโรป โปรตุเกส
และสเปน เน้นเป็นเจ้าอาณานิคมที่หมู่เกาะ/แผ่นดินทางทะเล เนื่องจากการต้องการ
ค้าทางทะเลและเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
 ยุคที่สอง (2101-2400) ยุคนี้แสดงให้เห็นการเข้ามาของประเทศฮอลันดา 
(ดัตช์) เน้นทางหมู่เกาะทางทะเลเช่นกันแม้จะมีมาค้าขายทางแผ่นดินใหญ่แต่ไม่เป็น
ผลส�าเร็จ เน้นการค้าเป็นหลักแม้จะมีเรื่องศาสนามาบางครั้งหลัง 
 ยุคท่ีสาม (2350–2500) ยุคน้ีแสดงการเข้ามาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส 
เน้นครอบครองอาณานิคมทางแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะควบคู่กันไป อังกฤษเน้น 
ผลประโยชน์ทางการค้าเศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่ฝร่ังเศสเน้นเผยแผ่ศาสนาพร้อม
กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

ยุคเร่ิมต้น (2001–2200) ยุคน้ีแสดงถึงการเข้ามาของประเทศยุโรป โปรตุเกส
และสเปน เน้นเป็นเจ้าอาณานิคมท่ีหมู่เกาะ/แผ่นดินทางทะเล

ระยะที่ 1 การเข้ามาของโปรตุเกสและสเปน: ยุคอาณานิคมเริ่มแรก ใน
ศตวรรษที่ 15 ดินแดนอาเซียนท่ีเป็นหมู่เกาะเริ่มเป็นที่สนใจของชาวยุโรปเนื่องจาก
เป็นแหล่งเครื่องเทศใหญ่ ชาวโปรตุเกสและสเปนเริ่มเข้ามาในภูมิภาคช่วงต้นคริสต์
ศตวรรษท่ี 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�าโดย
โปรตุเกสและเร่ิมยุคแข่งขันการค้าและอาณานิคมระหว่างประเทศยุโรป โปรตุเกส 
สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกหลายศตวรรษต่อมา
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 ชาติแรกที่เดินทางเข้ามาในอาเซียน คือ โปรตุเกสในมลายู โปรตุเกสเดินทาง
เข้ามาเป็นชาติแรกเพ่ือต้องการเปิดตลาดการค้ากับอาณาจักรทางเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่เนื่องจากต้องแข่งขันกันพ่อค้ามุสลิมที่คุมเส้นทางการค้าในภูมิภาคนี้อยู่
เดิม จึงต้องปราบพวกมุสลิมโดยการต้ังอาณาจักรคาทอลิก โปรตุเกสขยายอ�านาจ
เข้ามาโดยมีฐานอยู่บริเวณโคชินฝั่งมะละบาร์ประเทศอินเดีย หลังจากที่เจรจากับ
สุลต่านมะละกาเพื่อขอตั้งสถานีการค้าในมะละกาได้แล้ว ก็ต้ังโรงงานขึ้น รวมท้ังยัง
ผูกขาดกานพลูในบริเวณนี้และในบริเวณใกล้เคียงควบคู่ไปกับการขยายศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิก แต่การขยายอ�านาจนั้นไม่ประสบความส�าเร็จ เพราะมิได้จับจองเป็น
อาณานิคม หลังจากที่ได้มะละกาแล้วโปรตุเกสใช้การปกครองแบบทหาร โดยเน้นไป
ที่ผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ได้เน้นการขยายดินแดน โปรตุเกสสร้างป้อมค่ายไปตาม
เมืองต่างๆ เพื่อป้องกันตนเองและควบคุมคนพื้นเมือง โดยทิ้งก�าลังไว้ดูแลน้อยนิด วิธี
การดังนี้ถือว่าเป็นผลร้ายตนเอง เพราะถูกชาวพื้นเมืองและชาติมหาอ�านาจตะวันตก
ใหม่โจมตีง่าย ดังที่ภายหลังฮอลแลนด์โจมตีและยึดต่อ นอกจากนี้ โปรตุเกสขาดความ
ใจกว้างทางศาสนาใช้วิธีการบีบบังคับให้คนพื้นเมืองมานับถือศาสนาคริสต์ อีกท้ังยัง
ท�าลายศาสนสถานจึงรวมตัวกันต่อต้านโดยมีชาวมุสลิมสนับสนุน นอกจากนี้ พ่อค้า
โปรตุเกสละโมบโลภมาก เอารัดเอาเปรียบชาวพ้ืนเมือง และการที่โปรตุเกสมีอ�านาจ
เหนือหมู่เกาะโมลุกกะ โดยมีข้อสัญญาทางการค้าและทางการทหารท�าให้โปรตุเกสมี
ความได้เปรียบชาวพื้นเมืองสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงรวมตัวกันก่อกบฏ
ทั่วประเทศปี ค.ศ.1581 กษัตริย์สเปนมีอ�านาจเหนือการบัลลังก์โปรตุเกส ละเลยผล
ประโยชน์ของโปรตุเกสในดินแดนแถบนี้และบีบโปรตุเกสออกไปเรื่อยๆ จนเหลือแต่
เพียงกัวและมาเก๊า และถอนตัวออกไปท้ังหมดปี ค.ศ.1685 จากนั้นสเปนกับดัตช์จึง
เข้ามามีบทบาทในดินแดนแถบน้ีแทนโปรตุเกส
 การเข้ามาของโปรตุเกสในดินแดนหมู่เกาะและคาบสมุทร: ชาวโปรตุเกส
เป็นชาติแรกในยุโรป/ตะวันตกท่ีประสบความส�าเร็จในการค้นพบและส�ารวจทะเล
มายังตะวันออก ซึ่งมีนักเดินเรือคนส�าคัญที่เป็นชาวโปรตุเกสสามารถแล่นเรือมาถึง
เมืองกาลิกัน (Calicut) ประเทศอินเดีย ปี ค.ศ.1498 คือ วาสโก ดา กามา (Vasco Da 
Gama) หลังจากก่อนหน้านั้น ไดแอช (Bartholemew Diaz) เป็นชาวโปรตุเกสคน
แรกที่เดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮปในทวีปแอฟริกาส�าเร็จ และน�าไสู่การเข้ามาค้าขายกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกันโปรตุเกสต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์
มายังตะวันออกด้วย นับจากนั้น โปรตุเกสเริ่มติดต่อค้าขายกับเอเชียท่ีภาคใต้อินเดีย
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เป็นที่แรกปี ค.ศ.1504 โดยขอตั้งสถานีการค้าแห่งแรกในแคว้นโคชิน (Cochin) จนปี 
พ.ศ.2051 /ค.ศ.1510 โปรตุเกสเข้ายึดเมืองกัว (Goa) เป็นอาณานิคมแห่งแรก และ
ปรับปรุงข้ึนเป็นศูนย์กลางการค้าของโปรตุเกสในอินเดีย จากนั้นในคาบสมุทรมาลายา 
ช่องแคบมะละกาซึ่งมีอาณาจักรที่ขึ้นใหม่กว่า 100 ปี คือมะละกา และภายหลังโปรตุเกส
เข้ายึดมะละกาเป็นอาณานิคมแรกในอาเซียนปี พ.ศ.2052/ ค.ศ.1511 เพื่อขอตั้ง
สถานีการค้าแต่ถูกปฏิเสธ จนน�าไปสู่สงครามระหว่างโปรตุเกส-มะละกา โปรตุเกสยก
กองทัพเรือเข้ามาปิดล้อมร่วมเดือน ก่อนที่โปรตุเกสจะตีมะละกาแตกและสร้างอ�านาจ 
การปกครองเหนือมะละกา 
 ในมะละกา พวกชนชั้นปกครองต้องหนีภัยเข้ามาในแผ่นดินจนไปตั้งหลักแหล่ง
อยู่ที่ยะโฮร์ ถือเป็นจุดจบแห่งอาณาจักรมะละกา โปรตุเกสด�าเนินการให้มะละกาเป็น
เมืองที่เข้มแข็งมั่นคง โดยสร้างให้เป็นเมืองป้อมปราการ เพื่อควบคุมเส้นทางเดินเรือ
ไปยังหมู่เกาะโมลุกกะสร้างเมืองมะละกาให้เจริญขึ้นเป็นตลาดเครื่องเทศ เมืองท่า
ส�าคัญส�าหรับค้าขาย กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ญี่ปุ่นต่อไป อิทธิพล
ของโปรตุเกสยังขยายไปอีกปี ค.ศ.1557 โปรตุเกสได้เมืองมาเก๊าทางฝั่งทะเลจีนใต้
เป็นอาณานิคมสร้างสถานีค้าขายเพื่อท�าหน้าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าจากจีน
ไปขายให้แก่พ่อค้าชาวยุโรป ส่วนในดินแดนมะละกามีชาวอาเจะห์ ชาวยะโฮร์ ชาว
อังกฤษและชาวฮอลันดาพยายามแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆ ของโปรตุเกส ในที่สุด
ปี พ.ศ.2182 ฮอลันดาซึ่งตั้งมั่นอยู่ท่ีเมืองปัตตาเวียใช้ก�าลังทหารโค่นอ�านาจของ
โปรตุเกสที่เมืองมะละกา รวมเวลาที่โปรตุเกสปกครองมะละกา 130 ปี ส่วนสิงคโปร์
หลังจากเข้าสู ่ยุคอาณานิคม สิงคโปร์ถูกโปรตุเกสเข้าครองปีคริสต์ศตวรรษที่ 16 
 การเข้ามาของโปรตุเกสในแผ่นดินใหญ่: แม้หลายอาณาจักรในดินแดนแผ่น
ดินใหญ่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแต่ก็มีการผูกสัมพันธ์และเปิดการค้า 
ในส่วนสยามที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (โอรสของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ) แม้โปรตุเกสภายใต้การน�าของดูอาร์ตี เฟอร์นานเดช (Duarte Fer-
nandez) น�าคณะทูตคณะแรกมาเข้าเฝ้าเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าโปรตุเกสเข้าครอบครอง
มะละกาแล้ว (ยึดวันที่ 15 สิงหาคม 2054/1511) โปรตุเกสเข้าไปท�าการค้าในหลาย
เมืองที่พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี มะริด (Mergui) และตะนาวศรี 
(Tenasserim) ในกัมพูชากับเวียดนาม อาณาจักรหลังพระนครมีชาวโปรตุเกสเดิน
ทางมาในกัมพูชา (พ.ศ.1975-ปัจจุบัน) เมื่อยุคพระนครสิ้นลงแล้วกัมพูชาเมืองหลวง
ใหม่ อยู่ใกล้ทะเลสาบให้ชื่อว่ากรุงละแวก ยุคนี้พุทธศาสนายังคงรุ่งเรืองอยู่ประชาชน
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มีความเคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ประกอบด้วยอาณาจักร ศรีสันธอร์ พนมเปญ และ 
อูดง แม้จะมีมิชชันนารีต่างชาติมาเผยแผ่แต่ก็ไม่ได้ผล เช่นปี พ.ศ.2109 ชาวโปรตุเกส
ชื่อ กาสปาร์ ดากรูซ เดินทางมากรุงละแวกแต่ต้องเดินทางกลับเพราะไม่อาจเปลี่ยน
ศาสนาชาวพื้นเมือง เน่ืองจากประชาชนมีความศรัทธาต่อพระสงฆ์ กาสปาร์ ดากรูซ 
บอกว่า พระสงฆ์ประกอบข้ึนด้วยคนท่ีมีความสามารถในกัมพูชา กว่า 1 ใน 3 หรือ
ตามที่เขาประมาณก็นับจ�านวนแสนรูป พระภิกษุเหล่านี้ได้รับความเคารพอย่างสูง
จากประชาชน ราวกับเป็นเทพเจ้าเป็นๆ ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าในหมู่ภิกษุด้วยกัน ก็
บูชาผู้อาวุโสกว่าเสมือนเทพเจ้า ไม่มีใครคัดค้านพระสงฆ์ในเรื่องใดๆ บางครั้งขณะ
ที่ข้าพเจ้าก�าลังน่ังเทศน์อยู่ทันทีท่ีพระเหล่านั้นเดินผ่านมา (ชาวบ้าน) ก็พูดเปรยขึ้น
ว่า "นั่นก็ดีอยู่หรอก แต่ของเราดีกว่า" แล้วพวกเขาก็เดินหนีไปหมด ทิ้งข้าพเจ้าไว้
แต่ล�าพังและชาวโปรตุเกสเข้ามาในเวียดนาม ดังที่มีการประดิษฐ์อักษรเวียดนามโดย 
มิชชันนารีชาวโปรตุเกส
 ในพม่าน้ัน เมื่อโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรก เข้ามา ณ ดินแดนแห่ง
อาณาจักรตองอูนี้ หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ่ ชาวอังวะอพยพลง
มาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่ โดยมีศูนย์กลางที่เมืองตองอู ภายใต้การน�าของพระเจ้า
มิงคยินโยปี พ.ศ.2074 ต่อมา พระเจ้าตะเบ็งชะเวต้ี (ครองราชย์ พ.ศ.2074–2093) 
ซึ่งสามารถรวบรวมพม่าเกือบทั้งหมดอีกคร้ัง ในช่วงระยะเวลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญ่มีก�าลังเข้มแข็งเป็นอย่างมากทางตอนเหนือ 
การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความไม่ม่ันคง ในขณะที่โปรตุเกสเร่ิมมีอิทธิพลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเข้าครอบครองมะละกา มีการเข้ามาของบรรดา
พ่อค้าชาวยุโรป พม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าท่ีส�าคัญ พระเจ้าตะเบ็งชะเวต้ีย้าย
เมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองหงสาวดี เหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยท�าเลทางการค้า พระเจ้า 
บุเรงนอง (ครองราชย์ พ.ศ.2094–2124) ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ 
และสามารถเข้าครอบครองอาณาจักรต่างๆ รายรอบ อาทิ มณีปุระ (พ.ศ.2103) อยุธยา 
(พ.ศ.2112) การสงครามของพระองค์ท�าให้พม่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลท่ีสุด ภาย
หลังไม่นานทั้งมณีปุระและอยุธยาต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระภายในเวลาต่อ
มาไม่นาน เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองขึ้นหลายแห่งประกอบกับการรุกราน
ของโปรตุเกสผู้เข้ามาค้าขายและล่าอาณานิคม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูจ�าเป็นต้อง
ถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอังวะ 
พระเจ้าอะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนอง สามารถ
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รวบรวมแผ่นดินพม่าอีกครั้งปี พ.ศ.2156 พระองค์ตัดสินใจที่จะใช้ก�าลังเข้าต่อต้านการ
รุกรานของโปรตุเกส พระเจ้าธารุน (Thalun) ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ฟื้นฟูหลักธรรมศาสตร์
ของอาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์ทรงอุทิศเวลาเพ่ือพระศาสนามากจนไม่สนพระทัย
ต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุดหงสาวดีที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสซึ่งต้ังมั่น
อยู่ในอินเดียก็ท�าการประกาศเอกราชจากอังวะ 
 จากน้ัน อาณาจักรของชาวพม่าก็ค่อยๆ อ่อนแอลง และล่มสลายไปปี พ.ศ.
2295 จากการรุกรานของชาวมอญ การเข้ามาของประเทศตะวันตกในพม่า ในพุทธ
ศตวรรษที่ 21 นี้ (พ.ศ.2001-2100) ชนชาติโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับประเทศพม่า มี
ชาวโปรตุเกสคนหน่ึงช่วยพระเจ้ายะไข่ปราบกบฏจนได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าเมืองสีเรียม 
จากนั้นเจ้าเมืองสีเรียมที่มีเชื่อสายโปรตุเกส จึงถือโอกาสเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกและเบียดเบียนพุทธศาสนา เช่น ริบทรัพย์สมบัติของวัด ห้ามประชาชน
ใส่บาตร พระสงฆ์ต้องลี้ภัยไปกรุงอังวะเพ่ือร้องทุกข์ ในที่สุดพม่ากับมอญร่วมมือกัน
ก�าจัดพวกโปรตุเกสจับตรึงไม้กางเขนตายหลายคน ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 กล่าวว่า 
โปรตุเกสเจริญรุ่งเรืองมากทางด้านการค้าในภูมิภาคนี้ สามารถจัดระบบผูกขาดการ
ค้า ทั้งเครื่องเทศและสินค้าอ่ืนๆ ท่ีมาจากพ่อค้าชาวอาหรับและมุสลิมชาติอ่ืนๆ ใน
เขตทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียส�าเร็จ และผูกขาดการค้าขายเคร่ืองเทศในหมู่
เกาะอินโดนีเซียเกือบหมด และในดินแดนแผ่นดินใหญ่นั้น ก็เข้าไปค้าขายและเผยแผ่
คริสต์ศาสนารวมทั้งวิทยาการตะวันตกหลายอย่าง เช่น การสร้างป้อมต่อต้านปืน
ไฟ การฝึกหัดทหารตามยุทธวิธีสมัยใหม่ การท�าปืนไฟ เป็นต้น ในอาณาจักรอยุธยา 
มอญ อารกัน พม่า เขมร และญวน หลังจากโปรตุเกสรุ่งเรืองนับกว่าศตวรรษกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ก็ถึงเส่ือมสิ้นสุดยุคแรกของการเข้ามาของอาณานิคมยุโรปโดย
โปรตุเกส เหตุปัจจัยท่ีน�าไปสู่การส้ินสุดเจ้าอาณานิคมโปรตุเกส ประกอบด้วย การ
พยายามท่ีจะเผยแผ่คริสต์ศาสนาบีบบังคับให้แก่ชาวพื้นเมืองที่มีศาสนาเป็นของตนเอง
อยู่แล้ว เช่น ชาวมุสลิมที่หมู่เกาะและคาบสมุทร และชาวพุทธที่พม่า-มอญที่ไม่พอใจ
จึงต่อต้านและท�าสงครามกับโปรตุเกสเรื่อยมา นอกจากนี้ ในยุโรปเกิดปัญหาภายใน
ด้วยกันระหว่างแต่ละประเทศ สเปนยึดโปรตุเกส ด้วยที่โปรตุเกสเป็นประเทศขนาด
เล็กแต่มีอาณานิคมอยู่กระจัดกระจายทั่วโลกก�าลังไม่เพียงพอที่จะรักษาอาณานิคม
ของตนท้ังหมด นอกจากนี้ การเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนแถบนี้จากเจ้า
อาณานิคมประเทศอื่นที่มีอ�านาจและศักยภาพทางทะเลมากกว่า เข้ามาเป็นคู่แข่งขัน 
น�าไปสู่การเสียสิทธิผูกขาดทางการค้าให้แก่ชาติที่เข้ามาใหม่ คือ ฮอลันดาและอังกฤษ
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การเข้ามาของสเปนในดินแดนหมู่เกาะฟิลิปปินส์: สเปน
นับเป็นทั้งคู่มิตรและคู่แข่งขันที่ร่วมสมัยกับโปรตุเกส สเปนเป็นผู้น�า
ในการส�ารวจค้นหาโลกใหม่ทางทะเลในเวลาร่วมสมัยกับโปรตุเกส 
และปี ค.ศ.1494 มีการท�าสนธิสัญญา ทอร์เดสซิลลัส (Treaty of 
Tordesillas 1494) ระหว่างกัน เพื่อจัดสรรแบ่งเขตการส�ารวจโลก 
โดยก�าหนดให้ดินแดนซีกโลกตะวันออกเป็นของโปรตุเกส ดินแดน
ซีกโลกตะวันตกเป็นของสเปนโดยโป๊ปสมัยนั้น สเปนจึงส่งเรือส�ารวจ
ไปทางซีกโลกตะวันตกจนค้นพบทวีปใหม่ คือ ทวีปอเมริกา โดย  
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) หลังจากนั้น 
เดินทางส�ารวจต่อไปทางตะวันตกเพื่อค้นหาเส้นทางการค้าจนมา
ถึงทวีปเอเชีย 

 ปี ค.ศ.1521 มีนักเดินเรือแม้จะเป็นชาวโปรตุเกสแต่ก็
ท�างานให้สเปน ชื่อ เฟอร์ดินานด์ แมกแจนแลน (Ferdinand 
Maggellan) คุมกองเรือสเปนเดินทางไปตะวันตกของยุโรปจน
มาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกถึงเกาะเซบู ซึ่งอยู่ส่วนกลางของหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ แต่ถูกปะทะกันจนท�าให้ถูกฆ่าตายที่เกาะน้ัน แต่ลูก
เรือเดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางใหม่ที่มาอ้อมแหลมกูดโฮป ทวีป
แอฟริกากลับถึงประเทศสเปน ต่อมาปี ค.ศ.1542 สเปนจึงส่ง โลเปซ เดอวิลลา  
โลโบส (Lopez de Villa Lobos) เดินทางมายังหมู่เกาะฟิลิปปินส์อีกครั้งและเร่ิม
ยึดครองจึงขนานนามหมู่เกาะทั้งหมดว่า "ฟิลิปปินส์" เพื่อถวายเป็นเกียรติแก่เจ้าชาย 
ฟิลิปองค์รัชทายาทแห่งสเปน แต่ก็ยังยึดเบ็ดเสร็จไม่ได้ จนกระทั่งคร้ังท่ี 3 ปี ค.ศ.
1565 สเปนส่ง มิเกล โลเปซ เดอ เลกาซปี (Miguel Lopez de Legazpi) มาจึง
สามารถยึดครองเกาะเซบู (Cebu) ประกาศต้ังเป็นอาณานิคมของสเปนปี ค.ศ.1571 
และเข้ายึดครองเกาะลูซอน (Luzon) เกาะท่ีใหญ่สุดและต้ังเมืองหลวงมะนิลา หลัง
จากนั้น ก็ยึดครองเกาะต่างๆ โดยง่าย เพราะฟิลิปปินส์มีหมู่เกาะกระจายกันมากกว่า 
7,000 เกาะยังไม่มีการร่วมกันจึงยากต่อการต้านทานจากสเปน 
 การต่อต้านของชาวพื้นเมืองโดยเฉพาะโมโรส์ (Moroes) ชนพื้นเมืองที่นับถือ
อิสลามมาก่อนอาศัยอยู่ทางใต้ของฟิลิปปินส์บนเกาะมินดาเนาและเกาะซูลู การเข้ายึด
ครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์ทั้งหมดต้องเผชิญกับอุปสรรคแม้การยึดครองจะเน้นที่การค้า
แต่จุดประสงค์ของสเปนเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกควบคู่กันไปกับ

เฟอร์ดินานด์ แมกแจนแลน 
(Ferdinand Maggellan) มี
ชีวิตอยู่ตรงกับรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุง
ศรีอยุธยา นักเดินเรือแม้จะ
เป็นชาวโปรตุเกสแต่ก็ท�างาน
ให้สเปน คุมกองเรือสเปนเดิน
ทางไปตะวันตกของยุโรปจนมา
ถึงมหาสมุทรแปซิฟิกถึงเกาะ
เซบูปี ค.ศ.1521
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การขยายอ�านาจทางการเมือง แม้ดินแดนอ่ืนๆ จะยึดครองง่ายแต่ส�าหรับอิสลามน้ัน
เป็นการยากส�าหรับสเปน การเปลี่ยนคนพื้นเมืองให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ 
เป็นจุดประสงค์หลักของการเข้ายึดครองฟิลิปปินส์ในระยะแรกและต้องการขยาย
อิทธิพลแทนโปรตุเกสในหมู่เกาะเครื่องเทศ แต่ก็ถูกขัดขวางโดยฮอลันดาอย่างเต็ม
ที่ สเปนจึงเบนเป้าหมายการค้าที่มะนิลาในฟิลิปปินส์ จีน และเม็กซิโก อเมริกากลาง
และใต้เป็นส่วนใหญ่แทนดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีเจ้าอาณานิคมเดิมอย่าง 
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศสก�าลังตามมาติดๆ
 ระยะที่ 2 การเข้ามาของชาวดัตช์: ก่อนที่ชาวดัตช์จะเข้ามามีอิทธิพลใน
อาเซียนดินแดนหมู่เกาะอินโดนีเซียปัจจุบันนั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุโรป ชาวดัตช์
เดินทางไปยัง East Indies เพ่ือแสวงหาเครื่องเทศซึ่งแต่เดิมไปรับท่ีท่าลิสบอน บริษัท 
The Dutch East India Company ก่อตั้งข้ึนปี พ.ศ.2144/ค.ศ.1601 และไม่ช้าเข้า
มาแทนที่โปรตุเกสครองความยิ่งใหญ่มีอ�านาจการค้าในตะวันออก (อย่างไรก็ดี อังกฤษ
ก็ก่อตั้งบริษัท The East India ASia แต่ก็ถูกกักกันจากชาวดัตช์ ต้องถอนตนเอง
เพื่อมุ่งไปค้าขายท่ีอินเดียเท่าน้ันระหว่างปี พ.ศ.2138/ค.ศ.1595 และ 2163/ค.ศ.
1620 ชาวดัตช์สร้างสถานีการค้าท่ีเกาะชวา และเกาะโมลุกกะ เกาะเซเลปส เกาะ
ติมอร์ และเกาะสุมาตรา รวมท้ังเกาะบอร์เนียว ภายหลังไม่สนใจละท้ิงไปศูนย์กลาง
ส�าคัญคือบัตตาเวีย (ปัจจุบัน Jakata) ในเกาะชวาปี พ.ศ.2184/ค.ศ.1641 ชาวดัตช์
ขับไล่ชาวโปรตุเกสออกจากมะละกา และปี พ.ศ.2201/ค.ศ.1658 จากสิงหลเวลาน้ี
โปรตุเกสจากเดิมครองความยิ่งใหญ่ในตะวันออกเร่ิมลดลงเหลือเพียงที่มั่นในอินเดีย 
มาเก๊าในจีนและเกาะตีมอร์ใน East Indies แต่การเข้ามาของดัตช์นั้นมีวัตถุประสงค์
หลักเพียงการค้า แต่สุดท้ายก็ครอบครองเขตแดนจากสนธิสัญญา หรือความขัดแย้ง
กับรัฐมุสลิมท้องถ่ิน ในท่ีสุุดบริษัท The Dutch East India Company ก็ควบคุม
อ�านาจทางการเมืองบางส่วนของอินโดนีเซีย

ยุคท่ีสอง (2101-2400) แสดงให้เห็นการเข้ามาของประเทศฮอลันดา (ดัตช์) 
เน้นทางหมู่เกาะทางทะเลเช่นกัน แม้จะมีมาค้าขายทางแผ่นดินใหญ่แต่ไม่ส�าเร็จจึงยึด
แต่อินโดนีเซียเป็นข้ึน

การเข้ามาของฮอลันดาในดินแดนหมู่เกาะแห่งอินโดนีเซีย: ฮอลันดา
แม้จะไม่ได้รับนโยบายจากโป๊ป เนื่องจากดัตช์เองไม่ใช่ผู ้นับถือคาทอลิกโดยตรง
เหมือน 2 ประเทศก่อนนี้ แต่ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ฮอลันดาต้องค้นหาเส้นทาง
มายังเอเชีย เนื่องจากการประกาศตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่ออ�านาจของสเปนปี ค.ศ.
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1579 ระหว่างนี้ โปรตุเกสค้าขายกับเอเชียตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ
คริสต์ศตวรรษที่ 16 นั้น ฮอลันดาไม่ได้ท�าการค้าโดยตรงเช่นโปรตุเกสแต่ท�าหน้าที่ 
การค้าในยุโรปทางตอนเหนือ โดยเป็นพ่อค้าคนกลางรับซ้ือสินค้าตะวันออกจากพ่อค้า
โปรตุเกสที่กรุงลิสบอนไปขายตามเมืองท่าต่างๆ ในยุโรปตอนเหนือ เม่ือสเปนยึดโปรตุเกส
ปิดเส้นทางการค้าและท่าเรือกรุงลิสบอน และโปรตุเกสถูกรวมเข้ากับสเปนแล้วปิดตาย 
เหตุน้ีพ่อค้าทางเรือของฮอลันดาจ�าเป็นต้องแสวงหาช่องทางเส้นทางเดินเรือด้วยตนเอง 
เพ่ือติดต่อค้าขายกับเอเชีย 

 แม้ท้ัง 2 ชาติก่อนนี้คือ โปรตุเกส และสเปน เน้นการค้าและการเผยแผ่ศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลิกควบคู่กันไป แต่ฮอลันดาไม่มีนโยบายเช่นนั้นเน้นค้าขายเครื่องเทศ 
เพราะเป็นความต้องการของตลาดในยุโรปสมัยนั้นรวมทั้งการก�าจัดคู่แข่งชาติอื่น โดย
เฉพาะโปรตุเกส การค้าในระยะแรกด�าเนินการโดยบริษัทเอกชนต่างแข่งกันภายใน
ชาติตนท�าให้ขาดทุนมากจึงแก้ปัญหาด้วยการรวมทุนเป็นบริษัทเดียวกันท้ังหมด และ
ขออนุมัติจากรัฐบาลตั้งเป็นบริษัทอีสต์อินเดียของดัตช์ (Dutch East India Com-
pany) ปี ค.ศ.1602 เป็นบริษัทกึ่งราชการที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ด้วยส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่
ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศฮอลันดา รัฐบาลให้สิทธิ์ผูกขาดการค้าใน
ตะวันออกแต่เพียงบริษัทเดียว มีอ�านาจด�าเนินกิจการๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สร้าง
ป้อมปราการ สิทธิวางนโยบายการค้าท�าสัญญาการค้าและมิตรภาพกับประเทศต่างๆ 
มีทหารประจ�าตามดินแดนท่ีบริษัทไปตั้งสถานีการค้าทุกแห่งและจัดตั้งกองทัพของ
บริษัทเพ่ือใช้ปราบคู่แข่งทางการค้า ในการเข้ามาของดัตช์เน้นเร่ืองการค้าขาย มีการ
จัดต้ังบริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย 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�าสนธิสัญญาโอนมะละกาให้แก่
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�าเนินงานของบริษัทเสื่อมโทรมลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทท�าการค้าส่วนตัวแข่ง
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กับบริษัท มีการคอรัปชั่นแข่งกับบริษัท ประกอบกับเกิดสงครามในยุโรปหลายครั้ง ท�าให้
การค้าของบริษัทเกิดความเสียหายอย่างนกปี ค.ศ.1799 รัฐบาลฮอลันดาจึงประกาศยุบ
เลิกบริษัทอิสต์อินเดีย ของฮอลันดาที่ต้ังมานานถึง 297 ปี หลักจากนั้นรัฐบาลฮอลันดา
เข้าปกครองหมู่เกาะอินโดนีเซียนโดยตรงแทนที่บริษัท ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 
เกิดกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซียต่อต้านการปกครองของเจ้าอาณานิคม ในพ.ศ.2485 
ญ่ีปุ่นมีชัยชนะเหนือบริษัทดัตช์อีสท์อินเดีย และเข้าปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่งหลัง
จากที่ญ่ีปุ่นแพ้สงคราม กลุ่มชาตินิยมน�าโดย ซูการ์โน และฮัตตา ประกาศอิสรภาพให้
แก่อินโดนีเซียในวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2488 ยังมีการต่อสู้กันระหว่างอินโดนีเซียกับ
ดัตช์ ซึ่งพยายามกลับมาปกครองอินโดนีเซียในฐานะเจ้าอาณานิคม จนกระทั่งวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2488 ดัตช์จึงยอมมอบเอกราชคืนให้แก่อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์ ส่วน
สิงคโปร์ไปเป็นของฮัลลันดาในคริสต์ศตวรรษที่ 17 
 ปี พ.ศ.1588 สเปนเริ่มเข้ามาในแถบนี้เพราะดินแดนแห่งเครื่องเทศนี้เป็นที่ต้องการ
ของชาวตะวันตกและท�าให้อาหารของชาวตะวันตกมีรสชาติดีขึ้น ส่งผลให้ชาวตะวันตก
หลั่งใหลเข้ามาในช่วงคริสต์ศตวรรษนี้ โดยมีประเทศฮอลแลนด์ (ชาวดัตช์,ปัจจุบันเป็น
ประเทศเนเธอร์แลนด์) เข้ามาก่อตั้งบริษัทการค้า (united East India Co.,Ltd) โดย
เข้ายึดครองเกาะทางตะวันออกของเกาะเซลีเบซ และเกาะชวา ทางบริษัทเข้ามาก่อต้ัง
สถานีการค้าบนเกาะชวา โดยเรือสินค้าชาวดัตช์ได้เดินทางไปค้าขายกับชาวจีน ญี่ปุ่น 
และครอบครองเกาะมะละกา ศรีลังกา จากโปรตุเกส โดยมีการต้ังป้อมที่ไต้หวัน จาก
การเข้ามาของตะวันตกในครั้งนี้ ประชาชนชาวพื้นเมืองเกิดความไม่พอใจจึงได้ท�าการ
กบฏขึ้นบนเกาะชวา ท�าให้บริษัทหมดทุนกับค่าใช้จ่ายทางการทหาร ส่งผลให้ทางรัฐบาล
ต้องเข้ามาด�าเนินการแทนและเกิดการยึดครองในเวลาต่อมา 
 ปี ค.ศ.1806 (พ.ศ.2349) กษัตริย์นโปเลียนได้ขยายอ�านาจในยุโรปส่งผลให้
ฮอลแลนด์ตกอยู่ภายใต้อ�านาจของฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้ดินแดนชวาและสุมาตราจึงตก
อยู่ภายใต้อ�านาจของฝรั่งเศสด้วย จากน้ันกษัตริย์นโปเลียนได้ยกดินแดนให้กับน้องชาย 
(Louis) ทางฝรั่งเศสจึงได้แต่งตั้งข้าหลวงมาปกครองเกาะชวาโดยจัดให้มีการบริหาร 
งานอย่างเข้มงวด ได้มีการส่งทหารมาสร้างถนนหนทาง และบังคับให้ราษฎรปลูกพืชผัก
ที่ตนต้องการ เช่น กาแฟ และเครื่องเทศต่างๆ เมื่อสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ อังกฤษได้แย่งเกาะชวาและเกาะ
สุมาตราจากฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสไม่มีอ�านาจทางเรือที่จะป้องกันอังกฤษได้ อีกทั้ง
นโปเลียนติดการทหารหลายด้าน อังกฤษจึงได้รับชัยชนะในครั้งนี้ 
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 หลังจากชัยชนะอังกฤษได้จัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออก 
(British East Indian) และได้ส่งข้าหลวงไปปกครองในเกาะชวาและ
เกาะสุมาตรา ทางอังกฤษได้ส่ง Sir Thomas Stamford Raffles 
ไปเป็นข้าหลวง จึงได้ท�าการล้มเลิกการกดขี่ข่มเหงของฝรั่งเศส จาก
นั้นได้ท�าการปรับปรุงทางการเกษตร โดยไม่มีการบังคับประชาชนอีก
ต่อไป อีกทั้งยังหาทางให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกาะ
สุมาตรากลายเป็นตลาดส�าหรับสินค้าท่ีส�าคัญของอังกฤษ ซึ่งก่อน
ที่ท่าน Sir Tomas จะเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ท่านเคยท�าการ
ศึกษาทางด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของที่นี่มา
ก่อน นอกจากนี้ ท่านยังเคยเขียนประวัติศาสตร์ของชวาขึ้นปี ค.ศ.
1417 ท�าให้ท่านมีความเข้าใจชนพื้นเมืองได้ป็นอย่างดี
 หลังจากที่นโปเลียนพ่ายแพ้ในสงคราม The Battle of 
Waterloo มหาอ�านาจในสมัยนั้นแบ่งดินแดนการปกครองกันใหม่ 
โดยเป็นผลให้เกาะชวาและเกาะสุมาตราตกไปอยู่ในอ�านาจของฮอน
แลนด์อีกครั้ง จากการปกครองที่ชอบกดขี่ประชาชน จึงเกิดการกบฏ
ขึ้นตามมา โดยกบฏบนเกาะชวาน�าโดยเจ้าชาย ดิโป เนโกโร (Dipo 
Negoro: 1785-1855) และทางเกาะสุมาตรา ชาวมุสลิมท�าการ
กบฏขึ้นทั้งในอาเจะห์และปาไซ ท้ังนี้เพราะเจ้าอาณานิคมปกครอง
ด้วยการกดขี่ข่มเหง อีกทั้งยังสร้างถนนผ่านทางหลุมฝังศพอันศักด์ิสิทธิ์ของชาวมุสลิม
ส่งผลให้เกิดการต่อสู้ระหว่างกันกว่า 5 ปี และทางเกาะสุมาตรายืดเยื้อกว่า 10 ปี ผล
จากการต่อสู้ในครั้งนี้ท�าให้ฮอนแลนด์ต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจ�านวนมากจึงตกลง
ให้มีการเจรจาระหว่างกัน ขณะนี้ชาวดัตช์ถือโอกาสจับตัวเจ้าชาย เนโกโร ไปไว้ที่เกาะ
เซลีเบซ ต่อมาประมาณ ปี ค.ศ.1825 บริษัทการค้าของฮอลแลนด์ บริษัทร่วมหุ้นของ
ชาวดัตช์ท่ีค้าขายอยู่กับชาวเกาะชวา และชาวเกาะสุมาตราแต่งต้ังข้าหลวงใหญ่มาปก
ครองชาวเกาะชวา โดยประชาชนสามารถท�าการเกษตรบนที่ดินและก�าหนดการปลูกพืช 
โดยให้ค่าใช้จ่ายน�าไปเป็นภาษีที่ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตน เพราะต้องส่ง
พืชผลทั้งหมดให้แก่รัฐท่ีเป็นผู้ดูแลราคาสินค้า และผลผลิตต่างๆ โดยที่ประชาชนไม่ได้
รับประโยชน์แม้แต่น้อย ต่อมาจึงเกิดการประท้วงจนรัฐบาลดัตช์สู้ไม่ไหวจึงมอบเอกราช
ให้กับประเทศอินโดนีเซีย 
 อินโดนีเซียยุคอาณานิคม ค.ศ.1900-1945 เวลาของการเปลี่ยนแปลง 

เจ้าชาย ดิโป เนโกโร (Dipo 
Negoro/ Dipanegara: 
1785-1855) ผู ้ก่อกบฏบน
เกาะชวาต่อเจ้าอาณานิคมดัตช์ 
เป็นเจ้าชายองค์โตของสุลต่าน 
ยอคยาการ์ตา ฮาเมงกุบุโวโน
ที่ 3 (Hamengkubuwono 
III) ต่อสู ้ท�าสงครามกับดัตช์
ระหว่างปี 1825-1830 หลัง
ภายแพ้และถูกจับถูกส่งไปที่
มากัสสาร์ และสิ้นพระชนม์ 
ที่นั้น พระองค์กลายเป็นบุคคล
ส�าคัญของชาติอินโดนีเซีย
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สงครามการยึดครอง การต่อสู้เพ่ือเอกสาร และเป็นเอกราช
 ตั้งแต่เริ่มคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมอยู่ภายใต้การปกครองของดัตช์ ขยายเข้าไปยังหลายเมืองรวมทั้งหมู่เกาะอื่นๆ 
การปกครองของดัตช์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการนโยบายจักรวรรดินิยมฮอลันดาเข้ามา
ใช้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะนโยบายท่ีเรียกว่า "นโยบายจริยธรรม" (Ethical Policy)
ประกาศใช้ปี ค.ศ.1901 เพื่อรวมหมู่คนในสังคมต่างๆ แต่ทางปฏิบัติก่อให้เกิดความ
แตกแยกกันมากยิ่งขึ้น เน้นพัฒนาประเทศให้ทันสมัย แต่กลับท�าให้เกิดการแบ่งแยก
ในสังคมมากข้ึนระหว่าง 3 กลุ่ม คือชาวยุโรป ชาวตะวันออก และชาวพื้นเมือง ตาม
ความแตกต่างทางฐานะและชนช้ันทางสังคม แม้ชาวยุโรปจะมีส่วนน้อยของสังคมแต่
กลับได้สิทธิและอ�านาจพิเศษเหนือชาวอื่นๆ โดยเฉพาะกับชาวพื้นเมืองที่เป็นประชาชน
ส่วนใหญ่กลับไม่ได้รับประโยชน์ในนโยบายและทรัพยากร หลายปี ดัตช์ประสบกับ
ปัญหาจากกบฏหลายครั้ง ครั้งท่ีส�าคัญท่ีสุดเกิดขึ้นในอาเจะห์เพ่ือปลดแอกอิสรภาพ
และต่อมาเป็นแรงกระตุ้นส�าคัญน�าไปสู่การร่วมกลุ่มในขบวนชาตินิยม ในการขยาย
การปกครองของดัตช์ที่ต่างๆ ก่อให้เกิดการศึกษาของชนชั้นปกครองที่มีฐานะท้องถิ่น
ชาวอินโดนีเซียในภาษาดัตช์เป็นภาษาทั่วไป และชาวฮอลันดาก็หันมาใช้ภาษามาเลย์
ที่เป็นพ้ืนฐานของอินโดนีเซียสมัยใหม่เพื่อเป็นภาษาของรัฐบาลให้มีการขยายออกไป
ท่ัวหมู่เกาะ ยิ่งผู้ถูกปกครองมีการศึกษามากขึ้นยิ่งเริ่มหันมาตระหนักถึงการถูกกดข่ี 
การถูกกัดกันในด้านต่างๆ ชาวอินโดนีเซียมีการศึกษาแบบตะวันตกเม่ือท�างานพวก
กลับไม่ได้งานท�าในแบบเดียวกับชาวจีน ยูเรเซีย หรือว่าชาวตะวันตกอ่ืนๆ พวกคน
อินโดนีเซียกลับได้เงินเดือนที่น้อยกว่าแม้ว่าจะมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เท่ากันแสดง
ถึงช่องว่างหรือสิทธิพิเศษระหว่างกลุ่มคนก็แตกต่างกันออกไป เช่น นักศึกษาพื้นถิ่นท่ี
ใฝ่ฝันไปศึกษาฮอลันดากลับมีนักศึกษาเพียงแค่ 5 เท่าน้ันปี ค.ศ.1900 มีนักศึกษาเพิ่ม
ขึ้นเป็น 23 คนเมื่อผ่านไป 8 ปี ผู้ก่อตั้งสมาคมอินดิส (Indies Association) รวมทั้ง
นักศึกษาอินโดนีเซีย และยูเรเซียน และจ�านวนนักศึกษาในกลุ่มนี้ก็เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ 
จนเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นภาษาอินโดนีเซีย คือ Perhimpunan Indonesia-Indonesian 
Association รวมเฉพาะคนท่ีมีเช้ือสายอินโดนีเซีย จากที่เคยใช้ภาษาดัตช์ก็เปล่ียน
มาใช้ภาษาอินโดนีเซียแทน ใช้ค�าว่า อินโดนีเซีย แทนค�าว่า อินดีส โดยเหตุการณ์นี้ที่
เกิดขึ้นน�ามาสู่ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มแนวคิดชาตินิยมในหมู่นักศึกษา และเมื่อนักศึกษา
ท่ีได้รับการศึกษาจากตะวันตกกลับมาก็มีไม่น้อยท่ีกลับมาเป็นผู้น�าขบวนการชาตินิยม 
(เอลซา ไซนุดิน, 2557: 239)
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 เนื่องจากเจ้าอาณานิคมกลัวการศึกษาแบบตะวันตกกับชาวพื้นเมือง จึงรีรอ
ที่จะเพิ่มความสะดวกและความสนใจกับโรงเรียนให้กับประชาชนชาวอินโดนีเซีย จึง
ท�าให้จ�านวนโรงเรียนที่เกิดขึ้นโดยมีครูที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกแต่ไม่มีงานท�า
น้ันเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนราษฎร์มากย่ิงข้ึนจนเกิดเป็นข้อสงสัยท่ีว่าโรงเรียนเหล่าน้ี 
ที่เป็นโรงเรียนเถ่ือนสอนเผยแผ่ความรู ้เร่ืองชาตินิยมจนท�าให้เจ้าอาณานิคมนั้นไม่
ได้ตระหนักถึงพลังและความรู้สึกชาตินิยมมากนัก และมองว่าคนที่ได้รับการศึกษา
จากตะวันตกนั้นยังมีน้อยอยู่ไม่สามารถสร้างอิทธิพลและแรงกดดันได้ กลับกันแรง
กดดันเริ่มเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ จนสามารถเห็นได้ โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 1 เจ้าอาณานิคมมองว่าแนวคิดเรื่องชาตินิยมนั้นมาจากอิทธิพลภายนอกถูกกระตุ้น
ลัทธิชาตินิยมมากจากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย หรือแม้แต่ญี่ปุ่น พวกชาวพื้นเมืองที่มีการ
ศึกษามองว่า พวกเขาไม่อาจจะยินยอมรับรูปแบบการปกครองแบบเดิม
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ญ่ีปุ ่นขยายการค้าไปยังหมู่เกาะอินโดนีเซียและ
ขยายอิทธิพลไปในหมู่เกาะต่างๆ ปี ค.ศ.1929 ญี่ปุ่นค้าขายกับฮอลันดา แต่ท�าให้
อาณานิคมฮอลันดาเริ่มไม่มั่นใจ ช่วงทศวรรษท่ี 1930 ฮอลันดาจ�ากัดกิจกรรมของ
ญี่ปุ่นในอินโดนีเซียด้วยการออกกฎหมายให้มีใบอนุญาตน�าสินค้าเข้า วางระเบียบ
แรงงานต่างชาติ ก�าหนดคนต่างชาติบางชาติที่จะอพยพเข้าประเทศ ด้วยคุมการจับ
ปลาในน่านน�้ารอบเขตแดน ญี่ปุ่นต่อต้านการก�าหนดจ�านวนคนอพยพเข้าเพราะพวก
เขาถือว่าท�าลายฐานะท่ีเท่าเทียมกัน ต่อมาญี่ปุ่นแสดงออกอย่างเปิดเผยถึงแผนการ
ร่วมวงไพบูลย์อันยิ่งใหญ่ของชาวเอเชีย การเป็นผู้น�าคล้ายกับที่อังกฤษแสดงออกใน
เครือจักรวรรดิอังกฤษ การเข้ามาค้าขายของญี่ปุ่นส่งผลดีกับชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซีย
หลายที่มีรายได้อย่างจ�ากัด เพราะสินค้าจากญี่ปุ ่นเข้ามาในอาณานิคมมากขึ้น ชาว
อินโดนีเซียที่มีีรายได้อย่างจ�ากัดสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่า จาก
เดิมที่พ่อค้าคนกลางเป็นชาวจีนน�าส่งสินค้าแต่ก็พากันกีดกันสินค้าจากญี่ปุ่น  ซึ่งทาง
ด้านญี่ปุ ่นก็มองว่าการมาคร้ังนี้มาเพื่อสร้างการแข่งขันทางการค้ากับจีน ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1941 ฮอลันดาประกาศสงครามกับญี่ปุ่น แม้ว่าแทบจะไม่มีเวลาเตรียม
ตัวป้องกันหมู่เกาะอินโดนีเซีย หลังฝ่ายพันธมิตรร่วมมือกันต่อต้านการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นท�าให้ต้องเข้าโจมตีกองเรือรบอเมริกันที่อ่าวเพิร์ล 
          ในเดือนมกราคม ค.ศ.1942 กองทัพญี่ปุ่นกองทัพแรกขึ้นบกที่อินโดนีเซีย
หวังว่าจะยึดท่ีเก็บน�้ามันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว บาลิกปาปัน และ 
ปาเล็มบัง โดยการเข้ามาครั้งนี้เพื่อยึดสิ่งท่ีต้องการจากสิ่งท่ีไม่ได้รับในการท�า 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สนธิสัญญา สามเดือนหลังจากการประกาศสงคราม และเพียง 8 วันหลังจากญี่ปุ่นบุก
เกาะชวา แม้ทัพฮอลันดาก็ยอมแพ้ในนามของกองทัพสัมพันธมิตรในชวา ท�าให้ชาว
พื้นเมืองมองว่าการเข้ามาของญี่ปุ่นน้ันมีความสามารถ ฮอลันดานั้นไร้สมรรถภาพเมื่อ
ต้องเผชิญกับภาวะสงครามในหลายเขตของอินโดนีเซีย ในช่วงแรก ญี่ปุ่นเข้าไปได้รับ
การต้อนรับว่าเป็นผู้น�าอิสรภาพมาให้ แต่ต่อมาการเข้ามาของญี่ปุ ่นก็ท�าให้ชาวพ้ืน
เมืองบางส่วนก็มองรับรู้ได้ถึงการถูกปกครองแบบอาณานิคม และเต็มไปด้วยความ
โหดร้ายและถูกทรยศ
 ภายใต้อ�านาจของชาวญี่ปุ ่น ดินแดนในอินโดนีเซียถูกแย่งออกอยู่ภายใต้
อ�านาจ 3 ส่วน คือ ชวา สุมาตราและมาดูรา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชวา โดยที่อินโดนีเซีย 
ตะวันออกก็เหมือนกับในอดีต ต้องพึ่งพาชวาในเร่ืองของอาหารและเส้ือผ้า ญี่ปุ ่นใช้
เวลากว่าหนึ่งปีกว่าจะส�าเร็จในการกักขังชาวฮอลันดาทั้งหมด เว้นแต่คนจ�านวนน้อย
ที่อาจจะปกปิดเบื้องหลังท่ีเป็นฮอลันดาได้ส�าเร็จ ญี่ปุ่นสั่งปิดโรงเรียนฮอลันดาทั้งหมด 
ภาษาดัตช์ถูกห้ามใช้อีกต่อไป และยกเลิกสิทธิพิเศษทั้งหมดที่เคยให้แก่ฮอลันดา รวม
ไปถึงการยุติสิทธิพิเศษที่ให้แก่ชาวยูเรเซียและชาวจีนในสังคม นโยบายต่างๆ ของญี่ปุ่น
นิยมชาวอินโดนีเซียพื้นเมืองที่เป็นชนชั้นกลางแทนที่จะเป็นชาวจีนอีกต่อไป ญี่ปุ่นได้
ก่อตั้งขบวนการไตรภาคีเพื่อเรียกร้องเสียงสนับสนุนจากอินโดนีเซีย เพื่องานสงคราม
ของญี่ปุ่น ด้วยการโฆษณา "ญี่ปุ่น ผู้น�าเอเชีย ญี่ปุ่นผู้ปกป้องเอเชีย ญี่ปุ่นแสงสว่างของ
เอเชีย" ญี่ปุ ่นล้มเหลวในการปกครองคนพ้ืนถ่ิน จึงตระหนักได้ว่างานจะส�าเร็จได้จะ
ต้องท�างานผ่านผู้น�าของคนพ้ืนเมือง กลุ่มผู้น�าชาตินิยม ญี่ปุ่นเช่ือว่าความรู้สึกของชาว
อินโดนีเซียรู้สึกต่อต้านชาวฮอลันดามากกว่าญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือ ใน
ก�าหนดงานครบรอบปีของ "การปลดปล่อย" ครั้งแรกในชวาและมาดูรา ญี่ปุ่นอนุญาต
ให้ก่อตั้งศูนย์ปุเตระ หรือ ศูนย์อ�านาจของประชาชน (Putera-Pusat Tenaga Rakjat) 
ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1943 เป็นองค์การที่รวมนักชาตินิยมทั้งหมดไว้ ผู้น�าคือคณะต้น
ใบสามแฉก สี่ใบ (Empat Serangkai) คือพวกชาตินิยมช้ันน�า ได้แก่ ซูการ์โน มุฮัม
มัด ฮัตตา กี ฮัดยาร์ เทวัญ โตโร และผู้แทนของความคิดแบบมุสลิม คือ กีอายี เอช 
เอ็ม มันซูร์ องค์กรน้ีได้รับความเช่ือถืออย่างกว้างขวางที่จะน�าไปสู่การเป็นชาตินิยม
อย่างแท้จริง ปี ค.ศ.1944 นายกรัฐมนตรีโคอิโซแห่งญี่ปุ ่นสัญญาว่าจะให้เอกราชกับ
อินโดนีเซียปี ค.ศ.1945 องค์การตรวจสอบการตระเตรียมเอกราชของชาวอินโดนีเซีย 
ได้ตั้งขึ้นท่ีจาการ์ตา มีสมาชิก 62 คน คนเหล่านี้ไม่พูดภาษาอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นภาษา
ในการประชุมเลย ญี่ปุ ่นทิ้งญัตติให้เปิดไว้ในท่ีประชุม มิได้วางท้ังแผนการท่ัวไป หรือ
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แผนการที่แน่นอน ด้วยอาจจะหวังว่าพวกเขาได้รับการวางฉาก
ให้กลุ่มผู้น�าต่างๆต่อสู้กัน ซึ่งคงท�าให้การปฏิวัติไร้ผล แต่จะ
ท�าให้ชาวอินโดนีเซียมีงานวุ่นวาย คณะกรรมการก็ยังด�าเนิน
การต่อไปโดยมติเป็นเอกฉันท์ที่จะร่างรัฐธรรมนูญควบคุมถึง
ประเด็นบางอย่างเช่น เรื่องเขตแดน คุณสมบัติของพลเมือง 
ศาสนา โครงสร้างทางการเมืองของรัฐใหม่
           วันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ.1945 ซูการ์โน ร่างกฎ 5 ข้อ 
(ปัญจสีลา) ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นปรัชญาของประเทศอินโดนีเซีย 
คือลัทธิชาตินิยม ลัทธินานาชาติ รัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับ ความ
ยุติธรรมในสังคมและความเชื่อในพระเจ้าสูงสุด เข้าเริ่มด้วยการเรียกร้องเพื่ออิสรภาพ
และสรุปด้วยค�าสรุปว่า "ประชาชนท่ีมีใจมุ่งม่ันในเมอร์เดกะคืออิสรภาพ อาจได้รับ
ความส�าเร็จและเป็นเจ้าภาพของอิสรภาพน้ันหรือมิฉะน้ันก็ตาย" (เอลซา ไซนุดิน, 
2557: 300) ค�าประกาศเอกราชมีเนื้อความดังนี้ "เราประชาชนอินโดนีเซีย ขอประกาศ
เอกราชของประเทศอินโดนีเซีย ณ บัดนี้ เรื่องเก่ียวกับการโอนอ�านาจและเรื่องอื่นๆ จะ
จัดการไปเป็นล�าดับและให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้" (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 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ต้ังมั่น
อยู่ในทศพิธราชธรรมและเป็นที่นับถือของประชาชน มีชาวฮอลันดา/ดัตช์เดินทางมา
เจริญสัมพันธไมตรีเป็นชาติแรกปี พ.ศ.2184 คือคณะของ Geritt Van Wuysthoff 

 ซึ่งบันทึกจดหมายเหตุ ท�าให้ทราบความเป็นมาของราชอาณาจักรล้านช้างจากมุมมอง
คนภายนอกยิ่งข้ึน

 ระยะที่ 3 การเข้ามาของอังกฤษและฝรั่งเศส: ในช่วงภาวะสงครามจาก
ปี พ.ศ.2193/ค.ศ.1650-พ.ศ.2256/ค.ศ.1713 ชาวดัตช์เข้าร่วมสงครามกับอังกฤษ
หลายครั้งเพื่อชิงความยิ่งใหญ่ได้เปรียบเหนือทางทะเล และต่อต้านอ�านาจของฝรั่งเศส

ภาพวาดฉากบรมพุทโธยุครุงเรือง
โดย จี บี โอยเยอ (ราวปี ค.ศ.

1916-1919)  
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ภายใต้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แม้จะรอดแต่สงครามก็ท�าให้การเงินเสียหายไปมาก และ
อังกฤษก็ครองความยิ่งใหญ่ทางทะเล บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ (The Dutch 
East India Company) เจริญขีดสุด แต่เมื่ออ�านาจทางการค้าของดัตช์ผ่านจุดขีดสุด
มาแล้วและระหว่างคริสต์ศตวรรษ 18 ประสบปัญหาทางการเงินไร้ประสิทธิภาพ และ
มีการคอรัปช่ันใกล้จะล้มละลายทางการเงินเวลาเดียวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มขึ้นป ี
ค.ศ. 1792 เมื่อฝรั่งเศสและอังกฤษเริ่มข้ึนมาครองความยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปและโลก 
น�าไปสู่การแสวงหาดินแดนในอารักขาและความต้องการเครื่องเทศ และการส�ารวจ
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 ส่วนฝรั่งเศสน้ันเมื่อไม่ประสบความ
ส�าเร็จในอินเดียจึงเบนเข็มมุ่งตรงสู่อินโดจีน และเข้ายึดประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เวียดนาม กัมพูชา และลาว
 ยุคที่สาม (2401–2500) ยุคนี้แสดงการเข้ามาของประเทศอังกฤษและฝร่ังเศส 
เน้นครอบครองอาณานิคมทางแผ่นดินใหญ่ คาบสมุทรและหมู่เกาะควบคู่กันไป
 การเข้ามาในดินแดนที่คาบสมุทร: อังกฤษเป็นอีกชาติหน่ึงที่ขยายเส้นทางเดิน
เรือมายังทวีปเอเชียในระยะตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายหลังฮอลันดาเล็กน้อย 
และสนใจท่ีจะท�าการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซียเช่นกัน อังกฤษจัดตั้งบริษัท 
อีสต์อินเดียของอังกฤษ (British East India Company) ปี ค.ศ.1600 คล้ายฮอลันดา 
มีเงินลงทุนเพียง 1 ใน 10 จึงท�าให้มีการถอนทุนออกแบ่งปันในหมู่ผู้ถือหุ้นจนจบสิ้น
การเดินเรือแต่ละเที่ยว บริษัทอังกฤษจึงไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่ากับฮอลันดาที่จัดตั้ง
ก่อนหน้านี้แรกๆ บริษัทของอังกฤษไม่เจริญเนื่องจากถูกฮอลันดากีดขวางด้วยวิธีการ
ต่างๆ จนเหตุการณ์รุนแรงข้ึนปี ค.ศ.1623 เมื่อทางการฮอลันดาจับพ่อค้าชาวอังกฤษ 
12 คนประหารชีวิตท่ีเกาะแอมบอยนา (Amboina) ในข้อหาก่อความยุ่งยากทางการ
ค้า จากเหตุการณ์ครั้งนี้ อังกฤษจึงถอนตัวจากสถานีการค้าออกจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
และหันไปสนใจค้าขายกับอินเดียแทน ตั้งแต่ตอนกลางคริศต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา
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การเข้ามาของอังกฤษในดินแดนคาบสมุทรมลายู: อังกฤษ
ยึดมะละกาเป็นอาณานิคมภายใต้การปกครองของอังกฤษตาม
สนธิสัญญาแองโกล-ดัตช์ หรือสนธิสัญญาอังกฤษ-ฮอลแลนด์
ปี พ.ศ.2367/ค.ศ.1824 มะละการวมกับเกาะปีนังและเกาะ
สิงคโปร์ในชื่อนิคมช่องแคบซึ่งแยกต่างหากจากสหพันธรัฐ
มลายู หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มะละกาเข้าร่วมอยู่ในสหภาพ
มาลายาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย เม่ือมาเลเซียได้
รับเอกราชจากอังกฤษ อังกฤษรวมเกาะปีนังเมืองมะละกาและ
เกาะสิงคโปร์เข้าเป็นสเตรตเซตเทิลเมนท์ (Straits Settle-
ment) ข้ึนต่อผู้ส�าเร็จราชการอังกฤษประจ�าอินเดีย ปี พ.ศ.
2410 จึงโอนไปขึ้นกับกระทรวงอาณานิคมอังกฤษ ปี พ.ศ.
2500 อังกฤษมอบเอกราชให้แก่สหพันธรัฐมาลายาซ่ึงต่อมา
เปลี่ยนเป็นประเทศมาเลเซีย มะละกาจึงกลายเป็นรัฐหนึ่งของ 
มาเลซียมาจนถึงปัจจุบัน

อังกฤษในมลายูมีความต้องการขยายการค้าในดิน
แดนแถบนี้เพราะต้องการเปิดตลาดการค้าในจีน อีกทั้งยังต้องการขจัดอิทธิพลของ
ฝรั่งเศสจากภูมิภาคนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง อังกฤษเช่าเกาะปีนังและ
มณฑลเวสเลย์จากสุลต่านไทรบุรี เพื่อเป็นฐานในการขยายอ�านาจและเป็นแหล่งผลิต
อาหารตามล�าดับ จนคุมดินแดนน่านน�้าแถบนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะช่องแคบมะละกา 
โดยใช้วิธีการคือขอเช่าดินแดน ใช้วิธีการทางการทูตใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจอังกฤษ
ขยายอิทธิพลในมลายูและแบ่งการปกครองเป็น 3 แบบ คือ 1) การปกครองโดยตรง
เน้นบริเวณช่องแคบมะละกาคือปีนัง มณฑลเวสเลย์ สิงคโปร์มะละกา 2) ปกครอง
ทางอ้อมแบบสหพันธ์ เน้นท่ี เปรัค ปาหัง สลังงอ เนรักแซมบิสัน 3) ปกครองทาง
อ้อม สุลต่านมีอ�านาจในการปกครองตนเอง เช่น ไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกาน ู

 อังกฤษเข้ามาเพ่ือพัฒนามลายูในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ระบบการปกครอง 
ระบบการสื่อสารการคมนาคมขนส่ง การธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็น
นายทุนในกิจการใหญ่ๆ เช่น เหมืองแร่ จึงเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชน
พื้นเมือง การให้คนมลายูมีส่วนร่วมปกครองตนเอง สิทธิในการรับเข้าราชการ สิทธิ
การเป็นเจ้าของท่ีดิน สิทธิการเป็นเจ้าของประเทศและไม่แทรกแซงทางศาสนาดังที่
โปรตุเกสเคยท�าจึงสร้างความพึงพอใจให้กับคนมลายูเป็นส่วนใหญ่  แต่ปัญหาที่ส�าคัญ

แหลมมลายู ค.ศ.1895
ที่มา : บังอร ปิ ยะพันธ์ุ. (2537). 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้. กรุงเทพฯ : โอเดียน
สโตร์, หน้า 81
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นั้นในมลายูเน้นปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ระหว่างคนมลายู คนจีน คนอินเดียซึ่งอังกฤษ
น�าเข้ามาให้ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ คนเหล่านี้สามารถสร้างตัว
จนกลายเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของกิจการมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในมลายูเป็นอย่าง
มาก จึงเกิดลัทธิชาตินิยมรวมตัวกันต่อต้านอังกฤษอย่างรุนแรง ข้อแตกต่างระหว่าง
การปกครองของโปรตุเกสและอังกฤษในมลายูมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การ
ที่อังกฤษให้ชาวมลายูมีส่วนร่วมในการปกครอง และมุ่งพัฒนามลายูให้มีความเจริญ
ท�าให้คนมลายูไม่ต่อต้านอังกฤษเหมือนกับที่ต่อต้านโปรตุเกส

อังกฤษเข้ายึดรัฐเปรัก รัฐปะหัง และรัฐเคดาห์: รัฐเปรัก รัฐปหังบนแหลม
มลายู และรัฐสุลต่านแห่งเคดาห์ อังกฤษยังดินแดนปีนังจากสุลต่านแห่งเคดาห์ปี 
ค.ศ.1786 ต่อมา เม่ือต้ังฐานที่สิงคโปร์ปี ค.ศ.1819 แล้วก็คืบหน้ามาตามล�าดับ ถึงปี 
พ.ศ.2367/1824 ก็มะละกาและในท่ีสุดปี 1895 ต้ังอาณานิคมที่เรียกว่า 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 ประเทศแรกท่ีมายึดสิงคโปร์ไว้คือ
โปรตุเกส ปี พ.ศ.2054 /ค.ศ.1511 แล้วก็ถูกชาวดัตช์มาแย่งไป เมื่ออังกฤษขยาย
อิทธิพลเข้ามาบริเวณแหลมมลายูในกลางศตวรรษที่ 18 แต่ประมาณปี พ.ศ.2360/
ค.ศ.1817 สหราชอาณาจักรแข่งขันกับดัตช์ในเร่ืองอาณานิคม อังกฤษส่งเซอร์ โทมัส  
สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ มาส�ารวจดินแดนแถบสิงคโปร์ ตอนนั้นสิงคโปร์ยังมีสุลต่าน
ปกครองอยู่ แรฟเฟิลส์ตกลงกับสุลต่านฮุสเซียน ชาห์ว่า จะตั้งสถานีการค้าของอังกฤษ
ที่นี่ แต่สุดท้ายอังกฤษยึดสิงคโปร์ไว้เป็นเมืองขึ้น และก่อตั้งประเทศปี ค.ศ.1819 โดย
อังกฤษขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากจักรวรรดิยะโฮร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา
ปี ค.ศ.1824 อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ท�ากับฮอลันดา

ต่อมาปี ค.ศ.1826 สิงคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์เซ็ตเติลเมนท์ 
(Straits Settlement) ซึ่งบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแลสิงคโปร์ 
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รวมทั้งปีนัง และมะละกาด้วย ต่อมาปี ค.ศ.1857 รัฐบาลอังกฤษเข้า
มาดูแลระบบน้ีปี ค.ศ.1867 สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown 
Colony) อย่างสมบูรณ์ อาณานิคมแบบเอกเทศปี ค.ศ.1946 จึงได้
รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศ (Separate Crown 
colony) เมื่ออังกฤษกลับมาควบคุมสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจาก
ที่สิงคโปร์อยู่ภายใต้การยึดครองของญ่ีปุ่น ระหว่างสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 (ค.ศ.1942-1946)  การรวมชาติเข้ากับมาเลเซีย เม่ือสิงคโปร์เห็น
มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์จึงรีบขอรวมชาติเข้ากับมลายู
กลายเป็นสหภาพมลายาทันที เพื่อจะไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีก แต่
สิงคโปร์ก็ไม่พอใจกับมาเลเซียมากนัก เพราะมีการเหยียดชนชาติกัน 
ท�าให้พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราช
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1965 ตั้งแต่บัดนั้นมาในชื่อ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เมื่อแยกตัวออกมาแล้วพรรคกิจประชาชนก็ครองประเทศมา
ตลอดจนถึงทุกวันนี้

อังกฤษในดินแดนแผ่นดินใหญ่

 อังกฤษในพม่าหรือพม่าของอังกฤษ: ขณะที่อาณาจักรยะไข่ 
และมอญท่ีเคยรุ่งเรืองตกเป็นของพม่า ต่อมา ยุคพม่าของอังกฤษใน
พุทธศตวรรษที่ 24 อาณาจักรพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ เนื่องจาก
อังกฤษท�าสงครามกับพม่า 3 ครั้งและชัยชนะทั้ง 3 ครั้ง แม้พม่าส่งทูต
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส และอิตาลี และอังกฤษได้ท�าสัญญา
การค้าขึ้นปี ค.ศ.1872 ท้ังนี้เพื่อถ่วงดุลอ�านาจอังกฤษในพม่ายิ่งท�าให้
อังกฤษไม่พอใจ ในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.1886 อังกฤษประกาศผนวก
พม่าเข้าเป็นมณฑลหน่ึงของอินเดียพม่าจึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
 อังกฤษประกาศสงครามกับพม่า รบกัน 3 ครั้ง ปี พ.ศ.2367 สงคราม
อังกฤษ-พม่าครั้งท่ีหน่ึง 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�าหนดให้ยะไข่เป็นดินแดน

เซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ด 
แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas 
Stamford Bingley Raf-
fles); (พ.ศ.2324–2369) 
ผู้บริหารอาณานิคม ผู้ก่อตั้ง
เมืองสิงคโปร์ แรฟเฟิลส์ได้รับ
การศึกษาอย่างเป็นทางการ
น้อยมากแต่ก็ได้เข้าท�างาน
เป็นสมียนของบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ หลัง
จากการศึกษาด้วยตนเอง 
แรฟเฟิลส์ได้รับต�าแหน่ง
ก ้ า วหน ้ า เ ป ็ น ผู ้ ช ่ ว ย
เลขานุการเมืองปีนังได้เล่ือน
ต�าแหน่งอย่างรวดเร็วจนถึง
ต�าแหน่งรองผู ้ว ่าราชการ
เขตอาณานิคมชวา (พ.ศ.
2354-พ.ศ.2359) และได้
ปฏิรูประบบการบริหารใหม่
โดยสิ้นเชิง ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดผู้
หนึ่งในการพัฒนาจักรวรรดิ
อังกฤษในตะวันออกไกล
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ส่วนหนึ่งของพม่านโยบายของอังกฤษก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
ระหว่างชาวยะไข่ที่นับถือพุทธศาสนากับที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งก่อนหน้าน้ีไม่เป็น
ปัญหา อังกฤษจัดให้ชาวอินเดียเข้ามาอยู่ในพม่าเป็นจ�านวนมากเป็นเหตุให้ชาวมุสลิม
ในพม่ามีมากข้ึน รวมท้ังยะไข่ด้วย มุสลิมในยะไข่อยู่กันหนาแน่นทางภาคเหนือ ซ่ึงอยู่
ในเขตมายู เมื่อสงครามโลกคร้ังที่สองยุติลง พรรคการเมืองของพม่าน�าโดยนายพล 
อองซานเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ที่สัญญาว่าจะปล่อยพม่าเป็นอิสระ พรรคการเมือง
นี้มีนโยบายสนับสนุนชาวพุทธในยะไข่ท�าให้ชาวมุสลิมไม่พอใจเกิดการปะทะกันระหว่าง
ชาวพุทธกับมุสลิมในยะไข่ พวกโรฮิงยาบางส่วนเรียกร้องให้น�ายะไข่เหนือไปรวมกับ
ปากีสถาน (ปัจจุบันคือ บังกลาเทศ) แต่รัฐบาลปากีสถานไม่ยอมสนับสนุน เพราะเกรง
จะมีปัญหากับพม่า พวกโรฮิงยาต้ังกองก�าลังเรียกว่า มูจาฮีด (นักรบในสงครามศักดิ์สิทธิ์) 
ส่วนหน่ึงจัดตั้งกองก�าลังข้ึนเพื่อก่อกวนเจ้าหน้าที่รัฐบาลและชาวพุทธ
 ช่วงที่พม่าปกครองยะไข่ มีการบังคับกดขี่ชาวยะไข่มากจนไม่เป็นที่พอใจทั้ง
ชาวพุทธยะไข่และชาวมุสลิมโรฮีนจา มีการเกณฑ์ชาวยะไข่เข้าร่วมในกองทัพพม่าที่ไป
โจมตีหัวเมืองล้านนาของสยาม เกณฑ์เชลยไปขุดทะเลสาบมิถิลาและสร้างพระเจดีย ์
มินกุน ท�าให้ผู้คนล้มตายเป็นจ�านวนมาก ชาวยะไข่บางส่วนหนีการกดขี่ของพม่าเข้าไป
ยังเบงกอลและเกิดกบฏของชาวยะไข่ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ.2337 แต่ก็ไม่สิ้นสุดลง ปัญหา
กบฏยะไข่ท�าให้พม่ากระทบกระท่ังกับอังกฤษท่ีเข้ามาปกครองเบงกอล กบฏครั้งส�าคัญ
น�าโดยซินบยันที่รวบรวมก�าลังพลจากเขตฟื้นที่ปกครองของบริษัทอินเดียตะวันออก
ใน พ.ศ.2354 สามารถยึดเมืองเมียวอองหรือมะโรอองได้แต่ต้องเลิกทัพกลับไปเพราะ
อังกฤษไม่สนับสนุน ซินบยันพ�านักในเขตอ�านาจของอังกฤษจนส้ินชีวิตปี พ.ศ.2358  
ปี พ.ศ.2457 พม่าได้ตามจับพนักงานของบริษัทอีสต์อินเดียท่ีเข้าไปจับช้างในยะไข่แล้ว
เข้าไปในเขตพม่าจนบานปลายกลายเป็นสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่ 1 ซึ่งพม่าเป็นฝ่าย
แพ้ พม่าต้องยกยะไข่ให้อังกฤษ และเมื่ออังกฤษยึดครองพม่าได้ทั้งหมด อังกฤษปกครอง
ยะไข่ในฐานะส่วนหนึ่งของพม่าไม่ใช่รัฐของชนกลุ่มน้อย
 การปกครองของอังกฤษท�าให้ชาวอินเดียมุสลิมเข้ามาอยู่ในพม่ามากขึ้น โดย
เฉพาะในยะไข่ ท�าให้เกิดความขัดแย้งกับชาวยะไข่ที่นับถือศาสนาพุทธ จนเกิดการฆ่า
ฟันกัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวพุทธยะไข่เข้าร่วมกับกลุ่มชาตินิยมพม่าที่ร่วม
มือกับญี่ปุ่น ส่วนชาวมุสลิมโรฮีนจาร่วมมือกับอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตร ท�าให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชนสองกลุ่มนี้ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สันนิบาตเสรีภาพ
ประชาชนฯได้จัดให้ชาวยะไข่ที่นับถือพุทธที่อพยพมาอยู่ทางภาคใต้กลับขึ้นไปอยู่ทาง
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เหนือที่มีมุสลิมอยู่หนาแน่นมากขึ้น จัดให้ชาวยะไข่พุทธมารับต�าแหน่งบริหารแทนชาว
มุสลิมที่อังกฤษแต่งตั้งไว้ ท�าให้ชาวพุทธและมุสลิมปะทะกันอีก โรฮีนจาบางส่วนเรียก
ร้องให้น�ายะไข่เหนือไปรวมกับปากีสถานตะวันออกแต่ปากีสถานไม่เห็นด้วย
 ปี พ.ศ.2429 ระยะก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยติดต่อกับพวกตะขิ่นซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหนุ่มที่มีหัวรุนแรง 

มีออง ซาน นักชาตินิยมและเป็นผู้น�าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า 
พวกตะขิ่นเข้าใจว่า ญี่ปุ่นจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพม่าจากอังกฤษ แต่
เมื่อญ่ีปุ่นยึดครองพม่าแล้วกลับพยายามหน่วงเหน่ียวมิให้พม่าประกาศเอกราช และ

ดินแดนที่อังกฤษเข้ายึดครอง ระหว่างสงครามอังกฤษกับพม่า ค.ศ.1823-1885
ที่มา: บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, หน้า 81
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ส่งอองซานและพวกตะข่ินประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อรับค�าแนะน�าในการ
ด�าเนินการเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ 
 อังกฤษเจ้าอาณานิคมปฏิบัติตนด้วยการดูถูกชาวพม่า และวัฒนธรรมพุทธด้ังเดิม 

เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ
ชาวพม่าที่น�าไปสู่การเรียกร้องเอกราชนักศึกษาชาวพม่าต้ังกลุ่ม
เพื่อเรียกร้องอธิปไตยให้กับประเทศของตนเอง โดยต้ังช่ือกลุ่ม
ว่า "ตะขิ่น" ซึ่งมีความหมายว่า "นาย" โดยมีผู้น�ากลุ่มคือ ตะขิ่น  
อองซาน และตะข่ินนุ กลุ่มนี้ชักชวนประชาชนให้สนับสนุน
และได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปจนมีอ�านาจไปเจรจากับทาง
อังกฤษ ในเวลาเดียวกันนั้น เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้า
ยึดครองพม่าส�าเร็จและเสนอว่าจะช่วยให้พม่าเป็นเอกราช ต่อ
มานายพลอองซานมีเรื่องขัดแย้งกับญี่ปุ ่น เพราะเห็นว่าญี่ปุ ่น
ไม่มีความจริงใจในการช่วยเหลือพม่า จึงแยกตัวจากกลุ่มมาก่อ

ตั้งองค์กรชาตินิยมที่เรียกว่า "สันนิบาตเสรีภาพต่อต้านฟาสซิสต์แห่งมวลชน" (Anti-
Fascist People’s Freedom League:AFPFL) และร่วมมือกับอังกฤษ 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ ่นแพ้สงคราม อังกฤษจึงเข้ามาปกครอง
พม่าอีกครั้ง นายพลอองซานพยายามเจรจากับอังกฤษและผู้น�าชนกลุ่มน้อยต่างๆ 
ทั่วประเทศ ด้วยการจัดท�าสนธิสัญญาปางโหลง (Panglong Agreement) เพื่อสร้าง
แนวทางการอยู่ร่วมกันเป็นประเทศพม่าซ่ึงมีข้อตกลงให้ชนกลุ่มน้อยจะท�างานร่วมกับ
รัฐบาลชั่วคราวของพม่าเพื่อเตรียมรับมอบเอกราชจากพม่าอีกต่อหนึ่ง โดยก�าหนดให้รัฐ
ต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยรวมอยู่กับพม่าเป็นเวลาสิบปี หลังจากนั้น ถ้ายังต้องการแยกตัว
ออกไปตั้งเป็นรัฐอิสระ ก็สามารถท�าตามปรารถนา 
 ปี พ.ศ.2480 สมัยการแยกพม่าออกจากอินเดีย อังกฤษได้แยกมณฑลพม่า
ออกจากบริติชอินเดีย และตั้งเป็นหน่วยการปกครองท่ีมีสภาเป็นของตนเองซ่ึงเป็นผล
ในทางบวกส�าหรับชาวพม่า บามอว์ได้เป็นรัฐมนตรี แต่เขาถูกบังคับให้ลาออกโดยอูซอ
ปี พ.ศ.2482 อูซอได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา ปี พ.ศ.2483 จนกระทั่งถูกอังกฤษ
จับกุมเม่ือ 19 มกราคม พ.ศ.2485 เนื่องจากมีการติดต่อกับญี่ปุ่น เกิดการนัดหยุดงาน
และการประท้วงเร่ิมจากพม่าตอนกลางใน พ.ศ.2481 และกลายเป็นการนัดหยุดงาน
ทั่วประเทศ ในย่างกุ้งมีการประท้วงของนักศึกษา อังกฤษได้ส่งต�ารวจเข้าปราบปราม 
และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเสียชีวิต 1 คน คืออ่องจ่อ มัณฑะเลย์ ต�ารวจได้

ภาพวาดทหารอังกฤษ 
รอบเจดีย์ชเวดากอ'
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ยิงเข้าไปในกลุ่มผู้ประท้วงท่ีน�าโดยพระสงฆ์และมีผู้เสียชีวิต 17 คน ผลจากเหตุการณ์นี้
วันที่ 20 ธันวาคมได้กลายเป็นวันเพื่อระลึกถึงอ่องจ่อผู้เสียชีวิต แนวทางดังกล่าวท�าให้
นายพลอองซานถูกลอบสังหารในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ในขณะท่ีก�าลังด�าเนิน
การร่างรัฐธรรมนูญในห้องประชุมรัฐสภา นายพลอองซาน คณะ
รัฐมนตรี และทหารองครักษ์ รวม 9 คน เสียชีวิต นายอูซอ อดีต
นายกรัฐมนตรีของพม่าสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษถูกกล่าวหา
ว่าอยู่เบ้ืองหลังการฆาตกรรมจึงถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมา 
"บิดาแห่งเอกราชพม่า" จึงเป็นสมญานามท่ีมอบให้แก่นายพลออง
ซาน ผู้น�าขบวนการชาตินิยมของพม่า ผู้ท�าให้พม่ารับเอกราชจาก
อังกฤษเม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2491 แม้ว่าจะไม่มีโอกาสเห็น
ก็ตาม

อิทธิพลฝร่ังเศสในอินโดจีน
 เวียดนามยุคเป็นรัฐในอารักขา: ส�าหรับรัฐอารักขาของ
ฝรั่งเศส จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 3 ทรงด�าเนินขั้นแรกที่จะสร้าง
อิทธิพลอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีน โดยทรงอนุญาตให้ปล่อย
เรือเดินทางปี ค.ศ.1858 เพ่ือลงโทษชาวเวียดนามที่กระท�าผิดต่อ
มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส และบังคับให้ศาลยอมรับการด�ารงอยู่ของ
ชาวฝรั่งเศสในอาณาจักร ปัจจัยส�าคัญของการตัดสินใจของพระองค์ครั้งนี้คือเชื่อว่า
ฝรั่งเศสจะกลายเป็นมหาอ�านาจอันดับสองโดยไม่ต้องขยายอิทธิพลเพ่ิมเติมลงไปใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ความคิดที่ว่าฝรั่งเศสมีภารกิจเสริมสร้างก็ถูกแพร่
กระจายจนในท่ีสุดก็น�าไปสู่การรุกรานเต็มรูปแบบออกมาปี ค.ศ.1861 

ปี ค.ศ.1862 สงครามจบลงและเวียดนามยกสามจังหวัดในทางตอนใต้ ให้เรียก
ว่า โคชินไชนาของฝรั่งเศสเปิดท่าเรือ 3 ท่าเรือเพ่ือค้าขายกับฝรั่งเศส ในสัญญาเมือง
ไซ่ง่อน (Treaty of Saigon 1862):  

 -เวียดนามต้องยกดินแดนทางตะวันออกของแคว้นโคชินไชน่าให้แก่ฝร่ังเศส
 -เวียดต้องเปิดเมืองท่าตูเรน (Turaine) บาลัต (Balat) และกวางอัน (Quang 
Yen) ให้ฝรั่งเศสเข้าไปติดต่ออย่างเสรี
 -เวียดนามต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝรั่งเศสเป็นเงิน 4 ล้านเฟียสภา
ยในเวลา10 ปี

นายพล ออง ซาน (Aung 
San) หรือ อู อองซาน (U 
Aung San) บิดาแห่งพม่า
สมัยใหม่ เป็นนักปฏิวัติและ
ผู้น�าในการเรียกร้องเอกราช
ของพม่า โดยเป็นผู ้ร่วมก่อ
ตั้งกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพแห่ง
ประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 -เวียดนามต้องให้เสรีภาพแก่พวกมิชชันนารีในการเผยแผ่
ศาสนา
 -เวียดนามอนุญาตให้ฝรั่งเศสเดินเรือในแม่น�้าโขง
 -เวียดนามยอมรับว่า กัมพูชาเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเวียดนาม
 -เวียดนามให้สัญญาว่า จะไม่ยกดินแดนของตนให้แก่ประเทศ
มหาอ�านาจอ่ืน โยไม่รับความเห็นชอบจากฝรั่งเศส ถ้าประเทศ
มหาอ�านาจอื่นใด แทรกแซงกิจการภายในของเวียดนาม เวียดนาม
ต้องปรึกษากับฝรั่งเศส (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:68-69)
 อาณาจักรกัมพูชาเสื่อมลงเป็นล�าดับจนตกเป็นประเทศราชของ
ไทย ต่อมาฝรั่งเศสเข้ามารุกรานและแสวงเมืองขึ้นอินโดจีน กัมพูชา
ตกเป็นเมืองข้ึนของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2406 กัมพูชาถูกควบคุมทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมปี พ.ศ.2407 รัชกาล
สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารทรงย้ายราชธานีของกัมพูชาจาก
กรุงอุดงค์มีชัยมาตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ต่อมาปี พ.ศ.2410 ฝรั่งเศส

บีบบังคับให้ไทยท�าสัญญายินยอมรับรองอ�านาจของฝร่ังเศสในการคุ้มครองอารักขา
กัมพูชา หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาปี พ.ศ.2488 ฝรั่งเศสกับกัมพูชาท�าความตกลงปี 
พ.ศ.2489 ให้กัมพูชาปกครองดินแดนตนเอง โดยรวมอยู่ในสหภาพฝรั่งเศส กัมพูชาจัด
ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2490 ปี 1893 ในช่วงที่เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครอง
ของฝร่ังเศสนั้น ฝรั่งเศสพัฒนาหลายสิ่งทั้งด้าน การศึกษา การเกษตร ระบบเมือง ระบบ
ถนน การสาธารณสุข มีการส่งสินค้าการเกษตรมากมาย ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่
กับฝรั่งเศส บางกลุ่มที่เริ่มต่อต้านและต้องการปกครองของฝรั่งเศสนั้นก็คือกลุ่มของ 
โฮจิมินห์ (กลุ่มเวียดมินห์ Viet Minh)
 หลังจากเวียดนามและเขมรตกเป็นเมืองขึ้นแล้ว ฝรั่งเศสสนใจที่จะขยาย
อ�านาจต่อไปยังลาวที่เป็นประเทศราชของไทยด�าเนินการทีละขั้นตอน จนลาวตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสขยายอิทธิพลจากเวียดนามและกัมพูชามายัง
ลาว ทั้งนี้เพราะฝรั่งเศสต้องการใช้แม่น�้าโขงเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีน อีกทั้งลาวยังมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว ข้าวโพด ป่าไม้ ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงบังคับให้ไทยยอม
สละสิทธิเหนืออธิปไตยลาว แล้วเข้าปกครองลาวในแต่ละแคว้น จนกระทั่งลาวมีฐานะ
เป็นอาณานิคมในดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศส
 ฝร่ังเศสตั้งศูนย์กลางการปกครองอินโดจีนที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม แต่ส่ง

ปอล ดูแมร์ ข้าหลวงแห่ง 
อินโดจีนของฝร่ังเศสในช่วง 
ค.ศ.1897-1902 
ที่มา:ราชบัณฑิตสถาน. (2547). 
สารานุกรมประวัติศาสตร์
สากลสมัยใหม่:เอเชีย เล่ม 2 
อักษร C-D ฉบับราชบัณฑิต
ราชสถาน. หน้า 575.



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

321

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

ข้าหลวงและข้าราชการอาณานิคมมาปกครองลาว ท้ังนี้เพื่อรวบรวม
ทรัพยากร แรงงานและภาษีส่งให้แก่ฝรั่งเศส ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส
วางผังเมืองท�าให้นครเวียงจันทน์เป็นเมืองทันสมัย มีอาคารสวยงาม 
และปรับปรุงด้านการศึกษา แต่คนลาวเข้าใจว่าฝรั่งเศสเข้าท�าลาย
วัฒนธรรมของตน เช่น การน�าตัวอักษรโรมันมาใช้แทนตัวอักษรลาว 
ในดินแดนแผ่นดินใหญ่ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ชาวตะวันตก
หลายประเทศ เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ 
เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเวียดนามเผยแผ่ค�า
สอนอยู่ 200 ปี จนกระท่ังปี พ.ศ.2370-2401 ชาวเวียดนามปราบ
ปรามพวกคริสต์อย่างเด็ดขาด นักสอนศาสนาถูกฆ่าตายจ�านวน
มาก และยังฆ่าชาวคริสต์ญวนอีกนับ 100,000 คนด้วยเหตุการณ์
นี้ท�าให้เวียดนามกับอังกฤษขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ในที่สุดปี พ.ศ.
2402 อังกฤษก็เข้ายึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้น หลังพ้นจากการเป็น
อาณานิคมของอังกฤษแล้วปี พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้น
ของฝร่ังเศส
 เวียดนามยุคอาณานิคม: เวียดนามหลังจากตกเป็นรัฐอารักขา จากนั้น
อนุญาตทางผ่านให้เรือรบฝรั่งเศสไปยังกัมพูชา (น�าไปซ่ึงการยึดครองกัมพูชาเป็นรัฐ
อารักขาปี ค.ศ.1863) อนุญาตให้มิชชันนารีเผยแผ่ศาสนาอย่างเต็มที่ และชดใช้ค่า
ปฏิกรรมสงคราม และฝรั่งเศสก็ไม่ยุ่งอะไรกับการก่อกบฏของกลุ่มชาวคริสต์เวียดนาม
ในทางตอนเหนือของเวียดนาม แม้จะมีการแนะน�าจากมิชชันนารี หรือการสังหารชาว
คริสต์นับพันคนภายหลังการก่อกบฏแล้วก็ตาม ซ่ึงฝร่ังเศสเห็นว่า แม้ว่าการประหัต
ประหารจะท�าให้เป็นแรงกระตุ้นในการแทรกแซงเวียดนาม เหตุผลทางการเมืองและ
ทหารคือแรงผลักดันท่ีให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมในเวียดนามในที่สุด
 ฝรั่งเศสสามารถยึดครองเวียดนามอย่างสมบูรณ์ปี ค.ศ.1887 และส่งเสริม
การยึดครองต่อไป และพัฒนาเขตดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น�้าโขงโดยชาวเวียดนาม
ขึ้น ราชวงศ์เหงียนยังคงสามารถปกครองเวียดนามต่อไปในฐานะรัฐในอารักขาอัน
นัม ฝรั่งเศสน�าเอาส่วนผสมใหม่รวมเข้ากับวัฒนธรรมของเวียดนาม เอาศาสนาคริสต์
โรมันคาทอลิกและระบบการเขียนภาษาเวียดนามโดยใช้อักษรละติน การสะกดค�าท่ี
ใช้ในการทับศัพท์ของเวียดนาม เพราะฝรั่งเศสใช้หนังสือแปลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้า
น้ีโดยบาทหลวงโปรตุเกส เหตุปัจจัยนี้ส่วนหนึ่งท�าให้ฝรั่งเศสหาข้ออ้างที่จะเข้าแทรก

จักรพรรดิห ่ ามงี  (Ham 
Nghi:1872-1947) ยุคฝรั่งเศส
เจ้าอาณานิคมของเวียดนาม
ที่มา:ราชบัณฑิตสถาน. (2547). 
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล
สมัยใหม่:เอเชีย เล่ม 2 อักษร 
C-Dฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
หน้า 62.
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เซงภายในและยึดดินแดนของเวียดนามอยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้น อังกฤษ
กับฝร่ังเศสก�าลังแข่งขันกันล่าอาณานิคมมาก ฝรั่งเศสน�าเรือรบ
มาคุกคาม ขู่และท�าลายป้อมหรือเมืองตามชายฝั่ง ความขัดแย้ง
รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ถึงปี พ.ศ.2402 ฝร่ังเศสยึดเมืองไซ่ง่อนปี พ.ศ.
2405 กษัตริย์เวียดนามก็ต้องท�าสัญญายกแคว้นทางตะวันออกของ
โคชินจีนให้ฝรั่งเศสต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจ�านวนมากต้อง
เปิดโอกาสให้ชาวคาทอลิกด�าเนินงานโดยเสรี และเปิดเมืองค้าขาย
กับฝร่ังเศสจนถึง พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นดินแดนในอารักขา 
(protectoress) ของฝรั่งเศสและยึดเป็นอาณานิคมสมบูรณ์ปี พ.ศ.
2430 และถูกรวมเข้ากับเขมร และลาว เรียกว่าสหพันธ์อินโดจีน 
(Indochinese Federation)

ฝรั่งเศสแบ่งเวียดนามสมัยอาณานิคม เป็น 3 อาณาเขต 
1) ตังเก๋ีย (Tongking) ได้แก่ แผ่นดินกว้างตอนบนบริเวณลุ่ม
แม่น�้าแดง 2) อานัม (Annam) ได้แก่ แผ่นดินแคบยาวทอดตาม
ฝั่งทะเลท่ีอยู่ตอนกลางระหว่างตังเกี๋ย กับโคชินจีน) 3) โคชินจีน 
(Cochin China) ได้แก่ แผ่นดินส่วนล่างทั้งหมดบริเวณลุ่มแม่น�้า
โขง อาณาเขตทั้งหมดนี้เคยมีมาก่อนเริ่มต้นประวัติศาสตร์ คือ  
ตังเก๋ีย และภาคเหนือของอานัม เป็นอาณาจักรอานัมซ่ึงเจริญต่อ
มาเป็นประเทศเวียดนาม ส่วนภาคใต้เป็นอาณาจักรจามปา ส่วนโค
ชินจีนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศ

กัมพูชา อาณาจักรอานัมมีอารยธรรมท่ีสืบมาจากจีน ส่วนอาณาจักรจามปากับฟูนัน
มีอารยธรรมท่ีสืบสายมาจากอินเดีย

 ระหว่างฝรั่งเศสปกครองอยู่ 71 ปี ชาวเวียดนามลุกฮือขึ้นต่อต้านบ่อยครั้ง 
และความรู ้สึกในทางชาตินิยมรุนแรง เวียดนามยุคตกเป็นเมืองขึ้นปี พ.ศ.2402-
2410/ค.ศ.1859-1867 ฝรั่งเศสเริ่มยึดครองเวียดนามสมัยราชวงศ์เหงียน เวียดนาม
ถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครองเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2427 ท�าให้ประเทศถูก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือภาคเหนือเป็นแคว้นตังเก๋ีย ภาคกลางเป็นแคว้นอันนัม และ
ภาคใต้เป็นแคว้นโคชินไชนา (โคชินจีน) ช่วงปี พ.ศ.2483-2497/ค.ศ.1940–1954 
โฮจิมินห์น�าประชาชนต่อสู้กับพวกฝรั่งเศส และพยายามกลับมามีอิทธิพลท�าให้เกิด
สงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดมินห์ ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากสงครามโลกครั้ง

จักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แปลว่า ผู้
เก็บรักษาความยิ่งใหญ่; 1913-
1997) พระนามเดิมว่า เหงียน 
ฟุก หวิญ ถวิ เป็นจักรพรรดิองค์
ที่ 13 และพระองค์สุดท้ายแห่ง
ราชวงศ์เหงียน ทรงเป็นสมเด็จ
พระจักรพรรดิแห่งอันนัม ใน
ช่วงนี้พระองค์ทรงได้รับความ
คุ้มครองจากฝรั่งเศสโดยอินโดจีน
ของฝรั่งเศส ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 
2 ใน 3 ของประเทศเวียดนาม
ในปัจจุบัน พระองค์ทรงขึ้น
ครองราชบัลลังก์ปี ค.ศ.1932
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ที่ 2 สิ้นสุดลง กองก�าลังเวียดมินห์พามวลชนลุกขึ้นสู้ในทุกหัวเมืองของเวียดนามใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2488/ค.ศ.1945 เรียกกันว่า "การปฏิวัติเดือนสิงหาคม" และรับ
ชัยชนะ โฮจิมินห์รับต�าแหน่งประธานาธิบดีคนแรก มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้ง
การร่างรัฐธรรมนูญปีถัดมาจนถึงปี พ.ศ.2488/ค.ศ.1954 ฝรั่งเศส
พ่ายแพ้แก่กองก�าลังเวียดมินห์ที่ค่ายเดียนเบียนฟู และมีการท�า
สนธิสัญญาเจนีวา สงบศึกที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ผลการเจรจาสงบศึกตกลงว่าฝรั่งเศสต้องให้เอกราชแก่เวียดนาม 
และประเทศเวียดนามจะต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยเส้นขนานที่ 17 
องศาเหนือ โดยเวียดนามเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของโฮจิมินห์
และเวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิบ๋าวได๋ 
 กัมพูชายุคอาณานิคม: ยุคอาณานิคมฝร่ังเศส (พ.ศ.2400-
2497) เขมรตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสเกือบ 100 ปี ศาสนาไม่
เจริญรุ่งเรือง แค่ปรับตัวอยู่รอดตามสถานการณ์บ้านเมือง อาณาจักร
กัมพูชาเสื่อมลงเป็นล�าดับ ฝรั่งเศสเข้ามารุกรานและแสวงเมืองขึ้น
อินโดจีน กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2406 กัมพูชา
ถูกควบคุมท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมป ี
พ.ศ.2407 รัชกาลสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารทรงย้าย
ราชธานีของกัมพูชาจากกรุงอุดงค์มีชัยมาตั้งอยู่ท่ีกรุงพนมเปญ ต่อ
มาปี พ.ศ.2410 ฝรั่งเศสบีบบังคับให้ไทยท�าสัญญายินยอมรับรอง
อ�านาจของฝรั่งเศสในการคุ้มครองอารักขากัมพูชา หลังสงคราม
มหาเอเชียบูรพาปี พ.ศ.2488 ฝร่ังเศสกับกัมพูชาท�าความตกลงปี 
พ.ศ.2489 ให้กัมพูชาปกครองดินแดนตนเองโดยรวมอยู่ในสหภาพ
ฝรั่งเศส กัมพูชาจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2490 ปี พ.ศ.
2497 ได้รับเอกราชคืนมาและเรียกช่ือประเทศว่าอาณาจักรกัมพูชาพ.ศ.2498
 ในกัมพูชา การแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศของสยามและเวียดนาม
ท�าให้กัมพูชาต้องประสบกับปัญหามากมาย ประชาชาชนส่วนหนึ่งกลายเป็นเชลยศึก
สงคราม พระราชพงศาวดาร (Chronicle) และการบันทึกความทรงจ�าของตาเมี๊ยะ 
(Ta Mas’s Memoir) ระบุความเป็นอยู่ของเชลยศึกไว้ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานของ
เดวิด แชนด์เลอร์ ว่า สถานภาพของประชาชนที่เป็นเชลยศึกและประชาชนทั่วไป
เปรียบเหมือนคนตายท้ังเป็น ทรัพย์สินนอกจากถูกเผาท�าลายแล้ว และยังถูกยึดเอา

พระบาทสมเด็จพระนโรดม/
สมเด็จพระนโรดมพรหม
บริรักษ์/นักองค์ราชาวดี (พ.ศ. 
2377-2447) ทรงเป็นกษัตริย์
แห่งกัมพูชาองค์ที่ 2 เป็นพระ
ราชโอรสของสมเด็จพระหริ
รักษ์รามมหาอิศราธิบดี (นัก
องค์ด้วง) กษัตริย์แห่งกัมพูชา
องค์ที่ 1 และเป็นพระเชษฐา
ต่างพระมารดาของพระบาท
สมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (นักองค์สี
สุวัตถ์ิ) กษัตริย์แห่งกัมพูชา
องค์ที่  3 ซ่ึงทรงข้ึนครอง 
ราชย์เมี่อ พ.ศ. 2447 สืบต่อ
จากพระองค์
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เป็นทรัพย์สินของตน จากเหตุผลดังกล่าว นับเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส�าหรับการทรงตัดสิน
พระทัยของสมเด็จพระองค์ด้วงท่ียอมรับท�าตามการเสนอแนะของนักเผยแผ่ศาสนา
ชาวฝร่ังเศสในการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับข้าหลวงฝร่ังเศส แต่การกระชับความ
สัมพันธ์ดังกล่าวต้องยุติชะงักเมื่อสมเด็จพระองค์ด้วงสวรรคตไปก่อน เมื่อรัชทายาท
ของพระองค์ คือเจ้านโรดมได้สืบสานสัมพันธ์ไมตรีต่อจนได้บรรลุความส�าเร็จ โดย
พระองค์ได้ลงพระปรมาภิไธยยอมรับให้ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคมปี พ.ศ.2406/ค.ศ.1863
 การท�าสนธิสัญญายอมรับฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชาท�าให้กัมพูชา
สามารถคานอ�านาจจากการคุกคามของประเทศเพื่อนบ้านได้ หรือกัมพูชาก�าลังจะ
เสียเปรียบฝรั่งเศส นับแต่ท�าสนธิสัญญามา ฝร่ังเศสยังไม่ได้ท�าประโยชน์ให้กัมพูชา
เป็นช้ินเป็นอัน ยังได้ท�าสนธิสัญญากับประเทศไทยในการยอมรับให้ 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เช่น จังหวัดบัดด�าบอง (พระด�าบอง) จังหวัดเสียมเรียบ 
(เสียมราฐ) สิรีโสภัณฑ์ (ศรีโสภณ) อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ นอกจากน้ัน ยังมีสนธิสัญญาอีกหลายฉบับที่บ่งบอกถึงการทอน และลด
บทบาทอ�านาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจการบริหารการจัดการ การ
ปกครอง การทหาร การเงิน เป็นต้น
 พุทธศาสนายุคกัมพูชาภายใต้อาณานิคมนี้ คณะสงฆ์กัมพูชาชุดหนึ่งที่น�าโดย
อาจารย์สวา (Achar Sva) และอาจารย์โปกาโบร์ (Achar Pokambo) เคลื่อนไหวต่อ
ต้านฝรั่งเศสควบคู่การเคลื่อนไหวขอพระสงฆ์ชาวกัมพูชาที่กลับมาจากประเทศไทย
ซึ่งถูกปลุกระดมชาตินิยมโดยเจ้านโรดมยุคันโธร์ (Prince Norodom Yukanthor) 
การเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ครั้งนี้ท�าให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสต้องจับตาคณะสงฆ์/พุทธ
ศาสนาเป็นพิเศษ เพราะพุทธศาสนาถูกกดขี่ข่มเหงทั้งบทบาทและหน้าที่ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติศาสนพิธี กระท่ังการเข้ามามีส่วนในการจัดปฏิรูประบบการปกครอง
ของคณะสงฆ์ ในแต่ละปี ฝรั่งเศสปฏิรูประบบการปกครองหลายคร้ัง ทั้งนี้เนื่องจาก
ฝรั่งเศสอยากมีบทบาททางการปกครองคณะสงฆ์ เหตุผลก็คือ 1) อยากมีอ�านาจ
เหนือคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความอุดหนุน และลด
อิทธิพลของไทย 2) ลดความเช่ือมั่นของประชาชนที่ให้ความเคารพนับถือคณะสงฆ์
มหานิกาย โดยกล่าวหาอาจารย์สวาและอาจารย์โปกา โบร์ ซ่ึงเป็นอดีตพระสงฆ์ว่า
เป็นขบถ ทั้งน้ีเพื่อรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝร่ังเศส
 ต่อมา การเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ต่อต้านฝรั่งเศสนั้นมีหลายครั้ง เช่น กรณี
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ชาวบ้านครางเลียว จังหวัด ก�าปงชนังที่ฆาตกรรมข้าหลวงฝรั่งเศส
ชื่อบาร์เดซ (Résident Supérieure Bardez) ขณะที่มาเก็บภาษี 
พระสงฆ์เคยเตือนเจ้าหน้าที่ฝร่ังเศสให้ผ่อนปรน แต่เจ้าหน้าที่
ฝรั่งเศสยังด้ือรั้นกระทั่งมีความพยายามวางแผนเพื่อเก็บภาษีจาก
พระสงฆ์ ขณะที่การเคลื่อนไหวของพระอาจารย์แฮม เจียว (Preah 
Ajar Ham Chiev) ผู้เป็นศาสตราจารย์บาลีชั้นสูง เน้นเร่ืองพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม กัมพูชา มีจ�านวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
มากกว่าพันคนเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเพ่ือปกป้อง
อักษรศาสตร์จากข้าหลวงฝรั่งเศสใหญ่ประจ�ากัมพูชาชื่อยอร์จโคติ
เอร์ (Georger Gautier) พยายามเปล่ียนแปลงอักษรภาษาเขมรมา
เป็นอักษรภาษาฝรั่งเศส จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวฝรั่งเศส และ
กัมพูชาท่ีสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ประจ�าการตามส�านักงานต่าง ๆ นับแต่ระดับ
ต�่า จนถึงระดับสูงสุด โดยคัดหวังว่า จะสามารถต้ังประเทศฝร่ังเศสที่อีกชายฝั่ง (La 
France d’outré Mer) ซึ่งหมายถึงกัมพูชา
 ดังน้ัน ข้าหลวงฝร่ังเศสช่ือ ยอร์จ โกติเยร์ ประกาศความตั้งใจจะเปลี่ยน
พยัญชนะกัมพูชาทั้ง 45 ตัวให้เป็นตัวอักษรโรมัน โดยมี จอร์จ เซเดส์ (George 
Cædès) เป็นผู้รับผิดชอบการถ่ายอักษร มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ระบบใหม่นี้
สามารถคงระบบการออกเสียงในภาษาเขมรได้ดี โกติเยร์และเพื่อนร่วมงานของ
เขาได้มองการปฏิรูปนี้ว่าเป็นก้าวที่จะไปสู่ "การท�าให้ทันสมัย" พวกเขามองระบบ
ที่เข้าใจได้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งท่ีดี ในเอกสารท่ีเขียนขึ้นเพ่ืออธิบายถึงการปฏิรูปนั้น 
โกติเยร์ได้โจมตี "ทัศนคติของชาวกัมพูชาต่อโลก" ว่าเป็นสิ่งท่ี "ล้าสมัย" และเปรียบ
เทียบภาษาชาวกัมพูชาว่าเสมือน "เสื้อที่ตัดเย็บอย่างไม่ประณีต" และเพิ่มเติมค�า
ศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสที่ "สมเหตุผล" ให้กับภาษาเขมรที่เปลี่ยนมาใช้อักษรโรมันนั้น  
โกติเยร์คิดว่า อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการคิดของชาวกัมพูชา โกติเยร์ได้ยกตัวอย่าง
การใช้ตัวอักษรโรมันในตุรกี แต่ใช้วิธีเงียบแบบการทูตส�าหรับกรณีการใช้ตัวอักษรโรมัน
ในภาษาเวียดนาม ดูเหมือนว่าโกติเยร์เชื่อว่าคุณความดีของการปฏิรูปเป็นเรื่องประจักษ์
แจ้งในตัวเอง เช่น เดียวกับความล้าหลังท่ีมีอยู่ใน "ความคิดของชาวกัมพูชา" แม้แต่ 
เกง วันศักดิ์ (Keng Vansak) ซึ่งพึ่งส�าเร็จการศึกษาจากประเทศฝร่ังเศสด้านอักษร
ศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ (Faculte’ des letters et des sciences humaines) 
และเป็นคนแรกของชาวกัมพูชาที่สร้างแม่พิมพ์ตัวอักษรเขมรตามระบบสมัยใหม่ เขา

พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ 
มุนีวงศ์ (นักองค์ศรีสวัสดิ์มุนี
วงศ์) พ.ศ.2470-2484
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แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับยอร์จโคติเอร์ จึงเขาพยายามเสนอ
แนวความคิดให้ใช้ระบบการแปลศัพท์จากภาษาฝร่ังเศส น�ามาใช้
ร่วมกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต
 สถาบันพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ส�าคัญ
คือสถาบันพุทธศาสนบัณฑิต สถาบันบาลีชั้นสูง และสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุคัดค้านจากการปฏิรูปดังกล่าว นอกจากตัวอักษรแล้ว 
โคติเอร์มีความประสงค์จะท�าการเปล่ียนแปลงปฏิทินซ่ึงกัมพูชายึด
ตามจันทรคติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ที่ส�าคัญคือปีใหม่ที่
นิยมปรารภกันเดือนเจ็ด (เดือน 5) หรือกลางเดือนเมษายน (วันที่ 
13, 14, 15) แต่โคติเอร์ยืนยันว่าจะต้องปรารภตามสุริยคติ คือปี
ใหม่จะต้องเริ่มต้นเดือนมกราคม แต่ถูกคัดค้านจากพระสงฆ์ และ
พระราชมารดาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ นักวิชาการฝรั่งเศสด้าน
โบราณคดี และเคยเป็นผู้อ�านวยการส�านักงานฝรั่งเศสแห่งปลาย
บูรพาทิศ คือข้าหลวง หลุยวี วีโนด ย�้ากับข้าหลวงผู้น�าว่า ภาษาเขมร
มีพื้นฐานจากภาษาบาลีและสันสกฤต ส่วนภาษาลาตีนไม่เก่ียวข้อง
กับภาษาเขมรแม้แต่น้อย พร้อมทั้งขอเสนอให้ฟื้นฟูและสนับสนุน
การศึกษาของพระสงฆ์ชาวกัมพูชา การปฏิรูปตัวหนังสือได้ส่งผล 
กระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันสงฆ์ซึ่งมองว่า การ

ปฏิรูปน้ีเป็นการโจมตีการศึกษาแบบจารีตและผู้ที่อยู่ในสถานะสูงในสังคมกัมพูชาซ่ึง
มักเป็นนักการศึกษาแบบแนวจารีตนิยม
 ลาวยุคอาณานิคม: หลังจากเวียดนามและเขมรตกเป็นเมืองขึ้นแล้ว ฝรั่งเศส
สนใจท่ีจะขยายดินแดนต่อไปยังลาวที่เป็นประเทศราชของไทยด�าเนินการทีละขั้น
ตอน จนลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เน่ืองจากฝรั่งเศสขยายอิทธิพลจาก
เวียดนามและกัมพูชามายังลาว เพราะฝร่ังเศสต้องการใช้แม่น�้าโขงเป็นเส้นทางการ
ค้าไปสู่จีน อีกท้ังลาวยังมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว ข้าวโพด ป่าไม้ ดังนั้น 
ฝรั่งเศสจึงบังคับให้ไทยยอมสละสิทธิเหนืออธิปไตยลาว แล้วเข้าปกครองลาวในแต่ละ
แคว้น จนกระท่ังลาวมีฐานะเป็นอาณานิคมในดินแดนอินโดจีนของฝร่ังเศส ฝร่ังเศส
ตั้งศูนย์กลางการปกครองอินโดจีนที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม แต่ส่งข้าหลวงและ
ข้าราชการอาณานิคมมาปกครองลาว ท้ังนี้เพื่อรวบรวมทรัพยากร แรงงานและภาษี
ส่งให้แก่ฝรั่งเศส ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสวางผังเมืองท�าให้นครเวียงจันทน์เป็นเมือง 

สัญลักษณ์ (โลโก้) สถาบันพุทธ
ศาสนบัณฑิต (The Buddhist 
Institute) เป็นสถาบันทางพุทธ
ศาสนาของรัฐบาลกัมพูชา ก่อ
ต้ังข้ึน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
1930 โดย พระบาทสมเด็จ
พระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (นักองค์
ศรีสวัสดิ์มุนีวงศ์) (นักองค ์
สีสุวัตถิ์) และกษัตริย์สีสวงศ์ 
ของลาว ผู้ว่าการท่ัวไปของอิน
โดจีน Pierre Pasquier and 
หัวหน้าสถาบันฝรั่งเศส บุรพา
ศึกษา จอร์จ เซเดส์ (George 
Coedes)   
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ทันสมัย มีอาคารสวยงาม และปรับปรุงด้านการศึกษา แต่ชาวลาวเข้าใจว่าฝร่ังเศส
เข้าท�าลายวัฒนธรรมของตน เช่น การน�าตัวอักษรโรมันมาใช้แทนตัวอักษรลาว 
 ลาวทั้งหมดเปล่ียนไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝร่ังเศสโอกุสต์ ปาวี กงสุล
ฝรั่งเศส โดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง รวม
ทั้งดินแดนอ่ืนๆ ลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2436 ลาวยุคฝรั่งเศส
มีดินแดนครอบคลุมพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทางทิศตะวันออก
เป็นเทือกเขาติดต่อกับเวียดนามเป็นแนวยาว 1,957 กิโลเมตร และทางเหนือติดต่อ
กับจีนยาว 416 กิโลเมตร แม่น�้าโขงก้ันดินแดนลาวกับรัฐฉานของพม่าเป็นระยะ
ทางประมาณ 230 กิโลเมตร พรมแดนล่างส่วนใหญ่ติดต่อกับสยามประมาณ 920 
กิโลเมตรจากท้ังหมด 1,730 กิโลเมตร และทางตอนใต้ มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชา
เป็นระยะทาง 492 กิโลเมตร ลาวมีประชากระจัดกระจายจากหลายชนชาติ 
 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ ่นรุกเข้ามาในลาวและดินแดน 
อินโดจีนภายใต้ฝรั่งเศสอื่นๆ เมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงคราม ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคล่ือนไหว
ทางการเมืองเพื่อกู ้เอกราชลาวในเวลาน้ันประกาศเอกราชให้ลาวเป็นประเทศราช
อาณาจักรลาวหลังญี่ปุ ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีอ�านาจในอินโดจีนอีกครั้ง
หนึ่ง ฝรั่งเศสปกครองลาวแต่ละแขวงโดยมีคนฝร่ังเศสเป็นเจ้าแขวงหรือข้าหลวง คอย
ควบคุมเจ้าเมืองที่เป็นคนลาวอีกต่อหนึ่ง ซึ่งต้องเก็บส่วยตัวเลขจากชายฉกรรจ์ให้
ข้าหลวงฝรั่งเศส ตลอดเวลาท่ีลาวตกเป็นเมืองขึ้นนั้น ฝร่ังเศสไม่รักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ โดยร้ือสร้างเป็นถนน ไม่สนใจกับประเทศลาว เพราะถือว่าเป็นดินแดน
บ้านป่าล้าหลังไม่มีค่าในเชิงเศรษฐกิจ ต่อมาในสงครามโลกคร้ังที่ 2 เยอรมันนีมีชัย
เหนือประเทศฝรั่งเศสและก่อตั้งคณะรัฐบาลขึ้นที่เมืองวิซี คณะข้าหลวงฝร่ังเศสใน 
อินโดจีนให้การหนุนหลังรัฐบาลวิซี และตกลงเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2484 
ชาวลาวจึงรวมกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศส กลุ่มปัญญาชนที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีผู้น�าคนส�าคัญ 
คือ เจ้าเพชรราช ต่อมาผู้น�าลาว ได้แก่ เจ้าสุภานุวงศ์ และท่านไกรสอน พรหมวิหาร 
เข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามต่อสู้เรียกร้องเอกราช จนกระทั่งฝร่ังเศส
พ่ายแพ้ในสงครามเดียนเบียนฟูปี พ.ศ.2497 ฝร่ังเศสจึงต้องยอมมอบเอกราชให้แก่
ชาติในอินโดจีนรวมท้ังลาว
 สยามยุคอาณานิคม: แม้สยามจะไม่เคยตกเป็นรัฐอารักขาและอาณานิคม แต่
รัฐบาลไทยภายใต้การน�าของพลตรีหลวงพิบูลสงครามเริ่มด�าเนินการต่อต้านอ�านาจ
ของฝรั่งเศสที่เริ่มเสื่อมถอยด้วยการยึดแขวงไชยบุรีและจ�าปาศักดิ์กลับคืนมา ญี่ปุ่นยุให้
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ลาวประกาศเอกราช แต่กองทัพฝร่ังเศสก็ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งหลังสงครามยุติไม่นาน 
ลาวหันมาปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ภายใต้การควบคุมดูแลของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2492 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 
ขบวนการลาวอิสระล่มสลาย แนวรักร่วมชาติพัฒนาเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศ
ลาว ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากโฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปี พ.ศ.
2495 ลาวในหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อการจลาจลต่อต้านการปกครอง
ของฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงฮานอย เมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามที่ค่าย
เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝร่ังเศสถอนก�าลังออกจากประเทศ
ลาว ซึ่งแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์ในนครเวียงจันทน์ 
(ฝ่ายขวา) กับฝ่ายขบวนการประเทดลาว (ฝ่ายซ้าย)
 การขยายอ�านาจของฝรั่งเศสสู่ลุ ่มแม่น�้าโขง แผนที่การเสียดินแดนของไทยให้
แก่ชาติตะวันตกพื้นท่ีสีฟ้าแสดงดินแดนลาวส่วนที่ไทยยกให้ฝรั่งเศสปี พ.ศ.2436 (ค.ศ.
1893) พื้นที่สีฟ้าหม่นแสดงดินแดนลาวส่วนที่ไทยยกให้ฝร่ังเศสปี พ.ศ.2447 (ค.ศ.
1904) ครั้นถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ประเทศ
ฝรั่งเศสเริ่มให้ให้ความสนใจที่จะขยายอ�านาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อ
หาทางเข้าถึงดินแดนตอนใต้ของจีนเพื่อเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่แข่งกับอังกฤษ ซ่ึง
สามารถยึดเวียดนามก่อนหน้านั้นแล้ว โดยฝรั่งเศสเริ่มจากการยึดครองแคว้นโคชินจีน
หรือเวียดนามใต้ก่อนปี พ.ศ.2402 รุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนเขมรส่วนนอกซึ่งไทยปกครอง
ในฐานะประเทศราชปี พ.ศ.2406 (ไทยตกลงยอมสละอ�านาจเหนือเขมรส่วนนอกอย่าง
เป็นทางการปี พ.ศ.2410) จากนั้นจึงขยายดินแดนในเวียดนามต่อจนกระทั่งสามารถ
ยึดเวียดนามทั้งประเทศปี พ.ศ.2426 พรมแดนของสยามทางด้านประเทศราชลาวจึง
ประชิดกับดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในระยะเวลาเดียวกัน 
ในประเทศจีนเกิดเหตุการณ์กบฏไท่ผิงต่อต้านราชวงศ์ชิง กองก�าลังกบฏชาวจีนฮ่อ
ที่แตกพ่ายถอยร่นมาตั้งก�าลังซ่องสุมผู้คนอยู่ในแถบมณฑลยูนนานของจีน ดินแดน 
สิบสองจุไทย และตามแนวชายแดนประเทศราชลาวตอนเหนือ กองก�าลังจีนฮ่อท�าการ
ปล้นสะดมราษฏรตามแนวพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สร้างปัญหาต่อการปกครอง
ของท้ังฝ่ายไทยและฝรั่งเศสอย่างย่ิง เพราะส่งก�าลังไปปราบปรามหลายครั้งก็ยัง
ไม่สงบ เฉพาะกับอาณาจักรหลวงพระบางนั้น ทางกรุงเทพถึงกับต้องปลดพระเจ้า 
มหินทรเทพนิภาธร เจ้าผู ้ครองนครหลวงพระบางออกจากต�าแหน่ง เนื่องจากไม่
สามารถรักษาเมืองและปล่อยให้กองทัพฮ่อเข้าปล้นสะดมและเผาเมืองหลวงพระบาง
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ลง และตั้งเจ้าค�าสุกข้ึนเป็นพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ปกครองดินแดนแทน
หลังจากลาวเป็นอาณานิคมแล้วยังเหลือมณฑลบูรพา คือ เมืองพระตะบอง 

เสียมราฐ และศรีโสภณ รัฐบาลสยามตกลงท�าสัญญากับฝรั่งเศสปี ค.ศ.1906 ยอมยก
ดินแดนให้ฝร่ังเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดที่ฝร่ังเศสยึดไว้กลับคืนมา และให้คนในบังคับ
ฝร่ังเศสท่ีเป็นชาวเอเชียมาขึ้นศาลสยาม ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เวียดนาม 
กัมพูชา และลาว ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ 
ดินแดนทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า "อินโดจีนของฝรั่งเศส" ชาวลาว
รวมกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศส กลุ่มปัญญาชนที่ต่อต้านฝร่ังเศส มีผู้น�า
คนส�าคัญ คือ เจ้าเพชรราช ต่อมาผู้น�าลาว ได้แก่ เจ้าสุภานุวงศ์ 
และท่านไกรสอน พรหมวิหาร เข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์
เวียดนามต่อสู ้เรียกร้องเอกราช จนกระทั่งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ใน 
สงครามเดียนเบียนฟู ปี พ.ศ.2497 ฝรั่งเศสจึงต้องยอมมอบเอกราช
ให้แก่ชาติในอินโดจีนรวมท้ังลาว

สรุปปัจจัยเกิดอาณานิคม
 ความสัมพันธ์ระหว่างชาติยุโรปกับอาเซียนระหว่างคริสต์
ศตวรรษท่ี 16-20 ส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขายเป็นอันดับแรก รองลง
มาคือการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เริ่มแรกอิทธิพลการค้าและการเมือง
รวมท้ังศาสนาอยู่ในขอบเขตจ�ากัดกว่าในหมู่เกาะต่างๆ เหตุผลหลักๆ 
คือ
 การค้า: การเข้ามาของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้/อาเซียนคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความส�าคัญต่อการ
ค้าโลกมากขึ้น เนื่องจากชาวยุโรปต้องการสินค้าจากท่ีนี้โดยการค้าเครื่องเทศสมัยนั้น
ตกอยู่ในก�ามือของพ่อค้าชาวอาหรับมุสลิมในตะวันออกกลาง และบริเวณอ่าวเปอร์เซีย
สงครามครูเสดเป็นเวลาราว 200 ปีระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลาม เป็นผลให้การค้า
ระหว่างยุโรปและอาหรับต้องหยุดชะงักลง ยุโรปต้องการท�าการค้าโดยท�าให้ชาวยุโรป 
โปรตุเกส สเปน ต้องเดินทางมาอินเดียและจีน แต่เส้นทางนี้ถูกพวกอาหรับควบคุมอยู่
บริเวณอ่าวเปอร์เซีย ชาวยุโรปเลยต้องค้าหาเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องผ่านอาวเปอร์เซีย และ
นี้เองเป็นยุคแห่งการค้นหาครั้งใหม่ (Age of Discovery) เป็นยุคแห่งการส�ารวจโลกใหม ่
ไดแอช (Bartholemew Diaz) เป็นชาวโปรตุเกสคนแรกที่เดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮป

อองรี มูโอต์ ชาวฝรั่งเศสผู้เริ่ม
ส�ารวจแม่น�้าโขงตอนกลางเพื่อ
เปิดเส้นทางการค้าแห่งใหม่
แข่งกับอังกฤษ และแผ่ขยาย
อิทธิพลยึดครองอุษาคเนย์จาก
น้ันท�าการยึดแคว้นโคชินจีน
หรือเวียดนามใต้ปี ค.ศ.1859 
และดินแดนอินโดจีนอื่นภาย
หลังต่อมา
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ในทวีปแอฟริกาส�าเร็จ และน�าไปสู่การเข้ามาค้าขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะดวก
ขึ้น และภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางการเดินเรือระหว่างจีนกับอินเดีย โดยมีช่องแคบมะละกา
เป็นส�าคัญแรงจูงใจจากการค้าสินค้า ดึงดูดการเข้ามาของชาติตะวันตกเข้ามาแสวงผล
ประโยชน์ทางการค้า ประจวบเหมาะกับดินแดนแถบนี้อุดมไปด้วยเครื่องเทศ พริกไทย 
และสินค้าจากป่า ซึ่งเป็นสินค้าท่ีชาติตะวันตกมีความต้องการสูง และการต้องการคุม
เส้นทางทางการค้าจากตะวันตกสู่ตะวันออกโดยแข่งกับพวกมุสลิม โดยเน้นเส้นทางการ
ค้าทางทะเลระหว่างจีนและอินเดีย

การเผยแผ่คริสต์ศาสนา: หลังจากสงครามครูเสด การระหองระแหงกันระหว่าง
คริสต์ศาสนากับศาสนาอิสลาม เจ้าอาณานิคมโดยเฉพาะโปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศสซึ่งเป็น
ชาติคาทอลิก เน้นการเผยแผ่ศาสนาควบคู่ไปกับการท�าการค้าเพื่อปกครองคนพ้ืนเมือง
ให้ง่ายขึ้น แม้มีการต่อต้านจากชนพื้นเมือง ส่วนอังกฤษและฮอลันดาเป็นชาติครั้งน้ัน
หันมาเปลี่ยนเป็นโปรเตสแตนต์ ชาวยุโรปต้องการเผยแผ่อุดมการณ์ทางศาสนาคริสต์
ท่ีเป็นพันธะของคนผิวขาวที่จะน�าความเจริญมาสู่คนพื้นเมือง โดยส่งผู้แทนเข้ามา
ท�าการเผยแผ่ศาสนาในภูมิภาคน้ี แต่เน่ืองจากการบังคับและกดขี่ที่รุนแรงต่อคนพื้น
เมืองท�าให้ไม่ต้อนรับและยังขับไล่อีก ทั้งนี้ศาสนาพ้ืนเมืองส�าคัญมีอยู่แล้วคือศาสนา
พุทธ และศาสนาอิสลาม เมื่อไม่สามารถด�าเนินงานตามเป้าหมาย พวกมิชชันนารี 
จึงต้องเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนและคุ้มครองการท�างาน

 การเผยแผ่อุดมการณ์ทางการเมือง: แม้เบื้องต้นจะเน้นการค้า การเผยแผ่
ศาสนาแต่เม่ือจ�าเป็นต้องมีอ�านาจบังคับการใช้การเมืองและก�าลังทางทหารจึงมีความ
เป็นจ�าเป็นและน�าไปสู่การเผยแผ่อุดมการณ์ทางการเมืองเพราะมีความเชื่อมั่นว่า
ตนเป็นชาติท่ีเจริญแล้วเป็นหน้าท่ีหลักของคนผิวขาวที่จะน�าพาความเจริญสู่คนพื้น
เมืองจนน�าไปสู่ แนวคิดท่ีเรียกว่า westernization  ชาวยุโรปอีกกลุ่มนี้ต้องการเข้า
มาเผยแผ่อุดมการทางการเมืองของตะวันตก เพราะเช่ือว่าระบบการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมของตนมีหลักการท่ีดีกว่า ที่จะน�าความเจริญของตะวันตกทั้งหลายน�ามาใช้
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนอ่ืนๆ จะก่อให้เกิดความเจริญขึ้น ซึ่งชาวยุโรป
ถือว่าเป็นพันธุ์ของคนผิวขาวท่ีจะน�าความเจริญมาสู่คนพ้ืนเมือง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป: หลังจากยุคมืดในยุโรป เกิดยุคปฏิรูปและ
ปฏิวัติหลายด้าน ปฏิรูปศาสนา มีปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นในอังกฤษ การปฏิวัติ
ฝรั่งเศส การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชาติตะวันตกมีความตื่นตัวใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม จึงมีความต้องการวัตถุดิบ และตลาดในการระบายสินค้าเพ่ือ
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ตอบสนองให้เพียงพอต่อความต้องการท่ีสูงขึ้น ซ่ึง SEA มีศักยภาพตามที่ชาติยุโรป
ต้องการ การขัดแย้งกับเจ้าอาณานิคมอื่นๆ ส�าหรับพวกเจ้าอาณานิคม หลังจากใน
ดินแดนตนเองมีการรบพุ่งกันมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อตั้งหลักเร่ิมค้นหาแผ่นดินใหม่ 
จึงเล็งเป้าไปที่อินเดียและจีน แต่ด้วยเทคโนโลยีความเจริญในการเดินทางทางเรือยัง
มีขีดจ�ากัดท�าให้ต้องเดินทางไปตามจนกระทั่งมาถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
หรือที่เรียกว่า อาเซียนในปัจจุบัน

การเมืองภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักร
อาเซียน: ยุคอาณานิคม การแย่งชิงราชสมบัติภายในอาณาจักรของแต่ละราชวงศ์ 
และแม้แต่ระหว่างสายเลือดหรือราชวงศ์เดียวกันมีความเข้มข้นมากถึงกับต้องสังหาร
หรือก�าจัดอีกฝ่าย เมื่ออีกฝ่ายขึ้นมา นอกจากนี้ การเมืองระหว่างประเทศก็ชักพา
อันตรายมาสู่ประเทศของตน แม้ในเบื้องต้นจะได้ประโยชน์ แต่ภายหลังกลับกลาย
เป็นเมืองข้ึน เหตุปัจจัยน้ีน�าไปสู่การเข้ามาของเจ้าอาณานิคมเป็นช่องทางในการยืด
อ�านาจทั้งเป็นรัฐในอารักขาและเป็นอาณานิคมอย่างสมบูรณ์
 

ลักษณะของยุคเจ้าอาณานิคมต่ออาณาจักรจารีต

 เจ้าอาณานิคมมุ่งเผยแผ่ศาสนาตนจนลืมศาสนาคนพื้นเมือง: การที่ชาว
ตะวันตกเข้ามาในเอเชียหรือดินแดนนอกยุโรป จุดประสงค์หลักแม้จะเน้นเรื่องการ
ค้าขายแต่การศาสนาก็เป็นเร่ืองหลักท่ีส�าคัญท�าให้มีบาทหลวงท่ีเข้ามาในฐานะพ่อค้า 
แพทย์ หรือหลากหลายอาชีพ แต่ชาวยุโรปเน้นการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก 
โดยเฉพาะโปรตุเกส ฝร่ังเศส ส่วนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์โดยฮอลันดา และ
นิกายเฉพาะของตนคือ church of England ตัวอย่างที่เน้นชัด คือ ฝร่ังเศส พระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 ส่งคณะบาทหลวงมาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในเวียดนามและกรุงศรีอยุธยา มี
การเจริญสันทวไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับพระเจ้าหลุยที่ 14 หลายครั้ง แต่
สยามรอดพ้นมาครั้งหนึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสส่งพระราชสาส์นมาถึงพระ
นารายณ์มหาราช มีใจความว่า พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสขอชักชวนพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาให้มา
ร่วมแผ่นอินเดียวกัน โดยขอให้พระองค์เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาเดียวกับฝรั่งเศส...
พระนารายณ์มหาราชทรงขอบพระทัยพระเจ้าฝร่ังเศสหนักหนาที่มีความสนิทเสน่หา
ในพระองค์ แต่ทรงประหลาดใจว่า เหตุใดพระเจ้ากรุงฝร่ังเศสจึงมาก้าวก่ายกับฤทธิ์
อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า เพราะการที่มีศาสนาต่างๆ ในโลกนี้ ไม่ใช่เป็นความประสงค์
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ของพระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ พระองค์จึงปล่อยให้มีไป ดังนั้น มิได้บันดาลให้มีเพียง
ศาสนาเดียว เมื่อพระผู้เป็นเจ้ามีฤทธิ์มากในเวลานี้ พระองค์คงปรารถนาให้นับถือ
พุทธศาสนาไปก่อน เพราะฉะนั้น จึงจะรอคอยพระกรุณาของพระองค์ บันดาลให้
เลื่อมใสในคริสต์ศาสนาในวันใด ก็จะเข้ารีตในวันนั้น จึงขอฝากชะตากรรมของตัวท่าน
เองและกรุงศรีอยุธยาสุดแต่พระเจ้าจะบันดาลเถิด การเน้นเผยแผ่ศาสนาของตนเองจน
ลืมศาสนาของชาวพื้นเมืองน�าไปสู่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับกัน ท�าให้เจ้าอาณานิคมเน้น
เฉพาะประโยชน์ของตนเอง

เจ้าอาณานิคมละเลยประชาชนสนใจแต่ผลประโยชน์ของตน: เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีเป็นจ�านวนมาก เจ้าอาณานิคมกอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่ประเทศ
แม่ของตนเอง จนละเลยประโยชน์ของประชาชนพื้นถิ่นอันเป็นเหตุให้มีการประท้วงต่อ
มา จนน�าไปสู่ขบวนการชาตินิยม เช่น อังกฤษด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในการท่ีจะ
ผลิตข้าวจ�านวนมาก โดยปรับปรุงดินแดนพม่าตอนล่างเป็นแหล่งผลิตข้าวเพ่ือหล่อเล้ียง
อาณานิคมอินเดีย ซึ่งมีประชากรเพ่ิมขึ้นมากในขณะนั้น ท�าให้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมเศรษฐกิจพม่าไปด้วย มีผู้อพยพเข้ามาเพื่อหักร้างถางพงเพื่อท�านาข้าวจ�านวนมาก 
พม่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพอเล้ียงตัวเองกลายเป็นการผลิตเพื่อส่งออกตามแบบ
ทุนนิยมของอังกฤษ นอกจากน้ัน ยังมีแรงงานจากต่างชาติเข้ามา ทั้งจากทั้งจีนและ
อินเดีย (โดยมากเป็นชาวอินเดีย) แต่ท้ังนี้ ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบให้
ชาวนาส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทัน มีหน้ีสินจากการกู้ยืมมาท�าทุนในการเพาะปลูก (โดย
มากผู้ให้กู ้คือชาวอินเดีย) ต่อมาชาวนาก็ถูกยึดที่ท�ากินอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้
ชาวพม่าเกลียดชังชาวต่างชาติมาก โดยเฉพาะชาวอินเดีย และกระตุ้นให้เกิดความ
รู้สึกชาตินิยมต่อต้านอังกฤษ ยุคอาณาจักรพม่าสู่การเป็นอาณานิคมอังกฤษน้ีเกิดขึ้นใน
พุทธศตวรรษที่ 24 อังกฤษท�าสงครามกับพม่าและอังกฤษชนะ จากนั้นพยายามตักตวง
ทรัพยากรต่างๆ โดยท่ีกษัตริย์พม่าไม่อาจจะแก้ปัญหา

ลักษณะของพุทธศาสนายุคอาณานิคม 
ผลกระทบของอาณาจักรพุทธจารีตจากอาณานิคม: 
 ยุคอาณานิคม บางทีอ�านาจรัฐสูงสุดไม่ได้อยู่ในมือผู้ปกครองท้องถ่ินอีกต่อ
ไป แต่อยู่ในมือของเจ้าอาณานิคมท่ีส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งบุคคลให้มาก�ากับดูแล
ในอาณานิคมท่ีตัวเองยึดครองมาได้เป็นธรรมดาที่ผู ้ปกครองรัฐจะมีนโยบายตามที่
ประเทศตนเองจะได้ประโยชน์ภายใต้การปกครองของอาณานิคม โดยเฉพาะบางท่ี
บางแห่ง ฝรั่งเศสและอังกฤษแยกกิจการของรัฐออกจากศาสนา (secular state) 
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เป็นการเด็ดขาดไม่ยุ ่งเกี่ยวกัน รัฐจะให้การดูแลศาสนาที่ติดมากับประเทศแม่ยุค
อาณานิคมน้ี เมื่อฝร่ังเศสแยกเร่ืองรัฐและศาสนาออกจากกันตามแนวคิดการเมือง
แบบตะวันตก พุทธศาสนาจึงมิได้เป็นศาสนาประจ�ารัฐที่ปกครองโดยกษัตริย์อีกต่อ
ไป เนื่องจากหลายประเทศไม่มีกษัตริย์อีกแล้ว เช่น พม่า อังกฤษเนรเทศพระเจ้า 
ธีบอไปอินเดีย ท�าให้อ�านาจการแต่งตั้งประมุขสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนซ่ึงแต่เดิม ตาม
ประเพณีนิยม กษัตริย์เป็นผู ้แต่งตั้ง เมื่อสิ้นผู ้น�ารัฐ พระสงฆ์จึงต้องแต่งตั้งกันเอง 
อังกฤษยังน�าระบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาในพม่า ท�าให้พระสงฆ์สูญเสียบทบาท
ผู้น�าด้านการให้การศึกษา และเมื่อฝรั่งเศสน�าระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามา
ในลาว พระสงฆ์ลาวก็เริ่มสูญเสียบทบาทในด้านการศึกษาและการเป็นผู้น�าทางสติ
ปัญญาแก่สังคมไปด้วย ท�าให้พุทธศาสนาลาว เวียดนาม และกัมพูชายุคอาณานิคม
เสื่อมลง การสื่อสารแบบตะวันตกสมัยใหม่ผ่านสื่อส่ิงพิมพ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยล้วนมากจากโลกตะวันตกฝั่งยุโรปทั้งนั้น ผลกระทบจากรัฐหลายๆ ด้าน ใน
มุมหนึ่งท�าให้พุทธศาสนาอ่อนแอแต่เมื่อมองในการพึ่งพาตนเองท�าให้พุทธศาสนาเข้ม
แข็งไม่หวังพึ่งอ�านาจรัฐ แต่หากอยู่ในภาคประชาชนเป็นส�าคัญ 
 พุทธศาสนาเข้าสู่ยุคเส่ือมและยุคมืด: หลังจากที่พุทธศาสนาเข้าสู่ยุคเส่ือม
จากการเข้ามาของมุสลิมในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะและคาบสมุทรมาเลย์แล้วนั้น จาก
นั้นพุทธศาสนาเข้าสู่ยุคมืดเพราะเป็นยุคแห่งความกดขี่และเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะ
บทบาทของพระสงฆ์ถูกกีดกันจากระบบการศึกษาสมัยใหม่และการสื่อสารสมัยใหม่ 
ในพม่าสมัยอาณานิคม พม่าอยู่ภายใต้การปกครองในพุทธศตวรรษที่ 24 กิจการพุทธ
ศาสนาก็เป็นไปตามยถากรรม คือไม่ได้รับความอุปถัมภ์อย่างสมัยที่พม่าเป็นรัฐจารีต 
มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พุทธศาสนาหยั่งรากลึกลงในชีวิตจิตใจ
ของชาวพม่า จนกระท่ังค�าว่า "พม่า" กับ "พุทธศาสนิก" เกือบจะเป็นค�าเดียวกัน ดัง
น้ัน พุทธศาสนาจึงประดิษฐานมั่นคงเรื่อยมา ทั้งนี้ก็โดยความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง
พระสงฆ์และประชาชนชาวพม่าเกิดความสามัคคีเข้มแข็ง ในช่วงนี้ศาสนาคริสต์โจมตี
พุทธศาสนาจนท�าให้พระสงฆ์แสดงธรรมต่อต้านและเดินขบวนอย่างเปิดเผย พระ
บางรูปถูกจับไปขังคุก ในเวียดนาม พุทธศาสนาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
จนกระท่ังเข้าสู่ยุคมืด ฝรั่งเศสในส่วนภาครัฐที่เข้ามาครอบครองเน้นนโยบายต่อต้าน
ชาวพุทธมีความพยายามในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแทนที่ศาสนา
พุทธเกิดการกดขี่ทางการปกครองต่อชาวเวียดนาม เกิดความทุกข์ยากทั่วหย่อม
หญ้า ฝร่ังเศสมองพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาท้องถ่ินที่น่ารังเกียจ จึงมีนโยบาย
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สกัดการเติบโตโดยไม่สนับสนุนให้สร้างวัดใหม่ ไม่ให้บวชพระเพ่ิมข้าราชการระดับ
สูงต้องเปลี่ยนศาสนาก่อนจึงจะได้รับการแต่งต้ังมีต�าแหน่งที่สูงขึ้น เกิดกลุ่มต่อต้าน
ชาวเวียดนามหลายกลุ่มที่พยายามรวมกันต่อต้านอ�านาจของฝรั่งเศส ศาสนาธรรมยิ่ง
เลอะเลือน กลายเป็นลัทธิผสมปนเปไปด้วยตันตระ ไสยศาสตร์ ความเชื่อผีสางเทพา
รักต่างๆ ลัทธิใหม่เหล่านี้โดยเฉพาะหัวเหา และเกาได๋ เจริญเติบโตข้ันในเขตโคชินจีน
อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับนิกายโรมันคาทอลิกส่วนพุทธศาสนาน้ันยิ่งเส่ือมโทรมลีบ
เรียวลงอย่างรวดเร็ว จนกระท่ังว่าเมื่อตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 25 พุทธศาสนาใน
เวียดนามเกือบอันตรธานไปโดยส้ินเชิง ท้ังนี้เกิดจากนโยบายของผู้ปกครองที่ปฏิบัติ
ต่อพุทธศาสนาไม่เป็นมิตรจากผู้ปกครองซึ่งมาจากภายนอกและจากการปฏิบัติของ
ชาวพุทธภายในด้วย

พุทธศาสนาได้รับการปฏิบัติไม่เป็นมิตร: พุทธศาสนาเสื่อมโทรมลงมาก
เพราะถูกเบียดเบียนจากอาณานิคม ในเวียดนาม เมื่อเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2426-2497 ยุคนี้ถือว่า มีการปฏิบัติไม่เป็นมิตรมากมาย
ทั้งระดับนโยบายจากเบ้ืองบนและการปฏิบัติการของระดับล่าง ฝร่ังเศสในอินโดจีน
เน้นนโยบายต่อต้านพุทธศาสนา เช่น การห้ามสร้างวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต การจ�ากัด
สิทธิพระสงฆ์ในการรับไทยธรรม การจ�ากัดจ�านวนประชากรของพระภิกษุด้วย การ
ถูกกีดกันของชาวพุทธจากต�าแหน่งบริหารระดับสูงในหน่วยงานราชการ ขณะที่ผู้ที่
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์และโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสจะได้รับสิทธิพิเศษ พุทธ
ศาสนาไม่ได้รับการท�านุบ�ารุงเท่าที่ควร มีการควบคุมการเผยแผ่พุทธศาสนา ยึด
คัมภีร์ไปเผาท�าลาย พุทธศาสนิกชนถูกกีดกันในการประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา 
การรวมตัวเพื่อประกอบพิธีจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการฝรั่งเศสก่อน ด้วย
เหตุการณ์ดังกล่าว ความเชื่อเรื่องผีสางและลัทธิต่างๆ ก็เข้ามาในพุทธศาสนา เช่น 
หว่าเหา และเกาได๋ พุทธศาสนิกชนได้รับการดูถูกเหยียดหยามมาก ประชาชนถูก
ห้ามไม่ให้ฝักใฝ่ในพุทธศาสนาจนเกินไป ถูกห้ามไม่ให้นั่งเจริญกรรมฐาน เจริญสมาธิ
ภาวนา พุทธศาสนิกชนโง่เขลามากข้ึน และเพราะเหตุการณ์แวดล้อมอื่นๆ อีกหลาย
อย่างที่ท�าให้พุทธศาสนาแบบดั้งเดิมมีความไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นตามล�าดับ แต่
อีกมุมหนึ่ง ศรัทธาของประชาชนยังมีอยู่ในพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง เป็นเหตุก่อ
ให้เกิดความเคลื่อนไหวในอันที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้น ขณะท่ีในพม่า เมื่ออังกฤษเข้า
มามีอ�านาจนั้นไม่ให้ความสนใจต่อสถาบันทางศาสนา เช่น การหลบหลู่ของผู้เป็นเจ้า
อาณานิคม การลบหลู่ชาวพม่าเรื่องการเคารพบูชา การไม่เคารพธรรมเนียมปฏิบัติของ



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

335

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

ชาวพุทธกรณีการใส่เกือกเข้าไปในวัดซึ่งเป็นสถานที่เคารพของชาวพุทธพม่า แม้ภาย
หลังอังกฤษจะให้เสรีภาพด้านศาสนาอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกัน องค์การศาสนาก็ถูก
ละเลยและเกิดความปั่นป่วนขึ้น พระสงฆ์พม่าไม่พอใจอดข้าวประท้วงความไม่เป็นธรรม 
ทั้งน้ีหลังเกิดการปฏิบัติไม่เป็นมิตรจากเจ้าอาณานิคมน�าไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ตามมา

จารีตนิยมปะทะความสมัยใหม่นิยม/ตะวันตกนิยม

 ยุคนี้พุทธศาสนาแนวจารีตได้รับการปรับเปลี่ยนองค์กรตามกระแสสมัยใหม่ 
และผู้มีอ�านาจปกครอง เนื่องมาจากความต้องการทันสมัยและทันท่วงทีต่อเหตุการณ์
ในประเทศต่างๆ 
 องค์กรทางพุทธศาสนา/องค์กรสงฆ์ปรับเปลี่ยนจากจารีตปฏิบัติสู่ความทัน
สมัย พุทธศาสนาในประเทศแผ่นดินใหญ่ล้วนได้รับการปรับปรุงขนานใหญ่ในด้าน
ต่างๆ นับเป็นยุคปลายของยุคมืดทางพุทธศาสนา แม้จะมีปัญหาต่างๆ มากมาย องค์กร
พุทธศาสนาเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากอาณานิคมมี
อ�านาจครอบครองเหนือดินแดน พระสงฆ์กับอ�านาจรัฐเกิดเส้นแบ่ง เนื่องจากความ
ไม่ชัดเจนต่อบทบาทหน้าท่ี สถานภาพของพระสงฆ์เอง จากช่องว่างดังกล่าว ยุวสงฆ์
จึงถือก�าเนิดข้ึน เช่น พระอู วิสาระ พระอู โอตตมะ พระเฮม เจียว เป็นต้น เข้ามา
รับบทบาทผู้น�าด้านศาสนาท่ีสัมพันธ์กับการเมืองอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างยุวสงฆ์ กับกลุ่มเรียกร้องเอกราช โดยใช้พุทธศาสนาเพื่อกระตุ้น
เตือนจิตส�านึกความเป็นพุทธและชาตินิยม 
 ในพม่า สถาบันกษัตริย์ในพม่าสิ้นสุดลงปลายปี 1885 (พ.ศ.2428) สถาบัน
สงฆ์แม้นไม่ได้ล้มตามไปด้วย แต่ก็อยู่ในภาวะสูญญากาศ และแม้อังกฤษจะปล่อย
ให้ศาสนไบย/ตาตะนาบายองค์สุดท้ายปกครองสงฆ์ต่อไป แต่ทั้งศาสนไบย/ 
ตาตะนาบายและสถาบันสงฆ์ขาดท่ียึดเหนี่ยวหลัก เมื่อศาสนไบย/ตาตะนาบายองค์
สุดท้ายสิ้นพระชนม์ในทางทฤษฎีจึงไม่มีผู ้น�าสูงสุดสอดส่องดูแลวินัยของสงฆ์อีกเลย 
แต่ในทางปฏิบัติ พม่ายังมีสะยาด่อหรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกจ�านวนหนึ่ง สะยาด่อ
เป็นที่เคารพรักของชาวพม่า โดยเฉพาะสะยาด่อท่ีเป็นพระนักเทศน์และพระที่ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบซึ่งมีเป็นจ�านวนมาก การปกครองสงฆ์แบบหลวมๆ ผ่านวัดและเครือ
ข่ายขององค์กรพระสงฆ์น่ีเองท่ียังท�าให้สถาบันสงฆ์ในพม่าเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน 
และชาวพม่าเองก็เคารพสะยาด่อของพวกเขาอย่างมาก ชาวพม่าพร้อมท่ีจะเดินทาง
เพ่ือไปฟังสะยาด่อที่พวกเขาเคารพศรัทธากันอย่างมืดฟ้ามัวดิน ความศักดิ์สิทธิ์ของ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สะยาด่อในพม่าปัจจุบันมิได้เกิดจากการปลุกเสกวัตถุมงคล แต่เป็น
ความศรัทธาเลื่อมใสจากความรู้ทางธรรมและการแสดงออกถึงบุญที่
แต่ละรูปได้สั่งสมมา
 เมื่ออังกฤษผนวกพม่าตอนบน และยกเลิกต�าแหน่งพระเจ้าแผ่นดิน
ออกแล้วปัญหาเกิดขึ้นต�าแหน่งพระสังฆราชนั้นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงแต่ง
ต้ังไม่ใช่คณะสงฆ์แต่งต้ัง เมื่อไม่มีกษัตริย์แล้ว ใครจะเป็นผู้แต่งตั้งสมเด็จ
พระสังฆราช เมื่อลอร์ด เคอร์สัน (Curzon) มาเยือนพม่าปี พ.ศ.2444 
ท่านจัดการเร่ืองน้ีจนเรียบร้อยโดยมอบให้คณะสงฆ์ท้ังหมดเป็นผู้เลือกแล้ว 
รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้แต่งต้ังผู้ที่ได้รับเลือกสืบต่อจากท่านปัญญาสามี คือ 
ท่านตองวิน (Taunggwin) ปี พ.ศ.2466 แล้วรัฐบาลอังกฤษก็แต่งตั้ง "ให้เป็น
ศาสนไบง์" (Sasanabaing) ซ่ึงแปลว่า "เจ้าของศาสนา" มีต�าแหน่งหน้าที่
เทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราช ศาสนไบย/ตาตะนาบายยังคงมีอยู่ต่อไป โดย
อังกฤษเข้าไปแทรกแซงกิจการสงฆ์ในพม่าน้อยมาก และปล่อยให้ศาสน
ไบย/ตาตะนาบายแต่ละพระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งได้จวบจนส้ินพระชนม์ 
"เต่าง์ กวิน สะยาด่อ" ศาสนไบย/ตาตะนาบายองค์สุดท้ายในพม่า (ด�ารง
ต�าแหน่ง1903-สิ้นพระชนม์ในปี 1938) หลังจากนั้น ก็ไม่มีการแต่งต้ัง
ศาสนไบย/ตาตะนาบายอีกเลย ศาสนไบย/ตาตะนาบายหรือพระสังฆราช

ของพม่ามักเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานทางครอบครัวเป็นคนธรรมดา มิได้เป็นหน่อ
เน้ือเชื้อพระวงศ์ พระนามที่ใช้เรียกสังฆราชแต่ละพระองค์ก็มักมาจากช่ือหมู่บ้านหรือ
เมืองที่สังฆราชองค์นั้นๆ ประสูติ การแบ่งภิกษุธรรมดาออกจากพระเถระผู้ใหญ่ หรือ
การเลื่อนข้ันของพระสงฆ์พม่าจึงมาจากความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นส�าคัญ  
พระเถระผู้ใหญ่ในพม่าปัจจุบันมักมี "บารมี" บางประการที่ท�าให้พุทธมามกะเลื่อมใส 
เช่น เป็นพระนักเทศน์ หรืออาจเป็นพระผู ้ใหญ่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพิเศษ  
ศาสนไบย/ตาตะนาบายไม่จ�าเป็นต้องเป็นพระที่มีอาวุโสสูงสุด แต่จ�าต้องเป็นพระ
เถระผู้ใหญ่จากวัดหลวงที่ส�าคัญๆ ในเมืองหลวง บ่อยครั้งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ศาสนไบย/ตาตะนาบายจากเจ้าอาวาสของวัดที่พระองค์เคยทรงผนวช ต�าแหน่งพระ
สังฆราชในพม่าข้ึนอยู่กับพระราชวินิจฉัยของกษัตริย์ ในทางทฤษฎีจึงไม่ใช่ต�าแหน่ง
ถาวร หากแต่อิงแอบกับพระราชอ�านาจของกษัตริย์อย่างใกล้ชิด พระราชอ�านาจของ
กษัตริย์กับอ�านาจของศาสนไบย/ตาตะนาบายเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เพราะ
กษัตริย์ก็ต้องการให้ศาสนไบย/ตาตะนาบายดูแลความสงบในหมู่สงฆ์ ในมัณฑะเลย์ 

เต่าง์ กวิน สะยาด่อ ศาสน
ไบย/ตาตะนาบายองค์
สุดท้ายของพม่า ด�ารง
ต�าแหน่ง ค.ศ.1903-
สิ้นพระชนม์ปี ค.ศ.1938) 
หลังจากนั้น ก็ไม่มีการแต่ง
ตั้งตาตะนาบายอีกเลย ตาตะ
นาบายหรือพระสังฆราชของ
พม่ามักเป็นพระเถระผู้ใหญ่
ที่มีพื้นฐานทางครอบครัว
เป็นคนธรรมดา แต่ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ
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หลังอังกฤษผนวกพม่าตอนบนและเนรเทศพระเจ้าธีบอออกไปแล้ว 
มีบันทึกว่าประชากรพระสงฆ์เฉพาะในมัณฑะเลย์ 13,227 รูป หรือ
ประมาณ 8% ของประชากรทั้งหมดในเมือง การควบคุมประชากร
สงฆ์ให้อยู่ระเบียบจึงเป็นกุศโลบายของทั้งกษัตริย์พม่าและรัฐบาล
อาณานิคมของอังกฤษ
 ศาสนไบย/ตาตะนาบายทรงเป็นผู้น�าคณะสงฆ์ก็จริงอยู่ แต่นอก
เหนือจากหน้าที่ควบคุมสถาบันสงฆ์แบบกว้างๆ แล้ว อ�านาจของศาสน
ไบย/ตาตะนาบายในแง่มุมอ่ืนๆ มีค่อนข้างจ�ากัด มหาเถรสมาคมของ
พม่าในเวลานั้นมีหน้าที่หลักคือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสงฆ์ด้วยกัน
หรือระหว่างฆราวาสกับสงฆ์ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับธรณีสงฆ์ นอกจาก
นี้ ศาสนไบย/ตาตะนาบายยังเป็นผู้ควบคุมการสอบ "ปะถะมะเบียน" หรือการสอบ
พระปริยัติธรรม ควบคุมหลักสูตรการศึกษาในวัดทั่วราชอาณาจักร และยังสามารถ
แต่งต้ัง "สะยาด่อ" หรือพระเถระช้ันผู้ใหญ่ได้ด้วย เมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคต ต�า
แหน่งศาสนไบย/ตาตะนาบายจึงสิ้นสุดลงไป จะเห็นว่าตลอดยุคราชวงศ์อลองพญา 
กิจการสงฆ์ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง และในขณะเดียวกัน ศาสน
ไบย/ตาตะนาบายก็ดูแลสอดส่องกิจการสงฆ์แทนกษัตริย์ ซึ่งลดพระราชภาระไปได้
มาก 

ชาวพุทธจึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นซึ่งมีขบวนการน�าโดย
พระสงฆ์ เรียกว่า สมาคมยุวพุทธ (Young Men Buddhist Association (YMBA) ปี 
พ.ศ.2449/ค.ศ.1906 เป็นขบวนการพุทธใหม่เน้นชาตินิยมในทางศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น การรณรงค์ การห้ามสวมเกือก (no footwear) เข้าวัด ได้รับการเห็นชอบจากชาว
พม่าจนท�าให้อังกฤษและฝรั่งท่ีเข้ามาต้องถอดรองเท้าเข้าวัด การจัดต้ังขบวนการชาตินิยม
ของพม่านี้ก่อตัวข้ึนระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) มีอิทธิพลทางพุทธ
ศาสนากระตุ้นส่งเสริมการรวมตัวและปฏิบัติงานของชนช้ันใหม่ท่ีมีค่านิยมแบบตะวันตก 
แต่ก็ยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบใหม่ที่ผู ้น�านักศึกษา
พม่าเริ่มมีบทบาทและใช้ค�าว่า Buddhist เพ่ือแสดงความตรงข้ามกับ Christian ของ
ชาวอังกฤษ ต่อมาสมาคมดังกล่าวมีการยุบตัวไป มีการจัดต้ังสมาคมใหม่ คือ GCBA 
เน้นปฏิบัติการในเมืองขยายวงกว้างไปสู่คนรุ่นหนุ่มสาว เกิดการต้ังสมาคม ชาวเรา
พม่า ขึ้นมาโดยผู้น�า อู อองซาน อูนุ เป็นต้น เน้นการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของพม่า

 ขณะที่ไทยมีการปรับตัวและตื่นตัวต่อการปฏิรูปองค์กรคณะสงฆ์เพื่อความทัน

สาธุวัดใหม่ วัดประจาราช
สานักหลวงพระบาง ถ่าย
หลังปี 2448

ที่มา ยุคนธร, 2557:7
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สมัยรวบอ�านาจไว้ส่วนกลางผ่านการจัดระเบียบคณะสงฆ์สมัย ร.5 มีการออกพรบ.คณะ
สงฆ์ ร.ศ.121 จนกระท่ังยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งปี พ.ศ.2484 เพื่อสอดคล้องกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเป็นหลัก ก่อนนั้น ในสมัย ร.3 นิกายธรรม
ยุตเกิดข้ึน โดยพระวชิรญาณเถระทรงศรัทธาเลื่อมใสในจริยาวัตรของพระมอญชื่อ ชาย 
พุทฺธว�โส จึงทรงอุปสมบทใหม่กับคณะสงฆ์มอญปี พ.ศ.2372 แล้วตั้งคณะธรรมยุตข้ึนปี 
พ.ศ.2376 จากนั้นวัดบวรนิเวศวิหารกลายเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุติกนิกาย คณะ
สงฆ์เดิมนั้นถูกเรียกว่า มหานิกาย ส่วนในเวียดนามปี พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นเมือง
ขึ้นของฝรั่งเศส พุทธศาสนาจึงเริ่มเสื่อมโทรมยิ่งกว่าเดิม หลังก่อนนี้กษัตริย์และขุนนาง
ให้ความส�าคัญกับลัทธิขงจื้อ ยุคนี้อ�านาจรัฐอยู่ในมือของคนท่ีไม่ใช่พุทธ อ�านาจทางบ้าน
เมืองออกเป็นกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ ห้ามสร้างวัด จ�ากัดจ�านวนพระสงฆ์ และตัด
สิทธิของชาวพุทธมากมาย แต่ชาวพุทธก็พยายามปรับตัวต่อสู้เพ่ือเอกราชกระท่ังศาสนา
พุทธซึ่งดูเหมือนว่าจะสูญสิ้นแล้วกลับฟื้นขึ้นอีกครั้งปี พ.ศ.2474 มีการจัดตั้งสมาคมพุทธ
ศาสนาขึ้นที่เมืองไซ่ง่อน เมืองเว้ และฮานอยเพื่อมุ่งเน้นด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห ์
รวมทั้งมีการจัดพิมพ์วารสารของพุทธศาสนาและแปลคัมภีร์ต่างๆ ทั้งฝ่ายมหายานและ
เถรวาท แต่การฟื้นฟูก็หยุดชะงักลงอีกคร้ังเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2482  
 ปีถัดมา มีการจัดต้ังพุทธสมาคมที่เมืองเว้ภาคกลางของเวียดนาม และฮานอยปี 
พ.ศ.2477 ในเวียดนามเหนือพุทธสมาคมที่ตังเกี๋ย (Tonkin Buddhist Association) 
ก่อตั้งขึ้น และในเวียดนามกลาง (Annam) มีการก่อต้ังพุทธสมาคมแห่งอันนัม (An-
nam Buddhist Association) ข้ึน พุทธสมาคมเหล่านี้มีจุดหมายฟื้นฟูพุทธศาสนา
ในเวียดนามขึ้นใหม่ แต่การด�าเนินงานส่วนใหญ่ถูกฝรั่งเศสกีดกันมากหลังจากท่ีมีการ
ปฏิวัติ จากการถูกกดขี่จากอ�านาจรัฐเกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรภายใน พุทธศาสนาใน
เวียดนามพลิกฟื้นขึ้นมาเริ่มมีกลุ่มขบวนการพุทธใหม่ โดยชาวพุทธปัญญชนเน้นการ
ฟื้นฟูประมาณปี พ.ศ.2463 มีการสื่อสารด้วยการแปลความหมายใหม่ให้ทันกับสังคม
สมัยใหม่ การต่ืนตัวและปรับปรุงทั้ง 3 ภาคของเวียดนาม และมีการร่วมมือประสาน
งานถึงกัน ช่วงระยะแรกงานฟื้นฟูเป็นไปล่าช้าปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา มีการก่อต้ัง
พุทธสมาคมเพ่ือความหลุดพ้นแห่งชาติ (Vietnam National Salvation Buddhist 
Association) ขึ้น สมาคมนี้ท�าหน้าที่ไปในทางการเมืองเพ่ือต่อต้านฝรั่งเศสท�าหน้าที่
รับบริจาคโลหิต มอบเส้ือผ้า และอาหารให้แก่กองทัพ เป็นต้น ในเมืองใหญ่ มีสาขา
ของพุทธสมาคมประเภทน้ีตั้งอยู่ท่ัวไป
 นอกจากนี้ มีขบวนการพุทธใหม่เน้นด้านเยาวชนขึ้นหลายพื้นที่ ดังที่มีการจัดตั้ง
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องค์การพุทธเยาวชน/ยุวพุทธิกะแห่งแรกขึ้นปี พ.ศ.2483 มีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ออกวารสาร ช่ือเวียนอาม เป็นต้น ขบวนการเยาวชนนี้
เจริญสืบต่อมาและเป็นปัจจัยส�าคัญให้มีการตั้งโรงเรียนประถมและ
มัธยม เรียกว่า "โรงเรียนโพธิ" ขึ้นทุกจังหวัดของเวียดนามใต้ แม้
งานฟื้นฟูพุทธศาสนาในเวียดนามต้องหยุดชะงักลงช่ัวคราวระหว่าง
เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ.2484-2488  (5 ปี) รัฐบาลฝร่ังเศส
ที่ปกครองอินโดจีนหยุดสู้รบ และยอมร่วมมือกับญี่ปุ่นตั้งแต่เดือน
กันยายน 2483 ญุี่ปุ ่นยึดครองเวียดนามและใช้ภาคเหนือเป็นฐาน
สู่รบในจีนภาคใต้ ใช้ภาคใต้ของเวียดนามเป็นฐานโจมตีมลายูและ
พม่า นักชาตินิยมเวียดนามได้รับความสนับสนุนจากสัมพันธมิตร
มีจีน เป็นต้น มีการด�าเนินงานใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2494 
มีการประชุมใหญ่ระดับชาติของชาวพุทธท่ัวประเทศท่ีเมืองเว้ มี
พระภิกษุและคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์และพุทธสมาคม
ทั้ง 6 สมาคม ท้ัง 3 ภาค (เหนือ-กลาง-ใต้) ของเวียดนามมาร่วม
ประชุมราว 50 คน ท่ีประชุมมีมติท่ีส�าคัญประกาศรวมองค์การทั้ง 
6 นั้นเข้าเป็นอันเดียวและตั้งสมาคมมวลพุทธบริษัทเวียดนามขึ้น มี
การจัดระเบียบคณะสงฆ์ใหม่ วางมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบ
พิธีกรรม การสอนพุทธศาสนาแก่ผู้ใหญ่ การก่อต้ังขบวนการพุทธ
เยาวชนและตกลงร่วมมือสนับสนุนองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง
โลกซึ่งก่อตั้งข้ึนโดยผลการประชุมชาวพุทธทั่วโลกท่ีกรุงโคลอมโบ ปี 
พ.ศ.2493 ซึ่งน�าไปสู่การปลดปล่อยจากฝร่ังเศสในท่ีสุด
 พุทธศึกษาแนวจารีตนิยมกับความทันสมัยนิยม ในประเทศที่ตกเป็นเมือง
ขึ้น พระสงฆ์เสื่อมบทบาทด้านการจัดการศึกษาแนวจารีตนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ฝ่าย
สงฆ์ใช้เป็นข้ออ้างในการต่อต้านในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
เฉพาะในดินแดนแผ่นดินใหญ่ วัดในพม่าและหลายพื้นที่เคยมีบทบาทด้านการให้การ
ศึกษาแก่ชาวพม่า คณะสงฆ์พม่าต้องการฟื้นฟูการศึกษาภาษาบาลีท่ีเคยเฟื่องฟูมา 
ระหว่างอังกฤษปกครอง (ดี.จี.อี.ฮอลล์, บรรณาธิการแปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 
2549: 687) มีความพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา ท้ังตัวเนื้อหาการเรียนการ
สอน การจัดตั้งสถาบันทางการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการเปล่ียน
ตัวอักษรจากเดิมให้เป็นโรมันหรือแบบฝรั่งเศส ยุคน้ีเจ้าอาณานิคมตะวันตกน�าระบบ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
(พ.ศ.2394–2411) เจ้าอยู่หัว
ขณะทรงศีล พระองค์ทรงเป็น
นักปราชญ์ทางศาสนาพระองค์
หนึ่งที่ประเทศไทยเคยมีมา ทรง
มีความรอบรู้แตกฉานในภาษา
บาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ 
และแตกฉานในพระธรรมวินัย 
เน่ืองจากได้ทรงผนวชอยู่เป็น
เวลานานถึง 27 พรรษา ยุคนี้
ทางบ้านเมืองและพุทธศาสนา
ก�าลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปคร้ัง
ใหญ่และสู่ความทันสมัย
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การศึกษาสมัยใหม่ที่พัฒนาในประเทศของตนมาสู่ประเทศที่
ตกเป็นอาณานิคม มีการสร้างระบบสถาบัน สถานศึกษาตาม
แบบตะวันตก หลังจากแต่เดิมนั้น การศึกษาของชาติหรือ
อาณาจักรน้ันข้ึนอยู่กับชนช้ันสูงและพระสงฆ์ท่ีมีโอกาสศึกษา 
แต่เดิมมีพระสงฆ์เป็นพระอาจารย์ และสถานศึกษามักอยู่ที่วัด
และวังหรือที่บ้านของคนช้ันสูง ระบบการเรียนการสอนเป็น
แบบจารีตโบราณเน้นการท่องจ�า เน้นคัมภีร์ตัวบททางศาสนา 
แต่เมื่อเจ้าอาณานิคมน�าการศึกษามาใช้ท�าให้ระบบใหม่เข้า
มาแทนที่การศึกษาแบบจารีตเดิม มีวิชาเน้ือหาท่ีเปล่ียนไป
เน้นวิทยาการสมัยใหม่ เน้นภาษาตะวันตกหรือภาษาของเจ้า
อาณานิคมแทนที่ภาษาเดิมของท้องถ่ินและภาษาของศาสนา
เดิม วิธีการศึกษาเปลี่ยนไปมีการตื่นตัวเพ่ือปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ความทันสมัยเข้าสู่สมัยใหม่ ศาสนาจึงเป็นปัจจัยหลักที่แยก 
ชนช้ันสูงของประเทศออกจากเจ้าอาณานิคม แม้ชนชั้นสูงที่
เป็นปัญญาชนจะยังมีจ�านวนน้อยที่ยังรับแนวคิดเสรีนิยม และ
สังคมนิยม แต่ส่วนมากยังเป็นชาวพุทธอยู่ 

 ลักษณะของการศึกษาสมัยใหม่ของเจ้าอาณานิคม มี 2 ลักษณะคือ แนวทาง
การศึกษาจากเจ้าอาณานิคมที่เน้นการปลูกฝังวินัยชนชั้นปกครองเพื่อกล่อมคนเหล่า
นั้นให้เกิดการยอมรับและมีทัศนะตามกรอบปฏิบัติของเจ้าอาณานิคม เช่น พม่า 
และกลุ่มประเทศอินโดจีน แนวทางที่ 2 รูปแบบการศึกษาผ่านทางมิชชันนารีแห่ง 
คริสตจักรท่ีเป็นการศึกษาของประชาชนทั่วไปเพื่อขจัดความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
หรือภูตผีเพราะความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งขวางการบริงานของเจ้าอาณานิคมให้ด�าเนิน
ไปด้วยความยากล�าบากและเป็นอันตรายต่อการเมือง ผลดังกล่าวท�าให้พระสงฆ์เคย
มีบทบาทด้านการส่งเสริมประชาชนขาดภาวะผู้น�าด้านการศึกษา และการจัดการ
ศึกษาดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชนชั้นสูงที่นิยมบุตรหลานเข้าสถานศึกษาแบบ
ใหม่ ท�าให้ประชาชนสามัญทั่วไปยังมีช่องว่างการศึกษาสูงมากระหว่างคนชั้นปกครอง
ระดับผู้น�าและชาวบ้านทั่วไป แม้การปรับเปล่ียนระบบการศึกษาเพ่ือความทันสมัยได้
รับการตอบรับจากหลากหลายประเทศ เช่น ในสยาม มีการปรับรื้อระบบการศึกษา
จากวัดเข้าสู่สาธารณะ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีการตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง 
คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงแต่เดิมเป็นมหาธาตุวิทยาลัย และ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมในนาม
มหาธาตุวิทยาลัยตลอดมา จนกระทั่ง
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2490 มีการ
ประกาศให้มหาจุฬาลง-กรณราช
วิทยาลัย ด�าเนินการจัดการศึกษาในรูป
มหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย 
นับเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
ความทันสมัยและรูปแบบการศึกษา
แบบตะวันตกนิยม
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มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพม่า การศึกษาชั้นสูงอยู่ท่ีกัลกัตตา เร่ิมมีการตระหนักการ
สร้างมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาของตนเองจนต้องย้ายมาท่ีเมืองย่างกุ้งเองเป็น 
มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ในลาว พระสงฆ์มีบทบาทด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชน 
แต่หมดบทบาทไปเมื่อฝรั่งเศสจัดการศึกษาแบบตะวันตกขึ้น ขณะท่ีในเวียดนามนั้น 
มีการตื่นตัวเรื่องการศึกษาส�าหรับชาวพุทธ พระสงฆ์ คนรุ่นใหม่ ผู้มีการศึกษาดีจะ
ได้รับโอกาสทางสังคมมากกว่า กระแสการตื่นตัวด้านการศึกษาสมัยอาณานิคมโดย
เฉพาะส�าหรับคนชั้นสูงหรือมีฐานะจึงสามารถส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่เมืองที่ตกเป็น
อาณานิคมเพื่อให้ได้รับโอกาสท่ีดี การปรับเปลี่ยนด้านการศึกษามีการจัดต้ังสถาบัน
การศึกษาแนวใหม่มารองรับ ในเวียดนามราวปี พ.ศ.2474 มีการจัดต้ังสมาคมพุทธ
ศาสนาศึกษาแห่งโคชินจีน (Cochinchina Buddhist Study Society) ขึ้นที่เมือง
ไซ่ง่อน และต่อมาที่เมืองเว้ (เวียดนามกลาง/อานัม) ปี พ.ศ.2475 และท่ีเมืองฮานอย 
(เวียดนามเหนือ/ตังเกี๋ย)ปี พ.ศ.2477 ประกอบด้วยสมาชิกท้ังฝ่ายพระภิกษุและคฤหัสถ์
มีภาระกิจเน้นงานส�าคัญ 2 ด้าน การศึกษาและสังคมสงเคราะห์ ในเวียดนามใต้  
(โคชิน ไชน่า) มีสมาคมค้นคว้าทางพุทธศาสนาแห่งโคชินไชน่า (Cochinchina Bud-
dhist Research Association) ขึ้น ส่วนในกัมพูชา การตั้งสถาบันพุทธศาสนาศึกษา
ในพนมเปญมีรูปแบบการจัดการศึกษาทางพุทธศาสนาสมัยใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยพระ
สีหนุราช ศูนย์กลางการศึกษาสมัยใหม่จึงย้ายจากวัดไปยังสถานศึกษาของรัฐ นับ
เป็นการเปลี่ยนวิถีสมัยใหม่ท�าให้การศึกษานับวันยิ่งห่างออกจากวัดมากยิ่งขึ้น และ
วัดท่ีเป็นสถานศึกษาแนวจารีตยังคงจัดการศึกษาแบบจารีตต่อไปเน้นการเรียนแบบ
ท่องจ�าซึ่งต่างกับการศึกษาตะวันตกท่ีเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ ท�าให้
เกิดการส่วนทางกันระหว่างการศึกษาแบบพุทธจารีตนิยมกับระบบการศึกษาแบบ
สมัยใหม่นิยมเพิ่มมากข้ึนทั้งยุคอาณานิคมและหลังอาณานิคมต่อมา แต่ความทันสมัย
จากโลกตะวันตกในด้านการศึกษาก็น�ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงระดับเริ่มต้น เช่น มหา
สมณวินิจฉัย ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเน้นการให้
เหตุผลเพ่ือการอธิบายพระธรรม วินัย และต่อมามีพุทธทาสภิกขุ ซ่ึงเป็นพระรุ่นใหม่
หัวก้าวหน้า อันเป็นผลผลิตแห่งยุคสมัย นอกจากนี้ การจัดการศึกษาสมัยใหม่ปี พ.ศ.
2455 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเปล่ียนวิธีการสอบ
บาลีสนามหลวงจากปากเปล่ามาเป็นข้อเขียนเป็นคร้ังแรก อีกหน่ึงปีต่อมาปี พ.ศ.
2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) 
แทน ร.ศ. และปี พ.ศ.2462–2463 ทรงโปรดให้พิมพ์คัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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
จึงเร่ิมขึ้นในหลายประเทศของเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะ ไทย กัมพูชา และลาว ใน
กัมพูชา กรุงพนมเปญ ก่อตั้งข้ึน ปี ค.ศ.1930 ตามด้วยในลาว กรุงเวียงจันท์ส่งผล
ต่อการติดต่อระหว่างลาวกัมพูชาและสงฆ์ลาว แม้แต่ไทย โดยเน้นการศึกษาทางพุทธ
ศาสนาและเน้นคุณภาพของการศึกษาของคณะสงฆ์ มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ติดต่อกันโดยตรงระหว่างสงฆ์ทั้งหลายเพื่อให้ตระหนักถึงวัฒนธรรมและจิตส�านึก
ของชาติ แม้เจ้าหน้าท่ีฝรั่งเศสจะสงสัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างคณะสงฆ์ธรรม
ยุติกนิกายของท้ัง 3 ประเทศ ซึ่งยังมีจ�านวนน้อยอยู่ เพราะเกรงจะได้รับการอบรม
ให้ต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศส แต่การปรับเปลี่ยนการศึกษาเพื่อความทันสมัยจนน�า
ไปสู่ความเป็นนานาชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนี้เกิดขึ้นในคราวที่รัฐบาลไทย
ตั้งทุนอุปถัมภ์แก่ภิกษุสามเณรจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ปี พ.ศ.2589 และ ปี พ.ศ.2490 ซ่ึงมีพระสงฆ์เป็นจ�านวนมาก
จากหลายประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนอกอาเซียน คือ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 
อินเดีย และไต้หวัน เข้ามาศึกษาจนส�าเร็จจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี นับเป็นการ
เริ่มต้นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทางพุทธศาสนาระดับภูมิภาค/นานาชาติมาก
ขึ้น ภายหลังด้วยเหตุการณ์ทางบ้านเมืองท�าให้พระสงฆ์จากนานาชาติท่ีเข้ามาศึกษา
ลดปริมาณน้อยลง
 การสื่อสารแบบพุทธเดิมเพิ่มความทันสมัยมากขึ้น การสื่อสารสมัยนี้เน้น
การใช้สื่อสมัยใหม่แทนที่แนวทางเก่าแบบจารีตด้วยการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ การต้ัง
ส�านักพิมพ์ โรงพิมพ์ การท�าหนังสือรูปแบบสมัยใหม่ การผลิตหนังสือ การจัดท�า
พจนานุกรม การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ และการน�าเสนอสารเน้นการ
เรียกร้องแตกต่างจากเดิมเป็นลักษณะการตั้งรับ มีการเรียกร้องแนวใหม่มากขึ้นเพื่อ
แสดงความไม่พอใจต่อเจ้าอาณานิคม และการถูกคุกคาม โดยเฉพาะการถูกบีบคั้น
ในเรื่องของการนับถือศาสนา ยุคน้ี การสื่อสารเปิดเผยเริ่มมีการเรียกร้องเดินขบวน 
และการต่อสู้ใต้ดินปกปิดไม่เปิดเผย ทั้งนี้จุดหมายคือการเรียกร้องเอกราชคืนจาก
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เจ้าอาณานิคม การสื่อสารในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม 
ธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น การสวมเกือกเข้าวัด นับเป็นการ
ปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกของเจ้าอาณานิคม
อังกฤษกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวพม่าเกิดวิวาทะ
กันระหว่าง 2 วัฒนธรรมน�าไปสู่การขัดแย้งกันมากยิ่ง
ขึ้น ต่อมา กลายเป็นข้ออ้างของขบวนการชาตินิยมเพ่ือ
ร้องร้องเอกราช การสื่อสารทางพุทธศาสนายังคงจ�ากัด
เฉพาะกลุ่มและเน้นจารีตปฏิบัติท่ีสืบๆ กันมา ท�าให้การ
เผยแผ่เฉพาะชาวพุทธเดิม ไม่ได้มุ ่งการส่ือสารเพ่ือคน
ต่างถิ่นหรือผู้เข้ามาใหม่เท่าที่ควรเป็นท�าให้ลักษณะของ
การส่ือสารยังคงเป็นจารีตนิยมแต่เพิ่มความทันสมัยด้าน
เคร่ืองมือและช่องทางเท่าน้ัน พระภิกษุสงฆ์รูปชาวพม่า
เชื้อสายอาระกัน/ยะไข่ อู โอตตมะ กลายเป็นผู้น�าพระ
สงฆ์รุ่นใหม่ที่พยายามตีความพุทธศาสนาแบบใหม่ถือว่าพุทธศาสนาน้ันสอดคล้องกับ
การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของพม่า กล่าวคือ การที่คนจะตัดกิเลสนั้นต้องมีอิสระเสียก่อน 
อู อุตตมะตีความว่า สังคมนิยมนั้นมีเนื้อหาสอดคล้องกับโลกนิพพานของพุทธศาสนา 
และการรณรงค์ต่อต้านอังกฤษ จึงเร่ิมน�าความคิดและประเพณีทางพุทธศาสนาในการ 
‘คว�่าบาตร’ มาใช้กับอังกฤษ นอกจากนี้ ทางด้านการส่ือสารผ่านสถาปัตยกรรมแต่
เดิมเน้นเป็นเอกลักษณะจารีตเฉพาะรัฐ แต่เมื่ออาณานิคมน�าสถาปัตยกรรมแบบใหม่
ด้วยการผสมความเป็นตะวันตกจึงปรากฏ มีกระจัดกระจายทั่วไปของประเทศที่เคย
ตกเป็นอาณานิคม ซึ่งมีลักษณะหรูหราโอ่อ่า ในพม่า บางพ้ืนที่เช่น รัฐฉาน การสร้าง
สถาปัตยกรรมสมัยนั้นจะใช้แรงงานอินเดียเพื่อการก่อสร้างและมีสถาปัตยกรรมผสม
ผสานระหว่างศิลปะอินเดียกับยุโรปใช้กับวัง วัดบางแห่ง และสถานท่ีราชการดังปรากฏ
รูปแบบ หอค�า ที่ประทับของเจ้าฟ้าที่ได้แรงบัลดาลใจจากสถาปัตยกรรอินเดีย อังกฤษ
และผสมหลังคาแบบไทเขิน พระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวังพระนครของไทยซึ่ง
สร้างแบบประเพณีและตะวันตกสมัย ร.5 วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างโดยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับบ�าเพ็ญพระราชกุศล เมื่อ
เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับท่ีพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถของวัดนั้นใช้
รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์ โดยภายในประดิษฐาน "พระพุทธ
นฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน และนอกจากนี้ ด้วยกระบวนการจัดพิมพ์ผลิต

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถแห่งหนึ่ง
ในเวียดนามใต้ (เขมรกรอม) แสดงพุทธ
ประวัติตอนโทณพราหมณ์แจกพระบรม
สารีริกธาตุ โดยมีเจ้าเมืองต่างๆ มา
ขอรับส่วนแบ่ง ในภาพศิลปินส่ือถึงสภาพ
เหตุการณ์บ้านเมืองขณะนั้น ประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม
ทั้งฝร่ังที่มีอิทธิพลก็ร่วมวงด้วย
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สื่อส่ิงพิมพ์ที่ทันสมัย จึงมีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยบาลีอักษรไทยชุดละ 39 เล่ม 
จ�านวน 1,000 ชุดปี พ.ศ.2435 นับเป็นในรูปแบบหนังสือทางพุทธศาสนาในไทยครั้งแรก 
 มิติด้านสังคมสงเคราะห์เริ่มปรากฏมากขึ้นในพุทธจารีต: หลังการเข้ามา
ของตะวันตกเพื่อค้าขายจนน�าไปสู่การเป็นเจ้าอาณานิคมสิ่งหนึ่งที่ติดมาพร้อมนั้น 
คือ คริสต์ศาสนาที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคการปฏิวัติ ปฏิรูปศาสนาในยุโรป ช่วง 
คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นคริสต์ศาสนาแบบเดิม-นิกายโรมันคาทอลิก และ 
คริสตศาสนารูปแบบใหม่-นิกายโปรเตสแตนท์ นิกายหลังนี้ยังสามารถแบ่งออก
เป็นหลากหลายนิกาย นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) และนิกายเซเวนเดย์  
แอดเวนติสต์ (Seven Day Adventists) กลุ่มคริสตชนเหล่านี้ล้วนท�างานอย่างแข่งขัน 
น�าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามายังดินแดนแห่งนี้รวมทั้งการด�าเนินการสังคมสงเคราะห์และ
การศึกษาสงเคราะห์ผ่านสถานศึกษาและจัดต้ังสถานพยาบาลเร่ิมมีมากขึ้น ประจวบ
กับพุทธศาสนาเดิมทีแม้จะมีมิติด้านสังคมแต่ไม่ได้มีส่วนเข้าไปรับผิดชอบทางบ้าน
เมืองท�าให้พุทธศาสนายุคโบราณและจารีตของอาเชียอาคเนย์กลับเป็นเพียงเครื่องมือ
ของรัฐจารีตเพื่อการปกครอง บทบาทของพุทธศาสนาด้านสังคมสงเคราะห์ผ่านพระ
สงฆ์จึงเป็นเพียงด้านการศึกษาสงเคราะห์แบบจารีต พระสงฆ์และชาวพุทธติดอยู่กับ
จารีตปฏิบัติ มีส่วนสัมพันธ์กับชุมชนสังคมเพียงประเพณี-บุญ-พิธีกรรม ขาดมิติความ
รับผิดชอบสังคมด้านอ่ืน บางครั้งจะเป็นเพียงผู้ให้ค�าปรึกษา เป็นท่ีปรึกษาของฝ่าย
บ้านเมือง แต่เมื่อตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคม มีคณะมิชชันนรี่เข้ามาเผยแผ่ศาสนา
นิกายของตนแพร่หลาย ปี ค.ศ.1908 มีมิชชันนารีที่เข้ามาในรัฐฉานกว่า 6,000 คน 
กลุ่มมิชชันนารีน�าความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยของ
คนท้องถิ่นให้มีการฉีดวัคซีนแทนเพื่อป้องกันไข้ทรพิษ การกินยาควินินเพ่ือป้องกัน
ไข้มาลาเรีย การจัดการดูแลแหล่งน�้าเพื่อป้องกันอหิวาตโรค การดูแลด้านการอนามัย
ภายในรัฐล้วนเป็นผลผลิตจากตะวันตกท่ีมาในยุคอาณานิคม ประจวบเหมาะกับการ
จัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ และการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่ตามแนวตะวันตกส่ง
ผลให้เกิดการเปรียบเทียบองค์กรทางพุทธศาสนา และฝ่ายบ้านเมืองเริ่มตระหนักการ
จัดการศึกษาสมัยใหม่ มิติสังคมด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผ่าน
ปัจจัย 4 แทนที่จะเทศนาสอนธรรมผ่านการใช้การสื่อสารทางค�าพูดใช้วาจาเพียง
อย่างเดียวซึ่งเน้นอย่างมากในยุคพุทธจารีตเดิม
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พระ อู วิสาระ (U Wisara) 
ได้อดอาหารประท้วงรัฐบาล
อาณานิคมของอังกฤษถึง 166 
วันจนมรณภาพ

พุทธชาตินิยมยุคอาณานิคม
 หลายอาณาจักรท่ีตกเป็นเมืองขึ้นเริ่มการจัดตั้งขบวนการ
พุทธชาตินิยม: ศาสนากับความเป็นเชื้อชาติยากที่จะแยกออกจาก
กันเด็ดขาดยุครัฐจารีต พุทธศาสนากับชนชาติในอุษาอาคเนย์จึง
เป็นเสมือนเนื้อเดียวกันจากภาวะการบีบคั้นทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ น�าไปสู ่ขบวนการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม เป็นก้อน
มากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ในประเทศท่ีตกเป็นอาณานิคม
โดยมีผู ้น�าเป็นคนรุ ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกรวมตัว
กันก่อตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น ในพม่า YMBA, GCBA และสมาคมเรา
ชาวพม่าเพื่อมุ่งหมายในการกอบกู้เอกราชพม่า ต่อมาการจัดตั้ง
นี้กลายเป็นพลังส�าคัญและผลักดันการปลดปล่อยประเทศจนน�า
ไปสู่การประกาศเอกราช การเคล่ือนไหวของขบวนการชาตินิยม
ในพม่าและหลายพื้นที่มาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาและจารีตปรัมปรา รวมทั้งการ
ศึกษาของคนรุ่นใหม่ ท�าให้อังกฤษยินยอมพิจารณาปัญหาการปกครองตนเองของพม่า 
ภายหลังการประท้วงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 พม่าก็พ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของ
อินเดียปี ค.ศ.1937 และมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองซ่ึงประกาศใช้ปีเดียวกัน ก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 พม่ามีการปกครองตนเองมากขึ้น อังกฤษยอมให้มีระบบรัฐสภา 
มีการเลือกตั้ง และมีนายกรัฐมนตรีเป็นชาวพม่า แต่ระบบนี้ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ
เท่าที่ควร เพราะอ�านาจท่ีแท้จริงยังอยู่ในมืออังกฤษ เพราะอังกฤษยังคงคุมกองทัพ
และการคลังอยู่ และในเวียดนามก็มีกลุ่มปัญญาชนท่ีเรียกร้องเอกราชจากฝร่ังเศส
จัดตั้งกลุ่มชาตินิยมอันมาจากศาสนาต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนา ขณะที่ลาวเอง เมื่อ
กองทัพญ่ีปุ่นบุกเข้ายึดครองประเทศลาวในสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวลาวรวมตัวกัน
เป็น "ขบวนการชาตินิยมลาว" ปี พ.ศ.2483 มีการปลุกระดมให้ส�านึกถึงประวัติศาสตร์ 
และประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของลาวอันมีพุทธศาสนาเป็นหลัก มีวัดเป็นศูนย์กลาง 
มีพระสงฆ์ท�าหน้าท่ีในการปลูกฝังความรู้สึกรักชาติเพ่ือเรียกร้องเอกราชจึงเกิดความ
พยายามที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอย่างส�าคัญในการต่อสู้ของ
ประชาชนจากการครอบครองของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง และ
ของอาณานิคมฝรั่งเศสก่อนหน้าน้ี หลังจากได้เอกราชแล้วก็ยังมีการด�าเนินกิจกรรม
เคลื่อนไหวพุทธชาตินิยมต่อมา 
 ขบวนการพุทธชาตินิยมน�าโดยพระสงฆ์: แม้บางคนอาจจะกล่าวหาว่า พระ
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สงฆ์ท่ียุ่งการเมืองท�าให้ไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมกับสมณะสารูป ซ่ึงยุคภายใต้อาณานิคม
นี้เป็นยุคท่ีคณะสงฆ์ในหลายประเทศต้องเก่ียวข้องกับบ้านเมืองทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม ทั้งสภาพบีบบังคับปรากฏการณ์ของขบวนการในอุษาอาคเนย์ที่ต่อต้านอ�านาจ

เจ้าอาณานิคมเพ่ือปลดปล่อยตนเองเป็นเอกราช พระสงฆ์ในฐานะมี
สถานภาพเป็นผู้น�าด้านจิตใจและผู้น�าชุมชนด้วยมีบทบาทส�าคัญใน
การน�าต่อต้านการเมืองยุคอาณานิคมอังกฤษ ในพม่าเกิดขบวนการ
ชาตินิยมและพระสงฆ์ เนื่องจากการปฏิบัติไม่เป็นมิตร การน�าความ
ศรัทธาในพุทธศาสนามาเป็นจุดร่วมของความรู้สึกชาตินิยม เช่น 
กรณี ห้ามสวมเกือกเป็นคร้ังแรก และเกิดการอพยพของชาวพม่า
ตอนใต้จ�านวนมากข้ึนไปทางตอนเหนือ เมื่ออังกฤษยึดเมืองพะโค
หรือหงสาวดีอันแสดงถึงความรู้สึกเป็นศัตรู เนื่องจากอังกฤษใช้
เจดีย์ของพุทธศาสนาไปในทางเส่ือมเสีย ไม่เพียงใช้อนุสาวรีย์ทาง 
พุทธศาสนาไปในการทหารเท่านั้น แต่ยังปล้นเอาสิ่งมีค่าไปด้วย 
เมื่อแรกเริ่มขบวนการชาตินิยมในพม่าจากอิทธิพลจากทั้งพุทธ
ศาสนาและขบวนการสมัยใหม่ ต่อมา พระสงฆ์มีบทบาททางการ
เมืองมากข้ึนอันเนื่องมาจากการท่ีระบบกษัตริย์ถูกท�าลายไป พระ
สงฆ์จึงกลายเป็นผู ้น�าทางจิตใจกลุ่มเดียวที่เหลืออยู ่ โดยเฉพาะ

การประท้วงด้านวัฒนธรรม เช่น ชักชวนให้ชาวพม่าเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาและ
ประเพณีดั้งเดิมเพ่ือแสดงออกถึงความไม่พอใจต่ออังกฤษ อีกหลายรูปแบบน�าโดย
พระสงฆ์ เช่น การประท้วงเชิงวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้อังกฤษท�านุบ�ารุงพุทธ
ศาสนา การอดอาหารประท้วง กรณีของพระอู วิสาระ (U Wisara) อดอาหารประท้วง
ถึง 166 วันจนมรณภาพ แม้ก่อนนี้จะมีขบวนการชาตินิยมมีการประสานกันมาก
ขึ้นทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ปี ค.ศ.1906 มีการก่อต้ังสมาคมชาตินิยมกลุ่มแรกข้ึน
โดยมีช่ือว่า Young Men Buddhist Association (YMBA) /สมาคมยุวพุทธ ภาย
หลังเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบใหม่ที่ผู ้น�านักศึกษาพม่าเริ่มมีบทบาทและ
ใช้ค�าว่า Buddhist เพื่อแสดงความตรงข้ามกับ Christian ของชาวอังกฤษ สมาคม 
ยุวพุทธในพม่า ประสบความส�าเร็จอย่างมากในกรณีการประท้วงห้ามสวมเกือก  
(No Footwear) เป็นการต่อต้านที่ฝรั่งสวมรองเท้าเข้าวัดเพราะคนพม่านั้นจะไม่สวม
รองเท้าเข้าวัดต้องถอดตั้งแต่บริเวณเข้าวัดทีเดียว ชาวพม่าถือว่าการกระท�าของฝรั่ง
ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและชาวพม่ามาก การประท้วงครั้งนี้ได้ผลอย่างยิ่ง กลายเป็นจุด

อนุสาวรีรูปปั้นพระ อู วิสาระ
ในนครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
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ร่วมของความรู้สึกชาตินิยมพม่า เมื่อพ.ศ.2461 ท�าให้ชาวอังกฤษต้องยอมถอดเกือก
เข้าวัด ช่วงเวลาเดียวกัน  
 ขณะท่ีในกัมพูชา พระสงฆ์เป็นแกนน�าในการประท้วงมีแนวคิดเรื่องชาตินิยม
ในการเรียกร้องเอกราชและสิทธ์ิในการปกครองตนเอง อาทิ พระ
เฮม เจียว (Hem Cheaw) พระอาจารย์สอนที่วิทยาลัยพระสีหนุ
ราชพร้อมคณะท่ีมีแนวคิดในเรื่องชาตินิยมท�าการต่อต้านฝรั่งเศส
ในการปฏิรูป อักษรเขมรให้เป็นแบบอักษรโรมันตามแบบเวียดนาม 
ในการต่อต้านคร้ังน้ันท่านน�าพระภิกษุประมาณ 1 พันรูป ท�าการ
ต่อต้านการปฏิรูปของฝรั่งเศสที่ประวัติศาสตร์เรียกว่า "กบฏร่ม 
(Umbellar Rebellion)" จากเหตุการณ์ครั้งน้ันท�าให้ฝร่ังเศสเจ้า
อาณานิคมต้องยุติการปฏิรูปดังกล่าว ส่วนพระเฮม เจียว ถูกฝรั่งเศส
จับกุม และน�าไปคุมขังท่ีเกาะตรอฬาจ เกาะนักโทษทางการเมือง
จนกระทั่งมรณภาพ เช่นเดียวกันกับในลาวพระสงฆ์ท�าหน้าที่เป็น
ผู้น�าในการปลูกฝังความรู้สึกรักชาติ และวัดกลายเป็นศูนย์กลาง
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช
 แนวคิดทางพุทธศาสนาปรัมปราผสมกลมกลืนกับลัทธิอื่นๆ 
ก่อตัวเพื่อเรียกร้องเอกราช: ในช่วงกลางและปลายยุคอาณานิคม 
มีขบวนการต่อต้านและเรียกร้องเอกราชมากขึ้น พุทธศาสนาถูก
น�ามาต่อต้านฝ่ายอาณานิคม ดังมีแนวคิดพุทธศาสนาปรัมปราเพ่ือ
ตีความให้เห็นการน�าไปสู่อิสรภาพของแต่ละประเทศ ในพม่า ปี ค.ศ.1930 เกิดกบฏ
ของซายา ซานข้ึนโดยแรงกระตุ้นมาจากผลของลัทธิอาณานิคมและภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่า การต้องการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ และจากแรงบันดาลใจทางความเชื่อตาม
เรื่องปรัมปราของพุทธศาสนา การกบฏครั้งนี้อาจมีส่วนในการจุดประกายให้กับพวก
นักศึกษาซึ่งต่อมามีการจัดตั้งสมาคมเราชาวพม่า (Dobhama Asiayone หรือ We 
Burman Society [Our Burma ]) ปี ค.ศ.1936 อันเป็นจุดเร่ิมต้นของผู้น�าพม่าที่
เรียกร้องเอกราชที่ส�าคัญๆ เช่น อู อองซาน และอูนุ พวกนักศึกษาเริ่มใช้ค�าว่า "ตะขิ่น" 
(Thakin) เรียกกันเอง (ค�านี้เป็นค�าที่ใช้เรียกขานชาวอังกฤษ หมายถึง "เจ้านาย") กบฏ
ซายา ซาน การลุกฮือของชาวนานี้มีลักษณะของการลุกฮือของชาวนา ผู้เข้าร่วมส่วน
ใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาโดยได้อิทธิพลจากพุทธศาสนาในรูปแบบขบวนการพระศรีอาริย์ 
คล้ายกับขบถผู้มีบุญของไทย โดยเป็นไปอย่างกว้างขวางและรุนแรงมาก จากพม่าตอน

อนุสาวรีรูปปั ้น อู โอตตมะ 
เมืองสิททเว รัฐระไข่ ทาง
ตะวันตกของพม ่า ท ่าน 
อูโอตตมะเป็นพระภิกษุชาว  
ระไข่และเป็นผู้น�าศาสนาใน
การเรียกร้องเอกราชระหว่าง
ยุคอาณานิคมของอังกฤษ 
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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�าให้มีผู้
เข้ามาบวชแสวงหาผลประโยชน์ และมีการตีความธรรมะเลอะเลือน 
ผสมด้วยตันตระ ไสยศาสตร์ ความเชื่อผีสาง ลัทธิผสมใหม่และการ
ต่อต้านผู้ครอบครองเริ่มตั้งแต่กลุ่มลัทธิเลิมเซิม (Lam Sam) ใน
ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เวียดนามจึง
เกิดการต่อต้านเจ้าอาณานิคมด้วยชาตินิยม ปรากฏว่า มีขบวนการ
เคลื่อนไหวจากกลุ่มต่างๆ มีลัทธิ ร่างทรง ซ่ึงเป็นการร่วมกลุ่มเพื่อ
ต่อต้านอ�านาจรัฐของฝร่ังเศส ในปลายรัชกาลจักรพรรดิหมินห์หม่าง 
(Minh Mang: 1838-1841) เรียกว่า กลุ่มลัทธิเลิมเซิม (Lam Sam) 
ผู้น�าของกลุ่มลัทธิเป็นชาวกัมพูชา ถือก�าเนิดในบริเวณเมืองพุทไธ
มาส/เมืองฮาเตียน (Ha Tien) มีสาวกเป็นชาวนาจากกัมพูชาและ

ชาวจีนที่มีถิ่นฐานอยู่ในกัมพูชาจากการบีบขั้นที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของราชส�านักเวียดนาม มีการเข้มงวดทางการทหารที่บริเวณชายแดน การใช้เกณฑ์
แรงงานทั้งในกัมพูชาและโคชินมาท�างานสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา และขยาย
ตัวมาในอาณาจักรเวียดนามและชวนชาวเวียดนามที่เดือดร้อน โดยเน้นจุดมุ่งหมาย
ของการต่อต้านเพื่อปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของราชส�านักเวียดนามที่กรุง
เว้ แม้ราชส�านักเหงียนปราบ แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ความเชื่อในหมู่ชาวบ้านลดลงแต่กลับ
เป็นการเร่งเร้าให้มีความพยายามก่อการขึ้นใหม ่ 
 นอกจากนั้น ลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮืองถืิอก�าเนิดปี ค.ศ.1848 บริเวณชายแดน
กัมพูชาทางตะวันตกของโคชินจีน มีกลุ่มลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮืองน�าโดยท่านพระอาจารย์
สันติ (Buddha of Western Peace) หรือ "เฝิต เท่ย เตย อัน" (Phat Thay Tay 
An) นักบวชจากบริเวณเทือกเขาเจ็ดยอด (That Son) ในจังหวัดโชฏก (Chau 
Doc) ลัทธิบ๋ึวเซินกี่เฮืองเป็นลัทธิท่ีมีค�าสอนจากลัทธิต่างๆ จากพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า  

พระเฮม เจียว (Hem Cheaw) 
ครูสอนที่ "วิทยาลัยพระสีหุน
ราช" ผู ้น�าการประท้วงการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ที่
เรียกว่า"บกฏร่ม" (Umbellar 
Rebellion) ท�าให้ฝรั่งเศสเจ้า
อาณานิคมต้องยุติการปฏิรูป
ภาษาเขมรให้เป็นภาษาโรมัน
ตามแบบเวียดนาม ส่วนพระ
เฮม เจียว ถูกฝรั่งเศสจับกุม 
และน�าไปคุมขังท่ีเกาะตรอฬาจ 
เกาะนักโทษทางการเมืองจน
กระท่ังมรณภาพ 
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ลัทธิขงจื้อ และจิตวิญญาณ ช่วยคน แจกจ่ายเคร่ืองรางของขลังเม่ือเกิดโรคระบาด  
ทั้งจัดตั้งชุมชนสัมพันธ์ เน้นให้ความช่วยเหลือกันในสังคมจนเป็นที่เลื่อมใสของ 
ชาวบ้าน ต่อมาต่อต้านราชส�านักและน�าไปสู่การจลาจลโจมตีฐานทัพของราชส�านัก 
ท�าให้ราชส�านักปราบปราม หัวหน้าส�านักถูกทหารราชส�านักสังหาร ชาวบ้านยังเช่ือ
ว่าผู ้น�าจะกลับมาจุติในร่างมนุษย์ การปรากฏกายต่อไปทางราชส�านักไม่สามารถ
ก�าจัดอีกแล้ว ต่อมา ลัทธิด่าวแหล่งห์ (Dao Lanh) เกิดขึ้น กลุ่มนี้เกิดจากอดีตทหาร
ที่เคยต่อต้านฝรั่งเศส ภายหลังเมื่อฝรั่งเศสขึ้นมาปกครองท�าให้ถูกปลดจากกองประจ�า
การปี ค.ศ.1867 อดีตทหารชื่อ เจ่ินวันแถ่งห์ (Tran Van Than) รวบรวมสมาชิก
อดีตทหารเพื่อต่อต้านฝรั่งเศส โดยมีเครือข่ายอยู่ในจังหวัดโชฏก ซึ่งมีสาวกของลัทธิ 
บึ๋วเซินกี่เฮืองอยู่เป็นส่วนใหญ่ กลุ่มลัทธิด่าวแหล่งห์จึงเริ่มสนับสนุนและร่วมงานกับกลุ่ม
นักบวชลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮือง จนสามารถสร้างร่างทรงขึ้นมาด้วยการอ้างหลักความเชื่อลัทธิ
บึ๋วเซินกี่เฮือง ชื่อนัมเที้ยบ (Nam Thiep ช่ือเดิมว่า โง เหล่ย: Ngo Loi) ประกาศตัวเป็น
ผู้น�าการเคลื่อนไหวต่อต้านฝรั่งเศส เนื่องจากนัมเที้ยบมีความรู้ด้านฮวงจุ้ยและร่างทรง 
จนชาวบ้านท้องถิ่นและชาวจีนอพยพศรัทธาเขามาก มีลูกศิษย์มากมายที่มาจากกลุ่ม
ลัทธิต่างๆ มีชื่อเสียงจากการเกิดโรคอหิวาห์ระบาดแถบเมืองโชฏกและเมืองต่างๆ ท่าน
อาจารย์แจกสมุนไพรรักษาโรคอหิวาห์จนหาย และแจกจ่ายเคร่ืองรางของขลังได้รับความ
นับถือจากชาวบ้านอย่างมาก ปี ค.ศ.1878 นัมเที้ยบแต่งตั้งองค์ (Ong) และคา (Kha) 
เป็นผู้น�าเปิดฉากโจมตีฐานทัพฝรั่งเศส 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�าลังก่อการอีกคร้ังปี ค.ศ.1884 
โดยร่วมมือกับทางราชส�านักแต่ถูกฝรั่งเศสปราบปรามจนแตกพ่ายไป แต่นัมเที้ยบหลบ
หนีไปจนกลับมาร่วมมือกับขุนนางในกรุงเว้ด�าเนินการต่อต้านฝร่ังเศส ปี ค.ศ.1890 จาก
การต่อต้านท�าให้ฝรั่งเศสปราบปรามจนต้องหนีไปกบดานในกัมพูชา และเรื่องราวของ
ท่านก็ค่อยเลื่อนหายไปในท่ีสุด
 ขบวนการเก่ินเวืองได้รับแนวคิดจากขงจ้ือ แนวคิดของขบวนการพิทักษ์
จักรพรรดิ น�าโดยจักรพรรดิห่ามงี (Ham Nghi:1872-1947) มีข้าราชการในราชส�านัก
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ท่ีกรุงเว้ ปัญญาชน ประชาชน เป็นแนวร่วมที่ส�าคัญ รวมตัวของ
ขบวนการเกิ่นเวือง (Can Vuong) หรือขบวนการพิทักษ์จักรพรรดิ 
(Rescue the King) พระองค์แม้จะครองราชย์อายุ 12 พรรษา  
มีผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้สถาปนาจักรพรรดิอย่างเป็นทางการ 
มีผู ้ส�าเร็จราชการเหงียนวันเตื่อง (Nguyen Van Tuong) กับ 
ตนทัตเทว้ียต (Ton That Thuyet) มีบทบาทส�าคัญเน้นต่อต้านฝรั่งเศส
หลังจากการเข้ามาปกครองเวียดนามปี ค.ศ.1883 เน้นฟื้นฟูอ�านาจ
การปกครองของจักรพรรดิและอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวเวียดนาม หลัง
จากเดิม จักรพรรดิ ขุนนาง นายทหาร และปัญญาชนเคยมีอ�านาจ
และบทบาทส�าคัญ โดยเน้นการปกครองแบบจารีตจากแนวคิดขงจื้อ 
มีอิทธิพลต่อการแบ่งช้ันในสังคม ผู้ที่ได้รับเกียรติสูงสุดคือผู้คงแแก่
เรียน ชาวนา กรรมกรและพ่อค้าตามล�าดับ แนวคิดการปกครองจาก
ขงจื้อผู้ปกครองที่ไดรับอาณัติสวรรค์มีอ�านาจสูงสุดและมีขุนนางเป็น
ข้ารับใช้จักรพรรดิ ประชาชนเคารพและจงรักภักดีต่อผู้ปกครองและ
ปล่อยให้เร่ืองการลงโทษผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของสวรรค์เบื้องบนที่จะ
ท�าหน้าที่ตัดสิน เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม จักรพรรดิและ
บรรดานักปราชญ์ราชส�านักที่มีบทบาทในสังคม จึงรวบรวมประชาชน
ที่เคารพในตัวจักรพรรดิเพื่อช่วยต่อต้านฝรั่งเศส ในภายหลัง มีลัทธิ

หัวเหาและเกาได๋ ลัทธิแรกเป็นลัทธิอิสระของพวกหัวรุนแรงแต่อิงพุทธศาสนาจัดต้ัง
ขึ้นเมืองปี พ.ศ.2482 ผู้ก่อตั้งลัทธินี้เป็นหนุ่มขี้โรค เป็นหมอผีหรือพระเสียสติ โดยใช้
ค�าสอนง่ายๆ เชื่ออ�านาจศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรคและอิทธิปาฏิหาริย์เข้าถึงชาวนา
และคนยากจน จนสามารถมีกองทัพของตนเองต่อต้านฝรั่งเศส และรัฐบาลโงดินห์
เดียม ภายหลังเมื่อโงดินห์เดียมขึ้นครองอ�านาจจับแม่ทัพของหัวเหาประหารชีวิตปี 
พ.ศ.2507 เคลื่อนไหวอยู่ในเวียดนามตอนใต้โดยเฉพาะโคชินจีนเป็นส่วนมาก ส่วน
ลัทธิเกาได๋เป็นลัทธิกึ่งการเมือง ผสมผสานระหว่าพุทธศาสนา เต๋า ขงจ้ือ และคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกจัดตั้งปี พ.ศ.2462 โดยผู้ก่อต้ังสอนว่า ทุกศาสนามีข้อดี
ข้อเสีย จึงรวบรวมเอาเฉพาะข้อดีของแต่ละศาสนามาสอน ลัทธินี้ถือว่า พระพุทธเจ้า 
ขงจื้อ เล่าจื้อ พระเยซู เป็นกึ่งเทพเจ้า รวมเอาบุคคลต่างๆ เช่น วิคเตอร์ โจนออฟอาร์ค 
ฮิวโก แม้แต่ซุนยัตเซน เป็นต้น มาเป็นนักบุญ เป็นลัทธิส�าคัญที่ก่อให้เกิดชาตินิยม
เวียดนาม มีการจัดต้ังเหมือนพรรคการเมือง มีโป๊ป และคณะนักบวชของตนเอง ต่อ

ตนทัตเทวี้ยต (Ton That 
Thuyet) ขุนนางในราชส�านักมี
บทบาทส�าคัญตั้งแต่รัชสมัยจัก
รพรรตือดึ๊กที่ได้รับต�าแหน่งท่ี
ปรึกษาจักรพรรดิ เม่ือถูกฝรั่ง
เศาปกครองเวียดนามปี ค.ศ.
1883 เขาจึงร่วมก่อตั้งขบวน
การเกิ่นเวืองในระหว่าง ค.ศ.
1885-1893
ที่มา:NGUYEN NGOC DIEP. 
(2000)" THE WAR 1858-1975 
IN VIETNAM. P. 110.
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ต้านฝร่ังเศสและโงดินห์เดียม 
 ในประเทศไทยมีผีบุญองค์ม่ันที่ลุกขึ้นมาต่อ
ต้านอ�านาจรัฐสมัย ร.5 กบฏผู้มีบุญ/ขบถผีบุญ/กบฏ
ผีบ้าผีบุญตามท่ีรัฐสมัยน้ันนิยามให้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 
พ.ศ.2443-2446 หรือยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการ
การเมืองภาคประชาชนที่ส�าคัญของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นยุคอาณานิคมที่ผู ้
ปกครองกดขี่ผู ้ถูกปกครอง และผู้ถูกปกครองต้องการ
เรียกร้องความยุติธรรมข้ึน

จากพุทธจารีตนิยมสมัยอาณานิคมสู่ความเป็น
ภูมิภาคนิยมและนานาชาตินิยม

พุทธศาสนาสมัยอาณานิคมเริ่มมีการติดต่อ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันระดับพุทธภูมิภาคนานาชาติ ยุคน้ี แม้บางพื้นที่จะตกเป็น
อาณานิคมแล้ว ขณะที่บางอาณาจักรโดยเฉพาะดินแดนแผ่นดินใหญ่ เช่น กรุงศรีอยุธยา 
กรุงเทพมหานคร และหลายรัฐ ก�าลังถูกล่าเพื่อการครอบครองเป็นอาณานิคมหรือเป็นรัฐ
ในอารักขาของประเทศตะวันตกอยู่นั้น ประจวบกับมีสถานการณ์ด้านการเมืองในภาวะ
ไม่ปกติ แต่กิจกรรมด้านพุทธศาสนายังคงด�าเนินต่อไปโดยเฉพาะในดินแดนแผ่นดินใหญ่ 
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร เช่น สยาม กับ กัมพูชา สยามกับลาว ยุคต้น
รัตนโกสินทร์ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านพุทธศาสนา ในสยามมีคณะสงฆ์เกิดขึ้นใหม่เรียกว่า  
ธรรมยุติกนิกายซึ่งก�าเนิดขึ้นมาจากเดิมมีนิกายเดียวคือ สงฆ์สยาม/ไทย แต่เมื่อมีการสถาปนา
นิกายใหม่ข้ึน จึงมี 2 นิกาย นิกายเดิมเรียกว่า มหานิกาย ส่วนนิกายปฏิรูปใหม่เรียกว่า  
ธรรมยุติกนิกาย เม่ือพระสงฆ์กัมพูชาเข้ามาศึกษาปริยัติธรรมในอาณาจักรไทย และ
น�าการปกครองคณะสงฆ์ของไทยไปปรับใช้ในบ้านเมืองตน โดยมหานิกายมีสมเด็จ 
พระมหาสุเมธาธิบดีสังฆนายกเป็นสังฆราช ฝ่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ไทย มีสมเด็จพระสุธัมมาธิบดี (ปาน) สังฆนายกเป็นสังฆราช แม้การปกครองคณะสงฆ์
ในกัมพูชาไม่ข้ึนตรงต่อกัน และมีแถลงการณ์ร่วมประกาศจากประมุขทั้ง 2 ฝ่าย หาก
มีศาสนกิจร่วมและหลังพระสงฆ์เหล่านั้นเข้ามาศึกษาในประเทศไทยกลับไปยังประเทศ
ของตนก็จัดตั้งโรงเรียนบาลีแห่งแรกท่ีนครวัด แล้วย้ายมาต้ังเป็นศาลาบาลีชั้นสูงที่กรุง

ศาสนาเกาได๋เป็นศาสนาลูกผสม โดยรวม
หลักของพุทธศาสนา ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า 
และคริสต์เข้าด้วยกัน นั่นคือ ผู้เป็นศาสดา
ของศาสนาต่างๆ คือ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด
องค์เดียวกัน สอดคล้องกับความหมายของ
ค�าว่าเกาด่ายหรือเกาได๋ ที่แปลว่า พระผู้
เป็นเจ้าสูงสุดหรืออ�านาจที่สูงสุด ส่วนหลัก
ค�าสอนที่ส�าคัญนั้น ก็ให้นับถือผู ้ที่ล่วงลับ
ไปแล้ว นับถือบรรพบุรุษ รักความดี และ
ความยุติธรรม
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พนมเปญปี พ.ศ.2457 และภายหลังโรงเรียนดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น พุทธิกวิทยาลัย 

 จากอิทธิพลจากอาณานิคมตะวันตกที่มีต่อประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาในมุมหนึ่งแม้จะมีด้านลบ แต่ในอีกมุม
หน่ึงน�าผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังยุคอาณานิคมเป็นบวกหรือด้านดีท�าให้
พุทธศาสนาจากเดิ่มเป็นแค่ระดับท้องถ่ินนิยมและภูมิภาคนิยมเข้าสู่
ความสนใจในระดับนานาชาติมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การ
เปลี่ยนระบบการศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา วิธี
วิทยา รวมท้ังผู้สอนและผู้เรียน ในเชิงวิทยาการแบบตะวันตก เน้น
การศึกษาเชิงพื้นที่การส�ารวจโบราณสถานโบราณวัตถุ การส�ารวจ
คัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนาน�าไปสู่การศึกษาพุทธศาสนาในรูปแบบ
สมัยใหม่แทนจารีตศึกษาที่เน้นการการจัดการในวัด (monastic 
education) แม้เดิมจะมีการศึกษาในลักษณะเชิงพื้นที่แต่ต่อมาชาว
ตะวันตกศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะมีการจัดตั้งพุทธศาสนาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยในตะวันตก การเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ของ
ชาวตะวันตกยุคต่อมา และการปฏิบัติธรรมท่ีได้รับความนิยมจาก

ชาวตะวันตก ยุคแห่งการบุกเบิกศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ผ่านนักวิชาการช่ือดัง เช่น 
ยอร์เซดย์ ชาวฝรั่งเศสท่ีเน้นการศึกษาเชิงส�ารวจและโบราณคดี 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�ารวจบริเวณที่เชื่อสืบกันมาว่าเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานแต่
โบราณ ค้นพบซากปรักหักพังท้ังหลาย และรายงานส่ิงที่ค้นพบ และระหว่างปี พ.ศ.
2450-2454/ค.ศ.1907-1911 คณะนักโบราณคดีชาวฮอลันดาเริ่มบูรณะปูชนียวัตถุ
เหล่าน้ัน (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552:59) การบวชเป็นพระภิกษุของ
ชาวตะวันตกเร่ิมแรกในประเทศพม่าและไทยขยายผลไปจนท�าให้มีการเข้ามาบวชเพิ่ม
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

พระโลกนาถ (Lokanatha 
(1897-May 25,1966) ช่ือ
เดิมซัลวาโตเล ซิโอฟฟี ชาว
อิตาเลียน ผ่านมายังประเทศไทย
ราวปี พ.ศ.2475-2476 รับ
ศิษย์ชาวไทยที่ปฏิญาณตน
เป็นมังสวิรัติ ปัญญาชน 104 
คน ท่านจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา
ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษร
ศาสตร์ไม่เพียงแต่สอนศาสนา
ตามหลักศาสนา
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ศึกษา แสดงธรรมเทศนา และเมื่อพระโลกนาถจาริกมายังประเทศไทย เกิดเป็นโครงการ
ขึ้น ดังกล่าว เรียกกันว่า Lion-hearted Bhikkhus and Samaneras (โครงการพระ
ภิกษุสามเณรหัวใจสิงห์) คณะบุคคล และคณะพระสงฆ์สามเณรกว่า 200 รูป เดินทาง
สู่เส้นทางจาริกพร้อมกันเพ่ือเดินทางไปประเทศอินเดีย ท่านมรณภาพที่ประเทศพม่า
เม่ืออายุ 85 ปี พระภิกษุชาวตะวันตกมาบวชและเรียนพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ ส่งผล
ต่อมา คือพระภิกษุชื่อดังท่ีเป็นชาวตะวันตกปี พ.ศ.2499 พระชาวแคนาดารูปหนึ่งชื่อ  
อานันทโพธิ ส�าเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ มาฝึกวิปัสสนาอยู่ 2 ปี จาก
น้ันเดินทางไปอังกฤษเปิดสอนวิปัสสนาขึ้นที่ลอนดอน 

 โดยสรุป ยุคนี้ ฝ่ายบ้านเมืองและพุทธศาสนาได้รับการท้าทายจากการล่า
อาณานิคมและอิทธิพลกระแสตะวันตกภิวัตน์ (อัสดงคตาภิวัตน์-westernization) 
ท�าให้พุทธศาสนาสูญเสียการอุปถัมภ์จากภาครัฐโดยตรง และได้รับผลกระทบหลาย
อย่างที่เคยได้รับจากรัฐจารีตเดิม เช่น การให้การอุปถัมภ์จากภาครัฐแต่เดิมเคยมีผู้น�า
ผู้ปกครองช่วยเหลือและแต่งตั้งสถาปนาประมุขสงฆ์ กลับต้องปฏิบัติตามอ�านาจใหม่
ของเจ้าอาณานิคม มีทางด้านบวกและลบ ความทันสมัยกลับเข้ามาแทนที่ระบบจารีต
ในหลายอย่าง เช่น ระบบการศึกษาแนวใหม่จากตะวันตกที่เน้นวิทยาศาสตร์มาแทนที่
ต่อมา กลายเป็นกระแสหลัก มีการพัฒนาด้านการศึกษา จัดระบบคณะสงฆ์แบบใหม่ท่ี
รวมศูนย์อ�านาจแบบระบบราชการ มีการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาศึกษา และการจัดการ
ศึกษาโดยเจ้าอาณานิคม มีการศึกษาภาษาตะวันตก ศาสตร์สมัยใหม่มากขึ้น นอกจาก
นี้ มีการขัดแย้งกันด้านวัฒนธรรม ศาสนาและสังคม ในประเด็นจารีตนิยมกับความสมัย
ใหม่นิยม/ตะวันตกนิยมน�าไปสู่ความขัดแย้งด้านอื่นๆ จนก่อให้เกิดการปะทะกันเสมอๆ
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บทที่ 9 พุทธศำสนำยุคเอกรำช-รัฐชำติ

 ยุคนี้ แม้ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ได้รับกระแสตะวันตกกลุ่มใหม่ แทนที่อ�านาจ
กลุ่มเดิม ประเทศตะวันตกท่ีเคยเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมล้วนมาจากยุโรปและหมด
อ�านาจไป แต่อ�านาจโลกใหม่เข้ามาแทนที่อยู่เบื้องหลังระหว่างประเทศคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โลกเสรี (americanization) กับประเทศสหภาพโซเวียต-จีน โลก
คอมมิวนิสต์ (communization) เข้ามามีบทบาทหลัก/เป็นตัวแสดงหลักอยู่เบื้องหลัง 
เข้ามาก�ากับควบคุมดูแล บางครั้งก็เข้ามาเล่นเอง เกิดปัญหาความคิด อุดมการณ์ด้าน
การเมืองแตกแยกตลอดระยะเวลาราว 30 ปี (ระหว่าง 2490-2518) ก่อเกิดผลตาม
มาจากยุคอาณานิคม คือ ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช และปัญหาภัย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การได้รับเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็น
ยุครอยต่อของการก�าเนิดรัฐสมัยใหม่/รัฐชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจเรียก
ได้ว่า ยุคสงครามเย็น/ยุคหลังอาณานิคม (Post-colonial time) การได้รับเอกราช
ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ท่ัวท้ังเอเชียอาคเนย์ ซ่ึงเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศ 
ตะวันตก อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส และอเมริกาในฟิลิปปินส์ ยกเว้นประเทศไทย/
สยามที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ซึ่งก่อนหน้านี้ในภูมิภาคนี้มีสเปนและโปรตุเกสครอง
อยู่ ภายใต้ยุคอาณานิคม ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นี้
มีการพัฒนาด้านวัตถุอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาโครงการต่างๆ รางรถไฟ ถนน การ
คมนาคมต่างๆ ทางทางบก ทางน�้า ทางอากาศและระบบชลประทาน การขยาย
ผลิตผลของสินค้าท้องถ่ินส�าหรับส่งออก เศรษฐกิจแบบตะวันตกที่เน้นทุนเร่ิมเข้ามา
มีบทบาทและแทนที่เศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองยังชีพของชาวอาเซียนแบบดั้งเดิม 
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ประชากรพ้ืนเมืองมีแนวโน้มที่จะแข่งขันการหาเงินแบบใหม่กับกลุ ่มผู ้อพยพจาก
อินเดียและจีน นอกจากน้ัน ยังมีอิทธิพลจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท่ีเคยร้อนระอุพอ
เข้าสู่ยุคสงครามเย็นเป็นความเย็นร้อนข้างใน ลักษณะของยุคนี้คือ การได้รับเอกราช
น�าไปสู่การก่อร้างสร้างชาติบนความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายของกลุ่มต่างๆ ภายใน
แต่ละประเทศในเอเชียอาคเนย์เอง มีการก�าหนดกฎระเบียบกติกาของประเทศขึ้น
ใหม่จนน�าไปสู่ความขัดแย้งภายในกลายเป็นความขัดแย้งใหม่กับประชาชนภายใน
ประเทศและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจตกต�่า 
อิทธิพลจากยุคสงครามเย็น ยุคนี้เป็นยุคแห่งความสับสนไร้ทิศทางเหมือนการตั้งไข่ให้
มั่นคง ท�าให้พุทธศาสนา (ศาสนสถาน ศาสนบุคคล) ได้รับผลกระทบท้ังในส่วนของ
รัฐและประชาชนไปด้วย
 ยุคเอกราช-รัฐชาตินี้ชี้ให้เห็นถึงช่วงหรือระยะสงครามโลกครั้งท่ี 2 เอกราชท่ัว
หน้าน�าไปสู่การประกาศเอกราชและการก่อต้ังรัฐชาติแบบสมัยใหม่ท่ีน�าระบบตะวันตก 
มาใช้ท้ังระบบการการเมือง การปกครอง กฎหมาย ระบบการบริหารและระบบรัฐสภา
ตัวแทนจากประชาชน และกลุ่มสมาชิกพรรค ระบบการศึกษาสมัยใหม่ ระบบการ
สื่อสารสมัยใหม่ การสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยกลุ่ม
ท่ีสนับสนุนแนวคิดต่างๆ แบ่งเป็นขั้วใหญ่ 2 ฝ่ายคือเสรีนิยมสนับสนุนจากโลกตะวัน
ตกน�าโดยสหรัฐอเมริกา และสังคมนิยมน�าโดยสหภาพโซเวียดและจีน จนน�าไปสู่ความ
ขัดแย้งแก่งแย่งอ�านาจทางการเมืองภายในประเทศเพื่อต่างช่วงชิงควบคุมอ�านาจรัฐ 
เกิดเป็นสงครามกลางเมืองและสงครามแย่งชิงมวลชน จนน�าไปสู่การเปล่ียนถ่าย
อ�านาจทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง พุทธศาสนายุคนี้จึงได้รับผลกระทบจากอ�านาจของ
ฝ่ายบ้านเมืองอย่างต่อเน่ือง และมีการเริ่มประชุมระดับนานาชาติมากขึ้น จนกลาย
เป็นยุคสมัยที่พุทธศาสนามีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้นและมี
การแลกเปล่ียนพุทธศาสนาจากประเทศหนึ่งสู ่ประเทศหนึ่งในลักษณะสัมพันธภาพ
ทางการทูตและการน�าพุทธศาสนาไปสู่โลกตะวันตก 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 แม้ประเทศทั้งหลายจะได้รับเอกราช แต่ปัญหา
ใหม่ก�าลังจะเกิดขึ้น ประเทศที่ก�าลังเกิดใหม่เป็นรัฐชาติล้วนได้รับภัยจากภายนอก 
เหตุจากภัยคุกคามอันเกิดจากอุดมการณ์การเมืองท้ัง 2 ค่าย ข้ัวมหาอ�านาจโลกที่
แบ่งแยกแตกออกเป็นข้ัวความคิด วิถีชีวิตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
ออกเป็น 2 ฝ่ายหลัก คือ 1) ทุนนิยมผนวกกับเสรีนิยมประชาธิปไตย 2) สังคมนิยม/
คอมมูนิสต์ ฝ่ายข้ัวอ�านาจแรกเป็น "ฝ่ายขวา" น�าโดยสหรัฐอเมริกา และชาติยุโรป
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ตะวันตก ส่วนฝ่ายหลังเป็นขั้วอ�านาจ "ฝ่ายซ้าย" น�าโดยสหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โลกที่แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายทวีความรุนแรงและ
กินวงกว้างมากยิ่งขึ้นจนส่งผลกระทบไปทั่วโลก กระทั่งประเทศในดินเอเชียอาคเนย์
ที่ก�าลังได้รับเอกราชก่อตั้งเป็นรัฐชาติใหม่ก็ยากที่จะเล่ียงได้ ต่างก็ประสบกับความ
ไม่แน่ใจหวั่นไหวในความมั่นคงปลอดภัย เพราะขบวนการอุดมการณ์ทางการเมือง
ของสองกลุ่มค่ายมหาอ�านาจจัดกลุ่มรวมพวกเผชิญหน้ากันชัดเจน แม้โลกจะพึ่งผ่าน
ความพินาศอันเกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มาเพียงไม่นาน รวมทั้งการได้รับเอกราช
ไม่นานจากสงครามแบบที่เคยร้อนระอุจากการสู้รบโดยใช้ยุทโธปกรณ์โลกกลับมาตก
อยู่ในสงครามรูปแบบใหม่เป็นสงครามของอุดมการณ์และการแบ่งกลุ่มข้ัวมหาอ�านาจ 
สงครามชนิดใหม่น้ีเรียกว่า "สงครามเย็น" 

 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะน้ัน ประเทศต่างๆ ทั้งบนภาคพื้นทวีปหรือ 
แผ่นดินใหญ่และในหมู่เกาะ-แถบมหาสมุทรพยายามหาทางเลือกท่ีมั่นคงทางการเมือง
เพื่อจะมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าพ้นจากสภาพที่เรียกกันว่า "ด้อย
พัฒนา" องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asia Treaty Organization) เรียกช่ือย่อว่า "SEATO" ถือก�าเนิดขึ้นจากการรวมตัว
ของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และ
ราชอาณาจักรไทย ด้วยความหว่ันเกรงภัยคุกคามจากประเทศที่พยายามเผยแผ่ลัทธิ
ทางการเมืองแบบสังคมนิยม/คอมมิวนิสต์ น�าโดยจีน และสหภาพโซเวียต รวมทั้งกลุ่ม
ขบวนการทางการเมืองในประเทศที่ได้รับอิทธิพลและการสนับสนุนจากมหาอ�านาจ
ฝ่ายซ้าย ซีโต ภาษาไทยใช้ตัวย่อ "ส.ป.อ." (SEATO) ก่อต้ังปี 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 + Philip-
pines + 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�าให้ Maphilindo ไม่ประสบผลส�าเร็จ ความ
พยายามของเหล่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะร่วมกันสร้างประชาคมเพื่อ
ความสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรือง จึงต้องล้มเหลวอีกครั้ง
 ภัยจากภายนอกภูมิภาคก�าลังคุกคามเช่นเดียวกับความแตกแยกระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน แม้ก่อตั้งมาเพ่ือเป็นมิตรกันแต่ก็หาข้อยุติไม่ได้ ในขณะ
นั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาและก�าลังพัฒนา จึง
ต้องการพัฒนาไปข้างหน้าไปให้พ้นความล�าบากยากจนและความเหลื่อมล�้า ท่ามกลาง
ความไม่มั่นคงทางการเมืองและขอบเขตพรมแดนที่ขัดแย้งแย่งพื้นท่ีกัน

สารพันปัญหาจากเจ้าอาณานิคม: แม้อาณานิคมจะเข้ามาดินแดนแถบนี้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาของชาว
ยุโรปตามมาด้วยการยึดครองเอาเป็นเมืองขึ้น ด้วยนโยบายการแสวงหาอาณานิคม
ท่ีมุ่งประโยชน์ประเทศเมืองตนเองเป็นหลักส�าคัญ การแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมาก โดยยึดอ�านาจการปกครองให้ยาวนาน และเน้นขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง
ที่เป็นเจ้าอาณานิคมเท่านั้น ไม่ยอมให้ชาวพื้นเมืองมีส่วนร่วมการบริหารส่งผลให้มี
การต่อต้านขึ้นตามล�าดับ แม้ชาวตะวันตกจะน�าความเจริญด้านวิทยาการสมัยใหม่
มาสู่อาณานิคมท�าให้ชาวพื้นเมืองมีโอกาสเดินทางไปยุโรป ศึกษาพบเห็นความเจริญ
ก้าวหน้า ตลอดจนความคิดด้านเสรีนิยม จากนั้นน�าประสบการณ์ที่ตนได้รับกลับมา
เผยแผ่ในประเทศตนเองส่งผลให้การแนวคิดชาตินิม และแนวคิดการปกครองตนเอง 
ยิ่งกระตุ้นส�านึกให้ได้รับสิทธิเสรีภาพจากอาณานิคมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีปัจจัยหลักนอก
อาเซียน ประกอบด้วย การลุกฮือขึ้นในเอเชียตะวันออกไกล การเข้ามามีบทบาทของ
ญี่ปุ่นหลังจากการปลีกตัวเองจากโลกภายนอกเป็นเวลากว่า 200 ปี และการลุกขึ้น
เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาอ�านาจของโลกประมาณ 30 ปี ก่อนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 
20 และการพังทลายของราชวงศ์แมนจูในประเทศจีนจนกระทั่งก่อให้เกิดการปฏิวัติ
ปี ค.ศ.1911 และการสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นแทนการปกครองแบบจารีตเดิม 

 แม้เหตุการณ์ส�าคัญท้ัง 2 จะยังไม่ได้มีผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ต่อเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ญี่ปุ ่นก็มีชัยชนะเหนือจีนปี พ.ศ.2437/ค.ศ.1894 และเหนือ
รัสเซียปี พ.ศ.2447-48/ค.ศ.1904-05 มุ่งความสนใจที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (ดิน
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แดนแมนจูเรีย) มากกว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีนยังคงสนใจแต่กิจการ
ภายในมากกว่าจะสนใจภัยจากภายนอกที่ก�าลังเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์การลุกฮือส่ง
ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในตะวันออกเฉียงใต้ ความสับสนวุ่นวาย
ในประเทศจีนในหลายปีก่อนและหลังปฏิวัติท�าให้เกิดกระแสการโยกย้ายอพยพไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง คอมมิวนิสต์ในประเทศจีนพัฒนาและประสบผลส�าเร็จ
ก่อให้เกิดการแพร่ลายแนวคิดแบบเดียวกันนี้ในภูมิภาค และการเอาชนะประเทศ
ญ่ีปุ่นต่อรัสเซียช่วยให้เกิดชาตินิยมในประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม และประเทศ
อาเซียนก็สามารถแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศตะวันตก ในฟิลิปปินส์ ปัญหาจากเจ้า
อาณานิคมสเปน คือ การปกครองที่กดข่ีขูดรีดของสเปน ท�าให้ชาวพ้ืนเมืองเกิดความ
แค้นเคือง น�าไปสู่การปฏิวัติของเสรีนิยมในสเปน ปี ค.ศ.1868 ท�าให้พวกเสรีนิยม
เดินทางมาเผยแผ่ลัทธิดังกล่าวในปิลิปปินส์ ชาวพ้ืนเมืองเกิดการต่ืนตัวในการปฏิรูป
การปกครองประเทศตนใหม่ ขณะท่ีปัญหาคล้ายกันในอินโดนีเซีย ฮอลันดาเป็นเจ้า
อาณานิคมสร้างความไม่พอใจต่อชาวพื้นเมืองจากระบบการปกครองที่มุ ่งแสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง การลดอ�านาจผู้ปกครองท้องถิ่นน�าไปสู่ขบวนการเรียกร้อง
ขึ้น มีการเรียกร้องการปฏิรูปสังคมของอินโดนีเซีย เพื่อยกระดับการครองชีพของ
ประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงน�าไปสู่ความเป็นชาตินิยมขึ้นกลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างผู้น�าชาวอินโดนีเซียกับรัฐบาลของฮอลันดาในอินโดนีเซีย เศรษฐกิจตกหนัก 
และชาวจีนเข้าไปมีบทบาทระหว่างชาวอินโดนีเซียพื้นเมืองกับพวกฮอลันดา ธุรกิจ
ตกอยู่ในมือคนจีน และชาวพื้นถ่ินร่วมกันต่อต้านชาวจีนอีกคร้ังหนึ่งยิ่งเพ่ิมทวีความ
เป็นชาตินิยม และปัญหาในมลายู แม้อังกฤษปกครองให้เสรีภาพกว่าที่อื่นๆ ปัญหา
จึงอาจแม้มีไม่มาก แต่ก็เป็นปัญหาจากการกลัวต่อการเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ 
ของชาวจีนและอินเดีย แทนการกลัวเจ้าอาณานิคม กับ ในพม่า เมื่ออังกฤษเข้าปก
ครองก็เริ่มมีท่าทีต่อต้าน ด้วยอังกฤษยุบสถาบันกษัตริย์พม่าที่มีมาอย่างยาวนาน 
และให้พม่าเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของอินเดีย มีการให้คนอินเดียเข้ามาอยู่ในพม่ามี
สิทธิเหมือนชาวพม่ากลายเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหญ่ในพม่า และเป็นนายทุนเงินกู้
ที่คิดดอกเบ้ียอัตราสูง และมีการน�าเข้าแรงงานอินเดียสู่พม่า ท�าให้เกิดการแย่งงาน
ท้ังเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งให้สิทธิคนกลุ่มน้อยปกครองตนเอง และ
การน�าระบบการปกครองแบบตะวันตกมาใช้ส่งผลกระทบต่อโครงกสร้างทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ จนน�าไปสู่การลุกฮือต่อต้านอังกฤษ 

ในอินโดจีนโดยเฉพาะในเวียดนาม การปกครองของฝรั่งเศสที่ขาดความเป็น
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ธรรมกดขี่ทารุณ ท�าลายโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองของ
เวียดนามพร้อมทั้งท�าลายศักด์ิศรีเกียรติภูมิของชาวเวียดนาม ประชาชนชาวเวียดนาม
ต้องประสบกับความอดอยากหิวโหย เกิดความคับแค้นต่อฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ช่องว่าง

ระหว่างคนยากจนกับคนรวยอัตราขยายออกไปกว้าง เกิดชนชั้น
กลางชาวเวียดนาม แม้มีการศึกษาและฐานทางเศรษฐกิจดี แต่
ฝรั่งเศสในฐานะผู้ปกครองไม่อนุญาตให้รับราชการตามความ
รู้ความสามารถ หากรับราชการก็รับเงินค่าจ้างที่ต�่ากว่า ชาว
เวียดนามถูกกีดกันทุกด้าน น�าไปสู่ขบวนการชาตินิยมที่รวม
ตัวกันต่อต้านรัฐบาลอาณานิคมของฝร่ังเศส 

 การเรียกร้องเอกราชโดยนักชาตินิยม: เมื่อการปกครอง
ปราศจากความเป็นธรรม เท่าเทียมหรือเลือกปฏิบัติย่อมท�าให้
ผู้ถูกปกครองไม่พอใจ มีการเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคม
ทุกแห่งหน เริ่มตั้งแต่ การเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของดิน
แดนคาบสมุทรและหมู่เกาะ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
 ในดินแดนหมู่เกาะและคาบสมุทร บริษัท Dutch East 
Indies แม้ภายหลังรัฐบาลจะเข้ามาควบคุมก็ต้องเผชิญกับ

ชาตินิยมอิสลามและคอมมิวนิสต์ การจลาจลของคอมมิวนิสต์ในสุมาตราและชวาปี 
ค.ศ.1926 เริ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและจางลงเร็ว ผู้น�าชาตินิยมอินโดเนียเซียจากปี ค.ศ.
1927 น�าโดย อาเม็ด สุการ์โน (Ahmed Sukarno) และ โมหัมมัด ฮัตตา (Moham-
med Hatta) สร้างความสับสนเป็นอย่างมาก จนกระทั่งพวกผู้น�าทั้งสองและผู้น�า
คนอ่ืนๆ ต้องเข้าคุก/ต้องถูกขับออกนอกประเทศลี้ภัยจนกระท่ังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ในมาลายา (Malaya) การก่อกวนของพวกชาตินิยมมีขึ้นในหมู่มาลายาอังกฤษซึ่งมี
ประชากรผสมจากหลายเชื้อชาติ และรัฐบาลท้องถ่ินมักจะไม่ให้มีการปกครองตนเอง 
จากเงื่อนไขท่ีตกลงการยังไม่ได้ ในสิงคโปร์ตะวันออกไกลก่อให้เกิดฐานทัพเรืออังกฤษ 
ในฟิลิปปินส์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์เพ่ือเรียกร้องเอกราชจากอเมริกาปี ค.ศ.1935 
จากนั้นมีการให้สิทธิ์ในการปกครองตนเองภายในเป็น Philippine Commonwealth 
ประธานาธิปดีคนแรกของคอมมอลเวล คือ ท่าน Manuel Quezon เป็นผู้น�าแห่ง
ชาติคนฟิลิปปินส์เรียกร้องอิสรภาพจนส�าเร็จภายใน 10 ปี
 กลุ่มชาตินิยมในอินโดนีเซียท่ีต่อต้านฮอลันดา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มชาตินิยมอิสลาม-กลุ่มนี้ใช้ศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือรวมตัวต่อต้าน

"ในประเทศอินโดนีเซียเสรีการต่อสู้
จะยังด�าเนินต่อไป เพียงแต่จะแปลก
ไปในฐานะที่เราเป็นประชาชนท่ีร่วม
กันต่อสู้เพื่อให้บรรลุหลักการที่อยู่
ใน ‘ปัญจสีลา’"
ซูการ์โน ประธานาธิบดีคนแรกของ
อินโดนีเซีย ในสุนทรพจน์ "ก�าเนิดของ
ปัญจสีลา" 1 มิถุนายน 2489/1946 
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นายทุนต่างที่เข้ามามีผลประโยชน์ แต่ขบวนการนี้อยู่ไม่นานเนื่องจากขาดระเบียบ
วินัยท่ีดีท�าให้ล้มเลวในการต่อรองกับรัฐบาลฮอลันดา 
 กลุ่มชาตินิยมคอมมิวนิสต์-กลุ่มนี้รับอุดมการณ์สังคมนิยม
จากกลุ่มสังคมนิยมฮอลันดา และสามารถต้ังพรรคคอมมิวนิสต์ มี
การรวมกลุ่มกรรมกรชาวพื้นเมือง แม้ก่อกบฏต้านรัฐบาลขณะนั้น
แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จอีก ท้ังยังขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
 กลุ่มชาตินิยมสายกลาง-กลุ่มนี้น�าโดย ซูการ์โน มีวัตถุประสงค์ 
คือ ใช้ทางสายกลางต่อสู ้เพื่อเอกราชของอินโดนีเซีย ยึดมั่นใน
ศาสนา ใช้การโฆษณาชวนเช่ือ และจัดกลุ่มเป็นกลุ่มต่างๆ แบบ
มาร์กซิสต์ เน้นเป้าหมาย เอกราชสมบูณ์ของชาวอินโดนีเซีย รวม
ชาวอินโดนีเซียทุกศาสนาทุกเช้ือชาติ แม้จะได้รับความยุ่งยาก แต่
ภายหลังกลุ่มนี้ก็ได้รับการฟื้นฟูข้ึนใหม่ในระยะสงครามโลกคร้ังที่ 
2 (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547: 96)

 ภายใต้อาณานิคมของสเปน: ในฟิลิปปินส์ แบ่งการเรียก
ร้องเอกราชเป็น 2 ระยะ คือ ภายใต้อาณานิคมของสเปน (ค.ศ.
1521-1946) และภายใต้อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1988-
1946) 

 ระยะแรกภายใต้อาณานิคมของสเปนเกิดการก่อกบฏต่อ
ต้านสเปนในท้องถ่ินยังไม่มีการรวมตัว ด้วยเหตุผลหลายประการ 
ต้องการสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเอง ไม่ต้องการอยู่ภายใต้สเปน เพราะสเปน
ปกครองคนพ้ืนถิ่นท่ีกดขี่ ข่มเหง ขาดความยุติธรรมของสเปนที่ใช้วิธีปล้นสะดม ขูดรีด 
กอบโกยผลประโยชน์จากชาวพื้นเมืองอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการเอารัด
เอาเปรียบของบาทหลวง ต่อชาวพื้นเมือง ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีท่ีดินมากและร�่ารวย 
ส่วนชาวพื้นเมืองไม่มีที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าจากพวกบาทหลวงโดยเสียค่าเช่า
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่องค์การศาสนาหลายอย่าง ท�าให้ชาวพื้นเมืองไม่พอใจ  
ขัดแย้งกับพวกบาทหลวงอย่างรุนแรงตลอดมา ทั้งชาวสเปนไม่ได้ให้เสรีภาพทาง 
ศาสนาแก่ชาวพื้นเมืองบังคับให้นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกแบบสเปนเท่านั้น  
 ระยะที่สอง เป็นระยะการโฆษณาหาเสียงสนับสนุนเพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุง
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ จากเจ้าอาณานิคมปี ค.ศ.1877-1892 เน้นเรียกร้องการ
ปฏิรูปการปกครองของสเปนอย่างเป็นรูปธรรมจากกรีกบฏคาวิเต้ปี ค.ศ.1872 เนื่อง

ดร.โฮเซ่ ริซาล (Dr. Jose 
Rijzal: 1861-1896) นักเขียน 
และวีรบุรุษคนส�าคัญของ
ฟิลิปปินส์  มีบทบาทส�าคัญใน
การต่อสู้ เพื่อเรียกร้องเอกราช
จากสเปน จนถูกจับและถูก
ตัดสินประหารชีวิต การเสีย
ชีวิตของโฮเซ รีซัล กลายเป็น
แรงผลักดันให้ชาวฟิลิปปินส์ลุก
ขึ้นสู ้และสามารถขับไล่สเปน
ออกไปได้ส�าเร็จ
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มาจากการทหารฟิลิปปินส์และคนงานประจ�าคลังสรรพาวุธ
ถูกสั่งยกเลิกให้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ประจวบกับ
บาทหลวงชาวพ้ืนเมืองขัดแย้งทางศาสนจักรกับสเปนมา
ก่อน น�าไปสู่การถูกประหารชีวิตและบาทหลวง 3 รูปถูก
ทรมานและประหารชีวิต จนท�าให้ชาวฟิลิปปินส์รวมตัวกัน
ต่อต้านสเปนมากย่ิงข้ึน พร้อมด้วยปัญญาชนคนชั้นกลาง 
แม้จะได้รับการศึกษาจากสปน แต่ก็คิดว่า สเปนเป็นศัตรู
ของชาวฟิลิปปินส์มีการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้น
ปี ค.ศ.1882 พร้อมจัดตั้งสมาคมชาวฟิลิปปินส์ (Curculio 

Hispano Filipino) เพื่อเผยแผ่สภาพที่แท้จริงของฟิลิปปินส์ในประเทศสเปน การกดขี่
ข่มเหง เรียกร้องความเสมอภาคและเสรีภาพด้านต่างๆ ของชาวฟิลิปปินส์ ดร.โฮเซ่ 
ริซาล (Dr. Jose Rijzal: 1861-1896) บิดาแห่งการปฏิวัติคนส�าคัญก่อต้ังขบวนการ
ชาตินิยมขึ้นในปี ค.ศ.1883 นอกจากนี้ ท่านยังออกหนังสือพิมพ์เรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปที่ดิน และเร่งเร้าให้ประชานเข้าร่วมต่อต้าน 
 ระยะท่ีสาม เป็นระยะของการปฏิวัติ ค.ศ.1892-1896 น�าโดยนายอังเดรส 
โบนิฟาซิโอ (Andres Bonifacio) รวบรวมกลุ่มกาติปูนัน (Katipunan) หรือสมาคม
บุตรของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ เรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์ เรียกร้องให้
ชาวพ้ืนเมืองจับอาวุธลุกฮือขึ้นขับไล่สเปน และให้เกลียดชังในเรื่องผิว ชาวนาจ�านวน
มากหันมาร่วมมือกับขบวนการกาติปูนัน แม้ริซาลจะไม่เห็นด้วย แต่เมื่อปฏิวัติเริ่มขึ้น  
ริซาลที่อยู่ในสเปนขอเดินทางไปคิวบา แต่สเปนจับตัวริซาลในข้อหาก่อการปฏิวัติ และ
ตัดสินประหารชีวิตเดือนธันวาคม ค.ศ.1896 การเสียชีวิตของเขาน�าไปสู่การขยาย
วงกว้างของการปฏิวัติ จากความร่วมมือของปัญญาชนและพวกกาติปูนัน ภายหลัง
แตกแยกกันเองขบวนการปฏิวัติเริ่มเบาลงปี ค.ศ.1898 ชาวฟิลิปปินส์ในเกาะลูซอน 
ภายใต้การน�าของนายพล ฟรานซิสโก มากาบูโลส (Franisco Makabulos) ลุกฮือ
ต่อต้านสเปน ในระยะที่สเปนก�าลังท�าสงครามกับอเมริกาในการปราบกบฏที่คิวบา 
แต่ในที่สุด พวกปฏิวัติต้องอ่อนก�าลังลง หลังจากสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองฟิลิปปินส์
ต่อจากสเปนปี ค.ศ.1899 (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:94-95) ภายใต้อาณานิคม
ของอเมริกา แม้จะมีระยะสั้นแต่ก็มีอิทธิพลด้านภาษา และโครงสร้างการปกครองบ้าน
เมืองสมัยใหม่ เมื่อได้รับเอกราชท�าให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นรัฐชาติใหม่แบบสาธารณรัฐ 
 ในดินแดนแผ่นดินใหญ่ ในพม่ามีขบวนการชาตินิยมของพม่าจัดตั้งโดยกลุ่ม

กลุ่ม สหาย 30 การตั้งรัฐบาลพม่าใน 
ยุคอองซาน มีการน�าพระสงฆ์เข้าร่วม

ในคณะก่อการด้วย
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นักศึกษาและปัญญาชนของพม่าท่ีได้รับการศึกษาแบบตะวันตก อัน
เกิดจากแรงบันดาลใจจากการต่อสู่เอกราชของมหาตมะ คานธีใน
อินเดีย ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าในพม่า ชาวนาเดือดร้อนเป็นหนี้สิน 
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1920-1930 ในมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 
ชาวพม่าหลายคนไม่พอใจการปกครองของเจ้าอาณานิคม ร่วมกัน
บริจาคเงินจัดต้ังสโมสรนักศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเพื่อเป็น
ศูนย์กลางด�าเนินงานเกิดเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชาตินิยมโดบามา 
(Dobama) และ 2) กลุ่มชาตินิยมสันนิบาตเยาวชนพม่า (All Burma 
Youth League) ต่อมาเกิดเป็นกลุ่มท่ี 3 กลุ่มชาตินิยมสมาคมเรา
ชาวพม่า (We Burmese Association) หรือ พรรคตะขิ่น (ตะขิ่น 
หมายถึง นาย:Master) ผู้น�าของสมาคม คือ อูนุและอูองซาน รับ
อิทธิพลของแนวคิดลัทธิไตรราษฏร์ของ ดร.ซุน ยัดเซน อุดมการณ์
ของลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์รวมทั้งพุทธศาสนา แต่จุดมุ่งหมายคือ
ต่อต้านอังกฤษกู้เอกราชพม่าปี ค.ศ.1939 อูอองซานเปล่ียนช่ือใหม ่
สมาคมเราชาวพม่าเป็นสมาคมชาวพม่ารักชาติ (Doboma Asi-
Ayon) พร้อมท้ังเปล่ียนจุดมุ่งหมายของสมาคม 3 อย่างคือ 1) ต่อ
ต้านลัทธิจักรวรรดินยมอังกฤษ 2) ต่อสู้เพื่อเอกราชของพม่าทุกวิถีทาง 3) ปฏิรูป
ประเทศพม่า โดยอาศัยแนวทางของลัทธิสังคมนิยมหลังจากพม่าได้เอกราช สมาคม
ชาวพม่ารักชาติก่อตั้งขึ้นแบบพรรคการเมือง มีตะข่ินบาเซียนเป็นหัวหน้า และอูออง
ซานเป็นเลขาธิการซึ่งการวมตัวของชาวพม่านั่นเป็นผลดีหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 
2 ในประเทศพม่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับชาตินิยมเริ่มแรกมาจากพระสงฆ์เป็นหลัก และ
จากนักศึกษาท่ีมีการศึกษาจากอังกฤษ แม้อังกฤษจะยอมตกลงท่ีจะมอบอ�านาจที่ละ
น้อยให้แก่พม่า และปี ค.ศ.1937 การบริหารงานพม่าแยกขาดจากอินเดีย มาตรการ
ที่ปกครองตนเองมีให้แก่พม่า แต่ก่อนท่ีจะเร่ิมสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีนักชาตินิยมเรียก
ร้องอิสรภาพแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ 
 ในกลุ่มประเทศอินโดจีน เวียดนาม มีหลายกลุ่มที่เรียกร้องเอกราช คือ 
 กลุ่มชาตินิยมปัญญาชน ฝักใฝ่ฝ่ายคอมมิวนิสต์-กลุ่มนี้ี่ไม่พอใจต่อการปกครอง
กดขี่ของฝร่ังเศส จึงไปพึ่งอาศัยระบบคอมมิวนิสต์และเห็นว่าระบอบนี้จะแก้ไขปัญหา
ของเวียดนาม 
 กลุ่มชาตินิยม-กลุ่มนี้ี่อาศัยเครื่องมือทางศาสนา รวมตัวกันต่อต้านการปกครอง

นายพลออง ซาน (Aung San)/
อู อองซาน (U Aung San) 
(2458- 2490) เป็นนักปฏิวัติ 
นายพล และนักการเมือง
ของประเทศพม่า ได้รับการ
ยกย่องเป็นบิดาแห่งประเทศ
พม่าสมัยปัจจุบัน และถือว่า
เป็นวีรบุรุษเพื่ออิสรภาพของ
ประเทศพม่า 
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ของฝร่ังเศสและฟื้นฟูระบบกษัตริย์ของเวียดนาม เช่น องค์การ 
เกาได๋และหว่าเหารวมทั้งกลุ่มพุทธต่างๆ 
 กลุ่มชาตินิยมสายกลางที่ไม่นิยมคอมมิวนิสต์-กลุ่มนี้มีสมาชิก
จ�านวนมากก่อการจลาจลต่อต้านเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส จนถูกปราบ
อย่างหนัก ท�าให้ต้องไปเข้าร่วมกลุ่มคอมมิวนิสต์ โดยมีโฮจิมนห์
เป็นผู้น�าขบวนการชาตินิยม (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:102) 
 กลุ่มชาตินิยมในเขมร ประกอบด้วย
 กลุ่มชาตินิยมเขมรต�่า (ขแมร์กรอม) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยใน
เวียดนาม มีซันง๊อกทันห์ (Son Ngoc Thanh) และแปต เชือน เป็น
ชาตินิยมรุ่นแรกๆ ออกหนังสือพิมพ์ภาษาเขมรฉบับแรกชื่อ "นคร
วัด" กังวลเกี่ยวกับนโยบายฝรั่งเศส การทุจริต ความยากล�าบากใน
ชนบท อิทธิพลต่างชาติด้านเศรษฐกิจ และการสร้างจักรวรรดินิยม
ในอินโดจีนของเวียดนาม
 กลุ่มพุทธชาตินิยม น�าโดยพระภิกษุชาวกัมพูชา เฮม เจียว
ถูกฝ่ายฝรั่งเศสจับกุม กรกฎาคม ค.ศ.1942 
 กลุ่มชาตินิยมเขมรอิสระต่อต้านฝรั่งเศสได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลไทยขณะนั้น มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการเป็นอาณานิคม
ของฝร่ังเศส และจัดตั้งรัฐเขมรที่เป็นเอกราชขึ้น น�าโดย ปก พอล
กุญ ต่อมาแตกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเขมรอิสระยังน�าโดยปก พอ
ลกุญ ที่ไทยสนับสนุน และ 2) กลุ่มท่ีเกิดในนามสมาคมเขมรอิสระ

ซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายท่ีนิยมเวียดมินห์
 ทั้งนี้ พรรคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้รับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามมากขึ้น 
เพราะมีระบบระเบียบท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพมากได้รับความช่วยเหลือจากจีน และ 
โซเวียด ส่วนกัมพูชาและลาว เนื่องจากฝร่ังเศสปกครองกัมพูชาและลาวโดยอ้อม
ยินยอมให้มีสถาบันกษัตริย์และขุนนางแบบเก่าไว้ ท�าให้โครงสร้างทางสังคมของ
กัมพูชาและลาวแตกต่างจากเวียดนามท่ีฝรั่งเศสปกครองโดยตรง ในดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่เจ้าอาณานิคมประเทศฝรั่งเศส อินโดจีน ประเทศเวียดนามไม่เต็มใจได้รับการ
ปกครองของฝรั่งเศส มีการก่อการจลาจลอย่างรุนแรงปี ค.ศ.1930-31 แต่ก็มีการ
ปรับปรามอย่างนัก ยังน�าไปสู่การต่อต้านและเกิดการจลาจลหลายพื้นที่ของประเทศ
 ในสยามประเทศ สมัย ร.6 (1910-25) พระองค์จบการศึกษาจากอังกฤษ

โฮจิมินห์   "แสงสว่างที่น�าทาง" 
เป็นนักชาตินิยม นักปฏิวัติชาว
เวียดนาม  ภายหลังเป็นนายก
รัฐมนตรีและประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม (เวียดนามเหนือ พ.ศ. 
2488-2512) หลังจากสิ้นสุด
ของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน
เมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้
ได้ถูกเปลี่ยนช่ือมาเป็นโฮจิมินห์
ซิตี เพ่ือเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ 
ชาวเวียดนามถือว่าเป็นบุคคล
ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการประกาศอิสรภาพของ
เวียดนาม
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ด�าเนินนโยบายการสร้างความทันสมัยและการท�าให้เป็นเหมือน
ตะวันตก สยามมีพื้นที่ตัวแสดงระดับโลกเป็นสมาชิกผู ้ก ่อตั้ง
สันนิบาตแห่งชาติ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และด้วยอิสรภาพ
แบบสมบูรณ์ของสยามท�าให้มีสนธิสัญญากับมหาอ�านาจส�าคัญ
ที่ขจัดสิทธิ์ดินแดนพิเศษ ซ่ึงชาติทั้งหลายของมหาอ�านาจเริ่ม
ก่อนหน้าน้ีในสยาม สยามยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ทั้ง
ที่มีการปฏิรูปจากผู้ปกครองต้ังแต่ปี ค.ศ.1850 ระบบสมบูรณา 
ญาสิทธิราชแบบเบ็ดเสร็จก็ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางตะวันตก
ที่ไหลเข้าไปยังประเทศปี ค.ศ.1932 เกิดการก่อรัฐประหารสร้าง
รัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1935 ร.7 ทรงสละบัลลังก์และ
สืบทอดโดยพระนัดดาแทนที่ ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุแค่ 
10 ขวบ รัฐบาลด�าเนินการโดยสภาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
 บุคคลส�าคัญในการเมืองสยามซึ่งเป็นหัวหน้าพลเรือน นาย
ปรีดี พนมยงค์ และหัวหน้าฝ่ายทหาร พลเอก ป. พิบูลสงคราม ทั้ง
สองมีบทบาทส�าคัญในการปฏิวัติปี ค.ศ.1932 ปรีดีแม้จะถูกขับ
ออกจากอ�านาจ จนกระทั่งโค่นล้มส�าเร็จปี ค.ศ.1958 ระหว่างน้ัน 
การก่อรัฐประหารทางการเมืองท�าให้เกิดความไร้เสถียรภาพของ
สยาม ส่งผลต่อคนจ�านวนน้อยแต่มีผลตามมาด้วยความรุนแรงปี 
พ.ศ.2482/ค.ศ.1939 โครงการชาตินิยมทางเศรษฐกิจเร่ิมขึ้น มุ่ง
เข้ามาแทนที่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ในเรื่องการค้าและ
อุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนช่ือประเทศใหม่ว่า ประเทศไทย (Thai-
land) ดินแดนแห่งอิสรภาพ แม้ว่าประเทศไทยประกาศสงคราม
กับเยอรมนีปี พ.ศ.2460/ค.ศ.1917 และส่งกองก�าลังเพิ่มไปยัง
ยุโรป (expeditionary force) สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ประกาศ
สงครามกับเยอรมนีปี 2460/ค.ศ.1917 เช่นกัน ด้วยความหวังที่จะได้สถานภาพพร้อม
กับพันธมิตรด้วยจะปกป้องตนจากประเทศญี่ปุ่น และท�าให้ญี่ปุ่นท่ีเข้ายึดจีนแบบเต็ม
ใบปี พ.ศ.2480/ค.ศ.1937 หลังจากสังครามด�าเนินไป ก่อนในเอเชียอาคเนย์ที่ตกอยู่
ภายใต้อาณานิคมท�าให้มีการเคลื่อนไหว ส�าหรับอิสรภาพของชาติเริ่มมีความเป็นไปได้ 
และได้รับการหนุนเสริม ประเทศอาณานิคมทั้งหลายสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
คนท้องถิ่น ให้อยู่ในรัฐบาลแห่งชาติและรัฐบาลท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่ท�าให้คน 

ซันง ๊อกทันห์ (Son Ngoc 
Thanh) ชาวเขมรทางภาคใต้
ของเวียดนาม (เขมรต�่า/ขแมร์
กรอม) เกิดในเวียตนาม ต่อมา 
ไปศึกษากฎหมายที่ปารีส กลับ
มาท�างานในกัมพูชาท�าหน้าที่
เป็นนักเคลื่อนไหว ชาตินิยม
ต่อต้านฝรั่งเศส เป็นนายก
รัฐมนตรี มีนโยบายเรียกร้อง
เอกราชอย่างเปิดเผย แต่เมื่อ
สงครามโลกจบด้วยความพ่าย
แพ้ของญี่ปุ ่น จึงกลายเป็น
เชลยร่วมกับญี่ปุ ่น ถูกจับและ
ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ 
ภาคหลังต้ัง พรรคพวกของเขา
ก็หนีไปอยู่ท่ีจังหวัดพระตะบอง 
และเสียมราฐ แล้วร่วมมือกัน
ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ใน
นาม พรรคประชาธิปไตย (The 
Democratic Party)
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท้องถ่ินในชาติน้ันๆ พึงพอใจ
 ในมลายู ปี ค.ศ.1930 กลุ่มผู้ปกครองรวมตัวเพื่อต่อต้าน
ชาวจีนและชาวอินเดียที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง เพราะ
กลัวจะท�าให้ชาวมาเลย์ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ จึงจัดตั้งสมาคม
ขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาวมาเลย์พื้นเมือง นับเป็นการวาง
พ้ืนฐานขบวนการชาตินิยมในแหลมมลายูน�าไปสู่การใช้จริงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2
 รัฐเอเชียอาคเนย์ช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคอาณานิคมเข้า
สู ่ยุคหลังเอกราชจึงเริ่มมีเอกราชและต่างมีการเลือกใช้รูปการ
ปกครองทั้งแบบเอกรัฐและสหพันธรัฐ โดยรัฐชนิดแรกมักรับ
ความนิยมจากชนชั้นปกครองพื้นเมืองอย่างกว้างขวาง เช่น รัฐ
ไทย รัฐอินโดนีเซีย รัฐฟิลิปปินส์และรัฐต่างๆ ในอินโดจีน โดยมัก
มีลักษณะแป็นรัฐรวมศูนย์แบบเข้มข้น แล้วค่อยๆ วิวัฒนาการ
ไปสู ่รัฐรวมศูนย์แบบกระจายอ�านาจ หรืออาจหมุนกลับไปหา
รัฐรวมศูนย์เข ้มข้นดังเดิม ซึ่งมักขึ้นอยู ่กับระดับการพัฒนา
ประชาธิปไตยและแนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่นในรัฐนั้นๆ 

เอกราชจากเจ้าอาณานิคมท่ัวหน้า
ประเทศท่ีรับเอกราชเป็นประเทศต้นๆ ปี ค.ศ.1946 คือ

ฟิลิปปินส์ ภายหลังจากนั้น ไม่นาน ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ประเทศ
อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศอินโดจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว รับเอกราชท่ัวหน้ากัน 
นับเป็นยุคเอกราชจากเจ้าอาณานิคมในเวลาใกล้เคียงกันของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

ฟิลิปปินส์ยุคเอกราช: ประเทศอเมริกาสัญญาว่าจะคืนเอกราชแก่ฟิลิปปินส์
อีก 10 ปี และคืนเอกราชหลังจากสงคราม กรกฎาคมปี 1946 ประเทศฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศสาธารณรัฐหลังจากอยู่ใต้การปกครองของอาณานิคมสเปนและอเมริกา ก่อน
รับเอกราชชาวฟิลิปปินส์หลายหม่ืนต่อสู้แบบกองโจรกับญี่ปุ่นประสบกับความล�าบาก
มาก ความเสียหายขนานใหญ่ด�าเนินไปยังอุตสาหกรรม มะนิลา เมืองหลวง 80% ถูก
ท�าลาย และการผลิตอาหารและวัตถุดิบลดลงอย่างมาก งานประเภทการก่อสร้างเร่ิมขึ้น
ใหม่จากการสนับสนุนทางการเงินจากอเมริกา ประชาธิปไตยเกือบจะหยุดลง ประเทศถูก
ยึดครองโดยตระกูลที่มั่งคั่งมีอ�านาจ และวิถีทางการเมืองทั้งโหดร้ายและคอรัปชั่น งาน

อดีตประธานาธิบดีคนที่ 3 ของ 
ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ที่ทุ ่มเทให้กับ
การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช 
และอุทิศตนช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในประเทศเหล่าประชาชนจึง
ยกย่องให้เขาเป็น วีรบุรุษ และมี
การจัดตั้ง "มูลนิธิรางวัลรามอน 
แมกไซไซ (Ramon Magsaysay 
Award Foundation)" เพื่อเป็น
อนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่นาย
มารอน ซึ่งต่อมาก็มีการมอบ
รางวัล "แมกไซไซ" ให้แก่ผู ้ที่
ท�าคุณประโยชน์ให้กับสังคม 
ด�ารงต�าแหน่งจนกระท่ังเสีย
ชีวิตในปี พ.ศ.2500
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ก่อสร้างช้าเพราะการลุกของชาวฮุกบาลฮับ Hukbalahap พวก Huk นี้เป็นคอมมิวนิสต์
น�าการต่อสู้แบบกองโจรเดิมใช้ในกองทัพประชาชน ซึ่งต่อสู่กับญี่ปุ่น และต่อต้านผู้เป็น
เจ้าของที่ดิน และจากนั้น ก็เริ่มโค่นล้มรัฐบาลใช้เวลาประมาณ 4 ปี ใน ค.ศ.1960 ใน
การปรับกบฏ การปรับได้รับการช่วยเหลือจากความคิดที่ไม่ชอบในคอมมิวนิสต์ จาก
ประชากรท่ีเป็นโรมันคาทอลิกส่วนมากประสบความส�าเร็จจากรามอน แมกไซไซ (Ra-
mon Magaysay) เลขาผู้ปกป้อง และจากประธานธิบดีสาธารณรัฐ รามอน แมกไซไซ
ลดคอรัปช่ันในที่สาธารณะและเริ่มเรื่องที่ดินและการปฏิรูปอื่นๆ แต่โชคไม่ดี เขาเสีย
ชีวิตจากเครื่องบินตกปี 1957 หลังจากน้ัน ความคืบหน้าจากการปฏิรูปเป็นไปอย่างช้าๆ 

ความอยากจนอย่างมีอยู่แพร่หลาย การบริหารสังคมยังอ่อนแอ การคอรัปชั่น
ในวงการเมืองกลับมาอีกคร้ัง ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี Marcos หลังจาก
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ครั้งท่ี 2 ปี 1969 ความไม่พอใจเพิ่มขึ้นมีการเดินขบวนต่อ
ต้านรัฐบาลขนานใหญ่ และ Huk การท�างานแบบกองโจร Huk เริ่มอีกครั้งปี ค.ศ.1972 
Marcos ประกาศกฎอัยการศึก และปี 1973 ประกาศรัฐธรรมนูญใหม่ท�าให้มีอ�านาจ
ปกครองอย่างไม่จ�ากัดด้วยอ�านาจท่ีไม่จ�ากัดเช่นกัน พร้อมกับ ชาว Huk ปัญหาใหม่ที่
เผชิญกับรัฐบาลคือ การเคลื่อนไหวของชนมุสลิมกลุ่มน้อย พวก โมโร มีจ�านวน 2 ล้าน 
โดยประมาณ อาศัยอยู่ในเกาะมินดะเนา ภาคใต้ของประเทศ และแหลมซูลู ทั้งหมด
เป็นคนท่ีหยิ่งทรนงและดุ แข็งคืนเรียกร้องการครอบครองของสเปนในช่วงอาณานิคม 
และจากญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ส�าหรับความปลอดภัยจากภายนอกน้ัน 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�าเช่นเดียวกัน และราชอาณาจักรชวาท้ังสองรัฐถูกต้ังให้เป็นเขตปกครอง
พิเศษในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามเนื่องจากสมาชิกฝ่ายที่ต่อต้านกษัตริย์ในซูราการ์ตา 
ก่อการจลาจล ท�าให้เจ้าผู้ครองนครซูราการ์ตาหมดอ�านาจปี 1946 และถูกผนวก
รวมกับจังหวัดชวากลาง การสนับสนุนของเมืองยกยาการ์ตามีความส�าคัญในการรวม
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
ซ่ึงเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส และประกาศผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2519 แต่ประชาคมระหว่างประเทศ
ไม่ยอมได้รับการอ้างสิทธิเหนือติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซียจนท�าให้สหประชาชาติ
เข้ามามีบทบาทด�าเนินการให้ติมอร์ตะวันออก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต) 
กลายเป็นประเทศอิสระเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ก่อนหน้านั้น ในเดือน
เมษายน พ.ศ.2525 นานาชาติประกาศให้การยอมได้รับการอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่
ทะเลซึ่งเชื่อมเกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน ท�าให้อินโดนีเซียสามารถประกาศ
ให้พ้ืนที่ทะเลเป็นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศปี 2526

ประเทศที่เป็นแผ่นดินใหญ่: การได้รับเอกราชในประเทศอาเซียนภายหลัง
ต้องตกเป็นอาณานิคมเป็นเหมือนกันเปิดตัวเข้าสู่สมัยใหม่ และมีการได้รับการปกครอง 
ระบบการเมืองท่ีแตกต่างไปจากอดีต แต่ความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรก ยัง
มีปัญหาใหม่ๆ ท่ีเป็นผลกระทบข้างเคียงจากยุคเจ้าอาณานิคมเป็นขนานใหญ่ 

 พม่ายุคเอกราช/รัฐชาติ: พม่าได้รับเอกราชภายหลังตกเป็นอาณานิคมเป็น
เหมือนกันเปิดตัวเข้าสู่สมัยใหม่ และมีการได้รับการปกครอง ระบบการเมืองที่แตกต่าง
ไปจากรัฐโบราณและรัฐจารีตในครั้งอดีต กล่าวคือความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามา
แทรก ยังมีปัญหาใหม่ๆ ที่เป็นผลกระทบข้างเคียงจากยุคเจ้าอาณานิคมเป็นขนานใหญ่หลัง
จากอังกฤษได้ปกครองพม่าและตั้งเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย พม่าก็เปลี่ยนแปลงระบบ
การปกครองท�าให้เหมือนกับอินเดีย โดยยกเลิกการปกครองในหมู่บ้านแบบจารีตเดิม มี
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การหมุนเวียนหัวหน้าหมู่บ้าน  มีการใช้ระบบเทศาภิบาลเพ่ือก�าหนดการเก็บภาษีให้สูง 
มีข้อก�าหนดข้อบังคับในการรับชาวพม่าเข้าราชการอังกฤษใช้วิธีการปกครองกับพม่า
แตกต่างกับท่ีปกครองมาลายาอย่างสินเชิง ให้การศึกษาแบบตะวันตกแก่ชาวพม่าน้ัน
ภายหลังเข้ามาท�าร้ายอังกฤษ การศึกษาแบบตะวันตกช่วยให้เกิดปัญญาชนพม่ารู้เห็น
เหตุการณ์และความเคล่ือนไหวในประเทศมากขึ้น ลัทธิชาตินิยม และลัทธิประชาธิปไตย
ยังแพร่กระจายเข้ามาสู่พม่า ท�าให้ปัญญาชน พระสงฆ์ และชาวบ้านท�าการต่อต้าน
อังกฤษอย่างหนัก อังกฤษท�าการปราบปรามอย่างรุนแรง เกิดการบาดเจ็บล้มตาย 
เป็นจ�านวนมากนอกจากนี้ อังกฤษยังไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพุทธ
ศาสนาในพม่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวพม่าเป็นอย่างมาก ภายหลังสงครามโลก  
ครั้งที่ 2 สงบลง ปี ค.ศ.1947 มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พม่าประกาศ
เอกราชในวันท่ี 4 มกราคม ค.ศ.1948 ระหว่างนั้น ชาวมุสลิมโรฮิงจา ในยะไข่ จัดตั้ง
กองก�าลังมุญาฮิดีนเพื่อก่อกวนรัฐบาลและชาวพุทธ ส่วนยะไข่ที่เป็นชาวพุทธก่อกบฏขึ้น
ปี พ.ศ.2490 น�าโดยพระสงฆ์ชื่ออูเซงดาเพื่อแยกยะไข่ออกจากพม่า กบฏนี้ได้รับความ
ช่วยเหลือจากพรรคคอมมิวนิสต์พม่าแต่ฝ่ายรัฐบาลปราบปรามได้ เหตุการณ์กบฏในยะไข ่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชาวมุสลิม แต่รัฐบาลพม่าก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์
ได้ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2493 ในท่ีสุด ยะไข่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพพม่าปี พ.ศ.2491 ชาว 
มุสลิมโรฮีนจาได้เรียกร้องต่อมาให้ตั้งเขตบริหารชายแดนมยูขึ้นในยะไข่ ซึ่งรัฐบาลอูนุได้
รับหลักการปี พ.ศ.2504 แต่ในปีต่อมา เกิดรัฐประหารโดยนายพลเน วิน และการต้ัง
เขตบริหารชายแดนดังกล่าวถูกยกเลิกไป แม้ต่อมาจะมีความขัดแย้งระหว่างชาวยะไข ่
พุทธและโรฮีนจามุสลิมอยู่ในยะไข่ ยะไข่ได้ยกสถานะขึ้นเป็นรัฐในพม่าปี พ.ศ.2517
 พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ 4 มกราคม พ.ศ.2491 (นับตามแบบไทย พ.ศ.
2492) อังกฤษมอบเอกราชให้แก่พม่าอย่างสมบูรณ์ ต่อจากฟิลิปปินส์ที่ได้รับเอกราช
จากดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าอาณานิคม ภายหลังจากพม่าได้รับเอกราชแล้ว ยุคนี้ถือว่า
เป็นยุคจากอาณานิคมสู่ความเป็นรัฐชาติ พม่าประสบกับปัญหามากมาย ทั้งจากภายใน
และภายนอก กระท่ังปัญหาระหว่างชาติ ส�าหรับปัญหาภายในนั้น องซานเสียชีวิต 
อูนุต้องเข้าด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพม่าแทนอองซานและเป็นผู้ลงนามใน
ข้อตกลงเกี่ยวกับเอกราชของพม่า ตุลาคม พ.ศ.2490/ค.ศ.1947 เป็นเหตุให้รัฐบาล
อุนุประสบปัญหาหลายด้าน สมัยรัฐบาลอูนุมีนโยบายแบบเสรีนิยมและนิยมประเทศ
ตะวันตกขัดแย้งกับนักการเมืองกลุ ่มใหญ่ในพม่าที่นิยมลัทธิสังคมนิยมต้องการให้
พม่าด�าเนินนโยบายสายกลาง นายพลอูนุหน่ึงในผู้น�าขบวนการนักศึกษาพม่าได้รับ
การสนับสนุนจากอังกฤษให้เข้ามาแทนที่นายพลอองซาน เขาก้าวขึ้นรับต�าแหน่งนายก
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รัฐมนตรีในทันทีที่พม่าได้รับเอกราช พม่าจึงถือเป็นชาติอาณานิคมชาติแรกที่แยกตัว
ออกจากเครือจักรภพ และประกาศใช้ชื่อเป็นทางการครั้งแรกว่า สหภาพพม่า (The 
Union of Burma)

หลังจากการประกาศเอกราช ก็เกิดความแตกแยกทางการเมืองของกลุ่มชน
หลายกลุ่ม อีกท้ังเศรษฐกิจตกต�่า นายพลอูนุจึงถูกบีบให้ต้องตั้งรัฐบาลรักษาการข้ึน 
ภายใต้การน�าของนายพลเนวิน ซ่ึงปกครองประเทศอย่างเข้มงวด แต่เขาก็ปรับปรุงบ้าน
เมืองและระบบราชการให้ทันสมัยขึ้น สามารถแก้ปัญหาของประเทศทั้งการเมืองและ
เศรษฐกิจ ต่อมานายพลอูนุกลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกครั้ง หลังจากการคืนอ�านาจของ
นายพลเนวิน รัฐบาลของนายพลอูนุก็บริหารประเทศล้มเหลว จึงถูกท�าการรัฐประหาร 
ท�าให้นายพลเนวินกลับขึ้นมาบริหารประเทศอีกคร้ัง ซึ่งรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลทหาร มี
ประชาชนมากมายที่ไม่พอใจออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของนายพลเนวิน
ก็ยังคงปกครองอย่างยาวนานถึง 26 ปี โดยใช้ระบอบสังคมนิยม และประกาศสถาปนา 
"สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า" (Socialist Republic of the Union Burma) 
ขึ้น โดยมีตัวเขาเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานพรรคสังคมนิยมพม่า (BSPP)

ภายหลัง 26 ปีของการยึดอ�านาจจากนายพลอูนุและด�าเนินนโยบายกบจ�าศีล
ของพม่า นายพลเนวินประกาศสละต�าแหน่งทางการเมืองเพ่ือลดแรงเสียดทานทั้งใน
และต่างประเทศ โดยมีรัฐบาลใหม่บริหารประเทศ ซึ่งนายพลเนวินยังคงด�ารงต�าแหน่ง
ประธานพรรค BSPP และกุมอ�านาจอยู่เบื้องหลังต่อไป นอกจากนี้ ยังมีปัญหาชน 
กลุ่มน้อย ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า ปัญหาทหารจีนกองพล 93 ซ่ึงนิยมจีนคณะชาติจึง
ก่อกวนทางตอนเหนือของพม่า เม่ือไม่สามารถแก้ปัญหาปี พ.ศ.2501/ค.ศ.1958 นายพล 
เนวิน (Newin) ผู้น�าฝ่ายทหารบีบบังคับให้อูนุลาออกแล้วจัดการปกครองพม่าเองใน
ฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติ เนวินปราบปรามพวกก่อความวุ่นวายและพวกซ้ายจัดที่นิยม
ลัทธิคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์พม่าสงบลงระยะหนึ่งปี พ.ศ.2501 ประเทศพม่าประสบ
ความล้มเหลวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้าน
ฟาสซิสต์ยังแตกแยกออกเป็นสองส่วน กลุ่มหนึ่งน�าโดยอูนุและติน อีกกลุ่มน�าโดย
บะส่วยและจอเย่ง แม้อูนุจะประสบความส�าเร็จในการน�าประชาธิปไตยเข้าสู่ยะไข ่
โดยอูเซนดา แต่เกิดปัญหากับชาวปะโอ ชาวมอญ และชาวไทใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ท�าให้
รัฐสภาไม่มีเสถียรภาพ แม้อูนุจะผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจโดยได้รับการสนับสนุนจาก
แนวร่วมสหชาติ



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

371

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

 กองทัพมีการเจรจาปัญหาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่า
กับรัฐบาลของอูนุ ท�าให้อูนุ ต้องเร่งให้เน วิน ผู้บัญชาการทหาร
เข้ามาจัดตั้งรัฐบาล กลุ่มแนวร่วมสหชาติถูกจับกุม 400 คน และ
มี 153 คนถูกส่งไปยังหมู่เกาะโกโกในทะเลอันดามัน ในกลุ่มที่ถูก
จับกุมมีอองทาน พ่ีชายของอองซานด้วย หนังสือพิมพ์ Botahtaung 
Kyemon Rangoon Daily ถูกสั่งปิด เมื่อเนวินปฏิวัติและปฏิวัติซ�้า
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและยุบเลิกหน่วยงานบริหารเดิมท้ังหมด 
จัดตั้งสภาปฏิวัติขึ้นบริหารประเทศ ประกาศนโยบายในการบริหาร
ประเทศ 5 ข้อ คือ 
 -พม่าจะด�าเนินนโยบายวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด
 -พม่าจะด�าเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
 -พม่าจะส่งเสริมกิจการด้วยอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ให้เจริญ
 -พม่าจะขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเฉพาะท่ีเป็นความช่วยเหลือ
โดยไม่มีข้อผูกพัน
 -พม่าจะไม่ยอมให้คนต่างด้าวหรือหน่วยงานสาขาของชาวต่างประเทศเข้าไป
มีอิทธิพลในพม่า 
 -พม่ามีปัญหาท้ังภายในและภายนอก ภายในประกอบด้วยการเมืองไร้เสถียรภาพ 
เศรษฐกิจตกต�่า สังคมแตกแยก ส่วนภายนอกคือภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์และปัญหา
ระหว่างประเทศเป็นเรื่องพรมแดนระหว่างจีน (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:106)

รัฐบาลของเนวินประสบความส�าเร็จในการท�าให้สถานการณ์มั่นคง และเกิด
การเลือกตั้งปี พ.ศ.2503 ซึ่งพรรคสหภาพของอูนุเสียงข้างมาก แต่เสถียรภาพไม่ได้
เกิดข้ึนนาน เมื่อขบวนการสหพันธ์ฉานน�าโดยเจ้าส่วยใต้ เจ้าฟ้าเมืองยองห้วยท่ีเป็น
ประธานาธิบดีคนแรกของพม่า ต้องการสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2490 ที่ขอแยก
ตัวออกไปเมื่อรวมตัวเป็นสหภาพครบสิบปี เน วิน พยายามลดต�าแหน่งเจ้าฟ้าของ
ไทใหญ่โดยแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆปี พ.ศ.2502 ในที่สุด เนวินก่อรัฐประหาร
ในวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2505 อูนุ เจ้าส่วยใต้ และอีกหลายคนถูกจับกุม เจ้าส่วยใต้
ถูกยิงเสียชีวิต เจ้าจาแสง เจ้าฟ้าเมืองสีป้อหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่จุดตรวจใกล ้
ตองจียุคน้ีการเมืองของพม่ามีปัญหาประกอบ

อู นุ (พ.ศ. 2450-2538) 
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก
ของประเทศพม่า และด�ารง
ต�าแหน่งทั้งหมด 3 สมัย
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 ความไร้เสถียรภาพในการเมืองปกครองมีการเปลี่ยนแปลงผู้น�าบ่อยคร้ัง 
เช่น อองซานผู้น�าเรียกร้องเอกราชถูกลอบสังหาร ท�าให้พวกคอมมิวนิสต์และพวก
ทหารกองทัพแห่งชาติต่อต้านรัฐบาลใหม่ของพม่า รัฐบาลอุนุปราบปรามอย่าง

รุนแรง นายกอุนุเข้าไปฟื้นฟูพระศาสนาและปล่อยให้พระสงฆ์
เข้ามามีอิทธิพลทางการเมือง ท�าให้ประชาชนไม่พอใจในการ 
กระท�าของพระสงฆ์โดยเฉพาะผู้น�าทางทหารนายพลเนวิน นอกจาก
นี้ ยังมีเกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม AFPFL ผนวกกับปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจที่ตกต�่า ท�าให้ท่านอนุต้องเชิญเนวินขึ้นมา
เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็กลายเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร เกิด
การเรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนและนักศึกษาและผู้น�า 
ทหารเนวินรัฐบาลทหาร แก้ไขปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจโดย
การน�าระบอบสังคมนิยมมาใช้ มีการโอนกิจการต่างๆ ของเอกชน
มาเป็นของรัฐ ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปิดบัง
ข่าวสาร ด�าเนินนโยบายโดดเด่ียว
 การตกต�่าของเศรษฐกิจในประเทศ และสังคมแตกแยก
สับสนวุ ่นวายนี้เป็นผลสืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พม่า
เสียหายอย่างหนัก แม้แต่อังกฤษไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ เมื่อ
พม่าได้รับเอกราชจึงประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหลีก
เล่ียงไม่ได้ นโยบายเศรษฐกิจเสรีของรัฐบาลอนุท�าให้เกิดปัญหา
ระหว่างนายทุนกับชนชั้นกรรมกร ภายหลังระบบเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวนิสต์เข้ามาใช้ในรัฐบาลเนวินก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เนื่องจากไม่มีประสบการณ์และขาดการจัดการท่ีดีจึงท�าให้เกิด
สินค้าขาดแคลน มีการซื้อขายในตลาดมืด แสดงถึงการล้มเหลวทาง

เศรษฐกิจและการบริการประเทศอย่างส้ินเชิง ภายหลังยอมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุน
ในกิจการบางอย่าง เช่น น�้ามัน ป่าไม้ เหมืองแร่ เศรษฐกิจจึงกระเต้ืองขึ้น ปัญหาชน 
กลุ่มน้อยเป็นปัญหาหลักของพม่าที่มีมาอย่างยาวนาน บ่อนท�าลายเสถียรภาพทางการ
เมืองของพม่ามาตลอด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลกลางของพม่าท�าให้
ชนกลุ่มน้อยมีอ�านาจในการปกครองตนเองมากขึ้น สร้างอุปสรรคในการรวมประเทศ
ให้เป็นหนึ่งเดียว น�าไปสู่การปราบปรามอย่างหนักจากรัฐบาลกลาง และชนกลุ่มน้อย
ก็ท�าการต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักเช่นกัน จึงยากต่อการคล่ีคลาย

จักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แปลว่า ผู้
เก็บรักษาความยิ่งใหญ่; 1913-
1997) พระนามเดิมว่า เหงียน 
ฟุก หวิญ ถวิ เป็นจักรพรรดิองค์
ที่ 13 และพระองค์สุดท้ายแห่ง
ราชวงศ์เหงียน ทรงเป็นสมเด็จ
พระจักรพรรดิแห่งอันนัม ใน
ช่วงนี้พระองค์ทรงได้รับความ
คุ้มครองจากฝรั่งเศสโดยอินโดจีน
ของฝรั่งเศส ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 
2 ใน 3 ของประเทศเวียดนาม
ในปัจจุบัน พระองค์ทรงขึ้น
ครองราชบัลลังก์ปี ค.ศ.1932
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 ส�าหรับปัญหาภายนอก ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับจีน ซ่ึงขณะน้ัน คอมมิวนิสต์แตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธงแดง 
และกลุ่มธงขาว ซึ่งสร้างความวุ่นวายทางการเมือง เม่ือรัฐบาลพม่าประกาศยกเลิก
พรรคคอมมิวนิสต์จึงมีการต่อต้านใต้ดินรัฐบาลทหารของเนวิน
ส่วน ปัญหาระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องกับปัญหาพรมแดนระหว่าง
พม่ากับจีน เนื่องจากมีพรมแดนที่ติดกันจึงท�าให้เกิดการกระทบ
กระท่ังกันบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศอย่างหนึ่ง 
จนปี ค.ศ.1961–1977 ทั้งสองจึงตกลงเจรจากันเร่ืองดินแดนโดย
มีการประสานผลประโยชน์ทางการเมืองร่วมกัน จีนรับรองความ
เป็น กลางของพม่า และพม่าขอจีนมิให้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ใน
พม่า ตามสถิติปี พ.ศ.2495 ประมาณกันว่า ประเทศพม่ามีพลเมือง
ประมาณ 18,500,000 คน จากจ�านวนประชาชนทั้งหมดนี้ก็พอ
ประมาณว่า มีผู้นับถือพุทธศาสนาประมาณ 15 ล้านคน คือม ี
ผู้นับถือพุทธศาสนาประมาณ 80%

กลุ่มประเทศที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส:

เวียดนามยุคเอกราช: ภัยคุกคามรอบใหม่ ยุคหลังจากรับ
เอกราชจากฝรั่งเศส และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) เมื่อ
เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2 ฝากทางเอเชีย) ญี่ปุ่นยกก�าลังเข้า
ยึดอินโดจีนของฝรั่งเศส และประกาศยกเลิกอ�านาจการปกครองของฝรั่งเศส

ปี พ.ศ.2483/ค.ศ.1940 พร้อมมอบหมายให้จักรพรรดิบ๋าวได๋ของเวียดนาม 
ประกาศอิสรภาพ และจัดตั้งรัฐบาลเวียดนามขึ้นปกครองประเทศ ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะ
ยึดอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้น ในเวียดนามมีขบวนการต่อต้านฝรั่งเศส ที่ส�าคัญอยู่ขบวน
หนึ่งเรียกว่า สันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม หรือเวียดมินห์ (Viet Minh) ผู้ก่อตั้ง
ขบวนการนี้คือ โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh: 2433-2512) ขบวนการดังกล่าวมีเป้าหมาย 
แยกสลายศัตรู และรวมพลังต่างๆ ให้มากที่สุดเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาประเทศชาติ และ
ปลดปล่อยประชาชน ฐานท่ีมั่นของขบวนการนี้อยู่ที่เวียดบัค (Viet Bac) และกลาย
มาเป็นกองทัพประชาชนของเวียดนามในเวลาต่อมา ในเวลาที่ญี่ปุ่นยึดครองเวียดนาม 
สงครามมหาเอเชียบูรพา จีนและสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือขบวนการนี้เพื่อต่อต้าน
ญ่ีปุ่น โฮจิมินห์จึงสามารถก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นทั่วประเทศ

โฮจิมินห ์อ ่านแถลงการณ์  
"เราต้องการสันติภาพ" ที่ปารีส
ปี 1946
ที่มา :เหงียน, คักเวียน. เวียดนาม 
:ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร.
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 ปี พ.ศ.2488 โฮจิมินห์รับมอบอ�านาจจากจักรพรรดิบ๋าวได๋และรับต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีคนแรกหลังประกาศเอกราช แต่หลังจากนั้น ฝรั่งเศสกลับเข้ามาขับไล่
รัฐบาลของโฮจิมินห์และไม่ยอมรับเอกราชของเวียดนามน�าไปสู่สงคราม จนในท่ีสุด

ฝรั่งเศสพ่ายแพ้แก่กองก�าลังเวียดมินห์ท่ีค่ายเดียนเบียนฟูปี พ.ศ.2497 
และมีการท�าสนธิสัญญาเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยอมรับเอกราช
ของเวียดนาม แต่สหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามในภาคใต้บางส่วนไม่
ต้องการรวมตัวกับรัฐบาลของโฮจิมินห์ ต่อมาก่อต้ังดินแดนเวียดนาม
ภาคใต้เป็นอีกประเทศหน่ึง คือ สาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) 
มีเมืองหลวงคือ ไซ่ง่อน ใช้เส้นละติจูดที่ 17 องศาเหนือ แบ่งแยกกับ
เวียดนามส่วนเหนือใต้การปกครองของโฮจิมินห์ (เวียดนามเหนือ)

เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาส้ินสุดลง (สงครามโลกครั้งที่ 2) ปี 
พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945) ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงคราม จักรพรรดิบ๋าวได๋สละราช
สมบัติ และมอบอ�านาจการบริหารให้แก่ฝ่ายเวียดมินห์ ฝ่ายสัมพันธมิตร 
โดยมีอังกฤษเป็นฝ่ายสนับสนุน ให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามามีอ�านาจในเวียดนาม
อีก โฮจิมินห์ประกาศท�าการต่อสู้ด้วยก�าลังอาวุธอย่างเปิดเผย โดยประกาศ

อิสรภาพ และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยตังเกี๋ย อันนัม และ 
โคชินไชน่าข้ึนปี พ.ศ.2488 โดยมีกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง และโฮจิมินห์เป็นประธานาธิบดี

ปี พ.ศ.2489/ค.ศ.1955 ความเป็นอิสระของเวียดนามด�าเนินอยู่ไม่นาน 
สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างรัฐให้แก่เวียดนามใต้ และเพิ่มการช่วยเหลือ
อย่างเต็มท่ีเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือ โฮจิมินห์พยายามจะล้มล้าง
รัฐบาลเวียดนามใต้โดยส่งขบวนการเวียดกงเข้าไปแทรกแซง ชักชวนประชาชนเวียดนามใต้
ให้ต่อต้านรัฐบาลตนเอง ประชาชนเวียดนามใต้มีประชามติปลดจักรพรรดิบ๋าวได๋ออก
จากต�าแหน่งปี พ.ศ.2489/ค.ศ.1955 และโงดินห์เดียมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี นับ
ตั้งแต่นั้นมา ประเทศเวียดนามใต้เกิดสงครามภายในตลอดมา โดยโงดินห์เดียมได้รับ
การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาให้ล้มเลิกระบบกษัตริย์ และเปลี่ยนรูปการปกครองของ
เวียดนามใต้เป็นระบอบสาธารณรัฐ (มีประธานาธิบดีแทนกษัตริย์) โงดินห์เดียมด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใต้

ฝรั่งเศสรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามดังกล่าวในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของสหพันธ์อินโดจีนของฝร่ังเศส ซึ่งขัดแย้งกับเจตจ�านงของพวกเวียดมินห์ ต่อมาปี 
พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) ฝรั่งเศสประกาศจัดต้ังสาธารณรัฐเสรีแห่งเวียดนามใต้ขึ้นโดยม ี

โง ด่ิญ เสี่ยม อักษรไทย
ว่า โง ดินห์ เดียม เป็น
ประธานาธิบดีคนแรกของ
เวียดนามใต้ตั้งแต่วันที่ 26 
ตุลาคม พ.ศ.2498 ถูกสังหาร 
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506
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จักรพรรดิบ๋าวได๋เป็นประมุข (เป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศส) และมีโงดินห์เดียม (Ngo Dinh 
Diem) เป็นนายกรัฐมนตรีท�าให้มีการสู้รบระหว่างเวียดมินห์กับฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มมาแต่ปลาย
ปี พ.ศ.2489 เป็นไปอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น ในที่สุด ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายปราชัยแก่ฝ่ายเวียดมินห์ 
ในสงครามท่ีเดียนเบียนฟู (Dien Bien Pho) ปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954) 
ฝรั่งเศสลงนามในข้อตกลงเจนีวา (Geneva Agreement) กับฝ่ายเวียดมินห ์
ปีเดียวกัน โดยฝรั่งเศสยอมเคารพต่อความเป็นเอกราชอธิปไตย เอกภาพ
และบูรณภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 ปี พ.ศ.2506/ค.ศ.1963 โงดินห์เดียมถูกโค่นอ�านาจและเสีย
ชีวิต สหรัฐจึงส่งทหารเข้ามาต่อสู้กับเวียดกง อีก 2 ปีต่อมาสหรัฐส่งก�าลัง
ทหารเข้ามาปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรอีก 7 ประเทศสงครามเวียดนาม
จึงเริ่มต้นข้ึนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในขณะเดียวกันเวียดนามเหนือพยายาม
ที่จะให้มีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการรวมเวียดนาม แต่ก็ไม่เป็น
ผลส�าเร็จจึงหันมาใช้กลวิธีทางการเมือง ฝ่ายเวียดกงได้รับการสนับสนุน
จากเวียดนามเหนือและโซเวียตเริ่มด้วยการจัดตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์
เวียดนามใต้/เวียดกง (Viet Cong) จัดตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ 
(National Liberation of South Vietnam) ขึ้นปี พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) 
โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของชาวเวียดนามใต้ในการต่อสู้กับเวียดนามใต้
เพื่อให้มีการรวมเวียดนามเข้าด้วยกัน แนวร่วมดังกล่าวประกาศจัดตั้ง 
"รัฐบาลปฎิวัติช่ัวคราวแห่งเวียดนามใต้ (Provision Revotutionary)"ปี 
พ.ศ.2512 ส่วนด้านการทหารนั้น เวียดนามเหนือปฏิบัติการรบแบบกอง
โจร ด้วยหน่วยก�าลังขนาดเล็ก ต้ังแต่ปี พ.ศ.2498 ขยายขนาดก�าลังเป็นก
องพันปี พ.ศ.2506 ในขณะท่ีฝ่ายเวียดกงมีความเข้มแข็งขึ้น แต่ภายใน
เวียดนามใต้กลับมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีการแย่งชิงอ�านาจกันหลายครั้งหลาย
คราว โงดินห์เดียมถูกโค่นอ�านาจและผู้น�าทหารเข้ามาปกครองแทนจนถึงปี พ.ศ.2508 
สหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแทนขึ้น โดยมี นายพล เหงียนเกากี ผู้
บัญชาการทหารอากาศเป็นนายกรับมนตรี รัฐบาลชุดนี้จัดร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มี
การเลือกตั้งข้ึน
 ปี พ.ศ.2510 นายพลเหงียนวันเทียวรับเลือกเป็นประธานาธิบดี ด�ารงต�าแหน่งมา
ถึงปี พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาส�าคัญให้ลุล่วงไป ในระยะเวลาดังกล่าว สงคราม
ในเวียดนามก็ทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น สหรัฐอเมริกาเร่ิมโจมตีทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือเป็น

พระบาทสมเด็จพระนโรดม 
สีหนุ (พ.ศ.2465-2555) 
พระมหากษัตริย์ล�าดับที่ 4 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2484-2498 
และ พ.ศ.2536-2547 
สละราชบัลลังก์ให้แก่พระ
ราชโอรสนโรดม สีหมุนี
และพระองค์เป็นกษัตริย์
แห่งกัมพูชา, ประมุขแห่ง
รัฐกัมพูชา และ นายก
รัฐมนตรีแห่งกัมพูชาหลาย
สมัยด�ารงพระอิสริยยศ
เป็นพระมหาวีรกษัตริย์  
(พระวรราชบิดา) ในท้ายสุด
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คร้ังแรกเม่ือเกิดวิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ยปี พ.ศ.2507 และปี พ.ศ.2508 ก็ส่งก�าลังทหาร
เข้าร่วมรบกับก�าลังทหารของเวียดนามใต้โดยตรง 

 กัมพูชายุคเอกราช: กัมพูชารับเอกราชปี พ.ศ.2496 รวมเวลา
กว่า 90 ปี รัชสมัยสมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุ ต่อมาปี พ.ศ.2498 พระองค์

ทรงสละราชสมบัติถวายแด ่พระราชบิดาคือ พระเจ ้า 
สุรามฤต ส่วนพระองค์ก้าวลงสู่วิถีชีวิตนักการเมืองทรงตั้งพรรค
สังคมราษฎร์นิยมขึ้นและมีชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ในเวลาต่อมา พระเจ้านโรดมสีหนุทรงน�าหลักธรรมมาประยุกต์
ใช้กับการเมืองโดยให้ชื่อว่าทฤษฎีพุทธสังคมนิยม (Buddhist 
Socialism) เพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่เร่ิมขยายเข้ามาในกัมพูชา 
แต่ด้วยแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและความขัดแย้งจากภายใน
จึงท�าให้เกิดการรัฐประหารข้ึนโดยนายพลลอน นอลปี พ.ศ.2513 
สงครามกลางเมืองจึงปะทุขึ้นตั้งแต่บัดนั้น ชาวกัมพูชาต้องสูญเสีย
เลือดเน้ือและชีวิตไปนับล้านคนกว่าสงครามนี้จะส้ินสุดลงปี พ.ศ.
2534
 ปี พ.ศ.2497 ฝรั่งเศสปราชัยในการรบกับเวียดมินห์ที่เมือง
เดียนเบียนฟู เป็นเหตุให้ต้องเปิดการประชุม 14 ชาติที่เมือง 
เจนีวาเพื่อน�าสันติภาพมาสู่อินโดจีน ความตกลงเจนีวาในคร้ังนั้น

ก�าหนดให้ฝรั่งเศสมอบเอกราชแก่เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา กัมพูชาจึงเป็น
เอกราชอย่างสมบูรณ์ โดยมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเป็นกษัตริย์ในช่วงรอยต่อ
ของประวัติศาสตร์ปี พ.ศ.2498 สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงสละราชสมบัติ แต่ยังมี
อ�านาจไว้ในฐานะนายกรัฐมนตรี ประมุขของประเทศ และประธานาธิบดี เป็นเวลา
ร่วมเก้าสิบกว่าปี ที่กัมพูชาอยู ่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส ท�าให้ 
สูญเสียสิทธิเสรีภาพในการปกครองของตน อีกทั้งปัญหาทางการเมืองก็สร้างความ 
ปั่นป่วนหามีความสงบไม่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ จึงทรงมีพระด�าริว่า "ได้เวลา 
ที่กัมพูชาต้องท�าอะไรสักอย่าง" 
 ปี พ.ศ.2493/ค.ศ.1950 พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ทรงเป็นเพียง
กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือเป็นเครื่องมือของฝรั่งเศสอีกต่อไป แต่ทรงจะปกครอง
กัมพูชาด้วยพระองค์เอง ดังน้ันใน ปี พ.ศ.2495/ค.ศ.1952 พระองค์ทรงยึดอ�านาจ
รัฐบาลและประกาศยุบสภาเพื่อด�าเนินการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสให้ได้ภายใน

สมเด็จนรโดมพระองค์สุรา
มฤต (2436-2503 กษัตริย์
กัมพูชายุคเอกราช  (HM 
King Norodom Suramar-
it  1896-1960) พระชนก
ของสมเด็จสีหนุ
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ปี ค.ศ.1955 เนื่องจากพระองค์ทรงได้เห็นความปั่นป่วนของสภาผู้แทนความแตก
ร้าวทางการเมือง จึงท�าให้พระองค์มิอาจอยู่นิ่งดูชะตากรรมกัมพูชาให้เสื่อมโทรมลง
ได้โดยไม่ได้ท�าอะไรสักอย่าง ดังสุนทรพจน์ของพระองค์ว่า "ทุกอย่างหาระเบียบไม่
ได้ ไม่มีการปกครอง ไม่มีการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล..." 
 พระองค์ท�าการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการเจรจา ตัด
ความสัมพันธ์ไมตรี และยกเลิกสนธิสัญญาทุกฉบับที่มีกับฝร่ังเศส 
ขณะเดียวกันฝรั่งเศสเองประสบกับปัญหาทางสงครามดังน้ันในเดือน
ตุลาคมปี พ.ศ.2496/ค.ศ.1953 ฝรั่งเศสจึงยินยอมให้กษัตริย์กัมพูชามี
อ�านาจในการควบคุมกองทัพ ด้านการคลังและการต่างประเทศ แม้ว่า
ฝรั่งเศสยังจ�ากัดอ�านาจบางประการ แต่ส�าหรับสมเด็จพระนโรดมสีหน ุ
แล้ว ทรงมองว่าฝรั่งเศสกาลังเสื่อมอ�านาจลงจากกัมพูชา จึงทรงใช้
ยุทธศาสตร์สุดท้ายของพระองค์คือให้ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างจังหวัด
เสียมเรียบกับพนมเปญเดินขบวนประท้วงฝร่ังเศส เหตุดังกล่าวท�าให้
ชาวกัมพูชาทั้งเป็นฆราวาสและพระสงฆ์ออกมาเดินขบวนเรียกร้อง
เอกราชอย่างอิสรเสรี กระท่ังนักศึกษา ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาร่วมเป็น
จ�านวนมาก จนในที่สุด ฝรั่งเศสต้องมอบ "เอกราช" อย่างสมบูรณ์แบบ
ให้แก่ชาวกัมพูชาในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2496/ค.ศ.1953
 หลังจากได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ
กลายเป็นพระประมุขของรัฐ ทรงก�าหนดแผนนโยบายไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายทางการ
เมืองในการด�าเนินบริหารประเทศ โดยใช้นโยบายท่ีเรียกว่า "สังคมนิยมพุทธศาสนา" 
ซึ่งเป็นสายกลางในพุทธศาสนาที่เรียกว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" เป็นแนวทางบริหาร
ประเทศ ทั้งนี้ เน่ืองจากพระองค์ทรงเคยได้บวชเรียนในพุทธศาสนาและมีพระด�าริ
ว่า "การจะสร้างประเทศให้พัฒนามาได้ พระสงฆ์ควรมีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม
 "สังคมนิยมพุทธศาสนา" เป็นหลักการบริหารประเทศที่สมเด็จพระนโรดมสีหนุ 
คิดค้นมาโดยพระองค์เอง เน่ืองจากทรงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และ
ประชาชนว่าพุทธศาสนานามาซึ่งความเท่าเทียมกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ซ่ือสัตย์
ต่อกัน พร้อมทั้งช่วยเหลือกัน รักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมแบบจารีตนิยม ทั้งนี้ ล้วนแต่เป็น
หลักพื้นฐานในวิถีชีวิตของประชาชน อีกส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือเพื่อ 
ส่งเสริมและยกระดับพุทธศาสนา" โดยทรงมีพระด�าริว่าการพัฒนาประเทศ และ
ศาสนาต้องไปควบคู่กัน "ประเทศชาติประกอบด้วยจักรสองคืออาณาจักร ส�าหรับ

พ ร ะ เจ้ า ศ รี ส ว่ า ง ว ง ศ์  
เจ้ามหาชีวิต พระมหา
กษัตริย์องค์ที่ ๑๒ ห่ง
ราชอาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบาง และพระ
มหากษัตริย์พระองค์แรก
แห่งพระราชอาณาจักร
ลาวภายหลังการได้รับ
เอกราช 
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ขับเคลื่อนประเทศชาติ ส่วนอีกจักรหนึ่งคือพุทธจักร ส�าหรับขับเคลื่อนศีลธรรม และ
ความสามัคคีของผู้คนในสังคม ถ้าประเทศชาติขาดจักรใดจักรหนึ่งแล้ว หรือจักรทั้ง
สองเดินไปไม่สม�่าเสมอกันแล้ว ประเทศไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบสุขและพัฒนา

ข้ึนได้" เดียบสุผล (Deap Sophal) ว่า เป็นทฤษฎีสร้างขึ้นเพื่อบ�าบัด
ทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชน "ทุกข์ของราษฎร์คือทุกข์ของข้าพระเจ้า"
 ดังนั้น สมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงทรงงานกับประชาชนทุกนิคมชุมชน
หมู่บ้าน ทรงวางพระองค์เหมือนประชาชนคนหนึ่งท่ีร่วมสุขร่วมทุกข์กับ
หมู่ชนท่ัวไป ดังปรากฏในผลงานของยังซัม (YangSam) ว่า "ไม่เคยมี
มาก่อนในอดีตที่พระมหากษัตริย์วางตัวเหมือนคนทั่วไป ทรงงานร่วม
กินร่วมนอนกับประชาชนของพระองค์ ซึ่งท�าให้ประชาชนของพระองค์
กล้าร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางการ
มากมาย" นอกจากน้ี สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงให้ความส�าคัญแก่
พระสงฆ์เป็นพิเศษทรงได้ถวายต�าแหน่งส�าคัญๆ แก่ผู้น�าศาสนา เช่น 
สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย คือมหานิกายและธรรมยุตินิกาย 
พร้อมท้ังมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชาศัพท์แก่สมเด็จพระ
สังฆราชทั้งสอง ขณะเดียวกัน พุทธศาสนาก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์
และเชื้อพระวงศ์เข้ามาผนวชเพื่อสืบทอดพระราชประเพณีดังเดิม อีก

ส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ หรือการศึกษา ทรง
ให้ความช่วยเหลือทุกกรณี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระ
สังฆราช ฮวด ตาด ลงพื้นที่พบปะกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อรับฟังการร้องทุกข์ และแนวทางการบริหารขององค์พระประมุขของรัฐ 
ผลที่ได้รับจากการลงพื้นท่ีครั้งน้ี พบว่า ท้ังพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไปมีความพึง
พอใจมากที่สุดในหลักการบริหารประเทศของพระองค์ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในยุคนี้
พุทธศาสนามีความพัฒนาแทบทุกๆ ด้าน
 จากการส�ารวจจ�านวนสถิติการเจริญเติบโตของศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์
วิหาร เป็นต้น พบว่าปี ค.ศ.1969 มีจ�านวน 3,369 วัด โดยเฉล่ียวัดเกิดใหม่ปี 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

เจ ้าส ุภานวุงศ ์ประธาน
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ
ประชาธ ิปไตยประชาชน
ลาวคนแรกหลังจากลาว
เปล ี ่ยนแปลงการปกครอง
จากราชอาณาจักรมาเป น็
สาธารณรฐัป ี ค.ศ.2518
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ฝากพระศาสนาไว้กับพระมหากษัตริย์"
ลาวยุคเอกราช: ภายหลังจากที่ลาวรับเอกราช การเมืองภายในของลาว

เกิดความขัดแย้ง เน่ืองจากลาวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงมีอุดมการณ์ทางการเมือง
แตกต่างกัน ลาวฝ่ายซ้าย มีผู้น�าคนส�าคัญ คือ เจ้าสุภานุวงศ์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
จากสหรัฐอเมริกาและไทย ต้องการใช้แนวทางประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศ 
ลาวทั้งสองฝ่ายท�าสงครามสู้รบกัน จนกระท่ังลาวฝ่ายซ้ายรับชัยชนะ เมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม พ.ศ.2518 

ปี พ.ศ.2495 ลาวในหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือเร่ิมก่อการจลาจลต่อ
ต้านการปกครองของฝร่ังเศสภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงฮานอย เมื่อฝร่ังเศส
แพ้สงครามที่ค่ายเดียนเบียนฟู ลาวจึงรับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝร่ังเศสถอนก�าลัง
ออกจากประเทศลาว ซึ่งแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์
ในนครเวียงจันทน์ (ฝ่ายขวา) กับฝ่ายขบวนการประเทศลาว (ฝ่ายซ้าย) 5 ปีต่อมาปี 
พ.ศ.2500 เจ้าสุวรรณภูมาขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผู้น�ารัฐบาลผสมใน
นครเวียงจันทน์ 3 ปีต่อมา เวียงจันทน์เริ่มส่ันคลอนเพราะความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ก่อรัฐประหารและกลุ่มต่อต้านการท�ารัฐประหาร ฝ่ายขบวนการประเทศลาวก่อการ
จลาจลขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออก 

ยุคพระราชอาณาจักรลาวและสงครามกลางเมือง: ปี พ.ศ.2502 เจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้าสว่างวัฒนาจึงข้ึนครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิต
แทน เหตุการณ์ในลาวยุ่งยากมาก เจ้าสุภานุวงศ์ 1 ในคณะลาวอิสระประกาศตน
ว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการปะเทดลาว ออกไป
เคลื่อนไหวทางการเมืองในป่า เน่ืองจากถูกฝ่ายขวาในลาวคุกคามอย่างหนัก ปี 2504 
ร้อยเอกกองแลท�าการรัฐประหารรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมา แต่ถูกกองทัพฝ่ายขวาและ
ฝ่ายซ้ายรุมจนพ่ายแพ้ กองแลต้องล้ีภัยไปสหรัฐจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ทางการเมือง
ในระยะเวลาไม่นานหลังจากน้ัน บังคับให้ลาวต้องตกอยู่ท่ามกลางสงครามอินโดจีน
ครั้งที่สองซ่ึงรุนแรงยิ่งกว่าคร้ังแรก และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองและ
รัฐประหารหลายครั้งด้วยกัน

 ยุคนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติของลาว พระมหากษัตริย์ทุกๆ 
พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ประชาชนชาวลาว นับถือพุทธศาสนาประมาณ 
99% ประชาชนชาวส่วนมากยังหนักแน่นอยู่ในจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด เท่ากับ
ว่าจารีตประเพณีกับพุทธศาสนาเข้ากันเป็นอย่างดี ประชาชนลาวผู้ชายเมื่ออายุครบ 
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10 ปีบริบูรณ์แล้วจะบวชเป็นสามเณร เม่ืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะบวชเป็นพระกัน
เกือบทุกคน นี่ถือเป็นประเพณีในการบวชและยึดเอาวิธีการปฏิบัติประจ�าแต่ละเดือน
มาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติกันแต่ละเดือนไป เรียกว่า ฮีต 12 และครอง 14 ฮีต 12 

คือการบ�าเพ็ญบุญไปแต่ละเดือน ครบ 12 เดือน ส่วนครอง 14 คือ
การประพฤติปฏิบัติในวงสังคมของคนลาวเพื่อความสามัคคีกันตาม
ล�าดับของวัยและคุณสมบัติ
มาเลเซียยุคเอกราช: อังกฤษก�าหนดจะคืนเอกราชให้แก่มลายูปี 
พ.ศ.2491 โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในขณะนั้น
ประกอบด้วยความเป็นอยู่ ในลักษณะพหุสังคม ซึ่งมีชาวพื้นเมือง
เดิมและชาวจีนท่ีเข้ามาในช่วงทั้งก่อน และหลังอังกฤษปกครอง และ
ชาวอินเดียซึ่งอพยพมาจากตอนใต้ ของประเทศอินเดีย ซ่ึงบุคคล
เหล่านี้มีสิทธิเท่าเทียมกันหมด โดยโครงการ คืนเอกราชมีช่ือว่า 
"สหภาพมาลายาหรือ Malayan Union Plan (MUP)" ซึ่งวางเป้า
หมายว่าโครงการจะส�าเร็จปี พ.ศ.2491 โครงการ MUP กลายเป็น
ชนวนส�าคัญท่ีท�าให้ชาวพื้นเมืองท้องถ่ินดั้งเดิม (ชาวมลายา) รู้สึก
ต่อต้านซ่ึงเรียกว่า "เชื้อชาตินิยม" (Racialism) ซึ่งกลุ่มชาวมาเลย์
ถือว่าตนเป็นบุตรของแผ่นดิน (Bummiputera) จึงไม่ยอมที่จะให้
คนเช้ือชาติอ่ืนมีสิทธิเท่าเทียมตนเอง (จีนและอินเดีย) ซ่ึงชาวจีน

และอินเดียมีอ�านาจทางเศรษฐกิจมากกว่าชาวมาเลย์จึงเกิดองค์การชาวมาเลย์ต่อต้าน
โครงการ MUP โดยเริ่มจากความคิดของมุขมนตรีรัฐยะโฮร์ โดยองค์การดังกล่าวช่ือ
ว่า"Pan Malayan Malay Congress" ในขั้นแรก เปลี่ยนเป็นองค์การสหชาติมาเลย ์
(The United Malay National Organization:UMNO) ซ่ึงเกิดจากมติที่ประชุมใน
เดือนมีนาคมปี พ.ศ.2489 โดยมีตัวแทนขององค์กรของชาวมลายู 41 องค์กร และ
การประชุมครั้งน้ี ดาโต๊ะออนน์ บินยะอาฟาร์ จากสมาคมชาวมลายูแห่งรัฐยะโฮร์ 
(Persatuan Melayu Johor) รับเลือกให้เป็นประธานจากการประชุม มีมติที่ส�าคัญ
คือ จัดต้ังองค์การมลายูสามัคคีแห่งชาติ หรือองค์การสหชาติมาเลย์ (The United 
Malay National Organization: UMNO) และต่อต้านการจัดต้ังสหภาพมาลายา
ตามแผนการของอังกฤษซึ่งก็ประสบความส�าเร็จโดยอังกฤษยอมล้มเลิกโครงการ MUP 
และท�าข้อตกลงกับ UMNO ในข้อตกลงว่าด้วยสหพันธรัฐมลายา (Federation of 
Malaya Agreement) คือการรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐ
 ต่อมาองค์การมลายูสามัคคีแห่งชาติหรือองค์การสหชาติมาเลย์ (The 

ตนกู อับดุล ระห์มัน (2446–
2533) หรือ ตนกู อับดุล ระห์มัน 
ปุตรา อัล-ฮัจ อิบนิ อัลมรหุม 
สุลตาน อับดุล ฮามิด ชาห์  เป็น
ผู้น�าการเรียกร้องเอกราช และ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
ประเทศมาเลเซียได้รับยกย่อง
เป็นบิดาแห่งประเทศมาเลเซีย 
(Bapa of Malaysia)
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United Malay National Organization:UMNO) พัฒนาเป็นพรรคการเมือง เมื่อ 
ดาโต๊ะออนน์ บินยะอาฟาร์ ลาออกจากการเป็นประธานพรรคคนแรก และไปจัดต้ัง
พรรคการเมืองใหม่ เมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ.2494 (ค.ศ.1951) โดยพรรคการเมืองใหม่
นี้ ใช้ชื่อว่าพรรคเอกราชแห่งมาลายา (Independence of 
Malaya Party) ที่ไม่จ�ากัดเฉพาะคนเชื้อสายมลายู ส่วนพรรค
อัมโน (UMNO) ท่ีเหลือลงมติเลือก ตวนกู อับดุล ราห์มาน
เป็นประธานคนใหม่และท่านเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ 
The Star ฉบับวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2530 ว่า "การต่อสู้
การเลือกตั้งครั้งแรกปี พ.ศ.2498 นั้น ฉันขอรับบริจาคเงิน 
โดยการเขียนจดหมายถึงบรรดาชนชั้นปกครองท้ังหลายใน
มาเลเซีย บรรดาคนรวยชาวอาหรับที่อยู่ในสิงคโปร์และประเทศ
มุสลิมทุกประเทศ ในตะวันออกกลางและเมื่อฉันเดินทางไป
ประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือมีแต่เพื่อนในประเทศไทย
เท่าน้ันที่ให้ความช่วยเหลือ" ซึ่งผลการเลือกตั้งคร้ังน้ี ท่าน 
ตวนกู อับดุล ราห์มาน รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก
ของประเทศมาเลเซีย
 อังกฤษมอบเอกราชให ้แก ่ ดินแดนมลายูเกือบทั้งหมดในวันที่  31 
สิงหาคม พ.ศ.2500 ภายใต้ชื่อว่า "สหพันธรัฐมาลายา" (Federation of Ma-
laya) โดยมีจ�านวน 11 รัฐ ซึ่งอยู่บนคาบสมุทรมลายู 10 รัฐ และดินแดนที่เป็น
เกาะ 1 รัฐ คือ เกาะปีนัง ยกเว้นสิงคโปร์ ต่อมาปี พ.ศ.2506 สหพันธรัฐมาลายา 
สิ้นสุดลงเมื่อผู ้น�าของสหพันธรัฐมาลายาคือ ท่านตวนกู อับดุล ราห์มาน มี
แนวความคิดที่จะรวมเอาดินแดนที่อยู ่ใกล้เคียง ซ่ึงอังกฤษก�าลังจะให้เอกราช 
ดินแดนดังกล่าว คือ เกาะสิงคโปร์ ซาบาห์ ซาราวัค และบรูไน เข้าไปอยู่ในสหพันธรัฐ
มาลายา และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งสหพันธ์มาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วย 11  
รัฐเดิม กับอีก 4 รัฐใหม่ รวมเป็น 15 รัฐ แต่โครงการนี้บรูไนปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมด้วย 
ท�าให้สหพันธ์มาเลเซียมีเพียง 14 รัฐ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2508 สิงคโปร์ประกาศ
ถอนตัวออกจาก สหพันธ์มาเลเซียมาเป็นประเทศเอกราชภายใต้การน�าของนาย 
ลีกวนยู ท�าให้สหพันธ์มาเลเซียมีเพียง 13 รัฐ (มาเลเซียตะวันตก 11 รัฐ และมาเลเซีย
ตะวันออก 2 รัฐ)
 สหภาพมาลายาเป็นสหพันธ์ของกลุ่มรัฐมลายูและอาณานิคมช่องแคบรวมทั้ง
สิงคโปร์ ซึ่งสืบทอดมาจากกลุ่มอาณานิคมบริติชมาลายา สหภาพแห่งน้ีถูกจัดต้ังขึ้น

ลี กวนยู (พ.ศ. 2466–2558) เป็น
นักการเมืองชาวสิงคโปร์อีกทั้ง
ยังเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คน
แรกซึ่งปกครองประเทศเป็นเวลา
สามทศวรรษ เขาได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้ง
ประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อรวมศูนย์การปกครองของรัฐต่างๆ ท่ีอยู่บนคาบสมุทรมลายูให้อยู่ภายใต้รัฐบาล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ สหภาพมลายาเป็นรูปแบบ
การปกครองที่อังกฤษเสนอขึ้นเพ่ือใช้ปกครองดินแดนมลายูท่ีเป็นอาณานิคมภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในแผนการสหภาพมลายานั้นมีส่วนส�าคัญคือ การรวมรัฐใน
สหพันธรัฐมลายู รัฐนอกสหพันธรัฐมลายูและปีนังกับมะละกาเข้าด้วยกันเป็นสหภาพ
มลายาลดสถานภาพของสุลต่านให้เป็นท่ีปรึกษาของรัฐบาล โดยอธิปไตยเป็นของ
กษัตริย์อังกฤษ พลเมืองในมลายามีสิทธ์ิเท่าเทียมโดยไม่มีอคติเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา
การต่อต้านกลุ่มชนชั้นน�าในมาเลย์เป็นกลุ่มที่ออกมาต่อต้านแผนการสหภาพมลายา
อย่างจริงจัง เพราะเท่ากับเป็นการลดอ�านาจของสุลต่านที่มีมานาน ส่วนชาวมาเลย์
ทั่วไป รู้สึกว่าพวกตนเสียสิทธิ์พิเศษที่เคยมีเหนือชาวจีนและชาวอินเดีย ดาโต๊ะ ออน 
บิน จาฟฟาร์ ประธานกลุ่ม Pan Malayan Congress เป็นผู้น�าในการจัดประชุม
เพื่อคว�่าบาตรสหภาพมาลายา ผลที่ตามมาคือสุลต่านทุกพระองค์ไม่เข้าร่วมพิธีการ
ก่อต้ังสหภาพมาลายาของอังกฤษ ประชาชนชาวมาเลย์เดินขบวนต่อต้านโดยคาด
ผ้าขาวบนหมวกซงกกสีด�า ต่อมาปี พ.ศ.2489 ดาโต๊ะ ออน บิน จาฟฟาร์ ร่วมกับ
กลุ่มชนชั้นน�ามาเลย์ก่อตั้งพรรคอัมโนโดยดาโต๊ะ ออน บิน จาฟฟาร์ เป็นประธาน
พรรคคนแรก เน่ืองจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ซับซ้อนในขณะนั้น มีกลุ่มนิยม
อิสลามที่ต้องการสร้างศาสนาอิสลามท่ีบริสุทธิ์ในมาเลเซีย และกลุ่มฝ่ายซ้ายน�าโดย
สหภาพมาเลย์หนุ่มที่ต้องการรวมมลายา สิงคโปร์และอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน ฝ่าย
อังกฤษไม่สนับสนุนสองกลุ่มท่ีกล่าวมาโดยเฉพาะกลุ่มฝ่ายซ้ายท่ีอังกฤษปราบปราม

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)



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

383

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

อย่างรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ.2491 ดังน้ัน อังกฤษจึงหันไปเจรจากลับพรรคอัมโน ซ่ึงเร่ิม
ต้นเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2489 น�าไปสู่การจัดต้ังสหพันธรัฐมลายาขึ้นแทนที่เมื่อ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 แผนการสหภาพมลายาจึงล้มเลิกไป ยุคสิงคโปร์รับเอกราช

ลักษณะเด่นของพุทธศาสนายุคอาณานิคมสู่รัฐชาตินิยมนี้
 รัฐชาติใหม่/ประเทศกับศาสนายุคนี้มักจะเป็นไปคู ่กัน อย่างในประเทศ
ฟิลิปปินส์แม้สเปน อเมริกาท่ีออกไปแล้ว แต่ก็ทิ้งมรดกทางศาสนาวัฒนธรรมไว้ ไม่
ได้น�ากลับไปด้วย แต่บางพื้นท่ี เช่น รัฐชาติที่เป็นมุสลิมและพุทธศาสนา แม้จะมีพวก
เจ้าอาณานิคม แต่ก็แค่มาน�าผลประโยชน์กลับไป แม้จะมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรม 
ภาษาศาสนาด้านอ่ืนๆ ทิ้งไว้ แต่ศาสนาหลักที่มีอยู่ก่อนกลับไม่สามารถครอบง�ากลาย
เป็นกระแสหลักได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านอื่นๆ ในฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะและมีการ
เป็นอาณานิคมท่ียาวนาน ท�าให้อิทธิพลด้านวัฒนธรรม และศาสนาสามารถเข้าไปมี
อิทธิพลต่อมา นอกจากน้ี ยังมีการโฆษณาของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเอกราชก่อน
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2482-2488) ประกาศนโยบายต่อต้านชาติตะวันตกที่แผ่
อ�านาจเข้ามาปกครองเอเชีย ญ่ีปุ่นเรียกร้องให้ชาวเอเชียลุกข้ึนต่อสู้ โดยร่วมมือกับ
ญี่ปุ ่นในการขับไล่อิทธิพลของชาติตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่น้ันไปจากเอเชีย 
จึงถือว่า การโฆษณาเรียกร้องดังกล่าวชักจูงกระตุ้นในชาวเอเชียโดยเฉพาะเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนั้นมีการตื่นตัวในแนวคิดชาตินิยม ซึ่งนามไปสู่การพยายาม
ต่อสู้เพื่อเอกราชให้พ้นจากการเป็นอาณานิคมตะวันตก 

 พุทธศาสนาดูเหมือนฟื ้นแต่กลับทรุดย่ิง แม้หลายประเทศที่นับถือพุทธ
ศาสนาดูเหมือนจะฟื้นฟูในหลายๆ ด้าน แต่เหตุการณ์กลับทรุดยิ่งไปหนัก อันเน่ือง
มาจากการแย่งชิงอ�านาจขึ้นมาปกครองประเทศ และการใช้อ�านาจในทางท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการท�ากิจพระศาสนา นอกจากน้ี ภัยในภายนอกกลับเป็นสงครามเย็นที่ก่อตัว
ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหว่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ยุคฟื้นฟูนี้
จึงประหนึ่งการลุกขึ้นมา ฟื้นจากไข้หนักที่เป็นมานาน เมื่อเริ่มจะดีขึ้นก็กลับไปกว่า
เดิมหรือยิ่งกว่าเดิมในบางโอกาส มีการฟื้นฟูพระศาสนา ยุคช�าระสะสางและฟื้นฟู 

 พระสงฆ์มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมาก ทุกยุคสมัยการเมืองและศาสนา
ล้วนเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แม้แต่ยุคหลังอาณานิคมสู่เอกราชซึ่งเป็นรัฐชาติ
สมัยใหม่ที่พุทธศาสนาล้วนต้องเกี่ยวข้องทางการเมืองสืบเนื่องจากพระสงฆ์มีบทบาท
ส�าคัญในการกู้เอกราชจากยุคอาณานิคมที่ถูกกดขี่และเอาเปรียบ เมื่อเอกราชเริ่มต้น พระ



384
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสนาจึงยิ่งได้รับการยอมรับและเชิดชู โดยเฉพาะในภาครัฐและประชาชน ประชาชน
ยังคงยึดมั่นต่อพุทธศาสนาท่ีร่วมกันสร้างชาติ และได้เอกราช แต่ในส่วนภาครัฐยังมี
การแย่งชิงผลประโยชน์และอ�านาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เสียผลประโยชน์ 
และภัยข้างนอกจากประเทศมหาอ�านาจที่ให้การสนับสนุนอยู่ พุทธศาสนาจึงได้รับผล 
กระทบในบางโอกาสสมัย ดังที่พระสงฆ์และชาวพุทธในเวียดนามต้องช่วยกันปกป้อง
พุทธศาสนาจากการถูกกดขี่สมัยรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกและนับถือ
ศาสนาคาทอลิก การเกี่ยวข้องการเมืองครั้งนั้นเกิดจากความไม่พอใจต่อนโยบายปราบ
ปรามชาวพุทธและท�าลายสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาอย่างหนักน�าให้พระสงฆ์ต้องน�า
ตัวเองสู่การเมือง ดูว่าพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองมากเกินไปจนลืมภาวะความเป็น
พระไป เช่น ในเวียดนาม สมัยรัฐบาลของโงอินเดียม พุทธศาสนาถูกกดขี่ ย�่ายี จาก
ฝ่ายรัฐบาลที่นับถือคริสต์ศาสนา รัฐท�าลายความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนอย่างมาก น�า
ไปสู่การเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น�ามวลชน พระภิกษุถิช 
กวาง ดึ๊ก เผาตนเองเพื่อประท้วงรัฐบาล ซึ่งก่อความสะเทือนใจแก่ชาวพุทธเวียดนามไป 
ทั่วประเทศและผู้คนทั่วโลก คณะสงฆ์ก็เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยการจัดการปกครอง
คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการบริหารของบ้านเมือง 
 ในประเทศไทย มีความพยายามใช้พุทธศาสนาและคณะสงฆ์เพื่อแสวงหา
ความชอบธรรมทางการเมืองของฝ่ายตน เมื่อทหารกลับเข้ามามีอ�านาจหลังปี พ.ศ.
2491/ค.ศ.1948 พร้อมกันการปะทุข้ึนของสงครามเย็น ประเทศไทยมีแนวร่วมกับ
ตะวันตกและต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน กรุงเทพเป็น SEATO หน่วยอาสาไทย
ต่อสู้กับประเทศลาวและกองทัพเวียดนามเหนือในลาว ส่วนมากอยู่ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยน�าไปสู่การต่อสู้เชิงอุดมการณ์ภายในคณะสงฆ์
ด้วย มีการขับพระหัวเอียงซ้ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์จากพวกหัวอนุรักษ์
ฝ่ายขวาอ้างว่า พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการแทรกซึมคณะสงฆ์ มีเจตนามรมณ์บ่อน
ท�าลายพุทธศาสนา เนื่องจากคอมมิวนิสต์มักเป็นคนยากจนตามชนบทและคนชาย
ขอบ อเมริกาสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตในถิ่นห่างไกลถิ่นทุรกันดารเพราะพระสงฆ์ยังมีอิทธิพลต่อคนใน
ระดับชุมชน สังคม หมู่บ้าน และพระสงฆ์ช่วยสนับสนุนส่งเสริมโครงการของรัฐด้วย
การน�าชาวบ้านช่วยด้านแรงงานในโครงการต่างๆ พระบางรูปไม่ค่อยแน่ใจว่างจะ
เข้าข้างทหารท่ีไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนและยังมีอเมริกาคอยสนับสนุนอยู่
เบื้องหลัง และการสนับสนุนของฝ่ายสงฆ์มาจากธรรมยุติกนิกายในนามของกษัติรย์
และทหารก็ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือและเป้าหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์ท�าให้พระสงฆ์ต้อง
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เกี่ยวกับกับการเมืองท้ังทางตรงและอ้อมอย่างยากที่เล่ียง

 องค์กรพุทธศาสนาขาดผู้น�าศาสนาท่ีมีความรู้สมัย

ใหม่เข้าใจบริบทความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพระสงฆ์มี
สถานภาพอย่างหน่ึงเป็นพลเมืองของรัฐและเป็นนักบวชทาง
พุทธศาสนารูปหน่ึง ทั้งน้ีการขาดผู้น�าศาสนาที่เป็นเสาหลัก
อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมที่เข้าสวมบทบาทรับภาระหน้าที่
ท่ีมาถึงอย่างทันที เพราะขาดพื้นฐานการศึกษาสมัยใหม่ ใน
เวียดนาม พระสงฆ์และชาวพุทธขาดการศึกษาเป็นระยะเวลา
เกือบ 100 ปียุคฝรั่งเศสยึดครอง ยุคอังกฤษปกครองพม่า พระ
สงฆ์ ชาวบ้านที่เป็นประชาชนทั่วไปถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้
รับการศึกษา พระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น�าชาวพุทธล้วนมาจากตระกูล
ชาวไร่ชาวนาแม้จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นเพียง
ความรู้แบบจารีตเก่าๆ ที่สืบสานมาตามประเพณี ไม่ใช่ความรู้
สมัยใหม่ด้านการบริหารจัดการที่จะทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ชาวพุทธระดับชาวบ้านและพระสงฆ์จึงไม่สามารถ
พูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ของตะวันตกได้ ใน
ด้านการเมืองถือว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มชนผู้ด้อยหรือไร้การศึกษา 
ท้ังน้ีกล่าวว่า พระสงฆ์แนวจารีตมีลักษณะเด่นคือ ปกป้อง
วัฒนธรรมตนเอง กลัว และดูถูกวัฒนธรรมอื่นจากภายนอก แต่มีก�าลังและอิทธิพล
ได้รับการยอมรับอยู่ในหมู่ประชาชนชาวบ้านทั่วไป 

 สภาพนิกาย วัด และนักบวชซึ่งถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมจากฝ่ายบ้านเมือง

ส่งผลต่อประชากรนักบวช สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามน้ันถือว่า เวียดนามใต้เป็น
เมืองข้ึนโดยตรง ไม่ใช่แคว้นในอารักขาเหมือนเวียดนามกลางและเวียดนามเหนือ 
แม้จะมีภิกษุ ภิกษุณีชาวเวียดนามเป็นจ�านวนมากและส่วนมากยังอยู่วัยหนุ่ม-สาว 
แต่ก็ยังไม่มีส�านักภิกษุณีเฉพาะในเวียดนามใต้ 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�าแยง 179 วัด จังหวัดหวางเต๋ย 176 วัด 

พระภิกษุ สามเณร ภิกษุณี ชี และ
พุทธศาสนิกชนอีกหลายพันคนถูกบีบ
ให้ต้องเดินขบวนประท้วงและมีการ
จับกุมพุทธศาสนิกชนผู้เกี่ยวข้องในการ
เดินขบวนน้ี ข่าวการปราบปรามชาว
พุทธนี้ ได้ถูกสั่งห้าม มิให้มีการเสนอ
ข่าวต่อสื่อมวลชน และ CIA ได้ส่ังให้
เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ ตรวจสอบข่าวสารทางการ
ทูตที่จะส่งออกไปนอกประเทศเวีย
ตนามโดยเข้มงวด เพราะไม่ต้องการ
ให้กระเทือนสถานภาพของรัฐบาล 
โง ดินห์ เดียม ซึ่งสหรัฐอเมริกามีผล
ประโยชน์ร่วมอยู่ด้วย
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มีภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาทกว่า 300 รูป ส่วนมากมีเช้ือสายเขมร มีพระภิกษุสามเณร
ฝ่ายมหายานกว่า 10,000 รูป พุทธสมาคมตั้งอยู ่ที่วัดซาลอยเมืองไซ่ง่อนควบคุม
ดูวัดฝ่ายมหายานกว่า 1,000 วัด จึงนับว่าเป็นนิกายใหญ่อยู่ในเวียดนามใต้ ส่วน 
นิกายอ่ืนๆ เช่น เต๊ินด๋าวต�๊า และลุงกว่าตัง เป็นต้น ไม่มีอิทธิพลมาก รับรู้กันเฉพาะ
ในเวียดนามใต้เท่าน้ัน และมีภรรยามีบุตรได้เช่นเดียวกับฆราวาส เวียดนามยังอยู่ใต้
ปกครองของฝร่ังเศสนั้น พระภิกษุสามเณรเถรวาทเชื้อสายเขมรขึ้นตรงต่อสังฆนายก
เขมร แต่เมื่อเวียดนามใต้รับเอกราชแล้วก็มิขึ้นกับทางเขมรอีกต่อไป มีแต่เจ้าคณะ
จังหวัดแต่ละจังหวัดปกครองกันตามล�าพัง โดยขึ้นต่อคณะสงฆ์เถรวาทซึ่งเป็นชาว
เวียดนาม คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของชาวเวียดนามตั้งขึ้นปี พ.ศ.2500 มีส�านักงานอยู่
ที่วัดเชตวัน ไซ่ง่อน มีอยู่เพียง 19 วัด และมีพระภิกษุเพียงประมาณ 40 รูป สามเณร 
10 กว่ารูป พุทธศาสนิกชนเถรวาทชาวเวียดนามแท้มีทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน  
คณะสงฆ์เถรวาจัดการปกครองขึ้นโดยมีต�าแหน่งสังฆนายกเป็นต�าแหน่งท่ีสูงสุดและ
มีรองสังฆนายก 2 รูป ท่ีปรึกษา 2 รูป เลขาธิการ 1 รูป ผู้ช่วยเลขาธิการ 1 รูป ไม่มี
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าอาวาสปกครองแต่ละวัดขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์ 
คณะกรรมการสงฆ์รวม 7 รูปน้ี มีหน้าท่ีปกครองดูแลวัด 19 วัด พระภิกษุ 33 รูป 
สามเณร 10 กว่ารูป พุทธศาสนิกรวม 5,000 คนยุคน้ี แม้ชาวเวียดนามชาวพุทธมี
กว่า 85% แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลเวียดนามซ่ึงมีประธานาธิบดีนับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวพุทธถูกเบียดเบียนบีบคั้นโดยตรงและโดยอ้อม 

พุทธศาสนาจากจารีตนิยมยุคอาณานิคมสู่ความทันสมัยยุครัฐชาติ
 แม้ดั้งเดิมหลายๆ ด้านยังมีความเป็นจารีตและมีความพยายามปรับสู่ความทัน
สมัยด้วยการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร การบริหารองค์กรการศึกษา และองค์กร
ท�าหน้าที่ด้านการสื่อสาร แต่การปรับตัวก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายจาก
ปัญหาเก่าไป ปัญหาใหม่มา  

 องค์กรพุทธศาสนาสู่ความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงองค์กรพุทธ/คณะสงฆ์
ยุคเอกราชของประเทศอุษาอาคเนย์นี้มีบริบทที่หลากหลายแตกต่างกันไป เวียดนาม
หลังจากท่ีพุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากการยึดครองของฝรั่งเศสจนมีท่าทีว่าจะสูญ
ส้ินไปปี พ.ศ.2474 เริ่มมีการฟื้นฟูพุทธศาสนาจนประสบความส�าเร็จสามารถเปลี่ยน
ความคิดของปัญญาชนผู้ผิดหวังจากวัตถุนิยมตะวันตกให้หันมาสนับสนุนมากมายปี 
พ.ศ.2492 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การบริหารกิจการของคณะสงฆ์และชาวพุทธ
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เวียดนามมีการตั้งกิจการบริหารขึ้นใหม่รวมทั้งพุทธสมาคมส�าหรับ
ฆราวาสขึ้นด้วย วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2494 โดยมีการจัดประชุม
พุทธศาสนาแห่งชาติข้ึนท่ีเมืองเว้โดยมีมติผ่านข้อตกลงส�าคัญหลายข้อ 
การร่วมจัดตั้งองค์กรพุทธศาสนา เรียกว่า คณะสงฆ์ชาวพุทธแห่ง
เวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) ท�าหน้าที่เป็นสมาชิก
เข้าร่วมกับองค์การพุทธศาสนาแห่งโลก (The World Fellowship 
of Buddhists) (ย่อว่า W.F.B.) ก่อตั้งข้ึนในการประชุมชาวพุทธครั้ง
แรก ท่ีจัดขึ้นในกรุงโคลัมโบ ศรีลังกาปี พ.ศ.2493 จากการริเริ่มของ 
ดร.จีพี.มาลาลาเสเกรา (Dr. G.P. Malalasekera) นักปราชญ์ที่มีช่ือ
เสียงของพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งองค์กร ลูกเสือชาวพุทธ 
(Buddhist Scout Movement) ขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชัวอะลอย 
(Chua–a Loi) ในเมืองไซ่ง่อน มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกเมืองท�าให้เด็กเยาวชนคน
หนุ่มสาวท้ังชายและหญิงมีความรู้สึกยึดมั่นในศาสนามากขึ้น นอกจากนั้น "สหภาพ
ชาวพุทธ" (Buddhist Union) มีอยู่ 2 แห่งเน้นส�าหรับ คือ 1) ส�าหรับเด็กผู้ชาย และ 
2)ส�าหรับเด็กผู้หญิง สหภาพชาวพุทธนี้ก�าเนิดขึ้นที่เมืองกีเวียนตู (Ky–Vien–Tu) โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปฏิบัติ ประกาศพุทธธรรม และยึดมั่นในหลักการ 5 ข้อ คือ 
ความยุติธรรม กรุณา บริการ บริสุทธ์ิ และวินัย
 ในลาวยุคเอกราช-รัฐชาติ หลังการสถาปนาประเทศขึ้นเป็น "ราชอาณาจักร" 
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสงฆ์นั้นมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประมุข ต้ังแต่
ระยะปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา มีผู้บริหารประกอบด้วย พระสังฆนายกและสังฆมนตรี 
ว่าการองค์การปกครอง องค์การศึกษา องค์การเผยแผ่ และองค์การปฏิสังขรณ์ 
(จ�านงค์ ทองประเสริฐ, 2534:343) ต่อมา ภายหลังยุบองค์การสงฆ์เหล่านั้นแล้วตั้งที่
ปรึกษาสงฆ์ 4 องค์ มีเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเมือง เจ้าคณะตาแสง เจ้าอธิการวัด และ
ก�าหนดขั้นยศ (สมณศักดิ์) ของพระภิกษุเป็น 6 ชั้นคือ 1) พระยอดแก้ว (สมเด็จพระ
สังฆราช) 2) พระลูกแก้ว (สมเด็จพระราชาคณะ) 3) พระหลักค�า (พระราชาคณะ) 4) 
พระครู (มีพรรษาครบ10 แล้ว) 5) พระซา (มีพรรษา 5 ขึ้นไป) และ 6) พระสมเด็จ 
(มีพรรษา 3 ขึ้นไป) ส�าหรับสมเด็จพระสังฆราชมีลักษณะคล้ายกับมหาเถรสมาคมใน
ประเทศไทย ท้ังน้ีลาวออกกฎหมายคณะสงฆ์ เรียกว่า พระราชโองการแต่งต้ังระเบียบ
แห่งพระราชอาณาจักรลาว ฉบับเลขท่ี 160 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2502/ค.ศ.
1959 และมีหลายมาตรา 

พระชินรักขิต ชาวอินโดนีเซีย
ซึ่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
องค์แรกโดยมีพระพม่าเป็น
อุปัชฌาย์ปี พ.ศ.2497
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 ในประเทศอินโดนีเซีย หลังจากปี พ.ศ.2499/ค.ศ.1956 ชาวพุทธอินโดนีเซีย
และทั่วโลกได้เฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาครบรอบ 2500 ปี หลังพุทธปรินิพพาน นับ
เป็นการเริ่มต้นพุทธศาสนาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ลังจากพุทธศาสนาหายไปแทบจะมืดมิด
ราว 500 ปี ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะก่อต้ังองค์กร 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) ชาวอินโดนีเซียเช้ือสายจีน ต่อมา ท่านจึงบวชเป็นพระภิกษุ มีฉายาทาง
ธรรมว่า ภิกษุ อาชิน ชินรักขิตะ นับเป็นพระภิกษุชาวอินโดนีเซียรูปแรกในรอบ 500 
ปี ปี ค.ศ. 1955 ท่านจึงได้เดินทางกลับไปเกาะชวาและท�างานฟื้นฟูและสถาปนาพุทธ
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�าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา 
ปี พ.ศ.2499/ค.ศ.1956 ชาวพุทธท่ัวโลกเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2500 ปี หลังพุทธ
ปรินิพพานในประเทศอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นการร�าลึกถึงพุทธศาสนาและเร่ิมต้นการ
ฟื้นฟูพุทธศาสนา องค์กรพุทธศาสนาในอินเดียยุครัฐชาติน้ี ประกอบด้วย สมาคม 1) 
ตรีธรรมอินโดนีเซีย (Indonesian Tridharma Combine (Gabungan Tridharma 
Indonesia-GTI) 2) สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย-Indonesian Buddhist Associa-
tion (Perhimpunan Buddhis Indonesia–PERBUDHI) ปี พ.ศ.2500/ค.ศ.1957 
จึงจัดตั้งสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งอินโดนีเซีย ประชุมสภาคองเกรสปี พ.ศ.2501/
ค.ศ.1958 เปลี่ยนช่ือใหม่เป็นสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Buddhist Association 
of Indonesia (PERBUDHI) 3) สภาชาวพุทธอินโดนีเซียทั้งมวล (The Delibera-
tions of All Indonesian Buddhists: Musyawarah Umat Buddha Seluruh 
Indonesia (MUBSI)) ก่อต้ังปี 2505/ค.ศ.1962 4) ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Buddhist 
Indonesia) ปี พ.ศ.2508/ค.ศ.1965 สาขาสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) 
เซมรังแยกตัวออกจากสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) และจัดต้ังสมาคม
ชาวพุทธอินโดนีเซีย ท่ีวิหารตนาห์ ปูติห์ เซมรัง (Buddhis Indonesia in Vihara 
Tanah Putih Semarang) 5) สหพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhist 
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Federation Federasi Umat Buddha Indonesia) เมื่อ
กรกฎาคม 2508/1965 มีการจัดประชุมระหว่างองค์กรพุทธ
เพื่อสร้างฐานเอกภาพและการร่วมมือ การประชุมเริ่มขึ้นอีกครั้ง
เดือนสิงหาคมและตุลาคม 2509/1966 หลังจากการประชุม 
กุมภาพันธ์ 2510/1967 มีข้อตกลงในการจัดต้ังสหพันธ์ชาว
พุทธอินโดนีเซีย (Federation of Buddhist Indonesia) ซ่ึงมี
สมาชิกประกอบด้วย 1) Buddhis Indonesia 2) Gabungan 
Tridharma Indonesia 3) Musyawarah Umat Buddha 
Seluruh Indonesia 4) Agama Hindu-Buddha Tengger 
5) Agama Buddha Wisnu Indonesia
 ขบวนการพุทธใหม่มีหลายกลุ่มหลายองค์กร และ
องค์กรที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเน้นคนรุ ่นใหม่ กลุ่ม
เยาวชนคือการจัดต้ังกลุ่มยุวพุทธิกสมาคมในหลายประเทศ 
เช่น ประเทศไทย มีการก่อตั้งกลุ่มพุทธบริษัท/องค์กรทางพุทธ
ศาสนา มีการก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมประมาณปี พ.ศ.2493 มี
การเคลื่อนไหวของพุทธเยาวชนโดยหันมาศึกษาและปฏิบัติธรรม
มากขึ้นเริ่มจากจุดเล็กๆ ท่ีวัดกันมาตุยาราม ถนนเยาวราช มี
นิสิตนักศึกษาและประชาชนมาชุมนุมฟังธรรมเทศนากันมาก
ทั้งในวันพระและวันอาทิตย์เพราะสนใจและพอใจในวิธีการ
สื่อสารธรรมะสมัยใหม่แตกต่างจากแนวพุทธจารีตแบบเดิม 
อธิบายธรรมอย่างทันสมัยของเจ้าอาวาสคือ พระศรีวิสุทธิญาณ 
(สุชีโว ภิกขุ) จนเห็นคุณค่าของศาสนา และต้องการเผยแผ่พุทธ
ธรรมไปสู่ชาวโลก เหตุนี้จึงมีการตั้งยุวพุทธิกสมาคมขึ้นเป็น
แห่งแรกที่วัดกันมาตุยารามแล้วขยายออกไป มีทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ในประเทศมาเลเซีย Buddhist Missionary Society 
Malaysia (BMSM) สมาคมพุทธศาสนาในมาเลเซีย ก่อตั้งเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2505 โดยท่านศรี ธรรมนันทะ พระสงฆ์ชาว 
ศรีลังกา เรียกท่ัวไปว่า พุทธมหาวิหาร (Buddhist Mahavi-
hara) มีอาคารสถานที่เหมาะจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น 
สวดมนต์ น่ังสมาธิ Samadhi Vihara เป็นองค์กรท่ีเผยแผ่พุทธศาสนาเพ่ือสังคม ส่ง

พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺต
เถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวรา
ชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นจึงได้มีหนังสือ
นิมนต์พระเถระวัดมหาธาตุ และวัด
อื่นๆ จ�านวน 57 รูป และฆราวาส
อีกจ�านวนหน่ึงมาประชุมกัน ณ หอ
ปริยัติ วัดมหาธาตุฯ วันจันทร์ที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ.2489 เวลา 17.00 น. 
โดยถือเป็นการประชุมที่ด่วนมาก 
และลับเฉพาะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ.2490 และประกาศให้มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ด�าเนินการ
จัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา
ชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิด
สอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธ
ศาสตร์เป็นคณะแรกเม่ือวันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2590 หลังจาก
นั้น พ.ศ.2500 ปรับเปลี่ยนระบบ
การวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิต 
โดยก�าหนดให้นิสิตต้องศึกษา อย่าง
น้อย 126 หน่วยกิต และปฏิบัติ
ศาสนกิจ 1 ปีก่อนรับปริญญาบัตร 
ต่อมาปี พ.ศ.2505 เปิดสอนคณะ
ครุศาสตร์ ปี พ.ศ.2506 เปิดสอน
หลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน 
คณะเอเชียอาคเนย์ และเปล่ียนเป็น
คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อ 
พ.ศ.2516
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เสริมการเรียนรู้พุทธธรรม พิมพ์หนังสือเผยแผ่และบรรยายธรรม 
และระดับพุทธนานาชาติปี พ.ศ.2508 มีการจัดต้ังส�านักงานองค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกข้ึน ณ ประเทศไทย (พ.ส.ล.) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลก

 ระบบศึกษาทางพุทธศาสนาเข้าสู่ความทันสมัย ในกลุ่ม
ประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาหลังจากเอกราชแล้ว กลุ่มประเทศอิน
โดจีน เช่น ลาวเป็นหนึ่งในประเทศเหล่าน้ันท่ีปรับโครงสร้างด้าน
การศึกษาทางพุทธศาสนา ต่อมาปี พ.ศ.2500 มีการวางระบบตาม
ด�ารัสรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการปี พ.ศ.2507 สถาบันพุทธศาสนา
ศึกษาเป็นสถาบันของคณะสงฆ์สถาปนาขึ้นอยู่ภายใต้ความรับผิด
ชอบ หลัักของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาคณะสงฆ์เน้นรูปแบบ
คล้ายไทยมีการเรียนภาษาบาลีแบ่งชั้นเป็นประโยค 3–9 เป็นหน้าที่

หลักของรัฐบาลลาว ด้านการศึกษาต่างประเทศ คณะสงฆ์ลาวมีโอกาสมาศึกษาต่อใน
ประเทศไทยและอินเดีย ขณะที่ในเวียดนาม มีการปฏิรูปพระวินัยของสงฆ์และส่งเสริม
ให้พระภิกษุศึกษาพุทธศาสนาแบบใหม่ การจัดตั้งสมาคมและสถาบันการศึกษาฟื้นฟู
ขึ้นใหม่ ด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ สมาคมพุทธศาสนาศึกษาข้ึนหลายแห่งท่ี
เมืองไซง่อน เมืองเว้ (อานัม) และเมืองฮานอย หลังจากท่ีรับเอกราชแล้ว สมาคมต่างๆ 
เหล่าน้ีก็รวมกันเป็นเอกภาพพุทธสมาคมเวียดนาม (Vietnam Unified Buddhist 
Association) ข้ึน มีอิทธิพลอยู่ในเวียดนามเหนือมากมีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาช่วยเหลือประชาชน รับใช้ปิตุภูมิ และรักษาความสงบเรียบร้อย มีโรงเรียนส�าหรับ
ฝึกฝนพระและโรงเรียนชาวพุทธเกิดข้ึนมากมาย ดังท่ีท่าน นารทมหาเถระแห่งลังกา
ซ่ึงไปจ�าพรรษาอยู่ที่เวียดนามใต้กล่าวว่า พุทธศาสนาในเวียดนามก�าลังได้รับการฟื้นฟู
เป็นอย่างมาก ชาวพุทธตื่นตัวและรู้จักความรับผิดชอบของตนที่มีต่อศาสนามากข้ึน 
ชาวพุทธมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นตามล�าดับ ยุคนั้น ชาวเวียดนามนับถือ
พุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และขงจื้อ เป็นการนับถือแบบผสมผสาน สหพุทธจักรเวียดนาม 
(Vietnam Unifying Buddhist Assocaiation) ก่อต้ังปี 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

ท่านทิช มินห์ เจ้า (Thich-
Minh-Chau) เป็นอธิการบดี
รูปแรกมีนักศึกษาลงทะเบียน
ปีแรก พ.ศ.2509/ค.ศ.1966 
กว่า 2000 คน 
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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 มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง 2 แห่งนี้ซึ่งต้ังข้ึน สมัย
รัชกาลที่ 5 แต่ทิ้งระยะมาสักหนึ่งและเปิดให้มีการเรียนการ
สอนต่อมา คือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัด
บวรนิเวศน์ปี พ.ศ.2489 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยปี พ.ศ.2490 มีการสอนจริงจังในสมัยต่อมา โดย 
2 มหาวิทยาลัยน้ีให้ความรู ้ทันสมัยแก่พระภิกษุสามเณรควบคู ่ไปกับความรู ้ทาง
พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ท�าให้พระภิกษุมีความรู้ทันสมัยเหมาะแก่การเผยแผ่
พุทธศาสนา ต่อมาปี พ.ศ.2501 มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พุทธ
สมาคม ยุวพุทธิกสมาคม และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กอนาถา มหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ จึงท�าการเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และต่อมา 
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยก็เปิดด�าเนินกาสอนที่วัดบวรนิเวศน์ปี พ.ศ.2504 
กระจายไปตามวัดและสถาบันต่างๆ ครูที่สอนล้วนเป็นพระไม่ต้องจ่ายเงินเดือน นับ
ว่า ช่วยประเทศชาติในด้านพุทธศาสนามาก โรงเรียนประเภทนี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกที่
ประเทศลังกา โดยนายทหารอเมริกันช่ือ Henry Steel Ollcot เปิดการสอนในวัน
อาทิตย์ เพื่อฝึกเด็กชาวพุทธให้มีความรู้แข่งกับศาสนาคริสต์ ซึ่งชอบรังแกชาวพุทธ
ในลังกา ตั้งแต่น้ันก็มีนิสิตนักศึกษาและประชาชนไปเรียนกันจนถึงปัจจุบัน จึงกล่าว
ว่า โรงเรียนพุทธศาสนาเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งนี้  
 ในลาว ราชอาณาจักรลาวจัดตั้งโรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนขึ้น และ
ด�าเนินการสอนมาแต่ พ.ศ.2501 โดยพระมหาปาล อานนฺโท เจ้าส�านักวิปัสสนา 
กัมมัฏฐานแห่งวัดมหาพุทธวงศาป่าหลวงพร้อมท้ังคณะเดินทางไปร่วมประชุมท่ี
ประเทศลังกาปี พ.ศ.2500 และน�าเอาตัวอย่างและวิธีการสอนมาเปิดสอนปี พ.ศ.
2501 โดยตั้งช่ือว่า "โรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนลาว" ใช้อักษรย่อว่า "อ.ศ.พ." 
พร้อมกันนี้ยังมีแผนจัดตั้งโรงเรียนส�าหรับเด็กอนาถาข้ึนด้วย คือ รับเอาเด็กอนาถาเข้า
มาเรียนตลอดทั้งกินนอนอยู่ด้วย โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นโดยความอุปถัมภ์ของกระทรวง

พระมหาปาล อานนฺโท  
ผู้บุกเบิกส�านักวิปัสสนา 
กัมมัฏฐานแห่งวัดมหา 

พุทธวงศาป่าหลวง ในลาว
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชาสงเคราะห์และมีการเปิดสอนในปีต่อมา โรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชน 
และโรงเรียนเด็กอนาถาด�าเนินการสอนมาตามล�าดับ เฉพาะโรงเรียนอบรมศีลธรรม
พุทธยุวชนนั้นออกไปถึงแขวงหลวงพระบางและแขวงอื่นๆ ด้วย มีพระสงฆ์ลาวออก
ไปศึกษาในต่างประเทศเช่นกันน มีประเทศไทย อินเดีย พม่า ลังกา กัมพูชา สหพันธ์
มาเลเซีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ท่ีส�าเร็จกลับมา
แล้ว และที่ก�าลังศึกษาอยู่ ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ปี พ.ศ.2506 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว และคณะสงฆ์ลาวติดต่อขอพระเถระฝ่าย
ไทยไปช่วยจัดระบบการศึกษาปริยัติธรรมในราชอาณาจักรลาว
 ในประเทศสิงคโปร์ พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็น
เอกราชตั้งแต่วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2508/ค.ศ. 1965 ตั้งแต่บัดนั้นมาใช้ชื่อ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ปี พ.ศ.2509/ค.ศ.1966 องค์การคณะสงฆ์แห่งสิงคโปร์ (Singapore Bud-
dhist Sangha Organization) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระสงฆ์และพุทธศาสนา
ในสิงคโปร์ โดยมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่วัดโปร์คาร์กซี (Phor Kark See) ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสาร และมีสมาชิกอยู่เพียง 58 รูป (สถิติปี ค.ศ.1989) นอกจากนี้ยังมี 
สมาพันธ์ชาวพุทธสิงคโปร์ (Singapore Buddhist Federation) ซึ่งก่อต้ังขึ้นปี พ.ศ.
2492/ค.ศ.1949 สมาชิกมีท้ังพระสงฆ์และฆราวาสซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวพุทธจีน 
และใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อ พระสงฆ์ซ่ึงพูดได้ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง 
และเป็นสมาชิกของทั้ง 2 องค์การ ขณะที่พุทธศาสนาในมาเลเซียมีอยู่เฉพาะในบรรดา
ผู้ที่รับเชื้อสายมาจาก ชาวจีน ลังกา พม่า ศรีลังกาและชาวไทยมีวัดและส�านักสงฆ์ตั้ง
อยู่ในบางแห่ง เช่น ท่ีเมืองกัวลาลัมเปอร์และรัฐปีนัง วัดไทยที่กัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2503 ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย เรียกชื่อว่า 
วัดเชตวัน สร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย นอกจากนี้ยังมีวัดพุทธมหาวิหาร (Maha 
Vihara Buddhist Temple) ในบริคฟิลด์ กัวลาลัมเปอร์ ซ่ึงสร้างข้ึนโดยชุมชนชาว
ศรีลังกาในกรุงกัวลาลัมเปอร์และบริเวณโดยรอบปี พ.ศ.2437/ค.ศ.1894 ซ่ึงเจ้า
อาณานิคมอังกฤษน�าชาวลังกามาจากสิงหลเพ่ือให้บริการพลเรือนสมัยอาณานิคม
มาลายาก่อนนี้ ส่วนพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย หลังจากศาสนาพุทธสูญหายไปจาก
อินโดนีเซียเป็นเวลานานจนกระท่ังพุทธสถานบูโรพุทโธอันเก่าแก่และใหญ่โตเหลือเพียง
ซากปรักหักพังที่จมอยู่ใต้ดินทรายและมีการช่วยปฏิสังขรณ์จากเจ้าอาณานิคมดัตช์ 
เมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราช พระชินรักขิตเป็นชาวอินโดนีเซียซึ่งอุปสมบทเป็น 
พระภิกษุองค์แรกโดยมีพระพม่าเป็นอุปัชฌาย์ปี พ.ศ.2497 ท่านได้รับความสนับสนุน
จากกลุ่มชาวจีนในอินโดนีเซียการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจนน�าเป็นการเจริญ
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รุ่งเรืองของคณะสงฆ์และพุทธศาสนาสืบมา

 การปรับเปลี่ยนการสื่อสารของพุทธสู่ความทันสมัย ใน
อดีต การสื่อสารระหว่างชาวพุทธกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวพุทธอื่นๆ เป็นไป
อย่างจ�ากัดเน้นการจารึกบนแผ่นหิน และเอกสารภาษาเก่า เช่น 
เขมร ส่วนใหญ่จะเป็นพระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่แปลจากภาษา
บาลี จารด้วยอักษรเขมรลงบนใบลาน ต่อเมื่อมีการพัฒนาด้าน
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย องค์กรพุทธในหลายประเทศเร่ิมมีการปรับ
เปลี่ยนองค์กรด้านการสื่อสารท่ีเน้นความทันสมัยเข้าถึงกลุ ่มคน
ระดับกว้างท่ัวไปยิ่งข้ึน โดยมีการต้ังโรงพิมพ์ การจัดพิมพ์หนังสือ
และนิตยสารทางพุทธศาสนาที่ตีพิมพ์ออกเผยแผ่มากขึ้น การจัด
พิมพ์วารสารและแปลคัมภีร์ต่างๆ ทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท ทาง
คณะสงฆ์ชาวพุทธยังออกวารสาร "พุทธศาสนาเวียดนาม" ตีพิมพ์
ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤเพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนา
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในประเทศไทย การจัดตั้งโครงการ
พิมพ์พระไตรปิฎก 80 เล่ม เพ่ือฉลอง 25 พุทธศตวรรษ แต่พิมพ์ไป 3 เล่มก็หยุดไป 
มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยครั้งแรก การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย มี
การช�าระพระไตรปิฎกหลายครั้งคือสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ 5 และที่ 7 แต่ยังไม่เคยแปล
เป็นภาษาไทยให้หมดทุกปิฎก พระไตรปิฎกคงใช้ภาษาบาลีตลอดมา จนถึง พ.ศ.
2483 คือสมเด็จพระสังฆราช (ติสฺสเทว แพ) วัดสุทัศนเทพวรารามพร้อมด้วยคณะ
รัฐบาลร่วมมือกันกระท�าจนส�าเร็จระยะเวลา 12 ปี เสร็จ ปี พ.ศ.2495 จ�านวน 80 
เล่ม และจัดพิมพ์ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (ตรงกับปีพ.ศ.2500) พิมพ์จ�านวนทั้งส้ิน 
2,500 ชุด นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ถึง 2,500 รูป ในลาว มีการฟื้นฟู
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยท่านพระมหาปาล อานนฺโท มาศึกษาท่ีวัดมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร แล้วกลับไปเผยแผ่ที่นครเวียงจันทน์ การจัดพิมพ์วารสารพุทธวงศ์ 
ในกัมพูชา ทางการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับบาลี และแปลเป็นภาษาเขมรจนส�าเร็จ 
มี 100 เล่ม วินัยปิฎก 13 เล่ม พระสุตตันตปิฎก 63 เล่ม และพระอภิธรรมปิฎก 34 
เล่ม เริ่มแปลมาตั้งแต่ พ.ศ.2472 พุทธศาสนบัณฑิตได้จัดพิมพ์เผยแผ่หนังสือทั้งท่ีเป็น
ภาษาบาลีภาษาเขมรและภาษาฝรั่งเศส จนถึงปี พ.ศ.2504 จ�านวนว่า 271 เร่ืองซึ่งมี
ทั้งประเภทบาลี ประเภทธรรม ประเภทฉบับค�าสอนต่างๆ ประเภทขนบธรรมเนียม
ประเพณี นอกจากน้ี ยังมีวรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดี ประเภทแลบง นวนิยาย

พระเซค ฮอง ชูน (Ven. Seck 
Hong Choon) เจ้าอาวาสรูป
แรกของวัดโปร์ การ์ก ซี (Phor 
KarK See)  ผูบ้กุเบกิพทุธศาสนา 
ในสิงคโปร์ สร้างวัดแต่เดิม
มีขนาดเล็กมีอาคาร 2 หลัง 
จนกลายเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 
ในสิงคโปร์
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สมัยใหม่ เรื่องอาหรับราตรี เร่ืองสามก๊ก ประชุมนิทานต�านาน
เขมร 9 ภาค เป็นต้น
 การเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น: ขบวนการ
พุทธท่ีเน้นงานด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์
เพิ่มและปรากฏชัดเจนมายิ่งขึ้น จากยุคอาณานิคมที่เป็นเพียง
กระแสเรียกร้องและริเริ่มมาจากผู ้ปกครองผ่านมายังพระ
สงฆ์ และชาวพุทธ แต่ยุคน้ีชาวพุทธ/คณะสงฆ์เองมีความ
กระตือรือร้นจัดการศึกษาสงเคราะห์และสังคมสงเคราะห์
มากยิ่งขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ นอกจากนี้ ยังมีขบวนการ
ท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง ด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง มีการ

ร่วมกันประท้วง การถูกข้อกล่าวอีกฝ่ายหรือจากฝ่ายรัฐว่า เป็นคอมมิวนิสต์ พระสงฆ์
ถูกผลักให้เข้าร่วมกับการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงต้องไปเดินขบวนเรียก
ร้องกับรัฐบาลกับประชาชน ท้ังที่เวียดนาม และพม่ายุคต่อมา และทางอ้อมพระสงฆ์
ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่จะต้องสอนหรือเผยแผ่แนวคิดอุดมการณ์ส�าคัญของชาติท่ีเน้น
การสนองนโยบายของรัฐ ซ่ึงแตกต่างจากการสอนแนวจารีตเท่าน้ัน การเพ่ิมบทบาท
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสงฆ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์แก่เยาวชน การสร้างโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ โดยร่วมมือกับภาครัฐ 

พุทธศาสนากลายมาเป็นอุดมการณ์ชาตินิยม 
 กฎหมายด้านพุทธศาสนาในหลายประเทศอาเชียอาคเนย์มีการออกมา เพื่อ
น�าพุทธศาสนามาเป็นอุดมการณ์ของชาติ ในลาว เมื่อกองทัพญี่ปุ ่นบุกเข้ายึดครอง
ประเทศลาวในสงครามโลกครั้งท่ีสอง ชาวลาวรวมตัวกันเป็น "ขบวนการชาตินิยม
ลาว" ปี พ.ศ.2483 มีการปลุกระดมให้ส�านึกถึงประวัติศาสตร์ และประเพณีวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของลาวอันมีพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดความพยายามท่ีจะฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาขึ้นมาใหม่ พระสงฆ์ท�าหน้าที่ในการปลูกฝังความรู้สึกรักชาติ และวัดกลาย
เป็นศูนย์กลางการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช พุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�าคัญ
ในการต่อสู้ของประชาชนจากการครอบครองของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นยุคสงครามโลก
ครั้งที่สองและของอาณานิคมฝร่ังเศสปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา ขบวนการปะเทดลาว
พยายามน�าพระสงฆ์มาอยู่ฝ่ายซ้าย ขณะที่รัฐบาลฝ่ายขวาของราชอาณาจักรลาวก็
พยายามควบคุมพระสงฆ์ ลาวตกอยู่ในความยุ่งยากทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง การต่อสู้

ชาวพุทธเวียดนามถือว่าท่าน ติช กวาง 
ดึก (Quảng Đức) เป็นพระโพธิสัตว์ 
รูปปบั้นทองแดงของท่าน และหัวใจ
อมตะของท่าน ปีพ.ศ.2506/ค.ศ.1963 
ท่านเผาตัวประท้วงความอยุติธรรม
จากฝ่ายรัฐที่กระท�าต่อพุทธศาสนา



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

395

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

ทางอุดมการณ์ระหว่างทุนนิยมประชาธิปไตย และสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น "ขบวนการประเทศลาว" จึง
น�าพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับระบบทุนนิยม
กลายเป็นพุทธชาตินิยม โดยชี้ให้เห็นว่า หลักการพระโพธิสัตว์
ท่ีมุ่งช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสอดคล้องกับระบอบสังคมนิยม ระบบ
ทุนนิยมนั้นมุ ่งแต่ประโยชน์เฉพาะตัวจึงเป็นระบบที่ชั่วร้าย
และเป็นบาปขัดกับหลักการของพระโพธิสัตว์อย่างส้ินเชิง มี
การเชื่อมโยงว่าผู ้น�าขบวนการประเทศลาวคือพระโพธิสัตว์
ยุคใหม่ที่จะมาปลดปล่อยประชาชน และระบอบสังคมนิยม
จะให้ผลตอบแทนที่ดีงามในชาตินี้ โดยไม่ต้องรอไปถึงชาติ
หน้า ขบวนการประเทศลาวสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจข้ึนใน
หมู ่ประชาชนโดยประกาศนโยบายในการธ�ารงรักษาพุทธ
ศาสนาว่า "จะเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความ
เช่ือของประชาชน จะเผชิญหน้ากับการบ่อนท�าลายศาสนา
ในทุกรูปแบบ จะปรับปรุงฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่โดยการ
ปฏิสังขรณ์สถูป เจดีย์ วัดวาอาราม และให้ความเคารพนับถือ
ต่อพระสงฆ์" (หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน หน้า 6 คอลัมน์ 
หน้าต่างความจริง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2549 ปีที่ 29  
ฉบับที่ 10410) 
 ในกัมพูชา หลังจากที่กัมพูชาได้รับเอกราชจาก
ฝรั่งเศส พุทธศาสนาก็เข้ามามีบทบาทต่อการเมืองของ
กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ทศวรรษที่ พ.ศ.2493/ค.ศ.1950 เป็นต้น
มา สมัยนี้เรียกว่า ยุคพุทธสังคมนิยม (Buddhist Socialism) เจ้านโรดมสีหนุ
เสนอแนวคิดนี้ในลักษณะที่แตกต่างไปจากแนวคิด "สังคมนิยม" ของทั้งตะวันตก 
และตะวันออก พุทธสังคมนิยมของพระองค์ตั้งอยู ่บนฐานคิดของพุทธศาสนาและ
โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมกัมพูชาโดยการเน้นหลักความเสมอภาค ความเป็น
อยู่ท่ีดีของคนยากจน และเอกลักษณ์ของชาติ พระองค์ทรงย�้าว่า ความเป็นกลาง
ทางการเมืองระหว่างประเทศของกัมพูชามาจากหลัก "ทางสายกลาง" ในพุทธศาสนา 
ตามทรรศนะของพุทธศาสนาแล้ว ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความ
เมตตากรุณาและเที่ยงธรรม หลักการนี้ขัดแย้งกับลัทธิมาร์กซิสม์ (Marxism) ที่

ค�ากล่าวครั้งสุดท้ายของท่าน ติ๊ช 
กวาง ดึ๊ก (Quảng Đức) ก่อนที่จะ
เผาตนเอง ได้มีลายลักษณ์อักษรอยู่ใน
จดหมาย ท่ีท่านทิ้งไว้: ก่อนที่ข้าพเจ้า
จะหลับตาและมุ่งหน้าเข้าสู่โลกทัศน์
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ข้าพเจ้าขอเรียกร้องอ้อนวอนกับท่าน
ประธานาธิบดี Ngô Đình Diệm ให้
น�าจิตของท่านให้มีพร้อมถึงความเห็น
อกเห็นใจต่อประชาชนของประเทศนี้ 
และน�าความเท่าเทียมกันมาใช้ในการ
ปฏิบัติทางศาสนา เพื่อรักษาความ
แข็งแกร่งให้กับมาตุภูมิของเราอย่าง
ชั่วกาลปาวสาน  ข้าพเจ้าขอเรียกร้อง
ท่านพระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพ รวมทั้ง
สมาชิกขององค์กรสงฆ์และผู้นับถือ
พุทธศาสนาทุกคนจงรวมตัวเป็นน�้า
หนึ่งเดียวกัน ด้วยการเตรียมพลีชีพ
เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
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เรียกร้องให้ประชาชนโค่นล้มรัฐบาลและสถาปนาระบอบ 
"เผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพ" ขึ้น พุทธสังคมนิยมยังไม่
เห็นด้วยกับการปฏิเสธทรัพย์สินส่วนบุคคลของสังคมนิยม
มาร์กซิสม์ พระองค์กล่าวว่า เศรษฐีจะถูกชักชวนให้ท�า
ทานแก่คนยากจนมากกว่าจะถูกยึดทรัพย์ไปเป็นสมบัติของ
ส่วนรวม ในพม่า ตามสถิติปี พ.ศ.2495 ประมาณกันว่า มี
พลเมืองประมาณ 18,500,000 คน จากจ�านวนประชาชน
ทั้งหมดนี้ประมาณว่า มีผู ้นับถือพุทธศาสนาประมาณ 15 
ล้านคน (80%) มีการบัญญัติกฎหมายปี 2504 เกี่ยวกับการ
คุ้มครองพุทธศาสนา มีการจัดตั้งกระทรวงพุทธศาสนา รัฐบาล
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
ท่ีเป็นหลักฐานเชื่อถือได้ถูกรวบรวมแล้วเสร็จบริบูรณ์ทันงานฉลองพุทธศตวรรษที่ 25 
 การออกกฎหมายเพื่อสอดรับการให้พุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์ของรัฐ 
พม่ามีการจัดต้ังศาลพิจารณาคดีความหรืออธิกรณ์เกี่ยวกับคณะสงฆ์โดยเฉพาะปี 
พ.ศ.2493 รัฐบาลพม่าออกกฎหมายตั้งส�านักสงฆ์เป็นศาลพระขึ้น 2 แห่งคือ 1) ที่
เมืองย่างกุ้ง 2) ท่ีเมืองมัณฑะเลย์อีกแห่งหนึ่ง กฎหมายฉบับนี้เรียกว่า "ธรรมาจริย
ะ" "ศาล" ทั้งสองแห่งนี้มีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมคณะสงฆ์ให้มีระเบียบวินัยยิ่ง
ขึ้น แต่ "ศาลพระ" น้ีต้องประสบปัญหายุ่งๆ กฎหมายฉบับที่สองชื่อ "วินิจฉัย" ออก
มาเพ่ือประกาศตั้งมหาวิทยาลัยบาลี เพื่อจัดการศึกษาและการสอบของพระสงฆ์ให้
รัดกุมย่ิงข้ึน และกฎหมายฉบับที่สามช่ือว่า "องค์การพุทธศาสนา" ทั้งน้ีเพ่ือแปลคัมภีร์
พระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาสู่ภาษาพม่า ในการด�าเนินงานเพื่อฟื ้นฟู
พุทธศาสนาครั้งน้ี ไม่ได้รับการโต้แย้ง คัดค้าน จากสมาชิกรัฐสภา กฎหมายว่าด้วย 
"องค์การพุทธศาสนา" น้ีน�าไปสู่การกระท�าสังคายนาขึ้นเป็นครั้งที่ 6 รวมทั้งการยก
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาปี พ.ศ.2504 รัฐบาล
พม่าออกกฎหมายรับรองพุทธศาสนาว่า เป็นศาสนาประจ�าชาติ และยังออกกฎหมาย
อีกฉบับหน่ึงรับรองว่า จะให้ความคุ้มครองและความอุปถัมภ์แก่ทุกๆ ศาสนาซึ่งมีอยู่
ในพม่า ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู ในลาว มีการบัญญัติพุทธ

วัดไทยในสิงคโปร์ที่ส�าคัญมี 2 วัดคือ 
วัดอนันทเมตยาราม สร้างเมื่อ พ.ศ.
2479 และท�าการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ 
พ.ศ.2502 อีกวัดหนึ่งช่ือ วัดป่าเลไลย
ก์ สร้างเมื่อง พ.ศ.2506
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ศาสนาเป็นอุดมการณ์ของชาติควบคู่กับสถาบันอื่นๆ พุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ�าชาติลาว แม้ว่าบ้านเมืองจะยังไม่สงบสุขมั่นคง แต่ทาง
ราชการก็ร่วมกับประชาชนด�าเนินการฟื้นฟูท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา
อย่างเต็มที่ รัฐธรรมนุญแห่งพระราชอาณาจักรลาว มาตรา 7 บัญญัติ
ว่า "พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติและพระมหากษัตริย์เป็นเอก
อัครศาสนูปถัมภก" อีกแห่งหนึ่งบัญญัติว่า "คณะสงฆ์ลาวมีนิกาย
เดิมนิกายเดียว (หีนยานแบบลังกาวงศ์)" ขณะท่ีสยาม มีการเปล่ียน
ระบบการปกครองเปลี่ยนระบบการบริหารคณะสงฆ์ พรบ.คณะสงฆ ์
 2484 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หลังจากมีการตราพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.121 ซึ่งใช้ปกครองคณะสงฆ์มาต้ังแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 มาเป็นการปกครองแบบสังฆสภามีสังฆนายก สังฆมนตรี
เป็นผู ้บริหารงานคณะสงฆ์ประกาศใช้ปี พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ฉบับนี้
จึงนับว่าเป็นฉบับประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ฉบับนี้ไม่พูดถึงนิกาย
ใดๆ ในไทย กฎหมายอื่นๆ อีกมากเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในไทย แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็น
อาณานิคมของประเทศตะวันตก แต่ใช่ว่าการเมืองภายในประเทศจะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมีมาต้ังแต่สมัย ร.4 ตามด้วย
การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแขนงสมัย ร.5 ร.6 และ ร.7 กระท่ัง
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มีผลบังคับใช้ ต่อมามีการแก้ไข
เพิ่มเติม 2535 พรบ.ฉบับนี้มีผลกระทบต่อคณะสงฆ์ และมีการแก้ไข 
บางมาตราปี 2559 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 

 การปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาผ่านรัฐ หลังจากสภาพความวุ่นวายภายใน
ประเทศทั้งการเมืองและภาวะสงคราขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในช่วงที่ประเทศเวียดนามแบ่ง
เป็น 2 เขตคือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยเวียดนามเหนือปกครองในระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ส่วนเวียดนามใต้ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิด
วิกฤตการณ์กับพุทธศาสนามากมาย โดยเฉพาะในเวียดนามใต้ท่ีปกครองโดยรัฐบาล
ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีโง ดินห์เดียมซึ่งเป็นชาวคริสต์ กดข่ีข่มเหงชาวพุทธ 
และออกกฎหมายที่รังแก่ชาวพุทธ กระทั่งมีการรวมตัวกันเดินขบวนประท้วงและเผา
ตัวเองของพระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีเพื่อปกป้องพุทธศาสนา พระสงฆ์ และชาว
พุทธทนไม่ไหวรวมตัวกันต่อต้านจนถึงข้ันปี พ.ศ.2506 หลวงพ่อต๊ิช กวาง ดึ๊กจากวัด
เทียนหมู่ เมืองเว้ ทนเห็นความโหดร้ายทารุณที่รัฐบาลปราบปรามชาวพุทธไม่ไหวจึง

พระศรี ธรรมานันทะ ชาว 
ศรีลังกาท�าหน้าที่เป็นพระ
ธรรมทูตน�าพุทธศาสนาเถรวาท 
ศรีลังกาเข้าไปในประเทศ
มาเลเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 ที่
วัดบริคฟิลด์ (Brickfields)โดย
ท่านได้รับเลือกจากพระภิกษุ
สงฆ์ 400 รูป ที่วิทยาลังการ 
 ปิริเวณ ให้เดินทางไปมาเลเซีย
โดยการนิมนต์ของสมาคม
ศาสนอภิวุฒิวัฒนา (Sasana 
Abhiwurdhi Wardhana 
Society:SAWS) ปี ค.ศ.
1962 ท่านก่อตั้งสมาคมธรรม
ทูต (Buddhist Missionary 
Society:BMS) ท่านมรณภาพ 
ปี ค.ศ.2006
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ยอมสละชีวิตด้วยการจุดไฟเผาจนมรณภาพเพื่อเป็นการประท้วงเพื่อให้รัฐบาลหยุด
ปราบปรามชาวพุทธและรักษาพุทธศาสนาไว้นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่อุทิศชีวิตเพื่อ
ปกป้องพุทธศาสนาจนเป็นข่าวโด่งดังไปท่ัวโลก ยุคนี้ ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดีย
ม เป็นชาวคริสต์คาทอลิกในนามรัฐบาลใช้อ�านาจที่มีอยู่สั่งประกาศห้าม และออก
กฎหมาย เช่น ห้ามเข้าวัด ห้ามจัดกิจกรรมทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา ห้ามออก
หนังสือพุทธศาสนา ห้ามพระจัดรายการทางวิทยุ สั่งทหารให้น�ารถพุ่งเข้าหากลุ่มผู้
ประท้วง ผลท�าให้พระสงฆ์และภิกษุณีที่อยู่แถวหน้าเสียชีวิตทันที่ 70 ศพ ประชาชน
อีก 30 ศพ สั่งให้ทหารกวาดกล้าง เผาวัด ท�าลายศาสนสถาน ยิงกราดใส่กลุ่มพระ
และภิกษุณีท่ีก�าลังสวดมนต์และนั่งสมาธิ ออกกฎห้ามสร้างพระพุทธรูปบูชา หากทรุด
โทรมผุพังให้น�ารูปพระเยซูมาต้ังแทน ใครไม่ท�ามีโทษประหาร ออกกฎให้ชาวบ้าน
น�ารูปพระเยซูไว้ตามบ้าน ใครท�าหาย หรือท�าลาย จะได้รับโทษสถานหนัก ออกกฎ 
เม่ือมีการอบรมข้าราชการ ต้องให้บาทหลวงมาท�าการอบรมข้าราชการด้วย ก�าหนด
นโยบายเปลี่ยนค�าสอนของพุทธศาสนา พระไตรปิฎก บังคับใช้กับพระภิกษุสงฆ์และ
สถาบัน โดยเป็นค�าสั่งของ โง ดินห์ ถึก (พี่ชาย) ซึ่งคุมกระทรวงศึกษาธิการ และห้าม
ประชาชนชาวเมืองเว้ ชักธงศาสนา (ธงพระธรรมจักร) ในวันส�าคัญทางศาสนา ห้าม
ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธน�าไปสู่การปราบปราบและเข่นฆ่าพระสงฆ์ ภิกษุณี และ
ชาวพุทธอย่างโหดเห้ียมผ่านอ�านาจรัฐและการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ
 การจัดตั้งขบวนการพุทธใหม่เพื่อปกป้องพุทธศาสนาโดยคนรุ่นใหม่เน้นการ
ฟื้นฟูพระศาสนา การสังคมสงเคราะห์มากยิ่งขึ้นเมื่อสภาวะทางการเมืองเริ่มสงบ ชาว
พุทธจึงพยายามฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นใหม่จนมีอยู่หลากหลายนิกาย พุทธศาสนาจีน
เธียน (เซน, ฌาน), เถรวาท, แบบหีนยาน นิกายดินห์โต นิกายขัตสี ฯลฯ การสร้าง
วัด (วัดหรือท่ีภาษาเวียดนามเรียกว่า "จั่ว"/"ต้ือ") กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ชนช้ันทุกระดับเป็นที่พึ่งของชุมชน และยังเป็นสถานที่ชุมนุมของชาวพุทธในการพบปะ
ปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆ ท้ังในด้านศาสนาและการเมือง โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนแต่ด้วยความแข็งแกร่งของพุทธศาสนา และความตั้งใจจริง
ของพระสงฆ์ ส่งผลให้เวียดนามก็ยังคงนับถือศาสนาพุทธ และสร้างความยิ่งใหญ่เพิ่ม
ขึ้นแม้จะมีระบบการปกครองโดยคอมมิวนิสต์ในระยะต่อมา

จากท้องถิ่นนิยม (ชาตินิยม) สู ่ความเป็นภูมิภาคนิยม/นานาชาตินิยม

 พุทธศาสนาปรับจากท้องถิ่นนิยม (Localism) ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
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นิยม (internationism): เมื่อหลายชาติในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชถ้วนหน้า พระศาสนา
ยิ่งเริ่มมีอิสระเสรีภาพในการขับเคลื่อน และมีการท�ากิจกรรม
ระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น ยุคจารีตและยุคอาณานิคม กิจกรรม
ทางพุทธศาสนามักจะอยู่ในท้องถิ่นหรืออาณาจักรของตน แต่
เมื่อเข้าสู่ยุครัฐชาติหรือรูปแบบการปกครองประเทศแบบสมัย
ใหม่ท�าให้เกิดกิจกรรมระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น ประเทศท่ีนับถือ
พุทธศาสนาในช่วงการรับเอกราช มีการเร่ิมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมระหว่างกัน ผ่านการประชุม กิจกรรมนานาชาติมาก
ขึ้น เวียดนามมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพุทธนานาชาติ
ปี พ.ศ.2494 โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาไปญี่ปุ ่นและแวะพักที่
เวียดนาม มีชาวพุทธในเวียดนามเข้ากราบสักการะกว่า 50,000 คน สร้างความตื่น
ตัวให้กับสังคมชาวพุทธเป็นอย่างมาก และมีการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อศึกษา
และดูงาน มีภิกษุหลายรูปเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีเพื่อกลับไปช่วยด�าเนินงานการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น  
 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 คณะธรรมทูตชุดนี้เดินทางวันศุกร์ท่ี 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 คณะธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจในราชอาณาจักร
ลาว เริ่มงานประสานกันอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและคณะสงฆ์ของประเทศทั้งสอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชอาณาจักรลาวนั้นมีนิสิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยไปแล้วหลายรูป ซ่ึงท่าน
เหล่าน้ีเข้าไปศึกษาอยู่ในประเทศไทยไม่ต�่ากว่ารูปละ 8 ปี จึงเข้าใจระบบการศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างดีและเป็นก�าลังส�าคัญในการประสานงานระหว่างคณะ
ธรรมทูตไทยกับคณะสงฆ์ลาวเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ท่านเหล่านี้ยังร่วมกันจัดตั้ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แบบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึนในราชอาณาจักร

คณะสงฆ์นานาชาติจากประเทศพุทธ
ศาสนาเถรวาทเดินทางไปร่วมงาน
ผูกพัทธสีมาระหว่างชาติ (interna-
tional sima) ในประเทศอินโดนีเซีย 
พ.ศ.2502
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ลาวและขยายไปยังแขวงหลวงพระบางและแขวงอื่นๆ หลายแห่งด้วยกัน ทั้งนี้รัฐบาล
ไทยอุปถัมภ์ในด้านทุนแก่พระภิกษุสามเณรจากราชอาณาจักรลาวหลายรูปต่อปีเพ่ือ
เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทยทุกปี 
 ในประเทศไทย รัฐบาลเห็นชอบจัดต้ังพระธรรมทูต ท้ังธรรมยุติกนิกายและ
มหานิกาย พระพิมลธรรม (อาจ) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ด�ารงต�าแหน่งเป็นสังฆมนตรี
และพระมหาโชดก ป.ธ.9 ซ่ึงไปอบรมมาจากพม่าเป็นครูสอน ท่านเปิดสอนปฏิบัติ
วิปัสสนาในประเทศไทย ขยายสาขาไปตามเมืองต่างๆ ด้วยปี พ.ศ.2494 มีคนต่าง
ชาติ เช่น เยอรมัน อังกฤษ แคนาดา ญ่ีปุ่น อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ และเวียดนาม 
เป็นต้น ที่เล่ือมใสมาอบรมและปฏิบัติวิปัสสนาท่ีวัดมหาธาตุเป็นจ�านวนมาก บางท่าน
อุปสมบทในไทย เทศน์ สวด เป็นภาษาไทย นอกจากนี้ มีการเผยแผ่วัดไทยในต่าง
ประเทศ รัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ไทยสร้างวัดไทยขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
อินเดีย อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น วัดเหล่านี้มีพระสงฆ์ไทยอยู่ประจ�า และ
วัดไทยในลอนดอนน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 
พระราชทานพระนามว่า "วัดพุทธประทีป" เปิดเป็นวัดไทยทางการวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ.2509 นอกจากนี้ ยุคนี้ พุทธศาสนาแบบไทยได้รับอิทธิพลด้านการปฏิบัติกรรมฐาน
จากประเทศพม่า ในมาเลเซีย พระศรีธรรมานันทะ (Sri Dhammananda) ชาวศรี
ลังกาท�าหน้าท่ีเป็นพระธรรมทูตน�าพุทธศาสนาเถรวาทศรีลังกาเข้าไปในประเทศ
มาเลเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 ที่วัดบริคฟิลด์ (Brickfields)โดยท่านได้รับเลือกจาก
พระภิกษุสงฆ์ 400 รูป ท่ีวิทยาลังการ 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�าลังส�าคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในอินโดนีเซีย ครั้งน้ันมีเหตุการณ์ส�าคัญระดับนานาชาติในอาเซียน คือ การร่วมกัน
ประกอบพิธีผูก "พัทธสีมาระหว่างชาติ (international sima)" นับเป็นคร้ังแรกใน
โลกพุทธศาสนา เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2502 เพราะมีพระสงฆ์จากอาเซียนและ
นานาชาติเข้าร่วมประกอบด้วย พระนารทะ พระอริยวังสะ พระสัตติสสระ พระปิย
ทัสสี พระศาสนปาละและพระมหานามะจากลังกา พระมหาศรีสยาดอ จากพม่า พระ
วิศาลสมณคุณ พระกวีวรญาณ พระมหาส�าเริง อานนฺโท พระครูฌานาภิรัตจากไทย 
พระมหาสุเมธาธิบดี จวน นาถ พระมหาอุงเมียน จากกัมพูชา (จ�านงค์ ทองประเสริฐ, 
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2532: 206-208)
 ในยุคนี้ ระดับนานาชาติ มีการร่วมตัวกันระดับพุทธนานาชาติ
ประกอบด้วยชาวพุทธนานาชาติกับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 1 ที่เมืองโคลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา ปี พ.ศ2493/ค.ศ.1950 จากนั้นการร่วมประชุม
เพ่ือการช�าระสะสางท�าสังคายนาครั้งท่ี 6 จัดขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง เมื่อวัน
ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2497 และเสร็จส้ินเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ.2499 (ตรงกับ พ.ศ.2500 ตามแบบของพม่าและลังกา) การท�า
สังคายนาน้ีท�าข้ึนในโอกาส ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เพื่อพิมพ์พระ
ไตรปิฎก อรรถกถา และค�าแปลเป็นภาษาพม่า มีชาวพุทธในกลุ่ม
ประเทศเถรวาท ประกอบด้วยพม่า ศรีลังกา ไทย ลาว และกัมพูชา 
พม่าโดยการน�าของนายกรัฐมนตรี อูนุ รัฐบาลพม่าอาราธนาพระสงฆ์
จากประเทศต่างๆ คือ อินเดีย ลังกา เนปาล กัมพูชา ไทย ลาว และ
ปากีสถานไปท�าสังคายนาร่วมกับพระพม่าอีก 500 รูป เมื่อสังคายนา
พระไตรปิฎกเสร็จแล้ว ก็จัดท�าการสังคายนาอรรถกถาและฎีกาต่อ
ไป นับเป็นการท�าความเข้าใจความหลากหลายของชาวพุทธเอง
และการพร้อมที่จะท้าทายกับความทันสมัยจากโลกตะวันตก ท้ังนี้
ยุคนี้ต่อเนื่องมาจากยุคอาณานิคม มีชาวตะวันตกเข้ามาศึกษาพุทธ
ศาสนาในลักษณะเชิงวิชาการ ทางโบราณคดี จารึก ประวัติศาสตร์ 
แต่ยุครัฐชาติใหม่นี้ มีกลุ่มคนที่เข้ามาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุเริ่ม
แรกเพื่อศึกษาและปฏิบัติ ชาวตะวันตกหลังจากได้ศึกษาพุทธศาสนา
ผ่านหนังสือ ผ่านงานวิชาการ ที่พัฒนาข้ีนเป็นภาษาตะวันตก เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น ในทางกลับกัน
ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น�าพุทธศาสนา
ออกไปสู่โลกตะวันตกโดยสร้างวัดในต่างแดนซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล
และมีการแลกเปลี่ยนระหว่างพุทธศาสนาเรื่อยมาจน ภายหลังมีการ
จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างพุทธนานาชาติมากขึ้นน�าไปสู่
การเปิดกว้างให้พุทธศาสนาได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกมากยิ่ง
ขึ้น

พระอาจารย์สุเมโธ (นามเดิม: 
โรเบิร์ต แจ็คแมน) เกิด 27 
กรกฎาคม พ.ศ.2477 ที่ซี
แอตเติล สหรัฐอเมริกา)  ศิษย์
ชาวตะวันตกองค์แรกของพระ
โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
ปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) 
บวชเป็นพระภิกษุที่จังหวัด
หนองคาย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย 
หลังจากนั้น ท่านก็มีโอกาส
ไปอยู ่กับหลวงพ่อชา สุภั
ทโท พระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง
สอนกรรมฐาน ณ วัดหนอง
ป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี 
หลวงพ่อชาเป็นที่รู้กันว่าเข้ม
งวดและเคร่งครัดเน้นความ
เรียบง่ายและเคร่งครัดต่อ
พระธรรมวินัย พระอาจารย์
สุเมโธได้ฝึกปฏิบัติตามแนว
ของหลวงพ่อชาถึง 10 ปี จึง
ได้รับนิมนต์จากมูลนิธิสงฆ์
แห่งประเทศอังกฤษ (The 
English Sangha Trust) 
ให้เดินทางไปอยู่ที่ลอนดอน 
ร่วมกับคณะศิษย์ของหลวง
พ่อชา อีก 3 รูป
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บทที่ 10 พุทธศำสนำยุคก�ำเนิดอำเซียน (5 ประเทศ) 

 ยุคนี้นับเป็นยุคแห่งความวาดระแวงและยุคแห่งความขัดแย้งทั้งจากภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชกันท่ัวหน้า และ
ภัยจากสงครามเย็นเกิดขึ้นพร้อมกับความหวัง ความเบ่งบานแห่งเสรีภาพก่อให้เกิดโลกสอง
ขั้วอ�านาจ คือ ฝ่ายเสรีนิยม น�าโดยอเมริกาและชาติตะวันตก และฝ่ายคอมมิวนิสต์น�าโดย 
สหภาพโซเวียดและจีน โดยภัยครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในแต่ละประเทศ ที่
จะส่งผลต่อเสถียรภาพท�าให้ยุคนี้เกิดการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจน คือกลุ่มประชาธิปไตย
และกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ หรือแม้แต่ภายในประเทศก็มีการสู้รบกันระหว่าง 2 อ�านาจ  
สู้รบภายในประเทศน�าไปสู่ความขัดแย้งจนก�าเนิดอาเซียน จุดเริ่มต้นนับต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2504 ประเทศท้ัง 3 คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วม
กันจัดตั้งสมาคมอาสา (ASA :Association of South East Asia) ขึ้นเพ่ือการร่วม
มือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแต่ด�าเนินการเพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงัก
ลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย กระทั่งทั้งสอง
ประเทศฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงมีการแสวงหาทางจัดตั้งองค์การความร่วม
มือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" อัน
เป็นท่ีมาของอาเซียน
 ยุคก�าเนิดอาเซียนน้ี แบ่งระยะช่วงการขัดแย้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศอันเนื่องมาจากอุดมการณ์ทางการเมือง ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมเร่ิมก่อตัวและถือก�าเนิดกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะต้องการ
เสถียรภาพในดินแดน และน�าไปสู่ความขัดแย้งภายในแต่ละประเทศจนน�าไปสู่การ
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เปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองใหม่ และการจัดระบบและ
ระเบียบภายในให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 นายถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลง
นามปฏิญญากรุงเทพมหานคร/ปฏิญญาอาเซียน ที่พระราชวังสราญรมย์ ซ่ึงลงนาม
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อต้ัง 5 ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และไทย (สมัยแรกเริ่มน้ีเน้นที่
ประเทศท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย) ลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพมหานคร" 
(Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้" หรือ "อาเซียน" (ASEAN) ซึ่งเป็นตัวย่อของ Association of South East 
Asian Nations ช่ือทางการในภาษาอังกฤษของอาเซียน ท้ังนี้ก่อนหน้าที่การลงนาม
ในปฏิญญากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรี-ต่างประเทศของท้ัง 5 ประเทศหารือกันเกี่ยว
กับความเป็นไปได้ของการจัดต้ังสมาคมอาเซียนและยกร่างปฏิญญากรุงเทพมหานคร 
ที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ต่อมาปี พ.ศ.2527 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเป็นเทศท่ี 6 และปี พ.ศ.2538 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมเป็น
สมาชิก และปี พ.ศ.2540 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เข้าร่วมเป็นสมาชิกปี 2542 ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมเป็น
สมาชิก ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนข้ึนมา เกิดจากความต้องการสภาพ
แวดล้อมภายนอกเพื่อให้ผู้ปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่
การสร้างประเทศ ความกังวลต่อการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ร่วมกันในเบ้ืองต้น 
ความศรัทธาหรือความเช่ือถือต่อมหาอ�านาจภายนอกที่เสื่อมถอยลงในช่วงพุทธ
ทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดต้ัง
กลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากสหภาพยุโรป เพราะกลุ่มอาเซียนถูกสร้างข้ึน
เพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม
 ยุคแห่งความขัดแย้งกันเองภายในและภัยคุกคามจากสงครามเย็นภายนอก 
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งในแถบนี้ แม้เจ้าอาณานิคม
จะคืนเอกราชให้แก่ประเทศต่างๆ ไปสักพักใหญ่แล้ว แต่ร่องรอยแห่งความขัดแย้ง
ภายในขนานใหญ่คืบคานเข้ามาอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง มีความขัดแย้งในหลายด้าน 
ท้ังความขัดแย้งทางสังคม การเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เกิดสงคราม
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ข้ึน และการเข้ามาของตะวันตก ทั้งประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ ต่างมาแย่ง
พื้นที่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ต่างกับการแย่งชิงผลประโยชน์ด้านอื่นๆ 
คอมมิวนิสต์ในประเทศจีนพัฒนาและประสบผลส�าเร็จก่อให้เกิดการแพร่หลาย และ
ค่ายเสรีนิยมประสบความส�าเร็จในดินแดนท่ีเป็นหมู่เกาะและบางประเทศของดินแดน 
แผ่นดินใหญ่  
 พม่ายุคก�าเนิดอาเซียน: ในพม่า การไม่มีเสถียรภาพ
ในการเมืองการปกครอง มีการเปลี่ยนแปลงผู ้น�าบ่อยครั้ง เช่น  
อองซานผู้น�าเรียกร้องเอกราช ถูกลอบสังหาร ท�าให้พวกคอมมิวนิสต์
และพวกทหารกองทัพแห่งชาติต่อต้านรัฐบาลใหม่ของพม่า รัฐบาล
อนุปราบปรามอย่างรุนแรง  นายกอุนุเข้าไปฟื้นฟูพระศาสนา และ
ปล่อยให้พระสงฆ์เข้ามามีอิทธิพลทางการเมือง ท�าให้ประชาชนไม่
พอใจในการกระท�าของพระสงฆ์ โดยเฉพาะผู้น�าทางทหาร นายพล 
เนวิน นอกจากน้ี ยังมีเกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม AFPFL ผนวก
กับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต�่าท�าให้ท่านอุนุต้องเชิญเนวินขึ้น
มาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็กลายเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร เกิดการ
เรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนและนักศึกษาและผู้น�าทหาร
เนวินรัฐบาลทหาร แก้ไขปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจโดยการน�า
ระบอบสังคมนิยมมาใช้ มีการโอนกิจการต่างๆ ของเอกชนมาเป็น
ของรัฐ ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปิดบังข่าวสาร ด�าเนินนโยบาย
โดดเดี่ยว การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า SLORC [State Law and Order 
Restoration Council] ถูกประณามว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ มีระบบการปกครอง
ที่ใช้อ�านาจเป็นใหญ่กดขี่ประชาชนและพระสงฆ์ ครั้งที่รัฐบาลทหารยึดอ�านาจการ
ปกครองวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2531 ไม่ยอมรับการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการโดย
คร้ังนั้นพรรคของนางอองซาน ซูจี เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ถูกยึดอ�านาจโดยรัฐบาล
เผด็จการทหารของพม่า ปี พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 การปฏิวัติระดับชาติเพ่ือเรียกร้อง
ประชาธิปไตย เร่ิมวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1988 และจากวันท่ีดังกล่าว (8-8-88) ท�าให้
เหตุการณ์นี้มักเป็นที่รู ้จักในชื่อ "การก่อการปฏิวัติ 8888" ประเทศพม่าปกครองด้วย
พรรคโครงการสังคมนิยมพม่าในฐานะรัฐที่มีพรรคการเมืองเดียวมาต้ังแต่ พ.ศ.2505 
การปกครองเน้นชาตินิยมและรัฐเข้าควบคุมการวางแผนทุกประการ การลุกฮือคร้ัง
นี้เริ่มจากนักศึกษาในย่างกุ้งเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ.2531 การประท้วงของนักศึกษา

นายพลเน วิน ท�ารัฐประหาร
ปี ค.ศ.1962 สถาปนาการ
ปกครองเผด็จการทหารใน
พม่านานถึง 26 ปี ด�าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจท่ีเรียกว่า 
"สังคมนิยมแบบพม่า"
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แพร่กระจายไปท่ัวประเทศ ต่อมามีคนเรือนแสนที่เป็นพระภิกษุ เยาวชน นักศึกษา 
แม่บ้านและหมอ ออกมาประท้วงต่อต้านระบอบการปกครอง การประท้วงสิ้นสุดลง
ในวันที่ 18 กันยายน หลังจากเกิดรัฐประหารท่ีนองเลือดของสภาฟื้นฟูกฎหมายและ
กฎระเบียบแห่งรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่เปลี่ยนรูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า มี
ผู้เสียชีวิตนับพันคนจากปฏิบัติการทางทหารระหว่างการก่อการปฏิวัติ ในขณะที่ใน
พม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 350 คนพระสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันท่ีรับความเคารพอย่างสูง
จากชาวพม่า ประกาศ "ปฐมนิคหกรรม" ไม่รับบิณฑบาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ทหารพม่า ทหาร และครอบครัว และเรียกร้องให้ทางการพม่า ขอโทษองค์กรสงฆ์
อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 17 กันยายน แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ภิกษุสงฆ์จึงเริ่ม
เข้าร่วมการประท้วงด้วย ตั้งแต่วันท่ี 18 กันยายน เมื่อรวมผู้ประท้วงแล้วมากกว่า 1 
แสนคน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการประท้วงต่อต้าน
ครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประท้วงปี พ.ศ.2531 ซ่ึงมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน ในการ
ใช้ก�าลังทหารเข้าสลายการประท้วง (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, 2549:6) กัมพูชา
ยุคก�าเนิดอาเซีย: ในกัมพูชายุคน้ี นับเป็นยุค 3 ระบอบการปกครองของประเทศสืบ
เนื่องจากสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงสละราชสมบัติ แต่ยังมีอ�านาจไว้ในฐานะนายก
รัฐมนตรี ประมุขของประเทศ จนกระท่ังปี พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 นายพลลอน นอล 
ก่อรัฐประหาร สมเด็จพระนโรดมสีหนุต้องเสด็จล้ีภัยไปยังปักกิ่ง และร่วมเป็นพันธมิตร
กับคอมมิวนิสต์เขมรแดงเมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอ�านาจปี พ.ศ.2518 
 กัมพูชาเป็นสาธารณรัฐ (ค.ศ.1970–1975): สมัยสาธารณรัฐ นายพลลอน
นอล (Lon Nol) กระท�ารัฐประหารรัฐบาลพระเจ้านโรดมสีหนุ เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 
2513/ค.ศ.1970 และต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน นายพลลอนนอลประกาศให้
กัมพูชาเป็นสาธารณรัฐ ยุคนี้พุทธศาสนายังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รัฐบาล
ประกาศยกให้พุทธศาสนายังเป็นศาสนาประจ�าชาติ แต่ขอให้คณะสงฆ์ช่วยต่อต้าน
คอมมิวนิสต์คือกลุ่มเขมรแดง มีการโฆษณาว่า ถ้าคอมมิวนิสต์เข้ามาจะไม่มีศาสนา 
พุทธศาสนาและพระสงฆ์จะหมดไปจากประเทศกัมพูชา ชนชั้นปกครองของสาธารณรัฐ
กัมพูชาสัญญากับประชาชนว่า จะยกย่องพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจ�าชาติ และ
จะเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกัมพูชา บทบาททางศาสนาที่เคยปฏิบัติ
โดยพระมหากษัตริย์จะถูกแทนที่โดยประธานาธิบดี และเพื่อเป็นหลักประกันแก่
ประชาชน มีการจารึกบนอนุสาวรีย์สาธารณรัฐหน้าพระราชวังว่า "พุทธศาสนาสอน
ให้เราซื่อสัตย์ ปฏิเสธความเห็นแก่ตัว และส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหนือ
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สิ่งอื่นใดพุทธศาสนาคือสัญลักษณ์ของเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ความ
ก้าวหน้า และความสมบูรณ์พูนสุข" นายพลลอนนอลเรียกร้องให้ประชาชนออกมาต่อ
ต้านคอมมิวนิสต์เขมรแดงและเวียดนาม โดยให้เหตุผลเป็นค�าขวัญว่า "ถ้าคอมมิวนิสต์
มา พุทธศาสนาจะหมดสิ้นไป" ก่อนนี้ ปลายปี ค.ศ.1969 ประเทศ
กัมพูชาประสบกับปัญหาหลายประการทั้งการเมือง สังคม หรือ
เศรษฐกิจ รัฐบาลที่รู ้จักในนามพุทธสังคมนิยมไม่สามารถแก้ปัญหา
น้ีได้ ในที่สุด เจ้าสีสุวัตสิรีมะตะ (Sisowath Sirimaktak) กับ
ทหารอีกกลุ่มหน่ึงได้กดดันให้นายพลลอนนอล (Lon Nol) โค่น
อ�านาจของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ขณะที่พระองค์เสด็จไปเยือน
ต่างประเทศ ดังนั้น ประเทศกัมพูชาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "สาธารณรัฐ
เขมร- Khmer Republic" แต่วันท่ี 18 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.
1970 เป็นต้นไป โดยมีนายพลลอน นอล เป็นประธานาธิบดีคน
แรกในประวัติศาสตร์กัมพูชา ในระบบราชานิยมหรือสังคมนิยม
พุทธศาสนาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตพระมหากษัตริย์ ที่
ยิ่งใหญ่หลังยุคพระมหานคร นายพลลอน นอล ได้เรียนรู ้มาก
มายเกี่ยวกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุตามแบบพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี สังคม ล้วนแต่มีหลักพ้ืนฐานจากพุทธศาสนา ดังนั้น เขา
จึงตัดสินใจจะบริหารประเทศตามแนวทางนี้ ซ่ึงขั้นแรก คือบัญญัติพุทธศาสนาไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตราท่ี 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" ซ่ึงมีความหมายว่า "เทวดา ทั้งหลายที่อยู่ ณ 
อากาศก็ดี อยู่ ณ แผนดินก็ดี นาคทั้งหลายที่มากด้วยฤทธิ์ก็ดี จงอนุโมทนาในบุญกุศล
ของข้าพเจ้าท้ังหลาย จงรักษามหาชนในรัฐให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นนิจ
เทอญ" อันเป็นการเปล่ียนจากการแผ่เมตตาแด่พระราชา "ราชาโน" มาเป็นมหาชน 
"รัฐเก"

นักองค์ราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริมตะ 
(พ.ศ.2457-2518) มีบทบาท
ทางการเมืองในประเทศกัมพูชา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับ
นักการเมืองฝ่ายขวา ปี พ.ศ.2513 
เพื่อก่อการรัฐประหารต่อสมเด็จ
พระนโรดม สีหนุ ประมุขแห่งรัฐ
ซ่ึงเป็นลูกพ่ีลูกน้องของพระองค ์
และร่วมมือกับลอน นอล ในการ
สถาปนารัฐบาลสาธารณรัฐเขมร
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 การท�ารัฐประหาร (Coup d’état) ของนายพลลอน นอล มีสัญญาว่า 
กัมพูชาจะมีความสงบสันติ ตรงกันข้าม สิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่วันที่ 
18 มีนาคม ปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา เช่น กรณีการเดินขบวนประท้วงของพระสงฆ์ 
และพุทธิกศาสนิกชนในพนมเปญน�าไปสู่การฆาตกรรมข้าราชการประจ�ากระทรวง
กิจการศาสนาและวัฒนธรรม และการเดินประท้วงของพระสงฆ์และประชาชนจาก
จังหวัดก�าปงจามเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอ�านาจบริหารประเทศถวายแด่อดีตพระ
มหากษัตริย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งการประท้วงต่อต้านครั้งนี้ได้ฆาตกรรมสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก�าปงจามสองคน ขณะเดียวกันเมื่อขบวนประท้วงนี้เดิน
เข้ากรุงพนมเปญโดยข้ามสะพานโจรฺยจังวา (Chroy ChangWa bridge) รัฐบาลใช้
ก�าลังทหารเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงน้ีท�าให้มีพระสงฆ์และประชาชนเป็นจ�านวนมาก
เสียชีวิต กระท่ังพระสงฆ์ในกรุงพนมเปญถูกทางการห้ามแสดงความคิดเห็นใดๆ ท้ัง
สิ้นเก่ียวกับการท�า รัฐประหาร นอกจากนี้ ยังมีกองก�าลังของทหารเวียดกงหรือแนว
ร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ (Viet Cong or the National Front for the 
Liberation of Southern Vietnam NLF) เวียดมินห์หรือสันนิบาตเพ่ือเอกราช
เวียดนาม (Viet Minh or League for the Independence of Vietnam) จ�านวน 
50,000 คน ได้คุกข้ามอธิปไตยกัมพูชา สร้างความปั่นป่วนทางเมืองจนท�าให้ทั้ง 
พระสงฆ์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่เวียดกง
และเวียดมินห์ออกจากอธิปไตยกัมพูชา 
 สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลลอน นอลกับกองก�าลังเวียดนามเป็นสงคราม
ศาสนา สงครามจิตวิทยา สงครามยุทธศาสตร์ ซ่ึงโฆษณาชวนเช่ือให้เยาวชนเข้าร่วม
กองก�าลังทหาร เพ่ือคัดค้านก�าลังเวียดกงและเวียดมินห์ ที่เอาวัดมาเป็นฐานในการท�า
ศึกสงคราม มีการจับพระสงฆ์เป็นตัวประกัน ซึ่งทางรัฐบาลมองว่าเป็นพวกไร้ศาสนา
หรือทมิฬศาสนา เป็นคอมมิวนิสต์ ดังประโยคที่ว่า "หากคอมมิวนิสต์มาพุทธศาสนา
จะสูญหาย" อีกอย่างหนึ่งเพื่อคัดค้านการเดินขบวนของพระสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อ
เรียกร้องให้รัฐบาลคืนอ�านาจถวายสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ดังนั้น ในวันที่ 9 เดือน
ตุลาคม ปี ค.ศ.1970 ลอน นอล ส่งจดหมายไปยังสมเด็จพระสังฆราชมีใจความว่า 
"การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ได้หมายความว่าไม่ซ่ือสัตย์ต่อพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนายังเป็นศาสนาของรัฐนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธธรรมล้วนแต่ว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพของผู้คน พุทธศาสนาสอนเราให้ซ่ือสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัวส่งเสริมการช่วยเหลือ
กัน ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเครื่องหมายแห่งเสรีภาพ ความเสมอภาพ ภราดรภาพ 
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การพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู้คน" ฉัตร เปรมฤดี ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบต่อท่าน
ประธานาธิบดีว่า เป็นผู้ท่ีพิทักษ์พุทธศาสนา และเคารพนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด 
เป็นห่วงใยต่อบ้านเมือง "เราจะป้องกันพุทธศาสนาโดยชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อให้พุทธ
ศาสนาด�ารงคงอยู่ถึง 5000 พระพรรษา ปกป้องบ้านเมือง และ
ศาสนาโดยล�าพัง"
 แม้ว่า ทางภาครัฐพยายามสร้างความกลมเกลียวให้พระ
สงฆ์เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือสร้างความเชื่อมั่นแก่พุทธศาสนิกชน
ว่ารัฐบาลให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนา เพื่อตอบโต้รัฐบาลของ
ลอน นอล กองก�าลังเวียดกงและเวียดมินห์ ก็ได้โฆษณาชวนเชื่อ
ให้พระสงฆ์ท่ีอยู่ต่างจังหวัดต่างๆ เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลลอน
นอล โดยให้ค�ามั่นสัญญาว่า "จะคืนอ�านาจที่แท้จริงให้ชาวกัมพูชา" 
แต่ในทางตรงข้ามกับค�ามั่นสัญญา ทางกองก�าลัง เวียดกงและ 
เวียดมินห์ก็ได้ท�าลายพุทธศาสนา เช่น ประหารชีวิตพระสงฆ์
ท�าลายวัดวาอาราม พุทธปฏิมา เผาทาลายคัมภีร์ฎีกา เอกสารที่
มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และศาสนา พร้อมทั้งขู่บังคับให้พระสงฆ์
สึกเข้าเป็นทหารของตน ยึดทรัพย์สิน และเกณฑ์ชาวกัมพูชาเป็นทหาร ซ่ึงระหว่าง
ปี ค.ศ.1970–1971 วัดที่ถูกท�าลายด้วยกองก�าลังเวียดกงและเวียดมินห์มีถึง 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�าลังทหารเข้ายึดครองนครวัด
ซึ่งเป็นมรดกประวัติศาสตร์ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมโลก ดังรายงานของพุทธิก
สมาคม และสมาคมนักนิพนธ์กัมพูชาว่า "วันที่ 23 มีนาคม ปี ค.ศ.1970 เวียดกงและ 
เวียดมินห์ โฆษณาชวนเชื่อประชาชนในจังหวัดก�าปงจาม และไพรแวง ต่อต้าน
กับรัฐบาลสาธารณรัฐ วันที่ 28 มีนาคม ปี ค.ศ.1970 กองก�าลังเวียดกง และเวีย
ดมินห์จานวน 50,000 คนเข้ามาในกัมพูชา ได้ท�าลายที่ท�างาน โรงเรียน วิทยาลัย  
ศูนย์สุขภาพ เผาท�าลายวัดวาอาราม ศาสนสถาน จับพระสงฆ์เป็นตัวประกันเดินน�า
หน้าเพื่อป้องกันมิให้ทหารรัฐบาลยิง นอกจากนี้ ได้ท�าร้ายพระสงฆ์ด้วยการตบตีอย่าง
โหดร้าย ขณะนี้ทั้งเวียดกงและเวียดมินห์ก�าลังยึดครองปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นแหล่ง
มรดกแห่งประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโลก"
 นอกจากน้ี ยังมีการออกแถลงการณ์ของนาย อู ทัน (U Thant) ซ่ึงเป็นอัคร

นายพล ลอนนอลปกครองประเทศ
อยู่ 5 ปี ถูกปฏิวัติอีกครั้งปี พ.ศ.
2518/ค.ศ.1975 โดยกลุ่มเขมรแดง
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เลขาธิการสหประชาชาติ (UN Secretary-General) วันที่ 8 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.
1970 ว่า "สงครามเวียดนามได้คุกคามลุกลามเข้ามากัมพูชา ท�าลายชีวิตคนเป็นจ�านวน
มากท�าให้เสียหายทรัพย์สิน สงครามเวียดนามกลายเป็นสงครามอินโดจีน ปราสาท
นครวัดซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นที่สักการบูชา 
และมีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศกัมพูชา ก�าลังได้รับการเบียดเบียนอย่างร้ายแรง
เหมือนดังปราสาทในกรุงเว้ ประเทศเวียดนาม...ดังน้ัน เราต้องปลดปล่อยนครวัดให้
ได้ "Angkor Wat doit être sauvé" ข้าพเจ้าเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้อง เคารพปราสาท
โบราณซ่ึงเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมซ่ึงอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศกัมพูชา และภูมิภาคอื่นในอินโดจีน...ต้องปองกันดูแลปราสาทเหล่านี้ให้
ได้..." ผลจากจากการยั่วยุและโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกง และเวียดมินห์ ท�าให้คณะ
สงฆ์ทั่วประเทศ ได้จัดประชุมสมัชชาพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน ปี 
ค.ศ.1971 ที่ห้องประชุมจตุมุข กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะ
เป็นประธานในพิธีซึ่งประเด็นหลักๆ แล้ว คือเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนต่อ
พุทธศาสนา การรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชน และปกป้องรักษาพุทธ
ศาสนา โดยออกแถลงการณ์ร่วมกันมีใจความส�าคัญว่า "ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ปี 
ค.ศ.1970 ถึงวันท่ี 17 เมษายน ปี ค.ศ.1971 กองก�าลัง เวียดกง และเวียดมินห์ ได้
ท�าลายวัด 205 แห่ง พระสงฆ์มรณภาพ และบาดเจ็บจ�านวนมากด้วยทารุณกรรม
อันโหดร้ายของพวกทมิฬไร้ศาสนา พระสงฆ์นับเป็นพันรูปต้องอพยพจากวัดไปหาที่
ปลอดภัยการศึกษาของคณะสงฆ์ เช่น พุทธิกศึกษา หรือศาลาธรรมวินัยไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ ในต่างจังหวัด ศาสนสถาน ปราสาทโบราณ พระพุทธปฏิมาถูกท�าลาย"
 ระหว่างที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของนายพล ลอน นอล (มีนาคม 
ค.ศ.1970-มิถุนายน ค.ศ.1973) มีจ�านวนวัด 997 แห่ง หรือหนึ่งในสามถูกท�าลาย
ด้วยการเผา และระเบิดโดยกองก�าลังของเวียดกงและเวียดมินห์ พระสงฆ์ที่อยู่ต่าง
จังหวัดและชนทบต้องอพยพไปอยู่ในท่ีปลอดภัย เช่น พระสงฆ์ต้องอพยพไปอยู่ภายใต้
การอารักขาหรือศูนย์ปลดปล่อย (Liberated Zone) ของรัฐบาลนายพล ลอน นอล 
จ�านวน 1,156 รูป อีก 114 รูป มรณภาพ 1,153 รูปบาดเจ็บ และอีก 360 รูป ถูก
จับเป็นตัวประกันของเวียดกงและเวียดมินห์ ขณะที่พระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งต้องอพยพ
อยู่ศูนย์ปลดปล่อยของเขมรแดง ท่ีอยู ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ซึ่งพระสงฆ์เหล่าน้ีถูกอบรมด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันระหว่างปี 
ค.ศ.1970–1973 กองก�าลังสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ ได้โจมตีขับไล่กองก�าลัง
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เวียดนามเหนือหรือเวียดมินห์ข้ามเข้ามาดินแดนกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ และได้ทิ้งระเบิดมากกว่าแสนตัน ซ่ึงการทิ้งระเบิดครั้งนี้ ท�าให้มีพระ
สงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก โดยไม่มีการประเมิน
ความสูญเสียใดๆ จากรัฐบาล แม้รัฐบาลจะรับทราบเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น พระสงฆ์ท่ีอยู่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศ หลายจังหวัดต้องอพยพมากรุงพนมเปญ ซ่ึง
ท�าให้วัดวาอารามในกรุงพนมเปญ ไม่สามารถรองรับจ�านวน 
พระสงฆ์จ�านวนมากได้
 ระหว่างปี ค.ศ.1974-1975 กองก�าลังเขมรแดงได้ขยาย
ตัวและมีอ�านาจทางการเมืองมากขึ้นจนสามารถยึดพื้นท่ีปกครอง
ของประเทศได้หลายจังหวัด ที่ส�าคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ขณะเดียวกัน เขมรแดงได้พยายามโฆษณาชวนเชื่อ
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์โดยเอาพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ พร้อมท้ัง
ได้มอบอาวุธให้พระสงฆ์ป้องกันตัวขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจนน�าไป
สู่การโค่นอ�านาจจากรัฐบาลลอน นอลได้ในที่สุด โดยมีพระสงฆ์
เข้าร่วมในกระบวนการปฏิวัติน้ีด้วย
 ระบอบเขมรแดง (ค.ศ.1975 – 1979) : นายพล ลอนนอลปกครองประเทศอยู่ 
5 ปี ถูกปฏิวัติอีกครั้งปี พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 โดยกลุ่มเขมรแดง ซึ่งมีนายพล พต (Pol 
Pot) เป็นผู้น�าเขมรแดงน�าระบอบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศสงครามกลางเมือง
ส้ินสุดลงในเดือนเมษายนด้วยชัยชนะของเขมรแดง รัฐบาลเขมรแดงปกครองประเทศ
อย่างเข้มงวด และเปลี่ยนแปลงสังคมกัมพูชาขนานใหญ่ รัฐธรรมนูญคอมมิวนิสต์ถูก
ประกาศใช้โดยกล่าวถึงเสรีภาพทางศาสนาในมาตรา 20 ว่า "พลเมืองกัมพูชาทุก
คนมีสิทธิท่ีจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา ศาสนาปฏิกิริยาซ่ึงขัดขวางกัมพูชา
ประชาธิปไตยและประชาชนเป็นสิ่งต้องห้าม" ปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระนโรดมสีหนุจึง
ทรงเสด็จกลับคืนสู่พนมเปญ แต่พระองค์กลับถูกพันธมิตรกักตัวไว้หลังเวียดนามขับ
ไล่รัฐบาลเขมรแดงออกไป สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ โดยกลุ่มแนวร่วมสามัคคีประชาชน
กัมพูชาของพลพตและเอียงซารีหรือเขมรแดงซึ่งข้ึนมามีอ�านาจกวาดล้างฝ่ายตรงข้าม
และสังหารประชาชนอย่างมากมายเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมตามแบอย่างจีนลัทธิเหมา
จนน�าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอ�านาจ จึงทรงเสด็จกลับคืนสู่
พนมเปญ แต่พระองค์กลับถูกพันธมิตรกักตัวไว้ หลังเวียดนามขับไล่รัฐบาลเขมรแดง

นายพล พต (Pol Pot) เป็น
ผู ้ น� า เขมรแดงน� า ระบอบ
คอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศ
สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงใน
เดือนเมษายนด้วยชัยชนะของ
เขมรแดง
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ออกไปปี พ.ศ.2522
 วันที่ 13–15 เมษายน ค.ศ.1975 อาจกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ชาวกัมพูชาควรจะ
ได้รับความสุข ความสนุกสนานจากขนบธรรมเนียมอันเก่าแก่ กล่าวคือเป็นวันปีใหม่ 
(วันสงกรานต์) แต่ความสุข ความสนุกสนานน้ีเปรียบเหมือนด่ังความฝันที่เลือนลอย
ในจินตนาการ เหตุการณ์กลับตาลปัตร หน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อความเป็นจริงกับสิ่ง
ที่อยากให้เป็นสวนทางกัน บางจังหวัดยกเว้นกรุงพนมเปญ จังหวัดบัดด�าบอง เสียม
เรียบ เป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง ก่อนวันท่ี 17 เมษายน 
ค.ศ.1979 เขมรแดงใช้อ�านาจบีบบังคับไม่ให้ประชาชนนับถือศาสนาหรือท�าพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งขับไล่ให้ออกจากเมืองหลวง แต่ขณะเดียวกัน เขมรแดงก็
พยายามชักชวนพระสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติภาคประชาชน
ที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ ก่อนการเคลื่อนไหวปลอดปล่อยกรุงพนมเปญวันที่ 17 เมษายน 
ค.ศ.1975 พระสงฆ์ท่ีอยู่ห่างไกลเมืองหลวงถูกขัดเกลาด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 
พร้อมทั้งบังคับให้มีส่วนรวมกับปฏิวัติ โดยสัญญาว่า จะไม่ท�าการปฏิปักษ์ต่อพุทธ
ศาสนา และพระสงฆ์ ช่วงก่อนปี ค.ศ.1975 เขมรแดงได้ชักชวนพระสงฆ์เข้ามามีส่วน
รวมเพื่อทาการปฏิวัติ โดยให้สัญญากับพระเหล่าน้ันว่า เม่ือปฏิวัติส�าเร็จจะไม่ท�าลาย 
หรือก�าจัดพุทธศาสนาตามแนวทางของคอมมิวนิสต์ และจะสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ที่เข้า
ร่วมการปฏิวัติให้มีต�าแหน่งสูงข้ึนในทางการปกครองคณะสงฆ์ แต่ภายหลังการปฏิวัติ
พระสงฆ์เข้าร่วมปฏิวัติกับเขมรแดงกลับได้รับผลตอบแทนในทางที่ตรงกันข้าม" 
 วันท่ี 17 เมษายน ค.ศ.1975 ขณะที่กองก�าลังเขมรแดงเคลื่อนเข้ายึดกรุง
พนมเปญประชาชนชาวกัมพูชาหวังว่าจะเป็นวันสงบ สันติภาพ ภายหลังจากการยุติ
การสู้รบกันระหว่างรัฐบาลสาธารณะเขมรซ่ึงน�าโดยนายพล ลอน นอล กับเขมรแดง
ซึ่งน�าโดยนาย ซา ลุด ซอ (รู้จักกันในนาม พอล พต) ประชาชนชาวกรุงพนมเปญจึง
พากันออกมาต้อนรับด้วยเสียงเชียร์พร้อมกับโบกธงผ้าสีขาวเครื่องหมายแห่งความ
ปลาบปล้ืมใจ ดีอกดีใจจากการยุติสงคราม ทางการเมือง แต่ความปลาบปล้ืมใจของ
ประชาชนก็ต้องผิดหวังเมื่อเสียงปืนหลายนัดยิงขึ้นฟ้าเพ่ือบอกให้ประชาชนรีบอพยพ
ออกจากกรุงพนมเปญอย่างเร็งด่วนภายใน 24 ช่ัวโมง ดังปรากฏในภาพถ่ายของ 
โรแลนต์ เนโว (Roland Neveu) และภาพยนตร์ที่ก�ากับโดย ดิท ปราน (Dith 
Pran) เรื่องทุ่งสังหาร (The Killing Field) ซึ่งในขบวนรถของกองก�าลังเขมรแดงก็ม ี
พระสงฆ์หลายรูปอยู่ปะปนอยู่กับกองก�าลังทหาร น่ีคงไม่แปลกนักเน่ืองจากช่วงน้ัน 
พระสงฆ์ก็มีส่วนรวมในการเคลื่อนไหวปฏิวัตินี้
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 ก่อนเขมรแดงยึดพนมเปญไม่กี่ช่ัวโมง วิทยุแห่งชาติซ่ึงมีแฮม เขต ดารา (Hem 
KethDara) ผู ้เป็นลูกของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับสมเด็จพระ 
สังฆราชฮวต ตาด (Supreme Patriach Huot Tath) ได้ประกาศตามวิทยุกระจาย
เสียงเรียกร้องให้ผู้นา ทางการเมืองยุติการสู้รบกันเพ่ือหันมาเจรจาด้วยสันติวิธี สมเด็จ
พระสังฆราชทรงมีพระด�ารัสว่า "สงครามยุติลงแล้ว เราเป็นพี่น้องกัน ขออยู่เงียบๆ 
แต่ในบ้านของตัวเอง" นี่คงจะเป็นเสียงปรารถนาดีของพระสงฆ์ผู้น�าครั้งสุดท้ายท่ีมี
สิทธิ์ออกอากาศในช่วงรัฐบาลลอน นอล

 พุทธศาสนายุคเขมรแดง: สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันแรกที่เขมรแดงไม่พึง
ปรารถนาจะพบเห็น เพราะเหตุดังนั้น พระสงฆ์ทุกรูปจึงถูกขับไล่ออกจากกรุงพนมเปญ 
เช่นเดียวกับประชาชนท่ัวไป โดยในวันที่ 17 เมษายน 1975 ทหารเขมรแดงคนหน่ึง
ได้มานิมนต์สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ฮวด ตาดออกจากพนมเปญ เช่น
เดียวกับพระสงฆ์อีกหลายรูป และในวันที่ 18 เมษายน สมเด็จพระสังฆราชกับมนตรี
สงฆ์ระดับสูงถูกน�าไปอุดงค์ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า ท่านได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม
จากทหารเขมรแดง และถูกทรมาน ท้ายที่สุดถูกสังหารชีวิตที่วัดปรางค์ อ�าเภออุดงค์ 
จังหวัดก�าปงสะพือ ส่วนมนตรีสงฆ์อีกหลายรูป รวมทั้งพระสงฆ์ที่เป็นนักวิชาการซ่ึง
เป็นอดีตคณะกรรมการช�าระพระไตรปิฎก (สังคายนาพระไตรปิฎก) เช่น พระธรรม
ลิขิต กึม โต พระวันรัตน์ วงษ์ สัมเพียะส์ พระโพธิวังษ์ โซ ฮาย เป็นต้น ได้หายตัว
ไป ส่วนสมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุตินิกายและมนตรีสงฆ์ชั้นผู้น�าก็หายสาบสูญ
ไปเช่นเดียวกัน เอียน ฮาริสส์ (Ian Harris) ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราชฮวด ตาด ถูก
กล่าวหาอย่างร้ายแรงว่า "แอบมีลูก มีเมียที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส" พร้อมท้ังได้
อ้างข้อมูลจากผู้สื่อข่าวชาวเวียดนามว่า ท่านถูกลากด้วยรถแทรกเตอร์ มรณภาพ
อย่างสยดสยอง

ขณะท่ีจังหวัดบัดด�าบอง เมื่อเขมรแดงเข้ามาถึง ก็ได้ใช้ใบปลิวชวนเชื่อโดย
ลงนามของเจ้าคณะจังหวัดบัดด�าบอง คือพระครู บุน สมเพียจ ซึ่งเป็นพระนักวิชาการ
ทางภาษาบาลี และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดบัดดาบองว่า "ขอให้ทหารและ
ประชาชนทุกคนวางอาวุธลง และเข้าข้างเขมรแดง สงครามจบแล้ว" ทันทีท่ีเขมรแดง
ยึดจังหวัดบัดดาบอง ก็ได้แยกพระสงฆ์ออกเป็นสองฝ่าย คือพระสงฆ์ภาคมูลฐานหรือ
พระสงฆ์เจ้าถ่ิน(Base monks) ที่อยู่ชนบทกับพระสงฆ์เมืองหลวง (Capital city 
monks) พระสงฆ์ธรรมดากับพระสงฆ์ที่มีต�าแหน่งเป็นพระผู้ใหญ่ โดยพระสงฆ์ที่
มีต�าแหน่งนับแต่เจ้าคณะอ�าเภอข้ึนไปจนถึงระดับสูงสุด เช่น พระครู บุน สมเพียจ 
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พระครู จานนี วัดแก้ว พระครู แก้ว สร้าง วัดก�าแพง เป็นต้น ถูกกล่าวหาหลาย
ประการ แล้วน�าไปสังหารชีวิต 

จากบทความของพระมหาฮุก สาวัน ระบุว่า พระครูบน สมเพียจ ถูกเขมร
แดงจับสึกแล้วสั่งให้ขุดดินฝั่งตัวเองท่ีแบกจาน ใกล้สนามบินจังหวัดบัดด�าบอง ซึ่ง
ขณะนั้น ท่านมีต�าแหน่งเป็นพระราชาคณะชั้นหนึ่ง เป็นเจ้าคณะจังหวัดบัดด�าบอง 
และเป็นอดีตสมาชิกช�าระพระไตรปิฎก ส่วนพระครูเสก เนียง ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์
ภาษาบาลีประจ�าพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พนมเปญและเป็นอดีตสมาชิก
ช�าระพระไตรปิฎกถูกเขมรแดงจับสึก และบังคับให้แต่งงานกับสตรีคนหนึ่งที่จังหวัด
ไพรแวง แต่เนื่องจากท่านบอกสตรีคนนั้นว่าจะนับถือกันเป็นพี่น้อง โดยไม่จ�าเป็นต้อง
มีเพศสมพันธ์กัน เรื่องของท่านเข้าหูเขมรแดง ท่านจึงถูกน�าไปประหารชีวิต โดยท่าน
ได้ขอร้องก่อนจะหมดลมหายใจว่า "ขอเอาผ้าจีวรคลุมหลุมฝังศพ" พระมหาฮุก สาวัน 
ยังกล่าวต่ออีกว่า ทุกวันน้ี ได้ค้นพบหลุมฝังศพท่านแล้ว และได้เอาอัฐิธาตุมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

 วันท่ี 24 เมษายน ปี ค.ศ.1975 พระสงฆ์สองรูปซ่ึงเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
ที่มีบทบาทและเป็นท่ีเคารพนับถือของหมู่ชนพร้อมท้ังเป็นนักวิชาการส�าคัญทาง
พุทธศาสนาถูกหลอกให้มาต้อนรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุท่ีทรงเสด็จกลับประเทศ 
ณ สนามบินโปเชนตุง (Pochentong Airport) ในกรุงพนมเปญ เมื่อเดินทางมาถึง 
ก็ถูกนาไปสังหารชีวิตทันที เน่ืองจากเขมรแดงเข้าใจว่า พระสงฆ์สองรูปนี้มีอิทธิพล
และบทบาทในสังคมมากท่ีสุด เช่นเดียวกันกับพระเขียวจมซึ่งเป็นปัญญาชนสงฆ์ และ
เป็นนักวิชาการที่ถูกขนานนามว่า พระสงฆ์นักประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐ เป็น
นักคิดนักเขียน และเคยมีส่วนรวมในการเคลื่อนไหวกับพระอาจารย์ แฮมเจียว และ
พระสงฆ์ชาตินิยมอีกหลายรูปในการต่อต้านฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1942 ท่านเป็นเป้าหมาย
ส�าคัญของเขมรแดง เพราะฉะน้ัน ท่านจึงถูกไล่ล่า และสังหารชีวิตในที่สุด ที่จังหวัง
ก�าปงชนัง นับแต่อาทิตย์แรกท่ีเขมรแดงยึดได้หัวเมืองทั่วประเทศ สมเด็จพระมหา 
สุเมธาธิบดี เทพ วงษ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาเล่าย้อนหลัง
ในอดีตสมัยเขมรแดงปกครองว่า สมัยนั้นท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชโบณ์และเป็น
พระวินัยธร จังหวัดเสียมเรียบ ขณะท่ีเขมรแดงยึดได้เมืองส�าคัญๆ สามวันถัดต่อมา
ได้เกณฑ์พระสงฆ์และประชาชนมากกว่า 5,000 คน มาประชุมที่นครวัด พระสงฆ์
ถูกแยกเป็น 2 ส่วน คือพระสงฆ์ในตัวเมืองและพระสงฆ์อิสระ (เป็นพระสงฆ์ที่มีส่วน
รวมในการปฏิวัติหรือเป็นพระสงฆ์ท่ีอยู่ชนบท) แก โพก (Ke Pauk) ซ่ึงเป็นแกนน�า
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ส�าคัญของเขมรแดงกล่าวว่า "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 และถูกส่งไปท่ีสหกรณ์แห่งหนึ่งท่ีเขมรแดงได้จัดให้ 
พระสงฆ์บางรูปที่มีอายุ 70 ปี ถูกบังคับให้แต่งงาน พระครู ทิต พอน เจ้าคณะจังหวัด
เสียมเรียบถูกจับถอดผ้าเหลืองออกแล้วสั่งให้ไปท�าเล้าเป็ด ไก่ ท้ังวันท้ังคืน แม้ว่า
ท่านมีอายุพรรษา 78 ปี จนร่างกายทนกับสภาพดังกล่าวไม่ไหวท่านจึงมรณภาพใน
ปี ค.ศ.1977 ขณะท่ีพระครูบูร์ วัดตะแบ้ง ต�าบลรุนตัก อ�าเภอสูทรนิคม พระครูมิตร 
วัดองค์โกร์สะเมย์ ท่ีจังหวัดเสียมเรียบ ถูกน�าตัวไปเรือนจ�าแล้วหายตัวไป

ยัง ซัม (Yang Sam) ได้บรรยายค�าพูดสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ ณ 
ศาลตัดสินคดีของเขมรแดงปี ค.ศ.1979 ว่า "วันที่ 6 พฤษภาคมปี ค.ศ.1975 ฉันถูก
สั่งให้ออกจากวัด เดินทางไปอ�าเภอชีแกรง หลังเดินทางสามวันสามคืน ถูกบังคับให้
ท�างานหนัก ท่ีวัดฤษีเลจ ต่อมาเปลี่ยนมาที่วัดสรฺ องจา และวัดกะบาลด�าเรย์ (วัดหัว
ช้าง) อ�าเภอพอนไลย์ จังหวัดเสียมเรียบ ฉันท�างานเหมือนทาส และถูกส่ังสอนอย่าง
สาหัส ปี ค.ศ.1975 พวกเขาถอดผ้าจีวรฉันออกแล้วเอาชุดทหารมาให้ ฉันได้รับความ
ทุกข์แสนสาหัสเกินจะทน ต่อมาก็ถูกน�าไปใส่คุก 84 วัน โดยไม่ทราบเหตุผลฉันกับ
เพื่อนอีก 100 รูป พร้อมทั้งน้องชายของฉัน ช่ือพนม เปือน ได้รับชะตากรรมคล้าย ๆ  
กัน ทุก ๆ วัน เราได้รับการทรมานเพิ่มทุกที พวกเขาแบ่งข้าวสารให้ประมาณวันละ 
900 กรัม ต่อคน 40-70 คน"

ทหารเขมรแดงมักกล่าวหาว่า พุทธศาสนาเป็นศักดินา พระสงฆ์เป็นพ้ืนฐาน 
แห่งการแบ่งชนชั้นวรรณะ พร้อมทั้งบังคับให้ถอดผ้าสีเหลืองออก ดั่งกรณีพระ  
เจีย ทอง (Chea Tong) ท่ีรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดระหว่างปี ค.ศ.1975–1979 ใน
บทบันทึกของ Far Eastern Economic Review รายงานว่า "ท่านกับพระสงฆ์อีก
ประมาณมากกว่า 100 รูปถูกบังคับให้ออกจากวัดที่อยู่กรุงพนมเปญ เดินทางด้วยเท้า
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ไปที่สหกรณ์แห่งหนึ่งที่ภาคเหนือของประเทศที่ห่างไกลจากพนมเปญประมาณ 50 
กิโลเมตร ณ ท่ีนั้น ท่านกับเพ่ือนๆ ถูกบังคับให้ถอดผ้าเหลืองออกโดยกล่าวหาว่า พระ
สงฆ์เป็นพวกศักดินา เอารัดเอาเปรียบประชาชน เป็นกาฝากสังคม ดูดกินเลือดเน้ือ
ประชาชน ต่อมาพระสงฆ์บางรูปต้องสึกและบางรูปหายตัวไป" แม้ว่าทันทีหลังจากที่
เขมรแดงยึดกรุงพนมเปญและหัวเมืองอื่นๆ เอียง สารี ซึ่งเป็นรัฐมนตีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศจะประกาศว่า รัฐบาลเขมรแดงให้สิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนากับความ
เชื่อ ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาประชาธิปไตย มาตรา 20 ว่า "ประชาชน
กัมพูชาทุกคนมีสิทธิเชื่อหรือนับถือศาสนาไหนก็ได้ และมีสิทธิจะไม่เช่ือหรือนับถือ
ศาสนาไหนก็ได้ ไม่อนุญาตให้มีศาสนาปฏิกิริยาที่ท�าลายกัมพูชาประชาธิปไตยและ
ประชาชนชาวกัมพูชา" เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างผิวเผิน ดูเหมือนว่าเขมร
แดงยังมีความประสงค์และเจตนาดีต่อพระสงฆ์กับพุทธศาสนา แต่ตรงกันข้าม หาก
มองอีกมมุ หนึ่งจะพบว่าเป็นการสร้างภาพลวงตามากกว่า ดังที่ เดวิด แชนด์เลอร์
ระบุว่า เป็นการล้มเลิกศาสนาอย่างนุ่มนวลมากที่สุด ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่เขมร
แดงปกครอง พุทธศาสนาถูกยกเลิกการนับถือพระสงฆ์ถูกบังคับสึก แต่งงาน ที่สุดถูก
ฆ่า ดังกรณีเกิดขึ้นกับอดีตสมาชิกคณะกรรมการช�าระพระไตรปิฎก สมเด็จพระธรรม
ลิขิต ลาส ฬาย หลังจากถูกบังให้แต่งาน ส่วนสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แง้ด 
ถูกบังคับตัดต้นไม้ และหวีดน�้า พระครูมหาธรรมญาณ ชวนเอื้อ วัดพะเทียะกันดาล 
จังหวัดกัมปงจาม ไม่ได้รับลงโทษแต่อย่างใด เนื่องจากเขมรแดงเป็นลูกหลาน และ
ท่านสามารถสั่งสอนให้ยกเลิกการลงโทษประชาชน สมเด็จพระสงฆ์นายกที่ 3 เฮง
เลียงโฮ อดีตสมาชิกคณะกรรมการช�าระพระไตรปิฎก หลังจากสึกแล้วทหารเขมรแดง
มาขอเอาผ้าท�าเป็นผ้าปูนอน แต่ท่านปฏิเสธแล้วเอาผ้าย้อมสีด�าเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เสื้อผ้าสีด�า ซึ่งเป็นเครื่องหมายขององค์การปฏิวัติเขมรแดง สมเด็จอุ้ม สุ้ม วัดสาราวัน 
พนมเปญ ถูกบังคับให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และเก็บขี่วัว ขี้ควายมาท�าเป็นปุ๋ย ท่านถูก
ทหารเขมรแดงเยาะเย้ยว่า ถูกพุทธศาสนาหลอกหมด 39 ปี 

นอกจากน้ี เขมรแดงยังลงโทษประชาชนที่ไม่ยอมเลิกนับถือศาสนา ความเชื่อ 
พร้อมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การท�า วัตรสวดมนต์ ท�าจิตภาวนา ซ่ึงเป็นการคัด
ต่อกฎระเบียบขององค์การปฏิวัติ ขณะเดียวกัน ชาวพุทธถูกบังคับให้ท�าลายพระพุทธ
รูป โบสถ์วิหาร ศาสนสถาน เพื่อเอาเศษหิน ปูนซีเมนต์ ดินทราย ไม้ และอิฐ มา
ท�าเป็นครอกสัตว์ ยุ้งฉาง ท่ีส�านักงาน ถนน สะพาน และโรงพยาบาล เขมรแดงถือ
พระพุทธรูปเพียงแต่ปูนซีเมนต์ไม่มีอะไรท่ีส�าคัญมากกว่านี้ ส่วนพระสงฆ์เป็นลูกชาว
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บ้านธรรมดา การกราบไหว้พระพุทธรูปและพระสงฆ์ เป็นเรื่องที่ไร้สาระ งมงาย เสีย
เวลาการท�างาน แต่ก็มีโบสถ์วิหารที่ยังคงมีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขมรแดงไม่สามารถท�าลาย
ได้ แต่บางครั้งศาสนสถานถูกน�าไปใช้เป็นที่กักขัง เรือนจ�าหรือเป็นคุก และสนามฆ่า 

 ผลงานของศูนย์วิจัยเอกสารกัมพูชาระบุว่า ที่เรือนจา ส. 21=s-21) ที่รู ้จัก
ในนามคุกตัวลเสลฺง มีรูปภาพถ่ายพระสงฆ์ที่ไม่รู้จักชื่อ นามสกุล และอดีตพระสงฆ์
จ�านวนหนึ่ง ประชาชนที่ท�างานใกล้คุกตวนเสลงกล่าวว่า "ณ ที่แห่งนี้มีแต่คนเดินเข้า
แต่ไม่เคยมีใครเดินออกมาเลย" ถึงแม้ว่าเขมรแดงพยายามท�าลายพุทธศาสนาให้สิ้น
จากกัมพูชา นั้นไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก หรือสังหารจนหมดสิ้น 
ยังมีพระสงฆ์บางรูปสามารถเอาตัวรอดจากความตายด้วยการอพยพไปประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เป็นต้น มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�าลายพุทธศาสนา เช่น สู้กิตยา กับคณะ (Souketya and 
others) ว่า "สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เขมรแดงท�าลายจนส้ิน" พระธรรมปิฎก 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ถอดข้อความของพระเถระผู้น�า ชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้เล่าแก่ที่ประชุม ณ ศาลาการเมืองบอสตัน ว่า "ดังท่ีท่านทราบอยู่แล้ว
ประชาชนชาวกัมพูชาเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ได้ถูกสังหารไปแล้ว ภายใน 10 ปี ที่
ผ่านมารวมทั้งพระภิกษุเกือบทั้งหมด 80,000 รูป" และอีกหลายท่านประมาณว่า พระ
สงฆ์ที่มรณภาพมีประมาณ 25,000–30,000 รูป ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ที่ถูกลงโทษ
ถึงแก่ชีวิต ขาดสารอาหารเป็นโรค บังคับให้ท�างานหนัก จนท้ายสุดต้องมรณภาพ มี
ประมาณ 34,000–35,000 รูป จากการยืนยันของสมัชชาสงฆ์ครั้งแรกที่พนมเปญ ปี 
ค.ศ.1982 ระบุว่า มีพระสงฆ์มรณภาพ 60,000รูป ส่วนบีโซด (Bizot) ระบุว่า ต้น
ปี มีพระสงฆ์ท้ังหมด 63, 989 รูป ด้วยเฉลี่ยแล้วร้อยละเก้าสิบสาม (93 %) ของ 
พระสงฆ์ในกัมพูชาถูกมรณภาพ

ยุคน้ี พุทธศาสนาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงภายใต้รัฐบาล
เขมรแดง มหันตภัยคุกคามพุทธศาสนา สถานการณ์พุทธศาสนายุคนี้ตกต�่าที่สุด คณะ
สงฆ์ วัด พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าถูกตีความให้รับใช้การปฏิวัติ พระสงฆ์
ต้องเข้าได้รับการศึกษาใหม่ และต้องใช้แรงงานเช่นเดียวกับฆราวาสท้ังในท้องนา 
การก่อสร้างถนนและเข่ือน มีการท�าลายวัดวาอารามและพระพุทธรูป เผาคัมภีร์และ
ต�าราทางศาสนา ภายในระยะเวลาเพียงส่ีปีพุทธศาสนาเกือบสูญส้ินไปจากประเทศ 
นโยบายที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานโยบายบริหาร 8 ประการ เช่น ให้พระสงฆ์ในพุทธ
ศาสนาลาสิกขาท้ังหมดแล้วไปท�านาแทน ประหารชีวิตผู้น�ารัฐบาลเดิมทั้งหมด พระ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังฆราชถูกน�าไปสังหาร ประชาชนและภิกษุสามเณรถูกฆ่าประมาณ 2,000,000 คน
พระท่ีเหลือถูกเขมรแดงสั่งให้ท�างาน ถ้าไม่ท�างานจะไม่มีข้าวฉัน บางรูปถูกบังคับให้ 
ลาสิกขา วัดถูกปิดหรือรื้อท้ิงถูกท�าเป็นฟาร์มไก่หรือเล้าหมู คอมมิวนิสต์ถือว่า ศาสนา
คือยาฝิ่นของประชาชน ภิกษุไม่ท�าอะไรจึงท�าให้สังคมเป็นอัมพาต ห้ามตักบาตรท�าบุญ 
ผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัยน้ัน กล่าวว่า "ยุคนั้น ไม่มีวัด ไม่มีพระสงฆ์ ไม่มีประชาชนไป 
สวดมนต์ ไม่มีการบูชาพระรัตนตรัย" พุทธสถานวัดวาอารามกลายเป็นสถานที่เล้ียง
เด็ก และเป็นสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น พระที่อยู ่ในวัดต้องท�างานด้านจักสาน  
พระท่ีมีความรู้จะถูกฆ่าหมด พระพุทธรูปในวัดก็ไม่ให้เก็บไว้

 ระบอบสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา สมัยเฮงสัมรินและเขมร 3 ฝ่าย 
(2522-2534): ป ี พ.ศ.2521/ค.ศ.1978 เกิดการจัดตั้งแนวร่วมสามัคคีประชาชาติเพื่อ
กู้ชาติกัมพูชา โดยมีเฮงสัมรินเป็นประธานขับไล่กลุ่มพลพตและเอียงซารีไปส�าเร็จและ
ตั้งกลุ่มเฮงสัมรินและฮุนเซ็นขึ้นปกครองกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจากเวียดนาม 
ต่อมามีการยึดครองกรุงพนมเปญของกองทัพเวียดนามเม่ือวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.
1979 ท�าให้การปกครองของเขมรแดงสิ้นสุดลง ระบอบเฮงสัมริน (Heng Samrin) 
ถูกสถาปนาข้ึนภายใต้การควบคุมของเวียดนามปี พ.ศ.2522 สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ทรงตั้งพระองค์เป็นประธานาธิบดีพลัดถิ่นของแนวร่วมต่อต้านเวียดนาม ทรงใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและเกาหลีเหนือ
 สมัยเฮง สัมริน เป็นหัวหน้าเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ มีเฮง 
สัมรินเป็นประธานาธิบดี สงครามในกัมพูชาที่เรียกว่า "สงครามเขมรสามฝ่าย" สิ้น
สุดลงจนสหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือจัดการเลือกต้ังในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2536 
ซึ่งพรรคของสมเด็จพระนโรดม รณฤทธ์ิ ชนะเลือกต้ังแต่ทางฝ่ายสมเด็จฮุน เซน ไม่
ยอมรับ แต่ในที่สุดก็เกิดการประนีประนอมตั้งรัฐบาลร่วมกัน ประเทศกัมพูชาจึงเป็น
ประเทศแรกในโลกที่มีหนึ่งรัฐบาล แต่มีสองนายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จกรมพระนโรดม 
รณฤทธิ์ และสมเด็จ ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกัน ซ่ึงปัจจุบันสมเด็จฮุน เซน 
ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ด้านพุทธศาสนาประชาชนเรียกร้องให้ฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาขึ้นอีก แต่พระสงฆ์ยังต้องก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น สะพานและถนน ต้องมีคน
คอยเฝ้าไม่ให้ใครท�าลาย มีทหารมาอยู่ในวัดเพ่ือปกป้องพระสงฆ์ หากมีสงคราม วัด
ต้องบริจาคส่ิงของสงฆ์ เช่น มุ่ง ถ้วยชาม ให้แก่คนที่ไปท�าการสู้รบ และต่อมามีการ
รื้อฟื้นระบบกษัตริย์ขึ้นมา เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข สถานการณ์ทางพุทธศาสนาดีขึ้นตามล�าดับ แต่ยังต้องอาศัยการสร้าง
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ทั้งศาสนบุคคล ศาสนสถานวัตถุ และการร้ือฟื้นของเดิม ช�าระให้ดีจากนั้น ก็มีการ
พัฒนาสร้างเพิ่มเติมมาใหม่
 ยุคนี้ รัฐบาลใหม่ฟื้นฟูพุทธศาสนาในระดับหนึ่งโดยซ่อมแซมวัดและพระพุทธ
รูปจ�านวนหนึ่งรวมท้ังอนุญาตให้ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปบวช
เป็นพระภิกษุ แทนที่จะต�าหนิพุทธศาสนาว่าเป็นฝิ่นของประชาชน
ดังเช่นเขมรแดง รัฐบาลเฮงสัมรินยกพุทธศาสนาว่าเป็นพลังทางศีล
ธรรมที่ส�าคัญในการสร้างสังคมใหม่โดยกล่าวว่า "พุทธศาสนาสอน
เราให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตยและเป็นเอกภาพ โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พุทธศาสนาสอนเราให้รู ้จักช่วย
เหลือตนเองและผู้อื่นอันสอดคล้องกับสังคมมนุษย์ที่ต้องการสันติภาพ
และสันติสุข" เฮงสัมริน (Heng Samrin) ใช้พุทธศาสนาและคณะ
สงฆ์กัมพูชาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อสู้กับเขมรแดงภาย
ใต้ระบอบเฮงสัมริน ซึ่งมีเวียดนามให้การสนับสนุนอยู่นั้น ด้านพระ
สงฆ์มิถูกมองว่าเป็นกาฝากของสังคม แต่เป็นผู้ยังประโยชน์แก่ประเทศ แต่คณะสงฆ์
ก็ถูกควบคุมจากรัฐบาลอย่างใกล้ชิด โดยต้องเข้าได้รับการอบรมลัทธิคอมมิวนิสต์จาก
เวียดนามและโซเวียต นิกายธรรมยุตและมหานิกายของกัมพูชาถูกยุบรวมเป็นหนึ่งเดียว 
และพระสงฆ์ต้องตีความพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
 ลาวยุคก�าเนิดอาเซียน:  แม้จะมีการท�าสันธิสัญญาเจนีวาปี พ.ศ.2505/ 
ค.ศ.1962 เพ่ือให้ลาวเป็นประเทศเป็น กลางและจัดต้ังรัฐบาลผสมจาก 3 ฝ่าย คือ 
นายพลภูมี หน่อสวรรค์ฝ่ายขวา เจ้าสุภานุวงศ์ฝ่ายซ้ายและเจ้าสุวรรณภูมาฝ่ายเป็น 
กลาง โดยมีเจ้าสุวรรณภูมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลปี พ.ศ.2506/ค.ศ.1963 เจ้าสุภานุวงศ ์
ลาออกจากรัฐบาล เพราะความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน หันมาเข้าร่วมกับขบวนการ  
ปะเทดลาว และยึดลาวส่วนของเวียงจันทน์จึงเกิดการสู้รบกันระหว่างสองฝ่ายคือ 
ฝ่ายรัฐบาลและขบวนการปะเทดลาว เรื่อยมาระหว่างปี 1965-1973 
 เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงจนกระทั่งปี พ.ศ.2516/ค.ศ.1973 จึงจัดให้
มีการเจรจาใหม่ให้ยุติการสู้รบและจัดต้ังรัฐบาลผสม ขบวนการปะเทดลาวมีบทบาท
ในรัฐบาลใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับเวียดนามเหนือ เวียดกง
และคอมมิวนิสต์กัมพูชา ขณะท่ีลาวฝ่ายขวาค่อยๆ หลบหนีออกนอกประเทศ และมี
ปัญหาการฉ้อราษฐ์บังหลวงคอรัปช่ันภายในรัฐบาล สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิพลมากขึ้นทุกที และ

เฮงสัมริน (Heng Samrin)
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ในที่สุดก็มีอ�านาจสูงสุดและล้อมระบบสถาบันกษัตริย์ ยกเลิกระบบศักดินาเนื่องจาก
ลาวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน ลาวฝ่ายซ้ายมีผู้น�า
คนส�าคัญ คือ เจ้าสุภานุวงศ์ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และคอมมิวนิสต์

เวียดนาม และฝ่ายขวา เจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาได้รับการสนับสนุน
จากสหรัฐอเมริกาและไทยต้องการใช้แนวทางประชาธิปไตย ลาวทั้ง
สองฝ่ายท�าสงครามสู้รบกันจนกระทั่งลาวฝ่ายซ้ายรับชัยชนะ
 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ล้ม
ล้างรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงน�าเจ้า
มหาชีวิตและมเหสีไปคุมขังในค่ายกักกันจนส้ินพระชนม์และสถาปนา
ประเทศลาวเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ในวัน
ท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 ระยะ 5 ปี ประเทศลาวจึงเปล่ียนแปลง
การปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม แม้ลาวมีความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาชาติรวมท้ังประเทศไทย ทั้งน้ีเนื่องจากความคล้ายคลึงกันทาง
ด้านภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อในพุทธศาสนา หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ลาวใช้นโยบายคอมมิวนิสต์ปกครองอย่าง

เข้มงวด ควบคุมพุทธศาสนา ตัดสัมพันธ์กับประเทศไทย ปราบปรามชนกลุ่มน้อย 
ราษฎรหลายหมื่นคนถูกจับ ส่งผลให้ปัญญาชนและชนชั้นกลางจ�านวนมากหลบหนี
ออกนอกประเทศ เจ้าสว่างวัฒนาและพระญาติวงศ์สิ้นพระชนม์อยู่ในค่ายกักกัน ชาว
บ้านยากจนลง

หลังจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ปกครองเวียดนามทั้งประเทศไม่นาน โดยยึดกรุง
พนมเปญเป็นแห่งแรกตามมาไซ่ง่อน กลุ่มขบวนการปะเทดลาวปลุกระดมประชาชน
และหัวหน้ารัฐบาลให้ปลดกลุ่มฝ่ายขวาออก ขบวนการปะเทดลาวและสมาชิกซ่ึงมี
มากทั่วประเทศสามารถเข้าควบคุมรัฐบาลลาวทั้งหมด และเจ้าปกครองประเทศตาม
แนวลัทธิคอมมิวนิสต์ คุกคามเจ้าหน้าท่ีสหรัฐอเมริกาจนต้องถอนสถานทูตออกจาก
ลาว เดือนมิถุนายน พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 และเดือนกันยายนปีเดียวกัน เปลี่ยนชื่อเป็น
พรรคประชาชนลาวปฏิวัติน�าโดยท้าวไกสอน พรหมวิหาร จัดให้มีการเลือกต้ังผู้แทน
พรรคท่ัวประเทศโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องผ่านการกลั่นกรองของพรรคประชนลาว
ปฏิวัติก่อน ท้ังนี้ เจ้ามหาชีวิตของลาวประกาศสละราชสมบัติ เจ้าสุวรรณภูมาลาออก
จากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมา เดือนธันวาคมปีเดียวกัน จึงสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งขบวนการคอมมิวนิสต์ในลาวใช้เวลากว่า 30 ปี ช่วงชิง

สมเด็จพระเจ ้ามหาชีวิต 
ศรีสว ่างวัฒนา และพระ
อัครมเหสีพระราชาและพระ
ราชินีองค์สุดท้ายของลาว
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อ�านาจทางการเมืองเด็ดขาด ขบวนการปะเทดลาวยึดอ�านาจทั้งหมดในเดือนธันวาคม 
ระยะ 5 ปี   

 ปี พ.ศ.2529 ลาวเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ หลังจากด�าเนิน
นโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม มุ่งเน้นความสัมพันธ์
ทางการค้ากับประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นหลัก ท�าให้เศรษฐกิจ
ซบเซา เปิดปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ลาว
จึงเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจมาเป็นระบบตลาดด้วยการน�าใช้ "นโยบาย
จินตนาการใหม่ (NEM: New Economic Mechanism)" โดยเน้น
ความส�าคัญของระบบราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด บริหารในเชิง
ธุรกิจมากขึ้นปีเดียวกัน สปป.ลาวเปิดประเทศเจริญความสัมพันธ์
กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ลาวยังขาดเงินทุนในการพัฒนาประเทศ
จึงรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
ขึ้นพื้นฐาน แม้ สปป. ลาว จะเปิดประเทศและด�าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจเป็นระบบตลาด แต่ถึงกระนั้นการปกครองยังคงยึดระบอบ 
"สังคมนิยมประชาธิปไตย" เช่นเดิม มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2534 มีระบบการเลือกตั้ง ทว่ามีพรรคการเมือง
เพียงพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นผู้ชี้น�าในการ
ปกครอง 

พุทธศาสนาในลาวยุคน้ี: ปี พ.ศ.2518 นโยบายเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นว่าหลักการของพุทธ
ศาสนาและสังคมนิยมมีความสอดคล้องกัน เพราะต่างก็สอนให้มนุษย์มีความเสมอ
ภาค สมบัติหรือกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลเป็นสิ่งต้องห้าม ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ส่วน
รวมได้รับการสนับสนุน เป้าหมายของพุทธศาสนาและสังคมนิยมคือ การท�าให้มนุษย์
ปราศจากทุกข์ โดยในส่วนบุคคลคือการละกิเลสเพ่ือบรรลุนิพพาน ในส่วนสังคมคือ
การปฏิวัติสังคมนิยม เพื่อปลดปล่อยชาติและประชาชนจากการแสวงหาผลประโยชน์
ของพวกนายทุน ซ่ึงเป็นสาเหตุใหญ่ในความทุกข์ยากของประชาชน พุทธศาสนาใน
ระบอบสังคมนิยมลาวได้รับการตีความใหม่ โดยผสมผสานแนวคิดเก่ียวกับการต่อสู้เพื่อ
เอกราชอธิปไตย และหลักการของสังคมนิยมเข้าไว้ด้วย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นต้น
มา ประเพณีและพิธีกรรมในพุทธศาสนาถูกประยุกต์ใช้เป็นยุทธวิธีในการจัดระเบียบ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนามีการ

อนุสาวรีย์เจ้าสุภานุวงศ์ตั้งอยู่
ออกมาห่างจากใจกลางเมือง
หลวงพระบาง มีลักษณะเป็น
สวนสาธารณะมีลานกว้างตรง
กลาง อนุสาวรีย์จะอยู่ด้านใน
สุด มีการจัดภูมิทัศน์ไว้อย่าง
สวยงาม เจ้าสุภานุวงศ์ (2452-
2538: 85 ปี) เป็นประธาน
ประเทศคนแรกของลาวหลัง
จากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากราชอาณาจักรมา
เป็นสาธารณรัฐปี พ.ศ.2518 
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อธิบายและแทรกแนวคิด ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน (Marxism-Leninism) เข้าไปด้วย เป็นต้น
นับเป็นการใช้พุทธศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวอย่าง
ผลท�าให้พุทธศาสนากับลัทธิสังคมนิยมอยู่เคียงคู่กันเป็นอย่างดีในสังคมนิยมแบบลาว

ด้านโครงสร้างการบริหารพุทธศาสนา ต�าแหน่งสมเด็จ 
พระสังฆราชถูกยกเลิก ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชมาประทับที ่
โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร และมรณภาพปี พ.ศ.2527  
มีพระภิกษุที่ส�าคัญอพยพตามมา เช่น พระมหาจันลา ตันบัวลี อดีต
เลขานุการคณะธรรมยุต บางรูปลี้ภัยไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส แคนาดา 
และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ยกเลิกการเรียนพระปริยัติธรรม น�าทฤษฎี
มาร์กซ์ เลนิน และเหมาเจ๋อตุง มาให้เรียนแทน ร้ือท�าลายศาลาพัน
ห้องของวัดพระธาตุหลวง ในเมืองเวียงจันทน์ที่รัฐบาลสร้างในวาระ
เฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พรรคคอมมิวนิสต์ยังบังคับให้พระออก
ไปเลี้ยงหมู ไก่ และปลูกผักแทน อีกทั้งห้ามการบวช ท�าให้จ�านวน
พระภิกษุสามเณรลดลงไปเรื่อยๆ พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ

ลาว มีความเก่าแก่ไม่น้อยไปกว่าของไทย แต่พุทธศาสนาของลาวมีความโดดเด่นและ
น่าสนใจในแง่ท่ีว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสมัยใหม่
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธศาสนาแสดงบทบาทอย่างส�าคัญในการต่อสู้กับ
การครอบครองของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง และจักรวรรดินิยม
ฝรั่งเศสยุคอาณานิคม และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบอบสังคมนิยมในลาวยุค
ใหม่เป็นอย่างดีอีกด้วย

เวียดนามยุคก�าเนิดอาเซียน-แตกแยกสู่ยุครวมประเทศ: ในขณะที่ฝ่าย 
เวียดกงมีความเข้มแข็งขึ้น เวียดนามใต้กลับมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง มีการ 
แย่งชิงอ�านาจกันหลายคร้ังหลายคราว โงดินห์เดียม ถูกโค่นอ�านาจและผู้น�าทหาร
เข้ามาปกครองแทน

ปี พ.ศ.2508 สหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแทนขึ้นโดย
มี นายพล เหงียนเกากี ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดนี้จัด
ร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นปี พ.ศ.2510 นายพลเหงียนวันเทียวได้รับ
เลือกเป็นประธานาธิบดีด�ารงต�าแหน่งมาถึงปี พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ส�าคัญให้ลุล่วงไป ในระยะเวลาดังกล่าว สงครามในเวียดนามก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
สหรัฐอเมริกาเริ่มโจมตีทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือเป็นครั้งแรก เมื่อเกิดวิกฤตการณ์

นายพล เหงียนเกากี ผู ้
บัญชาการทหารอากาศเป็น
นายกรัฐมนตรี 
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อ่าวตังเก๋ียปี พ.ศ.2507 และปี พ.ศ.2508 ส่งก�าลังทหารเข้าร่วมรบกับก�าลังทหาร
ของเวียดนามใต้โดยตรง 

ปี พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) เวียดนามเหนือขยายก�าลังรบ
ในเวียดนามใต้เป็นระดับของพล และท�าการรุกใหญ่สองครั้ง คือ
ปี พ.ศ.2510 และพ.ศ.2518 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเพราะถูก
สกัดกั้นทางภาคพื้นดิน การโจมตีทางอากาศ และการปิดล้อมทาง
ทะเลของสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรมีการเจรจาสันติภาพท่ีกรุง
ปารีส เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968) มีการลงนามปี พ.ศ.2516 
ก�าหนดให้มีการหยุดยิงในเวียดนามใต้ และให้มีการถอนก�าลังทหาร
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้ ระบุให้เวียดนามใต้
และเวียดนามเหนือจัดตั้งสภาเพื่อความสามัคคีปรองดอง เพื่อท�า
หน้าท่ีจัดการเลือกตั้งท่ัวไปในเวียดนาม และให้มีการรวมเวียดนาม
เข้าด้วยกัน และยังก�าหนดให้สหรัฐอเมริกา ให้ความช่วยเหลือในการ
ฟื้นฟูบูรณาอินโดจีน รวมทั้งเวียดนามเหนือภายหลังสงครามสิ้นสุดลง
ด้วย ในทางปฏิบัติปรากฏว่า ประสบผลแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการถอนทหารสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้ 
การแลกเปลี่ยนเชลยศึก การกวาดทุ่นระเบิด และยุติการลาดตระเวนทางอากาศ ใน
เวียดนามเหนือเท่าน้ัน แต่การยุติการสู้รบไม่มีผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง การเจรจา
เพื่อก�าหนดอนาคตทางการเมืองระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดกงที่เริ่มปี พ.ศ.2516 
สิ้นสุดสิ้นเชิงปี พ.ศ.2517 

ต้นปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) ฝ่ายเวียดนามเหนือเริ่มการรุกใหญ่อีกครั้ง 
เข้าไปในเวียดนามใต้ ฝ่ายเวียดนามใต้ซ่ึงขาดการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ตก
เป็นฝ่ายเสียเปรียบในการรบ ฝ่ายเวียดนามเหนือยึดครองพ้ืนที่ได้สองในสามของ
พื้นที่ท้ังหมดในเวียดนามใต้ ก็ใช้ก�าลังกดดันไซ่ง่อนอย่างหนัก จนฝ่ายเวียดนามใต้
ยอมจ�านน 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 เปล่ียน
ชื่อเมืองไซ่ง่อนเป็น โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนามจึงเป็นอิสระจากการปกครองของต่างชาติ

นายพลเหงียนวันเทียว 
(1923–2001) ประธานาธิบดี
คนที่ 2 ของระบอบสาธารณรัฐ
เวียดนามใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1965-1975 ก่อนรวมประเทศ
เป็นเวียดนาม
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อย่างถาวรอีกครั้งหน่ึง หลังจากการต่อสู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน

 ในระยะการจัดระเบียบประเทศเร่ิมต้นประชาชนอยู่กันอย่าง
ล�าบากมาก ภายใต้ระบบปันส่วนอย่างเดียวกันที่ใช้ในรัสเซียและจีน 
น�าไปสู่การอพยพหนีออกจากประเทศของประชาชนจ�านวนมากทั้ง
ทางบกและทางเรือ (Refugee–Boat People) แม้ว่ารู้ดีว่าจะต้อง
เสี่ยงภัยจากการถูกปล้นการชิงทรัพย์และท�าร้ายจากโจรสลัดในทะเล
เพื่อหลบหนีไปยังไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง หรือฟิลิปปินส์เพื่อ
ขอลี้ภัยเข้าไปอยู่ค่ายผู้อพยพในประเทศเหล่าน้ัน ก่อนท่ีจะย้ายไป
ประเทศท่ี 3 อย่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส หรือออสเตรเลีย 
ชาวเวียดนามที่อพยพไปไปต่างประเทศคราวนั้นเรียกว่า เวียดเกี่ยว 
(Viet Kieu–Oversea Vietnamese)
 ปี พ.ศ.2529/ค.ศ.1986 จากสหภาพความยากล�าบากทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 เป็นต้นมาประกอบกับช่วงปี พ.ศ.2523/
ค.ศ.1980 สหภาพโซเวียตประกาศนโยบายเปิดประเทศ (Glasnost and 
Perestroika) ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของเหล่าผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนามด้วยเช่นกัน ปี ค.ศ.1986 เวียดนามจึงประกาศนโยบายปฏิรูป 

โด่ยเหม่ย (Doi moi Renovation) ในภาษาเวียดนาม "โด่ย" แปลว่า เปลี่ยน "เหม่ย" 
แปลว่า ใหม่ และเริ่มปฏิรูปตลาดเสรีโดยยังควบคุมกิจการของรัฐไว้ แต่เร่ิมผ่อนปรน
อนุญาตให้ประชาชนสามารถประกอบกิจการด�าเนินธุรกิจการค้าตัวเองได้ การล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียตในช่วงปี ค.ศ.1989-1991 ท�าให้เวียดนามต้องทบทวนและปรับนโยบาย
เปิดประเทศมากขึ้นโดยหันมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดภายใต้ระบบสังคมนิยม
  พุทธศาสนาในเวียดนามยุคน้ี: ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา พระติช ตริ ถู รวบรวม
ชาวพุทธทุกนิกายและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศจัดตั้ง ‘พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม  
(Buddhist Sangha of Vietnam)’ เพื่อร่วมฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้งภายหลัง
การรวมชาติ ภายใต้ค�าขวัญว่า "ธรรมะ-ชาติ-สังคมนิยม (Dhamma, Nation and  
Socialism)" และร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อน�าความสงบและสันติมาสู่โลก รวม
ทั้งจัดตั้งองค์กรระดับชาติ 5 องค์กร และมีการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษา
เวียดนามด้วย ทุกวันนี้ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี และสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย อยู่
ภายใต้การน�าของชุมชนชาวพุทธแห่งเวียดนาม ที่มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการ
ปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรม

โตน ดึ๊ก ทั้ง (2431–2523)
ด�ารงต�าแหน่ง 3 กันยายน พ.ศ. 
2512-23 กันยายน พ.ศ. 2512 
และสมัยที่ 2 23 กันยายน 
พ.ศ.2512-2 กรกฎาคม 
พ.ศ.2519 ประมุขแห่งรัฐ
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ประธานาธิบดี 
ระหว่างปี พ.ศ.2519-2523



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

425

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

นานาชาติ โดยมีผู้แทนของคณะสงฆ์เวียดนามได้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ เช่น 
สภาพระพุทธศาสนาแห่งเอเชียเพื่อสันติภาพ (ABCP: Asian Buddhist Conferene 
for Peace) ครั้งท่ี 6 และครั้งท่ี 7 ท้ังนี้คณะสงฆ์เวียดนามยังได้รับคัดเลือกเป็นรอง
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 
ทางศาสนาท่ีจัดข้ึนในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ศรีลังกา ญุี่ปุ่น ออสเตรเลีย อิตาลี 
ฝร่ังเศส ไต้หวัน และประเทศไทย

ลักษณะเด่นของพุทธศาสนายุคก�าเนิดอาเซียน (5 ประเทศ)
 ประเทศ (รัฐชาติ) กับศาสนามักจะเป็นไปคู่กันและต่างพ่ึงพาอาศัยกัน แม้
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของสเปนและอเมริกาท่ีจากไปแล้วแต่ประเทศ
เหล่านี้ได้ทิ้งมรดกทางศาสนาวัฒนธรรมไว้ ไม่ได้น�ากลับไปด้วย แต่บางพ้ืนที่ เช่น รัฐ
ชาติที่เป็นมุสลิมและพุทธศาสนา แม้จะมีพวกเจ้าอาณานิคมเคยครอบครอง แต่ก็แค่
มาน�าผลประโยชน์กลับไป แม้จะมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและด้านอ่ืนๆ 
ทิ้งไว้ แต่ศาสนาหลักท่ีมีอยู่ก่อนกลับยังประดิษฐานมั่นคงอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านอื่นๆ เพราะฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะและตกเป็นอาณานิคมที่ยาวนานท�าให้
อิทธิพลด้านวัฒนธรรม และศาสนาสามารถเข้าไปและมีอิทธิพล ต่อมาขยายไปหลาย
พื้นที่ ภาคประชาชนบางพื้นที่ห่างไกลศูนย์กลางอ�านาจยังคงรักษาศาสนาแบบจารีตไว้
อย่างเหนียวแน่น ประจวบเหมาะกับประเทศเจ้าอาณานิคมบางประเทศ เช่น อังกฤษ 
ไม่ได้เน้นการเผยแผ่ศาสนาของตน แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่ทรัพยากรเศรษฐกิจโดยมี
อ�านาจรัฐมาเป็นเครื่องมือของการปกครองเป็นหลัก แม้หลายประเทศพุทธศาสนาดู
เหมือนจะฟื้นฟูในหลายๆ ด้าน แต่เหตุการณ์กลับทรุดยิ่งข้ึนอันเนื่องมาจากความไร้
เสถียรภาพด้านการเมืองทั้งจากการแทรกซึงมและการแย่งชิงอ�านาจข้ึนมาปกครอง
ประเทศ และการใช้อ�านาจในทางที่ไม่เอื้อต่อการท�ากิจพระศาสนา ส่วนยุคฟื้นฟูนี้ 
ประหนึ่งการลุกข้ึนมาหรือฟื้นจากไข้หนักที่เป็นมานาน เมื่อเร่ิมจะดีขึ้นก็กลับไปกว่า
เดิมหรือยิ่งกว่าเดิมในบางโอกาส ในพม่ามีการจัดท�าสังคายานาคร้ังที่ 6 หลังจากนั้น 



426
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไม่นาน บ้านเมืองเกิดความไร้เสถียรภาพจนกระท่ังรัฐบาลทหารต้องเข้ามายึดอ�านาจ 
ในลาว หลังความวุ่นวายทางการเมืองปี พ. ศ.2519/ค.ศ.1976 จ�านวนพระสงฆ์ลดลง
จาก 20,000 รูป เหลือ 1,700 (8.5%) รูป บางส่วนหลบหนีเข้าประเทศไทย และอีก
กว่า 1,000 รูป ถูกส่งไปอยู่ค่ายสัมมนาจ�านวนพระสงฆ์ในเวียงจันทน์เหลือ อยู่ 1 ใน 3 
ของจ�านวนพระสงฆ์ทั้งหมดที่เคยมี กลางปี พ. ศ.2520 พระสงฆ์ทางภาคใต้ของประเทศ
ลาวเหลืออยู่ 1 ใน 20 จากท่ีเคยมีก่อนหน้านี้ (วรฉัตร เจริญผล, 2548)
 
ปรับองค์กรไปตามสถานการณ์บ้านเมือง
 รัฐกับพุทธศาสนาอยู่ในภาวะหวานอมข่มกลืนและกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
พุทธศาสนากับรัฐมีความเก่ียวข้องมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคก�าเนิดอาเซียน ภาครัฐในหลาย
ประเทศของอาเซียนที่นับถือพุทธศาสนา โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มแม่น�้าโขงเกิดความไม่
มั่นคงด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ยังมีการต่อสู้กันภายในประเทศ เช่น ลาว พม่า 
กัมพูชา เวียดนาม หรือแม้แต่ไทย อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของมหาอ�านาจท้ัง 2 
ฝ่าย คือ ฝ่ายโลกเสรีน�าโดยสหรัฐอเมริกา ส่วนโลกสังคมนิยม (คอมมิวนิสต์) น�าโดย
สหภาพโซเวียตและจีน น�าไปสู่การสู้รบและแย่งชิงอ�านาจกันภายใน มีความหวาดระแวง
ระหว่างกันทั้งจากต่างชาติและคนหรือกลุ่มภายในชาติเดียวกัน เช่น การต่อสู้ระหว่าง
เวียดนามกับอเมริกา ในลาวการต่อสู้ระหว่างลาว 2 ฝ่าย กระทั่งปี 2518 จึงส้ินสุด 
และในกัมพูชา การต่อสู้ระหว่างเขมรหลายฝ่าย ส�าหรับประเทศไทย มีการระแวง
คอมมิวนิสต์ท�าให้อ�านาจรัฐเกิดความไม่มั่นคง ประเทศในอาเซียนและอุษาอาคเนย์ 
แม้จะได้รับเอกราชมาระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ตาม พุทธศาสนาในส่วนภาครัฐยัง
ขาดการอุปถัมภ์และป้องกันท่ีจริงจัง ในอีกส่วนหนึ่งภาครัฐเองก็ท�าลายพุทธศาสนา
อันมาจากความคิดที่ไม่จ�าเป็นต้องมีพระศาสนาและเกิดยึดติดภาพสถานะของพระ
สงฆ์ที่เป็นฐานันดรศักดิ์เทียบกับสถาบันกษัตริย์และอภิสิทธิ์ชนคนชั้นสูงในสังคม เกิด
การท�าลายพุทธศาสนาเป็นขนานใหญ่ ทั้งศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล 
พระสงฆ์ทั้งชาวพุทธทั่วไปถูกสังหารและถูกบีบออกให้ต้องอพยพออกนอกประเทศ 
ท้ังนี้อันเนื่องมาจากรัฐที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองน�าไปสู ่เศรษฐกิจมีปัญหาและ
เกิดปัญหาสังคมตามมาซึ่งเป็นการขจัดหรือท�าลายให้หมดส้ิน กรณี ยุคเขมรแดงใน
กัมพูชาระหว่างปี พ.ศ.2518-2522 ภายใต้การน�าของนายพลพอล พต เน้นนโยบาย
เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในประเทศเริ่มต้นจากศูนย์ (year Zero) ท�าลายล้างทุกอย่าง 
ท�าให้ประชาชน พระสงฆ์หลายแสนคนตายก่อนวัยสมควร และจ�านวนมากตายจาก
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ความอดยาก โรคภัยไข้เจ็บ การท�างานมากเกินไปในท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีตกต�่า การ
ถูกทรมาน การถูกจองจ�าอย่างทารุณ การถูกตีจนตายเพื่อจะไม่ให้เปลืองกระสุน 
 ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว พุทธศาสนาและสถานบันทางพุทธศาสนาจึงตก
เป็นเป้าหมายการท�าลายล้างจากรัฐบาลสมัยนั้น พระสงฆ์ถูกบีบคั้นกดดันและบังคับ
ให้สละเพศบรรพชิตและถูกทรมานจนตาย เพ่ือให้สถาบันสงฆ์หายไปท้ังหมด วัดและ
ศาสนสถานถูกท�าลายและถูกใช้เป็นคลังอาวุธและยุ้งข้าว ส่วนในประเทศลาว หลังปี 
2518 พรรคคอมมิวนิสต์ลาวก้าวขึ้นมามีอ�านาจ มีการเริ่มประกาศนโยบายแข็งกร้าว 
ขจัดทุกอย่างที่เคยเป็นมา มีการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ ยกเลิกระบบคณะสงฆ์
แบบเดิม สลายข้ัวธรรมยุติกนิกายและมหานิกายเป็นคณะสงฆ์ลาวโดยมีองค์กรพุทธ
สัมพันธ์ลาว แยกเลิกต�าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พุทธศาสนาน�าโดยคณะสงฆ์ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการโฆษณาชวนชื่อในหลักการของคอมมิวนิสต์ หลังจากที่มีการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเปรียบเทียบค�าสอนในพุทธศาสนากับลัทธิ 
มาร์กซิสม์ พระสงฆ์บางส่วนถูกส่งไปค่ายสัมมนา พระสงฆ์บางส่วนลาสิกขาและบาง
ส่วนหนีเข้ามาประเทศไทย จ�านวนพระภิกษุและสามเณรลดลง วัดว่างเปล่ามาก
ขึ้น ส่วนการท�าลายโดยอ้อม มีการใช้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ และเทศนาสั่งสอน
ประชาชน มีการอบรมพระสงฆ์เพื่อด�าเนินการนโยบายดังกล่าว ส่วนคณะสงฆ์ธรรม
ยุติไม่สามารถอยู่ในประเทศก็อพยพหนีภัยเข้าไปประเทศไทย แต่สถานการณ์ของ
พุทธศาสนาดีข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ.2522 โดยนโยบายของรัฐบาลให้อิสระมากข้ึน 
จ�านวนพระสงฆ์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลัง พ.ศ.2523 ท�าให้การ
ควบคุมทางการเมืองผ่อนคลาย การเฉลิมฉลองทางพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึน รวมทั้งงาน
ฉลองพระธาตุหลวงท่ีจัดข้ึนอีกครั้งใน พ.ศ.2529 หลังจากถูกห้ามไปนาน

 สถาบันพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ ลักษณะ
ของการเกี่ยวข้องกับการเมืองของพุทธศาสนามีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยตรงและ
ทางอ้อม ยุคนี้เรียกว่า ยุคหลวงพี่ระดมพลกลางท้องถนน [Monk and Mobs in 
The Street] โดยเฉพาะท่ีเวียดนาม และพม่า ศาสนากับอ�านาจฝ่ายรัฐแทบจะแยก
กันไม่ออกในการปฏิบัติล้วนต้องมีความเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะยามบ้านเมืองวิกฤต 
พระศาสนาได้รับผลกระทบเป็นทวีคูณ กรณีในเวียดนาม สมัยนายพลเหงียนเกากี
ผู้น�าประเทศเวียดนามได้รับการต่อต้านจากชาวพุทธหัวรุนแรงอยู่ตลอด มีพระสงฆ์
เป็นผู้น�าในการต่อสู้ระดมมวลชนเดินขบวนไปตามท้องถนน แม้จะไม่ประสบความ
ส�าเร็จ แต่ว่ายังเป็นพลังอ�านาจอันส�าคัญยิ่งใหญ่ที่ฝ่ายบ้านเมืองยังต้องใส่ใจหรือ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต้องพึ่งพาอาศัย ในพม่า นายพลเนวินและคณะรัฐบาลทหารต้อง
ประสบปัญหายุ่งยากเพราะการต่อต้านของพระสงฆ์และนักศึกษา
ประชาชนการลุกฮือของประชาชนท่ีสนับสนุนนางอองซาน ซูจี ปี 
พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 ท�าให้พม่าต้องปิดประเทศหันหลังให้ตะวันตก
อย่างยาวนาน วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 หรือวันที่ 8 
เดือน 8 ค.ศ.1988 (8.8.88) เส่ง ลวินส่ังกองทหารหน่วยท่ี 22 เข้า
ปราบปรามประชาชนอย่างเหี้ยมโหด ทหารลั่นกระสุนสังหารหมอ 
2 คน และพยาบาลอีก 3 คน ในโรงพยาบาลร่างกุ้ง อ้างว่าเพราะ
ไม่ยอมมอบคนไข้ที่บาดเจ็บจากการเดินขบวนให้ทหาร พระสงฆ์และ
ประชาชนยิ่งออกมาต่อต้านมากขึ้น เหตุการณ์ด�าเนินไปจนท�าให้มี
การสังหารนักศึกษาประชาชนกระจายออกไปหลายพื้นท่ี นักศึกษา
ประชาชนและพระสงฆ์ถูกฆ่าตายจ�านวนมากขึ้น ทหารใช้รถถังล้อม
วัดแห่งหน่ึงจับพระสงฆ์ประมาณ 300 รูป ไปขังไว้ ตัวเลขอย่างไม่
เป็นทางการอ้างว่ารวมแล้วมีคนตายประมาณ 3,000 คน การจรา
จลกระจายไปท่ัวประเทศ ยิ่งปราบประชาชนยิ่งต่อสู้รวมตัวรุนแรง

ขึ้นเร่ือยๆ เส่ง ลวิน ทนไม่ได้ต้องถูกบีบให้ออกจากต�าแหน่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 
พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 เป็นประธานาธิบดีพม่าเพียง 17 วันจนถึงปี พ.ศ.2547/ค.ศ.
2004 เหตุการณ์ระหว่างรัฐบาลกับพระสงฆ์ยังไม่ราบรื่น พระสงฆ์ถูกจับและถูกบังคับ
ให้ลงชื่อในเอกสารสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง พระภิกษุสงฆ์และ
สามเณรปะทะต�ารวจ บางคร้ังแม้เดินทางไปเยี่ยมวัดอื่นในช่วงเข้าพรรษาก็ถูกจับ เพราะ
ทางการเกรงว่าจะไปปลุกระดม พระสงฆ์แสดงภาวะผู้น�าพร้อมยอมล�าบากร่วมสุขร่วม
ทุกข์อยู่เคียงข้างประชาชนน�าหน้าขบวนปิดหน้าปราศรัยต่อว่ารัฐบาล บางรูปถืออาวุธ
อยู่บนหลังคารถและถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์หลายรูป การเมืองของพม่าพัวพันกับ
พุทธศาสนามากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองและหลังยุคอาณานิคมอังกฤษก้าวสู่รัฐ
ชาติใหม่ แม้ทุกรัฐบาลจะแสวงหาการสนับสนุนจากชาวพุทธ แม้กระท่ังการขึ้นสู่อ�านาจ
ของเนวิน ทั้งนี้ล้วนมีพระภิกษุที่เป็นผู้น�าเก่ียวข้องกับการเมืองเสมอ มีการสันนิษฐานว่า 
มีสถาบันสงฆ์นิยมลัทธิมาร์กซ์ ชื่อ Vahan Nge Aphwe monks’ organization น�า
โดย พระภิกษุชื่อ ชิน โอกกาตา (Shin Okkahta) มีส่วนในการวางแผนท�ารัฐประหาร 
และหลักการบริหารของเนวินยังอ้างเอาศาสนาพุทธมาเป็นเครื่องมือ การเมืองกับการ
ศาสนาแยกกันไม่ออก 

พระทิช ดึค นหวน (Thich 
Duc Nhuan: 1897-1993) 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นสังฆราช
สูงสุดของเวียดนามภายใต้
สมาคม "พุทธสังฆเวียดนาม 
หรือ สมาคมชาวพุทธเวียดนาม 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.1981-1997 สมัย
ที่ 1 สมัยที่ 2 และสมัยที่ 3 
ครั้งละ 5 ปี)
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 ขณะท่ีประเทศไทย สถาบันสงฆ์หลีกไม่พ้นจาก
การเมืองปี พ.ศ.2516/1973 และปี พ.ศ.2519/ค.ศ.
1976 นับเป็นปีแห่งการแบ่งขั้วทางความคิดของคณะ
สงฆ์ไทยเช่นเดียวกันกับสังคมไทย โดยมีการร่วมแสดง
เสรีภาพถกเถียงการเมืองและการเดินขบวนน�าไปสู่การเข้า
สู่การเมืองของกลุ่มยุวสงฆ์ กลุ่มหนึ่งมุ่งให้เกิดการปฏิรูป
คณะสงฆ์ ขณะที่อีกกลุ่มถกเถียงกันว่า ชาวพุทธมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สังคมเกิดสันติสุข และมีความ
ยุติธรรมแค่ไหน และยังมีพระสงฆ์จ�านวนหนึ่ง เรียกร้อง
สภาผู้แทนโดยมีแนวร่วมยุวสงฆ์ประเทศไทยสนับสนุน แม้จะมีคนที่มองว่าพระสงฆ์ไม่
ควรยุ่งเรื่องทางโลก บางพวกคัดค้านการเข้ามามีอิทธิพลของฝ่ายซ้ายผ่านการโต้เถียง 
ส่ือส่ิงพิมพ์ การเดินขบวน พระฝ่ายขวาที่มีชื่อมากสุดขณะนั้นคือ พระกิตติวุฒโฑ ด้วย
วลีที่กล่าวว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป เพื่อให้ได้บุญในการปกป้องพุทธศาสนาจากผู้ที่
ท�าลาย พระสงฆ์ควรเป็นผู้น�าสร้างสังคมที่ดี ท่านน�าเสนอโครงการพัฒนาจิตใจ ความ
รับผิดชอบทางศาสนาและสวัสดิการทางสังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เม่ือทหาร
เข้ามามีอ�านาจอีกครั้งปี พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 ท่านกิตติวุฒโฑได้รับความนิยม ขณะที่
พระสงฆ์ฝ่ายซ้ายถูกขับออกจากคณะสงฆ์กระแสหลัก พระสงฆ์ยังแยกขั้วกันชัดเจน มี
การโต้เถียงกัน 2 ประเด็นหลักคือ การปฏิรูปคณะสงฆ์ และพุทธศาสนาเพื่อสังคม ใน
กลุ่มประเทศอินโดจีน ท้ังเวียดนาม กัมพูชา ลาว พุทธศาสนาได้รับผลกระทบทางการ
เมืองในลักษณะการถูกกระท�าจากอ�านาจฝ่ายบ้านเมือง และในบางคร้ังด้วยอ�านาจฝ่าย
บ้านเมืองช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเหตุการณ์
เลวร้ายผ่านพ้นไป
 องค์กรพุทธมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์บ้านเมือง หลายประเทศที่โดน
พิษทางการเมืองเล่นงานสร้างความล�าบากในการฟื้นฟูพระศาสนา เพราะพุทธศาสนา
ยังอยู่ภายใต้การควบคุมทางการเมืองท้ังในพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย 
ในประเทศลาว พุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับสังคมการเมืองลาวมาอย่างยาวนาน 
พุทธศาสนาเป็นรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของลาวโดยพระสงฆ์เป็นผู้น�าและ
วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน วัดและพระสงฆ์จึงเปรียบเสมือน "ธรรมนูญวัฒนธรรม" 
ที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ก�าหนดวิถีชีวิตของชาวลาวยิ่งกว่ากฎหมายบ้าน
เมือง พุทธศาสนายังเปรียบเสมือน "ธรรมนูญชีวิต" ของพลเรือนชาวลาว โดยเฉพาะ

8 สิงหาคม 1988/2531–เหตุการณ์ 8888 
การลุกข้ึนสู ้ของประชาชนเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในพม่า โดยมีพระสงฆ์เป็น
แกนน�า



430
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อย่างยิ่งท่ีเมืองหลวงพระบาง มีชีวิตผูกติดอยู่กับพุทธศาสนาอย่าง
แนบแน่นต้ังแต่เกิดจนตาย ประเพณีที่ส�าคัญของชาวลาว เช่น "การ
ท�าบุญธาตุหลวง" เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหลวงพระบาง และ
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอันเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งน้ี ภาย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2518 รัฐบาล สปป. ลาว
ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ปี พ.ศ.2502 ท�าให้
ต�าแหน่งพระสังฆราชและสมณศักดิ์ต่างของพระสงฆ์ถูกยกเลิกไป 
มีการประกาศใช้กฎหมายในการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ เรียก
ว่า "องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว" ข้ึนอย่างเป็นทางการเพ่ือใช้
ปกครองสงฆ์ลาว มีค�าขวัญขององค์การที่ว่า "สามัคคีสงฆ์สามเณร
ลาวให้มีแต่ลัทธินิกายเดียว" และ "สามัคคีสงฆ์ลาวต่อสู้เพ่ือเอกราช 
สันติภาพ เป็นกลาง" โดยมีพระมหาค�าตัน เทบบัวลี เป็นประธาน
องค์การรูปแรก แต่งตั้งพระบุญทัน บุปผรัตน์ (อดีตคือสมเด็จพระ
สังฆราช) เป็นประธานที่ปรึกษาขององค์การ ต่อมาท่านหนีจากลาว
เข้าสู่ประเทศไทย ภารกิจตามที่ระบุไว้ท่ีประชุมองค์กรสงฆ์ ดังนี้ 1) 
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเป็นองค์การเดียวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
พระสงฆ์และสามเณรลาวทั่วประเทศเข้าร่วมการปฏิวัติต่อสู้กอบกู้

เอกราชตามแนวทางท่ีแนวลาวสร้างชาติก�าหนดไว้ 2) เมื่อชาติมีเอกราช ศาสนาจึง
มีเอกราช พุทธศาสนาในลาวไม่สามารถตัดแยกออกจากชะตากรรมของชาติ ในขณะ
เดียวกันก็ไม่สามารถตัดแยกออกจากประเทศด้วย ดังนั้น พระสงฆ์จึงต้องท�าการปฏิวัติ
เพื่อให้ชาติและพุทธศาสนามีเอกราช 3) พระสงฆ์และสามเณรภายใต้องค์การพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว ยึดมั่นในศีลธรรมทางพุทธศาสนาและน�าศีลธรรมในพุทธศาสนาไป
ประสานเข้ากับแนวทางทางการเมือง นอกจากนี้ ยังก�าหนดบทบาทและหน้าที่ต่างๆ 
เช่น การปกครองสงฆ์ การศึกษา การแพทย์ การหาแรงสนับสนุน เป็นต้น ภารกิจ
แรกขององค์การคือ การจัดประชุมคณะสงฆ์ท่ัวประเทศครั้งท่ี 1ปี พ.ศ.2519 ผลการ
ประชุมที่ส�าคัญคือ การจัดระเบียบพระสงฆ์ลาวให้เป็นเอกภาพการรวมพระสงฆ์ลาว
ที่จากเดิมมี 2 นิกายคือ มหานิกายกับธรรมยุตให้ยุบรวมเป็นนิกายเดียว เรียกว่า พระ
สงฆ์ลาว (Lao Sangha) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบรวมศูนย์อ�านาจเหมือนกับพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวและเป็นการขจัดเง่ือนไขการแตกแยกของพระสงฆ์ลาวท่ีจะเกิด
ระหว่างนิกายเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง องค์การนี้มี

ปี พ.ศ.2524 พระติช ตริ ถู 
(Thich Tri Thu: 1909– 
1984) รวบรวมชาวพุทธทุก
นิกายและองค์กรต่างๆ ทั่ว
ประเทศจัดตั้ง ‘พุทธสังฆะ
แห่งเวียดนาม (Buddhist 
Sangha of Vietnam)’ 
เพื่อร่วมฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้น
อีกครั้งภายหลังการรวมชาติ 
ด�ารงต�าแนห่งบริหารแค่
ครึ่งวาระ
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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�ารวจว่า พระภิกษุสงฆ์
เหลือ 2,311 รูป มีวัด 1,821 พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาจัดต้ัง
ขึ้นเหมือนกับพรรคปฏิวัติประชาชนของลาว ด้วยการควบคุมและใช้
พระสงฆ์เป็นเครื่องมือของรัฐบาลเพ่ือน�าเสนอนโยบายของรัฐ พระ
สงฆ์ของกัมพูชาไม่ต้องถูกควบคุมจากรัฐ และกระทั่งปี พ.ศ.2535/
ค.ศ.1992 พระสงฆ์สามารถน�าเดินขบวนเคลื่อนไหวทางการเมือง 
และพระนโรดมสีหนุกลับมาเป็นกษัตริย์กัมพูชา พระสงฆ์ธรรมยุติก
นิกายได้ถูกสถาปนาขึ้นในกัมพูชาอีกครั้ง แต่พระสงฆ์ก็ยังอยู่ภายใต้
การควบคุมของพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ส่วนในเวียดนามปี 
พ.ศ.2519 มีการรวมเวียดนามทั้ง 2 เขตเข้าเป็นประเทศเดียวกัน
อีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า ‘สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม’ ปกครอง
โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับพุทธศาสนามีเอกลักษณ์เฉพาะ
หลายเหตุผล เช่น ไม่เคยตกเป็นเมืองข้ึนจากตะวันตก เป็นประเทศ
หนึ่งเดียวที่มีระบบพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย มี
ความความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างอ�านาจรัฐกับสถาบันสงฆ์ บางที
ขนาดที่องค์กรภาครัฐยังสะท้อนในองค์กรสงฆ์ ส่วนในอินโดนีเซีย 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2527 รัฐบาลโดยการน�าของประธานาธิบดี  
พลเอก ซูฮาร์โต ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ ซึ่ง
ชาวพุทธอินโดนีเซียถือกันว่า ปี พ.ศ.2527 นี้เป็นปีครบ 500 ปีที่
พระพุทธศาสนาเสื่อมหายไปจากอินโดนีเซีย ตามความเชื่อท่ีสืบต่อกันมาและปีต่อมา 
ทางการอินโดนีเซีย ได้เขียนค�าขวัญบนผืนผ้าขาวว่า "ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวันวิสาขะ 
ขอให้ประเทศอินโดนีเซียจงรุ่งเรือง" ในประเทศไทย การศึกษาระดับอุดมศึกษาสมัย
ใหม่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมให้เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 

ก่อนนี้ แต่ละอาณาจักรลาว
มีแค่ต�าแหน่งสังฆปาโมกข์/
ประมุ ขคณะสงฆ์ ใ นแว่ น
แคว้ นนั้ น ๆจนลาว ได้ รั บ
เอกราชจากฝรั่งเศสสมเด็จ
พระเจ้ามหาชีวิตของหลวง
พระบางเป็นสมเด็จพระเจ้า
ม ห า ชี วิ ต ข อ ง พ ร ะ ร า ช
อาณาจักรลาวทั้งประเทศ 
พระองค์จึ งแต่งตั้ ง ให้องค์
สังฆปาโมกข์แห่งนครหลวง
พระบาง เป็นสม เด็ จพระ
สังฆราชเป็นผู้ปกครองคณะ
สงฆ์ลาวทั้งแผ่นดิน สมเด็จ
พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ย อ ด แ ก้ ว 
พุทธชิโนรส องค์แรกและองค์
เดียวของพระราชอาณาจักร
ลาว ทรงกลายเป็น พระบุญ
ทัน บุปผรัตน์ แต่ยังได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษา
ขององ ค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว ก่อนจะหลี้ภัย
เข้ามายังประเทศไทย
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ต่อมามีการรองรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตามกฏหมาย ปี พ.ศ.2528
 ในอินโดนีเซีย ภายหลังยุคเริ่มต้นฟื้นฟู เริ่มมีการแตกต่างแยกภายในองค์กร
ชาวพุทธและองค์กรสงฆ์ กลุ่มหน่ึงเดียวท่ีหล่อมรวมองค์กรชาวพุทธทั้งมวลให้ชื่อว่า 
พุทธธรรมอินโดนีเซีย (Buddha Dharma Indonesia ชื่อย่อ BUDHI) สมาชิกประกอบ
ด้วยผู้น�าชาวพุทธและนักปราชญ์ บัณฑิตชาวพุทธจากนิกายต่างๆ มีหน้าที่อ�านวยการ
สภาปัญญาทางศาสนา สามัคคีธรรม เอกภาพธรรม แต่ความคัดแย้งระหว่างองค์กร
ก็เพ่ิมขึ้น ขณะท่ีฮินดู พุทธ คัสตัม พิมาส (Hindu-Buddhist Customs Bimas) จัด
ประชุมองค์กรพุทธและผู้น�าพุทธ ปี พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 ที่กรุงจาร์กาตา (Jakarta) 
ที่ประชุมตกลงกันว่า องค์กรพุทธควรมีกิจกรรม 2 แบบ คือ 1) กิจกรรมด้านสังคม 
และ 2) กิจกรรมด้านศาสนาท่ีจะช่วยเหลือคน ด้วยประเพณีปฏิบัติของแต่ละนิกาย
หรือคณะสงฆ์ทึ่แตกต่างกันท�าให้กิจกรรมขององค์กร 2 ลักษณะของชาวพุทธแยกจาก
กันและรวมเป็นอย่างเดียวกันในเวลาต่อมา  ประการแรก กิจกรรมด้านสังคมไม่เน้น
นิกายรวมชาวพุทธอินโดนีเซียทั้งหมดท�าด้วยกันภายใต้การน�าของท่านเอโก ปราโตโม 
โบกัน มิชกะ เอสเอช (Eko Pratomo Bogdan Michka SH) เป็นประธาน และ 
อัคคี ตเจตเจ (Drs. Aggi Tjetje) เป็นเลขาธิการทั่วไป ประการที่สอง กิจกรรมด้าน
ศาสนามีสมัชชาทางศาสนาที่เป็นตัวแทนแต่ละนิกายมาท�าร่วมกันกลายเป็น สปิริต
ชวล พรีสต์ พุธิ พุทธธรรมอินโดนีเซีย  (Spiritual Priest BUDHI Buddha Dharma 
Indonesia-MAPANBUDHI) เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2519/1976 ปัจจุบัน สมัชชาพุทธ
ศาสนาเถรวาทอินโดนีเซีย มคพุธิ (Assembly of Buddhism Theravada Indonesia-
Magabudhi.) และอีกกลุ่มช่ือว่า สมัชชาเชปเลน ตรีธรรมะ (Assembly Chaplain 
Tridharma /Tridharma se Indonesia-Martrisia (17 ธันวาคม, 2520/1977) 
ด้วยการเชื่อมการเกิดขึ้นของคณะสงฆ์มหายานอินโดนีเซีย (Sangha of Mahayana 
Buddhism Indonesia) ต่อมาเปลี่ยนเป็นสมัชชามหายานอินโดนีเซีย มาชภูมิ (As-
sembly 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) ท้ายท่ีสุดเป็นเป็น ตรีบูนัล ธรรมทูต กะโสคะตัน ตันตรยาน อินโดนีเซีย 
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(Tribunal Dharmaduta Kasogatan Tantrayana Indonesia) 
มีท่านซุมาร์โสโน คิริปุตต (Sumarsono Giriputta) ต่อมา (โอกะ 
ทีปุเถระ (Drs. Oka Diputhera) มูเอบิ (MUABI) ภายหลังเปล่ียน
ชื่อใหม่เป็น สภาพุทธยานอินโดนีเซีย (The Indonesian Bud-
dhayana Council-MBI)
 พัฒนาการคณะสงฆ์ในอินโดนีเซีย 1) Sangha Agung Indo-
nesia (คณะสงฆ์อากุงอินโดนีเซีย) องค์กรนี้มีพระสงฆ์ชาวอินโดนีเซีย 
จ�านวนมากเป็นสมาชิก ตามพระวินัยของสงฆ์ การอุปสมบทของภิกษุ
ท�าได้เมื่อมีพระสงฆ์ 5 รูปเข้าร่วม ปี พ.ศ.2502/ค.ศ.1959 ภิกษุอาชิน 
ชินรักษิตะได้นิมนต์พระเถระและมหาเถระ คณะสงฆ์จากประเทศที่
นับถือเถรวาทนานาชาติ 13 รูปจากประเทศพม่า ศรีลังกา ไทย และ
กัมพูชา เพื่อประกอบสีมาและบวชให้กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ต่อมา
เปลี่ยนเป็นสังฆะสุจิอินโดนีเซีย (Sangha Suci Indonesia) และปี 
ค.ศ.1968 เปล่ียนชื่ออีกคร้ังเป็นมหาสังฆะอินโดนีเซีย (MahaSangha 
Indonesia ) มีท้ังพระสงฆ์จากเถรวาทและมหายานเป็นสมาชิก ท่ี
เมืองบันดุง พ.ศ.2512/ค.ศ.1969 พระศาสนโสภณพร้อมด้วยคณะ
สงฆ์จากประเทศไทยได้รับนิมนต์จากท่านอาชิน รักษิตมหาเถร 
จากมหาสังฆะอินโดนีเซียเพ่ือประดิษฐานพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย 
พร้อมพระภิกษุขันติพโล จากสหรัฐอาณาจักร ด้วยความช่วยเหลือ
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-ภายหลังท่านได้ลาสิกขาแล้ว) หลังจากพระศาสนโสภณกลับแล้ว  
เจ้าคุณวิธธรรมธร (ท่าน วิน) จึงอยู่ที่อินโดนีเซีย ตั้งแต่นั้นมาการวิวาทะระหว่างชาว
พุทธ ปี พ.ศ.2512/ค.ศ.1969 มาจากเรื่องส่วนตัว การแตกแยกหรือรอยร้าวของสงฆ์
จาก มหาสังฆะอินโดนีเซีย ว่าด้วยการตีความแตกต่างกันในเร่ืองพระธรรมวินัย บาง
รูปไม่ต้องการความขัดแย้ง มีบางพวกออกจากมหาสังฆะอินโดนีเซีย จัดต้ังคณะสงฆ์ 
อินโดนีเซีย วันท่ี 12 มกราคม 2515/1972 คณะสงฆ์อินโดนีเซียได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรท่ีรวมกันในสหพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย และจากอีกองค์กร เช่น สมาคม

องค์กรพุทธสังฆะแห่งเวียดนาม 
(The Buddhist Sangha of 
Vietnam (ชื่อย่อ BSV) ได้รับ
การอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม
เป็นสมาชิกแนวร่วมปิตุภูมิ
แห่งเวียดนาม  (Vietnamese 
Fatherland Front) องค์กร
นี้จัดตั้งขึ้นหลังการประชุม
ใหญ่ของชาวพุทธที่ วัดควน ซู 
(Quan Su Temple) เม่ือวัน
ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2524/
ค.ศ.1981 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรวมกิจกรรมของชาวพุทธ
เป็นหนึ่งเดียว ทั้งภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา
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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) องค์กรน้ียัง
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 In-
donesia) เม่ือวันท่ี 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) เพื่อรวมกลุ่มพระสงฆ์และภิกษุณีมหายานเป็นหน่ึงเดียว   ก่อ
ต้ังขึ้นเมื่อ 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
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โดย นายอลัมสยาห์ ราตุ เปอร์วิระเนครา (Alamsyah Ratu Perwiranegara) จัด
ประชุมผู้น�าขององค์กรและสังฆะท่ัวอินโดนีเซีย ในที่ประชุม สงฆ์ทั้งมวลได้แถลงให้
นิกายพุทธศาสนาทั้งหมดที่มีความเช่ือเก่ียวกับพระเจ้าหนึ่งเดียวมีการให้ค�านิยามต่าง
กันที่ประชุมตั้งเบอร์วาเลียน อุมัต พุทธะ อินโดนีเซีย (Perwalian Umat Buddha 
Indonesia (WALUBI) ซ่ึงมีตัวแทนชาวพุทธจากทุกองค์กร นิกาย ปี พ.ศ.2521/
ค.ศ.1978 ซ่ึงเป็นค�าท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาได้มอบให้ไว้ 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 Chap-
lain Tridharma) (7) สภานักปราชญ์บัณฑิตชาวพุทธอินโดนีเซีย (The Scholars 
of Buddhism Indonesia: MUABI) หลังจากการประชุมสภาสูงสุดของอินโดนีเซีย 
ท�าให้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นสภาพุทธยานอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhayana 
Council -MBI) การประชุมเชิงปฏิบัติจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521/1978 ที่
กรุงจากาตาร์ เรื่อง "การสร้างเสถียรภาพชาวพุทธในอินโดนีเซีย"

 เกิดขบวนการพุทธใหม่จากพุทธจารีตเดิม ด้วยกระแสจากตะวันตกโดย
เฉพาะยุโรปได้น�าวิทยาการเข้ามาในยุคอาณานิคมและหลังยุคอาณานิคม สหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียตต่างเข้ามามีบทบาทต่อการก�าหนดทิศทางของประเทศในอาเซียน 
อิทธิพลภายนอกเหล่าน้ีล้วนมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรชาวพุทธและคณะ
สงฆ์ ในประเทศไทย พุทธทาสภิกขุ นับว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่หัวก้าวหน้าเป็นผู้น�า
การสื่อสารพุทธศาสนาแบบใหม่ที่ต่างจากจารีตแบบเดิม มีการตีความพุทธธรรมท่ี
ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของปัญญาชน ท�าให้มีปัญญาชนได้รับแนวคิดของท่านบาง
ส่วนไปต่อยอด จนกระทั่งเกิดเป็นพุทธแนวใหม่ที่ต่างจากพุทธจารีตกระแสหลักแบบ
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เดิม ขบวนพุทธดังกล่าวประกอบด้วยสันติอโศก และธรรมกาย กลุ่มแรกได้เน้นแนวคิด
การต่อต้านวัตถุนิยม บริโภคนิยมทุกรูปแบบ ขณะที่กลุ่มหลังเน้นการประณีประนอม
กับวัตถุนิยมและบริโภคนิยม สันติอโศกนั้นน�าโดยพระโพธิรักษ์ซึ่งเคยมีอาชีพเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมทีวีและการบันเทิงมาก่อน บวชเป็นพระภิกษุในสังกัดธรรมยุติกนิกายปี 
พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 ไม่ช้าท่านก็ไม่พอใจต่อระบบคณะสงฆ์กระแสหลักและสถาปนา
กลุ่มสงฆ์/สมณะในแบบของตนเอง เน้นการรักษาศีลเคร่งครัด รับประทานมังสวิรัติ 
และจริยธรรมในการท�างาน ปฏิเสธอ�านาจเหนือธรรมชาติและพิธีกรรมจากพระสงฆ์
ของชาวบ้านท่ัวไป ส่วนธรรมกายได้เกิดขึ้นและมีพัฒนาการอย่างรอดเร็ว ด้วยการ
เน้นกลุ่มชนชั้นกลาง ซ่ึงเป็นชนชั้นที่เกิดขึ้นใหม่ทางสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยม เกิดเป็นกลุ่มที่มีผลกระทับต่อคณะสงฆ์กระแสหลักน�า
โดยมหาเถรสมาคม และกลุ่มท้ังสองต่อมามีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศไทย
 การจัดการศึกษาทางพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ตามบ้านเมือง ในด้านการ
ศึกษา ของพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ในประเทศอาเซียนจะยังไม่มีความชัดเจนหนัก
อันเน่ืองมาจากความไร้เสถียรภาพของบ้านเมือง และพระสงฆ์ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์จากกระทรวงศึกษาธิการอัน
เป็นองค์กรภาครัฐ ประเทศลาวมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นหนักในด้าน
ทฤษฎีการเมือง การปกครอง บนฐานนโยบายสังคมนิยม แต่ว่ายุคนี้ เป็นยุคที่ได้รับ 
ผลกระทบด้านการเมืองเป็นอย่างมากท�าให้การศึกษาทางพุทธศาสนาได้รับผลกระทบ
กระเทือนตามไปด้วย แต่การศึกษาระดับพื้นฐาน และทุกอย่างต้องไปอยู่ในความรับผิด
ชอบของรัฐบาล ที่จะจัดระบบการศึกษาเพื่อเอาสิ่งที่รัฐบาลอยากให้ประชาชนศึกษา และ
ภาระด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและงานบริหารวิชาการทั้งหมด ได้รับการ
ดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ ผลกระทบจากการเมือง ท�าให้มีผลต่อการจัดการศึกษา
สงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ น่ันคือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาสงฆ์แบบเดิม กล่าวคือ
มีการยกเลิกการศึกษาแบบเดิมท่ีพระสงฆ์สามเณรเรียน 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�างานของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาของ
สงฆ์ โดยส่วนรวม ดังน้ี (วรฉัตร เจริญผล, 2548) ปี 2520 รัฐสนับสนุนงบประมาณ
การฟื้นฟูวัดจ�านวน 8,000,000 กีบ (ประมาณ 32,320 บาท) ปี 2520-2521 รัฐ
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สนับสนุนการซ่อมแซมวัดจ�านวนเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,000,000 
บาท) และมีจ�านวนพระสงฆ์สามเณรที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสงฆ์จ�านวน 305 
รูป โดยมีครูพระสงฆ์จ�านวน 12 รูป ครูฆราวาสจ�านวน 35 คน
 การสื่อสารหรือเผยแผ่เพื่อตอบสนองกับนโยบายรัฐ พระสงฆ์กับรัฐยังเป็นไม้
เบ่ือไม้เมาต่อกัน และยังพ่ึงพาอาศัยกันอยู่ แม้รัฐบาลบาง
ประเทศจะเข้มงวดกับพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา 
เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่
ก�าลังได้รับผลกระทบทางการเมืองโดยตรง ทางการไทยมี
การข้อรองให้พระสงฆ์เทศนาเรื่องที่สนับสนุนการพัฒนา 
โดยเฉพาะด้านวัตถุ ไม่ให้เทศน์เรื่อง สันโดษ อันจะท�าให้
ประชาชนเกิดการเกียจคร้าน ทางการลาวก�าหนดให้พระ
สงฆ์ลาวประยุกต์หลักค�าสอนของพุทธศาสนาให้เข้ากับ
ปรัชญามากซ์ ห้ามมีการเผยแผ่หลักค�าสอนท่ีล้าหลัง การ
สัมมนาพระสงฆ์ให้เผยแผ่ความคิดทางการเมืองแบบมาก
ซ์-เลนินและพุทธศาสนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
ให้อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคมของพรรคเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว
และเรียบร้อย รัฐบาลจึงต้องจัดสัมมนาแนวความคิดทางการเมืองแบบมากซ์-เลนิน
ให้กับพระสงฆ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส�าคัญกับพระสงฆ์ ในการร่วมกัน
สร้างสังคมและประเทศชาติภายใต้ระบอบใหม่ เน้ือหาที่ใช้ในการสัมมนาพอสรุป ดังน้ี 
(Grant Evant, 1995)1) ความเหมือนกันของพุทธศาสนาและสังคมนิยม 2) ความ
แตกต่างระหว่างพุทธศาสนาและสังคมนิยม 3) เนื้อหาของพุทธศาสนาที่ขัดกับแนวคิด
สังคมนิยมและท�าให้ชาติและประชาชนขาดความเจริญ ประจวบเหมาะกับการเผยแผ่
พุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระได้รับการสั่งห้ามเน่ืองจากทางพรรคมีความเชื่อพื้นฐาน
ในทางวัตถุนิยมที่แนวคิดดั้งเดิมของลัทธิมากซ์ ท่ีขัดแย้งกับแนวคิดจิตนิยม ปฏิเสธ
ศาสนา เพราะการเทศนา เร่ืองบาป บุญ นรกสวรรค์ นิพพานเป็นนามธรรม จึงไม่ได้
รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือเทศนาประเภทนี้ อีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์สายวิปัสสนา
ส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นธรรมยุติกนิกาย ซึ่งได้รับแบบอย่างมาจากประเทศไทย
ลักษณะการครองสมณเพศเป็นรูปแบบจารีตนิยม ไม่อนุวัติเปลี่ยนแปลงไปตามความ
คิดและพฤติกรรมไปกับกระแสสังคมโลกสมัยใหม่ ขณะที่ในกัมพูชา มีการท�าลาย
คณะสงฆ์และพุทธศาสนา รัฐจัดการทุกอย่างท�าให้พระสงฆ์ไม่มีโอกาสเผยแผ่ธรรม 

พระสาสนโสภณ (ต่อมาด�ารงต�าแหน่ง 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช) ครั้งท่ีท่านเดินทางพร้อม
คณะสงฆ์ไปเยือนอินโดนีเซียครั้งแรก
ปี พ.ศ.2511
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่จะต้องท�าตามท่ีรัฐเป็นผู้สั่งการและบ่งการให้
กระท�า พุทธศาสนาจึงได้รับผลกระทบเข้าสู่ยุคมืด
ในกัมพูชา รัฐบาลเน้นการส่ือสารด้านเดียว และ
กระท�ากับพระสงฆ์และชาวพุทธในเรื่องคอมมิวนิสต์
ห้ามมิให้สื่อสารหรือเผยแผ่พุทธรรม ภายหลังจึงมี
การผ่อนปรนแต่ก็ยังเป็นไปอย่างล่าช้า อันเน่ืองมา
จากการขาดบุคลากรที่ท�าหน้าที่เผยแผ่
ประชาชนกับความยึดมั่นต่อพระรัตนตรัย

 ประชาชนยังศรัทธาพุทธศาสนา แม้
สถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ชาวพุทธใน
ส่วนภาคประชาชนที่เคยร่วมกันรักษาสืบต่อพุทธ
ศาสนามายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงยุคนี้ แม้จะ
ได้รับผลกระทบจากรัฐอันเกิดจากความไม่มั่นคง
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ดูเหมือนว่า
รัฐจะพิการหรือมีบาดแผล แต่ประชาชนยังร่วม
มือกันเพื่อรักษา สนับสนุน และปกป้องคงไว้ซึ่ง

พุทธศาสนาหลายกรณี โดยเฉพาะชุมชนมีการพึ่งพา
อาศัยกัน แม้จะขาดที่พึ่งทางรัฐและระบบจารีตถูกท�าลายลง โดยเฉพาะระบบกษัตริย์
ในหลายประเทศทั้งลาว กัมพูชา และเวียดนาม ถูกยกเลิกช่วงที่คอมมิวนิสต์ขึ้นครอง
ความเป็นใหญ่ ท�าให้ขาดการดูแลจากทางรัฐ แต่ภาคประชาชนยังช่วยกันรักษาและ
คุ้มครองพุทธศาสนา ท�าให้พุทธศาสนายุคนี้อยู่รอดจากประชาชนเป็นหลัก เมื่อภาค
รัฐไม่สามารถดูแลพุทธศาสนา การปกป้อง การส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาจึงตกอยู่ในความรับผิดชอบของภาคประชาชนน�าโดยคณะสงฆ์ ชาวบ้านและ

กลุ่มคนท่ีเห็นคุณประโยชน์ท่ีพุทธศาสนาเคยสร้างไว้กับชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน
 แม้รัฐจะเคร่งครัดในเบ้ืองต้นแต่ก็ผ่อนปรนกับพุทธศาสนาเมื่อเวลาผ่านไป ใน
ลาว ตั้งแต่ พ.ศ.2493 เป็นต้นมา ขบวนการปะเทดลาวพยายามน�าพระสงฆ์มาอยู่ฝ่าย
ซ้าย ในขณะท่ีรัฐบาลราชอาณาจักรลาวก็พยายามควบคุมพระสงฆ์ให้อยู่ฝ่ายขวา หลัง
จากที่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเปรียบเทียบค�าสอน
ในพุทธศาสนากับลัทธิมาร์กซิสต์ พระสงฆ์บางส่วนถูกส่งไปค่ายสัมมนา มีการเปลี่ยน
ครั้งใหม่ทางด้านสถาบันศาสนาก็ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารปกครอง

สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (สมเด็จเทพ
วงศ์)" แห่งกัมพูชา และท่าน "ทิช เทียน ต�า" ผู้น�า
สงฆ์เถรวาทจากเวียดนามสหายธรรมกันมาช่วง
ฟื้นฟูศาสนาพุทธในกัมพูชาหลังยุคเขมรแดง หลัง
สิ้นสุดยุคเขมรแดง พุทธศาสนาในกัมพูชาต้อง
ขาดตอนไป องค์กรพุทธในเวียดนามจึงตัดสินใจ
ส่งสมณทูตฝ่ายเถรวาทเข้าไปช่วยฟื้นฟูเป็นครั้ง
แรกที่ท่านทั้งสองมีโอกาสได้พบและเป็นผู้บวช
ให้กับสมเด็จเทพวงศ์เมื่อคร้ังอดีต ด้วยเหตุนี้จึง
ท�าให้ท่านทั้ง 2 คบหาเป็นสหายทางธรรมกันนับ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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ของคณะสงฆ์ด้วย (สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2534:106-109) 1) ยกเลิกโครงสร้างการ
บริหารการปกครองของคณะสงฆ์ในแบบเก่า องค์กรสูงสุดในด้านการบริหารและผู้น�า
ของคณะสงฆ์ลาวได้แก่มหาเถรสมาคม ซ่ึงประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชและพระ
ราชาคณะอาวุโสจ�านวนหนึ่งถูกยกเลิกพร้อมกับการล่มสลายของระบบกษัตริย์แล้ว
ถูกแทนที่ด้วยคณะกรรมการ ชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าท่ีดูแลและด�าเนินการจัดตั้งปกครอง
และบริหารสงฆ์ในรูปแบบใหม่ โดยรวมเอาธรรมยุติกนิกายและมหานิกายเข้าด้วยกัน
เรียกว่า พระสงฆ์ลาว 2) พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจัดให้มีการประชุมอบรมส่ังสอน
ทาง การเมืองส�าหรับพระภิกษุสามเณรอย่างสม�่าเสมอเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์แก่พระ
สงฆ์ที่ควรจะได้รับรู้แนวคิดมาร์กซ์-เลนินเพ่ิมเติมใช้ในการเทศน์แก่ประชาชนให้รับ
รู้แนวความคิด และนโยบายของรัฐบาลด้วย 3) ยุทธวิธีการประนีประนอมในการใช้
พุทธศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลสปป. ลาว ตลอดจนสนับสนุนลัทธิ
มาร์กซ์-เลนินใหม่ จึงมอบหมายงานด้านการพัฒนาประเทศให้กับพระสงฆ์เพ่ือน�าไป
ปฏิบัติ รัฐตั้งโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคส�าหรับพระสงฆ์เพ่ือฝึกอบรมความรู้ด้านยา
สมุนไพรพื้นบ้าน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์ พระ
สงฆ์บางส่วนลาสิกขาและหนีมาประเทศไทย การบวชพระและเณรลดลง วัดว่างเปล่า
มากขึ้น แม้ยุคคอมมิวนิสต์จะไม่ค่อยราบร่ืนแต่ภายหลังสถานการณ์ของพุทธศาสนาดี
ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2522 โดยนโยบายของรัฐบาลให้อิสระมากขึ้น จ�านวนพระสงฆ์
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลัง พ.ศ.2523 ท�าให้การควบคุมทางการเมือง
ผ่อนคลาย การเฉลิมฉลองทางพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้น รวมทั้งงานฉลองพระธาตุหลวงที่
จัดข้ึนอีกครั้งปี พ.ศ.2529 หลังจากถูกห้ามไปต้ังแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง

 ขาดผู ้น�าศาสนาที่มีการศึกษาเข้าใจบริบทสมัยใหม่เป็นเสาหลัก: ผู้น�า

ท่ีเป็นท้ังพระและฆราวาสหาได้ยากเนื่องจากมีปัญหาในบ้านเมือง บ้านเมืองก�าลัง
อยู่ในช่วงแสวงหาระบบที่เหมาะสม และระหว่างการแสวงหาอยู่นั้นต้องประสบกับ
เหตุการณ์หลายอย่างท�าให้พระสงฆ์เองต้องไปยุ่งเกี่ยว เพราะแม้แต่ฆราวาสก็ยังรับมือ
ไม่ไหวแม้จะเรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธก็ตาม และการให้ความส�าคัญที่พระสงฆ์เป็น
ผู้น�าท�าให้ฆราวาสโยนภาระพระศาสนามาที่พระสงฆ์อย่างเดียวขาดการมีส่วนรับผิด
ชอบต่อพุทธศาสนา บางครั้งท�าให้ขาดการส�านึกร่วมรับผิดชอบ ในกรณี พม่าแม้จะ
มีพระที่ร่วมต่อสู้และต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อเป็นเสาหลักและน�าส่วนอ่ืนๆ ใน
ประเทศ ขณะท่ีในเวียดนามมีการประท้วงของพระสงฆ์ กระทั่งมีการเผ่าตัวประท้วง
น�าโดยพระสงฆ์ เช่น พระสงฆ์กับการเมืองในเวียดนามสมัยไร้เสถียรภาพการเมือง 
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นายพล เหงียน คานห์ ข้ึนครองอ�านาจแทนนายพลเดือง วัน มินห์ พระสงฆ์ที่เป็น
ผู้น�าชาวพุทธร่วมกันสนับสนุนขบวนการต่างๆ เช่น องค์การเยาวชนท่ีเป็นฐานก�าลัง
พร้อมปฏิบัติการตามค�าสั่งผู้น�า ในวงการภายนอกก็หันมาสนใจ รัฐบาลที่เข้ามาใหม่
ก็ต้องเอาใจ พระสงฆ์สามารถพูดเสียงดังเข้าไปถึงกลางเวทีการเมือง คือต้องการให้
คณะสงฆ์มีเสียงในรัฐบาลหรือรัฐบาลต้องรับฟังคณะสงฆ์ ต้องการให้คนที่คณะสงฆ์
เลือกหรือเห็นเหมาะสมเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในรัฐบาล ต้องการให้รัฐอุปถัมภ์พุทธ
ศาสนามากขึ้นและต้องการให้เยาวชนชาวพุทธมีสิทธิมีส่วนร่วมรับผิดชอบในชะตา
กรรมของสังคมเวียดนามมากขึ้น ซึ่งต่างกับฆราวาสที่เน้นเฉพาะเหตุผลด้านรัฐชาติ 
การพระศาสนาจึงขาดผู้น�าทางด้านพุทธศาสนา โดยเฉพาะฆราวาสที่ท�าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลรักษา ปกป้องพระศาสนาแทบจะหายากในเชิงนโยบายของรัฐ ยิ่งเต็มไปด้วย
การเจรจาผลประโยชน์จึงเป็นเรื่องยากที่ผู ้น�าทางพุทธศาสนาจะเป็นเสาหลักได้

ความร่วมมือของชาวพุทธ/คณะสงฆ์ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาน�าพาให้เกิดการร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การฟื้นฟูพุทธศาสนาหลังจากที่พุทธศาสนาได้รับผลก
ระทบจากอาณานิคม ในประเทศอินโดนีเซีย มีการฟื้นฟูพุทธศาสนาปี พ.ศ.2512 
พระชินรักขิตซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่บวชในพม่า เป็นพระภิกษุองค์แรก
ของอินโดนีเซีย มีความปรารถนาจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในบ้านเกิด จึงเดินทางเข้ามายัง
ไทยและพ�านักท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ขอให้คณะสงฆ์ไทยออกไปช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่ง ดังที่เคยปรารภไว้กับพระสาสนโสภณ (สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น) เมื่อคร้ังที่ท่านเดินทางไปเยือนอินโดนีเซีย
ครั้งแรกปี พ.ศ.2511 จึงมีการจัดส่งพระภิกษุผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมจากส�านักฝึกพระ
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�าเร็จการฝึกอบรมจากส�านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
รุ่นแรก ที่ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนและประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ใน
ครั้งนั้น มีการอุปสมบทพระภิกษุเถรวาทเป็นครั้งแรกในอินโดนีเซีย มีสามเณร 5 รูป
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ที่ได้รับการอุปสมบทและทรงจัดพิธีอุปสมบทขึ้น ณ มหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรมพุทโธ 
 ต่อจากนั้น การช่วยเหลือระหว่างกันของพุทธศาสนาในเวียดนามและกัมพูชา
โดยเฉพาะ พุทธศาสนาเถรวาท หลังจากยุคเขมรแดง พระศาสนาเสื่อมโทรมลงอย่าง
มากมาย ได้รับผลกระทบอย่างหนักท้ังแง่ประชากรนักบวช พระสงฆ์ สามเณร ด้าน
สาธารณูปการ วัดวาอาราม ด้านการศึกษา และเม่ือบ้านเมืองเปิดกว้างขึ้นจึงได้รับ
การฟื้นฟู พุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชาได้รับมิตรภาพความสัมพันธ์จากพุทธศาสนา
เถรวาทโดยเฉพาะทางภาคใต้ พระสงฆ์เถรวาทในเวียดนามได้เวลาแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อพุทธศาสนากัมพูชา โดยกลับเข้าไปฟื้นฟูพุทธศาสนาหลังยุคเขมรแดงเป็นต้น
มา เวียดนามได้รับการต้อนรับในฐานะผู้ปลดปล่อย ด้วยการปกป้องของเวียดนาม
ท�าให้กัมพูชาสามารถสร้างสังคมและอารยธรรมขึ้นมาอีกครั้ง งานปรับปรุงซ่อมแซม
วัดวาอาราม เจดีย์อาคารศาสนสถาน จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง พระสงฆ์ที่รอดชีวิตจากยุค
เขมรแดงครองจีวรท�างานฟื้นฟูคณะสงฆ์ โดยมีตัวแทนจากพระสงฆ์เวียดนามที่มา
ช่วยท�าการอุปสมบท หลังจากแทบจะเหลือพระสงฆ์น้อยมากยุคนั้น การมาของคณะ
สงฆ์ตัวแทนจากเวียดนามได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา 
โดยมีพระสงฆ์ท่ีได้รับการอุปสมบทอย่างเป็นทางการ เช่น พระบรู ดิต พระอิช สิม 
พระเคน วงศ์ พระนอน เงียต พระดิญ สารัม พระเทพวงศ์ พระกอตไว ทั้งหมดเคย
เป็นพระสงฆ์เถระ มหาเถระส�าคัญในคณะสงฆ์กัมพูชา ด้วยความรู้และศรัทธาต่อ
พระพุทธธรรมท�าให้พุทธศาสนากัมพูชาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วทั้งนี้เป็นการตอบแทนที่
พระสงฆ์กัมพูชาเคยน�าพาพุทธศาสนาเถรวาทไปยังเวียดนาม มีสังฆราชจวน นาถและ
คณะสงฆ์กัมพุชาสมัยก่อนนี้เคยช่วยเหลือและส่ังสอนชาวเวียดนามด้านพุทธศาสนา
เถรวาท และท่านเซีย เวียตมอบพระไตรปิฎกบาลี อักษรกัมพูชาแก่คณะสงฆ์กัมพูชา 
ดังน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธของกัมพูชาและเวียดนามจึงเป็นเสมือนพี่น้องกัน 
ในส่วนประเทศลาว-ไทย มีการแลกเปลี่ยนดูงานของคณะสงฆ์ลาว คณะผู้แทนรัฐบาล
ลาวที่เข้ามาดูกิจการพระศาสนาในประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้น
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 หลังจากผ่านยุคสงครามเย็น/เอกราช และยุคสงครามกลางเมือง โดยตัวแสดง
หลักระหว่างอเมริกากับสหภาพโซเวียต-จีน มาก่อนหน้านี้ ยุคนี้ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ
หรือตัวแสดงหลักของโลกกลายเป็นสหรัฐอเมริกาหน่ึงเดียว แม้จะมีชาติอื่นๆ มาด้วย
แต่ก็เพียงการรวมตัวกันหลายๆ ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป (Europe Union) ทั้งนี้
เพื่อคานอ�านาจของสหรัฐ และการเติบโตทางเศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางการ
ทหารของจีนประจวบกับการล่มสลายของคู่แข่งสงครามเย็น อย่างสหภาพโซเวียต
เป็นรัสเซียต่อมา โลกจึงอยู่ในกลุ่มโลกเสรีตะวันตก เป็นตัวแสดงหลักในเวทีระดับ
โลก อิทธิพลจากภายนอกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียนยุคน้ีจึงมาจากโลกาภิวัตน์ เช่น การ
ไหลเวียนของผู้คน การไหลเวียนของข้อมูล เทคโนโลยี การเงิน และการท่องเท่ียว
การสื่อสารโทรคมนาคมไร้พรมแดน หมู่บ้านโลก พลเรือนโลก และการคมนาคมที่ย่น
ระยะทางที่ไม่ได้มีเพียงตะวันตกเท่านั้นเข้ามามีบทบาทต่อภูมิภาคแห่งนี้นับเป็นปัจจัย
ภายนอกส�าคัญ ส่วนปัจจัยภายในนั้นมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในประเทศหลังจาก
มีสงครามกลางเมือง แต่ละประเทศได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแทนความ
มั่นคงทางการเมือง ดังที่มีนโยบายเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง เวียดนามเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจใช้นโยบายว่า Doi Moi แปลว่า เปลี่ยนใหม่ ลาวมีนโยบาย จินตนาการใหม่ 
และกัมพูชาเริ่มเข้าสู่การเลือกตั้ง จัดระเบียบทางการเมืองอีกครั้ง นอกจากนี้ นโยบาย
จากไทยด้วย การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า 
 แม้ประชาคมอาเซียนจะได้เข้าร่วมกันทางเศรษฐกิจ เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หลังจากดินแดนแห่งนี้เคยมีความหลากหลายมีแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง ทางศาสนา 

บทที่ 11 พุทธอำเซียนยุคโลกำภิวัตน์
(ประชำคมอำเซียน 10 ประเทศ)
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เศรษฐกิจ ได้แวะเวียนเปลี่ยนผ่านเข้ามาในดินแดนอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่
สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปโบราณผ่านยุคสมัยในดินแดนต่างๆ ยุคสุวรรณภูมิโบราณ 
ยุคเถรวาทลังกาวงศ์ ยุคการเข้ามาของอิสลาม ยุครัฐจารีต ยุคอาณานิคม ยุครัฐชาติ ยุค
ก�าเนิดอาเซียน (5 ประเทศ) เมื่อพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กว่า 2,000 ปี พุทธศาสนาอยู่ร่วมกับระบบความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมือง ศาสนาท้ัง
หลายๆ ท้ังศาสนาที่ร่วมสมัยเข้ามาจากอารยธรรมอินเดียร่วมกัน เช่น ศาสนาพราหมณ์
และศาสนาความเชื่อพ้ืนถิ่น ต่างแบ่งปันช่วงเวลาที่รุ ่งเรืองและเสื่อมสลาย อีกทั้งศาสนา 
พ้ืนถ่ินก็ไม่ได้จางหายไปเสียทีเดียวยังคงซึมอยู่ในวิถีผู้คน แม้ยุคต่อมาการเข้ามาของอารยธรรม
อาหรับ เปอร์เซีย และอินเดีย ผ่านพ่อค้าชาวมุสลิมจะเริ่มมาแทนท่ีและสามารถเปลี่ยนเจ้า 
ผู้ครองอาณาจักรและประชาชนในดินแดนท่ีเป็นหมู่เกาะและคาบสมุทรให้รับอิสลาม 
จนกระทั่งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนก็สูญสิ้นเสื่อมสลาย
ไปในที่สุดทิ้งไว้แต่ร่องรอยของโบราณสถานโบราณวัตถุ
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่เคยขาดหายไปจากการมีอยู่ของพุทธศาสนา 
เมื่อเก่าไปใหม่มาปรากฏมีพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามาแทนที่ศาสนาที่นับถือกัน
อย่างเดิมมีอิทธิพลต่ออาณาจักรและประชาชนชาวอาเซียน และเวลาต่อมาแม้จะมี
ภัยคุกคามจากประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตกที่เข้ามาเพื่อครอบครองทั้งเศรษฐกิจ
ผ่านการค้าขายและเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองปกครองด้วยการล่าและครอบ
ครองยึดเป็นประเทศในอารักขา และเป็นอาณานิคมตลอดระยะเวลาเป็นร้อยๆ ปี 
ท่ามกลางการบีบค้ันด้วยอ�านาจทางการเมืองและการทหารและความอดอยากทาง
เศรษฐกิจ พุทธศาสนาก็สามารถผ่านพ้นและร่วมสร้างชาติของอาณาจักรรัฐชาติ
สมัยใหม่ดินแดนอาเซียน แม้บางยุคสมัยรัฐบาลอาจไม่เห็นความส�าคัญเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับผู้ปกครองและระบบการปกครองท�าให้เปลี่ยนผู้ปกครองหน้าใหม่
เข้ามาแสดงบทบาทผู้น�า แม้จะมีระบบใหม่เข้ามาในภาคส่วนรัฐและราชการไม่ให้
ความสนใจพุทธศาสนาบางยุคสมัย แต่ประชาชนก็ไม่เคยท้ิงพุทธศาสนาสามารถอยู่
รอดในระบบการเมืองที่หลากหลาย เช่นเดียวกับพุทธศาสนาก็ไม่ทิ้งประชาชนและ
ยามที่ประชาชนเดือดร้อนท้ังจากการกดขี่ทั้งจากผู้ปกครอง พุทธศาสนาก็กลายเป็น
ที่พึ่งของประชาชนผ่านหลักค�าสอนและองค์กรท้ังหลายช่วยให้ผ่านพ้นภาวะท่ีเลว
ร้ายไปจนกระท่ังมาถึงยุคปัจจุบัน พุทธศาสนาก็ยังอยู่คู ่กับชาวอาเซียน 
 ยุคประชาคมอาเซียน แบ่งตั้งแต่การเริ่มเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการ
ค้า ฟื ้นฟูประเทศด้วยเศรษฐกิจหลังจากการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพในประเทศของ
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ตนเอง และมีการฟื้นฟูหลายๆ ด้านในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 
(Cambodia, Lao, Myaman, Vietnam) ซึ่งเป็นประเทศลุ่มแม่น�้าโขงที่เข้าเป็น
สมาชิกอาเซียน ตลอดจากเริ่มมีการร่วมกลุ่มกันเพื่อวางกฏระเบียบด้านการค้า การ
จะร่วมกลุ่มกันด้านการเมืองความมั่นคง และการร่วมกลุ่มกันด้านสังคม วัฒนธรรม
 ยุคปัจจุบันร่วมสมัย พุทธศาสนาในดินแดน
อาเซียนได้รับการท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงแห่ง
ยุคสมัย แม้จะเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง
ก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะยุคอาณานิคม สงครามแบ่งแยก
ประเทศท้ังในระบบโครงสร้างของรัฐและระดับประชาชน
ดังท่ีจากเดิมเคยได้รับการอุดหนุนจากรัฐจารีตที่เป็น
ทางการ การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยท�าให้ยุคสมัยปัจจุบัน
นี้พุทธศาสนาปัจจุบันร่วมสมัยได้รับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม วิธีคิดทางสังคมตะวันตกที่เน้นเสรีภาพ ท้าทาย
จากคนรุ่นใหม่ซึ่งมีแนวคิดใหม่ต่างจากคนรุ่นเดิมที่ยัง
นับถือตามจารีตประเพณีในระดับรัฐชาติใหม่น้ีการ
สร้างชาติสู่ความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิดจากตะวัน
ตก เช่น แนวคิดสิทธิมนุษยชน แนวคิดประชาธิปไตย 
แนวคิดรัฐฆราวาส (secular state) การแยกรัฐกับ
ศาสนาออกจากกันไม่ให้ศาสนามีอ�านาจทางการเมืองเหมือนประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศ และการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเน้นการค้าขายมากยิ่งขึ้น และ 
โลกาภิวัตน์ (globalization) นับเป็นการปฏิวัติทางด้านสังคมที่เน้นเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คน จนกระทั่ง
มาเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต 
 เสถียรภาพทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนปัจจัยภายในของแต่ละประเทศ
มีความส�าคัญอย่างมากต่อการด�ารงอยู่ท�าให้พุทธศาสนามีการปรับตัว ยุคนี้ท�าให้
เห็นถึงเสถียรภาพของประเทศระดับหน่ึงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม น�าไปสู่
การเริ่มรับแนวคิดใหม่ นับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2518 เป็นต้นมา หลังอิทธิพลของ
คอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยกลายเป็นสงครามเย็นระหว่างขั้วอ�านาจใหญ่ คือ สหรัฐ 
และสหภาพโซเวียตในภูมิภาคน้ี จนกระทั่งการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น ประเทศใน
ยุโรปตะวันออกแยกตัวไม่ข้ึนต่อสหภาพโซเวียต และด้วยดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล 

โลกาภิวัตน์ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคมไร้
พรมแดน หมู่บ้านโลก พลเรือนโลก และการ
คมนาคมที่ย่นระยะทางที่ไม่ได้มีเพียงตะวัน
ตกเท่านั้นเข้ามามีบทบาทต่อภูมิภาคแห่งนี้นับ
เป็นปัจจัยภายนอกส�าคัญ ส่วนปัจจัยภายใน
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในประเทศหลัง
จากมีสงครามกลางเมือง แต่ละประเทศได้มุ่ง
เน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแทนความ
มั่นคงทางการเมือง 
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ประเทศที่เคยเป็นส่วนหน่ึงของโซเวียตก็แยกตัวออกมา และสัญลักษณ์แห่งเยอรมนี
ตะวันออก ตะวันตก คือก�าแพงเบอลินส์ก็พังทะลายส้ินสุดลง ท�าให้เร่ิมเข้าสู่ยุคแห่ง
เสรีภาพมากยิ่งข้ึน และโลกมีมหาอ�านาจหนึ่งเดียวคือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทบาทใน
เวทีโลกเสรีนิยม เป็นยุคที่อิสรภาพหลายพื้นที่เริ่มเบ่งบาน ทั้งน้ีตั้งแต่ราวประมาณ 
พ.ศ.2530 เป็นต้นมานับเป็นยุคร่วมสมัย

สถานการณ์ประเทศอาเซียน 
 การเมืองเข้าสู่สภาวะปกติ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะขบวนการพุทธใหม่ 
นั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงตามบริบทของสังคมโลก แม้
หลักการจะยังเหมือนเดิม แต่วิธีการ แนวทางปฏิบัติ การให้ค�าอธิบายต่อปรากฏการณ ์
ใหม่ๆ มีการน�ามาใช้อย่างแตกต่างจากอดีต ไม่เว้นแม้กระทั่งพุทธศาสนาในแต่ละ
ประเทศของอาเซียน เอเชีย และท่ีต่างๆ มีการปรับตัวเองจากเป็นพุทธศาสนาของ
คนท้องถิ่นกลับเข้ามาสู่สาธารณะ มีการตั้งค�าถามใหม่ๆ ท่ีไม่เน้นเพียงความเชื่อจาก
อดีตเท่านั้น แต่เป็นค�าถามท่ีเน้นให้พุทธศาสนามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 
จนมีขบวนการพุทธใหม่ เช่น พุทธศาสนาเพื่อสังคม การจัดการศึกษาสมัยใหม่ พุทธ
ศาสนาแบบการสื่อสารใหม่ พุทธศาสนาแบบเพศวิถี

 ประเทศอินโดนีเซียยุคประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ค.ศ.
1945-ปัจจุบัน) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่อิสลามเจริญรุ่งเรือง 
พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียจ�านวนน้อยพิทักษ์รักษาพุทธศาสนาไว้มิให้สูญสิ้นไป มี
ชาวพุทธจากประเทศต่างๆ เข้าไปฟื้นฟูพุทธศาสนาอยู่เป็นระยะๆปี พ.ศ.2512 คณะ
สงฆ์ไทยจัดส่งพระธรรมทูตเข้าไป ตั้งส�านักงานพระพุทธเมตตาข้ึนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนา ปัจจุบันอินโดนีเซียมีวัดพุทธศาสนาอยู่ประมาณ 
150 วัด เป็นวัดฝ่ายมหายาน 100 วัด วัดนิกายเถรวาท 50 วัด วัดเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่
ในความดูแลของฆราวาส เนื่องจากพระภิกษุมีอยู่น้อย 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยุคประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนปี พ.ศ.2540 สมัยนายหนูฮัก 
พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว คนท่ี 4 (ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2535–24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541) แม้ประเทศลาวจะมีการปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 ซึ่งเริ่มตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย เจ้าสุภานุวงศ์
ประธานประเทศลาวคนท่ี 1 ด�ารงต�าแหน่ง (3 ธันวาคม พ.ศ.2518–15 สิงหาคม พ.ศ. 
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2529) ลาวใช้นโยบายคอมมิวนิสต์ปกครองอย่างเข้มงวด ควบคุมพุทธศาสนารวมทั้ง
ศาสนา ความเชื่ออื่นๆ ตัดสัมพันธ์กับประเทศไทย ปราบปรามชนกลุ่มน้อย ประชาชน
หลายหมื่นคนถูกจับ ส่งผลให้ปัญญาชนและชนชั้นกลางจ�านวนมากหลบหนีออกนอก
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�้า
โขง (Greater Mekong Sub-region Cooperation: GMS) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ สนับสนุนการจ้างงาน และ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ทางเทคโนโลยีและการศึกษา ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสทาง
เศรษฐกิจในตลาดโลก ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าวกระตุ้นให้รัฐบาลลาวเร่งพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจลาว 
คือ จีน ไทย เวียดนามท�าให้ 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�ารงต�าแหน่งแทน เริ่มมีการผ่อนปรนเรื่องการจ�ากัดเสรีภาพ 
ชาวลาวที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศได้รับเชิญให้กลับคืนสู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน ลาว
เร่ิมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศไทย และปี 
พ.ศ.2537 มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้าโขง เชื่อมลาวไทยเข้าด้วยกัน แสดงถึง
อิทธิพลของไทยต่อลาวมากข้ึนท้ังในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และประธานหนูฮัก 
พูมสะหวัน เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ การปฏิรูปเหล่านี้ท�าให้ลาวได้รับการยอมรับเข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
เดือนกรกฎาคม 2540 ซึ่งตามข้อผูกพันของกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) จะต้องด�าเนินการลดภาษีให้เหลือร้อยละ 5 ปี 

ไกสอน พมวิหาน ประธาน
ประเทศลาว คนที่ 3 

(15 สิงหาคม 2534 –21 
พฤศจิกายน 2535)
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2551 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวก�าหนดให้ลดภาษีภายปี 2558 รัฐธรรมนูญของ สปป. ลาว
ปี พ.ศ.2541 ปรับตัวนโยบายทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับระบบทุนนิยมมากขึ้นเพื่อยก
ระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชน ภายปี พ.ศ.2563

 ต่อมา สมัยนายค�าไต สีพันดอน ประธานประเทศลาวคนที่ 5 
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541–8 มิถุนายน พ.ศ. 2549) ในการประชุม
ผู้น�าอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2546 
ที่กรุงเทพฯ เกิดแนวคิดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya–Mekong 
Economic Cooperation Strategy) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดช่อง
ว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้ง 4 คือ สหภาพพม่า ไทย สปป.
ลาว และกัมพูชา วันท่ี 10 พฤษภาคม 2547 เวียดนามเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเพิ่มอีก 1 ประเทศซ่ึงสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ มีความร่วมมือ
ใน 6 ด้าน ได้แก่ การอ�านวยความสะดวกในการลงทุน ความร่วมมือ
ทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม การ
ท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านสาธารณสุข ปี พ.ศ.

2548 ลาวครบรอบ 30 ปี การสถาปนาประเทศใหม่เป็น สปป.ลาว และปีเดียวกันนี้
เอง สะพานมิตรภาพไทย–ลาว ก็เปิดใช้อีกเป็นแห่งที่สองที่จังหวัดเลย ต่อมา ท่านค�าไต  
สีพันดอนสละต�าแหน่ง ท่านจูมมะลี ไซยะสอน เป็นประธานประเทศลาวคนที่ 6 (ด�ารง
ต�าแหน่ง 8 มิถุนายน พ.ศ.2549–20 เมษายน พ.ศ.2559) จนถึงปี พ.ศ.2559 ท่านค�าไต
ลงจากต�าแหน่ง ท่านบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศลาวคนที่ 7 (อยู่ในวาระเริ่มด�ารง
ต�าแหน่ง 20 เมษายน พ.ศ.2559) เป็นผู้รับต�าแหน่งประธานประเทศลาวคนปัจจุบัน

พุทธศาสนาในลาว: พุทธศาสนาในลาว ร่วมสมัยเม่ือมีการผ่อนปรนมา
ตามล�าดับ ประชาชนลาวเริ่มมีสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนา ชาวพุทธมีการศึกษาและ
ปฏิบัติมากขึ้น ด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์ มีการเรียนบาลีต้ังแต่ ประโยค 3–9 คล้าย
ประเทศไทย เพราะพระเถรลาวส่วนมากได้รับการศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญของ
ไทย พระภิกษุสามเณรลาวจ�านวนมากเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยทั้ง 2 แห่ง 
และน�ากลับไปพัฒนาการศึกษาในประเทศลาว ปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004 มีองค์กรเป็น
ของตนเองช่ือว่า "องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว" โดยพระมหาวิจิตสิงหาราชเป็น
ประธานซึ่งมีเครือข่ายการปกครองเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับศูนย์กลางจนถึงระดับท้อง
ถิ่นและบริหารงานด้วยธรรมนูญปกครอง สงฆ์ลาวการปกครองสงฆ์ลาวแบ่งออกเป็น 

บุนยัง วอละจิด ประธาน
ประเทศลาว คนท่ี 7 อยู่ใน
วาระเริ่มด�ารงต�าแหน่ง 20 
เมษายน พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
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4 ขั้นคือ (ธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว, 2547:5-6) 1) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว 
ขั้นศูนย์กลาง 2) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นแขวง นครหลวง และเขตพวารสาร
สังคมลุ่มน�้าโขง 3) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นเมือง 4) องค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาวข้ันวัด

 ในองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นประกอบไปด้วย 
ตามจ�านวนลดหลั่นกันไปเช่นองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวข้ัน
ศูนย์กลาง ประกอบด้วยประธานรองประธานหัวหน้าคณะกรรมมาธิ
การหัวหน้าคณะห้องการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารงานประจ�าศูนย์กลางองค์การ พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวประกอบ
ด้วยประธาน 1 รูป รองประธาน 5 รูป หัวหน้า คณะกรรมาธิการ 4 
รูปหัวหน้าคณะห้องการ1รูปส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะ
กรรมการบริหารงานประจ�าศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ ให้
มีตามจ�านวนที่เหมาะสมซึ่งการบริหารงานขององค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ มี 4 กรรมาธิการหลัก คือ 1) กรรมาธิการปกครองสงฆ์ 2) 
กรรมาธิการศึกษาสงฆ์ 3) กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรม และปฏิบัติ
กรรมฐาน 4) กรรมาธิการสาธารณูปการ 
 นอกจากนี้ ยังมีบัญญัติการปกครองปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004 
(พ.ศ.2547) พระสงฆ์สามเณรหรือผู้เข้าบวชมีหน้าที่ (ธรรมนูญปกครอง
สงฆ์ลาว, 2547:4-5) 1) ปกปักรักษาพุทธศาสนา 2) มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษา
สังคมและเทศนาสั่งสอนญาติโยมลาว 3) การศึกษาของสงฆ์ต้องท�าให้ลดการไม่รู้หนังสือ
บ�ารุงวัฒนธรรม 4) มีส่วนในการปรับปรุงแบบแผนการเผยแผ่ศีลธรรมในหลายรูปแบบ  
5) มีส่วนร่วมค้นคว้าต�ารายาพื้นเมือง ปรุงแต่งยา และน�าออกมาใช้โดยผสมผสานกับ
ยาแผนปัจจุบันเพื่อใช้รักษาโรคอย่างมีประสิทธภาพและเกิดประสิทธิผล 6) มีส่วนใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและธรณีสงฆ์ปลูกพืช 7) ตั้งหน้าปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย
ธรรมนูญปกครองสงฆ์ข้อก�าหนด และกฎระเบียบสงฆ์มติค�าสั่งทางการสงฆ์ตลอดจน
โครงการด�าเนินงานขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวในขอบเขตการจัดตั้งดูแลตน
องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามมติค�าสั่งทางรัฐการ (ค�ากฎระเบียบของ
ประธานประเทศ ประธานสภาแห่งชาติ ข้อบังคับของกระทรวง) และกฎหมายของบ้าน
เมือง โครงสร้างการจัดตั้งของพระสงฆ์ตามธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว 
 ปี พ.ศ.2553 ญาท่านพระมหาวิจิตร วีรญาโณ (สิงหะราช) ประธานศูนย์กลาง

พระมหาผ ่องเดินทางมา
ประเทศไทยเป็นนิจเพื่อกิจการ
คณะสงฆ์สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะ
สงฆ์ลาว มีความสัมพันธ์ทาง
ด้านการปกครอง การศึกษา
การเผยแผ่ด้วยดีเสมอมา
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องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรูปที่ 3 ได้ถึงแก่มรณภาพลง พระมหาผ่อง ปิยธีโร (สมา
เลิก) จึงได้รับการยกย่องขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์
ลาว เป็นรูปท่ี 4 เมื่อพระมหาผ่อง ปิยธีโร สะมาเลิก ประธานศูนย์กลางการพระพุทธ

ศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส) รูปที่ 4 ต่อมา เม่ือปี 2553 ญาท่านพระมหา
วิจิตร วีรญาโณ (สิงหะราช) ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว รูปที่ 3 ได้ถึงแก่มรณภาพลง ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร 
(สมาเลิก) จึงได้รับการยกย่องขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานศูนย์กลางองค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว เป็นรูปที่ 4 ซึ่งต�าแหน่งนี้เทียบเท่ากับต�าแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชของไทย นอกจากพระมหาผ่องจะเป็นพระสงฆ์ที่
เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้พบเห็น ท่านยังท�างานหนักใน
ด้านการก่อสร้างสาธาณูปการ ท้ังยังมีงานการรจนาประพันธ์หนังสือ
ธรรมะและสารคดีประวัติ เช่น 1.หนังสือประวัติพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
2.ประวัติหลวงปู่สมเด็จลุน 3.ประวัติพระอาจารย์สุกาว ญาณวุฑโฒ 
(วิปัสสนาจารย์) 4.ประวัติพระลูกแก้ว คูนมณีวง และหนังสืออานิสงส์
เทศนา 5.ประวัติย่อพระอาจารย์ใหญ่มหาผ่อง สะมาเลิก 6.พุทธ

ท�านายความฝัน 16 ข้อ ของพระเจ้าปเสนทิโกสล 7.หนังสือสวดมนต์และรวมบทเทศน์
อานิสงส์เทศนา ช่วงบ้ันปลายชีวิต พระอาจารย์ใหญ่ยังคงเทศนาสั่งสอนให้ผู้คนรักใน
แผ่นดินเกิด ดังเช่นค�ากล่าวในงานบุญนมัสการพระธาตุหลวง เมื่อปี 2556 ความตอน
หน่ึงว่า "ผืนแผ่นดินลาวนี้ บ่ได้ยืมไผมา บ่ได้ตบตียาดแย่งเอาจากไผมา มันแม่นทรัพย์
สมบัติที่มีมาแต่ด้ังเดิมที่บรรพบุรุษลาวได้ปกปักรักษา ต่อสู้หวงแหนมายาวนาน จึง
สามารถพร้อมกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้ยาวนานตลอดไป"  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาฯ ได้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.สาขาการบริหารการ
ศึกษา) ถวายเป็นเกียรติยศปี พ.ศ.2553 พระมหาผ่องปฏิบัติศาสนกิจสุดท้ายเป็นองค์
แสดงสัมโมทนียกถาเปิดงานเสวนา "พุทธพลิกสุวรรณภูมิ : สามัคคีธรรม แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง" จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย และมูลนิธิวีระภุชงค์ ที่จังหวัดเสียมเรียบ 
ประเทศกัมพูชา วันท่ี 9-13 ก.ย. พ.ศ.2558 และมรณภาพลง พระอาจารย์มหางอน 
ด�าลงบุญ ประธานศูนย์กลางการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว(อพส) ได้รับแต่งต้ังเป็น
พระสังฆราชลาว รูปท่ี 5

กัมพูชายุคประชาคมอาเซียน: เมื่อรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยถูกจัด
ตั้งขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรี ซอนซาน (Son Sann) เป็นผู้น�านั้น ซอนซาน (Son Sann) 

พระอาจารย์มหางอน ด�าลงบุญ 
ประธานศูนย์กลางการพระพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว(อพส) ได้
รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช
ลาว รูปที่ 5
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เชื่อมั่นว่า พุทธศาสนาอันเป็นรากฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา จะเป็น
พลังอันส�าคัญในการรวมชาติกัมพูชาให้เป็นหนึ่งเดียว รัฐบาลซอนซานจึงสนับสนุนการ
ฟื้นฟูพุทธศาสนาเถรวาทในรูปแบบดั้งเดิมของกัมพูชาขึ้นมาใหม่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน
ของสมเด็จฮุน เซน (Hun Sen) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ โดย
เจ้านโรดม สีหโมลี (พระโอรสของเจ้านโรดมสีหนุ) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบัน พุทธ
ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พร้อมกับระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรค ส�าหรับชาวกัมพูชาแล้ว พุทธศาสนาและ
เอกลักษณ์ความเป็นกัมพูชาคือส่ิงเดียวกัน เป็นการยากที่จะจินตนาการว่า ชาวกัมพูชา
จะสามารถอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองที่มีอุดมการณ์เป็นปฏิปักษ์กับพุทธศาสนาปี พ.ศ.
2522 เวียดนามกับเขมรบางกลุ่มบุกเข้ายึดกัมพูชา และขับไล่เขมรแดงโดยการน�าของ
พอล พต ออกไปสู่ป่าชายแดนไทย-กัมพูชา เวียดนามต้ังรัฐบาลหุ่นโดยนายเฮง สัมริน 
เป็นผู้น�าประเทศ พ.ศ.2523-2536 

 การจัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยของอดีตนักการเมืองส�าคัญทั้ง 3 
ฝ่าย ไม่สามารถท�าให้ประเทศกัมพูชามีความสงบสุขได้ ยังมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง 
การจัดตั้งรัฐบาลพนมเปญ (สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา) ของเฮง สัมริน เจีย ซิม และ
ฮุน เซน กลับได้รับความสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ทั้งรัฐบาลผสมกัมพูชา
ประชาธิปไตยกับรัฐบาลพนมเปญยังมีความคัดแย้งกันจนน�าไปสู่การสู้รบกันด้วยกองก�าลัง
ของของตน ดังนั้น เพ่ือยุติความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึง
ได้เข้ามาท�าหน้าท่ีเป็นคนกลาง โดยให้นักการเมืองทุกฝ่ายหันมาเจรจากันด้วยสนติวิธี ที่
ส�าคัญคือปี ค.ศ.1991 มีลงนามในสนธิสัญญาปารีส (Paris Agreements) ว่าด้วยความ
ตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับความขัดแย้งในกัมพูชา (Agreements on a 
Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict) เป็นข้อ
ตกลงน�าไปสู่การยุติสงครามและน�ามาซึ่งการปรองดองแห่งชาติ ท�าให้ผู้น�าทางการเมือง
หันมาเจรจากัน เช่น ตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือพรรคประชาชน
กัมพูชา (Cambodia People ‘s Party - CPP) ตัวแทนเขมรแดง (Democratic Kam-
puchea DK) ตัวแทนของแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยเขมร (Khmer People’s National 
Liberation Front KPNLE) ตัวแทนของฟุนซินเปจ (National United Front for an 
Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia–FUNCIPEC) 
ท้ังสี่กลุ่มมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นผู้ประสานงานอีกส่วนหนึ่งด้วยความสนับสนุน
ร่วมมือขององค์การบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชาหรือท่ีเรียกว่า อันแทก 
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(United National Transitional Authority in Cambodia-UNTAC) ซ่ึงน�าประเทศ
กัมพูชาไปสู่การเลือกต้ังตามระบบประชาธิปไตยปี พ.ศ.2536/ค.ศ.1993 แม้ว่าตัวแทน
กัมพูชาประชาธิปไตย หรือเขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมก็ตาม

กัมพูชายุคประเทศเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambo-
dia): เมื่อผ่านยุคสงครามกลางเมืองมาแล้วปี พ.ศ.2536 กัมพูชาเปล่ียนชื่อประเทศ
เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ทั้งนี้ กลุ่มเขมรแดงและกลุ่ม
เขมรอีกหลายฝ่ายจับมือกันต่อสู้กับกองทัพเวียดนามไล่ทหารเวียดนามออกนอกประเทศ
ส�าเร็จ พ.ศ.2536 สหประชาชาติส่งกองก�าลังรักษาสันติภาพนานาชาติ พร้อมกับการ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินอีก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้มีการเลือกต้ัง เพื่อจัดต้ัง
รัฐบาลขึ้นปกครองประเทศกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย ผลการเลือกต้ังพรรคฟุนซินเปค
ของเจ้านโรดม รณฤทธ์ิ มีคะแนนมาเป็นอันดับหน่ึง พรรคประชาชนกัมพูชาของฮุน เซน
คะแนนเป็นอันดับสอง เป็นผลให้รัฐบาลกัมพูชา เป็นรัฐบาลผสมโดยมีนายกรัฐมนตรี 2 
คน คือ รณฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ส่วนกลุ่ม
เขมรแดงปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง และยังต้ังก�าลังหน่วยรบอยู่ในป่าเช่นเดิม 

 ปี พ.ศ.2539 กลุ่มเขมรแดงเริ่มแตกแยก ผู้น�าหมายเลข 2 นายเอียง ซารี อดีต
คู่เขยของพอล พต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศของเขมรแดง ได้น�า
พรรคเขมรกลุ่มหนึ่งและทหาร 10,000 คน แปรพักตร์มาเข้าร่วมสวามิภักดิ์กับรัฐบาล 
นายฮุน เซน ตามกระแสข่าวนาย ฮุน เซน ยอมมอบผลประโยชน์จากเหมืองพลอยที่
เมืองไพลิน อันมีมูลค่ามหาศาลนับอนันต์ให้ครอบครอง องค์การสหประชาชาติในนาม 
UNTAC ได้ท�าหน้าที่ของตนเป็นผู้พิทักษ์ รักษาความสงบ สันติภาพในกัมพูชา ประการ
แรกคือส่งกลับผู้อพยพทั้งหมดจากชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีพระมหาโฆษานนท์เป็นผู้น�า
และประการต่อมาคือการเลือกตั้งท่ัวไปในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2536/ค.ศ.1993 โดย
มีพรรคการเมืองส�าคัญ ๆ เช่น พรรคประชาชนกัมพูชาของเฮง สัมริน ฮุน เซน และ
เจีย ซิมพรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธ (Buddhist Liberal Democratic Party-
BLDP) ของซอน ซานพรรคฟุนซินเปจของเจ้านโรดมรณฤทธิ์ และอีกหลายพรรค ซ่ึง
พรรคการเมืองเหล่านี้ได้เอาพุทธศาสนาโฆษณาหาเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีประชาชน
และพระสงฆ์เป็นจ�านวนมากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินกว่าเป้าหมายของอันแทกที่คาด
ไว้ ผลการเลือกตั้ง พบว่าพรรคฟุนซินเปจได้คะแนนเสียงร้อยละ 45 ของผู้มาใช้สิทธิ์ 
และได้ 58 ที่นั่งจากจ�านวน 120 ที่นั่งของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนกัมพูชา
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 38 ของผู้มาใช้สิทธิ์และได้ 51 ที่นั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตย



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

453

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

แนวพุทธได้คะแนนเสียงร้องละ 4 และได้ 10 ที่นั่ง นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า
ขบวนการปลดแอกแห่งชาติกัมพูชา (Mouvment de Liberation Nationale du 
Kampuchea MOULINAKA) ได้ 1 ท่ีนั่ง เนื่องจากไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้าง
มาก และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้ง สมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ ทรงตระหนักถึงภาวะจ�าเป็นดังกล่าว จึงได้ทรงขอให้เจ้า
นโรดมรณฤทธิ์ (Prince Norodom Ranariddh) และนายฮุน เซน 
(Hun Sen) ร่วมกันเป็นผู้น�ารัฐบาลแห่งชาติชั่วคราว (Provisional 
National Government) ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง และนายก
รัฐมนตรีคนที่สอง ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์
โลกที่มีนายกรัฐมนตรีพร้อมกันสองคน การจัดตั้งรัฐบาลผสมปัญหา
ที่ตามมาก็คือการแบ่งอ�านาจ แม้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ (ปี พ.ศ.2536) 
ได้แบ่งอ�านาจการบริหารไว้อย่างชัดเจน แต่ส�าหรับประเทศที่มีสอง
นายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องยาก แม้มีการเสนอให้แบ่งอ�านาจ 50 ต่อ 
50 แต่ FUNCIPEC เสียเปรียบ CPP หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกอง
ก�าลังทหาร โครงสร้างการจัดต้ังของพรรคที่ยังไม่เข้มแข็ง ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งระดับสูงใน
หลายกระทรวง รวมท้ังการที่ CPP ดูแลกระทรวงที่ส�าคัญๆ หลาย
กระทรวง ภายหลังเลือกตั้งปี พ.ศ.2536/ค.ศ.1993 รัฐธรรมนูญได้
ขนานนามประเทศกัมพูชาเป็น "พระราชอาณาจักรกัมพูชา" มาตราที่ 
110 ได้ก�าหนดค�าขวัญของประเทศว่า "ชาติ ศาสนา (หมายถึงพุทธ
ศาสนา) และพระมหากษัตริย์" ชาวกัมพูชาทั้งสองเพศมีสิทธิ์ในการ
นับถือศาสนาเสรีภาพการนับถือศาสนา และการปฏิบัติศาสนา รัฐ
ให้ความป้องกันในกรณีการเคารพความเชื่อและการนับถือศาสนาไม่
ส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบหรือ ความสันติสุขของสาธารณชน พุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ (ม.43) ในด้านการศึกษา ชาวกัมพูชามีสิทธิ์ได้รับการศึกษา
จากภาครัฐอย่างน้อย 9 ปี รัฐให้ความสนับสนุนการเผยแผ่ และส่งเสริมโรงเรียนบาลี 
และพุทธิกบาลี (ม.68)

  ความขัดแย้งระหว่างเจ้ารณฤทธิ์ กับฮุน เซน เริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน เพราะ
ต่างฝ่ายพยายามที่จะดึงเขมรแดงฝ่ายต่างๆ เข้ามาเป็นพรรคพวก เพ่ือเป็นฐานคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนในครั้งต่อไป ในเดือนกรกฎาคม 2540 กองก�าลัง ฮุน เซน 

พระบาทสมเด็จพระบรม
นาถ นโรดม สีหมุนี (พ.ศ. 
2496-ปัจจุบัน) เป ็นพระ
มหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
เป็นพระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระนโรดม สีหนุกับ
สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนี
นาถ สีหนุ อดีตเอกอัครราชทูต
ด้านวัฒนธรรมของกัมพูชา
ประจ�าองค์การยูเนสโก ก่อน
ที่กรมปรึกษาราชบัลลังก์ลง
มติเอกฉันท์ให้พระองค์เสด็จ
ขึ้นครองราชย์หลังจากสมเด็จ
พระราชบิดาประกาศสละราช
สมบัติปี พ.ศ.2547
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นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของกัมพูชาท�าการปฏิวัติยึดครองอ�านาจ ฮุน เซนอ้างว่า ฝ่ายเจ้า
รณฤทธ์ิและกลุ่มเขมรแดงมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกันทางทหาร เพ่ือการเลือกตั้งที่
จะมีขึ้น หลังนายฮุน เซน ยึดอ�านาจ เจ้ารณฤทธิ์ต้องลี้ภัยการเมืองมาอยู่ในประเทศไทย 
ด้วยข้อกล่าวหาของนายฮุน เซน ว่าเจ้ารณฤทธิ์สะสมอาวุธ และคบค้ากับเขมรแดง
เพ่ือเตรียมการยึดอ�านาจ ต่อมานายฮุน เซน แต่งต้ังนายอึง ฮวด รัฐมนตรีต่างประเทศ
กัมพูชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 แทนเจ้ารณฤทธ์ิ เหตุการณ์คร้ังนี้เป็นผลให้อาเซียน
ตอบปฏิเสธรับกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ย
กันกลุ่มเขมรแดงน�าตัวนายพอล พต ข้ึนศาลประชาชนในข้อหาฆ่านายซอน เซน อดีต
รัฐมนตรีกลาโหมของเขมรแดงพร้อมครอบครัวตายอย่างโหดเหี้ยมรวม 11 ศพ พอล 
พต ถูกตัดสินกักขังบริเวณตลอดชีวิต เขมรแดงอนุญาตให้ผู้สื่อข่าว ฟาร์อีสเทิร์น อีโค
โนมิค รีวิว เข้าไปสัมภาษณ์เพ่ือเผยแผ่ภาพเพื่อประจักษ์แก่สายตาชาวโลก 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 
 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2541 รัฐบาลกัมพูชาจัดการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการ 
พรรคที่ได้คะแนนมากท่ีสุด คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนายฮุน เซน รองลง
มาคือ พรรคฟุนซินเปคของเจ้ารณฤทธิ์ และพรรคซัมรังสีของนายซัมรังสี ซ่ึงเป็นพรรค
ฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายค้านโดยการน�าของนายซัมรังสีและเจ้ารณฤทธิ์ไม่พอใจในการเลือก
ตั้ง โดยกล่าวว่าพรรคประชาชนกัมพูชาโกงการเลือกต้ัง จึงเกิดการประท้วงไม่ยอมเข้า
ร่วมการจัดต้ังรัฐบาล เกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชนผู้สนับสนุนจ�านวนนับหมื่น
คน เม่ือเหตุการณ์บานปลาย ประเทศกลุ่มอาเซียนจึงให้ไทยเป็นกลางในการไกล่เกลี่ย
เพ่ือการเจรจาระหว่าง 3 พรรค กัมพูชายุคการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อการเมือง
ภายในประเทศมีเสถียรภาพระดับหนึ่ง มั่นคงยิ่งขึ้น แม้จะยังมีความขัดแย้งกันอยู่ แต่
กัมพูชาก็ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล�าดับทที่ 10 ปี พ.ศ.2542
 พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา: สถานการณ์ทางพุทธศาสนามีความเจริญ
รุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางบ้านเมืองเป็นส่ิงส�าคัญ คาดว่าพุทธ
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ศาสนาในกัมพูชายุคการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
มีการเริ่มฟื้นฟูการศึกษา การสร้างศาสนทายาทข้ึนใหม่เพื่อสืบทอดจากคนรุ่นเก่า หลัง
จากเลือกตั้งปี .ค.ศ.1993 พุทธศาสนามีบทบามส�าคัญช่วยสร้างสันติภาพและพัฒนา
สังคม สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ผู้ที่เป็นตัวแทนพุทธศาสนาช่วยเหลือ
ประชาชนชาวกัมพูชาทุกฝ่าย ท่านนับเป็นเครื่องหมายการเสริมสร้าง
สันติภาพในกัมพูชาทุกๆ กิจกรรมและบ่งบอกถึงการสร้างสันติภาพ
ให้หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนดังในอดีต ท่านยังท�าหน้าที่สื่อ
กลางฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเจรจาสันติภาพ
กัมพูชา "Peace Negotiations" เป็นผู้ประนีประนอมปรองดองกับ
ผู้น�ากัมพูชาทุกฝ่าย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้น�ากัมพูชาทุกฝ่ายมีสติ 
ลดละเลิกการใช้ความรุนแรง วางอาวุธจับพระธรรม ดังพระด�ารัส
ของท่านที่ว่า "สันติภาพคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน" 
 ในระหว่างปี ค.ศ.1979-1997 สมเด็จพระมหาโฆษนนท์
มองว่า "สันติภาพสามารถท�าได้" (Peace is possible) สันติภาพ
ทุกย่างก้าว "Step by step" สันติภาพอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก รู้สึก
การเคล่ือนไหวแห่งร่างกายตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 การไม่เห็นแก่
ตัว การไม่ยึดติดกับอารมณ์เป็นเจ้าของ อหิงสา ยุติธรรม เสรีภาพ 
สติ เมตตา กรุณา ปัญญาล้วนแต่เป็นหนทางน�าไปสู่ความบรรลุแห่ง
สันติภาพที่แท้จริง โดยรวมไปถึงสันติภาพเกิดจากตัวปัจเจกบุคคล 
ดังนั้น ท่านจึงเป็นตัวแทนแห่งการเคลื่อนไหวด้วยการเสริมสร้างสันติภาพท�าให้ทั่ว
โลกยิ่งเข้าใจถึงความต้องการความสันติภาพของชาวกัมพูชา กิจกรรมที่ส�าคัญคือการ
เคล่ือนไหวด้วยการเดินขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพหกครั้ง (ค.ศ.1992-1997) อยู่
บนพื้นฐานแห่งหลักปรัชญา "ออกจากวัดเข้าสู่วัดแห่งประสบการณ์ของมนุษย์ชาติที่
เต็มไปด้วยความทุกข์" แม้ว่าบางคร้ัง บางปี ผู้ร่วมเดินขบวนธรรมยาตราถูกเขมรแดง
จับเป็นตัวประกัน การติดอยู่ท่ามกลางระหว่างการต่อสู้ด้วยอาวุธของฝ่ายรัฐบาลและ
เขมรแดง การโยนระเบิดเข้าสู่ขบวนธรรมยาตรา แต่ได้รับผลมีค่ามากที่สุด น�าไปสู่การ
ตระหนักรับผิดชอบถึงสันติภาพเชิงพุทธวิธีของชาวกัมพูชาทุกฝ่ายและตระหนักถึงผล
สูญเสียท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของความแย้งจนน�าไปสู่สงครามที่ผ่านมา ระหว่าง
เดินขบวนธรรมยาตรา 6 ครั้ง ท่านยังได้รับขนานนามว่า เป็นพระพุทธเจ้าในสนามรบ 
(Maha Ghosananda The Buddha of the Battlefield) คานธีแห่งราชอาณาจักร

สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ เป็น
พระพุทธเจ้าในสนามรบ (Maha 
Ghosananda The Buddha 
of the Battlefield) คานธีแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา (The 
Gandi of the Kingdom of 
Cambodia) พร้อมทั้งได้รับ
รางวัลด้านการสร้างสันติภาพ
อีกมากมาย
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กัมพูชา (The Gandi of the Kingdom of Cambodia) พร้อมทั้งได้รับรางวัลด้าน
การสร้างสันติภาพอีกมากมาย
 การเป็นแบบอย่างท่ีดีของท่านยังส่งต่อมาถึงพระสงฆ์รุ่นหลังกล้ามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมมากข้ึน ดังกรณี การเปิดสมัชชาชาติว่าด้วยพุทธศาสนากับพัฒนา
สังคมเขมร (National Seminar on Buddhism and the Development of Khmer 
Society) วันท่ี 21–23 พฤศจิกายนปี พ.ศ.2537/ค.ศ.1994 ณ พนมเปญ สมเด็จพระ
มหาโฆษนนท์กับสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีเทพ วงศ์ และสมเด็จพระสุคันธาธิบดีบัวครี 
พร้อมท้ังสงฆ์ระดับผู้น�าท่ัวประเทศส่วนฝ่ายฆราวาสมีสมเด็จพระบรมมุนีนาถนโรดมสีหนุ 
กับข้าราชการประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยสมาคมพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งมีประเด็นหลักที่เน้นความส�าคัญ
ด้านการฟื้นฟูศีลธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือคนยากจน พุทธศาสนา
ส�าหรับวันพรุ่งนี้ในกัมพูชา พุทธศาสนากับการฟื้นฟูสันติภาพในกัมพูชา พุทธศาสนา
กับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจนได้รับความช่ืนชมจากสมเด็จพระนโรดมสีหนุว่า
เป็นหนทางเดียวกันกับนโยบาย สังคมนิยมพุทธศาสนา ดังในพระราชสาส์นว่า "...พุทธ
ศาสนากับพระสงฆ์ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นที่พ่ึงด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่พระสงฆ์
ยังมีส่วนรวมในด้านยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พุทธศาสนาน�ามาซ่ึง 
ศีลธรรมและอภิสมาจารแก่สังคมกัมพูชาเรา พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือคนยากจน การพัฒนา
ชนบทด้านอบรมและศีลธรรม..." โดยเฉพาะ 10 ปีที่ผ่านมา พุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา
สังคมเดิมก่อต้ังอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดฤทธิแสนชายแดนไทยกัมพูชาเคยใช้ยุทธศาสตร์พุทธ
ศาสนากับการพัฒนาสังคม "เข้าไปหา เข้าให้ถึง" และได้จัดประชุมสมัชชาพุทธศาสนา
จากการศึกษาบทความในหนังสือประกอบการสัมมนาเร่ืองพุทธศาสนากับอนาคตกัมพูชา 
(Buddhism and the Future of Cambodia) ให้ความส�าคัญพุทธศาสนากับวัฒนธรรม 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ พุทธศาสนาท่ีเพิ่งได้รับการฟื้นฟูก็ต้องประสบกับปัญหาอีก
ครั้ง เมื่อมีการท�ารัฐประหารเม่ือวันที่ 5–8 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1997 ซึ่งท�าให้รัฐบาลผสม
สองนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เจ้ารณฤทธ์ิต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศ ฮุน เซนจึงสนับสนุน
ให้นายอึง ฮวด (Ung Huot) ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค FUNCIPEC ได้รับแต่งต้ังให้เป็น
นายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพ่ือเตรียมเลือกต้ังพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการปี ค.ศ.1998
 ภายหลังจากเลือกตั้งปี ค.ศ.1998 แม้ว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุน เซนได้
รับคะแนนเสียงข้างมาก มีผู้สงเกตการณ์หลายท่านว่าเป็นคะแนนเสียงได้มาจากการไม่
ชอบมาพากลขณะเดียวกัน คณะสงฆ์ท่ีอยู่ในกรุงพนมเปญ ที่ส�าคัญพระสงฆ์จ�าพรรษาที่
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วัดอุณณาโลม และวัดปทุมวดีหลายร้อยรูปเดินขบวนประท้วงพรรคประชาชนกัมพูชา 
ต่อต้านรัฐบาลและสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ท่ีออกกฎหมายให้พระสงฆ์เลือกตั้ง
พรรคการเมือง และการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องจัดเป็นโมฆะ เนื่องจากมีสิ่งไม่ชอบมาพากล
เกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งกล่าวคือทุจริตคะแนนเสียง และขับไล่ชาวเวียดนามท่ีเข้า
มาอย่างผิดกฎหมายออกจากราชอาณาจักร การประท้วงคร้ังน้ี พระสงฆ์ท่ีเดินขบวน
ได้โชว์ภาพและข้อความของพระอาจารย์แฮม เจียว ซึ่งเป็นวีรบุรุษกัมพูชาที่กล้าต่อต้าน
ฝรั่งเศสให้คืนสิทธิเสรีภาพ เอกราชภาพแก่ชาวกัมพูชา ภาครัฐใช้กองก�าลังกวาดล้าง
ขบวนประท้วงนี้อย่างรุนแรงจนน�าไปสู่การเสียชีวิต บาดแผลและสูญหายไปหลายรูป 
ทางภาครัฐได้สั่งห้ามพระสงฆ์ออกจากวัด ซ่ึงขณะน้ันเป็นช่วงท่ีเข้าพรรษา และเปิด
เทอมพุทธิกศึกษา ดังน้ัน พุทธิกศึกษาท่ัวกรุงพนมเปญต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่ง 
อีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงฤดูเทศกาลบุญผชุมบิณฑ์ (บุญข้าวสารท) สมเด็จพระนโรดมสีหน ุ
ส่งพระราชสาส์นแก่สมเด็จฮุน เซนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาและผ่อนปรนต่อข้อ
บังคับเพื่อให้พระสงฆ์ได้จ�าพรรษาด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัยพร้อมทั้งได้ศึกษา
เล่าเรียนในพุทธิกศึกษาเป็นปกติ และมีส่วนรวมในเทศกาลบุญผชุมบิณฑ์ 
 นับแต่ปี ค.ศ.1998 เป็นต้นมา พุทธศาสนาได้ผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้าย รัฐบาล
หันมาสนใจ และสนับสนุนพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ดังท่ีพบเห็นเป็นประจ�าเช่นการมีส่วน
รวมในการก่อสร้างศาสนสถาน มีโบสถ์วิหาร โรงเรียน พุทธิกศึกษา เป็นต้น การมีส่วน 
รวมในศาสนพิธี เช่น การแห่เทียนพรรษา งานกฐินทาน งานบุญผชุมบิณฑ์ สงกรานต์ปี
ใหม่ วิสาขบูชา และมาฆบูชาเป็นต้น และยังมีส่วนรวมในการพัฒนาองค์การพุทธศาสนา 
เช่น การก่อตั้งส�านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Cen-
ter)  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 พร้อมท้ังมีการปรับปรุงหลักการบริหาร และแต่งต้ังผู้บริหาร
สังฆมนตรีท่ัวประเทศนับแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับสูงสุด เป็นต้น ซ่ึงแต่ละพระราช
กฤษฎีกาล้วนแต่ลงในนามของนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 คือนาย อุง ฮวด และสมเด็จนายก
รัฐมนตรีฮุน เซน ในช่วงการจัดสมัชชาสงฆ์ประจ�าปี นอกจากสมเด็จพระสังฆราชทั้งสอง
คณะ และสังฆมนตรีท่ัวพระราชอาณาจักรเข้ามาประชุมแล้ว จากการสังเกตพบว่าคณะ
รัฐบาล ท่ีส�าคัญคือสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และข้าราชการประจาส�านักนายก
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รัฐมนตรี บางปี สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี พระมหา
กษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชการ
ประจาพระราชวัง เสด็จเข้ามารวมรับฟังการรายงานประจาปี
ของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วย
การแก้ปัญหาศาสนาและการเจริญเติบโตของพุทธศาสนา การ
เข้าร่วมแต่ละครั้ง ทั้งสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และ
สมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้แสดงความคิดเห็นและกล่าว
ชื่นชมทั้งสังฆมนตรี กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ใส่ใจต่อการพัฒนาการของพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ครั้ง
ท่ี 18 วันที่ 29-31 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2009 สมเด็จอัคร
มหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม ซ่ึงเป็นประธานวุฒิสภาและเป็น
ตัวแทนของสมเด็จพระบรมนาถ นโรดมสีหมุนีเข้ามารวมรับ
ฟังการสมัชชาสงฆ์ พร้อมทั้งตรัสราลึกถึงบทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนาสังคม ส่วนรัฐบาลได้แก่ท่านผู้หญิง แมน สมอ้อน 
เป็นรัฐมนตรีประจาส�านักนายกรัฐมนตรี และเป็นรองนายก
รัฐมนตรีมาเป็นตัวแทนของสมเด็จนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม

รับฟังและกล่าวชื่นชมในวันปิดสมัชชาครั้งที่ 18 
 ทั้งคณะสงฆ์และคณะรัฐบาลทุกระดับชั้นพร้อมทั้งพระราชส�านักที่ส�าคัญคือ
สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี ซ่ึงเป็นพระมหากษัตริย์ปัจจุบันให้ความส�าคัญต่อการ
พัฒนาพุทธศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงท�าให้พุทธศาสนาและ
การศึกษาสงฆ์มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ได้หันมาท�างาน
ด้านการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น พระสงฆ์กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์กับ
ศีลธรรมจริยธรรม พระสงฆ์กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม พระสงฆ์กับโรคเอดส์ พระ
สงฆ์กับการพัฒนาชนบทในโครงการ SEILA Project พระสงฆ์กับการต่อต้านยาเสพ
ติด พุทธศาสนากับการฟื้นฟูสังคม "Buddhism and Social Reconciliation" ซึ่ง
เป็นโครงการของสมเด็จนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม 
และสถาบันพุทธศาสนาท�าหน้าท่ีในด้านนี้โดยอยู่บนพื้นฐานหลักศีลธรรม (ศีล 5) ซ่ึง
โครงการนี้ได้ถ่ายทอดสุดตามโทรทัศน์ช่อง CTN (Cambodian Television Network) 
ประจ�าทุก ๆ  วันพระโดยมีคณาจารย์ พระนิสิตประจ�าพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช 
พุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา และข้าราชการประจ�ากระทรวงกิจการศาสนาและ

อนสุาวร ยีอ์ดตีประธานาธ ิบด ีโฮจ ิม ินห์ 
ตั ง้อย ูด่า้นหนา้ของสภาประชาชนเร ยีก
ว่า จตัรุสัโฮจมิ นิห์ (Tran Nguyen 
Hai Statue) ท่านลงุโฮจมิ นิห์ พ.ศ.
2433-2512 (79 ป )ี เป น็นกัปฏวิตัชิาว
เวยีดนาม ภายหลงัป น็นายกรฐัมนตร ี 
และประธานาธ ิบด ีแห่งสาธารณร ัฐ
ประชาธ ปิไตยเวยีดนาม/เวยีดนามเหน อื
หลงัจากส ิ น้สดุของสงครามเว ียดนาม 
ไซง่่อน เม อืงหลวงเก่าของเวยีดนามใตถ้กู
เปล ีย่นช ือ่มาเป น็โฮจมิ นิหซ์ ติ ี เพ ือ่
เป น็เกยีรตแิก่โฮจมิ นิห์
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วัฒนธรรม พร้อมทั้งนิสิต นักศึกษา พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ โครงการ
นี้สร้างความรู้และความเข้าใจแก่พุทธศาสนิกชนท่ัวประเทศเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับ
การพัฒนาสังคม การศึกษาทางพระพุทธศาสนานับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าพอสมควร 
การสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งที่ 8 รัฐมนตรีประจ�ากระทรวงธรรมการและศาสนา นายมิน ฆิน 
ได้กล่าวถึงความเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนา และพุทธิกศึกษาในที่ประชุมว่า 
ปัจจุบัน (ปี ค.ศ.2009) ท่ัวพระราชอาณาจักมีวัด 4,392 วัด พระภิกษุสามเณรจ�านวน 
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)

 เวียดนามยุคประชาคมอาเซียน: ปี พ.ศ.2538 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน หลังจากรับเอกราชเวียดนามรับความช่วยเหลือจากจีนและสหภาพ
โซเวียต แต่ต่อมาเกิดปัญหาท�าสงครามกับจีน จึงรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสหภาพ
โซเวียตมาโดยตลอด แต่จากระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบเวียดนามเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบนารวมหรือเป็นของรัฐไม่สามารถกระตุ้นการเพ่ิมผลผลิต ท�าให้ระบบเศรษฐกิจ
ของเวียดนามชะงักงัน ในท่ีสุด เดือนธันวาคม พ.ศ.2529 รัฐบาลเริ่มใช้นโยบายปฏิรูป 
เศรษฐกิจ รัฐบาลเวียดนามประกาศนโยบาย "โด่ย เหมย" (Doi Moi) หรือการเปลี่ยน
ใหม่ที่ผ่อนผันให้ประชาชนเป็นเจ้าของที่ดิน ท�าให้ประชาชนพ้นจากสภาพความเป็นอยู่
แร้นแค้น และท�าให้คุณภาพชีวิต ดีข้ึน และเมื่อเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตปี 
พ.ศ.2534/ค.ศ.1991 เวียดนามต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น จึงปรับเปลี่ยนนโยบายเปิด
ประเทศได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมกับมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูตกับประเทศต่างๆ รวมท้ังสหรัฐอเมริกา
 ปี ค.ศ.1995 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก ASEAN ชาวเวียดนามท่ีอพยพไปอยู่
ประเทศตะวันตกท่ีคนเวียดนาม เรียกว่า เวียดเกี่ยว (Viet Kieu–Oversea Vietnamese) 
กลับมาเป็นก�าลังส�าคัญหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจจากเงินที่ส่งกลับเข้ามาให้ญาติพี่น้อง
ท่ียังอยู่ในเวียดนามปีละหลายพันล้านเหรียญและบางคนกลับมาสร้างธุรกิจด้วยเงินทุน
ความรู้และประสบการณ์จากโลกตะวันตกเวียดนามมีการจัดต้ังตลาดหลักทรัพย์ปี ค.ศ.
2000 โดยเร่ิมต้นมีทรัพย์จดทะเบียนเพียง 4-5 หลักทรัพย์และไม่ได้ความสนใจจากนัก
ลงทุน แต่ต่อมาเมื่อรัฐบาลเริ่มน�ากิจการของรัฐทยอยเข้าตลาด (อุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ เดิมล้วนเป็นกิจการของรัฐ เช่น ผลิตท่อน�้า ผลิตรองเท้า ผลิตภัณฑ์นมประมง 
เป็นต้น) และบริษัทเอกชนต่างๆ เข้าจดทะเบียนมากขึ้นตลาดหลักทรัพย์จึงพัฒนาขึ้น
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มาอย่างเร่ือยๆ เข้าจนถึงช่วงที่ดัชนีตลาดพุ่งทะยานขึ้น
อย่างร้อนแรงปี ค.ศ.2006 อย่างมากปี ค.ศ.2006 เป็น
ปีที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC และ
เป็นสมาชิก WTO (World Trade Organization) 

 พุทธศาสนาในเวียดนามยุคประชาคมอาเซียน: 
พุทธศาสนาเวียดนามมีพัฒนาการ 3 ลักษณะมาจาก
อิทธิพลจีน 1) อาคม/คัมภีร์ (The A-ham (Skt: 
Agama) เร่ิมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 2) นิกายเธียร/
ฉาน/เซ็น (Thien/Ch’an/Zen)ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ท่ี 6 3) นิกายสุขาวดี (Tinh-Do/Pure Land) หลัง 
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 เกิดการผสมผสานนิกาย
เธียรกับนิกายสุขาวดี และส่งต่อมีจนถึงพุทธศาสนา
แบบเวียดนามคริสต์ศตวรรษที่ 20 นิกายเธียรเน้น
ปฏิบัติธรรมท�ากรรมฐานได้รับความนิยมจากพระ
สงฆ์และภิกษุณี ส่วนนิกายสุขาวดี ได้รับความนิยม
จากฆราวาส พุทธศาสนาเวียดนามจึงมีลักษณะพ้ืน

ฐานผสมผสานระหว่างเถรวาทและมหายาน ปรมาจารย์นิกายเซนของเวียดนามไม่
ได้อิงอยู่แค่การปฏิบัติจากอาจารย์เซนอินเดียและจีน แต่ได้สร้างรูปแบบการปฏิบัติ
เองให้เหมาะกับบริบทของเวียดนาม เช่น นิกาย ตรือ แลม (true lam) เกิดขึ้นใน
เวียดนาม สถาปนาโดยจักรพรรดิ ตรัน นาห์น ตง (Tran Nhan Tong:1258-1308) 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและผสมผสานกับแบบอินเดียและจีนด้วย หลังจากราชวงศ ์
ลี-ตรัน นิกายตรื แลม (true lam) และนิกายเซนอ่ืนๆ ซบเซาและไม่ได้รับการพัฒนา
 จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปรมาจารย์เซน Thich Thanh Tu ได้ฟื้นฟู
และสถาปนานิกายเซนเวียดนามขึ้นใหม่ แนะน�าวิธีการปฏิบัติกรรมฐานท่ีสังเคราะห์
ประสบการณ์ของปรมาจารย์ท้ัง 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  

วัดเซน ตรึก แลม (Truc Lam Zen Monas-
tery) นี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1993–1994 โดยพระ
มหาเถระเซน ทิช ทินห์ ตือ ( Thich Thanh 
tu) พระนิกายเซน เวียดนามเรียกว่า เทียน 
(Thien Buddhism) นิกายน้ีเป็นนิกายหนึ่ง
ในพุทธศาสนามหายานถือก�าเนิดในจีนราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 6 เรียกว่า ฉาน ในภาษาจีน 
และเซน ในภาษาญี่ปุ่น นิกายน้ีเผยแผ่จากจีน
ไปทางใต้สู ่เวียดนามตะวันออกสู่เกาหลีและ 
ญี่ปุ่น วัดน้ีเป็นวัดที่ใหญ่หลังปี ค.ศ.1975 หลัง
การรวมประเทศเวียดนาม
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เป็นวัดศูนย์ศึกษาเซนในเวียดนามภายใต้ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ ต ู
(Thich Thanh Tu) ปรมาจารย์มีช่ือเสียงหลายทศวรรษ การสอน
ของท่านได้รับการปฏิบัติตามจากชาวพุทธเวียดนามทั่วโลก
 หลังจากวันเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ของชาวใต้ เม่ือ 30 เมษายน 
1975 องค์กรสหพุทธเวียดนามถือก�าเนิดขึ้น ปี ค.ศ.1980 ท่าน 
ทิค ตรี ตื ขณะด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีสถาบันของสมาคม 
สหพุทธเวียดนาม ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ�านวยกันคณะกรรมการ
สหชาวพุทธเวียดนาม ดังนั้น การประชุมตัวแทนแห่งชาติครั้งที่ 
1 ส�าหรับการรวมชาวพุทธแห่งเวียดนาม จากตัวแทน 165 คน 
9 องค์กร ประกอบด้วย 3 ส่วนของเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 
เหตุการณ์ครั้งนี้จัดข้ึนวันที่ 4-7 พฤศจิกายน ค.ศ.1981 ท่ี วัด
กวนซู กรุงฮานอย น�าไปสู่การก่อตั้งพุทธสังฆะเวียดนามขึ้น วันที่ 
7 พฤศจิกายน 1981 โดยการน�าของพระมหาเถระทิค ดือ นวน 
เป็นสังฆราชสูงสุดของสภาพุทธธรรมสังฆเวียดนาม และมีพระมหาเถระ ทิค ตรี ตู 
เป็นประธานบริหารของสภาแห่งนี้ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฏบัตรของ
พุทธสังฆะเวียดนาม ประกอบด้วย 11 บทบัญญัติ 46 มาตรา/อนุบัญญัติ (ภายหลัง 
ปีค.ศ.2007 เพิ่มเป็น 12 บทบัญญัติ และ 52 มาตรา หลังการแก้ไขคร้ังที่ 4 ของกฏ
บัตร ในการประชุมครั้งท่ี 6 ธันวาคม 2007) ปัจจุบัน (2007) ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่  
วัดกวนซู กรุงฮานอย (ครั้งที่ 1) วัดเธียนเวียนกวงดือ กรุงโฮจีมินห์ (ครั้งที่ 2) เพื่อรวม
การด�าเนินงานในการร่วมมือและความสามัคคีแห่งชาติของทุกนิกาย เพื่อเผยแผ่พุทธ
ธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างระบบการศึกษาของคณะสงฆ์และเสริมสร้างมิตรภาพ
ในหมู่องค์กรเพื่อสันติภาพบนโลก จากนั้น การประชุมผู้แทนชาวพุทธแห่งชาติจัดขึ้น  
ที่ ฮวหิ-งหิ ราชวังแห่งวัฒนธรรมในความส�าคัญครั้งใหญ่โดยพุทธสังฆะเวียดนาม  
ครั้งที่ 2 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 28-29 ตุลาคม 1987 มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 245 คน 
ครั้งที่ 3 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 3-4 พฤศจิกายน 1992 มีผู้เข้าประชุม 281 คน ครั้งที่ 
4 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 22-23 พฤศจิกายน 1997 มีตัวแทนเข้าร่วม 320 คน คร้ังที่ 
5 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 4-5 ธันวาคม 2002 มีตัวแทนผู้เข้าร่วม 527 คน และคร้ังที่ 6 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2007 มีตัวแทนเข้าร่วม 762 คน ครั้งที่ 7 จัดขึ้น 
2012 และครั้งท่ี 8 จัดข้ึนที่ Quan Su pagoda กรุงฮานอย มีตัวแทนชาวพุทธจาก
ทุกกลุ่มกว่า 1,200 คนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 

พระทิช ตาร์น คิช (Thich 
Tarn Tich: 1915-2005) 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นสังฆราช
สูงสุดของเวียดนาม สมััยท่ี 
4 (1997-2002) สมัยที่ 5 
(2002-2007)
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2560 การบริหารของพุทธสังฆะเวียดนามแบ่งเป็น 3 ระดับ 
 ระดับท่ี 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 (ประชุมครั้งท่ี 6) น�าโดย มีพระมหาเถระ 3 รูป ได้รับเลือกต้ัง
ตามล�าดับ เป็นมหาสังฆราช มีวาระ 5 ปี คือ ท่าน ติช ดือ นวห์น 
(วาระท่ี 1 วารท่ี 2 และวาระที่ 3) ท่านติช ตาร์น ติช (วารที่ 4 และ
วาระที่ 5) และท่านติช ฟือ ตือ (ครั้งที่ 6 จนปัจจุบัน) 2) สภาบริหาร
ของพุทธสังฆะเวียดนาม มีสมาชิก 147 ภายใต้การน�าของพระมหา
เถระ 2 รูป เลือกตั้งตามล�าดับเป็นประธานพุทธสังฆะเวียดนาม 

จากสมาชิกในท่ีประชุมสภาพคองเกรส เป็นระยะเวลา 5 ปี (คร้ังที่ 6) ท่านติช ตรี 
ตือ (ด�ารงต�าแหน่งครึ่งหนึ่งของวาระแรก) และท่าน ติช ตรี ตินห์ (ด�ารงต�าแหน่งคร่ึง
หลังของวาระที่ 1 และอีก 5 สมัยต่อมาจนปัจจุบัน) ภายใต้สภาดังกล่าว มีหน่วยงาน/
กอง/สถาบันกลาง 10 แห่ง พร้อมสมาชิก 57 คนของแต่ละส่วนงานเพ่ือด�าเนินงาน 
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�าแนะน�า ( 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�าเภอ ต�าบล ประกอบด้วยเขตตัวแทนสมาชิก 15 คน แต่ละ
เขตทุกระดับ มีวัดวาอาราม เจดีย์ วัด บ้าน สถานท่ีขนาดย่อมเพื่อการเจริญจิตพัฒนา
ปัญญา ต�าแหน่งส�าคัญมีพระมหายาน พระเถรวาท และนิกายคักซีทุกระดับ ต้ังแต่

พระทิช โฟ ตือ (Thich Pho 
Tue:1917-alive) ด�ารงต�าแหน่ง
สังฆราช Supreme Dhamma 
Patriarch รูปที่ 3 ตั้งแต่สมัย
ที่ 6 (2007-2012) 
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ระดับส่วนกลางถึงท้องถิ่น กระนั้นก็ตาม ยังคงรักษาและเคารพ
ในลักษณะประเพณีปฏิบัติส่วนตัวจากนิกายทางพุทธศาสนานั้นๆ 
ระบบคณะสงฆ์และวัดวาอารามจะมีการน�าไปสู่สถิติรวมเพ่ือการ
จัดการบริหาร 
 โดยเฉพาะกิจกรรมนานาชาติ พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม ไม่
เพียงแลกเปลี่ยนหนังสือ เอกสาร ข่าวสารข้อมูล รับผู้แทนองค์กร
ชาวพุทธนานาชาติ พิมพ์เผยแผ่ผลงานและนิตยสารทางพุทธศาสนา
ในต่างประเทศเท่านั้น ยังต้อนรับภายในประเทศ จากทั่วโลกที่เข้า
มาร่วมประชุม สัมมนานานาชาติ เป็นต้น การประชุมคองเกรสชาว
พุทธเอเชียเพื่อสันติภาพ ที่เมือง อูลันบาตอร์ ประเทศมองโกเลียปี 
ค.ศ.1982 การประชุมนานาชาติชาวพุทธเอเชียเพื่อสันติภาพ คร้ังที่ 
6 คร้ังที่ 7 และครั้งที่ 8 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม เดือน พฤศจิกายน 
1985 ในเวียงจันทน์ กุมภาพันธ์ 1992 การประชุมในมองโกเลีย เดือนกันยายน ค.ศ.
1991 และในกรุงโคลัมโบ ศรีลังกา พฤศจิกายน ค.ศ.1992 การประชุมชาวพุทธ 
เอเชียเพือสันติภาพท่ี เดลี อินเดีย พฤษภาคม ค.ศ.1984 เป็นต้น
 เรื่องการศึกษา พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) 
จนถึงปัจจุบัน เปิดสถาบันทางพุทธศาสนาวิชาการ 4 แห่ง  (มีพระภิกษุและภิกษุณี
จบแล้วท้ังส้ิน 3766 รูป มี 2106 รูปก�าลังศึกษา) ทั้ง 3 ภาคของเวียดนาม (ภาคเหนือ
ฮานอย ภาคกลางเว้ ภาคใต้นครโฮจีมินห์และเมืองกันเธอ (Can Tho) มีสถาบันวิจัย
ทางพุทธศาสนาเวียดนาม 1 แห่ง ตั้งอยู่ในนครโฮ จี มินห์ และสถาบันย่อยต้ังอยู่ที่
ฮานอย  วิทยาลัยพุทธศาสนาศึกษา (Colleges of Buddhist Studies) 7 แห่ง มี
พระภิกษุและภิกษุณี จ�านวนทั้งสิน 4,495 รูป จบการศึกษา และ 4,096 ก�าลังศึกษา 
นอกจากนี้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 30 แห่ง มีภิกษุและภิกษุณี 6,700 รูปจบ
การศึกษา ก�าลังศึกษา 4,096 รูปและอีก  มีโรงเรียนระดับปฐมศึกษา 26 แห่ง มีภิกษุ
และภิกษุณีจบการศึกษา 1,569 รูป และ มี2,159 ก�าลังศึกษา ทั่วทั้งประเทศ นอกจาก
นี้ มีพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ 294 รูปศึกษาต่างประเทศ เช่น อินเดีย ประเทศไทย 
เมียนมาร์ ศรีลังกา ญ่ีปุ่น จีน ไต้หวัน อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น มีพระ
ภิกษุและภิกษุณี 43 รูปจบระดับปริญญาเอก 52 รูปจบระดับปริญญาโท และ 199 
รูปก�าลังศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
 พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) นี้เป็นองค์กรศาสนา

พระทิช ตรี ตินห์ (Thich Tri  
Tinh) ด�ารงต�าแหน่ง  เป็น
ประธานสภาบริหารกว่า 20 ปี 
5 สมัยกว่า (ครึ่งหลังสมัยที่ 1 
และอีก 5 สมัยต่อมา)
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เฉพาะเน่ืองจากการผสมผสานกลมกลืนของเถรวาท 
มหายาน และคัดซี หลังจากรวมพุทธศาสนาเวียดนาม
เข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1981 9 สมาคม
พุทธศาสนารวมเป็นองค์กรพุทธหน่ึงเดียวภายใต้ค�าว่า 
"พุทธสังฆะเวียดนาม หรือ สมาคมชาวพุทธเวียดนาม 
(English name: Vietnamese Buddhist Sangha 
or Vietnamese Buddhist Association)" การ
รวมตัวกันนี้ก่อให้เกิด ความเป็นปึกแผ่นและการ 
กระท�า การเป็นผู้น�ารวมกันและองค์กร การเคารพ
และรักษาเอกลักษณ์การปฏิบัติของแต่ละนิกายทาง
พุทธศาสนา การคงอยู่ การรวมตัว และการท�างาน
ด้วยความเคารพและมีเอกภาพ รวมท้ังเชื่อมกับการ
อยู่รอดของชาติและประชาชนในหลากหลายแง่มุม 
กล่าวได้ว่า กิจกรรมของสมาคมชาวพุทธเวียดนาม
น้ีสรุปด้วยค�าพูดของท่าน ติช ตรี กวง Thich Tri 
Quang ด�ารงต�าแหน่งรองประธานบริหาร หัวหนา

กองงานพุทธนานาชาติของพุทธสังฆะเวียดนาม และหัวหน้าบริหาร HCMC กล่าวไว้
ว่า ผ่านมา 4 สมัย กว่า 20 ปี พระภิกษุและภิกษุณีเวียดนามและชาวพุทธบูรณาการ
ทุกกิจกรรมจากหลายมุมหลายด้าน ภายใต้การน�าของพุทธสังฆะเวียดนาม แน่นอน 
เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เรามักตระหนักว่า มีหลายหลากสีสันใน
กิจกรรมทางพุทธศาสนาด้วยจิตใจแห่งสามัคคีธรรมและการแบ่งปัน เป็นงานพุทธ
ศาสนา ยืนยันได้ว่า นี้เป็นความส�าคัญเร็จที่มีคุณค่าและหาได้ยากที่พุทธสังฆะเวียดนาม
และสมัยเรา จะสามารถท�าได้ เช่นกัน 
 เวียดนามมีประชากรราว 92% นับถือพุทธศาสนา และผลจากการส�ารวจของ
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�านักแม่ชี 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

การประชุมสูงสุดแห่งชาติของพุทธสงฆ์ครั้งที่ 8 ที่ 
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีตัวแทนชาวพุทธจาก
ทุกกลุ่มกว่า 1,200 คนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นที่ 
Quan Su pagoda ส�านักงานใหญ่ของพุทธสังฆะ 
เวียดนาม ( Vietnam Buddhist Sangha) โดย
มีข้อแก้ไขกฎบัตรของสมาคมพุทธสังฆะเวียดนาม 
และการเลือกสภาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
มีการร่างวัตถุประสงค์ 9 ข้อ เพื่อสร้างเอกภาพ
และคงไว้ค่านิยมทางพุทธศาสนาเวียดนามต่อไป
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ปริญญาตรีและปริญญาเอกทางพุทธศาสนาในต่างประเทศจ�านวน 
200 คน มีองค์กรการกุศล 1,076 องค์กร ประเทศเวียดนามรับ
เลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เน่ืองใน
วันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลของโลกปี พ.ศ.2551
 พม่ายุคประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนปี พ.ศ.2540 แม้จะมีการรวมตัว
ของอาเซียนมาสักระยะหนึ่ง แต่พม่าจะเผชิญกับความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง 
 ปี พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 การปฏิวัติระดับชาติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเริ่ม
วันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1988 จากวันท่ีน้ี (8-8-88) ท�าให้เหตุการณ์นี้มักเป็นที่รู ้จักในชื่อ 
"การก่อการปฏิวัติ 8888" ประเทศพม่าปกครองด้วยพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าใน
ฐานะรัฐที่มีพรรคการเมืองเดียวมาต้ังแต่ พ.ศ.2505 การปกครองเน้นชาตินิยมและ
รัฐเข้าควบคุมการวางแผนทุกประการ การลุกฮือครั้งน้ีเริ่มจากนักศึกษาในย่างกุ้งเมื่อ 
8 สิงหาคม พ.ศ.2531 การประท้วงของนักศึกษาแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมา
มีคนเรือนแสนท่ีเป็นพระภิกษุ เยาวชน นักศึกษา แม่บ้านและหมอ ออกมาประท้วง
ต่อต้านระบอบการปกครอง การประท้วงส้ินสุดลงในวันท่ี 18 กันยายน หลังจากเกิด
รัฐประหารที่นองเลือดของสภาฟื้นฟูกฎหมายและกฎระเบียบแห่งรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่
เปลี่ยนรูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า มีผู้เสียชีวิตนับพันคนจากปฏิบัติการ
ทางทหารระหว่างการก่อการปฏิวัติ ในขณะที่ในพม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 350 คน
พระสงฆ์ซ่ึงเป็นสถาบันที่รับความเคารพอย่างสูงจากชาวพม่า ประกาศ "ปฐมนิคห
กรรม" ไม่รับบิณฑบาตจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารพม่า ทหาร และครอบครัว 
และเรียกร้องให้ทางการพม่า ขอโทษองค์กรสงฆ์อย่างเป็นทางการภายในวันท่ี 17 
กันยายน แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ภิกษุสงฆ์จึงเริ่มเข้าร่วมการประท้วงด้วย ต้ังแต่
วันที่ 18 กันยายน เม่ือรวมผู้ประท้วงแล้วมากกว่า 1 แสนคน การประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลเผด็จการครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการประท้วงต่อต้านคร้ังใหญ่ท่ีสุดตั้งแต่การประท้วง
ปี พ.ศ.2531 ซ่ึงมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน ในการใช้ก�าลังทหารเข้าสลายการประท้วง 
(หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, 2549:6)
 ปี 2540 สภา SLORC แห่งพม่าเปล่ียนช่ือเป็น "สภาสันติภาพและการพัฒนา
แห่งรัฐ" (State Peace and Development Council :SPDC) โดยมีนายพลตาน
ฉ่วยเป็นประธานสภา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นนายกรัฐมนตรีปี 2546 นาย

นางอองซาน ซูจี
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พลขิ่นยุนต์รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีและประกาศเส้นทางสู่
ประชาธิปไตย 7 ข้อ (Roadmap to Democracy) แต่ถูกต่อต้าน
จากสภา SPDC ซึ่งประธานสภาคือนายพลตานฉ่วย ต่อมาปี 2547 
สภา SPDC แต่งตั้งนายพลโซวินขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
จนปี พ.ศ.2550 นายพลโซวินถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็ง สภา 
SPDC จึงแต่งต้ังนายพลเต็งเส่งขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
 ปี พ.ศ.2550 การประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าที่
น�าโดยคณะพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักศึกษาและประชาชน ซึ่งเริ่มต้น
ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2550 จากการไม่พอใจของประชาชน
ต่อการประกาศข้ึนราคาน�้ามันเชื้อเพลิงเกือบเท่าตัว และขึ้นราคา

ก๊าซหุงต้มถึง 5 เท่าอย่างฉับพลันโดยมิประกาศแจ้งบอกของรัฐบาล
ทหารพม่า การประท้วงเริ่มรุนแรงข้ึนเรื่อยมา จนถึงวันที่ 5 กันยายน มีการชุมนุม
ประท้วงท่ีวัดแห่งหนึ่งในเมืองพะโคกกุ ทางตอนกลางของประเทศ เจ้าหน้าที่เข้าสลาย
การชุมนุม และมีผู้บาดเจ็บจ�านวนมากรวมทั้งพระสงฆ์จ�านวน 3 รูป สื่อมวลชนบาง
แห่งเรียกเหตุการณ์ครั้งน้ีว่า การปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์ (Saffron Revolution) 
 ต่อมา สภา SPDC ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2551 และก�าหนดให้
มีการเลือกต้ังท่ัวไปปี พ.ศ.2553 แต่พรรคฝ่ายค้าน NLD ของนางอองซาน ซูจี ไม่
เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญท่ียังมีเน้ือหาไม่เป็นประชาธิปไตย ทางพรรคจึงประท้วงโดย
ไม่เข้าร่วมจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองและด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วย ขณะ
ที่นายพลเต็งเส่งลาออกจากราชการทหารแล้วต้ังพรรคการเมืองชื่อ "พรรคสหสามัคคี
และการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party : USDP)" เพ่ือส่ง
สมาชิกลงสมัครเลือกตั้งท่ัวไป และปีเดียวกัน มีการประกาศเปล่ียนช่ือประเทศเป็น 
"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 นายพลเต็งเส่งข้ึนด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานาธิบดี
คนแรกของประเทศพม่า และภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติ รัฐบาลนายพลเต็งเส่ง
จึงพยายามสร้างความปรองดองภายในชาติ โดยเชิญนางอองซาน ซูจี เข้าพบท�าให้
บรรยากาศของความร่วมมือเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยพรรค NLD จดทะเบียนต้ัง

นายพลตานฉ่วย ผู้สืบ

อ�านาจต่อจากนายพลเนวิน    
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พรรคการเมืองและส่งผู้สมัครลงชิงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ยังว่างอยู่ ผลปรากฏว่าพรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี และตัวนาง
เองได้รับเลือก 43 ท่ีน่ัง จาก 45 ท่ีน่ังท�าให้นางอองซาน ซูจี ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้น�าฝ่ายค้านในสภา 
 ปี พ.ศ.2558 พรรคเอ็นแอลดีของนางอองซาน ซูจีชนะ
การเลือกตั้งขึ้นมามีอ�านาจปกครองประเทศ จัดตั้งรัฐบาลเมียนมาร ์
ในระบบประชาธิปไตยท่ีเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของพม่า 
การเมืองการปกครองพม่ายุคร่วมสมัยเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนนี้ 
เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพม่าปี 2551 ปิดทาง "อองซาน ซูจี" 
ไม่ให้สามารถด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี การขาดคุณสมบัติไม่
สามารถเป็นรองประธานาธิบดี และประธานาธิบดีนั้นเนื่องจากสมรส
กับชาวต่างชาติ และมีบุตรเป็นชาวต่างชาติ แม้พรรคสันนิบาตแห่ง
ชาติเพื่อประชาธิปไตย/เอ็นแอลดี จะชนะการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อ 8 
พฤศจิกายน 2558 อย่างถล่มทลาย ขณะเดียวกันแม้พรรคเอ็นแอลดีจะมีที่นั่งใน
สภาเกินร้อยละ 66 หรือ 2 ใน 3 ของท้ัง 2 สภา แต่ก็ยังไม่พอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่ต้องใช้เสียงสนับสนุนเกินร้อยละ 75 หรือเกิน 3 ใน 4 ของสภาหรือต้องได้รับการ
สนับสนุนจากกองทัพท่ีมีท่ีน่ังอยู่ร้อยละ 25 ในสภา เหตุน้ี สภาพม่าโหวต 'ถิ่นจ่อ’ 
เป็นประธานาธิบดี และยังมีอดีตแม่ทัพยุคสลายชุมนุมปี 50 เป็นรองประธานาธิบดี 
ซึ่งมีพลเรือน 2 กองทัพ 1-ประชุมร่วม 2 สภาของพม่าเลือก ‘ถิ่นจ่อ’ คนในพรรค
เอ็นแอลดีเช้ือสายมอญ-พม่า เป็นประธานาธิบดี ขณะที่ มิตส่วย อดีตมุขมนตรีภาค
ย่างกุ้ง และผู้บัญชาการกองทัพภาคย่างกุ้ง ยุคสลายชุมนุมพระสงฆ์ปี 50 หรือการ
ปฏิวัติชายจีวรเป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 1 ขณะที่เฮนรี บันทียู สมาชิกสภาชนชาติ
จากรัฐชินเป็นว่าท่ีรองประธานาธิบดีคนที่ 2 ผลการลงมติ ถิ่นจ่อได้รับเลือก 360 เสียง 
หรือเกินคร่ึงหนึ่งของทั้งสองรัฐสภาที่มีเสียง 652 เสียง เป็นที่คาดหมายว่า ถิ่นจ่อ 
จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า โดยเป็นพลเรือนคนแรกที่เป็นประธานาธิบดี
พม่าในรอบ 54 ปี ถัดจากวินหม่อง ประธานาธิบดีพลเรือนเชื้อสายกะเหร่ียงที่ด�ารง
ต�าแหน่งระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2500 ถึงมีนาคม พ.ศ.2505 กระทั่งรัฐบาลเลือก
ตั้งของพม่าถูกท�ารัฐประหารโดยนายพลเนวิน เม่ือ 2 มีนาคม พ.ศ.2505 ขณะที่ผู ้ถูก
เสนอชื่ออีก 2 คน ได้แก่ มิตส่วย ได้คะแนน 213 คะแนน และเฮนรี บันทียู ได้ 79 
คะแนน จะได้เป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามล�าดับ

นายพลเต็งเส่ง ขึ้นด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานาธิบดี
คนแรกของประเทศพม่า วัน
ที่ 13 พฤศจิกายน 2553
"สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์" (The Republic 
of Union of Myanmar)
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 พุทธศาสนาในพม่า: แม้สถานการณ์บ้าน
เมืองจะล้มลุกคุกคลานไร้เสถียรภาพ มายาวนาน 
จากการปกครองของรัฐบาลทหาร ท�าให้พุทธศาสนา
ได้รับผลกระทบจากภาครัฐ แต่ภาคประชาชนน�า
โดยพระสงฆ์ก็ยังคงรักษาพุทธศาสนาอยู่คู ่กับแผ่น
ดินพม่า พระสงฆ์แสดงบทบาทความเป็นผู้น�ามา
ตั้งแต่ยุคอาณานิคม เรื่อยมา ยามใดที่ฝ่ายรัฐหรือ
บ้านเมืองมีปัญหา ประชาชนขาดที่พึ่งพิง หวังพึ่งรัฐ
ไม่ได้ พุทธศาสนาคือค�าตอบและช่วยให้ประชาชน
ผ่านพ้นเหตุเลวร้ายในบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้า 
ชาวพุทธพม่าจึงมีความผูกพันทางพุทธศาสนา
มากกว่ารัฐ แม้รัฐจะให้มีอ�านาจสิทธิ์ทางกฎหมาย

เหนือประชาชนแต่ก็เพียงด้านกฎหมาย แต่ส�าหรับด้านจิตใจ วิถีชีวิต ประชาชนชาว
พม่ารู้สึกอบอุ่นกับการพึ่งพาศาสนามากกว่า และปัจจุบันพม่าเริ่มเข้าสู่ความทันสมัย 
จึงประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ แต่พุทธศาสนาจะยัง
ปรับตัวอยู่ในสังคมพม่าอย่างกลมกลืน

ลักษณะเด่นของพุทธอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์
หลังการจัดระเบียบภายในของแต่ละประเทศยุคโลกาภิวัตน์เริ่มต้นแล้วเมื่อประเทศ
รัฐชาติใหม่มีความชัดเจนด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 
การพระศาสนาก็มีการผ่อนปรนมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CMLV ประกอบ
ด้วยประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม
 

กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อภูมิภาคและพุทธศาสนา
 หลักจากท่ีกระแสจากที่ต่างๆ ภายนอกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อภูมิภาคอาเซียน
ก่อนหน้านี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆ จนกระทั่งยุคการ
ร่วมประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ที่มีผลกระทบจากเข้ามาของอารยธรรมในยุค 
โลกาภิวัตน์นอกภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2530 เป็นต้นทั้งทางตรง
และทางอ้อมล้วนมาจากโลกาภิวัตน์ เช่น การสื่อสารไร้พรมแดน โดยเฉพาะการสื่อสาร
สมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยี/อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟนท่ีทันสมัย ก่อให้เกิดการปรับตัวของ

จากซ้ายไปขวา) ถิ่นจ่อ แกนน�าพรรคเอ็นแอลดี 
เชือสายมอญ-พม่า ว่าที่ประธานาธิบดีพม่าที่เป็น
พลเรือนคนแรกในรอบ 54 ปี มิตส่วย อดีตแม่ทัพ
ภาคย่างกุ้งยุคสลายการชุมนุมพระสงฆ์หรือ "ปฏิวัติ
ชายจีวร"ปี 2550 ว่าที่รองประธานาธิบดีพม่าคนที ่
1 และ เฮนรี บันทียู จากพรรคเอ็นแอลดี สมาชิก
สภาชนชาติจากรัฐชิน (ที่มาของภาพประกอบ: 
Myanmar Now และ Mizzima)
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องค์กรทุกระดับท้ังการศึกษาและการเผยแผ่/ส่ือสารท่ีเน้นความร่วมมือ 
และการประชุมระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และกระแสโลกาภิวัตน์ 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของพุทธศาสนาแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะ ด้านองค์กร มีองค์กรทางพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
ด้านการศึกษา มีการแลกเปลี่ยน การประชุม และด้านการสื่อสาร 
เผยแผ่ ใช้ภาษานานาชาติ และทั้งนี้ มีการด�าเนินการด้านมิติ
ทางสังคม ด้านการสังคมสังเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์มากยิ่งขึ้น  
กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดทางแง่บวกและแง่ลบทางพุทธศาสนา
และสังคมภาพรวมที่มีผลกระทบต่อพุทธศาสนาท�าให้เกิดการ
ปรับตัวจากแนวจารีตสู่ความทันสมัย ในแง่ขององค์กร ระบบการ
ศึกษา การสื่อสารเผยแผ่พุทธธรรม และการเพิ่มมิติด้านสังคมที่
ชัดเจนมากย่ิงขึ้นกลายเป็นอาเซียนที่มีความหลากหลายทางด้าน
พหุสังคม วัฒนธรรม พหุภาษาและพหุศาสนา ปรากฏภาพชัดเจน
มากย่ิงขึ้นก่อให้เกิดการไหลเวียนของชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ ผู้
ที่ไม่รับนับถือศาสนาแบบจารีต ผ่านการเคลื่อนย้ายคน แรงงาน  

นักท่องเที่ยว และนักศึกษาระหว่างกัน 

องค์กรทางพุทธศาสนาปรับตัวเป็นพุทธใหม่ภายใต้พุทธในอดีต

 องค์กรพุทธศาสนาปรับตัวในรูปแบบรวมกลุ่มและตาม

อ�านาจรัฐ ลักษณะการร่วมกลุ่มกันแม้จะมีมานานแต่เป็นลักษณะ
ผู้ปกครองมอบให้หรือก�ากับโดยรัฐ พุทธศาสนายุคนี้มีการรวมกลุ่ม
กันของสมาคม ชมรม มูลนิธิต่างๆ ลักษณะของพุทธศาสนามีความ
หลากหลายมากข้ึน ไม่ยึดติดท่ีจารีตประเพณีเท่านั้น การเลือกนับถือในพุทธศาสนา
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง ลักษณะของการ
เลือกอยู่ท่ีความพอใจ มีการรวมกลุ่ม จัดต้ังกลุ่ม แม้จะยังยึดติดกับประเพณีบ้างแต่
เป็นลักษณะของพุทธศาสนาร่วมสมัยที่เน้นเสรีภาพทางความคิดและความพึงพอใจ
เป็นเบื้องต้นเน้นในเวียดนามปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา พระติช ตริ ถู รวบรวมชาว
พุทธทุกนิกายและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จัดต้ัง ‘ชุมชนชาวพุทธแห่งเวียดนาม 
Vietnamese Buddhist Sangha’ เพื่อร่วมฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้งภายหลังการ
รวมชาติ ภายใต้ค�าขวัญว่า "ธรรมะ-ชาติ-สังคมนิยม" และร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนา

พระภัททันตะ กุมารภิวังสะ 
ประธานคณะกรรมการสงฆ์ 
มหานายกะของพม่า (Bhad-
danta Kumarabhivamsa 
Chairman of State Sangha 
Maha Nayaka Commit-
tee) คณะกรรมการประกอบ
ด้วย สมาชิก 47 มีประธาน 
1 รูป รองประธาน 6 รูป มี
เลขาธิการ 1 รูป มีเลขาร่วม 
6 รูป รวมสมาชิกอีก 33 รูป 
ทั้งหมดนี้ได้รับการแต่งต้ังจาก
กระทรวงการศาสนาของพม่า 
มีการด�ารงต�าแหน่งวาระ 5 ปี
ครั้ง กระทั่งปี พ.ศ.2538/ค.ศ.
1995 หลังจากนั้นมา รัฐบาล
ให้คณะกรรมการดังกล่าวด�ารง
ต�าแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
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เพื่อน�าความสงบและสันติมาสู่โลกรวมท้ังจัดต้ังองค์กรระดับชาติ 5 องค์กร และได้
มีการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาเวียดนาม ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี 
และสาวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ภายใต้การน�าของชุมชนชาวพุทธแห่งเวียดนามที่มี
ส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงของประเทศไปสู่ส่ิงใหม่ๆ 
ส่วนในลาวน้ัน มีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ มีโครงสร้างการจัดตั้งของพระสงฆ์
ตามธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาวปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004 มีองค์กรชื่อว่า "องค์การพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว" โดยพระมหาวิจิตสิงหาราชเป็นประธานซึ่งมีเครือข่ายการปกครอง
เป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับศูนย์กลางจนถึงระดับท้องถ่ินและบริหารงานด้วยธรรมนูญ
ปกครองสงฆ์ลาว การปกครองสงฆ์ลาวแบ่งออกเป็น 4 ขั้นคือ (ธรรมนูญปกครองสงฆ์
ลาว, 2547:5-6) 1) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นศูนย์กลาง 2) องค์การพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาวข้ันแขวง นครหลวง และเขตพวารสารสังคมลุ่มน�้าโขง 3) องค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวข้ันเมือง 4) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นวัด ในองค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละข้ันประกอบไปด้วยจ�านวนลดหลั่นกันไป เช่น องค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นศูนย์กลาง ประกอบด้วยประธาน รองประธาน หัวหน้าคณะ 
กรรมาธิการ หัวหน้าคณะห้องการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร
งานประจ�าศูนย์กลางองค์การ พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวประกอบด้วยประธาน 1 รูป รอง
ประธาน 5 รูป หัวหน้า คณะกรรมาธิการ 4 รูปหัวหน้าคณะห้องการ 1 รูป ส่วนคณะ
กรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารงานประจ�าศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ให้มีตามจ�านวนท่ีเหมาะสมซึ่งการบริหารงานขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ 
มี 4 กรรมาธิการหลัก คือ 1) กรรมาธิการปกครองสงฆ์ 2) กรรมาธิการศึกษาสงฆ์  
3) กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน 4) กรรมาธิการสาธารณูปการ 
 ขณะท่ีในประเทศกัมพูชา ตามพระราชกฤษฎีกาเลข 88 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
ปี พ.ศ.2549/ค.ศ.2006 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงกิจการศาสนา
และวัฒนธรรม (Ministry of Cult and Religion) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข 14 ลงวัน
ท่ี 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�าปี นอกจากสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะ และสังฆมนตรีทั่วประเทศเข้ามา
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ประชุมแล้ว คณะรัฐบาลคนส�าคัญ ข้าราชการประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี บางปี พระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา 
สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพร้อมด้วยข้าราชการประจ�า
พระราชวังเสด็จเข้ามาร่วมรับฟังการรายงานประจ�าปีของรัฐมนตรี
กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการแก้ปัญหาศาสนา
และการพัฒนากิจการงานของพุทธศาสนา การเข้าร่วมแต่ละครั้ง 
สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน 
เซน แสดงความคิดเห็นและกล่าวช่ืนชมทั้งสังฆมนตรี กระทรวง
กิจการศาสนาและวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อการพัฒนาการของงาน
กิจการว่าด้วยพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ครั้งที่ 18 วันที่ 29-31 
เดือนธันวาคมปี พ.ศ.2552/ค.ศ.2009 สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิ
ศาล เจีย ซีม ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาและเป็นตัวแทนของสมเด็จ
พระบรมนาถนโรดมสีหมุนีเข้ามารวมรับฟังจากการสมัชชาสงฆ ์
พร้อมทั้งตรัสร�าลึกถึงบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ส่วน
รัฐบาล ได้แก่ ท่านผู้หญิง แมน สมอ้อน เป็นรัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี และเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นตัวแทน
ของสมเด็จนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมรับฟังและกล่าวชื่นชมในวันปิด
สมัชชาครั้งท่ี 18 ท้ังคณะสงฆ์และคณะรัฐบาลทุกระดับชั้นพร้อม
ทั้งพระราชส�านัก ที่ส�าคัญคือสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
ซ่ึงเป็นพระมหากษัตริย์ปัจจุบันให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาพุทธ
ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงท�าให้พุทธ
ศาสนาและการศึกษาสงฆ์มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 จากสงฆ์องค์กรภายใต้รัฐสู่การเกิดขบวนการพุทธใหม่ 
ขบวนการพุทธใหม่ (New Buddhist Movements) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ชาวพุทธที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่และปรับตัวตาม
เงื่อนไขนั้นๆ การขับเคลื่อนนี้ส่งผลเป็นปรากฏการณ์จนก่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่มใหม่ที่แปลกแยก
จากคณะพุทธ/สงฆ์กระแสหลัก เช่น ส�านักสันติอโศก มีการให้ค�า
อธิบายและตีความต่างจากจารีตเดิมเพื่อสนองความพึ่งพอใจของ
กลุ่ม วัดพระธรรมกายมีรูปแบบที่อิงอยู่กับพุทธแต่เน้นกลุ่มคนชั้นกลาง แม้แต่ส�านัก

ปลายคริสต ์ศตวรรษที่  20  
ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ ตือ 
(Thich Thanh Tu) ได้ฟื้นฟูและ
สถาปนานิกายเซนเวียดนามข้ึนใหม่ 
แนะน�าวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
ที่สังเคราะห์ประสบการณ์ของ
ปรมาจารย์ทั้ง 3 รูป (จักรพรรด ิ
ตรัน นัห์น ต๋อง:1258-1308); 
ปรมาจารย์ฟับ ลัว และปรมา
จารย์เMหงียนกวง: 1254-1334) 
แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเน้นนิกายใด
เป็นการเฉพาะราวปีทศวรรษที่ 
1970 ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ 
ทิต (Thich Thanh Tit) สร้าง
วัดเซน 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  
เป็นวัดศูนย์ศึกษาเซนในเวียดนาม
ภายใต้ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ ตู 
(Thich Thanh Tu) ปรมาจารย์
มีชื่อเสียงหลายทศวรรษ การสอน
ของท่านได้รับการปฏิบัติตามจาก
ชาวพุทธเวียดนามท่ัวโลก
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ทรงต่างๆ เป็นต้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ตอบรับกับความเปล่ียนแปลงในภาพรวม
ของสังคม ไม่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐเป็นทางการ เกิดการโต้แย้ง ย้อนแย้งจาก
ระบบโครงสร้างการปกครอง และฐานความรู้จากคัมภีร์เกิดขึ้น ขบวนการพุทธใหม่
ในแต่ละประเทศในดินแดนอาเซียนมีการร่วมมือระหว่างกัน ขบวนการพุทธใหม่ดัง
กล่าวประกอบด้วย กลุ่มพุทธสื่อสารใหม่/ตีความใหม่ เช่น ธรรมกาย สันติอโศก สาย
พุทธทาส กลุ่มพุทธเพศวีถี มีการเคลื่อนไหวการบวชภิกษุณีในไทย และการเรียกร้อง
สิทธิ์ของกลุ่มเพศท่ีสาม กลุ่มพุทธกรรมฐาน มีการเคลื่อนไหวการปฏิบัติกรรมฐานอัน
มาจากครูบาจารย์ต้นธาตุต้นธรรม (root masters) ในแต่ละสาย และมีกลุ่มฆราวาส
ท่ีเน้นการปฏิบัติธรรมโดยไม่อาศัยพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง ตั้งตนเป็นอาจารย์มาก
ข้ึน และกลุ่มอื่นๆ กลุ่มพุทธเพ่ือสังคม/สังคมสงเคราะห์ เน้นการท�างานเพื่อสังคม 
การประยุกต์หลักธรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือบริบททางสังคมและการเมืองการ
ปกครอง กลุ่มพุทธทุนนิยมหรือการตลาดมีการน�าสินค้าผลิตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา
อันอาศัยความเชื่อมาเป็นการตลาดหรือเป็นจุดในเรื่องของผลก�าไร มีการสร้างส่ิง
ก่อสร้างขนาดใหญ่สุด เช่น พุทธรูปขนาดใหญ่ พระเกจิอาจารย์ขนาดใหญ่จนถึงเล็ก
สุด พระเครื่องเหรียญ วัตถุมงคลต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุทางศาสนามาจัดจ�าหน่ายหรือมา
ใช้เพื่อการหวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อันมีพื้นฐานมาจากทุนนิยมหวังผลก�าไร กลุ่ม
พุทธอิงไสย แม้กลุ่มนี้จะมีมานานแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมของคนจ�านวนหนึ่งที่เน้น
การเข้าทรงหรือการเน้นอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์จนบางครั้งท�าให้สูญเสียความเป็นพุทธไป
อันเนื่องมาจากการเน้นที่อิทธิฤทธ์ิมากกว่าสารธรรม แต่ยังอาศัยสัญลักษณ์ทางพุทธ

ไว้อยู่ นอกจากนี้ พุทธใหม่ยังเก่ียวข้องกับระบบการเมืองการปกครองของรัฐ เช่นกัน

 รัฐกับพุทธศาสนาปัญหาที่ยังต้องหาทางออก ยุคนี้แม้พุทธศาสนาจะได้รับ
การสนใจจากภาครัฐมากข้ึนกว่าครั้งก่อนแต่สลับกันเจริญขึ้นและเส่ือมลงเช่นเคย มี
ลักษณะเป็นไปตามเหตุบ้านการณ์เมือง เมื่อการเมืองมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น พระศาสนาก็ได้รับการผ่อนคลายโดยเฉพาะในประเทศที่ไร้เสถียรภาพด้าน
การเมืองมาก่อน ยุคก่อนหน้านี้ที่ต้องประสบภัยสงครามกลางเมืองจากภายในและ
จากภายนอก การส้ินสุดของสงครามเย็นที่ด�าเนินมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจวบ
เหมาะกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการพังทลายของก�าแพงเบอร์ลินที่
ขวางกั้นระหว่างเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกน�าไปสู่การผ่อนคลายความ
ตึงเครียดในประเทศลุ่มแม่น�าโขงและกลุ่มประเทศอินโดจีน และหลังจากนั้นไม่นาน 
ประเทศกัมพูชาสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของเขมรแต่ละฝ่าย เมื่อสถานการณ์ทางการ
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เมืองคล่ีคลาย พุทธศาสนาก็ได้รับการยอมรับจาก
ภาครัฐมากยิ่งข้ึนในการก�าหนดนโยบายและท่าที
ที่มีต่อศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา ในประเทศ
ที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม เช่น ลาว และ
เวียดนาม รวมทั้งระบบทหารอย่างพม่าผ่อนคลาย
แม้จะมีการดูท่าที เขร่งบ้างตามเหตุการณ์ แต่รัฐ
เปิดกว้างเน้นให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น รัฐมีนโย
บายฟื้นฟูสมบัติชาติทางศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
ที่ได้รับผล กระทบจากภัยสงคราม การให้ความ
สนใจต่อศาสนบุคคลโดยเฉพาะพระสงฆ์ เน้นเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีต้องเก่ียวข้องกับรัฐท้ังทางตรงและอ้อม 
ท�าให้รัฐไม่สามารถแยกขาดจากพุทธศาสนาเด็ด
ขาด แม้จะมีกระแสเรียกร้องจากนักวิชาการให้มี
การแยกรัฐออกจากศาสนา และแยกจากศาสนา
ออกจากรัฐ เหมือนประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นรัฐแบบรัฐฆราวาสวิสัย (secular state) 
ก็ตาม

  พุทธศาสนาภาคประชาชนคือเจ้าของท่ีแท้จริง แม้พุทธศาสนาจะได้รับ
ผลกระทบก่อนหน้านี้จากภาครัฐ หรือการเมืองที่ไร้เสถียรภาพ แต่ส�าหรับประชาชน 
พุทธศาสนาคือท่ีพ่ึงท่ีระลึกอันประเสริฐเป็นสิ่งเสริมแรงยามภาครัฐไม่สามารถให้ท่ีพึ่ง
ได้ แม้จะมีระบบการเมือง ลัทธิอุดมการณ์ผ่านเข้ามาในภูมิภาค ทั้งจากลัทธิการล่า
อาณานิคมตะวันตก ท้ังจากภัยสงครามเย็น และอุดมการณ์การเมืองจากขั้วโลกเสรี
กับขั้วโลกสังคมนิยมก็ตาม น�าไปสู่การไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายใน ประจวบ
กับมีความขัดแย้งของกลุ่มอ�านาจต่างๆ ที่ผัดเปล่ียนเวียนแวะเข้ามาครอบครองเป็น
ใหญ่ และน�าประโยชน์ชาติไปเป็นประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง แต่พุทธศาสนายัง
คงอยู่พร้อมเคียงคู่กับประชาชน แม้จะมีแนวคิดสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายตามกระแส
แห่งอุดมการณ์และแนวคิดทฤษฏีสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาประชาชนยังคงยึดม่ันในจารีต 
บุญ-ประเพณี-พิธีกรรม และมีการน�าหลักการทางศาสนามาปรับใช้กับวิถีสมัยใหม่
จึงท�าให้เกิดชาวพุทธ 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มที่ยังยึดม่ันต่อระเบียบประเพณี-บุญ-
พิธีกรรมยังเกาะเกี่ยวกับส่ิงเหล่านี้ 2) กลุ่มที่น�าหลักธรรมและแนวคิดตะวันตกมาใช้

ซ้าย สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์    
มหานิกาย ส่วน ขวา สมเด็จพระมหาสังฆราช บัวคล่ี 
ธรรมยุติกนิกายที่ฟื้นขึ้นใหม่ในกัมพูชา สมเด็จพระ
สังฆราชของกัมพูชาเสด็จมาร่วมประชุมวิสาขบูชา
โลกที่ประเทศไทยพร้อมกันถึง 2 พระองค์ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2554 ทั้ง 2 พระองค์ให้ความส�าคัญ
กับเวทีพุทธนานาชาติจะร่วมทุกครั้ง
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ในการประยุกต์เข้ากับบริบทสมัยใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตแต่ทั้ง 2 กลุ่มยังอ้างตนเป็นชาวพุทธ
ด้วยวิธีการให้ค�าอธิบายที่แตกต่างกันจนน�าไปสู่
ความขัดแย้งทางความคิดเห็นและความประพฤติ
ท่ีแตกต่างกันระหว่างพุทธจารีตนิยม แต่ในสังคม
แห่งความหลากหลาย ชาวพุทธอาเซียนก็ยังมีพ้ืน
ฐานแห่งความเมตตา กรุณา และเคารพซึ่งกันและ
กัน ใช้ชีวิตอยู่รวมกันบนพ้ืนฐานของสาราณียธรรม
โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นเคร่ืองน�าทางผ่านทางวิถี

ปฏิบัติของหมู่ประชาชนด้วยกันท�าให้ประชาชนมีความเคารพและเปิดกว้างทางศาสนา
ในยุคไร้พรมแดนแห่งรัฐชาติ

ระบบการศึกษารองรับการท้าท้ายจากโลกาภิวัตน์และคนรุ่นใหม่

 พุทธศาสนาศึกษาท้าทายกระแสวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์: พุทธศาสนากับ
ศาสตร์สมัยใหม่เน้นการประยุกต์ใช้หลักธรรมท่ีทันสมัยกับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ มีการศึกษาในหลายๆ ด้าน ท�าให้
พุทธศาสนาในรูปแบบองค์กร หรือโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อตอบ
รับกับความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ตกกระแส พุทธศาสนายังรับความท้าทาย
จากคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีคิดใหม่ การศึกษาใหม่จากระบบการศึกษาแบบตะวันตกและการ
สื่อสารไร้พรมแดนท�าให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารมีเพ่ิมมากขึ้นและหล่อหล่อม
วิถีคิดของคนรุ่นใหม่ กระบวนทัศน์ในการคิดจึงมาจากฐานคิดความทันสมัยและการ
พัฒนาเชิงโครงสร้างด้านวัตถุอาศัยเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และสิ่งเสพ
มีผลกระทบต่อรูปแบบพุทธศาสนาแนวจารีตเดิมที่ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดหรือ

กลับเข้าไปหาหลักการเดิมของพุทธศาสนาในคัมภีร์ตัวบท นอกจากนี้ การศึกษาทาง

พุทธศาสนาท้าทายความคิดจากคนรุ่นใหม่ ลักษณะพุทธศาสนาแบบจารีตเดิมก�าลัง
ถูกท้าทายโดยคนรุ่นใหม่ ท้ังนี้ มีการตั้งค�าถามจากคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตและวิธีคิด
สมัยใหม่บนพื้นฐานของความทันสมัยทางเทคโนโลยีรวดเร็วและวิทยาศาสตร์ มีองค์
ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แม้พุทธศาสนาอาจไม่ร่วมสร้างปัญหาแต่ก็ต้องร่วมกัน
แก้ปัญหาของสังคม มีการตั้งค�าถามถึงแนวจารีตไม่เคยปฏิบัติหรือรับมาก่อน ทั้งใน
หลากหลายมิติ ท้ังน้ี คนรุ่นใหม่มีความกระหายใคร่ท่ีจะรู้ต้องการหาค�าตอบ ความ

การประชุมสภาคองเกรสครั้งที่ 6 ของตัวแทนชาว
พุทธแห่งชาติเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ปี ค.ศ.
2007–2012
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ท้าทายความคิดของคนรุ่นใหม่ บางครั้งก็คลี่คลาย บางครั้งยังคงรอการให้ค�าอธิบาย
จากมุมมองด้านพุทธศาสนาอยู่

  

การส่ือสารไร้พรมแดนรองรับความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
 ยุคโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีลักษณะไร้พรมแดน เป็นไปอย่างเร็วเร็ว 
อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ทั้งด้านการศึกษาทางพุทธศาสนา 
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การพบปะติดต่อ การพูดคุย การประชุม และการเดินทาง การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พุทธศาสนาในบริบทของพระสงฆ์ถือว่าได้รับผลกระทบ
ทั้งแง่บวกและแง่ลบ โดยเฉพาะการกระจายข่าวที่เป็นภาพลบด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดการตั้งค�าถามมากมายในสังคมท่ีเน้นพุทธเชิงจารีตท่ีมุ่งท�าบุญ พิธีกรรม 
ประเพณีเป็นหลัก ทั้งนี้ พุทธศาสนาในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศเถรวาทมักให ้
ความส�าคัญกับพระสงฆ์เป็นเสาหลัก เมื่อข่าวแง่ลบกับพระภิกษุบางรูป เช่น บางรูป
ดื่มสุรา เรื่องอ้ือฉาวด้านการเงิน และสีกา ก่อให้เกิดการน�าเสนอข่าวผ่านการกระจ่าย 
ข่าวท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง ส่งผลกระทบต่อศรัทธาและการตัดสินใจของประชาชนท่ียัง
ไม่ทราบข้อเท็จจริงและความอึดอาดในการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาให้เกิดประโยชน์ของคณะสงฆ์และชาวพุทธที่เป็นไปอย่างล่าช้า ส่วนแง่บวกนั้น 
การเผยแผ่และการศึกษาทางพุทธศาสนาอาศัยเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยุ โทรทัศน์ 
สมาร์ทโฟน และอินเตอร์เน็ต เผยแผ่ กระจายค�าสอนทางพุทธศาสนาในฐานะเป็น
เครื่องมือของการสื่อสาร นับเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่ต้องการรับข่าวสารและฟัง 
ธรรมะ หรือการกระจ่ายข่าวเพ่ือน�าเสนอมุมบวก จนน�าไปสู่การมีกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาออนไลน์ เช่น การมีบทสวดมนต์ออนไลน์ฟังธรรมะ สนทนาธรรมออนไลน์ 
หรือแม้แต่การปฏิบัติธรรม การประชุมผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนส์ จนน�าไปสู่การรวม
กลุ่มก่อเกิดเป็นขบวนการพุทธใหม่ โดยอาศัยการร่วมกลุ่มผ่านช่องทางการสื่อสาร
สมัยใหม่ เพื่อง่ายและเอ้ือต่อการท�าประโยชน์ให้สังคม ยุคนี้ เน้นความรวดเร็วและ
ความสะดวกสบายในแง่การกระจายข่าวและน�าเสนอข้อมูลข่าวสารทางพุทธศาสนา 
แต่ในดีมีเสีย และในเสียมีดี ท�าให้มองเห็นการน�าเทคโนโลยีเพื่อมารับใช้ทางพุทธ
ศาสนาเป็นพุทธศาสนาแบบสารสนเทศ (informed Buddhism) 

พุทธศาสนา/สงฆ์เพื่อสังคมมากขึ้น
 การท�างานเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่นี้เริ่มเป็นที่รู ้จักของอาเซียนตั้งแต่สมัย
อาณานิคมท่ีได้รับอิทธิพลจากกระแสตะวันตก (อัสดงคตาภิวัฒน์) ในประเทศไทย การ
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เริ่มถกเถียงของยุวสงฆ์คนรุ่นใหม่มีมาสักระยะหนึ่ง กระแสพุทธเพื่อสังคมได้ก่อตั้งเป็นรูป
ธรรมก่อนจะหยุดไประหว่างการต่อสู้กันของสังคมนิยมและเสรีนิยม เริ่มมีขบวนการพุทธ
เพ่ือสังคมมากขึ้น กลุ่มท่ีจัดตั้งเป็นรูปธรรม ช่ือว่า กลุ่มเสขียธรรม มีเป้าหมายประยุกต์
ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอ่ืนๆ ตลอดจนผู้รักสันติภาพ และไม่
เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง เพื่อความสมานฉันท์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้
ออกจากวิกฤตการณ์แห่งทุนนิยม–บริโภคนิยม โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการวิจัย และการแสวงหาองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้อง 2)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม และพิธีกรรม กับ 
ชีวิต และสังคม ตลอดจนธรรมชาติอย่างสมสมัย 3)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่ม และ
เครือข่ายนักบวชชายหญิง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท 4)เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ท�าความเข้าใจ และประสานความร่วมมือระหว่างศาสนา 5) 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสงฆ์ 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�างานช่วยเหลือสังคม และยังถือเป็นโอกาสได้เจริญจิตตภาวนา
ร่วมกัน และเห็นพ้องกันว่า พระสงฆ์ที่ท�างานเพื่อสังคมควรรวมตัวเป็น "เครือข่าย" 
เพ่ือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ท�าให้งานประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมมี
ความย่ังยืน และสามารถเป็นร่มเงาให้กับสังคมต่อไป จึงได้พร้อมใจกันก่อต้ังกลุ่มนี้ขึ้น
ด้วยจุดมุ่งหมายส�าคัญ คือ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมให้เกื้อหนุนต่อการ
พัฒนาตนเอง สังคม และธรรมชาติ ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายอย่างเป็นรูปธรรม
และสมสมัย นอกจากจะเกื้อกูลระหว่างนักบวชชาย–หญิงแล้ว ยังขยายผลไปสู่สังคม
วงกว้างด้วย ต่อมา "กลุ่มเสขิยธรรม" ได้เปิดรับสมาชิกทั้งที่เป็นพระสงฆ์ สามเณร แม่
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ชี และอุบาสกอุบาสิกา นอกจากสิกขาบทในพระวินัย
แล้ว กลุ่มเสขิยธรรมยังมีข้อวัตรท่ีถือปฏิบัติร่วมกัน ได้แก ่
การหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตที่สมคล้อยไปกับวิถีทุนนิยม–บริโภค
นิยม งดเว้นอาหารขยะ การเสพ–บริโภค หรือข้องเกี่ยว
กับ บุหร่ี เครื่องดื่มชูก�าลัง (ผสมคาเฟอีน) น�้าอัดลม และ 
ลด–ละ–เลิก การใช้ภาชนะพลาสติก–โฟม ตลอดจนการ
ใช้สินค้าฟุ่มเฟือย อันไม่เหมาะกับการเจริญสันตุฏฐีธรรม 
และสมณสารูป เป็นต้น กลุ่มดังกล่าวยังด�าเนินการเป็นไป
ในลักษณะเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์กระแสหลัก
โดยตรง
 ขณะเดียวกัน ในกัมพูชา การเคลื่อนไหวของ
สมเด็จพระมหาโฆษนนท์เป็นต้นแบบที่ดีส�าหรับพระสงฆ์รุ่น
หลังให้มีความกล้าหาญมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมาก
ขึ้น ในการเปิดสมัชชาชาติว่าด้วยพุทธศาสนากับพัฒนา
สังคมเขมร "National Seminar on Buddhism and 
the Development of Khmer Society" วันที่ 21–23 
พฤศจิกายน ค.ศ.1994 ณ พนมเปญ สมเด็จพระมหาโฆษ
นนท์กับสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีเทพ วงศ์ และสมเด็จพระสุคันธาธิบดีบัวครี พร้อม
ทั้งสงฆ์ระดับผู้น�าทั่วประเทศ ส่วนฝ่ายฆราวาสมีสมเด็จพระบรมมุนีนาถนโรดมสีหนุกับ
ข้าราชการประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยสมาคมพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม ประเด็นหลักของการประชุมสมัชชาว่าด้วย
เร่ือง "พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมเขมร" คณะผู้เข้าสมัชชาให้ความส�าคัญด้านการ
ฟื้นฟูศีลธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือคนยากจนพุทธศาสนาส�าหรับวัน
พรุ่งนี้ในกัมพูชา พุทธศาสนากับการฟื้นฟูสันติภาพในกัมพูชาพุทธศาสนากับสิทธิมนุษย
ชนและประชาธิปไตยจนได้รับความช่ืนชมจากสมเด็จพระนโรดมสีหนุว่าเป็นหนทาง
เดียวกันกับนโยบาย สังคมนิยมพุทธศาสนา ดังในพระราชสาส์นว่า "...พุทธศาสนากับ
พระสงฆ์ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่พระสงฆ์ยังมีส่วน
รวมในด้านยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พุทธศาสนาน�ามาซ่ึงศีลธรรม
และอภิสมาจารแก่สังคมกัมพูชาเรา พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือคนยากจน การพัฒนาชนบท
ด้านอบรมและศีลธรรม..." โดยเฉพาะ 10 ปีที่ผ่านมา พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม

การประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า
โดยคณะพระภิกษุสงฆ์ เริ่ม 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 จากการไม่พอใจของประชาชน
ต่อการประกาศข้ึนราคาน�้ามันเช้ือเพลิง
เกือบเท่าตัว และขึ้นราคาก๊าซหุงต้มถึง 
5 เท่าอย่างฉับพลันโดยมิได้ประกาศแจ้ง
บอกของรัฐบาลทหารพม่า จนถึงวันที่ 
5 กันยายน 2550 มีการชุมนุมประท้วง
ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองพะโคกกุทางตอน
กลางของประเทศ เจ้าหน้าที่เข้าสลายการ
ชุมนุม และมีผู ้บาดเจ็บจ�านวนมาก รวม
ทั้งพระสงฆ์จ�านวน 3 รูป สื่อมวลชนบาง
แห่งเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า  ห การปฏิวัติ
ผ้ากาสาวพัสตร์ (Saffron Revolution)
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เดิมก่อต้ังอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดฤทธิแสนชายแดนไทย
กัมพูชาเคยใช้ยุทธศาสตร์พุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม "เข้าไปหา เข้าให้ถึง" และจัดประชุมสมัชชา
พุทธศาสนา 
 จากบทความในหนังสือประกอบการสัมมนา
เรื่องพุทธศาสนากับอนาคตกัมพูชา (Buddhism 
and the Future of Cambodia) ให้ความส�าคัญ
พุทธศาสนากับวัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
น�าไปสู่การรวมกลุ่มเกิดกลุ่มขบวนการพุทธใหม่

ในกัมพูชาท่ีเรียกว่า พุทธศาสนา/พระสงฆ์เพื่อสังคม พระสงฆ์หันมาท�างานด้านการ
พัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น พระสงฆ์กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์กับศีลธรรม
จริยธรรม พระสงฆ์กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม พระสงฆ์กับโรคเอดส์ พระสงฆ์กับ
การพัฒนาชนบทในโครงการ SEILA Project พระสงฆ์กับการต่อต้านยาเสพติด พุทธ
ศาสนากับการการปรองดองของสังคม (Buddhism and Social Reconciliation) 
ซึ่งเป็นโครงการของนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม และ
สถาบันพุทธศาสนาท�าหน้าที่ในด้านนี้โดยอยู่บนพื้นฐานหลักศีลธรรม (ศีล 5) โครงการ
นี้ถ่ายทอดสุดตามโทรทัศน์ช่อง CTN (Cambodian Television Network) ประจ�าทุก 
ๆ วันพระ โดยมีคณาจารย์ พระนิสิตประจ�าพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พุทธิกมหา
วิทยาลัยพระสีหมุนีราชา และข้าราชการประจ�ากระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม 
พร้อมท้ังนิสิต นักศึกษา พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการนี้สร้างความรู้และความ
เข้าใจแก่พุทธศาสนิกชนท่ัวประเทศเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมและ
พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนในกัมพูชา

ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างประเทศในอาเซียน 

 ยุคนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมนานาชาติในอาเซียน และ
ทั่วโลก มีการจัดประชุมวิชาการทางพุทธศาสนานานาชาติในระดับภูมิภาคอาเซียน 
เป็นเวทีแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งมีชาวพุทธทั่ว
โลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีตัวแทนจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการใน
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทย มหาจุฬาจัดท�าหลักฐานเพื่อ

วิสาขบูชา ปี ค.ศ.2014 มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิสาขา
บูชานานาชาติ วันแห่งสหประชาชนวิสาขบูชา ใน
ประเทศเวียดนาม
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รองรับการขยายตัวทางการศึกษาของอาเซียน โดยมีนักศึกษาท้ังบรรพชิตและฆราวาส
เข้ามาศึกษาในสถาบันมหาจุฬาฯ เป็นจ�านวนมากขึ้น มหาจุฬาฯ มีนักศึกษาจากต่าง
ชาติโดยเฉพาะชาติในอาเซียนเป็นอันดับสองของประเทศ นอกจากน้ี ยังมีสถาบัน
สมทบในภูมิภาคอาเซียนและท่ีอ่ืนๆ เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีการวิจัยระดับประชาชนมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายการท�างานของพุทธ
ศาสนากับสังคม การศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่ และด้านสังคมสังเคราะห์หรือ
พุทธศาสนาเพื่อสังคม มีการเรียนรู้ระหว่างชาวพุทธในภูมิภาคอาเซียนระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธ์ุและประเทศต่างๆ มีการท�าพิธีกรรมร่วมกันเช่นมีกฐินพระราชทานในกลุ่ม
ประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาเถรวาท มีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา มีพระสงฆ์และ
ชาวพุทธเข้าไปศึกษาร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย มีการบวชสามเณรอาเซียนทั้งนี ้
ก็เพ่ือปรับให้เข้ากับบริบทความเปล่ียนแปลงของยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์
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ในการรวมเป็นประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม
วัฒนธรรม พุทธศาสนาในบริบทอาเซียนแสดงจุดยืนและมีส่วนต่อการขับเคล่ือนอาเซียน
เป็นไปในทิศทางท่ีแตกต่างไปจากอดีตหลากหลายมิติ แม้ในอดีตประสบการณ์ที่เคย
ผ่านมาพิสูจน์พุทธศาสนามาหลายยุคสมัย ทั้งยุคโบราณ รัฐจารีต อาณานิคม และรัฐ
เอกราช กระทั่งก�าเนิดอาเซียน (5 ประเทศ) และยุคประชาคมอาเซียน (10 ประเทศ) 
หลากหลายสิ่งที่ท้าทายต่อวิธีคิดของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าว่าพุทธศาสนาจะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงเช่นไร พุทธศาสนาเชิงสังคมวัฒนธรรม (contextual Buddhism) ที่
ประกอบด้วย ศาสนาบุคคล ศาสนธรรม ศาสนาพิธีกรรมประเพณี องค์กรทางพุทธ
ศาสนาจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยแห่งความท้าทายจากโลกาภิวัตน์อันเป็น
ปัจจัยภายนอกท่ีเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย 

แม้พุทธศาสนามีค�าสอนเร่ือง "การเปล่ียนแปลง" (ไตรลักษณ์) (ส�.สฬ. (ไทย) 
18/1/1-2) 1 ใน 3 สามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นลักษณะ
ความรู้เชิงดิ่งหรือแนวตั้งท่ีเท่าทัน ประกอบด้วย ไม่เที่ยง ไม่คงท่ี ไม่ยั่งยืน เกิดขึ้น
แล้ว เสื่อมสลายไป เป็นธรรมดา (อนิจจัง) ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิม (ทุกขัง) 
ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการ (อนัตตา) สอดรับกับแนวคิดที่ว่า 
([ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :http://www,ryt9,com/s/tpd/899164, (20 มิถุนายน 
2553) "ธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพส่ิงล้วนเชื่อมโยงอย่างเคลื่อนไหว (Dynamic 
Inter-connectedness) เป็นปัจจัยต่อกันและกัน ดังนั้นแนวคิด "การเปลี่ยนแปลง" 
ที่เกิดขึ้นซึ่งสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายซับซ้อนของบริบทใน

บทที่ 12 พุทธอำเซียนยุคศตวรรษที่ 21
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ประชาคมอาเซียนและท่ัวโลก ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ท้ังมีความพยายามของกลุ่มความเชื่อทางศาสนาที่ให้มีการ "ปรับ" เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการสร้าง "พัฒนาการทางศาสนา" 
ใหม่ รองรับอนาคต ดังกรณี การปฏิรูปพุทธศาสนาเข้าสู่ความเป็นเหตุเป็นผลตามแนว
วิทยาศาสตร์ยุคสมัยหน่ึง และสมัยแห่งความหลากหลาย การไหล่บ่าเข้ามาของพหุ
ศาสนา พหุสังคม-วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ เช่น ในประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลง
ปฏิรูปพุทธศาสนาผ่านคณะสงฆ์ครั้งใหญ่ สมัยวชิรญาณภิกขุ (พ.ศ.2367-2394) และ
รัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411) (ดร.วินัย พงษ์ศรีเพียร, 2549:275-280) การก�าเนิด
กฎหมาย ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) จนมีผลให้เกิดมหาเถรสมาคมองค์กรปกครองคณะ
สงฆ์ภายหลัง ต่อมา มีสวนโมกข์ สันติอโศกและธรรมกาย ในอาเซียนท่ีผจญกับการ
เปลี่ยนแปลงรวมท้ังขบวนการที่ปรากฏอยู่ ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงความหลาก
หลาย (pluralism) ของพหุสังคมวัฒนธรรม พหุศาสนา ไม่ใช่เพียงแค่พระพุทธศาสนา
ในอาเซียนเท่านั้น แต่การปรับตัวขององค์กรทุกภาคส่วนมีทุกมุมโลก โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนามหายานก็มีการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความทันสมัย และพุทธศาสนาในอาเซียน
เองก็คงหลีกเล่ียงไม่ได้ ทุกคร้ังที่มีกระแสความคิดหรือกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่าง
โลกาภิวัตน์ไหลบ่าเข้ามาในสังคม ไม่เว้นแม้แต่บริบทอาเซียนแห่งนี้ หากเป็นกระแส
ใหญ่ผลที่เกิดข้ึนกับศาสนาเดิมในสังคมน้ันปรากฏการณ์ดังกล่าวมี 4 แบบ คือ (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2546:149)

 (1) ศาสนารูปแบบเดิมถูกลดบทบาทลง−การปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง 
เช่น ศาสนาของชาวอาเซียนแผ่นดินใหญ่ยุคสุวรรณภูมิโบราณคือศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธมหายานนั้นถูกลดบทบาทลง บริบทอาเซียนยุคการเข้ามาของพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์ ยุคอาณานิคม ศาสนาของคนพื้นถ่ิน คือศาสนาพุทธเถรวาทลังกาวงศ์ซึ่งเป็น
ศาสนารูปแบบเดิมถูกลดบทบาทลงในส่วนภาครัฐ แม้ในส่วนภาคประชาชนยังมีการ
สืบต่อประพฤติปฏิบัติน�าโดยพระสงฆ์ ปัจจุบันศาสนาแบบจารีตก�าลังถูกท้าทายด้วย
การลดบทบาทลง และเริ่มมีการปรับตัวรองรับความเปล่ียนแปลง กรณี พุทธศาสนา
ไทย ในบริบทประเทศไทย ยุครัตนโกสินทร์ การปรับตัวให้พุทธศาสนามีความเป็น
เหตุเป็นผลมากข้ึน ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 3 และ 4 แต่ในเวลาเดียวกัน ชุดเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลงคือศาสนารูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ดัง
ปรากฏในทัศนะของ จิม แอล เทเลอร์ (Jim L.Taylor) ที่มองการเกิดขึ้นของส�านัก
ธรรมกายและสันติอโศกที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางว่า "ชนชั้นกลางรู ้สึก
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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
และแนวคิดจากส่วนน้ี ในพม่า พระสงฆ์ต้องเป็นเจ้าของศาสนาเลือกประมุขกันเอง
แต่เดิมเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ เกิดการปรับตัวในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม 
ประเทศในอินโดจีนที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศส พุทธศาสนาได้รับการกดขี่และ
ปฏิบัติไม่เป็นธรรม พระสงฆ์เริ่มตระหนักการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงองค์กรและวิธี
การด�าเนินงานต่างจากจารีตในอดีต เช่น มีขบวนการพุทธใหม่ในประเทศต่างๆ ท่ัว
อาเซียนและท่ัวโลก มีขบวนการพุทธใหม่ที่เน้นการสื่อสารใหม่ พุทธใหม่เน้นไสยอิง
ฤทธิ์ พุทธใหม่เน้นการศึกษาสมัยใหม่ พุทธใหม่เน้นเพื่อสังคม พุทธใหม่เน้นทุนนิยม
หรือการตลาดสมัยใหม่ และพุทธใหม่เน้นเพศวิถี พุทธใหม่เน้นกรรมฐานปฏิบัติ พุทธ
ที่เน้นในรูปแบบสมาคมเน้นท่ีฆราวาสเป็นหลัก กลุ่มพุทธดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์
ที่มาพร้อมกับการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง มีขบวนการพุทธใหม่เพ่ือ
สังคม พุทธใหม่กับการสื่อสารใหม่เพ่ิมขึ้นหลายพ้ืนที่
 (2) ศาสนารูปแบบเดิมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความ
คิดใหม่−ในบริบทอาเซียนยุคสุวรรณภูมิ ศาสนาเดิมคือศาสนาพุทธมหายานโอนอ่อน
ผ่อนตามไปตามสถานการณ์ใหม่ หรือความคิดใหม่คือศาสนาพุทธลังกาวงศ์ มีการ
คล้อยตามเหตุการณ์แนวคิดนี้คือการผสมผสานระหว่างพฤติกรรมความเชื่อต่างๆ 
จ�านวนมาก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกหลอมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ท้ังท่ีในความ
เป็นจริงมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน ดังกรณีพุทธ-ไสย์ พุทธพาณิชย์ ส�านักทรงซ่ึง
ปรากฏอยู่จ�านวนมาก รวมไปถึงแนวคิดสิทธิ หน้าท่ี และเพศวิถีท่ีปรากฏเป็นการ
ขับเคลื่อนปรากฏอยู่ในสังคมอันเน่ืองมาจากความทันสมัย เสรีภาพ ความเท่าเทียม 
กรณีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรองรับกระแสโลกสมัยใหม่จาก 
ตะวันตก/อัสดงคตาภิวัฒน์ ล้านปรับตัวโอนอ่นผ่อนตามในแง่องค์กรบริหาร การ
ศึกษา การสื่อสาร และการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
 (3) เกิดการปรับตัวในศาสนาเพื่อธ�ารงคุณค่าเดิมเอาไว้−ในบริบทอาเซียน 
ในการเปล่ียนยุคสมัยมีการปรับตัวของศาสนาเพื่อแสวงหาแนวทางเดิม คือ ความ
เคร่งครัด และความบริสุทธ์ิของพระธรรมวินัย ที่ได้รับจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์ 
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เน้นการปฏิบัติตามพระไตรปิฎก ความเรียบง่ายซึ่งเป็นคุณค่าเดิมของพุทธศาสนา 
ในบริบทประเทศไทย การลุกข้ึนมาก่อตั้งธรรมยุติกนิกาย ล้วนตอบสนองแนวคิดใน
ส่วนของการแสวงหาคุณค่าด้ังเดิมไว้ ซึ่งปรากฏในส่วนของส�านักธรรมยุติกนิกายท่ีมี
พัฒนาการเร่ิมต้นในช่วง พ.ศ.2367-2379 ล่วงถึงสวนโมกข์ และสันติอโศก ธรรมกาย 
หรือแม้แต่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือศึกษาคุณค่าเดิมคือพระไตรปิฎก 
 (4) ศาสนานั้นปิดตัวเองและพยายามกลับไปหา "ความจริงแท้"−บริบท
อาเซียนเน้นการรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์พร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันทั้งน้ีเพ่ือกลับ
ไปหาความจริงแท้ในอดีต พัฒนาการทางพุทธศาสนาในประเทศไทยส่วนนี้จะพบใน
กรณีของส�านักปฏิบัติที่เรียกว่าสายวัดป่า การตีความเพ่ือปฏิบัติของส�านักถ�้ากระบอก
หรือวัดสามแยก ส�านักพุทธวจน สันติอโศก ธรรมยุติกกับการตีความเรื่อง "เงิน" ผ่าน
แนวคิดเดิมในคัมภีร์พระไตรปิฎกล้วนตีความตามตัวบท รวมไปถึงสันติอโศกกับการ
ตีความปฏิบัติย้อนกลับไปสู่รากฐานเดิมในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา เป็นต้น ในบริบท
ของสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ในเชิงวัฒนธรรม (Culture globalization) ส่งผลให้
เกิดแนวคิดต่างๆ จ�านวนมาก ทั้งเป็นส่วนให้เกิด "นวัตกรรมความเชื่อ/ความเชื่อ
ประดิษฐ์" อย่างใหม่ในอาเซียนอันมาพร้อมกับความทันสมัย ถูกท�าให้เหมือนตะวันตก 
ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกนิยม (Individualism) สิทธิ (Rights) สตรีนิยม (Feminism) รวม
ทั้งแนวคิด "โลกียวิสัย" (Secularization) ตามค�าอธิบายของพระไพศาล วิสาโล รวม
ทั้งการที่ชาวพุทธมีความเข้าใจต่อหลักการทางพุทธศาสนาอย่างจ�ากัดท�าให้ส่วนหนึ่ง
แสวงหาความเช่ือท่ีเป็นปัจเจกกันมากข้ึน ทั้งๆ ที่องค์กรหน่วยย่อยของพุทธกระแส
หลัก คือ "วัด" กระจายตัวยึดคลุมพื้นท่ีไปทั่วประเทศ แต่งานของคณะสงฆ์กระแส
หลักต่อบริบทสังคมเป็นไปอย่างจ�ากัด จึงปรากฏเพียง "พิธีกรรม-บุญ-ประเพณี" 
เป็นต้น คล้ายทัศนะของ จิม แอล เทเลอร์ ที่มองการเกิดข้ึนของส�านักธรรมกายและ
สันติอโศกที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางว่า "ความไร้ประสิทธิภาพของคณะสงฆ์
ในการแก้ปัญหาในภาวะปัจจุบัน" (Jim L,Taylor, 1990:134-139)  ซ่ึงแนวคิดน้ีไม่
ต่างจากนักวิชาการท่านอ่ืนๆ อาทิ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2536:119-
124) อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (Apinya Feungfusakul, 1993: 44-47) โรรี แม็คเคนซี 
(Rory Mackenzie, 2007:18-25) ที่ศึกษาเก่ียวกับพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วย
เช่นกัน เห็นว่าขบวนการพุทธใหม่จึงเกิดขึ้นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและไม่พร้อม
ขององค์กรกระแสหลัก จึงท�าให้เกิดการแสวงหาทางออกเฉพาะในความเชื่อทาง
พุทธศาสนากันมากข้ึน รวมถึงแนวคิดเรื่องการจัดองค์กรที่เหมาะสม ความพึงพอใจ
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เชิงปัจเจก แนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งมีส่วนอย่างส�าคัญต่อการเกิด
ปรากฏการณ์เหล่าน้ี พระไพศาล วิสาโล (พระไพศาล วิสาโล, 2546:140-150) มอง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยอย่างมีเง่ือนไข ไม่ว่าจะด้วยเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงในองค์รวมของสังคม ที่สัมพันธ์กับความหลากหลายของคณะสงฆ์ ท่ี
บ่งช้ีถึงความไร้เอกภาพและความอ่อนแอขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ กลุ่มผู้นับถือ 
การแสวงหาศาสนาในเชิงปัจเจกที่สัมพันธ์ไปถึงบทบาทของผู้หญิงกับศาสนา เส้น
แบ่งของฆราวาสกับพระสงฆ์ รวมไปถึงศาสนาในแบบฆราวาสและลัทธิพิธีที่เกิดขึ้น
อย่างไม่ปราณีปราศรัย สภาพเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางพุทธศาสนาในองค์รวมที่
เกิดข้ึนในประเทศไทย 
 ดังนั้น ความหลากหลายนี้ท�าให้มีชาวพุทธท่ีปฏิบัติผิดแผกแตกต่างกัน 
ตลอดจนเข้าใจและรับรู้พุทธศาสนาด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกันบนพื้นฐานของความ
หลากหลายจากโลกาภิวัตน์ ท่ีมาจากพหุสังคม วัฒนธรรม พหุภาษาและศาสนา  
พุทธศาสนาส่วนหนึ่งจึงถูกปรับเพ่ือตอบสนองกลุ่มคน (พระไพศาล วิสาโล, 2546:149) 
และความซับซ้อนของสังคม (พระไพศาล วิสาโล, 2546:140) ดังแนวคิดของคายส ์
มองปรากฏการณ์นี้อย่างมีส่วนสัมพันธ์ที่ว่า "การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ชาวพุทธที่เกิดจากพลังเบียดกระแทกของความทันสมัย ก่อให้เกิดพุทธศาสนาแบบ
สมัยใหม่ (Modernist Buddhism) ซึ่งสามารถพิจารณาจากลัทธิชาตินิยมเชิงพุทธ 
(Buddhist Nationalism) และขบวนการหรือลัทธิพุทธศาสนาท่ีเน้นหลักธรรม 
ค�าสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ (Buddhist fundamentalism)" (พัฒนา กิติอาษา, วารสาร
สังคมศาสตร์:ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1/2550:137) 
 ขบวนการพุทธใหม่ดูเหมือนมีความแตกแยก หลากหลาย และมิติของการ
หยิบจับพุทธธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองลักษณะเฉพาะกลุ่มมากข้ึน แต่ก็ยังมีเป้าหมาย
หรือรูปแบบที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาในภาพรวม และคัมภีร์กระแสหลัก คือ "พระ
ไตรปิฎก" ท�าให้เห็น ขบวนการขับเคล่ือนใหม่ (New Movement) ของกลุ่มพุทธ
ศาสนาที่นอกเหนือจากเดิมที่เคยมีพร้อมท้ังมีผลต่อสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ ตอบสนอง
ความเป็นปัจเจกเชิงกลุ่มมากยิ่งข้ึน ความหมายหนึ่ง พุทธศาสนาในภาพลักษณ์ของ
องค์กรก�าลังถูกท้าทาย (พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์, 2541: บทคัดย่อ) ภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง และในอีกความหมายหนึ่งอาจเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่ตอบ
รับแนวคิด "เปลี่ยนแปลง" เพ่ือเปลี่ยนไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งในสังคมเล็ก ในภาพของ
สังคมองค์รวมเท่านั้น "ขบวนการพุทธใหม่" จึงเป็นพัฒนาการของสังคมท่ีก�าลังหา
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รูปแบบที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ซึ่งมีความเป็นปัจเจกเพ่ิมมากขึ้น 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�าวัน และความศักดิ์สิทธิ์ของค�าสอนโดยไม่มีต�าราหรือคัมภีร์เฉพาะ และ
กิจกรรมของขบวนการพุทธใหม่/ศาสนาใหม่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณภายในมากกว่า
จะเพียงแต่การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวงกว้างเท่านั้น ลักษณะของพุทธใหม่/ศาสนา
ใหม่ของกลุ่มต่างๆ เน้นที่ความเป็นปัจเจกบุคคลด้านศาสนา เน้นตัวประสบการณ์
และความศรัทธามากกว่าค�าสอน ความเชื่อท่ีบังคับให้ต้องเช่ือและท�าตาม (doctrine 
and beliefs) นอกจากนี้ ทัศนคติด้านการปฏิบัติ การตั้งค�าถามต่อผู้มีอ�านาจผูกขาด
เดิม เช่น นักบวช พระสงฆ์ ผู้น�าศาสนา และเน้นการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นไม่จบเพียงแต่
การถกเถียงหรืออภิปราย มีการสังเคราะห์บูรณาการรวมกัน ความสัมพันธ์กันและ
ความเคารพอดทนอดกลั้น ด้วยความมีใจกว้างเรื่องทัศนคติและระบบของศาสนา มี
ลักษณะองค์รวมมากกว่าการแยกส่วนออกเด็ดขาด และมีการเปิดกว้างทางองค์กร
เป็นรูปแบบสมาคมการร่วมตัวกันเพราะความสนใจร่วมกันและเรื่องเดียวกันมากยิ่ง
ขึ้น
 แท้จริงแล้ว มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นมากมายในวิถีปฏิบัติและการจัดองค์กร
ศาสนามาโดยตลอด และที่ส�าคัญก็คือว่า การเปลี่ยนแปลง—รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ของพุทธศาสนาในรูปแบบของ "ขบวนการพุทธใหม่" ถือเป็นส่วนส�าคัญอันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมในสภาวะสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์แทบทั้งสิ้น
ด้วย ความสนใจในการศึกษาและสร้างกรอบแนวคิดเพื่อท�าความเข้าใจขบวนการ
ศาสนาใหม่ (new religious movements) นั้นเกิดขึ้นมามากกว่า 5 ทศวรรษแล้ว
ในสังคมประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ต่อมามีความพยายามในการ
ให้ค�านิยามและจัดประเภทหรือลักษณะของขบวนการศาสนาแบบใหม่ในแง่ของ
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กรอบแนวคิดและข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีโดยนักวิชาการมากขึ้น นักสังคมวิทยาศาสนา 
Lorne Dawson ได้สรุปข้อถกเถียงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและลักษณะที่ส�าคัญของ
ขบวนการศาสนาแบบใหม่ไว้ 6 ประการด้วยกัน  ดังนี้
 ประการที่หนึ่ง ขบวนการศาสนาแบบใหม่นั้นมีจุดเน้นไปที่การเป็นศาสนาที่
ตอบสนองต่อปัจเจกชน (religious individualism) ท่ีมีอัตลักษณ์และอุดมคติในการ
ด�าเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นในสังคม การเข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ
ศาสนาแบบใหม่นั้นเป็นผลมาจากการที่ขบวนการศาสนาใหม่ๆ เหล่าน้ันสามารถตอบ
สนองต่อความสนใจของปัจเจกชนที่มีความต้องการในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท่ีแตก
ต่างกันออกไป และความศักดิ์สิทธิ์ของค�าสอนและกิจกรรมทางศาสนานั้นก็เป็นเร่ือง
ของการรับรู้ทางจิตวิญญาณที่อยู่ภายในของแต่ละปัจเจก มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ
การตอบสนองต่อสังคมโดยกว้าง
 ประการท่ีสอง ขบวนการศาสนาแบบใหม่เน้นไปที่ประสบการณ์และความ
ศรัทธามากกว่าค�าสอนอันเคร่งครัดตายตัวและความเช่ือที่ยึดถือตามๆ กันมา (ex-
perience and faith rather than doctrine and belief) ผู้ร่วมขบวนการศาสนา
แบบใหม่สามารถรับรู้และเข้าใจค�าสอนและกระบวนการต่างๆ ในศาสนกิจได้โดยตรง

ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) พระภิกษุชาวเวียดนามพลัดถิ่นมีชื่อเสียงระดับ
โลก น�าพาปฏิบัติธรรมเดินสมาธิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(มจร วิทยาเขตวังน้อย) อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 4-8 
เมษายน 2556 
ที่มา:facebook หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย 



488
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามประสงค์ที่แต่ละคนมี การที่ขบวนการศาสนาแบบใหม่ตอบสนองต่อผู้เข้าร่วมผ่าน
ประสบการณ์โดยตรงน้ี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่ผู ้เข้าร่วมนั้นได้มีโอกาสในการ
ปฏิบัติและเข้าถึงค�าสอนผ่านทางการปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้
เองก็เป็นลักษณะอีกประการหน่ึงของขบวนการศาสนาแบบใหม่ 
 ประการที่สาม ขบวนการศาสนาแบบใหม่เน้นหนักไปในวัจนปฏิบัติโดย
เฉพาะต่อการปฏิบัติศาสนกิจและต่อความเลื่อมใสในผู้น�าขบวนการพุทธใหม่ (more 
pragmatic attitude to questions of religious authority and practice) การ
ปฏิบัติท�าให้ผู้เข้าร่วมที่มีพื้นฐานที่มาและความต้องการที่หลากหลายนี้สามารถด�าเนิน
กิจกรรมไปได้ในระดับโอกาส และลักษณะที่แตกต่างกันไป และความศรัทธาที่มีต่อ
ผู้น�าขบวนการศาสนานั้นก็เป็นความศรัทธาที่เกิดจากการพิจารณาวัตรปฏิบัติของ
ผู้น�าและผู้อื่นท่ีร่วมปฏิบัติศาสนกิจด้วยกัน
 ประการท่ีสี่ ขบวนการศาสนาแบบใหม่เน้นเรื่องของการผสมผสานความเชื่อ 
วิธีคิด หลักค�าสอน และอุดมคติที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน (more syncretistic, 
relativism, and tolerant of other religious perspectives and systems) 
นั่นคือ มีการผสมผสานแนวคิดทั้งจากค�าสอนในศาสนานั้นเอง ศาสนาอื่น และความ
คิด ความเชื่อ และอุดมคติทางโลกต่างๆ เช่น แนวคิดเร่ืองนิเวศ เพศสภาวะ แนวคิด
เกี่ยวกับสังคมชุมชน สิทธิมนุษยชน สันติภาพและความขัดแย้งรวมเข้าไว้ด้วยกันกับ
ค�าสอนทาศาสนา ท�าให้ขบวนการศาสนาแบบใหม่ในบางครั้งก็มองว่าเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบหน่ึงที่ใช้ศาสนาเป็นพื้นฐานทางความคิดและวิถีทางในการ
ด�าเนินการด้วย 
 ประการที่ห้า ขบวนการศาสนาแบบใหม่เน้นโลกทัศน์แบบองค์รวม (holistic 
worldview) ค�าสอนและวิถีปฏิบัติทางศาสนาขบวนการศาสนาแบบใหม่มักไม่แบ่ง
แยกศาสนาออกจากสังคม ไม่แบ่งแยกการปฏิบัติธรรมออกจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ไม่แยกศาสนมณฑลออกจากพื้นที่ทางสังคมอื่นๆ ทั่วไป แต่มองว่าศาสนากับบริบท
อื่นๆ ที่รายรอบศาสนาน้ันเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน ดังน้ัน การพิจารณาค�าสอน 
การสื่อสาร และการปฏิบัติธรรมจึงเป็นไปพร้อมๆ กับการพิจารณาบริบทรอบกาย
ของผู้ปฏิบัติธรรมด้วย
 ประการสุดท้าย ขบวนการศาสนาแบบใหม่มีลักษณะองค์กรแบบเปิดกว้าง 
(organizational openness) เนื่องจากว่าผู ้ที่เข้าร่วมขบวนการศาสนาแบบใหม่
น้ันมีท่ีมา พ้ืนฐานของชีวิต วิถีการด�ารงชีพ และเป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมที ่
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แตกต่างกันไปท้ังในเชิงกายภาพและจิตวิญาณ รูปแบบการจัดองค์กรขบวนการศาสนา
แบบใหม่จึงต้องมีความเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีการปรับตัวเพื่อเปิดช่องทาง
ใหม่ๆ ให้กับผู้คนได้เข้ามาแสวงหาค�าสอน 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 ท้ังภายในประเทศตนเอง ระหว่างภูมิภาค 
เช่น อาเซียน รวมท้ัง นานาชาติท่ัวโลก ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ให้เกิดการไปมาหาสู่
กันระหว่างชาวพุทธ เริ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางรูป บางท่านเดินทางไปในฐานะ
เป็นธรรมทูตยังดินแดนในอาเซียน และนอกอาเซียน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น ในจีน 
ยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่แอฟริกา รวมทั้งประเทศอาหรับ และในทางกลับกัน
ก็มีนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้สนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้จากประเทศท่ีไม่ใช่อาเซียนเดินทางเข้า
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มายังดินแดนอาเซียนเพิ่มมากข้ึน หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ได้เดินทางมายังดินแดน
พื้นท่ี ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และได้
เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรมศิลปะ และแนวคิด ธรรมะทางพุทธศาสนา ก่อเกิดการไหล
เวียนและการปะทะวััฒนธรรม ข้ามชาติ ข้ามดินแดน น�าไปสู่การเรียนรู้ระหว่างกัน
มากย่ิงขึ้น 
 2) การไหลเวียนด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับบริบทสังคม
สมัยใหม่ ด้วยยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นพุทธ และไม่ใช่พุทธ แม้
เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือง ช่องทางการสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแลงขนานใหญ่ 
เกิดการอาศัยเทคโนโลยีเป็นช่องทางการเผยแผ่หลักพุทธธรรม การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การด�ารงชีวิต ในยุคนี้ เทคโนโลยีจึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพต่อผู้ที่
ใช้อย่างเกิดประโยชน์ ด้วยการแสดงธรรม การน�าเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนา การ
อาศัยเป็นช่องทางหรือพาหะน�าพาพุทธธรรมจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เป็นปรากฏการณ์
ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ ท�าให้พุทธศาสนาได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยแม้
ผู้แสดงไม่ต้องเดินทางไป แต่เมื่อเผยแผ่แล้วก็เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 
 3) การไหลเวียนด้านเงินทุน ตลาดทุน ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าในระดับโลก 
ก่อเกิดการแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกันทั่วโลก ผ่านระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ก่อ
ให้เกิดการท�าการค้า แลกเปลี่ยนสินค้า รูปแบบใหม่ๆ แม้แต่พุทธศาสนาเองก็มีสินค้า
ทางพุทธศาสนา มีธนาคารทางพุทธศาสนาหรือตลาดสินค้าที่จะแสดงถึงการระดมทุน 
แล้วใช้ทุนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อไป
 4) การไหลเวียนด้านการสื่อสาร แม้จะกลายเป็นรากฐานสาคัญของการ
จินตนาการเกี่ยวกับตัวตนของคนในโลกปัจจุบัน แต่ลักษณะของการสื่อสารในยุคนี้ จึง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดน ก่อให้เกิดทั้งแง่บวกและแง่ลบ ทั้งนี้ การสื่อสารสมัย
ใหม่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสื่อสารพุทธวจน ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลก มีการ
แลกเปลี่ยนการสื่อสารระหว่างการ โดยมีภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลหรือนานาชาติ
ภาษา ร่วมทั้งภาษาอื่นๆ เช่น จีน สเปน ฝร่ังเศส เยอรมัน และอาหรับ ล้วนมีพลังต่อ
การสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่า จะใช้การสื่อสารเพื่อประโยชน์ใด เช่น 
การสื่อสารตัวบทคือธรรมะ พุทธวจน หรือ แนวคิดของครูบาอาจารย์ ล้วนอาศัยการ
สื่อสารเป็นหลักทั้งระหว่างบุคคลเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง กลุ่มตนเอง และเพื่อ
เปิดเผยสิ่งท่ีตนมีให้คนท่ีไม่เคยทราบได้รับรู้ รับทราบ มากยิ่งขึ้น 
 5) การไหลเวียนด้านแนวคิด ความเชื่อ ศาสนา อุดมการณ์ วัฒนธรรม ใน
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ลักษณะการข้ามวัฒนธรรม การไหลเวียนด้านน้ีแม้จะเป็นแนวคิด แนวทางท่ีเป็น
นามธรรม แต่ส่งผ่านจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้น 
ได้มีการอภิปราย ถกเถียง หาเหตุผล เพื่อการรับทราบ และการปฏิบัติต่อกันด้วยความ
อดทนอดกลั้น มีความใจกว้าง เคารพต่อกัน ไม่ละเอียดต่อกัน ท้ังด้านชีวิต ทรัพย์สิน 
คนที่ครอบครองเป็นที่รัก ความน่าเชื่อถือทางสังคม และสุขภาพ ดังนั้น แนวคิด หรือ
พุทธธรรมได้มีการแลกเปลี่ยนจากตะวันตกไปตะวันออก จากตะวันออกไปตะวันตก 
เช่น แนวคิดเรื่องกรรม ธรรม สติ การปฏิบัติธรรมท�ากรรมฐาน แนวคิดการเกิดใหม ่
ซึ่งเป็นแนวคิดทางพุทธศาสนา เริ่มเป็นที่สนใจของชาวตะวันตก ไม่ใช่แค่ชาว 

ตะวันออกรับอิทธิพลจากตะวันตกเพียงอย่างเดียวเหมือนคร้ังก่อนยุคอาณานิคมเท่าน้ัน 

กลุ่มพุทธ/พุทธใหม่ในอาเซียน 
 พุทธศาสนาในอาเซียน ปัจจุบันแบ่งออกเป็นรูปแบบกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 1) กลุ ่มแนวจารีตหรือชาวบ้านวิถีชุมชน (popular Buddhism):  
พุทธศาสนาในลักษณะน้ี เป็นพุทธศาสนาของภาคประชาชน วิถีชุมชน เป็นลักษณะ
จารีตท่ีเคยประพฤติปฏิบัติมา และมีความเป็นกระแสหลักอยู่ แม้ประชาชนอาเซียน
จะนับถือพุทธศาสนามีเป็นจ�านวนมากในแผ่นดินใหญ่ แต่ลักษณะของพุทธศาสนา
ในหลายประเทศ ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับจารีตปฏิบัติ เช่น มีการท�าบุญ การเข้าร่วม
พิธีกรรม และเทศกาลต่างๆ ลักษณะของพุทธศาสนาแบบนี้ยังปรากฏมีให้เห็น
ในประเทศพม่า และกลุ ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และ
ไทย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีต่างจังหวัดท่ีเป็นชนบทหรือชุมชนในเมืองที่ยังมีการเกาะ
เกี่ยวกันทางชุมชนผ่านประเพณีต่างๆ ที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับการท�าพิธีกรรม เช่น  
พิธีข้ึนบ้านใหม่ การแต่งงาน และพิธีเก่ียวกับคนตาย ในบริบทอาเซียน

 2) กลุ่มแบบทางการหรือประจ�ารัฐ (State Buddhism): เมื่อพุทธศาสนา
ในเชิงรัฐหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับรัฐ ท�าให้พุทธศาสนาต้องสัมพันธ์กับรัฐท�าให้รัฐต้องเข้า
มายุ่งเกี่ยวก�าหนดนโยบายดูแลความสงบเรียบร้อยของรัฐโดยอาศัยพุทธศาสนาเป็น
เครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ พุทธศาสนาที่เป็นทางการ และพุทธศาสนาที่เป็น
ปัจเจกชน หรือเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐระดับนโยบาย  อย่างแรก พุทธศาสนาใน
อาเซียนท่ีเป็นรัฐหรือรัฐให้ความส�าคัญแบบพิเศษ คือ พม่า กัมพููชา เพราะมีบรรจุไว้
ในรัฐธรรมนูญ ส่วนประเทศไทย รัฐเพียงแค่ให้ความส�าคัญแต่ไม่ถึงกับบรรจุไว้เป็น
ศาสนาประจ�าชาติในรัฐธรรมนูญ ระดับที่ไม่ให้พุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับรัฐหรือยุค
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เก่ียวกับรัฐ เพียงแต่อนุญาตให้ประชาชนนับถือ และจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
สิงคโปร์มีเอกลักษณ์พิเศษในฐานะเป็นประเทศแบบฆราวาสวิสัย (secular state) 
ไม่อนุญาตให้ศาสนาไปยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ชาติแยกรัฐ แยกศาสนา ออกจากกัน
ชัดเจน  และประเทศสังคมนิยม เช่น เวียดนามและลาว ไม่ให้ศาสนาเข้ามามีบทบาท
ระดับชาติหรือนโยบาย แต่ผ่อนคลายให้ประชาชนนับถือ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐ ดัง
นั้นในบริบทอาเซียน พุทธศาสนาในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับรัฐคือ (1) กลุ่มประเทศที่
ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดของประเทศ เช่น พม่า และกัมพูชา 
(2) กลุ่มประเทศท่ีได้รับการยกย่องกว่าศาสนาอ่ืน และเขียนไว้ในรัฐธรรม แต่ไม่ได้
ยกย่องว่าเป็นศาสนาประจ�ารัฐหรือชาติ เช่น ประเทศไทย (3) กลุ่มประเทศที่ไม่ให้
ศาสนาเก่ียวข้องกับรัฐที่จะต้องยกไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือมีส่วนส�าคัญ แยกรัฐ
และศาสนาออกจากกัน แต่ศาสนาก็มีพ้ืนท่ีเอกชน ในรูปแบบสมาคม มูลนิธิ (4) กลุ่ม
ประเทศท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเมือง แต่รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ ประเทศเวียดนาม
และลาว เนื่องจากประชาชนนับถือ และพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์มาพร้อมกับการ
สร้างประเทศ รัฐจึงให้ความส�าคัญ (5) กลุ่มประเทศที่ให้ความส�าคัญต่อพุทธศาสนา 
แต่เนื่องด้วยประชากรมีจ�านวนไม่มาก จึงท�าให้รัฐ ไม่สนใจเท่าที่ควร เช่น ฟิลิปปินส์ 
บูรไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (6) กลุ่มประเทศให้ความส�าคัญศาสนาอื่นมากกว่า
พุทธศาสนา เช่น มาเลเซีย บูรไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

3) กลุ่มเน้นวิชาการ (Exoteric or Intellectual Buddhism): เน้น
คันถธุระ เรียนเพียงต�าราเป็นหลัก แปลหรือท่องพระไตรปิฎก (Exoteric Buddhism)  
แปลว่า พุทธศาสนาตามคัมภีร์ (Intellectual Buddhism) พุทธศาสนาแบบปัญญา
ชน เน้นการศึกษาการให้ค�าอธิบายกับปรากฏการณ์ใหม่ที่เอาพุทธศาสนามาบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ หรือ แนวคิดสมัยใหม่ในประเทศอาเซียน พุทธศาสนาลักษณะน้ี
จะมีอยู่ส�าหรับกลุ่มปัญญาชน นักคิด นักเขียน หรือพวกที่มุ ่งเน้นการอธิบายความให้
เข้ากับบริบทสมัยใหม่ในบริบทอาเซียน และบริบทโลกที่มีการเปล่ียนแปลง

4) กลุ่มเน้นประสบการณ์ลึกลับหรือเฉพาะตน (Esoteric Buddhism): 
เน้นวิปัสสนาธุระ ปฏิบัติธรรมท�ากรรมฐานตามล�าพังเพื่อเข้าถึงรหัสยะคือประสบการณ์
ลึกลับเฉพาะตนชนิดที่ส่ือให้คนอ่ืนเข้าใจไม่ ในอาเซียนมีกลุ่มคนประเภทนี้ที่นับถือ
ศาสนาโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสังคม แต่เน้นปฏิบัติตนเพื่อการหลุดพ้นจะมีส�านักปฏิบัติ
ธรรมหลายแห่งในอาเซียนในหลายประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีประยุกต์แนวคิด
จิตวิทยาตะวันตกมาปรับใช้ ลักษณะของพุทธศาสนาแบบนี้ เน้นการเข้าถึง เข้าใจด้วย
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ตัวเองมีส�านักปฏิบัติตามสายครูบาอาจารย์ของตนและมีการรวมกลุ่มของฆราวาส

5) กลุ่มเน้นพัฒนาเพื่อสังคม (Socially Engaged Buddhism) เรียก

ว่า สังคหธุระ คือบริการสังคม/กลุ่มพุทธเพื่อสังคม: พุทธศาสนาลักษณะนี้เริ่ม
มีการให้ค�าอธิบายด้านการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งข้ึน มีหน้าที่สงเคราะห์ชาวบ้าน
ด้วยสังคหวัตถุ 4 เป็นพุทธศาสนาท่ีห่วงใยประชาชน พุทธศาสนาแบบที่ 3 ไม่อยู่บน
หอคอยงาช้างเหมือนแบบท่ี 1 และไม่เข้าถ�้าหลับตาภาวนา ปลีกตัวหนีสังคมเหมือน
แบบที่ 2 แต่เป็นการผสมสังคหธุระให้กลมกลืนเข้ากับคันถธุระหรือวิปัสสนาธุระ เช่น
พระสิทธัตถะออกผนวช 6 ปีแรกเก็บตัวแบบประเภทที่ 1 และที่ 2 เม่ือตรัสรู้แล้วจึง
ออกเทศนาสั่งสอนตลอดเวลา 45 พรรษา ช่วงน้ีเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
(Engaged Buddhism) ท่ีเน้นสังคหธุระ/พัฒนาสังคม ในกลุ่มประเทศอาเซียนการ
พัฒนาสังคม เริ่มมีปรากฏมากขึ้น โดยเฉพาะในเวียดนาม ยุคอาณานิคม มีการจัด
ต้ังเน้นการศึกษาสงเคราะห์ และการสังคมสงเคราะห์ ในหลายประเทศอาเซียน มี
การน�าแนวทางการพัฒนามาใช้ โดยมีพุทธศาสนา หลักการเป็นตัวขับเคล่ือน มีการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชน  

ส่ิงท้าทายและแนวทางด�าเนินของอาเซียนตามพุทธศาสนา
 ปัญหาความขัดแย้งภัยคุกคามในประชาคมอาเซียน:สามารถแบ่งเป็นประเภท 
5 อย่าง (แบ่งตามมัจฉริยะ 5 หลักธรรมในทางพุทธศาสนา)  

 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องดินแดนหรือแผ่นดิน การแบ่ง

อาณาเขตระหว่างกัน/ท้องถิ่นนิยม (อาวาสมัจฉริยะ): การยึดครองประเทศหรือ
การแบ่งดินแดน แม้จะมีทุกยุคสมัยและมีทั่วโลก เช่น ไทย กัมพูชา ท�าให้เกิดการไม่
เข้าใจ และปัญหาทางการเมืองระหว่างอาเซียน ซึ่งพรมแดนนี้ยุคอาณานิคมเป็นผู้
ก�าหนด หรือน�าเรื่องการแบ่งเขตแดนมาชัดเจน ซึ่งฝรั่งเศสและอังกฤษ น�ามาใช้กับผู้ที่
ใต้อาณานิคม ซึ่งท�าให้มีปัญหา ในอดีตปัญหาดินแดนในรัฐจารีตโบราณแม้จะมีการยึด
ครอง แต่ก็ไม่เน้นยึดดินแดน เมื่อท�าสงครามชนะแล้วไม่อยู่ เพียงแต่ส่งคนที่ตนไว้ใจ
ให้ปกครอง เช่น เม่ือพม่ารบชนะไทย ไทยรบชนะเขมร หรือพม่ารบชนะเชียงใหม่/
ล้านนา หรือล้านนา ล้านช้าง และมีการขยายดินแดน ต้ังไว้ให้เป็นประเทศราช ที่
ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง/จิ้มกอง ในบางรัฐมีการแบ่งเป็น 3 อาณาจักร เช่น 
อาณาจักรหลวงล้านช้าง ยุคต่อมากลายเป็นปัญหาเรื่องดินแดน เม่ือเจ้าอาณานิคม
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มาแล้วยึดครองท�าให้เกิดปัญหาทับซ้อนเป็นปัญหาทางเขตแดน หรือการแบ่งเขตแดน 
เช่นความขัดแย้งเรื่องพรมแดนของพม่ากับอังกฤษช่วงก่อนสงครามพม่า-อังกฤษ 
ปัญหาเรื่องดินแดนยุคอาณานิคม  ความขัดแย้งที่เจ้าอาณานิคมต้องการเขตแดนซ่ึง
เป็นยุทธศาสตร์ในด้านการค้า ท�าให้ต้องใช้ก�าลังบีบบังคับ เพื่อมีอ�านาจเหนือดินแดน
ต่างๆ ในอาเซียน กลายเป็นปัญหาข้อพิพาทและอาณาจักรในคร้ังนั้นที่ต้องยอมจ�านน
เพื่อรักษาบางส่วนท่ีเหลือไว้ด้วย เช่น กรณี สยามกับฝร่ังเศส สยามกับอังกฤษ พม่า
กับอังกฤษ เวียดนามกับฝรั่งเศส แบ่งเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ ปัญหาเรื่อง
ดินแดนยุครัฐชาติ:มีการท�าเขตแดนที่ส่งผลมาจากยุคอาณานิคมท�าให้เกิดความไม่
ชัดเจนและมีการตีความ การฟ้องร้องศาลโลก ให้ตัดสินคดีความ เช่น กรณีข้อพิพาท
เขตแดนเขาพระวิหาร ระหว่างไทยกับกัมพูชา และอีกหลายกรณีท่ีเกิดขึ้นในอาเซียน 
 ปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ตระกูล ราชวงศ์ (กุลมัจฉริยะ): 
ความขัดแย้งในเรื่องชาติพันธุ์น้ี มีมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่สมัยโบราณของอาเซียน มอญ 
พม่า และสยามกับเขมร แม้แต่ภายในรัฐชาติเดียวกันก็มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในอดีต รัฐจารีต: ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ตระกูลหรือราชวงศ์ มีปรากฏกรณี ใน
วงกว้างด้านชาติพันธุ์ มีความขัดแย้ง ระหว่าง มอญกับพม่า พม่ากับสยาม สยามกับ
เขมร เขมรกับอานัมหรือญวน พวกจามกับขอม พวกจามกับเวียดนาม ความขัดแย้ง
ด้านชาติพันธุ ์ จะมุ่งเพื่อความเป็นใหญ่เหนืออาณาจักรอ่ืนๆ ซึ่งปกครองโดยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ส่วนในวงแคบการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างราชวงศ์สมัยอยุธยา มี
หลายราชวงศ์ นับตั้งแต่ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณบุรี ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์
บ้านพลูหลวง การขัดแย้งระหว่างราชวงศ์จะมีเมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง หรือแย่ง
ชิงความเป็นใหญ่ กระทั่งแม้ในราชวงศ์เดียวกันก็แย่งชิงความเป็นใหญ่เพื่อให้คนหรือ
กลุ่มตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ จากตระกูลแต่ละตระกูล หรือ ราชวงศ์ไปสู่ราชวงศ์ ท่ีแตก
ต่างกัน ก็น�าไปสู่การขัดแย้งและท�าสงครามรบพุ่งกันตลอดระยะเวลา เมื่ออีกฝ่ายขึ้น
มาเป็นใหญ่ก็จะต้องสังหารอีกฝ่ายจนกระทั่งฆ่าล้างตระกูลหรือโคตร จนกระทั่งมีค�าว่า 
ประหารเจ็ดช่ัวโคตร และในระดับท่ีแคบที่สุด คือ การขัดแย้งกันระหว่างพี่น้อง เพ่ือ
ขึ้นมาเป็นใหญ่ หรือปกครอง ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ประเทศลาวมี 3 อาณาจักร คือ 
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และอาณาจักรล้าน
ช้างจามปาสัก กลายเป็นศัตรูต่อกันโดยเวียงจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนาม 
หลวงพระบางได้รับการสนับสนุนจากพม่า ส่วนจามปาสักได้รับการสนับสนุนจากไทย 
แทนท่ีจะร่วมมือกันขับไล่อิทธิพลของต่างชาติ รัฐลาวเหล่าน้ีกลับสนับสนุนต่างชาติให้
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เข้ามาปราบคู่แข่งของตนเอง ในที่สุดพม่าสามารถขับไล่เวียดนามออกจากเวียงจันทน์ 
แต่สุดท้ายพม่าก็สูญเสียอ�านาจทั้งหมดในลาวให้แก่ไทยรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู ้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์ไปสู่ 
ราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2321 
 ในยุคอาณานิคม แม้ปัญหาดังกล่าวจะไม่ค่อยมีเพราะมีอ�านาจควบคุมเหนือ
ดินแดนทั้งหลาย แต่ก็ยังมีปัญหาระดับแคบลงมาคือ การพยายามอีกกลุ่มอ�านาจขึ้น
สู่บัลลังก์โดยการสนับสนุนจากเจ้าอาณานิคม รัฐบาลของเจ้าอาณานิคมมีหน้าที่และ
อ�านาจที่จะสั่งการหรือแต่งตั้งผู ้ที่จะขึ้นมามีอ�านาจเพื่อคอยรับใช้นโยบายของตน 
เป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิด หรือได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่ออ�านาจ
ทางการเมือง อันจะส่งผลต่ออ�านาจทางเศรษฐกิจต่อไป ความขัดแย้งของชาติพันธุ์
แม้มีบ้างก็อยู่ภายใต้การควบคุม จนน�าไปสู่ยุครัฐชาติใหม่:ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ที่มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ และมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ คือประเทศ พม่า 
และมาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นหลัก และประเทศอื่นๆ แม้จะมีบ้างแต่ความเข้มข้น
หรือชัดเจนยังไม่ปรากฏ แม้ปัญหาภายในประเทศเองก็ยังมีการขัดแย้งในเรื่องชาติ
พันธ์ุ ปัญหาความขัดแย้งในพม่าอันเนื่องมาจากการต้องการปกครองตนเองหรือแยก
ประเทศ เนื่องจากการให้สัญญาประชาคมไว้ของนายพลอองซานผู้น�าการปฏิวัติเพื่อ
ได้รับเอกราช แต่เมื่อถูกสังหารก่อน แผนดังกล่าวจึงถูกระงับไป และเมื่อถึง 10 ปีหลัง
จากให้สัญญาไว้ กลุ่มชาติพันธ์ต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนปกครองตนเอง โดยไม่
ขึ้นตรงต่อพม่า กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า ซ่ึงก่อให้เกิด
ความไม่มั่นคงและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาตลอด  พม่า มีกลุ่มชาติพันธุ์
หลักๆ 7–8 กลุ่ม กลุ่มเหล่าน้ีมีศักยภาพที่จะเป็นประเทศหนึ่งๆ 

ปัญหาความขัดแย้งในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศแรกเกิดจากความ
เกรงกลัวตัวการท่ีคนนอกคือคนจีนและอินเดีย ซ่ึงไม่ใช่ชาวมลายู เพราะเกรงจะเข้า
มาแย่งชิงผลประโยชน์ด้านธุรกิจ การค้าขาย แม้สิงคโปร์เคยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมา
เลย์แต่ก็ต้องถอนตัวออกไปอันเน่ืองมาจากการแบ่งแยกชาติพันธุ์ชัดเจน นโยบายที่
ชัดคือ ภูมิบุตร ซ่ึงแยกคนท่ีเป็นคนพื้นถ่ินโดยเฉพาะมาเลย์ซ่ึงอยู่มาเดิม และคนเข้า
มาทีหลังคือ คนจีน และอินเดีย ซึ่งทั้งสองนี้มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซีย 
แต่ท้ังสองชาติพันธ์ุนี้ ยังรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนี่ยวแน่น ซึ่งต่างกับคนจีน
ในประเทศไทยที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไทยมากกว่าเป็นคนจีน โดยเฉพาะลูก
หลานรุ่นหลังๆ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลุ่มประเทศในอาเซียนท่ีมีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ชัดเจนและเข้มข้น ล้วนมา
จากการปกครองของอังกฤษ ท้ังนี้ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศท่ีมีความหลากหลายด้าน
ชาติพันธุ์ด้วย  แม้แต่ประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ ชาวจีน ชาวเขมร ลาว คน
ล้านนาทางเหนือ และคนใต้ และชาวมลายู แต่รัฐไทยก็พยายามท�าให้กลุ่มคนต่างๆ 
หลอมรวมเรียกตนเองว่า คนไทย ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จยุคหน่ึง อย่างท่ีอเมริกา
เรียกตนเองว่า melting pot หม้อหล่อม ซ่ึงไม่ว่า ใคร ชาติพันธุ์ใดเข้ามาก็จะกลาย
เป็นคนไทย เช่น อเมริกาก็พยายามมีหม้อเบ้าหลอมร่วมเป็นอเมริกันชน ภายหลัง
อเมริกาเปลี่ยนแนวทางใหม่ว่า mosaic กระจกหลากสี ซึ่งเป็นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ แต่ยังสร้างความสวยงามให้ประเทศ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นหม้อ
หล่อมรวมอีกต่อไป ในประเทศอินโดจีนที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศสน้ัน 
ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ยังไม่เข้มข้น แม้จะมีความระหองระแหงระหว่างชาวเวียดนาม 
ชาวเขมร หรือลาวอยู่บ้างก็ตาม แต่ภายหลังด้วยการปกครองของคอมมิวนิสต์ท�าให้
ปัญหาดังกล่าวถูกปกปิดไว้ไม่เปิดเผย แต่ยังมีผลบ้างระหว่างชาวเขมรกรอม (lower 
Khmers) ภาคใต้เวียดนามกับชาวเวียดนาม

ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ (ลาภะมัจฉริยะ): ผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจมาจากการท่ีจะต้องท�ากิจกรรมด้านการค้า การลงทุน เพื่อก่อให้เกิด
เศรษฐกิจที่ดี เริ่มท้ังแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การแลกเปลี่ยนค้าขาย การลงทุน การ
บริโภค ทั้งระดับท้องถ่ินและระดับระหว่างประเทศ ในคร้ังรัฐจารีตของอาเซียน ผล
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างกันด�าเนินการโดยพ่อค้า มีการแบ่งแยกหน้าที่
อย่างชัดเจน คือ ผู้ปกครองมีหน้าที่ปกป้องประเทศ ดูแลบริหารประเทศมีอ�านาจด้าน
การเมือง ส่วนพ่อค้า เป็นอีกกลุ่มชนที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่ค้าขายระหว่างกัน 
บางครั้งถึงการค้าขายระหว่างรัฐ แลกเปล่ียนกัน ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของรัฐ จึง
เป็นเรื่องการเก็บภาษีเท่านั้น ที่มาจากกลุ่มพ่อค้า การค้าระหว่างประเทศนั้นมีพ่อค้า
จากต่างถิ่นต่างแดนเดินทางเข้ามา หรือแวะพักในดินแดนอาเซียนระหว่างเดินทางกลับ
จากจีน หรือจากจีนไปสู่อินเดีย ยุคอาณานิคม เร่ิมมีการค้าขายระหว่างประเทศและ
ดินแดน การค้าขายในยุโรป เริ่มมีการกีดกันจากภัยสงคราม น�าไปสู่การขยายการค้า 
ทั้งนี้เพราะดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งวัตถุดิบของเครื่องเทศ เนื่องจาก
เริ่มมีคู ่แข่งกันเองมากข้ึน ทั้งในชาติยุโรปด้วยกัน ท�าให้ชาติท้ังหลายเริ่มมองมาที่
ตะวันออกหรือเอเชีย จึงพากันมาค้าขายและต้ังบริษัท โดยเร่ิมจากเอกชนก่อน ท่ีซ่ึง
มีชื่อบริษัทอินเดียตะวันออก เช่น English East Indies, Dutch East Indies, and 
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French East Indies เพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งบริษัทให้เกิดพลังในการค้าขาย ต่อมาเมื่อ
บริษัทเกือบล้มละลาย เพราะความไม่มีระเบียบด้านการบริหารและการเงิน ท�าให้รัฐ
ต้องเข้ามาโอบอุ้ม น�าไปสู่การต้องใช้ก�าลังทางทหารของรัฐ เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งชนช้ันภายในประเทศ แม้ต้นแบบแห่งความขัดแย้งในเร่ืองชนชั้น สีผิวจะไม่
รุนแรง ในสมัยโลาภิวัตน์ เมื่อจีนข้ึนมามีบทบาทและเริ่มสร้างโครงการใหญ่ นายสี 
จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเริ่มประกาศแนวคิดเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลศตวรรษท่ี 21 (One Belt One Road) ต้ังแต่ปี 2013 และเชิญผู้น�าชาติต่าง 
ๆ มา ร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 
2560/2017 เส้นทางสายไหมทางบกคือถนนและทางรถไฟออกจากจีนมุ ่งไปทาง
ตะวันตก ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเล คือเส้นทางเดินเรือจากจีนมุ่งลงใต้แล้วเข้า
สู่ทิศตะวันตก โครงการ One Belt One Road หรือ OBOR (โอบอร์) เป็นการร้ือฟื้น
เส้นทางสายไหม ถนนการค้าของจีนแต่โบราณ เชื่อมต่อจีนเข้ากับยุโรปผ่านทางเอเชีย
กลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง ด้วยระบบคมนาคม
ราง ท่าเรือน�้าลึก 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�านาจ ผลประโยชน์ เศรษฐกิจ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดวรรณะในสังคมขึ้น โดยเฉพาะการน�าสีผิวมาเป็น
เครื่องแบ่งชนชั้น ในบริบทอาเซียน อดีตนั้นแต่ละสังคมล้วนมาจากการแบ่งชนชั้นตาม
อ�านาจในความรับผิดชอบ เป็นชนช้ันสูง เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ อ�ามาตรย์ราชนิกูล 
รวมทั้งผู้มีต�าแหน่งสูงทางการเมืองการปกครองและอีกกลุ่มคนชนชั้นต�่า ซึ่งเป็นไพร่ 
บ่าว ผู้รับใช้ แม้การแบ่งเรื่องวรรณะในสังคมอาเซียนจะไม่เข้มข้นหรือปรากฏชัดดัง
เช่น วรรณะในอินเดียหรือที่อื่นๆ ของโลก แต่เร่ืองการแบ่งวรรณะภายในสังคมก็ได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดียเช่นกัน เพียงแต่ความเข้มข้นลดน้อยลง ดังจะมีชนชั้นปกครอง
ถือว่าสูงสุดในสังคม ชนช้ันพราหมณ์ ผู้ใกล้ชิดผู้ปกครอง ชนชั้นพ่อค้านักธุรกิจ และ
ชนชั้นที่ใช้แรงงานกรรมกร ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องการเข้าถึง
อ�านาจหรือการผูกขาดอ�านาจของกลุ่มตระกูลหนึ่งผ่านคนชั้นปกครองเท่านั้น เช่น 
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การดูถูกดูหมิ่นชนช้ันแรงงาน การยกย่องผู้มีต�าแหน่งว่ามีบุญญาธิการ มีบารมี 
 ในยุครัฐชาติ แม้มาเลเซียจะไม่มีปัญหาเรื่องเอกราชเหมือนชาติอื่นๆ ที่จะ
ต้องมีนักชาตินิยมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช แต่มาเลเซียกลับมีปัญหาเรื่อง 
เชื้อชาติ ระหว่างคนพื้นถ่ินเดิมชาวมาเลย์ กับคนอื่นๆ เช่น ชาวจีน ชาวอินเดีย 

 ปัญหาเรื่องศาสนา และอุดมการณ์การเมือง (ธรรมมัจฉริยะ): ความขัด
แย้งระหว่างขั้วอ�านาจเสรีนิยมและคอมมิวนิสต์ ปัญหาเรื่องศาสนา ในฟิลิปปินส์ ไทย 
มาเลเซีย ศาสนาของประชาชนในประชาคมอาเซียน นับตั้งแต่ยุครัฐจารีต:ในรัฐจารีต 
ความขัดแย้งเรื่องศาสนาเกิดข้ึนจากการเข้ามาของตะวันตก เนื่องจากในภูมิภาคนี้มี
ศาสนาของชาวพื้นถิ่นอยู่เดิม คือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามนั้นถือ
กันในหมู่เกาะ และคาบสมุทร ส่วนศาสนาพุทธถือกันมากในแผ่นดินใหญ่ การกระทบ 
กันระหว่างศาสนาของผู้มีอ�านาจเข้ามาใหม่ กับชาวพื้นถิ่นเดิมจึงมีเกิดขึ้น โดยที่รัฐ
จารีตอ้างความชอบธรรมท่ีจะปกป้องศาสนาถิ่นเดิม เช่นเดียวกันนักล่าอาณานิคมก็
พยายามเผยแผ่แนวคิดใหม่เก่ียวกับศาสนาของตนที่น�ามาจากยุโรป ซึ่งเป็นศาสนาที่
ติดตัวมาน�าไปสู่การขัดแย้งบ่อยครั้ง แม้บางคร้ังจะอ้างเหตุผลทางผลประโยชน์การ
ค้า เช่น กรณีพม่า-มอญ กับ โปรตุเกสท่ีเป็นเจ้าเมือง และเวียดนามสังหารผู้เผยแผ่
ศาสนาและชาวถิ่นเดิมท่ีหันไปนับถือศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแผ่โดยฝรั่งเศส และ
นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาตอนปลายหลังพระนารายณ์ อันเนื่องมา
จากการต้องการเผยแผ่ศาสนาของผู้เข้ามาใหม่ คือ ศาสนาคริสต์น�าโดยฝร่ังเศส จน
น�าไปสู่การไม่ต้อนรับและปิดความสัมพันธ์ที่เป็นทางการกับชาวตะวันตกกว่าราว 
150 ปี ก่อนจะเริ่มเปิดรับชาวตะวันตกยุคต้นรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ในกัมพูชายุค
รัฐจารีต แม้จะมีความพยายามดึงต่างชาติเพ่ือมาช่วยเหลือในการกู้ชาติบ้านเมือง ก็
น�าไปสู่การท่ีต้องเปล่ียนไปนับถืออีกศาสนาเพ่ือการต่อรองทางผลประโยชน์บ้านเมือง 
และความขััดแย้งภายในศาสนาเอง จนน�าไปสู่การเกิดนิกายใหม่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละดินแดนหรืออาณาจักร กรณีพระสงฆ์ขัดแย้งกันเรื่องการครองผ้าในพม่า 
 ยุคอาณานิคม การขัดแย้งระหว่างศาสนาและศาสนาด้วยกันเองก็เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากผู้เข้ามาใหม่ไม่ให้ความเคารพต่อศาสนาของคนท้องถิ่น บีบบังคับทาง
กฎหมาย และยกย่องศาสนาของตนเอง ความคัดแย้งด้านศาสนาต่อศาสนาแม้จะไม่มี
โดยตรง แต่เกิดจากนโยบายของรัฐ ท่ีเจ้าอาณานิคมครองอยู่ แยกรัฐกับศาสนาออก
จากกัน เช่น การสวมเกือกเข้าวัดของเจ้าอาณานิคม การแต่งตั้งเจ้าของศาสนาในพม่า
หรือสังฆราช ระหว่างรัฐเจ้าอาณานิคมกับคณะสงฆ์และชาวพุทธพม่า ในกัมพูชา มี
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การน�าประท้วงของคณะสงฆ์ซ่ึงเกิดความขัดแย้งกับฝรั่งเศสท่ีเป็นเจ้าอาณานิคม กรณี 
การใช้นโยบายกีดกันและกลืนทางวัฒนธรรมศาสนา กระทั่งเข้าสู่ยุครัฐชาติ ความขัด
แย้งระหว่างศาสนาพุทธกับผู้น�าประเทศโดยเฉพาะเวียดนามใต้ ประธานาธิบดีที่นับถือ
ศาสนาอื่นกับชาวพุทธน�าไปสู่ความขัดแย้ง ศาสนาถูกกระท�าจากภาครัฐอันเนื่องจาก
ความไร้เสถียรภาพด้านการเมือง ยุคก�าเนิดอาเซียนและประชาคมอาเซียนจนถึงปัจจุบัน 
ความขัดแย้งด้านศาสนาอันเนื่องมาจากระบบลัทธิการเมืองการแข่งขันของเสรีนิยม
กับคอมมิวนิสต์ เม่ือฝ่ายไหนมีอ�านาจก็ท�าให้ฝ่ายนั้นน�ารัฐ ยิ่งสังคมนิยมยุคแห่งการ
เริ่มต้นจ�ากัดสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาในเบ้ืองต้น ก่อนจะมีการผ่อนปรนและผ่อน
คลายภายหลัง ทั้งนี้หลังจากเสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงภายในประเทศ เมื่อ
พิจารณาความเชื่อและการเคารพนับถือของประชาชน ในประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซ่ึงรวมตัวกันเป็นอาเซียน และจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปลาย
ปี พ.ศ.2558 การท�าความเข้าใจเก่ียวกับความเชื่อถือทางศาสนาของประชาชนส่วน
ใหญ่ในประเทศนั้นๆ จึงเป็นวิถีทางหรือพ้ืนฐานท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีจะเข้าไปเข้าสู่หัวใจของ 
ประชาชาตินั้นๆ ความขัดแย้งด้านศาสนามีมาทั้งในอดีตจนกระทั่งอาเซียนใน 
โลกาภิวัตน์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
 ความขัดแย้งระหว่างศาสนา ในมาเลเซีย มีความขัดแย้งทางศาสนาท่ีทวี
ความตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีการเปิดร้านซัก
ผ้าส�าหรับชาวมุสลิมเท่านั้น ในรัฐยะโฮร์ ทางตอนใต้ และรัฐปะลิส ทางตอนเหนือของ
ประเทศ รวมไปถึงการห้ามจัดเทศกาลเบียร์ และการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์และเพลง น�า
ไปสู่การออกแถลงการณ์ของสุลต่านทั้ง 9 พระองค์ที่แสดงความคิดเห็นต่อสังคมท่ีเกิด
ขึ้นไม่บ่อย เนื่องจากรัฐธรรมนูญของมาเลเซียก�าหนดให้สุลต่านมีบทบาทในเชิงพิธีการ
เท่านั้น การแสดงความคิดเห็นของพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและ
ประเด็นทางสังคมจึงเกิดขึ้นน้อยมาก นอกจากนี้ มีความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศ
พม่า ระหว่างชาวโรฮิงยากับชาวยะไข่ที่มาจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานก่อให้เกิดการ
บาดหมางระหว่างสองชาติพันธ์ุท่ีนับถือศาสนาอิสลามกับพุทธศาสนา ส่งผลกระทบ
ตามมา ในเดือนเมษายน พ.ศ.2556 มุสลิมและชาวพุทธในพม่าที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่
อินโดนีเซียปะทะกัน ชาวพุทธ 8 คนถูกฆ่า และบาดเจ็บ 15 คน ศาลอินโดนีเซียส่ัง
จ�าคุกมุสลิมโรฮิงยา 14 คน เป็นเวลา 9 เดือน ในเดือนพฤษภาคม มุสลิม 2 คนถูก
จับกุมในการวางแผนระเบิดสถานทูตพม่าในกรุงจาการ์ตา ในเดือนมิถุนายน มีเหตุ
ชาวพุทธพม่าถูกฆาตกรรมในมาเลเซียท่ีถูกเชื่อมโยงกับความตึงเครียดทางเช้ือชาติใน
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พม่า ในวันท่ี 5 สิงหาคม เกิดระเบิดในย่านชาวพุทธเอกายานาในจาการ์ตาตะวันตก 
มีผู้บาดเจ็บ 3 คน และท้ิงจดหมายไว้ว่าเป็นการท�าเพื่อชาวโรฮิงยา
 ความขัดแย้งในศาสนาเดียวกันบนพ้ืนฐานของท่าทีต่อศาสนา มีให้เห็นใน
ประเทศต่างๆ ระหว่างทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างจารีตนิยมกับความทันสมัยนิยม 
ท้ังน้ีต่างมีพ้ืนฐานการให้ค�าอธิบายท่ีแตกต่างกันออกไปก่อให้เกิดการวิวาทะระหว่างกัน 
ในประเทศไทย มีความขัดแย้งด้านพุทธศาสนา 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เน้นปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี หัวเก่า เน้นระบบอาวุโสและระบอุปถัมภ์ กับกลุ่มเน้นก้าวหน้า สมัย
ใหม่ เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ตอบสนองทันต่อความเปลี่ยนแปลง ท�าให้เกิด
การแบ่งข้ัวกันอย่างชัดเจนระหว่างพุทธศาสนาแนวจารีตกับพุทธศาสนาแนวสมัยใหม่ 
 

แนวโน้มของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมศาสนาในศตวรรษที่ 21 ในอาเซียน:
 แม้ในอดีตเคยมีความขัดแย้งด้านต่างๆ เช่น ด้านการอุดมการณ์ทางเมือง การ
ค้าขาย ด้านทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นความขัดแย้งแห่งยุคสมัยรวมท้ังการปะทะกัน
ทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่ศตวรรษนี้จะมีความเข้มข้นมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะด้าน
วัฒนธรรมศาสนา ความขัดแย้งทางด้านศาสนาจะปรากฏชัดยิ่งข้ึนอันเนื่องมาจาก
เหตุปัจจัยต่างๆ 
  1) มุ่งไปท่ีตัวบทหรือคัมภีร์ไม่ใส่ใจบริบท: ในอดีต ปัญหาเกิดจากการมุ่งที่
บริบท ไม่ใส่ใจตัวบท เน้นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบๆ กันมาเพียงอย่างเดียว ส่วนตัวบท
ของคัมภีร์แม้จะถูกต้อง แต่ยุคเหตุผลด้านเวลายุคสมัยและสถานที่ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อ
ศาสนาเชิงจารีตได้รับการท้าทายจากตั้งค�าถามทางวิทยาศาสตร์แบบสมัยปัจจุบันน�า
ไปสู่การปรับท่าทีของศาสนิกชนคนรุ่นใหม่ท่ีจะต้องหันเข้าไปนับถือศาสนาแบบเดิม
หรือเน้นที่ตัวคัมภีร์ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นพวกเคร่งคัมภีร์ การแสดงออกทางศาสนาที่
จะต้องเน้นตัวคัมภีร์ท่ีมุ่งเจาะจงแค่ตัวอักษร บางครั้งขาดความเข้าใจต่อเจตนารมณ์
ที่แท้จริงขององค์ศาสนาหรือผู้ให้ก�าเนิดศาสนา เพราะบางครั้งศาสนิกไม่สามารถล่วง
รู้ถึงความคิดท่ีแท้จริงขององค์ศาสดา น�าไปสู่การตีความแบบสายเคร่งเน้นตัวอักษร
ตามพระคัมภีร์ ปราศจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง บางครั้งน�าไปสู่การเคร่งครัดจนก่อ
ความรุนแรง กลายเป็นสงครามท�าร้ายท�าลายฝ่ายที่เป็นกลางหรือไม่เห็นด้วย ลักษณะ
นี้ก่อความรุนแรงมาก แต่ถ้าหากเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องก็จะน�าสันติภาพมาให้ จุด
วิกฤติหรือทางแยกจึงอยู่ท่ีการเข้าใจในเน้ือหาสาระไม่ใช่เพียงตัวบท

2) การมองแค่บริบทแต่ขาดความเข้าใจในตัวบท: บางคร้ังศาสนิกชนคนรุ่น
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ใหม่มองสิ่งปรากฏโดยที่ไม่สืบค้นไปถึงตัวบท น�าไปสู่ความเข้าใจศาสนาผ่านตัวบริบท
แวดล้อม โดยไม่ค�านึงถึงตัวบทหรือคัมภีร์ พระธรรมวินัย ค�าสอนขององค์ศาสดา 
ยึดติดที่ตัวบริบทเท่านั้น ท�าให้ขาดการมองท่ีเชื่อมโยงระหว่างตัวบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม กับตัวบทมีความขัดแย้งระหว่างกัน

3) ใจที่คับแคบอันเนื่องมาจากความจริงหนึ่งเดียวที่มองเห็นด้านเดียว: ความ
จริงหนึ่งเดียวแม้ไม่น่ากลัวเท่าความจริงด้านเดียว เพราะการยึดมั่นต่อความจริงด้าน
เดียวซึ่งคิดว่า เป็นความจริงหน่ึงเดียวน�าไปสู่จิตใจท่ีคับแคบ ไม่ได้มองหลายๆ ด้าน
จนก่อให้เกิดความขัดแย้งในการเข้าถึงความจริง เพราะมักจะมองความจริงด้านตัว
เองเป็นหลัก ลักษณะน้ีคล้ายตาบอดคล�าช้าง ศาสนาของตนเองเป็นหลัก นิกายของ
ตนเองเป็นหลัก เหมือนคนมองเหรียญด้านเดียว ที่ตนมองเห็นถึงจะเป็นเหรียญ แต่
เหรียญด้านหนึ่งคนอื่นมองกลับไม่เป็นเหรียญด้านท่ีตนมอง การมองความจริงด้าน
เดียวด้านท่ีตนเอง พวกตนเอง บอกว่าใช่จึงเป็นเหรียญ ก็ขาดมาตรฐานกลาง น�าไป
สู่ความขัดแย้งจากความคิดท่ีแตกต่างกัน

 4) ศาสนาเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นข้ออ้างทางการเมือง: การที่ศาสนากลาย
เป็นเครื่องมือของการเมือง และการเมืองกลายเป็นเครื่องมือของศาสนาท�าให้ศาสนาขาดมิติ
ทางจิตวิญญาณ เป็นเพียงสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมเพื่อรักษาให้สังคมอยู่เป็นระเบียบสุข ซึ่งการเมือง
ท�าให้ศาสนามืดบอด และศาสนาที่มืดบอดท�าให้การเมืองพิการ เนื่องจากตัวศาสนาเป็น 
เคร่ืองมือเพื่อเป็นข้ออ้างทางการเมืองเท่านั้น ไม่ได้มุ ่งเน้นทางจิตวิญญาณอย่าง
แท้จริง เพียงเพื่อกล่อมเกลาให้คนในสังคมเคลิบเคลิ้ม เหมือนเกิดมาไม่มีอะไร ตาย
ไปก็เหมือนไม่เคยเกิดมามีชีวิตอยู่จริงบนโลกนี้ 
 5) การมุ่งเน้นเพ่ิมปริมาณประชากรแต่ขาดคุณภาพด้านความรู้ต่อศาสนา: 
แม้ศาสนาเชิงสถาบันจะมีองค์ประกอบของศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสน
สถานวัตถุ ศาสนพิธี และศาสนสัญลักษณ์ จะเพ่ิมปริมาณมากยิ่งขึ้น ประชากรหรือ
ศาสนิก แต่มุ ่งเน้นเพื่อเกทับหรืออวดอ้างสรรพคุณว่ามีคนใช้ยานั้นเป็นจ�านวนมาก 
แม้ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาแบบจารีตก็มีประชากรมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะภาพของศาสนา
เป็นเพียงแค่ลักษณะเชิงการรวมกลุ่ม ในเรื่องของศาสนาแม้จะมีการต้องการเพิ่ม
สมาชิกเหมือนบริษัทลูกโซ่ทั่วไป ที่ต้องท�ายอดเพื่อเพิ่มสมาชิก ท�าให้การมุ่งเผยแผ่
จึงเน้นการเพิ่มสมาชิกแต่ขาดจิตส�านึกความเป็นคนส่ิงมีชีวิตอื่นๆ  
 6) การเพิ่มความขัดแย้งทางวัฒนธรรมภาษาผ่านสื่อสมัยใหม่: ความขัดแย้ง
ด้านศาสนาในประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นมา ก�าลังเกิดขึ้น และจะ
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เกิดข้ึนอีกต่อไป ศาสนาและอุดมการณ์การเมืองลัทธิการปกครองต่างๆ ล้วนมาจาก
เหตุ 2 อย่าง คือ แนวคิดท่ีแตกต่างกันน�าไปสู่ระเบียบปฏิบัติที่ผลตามมาที่แตกต่าง
กัน ในประชาคมอาเซียนน้ัน แม้ศาสนาต่างๆ จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันตามยุคสมัย 
การเข้ามา การรับเอา ซึ่งศาสนาต่างๆ มีการเมืองหนุนหลังอยู่ บางครั้งศาสนาเป็น
เครื่องมือของการเมือง บางครั้งการเมืองเป็นเคร่ืองมือของศาสนา มีการใช้ศาสนา
เป็นเคร่ืองมือในการปกครอง เช่นเดียวกับการใช้กฎหมาย ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ของคนในชาติ เมื่อความขัดแย้งทางศาสนาเป็นประเด็นส�าคัญกลายเป็นทั้งปัญหาและ
อุปสรรค การมองศาสนาจึงเป็นเรื่องของชนชั้นมุมมอง ชนชั้นปกครอง มองศาสนาใน
ฐานะเป็นเครื่องมือส�าหรับการปกครอง หวังคะแนนเสียงหรือต้องการพลังสนับสนุน 
มุมมองจากคนชั้นกลาง แม้จะพึ่งเริ่มมีมาในหลายประเทศที่เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
คนชั้นกลางดังกล่าวกลับมีมุมมองด้านศาสนาเป็นเครื่องปลุกปลอบ หรือเป็นหนทาง
แสวงหาความสุข และถ้ามองจากชนช้ันล่างจะมองศาสนาเป็นยาวิเศษ ทั้งนี้ศาสนา
เป็นเรื่องของการน�ามาและการเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีการจัดต้ังสมาคม เป็นนิกาย 
แม้แต่นิกายทางศาสนาเพื่อประโยชน์ด้านการเมืองหรือการปกครอง ศาสนาในฐานะ
เป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีจะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกับรัฐเพ่ือให้มีการปกครองท่ีง่ายข้ึน 

แนวทางประเทศอาเซียนตามหลักพุทธศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 21
แนวทางการจัดการความขัดแย้งในมุมมองพุทธศาสนาเสนอหลักไว้ การ

ไม่มีหลักมัจฉริยะ 5 ด้วยการลดอัตตา การไม่ขยายตัวตน เพื่อแสดงอ�านาจบาทใหญ่
ด้วยหลักการปฏิบัติดังน้ี

 1) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนปฏิบัติต่อกันอย่าง
เป็นมิตรมีน�้าใจต่อกันไม่สร้างศัตรูท้ังต่อหน้าและลับหลัง:การปฏิบัติต่อกันระหว่างกัน 
แม้แต่ในประเทศชาติเดียวกัน ในบริบทอาเซียน สมาชิกระหว่างกันต้องมีความเมตตา
ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทางด้านกายภาพ การแสดงออกหรือการร่วมแรงร่วมใจ 
เป็นหุ้นส่วนต่อกันไม่ใช่เพียงแค่เหตุผลด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้าขาย
เท่านั้น แต่มุ่งคบค้าสมาคมกันด้วยการหวังประโยชน์ของกันและกันทั่วหน้า ในการ
สื่อสาร เสวนาต่อกันก็เน้นการมีเมตตา เป็นมิตรไมตรีกัน เป็นพื้นฐาน ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง รวมท้ังการจัดท�านโยบาย โครงการต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงเน้นประโยชน์เฉพาะ
ชาติตนเองแต่ท�าลายชาติอื่น แต่มุ่งเน้นประโยชน์ทุกฝ่าย (win-win) หรือประโยชน์
ชาติตน ชาติใกล้เคียง และชาติท้ังหลาย (เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
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มโนกรรม) ในบริบทอาเซียน สุลต่านมาเลเซียขอประชาชนมีขันติธรรมทางศาสนา 
สุลต่าน 9 พระองค์ของมาเลเซียทรงออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชาวมาเลเซียเคารพ
ความแตกต่างหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา พร้อมแสดงความกังวลถึง 'การ 
กระท�าที่เกินกว่าจะยอมรับได้' ในนามของศาสนาอิสลาม รัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า 
มาเลเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์และความเชื่อทางศาสนาที่หลาก
หลาย ทั้ง 9 พระองค์ยังย�้าว่า ความสามัคคีของประชาชนชาวมาเลเซียที่มาจาก
หลากหลายเชื้อชาติและศาสนา คือ กุญแจส�าคัญในการรักษาเสถียรภาพของประเทศ  
(สลิสา ยุกตะนันทน์, https://news.voicetv.co.th/world/531025.html) 
 2) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชน จัดแบ่งผลประโยชน์
สาธารณะให้ทั่วถึง: ในบริบทอาเซียน ประโยชน์สาธารณะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
น�้า มหาสมุทร อากาศ หรือแม้แต่สิ่งที่จะพึ่งพากัน แต่ละประเทศไม่เห็นแก่ประโยชน์
ตนเองเท่าน้ัน มีการมุ่งเห็นประโยชน์ท่ีใช้ร่วมกัน (สาธารณะโภคี) 
 3) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนยึดหลักปฏิบัติกฎ
กติกาที่ยอมรับกันในระดับเดียวกัน: กลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องเคารพในกฏระเบียบ
ที่ออกร่วมกัน ไม่มองประเทศตนเองที่ยิ่งใหญ่กว่าประเทศอื่น กฎบัตรต้องใช้ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ และหลักการสากลที่น�ามาใช้ต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน (ศีลสามัญ
ญตา) 
 4) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนยึดหลักความเห็น
ร่วมกันในหลักการใหญ่: ประเทศอาเซียนจะต้องมีความเห็นหลักร่วมกันในหลักการ 
โดยถือว่าสิ้นสุด แม้จะไม่ให้ในรายละเอียด แต่เมื่อก�าหนดเป็นหลักการใหญ่ ชาติ
อาเซียนต้องยอมรับข้อตกลงท่ีเป็นร่วมกันคิดและน�าเสนอออกมา (ทิฏฐิสามัญญตา) 

แนวทางความเจริญหรือเสื่อมของประชาคมอาเซียนตามหลักพุทธธรรม
 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนร่วมประชุม สัมมนา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมเพรียงร่วมกัน ในบริบทอาเซียนนั้น การประชุม พบปะ
หารือ ร่วมวงสานเสวนา พูดคุย ท่ีต่อเนื่องสม�่าเสมอถือว่ามีความส�าคัญดังจะเห็นได้
จากการหมั่นประชุมปรึกษาหารืออย่างสม�่าเสมอ การเปล่ียนการเป็นเจ้าภาพ หรือ
แม้แต่ในประเทศ องค์กรขนาดใหญ่ หรือเล็ก ล้วนมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการประชุมท้ังระดับประเทศ ระดับเศรษฐกิจกิจ ความมั่นคง 
และสังคมวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ยอมรับ เข้าใจกันและกัน 
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 ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังระดับประเทศและประชาชนพร้อมเพรียงกัน: ใน
บริบทอาเซียน การพร้อมเพรียงในการประชุม มาประชุม เลิกประชุม และท�าภารกิจ
อื่นๆ ให้พร้อมกัน ทั้งระดับประเทศที่เข้าร่วมประชุม ท�ากิจกรรม หรือการก�าหนดการ
กีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนถือว่า มีความพร้อมเพรียงกันเป็นหลัก
 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนปฏิบัติตามหลักที่
บัญญัติตกลงไว้ร่วมกัน: ท้ังกฎบัตร และข้อพิมพ์เขียวของอาเซียน หรือข้อตกลง ไม่
บัญญัติสิ่งใหม่ๆ ตามอ�าเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะวางไว้ ซ่ึงประชาคม
อาเซียนเห็นพ้องต้องกัน ท้ังระดับทวิภาคี พหุภาคี 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังระดับประเทศและประชาชนเคารพนับถือผู้มี
อาวุโสผ่านประสบการณ์และรับฟังค�าแนะน�าจากท่าน: การเคารพกันถือว่า เป็นการ
ลดความกระด้างกระเดือง โดยเน้นการเคารพจากธรรมชาติ ปราศจากการบีบบังคับ
หรือผลประโยชน์แอบแฝง 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังระดับประเทศและประชาชนเคารพในสิทธิสตรี/
เด็ก/ผู้ด้อยโอกาส: การให้เกียรติสตรีแสดงถึงอารยธรรมที่สูงของชนชาติต่างๆ ชาติ
ใดที่ยังมีการไม่เกียรติสตรี ยังข่มเหงหรือล่วงเกินสตรีและเด็ก ถือว่ายังเป็นชนชาติ
ที่ไม่เป็นอนารย ยังไม่เป็นที่ยอมรับ การให้เกียรติเคารพในสตรี การช่วยเหลือเด็ก 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แม้แต่ผู้สูงวัย ถือว่าการให้ความส�าคัญต่อประเทศชาติ หรือ
ภูมิภาค
 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนเคารพสถานร่วมใจ: 
สถานที่รวมใจ ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน อนุสาวรีย์ 
หรือสถานท่ีทางธรรมชาติ ท่ีเป็นเจดีย์ การให้ความเคารพจะน�าไปสู่การสามัคคีสมัคร
สมาน เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 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�าทางจิตวิญญาณ: จิตวิญญาณ ถือเป็นสิ่งส�าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศ ไม่เพียงแต่จิตวิญญาณด้านสถานที่ทางศาสนา วัฒนธรรมของชาติเท่านั้น 
แต่ยังหมายถึงจิตวิญญาณด้านบุคคล ซึ่งถือว่ามีความส�าคัญต่อประเทศน้ันๆ หรือ 
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ภูมิภาคน้ันๆ ในระดับประเทศ บุคคลที่ส�าคัญด้านจิตวิญญาณถือว่ามีความส�าคัญ แต่
ส�าหรับภูมิภาค ให้ความคุ้มครองผู้ทรงศีล สมณพรามหณ์ ผู้น�าศาสนา และนักบวช
อื่นๆ ให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย ไม่รังแกหรือท�าให้ต้องล�าบาก

สรุป 
 พุทธใหม่ในประชาคมอาเซียน นับเป็นสิ่งท้าทายใหม่ท่ีจะตอบโจทย์ต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นศาสนบุคคล ศาสนาสถาบัน  
ศาสนาค�าสอนจะมีแนวทางปรับให้เข้ากับบริบทที่เปล่ียนแปลงต่อไปอย่างไร อยู่
ท่ามกลางกระแสที่เปลี่ยนแปลงในวันเวลาที่เป็นยุคดิจิตอล นับเป็นโจทย์ส�าคัญของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะรับมือต่อพุทธศาสนาและกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกระแส
หลักภายนอก โลกาภิวัตน์ กระแสภายในของแต่ละปัจเจกบุคคลทั้งหลายที่จะเน้นน�า
พุทธศาสนามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่
เน้นความหลากหลายของภูมิภาค จะอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานแห่งความสงบสุขอย่างไร 
พุทธศาสนาในอาเซียนจึงเป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายใหม่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ 
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วศิน อินทสระ. 2535. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย. 
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มติชน.
สมพร ขุนเพชร. การธ�ารงและพลวัฒนธรรมพุทธศาสนา ของชาวมาเลเซียเช้ือสาย

ไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณปีท่ี 10 ฉบับที่ 1 เมษายน–กันยายน 2558.

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล. โครงการจัดท�าฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของ
ประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียน. รายงานฉบับสมบูรณ์. กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพมหานคร. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์ 
จ�ากัด. 

สุชาญ เทพไชย. วัดไทยในสังคมมุสลิม กรณีศึกษาที่วัดอุตตมาราม (วัดบางแซะ) 
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ประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียน. รายงานฉบับสมบูรณ์. กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพมหานคร. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์ 
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วารสาร
มัลลิกา ภูมะธน และพระระพิน พุทฺธิสาโร. พม่า: พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสาร

ทางการเมืองและตัวตน. วารสารพุทธอาเซียน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559.

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พิเชฐ ท่ังโต ธัชวรรน์ หนูแก้ว. ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา: 
ความสัมพันธ์ทางศาสนาและการเมืองระหว่างไทย-กัมพูชา. วารสารพุทธ
อาเซียน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 
- ธันวาคม 2559.

พรชัย นาคสีทอง. "ประวัติศาสตร์" "ความทรงจ�า" และ "อัตลักษณ์ไทย(พุทธ)สยาม" 
ในมาเลเซีย: กรณีชุมนบางแซะ (Teresek) รัฐกลันตัน.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559.

สมพร ขุนเพชร. การธ�ารงและพลวัฒนธรรมพุทธศาสนา ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย.วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เมษายน–กันยายน 2558.
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 236

ประมาณ 253/ก่อน ค.ศ.247 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป อินเดีย 
(ประมาณ 268-232 ก่อน ค.ศ.) ส่งมหินทะพระโอรสไปยังศรีลังกาเพื่อ
น�าพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนั้น พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะทรง
รับนับถือพุทธศาสนา มีพระบรมราชองค์การให้พุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ�ารัฐและของประชาชนอย่างเป็นทางการ

พระมหินทะเถระสถาปนามหาวิหาร ในอนุราธบุระ ศรีลังกา พระนางสังฆ
มิตตา น้องสาวพระมหินทะเถระ สถาปนาภิกษุณีวงศ์ขึ้นในลังกาครั้งแรก

ความอดอยากและสังฆเภทในลังกาท�าให้มีการสังคายนาด้วยการจารึก
เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนพระไตรปิฎกลงบนใบลาน อุปถัมภ์โดยพระ
เจ้าวัฏฏคามิณี

รา
วท

ี่ 6 ขุนหลวงเม้ากษัตริย์ไทอ้ายลาวพวกหน่ึงประกาศนับถือพุทธศาสนานับ
เป็นกษัตริย์ไทองค์แรกที่เป็นพุทธมามกะ

ที่ 
7

เวียดนามตกอยู่ใต้อ�านาจของจีนและรับอิทธิพลจากจีน (พุทธศตวรรษ 7-11)
-พระธรรมาจารย์จากจีนเข้ามายังเวียดนามผ่านภิกษุสงฆ์ ทั้งเข้ามาเพื่อ
หยุดอยู่ที่เวียดนามก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังอินเดีย 
-พระสงฆ์จากอินเดียแวะพักที่เวียดนามก่อนมุ ่งหน้าต่อไปยังจีน ท่าน 
เหล่านั้นจะทิ้งร่องรอยการท�าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐาน 
-พุทธศาสนาในเวียดนามมีหลายนิกายแต่จุดมุ่งหมายร่วมกันคือการอุทิศ
ตัวเพ่ือศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรม

ที่ 
8

-คณะธรรมาจารย์หลวงจีนเดินทางไปยังเวียดนาม สถาปนามหายาน
และนิกายอื่นๆ ณ ดินแดนแห่งเดียวที่รับอิทธิพลมหายานจากจีน 
-ภิกษุชาวอินเดีย มหาชีวกะ มาประกาศพุทธศาสนาในเวียดนามก่อนท่ี
จะเดินทางต่อไปยังจีน 
-ภิกษุขวองตังหอย (Khuong Tang Hoi) ชาวเมือง Seadiane มีถิ่น
ก�าเนิดอยู่ในอินเดีย หลังจากศึกษาพุทธศาสนาจบตามหลักสูตร เดินทาง
ไปประกาศพุทธศาสนาในประเทศจีนตอนใต้และในเวียดนาม 
-ภิกษุฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) (บางว่า กัลยาณรุจิ) เดินทางไป
ยังประเทศจีนเพ่ือแปลคัมภีร์พุทธศาสนาแล้วจึงกลับมาเวียดนามเพ่ือแปล
คัมภีร์นั้นต่อไปสมัยพุทธศตวรรษที่ 8  
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ล�าดับเวลา
เหตุการณ์ส�าคัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

พ.ศ.ต. พ.ศ.

ที่ 
8

-อาณาจักรปยู (Pyu) ราวพุทธศตวรรษที่ 8-13 ศูนย์กลางอ�านาจเป็น
รัฐอิสระที่ไม่ขึ้นตรงต่อกัน (ประมาณ พ.ศ.443–1383) ตั้งอยู ่ที่ภาค
กลางและเหนือของพม่าในปัจจุบัน เคยเป็นเจ้าของพื้นที่ในที่ราบลุ ่ม
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้าอีรวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-14 (ประมาณ 
100 ปีก่อนคริสตกาล–ค.ศ.840) อยู่ยุคเดียวกันกับกลุ่มรัฐยะไข่ชาวปยู
ตั้งศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแปรและเรียกอาณาจักรของตนเองว่า ศรีเกษตร

ที่ 
9 -อาณาจักรจามปา (คริสต์ศตวรรษที่ 2-15) มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ยิ่ง

ใหญ่ เจริญรุ่งเรืองช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2-15

ที่1
0

942

-หลวงจีนฟาเหียนจาริกออกจากจีนปี ค.ศ.399 อยู่ในอินเดียเป็นเวลา 6 
ปี (ค.ศ.405-411) รัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 (พระเจ้าวิกรมาทิต
ย์แห่งราชวงศ์คุปตะ) ในการเดินทางไปอินเดีย หลวงจีนฟาเหียนจาริกไป
ทางบกส่วนในการเดินทางกลับท่านเดินทางกลับโดยทางเรือแวะศึกษา
หาความรู้และศึกษาคัมภีร์ที่เกาะลังกาเป็นเวลา 2 ปี แล้วออกเดินทาง
ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับสู่แผ่นดินจีน

966

-สมัยอาณาจักรฟูนัน เจริญรุ่งเรืองสูงสุด รับเอาพุทธศาสนา 
- พระคุณวรมัน หัวหน้าคณะสงฆ์เดินทางมาจากแคว้นคันธาระ-กาปิศะ
ไปยังสุวรรณทวีป หมู่เกาะชวาในแถบอินโดนีเซีย เชื่อว่า คณะสงฆ์ชุดนี้
เดินทางมายังปากแม่น�้าโขงของอาณาจักรฟูนันก่อนที่จะเดินทางไปยังหมู่
เกาะจารึกของกษัตริญ์ฟูนันจารึกถึง พระคุณวรมัน เป็นอักษรสันสกฤต 
(คืออักษรคฤนห์) สมัยราชวงศ์ปัลลวะของอินเดียใต้

ที่ 
11

1021

-สมัยพระเจ้าชัยวรมัน พ.ศ.1021–1057 อาณาจักรฟูนันเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนาท่ีส�าคัญ มีพระภิกษุจากอาณาจักรฟูนันไปเมืองจีนเพ่ือแปล
เอกสารทางพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อสังฆปาละหรือสังฆวรมัน (เกิดปี พ.ศ.
1003) เมื่อทราบเร่ืองราวเกี่ยวกับราชวงศ์ฉี ท่านโดยสารส�าเภาไปยัง
เมืองจีนโดยเหตุที่ท่านรู้หลายภาษา จักรพรรดิหวูแห่งราชวงศ์เหลียงจึง
อาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในระหว่างเวลา 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
1049–1065 ท่านท�างานอยู่ในที่ต่างๆ รวม 5 แห่งด้วยกันมีอยู่แห่งหนึ่ง
มีชื่อว่า "ส�านักงานฟูนัน" จนกระทั่งมรณภาพปี พ.ศ.1067

ราว
1043/

พระสงฆ์สายมหายานจากอินเดียสถาปนาพุทธศาสนามหายานในอาณาจักร
หมู่เกาะแห่งชวา สุมาตราและบอร์เนียว
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ที่ 
11

1046
-มันทระ/มันทรเสนะเดินทางไปเมืองจีนเพื่อแปลคัมภีร์พร้อมด้วย ต่อมา
จักรพรรดิหวูทรงขอให้ท่านร่วมงานกับท่านสังฆปาละ แต่ท่านไม่มีความ
รู้เก่ียวกับภาษาจีน 

1068

-พระภิกษุโพธิธรรมจาริกเดินทางขึ้นมาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงวางรากฐาน
พุทธศาสนาในดินแดนนี้ ใช้เวลาเผยแผ่อยู่ 3 ปี ก่อนที่พระโพธิธรรมจะ
เดินทางขึ้นไปเผยแผ่ท่ีดินแดนจีน หลังจากที่พระโพธิธรรมประกาศพุทธ
ศาสนาอยู่ในจีน 30 ปี อาณาจักรฟูนันก็ล่มสลาย (ประมาณ พ.ศ.1100) 
-บริเวณแหลมอินโดจีนและทะเลจีนใต้ มีอาณาจักรต่างๆ-อาณาจักร
ทวารวดี อาณาจักรเจนละ อาณาจักรจามปา อาณาจักรกามลังกา (มอญ) 
อาณาจักรศรีเกษตร (พม่าตอนปลาย) อาณาจักรศรีโพธิ์ภาคใต้ของไทย
และอาณาจักรของสุวรรณทวีปหมู่เกาะชวา

ที่ 
12 1123

เวียดนามปกครองเป็นเอกราชอยู่ประมาณ 65 ปี มหายานเข้าสู่เวียดนาม
-ภิกษุอินเดีย วินีตรุจิ ซ่ึงหลังจากจบการศึกษาในฐานะเป็นศิษย์ผู้หน่ึงของ
ภิกษุที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งชื่อ ตังซัน (Tang San) อยู่ในประเทศจีนแล้ว ท่าน
เดินทางมายังเวียดนามเผยแผ่พุทธศาสนาแบบมหายานปี พ.ศ.1123 พัก
อยู่ที่วัดฟับวาน (Phap Van Temple) ที่ตั้งอยู่ที่ต�าบลวานเกียบ (Van 
Giap) จังหวัดฮาดอง (Ha Dong) แปลหนังสือตองตรี (Tong Tri) ถ่ายทอด
ปัญญาญาณ (Intuitive method) ให้ภิกษุท่ีมีชื่อเสียงรูปหนึ่งชื่อ ฟับเหียน 
(Phap Hien) จึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งการเร่ิมประดิษฐานพุทธศาสนา
มหายานขึ้นในเวียดนามเป็นครั้งแรก

ที่ 
12

-อาณาจักรโคตรบูรณ์ (พุทธศตวรรษที่ 12-15) เร่ิมต้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษ 
12 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนดินแดนฝั่ง
ซ้ายของแม่น�้าโขง มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนม อาณาจักรโคตรบูรณ์ปรากฏ
อยู่ใน "ต�านานอุรังคธาตุ" รับอิทธิพลจากอินเดียมีการปกครองโดยกษัตริย์
นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบทวารวดีและมีความเชื่อพื้นเมือง
เร่ืองการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบูชาพญานาคศาสนสถานที่ส�าคัญของ
อาณาจักร คือ พระธาตุพนม

ที่ 
12 1146-

1492

-เวียดนามอยู่ภายใต้อ�านาจของจีนคร้ังที่ 3 ปี พ.ศ.1146-1492 พุทธ
ศาสนาในเวียดนามที่รับมาจากจีนเจริญรุ่งเรือง มีการศึกษาปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง มีการศึกษาภาษาบาลี ประชาชนสมัยนั้นรู้ในอักษรเจียมทันห์ 
(Chiem Thanh Script) ซ่ึงมีมูลรากแบบเดียวกับภาษาบาลี
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ที่ 
12

1146-
1492

-หลวงจีนธรรมาจารย์ทั้งหลายท่ีจะไปศึกษาปริยัติธรรมท่ีอินเดียจะแวะมา
พักท่ีนี้ก่อนโดยการศึกษาภาษาบาลี ส่วนผู้ที่เป็นชาวอินเดียที่จะเดินทาง
ไปต่อท่ีจีนก็แวะมาพักศึกษาภาษาจีนในเวียดนามเสมอ

1172

-พระถังซ�าจั๋งหรือหลวงจีนเหี้ยนจังออกจากเสฉวนปี ค.ศ.629 มาถึง
อินเดีย-ชมพูทวีปปี ค.ศ.633 และกลับสู่แผ่นดินจีนที่เมืองเชียงอาน (หรือ
ฉางอัน)ปี ค.ศ.645 แม้ไม่ได้เดินทางมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
สุวรรณภูมิโดยตรง แต่ท่านก็กล่าวถึงดินแดนแถบนี้ในจารึกบันทึกการ
เดินทางของท่านเช่นกัน

-อาณาจักรลพบุรี (พุทธศตวรรษที่12-18) มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้ 
(ลพบุรีในปัจจุบัน) ละโว้เคยเป็นเมืองส�าคัญหนึ่งสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่มีแม่น�้าส�าคัญ 3 สายไหลผ่านคือ แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าป่า
สัก และแม่น�้าลพบุรี ภายใต้อิทธิพลขอมพุทธศาสนานิกายมหายานและ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีบทบาทในละโว้แทนพุทธศาสนานิกายเถรวาท
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1861) มีการสร้างสถาปัตยกรรม 
และประติมากรรมตามความเช่ือในศาสนาเหล่านี้ เช่น พระปรางค์สาม
ยอด ปรางค์แขก เทวรูปพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร

 

-อาณาจักรมาตาราม (Mataram) คริสต์ศตวรรษที่ 7 (ยุคเดียวกับศรีวิชัย
ในสุมาตรา) อาณาจักรส�าคัญเกิดขึ้นในชวาหลายแห่งทั้งอาณาจักรค้าขาย
ชายฝั่งทะเล และอาณาจักรกสิกรรมท�านาข้าวลึกเข้าไปในผืนแผ่นดิน โดย
เฉพาะในชวาภาคกลางและภาคตะวันออก ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 8 (พ.ศ.
1300) อาณาจักรมาตารามเสื่อมลงไป มีอาณาจักรใหม่ของชาวพุทธแห่ง 
ราชวงศ์ไศเลนทร์ (Sailendra) เจริญข้ึนบนท่ีราบเกทุ (Kedu Plain) 
ใกล้เคียง

ที่ 
13 พุทธศตวรรษที่ 13 บนเกาะชวาภาคกลง เกิดราชวงศ์ที่เข้มแข็งขึ้นราชวงศ์

หนึ่ง ชื่อ "ราชวงศ์ไศเลนทร์" ต่อมามีอ�านาจปกครองอาณาจักรศรีวิชัย

1214

-หลวงจีนอี้จิง (I-Tsing :ค.ศ.635-713) ลงเรือออกจากกวางตุ้งปี ค.ศ.67 
1 มาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัยที่ปาเลมบังในเกาะสุมาตราแล้ว
พ�านักอยู่ระยะหนึ่งเรียนภาษาสันสันสกฤตเป็นเวลา 6 ปี ก่อนเดินทาง
ต่อสู่ชมพูทวีปเพ่ือไปยังศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยนาลันทา
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ที่ 
13

1250-
1300

-ตัวอักษรอินเดียสมัยราชวงศ์ปาลลวะและตัวอักษรจากแคว้นเบงกอลทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียท่ีใช้ในเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่มาจาก
อินเดียใต้แผ่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ระหว่าง 1250-13000/ค.ศ.707-757

1284 - 
1289

-พระธรรมปาละจากดินแดนของราชวงศ์ปัลลวะแห่งอินเดียใต้น�าคณะ
สงฆ์เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วทะเลจีนตอนใต้ จีนเรียกว่า กิมกัง
กี่เดินทางไปจีนปี พ.ศ.1284 และ พ.ศ.1289 รวมสองคร้ัง ซ่ึงเชื่อว่าพระ
ธรรมปาละรูปนี้น่าจะมรณภาพทางดินแดนทางเหนือ

1260-
1284

-พระวัชรโพธิ์เป็นหัวหน้าน�าคณะสงฆ์เดินทางจากอินเดียใต้ขณะที ่
ราชวงศ์ปัลลวะก�าลังจะเสื่อมลง เข้ามาวางรากฐานทางพุทธศาสนาใน 
ดินแดนสุวรณภูมิและดินแดนสุวรรณทวีปตั้งแต่ 1260-1284 แล้ว 
คณะสงฆ์กลุ่มนี้จึงเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในจีนต่อไป

-ที่เกาะสุมาตรา มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นคืออาณาจักรศรีวิชัย (พุทธ
ศตวรรษที่ 13-19) มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา (ประเทศ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน) มีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่เกาะชวาในอินโดนีเซีย 
ขึ้นมาถึงอ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

-อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) ตั้งอยู่ที่เมืองหริภุญชัย (จังหวัด
ล�าพูนในปัจจุบัน) พระนางจามเทวีผู้เป็นพระราชธิดามาเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งหริภุญชัยจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 พระอาทิตยราชปกครองหริ
ภุญชัย เจริญรุ่งเรือง พระองค์ทรงสร้างพระธาตุหริภุญชัย สร้างวัดท�าให้
บ้านเมืองมีความสงบสุข อิทธิพลของพุทธศาสนาที่ปรากฏในหริภุญไชย
รับอิทธิพลบางส่วนจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะผ่านวัฒนธรรมทวารวดี
และผ่านศิลปะอินเดียแบบบาละผ่านทางพม่าผสมผสานกับคตินิยมของ
ชาวพ้ืนเมืองปรากฏรูปแบบพระพิมพ์ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นแบบ
เดิมกลายเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยในวัฒธธรรมหริภุญไชย

ที่ 
14

1350
-กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์สร้างมหาสถูปยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าโบโรบูดูร์ 
Borobudur (บรมพุทโธ) ขึ้น (บางต�าราว่า สร้างตอนกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9 อยู่ห่างจากเมืองจาการตาประมาณ 68 กิโลเมตร) 

1369
-ภิกษุโวโงนทอง (Vo Ngon Thong) เดินทางมาประกาศพุทธธรรมใน
เวียดนาม พักอยู่ที่วัดเกียนโส (Kien so Pagoda) ต�าบลพูดอง (Phu 
Dong) ถ่ายทอดพุทธธรรมแก่ศิษย์ชื่อ จัมทัม แล้วก็มรณภาพ
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พ.ศ.ต. พ.ศ.
ที่ 

15

-พุทธศตวรรษที่ 15 ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยติดต่อสัมพันธ์
กับราชวงศ์ปาละแห่งแคว้นเบงกอลท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
-อาณาจักรศรีวิชัยส่งพระภิกษุไปศึกษาพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาลัน
ทาซึ่งอุปถัมภ์โดยกษัตริย์แห่งแคว้นเบงกอลท้ังยังส่งพระภิกษุ ช่างฝีมือ 
มาเผยแผ่พุทธศาสนาและศิลปะปาละสร้างพุทธรูปแก่ชาวศรีวิชัย

-อาณาจักรมอญที่สะเทิม/ตะโทง (Thaton) เจริญสูงสุดยิ่งกว่าอาณาจักร
ใดๆ ในบริเวณใกล้เคียงทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และการค้า

-เกิดสงครามในประเทศจีน ชาวเวียดนามถือโอกาสลุกขึ้นต่อสู้และโค่น
อ�านาจจีนที่มีอยู่ส�าเร็จ 
-เวียดนามเอกราชอีกคร้ังพุทธศาสนาเส่ือมลงตามภาวะบ้านเมืองท่ีไม่ปกติสุข 
-ดินห์โบดินห์ (Dinh Bo Dinh) ชัยชนะเหนือดินแดนเล็กน้อยและขุนศึก
คนส�าคัญ 12 คน รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว

1450

-อาณาจักรลินยี่ (Lin-yi) อาณาจักรนี้เกิดขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 8-19 
เป็นของชนชาติจาม อาณาจักรน้ีนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย
ปะปนกับลัทธิไวษณพนิกาย 
-นับถือพุทธศาสนามหายานแต่เพียงครั้งเดียวสมัยดงเดือง ราว พ.ศ.1450

1473

เปิดหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาณาจักรได๋เวียดคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 10 แสดงให้เห็นถึงหน้าใหม่ทางประวัติศาสตร์ชาติได๋เวียดและความ
เจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเวียดนาม พระสงฆ์จ�านวนมากเก่ียวข้องกับ
การเมืองภายใต้รัชสมัยของกษัตริย์ดินฮ์ Dinh (968-980), ราชวงศ์เล
แรกเริ่ม the Former Le (980-1009), ราชวงศ์ลี Ly (1010-1225) และ 
ราชวงศ์ตรัน the Tran (1225-1400) Dynasties. บางรูปได้รับการแต่งตั้ง
เป็นท่ีปรึกษาของรัฐและเป็นราชครู (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"

1482

-พวกอานัม (เวียดนาม) ตั้งอาณาจักรไดโคเวียด (อานัมและตังเกี๋ย) หลัง
ราชวงศ์ถังในประเทศจีนสิ้นอ�านาจลง 
-พวกอานัมแผ่ขยายดินแดนและรบพุ่งกับอาณาจักรจามปาจนมีดินแดน
หดสั้นลง
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15
-1

8

-อาณาจักรโยนกเชียงแสนแบ่ง 2 ระยะ ระยะแรกเร่ิมต้ังแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 15-18 เรียกว่า สมัยเชียงแสนรุ่นแรก ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 18-21 เรียกว่า สมัยเชียงแสนรุ่นหลัง มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองเชียงแสน 
(อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย)

1500

-พระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.1587-1620) สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าส�าเร็จปี 
พ.ศ.1500 (นับตามแบบพม่าเป็น พ.ศ.1501: คัมภีร์สาสนวงส์) ยกทัพตี
เมืองสะเทิมของมอญน�าพุทธศาสนาจากท่ีน้ันมาในอาณาจักรของพระองค์ 
เช่น พระไตรปิฎกและประเพณีทางพุทธศาสนามา ทรงท�าให้นิกายเถรวาท
แพร่หลายด้วยความช่วยเหลือจากพระภิกษุมอญชื่อ ชินอรหันต์ ทรงสร้าง
เจดีย์ท่ีส�าคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาเจดีย์ชเวดากอง โดยสร้างเสริม
เจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อมายาวนานว่าพระเจ้าแผ่นดินทุก
พระองค์จะต้องทรงท�านุบ�ารุงพระเจดีย์

ลังกาเดือดร้อนวุ่นวายจากภัย ภายในการแย่งชิงราชสมบัติกันเอง ภายนอก
การท�าสงครามกับทมิฬทางภาคใต้ของอินเดีย พุทธศาสนาในลังกาทวีป
สูญสิ้นสมณวงศ์

1511-
1522

รัฐเวียดนามจัดตั้งองค์การปกครองคณะสงฆ์ขึ้น โดยเอานักบวชเต๋าและ
พุทธ เข้าในระบบฐานันดรศักดิ์ นอกจากนี้ พระองค์ทรงสถาปนาพระภิกษุ
ง่อฉ่ันหลูเป็นประมุขสงฆ์ของเวียดนามและแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษาของพระองค์

1548-
1551

กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เล ส่งพระภิกษุสงฆ์ไปขอพระไตรปิฎกจาก
ประเทศจีน 1 ชุด และทรงแนะน�าให้ประชาชนเลิกนับถือผีสาง เทวดา 
หันมานับถือพระพุทธศาสนา แต่ประชาชนยังนับถือผีสาง เทวดาควบคู่
กับนับถือพุทธศาสนา

16

1571-
1588
 

พระเจ้าไลไทต๋องทรงท�านุบ�ารุงพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวิหาร 95 แห่ง 
สมัยราชวงศ์ไล (215 ปี) พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุด พระเจ้าอโศก
แห่งเวียดนามทรงเอาใจใส่บ้านเมืองและประชาชนด�าเนินรอยตามพระ
เจ้าอโศกมหาราช เช่น สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก เป็นต้น

1587

พระเจ้าอนุรุทธะมหาราช (พระเจ้าอโนรธามังช่อ) ครองราชย์ที่พุกาม 
(พ.ศ.1587) ทรงรวบรวมพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวส�าเร็จ อาราธนาพระสงฆ์ 
และอัญเชิญพระไตรปิฎกจากเมืองสะเทิม ส่งสมณทูตไปลังกา และรับพระ
ไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์จากลังกา 
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ล�าดับเวลา
เหตุการณ์ส�าคัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

พ.ศ.ต. พ.ศ.

ที่ 
17

  
ยุค

กา
รเ

ข้า
มา

ขอ
งล

ังก
าว

งศ
์

1700-
2100

-อาณาจักรน้อยใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นอ�านาจของอาณาจักรเขมร และ
ศรีวิชัยซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดูควบคู่หรือสลับกัน 
-เริ่มต้นขึ้นของการนับถือพุทธศาสนาลังกาวงศ์ สมัยปรักกรมพาหุ พระองค์
ปฏิรูปขนานใหญ่ท�าให้ยุคนี้ลังกาวงศ์มีอิทธิพลมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรม 
ศิลปะ วิถีชีวิต แม้แต่กระบวนทัศน์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
-อาณาจักรเล็กน้อยที่แยกตัวออกมา โดยเฉพาะอาณาจักรสุโขทัย  
ล้านนา ล้านช้าง อังวะ อาณาจักรเขมรรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาลังกา
วงศ์ซึ่งเข้าผ่านทางอาณาจักรสยามและสยามผ่านอาณาจักรตามพรลิงค์ 
(นครศรีธรรมราช)

1600/
1057

 พระเจ้าอนุรุทธ/อโนรธาม่ังช่อแห่งอาณาจักรพุกามปราบอาณาจักร 
สะเทิม/สะโทง/สุธรรมวดี รับอารยธรรมมอญทางพุทธศาสนาผ่านศิลปะ
และวรรณกรรม ท�าให้พุทธศาสนาเจริญในหลายด้าน

1614/
ค.ศ.
1069

-สมณวงศ์ในลังกาเกือบสูญกลับฟื้นอีกคร้ัง พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 ศิริสังฆ
โพธิ์ชาวสิงหลกอบกู้อิสรภาพและครองราชย์ หลังจัดการทางฝ่ายราช
อาณาจักรเรียบร้อยแล้ว พระองค์เริ่มงานช�าระพระศาสนา พระภิกษุสงฆ์ที่
บริสุทธิ์ไม่มี พระองค์จึงส่งราชทูตไปขอพระสงฆ์จากพม่าในรัชกาลพระเจ้า
อนุรุทธพระสงฆ์ 20 รูป สมณวงศ์ในลังกาจึงกลับมีข้ึนอีก 

ที่ 
17 1697-

1730

-ก�าเนิดลังกาวงศ์ สมัยพระเจ้าปรักกรมพาหุที่ 1 บ้านสงบเรียบร้อย 
พระองค์รวมพระสงฆ์ลังกาเป็นหน่ึงเดียวภายใต้เถรวาทลังกาวงศ์ ยุคน้ี
สถาปัตยกรรมและวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสมัยโปโลนนรุวะ 
ช�าระการพระศาสนาให้บริสุทธิ์ ให้สังคายนาโดยให้คณะสงฆ์ สถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชปกครองสงฆ์ทั้งประเทศเป็นคร้ังแรก ศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนาเฟื้องฟูสวยงาม วัดอารามจ�านวนมากถูกสร้างขึ้น ลังกาเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา พระสงฆ์ นักปราชญ์จ�านวนมากเดิน
ทางจากประเทศใกล้เคียงมาศึกษาพุทธศาสนาในลังกาแล้วน�าไปเผยแผ่
ในอาณาจักรของตนเป็นอันมาก
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

ที่ 
18

1724

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปกครองอาณาจักรมหานครในกัมพูชา รับส่ังให้สร้าง
ปราสาทบายนที่อังกอร์ ท�านุบ�ารุงพุทธศาสนาสร้างวัดวาอาราม สร้าง
ปราสาทและพระพุทธรูปจ�านวนมากมาย สถาปนาปราสาทตาพรมเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระมหาเถรเป็นศาสตราจารย์ใหญ่ 18 องค์ อาจารย์
รอง 2740 องค์ ท้ังส่งพระราชกุมารไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกา 

1729

-พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ทรงสร้าง "ปราสาทตาพรม" เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน
ภาพสลักศิลาของพระมารดา (พระนางศรีชัยราชจุฑามณี) ในรูปของ "พระ
โพธิสัตว์ปรัชญาปารมิตา" สัญลักษณ์ของปัญญาและ "ปราสาทชัยศรี" เพื่อ
เป็นที่ประดิษฐานภาพสลักศิลาของพระบิดา (พระเจ้าธรณันทรวรมัน) ใน
รูปของ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" สัญลักษณ์ของกรุณาตามคติความเชื่อ
ของพุทธศาสนามหายาน
-อาณาจักรกัมพูชาพลิกโฉมกลายมาเป็นอาณาจักรแห่งพุทธศาสนา ครา
ใดบ้านเมืองเกิดสงคราม เรื่องทางศาสนาก็หยุดชะงักลง แต่คราใดบ้าน
เมืองสงบสุขพุทธศาสนาก็กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีก

1733

ความสัมพันธ์ผ่านพุทธศาสนาลังกาวงศ์ โดยพระเจ้านรปฏิสิทธุพระองค์
ทรงส่งสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาท่ีลังกาโดยมีพระอุตราชีวะเป็นประธาน 
เด็กชาวมอญคนหนึ่งชื่อ ฉะปัท บวชเป็นสามเณรติดตามไปยังลังกาด้วย
อุปสมบทในลังกาวงศ์ ภายหลังเดินทางกลับพม่าพร้อมกับพระภิกษุอีก 
4 รูป ตั้งนิกายใหม่ในพม่าคือลังกาวงศ์/ลังกาวงศ์ เป็นลังกาวงศ์ยุคแรก
เรียกว่า ฉปทาวงศ์

ที่ 
18

1754
-สมัยพระเจ้านดองมยา/ถิโลมินโล (ค.ศ.1211-1234) พระองค์สร้างวัด 
วิจิตรเลียนแบบพุทธคยา 2 แห่งคือ วัดถิโลมินโล และวัดมหาโพธ์ิ  
-พระองค์ทรงอุทิศเวลาทั้งหมดให้การบ�ารุงพระศาสนา

1779
/1236

พระภิกษุสงฆ์เดินทางจากกาญจิปุรัม ทางอินเดียใต้เพ่ือฟื้นฟูเถรวาทใน
ศรีลังกา
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ล�าดับเวลา
เหตุการณ์ส�าคัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

พ.ศ.ต. พ.ศ.

19

1800 -อาณาจักรสยามต่อมาเริ่มด้วยสุโขทัยที่เจริญข้ึนมาแทนที่เริ่มแต่ พ.ศ.1800

1822 - จารึกสุดท้ายที่ปรากฏเก่ียวกับวัดภิกษุณีในพม่า

1830
- ราชอาณาจักรพุกามในพม่าถูกโจมตีจากมองโกล ถึงการอวสานแห่ง
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ด้านพุทธศาสนาเถรวาทแห่งอินเดียและลังกา

1832
- ราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.1587-1832) สิ้นสุดลงเมื่อมองโกลแต่งตั้งรัฐบาล
หุ่นขึ้นบริหารดินแดนพม่า

ราว 
1843

- พุทธศาสนาลังกาวงศ์ (Sri Lankan Tradition) จากปฏิรูปใหญ่ใน 
ศรีลังกา เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนแผ่นดินใหญ่อาเซียน โดยพระสงฆ์ลังกา 
และพระสงฆ์จากอาเซียนสมัยนั้นไปศึกษาและกลับมาเผยแผ่ยังดินแดน
ของตน พุทธศาสนาลังกาวงศ์เผยแผ่เข้าไปยังลาว จากไทยไปกัมพูชาหลัง
จากไทยอิสรภาพจากเขมรและเผยแผ่เข้าไปยังเขมร และดินแดนอื่นๆ ใน
อาเซียน ตลอดจนเชียงตุง เชียงรุ้ง นานเจ้า ทางใต้ของจีน

ที่ 
19

1839

-กษัตริย์ท่ีครองราชย์อยู่พระราชทานที่ดินสร้างวัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ลังกาวงศ์ ศิลาจารึกสมัยน้ีเปลี่ยนมาเป็นภาษาบาลีและเทวสถานต่างๆ 
ของฮินดูก็กลายมาเป็นวัดทางพุทธศาสนา 
-มีคณะทูตจีนน�าโดย เจาตากวน เดินทางมาถึงเมืองพระนครปี พ.ศ.1839 
บันทึกไว้ว่า ทุกคนบูชาพระพุทธเจ้าและพูดถึง จูกู (หมายถึงพระภิกษุสงฆ์
เถรวาท) พร้อมท้ังบรรยายลักษณะการครองผ้า การด�าเนินชีวิตและสภาพ
วัด เขาบอกด้วยว่า พวกเจ้านายชอบมาปรึกษาหาหรือกับพวกจูกูในเรื่อง
ต่างๆ หลักฐานนี้ชี้ให้เห็นชัดว่า พุทธศาสนาแบบเถรวาทลังกาวงศ์กลาย
เป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรไปแล้ว

1839
พระเจ้ามังรายมหาราชทรงสร้างนครเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานี เถรวาท
ลังกาวงศ์แพร่หลายจากสุโขทัยและจากมอญขึ้นมาสู่ล้านนา แต่ยังไม่สู ้
จะเป็นหลักฐานม่ันคงนัก

1880

กษัตริย์กัมพูชาพร้อมทั้งราชส�านักทั้งหมดกลายเป็นพุทธศาสนิกชนฝ่ายเถรวาท
ลังกาวงศ์ทั้งหมด เพราะมีหลักฐานปรากฏถึงข้ันที่ว่าพระองค์สนพระทัย 
เป็นธุระที่จะให้กษัตริย์ลาว (เจ้าฟ้างุ ้ม) ท่ีขณะน้ันล้ีภัยอยู่ในเขมรเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

รา
ว 

19

1896

อาณาจักรล้านช้าง (ลาว) พุทธศาสนาจากอาณาจักรหลังมหานคร (เขมร) 
เข้าสู่ลาวซึ่งชัดเจนเพ่ิงปรากฏขึ้นในอาณาจักรล้านช้างสถาปนาขึ้นโดย
พระยาฟ้างุ ้ม พุทธศาสนาเข้ามาสู ่อาณาจักรล้านช้างโดยพระนางแก้ว
ยอดฟ้า พระมเหสีของพระยาฟ้างุ ้ม พระนางทรงทูลขอให้พระราชาส่ง
ทูตไปนิมนต์พระสงฆ์นิกายเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามาเผยแผ่ในล้านช้าง

ปล
าย

 1
9 -เถรวาทแบบลังกาวงศ์ตั้งม่ันรุ่งเรืองขึ้นมีพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่หลายรูป

และพระสงฆ์ชาวมอญชาวไทยอยุธยากับเขมรพากันไปอุปสมบทเล่าเรียน
พระธรรมวินัยท่ีลังกาเมื่อกลับมาแล้วก็แยกย้ายกันไปบ�าเพ็ญศาสนกิจ 
ตามชาติภูมิของตน

ที่ 
20

1957-
1970

เวียดนาม: เวียดนามตกอยู่ภายใต้อ�านาจจีนสมัยราชวงศ์หมิง (Ming) นับ
เป็นคร้ังที่ 4 ท่ีอยู่ใต้อ�านาจของจีน (พ.ศ.1957-1970)

1902

-พระมหาปาสามานเถระและพระมหาเทพลังกา พร้อมคณะอีก 20 รูป
เดินทางออกจากกัมพูชาตามค�านิมนต์ของพระยาฟ้างุ้มในอาณาจักรล้าน
ช้าง พร้อมน�าพระพุทธรูปปางห้ามญาติช่ือพระบาง พระไตรปิฎกมาถวาย
แก่พระเจ้าฟ้างุ้มกับพระมเหสี และเผยแผ่พุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรือง

1904

จารึกวัดป่ามะม่วง กล่าวว่าปี 1904 พญาลิไทยทรงอาราธนาพระมหา
สามีสังฆราชจากนครพัน ซ่ึงเรียนจบพระไตรปิฎกจากลังกาทวีปมาสถิต
ยังอารามป่ามะม่วงอันเป็นสวนที่พญารามราช พระอัยกาของพระองค์ทรง
ปลูกไว้ โดยพญาลิไทยทรงพระราชศรัทธาผนวชเป็นสามเณร

1910
-แผ่นดินพระเจ้ากือนาเชียงใหม่ พ.ศ.1910 พระจันทเถระประกอบพิธี
สาธยายคัมภีร์มหาโยคีมัตรประเภทบนดอยสุเทพเพ่ือขอให้มีปัญญาประสิทธิ

1910 
(1912)

ในแผ่นดินพระเจ้ากือนา พระองค์ทรงส่งทูตไปนิมนต์พระอุทุมพรมหา
สวามีคณาจารย์ลังกาวงศ์ที่เมืองนครพัน (เมืองเมาะตะมะ) ในอาณาจักร
ของชาวมอญเพื่อมาตั้งลังกาวงศ์ที่เชียงใหม่พร้อมกันนั้น
-พระเจ้ากือนาส่งทูตมาขอพระสุมนเถระชาวไทยสุโขทัยซึ่งเป็นศิษย์ของ
พระอุทุมพรมหาเถระเหมือนกันให้ช่วยกันไปตั้งลังกาวงศ์ จ�าพรรษาที่วัด
พระยืน จังหวัดล�าพูน และต่อมาจึงนิมนต์ให้ไปจาพรรษาท่ีวัดสวนดอกใน
นครเชียงใหม่ ซ่ึงถือเป็นการเผยแผ่นิกายลังกาวงศ์เป็นครั้งแรกในล้านนา
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

1930

อินโดนีเซีย (ชวา): พ.ศ.1930 ลามุนะ อิบราฮิม พ่อค้าอาหรับน�าศาสนา
อิสลามไปเผยแผ่ที่ชวาเป็นคร้ังแรก อิบราฮิมพยายามเกลี้ยกล่อมพระเจ้า
องควิชัยแต่ไม่ส�าเร็จ จึงหันไปเกลี้ยกล่อมระเด่นปาตาซึ่งเป็นพระราชโอรส
ให้หันมาเข้ารีตนับถืออิสลามส�าเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของกองทัพอาหรับ 
ระเด่นปาตากระท�าปิตุฆาต สถาปนาตนเองขึ้นเป็นสุลต่าน และประกาศยก
อิสลามเป็นศาสนาประจ�าอาณาจักร ศาสนาอิสลามจึงแผ่เข้าสู่เกาะต่างๆ 
อย่างรวดเร็ว เจ้าเมืองต่างๆ ที่เกรงกลัวภัยต่างพากันเข้ารีตนับถืออิสลาม 
ส่วนผู้ท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาท่ีไม่ต้องการเปล่ียนศาสนา 
พากันหนีภัยลงไปอยู่ท่ีเกาะบาหลี จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

1957

เวียดนาม: พุทธศาสนาในเวียดนามเสื่อมมากเนื่องมาจากเวียดนามตก
เป็นเมืองขึ้นของราชวงศ์หมิงของจีน ตั้งแต่ พ.ศ.1957-1974 เป็นเวลา 
17 ปี นโยบายของรัฐจีนเน้นส่งเสริมแต่ลัทธิขงจื้อและเต๋า และมีนิกาย
ตันตระของทิเบตเข้ามาทางการจีนท�าลายวัดเก็บทรัพย์สิน และคัมภีร์พุทธ
ศาสนาไปหมด ยุคนี้เร่ิมต้นขึ้นเมื่อ โฮ คุย ลี Ho Quy Ly แย่งอ�านาจจาก
พระเจ้า ตรัน เทีย เด King Tran Thieu De, กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของ
ราชวงศ์ ตรัน ราชวงศ์ตรันล่มสลาย พระเจ้าโฮ ทรงสนพระทัยในศาสนา
ขงจื้อ พุทธศาสนาเลยเสียอิทธิพลในพระราชส�านัก กองทัพจีนบุกอาณา
จักรได๋เวียดปี ค.ศ.1414 เวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของจีนอีกครั้ง  พุทธ
ศาสนารวมถูกท�าลายเป็นจ�านวนมากจากรัฐบาลศักดินาของจีน  พระสงฆ์
จ�านวนมากถูกส่งไปลี้ภัยในจีน พุทธศาสนาและศาสนาเต๋าถูกควบคุมอย่าง
เคร่งครัด พระพุทธศาสนจึงเสื่อมลงกระทั่งศตว.ที่ 22

1974

เวียดนาม: เวียดนามได้เอกราชกลับคืนมาอีก พ.ศ.1974 ในเบ้ืองต้นพุทธ
ศาสนาในเวียดนามไม่ดีขึ้นเพราะกษัตริย์หรือผู้น�ารัฐสูงสุดราชวงศ์ใหม่ไม่มี
นโยบายส่งเสริมอุปถัมภ์พุทธศาสนากลับเข้าแทรกแซงกิจการพุทธศาสนา 
เวียดนาม: ในระยะน้ี เกิดนิกายตินห์โดข้ึนในเวียดนามมาจากจีนต่อมา
นิกายนี้ผสมผสานเข้ากับนิกายเดิม คือ นิกายเทียน จนเกิดเป็นพุทธศาสนา
แบบหนึ่งขึ้นมาที่ปฏิบัติกันอยู่ตามโรงเจดีย์ (Chua) ในปัจจุบัน

1975
กษัตริย์กัมพูชาท้ิงเมืองมหานครไปสร้างเมืองใหม่ที่ สรีสันธอร์ ต่อมา พ.ศ.
1975 ย้ายไปสร้างราชธานีใหม่ท่ีพนมเปญจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 400 ปี 
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

1995

พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พุทธศาสนา ทรงเสด็จออก
ผนวชในนิกายสิงหลนี้ด้วยเป็นเวลา 7 วัน สถาปนาพระเมธังกรขึ้นเป็น 
พระสังราชแห่งล้านนา สร้างวัดใหม่ขึ้น จ�าลองแบบวิหารพุทธคยา โลห
ปราสาท รัตนมาลีช่ือว่า วัดโพธาราม คือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด 

21

2014
เวียดนาม: พระเจ้าเลทันต๋องรวบรวมอาณาจักรจามปาเข้าเป็นดินแดน
ส่วนหน่ึงของเวียดนามส�าเร็จ 

2019

รามัญ: สมัยพระธรรมเจดีย์ (พ.ศ.2015-2035) อาณาจักรมอญเจริญสูงสุด
-พระภิกษุคณะหนึ่งจากพม่ามารับการอุปสมบทกรรมท่ีลังกาและน�าคัมภีร์
ภาษาบาลีเท่าท่ีมีไปพม่า ทรงรวมสงฆ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่เดิมแตกแยก
เป็น 6 คณะ พระองค์ทรงให้คณาจารย์ 6 ส�านักมาประชุมกันทรงให้ไป
อุปสมบทใหม่ในลังกาเพื่อให้เกิดความเสมอภาค คณะสงฆ์ก็เห็นชอบจึง
เดินทางไปอุปสมบทใหม่ที่ลังกา ประกอบด้วยพระคณาจารย์ 22 รูป พระ
อนุจรอีก 22 รูปเมื่อกลับมาสู่เมืองหงสาวดีแล้ว พระเจ้าธรรมเจดีย์ประกาศ
ราชโองการให้พระสงฆ์ทั่วแผ่นดินสึกให้หมดแล้วบวชใหม่กับคณะสงฆ์ที่
บวชจากลังกา โดยเรียกคณะใหม่ว่า คณะกัลยาณี ในคร้ังนั้น มีพระบวช
ในคณะกัลยาณีถึง 15,666 รูป คณะสงฆ์เมืองหงสาวดีจึงเป็นปึกแผ่นอีก
ครั้ง แต่หลังจากพระองค์สวรรคตแล้วสงฆ์ก็แตกแยกกันอีก

2027

ปลายรัชสมัยของพระเจ้าปรวิชัยท่ี 5 พุทธศาสนาถึงคราวเสื่อมโทรมมาก
ผสมผสานกับฮินดู ในที่สุดไม่เหลือแม้แต่พระสงฆ์ เจ้าชายระเด่นปาทา
ทูลขอพระราชสมบัติจากพระราชบิดา (ประวิชะยะ) แห่งราชวงศ์มัชปา
หิต พระองค์ทรงเห็นแก่บ้านเมืองและความสงบเรียบร้อยทรงมอบพระ
ราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส  เพียงเท่านั้นยังไม่พอ เจ้าชายระเด่นปะ
ตะ ยังทรงขอพระราชบิดาให้ทรงนับถือศาสนาอิสลามด้วย ในที่สุดก็ทรง
ยอมตามนั้น แต่ท่ีปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ปุชังคะของพระ
ราชส�านัก มีอยู่ 2 ท่าน คือ ท่านสัปโดปาลอนและนายยะเคงคอง ไม่เห็น
ด้วยและไม่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ได้กราบทูลว่า "อีก 500 ปี จะ
กลับมา" จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอย

2091-
2114

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) บ�ารุงส่งเสริมพุทธศาสนาน�า
พระแก้วมรกตไปไว้ที่เวียงจันทน์สร้างพระธาตุหลวง 
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

2043
ในกัมพูชาสมัยโบราณ วัดในนิกายวิษณุที่อังกอร์วัด (ซึ่งสถาปนาศริสต
วรรษที่ 12 เป็นแหล่งฮินดูสถาน) กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา
แทน

2076

เวียดนาม: เวียดนามแตกแยกเป็น 2 อาณาจักร: อาณาจักรฝ่ายเหนือ 
ตังเก๋ีย ปกครองโดย ราชวงศ์ตรินห์ (Trinh) และอาณาจักรฝ่ายใต้ 
แคว้นอานัม ปกครองโดยราชวงศ์เหวียน (Nguyen) ทั้ง 2 อาณาจักร
ต่างท�าสงครามต่อกันเป็นเวลา 270 ปี 
-ยุค 2 อาณาจักรนี้ พุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมการสร้างและปฏิสังขร
วัดวาอารามมากมาย 

พศ
.ต

. ท
ี่ 2

2

เวียดนาม: ชาวตะวันตก เร่ิมเดินทางมาติดต่อกับเวียดนามทางการค้าขาย 
และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก น�าโดย โปรตุเกส ฮอลันดา 
ฝรั่งเสศ สเปนและอังกฤษ

ที่ 
22

2109

ลาว: พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองเชียงค�ามาอยู่ท่ีเวียงจันทน์ ประดิษฐาน
พระแก้วมรกต และพระแซกค�า (พระพุทธสิหิงค์/พระสิงค์) ไว้ที่เวียงจันทน ์
เรียกว่า เวียงจันทน์ล้านช้าง แต่พระบางประดิษฐานที่เมืองเชียงทอง ล้าน
ช้างหลวงพระบางและสร้างวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมากข้ึนเป็นพิเศษ 
สร้างพระธาตุหลวง

2134
ลาว: พระสงฆ์เถระลาวมีบทบาทด้านการเมืองเพราะประชุมกันลงมติให้ทูต
ไปเชิญเจ้าชายหน่อแก้วโกเมนท่ีเป็นตัวประกันอยู่พม่ากลับมาครองราชย์ 
และพระองค์ขึ้นครองราชย์ พ.ศ.2135 จนประกาศอิสรภาพไม่ข้ึนพม่า

ยุคนี้กล่าวถึงรัฐที่มีระบบการเมืองการปกครองที่มีผู ้น�ารัฐเป็นกษัตริย์ที่
มีอ�านาจสูงสุดและมีขุนนางเป็นมือคอยช่วยเหลือในการบริหารกิจการ
แผ่นดิน รวมทั้งภัยคุมคามของประเทศมหาอ�านาจ การแก่งแย่งภายใน
รวมทั้งการเมืองระหว่างประเทศ มีการรบพุ่งเพ่ือควบคุมอีกฝ่ายจนน�าไป
สู่การขยายดินแดนและปกครอง ลักษณะของรัฐจารีตเน้นย�้าเรื่องอธิปไตย
ของรัฐ เป็นแนวจารีต
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

พศ.ต. 
ที่ 22

ปลายที่ 
22

อินโดจีน-เวียดนาม: มีชาวตะวันตกเริ่มเดินทางมาติดต่อกับเวียดนาม
ทางการค้าขาย และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก น�าโดย 
โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเสศ สเปนและอังกฤษ
-ชาวตะวันตกเริ่มเดินทางมาติดต่อทางการค้าขาย และเผยแผ่ศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับเวียดนาม น�าโดย โปรตุเกส ฮอลันดา 
ฝรั่งเศษ สเปนและอังกฤษ

ที่ 
23

2205
ไทย: ฝรั่งเศสเข้ามายังอาณาจักรสยามแห่งอยุธยาเริ่มแผนการเปลี่ยน
ให้ยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบฝรั่งเศสเพื่อปูทางเป็นอาณานิคม

2231

ไทย: เม่ือสมเด็จพระนารายณ์สวรรคต เริ่มมีความขัดแย้งภายในเชิง
อ�านาจของราชวงศ์และขุนนาง คอนสแตนติน ฟอลคอน พระสหายชาว
กรีกมีบทบาทด้านการเมืองในราชส�านักถูกสังหาร ชาวต่างชาติตะวันตก
อพยพหนีจากอยุธยา 
ไทย: สยามเข้าสู่การปลีกตัวเองจากโลกภายนอกของตะวันตกเป็นระยะ
เวลาราว 163 ปี ก่อนจะร้ือฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ต้นรัตนโกสินทร์สมัย ร. 3 

2276-
2301

ไทย (สยาม): สมัยพระเจ้าบรมโกศ อารยธรรมสยามเจริญรุ่งเรือง อยุธยา
ได้รับการยอมรับทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ในฐานะเป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนาอันส�าคัญ

2296/
1753

ศรีลังกา-ไทย: ในศรีลังกา พระเจ้าศรี ราชสิงหะ ฟื้นสมณวงศ์และพุทธ
ศาสนาในลังกาด้วยนิมนต์พระสงฆ์จากราชอาณาจักรสยาม

2300
พม่า: พระเจ้าอลองพญา กษัตริย์พม่ายกทัพไปท�าลายกรุงหงสาวดีอย่าง
ราบคาบ ชาติมอญสูญสิ้นอ�านาจลงเด็ดขาด
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ล�าดับเวลา
เหตุการณ์ส�าคัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

พ.ศ.ต. พ.ศ.

ที่ 
24

2320
ไทย: สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.1 ในประเทศไทยสถาปนาราชวงศ์
จักรี ในประเทศไทย

2345

เวียดนาม: อาณาจักรเวียดนามรวมเป็นหนึ่งเดียว หลักจากแตกแยกกัน
เป็นเวลาราว 270 ปี พระเจ้าตรันไทต๋อง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์
ทรงสนพระทัยการบ�าเพ็ญธรรม ฝึกสมาธิมากจนสละราชสมบัติให้พระ
ราชธิดา ออกผนวช ทั้งทรงนิพนธ์หนังสือว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน 
หรือทางไปสู่ธยานะ และหลักธรรม แม้พระนัดดาของพระองค์ครองราชย์
ระยะหนึ่งสละราชสมบัติออกผนวช ณ วัดแห่งหนึ่งบนภูเขา สั่งสอนศิษย์
เป็นจ�านวนมาก จนพระองค์ได้รับการขนานนามว่าเป็นปฐมสังฆราชแห่ง
นิกายเวฬุวัน (ป่าใผ่) จากชาวเวียดนาม

2370-
2401

เวียดนาม: เวียดนามปราบปรามผู้ท่ีเข้ารีตศาสนาคริสต์และนักสอนศาสนา 
โดยการจับฆ่าตาย กล่าวว่า นับจ�านวนเป็นแสน จนเกิดขัดแย้งระหว่าง
เวียดนามกับประเทศตะวันตกจนท�าให้เข้ายึดเวียดนาม  

2346
ศรีลังกา-พม่า: ชาวลังกาเดินทางไปอุปสมบทที่เมืองหลวงของพม่าขณะ
นั้น คือ เมืองอมรปุระ เพ่ือกลับไปสถาปนานิกายอมรปุระในศรีลังกา

24

2351
อินโดนีเซีย: เอช ซี คอร์เนเลียส (H. C. Cornelius) เริ่มต้นท�าการส�ารวจ
โบโรบูโดร์ แต่ไม่มาก

2372
ไทย: เจ้าชายมงกุฏ (ภายหลังเป็นสมเด็จพระมงกุฏ ร. 4) สถาปนานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย ในประเทศไทย

2384

กัมพูชา: พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีทรงเสวยราชย์ในกรุงอุดรเมียรชัย พุทธ
ศาสนากลับเจริญรุ่งเรืองอีก มีพระสงฆ์ชาวกัมพูชา เดินทางมาศึกษายัง
กรุงเทพมหานคร กลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในเขมร พระมหาวิมลธรรม 
(ทอง) จัดการศึกษาตามแบบสงฆ์ไทยตั้ง "ศาลาบาลีชั้นสูง" ในกรุงพนมเปญ 
ได้แก่ พุทธิกวิทยาลัยในปัจจุบัน
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

25

2402 เวียดนาม: ฝรั่งเศสยึดเมืองไซง่อน

2405
ศรีลังกา-พม่า: พระธุดงค์เดินทางจากศรีลังกาไปพม่า เพื่ออุปสมบท
และกลับไปสถาปนานิกายรามัญญะ ที่ศรีลังกา

2410 กัมพูชา: กัมพูชาตกเป็นข้ึนของฝรัั่งเศส 

2414
พม่า: การสังคายนาครั้งที่ 5 ฝ่ายเถรวาทจัดขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง อาณาจักร
พม่า

2426

เวียดนาม: เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส รัฐสมัยภายใต้เจ้า
อาณานิคมฝรั่งเศสมีนโยบายควบคุมการเผยแผ่พุทธศาสนา ยึดคัมภีร์ไป
เผาท�าลาย การรวมตัวของพุทธศาสนิกชนเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ต้องได้รับอนุญาตจากทางการฝรั่งเศสก่อน 
เวียดนาม:ระหว่างนี้ มีขบวนการพุทธใหม่ที่ผสมผสานกับลัทธิต่างๆ เช่น 
หว่าเหา และเกาได๋ มีการน�าความเชื่อต่างๆ เข้ามา ทั้งเพื่อประโยชน์ทางการ
เมือง และสภาพที่เกิดขึ้นท�าให้พุทธศาสนามีหลักการไม่แน่นอน ผสมผสาน
กับความเชื่ออื่นจนแยกไม่ออกไหนพุทธกระแสหลักกับพุทธผสมผสาน 

2429
พม่า: พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นลง แม้รัฐที่
ปกครองโดยอาณานิคมจะไม่สนับสนุนพุทธศาสนา แต่ประชาชนชาวพม่า
ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาก 

25

2443
ไทย: พระอาจารย์เสาและอาจารย์มั่น ฟื้นจารีตปฏิบัติของพระสายป่า 
ในประเทศไทย

2436
อาณาจักรลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2436 จน
หมดส้ินปี พ.ศ.2447 ลาวถูกฝรั่งเศสยึดครองเป็นอาณานิคมตลอด 45 
ปี จึงรับเอกราชคืน 

2450-
2554

โทมัส แวน เอิร์พ (Thomas Van Erp) ท�าการขุดค้นอย่างจริงจัง ท�าให้
ทราบว่าสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้โบโรบูโดร์ได้รับความเสียหาย คือน�้าที่ไหล
เซาะกัดลาดเนินเขาภายในตัวสถูป ท�าให้รากฐานของสถูปยุบพังลงและ
กร่อนไปตามกาลเวลา



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

533

                    ASEAN Studies Centre                             Mahachulalongkornrajvidyalaya University

ล�าดับเวลา
เหตุการณ์ส�าคัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

พ.ศ.ต. พ.ศ.

2463

เวียดนาม: ภายใต้อิทธิพลของการฟื้นฟูพุทธศาสนาในจีน มีขบวนการเพ่ือ
ฟื้นฟูพุทธศาสนาเวียดนามน�าโดยปรามาจารย์ ขานฮ์ เฮา และสมาคมพุทธ
หลายแห่งเกิดขึ้นในเวียดนามใต้ เวียดนามกลาง และเวียดนามเหนือตั้งแต่
ปี ค.ศ.1931-1934 สมาคมพุทธและสถาบันทางพุทธศาสนาจ�านวนมาก
เกิดขึ้นทั่วประเทศ สมาคมยุวพุทธชนเวียดนามVietnamese Buddhist 
Youth Association) โดย ดร.เลอร์ ดินฮ์ ธัม (Dr. Le Dinh Tham)

ที่ 
25

2464

กัมพูชา: พุทธศาสนบัณฑิตก่อตั้งขึ้นโดยการบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์
ของพระบาทศรีสวัสดิ์ (King Sisowath:1904-1927) เริ่มแรกมีช่ือว่าเขมร
บรรณาลัย (Cambodian Library) ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนช่ือเป็น
พระราชบรรณาลัย (Royal Library) ปี พ.ศ.2468/ค.ศ.1925 กระทั่งปี 
2473/ 1930 มีการเปลี่ยนจากพระราชบรรณาลัยเป็นพุทธศาสนบัณฑิต 
โดยมีฝรั่งเศสผู้ปกครองในฐานะเจ้าอาณานิคมมีบทบาทในการจัดตั้งดัง
กล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันอิทธิพลของไทย
ที่ส่งผ่านเข้ามาทางพุทธศาสนา 

2474

เวียดนาม: พุทธศาสนาไม่ได้รับการเอาใจใส่จากรัฐที่ปกครองโดยเจ้า
อาณานิคมฝรั่งเศส ชาวเวียดนามรวมตัวเพ่ือลุกขึ้นกอบกู้เอกราชแต่ถูก
ปราบปรามอย่างรุนแรง จึงมีการจัดต้ังสมาคมพุทธศาสนาศึกษาแห่ง 
โคชินจีน (Cochinchina Buddhist Study Society) ที่เมืองไซ่ง่อน  
ที่เมืองเว้ (อานัม) และท่ีเมืองฮานอย สมาคมมีวัตถุประสงค์เน้นด้านการ
ศึกษา สังคมสงเคราะห์และปฏิรูปพระวินัยของพระสงฆ์และส่งเสริมพระ
สงฆ์ให้มีการศึกษาพระพุทธศานาแบบใหม่

25

2491 พม่า: พม่ารับเอกราชคืนจากอังกฤษ 

2492

ลาว: ลาวรับเอกราชกลับคืนโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 
มีชื่อเป็นทางการว่า "พระราชอาณาจักรลาว" หลังสงครามโลกสงบลง 
เวียดนาม: การฟื้นฟูพุทธศาสนาในเวียดนามด�าเนินการต่อไปอีก ที่เมือง
ฮานอยมีการต้ังบริหารคณะสงฆ์ข้ึนใหม่ และจัดตั้งพุทธสมาคมส�าหรับ
ฆราวาสขึ้นด้วย
เวียดนาม:ปี พ.ศ.2488 โฮ ชิ มินฮ์ (Hồ Chí Minh) จัดตั้งรัฐบาล
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเวียดนาม (Vietnamese People’s Demo-
cratic Government) ชาวพุทธร่วมการสร้างชาติและภายหลังร่วมต่อ
ต้านฝร่ังเศสเจ้าอาณานิคมปี พ.ศ.2492
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พ.ศ.ต. พ.ศ.

2493 พม่า: ในพม่า มีการจัดท�าสังคายนาพระไตรปิฎกปี พ.ศ.2493 

25

2494

เวียดนาม: มีการจัดตั้งสมาคมพุทธศาสนาขึ้นใหม่แทนสมาคมพุทธเก่า 
เพื่อฟื้นฟูการศึกษาที่ล้มเลิกไปเนื่องมากจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 (2492) 
พระเจ้าเบ๋า ได๋ (king Bảo Đại : 1913–1997) ด�ารงต�าแหน่งเป็นประมุข
ของเวียดนามใต้ปีค.ศ.1951 พระองค์ลงนามค�าสั่งหมายเลข 10 ละทิ้งทุก
ศาสนา (ยกเว้นภารกิจของศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิกและโปรแตสแตนต์) 
ต่อสถานสมาคมสาธารณชน  

2497
กัมพูชา: กัมพูชาได้เอกราชจากฝร่ังเศสและเรียกชื่อประเทศว่า พระราช
อาณาจักรกัมพูชา 

2499

ศรีลังกา: พรรคเสรีภาพศรีลังกา (The Sri Lanka Freedom Party) 
ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มถลายโดยมีนโยบายยกภาษาสิงหลเป็นภาษา
แห่งชาติ พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ/ของรัฐ
เวียดนาม: ขบวนการพุทธใหม่ในเวียดนาม โดยปัญญาชนเวียดนาม เจ้า
หน้าท่ีรัฐ จัดตั้งสหภาพฆราวาสขึ้น มุ่งเผยแผ่พุทธธรรม มีการเขียนค�าสอน
เถรวาทและสร้างเจดีย์ จนกระทั่งพุทธศาสนาเถรวาทพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในหมู่ชาวเวียดนามระหว่างสงครามเวียดนาม 

2500
กัมพูชา: รัฐบาลออกกฎหมายรับรองให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ 
พ.ศ.2500 มาเลเซียรับเอกราชจากอังกฤษปี พ.ศ.2500 

2500

พุทธอาเซียน + ศรีลังกา: คณะสมณทูตจากประเทศไทย ศรีลังกา พม่า 
เดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างด�ารงต�าแหน่งปี พ.ศ.2500 โง๋ ดินฮ์ เดียม ยังคงใช้ค�าสั่งหมายเลข 
10 ปี ค.ศ.1957 ตัดวันประสูติของพระพุทธเจ้าจากปฏิทินวันหยุดแห่งชาติ

2504
อาเซียน: ระหว่างกรกฎาคม 2504 มีการความริเริ่มก่อตั้งเป็นสมาคม/
การร่วมตัวขึ้นน�าโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้ง 
"สมาคมอาสา (Association of Southeast Asia)" 
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ล�าดับเวลา
เหตุการณ์ส�าคัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

พ.ศ.ต. พ.ศ.

ที่ 
26 2505

ไทย: พระราชบัญญัติกฎหมายคณะสงฆ์ 2505 มีผลบังคับใช้กับคณะสงฆ์
จนกระทั่งปัจจุบัน ออกรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์
ในมาเลเซีย มีการตั้งสมาคมผู ้สอนพุทธศาสนาที่วัดพุทธศาสนาใน
กัวลาลัมเปอร์ โดยท่านศรีธรรมานันทะ มหานายกะ สมาคมนี้จัดพิมพ์
หนังสือพระธรรมเทศนาเป็นอังกฤษออกเผยแผ่ และหลักสูตรอบรมพระ
สงฆ์ให้เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบวชเยาวชน
เป็นสามเณรภาคฤดูร้อน

ที่ 
26

2506

เวียดนาม: ท่าน ทิค ขวาง ดึค เสียสละชีวติด้วยการเผาตนเองขณะยังมี
ชีวิต ท�าให้มีคนปฏิบัติตามท่านกระท่ังน�าไปสู่การโค่นล้มระบบรัฐบาลของ
เดี๋ยม พระสงฆ์และภิกษุณีเวียดนามประท้วงอ�านาจฝ่ายรัฐเนื่องจากพุทธ
ศาสนาได้รับการบีบข้ันจากรัฐบาลของบาลโงดินห์เดียมที่นับถือคาทอลิก 
ท�าให้พระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีชาวเวียดนามเผาตัวประท้วงฝ่ายการเมือง
การปกครอง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ การเผาตัวของท่านทิค ขวาง ดึค
กระทั่งสภาวะทางการเมืองเร่ิมสงบลง รัฐบาลลดการจ�ากัดสิทธิการนับถือ
ศาสนาลงไป และชาวพุทธจึงพยายามฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นใหม่

2507

เวียดนาม: มหาวิทยาลัยฮันห์ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2507 ปัจจุบัน
ท�าการเปิดสอน 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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ที่ 
26 2510

เวียดนาม: ติช นัท ฮันห์ (1926-ปัจจุบัน) ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ ท่านท�างานเพ่ือต้านสงครามในเวียดนาม ประดิษฐ์ค�า
ว่า พุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially Engaged Buddhism) เพ่ือบรรยาย
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)"

2513

มาเลเซีย: ตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งมาเลเซีย หลังมีการประชุมสัมมนาชาว
พุทธหนุ่มสาวระดับชาติขึ้นที่มหาวิทยาลัย มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเอร์ มี
เครือข่ายทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง 

อินโดจีน: 2513/1970s เป็นต้นมา ผู้ลี้ภัยสงครามในอินโดจีน เวียดนาม 
กัมพูชาและลาว อพยพตั้งรกรากในอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป พร้อม
ตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวพุทธในประเทศดังกล่าว

2516

องค์การยูเนสโก (UNESCO) เข้าบูรณะซ่อมแซมพุทธสถานอันเป็นมรดก
โลกแห่งนี้ (ด้วยงบประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ) การขุดค้นและการ
ปฏิสังขรณ์เปิดเผยถึงความงดงามอันเลิศล�้า ความกว้างใหญ่ไพศาล และ
ความวิจิตรตระการตาของแผ่นหินแกะสลัก ที่ประดับตกแต่งจากยอดบน
สุดจนถึงฐานล่างของสิ่งก่อสร้าง ท�าให้ความยิ่งใหญ่งดงามของโบโรบูโดร์
ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง

2518
เวียดนาม: หลังจากวันเรียกร้องเอกราชของเวียดนามใต้ มีกระบวนการ
เคลื่อนไหวน�าโดยพระ ติค ตรี ทู (Thich Tri Thu) เพื่อรวมนิกายและ
สมาคมชาวพุทธในเวียดนาม 
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2424

เวียดนาม: พุทธสงฆ์เวียดนาม (Vietnamese Buddhist Sangha) ตั้ง
ขึ้น น�าโดยสังฆราช ติช ดึก หงวน Thich Duc Nhuan) มีเอกลักษณ์การ
รวมกันของเถรวาท มหายานและนิกายคักซี หลังจากรวมพุทธศาสนา
เวียดนาม วันที่ 7 พ.ย.1981 สมาคมทางพุทธศาสนา 9 แห่งสร้างองค์กร
ทางศาสนาหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อ "Vietnamese Buddhist Sangha"  
โดยมีกฏบัติที่ออกเป็นระเบียบ คือ ความสามัคคีมีเอกภาพเป็นพลังและ
การกระท�า ความเป็นหน่ึงเดียวของภาวะผู้น�าและองค์กร ขณะเดียวกันก็
เคารพท�านุบ�ารุงประเพณีปฏิบัติของทุกนิกาย สนับสนุนสถานศึกษา และ
สร้างช่องทางปฏิบัติสัทธรรม และมีการก่อตั้งสถานการศึกษาทางพระพุทธ
ศาสนาระดับอุดมศึกษาที่ ฮานอย

2527

อินโดนีเซีย: วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2527 รัฐบาลโดยการน�าของท่าน
ประธานาธิบดี พลเอกซูฮาร์โต ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุด
ราชการ ซึ่งชาวพุทธอินโดนีเซีย ถือกันว่า ปีพ.ศ.2527 นี้ เป็นปีครบ 500 
ปีที่พระพุทธศาสนาเสื่อมหายไปจากอินโดนีเซีย ตามความเชื่อที่สืบต่อ
กันมา และปีต่อมาทางการอินโดนีเซีย ได้เขียนค�าขวัญบนผืนผ้าขาวว่า 
"ด้วยความศักด์ิสิทธิ์ของวันวิสาขะ ขอให้ประเทศอินโดนีเซียจงรุ่งเรือง"  
เวียดนาม: ก่อตั้งสถานการศึกษาทางพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา
ที่ โฮจิมินห์ เพื่อให้การศึกษาอบรมภิกษุและภิกษุณีรุ ่นใหม่ให้มีคุณภาพ 
สนองงานคณะสงฆ์เวียดนามในด้านต่างๆ 

2530

ลาว: มีความพยายามฟื้นฟูพุทธศาสนาในลาวขึ้นอีกครั้ง มีพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ชาวไทยไปสังเกตสภาพบ้านเมืองในประเทศลาวเป็นครั้งคราว 
ฝ่ายลาวส่งพระสงฆ์ลาว 7 รูปพร้อมคฤหัสถ์ 3 ท่านมาไทยระหว่างวันที่ 
25 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2530 เพื่อศึกษาแนวทางฟื้นฟูพุทธศาสนา
ขึ้นในประเทศลาวจากพระช้ันผู้ใหญ่ของไทย 

2532
ก่อตั้งสถาบันวิจัยทางพระพุทธศาสนาแห่งเวียดนาม เพื่อสร้างนวัตกรรม
ใหม่ส�าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
สังคมและวิทยาศาสตร์
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2535

กัมพูชา: กระทรวงธรรมการและศาสนา (Ministry of Cult and Reli-
gion) ของกัมพูชาตั้ง พุทธศาสนบัณฑิต (Buddhist Institute) ข้ึนมาใหม่ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ
กัมพูชา เช่น ในอดีต ช่วงแรกน้ันขอใช้กุฏิสงฆ์วัดอุณาโลมเป็นที่ท�าการ
และด�าเนินการตามวัตถุประสงฆ์ของการก่อตั้งพุทธศาสนบัณฑิตนับแต่
ปี 2535/1992 ก็เริ่มด�าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน

2540
ไทย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามงกุฏได้รับการอนุมัติรับรอง 
พ.ร.บ. การศึกษาโดยรัฐบาลไทย

2541

พุทธนานาชาติ: วิสาขบูชากลายเป็นวันส�าคัญของโลกเร่ิมต้นที่ผู ้แทนจาก
ประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ คือ บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ 
เวียดนาม ภูฏาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย 
มีมติร่วมกันเสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศรับรองข้อมติ
ก�าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสหประชาชาติ ในการประชุมพุทธ
ศาสนาระหว่างประเทศ (International Buddhist Conference) ณ  
กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2541

2542

พุทธนานาชาติ: องค์การสหประชาชาติก�าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น "วัน
ส�าคัญสากล" (ด้วยชื่อวันว่า "Vesak") โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา
ดังกล่าว ด้วยมติเอกฉันท์ในท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เม่ือ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542

2557

ไทย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
นานาชาติว่าด้วยพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน (International 
Conference on Theravada and Mahayana Buddhism)ระหว่าง
วันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ.2557

2548

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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2549

สถาบัน Khmer Theravada Buddhist Academy for Buddhist 
Studies สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ในเมือง 
จัน โท (Can Tho) และมีวิทยาลัยทางพุทธศาสนาเถรวาท (Theravada 
Buddhist College (Intermediate Level) ที่ เว้

2550
เวียดนาม: ตามรายงานขององค์กร Vietnam Buddhist Sanghaปี พ.ศ.
2550 มีพระเถรวาท ประมาณ 8919 รูป แบ่งเป็นพระเวียดนามเขมร 
8574 และ พระเถรวาทเวียดนาม 345 รูป 

2551
เวียดนาม: การส�ารวจสถิติวัดเถรวาทเวียดนามประจ�าปี 2008 วัดเถรวาท
ในประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้น 529 แห่ง ประกอบด้วย วัดเถรวาทเชื้อสาย
เขมรจ�านวน 452 แห่ง และวัดเถรวาทเวียดนามอีก 77 แห่ง 

2555

เวียดนาม:  พุทธศาสนาเวียดนามในปัจจุบันตามรายงานของ Vietnam 
Buddhist Sangha เดือนสิงหาคม 2012 มีวัดทั่วประเทศ 14, 778 แห่ง 
เป็นวัดมหายาน 13,710 แห่ง เป็นวัดเถรวาท 527 แห่งเป็นวัดนิกาย 
คักซี 541 แห่ง

2558-
2559

อาเซียน: วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประชาคมอาเซียนมีการเข้าสู่ประชาคม 
โดยเริ่มจากเสาท่ี 1 คือ เสาเศรษฐกิจ 
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คณะกรรมการด�าเนินงานผลิตต�าราเขียนประจ�าบท
พุทธศาสนาในอาเซียนศูนย์อาเซียนศึกษา

บรรณาธิการ: พระศรีธวัชเมธี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

เล่มที่ 1 พุทธศาสนาในอาเซียน (แบ่งตามยุคสมัย)

ผู้รับผิดชอบ ประจ�าบท

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 1 บทน�าพุทธศาสนาในอาเซียน

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 2 พุทธศาสนายุคพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

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

บทที่ 3 พุทธศาสนายุคอาณาจักรเถรวาทอินเดีย 

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 4 พุทธศาสนายุคอาณาจักรมหายาน-ฮินดู 

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 5 พุทธศาสนายุคการเข้ามาของลังกาวงศ์

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 6 พุทธศาสนายุคอารยธรรมอิสลาม

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 7 พุทธศาสนายุครัฐจารีต

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 8 พุทธศาสนายุคอาณานิคม 

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 9 พุทธศาสนายุคเอกราชเป็นรัฐชาติ

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 10 พุทธศาสนายุคก�าเนิดอาเซียน (5 ประเทศ) 

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 11 พุทธอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์ (ประชาคมอาเซียน 
10 ประเทศ)

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

บทที่ 12 พุทธอาเซียนยุคศตวรรษที่ 21
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บรรณาธิการ: พระศรีธวัชเมธี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

เล่มที่ 2 พระพุทศาสนาในอาซียน (แบ่งตามประเทศ)

ผู้รับผิดชอบ สังกัด ประจ�าบท
พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.
พระมหาพิทักษ์ กิตฺติโสภโณ
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ°, ดร.

คณะมนุษยศาสตร์ มจร
นักวิชาการอิสระ
คณะพุทธศาสตร์ มจร

บทที่ 13 พุทธศาสนา
ในไทย

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโ, ดร .                                                                       
พระธนพล วรสีหพโล 
อาจารย์ขนิษฐา น้อยบางยาง

มจร วิทยาเขตขอนแก่น 
นักวิชาการอิสระ
คณะครุศาสตร์ (อ.พิเศษ)

บทที่ 14 พุทธศาสนา
ในพม่า

พระศรีวิสุทธิคุณ, ดร.
พระสมชาย ปโยโค ดร.
Ven. Ratanak Keo
พระมหาจักรกฤษ มาฎารักษ์ 

มจร วิทยาเขต สุรินทร์
มจร วิทยาลัยสงฆ์ วัดไร่ขิง (พิเศษ)
นักวิชาการอิสระ กัมพูชา
นักวิชาการอิสระไทย-กัมพูชา

บทที่ 15 พุทธศาสนา
ในกัมพูชา

พระมหายงยุทธ์ ธีรธมฺโม, ดร.
ดร.กันดา ป้องภา

ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมค�า
มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี

บทที่ 16 พุทธศาสนา
ในลาว

พระมหาบุญทวี วิไลจักร์, ดร.
Ven. Tuyen 

นักวิชการอิสระ สปป ลาว
นักวิชาการอิสระ เวียดนาม-ไทย

บทที่ 17 พุทธศาสนา
ในเวียดนาม

พระมหาบุญสุข ชัยชนะ
พระอภิเชฏฐ์ สุนทรวาที

คณะครุศาสตร์ มจร 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

บทที่ 18 พุทธศาสนา
ในอินโดนีเซีย

พระมหาประสิทธ์ิ าณปฺปทีโป
พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิว�โส, ดร.

คณะมนุษยศาตร์ มจร (พิเศษ)
หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี มจร

บทที่ 19 พุทธศาสนาใน
มาเลเซีย/บูรไน

พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม, ดร.                                                                                    
ดร.ล�าพอง กลมกุล

ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมค�า 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

บทที่ 20 พุทธศาสนา
ในสิงคโปร์

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระอภิเชฏฐ์ สุนทรวาที

คณะสังคมศาสตร์ มจร
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

บทที่ 21 พุทธศาสนา
ในฟิลิปปินส์

พระมหาอานนท์ อานนฺโท (ดร.)
นางสาวอรเนตร บุญนาค

วิทยาพระพุทธศาสนานานาชาติ 
วิทยาพระพุทธศาสนานานาชาติ

บทที่ 22 ความสัมพันธ์
ทางพุทธศาสนาระหว่าง
จีนและอาเซียน
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูล
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คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ที่อยู่ติดต่อ: 
เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 1 หลักกิโลเมตรท่ี 55
ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย 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

รวมสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา

เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการ  

สู่อาเซียน

พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน (แบ่งตาม

ยุค) เล่ม 1

หมวดฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา /พุทธอาเซียนศึกษา/พหุวัฒนธรรม-สังคม 

Address
79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayut-
thaya, 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/

พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน (แบ่งตาม
ประเทศ) เล่ม 2

รายงานการวิจัย

เล่มที่ 1
วารสารพุทธอาเซียน

ปีที่ 1 เล่มที่ 1
วารสารพุทธอาเซียน 

ปีที่ 1 เล่มที่ 2

หมวดฐานข้อมูลวารสารพุทธอาเซียนศึกษา /รายงานการวิจัยอาเซียน
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