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อนุโมทนากถา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
เน้นการจัดการเรียนการสอนทางพุทธศาสนา โดยมีปรัชญาการจัดการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อ
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เน้นจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไป
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข รวมทั้งมีพันธกิจที่ส่งเสริมการวิจัยและ
ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความ
รู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�ำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีล
ธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพุทธศาสนา
นอกจากนี้ มจร ได้เกี่ยวข้องกับอาเซียนมานั้นมานาน โดยสมัยก่อนนั้น ได้มีคณะ
อาคเนย์ศึกษาใน มจร มีบุคลากรคนส�ำคัญ คือ ท่าน ศ.พิเศษ จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ผู้เป็น
เหมือนสัญลักษณ์ทางการศึกษาด้านอาเซียนศึกษาของ มจร และปัจจุบันนี้ มจร เป็นสถาน
ศึกษาที่มีความโชคดีอยู่ในตัว เพราะแทนที่เราจะไปหาอาเซียนเท่านั้น แต่อาเซียนเข้ามา
หาเรา เพราะมีนิสิตที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจ�ำนวนมาก และยัง
มีลูกศิษย์ลูกหาของ มจร ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ถือว่า มจร ได้สร้างบุคลากรไว้ในภูมิภาค
นี้ และยังมีสถาบันสมทบของ มจร ที่อยู่ในอาเซียนอีก 3 แห่งคือ 1) มหาปัญญาวิทยาลัย
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 3)
วิทยาลัยพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ การจัดท�ำโครงการ ผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทาง
วิชาการและวิจัยทางด้านพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยการ
ด�ำเนินการ เพื่อตอบรับต่อวิสัยทัศน์ที่จะให้มหาจุฬาฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา
นานาชาติ ผู้ที่มีส่วนในการผลิตต�ำราและจัดฐานข้อมูลครั้งนี้ ในการจัดการศึกษาจ�ำเป็นต้อง
มีหนังสือคู่มือ เพื่อเป็นสื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะอาเซียนศึกษา
ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของคณะกรรมการด�ำเนินงานและผลิตต�ำรา และ
ฐานข้อมูล ที่ได้รับร่วมกันประกอบกรณียกิจอันเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ด้วยอ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ทุกท่านจงผลิตงานด้านนี้ออกมาเรื่อยๆ
และจงปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย จงบรรลุประโยชน์โสตถิผล สมปรารถนาทุกประการ
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University
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ค�ำนิยม
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การ
จัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงาน
อาเซียน รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอืน่ ๆ ใน
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากภารกิจที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้จัดท�ำโครงการ
ผลิตต�ำราและฐานข้อมูลวิชาการ รวมทั้งการวิจัยทางพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตต�ำราทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ำรา
และเพื่อบริการทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ ให้เชื่อมโยงเชิง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และ
สังคมส่วนรวม
บัดนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ผลิตต�ำราและฐานข้อมูลเล่มที่หนึ่งชื่อว่า "พุทธ
ศาสนาในอาเซียน" โดยคณาจารย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้มีความรู้ด้านอาเซียน โดย
เฉพาะพุทธศาสนา การน�ำเสนอผลงานดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ปัญญา
ของพุทธอาเซียนสู่สาธารณะ ต่อไป
ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนส�ำคัญแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละแรง
กายแรงใจผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท�ำให้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ต่อ
ยอดผลงานมาอีกมากมาย โดยเฉพาะในภาคสนามที่ทุกท่านจะต้องท�ำวิจัย ค้นคว้า หา
องค์ความรู้มาจัดท�ำ และขอเป็นก�ำลังใจให้กับคณะท�ำงานและคณะกรรมการที่เขียนทุก
ท่าน ในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(พระราชวรเมธี)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
รักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ค�ำนิยม
วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ได้เปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
มีเป้าหมายหลักของการรวมตัวกัน จ�ำแนกเป็น 3 เสาหลัก ประกอบด้วย 1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community–AEC) และ 3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community–ASCC) โดยที่ทั้ง
สามเสาหลักมีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา และเสาหลักที่สามเป็นเสาหลักที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพุทธ
ศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเพื่อธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
จัดการศึกษาทางพุทธศาสนา และจากเสาหลักที่ได้ก�ำหนดไว้นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ที่มีสถานะ
เทียบเท่ากับคณะหรือสถาบัน เพื่อรองได้รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในด้านวิชาการด้านอาเซียนศึกษานั้น มจร จัดตั้งศูนย์อาเซียนขึ้นมา เพื่อจะเป็น
ศูนย์เรียนรู้ ด้านพุทธอาเซียนศึกษา เพื่อช่วยพัฒนา สร้างเสริม สนับสนุนการด�ำเนินการ
ของประชาคมอาเซียนให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการด้านอาเซียน
เพื่อต่อยอดให้มีการผลิตต่อไป ขออนุโมทนาชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ ที่ช่วยกันผลิต
หนังสือเล่มนี้

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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ค�ำน�ำ
พระพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับเป็นพันๆ ปี พร้อม
กั บ ชาวเอเชี ย ในดิ น แดนต่ า งๆ พระพุ ท ธศาสนาแม้ จ ะมี 2 ลั ก ษณะ คื อ พระพุ ท ธ
ศาสนาแบบตัวบทที่เน้นพระไตรปิฎก หลักค�ำสอน หรือพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม
และพระพุทธศาสนาแบบบริบท ที่เน้นการผสมผสานกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
ถิ่นเดิมที่พระพุทธศาสนาเข้าไป ซึ่งมีความเป็นมายาวนานตราบเท่าปัจจุบันได้เข้าไป
ยังดินแดนต่างๆ ทั่วทั้งเอเชีย ทั้งเอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชีย
เหนือ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตน และได้เผยแผ่เข้าไปยังดินแดนอื่นๆ นอกเอเชีย
ตามที่ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้
จัดท�ำโครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการ และการวิจัยทางด้านพระพุทธ
ศาสนาในอาเซียน นั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตต�ำราและฐานข้อมูล
ทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ำรา
เพื่อบริการวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เชื่อมโยงวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วน
รวม ในประชาคมอาเซียน
โครงการนี้ ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม (ปี พ.ศ.2559):
		
พระพุทธศาสนาในอาเซียน
		
พระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคภาษาอังกฤษ
		
ฐานข้อมูลอินโฟกราฟฟิค (ASEAN Infographic)
		
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
		
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
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ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใช้ชื่อว่า พระพุทธศาสนาในอาเซียน เป็นชื่อหนังสือ
โดยมีความว่า พระ น�ำหน้า ส่วนในเนื้อหาผู้เขียนจะใช้ ค�ำว่า พุทธศาสนา โดยไม่
ใส่ค�ำว่า พระ ในแต่ละบทและเนื้อหา เพื่อให้หนังสือมีความกระชับแต่ยังยกย่องอยู่
ส� ำ หรั บ หนั ง สื อ พระพุ ท ธศาสนาในอาเซี ย น มุ ่ ง น� ำ เสนอประวั ติ ศ าสตร์
พระพุทธศาสนาในอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เน้นการอธิบาย
พระพุ ท ธศาสนาในอาเซี ย นโดยก� ำ หนดตามกรอบเวลาที่ เ ป็ น ยุ ค สมั ย เริ่ ม ตั้ ง แต่
พระพุทธศาสนาในอาเซียน พระพุทธศาสนายุคสุวรรณภูมิโบราณ พระพุทธศาสนายุค
เถรวาทอินเดีย พระพุทธศาสนายุคมหายานและฮินดู พระพุทธศาสนายุคการเข้ามา
ของลังกาวงศ์ พระพุทธศาสนายุคการเข้ามาของอิสลาม พระพุทธศาสนายุครัฐจารีต
พระพุทธศาสนายุคอาณานิคม พระพุทธศาสนายุครัฐเอกราชหรือรัฐชาติ พระพุทธ
ศาสนายุคก�ำเนิดอาเซียน และพระพุทธศาสนายุคการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนว
โน้มอาเซียน ส่วนที่ 2 แบ่งตามประเทศ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พระพุทธศาสนา
ในประเทศลาว พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์
พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ และพระพุทธศาสนาในประเทศบูรไน
หนังสือเล่มนี้ผลิตขึ้นโดยคณะกรรมการเขียนประจ�ำบท ซึ่งประกอบด้วย
นักเขียนชาวไทยและชาวต่างชาติที่รู้ภาษาไทยทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนเนื้อหา
ในงานเขียนทางศูนย์อาเซียนขอให้ผู้เขียนแต่ละบทรับผิดชอบในเนื้อหาสาระเอง และ
ลิขสิทธิ์ในการน�ำเสนอ ทางศูนย์อาเซียนศึกษามีหน้าที่ประสานงาน รวบรวมเพื่อเป็น
รูปเล่ม จึงขออนุโมทนาทุกท่านในส่วนการด�ำเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาในอาเซียนต่อไป
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บทที่ 13 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ประเทศไทยมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ค วบคู ่ กั บ พุ ท ธศาสนาเป็ น มายาวนาน พุ ท ธ
ศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศนับถือกันเป็นหลัก
ไม่ต�่ำกว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนามีถิ่นก�ำเนิดจากชมพู
ทวีป (ประเทศอินเดียปัจจุบัน) และเผยแผ่ออกไปยังประเทศต่างๆ สมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช หลังการสังคายนาครั้งที่ 3 ประมาณปี พ.ศ.236 ข้อมูลจากกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ปลายปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากร
ทั้งหมด 65,096,905 คน แบ่งเป็นชาย 31,923,786 คน และหญิง 33,173,119 คน
ประเทศไทยถือได้ว่า มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่ง ประชากร
ไทยมีพื้นเพมาจากเชื้อชาติ ไทยเดิม (ไทยสยาม) ไทยเชื้อสายลาว ไทยเชื้อสายมอญ
ไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายจีน ไทยเชื้อสายมลายู ไทยเชื้อสายชวา/แขกแพ
ไทยเชื้อสายจาม/แขกจาม ไทยเชื้อสายเวียดนาม ไทยเชื้อสายพม่า และไทยเชื้อสาย
ชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ชาวกะเหรี่ยง ชาวลีซอ ชาวม้ง ชาวส่วย เป็นต้น ประเทศไทย
มีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ แต่ในภาษาพูดไม่เป็นทางการ ประชาชนนิยมใช้ภาษา
ถิ่นในการสื่อสารกัน มีนับร้อยภาษา โดยที่ภาษาถิ่นที่มีผู้ใช้มาก เช่น ภาษาไทยเหนือ
หรือ ภาษาค�ำเมือง ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยใต้ ภาษายาวี ภาษาลาว (ลาวโซ่ง ลาว
พวน) ภาษาเขมร ภาษาไทยโคราช ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกลาง ภาษามอญ ภาษา
ชาวเขาต่างๆ (กะเหรี่ยง ขมุ ม้ง มูเซอ ลีซอ) ภาษามอแกน และภาษาประจ�ำถิ่นอื่นๆ
ศาสนาในประเทศไทย ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้
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ตามแต่ศรัทธาของตน โดยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงอุปถัมภ์
ทุ ก ศาสนา ศาสนาที่ มี ผู ้ นั บ ถื อ มากและได้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์ จ ากรั ฐ บาลและองค์ พ ระ
มหากษัตริย์ ได้แก่ ศาสนาพุทธ มีผู้นับถือ 94.60% ศาสนาอิสลาม มีผู้นับถือ 4.20%
ศาสนาคริสต์ มีผู้นับถือ 1.10% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีผู้นับศาสนาถือ 0.086%
ศาสนาซิ ก ข์ มี ผู ้ นั บ ศาสนาซิ ก ข์ 0.011% ไม่ นั บ ถื อ ศาสนา 0.27% (ข้ อ มู ล จาก
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2557)
องค์กร/สมาคม/มูลนิธิ พุทธศาสนาในประเทศไทย: ประเทศไทยยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา มีการจัดตั้งองค์กรและสมาคมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็น
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
มหาเถรสมาคม พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(มมร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนาม
หลวง ส�ำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ศูนย์
พิทักษ์พุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ประวัติศาสตร์: พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้มีประวัติและ
ความเป็ น มาอย่ า งยาวนานตามกาลสมั ย นั บ ตั้ ง แต่ ห ลั ง การสั ง คายนาครั้ ง ที่ 3 รั ช
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นมา จนกระทั่งยุคสุโขทัยเป็นราชธานีโดยมีพ่อขุน
รามค�ำแหงมหาราชอาราธนาพระสงฆ์เถรวาทลังกาวงศ์เข้ามาประดิษฐานพุทธศาสนา
ยังผลให้พุทธศาสนาลังกาวงศ์สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ในไทยนั้น พุทธศาสนาแผ่ไป
ในอดีตซึ่งแบ่งเป็น 4 ยุคด้วยกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555:142)
ประกอบด้วย ยุคที่ 1 ยุคเถรวาทอินเดียแบบสมัยพระเจ้าอโศก ยุคที่ 2 ยุคมหายาน
ยุคที่ 3 ยุคเถรวาทพุกาม ยุคที่ 4 ยุคเถรวาทลังกาวงศ์
การเข้ามาของพุทธศาสนาในดินแดนก่อนและหลังเป็นอาณาจักรไทยครั้ง
อดีต
ยุคที่ 1 ยุคพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มจากอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก: พุทธ
ศาสนาเถรวาทอิ น เดี ย สมั ย พระเจ้ า อโศกมหาราชปี พ.ศ.236 นั้ น เป็ น พุ ท ธศาสนา
ดั้ ง เดิ ม ที่ เข้ า มาสู ่ ดิ น แดนแห่ ง นี้ ค รั้ ง แรกเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ สร็ จ สิ้ น การท� ำ สั ง คายนาครั้ ง ที่ 3
ที่เมืองปาฏลีบุตร โดยราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช หลักจากนั้น พระองค์
ทรงส่งคณะพระสงฆ์เป็นสมณทูตออกไปประกาศเผยแผ่พุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
รวม 9 สาย หนึ่งในนั้นคือ พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ เดินทางไปยังสุวรรณภูมิ
(ดินแดนแห่งประเทศพม่า ไทย และอินโดจีน อาเซียนแผ่นดินใหญ่ตอนบน)
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ยุคที่ 2 มหายาน: ยุคพุทธศาสนามหายานปี พ.ศ.620 นั้น เป็นยุคนิกาย
พุ ท ธศาสนามหายานที่ พ ระเจ้ า กนิ ษ กะมหาราชอุ ป ถั ม ภ์ ก ารสั ง คายนาครั้ ง ที่ 4 ซึ่ ง
เป็นการสังคายนาของฝ่ายมหายาน และส่งสมณทูตออกประกาศพระศาสนาในอาเซี
ยกลาง และต่อมา พุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็เผยแผ่เข้าไปในจีน รัชสมัยของพระเจ้า
มิ่งตี่ แล้วก็สืบต่อมายังอาณาจักรอ้ายลาวครั้งคนไทยที่ภาคใต้ของจีนปัจจุบันโดยผ่าน
ทางคณะทูตสันถวไมตรี ท�ำให้ชาวไทยหันมานับถือพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก จากนั้น
พุทธศาสนามหายานเผยแผ่ไปยังอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตรา
และแผ่ ข ยายไปยั ง กั ม พู ช าสมั ย ราชวงศ์ สุ ริ ย วรมั น ซึ่ ง แผ่ อ� ำ นาจการปกครองมาถึ ง
ตอนกลางของประเทศไทย ส่งผลต่อพุทธศาสนาในยุคต้นสุโขทัย และต้นอยุธยา โดย
เฉพาะศิลปะ การสร้างพุทธรูป และขนบประเพณีการปกครองในราชส�ำนัก
ยุ ค ที่ 3 เถรวาทแบบพุ ก าม: ปี พ.ศ.1600 พระเจ้ า อโนรธา/อนุ รุ ท ธม
หาราช กษัตริย์พม่าตั้งราชธานีอยู่ ณ เมืองพุกาม ยึดครองรามัญไว้ในอ�ำนาจแล้ว
ขยายอาณาเขตเข้ามาจนถึงล้านนา ล้านช้าง ลงมาถึงเมืองลพบุรีและเมืองทวารวดี
พระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกโดยให้ประกาศพุทธศาสนาไปด้วยกันกับการแผ่
อาณาเขต ชาวพุกามเดิมก็ได้รับพุทธศาสนาหีนยานอย่างเถรวาทมาจากแคว้นมคธ
ต่ อ มาเมื่ อ เหิ น ห่ า งกั บ อิ น เดี ย จึ ง เกิ ด เป็ น พุ ท ธศาสนาหี น ยานจากมอญ และพั ฒ นา
เป็ น พุ ก ามมี เ อกลั ก ษณะเฉพาะตนขึ้ น เมื่ อ ชาวเมื อ งพุ ก ามขึ้ น มามี อ� ำ นาจปกครอง
ไทยตอนข้างเหนือรับรูปแบบพุทธศาสนานั้นมาสั่งสอนจนแพร่หลายในฝ่ายเหนือ คือ
จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบัน ครั้นพระเจ้าอนุรุทธมหาราชน�ำพุทธ
ศาสนาเถรวาทแบบพุกามเข้ามาเผยแผ่ในอาณาจักรล้านนาและล้านช้างแล้ว ไทยก็
นับถือพุทธศาสนาเถรวาทตามแบบแผนเมืองพุกามแต่ครั้งนั้นด้วย ต่อมา ชาวไทยมี
อ�ำนาจขึ้นในประเทศไทย ทั้งในส่วนข้างเหนือและส่วนข้างใต้ แต่ต่างกันคือไทยส่วน
ข้างเหนือยังคงมีธรรมเนียมประเพณีเป็นของไทยอยู่เป็นอันมาก แต่ไทยส่วนข้างใต้
ปกครองประเทศซึ่งขอมเคยตั้งอยู่มาช้านาน ขอมน�ำพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์
ตลอดจนการใช้อักษรและภาษาขอมขึ้นไปประดิษฐานไว้ ท�ำให้ชาวไทยที่มาปกครอง
พลเมืองซึ่งนิยมประพฤติตามขนบธรรมเนียมอย่างขอมอยู่โดยมาก จึงใช้ตัวหนังสือ
และขนบธรรมเนียมอีกหลายอย่างไปตามพวกขอม การนับถือพุทธศาสนาของชนชาติ
ไทยในระยะนี้จึงเกิดแยกกันเป็น 2 พวก คือพวกที่อยู่ในล้านนาและล้านช้างนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกาม ส่วนพวกข้างใต้ตั้งแต่สุโขทัยลงมายังคงนับถือพุทธ
ศาสนาแบบมหายานตามแบบขอมอยู่
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ยุ ค ที่ 4 ยุ ค เถรวาทลั ง กาวงศ์ : ยุ ค นี้ เ ป็ น ยุ ค ที่ ไ ทยสามารถตั้ ง อาณาจั ก ร
และมีอิสระพ้นจากอ�ำนาจของเขมรและมอญ พุทธศาสนายุคแบบลังกาวงศ์นี้ เป็น
พุ ท ธศาสนาที่เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและสื บสานมาจนถึ ง ยุ ค ปั จจุ บันทุ ก วั นนี้
เมื่อประมาณปี พ.ศ.1689 รัชสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุ
มหาราชทรงฟื้นฟูพุทธศาสนาในลังกาทวีป โดยทรงโปรดให้
สั ง คายนาพระธรรมวิ นั ย แล้ ว จั ด การวางระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ น
พุทธศาสนาให้เกิดความเรียบร้อยดีแล้ว เป็นเหตุให้พระสงฆ์
จากดินแดนสุวรรณภูมิอาณาจักรต่างๆ เช่น ไทย มอญ พม่า
และกัมพูชา เป็นต้น เดินทางไปยังลังกาทวีป เพื่อศึกษาพุทธ
ศาสนาที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ค รั้ ง นี้ เพื่ อ น� ำ มาประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ
พ่อขุนรามค�ำแหงทรงสนพระทัย ในประเทศของตน แต่ พ ระสงฆ์ ใ นลั ง การั ง เกี ย จสมณวงศ์ ใ น
ในพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ เ ป็ น ต่างประเทศ จึงให้พระสงฆ์เหล่านั้นบวชใหม่ในลังกาวงศ์ให้
กษั ต ริ ย ์ พ ระองค์ แรกของสยาม เป็นนิกายเดียวกันก่อน พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นวัตรปฏิบัติตาม
ที่รับเอามาจากนครศรีธรรมราช ระเบี ย บใหม่ ก็ เ ลื่ อ มใสยอมรั บ อุ ป สมบทใหม่ เมื่ อ พระสงฆ์
จนกระทั่งพุทธศาสนาลังกาวงศ์ได้
มีบทบาทต่อสังคมไทยในหลายๆ เหล่ า นั้ น เรี ย นส� ำ เร็ จ แล้ ว ก็ ก ลั บ ไปดิ น แดนของตน ประชาชน
ด้านทั้งต่อรัฐและประชาชนตราบ เห็ น พระสงฆ์ ลั ง กาวงศ์ ป ฏิ บั ติ เ คร่ ง ครั ด ในพระธรรมวิ นั ย ก็
เท่าปัจจุบัน
เลื่อมใสให้บุตรหลานของตนบวชเรียนในส�ำนักลังกาวงศ์มาก
ขึ้นโดยล�ำดับ ลังกาวงศ์จึงแพร่หลายในพม่า มอญ ไทย ตลอด
จนกัมพูชา ลาวแต่นั้นมา พุทธศาสนาลังกาวงศ์นั้นเข้ามาสู่ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยรัช
สมัยของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช พระองค์อาราธนาพระสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เข้ามาอยู่
ที่เมืองนครศรีธรรมราชให้ขึ้นไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุโขทัย และเมื่อผ่านมาถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยา การนับถือพุทธศาสนาก็ยังคงถือลังกาวงศ์ตามแบบสุโขทัยทุกอย่าง
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นพุทธศาสนาลังกาวงศ์เป็นกระแสหลัก
(จ�ำนง ทองประเสริฐ, 2514)
การเข้ามาของพุทธศาสนาในดินแดนหลังเป็นอาณาจักรสยาม-ไทยตั้งแต่
สุโขทัยเป็นต้นมา
พุ ท ธศาสนาในไทยยุ ค การเข้ า มาของลั ง กาวงศ์ : แม้ พุ ท ธศาสนาเข้ า มา
ประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิโบราณเป็นเวลาช้านานก่อนสมัยสุโขทัย ก่อนที่ไทย
จะมีอิสรภาพนั้น เคยตกอยู่ในอ�ำนาจของขอมเป็นเวลานาน ซึ่งนับถือพุทธศาสนา
มหายานตามแบบขอมตลอดมา จนกระทั่งไทย/สยามสามารถกอบกู้เอกราชแล้วก็
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พยายามที่จะขจัดอิทธิพลของขอมให้หมดไปจากจิตใจคนไทยมากที่สุดเท่าที่จะมาก
ด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ตลอดจนกระทั่งศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ระบบ
การเมือง
ยุ ค สุ โขทั ย ยุ ค เริ่ ม ต้ น และการเข้ า มาของลั ง วงศ์ อาณาจั ก รยุ ค แรกแห่ ง นี้
ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์ เมื่อพ่อขุนรามค�ำแหงขึ้นครองราชย์สมบัติ
แล้วก็เริ่มขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทางทิศใต้ตลอด
แหลมมลายู ประจวบกับสมัยนั้นพุทธศาสนาลังกาวงศ์เผยแผ่เข้ามาสู่นครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ปรากฏว่ามีพระ
ภิกษุในอาณาจักรนั้นเป็นจ�ำนวนมากพากันไปศึกษาศาสนาปฏิรูปใหม่ในลังกาทวีป
แล้วบวชแปลงเป็นลังกาวงศ์กลับมายังประเทศของตน และตั้งคณะสงฆ์ขึ้นที่เมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อพ่อขุนรามค�ำแหงเสด็จไปถึงนครศรีธรรมราชเห็นจริยาวัตรของ
ภิกษุเหล่านั้นว่าเรียบร้อย และเคร่งครัดในระเบียบวินัยดีก็ทรงเลื่อมใส จึงอาราธนา
พระสงฆ์เหล่านั้นให้ขึ้นไปตั้งสังฆมณฑลที่กรุงสุโขทัยแล้ว บวชแปลงพระสงฆ์ไทยใน
ประเทศนี้ ซึ่งภายหลังต่อมาเป็นต้นเดิมของคณะสงฆ์ไทย (คณะมหานิกาย) ทุกวันนี้
(ศิริพร สุเมธารัตน์, 2553:73)
พ่อขุนรามค�ำแหงทรงสนพระทั ย ในพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ นี้ม ากทุ ก ๆ วั น
กลางเดือนและสิ้นเดือน พระองค์เสด็จไปที่วัดของพระสงฆ์นิกายนี้เป็นประจ�ำ จน
ในที่สุด พระองค์ก็ทรงแตกฉานในคัมภีร์ชั้นสูงของพระศาสนา พระองค์โปรดให้ปลูก
ต้นตาลขึ้นแล้วให้ช่างจัดเอาขะดารหินไปตั้งไว้ที่กลางดงตาล พอถึงวัน 8 ค�่ำ และ
14 หรือ 15 ค�่ำ พระองค์ก็นิมนต์พระเถรานุเถระให้มานั่งบนขะดารหินนี้แล้วเทศนา
สั่งสอนประชาชน ถ้าไม่ใช่วันพระ พระองค์ก็ทรงรับหน้าที่เป็นผู้อบรมทางศาสนาแก่
ประชาชน ขะดารหินนี้ต่อมาเรียกว่า “พระแท่นมนังศิลาบาตร”
ต่ อ มา สมั ย ของพระเจ้ า ธรรมราชาลิ ไ ทยซึ่ ง เป็ น รั ช กาลที่ 5 ในราชวงศ์
พระร่วง พระองค์ไม่มีนิสัยเป็นนักรบอย่างพ่อขุนรามค�ำแหง ทรงสนพระทัยแต่ใน
ทางพระศาสนา ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกในส�ำนักลังกาวงศ์ และจากราชบัณฑิต
ต่างๆ จนกระทั่งแตกฉานในพระไตรปิฎก ถึงกับทรงสามารถแต่งหนังสือ “ไตรภูมิ
พระร่วง” ซึ่งเป็นหนังสือวรรณคดีเล่มแรกของไทย ซึ่งเป็นข้อความที่ย่นย่อมาจาก
พระอภิธรรมปิฎกอันเป็นปิฎกหนึ่งของพระไตรปิฎก ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าใจ
ในพระธรรมชั้นสูงง่ายขึ้น นอกจากนั้น พระองค์ยังอาราธนาพระเถระชาวลังกาเข้า
มาเป็นสัง ฆราชในกรุงสุโขทัย เพื่อจัดแบบแผนสั งฆมณฑลให้เหมือนอย่างในลังกา
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แล้วทรงแบ่งคณะสงฆ์ออกเป็น 2 คณะ คือ 1) คามวาสี ได้แก่ พวกศึกษาเล่าเรียน
พระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกอยู่ภายในเมือง-ชุมชน 2) อรัญวาสี คือ พวกที่เล่าเรียน
ในฝ่ายสมถะและวิปัสสนากรรมฐานต้องการความสงบเงียบ จึงอยู่ในป่า
พุ ท ธศาสนายุ ค รั ฐ จารี ต สู ่ ก ารล่ า อาณานิ ค ม:
ในประเทศไทย ยุ ค นี้ เ ป็ น ยุ ค ที่ เ ปลี่ ย นแปลงการสั ม พั น ธ์
ทางการค้ า กั บ ตะวั น ตกน� ำ มาสู ่ ก ารคุ ก คามโดยการล่ า
อาณานิ ค ม สมั ย อยุ ธ ยา กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาซึ่ ง เคยตกอยู ่ ใ น
อิ ท ธิ พ ลของขอมมาก่ อ นเช่ น เดี ย วกั บ กรุ ง สุ โขทั ย เพราะ
ฉะนั้ น ประชาชนจึ ง นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาฝ่ า ยมหายานเป็ น
ส่วนมาก ต่อมาเมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยและ
หันไปนับถือพุทธศาสนาลังกาวงศ์ กรุงศรีอยุธยาซึ่งอยู่ใน
อ� ำ นาจของกรุ ง สุ โขทั ย ก็ พ ลอยหั น มานั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
ลังกาวงศ์ด้วย ต่อมาเมื่อกรุงสุโขทัยหมดอ�ำนาจลง และ
กรุงศรีอยุธยากลายเป็นราชธานีของไทยขึ้นมาแทน พระ
พุทธรูปศิลปะสุโขทัยได้รับอิทธิพล มหากษั ต ริ ย ์ ไ ทยทุ ก พระองค์ ก็ ท รงเลื่ อ มใสในลั ง กาวงศ์ นี้
จากพุทธศาสนาลังกาวงศ์
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ลังกาวงศ์ จึง
เจริญรุ่งเรืองอยู่ในกรุงศรีอยุธยาสืบมา
การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาก็เช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยและยังมี
พระภิกษุไทยออกไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกาต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ความสัมพันธ์ใน
ทางศาสนาระหว่ า งไทยกั บ ลั ง กาจึ ง คงมี ต ่ อ กั น ตลอดมา พระสงฆ์ ไ ทยจึ ง มี ศี ล าจาร
วัตรงดงามเป็นที่น่าเลื่อมใส จนกระทั่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงกับทรงผนวช
ชั่วคราวเช่นเดียวกับพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย
นอกจากนั้น รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระสงฆ์ไทยที่ออกไปยังลังกาทวีป
ทราบจากพระสงฆ์ลังกาว่ามีรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงเหยียบประทานไว้
ที่เขาสุวรรณบรรพตในประเทศไทยจึงมาทูลพระเจ้าทรงธรรม อันเป็นเหตุให้มีการ
ค้นหาและพบรอยพระพุทธบาทขึ้นในจังหวัดสระบุรี
รัชกาลพระเจ้าบรมโกษ ประมาณ พ.ศ.2296 ในลังกาทวีปเกิดการจลาจล
เสื่อมสิ้นสมณวงศ์ เสียเมืองแก่พวกทมิฬและอิทธิพลของเจ้าอาณานิคม โปรตุเกส
ฮอลแลนด์ ต่อมา พระเจ้ากิตติศิริราชสีห์ทรงกอบกู้อิสรภาพจึงครองราชสมบัติสืบ
มา พระองค์ ท รงมี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะตั้ ง สั ง ฆมณฑลขึ้ น อย่ า งเดิ ม ทรงพิ จ ารณา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เห็นว่า พุทธศาสนาในประเทศไทยเท่านั้นที่ยังบริสุทธิ์กว่าที่อื่น จึงส่งราชทูตมายัง
ประเทศไทยเพื่อขอพระมหาเถระกับคณะสงฆ์ไปตั้งสมณวงศ์ที่
ลังกาทวีป พระเจ้าบรมโกษจึงทรงโปรดให้พระราชาคณะ 2 รูป
คือ พระอุบาลี กับ พระอริยมุนี พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 12 รูป
เดินทางไปลังกาทวีปและให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวสีหลสืบ
มา ดังนั้น พระสงฆ์ที่บวชในส�ำนักนี้จึงเรียกว่า สยามวงศ์หรืออุ
บาลีวงศ์มาจนถึงทุกวันนี้
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยมากว่า 400 ปี
นี้ พระเจ้าแผ่นดินทุกๆ พระองค์ล้วนเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก พระอุบาลีมหาเถระ:ผู้สถาปนา
อุ บ าลี ว งศ์ ใ นศรี ลั ง กาพระ
ทั้ ง นั้ น ทั้ ง พระเจ้ า แผ่ น ดิ น และประชาชนร่ ว มกั น สร้ า งวั ด วา ธรรมทู ต ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
อารามไว้มากมาย และวัดที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ประวัติศาสตร์ไทย จุดเริ่มต้น
ซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระ ของสยามวงศ์ พ.ศ.2295 คณะ
พระธรรมทูตชุดแรกจากกรุง
ศรีรัตนศาสดารามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ศรีอยุธยา น�ำโดย พระอุบาลี
ยุ ค แห่ ง การช� ำ ระพระศาสนาให้ บ ริ สุ ท ธิ์ : เมื่ อ กรุ ง พร้อมพระอริยมุนี และพระ
ศรีอยุธยาเสียแก่พม่าปี พ.ศ.2310 นั้น กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็น นามะ เดินทางไปยังศรีลังกา
โดยเรื อ ก� ำ ปั ่ น ของฮอลั น ดา
แหล่งศูนย์กลางของพุทธศาสนาได้รับภัยจากการสู้รบเหลือแต่ ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 5 เดือน
ซาก และผู้ที่ได้รับชัยชนะยังกวาดต้อนเหล่าประชาชนไม่เลือก 4 วัน เมื่อถึงเกาะลังกาแล้วได้
ว่ า เป็ น บรรพชิ ต หรื อ คฤหั ส ถ์ ไ ปเป็ น เชลยอี ก เป็ น จ� ำ นวนมาก จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดบุปผาราม
งศิริวัฒนบุรี (ปัจจุบันคือ
พระพุทธเจดีย์และพระไตรปิฎกอันเป็นหลักพุทธศาสนาพินาศ กรุ
วัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี้) ได้
ในครั้งนี้มากมาย (ฟื้น ดอกบัว, 2554:234)
อุ ป สมบทสามเณรสรณั ง กร
ต่ อ มา แม้ ไ ทยจะกอบกู ้ อิ ส รภาพอย่ า งรวดเร็ ว ก็ ต าม และคณะรวมทั้งกุลบุตรแห่ง
งกาทวีปเป็นพระภิกษุกว่า
แต่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาก็ ถู ก ท� ำ ลายเสี ย หายอย่ า งมากแล้ ว ยากที่ จ ะ ลั700
รูป ภายในระยะเวลา 3 ปี
บูรณปฏิสังขรณ์ให้เหมือนเดิม พระเจ้าตากสินจึงตัดสินใจย้าย
ราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงท�ำสงครามกับพม่าเรื่อยมา
และกับอาณาจักรที่ตั้งตนเป็นอิสระหลังการเสียกรุงเก่าและทรงพะวงต่อการสร้างสม
แสนยานุภาพเพื่อป้องกันอาณาจักรให้มีก�ำลังแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะกองทัพถูกพม่า
ท�ำลายเสียแทบหมดแล้ว ฉะนั้น พระองค์จึงต้องทรงขะมักเขม้นต่อการเสริมสร้าง
แสนยานุภาพอย่างมากมาย แต่พระองค์ไม่ทรงเพิกเฉยต่อการพระศาสนา ยุคนี้นับ
เป็นยุคแห่งการช�ำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์ พระองค์โปรดให้เสาะหาพระเถระผู้ทรง
คุณความรู้จากหัวเมืองต่างๆ แล้วนิมนต์มาอยู่ในกรุงธนบุรี โดยทรงพระกรุณาโปรด
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เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะให้ว่ากล่าวสั่งสอนในสังฆมณฑล และทรงรับสั่งให้
สืบคัมภีร์พระไตรปิฎกจากที่ต่างๆ แล้วเอามารวบรวมตั้งหอมณเฑียรธรรมขึ้นใหม่ แม้
พระองค์เองก็ทรงสนพระทัยในพระศาสนามาก ถึงกับทรงปลีกเวลาไปปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน จนกระทั่งประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าพระองค์ทรงเกิด
สัญญาวิปลาส ส�ำคัญพระองค์ว่าเป็นพระอริยบุคคลถึงทรงบังคับ
ให้พระสงฆ์กราบไหว้ พระสงฆ์รูปใดไม่กราบไหว้ก็ให้ทรงลงพระ
ราชอาญาบ้างหรือทรงถอดจากสมณศักดิ์บ้าง ท�ำให้บ้านเมืองเกิด
จลาจลถึงกับมีการรบพุ่งกันเองในราชธานี
สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนี้ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
แม่ทัพคุมพลไปตีเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบาง เมื่อตีเมือง
พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราช แล้วอัญเชิญพระมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกตกับพระบาง
ของสยาม พุทธศาสนายุคของ เมืองเวียงจันทน์มาประดิษฐานไว้ที่วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)
พระองค์ ได้มีการช�ำระพระ และต่อมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ศาสนาให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะ ฟ้าจุฬาโลกอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
กรณีที่เกี่ยวกับเหตุบ้านการณ์
(วัดพระแก้ว) จนถึงทุกวันนี้
เมืองที่ยังฟื้นฟูใหม่ๆ
ยุ ค แห่ ง การฟื ้ น ฟู สมั ย ต้ น แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ นั บ ว่ า
เป็ น ยุ ค แห่ ง การฟื ้ น ฟู รั ช กาลที่ 1 พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกเสด็ จ
ครองราชย์ปี พ.ศ.2325 แล้ว พระองค์ก็ทรงโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมา
สร้างกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ขึ้นที่ฟากตะวันออก ฝั่งตรงข้าม แม้ว่ารัชสมัย
ของพระองค์จะต้องทรงท�ำสงครามขับเคี่ยวกับพม่าอยู่ตลอดเวลาก็ตาม ถึงกระนั้น
พระองค์ก็ทรงสนพระทัยในด้านพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงพิจารณาเห็นว่าพระ
ราชาคณะที่ถูกถอดสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เพราะเหตุที่ไม่ยอมถวายบังคมพระเจ้า
กรุงธนบุรีนั้นสมควรยกย่องเป็นพิเศษ พระองค์จึงทรงโปรดสถาปนาให้มีสมณศักดิ์
ตามเดิม และทรงแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ปกครองพระสงฆ์สืบมา
นอกจากพระองค์ จ ะทรงพระกรุ ณ าโปรดฯ ให้ ส ร้ า งพระบรมมหาราชวั ง
ขึ้ น แล้ ว ยั ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดฯ ให้ ส ร้ า งวั ด พระศรี รั ต นศาสดารามขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่
ประดิ ษ ฐานพระมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร พระแก้ ว มรกตอี ก ด้ ว ย พระองค์ มี พ ระราช
ประสงค์ ที่ จ ะให้ พ ระนครใหม่ นี้ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งด้ ว ยวั ด วาอารามเสมื อ นที่ มี อ ยู ่ ใ นกรุ ง
ศรีอยุธยาสมัยก่อน ข้อนี้จะพึงเห็นจากพระราชวังก็ดี วัดวาอารามต่างๆ ก็ดี ล้วน
สร้ า งตามแบบอย่ า งกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาทั้ ง สิ้ น และชื่ อ วั ด ต่ า งๆ ก็ เ ลี ย นแบบมาจากกรุ ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ศรีอยุธยาเป็นส่วนมาก พระองค์บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกมากมายหลายแห่ง
นอกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มีวัดพระเชตุพน วัดสระเกศ วัดระฆัง วัดอรุณ
ราชวราราม เป็นต้น พระองค์ทรงพระราชปรารภว่า พระพุทธรูปโบราณถูกทอดทิ้งให้
ช�ำรุดทรุดโทรมอยู่ตามวัดร้างในพระนครศรีอยุธยา ธนบุรี สุโขทัย และตามหัวเมือง
ต่างๆ เป็นอันมาก พระองค์จึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นพอยกขนมาเอา
มาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นประมาณ 1,200 องค์ เช่น พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์เทพ
วราราม ก็อัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย พระโลกนาถ วัดพระเชตุพน ก็อัญเชิญมาจาก
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
ในด้านพระไตรปิฎก คัมภีร์ส�ำคัญของพุทธศาสนานั้น พระองค์ก็ทรงโปรด
ให้รวบรวมต่อมา แต่ทรงเห็นว่ายังวิปลาสคลาดเคลื่อนอยู่ จึงด�ำรัสให้ประชุมพระบรม
วงศานุวงศ์ มีสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาทเป็นประธาน
ในพระที่น่ังอมรินทราภิเษก แล้วทรงโปรดฯ ให้อาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พระ
ราชาคณะ ฐานานุกรม และเปรียญ 100 รูป มารับพระราชทานฉัน แล้วพระองค์ก็
ทรงถวายนมัสการด�ำรัสเผดียงถามพระราชาคณะทั้งปวงว่า พระไตรปิฎกทุกวันนี้ยัง
ถูกต้องบริบูรณ์อยู่หรือวิปลาสคลาดเคลื่อนเป็นประการใด สมเด็จพระสังฆราชพร้อม
ทั้งพระราชาคณะทั้งปวงถวายพระพรว่า พระไตรปิฎกตลอดจนอรรถกถาและฎีกายัง
วิปลาสคลาดเคลื่อนอยู่อีกมาก พระองค์จึงทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพร้อม
ทั้งพระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญทั้งหลาย ช่วยกันสังคายนาพระไตรปิฎกให้
บริบูรณ์อีกวาระหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชก็เลือกสรรพระราชาคณะ ฐานานุกรม
และเปรียญที่แตกฉานในพระไตรปิฎก 218 รูป กับราชบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์อีก 32
คน ร่วมกันท�ำสังคายนาพระไตรปิฎก เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทรงรับสั่งให้
คัดลอกไปไว้ตามพระอารามต่างๆ เพื่อพระภิกษุสงฆ์จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป
เริ่มยุคแห่งการฟื้นสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนากับลังกา: รัชกาลที่ 2 สมัย
นี้ แ ม้ จ ะไม่ มี ศึ ก ใหญ่ แ ต่ ก็ ต ้ อ งตระเตรี ย มการสงครามไว้ เ หมื อ นกั น เพราะพม่ า ยั ง
คอยจ้องจะมาตีเมืองไทยอยู่ และญวนก็เกิดเป็นศัตรูขึ้นมาอีก แต่ก็นับว่าบ้านเมือง
มีความสงบมากกว่าสมัยรัชกาลที่ 1 พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษาปริยัติ
ธรรมตามแบบเดิมซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้นนั้นท�ำให้พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ไม่แตกฉานนัก
จึงทรงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขใหม่ สมัยก่อนนั้นพระภิกษุสามเณรรูปใดเรียนรู้ภาษา
มคธ สามารถจะแปลพระสูตรเป็นเปรียญตรี ถ้าแปลพระวินัย ก็เป็นเปรียญโท และถ้า
แปลพระอภิธรรมก็เป็นเปรียญเอก พอถึงรัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงให้เปลี่ยนก�ำหนด
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ชั้นเป็น 9 ประโยค ใครสอบตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไปก็นับว่าเป็นเปรียญ และเรียกว่า
เปรียญ 3 ประโยค จนถึงเปรียญ 9 ประโยค หลักสูตรใหม่ก�ำหนดให้ยากขึ้นตามล�ำดับ
ในรัชกาลนี้ ศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลังกาก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดย
พระสังฆราชในเมืองลังกาให้พระสงฆ์เชิญพระบรมสารีริกธาตุกับต้นโพธิ์จากลังกา
เข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งสมัยนั้นลังกาตกเป็นเมืองขึ้น
ของอังกฤษแล้ว พระองค์ทรงพระปริวิตกว่า พุทธศาสนาในลังกาทวีปจะเสื่อมโทรม
ลง จึงเลือกพระสงฆ์ 7 รูป มีพระอาจารย์ดีกับพระอาจารย์เทพเป็นหัวหน้า ให้ไปสืบ
พุทธศาสนาถึงลังกา ท�ำให้ไทยกับลังกามีสายสัมพันธ์ทางศาสนากันสืบมาเนืองๆ
รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา
อุตสาหะในการท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนามาก ทรงบู รณะปฏิสั งขรณ์พ ระอารามหลวง
อีกมากมายหลายวัด และหนังสือฝ่ายพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นับว่าเกิดใน
รัชกาลนี้มากที่สุด โดยที่เจ้าฟ้ามงกุฎ พระบรมราชอนุชา ซึ่งยังทรงผนวชอยู่นั้นเป็น
ผู้มีพระปรีชาสามารถมาก เป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่ง จนสามารถ
วินิจฉัยเปรียบเทียบว่าฉบับใดผิดฉบับใดถูก จนพระองค์ทรงเห็นว่าพระสงฆ์ก่อนๆ
ประพฤติไม่ถูกต้องตามพระวินัย จึงตั้งคณะธรรมยุติกนิกาย ขึ้นและแพร่หลายมาจน
ทุกวันนี้ นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงรับพระภารธุระในการส่งพระสงฆ์ไทยไปลังกา
หลายครั้ง ทั้งยังทรงรับเลี้ยงพระสงฆ์ลังกาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตลอดรัชสมัยของ
พระบรมเชษฐาธิราชอีกด้วย
ยุ ค แห่ ง การปฏิ รู ป คณะสงฆ์ : รัชกาลที่ 4 เมื่อพระเชษฐาธิราชสวรรคต
แล้ว อ�ำมาตย์ราชบริพารทั้งหลายก็มาทูลให้พระองค์ทรงลาผนวชออกไปครองราช
สมบั ติ ต ่ อ ไป ในฐานะที่พ ระองค์เ ป็นผู้ก ่อ ก� ำ เนิ ดธรรมยุ ติ ก นิ ก ายขึ้ นจึ ง ทรงเลื่ อ มใส
ในนิกายนี้มาก แต่ก็ยังทรงนิมนต์พระสงฆ์ทั้งสองนิกายไปในงานพระราชพิธีร่วมกัน
เสมอ พระองค์ทรงด�ำริเห็นว่า ในกรุงเทพมหานคร มีวัดมากมายแล้ว จึงทรงสร้างวัด
เพิ่มเติมขึ้นตามหัวเมืองเป็นพื้น ในเมืองหลวงสร้างวัดราชประดิษฐ์ วัดมกุฎกษัตริยา
ราม วัดโสมนัส และวัดปทุมวนาราม เป็นต้น ถวายเป็นส่วนของพระสงฆ์ฝ่ายธรรม
ยุติกนิกาย ส่วนในด้านการศึกษาปริยัติธรรมนั้นพระองค์ทรงเป็นประธานมาตั้งแต่ยัง
ทรงผนวช ก็คงให้รักษาแบบแผนและท�ำนุบ�ำรุงไว้มิให้เสื่อมลงในรัชกาลนี้ พระองค์
ทรงติดต่อในด้านการพุทธศาสนากับอินเดีย จนกระทั่งพระพุทธรูปอินเดียและพันธุ์
พระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาอีก นอกจากนั้นยังทรงให้ความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์ญวน
ซึ่งถือมหายานถึงกับทรงให้พระญวนไปท�ำพิธีกงเต็กเป็นครั้งแรกด้วย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาสู่ความทันสมัย: รัชกาลที่ 5 พระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงประพฤติ เจริ ญ รอยตามยุ ค ลบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกนาถ เป็นต้นว่าทรงให้การท�ำนุบ�ำรุงพระสงฆ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุ
ติกนิกายทัดเทียมกันทั้งยังทรงตั้งพระสงฆ์ญวน จีน ให้มีสมณศักดิ์
ด้วย และทรงสร้างวัดขึ้นถวายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรม
ยุติกนิกาย คือวัดราชบพิธ กับ วัดเทพศิรินทราวาส เป็นส่วนธรรม
ยุติกนิกายและสร้างวัดเบญจมบพิตร ถวายพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
ปี พ.ศ.2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง "มหาธาตุวิทยาลัย" ขึ้นภายใน
วั ด มหาธาตุ ฯ ปี พ.ศ.2432 ก่ อ นที่ จ ะพระราชทานนามใหม่ ว ่ า
"มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" จากนั้นทรงสถาปนาอาคารสังฆิก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ปี พ.ศ.2439 โดย เจ้าอยู่หัวขณะทรงศีล พระองค์
ทรงตั้ ง พระทั ย จะให้ เ ป็ น วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาชั้ น สู ง ของพระสงฆ์ ทรงสถาปนาคณะสงฆ์ธรรมยุ
ายนิกาย ที่เจริญรุ่งเรือง
แต่ ต ้ อ งหยุ ด ชะงั ก หลายสิ บ ปี (ก่ อ นจะมี ก ารด� ำ เนิ น งานของ ติทีก่มนิา:กhttps://th.wikipedia.
วิ ท ยาลั ย เริ่ ม ต้ น อย่ า งจริ ง จั ง ปี พ.ศ.2490 โดยพระพิ ม ลธรรม org
(ช้อย °นทตฺตเถระ) และมีการด�ำเนินงานมาตามล�ำดับจนได้รับ
การยกฐานะให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของรั ฐ ปี พ.ศ.2540 ตามความในพระ
ราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2540 อธิ ก ารบดี ค น
ปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นอกจากนี้
พระองค์ยังอุปถัมภ์สร้าง มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์
ฝ่ า ยมหานิ ก ายและธรรมยุ ติ ก นิ ก ายนิ ก ายตามล� ำ ดั บ สมั ย นี้ มี ก ารจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
สอนพระปริ ยั ติ ธ รรมขึ้ น ตามวั ด ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น สถานที่ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นของพระ
ภิ ก ษุ แ ละสามเณร ทรงก� ำ หนดให้ มี ก ารสอบไล่ พ ระปริ ยั ติ ธ รรมเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
ส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย โดยโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงขึ้นสองแห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ในระยะแรกการด�ำเนินกิจการต่างๆ ของสถาบันทั้งสองประสบกับปัญหาและอุปสรรค
อยู่บ้าง โดยเฉพาะลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอบ แต่ในที่สุด พระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ทรงด�ำเนินการปรับปรุงและแก้ไขส�ำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
ปี พ.ศ.2436 พระองค์ทรงอาราธนาสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
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ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นมหาสังฆปริณายกอยู่ในเวลานั้น พร้อมกับสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมหมื่น วชิรญาณวโรรส เป็นประธานสอบทานพระไตรปิฎก แล้วทรงพระราช
ศรัทธาให้ตีพิมพ์ลงเป็นอักษรไทยจ�ำนวน 1,000 ชุด (ชุดละ 39 เล่ม) เป็นเหตุให้พระ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของไทย
และเป็นมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์หนึ่งในสองแห่งของประเทศไทยมหาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งขึ้นจาก
"มหาธาตุวิทยาลัย" ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อ
ตั้งขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ ปี พ.ศ. 2432 ก่อนที่จะพระราชทานนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย" เมื่อคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปี
พ.ศ. 2439 โดยทรงตั้งพระทัยจะให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ์ การด�ำเนินงานของ
วิทยาลัยได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) และมีการ
ด�ำเนินงานมาตามล�ำดับจนได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐในปี พ.ศ. 2540
ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 อธิการบดีคน
ปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ไตรปิฎกแพร่หลายไปยังนานาประเทศ และเป็นหลักในการศึกษาเล่าเรียนมาจนตราบ
เท่าทุกวันนี้ซึ่งไม่มีประเทศใดสามารถท�ำมาก่อน
ปี พ.ศ.2441 การขุดพบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กรุงกบิลพัสดุ์มีอักษร
จารึกว่าเป็นพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นส่วนของพวกศากยราชทั้งหลาย
มาควิส เคอร์สัน อุปราชครองประเทศอินเดีย เห็นว่า พระมหากษัตริย์ไทยเท่านั้น
ที่เป็นพุทธศาสนูปถัมภก จึงส่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นมาถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้น พวกที่นับถือพุทธศาสนาในนานาประเทศ คือ ญี่ปุ่น
พม่า และลังกา ส่งทูตมาทูลขอพระบรมธาตุ ซึ่งพระองค์แบ่งพระราชทานให้ตาม
ประสงค์ ส่วนที่เหลือทรงโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ทองสัมฤทธิ์บรรจุไว้ในคูหาพระ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)
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สถูป บนยอดบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมหาชน
มาจนทุกวันนี้
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนามาก ทรง
มีความรู้เปรื่องปราดในด้านศาสนามาก ถึงกับทรงนิพนธ์หนังสือ
ปลุ ก ใจและสั่ ง สอนประชาชนให้ ใ ส่ ใจในพุ ท ธศาสนามาก เช่ น
หนังสือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร และเทศนาเสือป่า เป็นต้น สมัย
นี้ มีโรงเรียนนักธรรมเกิดขึ้นมากมาย การปกครองคณะสงฆ์ก็มี
ระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง: รัชกาลที่ 7 เมื่อพระบาท พุทธทาสภิกขุ พระภิกษุนัก
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชสมบัติแล้ว พระองค์ทรงมี คิด ผู้ได้สมัญญานามว่า นาค
ราชุนแห่งเถรวาทสมัยใหม่
พระราชประสงค์ จ ะทรงสร้ า งพุ ท ธเจดี ย ์ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก และอุ ทิ ศ ท่านเป็นพระภิกษุแรกๆ ที่
พระราชทานกุ ศ ลถวายสมเด็ จ พระบรมเชษฐาธิ ร าชพระบาท เสนอแนวทางการตี ค วาม
สมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว จึ ง ทรงอาราธนาสมเด็ จ พระ ใหม่เพื่อเข้าบริบทแห่งความ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สกลมหาสังฆปรินายก พร้อม ทันสมัยใหม่
ด้วยพระเถรานุเถระผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก ประชุมกันสังคายนาพระไตรปิฎกที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงให้ท�ำสังคายนาไว้ครั้งหนึ่งแล้วให้เป็นแบบแผน
ที่ ถู ก ต้ อ งดี ยิ่ ง ขึ้ น จนเรี ย บร้ อ ย แล้ ว พระองค์ ท รงพระราชทานทรั พ ย์ อ อกสร้ า งพระ
ไตรปิฎกเป็นจ�ำนวน 1,500 จบ (จบละ 45 เล่ม) แล้วทรงแจกจ่ายไปยังวัดต่างๆ ทั่ว
พระราชอาณาจักร พระไตรปิฎกชุดใหม่นี้พิมพ์เรียบร้อยดีกว่าชุดก่อนทั้งพิมพ์ในเวลา
ที่ประเทศต้องการ คือประจวบกับสมัยที่การเล่าเรียนพุทธศาสนาเจริญขึ้นทั้งในยุโรป
และอเมริกา การสร้างพระไตรปิฎกนับว่าเป็นการสืบอายุพุทธศาสนาให้ถาวรยิ่งขึ้น
เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศในพระองค์เอง และเป็นเกียรติยศแก่ประเทศไทยด้วย
เพราะในประเทศอื่นๆ แม้จะมีประชาชนนับถือพุทธศาสนาแต่ก็ไม่สามารถท�ำ
รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลครองราชย์ หลัง
จากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงสละราชสมบั ติ แ ล้ ว และเป็ น
สมั ย ที่ ป ระเทศไทยเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ม าเป็ น
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ในรัชกาลที่
7 แล้ว ฉะนั้นการด�ำเนินการปกครองประเทศจึงมิอยู่ในพระราชอ�ำนาจของพระองค์
เองโดยเฉพาะ พระองค์บริหารประเทศไทยโดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร ศาล และ
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คณะรัฐมนตรี ทั้งพระองค์ก็ยังทรงพระเยาว์อยู่อีกด้วย ฉะนั้น ในรัชกาลนี้นอกจาก
จะมีการส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้ว ก็มีการสร้างวัดพระ
ศรีมหาธาตุขึ้นแห่งหนึ่งที่อ�ำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร สมัยรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล
ป. พิบูลสงคราม ทั้งนี้ก็เพื่อให้พระสงฆ์ทั้งสองนิกายรวมเป็นนิกายเดียวกัน แต่ก็ไม่
ส�ำเร็จประโยชน์ ในรัชกาลที่ 8 มีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างที่สุดอย่าง
หนึ่งซึ่งไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของไทยมาก่อนเลย นั่นคือการแปลพระไตรปิฎก
ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยฉบับที่สมบูรณ์ ความจริงการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลี
เป็ น ภาษาไทยนั้ น เคยกระท� ำ กั น มานานแล้ ว ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 3 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแปลไว้
มาก และในรัชกาลต่อๆ มา การแปลก็ยังคงด�ำเนินไปเป็นครั้งคราว แต่การแปลคง
มีเฉพาะพระสุตตันตปิฎกเป็นพื้น ส่วนพระวินัยปิฎกและพระ
อภิธรรมปิฎกมีน้อย ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์แห่งการแปลมีต่าง
กั น ผู ้ แ ปลจึ ง เลื อ กแปลเฉพาะส่ ว นที่ ต ้ อ งการ ส�ำ นวนโวหารก็
ผิดเพี้ยนกันมาก เนื่องด้วยต่างยุคต่างสมัย ภาษาจึงแปรเปลี่ยน
ไปตามความนิยม แม้ว่าพระไตรปิฎกจะมีอยู่ในภาษาไทยก็ไม่
สามารถคุมความให้ติดต่อตลอดสาย
เหตุการณ์ส�ำคัญปี พ.ศ.2500 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 2,500
ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน วันที่ 12-18 พฤษภาคม
2500 รั ฐ บาลจั ด งานฉลอง 25 พุ ท ธศตวรรษขึ้ น อย่ า งยิ่ ง ใหญ่
วันที่ 20 เมษายน 2505 พระ ซึ่ ง อิ น เดี ย และลั ง กาเรี ย กว่ า “พุ ท ธชยั น ตี ” โดยก� ำ หนดให้ วั น
พิมลธรรมต้องจ�ำพรรษาอยู่ ที่ 12-14 พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการ ศาลาพิธีตั้งอยู่กลาง
ในห้องขังณ กรมต�ำรวจสันติ ท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นองค์
บาลกอง 1
ที่มา: http://www.mcukk. ประธานเปิ ด งาน มี ผู ้ แ ทนจาก 13 ประเทศเข้ า ร่ ว ม พระสงฆ์
2,500 รูป เจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันดังกังวานก้องไปทั่วทุก
com/
ทิศ และมีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรักษาศีลห้าหรือศีลแปด
ตลอด 7 วัน 7 คืนปี พ.ศ.2500 นี้ รัฐบาลก�ำหนดพิธีเฉลิมฉลองทั่วประเทศ มีการจัด
สร้างพุทธมณฑล ขึ้น ณ ที่ดิน 2,500 ไร่ ระหว่างกรุงเทพ-นครปฐม แล้วสร้างพระ
มหาพุทธปฏิมาปางประทับยืนลีลาสูง 2,500 นิ้ว ภายในบริเวณรอบองค์พระมีภาพ
จ�ำลองพระพุทธประวัติ และมีพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ปลูกต้นไม้ที่มีชื่อในพุทธ
ศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร เป็นต้น สร้างพระพิมพ์ปางลีลาเป็นเนื้อชินและเนื้อผง
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จ�ำนวน 4,842,500 องค์ พิมพ์พระไตรปิฎกแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยออก
เผยแผ่ และบูรณะปูชนียสถานวัด วาอารามทั่วพระราชอาณาจักร อุปสมบทพระภิกษุ
จ�ำนวน 2,500 รูป และนิรโทษกรรมแก่นักโทษ ประกวด วรรณกรรม ศิลปะทางพุทธ
ศาสนา โดยเชิญผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาร่วมอนุโมทนา ในแง่ประชากร ไทย
นับถือพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ 94 และมีพุทธศาสนิกชนมากเป็นอันดับ 4 ของ
โลก (รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ตามล�ำดับ)
ยุคก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ): ประเทศไทยยุคก�ำเนิดอาเซียนเริ่มตั้งแต่
พ.ศ.2505 มีการออกพรบ. 2505 เป็นพรบ.เกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่สัมพันธ์กับรัฐ และ
ในช่วงดังกล่าวมีอธิกรณ์เกิดขึ้นกับพระราชาคณะ คือ พระพิมลธรรม ภายหลังเป็น
สมเด็จอาจ อาสภะ นอกจากนี้ มีการเปิดการเรียนการสอนทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งวรรณกรรมทางพุทธศาสนาผลิตขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมาก
พระไตรปิฎกมีการแปลมาหลายฉบับที่นิยมเป็นฉบับมหาจุฬาฯ ซึ่งมีส�ำนวนการแปล
แบบสมัยใหม่ เข้าใจง่าย ยุคดังกล่าว พุทธศาสนาถูกน�ำมาใช้เพื่อการต่อต้านลัทธิ
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ และการตีความพุทธศาสนาให้เป็นไปเพื่อรับใช้นโยบาย
ของบ้านเมืองที่ต้องการเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน
ยุ ค ปั จ จุ บั น : แม้ พุ ท ธศาสนาในประเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจาก
สภาพสั ง คมเปลี่ ย นไป เกิ ด ชนชั้ น กลางขึ้ น ท� ำ ให้ พุ ท ธศาสนาได้ รั บ การออกแบบ
ระหว่ า งพุ ท ธศาสนากระแสหลั ก น� ำ โดยพระสงฆ์ จ ารี ต และพุ ท ธศาสนาแนวสมั ย
ใหม่ที่มุ่งเน้นโดยปัญญาชน มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ฆราวาสเข้า
มามีีบทบาท ส่วนการเผยแผ่ ตั้งแต่หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน ยุคไอทีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง มีขบวนการพุทธใหม่เกิดขึ้นมาในหลากหลายมิติ ทั้งแนว
การตีความค�ำสอนใหม่ การจัดการศึกษาทางพุทธศาสนา มีการเน้น "พุทธศาสนา
เพื่ อ สั ง คม" พุ ท ธศาสนาสายวิ ช าการ พุ ท ธศาสนากลุ ่ ม เพศวิ ถี รวมทั้ ง พุ ท ธศาสนา
แนวไสยอิ ง พุ ท ธ และพุ ท ธทุ น นิ ย ม รวมทั้ ง รู ป แบบพุ ท ธศาสนาในรู ป แบบการรวม
กลุ่มเป็นสมาคมต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเริ่มมีมากขึ้น และแม้มีเหตุการณ์ไม่
สงบทางภาคใต้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่ได้รับผลกระทบในแง่ประชากรที่ลด
ลง เนื่องจากต้องย้ายออกจากพื้นที่ รวมทั้งพุทธศาสนาในประเทศไทยรับมีการแลก
เปลี่ ย นในระดั บ นานาชาติ มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ส าขบู ช าโลก ท� ำ ให้ ช าวพุ ท ธทั่ ว โลกมี
โอกาสเดินทางมาประเทศไทยและเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาไทยมากยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ มีการน�ำพุทธศาสนาไทยไปสู่ระดับนานาชาติ โดยมีลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

และศิษย์ชาวต่างชาติที่มาบวชและศึกษาปฏิบัติน�ำพาพุทธศาสนาไทยไปยังประเทศ
ของตน นอกจากนี้ พระธรรมทูตไทยน�ำพาพุทธศาสนาไทย วัฒนธรรมไทยไปเผยแผ่
ยังนานาชาติที่ตนเข้าไปประจ�ำการและสร้างวัดวาอารามในต่างถิ่น
สถานที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย: ประเทศไทยมีสถานที่ส�ำคัญ
ทางพุทธศาสนาอยู่ทั่วทุกภาค และมีความส�ำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เพราะบ่ง
บอกเรื่ อ งราวความเป็ น มาความเป็ น ไปของพุ ท ธ
ศาสนาและรัฐไปในตัวพร้อมกัน ประกอบด้วย
พระธาตุ พ นม ประดิ ษ ฐาน ณ วั ด พระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำโขง ถนน
ชยางกู ร บ้ า นธาตุ พ นม ต� ำ บลธาตุ พ นม อ� ำ เภอ
ธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม มี ลั ก ษณะเป็ น เจดี ย ์ รู ป
พระธาตุพนม
สี่เหลี่ยมจตุรัส ก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร
สูง 53.6 เมตร มีก�ำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูก�ำพร้า (เนิน
ดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึง
ธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค�่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจ�ำปีเพื่อ
เป็นการนมัสการพระธาตุพนม
พระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐาน
อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง วัด
พระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็น
ปูชนียสถานที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ตามต�ำนานพระบรม
ธาตุนครศรีธรรมราช เป็นปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาว
นครศรีธรรมราช และชาวใต้ทั้งปวง ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับประวัติการ
สร้างตามต�ำนานกล่าวว่า พระเจดีย์องค์เดิมสร้างตามความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน เมื่อประมาณปี พ.ศ.1300
พระบรมธาตุไชยยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง
ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ
หมู่ 3 ต�ำบลเวียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาน
ที่ บ รรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า นั บ เป็ น ปู ช นี ย สถาน
ส�ำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอัน
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ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
พระพุทธไสยาสน์ในถ�้ำคูหาภิมุข บริเวณวัดคูหาภิมุข
จังหวัดยะลา
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม องค์ พ ระ
องค์ พ ระปฐมเจดี ย ์ เป็ น ปู ช นี ย สถานอั น
ปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันส�ำคัญของประเทศไทย ส�ำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระ
อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติ ปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ความเป็นมายาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตม
พุทธเจ้า องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว�่ำปากผาย โครงสร้างเป็น
ไม้ซุงรัดด้วยโซ่ก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ
ก�ำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัด
ก�ำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค�่ำ เดือน 12 ถึง
วันแรม 5 ค�่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นประจ�ำทุกปี
พระธาตุดอยตุง ประดิษฐาน ณ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า หรือเรียกโดยทั่วไป
ว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ต�ำบล
ห้วยไคร้ อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะ
ทางห่างจากอ�ำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐาน
อยู่บนยอดดอย สามารถมองเห็นในระยะไกลเนื่องจากพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่สูงกว่า
ระดับน�้ำทะเลประมาณสองพันเมตร
แนวโน้มพุทธศาสนาไทยในอนาคต พุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ถึงแม้จะ
ประกอบด้วยนิกาย แนวคิด วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น การเป็นพุทธศาสนา
แบบเถรวาท มหายาน และมีแนวคิดแนวปฏิบัติที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่แตก
ต่างกันไป ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นจารีตประเพณี แบบปัญญานิยม ประชานิยม และแบบ
พัฒนาการสมัยใหม่ เป็นขบวนการพุทธใหม่ เป็นต้น แต่ในความหลากหลายเช่นนั้น
ก็เชื่อมโยงให้พุทธศาสนาในประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะด�ำรงอยู่ร่วมกัน
ในหลายๆ ศาสนาอย่างมีสันติสุขในสังคม (ภัทรพร สิริกาญจน, 2557:277) พุทธ
ศาสนาไทยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีแนวโน้มที่สั่นคลอนในเมื่อมี
กระแสความคิดหรือกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคม ถ้า
หากเป็นกระแสใหญ่แล้ว ผลที่เกิดขึ้นกับศาสนารูปแบบดั้งเดิมในสังคมนั้นมักจะมี 4
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แบบ (พระไพศาล วิสาโล, 2552:159) คือ 1) ศาสนารูปแบบนั้นๆ ถูกลดบทบาทลง
2) ศาสนาดั้งเดิมโอนอ่อนผ่อนไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความคิดใหม่ 3) เกิดการ
ปรับตัวภายในศาสนาเพื่อธ�ำรงคุณค่าเดิมเอาไว้ 4) ศาสนานั้นปิดตัวเองและพยายาม
กลับไปหา “ความแท้จริง” ในอดีต
ดังนั้น พุทธศาสนาเมื่อด�ำรงอยู่ในภาวะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลาก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ศาสนาด�ำเนินต่อไปโดยที่ไม่ทิ้งหลักการส�ำคัญและแก่น
แท้ดั้งเดิมแห่งพุทธศาสนา พุทธศาสนาในประเทศไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ยาวนานพร้อมกับการสร้างชาติไทย แม้รูปแบบพุทธศาสนาจะมีเข้ามาจากหลายที่
หลายแห่ ง มีพัฒนาจนกลายมาเป็นพุท ธศาสนาแบบไทยที่ เ น้ นคุ ณ ค่ า การมี เ มตตา
กรุณา และเน้นพิธีกรรม การท�ำบุญ ก่อก�ำเนิดพุทธศาสนาในไทย แม้ในอดีต สยาม
จะรับพุทธศาสนาทั้งเถรวาทจากอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก มหายานจากขอมโบราณ
ลพบุรี รวมทั้งจากศรีวิชัย พุทธศาสนาแบบพุกาม และพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากลังกา
ภายหลั ง แม้ จ ะมี พุ ท ธศาสนามหายานจากเวี ย ดนามและจี น เข้ า มา แต่ พุ ท ธศาสนา
กระแสหลักยังเป็นเถรวาทแบบลังกาวงศ์และพัฒนาจนกระทั่งเป็นพุทธศาสนาแบบ
ไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน และหล่อหลอมคนไทยให้มีพื้นฐานแห่งจิตใจที่อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีน�้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส จนกล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นวิถีชีิวิตของคนไทยตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในประเทศไทย
พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
218
พระโสณเถระ และพระอุตตระเถระ น�ำพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดิน
แดนสุวรรณภูมิ
1820
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาเผยแผ่ที่อาณาจักร
สุโขทัย
1898
พุทธศาสนาแบบเถรวาทลังกาวงศ์เข้าสู่ล้านนา
2020
พระเจ้ า ติ โ ลกราชอุ ป ถั ม ภ์ ก ารสั ง คายนาพระไตรปิ ฎ กครั้ ง แรกที่ วั ด
โพธาราม เชียงใหม่
2067
การศึกษาพระธรรมรุ่งเรืองในอาณาล้านนาตลอดระยะเวลา 150 ปี
2170
ไทยท� ำ พระไตยปิ ฎ กอั ก ษรไทยฉบั บ สมบู ร ณ์ ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกสมั ย
พระเจ้าทรงธรรม
2293
พระอุบาลีเถระ และคณะสงฆ์ไทยไปให้การช่วยลังกาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
โดยอุปสมบทแก่สามเณรสรณังกรที่ลังกาเป็นจุดก�ำเนิดนิกายสยามวงศ์
2331
ร.1 โปรดให้มีการท�ำสังคายนาที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
2374
ร.3 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ฏิ สั ง ขรณ์ วั ด โพธิ์ เพื่ อ เป็ น
มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย
2431
มีการพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีอักษรไทยเป็นครั้งแรกรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2432
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หัว ทรงสถาปนามหาธาตุ
วิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2436
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดมหามกุฏราชวิทยาลัย
2439
ไทยตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา
ตามด้วยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกใน 3 ปีถัดมา
2456
ไทยเปลี่ยนจาก “รัตนโกสินทรศก” มาใช้ “พุทธศักราช” เมื่อวันที่
1 เมษายน
2468
มีการพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐครบทุกคัมภีร์ รวม 45 เล่ม
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2490
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็น
สถานศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย ต่อมาคือ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2500
ไทยฉลองพุทธชยันตี 25 พุทธศตวรรษ/2,500 ปี สร้างพุทธมณฑล
ด้วยการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยครบชุดฉบับแรก
2503
พุทธไทยไปในต่างแดน มีการสร้างวัดพุทธไทยในต่างประเทศระดับ
นานาชาติ
พ.ศ.2503 ไทยสร้างวัดไทยพุทธคยาขึ้นใกล้พุทธคยาในอินเดีย
พ.ศ.2509 ไทยสร้างวัดไทยพุทธปทีปขึ้นในลอนดอนถือเป็นวัดไทย
แห่งแรกในยุโรป
พ.ศ.2514 ไทยสร้างวัดไทยลอสแอนเจลิสขึ้นในนครลอสแอนเจลิสถือ
เป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา
2508
ตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ต่อมาปี 2512 ที่
ประชุมมีมติให้ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
2531
ไทยท�ำพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ฉบับแรกของโลก
2533
ยูเนสโกประกาศยกย่องให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา
นุชิตชิโนรส ทางเป็นพระสงฆ์รูปแรกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
ระดับโลก
2542
UN ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันส�ำคัญสากลของโลก
2547
ชาวพุทธทั่วโลกร่วมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทย โดยมีมติ
ให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก จากนั้นมีการจัดประชุม
ฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติในประเทศไทย และทั่วโลกมีจนถึงปัจจุบัน
มีการสลับเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ
2549
ยูเนสโกประกาศให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
2556
ฉลองพุทธชยันตี ครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
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บทที่ 14 พุทธศาสนาในประเทศพม่า

ประเทศสหภาพเมี ย นมาร์ / พม่ า (พม่ า เรี ย กแทนเมี ย นมาร์ ) เป็ น ประเทศ
หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนสุวรรณภูมิ บริเวณภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี เชื่ อ เรี ย กหลายชื่ อ มาตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณ เช่ น สุ ว รรณภู มิ เอเชี ย
อาคเนย์ อุษาคเนย์ อินโดจีน เป็นต้น ที่นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคโบราณ ในช่วง
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ของอินเดีย ทรงจัดให้มีการสังคายนาพุทธศาสนา
พร้อมกับส่งพระธรรมฑูตออกเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยส่งพระ
โสณะและ พระอุตตระมายังดินแดนสุวรรณภูมิโดยทางเรือ อาณาจักรที่อยู่ติดทะเลจึง
รับพุทธศาสนาก่อนและเริ่มเผยแผ่ไปยังดินแดนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ ดินแดนประเทศ
พม่ า ยุ ค นั้ น มี ช นชาวมอญตั้ ง หลั ก แหล่ ง เป็ น ชาติ แรก และมี ถิ่ น อาศั ย ใกล้ ช ายทะเล
บริเวณพม่าตอนล่างจึงรับนับถือพุทธศาสนาแทนความเชื่อดั้งเดิมที่นับถือผี หรือนัต
พม่ า (Myanmar, Burma) เป็ น ประเทศหนึ่ ง ในสมาชิ ก ของเอเชี ย ตะวั น
ออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีพรมแดนติดกันกับไทยมากกว่า 2,400 กิโลเมตร ติดกับ
10 จังหวัดของไทย มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ ทิศเหนือและตะวันออก
เฉียงเหนือติดจีน ทิศตะวันออกติดลาว ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดอินเดีย
ทิศตะวันตกบางส่วนติดบังกลาเทศ ด้านพุทธศาสนา พม่านับเป็นชาติที่ผู้คนยึดมั่น
ในพุทธศาสนามากกว่าประเทศใดๆ มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในแง่ปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ พม่าสั่งสมความมั่งคั่งทางพุทธศาสนามาต่อเนื่องตามล�ำดับจนกล่าวว่าเป็น
ประเทศที่ “พุทธศาสนาที่ม่ันคงที่สุด”
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สถิ ติ ป ระชากรภาพรวมและการนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา: ประเทศพม่ามีชื่อ
อย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union
of Myanmar) ภาษาบาลีเรียกว่า มรัมมะ ชาวล้านนา เรียกว่า ม่าน และปยู มยาน
เป็นต้น ชาวไทยน่าจะเรียกชาติพันธุ์กลุ่มนี้ว่า พม่า ตามเสียงชาวมอญที่อาศัยในพม่า
เพราะภาษามอญเรียกว่า พม่า แต่เนื่องจากภาษามอญไม่มีวรรณยุกต์จึงเขียนอย่าง
นั้น แต่ออกเสียงว่าพม่าเหมือนในภาษาไทย (กรรณิการ์ วิมลเกษม., รศ., 2557:67)
พม่ามีพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อย ยาว
จากเหนือจดใต้ 2,050 กิโลเมตร กว้างสุดจากตะวันตกไปตะวันออก 936 กิโลเมตร
มีพรมแดนติดกับไทยทางตะวันออก ติดกับจีนและลาวทางเหนือ ติดกับอินเดียและ
บังคลาเทศทางตะวันตก เป็นประเทศที่รวมคนหลากหลายเชื้อชาติ สถิติประชากร
ปี พ.ศ.2557 มีจ�ำนวน 51,486,253 คน (http://en.wikipedia.org/wiki/Burma
เข้าถึงข้อมูล 23 ตุลาคม 2557) จ�ำนวน 67 เชื้อชาติ แบ่งออกเป็นชาวพม่า ร้อยละ
68 ไทยใหญ่ ร้อยละ 9 กะเหรี่ยงร้อยละ 7 ยะไข่/อารกัน ร้อยละ 4 จีนร้อยละ 3
อินเดียร้อยละ 2 มอญร้อยละ 2 อื่นๆร้อยละ 5 มีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นมากถึง
242 ภาษา มีเทือกเขาสูงที่สุดเรียกว่า ข่าก่าโบราซี (Khakaborazi) ความสูง 5,794
เมตร เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยมีหิมะปกคลุมตลอดปี
พม่ามีประวัติความเป็นมายาวนานและน่าจะยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่าพม่าจะรวมประเทศนั้น ต้องใช้ระยะเวลาผ่านการ
เปลี่ยนแปลงผ่านสงครามนับครั้งไม่ถ้วน เพราะเนื่องจากประเทศพม่าประกอบไปด้วย
หลายกลุ่มชาติพันธุ์ และแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และภาษา แต่ละชนเผ่ามีภาษาเป็นของตนเอง ดังนั้นใน
ประเทศพม่าจึงมีภาษาพูดมากกว่า 100 ส�ำเนียง และมีชาติพันธุ์มากกว่า 100 เผ่า
พันธุ์ เพราะชาติพันธุ์เหล่านี้มีความผูกพันกับดินแดนพม่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ พ ม่ า มี ภู มิ ห ลั ง แตกต่ า งจากประเทศอื่ น ๆในแถบภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หากแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆ ในพม่ามีกลุ่มหลักอยู่ 8 กลุ่ม คือ
- พม่า (Burmar) ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศจะอาศัยอยู่แถบตอนกลาง
ของพม่า
- มอญ (Mon) ตั้งอาณาจักรแห่งแรกที่เมืองสะเทิม ต่อมาสถาปนาอาณาจักร
อีกแห่งหนึ่งที่เมืองพะโค (Pegu) หรือ หงสาวดี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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- กะเหรี่ยง (Karens) ชนชาตินี้อยู่แถบตอนกลางพม่าและกระจัดกระจาย
ไปตามสันดอนลุ่มแม่น�้ำอิรวดี และตามตะเข็บชายแดนไทยพม่า
- ฉาน (Shan) หรือไทยใหญ่ อาศัยตอนกลาง-ตะวันออกมีพรมแดนติดภาค
เหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ของประเทศไทย
- กะฉิ่น (Kachin) อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศพม่า พรมแดนติดต่อ
เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน
- กะยา (Kayah) หรือรัฐกะเรนนี อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า
มีพรมแดนติดกับรัฐฉาน และจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย
- ชิน (Chin) อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศพม่า มีชายแดนติดต่อประเทศ
บังกลาเทศและประเทศอินเดีย
- ยะไข่ (Rakhine) หรือรัฐอาระกัน อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
พม่า มีพื้นที่ติดกับอ่าวเบงกอล
ชาติพันธ์ุต่างๆ เหล่านี้ ต่างก็ผลัดกันขึ้นมามีอ�ำนาจในการก่อตั้งอาณาจักร
และสถาปนาราชวงศ์ของตนขึ้นปกครอง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์
ที่ยาวนานของพม่า ในความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์น้ี ปัจจุบันจะเห็นว่าเมื่อ
พม่าสามารถรวบรวมเผ่าต่างๆ นั้นรวมเป็นประเทศที่สมบูรณ์ แต่รัฐบาลกลางยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาการแยกตัวออกเป็นอิสระของชนเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะชนกลุ่ม
น้อยที่มีอยู่มาก และยังรวมตัวกันเคลื่อนไหวทางการเมือง บางกลุ่มก็เคลื่อนไหวตาม
ล�ำพังเพื่อต่อต้านอ�ำนาจรัฐบาลกลางพม่าอยู่แทบทุกส่วนของประเทศ ดังนั้น รัฐบาล
พม่า จึงต้องใช้อ�ำนาจการปกครองแบบเผด็จการทหารมายาวนาน
พม่าแบ่งออกเป็น 7 มณฑลหรือภาค (Division) ตามการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวพม่าเอง คือ 1) ย่างกุ้ง (Yangon) 2) พะโค (Bego) 3) อิรวดี (Ayayarwady)
4) มัณฑะเลย์ (Mandalay) 5) มะเกว (Magway) 6) สะกาย (Sagiang) 7) ตะนาว
ศรี (Tanintharyi) และแบ่งตามชนชาติพันธุ์กลุ่มต่างเป็น 7 รัฐ 1) กะฉิ่น (Kachin)
2) ฉิ่น (Chin) 3) ฉาน (Shan) 3) คะยา (Kayah) 4) กะเหรี่ยง (Karen) 5) มอญ
(Mon) 6) ยะไข่ (Rakhine)
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2504 และ พ.ศ.2517 รัฐบาลพม่าประกาศบัญญัติ
ให้ พุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ� ำ ชาติ ข องประชากรทั้ ง หมด 51.48 ล้ า นคน มี ผู ้
นับถือศาสนาพุทธจ�ำนวน 92.3 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6.3 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3
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ศาสนาฮินดู ร้อยละ 0.7 การเลือกตั้งทั่วไปของพม่าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผล
ปรากฏว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีชนะการเลือก
ตั้งอย่างถล่มทลาย จึงจัดตั้งรัฐบาล นายถิ่นจอ (Htin Kyaw) จึงเป็นประธานาธิบดี
พลเรื อ นของพม่ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ทหาร จึ ง เป็ น การยุ ติ
บทบาทของทหารที่ ค รองอ� ำ นาจมายาวนาน เข้ า
สู่ยุครัฐบาลประชาธิปไตยที่เบ่งบาน ส่วนนางออง
ซานซูจีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ โดย
รัฐบาลใหม่เข้าสาบานในต�ำแหน่งวันที่ 30 มีนาคม
พ.ศ.2559
นายถิ่นจอ (Htin Kyaw) & นางอองซาน สมาคมพุทธศาสนาในพม่า: ในช่วงที่พม่าตกเป็น
ซูจี รัฐบาลพลเรือนภายหลังการปกครองของ เมืองขึ้นของอังกฤษ พุทธศาสนาในพม่าอยู่ในสถานะ
ทหารหลายสิปปี
ที่ตกต�่ำ เพราะไม่มีกษัตริย์เข้ามาอุปถัมภ์เหมือน
เดิม อีกทั้งผู้ปกครองใหม่ไม่ได้ใส่ใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธพม่าเช่น การไม่
ยอมถอดรองเท้าเข้าวัด การสนับสนุนให้บาทหลวงเข้าไปดึงคนเข้ารีต เป็นต้น สร้าง
ความไม่พอใจให้กับชาวพุทธมาก จึงเกิดขบวนการชาตินิยมท�ำงานประสานกันมาก
ขึ้นระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส กระทั่งน�ำมาซึ่งการก่อตั้งสมาคมชาตินิยมกลุ่มแรก
ขึ้นปี พ.ศ.2449 (ค.ศ.1906) เรียกว่า สมาคมชาวพุทธหนุ่ม (Young Men Buddhist
Associations=YMBA) โดยลอกเลียนแบบองค์กรทางศาสนาคริสต์ สมาคมชาวคริสต์
หนุ่ม (Young Men Christianity Associations=YMCA) สมาคมนี้ประสบความส�ำเร็จ
อย่างมากในกรณีการประท้วงห้ามสวมเกือก (No Footwear)ปี พ.ศ.2461 เป็นการ
ต่อต้านที่ฝรั่งหรืออังกฤษเจ้าอาณานิคมชอบใส่รองเท้าเข้าวัด เพราะธรรมเนียมฝรั่ง
ไม่นิยมถอดรองเท้า แต่ธรรมเนียมพม่านั้นเข้มงวดในการถอดรองเท้าเข้าวัด การใส่
รองเท้าถือว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนสถานมาก เมื่อปัญญาชนเข้าร่วมในสมาคมมากขึ้น
ท�ำให้เปลี่ยนชื่อเป็น (General Council of Burmese Associations-GCBA) โดยไม่
ได้ยึดติดกับพุทธศาสนาอีก เริ่มมุ่งเป้าในการประท้วงทางการเมืองเป็นหลัก กระจาย
สาขาออกไปทั่วประเทศ
นิกายพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาในพม่า: การเกิดนิกายสามารถ
มอง 2 ด้านคือด้านดี ถือว่าต้นไม้จะเจริญต้องแตกกิ่งก้านสาขา อีกทั้งผู้คน วัฒนธรรม
ความเชื่อ ภาษา ในแต่ละท้องที่แตกต่างกันจะให้รักษารูปแบบเดิมทั้งหมดหาไม่ จ�ำ
ต้องประยุกต์หรือปฏิรูปเข้าสังคมนั้นๆ ส่วนในด้านไม่ดี การแตกแยกมากให้คณะสงฆ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อ่อนแอ เพราะมีวินัยแตกต่างกัน ความเชื่อต่างกัน ค�ำสอนต่างกัน พฤติกรรมของแต่
นิกายต่างกัน จะเกิดความสามัคคียาก สมัยพระเจ้ามินดงตั้งสังฆสภาโดยให้พระสงฆ์
ทุกนิกายมาประชุมกันคัดเลือกพระมหาเถระทุกนิกายเป็นกรรมการ พระสังฆราชมา
จากทุกนิกาย พระองค์สร้างสุธรรมศาลา (Sudhammasala) เพื่อเป็นศูนย์ประชุม
คณะสงฆ์ พ.ศ.2533 รัฐบาลพม่าออกกฎหมายว่าด้วยนิกายคณะสงฆ์โดยยอมรับ 9
นิกาย นอกนั้นไม่รับรองจะต้องเข้ามาสังกัด 9 นิกายนี้ ในปัจจุบันพม่ามี 9 นิกายล้วน
แล้วแต่เป็นฝ่ายเถรวาททั้งสิ้น (กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ, 2514: 223) คือ
1) สุธรรมนิกาย (Thudhamma, Sudhamma Sect): นิกายนี้ตั้งชื่อตาม
สุธรรมศาลา อันเป็นที่ประชุมสงฆ์สมัยพระเจ้ามินดงทรงสร้างขึ้น ณ กรุงมัณฑะเลย์
ความจริงนิกายนี้ก่อตั้งขึ้นสมัยของพระเจ้าโบดอพยา (Bodawpya) ราว พ.ศ.2300
ถือว่าพระสังฆราชชินอรหัน เป็นพระสังฆราชองค์แรก พ.ศ.2327 (1784) พระศาสน
เบง/ตาตะนะบาย (Thathanapaing) และ พระมหาเถระ 4 รูปปฏิรูปนิกายนี้ทั้งการ
แต่งกายและวินัยนี้ นิกายนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับนิกายชเวคยิน เป็นนิกายใหญ่ที่สุด
มีพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 80 ของพระสงฆ์ทั้งหมดในประเทศ หรือราว
250,000 รูป เคร่งครัดกว่านิกายคเวยิน และห้ามการยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ยกเว้น
ที่มีผลกระทบทางพุทธศาสนา
2) นิกายชะเวคยิน (Shwegyin Sect): นิกายนี้เป็นนิกายที่ใหญ่เป็นอันดับ
2 ของพม่า ประมาณร้อยละ 5 ของพระพม่าสังกัดนิกายนี้ พระสงฆ์จ�ำนวน 50,000
รูป เป็นนิกายที่เคร่งมากกว่านิกายสุธรรม มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง ผู้น�ำนิกายเรียกว่า
สังฆสมมุติ (Sangha Sammuti) เพราะตั้งตามนามพระเถระสายป่าท่านหนึ่งนาม
ว่า ชะเวกิง สะยาดอหรือ ชะเวคยิน (Shwegyin Sayadaw) เป็นลูกศิษย์ของพระ
เถระอกโปสะยาดอ (Okbow Sayadaw) พระชะเวคยินเป็นพระมหาเถระที่เมือง
สะแคง อีกรูปที่มีบทบาทมากคื พระเถระอิงค สยาดอ (Inga Sayadaw) ต่อมา พระ
เถระท่ า นนี้ ไ ม่ ช อบใจกั บ วั ต รปฏิ บั ติ บ างอย่ า งของนิ ก ายสุ ธ รรม จึ ง แยกมาตั้ ง นิ ก าย
ใหม่นามว่า นิกายชะเวยิน/มหาคณี สมัยพระเจ้ามินดง สมัยพระเจ้าสีปอ (ธิบอ) มี
ความพยายามรวบรวมทั้งสองนิกายเข้าด้วยกัน แต่ไม่ส�ำเร็จ พระสงฆ์นิกายนี้เน้นห้าม
การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง แม้ยุคที่อังกฤษปกครอง ไม่ปรากฏมีพระสงฆ์นิกาย
นี้ เข้ า ไปยุ่งเกี่ยวในความเคลื่อนไหวทางชาติ นิย มเพื่ อ ปลดปล่ อ ยพม่ า ปี พ.ศ.2503
(1960) ยุคที่นายพลเนวินขึ้นมาปกครองประเทศ พระสงฆ์นิกายนี้ได้รับการอุปถัมภ์
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จากรัฐบาลจนมีอิทธิพลไม่น้อย นายพลท่านนี้มักไปปรึกษากับพระเจ้าอาวาสวัดมหา
กันดายน (Mahagandayon Monastery) เมืองอมรปุระ เสมอ เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2555 (2012) มี ก ารประชุ ม กั น ของคณะสงฆ์ แ ละพุ ท ธบริ ษั ท นิ ก ายนี้ ใ นวาระ
ครบรอบ 18 ปี ของนิกายที่วัดธรรมทูต เชตวัน ทอย่า (Dhammaduta Zetawon
Tawya Monastery) เมืองย่างกุ้ง ปัจจุบัน มีพระอาจารย์ดร.อชิน ญาณิสสระ (Dr.
Ashin Nanissara)/สีตากุสยาดอว์ (Sitagu Sayadaw) เป็นรองพระสังฆราชนิกายนี้
3) นิกายเหง็ดตวิน (Hngeit Twin, Hngettwin Sect)/จุลคณี: นิกายนี้
มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า จตุภูมิกะ มหาสติปัฏฐานะ เหง็ดตวิน (Chatubhumika
Mahasatipatthana Hngettwin) เป็นนิกายที่ตั้ง
ขึ้ น จากพระสงฆ์ นิ ก ายทวาระไปรั บ ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ
เรื่ อ งการอยู ่ ป ่ า หรื อ สายป่ า จากศรี ลั ง กามาปฏิ บั ติ
จึ ง แยกตั ว ออกมา นิ ย มถื อ สั น โดษอยู ่ ต ามป่ า เขา
ไม่ อ ยู ่ ป ระจ� ำ ในบ้ า นเมื อ ง ไม่ ท� ำ สั ง ฆกรรมร่ ว ม
กั บ นิ ก ายอื่ น นิ ก ายนี้ มี พ ระสงฆ์ ไ ม่ ถึ ง 1,000 รู ป
เพราะความเคร่ ง ครั ด ในการปฏิ บั ติ ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่
การประชุมของคณะสงฆ์นิกายชะเวคยินที่ ที่ เ มื อ งมั ณ ฑเลย์ สถาปนาโดยพระมหาเถระเจ้ า
กรุงย่างกุ้ง พ.ศ.2555
อาวาสวัดเหง็ดตวินปี พ.ศ.2300 เศษ เน้นให้ปฏิบัติ
ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาแท้ ไม่ยอมรับหลักความเชื่อดั่งเดิม เช่น ลัทธินัท (Nat)
ในพม่า และความเชื่ออื่นๆ (กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, 2514:223)
4. นิกายโตนะ (Tona Sect): นิกายนี้เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.2296 เป็นนิกายที่
พัฒนาการมาจากเถรวาทเดิมไม่เคร่งครัดนัก ส่วนใหญ่เป็นพระบ้าน หรือในเมือง
การนุ ่ ง ห่ มใช้สีน�้ำตาลแดง เวลาออกนอกบ้ า นยั ง ห่ ม ลดไหล่ บิ ณ ฑบาต 3 เวลา มี
ประมาณ 3,000 รูป
5. นิกายมหาทวาระ (Mahadvara, Dvaya Sect): นิกายนี้ก่อตั้งโดย
พระเถระ อิงคสยาดอ (Inga Sayadaw) เดิมทีสังกัดในนิกายชะเวคยินอันเป็นนิกาย
ใหญ่ ต่อมา พระเถระรูปนี้ไปศึกษาที่ศรีลังกา เห็นว่าพระสงฆ์พม่าประพฤติผิดวินัย
หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องสีมาในการบวชไม่ถูกต้องจึงปฏิรูปคณะสงฆ์แต่ได้รับการ
คัดค้าน เมื่อไม่ชอบใจกับวัตรปฏิบัติบางอย่างของนิกายเดิม จึงแยกมาตั้งนิกายใหม่
นามว่านิกายทวาระ หรือ มหาคณีปี พ.ศ.2398 (1855) มีพระจ�ำนวน 3,000-4,000
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รูป โดยประมาณ วัด 430 แห่งทั่วพม่า ส่วนใหญ่อยู่แถวย่างกุ้งและทางใต้ของประเทศ
มีความเคร่งครัดวินัยมากกว่า สุธรรมะนิกาย (https://en.wikipedia.org/wiki/
Dwara_Nikaya เข้าถึงข้อมูล 13 เมษายน 2558)
6. นิกายอนุชวนทวาระ (Anauk Chawing Dwara Sect): นิกายนี้แยก
ออกจากนิกายทวาระปี พ.ศ.2443 (1900) เพราะความไม่พอใจของวัตรปฏิบัติบาง
อย่างจึงแยกออกมาจากนิกายทวาระเดิม มีพระสงฆ์ราว 400 รูป มีวัดราว 80 วัด
7. นิ ก ายมู ล ทวาระ (Mula Dwara Sect): นิกายนี้แยกออกจากนิกาย
ทวาระปี พ.ศ.2461 (1918) หลังอนุชวนนิกาย 18 ปี เพราะความไม่พอใจของวัตร
ปฏิบัติบางอย่างจึงแยกออกมา ปัจจุบันมีพระสงฆ์สังกัดราว 1,000 รูป มีวัดราว 56
วัดเท่านั้น
8. นิกายโยนะ (Yona Sect): นิกายนี้เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.2297 เป็นนิกายที่ไม่
แพร่หลาย เคร่งครัดพระธรรมวินัย มีจ�ำนวนไม่มาก เป็นนิกายใหม่เหมือนธรรมยุติก
นิหายของไทย มีพระมหาเถระนามว่า พระอกโปสะยาดอ เป็นผู้น�ำ
9. นิกายเวฬุวัน (Veluvan Sect): นิกายนี้แยกออกจากนิกายทวาระ มี
จ�ำนวนพระสงฆ์และวัดไม่มากนักปี พ.ศ.2523 (1980) รัฐบาลออกพระราชบัญญัติ
รวมคณะสงฆ์
แม้ว่าจะมีหลายนิกายแต่มีองค์กรสงฆ์ปกครององค์กรเดียวเพื่อเป็นเอกภาพ
มี พ ระสงฆ์ 13,000 รู ป ถู ก เลื อ กให้ เ ป็ น คณะท� ำ งานศู น ย์ ก ลางของสงฆ์ (Sangha
Central Working Committee) 47 รูปถูกคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสังฆมหา
นายกแห่งรัฐ (State Sangha Mahanayaka Committee) มีพระเถระผู้ใหญ่ 100
รูปถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา เรียกว่า โอวาทะจริยะ (Ovadacariya) ฝ่ายปกครอง
แบ่งศาลเพื่อวินิจฉัยอธิกรณ์ 3 ระดับ คือ 1.ศาลวินิจฉัยระดับชุมชน (Township
Vinicchya Courts) 2.ศาลวิ นิ จ ฉั ย ระดั บ รั ฐ และมณฑล (State and Division
Vinicchya Courts) 3.ศาลวิ นิ จ ฉั ย ระดั บ สู ง สุ ด (Highest Vinicchya Courts)
(Sylwia Gil, 2007:6) กล่าวโดยสรุป พม่ามี 2 นิกายคือนิกายเดิมนามว่า มหาคัณฐี
ที่แตกแยกออกมาจากพระอกโปสะยาดอ เรียกว่า จุลคัณฐี
การศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศพม่าแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. การศึกษาแบบจารีตเดิม 2. การศึกษาแบบสมัยปัจจุบัน
1) การศึกษาแบบจารีตเดิม แบ่งปริยัติและปฏิบัติ ปริยัติมีอยู่ 5 สมัย คือ
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(1) สมัยพุกาม (2) สมัยเป็งยะถึงสมัยยองยัน (3) สมัยอลองพญา/คองบอง (4) สมัย
ที่อังกฤษปกครอง (5) สมัยที่ญี่ปุ่นปกครอง
2) ปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี 3 ส�ำนัก คือ 1) ส�ำนักมหาสีสยาดอ 2) ส�ำนัก
สุ่นลุนสยาดอ 3) ส�ำนักโมก๊กสยาดอ
การศึกษาสมัยปัจจุบัน หลักสูตรของคณะสงฆ์พม่าที่ใช้เรียนอยู่ในปัจจุบัน

รูปแบบการเรียนพุทธศาสนาแนวจารีตของสามเณร และ "อนุสามเณร" (ชุด
ขาว/เตรียมตัวก่อนบวช 2 ปี เมื่อครบกำ�หนดถึงจะบวชใช้ชีวิต และเรียนหนังสือ
เหมือนสามเณร แต่แต่งตัวเป็นชุดขาว) "มีพระภิกษุ สามเณร" จำ�นวน 300 องค์
ที่วัดมหาคันธายง ในกรุงย่างกุ้ง

แบ่งออกเป็น 2 คือ 1) ระบบการศึกษาโดยรัฐ 2)ระบบการศึกษาโดยเอกชน อย่าง
แรกระบบการศึกษาของรัฐแบ่งเป็น 4 แบบ คือ 1) สอบส่วนกลาง/ปฐมเปีย/การ
สอบประจ�ำปี 2) สอบธรรมจริยชั้นพิเศษ 3) สอบปิฎกธร 4) มหาวิทยาลัย และอย่าง
หลั ง ระบบการศึก ษาจัดโดยเอกชนแบ่งออกเป็ น 2 คื อ 1) สอบของภิ ก ษุ อ ภิ วัง สะ
2)สอบของเณร/เณรจ่อ
สถาบันทางการศึกษาพุทธศาสนา
สถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาในพม่า
1) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมทู ต พุ ท ธศาสนาเถรวาทนานาชาติ : มหาวิทยาลัย
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นี้ตั้งอยู่ที่ถนนกะบาเอ เมืองย่างกุ้ง ไม่ไกลจากปาสาณคูหาที่ท�ำสังคายนาครั้งที่ 6
มี ชื่อ เต็ มว่า มหาวิท ยาลัยธรรมทูตพุท ธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (International
Theravada Buddhist Missionary University=ITBMU) ก่ อ ตั้ ง อยู ่ บนเนิ นเขา
ธรรมปาละ (Dhammapala Hill) ใกล้ กั บ สถานที่ เ คยบรรจุ พ ระทั น ตธาตุ ข อง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2541 (1998) มหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้น
จากอุ ด มการณ์ ข องการท� ำ สั ง คายนาครั้ ง ที่ 6 ใน
ประเทศพม่า มีมติให้รัฐบาลจัดสร้างมหาวิทยาลัย
พุ ท ธศาสนาเถรวาทขึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
ศึกษาพุทธศาสนา แต่การด�ำเนินการเป็นไปอย่าง
ล� ำ บากจนฤกษ์ เ ปิ ด ไม่ น าน โดยมี พระสยาดอ
ภทันตะ สีลานันทภิวังสะ (Sayadaw Bhadanta
Silanandabhivamsa) เป็ น อธิ ก ารบดี ท ่ า นแรก
สามารถทรงจ�ำพระไตรปิฎกทั้งหมดทุกเล่ม จุดมุ่ง มหาวิท ยาลัย ธรรมทูต พุท ธศาสนาเถรวาท
นานาชาติ
หมายของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมี 5 ข้อคือ
1) เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทที่บริสุทธิ์ไปทั่วโลก
2) เพื่อสอนพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่ท�ำสังคายนาครั้งที่ 6 ไปแล้ว และผลัก
ดันให้สามารถน�ำมาปฏิบัติ
3) เพื่อกระตุ้นให้คนละเว้นการท�ำชั่วและการประพฤติกรรมดี
4) เพื่อสนับสนุนพรหมวิหาร 4 ซึ่งจะน�ำไปสู่การน�ำมาซึ่งสันติภาพโลกด้วย
5) เพื่อฝึกอบรม ผลิตพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในพระไตรปิฎก ให้
มีคุณธรรมสูงส่ง ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ออกเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พุทธ
ศาสนาทั่วโลก (The Ministry of Religious affair, 1998: 5) ปัจจุบันมี 4 คณะ คือ
1.1 คณะปริยัตติ (Faculty of Pariyatti) มี 6 สาขาคือ สาขาวินัยศึกษา
(Department of Vinaya studies) สาขาพระสู ต รศึ ก ษา (Department of
Suttanta studies) สาขาอภิธรรมศึกษา (Department of Abhidhamma studies)
สาขาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์พุทธศาสนา (Department of Buddhist Culture
and History) สาขาบาลีศึกษา (Department of Pali studies) และภาษาพม่า
(Department of Myanmar Language)
1.2 คณะปฏิบัติ (Faculty of Patipatti) มี 3 สาขา คือ ธัมมานุโลกศึกษา
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(Department of Dhammanuloka studies) สาขาสมถศึกษา (Department of
Samatha studies) และสาขาวิปัสสนาศึกษา (Department
of Vipassana studies)
1.3. คณะศาสนาและงานพระธรรมทูต (Faculty of
Religion and Dhammadhuta Work) มี 4 สาขา คือ สาขา
ศาสนศึกษา (Department of Religious studies) สาขางาน
พระธรรมทูต (Department of Dhammadhuta) และสาขา
วิจัยศึกษา (Department of Research)
1.4 คณะภาษาต่างประเทศและการแปล (Faculty
พระมิงกุน สยาดอ
of Foreign Language and Translation) มี 7 สาขา คือ
ภาษาอังกฤษ (Department of English) ภาษาฝรั่งเศส (Department of French)
ภาษาเยอรมัน (Department of German) ภาษาอารบิก (Department of Arabic)
ภาษาญี่ปุ่น (Department of Japanese) ภาษาจีน (Department of Chinese)
และภาษาฮินดี (Department of Hindi) (ITBMU Journal)
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพิเศษส�ำหรับนิสิตที่อยาก
จะศึกษาประสบการณ์เพิ่มด้วย คือ 1.สาขาอภิธรรม หลักสูตร 1 ปี 2.ปริญญาตรีสาขา
พุทธศิลป์ หลักสูตร 2 ปี 3.ปริญญาโทสาขาพุทธธรรม หลักสูตร 3 ปี 4.ปริญญาเอก
หลักสูตร 4 ปี สาขาพุทธธรรม แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเถรวาทก็จริง แต่ก็สนับสนุน
พระสงฆ์ จ ากมหายานเข้ า มาศึ ก ษาด้ ว ย ส่ ว นใหญ่ ม าจากประเทศเวี ย ดนามเกาหลี
ญี่ปุ่น จีน เนปาล ไต้หวัน เป็นต้น ส่วนฝ่ายเถรวาทมีไทย ลาว เขมร ศรีลังกา อินเดีย
ราว 80 รูป โดยพระสงฆ์นานาชาติเข้ามาศึกษาไม่ต้องเสียค่าเทอม และหอพัก อีกทั้ง
มหาลัยถวายภัตตาหารประจ�ำให้ด้วย ด้วยมี ดร.พระนันทภิวังสะ (Nandabhivamsa)
เป็นอธิการบดีคนปัจจุบัน มีทั้งหมด 4 คณะ มีอาจารย์ 24 รูป/ท่าน นิสิตนักศึกษา
600 รูปท่าน (The Ministry of Religious affair, 1998:4)
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นของรัฐบาล โดยรัฐสนับสนุนงบทุกอย่าง โดยนักศึกษา
ที่เป็นพระสงฆ์ไม่ต้องเสียค่าหอพัก ค่าอาหาร หรือแม้กระทั่งค่าเทอม จึงถือว่าเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่สามารถท�ำอย่างนี้
2) มหาวิ ท ยาลั ย ปริ ยั ติ ศ าสนา (Pariyatti Sasana University)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มัณฑเลย์: มหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 นี้ตั้งที่เมืองมัณฑเลย์ ทางภาคกลางของประเทศ
สถาปนาโดยกรมการศาสนาแห่งรัฐ (Department of Religious affairs) สนับสนุน
งบประมาณโดยรัฐบาล ตั้งชื่อว่า มหาวิทยาลัยปริยัติศาสนาแห่งรัฐ (State Pariyatti
Sassana University=SPSU) ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2529 (1986) โดยมีพระ
มิงกุน สะยาดอ (Mingun Sayadaw) หรืออะฉิ่น วิจิตตาระ (Ashin Vichittasara)
เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีรูปแรกพร้อมกับ 6 พระโอวา
ทาจาริยะโดยมี ดร.ฐา หลา (Thar Hla) เป็นผู้ประธาน
โดยคั ด เลื อ กเอาวั ด มหาวิ ชั ย หมั่ น คยวง (Mahavijaya
Hman Kyuang) ซึ่งพระนางเทวีศุภยาสัตสร้างเป็นที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย ในงานมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ น�ำโดยพระ
อริยมัคคะ รวม 500 รูปมาร่วมอนุโมทนาและสวดพระ
ซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย
ปริตร อีกทั้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดอตุมมาชิ โดย
ปริยัติศาสนา เมืองมัณฑเลย์
ท่านน�ำเงินบริจาคมาร่วม 50,000 จ๊าด พระอุโบสถได้
รับการสร้างก่อนเพราะเป็นรากฐานของพุทธศาสนา มีคติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย
ว่า เอโส นิธิ สุนิหิโต อเชยฺโย อนุคามิโก แปลว่า ที่เก็บขุมทรัพย์คือบ่อที่วางไว้ดีแล้ว
(This treasure store is well laid by)
ปัจจุบันสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีเพียงคณะเดียว คือ คณะพุทธ
ศาสนา (Buddhist Studies) ในระดับปริญญาตรีมีคุณสมบัติคือ 1.ผ่านระดับปริยัติ
ธรรมเจติยังคณะหรือศักยสีหะ 2.ผ่านการคัดเลือกภาษาอังกฤษ 3.อายุต�่ำกว่า 30
ปี 4.ต้องผ่านการสอบข้อเขียน 5.ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 6.หลังจากผ่านการศึกษา
ในชั้นเรียน 4 ปีแล้ว ต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจ 2 ปี สถิติผู้จบดังนี้ ระดับปริญญา
ตรี 637 รูป ระดับปริญญาโท 121 รูป ปริญญาเอก 1 รูป จบหลักสูตรพระธรรมทูต
442 รูป เป็นอธิการบดี ผ่านการปฏิบัติธรรมชั้นสูง 180 รูป มี 3 คณะคือ 1.คณะ
พระวินัยปิฎก 2.คณะพระสุตตันตปิฎก 3.คณะอภิธรรมปิฎก มี 4 สาขา คือ 1.สาขา
ภาษาบาลี 2.สาขาภาษาพม่า 3.สาขาภาษาอังกฤษ 4.สาขาการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในช่ ว งที่ เข้าเรียนภาคเที่ยงมีก ารถวายภั ต ตาหารเพลพระสงฆ์ ทุ ก รู ป ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น
ทางมหาวิทยาลัยไม่ให้นิสิตจ่ายค่าเทอม แต่ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ต้องจ่ายเองแต่ค่อน
ข้างถูก มีพระอู ปัณฑิตวรภิวังสะ เป็นที่ปรึกษา นายอู ซาร์ นีวิน (U Zar Ni Win)
เป็นผู้อ�ำนวยการ นายอู อ่อง หมิ่น (U Aung Min) เป็นรองผู้อ�ำนวยการ ภายในมี
โรงพยาบาลชีวิตทานศาสนา (Jivitadana Sasana Hospital) (http://atbu.org/
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node/31 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2557) ด้วย เพื่อรักษาพระภิกษุสามเณร
อุบาสกอุบาสิกาด้วย
3) มหาวิทยาลัยปริยัติศาสนา (Pariyatti Sassana University) ย่างกุ้ง:
มหาวิทยาลัยนี้มี 2 แห่ง คือ ที่ร่างกุ้ง และที่เมืองมัณฑะเลย์ ที่เมืองย่างกุ้ง ตั้งอยู่ท่ี
ถนนเซ็นทรัล ก่อตั้งเมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ.2529 (1986) โดยพระมินกุนสะยาดอ เป็น
ผู้สถาปนา สร้างที่หลังที่มัณฑะเลย์ เดิมทีเมืองมัณฑะเลย์เป็นเมืองที่มีพระสงฆ์มาก
ที่สุด แต่ย่างกุ้งเป็นเมืองหลวง (ในอดีต) มีพระสงฆ์จ�ำนวนไม่น้อย ควรที่จะมีการสร้าง
เพื่อเป็นที่ศึกษาทางคณะสงฆ์เช่นกัน จึงสถาปนาขึ้นที่เมืองย่างกุ้ง โดยทั้งสองแห่งมี
สถานะเท่าเทียมกัน ที่ประชุมมอบหมายให้พระภทันตะ โชติกะภิวังสะ (Bhadanta
Jotikabhivamsa) เป็นอธิการบดีปีแรกมีครู 19 รูปท่าน พระนักศึกษา 37 รูปท่าน
มี 3 คณะคือ 1.คณะพระวินัย 2.คณะพระสุตตันตะ 3.คณะพระอภิธรรม มี 4 สาขา
คือ 1.สาขาภาษา 2.สาขาวรรณคดีพม่า 3.สาขาภาษาอังกฤษ 4.สาขาการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา บาลีโดยมีคุณสมบัติผู้เรียนคือ เป็นพระสงฆ์อายุไม่เกิน 35 ปี อายุไม่ต�ำกว่า
15 ปี ต้องสอบผ่านชั้นธัมมาจริยะก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียน
ความเชื่อ ประเพณี ข้อปฏิบัติ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา: พม่า
นับเป็นประเทศที่พุทธศาสนามีอิทธิพลมากที่สุดในแทบทุกด้าน ทั้งเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติอย่างแนบแน่น สามารถแบ่งออกเป็นประเด็น
1) ด้านสังคม: ประชาชนส่วนใหญ่ของพม่านับถือพุทธศาสนา ยกเว้นเผ่า
กะเหรี่ยง พุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตั้งแต่การเกิด ต้องพาบุตรไปวัด
เพื่อขอพร ให้พระตั้งชื่อบุตรให้ โตมาแล้วให้ไปบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 20
ปี ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อบวชหลายพรรษาถือว่าเป็นผู้ทรงศีลได้รับเกียรติ
เมื่อมีข้อพิพาทในชุมชนมักให้พระเป็นผู้ตัดสิน เมื่พระสงฆ์มีบทบาท ศีลธรรมทาง
ศาสนาจึงเป็นกฎหมายที่สังคมอยู่อย่างร่มเย็น โดยไม่ต้องพึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เหมือนในปัจจุบัน
2) ด้ า นวั ฒ นธรรมประเพณี : พุ ท ธศาสนาเป็ น รากฐานของวั ฒ นธรรม
ประเพณีที่ส�ำคัญของชาวพม่า เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาล
กฐิน เทศกาลบวชสามเณร ชาวพม่านิยมให้ลูกบวชเป็นสามเณรมาก ตั้งแต่อายุน้อยๆ
เพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนาให้ยืนนาน ดังปรากฏในอดีตว่า มีพระเถระนักปราชญ์
ชาวพม่าหลายรูปที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เช่นให้การช่วยเหลือแก่ประเทศ
ลังกาในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในลังกาจนกลายเป็นนิกายอมรปุระในศรีลังกาเคียงคู่
กับนิกายสยามวงศ์ที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยาไปสถาปนา
3) ด้ า นการศึ ก ษา: ชาวพม่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนามากจึง
นิยมสร้างเจดีย์มาก พระมหากษัตริย์ในอดีตทุ่มเทสร้างวัดวาอารามมากมาย วัดเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาโดยแต่ละวัดจะมีโรงเรียน เพราะวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เช่น
เดียวกับประเทศไทยในอดีต ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงคือ พระสงฆ์เพราะถือว่ามีความ
รู้ เพราะได้รับการศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และอักษรศาสตร์ หมอยา เป็นต้น
4) ด้ า นการปกครอง: ในอดี ต นั้ น พม่ า เหมื อ นไทยคื อ ปกครองด้ ว ยระบบ
ราชาธิปไตย มีกษัตริย์เป็นประมุข ต่อมาถูกปกครองโด
ยอังกฤษๆ ยกเลิกระบบกษัตริย์ทิ้ง ครั้นได้รับเอกราชแล้ว
มี ก ารปกครองแบบประชาธิ ไ ตยแต่ ไ ม่ น านถู ก นายพลเน
วินยึดอ�ำนาจแล้วปกครองเผด็จการมาเป็นเวลานานจนปี
พ.ศ.2559 จึงปกครองระบอบประชาธิไปไตยในช่วงสมัย
พระเป็นผู้น�ำในการต่อสู้กับความอยุติธรรม โดยเฉพาะ พระเจดีย์ชะเวดากอง (Shwendagon
ในสมัยอังกฤษปกครองและสมัยรัฐบาลเผด็จการทหาร Pagoda) ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาปานกลาง
ของเมืองย่างกุ้งหรือแรงกูน อดีตเมือง
5) ด้ า นสถาปั ต ยกรรม: สถาปั ต ยกรรมและ หลวงของพม่า
จิ ต รกรรมเป็ น มรดกที่ ล�้ ำ ค่ า ของประเทศ ในขณะที่ บ ้ า น
เรือนของประชาชนนั้นสร้างตามมีตามเกิด จึงไม่โดดเด่น เมื่อต้อนรับอารยธรรมจาก
ต่างประเทศ บ้านและอาคารพาณิชย์ในเมืองมักสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวัน
ตก ถ้าจะดูสถาปัตยกรรมที่งดงามของพม่าจึงต้องไปดูที่วัด วัดจึงกลายเป็นสถานที่
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและจิตกรรมของประเทศที่ส�ำคัญยิ่ง
สถานที่ ส� ำ คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา: สถานที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนาในพม่ามี
มากมาย โดยเฉพาะพระเจดีย์มีมากกว่า 200,000 องค์ทั่วประเทศ เฉพาะที่พุกามนั้น
มีมากกว่า 5,000 องค์ แต่ที่ชาวพม่านิยมมากที่สุดเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 5 แห่ง
คือ
1) พระเจดี ย ์ ช ะเวดากอง (Shwendagon Pagoda): เจดี ย ์ นี้ ตั้ ง อยู ่
บริเวณเนินเขาปานกลางของเมืองย่างกุ้งหรือแรงกูน อดีตเมืองหลวงของพม่า ค�ำว่า
“ชเว” หมายถึง ทอง “ดากอง” มาจากค�ำว่าตะโกง ในภาษามอญ เป็นชื่อเดิมของ
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เมื อ งย่ า งกุ ้ ง เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น มหาเจดี ย ์ ที่ บ รรจุ พ ระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าจ�ำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระ
เจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่
อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่
อยู่ตรงกลาง เพื่อรับล�ำแสงแรกและล�ำแสงสุดท้ายของ
พระธาตุนี้เรียกว่าไจทิโยในภาษาพม่า ดวงอาทิตย์ ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอด
ไทยเรียกว่า อินทร์แขวน ในภาษามอญ รองเท้าทุกครั้ง ตามต�ำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ
หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี
2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 2 โดยชาวมอญ ตามต�ำนานนั้นเริ่มจากว่า มีพี่น้องพ่อค้า 2 คน คือ
ตปุสสะและภัลลิกะ ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึง
ประทานพระเกศามา 8 เส้ น ส� ำ หรั บ ให้ พ ่ อ ค้ า ทั้ ง สอง
รับไว้บูชา พระเจดีย์ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่
14 พระเจ้าพินยาอู ทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร
พระเจดีย์ถูกซ่อมแซมเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตร
ชะเวซิกอง หรือ ชะเวซิโกน เป็นเจดีย์
ใหญ่ สวยงาม ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็กๆ น้อยๆ เรื่อย
มาท�ำให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และปี พ.ศ.2311
แห่งหนึ่งในประเทศพม่า
สมั ย กรุ ง ธนบุ รี ข องไทย เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวอย่ า งรุ น แรง
ท�ำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมา แต่ได้รับการซ่อมแซมในภายหลัง (สุรสวัสดิ์
ศุขสวัสดิ์, รศ., ดร., 2554:24)
2) พระธาตุอินแขวน (Kyaikhtiyo Pagoda):
พระธาตุนี้เรียกว่าไจทิโยในภาษาพม่า ไทยเรียกว่า อินทร์
แขวน ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี พระ
ธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่ที่เมืองไจโท (Kyaikto) อ�ำเภอสะ
เทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขาพวงลวง
พระเจดีย์มุเตาหรือชะเวมอดอ (Shwe- เหนื อ ระดั บ น�้ ำ ทะเล 3,615 ฟุ ต ลั ก ษณะเด่ น ของพระ
mawdaw Paya Pagoda) เป็นพระ ธาตุ อิ น ทร์ แขวนคื อ มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ นหิ น สี ท องขนาด
มหาธาตุเจดีย์ส�ำคัญที่อยู่ในเมืองพะโค
(หงสาวดี) เป็นเจดีย์โบราณที่ก่อสร้าง ใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่
มาตั้งแต่สมัยมอญเรืองอ�ำนาจ มีการ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลง
บูรณะและต่อเติมอีกหลายครั้ง ภายใน มาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
เจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่สมัย
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุ
พระเจ้าราชาธิราช
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ประจ�ำปีจอ ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต
3) พระเจดี ย ์ ช ะเวซิ ก อง (Shwezigon Pagoda): พระเจดี ย ์ นี้ เรี ย ก
ว่ า ชะเวซิ ก อง หรื อ ชะเวซิ โ กน เป็ น เจดี ย ์ ใ หญ่ สวยงาม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละเก่ า แก่
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวพม่าและชาวไทย ตั้ง
อยู ่ ที่ เ มื อ งพุ ก าม โดยชื่ อ “ชเวซี โ กน” มี ห มายความว่ า “เจดี ย ์ ท องแห่ ง ชั ย ชนะ”
(ชเว = ทอง) สร้ า งโดย พระเจ้ า อโนรธามั ง ช่ อ แต่ แ ล้ ว เสร็ จ ในรั ช กาลพระเจ้ า
จานสิตาแห่งอาณาจักรพุกาม ราว 960 ปีก่อน ภายในเจดีย์เชื่อว่าบรรจุพระเขี้ยว
แก้วและพระสารีริกธาตุ โดยอัญเชิญมาจากลังกา บน
หลั ง ช้ า งเผื อ ก พระเจ้ า อโนรธามั ง ช่ อ ตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐาน
ว่ า ถ้ า ช้ า งเผื อ กคุ ก เข่ า ลงที่ ใ ด จะสร้ า งเจดี ย ์ ไว้ ที่ นั่ น
เจดี ย ์ ช เวซี โ กนถู ก บู ร ณะสมั ย ต่ อ มาอี ก หลายครั้ ง
เจดี ย ์ ช เวซี โ กนเป็ น เจดี ย ์ ท รงระฆั ง คว�่ ำ พื้ น ผิ ว ภายนอก
ถูกปิดด้วยทองค�ำเปลว ปัจจุบันมีความสูงราว 53 เมตร พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปที่ส�ำคัญ
หรือ 160 ฟุต มีลวดลายปูนปั้นอยู่ 3 แถว และมีเจดีย์ ที่สุดของอาณาจักรยะไข่หรืออาระกัน
และของพม่าในปัจจุบัน เหมือนพระ
เล็กๆ เป็นบริวารอยู่รายรอบ
แก้วมรกตของไทย ค�ำว่า มหามัยมุนี
4) พระเจดี ย ์ มุ เ ตา: พระเจดี ย ์ มุ เ ตาหรื อ ชะ แปลว่า "ผู้รู้อันประเสริฐ" (The Great
เวมอดอ (Shwemawdaw Paya Pagoda) พระ Sage) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะมุนี
พระมหามุนี ภายหลังถูกพม่าน�ำมาสมัย
มหาธาตุ เ จดี ย ์ ส� ำ คั ญ ที่ อ ยู ่ ใ นเมื อ งพะโค (หงสาวดี ) พระเจ้าปดุง ปัจจุบันเป็นพระพุทธรูป
เป็ น เจดี ย ์ โ บราณที่ ก ่ อ สร้ า งมาตั้ ง แต่ ส มั ย มอญเรื อ ง ศักดิ์สิทธิ์และส�ำคัญของพม่า ประดิษฐาน
อ� ำ นาจ มี ก ารบู ร ณะและต่ อ เติ ม อี ก หลายครั้ ง ภายใน ที่วัดพระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์
เจดี ย ์ บ รรจุ พ ระเขี้ ย วแก้ ว ไว้ ตั้ ง แต่ ส มั ย พระเจ้ า ราชาธิ ร าช และต่ อ มาสมั ย พระเจ้ า
ธรรมเจดี ย ์ โ ปรดให้ มี ก ารหล่ อ ระฆั ง จารึ ก ไว้ ที่ ฐ าน พระมหาธาตุ เจดี ย ์ ช เวมอดอ
มี ชื่ อ เรี ย กในภาษามอญและคนไทยก็ คุ ้ น เคยกั บ ชื่ อ นี้ คื อ พระธาตุ มุ เ ตา แปลว่ า
“จมูกร้อน” ทั้งนี้เพราะกล่าวกันว่าพระมหาธาตุองค์นี้สูงมาก จนต้องหงนหน้ามอง
ต้องกับแสงแดด ทั้งนี้เนื่องจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอนั้นเป็นเจดีย์ที่มีความสูง
ที่สุดในพม่า พระมหาธาตุเจดีย์ ชเวมอดอ มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ใช้เป็น
ที่ท�ำพระราชพิธีเจาะพระกรรณของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้เมื่อครั้งพระองค์ขึ้นครอง
ราชย์ใหม่ๆ ภายใต้วงล้อมของทหารมอญหลายหมื่นนายที่เป็นศัตรู แต่ก็ไม่อาจท�ำ
อะไรพระองค์
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

5) พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha): พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธ
รูปที่ส�ำคัญที่สุดของอาณาจักรยะไข่หรืออาระกัน และของพม่าในปัจจุบัน เหมือนพระ
แก้วมรกตของไทย ค�ำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” (The Great Sage)
(สุระ พิริยะสงวนพงศ์, 2558:28) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะมุนี แม้จะถูกย้ายออก
จากอาณาจักรแล้วมายังพุกามแล้วก็ยังถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาว
พุทธพม่าทั้งประเทศเหมือนเดิม มหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปสูง 3 เมตร (12 ฟุต 7
นิ้ว) หนัก 6.5 ตัน ปางมารวิชัย ทรงเครื่องกษัตริย์ พระหัตถ์ขวาเหยียดชี้ตรงลงที่พื้น
ธรณี สร้างด้วยทองส�ำริด เพราะมีผู้คนศรัทธามากจึงน�ำแผ่นทองติดพระวรกายจนไม่
เห็นเค้าเดิม ยกเว้นเฉพาะพระพักตร์ นอกนั้นยังน�ำสร้อยแหวนเงินทองมาประดับพระ
วรกายมากมาย สมัยพุทธกาลที่เมืองยะไข่ มีพระราชาปกครองเมือง นามว่า พระเจ้า
จันทรสุริยา (ในหนังสือมัณฑะเลย์ นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาล โดย ดร.ธิดา
สารยา พระเจ้าจันทรสุริยาขึ้นครองราชย์ปี พ.ศ.689 พระพุทธรูปมหามัยมุนีจึงจะ
ต้องสร้างหลังจากนั้น) แห่งเมืองธัญญวดี ทราบเรื่องราวของพระพุทธองค์เสด็จโปรด
เวไนยสัตว์ที่ประเทศอินเดีย จึงมีความประสงค์จะกราบไหว้และฟังพระธรรมเทศนา
บ้าง จึงอธิษฐานจิตขอให้พระพุทธองค์เสด็จผ่านมาทางเมืองยะไข่บ้าง พระพุทธองค์
ทรงทราบจึงเสด็จมาพร้อมกับพระสาวก 500 องค์ พระราชาจึงจัดพระราชวังถวาย
เป็ น ที่ ป ระทั บ 1 สั ป ดาห์ เมื่ อ จะเสด็ จ กลั บ จึ ง ขออนุ ญ าตหล่ อ รู ป เหมื อ นพระพุ ท ธ
องค์ไว้ (คติประเทศที่นับถือพุทธศาสนามักโยงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธองค์เสด็จ
มาโปรดเสมอทั้งไทย ลาว เขมร พม่า ศรีลังกา ส่วนทางด้านโบราณคดีนั้น ไม่ปรากฏ
ว่าพระพุทธองค์เสด็จออกนอกชมพูทวีป ยกเว้นเสด็จมาด้วยฤทธิ์เท่านั้น) จึงให้ช่าง
หล่ อ ให้ เสร็ จ ในวันเดียว ปรากฏว่าส่วนอื่ นของพระพุ ท ธรู ปสมบู ร ณ์ ห มด เหลื อ แต่
พระนลาฏ (หน้าผาก) หล่ออย่างไรก็ไม่ติด พระพุทธองค์จึงเสด็จมาตรวจดู จึงถูไคล
จากพระอุระปั้นเป็นก้อนปิดลงที่พระนลาฏจึงหล่อส�ำเร็จ อีกต�ำนานเล่าว่า พระพุทธ
องค์เสด็จมาแล้วมอบลมหายใจไส่ไว้ในพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธองค์จริงๆ ท�ำให้
พระพุทธรูปองค์นี้ลุกขึ้นมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงตรัสให้นั่งลงและ
ประกาศให้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์แก่ชาวยะไข่ จึงถือว่าพระมหามัยมุนีเป็น
ตัวแทนพระพุทธเจ้ามีลมหายใจเหมือนมนุษย์ (ภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2553:143)
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ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในพม่า
พุทธศาสนายุคอาณาจักรโบราณ: เชื่อกันว่าชาวมอญหรือรามัญ เป็นกลุ่ม
ชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บนแผ่นดินพม่าเป็นชาติแรก บริเวณแถวอ่าว เมาะตะมะ
เรื่อยลงมาถึงทางแถบพม่าต�่ำหรือพม่าตอนล่าง เมื่อหลายศตวรรษก่อนคริสตกาล
(Limbin Htaik Tin Lat & Hemisphere, 1966:31-34) ชาวรามัญมีอาณาจักรอยู่
2 แห่งคือ อาณาจักรพะโค (Pegu) และอาณาจักรสะเทิม (Thaton) หรืออาณาจักร
สุธัมมาวดี ซึ่งพงศาวดารโยนกเรียกแคว้นรามัญเมืองสะเทิมว่า สุธัมมาวดีหรือสุธรรม
วดี (พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค), 14-17) ทั้ง 2 อาณาจักรนี้เป็นอิสระไม่
ขึ้นกับอาณาจักรใด ต่อมามีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพม่า คือพวกกลุ่มชนปยู
(Pyu) (จีนเรียกปยูว่า “เปียว (Piao)” ตรงกับจีนสมัยราชวงศ์ถัง มีอ�ำนาจระหว่าง
พศ.1161–1450) ชาวปยูเป็นชนเชื้อสายทิเบตพม่า มีถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ประเทศจีนบริเวณมณฑลซิงไห่ และอพยพเคลื่อนผ่านยูนนานเลียบลงมาตามล�ำแม่น�้ำ
อิรวดี มาปักหลักแหล่งตั้งถิ่นฐานบริเวณพม่าตอนเหนือเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน
คริสตกาล เมื่อกาลเวลาผ่านไปหลายช่วงอายุคน พัฒนาการจากชุมชนเล็กๆ หลาย
ชุมชน อยู่กระจัดกระจายไปทั่วลุ่มแม่น�้ำอิรวดี และขยายเป็นเมืองใหญ่ ซึ่งมีเมือง
ใหญ่ๆ ของชาวปยูอยู่ 5 เมือง คือ เมืองตะโก้ง (Tagaung) ไบธะโน (Beikthano)
เมงมอ (Maingmaw) ปินนาคา (Binnaka) และ หะลิงยี (Halingyi)
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 พวกปยู เริ่ ม อพยพตั้ ง เมื อ งใหม่ คือ เมื อ งศรี เ กษตร
(Sri Ksetra) เกิดขึ้นและพัฒนาเป็นเมืองที่เจริญกว่าเมืองอื่นๆ ชาวปยูลงหลักปัก
ฐานสร้างความเจริญให้กับพวกตนอย่างยาวนานนั้น อาณาจักรศรีเกษตรถูกใช้เป็น
ชุมทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนนั่นเอง (ธิดา ราเมศวร, 124-125) ชาวปยูมี
อุปนิสัยรักสงบ ไม่ชอบการรบราฆ่าฟัน แต่หากหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่จึงค่อยต่อสู้
กันในลักษณะตัวต่อตัว การปฏิบัติเช่นนี้ยังถูกยึดถือเป็นธรรมเนียมให้กับชาวพม่ายุค
หลังๆ ด้วย พูดน้อย มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ มีความช�ำนาญในเรื่องดาราศาสตร์
และนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาอย่ า งเคร่ ง ครั ด เมื่ อ เด็ ก หญิ ง และชายอายุ ค รบ 7 ขวบ จะ
ต้องโกนศีรษะและต้องไปอยู่ที่วัด เพื่อถือศีลภาวนาบวชเณรส�ำหรับเด็กชาย และ
บวชชีส�ำหรับเด็กหญิง บวชจนถึงอายุครบ 12 ปี จึงสึกออกมาด�ำรงชีวิตเป็นฆราวาส
(ไพโรจน์ โพธิ์ไทร และคณะ: 5-7)
ราวศตวรรษที่ 7 ชาวปยูเริ่มมีประชากรเพิ่มมากขึ้น และเมืองต่างๆ ก็เริ่ม
เกิ ด ขึ้ น มาอย่ า งหนาแน่ น ในช่ ว งเวลานั้ น เมื อ งใหญ่ ที่ มี ค วามเจริ ญ สู ง สุ ด ของชาว
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รูประบุถึงดินแดนบริเวณอ่าวเมาะตะมะ อาณาจักรมอญ
ที่มา: ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ปยู อ ยู ่ ที ศ รี เ กษตร (Sri Ksetra) ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องเมื อ งพเย
ปั จ จุ บั น (เมื อ งแปร) ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของชาวปยู การที่ มี เ มื อ ง
ศรีเกษตรเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ ก็คล้ายกับเมืองศรีเกษตรเป็นเมืองหลวงของชาวปยู
ทั้งหมดไปโดยปริยาย จึงมักที่จะเรียกยุคสมัยนี้ว่า “อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra
Kingdom)” นัก ประวัติศาสตร์จัดช่วงเวลาของอาณาจั ก รศรี เ กษตรนี้ เพื่ อ เปรี ย บ
เทียบกับอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน ซึ่งตรงกับยุคอาณาจักร
ต่างๆ คือ อาณาจักรฟูนัน (Funan) อาณาจักรจามปา (Champa) อาณาจักรทวาร
วดี (Dvaravati) อาณาจักรตามพรลิงก์ (Tambralinga) และอาณาจักรศรีวิชัย (Sri
Vijaya)
อาณาจักรศรีเกษตร มีราชวงศ์ที่ปกครอง 2 ราชวงศ์ (D.G.E. Hall, 141-142)
คือ ราชวงศ์วิกรามา (Vikrama Dynasty) ครองราชสมบัติที่เมืองพเยหรือเมืองแปร
มีกษัตริย์ 3 พระองค์ คือ 1) พระเจ้าสุริยวิกรามา (Suryavikrama), 2) พระเจ้าหริกร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มา (Harivikrama) และ 3) พระเจ้าสิหาวิกรมา (Sihavikrama) ส่วนราชวงศ์ที่ 2 คือ
ราชวงศ์วรมัน (Varman) อาจได้รับอิทธิพลจากพวกปาลลวะ (Pallava) ที่อยู่ใน
อิ น เดี ย และยั ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า ราชวงศ์ น้ี เริ่ ม ก� ำ หนดปฏิ ทิ น พม่ า ปี พ.ศ.1181 หรื อ
ค.ศ.638 และใช้ ม าจนถึ ง ปั จ จุ บั น อาณาจั ก รศรี เ กษตรมี อ าณาเขตกว้ า งใหญ่ ก ว่ า
เมืองพุกาม/เมืองมัณฑะเลย์ ชาวปยูมีหลักพื้นฐานส�ำคัญที่ท�ำให้อาณาจักรศรีเกษตร
รุ่งเรือง 2 อย่าง คือ 1) เป็นสังคมเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งนา ผลผลิต
ที่ส่งจ�ำหน่ายในดินแดนใกล้เคียง 2) การเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด จารึกของ
มอญตอนปลาย พ.ศ.1627-1655 อ้างถึงมีสถูปใหญ่ในพุทธศาสนามีพระพุทธรูปหิน
สมัยคุปตะ
ศรีเกษตร และอาณาจักรปยูทั้งหมดเริ่มเสื่อมอ�ำนาจ ในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9 เพราะถูกน่านเจ้าโจมตีเมืองปยู ท�ำลายเมืองหะลิงยีแล้วเข้ายึดครองศรีเกษตร
ปี ค.ศ.832 ถึง 835 ช่วงเวลานั้นเมืองถูกท�ำลายและชาวปยูถูกกวาดต้อนไปเป็นทาส
เสียมากมาย แต่ชาวปยูก็ไม่สูญสิ้นไปในทันที บางส่วนก็หลบลี้หนีภัยทางสงครามจาก
พวกน่ า นเจ้าไปตั้งหลัก แหล่งใหม่ที่อื่นๆ อยู ่ ก ระจั ดกระจายไปทั่ ว ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ส ามารถ
กลั บ มารวมกั น เป็ น ชนชาติ อั น ยิ่ ง ใหญ่ อี ก ในที่ สุ ด อาณาจั ก รปยู ค ่ อ ยๆ เลื อ นหาย
ไปในประวั ติ ศ าสตร์ ต่ อ มา ก็ เ กิ ด มี เ มื อ งใหญ่ แ ห่ ง ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ห่ า งออกไปทางทิ ศ
ตะวันตกของอาณาจักรชาวปยูเดิม ตั้งอยู่บนริมแม่น�้ำอิรวดีเช่นกัน เรียกว่า พุกาม
(Pagan) นักประวัติศาสตร์ตะวันตกเรียกว่า สมัยพุกาม เป็นเมืองของชาวมะรันมา
(Mranma) หรือชาวพม่า
พม่า มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบยูนนานทางใต้ของจีนอีกชนเผ่าหนึ่ง อพยพลง
มาตามแม่น�้ำอิรวดีตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 9 และสร้างเมืองใหม่ของตนเองขึ้นทางทิศ
ตะวันตกของเมืองมัณฑะเลย์ในปัจจุบัน เมื่ออาณาจักรปยูถูกน่านเจ้ารุกรานนั้น เมือง
พุกามก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วขยับขยายชุมชนของตน
จนกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ จากเมืองก็เป็นแคว้น แล้วขยายเป็นอาณาจักรใหญ่ จนถึงยุค
ของกษัตริย์พุกามคือ อเนารธามิงซอ (Anawrahta Minsaw)/อโนรธา กษัตริย์องศ์นี้
เป็นผู้รุกขยายดินแดนให้กับอาณาจักรพุกามจนสามารถรวบรวมเมืองและแคว้นต่างๆ
เข้ามาอยู่ในอ�ำนาจมากมาย รวมทั้งเมืองต่างๆ ของชาวปยูที่ยังคงหลงเหลืออยู่ และ
ขยายมายังดินแดนเขมร (ส่วนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน) เมื่อสามารถรวบรวม
เขตแดนจนเป็นปึกแผ่นแล้วกษัตริย์อโนธรา สถาปนาอาณาพุกามขึ้นปกครองพม่า
ตอนบนทั้งหมดปี ค.ศ.1050 ยุคของอาณาจักรปยูจึงถือว่าสิ้นสุดลงปีนั้นด้วย
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ส�ำหรับอาณาจักรของชาวมอญหรือรามัญนั้น แม้ว่าจะมีหลักฐานว่าชนชาติ
มอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่าตั้งแต่ก่อนคริสตกาลแล้วก็ตาม แต่อาณาจักร
มอญที่มีความรุ่งเรืองตั้งอาณาจักรแรกบนแผ่นดินพม่านั้น เริ่มเกิดขึ้นราวศตวรรษที่
9 มีชื่อว่า อาณาจักรตะโทง(Thaton Kingdom) นี้ มีอาณาเขตอยู่บริเวณพม่าตอน
ล่างหรือบริเวณรอบอ่าวเมาะตะมะ เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ”
สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าบริเวณแถบนี้เป็นแหล่งขึ้นเรือสินค้า ที่เดินทางค้าขาย

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวพม่า จากซ้าย พระเจ้าอโนรธามังช่อ King Anawrahta แห่งราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.1587-1830)/พระเจ้าบุเรงนอง King Bayinnaung
จากราชวงศ์ตองอู/พระเจ้าอลองพญา King Alaung mintaya ปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์คองบอง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า

ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่โบราณกาล ผู้ที่ต้องการขึ้น
สินค้าเพื่อเดินทางต่อเข้าไปในแผ่นดินจะต้องมาขึ้นฝั่งที่บริเวณนี้กันทั้งสิ้น จึงเรียก
กันต่อๆ มาว่า “สุวรรณภูมิ” หมายถึงแผ่นดินทอง ชาวมอญกลุ่มแรกที่มีถิ่นฐานเดิม
อยู่ที่บริเวณอนุทวีปอินเดียก็เดินทางเข้ามาปักหลักอยู่ตรงบริเวณรอบอ่าวเมาะตะมะ
ก่อนที่จะแผ่ขยายลึกเข้าไปในแผ่นดินจนถึงชายเขตแดนประเทศไทยปัจจุบัน ชุมชน
ขนาดใหญ่แห่งแรกของชาวมอญนั้น ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองตะโทง (Thaton)/ท่าตอน
บริเวณทิศตะวันออกของอ่าวเมาะตะมะ นอกจากตะโทงแล้ว ยังมีเมืองหลวงของชาว
มอญอีกแห่งที่มีความรุ่งเรืองขึ้นช่วงเวลาเดียวกัน คือเมืองเปกู (Pegu)/พะโค ซึ่งตั้ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อยู่ตรงฝั่งตะวันตกของอ่าวเมาะตะมะ ทางทิศเหนือของเมืองย่างกุ้งปัจจุบัน
เมื อ งตะโทงนี้ เ ป็ น ชื่ อ ในภาษาพม่ า ส่ ว นชาวมอญเรี ย กว่ า เมื อ งสะเทิ ม
(Sadhuim) และยั ง มี ชื่ อ เรี ย กในภาษาบาลี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง เรี ย กว่ า “สุ ธ รรมปุ ร ะ
(Sudhammapura)” ส่ ว นโยนกเรี ย กว่ า แคว้ น สุ ธั ม มาวดี อาณาจั ก รแห่ ง นี้ เจริ ญ
รุ่งเรืองเป็นเวลายาวนานโดยมีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันถึง 57 พระองค์ ความเจริญ
รุ่งเรืองของอาณาจักรมอญแห่งนี้ ท�ำให้ชาวมอญขยับขยายกระจายเผ่าพันธุ์เข้าไปยัง
แผ่นดินส่วนอื่นๆ เช่น ในสยามก็เข้าไปตั้งถิ่นฐานสร้างอารยธรรมจนรุ่งเรืองเป็นอาณา
จักรทรารวดี มีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐม ลพบุรี ล�ำพูน และมีชาวมอญบางส่วนเข้าไป
ตั้งถิ่นฐานในกัมพูชา ดังนั้น มอญจึงเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้ด้วย
อาณาจักรตะโทงเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงสมัยของกษัตริย์ มนูหะ (Manuha)
กษัตริย์พระองค์นี้ถือเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักร ช่วงเวลานั้นอาณาจักร
พุกามทรงอ�ำนาจขึ้นมาก กษัตริย์อโนรธา (Anawrahta)/อโนรธามังช่อ ซึ่งทางฝ่าย
ไทยรู้จักกันในพระนาม อนุรุทธ กษัตริย์ผู้รวบรวมพม่าจนเป็นปึกแผ่นพระองค์แรก
พระองค์มีความประสงค์เห็นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งขึ้นบนแผ่นดินของ
พระองค์ ในช่วงระยะเวลานั้น อาณาจักรมอญเป็นผู้น�ำพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่บน
แผ่นดินพม่าจนมั่นคงสืบทอดมายาวนาน นิกายที่ชาวมอญนับถือคือนิกายเถรวาท/
หีนยาน ท�ำให้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับเอาแบบอย่างพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทมาจากชาวมอญนี้เอง โดยมีสัญลักษณ์คือ “มหาเจดีย์ชเวดากอง” ที่เมือง
ย่างกุ้งนั้นถูกสร้างขึ้นโดยชนชาวมอญ ตามต�ำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระ
เกศธาตุ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า มี พ ่ อ ค้ า ชาวมอญสองคนอั ญ เชิ ญ มาจากอิ น เดี ย
โดยรั บ ทราบข้ อ มู ล จากพระชิ น อรหั น ต์ พระภิ ก ษุ ช าวมอญที่ น� ำ พุ ท ธศาสนาขึ้ น ไป
เผยแผ่ ยั ง พม่ า ตอนบน และจนท� ำ ให้ ก ษั ต ริ ย ์ อ โนรธาเกิ ด ความเลื่ อ มใสและศรั ท ธา
จึ ง หั น มานั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธโดยมอบยศพระสั ง ฆราชให้ แ ก่ พ ระชิ น อรหั น ต์ ซึ่ ง พระ
ชิ น อรหั น ต์ แ นะน� ำ กษั ต ริ ย ์ อ โนรธาให้ ข อพระไตรปิ ฎ กจากทางเมื อ งตะโทงเพื่ อ มา
คัดลอก แต่กษัตริย์มนูหะปฏิเสธกลับไปจึงกลายเป็นต้นเหตุของสงคราม (ดวงธิดา
ราเมศวร์, 130-132)
กษัตริย์อโนรธาน�ำทัพเข้าปิดล้อมกรุงตะโทงจนสามารถยึดเมือง จากนั้นก็
น�ำพระไตรปิฎกพร้อมพระภิกษุชาวมอญจ�ำนวน 30,000 รูป และกษัตริย์กับราชวงศ์
ทั้ ง หมดไปที่ อ าณาจั ก รพุ ก าม นอกจากนี้ ยั ง น� ำ เอาช่ า งฝี มื อ และแรงงานชาวมอญ
มากมายกลับไปสร้างศาสนสถานต่างๆ ที่พุกามอีกด้วย การเกณฑ์ผู้คนในสงคราม
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ครั้งนั้นท�ำให้เมืองมอญ เมืองอื่นๆ ของมอญ แทบจะร้างผู้คน เพราะชาวมอญต่าง
อพยพหลบหนีออกจากแผ่นดินไปอยู่ในแผ่นดินสยาม บางกลุ่มอพยพไปจนถึงแผ่น
ดินกัมพูชา การโจมตีตะโทงครั้งนั้นท�ำให้อาณาจักรถึงกับล่มสลายลงปี ค.ศ.1057
จึงกล่าวว่า การที่อาณาจักรพุกามที่ต่อมาเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของภูมิภาคนี้
ในช่วงเวลานั้น ชาวมอญเป็นผู้วางรากฐานพุทธศาสนาหนังสือประวัติศาสตร์พม่า
บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า ในพุทธศักราช 1587/ค.ศ.1044 พระเจ้าอนุรุทธะขึ้นครองราชย์
ที่กรุงพุกามซึ่งตั้งอยู่ตรงใต้จุดบรรจบของแม่น�้ำอจิระวดีกับแม่น�้ำซินต์วิน พระเจ้า
อนุรุทธะไม่พอพระทัยในศาสนาเดิมที่ประชาชนนับถืออยู่ในขณะนั้น ซึ่งเป็นศาสนา
ผสมปนเปของหลังพุทธศาสนามหายานกับความเกรงกลัวต่ออ�ำนาจธรรมชาติของ
พื้นเมือง ซึ่งพระองค์ไม่เห็นด้วย ในขณะนั้น พระมอญรูปหนึ่งชื่อว่าชินอรหันต์เดิน
ทางมายั ง อาณาจั ก รพุ ก าม ท่ า นเป็ น ผู ้ ห นึ่ ง ในหมู ่ ช นจ� ำ นวนน้ อ ยที่ ไ ม่ นิ ย มการรั บ
ความเชื่อแบบฮินดูที่เมืองสะเทิม ในเวลาไม่นาน ชินอรหันต์ก็สามารถชักน�ำให้พระ
อนุรุทธหันมานับถือพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญ (http://en.wikipedia.org/wiki/
Ashin_Wirathu (ข้าถึงข้อมูล 3 มีนาคม 2557)
พุ ท ธศาสนายุ ค การเข้ า มาของลั ง กาวงศ์ : หลั ง จากอาณาจั ก รพุ ก ามขึ้ น
มามีอ�ำนาจและเจริญขีดสุดเป็นเวลาประมาณ 240 ปี ยุคแรกนั้น พุทธศาสนารับ
อิ ท ธิ พ ลจากมอญ และตั น ตระยานจากเบงกอลซึ่ ง พุ ท ธศาสนาแบบตั น ตระก� ำ ลั ง
เฟื ่ อ งฟู ส ่ ง ผลให้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดิ น แดนแถบนั้ น ภายหลั ง อาณาจั ก รพุ ก ามมี ก ารแลก
เปลี่ ย นและการรั บ พุ ท ธศาสนาจากมอญ ซึ่ ง คาดว่ า เป็ น นิ ก ายเดิ ม ของเถรวาทจาก
อินเดีย จากนั้นระหว่างปี พ.ศ.1700 เป็นต้นไป ลังกาวงศ์กระแสแรกเริ่มเข้ามามี
บทบาทแทนศาสนาเดิ ม เพราะได้ รั บ ความนิ ย มจากประชาชนและเป็ น ศาสนาของ
รั ฐ โดยมี พ ระเจ้ า นรปฏิ สิ ท ธุ (พ.ศ.1733) ทรงให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ แ ละรั บ เป็ น ศาสนา
ประจ� ำ รั ฐ หลั ก จากนั้ น พุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ ก็ ป ระดิ ษ ฐานมั่ น คงในอาณาจั ก ร
พุ ก ามของพม่ า โบราณ ภายหลั ง แม้ จ ะแยกเป็ น หลายอาณาจั ก ร ระยะที่ ส อง
พุทธศาสนาลังกาวงศ์มีพัฒนาการในอาณาจักรมอญ และอังวะ โดยเฉพาะอาณาจักร
หงสาวดีของมอญน�ำโดยพระเจ้าธรรมเจดีย์ (พ.ศ.2015-2035) พระองค์สนับสนุน
อุปถัมภ์พุทธศาสนาโดยการปฏิรูปคณะสงฆ์ให้เป็นหนึ่งนิกายทั้งส่งทูตไปลังกาเพื่อ
ช�ำระพิธีกรรมและการอุปสมบทของคณะสงฆ์ผ่านรูปแบบของกัลยาณีวงศ์ ท�ำให้การ
เข้ามาของลังกาวงศ์มีส่วนร่วมต่อการก่อร่างสร้างชาติพม่าจวบจนปัจจุบัน
พุ ท ธศาสนายุ ค รั ฐ จารี ต : รั ฐ จารี ต ในพม่ า นี้ มุ ่ ง เน้ น ที่ อ าณาจั ก รตองอู แ ละ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

อาณาจักรของราชวงศ์อลองพาญหรือคองบอง ยุคสมัยรัฐจารีตของพม่าแม้จะมีภัย
ภายในและภายนอกทั้ ง จากการเข้ า มาเข้ า จั ก รวรรดิ ต ะวั น ตกที่ เข้ า มาค้ า ขายและ
การล่าอาณานิคม แม้ยุคการเข้ามาของตะวันตกแรกเริ่มจะมีวัตถุประสงค์เน้นการ
ค้าขาย ท�ำให้ต้องปฏิสัมพันธ์กับรัฐจารีตของพม่า อาณาจักรตองอูผู้ที่มีชื่อเสียงคือ
พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (ครองราชย์ พ.ศ.2074-2093) และพระเจ้าบุเรงนอง (ครอง
ราชย์ พ.ศ.2094-2124) เป็นยุคที่พม่าขยายอาณาจักรไกล การพระศาสนายังคงได้
รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติไร้สงคราม การพระศาสนาก็
เฟื่องฟูมีการอุปถัมภ์จากภาครัฐและประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติในพระศาสนา และ
ภายหลัง เกิดมีอาณาจักรอลองพญา/ราชวงศ์คองบองน�ำโดยพระเจ้าอลองพญา จน
กระทั่งการเข้ามาของอังกฤษจนมีเกิดสงครามพม่า-อังกฤษ 3 ครั้ง พม่าก็แพ้ทุกครั้ง
กระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นท้ายที่สุด พุทธศาสนาแม้จะได้รับการอุุปถัมภ์จากภาครัฐและ
ประชาชนปฏิบัติพระศาสนาตามผู้น�ำ แต่เมื่อภาวะภัยสงครามและคุกคามจากเจ้า
อาณานิคมท�ำให้พุทธศาสนาได้รับผลกระทบ
พุ ท ธศาสนายุ ค อาณานิ ค มอั ง กฤษ: เมื่ อ อั ง กฤษปกครองพม่ า ในพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 24 สืบเนื่องจากอังกฤษท�ำสงครามกับพม่า 3 ครั้ง และชัยชนะทั้ง 3 ครั้ง
แม้พม่าส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส และอิตาลี และท�ำสัญญาการค้าขึ้น
ปี ค.ศ.1872 ทั้งนี้เ พื่อถ่วงดุลอ�ำนาจอั ง กฤษในพม่ า ยิ่ ง ท� ำ ให้ อั ง กฤษไม่ พ อใจในวั น
ที่ 1 มกราคม ค.ศ.1886 อังกฤษประกาศผนวกพม่าเข้าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย
ปี พ.ศ.2429 ระยะก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยติดต่อกับพวกตะขิ่นซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหนุ่มหัวรุนแรง มี
อองซาน นักชาตินิยมและเป็นผู้น�ำของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า
พวกตะขิ่ น เข้ า ใจว่ า ญี่ ปุ ่ น จะสนั บ สนุ น การประกาศอิ ส รภาพของพม่ า จากอั ง กฤษ
แต่เมื่อญี่ปุ่นยึดครองพม่าแล้ว กลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้พม่าประกาศเอกราช
สถานการณ์ ท างพุ ท ธศาสนาเปลี่ ย นไปในหลายเรื่ อ ง เนื่ อ งมาจากรั ฐ อยู ่ ใ นอ� ำ นาจ
ของเจ้ า อาณานิคมที่ไ ม่มีแนวคิดเรื่องศาสนา จึ ง ไม่ ให้ ค วามสนใจศาสนาเท่ า ที่ ควร
โดยเฉพาะพุทธศาสนาเพราะเป็นศาสนาของคนท้องถิ่น อังกฤษยกเลิกต�ำแหน่งพระ
สังฆราชที่แต่งตั้งโดยพระเจ้าอยู่หัว เมื่อยกเลิกสถาบันกษัตริย์ท�ำให้พุทธศาสนาไร้ผู้
อุปถัมภ์บ�ำรุง พระสงฆ์ต้องเลือกประมุขสงฆ์เอง นอกจากนี้ การไม่สนใจวิถีปฏิบัติ
ของชาวพุทธพม่าด้วยการใส่เกือกเข้าไปในวัดและเจดีย์สร้างความไม่พอใจต่อชาว
พุทธ หลายอย่างสร้างความไม่พอใจและเป็นธรรม จนน�ำไปสู่การประท้วงและก่อ
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ตั้งขบวนการพุทธชาตินิยม น�ำโดยพระสงฆ์และปัญญาชนทั้งหลาย ตลอดระยะเวลา
เกื อ บ 60 ปี ภ ายใต้ ลั ท ธิ อ าณานิ ค ม นโยบายการไม่ ยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ ศาสนาของอั ง กฤษ
ท�ำให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาขึ้น การอุปถัมภ์ค�้ำจุนของ
รัฐที่มีต่อพุทธศาสนาได้หยุดชะงักไป ความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยของพระสงฆ์
พม่าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมขึ้นในเวลาต่อมา การก่อตั้ง
สภากลางสามัคคีสงฆ์ (General Council of Sangha Samaggi, GCSS) ขึ้นปี ค.ศ.
1922 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิรูปองค์กรคณะสงฆ์เพื่อการต่อสู้ทางการเมืองนั้น ไม่
อาจดึงดูดพระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ ทั้งๆ ที่เกิดกระแสชาตินิยมอย่างรุนแรงขึ้นมาในพม่า
(หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน หน้า 6 คอลัมน์ หน้าต่างความจริง วันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10501)
พุทธศาสนายุคเอกราช: ระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้ง
ที่สอง (ค.ศ.1942-45) รัฐบาลของ ดร.บาเมียว (Dr.Ba Maw) ที่ญี่ปุ่นหนุนหลังอยู่
ได้จัดตั้งสภากลางสงฆ์ทุกนิกาย (Grand Council of the Sangha of All Orders)
ขึ้นเพื่อรวมพระสงฆ์พม่าในทุกนิกายให้เป็นหนึ่งเดียว ภายหลังจากที่อังกฤษได้เข้า
ยึดครองพม่าอีกครั้งหนึ่งปี ค.ศ.1945 ผู้น�ำพระสงฆ์ (sayadaw) ทางตอนล่างของ
พม่ า ได้ พ ยายามที่ จ ะฟื ้ น ฟู ส ภากลางสงฆ์ ขึ้ น มาใหม่ แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถเอาชนะความ
แตกต่างทางนิกายได้
หลังจากได้รับเอกราช การเมืองของพม่ายังขาดผู้น�ำที่เข้มแข่งและยังมีการ
แบ่งฝ่ายและปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องการปกครองตนเอง ท�ำให้พม่าต้องประสบกับ
ภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง แม้จะมีการสนับสนุนพุทธศาสนาโดยบรรจุไว้ใน
รัฐธรรมนูญของประเทศ และมีการเฉลิมฉลอง 2,500 ปีของพุทธศาสนา โดยมีการจัด
ท�ำการสังคายนาพระไตรปิฎกจากภาครัฐ แต่ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ความ
ไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต�่ำน�ำไปสู่การเรียกให้ทหารเข้ามาจัดการ
จนน�ำไปสู่การยึดครองอ�ำนาจเป็นเวลานาน
ปี ค.ศ.1947 ออง ซาน (Aung San) ผู้น�ำพม่าประสบความส�ำเร็จในการ
เจรจาที่กรุงลอนดอนเพื่อให้มีการเลือกตั้งขึ้นในพม่า ออง ซานได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง แต่ก็ถูกลอบสังหารเสียก่อน และกลายเป็นวีรบุรุษของการต่อสู้เพื่อเอกราช
อูนุ (U Nu) ได้เข้ามาสานงานต่อ จนกระทั่งพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันที่
4 มกราคม ค.ศ.1948 ทศวรรษที่ 1950 นายกรัฐมนตรีอูนุได้พยายามฟื้นฟูพุทธ
ศาสนา ท�ำให้พุทธศาสนากลายเป็นสถาบันหลักในโครงสร้างของรัฐ มีการสังคายนา
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พุทธศาสนาครั้งที่ 6 ในปี ค.ศ.1954 อูนุพยายามผลักดันนโยบาย "พุทธสังคมนิยม"
(Buddhist Socialism) ในแบบฉบับของพม่า โดยรัฐจะให้หลักประกันในด้านปัจจัย
สี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) แก่ประชาชน และพุทธศาสนา
ให้แนวทางในด้านจิตใจและจริยธรรม ความพยายามของอูนุยังไม่ประสบผลส�ำเร็จนัก
ก็เกิดรัฐประหารขึ้นก่อน รัฐบาลทหารพม่าได้แยกตัวออกจากเรื่องของศาสนา โดย
ปล่อยให้คณะสงฆ์ด�ำเนินการด้านศาสนาไปตามล�ำพัง
พุ ท ธศาสนายุ ค ก� ำ เนิ ด อาเซี ย น (5 ประเทศ): แม้ยุคก�ำเนิดอาเซียนพม่า
จะไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของอาเซี ย นเนื่ อ งจากยั ง อยู ่ ใ นการสะสางปั ญ หาภั ย ใน
ประเทศ และการปกครองโดยรัฐบาลทหารซึ่งปกครองประเทศมายาวนานโดยพล
เอกเนวินอยู่ในอ�ำนาจเป็นระยะเวลา 26 ปี จากนั้นทหารสืบทอดอ�ำนาจมาอย่าง
ยาวนาน มีการลุกขึ้นประท้วงใหญ่ของประชาชนจนน�ำไปสู่การนองเลือด และสังหาร
ประชาชนและพระสงฆ์เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีการเลือก
ตั้ง การชุมนุมเรียกร้องของชาวพุทธประสบความส�ำเร็จในวันที่ 27 พฤษภาคม 1980
เมื่อมีการผ่านร่างกฎหมาย 3 ฉบับ (การจัดระเบียบคณะสงฆ์ การแก้ไขความขัดแย้ง
ด้านพระวินัย และการถือหนังสือสุทธิของพระสงฆ์) การลงมติ 4 ข้อ (การปฏิรูประบบ
การสอบพระปริยัติธรรม การห้ามพิมพ์พระพุทธรูปและเจดีย์ในสิ่งตีพิมพ์ที่ไม่เหมาะ
สม การห้ามบุคคลภายนอกพักอาศัยในเขตสงฆ์ และการจับพระปลอมสึก) และการ
เลือกตั้งองค์กรศาสนาที่ส�ำคัญอีก 3 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาพระศาสนาให้บริสุทธิ์ รุ่งเรือง
และยั่งยืน ภายหลังการชุมนุม เจดีย์มหาวิชยะ (Mahavijaya) สร้างขึ้นบนเนินเขา
เล็กๆ ตรงข้ามกับเจดีย์ชะเวกองเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการรวมตัวครั้งส�ำคัญของคณะ
สงฆ์พม่า ต่อมา ทหารยึดอ�ำนาจการปกครองจากพรรคของ นางอองซาน ซูจี เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2531 ในครั้งนี้ พระสงฆ์มีส่วนร่วมเดินขบวนและประท้วง
ท�ำให้บทบาทของพระสงฆ์พม่ากับการเมืองมีความโดดเด่นกว่าที่อื่นๆ คณะสงฆ์พม่า
ออกมาประท้วงท้องถนนปี พ.ศ.2531 (1988) การประท้วงเรื่องประชาธิปไตย และ
การปฏิ รู ป ทางเศรษฐกิ จ มี จ� ำ นวนพระสงฆ์ แ ละชาวพุ ท ธพม่ า ออกมาประท้ ว งตาม
ท้องถนนหลายหมื่นคน แต่ถูกรัฐบาลทหารออกมาขับไล่จนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
พุทธศาสนายุคปัจจุบันร่วมสมัย: เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปพม่า
จัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่และพยายามถ่ายโอนอ�ำนาจให้พลเรือน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน
ไป ปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่มาเกิด มีปัญหาระหว่างความเชื่อของ 2 ศาสนาระหว่าง
พุทธกับมุสลิม และปัญหาเชิงโครงสร้างด้านกฎหมายหรือความเชื่อที่แตกต่างกัน
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น�ำไปสู่ปัญหาต่างๆ ระดับประเทศและแผ่ไปในเวทีนานาชาติ พระสงฆ์พม่าร่วม
กับประชาชนประท้วงรัฐบาลปี พ.ศ.2550 (2007) การประท้วงเรียกว่า การปฏิวัติ
สีส้ม (Saftron Revolution) เรื่องน�้ำมันและราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่พุ่งสูง
ขึ้นอย่างหนักจนประชาชนเดือนร้อนกันทั่วไปประเทศ ผลปรากฏว่า ถูกปราบปราม
จากรัฐบาลทหารพม่าอย่างหนักจนมรณภาพไปหลายพันรูป
1) ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งมุ ส ลิ ม กั บ พุ ท ธ: ในพม่ า พุ ท ธศาสนาเผชิ ญ กั บ
ศาสนาอิสลาม โดยสาเหตุมาจากชนเผ่าเร่ร่อนทางภาคตะวันตกเรียกว่า โรฮิงญา
(Rohinya) เป็นชาวบังคลาเทศนับถือศาสนาอิสลามเดิมอาศัยในประเทศบังคลาเทศ
ต่อมาอพยพมายังรัฐยะไข่ประเทศพม่า การปะทะกันเกิดจากชาวมุสลิมไปข่มขืนสาว
ชาวพุทธ ชาวพุทธจึงแห่งกันออกมาประท้วงเป็นเหตุท�ำให้บ้านชาวมุสลิมและชาว
พุทธถูกท�ำลายอย่างยับเยิน พระผู้น�ำในการต่อต้านอิสลามครั้งนี้คือ พระอชิน วีระทู
(U Ashin Wirathu) เทศน์ประกาศให้ชาวพุทธป้องกันศาสนาตนเอง และให้จดจ�ำ
ในอดีตที่พุทธศาสนาถูกท�ำลายหลายแห่งทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั้งอินเดีย ท่านจึงมอง
มุสลิมเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยจนขึ้นปกนิตยสารไทม์ (Times) ของสหรัฐอเมริกา ฉบับ
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 (2013) ว่า โฉมหน้าของผู้ก่อการร้ายชาวพุทธ (The Face
of Buddhist Terror) พระวิรทูกล่าววลีที่กินใจว่า “คุณควรมีความเมตตาและความ
รักเต็มที่แต่คุณไม่สามารถหลับตาจากหมาบ้า” และว่า “ถ้าพวกเราอ่อนแอประเทศ
เราจะกลายเป็นมุสลิมในไม่ช้า” อย่างไรก็ตาม การขึ้นปกแบบนี้ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
มาก เพราะพุทธศาสนาไม่มีความรุนแรงไม่สนับสนุนการก่อการร้าย ตัวท่านเองไม่
ต้องการความรุนแรง แต่เพียงปรารถนาปกป้องพุทธศาสนาเท่านั้น การตั้งฉายาพระ
สงฆ์ที่น�ำชาวพุทธต่อต้านการกระท�ำที่รุนแรงของมุสลิมบางคนจึงไม่น่าจะใช้ถ้อยค�ำ
แบบนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวพุทธพม่าและทั่วโลก วารสารนี้ในหลายประเทศ
เช่น ศรีลังกา พม่า ไม่อนุญาตให้วางจ�ำหน่าย
ส�ำหรับพระอะชิน วิระทูนั้น ท่านเกิดวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2516 (1968)
ที่เมืองมัณฑเลย์ บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี จากนั้นบวชปี พ.ศ.2544 (2001)
จ�ำพรรษาที่วัดมะโสยิน (Masoyein) เมืองมัณฑะเลย์ปี พ.ศ.2546 (2003) เข้าร่วม
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลจึงถูกจ�ำคุก 25 ปี ท่านถูกปล่อยปี พ.ศ.2553 (2010)
เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 (2012) ท่านเดินขบวนรณรงค์กับพระสงฆ์ในมัณฑะเลย์
สนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีเต็งเส็งเพื่อขับชาวมุสลิมโรฮิงญา (Rohingya)
ออกนอกประเทศ ต่ อ มาเกิ ด การปะทะกั บ ชาวมุ ส ลิ ม ที่ เ มื อ งเมกถิ ล า (Meikthila)
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ใกล้เมืองมัณฑะเลย์ ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต 14 คน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 (2013)
ท่านถูกลอบวางระเบิด แต่สามารถรอดตายมาอย่างหวุดหวิด แต่มีสามเณรและชาว
พุทธรับบาดเจ็บหลายคน ท่านยืนยันว่าเป็นฝีมือชาวมุสลิมหัวรุนแรง ท่านจึงคัดค้าน
การแต่ ง งานระหว่ า งชาวพุ ท ธและชาวมุ ส ลิ ม ในประเทศ ท่ า นจึ ง ได้ รั บ การยอมรั บ
ว่ า เป็ น ผู ้ น� ำ ต่ อ ต้ า นมุ ส ลิ ม ตั ว ยง (หม่ อ งทิ น อ่ อ ง, ผู ้ แ ปล เพ็ ช รี สุ มิ ต ร; ชาญวิ ท ย์
เกษตรศิริ, 2556:26)
2) รั ฐ บาลห้ า มชาวพุ ท ธแต่ ง กั บ ชาวอิ ส ลาม: วั น ที่ 10 มี น าคม 2557
ประธานาธิ บ ดี เ ต็ ง เส็ ง เซ็ น อนุ มั ติ ก ฎหมายฉบั บ ใหม่ ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ช าวพุ ท ธไม่ ว ่ า
จะเป็นชายหรือหญิงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เพราะปรากฏว่าเมื่อชาวพุทธ
แต่งงานกับชาวมุสลิมแล้ว มักเปลี่ยนศาสนาไปด้วย ท�ำให้คณะสงฆ์เกิดความวิตกถึง
สถานการณ์ในอนาคตของพุทธศาสนา จึงร้องเรียนไปยังคณะรัฐบาล ในที่สุดรัฐบาล
อนุมัติ จึงออกเป็นกฎหมายมาบังคับใช้ สาระส�ำคัญของกฎหมายคือ 1.ห้ามสตรีชาว
พุทธแต่งงานกับชายที่นับถือศาสนาอื่น 2.ชายที่นับถือศาสนาอื่นต้องการแต่งงานกับ
สตรีชาวพุทธ จะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาของฝ่ายหญิงก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษจ�ำ
คุกถึง 10 ปี ในขณะที่องค์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและสหภาพยุโรปออก
ประณามกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง เพราะเห็นว่าพม่า
ก�ำลังพัฒนาประเทศไปสู่วิถีแห่งประชาธิปไตย แต่การออกกฎหมายฉบับนี้เท่ากับ
ถอยหลังลงคลอง การแต่งงานของชาวพม่าจึงมีก�ำแพงหรือพรมแดน (http://www.
manager.co.th/IndoChina/เต็งเส่งหนุนหญิงพุทธห้ามแต่งมุสลิม เข้าถึงข้อมูล 12
กรกฎาคม 2559)
3) เต็ ง เส็ ง อุ ป สมบทเป็ น ภิ ก ษุ : เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2559 หลั ง
จากมี พิ ธี ส าบานตนเข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
เมียนมาร์คนใหม่ของ นายถิ่น จอ สังกัดพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
หรื อ เอ็ น แอลดี ที่ มี น างอองซาน ซู จี เป็ น ผู ้ น� ำ เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคมที่ ผ ่ า นมา ส่ ง
ผลให้ ก ารด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของประธานาธิ บ ดี ข องพลเอกเต็ ง เส่ ง (Thein Sein)
อายุ 71 ปี สิ้ น สุ ด ลง สื่ อ ออนไลน์ เ ผยแผ่ ภ าพพลเอกเต็ ง เส่ ง บวชเป็ น พระภิ ก ษุ
ในพุทธศาสนา ที่เมืองเมย์เมี่ยว (Maymyo) มัณฑะเลย์แล้ว โดยมีพระภัททันตะ
นันทะมาลาภิวังสะ (Ashin Nandamãlãbhivamsa) เป็นพระอุปัชฌาย์ รับฉายา
ว่า อูทันติธัมมะ โดยอยู่ที่วัดในเมืองปยินอูลวิน นายพลเต็งเส่งเกิดวันที่ 20 เมษายน
2488 (ค.ศ.1945) เข้าสังกัดเป็นทหารและเลื่อนยศมาโดยตลอด พ.ศ.2550-2554
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ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพม่าคนที่ 11 แทนที่พลเอกโซวินที่สุขภาพย�่ำแย่
เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐที่เป็นคณะทหารกุมอ�ำนาจ
ในประเทศของพม่าเลื่อนยศจากพลโทเป็นพลเอกให้ ต่อมาได้รับการเลือกให้เป็น
หัวหน้าพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา ลงชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ.2553
แต่กีดกันพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีออกจากการ
เลือกตั้ง ผลปรากฏว่า พรรคของเขาได้รับชัยชนะจึงจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก เมื่อ
วันที่ 4 กัมภาพันธ์ พ.ศ.2553 นายพลเต็งเส่งได้รับมติจากรัฐสภาให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศพม่า และเป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกภาย
ใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วจนครบวาระปีนี้
4) พระสงฆ์ พ ม่ า กั บ การเมื อ ง: โดยปกติในหลักการทางพุทธศาสนาแล้ว
ผู้เข้ามาบวชคือพระสงฆ์ สามเณร จะต้องสละทุกอย่างทั้งพ่อแม่ ญาติพี่น้อง สามี
ภรรยา ลูก หลาน ทรัพย์สมบัติ และสิทธิ์ทางการเมืองเพื่อมุ่งหน้าเพื่อศึกษาพระธรรม
จึงจะสามารถถึงเป้าหมาย แต่ในสถานะปัจจุบันที่พม่า พระสงฆ์เริ่มเข้ามีบทบาท
ทางการเมื อ งมากขึ้ น ด้ ว ยเหตุ ผ ลหลายประการเช่ น เพื่ อ ปกป้ อ งพุ ท ธศาสนาจากผู ้
ปกครองเบียดเบียน ปกป้องชาวพุทธจากการเบียดเบียนของคนต่างศาสนา คัดค้าน
การผ่ า นร่ า งกฎหมายที่ เ ห็ น ว่ า จะน� ำ ความเสี ย หายมาแก่ สั ง คมหรื อ ศาสนาเป็ น ต้ น
เท่าที่ผ่านมาคณะสงฆ์พม่าออกมาประท้วงท้องถนนหลายเหตุการณ์คือ พ.ศ.2531
(1988) การประท้วงเรื่องประชาธิปไตย และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ มีจ�ำนวนพระ
สงฆ์และชาวพุทธพม่าออกมาประท้วงตามท้องถนนหลายหมื่นคน แต่ถูกรัฐบาลทหาร
ออกมาขับไล่จนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน (Sylwia Gil, 2007:6) พ.ศ.2550 (2007)
การประท้วงเรียกว่า การปฏิวัติสีส้ม (Saftron Revolution) เรื่องน�้ำมันและราคา
สิ น ค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภคที่ พุ ่ ง สู ง ขึ้ น อย่ า งหนั ก จนประชาชนเดื อ นร้ อ นกั น ทั่ ว ไป
ประเทศ ผลปรากฏว่า ถูกปราบปรามจากรัฐบาลทหารพม่าอย่างหนักจนมรณภาพ
ไปหลายพันรูป
สรุป: พุทธศาสนาในพม่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานพร้อมกับการ
สร้างชาติพม่า พุทธศาสนามีช่วงเวลาที่เจริญสูงสุดทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
การปฏิบัติ เจริญด้วยอ�ำนาจทางรัฐและประชาชน ตั้งแต่อดีตสมัยปยู พุกาม อังวะ
ตองอู อลองพญา/คองบอง จนกระทั่ ง ยุ ค อาณานิ ค มที่ ป ราศจากระบบกษั ต ริ ย ์ แ ม้
รั ฐ จะไม่ ม องเห็ น ความส� ำ คั ญ ให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ และจากนั้ น ยุ ค รั ฐ ชาติ ภ ายหลั ง ได้ รั บ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

เอกราช ยุคก�ำเนิดอาเซียน และประชาคมอาเซียนร่วมสมัย แม้ภาครัฐ/อ�ำนาจการ
ปกครองสูงสุดจะไม่ได้ให้ความส�ำคัญแก่พุทธศาสนาในพม่า แต่หากพระสงฆ์และ
ประชาชนชาวพม่ายังคงพากันนับถือรักษา ป้องกัน จนกระทั่งปัจจุบัน ที่หลายคน
กล่าวว่า หากจะมีพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ทางด้านประชาชน และวิถีปฏิบัติแนวจารีต
พุ ท ธศาสนาในพม่าเป็นตัวแบบที่ชัดในเรื่ อ งของการรั ก ษา คงไว้ พั ฒ นาจนกระทั่ ง
ปัจจุบัน แม้การเมือง ระบบการเมือง อ�ำนาจรัฐจะต่างเปลี่ยนแปลงการมาถือครอง
อ�ำนาจ แต่หาเปลี่ยนจิตวิญญาณความเป็นชาวพุทธของพม่าไม่เลย
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในพม่า
พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
-45 ปี ก ่ อ น ตปุ ส สะและภั ล ลิ ก ะที่ ถื อ ว่ า เป็ น ชาวมอญถวายข้ า วสั ต ตุ ผ ง สั ต ตุ
ปรินิพพาน ก้อนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังตรัสรู้แล้ว 7 สัปดาห์ พระพุทธ
องค์ ม อบเส้ น พระเกศา ให้ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก พวกเขาน�ำ มาบรรจุ ไว้
ที่พระเจดีย์ชเวดากองในปัจจุบัน
243
พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งพระโสณะและพระอุตตระ พร้อมทั้งคณะ
มาเผยแผ่พุทธศาสนาที่ดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นเมือง
สะเทิมเป็นศูนย์กลาง
650
อาณาจักรพม่าทางเหนือรุ่งเรืองขึ้น มีพระราชานามว่า สมุทรฤทธิ์
(Thamudarit) ครองเมืองพุกามของพม่า สมัยนั้นพม่าเรียกตนเองว่า
ม่าน ทรงนับถือพุทธศาสนามหายานที่แพร่หลายสมัยนั้น ในขณะที่
มอญนับถือพุทธศาสนาเถรวาท พระองค์เองสร้างวัดพระเชตวันถวาย
พระสงฆ์มีพระสังฆนายกเป็นประธาน
900
อาณาจักรยะไข่ (Ava) /อารกัน (Arakan) ทางภาคตะวันตกของพม่า
เมืองหลวงในปัจจุบันคือ สิตตเว (Sittwe) หรือซิตตุ่ย เจริญรุ่งเรืองขึ้น
มาในพุทธศตวรรษที่ 9 มีประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นของตนเอง เพราะรัฐนี้ติดกับประเทศบังคลาเทศ และรัฐเบงกอล
ของอินเดียจึงท�ำให้รับอารยธรรมอินเดียง่ายทั้งศาสนาฮินดู และพุทธ
1043
มีการจารึกเกิดขึ้นของพุทธศาสนาลัทธิอารีครั้งแรกในพม่า ในต�ำบล
มะยิงยาน
ร า ว พุ ท ธ ศรีเกษตร (Sri Kshestra) เป็นชื่ออาณาจักรพม่าสมัยโบราณ 8
ศตวรรษที่ 12 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปยีในปัจจุบัน และ 290
กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง อาณาจักรนี้เริ่ม
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น�้ำอิรวดีใกล้เมืองแปร
(Prome) ทางภาคกลางของพม่าชนชาติปยู (Pyus) ก่อตั้งอาณาจักร
นี้ขึ้นระหว่างอินเดียกับจีน เป็นเส้นทางการค้าสมัยโบราณ ปัจจุบัน
เรียกว่า ถเยขิตยา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1200
สมัยรัชกาลพระเจ้านรปติจัญสู (นรปติชาญสุระ) แห่งอาณาจักพุกาม มีพระ
เถระที่มีบทบททางพุทธศาสนารูปหนึ่งนามว่า พระธรรมวิสาละ นามเดิมว่า
สารีบุตร เกิดที่หมู่บ้านปทีปชัย นครทฬะ บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว
เมื่อครบ 20 ปีจึงไปขอการอุปสมบทที่ในส�ำนักพระอานนทเถระ (ชาว
ลังกา, สิงหล) ฝากตัวเป็นสัทธิวิหาริก ศึกษาปริยัติธรรมกับท่าน จน
แตกฉานพระธรรมวินัย เป็นพหุสูตร เป็นที่เคารพของพุทธบริษัททั่วไป
1200
สมัยรัชกาลพระเจ้านรปติจัญสู (นรปติชาญสุระ) แห่งอาณาจักพุกาม
มีพระเถระที่มีบทบททางพุทธศาสนารูปหนึ่งนามว่า พระธรรมวิสาละ
นามเดิมว่า สารีบุตร เกิดที่หมู่บ้านปทีปชัย นครทฬะ บรรพชาเป็น
สามเณรแล้ว เมื่อครบ 20 ปีจึงไปขอการอุปสมบทที่ในส�ำนักพระ
อานนทเถระ (ชาวลังกา, สิงหล) ฝากตัวเป็นสัทธิวิหาริก ศึกษาปริยัติ
ธรรมกับท่านจนแตกฉานพระธรรมวินัยเป็นพหุสูตรเป็นที่เคารพของ
พุทธบริษัททั่วไป
1392
อาณาจักรพุกามก่อตั้งขึ้นริมแม่น�้ำอิรวดี
1578
อาณาจักรพุกาม (Bagan)/ พม่า บะกัน (Bagan) อังกฤษ พะกัน
(ค.ศ.1035) (Pagan) บาลี อริมัทนะ (Arimaddana) จีนเรียกว่าผูก้าน (P-ugan)
นับเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติพม่าแท้ที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน
ริมฝั่งแม่น�้ำอิรวดี ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปทางเหนือ 434 กิโลเมตร
-คณะทูตชุดแรกของพม่าเดินทางไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อบูรณะ
พระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ใน
รัฐพิหารของประเทศอินเดีย ยุคนั้นปกครองโดยราชวงศ์ปาละ
1587
ยุคทองของพุกาม พระเจ้าอโนรธา/อนุรุทธะ/อโนรธามังช่อ (Anawrahta Minsaw) ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ.1587 ที่กรุงพุกาม (Bagan)
พิชิตดินแดนต่างๆเข้าไว้เป็นปึกแผ่น รวมทั้งอาณาจักรสุธรรมวดี
(สะเทิม) ของชาวมอญ และอาณาจักรอื่นๆ ส�ำเร็จ แล้วทรงน�ำพุทธ
ศาสนาหีนยานเข้ามาสู่พม่าตอนเหนือ เมื่อภารกิจรวบรวมความเป็น
ปึกแผ่นส�ำเร็จ จึงหันมาปฏิรูปทางศาสนาครั้งใหญ่ ท�ำพุทธศาสนาให้
บริสุทธิ์ ปราศจากอิทธิพลลัทธิตันตระ-ลัทธิอารีจึงค่อยเป็นกระแสรอง
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1601
มีการจารึกเป็นภาษาพม่าเกิดขึ้นครั้งแรก
1602
พระเจ้าอโนรธาเริ่มสร้างพระเจดีย์ชเวดากอง ลดอ�ำนาจของยะไข่
เหนือ เสด็จเยือนเมืองยูนนาน ขุดคลองชื่อกะโยคเซ
1627
กองทัพชาวเมืองบุกโจมตีเมืองพุกาม
1633
พระเจ้าจันสิทธะสร้างวัดอานันดา ส่งสมณทูตพม่าไปพุทธคยา
1655
จารึกมยาเจดีย์
1658
ชินอรหันต์มรณภาพ ทูตพม่าไปยูนนาน
1661
เลตะยะมินนันฟื้นฟูอาณาจักรยะไข่เหนือ ซ่อมแซมพุทธคยา
1687
พระเจ้าอลองสิทธูสร้างวิหารธาตุพยินยูหรือวิหารสัพพัญญู
1718
พระอุตตระชีวะ เดินทางไปกรุงลังกาปี พ.ศ.1733 เพื่อศึกษาพระธรรม
วินัย พระเถระท่านนี้เป็นบุตรของชาวเมืองสุธรรม (สะเทิม) รามัญ
ประเทศ นามเดิมว่าธรรมทัสสี เป็นศิษย์ของพระอริยวังสเถระๆ ซึ่ง
เป็นศิษย์ของพระมหากาฬเถระ และพระปุราณทัสสี มหาเถระชาว
เมืองสุธรรมตามล�ำดับ เมื่อเรือเดินทางมาถึงกุสิมนครแล้วจึงรับเอา
สามเณรรูปหนึ่งนามว่า ฉปฏะ ไปศึกษาที่ลังกาซึ่งอายุ 20 ปีบริบูรณ์
1823
สถาปนาอาณาจักรตองอู
1824
พระเจ้าวเรรุ (พระเจ้าฟ้ารั่ว) ฟื้นฟูอาณาจักรมอญขึ้นใหม่ ตั้งราชธานี
ที่เมืองเมาะตะมะ
1830
กองทัพชาวมองโกลของพระเจ้ากุบไลข่านตีกรุงพุกามแตกสมัยพระเจ้า
นราธิหะปติ เป็นอันสิ้นสุดอาณาจักร พุกามซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาถึง 438 ปี
1907
อาณาจักรอังวะ (Ava Kingdom) และ พะโค (Pegu Kingdom)/หง
สาวดี ระหว่าง พ.ศ.1907 ถึง พ.ศ.2098 มีการฟื้นฟูศิลปะและพุทธ
ศาสนาให้กลับยิ่งใหญ่เหมือนสมัยอาณาจักรพุกามอีก แต่ไม่อาจจะ
มากนัก เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ยังไม่มีองค์ใดมีเดชานุภาพมาก
1912
มอญย้ายเมืองหลวงเดิมมาที่เมืองหงสาวดี โดยมีเมืองท่าคือ “ดาก
อง” หรือ “ตะเกิง”
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2000
พม่าย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงหงสาวดีหรือพะโค พระภิกษุรูปหนึ่งได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นกษัตริย์ครองราชย์บัลลังก์ คือ พระเจ้าธรรมเจดีย์
(Dhammazedi) /พระเจ้ารามาธิบดีปิฎกธรศรีบวรมหาธรรมาธิราช
ทรงเป็นก�ำลังหลักในการเผยแผ่พุทธศาสนา และปฏิรูปศาสนาที่ส�ำคัญ
2029-2395 อาณาจักรราชวงศ์ตองอูเจริญรุ่งเรือง
2094
“บายิ่ น เนาน์ ” หรื อ พระเจ้ า บุ เรงนอง (ผู ้ ช นะสิ บ ทิ ศ ) ยึ ด ครอง
หงสาวดี ของมอญ ล้มราชวงศ์ มอญแล้วครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่ง
หงสาวดี รวบรวมชาวพม่าเป็นปึกแผ่นเป็นสมัยที่ 2
2219
สมั ย ของพระเจ้ า สิ ริ ม หาสี ห สู ร สุ ธ รรมราชา ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง นามว่ า
คุณาภิลังการะ อยู่ที่ต�ำบลตุนนะ ด้านตะวันตกแม่น�้ำสัลลาวดี สั่งให้
สามเณรห่มจีวรลดไหล่ หรือเปิดไหล่ขวาและปิดไหล่ซ้าย เวลาเข้าไป
ในบ้านในขณะที่คณะสงฆ์ทั่วไปนั้นห่มคลุมไหล่เวลาเข้าบ้าน คณะ
สงฆ์ส่วนใหญ่คัดค้านความแตกแยกนี้ จึงเกิดเป็นนิกายใหม่ เรียก
ว่า นิกายตุนนคณะ
2283
พระเจ้ า อลองพญาขึ้ น ครองราชย์ พ.ศ.2295 สถาปนาราชวงศ์
คองบอง (อลองพญา) ขึ้น ต่อมาท�ำสงครามกับมอญ สามารถยึดเมือง
หลวงคือดากองของมอญ ย้ายเมืองหลวงจากชเวโบ มาที่ดากองแล้ว
เปลี่ยนใหม่เป็นภาษาพม่าว่า ย่างกุ้ง แปลว่า จุดจบของศัตรู เมืองนี้
ซึ่งเดิมเรียกว่า ตะเกิง (Thaton) หรือตาโกง
2295
พระเจ้าอลองพญา ต้นราชวงศ์คองบอง รบชนะมอญรวบรวมพม่า
เป็นปึกแผ่นสมัยที่ 3 และตั้งราชธานี ที่ชเวโบ
2298
พระเจ้าอลองพญามีชัยชนะเหนือมอญเบ็ดเสร็จ เปลี่ยนชื่อเมือง “ตะเกิง”
หรือ “ดากอง” เมืองท่าของมอญ เป็น “ย่างกุ้ง” หรือ “ยางกอน” ซึ่งแปลว่า
“สิ้นสุดสงคราม” หรือ “สิ้นสุดศัตรู ”
2303
พระเจ้าฉินบูชิน (มังระ) ขึ้นครองราชย์หลังจากพระเจ้าอลองพญา
สวรรคต ย้ายราชธานีไปอยู่ที่อังวะ
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2367
อังกฤษยึดครองอินเดียแล้วก็รุกคืบสู่ลุ่มน�้ำอิรวดี เกิดสงครามระหว่าง
อังกฤษ-พม่า ครั้งที่ 1 จากนั้นอังกฤษก็ยึดดินแดนของพม่ามากขึ้น
เรื่อยๆ ในสงครามอังกฤษ-พม่า ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
2396-2428 ราชวงศ์คองบองหรืออลองพญา พระเจ้ามินดงขึ้นครองราชย์แล้ว
ย้ายราชธานีจากอมรปุระมายังมัณฑะเลย์
2396
พระเจ้ามินดงมหาราชองค์สุดท้ายของพม่า ครองราชย์โดยการยึด
อ�ำนาจจากพระเจ้าปะกันมิน ซึ่งเป็นพระเชษฐาส�ำเร็จ สถาปนาพระองค์
เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรพม่าท�ำสังคายนาครั้งที่ 5 ในพม่า สร้าง
วัดกุโสดา เพื่อประดิษฐานหินอ่อนแกะเสลักพระไตรปิฎก 729 แผ่น
2415
พม่าจารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อน
2428
พม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษสมัยพระเจ้าสีป่อแห่งกรุงมัณฑะเลย์ แล้ว
ย้ายเมืองหลวงมายังกรุงย่างกุ้ง
2429
อังกฤษเข้าคุกคามพม่าและท�ำสงครามสมัยพระเจ้าสีปอ เมื่ออังกฤษ
มีชนะ จึงเข้ายึดครองพม่าทั้งหมด และขับไล่พระเจ้าสีปอไปจองจ�ำ
ที่เมืองรัตนบุรี รัฐมหาราษฎร์ อินเดีย
2444
นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งก่อตั้ง “ยุวพุทธสมาคม” เป็นจุดก�ำเนิด
ของขบวนการกู้ชาติพม่า (YONG MEN BUDDHIST ASSCOIATIONYMBA)
2460
เกิดกรณี “ห้ามสวมเกือก” (NO FOOTWEAR) ยุวพุทธสมาคมประท้วง
ชาวอังกฤษที่สวมรองเท้าเข้าวัด เพราะชาวพม่าถือว่าเป็นการกระท� ำ
ที่ลบหลู่ดูหมิ่นพระศาสนามาก และพระสงฆ์ชื่อ “อูวิสาระ” ท�ำการ
อดอาหารประท้วงอังกฤษจนมรณภาพ
2473
เกิดกบฏ “ซายาซาน” / “กบฏผู้มีบุญ” การลุกฮือของชาวไร่ชาวนา
ทั่วประเทศ โดยอาจารย์ซายาซาน อดีตหมอยาแผนโบราณผู้ตั้งตน
เป็นกษัตริย์ สุดท้ายอังกฤษปราบ ซายาซานถูกแขวนคอและประกาศ
ก่อนตายอย่างอาจหาญว่า “เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพิชิตอังกฤษ
ตลอดไป”
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2488
สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ญี่ปุ่นที่ฮิโรชิมา และนางาซากิยุติ
สงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษกลับมายึดครองพม่าอีกครั้ง อองซานตั้ง
สันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ตัดความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น
2490
อังกฤษลงนามคืนเอกราชให้พม่าในสนธิสัญญา “แอตลี่อองซาน”
โดยมีอองซานเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ “สหภาพพม่า” ในเดือน
มกราคม ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์อองซานลงนามข้อตกลงที่เวียงปินหล่ง
ยอมให้ชนชาติส่วนน้อยกลุ่มต่างๆ ในพม่าแยกตัวเป็นอิสระภายหลัง
รวมกับพม่าครบ 10 ปี กรกฎาคม 2490 อองซานถูกบุกยิงที่อาคาร
รัฐสภา เสียชีวิตพร้อมกับรัฐมนตรีและทหารรักษาการณ์รวม 8 คน
จากฝีมือของอูซอ (อดีต 30 สหาย) และพรรคพวกที่ไม่พอใจที่ออง
ซาน ต่อมาอองซานได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งเอกราชของพม่า”
2491
4 มกราคม 2491 พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการ (ถูก
ปกครองอยู่ถึง 63 )ปี โดยมีอูนุ (อดีต 30 สหาย) เป็นนายกรัฐมนตรี
พม่ารับเอกราชจากอังกฤษอย่างสมบูรณ์ อูนุ เป็นนายกรัฐมนตรี
2497
เริ่มท�ำสังคายนาครั้งที่ 6 โดยเชิญพระสังฆราชและประมุขฝ่ายอาณาจักร
จากประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วม นับเป็นงานที่ส�ำคัญที่สุดของ
ประวัติศาสนาพุทธศาสนาในพม่าและอาเซียน
2505
นายพลเนวินก่อรัฐประหาร ประกาศปกครองพม่าแบบเผด็จการสังคมนิยม
ปิดประเทศเป็น “ฤาษีแห่งเอเชีย ” ไม่ติดต่อกับโลกภายนอก
2531
-นางอองซาน ซู จี บุ ต รสาวนายพลอองซานท� ำ งานในองค์ ก าร
สหประชาชาติที่นิวยอร์คและภูฏานกลับพม่าเพื่อรักษาแม่ที่ป่วยหนัก
- 8 สิงหาคม 2531 เกิดกรณี "8.8.88" (วันที่ 8 เดือน 8 ค.ศ.1988)
เมื่อทหารพม่าปราบปรามสังหาหรประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย
จนเกิดกลียุค มีผู้บาดเจ็บ ตาย และถูกจับกุมเป็นจ�ำนวนมาก
- กันยายน 2531 ทหารพม่าของนายพลเนวินประกาศจัดตั้ง “สภา
ฟื้นฟูกฎระเบียบของชาติหรือสลอร์ค” โดยสัญญาว่าจะจัดให้มีการ
เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย ขณะที่นางอองซาน ซูจี จัดตั้งพรรค
สันนิบาตประชาธิปไตย
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2533
การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี พรรคของนางอองซาน ซูจี
รับชัยชนะท่วมท้น แต่สภาสลอร์คไม่ยอมรับและไม่ยอมคืนอ�ำนาจ
ให้ประชาชน ซ�้ำยังสั่งกักบริเวณนางอองซาน ซูจีในบ้านของนางเอง
2534
กันยายน 2534 นางอองซาน ซูจีรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่
ไม่รับอนุญาตให้เดินทางไปรับรางวัล
2535
สลอร์คประกาศเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากพุทธสังคมนิยมมาเป็น
กึ่งเสรีตามแนวทุนนิยม เปิดประเทศต้อนรับนักลงทุน นักท่องเที่ยว
และเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “พม่า” (BURMA) เป็น “เมียนมาร์”
(MYANMAR)
2538
สลอร์คให้อิสรภาพแก่นางอองซาน ซูจี หลังจากกักบริเวณมาเป็น
เวลาถึง 6 ปี
2539
สลอร์คประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวพม่าถึงปี 2540 และเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมอาเซียนพร้อมประเทศลาว
2540
สลอร์คเปลี่ยนชื่อเป็น “สภาแห่งสันติภาพและการพัฒนาประเทศ”
(STATE OF PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL = SPDC)
มีพลเอกตานฉ่วยเป็นประธานสภาฯ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ
นายกรัฐมนตรีพลโทขิ่น ยุ้นต์ เป็นเลขาธิการสภาฯ พลโทหม่อง เอย์
คุมก�ำลังทหารในส่วนภูมิภาคทั้งหมด
2558
พม่าตรากฎหมาย 4 ฉบับที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางพุทธศาสนาเช่น
ห้ามสตรีชาวพม่าแต่งงานกับชายมุสลิม เป็นต้นโดยการผลักดันของ
ขบวนการมะทะบา น�ำโดยอู วิรทู พระสงฆ์ชาตินิยมในพม่า ทั้ง 4
ฉบับนี้ถูกต่อต้านจากองค์กรสิทธิมนุษยชนมากเพราะถือว่า เป็นการ
ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะสตรี
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บทที่ 15 พุทธศาสนาในกัมพูชา

พุ ท ธศาสนาเข้ า มาเผยแผ่ ใ นดิ น แดนที่ เรี ย กว่ า กั ม พู ช า ตั้ ง แต่ ส มั ย หลั ง
สังคายนาครั้งที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหากษัตริย์รับพุทธศาสนาเป็นหลักในการ
ปฏิบัติ สืบทอดกันมาเป็นยุคสมัย คือ (1) ยุคฟูนัน ซึ่งมีลักษณะของพุทธศาสนาสาวก
ยาน-มหายาน (2) ยุคเจนละ ซึ่งมีลักษณะเป็นพุทธศาสนามหายาน (3) ยุคพระนคร
ซึ่งพุทธศาสนาลุถึงความเจริญถึงขีดสุดสมัยพระเจ้าชยวรมันที่ 7 ซึ่งนับว่าเป็นยุคทอง
ของพุทธศาสนามหายาน-วัชรยาน และ (4) ยุคหลังพระนคร พุทธศาสนาเถรวาท
ลังกาวงศ์เข้ามาแทนที่และมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของรัฐและประชาชน แม้ช่วงที่
เขมรแดงมีอ�ำนาจปกครองประเทศ พุทธศาสนาถูกปราบปรามจนสิ้นสูญ หลังยุคของ
เขมรแดง พุทธศาสนาฟื้นฟูอีกครั้ง จนกระทั่งเป็นศาสนาประจ�ำชาติที่ได้รับการบรรจุ
ไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของกัมพูชาในประเทศแบบรัฐชาติใหม่
เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศกัมพูชาแล้ว มีการจัดการบริหาร
ด้านพุทธศาสนาเพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริงของแต่ละยุคกระทั่งในปัจจุบัน การ
จัดการด้านการปกครอง คณะสงฆ์กัมพูชามีองค์กรการปกครองสูงสุดโดยมีสมเด็จพระ
สังฆราชเป็นผู้น�ำทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย และมีการปกครองคณะสงฆ์
ระดับรัฐ ชาติ ถึงระดับวัด พระสงฆ์มีความตระหนักถึงประวัติศาสตร์และมีความเป็น
“พระสงฆ์ของชาวบ้าน” การจัดการด้านการศึกษา ปัจจุบันมีองค์กรจัดการศึกษาโดย
อิสระคือจัดการเรียนการสอนที่วัด และองค์กรที่รัฐบาลอุปถัมภ์มีสถาบันการศึกษาที่
มีความพร้อมที่จะรองได้รับการเปิดประชาคมอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยพุทธิกศึกษา
ด้วยเหตุที่พุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาระยะเวลานับพันปีแล้ว
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สังคม วัฒนธรรม และพุทธศาสนามีพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและ
กันอย่างเหนียวแน่น ประชาชนยึดมั่นในพระรัตนตรัยแสดงออกมาด้วยการให้ทาน
รักษาศีล เจริญภาวนา ตามเทศกาล เช่น วันธรรมสวนะ มีประเพณีสิบสองเดือนที่
เชื่อมโยงระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนากับวัฒนธรรมประเพณี สิ่งเหล่านี้ก่อเกิด
กระบวนการ “วิถีพุทธแบบกัมพูชา” ก่อนหน้านี้ แม้ว่าประเทศกัมพูชาเคยตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส แต่อิทธิพลของฝรั่งเศสไม่สามารถเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมเชิง
พุทธ ต่อมาแม้ถูกเขมรแดงปราบปรามชนิดที่เรียกว่า หมดสิ้น แต่พุทธศาสนายังได้
รับการฟื้นฟูอีกครั้ง ท�ำให้ยังคงเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
ในอนาคต แนวโน้มและทิศทางของพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่จะก�ำหนดทิศทางว่าพุทธศาสนาจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด
และอย่างไร ในขณะเดียวกัน องค์กรทางพุทธศาสนาทั้งพระสงฆ์ และประชาชนอาจ
จะต้องเรียนรู้กระแสความก้าวหน้าทางวัตถุอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก�ำลังเข้ามา
พร้อมกับการเปิดประเทศ ทั้งนี้เพื่อท้าทายพลังแห่งจิตวิญญาณ และพลังแห่งศรัทธา
ในพระรัตนตรัยของแต่ละปัจเจกบุคคลด้วย
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในกัมพูชา
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องพุ ท ธศาสนาในกั ม พู ช า มี ค วามเป็ น มายาวนานพร้ อ ม
กับการสร้างชาติกัมพูชา ในอดีต อาณาจักรของกัมพูชายิ่งใหญ่และสืบทอดกันมา
ยาวนาน ตั้ ง แต่ ส มั ย พนมหรื อ ฟู นั น สมั ย เจนละบกและเจนละน�้ ำ สมั ย มหานคร/
นครหลวง และตามมาด้ ว ยยุ ค หลั ง พระนครเป็ น รั ฐ แบบจารี ต เป็ น ยุ ค อาณาจั ก รที่
อ่ อ นแอเพราะอยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจทางการเมื อ งของอาณาจั ก รสยามสลั บ เปลี่ ย นกั บ
อาณาจักรของเวียดนามตามยุคสมัย พุทธศาสนายุคเริ่มต้นสลับเปลี่ยนกันเพื่อขึ้นมา
เป็นศาสนาของรัฐตามผู้น�ำที่เปลี่ยนการนับถือประกอบด้วย
ยุ ค ฟู นั น /พนม (พ.ศ.600-1100): ยุ ค ฟู นั น /อาณาจั ก รพนม (Funan,
Founan) เป็นยุคก่อนเขมรเรืองอ�ำนาจ ยุคนี้ ด้านรัฐและประชาชน แม้ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือความเชื่อดั้งเดิมตามบรรพบุรุษ เช่น ดิน น�้ำ ลม ไฟ และผีสางนางไม้
ตามหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุของจีน เรียก ฟูนัน ประชาชนทั่วไปนับถือทั้งศาสนา
พราหมณ์ และพุทธศาสนา แต่ในระดับรัฐ/ราชส�ำนักและชนชั้นสูงนับถือศาสนาฮินดู
นิกายไศวะ มีความคล้ายคลึงกับอินเดียเพราะรับอิทธิพลหลายด้านทั้งการเมืองการ
ปกครอง ศิลปะ การช่าง และวิทยาการต่างๆ แต่ว่าในช่วงตอนปลายพระมหากษัตริย์
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

สลับมานับถือพุทธศาสนา ดังเอกสารฝ่ายจีนในราชวงศ์ฉี้ใต้ว่า กษัตริย์ฟูนันพระนาม
ว่า เกาณฑินยะชัยวรมัน/โกณฑัญญะทรงนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ภายหลัง
พระองค์ทรงนับถือพุทธศาสนา
เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนายุ ค นี้ มี พ ระภิ ก ษุ ช าวอิ น เดี ย รู ป หนึ่ ง
ชื่อ พระนาคา/พระนาคเสนเดินทางไปจีนแต่แวะพักที่ฟูนันก่อนและทูลรายงานทาง
กษั ต ริ ย ์ จี น ว่ า อาณาจั ก รฟู นั น นั บ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู นิ ก ายไศวะ แต่ พุ ท ธศาสนาเจริ ญ
รุ่งเรือง มีภิกษุสามเณรมากและสมัยนี้พระภิกษุชาวฟูนันชื่อ สังฆปาละ (พ.ศ.10021065) เชี่ ย วชาญในพระอภิ ธ รรมเดิ น ทางไปจี น และศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากพระภิ ก ษุ
อินเดีย ชื่อ คุณภัทร มีความแตกฉานในพุทธศาสนา เป็นที่เคารพศรัทธาของพระเจ้า
จักรพรรดิบู่ตี่ (ครองราชย์ พ.ศ.1046-1092) พระองค์ทรงอาราธนาท่านแปลคัมภีร์
พุทธศาสนาเป็นภาษาจีนปี พ.ศ.1057 เช่น คัมภีร์ "วิมุตติมรรค" ซึ่งแต่งโดยพระ
อุปติสสะเถระในเกาะลังกาเป็นคัมภีร์คู่กับคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจาร
ย์ และรับนิมนต์จากพระเจ้าบู่ตี่ให้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะในราชส�ำนัก ท่านนับ
เป็นชาวฟูนันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติรูปหนึ่งเป็นที่รู้จักในบรรดานานาประเทศใน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 11 พระเจ้าอนุรุทธวรมันขึ้นครองราชย์ทรงมีพระราชศรัทธาใน
พุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และประกาศถวายพระองค์เป็นอุบาสกทรงมีพระเกศธาตุ
เส้นหนึ่งไว้เป็นที่สักการะบูชา พระเจ้าอนุรุทธวรมันเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏ
นามยุคฟูนัน ในระยะเวลานี้อาณาจักรเจนละซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฟูนันมีอ�ำนาจมาก
ขึ้น ตั้งตัวเป็นอิสระและต่อมาปี พ.ศ.1170 ยกกองทัพมาโจมตีรวมฟูนันเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรเจนละ
เอกสารจดหมายเหตุของจีนที่กล่าวถึงอาณาจักรนี้: ปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 8 ระหว่าง พ.ศ.760–795 นั้น จดหมายเหตุของจีนราชวงศ์ฮั่นบันทึกไว้ว่า ราชทูต
จีนชื่อ คังไถ (K’ang T’ai) และจูยิง (Chu Ying) เดินทางมายังดินแดนของอาณาจักร
ฟูนันเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมจีน และจดบันทึกไว้ความว่า “เมืองฟูนันมีความรุ่งเรืองมาก
มีแม่น�้ำใหญ่ไหลมาทางตะวันตกผ่ากลางเมือง ชาวอินเดียชื่อโกณฑิยะเดินทางโดยเรือ
มายึดครองดินแดนบริเวณปากแม่น�้ำโขง และประมุขของชาวพื้นเมืองคือพระนางลิวเย่
(Liu-ye) เป็นชายา ต่อมาอีกหลายปี ขุนพลฟันซีมัน (Fan Shihman) ขึ้นเป็นเจ้าครอง
นครฟูนัน ทรงขยายอาณาจักรฟูนันออกไปอย่างกว้างขวาง โดยสามารถยึดครองอาณา
จักรฉูตูคุณ จิวจิ และเตียนซุน”
จดหมายเหตุสมัยราชฑูตจีนคังไถยังกล่าวเกี่ยวกับอาณาจักรฟูนันไว้อีกว่า “มี
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ก�ำแพงล้อมรอบเมือง มีพระราชวังและบ้านประชาชน ประชาชนมีหน้าตาน่าเกลียด ผิว
ด�ำ ผมหยิก ไม่สวมเสื้อผ้าและเดินเท้าเปล่า อัธยาศัยใจคอง่ายๆ ไม่ลักขโมย ปลูกหว่าน
พืชเพียงปีหนึ่งแต่เก็บเกี่ยวไปสามปี ชอบแกะสลักเครื่องประดับ ภาชนะกินอาหารมัก
ท�ำด้วยเงินเก็บภาษีเป็นทองค�ำ เงินไข่มุก และเครื่องหอมมีหนังสือหอจดหมายเหตุโดย
ใช้อักษรที่คล้ายอักษรของชนชาติฮู (Hu)” ถัดมาเป็นจดหมายเหตุสมัยสามก๊กกล่าวถึง
อาณาจักรฟูนันไว้ว่า “ปี พ.ศ.786 อาณาจักรฟูนัน ส่งคณะทูตมาประเทศจีน พร้อมกับ
ส่งนักดนตรีและพืชผลในประเทศเป็นเครื่องราชบรรณาการ” และตามด้วยจดหมายเหตุ
บันทึกปี พ.ศ.1046 มีความว่า “ฟูนันส่งราชทูตไปประเทศจีน” และจักรพรรดิของจีนมี
พระราชโองการว่า “พระราชาแห่งรัฐฟูนัน ทรงพระนามว่า โกณฑิยะชัยวรมัน ประทับ
อยู่สุดเขตโพ้นทะเล ราชวงศ์ของพระองค์ทรงปกครองบรรดาประเทศโพ้นทะเลทางใต้
และทรงแสดงความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายหลายครั้ง
บัดนี้สมควรจะตอบแทนให้ทัดเทียมกันและให้ต�ำแหน่งอันมีเกียรติยศ คือต�ำแหน่งขุนพล
แห่งภาคสันติใต้ กษัตริย์แห่งฟูนัน” จนกระทั่งจดหมายเหตุสมัยสมัยราชวงศ์ฉี สมัยต้น
พุทธศตวรรษที่ 11 กล่าวไว้ว่า “ประชาชนฟูนันโหดร้ายและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม เข้า
โจมตีเมืองที่ไม่ยอมอ่อนน้อมและกดขี่ประชาชนลงเป็นทาส มีสินค้าคือ ทอง เงิน ผ้า
ไหม คนส�ำคัญใช้ผ้ายกนุ่งเป็นโสร่ง หล่อแหวนและก�ำไลด้วยทองค�ำ ใช้ภาชนะท�ำด้วย
เงิน คนจนนุ่งผ้าฝ้ายผืนเดียว ริมทะเลมีกอไผ่ใหญ่ ใช้ใบไผ่สานเป็นหลังคาบ้านเรือน
ซึ่งยกพื้นสูงเหนือน�้ำใช้เรือที่มีหัวและท้ายคล้ายปลา พระราชาเสด็จบนหลังช้าง มีการ
ชนไก่ วิธีพิพากษาคดีใช้วิธีโยนไข่ หรือแหวนทองค�ำ ลงในน�้ำเดือดแล้วให้คู่ความหยิบ
ออกมา หรือเผาโซ่ให้ร้อนแล้วให้คู่ความเดินถือไป 7 ก้าว ผู้ผิดจะมือพอง และผู้ถูกจะ
ไม่บาดเจ็บ”
แต่จดหมายเหตุท่ีกล่าวถึงพุทธศาสนาสมัยนั้นเกิดขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่
13 ยุครอยต่อระหว่างปลายอาณาจักรฟูกับอาณาจักรเจนละ อี้จิง หลวงจีนคนส�ำคัญ
ที่เดินทางมายังดินแดนตรงนี้ออกเดินทางโดยเรือจากจีนไปสืบพระศาสนาที่อินเดียแล่น
เรือผ่านบริเวณที่เคยเป็นอาณาจักรฟูนันมาก่อนและบันทึกไว้ว่า “พราหมณ์ชาวอินเดีย
เคยอพยพมาตั้งถิ่นฐานและแต่งงานกับเจ้าหญิงชนพื้นเมืองเดิม สถาปนาอาณาจักร
ฟูนันขึ้น โดยรับอารยธรรมอินเดียอย่างแน่นแฟ้น เช่น การปกครองแบบเทวราชา…ใน
อาณาจักรฟูนันสมัยก่อน พระธรรมทางศาสนาพุทธแพร่หลายและขยายออกไป แต่ใน
ปัจจุบัน พระราชาที่โหดร้ายท�ำลายพระธรรมเสียสิ้นและไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่เลย”
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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หลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอาณาจักรนี้: การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมือง
ออกแก้ว (OC-EO) ตรงบริเวณปลายแหลมญวน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่เกิดขึ้นสมัย
ฟูนันพบโบราณวัตถุสมัยฟูนัน เช่น ถ้วยชาม เงินตรา พระพุทธรูป และเทวรูป ส่วนใหญ่
เป็นศิลปะอมราวดีจากอินเดีย ส�ำหรับดินแดนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นมีการส�ำรวจพบ
เงินเหรียญรูปพระอาทิตย์และศิลปวัตถุสมัยฟูนันหลายอย่าง พบที่แหล่งโบราณสถาน
คอกช้างดิน อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เมืองจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ท�ำให้เชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมินั้นเคยรับอิทธิพลหรืออยู่
ในอาณาจักรฟูนันมาก่อน
ยุคเจนละ (พ.ศ.1100-1344): อาณาจักรเจนละตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
ฟูนัน ถือว่าเป็นยุคของเขมรหรือกัมพูชาที่แท้จริงเริ่มต้นสมัยเจนละนี้ พระเจ้าวรมัน
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของสมัยเจนละราวปี พ.ศ.1093 กษัตริย์ยุค
ต้นยังคงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 13 มีกษัตริย์
ที่นับถือพุทธศาสนา คือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 (ครองราชย์ปี พ.ศ.1193-1256)
มีหลักฐานแสดงว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ มีศิลาจารึกที่วัดไพรเวียร ใกล้เมือง
วยาธปุระปี พ.ศ.1207 กล่าวถึงกษัตริย์สองพี่น้องที่บวชในพุทธศาสนา พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างวัดถวาย หลักฐานจากข้อบันทึกของหลวงจีนอี้จิงที่เดิน
ทางไปอินเดียและผ่านทะเลใต้ว่า สมัยนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีวัดทั่วไปทุก
แห่ง มีศาสนาพราหมณ์และพุทธอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชใน
พุทธศาสนา แม้พวกเจ้านายก็นิยมบวชเช่นเดียวกัน
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 14 พุ ท ธศาสนาแบบมหายานเข้ า มาเผยแผ่ ใ นเอเซี ย
อาคเนย์และเขมรรับเอาพุทธศาสนามหายานเช่นกันแต่ก็ไม่มีอิทธิพลมากนักเหมือน
หีนยาน ดังบันทึกของหลวงจีนอี้จิงกล่าวว่า ภาคพื้นนี้มีนิกายพุทธศาสนามาก มีทั้ง
นิกายมูลสรรวาสติวาทินเป็นนิกายในเถรวาทในภาษาสันสกฤต หลังรัชกาลพระเจ้า
ชั ย วรมั น ไม่ น านอาณาจั ก รเจนละก็ แ ตกเป็ น 2 ส่ ว น กลายเป็ น เจนละบก/เจนละ
เหนือกับเจนละน�้ำ/เจนละใต้ ในตอนปลาย เจนละน�้ำตกอยู่ในอิทธิพลของชวา หลัง
จากแยกกันประมาณ 1 ศตวรรษ ยุคเจนละก็ส้ินลงด้วยสาเหตุขัดแย้งกับอาณาจักร
ชวาในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 14 กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งชวายกทัพเรือมาตี
เจนละ จับพระเจ้ามหิปติวรมันแห่งเจนละตัดพระเศียร ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่ง
ขึ้นครองราชย์สืบมาย้ายเมืองหลวงไปตั้งอาณาจักรใหม่ที่อื่น ยุคเจนละจึงสิ้นสุดลง
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ยุคมหานคร (พ.ศ.1345-1975): ยุคนี้เป็นยุครุ่งเรืองขีดสุดของอาณาจักร
มหานคร ซึ่งมีเมืองหลวงคือนครวัด นครธม ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาป
และอยู่ทางเหนือของเมืองเสียมราฐ เป็นยุคที่อารยธรรมของขอม
เจริญรุ่งเรืองมาก มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ถึงขีดสุด
สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เริ่มแต่ปี พ.ศ.1724 พระองค์ทรง
มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์
อาณาจั ก รมหานคร (พุ ท ธศตวรรษที่ 11-19) เป็ น
อาณาจั ก รของขอมหรื อ อาณาจั ก รเขมรโบราณเป็ น ยุ ค แห่ ง
ความยิ่งใหญ่ของขอมอุบัติขึ้นภายหลังอาณาจักรเจนละสิ้นไปมี
ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนคร (ปัจจุบันเสียมเรียบ) ขยายอ�ำนาจ
รูปสลักของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มายั ง บริ เ วณปากแม่ น�้ ำ โขงกั ม พู ช าภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
กับแนวคิดความเป็นพุทธราชา และภาคกลางของไทย และสื บ อ� ำ นาจต่ อ จากอาณาจั ก รเจนละ
ที่พระองค์เป็นทั้งพระพุทธเจ้า อาณาจั ก รนี้ นั บ ว่ า มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งมาก กษั ต ริ ย ์ ผู ้ ป กครอง
และพระเจ้าแผ่นดินที่ท�ำหน้าที่ คนส�ำคัญในอาณาจักรนี้ คือพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และพระเจ้า
ในการปกปั ก รั ก ษาพสกนิ ก ร
ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีคุณูปการต่อดินแดนแห่งนี้อย่างมาก ได้รับการ
ของพระองค์
ยอมรับว่าเป็นผู้ท่ีสร้างอาณาจักรนี้ให้มีความยิ่งใหญ่
ลักษณะเด่นของอาณาจักรนี้ คือมีอารยธรรมจากอินเดีย มีการปกครองแบบ
เทวราชาและมีการใช้ระบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา นับถือศาสนาพราหมณ์ฮิ น ดู แ ละพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน มี ศิ ล ปะกรรมการสร้ า งเทวรู ป พุ ท ธรู ป และ
สถาปัตยกรรม ปราสาทหินที่ส�ำคัญคือนครวัด นครธม พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
ด�ำเนินนโยบายแนวคิดในเรื่อง “พุทธราชา” กับแนวคิดที่ว่า “พระพุทธเจ้ามีชีวิต”
หรือ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" ขึ้นมา ซึ่งหมายถึงตัวพระองค์เองที่มีสถานะเป็น
ทั้งกษัตริย์และพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาเพื่อปัดเป่าทุกข์ภัยให้แก่ราษฎร ดังปรากฏเป็น
ภาพสลักที่ตีความว่าเป็นภาพหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในภาคของพระพุทธเจ้า/
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
หลั ง จากสถาปนาศู น ย์ ก ลางอาณาจั ก รแล้ ว พระเจ้ า ชั ย วรมั น ที่ 7 จึ ง ทรง
แก้ แ ค้ น ศั ต รู เ ก่ า คื อ อาณาจั ก รจามปาปี พ.ศ.1733 กองทั พ ของพระองค์ ส ามารถ
ยึ ด เมื อ งวิ ชั ย ยะ เมื อ งหลวงของจามปา นอกเหนื อ จากการสงครามแล้ ว พระองค์
สร้างพุทธสถานไว้มากมาย เช่น ปราสาทบันทายคดี ปราสาทตาพรม ที่สร้างถวาย
พระมารดา ปราสาทพระขรรค์สร้างถวายพระบิดา ปราสาทตาโสม ปราสาทนาคพัน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ปราสาทบันทายฉมาร์ ในเขตประเทศไทยปัจจุบัน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นผู้บูรณะ
ปราสาทหินพิมายซึ่งสันนิษฐานเป็นเมืองเกิดของพระมารดา และปราสาทเขาพนม
รุ้งให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนามหายาน และยังมีอาณาจักรละโว้ เมืองศรีเทพ
เป็นเมืองประเทศราชอีกด้วย
นอกจากนี้ พระองค์ยังโปรดให้สร้าง “บ้านมีไฟ” หรือที่พักคนเดินทาง ซึ่ง
ก่อด้วยศิลา และจุดไฟไว้ตลอด ศาสตราจารย์หลุยส์ ฟิโนต์ ผู้อ�ำนวยการคนแรก
ของส�ำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ เรียกอาคารแบบนี้ว่า “ธรรมศาลา” จารึกที่
ปราสาทพระขรรค์ กล่าวถึงที่พักคนเดินทางว่ามีจ�ำนวน 121 แห่ง อยู่ตามทางเดิน
ทั่วราชอาณาจักร และตามทางเดินไปเมืองต่างๆ ในจ�ำนวนนั้น มี 17 แห่งอยู่ระหว่าง

ภาพแกะสลักที่ปราสาทบายนที่ถูกตีความว่าเป็นภาพหน้าของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีเพ่งมองไปทุกสารทิศเพื่อปกปกรักษาประชาชนของพระองค์

การเดินจากเมืองพระนครไปยังเมืองพิมาย ซึ่งศาสตรจารย์ ม.จังหวัดสุภัทรดิศ ดิศกุล
พบว่าที่พักคนเดินทางเท่าที่ค้นพบแล้วมี 7 แห่ง แต่ละแห่งห่างกันประมาณ 12–15
กิโลเมตร .. จารึกปราสาทพระขรรค์ระบุอีกว่า มีการสร้างโรงพยาบาล หรือที่จารึก
เรียกว่า “อโรคยาศาลา” จ�ำนวน 102 แห่ง กระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีส่วน
หนึ่งอยู่ในเขตประเทศไทย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์ประมาณปี พ.ศ.1758/
พ.ศ.1762 เชื่อกันว่า มีพระชนม์ชีพยืนยาวถึง 94 ปี ด้วยฉลองพระนามหลังสวรรคต
“มหาบรมสุคตะ” หมายความว่า พระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
การเมืองการปกครองในอาณาจักรมหานครนี้น�ำเอาลัทธิเทวราชเข้ามาเป็น
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หลักในการเมืองการปกครอง ผู้ที่วางรากฐานคือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 มีลักษณะคือ
ถือว่ากษัตริย์เป็นเทวดา/เป็นภาคหนึ่งของพระศิวะ กษัตริย์รับมอบอ�ำนาจจากพระ
ศิวะให้มาปกครองประชาชนอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะจะมาสิงสถิตในองค์พระ
มหากษัตริย์โดยการท�ำพิธีทางพระศาสนา ซึ่งพราหมณ์เท่านั้นจะเป็นผู้ท�ำพิธีให้ พิธี
นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีราชาภิเษกท�ำให้พราหมณ์เป็นชนชั้นที่มีอิทธิพลต่อราช
ส�ำนัก กษัตริย์ในระบบเทวราชานิยมสร้างศิวลึงค์บนยอดเขาเป็นสัญลักษณ์ของพระ
ศิ ว ะขึ้ น ไปเคารพบู ช า และเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ที่ ส ร้ า งศิ ว ลึ ง ค์
ภายหลังพิธีราชาภิเษก กษัตริย์จะประกาศพระองค์ว่าเป็นเจ้าแห่งจักรวาล ซึ่งแปล
ว่า ผู้มีอ�ำนาจสูงสุดซึ่งจากลักษณะเทวราชนั้น กษัตริย์จะเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในราช
อาณาจักรเป็นผู้รักษาความสงบสุขในอาณาจักรเป็นน�ำทางศาสนา พระองค์จึงต้องมี
ทั้งขุนนางและปุโรหิตช่วยราชการแผ่นดิน ท�ำให้มีกลุ่มที่มีอ�ำนาจในการปกครองรอง
จากกษัตริย์ 2 กลุ่ม คือ 1) พราหมณ์ เป็นผู้น�ำพิธีราชาภิเษก มีความรู้ในวิชาการ
ต่ า งๆ กฎหมาย ภาษา ศาสนา เป็นต�ำแหน่ ง โดยสื บสกุ ล 2) ขุ นนางช่ วยพระเจ้ า
แผ่นดินในการบริหาร การเกณฑ์ทหาร เก็บภาษาและท�ำหน้าที่เลือกรัชทายาท ทั้งนี้
ระบบเทวราชานี้ท�ำให้มหานครเจริญรุ่งเรือง เพราะการท�ำพิธีราชาภิเษกประกาศให้
ผู้คนยอมรับอ�ำนาจกษัตริย์เป็นสมบูรณาญาสิทธิราช ราษฎรเคารพย�ำเกรง ส่วนการ
ได้รับการปกครองในระบบศักดินาเป็นการรวมการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง ทั้งการ
รั บ กฎหมายพระมนู ธ รรมศาสตร์ มุ ่ ง ให้ ร าษฎรรั บ ใช้ ตั ว ผู ้ น� ำ รั ฐ มี ก ารลงโทษรุ น แรง
ต่อผู้ขัดขืน พระราชอ�ำนาจของผู้น�ำรัฐไม่มีขีดจ�ำกัดบังคับให้ราษฎรปฏิวัติตามทุก
อย่าง เช่น ทางด้านการเกณฑ์แรงงานเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมหรือท�ำสงครามขยาย
อาณาเขต การวางรากฐานทางเกษตรกรรมน�ำไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นปึกแผ่นโดยการ
ขุดคลอง มีอ่างเก็บน�ำขนาดใหญ่ ประชาชนมีน�้ำใช้เพียงพอแก่การเกษตรกรรมและ
ใช้สอยอื่น รวมทั้งการสร้างความยิ่งใหญ่ด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โต เลียนแบบที่พระ
ทับของพระเป็นเจ้า คือ เขาพระสุเมระ ท�ำให้เกิดการเกณฑ์แรงงานคนมาใช้ในการ
ก่อสร้าง เป็นการควบคุมประชาชน เพื่อให้คนทั้งหลายตระหนักถึงพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์
สังคมแบ่งเป็น 3 ชนชั้น กษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง และพราหมณ์ สามัญ
ชน สตริได้รับการยกย่องในสังคมโดยเฉพาะในราชส�ำนัก การสืบสันติวงศ์จากสาย
มารดาเป็นประเพณีของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สตรีได้รับการสนับสนุนให้ศึกษา
วิชาการแขนงต่างๆ จนมีความรู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ โหราศาสตร์ จนได้รับการ
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แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ มีการสร้างป้อมเมืองของสตรี ผ่านการสร้างปราสาท
บันทายศีที่มีความงดงาม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แนวคิดพุทธราชา ผ่านแนวคิด
พระโพธิสัตว์ถือพระองค์เป็นภาคหนึ่งเพื่อส่งเสริมอ�ำนาจให้มากขึ้น และเปิดโอกาส
ให้พุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามาเผยแผ่และน�ำไปสู่การนับถือของประชาชนอย่าง
กว้ า งขวางภายหลั ง หลั ก กฎหมายรั บ เอาคั ม ภี ร ์ พ ระมนู ธ รรมศาสตร์ ข องพราหมณ์
มาเป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข้ า ราชการเป็ น ตุ ล าการ ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
คือกษัตริย์ ไม่ยึดกฎหมายจากอินเดียเป็นหลักแต่พิจารณายึดตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดิมของเขมรเป็นหลัก
ทางด้านศาสนา ปรากฏว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับ
ศาสนาพราหมณ์ ส่ ว นพุ ท ธศาสนาฝ่ า ยเถรวาทคงเป็ น ที่ นั บ ถื อ อยู ่ ใ นหมู ่ ป ระชาชน
ทั่วไป ส่วนทางชั้นสูง หรือในราชส�ำนักนับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน และถือลัทธิ
พราหมณ์ ยุคนี้มีธรรมเนียมถือศาสนาคนละอย่างระหว่างพระราชากับปุโรหิต ถ้าพระ
ราชาเป็นพุทธ ปุโรหิตเป็นพราหมณ์หรือถ้าพระราชาถือพราหมณ์ ปุโรหิตถือพุทธ ถือ
เป็นประเพณีที่ยึดถือต่อกันมาหลายร้อยปี สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ทรง
ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองที่สุด ทรงย้ายราชธานีไปที่ใดก็จะสร้างวัดวา
อาราม ทรงเอาใจใส่ในกิจการพุทธศาสนามาก ทรงสร้างปราสาทและพระพุทธรูป
จ�ำนวนมากมาย ทรงสถาปนาปราสาทตาพรมเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระมหาเถระ
เป็นศาตราจารย์ใหญ่อยู่ถึง 18 องค์ และอาจารย์รองลงมาถึง 2,740 องค์ เป็นผู้สอน
ทั้งทรงให้ราชกุมารไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกา แล้วทรงผนวชที่วัดมหาวิหารในปลาย
ยุคมหานคร ศาสนาพราหมณ์ และมหายานเสื่อมถอยลง ภายหลังคงเหลือแต่เถรวาท
ที่เจริญรุ่งเรือง และได้รับการนับถือจากคนทุกระดับ ตั้งแต่กษัตริย์จนถึงสามัญชน
ยุครัฐจารีต/หลังพระนคร (พ.ศ.1975-ศตวรรษที่ 24 อาณานิคม): ยุคนี้
นับเป็นยุคเสื่อมของอาณาจักรขอม เมื่อความเจริญถึงขีดสูงสุดและค่อยๆ เสื่อมลง
น�ำไปสู่การสูญสลายของอาณาจักรเดิม เริ่มต้นขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 (พ.ศ.
1786-1838) ความไม่มั่นคงภายในอาณาจักรเริ่มเกิดขึ้น ประเทศราชทั้งหลายเกิด
การแข็งข้อ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวแห่งสุโขทัย
แข็ ง เมื อ งไม่ ขึ้ น กั บ พระนคร และต่ อ มาจึ ง ก่ อ ตั้ ง อาณาจั ก รสุ โขทั ย ขึ้ น หลั ง จากสิ้ น
รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 อาณาจักรขอมเสื่อมอ�ำนาจลงอย่างมาก ราชวงศ์
ต่างๆ เริ่มเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกัน ในช่วงนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ เกิดขึ้น หัวเมือง
ต่างๆ เริ่มกบฏแข็งข้อและแยกตัวออกไปเป็นทิวแถว รวมไปถึงการขึ้นเป็นใหญ่ของ
ASEAN Studies Centre
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

"อาณาจักรสุโขทัย" กษัตริย์กัมพูชาละทิ้งราชธานีมหานครเดิมไปสร้างราชธานีใหม่ที่
สรีสันธอร์ ต่อมาปี พ.ศ.1975 จึงย้ายไปสร้างราชธานีใหม่ที่พนมเปญ ตั้งแต่การสร้าง
ราชธานีใหม่ เป็นต้นมาเป็นเวลา 400 ปี ประเทศกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤตทาง
สังคมอย่างรุนแรง ประชาชนทุกข์ยากมาก บ้านเมืองยับเยิน พระศาสนาเสื่อมโทรม
มาก เนื่องจากเกิดเรื่องภายใน มีการแย่งชิงราชสมบัติกัน ผู้คนล้มตายกันมาก และ
การจากการแทรกแซงจากภายนอก ยุคหลังพระนคร/ยุครัฐจารีตของเขมรนี้ ช่วงนี้
มีการเปลี่ยนศาสนากระแสหลักจากศาสนาพุทธมหายานมาเป็นนับถือพระศิวะเช่น
แต่ก่อน และท�ำลายภาพจ�ำหลักหินที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าท�ำลายภาพสลักหินที่เกี่ยว
กับพุทธประวัติออกไปจากปราสาทหลายๆ แห่ง เช่น ปราสาทตาพรหม ต่อมา พุทธ
ศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์เสื่อมถอยลงไปคงเหลือแต่พุทธศาสนาเถรวาท
ที่คาดว่ารับเอามาจากสยาม กษัตริย์ยุคนี้นับถือพุทธศาสนา นครวัดนครธม ถูกปล่อย
รกร้างอยู่ในป่าจนมีชาวฝรั่งเศสไปพบเข้า
การโจมตี พ ระนครจากสยามหลั ง พระนครอ่ อ นแอลง ครั้ ง แรกที่ ถู ก โจมตี
หลังจากยุครุ่งเรืองของเขมรโบราณจนกระทั่งล่มสลายของอาณาจักรขอมอันมาจาก
ภายนอก คือการบุกโจมตีจากพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาปี พ.ศ.1896 อาณาจักร
เขมรถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาน�ำโดยขุนหลวงพระงั่วซึ่งเป็นพี่เมีย
ของพระเจ้าอู่ทองยกทัพโจมตียึดเป็นเมืองขึ้น กองทัพสยามจาก
กรุงศรีอยุธยาไปรวมก�ำลังที่นครโคราปุระ/โคราช (นครราชสีมา)
แยกกองทั พ ลงไปโจมตี กั ม พู ช าเป็ น 3 ทางมี ท หารไทย มอญ
ลาวรวมกันประมาณ 50,000 คน และสามารถท�ำให้อาณาจักร
ขอมแตก อาณาจั ก รขอมจึ ง กลายเป็ น ขึ้ น ของอยุ ธ ยาเป็ น ผลให้
อาณาจักรขอมล่มสลายอย่างสิ้นเชิงจนยากที่จะฟื้นฟูอาณาจักร
ให้กลับมายิ่งใหญ่ตามเดิม เขมรกลายเป็นประเทศราชของสยาม
ครั้ ง ต่ อ มาที่ ถู ก โจมตี ยึ ด เป็ น เมื อ งขึ้ น มาปี พ.ศ.1936 กั ม พู ช า
พระเฮม เจียว พระอาจารย์
ชาติ นิ ย มกั ม พู ช าที่ นำ�ต่ อ พยายามแข็ ง เมื อ งจนสมเด็ จ พระราเมศวรกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง กรุ ง
ต้ า นการปกครองฝรั่ ง เศส ศรี อ ยุ ธ ยาส่ ง กองทั พ ไปยึ ด เมื อ งพระนครหลวงของเขมรอี ก ครั้ ง
และถู ก จั บ ขั ง คุ ก ทางการ ประมาณว่า กองทัพสยามยกทัพไป 2 ทางมีทหารรวมกันระหว่าง
เมืองจนมรณภาพปี พ.ศ.
40,000–50,000 คน ในขณะที่กองทัพขอม มีทหารระดมมาจาก
2486/1943
ทั่วอาณาจักรประมาณ 100,000 คน ไม่สามารถต่อต้านกลยุทธ
และยุทธวิธีของกองทัพสยาม ต้องยอมแพ้ครั้งที่ 2
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กัมพูชาถูกสยามโจมตีครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.1974 อาณาจักรเขมรเกิดแข็งเมืองไม่
ยอมส่งเครื่องบรรณาการมายังกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าสามพระยา (สมเด็จพระบรม
ราชาธิ ร าชที่ 2) โอรสของสมเด็ จ พระนครอิ น ทร์ / พระเจ้ า นคริ น ทราธิ ร าช ยกทั พ
หลวงจากกรุงศรีอยุธยา ประมาณกันว่า กองทัพสยามมี
ก�ำลังพลประมาณ 60,000 คนไปตีเมืองพระนครหลวง
ของเขมร จนเป็นเหตุให้เมืองพระนครหลวงของเขมรถูก
ท� ำ ลายจนต้ อ งย้ า ยเมื อ งหลวงจากเมื อ งพระนครไปตั้ ง
ที่เมืองจตุรพักตร์ที่ตั้งของกรุงพนมเปญปัจจุบันและต่อ
มาย้ายไปเมืองละแวกที่ริมทะเลสาบเขมร การที่กองทัพ วั ด อุ ณ าโลม/วั ด โอณณาโลมเป็ น วั ด
สยามตี เ มื อ งพระนครแตกท� ำ ให้ เขมรสิ้ น อาณาจั ก ร สำ�คั ญ ประจำ�กรุ ง พนมเปญประเทศ
เขมรอยู่ในการปกครองของสยามเรื่อยมาตั้งแต่ อยุธยา กั ม พู ช าสร้ า งขึ้ น สมั ย พระบรมราชา
กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ สลับกับเวียดนามบาง (เจ้าพระยาญาติ) มีพระสงฆ์จำ�พรรษา
สืบเนื่องมาจนถึงสมัยพระองค์ด้วง พระ
ยุคสมัย
สังฆราช (เที่ยง) ได้บูรณะวัดนี้ขึ้นใหม่
ปี พ.ศ.2384 สมั ย พระเจ้ า หริ รั ก ษ์ ร ามาธิ บ ดี วัดนี้เป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่าย
กายในประเทศกัมพูชา วัดแห่งนี้
ทรงเสวยราชย์ ใ นกรุ ง อุ ด รเมี ย รชั ย พุ ท ธศาสนาเจริ ญ มหานิ
สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1983/ 1440
รุ ่ ง เรื อ ง พระสงฆ์ ช าวกั ม พู ช าเดิ น ทางมาศึ ก ษายั ง และเป็ น หนึ่ ง ในสถานที่ สำ�คั ญ โบราณ
กรุงเทพมหานคร แล้วกลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในเขมร ห้าแห่งของกรุงพนมเปญ ศูนย์กลางของ
โดยมีพระมหาวิมลธรรม (ทอง) จัดการศึกษาของสงฆ์ ศาสนาพุ ท ธสายมหานิ ก ายของกั ม พู ช า
โดยเป็ น ที่ จำ�วั ด ของพระสงฆ์ ที่ มี ค วาม
ไทยตั้ง "ศาลาบาลีชั้นสูง" ในกรุงพนมเปญ ได้แก่พุทธิก สำ�คัญที่สุดในประเทศ ประวัติศาสตร์
วิทยาลัยในปัจจุบัน หลังอาณาจักรพระนครเป็นต้นมา ที่ น่ า สนใจและเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ศาสนา
นครวัด นครธม ถูกปล่อยรกร้างอยู่ในป่า กษัตริย์ย้าย ประจำ�ชาติของกัมพูชา
เมืองหลวงย้ายมาที่อุดงค์ปี พ.ศ.2407 ชั่วคราว รัชกาล
สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารย้ายราชธานีของกัมพูชาจากกรุงอุดรเมียนชัยมา
ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ไทยและเวียดนามแข่งขันกันเข้ามามี
อิทธิพลเหนือราชส�ำนักกัมพูชาจนกระทั่งเมื่อเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
ยุ ค อาณานิ ค ม: หลั ง จากยุ ค รั ฐ จารี ต ของกั ม พู ช ามาเป็ น เวลากว่ า 400 ปี
กัมพูชาก็ตกเป็นรัฐในอารักขาและเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเกือบ 100 ปี พุทธศาสนายุค
นี้ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร เมื่อการเมืองระหว่างประเทศเกิดสงครามอานัม-สยาม
ยุทธ์สมัยรัชกาลที่ 3 ท�ำให้กัมพูชากลายเป็นรัฐอารักขาระหว่างสยามและญวณก่อนที่
จะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา กระทั่งใกล้ขึ้นศตวรรษที่ 24 ฝรั่งเศส
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เริ่มเข้ามามีบทบาทในอินโดจีนและปี พ.ศ.2410 กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
จนถึงปี พ.ศ.2497 จึงได้อิสรภาพคืนมา และเรียกชื่อประเทศว่า พระราชอาณาจักร
กัมพูชา มีเมืองหลวงชื่อ พนมเปญ กษัตริย์พระนามว่า พระเจ้านโรดมสีหนุ ครอง
ราชย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483
ปี พ.ศ.2410 ฝรั่งเศสบีบบังคับให้ไทยท�ำสัญญายินยอม
รับรองอ�ำนาจของฝรั่งเศสในการคุ้มครองอารักขากัมพูชา และ
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในที่สุด สมัยรัฐจารีตยุคอาณานิคม
พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีทรงเสวยราชย์ในกรุงอุดรเมียนชัย พุทธ
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองอีก มีพระสงฆ์ชาวกัมพูชาเดินทางมาศึกษา
ยั ง กรุ ง เทพมหานครกลั บ ไปฟื ้ น ฟู พุ ท ธศาสนาในเขมร พระมหา
วิมลธรรม (ทอง) จัดการศึ ก ษาของสงฆ์ ไ ทยตั้ ง “ศาลาบาลี ชั้ น
สมเด็ จ พระสั ง ฆราชจวน สู ง ” ในกรุ ง พนมเปญ ได้ แ ก่ พุ ท ธิ ก วิ ท ยาลั ย ต่ อ มาพั ฒ นาเป็ น
นาถ (Chuon Nath) อดีต วิทยาลัยพระสีหนุราช (PREAH SIHANOUK RAJA BUDDHIST
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช นั ก UNIVERSITY) ซึ่ ง มี ส ่ ว นต่ อ การสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของ
ปราชญ์ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง คณะสงฆ์ กั ม พู ช า มี ก ารน� ำ พุ ท ธศาสนาแบบธรรมยุ ติ ก นิ ก าย
เจ้าอาวาสวัดอุณาโลม ใน
กรุงพนมเปญ (พ.ศ.2491- จากประเทศไทยเข้าไปเผยแผ่ในกัมพูชา โดยมีพระมหาปานต่อ
มาได้ รั บ การสถาปนาเป็ น สมเด็ จ พระสุ ค นธาธิ บ ดี สมเด็ จ พระ
2512) สังกัดมหานิกาย
สังฆราชบวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระวชิรญาณภิกขุเป็นพระ
อุปัชฌาย์เป็นผู้น�ำไปและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน แม้ในช่วงเขมรแดงและช่วง
สงครามกลางเมือง นิกายธรรมยุติกนิกายจะหายไป (ค.ศ.1975-1983) แต่ก็ได้รับ
การฟื้นฟูในภายหลัง
สมั ย อาณานิ ค ม ฝรั่ ง เศสจั ด ตั้ ง สถาบั น พุ ท ธศาสนบั ณ ฑิ ต (Buddhist
Institute) เพื่อเป็นค้นคว้าวิจัยทางพุทธศาสนา และรวบรวมนักปราชญ์ราชบัณฑิต
แต่ อี ก นั ย หนึ่ ง เป็ น การป้ อ งกั น อิ ท ธิ พ ลของไทยที่ ม าพร้ อ มกั บ สายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พุทธศาสนาไทยและกัมพูชา พุทธศาสนาบัณฑิตสนับสนุนให้พระสงฆ์มีความรู้ มีการ
จัดการศึกษาตามแบบฝรั่งเศส มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรกัมพูชา จ�ำนวน 111
เล่ม ซึ่งยุคนี้เกิดพระสงฆ์นักปราชย์จ�ำนวนมาก เช่น สมเด็จพระสังฆราชจวน นาถ
ที่นิพนธ์เกี่ยวกับอักษรศาสตร์และพุทธศาสนาจ�ำนวนมาก สมเด็จพระสังฆราชฮวต
ตาต ที่นิพนธ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาจ�ำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ การจัดการศึกษาส่ง
เสริมพระสงฆ์ระดับหัวหน้า และมีแนวคิดเรื่องชาตินิยมในการเรียกร้องเอกราชและ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

ศาลาสัญลักษณ์แห่งกัมพูชาปี พ.ศ.2488 หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ฝรั่งเศสกับ
กัมพูชาทำ�ความตกลงปี พ.ศ.2489 ให้กัมพูชาปกครองดินแดนตนเอง โดยรวมอยู่ใน
สหภาพฝรั่งเศส กัมพูชาจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2490

สิทธิ์ในการปกครองตนเองเพื่อปกป้องวํฒนธรรมเขมร ตัวอักษรเขมร เช่น พระเฮม
เจียว (Hem Cheaw) พระอาจารย์ที่สอนที่ “วิทยาลัยพระสีหนุราช” พร้อมคณะที่
มีแนวคิดในเรื่องชาตินิยม ท�ำการต่อต้านฝรั่งเศสในการ “ปฏิรูป” ภาษาเขมรให้เป็น
แบบภาษาโรมันตามแบบเวียดนาม ในการต่อต้านครั้งนั้น ท่านน�ำพระภิกษุประมาณ
1 พันรูป ท�ำการต่อต้านการปฏิรูปของฝรั่งเศส ในประวัติศาสตร์เรียกว่า “กบฏร่ม”
(Umbellar Rebellion) จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมต้องยุติการ
ปฏิรูปดังกล่าว ส่วนพระเฮม เจียว ถูกฝรั่งเศสจับกุม และน�ำไปคุมขังที่เกาะตรอฬาจ
เกาะนักโทษทางการเมืองจนกระทั่งมรณภาพ
ยุครัฐชาติ:ปี พ.ศ.2497 ฝรั่งเศสปราชัยในการรบกับเวียดมินห์ที่เมืองเดีย
นเบียนฟูเป็นเหตุให้ต้องเปิดการประชุม 14 ชาติที่เมืองเจนีวาเพื่อน�ำสันติภาพมาสู่
อินโดจีน มีข้อตกลง เจนีวา ในครั้งนั้นก�ำหนดให้ฝรั่งเศสมอบเอกราชแก่ เวียดนาม
สปป.ลาว และกัมพูชา กัมพูชาจึงเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ ยุคนี้ปี พ.ศ.2497 กัมพูชา
ได้รับเอกราชคืนมา และเรียกชื่อประเทศว่า "อาณาจักรกัมพูชา"ปี พ.ศ.2498 พระ
นโรดมสีหนุถวายต�ำแหน่งแด่พระราชบิดาคือ พระเจ้าสุรามฤต ส่วนพระองค์ก้าวลง
สู่วิถีชีวิตนักการเมืองตั้งพรรคสังคมราษฎร์นิยมขึ้นและมีชัยชนะในการเลือกตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา
พระเจ้ า นโรดมสี ห นุ น� ำ หลั ก ธรรมมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การเมื อ งโดยให้ ชื่ อ ว่ า
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ทฤษฎี พุ ท ธสั ง คมนิ ย ม (Buddhist Socialism) เพื่ อ ต่ อ สู ้ กั บ
คอมมิวนิสต์ที่เริ่มขยายเข้ามาในกัมพูชา แต่ด้วยแรงกดดันจาก
สหรั ฐ อเมริ ก าและความขั ด แย้ ง จากภายในจึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
รัฐประหารขึ้นโดยนายพลลอน นอลปี พ.ศ.2513
ยุคก�ำเนิดอาเซียน: ขณะที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉี ย งใต้ เริ่ ม มี ก ารรวมกลุ ่ ม จั ด ตั้ ง สมาคมประชาคมอาเซี ย น
ขึ้นปี พ.ศ.2510 (สมัยแรกเริ่มมี 5 ประเทศ) ในประเทศกัมพูชา
สมเด็จพระสังฆราชฮวต ตาต ปี พ.ศ.2513 พระเจ้านโรดมสีหนุถูกปฏิวัติโดยนายพลลอน นอล
อดี ต สมเด็ จ พระสั ง ฆราช เปลี่ยนราชอาณาจักรกัมพูชาเป็น "สาธารณรัฐกัมพูชา" นายพล
กัมพ ชู าระหว่าง พ.ศ.25122518 เป น็ พระภิกษุ นัก ลอนนอลเป็ น ประธานาธิ บ ดี ค นแรก ด้ า นศาสนา แม้ จ ะมี ก าร
ปราชญ์ ชาวกัมพ ชู าที ่เคย ส่ ง เสริ ม ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง จากรั ฐ เป็ น อย่ า งดี พระสงฆ์ เขมรหลายรู ป มา
ดำ�รงตำ�แหน่ง เจ้าอาวาสวัด ศึ ก ษาที่ ก รุ ง เทพฯ น� ำ แบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ ไ ทยไปใช้
อุณาโลม ม ีหลักฐานว่าท่าน ในกัมพูชา พระสงฆ์มีโอกาสเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ เช่น
ถ ูก สังหารช่วงการปกครอง
ของระบบคอมน สิ ต์เขมรแดง ไทย ไปศึ ก ษาที่ ก รุ ง เทพ ท� ำ ให้ พ ระสงฆ์ ใ นกั ม พู ช า มี 2 นิ ก าย
เช่นไทย คือ นิกายธรรมยุต และมหานิกาย ทางด้านการศึกษา
ระหว่าง พ.ศ.2518-2522
ของสงฆ์ก็น�ำแบบแผนไปจากประเทศไทย เช่น มีมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ที่ ตั้ ง ขึ้ นโดยเจ้านโรดมสีห นุ เรียกว่า "มหาวิ ท ยาลั ย พุ ท ธศาสนาพระสี ห นุ ร าช"
มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโท ตามล�ำดับ
ปี พ.ศ.2518 กัมพูชาถูกกลุ่มเขมรแดงของนายพลพอล พต เข้ายึดครอง
และปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์อย่างสุดโต่ง บังคับขู่เข็ญประชาชนอย่างทารุณ
ไร้ความเมตตาปราณี กล่าวกันว่า ประชาชนถูกสังหารประมาณ 2 ล้านคนรวมทั้ง
พระภิกษุสามเณรด้วย พุทธศาสนาถูกล้มล้างโดยลัทธิคอมมิวนิสต์สุดโต้ง พระสงฆ์
ถูกสังหาร กิจกรรมทางศาสนาไม่มี ต่อมาปี พ.ศ.2522 เวียดนามกับเขมรบางกลุ่ม
บุกเข้ายึดกัมพูชาและขับไล่เขมรแดงโดยการน�ำของพอล พต ออกไปสู่ป่าชายแดน
ไทย-กัมพูชา เวียดนามตั้งรัฐบาลหุ่นโดยนายเฮง สัมริน เป็นผู้น�ำประเทศปี พ.ศ.25232536 กลุ่มเขมรแดงและกลุ่มเขมรอีกหลายฝ่ายจับมือกันต่อสู้กับกองทัพเวียดนาม
ไล่ทหารเวียดนามออกนอกประเทศส�ำเร็จ
ยุคประชาคมอาเซียน (10 ประเทศ): แม้กัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศ
อาเซียนวันที่ 9 เมษายน 2542 เริ่มมีการพัฒนาในหลายด้าน พุทธศาสนาเหมือน
กลับฟื้นคืนขึ้นใหม่ทั้งเป็นศาสนาแห่งรัฐและของประชาชน ก่อนหน้านั้นปี พ.ศ.
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2536 สหประชาชาติส่งกองก�ำลังรักษาสันติภาพนานาชาติพร้อมกับการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินอีก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้มีการเลือกตั้งและเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
ขึ้นปกครองประเทศกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย ผลการเลือกตั้งพรรคฟุนซินเปคของ
เจ้านโรดม รณฤทธิ์ ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนได้
คะแนนเป็นอันดับสองเป็นผลให้รัฐบาลกัมพูชา เป็นรัฐบาลผสมโดยมีนายกรัฐมนตรี
2 คน คือ รณฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ฮุนเซน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ส่วน
กลุ่มเขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง และยังตั้งก�ำลังหน่วยรบอยู่ในป่า
เช่นเดิม พ.ศ.2539 กลุ่มเขมรแดงเริ่มแตกแยก ผู้น�ำหมายเลข 2 นายเอียงซารี อดีต
คู่เขยของพอล พต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศของเขมรแดง ได้
น�ำพรรคเขมรกลุ่มหนึ่งและทหาร 10,000 คน แปรพักตร์มาเข้าร่วมสวามิภักดิ์กับ
รัฐบาลนายฮุน เซน ตามกระแสข่าวนาย ฮุน เซน ยอมมอบผลประโยชน์จากเหมือง
พลอยที่เมืองไพลิน อันมีมูลค่ามหาศาลนับอนันต์ให้ครอบครอง
ปี พ.ศ.2540 ความขัดแย้งระหว่างเจ้ารณฤทธิ์ กับฮุนเซน เริ่มทวีความรุนแรง
มากขึ้น เพราะต่างฝ่ายพยายามที่จะดึงเขมรแดงฝ่ายต่างๆ เข้ามาเป็นพรรคพวกเพื่อ
เป็นฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป ในเดือนกรกฎาคม 2540
กองก�ำลังฮุนเซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของกัมพูชาท�ำการปฏิวัติยึดครองอ�ำนาจ
ฮุนเซนอ้างว่า ฝ่ายเจ้ารณฤทธิ์และกลุ่มเขมรแดงมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกัน
ทางทหารเพื่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น หลังนายฮุนเซน ยึดอ�ำนาจ เจ้ารณฤทธิ์ต้องลี้
ภั ย การเมื อ งมาอยู ่ ใ นประเทศไทยด้ ว ยข้ อ กล่ า วหาของนายฮุ น เซน ว่ า เจ้ า รณฤทธิ์
สะสมอาวุธ และคบค้ากับเขมรแดงเพื่อเตรียมการยึดอ�ำนาจ ต่อมานายฮุนเซน แต่ง
ตั้งนายอึง ฮวด รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 แทนเจ้า
รณฤทธิ์ เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้อาเซียนตอบปฏิเสธรับกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในกลุ่มอาเซียน และในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกัน นายพอล พต ขึ้นศาลประชาชนใน
ข้อหาฆ่านายซอนเซน อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขมรแดงพร้อมครอบครัวตายอย่าง
โหดเหี้ยมรวม 11 ศพ พอล พต ถูกตัดสินกักขังบริเวณตลอดชีวิต
ปี พ.ศ.2541 นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 พยายามทุกหนทางที่จะ
หาความชอบธรรม และชนะใจต่างประเทศ เพราะต้องการเงินทุน และความช่วย
เหลือที่ถูกตัดขาดออกไป ฮุนเซน ยอมรับข้อเสนอของญี่ปุ่นที่จะตัดสินคดีความของ
เจ้ารณฤทธิ์โดยไม่ต้องปรากฏตัว แล้วตามด้วยการอภัยโทษแก่เจ้ารณฤทธิ์จากกษัตริย์
เพื่อให้กลับเข้ามาสู่ประเทศกัมพูชามาเล่นการเมืองต่อไปตามแรงกดดันจากนานา
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2541 รั ฐ บาลกั ม พู ช าจั ด การเลื อ กตั้ ง อย่ า งเป็ น
ทางการ พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนายฮุน
เซน รองลงมาคือ พรรคฟุนซินเปคของเจ้ารณฤทธิ์ และพรรคซัมรังสี ของนายซัมรังสี
ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายค้านโดยการน�ำของนาย ซัมรังสี และเจ้ารณฤทธิ์
ไม่พอใจในการเลือกตั้ง โดยกล่าวว่าพรรคประชาชนกัมพูชาโกงการเลือกตั้งจึงเกิด
การประท้วง ไม่ยอมเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาล เกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชน
ผู้สนับสนุนจ�ำนวนนับหมื่นคน เมื่อเหตุการณ์บานปลาย ประเทศกลุ่มอาเซียนจึงให้
ไทยเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อการเจรจาระหว่าง 3 พรรค การเจรจาส�ำเร็จผล
โดย มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย เจรจา
กับนายฮุนเซน ต่อมามีการเจรจากันระหว่างผู้น�ำพรรคต่างๆ สถานการณ์ทางพุทธ
ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางบ้านเมืองเป็น
สิ่งส�ำคัญ พุทธศาสนาในกัมพูชา ยุคการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้ จะมีความ
เจริญรุ่งเรืองต่อไป เนื่องจากพุทธศาสนาในกัมพูชามีลักษณะดังต่อไปนี้
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ: ประเทศกัมพูชารับอารยธรรมที่รุ่งเรือง
มาจากอินเดียเป็นสมบัติของชาติตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว ศาสนาที่ชาวกัมพูชานับถือ
ซึ่งรับมาจากอินเดียคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธซึ่งรับเข้าสมัยของพระเจ้า
อโศกมหาราชส่งสมณทูตเข้ามาในสุวรรณภูมิ อันมีพระโสณะและพระอุตตระเป็น
หัวหน้าคณะ เป็นสายที่ 8 ทั้งสองศาสนาต่างพยายามชิงอิทธิพลกันอย่างหนักใน
หมู่ประชาชนธรรมดาไปจนถึงชนชั้นสูง อ�ำมาตย์ พระราชวงศ์และพระมหากษัตริย์
สมัยใดพระมหากษัตริย์นับถือศาสนาพราหมณ์ๆ ก็เจริญรุ่งเรือง สมัยใดนับถือศาสนา
พุทธๆ ก็เจริญรุ่งเรือง บางสมัยนับถือศาสนาพราหมณ์และสนับสนุนอุปถัมภ์ศาสนา
พุทธพร้อมกันท�ำให้ศาสนาทั้ง 2 ยังคงฝังรากลึกในใจของชาวกัมพูชาตลอดมา
ถึ ง แม้ว่าปัจ จุบันจะเหลือเพียงศาสนาพุ ท ธเถรวาทก็ ตาม จากอดี ตศาสนา
พราหมณ์สามารถแย่งพื้นที่การนับถือส�ำเร็จโดยยึดฐานชนชั้นผู้ปกครองมากกว่า อัน
จะเห็นจากรายชื่อพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงราว พ.ศ.1700 เศษ
เป็นต้นมา ล้วนมีจารึกนามเป็นสันสกฤต และปราสาทที่สร้างล้วนเพื่อบูชาในศาสนา
พราหมณ์ เป็นส่วนมาก พ.ศ.1700 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถือว่าเป็นยุคทองของ
พุ ท ธศาสนาอย่ า งแท้ จ ริ ง เพราะพระมหากษั ต ริ ย ์ กั ม พู ช าศรั ท ธาเคารพนั บ ถื อ พระ
รัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอาศัย กลายมาเป็นพุทธมามกะโดยสมบูรณ์ ต่อมา แม้ว่า
พุทธศาสนาจะถูกเบียดเบียน เพราะตกเป็นประเทศในอารักขาอาณานิคมฝรั่งเศส แต่
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ก็ประคับประคองตัวอยู่รอดมา จนวาระสุดท้ายพุทธศาสนาถูกท�ำลายเพราะชนชาติ
เดียวกัน น�ำโดยนายพอลพตและพวกก่อสงครามกลางเมือง เรียกว่าสงครามล้างเผ่า
พันธุ์กัมพูชา หลังสงครามสงบ พระมหากษัตริย์กัมพูชา ขุนนางและประชาชนจึงช่วย
กันฟื้นฟูพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรตราบถึงปัจจุบัน
พุทธศาสนากับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม: พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
มีความเป็นพลวัตคู่ขนานกัน กล่าวคือ เมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง วัฒนธรรมเชิง
ศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน หรืออาจเรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อกัน
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ถูกจัดระบบให้อยู่ในรูปของประเพณีสิบสองเดือนและพิธีชีวิต
ของประชาชน ซึ่งสามารถพิจารณาจากพลวัตของวัฒนธรรมที่เคียงคู่กับพุทธศาสนา
ในสองมิติ คือ 1) วัฒนธรรมในมิติของรูปธรรม 2) วัฒนธรรมในมิติของนามธรรม ซึ่ง
ในที่สุดแล้วจะกลายเป็นวิถีปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา พอสรุปดังนี้
วัฒนธรรมในมิติของรูปธรรม วัฒนธรรมในมิติน้ีมีความเป็นพลวัตสูง กล่าว
คือการสร้างศาสนสถานล้วนเกิดจากพลังศรัทธา จากประวัติศาสตร์กัมพูชาพบว่า
กษัตริย์แต่ละพระองค์แสดงศรัทธาในการสร้างปราสาท อันเป็นแรงจูงในศาสนาทั้ง
สิ้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่อาจยืนยันถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง หากไม่มีการปฏิบัติ
ต่ อ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ากวั ฒ นธรรมในมิ ติ น ามธรรม จึ ง กลายมาเป็ น รู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต ตามที่
ปรากฏในประเพณี สิ บ สองเดื อ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ ใ นพุ ท ธศาสนา
หรือเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย ซึ่งมีความส�ำคัญระดับพระราชวังมาตั้งแต่อดีต และ
ประเพณีเหล่านี้ล้วนเกิดจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในมิติของนามธรรมที่
มีอยู่ในบุคคลตั้งแต่อดีต แต่เมื่อแปรความเชื่อมาเป็นภาคปฏิบัติ จึงเป็นประเพณีที่
ชาวกัมพูชาช่วยสืบต่อมาถึงปัจจุบัน บางประเพณีอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความ
เหมาะสม
วัฒนธรรมในเชิงรูปธรรมคือสิ่งก่อสร้าง เช่น ปราสาท โดยเฉพาะปราสาท
นครวัดอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาที่เป็นหนึ่งในมรดกโลก ก็ประทับรูปบน
ผืนธงชาติของประเทศกัมพูชา แม้ว่าเดิมทีปราสาทนครวัตถูกสร้างเป็นศาสนสถาน
ของพราหมณ์หรือฮินดู แต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นยุคทองของพุทธศาสนา
เป็นต้นมา ปราสาทนครวัดได้รับการอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามหายาน
วัฒนธรรมในมิติของนามธรรม มิตินี้มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในพุทธศาสนา
ความเชื่อในหลักกรรมทางพุทธศาสนา แม้ว่าเป็นอุดมการณ์ในความเห็นของคนทั่วไป
แต่ส�ำหรับพุทธศาสนาแล้ว สิ่งที่เป็นนามธรรมถือว่าเป็นแก่นสาระส�ำคัญที่ฝังรากลึก
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และตรึงจิตใจของแต่ละบุคคล และสามารถถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป เช่น ความ
เชื่อหลักธรรมในเรื่องกรรม ความเชื่อในผลของกรรม ความเชื่อว่าทุกคนมีกรรม และ
ความเชื่อในพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ซึ่งในที่สุดแล้ว ความเชื่อเหล่านี้กลายมา
เป็นวิถีปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการของทาน ศีล ภาวนา จะเห็นว่า ประเพณีที่ก�ำหนด
ไว้ในในสิบสองเดือนจะมีแก่นสารที่เน้นการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา เช่น เมื่อถึงเดือนสิบนับตามจันทรคติ
ชาวกัมพูชาต้องท�ำพิธีโฎนตา ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นวาระของชีวิต ประชาชนชาวกัมพูชา
จะยากดีมีจน อยู่ส่วนไหนของประเทศจะต้องท�ำพิธีโฎนตา คือพิธีท�ำบุญอุทิศให้แก่
บรรพบุรุษ ดังนั้น เมื่อนับวงรอบของประเพณีสิบสองเดือนจึงเป็นวิถีพุทธ มีพลวัตขับ
เคลื่อนตามวงจรชีวิต แม้บางเดือนมีมูลเหตุจากการประสมประสานกับพิธีพราหมณ์
ด้วยก็ตาม แต่ส�ำหรับชาวกัมพูชาแล้วสามารถอธิบายในเชิงพุทธ
การศึกษาด้านพุทธศาสนา: ในประเทศกัมพูชา การศึกษาปริยัติธรรมแบ่ง
เป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ
1) การจัดการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์กัมพูชาในอดีต
2) การจัดการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์กัมพูชาในปัจจุบัน
การจัดการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์กัมพูชาในอดีต มี 4 ยุค คือ สมัย
ฟูนัน สมัยเจนละ สมัยพระนครและสมัยหลังพระนคร
สมัยฟูนัน การศึกษาปริยัติธรรมจากหลักฐานทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการ
ศึกษาภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีเป็นหลัก แต่ลักษณะของการเรียนการสอนนั้น
เป็นการท่องบ่นบอกเล่าต่อๆ มาโดยอาศัยความจ�ำเป็นหลักเรียกว่ามุขปาฐะ ดังหลัก
ฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกที่ว่า ในพระราชอาณาจักรฟูนัน มีพระภิกษุสามเณร
เป็ น จ� ำ นวนมากทรงประพฤติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบตามหลั ก พระธรรมวิ นั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด
พร้อมทั้งมีพระเถระผู้ทรงความรู้ด้านภาษาศาสตร์เป็นสมณทูตไปแปลพระไตรปิฎก
ที่ประเทศจีนดังกล่าว
สมัยเจนละ การศึกษาปริยัติธรรมสมัยเจนละ จากหลักฐานที่ปรากฏสมัย
เจนละ ช่วงแรกจะเป็นการแย่งชิงราชสมบัติเป็นส่วนใหญ่ ทางด้านพุทธศาสนานั้น
พระราชาทุกพระมหากษัตริย์ก็มิทรงทอดทิ้งพุทธศาสนา ดังเช่นรัชสมัยของพระบาท
ชั ย วรมั น ที่ 1 พระองค์ ท รงเป็ น พระราชาทรงอ� ำ นาจอี ก พระองค์ ห นึ่ ง และขยาย
อาณาเขตอันกว้างใหญ่ โดยรัชสมัยนี้ พระองค์ทรงผนวชและมีพระภิกษุสองรูปที่เป็น
เชื้อสายกษัตริย์ คือภิกษุรัตนะภาณุ และภิกษุรัตนะสิงหะ ให้เป็นผู้ดูแลวัดไพรเวียร์ที่
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ทรงสร้างถวาย และตามการบันทึกของหลวงจีนอี้จิงกล่าวว่า พุทธศาสนาในอาณาจักร
เจนละมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีการสร้างวัดทั่วทุกแห่ง ประชาชนนิยมบวชในพุทธ
ศาสนา แม้กระทั่งเจ้านายก็นิยมบวชเช่นกัน นี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเพราะการ
บวชก็คือการศึกษานั่นเอง เนื่องจากการบวชนั้นก็จ�ำเป็นต้องมีพระอุปัชญาย์อาจารย์
ที่เป็นพระสังฆเถระผู้ให้การอุปสมบทหรือให้การศึกษาแก่สัทธิวิหาริกที่ศรัทธาเข้ามา
บวชจึงถือเป็นการให้การศึกษาในเบื้องต้น กล่าวคือการให้กรรมฐานหลังจากบวชเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับพระอุปัชญาย์อาจารย์เป็นผู้สั่งสอน
สมัยพระนคร พระบาทอินทรวรมันที่ 1 พระองค์ทรงเป็นผู้ให้เสรีภาพแก่
ประชาราษฎร์ในการนับถือศาสนาไม่จ�ำกัดเฉพาะแต่ในศาสนาพราหมณ์เท่านั้น แต่
ทรงให้นับถือศาสนาที่ตนเคารพศรัทธาตามประเพณี เช่นพระองค์ก็ทรงศรัทธาในพุทธ
ศาสนาเป็นแบบอย่าง สมัยพระบาทยโสวรมันที่ 1 พระองค์ทรง
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ทรงนับถือพุทธศาสนามหายานอย่างเป็น
ทางการ พร้อมกันนั้นก็ทรงศรัทธาในศาสนาพราหมณ์ และพุทธ
ศาสนาเถรวาทที่สืบทอดมาจากรัชกาลก่อนๆ สมัยพระบาทรา
เชนทรวรมันที่ 2 มีการสร้างวัดวาอารามเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
และเปิดโอกาสให้เคารพนับถือศาสนาอย่างเสรี โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนามหายานได้รับการสนับสนุนจากกวีทฺราริมถนะพร้อมทั้ง
น�ำเอาคัมภีร์พุทธศาสนาจากต่างดินแดนเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก
นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการศึกษาของพระสงฆ์ยุคนั้นคงจะมีความเจริญ พระมหาโฆษนันทะ ผู้นำ�การ
น ธรรมยาตราเพื่ อ นำ�
รุ่งเรืองแน่นอน ซึ่งจากสถิติการสร้างวัดหรือจ�ำนวนของพระสงฆ์ที่ เดิ
สั น ติ ภ าพกลั บ คื น สู่ กั ม พู ช า
บวชอยู่ในวัดนั้นๆ พร้อมทั้งต�ำราเอกสารต่างๆ ส�ำหรับใช้ประกอบ หลังสงครามกลางเมืองมีเหตุ
การเรียนการสอนด้วย พุทธศาสนามหายานได้รับการเชิดชูจาก ให้ประชาชนจำ�นวนมากเสีย
พระราชส�ำนัก จึงเจริญรุ่งเรืองในพระราชอาณาจักรกัมพูชาและ ชีวิต
เป็ น ศาสนาประจ� ำ ชาติ ด ้ ว ย ส่ ว นพุ ท ธศาสนาเถรวาทที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม นั้ น ก็ มี ค วามเจริ ญ
รุ่งเรืองอยู่เช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้รับสนับสนุนจากพระราชส�ำนักเท่าที่ควร
พระบาทสุริยวรมันที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองพร้อมทั้งการ
ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา พระบาทตรีภูวนาทิตยวรมันทรงสวรรคต พระบาทชัยวรมันที่
7 พระองค์จึงรวบรวมกองทัพรบกับจามจนได้รับชัยชนะ และก�ำจัดพวกจามออกจาก
พระราชอาณาจักรกัมพูชาปี พ.ศ.1724 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ทรงได้รับ
พระนามว่าพระบาทชัยวรมันที่ 7 รัชกาลของพระองค์นั้น ท�ำให้ประเทศกัมพูชามี
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อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองถึงชั้นสูงสุดในทุกๆ ด้าน ขอสรุป
ด้านการศึกษาพุทธศาสนา (Buddhist Studies): การศึกษานั้นถือว่าเป็น
ยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งฝ่ายพุทธจักร และอาณาจักรโดยมีพุทธิกมหาวิทยาลัยคะ
เชนทรตง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยานิละกะกุตตระ และ
มหาวิทยาลัยนเรนทราศรม เป็นสถานที่ศึกษาส�ำหรับประชาชนทั่วๆ ไป รวมทั้งสตรี
เชื้อพระวงศ์ด้วย นอกจากนั้น ยังมีพระภิกษุชาวต่างชาติที่เรียนมหาวิทยาลัยนี้ด้วย
แม้เราไม่สามารถรู้ว่ามีการเรียนการสอนในรูปแบบใดก็ตาม แต่ยุคนี้การศึกษาของ
พระสงฆ์มีความเจริญที่สุดยุคหนึ่งของกัมพูชา
ด้ า นสถาปั ต ยกรรม (Architectures): รั ช สมั ย ของพระองค์ ถื อ เป็ น ยุ ค
ที่ มี อ ารยธรรมเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งที่ สุ ด และมี ก ารสร้ า งประสาทต่ า งๆ ทั่ ว ทุ ก หนแห่ ง ใน
พระราชอาณาจั ก ร เพื่ อ อุ ทิ ศ แด่ พุ ท ธศาสนาและพระราชามหากษั ต ริ ย ์ พ ระองค์
ก่อนๆ โดยเฉพาะปราสาทตาพรหมซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ส�ำคัญของพระนครที่เรียก
ว่ามหาวิทยาลัยพุทธศาสนา มีพระสงฆ์สามเณรศึกษาอยู่ประมาณ 20,000 กว่ารูป
การศึกษาปริยัติธรรมต่อจากพระบาทชัยวรมันที่ 7 มาจนกระทั่งพระบาท
อินทรวรมันที่ 2 ผู้เป็นพระราชโอรสขึ้นครองราชย์ การพระศาสนาทรงด�ำเนินรอย
ตามพระราชบิ ด าคื อ ทั้ ง พุ ท ธศาสนามหายาน และหี น ยานที่ ไ ด้ รั บ แบบอย่ า งจาก
ลังกาทวีปก็รับยกย่องจากประชาชนทุกระดับชั้น และมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา
จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทชัยวรมันที่ 8 สถานการณ์พุทธศาสนาถูกท�ำลาย
อย่างหนัก จากอิทธิพลของพวกพราหมณ์ จึงถือเป็นยุคเสื่อมสลายของมหายาน และ
พราหมณ์สิ้นสุดลงในพระราชอาณาจักรของพระบาทชัยวรมันที่ 7 และคงเหลือเพียง
พุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกที่คับแค้นใจจากพวก
พราหมณ์ท่ีกีดกันเรื่องของศาสนาท�ำให้พุทธศาสนาเถรวาทถูกยกย่องให้เป็นศาสนา
ประจ�ำชาติกัมพูชา (Esteem to The National Religion of the Cambodia) และ
มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด
รัชสมัยพระบาทอินทรวรมันที่ 3 ถือว่าพระองค์ทรงเป็นแบบฉบับของพระ
ราชส�ำนักและพสกนิกรทุกช่วงชั้นให้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักค�ำสั่งสอน
ของพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างที่พระองค์ทรงเสด็จออกผนวชเพื่ออุทิศเวลาให้
กับการศึกษาทางด้านพุทธศาสนา และถือเป็นพระกรณียกิจที่ส�ำคัญในการเผยแผ่
พุทธศาสนารัชสมัยของพระองค์ด้วย และสิ่งที่ส�ำคัญคือทรงใช้ภาษาบาลีแทนภาษา
สันสกฤตอย่างเป็นทางการในพระราชอาณาจักร จึงท�ำให้การศึกษาพุทธศาสนาใน
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รัชกาลของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งของกัมพูชาโดยตลอดมา
สมัยพระบาทชัยวรมันที่ 9 พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญพระกรณียกิจอันส�ำคัญในการ
ประกาศพระศาสนาไปยังประเทศลาวในรัชกาลของเจ้าฟ้างุ้ม จึงท�ำให้พุทธศาสนา
เถรวาทกลายเป็ น ที่ พึ่ ง ทางจิ ต วิ ญ ญาณและเป็ น ศาสนาประจ� ำ ชาติ ข องสาธารณรั ฐ
ประชาชนลาวมาถึงปัจจุบัน
ยุ ค รั ฐ จารี ต ของกั ม พู ช าสมั ย หลั ง พระนคร การศึ ก ษาปริ ยั ติ ธ รรมรั ช สมั ย
พระบาทพญาญาติ พ ระองค์ ท รงท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ประเทศชาติ ใ ห้ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ งทั้ ง ฝ่ า ย
พุทธจักร และฝ่ายอาณาจักรไปพร้อมๆ กัน แม้จะอยู่ในช่วงที่ทรงย้ายพระราชธานี
หลายครั้งก็ตามที แต่พระองค์ก็ไม่ทรงละทิ้งในเรื่องของพุทธศาสนา พร้อมทรงสร้าง
พระอารามไว้เป็นจ�ำนวนมาก และยังคงอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน แต่ต่อมาหลังจากที่
พระองค์ทรงสวรรค์แล้วอาณาจักรก็เกิดวิบัติกันเองภายในราชวงศ์ทั้งปัญหาภายใน
ประเทศ และปัญหาจากการรุกรานจากต่างประเทศด้วย
การศึกษาสมัยพระยาละแวกจนถึงสมัยของพระบางองค์ดวง คือนับตั้งแต่
สมัยพระบาทศรีสุคนธบท ขุนหลวงพระเสด็จก่อน และพระบาทจันทราชาซึ่งทั้งสาม
พระองค์ล้วนแล้วเป็นพุทธมามกะทรงเคารพบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่สักการบูชาสูงสุด
นอกจากนี้ ทุกๆ พระองค์ทรงสร้างพระอารามไว้เป็นจ�ำนวนมาก และสนับสนุนให้
พระสงฆ์ได้รับการศึกษาเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยชี้แนะแนวทางสั่งสอนหลัก
การปฏิบัติที่ถูกที่ควรในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนา
และช่ ว งที่ ท รงครองราชย์ นั้ น พระองค์ ยั ง คั ด เลื อ กตั ว บุ ค คลที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยบริ ห าร
กิจการทางบ้านเมือง โดยมีการจัดให้สอบไล่ประโยคภาษาบาลีและหลักคัมภีร์ฎีกา
ต่างๆ ทางพุทธศาสนาเพื่อจะได้ผู้บริหารที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและเป็นแบบอย่าง
ในการปกครองบ้ า นเมื อ ง เมื่ อ สอบผ่ า นแล้ ว ก็ จ ะรั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ทางด้านการเมืองการปกครองไปประจ�ำที่หัวเมืองต่างๆ ฉะนั้นจึงถือว่ายุคนี้เอาหลัก
พระธรรมน�ำหน้าการปกครองประเทศ
สมัยพระบาทองค์ด้วง การศึกษาของพระสงฆ์ และการศึกษาของเยาวชนนั้น
พระองค์ทรงเอาพระทัยในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกาลสมัย คือทรงปรับปรุง
ระบบการศึ ก ษาระบบข้ า ราชการ และทรงแต่ ง ตั้ ง ต� ำ แหน่ ง ในราชวงศ์ ต ามล� ำ ดั บ
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปกครองบ้านเมือง โดยทรงให้ไปประจ�ำต�ำแหน่งตาม
หัวเมืองต่างๆ อันที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อต่อต้านจาก
ภายนอกประเทศอันเนื่องมาจากการล่าอาณานิคมตะวันตก นอกจากจะทรงปกครอง
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ประเทศตามหลักทศพิธราชธรรมแล้ว พระองค์ทรงเป็นนักเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ที่ส�ำคัญอีกด้วยกล่าวคือมีการจัดพิมพ์เงินเพื่อท�ำพานิชกรรมกับจีน และอินเดียดัง
กล่าวแล้วข้างต้น ส่วนทางการศึกษานั้นพระองค์ทรงจัดให้มีการสอบไล่ประโยคบาลี
มีพระสงฆ์เป็นพระมหาเปรียญ คือตั้งแต่เปรียญตรีเปรียญโทมาตามล�ำดับ ท�ำให้การ
ศึกษาพุทธศาสนาสมัยนี้มีความเจริญอย่างมาก พร้อมกันนั้นยังมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
เกิดขึ้นในวงการพระศาสนาของพระราชอาณาจักรกัมพูชา คือได้รับคณะธรรมยุติก
นิกายจากประเทศไทยเพิ่มอีกนิกายท�ำให้พุทธศาสนาในกัมพูชามี 2 นิกายเหมือน
กับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
การจัดการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์กัมพูชาในปัจจุบันรูปแบบ 3 คือ 1)
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรม 2) การศึกษาพุทธิกศึกษา และ3) การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในพระราชบัญญัติด้านการศึกษามอบหมายพระเถระเหล่านี้รับผิดชอบ คือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสมณศักดิ์
สมเด็จพระมหาสเมธาธิบดี
สมเด็จพระธรรมลิขิต
สมเด็จพระอุดมมุนี
สมเด็จพระวันรัตน์
สมเด็จพระโพธิวงศ์
สมเด็จพระอุดมวงศา
พระโฆสธรรม
พระสัทธรรมโกศล

ชื่อจริง
นน แหงด
ลอส ลาย
เฮง เลียงโฮ
นอย จรึก
อัม ลิมเฮง
ม่วง รา
เสาร์ จันทร์ธูร
เจีย ส�ำอาง

ต�ำแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธานและเลขานุการ
รองประธาน

1) การศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมจากสถิติ พ.ศ.2551 มีโรงเรียนแผนก
พระธรรมวินัย (นักธรรมตรี โท เอก) มีจ�ำนวน 726 โรงเรียนสมณศึกษามีจ�ำนวน
13,612 รูป โรงเรียนพุทธิกประถมศึกษา มีจ�ำนวน 549 โรงเรียน สมณศึกษาที่เรียน
อยู่มี 12,174 รูป พุทธิกอนุวิทยาลัย (ม.1-3) มีจ�ำนวน 26 โรง สมณศึกษา 4,037
รูป พุทธิกวิทยาลัย (ม.4-6) 11 โรง มีสมณศึกษา 1,893 รูป ระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง
คือ พุทธิกสากลวิทยาลัยพระสีหนุราช และพุทธิสากลพระสีหมุนี 605 รูป ส่วนวัดทั่ว
ราชอาณาจักร 4,237 วัด มีพระภิกษุ-สามเณร 57,350 รูป
2) การศึกษาพุทธิกศึกษาประกอบด้วย (1) พุทธิกประถม ศึกษาให้ศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

ระดั บ ประถมศึ ก ษาชั้ น ป.1-6 (2) พุ ท ธิ ก มั ธ ยมศึ ก ษาปฐมภู มิ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น (3) พุทธิกมัธยมศึกษาทุติยภูมิ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ.2505 สมเด็จพระสีหนุราชสร้างโรงเรียนสงฆ์เรียกว่าโรงเรียนพุทธิก
ศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่วัดมหามนตรี
ให้นามว่า วิทยาลัยพระสุรามฤต ในกรุงพนมเปญ ตามนามของพระบิดาของพระองค์
ปัจจุบันขยายตัวออกไปหลายจังหวัด มีจ�ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 12 แห่ง มีนักเรียน
3,400 รูป/คน พ.ศ.2532 (1989) โรงเรียนมัธยมสงฆ์ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งหลังถูก
ท�ำลายยับเยินสมัยเขมรแดง เป็นฐานผลิตบุคลากรให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อมาปี พ.ศ.
2551 มีจ�ำนวนโรงเรียนมัธยมทางพุทธศาสนา 12 แห่ง
3) การศึกษากับอุดมศึกษา จัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคือระดับปริญญา
ตรี โท และเอก ระดับอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2497 (1954) โดย
สมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุ โดยใช้พระนามของพระองค์ท่านมาเรียกชื่อมหาวิทยาลัย
เหมือนกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งพระราชทานนามจากในหลวง
รั ช กาลที่ 5 ชื่ อ ว่ า พุ ท ธิ ก สากลวิ ท ยาลั ย พระสี ห นุ ร าช (Preah Sihanouk Raja
Buddhist) โดยมุ่งหวังให้พระสงฆ์ได้ร้บการศึกษาที่สูงขึ้นจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อน�ำเอาความรู้ทางพุทธศาสนาไปเผยแผ่พุทธศาสนิกชน โดยมีพระโพธิวงศ์ (ฮวด
ตาท) เป็นอธิก ารบดีรูปแรก มีนัก ศึก ษาชุ ด แรก 40 รู ป มหาวิ ท ยาลั ย ตกตํ่ า สุ ด ขี ด
สมัยแขมรแดง ตึกถูกทุบ หนังสือทางพุทธศาสนาถูกเผาท�ำลาย ไม่มีนักศึกษาเหลือ
อยู่ จนถึงปี พ.ศ.2540/ค.ศ.1997 จึงเริ่มฟื้นฟูอีกครั้ง โดยเปิดคณะพุทธศาสตร์เป็น
คณะแรก มี นั ก ศึ ก ษาจบรุ ่ น แรก 50 รู ป พ.ศ.2549/ค.ศ.2006 รั ฐ บาลกั ม พู ช าได้
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มีผลท�ำให้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลสมบูรณ์แบบ
ในเบื้ อ งต้นเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คื อ 1) คณะศาสนาและปรั ช ญา
(Faculty of Phylosophy and Religions) 2) คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ทางค้านเทคโนโลยี (Faculty of Education Science and Information Technology) 3) คณะวรรณคดีเขมร (Faculty of Khmer Literature) 4)
คณะบาลี สันสกฤตและภาษาต่างประเทศ (Faculty of Pali Sanskrit and Foreign
Technology) 5) ศูนย์ฝึกอบรมครู (Center of Teacher Training) มีสถานะเทียบ
เท่าคณะ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปี พ.ศ.2518 มีผู้จบการศึกษาแล้ว 176 รูป ปี พ.ศ.2542
/ค.ศ.1999) มีผู้จบปริญญาตรีรุ่นแรก 50 รูป วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2549/ค.ศ.2006)
รัฐบาลพระราชอาณาจักรกัมพูชายกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างสมบูรณ์ มี
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พรบ.ที่ชัดเจน มีสมเด็จพระสังฆราช (นน แหงด) เป็นที่ปรึกษาอธิการบดี มีสมเด็จ
พระโพธิวงศ์ (อัม ลิม เฮง) เป็นอธิการบดี และศาสตราจารย์ ดร.พระเทพสัตถา (ชีร)
สุวัณณรัตนะ เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขยายการศึกษาออกสู่ชนบทโดยจัด
ตั้งวิทยาเขตออกเป็น 3 วิทยาเขตก�ำปงชนังคือ 1) วิทยาเขตพระตะบอง 2) วิทยา
เขตกัมปงจาม 3) วิทยาเขตก�ำปงชนัง พ.ศ.2555 มีนักศึกษาทั้งหมด 1,512 รูป/คน
มหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง คือ พุทธิกสากลวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา (Preah
Sihamoniraja Buddhist University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งตามนามของสมเด็จ
พระเจ้ า นโรดม สี ห มุ นี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ อ งค์ ป ั จ จุ บั น ตั้ ง ที่ วั ด สวายเปาะแป กรุ ง
พนมเปญ โดยความพยายามของสมเด็ จ พระสั ง ฆราชบั ว คลี ฝ่ า ยธรรมยุ ติ ก นิ ก าย
ปี พ.ศ.2547 ในวันเปิดมหาวิทยาลัยพระเจ้าสีหมุนีเสด็จมาเปิดอย่างเป็นทางการ
การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยดีจนถึงพ.ศ.2550 จึงมีพรบ.อย่างสมบูรณ์ มีสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐบาล ขณะนี้เปิดแล้ว 4 คณะ คือ 1) คณะปรัชญา ศาสนา
และนิติศาสตร์ 2) คณะบาลี สันสกฤต และภาษาต่างประเทศ 3) คณะอักษรศาสตร์
เขมร 4)คณะสารสนเทศ
นิกาย: พุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชา มีการแบ่งแยกเป็นครั้งแรกเมื่อมีการน�ำ
เอาธรรมยุติกนิกายนิกาย (ซึ่งเน้นที่การท�ำให้พระธรรมวินัยบริสุทธิ์ตามที่มีมาในพระ
ไตรปิฎก) จากสยามเข้ามาปี พ.ศ.2407/ค.ศ.1864 คณะธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์เช่นเดียวกับที่เป็นในสยามแต่คณะธรรมยุติก
นิกายในกัมพูชามีส่วนน�ำความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยมาสู่ชาวกัมพูชาที่ไม่ใช่เจ้านาย
และชนชั้นสูง อีกทั้งไม่มีบทบาทในการน�ำความทันสมัยมาสู่สังคมกัมพูชาดังเช่นที่เป็น
ในสยาม ในขณะที่มหานิกายซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมซึ่งมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
น้อยกว่ากลับมีบทบาทที่โดดเด่นกว่าคณะธรรมยุติกนิกาย
เมื่อมีการตั้งโรงเรียนบาลีระดับมัธยมขึ้น ณ กรุงพนมเปญปี พ.ศ.2457/ ค.ศ.
1914 ก็เกิดแรงกระตุ้นให้มีการศึกษาศาสนากันใหม่ อันน�ำมาซึ่งความแตกแยกของ
คณะมหานิกายในทศวรรษที่ พ.ศ.2463/ค.ศ.1920 ระหว่างพระสงฆ์ตามแบบจารีต
กั บ พระสงฆ์หัวสมัยใหม่ ซึ่งได้รับอิท ธิพ ลจากวิ ท ยาศาสตร์ ต ะวั นตก และนิ ย มการ
วิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งต้องการให้มีการท�ำความเข้าใจคัมภีร์ทางศาสนากันใหม่ กลุ่ม
หัวสมัยใหม่รู้จักกันในภายหลังว่า คณะธรรมกายซึ่งก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างมากใน
การต่อต้านฝรั่งเศสร่วมกับปัญญาชนคนกลุ่มใหม่ของกัมพูชา
สมเด็จพระสังฆราชเดียน (Dien) ค.ศ.1823–1913) (มหานิกาย)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สมเด็ จ พระสั ง ฆราชนิ ล เตี ย ง (Nil Teang) (ค.ศ.1857-1913) หรื อ พระ
สังฆราช (เที่ยง) (มหานิกาย)
สมเด็จพระสังฆราชปราก ฮิน (Prak Hin) (ค.ศ.1937-1947) (มหานิกาย)
สมเด็จพระสังฆราช จวนนาถ (Chuon Nath) (ค.ศ.1948–1969) (มหา
นิกาย)
สมเด็จพระสังฆราช ฮวต ตาต (Huot Tat) (ค.ศ.1969–1975) (มหานิกาย)
สมเด็จพระมหาโฆษนันทะ (Preah Maha Ghosananda) (ค.ศ.1988–2007)
(มหานิกาย) เป็นการคัดเลือกกันของกลุ่มพระในต่างประเทศที่ลี้ภัยทางการเมือง ภาย
ใต้ระบบเขมรแดง และสงครามกลางเมืองในช่วงเวียดนามยึดครอง โดยไม่ยอมรับ
สมเด็ จ เทพวงศ์ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากรั ฐ บาลฮุ น เซนให้ เ ป็ น สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
การคัดเลือกนี้จึงเป็นการคัดเลือกผ่านกลุ่มคนที่อยู่ต่างประเทศ ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือ
เป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลที่พนมเปญแต่อย่างใด
สมเด็ จ พระสั ง ฆราชเทพวงศ์ (Tep Vong) (ค.ศ.1981–ปั จ จุ บั น ) (ด� ำ รง
ต�ำแหน่งสังฆราช ระหว่าง ค.ศ.1981–1991, มหานิกาย (Maha Nikaya) 1991–
2006, อัครสังฆราช/Grand Supreme Patriarch ค.ศ.2006–ปัจจุบัน)
สมเด็จพระสังฆราชโนนแงต (Non Nget) (ค.ศ.2006–ปัจจุบัน) (วัดปทุมวดี
ราชวราราม โดยวัดแห่งนี้แต่เดิมเป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกาย แต่เมื่อพระสงฆ์และพุทธศาสนา
หมดไปจากดินแดนกัมพูชาปี ค.ศ.1975-1979 ท�ำให้วัดแห่งนี้ร้างไปโดยปริยาย และ
เมื่อมีการบวชพระภิกษุภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์
หลังปี ค.ศ.1979 ไม่มีธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย วัดแห่งนี้จึงถูกอยู่จ�ำโดยคณะ
สงฆ์ส่วนใหญ่ เมื่อธรรมยุติกนิกายถูกฟื้นคืนมาอีกครั้ง รัฐบาลจึงแบ่งวัดแห่งนี้เป็นสอง
ส่วน คือวัดส่วนหนึ่งเป็นของคณะสงฆ์มหานิกาย และวัดส่วนหนึ่งเป็นของคณะสงฆ์
ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 2 นิกายอยู่ที่วัดแห่งนี้)
ธรรมยุติกนิกายเป็นพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงตั้งขึ้นเมื่อพระองค์ยังทรงผนวชในรัชกาลที่ 3 ต่อมา สมเด็จพระหริรักษ์รามา
อิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระ
อมรภิรักขิต (เกิด) และพระมหาปาน (Preah Saukonn Pan/Maha Pan) ซึ่งเป็น
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ภิกษุชาวกัมพูชาที่เข้ามาบวชในคณะธรรมยุตให้กลับตั้งคณะธรรมยุตที่กัมพูชา ต่อมา
พระมหาปานเป็นพระสังฆราชฝ่ายธธรรมยุติกนิกายพระองค์แรกของกัมพูชา
ปัจจุบัน สมเด็จพระสังฆราชบัวคลี่ (Bour Kry) 11 มกราคม ค.ศ.1945ปัจจุบัน/อายุ 71 ปี ทรงเป็นพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายพระองค์ที่ 2 (คู่กับ
พระสังฆราชฝ่ายมหานิกาย) แห่งกัมพูชา สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
ประกอบด้วย
สมเด็จพระสุคนธาธิบดีปาน (Saukonn Pan: 1855–1894)
สมเด็จพระสุคนธาธิบดีบัวคลี่ (Bour Kry: 1991–present)
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม: กระบวนการเสริม
สร้างความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมท�ำผ่าน 3 กระบวนการ คือ
ผ่านความศรัทธาในพุทธศาสนา: ความศรัทธานี้แสดงออกด้วยสิ่งที่เป็นรูป
ธรรมและนามธรรม สิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ ผ่านการสร้างปราสาท การสร้างวัง สร้างวัด
ชาวพุทธกัมพูชามีศรัทธาในพุทธศาสนา ดูจากประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยฟูนันเป็นต้น
มา การสร้างปราสาทมีลักษณะพุทธมหายาน ปัจจุบันปราสาทเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศที่ปรากฏในธงชาติ และศาสนสถาน คือวัดหรือสิ่งปลูกสร้างในวัดปัจจุบันก็
ปรากฏศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากปราสาทด้วย ปัจจุบันปรากฏรูปธรรมจาก
การสร้างวัง สร้างวัดอย่างชัดเจน
ความศรั ท ธาเป็ น นามธรรมเกิ ด ผ่ า นค� ำ สอนในพุ ท ธศาสนา: โดยเฉพาะ
บุญกิริยาวัตถุ 3 คือเชื่อในหลักกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่วผ่านบทบาทของพระมหา
กษัตริย์หรือผู้น�ำ-พระมหากษัตริย์ของประเทศกัมพูชาเป็นพุทธมามกะ อุปถัมภ์พุทธ
ศาสนาและเกื้อกูลต่อสถาบันสงฆ์ตลอดมาถึ ง ปั จจุ บัน ชนชั้ นปกครองจึ ง มี บทบาท
ส�ำคัญในการเสริมสร้างพุทธศาสนาให้มั่นคงในประเทศกัมพูชา ในปัจจุบันพุทธศาสนา
ได้รับการบรรจุให้เป็นศาสนาประจ�ำชาติ นับว่าเป็นความมั่นคงในระดับหนึ่ง
ผ่านกระบวนการความขัดเกลาทางสังคม: เกิดจากการสืบเนื่องที่ยาวนาน
ของพุ ท ธศาสนาในประเทศกัมพูชา และได้ รั บการส่ ง เสริ ม สร้ า งสนั บสนุ นจากพระ
มหากษั ต ริ ย ์ ความขั ด เกลาทางสั ง คมถู ก ซึ ม ซั บ โดยพิ ธี ก รรมทางพุ ท ธศาสนาผสม
ผสานเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา การท�ำบุญท�ำทาน การรักษาศีล ถืออุโบสถ
ศีล เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆ กันมาให้เยาวชนเห็นและปฏิบัติตามด้วยความเชื่อเลื่อมใส
ความขั ด เกลาทางสั ง คมยั ง เกิ ด เป็ น ประเพณี ผู ้ ช ายได้ รั บ การบรรพชาอุ ป สมบทใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

พุทธศาสนา เพื่อศึกษาธรรม อบรมศีลธรรมจรรยาอีกด้วย ส่วนผู้ชายที่ไม่บรรพชา
อุปสมบทจะใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในการเป็นเด็กวัด เป็นอุบาสกรับใช้ศาสนบุคคลในวัดจน
กระทั่งจบการศึกษาหรือมีคู่ครองเรือนต่อไป
แนวโน้มพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม: ในวงรอบของชีวิต
ชาวพุทธในกัมพูชา ตั้งแต่อุบัติถึงดับชีพไปในช่วงอายุที่ส�ำคัญ เช่นวัยเด็กโดยเฉพาะ
เด็กชาย พ่อแม่นิยมให้บรรพชาบวชเรียนพระธรรมวินัยหรือน�ำไปฝากเป็นเด็กวัด เพื่อ
อบรมกล่อมเกลาทางศีลธรรมจรรยา แต่ในขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมแบบพราหมณ์
แทรกซึมด้วย แต่เป็นเพื่อนองค์ประกอบให้ความเป็นพุทธเด่นขึ้นเท่านั้น
ส่วนสังคมวัดคือพระสงฆ์แม้แตกต่างจากชาวบ้าน แต่ในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
พระสงฆ์จะใกล้ชิดกับชาวบ้าน สามารถเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน สิ่งที่ เห็นในวิถี ชีวิต
ของพระสงฆ์คือความเรียบง่าย แต่ท�ำหน้าที่ของพระสงฆ์เต็มที่ทั้งการศึกษาและการ
สังคมสงเคราะห์หรือช่วยเหลือชาวบ้าน วิถีชีวิตชาววัดกับชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่เคียงคู่
กันเสมอมา ดังนั้นจึงถือว่าวิถีชีวิตชาววัดกับชาวบ้านจึงเป็นเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่
จะก�ำหนดทิศทางของพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
การศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การเมืองการ
ปกครอง การจัดการพุทธศาสนา สังคม และวัฒนาธรรม ในประเทศกัมพูชา โดยที่นี้
สรุป 6 องค์ประกอบและเงื่อนไขบ่งชี้
องค์ประกอบ
1.รากฐาน
ประวัติศาสตร์

เงื่อนไขบ่งชี้
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชามีความต่อเนื่องยาวนาน
นับพันปี ผ่านการผสมผสานพุทธศาสนามหายานกับพราหมณ์ ผ่านการ
กระทบกระเทือนจากศาสนาคริสต์ อิสลาม ผ่านการกวาดล้าง
โดยเขมรแดงเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วจัดระเบียบการศึกษาการปกครอง
การบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติในปัจจุบัน พุทธ
ศาสนาในประเทศกัมพูชาแม้ยังอยู่ในภาวการณ์(ตั้งไข่)จะมีแนว
โน้มและทิศทางที่จะเจริญเติบโตในโอกาสต่อไป
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2.ระบบการ
ปกครองใน
อดีตและระบบ
การเมือง

3 . ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด การด้ า นพุ ท ธ
ศาสนา

4. การประสาน
พลังทางสังคมและ
วั ฒ นธรรมโดยมี
พระรัตนตรัยเป็น
ศูนย์กลาง

ศูนย์อาเซียนศึกษา

การปกครองในอดีตถึงปัจจุบัน ประเทศกัมพูชาปกครองโดย
พระมหากษั ต ริ ย ์ ในอดี ต พระมหากษั ต ริ ย ์ ป กครองเบ็ ด เสร็ จ
ลักษณะสมบูรณาญาสิทธิราช มีอ�ำนาจบริหารจัดการการศึกษา
พุทธศาสนาและก�ำกับดูแลพระสงฆ์โดยฝ่ายสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ ท รงเป็ น พุ ท ธมามกะเป็ น ต้ น แบบในการบ�ำ รุ ง พุ ท ธ
ศาสนา ในปัจจุบันการปกครองระบบอบประชาธิปไตย มีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข การบริหารจัดการพุทธศาสนาต้องเป็น
ไปตามกฎหมาย รัฐบาลถือเอาภารธุระพุทธศาสนา แม้ในบาง
โอกาสจะมีพระสงฆ์เป็นแกนน�ำประท้วงการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลมี
เครื่องมือในการจัดระเบียบ คือกฎหมาย ดังนั้น ระบอบการเมือง
การปกครองเป็นเงื่อนไขที่จะก�ำหนดทิศทางของพุทธศาสนาว่า
จะให้เป็นไปในทิศทางใด
การจัดการด้านพุทธศาสนาของกัมพูชาปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานต�่ำ การศึกษาในที่นี้หมายถึงการศึกษาปริยัติธรรม
แผนกธรรม พุทธิกศึกษา (ภาษาบาลี) และระบบมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะด้านทุนหรืองบประมาณในการด�ำเนินการที่ไม่เพียง
พอต่อความจ�ำเป็น แม้มีระบบโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน
แน่นอนในระบบมหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถตอบโจทย์ความ
เจริญรุ่งเรือง เพราะไม่เป็นที่นิยม การจัดการศึกษาพุทธศาสนา
ในกัมพูชาน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นถ้าตอบโจทย์สมัยปัจจุบัน
พุทธศาสนา โดยหลักการส�ำคัญคือนามธรรม แต่ผู้ที่รับศาสนธรรม
นั้นเองที่จะเป็นผู้ท�ำให้พุทธศาสนากลายเป็นรูปธรรม ท�ำให้เกิด
สังคมแบบพุทธ การอยู่ร่วมชุมชนชาววัดหรือชาวบ้านโดยมีพระ
รัตนตรัยเป็นศูนย์กลาง คือพระพุทธเจ้าในรูปของพระพุทธรูป
พระธรรมในรูปของพระธรรมค�ำสอน และพระสงฆ์ที่ท�ำหน้าที่
ในการปกครอง การศึกษาเผยแผ่หรือการสังคมสงเคราะห์การ
สานพลังทางสังคม จึงจัดว่าเป็นเงื่อนไขในการก�ำหนดทิศทาง
ของพุทธศาสนา
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5.กระบวนการ
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พุ ท ธศาสนาในประเทศกั ม พู ช าตั ว อย่ า งในอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น มี
กระบวนการเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งยาวนานภายใต้
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ความสัมพันธ์ภาย
ใต้กระบวนการทางผู้ปกครองคือ พระมหากษัตริย์และภายใต้
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดังนั้นกระบวนการทางเสริม
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างศาสนาและวั ฒ นธรรมจึ ง ถื อ ว่ า มี ส ่ ว น
ก�ำหนดทิศทางของพุทธศาสนา
6.วิถีชีวิตแบบพุทธ ในวงรอบของชีวิตชาวพุทธในกัมพูชา ตั้งแต่อุบัติถึงดับชีพไป
ในช่วงอายุที่ส�ำคัญ เช่น วัยเด็กโดยเฉพาะเด็กชาย พ่อแม่นิยม
ให้บรรพชาบวชเรียนพระธรรมวินัย/น�ำไปฝากเป็นเด็กวัด เพื่อ
อบรมกล่อมเกลาทางศีลธรรมจรรยา แต่ในขณะเดียวกัน ยังมี
กิจกรรมแบบพราหมณ์แทรกซึมด้วย แต่เป็นเพื่อนองค์ประกอบ
ให้ความเป็นพุทธเด่นขึ้นเท่านั้น ส่วนสังคมวัดคือพระสงฆ์แม้แตก
ต่างจากชาวบ้าน แต่ในวิถีชีวิตประจ�ำวัน พระสงฆ์จะใกล้ชิดกับ
ชาวบ้าน สามารถเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน สิ่งที่เห็นในวิถีชีวิตของ
พระสงฆ์คือความเรียบง่าย แต่ท�ำหน้าที่ของพระสงฆ์เต็มที่ทั้ง
การศึกษาและการสังคมสงเคราะห์หรือช่วยเหลือชาวบ้าน วิถี
ชีวิตชาววัดกับชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันเสมอมา ดังนั้น จึง
ถือว่า วิถีชีวิตชาววัดกับชาวบ้านจึงเป็นเงื่อนไขอีกประการหนึ่ง
ที่จะก�ำหนดทิศทางของพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
สรุป พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชามีความเป็นอัตลักษณ์เชิงประเพณี และ
เมื่อกล่าวถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแล้ว พบว่า พุทธศาสนาเป็นแกนกลาง
ระหว่างสองบริบทนั้น กล่าวคือ ทางสังคมที่ว่าด้วยรัฐ การเมือง การปกครอง องค์กร
ทางพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเสริมสร้างทาง
ศาสนาและวั ฒ นธรรม และบริ บ ททางวั ฒ นธรรมทั้ ง ที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมในมิ ติ แ ละรู ป
ธรรม นามธรรม ล้วนมีแกนกลางคือพุทธศาสนา แม้จะมีความเชื่ออื่นปะปนบ้าง แต่
เมื่ อ ว่ า โดยสถิ ติ ข องประชากรที่ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาของกั ม พู ช าที่ มี เ ปอร์ เซ็ น ต์ สู ง สุ ด
ในบรรดาประชากรที่นับถือพุทธศาสนาในอาเซียนด้วยกันแล้ว พุทธศาสนายังคงมี
พลั ง ดึ ง ดู ดที่ส�ำคัญท�ำให้สังคมและวัฒนธรรมมี ความเป็ นสั ง คมและวั ฒ นธรรมพุ ท ธ
มากกว่าจะเป็นอย่างอื่น
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
พุทธศักรราช

เหตุการณ์สำ�คัญ

600-1100 อาณาจักรฟูนัน/พนม (Funan, Founan) ก่อตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ.
600-1100 เป็นเวลาประมาณ 500 ปี อาณาจักรมีมาก่อนเขมรเรือง
อ�ำนาจ ด้านรัฐและประชาชน แม้ประชาชนส่วนใหญ่นับถือตามความ
เชื่อดั้งเดิมตามบรรพบุรุษ เช่น ดิน น�้ำ ลม ไฟ และผีสางนางไม้ ตาม
หลักฐานเอกสารจดหมายเหตุของจีนเรียก ฟูนัน ประชาชนทั่วไป
นับถือทั้งศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาหีนยาน
ปลายพ.ศต.ที่ จดหมายเหตุของจีนราชวงศ์ฮั่น บันทึกไว้ว่า ราชทูตจีนชื่อคังไถ (K’ang
8 760–795 T’ai) และจูยิง (Chu Ying) เดินทางมายังดินแดนของอาณาจักรฟูนัน
เพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมจีน
786
อาณาจักรฟูนันส่งคณะทูตมาประเทศจีนพร้อมกับส่งนักดนตรีและ
พืชผลในประเทศเป็นเครื่องราชบรรณาการตามจดหมายเหตุสมัย
สามก๊กกล่าวถึงอาณาจักรฟูนัน
ตอนปลายยุค -พระมหากษัตริย์สลับมานับถือพุทธศาสนา ท�ำให้พุทธศาสนาเจริญ
ฟูนัน
รุ่งเรือง มีภิกษุสามเณรมาก
1002-1065 -พระภิกษุชาวฟูนัน ชื่อ สังฆปาละ (พ.ศ.1002-1065) เชี่ยวชาญใน
พระอภิธรรมเดินทางไปจีน และศึกษาเพิ่มเติมจากพระภิกษุอินเดีย
ชื่อคุณภัทร มีความแตกฉานในพุทธศาสนา เป็นที่เคารพศรัทธาของ
พระเจ้าจักรพรรดิบู่ตี่ (1046-1092) พระองค์อาราธนาท่านแปลคัมภีร์
พุทธศาสนาเป็นภาษาจีน เช่น คัมภีร์ “วิมุตติมรรค” และยังรับนิมนต์
จากพระเจ้าบู่ตี่ให้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะในราชส�ำนัก นับว่าเป็น
ชาวฟูนันที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ
1046
-ฟูนันส่งราชทูตไปจีนและจักรพรรดิของจีนมีพระราชโองการว่า “พระ
ราชาแห่งรัฐฟูนันทรงพระนามว่า โกณฑิยะชัยวรมัน ประทับอยู่สุดเขต
โพ้นทะเล ราชวงศ์ของพระองค์ปกครองบรรดาประเทศโพ้นทะเลทาง
ใต้และทรงแสดงความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการส่งเครื่องราชบรรณาการ
มาถวายหลายครั้ง ...” ตามจดหมายเหตุบันทึกของจีนปี พ.ศ.1046
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พุทธศักรราช

เหตุการณ์สำ�คัญ

สมัยต้นพุทธ -สมัยราชวงศ์ฉี ต้นพุทธศตวรรษที่ 11 กล่าวไว้ว่า “ประชาชนฟูนัน
ศตวรรษที่ 11 โหดร้ายและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม เข้าโจมตีเมืองที่ไม่ยอมอ่อนน้อม
และกดขี่ประชาชนลงเป็นทาส..."
1057
-พระเจ้าอนุรุทธวรมัน (เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏนามยุคฟูนัน)
ขึ้นครองราชย์ทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรง
ประกาศถวายพระองค์เป็นอุบาสก และทรงมีพระเกศธาตุเส้นหนึ่งไว้
เป็นที่สักการะบูชา และอาณาจักรเจนละซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฟูนันมี
อ�ำนาจมากขึ้น ตั้งตัวเป็นอิสระและต่อมาปี พ.ศ.1070 ก็ยกกองทัพ
มาโจมตีรวมฟูนันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละ
1093
พระเจ้าวรมันเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของสมัยเจนละ
กษัตริย์ยุคต้นยังคงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก
พุทธศตวรรษ หลวงจีนอี้จิงเดินทางมายังดินแดนแถบนี้ออกเดินทางโดยเรือจากจีน
ที่ 13
ไปสืบพระศาสนาที่อินเดีย แล่นเรือผ่านบริเวณที่เคยเป็นอาณาจักรฟู
นันมาก่อนและบันทึกไว้ว่า “...ในอาณาจักรฟูนันสมัยก่อน พุทธธรรม
แพร่หลายและขยายออกไป แต่ในปัจจุบัน พระราชาโหดร้ายท�ำลาย
พระธรรมเสียสิ้น และไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่เลย”
ยุ ค เจนละ อาณาจักรเจนละตั้งอยู่ทางทิศเหนือของฟูนันตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ.
1100-1344 1100-1344 ถือว่า เป็นยุคของเขมรหรือกัมพูชาที่แท้จริง เริ่มต้น
สมัยเจนละนี้
พุทธศตวรรษ -กษัตริย์นับถือพุทธศาสนาคือพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 (ครองราชย์ปี
ที่ 13
พ.ศ.1193-1256) พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ มีศิลาจารึกที่วัดไพร
เวียร ใกล้เมืองวยาธปุระ
1207
-กษัตริย์สองพี่น้องที่บวชในพุทธศาสนา พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โปรด
ให้สร้างวัดถวาย จากหลักฐานจากข้อบันทึกของหลวงจีนอี้จิงที่เดิน
ทางไปอินเดียและผ่านทะเลใต้ สมัยนั้น พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก
วัดทั่วไปตั้งอยู่ทุกแห่ง ศาสนาพราหมณ์และพุทธอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธศาสนาแม้พวกเจ้านายนิยมบวช
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พุทธศักรราช

เหตุการณ์สำ�คัญ

พุทธศตวรรษ -พุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาเผยแผ่ในเอเซียอาคเนย์
ที่ 14
-เขมรรับเอาพุทธศาสนามหายาน แต่ไม่มีอิทธิพลมากนักเหมือนเถ
หีนยาน ดังบันทึกของหลวงจีนอี้จิง กล่าวว่า ดินแดนแห่งนี้มีนิกาย
พุทธศาสนามากมีทั้งนิกายมูลสรรวาสติวาทิน ใช้ภาษาสันสกฤต
-หลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันไม่นาน อาณาจักรเจนละแยกเป็น 2 ส่วน
กลายเป็นเจนละบก/เจนละเหนือ กับเจนละน�้ำ/เจนละใต้ ปลายยุค
เจนละน�้ำอยู่ในอิทธิพลของชวา หลังจากแยกกันประมาณ 1 ศตวรรษ
ยุคเจนละก็สิ้นลงด้วยสาเหตุขัดแย้งกับอาณาจักรชวา
กลางพุ ท ธ -กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งชวายกทัพเรือมาตีเจนละ จับพระเจ้า
ศตวรรษที่ 14 มหิปติวรมันแห่งเจนละตัดพระเศียร
-ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งขึ้นครองราชย์สืบมาย้ายเมืองหลวงไป
ตั้งอาณาจักรใหม่ที่อื่น ยุคเจนละจึงสิ้นสุดลง
1345-1975 อาณาจักรมหานครเริ่มต้น รุ่งเรืองขีดสุด มีเมืองหลวงคือนครวัด นคร
ธม ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาป และอยู่ทางเหนือของเสียมราฐ เป็นยุคที่
อารยธรรมของขอมเจริญรุ่งเรืองมาก มีศิลปะและสถาปัตยกรรมโดดเด่น
1345
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ย้ายพระนครจากเจนละมาตั้งที่พนมเหนทรบรรพต
หรือเขาพนมคูเลนในปัจจุบัน พระองค์ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์
แต่พุทธศาสนาก็ยังเป็นที่เป็นที่เคารพนับถือกันอยู่ในหมู่ประชาชน
1545
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (ครองราชย์ปี พ.ศ.1545-1593) เป็นปฐม
กษัตริย์ที่ยกพุทธศาสนามหายานเป็นศาสนาของรัฐอย่างเป็นทางการ
1656
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ครองราชย์ช่วงปี พ.ศ.1656-1693) ทรงนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ และสร้างปราสาทนครวัดขึ้นเพื่อบูชาพระวิษณุ
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1724

มหานครเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เริ่มแต่
ปี พ.ศ.1724 พระองค์ทรงมีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชา
-พุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ ส่วน
พุทธศาสนาเถรวาทคงเป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป
-ชนชั้นสูงในราชส�ำนักนับถือพุทธศาสนามหายาน และพราหมณ์
-ยุคนี้ธรรมเนียมถือศาสนาคนละอย่างระหว่างพระราชากับปุโรหิต ถ้า
พระราชาเป็นพุทธ ปุโรหิตเป็นพราหมณ์ หรือถ้าพระราชาถือพราหมณ์
ปุโรหิตถือพุทธ ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือต่อกันมาหลายร้อยปี
-สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาจนเจริญ
รุ่งเรืองที่สุด ทรงย้ายราชธานีไปที่ใดก็จะสร้างวัดวาอาราม ทรงเอาใจ
ใส่ในกิจการพุทธศาสนามาก ทรงสร้างปราสาทและพระพุทธรูปจ�ำนวน
มากมาย ทรงสถาปนาปราสาทตาพรมเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระ
มหาเถระเป็นศาสตราจารย์ใหญ่อยู่ถึง 18 องค์ และอาจารย์รองลง
มาถึง 2,740 องค์เป็นผู้สอน ทั้งทรงให้ราชกุมารไปศึกษาพุทธศาสนา
ที่ลังกาแล้วทรงผนวชที่วัดมหาวิหาร ลังกา ปลายยุคมหานคร ศาสนา
พราหมณ์และมหายานเสื่อมถอยลง ภายหลังเถรวาทที่เจริญรุ่งเรือง
แทนที่ได้รับการนับถือจากคนทุกระดับตั้งแต่กษัตริย์จนถึงสามัญชน
1975-เริ่มต้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 (พ.ศ.1786-1838) มีความไม่มั่นคง
ศตวรรษ ภายในอาณาจักรเริ่มเกิดขึ้น ประเทศราชเกิดการแข็งข้อ
ที่ 24
-พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวแห่งสุโขทัย
อาณานิคม) แข็งเมืองไม่ขึ้นกับพระนคร และต่อมาตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้น
-หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 อาณาจักรขอมเสื่อม
อ�ำนาจลงอย่างมาก ราชวงศ์ต่างๆ เริ่มเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกัน
ในช่วงนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ เกิดขึ้น หัวเมืองต่างๆ เริ่มกบฏแข็งข้อ
และแยกตัวออกไปเป็นทิวแถว "อาณาจักรสุโขทัย”
-กษัตริย์กัมพูชาละทิ้งราชธานีมหานคร ไปสร้างราชธานีใหม่ที่เมือง
สรีสันธอร์
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จดหมายเหตุของจิวตากวนที่เดินทางเข้ามาในอาณาจักรพระนคร
กับคณะทูตจีน
-ยุคแห่งการล่มสลายของอาณาจักรขอมจากพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุง
ศรีอยุธยาปี พ.ศ.1896
-อาณาจักรเขมรถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาน�ำโดยขุนหลวงพระงั่วซึ่ง
เป็นพี่เมียของพระเจ้าอู่ทองยกทัพโจมตียึดเป็นเมืองขึ้น
- อาณาจักรขอมเป็นขึ้นของอยุธยาเป็นผลให้อาณาจักรขอมล่มสลาย
อย่างสิ้นเชิง จนยากที่จะฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมายิ่งใหญ่ตามเดิม
- เขมรกลายเป็นประเทศราชของสยามแม้ปี พ.ศ.1936 จะมีการ
พยายามแข็งเมืองจนสมเด็จพระราเมศวรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ส่งกองทัพไปยึดเมืองพระนครหลวงของเขมร
-พระเจ้าสามพระยา (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2) โอรสของสมเด็จ
พระนครอินทร์/พระเจ้านครินทราธิราชยกทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยา
ไปตีเมืองพระนครหลวงของเขมร จนเป็นเหตุให้เมืองพระนครหลวง
ของเขมรถูกท�ำลาย จนต้องย้ายเมืองหลวงจากเมืองพระนครไปตั้งที่
เมืองจตุรพักตร์ ที่ตั้งของกรุงพนมเปญปัจจุบัน และต่อมาย้ายไปเมือง
ละแวกที่ริมทะเลสาบเขมร
-พระเจ้าพญายาตจึงสละพระนครย้ายไปสร้างราชธานีใหม่ที่พนมเปญ
จนถึงในปัจจุบัน
-ตั้งแต่การสร้างราชธานีใหม่เป็นต้นมาเป็นเวลา 400 ปี ประเทศ
กัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางสังคมอย่างรุนแรง ประชาชนทุกข์
ยากมาก บ้านเมืองยับเยิน พระศาสนาเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากเกิด
เรื่องภายใน มีการแย่งชิงราชสมบัติกัน ผู้คนล้มตายกันมาก
กัมพูชามีเมืองหลวงใหม่อยู่ใกล้ทะเลสาบ ชื่อว่า กรุงละแวก พุทธศาสนา
รุ่งเรือง ประชาชนมีความเคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ แม้มีมิชชันนารี
ชาวโปรตุเกสชื่อ กาสปาร์ ดากรูซ ต่างชาติมาเผยแผ่แต่ก็ไม่ผล เดิน
ทางมากรุงละแวก แต่ต้องเดินทางกลับ เพราะไม่อาจเปลี่ยนศาสนา
ชาวพื้นเมือง เนื่องจากประชาชนมีความศรัทธาต่อพระสงฆ์อย่างมาก
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รัชสมัยของพระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี (นักองด้วง) ซึ่งขึ้นครองราชย์ใน
กรุงอุดรเมียรชัย ในรัชกาลของพระองค์พระภิกษุสงฆ์ชาวกัมพูชาเข้า
มาศึกษาพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร และกลับฟื้นฟูพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นที่ส�ำคัญ เช่น พระมหาวิมลธรรม (ทอง) การจัดตั้ง
โรงเรียนสอนปริยัติธรรมชั้นสูงในกรุงพนมเปญมีชื่อเรียกว่า "ศาลาบาลี
ชั้นสูง” ได้แก่ พุทธิกวิทยาลัย ในปัจจุบัน และพระมหาปานยังน�ำเอา
นิกายธรรมยุตจากเมืองไทยเข้ามาประดิษฐานที่ประเทศกัมพูชาเป็น
ครั้งแรกอีกด้วย
ยุคอาณานิคมเขมรตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสประมาณ 100 ปี พุทธ
ศาสนาไม่เจริญรุ่งเรือง
-การเมืองระหว่างประเทศ เกิดสงครามอานัม-สยามยุทธสมัยรัชกาล
ที่ 3 ท�ำให้กัมพูชากลายเป็นรัฐอารักขาระหว่างสยามและญวณ ก่อน
ที่จะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ภายหลัง
-ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีบทบาทในอินโดจีนปี พ.ศ.2410 กัมพูชาก็ตก
เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
-กัมพูชาได้รับอิสรภาพและเรียกชื่อประเทศว่า พระราชอาณาจักร
กัมพูชา มีเมืองหลวงชื่อ พนมเปญ มีกษัตริย์ครองราชย์ภายใต้ชื่อใหม่
นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 พระนามว่า พระเจ้านโรดมสีหนุ การศึกษา
กับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยคือระดับปริญญาตรี โท และ
เอก ระดับอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2497 (1954)
พุทธิกสากลวิทยาลัยพระสีหนุราช มีพระโพธิวงศ์ (ฮวด ตาท) เป็น
อธิการบดีรูปแรก มีนักศึกษาชุดแรก 40 รูป
-พระเจ้านโรดมสีหนุสละราชสมบัติให้พระเจ้านโรดมสุรามฤตพระ
บิดาขึ้นครองราชย์แทน พระองค์ตั้งพรรคการเมืองสังคมราษฎร์นิยม
และได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี น�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้
กับการเมือง ชื่อว่า ทฤษฎีพุทธสังคมนิยม (Buddhist Socialism)
เพื่ อ ต่ อ สู ้ กั บ คอมมิ ว นิ ส ต์ ที่ เริ่ ม ขยายเข้ า มาในกั ม พู ช า ต่ อ มา เมื่ อ
พระบิดาสวรรคตจึงทรงเป็นประมุขรัฐโดยไม่ครองราชย์
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2505

การศึกษาพุทธิกศึกษา แบ่งเป็น 1) พุทธิกประถม ศึกษาให้ศึกษา
ระดับประถมศึกษาชั้นป.1-6 2) พุทธิกมัธยมศึกษาปฐมภูมิ จัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) พุทธิกมัธยมศึกษาทุติยภูมิ จัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ.2505 สมเด็จพระสีหนุราชทรงสร้างโรงเรียนสงฆ์ เรียกว่า
โรงเรียนพุทธิกศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่วัดมหามนตรี ชื่อว่า วิทยาลัยพระสุรามฤต กรุง
พนมเปญ ตามนามของพระบิดาของพระองค์ ปัจจุบันขยายตัวออก
ไปหลายจังหวัด มีจ�ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 12 แห่ง มีนักเรียน 3,400
รูป/คน
2513
-นายพลลอนนอลปฏิวัติรัฐบาลพระเจ้านโรดมสีหนุเปลี่ยนราชอาณาจักร
กัมพูชาเป็นสาธารณรัฐกัมพูชา
2518
-กลุ่มเขมรแดงของนายพลพอลพตเข้ายึดครองกัมพูชา ปกครองโดย
ระบอบคอมมิวนิสต์สุดโต่ง เดือนมกราคม 2519 เขมรแดงประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญกัมพูชาฉบับใหม่ ภายในนั้นมีการบัญญัติชื่ออย่างเป็น
ทางการของประเทศกัมพูชาว่า "กัมพูชาประชาธิปไตย" (Democratic
Kampuchea) แทนชื่อ "สาธารณรัฐกัมพูชา" บังคับขู่เข็ญประชาชน
อย่างทารุณ ไร้ความเมตตาปราณี ประชาชนถูกสังหารราวประมาณ
2 ล้านคนทั้งพระภิกษุสามเณรด้วย พุทธศาสนาถูกล้มล้าง พระสงฆ์
ถูกสังหาร กิจกรรมทางศาสนาไม่มี
2522
- เวียดนามกับเขมรบางกลุ่มบุกเข้ายึดกัมพูชาและขับไล่เขมรแดง
ออกไปสู ่ ป ่ า ชายแดนไทย-กั ม พู ช า เวี ย ดนามตั้ ง รั ฐ บาลนายเฮง
สัมริน เป็นผู้น�ำประเทศ
2523-2536 -กลุ่มเขมรแดงและกลุ่มเขมรอีกหลายฝ่ายจับมือกันต่อสู้กับกองทัพ
เวียดนาม ไล่ทหารเวียดนามออกนอกประเทศส�ำเร็จ
2532
โรงเรียนมัธยมสงฆ์ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง หลังถูกท�ำลายยับเยินสมัย
เขมรแดง และเป็นฐานผลิตบุคลากรให้มหาวิทยาลัยสงฆ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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2534

2535

2536
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2540
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ภายหลังสงครามกลางเมือง ภาครัฐบาลและประชาชนกัมพูชาต่างช่วย
กันฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง เช่น รัฐบาล
ส่งเสริมให้ชาวกัมพูชาได้รับการอุปสมบท พิธีกรรมของทางราชการ
จะต้องมีพระสงฆ์เข้าร่วม มีการปฏิบัติศาสนกิจในวันส�ำคัญทางพุทธ
ศาสนาซึ่งถือให้เป็นวันหยุดราชการ เร่งฟื้นฟูบูรณะวัดวาอารามส�ำคัญ
ส่งพระภิกษุสงฆ์ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยใน
ประเทศไทยฟื้นฟูมหาวิทยาลัยสงฆ์ พุทธศาสนาพระสีหนุราช
กระทรวงธรรมการ และศาสนา (Ministry of Cult and Religion)
เริ่มก่อตั้งพุทธศาสนบัณฑิต (Buddhist Institute) ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้าทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ
กัมพูชา เช่นในอดีต ช่วงแรกนั้นใช้กุฏิสงฆ์วัดอุณาโลมเป็นที่ท�ำการและ
ด�ำเนินการตามวัตถุประสงฆ์ของการก่อตั้งพุทธศาสนบัณฑิตนับแต่ปี
2535/1992 เริ่มด�ำเนินกิจกรรมขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน
สหประชาชาติส่งกองก�ำลังรักษาสันติภาพนานาชาติพร้อมกับการช่วย
เหลือทางด้านการเงินอีก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้มีการเลือก
ตั้งและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นปกครองประเทศกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย
กลุ่มเขมรแดงเริ่มแตกแยกผู้น�ำหมายเลข 2 นายเอียงซารี อดีตคู่เขย
ของพอลพตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของเขมรแดง
น�ำพรรคเขมรกลุ่มหนึ่งและทหาร 10,000 คน แปรพักตร์มาเข้าร่วม
สวามิภักดิ์กับรัฐบาลนายฮุนเซน
อาเซียนตอบปฏิเสธรับกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนกองก�ำลัง ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของกัมพูชาท�ำการปฏิวัติ
ยึดครองอ�ำนาจ ในเดือนกรกฎาคม 2540
-ช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกัน นายพอล พต ขึ้นศาลประชาชนในข้อหาฆ่า
นายซอนเซน อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขมรแดงพร้อมครอบครัวตาย
อย่างโหดเหี้ยมรวม 11 ศพ พอลพตถูกตัดสินกักขังบริเวณตลอดชีวิต
การศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาเริ่มฟื้นฟูอีกครั้งโดยเปิดคณะพุทธ
ศาสตร์เป็นคณะแรก มีนักศึกษาจบรุ่นแรก 50 รูป
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2541
2541

2542
2547

2549

2549
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นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 พยายามหาความชอบธรรมและ
ชนะใจต่างประเทศ เพราะต้องการเงินทุนและความช่วยเหลือที่ถูก
ตัดขาดออกไป
รัฐบาลกัมพูชาจัดการเลือกตั้งเป็นทางการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2541
พรรคที่คะแนนมากที่สุดคือพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนาย
ฮุนเซน รองลงมาคือ พรรคฟุนซินเปคของเจ้ารณฤทธิ์ และพรรค
ซัมรังสี ของนายซัมรังสีซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายค้าน
-กัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศอาเซียนวันที่ 9 เมษายน 2542
ท�ำให้เริ่มมีการพัฒนาในหลายด้าน พุทธศาสนาเหมือนกลับฟื้นคืน
ขึ้นใหม่ ทั้งเป็นศาสนาแห่งรัฐและของประชาชน
-พุทธิกสากลวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา (Preah Sihamoniraja Buddhist
University) ตั้งที่วัดสวายเปาะแป กรุงพนมเปญ โดยความพยายาม
ของสมเด็จพระสังฆราชบัวคลี่ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ในพ.ศ.2547 ใน
วันเปิดมหาวิทยาลัย พระเจ้าสีหมุนีเสด็จมาเปิดอย่างเป็นทางการ
-รั ฐ บาลกั ม พู ช าตราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลท� ำ ให้ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยรัฐบาลสมบูรณ์แบบ ในเบื้องต้นเปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี 5 คณะ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึง พ.ศ.2518 มีผู้จบการศึกษาแล้ว 176
รูปปี พ.ศ.2542 (1999) มีผู้จบปริญญาตรีรุ่นแรก 50 รูป
รัฐบาลพระราชอาณาจักรกัมพูชายกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
อย่างสมบูรณ์ มีพรบ.ที่ชัดเจน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2549 (2006) มี
สมเด็จพระสังฆราช (นน แหงด) เป็นที่ปรึกษาอธิการบดี มีสมเด็จพระ
โพธิวงศ์ (อัม ลิม เฮง) เป็นอธิการบดีและศาสตราจารย์ ดร.พระเทพ
สัตถา (ชีร) สุวัณณรัตนะ เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขยายการ
ศึกษาออกสู่ชนบท แบ่งวิทยาเขตออกเป็น 3 วิทยาเขตก�ำปงชนังคือ 1)
วิทยาเขตพระตะบอง 2) วิทยาเขตกัมปงจาม 3) วิทยาเขตก�ำปงชนัง
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2550

2551
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-วิทยาลัยสงฆ์กัมพูชามีพรบ.อย่างสมบูรณ์ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐบาลเปิด 4 คณะ คือ 1. คณะปรัชญา ศาสนา และ
นิติศาสตร์ 2. คณะบาลี สันสกฤต และภาษาต่างประเทศ 3. คณะ
อักษรศาสตร์เขมร 4. คณะสารสนเทศ
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมจากสถิติ พ.ศ.2551 มีโรงเรียนแผนก
พระธรรมวินัย (นักธรรมตรี โท เอก มีจ�ำนวน 726 โรงเรียนสมณ
ศึกษามีจ�ำนวน 13,612 รูป โรงเรียนพุทธิกประถมศึกษามีจ�ำนวน
549 โรงเรียนสมณศึกษาที่เรียนอยู่มี 12,174 รูป พุทธิกอนุวิทยาลัย
(ม.1-3) มีจ�ำนวน 26 โรง สมณศึกษา 4,037 รูป พุทธิกวิทยาลัย
(ม.4-6) 11 โรง มีสมณศึกษา 1,893 รูป ระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ
พุทธิกสากลวิทยาลัยพระสีหนุราช และพุทธิสากลพระสีหมุนี 605 รูป
ส่วนวัดทั่วราชอาณาจักร 4,237 วัด มีพระภิกษุ-สามเณร 57,350 รูป
พ.ศ.2551 มีจ�ำนวนโรงเรียนมัธยมทางพุทธศาสนา 12 แห่ง
สถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนามีนักศึกษาทั้งหมด 1,512 รูป/คน
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บทที่ 16 พุทธศาสนาในลาว

สมั ย ประมาณ 5,500 ปี ชาวลาวตั้ ง ถิ่ น ฐานภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ บ ริ เวณเทื อ กเขา
อัลไต ซึ่งติดกับดินแดนของจีน โซเวียต และมองโกลเลีย ต่อมาชาวลาวอพยพถิ่นฐาน
มาอยู่ในแถบภูมิเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนลาวในปัจจุบัน ซึ่งมีพรมแดนติดกับ
พม่า เวียดนาม และไทยในปัจจุบัน ต่อมา อาณาจักรลาวก่อก�ำเนิดขึ้นประมาณคริสต์
ศตวรรษที่ 13 (ค.ศ.1349) โดยปี พ.ศ.1859 เจ้าฟ้างุ้ม กษัตริย์พระองค์แรกของชาว
ลาว รวบชาวลาวในอาณาจักรล้านช้างและที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เข้า
เป็นประเทศขึ้น นอกจากนี้ ยังผูกสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียง เช่น อยุธยาในฝ่าย
ไทย เป็นต้น เพื่อความมั่นคงในการปกครอง (มูลมรดกชนชาติอ้ายลาว, 2528:51-55)
ค�ำว่า ลาว มีนักปราชญ์หลายท่านให้ความหมายที่แตกต่างกันตามที่พระ
มหาดาวสยาม วชิรปญฺโ ดร. (พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโ, 2546:24-26) กล่าว
ถึงความหมายของค�ำว่า “ลาว” โดยการยกเอามุมมองของท่านผู้รู้ต่างๆ เช่น หลวง
วิจิตรวาทการที่กล่าวว่า ลาว มาจาก สัวะ หรือ ละว้า อันเป็นชื่อของชนชาติหนึ่งที่
เป็นเจ้าของเดิมแห่งแผ่นดินนี้ เมื่อไทยอพยพมาปะปนกับพวกนี้ คนไทยจึงเรียกพวก
เขาว่า ลาว แต่ในมุมมองของชาวอเมริกัน ศาสตราจารย์คลิฟตัน ด็อดด์ เห็นว่า ลาว
แปลว่า ใหญ่หรือคนใหญ่ หมายถึงลาวเป็นชนชาติใหญ่หรือมีคนมาก มีความเจริญ มี
อารยธรรมที่สูงส่ง ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับอาจารย์สีลา วีรวงค์ ที่กล่าวว่า ลาว
หมายความว่า เจริญหรือใหญ่ เพราะเพี้ยนมาจากค�ำว่า หลัง ลี ลุง ลวง และค�ำว่า
ลวง เพี้ยนมาเป็น “หลวง” ในขณะที่ สมเด็จพระธีรญานมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) กล่าวว่า
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ลาว เพี้ยนมาจากค�ำว่า ดาว ซึ่งหมายถึง ฟ้าหรือสูงสุด เพราะลาวมาจากที่ราบสูงของ
จีน ถือตัวว่าเจริญและสืบมาจากแถน และค�ำว่า แถน เทียน ไท้ หมายถึง ฟ้าเช่นกัน
จากความหมายที่ นั ก ปราชญ์ ก ล่ า วถึ ง พร้ อ มทั้ ง อธิ บ ายเหตุ ผ ลประกอบนั้ น
แสดงให้เห็นที่มาของชนชาติลาวว่ามีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา ต�ำนานพื้นบ้านกล่าวถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ
ขุนลอ แห่งอาณาจักรหนองแส พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ มีอ�ำนาจมาก จาก
นั้นจึงมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกันมาคือ 1) ขุนตาม 2) ขุนขวา 3) ขุนสูง 4) ขุนคต
5) ขุนคม 6) ขุนคีม 7) ขุนคม 8) ขุนคาบ 9) ขุนเคา 10) ขุนคาน 11) ขุนแพง 12)
ขุนเพ็ง 13) ขุนเพิ่น 14) ขุนค�ำ 15) ขุนฮ่ง 16) ท้าวแท่น 17) ท้าวยุง 18) ท้าวเผิก
19) ท้าวพิน 20) ท้าวพาด 21) ท้าวหว่าง 22) ท้าวหลัง (พระยาลังอธิราช) 23) เจ้า
ฟ้าโง้ม (พระยาสุวรรณค�ำผง) ตามล�ำดับ (สงวน รอดบุญ ผศ., 2526:53)
ประเทศลาวมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” (สปป.ลาว: Lao People’s Democratic Republic) มี ภู มิ ป ระเทศทาง
เหนือมีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับเวียดนามทางทิศ
ตะวันออก ติดกับกัมพูชา ทางทิศใต้ และติดกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก มีพื้นที่
:236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) แบ่งเป็น 16 แขวง
และ 1 เขตปกครองพิเศษ โดยมีนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงสมัยปัจจุบัน ใน
ภูมิภาคอาเซียน ลาวเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศเดียวที่ไม่มีทางออกทะเล
(land locked) แต่เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยมีการใช้แม่น�้ำ
โขงเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งและส�ำหรับการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ ใ นประเทศและส่ ง ขายให้ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก
ของอาเซียนเป็นล�ำดับที่ 8 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยเข้าเป็นประเทศ
อาเซียนพร้อมกับพม่า
ปัจจุบัน ลาวมีประชากร 5.6 ล้านคน (ปี 2548) ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม
68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า การนับถือศาสนา 75%
นับถือพุทธ, นับถือผี 16% ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ (ประมาณ 100,000 คน) และ
อิสลาม (ประมาณ 300 คน) เมืองหลวงของลาวคือ นครหลวงเวียงจันทน์ ระบบการ
ปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้ค�ำว่า ระบบประชาธิปไตย
ประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้น�ำประเทศ คือพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวมีอ�ำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ.
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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2518 เป็นต้นมา (http://www.thai-aec.com/ประเทศอาเซียน-10-ประเทศ, 11
พ.ค.2559)
สถิติพระภิกษุสามเณรก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ปี
ค.ศ.

พระ
ภิกษุ

สามเณร

1972
1987
2008

วัด

ประชากร อัตราส่วนพระเณร
รวม
รูปต่อประชากร

1 วัดต่อ
ประชากร
1:1,637
1:1,344
1:1,449

18,224
2,108 3,450,000 1:189
6,000
9,000
2,827 3,800,000 1:253
8,055
11,740 4,140 6,000,379 1:303
ที่มา :พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2540 :209
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, 2545:90 บทรายงานสภาพการเคลื่อนไหวงานของ
องค์ ก ารพุ ท ธศาสนาสั ม พั น ธ์ ล าว. 2007-2008 และแผนการด� ำ เนิ น งาน ค.ศ.2008-2009,
2007: 3 กระทรวงแผนการและการลงทุน กรมสถิติ, 2008 :22

ประวัติพุทธศาสนาในลาว
ยุคอาณาจักรโบราณ: ศาสนายุคเดิมของชาวลาวนั้น ชาวลาวนับถือ ผี บูชา
ธรรมชาติ และเชื่อว่า แถน คือผู้สร้างโลกและเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ การจะ
ท�ำให้แถนโปรดปรานนั้นจึงต้องมีการอ้อนวอน เช่น ขอฝนด้วยการแห่และจุดบั้งไฟ
เป็นต้น นอกจากนี้ ชาวลาวนับถือผีตามธรรมชาติ เช่น ผีปู่ตา ผีสางนางไม้รวมไปถึงปู่
สังกะสา ย่าสังกะสี ซึ่งเชื่อว่าเป็นมนุษย์คู่แรกของโลก (พระมหาดาวสยาม วชิรปฺฺ โ,
ดร. 2546: 26) ประเทศลาวถือเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องกับไทย มีวัฒนธรรมที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากเคยมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาแต่โบราณ เดิมที ชาวลาว
นั้นอพยพมาจากจีนเมื่อตอนอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว เมื่อประมาณปี พ.ศ.612 ชาว
ลาวนับถือพุทธศาสนาผสมผสาน (บ้างว่าแบบมหายาน) มาก่อน เมื่อถูกจีนรุกรานจึง
อพยพมาอยู่ในเมืองล้านช้าง ประมาณปี พ.ศ.1290 กลับมานับถือผีสางเทวดาเช่น
เดิมอีก
ต่อมาเมื่อเจ้าสุวรรณค�ำผงขึ้นเสวยราชย์ปี พ.ศ.1895-1896 ทรงมีพระโอรส
6 พระองค์ ในบรรดาพระโอรสเหล่านั้น เจ้าฟ้างุ้มมีลักษณะผิดแผกจากพระโอรสองค์
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อื่นคือ“มีฟันและลิ้นเป็นสีด�ำ” โหรท�ำนายว่า “เป็นกาลกินี เป็นกาลีบ้านกาลีเมือง”
จึงน�ำไปลอยแพ และแพนั้นลอยมาถึงเมืองขอม (กัมพูชา) เจ้าฟ้างุ้มจึงได้รับการเลี้ยง
ดูจากพระมหาปาสมันตเถระ ครั้นเจริญวัย เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในราชส�ำนัก
ของพระเจ้าอินทปัตถ์ ต่อมาอภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระเจ้าอินทปัตถ์พระนาม
ว่า “พระนางแก้วยอดฟ้า” (ฟ้าหญิงค�ำหยาด)
พระบาง พระพุทธรูปสำ�ริด
ศิลปะเขมรสมัยหลังบายน เป็นพระ
ประจำ�เมืองหลวงพระบาง ประมาณ
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 1 3/พุ ท ธศตวรรษ
ที่ 18 ปางประทานอภัย สูงประมาณ
2 ศอก พระบางเคยถูกอัญเชิญมา
ประทับในสยาม 2 ครัง้ คือ สมัย
ธนบุรี สมัยเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ
ตีเมืองเวียงจันทน์แตกปี พ.ศ.2322
และสมัยรัชกาลที่ 1 ส่งคืน พ.ศ.2325
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ รัชกาลที่ 3 ส่งเจ้าพระยา
บดินทร์เดชาไปทำ�ศึกชนะเจ้าอนุวงศ์
ได้อญ
ั เชิญมาอีกครัง้ แต่มคี วามเชือ่ ว่า
หากพระบางประทับอยู่พร้อมกับพระ
แก้วมรกตที่ใดจะเกิดภัยบัติฝนแล้วที่
นัน่ รัชกาลที่ 4 จึงอัญเชิญกลับคืนลาว

พุทธศาสนาเถรวาทแพร่เข้าสู่อาณาจักรลาว (ประเทศล้านช้างาว) สมัยเจ้า
ฟ้างุ่ม (ครองราชย์ ค.ศ.1353-1373) พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกยกยอ
พุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวของประชาชน พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำ
อาณาจักรและมีอิทธิพลต่อสถาบันทางการเมือง วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมประเพณีของประชาชนลาวต่อมาหลายศตวรรษ ภายหลังที่พระบิดาให้
ไปตีเมืองล้านช้างและสามารถยึดเมืองล้านช้างปี พ.ศ.1896 แล้วขึ้นครองราชย์เป็น
กษัตริย์องค์ที่ 23 ของราชวงศ์ล้านช้าง พระองค์แผ่อาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง
พุทธศาสนาเข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้างยุคนี้ ประชาชนยังนับถือผีสางเทวดาและฆ่า
สัตว์บูชาเซ่นสรวง พระนางแก้วยอดฟ้าจึงทูลขอให้พระเจ้าฟ้างุ้มไปรับพุทธศาสนา
มาเผยแผ่ในอาณาจักรล้านชัาง พระเจ้าฟ้างุ้มทรงเห็นด้วยจึงให้ทูตไปทูลนิมนต์พระ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สงฆ์ เขมรเข้ามาเผยแผ่ในประเทศลาว ซึ่ ง มี พ ระมหาปาสมั นตเจ้ า เป็ นประมุ ข เข้ า
มาเผยแผ่ในล้านช้าง พุทธศาสนาจึงเผยแผ่มาสู่ประเทศลาวและได้รับการอุปถัมภ์
อย่างดี เนื่องจากพระเจ้าฟ้างุ้มเคยรับอุปการะจากพระมหาปาสมันตเถระเมื่อครั้ง
ทรงพระเยาว์ด้วย
พระมหาปาสามั น ตเถระและคณะเดิ น ทางออกจากเมื อ งกั ม พู ช าปี พ.ศ.
1902 ไปตามล�ำดับจนถึงเมืองแกพร้อมกับน�ำเอาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ชื่อพระ
บาง และพระไตรปิฎกไปด้วยเพื่อที่จะถวายแก่พระเจ้าฟ้างุ้ม เมื่อคณะสงฆ์เดินทาง
มาถึงเวียงจันทน์ เจ้าเมืองจันทน์นิมนต์พักสมโภชพระบางอยู่ 3 คืน 3 วัน แล้วคณะ
สงฆ์เดินทางต่อไปยังเวียงค�ำ อาราธนาพระเถระไปในเมืองประชาชนมาสมโภชน์พระ
บางกัน 3 คืน 3 วัน ครั้นจะเดินทางต่างปรากฏว่า พระพุทธรูปไม่สามารถยกไป จึง
เสี่ยงทายว่า เทวดาอารักษ์คงปรารถนาจะให้พระบางอยู่ที่เวียงค�ำพระเถระและผู้
ติดตาม เดินทางไปยังเมืองเชียงทอง ครั้งถึงเชียงทองเข้าเฝ้าพระเจ้าฟ้างุ้มและพระ
มเหสี พระเถระและคณะจึงเผยแผ่พุทธศาสนาในลาวจนเจริญรุ่งเรืองประดิษฐาน
มั่นคงสืบมา กล่าวว่า พุทธศาสนายุคพระเจ้าฟ้างุ้มมีความชัดเจนทางประวัติศาสตร์
มากที่ สุด ดังจะเห็นจากงานวิจัยเรื่อง “อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศาสนาในประเทศลาว” ของ
พระครูวิสิฐ ปัญญาวัตน์ และคณะ อธิบายถึงอิทธิพลของพุทธศาสนายุคของพระเจ้า
ไชยกุมาร ผู้ก่อตั้งอาณาจักรจ�ำปาสักเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาจนเกิด
เป็นแนวคิดที่มีผลต่อประเทศทั้งในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจฯ (พระครูวิสิฐ
ปัญญาวัตน์ และคณะ, 2553)
แต่ว่า รัชสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้มนั้น เต็มไปด้วยศึกสงคราม ท�ำให้ชาวลาว
ที่มีนิสัยรักความสงบเกิดความเบื่อหน่าย จนในที่สุดพร้อมใจกันปลดพระเจ้าฟ้างุ่ม
ออกจากราชสมบัติ แล้วอภิเษกพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งพระนามว่า “พญาสาม
แสนไท” ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมา พญาสามแสนไทอภิ เ ษกกั บเจ้ า หญิ ง แห่ ง
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ซึ่งท�ำให้มีการจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการที่ได้
รับจากประเทศไทยเป็นอันมาก ในด้านการพุทธศาสนาพญาสามแสนไททรงท�ำนุบ�ำรุง
พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เช่น สร้างวัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ หอสมุด
โรงเรียนปริยัติธรรม เป็นต้น และทรงเจริญพระราชไตรีกับทางกรุงศรีอยุธยา ตลอด
จนถึงกัมพูชา เวียดนามซึ่งถือว่าสมัยนี้เป็นสมัยแห่งการจัดสรรบ้านเมืองและการสร้าง
ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างมาก
ต่อมา สมัยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต (พ.ศ.2044-2063) บ้านเมืองอยู่ในภาวะ
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สงบ กษัตริย์ทรงเอาใจใส่ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาสร้าง
วัดวาอารามต่างๆ เช่น สร้างวัดบรมมหาราชวังเวียง
ทอง วัดวิชุลราชเพื่ออัญเชิญพระบางจากเวียงค�ำมา
ประดิ ษ ฐานที่ วั ด นี้ ต่ อ มาทรงสร้ า งวั ด โพธิ์ ส บ เพื่ อ
เป็ น อนุ ส รณ์ แ ก่ พ ระราชธิ ด าที่ ส วรรคตไป รั ช สมั ย
พระเจ้ า โพธิ ส ารราช (พ.ศ.2063-2090) พระองค์
เป็ น ผู ้ เ คร่ ง ครั ด ทางพุ ท ธศาสนาเป็ น อย่ า งยิ่ ง ทรงมี
วัดเชียงทอง /วัดเซียงทอง ตั้งอยู่ที่แขวง พระราชโองการให้ พ ลเมื อ งเลิ ก นั บ ถื อ ผี ส างเทวดา
หลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นปี
เลิ ก ทรงเจ้ า เข้ า ผี ทั่ ว พระราชอาณาจั ก ร ทรงให้ รื้ อ
พ.ศ.2103 สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช ตั้งอยู่ใกล้แม่น�้ำโขง มีสถาปัตยกรรม ศาลหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมือง และให้หันมา
นับถือพุทธศาสนาแทน ทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลก
แบบล้านช้าง
แต่ เ นื่ อ งจากประเพณี ก ารนั บ ถื อ ผี นั้ น มี ม านานมาก
และฝังเข้าไปในจิตใจของประชาชนทั่วไป จึงยากที่จะเลิกอย่างเด็ดขาด
ยุ ค อาณาจั ก รจารี ต ยุ ค 2 อาณาจั ก ร ครั้ น ต่ อ มา อาณาจั ก รล้ า นนาว่ า ง
กษัตริย์จึงอัญเชิญเจ้าไชยเชษโฐ/เชษฐวังโส พระโอรสของพระเจ้าโพธิสารไปครอง
นครล้านนาปี พ.ศ.2089 พระเจ้าโพธิสารเสด็จสวรรคตปี พ.ศ.2090 ด้วยถูกช้างล้ม
ทับขณะประพาสป่า ทรงกลับนครเพียง 3 สัปดาห์ก็สวรรคต เมื่อสวรรคตแล้ว พระ
โอรสทั้งหลายต่างแย่งชิงราชสมบัติกัน อาณาจักรลาวแตกเป็น 2 ฝ่าย คือ อาณาจักร
ฝ่ายเหนือ และฝ่ายใต้ พระเจ้าไชยเชษโฐแห่งล้านนา จึงยกทัพตีกรุงล้านช้าง และ
อั ญ เชิ ญ พระแก้ ว มรกตที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ ที่ วั ด บุ ป ผาราม เชี ย งใหม่ ร วมทั้ ง พระพุ ท ธ
สิหิงค์ (พระสิงค์) และพระแก้วขาวไปด้วยเมื่อเสด็จถึงล้านช้าง ทรงยึดราชสมบัติ
จากเจ้าครองนครทั้งสองด้วยความเกรงกลัวของเจ้าครองนครทั้งสอง จึงทรงครอง
นครทั้งสองซึ่งเรียกว่า กรุงศรีสัตนาคนหุต พระองค์จึงขึ้นครองราชสมบัติ นับเป็น
มหาราชองค์ที่ 2 ของลาวที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงพระนามว่า “พระเจ้าไชยเชษฐา
ธิราช” พุทธศาสนายุคของพระเจ้าเชษฐาธิราช มีความเจริญสูงสุดทรงสร้างวัดส�ำคัญ
มากมาย ในก�ำแพงเมืองมีวัด อยู่ประมาณ 120 วัดและยังสร้างวัดพระแก้ว ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่น�ำมาจากเชียงใหม่ สมัยนี้ มีการแต่งวรรณกรรม
หลายเรื่อง เช่น สังข์สินชัย การเกด พระลักพระราม เป็นต้น สมัยนี้ราชอาณาจักร
สยามมีความสัมพันธ์ลาวอย่างแน่นแฟ้น ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับพม่า สร้างเจดีย์ “พระ
ธาตุศรีสองรัก” ในอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเป็นพี่เป็น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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น้องกันของสองอาณาจักร
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมือง
หลวงจากเมื อ งเชี ย งค� ำ มาอยู ่ ที่ เ วี ย งจั น ทน์
ประดิ ษ ฐานพระแก้ ว มรกต และพระแซก
ค�ำ (พระพุทธสิหิงค์) ไว้ที่เวียงจันทน์ เรียกว่า
เวียงจันทน์ล้านช้าง ส่วนพระบางประดิษฐาน
ไว้ที่เมืองเชียงทอง จึงชื่อว่าหลวงพระบางมา
บประตูชัยของลาวและฝรั่งเศสมรดก
จนถึ ง บั ด นี้ บ างครั้ ง ก็ เรี ย กชื่ อ ว่ า ล้ า นช้ า งหลวง เปรียบเทียตกทอดจากยุ
คอาณานิคม
พระบาง และสร้ า งวั ด เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระ
แก้วมรกตขึ้นเป็นพิเศษ พระองค์ทรงสร้างพระธาตุหลวงซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรม
ชิ้นยอดเยี่ยมของลาวปี พ.ศ.2109 ซึ่งต่อมาถูกพวกปล้นจากยูนนานท�ำลายเสียหาย
ไปมาก นอกจากพระองค์ จ ะทรงสร้ า งพระธาตุ อื่ น ๆ และพระพุ ท ธรู ป ส� ำ คั ญ ๆ อี ก
มากมาย เช่น พระเจ้าองค์ต้ือที่เวียงจันทน์ พระเจ้าองค์ตื้อที่ อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย พระเสริม พระสุก พระใส พระอินทร์แปลง พระองค์แสนทรงสร้างวัดพระ
ธาตุ ที่จังหวัดหนองคาย และพระธาตุที่จมน�้ำโขงอยู่พระธาตุบังพวน อ�ำเภอเมือง
หนองคาย สร้างวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย และพระประธานในโบสถ์ นามว่า พระ
ไชยเชษฐา พระศรีโคตรบูรที่แขวงค�ำม่วน พระธาตุอิรัง ที่แขวงสุวรรณเขต (สุวรรณ
เขต) พระธาตุศรีสองรัก (พระธาตุศรีสองรัก คือความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักร
ไทยและลาว “ศรี” ในชื่อเจดีย์หมายถึง “ศรีอยุธยา กับ ศรีสัตตนาคนหุต” เกิดขึ้น
สมัยนี้ มีพิธีท�ำบุญร่วมกันในทุกวันเพ็ญเดือนหก ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน (พระธรรม
ปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต):197) อ�ำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย และทรงปฏิสังขรณ์พระ
ธาตุพนม เป็นต้น
พระเจ้ า ไชยเชษฐาธิ ร าชทรงประคั บ ประคองน� ำ ราชอาณาจั ก รล้ า นช้ า ง
ผ่ า นพ้ น ภัยการเป็นเมืองขึ้นของพม่าไปตลอดรั ช สมั ย ของพระองค์ แม้ ว่ า ในขณะ
นั้น อาณาจักรล้านนา (เสียแก่พม่าปี พ.ศ.2101) และอาณาจักรศรีอยุธยา (เสียแก่
พม่าปี พ.ศ.2107) ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้ว แต่หลังจากพระองค์สวรรคต
ปี พ.ศ.2114 พอมาถึง พ.ศ.2117-2118 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีลาว
และรับชัยชนะ และทรงน�ำโอรสองค์เดียวของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งประสูติปี
ที่สวรรคตไว้เป็นองค์ประกันที่หงสาวดีด้วย ผ่านมาหลายปี แผ่นดินลาววุ่นวายด้วย
เรื่องราชสมบัติ จนปี พ.ศ.2134 พระเถระเจ้าอาวาสวัดต่างๆ จึงประชุมกันลงมติให้
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ส่งทูตไปเชิญเจ้าชายหน่อแก้วโกเมน ซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ประเทศพม่ากลับมาครอง
ราชย์ และในเวลานั้นพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตลง พม่าเริ่มอ่อนแอลง และเจ้าหน่อ
แก้วโกเมนขึ้นครองราชย์สมบัติ พ.ศ.2135 และประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าต่อไป
ในรั ช กาลต่ อ มา พระเจ้ า สุ ริ ย วงศา (King Souligna Vongsa) ทรงขึ้ น
ครองราชย์ปี พ.ศ.2180 (นานถึง 57 ปี) และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังเวียงจันทน์
ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความปรีชาสามารถ และเข้มแข็ง สามารถปกครองให้ลาวสงบ
เรียบร้อย พระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับรัฐเพื่อนบ้าน และทรงมีชื่อเสียงในด้าน
การปกครองที่เที่ยงธรรม ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงเวียงจันทน์ รายงานถึง
ความรุ่งเรืองของนครและสิ่งก่อสร้างทางศาสนาอันวิจิตร สมัยนี้วัฒนธรรมรุ่งเรือง

พระธาตุหลวง/พระเจดีย์โลกะจุฬามณี โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นที่ประดิษฐานพระ
อุรังธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานอันสำ�คัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ ศูนย์
รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ

ศิลปกรรมดนตรี ประติมากรรมต่างๆ เจริญแพร่หลาย พุทธศาสนายุคนี้ มีศูนย์กลาง
อยู่ที่เวียงจันทน์ พระสงฆ์จากต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า ฯลฯ ต่างมุ่งหน้ามา
ศึกษาพุทธศาสนาที่กรุงเวียงจันทน์ อันชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคนี้ ว่ากันว่า พระสงฆ์นั้นมีจ�ำนวนมากกว่าทหารในกองทัพของจักรพรรดิแห่ง
เยอรมันเสียอีก
ยุครัฐจารีต 3 อาณาจักรและภายใต้สยาม: ปลายรัชกาลของพระเจ้าสุริย
วงศาซึ่งอยู่ในวัยชรา พระองค์ทรงมีพระโอรสพระองค์เดียว แต่ถูกลงโทษประหาร
ชีวิตเพราะประพฤติประเวณี พระเจ้าสุริยวงศาสวรรคตสิ้นรัชกาลปี พ.ศ.2235 แผ่น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ดิ น ลาวก็ ต อยู ่ ใ นความยุ ่ ง เหยิ ง อี ก ครั้ ง เกิ ด การแก่ ง แย่ ง ราชสมบั ติ กั น อย่ า งรุ น แรง
ทั้ ง เวี ย ดนามและสยามเข้ า มาแทรกแซงส่ ง ผลให้ อ าณาจั ก รลาวสมั ย นั้ น แตกเป็ น 2
อาณาจักร คือ เมืองหลวงพระบางกับเมืองเวียงจันทน์ และแตกเป็น 3 แคว้นในเวลา
ต่อมา (หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจ�ำปาสัก) ต่างระแวงกันและคอยหาโอกาส
แย่งชิงอ�ำนาจกันจนถึงกับไปผูกมิตรกับต่างประเทศเพื่อก�ำจัดกันและกัน เช่นฝ่าย
หนึ่งเข้ากับพม่า ฝ่ายหนึ่งเข้ากับไทย และฝ่ายหนึ่งเข้ากับญวน เป็นต้น จนในที่สุด
สยามสมั ยพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็ นมิ ตรกั บหลวงพระบางกู ้ เ อกราชจากพม่ า
แล้วก็ยกทัพมาตีเวียงจันทน์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพม่าเข้ายึดครองปี พ.ศ.2321 และ
น�ำเอาพระแก้วมรกตไปยังอาณาจักรไทย ด้วยอาณาจักรเวียงจันทน์สลายตัวลงเป็น
ดินแดนของไทยปี พ.ศ.2371 ส่วนอาณาจักรหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองออกของไทย
ส่งทูตไปอ่อนน้อมและมอบบรรณาการแก่เวียดนามปี พ.ศ.2374 กลายเป็นข้ออ้าง
ของฝรั่งเศสผู้เข้ายึดครองเวียดนามสมัยต่อมาที่จะเข้าครอบครองลาวต่อไป
ยุคอาณานิคม: ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มให้ความ
สนใจที่จะขยายอ�ำนาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง โดยเริ่มจากการยึดครอง
แคว้นโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ก่อน (พ.ศ.2402) รุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนเขมรส่วนนอก
ซึ่งไทยปกครองในฐานะประเทศราช (พ.ศ.2406) จากนั้นจึงขยายดินแดนในเวียดนาม
ต่อ จนกระทั่งสามารถยึดเวียดนามทั้งประเทศ (พ.ศ.2426) พรมแดนของสยามทาง
ด้านประเทศราชลาวจึงประชิดกับดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ ต่อมา ดินแดนลาวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศส
น�ำโดยโอกุสต์ ปาวี กงสุลฝรั่งเศสโดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทย เพื่อบังคับให้ยกดิน
แดนฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงรวมทั้งดินแดนอื่นๆ ให้ ลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศส
ปี พ.ศ.2436 อาณาจักรลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยล�ำดับ ลาวถูกฝรั่งเศส
ครอบครองอยู่ประมาณ 45 ปี จึงเอกราชกลับคืนโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ.2492 มีชื่อเป็นทางการว่า “พระราชอาณาจักรลาว”
พุทธศาสนาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสยุคอาณานิคมนี้มีประสบความ
ยุ ่ ง ยากและล� ำ บาก ฝรั่ ง เศสแยกเรื่ อ งรั ฐ และศาสนาออกจากกั น ตามแนวคิ ด แบบ
ตะวันตกพุทธศาสนาจึงมิเป็นศาสนาประจ�ำรัฐ/อาณาจักรอีกต่อไป และเมื่อฝรั่งเศส
น�ำระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาในลาว พระสงฆ์ลาวก็เริ่มสูญเสียบทบาทใน
ด้านการศึกษา และการเป็นผู้น�ำทางสติปัญญาแก่สังคมไปด้วย ท�ำให้พุทธศาสนา
ของลาวยุคอาณานิคมเสื่อมลง
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ยุ ค ชาติ นิ ย มลาว: ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว
และดินแดนอินโดจีน ในช่วงญี่ปุ่นใกล้แพ้สงคราม คนลาวรวมตัวกันเป็น “ขบวนการ
ชาตินิยมลาว” ขึ้นปี พ.ศ.2483 ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ
กู้เอกราชลาวในเวลานั้นประกาศเอกราชให้ประเทศลาวเป็นประเทศ ผู้ที่มีบทบาท
ในการประกาศเอกราช ประกอบด้วยเจ้าสุวรรณภูมา เจ้าเพชรราชและเจ้าสุภานุ
วงศ์โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์)
จากอาณาจั ก รล้ า นช้ า งหลวงพระบางเดิ ม รวมทั้ ง 3 อาณาจั ก รคื อ ล้ า นช้ า งหลวง
พระบาง ล้านช้างเวียงจันทน์ และล้านช้างจ�ำปาศักดิ์ เข้าด้วยกันเป็นราชอาณาจักร
ลาว ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ 2492 โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า “พระ
ราชอาณาจักรลาว” แต่ก็เกิดศึกภายในลาวกันเองในระยะนี้ (มาติน สจ๊วต-ฟอกซ์,
จิ ร าภรณ์ วิ ญ ญรั ต น์ แปล, 2556:17) ช่ ว งเวลานี้ มี ก ารปลุ ก ระดมให้ ส� ำ นึ ก ถึ ง
ประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของลาวอันมีพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง

ประชาชนชาวลาวที่นับถือพุทธศาสนา เข้าวัดทำ�บุญเนื่องในโอกาสวันสำ�คัญทาง
พุทธศาสนา จะนิยมแต่งกายเรียบง่ายประจำ�ชาติ และมีดอกไม้ ธูปเทียนไปด้วย

จึงเกิดความพยายามที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ พระสงฆ์ท�ำหน้าที่ในการปลูก
ฝังความรู้สึกรักชาติ และวัดกลายเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช
พุทธศาสนาจึงมีบทบาทอย่างส�ำคัญในการต่อสู้ของประชาชน จากการครอบครอง
ของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นยุคสงครามโลกครั้งที่สอง (https://th.wikipedia.org/wiki/
ประวัติศาสตร์ลาว, 11 มิ.ย. 2559) พระสงฆ์ลาวตื่นตัวกับกิจกรรมการเผยแผ่ เช่น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พระมหาปาล ตั้งโรงเรียนสอนอภิธรรมและโรงเรียนศีลธรรมแก่เยาวชนลาว สร้าง
ส�ำนักกรรมฐานและออกวารสารเป็นต้น (มาติน สจ๊วต-ฟอกซ์, จิราภรณ์ วิญญรัตน์
แปล, 2556:176)
ยุครัฐชาติ: หลังยุคอาณานิคม พ.ศ.2436 อาณาจักรลาวตกเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศสโดยล�ำดับ ลาวถูกฝรั่งเศสครอบครองอยู่ประมาณ 45 ปี จึงได้เอกราช
กลับคืนโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2492 มีชื่อเป็นทางการว่า “พระ
ราชอาณาจักรลาว” แต่สภาพการณ์ทางการเมืองยังอยู่ในความยุ่งยากอีกหลายครั้ง
การต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างทุนนิยมประชาธิปไตย และสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
เป็นไปอย่างเข้มข้น “ขบวนการประเทดลาว” น�ำพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือใน
การต่อสู้กับระบบทุนนิยมปี พ.ศ.2502 เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้า
สว่างวัฒนาจึงขึ้นครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิตแทน เหตุการณ์ในลาวยุ่งยากมาก เมี่อ
เจ้าสุภานุวงศ์ (หนึ่งในคณะลาวอิสระ) ประกาศตนเป็นพวกฝ่ายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์
และเป็นหัวหน้าขบวนการปะเทดลาว ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในป่า เพราะ
ถูกฝ่ายขวาในลาวคุกคามอย่างหนัก ต่อมาร้อยเอกกองแลท�ำการรัฐประหารรัฐบาล
เจ้าสุวรรณภูมา แต่ไม่ส�ำเร็จ เหตุการณ์ทางการเมืองในระยะต่อมาบีบให้ลาวต้องตก
อยู่ท่ามกลางสงครามอินโดจีนครั้งที่สอง ซึ่งมีความรุนแรงยิ่งกว่าครั้งแรก และเป็น
ปัจจัยก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองและรัฐประหารหลายครั้งด้วยกัน
ยุคอาเซียน (5 ประเทศ): ระยะนี้ลาวไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติอาเซียน เพราะยังประสบกั บความไร้ เ สถี ย รภาพทางการเมื อ งท� ำ ให้ ยั ง
มี แ ก่ ง แย้ ง อ� ำ นาจของฝ่ า ยเสรี นิ ย ม และฝ่ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ ม าต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง ปี
พ.ศ.2518 พรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสหภาพโซเวี ย ตและ
เวียดนามเหนือโดยการน�ำของเจ้าสุภานุวงศ์ ก็ยึดอ�ำนาจรัฐจากรัฐบาลประชาธิปไตย
โดยมี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข ของเจ้ า มหาชี วิ ต ศรี ส ว่ า งวั ฒ นา ซึ่ ง ได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลฝรั่ ง เศสและสหรั ฐ อเมริ ก าส� ำ เร็ จ เจ้ า มหาชี วิ ต ศรี ส ว่ า งวั ฒ นา
ทรงยิ น ยอมสละราชสมบั ติ พรรคปฏิ วั ติ ล าวจึ ง ประกาศสถาปนาประเทศลาวเป็ น
“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2518 ภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยสมบูรณ์
ยุคปัจจุบัน: ปัจจุบันประเทศลาวมี ทองลุน สีสุลิด เป็นนายกรัฐมนตรี ลาว
ประกาศวิสัยทัศน์เรื่องการยกฐานะประเทศให้พ้นจากความยากจนว่า ลดความแตก
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ต่างระหว่างเมืองกับชนบทให้แคบลง จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะปกป้องสิทธิของ
พลเมือง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลาวยังเป็นหนึ่งในประเทศที่จ�ำนวนประชากรวัย
หนุ่มสาวขยายตัวเร็วที่สุดในโลก โดยขณะนี้ลาวมีประชากรอายุไม่ถึง 30 ปี ประมาณ

ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง ภาพที่คุ้นตาสำ�หรับคนทั่วไปปรากฏในสื่อสาร
มวลชนทั้งหลาย เป็นวิถีปฏิบัติประจำ�วันของพระสงฆ์ชาวลาวบิณฑบาต และ
พุทธศาสนิกชนชาวลาวใส่บาตร เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานครั้งอดีตจน
กระทั่งปัจจุบัน

70% ของประชากร 6.7 ล้านคนในช่วงแรกของการปกครองโดยรัฐบาล สปป.ลาว
มีการควบคุมวัฒนธรรมและพุทธศาสนาอย่างเข้มงวด มีการท�ำลายหนังสือที่ขัดแย้ง
กับความเชื่อใหม่ ประหารผู้คนที่คิดล้มระบอบใหม่ และควบคุมชีวิตประชาชนอย่าง
เข้มงวด ประชาชนลาวเป็นจ�ำนวนมากหนีออกนอกประเทศ แม้พระสงฆ์เองก็ถูกไล่ให้
ไปปลูกผัก เลี้ยงหมู และห้ามมีการบรรพชาอุปสมบท ท�ำให้จ�ำนวนพระภิกษุสามเณร
ลดลงมาก แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชของลาวยังต้องหลบหนีไปอยู่ประเทศไทยและ
มรณภาพที่นี่ (สุชาติ หงษา, ดร., 2550:176)
สภาพการปกครอง และการบริหารด้านเศรษฐกิจของลาวเริ่มผ่อนคลายมาก
ขึ้นในระยะหลังของทศวรรษ 2530 เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต พุทธ
ศาสนาในระบอบสั ง คมนิ ย มลาวได้ รั บ การตี ค วามใหม่ ผสมผสานแนวคิ ด การต่ อ สู ้
เพื่อเอกราช และหลักการของสังคมนิยมเข้าไว้ด้วย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นต้น
มา ประเพณีและพิธีกรรมในพุทธศาสนาถูกประยุกต์ใช้เป็นยุทธวิธี ในการจัดระเบียบ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา มี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การอธิบายและแทรกแนวคิดลัทธิมาร์กซ์-เลนิน (Marxism-Leninism) เข้าไปด้วย
เป็นต้น นับเป็นการใช้พุทธศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ลาวอย่ า งได้ ผ ล ท� ำ ให้ พุ ท ธศาสนากั บ ลั ท ธิ สั ง คมนิ ย มอยู ่ เ คี ย งคู ่ กั น เป็ น กลมกลื น ใน
สังคมนิยมแบบลาว ระยะหลังพุทธศาสนาได้รับการคุ้มครองและยกย่องว่าเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติลาว มีคณะสงฆ์นิกายเดียว คือ หีนยานแบบลังกาวงศ์ มีประมุขสงฆ์เรียก
ว่า “ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาว” วัดยังเป็นศูนย์กลางของ
วั ฒ นธรรม ประเพณี ส�ำหรับประชาชนและกลายเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ กั บคนใน
ภูมิภาคนี้และทั่วโลกอีกด้วย ในปัจจุบันนี้บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบ พุทธศาสนาได้รับ
การอุปถัมภ์จากรัฐเป็นอย่างดีมีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของสงฆ์ขึ้นเป็นวิทยาลัย
สงฆ์ เช่น วิทยาลัยสงฆ์ประจ�ำกรุงเวียงจันทน์ เป็นต้น และมีพระสงฆ์จ�ำนวนมากที่
เดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย หรือประเทศไทย รวมทั้งมีการสร้าง
วัดไทยในต่างประเทศเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นด้วย ซึ่งแสดงให้ถึงความเจริญทางบุคลากร
ทางพุทธศาสนาและการประกาศพุทธศาสนาในต่างแดนด้วย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการ
พัฒนาทางศาสนาของประเทศลาว
พุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยมปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ด้าน
1. การปกครองสงฆ์ คณะสงฆ์ภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยมยกเลิกพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2502 ซึ่งเป็นมรกตกทอดจากรัฐบาลศักดินาหรือเจ้าขุนมูลนาย
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีต�ำแหน่งที่เป็นฐานันดร ที่อิงอาศัยอยู่กับสถาบันพระมหา
กษัตริย์ เช่นการออกพระราชบัญญัติก็ออกในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เป็นภววิสัย นั่นคือไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดังนั้นคณะสงฆ์และรัฐบาลใหม่ จึงประกาศให้องค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเป็นองค์การเดียวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรลาว
2. การศึกษา คณะสงฆ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่มีการปรับบทบาทใน
เรื่องของการศึกษาให้เข้านโยบายของอุดมการณ์สังคมนิยม คือการลดการเรียนการ
สอนด้านศาสนาและภาษาบาลีหรือตัวธรรมลง แต่กลับไปเน้นในเรื่องการเรียนการ
สอนวิชาการความรู้สมัยใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของพรรคในการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมนิยมพระสงฆ์สามเณร
สามารถจะเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐทุกแห่งร่วมกับนักเรียนทั่วไปในระดับต้นและ
ปลาย รัฐมอบหมายให้พระสงฆ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัดการศึกษาของชาติ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
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3. การเผยแผ่ศาสนา ลักษณะการเผยแผ่ศาสนาขององค์สงฆ์สามารถจัด
เป็น 2 ประการ คือ 1) รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริม ในลักษณะนี้คือการได้รับนโยบาย
จากรัฐให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเทศนาสั่งสอนประชาชนตามหลักธรรมในศาสนา
และอุ ด มการณ์ สั ง คมนิ ย ม เหมื อ นกรณี ข องกรรมการพรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าว
(พูมี วงวิจิต) กล่าวเปิดประชุมพระสงฆ์ลาวให้ประยุกต์ค�ำสอนพุทธศาสนาให้เข้า
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเว้นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่งมงายไม่เป็นวิทยาศาสตร์
เมื่อพระสงฆ์สามารถปฏิบัติงานดีมีผลงานเป็นที่ปรากฏ และมีคุณสมบัติครบเกณฑ์
ก�ำหนดก็จะได้รับการแต่งตั้งให้มีต�ำแหน่งทางการเมืองคือผู้แทนราษฎร โดยไม่ต้อง
ลงเลือกตั้ง (พระมหาจันลา ตันบัวลี, 2520) คุณสมบัติดังกล่าวมี 4 ข้อคือ 1) ต้อง
ไม่มีสิทธิเอกชน หมายถึง ไม่เห็นแก่ตัว ไม่สะสมทรัพย์สินเงินทองเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน 2) ไม่มีสิทธิชนชาติคับแคบคือไม่มีลักษณะชนชาติในท้องถิ่น กล่าวคือมีความเป็น
กลางไม่ ยึ ด ติ ด คลั่ ง ไคล้ ใ นความเป็ น พรรค เป็ น พวก 3) ไม่ ใช้ จ ่ า ยฟุ่ ม เฟื อ ยแบบ
ตะวั น ตก 4) เป็ น คนไม่ อ วดองค์ ท ะนงตน หมายถึ ง เมื่ อ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งแล้วต้องเป็นคนไม่ถือตัว อวดเก่งเป็นต้น ลักษณะที่ 2) การเผยแผ่ศาสนา
ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเรื่องที่รัฐบาลควบคุม เช่น การเทศนาที่เกี่ยว
เรื่องบาปบุญ นรกสวรรค์ และพระสงฆ์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เผยแผ่ศาสนาและ
ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้แทนราษฎรตามระบอบใหม่ มี 4 ประเภท คือ 1) ผู้ที่ต่อต้านการปฏิวัติ
ของรัฐบาล หมายถึง คนที่มีแนวความคิดต่อต้านเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ที่อยู่ข้างอดีตรัฐบาล
ฝ่ายขวา 2) นักโทษทุกประเภท 3) คนที่เป็นบ้าหรือวิกลจริต 4) เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า
17 ปี คุณสมบัติต้องห้ามเหล่านี้ส�ำหรับคนที่จะเป็นผู้แทนและใช้ส�ำหรับพระสงฆ์ที่
จะเป็นผู้น�ำในระบอบใหม่ด้วย
จะเห็ น ว่ า การปรั บ ตั ว ขององค์ ก รสงฆ์ ใ นพุ ท ธศาสนาภายใต้ อุ ด มการณ์
สั ง คมนิ ย มนั้ น มี ห ลายรู ป แบบ (พระศรี ธ าตุ สิ ง ห์ ป ระทุ ม , 2553) กล่ า วคื อ การ
ปรับเปลี่ยนองค์กรการปกครองสงฆ์จากการใช้ พ.ร.บ.2502 มาเป็นองค์การพุทธ
ศาสนาสั ม พั น ธ์ ล าว ยุ บ และยกเลิ ก คณะสงฆ์ ธ รรมยุ ต และมหานิ ก ายให้ เ หลื อ เพี ย ง
นิกายเดียวคือพระสงฆ์ลาว พระสงฆ์ต้องปรับตัวและได้รับการศึกษาแนวความคิด
อุดมการณ์สังคมนิยมของรัฐบาลเพื่อประยุกต์เข้ากับหลักธรรมในพุทธศาสนาและ
น�ำไปเผยแผ่แก่ประชาชน อันเป็นส่วนหนึ่งในการออกแรงงานช่วยรัฐพระสงฆ์ต้อง
สนองตอบต่อรัฐในการประนีประนอมลดบทของตนในวัดเพื่อช่วยรัฐบาลในการเผย
แพร่ ค วามรู้ แ ลวิ ช าการสมั ย ใหม่ แ ก่ ป ระชาชน เช่ น การฝึ ก อบรมเรื่ อ งยาสมุ น ไพร
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

พื้ น บ้ า น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกันของประชาชน พระสงฆ์ และรัฐ ตามค�ำขวัญของพรรคที่ว่าสันติภาพ เอกราช
ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร
แนวโน้มพุทธศาสนาในอนาคต: ในอนาคต ลาวจะมีการเปิดรับวัฒนธรรม
และความเจริญภายนอกมากยิ่งขึ้น และเป็นสังคมที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ มากกว่านี้ พระ
สงฆ์ลาวที่ส�ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง
น�ำความรู้พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าเป็นเครื่องมือในการท�ำงาน จนท�ำให้เกิด
เครื อ ข่ า ยชาวพุ ท ธที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั น ทั่ ว โลก พร้ อ มทั้ ง กิ จ กรรมในการเผยแผ่
พุทธศาสนาในด้านต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของบทความ
หนังสือ วีดีโอ ทั้งภาษาลาวและภาษาอังกฤษ ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน
พุทธศาสนามาก
จากบทบาทพระสงฆ์ ดั ง กล่ า วจะน� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในวงการพุ ท ธ
ศาสนาในหลายๆ ด้าน เช่น
1) ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-วัดต่างๆ จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยพระสงฆ์จะเชื่อมโยงวัดและกิจกรรมของวัดเข้า
กับรัฐและการท่องเที่ยวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวอย่างดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วที่
หลวงพระบาง นับว่าเป็นการบริหารวัด ชุมชน รัฐและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเป็น
อย่างดี พระสงฆ์จะท�ำหน้าที่ในการน�ำเที่ยวทั้งทางด้าน ประติมากรรม จิตรกรรม
ความเชื่ อ และสิ น ค้ า ของชุ ม ชน รวมไปถึ ง การเจริ ญ สมาธิ ภ าวนาในภาษาต่ า งๆ มี
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2) ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ลาว-พระสงฆ์ที่มีความรู้จะมีโอกาสขึ้นไปขับ
เคลื่อนระบบการศึกษาด้านพุทธศาสนาให้ทันสมัยเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่าง
ดี จะมี ห ลั ก สู ต รพุ ท ธศาสนานานาชาติ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมศึ ก ษาธรรมนานาชาติ
เพิ่ ม มากขึ้ น ต� ำ ราเรี ย น วรรณกรรม ภู มิ ป ั ญ ญาด้ า นพุ ท ธศาสนาจะได้ รั บ การแปล
เป็นภาษาต่างๆ โดยพระสงฆ์จะเป็นผู้ขับเคลื่อนทั้งในการผลิตและเผยแผ่ในรูปแบบ
ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน แต่ยังไม่แพร่หลาย ในอนาคตจะเป็นที่
แพร่หลายอย่างแน่นอน
อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อประเทศลาว: ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต-พุทธ
ศาสนาเป็นรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของลาวโดยพระสงฆ์เป็นผู้น�ำและวัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน วัดและพระสงฆ์จึงเปรียบเสมือน “ธรรมนูญวัฒนธรรม” ที่ไม่ได้
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เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก�ำหนดวิถีชีวิตของชาวลาวยิ่งกว่ากฎหมายบ้านเมือง
พุทธศาสนายังเปรียบเสมือน “ธรรมนูญชีวิต” ของพลเรือนชาวลาว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่เมืองหลวงพระบาง ประชาชนมีชีวิตผูกติดอยู่กับพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นตั้งแต่
เกิดจนตาย ประเพณีที่ส�ำคัญ เช่น “การท�ำบุญธาตุหลวง” เป็นที่เชิดหน้าชูตาของ
ชาวหลวงพระบางและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอันเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งนี้
1) ด้านสังคม-พุทธศาสนาก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคมชาวลาวพุทธ
ศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ความเชื่อของประชาชนลาว
พิธีกรรมและวันส�ำคัญต่างๆ เช่น ประเพณีท�ำบุญธาตุหลวง เป็นประเพณีประจ�ำชาติ
ที่เชิดหน้าชูตาของประเทศลาว ด้านศิลปวัฒนธรรมเกิดมีศิลปกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนามากมายล้วนมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรม
เป็ น อย่ า งมาก นอกจากนั้ น พุ ท ธศาสนายั ง มี บ ทบาทในการสงเคราะห์ ช ่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในด้านต่างๆ เช่นในชุมชนต่างๆ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของชุมชนในด้านให้
ค�ำปรึกษาช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ปัจจัยสี่แก่ประชาชนวัดเป็นศูนย์กลางการ
พบปะของชาวบ้านและทางราชการ เป็นต้น
2) ด้านการเมือง-พุทธศาสนาในประเทศลาวนั้น เมื่อเสื่อมโทรมก็เนื่องจากได้
รับการบีบคั้น ท�ำลายจากทางการเมืองเช่นในคราวที่ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพล
ต่อการเมือง ประเทศลาวท�ำการปฏิวัติใหม่ ท�ำลายล้างสถาบันส�ำคัญของประเทศ
ได้แก่ สถาบันศาสนาและสถาบันกษัตริย์ มีพระสงฆ์ถูกฆ่าตายจ�ำนวนมากมาย และ
บางส่วนต้องลาสิกขาออกมาเพื่อเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และถึงคราวที่พุทธ
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการเมืองเช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏใน
อดีตและปัจจุบัน บทบาทของพุทธศาสนายุคที่คอมมิวนิสต์ครอบครอง ได้แก่ การใช้
พระสงฆ์เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพ
เชื่อถือ ให้ประยุกต์ค�ำสอนทางพุทธศาสนาเข้ากับค�ำสอนของคอมมิวนิสต์ พระสงฆ์
หลายรูปจ�ำเป็นต้องท�ำตาม บางรูปขัดขืนก็จะถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม (พระธรรม
ปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2540:203) ปัจจุบันนี้ บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบพุทธศาสนา
ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐเป็นอย่างดี มีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของสงฆ์ขึ้น เป็น
วิทยาลัยสงฆ์ เช่น วิทยาลัยสงฆ์พระองค์ตื้อ ประจ�ำกรุงเวียงจันทน์ เป็นต้น และขยาย
ไปส่วนในส่วนอื่นของลาว และบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรลาว
ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองว่า “พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติและพระมหา
กษัตริย์เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก”
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3) ด้านเศรษฐกิจ-อิทธิพลพุทธศาสนาด้านเศรษฐกิจหลักธรรมที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความขยัน ประหยัดอดออมนั้น ดูจะไม่แตกต่าง
จากประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีไม่แตกต่างกัน แต่ประเทศ
ลาวในปัจจุบันโดยรวมอยู่ในฐานะประเทศปิด ไม่ยังไม่เปิดกว้างเท่าที่ควร ระบบ
เศรษฐกิ จ จึ ง เป็ น การพึ่ ง พาตั ว เอง เศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ระบบเกษตรกรรมแบบ
พึ่งพาตนเอง เริ่มมีอัตราการเจริญด้านเศรษฐกิจค่อนข้างดี เพราะได้รับการสนับสนุน
จากต่างชาติ เช่น จีน เวียดนาม และไทย ซึ่งเข้ามาลงทุน (Phra Rajvaramethi
(Prasit Brahmarangsi), Ph.D., 2015:27-30)
สรุป

พุทธศาสนาในลาวมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการมาพร้อมกับการสร้างชาติ
ลาว ชาวลาวรับพุทธศาสนาเข้ามาในทั้งภาคส่วนของรัฐและภาคประชาชน โดยผ่าน
การน�ำหลักธรรมต่างๆ มาปรับใช้ในวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้ง
การน�ำมาเป็นเครื่องมือในการเมืองการปกครองของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนได้รับเอาพุทธ
ศาสนาเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินชีวิต แม้ประเทศลาวจะผ่านกาลเวลามาหลายยุค
สมัย แต่พุทธศาสนาที่ได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบาง แต่สามารถผ่านมาพร้อม
กับการสร้างชาติลาว อาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ชาติลาวล้วนเกี่ยวกับข้องกับ
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในลาว ควบคู่กันไป
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในลาว
พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
612
ชาวลาวอพยพมาจากจีนเมื่ออยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว นับถือพุทธศาสนา
รูปแบบเฉพาะตนมาก่อน เมื่อถูกจีนรุกรานจึงอพยพมาอยู่ในเมืองล้าน
ช้างประมาณ พ.ศ.1290 ก็กลับมาเป็นนับถือผีสางเทวดาเช่นเดิมอีก
1896
พระเจ้ า ฟ้ า งุ ้ ม น� ำ พุ ท ธศาสนาแบบเถรวาทจากเขมรมาเผยแผ่ ใ น
อาณาจักรล้านช้างและยกพุทธแบบเถรวาทขึ้นเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
1902
พระมหาปาสามันตเถระและคณะเดินทางออกจากเมืองกัมพูชาไปตาม
ล�ำดับจนถึงเมืองแกพร้อมกับน�ำเอาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ชื่อพระ
บางและพระไตรปิฎกไปด้วยเพื่อที่จะถวายแก่พระเจ้าฟ้างุ้ม
2044-2063 สมัยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบ กษัตริย์ทรง
เอาใจใส่ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามต่างๆ เช่น สร้างวัด
บรมมหาราชวังเวียงทองวัดวิชุลราชเพื่ออัญเชิญพระบางจากเวียงค�ำ
มาประดิษฐานที่วัดนี้ ต่อมาทรงสร้างวัดโพธิ์สบเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่
พระราชธิดาที่สวรรคตไป
2063-2090 รัชสมัยพระเจ้าโพธิสารราช พระองค์เป็นผู้เคร่งครัดทางพุทธศาสนา
มีพระราชโองการให้พลเมืองเลิกนับถือผีสางเทวดา เลิกทรงเจ้าเข้าผี
ทั่วพระราชอาณาจักรทรงให้รื้อศาลหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมือง
และให้หันมานับถือพุทธศาสนาแทนทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลก แต่
เนื่องจากประเพณีการนับถือผีนั้นมีมานานมาก และฝังเข้าไปในจิตใจ
ของประชาชนทั่วไปจึงยากที่จะเลิกอย่างเด็ดขาด
2109
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เวียงจันทน์ ประดิษฐาน
พระแก้วมรกต และทรงสร้างพระธาตุหลวงซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรม
ชิ้นยอดเยี่ยมของลาว
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2180
รัชกาลพระเจ้าสุริยวงศา (King Souligna Vongsa) พระองค์ทรงขึ้นครอง
ราชย์ อยู่นานถึง 57 ปี ลาวสมัยนี้มีวัฒนธรรมรุ่งเรือง ศิลปกรรมดนตรี
ประติมากรรมต่างๆ เจริญแพร่หลาย พุทธศาสนายุคนี้ มีศูนย์กลางอยู่
ที่เวียงจันทน์ พระสงฆ์จากต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า ฯลฯ ต่างมุ่ง
หน้ามาศึกษาพุทธศาสนาที่กรุงเวียงจันทน์อันชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ ว่ากันว่าพระสงฆ์นั้นมีจ�ำนวนมากกว่า
ทหารในกองทัพของจักรพรรดิแห่งเยอรมันเสียอีก
2321
พระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาตีเวียงจันทน์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพม่า
เข้ายึดครองน�ำเอาพระแก้วมรกตและพระบางไปยังอาณาจักรสยาม
2436
อาณาจักรลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสประมาณ 45 ปี พุทธ
ศาสนาตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมถอย จึงได้เอกราชกลับคืน ฝรั่งเศสแยก
เรื่องรัฐและศาสนาออกจากกันตามแนวคิดแบบตะวันตก พุทธศาสนา
จึงมิเป็นศาสนาประจ�ำรัฐ แต่ประชาชนยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนา
2483
เกิดขบวนการลาวอิสระใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือรวมลาวรักชาติ
เพื่อกู้เอกราชจากฝรั่งเศส ได้รับเอกราชคืนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ
2492 โดยมีชื่อเป็นทางการว่า “พระราชอาณาจักรลาว” พระสงฆ์
ลาวตื่นตัวกับกิจกรรมการเผยแผ่ เช่น พระมหาปาล ตั้งโรงเรียนสอน
อภิธรรมและโรงเรียนศีลธรรมแก่เยาวชนลาวสร้างส�ำนักกรรมฐานและ
ออกวารสารเป็นต้น
2518
คอมมิวนิสต์รัฐบาล สปป.ลาว ก�ำจัดสิทธิ์เสรีภาพในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา ก่อนภายหลังจากเริ่มคลี่คลายและให้มีอิสระมากขึึ้น มีการ
ควบคุมวัฒนธรรมและพุทธศาสนาอย่างเข้มงวด มีการท�ำลายหนังสือ
ที่ขัดแย้งกับความเชื่อใหม่ ประหารผู้คนที่คิดล้มระบอบใหม่ และ
ควบคุมชีวิตประชาชนอย่างเข้มงวด ประชาชนลาวเป็นจ�ำนวนมากหนี
ออกนอกประเทศ แม้พระสงฆ์เองก็ถูกไล่ให้ไปปลูกผัก เลี้ยงหมู และ
ห้ามมีการบรรพชาอุปสมบท ท�ำให้จ�ำนวนพระภิกษุสามเณรลดลงมาก
แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชของลาวยังต้องหลบหนีไปอยู่ประเทศไทย
และมรณภาพที่นี่
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วัดบ่ายดิ่ง (Bai Dinh) นอกเมืองนีนบิ่น (Ninh Binh) ทางตอนใต้ของกรุงฮานอย สถานที่จัด
สัปดาห์วิสาขบูชาในเวียดนามปี พ.ศ.2557 ที่นี่มีศูนย์ประชุมใหญ่บรรจุคนได้ 3,500 สื่อของ
ทางการกล่าวว่ามีผู้แทนหรือคณะจากองค์การพุทธศาสนิกชนกว่า 1,500 คนจากทั่วโลกไปร่วม
กับชาวพุทธในเวียดนามหลายหมื่นทำ�บุญและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในวันวิสาขบูชา
ที่มาของภาพ: ซเวินเหวียดออนไลน์
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บทที่ 17 พุทธศาสนาในเวียดนาม

หากจะกล่าวถึงประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานในอาเซียน
หนึ่งในประเทศนั้นคือเวียดนาม ซึ่งมีความเป็นมายาวนาน ผ่านยุครุ่งเรืองและยุคตกต�่ำ
และพุทธศาสนาในเวียดนามนั้นก็มีความแปลกจากประเทศอาเซียนทั่วไป เพราะใน
ประเทศนี้มีพุทธศาสนาที่หลากหลายและมีรูปแบบต่างกัน แต่วิถีปฏิบัติในทางพุทธ
ศาสนามีทั้งจารีตปฏิบัติจากพุทธศาสนานิกายมหายาน นิกายเถรวาท และนิกายกึ่ง
มหายานและเถรวาท ซึ่งยากที่จะมีในประเทศอาเซียนทางแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งพุทธ
ศาสนาที่ ผ สมผสานกั บ ความเชื่ อ อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ พุ ท ธศาสนามี บ ทบาทและส่ ว นร่ ว มมา
พร้อมกับการสร้างชาติเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีความผกผันทางการ
เมืองการปกครองมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของจีนเป็นเวลาพันกว่าปี
ยุครับเอกราชจากจีน ยุคการแบ่งแยกอาณาจักร การรวมอาณาจักร ยุคอาณาจักร
จารี ต หรื อรัฐจารีต ยุคการเข้ามาของเจ้ า อาณานิ คมของตะวั นตก และการตกเป็ น
อาณานิคม ยุคเอกราชของชาติสู่รัฐชาติสมัยใหม่ ยุคก�ำเนิดอาเซียนที่ยังมีการแบ่งแยก
ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ จนกระทั่งมีการรวมชาติิภายใต้การปกครอง
ด้วยระบบสังคมนิยม ท�ำให้เวียดนามนั้นมีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและ
ล้มลุกคุกคลาน แต่พุทธศาสนาก็อยู่คู่กับประชาชน และรัฐเสมอมา
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเวียดนาม
เวียดนามได้รบการยอย่องว่า เป็นประเทศมังกรน้อย (Little Dragon) ขณะ
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ที่จีนเป็นมังกรใหญ่ (Big Dragon) ทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ที่เคียงคู่กันมา ใน
อดีตมีชื่อเรียกเวียดนามหลายชื่อ เช่น ได๋เวียด นามเวียด ตังเกี๋ย อันนัม จามปา ญวน
และแกว ค�ำว่า "เวียด" เป็นภาษาจีน แปลว่า ไกลออกไป เดินข้มไป หรืออาณาจักร
ค�ำว่า "นาม" แปลว่า ทิศใต้ รวมความหมายแล้ว "เวียดนาม" จึงหมายถึง ประเทศที่
ไกลออกไปทางทิศใต้ของประเทศจีน ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและความคิดจาก
จีน ดังนั้งเวียดนามจึงแปลว่า อาณาจักรฝ่ายทักษิณ/ใต้ ระยะเวียดนามภายใต้ของ
จีน เป็นเวลาราวพันปี เรียกประเทศว่า อานัม แปลว่า ปักษ์ใต้ที่สงบ ที่นิยมเรียก
ว่า ไดเวียด (Dai Viet) เพราะประกอบด้วย 2 เชื้อชาติ คือ 1) ชนเชื้อชาติได (Dai)
ที่อพยพมาจากมณฑลยูนานตั้งรกรากอยู่บริเวณลุ่มแม่น�้ำแดง 2) ชนเชื้อชาติเวียด
(Viet) เป็นชนพื้นเมือง ต่อมามีการร่วม 2 ชนชาติเข้าด้วยกัน เรียกว่า ไดเวียด (Dai
Viet) (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ, พม., 2551: 89)
ยุ ค โบราณ-จากนานาชาติ สู ่ เ วี ย ดนาม: การเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาเข้ า สู ่
อาณาจักรเวียดนามยุคแรกนั้น มีคณะสมณะทูตหลายคณะ และหลายลัทธินิกาย ทั้ง
เถรวาท และ มหายาน ตามประวัติศาสตร์เวียดนามกล่าวไว้ว่า พุทธศาสนาเข้ามา
เผยแผ่ในประเทศเวียดนามราวปี พุทธศตวรรษที่ 7 ในขณะนั้น เวียดนามตกอยู่ภาย
ใต้อ�ำนาจของประเทศจีน พุทธศาสนาที่เข้ามาสู่เวียดนามยุคแรกนั้น เป็นพุทธศาสนา
แบบมหายาน โดยสันนิษฐานว่าท่านเมียวโป (Meou-Po) เดินทางมาจากประเทศจีน
เข้ามาเผยแผ่พระสัทธรรมค�ำสอนในเวียดนาม เวียดนามจึงได้รับเอาพุทธศาสนาจาก
จีน รวมทั้งคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ก็เป็นภาษาจีน
นักวิชาการสันนิษฐานกันว่า มีพระภิกษุชาวอินเดีย คือ พระมหาชีวกะ พระ
กัลยาณรุจิ และพระถังเซงโฮย เดินทางเข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนา ยุคเดียวกับท่าน
เมียวโป แต่การเผยแผ่พุทธศาสนาก็ไม่เจริญนัก เพราะกษัตริย์นับถือศาสนาขงจื้อ
ไม่ส่งเสริมพุทธศาสนา และยังไม่พอพระทัยที่มีคนนับถือพุทธศาสนา
ตามประวัติศาสตร์เวียดนามกล่าวไว้ว่า พุทธศาสนาเข้าสู่เวียดนามครั้งต่อมา
ราวพุทธศตวรรษที่ 10 โดยมีพระโพธิธรรมเถร (ภาษาเวียดนามเรียกโตะชื่อดักหม้า)
เป็นผู้น�ำเข้าไป สมัยแผ่นดินพระเจ้าลี้หว่าตงหว่างเต๊ ตรงกับแผ่นดินพระเจ้าเหลียง
บูเต้ของจีน พุทธศาสนาจึงฝังรากลงในแผ่นดินเวียดนาม พุทธศาสนาที่เห็นว่ารุ่งโรจน์
ที่สุดสมัยราชวงศ์ลี้ ซึ่งเป็นสมัยที่เวียดนามก�ำลังมีอ�ำนาจแผ่ลงมาทางประเทศจามกับ
เขมร กษัตริย์ในวงค์ลี้สถาปนาวัดวาอารามและอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณรด้วย
ปัจจัยสี่พระสงฆ์ที่ทรงมีความรอบรู้วิชาการต่างๆ เช่น กฎหมาย วรรณคดี รัฐศาสตร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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จริยศาสตร์ ประชาชนจึงมีความศรัทธาในพระสงฆ์สูง
กษัตริย์สองพระองค์ซึ่งมีพระราชศรัทธาปสาทะในพุทธศาสนาแก่กล้า ถึงกับ
สละราชสมบัติออกผนวชกษัตริย์สองพระองค์นั้น คือพระเจ้าลี้เญรินตงหว่างเต๊ และ
พระเจ้าลี้เหว่หว่างเต๊ พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองติดต่อมาถึงสมัยราชวงศ์เตริ้ง พระเจ้า
เตริ้งท้ายตงหว่างเต๊จัดการสอบไล่ความรู้พระปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ บ�ำรุงการ
ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างกว้างขวางโปรดแต่งตั้งสมณะศักดิ์แก่ผู้ท่ีสอบไล่ ในราชวงศ์
เตริ้งมีกษัตริย์อีกสองพระองค์เหมือนกันที่สละราชสมบัติออกบวชเป็นพระสงฆ์ใน
พุทธศาสนา คือพระเจ้าเตริ้งเญรินตงหว่างเต๊ กับพระเจ้าเตริ้งอันตรงหว่างเต๊ กษัตริย์
พระองค์หนึ่งพระนามว่า พระเจ้าเตริ้งเฮี้ยนตงหว่างเต๊ ทรงสถาปนาพุทธวิหารมาก
พุทธศาสนาแพร่หลายไปทั่วประเทศเป็นศาสนาของประชาชน
ตามประวั ติ ก ล่ า ว่ า ลุ ย เหลา (Luy Lau) คื อ ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนาแห่ ง
แรกของเวียดนาม ก่อนที่พุทธศาสนาแผ่มาถึงกวางดัง (Quang Dang) มีหอบรรจุ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ส� ำ หรั บ เป็ น ที่ สั ก การบู ช าอยู ่ ก ่ อ นแล้ ว ถึ ง 20 แห่ ง ในเมื อ ง
ลุยเหลา และมีพระภิกษุในพุทธศาสนามากกว่า 500 รูป ก�ำลังเล่าเรียนพระสูตรของ
พุทธศาสนามากถึง 15 พระสูตรด้วยกัน นับจากเวลาที่เริ่มแนะน�ำให้ชาวเวียดนาม
รู้จักพุทธศาสนาเป็นต้นมา
ยุ ค อิ ส รภาพจากจี น : เมื่อเวียดนามได้รับเอกราชมีอิสรภาพจากจีน จึงตั้ง
อาณาจักรขึ้นใหม่เรียกว่าอาณาจักรได๋โคเวียดปี พ.ศ.1452 แต่ก็เกิดการแย่งชิงอ�ำนาจ
กันเองประมาณ 30 ปี ระยะนี้พุทธศาสนาซบเซาขาดการท�ำนุบ�ำรุง ต่อมาเมื่อราชวงศ์
ดินห์ขึ้นครองอ�ำนาจปี พ.ศ.1212 แล้ว พุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูอย่างจริงจัง ค่อยๆ
พัฒนาเรื่อยๆ มา ในครั้งนั้นมีพระภิกษุชาวอินเดีย ชื่อ ตินีตะรุจิ (บางต�ำราว่า พระ
วินีตรุจี) พราหมณ์ชาวอินเดีย ซึ่งเป็นสาวกที่บรรลุธรรมของท่านเส่งจัน (Zeng Can)
ซึ่งเดินทางไปถึงเวียดนามปี ค.ศ.580 และพักอาศัยอยู่ในพระเจดีย์พับวัน (Phap Van
Pagoda) หรือพระเจดีย์เมฆแห่งธรรม ท่านศึกษาพุทธศาสนาในอินเดีย และศึกษา
พุทธศาสนานิกายเซน/เธียร/ธยาน (Thien) ในประเทศจีน จนแตกฉาน แล้วเดินทาง
ไปเผยแผ่ พุทธศาสนานิกายเธียร/ธยาน หรือ เซน ซึ่งเป็นนิกายแรกของเวียดนาม
ยุครุ่งเรือง/ยุคทอง: พุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ในระยะนี้ พุทธ
ศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากปี พ.ศ.1511-1522 รัฐบาล
จัดตั้งองค์การปกครองคณะสงฆ์ขึ้น โดยรวมเอาคณะนักบวชเต๋ากับพระสงฆ์ในพุทธ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

ศาสนาเข้าในระบบฐานันดรศักดิ์เดียวกัน พระเจ้าจักรพรรดิเวียดนาม ทรงสถาปนา
พระธิ ช ง่ อ ฉั่ น หลู เ ป็ น พระประมุ ข สงฆ์ ข องเวี ย ดนาม และแต่ ง ตั้ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาของ
พระองค์ด้วย
นิกายฉานที่ 2 ของชาวเวียดนาม (The 2nd Ch’an Sect) ได้รับการสถาปนา
ขึ้นโดยท่าน โว งอน ถอง (Vo Ngon Thong หรือ Wu Yan Tong)
พระจีนที่เดินทางเข้าสู่เวียดนามปี ค.ศ.820
นิ ก ายฉานที่ 3 ของเวี ย ดนาม มี ชื่ อ เรี ย กว่ า เต๋ า เดื อ ง
(Thao Dong หรือ Tsao T’ang) โดยมีท่านเต๋าเดือง หรือเต๋า
ตั้ง) พระจีนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ.1064
สมัยกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เล (1548-1551) พุทธ
ศาสนานิกายมหายานได้รับการฟื้นฟูอย่างแพร่หลายและเจริญ
พระเจ้าลี่ถั่นต๋ง ( King Ly รุ ่ ง เรื อ งอี ก ครั้ ง มี ก ารส่ ง สมณะฑู ต ไปขอคั ม ภี ร ์ พุ ท ธศาสนาจาก
Thanh Tong) ทรงเป็ น ประเทศจีน ท�ำให้นับถือนิกายมหายานกันแพร่หลายขึ้น และทรง
ประมุขฉันองค์หนึ่งยุคที่ 2 แนะน�ำให้ประชาชนเลิกนับถือผีสาง เทวดา มานับถือพุทธศาสนา
ของนิกาย เต๋า ถั่ง ฉัน และ
ยั ง ทรงเป็ น นั ก ปราชญ์ ช าว แต่ประชาชนยังนับถือผีสาง เทวดา พร้อมกับพุทธศาสนาด้วย ท�ำ
พุทธที่มีความสามารถสูงส่ง ส�ำเร็จเป็นบางส่วนเท่านั้น ปรับปรุงนิกายใหม่เป็นนิกายฉันทั้ง 3
อีกด้วย
นิกายนี้ส่งเสริมให้การพัฒนาพุทธศาสนาภายใต้ราชวงศ์ตรันและ
ราชวงศ์ลีของเวียดนามเป็นไปด้วยดีเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 11 จน
สิ้นศตวรรษที่ 14 ตลอดช่วงเวลาอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญนี้ พระสงฆ์ชาวพุทธ
ศาสนาก็กลายเป็นศาสนาประจ�ำชาติตั้งแต่ในตอนนั้น
สมัยราชวงศ์ลี้ (215 ปี) เป็นช่วงที่พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด
เพราะเป็ น ศาสนาเดียวที่ได้รับการอุปถัม ภ์ และศรั ท ธาอย่ า งแรงกล้ า จากราชวงศ์
นี้ เช่น สมัยของพระเจ้าลี้ถั่นต๋ง (พ.ศ.1571-1588) ทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาอย่าง
กว้างขวาง เช่น โปรดให้สร้างวิหาร 95 แห่ง
พระเจ้าลี่ถั่นต๋อง (King Ly Thanh Tong) ทรงเป็นประมุขฉันองค์หนึ่งยุคที่
2 ของนิกายเต๋าถั่งฉัน (a Ch’an master of the second generation of Tsao
T’ang Ch’an Sect) และยังทรงเป็นนักปราชญ์ชาวพุทธที่มีความสามารถสูงส่งอีก
ด้วย พระเจ้าตรันหน่านต๋ง (King Tran Nhan Tong) ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพุทธ
ศาสนานิกายฉาน เมื่อมีพระชนมายุครบ 41 พรรษา และแล้วก็ทรงด�ำรงสมณะศักดิ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ที่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งทรงเป็นผู้ก่อตั้งนิกายฉานที่ 4 แห่งเวียดนาม (Truc
Lam Yen Tu Ch’an Sect) ส่วนกษัตริย์แห่งราชวงลีและราชวงศ์ตรันองค์ต่อๆ มา
ก็ล้วนนับถือพุทธศาสนาและยกย่องนับถือนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาทรงเป็นพระ
มหากษัตริย์ที่ทรงเอาใจใส่บ้านเมือง และประชาชนมาก เช่น สงเคราะห์ประชาชน
ผู้ทุกข์ยากเป็นต้น
ปี พ.ศ.1957 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีก ตั้งแต่ พ.ศ.1957-1974
เป็นเวลา 17 ปี ก็ท�ำให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมไปมาก เพราะกษัตริย์ราชวงศ์หมิงของ
จีนส่งเสริมแต่ลัทธิขงจื้อ และเต๋า ในขณะนั้นพุทธศาสนานิกายตันตระของธิเบตก็เข้า
มา จีนท�ำลายวัดวาอารามเก็บเอาทรัพย์สินและคัมภีร์พุทธศาสนาไปหมด
ยุคเสื่อมแห่งพุทธศาสนา:ปี พ.ศ.1974 พุทธศาสนามัวหมองมากขึ้น เพราะ
ภิ ก ษุ ส งฆ์ จ� ำ เป็ น ต้ อ งไปยุ ่ ง กั บ การเมื อ งและพระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ม่ เ อาใจใส่ ฟ ื ้ น ฟู พุ ท ธ
ศาสนา ท�ำให้ส่วนภาคประชาชนหมดศรัทธาไป ช่วงราชวงศ์ตรัน เวียดนามไม่แย่ง
ชิงอ�ำนาจกัน และน�ำพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ มีการใช้เวทมนต์คาถาและอภินิหาร
แข่งกัน ในช่วงนี้เองเกิดนิกายตินห์โดขึ้นในเวียดนาม ซึ่งเผยแผ่มาจากจีนถึงเวียดนาม
ต่อมานิกายนี้ผสมผสานกับนิกายเดิม คือ นิกายเธียร/ธยาน จนเกิดเป็นพุทธศาสนา
แบบหนึ่งขึ้นมา ที่ยังปฏิบัติกันอยู่ตามวัดต่างๆ ในปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ.2014 พระ
เจ้าเลทันต๋องรวบรวมอาณาจักรจามปาเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของเวียดนามส�ำเร็จ
ยุ ค แตกแยกและฟื ้ น ฟู : จนถึ ง พ.ศ.2076 เวี ย ดนามก็ แ ตกแยกเป็ น 2
อาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรฝ่ายเหนือ ที่พวกราชวงศ์ตรินห์ (Trinh) ครองอ�ำนาจ
คือ แคว้นตังเกี๋ย กับอาณาจักรฝ่ายใต้ของราชวงศ์เหงียน (Nguyen) คือแคว้นอานัม
ทั้ง 2 อาณาจักร ต่างท�ำสงครามกันมาตลอดระยะเวลา 270 ปี จนรวมเป็นอาณาจักร
เดียวกันอีกปี พ.ศ.2345 ในช่วงเวลาที่แตกแยกกันเป็นเวลา 270 ปีนั้น พุทธศาสนา
ต่างฝ่ายต่างท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนามีการสร้างศาสนสถาน และปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
มากมาย
ยุคล่าอาณานิคม: ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ชาวตะวันตกเริ่มเดินทางมา
ติดต่อกับเวียดนามทางการค้าขาย และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
มีพวกโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 22
นักสอนศาสนาชาวโปรตุเกส และชาวฝรั่งเศส คิดค้นวิธีการเขียนภาษาเวียดนามด้วย
อักษรโรมัน จนชาวเวียดนามเลิกใช้ภาษาจีน ตั้งแต่ พ.ศ.2370-2401 เวียดนามท�ำการ
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ปราบปรามพวกคริสต์อย่างเด็ดขาดโดยการจับฆ่าตาย ท�ำให้พวกนักสอนศาสนาถูก
ฆ่าตายจ�ำนวนมาก และพวกชาวคริสต์ญวนอีก จ�ำนวนนับแสนคน จนเกิดการขัดแย้ง
กันระหว่างเวียดนามกับอังกฤษ จนที่สุด อังกฤษสามารถเข้ายึดครองเวียดนามตั้งแต่
พ.ศ.2402 ยึดครองเมืองไซ่ง่อน พ.ศ.2426 เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
พุ ท ธศาสนาสมั ย อาณานิ ค มฝรั่ ง เศส: พุ ท ธศาสนาในเวี ย ดนามได้ รั บการ
กระทบกระเทือนเสื่อมโทรมลงมากสมัยที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ยุคนี้ถือว่าเป็น
ยุคแห่งความอับเฉาตลอดเวลาเกือบ 100 ปีที่ฝรั่งเศสยึดครองอ�ำนาจในเวียดนาม
พระสงฆ์ ใ นพุ ท ธศาสนาและประชาชนทั่ ว ไป ถู ก กี ด กั้ น ทางด้ า นการศึ ก ษาในวั น
ประกาศเอกราชโฮจิมินท์กล่าวว่า ฝรั่งสร้างคุกมากกว่าโรงเรียน คือไม่ให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษา และวัฒนธรรมแก่คนเวียดนามเลย อีกประการหนึ่ง ก็ถูกเบียดเบียน
จากพวกฝรั่งเศส ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ เช่นการห้ามสร้างวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จ�ำกัดสิทธิพระสงฆ์ที่จะรับถวายสิ่งของ จ�ำกัดจ�ำนวนพระภิกษุ เป็นต้น แม้ชาวพุทธ
จะถูกจ�ำกัดสิทธิ โดยไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเลย หากจะเป็นต้องนับถือศาสนา
คริสต์เสียก่อน และต้องโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสด้วย จึงท�ำให้ชาวพุทธไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหาร และไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงอะไรในแผ่นดิน ชาวเวียดนามพยายามรวมตัว
กันเพื่อลุกขึ้นสู้กอบกู้เอกราช แต่ก็ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงไปเป็นระยะๆ
ในระยะนี้เองพุทธศาสนา ซึ่งมีท่าทีว่าจะสูญสิ้น ก็มีการตื่นตัว ฟื้นฟูกันอีก
ครั้งปี พ.ศ.2474 ชาวพุทธรวมตัวกันก่อตั้งเป็นพุทธสมาคม พุทธศาสนาศึกษาแห่ง
โคชินจีน (Cochinchina Buddhist study society) ขึ้นที่เมืองไซง่อนเวียดนาม
ตอนใต้ หนึ่งปีถัดมา คือปี ค.ศ.1932 มีการจัดตั้งพุทธสมาคมในลักษณะเดียวกัน
ในเมืองเว้ (Hue) ในภาคกลางของเวียดนาม และในฮานอยปี ค.ศ.1934 ในวันที่ 6
พฤษภาคม ค.ศ.1951 มีการจัดประชุมพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นที่เมืองเว้ มีผู้แทนชาว
พุทธทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสไปร่วมประชุม จ�ำนวน 50 ท่าน ที่ประชุมลงมติผ่าน
ข้อตกลงส�ำคัญๆ หลายข้อส�ำหรับการร่วมจัดองค์กรพุทธศาสนา เรียกว่า คณะสงฆ์
ชาวพุทธแห่งเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) ท�ำหน้าที่เป็นสมาชิกเข้า
ร่วมกับองค์การพุทธศาสนาแห่งโลก (The World Fellowship of Buddhists) ซึ่ง
เรียกย่อๆ ว่า W.F.B. ก่อตั้งขึ้นในการประชุมชาวพุทธ ครั้งแรกที่จัดขึ้นในกรุงโคลัมโบ
ประเทศศรีลังกาปี ค.ศ.1950 โดยการริเริ่มของ ท่าน ดร. จีพี.มาลาลาเสเกรา (Dr.
G.P.Malalasekera) นักปรัชญาตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
องค์ ก รคณะสงฆ์ ช าวพุ ท ธแห่ ง เวี ย ดนาม มุ ่ ง เน้ น ด้ า นการศึ ก ษา และ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

สังคมสงเคราะห์ ปฏิรูปพระวินัยของสงฆ์ และส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพุทธ
ศาสนาแบบใหม่ มีการจัดพิมพ์วารสารของพุทธศาสนาและแปลคัมภีร์ต่างๆ ทั้งฝ่าย
ของมหายาน และฝ่ายของเถรวาท การฟื้นฟูพุทธศาสนาในครั้งนั้น นับว่าประสบ
ความส�ำเร็จ เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนระดับปัญญาชน ที่
เคยประสบความผิดหวังมาจากวัตถุนิยม ทางตะวันตก โดยมาสนับสนุนการฟื้นฟู
พุทธศาสนาในครั้งนั้นอย่างมากมาย แต่การเผยแผ่ฟื้นฟูพุทธศาสนาก็เป็นอันหยุด
ชะงั ก ลงอี ก ครั้ ง หนึ่ ง พระศาสนาจึ ง ได้ รั บ การเพ่ ง เล็ ง และถู ก บี บ คั้ น มากและเกิ ด
สงครามโลกครั้งที่ 2ปี พ.ศ.2492 หลังสงครามโลกสงบลง การฟื้นฟูพุทธศาสนาใน
เวียดนามก็ด�ำเนินการต่อไปอีกที่เมืองฮานอยมีการตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์
ขึ้นใหม่ และจัดตั้งพุทธสมาคมส�ำหรับฆราวาสขึ้นด้วยปี พ.ศ.2494 ที่เมืองไซง่อนจัด
ตั้งพุทธสมาคมขึ้น เพื่อฟื้นฟูการศึกษาพุทธศาสนา แทนพุทธสมาคมเก่า ซึ่งล้มเลิก
กิจการไปตั้งแต่ก่อนสงครามโลก
ด้านการศึกษาคณะสงฆ์: มหาวิทยาลัยว่างฮันห์ (ดายรอบว่างฮั้น) ตั้งอยู่ถนน
เลขที 716 ไซง่อน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของคณะสงฆ์เวียดนาม โดยการ
จัดตั้งขึ้นของสหพุทธจักรเวียดนาม และได้รับการรับรองจากรัฐบาลเวียดนาม เมื่อวัน
ที่ 17 ตุลาคม 2507 เปิดเรียนหลักสูตรทางพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยทั้งหมดท�ำการ
เปิดการเรียกการสอน 4 คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ และบูรพาวิทยา คณะอักษร
ศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะภาษาศาสตร์ เฉพาะคณะพุทธ
ศาสตร์และบูรพาวิทยา แบ่งออกเป็น 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาพุทธปรัชญา วรรณคดี
พุทธศาสนา ประวัติพุทธศาสนา พุทธศาสนาทั่วไป พุทธศาสนาในเวียดนาม ปรัชญา
ตะวันออก ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และปรัชญาตะวันตก มีพระสงฆ์ที่สอบเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยนี้ปีละไม้น้อยกว่า 600 รูป ทั้งพระสงฆ์ และภิกษุณี นอกจากพระ
สงฆ์จะศึกษาในสถาบันนี้แล้ว ยังไปเรียนร่วมกับฆราวาสตามสถาบันต่างๆ อีกด้วย
ยุ ค รั ฐ ชาติ : พุ ท ธศาสนาสมั ย แตกเป็ น สองประเทศ เพราะพุ ท ธศาสนาใน
เวียดนามใต้ต้องพบกับการบีบคั้นเป็นอย่างมากจากรัฐบาลที่เป็นกลุ่มตัวแทนของ
คาทอลิ ก และมี ใ บสั่ ง จากอเมริ ก าสมั ย ประธานาธิ บ ดี จอร์ น เอฟ เคนเนดี้ (John
F.Kennedy) ประธานาธิบดีคนที่ 53 ของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานาธิบดีคนเดียว
ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก เหตุการณ์
เลวร้ายนี้ในเวียดนามใต้เกิดขึ้นสมัยของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม ผู้โค่นล้มระบอบ
กษัตริย์บ่าวได๋ และ ตั้งตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามไต้ โดยการ
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สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกรุงวาติกัน(ศูนย์กลางคริสจักรคาทอลิก) จนกลาย
เป็นรัฐบาลคริสเตียนโรมันคาทอลิก โดยโง ดินห์ เยียม แต่งตั้งญาติพี่น้องและคนใกล้
ชิดที่เป็นคาทอลิกด้วยกันเข้าร่วมรัฐบาล พร้อมกับให้ความส�ำคัญและให้สิทธิพิเศษแก่
ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ รวมถึงประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนผู้นับถือศาสนา
พุทธกลายเป็นบุคคลชั้นสอง
หลังจาก โงดินห์เดียมเป็นประธานาธิบดีก็ออกกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่หักหาญจิตใจชาวพุทธจนเกิดการต่อต้านจากพระสงฆ์ กลุ่มแม่ชี และชาวพุทธใน
เวียดนาม แต่เป็นการต่อต้านแบบอหิงสา เช่นการเดินขบวน แจกจ่ายแถลงการณ์
และอดอาหารประท้วง
กฎเหล็ ก ที่ ย�่ ำ ยี จิ ต ใจชาวพุ ท ธในเวี ย ดนามและต่ อ ชาวพุ ท ธทั่ ว โลกมี ห ลาย
รู ป แบบได้ แ ก่ ค วามพยายามที่ จ ะให้ ป ระเทศเวี ย ดนามเปลี่ ย นจากพุ ท ธศาสนามา
นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารอั น เหี้ ย มโหด เช่ น ส่ ง ก� ำ ลั ง ต� ำ รวจและกองก� ำ ลั ง
พิ เ ศษที่ ท หารอเมริ กั น ฝึ ก ให้ เข้ า ปราบปราบฆ่ า พระ แม่ ชี และเผาวั ด โดยใช้ ก ลุ ่ ม
ทหารต� ำ รวจที่ เ ป็ น คาทอลิ ก ด้ ว ยกั น หรื อ ใช้ ร ถยนต์ วิ่ ง เข้ า หาฝู ง ชน ขณะที่ ร วมตั ว

ภาพเผาตัวประท้วงความบีบคัน้ ทางศาสนาจากอำ�นาจรัฐของพระภิกษุธชิ กวางดึก๊ วัย 73
ปี พระเถระของเวียดนาม สังกัดวัดเทียนมู่ ทนเห็นความทารุณโหดร้ายจากการใช้อำ�นาจ
ของรัฐปราบปรามเข่นฆ่าชาวพุทธต่อไปไม่ได้ จึงได้ตดั สินใจสละชีวติ ของตนเองเพียงหนึง่ คน
รักษาชีวติ ของคนจำ�นวนมาก และเพือ่ ทำ�ให้โลกหันมาสนใจยุตคิ วามขัดแย้งในเวียดนาม อัน
เนือ่ งมาจากอำ�นาจรัฐทีก่ ระทำ�ต่อชาวพุทธ
Thich Quang Duc's Self-immolation by Malcolm Browne

ประท้วงตามท้องถนน ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีนับร้อยๆ คน หรือไม่อนุญาตให้ออก
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท างพุ ท ธศาสนา รวมทั้ ง ให้ ง ดออกรายการทางวิ ท ยุ กระจายเสี ย งใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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วันส�ำคัญทางศาสนา ให้ประชาชนน�ำภาพพระเยซูที่ได้รับมาจากทางการ น�ำมาตั้ง
ไว้ ใ นบ้ า น หากถู ก ท� ำ ลายจะได้ รั บ โทษอย่ า งร้ า ยแรง การประกอบศาสนกิ จ ในวั ด
จะต้ อ งขออนุ ญ าตจากรั ฐ บาลพร้ อ มต้ อ งแจ้ ง ด้ ว ย
ว่ า จะใช้ เวลานานแค่ ไ หน และจ� ำ นวนกี่ ค น รวม
ไปถึ ง ดั ด แปลงแก้ ไขค� ำ สอนในพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ใช้
เป็นแบบเรียนโดยเป็นค�ำสั่งของโงดินห์ถึก (พี่ชาย
โง ดินห์เยียม) ซึ่งคุมกระทรวงศึกษาธิการด้วย สิ่ง
ที่น่าขันก็คือ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2506 เป็น
เวลาที่ โงดินห์ถึก สังฆราช คริสเตียนโรมันคาทอลิก ชาวพุทธประท้วง พระสงฆ์ ภิกษุณี และชาว
เวียดนาม ซึ่งเดินทางไปประชุมสังคายนาวาติกัน 2 พุทธ ประท้วงรัฐบาลโงดินห์เดียม
(VATICAN COUNCIL 2) ณ กรุงวาติกัน ประเทศ
อิตาลี แถลงต่อที่ประชุมวาติกันว่า “ประเทศเวียดนามเป็นประชากรของพระเจ้า
ประชาชนเวียดนามล้วนนับถือในพระเจ้า และซื่อสัตย์ต่อสันตะปาปา” พร้อมกันนั้น
โงดินห์ถึก โทรเลขด่วน สั่งให้บาทหลวงใต้บังคับบัญชาของตนในเมืองเว้ ให้ประชาชน
ทุกบ้านชักธงรูปไม้กางเขนขึ้นที่หน้าบ้าน เพื่อจะเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ยืนยันให้
สันตะปาปา เชื่อถือ และมอบต�ำแหน่งคาร์ดินัล ให้กับโงดินห์ถึก
เหตุการณ์มีความตึงเครียดขึ้นตามล�ำดับทั่วทั้งประเทศเวียดนาม ทางการ
ส่งต�ำรวจทหารไปตรึงอยู่ตามวัดต่างๆ ที่มีการชุมนุมของชาวพุทธ โดยเฉพาะเมือง
เว้ที่มีวัดส�ำคัญๆอยู่หลายวัด และเป็นที่ประทับของสังฆราชหรือประมุขของสงฆ์ใน
ประเทศเวียดนามไต้ พระภิกษุธิชกวางดึ๊ก วัย 73 ปี พระนักเทศน์ชั้นแนวหน้าของ
เวียดนาม สังกัดวัดเทียนมู่ทนเห็นความทารุณโหดร้ายจากการใช้อ�ำนาจของรัฐปราบ
ปรามเข่นฆ่าชาวพุทธต่อไปไม่ จึงตัดสินใจสละชีวิตของตนเองเพียงหนึ่งคนรักษาชีวิต
ของคนจ�ำนวนมากและเพื่อท�ำให้โลกหันมาสนใจยุติความขัดแย้งในเวียดนาม ชาว
พุทธจะไม่ถูกฆ่าตายอีกต่อไปเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า ธิชกวางดึ๊ก เห็นว่า
จ�ำเป็นต้องสละชีวิตของตนเอง ท่านเขียนจดหมายขออนุญาตเผาตัวตายยื่นต่อมหา
เถรสมาคมเวียดนาม (องค์การปกครองสงฆ์) ในครั้งที่ 1 มหาเถรสมาคมไม่อนุญาต
ท่าน ธิชกวางดึ๊ก ยื่นหนังสือเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ มหาเถรสมาคมเห็นว่า บ้านเมือง
วิกฤติมากแล้ว เห็นว่าการที่ท่านเสียสละชีวิตตนเองจะท�ำให้เรื่องยุติ มหาเถรสมาคม
ก็อนุญาตให้ท่านเผาตัวตาย ท่านก็ประกาศอุทิศชีวิตเพื่อป้องกันพุทธศาสนาโดยนั่งรถ
ออสตินออกจากวัดเทียนมู่ ในคืนวันที่ 10 มิถุนายน 2506 ถึงกรุงไซ่ง่อนในเช้าวันที่
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11 มิถุนายน 2506 เพื่อร่วมประท้วงกับกลุ่มชาวพุทธ ที่ก�ำลังเดินขบวนอยู่ที่บริเวณ
หน้าท�ำเนียบรัฐบาล หลังจากพระ ธิชกวางดึ๊ก เขียนข้อเรียกร้องถึง 6 ข้อ ให้รัฐบาล
หยุดทารุณกรรม ท่านก็เข้าสู่ขบวนพุทธศาสนิกชนประมาณ 1,000 คน ด้วยความ
สงบ เพื่อไปสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และพุทธศาสนิกชน
ที่ถูกเจ้าหน้าที่ขับรถพุ่งชนขบวน ผู้ประท้วงเสียชีวิตในวันที่ 8 พฤษภาคม 2506 ที่
ผ่านมา (มีพระและภิกษุณีเสียชีวิต 70 คน ชาวพุทธอื่นๆ อีก 30 คน) จากนั้นขบวน
ชาวพุทธก็เดินต่อไปอย่างสงบ โดยมีรถน�ำพระภิกษุ ติช กวาง ดึ๊ก ไปยังกลางเมือง
หลวง (กรุงไซง่อน) พระ ธิช กวาง ดึ๊ก ก้าวลงจากรถไปนั่งขัดสมาธิกลางวงเวียนซึ่งมี
ชาวพุทธล้อมเป็นวงใหญ่จากนั้นมีผู้หยิบถังน�้ำมันเบนซิน 1 แกลลอนออกมาจากรถ
คันนั้น แล้วเอาน�้ำมันราดบนร่างกายของพระภิกษุ ธิจ กวาง ดึ๊ก จนหมด ต่อจากนั้น
ก็เอาไฟจุด ไฟลุกโชติช่วงท่วมร่างอยู่นานประมาณ 10 นาที ร่างที่นั่งขัดสมาธิอยู่นั้น
ก็หงายหลังอย่างสงบ โดยไม่แสดงอาการทุกขเวทนาทุรนทุรายแต่อย่างใด ภาพเปลว
เพลิงแผดเผาร่างกลายของท่านเผยแผ่ไปทั่วโลกทั้งทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ใน
ขณะเดียวกันก็แผดเผาจิตส�ำนึกของชาวเวียดนาม อเมริกันและประชาคมโลกนั้นเป็น
สัญญาณแห่งการเริ่มต้นของจุดจบของยุคโงดินห์เดียม ในเวลาต่อมา
ต่อมาคณะสงฆ์รัฐบาลสร้างเจดีย์ใส่กระดูกไว้ที่สี่แจทุกๆ ปี เมื่อใกล้ถึงวัน
ตายทุกๆ คนเตรียมท�ำบุญอุทิศไปให้ท่านปี พ.ศ.2551 รัฐบาลจัดสรรที่ดินจ�ำนวน 3
ไร่ ถวายท่าน เท่ากับวัดหนึ่งของเวียดนามเพื่อสร้างเจดีย์แห่งที่สองถวายท่าน โงดินห์
เดียมเป็นประธานาธิบดี นับถือศาสนาคริสต์ที่เคร่งครัดมาก พยายามยกย่องศาสนา
คริสต์ให้เป็นศาสนาอันดับหนึ่ง ทั้งที่พุทธศาสนามีคนนับถือมากกว่า ประธานาธิบดี
สั่ ง ห้ า มชาวพุ ท ธประดั บ ธงฉั พ พรรณรั ง สี ใ นวั น วิ ส าขบู ช า ชาวพุ ท ธทนไม่ ไ ด้ ลุ ก ฮื อ
ประท้วงเป็นหมื่นเป็นแสนคน ประธานาธิบดีสั่งสักวาดล้างชาวพุทธ ให้รื้อวัดและ
จับชาวพุทธขังคุก แม้ชาวพุทธจะประท้วงอย่างไรเขาก็ไม่ฟัง ชาวพุทธยิ่งถูกจับติดคุก
และถูกสังหารมากขึ้น ชาวพุทธออกเดินขบวนมากเท่าไรเขาก็ไม่ฟัง และยิ่งจะสลาย
ม็อบด้วยวิธีที่รุนแรงยิ่งขึ้น ความโหดร้ายของรัฐบาลครั้งนั้นก่อให้เกิดความเจ็บแค้น
แก่ชาวพุทธ พระสงฆ์หลายรูปเผาตัวตายประท้วงในที่สาธารณะ แต่ถูกมาดามนุเยาะ
เย้ยว่าเป็น “บาบีคิว โชว์”
เคนเนดี้ส่ง เฮนรี่ แคบบอทลอดจ์ (Hennry Cabot Lodge) ไปเป็นเอกอัคร
รัฐทูตประจ�ำเวียดนามเพื่อประเมินสถานการณ์ ลอดจ์อยู่ไซ่ง่อนสามเดือนเห็นการ
ปราบปรามชาวพุทธอย่างโหดร้ายด้วยตาตัวเอง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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หลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ก็มีการปฏิวัติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506
โดยกลุ่มทหารยังเติร์กที่ทนดูรัฐบาลท�ำร้ายพระสงฆ์และชาวพุทธต่อไปไม่ได้ และ
การปฏิวัติครั้งนี้ได้รับไฟเขียวจากอเมริกา ในฐานะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังประธานาธิบดี
โงดินห์เดียม มาตั้งแต่แรก ประธานาธิบดี โงดินห์เดียม สังฆราชคริสเตียน โงดินห์เดีย
มคาน และพี่ชาย โงดินห์ถึก ถูกทหารยิงเสียชีวิต หลังหนีกบดานไปอยู่ในโบสถ์แห่ง
หนึ่งในย่านโชลอง ซึ่งเป็นย่านคนจีนในไซ่ง่อน ส่วนผู้ร่วมในคณะรัฐบาลทหาร ต�ำรวจ
ที่เข่นฆ่า พระ ภิกษุณี และประชาชนในเหตุการณ์ที่ผ่านมาถูกประหารชีวิตทั้งหมด
ความผิดที่โค่นบัลลังก์กษัตริย์ นับว่าเป็นบาปอย่างมหันต์ แต่กลับเหิมเกริมถึงขั้นจะ
เปลี่ยนศาสนาของคนทั้งประเทศ ดูจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินอย่างไม่น่าให้อภัย แต่
จุดจบของชีวิตก็ดูจะสาสมกับสิ่งที่ตนเองและญาติพี่น้องกระท�ำลงไป
ยุคก�ำเนิดอาเซียนและการรวมประเทศ: แม้เวียดนามยุคก�ำเนิดอาเซียนจะ
ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอาเซียน สืบเนื่องมาจากภายในประเทศเติมไปด้วยความ
สับสนทางการเมืองความไร้เสถียรภาพของรัฐ และความอลหม่านของสังคมท�ำให้
พุทธศาสนาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุบ้านการเมืองไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิด
ปัญหากระทั่ง ภายหลังที่เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ รวมกันเป็นเวียดนามเดียว
อย่างเป็นทางการ ในวันที 2 กรกฎาคม พ.ศ.2518 (1975) เป็นปีที่มีนัยส�ำคัญใน
ทางประวัติศาสตร์เวียดนาม ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม/เวียดนามเหนือ
ต่อเวียดนามใต้ที่มีอเมริกาหนุนหลังท�ำให้สงครามเวียดนามอันยาวนานและโหดร้าย
ที่สุดในภูมิภาคนี้สิ้นสุดลง หลังจากนั้น เวียดนามก็ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า
ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ประเทศชาติมีความสงบสุขการปรับเปลี่ยน
จากยุคสงครามสู่สันติภาพท�ำให้ประเทศเวียดนามเริ่มมีการพัฒนาประเทศทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเปลี่ยนผันที่ส�ำคัญส�ำหรับพัฒนาการ
ของพุทธศาสนา
คณะสงฆ์มีการก่อตัวริเริ่มความเคลื่อนไหวในการรวมชาวเวียดนามทางภาค
เหนือและภาคใต้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523/ค.ศ.
1980 ภายใต้การน�ำของพระเดชพระคุณติชกริถูมหาเถระ (The Most Ven. Thich
Tri Thu) ด้วยความอุปถัมภ์ของพระคุณเจ้าที่มีอายุพรรษาและคุณวุฒิที่สูงกว่า 2 รูป
โดยมีพระภิกษุตลอดจนแม่ชีจ�ำนวนมาก และคฤหัสถ์อีกจ�ำนวนนับไม่ถ้วนจากองค์กร
ชาวพุทธ 9 องค์กร และกลุ่มชาวพุทธที่นับถือนิกายเดียวกันปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน
อย่างเป็นทางการของทางราชการเหล่านี้ น�ำไปสู่การรวมตัวกันเป็นผู้แทนแห่งสภา
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คอนเกรส ท�ำหน้าที่เป็นฐานรองรับของคณะสงฆ์ชาวพุทธแห่งประเทศเวียดนาม เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2523/1980 ณ วัดกวานสือ (Quan Su Pagoda) ในกรุง
ฮานอย ( Hanoi) สภาสูงครองเกรส (The General Congress) ยอมรับแผนปฏิบัติ
งานของคณะสงฆ์ชาวพุทธแห่งประเทศเวียดนามดังต่อไปนี้
1) ท�ำงานเพื่อความร่วมมือและความสามั คคี ปรองดองแห่ ง ชาติ ระหว่ า ง
พระสงฆ์นิกายชาวพุทธกับสาวกของศาสนาฝ่ายคฤหัสถ์
2) เผยแผ่พระธรรมและอธิบายคุณลักษณะที่ดีของพุทธศาสนา
3) วางระบบการศึกษาส�ำหรับพระภิกษุ และภิกษุณี และวิถีชีวิตที่เหมาะสม
ส�ำหรับสาวกที่เป็นคฤหัสถ์
4) ส่งเสริมประเพณีความรักชาติ ปกปักรักษาชาติและผลประโยชน์ของชาติ
แบบพุทธศาสนาแก่ชาวเวียดนาม สอนให้ประชาชนชาวเวียดนามมีความสัมพันธ์ใกล้
ชิดกับพุทธศาสนา
5) ปลูกฝังเศรษฐกิจของวัดในพุทธศาสนา เพื่อให้ฐานะการครองชีพของภิกษุ
และภิกษุณีดีขึ้นเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
6) ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับชาวพุทธทั่วโลก อุทิศเวลาท�ำงานเพื่อ
สร้างสันติภาพและความสงบสุขของมวลมนุษยชาติ กิจกรรม ทุกอย่างที่คณะสงฆ์
เวียดนามปฏิบัติ ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเจริญรุ่งเรืองและ
ก้าวหน้าตลอดมา
นับแต่นั้นมา พุทธศาสนาในเวียดนามกลับมาเป็นศาสนาอันดับหนึ่ง เพราะ
พื้นฐานจิตใจของชาวเวียดนามนั้น มีพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจถึงว่ารัฐธรรมนูญเวียดนาม
ไม่ได้บัญญัติให้พุทธศาสนาและศาสนาอื่นเป็นศาสนาประจ�ำชาติก็ตาม ชาวเวียดนาม
และการน�ำของเวียดนามก็หันมานับถือพุทธศาสนามากมาย
รั ฐ บาลเวี ย ดนามมี น โยบายให้ ค วามเคารพเสรี ภ าพด้ า นความเชื่ อ และการ
นับถือศาสนาของรัฐเวียดนาม มาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญระบุชัดว่า พลเมืองมีสิทธิ
เสรีภาพด้านความเชื่อและนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใด ทุกศาสนา
ต่ า งมี ค วามเสมอภาคภายใต้ ก ฎหมาย ศาสนาสถานต่ า งๆ ได้ รั บ การคุ ้ ม ครองตาม
กฎหมาย ไม่มีใครสามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนา
หรื อใช้ ค วามเชื่อและการนับถือศาสนามาเป็ นโล่ บัง หน้ า เพื่ อ มี ก ารกระท� ำ ที่ ฝ ่ า ฝื น
กฎหมายและนโยบายของรัฐ ควบคู่กับรัฐธรรมนูญ รัฐสภาและรัฐบาลประกาศใช้
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กฤษฎีกาและมติต่างๆ โดยเฉพาะกฤษฎีกาเกี่ยวกับความเชื่อและการนับถือศาสนา
เพื่ อ ค�้ ำ ประกั น ให้ พ ลเมื อ งปฏิ บั ติ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพด้ า นความเชื่ อ และการนั บ ถื อ ศาสนา
ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบนิตินัยที่เปิดกว้าง นี้ช่วยให้แทบทุกศาสนาใหญ่ๆ ของ
เวียดนามพัฒนา อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้นับถือศาสนา ผู้ที่มีสมณศักดิ์ นักบวช และ
ศาสนสถานนับวันยิ่งมากขึ้น พุทธบริษัทสี่พร้อมที่จะถวายชีวิตเพื่อพุทธศาสนาให้คง
อยู่กับชาวเวียดนามตลอดไป
เมื่อประเทศชาติมีความสงบแล้ว รัฐบาลก็อนุญาตให้คณะสงฆ์ทุกลัทธินิกาย
ในเวียดนาม ปรับปรุงองค์การปกครองสงฆ์ขึ้นใหม่โดยมีส�ำนักใหญ่ตั้งอยู่ วัดกวานสือ
กรุงฮานวย ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
ด้านการปกครองคณะสงฆ์: การบริหาร การปกครองคณะสงฆ์ของเวียดนาม
นั้น จัดตามรูปแบบของรัฐบาลทุกอย่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด กับ 3
เขตการปกครองพิ เ ศษ คื อ ฮานอย ไฮฟอง และโฮจิ มิ น ห์ โดยให้ สิ ท ธิ์ แ ต่ ล ะนิ ก าย
ปกครองตัวเอง ผู้ที่เป็นประธานใหญ่นิกายของตนต้องเป็นกรรมการองค์การปกครอง
สงฆ์ด้วย และเป็นคณะกรรมการศาสนาแห่งรัฐ องค์กรของรัฐบาลที่ดูแลองค์การจัด
ตั้งมหาชน แต่ละกรรมการต้องขึ้นตรงต่อ ประธานใหญ่พุทธสมาคม ณ.กรุงฮานอย
ปัจจุบันคณะสงฆ์ในเวียดนามมีพระภิกษุสามเณร 45,000 รูปและมีศาสน
สถาน 14,836 วัด ในทั่วประเทศ” เวียดนามมีคณะสงฆ์นิกายหลักใหญ่ๆ อยู่ 2 นิกาย
คือ เถรวาท และมหายาน คณะสงฆ์จ�ำนวนหนึ่งแยกตัวออกมาตั้งนิกายใหม่อีก 2
นิกาย คือ นิกายตั่งตัง และนิกายยูตังคัดสีรวมทั้งหมดเป็น 3 นิกายคือ
1) พุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาท (เฝิ ด ยาวเฮฝายนามต๋ อ ง หรื อ เหงี ย รถุ ย
ติวเถื่อ) มีสองคณะ คือ
(1) คณะสงฆ์เถรวาทเวียดนาม เถรวาทแบบลังกาวงศ์ มหานิกาย
(2) คณะสงฆ์เถรวาทฝ่ายกัมพูชา มีสองนิกาย คือ ธรรมยุติกนิกาย และมหา
นิกาย
ทั้งสองนิกายนี้ มีความประพฤติตามหลักพระธรรมวินัยเถรวาทเดียวกันเป็น
นิกายเล็กๆ ในเวียดนาม เพราะชาวเวียดนามไม่ค่อยให้ความส�ำคัญนิกายนี้ส่วนมากมี
แต่ชาติพันธุ์เวียดนาม (เขมร) เพราะการปฏิบัติทวนกระแสกับสังคม วัฒนธรรมของ
ชาวเวียดนาม จริงท�ำให้นิกายนี้ไม่สามารถขยายตัว มีแต่ปัญญาชนเท่านั้นที่เคารพ
นับถือ ส�ำนักงานใหญ่ของคณะสงฆ์เถรวาท ตั้งอยู่ที่วัดโฝมินทร์นครหลวงโฮจิมินห์
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2) นิกายมหายาน (ภาษาเวียดนามว่า เฝิดยาวเฮฝายบักต๋อง ด้ายเถื้อ) นิกาย
หลักนิกายเดิม นิกายที่มีอิทธิพลต่อจิตใจและใหญ่มาก มีพระสงฆ์สามเณรจ�ำนวนมาก
เป็นอับดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม
3) พุทธศาสนานิกายเฮฝายยูตังคัดสี (นิกายแปลง รวมเอา เถรวาท และ
มหายาน และนิกายเก่าๆ ในอดีต ขึ้นมาเป็นอีกนิกายหนึ่ง) นิกายนี้มีพระสงฆ์สามเณร
ทั่วทั้งประเทศจ�ำนวนมาก นิกายนี้จะเน้นเรื่องการฝึกสมาธิเป็นหลัก และนับว่าเป็น
นิ ก ายที่ ก� ำ ลั ง เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง มี ผู ้ นั บ ถื อ และปฏิ บั ติ ม ากมาย มี วั ด
ทั่วประเทศ เป็นนิกายพัฒนาการใหม่ในวงศ์การพุทธศาสนาใน
เวียดนามรู้จักจุดดี จุดด้อย และจุดร่วมของสองนิกายหลัก แล้วน�ำ
มาเปลี่ยนแปลงท�ำให้นิกายที่เกิดขึ้นใหม่นี้ มีความเจริญแผ่หลาย
ไปเกือบทั่วประเทศ ผู้คนให้ความสนใจนิกายนี้มาก มีความเชื่อ
ว่าท�ำถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มีพระเถรรูปหนึ่ง
ของนิกายคัดสี ให้ทัศนะว่า สาเหตุที่พัฒนานิกายนี้ขึ้นมา เพราะ
พุทธศาสนาผ่านกาลผ่านเวลามายาวนาน 2500 กว่าปี ทุกอย่าง
พระอมิตาภพุทธ พระพุทธ มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต่างอะไรกับกอง เมื่อตีมากก็ยาน เมื่อกอง
รู ป หิ น สลั ก องค์ สู ง ที่ สุ ด ใน ยานก็ต้องปรับใหม่
ประเทศ ประดิษฐานที่วัด
นอกจากสามนิ ก ายนี้ คณะสงฆ์ เวี ย ดนามก็ ยั ง แบ่ ง ออก
แห่ ง หนึ่ ง ในเมื อ งญาจาง
(Nha Trang) จังหวัดแค๊งฮ เป็นนิกายต่างๆ อีกถึง 12 นิกายที่แตกแยกออกจากนิกายหลัก
วา (Khanh Hoa) ในภาค
กลางเวียดนาม.--ภาพ:Tuoi ทั้งสามนิกาย ถึงว่าคณะสงฆ์เวียดนามจะแตกหลายนิกาย ก็อยู่กัน
ชั้นพี่น้องสามัคคีกัน ร่วมกันเผยแผ่ศีลธรรมสู่ประชาชน พระทุก
Tre Online.
รูปให้เกียรติ์ และรักประเทศชาติของตน นิกายทั้งหมดนั้นล้วนอยู่
ภายใต้การปกครองของโครงสร้างคณะสงฆ์เดียวกัน คือคณะสงฆ์ที่รัฐบาลเวียดนาม
ก�ำหนดขึ้น อันเป็นโครงสร้างการปกครองบริหารคณะสงฆ์ของเวียดนาม มีต�ำแหน่ง
สังฆราช ซึ่งเป็นต�ำแหน่งประธานสูงสุดฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะเขต เจ้าคณะเมือง เจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน จะแตกต่างกับไทยตรงที่ ทุกต�ำแหน่งนั้น
จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานประเทศเวียดนามเท่านั้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่า พระ
สงฆ์ในเวียดนามนั้น นอกจากจะต้องเผยแผ่พระศาสนาแล้ว ก็ยังต้องท�ำหน้าที่เพื่อ
ตอบสนองนโยบายทางการเมืองตามที่รัฐบาลมอบหมายด้วย พระสังฆาธิการต่างๆ
จึงมีต�ำแหน่งทางการเมืองเข้าประชุมสภาร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกด้วย
การปกครองของคณะสงฆ์เวียดนาม จะเข้มงวดมาก ฝ่ายปกครองแต่ละวัน
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จะกระจายกันออกไปทั่วเขตการปกครองของตนเพื่อเยี่ยมยามความ
สุขทุกข์ของพระสงฆ์ในเขตการปกครองของตนอาทิตย์ละครั้งหรือ
สองครั้งต่อหนึ่งวัด เจ้าคณะฝ่ายการปกครองจะเชิญหรือไม่เชิญก็
ต้องไป หรืออย่างน้อยก็ไปดื่มน�้ำชาวัดนั้นสักหนึ่งแก้วก็เป็นอันว่า
ส�ำเร็จการของสงฆ์แล้ว
เจ้าอาวาสแต่ละวัดจะต้องอยู่ในโอวาทของเจ้าคณะต�ำบล
หรืออ�ำเภอ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในวัดจะต้องรายงานด่วนต่อฝ่าย
ปกครอง ถ้ามีพระอาคันตุกะมาจากวัดอื่นมาขอพักที่วัด เจ้าอาวาส
ต้ อ งรายงานทางบ้ า นเมื อ ง และเจ้ า คณะอ� ำ เภอ ถ้ า เป็ น พระต่ า ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2014 ได้มีพิธีเปิดผ้าคลุม
ชาติต้องรายงานต่อเจ้าคณะอ�ำเภอ และต�ำรวจด่วน เมื่อรายงาน พระศากยมุ นี พุ ท ธเจ้ า ปาง
เรียบร้อยแล้ว ทั้งพระสงฆ์ และต�ำรวจก็จะประสานงานกัน แล้วไป แสดงธรรม พระพุทธรูปทอง
ตรวจสถานที่พักนั้นเพื่อความเรียบร้อย จบงานดูการท�ำงานของฝ่าย สั ม ฤทธิ์ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย
นออกเฉียงใต้ ขนาด
การปกครองค่อนข้างจะเข้มแข็ง ละเอียดอ่อน อ่อนน้อม มีสัมมา ตะวั
ความสูง 14.8 เมตร ประทับ
คารวะ การท�ำงานของฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองจะเข้ากันดี นั่งบนบัลลังก์ดอกบัวสูง 2.8
มาก การมีหลายนิกายนั้นไม่ใช้อุปสรรคในการปกครองพระทุกนิกาย เมตร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์
จะเคารพกันตามอายุพรรษา กราบกันทุกนิกาย หลายนิกายแต่ใจ หนัก 150 ตัน มูลค่าราว 120
ล้านบาท ใช้เวลาสร้าง 2 ปี
หนึ่งเดียว เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตน
ที่มา:จาก นิตยสารธรรมลีลา
ด้ า นการศึ ก ษาคณะสงฆ์ แ ละชาวพุ ท ธ: คณะสงฆ์เอาใจ ฉบับที่ 166 ตุลาคม 2557
ใส่ต่อการศึกษาโดยมีการจัดตั้งคณะบริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา โดย เภตรา
หลักสูตรการเรียนการสอนแม่น ประยุกต์ทางฝ่ายบ้านเมืองเข้าน�ำ
ด้วยปี พ.ศ.2518 คณะสงฆ์เวียดนามมีสถาบันการศึกษาพุทธศาสนา (Viet Nam
Buddhist Academy in Ha Noi) ถือเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัย
ทางพุทธศาสนาของประเทศเวียดนาม ซึ่งนักศึกษาที่สอบเข้ามาศึกษานั้นจะต้องจบ
ขั้นพื้นฐานทางพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์ก�ำหนดไว้ก่อน จึงจะมีสิทธิ์
เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา (ภาษาเวียดนามเรียกว่า ฮอกเหวียนเฝิดย้าว
เวียดนาม) ทั้งหมดมี 1 สถาบัน 3 วิทยาเขต คือ
1. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา ส่วนกลาง ฮานอย
2. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา วิทยาเขตเว้
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3. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา วิทยาเขตโฮจิมินห์
4. ส ถาบั น การศึ ก ษาพุ ท ธศาสนา วิ ท ยาเขตเกิ น เธอ และมี โรงเรี ย นพุ ท ธ
ศาสนาระดับมัธยมปลาย 30 โรงเรียน
ทางสถาบั น ท� ำ การเปิ ด การเรี ย นการสอน 4 คณะ คื อ คณะพุ ท ธศาสตร์
และบู ร พาวิ ท ยา คณะอั ก ษรศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ และ
คณะภาษาศาสตร์ เฉพาะคณะพุทธศาสตร์และบูรพาวิทยา แบ่งออกเป็น 9 ภาค
วิ ช า คื อ ภาควิ ช าพุ ท ธปรั ช ญา วรรณคดี พุ ท ธศาสนา ประวั ติ พุ ท ธศาสนา พุ ท ธ
ศาสนาทั่ ว ไป พุ ท ธศาสนาในเวี ย ดนาม ปรั ช ญา
ตะวันออก ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และปรัชญา
ตะวันตก มีพระสงฆ์ที่สอบเข้าเรียนในสถาบันนี้ปี
ละไม้น้อยกว่า 1,000 รูป ทั้งพระสงฆ์ และภิกษุณี
นอกจากพระสงฆ์จะศึกษาในสถาบันนี้แล้ว ยังไป
เวี ย ดนามเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานวิ ส าขบู ช าโลก เรียนร่วมกับฆราวาส ตามสถาบันต่างๆ อีกด้วย
2014 ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ
นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระภิ ก ษุ แ ละภิ ก ษุ ณี ที่
ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2014 ณ วัด
ไบ่ดิ๋งห์ จังหวัดนิงบิ่งห์ มีผู้น�ำชาวพุทธจากนิกาย จบปริญญาตรี และก�ำลังศึกษาระดับปริญญาโท
ต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการทางพุทธศาสนา และ และปริ ญ ญาเอกอยู ่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
พุทธศาสนิกชนจาก 100 ประเทศทั่วโลกประมาณ ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศอินเดีย ประเทศ
10,000 คนเข้าร่วมงาน
ญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และประเทศศรีลังกา เป็นต้น จ�ำนวนถึง 2,500 รูป
ด้ า นการเผยแผ่ พุ ท ธศาสนา: ผู้น�ำประเทศเวียดนามเห็นความส�ำคัญของ
หลั ก ธรรมะในพุ ท ธศาสนาที่ จ ะเป็ น หลั ก ชั ย ในการพั ฒ นาประเทศ เมื่ อ พั ฒ นาให้
ประชากรในประเทศอยู ่ ดี กิ น ดี แ ล้ ว ต่ อ ไปก็ คื อ บ� ำ รุ ง จิ ต ใจของคนในประเทศให้ อ ยู ่
อย่างมีความสุข เท่ากับว่าพุทธศาสนาไม่เป็นพิษเป็นภัยกับลัทธิศาสนาแต่อย่างใด
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างได้ผล รัฐบาลเวียดนามอนุญาต
ให้พระสงฆ์ เผยแผ่พุทธศาสนา อย่างกว้างขวาง อยู่ในความอุปถัมภ์ และดูแลของ
รัฐบาล มีพระสงฆ์หลายรูปเป็นพระนักเทศน์ น�ำเยาวชนเข้าวัดเพื่อเทศนาสั่งสอนให้
รู้จักหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาพิมพ์หนังสือธรรมทุกประเภท เช่น หนังสือสวดมนต์
ภาษาเวียดนาม และหนังสือสวดมนต์ภาษาบาลี หนังสือธรรมะ หนังสือแปลจากต่าง
ประเทศ เป็นต้น คณะสงฆ์ยังแต่งตั้งคณะกรรมการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกเป็น
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

ภาษาเวี ย ดนาม ท� ำ การแปลและพิ ม พ์ ห นั ง สื อ พระไตรปิ ฎ กไปแล้ ว เป็ น จ� ำ นวน 30
เล่ม และส�ำหรับพระไตรปิฎกมหายานพิมพ์ปี ค.ศ.2005 คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์
หนังสือที่ใช้ส�ำหรับโรงเรียนมัธยมชั้นสูงแล้วประมาณ 300 เรื่อง กิจกรรมของคณะ
สงฆ์เวียดนามด้านอื่นๆ ก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้นในทุกด้าน
พระมหาเถระทิช เกีย ควง (Thích Gia Quang) รองหัวหน้าสภาบริหารพุทธ
สมาคมเวียดนามยืนยันในพิธีฉลองวันวิสาขบูชา ที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอยว่า “ทุกวันนี้
พุทธสมาคมเวียดนามสืบสานเกียรติประวัติอันดีงามของพุทธศาสนาเวียดนามที่มีมา 2
พันปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และประชาชนทุกคน และประสบผลงานเป็นที่น่า
ยินดีในทุกด้านและสร้างการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยมีพุทธศาสนิกชนหลายล้านคน
นอกจากนี้ ยังมีวารสารต้งบาวเย็กโง้ เป็นวารสารรายเดือนเสนอเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวกิจการพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทุกนิกายเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็จะแจก
ไปตามวัดต่างๆ ในทั่วประเทศ และมีวางจ�ำหน่ายทั่วไปในร้านขายหนังสือ ทางฝ่าย
ของเถรวาท ก็มีวารสารของตน วารสาร ตาบจี้ เ ฝิ ดยาวเหงี ย นถิ เป็ นวารสารราย
ไตรมาสส่งไปถวายวัดเถรวาท และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ถ้าหากพระภิกษุรูปใดเผย
พุทธศาสนาและท�ำงานเพื่อสังคมดีเด่น รัฐบาลก็จะมอบรางวัลอันทรงเกียรติ์ให้แก่
พระสงฆ์รูปนั้น เรียกว่า ใบยกย้อง ใบยกย้องจะมีตั้งแต่ระดับ อ�ำเภอ จังหวัด กรม
กระทรวง รัฐบาล ประธานประเทศ ส่วนคณะสงฆ์เองก็มีมอบให้การยกย่องนั้นจะ
ยกย่องในระดับใดก็ขึ้นอยู่กับงานที่ท�ำ นอกจากนี้ แล้วพระสงฆ์ยังน�ำพุทธศาสนิกชน
ของตน
1) วารสารค้นคว้าพุทธศาสนา พระมหาเถรติชยากวาง รองประธาน คณะ
บริหารงาน ยาวโหยเฝิดย้าวเวียดนาม หัวหน้าแผนกข้อมูลข่าวสาร ศูนย์กลางยาว
โหยเฝิดยาวเวียดนาม หัวหน้าสถาบันค้นคว้าพุทธศาสนาเวียดนาม ที่ฮาโนย เป็น
หัวหน้าบรรณาธิการ
2) วารสารพุทธประวัติเถรวาท พระอาจารย์ใหญ่ติชเที่ยรต�่ำ มหาเถร รอง
ประธานคณะบริหารงาน คณะบรรณาธิการ
3) วารสารวั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนา พระอาจารย์ ใ หญ่ ธิ ช จอนเที ย ร คณะ
บรรณาธิการ
4) วารสารควงเวียด พระอาจารย์ใหญ่ เป็นคณะบรรณาธิการ พระอาจารย์ใหญ่
ติชถันตื่อ รองประธานผู้ประจ�ำการ คณะบริหารงาน หัวหน้าสถาบันพุทธศาสนา
เวียดนาม ณ ฮานอย คณะบริหารงาน
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5) วารสารยักโง่ มหายาน พระอาจารย์ใหญ่ ธิชจิกว่าง รองประธานคณะ
บริหารงาน พุทธสาสนาในเวียดนาม เป็นบรรณาธิการ
ทุกนิกายจะนิยมไปสวดมนต์ ฟังธรรมที่วัดทุกวันขึ้นหนึ่งค�่ำ และสามสิบค�่ำ
หลายๆ วัดจะเน้นเรื่องการสอนนั่งสมาธิภาวนา ด้วยการส�ำรวมจิตให้เป็นสมาธิ เพราะ
ชาวเวียดนามเชื่อว่าการนั่งสมาธิท�ำให้จิตสงบ และการท�ำความดีจะช่วยให้มีชีวิตอยู่
ในโลกอย่างเป็นสุขและจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งสันติสุขอันสมบูรณ์หลังความตาย
การเผยแผ่ศีลธรรมในประเทศเวียดนามนั้นง่ายมาก เพราะทุกคนให้ความเคารพพุทธ
ศาสนา และเข้าใจพุทธศาสนาดี ถึงแม้ว่าแต่ละคนไม่เข้าใจหลักท�ำ แต่จิตใต้ส�ำนึก
ก็ เ คารพต่ อ พระรั ต นตรั ย เอาพระรั ต นตรั ย เป็ น ที่ พึ่ ง ที่ ร ะนึ ก อั น สู ง สุ ด ปี พ.ศ.2549
รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้ชาวพุทธประดับธงฉัพพรรณรังสีในวันวิสาขบูชาอย่างเป็น
ทางการ และทุกๆ วัดในทั่วประเทศ ก็จะประดับธงนี้ ไว้ตลอดทั้งปี
ด้ า นการสร้ า งศาสนสถาน: หลายวัดในเวียดนามท�ำ การบู รณปฏิ สังขรณ์
โดยพุทธศาสนิกชนภายในและชาวพุทธเวียดนามในต่างประเทศ ให้ทุนในการบูรณ
ปฏิสังขรณ์วัดส�ำคัญนั้นต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปกร ก่อนจึงท�ำการบูรณะ บาง
วัดต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นผู้ดูแลการก็สร้าง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมของวัดเวียดนาม มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างจีน เวียดนาม วัดเวียดนามไม่นิยมสร้างโบสถ์ที่มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์
อย่างไทย ลาว แต่มีการสร้างเจดีย์ 7 ชั้น บรรจุอัฐิ หอกลอง และหอระฆัง ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายสถาปัตยกรรมจีน ส่วนรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดเวียดนาม คือ รูปท้าว
มหาชมพู แต่ เวี ย ดนามน� ำ มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ เ ป็ น ศิ ล ปะของตนเองอย่ า งสวยงาม
และบริสุทธิ์ พระไตรปิฎกขอจากจีน แม้แต่อักษรทางเข้าวัด และเขียนใส่จุดส�ำคัญก็
เป็นอักษรจีนถือว่าศักดิ์ เหมือนคนลาวถืออักษรธรรมเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็น
อักษรบันทึกธรรมนั้นเอง นอกจากนี้ ยังมี รูปมังกร หน้าบันได รูปสิงห์ พระพุทธรูป
สถูป ลักษณะวิหารของนิกายประสม แม่ศาลาแปดเลียม ท�ำเป็นรูปดอกบัว หรือท�ำ
เป็นธรรมจักกัปปวัตนสูตร ส่วนของมหายานท�ำเป็นศาลายาวเอนกประสงค์ ตรงจอม
ศาลามักจะท�ำเป็นรูปธรรมจักรและลวดลายต่างๆ
ด้านการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: คณะสงฆ์เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก
ขององค์การชาวพุทธอาเซียนเพื่อสันติภาพ และเข้าร่วมกองประชุมนานาชาติหลาย
ครั้ง โดยปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลทุกประการ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้พระ
สงฆ์ไปร่วมกองประชุมในต่างประเทศ เมื่อกลับถึงวัดหรือส�ำนักงานของตนแล้วต้อง
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รายงายให้รัฐบาลทราบทุกครั้ง ไม่ให้เกินหนึ่งเดือนภายหลังจากกลับจากการประชุม
ถ้าไม่รายงานถือว่าท�ำผิดระเบียบ ไปประชุมเสียเปล่า ไม่มีผลงาน เมื่อมีประชุมครั้ง
หน้าอาจไม่สามารถเดินทางไป หรือก็อยู่ในลักษณะไม่ถูกต้อง สายตาของรัฐบาล การ
นิมนต์พระสงฆ์เวียดนามไปต่างประเทศต้องมีหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร อย่าง
น้อยหนึ่งเดือน เพื่อขออนุมัติเดินทางจากรัฐบาล
ปี พ.ศ.2551 คณะสงฆ์และชาวพุทธเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม
พุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ที่หอประชุมใหญ่มี่ดิ้น ณ
กรุงฮานอย มีพระสงฆ์เข้าร่วม 72 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์ 4,500 คน ต่อมาปี
พ.ศ.2557 คณะสงฆ์และชาวพุทธเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม พุทธศาสนา
นานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่หอประชุมใหญ่มี่ดิ้น ณ กรุงฮานอย มีพระสงฆ์
เข้าร่วม 72 ประเทศส�ำนักงานใหญ่คณะสงฆ์ทุกนิกาย ตั้งอยู่ ณ. วัดกวนสือ กรุง
ฮานอย (ฮานอย)
พระสงฆ์ เ วี ย ดนามในเวที ส ากล: ในระยะผ่ า นมา คณะสงฆ์ เวี ย ดนาม
สัมพันธไมตรีกลับคณะสงฆ์ต่างประเทศโดยไม่แยกลัทธินิกาย ขอให้มีความจริงใจ
และเพื่อสันติสุข สัมพันธ์สามัคคีพิเศษกับคณะสงฆ์ลาว เนื่องจากลาวกับเวียดนาม
มีความสัมพันธ์กันมายาวนานและตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน สมัยล่าอาณานิคม
ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นสัมพันธไมตรีกับคณะสงฆ์ไทย และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยสัมพันธ์กับคณะสงฆ์สหภาพเมียนมา สัมพันธ์กับคณะสงฆ์สหภาพโซเวียต
สัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา และคณะสงฆ์อื่นๆ ด้วย
พระสงฆ์เวียดนามกับการศึกษาในต่างประเทศ: คณะสงฆ์เวียดนามแต่ละ
นิกายส่งนักศึกษาที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมและจบปริญญาตรีไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศปีละไม่น้อยกว่า 200 รูป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกในประเทศอาทิ ประเทศสหภาพเมียนมาร์ อินเดีย ศรีลังกา ลาว และ
ประเทศไทย ส�ำหรับประเทศไทยเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก
มหาวิ ท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย ในส่ วนกลางและวิ ท ยาเขตต่ า งๆ ในทั่ ว
ประเทศเกือบสามร้อยกว่ารูป
สรุป

ประวัติศาสตร์เวียดนามกล่าวไว้ว่า การเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าสู่อาณาจักร
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เวียดนามยุคแรกนั้น มีคณะสมณะทูตหลายคณะ และหลายลัทธินิกาย ทั้งเถรวาท
และมหายาน เจริญและเสื่อมไปตามยุคสมัยของสังคมในโลกนี้ ความเสื่อมกับความ
เจริญเป็นของคู่กัน พุทธศาสนาที่เจริญก็เพราะว่าพระสงฆ์มีความสามัคคีกัน พุทธ
ศาสนาเสื่อมก็เพราะเกิดการอ่อนแอของคณะสงฆ์ แตกความสามัคคี การท�ำลายล้าง
ด้วยก�ำลัง โดยผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่น แต่ก็สามารถตั้งหมั้นมาจนเท่าปัจจุบัน
พุทธศาสนาในเวียดนามมีผู้นับถือมากประมาน 60 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าพุทธศาสนา
จะมีหลายลัทธินิกาย แต่จุดประสงค์เดียวกัน การจะก้าวเดินไปสู่จุดประสงค์สูงสุด
จะทั้งหมดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบารมีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า ขอภาวนาให้
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเวียดนามตลอดกาลนาน
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในเวียดนาม
พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
ราว พุทธ เวียดนามตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของประเทศจีน พุทธศาสนาที่เข้ามาสู่
ศตวรรษ
เวียดนามยุคแรกนั้น เป็นพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยสันนิษฐานว่า
ที่ 7
ท่านเมียวโป (Meou-Po) เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่
พระสัทธรรมค�ำสอนในเวียดนาม เวียดนามจึงได้รับเอาพุทธศาสนา
จากจีน รวมทั้งคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ก็เป็นภาษาจีน
ราว พุทธ ตามประวัติศาสตร์เวียดนาม พุทธศาสนาเข้าสู่เวียดนามครั้งต่อมา
ศตวรรษ ที่ โดยมีพระโพธิธรรมเถร (ภาษาเวียดนามเรียกโตะชื่อดักหม้า) เป็นผู้น�ำ
10
เข้าไป สมัยแผ่นดินพระเจ้าลี้หว่าตงหว่างเต๊ ตรงกับแผ่นดินพระเจ้า
เหลียงบูเต้ของจีน พุทธศาสนาจึงฝังรากลงในแผ่นดินเวียดนาม
1212
ราชวงศ์ดินห์ขึ้นครองอ�ำนาจ พุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูอย่างจริงจัง
ค่อยๆ พัฒนาเรื่อยๆ มา มีพระภิกษุชาวอินเดีย ชื่อ ตินีตะรุจิ (บางต�ำรา
ว่า พระวินีตรุจี) พราหมณ์ชาวอินเดีย ซึ่งเป็นสาวกที่บรรลุธรรมของท่าน
เส่งจัน (Zeng Can) ซึ่งเดินทางไปถึงเวียดนามปี ค.ศ.580 และพัก
อาศัยอยู่ในพระเจดีย์พับวัน (Phap Van Pagoda)/พระเจดีย์เมฆ
แห่งธรรม ท่านศึกษาพุทธศาสนาในอินเดีย นิกายเซน/เธียร/ธยาน
(Thien) ในประเทศจีน จนแตกฉานแล้วเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนา
นิกายเธียร/ธยาน หรือเซน ซึ่งเป็นนิกายแรกของเวียดนาม
1452
ยุคอิสรภาพจากจีน เมื่อเวียดนามได้รับเอกราชมีอิสรภาพจากจีน มี
อาณาจักรไดโคเวียดแห่งเวียดนามขึ้นใหม่ แต่ก็เกิดการแย่งชิงอ� ำนาจ
กันเอง ประมาณ 30 ปี ระยะนี้พุทธศาสนาซบเซาขาดการท�ำนุบ�ำรุง
พ.ศ.1511- ยุครุ่งเรือง หรือยุคทอง:พุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง มี
1522
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจัดตั้งองค์การ
ปกครองคณะสงฆ์ขึ้น โดยรวมเอาคณะนักบวชเต๋ากับพระสงฆ์ใน
พุทธศาสนาเข้าในระบบฐานันดรศักดิ์เดียวกัน พระเจ้าจักรพรรดิ
เวียดนามทรงสถาปนา พระธิชง่อฉั่นหลู เป็นพระประมุขสงฆ์ของ
เวียดนาม และแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ด้วย
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1363/ค.ศ. นิกายฉานที่ 2 ของชาวเวียดนาม ( The 2nd Ch’an Sect) ได้รับ
820
การสถาปนาขึ้น โดยท่าน โว งอน ถอง (Vo Ngon Thong หรือ Wu
Yan Tong) พระจีนที่เดินทางเข้าสู่เวียดนาม
1548-1551 สมัยกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เล (1548-1551) พุทธศาสนา
นิกายมหายานได้รับการฟื้นฟูอย่างแพร่หลายและเจริญรุ่งเรืองอีก
ครั้ง เช่น การส่งสมณทูตไปขอคัมภีร์พุทธศาสนาจากประเทศจีน
แนะน�ำให้ประชาชนเลิกนับถือผีสาง เทวดา มานับถือพุทธศาสนา แต่
ประชาชนยังนับถือผีสาง เทวดา พร้อมกับพุทธศาสนาด้วย ท� ำส�ำเร็จ
เป็นบางส่วนเท่านั้น ปรับปรุงนิกายใหม่ เป็นนิกายฉานทั้ง 3 นิกาย
นี้ส่งเสริมให้การพัฒนาพุทธศาสนาภายใต้ราชวงศ์ตรันและราชวงศ์ลี้
ของเวียดนามเป็นไปด้วยดีเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 11
จนสิ้นศตวรรษที่ 14 ตลอดช่วงเวลาอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญนี้
พระสงฆ์ชาวพุทธศาสนาก็กลายเป็นศาสนาประจ�ำชาติตั้งแต่ในตอนนั้น
1571-1588 สมัยของพระเจ้าลี้ถั่นต๋ง (1571-1588) สมัยราชวงศ์ลี้ (215 ปี) เป็น
ช่วงที่พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะเป็นศาสนาเดียวที่
ได้รับการอุปถัมภ์ และศรัทธาอย่างแรงกล้าจากราชวงศ์นี้ เช่น สมัย
ของพระเจ้าลี้ถั่นต๋ง (1571-1588) ทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาอย่าง
กว้างขวาง เช่น โปรดให้สร้างวิหาร 95 แห่ง
1607/ค.ศ. นิกายฉานที่ 3 ของเวียดนาม มีช่ือเรียกว่า เต๋าเดือง (Thao Dong
1064
หรือ Tsao T’ang) โดยมีท่านเต๋าเดือง หรือ เต๋าตั้ง) พระจีนเป็น
ผู้ก่อตั้งขึ้น
1957
เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีก ตั้งแต่ พ.ศ.1957-1974 เป็น
เวลา 17 ปี ก็ท�ำให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมไปมาก เพราะกษัตริย์
ราชวงศ์หมิงของจีนส่งเสริมแต่ลัทธิขงจื้อ และเต๋า ในขณะนั้นพุทธ
ศาสนานิกายตันตระของธิเบตก็เข้ามาจีน ท�ำลายวัดวาอาราม เก็บเอา
ทรัพย์สินและคัมภีร์พุทธศาสนาไปหมด จากนั้นเวียดนามเอกราชอีก
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1974
ยุคเสื่อมแห่งพุทธศาสนา:พุทธศาสนามัวหมองมากขึ้น เพราะภิกษุ
สงฆ์จ�ำเป็นต้องไปยุ่งกับการเมือง และพระมหากษัตริย์ไม่ได้เอาใจ
ใส่ฟื้นฟูพุทธศาสนา ท�ำให้ส่วนภาคประชาชนหมดศรัทธาไป ช่วง
ราชวงศ์ตรัน เวียดนามไม่แย่งชิงอ�ำนาจกันและน�ำพุทธศาสนาเป็น
เครืองมือ มีการใช้เวทมนต์คาถาและอภิมิหารแข่งกัน ในช่วงนี้เกิด
นิกายตินห์โดขึ้นในเวียดนาม ซึ่งเผยแผ่มาจากจีนถึงเวียดนาม ต่อ
มานิกายนี้ผสมผสานกับนิกายเดิม คือ นิกายเธียร/ธยาน จนเกิดเป็น
พุทธศาสนาแบบหนึ่งขึ้นมา ที่ยังปฏิบัติกันอยู่ตามวัดต่างๆ ในปัจจุบัน
2014
พระเจ้าเลทันต๋งรวบรวมอาณาจักรจามปาเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง
ของเวียดนามส�ำเร็จ
2076
ยุคแตกแยกและฟื้นฟู: เวียดนามก็แตกแยกเป็น 2 อาณาจักร ได้แก่
อาณาจักรฝ่ายเหนือ ที่พวกตระกูลตรินห์ (Trinh) ครองอ�ำนาจ คือ
แคว้นตังเกี๋ย กับอาณาจักรฝ่ายใต้ของราชวงศ์เหวียน (Nguyen) คือ
แคว้นอานัม ทั้ง 2 อาณาจักร ต่างท�ำสงครามกันมาตลอดระยะเวลา
270 ปี ต่างฝ่ายต่างท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนามีการสร้างศาสนาสถาน
และปฏิสังขรณ์วัดวาอารามมากมาย
2345
เวียดนามรวมเป็นอาณาจักรเดียวกันอีก
ประมาณ ยุคล่าอาณานิคม ชาวตะวันตกเริ่มเดินทางมาติดต่อกับเวียดนาม
พุทธ
ทางการค้าขาย และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
ศตวรรษที่ มีพวกโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ เมื่อปลาย
22
พุทธศตวรรษที่ 22 นักสอนศาสนาชาวโปรตุเกส และชาวฝรั่งเศส
คิดค้นวิธีการเขียนภาษาเวียดนามด้วยอักษรโรมัน จนชาวเวียดนาม
เลิกใช้ภาษาจีน
2370-240 เวี ย ดนามปราบปรามพวกคริ ส ต์ อ ย่ า งเด็ ด ขาดโดยการจั บ ฆ่ า ตาย
พวกนักสอนศาสนาถูกฆ่าตายจ�ำนวนมาก และพวกชาวคริสต์ญวน
อี ก จ� ำ นวนนั บ แสนคนจนเกิ ด การขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งเวี ย ดนามกั บ
ฝรั่งเศส จนที่สุด
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2402-2426 ฝรั่งเศสสามารถเข้ายึดครองเวียดนามโดยยึดครองเมืองไซ่ง่อน พ.ศ.2426
เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส พุทธศาสนาในเวียดนามได้รับการ
กระทบกระเทือนเสื่อมโทรมลงมาก
-พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปถูกกีดกั้นทางด้านการศึกษา
-ชาวพุทธเวียดนามจะถูกจ�ำกัดสิทธิ ถูกเบียดเบียนจากพวกฝรั่งเศส
ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ เช่น การห้ามสร้างวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต
จ�ำกัดสิทธิพระสงฆ์ที่จะรับถวายสิ่งของ จ�ำกัดจ�ำนวนพระภิกษุ เป็นต้น
โดยไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเลย หากจะเป็นต้องนับถือศาสนา
คริสต์เสียก่อน และต้องโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศส จึงท�ำให้ชาวพุทธ
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงอะไรในแผ่นดิน
ชาวเวียดนามพยายามรวมตัวกันเพื่อลุกขึ้นสู้กอบกู้เอกราช แต่ก็ถูก
ปราบปรามอย่างรุนแรง พุทธศาสนาซึ่งมีท่าทีว่าจะสูญสิ้นก็มีการตื่น
ตัวฟื้นฟูกันอีกครั้ง เพราะชาวพุทธสามัคคีกัน
2474
ชาวพุทธรวมตัวกันก่อตั้งเป็นพุทธสมาคม พุทธศาสนาศึกษาแห่ง
โคชินจีน (Cochinchina Buddhist study society) ขึ้นที่เมือง
ไซ่ง่อนเวียดนามตอนใต้ หนึ่งปีถัดมาปี พ.ศ.2475/ค.ศ.1932 จัดตั้ง
พุทธสมาคมในลักษณะเดียวกันในเมืองเว้ (Hue) ในภาคกลางของ
เวียดนาม และในฮานอยปี ค.ศ.1934 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2495/
ค.ศ.1951 จัดประชุมพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นที่เมืองเว้ มีผู้แทนชาว
พุทธทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสไปร่วมประชุม จ�ำนวน 50 ท่านที่
ประชุมลงมติผ่านข้อตกลงส�ำคัญๆ หลายข้อส�ำหรับการร่วมจัดองค์กร
พุทธศาสนา เรียกว่า คณะสงฆ์ชาวพุทธแห่งเวียดนาม (Vietnam
Buddhist Sangha) ท�ำหน้าที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมกับองค์การพุทธ
ศาสนาแห่งโลก (The World Fellowship of Buddhists) ซึ่ง
เรียกย่อๆ ว่า W.F.B.
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2492
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง การฟื้นฟูพุทธศาสนาในเวียดนาม
ด�ำเนินการต่อไปที่เมืองฮานอย มีการตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
สงฆ์ขึ้นใหม่ และจัดตั้งพุทธสมาคมส�ำหรับฆราวาสขึ้นด้วยปี พ.ศ.
2494 ที่เมืองไซ่ง่อนจัดตั้งพุทธสมาคมขึ้นเพื่อฟื้นฟูการศึกษาพุทธ
ศาสนา แทนพุทธสมาคมเก่า ซึ่งล้มเลิกกิจการไปตั้งแต่ก่อนสงครามโลก
2506
พระภิกษุ ธิชกวางดึ๊ก วัยุ 73 ปี เผ่าตัวเพื่อประท้วงความทารุณโหดร้าย
จากการใช้อ�ำนาจของรัฐปราบปรามเข่นฆ่าชาวพุทธ พุทธศาสนิกชน
ประมาณ 1,000 คนด้วยความสงบเพื่อไปสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และพุทธศาสนิกชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ขับรถพุ่ง
ชนขบวนผู้ประท้วงเสียชีวิตในวันที่ 8 พฤษภาคม 2506 ที่ผ่านมา (มี
พระและนางชีเสียชีวิต 70 คน ชาวพุทธอื่นๆ อีก 30 คน)
2518
ยุคก�ำเนิดอาเซียนและการรวมประเทศ แม้เวียดนามจะยังไม่เข้า
(1975)
ร่วมเป็นสมาชิกในอาเซียน สืบเนื่องมาจากภายในประเทศเต็มไป
ด้วยความไร้เสถียรภาพของรัฐ และความอลหม่านของสังคม ท�ำให้
พุทธศาสนาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุบ้านการเมืองอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เกิดปัญหา
-กระทั่งภายหลังที่เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมประเทศกัน
เป็นทางการในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2518 คณะสงฆ์เวียดนามมี
สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา (Viet Nam Buddhist Academy in
Ha Noi) ซึ่งนักศึกษาที่สอบเข้ามาศึกษานั้นจะต้องจบขั้นพื้นฐานทาง
พุทธศาสนาตามหลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์ก�ำหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้า
มาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมดมี 1 สถาบัน 3 วิทยาเขต คือ
1. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา ส่วนกลาง ฮานอย
2. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา วิทยาเขตเว้
3. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา วิทยาเขตโฮจิมินห์
4. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา วิทยาเขตเกินเธอและมี
โรงเรียนพุทธศาสนาระดับมัธยมปลาย 30 โรงเรียน
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2523
คณะสงฆ์เริ่มความเคลื่อนไหวในการรวมชาวเวียดนามทางภาคเหนือ
และภาคใต้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2523/ค.ศ.1980 ภายใต้การน�ำของพระติชกริถูมหาเถระ (The Most
Ven.Thich Tri Thu) ด้วยความอุปถัมภ์ของพระคุณเจ้าที่มีอายุ
พรรษาและคุณวุฒิที่สูงกว่า 2 รูป โดยมีพระภิกษุตลอดจนภิกษุณี
จ�ำนวนมาก และคฤหัสถ์อีกจ�ำนวนนับไม่ถ้วนจากองค์กรชาวพุทธ
9 องค์กร และกลุ่มชาวพุทธที่นับถือนิกายเดียวกันปฏิบัติหน้าที่เป็น
ตัวแทนอย่างเป็นทางการของทางราชการเหล่านี้ น�ำไปสู่การรวมตัว
กันเป็นผู้แทนแห่งสภาคอนเกรส ท�ำหน้าที่เป็นฐานรองรับของคณะ
สงฆ์ชาวพุทธแห่งประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.
2523/1980 ณ วัดกวานสือ (Quan Su Pagoda) ในกรุงฮานอย
(Hanoi) สภาสูงครองเกรส (The General Congress) ยอมรับแผน
ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ชาวพุทธแห่งประเทศเวียดนาม
2548
คณะสงฆ์แต่งตั้งคณะกรรมการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษา
เวียดนาม ท�ำการแปลและพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกไปแล้วเป็นจ�ำนวน
30 เล่ม และส�ำหรับพระไตรปิฎกมหายานพิมพ์ปี พ.ศ.2548/ค.ศ.
2005 คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์หนังสือที่ใช้ส�ำหรับโรงเรียนมัธยม
ชั้นสูงแล้วประมาณ 300 เรื่อง กิจกรรมของคณะสงฆ์เวียดนามด้าน
อื่นๆ ได้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้นในทุกด้าน
2549
รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้ชาวพุทธประดับธงฉัพพรรณรังสีในวัน
วิสาขบูชาอย่างเป็นทางการ และทุกๆ วัดในทั่วประเทศก็จะประดับ
ธงนี้ไว้ตลอดทั้งปี
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2551
คณะสงฆ์รัฐบาลสร้างเจดีย์ใส่กระดูกไว้ที่สี่แจทุกๆปีเมื่อใกล้ถึงวัน
ตายทุกๆ คนเตรียมท�ำบุญอุทิศไปให้ท่าน รัฐบาลถวายที่ดินจ�ำนวน
3 ไร่ ถวายท่าน เท่ากับวัดหนึ่งของเวียดนาม เพื่อสร้างเจดีย์แห่งที่
สองถวายท่าน
-คณะสงฆ์และชาวพุทธเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม พุทธ
ศาสนานาชาติ ครั้งที 5 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ที่หอประชุมใหญ่
มีดิ้น ณ กรุงฮานอย มีพระสงฆ์เข้าร่วม 72 ประเทศ และผู้ 4500 คน
2557
-คณะสงฆ์และชาวพุทธเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพุทธศาสนา
นานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่หอประชุมใหญ่มี่ดิ้น ณ กรุงฮานอย
มีพระสงฆ์เข้าร่วม 72 ประเทศส�ำนักงานใหญ่คณะสงฆ์ทุกนิกาย ตั้ง
อยู่ ณ วัดกวนสือ กรุงฮานอย (ฮานอย)
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กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์สร้างมหาสถูปยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าโบโรบูดูร์ Borobudur (บรมพุทโธ) ขึ้น
ราวปี พ.ศ.1350 (บางต�ำราว่ากลางคริสต์ศตวรรษที่ 9) อยู่ห่างจากเมืองจาการ์ตาประมาณ 68
กิโลเมตร มหาสถูป Borobudur ยิ่งใหญ่สร้างจากก้อนหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบน
ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 121 เมตร (403 ฟุต) สูงขึ้นไปเป็นรูปแบบปิระมิด มีลานเป็นชั้นลด
หลั่นกันขึ้นไป 8 ชั้น และในแปดชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลานสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขึ้นไปเป็นลานวงกลม
และบนลานกลมชั้นสูงสุด มีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร
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บทที่ 18 พุทธศาสนาในอินโดนีเซีย

ประเทศอิ น โดนี เซี ย มี ชื่ อ เป็ น ทางการ "สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย " ส่ ว นชื่ อ
ประเทศที่ใช้กันทั่วไปเรียกว่า “อินโดนีเซีย” มาจากค�ำสองในภาษากรีก ค�ำแรกมาจาก
ค�ำว่า “อินโดซ” หมายถึง อินเดียตะวันออก และค�ำว่า “นิโซส” แปลว่า เกาะ รวม
ความหมายทั้งสองค�ำเข้าด้วยกันหมายถึง หมู่เกาะอินเดียตะวันออก เป็นประเทศที่มี
หมู่เกาะมากที่สุดในโลก อินโดนีเซียเป็นประเทศ 1 ใน 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และเป็นประเทศ 1 ใน 3 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนร่วมกับประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ท่ีสุด มีประชากรมากที่สุดใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมีเกาะประมาณ 17,508
มีพื้นที่เป็นทะเลมากกว่าพื้นดิน มีประชากร 235 ล้านคน มากเป็นอันดับสี่ของโลก
ข้อมูลพื้นฐาน: เขตพื้นที่ตั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
จรดกั บ ติ ม อร์ เ ลสเตและปาปั ว นิ ว กิ นี ทิ ศ ใต้ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ทะเลติ ม อร์ ทิ ศ เหนื อ
ติดกับทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ทอดยาวติดกับ
มหาสมุทรอินเดีย พื้นที่ทั้งหมดมี 5,070,606 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทะเลมีจ�ำนวน
3,166,163 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่แผ่นดินส่วนใหญ่มีจ�ำนวน 1,904,443 ตาราง
กิ โ ลเมตร จั ด ว่ า เป็ น ประเทศที่ มี พื้ น ที่ ล ้ อ มรอบด้ ว ยทะเล กรุ ง จาการ์ ต าเป็ น เมื อ ง
หลวงประจ�ำประเทศอินโดนีเซีย ปี ค.ศ.2015 ภาษาราชการได้แก่ภาษาอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia) ภาษาใช้กันประจ�ำชาติอินโดนีเซีย คือ บาฮาซาอินโดนีเซีย
ภาษามลายูโปลีนีเซียน ภาษาอังกฤษบังคับให้เรียนในโรงเรียนมัธยมและใช้ในวงการ
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ธุรกิจ แต่ภาษาดัตซ์แพร่หลายในกลุ่มผู้สูงอายุพูดกัน แท้ที่จริงยังมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้
สื่อสารกันในหมู่ประชาชนมีอีกประมาณ 250 ภาษา
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศอิ น โดนี เซี ย : ภู เขากระจายทั่ ว
ประเทศ ภู เขาส� ำ คั ญ มี อ ยู ่ ป ระมาณ 100 ลู ก และที่ มี ค วามสู ง สุ ด กระจายอยู ่ ต าม
เกาะต่ า งๆ นี้ ภู เขาปุ ม จั ก ชวา สู ง ประมาณ 16,000 ฟุ ต อยู ่ บ นเกาะอี เรี ย นจายา
ภูเขาเกรินยีสูงประมาณ 12,460 ฟุต อยู่บนเกาะสุมาตรา ภูเขาเซมารูสูงประมาณ
12,040 ฟุต อยู่บนเกาะชวา ภูเขาเรนโตคอมโบราสูงประมาณ 11, 300 ฟุต อยู่บน
เกาะสุลาเวสี เกาะมีเป็นจ�ำนวนมากแต่ที่มีพื้นที่ใหญ่และส�ำคัญมี 7 เกาะ ได้แก่ เกาะ
สุมาตรา เกาะชวา หมู่เกาะซุนดาน้อย เกาะบอร์เนียว เกาะสุลาเวสี หมู่เกาะโมลุกกะ
และเกาะนิวกินี เกาะส�ำคัญของอินโดนีเซียควรท�ำความรู้จักมีดังนี้ เกาะชวา เป็น
เกาะขนาดใหญ่อันดับที่สี่ มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดคือร้อยละ 70 มีพื้นที่ประมาณ
132,200 ตารางกิโลเมตร เกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียว เป็นเกาะใหญ่อันดับ
หนึ่ง มีประชากรอาศัยเพียงร้อยละ 4 มีพื้นที่ประมาณ 539,500 ตารางกิโลเมตร
เกาะสุมาตรา เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของประเทศ มีประชากรอาศัยประมาณร้อย
ละ 4 มีพื้นที่ประมาณ 473,600 ตารางกิโลเมตร เกาะสุลาเวสี เป็นเกาะใหญ่เป็น
อันดับสามของประเทศมีประชากรอาศัยประมาณร้อยละ 6 มีพื้นที่ 189,000 ตาราง
กิโลเมตร เกาะมาลูกู เป็นเกาะใหญ่อันดับห้าของประเทศ มีประชากรอาศัยประมาณ
ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 74,500 ตารางกิโลเมตร หมู่เกาะนุสาเตงการา บาหลีและติมอร์ มี
ประชากรประมาณร้อยละ 5 และมีพื้นที่ 76,300 ตารางกิโลเมตร เกาะอีเรียนจายา
มีประชากรอาศัยประมาณร้อยละ 72,700 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ 72,700 ตาราง
กิโลเมตร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แบ่งเขตปกครองพิเศษ 3 เขตปกครอง คือ กรุง
จาการ์ตา เมืองยอกยาการ์ตา และจังหวัดอาเจะห์ อีกทั้งแบ่งเขตปกครองออกเป็น
จังหวัดจ�ำนวน 30 จังหวัดทั่วประเทศ
พื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม พื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลบริ เวณเชิ ง ภู เขา
ทางทิ ศ ตะวั น ออกเกาะสุ ม าตรา ทางตอนเหนื อ เกาะชวา และที่ ช ายฝั ่ ง เกาะ
กาลิ มั น ตั น เกาะอี เรี ย นจายา ทะเลสาบและแม่ น�้ ำ ต่ า งๆ ประเทศอิ น โดนี เซี ย
อยู ่ ใ นภู มิ ภ าคมี ม รสุ ม ตลอดปี มี ฝ นตกชุ ก พื้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ขาท� ำ ให้ เ กิ ด แม่ น�้ ำ และ
ทะเลสาบ ทะเลสาบส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ ทะเลสาบปโตมา ทะเลสาบมาบิ นิ จ อ และ
ทะเลสาบชิงการักอยู่บนเกาะสุมาตรา ทะเลสาบเทมบิ ทะเลสาบโทวูติ ทะเลสาบ
สิเดนเรว ทะเลสาบปูโซ ทะเลสาบลิมลิมโบโต และทะเลสาบตันตาโนอยู่บนเกาะ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

สุลาเวสี ทะเลสาบพิเนีย และทะเลสาบเซนตานีอยู่บนเกาะอีเรียนจายา แม่น�้ำส�ำคัญ
อยู่ในเกาะต่างๆ คือ แม่น�้ำมุสิ แม่น�้ำบาตังฮาริ และแม่น�้ำก�ำปาอยู่บนเกาะสุมาตรา
แม่น�้ำดาพัวส์ แม่น�้ำมาริโต แม่น�้ำมหกรรม และแม่น�้ำงาจังอยู่บนเกาะกาลิมันตัน
แม่น�้ำแบนกาวันโซโล แม่น�้ำชิตาวัน และแม่น�้ำบรันตัสอยู่บนเกาะชวา
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละลั ก ษณะอากาศตามแนวเส้ น ศู น ย์ สู ต รท� ำ ให้ ป ระเทศ
อินโดนีเซียอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ เป็นป่าดงดิบ ป่าไม้เนื้อแข็ง และมีแร่ธาตูส�ำคัญ
คือ น�้ำมันปิโตรเลียม ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด และเครื่องเทศ การประมง มีอุตสาหกรรม
กลั่นน�้ำมันและการต่อเรือ เป็นต้น สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ส�ำคัญอันดับ
ต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
สังคมอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาการพัฒนาและเป็นไปของประเทศนี้
อินโดนีเซียแบ่งประชากรออกตามเชื้อชาติหลายเชื้อชาติ จากจ�ำนวนมากไป
หาน้อยได้แก่ ชาวชวาร้อยละ 41.7 ชาวซุนดาร้อยละ 15.4 ชาวมาเลย์ร้อยละ 3.4
ชาวมาดูรีส 3.3 ชาวบาตักร้อยละ 3 ชาวมินังกะเบาร้อยละ 2.7 ชาวเบตาวีร้อยละ
2.5 ชาวบูกินร้อยละ 2.5 ชาวบันเตนร้อยละ 2.1 ชาวบันจารีร้อยละ 1.7 ชาวบาหลี
ร้อยละ 1.5 ชาวซาซะส์ร้อยละ 1.3 ชาวมากัสซาร์ร้อยละ 1 ชาวเชรีบอน 0. 9 ชาว
จีน 0.9 และประชาชนเชื้อชาติอื่นๆ อีกจ�ำนวนร้อยละ 16.1
ข้อมูลทางศาสนา: ชาวอินโดนีเซีย ร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ
10 นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งแบ่งเป็นร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตน
ต์ต์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่เหลืออีกร้อยละ 3 นับถือศาสนา
ฮินดูและพุทธ ซึ่งแบ่งสัดส่วนคือร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3
นับถือศาสนาพุทธข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีผู้นับถือ
อิสลามมากที่สุดเป็นอันหนึ่งของโลก ประชากรประมาณ 160 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 80 ของประชากร เป็นประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกประมาณ 18,000 เกาะ
และมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 13,677 เกาะ ซึ่งมีรูปทรงคล้ายรูปพระจันทร์หงายครึ่ง
ซีก ทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตร ภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตรขึ้นลงอยู่ในระดับ
ประมาณ 24-30 องศาเซลเซียส
ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แต่อดีตเคยมีพุทธ
ศาสนาแบบมหายานเข้ามาประดิษฐานอยู่ พุทธศาสนารุ่งเรืองมาก ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 12 มีโบราณสถานที่ส�ำคัญสองแห่งอยู่ในอินโดนีเซีย คือ โบโรบูดูร์/บรม
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พุ ท โธ ตั้ ง อยู ่ ที่ ร าบเกตุ (kedu) ในภาคกลางของชวาห่ า งจากเมื อ งยอกจาการ์ ต า
(Jogjagata) ในปั จ จุ บั น ทางเหนื อ ประมาณสี่ สิ บ กิ โ ลเมตร และพระวิ ห ารเมนดุ ต
(Mendut) ซึ่งอยู่ห่างจาก โบโรบูดูร์ไปทางทิศตะออกสามกิโลเมตร ต่อมาเมื่ออิสลาม
ขยายอ� ำ นาจครอบง� ำ อิ น โดนี เซี ย ปี พุ ท ธศั ก ราช 2012 ชาวอิ น โดนี เซี ย ส่ ว นใหญ่ จึ ง
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พุทธศาสนาตกอยู่ในภาวะ
เสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ปั ญ จศี ล าหลั ก การส� ำ คั ญ ของชาติ : ชาวอิ น โดนี เซี ย มี อิ ส ระในการนั บ ถื อ
ศาสนาไม่ ว ่ า จะเป็ น มุ ส ลิ ม ฮิ น ดู พุ ท ธ หรื อ คริ ส ต์ ชาวอิ น โดนี เซี ย ยึ ด มั่ น ในหลั ก
ปัญจศีลาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อความกลมเกลียวของชาติ (มัลลิกา พงศ์ปริตร, ศิริพร
โตกทองค�ำ, 2549:69) ค�ำว่า “ปัญจศีลา” มีความเหมือนกับ “เบญจศีลหรือศีลห้า
ในพุทธศาสนา” แต่ปัญจศีลาของประเทศอินโดนีเซียมีความหมายพิเศษ ดังที่เอล
ซา ไซนุดิน อธิบายความความเป็นมาและความหมายของ ปัญจศีลาซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่ อความกลมเกลียวของชาติเ ท่านั้น แม้ อิ นโดนี เซี ย จะมี ค นมุ ส ลิ ม มากที่ สุ ดในโลก
หรือร้อยละ 90 ของประเทศ แต่ก็ไม่เคยประกาศเป็นรัฐอิสลาม ส่วนที่เหลือเป็น
คริสเตียนนิกายโปรแตสแตนต์ต์ หรือพุทธ ชาวคริสต์ในอินโดนีเซีย แม้จะมีปริมาณ
น้อยแต่ก็มีบทบาทในวงการทหารและการเมือง ท�ำนองเดียวกับพุทธซึ่งมีบทบาทใน
ภาคเศรษฐกิจ (มัลลิกา พงศ์ปริตร, ศิริพร โตกทองค�ำ, 2549: 59)
วั น ที่ 17 สิ ง หาคม ค.ศ.1945 เวลา 10 นาฬิ ก า ซู ก าร์ โ นอ่ า นประกาศ
อิ ส รภาพสั้ น ๆ ว่ า “เราประชาชนอิ น โดนี เซี ย ขอประกาศเอกราชของประเทศ
อินโดนีเซีย ณ บัดนี้ เรื่องเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจและเรื่องอื่นๆ จะจัดการไปเป็น
ล�ำดับและให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็ว” ในนามของประชาชนอินโดนีเซีย ซูการ์โน และฮัต
ตา (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552: 329) ประธานาธิบดีซูการ์โนกล่าว
สุนทรพจน์ที่ส�ำคัญครั้งหนึ่งว่า“อย่าคิดฝันว่าการคงอยู่ของประเทศอินโดนีเซียเสรีจะ
ท�ำให้การต่อสู้ของเราจบสิ้นลง มิใช่เช่นนั้น ข้าพเจ้ากล่าวแม้แต่ว่า ภายในประเทศ
อินโดนีเซียเสรีนั้น การต่อสู้ของเรายังคงต้องด�ำเนินต่อไป เพียงแต่จะมีลักษณะภาวะ
แปลกไปกว่าการต่อสู้ในปัจจุบัน ลักษณะพิเศษของการต่อสู้จะผิดไปในฐานะที่เรา
เป็นประชาชนที่รวมกัน เราจะด�ำเนินการต่อสู้ของเราเพื่อให้บรรลุถึงความคิดของเรา
ที่มีอยู่ในปัญจศีลา "ซูการ์โน" “ก�ำเนิดของปัญจศีลา” วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.1945
(สุนทรพจน์กล่าวแก่องค์การตรวจสอบเพื่อการตระเตรียมเอกราช) (เอลซา ไชนุดิน
(เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552:353) ประธานาธิบดีซูการ์โนเคยกล่าวถึงการรวบรวมกฎ
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บัญญัติห้าข้อนี้ของเขาว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างปัญจศีลา ไม่รู้สึกว่า
เป็นผู้ก่อตั้งปัญจสีลา ข้าพเจ้าเพียงแต่น�ำความรู้สึกที่มีอยู่ในหมู่ประชาชนมาเขียนเป็น
ถ้อยค�ำซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่า “ปัญจสีลา” ข้าพเจ้าเพียงแต่รวบรวมกันเข้าเพราะความ
รู้สึกทั้งห้านี้มีอยู่มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแม้แต่อาจเป็นถึงหลายร้อยปีในส่วนลึก
ของหัวใจของเรา” (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552:357) หลักการข้อที่
1 หลักของลัทธิชาตินิยมรัฐแห่งชาติอินโดนีเซียที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ซูการ์โนย้อน
กลับไปที่อาณาจักรโบราณคืออาณาจักรมัชปาหิตและอาณาจักรศรีวิชัย โดยอ้างว่า
“หากประชาชนของเราทั้งหมดคือประชาชนอินโดนีเซียพร้อมที่จะตายเพื่อป้องกัน
ประเทศของเราคือประเทศอินโดนีเซีย แม้เพียงแต่ใช้หลาวไม้ไผ่ ในเวลานั้นประชาชน
อินโดนีเซียก็พร้อมที่จะเป็นเอกราช” ลัทธิชาตินิยมนี้จะต้องไม่พัฒนาให้เป็นความบ้า
รักชาติ (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552: 357)
หลักการข้อที่ 2 ลัทธิชาตินิยมนานาชาติหรือหลักของมนุษยธรรม ระบอบ
การระหว่ า งประเทศมิ อ าจรุ ่ ง เรื อ งขึ้ น หากมิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ในแผ่ น ดิ น นานาชาติ ลั ท ธิ
ชาตินิยมมิอาจเติบโตขึ้น หากมิได้โตขึ้นในสวนดอกไม้ของระบอบการระหว่างประเทศ
หลั ก การข้ อ ที่ 3 ความเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น หมด การแสดงออกแทนกั น การ
ตรึกตรองในหมู่ผู้แทนหรืออ�ำนาจของประชาชน และโต้แย้งว่าองค์การผู้แทนของ
ประชาชนกลุ่มอิสลามควรแสดงออกซึ่งข้อเรียกร้องของศาสนาอิสลาม เขาน�ำหลัก
ข้อที่สามนี้ไปเชื่อมกับหลักข้อที่สี่คือ
หลักการข้อที่ 4 ความยุติธรรมในสังคม โดยอ้างว่าลัทธิการเมืองที่เท่าเทียม
กันจะไร้ค่า หากปราศจากความเท่าเทียมกันในด้านเศรษฐกิจด้วย ความเป็นอยู่ของ
สังคมจะต้องควบคู่กันไปกับความยุติธรรมทางการเมือง
หลักการข้อที่ 5 ให้สร้างอินโดนีเซีย เมอร์เดกา ด้วยความกลัวพระเจ้าแต่องค์
เดียวคือพระเจ้าสูงสุดเชื่อในพระเจ้าด้วยความเคารพซึ่งกันและกันร่วมกัน สภาวะที่
ทุกคนสามารถนับถือพระเจ้าของพวกเขาดังเช่นเขาต้องการให้ปราศจากความเห็น
แก่ตัวในเรื่องศาสนา
ต่อมา กลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลามอ้างว่า ซูการ์โนมิได้เข้าถึงจิตใจและ
เอกลักษณ์ของชาติอินโดนีเซียซาบซึ้งพอ เพราะถ้าเขากระท�ำดังนั้นแล้ว เขาจะพบ
ศาสนาอิสลามแทนที่จะเป็นปัญจศีลา เขาอ้างว่าแม้ว่าตัวเขาเป็นมุสลิม “การแสวงหา
ของข้าพเจ้ากลับไปสู่สมัยก่อนศาสนาอิสลามมีอยู่ ข้าพเจ้าค้นหาไปถึงสมัยฮินดูและ
ก่อนฮินดู
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

หลักการทั้งห้าข้อ (ปัญจสีลา) นั้นเป็นที่ยอมรับกันในหมู่ชาวอินโดนีเซียส่วน
ใหญ่ว่าเป็นพื้นฐานของรัฐและรวมเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายแห่งชาติ
สิ่งนี้เป็นเรื่องสมัยใหม่ของนิยายพญาครุฑที่เกี่ยวข้องกับนกอินทรีและนกฟินิกซ์ (นก
ในนิยายโบราณ เชื่อว่าเมื่อนกนี้มีอายุห้าหรือหกร้อยปีก็เผาตัวเองและเป็นหนุ่มใหม่)
ม้ า ของโอรสพระกฤษณะในเรื่ อ งหนั ง ตะลุ ง ที่ ส ามารถกล่ า วสุ น ทรพจน์ แ บบมนุ ษ ย์
ตราการู ด าในตราตระกู ล อิ น โดนี เซี ย สมั ย ใหม่ มี ป ี ก ข้ า งละ 17 แฉก และมี ห างแผ่
เป็น 8 แฉก เป็นสัญลักษณ์ของวันประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย” (เอลซา ไชนุดิน
(เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552:358) ค�ำขวัญของประเทศอินโดนีเซียคือ “เอกภาพบน
ความแตกต่าง” โดยมีหลักปัญจศีลเป็นแนวทางในการอยู่ร่วม
สถานที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนา: พุทธศาสนาตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียรักษาพุทธศาสนาไว้มิให้สูญสิ้น
ไปโดยปราศจากการสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควร ขณะที่ ชาวฮินดูยังคงอยู่ในสังคม
อินโดนีเซียที่เกาะบาหลี ส่วนพุทธศาสนาเลือนหายไปจากสังคมเหลือไว้เพียงโบราณ
สถานต่างๆ และเจติยะ (ค�ำว่า “เจติยะ” กับ “จันดี” เจติยะเป็นสถานที่เล็กเหมือน
ศาลากลางบ้านใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิในหมู่บ้านหนึ่งอาจ
มีเจติยะ หลายแห่ง บางคนมีเจติยะประจ�ำตระกูลก็มี ส่วนจันดีนั้นหมายถึงเจดีย์องค์
ใหญ่ไม่ใช่ที่อยู่แต่เป็นศาสนสถาน ดังนั้นจันดีจึงมีขนาดใหญ่กว่าเจติยะ เช่น จันดีมหา
เจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ จันดีปะวอน จันดีเมนดุต จันดีพราหมณัน เป็นต้น) เล็กๆ
อีกเป็นจ�ำนวนมาก แม้หลังพุทธศาสนาเลือนหายไปจากอินโดนีเซีย แต่ก็ยังมีชาว
พุทธส่วนหนึ่งพยายามรักษาธรรมเนียมปฏิบัติโดยการสวดมนต์ตามเจติยะต่างๆ ซึ่ง
มีอยู่จ�ำนวนมากทั่วประเทศ มีพระภิกษุสงฆ์จากศรีลังกา พม่า เดินทางเข้าไปเผยแผ่
พุทธศาสนาเพื่อให้ฟื้นฟูมาอีกครั้ง
แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แต่
อดีตเคยมีพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานอยู่และรุ่งเรืองมาก ประมาณพุทธศตวรรษที่
12 มีโบราณสถานที่ส�ำคัญ 2 แห่งอยู่ในอินโดนีเซียคือมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ
ตั้งอยู่ที่ราบเกตุ (kedu) ในภาคกลางของชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Jogjagata)
ในปัจจุบันทางเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร และวิหารเมนดุต (Mendut) ซึ่งอยู่ห่าง
จาก โบโรบูดูร์ไปทางทิศตะวันออก 3 กิโลเมตร
ประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันมีวัดพุทธศาสนาอยู่ประมาณ 150 วัด ในจ�ำนวนนี้ 100
วัด เป็นวัดฝ่ายมหายาน อีก 50 วัด เป็นวัดฝ่ายหีนยาน (เถรวาท) วัดไทย 4 แห่ง
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ได้แก่ วัดพุทธเมตตา วัดวิปัสสนาคราหะ วัดเมนดุตพุทธศาสนวงศ์ และวัดธรรมที
ปาราม วัดเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของฆราวาสเพราะจ�ำนวนของพระภิกษุ
มีน้อย การปกครองดูแลพุทธศาสนิกชนขึ้นอยู่กับพุทธสมาคม ซึ่งมีส�ำนักงานใหญ่ตั้ง
อยู่ในเมืองจาการ์ตา นครหลวงของอินโดนีเซีย และมีสมาชิก 6 แห่ง ตั้งอยู่ตามเมือง
ต่างๆ รวมมีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 150,000 คน การฟื้นฟูพุทธศาสนาเริ่มขึ้นใหม่อีก
ครั้งเมื่อประมาณ 10 กว่าปีมานี้ เป็นการริเริ่มโดยพระสงฆ์ชาวลังกา และพระสงฆ์
ชาวพื้นเมืองที่ได้รับการอุปสมบทไปจากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเบญจมบพิตรใน
ประเทศไทยปี พ.ศ.2512 คณะสงฆ์ไทยส่งพระธรรมทูตจากประเทศไทย ไปเผยแผ่
พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งชวาภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก
ขณะนี้ยังมิสร้างวัดไทยขึ้น แต่ก็เตรียมการที่จะสร้างวัดไทยขึ้นในสถานที่ไม่ห่างไกล
จากมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ
ปี ค.ศ.1814 (พ.ศ.2357) เซอร์สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลล์ (Sir Stamford
Raffles) ส่งร้อยโทตอร์เนลิอัส (Lieutenant Cornelius) แห่งกองทัพอังกฤษ ไป
ส�ำรวจบริเวณที่เชื่อสืบกันมาว่าเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานแต่โบราณ เขาพบซากปรัก
หักพังทั้งหลาย และรายงานสิ่งที่เขาค้นพบ และในระหว่างปี ค.ศ.1907-1911 (พ.ศ.
2450-2454) คณะนักโบราณคดีชาวฮอลันดาเริ่มบูรณะปูชนียวัตถุเหล่านั้น นัยว่าปี
ค.ศ.1896 (พ.ศ.2439) รัฐบาลอาณานิคมของฮอลันดา ถวายรูปสลักหินถึงแปดเล่ม
เกวียนให้แก่พระเจ้าแผ่นดินไทย เมื่อคราวที่เสด็จเยือนอินโดนีเซีย (เอลซา ไชนุดิน
(เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552:59)
มหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวพุทธ
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสาระส�ำคัญและจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา จนมีผู้อธิบาย
ไว้ว่า “มีผู้มองมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธมิใช่เป็นเพียงตัวแทนของพุทธจักรวาล
และเป็นทาง 10 ขั้น เพื่อบรรลุนิพพานอันสูงสุดเท่านั้น แต่ยังมีความผูกพันกับใน
อดีตกาล ดังนั้นมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธจึงมิใช่เป็นสถูปในความหมายดั้งเดิมคือ
เป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า แต่เป็นสถานที่บรรจุพระศพ
กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ที่ถวายพระเพลิงและฝังพระศพไว้บนพื้นฐานชั้นต้นๆ ของ
สิ่งก่อสร้างนี้ จึงเท่ากับผูกโยงปูชนียสถานในพุทธศาสนาไว้กับการบูชาบรรพบุรุษรุ่น
เดิม และเจดีย์ยอดแหลมอันกว้างขวางแบบอินโดนีเซียแท้ๆ สมัยก่อนได้รับอิทธิพล
ฮินดูและพุทธศาสนา (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552: 61) มหาเจดีย์โบ
โรบูดูร์/บรมพุทโธสร้างเป็นรูปโดมใหญ่หรือเป็นสถูปรอบๆ เขาเตี้ยๆ เป็นสัญลักษณ์
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ของจักรวาลดังที่สาวกของพระพุทธเจ้าแลเห็น ใต้ฐานเจดีย์เป็นรูปแกะสลักภาพนูน
แสดงให้เห็นโลกของความใคร่และตัณหา คนดีจะได้รับรางวัลด้วยการไปเกิดใหม่
ในชีวิตที่ดีกว่า และคนชั่วจะได้รับโทษไปเกิดใหม่ในที่ต�่ำกว่า ที่แปลกก็คือผู้สร้างที่
แกะสลักภาพเหล่านี้แล้วกลับน�ำเอาก้อนหินไปปกปิดภาพเหล่านั้นเสีย ตามระเบียง
ทั้งสี่ด้านที่อยู่สูงขึ้นไปจากชั้นนี้เป็นชั้นๆ ขึ้นไป แสดงให้เห็นโลกของรูปในแบบต่างๆ
หากเราเดินเลี้ยวซ้ายจากบันไดกลาง เราเดินรอบลานกว้างและด้านบนระเบียงที่ไม่มี
หลังคา มีลูกกรงอยู่ทางซ้าย และมีจารึกค�ำสอนหลักอยู่บนฝาผนังด้านใน พร้อมด้วย
ภาพพุทธประวัติในระยะต่างๆ ที่ทรงแสวงหาทางตรัสรู้อีก 1,300 ภาพประกอบอยู่
หลังจากเดินเป็นระยะทางสามไมล์แล้ว เราก็พ้นจากโลกของรูปต่างๆ ออกไปยังโลก
ที่ปราศจากรูป มีลานกลมกว้างไม่มีขอบเขตสามระดับ มีสถูปหินถึง 72 สถูปเรียงราย
อยู่โดยรอบคือสถูปเล็กเรียงรายอยู่รอบสถูปใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลาง และเราจะมอง
ผ่านหุบเขาที่เขียวชอุ่มไปยังเทือกเขาที่แวดล้อมเรียงเป็นวงอยู่รอบด้าน เป็นอาณา
บริเวณที่น่าชมอย่างยิ่ง
สถูปที่เล็กกว่านั้นบรรจุพระพุทธรูปไว้จ�ำนวนมากและนักท่องเที่ยวมักได้รับ
เชิญให้เอามือลอดลูกกรงไปจับต้องพระหัตถ์หรือพระบาทพระพุทธรูปที่อยู่ภายใน
ขณะที่มัคคุเทศก์ท่องบทสวดมนต์ที่เหมาะสมให้ฟัง สถูปองค์กลางที่ใหญ่กว่าก็แสดง
ให้เห็นนิพพานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความว่างเปล่ามีโบราณสถานที่เล็กกว่าอยู่สอง
แห่งในบริเวณที่รวมกันอยู่นี้ จันติเมนดุต เป็นสถูปที่เชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์ทั้งเก้า
องค์ที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นอดีตกษัตริย์ทั้งเก้าในราชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ่งเมื่อย่างเข้าสู่สมัย
ที่ 10 ก็มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้น และจันดี ปาวัน ก็เป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าใช้เผาบูชา
เพื่อช�ำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าไปในบริเวณมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ เจดีย์
ทั้งสามอยู่ไม่ห่างกันนัก ใกล้ๆ กับเจดีย์เมนดุต ปัจจุบันมีวัดของคณะสงฆ์เถรวาท
อินโดนีเซีย ที่จ�ำพรรษาของพระสังฆปาโมกข์แห่งอินโดนีเซียคือพระศรีปัญญาวโรม
หาเถระ อิทธิพลฮินดูยังมีปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแห่งหนึ่งคือจันดีพราหมมัน ซึ่ง
อยู่ห่างจากมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธประมาณสี่สิบกิโลเมตร เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้น
ตามความเชื่อในเรื่องของรามยณะ ปัจจุบันมีให้เห็นอยู่หกองค์ ภายในเจดีย์แต่ละองค์
จะเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ภายในเจดีย์องค์หนึ่ง
มีภาพโคนอนนิ่งอยู่ภายใน เกี่ยวกับชาวฮินดูนั้นมีระบุไว้ว่า “ชาวฮินดูอินโดนีเซียอยู่
ในบาหลีเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 90 ของชาวฮินดูทั้งประเทศ และมีพัฒนาการ
ต่างไปจากฮินดูในอินเดีย สิ่งส�ำคัญของฮินดูบาหลีหรือ อะกามา ฮินดู ธรรมะ คือ
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ความเชื่อในสมดุลของพลังที่ตรงกันข้ามกันเช่นดีและชั่ว มืดและสว่าง ชายและหญิง
บวกและลบ ระเบียบและวานวาย พลังทั้งสองอยู่ร่วมกันและมีพลังพอกัน (มัลลิกา
พงศ์ปริตร, ศิริพร โตกทองค�ำ, 2549:62)
นอกจากนี้ มีคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแบบชวาที่ส�ำคัญ 2 เล่ม ได้แก่ คัมภีร์
สังหยังกามาหานิกัน (Sang hyang Kamahaanikan) และคัมภีร์กามาหายานันมัน
ตรานายา (Kamahayanan Mantranaya)
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินโดนีเซีย
พุทธศาสนาในอินโดนีเซียสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ดังนี้
พุทธศาสนายุคโบราณ-สุวรรณทวีป: ชาวอินเดียเข้ามาในดินแดนอุษาคเนย์
หรืออาจปักหลักอยู่ ดังที่ศาตราจารย์ เอ็น.เจังหวัด โครม (N.J. Krom) ให้ทัศนะไว้ว่า
พวกพ่อค้าชาวอินเดียเข้ามาท�ำการค้าขายและแต่งงานกับชนพื้นเมือง ขยายจ�ำนวน
ประชากรและตั้งถิ่นฐาน รวมทั้งเผยแผ่วัฒนธรรมอินเดีย และศาสตราจารย์ ยอร์ช
เซเดส์ (George Coedes) ให้เหตุผลไว้ว่า หนึ่งพ่อค้าอินเดียต้องการทองค�ำจากดิน
แดนสุวรรณภูมิ สองชาวอินเดียมีความสามารถและความรู้ในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น
เพราะรู้จักอาศัยลมมรสุม และสามพวกพ่อค้าชาวอินเดียนับถือพุทธศาสนา ไม่เชื่อ
ระบบวรรณะ แตกต่างจากชาวฮินดูผู้เชื่อระบบวรรณะ จึงไม่กล้าพอที่จะเดินทาง
ปะปนกับประชาชนคนกลุ่มอื่น เพราะเกรงจะปนแต่ชนชั้นวรรณะ กลายเป็นการแปด
เปื้อนและความเสื่อม ชาวอินเดียน�ำอารยธรรมเข้ามาโดยเฉพาะศาสนาฮินดูและพุทธ
ศาสนา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1-3 ศาสนาฮินดูมารับใช้ชาวอุษาคเนย์ในแง่การด�ำเนินชีวิต
(a way of life) แต่พุทธศาสนาชาวอุษาคเนย์นับถือกันมากคือนิกายมหายานเป็น
แบบวัชรยานในประเทศอินโดนีเซีย กระทั่งการเข้ามาของศาสนาอิสลามในศตวรรษ
ที่ 13 จึงท�ำให้ดินแดนนี้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง ผู้รู้และกลุ่มนักประวัติศาสตร์เชื่อ
ว่า อารยธรรมอินเดียมาพร้อมนายทหารจ�ำนวนมากที่แตกทัพจากสงครามใหญ่ๆ
ในอิ น เดี ย หรื อ มาพร้ อ มกั บ การเผยแผ่ พุท ธศาสนาสมั ย พระเจ้ า อโศกมหาราชส่ ง
พระมหาเถระสองรูปแก่พระโสณะกับพระอุตตระมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในดิน
แดนสุวรรณภูมิประมาณศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล นับเวลาถึงปัจจุบันประมาณ
มากกว่า 2,300 ปี ปรากฏในหนังสือทีปวงศ์และมหาวงศ์ในพงศาวดารลังกา แต่
แน่นอนทีเดียวว่า ทุกกลุ่มหรือชนชั้นจากประเทศอินเดียย่อมมีส่วนในการเผยแผ่
วัฒนธรรมจากลุ่มน�้ำสินธูประเทศอินเดีย แม้แต่แนวความเชื่อว่า บรรดานักเดินเรือชาว
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อุษ าคเนย์ ที่เ ดิน ทางไปอิน เดีย บริเวณอิน เดีย ใต้ ต่ อ จากนั้น น�ำ ความรุ่ ง เรือ งหรือ
อารยธรรมที่เป็นประโยชน์มาใช้ในภูมิภาคของตนเอง (มัลลิกา พงศ์ปริตร, ศิริพร
โตกทองค�ำ, 2549: 63)
อินโดนีเซียนับเป็นดินแดนส�ำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา
เพราะเคยเป็นศูนย์กลางที่ส�ำคัญเมื่อราว 1,000 กว่าปี จากจดหมายเหตุของนักธรรม
จาริกชาวจีน นามว่า “อี้จิ้ง” บอกให้เราทราบว่า “พุทธศตวรรษที่ 12 พุทธศาสนา
ประดิษฐานอย่างมั่นคงในเกาะชวา หลักฐาน คือ มหาเจดีย์บรมพุทโธ เจดีย์เมนดุต
และเจดีย์ปะวอน”
พุ ท ธศาสนาอิ น เดี ย สมั ย ปาละยุ ค ก่ อ นเข้ า มาของอิ ส ลามอาหรั บ : กลาง
พุทธศตวรรษที่ 13 บนเกาะชวาทางภาคกลาง เกิดราชวงศ์ที่ย่ิงใหญ่นามว่า ราชวงศ์
ไศเลนทร์ ซึ่งในเวลาต่อมา ราชวงศ์ไศเลนทร์ มีอ�ำนาจปกครองอาณาจักรศรีวิชัยใน
พุทธศตวรรษที่ 15 และมีการติดต่อราชวงศ์ปาละแห่งเบงกอล และมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกัน โดยอาณาจักรศรีวิชัยส่งพระภิกษุไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่ง
กษัตริย์แห่งเบงกอล ก็ให้การต้อนรับอย่างดี และทางเบงกอล ก็ส่งพระภิกษุและช่าง
ฝีมือดีมาเผยแผ่พุทธศาสนา และสอนศิลปะสมัยปาละแก่ชาวศรีวิชัยด้วย
พุทธศาสนาเสื่อมมาก สมัยพุทธศตวรรษที่ 19 เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อม
ลง และท�ำให้อาณาจักรมัชปาหิตเข้ามามีอ�ำนาจแทน ซึ่งอาณาจักรนี้เป็นฮินดู แต่
ต่อมากษัตริย์มัชปาหิตพระองค์หนึ่ง นามว่า ระเด่นปาทา ทรงเกิดความเลื่อมใสใน
ศาสนาอิสลาม ทรงยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�ำชาติ และห้ามเผยแผ่
พุทธศาสนา ชาวพุทธในอินโดนีเซียช่วงนี้ ไม่ได้มีบทบาทเด่นใดๆ เลย และกลายเป็น
ชนกลุ่มน้อย ภายใต้ชาวมุสลิม ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ และเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงยุค
ฮอลันดาปกครอง และได้รับเอกราช ชาวอินโดนีเซียพุทธนั้นส่วนใหญ่อยู่ทางตะวัน
ตกของเกาะชวา เกาะบาหลี เกาะบังกา เกาะเบลิตุง และบางส่วนของเกาะสุมาตรา
นั ก วิชาการทางประวัติศาสตร์เชื่อ ว่ า “ศรี วิชั ย ” มี อ ยู ่ จริ ง การผั นแปรของ
ชุมชนรัฐและการเมืองการปกครอง มีสาเหตุหลายอย่างขึ้นลงตามการค้าขายและ
อ� ำ นาจทางการเมื อ งยุ ค นั้ น ซึ่ ง อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย มี พื้ น ที่ แ ผ่ ไ ปกว้ า งใหญ่ ไ พศาลยุ ค
รุ่งเรืองมีทั้งเมืองไชยา สุราษฎร์ธานี เพราะมีหลักฐานประกอบไปด้วยจารึกโบราณ
สถานศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยมากมายปาเลมบังบนเกาะสุมาตรา เพราะมีจารึกและ
โบราณสถานจ�ำนวนมากเป็นหลักฐานปรากฏ หรือแม้แต่กระจายไปทั่วคาบสมุทร
มลายูตอนล่าง ซึ่งครอบคลุมช่องแคบมะละกา ซ่องแคบซุนดา เกาะสุมาตรา ทั้งด้าน
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ตะวันออกตอนล่างแห่งเกาะชวา และหมู่เกาะต่างๆ อีกจ�ำนวนมากมาย มีการเดิน
ทางค้าขายหรือจุดประสงค์อื่นใดก็ตามเริ่มมีการข้ามช่องแคบมะละกามากขึ้นและ
คับคั่งด้วยหมู่เรือเดินสมุทรจากประเทศต่างๆ เพราะปรากฏว่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 5-7 มีกลุ่มศิลาจารึกศรีวิชัยบนเกาะสุมาตรา ศรีวิชัยนี้อาจจะท�ำการค้าขายตาม
ชายฝั่งทะเล และติดต่อกับบริเวณอื่นในน่านน�้ำทางทะเล
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1-3 ฟูนันเข้ามามีบทบาทเป็นภูมิภาคเชื่อมต่อและ
เป็นตัวกลางทางการค้าขายระหว่างอินเดียและจีน อีกทั้งบริเวณนี้มีอิทธิพลทางการ
ค้ามากที่สุดในช่วงคริสต์ศตวรรษประมาณ 2-5 ครอบคลุมครบทุกเส้นทางรวมถึง
จามปา ในแถบชายฝั่งตลอดแนวคาบสมุทรมลายู ซึ่งประชาชนใช้ภาษามลายูเก่า
เพื่อการสื่อสาร ชุมชนหรือเมืองที่พัฒนาขึ้นมามีสถานะเป็นเมืองท่าเพื่อการค้าขาย
กับชาวต่างชาติต่างภาษาทั้งนั้น และกลายเป็นอ�ำนาจเบ็ดเสร็จตามล�ำดับ เมื่อเทียบ
กับอาณาจักรอื่นคืออาณาจักรทวารวดีมีพัฒนาการเริ่มแรกคล้ายคลึงกัน และอยู่ช่วง
เวลาใกล้เคียงกัน ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5 หรือที่ 6
ปี ค.ศ.670-695 หลวงจีนอี้จิงเดินทางเพื่อไปศึกษาที่ชมพูทวีปหรือประเทศ
อินเดียเป็นเวลา 12 ปี ผ่านโฟชิและกลับมาผ่านโฟชิอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับจาก
อินเดีย ขณะที่หลวงจีนอี้จิงพ�ำนักอาศัยอยู่ที่โฟชิเขียนเอกสารจ�ำนวนสองเล่ม บันทึก
การปฏิบัติธรรมในประเทศอินเดียและในหมู่เกาะมลายู อีกเล่มหนึ่งบันทึกความจ�ำ
จากภิกษุผู้เดินทางไปแสวงบุญหรือธรรมในตะวันตกสมัยราชวงศ์ถัง ในบันทึกบอก
ว่าหลวงจีนอี้จิงแวะที่ปาเลมบัง เพื่อเรียนหลักภาษาสันสกฤตเป็นเวลาหกเดือน แล้ว
ส่งเอกสารสองฉบับกลับบ้านเกิดผ่านทะเลทางทิศใต้ปี ค.ศ.685 หลวงจีนอี้จิงแวะที่
โฟชิอีกครั้ง บันทึกไว้ว่า พุทธศาสนารับความศรัทธาจากกษัตริย์และชนชั้นหัวหน้า
ในเผ่าหรือท้องถิ่นนั้นๆ ในอาณาจักรโฟชิมีภิกษุสามเณรมากกว่า 1,000 รูป ดังนั้น
นครโฟชิเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรื่องด้วยพุทธศาสนาด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม
จากบันทึกเอกสารหลวงจีนอี้จิงบอกว่า มลายูและจัมบีกลายเป็นส่วนหนึ่งใน
อาณาจักรศรีวิชัยตอนปลายศตวรรษที่ 7 และมีจารึกด้วยภาษามาเลย์โบราณมีอายุ
ประมาณ ค.ศ.683-686 ขุดพบที่สุมาตราและเกาะบังกากล่าวไว้ว่า ราชาแห่งศรีวิชัย
มีพลทหารถึง 20,000 คน เข้ารบพุ่งกับข้าศึกคือมลายู อาณาจักรศรีวิชัยส่งคณะทูต
ไปประเทศจีนปี ค.ศ.670 และบันทึกว่าศรีวิชัยส่งเครื่องบรรณาการให้แก่จักรพรรดิ
จีน ซึ่งเครื่องบรรณาการ เช่น นักดนตรี นกแก้วหลากสี เป็นต้น และจักรพรรดิจีน
ให้บรรดาศักดิ์แก่ราชาอาณาจักรศรีวิชัยเป็นเจ้าแห่งประเทศราชเป็นการตอบแทน
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ต่อเครื่องบรรณาการและการสวามิภักดิ์
หลักฐานส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องถึงอาณาจักรศรีวิชัยปรากฏในศิลาจารึกภาษา
สั น สกฤตในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 8 ค้ น พบที่ วั ด เสมาเมื อ ง นครศรี ธ รรมราชหรื อ จารึ ก
หลั ก ที่ 23 จารึ ก ไว้ ว ่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องกษั ต ริ ย ์ ศ รี วิ ชั ย มาจากราชวงศ์ ไ ศเลนทร์
และอ� ำ นาจราชวงศ์ ไ ศเลนทร์ อ ยู ่ ที่ เ กาะชวาอี ก ด้ ว ย และมี เ หตุ ผ ลพร้ อ มหลั ก ฐาน
ยืนยันว่าพระเจ้าพลบุตรเป็นกษัตริย์แห่งศรีวิชัย และเชื่อกันว่าพระองค์ท�ำให้อ�ำนาจ
ศรี วิ ชั ย เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง มั่ น คงยิ่ ง กว่ า แต่ ก ่ อ น ดั ง นั้ น อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย มี อ� ำ นาจ
สูงสุดทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึงที่ 13 ต่อจาก
นั้น พระเจ้าพลบุตรทรงบริจาคทรัพย์สร้างวิหารที่วิทยาลัยนาลันทา เพื่อให้ผู้แสวง
บุญจากศรีวิชัยพักอาศัยในบริเวณเป็นที่พุทธสถาน และบ่งบอกเป็นจารึกว่าพระเจ้า
พลบุตรเป็นโอรสกษัตริย์จากราชวงศ์ไศเลนทร์ที่เมืองชวา ปรากฏในศิลาจารึก ค.ศ.
860 ที่ค้นพบภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา เมืองเบงกอล
ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 มีหลักฐานจากประเทศจีนและอาหรับว่า ศรีวิชัย
ครองอ� ำ นาจยิ่ ง ใหญ่ ใ นอุ ษ าคเนย์ เพราะศรี วิ ชั ย มี พุ ท ธศาสนามหายาน-ตั น ตรยาน
รุ่งเรืองในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ และเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนยุคสมัย
นั้น และกลุ่มประเทศอาหรับกล่าวถึงศรีวิชัยว่าเป็นแหล่งสินค้าส�ำคัญมาก คือเครื่อง
เทศ คือการบูร (camphor) กานพลู (clove) ลูกจันทน์ (nutmeg) และไม้หอมเครื่อง
หอม ยิ่งกว่านั้น ศรีวิชัยมีพลเมืองจ�ำนวนมากเพียงพอท�ำให้มีกองทัพที่แข็งแกร่งและ
มีความพร้อมเพื่อการรบตลอดเวลา ส่วนประเทศจีนบันทึกว่า ศรีวิชัยส่งคณะทูตเจริญ
สัมพันธไมตรีต่อกันเป็นประจ�ำตลอดระยะเวลาถึงศตวรรษที่ 12
ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 คู่แข่งขันแย่งการค้าและเส้นทางการเดินเรือ
บริเวณช่องแคบมะละกาและซุนดาเกิดขึ้น จีนบันทึกหลักฐานไว้ว่า ทูตศรีวิชัยร้อง
เรียนต่อจักรพรรดิจีนเนื่องจากสงครามระหว่างศรีวิชัยกับชวารบพุ่งติดพันกัน โดยขอ
ให้ศรีวิชัยเป็นรัฐอารักขา ขณะเดียวกันชวาก็ร้องเรียนเรื่องเดียวกันนี้ต่อจักรพรรดิจีน
ผลการรบกันท�ำให้ชวาพ่ายแพ้และท�ำให้พระเจ้าธรรมวังสาสิ้นพระชนม์ในสนามรบ
และอ�ำนาจของชวาตะวันออกต้องเสื่อมถอยลงไป ประมาณปี ค.ศ.1006 เป็นเวลา
เกิ ด สงครามสองอาณาจั ก ร และ ดี . จี . ฮอลล์ แสดงทั ศ น์ ไว้ ว ่ า เพราะศรี วิ ชั ย ได้ รั บ
การช่วยเหลือจากประเทศจีนและอาณาจักรโจฬะด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จึง
ชนะสงครามเหนือทัพชวา
ยุ ค ความเปลี่ ย นแปลงและความเสื่ อ มของอาณาจั ก รศรี วิ ชั ย (ค.ศ.11-14)
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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อาณาจักรโจฬะเป็นทั้งมิตรและศัตรูในเวลาต่อมา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของ
อินเดีย โจฬะอาจไม่พึงพอใจเพราะศรีวิชัยครอบครองเส้นทางเดินเรือเป็นเวลานาน
และท�ำให้เสียผลประโยชน์มากมายมหาศาลทางการค้า การเก็บภาษีและค่าระวาง
ต่างๆ ในบริเวณท่าเรือเป็นเวลานานถึง 400 ปีแห่งความรุ่งโรจน์ในอุษาคเนย์ ดังนั้น
จึงมีการกระทบกระทั่งระหว่างกันจึงมีมาเสมอ ดังมีหลักฐานปรากฏว่า ค.ศ.1017
โจฬะยกพลรุกรานโจมตีศรีวิชัยแหลมมลายูปี ค.ศ.1025 ทหารของโจฬะเข้าท�ำลาย
และขนสิ่งของมีค่าไปทั้งหมด และลุกลามไปถึงเมืองปาเลมบัง เพื่อตัดก�ำลังพลของ
ศรีวิชัย ชื่ออาณาจักรศรีวิชัยหายไปช่วงหนึ่งตั้งแต่ ค.ศ.1025-1077 เป็นเวลาแห่ง
การฟื้นฟูจากความเสียหายครั้งส�ำคัญในประวัติศาสตร์ของศรีวิชัย
พุทธศาสนายุคการเข้ามาของอิสลาม: จนถึงปี พ.ศ.1930 พ่อค้าชาวอาหรับผู้
หนึ่งน�ำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ และพยายามชักจูงให้พระเจ้าองควิชัย กษัตริย์ของ
มัชปาหิตเข้ารีต แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จจึงหันไปเกลี้ยกล่อมระเด่นปาทา ราชโอรสของ
พระเจ้าองควิชัยแทน ต่อมา ระเด่นปาทาปลงพระชนม์พระเจ้าองควิชัย แล้วประกาศ
ตนเป็นสุลต่านและให้ประชาชนในอาณาจักรของพระองค์นับถือศาสนาอิสลามแทน
ศาสนาฮินดู บางต�ำรากล่าวว่า ระเด่นปาทามีชายาเป็นมุสลิมจึงเข้ารีตตาม เมื่อเปลี่ยน
ศาสนาแล้วบังคับให้เจ้านายและราษฎรนับถือศาสนาอิสลามด้วย แต่โอรสองค์หนึ่งซึ่ง
นับถือพุทธศาสนาไม่ยินยอมเดินทางหนีออกจากอาณาจักร และประกาศว่าอีก 500
ปี พุทธศาสนาจะกลับคืนมาใหม่
ต่อมาเมื่ออิสลามขยายอ�ำนาจครอบง�ำอินโดนีเซียปีพุทธศักราช 2012 ชาว
อินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ขณะ
ที่พุทธศาสนาตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พุทธศาสนิกชน
ชาวอินโดนีเซีย ใช้ความเสียสละอย่างสูงเพื่อพิทักษ์และปกปักรักษาพุทธศาสนาไว้
มิให้สูญสิ้นไป โดยปราศจากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเท่าที่ควร
ยุคเสื่อมแห่งพุทธศาสนาหลังการเข้ามาของศาสนาอิสลาม: การเข้ามา
ของศาสนาอิสลามท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และโลกมลายู แต่การเข้ามาศาสนาอิสลามไม่เป็นที่แน่ชัด น่า
จะอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 นับศักราชของชาวมุสลิม คือนับตั้งแต่องค์ศาสดามูฮัมมัด
และสาวกหนีออกจากเมืองเมกกะ (Mecca) ไปเมืองเมดินา (Medina) เรียกมุสลิม
ศักราชว่า “ฮิจเราะห์” ที่ 1 หรือประมาณ ค.ศ.622 หลังจากศาสดามูฮัมมัดสวรรคต
ปี ค.ศ.632 ชาวมุสลิมเผยแผ่ศาสนาไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งอินโดนีเซีย พ่อค้า
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ชาวอาหรั บ หรือเปอร์เซียค้าขายกับชนพื้นเมื อ งเป็ นเวลานาน ดั ง หลั ก ฐานว่ า ชาว
มุสลิมเคยตั้งถิ่นฐานในเกาะสุมาตราฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือปี ค.ศ.684 เป็นท่าเรือ
เบรุสผลิตการบูรจ�ำนวนมากมาย จากบันทึกของมาร์โค โปโลว่าประชาชนชาวเฟอร์
ลัก (เปอร์ลัก) อยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเกาะสุมาตรา หันไปนับถือกฎพระมูฮัม
มัด การเผยแผ่ศาสนาอิสลามด�ำเนินเป็นไปอย่างรวดเร็วตามจารึกพบบนหลุมฝังศพ
สุลต่านแก่งสมุทรา นามสุลต่านมาลิก อัลซอและห์ (Sultan Malik al Saleh)
พุทธศาสนายุครัฐจารีตสุลต่านและยุคอาณานิคม: ชาวพุทธในอินโดนีเซีย
ช่วงนี้ไม่มีบทบาทเด่น และกลายเป็นชนกลุ่มน้อยภายใต้ชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่ม
ใหญ่ และเป็ น เช่ น นี้ เรื่ อ ยๆ จนถึ ง ยุ ค อาณานิ ค มฮอลั น ดา และได้ รั บ เอกราช ชาว
อินโดนีเซียพุทธนั้นส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะชวา เกาะบาหลี เกาะบังกาเกาะเบลิตุง และบางส่วนของเกาะสุมาตรา พุทธศาสนาในอินโดนีเซียมีส่วนผสมของ
ฮินดูจนบางครั้งแยกกันไม่ออก ฮินดูและพุทธจึงอยู่ร่วมกันจนมีผู้มองว่า “ศาสนา
พุทธแตกกิ่งก้านมาจากฮินดู แต่มีความอ่อนโยนและลึกซึ้งกว่า แผ่ขยายสู่จีนและ
ผ่านทางการออกเดินทางจาริกของพระสงฆ์ ก่อนเข้าสู่ชวาและสุมาตรา แม้ว่าพุทธ
ศาสนาจะได้รับอิทธิพลมาจากฮินดูก็ตาม แต่ลบล้างระบบวรรณะเช่นเดียวกับความ
เชื่อในเรื่องเทพเจ้าหลายองค์ และเสนอแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลัก
ศีลธรรม ชาวพุทธในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นคนจีน แม้จะเป็นพุทธที่ผสมผสานกับ
ความเชื่ อ ของบรรพบุ รุ ษ คื อ ลั ท ธิ เ ต๋ า และขงจื้ อ แต่ ค นจี น ส่ ว นใหญ่ ช อบบอกว่ า ตน
เป็นคนพุทธ
โบราณสถาน-โบราณวัตถุทางพุทธศาสนาในอดีตยังคงหลงเหลือให้เห็นเป็น
จ�ำนวนมากดังที่เอลซา ไซนุดินบันทึกไว้ว่า “อาณาจักรต่างๆ ในชวาทิ้งโบราณวัตถุทั้ง
หลายอย่างหรูหราไว้เป็นอันมาก ในระหว่าง ค.ศ.750-850 มีการสร้างปูชนียสถาน
ในพุทธศาสนาที่น่าประทับใจที่สุดในชวากลางคือ มหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ ซึ่ง
ยังคงอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบัน แสดงให้เห็นแบบการก่อสร้างที่แสดงความคิดทางพุทธ
ศาสนาเกี่ยวกับจักรวาล และตามภาพแกะสลักอันยาวเหยียดรอบระเบียงทั้งสี่ด้านก็
เป็นภาพพุทธประวัติทั้งสิ้น (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552: 59)
หลัก ฐานของอิท ธิพ ลพุท ธ-ฮินดู นั้ น เห็ นอยู ่ ชั ดเจนเพี ย งพอในอิ นโดนี เซี ย
ภาคต่างๆ ที่มีจารึกภาษาสันสกฤตที่อาจอ้างย้อนหลังไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 5 และมี
การค้นพบโบราณสถานและประติมากรรมฮินดูจ�ำนวนมากในบริเวณหมู่เกาะ แม้ว่า
ในอินเดียลัทธิฮินดูและพุทธศาสนาจะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน แต่ในอินโดนีเซียยาก
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ที่จะแบ่งแยกสิ่งเหล่านั้นออกจากกัน โดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขายอมรับมักจะเป็นการ
ผสมผสานของปรัชญาฮินดูและพุทธซึ่งเข้ากับความเชื่อทางศาสนาเก่าๆ ที่มีอยู่ใน
อินโดนีเซียในเวลานั้น ลัทธิฮินดูนั้นเป็นระบบเกี่ยวกับราชส�ำนักโดยเฉพาะ รวมทั้ง
เน้นถึงเรื่องวรรณะและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นต่างๆ ที่มีอยู่ระหว่างกัน
และยังเน้นถึงบทบาทของกษัตริย์ที่มีสภาวะ เช่น พระเจ้า ผู้ที่จะต้องมีความประพฤติ
ที่ถูกต้อง อันจะน�ำความปลอดภัยและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่อาณาจักรของพระองค์
อี ก ด้ า นหนึ่ ง พุ ท ธศาสนามี ลั ก ษณะเป็ น สถาบั น น้ อ ยกว่ า และเป็ น กั น เอง
มากกว่า ทุกคนอาจบรรลุถึงความหลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายหรือนิพพานโดยไม่จ�ำกัด
เฉพาะผู้ที่มีก�ำเนิดสูง แต่เกี่ยวข้องกับการท�ำสมาธิ อดอาหาร และการปฏิบัติชอบ
พุทธศาสนานิกายที่มายังอินโดนีเซียคือมหายานนั้น เน้นถึงการปฏิบัติชอบและการ
สร้างวัดตลอดจนอนุสาวรีย์ บุคคลที่บรรลุถึงความหลุดพ้นและอยู่ระหว่างที่จะบรรลุ
นิ พ พานอาจปฏิ เ สธรางวั ล อั น สู ง สุ ด นี้ เ พื่ อ สิ่ ง อื่ น คื อ เขาจะกลายเป็ น พระโพธิ สั ต ว์
พระพุทธเจ้าในระยะเริ่มแรกนี้เป็นผู้ที่คนเคารพนับถือ (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร
แปล), 2552: 53)
ชาวอินโดนีเซียที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานอยู่นั้นจะมีอยู่บนเกาะชวา
ได้แก่ ชาวชวา (นับถือพุทธศาสนาร้อยละ 1) และชาวซุนดา และจะมีชาวบาหลีบน
เกาะบาหลี ซึ่งบางคนก็นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบพื้นเมือง ควบคู่กันไป และ
มีชาวซาซะก์บางคนที่นับถือศาสนาพุทธ และลัทธิวตูตลู ซึ่งเป็นศาสนาอิสลาม ที่รวม
กับความเชื่อแบบฮินดู-พุทธ อยู่บ้างบนเกาะลอมบอก รวมไปถึงชาวจีนโพ้นทะเลที่
อาศัยบนเกาะชวาทุกๆ ปี ศาสนิกชนเหล่านี้จะมาประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาที่มหา
เจดี ย ์ โ บโรบู ดู ร ์ / บรมพุ ท โธ ที่ เ มื อ งมุ น ตี ล าน ที่ อิ น โดนี เซี ย นี้ จั ด ตั้ ง สมาคมเพื่ อ สอน
พุทธศาสนาแก่เยาวชน มีการบรรยายธรรม ปฏิบัติสมาธิ ออกวารสาร เช่น วารสาร
วิปัสสนา และวารสารธรรมจารณี ซึ่งการปกครองดูแลศาสนิกชนในอินโดนีเซียจะขึ้น
กับพุทธสมาคมในอินโดนีเซีย มีส�ำนักงานใหญ่ในกรุงจาการ์ตา มีสาขาย่อย 6 แห่ง
พุทธศาสนายุคหลังอาณานิคม เอกราช ก�ำเนิดอาเซียนและประชาคม
อาเซียน องค์กรทางพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย: การฟื้นฟูและพัฒนาการ
หลังจากปี พ.ศ.2499/ค.ศ.1956 ชาวพุทธอินโดนีเซียและทั่วโลกได้เฉลิม
ฉลองพระพุทธศาสนาครบรอบ 2500 ปี หลังพุทธปรินิพพาน ส�ำหรับอินโดนีเซีย
ถือว่า เป็นการเริ่มต้นพุทธศาสนาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ หลังจากพุทธศาสนาหายไปแทบ
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

165

166

พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

จะมืดมิดราว 500 ปี ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะก่อตั้ง องค์กร สมาคมด้านพุทธ
ศาสนาประกอบด้วยองค์กรชาวพุทธและองค์กรคณะสงฆ์อินโดนีเซีย (Indonesian
Buddhist Organization) การฟื้นฟูและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย
เริ่มตั้งแต่การเฉลิมฉลองวิสาขบูชาเป็นครั้งแรก ปี พ.ศ2496/ค.ศ.1953 มีผู้เข้าร่วม
ราว 3000 รูป มีเอกอัครทูตปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ เริ่มต้นจากบุคคลท่านแรก
คือ โบน อัน (Boan An) ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนซึ่งจบการศึกษาวิชาฟิสิคส์ ที่
มหาวิทยาลัย กรอนิงเจน ประเทศเนเธอแลนด์ ปี พ.ศ.2496/ค.ศ.1953 ท่านอุปสมบท
เป็นสามเณรนิกายมหายาน (ฉาน) ที่วัด ขวง หัว ซี (Khong Hua Si Temple) กรุง
จาการ์ตา มีฉายาว่า ติ เฉง (Ti Cheng) อุปัชฌาย์แนะน�ำท่านให้ไปศึกษาพุทธศาสนา
ต่อที่ประเทศพม่า และปีเดียวกันนี้ ท่านได้เข้าร่วมซาซาน เยทะ (Sasan Yeiktha)
ที่ย่างกุ้งเพื่อปฏิบัติกรรมฐานสติปัฏฐานแนวมหาสีสะยะดอ ปีต่อมาท่านจึงบวชเป็น
พระภิกษุ มีฉายาทางธรรมว่า ภิกษุ อาชิน ชินรักขิตะ นับเป็นพระภิกษุชาวอินโดนีเซีย
รูปแรกในรอบ 500 ปี ปี ค.ศ. 1955 ท่านจึงได้เดินทางกลับไปเกาะชวาและท�ำงาน
ฟื้นฟูและสถาปนาพุทธศาสนา สร้างวัด วิหารหลายที่ ต่อมา ท่านก่อตั้งองค์กรหลาย
แห่งของประเทศ จากประเพณีปฏิบัติทางเถรวาทและมหายาน ท่านได้สอนให้ชาว
พุทธอินโดนีเซียอ่านพระปริตต์เป็นภาษาบาลี สวดมนต์เป็นภาษาสันสกฤต และจีน
ตามล�ำดับ ปี พ.ศ.2498/ค.ศ.1955 เดือน กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันอาสาฬบูชา ท่าน
อาจารย์ได้ก่อตั้งสมาคมศาสนิกสัมพันธ์อุบาสก-อุบาสิกา อินโดนีเซีย ที่วิหารพุทธคยา
วาตุ กง เสมรัง สมาคมนี้เป็นตัวแทนช่วยเหลือพระสงฆ์ มีอุบาสกหัวหน้าชื่อ มาธยัน
ติกะ เอส มันกุงกะวัตชา ท�ำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา เนื่องจากพระสงฆ์สมัยนั้นยัง
จ�ำนวนน้อยอยู่ ปี พ.ศ.2499/ค.ศ.1956 ชาวพุทธทั่วโลกเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2500
ปี หลังพุทธปรินิพพานในประเทศอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นการร�ำลึกถึงพุทธศาสนาและ
เริ่มต้นการฟื้นฟูพุทธศาสนา
องค์กรพุทธศาสนาในอินเดียยุครัฐชาตินี้ ประกอบด้วย
1.ตรีธรรมอินโดนีเซีย (Indonesian Tridharma Combine (Gabungan
Tridharma Indonesia - GTI) องค์กรนี้เป็นการร่วมตัวกันของสามกอ ฮวี วัดจีน
(Sam Kauw Hwee-Chinese Temple) และสมัชชา สามกอฮวีอินโดนีเซีย (Sam
Kaw Hwee Indonesian Assembly) ร่วมกับเตียนลีฮวี (Thian Lie Hwee) น�ำ
โดยท่านองเตียนเบียว (Ong Tiang Biaw) ต่อมาท่านบวชเป็นพระชินปุตตะ) และ
ร่วมกับ ของเกาอินโดนีเซีย (Khong Kauw Hwee Indonesia-GAPAKSI) ซินมิงฮุย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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(Sin Ming Hui-Social Community of Candranaya) และ Buddha Tengger
ก่อตั้งร่วมกัน สัม กอ อินโดนีเวียภายใต้การน�ำของ ประธาน โบนอัน (Boan An) ปี
2496/ค.ศ. 1953. หลังจากท่านโบน อัน (Boan An) บวชเป็นภิกษุ พ.ศ.1954 ในพม่า
ด้วยฉายาทางธรรมว่า อาชิน ชินรักษิตะ (Ashin Jinarakkhita) ประธานของสมาคม
เปลี่ยนเป็นโ ขย โซย เขียม (Drs. Khoe Soe Khiam/Drs. Sasana Surya)ปี พ.ศ.
2505/ค.ศ.1962 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คาบุนคัน ตรี ธรรมะ อินโดนีเซีย (Gabungan
Tri Dharma Indonesia (GTI)
2.สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย-Indonesian Buddhist Association
(Perhimpunan Buddhis Indonesia–PERBUDHI) ชาวพุทธชวา และ โซซโร
อุโตโม (Sosro Utomo-Buddhist Tengger) มองว่า ถ้ายังรวมกับสมาคมเดิมอยู่ก็
เป็นการยาก ปี พ.ศ.2500/ค.ศ.1957 จึงจัดตั้งสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งอินโดนีเซีย มี
ประธานสมาคมคนแรก คือ โซซโร อุโตโม (Sosro Utomo) ในการประชุมคองเกรส
ปี พ.ศ.2501/ค.ศ.1958 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Buddhist
Association of Indonesia (PERBUDHI) มี สารีบุตร โซโดโน (Mr. Sariputra
Sadono) เป็นประธาน และมีประธาน คือ โซยมันตรี (Col. Soemantri M.S.) และ
บริกดีร์ สุรัชจิ เกอร์ตวิชยะ (Gen. Brigadir. A.A. Suraji Kertawijaya) ด้วยความ
มุ่งมั่นของพระชินรัก ชิตะ (Jinarakkhita) สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi)
เติบโตอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายไปทั่วเกาะชวา มีกลุ่มอุบาสกและอุบาสิกาชนชั้น
น�ำเป็นสมาชิกในสมาคมด้วย สมาชิกกลุ่มมีความเป็นพี่น้องเรียกกลุ่มเป็นกลุ่มศาสนิก
สัมพันธ์อุบาสกอุบาสิกา (Fellowship of Indonesian Layman and LaywomenPUUI) ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2499/ค.ศ.1956 โดยพระชินรักขิตและมีภารกิจสนับสนุนและ
รับผิดชอบต่อคณะสงฆ์ชื่อว่า สังฆะ สุจิ อินโดนีเซีย (Sangha Suci Indonesia) ที่
น�ำโดยท่าน Ashin Jinarakkhita
3.สภาชาวพุ ท ธอิ น โดนี เซี ย ทั้ ง มวล (The Deliberations of All
Indonesian Buddhists: Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia
(MUBSI)) ก่อตั้งปี 2505/ค.ศ.1962 โดยสมาชิกบางส่วนที่ปฏิเสธเข้าร่วมกับกลุ่ม
PUUI ในสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) น�ำโดยซูฮาร์โต ดโจโจซัมเปโน (
Drs.Suharto Djojosumpeno) จากเมืองยอร์กยา (Yogya) ซึ่งเคยท�ำหน้าที่เป็นอา
สาที่เลมหามัส (Lemhanas) เกิดข้อโต้แย้งกันว่า องค์กรไม่ควรเป็นล้อของสมาคม
ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) ด�ำเนินไปได้ดี ทั้งนี้เพราะ PUUI ไม่ได้ปฏิบัติตาม
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การตัดสินใจของสภาสูงสุด (คองเกรส) แต่ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์เสียมากเกินไป
4.ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Buddhist Indonesia) ปี พ.ศ.2508/ค.ศ.1965
สาขาสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) เซมรังแยกตัวออกจากสมาคมชาว
พุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) และจัดตั้งสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย ที่วิหารตนาห์
ปูติห์ เซมรัง (Buddhis Indonesia in Vihara Tanah Putih Semarang) ชาวพุทธ
อินโดนีเซียสนับสนุนสาขาที่หลากหลายของสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi)
ในชวากลางและชวาตะวันออก และประกาศตนเป็นสาขาของอินโดนีเซียเป็นการเริ่ม
แตกกันเป็นครั้งแรกอันเนื่องมาจากปัญหาส่วนตัวระหว่างบุคลิกของบุสชิด (Busshid)
ที่เสมรัง ชวาภาคกลาง และลักษณะของชาวพุทธภาคกลาง แต่เป็นข้อแก้ตัวที่ให้
ออกจากสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) แต่สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย
(Perbuddhi) ได้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ของพุ ท ธศาสนิ ก สั ม พั น ธ์ แ ห่ ง โลก (World
Fellowship of Buddhists-WFB) ที่กรุงเทพ และมีตัวแทนจากมาเลเซียเข้าร่วม
ประชุมซึ่งท�ำให้อินโดนีเซียมีข้อโต้แย้งกับมาเลเซีย
5. สหพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhist Federation
Federasi Umat Buddha Indonesia) เมื่อกรกฎาคม 2508/1965 มีการจัด
ประชุมระหว่างองค์กรพุทธเพื่อสร้างฐานเอกภาพและการร่วมมือ การประชุมเริ่ม
ขึ้นอีกครั้งเดือนสิงหาคมและตุลาคม 2509/1966 หลังจากการประชุม กุมภาพันธ์
2510/1967 มีข้อตกลงในการจัดตั้งสหพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Federation of
Buddhist Indonesia) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย
1) Buddhis Indonesia
2) Gabungan Tridharma Indonesia
3) Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia
4) Agama Hindu-Buddha Tengger
5) Agama Buddha Wisnu Indonesia
สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) ไม่ต้องการร่วมกับสหพันธ์พุทธ
อิ น โดนี เซี ย เพราะสมาชิ ก ของสหพั น ธ์ นี้ อ อกแถลงการร่ ว มท� ำ ความเสี ย หายให้ แ ก่
โฮลี่ เปอร์พุทธิ สังฆะ และอินโดนีเซีย (Holy Perbudhi Sangha Indonesia) ใน
ระหว่างมหาสมัย ครั้งที่ 2 (MahaSamaya II-PUUI Congress) จัดขึ้นระหว่างวัน
ที่ 16-18 มีนาคม 2512/1969 ที่บันดุง มีผู้เข้าร่วมจากสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย
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(Perbuddhi) และมหาสังฆะ อินโดนีเซีย (Maha Sangha Indonesia) จัดตั้งสภา/
สมัชชาสูงสุดของชาวพุทธอินโดนีเซียทั้งหมดที่ท�ำหน้าที่สร้างปัญญาด้านพุทธศาสนา
และรับผิดชอบมหาสังฆะ อินโดนีเซีย (Maha Sangha Indonesia) มีท่านคิริรักขิตะ
(Ven. Girirakkhito) เป็นประธาน และมีท่าน ซุรัชจิ อรยเกอร์ตวิชัย (Gen. Suraji
Aryakertawijaya) เป็นเลขาธิการทั่วไป เพื่อป้องกันรอยร้าวที่ยังไม่ให้แผ่ไปวงกว้าง
ซาปาร์โจ (General Saparjo) จึงริเริ่มการจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป หลังจากการ
ประชุมหลายครั้ง วันที่ 26 พฤษภาคม 2515/1972 ได้ท�ำข้อตกลงเพื่อจัดตั้งชาว
พุทธอินโดนีเซียข้อต้องลงนี้เซนลงนามรับรองจาก
1) Suryaputta Ks Suratin (Buddhist Indonesia)
2) Bgen Sumantri MS (MUABI)
3) Brigjen Suraji AriyaKertawijaya (Perbudhi)
4) Djoeri (MUSBI) 5. Drs. Sasana Surya (GTI)
5) Soepangat Prawirokoesoemo SH (Salatiga BuddhistBrotherhood).
กลุ ่ ม หนึ่ ง เดี ย วที่ ห ล่ อ มรวมองค์ ก รชาวพุ ท ธทั้ ง มวลให้ ชื่ อ ว่ า พุ ท ธธรรม
อินโดนีเซีย (Buddha Dharma Indonesia ชื่อย่อ BUDHI) สมาชิกประกอบด้วย
ผู้น�ำชาวพุทธและนักปราชญ์ บัณฑิตชาวพุทธจากนิกายต่างๆ มีหน้าที่อ�ำนวยการ
สภาปัญญาทางศาสนา สามัคคีธรรม เอกภาพธรรม แต่ความคัดแย้งระหว่างองค์กร
ก็เพิ่มขึ้น ขณะที่ฮินดู พุทธ คัสตัม พิมาส (Hindu-Buddhist Customs Bimas) จัด
ประชุมองค์กรพุทธและผู้น�ำพุทธ ปี พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 ที่กรุงจาร์กาตา (Jakarta)
ที่ประชุมตกลงกันว่า องค์กรพุทธควรมีกิจกรรม 2 แบบ คือ 1) กิจกรรมด้านสังคม
และ 2) กิจกรรมด้านศาสนาที่จะช่วยเหลือคน ด้วยประเพณีปฏิบัติของแต่ละนิกาย
หรือคณะสงฆ์ทึ่แตกต่างกันท�ำให้กิจกรรมขององค์กร 2 ลักษณะของชาวพุทธแยก
จากกันและรวมเป็นอย่างเดียวกันในเวลาต่อมา
ประการแรก กิจกรรมด้านสังคมไม่เน้นนิกายรวมชาวพุทธอินโดนีเซียทั้งหมด
ท�ำด้วยกันภายใต้การน�ำของท่านเอโก ปราโตโม โบกัน มิชกะ เอสเอช (Eko Pratomo
Bogdan Michka SH) เป็นประธาน และ อัคคี ตเจตเจ (Drs. Aggi Tjetje) เป็น
เลขาธิการทั่วไป ประการที่สอง กิจกรรมด้านศาสนามีสมัชชาทางศาสนาที่เป็นตัวแทน
แต่ ล ะนิ ก ายมาท� ำ ร่ ว มกั น กลายเป็ น สปิ ริ ต ชวล พรี ส ต์ พุ ธิ พุ ท ธธรรมอิ น โดนี เซี ย
(Spiritual Priest BUDHI Buddha Dharma Indonesia-MAPANBUDHI) เมื่อ
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วันที่ 3 ตุลาคม 2519/1976 ปัจจุบัน สมัชชาพุทธศาสนาเถรวาทอินโดนีเซีย มคพุธิ
(Assembly of Buddhism Theravada Indonesia-Magabudhi.) และอีกกลุ่มชื่อ
ว่า สมัชชาเชปเลน ตรีธรรมะ (Assembly Chaplain Tridharma /Tridharma se
Indonesia-Martrisia (17 ธันวาคม, 2520/1977) ด้วยการเชื่อมการเกิดขึ้นของคณะ
สงฆ์มหายานอินโดนีเซีย (Sangha of Mahayana Buddhism Indonesia) ต่อมา
เปลี่ยนเป็นสมัชชามหายานอินโดนีเซีย มาชภูมิ (Assembly Mahayana Indonesia
-Majabhumi) (สิงหาคม 2521/1978) องค์กรของนิกายนิชิเรนเซียวซู (Nichiren
Syosyu Indonesia-28 ตุลาคม 2507/1964) เปลี่ยนเป็นสมัชชาชาวพุทธนิชิเรน
เซียวซู อินโดนีเซีย (Nichiren Syosyu Buddhist Assembly of Indonesia-NSI).
จากนั้น การประชุมเพื่อจัดตั้งสมัชชาพุทธในรูปแบบของสหพันธ์อินโดนีเซีย
เรียกว่า มาบิ (MABI) และต่อมาเป็น มูเอบิ (MUABI) เป็นสถาบันมูเอบิ ธรรมทูตะ
กะโสคะตั น อิ น โดนี เซี ย (MUABI Dharmaduta Kasogatan Indonesia) ท้ า ย
ที่ สุ ด เป็ น เป็ น ตรี บู นั ล ธรรมทู ต กะโสคะตั น ตั น ตรยาน อิ น โดนี เซี ย (Tribunal
Dharmaduta Kasogatan Tantrayana Indonesia) มีท่านซุมาร์โสโน คิริปุตต
(Sumarsono Giriputta) ต่อมา (โอกะ ทีปุเถระ (Drs. Oka Diputhera) มูเอบิ
(MUABI) ภายหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สภาพุทธยานอินโดนีเซีย (The Indonesian
Buddhayana Council-MBI)
พัฒนาการคณะสงฆ์ในอินโดนีเซีย
1) Sangha Agung Indonesia (คณะสงฆ์อากุงอินโดนีเซีย) องค์กรนี้มี
พระสงฆ์ชาวอินโดนีเซีย จ�ำนวนมากเป็นสมาชิก ตามพระวินัยของสงฆ์ การอุปสมบท
ของภิ ก ษุ ท� ำ ได้ เ มื่ อ มี พ ระสงฆ์ 5 รู ป เข้ า ร่ ว ม ปี พ.ศ.2502/ค.ศ.1959 ภิ ก ษุ อ าชิ น
ชินรักษิตะได้นิมนต์พระเถระและมหาเถระ คณะสงฆ์จากประเทศที่นับถือเถรวาท
นานาชาติ 13 รูปจากประเทศพม่า ศรีลังกา ไทย และกัมพูชา เพื่อประกอบสีมาและ
บวชให้กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ประกอบด้วย
1.Mahasi Sayadaw จากประเทศพม่า
2.Somdach Choun Nath Mahathera จากประเทศกัมพูชา
3.Ung Mean Chanavanno Mahathera จากประเทศกัมพูชา
4.Piyadasi Mahathera จากประเทศศรี ลังกา
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5.Narada Mahathera จากประเทศศรี ลังกา
6.Tudawe Arivawangsa Nayaka Thera จากประเทศศรี ลังกา
7.Walane Satthisara Mahathera จากประเทศศรี ลังกา
8.Kamburugamuwe Mahanama Mahathera จากประเทศศรี ลังกา
9.Ransegoda Sarapala Thera จากประเทศศรี ลังกา
10.Phra Visal Samanagun จากประเทศไทย
11.Phra Sumreng Arnuntho Thera จากประเทศไทย
12.Phra Kru Champirat Threra จากประเทศไทย
13.Phra Kaveevorayan จากประเทศไทย
การนิ ม นต์ ค ณะสงฆ์ จ ากประเทศที่ นั บ ถื อ เถรวาทมาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อจัดตั้งคณะสงฆ์อินโดนีเซียผ่านพิธีการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป จากนั้น
ท่านชินรักขิตได้ส่งพระภิกษุที่อุปสมบทเพื่อไปยังต่างประเทศ เมื่อ ออง เตียน เบียว
(Ong Tiang Biauw) บวชแล้ว มีฉายาทางธรรมว่า ชินบุตร ท่านบวชเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 1959 บวชเป็นสามเณร และ 5 วันต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วาตุคอง
(WATUGong) ชวาภาคกลาง เวลาเดียวกันมีกตุต ตังกาส (Ktut Tangkas) จากสิง
คราชา และ กิ โสนโตมิหารดโจ จากพันยูมาส บวชเป็นสามเณร ปีต่อมา ท่านได้ส่ง
ภิกษุ-ภิกษุณีไปบวชต่างประเทศ ปี พ.ศ.2502/ค.ศ.1959 ภิกษุ ชินรักขิต จัดตั้งคณะ
สงฆ์อินโดนีเซีย ประกอบด้วย พระสงฆ์ และสามเณร ตามแนวจารีตเถรวาท ต่อมา
เปลี่ยนเป็นสังฆะสุจิอินโดนีเซีย (Sangha Suci Indonesia) และปี ค.ศ.1968 เปลี่ยน
ชื่ออีกครั้งเป็นมหาสังฆะอินโดนีเซีย (MahaSangha Indonesia ) มีทั้งพระสงฆ์จาก
เถรวาทและมหายานเป็นสมาชิก ที่เมืองบันดุง พ.ศ.2512/ค.ศ.1969 พระศาสนโสภณ
พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทยได้รับนิมนต์จากท่านอาชิน รักษิตมหาเถร จาก
มหาสังฆะอินโดนีเซียเพื่อประดิษฐานพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย พร้อมพระภิกษุขัน
ติพโล จากสหรัฐอาณาจักร ด้วยความช่วยเหลือของธรรมทูต ประเทศไทย ปี พ.ศ.
2513/ค.ศ.1970 มีการฉลองวิสาขบูชาที่พุทธสถาน บรมพุทโธ มีการอุปสมบทพระ
5 รูป ประกอบด้วยท่าน อัคคจินามิโต (Ven.Aggajinamitto) ท่านอุคคธมฺโม (Ven.
Uggadhammo) ท่านชินธมฺโม (Ven.Jinadhammo), ท่านสิริวิชโย (Ven.Sirivijayo
-ลาสิกขา), ท่านสัจจมโน (Ven.Saccamano-ภายหลังท่านได้ลาสิกขาแล้ว)
หลังจากพระศาสนโสภณกลับแล้ว เจ้าคุณวิธธรรมธร (ท่าน วิน) จึงอยู่ที่
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อินโดนีเซีย ตั้งแต่นั้นมาการวิวาทะระหว่างชาวพุทธ ปี พ.ศ.2512/ค.ศ.1969 มา
จากเรื่องส่วนตัว การแตกแยกหรือรอยร้าวของสงฆ์จาก มหาสังฆะอินโดนีเซีย ว่า
ด้ ว ยการตี ค วามแตกต่างกันในเรื่องพระธรรมวิ นัย บางรู ปไม่ ต ้ อ งการความขั ด แย้ ง
มี บ างพวกออกจากมหาสั ง ฆะอิ น โดนี เซี ย จั ด ตั้ ง คณะสงฆ์ อิ น โดนี เซี ย วั น ที่ 12
มกราคม 2515/1972 คณะสงฆ์อินโดนีเซียได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่รวมกัน
ในสหพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย และจากอีกองค์กร เช่น สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย
(Perbuddhi) และพุทธศาสนิกสัมพันธ์ศาลาติคะ (Buddhist Fellowship Salatiga)
วันที่ 14 มกราคม 2517/1974 สมาคมชาวฮินดู-พุทธ ได้จัดประชุมระหว่างคณะสงฆ์
อินโดนีเซียและมหาสังฆะอินโดนีเซีย ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมกันเป็นสังฆะ อากุง
อินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia) แต่พระภิกษุแต่ละรูปก็ให้ถือปฏิบัติวินัย
ในนิกายของตน ท่านชินรักขิตได้รับเลือกเป็นประธานและมีภิกษุ ชินปิยเถระเป็นรอง
ประธาน แต่การประชุมครั้งต่อมาให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและภารกิจของสังฆะ
อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia) องค์กรนี้ยังมีกระทั่งปัจจุบันพร้อม
สมาชิก ภิกษุ ภิกษุณี จาก 3 นิกาย คือ นิกายเถรวาท นิกายมหายาน และนิกายตัน
ตรยาน มีสมาชิกทั่วอินโดนีเซีย 150 รูป
2. สั ง ฆะเถรวาทอิ น โดนี เซี ย (Sangha Theravada Indonesia) ก่ อ ตั้ ง
ปีค.ศ. 2519/1976 แยกออกมาจากสมาคมสังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung
Indonesia) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 1976 ตั้งอยู่ในมหาวิหารธรรมโลกะ (Maha Vihara
Dhammaloka) ปัจจุบันชื่อว่า วิหารตนาห์ ปุติห์ (Vihara Tanah Putih) เสมรัง เริ่ม
จากกลุ่มพระสงฆ์และชาวพุทธฆราวาสประกอบด้วย พระอัคคพโล (Ven. Aggabalo),
พระเขมสารโน (Ven. Khemasarano), พระสุธรรโม (Ven. Sudhammo) พระเข
มิโย (Ven. Khemiyo) และ พระนานวุตโต (Ven. Nanavutto) นายสุรติน (Mr.
Suratin MS.) นายโมชตาร์ ราชิด (Mr. Mochtar Rashid) และ สุปันคัต (Mrs.
Supangat) เพื่อตกลงจัดตั้งคณะสงฆ์ เรียกว่า สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha
Theravada Indonesia)
3. สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Sangha Mahayana Indonesia) ปี พ.ศ.
2521/ค.ศ.1978 พระสงฆ์มหายานใน สังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung
Indonesia) ลาออกและจัดตั้งคณะสงฆ์ ชื่อว่า สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Sangha
Mahayana Indonesia) เพื่อรวมกลุ่มพระสงฆ์และภิกษุณีมหายานเป็นหนึ่งเดียว
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2521/1978 ที่ วั น พุ ท ธมุ นี (Buddha Murni
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Temple) เมืองเมดาน เกาะสุมาตราเหนือ (Medan, North Sumatra)
ในอินโดนีเซีย มีคณะสงฆ์ 3 องค์กรหลัก คือ 1) สังฆะ อากุง อินโดนีเซีย
(Sangha Agung Indonesia) 2) สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha Theravada
Indonesia) 3) สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Sangha Mahayana Indonesia)
องค์กรทางพุทธศาสนายุคหลังการแบ่งแยก (Post Sectarian Periods)
สภามนตรี ช าวพุ ท ธอิ น โดนี เซี ย (Indonesian Buddhist Trusteeship
Council (Perwalian Umat Buddha Indonesia-Walubi) รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศาสนาโดย นายอลั ม สยาห์ ราตุ เปอร์ วิ ร ะเนครา (Alamsyah Ratu
Perwiranegara) จัดประชุมผู้น�ำขององค์กรและสังฆะทั่วอินโดนีเซีย ในที่ประชุม สงฆ์
ทั้งมวลได้แถลงให้นิกายพุทธศาสนาทั้งหมดที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าหนึ่งเดียวมี
การให้ค�ำนิยามต่างกันที่ประชุมตั้งเบอร์วาเลียน อุมัต พุทธะ อินโดนีเซีย (Perwalian
Umat Buddha Indonesia (WALUBI) ซึ่งมีตัวแทนชาวพุทธจากทุกองค์กร นิกาย
ปี พ.ศ.2521/ค.ศ.1978 ซึ่งเป็นค�ำที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาได้มอบให้ไว้
สหภาพสมาชิก ประกอบด้วย
1) สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha Theravada Indonesia)
2) สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Sangha Mahayana Indonesia)
3) สังฆะอากุงอินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia)
4) สภา/สมัชชา (Assemblies) ต่างๆ ของชาวพุทธในอินโดนีเซีย:
(1) สภา/สมัชชาชาวพุทธนิกายนิชิเรนเซียวซู อินโดนีเซีย (Assembly of
the Buddhist Nichiren Syosyu Indonesia)
(2) สภา/สมั ช ชาพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน อิ น โดนี เซี ย (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) พุทธเมตไตยยะพระสงฆ์อินโดนีเซีย (the Buddha Maitreya Priest
Indonesia: Mapanbumi)
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(6) สภาชาวพุทธทั้งมวลอินโดนีเซีย เชปเลน ตรีธรรมะ (All Indonesia
Assembly Chaplain Tridharma)
(7) สภานั ก ปราชญ์ บั ณ ฑิ ต ชาวพุ ท ธอิ น โดนี เซี ย (The Scholars of
Buddhism Indonesia: MUABI)
หลังจากการประชุมสภาสูงสุดของอินโดนีเซีย ท�ำให้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น
สภาพุทธยานอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhayana Council -MBI)
สภามนตรีชาวพุทธอินโดนีเซีย (Walubi) มีท่านซูปาร์โต (Suparto Hs)
จาก มพันพุทธิ (Mapanbudhi) พร้อมด้วย อีอาร์ ที โซการ์โน (Ir. T. Soekarno)
จาก นิชิเรน (NSI) และที่ปรึกษาบอร์ดมี โซเอมันตี เอม เอส (Soemantri M.S) จาก
มูอาบี (MUABI) วาลูบี (Walubi) นี้มีคณะสงฆ์ 3 นิกายเป็นสถาบันฟัตวะ (fatwa)
โดยอาชิน รักษิตะ (Ashin Jinarakkhita) เป็นประธาน ผู้บริหารประกอบด้วย ท่าน ซู
ปาร์โต เอช เอส (Suparto Hs) จากมาเจลีส บัณฑิต พุทธธรรม อินโดนีเซีย (Majelis
Pandita Buddha Dharma Indonesia) เป็นประธาน/เลขาธิการทั่วไป
1.บอร์ ด บริ ห ารกลาง (Central Board-DPP) ของวาลู บิ (WALUBI)
ประกอบด้วย
1) Suwarto Kolopaking, SH. (MUABI)
2) Ir. T. Soekarno (Nichiren Shoshu Indonesia)
3) Gunawan Sindhumarto, SH. ( Majelis Agama Buddha Mahayana
Indonesia)
4) Drs. Oka Diputhera (Majelis Dharmaduta Kasogatan Indonesia)
5) Bhaggadewa Siddharta (Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh
Indonesia)
6) Herman S. Endro, SH. (Majelis Pandita Buddha Dharma
Indonesia)
7) Ir. Hartanto Kulle (Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia)
2. สภาทรงเกียรติ (Honor council) ประกอบด้วย
1) Soemantri MS. (MUABI-MBI)
2) Sumeda Widyadharma (Majelis Pandita Buddha Dharma
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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Indonesia)
3) Giriputra Soemarsono (Majelis Dharmaduta Kasogatan
Indonesia)
4) IS. Susilo (Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesi)
5) Zen Dharma (Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia)
6) Sasanaputera ( Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh
Indonesia)
7) Seno Soenoto (Nichiren Shoshu Indonesia)
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2521/1978 ที่ ก รุ ง
จากาตาร์ เรื่ อ ง "การสร้ า งเสถี ย รภาพชาวพุ ท ธในอิ น โดนี เซี ย " ในอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง
ชาติของอินโดนีเซีย เหตุผลการประชุมนี้น�ำไปสู่การประชุมคองเกรสของชาวพุทธ
อินโดนีเซีย หลังจากการประชุมก่อนการประชุมคองเกรส การประชุมคองเกรสชาว
พุทธอินโดนีเซียจัดขึ้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2522/1979 ที่เมือง ยอคยาการ์ตา ข้อตกลง
ของชาวพุทธจะให้มีการประกาศในการเปิดพื้นที่ของรัฐมนตรีกระทรวงศาสนา อลัมส
ยาห์ ราตุ เปอร์วิระเนครา (Alamsyah Ratu Perwiranegara) ในวันวิสาขบูชามหา
พิธีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 1979 ที่วัดเมนดุต และลงนามโดยพุทธสังฆะ
และตรีบูลนัลทั้งหมด (all Buddhist Sangha and the Tribunal) รวมทั้ง NSI
เวลานั้นถือว่า พุทธศาสนามีสภาเหมือนกับสภาอื่นๆ สภายืนยันเรื่องการตัดสินใจของ
ชาวพุทธอินโดนีเซียด้วยเน้นย�้ำเสถียรภาพค�ำสอนทางพุทธศาสนากับเอกลักษณ์แห่ง
ชาติอินโดนีเซีย ระเบียบ ปฏิบัติ เกณฑ์ตัดสินของชาวพุทธ ข้อสัญญาของชาวพุทธ
อินโดนีเซีย และ มติริ่เริมหลักพุทธอินโดนีเซียกับอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซีย การ
ตัดสินใจยอมรับจากนิกายพุทธศาสนาในอินโดนีเซียเรื่อง
1.ความเชื่อพระเจ้าสูงสุด (The belief of God) ทุกนิกายเคารพการยอมรับ
ที่แตกต่างในการอ้างถึงพระเจ้าสูงสุด แต่มีหนึ่งและเหมือนกัน
2. พระพุท ธเจ้าโคดมเป็นประกาศก เป็ นปรมาจารย์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ (Buddha
Gotama as Prophet (Great Teacher).
3. ถือพระไตรปิฎกบาลี เป็นแนวทาง และการน�ำไปใช้กับหลัก เบญจศีละ
เกณฑ์ตัดสินพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย คือ การปรากฎมีอยู่ของพระเป็นเจ้า
หนึ่งเดียว ตริรัตนะ/ติรัตนะ ติลักษณะ/ไตรลักษณะ จตุราริยสัจจะ / จัตตาริ อริยะ
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สัจจานิ ประติิตยะสมุตปาทะ/ปฏิจจสมุปปาทะ กรรม/กัมมะ ปุนภวะ/ปุณณภว นิร
วาณะ/นิพพานะ โพธิสัตว์/โพธิสัตตะ
ข้อปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันในที่ประชุมของสภาสูงสุด ประกอบด้วย
1.ชาวพุทธเป็นครอบครัวใหญ่มีอาจารย์คนเดียวกันแม้ต่างนิกายก็ตาม
2.ค�ำสอนของแต่ละนิกายไม่พาดพิงท�ำร้ายนิกายอื่นๆ
3.ผู้ที่จะแนะน�ำสอนจะต้องได้รับการเรียนรู้นิกายอื่นๆ มีทัศนะคติเชิงบวก
ในค�ำสอนทุกนิกาย
4. ในทุกเหตุการณ์ ทุกสมาชิกของแต่ละสมาชิกในวาลุบี ต้องพยายามช่วย
รักษา ยึดมั่นต่อโครงสร้างทางพุทธศาสนาและพัฒนาพุทธศาสนาไปด้วยกัน
5. สมาชิกแต่ละท่านเว้นจากพฤติกรรมที่จะสร้างการแบ่งแยก ให้สร้างสรรค์
บรรยากาศเอกภาพในครอบครัว (ชาวพุทธ) และเผยแพร่พุทธธรรมให้สอดคล้องกับ
พระไตรปิฎก และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเรื่องภายในสมาชิกของวาลูบิอื่นๆ
ผลจากการประชุมสภาคองเกรสชาวพุทธอินโดนีเซียเป็นแบบพื้นฐานและวิธี
การน�ำสามัคคีธรรมและเอกภาพของชาวพุทธในอินโดนีเซีย สร้างสามัคคีธรรม และ
แม้จะเป็นการยากที่จะบังคับใช้การด�ำเนินงานของวาลุบีเป็นครั้งแรกของการก่อตั้ง
แต่ปี พ.ศ.2524/ค.ศ.1981 มีการจัดประชุมของวาลุบีพิเศษ ผลครั้งนั้นมีการใช้ค�ำว่า
ดีพีพี วาลุบี (DPP Walubi) มีประธานคนใหม่ชื่อ โสเอมันตรี เอมเอส (Soemantri
M.S) จาก MBI และมีท่านเซโน ซูโนโต (Seno Sunoto) จาก NSI และปี พ.ศ.2523/
ค.ศ.1980 แม้สมาคมไกดันส์ คัสตัมส์ ฮินดูและพุทธ (Guidance Customs Hindu
and Buddhist Societies) จัดตั้งสถาบันภายใต้ชื่อว่า Combined Monastery,
Temple, Gray's House (Gavikra) แต่ไม่มีการพัฒนาเพราะวัด วิหารต่างๆ อยู่
ภายในสภาบริการสังคมการเมือง แม้การปรับเปลี่ยนผู้น�ำจะไม่ส่งผลข้อตกลงวาลุบี
และกิจกรรมของวาลุบี แต่ก็มีวิสาขบูชาที่เป็นประเด็นปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์
ของเลขาธิการทั่วไปท่าน เซโน ซูนาโต Seno Sunoto Walubi) 'Sinar Harapan'
ปี พ.ศ.2526/ค.ศ.1983 ตรงข้ามกับข้อปฏิบัติ และผลการสร้างเสถียรภาพพุทธรรม
ในถ้อยแถลงเซโน ซูโนโต (Seno Sunoto) เปลี่ยนวันฟิสต์ของวิสาขะ (Feast day of
Vesak) เป็นค�ำตอบต่อ Bob ให้แก่ชาวพุทธมาจากปรัชญาและมุมมองจากชาวญี่ปุ่น
มีการประท้วงในหนังสือพิมพ์เพื่อไม่ให้ก่อความไม่สงบและแตกแยกเกิดรอยร้าว แต่
ประเด็นดังกล่าวก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์ดีพี วาลุบี (DP Walubi Center) ต้นปี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พ.ศ.2528/ค.ศ.1985 เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างชาวพุทธในชวาภาคกลางโดยเฉพาะ
โวโนคิริเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอื่นๆ ที่ปรากฎเพิ่มจากพระพุทธเจ้าโคดม Directorate
General of the Hindu-Buddhist Bimas with Buddhist leaders, ท่านเซโน
(Seno) ยอมรับว่า นิชิเรน ไดเซียวนิม (Niciren Daisyonim) เป็นพุทธศาสนา ปัญหา
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีอยู่ 2 องค์ตรงข้ามกับเกณฑ์ปฏิบัติของชาวพุทธสร้างความเสีย
หายแก่เอกภาพของชาวพุทธและไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งมีการประชุมวาลุบีครั้ง
ที่ 1 ปี พ.ศ.2529/ค.ศ.1986
การประชุมคองเกรสสภาวาลุบี ครั้งที่ 1 (1st Walubi Congress) จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2530/1986 เพื่อยืนยันผลการประชุมของสภาคองเก
รสเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ เกณฑ์ตัดสินของชาวพุทธในอินโดนีเซีย พุทธ
ศาสนากับอัตลักษณ์แห่งชาติ สัญญาชาวพุทธอินโดนีเซีย มีการเลือก ท่านคิริรักษิตะ
(Most Venerable Girirakkhito) เป็นประธานสภาและผู้ช่วยคือ Drs. Aggi Tjetje.
จากวิทยก สภา ฟัตวะ วาลุบี NSI ได้ห่างจากเกณฑ์ตัดสินพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย
พร้อมกับละเมิดระเบียบปฏิบัติ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างเสถียรภาพพุทธ
ศาสนากับอินโดนีเซียที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่ประชุมจึงไม่ถือว่า นิชิเรน เซียว
ซยู อินโดนีเซีย (Niciren Syosyu Indonesia) เป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนา ดังนั้น
นิชิเรน เซียวซยู อินโดนีเซีย (Niciren Syosyu Indonesia จึงถูกขับออกจับสภา
วาลุบี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2530/1987
การประชุมคองเกรสสภาวาลุบี ครั้งที่ 2 (2nd Walubi Congress) จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535/1992 มีท่าน คิริรักษิตะ เป็นประธาน และมีเลขาธิการ
ทั่วไปคือ พุทิ เซเตียวัน (Drs. Budi Setiawan) ผู้อ�ำนวยการสมาคมพุทธ กรมการ
ศาสนา (Director of Buddhist Society, Department of Religious Affairs)
และที่ประชุมเลือกท่าน สิติ ฮาร์ตาติ มุรทยะ (Dra. Siti Hartati Murdaya) เป็น
บอร์ดของมนตรี ( Board of trustees) มี 30 คน ในวาลุบีที่จัดตั้งฟราเมอร์ส ไบ
ลอ วาลุบี (Framers By law Walubi)
องค์กรพุทธเริ่มมีการขัดแย้งใหม่หลังสภาคองเกรส เนื่องจากมีข้อคิดเห็นที่
แตกต่างเรื่องการท�ำหน้าที่ของ Framers By law. เหตุการณ์ครั้งนี้สืบเนื่องจนเกิด
ความรุนแรงและมีการรายงานไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National
Commission for Human Rights) SAGIN and MBI ถูกขับออกจากวาลุบี ด้วย
เหตุผลทางวินัยขององค์กรและค�ำสอน ทั้งสองท่านถูกกล่าวหาว่าสอนนอกลู่นอกทาง
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เพราะมีการสังเคราะห์ แบ่งแยกและน�ำวิญญาณนิยมและไสยศาสตร์จากธรรมเนียม
ปฏิบัติของจีนเข้ามาผสมผสานด้วย
การประชุ ม อากุ ง สั ง ฆะอิ น โดนี เซี ย (Konferensi Agung Sangha
Indonesia-KASI)
คอนเฟเรนซี่ อากุ ง สั ง ฆะ อิ น โดนี เซี ย (Konferensi Agung Sangha
Indonesia) จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2541/1998 เป็นแนวทางและให้ต�ำแหน่ง
แก่สงฆ์คืนที่ได้รับจากการจลาจลเป็นผลจากความขัดแย้งภายใน และการด�ำรงอยู่
ของวาลุบี และขาดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของวาลุบี KASI จัดตั้งขึ้นจากคณะ
สงฆ์ทั้ง 3 ในอินโดนีเซีย คือ 1) สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha Theravada
Indonesia) 2) สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Sangha Mahayana Indonesia) 3)
สังฆะอากุงอินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia) สนับสนุนโดยสภาภายในสงฆ์
ทั้ง 3 ประกอบด้วย สภาพุทธยานอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhayana CouncilMBI) สมั ช ชาพุ ท ธเถรวาทอิ น โดนี เซี ย (Assembly of Buddhism Theravada
Indonesia-Magabudhi) และ สมัชชาพุทธมหายาน (The Mahayana Buddhism
Indonesia-Magabhumi) ต้นฉบับการจัดตั้งการประชุมใหญ่ของคณะสงฆ์อินโดนีเซีย
ผู้ลงนามประกอบด้วย
พระธรรมสาคโรมหาเถระ (Most Ven. Sri Pannavaro Mahathera) จาก
สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Ketua Sangha Mahayana Indonesia)
พระศรี ปัญญาวโร มหาเถระ (Most Ven. Sri Pannavaro Mahathera)
จากสังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Ketua Sangha Theravadha Indonesia)
พระอริยะ ไมตรี มหาเถระ (Most Ven. Arya Maitri Mahasthavira) จาก
สังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Wakil Ketua Sangha Agung Indonesia)
พระปัญญาวีระ มหาเถระ (Most Ven. Prajnavira Mahasthavira) ได้รับ
เลือกเป็นเลขาธิการทั่วไป (General Secretary)
องค์กร คอนเฟเรนซี่ อากุง สังฆะ อินโดนีเซีย (Konferensi Agung Sangha
Indonesia-KASI) เป็ น สมาคมของคณะสงฆ์ เน้ น ภราดรภาพจากที่ ป ระชุ ม สู ง สุ ด
ถือคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ประกอบด้วยบาลีพระไตรปิฎก (Pali Tripitaka) คัมภีร์
มหายาน (Mahayanis) และคัมภีร์ทิเบต (Tibetan/kanjur) พิจารณาหลักธรรม มี
คณะสงฆ์เป็นสมาชิกมีพระสงฆ์เป็นผู้บริหาร แต่ยังมีฆราวาสเป็นผู้ช่วยเหลือคณะ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สงฆ์ ตามพระไตรปิฎก พระสงฆ์และฆราวาสเป็ นพุ ท ธบริ ษั ท แต่ พ ระสงฆ์ เ หมื อ น
ผู ้ ผู ก ขาด องค์ ก รฆราวาสจึ ง เป็ น แต่ เ พี ย งการได้ รั บ การยอมรั บ องค์ ก รฆราวาสจึ ง
เปลี่ยนและ แตกแยกรวมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่พระสงฆ์นั้นยังมีอยู่ตามพระวินัย ใน
การประชุมของกระทรวงศาสนา รายงานกิจกรรมขององค์กร คอนเฟเรนซี่ อากุง
สังฆะ อินโดนีเซีย (Konferensi Agung Sangha Indonesia-KASI) และงานของ
คณะกรรมการบริหารการประชุมครั้งที่ 2 ครั้งที่ 6 และ World Buddhist Sangha
Council (WBSC) ในประเทศศรีลังกา เมื่อกุมภาพันธ์ 17-22 เมษายน 2542/1999
ได้มีการจัดงานวิสาขบูชาขึ้นที่เมืองเมดาน สุมาตราทางเหนือ ผู้น�ำสภาชาวพุทธโลก
(World Buddhist Sangha Council-WBSC) ยินดีต้อนรับการจัดตั้ง องค์กร คอน
เฟเรนซี่ อากุง สังฆะ อินโดนีเซีย (Konferensi Agung Sangha Indonesia-KASI)
และแต่งตั้งให้ท่านอาชิน ชินรักขิตะ มหานายกะเถระ อายุ 76 ปี ผู้บุกเบิกพุทธศาสนา
ในอินโดนีเซีย เป็นรองประธานของสภาชาวพุทธโลก (World Buddhist Sangha
Council-WBSC)
องค์กร คอนเฟเรนซี่ อากุง สังฆะ อินโดนีเซีย (Konferensi Agung Sangha
Indonesia-KASI) เป็นองค์กรชาวพุทธอย่างเป็นทางการในหนังสือหมายเลข 455.
5 / 1204 ที่ลงนามโดยผู้น�ำนวยการกรมสังคมและการเมือง กระทรวงมหาดไทย
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เอช ราคัม (Drs H Ragam) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
สถาบั น ของสั ง ฆะ/นั ก บวช ผู ้ น� ำ ทางพุ ท ธศาสนาเที ย บกั บ ศาสนาอื่ น ๆ เช่ น เมื่ อ
เกเปนคุรุสัญญยา (kepengurusannya) ในความรับผิดชอบของนักบวชหรือผู้น�ำ
ศาสนาเป็นสมัชชาอินโดนีเซียโมหัมเมด (Assembly of the Indonesian (MUI) of
mohammedanism) การประชุมเกี่ยวกับคาธอลิคส์อินโดนีเซีย (Indonesia (KWI)
of catholics) ศาสนิกสัมพันธ์ (Fellowship of the Churches of Indonesia
(PGI) of Christianity)
ตั ว แทนชาวพุ ท ธอิ น โดนี เ ซี ย (Representative of Buddhist
Indonesia (Perwakilan Umat Buddha Indonesia (new-Walubi)
ตัวแทนชาวพุทธอินโดนีเซีย จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของประชามติแห่งชาติของชาวพุทธ
อินโดนีเซีย (National Consensus Buddhists Indonesia) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2541/1998 ประกอบด้วย สหพันธ์องค์กรชาวพุทธน�ำโดย ฮาร์ตติ มุรทยะ (Dra.
Hartati Murdaya) เป็ น การรวมองค์ ก รชาวพุ ท ธอิ น โดนี เซี ย ประกอบด้ ว ยสภา/
สมั ช ชาชาวพุ ท ธ สถาบั น ทางศาสนา สภาทรงเกี ย รติ ข องพระสงฆ์ (The Honor
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Council the Sangha)
องค์ ก รยุ ว พุ ท ธิ ก การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาองค์ ใ นกลุ ่ ม เยาวชนและสตรี ยุ ว พุ ธิ
กสมาคมอิ น โดนี เซี ย (Pembudhi) เกิ ด ในองค์ ก ร มู อ าบี MUABI (2516/1973)
และขยั น ขั น แข็ ง ใน KNPI and Golkar หลั ง การลงนามประกาศ ยุ ว อิ น โดนี เซี ย
ขึ้ น (พ.ศ.2529/ค.ศ.1986) และการเตรี ย มประชุ ม คองเกรส (Youth Buddhist
Congress) รัฐบาลสั่งให้ร่วมกับสภายุวชนเพื่อรายละเอียด วาลุบี ปี พ.ศ.2529/
ค.ศ. 1986 ให้ก�ำเนิดยุวชนพุทธอินโดนีเซีย (Gemabudhi) โดยมีประธาน คือ เลีย
ส สุงขริสมะ (Lieus Sungkharisma) องค์กรยุวเติบโตท่ามกลางสภาระหว่างตรี
ธรรมยุวชน (1954) และส�ำนักเลขาร่วมยุวชนวัดพุทธยานอินโดนีเซีย (Indonesian
Buddhayana Monasteries Youth-sekber Pmvbi-Buddhayana Youth) 1973
และยุวชนมหายานอินโดนีเซีย (Mahayana Buddhism Indonesia-2529/1986)
และ เยาวชนพุทธเถรวาทอินโดนีเซีย (Theravada Indonesia Youth (patria)
2538/1995)
องค์กรสตรีชาวพุทธ (Buddhis Women Organization) องค์กรสตรี
ชาวพุทธอินโดนีเซีย เป็นองค์กรของสตรีท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นที่เมือง บันดุง ปีค.ศ. 1973
ต่อมามีการจัดตั้งเป็นสมัชชา และจัดประชุมระดับสูงสุดของชาวพุทธสตรีอินโดนีเซีย
ปีค.ศ.1987 และถือก�ำเนิดองค์กรสตรีชาวพุทธอินโดนีเซีย (Buddhist Women
Indonesia (KBWBI) ต่อมาพัฒนาเป็นหลายองค์กรสตรีมาจากสมัชชาชาวพุทธที่มี
อยู่ในอินโดนีเซีย เป็นสตรีเถรวาทอินโดนีเซีย (Women Theravada Indonesia
-Wandani), กลุ่มสตรีมหายาน (Mahayana Women) เป็นต้น
พุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ (Buddhist Become Official State
Religion) วรรณกรรมโบราณกล่าวไว้ว่า ศาสนาพุทธในอินโดนีเซีย จะหลับเป็น
ระยะเวลา 4 ครั้ง และจะฟื้นขึ้นใหม่อีก 500 ปี หลังจากการล้มสลายของอาณาจักร
มัชฌปาหิต ปี ค.ศ.1478 หลังจากปรากฏเป็นจริง หลัง 4 ยุค คือ ยุค อาณาจักรของ
อิสลาม ยุคอาณานิคม ยุคเอกราช และคณะสงฆ์เดิม พุทธศาสนาเริ่มปรากฏภาพ
ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย จากการประกาศของประธานาธิบดี ในที่สาธารณะปี ค.ศ.
1947 หมายเลข 4 และหมายเลข 30 ค.ศ.1978 การจัดตั้งการดูแลสังคมฮินดูและ
พุทธศาสนา จากการประกาศครั้งนั้น พุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เป็นทางการ
ที่รัฐให้การยอมรับและประกาศเป็นวันหยุดราชการ ปี พ.ศ.2499 มีประกาศค�ำสั่ง
ประธานาธิบดีสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย หมายเลข 3/1983
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การบริหารของคณะสงฆ์เถรวาท: คณะสงฆ์เถรวาทในอินโดนีเซียปัจจุบัน
ที่ส�ำคัญมีสองกลุ่มคือ 1) คณะสงฆ์อินโดนีเซีย และ 2) คณะสงฆ์ไทย คณะผู้บริหาร
คณะสงฆ์ มีพระปัญญาวราภรณ์ (ศรี ปัญญาวโรมหาเถระ) ด�ำรงต�ำแหน่งสังฆปาโมกข์
พระศรี สุ พ ลรตโนมหาเถระเป็ น อุ ป สั ง ฆปาโมกข์ พระสุ เขโมมาหเถระเป็ น อธิ ก รณ
นายก พระธัมมสุโภเถระเป็นประธานคณะสงฆ์ผู้อาวุโส (เถรนายก) พระโชติธัมโม
เป็นสังฆนายก การสังฆสภา นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายต�ำแหน่งเช่น ด้านการศึกษา
สังคมวัฒนธรรม ธุรการสมาคม เลขานุการ ภัตตุเทสสังฆทาน แต่การบริหารของ
คณะสงฆ์เถรวาทแห่งอินโดนีเซียมีการจัดตั้งองค์กรยังเมืองต่างๆ มีพระเถระท�ำหน้า
ที่คล้ายๆ เจ้าคณะจังหวัดในประเทศไทย ปัจจุบันในอินโดนีเซีย มีเจ้าคณะจังหวัดถึง
23 จังหวัด เช่นพระสิริรตโนเป็นเจ้าคณะจังหวัดสูลเวสีใต้ เป็นต้น
คณะสงฆ์ อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง คื อ พระธรรมทู ต จากประเทศไทยก็ มี ก ารจั ด ตั้ ง
องค์กรคล้ายกัน ปัจจุบันมีพระครูประกาศธรรมนิเทศ (วงศ์สิน ลาภิโก) เจ้าอาวาส
วัดวิปัสสนาคราหะ บันดุง เป็นประธานกรรมการบริหารคณะพระธรรมทูตไทยใน
อินโดนีเซีย พระมหาวิรัตน์ เขมจารี ส�ำนักสงฆ์พุทธบารมี ปังกัลปีนัง เป็นเลขานุการฯ
พระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียมีผลสืบเนื่องมาจากการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูต 4 รูปที่เดินทางมายังอินโดนีเซียครั้งแรก ที่อยู่นานที่สุดคือ พระราชวราจาร
ย์/ที่ชาวอินโดนีเซียมักเรียกว่า “ภันเตวิญญ์” สร้างวัด ที่พักสงฆ์หลายแห่ง ในแต่ละ
ปีจะมีพระธรรมทูตจากประเทศไทยไปจ�ำพรรษาในส�ำนักเหล่านั้น
การเผยแผ่ของธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย
พระธรรมทู ต จากประเทศไทยมี ส� ำ นั ก งานเผยแผ่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางอยู ่ ที่
ส�ำนักงานพุทธเมตตา ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนเตอรูซานเลมบังดี กรุงจาการ์ตา พุทธ
ศาสนาเข้ามาสู่ประเทศอินโดนีเซียในพุทธศตวรรษที่ 3 คราวที่พระเจ้าอโศกมหาราช
ส่งพระโสณะ และพระอุตตระ เดินทางมาเผยแผ่พุทธธรรม ต่อมาในพุทธศตวรรษที่
12 เกิดรัฐมหาอ�ำนาจทางทะเลชื่อว่า อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีอิทธิพลตั้งแต่อินโดนีเซีย
จนถึงคาบสมุทรมลายูรวมไปถึงทางใต้ของประเทศไทย อาณาจักรศรีวิชัยนี้ศาสนา
พุ ท ธที่ เข้ า มาในครั้ ง นั้ น เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลจากราชวงศ์ โจฬะของอิ น เดี ย ตอนใต้ และ
ราชวงศ์ปาละของเบงกอล ซึ่งทั้งสองสายล้วนเป็นพุทธศาสนานิกายวัชระยาน/ตันตระ
อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 600 ปี จากปี พ.ศ.1200-1800 หลังจากนั้น
สิงหัสสาหรีและอาณาจักรมัชปาหิต ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูและมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะ
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ชวาก็ขึ้นมามีอ�ำนาจแทน
ชาวอินโดนีเซียที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานอยู่นั้นจะมีอยู่บนเกาะชวา
ได้แก่ ชาวชวา (นับถือพุทธศาสนาร้อยละ 1) และชาวซุนดา และจะมีชาวบาหลีบน
เกาะบาหลี ซึ่งบางคนก็นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบพื้นเมืองควบคู่กันไป และมี
ชาวซาซะก์บางคนที่นับถือศาสนาพุทธ และลัทธิวตูตลู ซึ่งเป็นศาสนาอิสลาม ที่รวม
กับความเชื่อแบบฮินดู-พุทธ อยู่บ้างบนเกาะลอมบอก รวมไปถึงชาวจีนโพ้นทะเลที่
อาศัยบนเกาะชวาทุกๆปี ศาสนิกชนเหล่านี้จะมาประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาที่มหา
เจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ เมืองมุนตีลาน ที่อินโดนีเซียนี้จัดตั้งสมาคมเพื่อสอนพุทธ
ศาสนาแก่เยาวชน มีการบรรยายธรรม ปฏิบัติสมาธิ ออกวารสาร เช่นวารสารวิปัสสนา
และวารสารธรรมจารณี ทั้งนี้องค์การวาลูบี ซึ่งเป็นองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ของ
อินโดนีเซีย ประมาณว่ามีผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในประเทศนี้ ประมาณ 12-15 ล้าน
คน เกี่ยวกับการฟื้นพุทธศาสนานั้น เนื่องจากศาสนาพุทธสูญหายไปจากอินโดนีเซีย
เป็นเวลานาน จนกระทั่งพุทธสถานมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ อันเก่าแก่และ
ใหญ่โตซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาณาจักรศรีวิชัย เหลือเพียงซากปรักหักพังที่
จมอยู่ใต้ดินทราย
ปีพ.ศ.2497 มีชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรก โดยมี
พระพม่าเป็นอุปัชฌาย์ พระองค์นี้ได้รับฉายาว่า พระชินรักขิต ซึ่งในเวลาต่อมาท่าน
แต่งกายและไว้หนวดเคราแบบหลวงจีน ท�ำให้รับความสนับสนุนจากกลุ่มชาวจีนใน
อินโดนีเซียในการฟื้นฟูพุทธศาสนาปี 2511 พระชินรักขิตมีโอกาสเฝ้า สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งขณะนั้นด�ำรงสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ซึ่ง
เดินทางไปดูกิจการพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย พระชินรักขิตจึงทูลขอให้คณะ
สงฆ์ไทยส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ศาสนา
ปี พ.ศ.2511 เป็นเหตุให้คณะสงฆ์ร่วมกับกรมการศาสนาในนามของรัฐบาล
ไทยจั ด ส่ ง พระภิ ก ษุ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การฝึ ก อบรมจากส� ำ นั ก ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไปต่ า ง
ประเทศแล้วเป็นพระธรรมทูตออกไปช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินโดนีเซียชุดแรก 4
รูป คือ
1. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาเลื่อน
สมณศักดิ์ที่พระราชวราจารย์ ปัจจุบันมรณภาพ
2. พระครู ป ลั ด สั ม พิ พั ฒ นวิ ริ ย าจารย์ (บุ ญ เรื อ ง ปุ ญฺ  โชโต) วั ด พระ
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ศรีมหาธาตุ ปัจจุบันคือพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
กรุงเทพมหานคร และกรรมการบริหารส�ำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
และเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต
3. พระมหาประแทน เขมทสสี วัดยานนาวา ต่อมาเป็นพระครูศรีวิเทศธรรม
คุณ
4. พระมหาสุชีพ เขมาจาโร วัดระฆังโฆษิตาราม
พระธรรมทู ต ชุ ด นี้ อ อกเดิ น ทางจากประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ.2512 นับเป็นพระธรรมทูตที่ส�ำเร็จการฝึกอบรมจากส�ำนักฝึกอบรมพระธรรม
ทูตไปต่างประเทศรุ่นแรก ที่ออกไปปฏิบัติพระศาสนาในต่างประเทศ และประสบ
ผลส�ำเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นอย่างดียิ่ง พระธรรมเจติยาจารย์พระธรรมทูต
รุ่นแรกที่เดินทางมายังประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้ร่วมเดินทางไปประชุมพุทธศาสนา
ที่อินโดนีเซียครั้งแรก
ปี 2512 พระสาสนโสภณในฐานะประธานกรรมการอ�ำนวยการฝึกอบรม
พระธรรมทูตฯ มหาเถรสมาคม จึงจัดส่งพระธรรมทูตจ�ำนวน 4 รูป มี พระราชวรา
จารย์ (วิญญ์วิชาโน) ขณะนั้นเป็นพระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ เป็นหัวหน้า เดินทาง
ไปปฏิบัติศาสนกิจ ในการฟื้นฟูพุทธศาสนาและน�ำคณะสงฆ์สยามวงศ์ไปสู่อินโดนีเซีย
พระราชวราจารย์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระญาณสังวรเป็น
อย่างดียิ่ง โดยอุทิศตัวเพื่อการฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศนั้นเป็นเวลานานถึง 30
ปี จนรับความศรัทธาเลื่อมใสจากพุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก จนท่าน
มรณภาพ ในพ.ศ.2549 ขณะอายุ 83 ปี และร่างของท่านก็รับพระราชทานเพลิงศพ
ที่บริเวณมหาเจดีย์โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ
การฟื ้ น ฟู พุ ท ธศาสนาเริ่ ม ขึ้ น ใหม่ อี ก ครั้ ง นี้ ริ เริ่ ม โดยพระสงฆ์ ช าวลั ง กา
และพระสงฆ์ ช าวพื้ น เมื อ งที่ ไ ด้ รั บ การอุ ป สมบทไปจากวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารและวั ด
เบญจมบพิ ต รในประเทศไทยปี พ.ศ.2512 คณะสงฆ์ ไ ทยส่ ง พระธรรมทู ต จาก
ประเทศไทยไปเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาในประเทศอิ น โดนี เซี ย ทั้ ง ชวาภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และตะวันตก ขณะนี้ยังมิได้สร้างวัดไทยขึ้นแต่ก็เตรียมการที่จะสร้างวัด
ไทยขึ้นในสถานที่ไม่ห่างไกลจากมหาสถูปโบโรบูดูร์ไว้แล้ว ปัจจุบันพระธรรมทูตจาก
ประเทศไทยมีส�ำนักงานเผยแผ่เป็นศูนย์กลางอยู่ที่ส�ำนักงานพุทธเมตตา ตั้งอยู่เลขที่
59 ถนนเตอรูซานเล็มบังดี กรุงจาการ์ตา ตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 6 ในขณะที่อาณา
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จักรฟูนันก�ำลังเสื่อมลงรัฐต่างๆ ในหมู่เกาะอินโดนีเซียก็มีความเจริญขึ้นมาแทนที่ คือ
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ควรจะกล่าวถึง คือ ศรีวิชัย สิงหัสสาหรี และมัชฌปาหิต ตาม
ล�ำดับทั้ง 3 รัฐ มีอารยะธรรมแบบฮินดู–ชวา และพุทธมหายาน
หลั ง จากนั้ น ในช่ ว งเวลาต่ อ มา อิ น โดนี เซี ย มี พ ระชิ น รั ก ขิ ต ซึ่ ง ได้ รั บ การ
อุปสมบทในประเทศพม่าและเมื่อกลับไปประเทศของตนแล้ว ก็พยายามก่อตั้งคณะ
สงฆ์ แ ละพุ ท ธสมาคมของฝ่ายฆราวาสขึ้น ซึ่ ง ก่ อ นนี้ พุ ท ธศาสนาในอิ นโดนี เซี ย มี อ ยู ่
เฉพาะวัดพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอินโดนีเซีย
เชื้อสายจีน ชาวพื้นเมืองมีอยู่จ�ำนวนไม่มากที่ประกาศตนเองว่าเป็นชาวพุทธ และ
ที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาดี และเรียนรู้พุทธ
ศาสนาผ่าน Theosophical Society หลังจากประเทศอินโดนีเซียได้รับอิสรภาพ
และในโอกาสฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ชาวอินโดนีเซียเริ่มมาสนใจพุทธศาสนามาก
ขึ้น และเริ่มหันกลับมานับถือพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาดั้งเดิมของบรรพบุรุษของตน
มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธ อยู่ตามภูเขาแต่พวกเขาก็รู้เรื่องค�ำสอนของ
พุทธศาสนาเพียงเล็กน้อย และต่อมาเมื่อชาวอินโดนีเซียถูกบังคับให้นับถือศาสนาโดย
รัฐบาล (ผู้ไม่นับถือศาสนาถือว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ ซึ่งถูกห้ามตามหลักการปฏิวัติ
ปี พ.ศ.2508) มีมุสลิมเพียงจ�ำนวนน้อยประกาศตัวเองว่าเป็นชาวพุทธ ท�ำให้ชาว
อินโดที่เป็นพุทธศาสนิกชนกลับมาสนใจในพุทธศาสนาอีกครั้ง
มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ พระชิ น รั ก ขิ ต หั ว หน้ า ชาวพุ ท ธในประทศอิ น โดนี เซี ย และ
วางโครงการร่วมกันในอันที่จะฟื้นฟูพุท ธศาสนาในประเทศอิ นโดนี เซี ย ต่ อ มาพระ
ชินรักขิตหัวหน้าชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซียขณะนั้นเดินทางเข้ามาประเทศไทย
และพักที่วัดบวรนิเวศวิหาร มาทบทวนถึงเรื่องการขอให้คณะสงฆ์ไทยออกไปช่วย
ฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่ง ดังที่เคยปรารภไว้กับพระสาสน
โสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน มหาเถร) เมื่อครั้งเยือนอินโดนีเซียครั้งแรก
ต่ อ มาปี พ.ศ.2513 พระชิ น รั ก ขิ ต ผู ้ น� ำ ชาวพุ ท ธในประเทศอิ น โดนี เซี ย
ขณะนั้น อาราธนานิมนต์พระสาสนโสภณพร้อมทั้งคณะ คือ พระธรรมโสภณ (สนธิ์
กิ จฺ จ กาโร ภายหลั ง เป็ น ที่ พระญาณวโรดม) วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร, พระขั น ติ ป าโล
(ลอเรนส์ มิลล์) วัดบวรนิเวศวิหาร, ม.ล.สุเจต นพวงศ์ ไวยาวัจกร, ซึ่งเจ้าพระคุณ
สมเด็ จ ฯ เป็ น ประธานสงฆ์ จ ากประเทศไทยไปประกอบพิ ธี ผู ก พั ท ธสี ม าอุ โ บสถวั ด
จาการ์ตา ธรรมจักรชัย ซึ่งป็นการผูกพัทธสีมาอุโบสถเป็นครั้งแรกของวัดพุทธศาสนา
เถรวาทในประเทศอินโดนีเซีย และให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตร เมืองสมารัง
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ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2513
ในเวลาต่อมา ยังจัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุเถรวาทครั้งแรก โดยจัดขึ้นที่จันดี
โบโรบูดูร์ เป็นช่วงที่สถานที่ต่างๆ ยังไม่มีความพร้อมสมบูรณ์ ถึงแม้จะไม่มีลักษณะ
ของอุโบสถในการท�ำพิธีเช่นเดียวกันกับวัดในประเทศไทย แต่ก็จัดพิธีอุปสมบทกลาง
แจ้งขึ้น เมื่อร่วมปรึกษาหารือกันแล้วก็ลงความเห็นกันว่า จะใช้ลานเจดีย์เล็กๆ ที่
อยู่ชั้นสูงสุดเป็นพระประธาน และลานเจดีย์ที่รองลงมาใช้ส�ำหรับพระสงฆ์ประกอบ
สังฆกรรม เพราะประชาชนจะเห็นพิธีอุปสมบทอย่างสะดวก ส่วนการเลือกใช้ทาง
ทิศตะวันออกนั้นก็เพราะช่วงบ่ายทิศนั้นจะมีร่มเงา ไม่ต้องตากแดดในระหว่างการ
ประกอบพิธี เมื่อเดินดูโดยรอบแล้ว ก็กลับไปที่มุนตีลันเพื่อฉันเพลหลังจากฉันเพล
แล้ว ก็มีการเตรียมการอุปสมบท โดยตระเตรียมข้าวของต่างๆ เพื่อน�ำไปประกอบ
พิ ธี มี ก ารตั้งพระพุท ธรูป ภปร.หน้าตัก 5 นิ้ ว รู ปพระแก้ วมรกต ดอกไม้ ธูปเที ย น
แจกันทองเหลืองเป็นต้น ซึ่งน�ำไปจากประเทศไทย มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่หน้าพระ
เจดีย์ใหญ่ เมื่อจัดสถานที่เรียบร้อยแล้ว พระสาสนโสภณประพรมน�้ำหอมโดยรอบ ใน
ขณะที่พระสงฆ์รูปอื่นยืนพนมมือถวายสักการะ แล้วสามเณร 5 รูปที่จะรับอุปสมบท
บูชาพระรัตนตรัย ด้วยการจุดธูปเทียนบูชา สามเณร 5 รูป ที่อุปสมบท คือ 1. S.
Jinasuryabhumi (U.P. Dhamapala Nirihuwa Bernardus เกิดวันอาทิตย์ที่ 10
มกราคม 2447 อายุ 67 รับฉายาว่า อคฺคชินมิตฺโต 2. S. Pandita Dhammasiha
(Tan Hiap Kik) เกิดวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 อายุ 52 รับฉายาว่า อุคฺ
คธมฺโม 3. S. Dhammavijayo (Tjong Khouw Siw) เกิดวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม
2478 อายุ 36 รับฉายาว่า สิริวิชโย 4. S. Dhammasushisyo เกิดวันวันอังคารที่
3 กันยายน 2486 อายุ 29 รับฉายาว่า ชินธมฺโม 5. S. Djumadi เกิดวันศุกร์ที่ 19
ธันวาคม ค.ศ.1947 รับฉายาว่า สจฺจมโน พิธีอุปสมบทเริ่มเวลาประมาณบ่าย 3 โมงพิธี
อุปสมบทเสร็จเวลา 17.17 น. ขณะนั้นมีฝนตกลงมาเล็กน้อย พระสงฆ์และฆราวาสท�ำ
ประทักษิณเวียนเทียนรอบเจดีย์แล้วเป็นอันเสร็จพิธี พระภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทใน
ครั้งนั้นปัจจุบันยังอยู่ในสมณเพศคือ “ชินธัมโม” อายุหกสิบเจ็ดปี พรรษา 40 ส่วนอีก
สี่รูปบางรูปลาสิกขา บางรูปก็มรณภาพแล้ว พระชินธัมโมจึงเป็นพระที่มีอายุพรรษา
มากที่สุดในอินโดนีเซีย
ปัจจุบันคณะสงฆ์อินโดนีเซียมีพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมกุลบุตรเองปี พ.ศ.
2530 พระธรรมทูตเสนอพระเหียนกิม สุเขโม ชาวอินโดนีเซีย ผู้ที่มาบวชและศึกษา
อยู่ในประเทศไทยผู้มีอายุพรรษาและคุณสมบัติที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์จึง
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แต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของคณะสงฆ์เถรวาทอินโดนีเซีย” พระราชวรา
จารย์ (วิญญ์ วิชาโน) (พระธรรมทูตสี่สมัย, 63) เมื่อมีพระอุปัชฌาย์มีการอุปสมบท
กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีเป็นจ�ำนวนมาก คณะสงฆ์เถรวาทแห่งอินโดนีเซีย
จัดการบริหารองค์กรด้วยตนเอง
ปัจจุบันพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียมีอยู่ประมาณ 23 รูป แต่ละรูปต่างก็
ท�ำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาตามจังหวัดต่างๆ ในส่วนของคณะสงฆ์ไทย นอกจากจะ
มีการเทศน์และการแสดงธรรมเป็นประจ�ำแล้ว ยังมีโรงเรียนธรรมวิทยาเป็นโรงเรียน
สายสามัญเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี เป็นกิจกรรมของชาวพุทธซึ่ง
จั ด ตั้ ง ขึ้ น บริ ห ารงานโดยสมาคมชาวพุ ท ธ ตั้ ง อยู ่ ห ่ า งจากสนามบิ น ซู ก าร์ โ น-ฮั ต ตา
ประมาณ 4 กิโลเมตรหรือห่างจากกรุงจาการ์ตา 30 กิโลเมตร ปัจจุบันมีนักเรียน
1,200 คน นักเรียนนับถือพุทธศาสนา 1220 คน พระธรรมทูตไทยมีเป้าหมายที่จะ
ปลูกฝังศีลธรรมแก่นักเรียนที่เป็นชาวพุทธเหล่านี้ ในอนาคตอาจจะมีการสอบธรรม
ศึกษาขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนธรรมวิทยา มีพระครูประกาศธรรมนิเทศ
เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เน้นมารยาทชาวพุทธ เช่น ยกมือไหว้กล่าว
ค�ำทักทายว่า “สาธุ ภันเต” นอกจากคณะสงฆ์สองกลุ่มที่มีการจัดตั้งองค์กรในการ
บริ ห ารที่ ชั ด เจนแล้ ว ยั ง มี พ ระสงฆ์ อี ก หลายกลุ ่ ม เช่ น พระชิ น นธั ม โมที่ ไ ด้ รั บ การ
อุปสมบทครั้งแรกที่บรมพุทโธ พระภิกษุชาวอินโดนีเซียอีกกลุ่มหนึ่งที่อุปสมบทจาก
ประเทศไทย ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีอยู่ร่วมสังกัดทั้งสองคณะ คือ ทั้งอินโดนีเซีย
และไทย เช่น พระอุลลี อุคคธมโม เกิดที่จาการ์ตา พื้นฐานดั้งเดิมเป็นคริสต์ อยู่มา
วันหนึ่งอ่านหนังสือหลวงพ่อชา เกิดความสนใจขึ้นมา เพราะหนังสืออย่างนี้เกิดมา
ไม่เคยอ่าน จากนั้นมา จึงเริ่มศึกษาพุทธศาสนาจากหนังสือต่างๆ จนมีความเข้าใจ
พุทธศาสนาในระดับหนึ่ง เมื่อเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วจึงเดินทาง
มาประเทศไทยเดินทางไปหลายจังหวัด พบกับพระภิกษุชาวอินโดนีเซียอีกหลายท่าน
ในที่สุด ก็อุปสมบท ที่จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศาสนาในอินโดนีเซียก�ำลังเจริญเพราะยังมี
ชาวพุทธอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ต้องการศึกษาค้นคว้าพุทธศาสนา พระสงฆ์ที่นี่ท�ำงาน
หนักสอดคล้องกับพระค�ำใส สุมโน พระธรรมทูตไทยที่อยู่ประจ�ำในอินโดนีเซียมานาน
มากกว่าสิบปีแล้ว จนสามารถแสดงธรรมเป็นภาษาอินโดนีเซีย ท่านต้องเดินทางไป
แสดงธรรมทุกวัน บางวันสามสี่งานก็มี ทั้งในหมู่บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างก็
ต้องการศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนา แต่บุคลากรที่ที่เผยแผ่มีน้อย แม้ว่าพระสงฆ์ไทยที่
อยู่ที่นี่เกินกว่าหนึ่งปีจะพูดสื่อสารด้วยภาษาพื้นเมือง แต่การแสดงธรรมต้องใช้ความ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ช�ำนาญพิเศษ เพราะที่ประเทศนี้ต้องอธิบายธรรมเป็นภาษาอินโดนีเซียเท่านั้น บาง
ครั้งมีความจ�ำเป็นเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนมาหานิมนต์ให้ไปไล่ผีก็ต้องท�ำ ที่นี่ผีเข้าสิง
คนบ่อยมาก บางครั้งเข้าสิงพร้อมๆ กันเป็นกลุ่มสิบยี่สิบคนก็มี บางครั้งต้องใช้เวลา
เดินทางเป็นวันเพื่อไปแสดงธรรม” นอกจากคณะสงฆ์เถรวาทแล้วอินโดนีเซียยังมีพระ
สงฆ์มหายานอีกจ�ำนวนหนึ่ง เผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองต่างๆ แต่เมื่อมีกิจกรรมก็จะ
มาร่วมงานกัน ส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นพระสงฆ์แต่ด�ำเนินกิจการทางศาสนาโดยการจัดตั้ง
เป็นสมาคม มูลนิธิซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เช่น พุทธสมาคมบัณฑิตแห่งอินโดนีเซีย
พุทธสมาคมบัณฑิตเถรวาทแห่งอินโดนีเซีย พุทธสมาคมบัณฑิตมหายาน สมาคมตรี
ธรรมะอินโดนีเซีย พุทธสมาคมไมตรียะแห่งอินโดนีเซีย เป็นต้น
สรุป: ชาวอินโดนีเซียมีความเชื่อว่า พุทธศาสนาจะกลับมาหลังห้าร้อยปีที่
เจ้าชายพระองค์หนึ่งตั้งปณิธานไว้ แม้พุทธศาสนาในอินโดนีเซียเคยมีประวัติศาสตร์
ที่เป็นมายาวนานพร้อมกับการก่อร่างสร้างชาติอินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียมีความ
ภาคภูมิใจในการมีบรรพบุรุษที่เคยนับถือพุทธศาสนาและทิ้งอารยธรรมไว้ในอดีตที่
ไม่แพ้ชนชาติใด ท�ำให้ภาพหลักพุทธศาสนากับคนอินโดนีเซียมีความเป็นมิตรกัน แต่
รัฐธรรมนูญก็ยังให้อิสรภาพที่จะนับถือศาสนา ส่วนภาคประชาชนนั้นมีความผูกพัน
กับพุทธศาสนามาช้านานทั้งด้านศาสนาสถาน ศาสนาวัตถุ เช่น บรมพุทโธ แต่ค�ำถาม
พุทธศาสนาจะด�ำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างนี้หรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต พระ
สงฆ์ในอินโดนีเซียจะสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความมั่นคงในอินโดนีเซียหรือไม่
สิ่งที่เคยสูญหายไปหลายร้อยปีก�ำลังจะได้รับการฟื้นฟูให้คืนกลับขึ้นมาอีกครั้ง ชาว
พุทธจากทั่วโลกเดินทางไปนมัสการ มหาเจดีย์บูโรบูดูร์หรือบรมพุทโธต่างก็ตกตะลึง
ในความมหัศจรรย์ของเจดีย์แห่งนี้ แต่แม้จะสร้างโบราณสถานมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร
ขนาดไหนก็ตาม หากชาวพุทธไม่สร้างศาสนทายาทไว้ก็ยากที่จะรักษาพุทธศาสนาไว้

ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

187

188

พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

กาลานุกรมพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย
พุทธศักราช
ก่อนปี ค.ศ.
3,0002,000
ก่อนปี ค.ศ.
1,500
หลังพุทธปรินิพพาน
276
100-400
100-200

843

790-890

เหตุการณ์ส�ำคัญ
ชนชาติแถบฝั่งสมุทรเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามเกาะและคาบสมุทรเรียก
ว่า “ชาวมาเลย์” หรือ “ชาวน�้ำ”
ชนชาติกลุ่มเดียวกันนี้ได้รับการขนานนามว่า “โปลีนีเซียน” กระจาย
กันอยู่ในถิ่นที่ชื่อว่า “โปลีนีเซียตะวันตก” ได้แก่ ฟิจิ ตองกา ซามัว
พระเถระสองรูป-พระโสณะ และพระอุตตระ ได้รับการอุปถัมภ์จาก
พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์วงศ์โมริยะของประเทศอินเดีย พระองค์
ทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ท�ำสังคายนาครั้งที่ 3 ในพุทธศาสนา
ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์เผยแผ่เข้ามายังประเทศอินโดนีเซีย
และกลายเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ หรือเรียกว่าศาสนาประจ�ำ
ชาติในภูมิภาค
อาณาจักรที่ส�ำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ปรากฏชื่อและหลัก
ฐานยุคเริ่มแรกคือ “อาณาจักรฟูนัน” ในบันทึกจีน ทูตสองคนคือ
คังไถ (K’ang T’ai) และจูยิง (Chu Ying) ทั้งสองเดินทางมายัง
อาณาจักรนี้ปีประมาณศตวรรษ 300
เกิ ด วงจรการค้ า ขายของอาณาฟู นั น ซึ่ ง เมื อ งเหล่ า นี้ ขึ้ น ตรงต่ อ
อาณาจักรฟูนัน ได้แก่ เมืองเซียหยิง (Chia-ying) ตั้งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของชวา/ชูโป (Chu-po) เป็นดินแดนภูเขาไฟชู-โป สันนิษฐาน
ว่าเป็นเกาะบอร์เนียว
พระเจ้าสมุทรคุปต์ยกทัพโจมตีทางภาคใต้อินเดีย เป็นเหตุให้คนใดคน
หนึ่งมาครองราชย์แล้วน�ำอารยธรรมอินเดียเข้ามาโดยเฉพาะอักษรแบบ
ปาลวะและการนับปีแบบศักกะ (Sakka) และการใช้ค�ำว่า “วรมัน”
(Varman) ต่อท้ายนามผู้ปกครองหรือกษัตริย์
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1,043
อาณาจั ก รโฮโลตั น (Ho-lo-Tan) สั น นิ ษ ฐานเกาะชวาภาคกลาง
และอาณาจักรกานโตลิ (Kan-To-Li) สันนิษฐานเป็นเมืองปาเลมบัง
(สุมาตราตอนใต้ในปัจจุบัน) ปรากฏชัดเจนในเอกสารจีน ซึ่งท�ำการ
ค้าขายกับสองอาณาจักร
พุทธศตวรรษ พระภิกษุอี้จิงจากประเทศจีนซึ่งต้องการเดินทางไปอินเดีย โดยมาแวะ
ที่ 12
พักที่อาณาจักรศรีวิชัยเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อศึกษาคัมภีร์ศัพทศาสตร์
เขียนจดหมายเหตุบันทึกไว้ว่า ในอาณาจักรศรีวิชัยมีพระภิกษุมากกว่า
1,000 รูปที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเหมือนอย่างพระภิกษุในอินเดีย
และแนะน�ำว่าพระภิกษุจีนควรจะมาแวะที่อาณาจักรศรีวิชัยเป็นเวลา
1-2 ปี เพื่อศึกษาภาษาสันสกฤต ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอินเดีย
1200-1300 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 มีโบราณสถานที่ส�ำคัญ 2 แห่งอยู่ใน
อินโดนีเซียคือ โบโรบูดูร์/บรมพุทโธ ตั้งอยู่ที่ราบเกตุ (kedu) ในภาค
กลางของชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Jogjagata) ในปัจจุบัน
ทางเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร และพระวิหารเมนดุต (Mendut)
ซึ่งอยู่ห่างจากโบโรบูดูร์ไปทางทิศตะวันออก 3 กิโลเมตร
กลางพศต. บนเกาะชวาทางภาคกลาง เกิดราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นามว่า ราชวงศ์
ที่ 13
ไศเลนทร์ ต่อมา ราชวงศ์ไศเลนทร์ก็มีอ�ำนาจปกครองอาณาจักร
ศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่ 15 และมีการติดต่อราชวงศ์ปาละแห่ง
เบงกอล และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน โดยอาณาจักรศรีวิชัย
ส่งพระภิกษุไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งกษัตริย์แห่งเบงกอล
ก็ให้การต้อนรับอย่างดี และทางเบงกอลก็ส่งพระภิกษุ และช่างฝีมือดี
มาเผยแผ่พุทธศาสนา และสอนศิลปะสมัยปาละ แก่ชาวศรีวิชัยด้วย
พุทธศตวรรษ อาณาจักรศรีวิชัยได้รับวัฒนธรรมอินเดีย 2 ทางคือ จากราชวงศ์โจฬะ
ที่ 13
(อินเดียใต้) และจากราชวงศ์ปาละ (เบงกอล) ซึ่งน�ำพุทธศาสนาวัชร
ยาน (Vajrayana) หรือตันตระ (Tantra) เผยแผ่มาถึงอาณาจักรศรี
วิชัย ยุคนี้มีการก่อสร้างพุทธสถานเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงพระมหาสถูป
"โบโรบูโดร์" (Borobudur) อันมีชื่อเสียง และอิทธิพลของอาณาจักร
ศรีวิชัยแผ่ไปถึงจามปา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทวสถานโพนคร
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1300-1400 อาณาจักรศรีวิชัยได้รับวัฒนธรรมอินเดีย 2 ทาง คือ จากราชวงศ์
โจฬะ (อินเดียใต้) และจากราชวงศ์ปาละ (เบงกอล) ซึ่งน�ำพุทธ
ศาสนาวัชรยาน (Vajrayana) หรือตันตระ (Tantra) เผยแผ่มา
ถึ ง อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ยุ ค นี้ มี ก ารก่ อ สร้ า งพุ ท ธสถานเป็ น จ�ำ นวน
มาก รวมถึงพระมหาสถูป “โบโรบูดูร์หรือบรมพุทโธ” (Borobudur) อั น มี ชื่ อ เสี ย ง และอิ ท ธิ พ ลของอาณาจั ก รศรี วิ ชั ย แผ่ ไ ปถึ ง
จามปาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทวสถานโพนคร
พุทธศตวรรษ อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยแผ่ขยายขึ้นมาถึงลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่ 15
กล่าวกันว่า พระเจ้าสุริยวรมัน คือกษัตริย์ศรีวิชัยที่ขึ้นมาปกครอง
อาณาจั ก รขอม และอิ ท ธิ พ ลของอาณาจั ก รศรี วิ ชั ย อาจเลยขึ้ น ไป
ถึงลุ่มแม่น�้ำปิงก็เป็นได้ เนื่องจากมีการพบภาพสลักมุขพระเจดีย์
ที่ วั ด ป่ า สั ก อ� ำ เภอเชี ย งแสน จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น รู ป เกี ย รติ มุ ข
แบบศรี วิ ชั ย เป็ น รู ป เกี ย รติ มุ ข แบบศรี วิ ชั ย เป็ น แบบพุ ท ธสถาน
“มูอาราจัมบิ (Muarajambi)”
1700-1800 เมื่อศตวรรษที่ 17 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ท�ำให้ “ปรัมบานัน” ได้
รับความเสียหายอย่างหนัก เหลือองค์เทวลัยที่ไม่ถล่มลงมาเพียง 10
หลังเท่านั้น กลุ่มหินสีด�ำอยู่กระจัดกระจายบนเส้นทางเข้าเทวสถาน
ซึ่ ง เป็ น ร่ อ งรอยที่ เ หลื อ ไว้ ห ลั ง แผ่ น ดิ น ไหวดั ง กล่ า ว หลั ง จากที่ ถู ก
หลงลืมมาหลายศตวรรษ
1930
ลามุนะ อิบราฮิม พ่อค้าอาหรับน�ำศาสนาอิสลามไปเผยแผ่ที่ชวาเป็น
ครั้งแรก พยายามเกลี้ยกล่อมพระเจ้าองควิชัยแต่ไม่ส�ำเร็จ จึงหันไป
เกลี้ยกล่อมระเด่นปาตาพระราชโอรสให้หันมาเข้ารีตนับถืออิสลาม
ส�ำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของกองทัพอาหรับ ระเด่นปาตากระท�ำ
ปิตุฆาต สถาปนาตนเองขึ้นเป็นสุลต่าน และประกาศยกอิสลามเป็น
ศาสนาประจ�ำอาณาจักร ศาสนาอิสลามจึงแผ่เข้าสู่เกาะต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว เจ้าเมืองที่เกรงกลัวภัยต่างพากันเข้ารีตนับถืออิสลาม ส่วนผู้
ที่นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาที่ไม่ต้องการเปลี่ยนศาสนา
พากันหนีภัยลงไปอยู่ที่เกาะบาหลี จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1900เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลง และอาณาจักรมัชฌปาหิตเข้ามาปก
2,000
ครอง และมีอ�ำนาจแทนอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งอาณาจักรมัชฌปาหิต
มีความศรัทธา และนับถือฮินดู แต่ต่อมากษัตริย์มัชฌปาหิต พระองค์
หนึ่ง นามว่า ระเด่นปาทา ทรงเกิดความเลื่อมใสในศาสนาอิสลาม
และทรงยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�ำชาติ อีกทั้งมีรับสั่ง
ห้ามเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเชียอย่างเด็ดขาด
1930
พ่อค้าชาวอาหรับผู้หนึ่งน�ำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ และพยายาม
ชักจูงให้ พระเจ้าองควิชัย กษัตริย์ของมัชปาหิตเข้ารีต แต่ไม่เป็นผล
ส�ำเร็จ จึงหันไปเกลี้ยกล่อม ระเด่นปาตา ราชโอรสของพระเจ้าองค
วิชัยแทน ต่อมาระเด่นปาตาปลงพระชนม์พระเจ้าองควิชัย แล้ว
ประกาศตนเป็นสุลต่าน กับให้ประชาชนในอาณาจักรของพระองค์
นับถือศาสนาอิสลามแทนศาสนาฮินดู ทั้งนี้ทรงยกย่องให้ศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาประจ�ำชาติ และห้ามเผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งตรง
นี้มีบางต�ำรากล่าวว่าระเด่นปาตามีชายาเป็นมุสลิม จึงเข้ารีตตาม
เมื่อเปลี่ยนศาสนาแล้วบังคับให้เจ้านายและราษฎรนับถือศาสนา
อิสลามด้วย แต่โอรสองค์หนึ่งซึ่งนับถือพุทธศาสนาไม่ยินยอม เดิน
ทางหนีออกจากอาณาจักร และประกาศว่าอีก 500ปี พุทธศาสนา
จะกลับคืนมาใหม่
1957
พระเจ้าปรเมศวรเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ค.ศ.1414 พระองค์
อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงของสุลต่านแห่งปาไซ ซึ่งพระองค์มีพระ
ชนมายุ 72 พรรษา และพระองค์เปลี่ยนพระนามตามแบบมุสลิม
ว่า มาร์กัต อิสกันดาร์ ซาห์ (Magat Isgandar Shah) มีการแย่งชิง
อ�ำนาจระหว่างชนชั้นผู้ปกครองมุสลิมกับฮินดู สุดท้ายเจ้าชายนับถือ
อิสลามได้ชัยเหนือเจ้าชายผู้นับถือฮินดูเด็ดขาด คือ มุซัฟฟาร์ ซาห์
ครองราชย์ ค.ศ.1446-1459 เป็นการขยายศาสนจักรของอิสลาม
ไปพร้อมกับอ�ำนาจการเมือง สมัยนี้ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถอาณาจักรอยุธยา
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2012
อิสลามขยายอ�ำนาจครองอินโดนนีเซีย ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเปลี่ยน
มานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ขณะที่พุทธศาสนาตก
อยู่ในภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พุทธศาสนิกชน
ชาวอินโดนีเซียใช้ความเสียสละอย่างสูงพิทักษ์รักษาพุทธศาสนาไว้
มิให้สูญสิ้นไป โดยปราศจากการสนับสนุนจากภายนอกเท่าที่ควร
2351
เอช ซี คอร์เนเลียส (H. C. Cornelius) เริ่มต้นท�ำการส�ำรวจโบโร
บูดูร์ แต่ไม่มากนัก
2357
เซอร์สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลล์ (Sir Stamford Raffles) ส่งร้อยโท
ตอร์เนลิอัส (Lieutenant Cornelius) แห่งกองทัพอังกฤษ ไปส�ำรวจ
บริเวณที่เชื่อสืบกันมาว่าเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานแต่โบราณ เขาพบ
ซากปรักหักพังทั้งหลาย และรายงานสิ่งที่เขาค้นพบ
2439
รัฐบาลอาณานิคมของฮอลันดา ถวายรูปสลักหินถึงแปดเล่มเกวียน
ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินไทย เมื่อคราวที่เสด็จเยือนอินโดนีเซีย
2450-2454 ระหว่างปี ค.ศ.1907-1911 (พ.ศ.2450-2454) คณะนักโบราณคดี
ชาวฮอลันดา โทมัส แวน เอิร์พ (Thomas Van Erp) ท�ำการขุดค้น
อย่างจริงจัง ท�ำให้ทราบว่าสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้โบโรบูโดร์ได้รับความ
เสียหาย คือน�้ำที่ไหลเซาะกัดลาดเนินเขาภายในตัวสถูป ท�ำให้รากฐาน
ของสถูปยุบพังลงและกร่อนไปตามกาลเวลา
2483
ค.ศ.1945 เวลา 10 นาฬิกา ซูการ์โนอ่านประกาศอิสรภาพสั้นๆ ว่า
“เราประชาชนอินโดนีเซียขอประกาศเอกราชของประเทศอินโดนีเซีย
ณ บัดนี้ เรื่องเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจและเรื่องอื่นๆ จะจัดการไปเป็น
ล�ำดับและให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็ว” ในนามของประชาชนอินโดนีเซีย
ซูการ์โน และฮัตตา
2497
ชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกโดยมีพระพม่า
เป็นอุปัชฌาย์ พระองค์นี้ได้รับฉายาว่า พระชินรักขิต ซึ่งในเวลาต่อ
มาท่านแต่งกายและไว้หนวดเคราแบบหลวงจีน ท�ำให้ได้รับความ
สนับสนุนจากกลุ่มชาวจีนในอินโดนีเซียในการฟื้นฟูพุทธศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2503
มีการท�ำสีมานานาชาติ โดยคณะสงฆ์จากนานาชาติ ประเทศที่นับถือ
เถรวาท
2511
ริเริ่มการฟื้นฟูพุทธศาสนาน�ำโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก”(ขณะนั้น พระสาสนโสภณ) ไปดูการ
พระศาสนาวัฒนธรรมและการศึกษาทั่วไปในอินโดนีเซีย ในฐานะ
ประธานสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย โดยอนุมัติของมหา
เถรสมาคม พร้อมด้วยพระเทพกวี (ประยูร สนฺตงฺกุโร) พระญานวโร
ดม เลขาธิการสภาการศึกษาขณะนั้นมีการติดต่อกับ “พระชินรักขิต
หัวหน้าชาวพุทธในประทศอินโดนีเซีย” และวางโครงการร่วมกันใน
อันที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2511 พระชินรักขิตมีโอกาสเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช (พระสาสนโสภณ ขณะนั้น) ซึ่งเดินทางไปดูกิจการพุทธ
ศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย พระชินรักขิตจึงทูลขอให้คณะสงฆ์ไทย
ส่งพระธรรมทูตไปเผยแพร่ศาสนา
2511
คณะสงฆ์ร่วมกับกรมการศาสนาในนามของรัฐบาลไทยจัดส่งพระภิกษุ
ผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมจากส�ำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
แล้วเป็น “พระธรรมทูตออกไปช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย
ชุดแรก 4 รูป” คือ 1. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระราชวราจารย์ ปัจจุบัน
มรณภาพ 2. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺโชโต)
วัดพระศรีมหาธาตุ ปัจจุบันคือพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัด
พระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร และกรรมการบริหาร
ส�ำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและเจ้าคณะภาค 9 ธรรม
ยุต 3. พระมหาประแทน เขมทสฺสี วัดยานนาวา ต่อมาเป็นพระครู
ศรีวิเทศธรรมคุณ 4. พระมหาสุชีพ เขมาจาโร วัดระฆังโฆษิตาราม
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เหตุการณ์ส�ำคัญ
2512
คณะสงฆ์ ไ ทยส่ ง พระธรรมทู ต จากประเทศไทย ไปเผยแผ่ พุ ท ธ
ศาสนาในประเทศอินโดนีเซียทั้งชวาภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ตะวันตก ยังมิสร้างวัดไทยขึ้นแต่ก็เตรียมการที่จะสร้างวัดไทยขึ้นใน
สถานที่ไม่ห่างไกลจากมหาสถูปโบโรบูดูร์ สมเด็จพระญาณสังวร ใน
ฐานะประธานกรรมการอ�ำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ มหาเถร
สมาคม จึงจัดส่งพระธรรมทูต จ�ำนวน 4 รูป มี พระราชวราจารย์
(วิญญ์วิชาโน) ขณะนั้นเป็นพระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ เป็นหัวหน้า
เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในการฟื้นฟูพุทธศาสนาและน�ำคณะสงฆ์
สยามวงศ์ไปสู่อินโดนีเซีย พระราชวราจารย์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับ
หมอบหมายจากสมเด็จพระญาณสังวรเป็นอย่างดียิ่ง โดยอุทิศตัว
เพื่อการฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศกว่า 30 ปี จนได้รับความศรัทธา
เลื่อมใสจากพุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียอย่างมาก จนท่านมรณภาพ
ปี พ.ศ.2549 ขณะอายุ 83ปี และร่างของท่านก็ได้รับพระราชทาน
เพลิงศพที่บริเวณบูโรพุทโธ
2513
พระชินรักขิตผู้น�ำชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย ขณะนั้น นิมนต์พระ
สาสนโสภณพร้อมทั้งคณะไปประกอบพิธีผูกพัทธสีมาครั้งแรกของวัด
พุ ท ธศาสนาเถรวาทในประเทศอิ น โดนี เซี ย “อุ โ บสถวั ด จาการ์ ต า
ธรรมจักรชัย” และให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตร เมืองสมารัง
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2513 จัด “พิธีอุปสมบท
พระภิกษุเถรวาทครั้งแรก” โดยจัดขึ้นที่จันดีบรมพุทโธเป็นช่วงที่สถาน
ที่ต่างๆ ยังไม่มีความพร้อมสมบูรณ์ ถึงแม้จะไม่มีลักษณะของอุโบสถ
ในการท�ำพิธีเช่นเดียวกันกับวัดในประเทศไทย
2516
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เข้าบูรณะซ่อมแซมพุทธสถานอันเป็น
มรดกโลกแห่งนี้ (ด้วยงบประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ) การขุดค้น
และการปฏิสังขรณ์เปิดเผยถึงความงดงามอันเลิศล�้ำ ความกว้างใหญ่
ไพศาล และความวิจิตรตระการตาของแผ่นหินแกะสลัก ที่ประดับ
ตกแต่งจากยอดบนสุดจนถึงฐานล่างของสิ่งก่อสร้าง ท�ำให้ความยิ่ง
ใหญ่งดงามของโบโรบูดูร์ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
2553
คณะสงฆ์ไทยมีสมเด็จพระวันรัตเป็นประธานร่วมประชุมกับคณะ
สงฆ์เถรวาทแห่งอินโดนีเซีย ท�ำให้ทราบข้อมูลล่าสุดว่า “คณะสงฆ์
เถรวาท”ในอิ น โดนี เซี ย ปั จ จุ บั น ที่ ส� ำ คั ญ มี ส องกลุ ่ ม คื อ คณะสงฆ์
อินโดนีเซียและคณะสงฆ์ไทยสันนิบาตร่วมกัน วันที่ 2 พฤษภาคม 2553
พ.ศ.2558 ทุกวันวิสาขบูชาทุกปี ชาวพุทธในอินโดนีเซียร่วมกันเฉลิมฉลองวัน
วิสาขบูชา มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
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บทที่ 19 พุทธศาสนาในมาเลเซีย-บูรไน

มาเลเซี ย หรื อ สหพั น ธ์ รั ฐ มาเลเซี ย เป็ น หนึ่ ง ในสมาชิ ก ร่ ว มก่ อ ตั้ ง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วยพื้นที่
สองส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรก คือ มาเลเซียตะวันตกอยู่ทางตอนใต้ของ
คาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศไทย
ประกอบด้วยรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และทางตอนใต้แผ่นดินใหญ่ส่วน
หนึ่งติดกับประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยรัฐยะโฮร์ ส่วนที่สองคือ มาเลเซียตะวันออก
อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียทุก
ส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารูซาลามด้วยรัฐซาราวัก
เพียงรัฐเดียว
ปั จ จุ บั น มาเลเซี ย แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 13 รั ฐ อยู ่ ใ นมาเลซี ย
ตะวันตก 11 รัฐ ได้แก่ ปาหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบีลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน
ตรังกานู ปีนัง เคดะห์ (ไทรบุรี) และปะลิส ด้านมาเลเซียตะวันออกคือเกาะบอร์เนียว
มี 2 รัฐ คือ ซาบาห์ ซาราวัก และมีดินแดนสหพันธรัฐที่มีรัฐบาลกลางปกครอง 3 แห่ง
ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวง เมืองปุตราจายา/บุตรชัย เมืองราชการที่
มหาเธร์ บิน โมฮาหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องการสร้างเมืองที่เป็นศูนย์กลางบริหาร
มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี ภูมิทัศน์และการคมนาคมที่สะดวก แต่มีขนาดพื้นที่เพียง
46 ตารางกิโลเมตร (เรวดี จักรเสน, 2556:27-29) และเกาะลาบวน ด้านมาเลเซีย
ตะวันออก เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
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มาเลเซียมีก ารปกครองแบบสหพั นธรั ฐ มี ลั ก ษณะคล้ า ยอั ง กฤษและสหรั ฐ
อาหรั บ เอมิ เรตส์ คื อ เป็ น ระบบประชาธิ ป ไตยแบบรั ฐ สภาที่ มี ป ระมุ ข ในต� ำ แหน่ ง
พระราชาธิบดี เรียกว่า ยังดี เปอร์ตวน อากง โดยรัฐบาลกลางท�ำหน้าที่ดูแลเรื่อง
ส�ำคัญ เช่น การต่างประเทศ ความมั่นคง ตุลาการ เศรษฐกิจและคลัง ส่วนรัฐบาล
ท้องถิ่นดูแลเรื่องศาสนา ประเพณี สังคม การคมนาคมและการเกษตร ซึ่งแต่ละรัฐ
จะมีการเลือกตั้งทุก 4 ปี เหมือนกันหมด บางรัฐมีระบบราชการเป็นแบบของตนเอง
เช่น กลันตัน ส่วนพระราชาธิบดี/ยังดี เปอร์ตวน อากง จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มี
อ�ำนาจเกี่ยวข้องกับพิธีการต่างๆ เช่น การใช้อ�ำนาจบริหาร นิติบัญญัติ สมัยประชุม
สภา อภัยโทษ แต่งตั้งประธานศาล ผู้พิพากษา ตามค�ำแนะน�ำของรัฐบาล การมาซึ่ง
พระราชาธิบดีนั้น ใช้วิธีเลือกตั้งจากสุลต่าน 9 รัฐ คือ ยะโฮร์ ตรังกานู ปาหัง สลัง
งอร์ เคดะห์ กลันตัน เนกรีแซมบีลัน ปะลิส และเประ หมุนเวียนขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระครั้งละ 5 ปี ส่วนอีก 4 รัฐไม่มีสุลต่าน ได้แก่ปีนัง มะละกา ซาบาห์ และซาราวัก
(อาณัติ อนันตภาค, 2557:12-14)
สถิ ติ ผู ้ ที่ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาในประเทศมาเลเซี ย : มาเลเซี ย มี พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 329,758 ตารางกิโลเมตรปี 2556 ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 29,180,000
คน ภาษาที่ใช้เป็นทางการ ได้แก่ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) และภาษา
อั ง กฤษ นองจากนี้ ป ระชากรของประเทศบางส่ ว นยั ง ใช้ ภ าษาจี น และทมิ ฬ ใน
การสื่ อ สารระหว่ า งกั น ด้ ว ย ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศมาเลเซี ย ร้ อ ยละ
60.4 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 19.2 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 11.6 นับถือ
ศาสนาคริ ส ต์ และร้ อ ยละ 6.3 นั บ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู มาเลเซี ย ใช้ เ งิ น สกุ ล ริ ง กิ ต
มาเลเซีย (ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล, 60)
ประชากรเชื้อสายมาเลย์ร้อยละ 58 เชื้อสายจีนร้อยละ 24 อินเดียร้อยละ
8 และเชื้อชาติอื่นๆ อีกประมาณ 30 เชื้อชาติร้อยละ 10 ในจ�ำนวน 30 เชื้อชาตินี้มี
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย หรือกลุ่มคนไทย (พุทธ) สยาม (Siamese Malaysia) รวม
อยู่ด้วย โดยเงื่อนไขในฐานะที่เป็นภูมิปุตรา (Son of the Soil หรือ Bumiputras)
ของชนพื้นเมืองมลายู (Orang Melayu) ส่งผลให้เกิดการแบ่งกลุ่มในสังคมมาเลเซีย
ส�ำหรับคนไทย (พุทธ) สยาม ตั้งถิ่นฐานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย ได้แก่ ปะลิส
เคดะห์ (ไทรบุรี) เประ กลันตัน ตรังกานู (พรชัย นาคสีทอง, 2559:10-11) และชาว
พื้นเมืองในรัฐซาบาห์ และซาราวัก เป็นภูมิปุตราโดยไม่ต้องนับถืออิสลาม ซึ่งประเทศ
มาเลเซี ย มี ก ารบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดให้ ศ าสนาอิ ส ลามเป็ น ศาสนาประจ� ำ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

ชาติ และผู ้ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามจะมี สิ ท ธิ พิ เ ศษเหนื อ กว่ า ผู ้ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอื่ น ๆ
(เรวดี จักรเสน, 2556:41) เช่น การรักษาพยาบาล อาชีพ และการซื้อที่ดิน ซึ่งส่วน
ใหญ่ชาวมลายูจะนับถือศาสนาอิสลาม แต่ยังมีชาวพื้นเมืองอื่นๆ บางกลุ่มก็นับถือ
ศาสนาอิสลาม หรือนับถือศาสนาคริสต์ มีจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังนับถือศาสนาดั่งเดิมของ
ตนเอง คนจีนบางกลุ่มนับถืออิสลาม และอีกจ�ำนวนมากที่นับถือคริสต์ศาสนา เป็น
ชาวพุทธ นับถือเต๋า และขงจื้อ และการนับถือคริสต์และฮินดูนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
ของชาวอินเดีย แต่ไม่ค่อยมีอิสลาม ส�ำหรับชาวพุทธส่วนใหญ่อยู่ในรัฐตอนเหนือมา
เป็นเวลายาวนาน และมีสถานะเทียบเท่าชาวอิสลาม แต่ถ้าย้ายที่ท�ำกิน เช่น เกิดที่
เคดะห์ แล้วไปท�ำงานที่ยะโฮร์ก็ไม่อาจจะมีสิทธิ์ภูมิปุตรา เพราะถือว่าเกิดในรัฐอื่นซึ่ง
ถ้าชาวอิสลามจะไม่มีเงื่อนไขในลักษณะนี้
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
พุทธศาสนายุคมาเลเซียโบราณ: พุทธศาสนาเข้ามาสู่มาเลเซียตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 3 โดยนิกายเถรวาทจากอินเดีย ซึ่งไม่แพร่หลายเท่าไหร่นักสมัยนั้น ซึ่ง
อิ ท ธิ พ ลจากอิ น เดี ย ส่ ง ผลต่ อ วั ฒ นธรรม ศาสนาพราหมณ์ ฮิ น ดู พุ ท ธศาสนา ต่ า งมี
บทบาทต่อวัฒนธรรมประเพณี ภาษาและวิถีชีวิตของชาวมาเลเซียมาก ส่วนอิทธิพล
จากจีนนั้นจะมีผลต่อการค้าขาย กระทั่งถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 12 มีพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ.1837 อาณาจักร
สุโขทัยสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช แผ่อ�ำนาจลงมาทางคาบสมุทรมลายู โดยมี
นครศรี ธ รรมราชเป็นศูนย์ก ลางอ�ำนาจหั วเมื อ งมลายู แต่ ข ณะนั้ นประชาชนนั บถื อ
พุทธศาสนาแบบมหายานมาหลายร้อยปีแล้ว พุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงไม่ค่อยมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตมากนัก
พุ ท ธศาสนายุ ค จารี ต : แม้ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งจะท� ำ ให้ บ ริ เวณ
แหลมมลายูนี้ถูกอาณาจักรต่างๆ ปกครองมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีต อาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรอยุธยา และสยามทั้งสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เคยปกครองใน
ดิ น แดนบางส่ ว นที่ เ ป็ น ประเทศมาเลเซี ย ในปั จ จุ บั น และมี ก ารอพยพของผู ้ ค นเกิ ด
ขึ้น มีชาวสยามอาศัยอยู่บริเวณแม่น�้ำมุตา ซึ่งเป็นแม่น�้ำที่ไหลมาจากแม่น�้ำปัตตานี
แล้วไหลคดเคี้ยวมาทางใต้ของรัฐเคดะห์สู่ช่องแคบมะละกา ในรัฐกลันตันมีหลักฐาน
การอยู่ภายใต้ปกครองของอยุธยาไม่น้อยกว่า 400 ปี จากหลักฐานที่วัดบ่อเสม็ต
หรือวัดพิกุลทองวราราม ในอ�ำเภอตุมปัต ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระมหาธรรม
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ราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา (ธ�ำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ, อ้างถึงใน) ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน
บริเวณตอนเหนือของมาเลเซีย ตามประวัติศาสตร์มาเลเซีย เมืองมะละกา ซึ่งเดิม
เป็ น แค่ ห มู ่ บ ้ า นชาวประมงทั่ ว ไป แต่ ว ่ า อยู ่ ใ นจุ ด ภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะแก่ ก ารเที ย บ
ท่าพักเรือ และกลายเป็นจุดรวมของการเดินเรือ ท�ำให้เมืองมะละกามีความเจริญ
รุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง นักประวัติศาสตร์มาเลเซียจึงก�ำหนดเอาเมืองมะละกาเป็น
จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ประเทศมาเลเซีย กระทั้งช่วงประมาณ พ.ศ.1903 ปรากฏ
ชื่ อ เป็ น เมื อ งขึ้ น ของอาณาจั ก รสยาม มี ช าวโอรั ง ลาอุ ต เป็ น ชนพื้ น เมื อ ง มี ค วาม
สามารถในการเดินเรือและจงรักภักดีต่อเจ้าผู้ปกครอง ซึ่งมีเจ้าชายปรเมศวร เป็น
ชาวปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา มีเชื้อสายมาจากอาณาจักรศรีวิชัย นับถือศาสนาฮินดู
สังหารผู้น�ำซึ่งสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรสยาม (วงเดือน ทองเจียว และเอกญารัตน์
ทองเจียว, 2556:127–128) และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ครองมะละกาและเกาะ
เทมาสิค และต้องหลบหนีเมื่ออาณาจักรสยามส่งกองทัพมาจากปัตตานีและปาหัง
แม้การเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ศาสนาก็ยังมีความมั่นคง คือคนส่วนใหญ่สมัย
นั้นเป็นฮินดูและพุทธศาสนามหายาน กระทั่งสมัยพระศรีมหาราชา โมฮัมเหม็ต ซาร์
ผู้ปกครองมะละกาองค์ที่ 3 เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาฮินดูไปนับถืออิสลาม หลัง
จากที่อภิเษกสมรสกับราชธิดาของผู้ปกครองปาไซ ท�ำให้อิทธิพลของพ่อค้าชาวมุสลิม
ก็ขยับขยายรุ่งเรืองขึ้น ซึ่งก็ท�ำให้เกิดการขัดแย้งกับพ่อค้าชาวฮินดู และศาสนาอิสลาม
ก็กลายมาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ เพราะประชาชนยอมรับนับถือไปตามผู้ปกครอง
ท�ำให้พุทธศาสนาในมาเลเชียขณะนั้นก็หายไปพร้อมๆ กับศาสนาฮินดูที่แม้จะหยั่งราก
ลึกมากกว่า จะหลงเหลือเพียงบางประเพณีที่มีชนพื้นเมืองรักษาไว้แม้จะเป็นอิสลาม
แต่ก็ยากที่จะสืบร่องรอย เพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม
			
พุทธศาสนายุคอาณานิคมในเมเลเซีย: ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น ประมาณ
พ.ศ.2382 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการบันทึกในใบบอก
เมืองกลันตันฉบับที่ 4 และ 23 ว่า
“ฉบับที่ 4 เขียนโดยพระยาพิพิธภักดีศรีสุลต่านมหะหมัด รัตนนุชติสุนทร
วรวงศ์ ถึ ง พระยาเพชรบุ รี ว ่ า หลวงสรเสนี ที่ ม าตั ด สิ น ความในกลั น ตั น กลั บ ไปเข้ า
ข้างกับ ตวนบาซาร์ (ตนกูปะสา) เกิดความเดือดร้อนแก่อาณาประชาราษฎร์อย่าง
แสนสาหัส มีการฉุดคร่าลูกเมียเขามาเป็นเมียตน บรรดาชาวสยามและพระภิกษุถูก
กระชากผ้าเหลือง ท�ำให้ฉีกขาดไปหมดและกระท�ำการอันรุนแรงแก่พระชูผู้เป็นภิกษุ
อีกด้วย”
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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“ฉบับที่ 23 เขียนโดยพระยาพิพิธภักดีศรีสุลต่างมหะหมัด รัตนนุชิตสุนทร
วรวงศ์ ถึงหลวงทิพอักษรเสมียนตราว่า ราษฎรที่ถูกตวนเบซาร์ (ตนกูปะสา) จับตัวไป
ทั้งชาวสยามและชาวมลายู แม้แต่พระภิกษุสงฆ์ยังถูกกระชากผ้าเหลืองจนฉีกขาด”
(วงเดือน ทองเจียว และเอกญารัตน์ ทองเจียว, 2556:127–128)
เหตุ ผ ลทางการเมื อ งส่ ง ผลต่ อ ประชาชนและพุ ท ธศาสนาโดยตรง เช่ น
กลันตัน เป็นเมืองประเทศราชขึ้นต่อกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในการดูแลของเมือง
นครศรีธรรมราช แต่เมื่อยุคจักรวรรดินิยมอังกฤษแผ่อิทธิพลเข้ามาปี พ.ศ.2452 สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามยอมลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษ–
สยาม ยกเลิกสิทธิและอ�ำนาจควบคุมเหนือไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส รวม
ถึงเกาะใกล้เคียง ท�ำให้สถานการณ์ชาวพุทธในมาเลเซียยากล�ำบากมากขึ้น
พุทธศาสนายุคปัจจุบัน: พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียปัจจุบันที่ยังหลง
เหลืออยู่นั้น จึงอยู่กับชาวสยามที่ยังอยู่ในมาเลเซียหลังจากที่อพยพมาเมื่อหลายร้อย
ปี ก ่ อ น ซึ่ ง ด� ำ รงรั ก ษาไว้ เ ป็ น พุ ท ธศาสนาแบบเถรวาทเหมื อ นประเทศไทย ในขณะ
เดียวกันก็มีพุทธศาสนาสายมหายานที่อยู่กับคนจีน ซึ่งก็สามารถรักษาไว้อย่างมั่นคง
เข้มแข็ง เพราะคนจีนมีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าคนสยาม ซึ่งก็เกื้อกูลกันและกัน
เสมอมา โดยจะเห็นว่า วัดพุทธสยามก็มีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วย สะท้อนถึง
การเอื้อเฟื้อกันของคนสยามและคนจีน ในมาเลเซียที่จะช่วยกันรักษาพุทธศาสนาให้
อยู่กับวิถีชีวิตของตนเองให้มากที่สุด
นิกายพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย: พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 นิกายหลัก คือ
1) แบบมหายานแบบจีนและธิเบต โดยมากก่อตั้งเป็นสมาคมและวัดจีน มี
การด�ำเนินงานที่หลากหลาย เพราะเป็นกลุ่มชาวจีนที่มีฐานทางเศรษฐกิจที่ดี มีก�ำลัง
ทรัพย์ในการท�ำงาน มีทั้งมาจากจีนไต้หวัน เช่น TZU CHI MALAYSIA (http://
eng.tzuchi.my/) มีก ารเคลื่อนไหวกลุ ่ ม จิ ตอาสาช่ วยงานสั ง คม พุ ท ธสมาคมแห่ ง
มาเลเซียส่งเสริมพุทธศาสนาในด้านการศึกษา การแพทย์และดูแลชาวพุทธจีนเป็น
อย่างดี โดยมากมักจะเป็นพระจากจีนและไต้หวัน หรือเป็นพระมาเลเซียเชื้อสายจีน
ซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานพระศาสนาในรูปแบบสมัยใหม่ ไม่เน้นพิธีกรรมมาก
นัก แต่จะเป็นในรูปกิจกรรมทางสังคม เป็นศูนย์กลางชาวพุทธจีนมีพื้นที่ท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน มีคอร์สอบรมวิปัสสนา และอบรมเชิงพุทธต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาเอกชน
ที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของ
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2) แบบเถรวาท ซึ่ ง ขยายออกไปอี ก คื อ แบบไทย พม่ า และลั ง กา โดย
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชาวพุทธเชื้อสายไทยเป็นหลัก เพราะมีจ�ำนวนมากและกระจาย
อยู ่ ใ นบริ เวณมาเลเซี ย ตอนเหนื อ วั ด พุ ท ธแบบไทยซึ่ ง มี ก ารปกครองคณะสงฆ์ ขึ้ น
ตรงกับคณะสงฆ์ไทย ภายใต้พระสังฆราชองค์เดียวกัน โดยมีเจ้าคณะรัฐในประเทศ
มาเลเซียเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในรัฐของตน แต่การแต่งตั้งผู้น�ำคณะสงฆ์จะผ่าน
การรั บ รองจากสุ ล ต่ า นแห่ ง รั ฐ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อั ค รศาสนู ป ถั ม ภก โดยมี ฐ านะเป็ น
ผู ้ ป กป้ อ งพุ ท ธศาสนาเท่ า นั้ น ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การทางศาสนาแต่ อ ย่ า งใด พระ
สงฆ์ ที่ บ วชระยะยาวจะเล่ า เรี ย นพระธรรมวิ นั ย ในประเทศไทย มี ก ารเปิ ด สอบ
นั ก ธรรมในประเทศมาเลเซี ย สอบปริ ยั ติ ธ รรมภายใต้ ม าตรฐานการดู แ ลของพระ
สงฆ์ ไ ทย วั ด ทางพุ ท ธศาสนาในประเทศมาเลเซี ย ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี ที่ ดิ น การ
เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียนั้นมีอุปสรรคอยู่ เพราะสภาการศาสนาชาว
มุสลิม (Muslim Religious Council) คอยบริหาร และดูแลผลประโยชน์ของชาว
มุ ส ลิ ม การชั ก ชวนชาวมาเลย์ ที่ ไ ม่ ใช่ ช าวจี น ให้ ม านั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา จะท� ำ ให้ เ กิ ด
ปฏิ กิ ริ ย าด้ านลบจากอ�ำนาจรัฐที่เ ป็นมุสลิ ม พระสงฆ์ ในประเทศมาเลเซี ย ส่ วนมาก
ไม่สามารถออกบิณฑบาต (สุชาญ เทพไชย, 2545: 20–21) พระสงฆ์พุทธแบบไทย
นั้นมุ่งรักษาประเพณีดั้งเดิม ดูแลชาวพุทธสยามและชาวพุทธจีนบางส่วน ในขณะที่
พระสงฆ์พม่าและลังกา เน้นการศึกษาและวิปัสสนามุ่งไปที่ชาวพุทธจีน เพราะพระ
พม่ า และลั ง กาสามารถสื่ อ สารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ท� ำ งานร่ ว มกั บ สมาคมชาวพุ ท ธ
ต่างๆ ในการท�ำกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น บรรยายธรรม สอนสมาธิ และน�ำไป
แสวงบุญที่อินเดีย
องค์กร/สมาคม/มูลนิธิ พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย:ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน
ไม่ใช่มีเพียงแค่วัดพุทธสยามเท่านั้น แต่ยังมีวัดพม่า วัดธิเบต วัดจีน และสมาคมที่ด�ำเนิน
การโดยชาวจีน ชาวไต้หวันและพระสงฆ์ชาวศรีลังกามากมาย โดยมีลักษณะที่แตกต่าง
กัน โดยวัดพุทธสยามจะเน้นดูแลชาวพุทธสยามด้วยการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
กิจกรรมงานบุญซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวัดในประเทศไทย กฐิน ผ้าป่า การเวียนเทียน
วันส�ำคัญทางพุทธศาสนา วันสงกรานต์ ลอยกระทง และสอนภาษาไทย พระสงฆ์จะ
บรรยายธรรมด้วยภาษาไทย ภาษามลายูและภาษาจีนบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าขณะ
นั้นมีประชาชนร่วมงานอย่างไรบ้าง ซึ่งจะแตกต่างจากสมาคมพุทธอื่นๆ ที่เน้นให้การ
ศึกษาแก่คนจีน มีกิจกรรมฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติสมาธิ สวดมนต์ และงานจิตอาสา
สาธารณะสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งก็จะมีพระพม่า ศรีลังกา พระจีน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พระไต้หวัน ภิกษุณีไต้หวัน เป็นแกนน�ำขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งสมาคมอาจมีแค่ส�ำนัก
งานเล็กๆ แล้วเช่าที่อื่นจัดกิจกรรม บางสมาคมก่อตั้งมานานมีสิ่งปลูกสร้างอ� ำนวยความ
สะดวก มีห้องนั่งสมาธิ มีลานสวดมนต์ แต่ลักษณะจะไม่เหมือนวัดพุทธสยาม คือจะ
เป็นลักษณะของสมาชิก และจะมีกิจกรรมเป็นครั้งคราว ขณะที่วัดพุทธสยามนั้นเป็น
วิถีชีวิตชาวบ้านมากกว่า โดยมีวัดและสมาคมต่างๆ เช่น
วัดไทยไชยมังคลาราม เขตปูเลาติกุส รัฐปีนัง มีอายุกว่า 171 ปี สร้างโดย
บริ ษั ท อิ นเดียตะวันออก (East India Company) เป็ นวั ดที่ ผ สมผสานศิ ล ปะไทย
พม่า และจีน เข้าด้วยกัน ท�ำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ ภายในมีพระพุทธรูปนอนที่ยาว
ที่สุดในประเทศมาเลเซีย ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธปีนัง วัดป่าสันติ มาเลเซีย
เป็ น วั ด เถรวาทไทยสายธรรมยุ ต ถื อ ว่ า เป็ น วั ด ป่ า แห่ ง แรกในประเทศมาเลเซี ย รั ฐ
ยะโฮร์ ปี 2555 สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝังลูกนิมิต ภายในวัดเป็นสวนปาล์ม
บรรยากาศร่มรื่น
วัดพุทธไทยเชตวัน อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างปี พ.ศ.
2500 ถือเป็นวัดที่ด�ำเนินการสร้างโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซีย
แห่งแรก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริจาคทรัพย์ส่วน
พระองค์รวมสร้าง โปรดเกล้าฯพระราชทางพระบรมราชานุญาต
ให้จารึกพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานไว้หน้าบันพระอุโบสถ
และมีพระกฐินพระราชทานทอดถวายอย่างต่อเนื่องเสมอมา
วัดนิโครธาราม เคดะห์ (ไทรบุรี) เป็นวัดที่มีความส�ำคัญ
ในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชาวสยามพุทธในมาเลเซีย ทุก พระธรรมจารย์ ศ รี ธ รรมาวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนไทยในมาเลเซียมาเรียนภาษาไทยและเรียน นั น ท ะ บุ ค ค ล สำ� คั ญ ข อ ง
ธรรมศึกษา วัดนี้หลวงปู่ทวด แห่งวัดช้างให้ ปัตตานี มาสร้างไว้ พุทธศาสนามาเลเซีย ท่าน
ได้ ใช้ ชี วิ ต เป็ น พระธรรมทู ต
ก่อนจะมรณภาพที่วัดแห่งนี้ด้วย
อยู่ในประเทศมาเลเซียหรือ
วัดปิ่นบังอรปีนัง มีความส�ำคัญในช่วงที่การเมืองไทยเกิด มาลายะและสิงคโปร์ตั้งแต่
การเปลี่ ย นแปลง เพราะพระยามโนปกรณ์ นิ ติ ธ าดา อดี ต นายก ปี ค.ศ.1952 หนังสือหลาย
เล่ ม ของท่ า นได้ รั บ ความ
รัฐมนตรีไทยคนแรกมาลี้ภัยทางการเมืองที่เกาะปีนัง และเสียชีวิต นิยมและมีส่วนสำ�คัญอย่าง
ที่นี่ ซึ่งบรรจุศพไว้ที่วัดแห่งนี้ ก่อนจะมีการน�ำอัฐิไปบ�ำเพ็ญกุศลที่ มากในการแนะนำ�พุ ท ธ
ศ า ส น า แ ก่ ผู้ ที่ พู ด ภ า ษ า
ประเทศไทยในเวลาต่อมา
อั ง กฤษในเอเชี ย อาคเนย์
Theravada Buddhist Council of Malaysia และทั่วโลก
(TBCM) (http://www.tbcm.org.my/) หรือสภาพุทธเถรวาท
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มาเลเซี ย ตั้ ง อยู ่ ที่ ก รุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ก่ อ ตั้ ง เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางส่ ง เสริ ม ความ
เข้ า ใจระหว่ า งองค์ ก รเถรวาทและองค์ ก รอื่ น ๆ ในประเทศมาเลเซี ย เป็ น สหภาพ
พุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาวพุทธในมาเลเซีย ขับเคลื่อนโดยมี
พระสงฆ์ชาวลังกา ไทยและชาวพุทธเชื้อสายจีนเป็นแกนน�ำ
พุ ท ธสมาคมแห่ ง ประเทศมาเลเซี ย (MBA) (http://www.malaysian
buddhist association.org/) ปี นั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของหลั ก ค� ำ สอนเสริ ม
สร้างความสามัคคีและมิตรภาพของชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย และเพื่อส่งเสริม
ความสามั ค คี สนั บ สนุ น องค์ ก รสาธารณะประโยชน์ เช่ น สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย
แพทย์นานาชาติ (IMU) ส�ำหรับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรม
นักเรียนที่สนใจการแพทย์แผนจีน (เภาซัน เจ๊ะแวและคณะ, 7-10)
Buddhist Missionary Society Malaysia (BMSM) สมาคมพุทธศาสนาใน
มาเลเซีย ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2505 โดย Venerable K. Sri Dhammananda
พระสงฆ์ชาวศรีลังกา คนทั่วไปเรียกว่า พุทธมหาวิหาร Buddhist Mahavihara มี
อาคารสถานที่ เ หมาะแก่ ก ารจั ด กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา เช่ น สวดมนต์ นั่ ง สมาธิ
Samadhi Vihara เป็นองค์กรที่เผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้พุทธ
ธรรม พิมพ์หนังสือเผยแผ่และบรรยายธรรม
พุทธศาสนาประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน: ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยมีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา ยึดถือวันส�ำคัญทางศาสนาเดียวกับประเทศไทย นอกจากชุมชน
สยามแล้วยังมีกลุ่มชาวจีนและอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธมากราบไว้และท�ำบุญ “พุทธ
ศาสนาและวัดส�ำหรับชาวสยามหรือชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม มีวัดอยู่ที่ไหนที่นั่นจะต้องมีคนไทย คนไทย
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยส�ำเนียงตากใบ (เจ๊ะเห) ในชีวิตประจ�ำวัน และภาษามลายู
พระแต่ละรูปมีวิธีการเทศน์โดยใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ถ้าหากผู้ฟังส่วนใหญ่เป็น
คนสยาม พระก็จะเทศน์ในภาษาไทย ส�ำเนียงเจ๊ะเห ถ้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนก็จะพูด
ภาษาจีนผสมไทย หรือมลายู แต่ยังคงศัพท์ทางพุทธศาสนาหรือหลักค�ำสอนไว้
การสร้างวัด การร่วมเป็นกรรมการวัดของชาวจีน มีข้อดีคือดึงพวกพ้องมา
ร่วมบริจาค และช่วยขออนุมัติจัดสร้าง ซื้ออุปกรณ์ในราคาพิเศษ หากขาดคนเชื้อ
สายจีน การพัฒนาวัดจะไม่ส�ำเร็จ คนสยามไม่อาจต่อรองใดๆ นัก เพราะฐานะทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่า จึงยอมให้งานศิลปะจีน คติความเชื่อแบบจีนแทรกเข้ามา (ปัญญา
เทพสิงห์, 2557: 3-4) โดยเฉพาะรัฐบาลกลางอุดหนุนน้อยมาก โดยเฉพาะมาเลเซีย
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ซึ่งเป็นชาติมุสลิม ลักษณะกายภาพของวัดไทยมีส่วนผสมของศิลปกรรมทั้งไทย จีน
ฮินดู พม่า ตะวันตก และมลายูถิ่น ลักษณะจีนปรากฏเด่นชัดที่สุด การผสมมีหลาย
ลักษณะ เช่น โบสถ์ไทยแต่เจดีย์หลังโบสถ์แบบพม่า เปลี่ยนเรือนพื้นถิ่นของชาวมุสลิม
มาเลย์มาใช้เป็นกุฏิพระ (ปัญญา เทพสิงห์, 2554: บทคัดย่อ)
พระสงฆ์มาเลเซีย เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการรักษาพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ด้วยภารกิจหลักคือ การบริหารจัดการวัด ศึกษาพระธรรมวินัย จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเป็นที่พึ่ง
ทางใจให้กับประชาชน
สถานการณ์ พุ ท ธศาสนาของชาวพุ ท ธเชื้ อ สายไทยนั้ น มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ
สถานการณ์ในประเทศไทย คือ มีพระสงฆ์บวชน้อยลง ท�ำให้แต่ละวัดขาดพระสงฆ์
ประจ�ำวัด บางวัดไม่มีพระจ�ำพรรษาในบางปี แม้จะมีการนิมนต์พระสงฆ์จากฝั่งไทย
ไปช่วยแล้ว ก็ยังน้อยอยู่ เพราะมีอุปสรรคทางด้านภาษา การเผยแผ่พุทธศาสนาและ
วั ฒ นธรรมไทยผ่ า นสื่ อ มวลชนท� ำ ยาก ขาดผู ้ เชี่ ย วชาญและด� ำ เนิ น ด้ า นการเผยแผ่
น้อย ประกอบกับชาวพุทธเชื้อสายไทย มีฐานะยากจน ต้องอาศัยการช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากชาวพุทธเชื้อสายจีนเป็นหลัก ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวัด
บ้าง โดยจ�ำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ วัดที่มีรูปแบบเดิมเพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ อ่ื น วั ด ที่ ป รั บ เปลี่ ย นแบบผสมผสาน เนื่ อ งจากชาวพุ ท ธเชื้ อ สาย
จีนและอินเดียให้การช่วยเหลือ และวัดที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม โดย
มีลักษณะคล้ายมหายาน เพราะมีคนจีนเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการ
(สมพร ขุนเพชร, 2558:143–144) แต่ก็ยังคงมีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีไม่ขาด
นอกจากนั้นยังมีอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งชาวพุทธสยามไม่เพียง
แต่อยู่ตอนเหนือของมาเลเซียเท่านั้น ยังมีการขยายพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น
มาท�ำงานที่สิงคโปร์ พักที่รัฐยะโฮร์ จึงมีการปรับตัวด้วยการเช่าบ้านพัก เพื่อให้พระ
สงฆ์มาพ�ำนัก เช่น ที่ส�ำนักสงฆ์วัดนิโคธราราม 2 มีพระสงฆ์ไทยมาพ�ำนักสอนภาษา
ไทยให้กับเด็กและผู้ใหญ่ ชาวพุทธสยามเป็นผู้น�ำในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตาม
ประเพณีและความเชื่อดั่งเดิม ซึ่งถึงแม้ จะมี วัดหรื อ ส� ำ นั ก สงฆ์ อื่ นๆ อยู ่ บ้ า ง แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับความต้องการของชาวพุทธสยาม เพราะวัดหรือส�ำนักสงฆ์เหล่านั้น เน้น
ปลุกเสก เน้นพิธีกรรมด้านเครื่องรางของขลัง และไม่ใช่พระมาอยู่ประจ�ำเพียงแค่มา
เฉพาะมีกิจกรรมเท่านั้น
ในขณะเดียวกันชาวพุทธเชื้อสายจีน ก็ด�ำเนินการส่งเสริมพุทธศาสนาด้าน
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

การศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยการน�ำพระสงฆ์พม่าศรีลังกา สายเถรวาทเข้ามาด�ำเนิน
การจัดกิจกรรมบรรยายธรรมปฏิบัติสมาธิ มีการพิมพ์เอกสารเผยแผ่เป็นภาษาจีน
ภาษาอังกฤษซึ่งได้รับความนิยมจากชาวจีนรุ่นใหม่อย่างมาก เพราะไม่เน้นพิธีกรรม
ซับซ้อน แต่เน้นให้เกิดการปฏิบัติจริง
ส่ ว นชาวจี น สายมหายานก็ มี ก ารก่ อ ตั้ ง สมาคมชาวพุ ท ธที่ ห ลากหลาย
ด�ำเนินกิจกรรมด้านสังคมเป็นหลัก เน้นการเข้าถึงองค์กรชาวจีนเพื่อการสาธารณะ
สงเคราะห์ มีการก่อสร้างรูปเคารพเช่น พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งบางครั้งก็ขัด
กับกฎหมายอิสลามซึ่งก็จะต้องมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างรัดกุม
แนวโน้มพุทธศาสนา:พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย แม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัด
ในการเผยแผ่หรือการด�ำรงอยู่ที่ยากล�ำบากภายใต้เงื่อนไขและกฎหมายอิสลาม โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ชาวพุทธสยามที่มีความเป็นอยู่พออยู่พอกินเป็นเพียงชาวนาชาวสวน
และแรงงาน แม้จะเป็นภูมิปุตราแต่ว่าสิทธิ์และโอกาสทางสังคมนั้นมีไม่มาก แต่ก็
มีความรู้สึกส�ำนึกที่จะรักษารูปแบบประเพณีของตนเองไว้ โดยจะเห็นว่า ชาวพุทธ
สยามจะมีกิจกรรมภายในวัดตามเทศกาลหรือวันส�ำคัญทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะไปท�ำงานในต่างรัฐ เมื่อถึงเทศกาลส�ำคัญก็จะกลับบ้าน พร้อมทั้งพยายาม
ที่จะสร้างวัดหรือส�ำนักสงฆ์ในรัฐที่ตนท�ำงานอยู่ ด้วยการร่วมตัวกันแล้วท�ำกิจกรรม
ร่วมกันในวิถีพุทธสยาม โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำทางจิตใจและเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทาง
ด้านธรรมะ และภาษาไทย โดยชาวพุทธสยามมองว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่จะช่วยให้
ลูกหลานมีโอกาสเข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้ง คือเรียนภาษาไทยเพื่อใช้ในการศึกษาธรรมะ
ต่อไป และมีการสอบธรรมศึกษาซึ่งถือเป็นวุฒิการศึกษาที่มีผลต่อความก้าวหน้าใน
การท�ำงานหรือสมัครงาน ในประเทศมาเลเซียนายจ้างจะขึ้นเงินให้กับคนที่สอบผ่าน
ธรรมศึกษา พร้อมทั้งเป็นเครื่องหมายดีกรีว่ามีความช�ำนาญในภาษาไทยและผ่านการ
อบรมด้านศีลธรรมมาแล้ว
ส่ ว นพุ ท ธศาสนาเถรวาทสายพม่ า และศรี ลั ง กามี ค วามก้ า วหน้ า มากในหมู ่
ชาวจีน เพราะเกิดสมาคมพุทธศาสนาขึ้นหลากหลายทั้งที่เกิดในมาเลเซียเอง หรือ
เป็นสมาคมจากไต้หวัน สิงคโปร์ จีน เข้ามาเปิดสาขาในประเทศมาเลเซีย เพื่อด�ำเนิน
กิ จ กรรมตามพั น ธะกิ จ ของสมาคมที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง เน้ น ไปในการปฏิ บั ติ ส มาธิ ฟั ง ธรรมะ
บรรยาย
พุทธศาสนามหายาน มีความรุ่งเรื่องอย่างต่อเนื่องในแวดวงคนจีน มีลักษณะ
ใกล้ เ คี ย งกั บ พุ ท ธศาสนาเถรวาทสายพม่ า และศรี ลั ง กา แต่ ผู ้ น� ำ คื อ พระสงฆ์ ส าย
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มหายาน ซึ่งมีความสามารถและท�ำกิจกรรมหลากหลายมากกว่ า พระสงฆ์ เ ถรวาท
พุทธศาสนามหายานจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในรูปของความ
ร่วมมือต่างๆ เน้นกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณะสงเคราะห์ทั้งในและนอกประเทศ
สรุป

พุทธศาสนาในมาเลเซีย ไม่อาจจะเข้าถึงคนมาเลเซียที่เป็นอิสลามเลย เพราะ
ระบบสังคมเข้มแข็งมาก และกฎหมายที่เคร่งครัด ท�ำให้ชาวอิสลามที่จะเปลี่ยนศาสนา
นั้นไม่ปรากฏตัวเลขที่ชัดเจน แต่ชาวพุทธและชาวคริสต์จะเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม
มาก ส่วนหนึ่งเพราะเมื่อแต่งงานกับคนอิสลามก็จะต้องเข้ารับศาสนาอิสลามทั้งชายหญิง รวมถึงครอบครัว การที่จะกระท�ำสิ่งใดๆ ให้กระทบต่อความรู้สึกของคนอิสลาม
จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธระมัดระวัง เช่น กรณีเจ้าของรีสอร์ทเปิดห้องละหมาดให้ชาวพุทธ
สิงคโปร์สวดมนต์และนั่งสมาธิ ส่งผลให้โดนจับและจ�ำคุก และกรณีหญิงชาวอิสลาม
ใส่บาตรให้พระสงฆ์ ถูกกรรมการมัสยิดสั่งห้ามเพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้น
พุทธศาสนาในมาเลเซีย จึงเป็นการพยายามรักษาให้ด�ำรงไว้โดยชาวพุทธสยามและ
ชาวพุทธจีนเท่านั้นเอง แนวโน้มในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับความมั่นคงของเยาวชนรุ่น
ใหม่ และกลไกของรัฐบาลที่อาจจะออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับศาสนามากยิ่งขึ้น อัน
จะเป็นการปิดช่องทางของพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น แม้จะมีการเปิด AEC แล้วก็ไม่มี
วี่แววว่าพุทธศาสนาจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเท่าใดนัก แต่มีแนวโน้มที่จะถดถอย
มากขึ้น เพราะสภาพสังคมบีบให้มีการบวชพระสงฆ์น้อยลง
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พุทธศาสนาในบูรไน
บรูไนเป็นรัฐอิสลามที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมี
สุลต่านฮัสสนาล โบลเคียห์ (Hassanal Bolkiah) ซึ่งเป็นองค์ที่ 29 แห่งราชวงศ์เป็น
ประมุข บรูไนมีประชากรประมาณ 343,000 คน โดยเกือบร้อยละ 60 อาศัยอยู่ใน
เมือง ประชากรประกอบด้วยเชื้อสายมาเลย์ประมาณร้อยละ 64 เชื้อสายจีนประมาณ
ร้อยละ 20 และชนเผ่าท้องถิ่นประมาณร้อยละ 8 การค้นพบน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ภายใต้แผ่นดินและผืนน�้ำ ท�ำให้บรูไนมีรายได้ต่อหัวของประชากรประมาณ 17,500
เหรียญสหรัฐต่อปี สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บรูไน เป็นดินแดนร่วมกับมาเลเซียหรือสหพันธ์รัฐมาเลเซีย และเป็นประเทศ
ที่เข้าร่วมเป็นประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน บรูไนเป็นที่รู้จัก
และมีอ�ำนาจมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยมีอาณาเขต
ครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลู มีชื่อเสียงทางการ
ค้า สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญสมัยนั้น ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองค�ำ หลังจากนั้น
บรูไนเสียดินแดนและเสื่อมอ�ำนาจลงเนื่องจากสเปน และฮอลันดาแผ่อ�ำนาจเข้ามา
จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ปี พ.ศ.2431 (ค.ศ.1888) ด้วยความวิตกว่าจะต้อง
เสียดินแดนต่อไปอีก บรูไนจึงยินยอมเข้าอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ และต่อมาปี
พ.ศ.2449 (ค.ศ.1906) บรูไนลงนามในสนธิสัญญายินยอมอยู่เป็นรัฐในอารักขาของ
อังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ปี พ.ศ.2472 (ค.ศ.1929) บรูไนส�ำรวจพบน�้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เมือง
เซรีอาท�ำให้บรูไนมีฐานะมั่งคั่งในเวลาต่อมาปี พ.ศ.2505 (ค.ศ.1962) มีการเลือกตั้ง
ซึ่งพรรคประชาชนบอร์เนียว (Borneo People’s Party) รับชัยชนะอย่างท่วมท้น
แต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาล ต่อมาจึงยึดอ�ำนาจจากสุลต่าน แต่สุลต่านทรงรับความ
ช่วยเหลือจากกองทหารกูรข่าที่อังกฤษส่งมาจากสิงคโปร์ หลังจากนั้น มีการประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และต่ออายุทุกๆ 2 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หลังจากที่อยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษมาถึง 95 ปี บรูไนก็รับเอกราชเมื่อ
วันที่1 มกราคม พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984) รัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1
มกราคม พ.ศ.2527 ก�ำหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์คือเป็นทั้งประมุขนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสาย
มาเลย์โดยก�ำเนิด และจะต้องเป็นมุสลิมนิกายซุนนี่ย์ นอกจากนี้ บรูไนไม่มีสภาที่
ได้รับเลือกจากประชาชน นโยบายหลักของบรูไน ได้แก่การสร้างความเป็นปึกแผ่น
ภายในชาติ และด�ำรงความเป็นอิสระของประเทศ ทั้งนี้ บรูไนมีที่ตั้งที่ถูกโอบล้อมโดย
มาเลเซีย และมีอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่อยู่ทางใต้ บรูไนมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ เนื่องจากมีเงื่อนไขคล้ายคลึงกันหลายประการ อาทิ เป็น
ประเทศเล็ก และมีอาณาเขตติดกับประเทศมุสลิมขนาดใหญ่
นับจากการพยายามยึดอ�ำนาจปี พ.ศ.2505รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกส่ง
ผลให้ไม่มีการเลือกตั้ง รวมทั้งบทบาทพรรคการเมืองถูกจ�ำกัดอย่างมาก จนปัจจุบัน
พรรคการเมือง ได้แก่ Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei (PPKB) และ
Parti Kesedaran Rakyat (PAKAR) ไม่มีบทบาทมากนัก เนื่องจากรัฐบาลควบคุม
ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ กฎหมายความมั่นคงภายในประเทศ (Internal Security
Act (ISA)) ห้ามการชุมนุมทางการเมือง และสามารถถอดถอนการจดทะเบียนเป็น
พรรคการเมือง ตลอดจนห้ามข้าราชการ (ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนกว่าครึ่งของประชากร
บรูไนทั้งหมด) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลเห็นว่าพรรคการเมือง
ไม่มีความจ�ำเป็น เนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วย
เหลือจากข้าราชการของสุลต่านอยู่แล้ว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2547 มีการจัดการ
ประชุมของสภาเป็นครั้งแรก ตั้งแต่บรูไนประกาศเอกราช
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศบรูไน
พุทธศาสนาเข้ามาสู่มาเลเซียตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 โดยนิกายเถรวาทซึ่ง
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ไม่แพร่หลายเท่าไหร่นักสมัยนั้น ซึ่งอิทธิพลจากอินเดียส่งผลต่อวัฒนธรรม ศาสนา
พราหมณ์ฮินดู พุทธศาสนามีบทบาทต่อวัฒนธรรมประเพณี ภาษาและวิถีชีวิตของชาว
มาเลเซียมาก ส่วนอิทธิพลจากจีนนั้นจะมีผลต่อการค้าขาย กระทั่งถึงสมัยอาณาจักร
ศรีวิชัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 มีพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาในมาเลเซีย ในช่วง
ปี พ.ศ.1837 อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช แผ่อ�ำนาจลงมาทาง
คาบสมุทรมลายู โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางอ�ำนาจหัวเมืองมลายู แต่ขณะนั้น
ประชาชนนับถือพุทธศาสนาแบบมหายานมาหลายร้อยปีแล้ว พุทธศาสนาแบบเถรวาท
จึงไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมากนัก แม้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะท�ำให้บริเวณ
แหลมมลายูนี้ถูกอาณาจักรต่างๆ ปกครองมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีต อาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรอยุธยา และสยามทั้งสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เคยปกครองใน
ดินแดนบางส่วนที่เป็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน และมีการอพยพของผู้คนเกิดขึ้น
มีชาวสยามอาศัยอยู่บริเวณแม่น�้ำมุตา ซึ่งเป็นแม่น�้ำที่ไหลมาจากแม่น�้ำปัตตานี แล้ว
ไหลคดเคี้ยวมาทางใต้ของรัฐเคดะห์สู่ช่องแคบมะละกา ในรัฐกลันตันมีหลักฐานการ
อยู่ภายใต้ปกครองของอยุธยาไม่น้อยกว่า 400 ปี จากหลักฐานที่วัดบ่อเสม็ต หรือวัด
พิกุลทองวราราม ในอ�ำเภอตุมปัต ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาแห่ง
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณตอนเหนือของมาเลเซีย
ตามประวัติศาสตร์มาเลเซียแล้ว เมืองมะละกา ซึ่งเดิมเป็นแค่หมู่บ้านชาว
ประมงทั่วไป แต่ว่าอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเทียบท่าพักเรื่องและกลาย
เป็นจุดรวมของการเดินเรือ ท�ำให้เมืองมะละกามีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง
นักประวัติศาสตร์มาเลเซียจึงก�ำหนดเอาเมืองมะระกาเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์
ประเทศมาเลเซีย กระทั้งช่วงประมาณ พ.ศ.1903 ปรากฏชื่อเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักร
สยาม มีชาวโอรังลาอุตเป็นชนพื้นเมือง มีความสามารถในการเดินเรือและจงรักภักดี
ต่อเจ้าผู้ปกครอง ซึ่งมีเจ้าชายปรเมศวร เป็นชาวปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา มีเชื้อสาย
มาจากอาณาจักรศรีวิชัย นับถือศาสนาฮินดู สังหารผู้น�ำซึ่งสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักร
สยาม และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ครองมะละกาและเกาะเทมาสิค และต้องหลบ
หนีเมื่ออาณาจักรสยามส่งกองทัพมาจากปัตตานีและปาหัง แม้การเมืองจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแต่ศาสนาก็ยังมีความมั่นคง คือคนส่วนใหญ่สมัยนั้นเป็นฮินดูและพุทธ
ศาสนามหายาน กระทั่งสมัยพระศรีมหาราชา โมฮัมเหม็ต ซาร์ ผู้ปกครองมะละกา
องค์ที่ 3 เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาฮินดู ไปนับถืออิสลาม หลังจากที่อภิเษกสมรส
กับราชธิดาของผู้ปกครองปาไซ ท�ำให้อิทธิพลของพ่อค้าชาวมุสลิมก็ขยับขยายรุ่งเรือง
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ขึ้น ซึ่งก็ท�ำให้เกิดการขัดแย้งกับพ่อค้าชาวฮินดู และศาสนาอิสลามก็กลายมาเป็น
ศาสนาประจ�ำชาติเพราะประชาชนยอมรับนับถือไปตามผู้ปกครอง ท�ำให้พุทธศาสนา
ในมาเลเชียขณะนั้นก็หายไปพร้อมๆ กับศาสนาฮินดูที่แม้จะหยั่งรากลึกมากกว่า จะ
หลงเหลือเพียงบางประเพณีที่มีชนพื้นเมืองรักษาไว้แม้จะเป็นอิสลาม แต่ก็ยากที่จะ
สืบร่องรอย เพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม
เหตุผลทางการเมืองส่งผลต่อประชาชนและพุทธศาสนาโดยตรง แม้จะยก
เมืองบางส่วนของมาเลเซีย เช่น กลันตัน เป็นเมืองประเทศราชขึ้นต่อกรุงเทพมหานคร
โดยอยู่ในการดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช แต่เมื่อยุคจักรวรรดินิยมอังกฤษแผ่
อิทธิพลเข้ามาปี พ.ศ.2452 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สยาม
ยอมลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษ–สยาม ยกเลิกสิทธิและอ�ำนาจควบคุมเหนือ ไทรบุรี
กลันตัน ตรังกานู และปะลิส รวมถึงเกาะใกล้เคียง ท�ำให้สถานการณ์ชาวพุทธใน
มาเลเซียยากล�ำบากมากขึ้น
พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่นั้น จึงอยู่กับชาว
สยามที่ยังอยู่ในมาเลเซียหลังจากที่อพยพมาเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งด�ำรงรักษาไว้
เป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทเหมือนประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็มีพุทธศาสนา
สายมหายานที่อยู่กับคนจีน ซึ่งก็สามารถรักษาไว้อย่างมั่นคงเข้มแข็งเพราะคนจีนมี
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าคนสยาม ซึ่งก็เกื้อกูลกันและกันเสมอมา โดยจะเห็น
ว่า วัดพุทธสยามก็มีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วย สะท้อนถึงการเอื้อเฟื้อกันของ
คนสยามและคนจีน ในมาเลเซียที่จะช่วยกันรักษาพุทธศาสนาให้อยู่กับวิถีชีวิตของ
ตนเองให้มากที่สุด
สถิติผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในประเทศบรูไน:เชื้อชาติปี ค.ศ.2007 ประเทศ
บรูไนมีประชากรประมาณ 374,577 คน เป็นเชื้อชาติมาเลย์ 250,967 คน (67%) จีน
56,187 คน (15%) และอื่น 67,424 คน (18%) อัตราการเพิ่มประชากรเฉลี่ยปีละ
3.5 % ศาสนาปี ค.ศ.2011 ประเทศบรูไนมีผู้นับถือศาสนา แบ่งดังนี้ ศาสนาอิสลาม
นิกายซุนนี 67% ศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาอื่นๆ
และผู้ไม่นับถือศาสนา 10% มีข้อมูลจากปี 2011 ในจ�ำนวนประชากร 422,700 มี
สถิติจ�ำนวน 83 ที่นับถือมุสลิม และ 7 เปอร์เซนต์ นับถือพระพุทธศษสนา และน้อย
กว่า 4 เปอร์เซนต์ ทั้งคริสต์ ฮินดู บาไฮ ลัทธิเต๋า ซิกข์ และอื่น และมีสถิติว่าประมาณ
6 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาอื่น หรือไม่ใช่ศาสนาที่เป็นทางการ 2
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ศาสนาในประเทศบรูไน
เชื้อชาติในประเทศบรูไน
ศาสนา
ร้อยละ
เชื้อชาติ
ร้อยละ
อิสลาม
67%
มาเลย์
67%
พุทธ
13%
จีน
15%
คริสต์
10%
อื่นๆ
18%
ผู้ไม่นับถือ/อื่นๆ 10%
ตารางสถิตประชากรและผู้นับถือศาสนาในบรูไน
พุทธศาสนามหายาน การบูชาบรรพบุรุษ เต๋า และขงจื้อเป็นศาสนาที่มา
พร้อมกับความเป็นชาวจีน และกลุ่มชาวจีนเป็นกลุ่มพลเมืองที่เป็นกลุ่มใหญ่เป็น
อันดับสองรองจากชาวมลายูในบรูไน โดยชาวจีนจะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
ในฐานะเป็นศาสนาที่มาพร้อมกับความเป็นชาติพันธ์
ลักษณะพุทธศาสนาในประเทศบรูไน
พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 นิกายหลัก คือ
1) แบบมหายานแบบจีนและธิเบต โดยมากก่อตั้งเป็นสมาคมและวัดจีนมีการ
ด�ำเนินงานที่หลากหลาย เพราะเป็นกลุ่มชาวจีนที่มีฐานทางเศรษฐกิจที่ดี มีก�ำลังทรัพย์
ในการท�ำงาน มีทั้งมาจากจีนไต้หวัน เช่น TZU CHI MALAYSIA 4 มีการเคลื่อนไหว
กลุ่มจิตอาสาช่วยงานสังคม พุทธสมาคมแห่งมาเลเซียส่งเสริมพุทธศาสนาในด้านการ
ศึกษา การแพทย์และดูแลชาวพุทธจีนเป็นอย่างดี โดยมากมักจะเป็นพระจากจีนและ
ไต้หวัน หรือเป็นพระมาเลเซียเชื้อสายจีน ซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานพระศาสนา
ในรูปแบบสมัยใหม่ ไม่เน้นพิธีกรรมมากนัก แต่จะเป็นในรูปกิจกรรมทางสังคม เป็น
ศูนย์กลางชาวพุทธจีนมีพื้นที่ท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีคอร์สอบรมวิปัสสนา และอบรม
เชิงพุทธต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาเอกชนที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของ
2) แบบเถรวาท ซึ่งขยายออกไปอีกคือ แบบไทย พม่า และลังกา โดยส่วน
ใหญ่นั้นจะเป็นชาวพุทธเชื้อสายไทยเป็นหลัก เพราะมีจ�ำนวนมากและกระจายอยู่ใน
บริเวณมาเลเซียตอนเหนือ วัดพุทธแบบไทยซึ่งมีการปกครองคณะสงฆ์ ขึ้นตรงกับคณะ
สงฆ์ไทย ภายใต้พระสังฆราชองค์เดียวกัน โดยมีเจ้าคณะรัฐในประเทศมาเลเซียเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ในรัฐของตน แต่การแต่งตั้งผู้น�ำคณะสงฆ์จะผ่านการรับรองจาก
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สุลต่านแห่งรัฐ ซึ่งถือว่า เป็นอัครศาสนูปถัมภก โดยมีฐานะเป็นผู้ปกป้องพุทธศาสนา
เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทางศาสนาแต่อย่างใด พระสงฆ์ที่บวชระยะยาวจะเล่า
เรียนพระธรรมวินัยในประเทศไทย มีการเปิดสอบนักธรรมในประเทศมาเลเซีย สอบ
ปริยัติธรรมภายใต้มาตรฐานการดูแลของพระสงฆ์ไทย วัดทางพุทธศาสนาในประเทศ
มาเลเซียได้รับการยกเว้นภาษีที่ดิน การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียนั้นมี
อุปสรรคอยู่ เพราะสภาการศาสนาชาวมุสลิม (Muslim Religious Council) คอย
บริหาร และดูแลผลประโยชน์ของชาวมุสลิม การชักชวนชาวมาเลย์ที่ไม่ใช่ชาวจีน
ให้มานับถือพุทธศาสนา จะท�ำให้เกิดปฏิกิริยาด้านลบจากอ�ำนาจรัฐที่เป็นมุสลิม
พระสงฆ์ในประเทศมาเลเซียส่วนมากไม่สามารถออกบิณฑบาต
พระสงฆ์พุทธแบบไทยนั้นมุ่งรักษาประเพณีดั้งเดิม ดูแลชาวพุทธสยามและ
ชาวพุทธจีนบางส่วน ในขณะที่พระสงฆ์พม่าและลังกาเน้นการศึกษาและวิปัสสนามุ่ง
ไปที่ชาวพุทธจีน เพราะพระพม่าและลังกาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ท�ำงาน
ร่วมกับสมาคมชาวพุทธต่างๆ ในการท�ำกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น บรรยายธรรม
สอนสมาธิ และน�ำไปแสวงบุญที่อินเดีย
องค์กร/สมาคม/มูลนิธิพุทธศาสนาในประเทศบรูไน: สมาคมซึ่งเป็นชาว
จีนโพ้นทะเล จากการสัมภาษณ์สอบถามความว่าอพยพมาจากประเทศกว่าร้อยปี
สมัยอาณานิคมโดยสอบถามถึงคนรุ่นเก่าจะบอกว่าพ่อแม่อพยพมาจากเมืองกวางตุ้ง
ในประเทศจีน มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองจีน สอบถามคนอายุ 58 ปี เล่าว่าวัดแห่งนี้มีอายุ
กว่า 50 ปี เพราะเกิดมาก็เห็นวัดดังกล่าวแล้ว
วัดแห่งแรกในประเทศบรูไน มีประวัติว่ามีอายุกว่า 100 ปี เริ่มจากกลุ่มชาว
จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน (Hokkiens) ที่มาประกอบอาชีพค้าขายและตั้ง
ถิ่นฐานที่มาพร้อมกันกับอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมในช่วงเวลานั้นย้ายจากกัมปง
เปกันลามาะ (Kampung Pekan Lama/Kampung Bakut China) มาตั้งบนบกตรง
บริเวณกัมปงอะเยอ (Kampong Ayer) และตั้งร้านค้าประกอบกิจการโดยเฉพาะ
การค้าขายนั้บตั้งแต่ ค.ศ.1910 และพัฒนาเป็นชุมชนชาวจีนกับกิจการการค้าจาก
6 ครอบครัว จนกระทั่งถึงปี 1941 มีถึง 80 ครอบครัว/กิจการ โดยคนจีนในบรูไนที่
ปรากฏใน Encyclopedia น�ำเสนอโดย Harvard University Press in 1999 ที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล (The Encyclopedia of the Chinese Overseas)
ที่ให้ข้อมูลกลุ่มชาวจีนในบรูไนมาจากแหล่งแหล่งอาทิ Quemoy (Jinmen), Cantonese, Hakkas, Hainanese, Teochius, Henghua (Xinghua) และตั้งถิ่นฐานที่แตก
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ต่างกันในบรูไน เช่น กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน (The Quemoy Hokkiens) ตั้งบ้านเรือน
ประกอบอาชีพบริเวรมัวรา (Muara District) จีนที่มีที่มาจากกวางตุ้ง และไฮหนาน
(Cantonese/Hainanese) ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบีเลียต (Belait District) ซึ่งชาวจีน
เหล่านี้ก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อท�ำกิจกรรมทั้งในเชิงชาติพันธุ์ การค้า และกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น สมาคมฟูโจว (Fuzhou Association) สมาคมฮักกา (Hakka Association) สมาคม (the Brunei Guangdong-Huizhou-Zhaoqing Association) และ
สมาคม (the Brunei Dabu Association and the Chinese Taipei Sojourners
Society) และด�ำเนินกิจกรรมความเชื่อในพื้นที่สมาคมเหล่านั้นในช่วงแรกๆ
จากข้อมูลของ Carrie C Brown ในบทความเรื่อง “From Buckfast to
Borneo” ให้ข้อมูลว่าวัดแห่งแรกในบรูไนสร้างขึ้นปี ค.ศ.1918 เพื่อใช้เป็นสถานที่
ส�ำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ก่อตั้งโดยชาวจีนฮกเกียนคือวัดเต็งกวน (the
Buddhist Teng Yun Temple) ซี่งได้รับการบริจาคที่ดินและการบริจาคเงินสนับสนุน
โดยชาวพุทธจีน และสนับสนุน ในช่วงสงครามโลกวัดแห่งนี้ถูกระเบิดเสียหาย แต่
ก็มีการสร้างในที่แห่งใหม่ซ่ึงเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน โดยการบริจาคและสนับสนุนของ
ชาวจีน โดยมีชื่อผู้บริจาคแกะสลักไว้ในอาคารของวัดดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาล
บริจาคสร้างร่วมด้วยตั้งแต่ ค.ศ.1960 จนกระทั่งปัจจุบัน ในปัจจุบันในกลุ่มชาวจีน
ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมและประกอบกิจรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวัน
และเทศกาลส�ำคัญๆ ตามโอกาสโดยมีสัดส่วนของชาวจีนที่ผสมผสานระหว่างพุทธ
ศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมปรากฏอยู่ในจีนปัจจุบัน

วัดเต็งหยุน (Teng Yun Temple) กลางกรุงบันดาเสวีเบกาวัน
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บรูไนในส่วนของพุทธศาสนาเถรวาท การที่ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่เพิ่ง
ได้รับเอกราชจากอังกฤษ จึงต้องการแรงงาน และน�ำเข้าองค์ความรู้ด้านต่างๆ จึง
ท�ำให้คนไทยเข้าไป เป็นแรงงาน ประกอบอาชีพ ตั้งถิ่นฐาน ในการเข้าไปนั้นน�ำวิถี
ทางศาสนาเข้าไปด้วย จนกระทั่งมีการประมาณปี 2552 มีคนไทยเข้าไปตั้งถิ่นฐาน
อยู่ประมาณ 2-5 พัน กิจกรรมชาวพุทธไทย/บรูไน/วัดพระธรรมกาย โดยวัดพระ
ธรรมกายในประเทศบรูไน ตั้งอยู่ ซึ่งจะมีกิจกรรมส�ำหรับชาวพุทธตามโอกาส เช่น
วันพระใหญ่ หรือวันส�ำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการยืนหยัดในเรื่องวัดกับความเป็น
พุทธศาสนาในประเทศดังกล่าว ดังปรากฏภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่
เนื่องเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย อาทิ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน บุญส�ำคัญในโอกาสต่างๆ
โดยกลุ่มเป้าหมายยังเป็นคนไทยผู้ไปประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศบรูไน
รวมไปถึงกลุ่มชาวจีนที่นับถือพุทธศาสนามหายานแต่เปิดโอกาสตัวเองมาเรียนรู้และ
ศึกษาพุทธศาสนาในส่วนของคนไทยและพุทธศาสนาเถรวาทด้วย
ดังที่มีข้อมูลว่า พระมหาประพัฒน์ จิรวังโส รับนิมนต์เดินทางไปยังบรูไน เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2552 มีการปฏิบัติธรรม และมีการจัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นครั้ง
แรก รวมไปถึงกิจกรรมบุญอื่นที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย เช่น จัดงานเทเหล้าเผา
บุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติด รวมไปถึงการที่ศาสนิกที่เป็น
ชาวพุทธจีนมาอบรมกับทางวัดพระธรรมกายและกลับไปด�ำเนินกิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกับวัดพระธรรมกายอยู่ เช่น การสร้างสร้างองค์พระ ปิดเจดีย์ เป็นต้น

เปลี่ยนวงเหล้าให้กลายเป็นวงบุญพิเศษ กับงานเทเหล้า
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เผาบุหรี่กิจกรรมชาวพุทธส�ำหรับคนไทยที่วัดพระธรรมกายไปด�ำเนินการ

พุทธศาสนาเถรวาทหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เมืองโกตาบาตูศูนย์ปฏิบัติธรรม
สาขาของวัดพระธรรมกายตั้งอยู่บนยอดเขา เนื้อที่กว้างขวาง ห่างจากสนามบินเพียง
5 นาทีด้วยรถส่วนตัว ตกค�่ำยังสามารถก้มลงมองเพื่อดูแสงไฟในเมืองอันระยิบระยับ
ไม่ต่างจากอยู่บนหอคอย ส่วนเจ้าของบ้านเช่า ก็เป็นคู่รักชาวบรูไนเชื้อสายจีนแท้ๆ
ฝ่ายภรรยา ตาดีมีบุญนั่งสมาธิ (Meditation) เห็นดวงพุ่งมาที่หน้า จนขนลุกไปทั้ง
ตัว ส่วนสามีก็มีศรัทธาออกค่าใช้จ่ายซ่อมบ้าน ทาสีใหม่ แถมสร้างห้องน�้ำให้อีกสอง
ห้อง ลงมือซ่อม แซะพื้นห้องแกะกาวยางด้วยตนเองเพราะเกรงว่าจะไม่ทันใช้งาน
สถานการณ์และสภาพการณ์พุทธศาสนาประเทศบรูไน
พุทธศาสนาในบรูไนโบราณ: บรูไนรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
และพุทธศาสนาจากอินเดียในสหัสวรรษแรก บันทึกของจีนได้กล่าวถึงอาณาจักร
ปูนี (Puni) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกาลิมานตัน (Kalimantan) หรือ
บอร์เนียว (Borneo) ที่ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการแก่พระจักรพรรดิจีนในระหว่าง
ศตวรรษที่ 6 และ 9 ในศตวรรษที่ 14 บรูไนตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของอาณาจักร
มัชปาหิต (Majapahit) แห่งชวาซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในศตวรรษที่ 15
ผู้ปกครองบรูไนทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งมาลักกา จึงได้เข้ารีตนับถืออิสลาม
ท�ำให้เกิดการแพร่ขยายศาสนาอิสลามไปตามหมู่เกาะต่างๆ จนกระทั่งถึงภาคใต้ของ
หมู่เกาะฟิลิปปินส์และอาณาบริเวณโดยรอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิก ซึ่งสเปนได้น�ำเข้ามาเผยแผ่ภายหลังจากที่ได้ครอบครองเกาะลูซอน
ทางภาคกลางของฟิลิปปินส์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บรูไนยุคเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ: บรูไนเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
แต่ถูกญี่ปุ่นยึดครองสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามบรูไนก็กลับเป็น
รัฐในอารักขาของอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง โดยสุลต่านปกครองภายใต้ที่ปรึกษาชาวอังกฤษ
และกองทหารกุรข่า (Gurkha)ปี ค.ศ.1959 บรูไนได้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมจัดให้
มีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย พรรคปาร์ไท รักยัต บรูไน (Partai Rakyat
Brunei) ซึ่งต่อต้านสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสนับสนุนประชาธิปไตย ได้รับชัยชนะ
ในการเลือกตั้งครั้งแรกปี ค.ศ.1962 แต่ข้อเรียกร้องของพรรคดังกล่าวถูกปฏิเสธ
สุลต่านยังต้องการคงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไว้ พรรคปาร์ไท รักยัต บรูไน ได้
ก่อการปฏิวัติขึ้น แต่ถูกกองทหารกุรข่าปราบปราม สุลต่านได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน
และยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยกเลิกการเลือกตั้งที่ผ่านมาและยุบพรรคปาร์ไท รักยัต บรูไน
บรูไนยุคได้รับเอกราช: ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1984 ความเป็นเอกราช
มิ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ของประชาชนบรู ไ นมากนั ก พรรคการเมื อ งยั ง ถู ก สั่ ง ห้ า ม
รั ฐ มนตรี ส่ ว นใหญ่ ล้ ว นมาจากเครื อ พระญาติ แ ห่ ง ราชสำ�นั ก และผู้ ที่ สุ ล ต่ า นทรง
วางใจปี ค.ศ.1987 บรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (ASEAN) ทำ�ให้มีความใกล้ชิดกับชาติสมาชิกในภูมิภาคนี้ นับตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา มีความพยายามที่จะสร้างชาติและวัฒนธรรมภายใต้
คำ�ขวัญที่ว่า “มาเลย์-อิสลาม-กษัตริย์”(Malayu-Islam-Beraja) แต่ปัญหามีอยู่
ว่าชนชั้นกลางซึ่งนับวันจะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นนั้นจะยอมได้รับการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ต่อไปอีกสักเท่าใด ในเมื่อสถานะทางการศึกษาและการเงิน
ของชนชั้นกลางเหล่านี้มีสูงขึ้นตามลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มพุทธศาสนาในอนาคต: พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย แม้ว่า
จะมีข้อจ�ำกัดในการเผยแผ่หรือการด�ำรงอยู่ที่ยากล�ำบากภายใต้เงื่อนไขและกฎหมาย
อิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธสยาม ที่มีความเป็นอยู่อย่างยากจน เป็นเพียง
ชาวนาชาวสวนและแรงงาน แม้จะเป็นภูมิปุตราแต่ว่าสิทธิและโอกาสทางสังคมนั้น
มีไม่มาก แต่ก็มีความรู้สึกส�ำนึกที่จะรักษารูปแบบประเพณีของตนเองไว้ โดยจะเห็น
ว่า ชาวพุทธสยามจะมีกิจกรรมภายในวัดตามเทศกาลหรือวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไปท�ำงานในต่างรัฐ เมื่อถึงเทศกาลส�ำคัญก็จะกลับบ้าน พร้อม
ทั้งพยายามที่จะสร้างวัดหรือส�ำนักสงฆ์ในรัฐที่ตนท�ำงานอยู่ ด้วยการร่วมตัวกันแล้ว
ท�ำกิจกรรมร่วมกันในวิถีพุทธสยาม โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำทางจิตใจ และเป็นผู้ที่ให้
ความรู้ทางด้านธรรมะ และภาษาไทย โดยชาวพุทธสยามมองว่าภาษาไทยเป็นภาษา
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ที่จะช่วยให้ลูกหลานมีโอกาสเข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้ง คือเรียนภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
ศึกษาธรรมะต่อไป และมีการสอบธรรมศึกษาซึ่งถือเป็นวุฒิการศึกษาที่มีผลต่อความ
ก้าวหน้าในการท�ำงานหรือสมัครงาน ในประเทศมาเลเซียนายจ้างจะขึ้นเงินให้กับคน
ที่สอบผ่านธรรมศึกษา พร้อมทั้งเป็นเครื่องหมายดีกรีว่ามีความช�ำนาญในภาษาไทย
และผ่านการอบรมด้านศีลธรรมมาแล้ว
ส่วนพุทธศาสนาเถรวาทสายพม่าและศรีลังกา มีความก้าวหน้ามากในหมู่ชาวจีน
เพราะเกิดสมาคมพุทธศาสนาขึ้นหลากหลาย ทั้งที่เกิดในมาเลเซียหรือเป็นสมาคมจากไต้หวัน
สิงคโปร์ จีน เข้ามาเปิดสาขาในประเทศมาเลเซียเพื่อด�ำเนินกิจกรรมตามพันธะกิจของ
สมาคมที่ตั้งไว้ ซึ่งเน้นไปในการปฏิบัติสมาธิ ฟังธรรมะบรรยาย พุทธศาสนามหายานมีความ
รุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในแวดวงคนจีน มีลักษณะใกล้เคียงกับพุทธศาสนาเถรวาทสายพม่า และ
ศรีลังกาแต่ผู้น�ำคือพระสงฆ์สายมหายาน ซึ่งมีความสามารถและท�ำกิจกรรมหลาก
หลายมากกว่าพระสงฆ์เถรวาท พุทธศาสนามหายานจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วย
งานองค์กรต่างๆ ในรูปของความร่วมมือต่างๆ เน้นกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณะ
สงเคราะห์ทั้งในและนอกประเทศ แนวโน้มในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับความมั่นคงของ
เยาวชนรุ่นใหม่ และกลไกของรัฐบาลที่อาจจะออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับศาสนามาก
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการปิดช่องทางของพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น แม้จะมีการเปิด AEC แล้ว
ก็ไม่ได้มีวี่แววว่าพุทธศาสนาจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเท่าใดนัก แต่มีแนวโน้มที่จะ
ถดถอยมากขึ้น เพราะสภาพสังคมบีบให้มีการบวชพระสงฆ์น้อยลง
สรุป

พุทธศาสนาในมาเลเซีย และบรูไน ส�ำหรับคนมาเลย์ ไม่อาจจะเข้าถึงคนมา
เลย์ท่ีเป็นอิสลามเลย เพราะระบบสังคมเข้มแข็งมาก และกฎหมายที่เคร่งครัดท�ำให้
ชาวอิสลามที่จะเปลี่ยนศาสนานั้นไม่ปรากฏตัวเลขที่ชัดเจน แต่ชาวพุทธและชาวคริสต์
จะเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามเยอะมาก ส่วนหนึ่งเพราะเมื่อแต่งงานกับคนอิสลามก็จะ
ต้องเข้ารับศาสนาอิสลามทั้งชาย-หญิงรวมถึงครอบครัว การที่จะกระท�ำสิ่งใดๆ ให้
กระทบต่อความรู้สึกของคนอิสลามจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธระมัดระวัง เช่น กรณีเจ้าของ
รีสอร์ท เปิดห้องละหมาดให้ชาวพุทธสิงคโปร์สวดมนต์และนั่งสมาธิ ส่งผลให้โดนจับ
และจ�ำคุก และกรณีหญิงชาวอิสลาม ใส่บาตรให้พระสงฆ์ ถูกกรรมการมัสยิดสั่งห้าม
เพราะผิดหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นแล้ว พุทธศาสนาในมาเลเซียจึงเป็นการพยายาม
รักษาให้ด�ำรงไว้โดยชาวพุทธสยามและชาวพุทธจีนเท่านั้นเอง
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย / บรูไน
พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
300
พระโสณะ-พระอุตตระ คณะพระธรรมทูตโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
ส่งมาประกาศศาสนธรรม ณ สุวรรณภูมิ
800 – 900 พุทธศาสนามหายาน เผยแผ่ในมาเลเซียดังที่มีการค้นพบพระพุทธรูป
แบบคุปตะในรัฐเคดะห์
1214
หลวงจีนอี้จิงแวะที่ปาเล็งบังเพื่อเรียนไวยากรณ์สันสกฤตเป็นเวลา
6 เดือน
1228
หลวงจีนอี้จิงเดินทางกลับจากอินเดีย แวะที่อาณาจักรศรีวิชัย พบว่า
พุทธศาสนารุ่งเรืองมากในภูมิภาคนี้
1560อาณาจักรโจฬะรุกรานอาณาจักรศรีวิชัยในแหลมมลายู ท�ำลายและ
1568
ปล้นเมืองรวมทั้งเมืองปาเล็งบังเสียหายอย่างหนัก แม้จะฟื้นตัวขึ้น
มาแต่ก็เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
คศต.ที่ 14 คาบสมุทรมลายูตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรสุโขทัย ขณะที่บอร์เนียว
และสุมาตรามีอาณาจักรมัชปาหิตแห่งชวาครอบครอง
ปลาย
เจ้าชายปรเมศวร มีเชื้อสายของราชวงศ์ไศเลนทร์ เมืองปาเล็มบัง
คศต.ที่ 14 ศู น ย์ ก ลางของอาณาจั ก รศรี วิ ชั ย เดิ ม อภิ เ ษกกั บ เจ้ า หญิ ง แห่ ง ราช
ส�ำนักมัชปาหิต แต่เกิดกบฏจึงลี้ภัยที่เกาะตูมาเสค (สิงคโปร์) สังหาร
เจ้าเมืองตั้งตนเป็นใหญ่แทน ไม่นานราชส�ำนักสยามส่งทัพจากเมือง
ปาหังหรือปัตตานีมาปราบ ท�ำให้ต้องหนีไปที่มะละกา (ขณะนั้นเป็น
เพียงหมู่บ้านและเป็นชุมโจรสลัด) ก่อนที่เจ้าชายปรเมศวรจะรวบรวม
พลและตั้งตนเป็นใหญ่ในเมืองนี้และแผ่อิทธิพลออกไป
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
1957
พระปรเมศวรขณะที่ อ ายุ 72 พรรษาหั น มาถื อ อิ ส ลาม เพราะ
แต่ ง งานกั บ ธิ ด าของสุ ล ต่ า นพ่ อ ค้ า จากเมื อ งปาไซจึ ง เปลี่ ย นชื่ อ
เป็ น มาร์ กั ต อิ ส กั น ดาร์ ซาห์ ในระยะแรกนั้ น ศาสนาอิ ส ลามยั ง
ไม่ มั่ น คงนั ก เมื่ อ พระองค์ สิ้ น พระชนม์ พระศรี ม หาราชารื้ อ ฟื ้ น
ศาสนาฮินดูกลับมาไม่นาน ราชาอิบบราฮิม ก็ขึ้นครองราชย์แทน
ในราชส� ำ นั ก เกิ ด การแย่ ง อ� ำ นาจระหว่ า งศาสนาฮิ น ดู กั บ อิ ส ลาม
ซึ่งฝ่ายศาสนาอิสลามได้รับชัยชนะ ยกมุซัฟฟา ซาห์ให้ขึ้นครองราชย์ โดยมี
ตวน เประ มหาอ�ำมาตย์เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการแผ่พระราช
อ�ำนาจ และศาสนาอิสลามขยายจากเมืองมะละกาออกไป
1998
สมัยของมุซัฟฟาร์ ซาห์ ตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่ง
อยุธยา ส่งทัพไปปราบแต่ถูก ตวน เประ ต้านเอาไว้
2002
มุซัฟฟาร์ ซาห์ สวรรคตลง มันซูร์ ซาห์ เป็นสุลต่านแทนอภิเษกสมรส
กับน้องสาวของ ตวน เประ ท�ำได้รับการสนับสนุนอย่างมาก และ
เคลื่อนพลไปตีเมืองขึ้นของสยามต่างๆ ในมลายู จับตัวเจ้าเมืองและ
ธิดาเมืองปาหัง มาที่มะละกา บังคับเจ้าเมืองไปใช้แรงงาน ส่วนธิดา
เป็นบาทบริจาริกาของสุลต่าน เมืองต่างๆ ในคาบสมุทรมลายู เช่น
ตรังกานู กลันตัน ปัตตานี ยะโฮร์ ฯลฯ ถูกปกครองโดยมะละกา และ
ขยายอ�ำนาจไปสุมาตรา อาเจะห์
คศต.ที่ 15 มะละกา เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามของภูมิภาคนี้ โดย
แผ่ไปตามเมืองขึ้นของตนเอง ด้วยวิธีสมรสระหว่างราชวงศ์มะละกา
กับราชวงศ์เมืองขึ้น เมื่อประมุขรับไปแล้วประชาชนก็หันมานับถือตาม
ท�ำให้ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธเสื่อมสิ้นไปจากดินแดนมลายู
2054
โปรตุเกสน�ำโดย อัลฟองโซ เดอ อัลบูเคิร์ก บุกยึดมะละกาได้รับการ
สนับสนุนจากพ่อค้าฮินดูจากอินเดีย และนักรบอินเดีย จากนั้นก็แผ่
อิทธิพลสร้างสัมพันธไมตรีกับสยามสมัย พระรามาธิบดีที่ 2 ขณะ
นั้น ฟรานซิส ซาเวียร์ เผยแผ่ศาสนาคริสต์ แม้จะถูกต่อต้านจากชาว
อิสลาม แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหยั่งลงอย่างมั่นคงในดินแดนแถบ
นี้ และการล่าอาณานิคมก็แผ่มาถึงมาเลเซียและภูมิภาคนี้นับแต่นั้น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พุทธศักราช
เหตุการณ์ส�ำคัญ
คศต.ที่ 17 ชาวดัตซ์ หรือฮอลันดา เริ่มแผ่อิทธิพลสู่แหลมมลายู โดยร่วมกับ
สุลต่านแห่งยะโฮร์ รบกับทัพเรือโปรตุเกส จนสามารถยึดมะละกา
2338
อังกฤษเข้ามารับช่วงต่อจากฮอลันดา และแผ่อิทธิพลถึงสยาม
2452
อังกฤษท�ำสนธิสัญญากับสยาม โดยยอมให้ ตรังกานู กลันตัน เคดะห์
และปะลิส ตกอยู่ในอ�ำนาจของอังกฤษทุกประการ ชาวสยามหลาย
ครอบครัวไม่ยอมย้ายออก ท�ำให้เกิดเป็นชุมชนชาวสยามกระจายอยู่
ทั่วไปใน 4 รัฐนี้กระทั้งปัจจุบัน ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียนประเพณี
ไทยพุทธเอาไว้ตลอดมา
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บทที่ 20 พุทธศาสนาในสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางด้านศาสนา เนื่องจาก
รัฐมีลักษณะเป็นรัฐฆราวาส (Secular State) ทุกศาสนาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่
ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐ ทั้งนี้รัฐจะไม่สนับสนุนหรือต่อต้านความเชื่อหรือการปฏิบัติทาง
ศาสนาใดๆ และรัฐจะปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันทุกศาสนา ประชากร
ของประเทศมี ร ากฐานที่ ห ลากหลายและส่ ว นใหญ่ ที่ อ พยพย้ า ยถิ่ น เข้ า มาล้ ว นน� ำ
ศาสนาที่ ตนเองนับถือเข้ามาด้วย ทั้งชาวจี น อิ นเดี ย และมาเลย์ ทมิ ฬ อิ นเดี ย ซึ่ ง
ปรากฏมีศาสนาหลากหลาย ได้แก่ ศาสนาบาไฮ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
ฮินดู ศาสนาซิกข์ และศาสนาโซโรอัสเตอร์ มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ใน
รัฐธรรมนูญ มาตราที่ 15 (1) ก�ำหนดไว้ว่าด้วยคนแต่ละคนมีสิทธิในการนับถือฝึก
ปฏิบัติและเผยแผ่ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ (Wee, V., 2005: 1) บทนี้น�ำ
เสนอความเป็นมาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและแนวโน้มของพุทธศาสนาในสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) มีชื่ออย่างในทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์
(Republic of Singapore) เป็นรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู ดินแดนของ
ประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และมีเกาะที่เล็กๆ อยู่ใกล้
อีก 54 เกาะ ประเทศสิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะโฮร์ทางทิศ
เหนือ และจากหมู่เกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซียโดยช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้
ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอย่างสูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน้อย ดินแดน
ของประเทศขยายอย่างต่อเนื่องจากการแปรสภาพที่ดินโดยการถมทะเล
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สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางพาณิ ช ย์ ส� ำ คั ญ ของโลกอี ก แห่ ง มี
ประชากรเกือบ 5.5 ล้านคน แม้สิงคโปร์จะมีความหลากหลาย แต่เชื้อชาติเอเชียมี
มากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และมีชนกลุ่มน้อยที่ส�ำคัญ เช่น ชาวมาเลย์ ชาว
อินเดีย และชาวยูเรเซีย มีภาษาราชการสี่ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษา
จีน (ฮกเกี้ยน) และภาษาทมิฬ ส�ำหรับด้านการปกครอง รัฐบาลมีรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
คณะ มีรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิก 79 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีพรรคปฏิบัติการ
ประชาชน (The People's Action Party) เป็นพรรค
เดียวที่ปกครองมาโดยตลอด
พลเมืองของสิงคโปร์โดยรวมประกอบด้วยชาว
จีน ร้อยละ 76.5 มาเลย์ ร้อยละ 13.8 อินเดีย ร้อย
ละ 8.1 ส�ำหรับการนับถือศาสนา มีผู้นับถือศาสนาพุทธ
(Buddhism) ร้อยละ 33.3 เต๋า(Taoism) ร้อยละ 10.9
เมืองสิงคโปร์ในปัจจุบัน
คริ ส ต์ (Christianity) ร้ อ ยละ 18.3 อิ ส ลาม (Islam)
(พ.ศ.2560)
ร้อยละ 14.7 ฮิ นดู (Hinduism) ร้ อ ยละ 5.1 ศาสนา
อื่นๆ ร้อยละ 0.7 และมีผู้ไม่มีศาสนา ร้อยละ 17.0 (Singapore Department of
Statistics, 2011:29)
ชาวจี น ถื อ ว่ า เป็ น ประชากรส่ ว นใหญ่ บ นเกาะสิ ง คโปร์ แต่ ก็ มี ก ารนั บ ถื อ
ศาสนาที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ กลุ ่ ม จี น ที่ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนามี ร ้ อ ยละ 43.0 กลุ ่ ม จี น ที่
นับถือเต๋า ร้อยละ 14.4 กลุ่มจีนที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยล 20.1 กลุ่มจีนที่นับถือ
ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.5 และกลุ่มจีนที่ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 21.8 (Singapore
Department of Statistics, 2011:29) ระบบการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ
(ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายก
รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และ
อันดับ 15 ของโลกที่มีแรงงานมีทักษะสูง (http://www.thai-aec.com/ประเทศ
อาเซียน-10-ประเทศ) และ(ธนู แก้วโอกาส, 2549:617-619) ในอดีตสิงคโปร์ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลและการปกครองของหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ
ญี่ปุ่น หลังจากที่ประกาศตัวเป็นเอกราช เมื่อพ.ศ.2508 แต่นั้นมาสิงคโปร์ก็พยายาม
พัฒนาและปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชากรมีมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตที่สูงสุดในเอเชีย
จากการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์ พบว่าประชากร
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

ของประเทศโดยส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนและนับถือศาสนาพุทธ แสดงให้เห็นว่าการ
นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนายั ง ปรากฏให้ เ ห็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น โดยเฉพาะพุ ท ธศาสนานิ ก าย
มหายาน ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของการท�ำกิจกรรมทางพุทธศาสนา การศึกษาค้นคว้า
และการเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ดังปรากฏให้เห็นที่วัด Kong Meng San Phor Kark See
Monastery ที่เป็นศูนย์ลางการท�ำกิจกรรมของชาวพุทธมหายาน ได้แก่ การฝึกสมาธิ
การสวดมนต์ การสนทนาธรรม และการให้บริการทางสาธารณะต่างๆ ที่จ�ำเป็นในวัน
ส�ำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา ซึ่งจะมีการจัดเตรียมงานกันอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้
ชาวไทยพุทธ (Lye Wan Keong, 2016) รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้าน
พุทธศาสนาส�ำหรับพระสงฆ์และพุทธศานิกชนที่สนใจทั่วไป

วัดในฐานะศูนย์กลางการท�ำกิจกรรมและการศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนา
ที่มา :วัด Kong Meng San Phor Kark See Monastery ประเทศสิงคโปร์

ประวัติศาสตร์
ยุคโบราณ: สิงคโปร์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดแหลมมลายู เป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรมาเลย์ เดิมชื่อว่าเทมาเส็ก (Temasek) แปลว่า “ดินแดนอันมีน�้ำล้อมรอบ”
ระยะแรกเกาะเทมาเส็กไม่มีสถานีทางการค้า และยังเป็นช่องสุมของโจรสลัดที่น่า
กลัว ต่อมา ปรากฏมีชนเผ่าพื้นเมือง เช่น มลายู มาอาศัยอยู่ มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง
ในช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 14 เกาะสิ ง คโปร์ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของอาณาจั ก ร
มัชฌปาหิตแห่งชวา
พงศาวดารมลายูเล่าว่า เจ้าชายปรเมศวรเจ้าครองนครปาเล็มบัง ผู้สืบสาย
มาจากอาณาจักรศรีวิชัยเดินทางแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อสร้างเมือง (แต่เรือก็อับปาง
ลงพระองค์ว่ายน�้ำขึ้นฝั่ง เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างล�ำตัวสีแดงหัวด�ำ หัวคล้ายสิงโต
หน้าอกขาว จึงถามคนผู้ติดตามว่า สัตว์ตัวนั้นคืออะไร ได้รับค�ำตอบว่ามันคือ “สิงโต”
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พระองค์จึงเปลี่ยนชื่อเทมาเส็ก เป็นสิงหปุระ) พระองค์ขับไล่กษัตริย์เดิมและชาวเมือง
ท้องถิ่นออกไปจากเกาะเทมาเส็ก พวกเขาไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะมะละกา ซึ่งกลายเป็น
เมืองค้าทางทะเลที่ส�ำคัญในเวลาต่อมาภายหลังเมืองสิงหปุระก็ตกเป็นของสุลต่าน
แห่งมะละกา (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2555:14-15)
ยุคแรกนี้ ชาวจีนมีเป็นจ�ำนวนน้อย นอกนั้นเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ก่อนที่ชาว
จีนจะเข้ามาต่อมาในต้นศตวรรษที่ 15 เกาะนี้อยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักร
สยาม ในอดีต หลวงจีนอี้จิงเคยมาเยี่ยมเยือนอาณาจักรนี้ปี พ.ศ.1214 (พระพรหม
คุณภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2552:68) และบันทึกว่า อาณาจักรมาเลย์นี้ ถูกผนวกรวม
เป็ น อาณาจั ก รเดี ย วกั น กั บ อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เวณเดี ย วกั น (ภู ว ดล
ทรงประเสริฐ, 2550:32) และอาณาจักรศรีวิชัยกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาใน
ภู มิ ภ าคแถบนี้ ใ นช่ ว งเวลานั้ น พุ ท ธศาสนายุ ค นี้ จึ ง เป็ น แบบมหายานในอาณาจั ก ร
ศรีวิชัยซึ่งแผ่อิทธิพลและมีความเจริญครอบคลุมในแถบมหาสมุทรย่านนี้
ยุคอาณานิคม: ราวปี พ.ศ.2041 (ค.ศ.1498) โปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา
และสิงคโปร์ไว้สิงคโปร์ก็กลายเป็นเมืองขึ้นและต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดา
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ยุคแรกนี้ ชาวจีนเริ่มมีจ�ำนวนมากขึ้น ประชากรโดยรวม
มีจ�ำนวนหลักพัน
ประชากรของสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
และตั้งรกรากอยู่ในเกาะสิงคโปร์ในเวลาต่อมามีหลายกลุ่ม ได้แก่ จีนฮกเกี้ยน มา
จากมณฑลฟูเจียนทางตอนใต้ของจีน กลุ่มนี้มีประชากรมากที่สุด และมักเป็นพ่อค้า
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนายธนาคาร มีบทบาทส�ำคัญในทางธุรกิจของสิงคโปร์
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกใต้ จีนแต้จิ๋วอพยพมาจากเมืองซานโถวในมณฑลกวางตุ้ง
เป็นกลุ่มที่มีประชากรรองลงมา มักมีอาชีพค้าขาย ท�ำการประมง เป็นต้น ต่อมาเป็น
จีนกวางตุ้ง ส่วนใหญ่มาจากฮ่องกงและมณฑลกวางตุ้ง อีกกลุ่มเป็นจีนแคะที่อพยพ
มาจากทางตอนกลางของจีน และกลุ่มสุดท้ายจีนไหหล�ำ เดินทางมาจากมณฑลไหหล�ำ
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการโรงแรมและอุตสาหกรรม (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2555:43–144),
2552:68)
ยุคการเข้ามาของจีน: การอพยพของชาวจีน เกิดจากเหตุผลหลายประการ
เช่น ปัญหาความยากจน ต้องการแรงงานของเจ้าอาณานิคม ปัญหาด้านประชาชนที่
เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นต้น ท�ำให้ชาวจีนต้องอพยพเข้ามาสู่เกาะ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สิงคโปร์เพื่อหาแหล่งท�ำกินใหม่ ส�ำหรับการนับถือศาสนามีทั้งแบบมหายาน และแบบ
ผสมผสานคือมหายานผสมกับเต๋า เป็นเรื่องของการขอพร อ้อนวอนให้ประสบความ
ส�ำเร็จในการเดินทางและประกอบกิจงานเป็นส่วนมาก และธรรมเนียมปฏิบัติแบบ
ขงจื้อที่ติดมากับชาวจีนอพยพ
เมื่ อ อั ง กฤษขยายอิ ท ธิ พ ลเข้ า มาบริ เวณแหลมมลายู ใ นกลางศตวรรษที่ 18
ประมาณปี พ.ศ.2360 (ค.ศ.1818) อังกฤษแข่งขันกับดัตช์ในเรื่องอาณานิคมโดยส่ง
เซอร์โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์มาส�ำรวจดินแดนแถบสิงคโปร์ ตอนนั้นสิงคโปร์มี
สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์เป็นผู้ปกครองแรฟเฟิลส์ตกลงกับสุลต่านฮุสเซียน ชาห์ว่า จะ
ตั้งสถานีการค้าของอังกฤษที่นี่ อังกฤษขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากจักรวรรดิยะโฮร์ซึ่ง
อยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลง
ที่ท�ำกับฮอลันดา ต่อมาปี พ.ศ.2369 สิงคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์เซต
เทิลเมนต์ (Straits Settlement) ซึ่งบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแล
สิงคโปร์ รวมทั้งปีนังและมะละกาด้วย รัฐบาลอังกฤษเข้ามาดูแลระบบนี้ปี พ.ศ.2410
สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown Colony) อย่างสมบูรณ์จนถึงช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สองญี่ปุ่นจึงขับไล่อังกฤษออกจากสิงคโปร์และเข้าไปยึดครองแทน
ปี พ.ศ.2489 สิ ง คโปร์ ไ ด้ รั บ การยกฐานะให้ เ ป็ น อาณานิ ค มแบบเอกเทศ
(Separate Crown colony) เมื่ออังกฤษกลับมาควบคุมสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ภาย
หลั ง จากที่ สิ ง คโปร์ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารยึ ด ครองของญี่ ปุ ่ น ระหว่ า งสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
แต่สิงคโปร์นั้นก็ยังอยู่ภายใต้เมืองอารักขาของอังฤกษ โดยมีข้อตกลงบางอย่างร่วม
กั น และด้ ว ยการปกครองของอั ง กฤษและการบริ ห ารงานที่ ทั น สมั ย ของแรฟเฟิ ล ส์
ท�ำให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองเจริญด้านการค้าที่ผู้คนให้ความสนใจเข้ามาอยู่อาศัยเป็น
จ�ำนวนมาก ระยะนี้ พบว่าประชากรครึ่งเกาะสิงคโปร์เป็นชาวจีน (พ.ศ.2370) จนปี
พ.ศ.2403 มีมากเกินครึ่ง เมื่อรองลงมาคือชาวอินเดีย และชาติอื่นๆ (วิทย์ บัณฑิต
กุล, 2555: 19-20)
พุทธศาสนาแบบมหายาน และแบบผสมผสานกับเต๋า รวมทั้งธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบขงจื้อมีอิทธิพลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวจีนยุคนี้ (วิไล ศิลปะอาชา, 2557:6-7) ชาวจีนยังสร้างวัดเทียนฮกเก๋ง (วัดฮกเกี้ยนที่เก่าแก่ที่สุด เป็นวัด
ในลัทธิเต๋า) เพื่อถวายให้กับเจ้าแม่มาจู่ผู้เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล มีอิทธิฤทธิ์บังคับ
คลื่นลมในทะเลให้สงบ โดยชาวจีนเชื่อว่าท�ำให้พวกเขาเดินทางมาถึงสิงคโปร์อย่าง
ปลอดภัย
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ในระยะนี้ มีการสร้างพุทธศาสนาที่น่าสนใจ (พ.ศ.2470) เช่น วัดศากยมุ นี พุ ท ธคยา เป็ น วั ด ไทยที่ ส ร้ า งพระภิ ก ษุ ไ ทยนามว่ า “วุ ฒิ ส าระ” สถาปั ต ยกรรม
เป็นแบบไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประทับอยู่ใต้โคมไฟสว่างไสวนับพัน
ดวง นอกจากนี้ ยังมีวัดเปียวซันฮุดฉ่อวัดเหลียงซานซี ซึ่งสร้างถวายเจ้าแม่กวนอิม
ครอบครัวที่มีบุตรยากมักมาอธิษฐานขอที่วัดนี้ ซึ่งวัดทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน
ยุ ค รวมชาติ เข้ า กั บ มาเลเซี ย :เมื่ อ สิ ง คโปร์ เ ห็ น มาเลเซี ย ได้ รั บ เอกราชจาก
อังกฤษสิงคโปร์จึงขอรวมชาติเข้ากับมลายู กลายเป็นสหภาพมลายา เพื่อจะได้ไม่เป็น
เมืองขึ้นของอังกฤษอีก แต่สิงคโปร์ก็ไม่พอใจกับมาเลเซีย เพราะมีการเหยียดชนชาติ
กัน (ชาวจีนกับชาวมาเลย์) บวกกับมีผลประโยชน์ที่จัดสรรไม่ลงตัว ท�ำให้ไม่สามารถ
รวมตัวกัน จึงแยกตัวออก มาจากสหพันมลายา และต่อมาพรรคกิจประชาชนของ
สิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2508 ตั้งแต่นั้นมา
ในชื่อ “สาธารณรัฐสิงคโปร์”
ยุคนี้พุทธแบบมหายานเต๋าและขงจื้อ ซึ่งเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของ
ชาวจีนส่วนใหญ่ท�ำให้มีรูปแบบของการด�ำเนินชีวิตที่แตกต่างจากชาวมาเลย์ ศาสนา
ก็เป็นตัวกระตุ้นให้ชาวจีนไม่อาจรวมชาติเข้ากับสหพันธ์ เป็นอีกเหตุผลที่สิงคโปร์ขอ
แยกจากสหพั น ธ์ ใ นเวลาต่ อ มาและระยะหลั ง รั ฐ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มแบบ
ขงจื้อ เพื่อต้านวัฒนธรรมแบบตะวันตกในส่วนที่จะท�ำลายวิถีชีวิตแบบเอเชีย
ยุคเอกราชถึงปัจจุบัน /ยุคก�ำเนิดอาเซียน:นับจากปี พ.ศ.2508 ที่สิงคโปร์
ประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มีอ�ำนาจอธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรูปของ
สาธารณรัฐ มีพรรคการเมืองเดียว หลังจากนั้น สิงคโปร์ก็อยู่ภายใต้การปกครองของ
นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเป็นเวลานานถึง 25 ปี ซึ่งก็คือ ลีกวนยู ผู้ท�ำให้สิงคโปร์
พัฒนาอย่างรวดเร็ว กลายเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุด มีรัฐบาล
ที่ มาจากพรรคเดียว เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก และมี ก ารควบคุ ม สิ ท ธิ เ สรี ภาพของ
สื่ อ สารมวลชนและประชาชนในการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ รั ฐ บาลอย่ า งค่ อ นข้ า งเข้ ม งวด
(ดี.จี. ฮอลล์, 2549: 825–830)
ยุคเอกราชนี้ รัฐจัดระเบียบศาสนาให้อยู่ใต้การปกครองของรัฐอย่างเข้มงวด
ในด้านพุทธศาสนาในสิงคโปร์ มีการก่อสร้างวัดในฝ่ายมหายานที่ส�ำคัญ เช่น วัดพระ
เขี้ยวแก้ว โดยใช้สถาปัตยกรรมตามแบบของราชวงศ์ถัง และเป็นแหล่งรวมความรู้
ทางพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ไว้อย่างหลากหลาย และปี พ.ศ.2509 “องค์การคณะ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สงฆ์แห่งสิงคโปร์” (Singapore Buddhist Sangha Organization) ตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางของพระสงฆ์ในสิงคโปร์ โดยมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่วัดโปร์คาร์กซี (Phor
Kark See) โดยมีท่านธรรมรัตนะ (พระภิกษุศรีลังกา) และชาวสิงคโปร์กลุ่มหนึ่งจึง
ก่อตั้ง “สมาคมวิจัยพุทธศาสนา” (Buddhist Research Society) ขึ้นปี พ.ศ.2524
ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ.2529 จัดตั้งพุทธสมาคมมหาปรัชญา (Mahaprajna
Buddhist Society) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ถึงความหมายและ
การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา กิจกรรมหลักคือการสอนพุทธศาสนาทั้งแบบอินเดีย
และแบบจีนให้แก่สมาชิก ยุคนี้เป็นสมัยที่สิงคโปร์เจริญอย่างสูงสุด มีองค์กรทางด้าน
พุทธศาสนาโดยรวมมากถึง 1,922 องค์กร และมีการเปิดสอนพุทธศาสนาร่วมกับต่าง
ประเทศ เช่น ไทย ศรีลังกา โดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธศาสนา (Buddhist College of
Singapore) ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดก๊ก เมง ซาน (Kong Meng San) พ.ศ.2551
พระสงฆ์ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ไทย ต่างมุ่งหน้าเพื่อไปเผยแผ่ค�ำสอนใน
สิงคโปร์ผ่านวัตถุ เช่น ของขลัง ขณะที่ชาวสิงคโปร์เองต่างก็ต้องการที่พึ่งทางใจใน
รูปของวัตถุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ และชาวสิงคโปร์เป็นจ�ำนวน
มากที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรม ผ่านสมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ให้ความ
รู้ในด้านพุทธศาสนาต่างก็มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
องค์ ป ระกอบพุ ท ธศาสนาในสิ ง คโปร์ : พุ ท ธศาสนาเริ่ ม ต้ น ในประเทศ
สิ ง คโปร์ ม าตั้ ง แต่ ส มั ย ศรี วิ ชั ย ต่ อ มาก็ มี ช าวจี น โพ้ น ทะเลมาตั้ ง รกรากอยู ่ ที่ สิ ง คโปร์
พร้อมกับน�ำพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นศาสนาที่แพร่หลายในภูมิภาค
นี้ในเวลาต่อมา ซึ่งพุทธศาสนาในสิงคโปร์ยุคแรกมีลักษณะผสมผสานทางความเชื่อกับ
ศาสนาเต๋า (Taoism) ส่วนหลักปฏิบัติจะเน้นจริยธรรมขงจื้อ เช่น ความกตัญญูกตเวที
สัมพันธ์ทางเครือญาติ มารยาททางสังคม ความประหยัดมัธยัสถ์ การเคารพกฎหมาย
และการยกย่องการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นต้น ปัจจุบันชาวจีนสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะ
แยกแยะระหว่าง “พุทธศาสนา” กับ “ศาสนาเต๋า” มากขึ้น จากการส�ำรวจประชากร
ปี พ.ศ.2553 มีชาวพุทธ ร้อยละ 33.2 ในขณะที่มีผู้ที่นับถือเต๋าเพียง ร้อยละ 10.9
วันส�ำคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธสิงคโปร์ให้ความส�ำคัญ คือ วันวิสาขบูชา
ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำเดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) เป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ชาวพุทธในสิงคโปร์จะมาเวียนเทียนที่วัดกงเม้งซัน
ป่อคาก ร่วมบ�ำเพ็ญบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา จัดโรงทานเลี้ยงอาหารคนอยากจน
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และเจริญภาวนา เป็นต้น และเมื่อศึกษาในรายละเอียดของพุทธศาสนาในประเทศ
สิงคโปร์ พบว่า มีหลากหลายรูปแบบ คือ วัด สมาคม สถาบันการศึกษา
สถานส� ำ คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา: การปฏิบัติของชาวพุทธสิงคโปร์โดยทั่วไป
คื อ การกราบไหว้ พ ระพุ ท ธรู ป การเสี่ ย งเซี ย มซี และบางครั้ ง ก็ นั่ ง สวดมนต์ อ ย่ า ง
เงียบๆ ในสิงคโปร์มักพบเห็นพระสงฆ์ก็แต่ในวัดใหญ่ๆ เช่น วัดซวนหลิน (Shuang
Lin Si) วัดหลงซัน (Long Shan) และวัดโปร์คาร์กซี (PhorKark See) เป็นต้น ถือว่า
คณะสงฆ์ในสิงคโปร์มีความโดดเด่นน้อยกว่าคณะสงฆ์อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วัดมหายานมีอยู่หลายแห่งท�ำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา และตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและ
รับผิดชอบเลี้ยงเด็กก�ำพร้าก็มี (http://www.wikiwand.com/th/ศาสนาพุทธใน
ประเทศสิงคโปร์, 11 มิถุนายน 2559)
มีวัดมหายานที่ส�ำคัญในสิงคโปร์ ได้แก่ วัดเซียน จู่ กง (Xian Zu Gong
Temple) วัดตันสิชงซู (Tan Si Chong Su Temple) วัดซัมบาวัง (Sembawang
God of Wealth Temple) วัดเจ้าแม่กวนอิม (KuanImTng Temple, JooChiat)
วัดเยี่ยไห่ชิง (Yueh Hai Ching Temple หรือ Wak Hai Cheng Bio) วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) วัดพระเขี้ยวแก้ว (The Buddha Tooth Relic
Temple and Museum) วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว (Kwan Im Thong Hood
Cho) วัดโปร์คาร์กซี (PhorKark See) เป็นต้น
ปี พ.ศ.2509 “องค์การคณะสงฆ์แห่งสิงคโปร์” (Singapore Buddhist
Sangha Organization) ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของพระสงฆ์ ใ นสิ ง คโปร์
โดยมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่วัดโปร์คาร์กซี (Phor Kark See) ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร และมีสมาชิกอยู่เพียง 58 รูปเท่านั้น (สถิติปี ค.ศ.1989) นอกจากนี้
ยังมี “สมาพันธ์ชาวพุทธสิงคโปร์” (Singapore Buddhist Federation) ซึ่งก่อตั้ง
ขึ้นก่อน สมาชิกมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาสซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวพุทธจีน และใช้
ภาษาจีนกลางในการติดต่อ พระสงฆ์ซึ่งพูดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง และ
เป็นสมาชิกของทั้งสององค์การมีเป็นจ�ำนวนมาก
พุทธศาสนานิกายเถรวาทในสิงคโปร์มีคนนับถืออยู่บ้าง แต่ไม่มากเหมือน
มหายาน มีวัดไทยที่ส�ำคัญเช่นวัดอนันทเมตยาราม สร้างปี พ.ศ.2479 และวัดป่า
เลไลย์ สร้างปี พ.ศ.2506 นอกจากนี้ก็จะเป็นวัดพม่า วัดลังกา (วัดศรีลังการามาย
ณะ) (ฟื้น ดอกบัว, รศ., 2554:339-340) แต่ละวัดมีบทบาทส�ำคัญในการให้การช่วย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เหลือทางการศึกษาและพิธีกรรมทางศาสนาแก่ประชาชนในประเทศของตน ที่เข้าไป
ท�ำงานในประเทศสิงคโปร์ รวมวัดพุทธในสิงคโปร์มีทั้งหมด 122 วัด ส่วนใหญ่เป็น
วัดในฝ่ายมหายาน ในจ�ำนวนนี้มีวัดฝ่ายเถรวาทจ�ำนวน 5 วัด ชาวสิงคโปร์ใช้วัดเป็น
ที่บ�ำเพ็ญกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น สวดมนต์ เจริญสมาธิวิปัสสนา สนทนาธรรม
สังคมสงเคราะห์ (กรมการศาสนา, 2557:72) รวมทั้งเป็นสถานที่ขอพรเพื่อโชคลาภ
ในธุรกิจและความเป็นสิริมงคล คนสิงคโปร์ยังนิยมมาขอพรให้เทพเจ้าช่วยปกป้องให้
แคล้วคลาดจากศัตรูหรือภัยอันตรายอีกด้วย
สมาคมทางพุ ท ธศาสนา: การไหว้พระและประกอบพิธีศาสนาที่วัดจีนใน
สิงคโปร์ ไม่อาจดึงดูดความสนใจของคนหนุ่มสาวสิงคโปร์ยุคปัจจุบันมากนัก คนรุ่น
ใหม่มีความสนใจศึกษาพุทธปรัชญา จริยธรรม และการปฏิบัติธรรมกันอย่างกว้าง
ขวาง รวมทั้งการประยุก ต์ใช้ในชีวิตประจ� ำ วั น ความสนใจดั ง กล่ า วนี้ เ กิ ดขึ้ นในหมู ่
ฆราวาสชาวสิงคโปร์ และเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกินกว่าจ�ำนวนของครูที่มี
อยู่ องค์การต่างๆ จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้ จนกลายเป็นความ
เคลื่อนไหวใหม่ที่เรียกว่า “พุทธศาสนาแบบสมาคม” (Associational Buddhism)
(ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.
php?t=31584, 10 มิถุนายน 2559) โดยมีจ�ำนวนสมาชิกที่แน่นอน และสมาชิกมี
ความสนใจต่อค�ำสอนและวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะของพุทธศาสนาในแบบของตน สมาคม
ในสิงคโปร์มีสมาคมพุทธมากถึง 1,800 สมาคม (กรมการศาสนา, 2557:72) นับเป็น
จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของพุทธศาสนาในสิงคโปร์ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ
ห้องสมุดพุทธศาสนา (Buddhist Library): ท่านธรรมรัตนะ พระภิกษุ
ศรี ลั ง กาผู ้ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากงานของท่ า นธรรมนั น ทะในกรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์
ต้ อ งการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ส มาธิ ภ าวนา และการเผยแผ่ พุ ท ธ
ศาสนา (ซึ่ ง สมั ย นั้ น สถานที่ ส� ำ หรั บ กระท� ำ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วยั ง ไม่ มี ) ท่ า นและชาว
สิ ง คโปร์ ก ลุ ่ ม หนึ่ ง จึ ง ก่ อ ตั้ ง “สมาคมวิ จั ย พุ ท ธศาสนา” (Buddhist Research
Society) ขึ้นปี พ.ศ.2524 และพัฒนาต่อมาจนกลายเป็น “ห้องสมุดพุทธศาสนา”
(เปิดเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2526) ห้องสมุดจัดกิจกรรมการบรรยาย
และปาฐกถาในหั ว ข้ อ พุ ท ธศาสนา รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ธ รรมภายใต้ ก ารน� ำ ของพระ
ภิกษุอยู่เป็นประจ�ำ แม้ว่าพระภิกษุสิงหลจะเป็นผู้เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็น และริเริ่ม
การก่อตั้งสมาคมแห่งนี้ แต่เสียงตอบรับส่วนใหญ่มาจากชาวพุทธจีนในสิงคโปร์ การ
บรรยายธรรมกระท�ำด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลาง (โดยมีการแปลเป็นภาษา
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จีนฮกเกี้ยน) สมาชิกของห้องสมุดพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวเชื้อสาย
จีน มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และหนึ่งในสามมีการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย
พุทธสมาคมมหาปรัชญา (Mahaprajna Buddhist Society): สมาคมนี้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2529 โดยมีพระภิกษุจากไต้หวันเป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ถึงความหมายและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา กิจกรรม
หลักอันหนึ่งได้แก่การสอนพุทธศาสนาทั้งแบบอินเดียและแบบจีนให้แก่สมาชิก โดย
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ขั้นแนะน�ำ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง (แต่ละขั้นมี 24 คาบ
และแต่ละคาบใช้เวลา 2 ชั่วโมง) การบรรยายส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนกลาง นอกจาก
นี้ ยังมีการสวดมนต์ โดยสวดจากพระสูตรมหายานเป็นภาษาจีนกลางหรือจีนฮกเกี้ยน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเบิ ก บานทางจิ ต ใจ ความก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ธ รรม และความ
สามัคคีในหมู่สมาชิก สมาคมแยกแยะความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนา
เต๋าให้เห็นอย่างชัดเจน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มพุทธสมาคมแห่งมหาวิทยาลัย (Buddhist societies in tertiary
educational institutions): กลุ่มพุทธสมาคมแห่งมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยพุทธ
สมาคมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)
สถาบันเทคโนโลยีหนานยาง (Nanyang Technological Institute) สิงคโปร์โพลี
เทคนิค (Singapore Polytechnic) และพุทธสมาคมงีอานโพลีเทคนิค (Ngee Ann
Polytechnic Buddhist Society) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีชาวอินเดียบ้าง
แต่ไม่มีชาวมาเลย์ กลุ่มพุทธสมาคมแห่งมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย และ
สัมพันธ์กับองค์กรพุทธศาสนาอื่นๆ ในสิงคโปร์ เช่น พุทธสมาคมงีอานโพลีเทคนิค
มีกิจกรรมสอนพุทธธรรมและการปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยมีการสวดมนต์เป็นภาษา
บาลีก่อนการเรียน มีการบรรยายและการแสดงปาฐกถาเป็นครั้งคราว มีการจัดแสดง
หนังสือ การเยี่ยมบ้านคนชรา และการเยือนวัดพุทธศาสนานิกายต่างๆ ทั้งในแบบไทย
ทิเบต ศรีลังกา และจีน เพื่อการเรียนรู้พุทธศาสนาที่หลากหลาย เป็นต้น
สมาคมพุ ท ธศาสนาแห่ ง สิ ง คโปร์ (Singapore Buddha Sasana
Society): สมาคมมีวัตถุประสงค์ในการน�ำเสนอพุทธศาสนาด้วยรูปแบบที่เหมาะ
สมกับความก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความเคารพ
ในรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันมีมาตั้งแต่โบราณด้วย โดยมุ่งเน้นค�ำสอนพุทธศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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วิทยาลัยสงฆ์แห่งพุทธศาสนาสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน มีกรรมการบริหารประกอบด้วยคนหนุ่มสาวจีน 15 คน
โดยมีลามะทาชิเทนซินลา พระภิกษุทิเบตพักอาศัยอยู่ประจ�ำ
นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักชาวพุทธแห่งสิงคโปร์ (The Singapore Buddhist
Lodge) สหภาพชาวพุทธ (Buddhist Union) สมาพันธ์ชาวพุทธสิงคโปร์ (Singapore
Buddhist Federation) พุ ท ธสมาคมจี น แห่ ง สิ ง คโปร์ (Singapore Chinese
Buddhist Association) สมาคมธรรมจักร (Dharma Cakra Society) และองค์กร
พุทธยานแห่งสิงคโปร์ (Singapore Buddha-Yana Organization) เป็นต้น ส�ำหรับ
“พุทธศาสนาแบบสมาคม” ในสิงคโปร์นั้น มีค�ำสอนและหลักการปฏิบัติที่หลากหลาย
มาก เช่น ศูนย์ยุวพุทธอานันทเมตไตรย์ (AnandaMetyarna Buddhist Youth
Circle) ที่วัดพุทธอานันทเมตไตรย์ มีการปฏิบัติแบบเถรวาทภายใต้การน�ำของพระ
สงฆ์ไทย ขณะที่สมาชิกของวัดทิเบต (SakyaTenphel Ling) จะประกอบพิธีกรรม
และปฏิบัติแบบทิเบต ภายใต้การน�ำของพระสงฆ์ที่บวชในฝ่ายวัชรยาน (วัดทิเบต
ในสิ ง คโปร์ , http://www.sakyatenphelling.org/, 11 มิ ถุ น ายน 2559) ด้ ว ย
ลั ก ษณะเช่ น นี้ ช าวจี น สิ ง คโปร์ พ บกั บ ค� ำ สอนรู ป แบบต่ า งๆ ของพุ ท ธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน มิจ�ำกัดอยู่แต่เฉพาะพุทธศาสนาแบบจีนเท่านั้น สิงคโปร์แม้จะได้รับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมาก แต่สังคมสิงคโปร์พัฒนาวัฒนธรรมสิงคโปร์ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมาเช่นเดียวกัน
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พุทธศาสนาในรูปวิทยาลัย (The Buddhist College of Singapore):
วิทยาลัยสงฆ์แห่งพุทธศาสนาสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นมาปี พ.ศ.2548 ระยะเริ่มแรกนั้น
จัดการศึกษาเป็นลักษณะแบบให้เปล่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านซิก
กวางเชง (SikKWANG Seng) อธิบดีและเจ้าอาวาสวัดก๊กเมงซัน (Kong Meng San)
มีนิสิตประมาณร้อยกว่ารูปโดยมากเป็นนิสิตนานาชาติ เช่น เวียดนาม จีน กัมพูชา
และไต้หวันปี พ.ศ.2551 วิทยาลัยแห่งนี้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยาเกลนียา (Kelaniya) ใน
ศรีลังกาเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในระดับปริญญาตรี ถือว่าเป็นความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบในรูปแบบของมหาวิทยาลัย (The Buddhist
College of Singapore, http://www.bcs.edu.sg/en/, 11 มิถุนายน 2559)
จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การศึกษาพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์นั้นมี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปสมาคม วัด สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสมาคมถือว่า
มีความเข้มแข็งและมีจ�ำนวนมาก ด้วยเหตุผลที่ชาวสิงคโปร์ต้องรวมตัวกันเพื่อผลทาง
ธุรกิจและความเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน
แนวโน้มพุทธศาสนาในสิงคโปร์:การจัดตั้งสมาคมยุคแรกเริ่มเดิมก่อตั้งขึ้น
มาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นส�ำคัญ ต่อมาพัฒนามาเป็นรูปแบบของการเผยแผ่
พุทธศาสนาอย่างเต็มตัวในปัจจุบัน คาดว่าในอนาคตนี้ จะขยายสาขาออกจากสิงคโปร์
ไปอยู่ในประเทศอื่นๆ ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจซึ่งมีชาวจีนเดินทางไปค้าขายกับชาติอื่น
ทั้งในเอเชียและตะวันตกทั่วทุกมุมโลก ท�ำให้การขยายตัวของพุทธศาสนามีเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะพุทธศาสนาในฝ่ายมหายานซึ่งอยู่ในรูปแบบของสมาคม
วั ด โดยส่ ว นใหญ่ จ ะกลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และกลายเป็ น เพี ย งสถาน
ที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรมเท่ า นั้ น จะสู ญ เสี ย บทบาทส� ำ คั ญ ในการเผยแผ่ ค� ำ สอนโดยตรง
ขณะเดียวกันก็อาจมีบางวัดที่ใช้ประโยชน์จากที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงคนมาสู่การ
ปฏิบัติธรรม และเป็นประตูสู่การศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ในขณะที่พุทธศาสนา
เถรวาท จะมีบทบาทในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการเรียนการสอนที่
เป็นระบบในระดับต่างๆ ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งเปิดกว้างให้ฆราวาสเข้ามาศึกษา เหมือนเช่นที่มหาวิทยาลัย
สงฆ์ในประเทศไทย
นอกจากนี้ ความเจริญทางด้านวัตถุที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของสิงคโปร์จะส่ง
ผลให้คนรุ่นใหม่ละทิ้งศาสนา เพราะมองว่าศาสนาเป็นเรื่องของคนรุ่นเก่า ปัจจุบัน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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กลุ่มคนที่ไม่นับถือศาสนามีจ�ำนวนสูงขึ้นกว่าเดิม (พ.ศ.2543/คิดเป็นร้อยละ 42.5
และพ.ศ.2553/ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 9.2) (Singapore
Department of Statistics, 2011: 29) ในอนาคตการเผยแผ่พุทธศาสนาอาจต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้น่าสนใจ และเข้าถึงง่ายส�ำหรับคนรุ่นใหม่
สรุป: ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่ถือว่ามีรูปแบบการปกครองที่
เป็นรัฐฆราวาส (secular state) ที่ศาสนาทั้งหลายต้องแยกออกจากรัฐคือไม่ได้รับ
การอุปถัมภ์จากรัฐ มีลักษณะเป็นเอกเทศชัดเจน ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการปกครองของ
ประเทศ แต่ศาสนาทั้งหลายก็ยังเกี่ยวข้องกับรัฐในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ และรายงานให้รัฐทราบถึงความก้าวหน้า แม้พุทธศาสนาสิงคโปร์จะมี
รูปแบบองค์กร สมาคม มูลนิธิที่เน้นการร่วมกลุ่ม แต่ก็ยังบนพื้นฐานของพุทธศาสนา
แนวจารีตคือ เถรวาท มหายาน และวัชรยานจากถิ่นอื่นเข้าไป ลักษณะของพุทธ
ศาสนาในสิงคโปร์จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเป็นพุทธศาสนาแบบสมัยใหม่ เน้นการ
รวมกลุ่มเป็นหลัก แต่คนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์ยังมีค�ำถามต่อการปฏิบัติทางพุทธศาสนา
ของบรรพบุรุษที่ยังคงนับถือแบบจารีต ประเพณี บุญนิยม และใช้สมาคมในการต่อ
ยอดท�ำธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรม ปัจจุบันแม้จะมีสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา
เกิดขึ้น พุทธศาสนาในสิงคโปร์ก็ยังคงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพุทธศาสนาแบบอื่น
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์
พุทธศักราช
ยุค
ประวัติศาสตร์
ศตวรรษที่
14
ศตวรรษที่ 15
ศตวรรษที่ 17
2360

2485
2506
2508

ศูนย์อาเซียนศึกษา

เหตุการณ์ส�ำคัญ
สิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เทมาเส็ก (Temasek) มีกษัตริย์
เป็นผู้ปกครอง
สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชปาหิตแห่งชวา
และอยู่ภายใต้การยึดครองเจ้าชายปรเมศวร
อยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรสยาม
โปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา และสิงคโปร์เป็นอาณานิคม และ
ต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดา
เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ตัวแทน
ของบริษัท บริติชอินเดียตะวันออก (The British East India
Company) เดินทางมาตกลงการค้ากับสุลต่านผู้ปกครองสิงคโปร์
และอังกฤษ ต่อมายึดครองสิงคโปร์เป็นที่มั่นทางการค้า
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิงคโปร์ตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น (หลัง
จากสิ้นสุดสงครามสิงคโปร์กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกครั้ง)
สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษ และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์
มลายา (federation of Malaya) หรือมาเลเซีย
สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย และประกาศตัวเป็นเอกราช
ตั้งแต่นั้นมาสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้มี
ความเจริญก้าวหน้า และประชากรมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงสุด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

237

238

พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)
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บทที่ 21 พุทธศาสนาในฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์/สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็น
ประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะจ�ำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่าง
จากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1,000 กม. และมีลักษณะ
พิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาว
มากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ.2064-2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2441-2489)
เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลปกครองฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น อาณานิ ค มเป็ น เวลา 4 ศตวรรษ จึ ง ท� ำ ให้
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อ ยู ่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางการเมื อ ง สั ง คม ศาสนาตามแบบสเปน และ
สหรั ฐ อเมริ ก าฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น หนึ่ ง ในสองชาติ ใ นเอเชี ย ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตกมาก
ที่สุด ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (อีกชาติหนึ่งคือติมอร์-เลสเต) เป็นการ
ผสมผสานกั น ระหว่ า งตะวั น ตกกั บ ตะวั น ออก หลั ก ฐานทางโบราณคดี แ ละโบราณ
ชีววิทยาบ่งบอกว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์เคยอาศัยอยู่ในเกาะปาลาวันตั้งแต่ประมาณ
50,000 ปีก่อน ชนเผ่าที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียนซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดอยู่บนเกาะ
ฟอร์โมซา (Formasa) หรือไต้หวันในปัจจุบันอพยพโดยทางเรือเข้ามาตั้งรกรากใน
หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และจัดตั้งเส้นทางเครือข่ายการค้ากับเอเชียอาคเนย์ส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล สภาพดั้งเดิมของฟิลิปปินส์ อยู่ในสภาพของ
ยุคหินใหม่ ยังไม่ได้รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน เช่น ประเทศอื่นๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชนชาวพื้นเมืองเดิมเป็นชนเชื้อสายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย
ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณเกาะต่างๆ ของฟิลิปปินส์
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การมาตั้งถิ่นฐานนั้น มาโดยเรือเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มแยกย้ายไปตั้งหมู่บ้าน
เรียกว่า บารังไก (Barangay) ตามชื่อเรือที่ใช้อพยพมา มีหัวหน้าหมู่บ้านเรียกว่า ดาดู
(Datu) ซึ่งเคยเป็นกัปตันเรือ การตั้งหมู่บ้านจะกระจายไปตามเกาะท�ำให้การติดต่อ
ระหว่างกันไม่ค่อยมี ส่วนในด้านการปกครองนั้นเป็นแบบพ่อปกครองลูก โครงสร้าง
ทางการปกครองเป็นแบบง่ายๆ มี 4 ชนชั้น คือ ดาตู แล ครอบครัว ขุนนาง อิสรชน
ทาส ในส่วนของกฎหมายและกฎระเบียบการปกครองนั้นยังไม่มีสถาบันที่ส�ำคัญคือ
ศาสนา ซึ่งมีพ่อมดหมอผีเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมจากการนับถือศาสนาเป็นแบบนับถือ
ภูตผี บูชาธรรมชาติ พวกเขาเชื่อว่ามีพระผู้สร้างโลกสูงสุด คือ บาฮารา (Bathala)
และบาอารามีสาวก ฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว เรียกว่า ดิวาทาส (Diwatas) เป็นผู้ก�ำหนดการ
ประกอบพิธีบวงสรวง เทพฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือ พ่อมด หมอผี ว่าจะประกอบพิธีเมื่อ
ไหร่ ที่ใด สถานที่ประกอบพิธีนั้นไม่มีเฉพาะ พ่อมด หมอผีจะเป็นผู้ก�ำหนด ที่เป็น
ดังนี้เพราะสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพธรรมชาติของหมู่เกาะ ซึ่งฟิลิปปินส์นั้นมีภัย
ธรรมชาติอยู่เนืองๆ จึงท�ำให้พ่อมด หมอผีมีอิทธิพลต่อประชาชนมาก และมากกว่า
หรือเท่ากับดาตู อีกทั้งยังได้รับค่าประกอบพิธี เครื่องเส้นสังเวยจากประชาชนเป็น
จ�ำนวนมากทางด้านเศรษฐกิจนั้น ประชาชนท�ำการเกษตรและการประมงไม่มีการ
ค้าขาย มีแต่การแลกเปลี่ยนสินค้า และไม่มีการใช้เงินตรา นานๆ ครั้งจะมีพ่อค้าต่าง
ชาติแวะมาจอดเรือแลกเปลี่ยนสินค้า
ยุคอิสลาม: นับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 ศาสนาอิสลามแผ่เข้าสู่หมู่เกาะทาง
ตอนใต้ของฟิลิปปินส์หรือมานบูลาส แล้วครั้นถึงปี ค.ศ.1380 ชาวมุสลิมก็สามารถ
สถาปนารั ฐ อิ ส ลามขึ้ น ในหมู ่ เ กาะซู ลู โ ดยมี นั ก เผยแผ่ ศ าสนาที่ ชื่ อ ชั น ค์ ชะรี ฟ กะ
รีม มัคดุม เข้ามาเผยแผ่อิสลามในหมู่เกาะต่างๆ ของซูลู ก่อนหน้านั้นเป็นเวลานาน
จนกระทั่ง ซัยยิด อบูบักร อิบนุ ชะรีฟ มุฮ�ำหมัด อิบนิ อะลี อิบนี ซัยบิลอาบีดีน
เดิ น ทางจากรั ฐ สุ ล ต่ า นแห่ ง ยะโฮร์ (Johor) มายั ง หมู ่ เ กาะซู ลู ร าวปี ค.ศ.1450
ซัยยิด อบูบักรมาถึงซูลูหลังจากรายา บะกินดา จากมินังกะเบา สุมาตรา ลงพ�ำนัก
และเผยแผ่ศาสนาอิสลามในหมู่เกาะซูลูเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ซัยยิด อบูบักรสมร
สกับบุตรีของรายาบะกินดาที่มีนามว่า ประไหมสุหรี เมื่อรายาบะกินดาสิ้นชีวิต ซัยยิด
อบูบักร ก็กลายเป็นผู้สืบทอดอ�ำนาจและได้รับการขนานนามว่า สุลต่านแห่งซูลู
ยุ ค อาณานิ ค มสเปน: เฟอร์ ดิ น านด์ มาเจลลั น มาถึ ง หมู ่ เ กาะฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ป ี
ค.ศ.1521 (พ.ศ.2064) มีเกล โลเปซ เด เลกัซปี มาถึงฟิลิปปินส์ปี ค.ศ.1565 (พ.ศ.
2108) และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่การตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมา หลังจาก
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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นั้น นักบวชศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแปรศาสนาของชาวเกาะทั้งหมดให้หัน
มานับถือศาสนาคริสต์ ในช่วง 300 ปีนับจากนั้น กองทัพสเปนต่อสู้กับเหตุการณ์
กบฏต่างๆ มากมาย ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากชาติอื่นที่พยายามเข้ามาครอบครอง
อาณานิคม ซึ่ง อังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และโปรตุเกส สเปนสูญเสียไป
มากที่สุดในช่วงที่อังกฤษเข้าครอบครองเมืองหลวงเป็นการชั่วคราวในช่วงสงคราม
เจ็ดปี (Seven Years’ War) หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะ
อาณานิคมของสเปนใหม่ (New Spain) นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1565 (พ.ศ.2108) ถึงปี ค.ศ.
1821 (พ.ศ.2364) และนับจากนั้น ฟิลิปปินส์ก็อยู่ใต้การปกครองของสเปนโดยตรง
การเดินเรือมะนิลาแกลเลียน (Manila Galleon) จากฟิลิปปินส์ไปเม็กซิโก เริ่มต้น
ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และหมู่เกาะฟิลิปปินส์เปิดตัวเองเข้าสู่การค้าโลกปี
ค.ศ.1834
ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลา 335 ปี (ค.ศ.15641899) การปกครองของสเปนเป็ น ลั ก ษณะการกดขี่ ข ่ ม เหง ท� ำ ให้ ช าวฟิ ลิ ป ปิ น ส์
รวมพลั ง ประชาชนขึ้ น ต่ อ ต้ า นหลายครั้ ง ด้ ว ยกั น เมื่ อ สเปนพ่ า ยแพ้ ส งครามต่ อ
สหรั ฐ อเมริ ก าปี ค.ศ.1898 ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จึ ง ตกเป็ น อาณานิ ค มของสหรั ฐ อเมริ ก าและ
ท� ำ สนธิ สั ญ ญาสงบศึ ก ในกรุ ง ปารี ส เมื่ อ วั น ที่ 10 ธั น วาคม ค.ศ.1899 พร้ อ มทั้ ง
สหรัฐอเมริกาต้องชดใช้เงินจ�ำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่สเปน ในช่วงที่ตก
อยู่ภายใต้การครอบครองของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1899-1946) นี้ สหรัฐอเมริกาพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก โดยการเปิดการค้าเสรีระหว่างกัน รวม
ทั้งสหรัฐอเมริกาให้สิทธิพิเศษในการส่งสินค้าเข้า นอกจากนี้ ยังสอนให้ชาวฟิลิปปินส์
รู้จักกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝึกให้มีส่วนร่วมในการปกครองให้รู้จัก
สิทธิเสรีภาพ และยังสร้างระบบการศึกษาแบบสหรัฐฯ ให้แก่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นรากฐาน
ของการศึกษาในฟิลิปปินส์ปัจจุบันอีกด้วย (สีดา สอนศรี, 2537 :9)
ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา
พุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยเรือง
อ�ำนาจทางฝั่งมลายู แผ่ขยายวัฒนธรรมมาถึงฟิลิปปินส์ในศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษ
ที่ 13 แล้วมีชาวจีนโพ้นทะเล (อาจจะนับถือลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อด้วย) ในศตวรรษที่
14 จนถึงศตวรรษที่ 20 และชาวญี่ปุ่น (อาจนับถือลัทธิชินโตด้วย) ที่อพยพตั้งรกราก
ในฟิลิปปินส์ น�ำพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาด้วย ในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ส่วน
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ใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งสเปนมาเผยแผ่เมื่อสมัยฟิลิปปินส์
เป็นเมืองขึ้นของสเปน และสมัยฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกา ก็เผยแผ่
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนส์ แต่ก่อนหน้านั้นศาสนาอิสลามก็มาเผยแผ่และนิยม
มากทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และต่อมาชาวอินเดีย-ปากีสถาน อพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ในฟิลิปปินส์ก็น�ำศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้ามาด้วย
นิ ต ยสารพู ่ ที ซู ่ (ต้ น โพธิ์ ) ที่ ช าวจี น โพ้ น ทะเลในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย และ
สิงคโปร์ นิยมอ่านกันมาก นิตยสารนี้มีเนื้อหาธรรมะง่ายๆ เช่น สารคดี ปาฐกถา บท
วิจารณ์ นิทานชาดก ปริศนาธรรม สอนพุทธศาสนาเบื้องต้น ข่าวพุทธศาสนารอบโลก
และมีบทความภาษาอังกฤษด้วย เจ้าของนิตยสารเป็นหนุ่มอายุ 30 ปี
ปัจจุบันมีคณะสงฆ์จากประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นนิกายมหายานและ
วัชรยาน ที่มีความใกล้ชิดกับความเป็นชุมชนชาวจีนมากกว่า เข้ามาเผยแผ่ศาสนาใน
ฟิลิปปินส์ เช่น คณะสงฆ์ไต้หวัน โดยท่านซิงหยวน (Ven. Master Hsing Yun) แห่ง
วัดโฝวกวงซัน ให้ศิษย์ในสายงานของท่านไปเผยแผ่ ตั้งวัดอยู่ในชุมชนชาวจีนหรือเขต
ที่มีคนจีนอาศัยอยู่ปัจจุบันมีชาวพุทธในฟิลิปปินส์ประมาณ ร้อยละ 1.5
ศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ [ส�ำรวจปี 2000]
ประชากร 103 ล้าน
ศาสนา
ร้อยละ
ศาสนาคริสต์ Christianity
96.2%
โรมันคาทอลิก Catholic
81.0%
โปรเตสแตนต์ท์ Protastant 7.3%
Iglesia ni Kristo
2.3%
Aglipayan
2.0%
ศาสนาอิสลาม Islam
5.1%
ศาสนาพุทธ Buddhism
0.1%
อื่นๆ Others
2.1
ที่มา: http://web.archive.org/web/20080306022227/http://pewforum.org/worldaffairs/countries/?CountryID=163 Religious Demographic Profile Philippines

การเข้ามาของพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์: ด้วยความที่ฟิลิปปินส์เคย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เป็นอาณานิคมและเป็นเกาะ จึงมีผู้อพยพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ต่างๆ
ดังนั้นลักษณะพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ จึงจ�ำแนกเป็น พระภิกษุซิ่น ย้ง เมือง
ฉวน จง มณฑลฟู่เจี้ยน ซึ่งเป็นพระรูปแรกที่พอสืบค้นในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
ในฟิลิปปินส์ในส่วนจีนนิกาย ท่านเป็นพระรูปแรกที่มาบุกเบิกพุทธศาสนามหายาน
ในประเทศฟิลิปปินส์ มาพร้อมกับการอพยพตั้งถิ่นฐาน หมายถึง เป็นวัดของชาวจีน
หรือเวียดนาม ในแต่ละช่วงเวลา ที่อพยพที่มาพร้อมกับความเชื่อและศาสนา เมื่อ
ตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐาน มีก�ำลังก่อตั้งวัดในชุมชน วัดดังกล่าวจึง
เป็นเหมือนศูนย์จิตใจของชาวจีน และเวียดนามโพ้นทะเลในประเทศฟิลิปปินส์ วัด
ในลักษณะนี้จึงตั้งอยู่ย่านชุมชนชาวจีน (China Town) เสียเป็นส่วนใหญ่ ดังปรากฏ
ในมะนิลา หรือเมืองใหญ่ๆ ที่มีชุมชนชาวจีนอยู่อาศัยจ�ำนวนมาก มีองค์กรหลักตั้งอยู่
ในประเทศอื่น แต่มาขยายสาขาหรือท�ำกิจกรรมกลับกลุ่มชาวจีน เช่น วัดฝอกวงซัน

Seng Guan Temple เป็นศาสนาสถานที่เป็น
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้านพุทธศาสนาและเป็นวัดที่
ชุมชนชาวจีนในฟิลิปปินส์ใช้เป็นที่พบปะและทำ�
กิจกรรทางด้านพุทธศาสนาร่วมกัน

Seng Guan Temple ในย่านชุมชน
ชาวจีนกลางกรุงมะนิลา

และ ฉือจี้ ของไต้หวัน เป็นต้น และมีการตั้งสาขาตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยัง
คงอยู่ในกลุ่มชาวจีนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยลักษณะของวัดที่ปรากฏจะเป็นวัดที่มี
เครือข่ายหลักที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ อาทิ ในประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นต้น และ
มีการเข้ามาท�ำกิจกรรมทางพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น ฉือจี้ หรือเครือข่าย
ของวัดฝอกวงซัน (Fo Guang Shan) จากไต้หวัน สมาคมซาไก กักกะ ญี่ปุ่น (Soka
Gakkai International of the Philippines [SGI-Philippines]) และเครือข่ายการ
ปฏิบัติตามแบบวัชรญาณ ธิเบต (Philippine Tibetan Nyingma Palyul Buddhist
Center) เป็นต้น โดยการเข้ามาของกลุ่มนี้จะมีความพิเศษตรงที่อาจมีการข้ามไปสู่
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

243

244

พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

ชนพื้นเมือง ที่ไม่มีเงือนไขหรือจ�ำกัดด้วยเรื่องศาสนาโดยตรง เช่น องค์กรการกุศล
ของฉือจี้ทีท�ำงานด้านสุขภาพชุมชน การสาธารณะสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

[Long Hou Davoa-วัดโลนหวา เมืองดาเวา]
บทบาทศาสนาต่อสังคม: บทบาทด้านหลักธรรมค�ำสอนต่อการปฏิบัติ เน้น
การประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต ในเทศกาลและพิธีกรรมมีการเผยแผ่หลักธรรมค�ำสอนผ่าน
การแสดงธรรมให้ความรู้ การจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์องกรและ
การให้ความรู้ทางด้านศาสนาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ บทบาททางด้านพิธีกรรมทาง
ศาสนาโดยเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนา และเชิญชวนชาวพุทธเข้าร่วมในพิธีกรรม
ทางศาสนา เช่น วัดสาร์ทจีน วัดตรุษจีน หรือกิจกรรมอื่นที่นับเนื่องด้วยพิธีกรรม มุม
หนึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางศาสนา มุมหนึ่งเป็นการสะท้อนความความเชื่อ
และการรักษาประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
บทบาทด้ า นการเข้ า ไปจั ด การศึ ก ษาต่ อ ชุ ม ชน เน้ น การส่ ง เสริ ม ความรู ้
ทางศาสนา หรือการเข้าไปจัดการศึกษาเพื่อการบริการชุมชนและสังคม เช่น การ
จั ด โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด เท่ า ที่ ท ราบและจากการสอบถามความว่ า ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ มีโรงเรียนการกุศลที่ทางวัดจัดขึ้น พระเป็นเจ้าของและบริหารโดยคณะ
สงฆ์และชาวพุทธประมาณ 8 แห่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์ โดยจัดการศึกษาเป็นภาษา
จีน และอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหลานจีน และชนพื้นเมืองฟิลิปปินส์ เป็นต้น
การบริ ห าร/จั ด องค์ ก ร: วั ด และคณะสงฆ์ ภ ายในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ค วามเป็ น
เอกภาพเชิงกลุ่ม ที่ไม่ได้มีส่วนเกาะเกี่ยวกัน แต่อย่างใด เป็นความสัมพันธ์กับแบบ
หลวมๆ ในกลุ่มสายมหายานที่มาจากประเทศจีน ส่วนในกลุ่มอื่นๆ เช่น จากไต้หวัน
กลุ ่ ม ฉื อ จี้ ก็ มี เ ป้ า หมายในการบริ ก ารสาธารณะ ด้ า นสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ภ าพ
ชุมชน ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์โดยไม่เน้นชาติ และภาษา และศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ในปัจจุบันมีศูนย์ของฉือจี้ อยู่หลายแห่ง เช่น เมือง Zomboanga หรือเครือข่าย
ของกลุ่มโซกา กักไก จากประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้องค์กรจัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ว่า
Soka Gakkai International of the Philippines (SGI-Philippines) ซึ่งจัดตั้ง
องค์กรในรูปขององค์กรด้านวัฒนธรรมซึ่งมีเครือข่ายอยู่ 6 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์
เช่น (1) Manila Culture Center in Escolta, Manila (2) Cebu Culture Center
(3) Davao Culture Center (4) Cagayan Culture Center (5) Youth Culture
Center in Silang, Cavite and (6) the Grand Culture Center in Tagaytay City
เป็นต้น
วัด/ศูนย์/เครือข่ายพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ซ: วัดในพุทธศาสนา
ในฟิลิปปินส์ ซึ่งวัดสวนใหญ่จะคงเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่ในชุมชน
ชาวจีน หรือชาวเวียดนามโพ้นทะเล โดยจ�ำแนกลักษณะของวัดเป็น 2 กลุ่มซึ่งสามารถ
จ�ำแนก คือ กลุ่มวัดทีเป็นชุมชนชาวจีนอพยพแบบดั้งเดิม และมีสายสัมพันธ์
กับพุทธศาสนาจากประเทศ และมีพระสงฆ์จากประเทศจีนมาเป็นผู้น�ำวัด
น� ำ ท� ำ พิ ธี ก รรม ส่ ว นในวั ด ที่ เ ป็ น สายสายจากไต้ ห วั น ก็ จ ะมี พ ระภิ ก ษุ จ ากประเทศ
ไต้หวันเป็นผู้น�ำบุญ และวัดจากสายมหายานในเวียดนามที่อพยพทางเรือนับตั้งแต่
ช่วงสงครามกลางเมืองโดยมีวัดตั้งอยู่ท่ีเมือง เป็นต้น

โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ในพุ ท ธศาสนาในเมื อ งซอมบั ง ก้ า ทางตอนใต้ ข องประเทศ
ฟิลิปปินส์ ที่พระสงฆ์เป็นเจ้าของ ผู้บริหารและตั้งอยู่ในวัดเพื่อส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาใน
กลุ่มชาวจีน

ซึ่งพอจ�ำแนกลักษณะของวัดหรือศูนย์ หรือเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาที่
พอจ�ำแนก คือ
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เมือง
มนิลา
Manila

เมืองคู
ซอน Quezon
เมืองซัม
บองก้า /
Zamboanga

ที่ตั้งวัด
โองปิน ฝอ กวง หยวน สาขาของวัดฝอกวงซัน Ongpin Fo Guang Yuen Address:634 Nueva Street
Binondo, Manila, Philippines Tradition:Mahayana,
Humanistic Buddhism Affiliation:Fo Guang Shan
Phone:63 (2) 241-5797~8 Fax:63(2)242-4957
Spiritual Director:Ven. Master Hsing Yun
วัดเซง กวน วัดใหญ่ด้วยเจดีย์กลางเมือง ถนนนารา
ย่านไซน่าทาว Seng Guan temple Narra Street.
วัดเซ็ง กวน (Seng Guan Temple) ย่านไซน่าทาวน์
มนิลา
วัดพู่ถอ Pu Thor Buddhist Temple in Masangkay
Street, Tondo, Manila ย่าน ไซน่าทาว ถนนมาซัง
ไก เป็นวัดที่อยู่ในย่านชุมชนชาวจีน มีพระภิกษุ อยู่
ประจ�ำ และปฏิบัติศาสนกิจจ�ำนวน 2 รูป โดยเป็น
พระธรรมทูตจากแผ่นดินใหญ่ คือ ท่านเต้าเหยียน
เป็นเจ้าอาวาส และท่านกวงจื่อ
Universal Wisdom Foundation Inc. Address:2/F,
700 Aurora Blvd., Corner Gilmore Ave. New Manila,
Quezon City, Phillippines Tradition:Mahayana
วัดฮก ฉวน เมือง ซอมบังก้า (HOCK CHUAN TEMPLE AND ZAMBOANGA AVALO SCHOOL) ที่ก่อ
ตั้ง พร้ อ มกับ ชุม ชนชาวจีน วัด มีอ ายุป ระมาณ 100
กว่าปีมาแล้ว HOCK CHUAN TEMPLE-วัดฮก ฉวน
เมือง ซอมบังก้า
วัดซัมโป Sam Po Temple Canelar Street,
Caburihan Zamboanga City Tel. (062) 991-1367

ศูนย์อาเซียนศึกษา

วัด/เครือข่าย
สาขาวัดฝอกวง
ซัน พุทธศาสนา
แบบมหายาน
จากไต้หวัน
วั ด มหายาน
ในแบบคนจีน
พลัดถิ่น
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เมืองบา
โคโลด
Bacolo

วัดหยวนถง (The Yuan Thong Buddhist Temple)
in Bacolod City is one of the four branches
of Fo Guang Shan in the Philippines.
วัดฝอกวงหยวน ที่บาโคโลด (Bacolod Fo Guang
Yuan Address:2nd Floor, Lopues East Center
Burgos Cor, Hilado National Highway, Bacolod
City, Philippines Tradition:Mahayana, Humanistic
Buddhism Affiliation:Fo Guang Shan Phone:63
(34) 433-5131 EMail:fgsasph3y@fgs.org.tw
เมืองดาเวา วัดโลนหวา (Lon-Wa-Buddhist-Temple) หรือหลง
Davao
หัว (Long Hua Temple) ที่เมืองดาเวา (Davao) หรือ
วัด Lon Wa Buddhist Temple in Davao ตั้งอยู่ที่
Cabaguio Ave. Davao City Philippine เป็นสาขา
ของวัดโฝวกวงซัน ของท่านซิง หยุน (Ven. Master
Hsing Yun) จากประเทศไต้หวัน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศฟิลิปปินส์
เมืองเซบู วั ด ซู อั น เมื อ งเซบู สาขาของวั ด ฝอกวงซั น (Fo
Cebu
Guang Shan) Chu Un Temple Address:246
V. Rama Avenue Cebu City 6000 Philippines
Tradition:Mahayana, Humanistic Buddhism
Affiliation:Fo Guang Shan EMail:fgsasph3y@fgs.
org.tw Spiritual Director:Ven. Master Hsing Yun
วัดฟู่เฉียน เมืองเซบู Phu Shian Temple Address:25 Beverly Hills Lahug, Cebu 6000
Philippines Tradition:Mahayana, Chinese
Contact:Josie Chang
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Palawan เมื อ งพาลาวั น Palawan วั ด วั น ฝั ด แห่ ง เมื อ ง
เมืองพาลา ปาลาวัน ในชุมชนชาวเวียดนาม Van Phat Temple
วัน
Address:PO Box 100-5300 Palawan, Phillippines
Tradition:Mahayana, Vietnamese Contact:Ms.
Le Thi Khoe EMail:universal@netasia.net
Iloilo
เมือง Iloilo อิลอยโล ฝอ กวง หยวน สาขาของฝอ
กวง ซัน Iloilo Fo Guang Yuan Address:13A Fuentes Street, Iloilo City, Philippines
Tradition:Mahayana, Humanistic Buddhism
Affiliation:Fo Guang Shan EMail:fgy-ilo@skyinet.
net Spiritual Director:Ven. Master Hsing Yun
วัชรญาณ จากธิเบต Philippine Tibetan Nyingma
Palyul Buddhist Center Address:#700 Piña Avenue
Santa Mesa Manila Tradition:Vajrayana, Tibetan,
Nyingmapa, Palyul Lineage Affiliation:Namdroling
Monastery Phone:(+632) 715-2090 Fax:(+632)
715-1859 Website: http://palyulph.org/ Spiritual Director:Ven. Samten Phuntsok Rinpoche
Teacher:His Holiness Kyabje Pema Norbu
องค์กรโซกา กักไก จากญี่ปุ่น Soka Gakkai International of the Philippines Address:66 Timog
Avenue, Quezon City Tradition:Mahayana,
Japanese Phone:(632) 921-28-79; 929-71-34;
929-43-79 Website: http://www.sgi.org.ph/
แนวโน้ ม พุ ท ธศาสนาในอนาคต: พุ ท ธศาสนาในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ลั ก ษณะที่
ขยายตัว โดยสังเกตจากการเข้าไปสร้างวัดของพุทธศาสนามหายาน โดยเฉพาะวัด
จีนจากประเทศจีนและวัดจากประเทศไต้หวัน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวจีนโพ้น
ทะเลที่เข้าไปตั้งถิ่นฐาน และตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนรูปแบบการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เผยแผ่พุทธศาสนาก็เข้าไปสู่ชนพื้นเมืองมากขึ้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของการเข้าถึง
พุทธศาสนาและการปฏิบัติมากขึ้น
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บทที่ 22 พุทธศาสนา: ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียน *

พุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนครั้งแรกยุคฮั่นตะวันออก（东汉）
ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าฮั่นหมิงตี้（汉明帝）ราว ค.ศ.28-75/พ.ศ.571-618 ตาม
บันทึกในค�ำอารัมภบทของคัมภีร์ 42 บท 《四十二章经》ซึ่งเป็นคัมภีร์พุทธศาสนา
ที่มีการแปลสู่ภาษาจีนเป็นครั้งแรก โดยพระกาศยปมาตังคะ（迦叶摩腾）และพระ
ธรรมรัตน์（竺法兰）เนื้อหาในคัมภีร์มีบันทึกถึงพระเจ้าฮั่นหมิงตี้ทรงสุบินนิมิตเห็น
เทพเจ้าทองค�ำ เหาะทางนภากาศมาหยุดอยู่ ณ เบื้องหน้าพระต�ำหนักที่ประทับ ท�ำให้
พระองค์ปลาบปลื้มพระทัยเป็นล้นพ้น วันถัดมาตรัสถามกับเหล่าขุนนางว่าเทพเจ้าที่
สุบินเห็นนี้คือใคร บัณฑิตฟู่อี้（傅毅）กราบทูลว่า ตนทราบมาว่าที่ประเทศอินเดียมี
ผู้ตรัสรู้นามว่า “พระพุทธเจ้า”（佛）เห็นจะเป็นเทวดาพระองค์นี้เป็นแน่ จากข้อมูล
นี้ท�ำเราทราบว่าคนจีนยุคที่เริ่มรู้จักพุทธศาสนาพาเข้าใจว่า พระพุทธเจ้ามีสถานะเป็น
เทวดา หลังจากนั้น พระเจ้าฮั่นหมิงตี้จึงส่งทูตรวม 12 คนไปยังต้าเยว่จื้อกั๋ว（大月
支国）ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจีน คัมภีร์พุทธศาสนาชื่อ “คัมภีร์ 42 บท” 《四十二章经》อัญเชิญมายังวัด
ม้าขาวเมืองลั่วหยาง โดยมีพระมหาเถระ 2 ท่านดังกล่าวมาข้างต้นเป็นผู้แปลเป็นภาษา
จีน พุทธศาสนาจึงเริ่มหยั่งรากลงสู่แผ่นดินจีนนับแต่นั้นเป็นต้นมา หลังพุทธศาสนาเข้า
มาสู่ประเทศจีน ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างจีนและอาเซียนมีปรากฏให้เห็น
มากมาย ทั้งด้านคัมภีร์และศาสนสถานจากอดีตจนถึงปัจจุบันเช่น วัดมหายานต่างๆ
ในเวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น ส่วนแนวคิดพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทจากอาเซียนเองก็เริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในจีนเหมือนกัน เช่นการเข้าไปแปลคัมภีร์
* บทความนี
้เป็นส่วCentre
นหนึ่งของเอกสารประกอบการสอนวิMahachulalongkornrajvidyalaya
ชาพระพุทธศาสนา มหายาน 602 307 University
ASEAN
Studies
บัณฑิตวิทยาลัย โดย พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ดร. หน้า 38-56
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เถรวาทเป็นจีนของท่านสังฆปาละจากอาณาจักรฟูนัน การฝึกกรรมฐานในจีนที่ได้รับ
นิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งเป็นอิทธิพลจากพม่าและไทยเป็นต้น
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างจีนกับอาเซียน: ยุคแรกของ
คณะทูตสมัยพระเจ้าฮั่นหมิงตี้ แม้พวกเขาจะมิได้ไปจนถึง
อินเดีย อยู่แต่เพียงเขตภาคตะวันตกของจีนหรือที่เรียกกัน
ยุคนั้นว่าซียู่（西域）ตามเส้นทางสายไหม（丝绸之
路） ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
จีนเพราะการเดินทางครั้งนั้นท�ำให้พุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่
ประเทศจีนโดยการน�ำของพระมหาเถระอินเดียองค์ส�ำคัญ
บึงเสี้ยวพระจันทร์ มณฑลกานซู่ 2 รูปข้างต้น ท�ำให้คนจีนเข้าใจค�ำสอนของพุทธศาสนาและ
หนึ่งในเส้นทางสายไหม
เริ่มนับถือกันในราชส�ำนักก่อน แล้วจึงค่อยๆ แผ่ขยายไปสู่
ประชาชนคนทั่วไปในภายหลัง น่าสังเกตว่าคัมภีร์ยุคแรก
คือคัมภีร์ 42 บทนี้ มีเนื้อหาที่เป็นหลักธรรมสั้นๆ คล้ายคาถาธรรมบท มีเนื้อหาบางส่วน
ที่สามารถเทียบเคียงกับบาลี แต่บางส่วนก็ไม่ตรงกัน นักวิชาการด้านพุทธศาสนาจีนส่วน
ใหญ่ถือว่าคัมภีร์ดังกล่าวเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนายุคต้น มิใช่คัมภีร์มหายานที่ได้
รับความนิยมในภายหลัง ดังนั้นเส้นทางสายไหมคือจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้เราทราบ
ความเป็นไปของอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาจกล่าวว่าคณะทูตทั้ง 12 คนยุคพระเจ้าฮั่นหมิงตี้ที่ไปสืบพระศาสนาใน
ดินแดนตะวันตก (ซียู่ 西域) คือคณะธรรมทูตยุคแรกในจีน ที่จุดประกายการสืบพระ
ศาสนาด้วยการจาริกไปยังอินเดียให้แก่พระสงฆ์จีนยุคถัดมา เส้นทางที่พระสงฆ์จีนใช้
เดินทางสมัยนั้นคือเส้นทางที่กองคารวานของพ่อค้าวานิชทั้งหลายใช้ท�ำธุรกิจซึ่งเรียก
กันว่าเส้นทางสายไหม มีสองเส้นทางหลักคือทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบันทึกเกี่ยวกับการสืบพระศาสนาบนเส้นทางสายไหมทางทะเลท�ำให้เราทราบเรื่อง
ราวต่างๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเมื่อครั้งอดีต
เป็นอย่างดี มีบันทึกจดหมายเหตุของพระสงฆ์หลายรูปที่เดินทางไปยังอินเดียเช่น
จดหมายเหตุโฝวกั๋วจี้《佛国记》ของท่านฝาเสี่ยน（法显）จดหมายเหตุหนานไฮ่
จี้กุ้ยเน่ยฝ่าเจวี้ยน《南海寄归内法传》 ของท่านอี้จิ้ง（义净）เป็นต้น ส่วนทาง
บกเราทราบจากจดหมายเหตุต้าถังซียู้จี้《大唐西域记》ของท่านเสวียนจั้ง（玄
奘）หรือพระถังซ�ำจั๋งเป็นต้น
พระสงฆ์จีนที่เดินทางไปเรียนยังประเทศอินเดีย: 1.(梁启超撰，《佛
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การสืบพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวจีน ท�ำกันหลายยุคหลายสมัย ผู้ที่ไปสืบพระ
ศาสนาในอินเดียส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มพระสงฆ์ ในระหว่าง
ทางได้รับความอุปถัมภ์คุ้มครองจากฆราวาสผู้เลื่อมใสในพุทธ
ศาสนาบ้าง ท�ำอันตรายบ้าง ดังนั้นการเดินทางไปอินเดียสมัย
โบราณของพระสงฆ์จีนจึงเป็นไปด้วยความยากล�ำบากต้องใช้
ความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดบางท่านก็ประสบความส�ำเร็จ
กลับมาจีนพร้อมคัมภีร์พุทธศาสนาและจดหมายเหตุการเดินทาง
ต่างๆ บางท่านก็มรณภาพระหว่างทางไปหรือทางกลับ บางท่าน
ก็หายสาบสูญไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานว่าอยู่ที่ใด บางท่านเมื่อ
ถึงอินเดียแล้วก็ไม่ยอมกลับจีน การสืบพระศาสนาของพระสงฆ์
จีนยุคนั้นจึงพอสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ตามเหตุการณ์ที่มีบันทึก
ถ�้ำโม่เกาคู ตุนหวง
(เส้นทางสายไหม)
เป็นเอกสารจีนดังนี้
ส�ำเร็จการศึกษาจากอินเดียและเดินทางกลับจีนโดยปลอดภัย จ�ำนวน 42
รูป ได้แก่ ฝ่าหู้（法护）, ฝ่าหลิ่ง（法领）, ฝ่าเสียน（法显）, จื้อเยียน（智
严）, จื้อหยู่（智羽）, จื้อเหยี่ยน（智远）, เป่าหยุน（宝云）, เซิงจิ่ง（僧
景）, ฮุ้ยต๋า（慧达）, จวี้ฉู่จิงเซิง（沮渠京声）, คังฝ่าลั่ง（康法朗）, ฮุ้ยห
รุ่ย（慧睿）, ฮุ้ยเหมิง（慧猛）, ถานจิ่ง（昙景）, ฝ่าหย่ง（法勇）, เต้าผู่（
道普）, เต้าไท่（道泰）, ฝ่าเซิ่ง（法盛）, ฮุ้ยหลาน（慧览）, เต้าเย่า（道
药）, ฮุ้ยเซิง（惠生）, ซ่งหยุน（宋云）, เป่าเสียน（宝暹）พร้อมคณะ 7 รูป,
เสวียนจั้ง（玄奘）, เสวียนเจ้า（玄照）, ยุ่นฉี（运期）, จื้อหง（智弘）, ต้า
จิน（大津）,อี้จิ้ง（义净）, ฮุ้ยหรื่อ（慧日）, ฮุ้ยเชา（慧超）, ปู้คง（不
空）, ฮันกวาง（含光）, อู้คง（悟空）, จี้เย่（继业）
ถึงดินแดนตะวันตก (ซียู่) แต่ตรวจสอบไม่ได้ว่าถึงอินเดียหรือไม่ จ�ำนวน
16 รูป ได้แก่ จูซื่อสิง（朱士行），ฮุ้ยฉาง（慧常），จิ้นสิง（进行），
ฮุ้ยเปี้ยน（慧辩），ฮุ้ยเจี้ยน（僧建），ฮุ้ยเจี่ยน（慧简），ฮุ้ยเหวย
（慧嵬），ฮุ้ยอิ้ง（慧应），ถานเสวีย（昙学）พร้อมคณะ 7 รูป
กลับจีนในระหว่างทางก่อนถึงอินเดีย มีจ�ำนวนไม่ชัดเจน เช่น เพื่อนร่วมเดินทาง 4
รูปของฝ่าเสี้ยน（法献）, เพื่อนร่วมเดินทาง 9 รูปของจื้อเหมิง（智猛）, เพื่อนร่วม
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เดินทาง 10 รูปของอี้จิ้ง（义净）, เพื่อนร่วมเดินทางอีกหลายรูปของไท่จิน（太津）
ถึงอินเดียแล้วกลับจีนทันทีจ�ำนวน 2 รูป ได้แก่ ฮุ้ยมิ่ง（慧命）เพราะทน
ล�ำบากไม่ไหว, ซ่านสิง（善行）เพราะอาพาธ
มรณภาพระหว่างทางก่อนถึงอินเดีย 31 รูป ได้แก่
หยู่ฝ่าหลาน（于法兰）มรณภาพที่เวียดนาม, ฮุ้ยจิ่ง
（慧景）มรณภาพกลางเขาหิมะ, เต้าซง（道嵩）
(มรณภาพที่โปหลุน波沦), เพื่อนร่วมเดินทางของฝ่าหย่ง
（法勇）12 รูป(มรณภาพกลางเขาหิมะ) และอีก 8 รูป
มรณภาพที่จีหลิงซี（罽岭西）, จื้ออั้น（智岸）ชาว
ถ�้ำม่อเกาคู ตุนหวง
เฉิงตู มรณภาพที่ล่างเจี้ย（朗迦）,จื้ออั้น（智岸）
(เส้นทางสายไหม)
ชาวเกาฉาง มรณภาพที่ไฮ่โป（海舶）,ปี่อั้น（彼岸）
และ ถานหลุ่น（昙闰）มรณภาพที่โปเผิน（渤盆）, ฉางหมิน（常慜）และศิษย์
1 รูป มรณภาพที่ เหอหลิง（诃陵）บนเกาะชวา, เซิ่งล่าง（乘朗）มรณภาพที่เหอ
หลิง（诃陵）
มรณภาพระหว่างศึกษาอยู่ในอินเดีย จ�ำนวน 6 รูป ได้แก่ ซือเปี้ยน（师
鞭）อายุ 25 ปี, ฮุ้ยหนิง（会宁）อายุ 35 ปี, คุยชง（窥冲）อายุ 30 ปีเศษ, ซิ่น
จั้ว（信胄）อายุ 35 ปี, ฝ่าเจิ้น（法振）และเซิ่งอู้（乘悟）ไม่ระบุอายุ
ส�ำเร็จการศึกษาแล้วแต่มรณภาพระหว่างเดินทางกลับจีน 5 รูป ได้แก่ เต้า
เซิง（道生）, ซือจื่อฮุ้ย（师子惠）, เสวียนฮุ้ย（玄会）โดนวางยาพิษ, เซิงหลง
（僧隆）มรณภาพที่คันธาระ, อี้ฮุย（义辉）
กลับถึงจีนแล้วออกเดินทางไปอินเดียอีกเป็นครั้งที่สอง 6 รูป ได้แก่ เต้าผู่
（道普）มรณภาพระหว่างเดินทางที่ชิงเต่า, เสวียนเจ้า（玄照）ออกเดินทางแล้ว
ปรารถนาจะกลับแต่ไม่ส�ำเร็จ, จื้อเหยียน（智严）ไม่กลับจีน, ออกเดินทางแล้วกลับ
จีนอีกหรือไม่ตรวจสอบไม่ได้ 3 รูป คือ จื้อหยู่（智羽）, จื้อเหยี่ยน（智远）, ยุ่นฉี
（运期）

ฝากเพียงถ้อยความกลับจีนแต่ตัวไม่กลับ 7 รูป ได้แก่ จูซื่อสิง（朱士行）,
เต้าเจิ่ง（道整）, เต้าซี（道期）, ฮุ้ยเย่（慧业）, เสวียนเก๋อ（玄格）, จื้อสิง
（智行）, ต้าเซิงเติง（大乘灯）
ไม่ทราบชะตากรรมว่ามีชีวิตอยู่หรือมรณภาพตรวจสอบจ�ำนวนที่ชัดเจน
ไม่ได้ เช่น ฝ่าจิ้ง （法净）,เซิงเซ่า（僧绍）, เซิงเหมิง（僧猛）, ถานล่าง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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（昙朗）, หวางฝู（王伏）, จื่อถ่ง（子统）, ฝ่าลี่（法力）, หยุนฉี（云
启）, เต้าฟาง（道方）, หมิงเหยี่ยน（明远）, อี้ล่าง（义朗）, อี้เสวี๊ยน（义
玄）, เจ่โทเทียน（解脱天）, ฮุ้ยเยียน（慧炎）, ฮุ้ยหลุน（慧轮）, เต้าหลิน
（道琳）,ถานกวาง（昙光）, เซิงเจ๋อ（僧哲）,เสวียนโหยว（玄游）, หลิงยุน
（灵运）, อู๋สิง（无行）, เซิ่งหรู（乘如）, เจินกู้（贞固）, เหมิงฮวยเย่（孟坏
业）, เต้าหง（道宏）, เพื่อนร่วมเดินทางของเปาเสียน
（宝暹）2 รูป, เพื่อนร่วมเดินทางของปู้คง（不空）27
รูป, ในจดหมายเหตุฉิวฝ่าจ้วน《求法传》ไม่ปรากฏนาม
10 รูป, ยุคท่านอี้จิ้ง（义净）กล่าวถึงที่กล่าวถึงพระสงฆ์

ชาวถังเมื่อ 500 ปีก่อน 20 กว่ารูป, และไม่ปรากฏร่องรอย
ที่ชัดเจนอีก 80 กว่ารูป
หญ่าตาน ตุนหวง
บันทึกระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศอินเดียของ
(เส้
นทางสายไหม)
พระสงฆ์ชาวจีน ได้แก่ อู้คง（悟空）40 ปี (รูปเดียว),
จื้อเหมิง（智猛）37 ปี (พร้อมคณะ 10 รูป), อี้จิ้ง（义净）25 ปี (รูปเดียว), ฮุ้ย
เซิง（惠生）ซ่งหยุน（宋云）เป็นต้น 19 ปี (รูปเดียว), ฮุ้ยหรื่อ（慧日）19 ปี
(รูปเดียว), เสวียนจั้ง（玄奘）17 ปี (รูปเดียว), ต้าเซิ้งเติง（大乘灯）27 ปีขึ้น
(รูปเดียว), เสวียนเจ้า（玄照）ครั้งแรก 11 ปี ครั้งที่ 2 ไม่กลับ (รุปเดียว), จื้อเหยียน
（智严）ครั้งแรก 10 ปี ครั้งที่ 2 ไม่กลับ (รูปเดียว), ฮุ้ยหลุน（慧轮）10 ปีขึ้น
(รูปเดียว), ต้าจิน（大津）10 ปี (รูปเดียว), ปู้คง（不空）9 ปี (พร้อมคณะ 28 รูป),
จื้อหง（智弘）8 ปี (รูปเดียว), เปาเสียน（宝暹）เป็นต้น 7 ปี (รูปเดียว)
พระมหาเถระที่ส�ำคัญบนเส้นทางสายไหม: ในจ�ำนวนพระสงฆ์ที่ออกเดินทาง
ไปยังดินแดนตะวันตก (ซียู่) จนกระทั่งถึงอินเดียที่น่าสนใจมีอยู่หลายท่านด้วยกัน แต่ละ
ท่านต่างสร้างคุณูประการต่อวงการพุทธศาสนาไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะด้านการ
แปลคัมภีร์ ยกตัวอย่างเช่น
จูซื่อสิง（朱士行）: ท่านจูซื่อสิง (ค.ศ.203-282) ถือเป็นพระสงฆ์จีนรูปแรก
ที่ออกเดินทางไปสืบพระศาสนายังดินแดนตะวันตก (ซียู่)ท่านมีชีวิตอยู่ยุคสามก๊ก (魏
เว่ยเขตพื้นที่โจโฉ) เป็นชาวจีนภาคกลาง (ปัจจุบันคือมณฑลเหอหนาน) เริ่มออกเดินทาง
ปี ค.ศ.260 หรือราว พ.ศ.803 เป้าหมายคือเพื่อแสวงหาคัมภีร์เต้าสิงจิง《道行经》
(หรือเต้าสิงโปเรอจิง《道行般若经》) ที่ท่านใช้เทศนาสั่งสอนอยู่เป็นประจ�ำที่เมือง
ลั่วหยาง แต่พบว่าเนื้อหายังมีความสังเขปอยู่มากยากที่จะเข้าใจลึกซึ้ง จึงออกเดินทาง
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ไปยังดินแดนตะวันตกเพื่อค้นหาฉบับสมบูรณ์ ในที่สุดได้คัมภีร์ฟ้างกวางโปเรอจิง《放
光般若经》ฉบับสันสฤต 40 บท 600,000 กว่าตัวอักษร ที่ยูเถียน（于阗）หรือ
มณฑลซินเจียง（新疆）ในปัจจุบัน อันเป็นศูนย์พุทธศาสนามหายานที่ส�ำคัญสมัยนั้น
ต่อมาแปลออกเป็นภาษาจีนและได้รับความนิยมอย่างสูงใน
หมู่ชาวจีน วาระสุดท้ายของชีวิตท่านมรณภาพเพราะอาพาธ
ที่ยูเถียนเมื่ออายุ 80 ปี โดยได้กลับคืนสู่แผ่นดินจีนอีกเลย
2.(同上，梁启超撰，《佛学研究十八篇》，页
115；梁高僧传》) เส้นทางที่ใช้ในการแสวงหาคัมภีร์ใน

เวลานั้นคือเส้นทางบกผ่านทะเลทรายโกบีเข้าไปยังซินเจียง
ฝาเสี่ยน（法顯）: ถัดมาอีก 100 กว่าปี มี
หญ่าตาน ตุนหวง
พระมหาเถระองค์ส�ำคัญอีกรูปคือท่านฝาเสี่ยน（法顯
(เส้นทางสายไหม)
ค.ศ.340-426）ภาษาไทยบางฉบับแปลว่าฟาเหียน อยู่
ยุคตงจิ้น（東晉）เป็นชาวซานซี（山西）ออกเดินทางไปยังอินเดียปี ค.ศ.399–
416 (พ.ศ.941–959) ตามประวัติกล่าวว่า ท่านมีพี่น้องรวม 4 คน แต่พี่ชาย 3 คน
เสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์ บิดามารดาเกรงว่าท่านจะประสบเคราะห์กรรมเหมือนพี่ชาย
จึงให้ท่านบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 3 ขวบ เมื่อบวชแล้วก็ดูแลท่านอยู่ที่บ้าน ต่อมา
จึงส่งท่านไปศึกษาอยู่ในวัด ยุคนั้นเริ่มมีการแปลคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นภาษาจีนบ้าง
แล้ว แต่ที่ยังไม่สมบูรณ์คือคัมภีร์พระวินัย ท่านพร้อมกับเพื่อนจึงออกเดินทางไปยัง
อินเดียเมื่ออายุ 60 ปีแล้ว โดยไปอินเดียทางบกและกลับจีนทางทะเล ในบันทึกโฝวกั๋วจี้
《佛國記》ท่านระบุไว้ว่าตลอดระยะเวลา 15 ปีท่านพบเห็นประเทศต่างๆ ถึง 30
กว่าประเทศ ในจ�ำนวนนั้นรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซีย
ด้วย คัมภีร์ที่ส�ำคัญคือวินัยปิฎก ของนิกายมหิสาสกวาท ทีรฆาคมและสังยุกตาคม และ
คัมภีร์อื่นๆ จากลังกาน�ำกลับมาแปลในประเทศจีนเมื่ออายุ 75 ปี หลังกลับจากอินเดีย
แล้ว 10 ปีท่านจึงมรณภาพเมื่ออายุ 853. (同上，梁启超撰，《佛学研究十
八篇》，页116-117；法显著，田川译注，《佛国记》，重庆：重庆
出版社，2008，页1，191-192)
เสวียนจั้ง（玄奘）: ถัดจากฝาเสี่ยนมาอีก 229 ปียุคราชวงศ์ถังมีพระเถระ

รูปส�ำคัญอีกท่านคือ พระเสวียนจั้งหรือพระถังซ�ำจั๋ง (ค.ศ.602-664) ท่านเป็นชาวเหอ
หนาน เขตเหยียนซือ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี ภายหลังอุปสมบทแล้วมีความ
รู้ความสามารถอย่างยิ่ง ต่อมาได้รับค�ำแนะน�ำจากท่านประภากรมิตร（波颇蜜多罗
Prabhakaramitra）พระอินเดียที่เข้าไปในเผยแผ่พุทธศาสนาในจีนเล่าถึงการศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ที่วัดนาลันทา ท่านจึงปรารถนาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังนาลันทา ต่อมาลักลอบเดิน
ทางออกนอกประเทศไปยังประเทศอินเดียปี ค.ศ.628–645 (พ.ศ.1171–1188) สมัย
ฮ่องเต้ถังไท่จงท่านเดินทางไปศึกษาที่นาลันทาและจาริก
ไปยังที่ต่างๆ ในอินเดีย โดยใช้เส้นทางสายสายไหมทาง
บกไปอินเดียและกลับจีนทางบกเช่นกัน แปลคัมภีร์ต่างๆ
ทั้งมหายานและนิกายอื่นๆ เป็นภาษาจีนรวม 74 ปกรณ์
1,334 ผูก ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ《大唐西域記》หรือ
“จดหมายเหตุบันทึกการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของ
มหาราชวงศ์ถัง” ท่านใช้เวลาในการจาริกรวมทั้งสิ้น 17
หญ่าตาน ตุนหวง
ปี ผ่านประเทศน้อยใหญ่ 56 ประเทศ เรียนอยู่ที่นาลันทา
(เส้นทางสายไหม)
6 ปี มรณภาพหลังกลับจากอินเดียแล้ว 19 ปีเมื่ออายุ 62
ปี4.(同上，梁启超撰，《佛学研究十八篇》，页124-125) (บันทึกเกี่ยว
กับอายุท่านมีความแตกต่างกันไป บางแห่งบอกว่า 65 บางแห่งบอกว่า 69)
อี้จิ้ง（义净）: ถัดจากเสวียนจั้งมาอีก 43 ปี ปี ค.ศ.671–695 (พ.ศ.
1214–1238) มีพระเถระชื่ออี้จิงออกเดินทางไปไปอินเดียโดยเส้นทางทะเล แวะพักที่
เกาะสุมาตรา (อินโดนีเซีย) ยุคอาณาจักรศรีวิชัยเพื่อเรียนภาษาสันสกฤตอยู่ช่วงหนึ่ง
ก่อนออกเดินทางต่อไปยังอินเดียเพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา และกลับจีนโดย
เส้นทางทะเลเช่นเดิม แวะพักที่อินโดนิเซียอีกครั้งและเขียนหนังสือเล่มส�ำคัญชื่อ《南
海寄归内法传》หรือบันทึกธรรมจากทะเลใต้ ฝากจดหมายเหตุดังกล่าวให้เพื่อนคือ
ท่านต้าจิน（大津）กลับเมืองจีนไปก่อน และเดินทางกลับในภายหลัง ได้รับการต้อนรับ
จากฮ่องเต้หญิงอู๋เจ๋อเทียน (บูเช็กเทียน) ที่เสด็จออกมาต้อนรับด้วยพระองค์เองที่ประตู
ตะวันออกของเมืองลั่วหยาง ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 25 ปี ผ่านประเทศต่างๆ 30
กว่าประเทศ ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนาลันทา 10 ปี เมื่อกลับถึงจีนแล้วแปลคัมภีร์
ต่างๆรวม 56 ปกรณ์ 230 ผูก5. (同上，梁启超撰，《佛学研究十八篇》，
页129-130)

บันทึกจดหมายเหตุจีนที่กล่าวถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:บันทึกจดหมายเหตุ
ของพระเถระจีนที่ไปเรียนยังอินเดียมีหลายฉบับด้วยกัน กล่าวเฉพาะที่บันทึกถึงภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสามท่านด้วยกันคือ บันทึกของพระฝาเสี่ยน พระถังซ�ำจั๋งและ
พระอี้จิ้ง ในบันทึกของแต่ละท่านให้มุมมองแตกต่างกันไปตามประเทศที่ท่านเดินทาง
ไปเยือน หรือฟังจากค�ำบอกเล่ามา ท�ำให้เราเห็นภาพความเป็นไปของพุทธศาสนาและ
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อาณาจักรโบราณในอาเซียนที่หลากหลายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
จดหมายเหตุพระฝาเสี่ยน: เมื่อท่านฝาเสียนศึกษาและจาริกอยู่ในอินเดียเป็น
เวลาพอสมควรแล้ว ท่านข้ามไปยังเกาะลังกาเตรียมตัวเดินทางกลับจีนโดยได้คัมภีร์บาง
ส่วนจากลังกาด้วย ขณะโดยสารอยู่กลางมหาสมุทคเจอพายุระหว่างทาง
จนต้องมาขึ้นที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียเพื่อเปลี่ยนเรือใหม่ ท่านบันทึก
สภาพการณ์ของพุทธศาสนาบนเกาะชวาไว้ดังนี้ “ภายหลังที่ด�ำเนินมา
ในทางนี้ 90 วันกว่าๆ เรือก็ไปถึงนครแห่งหนึ่งเรียกว่า ชวา-ทวีป ณ ที่
นี้ศาสนาแบบลัทธิของพราหมณ์ที่หลงผิดต่างๆ ก�ำลังรุ่งเรือง ฝ่าย
พุทธศาสนา ณ ที่น้ีไม่เป็นประโยชน์ที่จะกล่าวถึง ภายหลังที่พักอยู่ที่
นี่ 5 เดือน ฟาเหียนลงโดยสานเรือพานิชขนาดใหญ่อีกล�ำหนึ่ง ซึ่งมีคน
โดยสาน 200 กว่าคนเช่นเดียวกัน เรือล�ำนี้บรรทุกสะเบียงไปด้วยส�ำหรับ
พระถังซ�ำจั๋งที่หน้าเจดีย์ 50 วัน และตั้งต้นเดินทางเมื่อ ณ วันที่ 16 แห่งเดือนที่ 4” จากบันทึก
ห่านป่าใหญ่ เมืองซีอาน
และเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ดังกล่าวมีข้อที่น่าสังเกตคือ ชวา ในเวลานั้นไม่ใช่ดินแดนที่พุทธศาสนา
(Big Goose Pagoda) รุ่งเรือง แต่เป็นเกาะที่คนส่วนใหญ่เคารพศรัทธาศาสนาพราหมณ์ ท่าน
เจดี ย ์ ต ้ า เอี้ ย นถ่ า วั ด กล่าวกล่าวว่า “ฝ่ายพุทธศาสนา ณ ที่นี้ไม่เป็นประโยชน์ที่จะกล่าวถึง”
ต้ า สื อ เอิ น ซื่ อ (TA SI
EN SI) (วั ด กตั ญ ญุ ต า โดยอาจตีความว่า 1. ไม่มีพุทธศาสนาในที่นั้น หรือ 2. อาจจะมีแต่ไม่ได้
เจริญรุ่งเรืองเหมือนศาสนาพราหมณ์ จึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะกล่าวถึง
ราม) เมืองซีอาน
3. ข้อมูลที่ฝาเสี่ยนระบุไว้ มิได้กล่าวถึงสถานที่อื่นเช่นที่เกาะสุมาตราว่ามีพุทธศาสนา
หรือไม่ จึงไม่อาจสรุปอย่างชัดเจนว่าพุทธศาสนานอกเหนือจากพื้นที่ชวาเป็นอย่างไร
		
จดหมายเหตุพระถังซ�ำจั๋ง: ส่วนในจดหมายเหตุของพระถังซ�ำจั๋งเกี่ยว
กับอาเซียนบันทึกว่า แม้ท่านจะมิได้เดินทางไปเยือนด้วยตัวเองบันทึกจากการบอกเล่า
ของผู้อื่นเท่านั้นแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็ท�ำให้เราสามารถเห็นภาพอาณาจักรต่างๆเมื่อครั้งอดีต
เป็นอย่างดีว่าภูมิภาคนี้มีอาณาจักรอะไรบ้าง “ภายในหุบเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของแคว้นมีแคว้นศรีเกษตร (Śri-kṣetra) ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตอนปากอ่าวมีแคว้นกาม
ลังกา (Kāmalanka) ถัดไป อีกทางทิศตะวันออกมีแคว้นทวารปติ (Dvārpati) ถัดไปมีแคว้น
อิศนฺปุระ (Iśanapura) ถัดไป อีกทางตะวันออกมีแคว้นมหาจามปา (Mahācampā) ซึ่งก็คือ
ที่คนจีนเราเรียกหลินอี้วกไปทางตะวันตกเฉียงใต้มีแคว้นยมฺนทวีป (Yamanadvīpa) ดิน
แดน 6 แคว้นนี้ต้องข้ามภูเขาและทะเลอาตมาภาพจึงมิจาริกไปด้วยตนเองเรื่องราวเกี่ยว
กับประเพณีอาณาเขตต่างๆ ของแคว้นเหล่านี้ก็พอทราบจากค�ำบอกเล่าของชาวชนใน
ท้องถิ่น” (釋玄奘，《大唐西域記》，《大正藏》第 51 冊， No.
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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2087：從此東北大海濱山谷中，有室利差呾羅國。次東南大海隅有
迦摩浪迦國。次東有墮羅鉢底國。次東有伊賞那補羅國。次東有摩
訶瞻波國，即此云林邑是也。次西南有閻摩那洲國。凡此六國，山
川道阻，不入其境，然風俗壤，界聲聞可知；ชิวซูหลุน แปล, จดหมายเหตุ

การเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง, (กรุงเทพมหานคร:ศิลปวัฒนธรรม:
409) อาณาจักรทั้งหลายตามบันทึกพระถังซ�ำจั๋งคือดินแดนใดบ้าง เมื่อสืบค้นข้อมูลพบ
ว่า แคว้นศรีเกษตรคือพม่าในปัจจุบัน แคว้นกามลังกา
คือบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
มีจังหวัดปัตตานีเป็นต้น แคว้นทวารปติหรือทวารวดีคือ
ส่วนพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย แคว้นอิศนฺปุระคือ
พื้นที่บางส่วนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
และบางส่วนของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน แคว้นมหา
จามปาคือประเทศเวียดนามและยมฺนทวีปคือเกาะชวา
ถ�้ำหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง
ประเทศอินโดนีเซีย ข้อสังเกตน่าที่สนใจอีกอย่างหนึ่งคือ
ค�ำว่า “อีสาน” สันนิษฐานว่าเหตุผลที่เรียกเช่นนั้นเพราะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของไทย และอีกส่วนหนึ่งอาจมีที่มาจากแคว้นอิศนฺปุระ ตามบันทึกพระถังซ�ำจั๋ง
ก็ได้ ในจดหมายเหตุของพระถังซ�ำจั๋งมิได้ระบุว่าผู้คนในดินแดนเหล่านี้นับถือศาสนาใด
แต่มาปรากฏชัดเจนจากบันทึกของท่านอี้จิง
จดหมายเหตุพระอี้จิ้ง: ในจดหมายเหตุชื่อ《南海寄歸內法傳》หรือบันทึก
ธรรมจากทะเลใต้ ของพระอี้จิ้งเมื่อพันกว่าปีก่อน (พ.ศ.1214–1238) ข้อมูลในจดหมายเหตุ
มีสิ่งที่เนื้อหาที่น่าสนใจ คือท่านระบุลงไปชัดเจนว่าผู้คนสมัยนั้นนับถือศาสนาอะไร เนื้อ
ความมีระบุไว้ดังต่อไปนี้ “ถัดจากวัดนาลันทาไปทางทิศตะวันออกราว 500 อี้ (อี้ คือ
ช่วงระยะส�ำหรับพักเปลี่ยนม้าเพื่อเดินทางต่อมีความหมายเหมือนกับค�ำว่าสถานีใน
ปัจจุบัน)เรียกว่าดินแดนตะวันออก มีแนวเขาด�ำใหญ่ คาดว่าเป็นชายแดนภาคใต้ของ
ถูฟาน (เทือกเขาอารกัน Arakanด้านทิศตะวันตกของพม่า) ฯ กล่าวกันว่า แนวเขานี้อยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซูชวน เดินทางไปประมาณหนึ่งเดือนกว่าก็ถึงแนวเขาฯ ถัดจาก
นี้ไปทางทิศใต้ ดินแดนติดชายฝั่งทะเลมีประเทศชื่อว่าศรีเกษตร (พม่า)ฯ ถัดจากนี้ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศชื่อลังกาสุ (ลังกาสุกะหรือจังหวัดปัตตานี)ฯ ถัดจากนี้ไป
ทางทิศตะวันออกมีประเทศชื่อว่าทวารวดี (ภาคกลางของประเทศไทย)ฯ ถัดไปทางทิศ
ตะวันออกจนถึงหลินอี้ (จามปาหรือเวียดนาม) ฯ ล้วนนับถือพระรัตนตรัย ผู้คนส่วนมาก
รักษาศีล มีผู้ถือบิณฑบาต ธุดงค์ อันเป็นข้อปฏิบัติของประเทศเหล่านี้ ฯ (วัตรปฏิบัติ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

เหล่านี้) มีให้เห็นในประเทศตะวันตก (อินเดีย) ซึ่งแตกต่างจากคนปกติทั่วไป ฯ” 9.

(釋義淨，《南海寄歸內法傳》，《大正藏》，第 54 冊， No. 2125
：從那爛陀東行五百驛，皆名東裔，乃至盡窮，有大黑山，計當土蕃
南畔。傳云：是蜀川西南，行可一月餘便達斯嶺。次此南畔，逼近
海涯，有室利察呾羅國。次東南有郎迦戍國。次東有社和鉢底國。
次東極至臨邑國。並悉極遵三寶，多有持戒之人，乞食杜多，是其
國法。西方見有，實異常倫)ในบันทึกข้างต้นระบุ

ไว้ชัดเจนว่าประชาชนใน ทวารวดี ลังกาสุกะและที่อื่นๆ
ล้วนนับถือพระรัตนตรัยมาก่อน พุทธศาสนาน่าจะเข้ามา
มีสู่ภูมิภาคนี้ก่อนที่ท่านอี้จิ้งเข้ามาและเขียนบันทึกไว้นาน
มากแล้ว นอกจากนี้ ศาสตราจารย์หวางปังเหว่ย ม.ปักกิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุอี้จิ้ง ให้ความเห็นว่าลังกาสุกะ
คือปัตตานีของไทย ส่วนในบันทึกพระถังซ�ำจั๋งมีชื่อที่ต่างกัน
หมิงซาซาน ตุนหวง
ไปโดยระบุว่าเป็นประเทศ “กามลังกา” ทั้งสองชื่อนี้น่าจะ
เป็นพื้นที่เดียวกันแต่อาจเรียกต่างกันไป ส่วนที่อื่นเช่นทวารวดี ศรีเกษตร ฯลฯ ทั้งสอง
ท่านมีบันทึกไว้คล้ายๆ กัน ข้อมูลดังกล่าวบอกเล่าประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาค
ใต้สมัยโบราณเป็นอย่างดี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเถรวาทกั บ มหายานในอดี ต : พุ ท ธศาสนาตาม
ประวัติศาสตร์ แม้จะแตกออกเป็นนิกายต่างๆ ในหลายประเทศ แต่โดยภาพรวมแบ่ง
เป็น 3 นิกายใหญ่คือ 1) นิกายเถรวาทที่ยึดคัมภีร์บาลีเป็นหลัก 2) นิกายมหายานที่
ยึดคัมภีร์สันสกฤตและจีนเป็นหลัก 3) นิกายวัชรยานที่ยึดคัมภีร์ธิเบตเป็นหลัก พุทธ
ศาสนาเถราท มหายานและวัชรยานแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ แต่หลักธรรมพื้นฐานทั่วๆ มิได้แตกต่างกัน เช่น ศีล 5（五戒）อริยสัจ 諦）
ปฏิจจสมุปบาท 12 （十二因缘）เป็นต้น
ความสั ม พั น ธ์ ยุ ค โบราณ: สมณเสวี ย นจั้ ง คื อ บุ ค คลส� ำ คั ญ ท่ า นหนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา บันทึกจดหมายเหตุของท่านอธิบายความเป็นไปเกี่ยวกับ
เหตุการณ์บ้านเมือง สภาพภูมิประเทศ ฯลฯ ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงพุทธศาสนาทั้งฝ่าย
เถรวาท มหายานและนิกายอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงสามารถกล่าวว่า ท่านคือสมณ
ทูตที่ส�ำคัญในฐานะตัวแทนชาวจีนที่เชื่อมความสัมพันธ์กับพระสงฆ์นิกายต่างๆ ตาม
ประเทศรายทางที่ท่านพบเห็นและบันทึกไว้ ดังเนื้อหาตอนท้ายที่ระบุว่า “จากดิน
แดนอัสดงคตจนถึงที่นี่ ผู้คนทั้งหลายต่างก็พึ่งพระบารมีของพระองค์ ทุกหนทุกแห่งที่
ค�ำอบรมกล่อมเกลาของพระองค์แผ่ไปถึงผู้คนล้วนแล้วแต่เลื่อมใสศรัทธาในคุณธรรม
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อันสูงส่งของพระองค์ โลกนี้จึงสามารถด�ำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน หาใช่จะส�ำเร็จเพราะอาตมาภาพออกเดินทางไปเป็นทูตเชื่อมสัมพันธ์เพียงผู้
เดียว ด้วยระยะทางอันไกลเป็นหมื่นลี้ไม่” (ชิวซูหลุน แปล, จดหมายเหตุการเดินทาง
สู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง, หน้า 513-514) ดังนั้นบทบาทส�ำคัญของพระ
ถังซ�ำจั๋งคือ การเป็นสมณทูตทางพุทธศาสนาจากจีนสู่ดินแดนประเทศต่างๆ ผ่านการ
ศึกษาและจาริกแสวงบุญ อันเป็นตัวอย่างที่พระธรรมทูต
รุ่นหลังควรเอาเป็นตัวอย่าง
ภิกษุณีจีนสืบวงศ์มาจากเถรวาท: การบวชภิษุณี
จีน เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยหนานเป่ย หลิวซ่ง (ค.ศ.433 หรือ
พ.ศ.976) โดยท่านคุณวรมันชาวอินเดียเหนือเป็นคนริเริ่ม
ที่วัดหนานหลิน เมืองหยางโจว มีภิกษุณีฮุ้ยกั๋วและภิกษุณี
จิ้งอินเป็นต้นเข้าได้รับการอุปสมบทเป็นครั้งแรก แต่การ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย
อุปสมบทครั้งนั้นรับศีลจากพระภิกษุสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว
ยังไม่สมบูรณ์ ต่อมาเมื่อภิกษุณีจากลังกาเดินทางมาจีน 8 รูป และอีกคณะที่ตามมา
ภายหลัง 3 รูป จึงสามารถอุปสมบทจากฝ่ายภิกษุณีครั้งนั้นมีสตรีชาวจีน 300 กว่าคน
ที่เข้าได้รับการอุปสมบท บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ว่า 11. (慧敏著，《戒律與
禪法》，台北：法鼓，1999，頁93-95)“ศักราช (หลิวซ่งเหยียนเจีย)ปีที่ 11
(บางแห่งบันทึกเป็นปีที่ 10) ท่านคุณวรมันสร้างศีลมณฑลขึ้นที่วัดหนานหลินเพื่อให้การ
อุปสมบทแก่ภิกษุณี ถือเป็นศีลมณฑลครั้งแรกในประเทศจีน มีภิกษุณี 8 รูปจากมาจาก
ลังกา และต่อมาอีก 3 รูปมีภิกษุณีติสระเป็นต้น ครบเป็น 10 รูป (11 รูป) ทั้งนิมนต์
ท่านสังฆวรมันเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบทแก่ภิกษุณีฮุ้ยกั๋ววัดจิ่งฝูเป็นต้น ด้วย
สงฆ์ทั้ง 2 ฝ่ายที่ศีลมณฑลหนานฉาย ท�ำการอุปสมบทแก่สตรี 300 กว่าคน” (十一
年。求那跋摩。於南林寺立戒壇。為僧尼受戒。為震旦戒壇之始。時
師子國比丘尼八人來。未幾復有尼鐵索羅三人至。足為十眾。乃請僧
伽跋摩為師。為景福寺尼慧果等。於南材戒壇依二眾重受具戒。度三
百餘人。沙門志磐撰，《大正藏》，《佛祖統記》，第 49 冊 No.

ท่านคุณวรมันแม้จะไม่ทันเห็นการบวชภิกษุณีส�ำเร็จ เพราะท่านมรณภาพไป
ก่อนปีเดียวกับที่มีการสถาปนาภิกษุณีสงฆ์ขึ้นในจีน แต่ประวัติศาสตร์ถือว่าท่านเป็นผู้
ริเริ่มและมีส่วนส�ำคัญในเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านคุณวรมันจึงเป็นบุคคลส�ำคัญที่กระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเข้าไว้ด้วยกันโดยการริเริ่มให้มี
ภิกษุณีสงฆ์ขึ้นในประเทศจีนนักวิชาการบางท่านเชื่อว่ากลุ่มภิกษุณีที่มาจากลังกานั้น
2035)
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น่าเป็นฝ่ายอภัยคีรีวิหารซึ่งมีความใกล้ชิดกับมหายานมากกว่าฝ่ายมหาวิหาร แต่ยังไม่
สามารถหาหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน จึงไม่อาจสรุป
ว่าภิกษุณีเหล่านั้นมาจากฝ่ายใดอย่างไรก็ดีอาจนับภิกษุณีที่เข้ามาท�ำการอุปสมบทแก่
สตรีชาวจีนล้วนเป็นผู้สืบวงศ์มาแต่พระนางสังฆมิตตาเถรีเช่นกัน จึงอาจกล่าวว่าภิกษุณี
ฝ่ายเถรวาทเป็นผู้ร่วมบุกเบิกภิกษุณีวงศ์ในจีนและคงอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ดังนั้น
คณะของภิกษุณีเหล่านี้คือผู้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเถรวาทและมหายานด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีท่านสังฆปาละ（僧伽婆羅 ค.ศ.460–524）แห่งอาณา
จักรฟูนันหรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน (ยุคนั้นอาณาจักรฟูนันนับถือทั้งเถรวาทและ
มหายาน) เข้าไปแปลคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นภาษาจีน มีผลงาน 11 เรื่อง เช่นคัมภีร์วิมุตติ
มรรค คัมภีร์อโศกมหาราชสูตร เป็นต้น แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ท่านนับถือเถรวาทหรือ
มหายาน เพราะหากพิจารณาจากผลงานการแปลมีทั้งคัมภีร์เถรวาทและมหายาน จึง
ถือว่าท่านเป็นบุคคลส�ำคัญอีกท่านหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเถรวาทกับมหายาน
ในครั้งอดีต
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาไทย-จีน: ยุคโบราณ ประเทศไทยเคย
นับถือพุทธศาสนาแบบมหายานมาช้านาน ค�ำว่า “มหายาน” จึงมิใช่คำ� ใหม่ที่คนไทย
เพิ่งรู้จัก แต่เป็นที่รู้จักกันมานานนับพันปี โดยเฉพาะสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ทั้งนี้ชาว
พุทธในประเทศไทยเคยผ่านการนับถือทั้งพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานมาแล้วทั้ง
สิ้นจนกระทั่งสุดยุคสุโขทัยเปลี่ยนมาเป็นเถรวาทและสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
ยุคธนบุรี เมื่อประเทศเวียดนาม (ญวน) เกิดจราจล เจ้านายเชื้อพระวงศ์
และบ่าวไพร่ อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย น�ำเอาพุทธศาสนามหายานแบบญวนซึ่งรับ
อิทธิพลมหายานแบบจีนอีกทีหนึ่งเข้ามาด้วย ทั้งยังสร้างวัดญวนขึ้นทางฝั่งตะออก
คือกรุงเทพมหานคร ที่ต�ำบลบ้านหม้อและต�ำบลบ้านญวน ยุครัชกาลที่ 1 มีคนญวน
อพยพเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นจึงสร้างวัดขึ้นอีก 3 แห่งแก่ที่ แขวงกรุงเทพมหานคร เมือง
กาญจนบุรีและเมืองจันทบุรี ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระสงฆ์จีนรูปหนึ่งชื่อซวี่เฮิง（
续行） มาจากประเทศจีนร่วมกับสาธุชนสร้างวัดจีนแห่งแรกขึ้นในไทยคือวัดมังกร
กมลาวาส（龙莲寺） (เสถียรโพธินันทะ, 2543:94-95) และยุคปัจจุบันรัชกาลที่
9 ทางการจีนนิมนต์พระสงฆ์ไทยไปร่วมงานเฉลิมฉลองพุทธศาสนาที่ปักกิ่ง โดยมีพระ
มหานคร เขมปาลี (อดีตอธิการบดี มจร) เป็นต้น เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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นอกจากนี้ปี พ.ศ.2506 มีคณะสงฆ์จีนไต้หวันน�ำโดยพระธรรมาจารย์ไป๋เซิ้ง
（白圣长老）เดินทางมาเยือนประเทศไทย(凈心著，《海外佛教訪問記》
，台南：高捷有限公司，2008，頁6-19)ได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์และ
รัฐบาลไทยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ยุคใหม่ระหว่างเถรวาทและมหายาน
และยังคงด�ำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีการไปมาหาสู่กันทั้งสองฝ่ายปี พ.ศ.2547
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดงานสัมนานานาชาติ “เถรวาทมหายาน”
ขึ้นที่สหประชาชาติและพุทธมณฑล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ชาวพุทธจากประเทศและ
นิกายต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและร่วมมือกันเผยแผ่พุทธศาสนา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังขยายการศึกษาออกไปยังต่างประเทศ มี
สถาบันสมทบในเกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์เป็นต้น โดยร่วมกันจัดการศึกษาพัฒนาบุคลากร
จนมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและโทมากมาย
บทบาทของพุทธสมาคมจีนในปัจจุบัน: การปกครองคณะสงฆ์จีนในปัจจุบัน
มีองค์กรที่รับผิดชอบคือพุทธสมาคมจีน （中国佛教协会） ท�ำหน้าที่ดูแลความ
เรียบร้อยบริหารงานคณะสงฆ์ สถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ตลอดถึงองค์กรชาวพุทธ
ในประเทศจีน พุทธสมาคมจีนเป็นหนึ่งในองค์กรศาสนาภายใต้การก�ำกับดูแลของกรม
การศาสนาจีน（国家宗教事务局）โดยขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีน ประวัติความเป็นมา
และภาระหน้าที่ของพุทธสมาคมจีนโดยสังเขปมีดังนี้
การก่อตั้งพุทธสมาคมจีน: พุทธสมาคมจีน (http://www.chinabuddhism.
com.cn (ข้อมูลจากเวปไซด์ของพุทธสมาคมจีน) 中国佛教协会/The Buddhist
Association of China）ถือเป็นองค์กรทางพุทธศาสนาที่มีบทบาทส�ำคัญ มีภาระ
หน้าที่เช่นเดียวกับมหาเถรสมาคมในประเทศไทย ตั้งขึ้นปี ค.ศ.1953 (พ.ศ.2496) โดย
บุคคลส�ำคัญทางพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในเวลานั้นรวม 20 กว่ารูป/คน
เช่นท่านซีหยุน（虚云） สีเหลาเจียฉั่ว（喜饶嘉措）ท่านเหยียนอิง（圆瑛）ท่าน
เจ้าผู่ชู（赵朴初）เป็นต้น ได้ร่วมมือกันก่อตั้งพุทธสมาคมขึ้นที่วัดกว่างจี้ นครปักกิ่ง
พุทธสมาคมเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือรัฐบาลในดูแลบริหารงานด้านพุทธศาสนา ส่งเสริม
กิจกรรมด้านพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีพระธรรมจารย์เสวียเฉิง（学
成）เป็นประธานพุทธสมาคม ภาระกิจหลักของพุทธสมาคมมีดังต่อไปนี้
1. เสริมสร้างความสามัคคีและน�ำพาพุทธศาสนิกชนชาวจีนทั้งปวงให้เคารพ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฏระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
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2. สนับสนุนรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายเสรีภาพในการนับถือศาสนาตลอดถึง
กฎหมาย กฏระเบียบ ท�ำนุบ�ำรุงรักษาผลประโยชน์ของพุทธศาสนาที่ถูกกฎหมาย ศึกษา
วิจัยอย่างลึกซึ้งตอบสนองความคิดเห็นและความต้องการองค์กรทางพุทธศาสนาหรือ
บุคลากรทางพุทธศาสนา
3.สร้างสัมพันธไมตรีอย่างแนบแน่นกับชนเผ่าและชาวพุทธทุกหมู่เหล่าทั่ว
ประเทศส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาในสามนิกายและภาษาหลักตลอดถึงความ
สมัครสมานสามัคคี
4. สร้างระบบ ระเบียบให้กับพุทธศาสนาทั้งประเทศ ส่งเสริมศรัทธา คุณธรรม
ระบบการศึกษา พัฒนาบุคลากรและองค์กรทางพุทธศาสนา
5. ให้ค�ำแนะน�ำ สนับสนุนการท�ำงานของพุทธสมาคมประจ�ำท้องถิ่น ตลอดถึง
คณะท�ำงานฝ่ายฆราวาส ในการบริหารจัดการวัดวาอารามให้มีความสมบูรณ์ เคร่งครัด
ในพระธรรมวินัยและกฏระเบียบคณะสฆ์ พัฒนากิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนา แนะน�ำ
ญาติโยมให้มีศรัทธาและการปฏิบัติที่ถูกต้อง บ�ำรุงรักษาพระรัตนตรัย
6. ให้การส่งเสริมกิจการด้านการศึกษาของพุทธศาสนา ช่วยเหลือโรงเรียน
ปริยัติธรรม สร้างบุคลากรทางพุทธศาสนา
7. พัฒนาการศึกษาวิจัยด้านพุทธศาสนา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา การจัดพิมพ์นิตยสารทางพุทธศาสนา ตลอดถึงงานด้านอนุรักษ์โบราณ
สถาน โบราณวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่มีโบราณวัตถุแล้ว เผยแผ่ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงามของชาวจีน
8. พัฒนางานด้านสาธารกุศล งานสังคมสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม
9. พัฒนาความสัมพันธ์กับชาวพุทธในไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊าและชาวจีนโพ้น
ทะเล โดยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกัน ส่งเสริมความเป็นจีนเดียว มีการสมาคม
ติดต่อกันให้มากขึ้นตามวัฒนธรรมชาวจีน
10. พัฒนาองค์กรพุทธศาสนานานาชาติ มีการแลกเปลี่ยนด้วยสัมพันธไมตรีอันดี
กับองค์กรเพื่อสันติภาพทางศาสนาและพุทธศาสนาประเทศต่างๆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาระหว่างจีนกับต่างประเทศ โดยรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของโลก
สถิติที่ส�ำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาในจีนในปัจจุบัน: พุทธสมาคมจีนเป็น
องค์กรทางพุทธศาสนาที่ส�ำคัญมีศูนย์กลางอยู่ที่ปักกิ่ง ในขณะเดียวกันก็แบ่งงานออก
ไปยังแต่ละมณฑล เป็นพุทธสมาคมจีนประจ�ำมณฑลนั้นๆ จากสถิติของพุทธสมาคม
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ปี ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) ระบุว่า วัดต่างๆ ใน 3 นิกายหลักคือ มหายานแบบจีน วัชร
ยานแบบธิเบต และเถรวาท รวมทุกนิกายมีอยู่ราว 33,000 กว่าวัด มีพระภิกษุและ
ภิกษุณีรวมทั้งสิ้นราว 240,000 กว่ารูป ในจ�ำนวนนั้นแบ่ง
เป็นวัดมหายานแบบจีน 28,000 กว่าวัด มีภิกษุและภิกษุณี
รวม 100,000 กว่ารูป วัดธิเบต 3,000 กว่าวัด มีภิกษุและ
ภิกษุณีรวม 130,000 กว่ารูป และวัดแบบเถรวาทมีอยู่ทั้ง
สิ้น 1,600 กว่าวัด มีพระสงฆ์ราว 10,000 รูป ในจ�ำนวนนั้น
เป็นภิกษุณี 2,000 กว่ารูป นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษา
วัดม้าขาว ลั่วหยาง เหอหนาน
ส�ำหรับคณะสงฆ์เรียกกว่าโฝวเสวียเหยี่ยน （佛学院) ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งแรก
หรือวิทยาลัยพุทธศาสนา (เทียบกับโรงเรียนปริยัติธรรมใน
ของจีน
ไทย) มีอยู่ 38 แห่งและนิตยสารทางพุทธศาสนามากกว่า 100 ฉบับ มีชาวจีนที่นับถือ
พุทธศาสนาจ�ำนวน 100 ล้านกว่าคน
สถานที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนาในจีน: จีนเป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณกว้าง
ใหญ่ไพศาล สถานที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนาจีนมีมากมายเกินกว่าจะน�ำมาแสดงครบ
จึงน�ำเสนอตัวอย่างวัด วิทยาลัยสงฆ์และสถานที่ที่ส�ำคัญไว้โดยสังเขปดังนี้
วัดม้าขาว（白马寺）อยู่ที่เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เป็นวัดแห่งแรก
ในพุทธศาสนาจีน สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ฮั่น มีความส�ำคัญเชิงประวัติศาสตร์ในฐานะ
เป็นต้นก�ำเนิดพุทธศาสนาในจีนและแผ่ขยายไปยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันวัดม้า
ขาวมีวัดไทย (วัดเหมอัศวาราม) วัดพม่า และวัดอินเดียอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันอีก
ด้วย
วัดท่ดฝ่าเหมิน（法门寺）เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์
สร้างขึ้นเมื่อปลายยุคตงฮั่น มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,700 ปี อยู่ที่มณฑล
ส่านซี สมัยราชวงศ์ถังเคยมีกรณีฮันยี่ผู้ไม่เลื่อมใสพุทธศาสนา ทัดทานฮ่องเต้มิให้เสด็จ
ออกไปรับพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวเข้าสู่เมือง จนเป็นที่มาของกรณีท�ำลายพุทธ
ศาสนาสมัยพระเจ้าถังอู่จง พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ดังกล่าวเคยน�ำมาจัดแสดง
ไว้ที่เมืองไทย
ผู่โถวซาน（普陀山） เป็นเกาะกลางทะเลมีวัดอยู่มากมายทั้งยังเป็นที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เกาะดังกล่าวอยู่ด้านทิศตะวัน
ออกของประเทศจีน ไม่ห่างจากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้มากนัก ในแต่ละวันมีผู้คนเคารพศรัทธา
เจ้าแม่กวนอิม เดินทางหลั่งไหลมาสักการะเป็นจ�ำนวนมาก
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วัดหลิงอิ๋น（灵隐寺）อยู่ที่เมืองหังโจวเคยเป็นที่พ�ำนักของสมณะจี้กง ซึ่งมี
ผู้น�ำมาท�ำเป็นภาพยนต์หลายภาค วัดดังกล่าวอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง เป็นวัดที่มีนักท่อง
เที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจ�ำนวนมาก ไม่ห่างกันนักมีทะเลสาปซีหูที่สวยงาม ซึ่งพื้นที่ทั้งหมด
รวมวัดและทะเลสาปซีหูขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
วัดต้าซือเอิน（大慈恩寺）คือวัดที่พระถังซ�ำจั๋งใช้เป็นสนามแปลคัมภีร์พุทธ
ศาสนาที่น�ำมาจากอินเดีย มีเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางวัดเรียกว่าต้าเยี่ยนถ่า หรือเจดีย์
ห่านป่าใหญ่ ลานด้านทิศใต้ก่อนประตูเข้าวัดมีอนุสาวรีย์พระถังซ�ำจั๋งประดิษฐานไว้เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ร�ำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
วิทยาลัยพุทธศาสนาจีน（中国佛学院） ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนที่เก่าแก่และดีที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง มีการสอบคัดเลือกพระสงฆ์
จากทั่วประเทศเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันดังกล่าว วิทยาลัยแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับพุทธ
สมาคมจีนอย่างแนบแน่น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมากมาย เจ้าอาวาสทั้ง
หลายในประเทศจีนส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถาบันนี้
วิทยาลัยพุทธศาสนาหังโจว（杭州佛学院）ตั้งอยู่หลังวัดหลิงอิ๋น เมือง
หังโจว มีรูปแบบการศึกษาที่ดี แบ่งเป็นสองส่วนคือวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ายภิกษุและ
ฝ่ายภิกษุณี มีความโดดเด่นด้านการเรียนภาษาต่างประเทศและภาษาในพุทธศาสนา
เช่นบาลีสันสกฤตเป็นต้น
วิทยาลัยพุทธศาสนาหมินหนาน（闽南佛学院）เป็นวิทยาลัยทางพุทธ
ศาสนาที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของจีนที่วัดหนานผู่โถว มณฑลฝู
เจี้ยน มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนมาอย่างยาวนานมีลูกศิษย์ที่จบการศึกษา
กระจายอยู่ทั่วประเทศ
ถ�้ำโม่เกาคู（莫高窟）เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ปี ค.ศ.1987 เป็นถ�้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีความยาวจากเหนือจรดใต้ราว 2 กิโลเมตร
มีถ�้ำใหญ่น้อยรวม 735 คูหา ตั้งอยู่กลางทะเลทรายโกบีบนเส้นทางสายไหม สถานที่
แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมจิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรมรูปปั้นที่สื่อเรื่องราวในพุทธ
ศาสนาซึ่งเขียนและปั้นขึ้นในราชวงศ์ต่างๆ มากกว่าสิบราชวงศ์ ในจีน ญี่ปุ่นและยุโรป
มีสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตุนหวงเรียกว่า “ตุนหวงวิทยา”（敦煌学)เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์หลายแขนง บางส่วนเป็นเอกสารโบราณพบโดยนักบวชลัทธิเต๋าแต่ขายให้ชาว
ต่างชาติและกระจัดกระจายไปหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป นอกจากนี้ ภายใน
ถ�้ำหลายแห่งยังถูกท�ำลายจากฝีมือคนจีนเองและชาวต่างชาติ ภายหลังรัฐบาลจีนเข้า
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มาดูแลอย่างเข้มงวดและกลายเป็นพื้นที่มรดกโลกในปัจจุบัน ช่วงเวลาในการเยี่ยมชม
ที่ดีที่สุดคือราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
ถ�้ำหลงเหมินสือคู（龙门石窟） เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกปี ค.ศ.2000 มีสภาพเป็นถ�้ำหินสองฝั่งขนานไปกับแม่น�้ำอี้เหอราวกิโลเมต
รกว่า เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยเป่ยเว่ย มีถ�้ำใหญ่น้อยรวม 2,100 คูหา มีพระพุทธรูปต่างๆ
รวม 100,000 กว่าองค์ จุดที่น่าสนใจคือพระประธานใหญ่ไวโรจนพุทธเจ้า มีบันทึก
โบราณเชื่อว่าพระพักตร์ของพระพุทธรูปจ�ำลองมาจากฮ่องเต้บูเซ็กเทียน (อูเจ๋อเทียน)
พระพุทธรูปส่วนใหญ่ถูกท�ำลายไปเสียมาก โดยเฉพาะสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม มีสมบูรณ์
อยู่เพียงเล็กน้อย
ต้าจูซือเคอ（大足石刻）เป็นผาแกะสลักหิน มีลักษณะคล้ายๆ ถ�้ำหลง
เหมินแต่มีขนาดเล็กกว่า ตั้งอยู่ที่ฉงชิ่ง สร้างขึ้นช่วงปลายราชวงศ์ถังต้นราชวงศ์ซ่ง มี
ลักษณะเป็นหินสลักมีความสมบูรณ์มากกว่าสองถ�้ำข้างต้นเพราะไม่ถูกท�ำลายเนื่อง
ต�ำแหน่งที่อยู่ห่างไกลชุมชน การเดินทางเข้าไปยังไม่ค่อยสะดวกนักงานสลักส่วนใหญ่
จะเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีภาพแสดงการลงโทษในนรก
ต่อผู้ประพฤติผิดศีลเป็นต้น ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี ค.ศ.1999
สรุป: พุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนเริ่มต้นจากการสืบหาพุทธศาสนา
ของคณะทูตทั้ง 12 ท่านที่พระเจ้าฮั่นหมิงตี้ส่งไปยังดินแดนตะวันตก หรือมณฑลซินเจียง
ในปัจจุบัน อัญเชิญคัมภีร์ 42 บทเข้ามาแปลที่วัดม้าขาวซึ่งเป็นวัดแรกในประเทศจีน จาก
นั้นพุทธศาสนาเป็นที่นิยมศรัทธาของชาวจีนเรื่อยมา มีสมณะทูตยุคต่อมามากมายหลาย
คณะทั้งงที่สืบค้นและไม่ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอินเดียผ่านเส้นทางสายไหม
ทั้งทางบกและทะเล มีจดหมายเหตุการเดินทางบันทึกเรื่องราวในดินแดนต่างๆ รวม
ถึงภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยราชวงศ์ถังประเทศ
อาเซียนเคยมีพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองมาก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาท
และมหายานในจีนและอาเซียนด�ำเนินมายาวนานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีงานแปล
และจดหมายเหตุของพระเถระทั้งสองฝ่าย อีกทั้งการริเริ่มให้มีภิกษุณีวงศ์ขึ้นในประเทศ
จีน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ภิกษุณีฝ่ายเถรวาท ความสัมพันธ์อันดีของ
พุทธศาสนาทั้งสองนิกายยังคงมีการไปมาหาสู่กันมิได้ขาด พุทธศาสนาแบบมหายานจีน
เองก็เผยแผ่เข้ามายังประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ เกิดวัดมหายานมากมาย
ในไทย ขณะที่วัฒนธรรมแบบเถรวาทก็เริ่มเข้าไปมีบทบาทในประเทศจีนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่นการประชุมและการจัดการศึกษาร่วมกันเป็นต้น
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ถ�้ำหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง มณฑเหอหนาน ประเทศจีน
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กาลานุกรม
ช่วงเวลา
เหตุการณ์
ค.ศ.28-75 พุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนครั้งแรกยุคพระเจ้าฮั่นหมิงตี้ โดยการส่ง
คณะ 12 คนไปสืบหาพุทธศาสนาในซินเจียง คัมภีร์ 42 บท มีพระ
กาศยปมาตังคะและพระธรรมลักษ์ชาวอินเดียแปลเป็นจีน
ค.ศ.203– มี ช าวจี น บวชเป็ น พระสงฆ์ ใ นพุ ท ธศาสนาครั้ ง แรกคื อ ท่ า นจู ซื่ อ สิ ง
282
และท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่เริ่มเดิทางไปยังดินแดนตะวันตกเพื่อ
ศึกษาและแปลคัมภีร์
ค.ศ.340- ท่านฝาเสี่ยนเดินทางไปศึกษายังอินเดียมีบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนา
426
ในเกาะชวา
ค.ศ.433 สถาปนาภิก ษุณีส งฆ์ ขึ้น ในจีน โดยได้ รับ ความช่ ว ยเหลือ จากคณะ
ภิกษุณีสงฆ์ลังกา
ค.ศ.460– พระสังฆปาละจากอาณาจักรฟูนัน เข้าไปแปลคัมภีร์ในประเทศจีน มี
524
ผลงานที่ส�ำคัญคือคัมภีร์วิมุตติมรรคเป็นต้น
ค.ศ.602- ท่านเสวียนจั้ง (พระถังซ�ำจั๋ง) เดินทางไปศึกษาที่นาลันทา บันทึกเกี่ยว
664
กับอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค.ศ.671– ท่านอี้จิ้งเดินทางไปศึกษาที่อินเดีย เขียนบันทึกจดหมายเหตุระบุไว้
695
ชัดเจนว่า ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับถือพุทธศาสนา
ค.ศ.814– ฮ่องเต้ถังอู่จงประกาศพระบรมราชโองการท�ำลายพุทธศาสนา
846
ค.ศ.1953 ก่อตั้งพุทธสมาคมขึ้นในประเทศจีน
ค.ศ.1966- เกิดปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นทั้งทั้งประเทศจีน ทุกศาสนาถูกท�ำลาย พุทธ
1976
สมาคมจีนถูกยกเลิก ประธานพุทธสมาคมถูกสังหารโดยกลุ่มเรตการ์ด
ค.ศ.1980 พุทธศาสนาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ยุคเติ้งเสี่ยวผิง พุทธสมาคมจีนเริ่มมี
บทบาทและกลับมาทำ�งานอีกครั้ง
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คณะกรรมการด�ำเนินงานผลิตต�ำราเขียนประจ�ำบท
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บทที่ 7 พุทธศาสนายุครัฐจารีต
บทที่ 8 พุทธศาสนายุคอาณานิคม
บทที่ 9 พุทธศาสนายุคเอกราชเป็นรัฐชาติ
บทที่ 10 พุทธศาสนายุคก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ)

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

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

Mahachulalongkornrajvidyalaya University
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โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูล
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คณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการ

ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

283

284

พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เล่ม 2 แบ่งตามประเทศ)

ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN (No.2 as to Countries)

รวมสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา
หมวดฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา /พุทธอาเซียนศึกษา/พหุวัฒนธรรม-สังคม

พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน (แบ่งตาม
ยุค) เล่ม 1

พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน (แบ่งตาม
ประเทศ) เล่ม 2

เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการ
สู่อาเซียน

หมวดฐานข้อมูลวารสารพุทธอาเซียนศึกษา /รายงานการวิจัยอาเซียน

วารสารพุทธอาเซียน
ปีที่ 1 เล่มที่ 1

วารสารพุทธอาเซียน
ปีที่ 1 เล่มที่ 2

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

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