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  หนงัสือ เร่ือง “พระพทุธศาสนาในลาว” แต่งโดย พระมหาดาวสยาม 
วชิรปัญโญ ดร. หนงัสือเล่มนีเ้ป็นฉบบัพิมพ์แก้ไขครัง้ท่ีสอง กันยายน 2555  
ฉบบัแรกจดัพิมพ์ใน พ.ศ.2546 จากการสนบัสนนุของส านกัวิจยัพทุธศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย จ านวน 2,000 เล่ม ฉบบัพิมพ์
ครัง้ท่ีสองเพิ่มการแก้ไขค าผิดและเพิ่มเนือ้หาส าคญั และมีภาคผนวกเพิ่มเติม
เข้ามา เป็นหนงัสือแนะน า เข้ากบัยคุประชาคมอาเซียน หนงัสือแบง่ออกเป็น 
8 บท โดยมีเนือ้หาสรุป ดงันี ้

บทที่  1 ความเป็นมาของชนชาติลาว ในบทนีไ้ม่ได้ให้ข้อมูลมาก
นกั มีจ านวนเพียง 8 หน้ากระดาษ ส่วนแรก เป็นการปพืูน้ฐานประวตัิชนชาติ
ลาว และให้ความหมายของค าว่า ลาว มีความเป็นมาอย่างไร ส่วนท่ีสอง
น าเสนอก าเนิดศาสนาดัง้เดมิแบบลาว กลา่วถึงศาสนาผี และแถน ผู้สร้างโลก 
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ปู่ สงักะสา ย่าสงักะสี ตลอดจนการปรับตวัเข้ากับพุทธศาสนา ผู้ เขียนเพียง
สรุปให้เห็นพฒันาจากดัง้เดมิมาจนถึงการรับพทุธศาสนาและการปรับตวัของ
ผู้คนเข้ากบัศาสนา  

บทที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ลาว บทนีแ้บง่เป็น 9 หวัข้อ 
จ านวน 16 หน้า เป็นการให้ภาพกว้างของการเข้ามาของพุทธ-ศาสนา และ
จ าแนกการนบัถือท่ีถูกเลือกไว้ในลาวตามแบบพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ  
ท่ีรับเข้ามาจากเพ่ือนบ้าน ทัง้แบบเถรวาทดัง้เดิม ผู้ เขียนได้ให้ข้อมูลตัง้แต่
สมยัพระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทตู 9 สาย พทุธศาสนาแบบมหายาน
แบบจีน ชนชาติลาวได้รับพุทธศาสนามาตัง้แต่สมัยขุนหลวงลิเมา สมัย
อาณาจกัรหนองแส พุทธศาสนาเถรวาทแบบกัมพูชาถูกน าเข้ามาในรัชสมยั
พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช และพทุธศาสนาเถรวาทแบบธรรมยุติท่ีรับเข้าไปจาก
สยามในสมยัหลงัรัชกาลท่ี 4  
 จากนัน้ผู้ เขียนได้กล่าวถึงการสร้างศาสนสถานองค์ส าคญัท่ีปรากฏ
ในลาวจนกระทัง้ปัจจบุนั คือ พระธาตอิุงฮงั ในแขวงสะหวนั-นะเขต พระธาตุ
ศรีโคตรบูร และพระธาตหุลวง ให้ภาพประวตัิการสร้างท่ีสมัพนัธ์กับต านาน
ทางศาสนาและผู้สร้างและผู้มาบรูณะในภายหลงั   
 และส่วนสุดท้าย น าเสนอประวตัิเก่ียวกับอาณาจกัรอ้ายลาว มีผู้น า
ส าคญัตามต านาน คือ ขุนหลวงลิเมา และอาณาจกัรน่านเจ้า มีผู้น าส าคญั 
คือ ขุนบรม ทัง้สองอาณาจกัรนบัเป็นกลุ่มชนเร่ิมต้นของชนชาติลาวท่ีมีการ
สืบค้นไปถึงในต านาน มีสว่นในการสืบเน่ืองของความเป็นชนชาตลิาวย้อนไป
ได้ตัง้แต่ต้นพุทธกาล ก่อนท่ีจะอพยพลงมาตามล าน า้โขงในปัจจุบัน การ
น าเสนอในส่วนของอาณาจักรทัง้สองนีผู้้ เขียนให้ข้อมูลน้อยมากกล่ าวไว้
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เพ่ือให้เห็นการสืบเน่ืองของพุทธศาสนาแบบมหายาน เคารพโพธิสัตว์ ของ
กษัตริย์ในสมยันัน้ 

บทที่ 3 พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านช้าง บทนีมี้ทัง้หมด 43 หน้า 
ส่วนแรกผู้ เขียนได้น าเสนอทฤษฎีการเข้ามาของพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น  
2 ทฤษฎี 1) แนวคิดท่ีพทุธศาสนาเข้ามาตัง้แตส่มยัพระเจ้าอโศกมหาราช ส่ง
พระอตุระและโสณะมาท่ี “เมืองมรุกขนคร” หรือ “เมืองท่าแขก” และ ทฤษฎี 
ท่ี 2) การเข้ามาของพุทธศาสนาแบบจีนสมัยขุนหลวงลิเมา ส่วนท่ีสอง ได้
กลา่วถึงประวตัศิาสตร์ของศาสนา ตามบทบาทในการอปุถมัภ์ของกษัตริย์ 17 
พระองค์  จากนัน้กล่าวถึงการส่งเสริมการท านบุ ารุงพระศาสนา การสร้างวดั
และการสง่เสริมการเรียนพระธรรมวินยัของพระสงฆ์ในยคุนัน้  เนือ้หาของบท
เน้นการบรรยายภาพของกษัตริย์ในยุคท่ีลาวเป็นปึกแผ่น ในอาณาจกัรล้าน
ช้าง โดยให้ภาพการบ ารุงพระศาสนาพร้อมกับประวตัิของกษัตริย์องค์ตา่งๆ 
ตามล าดับ เร่ิมตัง้แต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ มมหาราช พ.ศ. 1896 - 1916 เป็น
กษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ของลาวพระองค์หนึ่ง ประทบัยงัหลวงพระบาง สมยันีมี้การ
น าพทุธศาสนาแบบเถรวาทจากกมัพชูาเข้ามายงัลาว และเร่ิมแผ่ขยายตัง้แต่
นัน้มา ในยุคนีมี้พระพุทธรูปส าคญัของลาว คือ พระบางพุทธลาวรรณ หรือ
พระบางในปัจจุบนั พระพุทธรูปองค์นีไ้ด้อญัเชิญมาจากกัมพูชาพร้อมพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาท เป็นพระปางห้ามญาติ พระบางองค์นีถู้กน ามายัง
เมืองไทยถึงสองครัง้ด้วยกนั คือ สมยัสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสมยัรัชกาล
ท่ี 3 ก่อนท่ีจะน าคืนกลบัไปอยา่งถาวรในสมยัรัชกาลท่ี 4  
  ในยุคนีมี้กษัตริย์อีกองค์ท่ีส าคัญนับเป็นมหาราช คือ พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชมหาราช พ.ศ. 2091 - 2114 เสด็จมาครองราชย์ท่ีเชียงทองแทน
บิดาจากกัมพูชาพร้อมกับพระแก้วมรกต ต่อมาได้สถาปนาเมืองหลวงแห่ง
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ใหม่คือ นครเวียงจันทน์  ในสมัยพระองค์ได้มีการสร้างพระธาตุศรีสองรัก  
ท่ีจงัหวดัเลย และบูรณะพระธาตอุงค์ส าคญัอีกมากมาย เช่น พระธาตพุนม 
พระธาตบุงัพวน ขณะเดียวกนัก็ได้สร้างพระพทุธรูปองค์ส าคญั เชน่ พระเสริม 
พระสกุ พระเจ้าองค์ตือ้ เป็นต้น  

 บทที่ 4 พระพุทธศาสนายุคสามอาณาจักร บทนีมี้ 17 หน้าเป็น
ยุคท่ีบ้านเมืองตกต ่า เรียกว่ายุคสามอาณาจกัร หรือ 3 รัฐ เพราะเกิดความ
แตกแยกเป็นสามอาณาจักร คือ เวียงจันทน์หลวงพระบาง และจ าปาศกัดิ์ 
อาณาจกัรเวียงจนัทน์ เร่ิมยคุพระเจ้าองค์หล่อ (พ.ศ.2238) เป็นลกูศิษย์ของ
พระครูโพนเสม็ด และในเวียงจนัทน์มีกษัตริย์ท่ีมีช่ือเสียง คือ พระเจ้าสิริบญุ-
สาร ครองราชย์ระหวา่ง ปี พ.ศ.2277 – 2322 ทรงเป็นพระบดิาของเจ้าอนวุงศ์ 
ศาสนาในยคุนีเ้จริญรุ่งเรือง มีการศึกษาพระปริยตัิธรรมทัง้ภาษาบาลี ธรรมะ 
วรรณคดี อกัษรศาสตร์และภาษาสนัสกฤตเจริญแพร่หลาย และมีการติดต่อ
ระหวา่งสงัฆราชลาวและสยามปรากฏหลกัฐานชดั   
 ส าหรับอาณาจกัรจ าปาศกัดิ์ ในยคุนีพ้ทุธศาสนาได้รับความเล่ือมใส
มากจากการเคารพในพระมหาเถระท่ีส าคญัของลาว คือ พระครูโพนสะเม็ก 
หรือ ยาครูขีห้อม ท่านได้ปกครองทัง้ฝ่ายอาณาจกัรและศาสนาจกัรอยู่ระยะ
หนึง่ในจ าปาศกัดิ ์ 

บทที่  5 พระพุทธศาสนาภายใต้การปกครองของไทย พ.ศ. 
2322 -  2436 ยุคนีอ้าณาจักรลาวทัง้สามได้ตกอยู่ในการปกครองของ
เมืองไทยอยา่งสมบรูณ์ในสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2322 ทัง้นี ้
ในแต่ละอาณาจักรยงัมีการสืบต่อกษัตริย์ปกครองในอาณาจักรของตนเอง 
ตอ่มาเป็นยคุฟืน้ฟูบ้านเมืองอีกครัง้ การศาสนาท่ีปรากฏเป็นการกลา่วถึงการ
ส่งคืนพระบางและการขอพระแก้วมรกตกลบัไปยงัลาว แตไ่ม่ส าเร็จ สมยันีมี้
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กษัตริย์ของลาวท่ีส าคญัคือ เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2347 - 2371 ทรงเป็นวีรบุรุษ 
ท่ียิ่งใหญ่ของลาว พระองค์ได้บรูณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามมากมาย สร้างหอ  
พระแก้ว และสร้างพระพุทธรูปมากมาย เช่น พระแสน พระแทรกค า ก่อนท่ี
สว่นใหญ่จะถกูอญัเชิญมายงักรุงเทพฯ ในสมยัรัชกาลท่ี 3  
 ในสมัยนี ้ลาวยังได้รับเอานิกายธรรมยุตจากไทยไปแพร่หลายยัง
จ าปาศกัดิ์ผ่านทางพระเถระแห่งเมืองอุบลราชธานีด้วย เช่น เจ้าคุณอุบาลี
คุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจันโท) สมัยนีพ้ระสงฆ์ลาวได้เข้ามาศึกษายังไทย
เพิ่มขึน้อย่างมาก จึงได้น าวิธีการปฏิบัติและการศึกษากลับไปยังลาวสืบ
ตอ่มา 

บทที่  6 พระพุทธศาสนายุคการปกครองของฝร่ังเศส พ.ศ. 
2436 – 2479 บทนีมี้ทัง้หมด 8 หน้า เร่ิมกล่าวถึงการเสียดินแดนลาวให้กลบั
ฝร่ังเศสใน พ.ศ.2436 และการต่อสู้ของไทยกับฝร่ังเศสก่อนท่ีจะเสียดินแดน
ฝ่ังลาวและรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้ในปัจจุบัน โดยมีการปฏิรูปหัวเมือง 
ยกเลิกหวัเมืองแบบเดิม เช่น มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑลลาว
กาว และมณฑลเขมร เป็นต้น  
 ในด้านศาสนา ผู้ เขียนเลา่เหตกุารณ์ตามกษัตริย์องค์ใหม่คือ พระเจ้า
ศรีสว่างวงศ์ผู้ ซึ่งครองราชย์ท่ีหลวงพระบาง ยุคนีมี้การส ารวจและบูรณะวัด
ร้างร่วมกนักบัฝร่ังเศส ตัง้สถาบนัพทุธบณัฑิตสภาจนัทบรีุ เพ่ือรวบรวมคมัภีร์
ท่ีส าคญั สร้างอกัษรลาวเพิ่มเติม จากนกัปราชญ์ในสมยันัน้ เรียกว่า อกัษร
ลาวฉบบัพทุธบณัฑิตสภาจนัทบรีุ มีพยญัชนะเพิ่มขึน้เป็น 41 ตวัจาก เดิม 27 
ตวั มีอายุการใช้งาน 29 ปีก่อนจะถูกยกเลิกไปเพราะมีความยุ่งยากในการ
เขียน  ส าหรับบทนีน้ับว่ามีเนือ้หาค่อนข้างน้อย เพราะฝร่ังเข้ามาปกครอง
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หลายปี น่าจะมีหลกัฐานของความเปล่ียนแปลงของพุทธศาสนามากกว่านี ้
ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะฝร่ังเศสไมไ่ด้ยุง่เก่ียวกบักิจการพทุธศาสนาก็เป็นได้ 

บทที่  7 พระพุทธศาสนายุคได้รับเอกราช พ.ศ. 2497 -2518 
ลาวได้รับเอกราชจากฝร่ังเศส พ.ศ.2497 ในยคุนีล้าวได้แบง่เอาเป็นสองฝ่าย 
คือ ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายขบวนการประเทศลาวท่ีตอ่ต้านรัฐบาล บทนีแ้บง่เป็น 
4 หวัข้อ คือ  
  หัวข้ อแรก  กล่าวถึงประวัติของพระมหากษัต ริ ย์ในยุค นี คื้อ 
พระเจ้าศรีสวา่งวฒันา พ.ศ.2502 - 2518 และการตอ่สู้ของขบวนการประเทศ
ลาวกับรัฐบาล พระเจ้าศรีสว่างวัฒนาสนใจและสนับสนุนพระพุทธศาสนา
อยา่งยิ่งพระองค์หนึง่    

หวัข้อทีส่อง คือ สมณศกัดิล์าว การปรับปรุงสมณศกัดิ ์ ท่ีเกิดจากการ
ตราพระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ์ใน พ.ศ.2502  และได้แบง่ยศของ
พระออกเป็น 8 ชัน้ มีพระสงัฆราช หรือพระยอดแก้วเป็นประมุข นอกจากนี ้
ได้กล่าวถึงการจัดตัง้ส านักวิปัสสนากรรมฐานท่ีน ามาจากเมืองไทยสายวัด
มหาธาตุแบบยุบหนอ พองหนอ จัดพิมพ์นิตยสาร “พุทธวงส์” พ.ศ.2502 
จัดตัง้โรงเรียนสงเคราะห์เด็กอนาถา ต่อมาพ.ศ.2507 จัดตัง้โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวนัอาทิตย์ และจดัตัง้พทุธสมาคม และองค์การยวุพทุธิกสมาคม พ.ศ.
2506 โดยมีพระอาจารย์มหาปาล อานันโท เป็นพระเถระท่ีมีผลงานเด่นใน
การเผยแผ ่
 หัวข้อที่สามและสี่  คือ การจัดสร้างพระไตรปิฏก และการตัง้
คณะกรรมการจัดสร้างพระไตรปิฏก ฉบับพ.ศ.2514 และรายนาม
คณะกรรมการผู้จดัท าพระไตรปิฏก  พร้อมทัง้รายช่ือนายกรัฐมนตรีในสมัย
พระราชอาณาจกัรลาว 
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บทที่  8 พระพุทธศาสนาหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2518 - ปัจจุบัน ขบวนการประเทดลาวภายใต้การน าของเจ้าสภุานวุงศ์ และ
นายไกรสร พรมวิหาร ได้เปล่ียนแปลงการปกครองในวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.
2518 ภายใต้ช่ือ”สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เป็นการปกครอง
ประเทศโดยระบบพรรคเดียว 
  บทสดุทา้ยได้แบ่งหวัข้อเป็น สามส่วน คือ การเกิดผลกระทบกับพทุธ
ศาสนาในช่วงแรก กล่าวถึงการยกเลิกสมณศักดิ์ ยกเลิกการศึกษาสงฆ์
แบบเดิม การรือ้ของเก่า และสร้างของใหม่ทดแทน  การเบียดเบียนพระสงฆ์
ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมการควบคุมการอุปสมบท ก่อนท่ีจะสรุป
สถานการณ์ปัจจุบนั ถึงจ านวนพระสงฆ์ลาว และองค์กรทางสงฆ์แบบใหม่ 
คือ องค์การพทุธศาสนาสมัพนัธ์ลาว  
  ช่วงที่สอง มีการฟืน้ฟวูิทยาลยัสงฆ์ของลาว คือ วิทยาลยัสงฆ์องค์ตือ้ 
และฟื้นฟูการเรียนการสอนของสงฆ์ขึน้ใหม่ทัง้ระบบประถมและมัธยมทั่ว
ประเทศ การจดัตัง้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ใหม่ ในส่วนนีเ้น้นให้เห็นโครงสร้างของ
องค์กรและรายนามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ต าแหนง่ตา่งๆ  
 ส่วนที่สาม ได้ให้ความรู้ในด้านตา่งๆ เช่น เทศกาลส าคญั วดัส าคญั 
พระเถระส าคญั พระไตรปิฏก และอกัษรลาว พร้อมทัง้การศกึษาของพระสงฆ์
ลาวในไทย และแนวโน้มของพระพุทธศาสนาในอนาคต บทสุดท้ายนบัว่ามี
เนือ้ท่ีแสดงหลักฐานการปกครองคณะสงฆ์ของลาวมากกว่าทุกบท จุดเด่น
ของบทนีคื้อผู้ เขียนได้รวบรวมหลกัฐานใหม่ๆ ของสงฆ์ ท าให้ได้รับการน าไป
อ้างอิงจากหนงัสือเลม่นีอ้ยูม่าก   

 ส่วนสุดท้าย: ภาคผนวก  ภาคผนวกของหนังสือ ผู้ เขียนได้น า
พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ของลาว ท่ีจดัท าขึน้ ทัง้สองฉบบัมาประกอบเสริม



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

226 

ความรู้ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างคณะสงฆ์ลาวได้ชัดเจนขึน้ มีพระราชบญัญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2502 และพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ.2541 เป็นสว่นเสริม
ความรู้ ภาคผนวกนีน้บัเป็นประโยชน์ในด้านพฒันาการของการควบคมุสงฆ์
ลาว  และสามารถน ามาเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.ของคณะสงฆ์ของไทยได้
ส าหรับผู้ ต้องการท่ีจะเห็นจุดเด่นจุดด้อยของการควบคมุระบบการปกครอง
ของสงฆ์ นอกจากนี ้ผู้ เขียนยงัได้เพิ่มเติมดรรชนีค้นค า นบัว่าเป็นประโยชน์
ตอ่การค้นค าส าหรับหนงัสือท่ีมีช่ือบคุคลจ านวนมาก 

 
บทสรุปส่งท้าย 
หนงัสือเร่ือง “พระพุทธศาสนาในลาว” เป็นหนงัสือทางพุทธศาสนา

ของลาว ท่ีรวบรวมเขียนขึน้ในสมัยใหม่ ผู้ เขียน (ดร.พระมหาดาวสยาม 
วชิรปัญโญ) ได้ให้ข้อมลูทางพทุธศาสนาของลาวในระดบักว้างเพ่ือให้มองเห็น
การสืบตอ่และการเปล่ียนแปลงทางพทุธศาสนาท่ีมีอย่างยาวนานได้คอ่นข้าง
ดี แม้บางยคุอาจจะมีข้อมลูน้อย เช่น บทบาทช่วงฝร่ังเศสยึดครอง แตไ่ด้เก็บ
รายละเอียดของโบราณสถานและพระพุทธรูปส าคญัไว้ครบ ท าให้มองเห็น
ความต่อเน่ืองของสายศรัทธาทางการนับถือศาสนาของลาวจากอดีตจน
ปัจจบุนัท่ีไมเ่ส่ือมลง  

หนงัสือเลม่นีอ้า่นแล้วไมน่่าเบื่อ มีภาพประกอบและตารางท่ีน่าสนใจ 
รวมทัง้ยงัเหมาะส าหรับการอ้างอิงข้อมูลสมัยใหม่ท่ีมีรายละเอียดมากมาย
เก่ียวกบัตวับคุคลและองค์กรสงฆ์ของลาว นบัตัง้แตส่มยัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน และจากบรรณานุกรมท่ีผู้ เขียนน ามาอ้าง 
แสดงให้เห็นว่าได้ค้นคว้าข้อมูลทัง้เอกสารชัน้ต้นและชัน้รองมาทัง้ท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาลาวเป็นจ านวนมาก นับว่ามีความน่าเช่ือถือและ
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แสดงถึงการค้นคว้าอย่างจริงจงัในการเขียนหนงัสือเล่มนี ้ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมสมยั ผู้ เขียนยงัแสดงการเช่ือมโยงถึงการศึกษาของสงฆ์ไทยและ
ลาวท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดอย่างเห็นได้ชดั  โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา 
ท่ีผู้ เขียนมีความรู้มากและใกล้ชิดโดยตรง พร้อมทัง้ มีการสรุปถึงแนวโน้ม
พระพุทธศาสนาในอนาคต ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะสงฆ์ได้ตอ่ไป  
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