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พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ธัชวรรธน์ หนูแก้ว1 / Thatchawat Nukaew

หนังสือ เรื่ อง “พระพุทธศาสนาในลาว” แต่งโดย พระมหาดาวสยาม
วชิ รปัญโญ ดร. หนังสือเล่มนี ้เป็ นฉบับพิมพ์แก้ ไขครัง้ ที่สอง กันยายน 2555
ฉบับแรกจัดพิมพ์ใน พ.ศ.2546 จากการสนับสนุนของสานักวิจยั พุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย จานวน 2,000 เล่ม ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่สองเพิ่มการแก้ ไขคาผิดและเพิ่มเนื ้อหาสาคัญ และมีภาคผนวกเพิ่มเติม
เข้ ามา เป็ นหนังสือแนะนา เข้ ากับยุคประชาคมอาเซียน หนังสือแบ่งออกเป็ น
8 บท โดยมีเนื ้อหาสรุป ดังนี ้
บทที่ 1 ความเป็ นมาของชนชาติลาว ในบทนี ้ไม่ได้ ให้ ข้อมูลมาก
นัก มีจานวนเพียง 8 หน้ ากระดาษ ส่วนแรก เป็ นการปูพื ้นฐานประวัติชนชาติ
ลาว และให้ ความหมายของคาว่า ลาว มี ความเป็ นมาอย่างไร ส่วนที่สอง
นาเสนอกาเนิดศาสนาดังเดิ
้ มแบบลาว กล่าวถึงศาสนาผี และแถน ผู้สร้ างโลก
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ปู่ สังกะสา ย่าสังกะสี ตลอดจนการปรับตัวเข้ ากับพุทธศาสนา ผู้เขียนเพียง
สรุปให้ เห็นพัฒนาจากดังเดิ
้ มมาจนถึงการรับพุทธศาสนาและการปรับตัวของ
ผู้คนเข้ ากับศาสนา
บทที่ 2 การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสู่ลาว บทนี ้แบ่งเป็ น 9 หัวข้ อ
จานวน 16 หน้ า เป็ นการให้ ภาพกว้ างของการเข้ ามาของพุทธ-ศาสนา และ
จาแนกการนับถื อที่ถูกเลือกไว้ ในลาวตามแบบพุทธศาสนาในรู ปแบบต่างๆ
ที่รับเข้ ามาจากเพื่อนบ้ าน ทัง้ แบบเถรวาทดังเดิ
้ ม ผู้เขียนได้ ให้ ข้อมูลตังแต่
้
สมัยพระเจ้ าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูต 9 สาย พุทธศาสนาแบบมหายาน
แบบจี น ชนชาติล าวได้ รั บ พุท ธศาสนามาตัง้ แต่ส มัย ขุน หลวงลิ เ มา สมัย
อาณาจักรหนองแส พุทธศาสนาเถรวาทแบบกัมพูชาถูก นาเข้ ามาในรัชสมัย
พระเจ้ าฟ้างุ้มมหาราช และพุทธศาสนาเถรวาทแบบธรรมยุติที่รับเข้ าไปจาก
สยามในสมัยหลังรัชกาลที่ 4
จากนันผู
้ ้ เขียนได้ กล่าวถึงการสร้ างศาสนสถานองค์สาคัญที่ปรากฏ
ในลาวจนกระทังปั
้ จจุบนั คือ พระธาตุอิงฮัง ในแขวงสะหวัน-นะเขต พระธาตุ
ศรี โคตรบูร และพระธาตุหลวง ให้ ภาพประวัติการสร้ างที่สมั พันธ์ กับตานาน
ทางศาสนาและผู้สร้ างและผู้มาบูรณะในภายหลัง
และส่วนสุดท้ าย นาเสนอประวัติเกี่ยวกับอาณาจักรอ้ ายลาว มีผ้ นู า
สาคัญตามตานาน คือ ขุนหลวงลิเมา และอาณาจักรน่านเจ้ า มีผ้ นู าสาคัญ
คือ ขุนบรม ทังสองอาณาจั
้
กรนับเป็ นกลุ่มชนเริ่ มต้ นของชนชาติลาวที่มีการ
สืบค้ นไปถึงในตานาน มีสว่ นในการสืบเนื่องของความเป็ นชนชาติลาวย้ อนไป
ได้ ตงั ้ แต่ต้นพุทธกาล ก่อนที่ จ ะอพยพลงมาตามล านา้ โขงในปั จ จุบัน การ
นาเสนอในส่วนของอาณาจัก รทัง้ สองนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นให้ ข้ อมูลน้ อยมากกล่ า วไว้
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เพื่อให้ เห็นการสืบเนื่องของพุทธศาสนาแบบมหายาน เคารพโพธิสัตว์ ของ
กษัตริย์ในสมัยนัน้
บทที่ 3 พุทธศาสนาในอาณาจักรล้ านช้ าง บทนี ้มีทงหมด
ั้
43 หน้ า
ส่วนแรกผู้เขียนได้ นาเสนอทฤษฎี การเข้ ามาของพุทธศาสนาแบ่ง ออกเป็ น
2 ทฤษฎี 1) แนวคิดที่พทุ ธศาสนาเข้ ามาตังแต่
้ สมัย พระเจ้ าอโศกมหาราช ส่ง
พระอุตระและโสณะมาที่ “เมืองมรุกขนคร” หรื อ “เมืองท่าแขก” และ ทฤษฎี
ที่ 2) การเข้ ามาของพุทธศาสนาแบบจี นสมัยขุนหลวงลิเมา ส่วนที่สอง ได้
กล่าวถึงประวัตศิ าสตร์ ของศาสนา ตามบทบาทในการอุปถัมภ์ของกษัตริย์ 17
พระองค์ จากนันกล่
้ าวถึงการส่ง เสริ มการทานุบารุ งพระศาสนา การสร้ างวัด
และการส่งเสริมการเรี ยนพระธรรมวินยั ของพระสงฆ์ในยุคนัน้ เนื ้อหาของบท
เน้ นการบรรยายภาพของกษัตริ ย์ในยุคที่ลาวเป็ นปึ กแผ่น ในอาณาจักรล้ าน
ช้ าง โดยให้ ภาพการบารุ งพระศาสนาพร้ อมกับประวัติของกษัตริ ย์องค์ตา่ งๆ
ตามล าดับ เริ่ ม ตัง้ แต่ส มัย พระเจ้ า ฟ้า งุ้ มมหาราช พ.ศ. 1896 - 1916 เป็ น
กษัตริ ย์ที่ยิ่งใหญ่ของลาวพระองค์หนึ่ง ประทับยังหลวงพระบาง สมัยนี ้มีการ
นาพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากกัมพูชาเข้ ามายังลาว และเริ่ มแผ่ขยายตังแต่
้
นันมา
้ ในยุคนี ้มีพระพุทธรู ปสาคัญของลาว คือ พระบางพุทธลาวรรณ หรื อ
พระบางในปั จจุบนั พระพุทธรู ป องค์นี ้ได้ อญ
ั เชิญมาจากกัมพูชาพร้ อมพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาท เป็ น พระปางห้ า มญาติ พระบางองค์ นี ถ้ ูก น ามายัง
เมืองไทยถึงสองครัง้ ด้ วยกัน คือ สมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน และสมัยรัชกาล
ที่ 3 ก่อนที่จะนาคืนกลับไปอย่างถาวรในสมัยรัชกาลที่ 4
ในยุคนี ม้ ี กษัตริ ย์อีกองค์ที่สาคัญ นับเป็ นมหาราช คือ พระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชมหาราช พ.ศ. 2091 - 2114 เสด็จมาครองราชย์ที่เ ชียงทองแทน
บิดาจากกัมพูชาพร้ อมกับพระแก้ วมรกต ต่อมาได้ สถาปนาเมืองหลวงแห่ง
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ใหม่คือ นครเวียงจันทน์ ในสมัยพระองค์ได้ มีการสร้ างพระธาตุศรี ส องรั ก
ที่จงั หวัดเลย และบูรณะพระธาตุองค์สาคัญอีกมากมาย เช่น พระธาตุพนม
พระธาตุบงั พวน ขณะเดียวกันก็ได้ สร้ างพระพุทธรูปองค์สาคัญ เช่น พระเสริม
พระสุก พระเจ้ าองค์ตื ้อ เป็ นต้ น
บทที่ 4 พระพุทธศาสนายุคสามอาณาจักร บทนี ้มี 17 หน้ าเป็ น
ยุคที่บ้านเมืองตกต่า เรี ยกว่ายุคสามอาณาจักร หรื อ 3 รัฐ เพราะเกิดความ
แตกแยกเป็ นสามอาณาจักร คือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง และจาปาศักดิ์
อาณาจักรเวียงจันทน์ เริ่ มยุคพระเจ้ าองค์หล่อ (พ.ศ.2238) เป็ นลูกศิษย์ของ
พระครูโพนเสม็ด และในเวียงจันทน์มีกษัตริ ย์ที่มีชื่อเสียง คือ พระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร ครองราชย์ระหว่าง ปี พ.ศ.2277 – 2322 ทรงเป็ นพระบิดาของเจ้ าอนุวงศ์
ศาสนาในยุคนี ้เจริ ญรุ่งเรื อง มีการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมทังภาษาบาลี
้
ธรรมะ
วรรณคดี อักษรศาสตร์ และภาษาสันสกฤตเจริ ญแพร่ หลาย และมีการติดต่อ
ระหว่างสังฆราชลาวและสยามปรากฏหลักฐานชัด
สาหรับอาณาจักรจาปาศักดิ์ ในยุคนี ้พุทธศาสนาได้ รับความเลื่อมใส
มากจากการเคารพในพระมหาเถระที่สาคัญของลาว คือ พระครู โพนสะเม็ก
หรื อ ยาครู ขี ้หอม ท่านได้ ปกครองทังฝ่
้ ายอาณาจักรและศาสนาจักรอยู่ระยะ
หนึง่ ในจาปาศักดิ์
บทที่ 5 พระพุ ท ธศาสนาภายใต้ ก ารปกครองของไทย พ.ศ.
2322 - 2436 ยุ ค นี อ้ าณาจัก รลาวทัง้ สามได้ ต กอยู่ ใ นการปกครองของ
เมืองไทยอย่างสมบูรณ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช พ.ศ.2322 ทังนี
้ ้
ในแต่ละอาณาจักรยังมีการสืบต่อกษัตริ ย์ปกครองในอาณาจักรของตนเอง
ต่อมาเป็ นยุคฟื น้ ฟูบ้านเมืองอีกครัง้ การศาสนาที่ปรากฏเป็ นการกล่าวถึงการ
ส่งคืนพระบางและการขอพระแก้ วมรกตกลับไปยังลาว แต่ไม่สาเร็ จ สมัยนี ้มี
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กษัตริ ย์ของลาวที่ส าคัญ คือ เจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2347 - 2371 ทรงเป็ นวี รบุรุษ
ที่ยิ่งใหญ่ของลาว พระองค์ได้ บรู ณปฏิสงั ขรณ์วดั วาอารามมากมาย สร้ างหอ
พระแก้ ว และสร้ างพระพุทธรู ปมากมาย เช่น พระแสน พระแทรกคา ก่อนที่
ส่วนใหญ่จะถูกอัญเชิญมายังกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3
ในสมัยนี ้ ลาวยัง ได้ รับเอานิกายธรรมยุตจากไทยไปแพร่ หลายยัง
จาปาศักดิ์ผ่านทางพระเถระแห่งเมื องอุบลราชธานีด้วย เช่น เจ้ าคุณอุบาลี
คุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจันโท) สมัยนีพ้ ระสงฆ์ลาวได้ เข้ ามาศึกษายัง ไทย
เพิ่ม ขึน้ อย่างมาก จึง ได้ นาวิธี การปฏิ บัติและการศึก ษากลับไปยัง ลาวสื บ
ต่อมา
บทที่ 6 พระพุ ท ธศาสนายุ ค การปกครองของฝรั่ งเศส พ.ศ.
2436 – 2479 บทนี ้มีทงหมด
ั้
8 หน้ า เริ่ มกล่าวถึงการเสียดินแดนลาวให้ กลับ
ฝรั่งเศสใน พ.ศ.2436 และการต่อสู้ของไทยกับฝรั่งเศสก่อนที่จะเสียดินแดน
ฝั่ ง ลาวและรั กษาดินแดนส่วนใหญ่ ไ ว้ ในปั จ จุบัน โดยมี การปฏิ รูปหัวเมื อ ง
ยกเลิกหัวเมืองแบบเดิม เช่น มณฑลลาวเฉี ยง มณฑลลาวพวน มณฑลลาว
กาว และมณฑลเขมร เป็ นต้ น
ในด้ านศาสนา ผู้เขียนเล่าเหตุการณ์ตามกษัตริ ย์องค์ใหม่คือ พระเจ้ า
ศรี สว่างวงศ์ผ้ ูซึ่งครองราชย์ที่หลวงพระบาง ยุคนี ้มีการสารวจและบูรณะวัด
ร้ างร่วมกันกับฝรั่งเศส ตังสถาบั
้
นพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรี เพื่อรวบรวมคัมภีร์
ที่สาคัญ สร้ างอักษรลาวเพิ่มเติม จากนักปราชญ์ ในสมัยนัน้ เรี ยกว่า อักษร
ลาวฉบับพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรี มีพยัญชนะเพิ่มขึ ้นเป็ น 41 ตัวจาก เดิม 27
ตัว มีอายุการใช้ งาน 29 ปี ก่อนจะถูกยกเลิกไปเพราะมีความยุ่งยากในการ
เขียน สาหรับบทนีน้ ับว่ามีเนื อ้ หาค่อนข้ างน้ อย เพราะฝรั่งเข้ ามาปกครอง
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หลายปี น่าจะมีหลักฐานของความเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนามากกว่านี ้
ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะฝรั่งเศสไม่ได้ ยงุ่ เกี่ยวกับกิจการพุทธศาสนาก็เป็ นได้
บทที่ 7 พระพุทธศาสนายุ คได้ รับ เอกราช พ.ศ. 2497 -2518
ลาวได้ รับเอกราชจากฝรั่งเศส พ.ศ.2497 ในยุคนี ้ลาวได้ แบ่งเอาเป็ นสองฝ่ าย
คือ ฝ่ ายรัฐบาล และฝ่ ายขบวนการประเทศลาวที่ตอ่ ต้ านรัฐบาล บทนี ้แบ่งเป็ น
4 หัวข้ อ คือ
หั ว ข้ อ แรก กล่ า วถึ ง ประวั ติ ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ใ นยุ ค นี ค้ ื อ
พระเจ้ าศรี สว่างวัฒนา พ.ศ.2502 - 2518 และการต่อสู้ของขบวนการประเทศ
ลาวกับรัฐบาล พระเจ้ าศรี สว่างวัฒนาสนใจและสนับสนุนพระพุทธศาสนา
อย่างยิ่งพระองค์หนึง่
หัวข้อที ส่ อง คือ สมณศักดิล์ าว การปรับปรุงสมณศักดิ์ ที่เกิดจากการ
ตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ใน พ.ศ.2502 และได้ แบ่งยศของ
พระออกเป็ น 8 ชัน้ มีพระสังฆราช หรื อพระยอดแก้ วเป็ นประมุข นอกจากนี ้
ได้ กล่าวถึงการจัดตังส
้ านักวิปัสสนากรรมฐานที่นามาจากเมืองไทยสายวัด
มหาธาตุแบบยุบ หนอ พองหนอ จัดพิม พ์ นิตยสาร “พุทธวงส์ ” พ.ศ.2502
จัดตัง้ โรงเรี ยนสงเคราะห์ เด็กอนาถา ต่อมาพ.ศ.2507 จัดตัง้ โรงเรี ยนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ และจัดตังพุ
้ ทธสมาคม และองค์การยุวพุทธิกสมาคม พ.ศ.
2506 โดยมีพระอาจารย์มหาปาล อานันโท เป็ นพระเถระที่มีผลงานเด่นใน
การเผยแผ่
หั ว ข้ อ ที ่ ส ามและสี ่ คื อ การจั ด สร้ างพระไตรปิ ฏก และการตัง้
คณะกรรมการจั ด สร้ างพระไตรปิ ฏก ฉบั บ พ.ศ.2514 และรายนาม
คณะกรรมการผู้จดั ทาพระไตรปิ ฏก พร้ อมทังรายชื
้
่อนายกรัฐมนตรี ใ นสมัย
พระราชอาณาจักรลาว
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บทที่ 8 พระพุทธศาสนาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2518 - ปั จจุบัน ขบวนการประเทดลาวภายใต้ การนาของเจ้ าสุภานุวงศ์ และ
นายไกรสร พรมวิหาร ได้ เปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2518 ภายใต้ ชื่อ”สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เป็ นการปกครอง
ประเทศโดยระบบพรรคเดียว
บทสุดท้ายได้แบ่งหัวข้อเป็ น สามส่วน คือ การเกิดผลกระทบกับพุทธ
ศาสนาในช่ว งแรก กล่ า วถึ ง การยกเลิ ก สมณศัก ดิ์ ยกเลิ ก การศึก ษาสงฆ์
แบบเดิม การรื อ้ ของเก่า และสร้ างของใหม่ทดแทน การเบียดเบียนพระสงฆ์
ฝ่ ายวิ ปั ส สนากรรมฐาน พร้ อมการควบคุม การอุป สมบท ก่ อ นที่ จ ะสรุ ป
สถานการณ์ ปัจจุบนั ถึงจานวนพระสงฆ์ลาว และองค์ กรทางสงฆ์แบบใหม่
คือ องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
ช่วงที ่สอง มีการฟื น้ ฟูวิทยาลัยสงฆ์ของลาว คือ วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื ้อ
และฟื ้นฟูการเรี ยนการสอนของสงฆ์ ขึน้ ใหม่ทงั ้ ระบบประถมและมัธ ยมทั่ว
ประเทศ การจัดตัง้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ใหม่ ในส่วนนี ้เน้ นให้ เห็นโครงสร้ างของ
องค์กรและรายนามเจ้ าคณะผู้ปกครองสงฆ์ตาแหน่งต่างๆ
ส่วนที ่สาม ได้ ให้ ความรู้ในด้ านต่างๆ เช่น เทศกาลสาคัญ วัดสาคัญ
พระเถระสาคัญ พระไตรปิ ฏก และอักษรลาว พร้ อมทังการศึ
้
กษาของพระสงฆ์
ลาวในไทย และแนวโน้ มของพระพุทธศาสนาในอนาคต บทสุดท้ ายนับว่ามี
เนื ้อที่แสดงหลักฐานการปกครองคณะสงฆ์ของลาวมากกว่าทุกบท จุดเด่น
ของบทนี ้คือผู้เขียนได้ รวบรวมหลักฐานใหม่ๆ ของสงฆ์ ทาให้ ได้ รับการนาไป
อ้ างอิงจากหนังสือเล่มนี ้อยูม่ าก
ส่ ว นสุ ด ท้ า ย: ภาคผนวก ภาคผนวกของหนัง สื อ ผู้เ ขี ย นได้ น า
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ของลาว ที่จดั ทาขึ ้น ทังสองฉบั
้
บมาประกอบเสริ ม
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ความรู้ เพื่อให้ เห็นโครงสร้ างคณะสงฆ์ลาวได้ ชัดเจนขึ น้ มีพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2502 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2541 เป็ นส่วนเสริ ม
ความรู้ ภาคผนวกนี ้นับเป็ นประโยชน์ในด้ านพัฒนาการของการควบคุมสงฆ์
ลาว และสามารถนามาเปรี ยบเที ยบกับ พ.ร.บ.ของคณะสงฆ์ ของไทยได้
สาหรับผู้ต้องการที่จะเห็นจุดเด่นจุดด้ อยของการควบคุมระบบการปกครอง
ของสงฆ์ นอกจากนี ้ ผู้เขียนยังได้ เพิ่มเติมดรรชนีค้นคา นับว่าเป็ นประโยชน์
ต่อการค้ นคาสาหรับหนังสือที่มีชื่อบุคคลจานวนมาก
บทสรุปส่ งท้ าย
หนังสือเรื่ อง “พระพุทธศาสนาในลาว” เป็ นหนังสือทางพุทธศาสนา
ของลาว ที่ ร วบรวมเขี ย นขึน้ ในสมัย ใหม่ ผู้เ ขี ย น (ดร.พระมหาดาวสยาม
วชิรปัญโญ) ได้ ให้ ข้อมูลทางพุทธศาสนาของลาวในระดับกว้ างเพื่อให้ มองเห็น
การสืบต่อและการเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาที่มีอย่างยาวนานได้ คอ่ นข้ าง
ดี แม้ บางยุคอาจจะมีข้อมูลน้ อย เช่น บทบาทช่วงฝรั่งเศสยึดครอง แต่ได้ เก็บ
รายละเอียดของโบราณสถานและพระพุทธรู ปสาคัญไว้ ครบ ทาให้ มองเห็น
ความต่อเนื่ องของสายศรั ทธาทางการนับ ถื อ ศาสนาของลาวจากอดี ต จน
ปัจจุบนั ที่ไม่เสื่อมลง
หนังสือเล่มนี ้อ่านแล้ วไม่น่าเบื่อ มีภาพประกอบและตารางที่น่าสนใจ
รวมทังยั
้ งเหมาะสาหรับการอ้ างอิงข้ อมูลสมัยใหม่ที่มีรายละเอียดมากมาย
เกี่ยวกับตัวบุคคลและองค์กรสงฆ์ของลาว นับตังแต่
้ สมัยการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเรื่ อยมาจนถึง ปั จ จุบัน และจากบรรณานุกรมที่ ผ้ ูเ ขี ย นน ามาอ้ า ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่า ได้ ค้ น คว้ า ข้ อ มูล ทัง้ เอกสารชัน้ ต้ น และชัน้ รองมาทัง้ ที่ เป็ น
ภาษาอัง กฤษและภาษาลาวเป็ นจ านวนมาก นับว่ามี ความน่าเชื่ อถื อ และ
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แสดงถึงการค้ นคว้ าอย่างจริ งจังในการเขียนหนังสือเล่มนี ้ ส่วนการวิเคราะห์
ข้ อมูลร่ วมสมัย ผู้เขียนยังแสดงการเชื่อมโยงถึงการศึกษาของสงฆ์ไทยและ
ลาวที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดอย่างเห็นได้ ชดั โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
ที่ ผ้ ูเ ขี ยนมี ความรู้ มากและใกล้ ชิ ดโดยตรง พร้ อมทัง้ มี การสรุ ปถึง แนวโน้ ม
พระพุทธศาสนาในอนาคต ซึ่ง สามารถนาไปเป็ นแนวทางเพื่อปรับปรุ งการ
ดาเนินงานของคณะสงฆ์ได้ ตอ่ ไป
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