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หนวยที่ ๑

พระพุทธ

ในหน่วยที่ ๑ นี้ นักเรียนจะได้ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนา ในช่วงที่เผยแผ่เข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านของไทยในปัจจุบนั นับแต่พระพุทธศาสนา
เริ่มเข้าไปเผยแผ่จนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทำาให้หลายประเทศในแถบภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาซึ่งเผยแผ่ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งจะได้ศึกษาถึงความสำาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกบั ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาทีม่ ตี อ่ สังคมไทยในฐานะ
เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ และความสำาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
ในส่วนทีเ่ ป็นพุทธประวัติ นักเรียนจะได้ศกึ ษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเชิงวิเคราะห์ ในตอนทีว่ า่
ด้วยการผจญมาร การตรัสรู้ และการสัง่ สอนของพระองค์ จะได้ศกึ ษาประวัตขิ องพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ
ที่เรียกว่าชาดก ๒ เรื่อง คือ มิตตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก รวมทั้งเรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยว
เนื่องกับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา
และเทศกาลสำาคัญ ตลอดถึงระเบียบพิธแี ละการปฏิบตั ติ นในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
และวันเทโวโรหณะอีกด้วย ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ
ความรูเสริม

พระพุทธรูปปางลีลา หน้าพระปรางค
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พระพุทธรูปมหาปฏิมากรรมแกะสลักหินผาหน้าภูเขาเมืองพามิยาน

พามิยาน ศูนย์การคา ศาสนา ฯลฯ
ในยุคนี้และต่อเนื่องมาประมาณ ๗๐๐ ป เมือง
พามิยาน (Bamian หรือ Bamiyan; อยู่ห่างจาก
กาบุล/Kabul เมืองหลวงของอัฟกานิสถานปจจุบัน
ไปทางตะวันตกราว ๑๕๐ กม.) เป็นศูนยกลางทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และการค้า บนเส้นทางพาณิชย
ระหว่างอินเดียกับเอเชียกลาง โดยเชื่อมตะวันออก
ถึงจีน กับตะวันตกถึงโรม มีการสร้างพุทธสถาน
วัดวาอารามรวมทั้งวัดถ้ำามากมาย ที่น่าสังเกตคือ
พระพุทธรูปใหญมหาปฏิมากรรม ที่แกะสลักหินผา
หน้าภูเขาเข้าไป ๒ องค์ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้างใน
ช่วง พ.ศ. ๗๕๐-๑๐๐๐ องคหนึึ่งสูง ๕๓ เมตร อีก
องคหนึง่ สูง ๓๗ เมตร (พระถังซำาจัง๋ ได้ผา่ นมาเห็นและ
บันทึกว่าองคพระประดับด้วยทองคำาและเพชรนิลจินดา)
จากหนังสือกาลานุกรม ๒๕๕๒
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บทที่ ๑
ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แล้วทรงเผยแผ่สู่ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าด้วยอาศัยพระกรุณาคุณของพระองค์ ทรงสอนให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพของตนให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ด้วยปัญญาและความพากเพียรแห่งตน โดยไม่หวังผลพึ่งพิงอิงอาศัยเหตุปัจจัยภายนอก
หรือเทวโองการบันดาลให้ โดยผ่านการเซ่นสรวงบวงบูชา ซึ่งมีแต่จะทำาให้มนุษย์สูญเสียอิสรภาพและ
ศักยภาพทางปัญญา ทั้งปราศจากเหตุผลยืนยันว่าจะช่วยให้เกิดผลสำาเร็จตามความปรารถนาได้
ดังนั้น ประชาชนผู้ ได้รับฟังพระธรรมเทศนาที่สามารถตรองตามด้วยปัญญา ให้เข้าใจได้ว่า
หากนำาไปปฏิบัติแล้วจะสามารถก่อให้เกิดผลเป็นความสุขความร่มเย็นแก่ชีวิตได้ ในปัจจุบัน จึงต่างพากัน
ยอมรับนับถือ น้อมนำาหลักธรรมไปปฏิบัติและได้รับผลจากการปฏิบัติมากขึ้นตามลำาดับ เกิดเป็นหมู่แห่ง
2
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สาวกพุทธบริษทั ทัง้ คฤหัสถ์และบรรพชิตมากมาย และช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำาสอนจนพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง และแผ่ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ นอกขอบเขตชมพูทวีปหรือดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียใน
ปัจจุบัน
จากสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปี พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายความ
เจริญรุ่งเรืองไปยังประเทศต่าง ๆ มีประชาชนทุกภูมิภาคของโลกให้การยอมรับนับถือ น้อมนำาหลักธรรม
ไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตมากขึ้นตามลำาดับ
กล่าวเฉพาะประเทศไทยซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของดินแดนทีเ่ รียกว่าสุวรรณภูมิ
นั้น พระพุทธศาสนาได้เริ่มเข้ามาเผยแผ่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๓ โดยอาศัย
พระราชศรัทธาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราช
(King Asok the Great) โดยทรงถวายการอุปถัมภ์การสังคายนาพระธรรม
วินัยครั้งที่ ๓ แล้วทรงส่งคณะพระสมณทูตสายที่ ๘ ซึ่งมีพระโสณะและ
พระอุตตระเป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นับจากนั้นเป็นต้นมา ประวัติศาสตร์แห่งการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประชาชนในภูมิภาคนี้ก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำาดับ แม้ว่าจะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันเนื่องมาจากลัทธิทางการเมืองที่เห็นว่าการนับถือพระพุทธศาสนา
เป็นอุปสรรคต่อการปกครอง หรือเกิดสงครามรบพุ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่กันในแต่ละยุคสมัย แต่การ
นับถือพระพุทธศาสนาของประชาชนก็มิได้เปลี่ยนแปลงหรือถูกแย่งชิงไปด้วยเลย ในทางตรงข้าม เมื่อ
เหตุการณ์ทางการเมืองสงบเรียบร้อยลง ประชาชนทุกชั้นวรรณะก็จะกลับมาศึกษา ปฏิบัติ อุปถัมภ์บำารุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ๆ ดังนักเรียนจะสามารถศึกษาได้จากหลักฐานที่เป็นอารยธรรม
เชิงประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ดังเช่น วัฒนธรรมทางวัตถุที่
แสดงออกในงานสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างวัดวาอาราม พระราชวัง ปรางค์ ปราสาท วัฒนธรรมทาง
ปัญญาที่ปรากฏอยู่ ในภาษา วรรณกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง นับจากสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
มาจนถึงรัตนโกสินทร์ และที่สำาคัญคือแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ผสมกลมกลืนจนเป็นวัฒนธรรมแห่ง
ชีวิตและวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ หล่อหลอมกล่อมเกลาให้คนไทยมีอัธยาศัย
ไมตรีทดี่ งี ามจนได้รบั การขนานนามว่าเป็นสยามเมืองยิม้ จนกล่าวได้วา่ วัฒนธรรมของสังคมไทยนัน้ ตัง้ อยู่
บนฐานอารยธรรมทางพระพุทธศาสนา
เมื่อนักเรียนทราบวิวัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากดินแดนชมพูทวีปจนถึง
ประเทศไทยโดยสังเขปมาแล้ว ต่อไปควรจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านของไทยในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังต่อไปนี้
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การเผยแผพระพุทธศาสนาเข้าสูประเทศเพื่อนบ้าน
และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปจจุบัน

ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า

๑. พระพุทธศาสนาในประเทศพมา
ประเทศพม่านับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประชาชน
นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นจำานวนมาก ทั้งนี้น่าจะเป็น
เพราะประวัตศิ าสตร์แห่งการนับถือศาสนาของพม่าเริม่ ต้นจาก
การนับถือพระพุทธศาสนา
ภายหลังจากการทำาสังคายนาครัง้ ที่ ๓ พระเจ้าอโศก
มหาราชทรงส่งพระโสณะและพระอุตตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยเข้ามาทางเมืองสุธรรมวดี
(สะเทิม) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมอญ หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ ได้เจริญรุ่งเรืองแผ่ขยาย
มาทางตอนกลางและทางตอนเหนือของประเทศ จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เมืองสะเทิมจึงได้กลาย
เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่สำาคัญแห่งหนึ่ง
ในปี พ.ศ. ๑๕๘๗ พระเจ้าอนุรทุ ธมหาราช (อโนรธามังช่อ) ได้ขนึ้ ครองราชย์ ทรงรวบรวมดินแดน
พม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำาเร็จ แล้วทรงสถาปนาอาณาจักรพุกามโดยมีเมืองพุกามเป็นราชธานี
ในช่วงนี้ พระพุทธศาสนานิกายมหายานจากแคว้นเบงกอลในอินเดียได้แผ่ขยายเข้าไปถึง แต่พระเจ้า
อนุรุทธมหาราชไม่ทรงเลื่อมใส ภายหลังทรงทราบว่าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองอยู่ ใน
อาณาจักรมอญ ก็มพี ระประสงค์จะได้พระไตรปิฎกและพระสงฆ์ทมี่ คี วามรูแ้ ตกฉานในพระไตรปิฎกไปประจำา
ที่อาณาจักรพุกาม ต่อมาทรงตีอาณาจักรมอญได้ จึงให้นำาพระสงฆ์และพระไตรปิฎกกลับไปยังเมืองพุกาม
ด้วย ทำาให้พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เผยแผ่ไปทัว่ พม่านับแต่นนั้ มา จนกระทัง่ ในรัชสมัยของพระเจ้า
นรปติสิทธุ พระองค์ โปรดให้สังคายนาพระธรรมวินัย และได้ทรงอาราธนาพระอุตราชีวะให้นำาคณะ
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พระภิกษุและสามเณรเดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา แล้วนำาพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์กลับมาเผยแผ่ด้วย
เมืองพุกามเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเรื่อยมา
จนถึง พ.ศ. ๑๘๓๑ ได้ถูกพวกมองโกลรุกราน ทำาให้อาณาจักรพุกามล่มสลาย
ลง อาณาจักรมอญซึง่ เคยขึน้ ตรงต่อพุกามก็แยกตัวออกไปตัง้ เป็นราชธานีอสิ ระ
อยู่ที่หงสาวดี
ครั้ น ถึ ง สมั ย พระเจ้ า ธรรมเจดี ย์ ศ รี ปิ ฎ กธร กษั ต ริ ย์ ม อญขึ้ น
ครองราชย์ ทรงมีพระประสงค์จะพื้นฟูพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้พระสงฆ์
ที่มีศีลาจารวัตรเคร่งครัด ๒๒ รูป พร้อมฆราวาส ๒๒ คน เดินทางไปลังกา
โดยมีพระโมคคัลลานเถระเป็นหัวหน้า
เมื่อเดินทางไปถึงลังกา พระสงฆ์ทั้ง ๒๒ รูป ได้เข้ารับการอุปสมบท
พระเจ้าอนุรุทธมหาราช ใหม่ และฆราวาสทั้ง ๒๒ คน ก็ ได้รับการอุปสมบทในคราวเดียวกันด้วย
(อโนรธามังช่อ)
ภายหลังที่คณะสงฆ์เหล่านี้เดินทางกลับมาถึงเมืองหงสาวดีแล้ว พระเจ้า
ธรรมเจดีย์ศรีปิฎกธรก็ โปรดให้พระภิกษุในเมืองมอญทั้งหมด อุปสมบทใหม่รวมเข้าเป็นนิกายเดียวกันทั้ง
แผ่นดิน ยังผลให้พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทประดิษฐานมั่นคงเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ของพม่านั้น ชนชาติ
มอญและพม่าได้ทำาสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่
กันมาตลอด จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ พระเจ้า
อลองพญากษัตริยพ์ ม่าทรงยึดครองเมืองหงสาวดี
ได้สาำ เร็จ ทำาให้ทรงมีอาำ นาจเหนือดินแดนมอญและ
พม่าทัง้ หมด พระพุทธศาสนาก็ ได้รบั การทำานุบาำ รุง
จากพระมหากษัตริย์มาจนถึงรัชกาลของพระเจ้า
อมินดง (พ.ศ. ๒๓๙๕ - ๒๔๒๐) พระองค์ทรง
พระมหามุนี พระพุทธรูปทองคำาเนื้อนิ่ม
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมัณฑเลยและของประเทศพม่า
อุปถัมภ์การทำาสังคายนาพระธรรมวินัย ณ เมือง
มัณฑเลย์จนแล้วเสร็จ จากนั้นได้ โปรดให้จารึก
พระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อน ๗๒๙ แผ่น แล้ว
บรรจุไว้ ในสถูปทั้งสิ้น ๔๕๐ องค์
ในสมัยเดียวกันนี้ อังกฤษได้เข้ามา
แสวงหาอาณานิคม และมีอำานาจเหนือพม่าตั้งแต่
พ.ศ. ๒๓๖๘ เป็นต้นมา สถาบันกษัตริยซ์ งึ่ เคยเป็น
เอกอัครศาสนูปถัมภกสิน้ สุดลง เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาในประเทศพม่าถูกกระทบกระเทือนไปด้วย
พระเจดียชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง
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นับจากพม่าได้รับเอกราชเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ จวบจนปัจจุบัน สถานการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศพม่ายังคงมีความผันผวน ไม่สงบเรียบร้อย มีความพยายามต่อสู้เพื่อแบ่ง
แยกดินแดนของชนเผ่าต่าง ๆ แต่ถึงกระนั้นชาวพม่าก็ยังคงมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา มีวิถีชีวิต
ที่ผูกพันอยู่กับการปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสอนอย่างจริงจัง ปูชนียสถานที่สำาคัญ ๆ เช่น มหาเจดีย์
ชเวดากอง ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธทั้งในพม่าและจากต่างประเทศให้
ได้เดินทางไปสักการบูชาและประกอบศาสนพิธตี ามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา รัฐบาลให้การส่งเสริม
การศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียน
การสอนวิชาการสมัยใหม่แก่พระภิกษุสามเณร มีพระสงฆ์ที่สามารถทรงจำาพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดจำานวน
หลายรูป พระสงฆ์หลายรูปมีบทบาทในการเป็นผู้นำาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ขณะ
เดียวกันก็มสี าำ นักปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานทีม่ ชี อเสี
ื่ ยงในระดับโลกทีม่ ผี สู้ นใจทัง้ จากในและต่างประเทศไป
ฝึกปฏิบัติอยู่มากมาย พร้อมทั้งมีการเผยแผ่ออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย ปัจจุบันพม่ามีพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำาชาติ
๒. พระพุทธศาสนาในประเทศลาว

ลาว

ลาว

พระพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีนได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวตั้งแต่ยังอยู่ ในอาณาจักร
อ้ายลาว แต่ประชาชนทั่วไปนิยมนับถือผีสาง เทวดา ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้ม มหาราชองค์ที่
๑ แห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้ทรงนำาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามาเผยแผ่ ในประเทศ
ลาว ทั้งนี้เนื่องมาจากพระนางแก้วเก็งยา (แก้วกัลยา) มเหสีของพระองค์ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้า
ศรีจุลราชแห่งเมืองอินทปัตย์ อาณาจักรกัมพูชา ทรงเคารพนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมา
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ก่อน เมื่อทรงเห็นเจ้านายและราษฎรชาวล้านช้าง
ซึ่งนับถือบูชาผีสางเทวดาพากันฆ่าวัวควายเพื่อทำา
พลีกรรม ก็ทรงไม่สบายพระทัย จึงได้กราบทูล
พระเจ้าฟ้างุ้มให้แต่งตั้งคณะทูตเดินทางไปเมือง
อิ น ทปั ต ย์ ใ ห้ ม าทู ล ขอพระสงฆ์ เ พื่ อ ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธศาสนาในลาว พระเจ้าศรีจุลราชจึงทรงส่ง
คณะสงฆ์ ซึ่งมีพระมหาปาสมันตะเถระผู้เคยเป็น
แม่หญิงลาวร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
พระอาจารย์ของพระเจ้าฟ้างุม้ และพระมหาเทพลังกา
พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก ๒๐ รูป ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านช้าง และยังได้พระราชทานพระพุทธรูป
ปัญจโลหะ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติพระนามว่า “พระบาง” และพระไตรปิฎกพร้อมหน่อพระศรีมหาโพธิ์
มาถวายพระเจ้าฟ้างุ้มด้วย
นับจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็เจริญรุ่งเรืองในประเทศลาวมาโดยลำาดับจนเป็น
ศาสนาประจำาชาติในที่สุด
จนถึงรัชกาลของพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาถ พระโอรสของพระเจ้าฟ้างุ้มขึ้นครองราชย์
(พ.ศ. ๑๙๑๖ - ๑๙๕๘) พระองค์ทรงอุปถัมภ์บำารุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก โปรดให้สร้างวัดวาอาราม
และหอสมุดเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมและแหล่งค้นคว้าพระไตรปิฎก
ในรัชกาลของพระเจ้าโพธิสาร (พ.ศ. ๒๐๖๓ - ๒๐๙๐) พระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนทีม่ คี วาม
เคร่งครัด ทรงชักจูงให้ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงได้รบั การบำารุงส่งเสริมให้มนั่ คง
ยิ่งขึ้น
ในรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๔) ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น
มหาราชองค์ที่ ๒ ของลาว ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่มีพระราชศรัทธาแรงกล้า โปรดให้สร้าง
พระธาตุพังพอน พระธาตุศรี โคตรบูร พระธาตุหลวง พระธาตุอิงรัง และพระพุทธรูปสำาริดหลายองค์
คือ พระเสริม พระสุก พระใส พระอินแปง พระองค์แสน นอกจากนีย้ งั โปรดให้สร้างวัดต่าง ๆ อีกเป็นจำานวนมาก
เช่น วัดป่ารือศรีสงิ ขร วัดป่ากันทอง วัดศรีเมือง วัดพระแก้ว เป็นต้น จนกล่าว
ได้ว่า ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาส่วนมากได้สร้างขึ้นในรัชสมัยของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแทบทั้งสิ้น และอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาใน
ประเทศลาวมีความรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาลนี้
หลังจากรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ลาวก็ต้องประสบกับ
ความวุ่นวายจากสงคราม ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าและความวุ่นวาย
ในราชอาณาจักรอันเกิดจากการแย่งชิงราชสมบัติมาเป็นเวลายาวนาน
เกิดการแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศมหาอำานาจ จนกระทั่งลาว
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๗ และได้รับ
พระธาตุหลวง
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เอกราชคืนโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒
หลังจากนัน้ ลาวได้เปลีย่ นระบอบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์
ในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงนี้ ประชาชนและพระพุทธศาสนาได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก มีพระสงฆ์และประชาชนได้รับอันตรายเป็น
จำานวนมาก อาศัยความที่พระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของ
ชาวลาวจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำาชาติของลาวมาอย่างยาวนาน
จึงทำาให้พระสงฆ์และประชาชนสามารถประคับประคองพระพุทธศาสนา
ผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมืองมาได้จนสถานการณ์ทางการเมืองในลาว
คลี่คลายลงโดยลำาดับ
วัดในประเทศลาว
ปัจจุบัน แม้ว่าลาวจะปกครองโดยระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ แต่ประชาชนในลาวส่วนใหญ่ยังคงนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ภาพแห่งความศรัทธา
ของประชาชนลาวที่มีต่อพระพุทธศาสนา ผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตเป็นที่รับรู้กันของคน
ทั่วโลก ดังเช่นภาพการทำาบุญตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าที่หลวงพระบาง เป็นต้น มีการตั้งสถาบัน
การศึกษาของสงฆ์ขนึ้ ทีเ่ วียงจันทน์และจำาปาสัก เนื่องจากลาวมีภาษาและวัฒนธรรมทีค่ ล้ายคลึงกับคนไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำาให้มีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำาทั้งด้วยภารกิจการงานและด้วยความ
ผูกพันกันทางวัฒนธรรม เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
๓. พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศ
กัมพูชานัน้ เป็นเวลาทีอ่ าณาจักรฟูนนั กำาลังเจริญรุง่ เรือง
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน
อาณาจักรฟูนนั เป็นอาณาจักรใหญ่ มีอาณาเขต
ติดกับประเทศจีนและอินเดีย และมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน การติดต่อไปมาระหว่างกันทำาให้ ได้รบั อิทธิพลการ
นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานมาด้วย อย่างไร
ก็ตาม ศาสนาในยุคแรกที่เข้ามาเผยแผ่ ในอาณาจักร
ฟูนันนั้นคือศาสนาพราหมณ์ ส่วนพระพุทธศาสนาคง
เข้ามาเผยแผ่ในภายหลัง เพราะปรากฏว่าในอาณาจักร
ฟูนนั มีการนับถือศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา
ผสมกลมกลืนปะปนกันอยู่
เมื่ออาณาจักรฟูนันเสื่อมอำานาจลง อาณาจักรเจนละก็เรืองอำานาจ กษัตริย์เจนละในระยะ
แรกทรงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก แต่ก็ยังมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ โดยทั่วไป ครั้นสิ้น
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อาณาจักรเจนละแล้วก็เข้าสู่ยุคพระนคร
หรือยุคมหานคร ซึง่ เป็นยุคทีป่ ระเทศกัมพูชา
มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด เป็น
มหาอาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่ โดยเฉพาะในรัชสมัย
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔ ๑๗๖๒) พระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชน ได้
ทรงบำารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาทัง้ นิกาย
มหายานและนิกายเถรวาท โปรดให้สร้าง
วัดวาอารามทัว่ ราชอาณาจักร สร้างนครธม
วัดพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
(แปลว่า มหานคร) เป็นราชธานี โดยมี
พุทธวิหารบายนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ ใหญ่เป็นศูนย์กลางอยู่ที่ยอดวิหาร เรียกกันทั่วไปว่า
“ปราสาทบายน” เป็นปรางค์ทอง ส่วนบนของปรางค์ทุกองค์แกะสลักเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร และสร้างหมู่ปรางค์น้อยใหญ่ประมาณ ๕๐ องค์ มีคูเมืองล้อมวัดโดยรอบยาวประมาณ
๑๒ กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังทรงสร้างพระพุทธรูป “พระชัยพุทธมหานาค” ๓๓ องค์ แล้วโปรดให้นำาไป
ประดิษฐานในหัวเมืองทั่วราชอาณาจักร โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์เข้าไปรับบิณฑบาตในพระราชวังวันละ
๔๐๐ รูป ทุกวัน
ในรัชกาลนี้ มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งคือ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
ทรงส่งพระโอรสองค์หนึง่ พระนามว่าตามสินทะไปศึกษาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาททีป่ ระเทศลังกา เมื่อ
เสด็จกลับ ได้ทรงนำาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ ในประเทศกัมพูชาด้วย
ในรัชสมัยของพระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี พระพุทธศาสนาได้รับการทำานุบำารุงส่งเสริมเป็น
อย่างดี พระภิกษุสงฆ์ชาวกัมพูชาได้รับการส่งเสริมให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร และ
กลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูงในกรุงพนมเปญ
เรียกว่า “ศาลาบาลีชั้นสูง”
ในสมัยที่ประเทศกัมพูชาประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง พระสงฆ์และประชาชนต่าง
ได้รับอันตรายเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศลาว จนกระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง
พระพุทธศาสนาจึงค่อย ๆ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นตามลำาดับ
ในปัจจุบัน พระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศกัมพูชาทรงมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงรักษาศีลอุโบสถเป็นนิตย์ เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวกัมพูชา
อีกทั้งรัฐบาลก็ ให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี มีการตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อจัดการศึกษา
ศาสตร์สมัยใหม่แก่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ ยังมีพระสงฆ์จำานวนมากเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
สงฆ์แห่งประเทศไทยแล้วกลับไปพัฒนาการพระศาสนาในกัมพูชา ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในทาง
พระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับกัมพูชามากขึ้น ๆ
10

พระสงฆในประเทศกัมพูชาปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

๔. พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนมาหลายร้อยปี โดยจีนใช้นโยบายผสมกลมกลืน
เวียดนามทั้งทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม กล่าวคือ จีนนับถือลัทธิศาสนาใด ก็นำาลัทธิศาสนานั้น
เข้ามาเผยแผ่ ในเวียดนามด้วย เริ่มแรกลัทธิเตาและขงจื้อได้เข้า
มาสู่ประเทศเวียดนามก่อน ต่อมาคณะทูตจากจีนหลายคณะได้
เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายาน อย่างไรก็ดี ใน
ระยะแรก ๆ พระพุทธศาสนายังไม่แพร่หลายมากนัก จนกระทัง่ ถึง
ราชวงศ์ดนิ ห์ปกครองเวียดนาม พระพุทธศาสนาจึงได้รบั การอุปถัมภ์
และการยอมรับนับถือมากขึ้น รวมทั้งพระสงฆ์เองก็มีบทบาททาง
สังคมต่อชาวเวียดนาม เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นนักปราชญ์
มีความรู้ทางกฎหมาย วรรณคดี จริยศาสตร์ แพทยศาสตร์
โหราศาสตร์ และอื่น ๆ จึงเป็นเหตุให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นิกายมหายานเป็นไปอย่างกว้างขวาง
ในสมัยราชวงศ์ตรัน เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน
มีการเผยแผ่ลัทธิเตาและขงจื้อจากประเทศจีน รวมทั้งเหล่า
ขุนนางชัน้ ผู้ ใหญ่และข้าราชการจีนก็ขดั ขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น รื้อทำาลายวัดวาอาราม ยึดคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาไปเผาทำาลายเป็นจำานวนมาก
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ในปลายราชวงศ์เล พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อ ๆ มาไม่ได้สนพระทัยในการทำานุบำารุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งพระสงฆ์เริ่มเข้าไปดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ประมาณ พ.ศ. ๒๐๗๑ - ๒๓๔๕ เป็นช่วงที่ราชวงศ์ตรินห์แห่งเวียดนามเหนือ และราชวงศ์
เหงียนแห่งเวียดนามใต้แย่งชิงอำานาจกัน ต่างฝ่ายต่างก็สนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดย
หวังที่จะดึงชาวพุทธไปเป็นฐานกำาลังสนับสนุนตน จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๔๒๖ เวียดนามตกเป็นอาณานิคม
ของฝรัง่ เศสซึง่ มาพร้อมกับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิก โดยฝรัง่ เศสเข้าควบคุมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ยึดคัมภีรแ์ ละตำาราทางพระพุทธศาสนาไปเผาทำาลายเป็นจำานวนมาก ชาวพุทธถูกลิดรอน
สิทธิเสรีภาพ จะเข้าร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ต้องได้รับอนุญาตก่อน แม้แต่ชาวเวียดนามที่
สมัครเข้าทำางานกับรัฐบาลฝรั่งเศส ต้องโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสและเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกด้วย ด้วยภาวการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ชาวเวียดนามต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกเป็นจำานวนมาก
อคติในการนับถือศาสนาที่มาพร้อมกับลัทธิล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้นำาไปสู่ความวุ่นวาย
มากขึ้นจนกระทั่งพระสงฆ์และชาวพุทธรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มีการ
จัดตัง้ สมาคมพุทธศาสนศึกษาแห่งโคชินจีน (Cochinchina Buddhist study
society) ขึ้นที่เมืองไซง่อน และได้มีการตั้งสมาคมทางพุทธศาสนาขึ้นอีก
ที่เมืองเว้และเมืองฮานอย โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา และสังคมสงเคราะห์
ปฏิรูปพระวินัยของสงฆ์ และส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ศึกษาพุทธศาสนา
แบบใหม่ มีการจัดพิมพ์วารสารของพระพุทธศาสนาและแปลคัมภีร์ต่าง ๆ
ทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท ทำาให้มีปัญญาชนสนับสนุนมากมายจนกระทั่ง
เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้ชะงักลง เมื่อสงคราม
สงบลง การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจึงได้ดำาเนินการต่อ
ปัจจุบัน ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งนิกาย
มหายานและนิกายเถรวาท มีการตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาแก่คณะ ติช นัท ฮันห์ ชาวพุทธ นิกาย
สงฆ์อย่างเป็นทางการ จึงนับได้วา่ การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวเวียดนาม เซน ชาวเวียดนามผูเ้ ป็นทีร่ จู้ กั
มีมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีพระสงฆ์ชาวเวียดนามที่มีชอื่ เสียงในด้าน กว้างขวางในโลกตะวันตก เป็น
การสอนวิปสั สนากรรมฐานเป็นทีร่ จู้ กั ทัว่ โลกเป็นคุณปู การแห่งพระพุทธศาสนา ผู้นำาของหมู่บ้านพลัม หรือ
“สังฆะ” ในประเทศฝรั่งเศส
เวียดนามที่มีต่อสังคมโลก เปรียบเสมือนแสงสว่างทางธรรมที่ส่องทางชีวิต และมีสาขาอยูใ่ นประเทศต่างๆ
แก่ประชาชนในนานาอารยประเทศอยู่จวบจนทุกวันนี้
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๕. พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
พระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศ
มาเลเซียในพุทธศตวรรษที่ ๓
แต่มีผู้นับถือไม่มากนัก จนถึง
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ แหลมมลายู
ได้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
อาณาจักรศรีวชิ ยั พระพุทธศาสนา
นิกายมหายานจึงได้เข้ามาเผยแผ่
ในแถบนี้ด้วย
ต่อมาพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชแห่งราชอาณาจักร
สุโขทัย ทรงแผ่พระราชอำานาจขยายอาณาเขตลงมาทาง
ใต้ถึงเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณแหลมมลายูทั้งหมด
จึงเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามา
เผยแผ่ในแหลมมลายู แต่ประชาชนในเขตแหลมมลายูเลื่อมใส
ศรัทธาพระพุทธศาสนานิกายมหายานอยูก่ อ่ น จึงทำาให้พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร เพราะปรากฏ
หลักฐานทางวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป อาณาจักรศรีวิชัย เคยมีอิทธิพลเหนือสุมาตรา
ชวา บอรเนียวตะวันตก และแหลมมลายู
เทวรูป และพระพิมพ์ จะเป็นศิลปะของพระพุทธศาสนานิกาย
พระพุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองในแถบนี้
มหายานแทบทั้งสิ้น
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำาดับ จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าปรเมศวรแห่ง
อาณาจักรมะละกา พระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อพระองค์เลิกนับถือพระพุทธศาสนา
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงนับถือพระพุทธศาสนาอยู่เหมือนเดิม
ครั้นถึงสมัยสุลต่านมัลโมซาห์ พระองค์มีความเลื่อมใสในศาสนาอิสลามมาก และสถาปนาศาสนาอิสลาม
เข้ามาแทน
ในขณะที่ประเทศมาเลเซียเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่นั้น ชาวจีนที่อาศัยอยู่ ในมาเลเซียได้
นำาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ ในประเทศมาเลเซียด้วย ภายหลังเมื่อ
ประเทศมาเลเซียได้รบั เอกราชจากอังกฤษแล้ว ได้มคี ณะสงฆ์ทงั้ ฝ่ายมหายานจากจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และ
ฝ่ายเถรวาทจากไทย พม่า และศรีลังกาเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแบบปฏิบัติของตน จึงทำาให้
พระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น มีการปฏิบัติศาสนพิธีสำาคัญร่วมกัน เช่น การทอดกฐินและบุญพิธี
อื่น ๆ มีการสร้างวัดวาอารามเพิม่ ขึน้ โดยได้รบั ความอุปถัมภ์จากชาวพุทธในมาเลเซียและจากต่างประเทศ
ที่มุ่งหวังจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในมาเลเซียให้เจริญมากขึ้น
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๖. พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์เคยอยู่รวมเป็นสมาพันธรัฐมลายากับประเทศมาเลเซีย แต่ได้แยกตัวเป็น
ประเทศอิสระ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ พระพุทธศาสนานิกายมหายานได้แผ่เข้ามายังประเทศสิงคโปร์และได้รับ
การยอมรับและนับถือกันอย่างแพร่หลาย เพราะชาวสิงคโปร์ส่วนมากเป็นคนเชื้อสายจีน จึงเป็นเหตุให้
พระพุทธศาสนานิกายมหายานมีความเจริญรุง่ เรืองอย่างมัน่ คง ด้วยปรากฏหลักฐานว่าในประเทศสิงคโปร์
มีสมาคมชาวพุทธและวัดทางพระพุทธศาสนาอยูเ่ ป็นจำานวน
มาก รวมทั้งมีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากไทยเข้าไป
เผยแผ่ในสิงคโปร์ มีประชาชนนับถือเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบนั ชาวสิงคโปร์นบั ถือพระพุทธศาสนานิกาย
มหายานกันอย่างแพร่หลาย ชาวพุทธได้ช่วยกันเผยแผ่
อย่างจริงจัง มีการแปลตำาราและคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
เป็นภาษาต่าง ๆ อย่างมากมาย มีการจัดตั้งโรงเรียนอบรม
ศาสนาจารย์ โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาชื่อ “มหาโพธิ์”
เป็นต้น มีการจัดตั้งพุทธสมาคมชาวจีนเพื่อการกุศลใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น บริจาคสิง่ ของต่าง ๆ แก่ผยู้ ากไร้ คนชรา
เป็นต้น ในส่วนองค์กรยุวพุทธแห่งประเทศสิงคโปร์ ได้จดั ให้มี
การบรรยายธรรมทัง้ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน สอนการ
สวดมนต์ ฝึกการนั่งสมาธิ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย
พุทธสถานในประเทศสิงคโปร
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๗. พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓
ตรงกับสมัยทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราช
ทรงส่งสมณทูตคือพระโสณะและ
พระอุตตระเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ แต่มา
ปรากฏชัดเมื่ออาณาจักรศรีวชิ ยั แผ่
อำานาจครอบคลุมทางตอนใต้ของ
ไทยซึ่งก็คือประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย
อาณาจักรศรีวิชัยนั้น
นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เพราะปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ในสมัยอาณาจักรศรีวชิ ยั กำาลัง
รุง่ เรืองว่า มีปชู นียสถานและปูชนียวัตถุทสี่ ร้างขึน้ ตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนานิกายมหายานอยู่
มากมาย เช่น สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง พระพุทธรูป พระพิมพ์ รูปเคารพของฝ่ายมหายาน
พระพุทธศาสนานิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์ ไศเลนทร์ มีการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น โปรดให้สร้างพุทธวิหารบรมพุทโธ (บุโรพุทโธ) มีการติดต่อ
กับราชวงศ์ปาละแห่งแคว้นเบงกอล ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะได้ส่งพระสงฆ์ ไป
ศึกษาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งก็ ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์แห่งแคว้นเบงกอลเป็น
อย่างดี และยังส่งพระสงฆ์ที่มีความรู้ความชำานาญในด้านหัตถศิลปมาเผยแผ่ศิลปะแบบปาละ โดยเฉพาะ
การสร้างพระพุทธรูปแบบศิลปะปาละด้วย
ภายหลังอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาได้มีการติดต่อทางการค้า
กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งมาพร้อมกับศาสนาอิสลามทำาให้คนนับถือพระพุทธศาสนาน้อยลงไป อาณาจักร
มัชปาหิตขึ้นมามีอำานาจปกครองดินแดนแถบนี้ ต่อมามีกษัตริย์ทรงพระนามว่าระเด่นปาทาแห่งมัชปาหิต
ทรงมีความเลื่อมใสในศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก ได้ประกาศห้ามเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักร
ของพระองค์ และยกย่องศาสนาอิสลามให้เป็นศาสนาประจำาชาติ ทำาให้ศาสนาอิสลามกลายเป็นศาสนา
ที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือไปในที่สุด

พระบรมธาตุไชยา

บรมพุทโธ

บรมพุทโธ
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ในปัจจุบันชาวอินโดนีเซียที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายมหายานและนิกายเถรวาทก็
ยังมีอยู่ ในเกาะชวา สุมาตรา และบาหลี ชาวพุทธต่างพยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอีกครั้ง
โดยเฉพาะพระพุทธรักขิตซึ่งเป็นภิกษุชาวเกาะชวา ได้เดินทางไปขอความอุปถัมภ์จากรัฐบาลประเทศ
ต่าง ๆ เช่น ไทย พม่า กัมพูชา ศรีลงั กา ให้สง่ คณะสงฆ์ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองมากยิง่ ขึน้
ทุก ๆ ปี พุทธศาสนิกชนจะมาร่วมประกอบพิธีวันวิสาขบูชาที่พุทธวิหารบรมพุทโธ เมืองมุนตีลาน ซึ่งจัด
เป็นเทศกาลประจำาปีของเมือง และมีการสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นหลายวัด รวมทั้งได้ร่วม
กันก่อตั้งพุทธสมาคมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย
๘. พระพุทธศาสนาในประเทศบรูไน
บรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ในอดีตนัน้ พระพุทธศาสนาได้เข้ามาในบรูไนตัง้ แต่สมัยอาณาจักรศรีวชิ ยั ทีแ่ ผ่ขยายมาจากฝัง คาบสมุทรมลายูในพุทธศตวรรษ
ที่ ๗ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จึงค่อย ๆ เงียบหายไปเหลือแต่อิทธิพลทางภาษาเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อมี
ชาวจีนโพ้นทะเลอพยพมาสูด่ นิ แดนนีจ้ งึ ทำาให้มผี ทู้ นี่ บั ถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเพิม่ ขึน้ เป็นจำานวน
ร้อยละ ๑๓ ของประชากรทั้งหมด

๙. พระพุทธศาสนาในประเทศฟลิปปนส์
ฟิลปิ ปินส์เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา
ฮินดูตามลำาดับ มีเพียงจำานวนน้อยที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึง่ ในอดีตคงได้เข้ามาสูป่ ระเทศ
ฟิลิปปินส์ ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยเรืองอำานาจทาง
ฝังมลายู แล้วค่อยหายไป จนกระทั่งเมื่อชาวจีนที่
อพยพเข้ามาตัง้ รกรากในฟิลปิ ปินส์และได้นาำ พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
เข้ามาด้วย ปัจจุบัน
มี ค ณะสงฆ์ นิ ก าย
มหายานจากไต้หวัน
เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฟิลปิ ปินส์ โดยมีชาวพุทธอยู่ในฟิลปิ ปินส์
ประมาณร้อยละ ๑.๕
๑๐. พระพุทธศาสนาในประเทศติมอร์ตะวันออก
ในประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เคยอยู่ใต้การปกครอง
ของประเทศอินโดนีเซียและได้แยกตัวออกมาเป็นอิสระเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ก็
ยังมีประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่
ด้วยประมาณร้อยละ ๐.๐๖

บรูไน
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นับจากพระพุทธศาสนาได้เจริญ
รุง่ เรืองในดินแดนชมพูทวีปและได้แผ่ขยาย
ไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อย
ปีนั้น ทำาให้พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้าน
ศิลปวัตถุและการพัฒนาภูมิปัญญาของสังคม อีกทั้งยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนผู้นับถือให้
มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และใฝ่สันติสุข นับเป็นลักษณะพิเศษที่
สังเกตพบได้ ในทุกสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา
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แม้วา่ การนับถือพระพุทธศาสนาในบางประเทศจะมีการเปลีย่ นแปลงไปอันเนื่องมาจากเหตุปจั จัย
ต่าง ๆ เช่น ลัทธิความเชื่อทางการเมือง ทางศาสนา หรือเหตุปจั จัยทางสังคมอื่น ๆ แต่ดว้ ยเหตุทชี่ าวพุทธ
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็งมั่นคงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำาให้
ประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ปรากฏเป็นภาพแห่งความเจริญรุง่ เรืองของพระพุทธศาสนาทีเ่ ผยแผ่ออกไปยัง
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ประกอบกับมีการไปมาหาสู่กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านการจัด
ประชุมความร่วมมือระหว่างชาวพุทธจากนานาประเทศ หรือแม้กระทัง่ การท่องเทีย่ วทัศนศึกษาไปยังสถานที่
ต่าง ๆ ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่ในประเทศนั้น ๆ
อีกทัง้ มีการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสูภ่ มู ภิ าคอื่นมากขึน้ เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในยุคปัจจุบนั ทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก การศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงแพร่ขยายกว้างไกลออกไปได้มากกว่าในอดีต เป็นมิตใิ หม่แห่งการศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทำาให้ประชาชนทั่วทุกมุมโลกได้มี โอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา และนำาไปประยุกต์
ใช้ ในชีวิตประจำาวันให้เกิดเป็นความสุขความเจริญได้ โดยข้ามพ้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์

ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย
๑. พระพุทธศาสนาชวยเสริมสร�างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
จากอิทธิพลของหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนาทำาให้ประชาชนชาวพุทธในแต่ละประเทศมี
ลักษณะนิสัยใจคอที่ดีงาม เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมน้ำาใจ มีจิตใจอ่อนโยน ใจกว้าง และมักเกรงอกเกรงใจ
ผู้อื่น ทำาให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งที่มีวัฒนธรรมเหมือนและต่างกันได้ ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรม
คำาสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เช่น หลักคำาสอนเรื่องเมตตา ที่สอนให้มนุษย์มีความ
รัก ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย หลักคำาสอนเรื่องทานที่ส่งเสริมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันทัง้ ทางวัตถุและทางปัญญา หลักคำาสอนเรื่องสามัคคีทสี่ ง่ เสริมให้เกิดการกระทำากิจการ
งานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของหมู่คณะและสังคม เป็นต้น
นอกจากนี้ เมื่อชาวพุทธที่อยู่ ในแต่ละประเทศไปมาหาสู่กัน ย่อมก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลก
เปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม นำามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา แม้ว่าพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้าไปในแต่ละประเทศ
จะมีความแตกต่างกันในรูปแบบปฏิบัติหรือศาสนพิธี พิธีกรรม เกิดเป็นพระพุทธศาสนาลัทธินิกายต่างๆ
กัน เช่น เถรวาทในไทย ศรีลังกา พม่า ลาว กัมพูชา มหายานในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม วัชรยานใน
ทิเบต เป็นต้น แต่ก็เป็นวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายนอกที่ปรับให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมประจำาท้องถิ่น หากแต่สาระสำาคัญแห่งหลักธรรมคำาสอนนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือมุ่งไปสู่ความดับทุกข์ของชีวิต เช่น มีความเชื่อในเรื่องหลักกรรมและผลของกรรมเหมือนกัน
เปรียบเสมือนน้าำ ที่ ไหลเข้าไปในภาชนะทีม่ รี ปู ร่างต่างกัน เมื่อมองจากภายนอกเราจะเห็นว่าน้าำ มีรปู ลักษณะ
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ต่างกันไปตามรูปลักษณะของภาชนะที่บรรจุ แต่เนื้อแท้ของความเป็นน้ำาในแต่ละภาชนะต่างก็เป็นอย่าง
เดียวกัน
ด้วยเนื้อแท้ที่เหมือนกันนี้เอง ทำาให้ชาวพุทธที่อยู่ ในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถสื่อสารกัน
ได้อย่างเข้าอกเข้าใจในฐานะชาวพุทธด้วยกัน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่นับถือศาสนา
อื่น ๆ ได้ โดยไม่ขัดแย้ง จึงปรากฏให้เห็นได้ว่า ในประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอื่น ๆ เป็นหลัก
ชาวพุทธก็สามารถดำาเนินวิถีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ดังเช่น ชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
บรูไน ติมอร์ตะวันออก เป็นต้น จึงนับได้ว่า พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อันนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมโลกอย่างแท้จริง
๒. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายัง
ประเทศไทยเป็นเวลานาน ทำาให้คนไทยได้รับ
การหล่อหลอมกล่อมเกลาและได้ซึมซับรับเอา
หลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
เกิดเป็นระบบจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักธรรม
คำาสอนในทางพระพุทธศาสนา เช่น ความเชื่อ
เรื่องการทำาดีได้ดี ทำาชัว่ ได้ชวั่ ตามกฎแห่งกรรม
ความกตัญญูกตเวที เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
แบบแผนพฤติกรรมที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
ของคนไทย ตัวอย่างเช่นครอบครัวของคนไทย
ทั่วกรุงเทพมหานครและทั่วเมืองไทยเต็มไปด้วยวัดวาอาราม
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มี
ทางพระพุทธศาสนา
ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง อยู่รวมกัน ผู้ที่
เป็นเด็กต้องมีความเคารพผู้ ใหญ่ ในขณะทีผ่ ู้ ใหญ่กต็ อ้ งมีความรักความเมตตาคอยอบรมสัง่ สอนให้เป็นคนดี
และจะยังคงรักษาแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างนีต้ อ่ ไปจนตลอดชีวติ ทัง้ นีเ้ พราะได้รบั อิทธิพลจากคำาสอนเรื่อง
ความกตัญญูกตเวทีและการทำาหน้าที่ตามหลักทิศ ๖ คือ การปฏิบัติตนต่อคนที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในวิถชี วี ติ ของคนไทยโดยส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดคำาสอนใน
ทางพระพุทธศาสนา ดังนักเรียนจะเห็นได้จากประเพณีนิยมในการทำาบุญถวายทานในโอกาสสำาคัญของ
ชีวิตต่าง ๆ เช่น การทำาบุญครบรอบในวันคล้ายวันเกิด การทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป
แล้ว การทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ การทำาบุญในโอกาสเปิดกิจการร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น แม้แต่ในยามที่ประสบ
ความทุกข์ ใจจากปัญหาต่าง ๆ คนไทยก็มักหันหน้าเข้าวัดเพื่อหาที่พึ่งทางใจด้วยการสนทนาธรรมกับ
พระสงฆ์ การทำาบุญถวายทาน ทำาให้เกิดความสบายใจ สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ ใจได้
19

ความที่ชนชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานนี้ทำาให้เกิดการสร้างสรรค์
ภูมปิ ญ
ั ญาในการดำาเนินชีวติ ผ่านการสัง่ สมบ่มเพาะจนเกิดเป็นความมัง่ คัง่ ทางวัฒนธรรม ทำาให้สงั คมไทย
เจริญรุ่งเรืองมาได้อย่างมีเอกลักษณ์จวบจนปัจจุบัน เป็นที่รู้จักของนานาอารยประเทศ ทั้งหมดนี้ ก็เพราะ
อาศัยภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานอันมั่นคงของวัฒนธรรมไทยนั่นเอง
๓. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ
เมื่อคนไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนำาวัฒนธรรมทาง
ศาสนามาประพฤติปฏิบัติผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงทำาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชาติมากมาย
ดังจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาที่มีการนำาคำาศัพท์ทางพระพุทธศาสนามาใช้อยู่
ในภาษาไทยมากมาย ด้านวรรณกรรมที่มีเค้าโครงหรือแนวคิดเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิ
พระร่วง ปุณโณวาทคำาฉันท์ เป็นต้น รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมที่แสดงออก
ถึงแนวคิดและอิทธิพลของพระพุทธศาสนา หรือเอกลักษณ์ ในทางขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม
ในเทศกาลต่าง ๆ ของไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนิน
ทางสถลมารคพระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดพระเชตุพนฯ

เอกลักษณ์เหล่านีท้ าำ ให้ ไทยแตกต่างจากประเทศอื่นทัว่ โลก และเป็นทีจ่ ดจำาได้ ดังตัวอย่างเช่น
ในยามที่เดินทางไปต่างประเทศ แล้วได้เห็นสถาปัตยกรรม เช่น ศาลาไทย ภาพจิตรกรรมไทย การไหว้
ความใจดีมเี มตตาของคนไทย ก็ยอ่ มเข้าใจได้ทนั ทีวา่ เป็นไทย ซึง่ เอกลักษณ์เหล่านีม้ อี ทิ ธิพลมาจากพระพุทธศาสนา นักเรียนจึงควรตระหนักถึงความสำาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ควรช่วยกันรักษา
พระพุทธศาสนาไว้ ให้มั่นคง เพื่อดำารงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษไทย
ได้รักษาให้ถาวรสืบต่อไปตราบนานเท่านาน
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พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
๑. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนในทางพระพุทธศาสนาได้แก่
การทำาให้ชมุ ชนดีขนึ้ เจริญขึน้ โดยมีเป้าหมายของการ
พัฒนาอยู่ที่การพัฒนามนุษย์ ให้ดีขึ้น เจริญขึ้น ทั้งทาง
กาย ศีล จิต และปัญญา ที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน
โดยทัว่ ไปแล้วว่าเป็นการพัฒนาทีส่ มดุล เป็นจุดเริม่ ของ
การพัฒนาสิง่ อื่น ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาทัง้ หมด โดยเริม่
จากการฝึกหัดพัฒนาให้คนลด ละ เลิก จากความโลภ
ความโกรธ ความลุม่ หลงมัวเมา อันเป็นสาเหตุแห่งความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน ความเสื่อมทั้งปวง จนถึงขั้นเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
เหตุที่พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนามนุษย์
ก็เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญในการที่จะทำาให้สังคม
มนุษย์เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง ดังนักเรียนจะพบเห็น
ได้ โดยทั่วไปในสังคมหรือชุมชนของนักเรียนเองว่า หากมี ใครแม้เพียงสักคนเดียวไม่ประพฤติอยู่ ใน
ทำานองคลองธรรม เช่น ติดสิ่งเสพติด ลักขโมย เป็นต้น ก็ย่อมนำาความเดือดร้อนความหวาดระแวงมาสู่
คนทัง้ ชุมชน เพราะกลัวภัยทีจ่ ะเกิดจากความประพฤติเสียหายของบุคคลผูน้ นั้ เป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อม
ของสังคมและนำามาซึ่งความทุกข์ของผู้คน
การพัฒนาคนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาเสียก่อน ทัง้ ในด้านของผูท้ าำ หน้าที่
พัฒนาและผู้ที่เป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา และที่สำาคัญคือผู้ทำาหน้าที่พัฒนาจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็น
แบบอย่างแห่งการพัฒนาเสียก่อน ดังคำาที่ว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะ
พัฒนาการต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจ จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตัวเราเองก่อน” เพราะ
หากตนเองไม่สามารถพัฒนาตนเองได้แล้ว การจะไปพัฒนาคนอื่นย่อมเป็นเสมือนคำาที่ว่าแม่ปูสอนลูกปู
ย่อมพาให้เดินหลงไม่ตรงทาง พระพุทธองค์จึงตรัสเหตุแห่งการพัฒนาหรือเหตุความเจริญ สำาหรับเป็น
แนวทางในการฝึกหัดพัฒนาตนไว้ ๓๘ ประการ เรียกว่า “มงคล” เพื่อเป็นฐานแห่งการพัฒนา มีการไม่
คบคนพาล การคบคนดีมีปัญญา การบูชาบุคคลที่ควรเคารพบูชา การอยู่ในถิ่นฐานอันเหมาะสมเอื้อต่อ
การพัฒนา เป็นต้น
การพัฒนาตนเองให้พร้อมก่อนการพัฒนาผูอ้ นนั
ื่ น้ เป็นการสร้างสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการพัฒนา
เพราะการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นหลังผู้เป็นสมาชิกของสังคม มักเกิดจากการเรียนรู้ ดู ฟัง จำา จนเกิด
เป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ดังนั้น หากสิ่งแวดล้อมทางสังคมดี ย่อมช่วยให้การพัฒนาคนในสังคมชุมชน
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ดีขึ้น หรือพัฒนาได้ง่ายขึ้น ในทางตรงข้าม หากสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ดี ย่อมเป็นการยากที่จะพัฒนา
คนในสังคมให้เป็นคนดี
สังคมไทยในปัจจุบนั มีปญ
ั หาเกิดขึน้ มากมาย เมื่อพิจารณาถึงเหตุทแี่ ท้จริงแล้วจะพบว่าล้วนแต่มี
มูลเหตุมาจากสภาพจิตใจของคนในสังคมขาดแคลนศีลธรรมอย่างรุนแรง เมื่อคนขาดศีลธรรม ขาดความ
รัก ความเมตตา ความปราถนาดีต่อกัน มีความเห็นแก่ตัว ย่อมทำาร้ายกันได้ทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ เมื่อนานวันเข้า ปัญหาเหล่านี้ย่อมสะสมเป็นปัญหาเรื้อรังทางสังคมที่ยากต่อการแก้ ไข หรือแก้ ไข
ได้แต่ก็ต้องสูญเสียทรัพยากรและเวลาเป็นจำานวนมาก
การพัฒนาที่ผ่านมาได้นำามาสู่ข้อสรุปที่ว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้สำาเร็จผลเป็นความสงบสุข
ความเจริญอย่างยัง่ ยืนทีแ่ ท้จริงนัน้ หากจะพัฒนาเพียงด้านวัตถุอย่างเดียว แม้จะระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาลงไปอย่างมากมาย ก็ ไม่อาจทำาให้สังคมบรรลุความมั่งคั่งรุ่งเรืองและสันติสุขที่แท้จริงได้ ในทาง
ตรงกันข้าม ยิ่งจะนำาไปสู่ปัญหาสังคมมากขึ้น ดังที่ทราบกันทั่วไปว่า ในสังคมหรือประเทศที่มีความเจริญ
ก้าวหน้าทางวัตถุมาก ประชาชนมักประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ เกิดความทุกข์ ความเครียดจนถึงขัน้ คิดสัน้
ทั้งนี้ ก็เพราะขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจที่เป็นปัจจัยสำาคัญของการพัฒนาที่สมดุลนั่นเอง
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาที่ ไม่สมดุล ก่อให้เกิด
การสะสมและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม นำามาสูป่ ญ
ั หามลภาวะและก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
ดังทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบนั แม้จะเป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่า ทรัพยากรในโลกนีม้ อี ยูอ่ ย่างพอเพียงสำาหรับความ
จำาเป็นในการดำารงชีวิตของคนทุกคน แต่ไม่เพียงพอสำาหรับความอยากของคนแม้เพียงคนเดียว แต่ด้วย
เหตุที่คนขาดการพัฒนาอย่างสมดุลภายในจิตใจ จึงเป็นที่มาของปัญหาการเอารัดเอาเปรียบกัน ซึ่งหาก
มนุษย์ ไม่หันกลับมาพิจารณาทบทวน ลด ละ เลิก พฤติกรรมดังกล่าว นับวันปัญหาจะขยายขอบเขตมาก
ขึ้น จนไม่สามารถแก้ ไขได้ ดังนั้น การพัฒนาอย่างสมดุลจึงไม่ใช่การมุ่งพัฒนาภายนอกให้เกิดความเจริญ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ หรือการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อหวังเพียงความกินดีอยู่ดีเท่านั้น
แต่ต้องพัฒนาภายในจิตใจให้มีจิตใจที่ดีงาม มีศีลธรรมมากขึ้น
การจะแก้ ไขปัญหาสังคม จึงต้องพัฒนาคนทางด้านจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มุ่งความดี
ความเจริญต่อกันเป็นประการแรก อุปมาดังเช่นคนไข้จะหายจากอาการป่วยไข้ ได้ก็เพราะยอมรับการ
รักษาเยียวยาจากแพทย์อย่างถูกต้องด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการรักษาด้วยการใช้ยา การผ่าตัด การทำา
กายภาพบำาบัด เป็นต้น ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากมายจะได้รับการแก้ ไข ก็ต่อเมื่อคนในสังคมยอมรับ
การเยียวยารักษาการพัฒนาฟื้นฟูด้วยธรรมโอสถ พระพุทธศาสนามีหลักธรรมสำาหรับช่วยแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เงื่อนไขอยูท่ จี่ ะต้องนำามาใช้เป็นแนวทางปฏิบตั พิ ฒ
ั นาอย่างจริงจัง เพราะธรรมะ
จะรักษาคนก็ตอ่ เมื่อคนรักษาธรรมประพฤติธรรมเท่านัน้ เปรียบเสมือนยาจะสามารถออกฤทธิร์ กั ษาอาการ
ป่วยไข้ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยรับประทานยาอย่างถูกต้อง
ในกระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนนี้ ถือเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของพระสงฆ์
ตรงตามพระพุทธดำารัสที่ตรัสแก่พระอรหันตสาวกว่า
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...ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนจำานวนมาก เพื่อความสุขแก่คน
จำานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย พวกเธออย่าไปทางเดียวกันสองคน จงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
จงประกาศพรหมจรรย์ (การดำาเนินชีวติ ประเสริฐ) ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ อรรถะและพยัญชนะ
นับแต่นั้นมา พระสงฆ์จึงมีหน้าที่ทั้งในด้านการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนา
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น ไม่ถูกผูกพันด้วยกิเลสตัณหาทั้งปวง และมีหน้าที่
ต่อสังคมในการนำาธรรมะออกเผยแผ่ ให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชนให้เกิดการพัฒนาจิต ควบคู่กันไป
ด้วย
ในปัจจุบัน บทบาทของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนได้มีพัฒนาการไปตามเหตุปัจจัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พระสงฆ์ ได้เป็นผู้นำาทางจิตใจและปัญญา ทำาให้มีผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เมื่อมีวัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทั้งโดยการริเริ่มพัฒนาของพระสงฆ์เอง และโดยการ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทำาให้มีวัดหลายแห่งได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพของชุมชน
ช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้ ในการดำาเนินชีวิตและประกอบอาชีพ พร้อมกับได้เรียนรู้ธรรมะผ่านการ
ทำากิจกรรมควบคู่กันไปด้วย ทำาให้เกิดการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในจิตใจ ส่งผลให้เกิดความร่มเย็น
เป็นสุขของคนในชุมชน
๒. พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม
นอกจากบทบาทในการพัฒนาจิตใจหรือพัฒนาคนดังทีก่ ล่าวมาแล้ว พระสงฆ์ยงั มีบทบาทสำาคัญ
ในฐานะเป็นสังคมในอุดมคติหรือสังคมตัวอย่าง ทีม่ กี ารจัดระเบียบภายในองค์กรให้เอือ้ ต่อการพัฒนาตนเอง
และเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติพัฒนาชีวิตแก่สังคมคฤหัสถ์
พระพุทธเจ้าทรงวางบทบัญญัติพระวินัยไว้หลายประการเพื่อเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของ
พระสงฆ์สาวก ทรงบัญญัติการจำาพรรษาร่วมกัน เพื่อให้พระสงฆ์ ได้มี โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมระหว่างกันเป็นประจำา มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีวิธีพูดจาปฏิบัติต่อกันที่ยัง
ความเป็นปึกแผ่นของหมูค่ ณะ โดยมีเป้าหมายสำาคัญอยูท่ กี่ ารอบรมตนไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายเดียวกันคือการหลุด
พ้นจากกิเลสทั้งปวง (วิมุตติ)
สังคมสงฆ์จึงเป็นสังคมในอุดมคติที่มีการจัดระเบียบเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ด้าน คือ
๑. ด้านศีล อบรมพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอง
กับผู้อื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกอื่น ๆ โดยมีพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นกรอบควบคุม
ความประพฤติให้เกิดความเสมอภาคทางการปฏิบัติ และเป็นอุบายสำาหรับช่วยปรับสภาพจิตให้เหมาะต่อ
การพัฒนาสมาธิ
๒. ด้านสมาธิ อบรมจิตให้มั่นคงหนักแน่นและนุ่มนวล ควรแก่การฝึกหัดพัฒนาและเป็นที่
รองรับคุณธรรมขั้นสูง เป็นจิตที่มีศักยภาพ มีพลัง เป็นที่ตั้งแห่งการพัฒนาปัญญา
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๓. ด้านปัญญา อบรมบ่มเพาะและพัฒนาปัญญาให้รอบรู้ รู้ทันสภาพความเป็นจริงของสิ่ง
ทั้งปวง เป็นอิสระทางปัญญา ไม่ถูกผูกมัดจิตด้วยกิเลสตัณหาทั้งปวง
สังคมสงฆ์มี “สังฆกรรม” คือ กิจกรรมที่จะต้องทำาโดยอาศัยความยอมรับของหมู่คณะที่เรียก
ว่า “สังฆมติ” หลายประการ เช่น ในการให้อปุ สมบทเพื่อรับกุลบุตรเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสังคม การ
สวดสมมติสีมาเพื่อกำาหนดเขตอุโบสถสำาหรับทำาสังฆกรรม เป็นต้น
การจัดระเบียบของสังคมสงฆ์จงึ ตัง้ อยูบ่ นฐานของ “วินยั ” ทีช่ ว่ ยให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม การ
ยอมรับกันในฐานะผูท้ เี่ สมอกันด้านศีลาจารวัตร เป็นแนวทางทีว่ างไว้เป็นแบบปฏิบตั เิ พื่อก้าวไปสู่ “ธรรม”
คือความหลุดพ้น จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ธรรมวินัยเป็นปัจจัยแห่งการจัดระเบียบในทางพระพุทธศาสนา
นอกจากการจัดระเบียบเพื่อความเป็นชุมชนแห่งสังฆะดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้ายังได้วางหลัก
หน้าที่ของสงฆ์ที่จะต้องมีต่อสังคมคฤหัสถ์ ในฐานะที่ยังต้องผูกพันกับสังคมคฤหัสถ์ ในการทำาหน้าที่ต่อกัน
แต่ทรงห้ามการผูกมัดจนเป็นพันธะขัดขวางการฝึกหัดพัฒนาคุณธรรมของตนเอง รวมทั้งห้ามทำาความ
เดือดร้อนแก่สังคมคฤหัสถ์ ดังพระพุทธดำารัสที่ว่า
“มุนีพึงจาริกไปในเขตคาม ไม่ทำาลายศรัทธาและโภคะของชาวบ้าน ดุจภมรดูด
รสหวานของบุปผชาติแล้วจากไป ไม่ ให้สีและกลิ่นชอกช้ำา” กล่าวคือ ให้ทำาประโยชน์ต่อสังคมคฤหัสถ์
เหมือนผึง้ ทีท่ าำ หน้าทีข่ องตนคือการดูดเอาเฉพาะน้าำ หวานเพียงเพื่อการเลีย้ งชีพแต่พอเพียง ในขณะเดียวกัน
ก็ทาำ หน้าทีผ่ สมเกสรให้แก่ดอกไม้ ให้สามารถพัฒนาเป็นผลสืบเผ่าพันธุเ์ จริญงอกงามต่อไปได้ โดยไม่ได้ทาำ ให้
เกิดความเสียหาย เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น พึ่งพาอาศัยกันตามขอบเขตหน้าที่ที่มีต่อกัน
ในฝ่ายคฤหัสถ์นั้น การอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์ นับตั้งแต่การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
หน่วยเล็กทีส่ ดุ คือครอบครัว ขยายตัวออกไปเป็นหมูบ่ า้ น ชุมชน จนถึงรวมกันเป็นประเทศชาตินนั้ ประกอบ
ด้วยลักษณะความสัมพันธ์ที่มีต่อกันหลายรูปแบบ เช่น อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ อาชีพ รสนิยม เป็นต้น
ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมี “การจัดระเบียบสังคม” ซึ่งหมายถึงการทำาให้สังคมมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติสุข
การจัดระเบียบทางสังคมในทางพระพุทธศาสนาได้แก่ การวางหลักแห่งการปฏิบัติระหว่างกัน
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นข้อห้ามไม่ให้ทาำ ความชัว่ อันจะทำาให้ตวั เองและผูอ้ นื่ ได้รบั ความเดือดร้อน และในส่วนทีเ่ ป็น
ข้อควรปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเจริญทางด้านจิตใจ ดังเช่น คำาสอนเรื่องเบญจศีลที่เป็นข้อห้าม
และเบญจธรรมเป็นข้อที่ควรปฏิบัติพัฒนาให้มี ในตน
ดังนั้น “ศีล” จึงเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบทางสังคมขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาที่
ว่าด้วยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับคนอื่นในสังคม เป็นข้อห้ามสำาหรับควบคุมพฤติกรรมไม่ ให้เกิดการแสดงออกที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิทางกาย ทางวาจาของผู้อื่น ในขั้นพื้นฐานได้วางหลักศีล ๕ ไว้สำาหรับเป็นแนวปฏิบัติ คือ
ห้ามฆ่าห้ามเบียดเบียนทำาร้ายผู้อื่น ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในคู่ครองของรัก ห้ามพูดเท็จ
พูดส่อเสียด พูดคำาหยาบ คำาเพ้อเจ้อ และห้ามเสพสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
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ส่วน “ธรรม” นั้นเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมขั้นสูงขึ้น เป็นการพัฒนาทัศนคติของ
บุคคลอันจะส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางกาย ทางวาจาที่ดี เป็นการจัดระบบความสัมพันธ์จากภายใน
จิตใจของบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เป็นข้อควรฝึกหัดพัฒนาให้มีเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นในจิตใจ ในขั้นพื้นฐานได้แก่
หลักเบญจธรรม ๕ คือ ความมีเมตตากรุณา การประกอบสัมมาอาชีพ การระวังสังวรในเรื่องคูค่ รอง
ของรัก การรักษาความสัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ และการฝึกจิตให้มคี วามระลึกรูต้ วั อยูต่ ลอดเวลา และ
หลักธรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น หลักแห่งการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อ (สังคหวัตถุ ๔) คือ การ
ให้การแบ่งปัน การพูดจาน่ารักประสานไมตรี การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น และการเอาตัวเข้าสมานกับ
สังคม ร่วมสุขร่วมทุกข์ เคียงบ่าเคียงไหล่กันกับเพื่อนบ้านในชุมชน
“ศีล” จึงเป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานสำาหรับการจัดระเบียบสังคมตามคตินิยมทางพระพุทธศาสนา
โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทางจิตให้เกิดคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเต็มศักยภาพ โดยสอดคล้องกลมกลืนกัน
ศีลจึงเป็นเสมือนด้ายร้อยดอกไม้หลากชนิดหลากสีสันที่วางกองอยู่อย่างไร้ระเบียบ ให้เป็นพวงมาลัยที่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ส่วนธรรมเป็นเสมือนพานทองรองรับพวงมาลัยทีเ่ รียงร้อยไว้เรียบร้อย
แล้วให้ดูโดดเด่นงดงาม ควรแก่การนำาไปใช้ประโยชน์
สังคมที่จะเป็นระเบียบได้จึงต้องอาศัยทั้งศีลและธรรมเป็นแนวทางในการดำาเนินการเพื่อให้
เกิดความสมดุลในระบบสังคม และเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตร ที่เป็นสิ่งแวดล้อม
สำาคัญในการรังสรรค์มวลสมาชิกรุน่ ใหม่ของสังคมเพื่อร่วมพัฒนาไปสูค่ วามผาสุกอย่างยัง่ ยืนทัง้ แก่ตนเอง
ชุมชนและโลกโดยรวม
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