
¼ÙŒàÃÕÂºàÃÕÂ§
È. ́ Ã. ÇÔ·Â�  ÇÔÈ·àÇ·Â�
È. ¾ÔàÈÉ àÊ°ÕÂÃ¾§É�  ÇÃÃ³»¡

¼ÙŒµÃÇ¨
È. ¾ÔàÈÉ ¨íÒ¹§¤�  ·Í§»ÃÐàÊÃÔ°
ÃÈ. ªÙÈÑ¡´Ôì  ·Ô¾Â�à¡ÉÃ
¼È. ÊØÃÔÇÑµÃ  ¨Ñ¹·Ã�âÊÀÒ

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
¹ÒÂÊÁà¡ÕÂÃµÔ  ÀÙ‹ÃÐË§É�

¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò Á.ò
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõñ

ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè ò

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹

พิมพครั้งที่ ๑
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ISBN : 978-616-203-595-1

รหัสสินคา ๒๒๑๓๐๘๕



ÊÒÃºÑÞ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ò

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ó
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ô

   »ÃÐÇÑµÔáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò   ñ 
   ¡ÒÃà¼Âá¼‹áÅÐ¡ÒÃ¹Ñº¶×Í¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òã¹»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹  ò  
   ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò  òó
   
   ¾Ø·¸»ÃÐÇÑµÔ ¾ÃÐÊÒÇ¡ ÈÒÊ¹Ô¡ª¹µÑÇÍÂ‹Ò§áÅÐªÒ´¡ óõ
   ¾Ø·¸»ÃÐÇÑµÔ óö
   »ÃÐÇÑµÔ¾Ø·¸ÊÒÇ¡ ¾Ø·¸ÊÒÇÔ¡Ò ôó 
   ÈÒÊ¹Ô¡ª¹µÑÇÍÂ‹Ò§ õô
   ªÒ´¡ öñ 
 
   ËÅÑ¡¸ÃÃÁ·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò ö÷ 
    ¾ÃÐÃÑµ¹µÃÑÂ   öø
   ÍÃÔÂÊÑ¨ ô  öù
 
   ¾ÃÐäµÃ»�®¡áÅÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÊØÀÒÉÔµ ùó 
   â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¾ÃÐäµÃ»�®¡ ùô
   ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÊØÀÒÉÔµ ù÷

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ñ

 ¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òà»š¹Ê¶ÒºÑ¹ËÅÑ¡·ÕèÍÂÙ‹¤Ù‹¡ÑºÊÑ§¤Áä·ÂÁÒÍÂ‹Ò§ÂÒÇ¹Ò¹áÅÐà»š¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ

·Õè¤ÃÍº¤ÅØÁÊÑ§¤Áä·ÂÍÂ‹Ò§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ Œ́ÇÂÊÀÒ¾ÊÑ§¤Áä·Â·ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ÃÇÁ·Ñé§

à·¤â¹âÅÂÕáÅÐÇÑµ¶Ø¹ÔÂÁ·Õèà¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ·µ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒ¤¹à»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ â´Âà©¾ÒÐÇÑÂ¢Í§

¹Ñ¡àÃÕÂ¹«Öè§ÂÑ§à»š¹àÂÒÇª¹ ¡çÁÕÊÔè§àÂŒÒÂÇ¹µ‹Ò§æ ¼‹Ò¹à¢ŒÒÁÒã¹ªÕÇÔµ¢Í§àÃÒÍÂÙ‹äÁ‹¹ŒÍÂ ¨Ö§¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ

ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ãËŒÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§à»š¹»¡µÔÊØ¢ áÅÐàµÔºâµà»š¹ºØ¤¤Å·Õè¶Ö§¾ÃŒÍÁ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒ 

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ à»š¹¤¹´Õ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅÐãªŒªÕÇÔµÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

 ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§·Õè̈ Ðª‹ÇÂãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¶Ö§¾ÃŒÍÁ Œ́ÇÂ¤Ø³ÊÁºÑµỐ Ñ§¡Å‹ÒÇä Œ́ ¡ç¤×Í ÈÒÊ¹Ò â´Âà©¾ÒÐ

ÍÂ‹Ò§ÂÔè§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò ÍÑ¹à»š¹ÈÒÊ¹Ò·Õè¤¹ä·ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹¹Ñº¶×Í  ́ ŒÇÂàËµØ¹Õé ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¾ÃÐ¾Ø·¸

ÈÒÊ¹Ò¨Ö§à»š¹àÃ×èÍ§¨íÒà»š¹ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¨Ðä Œ́àÅç§àËç¹¤Ø³¤‹ÒáÅÐµÃÐË¹Ñ¡ã¹¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò 

ÍÑ¹¨Ð¹íÒä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ·íÒ¹ØºíÒÃØ§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒãËŒà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×Í§ µÅÍ´¨¹ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ

àÃÕÂ¹ÃÙŒËÅÑ¡¸ÃÃÁ¤íÒÊÍ¹ã¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹ÒÂÔè§ à¾×èÍ¹íÒä»ãªŒà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ  

 ÊíÒËÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò àÅ‹Á¹Õé ä´ŒàÃÕÂºàÃÕÂ§¢Öé¹ãËÁ‹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºµÑÇªÕéÇÑ´áÅÐ

ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõñ «Öè§ã¹áµ‹ÅÐ

ªÑé¹»‚ (Á.ñ-Á.ó) ¨ÐÁÕË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ªÑé¹ÅÐ ñ àÅ‹Á ÊÒÁÒÃ¶ãªŒà»š¹Ê×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ä´Œ·Ñé§ ò 

ÀÒ¤àÃÕÂ¹

 ·Ñé§¹Õéã¹ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè ò ¨ÐÁÕà¹×éÍËÒÊÒÃÐÇ‹Ò´ŒÇÂ»ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ ¡ÒÃà¼Âá¼‹¾ÃÐ¾Ø·¸

ÈÒÊ¹Òã¹»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ¾Ø·¸»ÃÐÇÑµÔ ¾ÃÐÊÒÇ¡ 

ÈÒÊ¹Ô¡ª¹µÑÇÍÂ‹Ò§ ªÒ´¡ ËÅÑ¡¸ÃÃÁ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÊØÀÒÉÔµ Ë¹ŒÒ·ÕèªÒÇ¾Ø·¸

áÅÐÁÒÃÂÒ·ªÒÇ¾Ø·¸ ÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò ÈÒÊ¹¾Ô¸Õ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨ÔµáÅÐà¨ÃÔÞ»˜ÞÞÒ áÅÐ

¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµ¹µÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁ·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁã¹¡ÃÐáÊ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§âÅ¡ 

à¾×èÍ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊÑ¹µÔÊØ¢

 «Öè§ã¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ ¹Í¡¨Ò¡ÀÒ¤¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐµŒÍ§ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹áÅŒÇ

¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹¨ÐµŒÍ§ Ñ́̈ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä Œ́Å§Á×Í» Ô̄ºÑµÔ̈ ÃÔ§ Œ́ÇÂ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¡ÒÃÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔÈÒÊ¹¾Ô̧ Õ 

¡ÒÃÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô̈ ¡ÃÃÁã¹ÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§ÈÒÊ¹Ò ¡ÒÃ¹íÒËÅÑ¡¸ÃÃÁÁÒãªŒ ËÃ×Í¡ÒÃ½ƒ¡ÊÁÒ¸Ô «Öè§¡ç̈ Ðª‹ÇÂãËŒ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œà¢ŒÒã¨áÅÐàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒÁÒ¡¢Öé¹

 ËÇÑ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§Ç‹Ò Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒàÅ‹Á¹Õé ̈ Ðª‹ÇÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹

¡ÒÃÊÍ¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐª‹ÇÂãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÁÕ¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁ·ÕèËÅÑ¡ÊÙµÃ

ä Œ́¡íÒË¹´äÇŒ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ

 ¤³Ð¼ÙŒàÃÕÂºàÃÕÂ§

¤íÒ¹íÒ



สาระการเรียนรู้แกนกลาง

● การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพือ่นบา้นและการนบัถอืพระพทุธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

● ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

● ความสำาคัญของพระพทุธศาสนาตอ่สงัคมไทย
ในฐานะเป็น

 - รากฐานของวัฒนธรรม
 - เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
● ความสำาคัญของพระพุทธศาสนากับการ

พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

ตัวชี้วัด

● อธิบายการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 (ส ๑.๑ ม.๒/๑)
● วิเคราะห์ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา

หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 (ส ๑.๑ ม.๒/๒)
● วิเคราะห์ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา

หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืในฐานะทีเ่ปน็รากฐาน
ของวัฒนธรรม เอกลกัษณข์องชาต ิและมรดก
ของชาติ (ส ๑.๑ ม.๒/๓)

● อภิปรายความสำาคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน
และการจัดระเบียบสังคม (ส ๑.๑ ม.๒/๔)

หน่วยการเรียนรู้ที่	 ๑
ประวัติ

และความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา
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	 ๑)	พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเมียนมา พระพุทธศาสนาท่ีเผยแผ่เข้าสู่ประเทศพม่าใน 

ระยะแรกเป็นแบบนกิายเถรวาท โดยผา่นเข้ามาทางเมืองสธุรรมวดีหรอืสะเทิม ซ่ึงเป็นราชธานีของ

พวกมอญอยู่ก่อน หลังจากน้ันจึงค่อยๆ แผ่ขยายข้ึนไปทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศพม่า

  ใน พ.ศ. ๑๕๘๗ พระเจ้าอนุรุทธมหาราช (อโนรธามังช่อ) ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่

ทรงพระปรีชาสามารถขึ้นครองราชย์ พระองค์สามารถรวบรวมดินแดนของพม่าให้เป็นแผ่นดิน

เดียวกันได้ส�าเร็จ และทรงสถาปนาเมืองพุกามขึ้นเป็นราชธานี ในช่วงนี้เองที่พระพุทธศาสนา 

นิกายมหายานได้แผ่ขยายจากแคว้นเบงกอลของอินเดียเข้าสู่เมืองพุกาม แต่พระเจ้าอนุรุทธ 

มหาราชไม่ทรงศรัทธานิกายมหายาน กลับทรงมีความศรัทธาเลื่อมใสนิกายเถรวาท ครั้นเมื่อ

พระองค์ทรงทราบว่าพระพุทธศาสนาในอาณาจักรของพวกมอญมีความเจริญรุ่งเรืองมาก จึงทรง

ส่งพระราชสาสน์ไปถึงพระเจ้ามนูหะ ผู้ครองเมืองสุธรรมวดี ทูลขอพระไตรปิฎกจ�านวนหนึ่งขึ้นไป

ยังเมืองพุกาม แต่พระเจ้ามนูหะไม่ยินยอม จึงเป็นชนวนท�าให้เกิดการสู้รบกันขึ้น ปรากฏว่าทาง

พม่าเป็นฝ่ายชนะ พระเจ้าอนรุทุธมหาราชจงึสัง่ให้ท�าลายเมอืงสธุรรมวดเีสยี พร้อมกบัน�าพระสงฆ์

มอญและพระไตรปิฎกขึ้นไปยังเมอืงพุกามด้วย ส่งผลให้พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้แผ่ขยาย

ไปทั่วอาณาจักรพม่านับแต่นั้นเป็นต้นมา

  ใน พ.ศ. ๑๗๓๓ รชักาลของพระเจ้านรปตสิทิธ ุผูท้รงทราบว่าทีล่งักามกีารท�าสงัคายนา

พระธรรมวินัยครั้งที่ ๖ จึงอาราธนาให้พระอุตราชีวะน�าคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินทางไป

สบืพระพทุธศาสนาทีล่งักา เมือ่เดนิทางกลบั คณะสมณทตูได้น�าเอาพระพทุธศาสนานกิายเถรวาท

จากลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ด้วย

พุทธศาสนสถานท่ีมีความงดงามและมีจำานวนมากในดินแดนเมียนมา สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
ท่ีหย่ังรากลึกลงในดินแดนเมียนมาต้ังแต่อดีต
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ถํ้าสัตตบรรณ ขางภูเขาเวภาระ ใกลกรุงราชคฤห เมืองหลวง
ของแควนมคธ สถานท่ีทําปฐมสังคายนา

ñ. ¡ÒÃà¼Âá¼‹áÅÐ¡ÒÃ¹Ñº¶×Í¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Òã¹»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹
 ประเทศไทยจัดเปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาสําคัญของชาติประเทศหนึ่ง 

นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบานที่รายลอมและใกลเคียงกับประเทศไทย ก็ลวนมีพระพุทธศาสนา

เปนศาสนาสําคัญของชาติดวยเชนเดียวกัน ประเทศเพื่อนบานเหลานี้ ไดแก เมยีนมา อินโดนีเซีย 

ลาว มาเลเซยี สงิคโปร กมัพชูา และเวยีดนาม ประวติัของการเผยแผพระพทุธศาสนาเขาสูประเทศ

เพื่อนบานเหลานี้ มีดังนี้

 ๑.๑ การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบาน

 หลังจากที่พระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคทรงมีพุทธประสงคใหบุคคลอื่นไดรูตามพระองค

เพื่อจะไดพนทกุขและไดรับความสขุท่ีแทจริง จึงเสดจ็ออกไปประกาศพระพทุธศาสนา จนกระทั่งได

พระสาวก ๖๐ รูป พระองคทรงเห็นวามีจํานวนมากพอสมควรแลว จึงทรงสงพระสาวกไปเผยแผ

พระพุทธศาสนายังแควนตางๆ

 หลงัพทุธปรนิพิพาน บรรดาสาวกของพระพทุธเจาไดสบืทอดพระพทุธศาสนากนัมาไมขาดสาย

แมบางครัง้พระพทุธศาสนาจะไดรบัความกระทบกระเทอืนหรอืมวัหมอง ทัง้ภยัภายในและภายนอก 

บรรดาสาวกก็ไดชวยกันชําระใหบริสุทธิ์ถูกตองเปนแบบแผนเดียวกัน การกระทําเชนนี้ เรียกวา 

“สังคายนาพระธรรมวินัย” ซึ่งไดกระทําเปนจํานวน ๓ ครั้ง ในชวงเวลา ๓ ศตวรรษ

 เมื่อเสร็จสิ้นการทําสังคายนาครั้งที่ ๓ แลว พระเจาอโศกมหาราชผูทรงเปน

องคอุปถัมภไดจัดสงสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนตางๆ โดยการ

สนับสนุนจากพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ องคประธานการสังคายนาครั้งนี้

ไดทรงสงพระมหินทเถระพรอมคณะไปเผยแผพระพุทธศาสนา

ยังเกาะลังกา (ประเทศศรีลังกาในปจจุบนั) ตอมาไดกลาย

เปนศนูยกลางสาํคญัในการเผยแผพระพุทธศาสนาสืบแทน

อินเดีย โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจามหานามะ

พระพุทธโฆษาจารยชาวอินเดีย ไดเดินทางไปแปล

อรรถกถาพระไตรปฎก จากภาษาสิงหลเปนภาษาบาลี 

และยังรจนาหนังสือวิสุทธิมรรค สรุปคําสอนของ

พระพทุธศาสนาดวย พระสงฆตางประเทศเดินทาง

ไปขอรับการอุปสมบทใหม โดยแปลงเปนนิกาย

ลังกาวงศเปนจํานวนมาก จากเหตุนี้เอง ทําให

พระพทุธศาสนาแผขยายไปยงัประเทศเพือ่นบาน

ของไทยในกาลตอมา ดังนี้
๒



  ในการนี้ได้มีการอาราธนาพระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) จากประเทศไทย

ไปแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง “ลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการของ

พระพทุธศาสนาแบบเถรวาท” ในครัง้นีด้้วย และได้จดัพมิพ์พระไตรปิฎกพร้อมคมัภร์ีอรรถกถาและ

ปกรณ์ที่ได้รับการสังคายนาแล้วออกเผยแผ่เป็นจ�านวนมาก

  ๒)	พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซีย พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ 

ดินแดนท่ีเป็นประเทศอินโดนีเซียในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๓ คราวเดียวท่ีพระเจ้าอโศกมหาราช 

ส่งพระโสณเถระกบัพระอุตตรเถระเดินทางมาเผยแผ่พระพทุธศาสนาในแถบน้ี เรือ่งราวของประเทศ

อินโดนีเซียปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เพราะได้เกิดอาณาจักร 

ที่ยิ่งใหญ่ข้ึนอาณาจักรหน่ึงช่ือว่า “อาณาจักรศรีวิชัย” ซ่ึงมีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่ภาคใต้ 

ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซียท้ังหมด อาณาจักรศรีวิชัยนับถือ

พระพุทธศาสนานิกายมหายาน และเช่ือว่านิกายมหายานในอาณาจักรน้ีคงจะเป็นท่ีนับถือกัน 

อย่างแพร่หลาย เพราะได้ค้นพบหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุเป็นจ�านวนมาก ที่ส�าคัญได้แก ่

พระพิมพ์ดินดิบและรูปพระโพธิสัตว์ ซ่ึงสร้างข้ึนตามคติความเช่ือของผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา

นิกายมหายานโดยเฉพาะ

  ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๓ บนเกาะชวาภาคกลาง ได้เกิดราชวงศ์ที่เข้มแข็งขึ้น 

ราชวงศ์หนึ่ง มีชื่อว่า “ราชวงศ์ไศเลนทร์” ซึ่งในภายหลังต่อมา กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ 

ได้เข้ามามีอ�านาจปกครองอาณาจักรศรีวิชัย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ช่วงระยะนี้เอง 

ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยได้ 

มีการติดต่อสัมพันธ์กับราชวงศ์ปาละแห่ง 

แคว้นเบงกอล จึงท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรมกันขึ้น ที่ส�าคัญก็คือ อาณาจักร

ศรวีชิยั ได้ส่งพระภกิษไุปศกึษาพระพทุธศาสนา

ทีม่หาวทิยาลยันาลนัทาซึง่พระมหากษตัรย์ิแห่ง

แคว้นเบงกอลให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดี อีกทั้ง

ยังส่งพระภิกษุ ช่างฝีมือมาเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาและศิลปะปาละ โดยเฉพาะการสร้าง

พระพุทธรูปให้แก่ชาวศรีวิชัยด้วย พระพุทธ

ศาสนาในอินโดนีเซียถึงจุดเสื่อมโทรมมากใน

สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เมื่ออาณาจักรศรีวิชัย

เสือ่มลง และอาณาจกัรมชัปาหติขึน้มามอี�านาจ

แทนท่ี

พระเจดีย์บุโรพุทโธ ซ่ึงเป็นพุทธศาสนสถานท่ีใหญ่โตและ
สวยงาม สะท้อนให้เห็นว่า บริเวณน้ีน่าจะเคยเป็นศูนย์กลาง
ท่ีสำาคัญของพระพุทธศาสนาอีกแห่่งหน่ึง
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  ศูนย์กลางทางการปกครองพม่าที่เมืองพุกามด�ารงอยู่เร่ือยมา จนถึง พ.ศ. ๑๘๒๗ 

ก็สิ้นสุดอ�านาจลงเม่ือถูกพวกมองโกลรุกราน ท�าให้อาณาจักรต่างๆ แยกตัวเป็นอิสระ โดยเฉพาะ

พวกมอญซึ่งมีราชธานีอยู่ที่เมืองหงสาวดี 

  เมื่อพระเจ้าธรรมเจดีย์ศรีปิฎกธร กษัตริย์มอญขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระราชด�าริว่า

พระพุทธศาสนาในเมืองมอญขณะนั้นเสื่อมโทรมมาก คณะสงฆ์แตกแยกออกเป็นคณะต่างๆ 

ถึง ๖ คณะ วัตรปฏิบัติต่างๆ ถูกละเลย พระสงฆ์ส่วนใหญ่ประพฤติตนผิดจากพระวินัยบััญญัติ 

ดังนั้น พระองค์จึงทรงริเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ โดยโปรดให้พระสงฆ์ ๒๒ รูป 

ฆราวาส ๒๒ คน เดินทางไปยังลังกา พระสงฆ์ทั้ง ๒๒ รูป มีพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้า 

ได้ลาสิกขาเพื่อรับการอุปสมบทใหม่ และฆราวาสทั้ง ๒๒ คน ก็ได้รับการอุปสมบทด้วย ใน พ.ศ. 

๒๐๑๘ เมื่อพระสงฆ์เหล่านี้เดินทางกลับมาถึงเมืองหงสาวดี ก็โปรดให้พระภิกษุทั้งปวงใน 

เมอืงมอญลาสกิขาเพ่ือรับการอปุสมบทใหม่ท้ังแผ่นดนิ ปรากฏว่ามพีระภกิษขุอรบัการอปุสมบทใหม่ 

ถึง ๑๕,๖๖๖ รูป ยังส่งผลให้สมณวงศ์ในเมืองมอญกลับคืนสู่ความเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง

  หลังจากนี้ มอญกับพม่าก็ท�าสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่ตลอดเวลา โดยผลัด

กันแพ้ชนะหลายครั้ง จนกระทั่งถึงประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ ชนชาติมอญก็สูญส้ินอ�านาจลงอย่าง 

เด็ดขาด เมื่อพระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่าได้ยกทัพไปท�าลายกรุงหงสาวดีอย่างราบคาบ

  พระพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้รับการท�านุบ�ารุงจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง อนึ่ง 

ในรชักาลของพระเจ้ามนิดง (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙๕ ‑ ๒๔๒๐) พระราชกรณยีกจิทีส่�าคญั

ของพระองค์กค็อืทรงเป็นองค์อปุถมัภกในการท�าสงัคายนาพระธรรมวนิยัครัง้ที ่๕ ณ เมอืงมณัฑะเลย์ 

จนแล้วเสร็จ จากนั้นก็โปรดให้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อนแล้วท�าสถูปครอบไว้มีจ�านวน

ทั้งสิ้น ๔๕๐ องค์

  พ.ศ. ๒๔๒๙ พม่าตกเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ สถาบนักษตัรย์ิได้ถกูโค่นลง พลอยส่งผล

ให้พระพุทธศาสนาได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย ทั้งนี้เพราะนับต้ังแต่อดีตกาลเป็นต้นมา 

แกนกลางส�าคัญในการส่งเสริมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาก็คือพระมหากษัตริย์ แต่เนื่องจาก 

พระพทุธศาสนานกิายเถรวาทได้รบัการประดษิฐานอยูใ่นประเทศพม่านบัเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว 

ดังนั้น ถึงจะสูญเสียเอกราชทางการเมืองไป แต่ชาวพม่าก็ยังคงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อย่างแนบแน่น และพยายามประคับประคองสถาบันพระพุทธศาสนาให้ธ�ารงอยู่ได้ตลอดมา

  ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ พม่าก็ได้รับเอกราชจากการปกครองของประเทศอังกฤษ จากนั้น 

รัฐบาลพม่าภายใต้การน�าของนายอูนุ ได้พยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยจัดให้มีการสังคายนา

พระไตรปิฎกครั้งที่ ๖ (ฉัฏฐสังคายนา) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยรัฐบาลพม่าได้นิมนต์พระเถระ 

ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกไปจากประเทศไทย ศรีลังกา ลาว และกัมพูชา ให้เดินทางไปร่วมด้วย
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พระประธานวัดไทยในสิงคโปร์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวสิงคโปร์

  จนกระทัง่ถงึสมยัสลุต่านมลัโมชาห์ พระองค์มพีระราชศรทัธาและเลือ่มใสศาสนาอสิลาม

มาก ทรงสั่งให้ทหารท�าลายศาสนสถาน พระพุทธรูป เทวรูป ทั้งของพระพุทธศาสนาและศาสนา

พราหมณ์ ‑ ฮินดูเสียจนหมดสิ้น แล้วให้ราษฎรหันมานับถือศาสนาอิสลามตามอย่างพระองค ์

การกระท�าในครัง้นีส่้งผลให้อทิธพิลของพระพทุธศาสนานกิายมหายานสิน้สดุลง และศาสนาอสิลาม

ได้กลายเป็นศาสนาประจ�าชาตขิองประเทศมาเลเซยีสบืต่อมา

  ในช่วงมาเลเซยีตกเป็นอาณานคิมขององักฤษนัน้ ได้มชีาวจนีน�าพระพทุธศาสนานกิาย

มหายานจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ในประเทศมาเลเซียด้วย แต่ไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก 

จนกระทั่งมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้ว และมีคณะสมณทูตจาก

ประเทศไทย ศรลีงักา พม่า เดินทางเข้าไปเผยแผ่พระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศมาเลเซีย

หลายคณะ จึงช่วยให้พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาบ้าง

	 ๔)	พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางทิศใต้

ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งในอดีตก็เคยอยู่รวมเป็นสหพันธ์เดียวกับมาเลเซียมาก่อนและได้แยกตัว

ออกเป็นประเทศอิสระเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามายังสิงคโปร์จึงมี

ลักษณะเช่นเดียวกับมาเลเซีย กล่าวคือ นิกายที่ได้รับการเคารพนับถือมาก ได้แก่ นิกายมหายาน 

และด้วยเหตุท่ีพลเมืองส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นชาวจีน พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงมี 

ความเจริญรุ่งเรืองและได้รับการประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคง 

7

 ปรากฏว่ากษตัรย์ิองค์หนึง่ของอาณาจกัรมชัปาหติทรงพระนามว่า “ระเด่นปาทา” ทรงมศีรทัธา

ในศาสนาอิสลามมาก ได้ประกาศห้ามเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ และทรง

ยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�าชาติ 

 นับตั้งแต่นั้นมาศาสนาอิสลามก็แพร่หลายไปยังเกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียอย่างรวดเร็ว และ

กลายเป็นศาสนาทีช่าวอนิโดนเีซยีส่วนใหญ่เคารพนบัถอืไปในทีสุ่ด ส่วนชาวอนิโดนเีซยีทีย่งัมีศรทัธา

เลือ่มใสในพระพทุธศาสนานกิายมหายานและเถรวาทกย็งัคงมีอยูบ้่างประปรายในเกาะชวา สุมาตรา

และเกาะบาหลี

        ๓)	พระพทุธศาสนาเขา้สูป่ระเทศมาเลเซีย ดนิแดนของประเทศ

มาเลเซียแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่บนแหลมมลายูและอีกส่วนหนึ่ง

อยู่บนเกาะบอร์เนียว นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่

เข้ามาสู่ดินแดนของประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ 

โดยระยะแรกเป็นอย่างนิกายเถรวาท แต่มีผู้นับถือไม่มาก จนกระท่ังถึง

พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ บริเวณแหลมมลายูตกอยู่ภายใต้การปกครอง

ของอาณาจักรศรีวิชัย พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงได้เผยแผ่

เข้ามาสู่บริเวณนี้

 ใน พ.ศ. ๑๘๓๗ พ่อขนุรามค�าแหงมหาราชแห่งอาณาจกัรสโุขทยั

รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ในประเทศมาเลเซีย

ทรงแผ่ขยายพระราชอาณาเขตลงมาทางตอนใต้ ได้เมืองนครศรีธรรมราช

รวมถึงหัวเมืองมลายูทั้งหมดเป็นเมืองประเทศราช จึงท�าให้พระพุทธศาสนา

นกิายเถรวาทจากอาณาจกัรสโุขทยัเผยแผ่เข้ามาสูด่นิแดนแหลมมลายนูีด้้วย 

แต่เนือ่งจากประชาชนบนแหลมมลายนูบัถอืพระพทุธศาสนานกิายมหายาน

ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจึง

ไม่ค่อยมอีทิธพิลต่อผูค้นในบรเิวณนีม้ากนกั ดงัจะเหน็ได้จากหลกัฐานทีเ่ป็น

โบราณวัตถุ ซึ่งค้นพบในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่จะเป็นรูปพระโพธิสัตว์

หรือพระพิมพ์ดนิเผา พระพมิพ์ดนิดบิ ทีล้่วนถกูสร้างขึน้ตามลทัธธิรรมเนยีม

ในนกิายมหายานทั้งสิ้น

    พระพุทธศาสนาซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่บนแหลมมลายูได้รับ

ความกระทบกระเทือนอย่างหนักในรัชสมัยของพระเจ้าปรเมศวร

แห่งอาณาจักรมะละกา เมือ่พระองค์ได้ละทิง้พระพทุธศาสนาหนัไปนบัถอื

ศาสนาอิสลาม แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังนับถือพระพุทธศาสนา

นิกายมหายานอยู่เช่นเดิม
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  เมื่อพระเจ้าสามแสนไทยไตรภูวนาถพระราชโอรสของพระเจ้าฟ้างุ้มข้ึนครองราชย ์

(พ.ศ. ๑๙๑๖ ‑ ๑๙๘๕) กท็รงเอาพระทยัใส่ท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาอย่างดยีิง่ ทัง้นีเ้พราะพระองค์

มีพระทัยใฝ่สันติ ชอบการบ�าเพ็ญบุญสร้างกุศล ได้โปรดให้สร้างวัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ หอสมุด

ส�าหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและโรงเรียนปริยัติธรรมหลายแห่ง

  พระพุทธศาสนาได้รับการวางรากฐานให้มีความมั่นคงมากข้ึน ในรัชสมัยของพระเจ้า

โพธิสาร (พ.ศ. ๒๐๖๓ ‑ ๒๐๙๐) พระองค์มีพระบรมราชโองการห้ามการประกอบพิธีทรงเจ้าเข้าผี

ท่ัวพระราชอาณาจักร และให้ชาวลาวเลิกนับถือบูชาลัทธิผีสางเทวดา โดยให้หันมานับถือ 

พระพุทธศาสนาแทน

  ในรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. ๒๐๙๑ ‑ ๒๑๑๔) ซึ่งได้รับการยกย่องว่า

เป็นมหาราชองค์ที่ ๒ ของลาว พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ทั้งนี้เป็นเพราะ 

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเอาพระทัยใส่ในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง เช่น โปรด 

ให้สร้างพระธาตุบังพวน พระธาตุศรีโคตรบูร พระธาตุหลวง พระธาตุอิงรัง ทรงสร้างพระพุทธรูป 

ที่ส�าคัญ คือ พระองค์ตื้อ พระเสริม พระสุก พระใส พระอินทร์แปลง พระองค์แสน นอกจากนี้ 

ยังโปรดให้สร้างวัดต่างๆ ขึ้นเป็นจ�านวนมาก เช่น วัดป่ารือศรีสิงขร วัดป่ากันทอง วัดศรีเมือง 

วดัพระแก้ว เป็นต้น กล่าวได้ว่าพทุธสถานทีส่�าคญัของประเทศลาวส่วนใหญ่ล้วนได้รบัการสร้างขึน้

ในรชัสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชแทบทัง้สิน้

  หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระเจ้า 

ไชยเชษฐาธิราช พระพทุธศาสนาในประเทศลาว

กไ็ม่ค่อยเจรญิรุง่เรอืงมากนกั แต่ด้วยเหตทุีล่าว

มีอาณาเขตติดต่อกบัไทยและประเทศท้ังสองกมี็

ความสมัพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้น ดงันัน้ อิทธิพล

ของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทจากไทยจึงได้

เผยแผ่เข้าไปมีอิทธิพลอยู่ในประเทศลาวด้วย 

ซึ่งช่วยค�้าชูให้พระพุทธศาสนาในประเทศลาว

สามารถด�ารงอยู่ได้

  เมื่อลาวต้องตกเป็นอาณานิคมของ

ฝรั่งเศสใน พ.ศ. ๒๔๓๖ พระพุทธศาสนา 

กเ็สือ่มโทรมลงเพราะขาดการท�านบุ�ารงุเอาใจใส่

แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความส�าคัญในฐานะท่ีเป็น

ศาสนาประจ�าชาติลาวสืบต่อมา

พระธาตุหลวงในประเทศลาว สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้า 
ไชยเชษฐาธิราช อันแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนา
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 สิงคโปร์มีสมาคมของชาวพุทธอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ สมาคม และมีวัดทางพระพุทธ

ศาสนาอยู่ประมาณ ๑๕๐ วดั ซ่ึงเกอืบทัง้หมดเปน็วดัฝา่ยนกิายมหายาน ส่วนวดัฝา่ยนกิายเถรวาท

ที่ส�าคัญๆ เช่น วัดศรีลังการามายณะ ของศรีลังกา และวัดอานันทเมตยาราม ของไทย เป็นต้น

  การเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานในสิงคโปร์กระท�ากันอย่างจริงจังมาก 

เป็นต้นว่า มีการแปลต�าราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างๆ จัดต้ังโรงเรียนอบรม 

ศาสนาจารย์ จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาชื่อว่า “มหาโพธิ์” ซึ่งในโรงเรียนนี้จะท�าการสอน

พระพุทธศาสนาในทุกระดับชั้น

  นอกจากนั้น พุทธสมาคมของชาวจีนยังได้ด�าเนินกิจการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น 

บริจาคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคให้แก่ผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน 

ช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตั้งศูนย์สงเคราะห์เด็กก�าพร้าและคนชรา เป็นต้น ส่วนองค์กร

ยุวพุทธแห่งสิงคโปร์ก็ได้มีการอบรมและจัดบรรยายธรรมทั้งภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษา 

จีนกลาง สอนการสวดมนต์ ฝึกการนั่งสมาธิ การสนทนาธรรมและกิจกรรมอื่นๆ กล่าวโดยสรุป 

ชาวสิงคโปร์ไม่เพียงแต่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างแน่นแฟ้นเท่านั้น แต่ยังได้น�า

หลกัธรรมข้อท่ีว่าด้วยความเมตตากรณุา การให้ทาน มาปฏบิตัต่ิอเพือ่นมนษุย์ทีต่กทกุข์ได้ยากด้วย

 ๕)	พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศลาว	 พระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่เข้ามาสู่

ประเทศลาวในรัชกาลของพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. ๑๘๙๖ ‑ ๑๙๑๔) แห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งทรงมี

พระบรมเดชานุภาพมาก ชาวลาวยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชองค์แรกของชาติลาว

  มูลเหตุที่พระพุทธศาสนาแผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศลาวในรัชสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้ม

เนื่องจากมเหสีของพระองค์ คือ พระนางแก้วยอดฟ้า เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าศรีจุลราชแห่ง

เมืองอินทปัตย์ในอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงพระนางเคยเคารพนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 

มาตัง้แต่ครัง้ท่ีอยูเ่มอืงอนิทปัตย์แล้ว เมือ่พระนางเสดจ็มาประทบัทีอ่าณาจกัรล้านช้างและพบเหน็ 

ชาวเมืองยังคงนับถือบูชาลัทธิผีสางเทวดาอยู่ก็ไม่สบายพระทัย จึงกราบทูลให้พระเจ้าฟ้างุ้ม 

แต่งคณะทตูไปทลูอาราธนาพระสงฆ์ เพือ่มาช่วยประดษิฐานพระพทุธศาสนาจากพระเจ้าศรจีลุราช 

ซ่ึงพระเจ้าฟ้างุ้มก็ทรงกระท�าตามค�าแนะน�าของพระนางแก้วยอดฟ้า เม่ือพระเจ้าศรีจุลราชทรง

ทราบพระราชประสงค์ของพระเจ้าฟ้างุ้มผู้เป็นพระราชบุตรเขยก็ตอบสนองด้วยดี โดยโปรด 

ให้อาราธนาพระมหาปาสมันตเถระกบัพระมหาเทพลงักาน�าพระสงฆ์อกี ๒๐ รปู เดนิทางไปเผยแผ่

พระพุทธศาสนาที่อาณาจักรล้านช้าง นอกจากนี้ยังพระราชทานพระพุทธรูปปัญจโลหะองค์หนึ่ง

พระนามว่า “พระบาง” พร้อมทัง้พระไตรปิฎก และหน่อพระศรมีหาโพธิม์าถวายแก่พระเจ้าฟ้างุม้ด้วย 

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศลาว และได้ 

กลายเป็นศาสนาประจ�าชาติไปในที่สุด
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 อาณาจักรฟูนันเป็นอาณาจักรใหญ่ซึ่งมีสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศจีนและอินเดีย 

ดังนั้น จึงพลอยได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากประเทศทั้งสองด้วย 

อย่างไรก็ตาม ศาสนาที่เผยแผ่เข้ามายังอาณาจักรฟูนันในสมัยแรกๆ คือ ศาสนาพราหมณ์ ‑ ฮินดู

ส่วนพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาทีหลัง ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้อาณาจักรฟูนันมีการนับถือศาสนา

พราหมณ์ ‑ ฮินดู และพระพุทธศาสนาปนกันอยู่ แต่ก่อนที่อาณาจักรฟูนันจะเสื่อมอ�านาจลง 

พระพุทธศาสนานิกายมหายานก็ได้รับการเอาใจใส่ท�านุบ�ารุงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก

  อาณาจักรท่ีเรืองอ�านาจและเข้ามามีอิทธิพลสืบแทนอาณาจักรฟูนันก็คือ อาณาจักร 

เจนละ หลังจากสิ้นสมัยอาณาจักรเจนละแล้ว กัมพูชาก็เข้าสู่สมัยมหานครอันเป็นยุคที่อาณาจักร

กมัพชูาหรอืเขมรเรอืงอ�านาจสงูสดุ เมือ่บ้านเมอืงมคีวามมัน่คงเป็นปึกแผ่น กจิการทางด้านศาสนา

ก็เจริญรุ่งเรืองไปด้วย โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔ ‑ ๑๗๖๒) 

ซึง่เป็นพระมหากษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่ในเวลานัน้ พระพทุธศาสนาทัง้นกิายมหายานและนกิายเถรวาทได้รบั

การท�านุบ�ารุงเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เช่น โปรดให้สร้างวัดทั่วพระราชอาณาจักร ทรงสร้างนครธมขึ้น

บริเวณใจกลางนครธม โปรดให้สร้างวิหารทางพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่ข้ึน เรียกว่า	 “ปราสาท

บายน” ซึ่งประกอบด้วยหมู่ปรางค์ใหญ่น้อยประมาณ ๕๐ องค์ ส่วนบนของปรางค์ทุกองค์จะ 

แกะสลักเป็นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทรงสร้างพระพุทธรูป “ชัยพุทธมหานาถ”  

เป็นจ�านวนทั้งสิ้น ๒๓ องค์ แล้วโปรดให้น�าไปประดิษฐานยังวิหารต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร 

ทรงนมินต์พระสงฆ์เข้าไปบณิฑบาตในพระราชวงัทกุๆ วนั วนัละ ๔๐๐ รปู นอกจากน้ียงัมเีหตุการณ์

ส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนาอีกประการหน่ึงกค็อื พระเจ้าชัยวรมนัท่ี ๗ ทรงส่งพระราชโอรส

องค์หนึ่ง (นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ทรงพระนามว่า “ตามลินทะ”) ให้เดินทางไปศึกษา 

พระพุทธศาสนาที่ลังกา ตอนเดินทางกลับพระภิกษุตามลินทะก็ได้น�าเอาพระพุทธศาสนานิกาย

ลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ในอาณาจักรกัมพูชาด้วย

  ในช่วงสมัยหลังเมืองพระนคร อาณาจักรกัมพูชาได้มีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที ่

กรุงพนมเปญ และต้องท�าสงครามขับเคี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดเวลา นอกจากนี้ บางครั้ง

ราชวงศ์ของกัมพูชาก็เกิดการสู้รบแย่งชิงราชสมบัติกันเอง ดังนั้น จึงส่งผลให้พระพุทธศาสนา 

พลอยเสื่อมโทรมลงไปด้วย

  พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาได้รับการฟื้นฟูข้ึนมาอีกครั้งหน่ึงในรัชสมัยของ

พระเจ้าหรริกัษ์รามาธิบดี (นักองด้วง) ซ่ึงข้ึนครองราชย์เม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๔ โดยในรชักาลของพระองค์

พระภกิษชุาวกมัพชูา ซึง่ได้รบัการศกึษาทางด้านพระพทุธศาสนาจากกรงุเทพฯ ได้ร่วมมอืกนัฟ้ืนฟู

พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมชั้นสูง

ในกรุงพนมเปญ มีชื่อเรียกว่า “ศาลาบาลีชั้นสูง” และยังน�าเอานิกายธรรมยุตจากเมืองไทยเข้าไป

ประดิษฐานที่ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกอีกด้วย
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  ถึงแม้ในช่วงสงครามอินโดจีน พระพุทธศาสนาในลาวจะได้รับความกระทบกระเทือน

มาก เพราะขาดการท�านบุ�ารงุดูแลเอาใจใส่ แต่ทว่าชาวลาวส่วนใหญ่กย็งัมศีรทัธาในพระพทุธศาสนา

อย่างแนบแน่นและพยายามช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นอยู่ได้ เห็นได้จาก

รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรลาว ยังระบุไว้ด้วยว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ

และพระมหากษัตริย์เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก”

  ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ประเทศลาวถกูปกครองโดยระบอบคอมมิวนสิต์ ท�าให้พระพทุธศาสนา

ในประเทศลาวต้องประสบกับความเสื่อมโทรมลงไปเป็นอันมาก โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของลาว

ได้พยายามลดบทบาทความส�าคัญของพระพุทธศาสนาในทุกวิถีทาง อาทิ ห้ามชาวบ้านท�าบุญ

ตักบาตร ไม่ให้มีการบวชพระภิกษุและสามเณรเพิ่ม ไม่ให้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ยกเลิก

สมณศักดิ์ทุกระดับชั้น บังคับให้พระสงฆ์ท�าหน้าที่ในการโฆษณาชวนเชื่อ เผยแพร่อุดมการณ์ 

ของพรรคคอมมิวนิสต์ รวมทั้งก�าจัดพระสงฆ์ที่ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งแม้จะถูกขัดขวางการปฏิบัติ

ศาสนกจิ แต่ด้วยความทีพ่ระพทุธศาสนาได้มอีทิธพิลฝังรากลกึอยูใ่นสงัคมลาวมานานหลายร้อยปี 

กท็�าให้ชาวลาวยังไม่เลกินบัถอืพระพทุธศาสนา กระทัง่เหตกุารณ์เริม่ผ่อนคลายลงใน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

จึงเริ่มมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง

	 ๖)	พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชา พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่

ประเทศกมัพชูา เมือ่ประมาณพทุธศตวรรษที ่๘ อนัเปน็ชว่งทีอ่าณาจักรฟนูนัก�าลังเจรญิรุง่เรอืงอยู ่

ทางทิศใต้ของดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน

พระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร บนยอดพระปรางค์ในปราสาทบายน ซ่ึงเป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่
นิกายมหายานในกัมพูชา
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  อีกประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากบทบาทของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อสังคมเวียดนาม  เพราะพระภิกษุส่วนใหญ่มักจะเป็นนักปราชญ์รอบรู้วิชาการต่างๆ นอกเหนือ

ไปจากความรู ้ความเช่ียวชาญในกจิการทางด้านพระพทุธศาสนา เช่น กฎหมาย วรรณคด ีรฐัศาสตร์ 

จริยศาสตร์ ปรัชญา โหราศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

ดังนั้น เมื่อประชาชนให้ความเคารพศรทัธาต่อ

พระภกิษสุงฆ์เป็นอย่างสงู จงึส่งผลให้การเผยแผ่

พระพุทธศาสนานิกายมหายานด�าเนินไปได้

อย่างสะดวกจนเป็นที่นับถือกันอย่างแพร่หลาย

  พระพุทธศาสนานิกายมหายาน 

เริ่มเสื่อมลงในสมัยราชวงศ์ตรัน เมื่อเวียดนาม

ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของจีนในระหว่าง พ.ศ. 

๑๙๕๗ ‑ ๑๙๖๘ โดยจีนได้สนับสนุนให้มีการ

เผยแผ่ลทัธขิงจือ๊และลทัธเิต๋าเข้ามายงัเวยีดนาม

อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งข้าราชการจีนก็ขัดขวาง 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่างๆ 

เช่น สัง่ให้รือ้ท�าลายวดัวหิารและยดึคมัภร์ีทาง 

พระพทุธศาสนาเอาไปเผาทิง้เสยีเป็นจ�านวนมาก

  ในสมัยราชวงศ์เล (ตอนปลาย) พระพุทธศาสนาก็ยิ่งมัวหมองมากข้ึนอีก ทั้งนี้เพราะ

พระภิกษุได้เข้ามามีบทบาทเกีย่วกบักจิกรรมทางด้านการเมือง การบ�าเพญ็เพยีรตามพระธรรมวนิยั

ถูกละเลย รวมทั้งพระมหากษัตริย์เองก็มิได้เอาพระทัยใส่ที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนสู่

ความเจริญรุ่งเรืองดุจดังเก่า ส่งผลให้ประชาชนคลายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลงไปอีก

  ในช่วง พ.ศ. ๒๐๗๑ ‑ ๒๓๔๕ อันเป็นช่วงที่ราชวงศ์ตรินห์แห่งเวียดนามเหนือ 

และราชวงศ์เหงียนแห่งเวียดนามใต้แย่งชิงอ�านาจกัน ก็ได้มีการสนับสนุนพระพุทธศาสนาที่ 

ไม่บริสุทธ์ิให้แพร่หลายมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพราะแต่ละฝ่ายต่างมุ่งหวังท่ีจะดึงชาวพุทธให้เข้ามาเป็น

ฐานก�าลังส�าคัญของตน ฉะนั้นในระยะนี้พระพุทธศาสนาในเวียดนามจึงมีแต่เรื่องเวทมนตร์คาถา 

และอภินิหารต่างๆ มากกว่าท่ีจะเป็นการช้ีแนะแนวทางให้ผู้มีความศรัทธานับถือได้หลุดพ้นจาก

ห้วงสังสารวัฏ

  เมื่อเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใน พ.ศ. ๒๔๒๖ พระพุทธศาสนาก็ได้รับ

ความกระทบกระเทือนอย่างหนัก ท้ังน้ีเพราะชาวพุทธได้ร่วมมือกันจัดต้ังขบวนการชาตินิยม 

ท�าสงครามกองโจรสู้รบกับทหารฝรั่งเศส เพื่อปลดปล่อยเวียดนามให้เป็นอิสระ

พุทธสถานในเวียดนามที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ของนิกายมหายาน

13

  นอกจากสงครามกับภายนอกประเทศแล้ว สภาพการเมืองภายในของเขมรหรือ 

กัมพูชาก็เป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบท�าสงครามกลางเมืองระหว่างชาวเขมรด้วยกัน 

โดยหลงัจากท่ีกองทพัเขมรแดง (ทีเ่ป็นกลุม่ชาวเขมรทีน่ยิมลทัธคิอมมวินสิต์) ได้รบัชยัชนะในการ

ท�าสงครามกลางเมืองก็ได้ปราบปรามผู้ท่ีไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองของตนอย่างรุนแรง 

ซึ่งมีทั้งชาวพุทธทั่วไปและพระภิกษุสงฆ์เป็นจ�านวนมาก โดยวัดหลายแห่งถูกรื้อท�าลาย หรือไม่ก็

ถกูดดัแปลงเป็นทีต้ั่งของกองทหาร ศาสนสมบัตถิกูปล้นสะดม ประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนใส่บาตร 

ท�าบุญ และไม่ให้ร่วมชุมนุมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และให้พระสงฆ์หลายพันรูปลาสิกขา 

ออกมาเป็นทหาร และบางส่วนก็เดินทางลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ปัญหาเหล่านี้ 

ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อความเจริญของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

  ถึงแม้เขมรแดงจะหมดสิ้นอ�านาจไปในปลาย พ.ศ. ๒๕๒๑ และรัฐบาลชุดใหม่ของ 

ประเทศกัมพูชาภายใต้การน�าของนายเฮง  สัมริน ซึ่งได้รับการหนุนหลังจากเวียดนามจะขึ้นมา 

มีอ�านาจแทนที่ แต่สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในกัมพูชาก็มิได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะทางรัฐบาล 

เฮง สัมริน ก็มีนโยบายไม่ให้ประชาชนนับถือศาสนา การเทศนาสั่งสอนประชาชนถือว่าเป็น 

สิ่งผิดกฎหมาย ห้ามท�าบุญตักบาตร หนังสือและคัมภีร์ทางศาสนาถูกเผาท�าลายทิ้ง นอกจากนั้น  

การที่วัดได้ถูกดัดแปลงให้เป็นที่ตั้งกองทหารของกลุ่มเขมรฝ่ายต่างๆ ท�าให้วัดวาอารามกลายเป็น

เป้าหมายถูกโจมตีด้วย ส่งผลให้วัด พระอุโบสถ พระพุทธรูปเสียหายจ�านวนมาก ภายหลัง

สงครามกลางเมืองในกัมพูชาสงบลงใน พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อบ้านเมืองกลับเข้าสู่ความสงบ ทั้งรัฐบาล

และประชาชนกัมพูชาจึงได้ช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้ง

	 ๗)	พระพทุธศาสนาเขา้สูป่ระเทศเวยีดนาม ประเทศเวยีดนามเปน็ประเทศทีม่คีวาม 

สัมพันธ์กับจีนมาต้ังแต่สมัยโบราณโดยที่จีนได้เข้ายึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้นและท�าการปกครอง

เวียดนามอยู่หลายร้อยปี จนเวียดนามเกือบจะกลายเป็นรัฐรัฐหนึ่งของจีน ดังนั้น เม่ือจีนนับถือ

ศาสนาใด ศาสนานั้นก็จะเผยแผ่เข้ามาในเวียดนามด้วย เริ่มแรกอิทธิพลของลัทธิเต๋าและลัทธิ

ขงจื๊อได้เผยแผ่เข้ามาสู่เวียดนามก่อน จนถึง พ.ศ. ๗๓๒ คณะธรรมทูตจากจีนหลายคณะจึง 

ไดเ้ดนิทางเขา้มาเผยแผแ่ละประดษิฐานพระพทุธศาสนานกิายมหายานในเวียดนาม อย่างไรกต็าม 

พระพุทธศาสนาในช่วงสมัยแรกเริ่มยังไม่เป็นที่นิยมนับถือกันอย่างแพร่หลายนัก กระทั่งถึง พ.ศ. 

๑๕๑๒ เมื่อราชวงศ์ดินห์ได้ขึ้นมามีอ�านาจปกครองเวียดนาม พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึง 

ได้รับการเอาใจใส่ฟื้นฟูและเป็นที่นับถือกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

  ตลอดสมัยการปกครองของราชวงศ์ดินห์ ราชวงศ์เล (ตอนต้น) และราชวงศ์ลี 

พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก ท้ังนี้เพราะพระมหากษัตริย์เวียดนามทรงเอาพระทัยใส่

ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
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	 	 ส�ำหรับผู้ที่เป็นพุทธศำสนิกชนชำวพม่ำก็ยังคงปฏิบัติตนตำมหลักพระพุทธศำสนำ 

อย่ำงเคร่งครดั	มีกำรเข้ำวัดท�ำบุญ	รักษำอุโบสถศีลในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ	ตลอดจนกำร

ปฏิบัติธรรมตำมหลักวิปัสสนำกรรมฐำน	 (สำย

ยุบหนอ	-	พองหนอ)	 ดังจะเห็นได้จำกกำรตั้ง

ส�ำนักกรรมฐำนขึ้นทั่วประเทศ	ทั้งยังได้เผยแผ่

ออกไปยงัต่ำงประเทศด้วย	และได้รบัควำมนยิม

อย่ำงแพร่หลำยไปทั่วโลก	เนื่องจำกมีผู้คนจำก

ประเทศต่ำงๆ	 ทั้งประเทศในแถบเอเชีย	 ยุโรป

และสหรัฐอเมริกำ	 เดินทำงไปศึกษำวิปัสสนำ

กรรมฐำนที่ประเทศเมียนมำ	 และน�ำกลับไป

เผยแผ่ยังประเทศของตนเป็นจ�ำนวนมำก 

รวมท้ังประเทศไทยด้วย	 นอกจำกนี้	 ชำวพม่ำ 

ยังมีค ่ำนิยมให้ลูกบวชเป็นสำมเณรตั้งแต่

อำยุน้อยๆ	 เพื่อสืบทอดอำยุพระพุทธศำสนำ 

ให้ยืนนำน	และให้ควำมเคำรพต่อพระสงฆ์และ

ศำสนสถำนอย่ำงมำก	 ดังจะเห็นได้จำกกำร 

ออกกฎเกณฑ์ส�ำหรับปฏิบัติตนในเขตพุทธสถำน	 เช่น	 กำรห้ำมสวมรองเท้ำ	 ถุงน่องและถุงเท้ำ 

ห้ำมกำงร่ม	 และห้ำมสวมกำงเกงขำสั้นหรือกระโปรงสั้นเวลำเข้ำไปในบริเวณลำนพระมหำเจดีย์

หรือเขตพุทธำวำส	 หำกผู้ใดฝ่ำฝืนก็จะได้รับกำรลงโทษ	 หรือกำรร่วมแรงร่วมใจกันท�ำนุบ�ำรุง 

วัดวำอำรำม	 และสถำนที่ส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำเพื่อให้อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวพมำ่ 

ตรำบนำนเท่ำนำน

	 	 วถิชีวีติประจ�ำวนัของชำวพม่ำยงัผกูพนัอยูก่บัพระพทุธศำสนำอย่ำงแน่นแฟ้นและเป็น

วิถีชีวิตแบบชำวพุทธ	 เช่น	 ก่อนไปท�ำงำนนอกบ้ำนและหลังเลิกงำน	 ชำวพม่ำส่วนใหญ่จะไปแวะ 

ที่วัดก่อนทุกครั้ง	ทั้งนี้เพื่อไปกรำบพระธำตุเจดีย์	ไหว้พระสวดมนต์	สมำทำนศีล	นั่งสมำธิภำวนำ	

เป็นต้น

	 	 ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำทำงพระพุทธศำสนำของพระสงฆ์	 รัฐบำลเมียนมำได้

ก�ำหนดถวำยนิตยภัตแด่พระภิกษุสำมเณรผู้ที่สำมำรถสอบไล่ได้มำกน้อยตำมล�ำดับชั้นที่สอบได้	

รวมท้ังให้สิทธิพิเศษในกำรโดยสำรยำนพำหนะท่ีเป็นของรัฐบำลได้ท่ัวประเทศโดยไม่ต้องเสีย 

ค่ำโดยสำร	ถอืเป็นกำรให้ควำมส�ำคญัและช่วยในกำรสนบัสนนุกำรศกึษำของพระภิกษแุละสำมเณร 

ในกำรที่จะสืบทอดพระพุทธศำสนำต่อไป

องค์พระธาตุอินทร์แขวน (ไจก์ทีโย) ท่ีประเทศเมียนมา 
มธีรรมเนยีมปฏบิตัวิา่พทุธศาสนกิชนตอ้งแตง่กายเรยีบรอ้ย 
และห้ามผู้หญิงขึ้นไปปิดทองที่องค์พระธาตุ

15

  รฐับาลฝร่ังเศสจงึด�าเนนิการตอบโต้ด้วยการเข้าควบคมุการเผยแผ่พระพทุธศาสนาอย่าง

ใกล้ชดิ ยึดคมัภร์ีและหนงัสอืทางพระพทุธศาสนาเอาไปเผาท�าลายเสยีเป็นอนัมาก การร่วมชมุนมุ

ของพุทธศาสนกิชนเพือ่ประกอบพธิกีรรมจะต้องได้รบัอนญุาตจากทางการฝรัง่เศสก่อน นอกจากนี้ 

ชาวเวียดนามที่จะสมัครท�างานกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องโอนสัญชาติเป็นชาวฝรั่งเศส และต้อง

เปลีย่นศาสนาหนัไปนบัถอืศาสนาครสิต์นกิายโรมนัคาทอลกิด้วย จงึจะมสีทิธอิย่างสมบรูณ์ ส่งผลให้ 

ชาวเวียดนามเป็นจ�านวนไม่น้อยหันไปนับถือศาสนาคริสต์

  นบัตัง้แต่ยุคสมัยประธานาธบิดีโง ดนิห์ เดยีม มาจนเกดิสงครามเวยีดนามอนัยาวนาน 

พระพทุธศาสนาและชาวพุทธถูกท�าลายมาโดยตลอด หลังสงครามเวียดนามยุติลง เวียดนามเหนือ

และเวียดนามใต้ได้รวมเป็นหนึ่งเดียว มีชื่อว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” พระพุทธศาสนา

ซึง่อยูใ่นสภาพ “เสือ่มโทรมมาก” กถ็กูกระหน�า่ซ�า้เติมโดยพวกคอมมิวนสิต์เข้าไปอกี เช่น ประชาชน

ถูกจ�ากดัสทิธเิสรภีาพทางศาสนา ห้ามเผยแผ่ศาสนาทกุศาสนา วดัและพระสงฆ์ถกูท�าลายและกดขี่

ข่มเหงเป็นจ�านวนมาก ทีด่นิของวดัถกูยดึเป็นของรฐั ห้ามประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ห้ามท�าบญุ

ตกับาตร ห้ามอุปสมบท คมัภร์ีศาสนาถกูเผาท�าลาย พระสงฆ์และชาวพทุธบางส่วนได้ลีภ้ยัออกไป

อยูยั่งต่างประเทศ ในทีน่ีร้วมถงึท่านตชิ นทั ฮนัห์ ซึง่ได้ลีภ้ยัไปอยูท่ีป่ระเทศฝรัง่เศส และได้เผยแผ่

พระพุทธศาสนาอยู่ที่หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส

	 ๑.๒	การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

 ประเทศเพือ่นบ้านของเรา หลงัจากรบัเอาพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาตขิองตนแล้ว 

กพ็ยายามพทิกัษ์มรดกทางใจอนัล�า้ค่านีไ้ว้อย่างสุดก�าลัง แม้ว่าบางประเทศจะถกูปกครองด้วยลัทธิ

การเมืองที่ไม่ยอมให้ประชาชนแสดงว่าตนนับถือศาสนาใดๆ ก็ตาม แต่ในส่วนลึกแห่งจิตใจของ

ประชาชนแล้ว ก็ยังมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ เพราะได้นับถือสืบทอดต่อกันมายาวนาน 

ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันพอสังเขป

 ๑)	พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา 

ในปัจจุบันน้ันกล่าวได้ว่าแม้มีปัญหาความวุ่นวายจากการเมืองภายในประเทศ แต่ก็มิได้เป็น 

อุปสรรคต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศแต่อย่างไร เพราะพุทธศาสนิกชน 

ชาวพม่า ก็ยังคงให้ความเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย โดยรัฐบาล 

เมียนมาได้ให้ความส�าคัญแก่พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ�าชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

รัฐบาลเมียนมาได้ตรากฎหมายรับรองว่าพระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาประจ�าชาตขิองเมียนมา รวมทัง้ 

ตรากฎหมายอื่นๆ อีกมากมายท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ถึงการให้ความส�าคัญแก่

พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา ที่มีพลเมืองที่เป็นพุทธศาสนิกชนกว่าร้อยละ ๘๙ ซึ่งถือเป็น

พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ
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	 	 ความสนใจในพระพุทธศาสนาของชาวอินโดนีเซียในปัจจุบันน้ัน	 ไม่ได้จ�ากัดอยู ่

แต่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้น	 แม้แต่รัฐบาลอินโดนีเซียเองที่ผู้น�าเป็นคนมุสลิม	 ก็ยังให้การรับรองว่า

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาหนึง่ของชาวอนิโดนเีซยี	พร้อมทัง้ประกาศให้วนัวสิาขบชูาเป็นวนัหยดุ

ราชการ	

	 	 ในขณะเดยีวกนั	ภาครฐักย็งัมส่ีวนสนบัสนนุในการจดังานร่วมกบัเครอืข่ายองค์กรพทุธ

เป็นประจ�าทุกปีเช่นกัน	 การฉลองวันวิสาขบูชา	 ชาวพุทธในอินโดนีเซียจะฉลองกันเป็นเวลา 

๑	 เดือน	 ด้วยการปฏิบัติธรรม	 โดยชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซียจะไม่เหมือนกับประเทศอ่ืนท่ี

ฉลองกนัเพยีงวนัเดียว	แต่อินโดนีเซียมีการจัดงานฉลองเนือ่งในวนัวสิาขบูชาเป็นเวลานานนบัเดือน

	 	 การด�าเนินกิจกรรมทางศาสนาก็ได้มีการจัดตั้งสมาคมเพื่อสอนพระพุทธศาสนาแก่

เยาวชนของอินโดนีเซีย	 ด้วยการด�าเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมะ	 สอนการปฏิบัติสมาธิ	 และ 

ออกวารสารต่างๆ	ทางพระพทุธศาสนาทีส่�าคญั	เช่น	วารสารวปัิสสนา	วารสารธรรมจารณิ	ีเป็นต้น	

ซึง่ท้ังหมดนีอ้ยู่ภายใต้การดูแลของพุทธสมาคมอินโดนีเซียซ่ึงมีส�านักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา	

โดยท�าหน้าทีด่แูลกจิกรรมทางศาสนา	ตลอดจนเรือ่งต่างๆ	ของพทุธศาสนกิชนในประเทศอินโดนีเซยี

	 	 แม้ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียจะได้รับการยอมรับจากทางรัฐบาลแล้ว 

หากแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง	 แม้ว่าจะมีวัดทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศ

อินโดนีเซียกว่า	 ๑๕๐	 วัด	 มีพุทธศาสนิกชนประมาณ	 ๑๕๐,๐๐๐	 คน	 ดังกล่าว	 จ�านวนของ

พุทธศาสนิกชนในประเทศยังถือว่ามีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับชาวมุสลิมซ่ึงเป็นศาสนาประจ�าชาติ

ของอินโดนีเซีย	 แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีพระพุทธศาสนาเริ่มได้รับการยอมรับและมีความ

ส�าคัญมากขึ้นในดินแดนแห่งนี้

 ๓) พระพุทธศาสนาในประเทศ
มาเลเซีย	 ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็น

ศาสนาประจ�าชาติ	 แต่ด้วยความที่ประเทศนี้ 

ส่วนหน่ึงก็มีพลเมืองที่มีเชื้อสายจีน	 ไทย	 และ 

พม่า	 ดังนั้น	 พระพุทธศาสนาจึงยังมีบทบาท 

ในหมูช่าวจนี	ไทย	และพมา่	ซึง่เป็นพลเมอืงของ 

ประเทศมาเลเซีย	แม้จะมีอัตราพุทธศาสนิกชน

ในประเทศน้ีเพยีงรอ้ยละ	๑๙	แตก่ถ็อืเป็นศาสนา

ที่มีความส�าคัญรองจากศาสนาอิสลาม	

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดไชยมังคลาราม บนเกาะปีนัง 
เป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย
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  สิ่งท่ีถือว่าเป็นความก้าวหน้าในกิจการของพระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาใน 

ปัจจุบันก็คือ คณะสงฆ์ของประเทศเมียนมาได้ด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่นับถือ

พระพุทธศาสนาเถรวาทจากทั่วโลก ดังใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนา

เถรวาทนานาชาติ และจัดประชุมครั้งแรกขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ ‑ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เมือง

ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และการประชุมครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ ‑ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ทีเ่มอืงสะกาย ประเทศเมียนมาอกีเช่นกนั โดยการประชมุดงักล่าวได้รบัความร่วมมอืจากคณะสงฆ์

และนักวิชาการทางศาสนาจากหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นบทบาทส�าคัญของคณะสงฆ์เมียนมา

ที่ได้ประสานความร่วมมือกันทางพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

  นอกจากนี ้พระสงฆ์ของเมียนมามีบทบาทส�าคญัในทางการเมอืง โดยได้จดัตัง้สหภาพ 

ยุวสงฆ์แห่งพม่า (All Burma Young Monks’ Union) ในเขตปลดปล่อย เพื่อด�าเนินการ 

เรยีกร้องและต่อสู้อย่างสนัติตามหลกัพระพทุธศาสนา ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์ของพระพทุธศาสนา

ในประเทศเมยีนมาที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด

	 ๒)	พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย พระพุทธศาสนานิกายมหายานเคย

เจรญิรุง่เรอืงในประเทศอนิโดนเีซยีมาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษที ่๑๒ ‑ ๑๓ ดงัปรากฏพทุธสถานทีส่�าคญัๆ 

ซึง่หลงเหลอืเปน็หลกัฐานมาจนถงึปจัจบุนัหลายแหง่ แตห่ลงัจากศาสนาอสิลามไดเ้ขา้มาแพรห่ลาย 

และชาวชวาก็ได้ยอมรับนับถือเป็นศาสนาประจ�าชาติ ซึ่งมีผู้นับถือกว่าร้อยละ ๘๖ ของประชากร 

ทั้งประเทศ ท�าให้จ�านวนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาลดลงเหลือประมาณร้อยละ ๑ เท่านั้น

  ปัจจุบันชาวอินโดนีเซียที่นับถือ 

พระพทุธศาสนานกิายมหายาน ส่วนใหญ่อาศยั 

อยู่ที่เกาะบาหลี แม้ว่ามีศาสนิกชนบางส่วน 

ที่มีการยอมรับนับถือศาสนาฮินดูควบคู่ไปด้วย 

แต่ก็ถือว่าทั้งสองศาสนาสามารถผสมผสานกัน 

ได้อย่างสนิทแน่นแฟ้นในวิถีชีวิตของชาวบาหลี 

โดยบุโรพุทโธยังคงเป็นศาสนสถานส�าคัญที ่

เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนใน

ประเทศอินโดนีเซีย ในวันส�าคัญทางพระพุทธ

ศาสนากจ็ะมกีารร่วมกนัประกอบพธิเีวยีนเทยีน

รอบองค์พระเจดีย์ อันถือเป็นพิธีกรรมหนึ่ง 

ที่ชาวพุทธในอินโดนีเซียร่วมกันสืบทอดและ

จรรโลงรักษาไว้

การประกอบพิธีเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนที่นับถือ 
พระพุทธศาสนาที่บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย เป็น
พิธีกรรมหนึ่งที่ชาวพุทธในอินโดนีเซียร่วมกันสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน
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  ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชน 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดข้ึน อีกท้ังยังร่วมในสมาคมต่างๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อ 

จุดมุ่งหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น 

สหพันธ์พุทธศาสนิกชนชาวสิงคโปร์ สหภาพ

พุทธศาสนิกชน สถาบันสตรีชาวพุทธสิงคโปร์ 

สมาคมพุทธศาสนาแห่งสิงคโปร์ องค์การ 

ยวุพทุธแห่งสงิคโปร์ และองค์การพทุธยานแห่ง

สิงคโปร์ เป็นต้น โดยสมาคมทางพระพุทธ

ศาสนาเหล่านี้มีการด�าเนินกิจกรรมที่คล้ายกัน 

เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา แสดงปาฐกถา 

หรืออภิปรายธรรมโดยพระสงฆ์ หรือฆราวาส

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และการจัดให้มีพิธีกรรมทาง

ศาสนาในโอกาสส�าคัญต่างๆ มีการแปลคัมภีร์

และเอกสารทางพระพทุธศาสนาออกเป็นภาษา

ต่างๆ 

  พุทธศาสนิกชนชาวสิงคโปร์ยังได้

รวมตัวกนัเพือ่จัดต้ังพทุธสมาคมแห่งสงิคโปร์ซ่ึงปัจจุบันมีกว่า ๑,๘๐๐ แห่งท่ัวประเทศ โดยนอกจาก

เป็นสมาคมท่ีมีจุดประสงค์เพือ่เผยแผ่และด�าเนนิกจิกรรมทางพระพทุธศาสนาแล้ว ชาวพทุธเหล่านี้

ยังได้ด�าเนินกิจการสาธารณกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งถือเป็นการด�าเนินตาม 

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งชาวพุทธ

ที่ดีพึงกระท�าต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา นอกจากน้ี ในปัจจุบัน 

การเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศสงิคโปร์ยงัได้มกีารน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาเป็นสือ่กลาง 

ดังเห็นได้จากการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติพุทธสมาธิแห่งประเทศสิงคโปร์ ท่ีริเริ่มผลิตหนังสือ 

electronic หรือ e-books ออกมาชุดหน่ึงส�าหรับเผยแผ่หลักธรรมค�าสอนในอินเทอร์เน็ต เช่น 

เรื่อง “ขุมทรัพย์แห่งความจริง พระธรรมบทมีภาพประกอบ” (Treasury of Truth : Illustrated 

Dhammapada) โดยจัดท�าเป็น ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาสิงหล หรือ

หนังสือ electronic ที่ว่าด้วยเรื่อง “ธรรมชาติของชีวิตและความตาย” (The Nature of Life and 

Death) และเรื่อง “มงคลสูงสุด” (Maha Mangala Sutta) 

  ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีวัดทางพระพุทธศาสนาอยู่ประมาณ ๑๑๒ วัด ส่วนใหญ่เป็น

วัดของฝ่ายมหายาน ในจ�านวนนี้มีวัดไทยอยู่ประมาณ ๒๐ วัด วัดไทยที่ส�าคัญมี ๒ วัด คือ 

วัดอานันทเมตยาราม และวัดป่าเลไลยก์ เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสิงคโปร์

วัดศากยมุนีคยา ประเทศสิงคโปร์ เป็นศาสนสถานสำาคัญทาง
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ท่ีเป็นศูนย์รวมความศรัทธา
ของชาวสิงคโปร์
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	 	 ในปัจจบุนัพทุธศาสนกิชนในประเทศมาเลเซยี	ได้มีการรวมตัวกนัจัดต้ังสมาคมทีด่�าเนนิ

กจิกรรมทางพระพทุธศาสนาหลายสมาคม	เช่น	สมาคมผูส้อนพระพทุธศาสนา เป็นสมาคมทีด่�าเนนิ

การจัดพิมพ์หนังสือพระธรรมเทศนาต่างๆ	 ในฉบับภาษาอังกฤษ	 และยังจัดท�าหลักสูตรอบรม 

พระสงฆ์ส�าหรับท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ยุวพุทธิกสมาคม 

แห่งมาเลเซีย	 เป็นสมาคมท่ีต้ังขึ้นเพ่ือเป็นท่ีพบปะสังสรรค์และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ร่วมกันของเหล่าหนุ่มสาวชาวมาเลเซีย สมาคมชาวพุทธแห่งมาเลเซีย	 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง 

ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาและท�าหน้าทีส่าธารณสงเคราะห์เพือ่ชาวมาเลเซยีทีย่ากไร้	ศนูย์สมาธิ

วิปัสสนาแห่งชาวพุทธมาเลเซีย	 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมสมาธิวิปัสสนากรรมฐานของ

พุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซีย	

	 	 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งพุทธสมาคมในมหาวิทยาลัยต่างๆ	ของประเทศมาเลเซียด้วย	

มีการพยายามสร้างวัดใหม่ๆ	 ขึ้นในประเทศมาเลเซีย	 ปัจจุบันมีทั้งวัดมหายานและเถรวาทอยู่ใน

ประเทศมาเลเซียราว	 ๘๐	 วัด	 เป็นศูนย์รวมชาวพุทธ	 ทั้งจีน	 ไทย	 และพม่า	 โดยมีวัดไทย 

ที่ส�าคัญอยู่หลายวัด	เช่น	วัดเชตวัน	วัดไชยมังคลาราม	เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้	ชาวพทุธในมาเลเซยียงัคงมกีารรวมตวักนัท�ากจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

อย่างสม�า่เสมอ	ตวัอย่างเช่น	เมือ่วนัที	่๑๖	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	สมาคมสงฆ์แห่งพทุธศาสนกิชน

มาเลเซีย	 ได้จัดกิจกรรม	 “มหาสังฆทาน”	 ที่วัดถานเซียง	 ประเทศมาเลเซีย	 โดยคณะภิกษุ	 และ

ภิกษุณีของวัดถานเซียง	พร้อมด้วยกลุ่มฆราวาสที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น	โดยในปัจจุบันมีการนับถือ

พระพุทธศาสนานิกายที่ส�าคัญ	๒	นิกาย	คือ	มหายานและเถรวาท	ซึ่งทั้ง	๒	นิกายก็มีการสร้างวัด

ประจ�าแต่ละนิกายขึ้นหลายแห่ง	 ซึ่งมีทั้งที่เป็นวัดของชาวมาเลเซีย	 และวัดของชาวต่างประเทศ	

เช่นวัดไทย	 ซึ่งทั้งหมดเป็นวัดในมหานิกายกว่า	 ๗๙	 วัด	 ซึ่งต้ังกระจายไปตามรัฐต่างๆ	 ได้แก่ 

รัฐเคดะห์	รัฐเประ	รัฐปะริส	และรัฐตรังกานู	นอกจากนี้ยังมีวัดพม่า	วัดศรีลังกา	และวัดที่ชาวจีน

ตั้งขึ้นอีกจ�านวนหนึ่ง	โดยวัดเหล่านี้มีหน้าที่ส�าคัญคือ	อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน	สอนวิปัสสนา

กรรมฐาน	 การสวดมนต์	 รวมท้ังการจัดต้ังโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันเสาร์	 อาทิตย์	 และ 

ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์อีกด้วย

 ๔) พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์	 ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีความ
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา	 โดยประชากรของสิงคโปร์จะนับถือศาสนาหลักๆ	 ได้แก่	

พระพุทธศาสนา	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต์	 และศาสนาฮินดู	 โดยมีอัตราส่วนของประชากร 

ที่นับถือพระพุทธศาสนาของทั้งประเทศประมาณร้อยละ	 ๔๒	 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด 

ซึง่สว่นใหญข่องพทุธศาสนกิชนชาวสงิคโปร์เป็นชาวจนี	คอื	ประมาณรอ้ยละ	๙๐	ของพทุธศาสนกิชน

ทั่วประเทศ	ส�าหรับนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุด	ได้แก่	พระพุทธศาสนานิกายมหายาน	
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  นอกจากจะมีการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแล้ว สถาบันยงัได้จัดให้มีกจิกรรมเพือ่ท�านุ

บ�ารุงพระพุทธศาสนาอีกหลายประการ เช่น การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การอบรมพระ

วิปัสสนาจารย์ การอบรมพระธรรมกถึก การศึกษาภาษาบาลี การจัดพิมพ์วารสารเพื่อเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยสงฆ์อีกแห่งตั้งอยู่ที่แขวงจ�าปาศักดิ์ ซึ่งด�าเนิน

การเรียนการสอนคล้ายกันกับทีน่ครหลวงเวยีงจนัทน์ และยงัมีการจดัสง่พระสงฆ์ลาวเขา้มาศกึษา

พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยของไทย รวมทั้งวิทยาเขตตามภูมิภาคต่างๆ

มพีระสงฆ์ลาวเข้ามาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี และปรญิญาโทจ�านวนมาก ส่วนใหญ่พระสงฆ์

เหล่าน้ีถอืเป็นก�าลงัส�าคญัท่ีจะกลบัไปพฒันาพระพทุธศาสนาในประเทศลาวให้เจรญิยิง่ข้ึนในอนาคต

  กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาในประเทศลาวปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงขึ้น 

เนื่องจากชาวลาวมีความเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น โดยประชาชน

นิยมท�าบุญตักบาตรในตอนเช้า ในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและทางราชการก็ก�าหนดให้เป็น

วันหยุดราชการ ตลอดจนการอุปสมบทก็ยังคงเป็นธรรมเนียมที่ผู้ชายของลาวในวัยครบเกณฑ์

จะต้องเข้าบวชเรยีนในพระพทุธศาสนา รวมทัง้มกีารสร้างวดัลาวขึน้ในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น

ที่สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย เป็นต้น

	 ๖)	พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

กล่าวได้ว่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีค่อนข้างได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ

ท�าให้พระพุทธศาสนาของกัมพูชาเกิดภาวะ

ชะงักงันไปเป็นเวลานาน จนกระท่ังหลังจาก

สงครามกลางเมืองใน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระพุทธ

ศาสนากเ็ริม่ไดร้บัการฟืน้ฟอีูกครัง้ในฐานะทีเ่ป็น

ศาสนาประจ�าชาติที่มีประชากรกว่าร้อยละ ๙๕ 

นับถือพระพุทธศาสนา โดยรัฐบาลกัมพูชามีการ

ส่งเสริมให้ชาวกัมพูชาเข้ารับการอุปสมบท การ

สนับสนุนให้พิธีกรรมของทางราชการที่จะต้อง

มีพระสงฆ์เข้ามาร่วมประกอบพิธีด้วย ท้ังยัง

ให้วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุด

ราชการ ตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม

ที่ส�าคัญซึ่งเสียหายจากภัยสงคราม เพื่อให้

สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้ดังเดิม

หลังสงครามกลางเมืองสงบ กิจกรรมทางด้านศาสนาใน
ประเทศกัมพูชาได้รับการส่งเสริมฟืนฟูมากขึ้น (จากภาพ) 
พระสงฆ์กำาลังบิณฑบาตที่ถนนสายหนึ่งในประเทศกมัพูชา
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	 ๕)	พระพุทธศาสนาในประเทศลาว ปัจจุบันหลังจากประเทศลาวเริ่มเข้าสู่ภาวะ

สงบสุขจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ จึงเริ่มมีการพยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้ง

หลังจากซบเซาลงเน่ืองจากปัญหาภายในประเทศ 

โดยส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากพระสงฆ์

และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่ท�าให้พระพุทธ

ศาสนาในประเทศลาวกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง 

เพราะอย่างไรก็ตามประเทศลาวก็ได้ชื่อว่าเป็น

ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธ

ศาสนากว่าร้อยละ ๙๐ ของประชากรทั้งหมด

ในประเทศ 

 สถานการณ์พระพุทธศาสนาใน

ประเทศลาวปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นศูนย์รวมความ

ศรัทธาของประชาชน ทั้งยังมีบทบาทในการ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ โดย

พระสงฆ์ก็ยังคงเป็นที่พึ่งของชุมชน คอยให้

ค�าปรึกษา ช่วยเหลือในส่ิงต่างๆ จนกล่าวได้ว่า

วัดในประเทศลาวถือเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของประชาชนชาวลาว และเป็นศูนย์กลางในการ

จัดกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ ประเพณีพิธีกรรมที่ส�าคัญของประเทศส่วนใหญ่ก็มีที่มาจาก

พระพุทธศาสนา ดังเช่น ประเพณีงานท�าบุญพระธาตุหลวง ซึ่งปัจจุบันถือเป็นประเพณีที่ส�าคัญ

ประจ�าชาติของลาว

  ส�าหรับการศึกษาของพระสงฆ์ อันถือเป็นศาสนทายาทส�าคัญที่จะสืบทอดพระพุทธ

ศาสนา ก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา หรือวิทยาลัยสงฆ์ โดยปัจจุบันตั้งอยู่ที่

วดัองค์ตือ้มหาวหิาร นครหลวงเวยีงจนัทน์ ซึง่พระสงฆ์ทีศึ่กษาจบแล้วจะได้รับประกาศนยีบตัรจาก

กระทรวงศกึษาธิการของประเทศ และมสีทิธไิด้รบัการขนานนามว่า “มหา” 

  ส�าหรับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันแห่งนี้ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้ง

พระปริยัติธรรม และวิชาการสมัยใหม่ เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาลาว ภาษาอังกฤษ 

ศาสนา ปรัชญา จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา

การศึกษา สุขาภิบาล ตลอดจนโหราศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นพระสงฆ์ที่ศึกษาจบแล้วจะต้อง

อยู่ปฏิบัติงานในสมณเพศอย่างน้อย ๒ ปีจึงจะสามารถลาสิกขาได้ 

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนลาว 
(จากภาพ) สตรีชาวลาวในหลวงพระบางกำาลังตักบาตร
ข้าวเหนียว
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  นบัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา รฐับาลเวยีดนามได้มกีารรวบรวมชาวพทุธทกุนกิาย 

และองค์กรต่างๆ ทัว่ประเทศเวยีดนาม เพือ่จดัตัง้ “ชมุชนชาวพทุธแห่งเวยีดนาม” ในการร่วมฟ้ืนฟู

พระพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้งภายหลังการรวมชาติ ภายใต้ค�าขวัญว่า “ธรรมะ‑ชาติ‑สังคมนิยม” และ 

ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อน�าความสงบสุขและสันติภาพมาสู่โลก รวมทั้งได้จัดตั้งองค์กร

ระดับชาติ ๕ องค์กร และได้มีการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาเวียดนามด้วย ทุกวันน้ี 

ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี และสาวก 

พทุธบรษัิททัง้หลาย อยูภ่ายใต้การน�าของชุมชน

ชาวพุทธแห่งเวียดนาม ที่มีส่วนส�าคัญในการ

สนับสนุนการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศไปสู่สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ เมื่อต้น พ.ศ.

๒๕๔๘ ทางรฐับาลเวยีดนามยงัได้อาราธนาท่าน

ติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนาม ซึ่งพ�านัก

อยู่ในประเทศฝรั่งเศส กลับมาจัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา ณ มาตุภูมิในช่วงระยะเวลา

หน่ึง ซ่ึงได้รบัความสนใจจากชาวพทุธท้ังภายใน

ประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก

การจดัการประชมุชาวพทุธนานาชาตเินือ่งในวนัวสิาขบชูา 
วันสำาคัญสากลของโลกประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจัดขึ้นที่ 
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศเวียดนามได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 

ชาวพทุธนานาชาต ิเน่ืองในวนัวสิาขบูชา วนัส�าคญัสากลของโลก ณ กรงุฮานอย อันเป็นเมอืงหลวง 

ของประเทศ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวส�าคัญของพระพุทธศาสนา 

ในประเทศเวยีดนามทีแ่สดงศกัยภาพของพทุธศาสนิกชนในเวทนีานาชาต ิและการประชุมดงักล่าวนี้

ได้รับการบันทึกว่าเป็นการร่วมประชุมของชาวพุทธจากนานาชาติท่ีมากท่ีสุดในประวัติศาสตร ์

โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประชุมประมาณ ๑,๕๐๐ คน จาก ๗๔ ประเทศทั่วโลก

๒. วิเคราะห์ความสÓคัญของพระพุทธศาสนา

	 2.1	พระพุทธศาสนาช่วยสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน

 พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสนัต ิพระพทุธเจ้าทรงเน้นว่าผูป้กครองประเทศนอกจากจะมี

คุณธรรมของผู้ปกครอง และมีความสามารถในการบริหารประเทศของตนให้สงบสุขแล้ว ยังต้อง

สร้างสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศข้างเคียง เพื่อความเข้าใจอันดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วย 

ดังนัน้ จึงมีหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาหลายประการท่ีเอ้ือต่อการน�าไปประยกุต์ใช้เพือ่เสรมิสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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  ในด้านการศึกษา มีการจัดต้ังโรงเรียนหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่สอนเฉพาะ

พระธรรมวนิยัแก่พระภกิษสุามเณร ซึง่มอียูท่ัว่ประเทศ เช่น การฟ้ืนฟมูหาวทิยาลยัสงฆ์พทุธศาสนา

พระสีหนุราช ให้เป็นศูนย์ศึกษาพระธรรมวินัย การจัดต้ังสถาบันพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม 

วรรณคด ีส�าหรบัพระภกิษแุละประชาชนทัว่ไปได้เข้าไปศกึษาค้นคว้า การตัง้สมาคมชาวพทุธเขมร

และสมาคมเพื่อการพัฒนาและธ�ารงรักษา

พระพุทธศาสนา เป็นต้น

  ส่วนกิจกรรมในด้านต่างๆ ทาง

พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาก็ได้มีการ

ส่งเสริมให้มีขึ้น ดังเช่น การจัดกิจกรรมทาง

พระพทุธศาสนาเพือ่สนัตภิาพในกมัพชูา โดยจดั

ในรูปแบบธรรมยาตรา ที่เดินไปตามเส้นทาง

ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามในประเทศ

กมัพชูา ซึง่กจิกรรมนีม้กีารจดัขึน้เป็นครัง้แรกใน

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาจนถึงปัจจุบัน การด�าเนินงาน

มกีารเทศนาสัง่สอนหลกัธรรมทางศาสนาให้แก่

พุทธศาสนิกชนไปตลอดทั้งเส้นทางที่ขบวน

ธรรมยาตราผ่าน พร้อมทั้งสอนศีล ๕ ให้แก่เด็ก มีการสวดมนต์และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีความรักความเมตตาแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ นับเป็น

กจิกรรมดีๆ  ทีช่าวกมัพชูารเิริม่ขึน้เพือ่จรรโลงพระพทุธศาสนาและสร้างสรรค์สิง่ดีๆ  ให้กบัประชาชน

ชาวกัมพูชา ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาได้สนับสนุนให้ชาวพุทธเข้ามาบรรพชาอุปสมบท และส่งเสริม

การศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษา เพื่อให้พระพุทธศาสนากลับมา

เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ปัจจุบันประชาชนกัมพูชาร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์

แห่งกัมพูชาแบ่งเป็น ๒ นิกาย คือ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย มีสมเด็จพระสังฆราชนิกายละ 

๑ พระองค์

	 ๗)	พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม หลังจากสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลงใน

พ.ศ. ๒๕๓๐ พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้เริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง รัฐบาลของเวียดนาม

ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนามากขึ้น มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม

ที่เสียหายจากภัยสงคราม ซ่ึงถือเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศ

เวยีดนามอกีครัง้หนึง่ โดยรฐับาลเวยีดนามไดใ้หก้ารสนบัสนนุการอบรมเผยแผธ่รรมะ มกีารก�าหนด

หลักสูตรพระพุทธศาสนาให้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนให้

มีการแลกเปลี่ยนสมณทูตกับประเทศใกล้เคียง เช่น ไทย เมียนมา กัมพูชา และจีน เป็นต้น

รัฐบาลกัมพูชาได้สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาบรรพชา
อุปสมบท เพ่ือสืบทอดและธำารงรักษาพระพุทธศาสนา
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 ๒)	การสร้างสัมพันธไมตรีตามหลักสาราณียธรรม แก่นของสาราณียธรรม คือ 

ความปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสร้างสัมพันธไมตรี

ระหว่างประเทศได้อย่างดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   ๒.๑)	 เมตตากายกรรม คือ แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรทางกายต่อประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น เมื่อมิตรประเทศประสบภัยต่างๆ เป็นต้นว่า อุทกภัย ทุพภิกขภัย แผ่นดินไหว

เกิดโรคระบาด ฯลฯ ประเทศเราก็ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค คณะแพทย์ หรือเงินตรา

ไปช่วยเหลือตามก�าลังความสามารถ ซึ่งการกระท�าเช่นนี้ย่อมท�าให้มิตรประเทศเกิดความรู้สึก

ซาบซ้ึงและส�านึกในบุญคุณท่ีประเทศของเราแสดงออกต่อเขา และย่อมจะตอบแทนด้วยการ

พยายามด�าเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรต่อประเทศของเรา

   ๒.๒)	เมตตาวจีกรรม คือ มีการกระท�าทางวาจาที่แสดงออกถึงความปรารถนาดี

ต่อมิตรประเทศ เช่น ไม่กล่าวติเตียน ให้ร้าย หรือกล่าวโจมตีต่อมิตรประเทศ ไม่ออกแถลงการณ์

หรอืแถลงข่าวสารอนัจะท�าให้มติรประเทศได้รบัความเสยีหาย ถ้ามปัีญหาข้อพพิาทเกดิขึน้กห็าทาง

ยุติด้วยการเจรจาทางการทูต นอกจากนี้ ควรกล่าวยกย่อง ชมเชยมิตรประเทศตามโอกาสอันควร

ด้วยการประพฤติเช่นนีย่้อมเป็นการส่งเสรมิสมัพนัธไมตรใีห้แน่นแฟ้นข้ึน และจะท�าให้ประเทศต่างๆ 

ระลึกถึงประเทศเราในทางที่ดี

   ๒.๓)	เมตตามโนกรรม คอื มจีติใจปรารถนาดต่ีอมติรประเทศ ปราศจากอกศุลจติ

ไม่คิดหวาดระแวง ไม่พยายามชักจูงมิตรประเทศด�าเนินนโยบายก่อสงคราม แต่ให้ค�าแนะน�าใน

สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง

การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ได้มากมาย 
เช่น หลักสาราณียธรรม หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น
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  กล่าวโดยสรุป ถ้าผู้ปกครองประเทศน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ 

ในการปกครองประเทศและสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังกรณีของพระเจ้าอโศก

มหาราชแล้ว ก็ย่อมจะเกิดความสงบสุข ไม่เฉพาะภายในประเทศของตนเองเท่านั้น หากรวมถึง

ประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนประชาคมโลกทั้งหมดอีกด้วย

แนวทางสร้างสมัพนัธไมตรขีองพระเจ้าอโศกมหาราช	

 ๑. ให้สิทธิ เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา จะต้องไม่ขัดขวางหรือดูหมิ่นศาสนาอื่น เพราะศาสนา 

ทุกศาสนาล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ ส่ังสอนให้บุคคลกระท�าความดีละเว้นความชั่ว 

นอกจากน้ี ยงัต้องให้ความยกย่องนบัถอืศาสนกิชนของศาสนาอืน่ โดยปราศจากข้อรังเกยีจเดยีดฉนัท์ด้วย

 ๒. ให้ความเอ้ือเฟ้ือแก่ลทัธศิาสนาอ่ืนทีเ่ผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศของเราตามสมควรแก่กาละและเทศะ 

โดยปราศจากการแบ่งแยกว่า ควรท�านุบ�ารุงศาสนานี้มากกว่าศาสนานั้น

 ๓. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกัน ด้วยการยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 

มิตรประเทศ รู้จักการเสียสละ และการประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

 ๔. พยายามละเว้นการสร้างข้อพิพาท การท�าสงคราม การกล่าวโจมตีให้ร้ายต่อกัน ถ้าหากจะต้อง

แข่งขันเอาชนะกัน ก็ควรเอาชนะกันด้วยธรรม หรือที่เรียกว่า “ธรรมวิชัย” อันเป็นชัยชนะขั้นสูงสุด

 ๑)	การสร้างสัมพันธไมตรีตามแนวทางของพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้า

อโศกมหาราชทรงประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการปกครองประเทศและสร้างสัมพันธไมตรี 

กับมิตรประเทศอย่างได้ผล แนวทางของพระองค์จึงมีชื่อเรียกกันว่า	“ธรรมวิชัย” (ชนะด้วยธรรม)  

จนพระมหากษัตริย์ในยุคต่อๆ มายึดถือเป็นแบบฉบับในการปกครองประเทศ แนวทางสร้าง

สมัพนัธไมตรขีองพระเจา้อโศกมหาราช ตามทีป่รากฏในศลิาจารกึของพระองคเ์อง มสีาระส�าคญั

พอจะสรุปได้ ดังนี้

หัวเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
ในพิพิธภัณฑ์สารนาถ ประเทศอินเดีย

หัวเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช 
ท่ีกรุงเวสาลี แคว้นวัชชี ประเทศอินเดีย
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	 ๒.๒	พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย

	 วิถีชีวิตคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตลอด	 ค�าสอนของพระพุทธศาสนาได้แทรกซึม

เข้าไปยงัจติใจของคนไทย	ตลอดถงึกจิกรรมแทบทกุด้านของชวีติมาเป็นเวลายาวนาน	โดยเฉพาะ

ในด้านจิิตใจได้หล่อหลอมเป็นลักษณะนิสัยซึ่งไม่มีชนชาติใดเหมือน	 เช่น	ความมีจิตใจกว้างขวาง

ใจบุญสุนทาน	 เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	 เป็นมิตรกับคนอ่ืนได้ง่าย	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 จนได้รับสมญานามว่า 

“สยามเมืองยิ้ม”

	 ประเพณีและพิธีการต่างๆ	 ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

แม้ประเพณีบางอย่างท่ีไม่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนามาก่อน	 ภายหลังก็น�าแนวคิดในทาง	

พระพุทธศาสนาเข้ามาแทรกอยู่ด้วย	เช่น	ประเพณีลอยกระทง	 ซึ่งเดิมกระท�าเพื่อขอขมาพระแม	่

คงคาก็เพิ่มจุดประสงค์ของการลอยกระทงใหม่	 เป็นลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธบาท	 ณ	 ริมฝั่ง 

แม่น�้านัมมทา	ในภาคใต้ของประเทศอินเดีย	เป็นต้น

	 ความส�าคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะทีเ่ป็นรากฐานส�าคญัของวถิชีวีติไทยหรอืวฒันธรรมไทย	

สามารถสรุปได้	ดังนี้

 ๑)	ในด้านวงจรชีวิตของบุคคล	 มีพิธีกรรมท่ีกระท�าตั้งแต่เกิดจนตาย	 เช่น	 ตั้งชื่อ 
เกิด	โกนผมไฟ	บวช	แต่งงาน	ท�าบุญอายุ	พิธีศพ	เป็นต้น	กระท�าตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 

โดยการบริจาคทาน	รักษาศีล	และเจริญภาวนาตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

หลักธรรมเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำาใจผู้อื่น

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประการหนึ่งสอนเรื่องการผูกไมตรีกัน ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ 

สร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านได้ คือ “สังคหวัตถุ ๔” ได้แก่

๑.	ทาน คอื การให ้หรอืการชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั เชน่ เมือ่มติรประเทศประสบภยัพบิตัติา่งๆ กอ็าจสง่อาหาร 

เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคไปช่วยเหลือตามกำาลังความสามารถ เป็นต้น

๒.	ปิยวาจา คือ มีวาจาอันเป็นที่รัก หมายถึง เจรจากันด้วยถ้อยคำาที่ไพเราะ สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

เป็นประโยชน์ไม่เพ้อเจ้อ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำาคัญต่อการพูดเป็นอย่างย่ิงเพราะการเจรจาสื่อสารจะได้ผลดี

หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับการพูดทั้งสิ้น

๓.	อัตถจรยิา คอื การประพฤตตินเปน็ประโยชนแ์ก่ผู้อ่ืน เชน่ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่เพือ่นบา้น หรอื

เมื่อมิตรประเทศประสบปัญหาก็ให้ความช่วยเหลือ ไม่นิ่งดูดาย เป็นต้น

๔.	สมานัตตตา คือ การวางตัวเหมาะสมกับภาวะของตน เช่น ให้ความนับถือประเทศต่างๆ ว่ามีฐานะและ

ศักดิ์ศรีทัดเทีียมกับเรา ไม่ดูหมิ่นว่าผู้อื่นด้อยหรือขาดความเจริญกว่า เป็นต้น

เรื่องน่ารู้

๒7

   ๒.๔)	แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยชอบธรรมแก่มิตรประเทศ 

หมายความถงึ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่างประเทศ กล่าวคอื ประเทศทีร่�า่รวยควรให้ความ

ช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่าด้วยการส่งอาหาร เครื่องอุปโภค เครื่องมือประกอบอาชีพไปช่วย

หรอืให้ค�าแนะน�าทางวิทยาการในรูปแบบต่างๆ แม้แต่ประเทศไทยของเราเองกไ็ด้รบัความช่วยเหลือ

ท�านองนีอ้ยูต่ลอดเวลาจากมิตรประเทศต่างๆ เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา เยอรมน ีญีปุ่น่ ออสเตรเลยี 

เป็นต้น หรืออีกประการหนึ่ง แม่น�้าบางสายถึงแม้จะมีต้นก�าเนิดอยู่ในประเทศของเรา ถ้าหากไหล

ผ่านเข้าไปในดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศเพื่อนบ้านได้ร่วมใช้ประโยชน์ด้วย เราก็

ควรรกัษาอย่างด ีไม่สร้างมลพษิให้เกดิขึน้จนกลายเป็นน�า้เน่าเสยี ไม่สร้างเขือ่นกกัเกบ็หรอืเปลีย่น

เส้นทางของกระแสน�้า เป็นต้น การเฉลี่ยแบ่งปันผลประโยชน์ของตนที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แก ่

ผูอ่ื้นแบบสงเคราะห์หรอือนเุคราะห์นี ้ทางพระพทุธศาสนาถอืว่าเป็นหลกัปฏบิตัต่ิอกนัระหว่างมติร 

และยังเป็นที่ตั้งให้ระลึกถึงกันในทางที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

   ๒.๕)	มีหลักความประพฤติ	(ศีล)	เสมอกับมิตรประเทศ	และไม่ท�าตนให้เป็นที่

รังเกียจของประเทศอื่น หมายถึง จะต้องด�าเนินนโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกับมติสากล 

หรือสอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วย

วิธีทางการทูต ช่วยผดุงสันติภาพของโลก เคารพในอธิปไตยของประเทศอื่น ไม่ใช้แสนยานุภาพ

ทางทหารข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบประเทศที่ด้อยอ�านาจกว่า ไม่ให้ประเทศของตนเป็นที่พักพิง

หรือเป็นท่ีซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย สนับสนุนการปราบปรามสิ่งเสพติด ละเว้นการละเมิดสิทธ ิ

มนษุยชน ช่วยส่งเสรมิและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทีอ่ยูใ่นขอบเขตของประเทศ

ของตน ทั้งนี้เพราะปัจจุบันนี้โลกแคบลง เหตุการณ์ที่เกิดกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ย่อมจะส่งผล

ต่อเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้าน สันติสุขของภูมิภาคหรือของโลกด้วย

   ๒.๖)	 มีความคิดเห็นตรงกันกับประเทศอื่น หมายถึงว่า การอยู่ร่วมกับประเทศ 

อืน่ๆ นัน้ เราต้องยอมรบักฎเกณฑ์กติกาทีน่านาชาตกิ�าหนดไว้ แม้ว่าบางครัง้เราอาจจะไม่เหน็ด้วย 

แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาเห็นชอบเราก็ควรปฏิบัติตาม เช่น ทั่วโลกมีนโยบายต่อต้านขบวนการ 

ก่อการร้าย ประเทศไทยของเราก็ต้องคอยสอดส่องไม่ให้ผู้ก่อการร้ายใช้ประเทศของเราเป็นฐาน

ปฏิบัติการหรือเป็นแหล่งซ่องสุมก�าลัง รวมทั้งต้องให้ข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนกับมิตรประเทศ  

หรือองค์การสหประชาชาติลงมติไม่ยอมติดต่อคบหาสมาคมกับบางประเทศ เราก็ต้องท�าตาม 

แม้ว่าประเทศนัน้อาจจะมีผลประโยชน์ทางการค้ากบัประเทศเราอยูม่าก เพราะหากเราไม่ปฏบิตัติาม 

ก็เสมือนหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมโลก อาจท�าให้ถูกติเตียนและถูกประชาคมโลกคว�่าบาตร

ตามไปด้วย
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 2.3	พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทย

 ความส�าคญัของพระพทุธศาสนาอกีประการหนึง่ คอื เป็นเอกลกัษณ์และมรดกของสงัคมไทย 

ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

	 ๑)	ในแง่เอกลักษณ์	 คนไทยมี

เอกลกัษณ ์หรอืลกัษณะเดน่แตกตา่งอยา่งส�าคญั

กับชนชาติอื่น ดังต่อไปนี้

   ๑.๑)	 ความมี เมตตากรุณา

คนไทยเป็นคนชอบสงสารคนอืน่ เหน็อกเหน็ใจ

คนอ่ืน ยิ่งเป็นคนต่างถิ่น ต่างภาษา ยิ่งแสดง

ความเมตตากรุณาต่อเขาอย่างเต็มที่ รู ้จัก

ประสานประโยชน์ ความมีน�้าใจเป็นเอกลักษณ์

ที่เด่นชัดของคนไทยที่คนต่างชาติมักกล่าวถึง 

ไมตรจีติของคนไทยเป็นไปอย่างสากล กล่าวคอื 

แสดงออกแก่คนทั่วไปเสมอเหมือนกันหรือ

คล้ายคลงึกนั ไม่แบ่งพวกแบ่งหมู ่ไม่จ�ากดัชาติ 

ศาสนา ให้เกียรติแก่คนต่างชาติ ต่างศาสนา

ยินดีรับคนต่างถิ่นที่มีวิถีชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างจากตนได้ ทั้งนี้เพราะผลของหลักค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนาเรื่องพรหมวิหาร ๔ อันมีเมตตากรุณาเป็นประธาน และแนวความคิดทาง

พระพุทธศาสนาที่สอนว่า “เรารักสุข เกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ฉันนั้น เพราะ

ฉะนั้นจึงควรรักใคร่และสงสารคนอื่น ไม่เบียดเบียนเขา”

   ๑.๒)	 ความเป็นคนใจกว้าง	 ไม่เห็นแก่ตัว เอกลักษณ์ข้อนี้สืบเนื่องมาจากข้อแรก

เมื่อรักและสงสารคนอื่น ไม่อยากให้เขาได้รับทุกข์ ก็จะสละทรัพย์สิน ข้าวของ เงินทอง เผื่อแผ่

คนอื่น มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ดังค�าพังเพยที่กล่าวถึงลักษณะนิสัยที่ดีงามข้อนี้ว่า “ประเพณี

ไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”

   ๑.๓)	 ความเป็นคนไม่ยึดมั่นเกินไป รู้จักวางและ “ปลง” ได้เมื่อถึงคราวจ�าเป็น 

คุณสมบัติข้อนี้เป็นผลจากหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอนว่า สรรพสิ่งเป็นอนิจจัง

ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน เป็นทุกข์ หาตัวตนมิได้ เรามาตัวเปล่าและไปตัวเปล่า ตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วย

ไม่ได้ คนไทยจึงไม่ยึดติดอะไรรุนแรง ความพลัดพรากต่างๆ ก็ยอมรับได้ง่าย มองเห็นความเป็น

ธรรมดาของสรรพสิ่งแล้วปลงใจได้ ไม่เศร้าโศกเสียใจมากจนเกินไปหรือนานเกินควร ดังจะเห็น

ได้จากค�าพดูทีต่ดิปากจนกลายเป็น “ปรชัญาชวีติ” ของคนไทยไปแล้ว เช่น “ไม่เป็นไร ลมืเสยีเถดิ” 

“แล้วก็แล้วกันไป อโหสิให้กันเสียเถิด” “ทุกอย่างเป็นอนิจจัง” “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

การปลดปล่อยสัตว์ให้สู่ความเป็นอิสระ เป็นตัวอย่างหน่ึง
ในการแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณา
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ภาพศิลปกรรมอันงดงามเก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนด้วยแรงบันดาลใจและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของจิตรกร

 ๒)	ในด้านวงจรกาลเวลาของสังคมและชุมชน	 พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ดังจะเห็นได้จากงานประเพณีและเทศกาลประจ�าปีต่างๆ เช่น 

วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา พิธีทอดกฐิน เป็นต้น 

และที่น�ามาเกี่ยวข้องกับคติทางพระพุทธศาสนา เช่น วันลอยกระทง ตรุษสงกรานต์ เป็นต้น

  ๓)	ในด้านภาษา ภาษาเป็นส่วนประกอบส�าคัญยิ่งของวัฒนธรรม ภาษาไทยที่ได้รับ

ยกย่องว่าเป็นภาษาที่ไพเราะ สละสลวย ร�่ารวยค�าสัมผัสคล้องจองกันดีนั้น ส่วนมากมีรากฐานมา

จากภาษาบาลีและสันสกฤตอันเป็นภาษาทางพระพุทธศาสนา ยิ่งกว่านั้นบทประพันธ์และบทกวี

ส�าคญัๆ ทีเ่ป็นมรดกตกทอดมาแต่โบราณกาล ส่วนมากกไ็ด้อทิธิพลมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต 

เช่น ค�าไทยว่า “สมบูรณ์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สมฺปูรฺณ” เป็นต้น

 ๔)	ในดา้นศลิปะและดนตรี	ศิลปะและดนตรไีดร้บัแรงบนัดาลใจจากพระพทุธศาสนา

อยู่ไม่น้อย เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคม ศิลปะและดนตรี 

จึงอาศัยวัดเป็นที่จัดแสดงหรือปรากฏตัว ดนตรีถูกสอดแทรกเข้ากับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ทกุอยา่งอยา่งเหมาะสม จติรกรรม ประตมิากรรม และสถาปตัยกรรมต่างๆ ได้รับการสร้างสรรค์ขึน้ 

ด้วยแรงบันดาลใจและแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา และช่วยเป็นสื่อถ่ายทอดหลักธรรมให้กับ 

ประชาชนไทยได้เป็นอย่างดี 
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	 ๒.๔	พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

	 การพัฒนาชุมชนประกอบไปด้วยการพัฒนาวัตถุ	 และการพัฒนาจิตใจ	 แม้ว่าการพัฒนา 

จะเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบ้านเมือง	 แต่

พระพุทธศาสนาก็มีส่วนร่วมได้	พระพุทธเจ้าได้

ทรงต้ังคณะสงฆ์ข้ึน	 คณะสงฆ์น้ีเป็นชุมชนท่ี 

ชาวบ้านจะถอืเป็นแบบอย่างได้	พระสงฆ์มหีน้าที่

ที่จะจาริกไป	“เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของ

ประชาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”

 ๑)	การพัฒนาด้านวัตถุ	 แม้ว่า
พระพทุธศาสนาจะเนน้การพฒันาจติใจมากกวา่ 

การพัฒนาวัตถุ	แต่พระพุทธศาสนาก็ถือว่าวัตถุ

เปน็สิง่สำาคญั	ดงัมคีำาสอนวา่	“ความยากจนเปน็ 

บอ่เกดิของอาชญากรรม”		พระสงฆ์ในพระพทุธ

ศาสนามบีทบาทในการพฒันาดา้นวตัถเุสมอมา 

เพื่อความเหมาะสมแก่สมณสารูป	 พระสงฆ์ 

มิได้ลงมือทำาเอง	 แต่ก็เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำา 

ทางความคดิ	เชน่	ครบูาศรวีชิยันำาชาวบา้นสรา้งทางขึน้ดอยสเุทพ	ทา่นเปน็ผูร้เิริม่	ชกัชวน	เปน็ตน้คดิ	 

แต่ท่านก็ไม่ได้ไปขุดดิน	ยกหินด้วยมือของท่านเอง

	 	 พระท่ีบุคคลท่ัวไปรู ้จักดีอีกรูปหน่ึงก็คือ	พระราชธรรมนิเทศ	 (พยอม	 กัลยาโณ) 

แห่งวัดสวนแก้ว	 จังหวัดนนทบุรี	 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างโรงงาน	 ปรับปรุงของเก่าๆ	 ที่ใช้แล้วให้เป็น 

ของใหม่	ใช้งานได้อกี	ซึง่แม้ท่านจะมไิด้ลงมอืซ่อมหรอืปรบัปรงุด้วยตนเอง	แต่กเ็ป็นผูร้เิริม่แนะนำา	

ทำาให้เยาวชนจำานวนไม่น้อยมอีาชพีการงานทำาเป็นหลกัแหล่ง	และท่านได้จดัตัง้มลูนธิสิวนแก้วขึน้

ใน	พ.ศ.	๒๕๒๙	เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์

 ๒)	การพัฒนาทางด้านจิตใจ	 การพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นภารกิจหลักของพระภิกษุ 

ในพระพุทธศาสนา	 เรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำาคัญ	ไม่ว่าจะพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างไร	สิ่งสำาคัญ 

ก็คือ	 ความมีวินัย	 ความสามัคคี	 ความซื่อสัตย์	 ความไม่เห็นแก่ตัว	ความขยันหมั่นเพียร	 ความ 

ไมป่ระมาท	ใหค้ำานงึถงึความจำาเปน็	ความพอด	ีความเหมาะสม	ไมเ่พลดิเพลนิไปกบัสิง่ยัว่ยทุัง้หลาย 

ท่ีปัจจุบันนีไ้ด้หลัง่ไหลเข้ามากบัอารยธรรม	คา่นิยม	ความเช่ือต่างๆ	คุณธรรมเหลา่นีล้ว้นเป็นปัจจัย

สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า	 ซึ่งพระพุทธศาสนาก็มีหลักคำาสอนเกี่ยวกับเรื่อง 

เหล่านี้มากมาย	โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำา	เป็นผู้อบรม	และปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวให้แก่ชาวบ้าน

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุ 
ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้นำาสงฆ์ที่มี 
บทบาทสำาคัญในการช่วยชี้แนะหรือเป็นผู้นำาทางความดี 
ในการพัฒนาชุมชน
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   เอกลกัษณ์ หรอืลกัษณะเด่นไม่เหมอืนใครของคนไทยโดยสรปุ ๓ ประการข้างต้นนัน้ 

เป็นผลจากหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

จนเข้าใจซาบซึ้ง และสามารถน�ามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน จนหล่อหลอมเป็นเลือด 

เป็นเนื้อ เป็นจิตวิญญาณของตนตลอดมาและตลอดไป

 ๒)	ในแง่มรดก พระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพกาล โดยแบ่งได้ ดังนี้

   ๒.๑)	 มรดกทางรูปธรรม ประเทศไทยมีโบราณวัตถุ โบราณสถานล�้าค่ามากมาย  

ทีส่ร้างขึน้ด้วยความศรทัธาในพระพทุธศาสนา เช่น วดัวาอาราม สถปูเจดย์ี พระพทุธรปู จติรกรรม

ฝาผนัง สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงสภาพชีวิตและจิตใจของคนไทยได้เป็นอย่างดี ว่าคนไทยแต่โบราณ 

มีความเป็นอยู่ดี “ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว” มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงได้สร้างโบราณสถาน 

และโบราณวัตถุที่มีขนาดใหญ่โต และสวยงามยิ่งไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง

   ๒.๒)	มรดกทางนามธรรม พระพุทธศาสนาได้หล่อหลอม กล่อมเกลาจิตใจของ 

คนไทยให้ละเอียดประณีต เป็นที่ยอมรับและยกย่องว่าเป็นชนชาติที่มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือน 

ชนชาติอื่น เช่น เป็นคนใจบุญสุนทาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตรกับทุกคน 

รู้จักประสานประโยชน์ ไม่นิยมความรุนแรง เข้าใจคนอื่น คารวะอ่อนน้อม กตัญญูกตเวที ร่าเริง 

ไม่เป็นคนเจ้าทุกข์ เข้าใจธรรมชาติของชีวิต รู้จักปลงได้ง่าย ไม่ยึดมั่นสิ่งใดเกินเหตุ คุณสมบัติ 

อันเป็นจุดเด่นเหล่านี้ เป็นผลจากการที่คนไทยนับถือและปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

และได้สืบทอดเป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้

โบราณสถานท่ีจัดเป็นมรดกทางรูปธรรม ท่ีสร้างข้ึนด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นมรดกอันล้ำาค่าท่ีตกทอด 
มาจนถึงปัจจุบัน
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 วิธีการลงโทษนี้เป็นวิธีที่ท�าให้สังคมมีระเบียบ พระพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธวิธีการเช่นนี้

แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่า มีอีกวิธีหน่ึง คือ อบรมปลูกฝังคนในสังคมให้มีจิตส�านึกว่าอะไรดี

อะไรชั่ว ห้ามตัวเองมิให้ท�าในสิ่งที่ผิด การลงโทษโดยกฎหมายเป็นการลงโทษจากภายนอก แต่ถ้า

จะให้แน่ใจจริงๆ ต้องห้ามตัวเองโดยเลี่ยงจากภายใน การที่คนไม่ท�าผิดเกิดจากปัจจัย ๒ อย่าง คือ

หนึ่ง เคารพกฎหมาย สอง เคารพตัวเอง ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าอย่างที่สองส�าคัญกว่า

 การเคารพกฎหมายมิใช่สิ่งเดียวที่ท�าให้คนไม่กระท�าผิด แต่มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจส�าคัญกว่า

นั่นคือ การเคารพตนเอง การที่คนไม่กระท�าความผิดนั้นมีสาเหตุได้ ๒ อย่าง คือ หนึ่ง กลัวได้รับ

การลงโทษหรอืกลวัคนอ่ืนตเิตยีน สอง มคีวามละอาย และความขยะแขยงต่อความผดิ อย่างแรก

เรยีกว่า เคารพกฎหมาย อย่างหลงัเรยีกว่า เคารพตนเอง ทีเ่รยีกว่าเคารพตนเองนัน้กเ็พราะว่าการ

ที่ไม่ท�าผิดนั้นมิใช่เพราะกลัวคนติเตียนหรือกลัวจะถูกลงโทษ แต่เพราะใช้สติปัญญาพิจารณาด้วย

ตนเอง แล้วเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งผิดแล้วไม่อยากท�า คนที่เคารพตนเองนั้นไม่ท�าผิดเพราะสิ่งนั้น

เป็นสิ่งผิด มิใช่เพราะกลัวว่าเมื่อท�าแล้วจะมีผู้อื่นมาลงโทษหรือติเตียน

  ภายหลังจากท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงจัดส่งสมณทูตเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนายังดินแดนต่างๆ ท�าให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่ว และเจริญขึ้นในดินแดนต่างๆ ทั้งใน

ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว 

กัมพูชา และเวียดนาม

  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคอันเนื่อง

มาจากสภาพความวุ่นวายทางการเมือง และสภาวะสงครามเป็นส่วนใหญ่ แต่โดยทั่วไปประชาชน

ก็ยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นจนยากที่จะคลอนแคลนได้ ส�าหรับประเทศไทย

พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนกลายเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางสังคม

สืบต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงการจัด

ระเบียบสังคมให้บุคคลในสังคมอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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  ในหนังสือเรียนพระพุทธศาสนามีหลักพัฒนาคุณธรรมอยู่มากมายที่นักเรียนได้ศึกษา

ผ่านมาแล้ว ณ ท่ีนี้จะขอขยายความเพิ่มเติมเฉพาะหลักธรรมที่นักเรียนควรเรียนรู้เพื่อประโยชน์

ในการด�ารงชีวิต ดังต่อไปนี้

  การท�างานร่วมกันในชุมชนนั้น ควรพิจารณาในหลักอธิปไตย ๓ 

  (๑) อัตตาธิปไตย คือ การถือตนเป็นใหญ่

  (๒) โลกาธิปไตย คือ การถือโลกหรือความนิยมของโลกเป็นใหญ่

  (๓) ธัมมาธิปไตย คือ การถือธรรมหรือความถูกต้องเป็นใหญ่

  ตามหลักธรรมข้อนี้ การจะท�าอะไรด้วยกันก็ตาม ต้องถือเอาความถูกต้องตามธรรม

เป็นตัวตัดสิน มิใช่เอาความคิดของตนหรือความคิดของชาวโลกเป็นใหญ่

	 2.5	พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม		

 ทุกสังคมต้องมีระเบียบ ระเบียบในที่นี้ หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ จารีตประเพณี สังคม 

ที่ไม่มีระเบียบจะเกิดความสับสนอลหม่าน ถ้าผู้คนละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน การอยู่อย่างสงบสุข

เป็นไปไม่ได้ หากไม่มีกฎหมาย ใครโกรธใครก็อาจไปฆ่าหรือท�าร้ายกันก็ได้ อยากได้ของของเขา

ก็ไปขโมยเอา อยากประพฤติผิดคู่ครองคนอื่นก็ท�า สังคมอย่างนี้ไม่มีใครอยู่ได้

 นอกจากกฎหมายจะคุ้มครองชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และอื่นๆ ของคนในสังคมแล้ว 

กฎหมายยังคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษด้วย เช่น มีกฎหมายห้ามเด็กอายุต�่ากว่า ๒๐ ปี เข้าไปเที่ยว 

ในสถานบนัเทงิบางประเภท ห้ามขายเครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ให้เด็ก เป็นต้น นอกจากนี ้กฎหมาย 

ยังห้ามเสพส่ิงเสพติดอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือ 

กฎหมายป้องกันมิให้คนท�าร้ายตัวเอง คนที ่

ยงัเป็นเดก็หรอืคนทีห่ลงผดิไปชัว่วบู อาจท�าอะไร 

ที่เป็นอันตรายต่อตัวเองได้ กฎหมายก็ปกป้อง

คนเหล่านี้ไว้

 เมือ่มกีฎและระเบยีบ สงัคมกต้็องมวีธิกีาร

ท�าให้คนปฏิบัติตาม วิธีที่สังคมน�ามาใช้ก็คือ 

การลงโทษ เช่น ปรับ จ�าคุก หรืออื่นๆ ถ้าไม่มี

การลงโทษก็ไม่มีใครกลัวการกระท�าผิด และ 

บ้านเมืองก็ปราศจากกฎเกณฑ์และระเบียบ 

รวมถึงความไม่ปกติสุข

การจัดระเบียบการจราจรถือเป็นการจัดระเบียบทางสังคม
ประการหนึ่งที่ทำาให้ผู้ขับขี่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อทำาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นปกติสุข
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กิจกรรมสร้างสรรค์พั²นาการเรียนรู้

 พุทธศาสนสุภาษิต

  Í»Ú»ÁÒ·�Ú¨ àÁ¸ÒÇÕ ¸¹í àÊ¯þ ™Ç Ã¡Ú¢µÔ :  »ÃÒªÞ�Â‹ÍÁÃÑ¡ÉÒ
¤ÇÒÁäÁ‹»ÃÐÁÒ·äÇŒ
àËÁ×Í¹·ÃÑ¾Â�»ÃÐàÊÃÔ°ÊØ´

กิจกรรมที่	๑  นกัเรยีนศกึษาและท�าความเข้าใจถงึการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศ

เพือ่นบ้าน แล้วร่วมกนัอภปิรายถงึการนบัถอืพระพทุธศาสนาและสถานการณ์

การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมที่	๒		 นกัเรยีนศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัการนบัถอืพระพทุธศาสนาของประเทศเพือ่นบ้าน

แล้วร่วมกนัอภปิรายถงึการนบัถอืพระพทุธศาสนาและสถานการณ์การนบัถอื

พระพุทธศาสนาในปัจจุบันของประเทศเพื่อนบ้านของเรา

กิจกรรมที่	๓  นักเรียนรวบรวมบทความ หรือยกเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน

และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันหามาตรการและ

แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑.  หลักฐานใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการท่ีพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้าน 

 จงอธิบายพร้อมระบุหลักฐานประกอบ

๒. ให้นักเรียนอธิบายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

 มาพอสังเขป

๓.  พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรบ้าง

๔.  ปัญหาอะไรบ้างที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 และจะใช้หลักธรรมอะไรเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย

 หลักธรรมที่ยกมา

๕.  พระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

พุทธประวัติ 
พระสาวก 

ศาสนิกชนตัวอยาง 
และชาดก
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