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นิทานพจน์ 
 
ในการพิมพ์ฉบับมี “ภาคพิเศษ” พ.ศ. ๒๕๕๕

ค�าว่า “นิทาน” ตามค�าพระ ในภาษาบาลี แปลว่า เหตุที่เป็นต้นเรื่อง ที่มาของเรื่อง เรื่องอันเป็นที่มา หรือเรื่องที่
เป็นมา “นิทานพจน์” จึงแปลว่า ค�าบอกเล่าความเป็นมาของเรื่อง

ได้บอกเล่าตั้งแต่พิมพ์ กาลานุกรมฯ นี้ครั้งแรกว่า เรื่องที่น�ามาพิมพ์นั้น ไม่ได้ตั้งใจท�าเป็นหนังสือ แต่จะให้เป็น
เพียงส่วนประกอบท้ายเล่ม ของหนังสือ จาริกบุญ จารึกธรรม จึงเน้นที่เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และจ�าเพาะใน
อินเดีย มีเรื่องอื่นเพียงเป็นความรู้ที่โยงออกไป แต่ครั้นเขียนไปมา เนื้อหามากจะท�าให้หนังสือนั้นหนาเกินไป จึงไม่ได้
พิมพ์ และเก็บทิ้งจนเหมือนลืม 

ครั้นทาง บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ขอพิมพ์เป็นเล่ม โดยใส่ภาพเข้าเป็นคู่กับเนื้อความ ก็
จึงเขียนเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเข้าไปบ้าง นึกอยู่ว่า มีเรื่องราวที่ควรเพิ่มเติมอีกมากมาย แต่ในเมื่อไม่ใช่หนังสืออธิบายธรรม
โดยตรง ก็ยากจะมีโอกาสเพิ่ม แต่ก็นึกผ่านๆ ถึงเรื่องที่ควรจะเพิ่มไว้หลายอย่าง

เวลาล่วงมาๆ ไม่ช้าก็จะมีการพิมพ์ใหม่อีก พอดีจะสิ้นปี ๒๕๕๔ ก็ถึงวาระที่อะไรๆ มาลงตัว เริ่มตั้งแต่ชัดว่า ด้าน
โรคาพาธ เท่าที่บ�าบัดรักษา เพียงพอที่จะบอกว่าไม่อาจแก้ไขอวัยวะให้กลับใช้งานพูดจาอย่างปกติได้อีก ถ้าโอกาสฟื้นจะ
มี คงไม่เกิน ๑๐% พร้อมกันนั้น หันไปทางวัด เรื่องก็สะดุด และอีกด้านหนึ่ง ได้เตรียมต้นฉบับหนังสือ พุทธธรรม ที่ตรวจ
จัดเนื้อในเสร็จแล้ว พร้อมจะพิมพ์ แต่ต้องรอส่วนประกอบบางอย่าง ที่เป็นวิสัยของท่านผู้อื่น ขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ จึงมากับ
ภาวะที่ถึงจุดหยุดงัน  

อย่างไรกด็ ีความเงยีบและตนันี ้กลายเป็นช่องสะดวกแก่การทีจ่ะเขยีนเพิม่เรือ่งใน กาลานกุรมฯ ได้บ้าง หนัไปมา 
พอนกึเรือ่งนีไ้ด้ ขึน้ปีใหม่แล้ว จึงใช้เวลาท่ีเป็นช่องนัน้ เขยีนเพิม่เติม กะว่าจะได้ ๑๐ เรือ่งทีค่ดิไว้ ให้ทนัทีพ่ระชยัยศ พทุธฺวิโร 
จะมาสง่ข่าวเรือ่งคบืหน้าในการพมิพ์ พทุธธรรม เป็นต้น และพระชยัยศจะไดร้บัเรือ่งเหลา่นัน้ไป เพื่อจดัหาภาพมาลงร่วม
เนื้อความ และน�าสู่การตีพิมพ์ต่อไป แต่พอจะได้ ๗ เรื่อง ก็สะดุดงานด้านการพิมพ์หนังสือ พุทธธรรม และพอจัดให้ลงตัว
ได้ ก็จ�าเพาะว่า พญามัจจุราชส่งเทวทูตจรมาเยี่ยม ถ้าแค่เทวทูตที่มาประจ�าอยู่ ก็พอต้อนรับไหว แต่เทวทูตจรหนักเกิน
ไป ต้อนรับหมดเวลาไปหลายวัน แต่ก็ยังทันพอดีที่พระชัยยศ พุทฺธิวโร จะรับต้นฉบับไปจัดและเข้ากระบวนการตีพิมพ์



เรื่องที่เพิ่มเข้ามาทั้ง ๑๐ นั้น ควรจะเขียนแค่พอให้รู้เหตุการณ์ตามกาล คือบอกเพียงว่าเมื่อนั้นๆ มีอันนี้ๆ เกิด
ขึ้น ซึ่งก็จะเข้าชุดกับเรื่องที่มีอยู่ก่อนใน กาลานุกรมฯ แต่ข้อมูลจากมากแหล่งประกอบกัน ช่วยให้เรื่องชัดเจนดี จึงน�า
มาจัดเรียงรวมไว้ แม้จะย่อเอาแต่สาระแล้ว แต่ละเรื่องก็ยังยาวมาก ถ้าจะน�ามาแทรกลงไว้ในล�าดับกาลตามปกติ ก็ไม่
สมส่วนกับเรื่องอื่นๆ 

ในทีสุ่ด ตกลงจับเอาเฉพาะเหตกุารณ์ย่อยทีเ่ป็นตวัแทนของเรือ่ง โดยบอกเล่าสัน้ทีส่ดุ น�ามาแทรกลงในทีซ่ึง่ตรงกบั
ล�าดับกาล เข้าอยู่ในเนื้อเล่มตามปกติของ กาลานุกรมฯ ส่วนเรื่องเต็มที่ประมวลไว้ ก็ไม่ทิ้ง แต่ยก ๑๐ เรื่องนั้นทั้งชุด แยก
ไปพิมพ์ไว้เป็น ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม ให้ชื่อว่า “อ่านรู้ ก็ดี อ่านเล่น ก็ได้” คิดว่ามีความหมายชัดอยู่ในตัวแล้ว ไม่ต้องชี้แจง

เรื่องทั้ง ๑๐ ที่เพิ่มเข้ามานั้น ได้อาศัยสื่อจ�าพวก CD และ DVD ที่บรรจุหนังสือชุดและหนังสือปีต่างๆ เช่น 
Encyclopædia Britannica หลายรุ่น ในช่วงเวลา ๑๙ ปีที่ผ่านมา ที่จริง ควรท�าบรรณานุกรมไว้ แต่คราวนี้ ยุติว่ารอไว้
ก่อน เพื่อไม่ให้ลักลั่นกับเนื้อหาส่วนอื่นที่มีอยู่ก่อนใน กาลานุกรมฯ นี้ 

นอกจากสื่อบรรจุหนังสือเหล่าน้ีแล้ว มีเรื่องหน่ึงที่อาศัยข้อมูลทาง Internet มาเสริม คือ เรื่อง ASEAN ซึ่งมี
ประเทศไทยรวมอยู่ด้วย และเนื่องจากเรื่อง ASEAN นี้ใกล้ตัว มีแหล่งหาข้อมูลไม่ยาก จึงเขียนไว้พอได้สาระ ให้เป็นเรื่องที่
ผู้สนใจพึงไปค้นหาเพิ่มเติมเอง และมีค�าหนึ่งที่อาศัย Internet ด้วย คือ “ผาชะนะได” ซึ่งได้ฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย แต่ไม่ทราบว่าสะกดค�าอย่างไร จงึต้องค้นด ูและโยงไปทีเ่รือ่งเวลาดวงอาทติย์ขึน้-ตก ทีน่ัน่ เทยีบกบัทีก่รงุเทพฯ

เมื่อพูดถึงสื่อที่ใช้ ก็ถึงโอกาสที่ขออนุโมทนา คุณสมบัติ วัฒนพงษ์ แห่งเมืองชิคาโก ที่มีน�้าใจอย่างสูง จัดหาจัด
ส่งสื่อเหล่านี้ถวายตลอดมา เมื่อเริ่มแรก เรื่องก็เพียงว่า คุณสมบัติอยู่อเมริกา ใกล้แหล่ง หาได้สะดวกหน่อย เมื่อรู้ว่าผู้
เขียนหาหรือใช้สื่อนั้นๆ ก็ช่วยไปเสาะหาส่งให้ จากน้ัน พอถึงปี ถึงเวลา คราวนี้ ไม่ต้องพูดถึง คุณสมบัติน�ามาถวาย ถ้า
ไม่ได้มาเมืองไทย ก็ฝากญาติมิตรมา ทั้งผู้ส่งก็ปฏิบัติสม�่าเสมอเรื่อยมา (จนบัดนี้บริษัทที่ท�า เลิกผลิตบ้าง เลิกกิจการ
บ้าง ไปจนแทบหมดแล้ว) และของที่ส่งก็ใช้เป็นประโยชน์มีสาระมาก จึงรวมมาอนุโมทนาคุณสมบัติ วัฒนพงษ์ ไว้ ณ 
โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง



เมื่อ กาลานุกรมฯ ออกมา เวลาผ่านไปๆ ได้มีบางท่านช่วยแจ้งให้ทราบจุดที่ผิดพลาดตกหล่น เช่น ขอให้เขียน
สะกดแยกให้ชัดระหว่าง ๒ ราชวงศ์จีน คือ จิ๋น กับ จิ้น นี่คือเป็นการช่วยให้หนังสือใกล้สมบูรณ์ในตัวยิ่งขึ้น แต่ถึงขณะนี้ 
ก็ยังมีที่เผลอไผลพร่องเพี้ยนเหลืออยู่บ้าง บางทีเป็นเพราะตัวผู้เขียนเองยังไม่ยุติ แล้วก็หลุดออกมาทั้งอย่างนั้น คราวนี้ก็
มีค�าหนึ่งที่จะต้องจัดการไปทีหนึ่งก่อน คือ ชื่อของท่าน “ศรี รัชนี” ที่ต้องแก้ให้ถูกต้องเป็น “ศรี รัชนีศ”  

ความจริง ชื่อนี้ก็ชัดในตัวมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เมื่อครั้งท่านคุรุ ที่ฝรั่งออกเสียงเป็น “กูรู” ผู้นี้ มีเรื่องราวเป็นข่าว
ใหญ่ในอเมรกิา พระสพรหมจารไีทยท่านหนึง่ส่งหนงัสอืเล่าเรือ่งของท่านผูน้ีม้าให้เล่มหนึง่ ตัง้แต่ตวัหนงัสอืโตบนปก กช็ดั
อยูแ่ล้วว่าค�ามาจากสนัสกฤต “Rajneesh” คอื “รชันศี” แต่กน็กึขดัทนัทว่ีาลิน้คนไทยออกเสยีงไม่สะดวกเลย แต่จะหลบ
หรอืเลีย่งอย่างไรดี เมือ่เขยีนเรือ่งนีล้งใน กาลานกุรมฯ กเ็สยีเวลาคดิเรือ่งนีไ้ม่น้อย เคยคดิว่าจะใช้วธิใีส่การนัต์ เป็น “รชันศ์ี”  
กจ็ะเป็นแบบไทยเกนิไป ไม่เข้ากบัเรือ่งซึง่เกดิในเมอืงฝรัง่ เท่ากบัเป็นเรือ่งค้างอยู ่ยงัไม่จบ แต่มาค้างอยูใ่นหนังสอืด้วย จะ
ถือเป็นหลงตาลืมไป ก็ไม่สมควร คราวนี้ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ท้วงมา ช่วยให้ไม่หลุดไปอีก จึงเขียนให้ถูกตรงในการพิมพ์
ครั้งนี้เป็น “รัชนีศ” และขออนุโมทนา ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย พร้อมทั้งก็ติดตัวอยู่ว่าถือเป็นเรื่องยังไม่จบ

ท่ีจริง อยากจะฟังว่า คนอเมริกันท่ีโน่นออกเสียงชื่อของท่านผู้นี้ว่าอย่างไร คือให้รู้ตามที่เขาเรียกท่านในถิ่นที่มี
เรือ่ง กจ็ะสมจรงิ แล้วกเ็ขยีนก�ากบัเป็นเชงิอธบิายประกอบไว้ ท�านองเดยีวกบัค�าว่า “guru” ทีจ่ะบอกให้ตลอดเรือ่งว่า คอื 
“คุรุ” และฝรั่งออกเสียงเป็น “กูรู” (แล้วคนไทยก็ออกเสียงตามฝรั่งอีกต่อหนึ่ง เป็น “กูรู” ด้วย) แต่ก็ติดขัดว่ากาลเทศะ
ไม่อ�านวย จึงเป็นอันค้างเรื่องไว้แค่นี้ก่อน

นอกจากนี ้ดร.สมศลี ฌานวงัศะ ยงัได้แจ้งจดุทีค่วรแก้ไขมาอกี ๒-๓ แห่ง เช่น ในเรือ่งพระถงัซ�าจัง๋ ช่วยให้ได้ตรวจ
สอบขัดเกลาท�าให้แม่นย�ารัดกุมยิ่งขึ้น ขออนุโมทนา ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไว้อีกครั้งหนึ่ง

ในเรื่องอย่างนี้ ส่วนที่ถ้ามีโอกาส น่าจะท�า ก็คือ ตรวจการออกเสียงค�าภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ซึ่งมี
ไม่น้อย ส�าหรับในที่นี้โดยทั่วไป ได้อ่านไปตามที่ฝรั่งเขียนมา ยากที่จะรู้เสียงจริง ถ้าวันหนึ่ง ได้ท่านที่เชี่ยวชาญด้านนี้ช่วย 
ก็จะโล่งไปอีกขั้นหนึ่ง



ผู้อ่าน พบอะไรทีค่วรแก้ไข ช่วยบอกแจ้ง กเ็ป็นการช่วยกนัท�าให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ ถงึแม้ผูเ้ขยีน ตามปกตจิะไม่มเีวลา
เอาใจใส่กับหนังสือนี้ ก็ต้องรับรู้รับผิดชอบ และขออนุโมทนาไว้

หนังสือ กาลานุกรมฯ นี้ ดังที่ได้บอกเล่าตลอดมา เดิมเป็นส่วนประกอบเสริมความรู้ในหนังสือ จาริกบุญ จารึก
ธรรม เวลานี้ เมื่อออกมาเป็นเล่มต่างหากแล้ว ในเมื่อไม่ใช่เป็นงานในความมุ่งหมายโดยตรง จะจัดเข้าเป็นอะไร นึกว่า 
อาจจะถือเป็นหนังสือแถมของ พุทธธรรม มารองรับพุทธธรรม โดยมองง่ายๆ ว่า ยิ่งรู้จักโลกแจ่มแจ้ง ก็ยิ่งเห็นความจริง
ของธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนที่เขียนเพิ่มคราวนี้ ที่จัดเป็นภาคพิเศษนั้น น่าจะช่วยให้เห็นธรรมดาของโลก แล้วจับสาระ
ของโลก ที่เป็นธรรม ได้ชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งที่เขียนที่พิมพ์คราวนี้ ก็เป็นงานแถมต่อเนื่องเมื่อเสร็จงาน พุทธธรรม นั้นจริงๆ

ในทีส่ดุ ขออนโุมทนาพระชยัยศ พุทธิฺวโร ผู้จะจดัเล่มจดัภาพแล้วด�าเนนิงานในขัน้ตอนของการตีพมิพ์ต่อไป ตลอด
ถึงทุกท่านผู้เกื้อกูล ที่จะด�าเนินการให้หนังสือส�าเร็จเป็นประโยชน์ได้ ดังทุกครั้งที่เคยท�าผ่านมา

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑ มกราคม ๒๕๕๕



 
อนุโมทนา 
 
ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในโอกาสที่จะตีพิมพ์หนังสือ จาริกบุญ จารึกธรรม ครั้งใหม่ ได้มองเห็นว่า หนังสือดังกล่าวมี
เนื้อหามากนัก  ท�าให้เล่มหนาเกินไป  จึงคิดจะจัดปรับและตัดบางส่วนให้หนังสือลดขนาดลง พร้อมกันนั้นก็คิดว่า น่าจะ
ท�ากาลานุกรม คือล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา มาพิมพ์ไว้ต่อท้าย หรือเป็นภาคผนวก ของ
หนังสอืนัน้ดว้ย จะไดช้ว่ยใหผู้อ้า่นไดค้วามรูค้วามเขา้ใจชดัเจนยิง่ขึน้ จงึไดใ้ชเ้วลาไมน่อ้ยเขียนกาลานกุรมดงักลา่วจนเสรจ็ 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ากาลานุกรมนั้นมีความยาวมาก หนังสือ จาริกบุญ จารึกธรรม เอง แม้จะจัดปรับใหม่แล้ว 
ก็ยังหนา ถ้าใส่กาลานุกรมต่อท้ายเข้าไป ก็จะหนาเกินสมควร 

ในที่สุด จึงได้พิมพ์เฉพาะ จาริกบุญ จารึกธรรม อย่างเดียว ส่วนกาลานุกรม ที่เสร็จแล้ว ก็เก็บไว้เฉยๆ แล้วหันไป
ท�างานอื่นต่อไป กาลานุกรมนั้นจึงเหมือนกับถูกทิ้งไปเปล่า 

ประมาณ ๒ ปีต่อมา วันหนึ่ง พระครรชิต คุณวโร ได้มาแจ้งว่า บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ได้
รับไฟล์ข้อมูลกาลานุกรมจากพระครรชิต ไปอ่าน แล้วเกิดความพอใจ ได้คิดเตรียมการกันว่า จะรวบรวมภาพที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในกาลานุกรมพระพุทธศาสนานั้น โดยเดินทางไปถ่ายภาพในชมพูทวีป และตามเส้นทางสายไหม แล้วน�ามา
เป็นภาพประกอบ ท�าเป็นหนังสือภาพกาลานุกรม จึงมาขอความเห็นชอบและขอค�าปรึกษา ผู้เรียบเรียงก็ได้อนุโมทนา
ศรัทธาและฉันทะของบริษัทฯ ส่วนการรวบรวมภาพจะท�าอย่างไรก็สุดแต่เห็นสมควร 

ข่าวเงียบไปประมาณ ๕ ปี จนผู้เรียบเรียงคิดว่า งานอาจจะหยุดเลิกไปแล้วก็ได้ แต่แล้ววันหนึ่ง พระครรชิต 
คุณวโร ก็ได้มาแจ้งว่า ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินงานที่ตั้งใจไปเกือบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอมาปรึกษางานขั้นต่อไป 

คราวนั้น บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณชาญชัย พินทุเสน แห่งมูลนิธิกระต่ายใน
ดวงจันทร์ และคุณสุภาพ ดีรัตนา ได้น�าต้นฉบับ หนังสือภาพกาลานุกรมพระพุทธศาสนา ที่ได้จัดท�าเสร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว 
มาให้พิจารณา ผู้เรียบเรียง ได้รับไว้ และบันทึกข้อคิดข้อสังเกตแล้วมอบคืนไป 

ทางคณะผู้ด�าเนินการได้รับต้นฉบับไปปรับปรุง จนกระทั่งเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ จึงได้น�าต้นฉบับหนังสือ
ภาพดงักลา่วมามอบใหต้รวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่ และเนือ่งจากเปน็ระยะเวลาทีผู่เ้รยีบเรยีงมงีานเรือ่งอ่ืนเรง่อยู ่พรอ้มกบั
มีโรคาพาธต่อเนื่อง พระมาโนช ธมฺมครุโก จึงได้ขอน�าไปตรวจขั้นต้นก่อน



ต่อมาเม่ือจังหวะงานมาถึง ผู้เรียบเรียงจึงรับต้นฉบับมาตรวจ และเน่ืองจากท่ีวัดญาณเวศกวันน้ี พระชัยยศ พุทฺธิวโร 
เป็นผู้มีความช�านาญทางด้านศิลปะ สะดวกที่จะประสานงาน เมื่อตรวจไปจะแก้ไขอะไร ก็ขอให้พระชัยยศ พุทฺธิวโร ช่วย
รับภาระด�าเนินการไปด้วยเลย และระหว่างนี้ นอกจากตรวจแก้จัดปรับต้นฉบับแล้ว ก็ยังได้เพิ่มข้อมูลเหตุการณ์อีกบ้าง 
พร้อมกันนั้น พระชัยยศ พุทฺธิวโร ก็ได้หาภาพมาประกอบเพิ่มเติมอีกจ�านวนไม่น้อยทีเดียว 

ในที่สุด หนังสือภาพกาลานุกรมก็ได้เสร็จเรียบร้อย ได้ตั้งชื่อว่า กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก 
(Chronology of Buddhism in World Civilization) และหวงัวา่ทางบรษัิทฯ ซึง่ต้ังใจไว้เดิมว่าจะพมิพแ์จกในวันมาฆบูชา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และรออยู่ จะพิมพ์ได้ทันแจกในวัน วิสาขบูชา ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

กาลานกุรมพระพทุธศาสนาฉบับน้ี ส�าเรจ็เป็นหนังสอืภาพได้ดังท่ีปรากฏ ด้วยแรงศรทัธาและก�าลงัฉนัทะของบรษัิท 
มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) นับว่าเป็นการท�ากุศลครั้งใหญ่ที่ควรจะอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

กุศลใหญน่ีส้�าเร็จดว้ยปัจจยัหลายประการ เริม่แตป่ระการแรก คอืความคดิรเิริม่ทีจ่ะท�าภาพประกอบเพือ่ใหข้อ้มลู
ความรู้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อ่านง่าย และได้ความชัดเจนในการศึกษา ประการที่สอง แรงศรัทธาและความเพียรพยายาม
ที่จะรวบรวมภาพด้วยการลงทุนเดินทางไปถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งพุทธสถานในชมพูทวีป และที่ส�าคัญบน
เส้นทางสายไหม โดยต้องสละทั้งเวลา เรี่ยวแรง และทุนทรัพย์เป็นอันมาก และประการที่สาม คือความมีน�้าใจปรารถนา
ดีต่อพุทธบริษัท ต่อประชาชน และต่อสังคมทั้งหมด ในการจัดพิมพ์หนังสือขึ้นโดยใช้ทุนก้อนใหญ่ เป็นผลส�าเร็จในขั้น
สุดท้าย เพื่อแจกจ่ายมอบเป็นธรรมทาน เป็นการส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และ
เป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัย โดยไม่ค�านึงถึงค่าใช้จ่ายที่มากมาย ทั้งที่ไม่ได้ผลประโยชน์จากหนังสือนี้แต่อย่างใดเลย 

การจัดท�าหนังสือภาพเล่มนี้ แยกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นแรก งานตั้งเล่มหนังสือ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับความร่วม
มือจากคุณชาญชัย พินทุเสน และคุณสุภาพ ดีรัตนา ด�าเนินการจนส�าเร็จเป็นต้นฉบับ และขั้นที่สอง งานจัดปรับเสริมแต่ง 
คือ เม่ืองานนั้นมาถึงวัด ดังได้กล่าวแล้วว่า เพื่อความสะดวกในการประสานงาน  ได้รับความเกื้อกูลจากพระชัยยศ 
พุทฺธิวโร ในการจัดปรับแต่งแก้ ตามที่ผู้เรียบเรียงได้พิจารณาหารือตรวจสอบจนลงตัว ถือว่า พระชัยยศ พุทฺธิวโร และคุณ
ชาญชัย พินทุเสน เป็นส่วนร่วมที่ส�าคัญยิ่งในการสร้างกุศลครั้งนี้ และขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง



ตลอดกระบวนการจดัท�าทัง้หมดนี ้ได้เน้นความส�าคญัในเรือ่งการตดิต่อขออนญุาตลขิสทิธิส์�าหรบัภาพประกอบ 
ให้เป็นไปโดยชอบ ซึ่งได้เป็นภาระทั้งแก่คุณชาญชัย พินทุเสน แห่งมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ในช่วงต้น และแก่พระ
ชัยยศ พุทฺธิวโร ในขั้นต่อมา ซึ่งได้ด�าเนินการให้ลุล่วงไปด้วยดี ขออนุโมทนาต่อสถาบัน องค์กร ตลอดจนบุคคล ที่เป็น
แหล่งเอื้ออ�านวยภาพเหล่านั้น และต่อผู้ด�าเนินการติดต่อทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างยิ่ง

หนังสอืน้ี เป็นเรือ่งของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึง่มท้ัีงการสร้างสรรค์และการท�าลาย โดยมภีาวะจติใจและ
ภมูปัิญญาของมนษุย์แฝงหรอืซ่อนอยูเ่บือ้งหลงั รวมแล้วในด้านหนึง่กเ็ป็นประวัตศิาสตร์ของพระพุทธศาสนา และอีก
ด้านหน่ึงมองโดยรวม กค็อือารยธรรมของมนุษย์ ถ้ารูจั้กศกึษากห็วังว่าจะเป็นประโยชน์มาก ทัง้ในแง่เป็นความรูข้้อมลู 
เป็นบทเรียน และเป็นเครื่องปรุงของความคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอารยธรรมกันต่อไป 

เป็นธรรมดาของผูอ่้านหรอืดเูหตกุารณ์ ซึง่จะเกดิมทีัง้ความรูแ้ละความรูส้กึ ในด้านความรู ้กต้็องพูดว่า ความรู้
ก็คือความรู้ ความจริงก็คือความจริง เมื่อเกิดมีขึ้นแล้ว ก็ต้องให้รู้ไว้ ส่วนในด้านความรู้สึก จะต้องปรับวางให้ถูก อย่าง
น้อยไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึก เช่น ความโกรธแค้นชิงชัง แต่พึงตั้งความรู้สึกนั้นไว้ในทางที่จะแต่งสรรเจตจ�านงให้
มุ่งไปในทางแห่งเมตตาและกรุณา เพื่อว่าปัญญาจะได้น�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะใน
การที่จะน�าอารยธรรมของมนุษย์ ไปสู่สันติสุขให้จงได้ 

ขออนโุมทนา บรษิทั มหพนัธ์ไฟเบอร์ซเีมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นผูน้�า ทีไ่ด้รเิริม่และหนุนงานจัดท�าหนังสอื
ภาพกาลานุกรมนี้ให้ด�าเนินมาจนถึงความส�าเร็จ เพื่อบ�าเพ็ญธรรมทานสมดังบุญเจตนาที่ตั้งไว้ 

ขอคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้ผู้ศรัทธาบ�าเพ็ญธรรมทานน้ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประสบจตุรพิธพรทั่วกัน และ
ให้ผู้อ่านผู้ศึกษา มีก�าลัง ทั้งทางกาย ทางใจ ทางปัญญา และพลังความสามัคคี ที่จะช่วยกันใช้ความรู้สนองเจตนาที่
ประกอบด้วยเมตตาการุณย์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม เกื้อกูลแก่สรรพชีพ ให้ทั้งโลกสันนิวาสนี้ มีความ
ร่มเย็นเกษมศานต์ ตลอดกาลยืนนานสืบไป

   ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒



พุทธฯ ถูกท�ำลำยอีก ก่อนฟื้นใหม่ 
พ.ศ. ๑๑๔๘-๑๑๖๒ (ค.ศ. 605-619) ราชา 

ศศางกะ เป็นฮินดูนิกายไศวะ ได้ด�าเนินการท�าลาย
พระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง เช่น สังหารพระสงฆ์ที่
กุสินาราหมดสิ้น โค่นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา น�า
พระพุทธรูปออกจากพระวิหารแล้วเอาศิวลึงค์เข้าไปตั้ง
แทน แม้แต่เงินตราของรัชกาลก็จารึกข้อความก�ากับ
พระนามราชาว่า “ผู้ปราบพุทธศาสนา”

อำณำจักรศรีวิชัยเกิดที่สุมำตรำ
พ.ศ. ๑๑๐๐ (กะคร่าวๆ; ค.ศ. 600) ในช่วงเวลา

นี้ มีอาณาจักรใหม่ที่ส�าคัญเรียกว่า ศรีวิชัยเกิดขึ้น ในดิน
แดนที่ปัจจุบันเป็นอินโดนีเซียและมาเลเซีย

เท่าที่ทราบ อาณาจักรนี้เริ่มขึ้นโดยชาวฮินดูจาก
อนิเดยีใต้มาตัง้ถิน่ฐานทีป่าเลมบงัในเกาะสมุาตรา ตัง้แต่ก่อน  
ค.ศ. 600 แต่มีชื่อปรากฏครั้งแรกในบันทึกของหลวงจีน 
อี้จิง ผู้มาแวะบนเส้นทางสู่ชมพูทวีปเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๔

เทคโนโลยี: พลังงำนจำกลม
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) ที่

เปอร์เซียคนท�ากังหันลม ขึ้นใช้ครั้งแรก

ทวำรำวดี ในที่แห่งสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) 

อารยธรรมทวาราวดี ของชนชาติมอญ ได้รุ่งเรืองเด่นขึ้น
มาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน แถบลุ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งเมืองหลวงที่นครปฐม เป็นแหล่ง
รับวัฒนธรรมชมพูทวีป รวมทั้งพระพุทธศาสนา แล้วเผย
แพร่ออกไปในเขมร พม่า ไทยอยู่นาน จนเลือนหายไปใน
อาณาจักรสยามยุคสุโขทัยแห่ง พ.ศต. ที่ ๑๘-๑๙

อาณาจักรทวาราวดีนี้เจริญขึ้นมาในดินแดนที่
ถือว่าเคยเป็นถิ่นซึ่งเรียกว่าสุวรรณภูมิในสมัยโบราณ 
ตั้งแต่ก่อนยุคอโศก ใน พ.ศต. ที่ ๓

พุทธศำสนำเข้ำสู่ทิเบต
พ.ศ. ๑๑๖๐ (ค.ศ. 617) เป็นปีประสตูขิองกษตัรย์ิ 

ทิเบตพระนามสรองสันคัมโป ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับ 
เจ้าหญิงจีนและเจ้าหญิงเนปาล ที่นับถือพระพุทธศาสนา  
เป็นจุดเริ่มให้พระพุทธศาสนา 
เข้าสู่ทิเบต พระเจ้าสรองสัน- 
คัมโป ทรงส่งราชทูตชื่อ 
ทอนมิสัมโภตะไปศึกษาพระ 
พุทธศาสนาและภาษาต่างๆ  
ในอินเดีย และดัดแปลงอักษร 
อินเดียมาใช้เขียนภาษาทิเบต

ทั้งฮั่น และศศำงกะ ถึงอวสำน
พ.ศ. ๑๑๔๘ (ค.ศ. 605) หลังช่วงเวลาวุ่นวายใน

ชมพูทวีป กษัตริย์ราชวงศ์วรรธนะได้ปราบพวกหูณะลง
ได้ใน พ.ศ. ๑๑๔๘ แต่แล้วราชาใหม่ราชยวรรธนะก็ถูก 
ราชาศศางกะใช้กลลวงปลงพระชนม์เสีย

เหตกุารณ์นีท้�าให้เจ้าชายหรรษวรรธนะผูเ้ป็นอนชุา 
ต้องเข้ามารกัษาแผ่นดนิ ขึน้ครองราชย์ทีเ่มืองกนัยากพุชะ 
(ปัจจุบัน=Kanauj) มีพระนามว่าหรรษะ แห่งราชวงศ์
วรรธนะ และได้กลายเป็นราชายิ่งใหญ่พระองค์ใหม่

ราชาศศางกะทีเ่ป็นฮินดไูศวะ กส็ิน้อ�านาจใน พ.ศ. 
๑๑๖๒ แล้วดินแดนทั้งหมดก็เข้ารวมในจักรวรรดิของ 
พระเจ้าหรรษวรรธนะ

หมำยเหตุ:
๑. เนื้อหาของหนังสือนี้ได้เขียนไว้เมื่อ ๘ ปีก่อน

โน้น เพียงเพื่อเป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมของหนังสือ 
จาริกบุญ จารึกธรรม ไม่ได้ตั้งใจท�าเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง
ต่างหาก เหตุการณ์บางอย่างจึงอาจมีรายละเอียดไม่
สมส่วนกัน อีกทั้งเรื่องที่ส�าคัญแต่ไม่เป็นเหตุการณ์ และ
เหตุการณ์ส�าคัญแต่ไม่ทันนึก ก็ไม่มี

๒. แผนภูมิกาลานุกรม ที่เป็นใบแทรกพ่วงไว้ท้าย
เล่ม เป็นส่วนที่ผู้จัดท�าภาพประกอบ ได้เลือกเหตุการณ์ 
ซึ่งเห็นว่าส�าคัญในเนื้อหนังสือมาจัดท�าล�าดับไว้ เป็นความ 

 
ปรารถนาดีที่จะเพิ่มพูนประโยชน์แก่ผู้อ่าน แม้จะยังมิได้
ด�าเนินการคัดเลือกอย่างเป็นงานเป็นการจริงจัง ก็หวังว่า
จะช่วยเสริมความคิดความเข้าใจในการมองภาพรวมของ
เหตุการณ์ได้พอสมควร 

๓. การสะกดชื่อประเทศ เผ่าชน ฯลฯ โดยทั่วไป 
ถือตามก�าหนดของราชบัณฑิตยสถาน เช่น ทิเบต (ไม่ใช้ 
ธิเบต) แต่บางชื่อใช้อย่างอื่นด้วยเหตุผลเฉพาะ เช่น ตุรกี 
ในที่นี้ใช้ เตอร์กี เพื่อให้โยงกันได้กับเผ่าชน “เตอร์ก”  
ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องมากในกาลานุกรมนี้ (พจนานุกรม 

 
ต่างประเทศก็ออกเสียงว่า “เตอร์กี” หรือ “เทอร์กี”); 
ค�าที่ในอดีตเคยออกเสียงว่า “อาเซีย” ปัจจุบันนิยมว่า 
“เอเชยี” ในทีน่ีไ้ด้ปรบัตามนยิมบ้าง แต่ค�าว่า “อาเซยีกลาง”  
ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงบ่อย ได้ปล่อยไว้ตามที่คุ้นเสียงกัน;  
ตักสิลา ใช้อย่างที่ลดรูปจากค�าบาลี คือ “ตกฺกสิลา” (ไม่
ใช้ ตักศิลา ทีล่ดรปูจากค�าสนัสกฤต “ตกษฺศลิา”); เขียน 
กาหลฟิ (ไม่ใช้กาหลิบ หรือกาหลิป) ให้ใกล้เสียงค�าอาหรับ
ว่า คอลีฟะฮ์

เนื้อหา เหตุกำรณ์ในพระพุทธศำสนำ
และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในชมพูทวีป

เนื้อหา เหตุกำรณ์ส�ำคัญในส่วนอื่นของโลก ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลำใกล้เคียงกับเหตุกำรณ์ในชมพูทวีปข้ำงบน

เส้นเวลา 
(Timeline)

วงกาลจักร แสดงเขตเวลำ 
ของเหตุกำรณ์ที่อยู่ในหน้ำนั้นๆ

วิธีอ่าน อำ่นจำกหนำ้ซำ้ย ต่อไปหนำ้ขวำ คืออ่ำนเนื้อหำที่ต่อเนื่อง
(อ่ำนบน กับอ่ำนล่ำง คืออ่ำนเพื่อเทียบเคียงเหตุกำรณ์)

(ข้างล่าง) 
บอกเหตุกำรณ์

ที่อื่นในโลก

(ข้างบน) 
บอกเหตุกำรณ์

ในชมพูทวีป

วิธีอ่ำนกำลำนุกรม



ชมพูทวีป
(เรื่องข้างบนเหนือเส้นเวลา)
ก่อนพุทธกำล
พุทธกำล
หลังพุทธกำล สังคายนา ครั้งที่ ๑ - พญามิลินท์
พุทธศาสนารุ่งเรือง ยุคที่ ๑
ทมิฬก์ ถิ่นอินเดียใต้
หลังพุทธกำล ยุคกุษาณ - สิ้นยุคคุปตะ
พุทธศาสนารุ่งเรือง ยุคที่ ๒

ก) ฮั่น-ฮินดู ท�าลายพุทธ
หลังพุทธกำล ภัยนอกภัยใน จนมลายสูญสิ้น
พุทธศาสนารุ่งเรือง ยุคที่ ๓
ข) ยุคมุสลิมเข้าครอง
ระลอกที่ 1. มุสลิมอาหรับ
พุทธศาสนาสูญสิ้น จากอินเดีย
ระลอกที่ 2. มุสลิมเตอร์ก
หลังพุทธกำล ๘๐๐ ปี ที่อินเดียไม่มีพุทธศาสนา

ก) มุสลิมครอง ๖ ศตวรรษ
ระลอกที่ 3. มุสลิมมงโกล
ข) ฝรั่งมา พุทธศาสนากลับเริ่มฟื้น
ค) ยุคอังกฤษปกครอง
ค) พุทธศาสนาฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์ 
    ผ่านเข้าสหัสวรรษใหม่
หลังพุทธกำล
ชมพูทวีป ในปัจจุบัน
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อำรยธรรมชมพูทวีป
c. 2600-1500 BC [๒๐๐๐-๙๐๐ ปี ก่อนพ.ศ.] 

ยุคอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุ (Indus civilization, บางที 
เรียก Harappan  civilization) มีจุดขุดค้นส�าคัญอยู่ที่ 
Mohenjo-Daro (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองการาจี 
ในปากีสถาน) และ Harappa (ห่างจุดแรก ๓๐๐ ไมล์) เป็น 
อารยธรรมเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีรู้ของเอเชียใต้ อยู่ในยุคสัมฤทธ์ิ  
(Bronze Age) สมัยเดียวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณ 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมมิโนอันท่ีเกาะครีต

อารยธรรมนี้เจริญมาก มีเมืองที่จัดวางผังอย่างดี 
พร้อมทั้งระบบชลประทาน รู้จักเขียนตัวหนังสือ มีมาตรา
ชั่ง-ตวง-วัด นับถือเทพเจ้าซึ่งมีลักษณะอย่างที่เป็นพระ
ศิวะในยุคหลังต่อมา อารยธรรมนี้แผ่ขยายกว้างขวาง ทาง 
ตะวันตกถึงชายแดนอิหร่าน ทางเหนือถึง สุดเขตอัฟกา- 
นิสถาน ทางตะวันออกถึงกรุงนิวเดลีปัจจุบัน

1500-1200 BC [๙๐๐-๖๐๐ ปีก่อน พ.ศ.]  
ชนเผ่าอารยัน ยกจากที่ราบสูงอิหร่านหรือเปอร์เซีย เข้า
มารุกรานและครอบครองตลอดลงไปถึงลุ่มแม่น�้าคงคา 
พร้อมทั้งน�าศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤต และระบบ
วรรณะเข้ามาด้วย อารยธรรมเริ่มเข้าสู่ยุคเหล็ก

ก่อนพุทธกาล

จากซ้าย:
ตรำเมืองฮำรัปปำ
Priest King อำรยธรรมโมเหนโจ-ดำโร
เครื่องปั้นดินเผำ โมเหนโจ-ดำโร

จีน
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ชัมมูและแคชเมียร์

ปัญจำบ

หิมำจัลประเทศ

อุตตรันจัล

รำชสถำน

หะระยำณ

อุตตรประเทศ

มัธยประเทศคุชรำต

ชำติสกำรห์

พิหำร

จำรขัณฑ์

โอริสสำ

เบงกอล
ตะวันตก

สิกขิม

อัสสัม
เมฆำลัย

อรุณำจัลประเทศ

นำคำแลนด์

มณีปุระ

ไมโซรำม

มหำรำษฎร์

อันธรประเทศ

กรณำฏกะ

กัว

ทมิฬนำฑุเกรำละ

กัมโพชะ

คันธาระ

มัจฉะ

กุรุ

ปัญจาละ
สุรเสนะ

โกศล มัลละ

กาสี

วัชชี

มคธ
อังคะ

วังสะ

อวันตี
เจตีี

อัสสกะ

ตักสิลำ

อุชเชนี
พำรำณสี รำชคฤห์

เวสำลี
จัมปำ

สำวัตถีมถุรำ

ศำกยะ

กบิลพัสดุ์

สำคละ

อหิฉัตระอินทปัตถ์
หัสตินำปุระ

กลิงคะ

อันธระ

วิเทหะ

เกเกยะ

โภชะ
วิทรรภะ

โกสัมพี

เนปาล

จีน
ปากีสถาน

ภูฐาน

บังคลาเทศ

พม่า

ดินแดนชมพูทวีปสมัยพุทธกำล 
เทียบกับประเทศอินเดียปัจจุบัน

อินเดีย
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โยนก ที่เกิดปรำชญ์กรีก
624?-546? BC ที่แดนกรีกแห่งไอโอเนีย เป็น

ช่วงชีวิตของเธลีส (Thales) ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญา
กรีกและนักปรัชญาตะวันตกคนแรก (ถ้านับอย่างเราก็
ตรงเกือบเท่ากับช่วงพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าคือ 
623-543 BC) 

ในช่วงพุทธกาลนั้น มีดินแดนกรีกที่ก�าลังเจริญ 
รุ่งเรือง เฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งก�าเนิดแห่งปรัชญากรีก
และเมธีชนยุคแรกของตะวันตก เรียกว่าไอโอเนีย (Ionia 
ได้แก่ อนาโตเลีย/Anatolia หรือเอเชียน้อย/Asia Minor 
และหมู่เกาะอีเจียน/Aegean Islands ในทะเลอีเจียน 
หรือซอกข้างบนด้านตะวันออกของทะเลเมดิเตอเรเนียน  

 
พูดง่ายๆ ว่าในเตอร์กีปัจจุบัน) พวกกรีกแห่งไอโอเนียหรือ 
ไอโอเนียนกรีกนี้ อพยพหนีภัยมาจากแผ่นดินกรีกตั้งแต่
ก่อน 1000 BC เนื่องจากเป็นผู้ใฝ่ปัญญา ต่อมาตั้งแต่ราว 
800 BC ชนพวกน้ีได้น�ากรกีเข้าสูค่วามเจริญทางวิทยาการ 
และศิลปะวัฒนธรรม เริ่มยุคกรีกแบบฉบับ (Classical 
Greek) โดยเฉพาะในช่วง 600-500 BC ได้มีนักปราชญ์
เกิดขึ้นมาก เช่น เธลีสที่กล่าวแล้ว และอะแนกซิมานเดอร์ 
(Anaximander) พแิธกอรสั (Pythagoras) เฮราไคลตัส 
(Heraclitus) พาร์เมนดิสี (Parmenides) อะแนกซากอรสั 
(Anaxagoras) เป็นต้น ซึ่งเป็นรุ่นอาจารย์ของโสเครตีส 
ที่เป็นนักปรัชญากรีกยุคกรุงเอเธนส์ในสมัยต่อมา

๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีป
623 BC ชมพูทวีปแบ่งเป็น ๑๖ แคว้น (โสฬส-

มหาชนบท) นับจากตะวันออกขึ้นไปทางตะวันตกเฉียง-
เหนือ คือ อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ  
กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ 
กมัโพชะ (กมัโพชะบางทเีรยีกควบกบั “โยนะ” เป็นโยนะ- 
กัมโพชะ หรือ โยนก-กัมโพชะ)

ใน ๑๖ นี้ บางแคว้นได้สูญสิ้นหรือก�าลังเสื่อม
อ�านาจ บางแคว้นมีชื่อเสียงหรือก�าลังเรืองอ�านาจขึ้นมา 
(สังเกตที่ให้ตัวอักษรด�าหนา) โดยเฉพาะแคว้นที่จะมี 
อ�านาจสูงสุดต่อไปคือ มคธ

ชมพูทวีป-พุทธศาสนา

เหตุการณ์โลก
จากซ้าย:
Anaximander, Thales,
Pythagoras, Heraclitus

เอเธนส์ทะเล
เมดิเตอเรเนียน

ทะเล
อีเจียน

ทะเลด�ำ

อนาโตเลีย
ไอโอเนีย
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ประสูติ-ตรัสรู้-ประกำศพระศำสนำ
๘๐ ปี ก.พ.ศ. (= 623 BC; ฝรั่งว่า 563 BC)   

เจ้าชายสทิธตัถะโอรสของพระเจ้าสทุโธทนะ และพระนาง 
สิริมหามายา แห่งแคว้นศากยะ  ประสูติที่ลุมพินีวัน 
ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ กับเมืองเทวทหะ หลังประสูติแล้ว 
๗ วัน พระพุทธมารดาสวรรคต

๕๑ ปี ก.พ.ศ. (= 594 BC) เจ้าชายสิทธัตถะ พระ
ชนมายุ ๒๙ พรรษา เสด็จออกผนวช (มหาภิเนษกรมณ์) 
ที่อโนมานที

๔๕ ปี ก.พ.ศ. (= 588 BC) ในวันเพญ็วิสาขปุรณมี 
เจ้าชายสิทธัตถะพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มหาโพธิพฤกษ์ ริมฝั่งแม่น�า้เนรัญชรา 
ต�าบลอุรุเวลา เสนานิคม (ปัจจุบัน เรียกว่า“พุทธคยา”) 
ในแคว้นมคธ

๒ เดือนจากนั้น ในวันเพ็ญอาสาฬหปุรณมี  พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา  ธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตร  แก่พระเบญจวัคคีย์  ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ใกล้เมืองพาราณสี 

ที่ป่านั้น ต่อมาไม่นาน หลังจากยสกุลบุตร ๑ และ
สหาย ๕๔ คน ออกบวชและบรรลุอรหัตตผลแล้ว เกิดมี
พระอรหันตสาวกยุคแรก ๖๐ รูป จึงทรงส่งพระสาวก
ไปประกาศพระศาสนาด้วยพุทธพจน์ ซึ่งมีตอนส�าคัญที่
จ�าเป็นหลักกันสืบมาว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย 
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” (ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ�านวนมาก เพื่อเกื้อ
การุณย์แก่ชาวโลก)
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ประดิษฐำนพระศำสนำในแคว้นมคธ
ต่อนั้น นับแต่ตรัสรู้ได้ ๙ เดือน หลังเสด็จจาก 

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ย้อนกลับมาแคว้น
มคธ โปรดชฎิล ๑,๐๐๐ ที่คยาสีสะแล้ว เสด็จเข้าเมือง
ราชคฤห์ โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร ได้รับ
ถวายพระเวฬุวันเป็นอารามแรกในพระพุทธศาสนา

ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ในแคว้นมคธ ทรงได้อัครสาวก คือพระสารีบุตร และพระ
มหาโมคคลัลานะ อดตีปรพิาชก (ชือ่เดมิว่า อปุตสิสะ และ 
โกลิตะ) พร้อมบริวาร ซึ่งได้ออกบรรพชา รวมเป็น ๒๕๐

โดยเฉพาะเมื่อพระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล พอดี  
ถงึวนัมาฆปรุณม ีราตรนีัน้มจีาตรุงคสนันบิาต พระพทุธเจ้า 
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในที่ประชุมพระอรหันตสาวก 
๑,๒๕๐ รูป

ในปีท่ี ๓ แห่งพุทธกิจ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเลือ่มใส 
ได้เป็นอบุาสกแล้วสร้างวัดพระเชตวนัถวาย ท่ีเมอืงสาวตัถี 
แคว้นโกศลอันเป็นอารามที่ประทับและแสดงธรรมมาก
ที่สุด รวม ๑๙ พรรษา (รองลงมา คือวัดบุพพาราม ที่นาง 
วิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวาย ในเมืองสาวัตถี เช่นกัน  
ซึ่งได้ประทับรวม ๖ พรรษา)

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
ลุมพินีวัน ประเทศเนปำล
เจดีย์พุทธคยำ เมืองคยำ

จากซ้าย:
ธัมเมกขสถูป เมืองสำรนำถ
สำลวโนทยำน เมืองกุสินำรำ
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เรา ในบัดนี้ ผู้สัมพุทธโคดม เจริญมาในศากย
สกุล … นครอันเป็นถิ่นแดนของเราชื่อว่ากบิลพัสดุ์ พระ
เจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดา พระมารดาผู้ชนนีมีพระนาม
ว่า มายาเทวี 

เราครองอาคาริยวิสัยอยู่ ๒๙ พรรษา มีปราสาท 
๓ หลัง ชื่อว่า  สุจันทะ โกกนุท และโกญจะ พร้อมด้วย 
สตรีสี่หมื่นนางเฝ้าแหนอลังการ ยอดนารีมีนามว่ายโสธรา 
โอรสนามว่าราหุล 

เราเห็นนิมิต ๔ ประการแล้ว สละออกผนวชด้วย
ม้าเป็นราชยาน บ�าเพ็ญเพียรอันเป็นทุกรกิริยาสิ้นเวลา 
๖ ปี (ครั้นตรัสรู้แล้ว) ได้ประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตน-
มฤคทายวัน ในถิ่นแห่งพาราณสี 

เรา ผู้โคตมสัมพุทธ เป็นที่พึ่งของมวลประชา มี
ภิกษุ ๒ รูป เป็นอัครสาวก คือ อุปดิสส์ และโกลิต มี
อุปัฏฐากอยู่ภายในใกล้ชิดชื่อว่า อานนท์ ภิกษุณีที่เป็น 
คู่อัครสาวิกา คือ เขมา และอุบลวรรณา อุบาสกผู้เป็น 
อัครอุปัฏฐาก คือ จิตตะ และหัตถาฬวกะ กับทั้งอุบาสิกา
ที่เป็นอัครอุปัฏฐายิกา คือ นันทมารดา และอุตตรา 

เราบรรลุอุดมสัมโพธิญาณที่ควงไม้อัสสัตถพฤกษา 
(แต่นั้นมา) รัศมีหนึ่งวาวงรอบกายของเราอยู่เสมอพวยพุ่ง
สูง ๑๖ ศอก อายุขัยของเราบัดนี้ เล็กน้อยเพียงแค่ในร้อย
ปี แต่ชั่วเวลาเท่าที่ด�ารงชีวีอยู่นั้น เราได้ช่วยให้หมู่ชนข้าม
พ้นวัฏสงสารไปได้มากมาย ทั้งตั้งคบเพลิงธรรมไว้ปลุกคน
ภายหลังให้เกิดปัญญาที่จะตื่นขึ้นมาตรัสรู้ต่อไป

พุทธประวัติตรัสเล่า
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อีกไม่นานเลย แม้เรา พร้อมทั้งหมู่สงฆ์สาวก ก็จะ
ปรินิพพาน ณ ที่นี้แล เหมือนดังไฟที่ดับไปเพราะสิ้นเชื้อ 
ประดาเดชอันไม่มีใดเทียบได้ ความยิ่งใหญ่ ทศพลญาณ 
และฤทธาปาฏิหาริย์ หมดทั้งสิ้นเหล่านี้ พร้อมทั้งเรือน
ร่างวรกายที่ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติ วิจิตรด้วยวรลักษณ์ทั้ง 
๓๒ ประการ อันมีดวงประภาฉัพพรรณรังสี ที่ได้ฉายแสง
สว่างไสวไปทั่วทศทิศ ดุจดวงอาทิตย์ศตรังสี ก็จักพลันลับ
ดับหาย สังขารทั้งหลายล้วนว่างเปล่าดังนี้มิใช่หรือ  

(โคตมพุทฺธวํส, ขุ.พุทธ.๓๓/๒๖/๕๔๓)

สังขารไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน  
ควรจะคลายหายหื่นหายเมา

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขา
คิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห์ ณ ที่นั้นแล … ได้ตรัสดังนี้
ว่า … 

ภิกษุทั้งหลาย ในกาลก่อนได้เคยเป็นมาแล้ว ภูเขา 
เวปุลละนี้ได้เกิดมีชื่อว่าปาจีนวังสะ สมัยนั้นแล เหล่า
ประชาชนได้ชื่อว่าชาวติวรา … จงดูเถิด ชื่อภูเขานี้ที่เรียก
ว่าปาจีนวังสะนั้น ก็อันตรธานไปแล้ว ประชาชนชาวติวรา
เหล่านั้นก็ดับชีพลับหายไปแล้ว … 

ภูเขาเวปุลละนี้ได้เกิดมีชื่อว่าวงกต สมัยนั้นแล 
เหล่าประชาชนได้ชื่อว่าชาวโรหิตัสสะ … 

ภูเขาเวปุลละนี้ได้เกิดมีชื่อว่าสุปัสสะ สมัยนั้นแล 
เหล่าประชาชนได้ชื่อว่าชาวสุปปิยา … 

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้แล ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อว่า 
เวปุลละนี่แหละ แลบัดนี้ เหล่าประชาชนมีชื่อว่าชาว

มคธ … และบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นี้ เสด็จอุบัติแล้วในโลก แลเรามีคู่แห่งสาวก ที่เป็นคู่เลิศ 
เป็นคู่ที่ดีเยี่ยม ชื่อว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะ 

ภิกษุทั้งหลาย เวลานั้นจักมาถึง เมื่อชื่อภูเขานี้จัก
ลับหาย หมู่มนุษย์เหล่านี้จักลับล่วงจากไป และเราก็จัก
ปรินิพพาน 

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่
ยั่งยืนอย่างนี้ ให้ความมั่นใจไม่ได้อย่างนี้ ตามภาวะที่เป็น
ไปนี้ จึงควรแท้ที่จะหน่ายหายเมาในสรรพสังขาร ควรที่
จะเปลื้องคลายโล่งออกไป ควรที่จะพ้นกิเลสไปได้ …

ภูเขาปาจีนวังสะของหมู่ชนชาวติวรา มาเป็นภูเขา
วงกตของหมู่ชนชาวโรหิตัสสะ เป็นภูเขาสุปัสสะของหมู่
ชนชาวสุปปิยา เป็นภูเขาเวปุลละของหมู่ชนชาวมคธ ไม่
เที่ยงเลยหนอ สังขารทั้งหลาย มีอันเกิดขึ้นและเสื่อม
สลายไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ความสงบวางลง
ปลงได้แห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข 

(สํ.นิ.๑๖/๔๕๖/๒๒๕)

แม้ชีวิตจะผันแปรทุกข์ภัยเวียนมาสารพัน  
ผู้รู้ธรรมแล้วรู้ทัน ย่อมมุ่งมั่นพากเพียรต่อไป 

ภกิษทุัง้หลาย ส�าหรบัปถุชุนผูม้ไิด้เล่าเรยีนสดบัฟัง 
ส่ิงทีม่คีวามแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่ … สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไข้
เป็นธรรมดา กย่็อมเจบ็ไข้ ... สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา 
กย่็อมตาย ... สิง่ทีม่คีวามเสือ่มสลายไปเป็นธรรมดา กย่็อม
เส่ือมสลายไป ... สิง่ทีม่คีวามสญูสิน้ไปเป็นธรรมดา กย่็อม
สูญสิน้ไป 

… เมื่อสิ่งที่มีความสูญสิ้นไปเป็นธรรมดา มาสูญ
สิ้นไป เขาหาได้มองเห็นตระหนักไม่ว่า มิใช่ว่าสิ่งที่มีความ
สูญสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้น จะสูญสิ้นไป 
แท้จริงนั้น ตราบใดที่สัตว์ทั้งหลาย ยังมีการมา มีการไป มี
การจากหายเคลื่อนย้าย มีการเกิดขึ้นมาใหม่กันอยู่ สิ่งที่มี
ความสูญสิ้นไปเป็นธรรมดา ก็ย่อมสูญสิ้นไปทั้งนั้น ตัวเรา
เองนี่แหละ เมื่อสิ่งที่มีความสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาสูญสิ้น
ไปแล้ว ถ้าจะมามัวเศร้าโศก คร�่าครวญ ร�่าไร ตีอก ร�่าไห้ 
ฟูมฟายไป แม้แต่อาหารก็จะไม่อยากรับประทาน ร่างกาย
ก็จะมีผิวพรรณเศร้าหมอง ซูบผอม งานการก็จะสะดุด
เสียหาย เหล่าพวกอมิตรก็จะดีใจ ส่วนมิตรทั้งหลายก็จะ
พลอยใจเสีย

ภูเขำคิชฌกูฏ
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ด้วยประการดังว่านี้ เมื่อสิ่งที่มีความสูญสิ้นไปเป็น
ธรรมดา มาสูญสิน้ไป เขากไ็ด้แต่เศร้าโศก คร�า่ครวญ ร�า่ไร 
ตีอก ร�า่ไห้ ฟูมฟายไป 

นี้เรียกว่าปุถุชนผู้มิได้เล่าเรียนสดับฟัง ถูกลูกศร
อาบยาพิษคือความโศกเศร้า เสียบแทงเข้าแล้ว ได้แต่
ท�าตัวเองให้เดือดร้อน 

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว 
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่ … สิ่งที่มีความสูญ
สิ้นไปเป็นธรรมดา ก็ย่อมสูญสิ้นไป 

… เมื่อสิ่งที่มีความสูญสิ้นไปเป็นธรรมดา มาสูญ
สิ้นไป เขามองเห็นตระหนักดังนี้ว่า มิใช่ว่าสิ่งที่มีความ
สูญสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้น จะสูญสิ้นไป 
แท้จริงนั้น ตราบใดที่สัตว์ทั้งหลาย ยังมีการมา มีการไป มี
การจากหายเคลื่อนย้าย มีการเกิดขึ้นมาใหม่กันอยู่ สิ่งที่มี
ความสูญสิ้นไปเป็นธรรมดา ก็ย่อมสูญสิ้นไปทั้งนั้น … 

ด้วยประการดังว่านี้ เมื่อสิ่งที่มีความสูญสิ้นไป
เป็นธรรมดา มาสูญสิ้นไป อริยสาวกนั้นก็ไม่มัวโศกเศร้า 
คร�า่ครวญ ร�า่ไร ตีอก ร�่าไห้ ฟูมฟายอยู่ …

อริยสาวกนั้น ผู้ไม่มีความโศกศัลย์ ไม่มีลูกศรเสียบ
แทงใจ ท�าตนให้หายทุกข์ร้อนสงบเย็นได้ … 

ความโศกเศร้า การคร�า่ครวญร�่าไห้ จะช่วยให้
ได้ประโยชน์อะไรในโลกนี้ แม้แต่น้อย ก็หาไม่ บัณฑิตผู้
รู้เข้าใจฉลาดในการวินิจฉัยเรื่องราว ย่อมไม่หวั่นไหวต่อ
เคราะห์ร้ายภัยพิบัติ … ประโยชน์ที่ดีงามพึงมุ่งหมาย จะ
ส�าเร็จได้ที่ไหน ด้วยวิธีการอย่างไร ก็พึงพากเพียรมุ่งหน้า
ท�าไปที่นั่นด้วยวิธีการนั้นๆ 

หากรู้ชัดว่าจุดหมายนั้น ไม่ว่าเราหรือคนอื่นใด 
ไม่มีใครจะให้ส�าเร็จได้ ก็ไม่ต้องเศร้าเสียใจ พึงวางจิตสงบ
ตั้งใจแน่วลงไปว่า ทีนี้ เราจะท�าการอะไรมุ่งมั่นต่อไป

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๘/๖๐–๖๓)

เพียรท�าให้ส�าเร็จด้วยกรรมดี  
ไม่มัวรีรอขอผลดลบันดาล

“คนพาลมีกรรมด�า ถึงจะโลดแล่นไปยัง (แม่น�้า
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ คือ) แม่น�้าพาหุกา ท่าน�า้อธิกักกะ ท่าน�้า
คยา แม่น�้าสุนทริกา แม่น�า้สรัสวดี ท่าน�้าปยาคะ และ
แม่น�า้พาหุมดี เป็นนิตย์ ก็บริสุทธิ์ไม่ได้ …

ดูกรพราหมณ์ ท่านจงอาบตนในหลักธรรมนี้เถิด 
จงสร้างความเกษมแก่สัตว์ทั้งปวงเถิด ถ้าท่านไม่กล่าว
เท็จ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ท�าอทินนาทาน เป็นผู้มีศรัทธา 
หาความตระหนี่มิได้ไซร้ ท่านจะต้องไปท่าน�้าคยาท�าไม 
แม้น�้าดื่มของท่านก็เป็นน�า้คยาแล้ว”

(ม.มู.12/98/70)

“ถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้ เพราะการ 
อาบน�า้ (ช�าระบาป) กบ เต่า นาค จระเข้ และสตัว์เหล่าอ่ืน 
ที่เที่ยวไปในแม่น�า้ ก็จะพากันไปสู่สวรรค์แน่นอน ... ถ้า
แม่น�้าเหล่านี้จะพาเอาบาปที่ท่านท�าไว้แล้วในกาลก่อนไป
ได้ไซร้ แม่น�้าเหล่านี้ก็ต้องพาเอาบุญของท่านไปได้ด้วย”

(ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๖/๔๗๓) 

ม.อโนมำ ม.มหิ

ม.สทำนีรำ

ม.สรัสวดี

ม.โรหิณ
ี

ม.
เน
รัญ

ชร
ำ

ม.
มห

ำน
ที

ม.พำหุกำสังกัสสะ

โกสัมพี

สุสุงมารครีิ

ปยาคะ

สาเกต

สาวัตถี

กบิลพัสดุ์ ลุมพินี
รามคาม

กุสินารา
มิถิลา

จัมปา

เวสาลี

ราชคฤห์
นาลันทา

คยา

อาฬวีอิสิปตนมฤคทายวัน

พาราณสี ปาฏลีบุตร

อุรุเวลา

ปาวา

ปัญจาละ
โกศล

วังสะ
กาสี มคธ

อังคะ

วัชชี

เจตี

ม.อจิรวดี

ม.สรภู

ม.โคมติม.คงคำ

ม.โกสิกี

ม.ยมุนำ ม.สุนทริกำ

อินเดีย

เนปาล
จีน

ปากีสถาน
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บูชายัญใหญ่ยิ่ง  
แต่ผู้มีความดียิ่งใหญ่ ไม่มาเฉียดใกล้

สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิาร 
เชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตพระนครสาวตัถี

กโ็ดยสมยันัน้แล พระเจ้าปเสนทโิกศลได้ตระเตรยีม 
การบูชามหายัญ โคผู้ ๕๐๐ ตัว ลูกโคผู้ ๕๐๐ ตัว ลูก
โคเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และแกะ ๕๐๐ ตัว ถูก
น�าไปผูกที่หลักเพื่อบูชายัญ แม้ประดาเหล่าชนที่เป็น
ทาส เป็นคนรับใช้ หรือกรรมกร ถูกขู่ด้วยอาชญา ถูกภัย
คุกคาม มีหน้านองน�้าตา ร้องไห้พลาง ท�างานเตรียมการ
ทั้งหลายไปพลาง …

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้น
แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า

พิธีอัศวเมธ (ฆ่าม้าบูชายัญ) ปุริสเมธ (ฆ่าคน
บูชายัญ) สัมมาปาสะ (มหายัญบนแท่นบูชาตรงที่หล่น
ลงของไม้ลอดบ่วง) วาชเปยยะ (มหายัญดื่มฉลองฆ่าสัตว์
ใหญ่ ๑๗ อย่างละหลายร้อยตัว) นิรัคคฬะ (ฆ่าครบทุก
อย่างไม่มีขีดคั่นบูชาเป็นมหายัญ) เป็นการบูชายัญอย่าง
ยิ่งใหญ่ มีการจัดเตรียมการใหญ่โต จะได้มีผลมากมายก็
หาไม่ มีแต่แพะ แกะ โค และสัตว์หลากหลายชนิด จะถูก
ฆ่า, ยัญนั้น ท่านผู้ด�าเนินในปฏิปทาถูกทาง ผู้แสวงคุณ
ความดียิ่งใหญ่ ย่อมไม่เฉียดใกล้

(สํ.ส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙)

กูฏทันตพราหมณ์ กล่าวว่า
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปล่อยโคผู้  

๗๐๐ ลูกโคผู้ ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ 
๗๐๐ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่านั้นจงกิน 

 
หญ้าเขียวสด จงดื่มน�้าเย็น จงรับลมสดชื่นที่พัดโชยมาให้
สุขสบายเถิด

(ที.สี.๙/๒๓๖/๑๘๙)

พระพรหม ไตรเพท บูชายัญ วรรณะ  
ล้วนคือโมฆะที่แต่งสรร 

พราหมณ์เนสาท กล่าวว่า
เพราะได้บูชามหายัญแล้ว พราหมณ์ทั้งหลายจึง

บริสุทธิ์ได้อย่างนี้ (เพราะฉะนั้น) เราจักบูชามหายัญ และ
ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ เราก็จะหลุดพ้นจากบาป

(ขุ.ชา.๒๘/๗๒๒/๒๕๑)

กาณาริฏฐะ ผู้เป็นพราหมณ์ในอดีต กล่าวว่า
“อริยชนชาวอารยันคือพราหมณ์ร่ายมนต์ 

ทรงไตรเพท พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพศย์
ประกอบกสิกรรม และพวกศูทรบ�าเรอรับใช้” วรรณะ
ทั้ง ๔ นี้  เข้าสู่หน้าที่จ�าเพาะอย่างตามก�าหนดที่ชี้สั่ง องค์
มหาพรหมเป็นเจ้า ได้ทรงจัดสรรไว้ ท่านบอกมาดังว่านี้

พระธาดา พระวธิาดา พระวรณุเทพ ท้าวกุเวร 
พระโสมะ พระยมเทพ พระจันทร์ พระวายุ พระสรุยิเทพ 
เทพไท้เหล่าน้ี ล้วนได้บชูายญักนัมามากมาย และได้ถวาย
สิ่งสรรพ์อันน่าปรารถนาแก่พราหมณ์ผู้ทรงเวทแล้ว (จึงได้
มาเป็นใหญ่อย่างนี้)

ท้าวอรชุน และท้าวภีมเสน ผู้ทรงพลัง ทั้งผืน 
แผ่นดินหาใครเทียบไม่ได้ ยกธนูได้ ๕๐๐ คัน ดังมีพัน
พาหา นั่นก็คือท่านได้บูชาไฟมาแต่ครั้งก่อนนั้น

(ขุ.ชา.๒๘/๗๖๑/๒๕๘)

จากบน:
เชตวันมหำวิหำร
พิธีอัศวเมธ
ฆำ่สัตว์บูชำยัญ
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พระโพธิสัตว์ องค์ภูริทัต กล่าวว่า
ถ้าคนท�าบุญได้โดยเอาไม้และหญ้าให้ไฟกิน คน

เผาถ่าน คนหุงเกลือ พ่อครัว และคนเผาศพ ก็ต้องได้
ท�าบุญ…

คนบูชาไฟอันไร้อินทรีย์ ไม่มีกายที่จะรู้สึก เป็น
เพียงเครื่องท�าการงานของประชาชน เมื่อคนยังท�าบาป
กรรมอยู่ จะไปสุคติได้อย่างไร

พวกพราหมณ์ในโลกนี้ต้องการหาเลี้ยงชีวิตก็บอก

ว่า พระพรหมมีอ�านาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง และว่าพระ
พรหมบูชาไฟ ก็พระพรหมมีอ�านาจ ทรงสรรพานุภาพ 
ไม่มีใครสร้าง กลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างเพื่อประโยชน์อะไร

ค�าของพวกพราหมณ์นั้นน่าหัวเราะ ไม่ทนต่อการ
พินิจ ไม่เป็นความจริง พวกพราหมณ์ปางก่อนแต่งขึ้นไว้ 
เพราะเห็นแก่สักการะ ครั้นเมื่อลาภและสักการะไม่เกิด
ขึ้น พวกเขาก็จัดแต่งยัญพิธีขึ้นมา เอาการฆ่าสัตว์บูชายัญ
เป็นสันติธรรม

“อริยชนคือพราหมณ์ร่ายมนต์ทรงไตรเพท พวก
กษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพศย์ประกอบกสิกรรม 
และพวกศูทรบ�าเรอรับใช้” วรรณะทั้ง ๔ นี้ เข้าสู่หน้าที่ 
จ�าเพาะอย่างตามก�าหนดท่ีชีส่ั้ง เขาบอกว่า องค์มหาพรหม 
เป็นเจ้า ได้ทรงจัดสรรไว้

ถ้าค�านี้เป็นจริงอย่างที่พวกพราหมณ์กล่าวไว้ คนที่
มิใช่กษัตริย์ก็ไม่พึงได้ราชสมบัติ ผู้ที่มิใช่พราหมณ์ก็ไม่พึง

ศึกษามนต์ คนนอกจากวรรณะแพศย์ก็ไม่พึงท�ากสิกรรม 
และพวกศูทรก็จะไม่พ้นจากการรับใช้ผู้อื่นไปได้

แต่เพราะค�านี้ไม่จริง เป็นค�าเท็จ พวกคนหาเลี้ยง
ท้องกล่าวไว้ ให้คนไม่มปัีญญาหลงเชือ่ แต่บณัฑติทัง้หลาย
ย่อมเห็นด้วยตนเองว่า

พวกกษัตรย์ิกเ็กบ็ส่วยจากพวกแพศย์ พวกพราหมณ์
ก็ถือศัสตราเที่ยวฆ่าสัตว์ เหตุไฉน พระพรหมจึงไม่ท�าโลก
ที่วุ่นวายผิดเพี้ยนไปเช่นนั้นให้ตรงเสีย

ถ้าพระพรหมเป็นใหญ่ในสรรพโลก เป็นจอมบดี 
เป็นเจ้าชีวีของหมู่สัตว์ ท�าไมจึงจัดสรรทั้งโลกให้มีเรื่อง 
เลวร้าย ท�าไมไม่ท�าโลกทั้งปวงให้มีความสุข

ถ้าพระพรหมเป็นใหญ่ในสรรพโลก เป็นจอมบดี 
เป็นเจ้าชีวีของหมู่สัตว์ แล้วทรงต้องประสงค์อันใด จึง
สร้างโลกมิให้เป็นไปโดยธรรม กลับให้มีทั้งการหลอกลวง 
การมดเท็จ แม้กระทั่งความมัวเมา

จากซ้าย: 
พระพรหม    
คัมภีร์ฤคเวท    
พรำหมณ์    
ช�ำระบำป
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ถ้าพระพรหมเป็นใหญ่ในสรรพโลก เป็นจอมบดี 
เป็นเจ้าชีวีของหมู่สัตว์ ก็ชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตที่อยุติธรรม 
ทั้งที่ธรรมมีอยู่ แต่พระพรหมนั้นก็จัดสรรโลกให้ไม่เป็น
ธรรม…

ถ้าคนฆ่าคนฆ่าสัตว์ (บูชายัญ) แล้วจะบริสุทธิ์ 
และผู้ถูกฆ่าจะเข้าถึงแดนสวรรค์ พวกพราหมณ์ก็พึงฆ่า
พวกพราหมณ์ด้วยกัน หรือพึงฆ่าพวกที่เชื่อถ้อยค�าของ
พราหมณ์เสียสิ

พวกเนื้อ พวกปศุสัตว์ และโคตัวไหนๆ ไม่ได้อ้อน 
วอนขอให้ฆ่าตวัมนัเลย มแีต่ด้ินรนต้องการมีชวิีตอยูใ่นโลก
นี ้แต่คนไปเอาเหล่าปศุสัตว์มาผูกเข้าที่เสาหลักบูชายัญ

แล้วพวกพาลชนก็ยื่นหน้าเข้าไปตรงเสาบูชายัญ
ที่ผูกสัตว์ไว้ พร�่าพรรณนาถ้อยค�างามเสนาะที่แต่งสรรว่า 
เสาหลักบูชายัญนี้จะอ�านวยสิ่งที่ปรารถนาแก่ท่านในโลก
หน้า จะเป็นของยั่งยืนในสัมปรายภพ …

ภูเขามาลาคิรี ขุนเขาหิมวันต์ ภูเขาวิชฌะ ภูเขา
สุทัศน์ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ ภูเขาเหล่านี้ และภูเขา
ใหญ่อื่นๆ เขาบอกว่า พวกพราหมณ์ผู้บูชายัญก่อสร้างไว้

ที่พูดกันมาว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญเอาอิฐมา
ก่อเป็นภูเขา แต่ภูเขาหาใช่เป็นอิฐอย่างนั้นไม่ เห็นชัดๆ 
ว่าเป็นหิน … เหล็กและโลหะย่อมไม่เกิดในอิฐ ที่พวก
พราหมณ์พร�่าพรรณนายัญกล่าวไว้ว่า ผู้บูชายัญก่อขึ้นมา 

เขาบอกว่า พราหมณ์ผู้ชาญเวท เข้าถึงคุณแห่ง
มนต์ ผู้มีตบะ เป็นผู้ประกอบการขอ มหาสมุทรซัดท่วม
พราหมณ์นั้นผู้ก�าลังตระเตรียมน�้าอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทร เป็น
เหตุให้น�้าในมหาสมุทร (ถูกลงโทษให้เค็ม) ดื่มไม่ได้

แม่น�้าทั้งหลายพัดพาเอาพราหมณ์ผู้เจนจบเวท
ทรงมนต์ไปเกินกว่าพัน น�า้ในแม่น�้าเหล่านั้นก็มิได้เสียรส
ไป เหตุไฉนมหาสมุทรที่กว้างขวางสุดประมาณเท่านั้นจึง
น�า้เสียดื่มไม่ได้

บ่อน�้าทั้งหลายในมนุษยโลกนี้ ที่เขาขุดไว้กลาย
เป็นน�้าเค็มก็มี แต่ไม่ใช่เค็มเพราะท่วมพราหมณ์ตาย… 

ครั้งเก่าโพ้นดึกด�าบรรพ์ ใครเป็นภรรยาของใคร 
คนก็ได้ให้ก�าเนิดมนุษย์ขึ้นตั้งแต่ก่อนมา ตามธรรมดา
นั้น จึงไม่มีใครเลวกว่าใคร การจัดแบ่งจ�าแนกคนก็ได้ว่า
กันไปตามการงานอาชีพที่ท�ามาอย่างนี้ ถึงแม้เป็นลูกคน
จัณฑาลก็พึงเรียนเวทกล่าวมนต์ได้ หากเป็นคนฉลาดมี
ความคิด หัวของเขาก็ไม่ต้องแตกเจ็ดเสี่ยง (อย่างที่พวก
พราหมณ์ว่า) …

(ขุ.ชา.๒๘/๗๗๑-๒/๒๖๐–๒๗๐)
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ชั้นวรรณะหมดไป  
คนยิ่งใหญ่โดยธรรมด้วยความดี 

บุคคลไม่เป็นคนถ่อยทรามเพราะชาติก�าเนิด ไม่
เป็นพราหมณ์เพราะชาติก�าเนิด แต่เป็นคนถ่อยทราม
เพราะกรรม (สิ่งที่คิด-พูด-ท�า) เป็นพราหมณ์เพราะกรรม 
(สิ่งที่คิด-พูด-ท�า)

(ขุ.สุ.๒๕/๓๐๕/๓๔๙)

กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล 
จนถึงคนขนขยะ ทุกคนสงบกิเลสแล้ว ฝึกตนแล้ว ก็เป็น
ผู้เย็นชื่นสนิทหมดทั้งนั้น เมื่อเป็นผู้เย็นทุกคนแล้ว ก็ไม่มี
ใครดีกว่า ไม่มีใครเลวกว่าใคร

(ขุ.ชา.๒๗/๑๙๑๘/๓๗๖)

แม่น�้าสินธู แม่น�า้สรัสวดี แม่น�า้จันทภาคา แม่น�้า
คงคา แม่น�้ายมุนา แม่น�้าสรภู และมหินที ทั้งหมดนี้เมื่อ
หลั่งไหลมา สาครย่อมรับไว้ด้วยกัน ชื่อเดิมนั้นก็สลัดหาย 
หมายรู้กันแต่ว่าเป็นทะเลใหญ่ 

เหล่าชน ๔ วรรณะนี้ ก็เช่นกัน บรรพชาในส�านัก
ของพระองค์ ก็ละชื่อเดิมหมดไป หมายรู้กันแต่ว่าเป็น
พุทธบุตร (หมดทั้งนั้น)

(ขุ.อป.๓๒/๓/๓๙)

ดูกรวาเสฏฐะฯ แท้จริงนั้น บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ 
ผู้ใด… ห่างไกลกิเลส … หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ ผู้นั้นแล
เรียกว่า เป็นผู้เลิศสุดเหนือกว่าวรรณะทั้งหมดนั้น 

ทั้งนี้ก็โดยธรรมนั่นเอง หาใช่โดยสิ่งอันมิใช่ธรรม
ไม่ ด้วยว่า ธรรมนี่แหละ ประเสริฐสูงสุดในหมู่มนุษย์ ทั้ง
บัดนี้ และเบื้องหน้า …

ที.ปา.๑๑/๕๓/๙๐) 

ตบะไล่บาปไม่ไป ใช้สมาธิและปัญญา 
จึงหมดอวิชชาเป็นอิสระได้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขา
คิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ... ได้ตรัสว่า 

ดูกรนิโครธ ผู้บ�าเพ็ญตบะในโลกนี้ เป็นชีเปลือย 
ปล่อยตัวไม่ถือมารยาท เลียมือ ... ถือรับอาหารในเรือน
หลังเดียว ยังชีพด้วยข้าวค�าเดียวบ้าง ถือรับอาหารใน
เรือน ๒ หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๒ ค�าบ้าง ... ถือกินอาหาร
ที่เก็บไว้ค้าง ๑ วันบ้าง ถือกินอาหารที่เก็บไว้ค้าง ๒ วัน
บ้าง ฯลฯ ถือกินอาหารที่เก็บไว้ค้าง ๗ วันบ้าง ถือบริโภค
อาหารครึ่งเดือนมื้อหนึ่งบ้าง ... ถือกินผักดองเป็นอาหาร 
... ถือกินหญ้าเป็นอาหาร ถือกินโคมัย (ขี้วัว) เป็นอาหาร 
ถือกินหัวเหง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหาร ถือกินผลไม้หล่น
ยังชีพ ... ถือนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ ถือนุ่งห่มหนังเสือ ... ถือ
นุ่งห่มผ้าถักทอด้วยผมมนุษย์ ถือถอนผมและหนวด ถือ
ยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่ง ถือเดินกระโหย่ง ถือนอนบน
หนาม ถือนอนบนเนินดิน ถือคลุกตัวกับฝุ่นและเหงื่อไคล 
ถืออยู่กลางแจ้ง ... ถือบริโภคคูถ ถือห้ามน�้าเย็น ถือลงน�้า
วันละ ๓ ครั้ง …

ดูกรนิโครธะ การหน่ายบาปด้วยตบะ แม้ที่บ�าเพ็ญ
บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ เรากล่าวว่ามีอุปกิเลสมากมาย … 

(ที.ปา.๑๑/๒๓/๔๒)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคาร
ศาลาในป่ามหาวัน ใกล้นครเวสาลี ครั้งนั้นแล เจ้าลิจฉวี
พระนามว่าสาฬหะและอภัย เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่
ควรข้างหนึ่ง
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ครั้นแล้ว เจ้าสาฬหะลิจฉวีได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมณพราหมณ์พวก
หนึ่งบัญญัติการถอนตัวขึ้นจากโอฆะ โดยเหตุ ๒ อย่าง 
คือ โดยศีลวิสุทธิเป็นเหตุ ๑ โดยการหน่ายบาปด้วย
ตบะเป็นเหตุ ๑ ส่วนในธรรมวินัยนี้ พระผู้มีพระภาคตรัส
อย่างไร พระเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรสาฬหะ เรา
กล่าวศีลวิสุทธิแลว่า เป็นองค์แห่งสมณธรรมอย่างหนึ่ง 
(แต่) สมณพราหมณ์เหล่าใด ถือลัทธิหน่ายบาปด้วยตบะ 
ถือการหน่ายบาปด้วยตบะเป็นสาระ ติดแน่นอยู่ในการ
หน่ายบาปด้วยตบะ สมณพราหมณ์เหล่านั้น ไม่อาจเป็น
ไปได้ที่จะไถ่ถอนตัวขึ้นจากโอฆะ … 

สมณพราหมณ์เหล่าใด มีความประพฤติทาง
กายบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ มีความ
ประพฤติทางใจบริสุทธิ์ มีอาชีพบริสุทธิ์ สมณพราหมณ์
เหล่านั้น จึงควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรู้สูงสุด … 

ดูกรสาฬหะ เปรียบเหมือนนักรบอาชีพ ถึงแม้จะรู้
กระบวนธนูมากมาย แต่กระนั้น เขาจะได้ชื่อว่าเป็นนักรบ
คู่ควรแก่ราชา ควรแก่การใช้งานของราชา ถึงการนับว่า
เป็นองค์ของราชาแท้ทีเดียว ก็ด้วยสถานะ ๓ ประการ 
กล่าวคือ เป็นผู้ยิงได้ไกล ๑ ยิงแม่นไว ๑ ท�าลายเป้าหมาย
ได้ทั้งใหญ่ ๑

ดกูรสาฬหะ นกัรบเป็นผูย้งิได้ไกล แม้ฉนัใด ฉนั
นัน้นัน่แล อริยสาวกก็เป็นผูม้สีมัมาสมาธ,ิ อรยิสาวกผูม้ี
สมัมาสมาธ ิย่อมมองเห็นด้วยสมัมาปัญญาตามเป็นจรงิ
อย่างนีว่้า รปู… เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ… 
ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา 

ดูกรสาฬหะ นักรบเป็นผู้ยิงแม่นไว ฉันใด ฉันนั้น
นั่นแล อริยสาวกก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ, อริยสาวกผู้มี 
สัมมาทิฏฐิ ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ดูกรสาฬหะ นักรบเป็นผู้ท�าลายเป้าหมายทั้งใหญ่
ได้ ฉันใด ฉันนั้นนั่นแล อริยสาวกก็เป็นผู้มีสัมมาวิมุตติ, 
อริยสาวกผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมท�าลายเสียได้ซึ่งกอง
อวิชชาอันใหญ่

(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๖/๒๗๑-๕)
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๔๕ พรรษำแห่งพุทธกิจ
ในเวลา ๔๕ ปีแห่งการบ�าเพ็ญพุทธกิจ พระ 

พุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับจ�าพรรษา ณ สถานที่ต่างๆ ซึ่ง
ท่านได้ประมวลไว้ พร้อมทั้งเหตุการณ์ส�าคัญบางอย่าง
เป็นที่สังเกตดังนี้

พรรษาที่ ๑ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุง 
พาราณสี (โปรดพระเบญจวัคคีย์)

พรรษาที่ ๒-๓-๔ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ 
(ระยะประดิษฐานพระศาสนา เริ่มแต่โปรดพระเจ้า 
พิมพิสาร ได้อัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ครั้งแรก  
ฯลฯ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกถวายพระเชตวัน;  
ถ้าถือตามพระวินัยปิฎก พรรษาที่ ๓ น่าจะประทับที่ 
พระเชตวัน นครสาวัตถี)

พรรษาที่ ๕ กูฏาคาร ในป่ามหาวัน นครเวสาลี 
(โปรดพระพุทธบิดาซึ่งปรินิพพานที่กรุงกบิลพัสดุ์ และ 
โปรดพระญาติที่วิวาทเรื่องแม่น�้าโรหิณี พระมหาปชาบดี
ผนวช เกิดภิกษุณีสงฆ์)

บำบิโลเนียใช้ไม้สักอินเดีย 
605-562 BC ที่กรุงบาบิโลน (Babylon อยู่ใต้ 

แบกแดด เมืองหลวงของอริกัปัจจบุนัเลก็น้อย) เป็นรชักาล 
ของกษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ที่ ๒ (Nebuchadnezzar II) 
ในยุคที่อาณาจักรบาบิโลเนียรุ่งเรือง ต�าราฝรั่งกล่าวว่า
ช่างก่อสร้างในบาบิโลนใช้ไม้สักจากอินเดีย และอ้าง 
หลักฐานว่าคัมภีร์ชาดกเอ่ยถึงการค้ากับกรุงบาบิโลน 
โดยเรียกชื่อเป็นภาษาบาลีว่า “พาเวรุ” (ขุ.ชา.๒๗/๖๕๕/ 
๑๕๔; อ้างใน Encyclopædia Britannica, 1994-2002 

หัวข้อ “India”) ถ้าเป็นจริงตามที่อ้างนี้ จะช่วยให้เรื่อง 
ราวหลายอย่างในประวัติศาสตร์ชัดเจนยิ่งขึ้น (บาบิโลเนีย
ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ก่อน 2,000 BC เคยตกเป็น
ของแอสซีเรีย และสุดท้ายพ่ายแพ้แก่เปอร์เซีย ในปี 539 
BC ซึ่งนับอย่างเรา = พ.ศ. ๔ นับอย่างฝรั่ง = ๕๖ ปีก่อน 
พ.ศ.; อเลกซานเดอร์มหาราชสวรรคตที่นี่ เมื่อ 323 BC) 

หลังจากบาบิโลนเสื่อมอ�านาจแล้ว พ่อค้าชาว
อาหรับได้เป็นผู้ค้าขายต่อมา โดยคงจะจัดส่งสินค้าจาก
อินเดียแก่อียิปต์และเมดิเตอเรเนียน

ภำพแกะสลักนูนต�่ำใน Palace of Sargon แสดงกำรขนส่งไม้ด้วยเรือ

ทะเล
เมดิเตอเรเนียน
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พรรษาที่ ๖ มกุลบรรพต (ภายหลังทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี)

พรรษาท่ี ๗ ดาวดึงสเทวโลก (แสดงพระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดา)

พรรษาที่ ๘ เภสกลาวัน ใกล้เมืองสุงสุมารคีรี 
แคว้นภัคคะ (พบนกุลบิดา และนกุลมารดา)

พรรษาที่ ๙ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี 
พรรษาที่ ๑๐ ป่าตําบลปาริเลยยกะ ใกล้เมือง

โกสัมพี (ในคราวที่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน)

พรรษาที่ ๑๑ เอกนาลา หมู่บ้านพราหมณ์
พรรษาที่ ๑๒ เมืองเวรัญชา 
พรรษาที่ ๑๓ จาลิยบรรพต 
พรรษาที่ ๑๔ พระเชตวัน (พระราหุลอุปสมบท

วาระนี้)
พรรษาที่ ๑๕ นิโครธาราม นครกบิลพัสดุ์
พรรษาที่ ๑๖ เมืองอาฬวี (ทรมานอาฬวกยักษ์)
พรรษาที่ ๑๗ พระเวฬุวัน นครราชคฤห์
พรรษาที่ ๑๘-๑๙ จาลิยบรรพต

พรรษาที่ ๒๐ พระเวฬุวัน นครราชคฤห์ (โปรด
มหาโจรองคุลิมาล พระอานนท์ได้รับหน้าที่เป็นพระพุทธ-
อุปัฏฐากประจ�า)

พรรษาที่ ๒๑-๔๔  ประทับสลับไปมา ณ พระ 
เชตวัน กับบุพพาราม พระนครสาวัตถี (รวมท้ังคราวก่อน
นี้ด้วย อรรถกถาว่าพระพุทธเจ้าประทับที่เชตวนาราม ๑๙ 
พรรษา ณ บุพพาราม ๖ พรรษา)

พรรษาที่ ๔๕ เวฬุวคาม ใกล้นครเวสาลี

เล่ำจื๊อ ขงจื๊อ ปรำชญ์แห่งจีน
c.604 BC ที่เมืองจีน ประมาณว่าเป็นปีเกิดของ 

เล่าจื๊อ (Lao-tze or Lao-tzu)
c.551?-479 BC เป็นช่วงชีวิตของขงจื๊อ (Confu-

cius)

จากซ้าย: 
บำบิโลน
เล่ำจื๊อ
ขงจื๊อ  

อิหร่าน

ตุรกี

อียิปต์

อิรัก
กรุงบาบิโลน

ซีเรีย
อิสราเอล

จอร์แดน

ซาอุดีอาระเบีย

อาณาจักร
บาบิโลน อ่ำว

เปอร์เซีย

ทะเล
แดง

ทะเล
แคสเปียน

ทะเล
เมดิเตอเรเนียน

แม่น�้ำยูเฟรตีส
แม่น�้ำทิกรีส

ทะเลด�ำ

บาบิโลน

อินเดีย

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



20

พุทธกิจประจ�ำวัน
นอกจากสถานที่ทรงจ�าพรรษาใน ๔๕ ปีแห่ง 

พุทธกิจแล้ว พระอรรถกถาจารย์ได้ประมวลพระพุทธกิจ 
ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นประจ�าในแต่ละวันไว้ด้วยว่า
มี ๕ อย่าง เรียกว่า พุทธกิจประจําวัน ๕ ดังนี้

๑. ปุพพฺณเฺห ปิณฺฑปาตญจฺ เวลาเช้าเสด็จบณิฑบาต
๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ เวลาค�่าประทานโอวาท

แก่เหล่าภิกษุ
๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ เที่ยงคืนทรงตอบ 

เทวปัญหา
๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ

จวนสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและยังไม่
สามารถบรรลุธรรม ว่าควรจะเสด็จไปโปรดผู้ใด

(สรุปท้ายว่า เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ วิโสเธติ มุนิ
ปุงฺคโว พระพุทธเจ้าองค์พระมุนีผู้ประเสริฐ ทรงยังกิจ ๕ 
ประการนี้ให้หมดจด)

Cyrus II the Great

เปอร์เซียขึ้นครองกรีก 
ด้านการเมือง ในปี 546 BC (นับอย่างเรา ๓ ปี

ก่อนสิ้นพุทธกาล) พระเจ้า Cyrus II the Great ผู้ตั้ง
จักรวรรดิเปอร์เซีย (อิหร่าน) ที่อยู่ถัดจากชมพูทวีป ได้
มาตีเอาพวกไอโอเนียนกรีกที่อะนาโตเลียไว้ใต้อ�านาจ

จากนั้นพระเจ้า Cyrus II ได้ยึดบาบิโลนในปี 539 
BC หลังนั้นก็มาตีเอาบากเตรีย (Bactria เป็นอาณาจักร
โบราณ = อัฟกานิสถานตอนบน + เอเซียกลางตอนล่าง) 
ไว้ใต้ปกครองของเปอร์เซีย
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ต้นแบบสังคำยนำและพุทธปัจฉิมวำจำ 
527 BC (ตัวเลขฝ่ายตะวันตก) มหาวีระ  

(นิครนถนาฏบุตร) ศาสดาแห่งศาสนาเชน/ไชนะ สิ้นชีพ 
สาวกทะเลาะวิวาทกันเป็นข้อปรารภที่พระพุทธเจ้าทรง
แนะน�าให้มีการสังคายนา และครั้งหนึ่งพระสารีบุตรได้
แสดงสังคีติสูตรไว้เป็นตัวอย่าง

๑ ปี ก.พศ. (= 543 BC; ฝรั่งว่า 483 BC ) ในวัน
เพ็ญวิสาขปุรณมี หลังจากบ�าเพ็ญพุทธกิจ ๔๕ พรรษา 
พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เสด็จปรินิพพาน 
ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา

พระพุทธปัจฉิมวาจา... “วยธมฺมา สงฺขารา  
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” (สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม
สลายไปเป็นธรรมดา จงทํากิจทั้งปวงให้ถึงพร้อม ด้วย
ความไม่ประมาท)

โยนก: ไอโอเนีย-บำกเตรีย
พวกเปอร์เซียเรียก Ionians คือ ไอโอเนียนกรีก 

ว่า Yauna (เยานะ) ซึ่งเมื่อมาถึงชมพูทวีป เรียกเป็น 
“ยวนะ” บ้าง “โยนะ” บ้าง หรือเรียกชื่อถิ่นตามค�าเรียก
ตัวคนเป็น “โยนก” แล้วใช้เรียกชาวกรีกทุกพวกสืบมา

ระยะแรกมักหมายถึงชุมชนกรีกในเปอร์เซีย 
ตะวันออก ต่อมา หลังอเลกซานเดอร์ฯ พิชิตบากเตรียใน
ปี 328 BC แล้ว มุ่งเอากรีกที่แคว้นบากเตรีย จนกระทั่ง
ยุคท้ายๆ กลายเป็นค�าเรียกชาวต่างชาติพวกอื่นด้วย

University of  Texas Libraries

อิหร่านอฟักานสิถาน

ทะเลด�ำ

อ่ำวเปอร์เซีย

ทะเลแคสเปียน

อิรัก

ตุรกี
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สังคำยนำ ครั้งที่ ๑
๓ เดือน หลังพุทธปรินิพพาน (๙ เดือน ก.พศ.) มี

การสังคายนาครั้งที่ ๑ ปรารภเรื่องสุภัททภิกษุ ผู้บวชเมื่อ
แก่ กล่าวจาบจ้วงพระธรรมวนิยั และเพ่ือให้พระธรรมวนิยั 
รุ่งเรืองอยู่สืบไป โดยที่ประชุมพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป มี
พระมหากัสสปะเป็นประธาน พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนา
พระวินัย พระอานนท์วิสัชนาพระธรรม (ที่จัดแยกเป็น
พระสูตรและพระอภิธรรม) ณ ถ�้าสัตตบรรณคูหา ภูเขา
เวภารบรรพต เมืองราชคฤห์ โดยพระเจ้าอชาตศัตรููทรง
อุปถัมภ์ ใช้เวลา ๗ เดือน

ถ�้ำสัตตบรรณคูหำ

Map of the Maya area
www.yucatanadventure.com
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กำรนับพุทธศักรำช
โดยวิธีนับว่า “บัดนี้ พระบรมศาสดาสัมมา

สัมพุทธเจ้าปรินิพพาน ล่วงแล้วได้ ๑ ปี/พรรษา” จึง
ถือว่า ๑ ปี หลังพุทธปรินิพพาน เริ่มต้นพุทธศักราช
เป็น พ.ศ. ๑ (นี้เป็นการนับแบบไทย ส่วนศรีลังกา และ
พม่า นับพุทธศักราชเริ่มแต่พุทธปรินิพพาน ดังนั้น เมื่อ
พระพุทธเจ้าปรินิพพานครบ ๑ ปีแล้ว ต่อจากนั้นก็เป็น 
พ.ศ. ๒)

สำยอชำตศัตรูสิ้นวงศ์ สู่ปำฏลีบุตร 

พ.ศ. ๑-๒๐ (543-523 BC; ตามฝรั่ง = 483- 
463 BC) หลังพุทธปรินิพพานในปีที่ ๘ ของรัชกาลแล้ว  
พระเจ้าอชาตศัตรูครองราชย์ต่อมาอีก ๒๔ ปี จึงถูกโอรส
คือเจ้าชายอุทัยภัทรท�าปิตุฆาต ระหว่างนั้นแคว้นโกศล 
และแคว้นวัชชีได้สูญอ�านาจ ตกเป็นของมคธแล้ว มคธจึง
ครองความเป็นใหญ่ในชมพูทวีป เมื่ออุทัยภัทรขึ้นครอง
ราชย์แล้ว ต่อมา ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังปาฏลีบุตร (เมือง
หน้าด่านที่พระเจ้าอชาตศัตรูได้ให้สุนีธะและวัสสการะ
สร้างขึ้นตอนปลายพุทธกาล) เป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๗๒ (471 BC; ตามฝรั่ง = 411 BC) หลัง
จากกษัตริย์ท�าปิตุฆาตต่อกันมา ๕ รัชกาล ราษฎรได้
พร้อมใจกันปลงชีพกษัตริย์พระนามว่านาคทาสก์ แล้ว
สถาปนาอ�ามาตย์ชื่อสุสุนาคขึ้นเป็นกษัตริย์ ตั้งราชวงศ์
ใหม่ ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เวสาลี

โอรสของพระเจ้าสุสุนาค พระนามว่ากาลาโศก 
เมื่อครองราชย์ในปีที่ ๑๐ ตรงกับ พ.ศ. ๑๐๐ ได้ทรง
อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๒ และในรัชกาลนี้ ได้ย้าย 
เมืองหลวงไปตั้งที่ปาฏลีบุตรเป็นการถาวร 

ก่อนเป็นอเมริกำ 
500 BC (โดยประมาณ) ก�าเนิดอารยธรรมของ

ชนอินเดียนแดงเผ่ามายา ในอเมริกากลาง (แถบเมกซิโก  
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และเอลซัลวาดอร์ ในปัจจุบัน) ซึ่ง
รุ่งเรืองตั้งแต่ราว ค.ศ. 300 (ราว พ.ศ. ๘๕๐) ไปจนล่ม
สลายราว ค.ศ. 900 (ราว พ.ศ. ๑๔๕๐) มีความเจริญ
เด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ดาราศาสตร์ (เรื่องปฏิทิน) 
คณิตศาสตร์ และการเขียนด้วยอักษรภาพ

Temple of Kukulkan 
พีระมิดขั้นบันได 
อำรยธรรมมำยำ
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ขึ้นยุคกรีกแห่งเอเธนส์  
ต่อมาเมื่อพวกกรีกที่เอเธนส์ (Athens) เข้มแข็ง

ขึ้น พวกกรีกที่ไอโอเนียอาศัยก�าลังจากพวกเอเธนส์ 
ท�าให้กรีกชนะเปอร์เซียไอโอเนียก็เป็นอิสระในปี 479 BC 
(นับอย่างเรา=พ.ศ. ๖๔; นับอย่างฝรั่ง=พ.ศ. ๔) แต่ต่อนี้
ไป ไอโอเนียต้องขึ้นต่อเอเธนส์

แม้แต่ศูนย์กลางทางปัญญาก็ย้ายจากไอโอเนีย
ไปอยู่ที่เอเธนส์ ดังที่ต่อนี้ไปที่เอเธนส์ ได้มี โสเครตีส 
(Socrates, 470?-399 BC) เพลโต (Plato, 427-347  

 
BC) อริสโตเติล (Aristotle, 384-322 BC) ซึ่งถือกันว่า 
เป็นตรีโยนกมหาบุรุษ (the great trio of ancient 
Greeks) ผู้วางรากฐานทางปรัชญาของวัฒนธรรม 
ตะวันตกและท�าให้เอเธนส์ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งก�าเนิดของ
อารยธรรมตะวันตก

ต่อมา โยนก ตกเป็นของเปอร์เซียอีกในปี 387 BC 
จนกระทั่ง อเลกซานเดอร์มหาราช มาพิชิตจักรวรรดิ
เปอร์เซียลงในราวปี 334 BC ไอโอเนียจึงมาเป็นของ 

 
กรีกแห่งมาซิโดเนีย (Macedonian Greeks) แต่แล้วถึงปี 
133 BC (นับอย่างเรา=พ.ศ. ๔๑๐) พวกกรีกสิ้นอ�านาจ 
โยนกกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน จน
กระทั่งจักรวรรดิออตโตมานของมุสลิมเตอร์กมาเข้าครอง
เป็นท้ายสุดใน ค.ศ. 1458 (พ.ศ. ๒๐๐๑)

ส่วนในด้านศิลปวิทยา เมื่ออริสโตเติลสิ้นชีวิตลง
ในปี 322 BC (นับอย่างเรา=พ.ศ. ๒๒๑) ยุคคลาสสิกของ
กรีกก็จบลงด้วย

The School of Athens
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ปรำชญ์กรีกแห่งเอเธนส์
470?-399 BC ช่วงชีวิตของโสเครตีส (Socra-

tes) นักปรัชญากรีกที่ยิ่งใหญ่ ผู้ใช้วิธีสอนแบบถาม-ตอบ 
ที่เรียกกันว่า Socratic dialogue หรือ dialectic เขา
ถูกสอบสวนแล้วตัดสินประหารชีวิตฐานท�าเยาวชนของ
เอเธนส์ให้พิปลาสเสื่อมทราม และสิ้นชีพโดยดื่มยาพิษ 
ความคิดของเขาปรากฏในผลงานที่เพลโตเขียนไว้

เพลโต ต่อด้วยอริสโตเติล
427-347 BC ช่วงชีวิตของเพลโต (Plato) นัก

ปรัชญากรีกยิ่งใหญ่ ศิษย์โสเครตีส เขาตั้ง “Academy” 
ซึ่งเป็นสถานศึกษา ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตะวันตกยุค
โบราณ และสอนที่นั่นจนตลอดชีวิต มีผลงาน ๓๖ เรื่อง 
ส่วนมากใช้วิธีถาม-ตอบ (dialogue) โดยมีโสเครตีสเป็น 

 
ตัวละครหลัก เช่น The Apology, Crito, Euthyphro 
และ Phaedo ผลงานที่มักถือกันว่าเด่นที่สุดคือ The 
Republic

384-322 BC ช่วงชีวิตของอริสโตเติล (Aristo-
tle) นักปรัชญากรีกยิ่งใหญ่ เป็นศิษย์เพลโต ได้เรียนแล้ว
สอนใน “Academy” ประมาณ ๒๐ ปีกระทั่งเพลโต 
สิ้นชีพ ต่อมาได้รับเชิญจากพระเจ้า Philip II กษัตริย์
แห่ง Macedonia ให้อ�านวยการศึกษาแก่โอรส ที่ต่อมา
เป็นพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช เมื่อกลับสู่เอเธนส์
ได้ตั้งโรงเรียน “Lyceum” มีผลงานครอบคลุมวิชาการ
หลากหลาย เฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้นสายวิชา ตรรกศาสตร์ 
ชีววิทยา วรรณคดีวิจารณ์ และมีอิทธิพลยิ่งในวิชาจริย- 
ศาสตร์และรัฐศาสตร์

จากซ้าย:
มรณะแห่งโสเครตีส
โสเครตีส
เพลโต
อริสโตเติล

Un
iv

er
sit

y 
of

  T
ex

as
 L

ib
ra

rie
s

เอเธนส์

กรีซ

บัลแกเรีย

ตุรกี

อิตาลี

ทะเลเมดเิตอเรเนยีน

ทะเลด�ำ
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สังคำยนำ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๑๐๐ (443 BC; ตามฝรั่ง=381 BC) มี

สังคายนา ครั้งที่ ๒ ปรารภเรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ 
๑๐ ประการ นอกธรรมวินัย พระยศกากัณฑบุตรเป็น
ผู้ชักชวนพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป ประชุมท�าที่วาลิการาม 
เมืองเวสาลี พระเรวตะเป็นผู้ถาม พระสัพพกามีเป็นผู้
วิสัชนา โดยพระเจ้ากาลาโศกราชทรงอุปถัมภ์ ใช้เวลา ๘ 
เดือน

เกิดนิกำยในพระพุทธศำสนำ  

อย่างไรก็ดี ภิกษุวัชชีบุตรได้แยกตัวออกจาก
เถรวาท กลายเป็นพวกหนึ่งต่างหาก เรียกชื่อว่า “มหา-
สังฆิกะ” (พวกสงฆ์หมู่ใหญ่) และท�าสังคายนาต่างหาก 

 
เรียกว่ามหาสังคีติ เป็นอาจริยวาทกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นจุด
เริ่มให้เกิดนิกายขึ้น และเป็นต้นก�าเนิดของอาจารยวาท/
อาจริยวาท ที่ต่อมาเรียกตนเองว่า “มหายาน”

ทั้งนี้ มหาสังฆิกะนั้นได้แตกย่อยออกไป จนกลาย
เป็นอาจริยวาท ๖ นิกาย ทางด้านเถรวาทเดิม ก็ได้มี
อาจริยวาทแยกออกไป ๒ พวก แล้ว ๒ พวกนั้นก็แตก
ย่อยออกไปๆ จนกลายเป็น ๑๑ อาจริยวาท จนกระทั่งใน
ช่วง ๑๐๐ ปี กว่าจะถึง พ.ศ. ๒๐๐ พระพุทธศาสนาก็ได้มี
นิกายย่อยทั้งหมด ๑๘ เรียกว่า ๑๘ อาจริยวาทบ้าง ๑๘ 
อาจริยกุลบ้าง ๑๘ นิกายบ้าง (คือ เถรวาทดั้งเดิม ๑ กับ 
อาจริยวาทอื่นๆ ๑๗) เป็นปัญหาที่รอการช�าระสะสางแล้ว
ท�าสังคายนา ครั้งที่ ๓ (ค�าว่า “หีนยาน” ก็ดี “มหายาน” 
ก็ดี ไม่มีในคัมภีร์บาลี นอกจากที่เขียนในสมัยปัจจุบัน)

จากซ้าย:
คัมภีร์ Torah

กำรอภิปรำยค�ำสอนทำงศำสนำยิว
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รำชวงศ์นันทะ ครองมคธ
พ.ศ. ๑๔๐ (=403 BC; ตามฝรั่ง= c. 343 BC) 

มหาปัทมนันทะสังหารกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุสุนาคแล้ว 
ขึ้นครองราชย์ ตั้งราชวงศ์นันทะ ซึ่งครองมคธสืบต่อกัน
มาถึงองค์สุดท้ายคือธนนันทะ รวมทั้งสิ้น ๙ รัชกาล จบ
สิ้นใน พ.ศ. ๑๖๒ (=381 BC; ตามฝรั่ง =321 BC) รวม 
๒๒ ปี

เรื่องข้ำงเคียงในอินเดีย 
(มหากาพย์ มหาภารตะ)

400 BC (ในช่วงเวลาแต่นี้ ถึงราว ค.ศ. 400 คือ
ช่วง พ.ศ. ๑๕๐-๙๕๐ ซึ่งไม่อาจชี้ชัด) ฤๅษีวยาสได้แต่ง
มหากาพย์สันสกฤตเรื่องมหาภารตะ อันเป็นกวีนิพนธ์ที่
ยาวที่สุดในโลก (คงเริ่มเรื่องเดิมที่เป็นแกนแล้วแต่งเพิ่ม 

 
กันต่อมา) ว่าด้วยสงครามใหญ่เมื่อราว ๑,๐๐๐-๔๐๐ ปี
ก่อนพุทธกาล อันเกิดขึ้นในวงศ์กษัตริย์ ระหว่างโอรส 
ของเจ้าพี่เจ้าน้อง คือ เหล่าโอรสของ ธฤตราษฏร์ (เรียก
ว่า เการพ) กับเหล่าโอรสของ ปาณฑุ (เรียกว่า ปาณฑพ) 
ซึ่งรบกันที่ทุ่งกุรุเกษตร (เหนือเดลีปัจจุบัน) จนฝ่ายเการพ
สิ้นชีพทั้งหมด ยุธิษฐิระพี่ใหญ่ฝ่ายปาณฑพขึ้นครองราชย์
ที่หัสตินาปุระ และมีเรื่องต่อไปจนเสด็จสู่สวรรค์

ภควัทคีตา ซึ่งเป็นคัมภีร์ปรัชญาส�าคัญยวดยิ่ง
ของฮินดู ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเรื่องนี้ โดยเป็นบทสนทนา
ระหว่าง กฤษณะ กับเจ้าชายอรชุน

คัมภีร์เก่ำของยิว-คริสต์ 
425 BC (โดยประมาณ) คัมภีร์ศาสนายิว ที่ยิว

เรียกว่า Torah ซึ่งชาวคริสต์ก็นับถือด้วย โดยทั่วไปเรียก
ว่า Pentateuch (“ปัญจครันถ์” คือ ๕ คัมภีร์แรกแห่ง 
Old Testament ของ Bible/ไบเบิล มี Genesis และ 
Exodus เป็นต้น) จบลงตัว

จากซ้าย: 
คัมภีร์ภควัทคีตำ
กฤษณะกับอรชุน
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อเลกซำนเดอร์กลับไป จันทรคุปต์ขึ้นมำ
พ.ศ. ๑๕๑-๘ (ตามฝรั่งนับ=332-325 BC) 

พระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราชเดินทัพผ่านหรือมีชัย
ในท่ีใดอันส�าคัญ มักสร้างเมืองขึ้นใหม่และตั้งชื่อเมือง
เฉลิมพระเกียรติว่า “Alexandria” ดังเช่นเมืองชื่อน้ีที่
ส�าคัญซึ่งยังคงอยู่ที่อียิปต์เป็นต้น แม้ทางชมพูทวีป ก็มี 
อเลกซานเดรียหลายแห่ง เช่นเมืองที่บัดน้ีเรียก Herat 
(=Alexandria of the Arians), Kandahar และแห่ง
หนึ่งในที่ไม่ไกลจากเมือง Kabul ในอัฟกานิสถาน

ในพระไตรปิฎก มี ๒-๓ แห่ง กล่าวถึงเมืองชื่อ 
“อลสันทะ” ซึ่งสันนิษฐานกันว่าได้แก่ อเลกซานเดรีย
นี้ และคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเล่มใดมีชื่อเมืองนี้ก็กล่าวได้
ว่าเพิ่งยุติในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ ในคัมภีร์มิลินทปัญหา 
พญามิลินท์ (Menander) ตรัสว่าพระองค์ประสูติที่เมือง 
อลสันทะ

หลังจากอเลกซานเดอร์เลิกล้มความคิดที่จะตีมคธ
และยกทัพกลับออกไปจากชมพูทวีปในปี 325 BC แล้วไม่
นาน จันทรคุปต์ก็ตีมคธได้ส�าเร็จ

อเลกซำนเดอร์มหำรำช

รำชวงศ์นันทะ

อาณาจักรแห่ง
อเลกซานเดอร์ มหาราช

อินเดีย

อัฟกานิสถาน
ปากีสถาน

ทะเลด�ำ
ทะเลแคสเปียน

ทะเล
อำหรับ

อิหร่าน
อียิปต์

ตุรกี

อิรัก

กรีซ

จีน
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กรีก รบ-สงบ-ส่งทูต สู่ปำฏลีบุตร
พ.ศ. ๑๖๒ (=381 BC; แต่ฝรั่งนับ=321 BC) 

จันทรคุปต์ปราบกษัตริย์นันทะได้ ขึ้นครองมคธ ตั้ง
ราชวงศ์ใหม่คือโมริยะ จากนั้นอีก ๑๖ ปี ยกทัพมารบ
ชนะกษัตริย์กรีก คือซีลูคัส ที่ ๑ (Seleucus I) ซึ่งยอม
ยกดินแดนคันธาระแถบ Kandahar ให้ โดยขอแลกได้
ช้างไป ๕๐๐ เชือก ต่อนั้นอีก ๓ ปี (ตามฝรั่ง=302 BC) 
เมคาสธีนสี (Megasthenes) ชาวไอโอเนียนกรกี (โยนก) 
ได้เป็นทูตของพระเจ้าซีลูคัสที่ ๑ ไปอยู่ที่เมืองปาฏลีบุตร 
(กรีกเรียก Palimbothra, ปัจจุบันเรียก Patna/ปัฏนา) 
และได้เขียนบันทึก ๔ เล่ม ชื่อ Indica เล่าถึงความเจริญ
รุ่งเรืองแห่งแคว้นมคธของพระเจ้าจันทรคุปต์ (กรีกเรียก 
Sandrocottus) และความอุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีปไว้ 
(ฝรั่งว่า Megasthenes เป็นนักประวัติศาสตร์ และว่า 
คงเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้เห็นแม่น�้าคงคา)

พ.ศ. ๑๘๖ (=357 BC; แต่ฝรั่งนับ=297 BC) สิ้น
รัชกาลพระเจ้าจันทรคุปต์ โอรสคือพระเจ้าพินทุสารครอง
ราชย์ต่อมาอีก ๒๘ ปี

กรีก เข้ำแดนชมพูทวีป
336-323 BC (ฝรั่งนับ=พ.ศ. ๑๔๗-๑๖๐; ไทย

นับ=พ.ศ. ๒๐๗-๒๒๐) พระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช 
(Alexander the Great) กษัตริย์กรีกแห่งมาซิโดเนีย 
ศิษย์ของอริสโตเติล เรืองอ�านาจ ปราบอียิปต์จนถึง
เปอร์เซียได้สิ้นและในช่วง พ.ศ. ๑๕๖-๘ ได้ยกทัพผ่าน
แคว้นโยนก (บากเตรีย/Bactria) เข้าคันธาระ มาตั้งที่ 
ตักสิลา เตรียมยกเข้าตีมคธของราชวงศ์นันทะ และได้พบ
กับเจ้าจันทรคุปต์ แต่แล้วเลิกล้มความคิด ยกทัพกลับไป

แม่ทัพกรีกตั้งอำณำจักร
323 BC (ฝรั่งนับ=พ.ศ. ๑๖๐; เรานับ=383 

BC) อเลกซานเดอร์ฯ สวรรคต ดินแดนที่เคยอยู่ในการ
ปกครองชิงอ�านาจกัน แม่ทัพใหญ่คนหนึ่งของพระองค์ได้
เป็นกษัตริย์ครองดินแดนทั้งหมดในภาคตะวันออก ตั้งแต่
เอเชียน้อย (=เตอร์กีแถบเอเชีย) จดอินเดีย ได้พระนามว่า
พระเจ้าซีลูคัสที่ ๑ ผู้พิชิต (Seleucus I Nicator)

พระเจำ้จันทรคุปต์

จากซ้าย: 
อเลกซำนเดอร์มหำรำช
ซีลูคัสที่ ๑
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อียิปต์ขึ้นเป็นศูนย์กรีก
323 BC ในปีเดียวกันนั้น ทางด้านอียิปต์ ที่เมือง 

อเลกซานเดรีย ซึ่งอเลกซานเดอร์มหาราชได้สร้างขึ้น
คราวพิชิตอียิปต์ในปี 332 BC และก่อนจะเดินทัพต่อสู่
ตะวันออก ได้ตั้งแม่ทัพชื่อโตเลมี (Ptolemy) ให้ดูแลไว้ 
เมื่อสิ้นอเลกซานเดอร์ โตเลมีก็ขึ้นเป็นกษัตริย์อียิปต์

กษัตริย์โตเลมีที่ ๑ มุ่งให้ อเลกซานเดรียเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งโลกกรีก และได้สร้างหอสมุด 
อเลกซานเดรีย อันมีชื่อเสียงที่สุดในยุคโบราณ ต่อมา 
อเลกซานเดรียแห่งอียิปต์ก็ได้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลป- 
วิทยาแทนที่เอเธนส์  

เข้ำสู่ยุคอโศกมหำรำช
พ.ศ. ๒๑๔ (=329 BC; แต่ฝรั่งนับ=268 BC) สิ้น

รัชกาลพระเจ้าพินทุสาร เจ้าชายอโศก ซึ่งเป็นอุปราชอยู่
ที่กรุงอุชเชนี ในแคว้นอวันตี ด�าเนินการยึดอ�านาจโดย
ก�าจัดพี่น้อง ครองอ�านาจโดยยังไม่ได้อภิเษกอยู่ ๔ ปี

อโศกมหำรำช จักรพรรดิธรรมรำชำ 
พ.ศ. ๒๑๘ (=325 BC; แต่ฝรั่งนับ=265 BC) 

พระเจ้าอโศกมหาราชราชาภิเษกแล้ว แผ่ขยายอาณาจักร
ออกไป จนได้แม้แต่แคว้นกลิงคะที่เข้มแข็งยิ่งยง กลาย
เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย

จากซ้าย:
โตเลมีที่ ๑

ภำพวำดหอสมุดโบรำณ

วิทิศำ

ตักสิลำ
ปุรุษปุระ

คยำ
ปำฏลีบุตร

อาณาจักร
อโศก

บากเตรีย

ทะเลอำหรับ

อ่ำวเบงกอล

อุชเชนี

อเลกซานเดรีย

กรีซ

จอร์แดน

ตุรกี

อียิปต์

ทะเลเมดเิตอเรเนียน

ทะเลด�ำ

ทะเลแดง
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สืบอโศก ถึงคลีโอพัตรำ
ราชวงศ์โตเลมี รุ่งเรืองต่อมา ๓๐๐ ปี จึงเสีย

แก่โรมในรัชกาลสุดท้ายของพระนางคลีโอพัตรา 
(Cleopatra) และโอรส คือโตเลมีที่ ๑๕ (Ptolemy XV, 
Caesarion) เมื่อปี 30 BC (พ.ศ. ๕๑๓) 

บรรดาพระมหากษัตริย์ในดินแดนตะวันตก
ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีสัมพันธไมตรี และระบุ
พระนามไว้ในศลิาจารกึ มพีระเจ้าโตเลมีที ่๒ (Ptolemy II 
Philadelphus) แห่งอียิปต์รวมอยู่ด้วย (ในศิลาจารึก
เรียกว่า “ตุลมยะ” )

เรื่องข้ำงเคียงในอินเดีย  
(รามเกียรติ์: พระราม-นางสีดา) 

300 BC (ไม่ก่อนนี้; ราว พ.ศ. ๒๕๐) ฤๅษีวาลมีกิ 
แต่งมหากาพย์สันสกฤตเรื่อง รามายณะ (รามเกียรติ์) ว่า 
ด้วยเรื่องพระราม-นางสีดา แห่งอโยธยา (ในพุทธกาล= 
เมืองสาเกต) 

ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกา 
กล่าวถึงเรื่องมหาภารตะ และรามายณะบ่อยๆ โดยยก
เป็นตัวอย่างของเรื่องเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์ (นิรัตถกถา) จัด
เป็นสัมผัปปลาปะบ้าง ติรัจฉานกถาบ้าง เว้นแต่ยกเป็น
ข้อพจิารณาทางธรรม (ในอรรถกถา มกัเรยีกว่า ภารตยทุธ 
และสีตาหรณะ มีบางแห่งเรียกว่า ภารตะ และรามายณะ  
ในฎีกาเรียกว่า ภารตปุราณะ และรามปุราณะ บ้างก็มี)

หนุมำน
พระรำม
สีดำ
พระลักษมณ์

คลีโอพัตรำ
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นโยบำย “ธรรมวิชัย”
เมื่อตีแคว้นกลิงคะได้ในปีที่ ๘ แห่งรัชกาล (=พ.ศ. 

๒๒๒=321 BC แต่ฝรั่งนับ=261 BC) พระเจ้าอโศกทรง
สลดพระทัยต่อความทุกข์ยากของประชาชน และได้หัน
มานับถือวิถีแห่งสันติและเมตตาของพระพุทธศาสนา

พระเจ้าอโศกมหาราชประกาศละเลิกสังคามวิชัย 
หันมาด�าเนินนโยบาย ธรรมวิชัย เน้นการสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค บ�ารุงความสุขและศีลธรรมของประชาชน 
อุปถัมภ์บ�ารุงพระสงฆ์ สร้างวิหาร (วัด) ๘๔,๐๐๐ แห่ง 
เป็นศูนย์กลางศึกษา และท�าศิลาจารึกสื่อสารเสริมธรรม
แก่ประชาชน ประกาศหลักการแห่งเสรีภาพแบบสมัคร-
สมานทางศาสนา ตลอดจนอุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๓ 
และส่งพระศาสนทูต ๙ สายไปประกาศพระศาสนาใน
แดนห่างไกล

จากศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ท�าให้รู้ว่า แคว้น
โยนะ และกัมโพชะ อยู่ในพระราชอาณาเขต อาณาจักร
ปาณฑยะ และโจฬะในแดนทมิฬ เป็นถิ่นข้างเคียง 

ศิลาจารึกยังได้กล่าวถึงกษัตริย์ที่ติดต่อในดินแดน 
ตะวันตกอันห่างไกลมาก รวมทั้ง Ptolemy II แห่งอียิปต์ 
Alexander แห่งเอปิรุส หรือ โครินธ์ Antiochus II แห่ง
ซีเรีย Antigonus II แห่ง(กรีก)มาซิโดเนีย 

พุทธศาสนารุ่งเรือง 
ยุคที่ ๑

ภำพแกะสลักที่สำญจี
กำรแสดงปฐมเทศนำ

ที่สำรนำถ
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จำรึกอโศก
พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้ท�าศิลาจารึก เริ่ม

แต่เมื่ออภิเษกได้ ๑๒ พรรษา (เรานับ=พ.ศ. ๒๒๖)
ในบรรดาศิลาจารึกมากมายที่ได้โปรดให้ท�าไว้

ตามนโยบายธรรมวิชัย นั้น ศิลาจารึกฉบับที่ค้นพบมาก
ที่สุดถึง ๑๒ แห่งคือจารึกฉบับเหนือ ที่ว่าด้วยการทรงเป็น
อุบาสกและเข้าสู่สงฆ์ ซึ่งมีความเริ่มต้นว่า “พระผู้เป็นที่รัก
แห่งทวยเทพ ได้ตรัสไว้ดังนี้:- นับเป็นเวลานานกว่า ๒ 
ปีครึ่งแล้วที่ข้าฯ ได้เป็นอุบาสก แต่กระนั้น ข้าฯ ก็มิได้
กระท�าความพากเพียรจริงจังเลย และนับเป็นเวลาได้อีก 
๑ ปีเศษแล้วที่ข้าฯ ได้เข้าสู่สงฆ์ แล้วจึงได้กระท�าความ
พากเพียรอย่างจริงจัง” 

ในศิลาจารึกแห่งไพรัต พระเจ้าอโศกฯ ได้ตรัส
ปราศัยกับพระภิกษุสงฆ์ว่า

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พระผู้เป็นเจ้าทั้ง
หลายย่อมทราบว่า โยมมีความเคารพและเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มากเพียงใด... 
สิ่งใดก็ตามที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว สิ่งนั้นๆ 
ทั้งปวงล้วนเป็นสุภาษิต”

ธรรมที่พระเจ้าอโศกฯ ทรงน�ามาสอนประชาชน
ไว้ในศิลาจารึกทั้งหลาย (ซึ่งพวกนักปราชญ์มักเรียกว่า 
“อโศกธรรม”) ได้แก่ค�าสอนส�าหรับชาวบ้านทั่วไป ซึ่ง
เน้นการไม่เบียดเบียน การช่วยเหลือกัน และการปฏิบัติ
ธรรมคือหน้าที่ตามหลักทิศ ๖ มีแต่เรื่อง บุญ-ทาน-การ
ไปสวรรค์ (คือธรรมะอย่างที่ชาวพุทธเมืองไทยรู้จัก แต่
ทรงย�า้ธรรมทาน) ไม่เอ่ยชื่อหลักธรรมลึกๆ อย่างอริยสัจ 
๔ ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน คือทรงสอนธรรมตาม 

 
จริยาวัตรของพระจักรพรรดิธรรมราชา มิได้ทรงสอน
ธรรมที่เป็นเทศนากิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระ
ภิกษุสงฆ์ กับทั้งเห็นได้ชัดว่าทรงมุ่งยกประชาชนให้พ้น
จากลัทธิบูชายัญและระบบวรรณะของพราหมณ์

หลักการไม่เบียดเบียน คือ อหิงสา หรือ อวิหิงสา 
ตามพุทธโอวาท ซึ่งเป็นจุดเน้นของนโยบายธรรมวิชัย ได้
แสดงออกเด่นชัดทั่วไปในศิลาจารึก รวมทั้งหลักการแห่ง
ความสามัคคีระหว่างศาสนิกต่างศาสนา (สมวายะ) ซึ่ง
น�าหน้าและควรเป็นแบบอย่างของหลักการแห่งเสรีภาพ
ทางศาสนา และขันติธรรม (freedom of religion และ 
tolerance) ที่แม้แต่มนุษย์ในยุคที่ถือว่าพัฒนาสูงยิ่งแล้ว
ในปัจจุบัน ก็ยังปฏิบัติไม่ได้จริง หรือไม่ก็ถือไปตามความ
เข้าใจผิดพลาด (เช่น แทนที่จะประสานคน กลับไปปะปน
หลักธรรม)

ในศิลาจารึก ฉบับที่ ๑๒ มีพระด�ารัสว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง 

ทวยเทพ ย่อมทรงยกย่องนับถือศาสนิกชนแห่งลัทธิ
ศาสนาทั้งปวง ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วย 
พระราชทาน และการแสดงความยกย่องนับถืออย่างอื่นๆ  
แต่พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ไม่ทรงพิจารณาเห็นทาน
หรือการบูชาอันใด ที่จะเทียบได้กับสิ่งนี้เลย สิ่งนี้คืออะไร? 
นั้นก็คือการที่จะพึงมีความเจริญงอกงามแห่งสารธรรมใน
ลัทธิศาสนาทั้งปวง ก็ความเจริญงอกงามแห่งสารธรรม
นี้ มีอยู่มากมายหลายประการ แต่ส่วนที่เป็นรากฐานแห่ง
ความเจริญงอกงามนั้นได้แก่สิ่งนี้คือ การส�ารวมระวังวาจา 
ระวังอย่างไร? คือ ไม่พึงมีการยกย่องลัทธิศาสนาของตน 

 
และการต�าหนลิทัธศิาสนาของผูอ้ืน่ เมือ่ไม่มเีหตอุนัควร... 
การสงัสรรค์สมาคมกนันัน่แลเป็นสิง่ดงีามแท้ จะท�าอย่างไร? 
คือ จะต้องรับฟังและยินดีรับฟังธรรมของกันและกัน 

จริงดังนั้น พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพทรงมีความ
ปรารถนาว่า เหล่าศาสนิกชนในลัทธิศาสนาทั้งปวง พึงเป็น
ผู้มีความรอบรู้ และเป็นผู้ยึดมั่นในกรรมดี... จะบังเกิด
ผลให้มีทั้งความเจริญงอกงามแห่งลัทธิศาสนาของตนๆ 
และความรุ่งเรืองแห่งธรรม” 

พระเจ้าอโศกฯ ได้เสดจ็ไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน  
ดังความในจารึก ฉบับที่ ๘ ว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง
ทวยเทพ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๑๐ พรรษา (=พ.ศ. ๒๒๘) 
ได้เสด็จไปสู่สัมโพธิ (พุทธคยา-สถานที่ตรัสรู้ของพระ 
พุทธเจ้า) จากเหตุการณ์ครั้งนั้น จึงเกิดมีธรรมยาตรานี้ขึ้น 
ในธรรมยาตรานั้น ย่อมมีกิจต่อไปนี้ คือ การเยี่ยมเยียน
สมณพราหมณ์และถวายทานแด่ท่านเหล่านั้น การ
เยี่ยมเยียนท่านผู้เฒ่าผู้สูงอายุ และการพระราชทานเงิน
ทองเพื่อ(ช่วยเหลือ)ท่านเหล่านั้น การเยี่ยมเยียนราษฎร
ในชนบท การสั่งสอนธรรม และการซักถามปัญหาธรรม
แก่กัน..
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ณ สารนาถ (อิสิปตนมฤคทายวัน) สถานที่แสดง
ปฐมเทศนา พระเจ้าอโศกฯ ก็ทรงประดิษฐานหลักศิลา
ใหญ่ไว้ ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุด เพราะรูปเศียรสิงห์ทั้งสี่ บน
ยอดเสาศิลาจารึกนั้น ได้มาเป็นตราแผ่นดินของประเทศ
อินเดียในบัดนี้ และรูปพระธรรมจักรที่เทินอยู่บนหัวสิงห์
ทั้งสี่นั้น ก็มาเป็นสัญลักษณ์อยู่กลางธงชาติอินเดียใน
ปัจจุบัน

โดยเฉพาะในจารึกหลักศิลาที่ลุมพินี ที่พระ 
พุทธเจ้าประสูติ จะเห็นชัดว่า พระเจ้าอโศกฯ ทรงมีพระ
ราชศรัทธามากเพียงใด ดังค�าจารึกว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง
ทวยเทพ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๒๐ พรรษา (=พ.ศ. ๒๓๘) 

ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงกระท�าการ 
บูชา (ณ สถานที่นี้) เพราะว่า พระพุทธศากยมุนีได้
ประสูติแล้ว ณ ที่นี้ (พระองค์) ได้โปรดให้สร้างรั้วศิลา 
และโปรดให้ประดิษฐานหลักศิลาขึ้นไว้

“โดยเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประสูติ ณ 
สถานที่นี้ จึงโปรดให้หมู่บ้านถิ่นลุมพินีเป็นเขตปลอดภาษี 
และให้เสียสละ (ผลิตผลจากแผ่นดินเป็นทรัพย์แผ่นดิน 
เพียง ๑ ใน ๘ ส่วน)”
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หลักศิลาของพระเจ้าอโศกฯ นี้ เท่ากับบอกว่า 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มี 
หลักฐานการอุบัติบ่งชัดที่สุด ซึ่งระบุบอกไว้ด้วยความ
เคารพรัก โดยบุคคลส�าคัญยิ่งแห่งประวัติศาสตร์อีกท่าน
หนึ่ง และเป็นหลักฐานที่เกิดมีภายในกาลเวลาใกล้ชิด
เพียงไม่กี่ชั่วอายุคน ซึ่งความทรงจ�าและการกล่าวขาน
พร้อมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่องในสังคมยังไม่เลือนหายไป

หน้าตรงข้าม:
หัวเสำอโศกที่สำรนำถ 

จากซ้าย: 
เสำอโศกที่ลุมพินี
เสำอโศกที่เวสำลี

หน้าตรงข้าม จากซ้าย: 
สนำมกีฬำโคลีเซียม
กีฬำคนฆ่ำกัน

โรมันรุ่ง กรีกเลือนลับ
272 BC (ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๒๑๑ แต่เรานับ ๒๗๑) 

ทางด้านยุโรป พวกโรมันเรืองอ�านาจขึ้น ตีได้และเข้า
ครองประเทศอิตาลี แล้วแผ่ขยายดินแดนออกไปเรื่อยๆ

ต่อมาได้ท�าสงครามใหญ่ยาวนานกับกษัตริย์กรีก
แห่งมาซิโดเนีย (Macedonia) และทั้งพระเจ้า Antio-
chus III กษัตริย์ในราชวงศ์ของพระเจ้าซีลูคัส (กล่าวข้าง
ต้น) ที่ครองซีเรีย

ในที่สุด ถึง 146 BC กรีกก็ตกอยู่ใต้อ�านาจโรมัน
จนหมดสิ้น

นานมาแล้วตั้งแต่ 264 BC พวกโรมันเริ่มจัดให้มี
กีฬาคนสู้กัน (gladiator) หรือคนสู้กับสัตว์ร้าย เช่นสิงโต 
โดยให้ชาวโรมันได้สนุกสนานกับการเอาเชลยหรือทาส
มาให้ฆ่ากัน หรือถูกสัตว์ร้ายฆ่าในสนามกีฬาโคลีเซียม 
(Coliseum)

256 BC (ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๒๒๗ แต่เรานับ พ.ศ. 
๒๘๗) ที่เมืองจีน สิ้นราชวงศ์โจ ที่ปกครองมาเกือบพันปี 
และเริ่มราชวงศ์จิ้น (ตัวเลขไม่ลงตัวแน่นอนตามที่ถือสืบ
กันมาว่า ราชวงศ์โจครอง 1122-256 BC)
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สังคำยนำครั้งที่ ๓ และส่งศำสนทูต
พ.ศ. ๒๓๕ มีสังคายนา ครั้งที่ ๓ ปรารภการที่มี

เดียรถีย์มากมายปลอมบวชเข้ามา เนื่องจากเกิดลาภ 
สักการะในหมู่สงฆ์อุดมสมบูรณ์ พระอรหันต์ ๑,๐๐๐ รูป 
มีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นประธาน ประชุมท�า
ที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร โดยพระเจ้าอโศกมหาราช
ทรงอุปถัมภ์ ใช้เวลา ๙ เดือน

หลังสังคายนาแล้ว มีการจัดส่งพระศาสนทูต ๙ 
สาย ไปประกาศพระศาสนา (แต่ละแห่งมีพระภิกษุร่วม
คณะพอครบสงฆ์ที่จะให้อุปสมบท) คือ 

๑. พระมัชฌันติกะ ไป กัสมีร-คันธารรัฐ
๒. พระมหาเทวะ ไป มหิงสกมณฑล
๓. พระรักขิตะ ไป วนวาสี(รัฐ)
๔. พระโยนกธรรมรักขิต ไป อปรันตกะ(รัฐ)
๕. พระมหาธรรมรักขิต ไป มหารัฐ
๖. พระมหารักขิต ไป โยนกรัฐ
๗. พระมัชฌิมะ ไป เทศภาคแห่งหิมวันต์ 
๘. พระโสณะและอุตตระ ไป สุวรรณภูมิ
๙. พระมหินทะ ไป ตัมพปัณณิทวีป (ลังกา)

พุทธศำสนำตั้งมั่นในลังกำ 

พ.ศ. ๒๓๖ (ฝรั่งนับ=247 BC) ที่ลังกาทวีป 
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะครองราชย์ (พ.ศ. ๒๓๖-๒๗๖) 
ที่อนุราธปุระ (ไทยนิยมเรียกกันมาว่าอนุราธบุรี) ทรงสดับ
ธรรมจากพระมหินทเถระแล้ว ทรงนับถือและอุปถัมภ์
บ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง รวมทั้งสร้างมหาวิหาร ที่
ได้เป็นศูนย์กลางใหญ่ของพระพุทธศาสนาเถรวาทสืบมา

ในปีนัน้ มสีงัคายนา ครัง้ที ่๔ ปรารภการประดษิ- 
ฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป เพื่อให้พระพุทธศาสนา
ตั้งมั่นและเจริญสืบไป (ต�านานว่า พระสงฆ์ ๖๘,๐๐๐ รูป
ประชุมกัน) มีพระมหินทเถระเป็นประธานและเป็นผู้ถาม 
พระอริฏฐะเป็นผู้วิสัชนา ณ ถูปาราม เมืองอนุราธบุรี โดย
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงอุปถัมภ์ ใช้เวลา ๑๐ เดือน

อย่างไรก็ดี สังคายนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมตามข้อ
ปรารภพิเศษ โดยทั่วไปไม่นับเข้าในประวัติสังคายนา

ต่อมา พระนางอนุฬา ชายาแห่งพระกนิษฐภาดา
ของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ และสตรีในราชส�านัก
จ�านวนมากปรารถนาจะอุปสมบท พระมหินทเถระ
จึงแนะน�าพระราชาให้ส่งทูตไปทูลพระเจ้าอโศก ขอ
อาราธนาพระสังฆมิตตาเถรีมาประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ 
ในลังกาทวีป พระเถรีได้น�ากิ่งพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกที่
อนุราธปุระด้วย

พระสังฆมิตตำเถรี
เดินทำงถึงลังกำทวีป

พระเจำ้เทวำนัมปิยติสสะ 
เสด็จมำรับกิ่งพระศรีมหำโพธิ์

ตักสิลำ

ปำฏลีบุตร

อาณาจักร
อโศก

บากเตรีย

ทะเลอำหรับ
อ่ำวเบงกอล

6
1

4 5

3

2

9

7

8
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๙ สำย มีไทยและจีน ด้วย?
(สารัตถทีปนี ว่า มหิงสกมณฑล=อันธกรัฐ;  

สาสนวงส์ ว่าเทศภาคแห่งหิมวันต์=จีนรัฐ คือประเทศจีน; 
สุวรรณภูมิ=สุธรรมนคร คือเมืองสะเทิมในพม่า บางมติว่า 
=หริภุญชรัฐ บางมติว่า=สิยามรัฐ; อปรันตรัฐ คง=สุนา-
ปรันตรัฐ; มหารัฐ บางมติว่า=สิยามรัฐ) 

ราชาแห่งลงักาทวปีครัง้นัน้ คอืพระเจ้าเทวา- 
นมัปิยติสสะ (พงึสงัเกตว่าใช้ค�าน�าพระนามอย่างเดยีวกบั
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่ปรากฏในศิลาจารึกว่า “เทวา- 
นัมปิยปิยทัสสี” และต�านานว่ามีเชื้อสายศากยะทั้งสอง 
พระองค์)

พุทธศำสนำบนเส้นทำงสู่จีน
240 BC (โดยประมาณ; ฝรั่งนับ=พ.ศ. ๒๔๓ เรา 

นับ=พ.ศ. ๓๐๓) ต�านานว่าโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้า 
อโศกฯ ได้ตั้งอาณาจักรขึ้นที่โขตาน (Khotan ปัจจุบัน= 
Hotan ในมณฑลซินเกียงของจีน) ต่อมา นัดดาของ
กษัตริย์องค์นี้ ได้น�าพระพุทธศาสนาเข้าสู่โขตาน (บาง
ต�าราว่าพุทธศาสนาเข้าสู่โขตาน 217 BC) และที่นั่น 
พระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาประจ�าชาติ (จากโขตานนี้ 
พระพุทธศาสนาจะไปสู่จีนใน พ.ศ. ๖๐๘/ค.ศ. 65)

พระปฐมเจดีย์

จีน

อินเดีย
ไทย

โขตาน
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มหำสถูปสำญจี อยู่ในสภำพดีที่สุด
แม้ว่าต่อมาราชวงศ์โมริยะจะสิ้นไปในปี 185 

BC (พ.ศ. ๒๙๘) และแม้ว่าถาวรวัตถุมากมายที่พระเจ้า
อโศกฯ สร้างไว้จะถูกท�าลายและพังพินาศไปแล้วตาม
กาลเวลาแทบทั้งหมด แต่มีปูชนียสถานส�าคัญแห่งหนึ่ง
ซึ่งได้ขุดขึ้นมาให้เห็นในปัจจุบันและนับว่าเป็นพุทธสถาน
ที่รักษาไว้ได้ดีที่สุดในอินเดีย คือ สาญจี โดยเฉพาะมหา
สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งค้นพบเมื่อปี ๒๓๖๑ 

มหาสถูปสาญจีนั้น จุดสังเกตปัจจุบัน คืออยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโภปาล (Bhopal) ห่าง 
๓๒ กม. พระเจ้าอโศกฯ ทรงสร้างไว้ใกล้เมืองวิทิศา  

 
(Vidisha/Bhilsa) ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ๒๓ กม. 
(ถ้าวัดจากอุชเชนี ก็มาทางตะวันออก ๑๘๗ กม.)

มหำสถูปสำญจี กับวิทิสำเทวี
ความส�าคัญของวิทิศา คือ เมื่อก่อนครองราชย์ 

พระเจ้าอโศกฯ ได้มาเป็นอุปราชครองตักสิลา และต่อมา
ครองแคว้นอวันตี ที่เมืองอุชเชนี (ปัจจุบัน=Ujjain) ครั้ง
นั้นได้อภิเษกกับพระชายาองค์แรก ซึ่งเป็นธิดาของพ่อค้า
ชาวศากยะ ที่เมืองวิทิศานี้ คือพระวิทิสาเทวี ซึ่งเป็น 

 
พระมารดาของเจ้าชายมหินท์ และเจ้าหญิงสังฆมิตตา ผู้
ได้อุปสมบทและไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา
ทวีปในกาลต่อมา

พุทธสถานโดยเฉพาะมหาสถูปสาญจีนี้ คงเป็น
ตัวอย่างที่ช่วยให้คนปัจจุบันมีจินตนาการมองเห็นภาพ
วัดวาอารามทั้งหลาย ที่พระเจ้าอโศกได้ทรงสร้างไว้ ซึ่ง
สูญสิ้นไปแล้ว

หลงัยคุโมรยิะ ราชวงศ์สาตวาหนะ ทีรุ่ง่เรอืงในยคุ
ต่อมา ก็ได้อุปถัมภ์บ�ารุงพุทธศาสนาที่สาญจีนี้ด้วย

หน้าตรงข้าม จากซ้าย: 
ภำพแกะสลักที่สำญจี
มหำสถูปสำญจี

อาณาจักรฮั่น

อินเดีย

มองโกเลีย

ไทย

ก�าแพงเมืองจีน

จากซ้าย: 
ก�ำแพงเมืองจีน
จิ๋นซีฮ่องเต้
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จิ๋นซีฮ่องเต้ สรำ้งก�ำแพงเมืองจีน
221 BC (ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๒๖๒ เรานับ=พ.ศ. 

๓๒๒) ที่เมืองจีน หลังจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์
โจพ้นราชสมบัติในปี 256 BC แล้ว แคว้นต่างๆ แย่งชิง
อ�านาจกัน ในที่สุด เจ้าแคว้นจิ๋น นอกจากปราบพวกอื่น 
ที่แย่งชิงด้วยกัน ๖ แคว้นแล้ว ยังผนวกดินแดนจีน
นอกนั้นเข้ามารวมทั้งหมด แล้วประกาศตนเป็นจิ๋นซี
ฮ่องเต้ (Ch’in Shih huang-ti หรือ Shi Huangdi) เป็น
จักรพรรดิองค์แรกที่รวมประเทศจีนได้เป็นอันเดียว

214 BC (ฝรั่งนับ=พ.ศ. ๒๖๙ เรานับ=พ.ศ. ๓๒๙) 
จิ๋นซีฮ่องเต้ ทรงก่อสร้างจัดเชื่อมต่อก�าแพงเมืองจีนให้ 
เป็นระบบอนัเดยีว (Great Wall of China หรอื“ก�าแพง 
หมื่นลี้”) ยาว ๖,๔๐๐ กม. (ของเดิมมีบ้างแล้ว สร้างมา 

 
แต่ราวศตวรรษที่ 4 BC) เพื่อป้องกันการรุกรานจาก
ภายนอก โดยเฉพาะชนเร่ร่อนเผ่าเสียงนุ (Hsiung-nu)

206 BC (ฝรั่งนับ=พ.ศ. ๒๗๗ เรานับ=พ.ศ. ๓๓๗) 
แม้ว่าจิน๋ซฮ่ีองเต้จะยิง่ใหญ่ แต่ต่อมาทรงก่อความเคยีดแค้น 
แก่ผู้คน เช่น ก�าจัดปราชญ์ลัทธิขงจื๊อที่ขัดแย้งและให้เผา
ต�าราเสียมาก เมื่อสวรรคตในช่วงปี 210-209 BC แล้ว  
ก็เกิดการสู้รบจนที่สุด หลังสวรรคตเพียง ๔ ปี ถึงปี 206 
BC ราชวงศ์จิ๋นก็จบ และถูกฆ่าล้างโคตรหมดสิ้น

ต่อนี้เป็นยุคราชวงศ์ฮั่น (Han) ที่เริ่มด้วยส่งเสริม
ลัทธิขงจื๊อ และปกครองเมืองจีนสืบมา ๔๒๖ ปี (206 BC 
-ค.ศ. 220=พ.ศ. ๓๓๗-๗๖๓)
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กษัตริย์พรำหมณ์ก�ำจัดพุทธศำสนำ
185 BC (ว่าตามฝรั่ง แต่เรานับ=245 BC =พ.ศ. 

๒๙๘) หลังจากพระเจ้าอโศกครองราชย์ ๓๗ ปี (บางที
ค�านวณได้ ๔๑ ปี) และโอรส-ปนัดดาครองต่อมาอีก ๔๗ 
ปี ถึงพ.ศ. ๒๙๘ พราหมณ์ปุษยมิตร ซึ่งเป็นอ�ามาตย์ ได้
ปลงพระชนม์กษัตริย์พฤหัทรถ ล้มราชวงศ์โมริยะ ตั้ง
ตัวเป็นกษัตริย์ เริ่มราชวงศ์ศุงคะ แล้วล้มเลิกเสรีภาพ
ทางศาสนา รื้อฟื้นพิธีอัศวเมธ (ฆ่าม้าบูชายัญ) ตามหลัก
ศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาประกอบอย่างใหญ่ยิ่งถึง ๒ ครั้ง 
และก�าจัดพุทธศาสนาอย่างรุนแรง เช่นฆ่าพระ เผาวัด 
และถึงกับประกาศให้ค่าหัวชาวพุทธ

อย่างไรก็ตาม ศุงคะครองอ�านาจได้ไม่กว้างขวาง 
เพราะตอนนี้ได้มีอาณาจักรต่างๆ แตกแยกออกไปแล้ว 
แม้แต่ม้าอุปการแห่งพิธีอัศวเมธ ที่ปุษยมิตรปล่อยไปราน
เขา ก็ถูกทัพกรีกแห่งโยนกสกัดอยู่ และต่อมาศุงคะ 

 
ก็กลายเป็นฝ่ายตั้งรับทัพของโยนก ศุงคะครองถึงเพียง
แม่น�้านัมมทา และอยู่ได้ ๑๑๒ ปีก็สิ้นวงศ์ เพราะกษัตริย์
องค์สุดท้ายถูกพวกพราหมณ์นั่นเอง สมคบกันปลง
พระชนม์ แล้วพราหมณ์ปุโรหิตขึ้นครองราชย์ ตั้งวงศ์ใหม่
ชื่อ กาณวายนะใน พ.ศ. ๔๑๐ (73 BC)

เรื่องขำ้งเคียงในอินเดีย  
(ลัทธิไศวะ-ลัทธิโยคะ)  

150 BC (ประมาณ พ.ศ. ๔๐๐) ลัทธิไศวะ ที่
นับถือพระศิวะเจริญเด่นขึ้นมาเป็นนิกายส�าคัญของฮินดู 
ในช่วงเวลาใกล้กันนี้ ปตัญชลิได้แต่งโยคสูตร ซึ่งท�าให้
ลัทธิโยคะของฮินดูมีอิทธิพลมากขึ้น (ช่วงเวลาไม่แน่นอน 
อาจแต่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5 คือราว พ.ศ. ๑๐๐๐ ก็ได้)

กรีก รุ่งที่โยนก
190-180 BC (ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๒๙๓-๓๐๓ =เรา

นับ พ.ศ. ๓๕๓) ในช่วงนี้ ซึ่งราชวงศ์โมริยะอ่อนแอลงจน
ถูกโค่น และราชวงศ์ศุงคะขึ้นครองอ�านาจนั้น พระเจ้า 
เดมีตริอุส (Demetrius) กษัตริย์ราชวงศ์อินเดีย-กรีก
แห่งบากเตรีย หรืออาณาจักรโยนก ได้แผ่อ�านาจลงมา
ครองอินเดียแถบพายัพจนถึงปัญจาบ ท�าให้ดินแดน 
ของศุงคะถูกจ�ากัดแคบลงมาก ราชาเดมีตริอุสสวรรคต 
ราว 167 BC (พ.ศ. ๓๗๖)

เดมีตริอุส

ปตัญชลิ

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



43

พญำมลินิท์ป่ินโยนก ยอยกพทุธศำสนำ
160-135 BC (ตามฝรั่งว่า=พ.ศ. ๓๒๓-๓๔๘; เรา 

นับ=พ.ศ. ๓๘๓-๔๐๘ แต่คัมภีร์ว่า พ.ศ. ๕๐๐=43 BC)  
พญามิลินท์ หรือ Menander กษัตริย์บากเตรีย หรือ
โยนก ซึ่งฝรั่งว่าเป็น Indo-Greek king ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  
ครองดินแดนไพศาลตั้งแต่โยนก และคันธาระ (= อัฟกา- 
นิสถานตอนเหนือ ผ่านปากีสถาน) ลงมาถึงอินเดียพายัพ 
ครองราชย์ที่สาคลนคร (Sialkot) ทรงเป็นพุทธมามกะ 
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้ทั้งหมด

พ.ศ. ๕๐๐ (= 43 BC; แต่ฝรั่งว่า=160-135 BC 
=พ.ศ. ๓๒๓-๓๔๘=เรานับ พ.ศ. ๓๘๓) ตามเรื่องมิลินท-
ปัญหา ว่าพระนาคเสนตอบค�าถามของพญามิลินท์ เป็น
เหตุให้ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา

ในยุคนี้เริ่มเกิดมีพระพุทธรูปศิลปะคันธาระ แบบ
กรีก อันถือกันว่าเป็นต้นก�าเนิดของพระพุทธรูปที่สืบ

มาจนปัจจุบัน (บางมติว่าเริ่มในยุคราชวงศ์กุษาณ) แต่
อาณาจักรกรีกโยนกทั้งหมดอยู่มาอีกไม่นาน ก็สิ้นอ�านาจ
ใน 128 BC (ฝรั่งว่า=พ.ศ. ๓๕๕ เรานับ=พ.ศ. ๔๑๕) 
รวมเข้าในอาณาจักรกุษาณ ที่จะรุ่งเรืองต่อมา จนสิ้นวงศ์
ในพ.ศ. ๗๖๓

เทคโนโลยี: เกิดกังหันน�้ำ
100 BC (ช่วงประมาณ พ.ศ. ๔๕๐) กรีกและ

โรมันโบราณ รู้จักใช้กังหันนํ้า ซึ่งถือว่าเป็นประดิษฐกรรม
อย่างแรกของมนุษย์ที่ใช้ผันพลังงานโดยไม่ต้องอาศัยแรง
สัตว์ และได้เป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญต่อมากว่าพันปี)

จากซ้าย: 
พญำมิลินท์
เศียรพระพุทธรูปคันธำระ

กังหันน�้ำ ที่ Braine-le-Château
ประเทศเบลเยียม
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ทมิฬก์
ถิ่นอินเดียใต้

ลังกาทวีป คู่แค้นแดนทมิฬ

สำมอำณำจักรทมิฬ  

พ.ศ. ๔๕๕ (ไทยนับ=88 BC; ฝรั่งนับ=28 BC 
หลักฐานบางแห่งว่า พ.ศ. ๔๓๖ บ้าง ๔๕๐ บ้าง) ในลังกา
ทวีป มีสังคายนาครั้งที่ ๕

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชาวทมิฬจากอินเดียอันควร
ทราบ

เชื่อมความย้อนภูมิหลังว่า ในชมพูทวีปตอนล่าง  
ต่อจากดินแดนของชนชาวอันธระ (แคว้นกลิงคะ 
อันเป็นดินแดนสุดท้ายที่พระเจ้าอโศกพิชิตนั้น เทียบ
บัดนี้ได้แก่รัฐโอริสสา และอันธรประเทศนี้) คือพ้นเขต
จักรวรรดิอโศกลงไป จนตลอดถึงปลายแหลมสุดประเทศ
อินเดียเป็น “ทมิฬกะ” คือดินแดนของชนชาวทมิฬ ๓  

 
อาณาจักร คือ

ปาณฑยะ (Pandya อยู่ใต้สุด)
โจละ (Cola หรอื Chola อยูเ่หนอืข้ึนมาจนต่อกบั 

อันธระ)
เจระ หรือ เกราละ (Cera, Chera หรือ Kerala 

เป็นดินแดนผืนแคบๆ ทอดจากเหนือลงสุดใต้ตามชาย- 
ทะเลฝั่งตะวันตกเคียงไปกับ ๒ อาณาจักรแรก พวกเจระ
นีไ้ม่พดูภาษาทมฬิอย่าง ๒ พวกแรก แต่พูดภาษามลายลมั 
บางต�าราไม่จัดพวกเจระเป็นทมิฬ แต่ทั้งชาวทมิฬและ
พวกเจระ ก็ล้วนเป็นทราวิทเช่นเดียวกับชาวอันธระที่อยู่
เหนือขึ้นไป)

กษัตริย์ทมิฬเขำ้ครองลังกำ  
เท่าที่ทราบ หลังจากรัชกาลของพระเจ้า เทวา- 

นมัปิยตสิสะ ทีพ่ระมหนิทเถระเป็นศาสนทตูมาประดษิฐาน
พระพุทธศาสนา และพระสังฆมิตตาเถรีมาตั้งภิกษุณีสงฆ์ 
แล้วไม่นาน (พระเจ้าเทวานมัปิยตสิสะสวรรคต พ.ศ. ๒๗๖ 
นับอย่างฝรั่ง=207 BC; นับอย่างเรา=267 BC) พอถึง 
พ.ศ. ๓๐๖ (ฝรั่งนับ=177 ไทยนับ=237 BC) ชาวทมิฬ ๒ 
คน ชื่อเสนะ และคุตติกะ เข้ามาชิงเมืองอนุราธปุระ จาก
พระเจ้าสูรติสสะ แล้วครองราชย์จนถึงปี ๓๒๘ เจ้าชาย
สิงหฬนามว่าอเสละจึงมาชิงเมืองคืนได้

พระพุทธรูป 
ที่ Mihintale
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แต่พระเจ้าอเสละครองราชย์ได้เพียง ๑๐ ปี ถึง 
พ.ศ. ๓๓๘ เจ้าทมิฬชาวโจละนามว่า “เอฬาระ” ได้มายัง
เกาะสิงหฬ (คือศรีลังกา) แล้วจับพระเจ้าอเสละได้ ยึด
อ�านาจแล้วทมิฬก็ขึ้นครองแผ่นดินอีก

ปรากฏว่า พระเจ้าเอฬารทมิฬนี้เป็นราชาที่มี
เมตตา เที่ยงธรรม และแม้จะมิได้นับถือพระพุทธศาสนา
มาก่อน ก็ได้เอาพระทัยใส่เคารพเป็นอย่างดี แต่เพราะ
เป็นชาวต่างชาติและมาได้ราชสมบัติด้วยการแย่งชิง ใน
ที่สุดเจ้าชายสิงหฬจากแคว้นโรหณะในภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของเกาะสิงหฬได้ยกทัพมารบเพื่อขับไล่ทมิฬ  
พระเจ้าเอฬารทมิฬสวรรคตในที่รบเมื่อ พ.ศ. ๓๘๒ (รวม
ครองราชย์ได้ ๔๔ ปี) เจ้าชายสิงหฬแห่งโรหณะขึ้น
ครองราชย์ที่อนุราธปุระ รวมเกาะสิงหฬได้ทั้งหมด มี

พระนามว่าพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย (ครองราชย์ถึง พ.ศ. 
๔๐๖=ฝรั่งนับ 77 ไทยนับ 137 BC)

แต่หลังรัชกาลพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยไม่นาน ถึง
ปี ๔๒๕ พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยขึ้นครองราชย์ พวกทมิฬ
ชาวปาณฑยะยกทัพมายึดครองอนุราธปุระได้ พระเจ้า
วัฏฏคามณีอภัยหนีไปหลบซ่อนองค์อยู่นาน ๑๔ ปีเศษ 
โดยได้รับความเกื้อกูลจากพระเถระชื่อมหาติสสะ

ลังกำเข้ำยุคเข็ญ พุทธศำสนำพบวิกฤต
ระหว่างนั้นบ้านเมืองขาดความมั่นคงปลอดภัย 

ข้าวยากหมากแพง เต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย ประชาชนนั้น ทั้ง
ตนเองก็เดือดร้อนและไม่มีก�าลังเกื้อหนุนพระสงฆ์ด้วย

ปัจจัยสี่
พระภิกษุจ�านวนมากเดินทางลี้ภัยไปพ�านักรักษา

ธรรมวินัยในชมพทูวปี ส่วนพระเถระทีค้่างอยูใ่นลงักาทวปี
ก็ยังชีวิตโดยยากถึงกับต้องฉันรากไม้ใบไม้ ที่ยังหอบกาย
ไหวก็เพียรสาธยายรักษาพระปริยัติธรรมและมารวมตัว
ร่วมคิดร่วมปรึกษาสืบพระธรรมวินัยไว้ จนกระทั่ง พ.ศ. 
๔๕๕ พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยรวมก�าลังเข้มแข็งพอ จึงยก
พลมารบสังหารกษัตริย์ทมิฬได้และขึ้นครองราชย์ใหม่

เมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อย พระเถระทั้งที่หลบ
ซ่อนอยู่ในลังกาทวีป และที่กลับมาจากชมพูทวีป ก็มา
ซักซ้อมทวนทานพระธรรมวินัยกันจนมั่นใจว่าครบถ้วน
สมบูรณ์

พระศิวะ
ศิลปะโจละ

ถำ้เทียบปัจจุบันครำ่วๆ 
ปำณฑยะ และโจละ คือรัฐ
ทมิฬนำฑุ (Tamil Nadu) 
ส่วนเจระ คือรัฐเล็กๆ ที่ชื่อ
เกรำละ (Kerala)
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แดนทมิฬในยุคอโศก  

อาณาจักรเหล่านี้มีมาแต่โบราณ อย่างน้อยตั้งแต่
สมัยพระเจ้าอโศกฯ (พ.ศ. ๒๑๘-๒๔๕) ดังความในศิลา-
จารึกของพระเจ้าอโศกฯ โองการที่ ๒ และที่ ๑๓ ว่าเป็น
ดินแดนข้างเคียงเลยออกไปทางใต้ (พระเจ้าอโศกฯ รบ
ชนะแคว้นกลิงคะแล้วหยุดแค่นั้น อาณาจักรเหล่านี้จึงยัง
เป็นอิสระอยู่; เจระ กล่าวถึงเฉพาะในโองการที่ ๒ เรียก
ว่าเกรลปุตระ)

ทมิฬ กับพุทธศำสนำ
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวครั้งโบราณของอาณาจักร

เหล่านี้เหลือมาให้ทราบกันน้อยยิ่ง รู้มาบ้างจากวรรณคดี
เก่าๆ และจารึกภาษาทมิฬพราหมี จารึกเหล่านี้ (ระหว่าง
ศตวรรษที่ 2 ก่อนค.ศ. ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 คือราว  
พ.ศ. ๒๕๐-๙๕๐) ส่วนมากจดบอกทานบรจิาค ทีร่าชา 
เจ้านาย พ่อค้า และช่างฝีมือทั้งหลายได้ถวายแก่พระสงฆ์ 
ในพระพุทธศาสนา และแก่นักบวชเชน อันแสดงว่า
พระพุทธศาสนา และศาสนาเชนได้มาเจริญแถบนี้ ซึ่งคง
เนื่องด้วยการติดต่อกับจักรวรรดิอโศกด้วย

บ้ำนเมืองสงบ ก็ยังต้องพบปัญหำ 
ครั้งนั้น พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยทรงระลึกถึง

อุปการะของพระมหาติสสะครั้งทรงตกยาก จึงทรงสร้าง
อภัยคีรีวิหารถวาย แต่พระมหาติสสะถูกพระสงฆ์แห่ง
มหาวิหารลงปัพพาชนียกรรม ฐานคลุกคลีกับตระกูล  
ต่อมาทางอภัยคีรีวิหารก็แยกคณะออกไป ท�าให้พระสงฆ์
ในลังกาทวีปแตกเป็น ๒ นิกาย คือ ฝ่ายมหาวิหารวาสี 
กับฝ่ายอภัยคิริวาสี และฝ่ายอภัยคีรีมีก�าลังมากเพราะ
พระราชามหาอ�ามาตย์คนมีชื่อเสียงพากันอุปถัมภ์บ�ารุง

ต่อมา ได้มีคัมภีร์ใหม่ที่ยกขึ้นสู่ภาษาสันสกฤตอัน
เป็นของนิกายธรรมรุจิที่อยู่ในพวกวัชชีบุตร เข้ามาสู่ 
ลังกาทวีป ฝ่ายอภัยคิริวาสียอมรับตาม ก็เลยกลายเป็น
พวกนิกายธรรมรุจิไป

พระวิษณุ แบบปำณฑยะ

อภัยคีรีวิหำร
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ทมิฬ กับกรีก-โรมัน-สิงหฬ
ชาวโจละ/โจฬะ เป็นต้น เหล่านี้ เป็นนักเดินเรือ

แต่โบราณ มีการค้าขายกับพวกกรีก (เรียกว่า ยวน ยวนก 
หรือโยนก คือ Ionian) โรมัน และชาวอาหรับตลอดถึง 
จีน สืบมานานตั้งแต่ก่อน ค.ศ. (ก่อนมีศาสนาคริสต์และ
อสิลาม) ในเอกสารของพวกกรกีทีม่าค้าขายแถบมทัราส 
(Madras ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Chennai) ชื่อ The Peri-
plus of the Erythraean Sea (ค.ศ. 90) เรียกชาว 
โจฬะว่า “men of the sea” เมืองท่าใหญ่เช่น “กาวิร- 
ปัฏฏนะ” ที่ปากแม่น�า้กาเวรีก็เป็นที่รู้จักกันดีแก่พวก
โรมัน

จากความเป็นนักเดินเรือนี้ ชาวทมิฬจ�านวนมาก
จึงได้ไปตั้งถิ่นฐานในเกาะสิงหฬ ตลอดจนเข้ายึดครอง
แผ่นดินจากเจ้าถิ่นชาวสิงหฬในลังกาทวีป

สังคำยนำครั้งที่ ๕ หรือ ๔
พระเถระมหาวิหารวาสีทั้งหลายปรารภสภาพ

บ้านเมืองและเหตุการณ์เหล่านี้แล้ว มองเห็นภาวะที่ว่า
เมื่อบ้านเมืองเดือดร้อนราษฎรยากเข็ญ จะด�ารงพระ
ธรรมวินัยได้ยาก และค�านึงว่าสืบไปภายหน้ากุลบุตรจะ
เสื่อมถอยด้อยสติสมาธิปัญญา (น่าจะหมายถึงเสื่อมสติ
ด้านที่ส�าคัญอย่างหนึ่งด้วย คือความระลึกส�านึกถึงคุณค่า
ความส�าคัญของพระธรรมวินัยและประโยชน์สุขส่วนรวม
ที่ต้องใส่ใจศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจัง) จะไม่สามารถทรง
พระปริยัติไว้ด้วยมุขปาฐะ กับทั้งควรจะมีหลักฐานไว้เป็น
เกณฑ์ตัดสินไม่ให้หลักพระศาสนาสับสนปนเปกับลัทธิอื่น
ภายนอก เพื่อรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้บริสุทธิ์ จึงตกลง
กันให้จารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน

พระเถระเหล่านั้นได้ประชุมกันท�างานนี้ ที่วัดถ�้า
ชื่ออาโลกเลณะ ที่มาตุลนคร ในมลัยชนบท (อยู่ในถิ่น
ภูเขา ที่ปัจจุบันเรียกว่า Matale กลางเกาะลังกา ห่างจาก 
อนุราธปุระประมาณ ๑๐๘ กม. ใกล้ไปทางเมืองแกนดี/ 
Kandy) ทั้งนี้ ส�าเร็จด้วยเรี่ยวแรงก�าลังของพระเถระ
เหล่านั้นเอง (ต�านานว่าพระมหาเถระประชุมกัน ๕๐๐ 
รูป) โดยมิได้รับการเกื้อหนุนจากพระราชามหาอ�ามาตย์ 
เพียงแต่ผู้ปกครองที่เป็นชนปทาธิบดีในถิ่นนั้นช่วยดูแล
อารักขาให้เท่านั้น การครั้งนี้ต่อมาเรียกและจัดกันว่า
เป็นสังคายนาครั้งที่ ๕ แต่โดยทั่วไป เนื่องจากไม่นับ
การสังคายนาที่ถูปารามใน พ.ศ. ๒๓๖ จึงนับครั้งนี้เป็น
สังคายนาครั้งที่ ๔

เหรียญอุตตมะโจละ

อนุรำธปุระ

มำตำเล แกนดี
โคลมัโบ

อินเดีย

เนปาล

ลังกา

มัทราส

อ่ำว
เบงกอลทะเล

อำหรับ

ปากีสถาน
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 อินเดียใต้: แดนทักษิณำบถ
ในตอนที่ผ่านมา โดยมากได้พูดถึงพระพุทธ-

ศาสนาในส่วนเหนือของชมพูทวีป ตั้งแต่ภาคตะวันออก
แถวเบงกอล ขึ้นไปถึงตะวันตกเฉียงเหนือตอนบน จด
แคว้นโยนก ต่อกับอาเซียกลาง คราวนี้หันมาดูพระ 
พุทธศาสนาในชมพูทวีปตอนล่างแทรกเข้ามาเล็กน้อย

อินเดียนั้นแบ่งได้เป็น ๒ ภาคใหญ่ คือ ภาคเหนือ 
ซึ่งนิยมเรียกรวมๆ ว่า ฮินดูสถาน/Hindustan อัน
ประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม่น�า้สินธุ และที่ราบลุ่มแม่น�า้
คงคา กับภาคใต้ ซึ่งเรียกรวมๆ ว่า Deccan อันเป็น 
ดินแดนที่ราบสูงในส่วนล่างของชมพูทวีป ตั้งแต่ใต้
แม่น�้านรรมทา/นัมมทา (Narmada) ลงไป ที่เรียกกัน
มาแต่โบราณว่า “ทักษิณาบถ” (=“หนใต้” เขียนอย่าง
บาลี=ทักขิณาบถ; ค�าว่า Deccan ก็เพี้ยนมาจากค�าว่า 
“Daksฺinฺa/ทักษิณ” นั่นเอง)

แม่น�้านรรมทา/นัมมทา พร้อมด้วยเทือกเขา 
วินธยะ (Vindhya Range) ที่แม่น�้านั้นไหลเคียงคู่ไปจาก
ตะวนัออกสูต่ะวนัตก กบัท้ังป่าใหญ่ทีเ่รยีกว่า มหากนัตาระ 
(มหากันดาร) เป็นเส้นแบ่งโดยธรรมชาติระหว่างภาคทั้ง
สองนั้น

(ท่ีว่านี ้เป็นความหมายอย่างกว้าง แต่ในความหมาย 
ที่จ�ากัดเฉพาะ หรืออย่างแคบ Deccan หมายเอาเพียง
ส่วนบนของภาคใต้นั้น ดังนั้น จึงไม่รวมแดนทมิฬซึ่งอยู่ใต้
สุดที่เคยพูดถึงบ้างแล้ว)

อย่างไรก็ดี ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มักใช้แม่น�้า
คงคาเป็นเครื่องก�าหนดเขต คือถือดินแดนแถบแม่น�้า
คงคานั้นว่าเป็นถิ่นกลาง(แห่งความเจริญ)/มัชฌิมเทส/
มัธยมประเทศ นับถิ่นแดนข้างใต้จากฝั่งแม่น�้าคงคาลงไป 
เป็นทักขิณาบถ (หนใต้) และถิ่นแดนข้างเหนือเลยฝั่ง 
แม่คงคาขึ้นไป เป็นอุตราบถ (หนเหนือ)

ในครั้งพุทธกาล ที่ถือว่าชมพูทวีปมีมหาชนบท
คือรัฐใหญ่ ๑๖ นั้น นับแคว้นอัสสกะ (ตอนบนของแม่น�้า
โคธาวรี ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าโคทวรี/Godavari) และ  
อวันตี (ที่มีอุชเชนีเป็นเมืองหลวง) เข้าในฝ่ายทักขิณาบถ 
นับแคว้นคันธาระ (=ปากีสถานและอัฟกานิสถานตอน
เหนือ) และกัมโพชะ (คงจะ=ตอนบนของอัฟกานิสถาน
ถึงอาเซียกลางส่วนล่าง) เข้าในฝ่ายอุตราบถ ต่อมา สมัย
หลังบางทีจัดมหาชนบททั้ง ๑๖ เป็นมัธยมประเทศ

เป็นที่รู้กันตลอดมาว่า อุตราบถเป็นแหล่งของ
อัสดรคือม้า และทักขิณาบถเป็นแหล่งของโค
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พุทธศำสนำในทักษิณำบถ
150 BC (ประมาณ; ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๓๓๓ นับ

อย่างเรา=พ.ศ. ๓๙๓) ในดินแดนส่วนล่างของชมพูทวีป 
ที่เรียกว่า Deccan หรือทักษิณาบถ/ทักขิณาบถ นั้น
มีถาวรวัตถุที่เป็นหลักฐานชัดเจนอย่างยิ่งว่าพระพุทธ-
ศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะที่ควรกล่าวถึง คือ 
หมู่ถ�้าอชันตา (Ajanta; เรียกตามชื่อหมู่บ้านในถิ่นที่พบ
หมู่ถ�้านั้น) ซึ่งตามด้วยหมู่ถ�้าเอลโลรา (Ellora; เรียกตาม
ชื่อหมู่บ้านในถิ่นที่พบเช่นกัน) ในยุคหลังต่อมา

ดินแดนในทักษิณาบถนี้ เท่าที่ทราบกันมาว่าเป็น
ถิ่นของชาวอันธระ (เรียกตามบาลีว่า อันธกะ) และใน
พุทธศตวรรษที่ ๓ (=ศตวรรษที่ ๓ ก่อนคริสต์) ได้รวม 

 
เข้าในมหาอาณาจักรของพระเจ้าอโศกฯ (ส่วนปลายล่าง
ที่เหลือของชมพูทวีปซึ่งเป็นแดนทมิฬ ยังปล่อยไว้เป็น
เอกราช) และเป็นแคว้นหนึ่งที่พระเจ้าอโศกทรงส่งพระ
สมณทูตมาประกาศพระศาสนา (คัมภีร์สาสนวงส์ว่า อัน 
ธกรัฐเป็นแคว้นเมืองยักษ์/ยักขปุรรัฐ)

เชื่อกันว่า ราชวงศ์แรกที่ตั้งอาณาจักรใหญ่ขึ้นใน
ทักษิณาบถ คือ สาตวาหนะ (ศาลิวาหนะ ก็เรียก) ซึ่ง
เริ่มต้นหลังยุคอโศก ในช่วงศตวรรษที่ ๓ ถึง ๑ ก่อน
คริสต์ (พุทธศตวรรษที่ ๓-๕) และมีบทบาทในการก�าจัด
ราชวงศ์ศุงคะลงด้วย การค้าระหว่างอินเดียกับกรุงโรมก็
รุ่งเรืองในยุคนี้ บางช่วงที่เรืองอ�านาจ ราชวงศ์สาตวาหนะ 

 
ขยายดินแดนขึ้นไปถึงอินเดียภาคกลางและภาคตะวันตก

เท่าที่สืบค้นได้ ถือกันว่า การเจาะแกะสลักภูเขา
วาดภาพในหมู่ถ�้า อชันตา เริ่มขึ้นในยุคสาตวาหนะนี้ คือ 
ราว พ.ศ. ๔๐๐ (หรืออย่างเร็วสุดไม่ก่อน พ.ศ. ๓๕๐) แต่
ในช่วงแรกได้มีการท�างานนี้ถึงประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ หรือ 
๕๕๐ เท่าน้ัน แล้วกห็ยดุไปนานจนผ่านพ้นยคุสาตวาหนะไป

 ถ�้าที่เจาะแกะสลักในช่วงแรกนี้มี ๖ ถ�้า เป็นของ
พระพุทธศาสนาหีนยานทั้งสิ้น (ได้แก่ถ�้าที่ ๘, ๙, ๑๐, 
๑๒, ๑๓, และ ๓๐; งานเจาะแกะสลักถ�้าหยุดไป ๔๐๐ 
กว่าปี จึงมีการท�าต่อหรือเพิ่มอีกเมื่อใกล้ พ.ศ. ๑๐๐๐ ซึ่ง
จะกล่าวถึงในยุคต่อไป)

ภำพเขียนและงำนแกะสลัก ถ�้ำอชันตำ
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ตะวันตกตอนบน มีอชันตำ  
อำคเนย์ มีอมรำวตี

ในยุคเดียวกันนี้ ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ ๖๗๐ กม. เมืองอมราวตีก็ได้เริ่มเป็นศูนย์กลาง
ส�าคัญแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนา มีมหาวิหารที่เป็น
มหาวทิยาลยัพระพุทธศาสนาช่ือว่า “ศรธีนัยกฏกั” เตม็ไป 
ด้วยวัดวาอาราม มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบอย่าง รุ่งเรือง
อยู่นานราว ๕๐๐ ปี จนสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 3

ใกล้ๆ กันนั้น ลึกเข้ามาในแผ่นดินใหญ่ ถัดจาก 
อมราวตี มาทางตะวันตกอีกราว ๑๒๐ กม. (ห่างอชันตา 
ออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๕๘๐ กม.) เป็น 
ที่ตั้งของนาคารชุนโกณฑะ (=Nagarjuna’s Hill/ดอย 
นาคารชุน) ที่สร้างถวายพระนาคารชุน (ช่วงชีวิต พ.ศ.  
๖๙๓-๗๙๓) ผูต้ัง้นกิายมาธยมกิ (บางทถืีอว่าเป็นต้นก�าเนดิ 
มหายานด้วย แต่ยังไม่ยอมรับทั่วกัน) มีมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาที่พระนาคารชุนสอน พร้อมทั้งสถูปเจดีย์
วัดวาอาราม เป็นมหาสถานอันรุ่งเรือง ซึ่งพบแล้วขุดแต่ง
กันมาแต่ปี ๒๔๖๘ จนกระทั่งเมื่อรัฐบาลสร้างเขื่อน  
“นาคารชุนสาคร” เสร็จในปี ๒๕๐๓ มหาสถานนี้ก็จึงจม
อยู่ใต้ผืนน�า้ แต่รัฐได้พยายามรักษาบางส่วนที่ส�าคัญด้วย
การจ�าลองไว้บนบกเป็นต้น

ราชวงศ์สาตวาหนะ ได้อุปถัมภ์บ�ารุงพุทธสถาน
ทั้งหลายอย่างดี ตั้งแต่สาญจีลงมาถึงนาคารชุนโกณฑะ
และอมราวตี แต่สายวงศ์เองคงเป็นพราหมณ์ จึงมีการท�า
พิธีบูชายัญอัศวเมธ
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อุตรำบถ และมัธยมประเทศ
128 BC (ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๓๕๕ นับอย่างเรา=พ.ศ. 

๔๑๕) หันกลับไปดูทางฝ่ายเหนือ อาณาจักรบากเตรีย 
คือโยนก ถูกชนเผ่าต่างๆ จากอาเซียกลางรุกรานเข้ามา
เป็นระลอก เริ่มแต่พวกศกะ จนในที่สุดได้ตกเป็นของ
อาณาจักรกุษาณ ที่รุ่งเรืองต่อมา

ระหว่างนี้ ราชวงศ์ศุงคะ นอกจากอาณาจักรหด
เล็กลงมากเพราะดินแดนใต้แม่น�า้นัมมทาลงไปได้ตกเป็น
ของอาณาจักรฝ่ายใต้ของราชวงศ์สาตวาหนะ (ที่เกิดขึ้น
ใหม่ในระยะที่มคธของราชวงศ์โมริยะก�าลังแตกสลาย) 
แล้วก็อ่อนก�าลังลงอีก เพราะต้องตั้งรับทัพกรีกโยนกอยู่
เรื่อยๆ ต่อมาภายในก็เกิดปัญหาจนถูกก�าจัดสิ้นวงศ์ใน 
พ.ศ. ๔๑๐ (73 BC)

เมื่อบากเตรีย/โยนกหมดอ�านาจ และศุงคะสิ้น
วงศ์แล้ว ชมพูทวีปก็มีอาณาจักรยิ่งใหญ่อยู่ ๒ คือ กุษาณ
ทางฝ่ายเหนือ และสาตวาหนะในฝ่ายใต้

กุษาณได้แผ่อ�านาจเข้าแทนที่กษัตริย์กรีกโยนก 
โดยขยายอาณาจักรลงมาจนถึงเมือง มถุรา (ใต้กรุงเดลี 
ลงมา ๑๓๗ กม. เยื้องไปทางตะวันออกเล็กน้อย; ในยุค
ใกล้พุทธกาล มถุราเป็นเมืองหลวงของแคว้นสุรเสนะ)

มถุรานอกจากเป็นศูนย์อ�านาจของกุษาณในแถบ
ล่างแล้ว ก็เป็นถิ่นที่รุ่งเรืองของศิลปะแม่แบบที่เรียกว่า
ตระกูลศิลป์แห่งมถุราด้วย โดยเจริญคู่กันมากับศิลปะ
แบบคันธาระ และราชวงศ์กุษาณก็ได้อุปถัมภ์บ�ารุงศิลปะ
ทั้งสองสายนั้น

กุษาณทางฝ่ายเหนือ กับสาตวาหนะในฝ่ายใต้ 
เป็นอาณาจักรร่วมสมัย ที่นับคร่าวๆ ว่าเริ่มต้นและสิ้นสุด
ในช่วงสมัยเดียวกัน (เริ่มในช่วง พ.ศ. ๓๐๐-๔๐๐ แล้ว 
สาตวาหนะสิ้น พ.ศ. ๗๔๓ กุษาณสิ้น พ.ศ. ๗๖๓)

หน้าตรงข้าม: 
ภำพแกะสลักสถูปแบบอมรำวตี 

จากซ้าย: 
พุทธศิลป์แบบมถุรำ
เหรียญกษัตริย์กุษำณ

ศุงคะ

กลิงคะ

บากเตรีย

คันธาระ

ปาณฑยะ

กุษาณ

สาตวาหนะ

แม่น
�้ำสิน

ธุ

แม่น�้ำนัมมทำ

แม่น�้ำคงคำ
แม่น�้ำยมุนำ

ปาฏลีบุตร
มถุรา

ตักสิลา
ปุรุษปุระ

อมราวตี

อชันตา
อ่ำว

เบงกอล

ทะเล
อำหรับ
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ทำงสำยไหม 

141-87 BC ที่เมืองจีน ในรัชกาลพระเจ้าฮั่น-วู่ตี่
จีนแผ่อ�านาจมาถึงอาเซียกลาง ได้เปิดเส้นทางสายไหม
เชื่อมเมืองเชียงอาน (ฉางอาน) กับโรม ยาว ๔,๐๐๐ 
ไมล์ (๖,๕๐๐ กม.) โดยเริ่มมีกองเกวียนขนส่งไหมไปยัง
เปอร์เซียในปี 106 BC (=พ.ศ. ๔๓๘)

(ส่วนต้นของทางสายไหม ซึง่ใช้ขนหยกจากโขตาน 
/Khotan ไปยังกรุงจีน มีมานานตั้งแต่ราว 300 BC/ราว 
พ.ศ. ๒๕๐ แล้ว และเริ่มเชื่อมกับตะวันตกตั้งแต่ 200 
BC แต่ค้าขายกันจริงจังในยุค 100 BC อย่างไรก็ดี นัก
ประวัติศาสตร์บ้างก็ว่าทางสายไหมมีตั้งแต่ราว 1,000 BC  

 
เพราะในหลุมฝังศพอียิปต์โบราณก็พบผ้าไหม นอกจาก
นั้นมีต�านานของยิวว่า พ่อค้าอิสราเอลได้ค้าขายกับจีนมา
แต่สมัยกษัตริย์เดวิด/King David ครั้งต้นศตวรรษที่ 10 
BC)
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โรมันเรืองอ�ำนำจ
90 BC (ฝรั่งนับ=พ.ศ. ๓๙๓ เรานับ=พ.ศ. ๔๕๓) 

สาธารณรัฐโรมันเกิดสงครามกลางเมือง ในที่สุด ปี 48 
BC จูลิอุส ซีซาร์ (Julius Caesar) มีชัยได้อ�านาจ แต่ ๔ 
ปีต่อมาเขาก็ถูกลอบสังหาร

ต่อมา ออกตาเวียน (Octavian) นัดดา ซึ่งจูลิอุส 
ซซีาร์ได้ตัง้ไว้เป็นทายาท รบชนะแอนโทนแีละคลโีอพตัรา 
(ราชินีแห่งอียิปต์ ราชธิดาของพระเจ้า Ptolemy XI) ใน
ปี 31 BC (โอรสของนางคือกษัตริย์ Ptolemy XV ก็ถูก
สังหาร จึงสิ้นราชวงศ์ Ptolemy)

ออกตาเวียนได้รับสถาปนาเป็นจักรพรรดิโรมัน
องค์แรก ในปี 29 BC เฉลิมพระนามว่า ออกัสตัส หรือ
ออกัสตัส ซีซาร์ (Augustus Caesar) ในปี 27 BC 

เดือน “สิงหาคม” ที่เดิมเรียก Sextilis ก็ถูก
เปลี่ยนชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็น August ในปี 8 BC 
(ท�านองเดียวกับที่เดือน “กรกฎาคม” ซึ่งเดิมเรียกว่า 
Quintilis ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น July เมื่อปี 44 BC เพื่อ
เฉลิมเกียรติของ Julius Caesar)

นับแต่รัชกาลของพระเจ้าออกัสตัสนี้เป็นต้น
ไป สาธารณรัฐโรมัน (Roman Republic) เปลี่ยนเป็น
จักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) เรียกสั้นๆ ตามชื่อ
เมืองหลวงว่า “โรม”

พระเจ้าออกัสตัส จัดการบ้านเมืองและบ�ารุง
ศิลปวิทยา เริ่มยุคแห่งความสงบเรียบร้อยและรุ่งเรืองสืบ
มา ๒๐๐ ปี มีค�าเฉพาะเรียกว่า Pax Romana

จากซ้าย: 
จูลิอุส ซีซำร์
คลีโอพัตรำ 
มำร์ค แอนโทนี
ออกัสตัส ซีซำร์
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ถนนโรมัน+ทำงสำยไหม  
พระเจ้าออกัสตัสได้ใส่พระทัยสร้างถนนโรมัน 

(Roman Roads ของเดิมสร้างมาแต่ราว 312 BC) ซึ่ง 
เชือ่มกรงุโรมกบัเมอืงน้อยใหญ่ (ตอนเจรญิสงูสดุ จกัรวรรดิ 
โรมันมีถนนยาวทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ กม. จากอังกฤษถึง
อาฟริกาเหนือ จากคาบสมุทรไอบีเรียฝั่งแอตแลนติค 
ในทิศตะวันตก จดอ่าวเปอร์เซียในทิศตะวันออก ผ่าน 
ดินแดนต่างๆ ถ้านับตามสภาพปัจจุบันก็เกิน ๓๐ ชาติ)

ทางสายไหม ซึ่งเริ่มจากเมืองเชียงอาน หรือ
จากฝั่งทะเลจีน ผ่านอาเซียกลาง มายังคันธาระและ
บากเตรีย/โยนก ต่อไปทางแบกแดด จนถึงฝั่งตะวันออก
ของทะเลเมดิเตอเรเนียน ได้เชื่อมจักรวรรดิโรมันกับจีน
และอินเดีย โดยต่อเข้ากับถนนโรมันนั้น และถนนแถบ
ชมพูทวีปที่สร้างขึ้นมากมายในยุคอโศก พร้อมทั้งถนน
ของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ เป็นเส้นทางเดินแห่ง
อารยธรรมตะวันออก-ตะวันตกอยู่ยาวนาน

(หลักฐานฝ่ายกรีกกล่าวถึงถนนของโมริยกษัตริย์ 
เชื่อมเมืองตักสิลา ปาฏลีบุตร และสิ้นสุดที่เมืองท่า 
ตามรลิปติ (บาลี=ตามลิตติ; ตัมพลิงค์ ก็ว่า) ที่ปากแม่น�้า
คงคา ใต้เมืองกัลกัตตาปัจจุบัน ถ้าวัดตรงเป็นเส้นบรรทัด
โดยไม่ผ่านเมืองอื่นในระหว่าง ก็เป็นเส้นทางยาว ๒,๐๐๐ 
กม.)

โรมันมำครองยิว
63 BC (ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๔๒๐; ไทยนับ=พ.ศ. 

๔๘๐) นายพลโรมันชื่อปอมปีย์ (Pompey, คู่แข่งและ
แพ้ Julius Caesar) ยึดเยรูซาเล็มได้ และเข้าปกครอง
แผ่นดิน ปาเลสไตน์ ชาวยิวตกอยู่ใต้การปกครองของ
จักรวรรดิโรมัน

จากซ้ายบน: 
Pompeii Street
Roman Road
นำยพลปอมปีย์
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ก�ำเนิดศำสนำคริสต ์ 

8-4 BC (ตามฝรั่ง=พ.ศ. ๔๗๕-๔๗๙) นับแบบ
เรา=พ.ศ. ๕๓๕-๕๓๙) ช่วงเวลาที่สันนิษฐานว่าพระเยซู 
ประสูติที่เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ทางใต้ของ
เยรูซาเล็มในอิสราเอล

พระเยซเูป็นชาวยิว เป็นบตุรของแม่นางพรหมจารี 
แมรี ภรรยาของโจเซฟ ช่างไม้แห่งเมืองนาซาเรธ

นาม “เยซู” คือ Jesus เป็นค�ากรีก ตรงกับค�ายิว
เป็นภาษาฮิบรูว่า Joshua ส่วน “คริสต์” คือ Christ  
(ไครสต์) ก็เป็นค�ากรีก ตรงกับค�าฮิบรูว่า Messiah แปล
ว่า “(ผู้ได้รับการ)เจิมแล้ว”

เมื่ออายุประมาณ ๓๐ ปี หลังได้รับศีลจุ่ม (Bap-
tism) จาก John the Baptist แล้วพระเยซูได้เริ่มเผย
แพร่ค�าสอนที่เป็นฐานให้เกิดศาสนาคริสต์ (ส่วนมากสอน
ที่กาลิลี/Galilee ซึ่งอยู่ส่วนเหนือสุดของปาเลสไตน์ เมือง
นาซาเรธ/Nazareth ที่พระเยซูเติบโตก็อยู่ในเขตกาลิลี
นี้) โดยมีสาวกที่ท่านเลือกไว้ ๑๒ คน (12 Apostles มี 
Saint Peter เป็นหัวหน้า)

แต่เมื่อพระเยซูสอนในปีที่ ๓ พวกนักบวชยิว
เป็นต้น ซึง่ไม่พอใจการสอนของท่าน ร่วมด้วยสาวกคนหน่ึง 
ของท่านที่ทรยศ ได้สมคบกันจับตัวท่านให้เจ้าหน้าที่ยิว 
สอบสวนฐานปลกุป่ันประชาชน แล้วส่งแก่โรมนัผูป้กครอง

ค.ศ. 25 หรอื 29 (=เรานบั พ.ศ. ๕๖๘ หรอื ๕๗๒) 
พระเยซูถูกโรมัน ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่นั่น สั่งลงโทษตาม
ความประสงค์ของพวกยิว ให้ประหารชีวิตด้วยการตรึง 
ไม้กางเขน ฐานอวดอ้างเท็จว่าเป็นพระผู้มาโปรด (mes-
sianic pretender)

ชาวคริสต์ถือว่าการสิ้นชีพของพระเยซูเพราะถูก
ตรึงไม้กางเขนนี้ เป็นการไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ กับทั้ง
ถือว่าพระเยซูได้ฟื้นคืนชีพ (Resurrection) และหลังจาก
นั้น ๔๐ วัน ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์

หลังจากนั้น ปอล หรือ เปาโล (บางทีเรียกเป็น
ภาษาฮิบรูว่า Saul; ได้เป็น Saint Paul) เป็นบุคคล
ส�าคัญที่ท�าให้ศาสนาคริสต์เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางใน
ดินแดนกรีก-โรมัน

โรมันก�ำจัดคริสต ์

พ.ศ. ๖๐๗ (ค.ศ. 64; ฝรั่งนับ=พ.ศ. ๕๔๗) เนโร 
(Nero) จักรพรรดิโรมันเริ่มก�าจัดกวาดล้างผู้ถือคริสต์
อย่างโหดเหี้ยม

หลังจากนั้น มีการกวาดล้างชาวคริสต์ครั้งใหญ่
ในจักรวรรดิโรมันอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะใน พ.ศ. ๗๒๐ 
(ค.ศ. 177) จักรพรรดิมาร์คัส ออรีเลียส จัดการให้งาน
ก�าจัดกวาดล้างผู้ถือคริสต์จริงจังเป็นระบบ พ.ศ. ๗๙๓ 
(ค.ศ. 250) จักรพรรดิดีเชียส ด�าเนินการก�าจัดกวาดล้าง
แบบต้อนฆ่าไม่เลือก ท�าให้เกิดมีผู้พลีชีพที่เรียกว่า mar-
tyr ซึ่งต่อมายกเป็นนักบุญ (saints) และใน พ.ศ. ๘๔๖ 
(ค.ศ. 303) จักรพรรดิไดโอคลีเชียนก็ด�าเนินการก�าจัด
กวาดล้างคราวใหญ่อีก

จากซ้าย: 
พระเยซู
จักรพรรดิเนโร
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พุทธศาสนารุ่งเรือง ยุคที่ ๒

พุทธศำสนำเข้ำสู่จีน
พ.ศ. ๖๐๘ (ค.ศ. 65) เป็นปีที่ถือกันมาว่า จีนรับ

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศโดยทางราชการ กล่าวคือ 
พระจักรพรรดิ มิ่งตี่ แห่งราชวงศ์ฮั่น ทรงส่งคณะทูต ๑๘ 
คน ไปสืบพระศาสนาที่ประเทศอินเดีย ณ เมืองโขตาน 
(Khotan ปัจจุบันเป็นของจีน=Hotan แต่สมัยนั้นอยู่ใน
อินเดีย) หลังจากนั้น ๒ ปี คณะทูตกลับมาพร้อมด้วยพระ
ภกิษุ ๒ รปู คอื พระกาศยปะมาตงัคะและพระธรรมรกัษะ 
กับทั้งพระธรรมคัมภีร์จ�านวนหนึ่ง พระภิกษุ ๒ รูปนั้นได้
พ�านักที่วัดม้าขาวในเมืองลกเอี๋ยง (=โล่หยาง Loyang)  
และได้แปลพระคัมภีร์สู่ภาษาจีนหลายคัมภีร์

นักประวัติศาสตร์กล่าวว่า ตามหลักฐาน ได้มีชาว
พุทธอยู่ในจีนนานก่อนนั้น ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 BC เพียง
แต่ยังไม่มีการเผยแพร่จริงจัง และพระพุทธศาสนาก็เข้า
มาตามกระแสการนับถือของประชาชนเพิ่มขึ้นเองทีละ
น้อย ตอนแรกก็มาทางอาเซียกลาง แล้วต่อมาก็มาตาม
เส้นทางการค้าด้านอาเซียอาคเนย์

พ.ศ. ๖๔๘ (ค.ศ. 105) ที่เมืองจีน มีผู้ท�ากระดาษ
ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในโลก (ผู้ท�าเป็นขันทีในราชส�านัก)

พระเจ้ำกนิษกะ ผู้ตั้งศกรำช  
พ.ศ. ๖๒๑ (ฝรั่งว่า ค.ศ. 78=พ.ศ. ๕๖๑) พระเจ้า 

กนิษกะ กษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรกุษาณ ขึ้น
ครองราชย์ที่เมืองปุรุษปุระ (ปัจจุบัน=Peshwar) ถือเป็น
เริ่มต้นศกกาล (=กาลเวลาของชนชาวศกะ หรือ=ศกราช-
กาล=กาลเวลาแห่งราชาของชนชาวศกะ) อนัเป็นทีม่าของ 
ค�าว่า “ศักราช” (อินเดียได้ใช้ศกกาลนี้ เป็นศักราชของ 
ราชการ; ปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๕=2002-78=ศกกาล 1924)

พระเจ้ากนิษกะทรงเป็นพุทธมามกะยิ่งใหญ่ และ
ได้ทรงท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนามากมาย ท�าให้พระ 
พุทธศาสนาแผ่ไปทางอาเซียกลาง แล้วขยายต่อไปยังจีน
เป็นต้น ทรงสืบต่อประเพณีพุทธในการให้เสรีภาพทาง 

 
ศาสนา พุทธศิลป์รุ่งเรืองมาก และได้ทรงสร้างมหาสถูป
ใหญ่ที่สุด สูง ๖๓๘ ฟุตไว้ที่เมืองปุรุษปุระ

พระเจ้ากนิษกะสวรรคตราว พ.ศ. ๖๔๕ (แต่บาง
ต�าราว่าครองราชย์ถึง ๔๒ ปี) อาณาจักรกุษาณอยู่ต่อมา
อีกศตวรรษเศษก็สิ้น

(ศกกาลหรือศกาพท์นั้น ก่อนรัฐบาลอินเดียใช้เป็น
ทางการของประเทศ ทางอินเดียใต้ได้ใช้กันมาโดย 
มีต�านานต่างจากข้างต้นว่า พระเจ้าศาลิวาหนะแห่ง 
ราชวงศ์สาตวาหนะเป็นผู้ตั้งขึ้น เมื่อทรงชนะและได้
สังหารพระเจ้าวิกรมาทิตย์ ราชาชาวศกะ แห่งกรุง 
อุชเชนี ใน ค.ศ. 78, เรื่องนี้ตรงข้ามกับอินเดียเหนือที่ 

นิยมใช้ศักราชชื่อว่า วิกรมสังวัต ของพระเจ้าวิกรมาทิตย์ 
ในต�านาน ซึ่งก็ว่าตั้งเมื่อชนะชาวศกะ ในปี 56 BC, แต่
ในประวัติศาสตร์ พระเจ้าวิกรมาทิตย์ คือจันทรคุปต์ที่ ๒ 
แห่งราชวงศ์คุปตะ ซึ่งได้ขับไล่ชนชาวศกะออกไปจาก 
อุชเชนี ในปี ๙๔๓/400)

พระเจำ้กนิษกะ
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สังคำยนำ ที่มหำยำนปรำกฏตัว
พ.ศ. ๖๔๓ (=ค.ศ. 100) พระเจ้ากนิษกะ ทรง

อุปถัมภ์การสังคายนาที่พระสงฆ์นิกายสรวาสติวาทจัด
ขึ้นที่เมืองชลันธร (ปัจจุบัน = Jullundur ไม่ไกลจาก 
Lahore) แต่หลักฐานบางแห่งว่าจัดที่กัศมีระ (แคชเมียร์) 
หลักฐานฝ่ายจีนว่าได้จารึกพุทธพจน์ลงบนแผ่นทองแดง

สังคายนานี้นับโดยรวมเป็นครั้งที่ ๔ แต่ทาง
เถรวาทไม่นับ และนิกายสรวาสติวาทก็นับเป็นครั้งที่ ๓ 
เพราะไม่นับการสังคายนาสมัยพระเจ้าอโศกฯ

ในสังคายนาครั้งนี้ พระอัศวโฆษ ปราชญ์ใหญ่ยุค
แรกของมหายาน (เป็นกวีเอกของชมพูทวีปก่อนกาลิทาส 
และถือกันว่าเป็นผู้รจนา มหายานศรัทโธทปาทศาสตร์ 
คือคัมภีร์ว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งศรัทธาในมหายาน และ 
พุทธจริต) ได้ร่วมจัด และได้กล่าวแสดงหลักธรรมของ
มหายานเป็นอันมาก นับว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งส�าคัญ 

ของมหายาน และเป็นการที่มหายานยอมรับสังคายนา
ครั้งนี้ด้วย กับทั้งถือเป็นจุดเริ่มที่มหายานจะเจริญรุดหน้า
ต่อมา แม้นิกายสรวาสติวาทจะสูญไป ก็ถือสังคายนานี้
เสมือนเป็นสังคีติของมหายาน

ชนชำตไิทยเริม่รบันบัถอืพระพทุธศำสนำ
พ.ศ. ๖๒๑ (ค.ศ. 78) ประมาณช่วงเวลานี้ ในยุค

ที่ไทยถูกจีนรุกรานตลอดมานั้น คราวหนึ่ง พระเจ้ามิ่งตี่ 
แห่งราชวงศ์ฮั่น (ฮั่นเม่งตี่ ก็เรียก) ทรงส่งทูตสันถวไมตรี
มายังขุนหลวงเม้า กษัตริย์ไทยแห่งอาณาจักรอ้ายลาว 
คณะทูตได้น�าพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วย ท�าให้หัวเมือง
ไทยทั้ง ๗๗ มีราษฎร ๕๑,๘๙๐ ครอบครัว (จ�านวนคน
ประมาณ ๕๕๓,๗๐๐ คน) หนัมารบันบัถือพระพทุธศาสนา 
เป็นครั้งแรก

หน้าตรงข้าม: 
วัดม้ำขำว (แปะเบ๊ยี่)

ซ้าย: 
Dragon Gate Cave
เมืองโล่หยำง

กุษาณ

ฮั่น
ปุรุษปุระ

ชลันธร

โขตาน
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พำมิยำน ศูนย์กำรค้ำ ศำสนำ ฯลฯ 
ในยุคนี้และต่อเนื่องมาประมาณ ๗๐๐ ปี เมือง

พามิยาน (Bamian หรือ Bamiyan; อยู่ห่างจากกาบุล/
Kabul เมืองหลวงของอัฟกานิสถานปัจจุบันไปทางตะวัน-
ตกราว ๑๕๐ กม.) เป็นศูนย์กลางทางศาสนา วัฒนธรรม 
และการค้า บนเส้นทางพาณิชย์ระหว่างอินเดียกับอาเซีย 
กลาง โดยเชื่อมตะวันออกถึงจีน กับตะวันตกถึงโรม มีการ
สร้างพุทธสถาน วัดวาอารามรวมทั้งวัดถ�้ามากมาย ที่น่า
สังเกตคือ พระพุทธรูปใหญ่มหาปฏิมากรรม ที่แกะสลัก
หินผาหน้าภูเขาเข้าไป ๒ องค์ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้าง
ในช่วง พ.ศ. ๗๕๐-๑๐๐๐ องค์หนึ่งสูง ๕๓ เมตร อีกองค์
หนึ่งสูง ๓๗ เมตร (พระถังซ�าจั๋งได้ผ่านมาเห็นและบันทึก
ว่าองค์พระประดับด้วยทองค�าและเพชรนิลจินดา)

เปอร์เซียรุ่ง ชมพูทวีปรวน  
พ.ศ. ๗๖๓ สิ้นราชวงศ์กุษาณ (สาตวาหนะ แห่ง

ทักษิณาบถ ก็ได้สิ้นไปใกล้ๆ กันเมื่อ พ.ศ.๗๔๓)
เวลาศตวรรษหนึ่งต่อแต่นี้เป็นช่วงมืดมัวแห่ง

ประวัติศาสตร์ของชมพูทวีป ทราบกันเพียงว่า อาณาจักร
เปอร์เซีย หรืออิหร่านโบราณของราชวงศ์สาสสนิท  
(Sassanid) แผ่ขยายอ�านาจ จนในที่สุด อาณาจักรกุษาณ 
รวมถึงบากเตรียหรือโยนก ได้ตกเป็นของอาณาจักร
เปอร์เซีย และชมพูทวีปก็ระส�่าระสายจนขึ้นสู่ยุคคุปตะใน
ศตวรรษต่อมา

จีนยุคสำมก๊ก 

พ.ศ. ๗๖๓-๘๒๓ (ค.ศ. 220-280) ที่เมืองจีน 
เป็นยุคสามก๊ก เนื่องจากเมื่อจะสิ้นราชวงศ์ฮั่น บ้านเมือง
ระส�่าระสาย พระจักรพรรดิ คือ พระเจ้าเหี้ยนเต้ ที่เมือง
ลกเอี๋ยง เป็นเพียงหุ่นเชิด เกิดเป็น ๓ ก๊กสู้รบกัน มีโจโฉ
ที่เมืองหลวงในฝ่ายเหนือ (วุยก๊ก) เล่าปี่ที่เสฉวนในฝ่าย
ตะวันตก (จกก๊ก) และซุ่นกวนที่นานกิงในฝ่ายใต้แถบ
ตะวันออก (ง่อก๊ก)

เมื่อโจโฉสิ้นชีพในปี ๗๖๓ (ค.ศ. 220) พระเจ้า
เหี้ยนเต้พ้นจากราชสมบัติ บุตรของโจโฉขึ้นครองแผ่น
ดินเป็นพระเจ้าโจผีตั้งราชวงศ์วุย (หรือ เว่ย หรือ เว) สิ้น
ราชวงศ์ฮั่น แต่ละแคว้นตั้งตัวเป็นใหญ่ จึงถือว่าเข้ายุค 

 
สามก๊ก จนในที่สุดทางฝ่ายเหนือ สุมาเอี๋ยนถอดพระเจ้า
โจฮวนออกจากราชสมบัติใน พ.ศ. ๘๐๘ (ค.ศ. 265) ตั้ง
ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์จิ้นขึ้น อันเป็นช่วงแรกเรียกว่า
จิ้นตะวันตก ครั้นถึงปี ๘๐๗ (ค.ศ. 264) ก๊กตะวันตกที่
เสฉวนสิ้นอ�านาจ และต่อมาปี ๘๒๓ (ค.ศ. 280) ก๊กเหนือ
มีชัยปราบแคว้นหวู (หรือ ง่อ) ฝ่ายใต้ลงได้ รวมประเทศ
ให้กลับคืนเป็นอันเดียว

ในยุคนี้พุทธศาสนาเจริญขึ้นมาเหนือลัทธิขงจื๊อ 
แต่ลัทธิเต๋าก็รุ่งเรืองขึ้นด้วย นอกจากนี้ภัยใหม่จากทาง
เหนือก็จะเริ่มปรากฏ คือ พวกหูณะรุกรานเข้ามา

พระพุทธรูปแกะสลัก ที่พำมิยำน
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งำนอชันตำ ฟื้นขึ้นมำและเดินหน้ำต่อไป  
พ.ศ. ๘๐๐ (โดยประมาณ; กลางหรือปลาย ค.ศต.

ที่ 3) ทางด้านทักษิณาบถ เมื่อสาตวาหนะเสื่อมอ�านาจ
ไปแล้ว ที่ Deccan ตอนบน ราชวงศ์วากาฏกะ (นัก
โบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นเชื้อสายกรีก) ได้ขึ้น
ครองอ�านาจ โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ปุริกา (ต่อมาย้ายไปที่
นาสิก/Nasik แล้วย้ายอีกไปที่ประวรปุระ)

ในช่วงเวลาใกล้กันนี้ ในอินเดียภาคเหนือ ก็มี
ราชวงศ์คุปตะรุ่งเรืองขึ้นมา และมีสัมพันธไมตรีอันดีกับ 
ที่นี่ กับทั้งทะนุบ�ารุงศิลปกรรมเช่นกัน

ทั้งสองอาณาจักรนี้เจริญคู่เคียงกันมา และสิ้นวงศ์
ในเวลาใกล้กัน (คุปตะสิ้น พ.ศ. ๑๐๘๓=ค.ศ. 540 ส่วน
วากาฏกะก็สิ้นในช่วงใกล้กันนั้น)

ในยุคของวากาฏกะนี้ งานศิลป์ที่หมู่ถ�้าอชันตาได้
กลับฟื้นขึ้นและเฟื่องฟูสืบต่อมาในสมัยราชวงศ์จาลุกยะ 
(พ.ศ. ๑๐๘๖-๑๓๐๐) ด้วย

พุทธศตวรรษที่ ๘-๑๒ อาเซียกลาง โดยเฉพาะ
เมืองกูจา (Kucha ถ้าวัดตรงเป็นเส้นบรรทัด ก็อยู่เลย 
ตกัสลิาไปทางตะวนัออกเฉยีงเหนอื ราว ๑,๒๕๐ กม. แล้ว 
ต่อลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้อีกราว ๒,๔๐๐ กม. จึงจะ
ถึงเมืองเชียงอาน) ได้เป็นศูนย์กลางส�าคัญของพระพุทธ-
ศาสนา ที่แผ่พระพุทธศาสนาต่อจากชมพูทวีปไปยัง
ประเทศจีน โดยเส้นทางสายไหม มีพระภิกษุหลายท่าน
เดินทางไปจีนจากเมืองนี้ (เมืองอื่นที่ส�าคัญก็เช่น โขตาน/
Khotan ทีบ่ดันีเ้ป็น Hotan ซึง่ห่างตกัสลิาเพียง ๗๕๐ กม.)

โรมันรวน เพรำะบำร์เบเรียน 
พ.ศ. ๘๒๙ (ค.ศ. 286) ไดโอคลีเชียน จักรพรรดิ

โรมันได้เผชิญปัญหาพวกอนารยชนเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะ
พวกเผ่าเยอรมัน ที่ทยอยมาบุกตีดินแดนแถบเหนือและ
ตะวันตกเรื่อยมาตั้งแต่ต้นศตวรรษ จึงหาทางจัดการ
ปกครองให้ง่ายขึ้น โดยแยกจักรวรรดิโรมันออกเป็น ๒ 
ภาค คือ จักรวรรดิโรมันตะวันตก และจักรวรรดิโรมัน
ตะวันออก

พ.ศ. ๘๕๔ (ค.ศ. 311) เกลีเรียส จักรพรรดิโรมัน 
ซึ่งได้ห�า้หั่นผู้ถือคริสต์อย่างมาก ครั้นใกล้สวรรคต ได้
ประกาศโองการยอมให้มีการถือศาสนาตามสมัครใจ บำร์เบเรียน

เผำ่เยอรมัน
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โรมันหันมำถือคริสต์
พ.ศ. ๘๕๖ (ค.ศ. 313) คอนสแตนตินที่ ๑ 

(Constantine I) หรือคอนสแตนตินมหาราช จักรพรรดิ
โรมัน ผู้ครองโรมันตะวันตก ได้ประกาศโองการแห่งมิลาน 
(Edict of Milan) ยกศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจํารัฐ
ของจักรวรรดิโรมัน

ต่อมา คอนสแตนติน รบและสังหารไลซิเนียส 
จักรพรรดิโรมันตะวันออกในที่รบ แล้วครองอ�านาจผู้เดียว 
ครั้นถึง พ.ศ. ๘๗๓ จักรพรรดิคอนสแตนติน เห็นชัดแล้ว
ว่าคงสกัดพวกอนารยชนเผ่าเยอรมันทั้งหลาย คือ พวก
แฟรงค์/Franks พวกกอธ/Goths พวกแวนดาล/Vandals 
เป็นต้น ไว้ไม่อยู่ จะต้องร่นถอยจากอิตาลี และกอล จึงได้ 

 
บูรณะเมืองบีแซนเทียม แล้วย้ายจากโรมไปที่นั่น ตั้งเป็น
นครหลวงใหม่ของจกัรวรรดโิรมนั ให้ชือ่ว่าเมอืงคอนสแตน- 
ติโนเปิล (Constantinople; ปัจจุบันคือเมืองอิสตันบุล/
Istanbul ในประเทศเตอร์กี)

มหำวิทยำลัยนำลันทำ

คอนสแตนตินที่ ๑
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อินเดียรุ่งใหม่ ในยุคคุปตะ
พ.ศ. ๘๖๓ (ค.ศ. 320) หลังกุษาณสิ้นวงศ์แล้ว 

และชมพูทวีปปั่นป่วนอยู่ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๑ (ตั้งชื่อ
เลียนแบบจันทรคุปต์แห่งโมริยวงศ์) รวบรวมดินแดนชมพู
ทวีปแถบเหนือ ฟื้นมคธขึ้นมา ตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อคุปตะ 
ครองราชย์ที่เมืองปาฏลีบุตร น�าอินเดียขึ้นสู่ความรุ่งเรือง
อีกครั้งนานราว ๒๒๐ ปี

(เฉพาะในรัชกาลพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๒ วิกรมา-
ทิตย์ พ.ศ. ๙๒๓-๙๕๘ ได้ตั้งเมืองหลวงที่อโยธยา ซึ่งใน
ครั้งโบราณเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลตั้งแต่สมัย
พระรามในเรื่องรามเกียรติ์ คือรามายณะ ก่อนจะย้ายมา
ตั้งที่สาวัตถี ส่วนในครั้งพุทธกาล อโยธยามีชื่อว่าสาเกต 
อยู่ห่างกุสินาราไปทางตะวันตก ๑๗๐ กม.)

ในยุคนี้ ศิลปะแบบคุปตะได้เจริญขึ้นมาแทนที่
ศิลปะแบบคันธาระ-กรีก ที่ค่อยๆ หายไป

กษัตริย์ในราชวงศ์คุปตะ แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็น
ฮินดู แต่ได้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยนาลันทาอย่างมากใน
ฐานะสถานศึกษา

โรมันก�ำจัดคนนอกคริสต์
พ.ศ. ๙๑๐-๙๒๖ (ค.ศ. 367-383) เมื่อโรม เป็น 

ครสิต์แล้ว เกรเชีย่น (Gratian) จกัรพรรดโิรมนักก็วาดล้าง 
(persecution) คนนอกรีตและคนนอกศาสนาคริสต์

พ.ศ. ๙๓๘ (ค.ศ. 395) เมื่อจักรพรรดิธีโอโดสิอุส 
สวรรคตแล้ว จกัรวรรดโิรมนัแยกออกเป็น ๒ เดด็ขาดถาวร 
คือ จักรวรรดิโรมันตะวันออก ซึ่งเรียกต่อมาว่า จักรวรรดิ
บแีซนทีน (Byzantine Empire) ท่ีกรงุคอนสแตนติโนเปิล  
และจักรวรรดิโรมันตะวันตก (Western Roman Empire) 
ที่กรุงมิลาน (Milan) 

(มิลานได้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน 
ตะวันตกในช่วง พ.ศ. ๘๔๘-๙๔๕=ค.ศ. 305-402  

 
ต่อมาถูกอัตติลาท�าลายใน พ.ศ. ๙๙๕=ค.ศ. 452 แม้จะ
ฟื้นขึ้นมาก็ถูกท�าลายอีก เช่น พวกกอธท�าลายใน พ.ศ. 
๑๐๘๒=ค.ศ. 539 แล้วก็ฟื้นขึ้นอีก โดยเฉพาะหลัง ค.ศ. 
1000 ได้เป็นเมอืงรุ่งเรอืงยิง่ใหญ่จากการทีศ่าสนจักรครสิต์ 
โดยอาร์ชบิชอปทั้งหลาย ได้ครองอ�านาจฝ่ายอาณาจักร
ด้วย)

จากซ้าย: 
เกรเชี่ยน
อัตติลำ

พุทธศิลป์แบบคุปตะ
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พุทธศำสนำเข้ำสู่เกำหลี 
พ.ศ. ๙๑๕ (ค.ศ. 372) กษัตริย์เกาหลีแคว้นฝ่าย

เหนือส่งทูตมาขอพระพุทธรูปและคัมภีร์ จากจักรพรรดิ
เฮาบูตี่แห่งราชวงศ์จิ้นของจีน (เวลานั้นเกาหลียังแยก
เป็น ๓ อาณาจักร) จากจุดเริ่มนี้ พุทธศาสนาก็แพร่ไปทั่ว
เกาหลีทั้งหมด

จีนกับอำเซียกลำง
พ.ศ. ๙๔๔ (ค.ศ. 401) พระกุมารชีวะถูกคนจีน

ร้ายจับตัวจากเมืองกูจา (Kucha) ในอาเซียกลาง มาถึง
เมืองเชียงอาน แต่เนื่องจากความสามารถของท่าน ท�าให้
ราชส�านักจีนนับถือ ท่านแปลพระคัมภีร์สันสกฤตเป็นจีน
จ�านวนมาก และแสดงธรรมอยู่เสมอ เป็นก�าลังส�าคัญให้
พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงในจีน

พ.ศ. ๙๖๔ (ค.ศ. 421) ธีโอโดสิอุสที่ ๒ จักรพรรดิ
โรมันตะวันออก ส่งกองทัพไปสู้กับกษัตริย์เปอร์เซีย ที่
ก�าจัดชาวคริสต์ภำพวำดพระพุทธเจ้ำ

ยุค Goryeo

หลวงจีนฟำเหียนมำบก กลับทะเล  
พ.ศ. ๙๔๕ (ค.ศ. 402) หลวงจีนฟาเหียน  

(Fa-hsien) จาริกทางไกลแสนกันดารจากเมืองจีน ข้าม
ทะเลทรายโกบีและป่าเขามากมาย ฝ่าทั้งลมร้อนและหิมะ
ยะเยือก ผ่านทางอาเซียกลางมาถึงชมพูทวีป เข้าทาง 
คันธาระ เยือนปุรุษปุระ ตักสิลา ไปจนถึงกบิลพัสดุ์ 
นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ศึกษาที่ปาฏลีบุตร อยู่
ในอินเดียยุคราชวงศ์คุปตะ ๑๐ ปี แล้วน�าคัมภีร์พระ
ไตรปิฎก เป็นต้น เดินทางกลับเมืองจีนโดยทางเรือ แวะ
พ�านักที่ลังกาทวีป ๒ ปี ผจญภัยในทะเล ครั้งหนึ่งถูกคลื่น
ใหญ่ซัดไปขึ้นเกาะ (คงจะเป็นชวา แต่เวลานั้นยังไม่มี
อาณาจักรศรีวิชัย) ฝ่าคลื่นลมร้ายเกือบ ๗ เดือน จึงถึง
เมืองจีน แล้วแปลพระคัมภีร์ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีน  

 
และเขียนบันทึกการเดินทางไว้ ซึ่งฝรั่งแปลเป็นหนังสือ 
ตั้งชื่อว่า “Record of Buddhist Kingdoms” ให้
ความรู้เรื่องสภาพพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคที่รุ่งเรือง 
เช่น วัดวาอารามมากมายที่ตักสิลา ก่อนถูกพวกฮั่น
ท�าลาย ก่อนจะถูกศาสนาฮินดูเริ่มกลืน และก่อนจะพินาศ
ในยุคที่ทัพมุสลิมบุกเข้ามา

Kaya

Goguryeo

Baekjae
Silla

จีน

นานกิง
เชียงอาน

ลังกา

คยำ

เวสำลี
มถุรำ

ตักสิลำ
ปุรุษปุระคันธำระ โขตำน

พำรำณสี ปำฏลีบุตร

จีน

ชวา

มหำสมุทรอินเดีย

แม่น�้ำ
คงคำแม่น�้ำ

ยมุนำ

แม่น�้ำ
สินธุ

อำ่ว
เบงกอล

ทะเล
อำหรับ

คปุตะ

ทักษิณาบถ
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พ.ศ. ๙๕๐-๑๐๕๐ (โดยประมาณ) พวกพราหมณ์
ด�าเนินแผนท�าลายพระพุทธศาสนาด้วยวิธีกลืน โดยแต่ง
คัมภีร์วิษณุปุราณะขึ้น บอกว่าเทวดารบแพ้อสูร จึงมาขอ
พึ่งองค์วิษณุคือพระนารายณ์ พระองค์จึงอวตารมาเป็น
พระพุทธเจ้า เพื่อหลอกพวกอสูร ให้ละทิ้งพระเวทและ
เลิกบูชายัญ พวกอสูรจะได้เสื่อมฤทธิ์ แล้วฝ่ายเทวดาจะ
ได้มาปราบอสูรได้ง่าย (หมายความว่า ชาวพุทธ ก็คือพวก
อสูรที่ถูกพระพุทธเจ้าหลอกให้ละทิ้งพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์
และยัญพิธีอันประเสริฐ มาสู่ทางแห่งความเสื่อม) เรียก
พุทธาวตารว่าเป็นนารายณ์ปาง “มายาโมหะ” และบอก 

ว่านารายณ์จะอวตารปางที่ ๑๐ เรียกว่ากัลกยาวตารลง
มาก�าจัดพวกอสูรคือชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าหลอกออกมา
ไว้แล้วนี้ อีกทีหนึ่ง

ในช่วงนี้ ลัทธิ “ภักติ” คือ ความมีศรัทธาด้วยใจ
รักภักดีต่อเทพเจ้าอย่างแรงเข้มในเชิงอารมณ์ ได้มีกระแส
แรงขึ้นด้วย ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนามาก

ก) ฮั่น- ฮินดู ท�าลายพุทธ

พระพรหม 
พระวิษณุ 

พระศิวะ

ธีโอโดสิอุสที่ ๒

เชียงอาน

มถุรำ

โขตำน

จีน

อ่ำวเบงกอล

โล่หยาง

กูจา
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ทั่วยุโรปสะท้ำน เพรำะฮั่นมำ
พ.ศ. ๙๗๗ (ค.ศ. 434) ชนเร่ร่อนเผ่าหูณะ หรือ  

ฮัน่ จากอาเซยีกลางตอนเหนือ ทีฝ่รัง่เรยีกว่าเป็นอนารยชน  
ซึ่งเคยรบกวนจีนจนต้องสร้างก�าแพงเมืองจีน ได้มาถึง
ยุโรป เที่ยวบุกตีท�าลายไปทั่ว

พอถึง พ.ศ. ๙๗๗ อัตติลา (Attila) ราชาฮั่นได้ท�า
สนธิสัญญากับธีโอโดสิอุสที่ ๒ ท�าให้จักรพรรดิโรมัน 
ตะวนัออก (บแิซนทนี) ต้องส่งทองค�าไปเป็นราชบรรณาการ 
แก่อตัตลิา ปีละ ๓๐๐ กก. แต่ล่วงมา ๖ ปี อตัตลิาก็ยกทพั 
เที่ยวท�าลายเมืองใหญ่น้อย จนต้องท�าสนธิสัญญากันใหม่
ให้โรมส่งเครื่องบรรณาการเพิ่มขึ้น ครั้นถึงปี ๙๙๐ ก็ยก
ทัพมาตีอีก จนธีโอโดสิอุสต้องยกดินแดนให้ไปมากมาย

อีก ๓ ปีต่อมา อัตติลาหันไปสนใจด้านจักรวรรดิ
โรมันตะวันตก และยกทัพไปตีกอล (ปัจจุบันคร่าวๆ คือ 
ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม) ทัพโรมันได้ผนึกก�าลังกับพวกวิซิ-
กอธ (Goths คือชนเผ่าอนารยะต้นเดิมของเยอรมนี พวก
ที่อยู่ทางตะวันตกเรียกว่า Visigoths) และชนชาติอื่นๆ
ที่ถูกพวกฮั่นข่มเหง หยุดยั้งอัตติลาไว้ได้ และมีชัยปล่อย
ให้อัตติลาล่าถอยไป กระนั้นก็ตาม ในปีต่อมา คือ พ.ศ. 
๙๙๕ (ค.ศ. 452) อัตติลาก็มาตีอิตาลีเสียหายมากมาย 
แต่กรุงโรมรอดมาได้ เพราะพอดีพวกฮั่นขาดเสบียงและ
เกิดโรคระบาดในกองทัพ จึงล่าถอยไป

พระพุทธโฆสำจำรย์ จำกชมพูทวีป  
ไปสืบอรรถกถำที่ลังกำ

พ.ศ. ๙๖๕ (ค.ศ. 422) เนื่องจากพระพุทธศาสนา
ในชมพูทวีปเสื่อมลงมาก แม้จะยังรักษาพระไตรปิฎกบาลี
ไว้ได้ แต่คัมภีร์อธิบายที่จะใช้เป็นเครื่องช่วยในการศึกษา 
มีอรรถกถา เป็นต้น ได้สูญสิ้นไป พระพุทธโฆสได้รับค�า
แนะน�าจากพระอุปัชฌาย์ คือพระเรวตเถระ ให้เดินทาง
ไปลังกาทวีปเพื่อแปลอรรถกถาจากภาษาสิงหลกลับเป็น
ภาษาบาลี แล้วน�ามายังชมพูทวีป เมื่อท่านไปถึงลังกา
ทวีปในปี ๙๖๕ แล้ว ต่อมาได้ขออนุญาตแปลคัมภีร์ พระ
เถระแห่งมหาวิหารให้คาถามา ๒ บท เพื่อแต่งค�าอธิบาย
เป็นการทดสอบความรู้ ท่านเรียบเรียงค�าอธิบายคาถา

ทั้งสองนั้นขึ้นเสร็จเป็นคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ในปี ๙๗๓ จาก
นั้นจึงได้รับอนุญาตให้แปลอรรถกถาได้ตามประสงค์ เมื่อ
ท�างานเสร็จสิ้นแล้ว ก็เดินทางกลับสู่ชมพูทวีป พระพุทธ-
โฆสาจารย์เป็นพระอรรถกถาจารย์ที่มีผลงานมากที่สุด 
(ต�าราต่างเล่มบอก พ.ศ. ต่างกันบ้าง)          

                            

พระพุทธโฆส
ถวำยคมัภร์ีแก่สงัฆบดี

แห่งมหำวิหำร

โรมันตะวันออก

อาเซีย

สเปน
อาณาจักรอัตติลากอล

โรม
ทะเลด�ำ

ทะเลเมดิเตอเรเนียน
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จักรพรรดิจีนพิโรธ
พ.ศ. ๙๘๙  จักรพรรดิจีนแห่งราชวงศ์เว่เหนือ 

ซึ่งเคยส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาคิดเห็นว่าบ้านเมือง
ต้องสูญเสียก�าลังคนและค่าภาษีอากรไปเนื่องจากการที่
คนบวชและบ�ารุงวัดวาอาราม จึงให้ฆ่าภิกษุและภิกษุณี 
ทําลายวัดและพระพุทธรูป ห้ามชายอายุต�า่กว่า ๕๐ 
ออกบวช โดยได้ด�าเนินการนี้อยู่ ๕ ปี เป็นเหตุให้ลัทธิ
ขงจื๊อขึ้นมามีอ�านาจเหนือพุทธศาสนา

มหำวิทยำลัยวลภี  
ที่เคยยิ่งใหญ่คู่กับนำลันทำ  

พ.ศ. ๑๐๑๓ (ค.ศ. 470) ในช่วงที่ราชวงศ์คุปตะ 
อ่อนแอลงจะแตกสลาย ได้มีอาณาจักรใหม่ๆ ทยอยเกิด 
ขึน้หลายแห่ง มทีัง้ทีอ่ปุถมัภ์ และทีท่�าลายพระพทุธศาสนา  
เริ่มแต่อาณาจักรวลภีของราชวงศ์ไมตรกะ ที่ตั้งขึ้นทาง 
ตะวันตก (ปัจจุบันคือ Valabhipur ในรัฐ Gujarat) จนถึง
อาณาจักรกรรณสุวรรณ (เคาทะ) ของราชาศศางกะ  
(ก่อน พ.ศ. ๑๑๔๘-๑๑๖๒=ก่อน ค.ศ. 605-619) ทาง
ตะวันออก (แถบเบงกอล เทียบคร่าวๆ เวลาน้ีคอืแถวเมอืง 
กัลกัตตาและบังคลาเทศ)

พ.ศ. ๑๐๑๘ (โดยประมาณ; ค.ศ. 475) ที่วลภี
ราชธานี เจ้าหญิงทุฑฑาแห่งราชวงศ์ไมตรกะ ได้ทรงก่อตั้ง
มหาวิหารของพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยาน ที่ภายหลัง 
เรียกว่ามหาวิทยาลัยวลภี ซึ่งเจริญรุ่งเรืองต่อมากว่า 
๒๐๐ ปี

ปฏิมำกรรมจำกเว่เหนือ

วลภี

คุชราต

กรรณสุวรรณ
ตามลิตติ

อ่ำวเบงกอล

แม่น�้ำนัมมทำ

แม่น�้ำ
คงคำแม่น�้ำ

ยมุนำ

แม่น
�้ำสิน

ธุ

วำกำฏกะ
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โรมล่ม ยุโรปเข้ำยุคมืด 
พ.ศ. ๑๐๑๙ (ค.ศ. 476) จักรวรรดิโรมันตะวัน-

ตก ซึ่งบอบช�้าจากการรังควาญของชนเผ่าอนารยะ โดย
เฉพาะพวกฮั่นของอัตติลา ครั้นถึงปี ๑๐๑๙ นี้ หัวหน้า
เผ่าอนารยชนเยอรมัน ชื่อโอโดเอเซ่อร์ (Odoacer) ก็ 
เข้าบุกจับจักรพรรดิโรมิวลัส ออกัสติวลัส (Romulus 
Augustulus) แห่งโรม ปลดจากต�าแหน่ง เป็นกาล
อวสานแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันตก

ช่วงเวลา ๑,๐๐๐ ปี แต่นี้ไป (พ.ศ. ๑๐๑๙-
๑๙๙๖=ค.ศ. 476-1453) คือหลังจาก “โรมล่มสลาย” 
แล้ว จนจักรวรรดิบีแซนทีนล่ม (=ตั้งแต่โรมันตะวันตก 
ล่ม ถึงโรมันตะวันออกสลาย) เรียกว่าเป็น “สมัยกลาง”  

 
(Middle Ages) ของยุโรป ซึ่งโลกตะวันตกอยู่ใต้ก�ากับ
ของลัทธิความเชื่อและสถาบันของศาสนาคริสต์

อนึ่ง สมัยกลางนี้ เคยนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“ยุคมืด” (Dark Ages) คือเป็นกาลเวลา ๑ สหัสวรรษ 
หรือ ๑,๐๐๐ ปี แห่งความอับเฉาและตกต�่า โดยเฉพาะใน
ทางปัญญา ของยุโรปและอารยธรรมตะวันตก

(ปราชญ์บางพวกสงวนค�าว่า “ยุคมืด” ให้ใช้กับ
ช่วงระยะต้นๆ ของสมัยกลางนั้น) Romulus Augustulus

อชันตำเลิกไป เอลโลรำเริ่มไม่นำน
พ.ศ. ๑๐๓๓ (ค.ศ. 490) วากาฏกะ ซึ่งรุ่งเรืองขึ้น

มาตั้งแต่ราว พ.ศ. ๘๐๐ ต่อจากสาตวาหนะ แม้จะเป็น
ราชวงศ์ฮินดู ดังที่กษัตริย์องค์ที่ ๒ ได้ประกอบพิธีอัศวเมธ 
(ฆ่าม้าบูชายัญ) ถึง ๔ ครั้ง แต่กษัตริย์รุ่นหลังหลายองค์
เป็นชาวพุทธ และได้ทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอัน
มาก งานบุญส�าคัญชิ้นหนึ่ง คือการขุดเจาะแกะสลักวัดถ�้า 
(ทางโบราณคดีจัดนับเป็นถ�้าที่ ๑๖) ที่อชันตา ซึ่งได้ถวาย
แก่สงฆ์ในราว พ.ศ. ๑๐๓๓

เวลาตั้งแต่ใกล้ พ.ศ. ๑๐๐๐ ในยุควากาฏกะนี้ 
เป็นช่วงระยะแห่งการฟื้นใหม่ของการเจาะแกะสลักภูเขา
วาดภาพในหมู่ถ�้าอชันตา หลังจากหยุดเงียบไป ๔๐๐ 
กว่าปี ตั้งแต่ยุคสาตวาหนะ

แม้สิ้นยุควากาฏกะแล้ว งานสลักวัดถ�้าที่อชันตา
ก็ด�าเนินต่อมาในยุคของราชวงศ์จาลุกยะ จนยุติประมาณ 
พ.ศ. ๑๒๐๐ ถ�า้ยคุหลงันีมี้เพ่ิมอีก ๒๔ เป็นของพุทธศาสนา 
มหายานล้วน

ขณะที่งานสลักวัดถ�า้ที่อชันตายุติลง ก็ได้มีการ
แกะสลักวัดถ�้าขึ้นที่เอลโลรา (เรียกตามชื่อหมู่บ้านที่นั่น
ในปัจจุบัน; อยู่ห่างอชันตาลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ 
๘๐ กม.) ซึ่งเริ่มต้นในช่วง พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๒๐๐ และหยุด
เลิกประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๐ รวมมี ๓๔ ถ้ํา แต่เป็นของ 
๓ ศาสนา คือ พุทธ ฮินดู และเชน ต่างจากอชันตา ที่
นอกจากเก่าแก่แล้ว ก็เป็นของพุทธศาสนาอย่างเดียว

เอลโลรำ
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พวกฮั่นท�ำลำยตักสิลำ วัดวำหมดสิ้น 
พ.ศ. ๑๐๔๐ (โดยประมาณ; ราว ค.ศ. 500) พวก

หูณะ หรือฮั่นขาว ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนจากอาเซียกลาง
ตอนเหนือ ได้บุกเข้ามาครอบครองชมพูทวีปภาคตะวันตก
เฉียงเหนือทั้งหมด รวมทั้งโยนก (Bactria) และคันธาระ 
เฉพาะอย่างยิ่ง ได้ท�าลายเมืองตักสิลา (พวกกรีกเรียกว่า 
Taxila บาลี=ตกฺกสิลา; สันสกฤต=ตกฺษศิลา) ศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาแถบพายัพลงสิ้นเชิง

นับแต่นี้ ศิลปะแบบคันธาระที่เสื่อมลงตั้งแต่เข้า
ยุคคุปตะ ไม่มีผลงานใหม่เกิดขึ้นอีก แต่ศิลปะแบบคุปตะ
ยังคงเจริญต่อมา

บีแซนทีน มองล่วงหน้ำ
ส่วนจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือบีแซนทีน 

(Byzantine Empire) ที่คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งตั้งเมื่อ
ปี ๘๗๓ (ค.ศ. 330) ยังรอดอยู่ และเจริญต่อมา ช่วย
ด�ารงอารยธรรมกรีก-โรมัน ไว้ในยามที่ทางด้านตะวันตก
ระส�า่ระสาย 

(แต่ที่จริง ยุคบีแซนทีนนี้ ก็คือส่วนส�าคัญหรือกาล
เวลาส่วนใหญ่ของยุคมืดนั่นเอง)

จักรวรรดิบีแซนทีนที่อยู่นานถึงพันปีนี้ แทบไม่มี
เวลาที่รุ่งเรืองแท้จริงเลย นอกจากรัชสมัยของจักรพรรดิ
ที่เข้มแข็งบางพระองค์ ที่เป็นเหมือนช่วงแทรกเท่านั้น แต่
โดยทั่วไปมีภัยรุกรานมาก

หลังถูกพวกฮั่นรังควาญแล้ว อีก ๒-๓ ศตวรรษ 
ต่อมาก็เริ่มเสียดินแดนแก่พวกอาหรับ แล้วถูกเซลจูก 
เตอร์กรุกราน และถูกอาณาจักรทางตะวันตกข่มเหง  
ในที่สุดก็ถึงอวสานเมื่อเสียเมืองคอนสแตนติโนเปิล แก่
จักรวรรดิออตโตมานเตอร์กใน พ.ศ. ๑๙๙๖ (ค.ศ. 1453) 
ถือว่าสิ้นสุดสมัยกลางในยุโรป

ตักสิลำ

อาฟริกา

อียิปต์

สเปน
คอนสแตนติโนเปิล

จักรวรรดิโรมันตะวันออก

จักรวรรดิโรมันตะวันตก

กอล

กอธ

โรม

มิลาน
ทะเลด�ำ

ทะเล
เมดิเตอเรเนียน
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อวสำนรำชวงศ์คุปตะ
พ.ศ. ๑๐๕๐ เศษ กษัตริย์หูณะ หรือฮั่นขาว นาม

ว่า มิหิรกุละ (หรือมหิรคุละ; ได้สมญาว่า “อัตติลา/Attila 
แห่งอินเดีย) ผู้โหดร้าย เป็นฮินดูนิกายไศวะ ครองเมือง
สาคละ รุกเข้ามา ได้ต่อสู้กับกษัตริย์คุปตะ และให้ก�าจัด
พระพุทธศาสนา โดยท�าลายวัด สถูป และสังหารชาวพุทธ
จ�านวนสุดคณนา (ตัวเลขบางแห่งว่าวัดถูกท�าลาย ๑,๖๐๐ 
วัด) แต่ในที่สุดได้ท�าอัตวินิบาตกรรม ใน พ.ศ. ๑๐๘๓ 

การรกุรานของพวกฮัน่บัน่ทอนอ�านาจของราชวงศ์ 
คุปตะอย่างยิ่ง จนในที่สุดประมาณ พ.ศ. ๑๐๘๓ (ค.ศ. 
540) จักรวรรดิคุปตะก็แตกสลาย

ภูมิหลังบีบคั้นที่ขับดันอำรยธรรม
การขับเคี่ยวราวีล้างและลี้ภัยทางศาสนา เป็น 

ภูมิหลังส�าคัญในประวัติศาสตร์ของตะวันตก และเป็นแรง
ขับดันอารยธรรมมาสู่สภาพปัจจุบัน โดยมีภาพรวมดังนี้

ในจักรวรรดิโรมันตะวันตก เมื่อศาสนาคริสต์เกิด
ขึ้นแล้ว นับแต่เริ่มต้น ค.ศ. ก็เป็นยุคแห่งการกวาดล้าง 
(persecution) คนถือคริสต์

ส่วนในจักรวรรดิโรมันตะวันออก คือบีแซนทีน 
เมื่อจักรพรรดิองค์แรก คือ Constantine I นับถือคริสต์ 
และให้ชาวคริสต์มีเสรีภาพในการนับถือบูชาโดยประกาศ 
Edict of Milan ใน ค.ศ. 313/พ.ศ. ๘๕๖ (ก่อนรวมตั้ง
จักรวรรดิ ๑๗ ปี) แล้ว ต่อมาไม่นาน ก็เข้าสู่ยุคแห่งการ 

 
ก�าจัดกวาดล้าง (persecution) คนนอกรีตและคนนอก
ศาสนาคริสต์ (การก�าจัดกวาดล้างทางศาสนาในตะวันตก  
ถือได้ว่าจบสิ้นเมื่อเลิกล้มศาลไต่สวนศรัทธาของสเปน 
[Spanish Inquisition] ในปี 1834/๒๓๗๗)

เมื่อศาสนาอิสลามเกิดขึ้นแล้ว ไม่ช้าก็เป็นยุค 
สงครามกับอาณาจักรมุสลิม จนกระทั่งมีสงครามศาสนา 
(religious war) ที่เรียกว่า “ครูเสด” (Crusade) รวมทั้ง
สิ้น ๘ ครูเสดส์ ยาวนาน ๒๐๐ ปี (1095-1291/๑๖๓๘–
๑๘๓๔) โดยมีจุดเริ่มส�าคัญจากการที่จักรวรรดิบีแซนทีน 
ขอความช่วยเหลือจากประเทศคริสต์แถบตะวันตกเพื่อมา
ต้านการรุกรานของมุสลิมเซลจูกเตอร์ก

ประยำค
เวสำลี

ปำฏลีบุตร

กันยำกุพชะ

อุชเชนี

วำตำปีปุระ
เวงคี

กลิงคะ

วลภี กรรณสุวรรณ

ปัลลวะ

คุชราต

เจระ
ปาณฑยะ

ม.คง
คำ

ม.ยม
ุนำ

ม.สิน
ธุ

ม.นัมมทำ

ม.กฤษณะ

ม.โคทำวรี อ่ำว
เบงกอล

จาลุกยะ

หรรษวรรธนะ
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ช่วงต่อสู่ยุคใหม่ ก่อนอินเดียลุกดังไฟ
พ.ศ. ๑๐๘๖-๑๓๐๐ (ค.ศ. 543-757) ราชวงศ์

จาลุกยะ ครองราชย์ที่วาตาปีปุระ ในตอนกลางและ 
ตะวันตกของทักษิณาบถ

ส่วนทางอินเดียฝ่ายเหนือ เมื่อคุปตะอ่อนแอลงจน
จบสิ้นวงศ์ เพราะการเข้ามาของพวกหูณะดังกล่าวแล้ว
นั้น หลังจากวุ่นวายอยู่ระยะหนึ่ง ก็มีกษัตริย์ยิ่งใหญ่เกิด
ขึ้น คือพระเจ้าหรรษะ (พ.ศ. ๑๑๔๙-๑๑๙๐=ค.ศ. 606-
647) ซึ่งมีรัชกาลตรงกันพอดีกับราชาที่เรืองอ�านาจที่สุด
ของจาลุกยะ คือ พระเจ้าปุลเกศินที่ ๒ (พ.ศ. ๑๑๕๓-
๑๑๘๕=ค.ศ. 610-642)

เมื่อพระเจ้าหรรษะแผ่อ�านาจลงทางใต้ราว พ.ศ. 
๑๒๕๓ ก็ได้พ่ายแก่พระเจ้าปุลเกศินที่ ๒ และถูกจ�ากัด 

 
อาณาเขตอยู่แค่แม่น�้านัมมทา

แม้ว่าต่อมาจาลุกยะจะสิ้นวงศ์ไปใน พ.ศ. ๑๓๐๐ 
แต่ราชวงศ์ราษฏรกูฏที่ขึ้นมาแทน ก็อุปถัมภ์งานศิลป์
สลักภูเขาสืบมา

น่าสังเกตด้วยว่า ราชวงศ์จาลุกยะ ต่อด้วยราชวงศ์ 
ราษฏรกูฏที่เข้มแข็งขึ้นมาแทนที่ แล้วแผ่อ�านาจ เที่ยวรบ 
กับอาณาจักรอื่นๆ ทั้งในภาคกลางและภาคเหนือ ใน
ระยะนี้ ได้เป็นเครื่องกีดกั้นชนมุสลิมอาหรับที่เข้ามาตั้ง
อาณาจักรในแถบแคว้นสินท์ให้ไม่สามารถขยายดินแดน
ออกไป

(แคว้นสินท์/Sind ในปัจจุบัน ซึ่งบางต�าราบางครั้ง
ก็เขียน Sindh/สินธ์ นั้น ก็มาจากค�าว่า “สินธุ” ที่เป็นชื่อ 

 
แม่น�้าส�าคัญของดินแดนแถบนั้นนั่นเอง)

ราชวงศ์จาลุกยะสามารถกู้อ�านาจคืนมาได้ใน 
พ.ศ. ๑๕๑๘ (ค.ศ. 975) และครองอาณาจักรอยู่จนถึง 
พ.ศ. ๑๗๓๒ (ค.ศ. 1189)

ราชวงศ์จาลุกยะที่กล่าวมานี้เรียกว่าจาลุกยะ
ตะวันตก เพราะในเวลาใกล้กันนี้มีจาลุกยะอีกพวกหนึ่ง
ครองอาณาจักรเวงคี (ดินแดนแคว้นอันธระระหว่างแม่น�้า
โคทาวรี กับแม่น�้ากฤษณะ) ในระยะ พ.ศ. ๑๑๖๗-๑๖๑๓ 
(ค.ศ. 624-1070) เรียกว่าราชวงศ์จาลุกยะตะวันออก

ก�ำเนิดนิกำยเซน
พ.ศ. ๑๐๖๓ (ค.ศ. 520) ทีเ่มืองจนี พระโพธิธรรม 

ซึ่งเดินทางไปจากอินเดียใต้ ได้สอนพระพุทธศาสนาที่
เป็นการตั้งนิกายฉาน (Chan; ต่อมาไปถึงญี่ปุ่น เรียกตาม
ส�าเนียงที่นั่นว่า นิกายเซน=Zen)

ญี่ปุ่นรับพระพุทธศำสนำ
พ.ศ. ๑๐๙๕ (ค.ศ. 552) พระจักรพรรดิกิมเมอิ 

(Emperor Kimmei) โปรดให้สร้างวัดแรกของญี่ปุ่น เพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่กษัตริย์เกาหลีทรงส่งมาถวาย 
เป็นเครื่องหมายแห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน
ประเทศญี่ปุ่น

(ปีที่ส่งมา ซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งการที่พระพุทธ- 
ศาสนาเข้าสู่ญี่ปุ่นจากเกาหลี คือประมาณ พ.ศ. ๑๐๘๑/
ค.ศ. 538)

ต่อแต่นั้น เจ้าชายโชโตกุได้ทรงเป็นผู้น�าในการ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

จากซ้าย:
พระโพธิธรรม  
เจำ้ชำยโชโตกุ
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หมู่ถ�้ำอชันตำ-เอลโลรำ  
ว่ำโดยสรุป 

เรื่องหมู่ถ�้าอชันตา-เอลโลรา นั้น สร้างกันมา
โดยหลายอาณาจักร หลายราชวงศ์ ผ่านกาลเวลาหลาย
ศตวรรษ ควรจะสรุปไว้เพื่อเข้าใจชัด (เท่าที่สันนิษฐานกัน
มา) ดังนี้

ที่ตั้ง: รัฐมหาราษฎร์ อินเดียตอนกลางภาค 
ตะวันตก ใกล้เมืองออรังคาบาด (Aurangabad)

 - อชันตา ห่างจากออรังคาบาด ขึ้นไปทาง  
 เหนือ เยื้องตะวันออก ๘๔ กม. (๑๐๕ กม.   
 โดยรถยนต์)

 - เอลโลรา ห่างจากออรังคาบาด ขึ้นไปทาง  
   ตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ กม. (๒๙ กม. โดย  
   รถยนต์)

๑. อชันตา เป็นหมู่ถ�้าแรก เกิดมีในช่วง พ.ศ. 
๔๐๐-๑๒๐๐ และเป็นของพุทธศาสนาล้วนๆ รวมมี ๓๐ 
ถ�้า แบ่งเป็น

 ก) ถ�้าพุทธศาสนาหีนยาน
   - พ.ศ. ๔๐๐-๖๐๐
     - มี ๖ ถ�้า (ที่ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๓๐)
 ข) ถ�้าพุทธศาสนามหายาน
    - พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๒๐๐
    - มี ๒๔ ถ�้า (ที่เหลือจาก ๖ ถ�้าของหีนยาน)
(พึงทราบว่า ถ�้าที่ ๓๐ บัดนี้ไม่มีทางขึ้นไป อาจ

ถูกหินถล่มทับ? บางต�าราไม่นับ จึงบอกจ�านวนว่ามีเพียง 
๒๙ ถ�้า)

๒. เอลโลรา เป็นหมู่ถ�้าหลัง เกิดมีในช่วง พ.ศ. 
๑๑๐๐ หรือ ๑๒๐๐ ถึง ๑๔๐๐ เป็นของ ๓ ศาสนา คือ 
พระพุทธศาสนามหายาน ตามด้วยฮินดู และเชน รวมมี 
๓๔ ถ�้า แบ่งเป็น

   ก) ถ�้าพุทธศาสนามหายาน
   - พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๓๕๐
   - มี ๑๒ ถ�า้ (ที่ ๑-๑๒) 
   ข) ถ�้าฮินดู
   - พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๔๕๐
   - มี ๑๗ ถ�า้ (ที่ ๑๓-๒๙)
   ค) ถ�้าเชน 
   - พ.ศ. ๑๓๕๐-๑๔๕๐
   - มี ๕ ถ�้า (ที่ ๓๐-๓๔)
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ถ�้ำเดิม เมื่อเริ่มคือวัด  
แต่ไปมำตวัดเป็นวิมำน

เนื่องจากถ�้าเหล่านี้มีต้นก�าเนิดมาจากคติของพระ
ภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีถ�้าเป็นเสนาสนะคือที่อยู่
อาศัยอย่างหนึ่งตามพระพุทธบัญญัติ พร้อมนั้น วัดก็เป็น
ที่บ�าเพ็ญกุศลเจริญธรรมของประชาชน การเจาะสลัก
ท�าถ�า้เหล่านี้จึงเป็นการสร้างวัดถํ้า ดังนั้น ถ�า้รุ่นเก่า โดย
เฉพาะถ�้าพุทธที่ อชันตา จึงแยกเป็น ๒ แบบ คือ วิหาร 
ได้แก่ที่อยู่ของพระ กับ ไจตยะ (=เจติยะ=เจดีย์) อันเป็น
ที่เคารพบูชา หรือที่ศักดิ์สิทธิ์

ศิลปกรรมที่นี่ ทั้งประติมากรรม และจิตรกรรม  
ดีเด่นเป็นแบบแก่ที่อื่น โดยเฉพาะภาพวาดที่อชันตา เป็น
ที่นิยมแพร่ไปทางอัฟกานิสถาน (คันธาระ และโยนก)  
อาเซียกลาง จนถึงจีน

หลวงจีนเหี้ยนจัง หรือพระถังซําจั๋ง ก็ได้เขียน
บันทึกไว้ กล่าวถึงถ�้าอชันตา เมื่อ พ.ศ. ๑๑๘๓ 

อย่างไรก็ตาม น่าจะเป็นได้ว่า ในยุคหลังๆ ความ
หมายและวัตถุประสงค์เดิมของงานสร้างถ�้าได้หดหาย
และกลายเป็นอย่างอื่น

ดังจะเห็นชัดจากผลงานยุคท้ายๆ โดยเฉพาะถํ้า
ไกลาสของฮินดู ที่สันนิษฐานกันว่ากษัตริย์ กฤษณะที่ 
๑ (ราว พ.ศ. ๑๒๙๙-๑๓๑๖) แห่งราชวงศ์ราษฏรกูฏให้
สร้างขึ้นนั้น นอกจากไม่เป็นที่อยู่ของพระ และไม่เป็น
ศิลป์เพื่อสอนธรรมแล้ว ก็ไม่เป็นถ�้าอย่างใดเลย แต่เป็น 
เทวสถานอันมีจุดเน้นที่พิธีกรรมและความยิ่งใหญ่โดยแท้  
จากถ�้าพุทธยุคแรกที่มีแต่ความเรียบง่าย สุขสงบกับ 

 
 
ธรรมชาติ และเป็นที่ฉายออกแห่งเมตตากรุณา เปลี่ยนมา
เป็นเทวสถานโอ่อ่าที่ผู้ยิ่งใหญ่เพลินเมาส�าราญส�าเริงกาม
และแสดงอ�านาจกดก�าราบอย่างโหดเหี้ยมให้น่าเกรงขาม

เริม่ต้นเป็นปชูนย์ี ฟ้ืนอกีทเีป็นแค่ทีเ่ทีย่วดู
ต่อมา หมู่ถ�้าเหล่านี้ได้ถูกทิ้งร้างไป และหายจาก

ความทรงจ�าหลายศตวรรษ แม้กระทั่งคนถิ่นก็ไม่รู้ จน
กระทั่งในยุคที่อังกฤษปกครอง ได้มีทหารอังกฤษ ของ
บริษัท อีสต์อินเดีย (East India Company) มาล่าสัตว์
และพบโดยบังเอิญ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ (ค.ศ. 1819) ชาว
โลกจึงได้รู้จัก

อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดแก่การท่องเที่ยวแล้ว 
ในระยะต้นได้เกิดความสูญเสียมากมาย ทั้งแก่รูปภาพ
และรูปปั้น จากการจับ-ลูบ-ลอกของผู้มาชม การดูแล
รักษาไม่ถูกวิธี ตลอดจนคนทุจริต เช่น เคยมีเจ้าหน้าที่น�า
เที่ยวตัดเศียรองค์ปฏิมาต่างๆ ไปขาย กว่าจะจัดให้มีการ
อนุรักษ์ให้เรียบร้อยลงตัวตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ถ�า้ก็
เสื่อมโทรมไปมาก

หลักฐานอันถาวรชัดเจนของอดีตที่หมู่ถ�า้เหล่านี้  
น่าจะเป็นแหล่งที่ดีส�าหรับการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ  
และลักษณะแห่งวิวัฒน-หายนาการ ที่ได้เป็นไปใน
ประวัติศาสตร์ของพระพทุธศาสนา พร้อมท้ังให้เหน็อนิจจ- 
ภาวะที่จะปลุกเร้าเตือนใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
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ภั ย น อ ก - ภั ย ใ น    จ น ม ล า ย สู ญ สิ้ น
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พุทธฯ ถูกท�ำลำยอีก ก่อนฟื้นใหม่ 
พ.ศ. ๑๑๔๘-๑๑๖๒ (ค.ศ. 605-619) ราชา 

ศศางกะ เป็นฮินดูนิกายไศวะ ได้ด�าเนินการท�าลาย
พระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง เช่น สังหารพระสงฆ์ที่
กุสินาราหมดสิ้น โค่นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา น�า
พระพุทธรูปออกจากพระวิหารแล้วเอาศิวลึงค์เข้าไปตั้ง
แทน แม้แต่เงินตราของรัชกาลก็จารึกข้อความก�ากับ
พระนามราชาว่า “ผู้ปราบพุทธศาสนา”

อำณำจักรศรีวิชัยเกิดที่สุมำตรำ
พ.ศ. ๑๑๐๐ (กะคร่าวๆ; ค.ศ. 600) ในช่วงเวลา

นี้ มีอาณาจักรใหม่ที่ส�าคัญเรียกว่า ศรีวิชัยเกิดขึ้น ใน 
ดินแดนที่ปัจจุบันเป็นอินโดนีเซียและมาเลเซีย

เท่าที่ทราบ อาณาจักรนี้เริ่มขึ้นโดยชาวฮินดูจาก
อินเดยีใต้มาตัง้ถิน่ฐานทีป่าเลมบงัในเกาะสมุาตรา ตัง้แต่ก่อน  
ค.ศ. 600 แต่มีชื่อปรากฏครั้งแรกในบันทึกของหลวงจีน 
อี้จิง ผู้มาแวะบนเส้นทางสู่ชมพูทวีปเมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๔

เทคโนโลยี: พลังงำนจำกลม
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) ที่

เปอร์เซียคนท�ากังหันลม ขึ้นใช้ครั้งแรก
กังหันลมเปอร์เซีย

จากซ้าย:
พระศรีมหำโพธิ์
ศิวลึงค์

ตรังกำนู
กลันตัน

พัทลุง

ปะหัง

เคดำห์

ชัมพี

ปาเลมบัง

ชวา

เขมรทวาราวดี
จามปา

ทะเลจีนใต้

ทะเลชวำ

อาณาจักรศรีวิชัย

สุมาตรา
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ทวำรำวดี ในที่แห่งสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) 

อารยธรรมทวาราวดี ของชนชาติมอญ ได้รุ่งเรืองเด่นขึ้น
มาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน แถบลุ่มแม่น�า้
เจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งเมืองหลวงที่นครปฐม เป็นแหล่ง
รับวัฒนธรรมชมพูทวีป รวมทั้งพระพุทธศาสนา แล้วเผย
แพร่ออกไปในเขมร พม่า ไทยอยู่นาน จนเลือนหายไปใน
อาณาจักรสยามยุคสุโขทัยแห่ง พ.ศต. ที่ ๑๘-๑๙

อาณาจักรทวาราวดีนี้เจริญขึ้นมาในดินแดนที่
ถือว่าเคยเป็นถิ่นซึ่งเรียกว่าสุวรรณภูมิในสมัยโบราณ 
ตั้งแต่ก่อนยุคอโศก ใน พ.ศต. ที่ ๓

พุทธศำสนำเข้ำสู่ทิเบต
พ.ศ. ๑๑๖๐ (ค.ศ. 617) เป็นปีประสตูขิองกษตัรย์ิ 

ทิเบตพระนามสรองสันคัมโป ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับ 
เจ้าหญิงจีนและเจ้าหญิงเนปาล ที่นับถือพระพุทธศาสนา  
เป็นจดุเริม่ให้พระพทุธศาสนา
เข้าสู่ทิเบต พระเจ้าสรอง- 
สันคัมโป ทรงส่งราชทูตชื่อ
ทอนมิสัมโภตะไปศึกษาพระ 
พุทธศาสนาและภาษาต่างๆ 
ในอนิเดีย และดัดแปลงอักษร 
อินเดียมาใช้เขียนภาษาทิเบต

ทั้งฮั่น และศศำงกะ ถึงอวสำน
พ.ศ. ๑๑๔๘ (ค.ศ. 605) หลังช่วงเวลาวุ่นวายใน

ชมพูทวีป กษัตริย์ราชวงศ์วรรธนะได้ปราบพวกหูณะลง
ได้ใน พ.ศ. ๑๑๔๘ แต่แล้วราชาใหม่ราชยวรรธนะก็ถูก 
ราชาศศางกะใช้กลลวงปลงพระชนม์เสีย

เหตกุารณ์นีท้�าให้เจ้าชายหรรษวรรธนะผูเ้ป็นอนชุา 
ต้องเข้ามารกัษาแผ่นดนิ ขึน้ครองราชย์ทีเ่มอืงกนัยากพุชะ 
(ปัจจุบัน=Kanauj) มีพระนามว่าหรรษะ แห่งราชวงศ์
วรรธนะ และได้กลายเป็นราชายิ่งใหญ่พระองค์ใหม่

ราชาศศางกะทีเ่ป็นฮนิดไูศวะ กส็ิน้อ�านาจใน พ.ศ. 
๑๑๖๒ แล้วดินแดนทั้งหมดก็เข้ารวมในจักรวรรดิของ 
พระเจ้าหรรษวรรธนะ พระเจำ้หรรษวรรธนะ

จากซ้าย:
ธรรมจักร ศิลปะทวำรำวดี
พระเจำ้สรองสันคัมโป

ประยำค
เวสำลี

ปำฏลีบุตร

กันยำกุพชะ

อุชเชนี

วำตำปีปุระ
เวงคี

สินท์

คุชราต
เนปาล

ทิเบตม.คง
คำม.ยม

ุนำ

ม.สิน
ธุ

ม.นัมมทำ

ม.กฤษณะ

ม.โคทำวรี
อ่ำว

เบงกอล

จาลุกยะ

หรรษวรรธนะ
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พุทธศาสนารุ่งเรือง
ยุคที่ ๓

อินเดียตั้งตัวได้ พุทธรุ่งสุดท้ำย
พ.ศ. ๑๑๔๙-๑๑๙๐ (ค.ศ. 606-647) พระเจ้า

หรรษะ (หรรษวรรธนะ หรือหรรษะศีลาทิตย์ ก็เรียก) 
เป็นกษัตริย์ชาวพุทธ ได้ทรงทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยนาลันทา

พระเจ้าหรรษะ ทรงด�าเนินนโยบายคล้ายอย่าง
พระเจ้าอโศกฯ มุ่งบ�ารุงสุขของประชาชน เช่น สร้างศาลา 
สงเคราะห์คนเดินทาง คนยากจน คนเจ็บไข้ ทั่วทั้งมหา
อาณาจักร และที่เมืองประยาค ณ จุดบรรจบของแม่น�้า
คงคากับยมุนา ทุก ๕ ปี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ 

 
ท่ีเกดิมขีึน้ในช่วง ๔ ปีก่อนๆ แก่มหาสมาคม รวมทัง้ส่งเสรมิ 
เสรีภาพทางศาสนา

(ที่ประยาค มีหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกด้วย  
ปัจจุบัน=Allahabad เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ 
ระดับเดียวกับพาราณสี ชาวฮินดูมีงานพิธีที่นี่ทุกปี โดย
เฉพาะทุกรอบ ๑๒ ปี จะมีนักบวชฮินดูจาริกมาชุมนุมครั้ง
ใหญ่ยิ่ง เรียกว่า “กุมภเมลา” ที่คนมาอาบน�า้ล้างบาป
บางทีถึง ๑๘ ล้านคน พระเจ้าหรรษะคงจะทรงใช้โอกาส
นี้ในการบ�าเพ็ญมหาทาน)

จีนเข้ำยุครำชวงศ์ถัง
พ.ศ. ๑๑๖๑ (ค.ศ. 618) ทีป่ระเทศจนี ซึง่เวลานัน้ 

มีประชากร ๙ ล้านครัวเรือน ประมาณ ๕๐-๗๐ ล้านคน 
ณ เมืองเชียงอาน (ฉางอาน) ราชวงศ์สุย ซึ่งครองอ�านาจ
มาได้ไม่นาน เริ่มแต่ พ.ศ. ๑๑๒๔ (ค.ศ. 581) ได้จบสิ้นลง

จีนเข้าสู่ยุคราชวงศ์ถัง ซึ่งจะครองเมืองอยู่จนสิ้น
วงศ์ใน พ.ศ. ๑๔๕๐ (ค.ศ. 907) โดยเรืองอ�านาจในช่วง 
พ.ศ. ๑๑๖๙-๑๒๙๘ (ค.ศ. 626-755)

ที่แดนอำหรับ ก�ำเนิดอิสลำม
พ.ศ. ๑๑๖๕ (ค.ศ. 622) ในดินแดนท่ีเป็นประเทศ

ซาอดุอีาระเบยีปัจจบุนั หรอืเรยีกง่ายๆ ว่าอาหรบั ท่านนบี 
มฮุมัมดัได้เริม่ประกาศศาสนาอสิลามทีเ่มอืงมกักะฮ์ ตัง้แต่ 
อายุ ๔๐ ปี แต่มีความขัดแย้งกับคนที่มีความเชื่ออย่างเก่า 
โดยเฉพาะพวกพ่อค้าโลภ จนในที่สุดราวปีที่ ๑๓ ตรงกับ 
พ.ศ. ๑๑๖๕ ได้น�าสาวกหนีออกจากมักกะฮ์ ถือเป็นเริ่ม 
ฮิจเราะห์ศักราชของศาสนาอิสลาม แล้วไปตั้งถิ่นประกาศ
ศาสนาที่เมืองมะดีนะฮ์ (Medina เดิมชื่อเมืองยาธริบ)

ท่านนบมีภีาระมากในการต่อสูก้บัพวกเมอืงมกักะฮ์  
และรบกบักองคาราวานเพือ่ตดัก�าลงัพวกมกักะฮ์ พร้อมทัง้ 
ปราบศตัรใูนมะดีนะฮ์ ตลอดจนจดัการกบัพวกยวิท่ีเข้ากบัศตัรู

พวกยิวส�าคัญโคตรท้ายนั้น เมื่อท่านรบชนะแล้ว
ได้ให้ประหารชีวิตผู้ชายทั้งสิ้น ส่วนสตรีและเด็กก็ให้ขาย
เป็นทาสหมดไปจากมะดีนะฮ์

พ.ศ. ๑๑๗๓ (ค.ศ. 630) ท่านนบีมุฮัมมัดจัดการ
ทั้งปวงที่มะดีนะฮ์ เวลาผ่านไป ๘ หรือ ๑๐ ปี เมื่อพร้อม
แล้ว ท่านจึงน�าก�าลังคน ๑๐,๐๐๐ ยกไปมักกะฮ์ในเดือน
มกราคม พวกมักกะฮ์ออกมายอมสยบโดยดี ท่านนบี 
มุฮัมมัดก็สัญญาจะนิรโทษให้ ในการเข้าเมืองมักกะฮ์ครั้ง
นี้พวกศัตรูตายเพียง ๒๘ คน และมุสลิมตายเพียง ๒ คน

ท่านนบีมุฮัมมัดจัดการปกครองในมักกะฮ์ให้
เรียบร้อย และท�าลายรูปเคารพที่มหาวิหารกาบะฮ์จน
เสร็จสรรพ แล้วเผยแพร่อิสลามต่อมา และจัดการกับชน
เผ่าที่ยังเป็นปฏิปักษ์ จนรวมอาระเบียได้ในเวลา ๒ ปี  
เริ่มจะขยายเข้าสู่ซีเรียและอิรัก

พ.ศ. ๑๑๗๕ ท่านนบีมุฮัมมัดอายุได้ ๖๓ หรือ 
๖๕ ปี จึงเสด็จสู่สวรรค์ โดยชาวมุสลิมถือว่าท่านขึ้นสู่
สวรรค์ที่เมืองเยรูซาเล็ม

จีน
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ในด้านทายาท หลังจากภรรยาคนแรกสิ้นชีวิตเมื่อ
ท่านอายุ ๕๐ ปีแล้ว ท่านนบีมีภรรยาอีก ๘ คน แต่บุตร
ของท่านซึ่งมีอย่างน้อย ๒ คน เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย 
ส่วนธิดาซึ่งมีหลายคน ยังมีชีวิตอยู่จนถึงเมื่อท่านสู่สวรรค์
เพียงคนเดียว คือฟาติมะฮ์ ซึ่งได้สมรสกับอาลี ผู้เป็นญาติ
ใกล้ชิดของท่านนบี

วาระนั้นได้เกิดความขัดแย้งกันว่าผู้ใดจะสืบทอด
สถานะผู้น�า ประดาสาวกผูใ้กล้ชดิได้เลอืกอาบบูะกะร์ อายุ  
๕๙ ปี ซึ่งมีธิดาเป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านนบี ขึ้นเป็นผู้
ปกครองของอิสลามสืบต่อมา โดยมีต�าแหน่งเป็นกาหลิฟ 
(แปลว่า “ผูส้บืต่อ”) และมมีะดนีะฮ์เป็นทีว่่าการ ส่วนอกีฝ่าย 
หนึง่จะให้อาลบีตุรเขยของท่านนบีเป็นผู้สืบต่อ แต่ไม่ส�าเรจ็

เนื่องจากกาหลิฟ ที่ ๑-๒-๓ ล้วนเก่งกล้า ดินแดน
ของกาหลิฟและอิสลามจึงแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว

จากซ้าย:
พระถังซ�ำจั๋ง
พระเจำ้ถังไทจง

มหำวิหำรกำบะฮ์

เหี้ยนจัง แห่ง นำลันทำ
พ.ศ. ๑๑๗๒-๑๑๘๘ (ค.ศ. 629-645) หลวงจีน

เหี้ยนจัง (Hsuan-tsang; เกิด พ.ศ. ๑๑๔๕) หรือยวน
ฉาง หรือที่มักรู้จักกันในนามว่า พระถังซําจั๋ง จะไปสืบ
พระไตรปิฎกที่อินเดีย (พูดกันมาแบบภาษาชาวบ้านว่า 
ไปไซที คือไปแดนตะวันตก) ได้จาริกจากกรุงจีน ผ่านทาง
โยนก คันธาระ กัศมีระ (คือ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน 
และอินเดียพายัพปัจจุบัน) ที่เมืองจีน เวลานั้น เป็น
รัชกาลพระเจ้าถังไทจง ซึ่งครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๑๖๙-
๑๒๐๒ (ค.ศ. 626-649) 

หลวงจีนเหี้ยนจังได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

 
นาลันทาจนจบแล้วสอนที่นั่นระยะหนึ่ง จึงน�าคัมภีร์พระ
ไตรปิฎกเป็นต้นจ�านวนมาก เดนิทางกลบัถึงเมอืงเชยีงอาน/ 
ฉางอาน ในพ.ศ. ๑๑๘๘ หลงัจากจากไป ๑๖ ปี ท่านได้รบั 
การต้อนรบัยกย่องอปุถัมภ์บ�ารงุอย่างยิง่จากพระจักรพรรดิ
จนี แล้วท�างานแปลพระไตรปิฎกสั่งสอนธรรมต่อมาจนถึง 
มรณภาพใน พ.ศ. ๑๒๐๗ กบัทัง้ได้เขียนบนัทกึการเดนิทาง 
ไว้ ชือ่ว่า Great Tang Records on the Western Regions 
โดยท่านเป็นผู้บอกเล่า และพระลูกศิษย์จดบันทึกไว้

หลวงจีนเหีย้นจงั มชีือ่สนัสกฤตด้วยว่า พระโมกษ- 
เทวะ

เยรูซำเล็ม
ดำมัสกัส

อเลกซำนเดรีย

เมกกะ

มะดีนะฮ์

อียิปต์

อ่ำว
เปอร์เซีย

ทะเลแดง

ทะเลด�ำ

ทะเล
แคสเปียน

ทะเล
เมดิเตอเรเนียน

อำหรับ

เยเมน

โอมาน
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พระถังซ�ำจั๋ง แห่ง “ไซอิ๋ว” 
อีกเกือบ ๑,๐๐๐ ปีต่อมา ได้มีนักเขียนชื่อ Wu 

Cheng’en แต่งเรื่องของท่านเป็นนิยายชื่อ Hsi-yu-chi 
(Record of a Journey to the West ที่คนไทยเรียก
ว่า “ไซอิ๋ว” และได้มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ออกมา
แล้วบางส่วนเมื่อปี 1942 ตั้งชื่อว่า Monkey

ตักสิลำ ครั้งเหี้ยนจัง กับฟำเหียน
หลวงจีนเหี้ยนจัง ได้บรรยายภาพความเจริญและ

ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปไว้ ทั้งด้าน 
พายัพ แถบโยนก คันธาระ กัศมีระ ที่เดินทางผ่าน เช่น 

 
ว่าได้พบพระพุทธรูปใหญ่ที่ พามิยาน (Bamian) ซึ่งแกะ
สลักเข้าไปในหน้าผา ๒ องค์ (สูง ๕๒ และ ๓๗ เมตร) 
ประดับประดางดงามด้วยเพชรนิลจินดา (ที่พวกทาลิบัน
ท�าลายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔) และสภาพพระพุทธศาสนาใน
ตักสิลาที่พินาศสูญสิ้นไปแล้วหลังจากที่ถูกพวกฮั่นท�าลาย

สภาพชมพูทวีปที่พระถังซําจั๋งเล่า ตรงข้ามกับค�า
พรรณนาของหลวงจีนฟาเหียน ที่เข้ามาเมื่อ ๒๒๘ ปีก่อน 
ครัง้ทีต่กัสลิารุง่เรอืง ซึง่เตม็ไปด้วยวดัวาอารามงดงามทัว่ไป 
ทางด้านวตัถกุเ็หลอืแต่ความรกร้าง ส่วนในด้านจิตใจ ชาว
พทุธท่ีเหลอือยู ่กห็นัไปหาความเชือ่และลทัธพิธิแีบบตนัตระ

มุสลิมอำหรับยึดเยรูซำเล็ม
พ.ศ. ๑๑๘๑ (ค.ศ. 638) หลังจากพระนบีมุฮัมมัด 

เสด็จสู่สวรรค์แล้ว ๖ ปี ทัพมุสลิมอาหรับก็ยกไปตียึด
เยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ได้ ชาวยิวที่อยู่ใต้ปกครองของ
จักรวรรดิโรมันมา ๗๐๑ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๔๘๐=63 BC)  
ก็เปลี่ยนมาอยู่ใต้ปกครองของกาหลิฟอาหรับ

อียิปต์ ฯลฯ ทยอยสู่อิสลำม
พ.ศ. ๑๑๘๒ (ค.ศ. 639) ทพัมสุลมิอาหรบัยกเข้าต ี

ยึดอยีปิต์ได้ ท�าให้จกัรวรรดบิแีซนทีนหรอืโรมนัตะวนัออก 
สูญเสียแคว้นใหญ่ที่สุด หลุดมือไป และอียิปต์ก็กลายเป็น 
จุดน�าอิสลามเข้าสู่อาฟริกาเหนือและยุโรปต่อไป

การแผ่ขยายอิสลาม
ช่วงที่ 1. อาหรับ-กาหลิฟ

เยรูซาเล็ม อิรัก
จอร์แดน

ตุรกี

อียิปต์

ทะเลเมดเิตอเรเนยีน

ทะเลด�ำ

ทะเลแดง

ซีเรีย
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กำหลิฟขยำย โรมใกล้หมดลม
จากนั้น ๒ ปี โรมันก็ถูกขับออกจากซีเรีย และ

เมื่อถึง พ.ศ. ๑๑๙๘ (ค.ศ. 655) ดินแดนของกาหลิฟ
และอิสลามก็แผ่คลุมคาบสมุทรอาหรับทั้งหมด ตลอด
ปาเลสไตน์ ซีเรีย อียิปต์ ลิเบีย เมโสโปเตเมีย และล�า้เข้า 
ไปในอาร์เมเนีย กับเปอร์เซีย (อิหร่าน) ลิดรอนอ�านาจ
ของจักรวรรดิโรมันลงไปเรื่อยๆ

อิสลำมแตกเป็นสุหนี่-ชีอะฮ์
พ.ศ. ๑๑๙๘ (ค.ศ. 655) กาหลิฟที่ ๓ ถูกสังหาร 

อาลีบุตรเขยของท่านนบีได้เป็นกาหลิฟที่ ๔ แต่อีก ๖ ปี
ต่อมาอาลีก็ถูกปลงชีพ และได้เกิดการขัดแย้งรุนแรงใน 

 
เรื่องการสืบทอดต�าแหน่ง

ฝ่ายส่วนมากได้ยกผู้ปกครองซีเรียขึ้นเป็นกาหลิฟ
ต้นวงศ์อาหรับที่ดามัสกัส (Damascus) ส่วนฝ่ายข้างที่
จะให้บุตรของท่านอาลีได้ต�าแหน่งไม่ยอมรับตามนั้น (ไม่
ยอมรับสามกาหลิฟแรกด้วย โดยถืออาลีเป็นผู้สืบต่อที่แท้
คนเดียวของท่านนบี)

บุตรของอาลกีเ็สยีชวิีตหมด โดยเฉพาะเมือ่ฮซุเซน
ถูกสังหารใน ค.ศ. 680 อิสลามก็แตกเป็น ๒ นิกาย ฝ่าย
มากเป็นสุหนี่ ฝ่ายหลังเป็นชีอะฮ์ ซึ่งถือท่านอาลีเป็น
อิหม่ามคนแรก 

(นิกายชีอะฮ์มีผู้นับถือมากที่สุดใน อิหร่าน คือราว 
๙๕% ของประชากรทั้งหมด ส่วนในอิรักแม้ชีอะฮ์จะเป็น

ส่วนใหญ่ราว ๖๓% แต่ฝ่ายสุหนี่ที่มีราว ๓๗% เป็นฝ่าย
ครองอ�านาจ)

อำลี
ฮุซเซน
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สัมพันธไมตรี จีน-อินเดีย
พ.ศ. ๑๑๘๔ (ค.ศ. 641) คงสืบเนื่องจากการ

ที่ทรงสนิทสนมโปรดหลวงจีนเหี้ยนจัง พระเจ้าหรรษะ
ได้ทรงส่งราชทูตไปประจ�าราชส�านักจีน สถาปนา
สัมพันธไมตรีระหว่างอินเดียกับจีนเป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๑๑๘๔ (ค.ศ. 641) กษัตริย์ธรุวภัฏแห่ง
ราชวงศ์ไมตรกะ ที่เมืองวลภี ซึ่งรบพ่ายแพ้ต่อพระเจ้า
หรรษะ ได้มาเป็นพระกนิษฐภาดาเขย

หรรษะถูกลอบปลงพระชนม์
พ.ศ. ๑๑๙๐ (ค.ศ. 647) พวกพราหมณ์ที่รับ

ราชการในราชส�านัก ขัดเคืองว่าพระเจ้าหรรษะอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา จึงคบคิดกันปลงพระชนม์ ครั้งแรกไม่
ส�าเร็จ และทรงอภัยหรือไม่ลงโทษรุนแรง คนพวกนี้จึง
ท�าการร้ายใหม่อีก โดยปลงพระชนม์ส�าเร็จเมื่อครองราชย์
ได้ ๔๑ ปี ปราชญ์ถือว่าเป็นอวสานแห่งมหาอาณาจักร
พุทธสุดท้ายของชมพูทวีป

(นกัประวตัศิาสตร์ต้ังข้อพจิารณาว่า อนิเดยียคุก่อน 
มุสลิมเข้ามา มีราชายิ่งใหญ่ที่สุด ๓ พระองค์ คือ อโศก 
กนิษกะ และหรรษะ ซึ่งล้วนเป็นกษัตริย์ชาวพุทธทั้งสิ้น)

อนึ่ง พวกพราหมณ์ก่อการได้สถาปนาพราหมณ์ 

 
ปุโรหิตเก่าของพระเจ้าหรรษะขึ้นเป็นกษัตริย์พระนามว่า
อรุณาศวะ

รำชทูตจีน จับกษัตริย์อินเดีย 
ครั้งนั้น พระเจ้าถังไทจงได้ส่งราชทูตน�าเครื่อง 

ราชบรรณาการมาถวายพระเจ้าหรรษะ แต่คณะทูตมาถึง
เมื่อสิ้นรัชกาลแล้ว กษัตริย์องค์ใหม่ได้ให้ท�าร้ายคณะทูต 
ตัวราชทูตหนีไปได้แล้วรวมก�าลังหนุนจากทิเบต เนปาล
และอัสสัม มาบุกเมืองกันยากุพชะ จับกษัตริย์อรุณาศวะ 
กับทั้งบุตรภรรยาไปเป็นข้าในราชส�านักที่เชียงอาน

เมืองหลวงใหม่ของกำหลิฟ 
พ.ศ. ๑๒๐๔ (ค.ศ. 661) เมืองหลวงของกาหลิฟ 

เปลีย่นจากมะดีนะฮ์ ไปเป็นดามสักสัในซเีรยี และกาหลฟิ 
องค์ใหม่ได้เริ่มต้นวงศ์กาหลิฟอุมัยยัด (Umayyad) ขึ้น
เป็นราชวงศ์มุสลิมแรกของอาหรับ

มหำมัสยิดอุมัยยัด 
กรุงดำมัสกัส
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หลวงจีนอี้จิง ตำมหลังเหี้ยนจัง 
พ.ศ. ๑๒๒๓-๑๒๓๘ (ค.ศ. 680-695) หลวงจีน

อี้จิง (I-ching หรือ I-tsing) จาริกทางเรือมาถึงชมพูทวีป 
ได้เล่าเรียนที่นาลันทา พ�านักอยู่ ๑๕ ปี จึงเดินทางกลับ
เมืองจีน

ขามา ท่านออกจากกวางตุ้ง เดินทาง ๒๐ วัน ถึง
อาณาจักรศรีวิชัย เมื่อ พ.ศ. ๑๒๑๔ (ค.ศ. 671; นี้คือครั้ง
แรกที่ศรีวิชัยได้รับการกล่าวถึงในเอกสารประวัติศาสตร์) 
แวะที่นั่นระยะหนึ่งแล้ว จึงเดินทางต่อไปยังชมพูทวีปโดย
กษัตริย์แห่งศรีวิชัยได้ทรงอุปถัมภ์ด้วย

บันทึกทั้งของหลวงจีนเหี้ยนจังและหลวงจีนอี้จิง 
ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยวลภีด้วย ท่านแรกมาเยือนวลภีใน 
พ.ศ. ๑๑๘๒ เล่าว่า วลภีมีสังฆาราม (วัด) เกินร้อย มีพระ
สงฆ์หีนยาน ๖,๐๐๐ รูป ส่วนใหญ่ศึกษาทางหีนยาน ต่าง
จากนาลันทาที่ช�านาญทางมหายาน ส่วนหลวงจีนอี้จิง 
กล่าวได้ความว่า วลภีีกบันาลนัทายิง่ใหญ่พอกนั นาลนัทา 
ในแดนมัชฌิมฉันใด วลภีในแดนประจิมก็ฉันนั้น

กำหลิฟตีอิหรำ่น-อำฟริกำ ยันสเปน
ก่อนศาสนาอิสลามเกิดขึ้น ถ้านับต่อจากชมพูทวีป

ไปจดมหาสมุทรแอตแลนติก มี ๒ มหาอ�านาจเท่านั้น
แข่งกันอยู่ คือ จักรวรรดิโรมัน กับจักรวรรดิเปอร์เซีย แต่
เพียงหลังท่านนบีมุฮัมมัดสู่สวรรค์ได้ ๑๙ ปี จักรวรรดิ
เปอร์เซียของราชวงศ์สาสสนิท (Sassanid) ที่มีอายุยาว 
๔๒๗ ปี ก็ถึงอวสานเมื่อทัพอาหรับจากมะดีนะฮ์ เข้า
ตีและจักรพรรดิอิหร่านองค์สุดท้ายถูกสังหารใน พ.ศ. 
๑๑๙๔ (ค.ศ. 651)

ดินแดนของกาหลิฟและอิสลามขยายต่อไป ไม่ช้า
ก็เข้าครองอาฟริกาเหนือ บุกยุโรป ได้สเปน แต่ถูกยั้งที่
ฝรั่งเศส ใน พ.ศ. ๑๒๗๕ (ค.ศ. 732)

King Ardashir I (ซำ้ย)
แห่งรำชวงศ์สำสสนิท

นานกิง
เชียงอาน

ลังกำ

จีน

มหำสมุทรอินเดีย

อำ่ว
เบงกอลทักษิณาบถ

มคธ

คุชราต

ทิเบต

จามปา

ศรีวิชัย
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ทมิฬแห่งอินเดียใต้  กับศรีวิชัย 
ในฐานะที่อาณาจักรศรีวิชัยอยู่ใกล้ชิด ได้ติดต่อ

และสื่อรับความเจริญจากชมพูทวีป จึงควรทราบเรื่องของ
ดินแดนในชมพูทวีปส่วนที่ใกล้ชิดหรือติดต่อเกี่ยวข้องคู่ไป
ด้วย เฉพาะอย่างยิ่งอินเดียใต้หรือแดนทมิฬ (ส่วนอินเดีย
ตะวันออกแถบเบงกอล ซึ่งมีเมืองท่าออกสู่มหาสมุทร
อินเดีย โดยเฉพาะยุคท้ายๆ คืออาณาจักรปาละและเสนะ 
ได้พูดไว้ต่างหาก) ทั้งนี้จะต้องเล่าเรื่องย้อนหลังบ้าง เพื่อ
เชื่อมความเข้าใจให้เห็นชัด

ได้กล่าวแล้วว่า ในชมพูทวีปตอนล่าง ต่อจาก 
ดินแดนของชนชาวอันธระลงไป (เทียบยุคเริ่มแกะสลักถ�้า
อชันตา คือถัดจากอาณาจักรสาตวาหนะลงไปทางใต้) จน 

 
ตลอดถึงปลายแหลมสุดประเทศอินเดีย เป็น “ทมิฬกะ” 
(ดินแดนของชนชาวทมิฬ) ๓ อาณาจักร คือ ปาณฑยะ 
(Pandya ใต้สุด) โจฬะ (Cola หรือ Chola เหนือขึ้นมา 
ต่อกับอันธระ) และเจระ หรือเกราละ (Cera, Chera 
หรือ Kerala ทอดจากเหนือลงสุดใต้ตามชายทะเลฝั่ง
ตะวันตกเคียงไปกับ ๒ อาณาจักรแรก)

อาณาจักรเหล่านี้มีอยู่แล้วในสมัยพระเจ้าอโศกฯ 
จึงเก่าแก่กว่าสาตวาหนะ ที่เป็นดินแดนของชาวอันธระ 
ซึ่งครั้งนั้นยังรวมอยู่ในจักรวรรดิอโศก

เจระนั้น มีเรื่องราวเหลือมาน้อยยิ่ง จนใน 
ประวัติศาสตร์ทั่วไปไม่กล่าวถึง ส่วนปาณฑยะ และโจฬะ  

 
ระยะแรกก็มีความเป็นมาที่รู้กันกระท่อนกระแท่น เช่น 
ในจารึกและวรรณคดีเก่าๆ ของท้องถิ่นบ้าง ในบันทึกการ
เดินเรือค้าขายของพวกกรีกและโรมันบ้าง และโดยเฉพาะ
ในพงศาวดารลังกา ที่ชาวทมิฬ ทั้งโจฬะ และปาณฑยะ 
(บาลีเรียกว่า ปัณฑุ หรือ ปาณฑิยะ) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
การเมืองการสงครามและการยึดครองดินแดน

พระอนุรุทธำจำรย์  
แต่งคัมภีร์หลักในกำรเรียนอภิธรรม

พ.ศ. ๑๒๕๐–๑๖๕๐ (ค.ศ. 707-1107) พระ
อนุรุทธาจารย์แห่งมูลโสมวิหารในลังกาทวีป รจนาคัมภีร์
ประมวลความในพระอภิธรรมปิฎก ชื่อว่า อภิธัมมัตถ-
สังคหะ ซึ่งได้เริ่มใช้เป็นคัมภีร์ส�าคัญในการศึกษาพระ
อภิธรรมตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ เป็นต้นมา (เวลาที่
แต่งไม่แน่ชัด นักปราชญ์สันนิษฐานกันต่างๆ บางท่านว่า
ในยุคเดียวกันหรือใกล้เคียงกับพระพุทธโฆสาจารย์ โดย
ทั่วไปถือกันว่าไม่ก่อน พ.ศ. ๑๒๕๐ แต่น่าจะอยู่ในช่วง 
พ.ศ. ๑๕๐๐-๑๖๕๐)

ศรีวิชัย ที่ควรรู้

ตามท่ีหลวงจีนอีจ้งิเล่าไว้ว่าท่านได้แวะท่ีอาณาจักร 
ศรีวิชัย เนื่องจากอาณาจักรดังกล่าวเป็นชุมทางและเป็น
จุดผ่านส�าคัญของการค้า ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่าง
ตะวันตก-ตะวันออก และอินเดียกับอาเซียอาคเนย์ จึง
ควรรู้เรื่องเพิ่มอีกเล็กน้อย

ก่อนเกิดมีอาณาจักรศรีวิชัยขึ้นที่จุดเริ่ม คือ 
สุมาตราในช่วง พ.ศ. ๑๑๐๐ (ก่อน ค.ศ. 600) นั้น ที่
ชวา พุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นนานแล้วก่อนคริสต์ศตวรรษ
ที่ 5 โดยมีภิกษุ เช่นพระคุณวรมันมาเผยแผ่ธรรม แม้ที่
สุมาตรา พระพุทธศาสนาก็คงได้มาถึงในยุคเดียวกัน

พระโพธิสัตว์ 
อวโลกิเตศวร 
ศิลปะมลำยู-ศรีวิชัย

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



85

หีนยำนมำก่อน
หลวงจีนอี้จิงบันทึกว่า ที่ศรีวิชัย พุทธศาสนา

หีนยานยังเป็นหลัก ผู้นับถือมหายานมีน้อย
ต่อมาไม่นาน เมื่ออาณาจักรในชมพูทวีปที่นับถือ

มหายาน มีก�าลังขึ้น โดยเฉพาะในยุคปาละ และขยาย
มาทางแถบที่เป็นแคว้นเบงกอลในปัจจุบัน พุทธศาสนา
มหายานก็มายังศรีวิชัยตามเส้นทางค้าขาย

๕๐๐ ปีที่รุ่งเรือง
ในระยะที่ศรีวิชัยครอบครองสุมาตรา ชวา 

บอร์เนียวตะวันตก และแหลมมลายู มีอ�านาจคุมช่องแคบ
มะละกา เป็นใหญ่ในเส้นทางการค้าระหว่างอาเซีย 
อาคเนย์กับอินเดีย และเป็นศูนย์รวมเก็บพักส่งต่อสินค้า
ระหว่างอินเดียกับจีน รุ่งเรืองอยู่ ๕ ศตวรรษ ศรีวิชัย 
ก็ได้เป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของพุทธศาสนามหายานด้วย  
เป็นเวลายาวนานถึงประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ (ค.ศต.ที่ 13)

ทมิฬ กับลังกำ มีเวรกันมำยืดยำว  
โดยเฉพาะหลัง พ.ศ. ๙๕๐ มาแล้ว ในลังกามีการ

พิพาทแย่งชิงราชสมบัติกันเอง แต่ละฝ่ายก็ขอก�าลังจาก
ทมิฬที่เป็นพวกมาช่วยบ้าง กษัตริย์ทมิฬยกทัพมารุกราน
และครอบครองบ้าง กษัตริย์ทมิฬฝ่ายโจฬะกับฝ่าย 
ปาณฑยะรบกัน ฝ่ายหนึ่งขอก�าลังจากสิงหฬข้ามทะเลไป
ช่วยรบในแดนทมิฬบ้าง

ความเป็นไปในระยะแรกของปาณฑยะ และโจฬะ 
ก็อย่างที่กล่าวแล้วว่า นอกจากการรุกรานเกาะลังกา การ
รบราแข่งอ�านาจกันเองระหว่าง ๒ อาณาจักร และการค้า 
กับกรีก โรมัน และจีน ที่พอจะพบหลักฐานบ้างแล้ว ก็
แทบไม่มีเรื่องราวอื่นปรากฏ

พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

จีน

มหำสมุทรอินเดีย

อ่ำว
เบงกอล

ทะเลจีนใต้

อันธระ
โจฬะ

เจระ
ปำณฑยะ

ลังกา

จามปา

ศรีวิชัย
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ทมิฬยังเฉำ  
ครำวมีอำณำจักรใหญ่ทำงเหนือ 

ครั้นต่อมา ในดินแดนเหนือขึ้นไปในทักษิณาบถ 
เมื่อสาตวาหนะสลายลงใน พ.ศ. ๗๔๓ (บางต�าราว่า 
พ.ศ. ๗๖๘/ค.ศ. 225) แล้ว มีอาณาจักรใหม่ๆ เกิดขึ้น 
นอกจากวากาฏกะที่อยู่ค่อนไปข้างบนแล้ว ที่ใต้ลงมาชิด
แดนทมิฬและเด่นมาก คือ ปัลลวะ และจาลุกยะ เมื่อ
แรกสองอาณาจักรใหม่นี้รุ่งเรือง แดนทมิฬก็ยังเงียบเฉา

ปัลลวะ นั้น เมื่อสาตวาหนะเสื่อม ก็ตั้งอาณาจักร
ขึ้นมาที่กัญจี หรือกัญจีปุรัม (Kanchipuram) เมื่อราว 
พ.ศ. ๗๖๘ (ค.ศ. 225) แล้วเรืองอ�านาจขึ้นมาจนกระทั่ง
ราว พ.ศ. ๑๑๕๐ (ค.ศ. 600 เศษ) ก็ปกครองดินแดน

กว้างขวางมาก รวมทั้งอาณาจักรทมิฬด้วย
ส่วนจาลกุยะกคื็อผูก้�าจัดวากาฏกะลง มเีมอืงหลวง 

อยู่ที่วาตาปีปุระ เริ่มแต่ พ.ศ. ๑๐๘๖ (ค.ศ. 543) ต่อมา
เสียเมืองแก่พวกราษฏรกูฏใน พ.ศ. ๑๓๐๐ (ค.ศ. 757) 
แล้วตั้งวงศ์ขึ้นใหม่อีกเมื่อราษฏรกูฏสิ้นอ�านาจใน พ.ศ. 
๑๓๐๐ (ค.ศ. 975) เรียกว่าจาลุกยะตะวันตก

ในราว พ.ศ. ๑๓๐๐ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8) 
นั้น ปัลลวะเสื่อมอ�านาจลง ปาณฑยะและโจฬะก็เป็น
อิสระและรุ่งเรืองต่อมา

เปลี้ย-ฟื้น-ดับ  
ระหว่างนัน้ ศรวีชิยัเปลีย้ไประยะหนึง่ เมือ่ถกูพระเจ้า 

ราเชนทรที่ ๑ แห่งอาณาจักรโจฬะยกทัพมาตีใน พ.ศ. 
๑๕๖๘/ค.ศ. 1025 และโจฬะยึดครองชวาได้ส่วนใหญ่

ราเชนทรที่ ๑ นอกจากปราบศรีวิชัยแล้ว ยัง
ครองลังกาทวีปได้หมด และขยายไปยึดดินแดนบางส่วน
ของพม่าและมลายูด้วย

(ราเชนทรที่ ๑ มาตีสิงคโปร์ใน พ.ศ. ๑๕๖๘ และ
ตั้งชื่อเกาะว่า สิงหปุระ ซึ่งเพี้ยนมาเป็นสิงคโปร์ (บาง
ต�านานว่ามีภิกษุให้ชื่อนั้น บางต�านานว่าอย่างอื่นอีก)

อย่างไรก็ตาม ต่อมา ศรีวิชัยก็รุ่งเรืองขึ้นได้อีก 
และคงอยู่อีกนานจนเลือนลับไปเมื่ออาณาจักรใหม่ชื่อ 
“มชปหิต” เด่นขึ้นมาแทนที่ในระยะ พ.ศ. ๑๘๐๐

พ.ศ. ๑๒๔๗-๑๒๙๔ (ค.ศ. 704-751) ที่เกาหลี 
ชาวพุทธได้ใช้ตัวอักษรที่แกะเป็นแม่พิมพ์ด�าเนินการ
พิมพ์พระสูตร ซึ่งยังคงอยู่จนบัดนี้ อันยอมรับกันว่าเป็น
หนังสือตีพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (การประดิษฐ์แม่พิมพ์
เกิดขึ้นในจีนก่อนหน้านี้ไม่นานนัก และต่อไปตั้งแต่ราว 
พ.ศ. ๑๔๕๐ การพิมพ์หนังสือจะแพร่หลายทั่วไปในจีน)

จากซ้าย:
Surya Majapahit
แม่พิมพ์ไม้ ที่เกำหลีใช้
   พิมพ์พระสูตร
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พ.ศ. ๑๒๕๓ (ค.ศ. 710) ที่ญี่ปุ่น พระจักรพรรดิ 
โชมุทรงย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เมืองนารา (Nara) เชิดชู
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ และให้สร้างวัด
ขึ้นประจ�าทุกจังหวัด 

พ.ศ. ๑๒๕๔ (ค.ศ. 711) ทัพมุสลิมอาหรับจาก
อาฟริกาเหนือ ในนามแห่งกาหลิฟที่ดามัสกัส ยกมาตียึด
สเปนได้

พ.ศ. ๑๒๕๕ (ค.ศ. 712) ทางด้านอาเซยี กาหลฟิ 
แผ่อ�านาจไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีป พิชิต
บากเตรีย/โยนก เข้าไปอาเซียกลาง (ต�านานว่า ถึงชาย 
แดนจีน) เปลี่ยนชนท้องถิ่นเป็นมุสลิม ให้ใช้อาระบิกเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาราชการ และเข้าครองดินแดนแถบแคว้นสินท์แห่ง 
ลุม่นํา้สินธุ ทัพอาหรบัจะรกุคบืเข้าปัญจาบและแคชเมยีร์/
กัศมีร์ แต่ถูกหยุดยั้งไว้

ปำณฑยะ และโจฬะ  
จะลับหรือโรจน์ กำรค้ำก็รุ่ง  

ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ การค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศก็ด�าเนินสืบต่อเรื่อยมา แต่มีความเปลี่ยนแปลง 
คือ การค้ากับด้านโรมันสะดุดหยุดไป (จักรวรรดิโรมัน
ตะวันตกล่มสลายเมื่อ พ.ศ. ๑๐๑๙/ค.ศ. 476) จากนั้น
อินเดียได้หันมาค้าขายกับอาเซียอาคเนย์ ส่วนการค้าขาย
กับอาหรับและจีนก็ยังด�าเนินต่อมา

คงสืบเนื่องจากกิจกรรมการค้าขายที่เฟื่องฟูขึ้นใน
แถบนี้ อาณาจักรใหม่ซึ่งมีชื่อว่าศรีวิชัยจึงได้เกิดขึ้น

โดยเฉพาะรัชกาลของพระเจ้าราเชนทรที่ ๑ (พ.ศ. 
๑๕๕๕-๑๕๘๗/ค.ศ. 1012-44) เป็นช่วงเวลาที่โจฬะ 
เรอืงอ�านาจสงูสดุ ราเชนทรที ่๑ สบืงานพิชติต่อจาก 
พระราชบิดา นอกจากครองปาณฑยะและเจระ ตีดินแดน
รายรอบและขึ้นเหนือไปถึงแม่น�้าคงคา ชนะกษัตริย์ปาละ  
แทบจะรวมอินเดียทั้งหมดแล้ว ยังเป็นเจ้าทะเลแถบนี้ ทั้ง
แผ่ขยายดินแดนไปถึงอาเซยีอาคเนย์ และควบคมุเส้นทาง 
การค้า ท�าให้การพาณิชย์ย่านนี้กระทั่งกับจีนด�าเนินไป
อย่างเข้มแข็งจนตลอดคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑

จำกซ้ำย: 
Todaiji Daibutsu
จักรพรรดิโชมุ

Rajendra Coin

ประยำค
เวสำลี

ปำฏลีบุตร

อุชเชนี

กัญจีปุรัม

วำตำปีปุระ

มทุรำ

เวงคี

คุชราต

กลิงคะ

ทิเบตม.คง
คำม.ยม

ุนำ

ม.สิน
ธุ

ม.นัมมทำ

ม.กฤษณะ

ม.กำเวรี

ม.โคทำวรี
อ่ำว

เบงกอล

จาลุกยะ

โจฬะ
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ชมพูทวีป ได้ผู้น�ำใหม่ 
พ.ศ. ๑๒๙๓ (ค.ศ. 750) หลังจากสิ้นพระเจ้า

หรรษวรรธนะแล้ว ชมพูทวีประส�า่ระสายนานเกือบ ๑ 
ศตวรรษ ศูนย์อ�านาจกระจัดกระจาย ครั้นถึงประมาณ 
พ.ศ. ๑๒๙๓ ทางด้านตะวันออก ในภาวะที่บ้านเมืองไร้
ขื่อแป ประชาชน (คนส่วนใหญ่ในแถบนี้เวลานั้นถือได้ว่า
เป็นชาวพุทธ) ได้ประชุมกันเลือกผู้น�าท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อ 
โคปาละขึ้นเป็นกษัตริย์ของตน

โคปาละ ซึ่งเป็นชาวพุทธ แต่ในระบบของ
พราหมณ์เป็นคนวรรณะศูทร ได้ตั้งราชวงศ์ปาละขึ้น ใน
แถบรัฐพิหาร และเบงกอลในปัจจุบัน (คลุมดินแดนที่ 
เคยเป็นของราชาศศางกะด้วย)

กษัตรย์ิองค์ที ่๒ ได้ขยายดนิแดนไปถึงกนัยากพุชะ 
และตั้งเมืองหลวงที่ปาฏลีบุตร

สิ้นวงศ์กำหลิฟ เริ่มวงศ์ใหม่ 
พ.ศ. ๑๒๙๓ (ค.ศ. 750) กาหลิฟวงศ์อุมัยยัด 

(Umayyad caliphate) ที่ดามัสกัส ถูกชิงอ�านาจ ผู้มีชัย
ได้ตั้งวงศ์แอบบาสิด (Abbasid caliphate) ขึ้นเป็นวงศ์
ใหม่ และได้ให้ก�าจัดล้างโคตรกาหลิฟวงศ์เก่าหมดสิ้น (หนี
ไปได้ ๑ คน)

อำหรับท�ำกระดำษได้จำกจีน
พ.ศ. ๑๒๙๔ (ค.ศ. 751) ในยุทธการแห่งแม่น�า้ 

ตาลาส (Battle of Talas) แถบเตอร์กีสถาน ทัพจีน 
พ่ายแพ้แก่ทัพมุสลิมอาหรับ ท�าให้จักรวรรดิจีนในอาเซีย 
กลางถึงอวสาน 

มุสลิมอาหรับจับช่างฝีมือจีนเป็นเชลยไปแบกแดด 
ช่างจีนนักท�ากระดาษ ได้ท�ากระดาษให้แก่นายมุสลิม 
ตรงจังหวะที่จะหนุนยุคใฝ่วิทยาที่นั่น และกว่าจะถึงปี 
๑๓๓๘ (ค.ศ. 795) อุตสาหกรรมผลิตกระดาษก็ตั้งมั่นใน
แบกแดด

จากชาวมุสลิม วิธีท�ากระดาษก็แพร่ไปในอาเซีย 
ยุโรป อาฟริกา

พระพุทธรูป 
ศิลปะปำละ

กูจำ

กันยำกุพชะ

บำกเตรีย

เมกกะ

ดำมัสกัส

แบกแดด ตาลาส
อียิปต์

อาฟริกา

ยุโรป

เปอร์เซีย

ทะเล
อำหรับ

อำ่ว
เบงกอล

ทะเลแดง

ทะเลด�ำ
ทะเล

แคสเปียนทะเล
เมดิเตอเรเนียน

เตอร์กีสถำน

อาหรับ
ทิเบต

เขมร

จีน

ไซบีเรีย

แคชเมยีร์
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ปำละ รำชวงศ์พุทธสุดท้ำย
ราชวงศ์ปาละ ซึ่งล้วนเป็นกษัตริย์ชาวพุทธ ได้

ส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวิทยาและวัฒนธรรมเป็น
อย่างยิ่ง ราชาองค์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๑๐ ได้ตั้งมหา
วิหาร คือมหาวิทยาลัยใหม่ขึ้น พระองค์ละ ๑ แห่ง คือ 
โอทันตปุระ (ราว พ.ศ. ๑๒๘๘) วิกรมศิลา (พ.ศ. ๑๓๕๓) 
โสมปุระ (พ.ศ. ๑๓๖๓) และชคัททละ (พ.ศ. ๑๖๓๓)

ปำละ+สถำนศึกษำ น�ำวิทยำสู่ศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยเหล่านี้เจริญตามแบบอย่างของ 

นาลันทา ซึ่งอยู่ไม่ไกล (โอทันตปุระอยู่ห่างนาลันทาเพียง 
๖ ไมล์)

ตลอดยุคปาละ (จบราว พ.ศ. ๑๖๖๓/ค.ศ. 1120) 
นี้ วิทยาการและศิลปวัฒนธรรมในนามแห่งพระพุทธ-
ศาสนา ได้แพร่จากชมพูทวีปไปยังศรีวิชัย ตามเส้นทาง 
การค้าขาย

กำหลิฟแบกแดดใฝ่วิทยำ
พ.ศ. ๑๓๐๕ (ค.ศ. 762) กาหลิฟวงศ์ใหม่ คือ 

วงศ์แอบบาสิด ย้ายเมืองหลวงจากดามัสกัส มาตั้งที่
แบกแดด เริ่มต้นยุคใหม่

กาหลฟิทีแ่บกแดด วงศ์แอบบาสดินี ้(พ.ศ. ๑๒๙๓- 
๑๕๙๘=ค.ศ. 750-1055) หันมาสนใจส่งเสริมศิลปวิทยา 
(ราชาฮารูน อัล ราษจิด/Harun al-Rashid ในนิยาย 
อาหรับราตรี ก็คือ กาหลิฟ องค์ที่ ๕ แห่งแบกแดด ซึ่ง
ครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๓๒๙-๕๒ และเป็นปราชญ์ ส่งเสริม
วรรณคดี) การค้าขายก็เป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้

มีการแปลผลงานของกรีกเป็นภาษาอาหรับ (โดย
เฉพาะในช่วงต่อจาก พ.ศ. ๑๓๖๒ มีการแปลกันมาก
ระยะหนึ่ง) น�าความรู้จากอินเดียมาใช้และเผยแพร่ แล้ว
ชาวมุสลิมอาหรับก็พัฒนาความรู้นั้นๆ ขึ้นอีก ท�าให้เกิด
ยุคทองของศิลปวิทยาอิสลาม

ในยุคนี้ แบกแดด และเชียงอาน ได้ชื่อว่าเป็น ๒ 
มหานครใหญ่ที่สุดในโลก

ฮำรูน อัล รำษจิด

วิกรมศิลำ

เยรูซำเล็ม

เมกกะ

กำบุล
เฮรัต

มะดีนะฮ์

ดำมัสกัส

ซิชิลี

อเลกซำนเดรีย

คอนสแตนติโนเปิล

แบกแดด

อียิปต์

อิตาลี บีแซนทีน

อำ่วเปอร์เซีย

ทะเลแดง

ทะเลด�ำ

ทะเลอำหรับ

ทะเลแคสเปียนทะเลเมดิเตอเรเนียน แอบบำสิด

เยเมน

โอมาน
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ข) ยุคมุสลิมเข้าครอง
ระลอกที่ 1. มุสลิมอาหรับ

มุสลิมอำหรับท�ำลำยมหำวิทยำลัยวลภี
พ.ศ. ๑๓๑๘ (ค.ศ. 775) ชนมุสลิมอาหรับ ที่มา

ครองแคว้นสินท์ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๒๕๕ (ค.ศ. 712) ยกทัพมา
ทางเรือเข้าตีเมืองวลภี สังหารพระเจ้าศีลาทิตย์ที่ ๖ ล้ม
ราชวงศ์ไมตรกะ และท�าลายล้างพระนครพินาศลงโดย
สิ้นเชิง

โดยการโจมตีของชนมุสลิมอาหรับ ที่ท�าลายเมือง
วลภีนั้น มหาวิทยาลัยวลภีก็ได้ถูกท�าลายลงด้วย เป็น
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกที่ถูกท�าลาย (ถ้าไม่นับ
ตักสิลา) และพินาศอย่างไม่เหลือแม้แต่ซาก

วิทยำ จำกอินเดียสู่ยุโรป 
วิทยาการของชมพูทวีป โดยเฉพาะที่เจริญสืบต่อ

มาราว ๕ ศตวรรษ ในยุคมหาวิทยาลัยนาลันทาและวลภี 
นับแต่สมัยคุปตะ ถึงหรรษรัชกาล ได้รับการถ่ายทอด
สู่โลกตะวันตกโดยชาวมุสลิมอาหรับ ทั้งคณิตศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ แพทยศาสตร์ ปรัชญา เช่น

อารยภัฏ (ชาวอาหรับเรียกเพี้ยนเป็น Arjehir) 
แห่งปาฏลีบุตร ได้แต่งต�าราชื่อ อารยภฏีย์ ไว้เมื่อ พ.ศ. 
๑๐๔๒ โดยประมวลหลักคณิตศาสตร์-ดาราศาสตร์ รวม
ทั้งระบบเลขสิบตัว การใช้เลข ๐ ทศนิยม การที่โลกหมุน
รอบตัวเอง การค�านวณจันทรคราส-สุริยคราส พีชคณิต 
และเรื่องสมการ

พรหมคุปต์ แห่งอุชเชนี (ช่วงชีวิต พ.ศ. ๑๑๔๑-
๑๒๐๘) กแ็ต่งต�าราคณติศาสตร์ไว้ มอียู่เล่มหนึง่ชือ่พชีคณติ

(มีนักประวัติศาสตร์กล่าวว่า ดาราศาสตร์นั้น 
อินเดียรับต่อจากเมโสโปเตเมียและกรีก แล้วเฟื่องอยู่
เพียงระยะสั้นๆ จากนั้นก็เบนไปทางโหราศาสตร์ แต่ใน
ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียพัฒนาไกลมาก ที่เป็นอย่างนี้ 
น่าพิจารณาว่า การเหจากดาราศาสตร์ไปหาโหราศาสตร์ 
เป็นเพราะการหันไปนิยมตันตระหรือไม่ ส่วนคณิตศาสตร์
ยังไม่เสื่อม เพราะโหราศาสตร์ก็ต้องค�านวณมาก)

ในยุคกาหลิฟแห่งแบกแดดนี้ อัล-ขวาริซมิ (al- 
Khwarizmi, ชื่อของเขาเป็นที่มาของค�าว่า Algorithm) 
ท่ีมีช่วงชีวิตใน พ.ศ. ๑๓๒๓-๑๓๙๓ ได้เขียนต�ารา น�าตัวเลข
อารบิก (เดิมคือตัวเลขอินเดีย ฝรั่งบัดนี้ จึงเรียกใหม่ว่า 
ตัวเลขฮินดู-อาระบิก/Hindu-Arabic numerals) และ
ความรู้อื่นๆ ทางคณิตศาสตร์-ดาราศาสตร์มาเผยแพร่รวม 
ทั้งได้ให้ก�าเนิดค�าว่า Algebra (ค�าเดิมของเขาว่า al-jabr) 

อำรยภัฏ

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



91

นำลันทำยังอยู่ แต่แพร่ตันตระ
มหาวิทยาลัยนาลันทา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ของปาละ แม้จะยังคงอยู่ แต่ในด้านการศึกษาพุทธ-
ศาสนา ถือได้ว่าเกิดความเสื่อมโทรมภายใน โดยเฉพาะ
ความนิยมลัทธิตันตระก�าลังแผ่ครอบง�า

เวลานั้น นาลันทากลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พุทธศาสนาแบบตันตระ และมีการปฏิบัติตามลัทธิพิธี
ของตันตระ ดังนั้น ตันตระ (รวมทั้งไสยศาสตร์) จึงเฟื่องฟู 
ไปทั่ว

อนึ่ง ในช่วงเวลานี้ กษัตริยท์ิเบตได้นิมนต์พระ
อาจารย์จากนาลันทาไปสอนและน�าชาวพุทธในทิเบต  

 
เริ่มแต่พระศานตรักษิต ต่อด้วยพระปัทมสัมภวะ (ไป
ใกล้ๆ กัน องค์หลังไป พ.ศ. ๑๒๙๐=ค.ศ. 747) และใน
ช่วงต่อมา ก็ได้พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยใหม่ๆ เหล่า
นี้ด้วย ที่เด่นมากคือ พระอตีศะ หรือ ทีปังกรศรีชญาณ 
แห่งวิกรมศิลา ซึ่งไปทิเบต ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐

จะเข้ำยุคเตอร์กเป็นสุลต่ำน  

ในที่สุด ยุคแห่งวิทยาการและสันติจะจบลง  
กาหลิฟอาหรับที่แบกแดดจะสิ้นอ�านาจ เมื่อสุหนี่มุสลิม
พวกเซลจูกเตอร์ก (Seljuq/Seljuk) จะสยบพวกชีอะฮ์ 
โดยมายึดแบกแดด ใน พ.ศ. ๑๕๙๘ (ค.ศ. 1055) และ 
ได้สถานะสุลต่าน เป็นผู้ครองอ�านาจที่แท้ต่อไป

พุทธศำสนำแบบมหำยำน 
เคยเจริญในภำคใต้ของไทย

พ.ศ. ๑๓๐๐ (ค.ศ. 757) ในช่วงเวลานี้ ดินแดน 
ที่เป็นภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน ได้รวมอยู่ในเขต
ของอาณาจักรศรีวิชัย พุทธศาสนาแบบมหายานจึง
รุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้ด้วย ดังมีเจดีย์พระบรมธาตุไชยา 
และพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กับทั้งปฏิมาของ 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นต้น เป็นประจักษ์พยาน

มหำวิทยำลัยนำลันทำ

พระบรมธำตุไชยำ
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ปำละ กับทิเบต และศรีวิชัย  
ราชวงศ์ปาละติดต่อกับทิเบต และโดยเฉพาะทั้ง

การค้าและการพระศาสนา กับอาณาจักรศรีวิชัยมาก 
มหาวิทยาลัยนาลันทา และวิกรมศิลา ก็มีบทบาทส�าคัญ
ในทางไมตรี เมื่อถึงตอนนี้ การติดต่อกับเมืองจีนจึงลดลง
ไป ย้ายมาสนใจด้านทิเบต ศรีวิชัย ตลอดถึงประเทศทั้ง
หลายในอาเซียอาคเนย์

นอกจากการศึกษา พระศาสนา และพาณิชย์ 
ศิลปะแบบปาละ อันสืบเนื่องจากพระพุทธศาสนา ก็แพร่
ความนิยมออกไปด้วย เช่น การหล่อพระพุทธรูปและ
เทวรูปต่างๆ พระบูชาขนาดย่อม และการวาดภาพ 
พุทธประวัติบนใบลาน

อินเดียค่อยสงบได้ ในยุคแบกแดด 
พ.ศ. ๑๓๐๕-๑๕๙๘ (ค.ศ. 762-1055) เป็นยุค

กาหลิฟ วงศ์แอบบาสิด ที่แบกแดด ซึ่งมุสลิมอาหรับยัง
เรืองอ�านาจต่อเนื่องสืบมาตั้งแต่ยุคกาหลิฟที่มะดีนะฮ์และ
ที่ดามัสกัส

แต่เนื่องจากกาหลิฟที่แบกแดดหันมาสนใจด้าน
ศิลปวิทยา อีกทั้งมีภาระและปัญหาใกล้ตัวที่ต้องจัดการ 
จึงท�าให้ชมพูทวีปค่อยสงบเพลาจากสงครามเกือบตลอด
ยุคแบกแดดนั้น

ฝรั่งจะฟื้นจักรวรรดิโรมัน  

พ.ศ. ๑๓๑๑-๑๓๕๗ (ค.ศ. 768-814) พระเจ้า 
ชาร์ละเมน (Charlemagne) หรือชาร์ลส์มหาราช 
กษัตริย์ของชนเผ่าแฟรงค์ (เผ่าชนเยอรมันพวกหนึ่ง ซึ่ง
เป็นที่มาของฝรั่งเศสและเยอรมนี) รวมอ�านาจได้และตั้ง 
มหาอาณาจักรให้เป็นการฟื้นจักรวรรดิโรมันขึ้นใหม่ ซึ่ง
ยืนยาวอยู่ได้ ๑๒๕ ปี (พ.ศ. ๑๓๔๓-๑๔๖๘=ค.ศ. 800-
925) แต่ก็ได้เป็นต้นก�าเนิดของ Holy Roman Empire 
ที่ตั้งต้นในปี 962 (พ.ศ. ๑๕๐๕)

จากซ้าย:
Emperor Charlemagne  
บรมพุทโธ

ภำพพุทธประวัติบนใบลำน
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อำหรับหยุด เตอร์กจะเริ่มบุก 
แต่ความสงบคงอยู่ได้ไม่นานนัก พอถึงกลางยุค

แบกแดดนั้น พวกชนชาติข้างเคียงชมพูทวีปทางด้าน
พายัพ ที่ได้รับอิสลามจากมุสลิมอาหรับ โดยเฉพาะมุสลิม
เตอร์ก ก็เริ่มขยายอ�านาจแผ่อิสลามแทนมุสลิมอาหรับ 
ยุคแห่งสงครามจึงจะเริ่มขึ้น

(อินเดียจะเป็นสนามรบรับศึกเตอร์กตั้งแต่ พ.ศ. 
๑๕๔๔ คืออีกราว ๒๐๐ ปีข้างหน้า)

ศังกรำจำรย์ ที่ฮินดูด้วยกันก็ระแวง  
พ.ศ. ๑๓๓๑-๑๓๖๓ (ค.ศ. 788-820) ช่วงชีวิต

ของศังกราจารย์ ปราชญ์ฮินดู นิกายไศวะ ผู้ตั้งลัทธิ 
อทไวตเวทานตะ และมุ่งมั่นก�าจัดพระพุทธศาสนา แต่โดย
พื้นฐานเดิม เป็นที่ยอมรับกันว่าอาจารย์ของอาจารย์ของ
เขาได้หลักความคิดไปจากพุทธศาสนามหายาน และตัว
เขาเองกถ็กูปราชญ์ฝ่ายฮินดดู้วยกนัเรยีกว่าเป็น “ปรจัฉนัน-
เพาทธะ” คือ เป็นคนพุทธแอบแฝง (ท�านองว่า ที่โจมตี
พุทธศาสนาอย่างเต็มที่ก็เป็นปฏิกิริยาเพื่อแสดงว่าตนไม่
ได้เกี่ยวข้องรับอะไรไปจากพุทธศาสนา)

สร้ำง “บรมพุทโธ” ในยุคของศรีวิชัย
พ.ศ. ๑๓๒๑-๑๓๙๓ (ค.ศ. 778-850) ประมาณ

ว่า ในช่วงเวลาน้ี กษัตรย์ิราชวงศ์ไศเลนทรแห่งชวา ซึง่ร่วม 
สมัยกับศรีวิชัยแห่งสุมาตรา ได้สร้างมหาเจดีย์ Borobu-
dur หรือ Barabudur (สันนิษฐานกันว่าเพี้ยนจาก “บรม
พุทโธ”) ที่ชวาภาคกลาง (ห่างเมืองจ๊อกจาร์การ์ตาไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ๖๘ กม.) อันใหญ่โตดังภูเขา เป็น
ศิลปะแบบคุปตะหรือหลังคุปตะ ใช้หินภูเขาไฟสีเทาสร้าง
ราว ๒ ล้าน ตร.ฟุต รูปคล้ายปิระมิด ชั้นฐานและลานอีก 
๕ ชั้นแรก เป็นรูปสี่เหลี่ยม ลาน ๓ ชั้นบน เป็นรูปวงกลม

Borobudur ถกูทิง้รกร้างไปตัง้แต่ราว พ.ศ. ๑๕๕๐ 
(คงจะเมื่อชาวพุทธหมดไป) จนกระทั่งนักโบราณคดี
ฮอลันดามาปฏิสังขรณ์ในปี ๒๔๕๐-๔ และปฏิสังขรณ์ครั้ง
ที่ ๒ เสร็จใกล้ๆ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕

จีนยกเต๋ำ ถึงครำวเซนขึ้น 
พ.ศ. ๑๓๘๓ (ค.ศ. 840) ที่เมืองจีน ในราชวงศ์

ถัง จักรพรรดิหวู่จงขึ้นครองราชย์ ทรงถือลัทธิเต๋าอย่าง
รุนแรง ถึงกับได้ห�้าหั่นบีฑาพระพุทธศาสนาเต็มที่

ประวัติศาสตร์จีนบันทึกว่า ในช่วง ๒ ปี (พ.ศ. 
๑๓๘๖-๑๓๘๘/ค.ศ. 843-845) หวูจ่งได้ยดึทีด่นิ รบิทรพัย์ 
สมบัติของวัดทั้งหลายมากมาย ท�าลายอาราม ๔,๖๐๐ 
วัด ทุบรื้อเจดีย์ ๔๐,๐๐๐ องค์ บังคับภิกษุและภิกษุณีให้
สึก ๒๖๐,๕๐๐ รูป แม้การท�าลายจะด�าเนินไปในเวลา
สั้น แต่ได้เป็นจุดเริ่มแห่งความเสื่อมของพุทธศาสนาในจีน
สืบต่อมา

พ.ศ. ๑๓๘๘ (ค.ศ. 845) ที่เมืองจีน หลังจาก
ทางการได้รกุรานบ่ันทอนพระพุทธศาสนา ปรากฏว่าพทุธ-
ศาสนานิกายฉาน(เซน)เด่นขึ้นมาเป็นนิกายหลักของจีน

ศังกรำจำรย์
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ศังกรำจำรย์ ก�ำจัดพุทธได้อย่ำงไร 
วิธีการของศงักราจารย์ในการก�าจัดพระพทุธศาสนา 

ที่ส�าคัญ คือ เขาเที่ยวถกเถียงโต้วาทะไปทั่วทุกถิ่นเฉพาะ
นอกเมือง โดยไม่ยอมสอนคนในเมืองเลย เพราะเวลานัน้
พทุธศาสนาแม้จะก�าลงัเสือ่ม แต่ยงัเข้มแขง็ในเมอืง

พร้อมนั้นก็ตีวงล้อมเมืองด้วยการจัดคณะนักบวช
ฮินดูขึ้น ท�านองเลียนแบบสังฆะในพระพุทธศาสนา โดย
ตั้งวัดใหญ่ขึ้นมาใน ๔ ทิศ เรียกว่า “มัฐ” ตามอย่างวัดใน 
พทุธศาสนาทีเ่รยีกว่า “วหิาร” ซึง่เป็นศนูย์กลางการศกึษา

(ศาสนาพราหมณ์แต่เดิมมา ไม่มีคณะนักบวช 
เพราะพราหมณ์เป็นคนวรรณะสูงอยู่บ้านมีครอบครัว-
ทรัพย์สมบัติ ดังที่ชาวบ้านรู้จักชูชก เป็นตัวอย่าง แม้ว่าใน
พระเวทจะมีค�าว่าสังฆะบ้าง ก็หมายถึงการมาประชุม 

 
พบปะแต่ละครั้ง มิใช่เป็นการมีชีวิตชุมชนอย่างที่ศังกรา-
จารย์ตั้งขึ้นแบบวัดที่ว่านี้)

รูปร่ำงเป็นพระ แต่ควำมรู้ไม่เป็นพุทธ 
เวลานั้น พระสงฆ์ในพุทธศาสนามากระจุกกันอยู่

ในเมืองใหญ่ๆ ปล่อยให้ชนบทถิ่นห่างไกลอ่อนแอ พระ
ไม่มีความรู้ วัดฮินดูที่จัดตั้งโดยเน้นชนบทก็มีก�าลังและได้
รับความนิยม ถึงกับค่อยๆ เปลี่ยนหรือกลืนวัดพุทธไปเป็น
วัดฮินดู (ดังมีหลักฐานชัดเจนซึ่งผู้น�าฮินดูบอกเองว่าวัด
ฮินดูส�าคัญบางแห่งในปัจจุบันนั้นเดิมเป็นวัดพุทธ)

ทัพอิหรำ่นผำ่นใกล้  
แต่อินเดียยังไม่เขำ้ยุคสงครำม  

พ.ศ. ๑๔๑๔ (ค.ศ. 871) กษัตริย์มุสลิมวงศ์
ซาฟฟาหริดที่ตั้งตัวขึ้นใหม่ในอิหร่าน ขยายดินแดนเข้า
มาในชมพูทวีปภาคพายัพ ตั้งแต่อัฟกานิสถานเหนือ ถึง
ปากีสถานตอนใต้ ซึ่งมุสลิมอาหรับเคยเข้ามายึดก่อนแล้ว 
รวมทั้งยึดพามิยานใน พ.ศ. ๑๔๑๔ (=แย่งจากมุสลิมพวก
ก่อน) เมื่อเก่งกล้าขึ้นก็ยกไปตีแบกแดดใน พ.ศ. ๑๔๑๙ 
แต่แพ้กลับมา

จากซ้าย:
กษัตริย์ออตโต ที่ ๑
สันตะปำปำ จอห์นที่ ๑๒
มงกุฎจักรพรรดิ

Shringeri 
Math

University of Texas Libraries
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นำรำยณ์อวตำรแล้ว ศิวะอวตำรก็มี 
นอกจากนั้น พวกไศวะสายศังกราจารย์คงได้

ความคิดเรื่องนารายณ์ปางพุทธาวตาร-มายาโมหะ จากที่
พวกนิกายไวษณพท�าไว้ ในฐานะที่พวกตนเป็นปฏิปักษ์กับ
พวกไวษณพ ก็เลยสร้างเรื่องพระศิวะอวตารขึ้นมา ให้ตี
ทั้งพุทธศาสนาและตีลัทธิไวษณพไปพร้อมกัน

เขาแต่งความเป็นคัมภีร์ศังกรทิควิชยะว่า เหล่า
เทพยดาได้มาร้องทุกข์ต่อองค์ศิวะพระอิศวรเป็นเจ้าว่า 
พระวิษณุได้เข้าสิงร่างของพระพุทธเจ้าแล้วด�าเนินการให้
ประชาชนดูหมิ่นพราหมณ์ รังเกียจระบบวรรณะ และ 
ละเลิกบูชายัญ ท�าให้เหล่าเทพยดาไม่ได้รับเครื่องเซ่น
สังเวย ขอให้พระองค์ช่วย พระศิวะจึงได้อวตารลงมาเป็น 
ศังกราจารย์เพื่อกู้ค�าสอนของพระเวท ให้การบูชายัญ 

 
และระบบวรรณะกลับฟื้นคืนมา

อนึ่ง นอกจากเที่ยวโต้วาทะแล้ว ศังกราจารย์ กับ
กุมาริละผู้ร่วมท�างานก�าจัดพุทธศาสนา ได้เที่ยวชักจูง
กษัตริย์และผู้มีก�าลังทรัพย์ก�าลังอ�านาจทั้งหลายให้เลิก
อุปถัมภ์บ�ารุงพุทธศาสนา

พุทธศำสนำอ่อนแรง รอวันถูกท�ำลำย
ถงึระยะน้ี พทุธศาสนาอ่อนก�าลงัมากจนจะถูกกลนื

เข้าไปในศาสนาฮินดู แม้แต่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ก็ถูก
ยึดไปเป็นของวัดฮินดู ยังเหลือรุ่งเรืองอยู่ก็เฉพาะในเขต
อ�านาจของราชวงศ์ปาละ ซึ่งก็จะสูญสิ้นอ�านาจในไม่ช้า

ก�ำเนิดจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
พ.ศ. ๑๕๐๕ (ค.ศ. 962) โป๊ป/สนัตะปาปา จอห์น 

ที่ ๑๒ ทรงถูกกษัตริย์อิตาลีคุกคาม จึงทรงขอให้กษัตริย์
เยอรมนีมาช่วย เมื่อพ้นภัย องค์สันตะปาปาจึงประทาน
รางวัล โดยทรงประกอบพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์ออตโต
ที่ ๑ (Otto I) แห่งเยอรมนีนั้น เป็นจักรพรรดิแห่งโรมัน 
รวมดินแดนส่วนใหญ่ในยุโรปตอนกลางและอิตาลีเข้ามา
อยู่ภายใต้การปกครองอันเดียวกันของกษัตริย์เยอรมัน 
เรียกว่าเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman 
Empire; H.R.E.) เหมือนเป็นการฟื้นจักรวรรดิโรมัน
โบราณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จักรวรรดินี้ยืนยาวอยู่ได้ ๘๔๔ 
ปี (พ.ศ. ๑๕๐๕-๒๓๔๙=ค.ศ. 962-1806)

ราชาที่เจ้าทั้งหลายเลือกขึ้นมา จะเป็นจักรพรรดิ
ต่อเมื่อโป๊ป/สันตะปาปาที่กรุงโรมทรงสวมมงกุฎให้ แต่
กติกานี้ก็ไม่ราบรื่นถาวร จักรวรรดินี้เป็นการรวมตัวกัน
ได้เพียงหลวมๆ และมีปัญหามาแต่เริ่มแรก เนื่องจากการ
ชักเย่อยื้ออ�านาจระหว่างศาสนจักรโรมันคาทอลิก กับ
ฝ่ายอาณาจักร และต่อมารัฐชาติต่างๆในยุโรปก็พยายาม
ตั้งตัวขึ้น ท�าให้ช่วงหลังจาก พ.ศ. ๑๘๑๖/ค.ศ. 1273 มา
แล้ว จักรวรรดินี้มีดินแดนหลักเพียงขอบเขตของราชวงศ์ 
ฮับสเบอร์ก (Hapsburg) ในออสเตรียและสเปน

จีนพิมพ์พระไตรปิฎก  
พ่วงด้วยสรรพต�ำรำ

พ.ศ. ๑๕๑๕-๒๖ (ค.ศ. 972-983) ที่เมืองจีน นัก
ปราชญ์ร่วมกับช่าง ด�าเนินการพิมพ์พระไตรปิฎกด้วย
แม่พิมพ์ไม้ ๑๓๐,๐๐๐ ชิ้น กว่าจะเสร็จ ๑๒ ปี แล้วต้อง
สร้างห้องสมุดพิเศษเก็บรักษาแม่พิมพ์ไว้ ในการนี้พระ
จักรพรรดิทรงอุปถัมภ์ ท�าให้ได้พิมพ์หนังสือประมวล
ความรู้ต่างๆ จ�านวนมาก (ต่อไปที่เกาหลี พ.ศ. ๑๗๗๕ ก็
จะมีการพิมพ์อย่างนี้)
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ที่ศรีลังกำ สิ้นยุคอนุรำธปุระ
พ.ศ. ๑๕๓๕ (ค.ศ. 992; ตัวเลขศักราชเรื่อง 

ศรีลังกาในหลายกรณี ต�าราทั้งหลายบอกไว้ต่างกันมาก 
จึงขอให้ถือโดยประมาณ) กษัตริย์ทมิฬผู้รุกรานจากโจฬะ 
ได้ท�าลายเมืองอนุราธปุระ ท�าให้ลังกาย้ายเมืองหลวงไป
ตั้งที่ปุลัตถิปุระ คือ โปโลนนะรุวา/Polonnaruva ตั้งแต่ 
ค.ศ. 1056

ต่อมาแต่ราว พ.ศ. ๑๘๐๐ อนุราธปุระได้ถูกทิ้ง
ร้างจนป่าขึ้นคลุมไปหมด กระทั่ง พ.ศ. ๒๑๗๓ จึงมีชาว
อิตาลีคนหนึ่งไปเยือนและเขียนบรรยายไว้ในหนังสือของ
เขา ครั้นถึงราว พ.ศ. ๒๔๓๔ ชาวอังกฤษที่มาปกครอง
อาณานิคมจึงได้ด�าเนินการศึกษาและดูแลทางโบราณคดี

ถึงยุคของอำณำจักรทมิฬ  
โจฬะเรืองอ�ำนำจ

ราว พ.ศ. ๑๔๐๐ (ในช่วง ค.ศ. 850-870) หันไป
ดูทางแดนทมิฬในอินเดียใต้ หลังจากอาณาจักรปัลลวะ
ที่อยู่เหนือขึ้นไปได้เสื่อมอ�านาจลงราว พ.ศ.๑๓๐๐ และ
อาณาจักรทมิฬ โดยเฉพาะปาณฑยะและโจฬะกลับมี
ก�าลังขึ้นแล้ว อีกไม่ช้านัก อาณาจักรเหล่านี้ก็แย่งชิงแข่ง
อ�านาจกัน

ถึงราว พ.ศ. ๑๔๐๐ พวกโจฬะเข้มแข็งถึงกับ 
ก�าจัดพวกปัลลวะลง แล้วเริ่มเข้าครอบครอง และทั้งชนะ
เอาพวกปาณฑยะเข้ามารวมด้วยในช่วง พ.ศ. ๑๔๖๙- 

 
๑๔๘๕ (ค.ศ. 926-942) ตลอดจนพิชิตลังกาทวีปได้หมด
ในระยะ พ.ศ. ๑๕๕๗-๘๗ (ช่วงค.ศ. 1014-1044) แต่
รวมจาลุกยะ (ตะวันตก) เข้ามาด้วยไม่ส�าเร็จ เพราะรบ 
แพ้ใน พ.ศ. ๑๕๙๗ (ค.ศ. 1054)

ต่อมา พ.ศ. ๑๖๑๓ (ค.ศ. 1070) โจฬะก็เลยไป
รวมกับจาลุกยะ (ตะวันออก) ที่ตั้งมาแต่ปี ๑๑๖๘ (ค.ศ. 
625) กลายเป็นราชวงศ์จาลุกยะ-โจฬะ ปล่อยให้จาลุกยะ 
ตะวนัตกอยูต่่อมาจนตกเป็นของอาณาจกัรทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไป 
มพีวกยาทพท่ีเทวครีเีป็นต้น ใน พ.ศ. ๑๗๓๒ (ค.ศ. 1189)

ปำณฑยะขึ้นเป็นใหญ่ ในแดนทมิฬ
ระหว่างนี้ พวกปาณฑยะได้แข็งเมืองเป็นอิสระ

ออกไป แล้วก็กลับมารบชนะพวกโจฬะใน พ.ศ. ๑๘๐๐ 
(ค.ศ. 1257) และพอถึง พ.ศ. ๑๘๒๒ (ค.ศ. 1279)  
อาณาจักรโจฬะก็จบสิ้นลง

ในที่สุด ปาณฑยะ ซึ่งมีราชธานีอยู่ที่มทุรา 
(ปัจจุบันเรียกว่า Madurai แต่ในคัมภีร์บาลีรุ่นมหาวงส์
เรียกว่า “มธุรา”) ก็เป็นอาณาจักรฝ่ายใต้ที่ยืนยงอยู่ได้
ยั่งยืนที่สุด

พระนอน 
ที่โปโลนนะรุวำ
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ขณะที่กาหลิฟอาหรับแห่งแบกแดดไม่มุ่งเน้นที่จะ
ขยายจักรวรรดินั้น ก็ปรากฏว่า ดินแดนมุสลิมน้อยใหญ่ 
ที่เกิดขึ้นจากการแผ่อ�านาจในยุคกาหลิฟอาหรับแห่ง 
มะดีนะฮ์และดามัสกัสก่อนหน้านั้น ต่างก็มีพลังปรารถนา
แรงกล้าที่จะขยายดินแดนและแผ่อิสลามออกไป ดังนั้น 
ความสงบจึงคงอยู่ไม่นาน แล้วอาณาจักรมุสลิมต่างๆ ก็
ตั้งตัวขึ้นมาและสงครามก็เกิดขึ้นอีก รวมทั้งจะชิงอ�านาจ
จากกาหลิฟเองด้วย

อาณาจักรมุสลิมที่แผ่ขยายในช่วงนี้พอจะแยกได้
เป็น ๓ เชื้อสาย คือ พวกอิหร่าน (ในจักรวรรดิเปอร์เซีย
เก่า) พวกเตอร์ก และพวกมงโกลหรือพวกเร่ร่อนจาก 
อาเซียกลาง ทั้ง ๓ พวกนี้ทั้งก่อความพินาศต่อชมพูทวีป 

ทั้งท�าลายแย่งอ�านาจกันเอง และโดยเฉพาะพวกเตอร์ก 
ได้ท�าให้พุทธศาสนาถึงกับสูญสิ้นไปจากอินเดีย

พึงสังเกตว่า ช่วงต่อไปพวกเตอร์กจะเป็นใหญ่ 
และนิยมเรียกผู้ปกครองว่าสุลต่าน แทนที่จะด�ารงศักดิ์
เต็มที่เป็นกาหลิฟ

เมื่อพุทธศาสนา
จะสูญสิน้ จากอินเดีย

ช่วงที่ 2. เตอร์ก-สุลต่าน

จากซ้าย:
เทวคีรี
พหุพลิ หรือ โคมเตศวร 
  นิครนถ์ส�ำคัญในศำสนำเชน
  ยุคแรก (ก่อนมหำวีระ)
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เตอร์กตั้งอำณำจักรรุกเข้ำมำ
พ.ศ. ๑๕๒๐ (ค.ศ. 977) คนมุสลิมเตอร์ก ชื่อ 

เซบูกติคิน (Sebuktigin; เตอร์กเป็นชนมีถิ่นเดิมอยู่ใน
อาเซียกลางและกลายเป็นมุสลิมจากการแผ่อ�านาจของ
อาหรับ) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเมืองฆาซนา

(Ghasna ปัจจุบัน=Ghasni ในอัฟกานิสถาน ใต้
กาบุล เมืองหลวงปัจจุบันลงไปราว ๑๒๕ กม.)

เซบูกติคินรบชนะกษัตริย์ฮินดู ขยายดินแดนมาถึง
เมืองเปษวาร์ (=ปุรุษปุระในสมัยพระเจ้ากนิษกะ) 

ตั้งราชวงศฆ์าซนาวิด (Ghaznavid) ซึ่งยืนยาว
กว่า ๒๐๐ ปี

ยุคกำหลิฟสงบ สุลต่ำนรบรุก
โดยเฉพาะโอรส คือ สุลต่านมะหะหมัดแห่งฆาซนี 

ซึ่งขึ้นครองใน พ.ศ. ๑๕๔๑ (ถึง ๑๕๗๓) 
ได้เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งท�าให้ราชวงศ์นี้

ครองอัฟกานิสถาน อิหร่านส่วนใหญ่ และอินเดียพายัพ
ตลอดแคว้นปัญจาบ 

แม้ว่าคงจะด้วยเหตุผลทางการเมือง สุลต่านท่าน
นี้ยืนยันความจงรักภักดีต่อกาหลิฟแห่งแบกแดด แต่ได้
น�าทรัพย์จากสงครามแย่งชิงมา สร้างอาณาจักรให้เจริญ
ด้วยศิลปะวัฒนธรรมและอลังการจนเทียบเทียมมหานคร
แบกแดด

เตอร์กท�ำสงครำมไป ก็ปล้นไป
พ.ศ. ๑๕๔๔-๑๕๖๙ (ค.ศ. 1001-1026) ในภาวะ 

ที่อินเดียแตกเป็นอาณาจักรเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีศูนย์รวม
อ�านาจยิ่งใหญ่ ทัพมุสลิมเตอร์กก็รุกเข้ามา

ครั้งนั้น สุลต่านมะหะหมัดแห่งฆาซนีปฏิญาณว่า
จะรุกรบอินเดียเพื่ออิสลามหนหนึ่งทุกปีไป และได้ยกทัพ
เข้าตีเมืองต่างๆ ในอินเดียอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ครบทุก
ปีจริง ก็ได้ถึง ๑๗ ครั้ง

การโจมตีมุ่งถล่มวัดส�าคัญและเทวสถานใหญ่โต 
ท�าลายรูปเคารพหรือ (ถ้าเป็นวัสดุถาวรใหญ่มาก) ทุบให้
เสียรูปทรงแล้วยึดริบทรัพย์สินอันมหาศาล ขนไปเมือง 
ฆาซนี เพื่อใช้ในการขับเคี่ยวท�าสงครามในอาเซียกลาง 
และสร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่

เมื่อพุทธศาสนาสูญสิน้
จากอินเดีย

ระลอกที่ 2. มุสลิมเตอร์ก

สุลตำ่นมะหะหมัด
แห่งฆำซนี

ละฮอร์

กำบุล

เฮรัต
เตหะรำน

ฆาซนา

อาหรับ
อำ่ว

เปอร์เซีย ทะเลอำหรับ

ทะเล
แคสเปียน

ฆำซนำวิด
สินท์
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เตอร์กรุก อินเดียไม่อำจตั้งรับ
ยุทธการใหญ่ครั้งแรกใน พ.ศ. ๑๕๔๔ สุลต่าน 

มะหะหมัดแห่งฆาซนียกทัพม้ามา ๑๕,๐๐๐ ส่วนฝ่าย
อินเดีย กษัตริย์ฮินดูนามไชย์ปาลแห่งปัญจาบ ได้รับก�าลัง
ร่วมรบจากอาณาจักรอื่นๆ มีทัพม้า ๑๒,๐๐๐ ทัพช้าง 
๓๐๐ และทหารราบ ๓๐,๐๐๐ สู้รบกันที่ใกล้เมือง 
เปษวาร์ ฝ่ายอินเดียที่มีก�าลังพลเหนือกว่ามากมาย ได้
พ่ายแพ้อย่างยับเยิน ทหารตายในที่รบ ๑๕,๐๐๐ คือ
เกือบครึ่งกองทัพ

ทัพหนึ่งที่ช่วยไชย์ปาลร่วมรบคือกษัตริย์นันทะ  
ซึ่งได้ตั้งอาณาจักรฮินดูราชวงศ์จันเทละขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 
๑๔๕๐-๑๕๐๐ และเป็นเจ้าของเทวสถาน ขชุรโห  

 
(Khajuraho) ที่สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. ๑๕๐๐ เศษ ซึ่งมี
ภาพแกะสลักคน-เทพเสพกามอันโด่งดัง ที่เวลานี้นัก 
ท่องเที่ยวนิยมไปทัศนาจรกันมาก

(เทวสถานขชุรโหนี้ เหลือรอดจากการท�าลายของ
ทัพมุสลิมเตอร์กมาได้ สันนิษฐานว่าเพราะสร้างไว้ที่ห่าง
ไกล)

ไทยอีสำนและภำคกลำง มีทั้งเถรวำท 
มหำยำน และ พรำหมณ์ เข้ำมำปนกัน

พ.ศ. ๑๕๕๐ (ค.ศ. 1007) ในช่วงเวลานี้ 
อาณาจักรขอมโบราณเรืองอ�านาจ ปกครองถึงดินแดนที่ 
เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศ 
ไทยปัจจุบัน โดยตั้งละโวห้รือลพบุรีเป็นราชธานีแถบนี้ 
พุทธศาสนาแบบมหายานที่ขอมรับจากศรีวิชัย ผสมกับ
ศาสนาฮินดู จึงเข้ามาปะปนกับพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่
สืบมาแต่เดิม มีพระสงฆ์ทั้ง ๒ นิกาย และภาษาสันสกฤต
ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลมากในภาษาและวรรณคดีไทยแต่
บัดนั้น

ยุโรปก�ำจัดคนนอกคริสต ์

พ.ศ. ๑๕๕๕ (ค.ศ. 1012) รฐัเยอรมนัเริม่กวาดล้าง 
(persecution) คนนอกรีตนอกศาสนาคริสต์

จากซ้าย:
ปรำงค์สำมยอดลพบุรี
persecution

ภำพแกะสลัก
ที่ขชุรโห
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เตอร์กน�ำอิสลำมสู่กลำงใจอินเดีย
มถุราก็ถูกสุลต่านมะหะหมัดปล้นขนทรัพย์ไป 

แล้วเผาเมืองทิ้งใน พ.ศ. ๑๕๖๐-๑ (หลังยุคนี้เมืองถูก
สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ถูกปล้นอีก ๔ ครั้ง โดยเฉพาะครั้งใหญ่
ใน พ.ศ. ๒๒๑๑ โดยออรังเซบ กษัตริย์ราชวงศ์โมกุล ที่
ท�าลายล้างวัดทั้งปวงหมดสิ้น)

สุลต่านมะหะหมัดแห่งฆาซนี ได้นามว่าเป็นผู้น�า
ธงชัยแห่งอิสลามเข้าสู่กลางใจของอินเดีย

พม่ำรวมตั้งอำณำจักร แผ่อำณำเขต 
พุทธศำสนำเถรวำทก็แผ่ขยำย  

พ.ศ. ๑๕๘๗ (ค.ศ. 1044) พระเจ้าอนุรุทธมหา-
ราช หรืออโนรธามังช่อ ตั้งอาณาจักรพุกาม ปราบมอญ 
รวมพม่าเป็นอันเดียวได้ครั้งแรก

พระเจ้าอนุรุทธแห่งเมืองพุกามนั้น เป็นกษัตริย์ของ
ชนชาวมรัมมะที่รุนแรง นับถือพุทธศาสนาแบบตันตระ 
แต่ได้เปลี่ยนพระทัยมานับถือพุทธศาสนาเถรวาทเมื่อ
ได้ทรงพบกับพระเถระชาวตะเลง (คือรามัญ หรือมอญ) 
แห่งเมืองสะเทิม (คือสุธรรมนคร หรือสุธรรมปุระ) นามว่า
อรหันต์ (ชื่อเดิมว่าธรรมทัสสี) ต่อมา เมื่อพระเจ้าอนุรุทธ
ไปตีเมืองสะเทิมได้ ก็ขนพระไตรปิฎกมาเมืองพุกาม แม้

พุกามจะเป็นผู้ชนะในการศึกสงคราม แต่มอญก็ชนะใน
การศึกษา เพราะพุกามได้รับเอาวัฒนธรรมตะเลงมาเป็น
ของตน ตั้งแต่ภาษา วรรณคดี และศาสนา เป็นต้นไป 

เมื่อพระเจ้าอนุรุทธรวมพม่าแล้ว ได้แผ่อาณาเขต
มาถึงล้านนา ล้านช้าง จดลพบุรีและทวาราวดี เป็นเหตุ
ให้พุทธศาสนาแบบพุกามจากมอญเผยแพร่ในดินแดน
เหล่านี้ด้วย 

(พุกามเสียแก่มงโกล คือจักรพรรดิกุบไลข่าน ใน 
พ.ศ. ๑๘๓๐)

สุลตำ่นมะหะหมัด
แห่งฆำซนี

อโนรธำมังช่อ

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



101

 เทคโนโลยี: จีนคืบอีกก้ำว
พ.ศ. ๑๕๘๘ (โดยประมาณ; ค.ศ. 1045) ที่เมือง

จีน มีผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรเรียงพิมพ์ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก โดย
ใช้ตัวดินเผา (ในยุโรป เพิ่งมีระบบใช้ตัวอักษรเรียงพิมพ์ 
โดยกูเตนเบอร์ก/Gutenberg ประดิษฐ์ขึ้นที่เยอรมนี ใน
ปี ๑๙๙๓/1450)

อำหรับลง เตอร์กรุ่ง
พ.ศ. ๑๕๙๘ (ค.ศ. 1055) ขณะที่สุลต่านที่ฆาซนี

เรืองอ�านาจขึ้นนั้น กาหลิฟที่แบกแดดก็ก�าลังอ่อนแอลงๆ
ต่อมาในช่วงท้าย ได้มีชนมุสลิมเตอร์กอีกพวกหนึ่ง

จากอาเซียกลาง เรียกว่าเซลจูก (Seljuq หรือ Seljuk) 

เข้าแบกแดด โดยอ้างว่ามาคุ้มครองกาหลิฟ ซึ่งเป็นฝ่าย
นิกายสุหนี่ ให้พ้นภัยจากพวกชีอะฮ์ แล้วไม่ช้าก็รับสถานะ
เป็นสุลต่าน บัญชาแบกแดด กาหลิฟอาหรับก็สิ้นอ�านาจ

เกิดมหำวิทยำลัยในยุโรป
พ.ศ. ๑๖๓๑-๑๗๑๐ (ค.ศ. 1088-1167) มหา- 

วิทยาลัยแรกของยุโรป (และโลกตะวันตก) เกิดขึ้น คือ 
ม.โบโลนยา (Bologna ค.ศ. 1088) ม.ปารีส (Paris ราว 
ค.ศ. 1150) และม.ออกซฟอร์ด (Oxford ค.ศ. 1167)

(พึงเทียบ มหาวิทยาลัยในชมพูทวีป โดยเฉพาะ 
ม.นาลันทา และ ม.วลภี ที่เกิดมาก่อนค่อนสหัสวรรษ 
และใกล้จะถูกท�าลายหมดในอีกไม่ช้า)

ปำละสิ้น เสนะคือสุดท้ำย
พ.ศ. ๑๖๑๓ (โดยประมาณ; ค.ศ. 1070) ทาง

ตะวันออก ในดินแดนที่เป็นส่วนล่างของแคว้นเบงกอล
ปัจจุบัน มีราชวงศ์เสนะซึ่งเป็นฮินดู ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น
ที่เมืองนาเทีย (Nadia ปัจจุบัน = นวทวีป/Navadwip/
Nabadwip อยู่เหนือเมืองกัลกัตตาตรงขึ้นไปเพียง ๙๐ 
กม. หรือจากปัตนะลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ๔๑๐ กม.

ตอนแรกเสนะขึ้นต่ออาณาจักรปาละ แต่ต่อมา
ได้ตั้งตัวเป็นอิสระ และอีกไม่ช้า ราว พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. 
1095) อาณาจักรพุทธของราชวงศ์ปาละก็สิ้นอ�านาจ และ
ราชวงศ์เสนะได้แผ่ขยายเข้าแทนที่ทั่วเบงกอล จนถึง
พิหารตอนเหนือ

จากบนซ้าย: ตัวเรียงพิมพ์โลหะ   ม.โบโลนยำ    ม.ปำรีส   ม.ออกซฟอร์ด

อินเดีย

นวทวีป

เนปาล

บังคลาเทศ

จีน

ปากีสถาน
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ครูเสด: คริสต์-อิสลำม
พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. 1095) โดยการเรียกร้อง 

ปลุกเร้าของโป๊ปเออร์บันที่ ๒ (Pope Urban II) ประเทศ
ครสิต์ทัง้หลายในยุโรปรวมก�าลงัจดัทพัยกไปช่วยจกัรวรรดิ 
บีแซนทีนสู้มุสลิมเซลจูกเตอร์ก และกู้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 
คือเยรูซาเล็มคืนจากมุสลิม เป็นสงครามศาสนาระหว่าง 
คริสต์กับอิสลาม เรียกว่าครูเสด (Crusade=สงคราม 
“ไม้กางเขน”)

ครั้งแรกฝ่ายคริสต์ยึดเยรูซาเล็มได้ในปี ๑๖๔๒ แต่
ยื้อแย่งกันไปมา ในที่สุดทางฝ่ายมุสลิมก็ยึดคืนกลับไป ท�า
สงครามกันนาน ๒๐๐ ปี จึงยุติใน พ.ศ. ๑๘๓๔ (ค.ศ. 
1291)

เสนะ ฟื้นฮินดูและระบบวรรณะ 
พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. 1095) ราชวงศ์เสนะของฮินดู 

แผ่อ�านาจเข้าแทนที่ราชวงศ์ปาละมากขึ้นๆ (ถือว่าปาละ
สิ้นเมื่อรามปาลสวรรคตใน พ.ศ. ๑๖๖๓) และได้ฟื้นฟู
ศาสนาฮินดู โดยเฉพาะท�าระบบวรรณะที่ผ่อนคลายลงไป
ในสมัยพุทธของปาละให้กลับเข้มขึ้นมา

ราชวงศ์เสนะส่งเสริมสถาบันการศึกษาของฮินดู
ในเมืองหลวง ให้เป็นมหาวิทยาลัยนาเทียหรือนวทวีปที่
รุ่งเรืองของฮินดู นาเทียศึกษาเน้นหนักทางตรรกศาสตร์ 

 
และลัทธิตันตระแบบฮินดู ขณะที่มหาวิทยาลัยพุทธยุค
นั้นรวมทั้งนาลันทาก็เน้นตันตระ จึงเป็นยุครุ่งเรืองของ
ตันตระ (ซึ่งตามหลักฐานพบที่ทิเบตว่า เมื่อถูกทัพมุสลิม
บุก ก็หวังจะเอาชนะมุสลิมด้วยเวทมนตร์)

นาเทียหรือนวทวีปนี้ ได้เป็นศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์
อีกแห่งหนึ่งของฮินดู ดังมีสมญาว่าเป็น “พาราณสีแห่ง
เบงกอล”

จากซ้าย:
โป๊ปเออร์บันที่ ๒
Siege of Jerusalem จุดเริ่มต้นแห่งครูเสดส์
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อำรยธรรมเก่ำในแดนที่มำเป็นอเมริกำ
พ.ศ. ๑๖๔๓-๒๐๗๕ (ค.ศ. 1100-1532) 

จักรวรรดิอินคา (Inca Empire) เจริญขึ้นมาในอเมริกาใต้ 
(มีศูนย์กลางอยู่แถวเปรู) นับถือศาสนาบูชาพระอาทิตย์
และเชื่อว่าราชาของตนสืบเชื้อสายจากพระอาทิตย์ มี
สถาปัตยกรรมที่เจริญได้สร้างถนนและระบบชลประทาน
เป็นอันมาก แต่ในที่สุดถึงอวสานเพราะการรุกรานของ
สเปน

นครวัต อนุสรณ์แห่ง 
อำรยธรรมขอมโบรำณ

พ.ศ. ๑๖๕๖-ราว ๑๖๙๓ (ค.ศ. 1113-c1150) ใน 
รัชกาลพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๒ ขอมโบราณสร้างเทวสถาน
นครวัต 

Dhakeshwari 
วิหำรพระวิษณุ 
สร้ำงโดยกษัตริย์
แห่งรำชวงศ์เสนะ

จากซ้าย:
อินคำ
นครวัต
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สุลต่ำนใหม่ ใช้วิธีเก่ำ: รบมำ ปล้นไป  
พ.ศ. ๑๗๑๖ (ค.ศ. 1173) มูฮัมหมัดแห่งฆูร์ หัน

มาบุกทางอินเดีย โดยในระยะแรกใช้วิธีการแบบสุลต่าน
มะหะหมัดแห่งฆาซนีเมื่อเกือบ ๒๐๐ ปีก่อน คือ ยกทัพ
มาถล่มเก็บกวาดทรัพย์หนหนึ่งๆ ทุกปี

ต่อมา เมื่อมูฮัมหมัดยึดละฮอร์ ล้มราชวงศ์ฆาซนา
วิดลง ได้เป็นใหญ่ในอินเดียเหนือแล้ว แต่ทางด้านเมือง
ฆูร์ ยังมีภาระต้องจัดการกับเตอร์กกลุ่มอื่น ก็เลยมอบให้
แม่ทัพชื่อกุตุบ-อุด-ดิน ดูแลด้านนี้ ส่วนตนเองไปรบด้าน
อาเซียกลาง

เริ่มยุคมุสลิมครองอินเดีย  

พ.ศ. ๑๗๔๙ (ค.ศ. 1206) กุตุบ-อุด-ดิน แม่ทัพ
ทหารทาสของมูฮัมหมัดแห่งฆูร์ เที่ยวรบอยู่ในอินเดีย เมื่อ
เจ้านายสิ้นแล้ว ได้ประกาศตั้งตัวเป็นสุลต่านแห่งเดลี เริ่ม
ราชวงศ์มุสลิมแรกที่ปกครองอินเดีย และเป็นราชวงศ์ทาส 
(แมมหลูก/Mamluk [Slave] dynasty) วงศ์แรก

รุก-ท�ำลำยล้ำงงำ่ยๆ ไม่มีกำรต่อสู้  
ระหว่างนั้น แม่ทัพอีกคนหนึ่งของมูฮัมหมัดแห่ง

ฆูร์ ชื่อ บักข์ติยาร์ ขัลยี (Bakhtiyar Khalji หรือ Iktiar 
Khilji) ได้ไปรุกรบในอินเดีย ภาคตะวันออก

บักข์ติยาร์ ขัลยี เป็นผู้ด�าเนินการขั้นสุดท้ายใน
การก�าจัดพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากอินเดีย เป็นการ
รบท�าลายล้างข้างเดียว โดยไม่มีการต่อสู้
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พอยุคมุสลิมเริ่ม พุทธฯ ก็รำ้ง
พ.ศ. ๑๗๔๑-๑๗๕๐ (ค.ศ. 1198-1207)  

บักข์ติยาร์ ขัลยี หรือขิลยี ยกกองทัพมุสลิมเตอร์กบุกเข้า
มาแถบพิหารและเบงกอล

เหตุการณ์ตอนนี้ ผู้เขียนประวัติศาสตร์ชาวมุสลิม
เอง ได้บันทึกไว้ด้วยความภูมิใจว่า ขัลยีได้เผาท�าลาย
อาคารสถานที่ ยึดเงินทองทรัพย์สิน และให้คนเลือกเอา
ระหว่างอิสลามกับความตาย โดยท�าการทั้งหมดนั้นเพื่อ
อิสลาม

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทุกแห่งถูกท�าลาย  
(โสมปุระถูกพราหมณ์ผู้ครองเมืองเผาไปก่อนแล้วใน พ.ศ. 
๑๕๙๓) เฉพาะแห่งที่รู้เวลาชัดคือ โอทันตปุระถูกถล่ม
ท�าลายเผาราบ และวิกรมศิลาไม่เหลือแม้แต่ซากใน พ.ศ. 
๑๗๔๑ ส่วนชคัททละถูกท�าลายใน พ.ศ. ๑๗๕๐

เมื่อทัพมุสลิมเตอร์กประสบความส�าเร็จในการรบ- 
ท�าลาย ฆ่าคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาและพระภิกษุสงฆ์
จนหมดสิ้น เผาวัด และกวาดขนเอาทรัพย์สินไป แล้ว
พระพุทธศาสนาก็สูญสิ้นจากชมพูทวีป

หน้าตรงข้าม:
Qutab Minar
  
จากซ้าย:
เจดีย์พุทธคยำ
ธัมเมกขสถูป
เสำอโศก
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เหลือแต่ฮินดู ยังสู้กับมุสลิมต่อไป
เมื่อราชวงศ์มุสลิมของสุลต่านแห่งเดลีเริ่มต้นใน  

พ.ศ. ๑๗๔๙ แล้ว ก็ถือว่าประเทศอินเดียเข้าสู่ยุคการ
ปกครองของมุสลิม

เรื่องราวของพระพุทธศาสนา ที่เจริญรุ่งเรืองใน
อินเดียมา ๑๗๔๑ ปี ก็จบไปแต่บัดนั้น

ขัลยีกวาดล้างดินแดนแถบแคว้นพิหารปัจจุบันใน
ช่วง พ.ศ. ๑๗๔๑ เสร็จแล้วก็รุกต่อลงไปทางเบงกอล ปี
ต่อมาก็เข้านาเทีย กษัตริย์ฮินดูลักษมณเสนหนีออกจาก
วังไปหลบซ่อนในวัดฮินดู ที่สุดก็สวรรคตใน พ.ศ. ๑๗๔๕ 
ราชวงศ์เสนะก็ถึงกาลอวสาน

แม้สุลต่านและแม่ทัพมุสลิมจะครองอินเดียภาค
เหนือได้ในขั้นต้นนี้แล้ว ก็ยังมีภาระในการสู้รบปราบ
ปรามพวกฮินดูที่แข็งข้อ และขับเคี่ยวกับมุสลิมด้วยกันไป
อีกหลายร้อยปี จนจบลงด้วยการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง
อังกฤษในที่สุด

เตอร์กมำ ระลอกใหม่  
พ.ศ. ๑๗๑๖ (ค.ศ. 1173) ชนมุสลิมเตอร์กอีก

พวกหนึ่ง มีผู้น�าเรียกว่า “มูฮัมหมัดแห่งฆูร์” (Muham-
mad of Ghur) ได้ตั้งอาณาจักรขึ้นที่เมืองฆูร์ หรือเฆอร์ 
(Ghur ปัจจุบัน=Ghowr ในอัฟกานิสถานตะวันตกกลาง)

มูฮัมหมัดแห่งฆูร์ จะครองความเป็นใหญ่ในอาเซีย 
กลาง แต่ไม่ส�าเร็จ จึงหันมาบุกทางอินเดีย

ใน พ.ศ. ๑๗๒๙ (ค.ศ. 1186) มูฮัมหมัดรุกเข้ามา 
ยึดละฮอร์ (เมืองหลวงใหม่ของราชวงศ์ฆาซนาวิดของ
สุลต่านมะหะหมัด ซึ่งย้ายมาจากฆาซนา ในพ.ศ. ๑๗๐๓) 
ท�าให้ราชวงศ์ฆาซนาวิดจบสิ้นลง

มูฮัมหมัดไปรบด้านอาเซียกลาง แต่ไม่ส�าเร็จผล
ด้วยดี และประสบปัญหาต่างๆ ในที่สุดได้ถูกลอบสังหาร 
ในพ.ศ. ๑๗๔๙ (ค.ศ. 1206)

นักบวชฮินดู

University of Texas Libraries
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มหำวิทยำลัยฮินดู อยู่รอดได้ 
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าทัพมุสลิมเตอร์กไม่ได้

ท�าลายมหาวิทยาลัยนาเทีย (นวทวีป) แต่นาเทียกลับ
ได้เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่เจริญรุ่งเรืองในยุคที่มุสลิม
ปกครองต่อมาอีกหลายร้อยปี (พ.ศ. ๑๗๔๑-๒๓๐๐=ค.ศ. 
1198-1757)

ที่เป็นอย่างนั้นอาจเป็นเพราะว่า นักรบมุสลิมเตอร์
กมาถึงนาเทียเมื่อการรบเสร็จสิ้น ได้เวลาที่จะจัดการบ้าน
เมือง และผู้ปกครองมุสลิมเตอร์กได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัย
ทั้งหลายในชมพูทวีปเป็นเกียรติยศของอาณาจักร (ดังที่
ในยุคที่ฮินดูมีอ�านาจขึ้นแล้ว ราชวงศ์ฮินดูก็อุปถัมภ์บ�ารุง 

 
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถานศึกษา) จึงหัน
มาส่งเสริม

รบกันทั่ว ทั้งข้ำงนอก ทั้งขำ้งใน
พ.ศ. ๑๗๕๘ (ค.ศ. 1215) ทางชมพูทวีปภาค

พายัพ ด้านเมืองฆูร์ และฆาซนา ที่เป็นฐานเริ่มแผ่อ�านาจ 
การชิงอ�านาจกันด�าเนินไป เมื่อมูฮัมหมัดแห่งฆูร์ถูกลอบ
สังหารใน พ.ศ. ๑๗๔๙ แล้ว ก็สู้รบกันต่อมา

พอถึง พ.ศ. ๑๗๕๘ อาณาจักรฆูร์ ก็ถูกยึดโดย
พวก ขวาเรซม์-ชาห์ ซึ่งมีอ�านาจขึ้นมาจนได้ครองอิหร่าน
แทนพวกเซลจูกเตอร์ก (Khwarezm-Shah ก็มีถิ่นเดิม
ในอาเซียกลาง และกลายเป็นมุสลิมจากการแผ่อ�านาจ
ของอาหรับ)

ยุคอำหรับ-เตอร์ก มีมงโกลมำต่อ
จะเห็นว่า ดินแดนแถบนี้จนถึงอาเซียกลาง ถูก

มุสลิมอาหรับเข้ามาท�าให้เป็นมุสลิมก่อน ครั้นมาตอน
นี้ พวกชนชาติจากอาเซียกลางมีเตอร์กเป็นต้น ที่กลาย
เป็นมุสลิมแล้ว ก็กลับขยายอ�านาจแผ่อิสลามไปทั่ว แล้ว
มุสลิมเตอร์กก็เข้าแทนที่มุสลิมอาหรับ

แต่สุดท้ายมุสลิมมงโกลจะเข้ามาเหมือนปิด
รายการ

Khwarezm Shah 
Ala Ad Din Mohammed

ละฮอร์
กำบุล

เฮรัต
เตหะรำน

อาหรับ
อำ่วเปอร์เซีย

ทะเลอำหรับ

ทะเล
แคสเปียน

ขวำเรซมิด

สินท์
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ตันตระ-ขชุรโหเติบโต  
อินเดียก็ถึงครำวตำย 

ควรตั้งข้อสังเกตไว้ศึกษากันต่อไปด้วยว่า ลัทธิ
ตันตระ ที่ยกเอาเรื่องการเสพกาม ตลอดจนการดื่มสุรา
เมรัย ขึ้นมาท�าให้มีความหมายเชิงปรัชญาและศักดิ์สิทธิ์ 
พร้อมทั้งเน้นย�า้เรื่องเร้นลับ เวทมนตร์ ไสยศาสตร์ และ
พิธีกรรมมากมาย ซึ่งได้เจริญขึ้นๆ ในพุทธศาสนา และ
ศาสนาฮินดู แล้วแข่งกันมา เริ่มแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ 
จนฟูสะพรั่งในระยะที่พุทธศาสนาสูญสิ้นในช่วง พ.ศ. 
๑๗๐๐ นั้น อาจเป็นพัฒนาการ (หรือหายนาการ) ที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมอินเดียเวลานั้น

สภาพนั้นก็คือ การที่คนคงหันมาหมกมุ่นวุ่นวาย
ด้านกามารมณ์กันมาก และอ่อนแอลง ดังตัวอย่าง
เทวสถาน ขชุรโห (Khajuraho) ดังกล่าวแล้วข้างต้น ที่
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๕๐๐ เศษ ในอาณาจักรฮินดูของ
ราชวงศ์จันเทละ ที่เข้าร่วมท�าสงครามต้านพวกมุสลิม 
เตอร์ก และพ่ายแพ้อย่างยับเยินใน พ.ศ. ๑๕๔๔

เจงกิส ขำ่น ผ่ำนไหนแหลกนั่น
พ.ศ. ๑๗๖๓ (ค.ศ. 1221) เจงกิส ข่าน (Genghis 

Khan) ยกทัพชนเผ่าเร่ร่อนจากมงโกเลียบุกตะลุยบดขยี้
อาณาจักรทั้งหลายตั้งแต่จีนภาคเหนือลงมา ผ่านอาเซีย 
กลาง ตลอดดินแดนแถบนี้ที่เป็นอัฟกานิสถานปัจจุบัน 
ทะลุอิหร่าน เข้ายุโรปตะวันออก จดรัสเซียตอนใต้ ทั้ง
ท�าลายบ้านเมืองและสังหารผู้คนอย่างย่อยยับแหลกลาญ

ดังเช่น พามิยาน (Bamian) เมืองผ่านส�าคัญที่ได้
กลายเป็นแดนมุสลิม และใครมีอ�านาจก็ยึดเปลี่ยนมือกัน
ไป จนถึงยุคอาณาจักรฆูร์ก็ยังรุ่งเรืองอยู่ แต่คราวนี้ได้ถูก
ท�าลายแบบสิ้นซาก พลเมืองถูกสังหารหมดสิ้น

เดลีรอด เจงกิสขำ่นไม่เข้ำ
ถึงตอนนี้ อาณาจักรมุสลิมทั้งหลายที่แย่งชิง

อ�านาจกันมาในดินแดนแถบนี้ ตั้งแต่เซลจูกเตอร์ก กระทั่ง
ขวาเรซม์-ชาห์ ก็ทยอยหมดชื่อไปในช่วงใกล้ๆ กัน เป็นอัน
ขึ้นสู่ยุคใหม่ของประวัติศาสตร์

ส่วนทางด้านอินเดีย ซึ่งไม่ใช่ทางผ่านของเจงกิส
ข่าน มุสลิมเตอร์กยังคงอยู่ แต่ก็นับว่าขึ้นสู่ยุคใหม่ด้วย 
คือเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้ว

เจงกิส ขำ่น
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๖๕๑ ปี ที่มุสลิมครองอินเดีย 
นบัแต่นี ้อนิเดยีเข้าสู่ยคุจกัรวรรดิมสุลมิ ทีย่าวนาน 

๖๕๑ ปี
เริ่มด้วยจักรวรรดิมุสลิมเตอร์กของสุลต่านแห่ง 

เดลี (Delhi Sultanate) ซึ่งจะปกครองอินเดียไป ๓๒๐ 
ปี (ช่วงยิ่งใหญ่ ๑๙๒ ปี ถึง พ.ศ. ๑๙๔๑ + ช่วงด้อย
อ�านาจ ๑๒๘ ปี ถึง พ.ศ. ๒๐๖๙)

จนถกูโค่นและขึน้แทนใน พ.ศ. ๒๐๖๙ โดยราชวงศ์ 
โมกุล แห่งจักรวรรดิมุสลิมมงโกล

แล้วโมกลุครองอนิเดยีเรือ่ยมาจนตกเป็นอาณานิคม 
ของอังกฤษ ใน พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858)

หน้าตรงข้าม:
ศรีมหำกำลีมำตำ

เทวสถำนขชุรโห

ประยำค

ปุรุษปุระ

ละฮอร์

เดลี

พำรำณสี

เทวคิรี

อุชเชนี

อ่ำวเบงกอล
ทะเลอำหรับ

ม.ยม
ุนา

ม.สิน
ธุ

ม.นัมมทา

ม.กฤษณะ

ม.โคทาวรี

ม.คง
คา

สุลต่านแห่งเดลี
คุชราต

แคชเมียร์

โอริสสา
ยาทวะ

ปาณฑยะ

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



๘ ๐ ๐ ปี   ที่ อิ น เ ดี ย ไ ม่ มี พุ ท ธ ศ า ส น า
ก) มุสลิมครอง ๖ ศตวรรษ
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เกำหลีพิมพ์พระไตรปิฎก 

พ.ศ. ๑๗๗๕ (ค.ศ. 1232) เกาหลีในยุคโกรีโอ 
(Koryo period, 918-1392) มีความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมใกล้ชิดกับจีนสมัยราชวงศ์สุง (Sung period, 
960-1279) แต่มักถูกชนต่างชาติจากมงโกเลียมารุกราน 
บ่อยๆ

ในปี ๑๗๗๕ น้ี พวกมงโกลมาย�า่ยี ท�าให้ราชส�านัก 
โกรีโอลี้ภัยไปอยู่ที่เกาะกังหว่า (Kanghwa Island ทาง 

 
ฝั่งทะเลด้านตะวันตก) จ�ายอมให้มงโกลท�าลายและบังคับ
ควบคุมบ้านเมือง

ระหว่างลี้ภัยที่เกาะกังหว่านั้น กษัตริย์เกาหลีได้
โปรดให้จัดพมิพ์พระไตรปิฎกครบชดุบรบิรูณ์ด้วยแม่พิมพ์ 
ไม้แกะ กว่า ๘๐,๐๐๐ แผ่น เป็นงานพิมพ์ที่ประณีต 
เทียบได้กับพระไตรปิฎกที่จีนพิมพ์ในสมัยราชวงศ์สุง  
(ดู พ.ศ. ๑๕๑๕-๑๕๒๖)

เกาะกังหว่า

ญี่ปุ่น

จีน

เกาะกังหว่า
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โป๊ปตั้งศำลไต่สวนศรัทธำ  
เพื่อก�ำจัดลัทธินอกคริสต์

พ.ศ. ๑๗๗๖ (ค.ศ. 1233) โป๊ป/สันตะปาปา  
เกรกอรี่ที่ ๙ (Gregory IX) โดยร่วมกับจักรวรรดิโรมัน 
ได้ตั้งศาลไต่สวนศรัทธา (Inquisition) ขึ้นเพื่อก�าจัด
กวาดล้าง (persecution) ลัทธินอกรีตและความเชื่อถือ
ที่ผิดแผกแตกต่างจากข้อก�าหนดของนิกายโรมันคาทอลิก 
การสอบสวนลงโทษมีการทรมาน จ�าคุก ไปจนถึงเผา 
ทั้งเป็น

เตอร์กยึดเยรูซำเล็ม
พ.ศ. ๑๗๘๖ (ค.ศ. 1243) พวกเซลจูกเตอร์ก 

(Seljuk Turks) จากอาเซียกลาง ที่มายึดแบกแดด ล้ม
กาหลิฟอาหรับ ขึ้นเป็นสุลต่านครองอ�านาจกันมาตั้งแต่
ปี ๑๕๙๘ (ค.ศ. 1055) นั้น ได้แผ่อ�านาจกว้างขวางตั้งแต่
เปอร์เซียไปถึงอาเซียน้อย (Asia Minor) รวมทั้งแดน 
อาหรบัในตะวนัออกกลาง ครัน้ถงึ พ.ศ. ๑๖๑๔ (ค.ศ. 1071) 
ก็ยึดเยรูซาเล็มได้ และตีทัพของจักรวรรดิบีแซนทีนพ่าย
แพ้ เป็นจุดเริ่มเกิดสงครามครูเสดส์ (Crusades) ที่ทัพ
คริสต์จากยุโรปยกมาชิงเยรูซาเล็ม

ทัพคริสต์มาถึงพอดีพวกเซลจูกเตอร์กเริ่มเสื่อม 
ครั้งแรกฝ่ายคริสต์ชนะใน พ.ศ. ๑๖๔๒ (ค.ศ. 1099) ต่อ
มามุสลิมพวกอื่น (สุลต่านแห่งอียิปต์) ยึดเยรูซาเล็มกลับ
คืนได้ ส่วนพวกเซลจูกเตอร์กแตกเป็นแคว้นเล็กแคว้น
น้อย และแทบถึงอวสานเมื่อทัพมงโกลที่สืบจากเจงกิส
ข่านตีย่อยยับในปี ๑๗๘๖ (ค.ศ. 1243)

หน้าตรงข้ามกลาง, ขวา:
พระไตรปิฎกเกำหลี
หอธรรมที่ Haeinsa 

ซ้ายจากบน:
โป๊ปเกรกอรี่ที่ ๙ 
Inquisition
สุลต่ำนแห่งอียิปต์
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ไทยตั้งอำณำจักรสุโขทัย พุทธศำสนำ
เถรวำทสำยลังกำวงศ์รุ่งเรือง

พ.ศ. ๑๘๐๐ (ค.ศ. 1257) ที่ประเทศไทย พ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อขอม และตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย

ในรัชกาลที่ ๓ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช (ขึ้น
ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๑๘/1275 หรือ ๑๘๒๒/1279, ปี
สวรรคตเคยว่า ๑๘๖๐/1317 แต่ใหม่ว่า ๑๘๔๒/1299) 
ได้แผ่ขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ทรง
ปกครองราษฎรอย่างบิดากับบุตร ทรงประดิษฐ์ตัวอักษร
ไทยในปี ๑๘๒๖ และทรงอาราธนาพระมหาเถรสังฆราช
ขึ้นจากเมืองนครศรีธรรมราช มาพ�านัก ณ วัดอรัญญิก ตั้ง
คณะสงฆ์ลังกาวงศ์ พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนา
ประจ�าชาติและรุ่งเรืองสืบมา พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งสร้างใน
ลังกามาอยู่ที่นครศรีธรรมราช ก็ขึ้นมาประดิษฐาน ณ  
กรุงสุโขทัยในรัชกาลนี้ (แต่ ชินกาลมาลีปกรณ์ ว่า ได้พระ
พทุธสหิงิค์มาใน พ.ศ. ๑๘๐๐ รชักาลพ่อขนุศรอีนิทราทติย์) 
พุทธศิลป์แบบลังกาเริ่มเข้ามาแทนที่พุทธศิลป์แบบ
มหายาน แม้แต่พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช ก็แปลงรูป
เป็นสถูปแบบลังกา 

ในรัชกาลที่ ๕ (บ้างว่า ที่ ๖) พระมหาธรรมราชา 
ลิไท (ลือไท ก็ว่า) ซึ่งเสวยราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๐–๑๙๒๑/ 
1347-1378 ทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชเมือง
ลังกานามว่าสุมนะ มาสู่สุโขทัยในปี ๑๙๐๔/1361 ครั้น
ออกพรรษาแล้ว เสด็จออกผนวชชั่วคราว ณ วัดอรัญญิก  
นับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงผนวช  
และทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง (เรียกเป็นค�าบาลี
ว่า “เตภูมิกถา”, บรรยายการเว้นชั่ว ท�าดี ให้เจริญสูงขึ้น 
ไปในไตรภูมิ จนในที่สุดพ้นจากการว่ายเวียนเปลี่ยนแปลง 
ในไตรภูมินั้น ขึ้นไปสู่จุดหมายในภูมิที่ ๔ และเน้นการ
ปกครองโดยธรรมอันไม่ใช้ความรุนแรง) ซึ่งถือกันว่าเป็น
วรรณคดีไทยเล่มแรก ทรงเผดียงพระสงฆ์เข้าไปเรียน 
พระไตรปิฎกในมหาปราสาท และทรงจัดระเบยีบคณะสงฆ์ 
แบ่งเป็น ๒ ฝ่ายอย่างลังกา เป็นคามวาสี กับอรัญวาสี 
ทรงท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาอีกมากมาย รวมทั้งโปรด
ให้จ�าลองพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏในลังกามาไว้ใน
สุโขทัย สร้างพระพุทธชินราช และพระพุทธชินสีห์ 

เมื่อพระเจ้าลิไทสวรรคตใน พ.ศ. ๑๙๒๑ แล้ว 
พระราชโอรสได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าไสยลือไท แต่ 
ในปีนั้นเอง สุโขทัยก็ตกเป็นประเทศราชขึ้นต่อกรุงศรี- 
อยุธยา และพระเจ้าไสยลอืไทย้ายไปครองเมอืงทีพ่ษิณโุลก 
จนสวรรคตในปี ๑๙๖๒/1419 (บ้างว่า ๑๙๕๒)จากบนซ้าย: 

พระพุทธชินรำช
สุโขทัย
ศิลำจำรึกหลักที่ ๑
พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช 
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เตอร์กวงศ์ทำส ตัง้กำหลฟิอำหรบัเป็นหุน่ 
ตัวเองเป็นสุลต่ำน

พ.ศ. ๑๘๐๔ (ค.ศ. 1261) ทาสชาวเตอร์กที่เป็น
นายทหารในกองทัพมุสลิม ซึ่งเป็นใหญ่ขึ้นมาปกครอง
อียิปต์และซีเรียตั้งแต่ พ.ศ. ๑๗๙๓ (ค.ศ. 1250) เมื่อถึง 
พ.ศ. ๑๘๐๔ (ค.ศ. 1261) ได้ตั้งกาหลิฟขึ้นมาใหม่ที่ไคโร 
ในอียิปต์ เป็นการสืบแทนกาหลิฟในแบกแดด ที่ถูกพวก
มงโกลท�าลายไปแล้ว และต่อมาก็ตั้งตัวเองเป็นสุลต่าน

สุลต่านที่เคยเป็นทาสนั้น สืบวงศ์กันมา เรียกว่า 
ราชวงศ์ทาส เป็นภาษาอาหรบัว่าราชวงศ์แมมหลกู (Slave 
dynasty/Mamluk dynasty/Mameluke dynasty) 
เป็นผู้ครองอ�านาจแท้จริง ส่วนองค์กาหลิฟเป็นเพียงเจว็ด
หรือหุ่นเชิด บางทีนายทัพก็ถอดถอนหรือถึงกับฆ่ากาหลิฟ
ได้ตามใจตัว การใช้ทาสหรือแมมหลูกเป็นก�าลังทหารส่วน
ส�าคัญนั้น เป็นลักษณะพิเศษของอารยธรรมอิสลาม ซึ่ง
ได้เริ่มขึ้นในยุคกาหลิฟที่แบกแดด ตั้งแต่ราว พ.ศ. ๑๓๘๐ 
แล้วใช้กันทั่วโลกมุสลิม เช่นซื้อทาสมาเข้าเป็นก�าลังรบใน
กองทัพ พวกแมมหลูกนี้รบเก่งมาก และเมื่อนานเข้าก็จะ
กลายเป็นผู้คุมอ�านาจอยู่เบื้องหลัง หรือขึ้นครองอ�านาจ
เสียเอง เป็นอย่างนี้ทั้งทางตะวันตก คือสุลต่านที่อียิปต์-
ซีเรีย ซึ่งครองอ�านาจนานกว่า ๒๕๐ ปี (พ.ศ. ๑๗๙๓-
๒๐๖๐=ค.ศ. 1250-1517) และตะวันออก คืออินเดีย ที่
มีราชวงศ์ทาสแทรกอยู่ในสายสุลต่านแห่งเดลี โดยเริ่มขึ้น
ใกล้ๆกัน แต่อยู่สั้นเพียงราวศตวรรษเดียว (พ.ศ. ๑๗๔๙-
๑๘๓๓=ค.ศ. 1206-1290; ที่เดลีไม่มีกาหลิฟ) 

การที่พวกแมมหลูกแถบตะวันตกตั้งกาหลิฟขึ้นก็ 

 

เพื่อคุมมุสลิมอาหรับไว้ เพราะพวกแมมหลูกเองทั้งหมด
ทั้งสิ้นไม่ใช่ชาวอาหรับ (มักจะเป็นพวกเตอร์กจากอาเซีย 
กลาง) และไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิม บางคนไม่รู้หรือแทบ
ไม่รู้ภาษาอาหรับเลย

เตอร์ก คือผู้พิทักษ์อำรยธรรมมุสลิม
ของอำหรับ 

เนื่องจากเชี่ยวชาญในการรบ พวกสุลต่าน 
แมมหลูกหรือราชวงศ์ทาสเหล่านี้ ได้ท�าคุณไว้แก่
อารยธรรมอิสลามอย่างส�าคัญยิ่ง ๒ ประการ คือ

๑. ปกป้องแดนมุสลิมไว้ในยุคสงครามครูเสดส์ 
จนกระทั่งสุดท้ายได้ขับไล่กองทัพครูเสดส์ของคริสต์ออก
ไปจากดินแดนแถบนั้นจนหมดสิ้น

๒. ช่วยต้านทัพมงโกลไว้ ท�าให้แดนอิสลามบาง
ส่วนรอดจากการท�าลายล้างของพวกมงโกลมาได้ คือ

ทางด้านอินเดียก็รอดจากการท�าลายในยุคลูก 
เจงกิสข่าน (เดลีถูกท�าลายโดยตีมูร์ใน ค.ศ. 1398 หลังยุค
ราชวงศ์ทาสล้มไป ๑๐๘ ปีแล้ว)

ส่วนทางตะวันออกกลาง เมื่ออาณาจักรมุสลิมอื่นๆ 
ถูกพวกมงโกลท�าลายเรียบราบ แต่พวกแมมหลูกต้านมง
โกลได้ ท�าให้อียิปต์และซีเรีย เป็นที่พึ่งของชาวมุสลิมที่หนี
การล้างผลาญของมงโกลเข้ามาอาศัย แม้เมื่อต่อมาพวก
แมมหลูกต้านไม่ไหว พวกมงโกลยึดซีเรียได้ในปี ๑๘๓๗ ก็
ยังมีอียิปต์เหลือรอดอยู่ ชาวมุสลิมจึงหนีการพิฆาตจาก

ซีเรียเข้ามาลี้ภัยในอียิปต์ และอารยธรรมมุสลิมอาหรับก็
จึงรอดพ้นความพินาศมาได้

อียิปต์เองเมื่อเป็นที่ตั้งราชวงศ์อาหรับมาหลาย
ศตวรรษ ก็กลายเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมแบบอาหรับ 
และเป็นศนูย์กลางแห่งอารยธรรมมสุลมิอาหรบันัน้ (อียปิต์ 
เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมกรีกตั้งแต่ยุคราชวงศ์โตเลมี)

โดยนัยนี้ พวกแมมหลูกจึงเป็นผู้พิทักษ์อารยธรรม
อิสลามของอาหรับให้คงอยู่เหลือรอดมา

สุดท้าย พวกแมมหลูกก็ขับไล่พวกมงโกลออกไป
จากปาเลสไตน์และซีเรียได้ แล้วครองอ�านาจต่อมา จนถูก
รวมเข้าในจักรวรรดิออตโตมานเตอร์กใน พ.ศ. ๒๐๖๐ 
(ค.ศ. 1517) และเมื่อเตอร์กอ่อนแอลง พวกแมมหลูกก็
กลับฟื้นขึ้นมามีอ�านาจอีกระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดก็ถูกก�าจัด
หมดสิ้นใน พ.ศ. ๒๓๕๔ (ค.ศ. 1811)

แมมหลูก
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สมัยกุบไลข่ำน  
มีฝรั่งมำรับรำชกำรเมืองจีน

พ.ศ. ๑๘๑๔ (ค.ศ. 1271) มาร์โค โปโล (Marco 
Polo) ชาวเมืองเวนีส (Venice) ในอิตาลี ออกเดินทาง
มายังประเทศจีน (คาเธย์/Cathay) โดยเส้นทางสายไหม  
มาถึงปักกิ่งในปี ๑๘๑๘ ได้รับราชการเป็นคนโปรดของ
พระเจ้ากบุไลข่าน เดนิทางไปทัง้ใน จนี อนิเดยี และอาเซยี 
อาคเนย์ แล้วกลับถึงเวนีสใน พ.ศ. ๑๘๓๘ (ค.ศ. 1295) 
ค�าเล่าการเดินทางของเขาเป็นเรื่องราวแหล่งเดียวที่ชาว
ยุโรปได้รู้จักตะวันออกไกลก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 17

พ.ศ. ๑๘๑๗-๒๔ (ค.ศ. 1274-1281) กุบไลข่าน
จักรพรรดิมงโกลส่งทัพเรือไปตีญี่ปุ่น ๒ ครั้ง แต่ไม่ส�าเร็จ 
(ครั้งแรกเรือถูกพายุพินาศ ครั้งที่ ๒ เรือ ๔,๐๐๐ ล�าแพ้
แก่ญี่ปุ่น)

พ.ศ. ๑๘๒๒ (ค.ศ. 1280) กุบไลข่านล้มราชวงศ์
ซ้อง รวมจีน และตั้งราชวงศ์หยวน ปกครองที่เมืองหลวง
ใหม่คือปักกิ่ง (=เบจิง)

จากซ้าย: 
มำร์โค โปโล
พระเจำ้กุบไลขำ่น  

ตรังกำนู
กลันตัน

ปำเลมบัง

ปะหัง

เคดำห์

ชัมพี

มชปหิต
ชวา

บอร์เนียว

มะละกา

ทะเลจีนใต้

ทะเลชวำ

จักรวรรดิมชปหิต

สุมาตรา
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มชปหิต คั่นกลำง ต่อศรีวิชัย  
ก่อนเข้ำยุคมุสลิม  

พ.ศ. ๑๘๓๖ (ค.ศ. 1293) เกิดจักรวรรดิมชปหิต 
กล่าวคือ หลังจากอาณาจักรของราชวงศ์ปาละ ที่เป็น
แดนพุทธสุดท้ายในชมพูทวีป ถูกมุสลิมเตอร์กท�าลาย
สิ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๖๖๓/ค.ศ. 1120 แล้วต่อมา
อาณาจักรศรีวิชัย (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย) และพระ 
พุทธศาสนาที่นั่น ก็เสื่อมตามไปด้วย โดยเฉพาะในระยะ 
พ.ศ. ๑๘๓๖ ได้มีอาณาจักรใหม่เกดิขึน้ในชวาตะวนัออก  
อันเป็นอาณาจักรฮินดู มีชื่อว่าจักรวรรดิมชปหิต (Ma-
japahit Empire) มิช้ามินานอาณาจักรฮินดูนี้ได้เรือง 

 
 
อ�านาจขึ้นมาข่มให้ศรีวิชัยเลือนหายไป

อย่างไรก็ตาม มชปหิตก็เข้มแข็งอยู่ได้ไม่นาน 
เพียงราวศตวรรษเดียวก็ต้องสูญสิ้น เพราะนอกจากความ
วุ่นวายภายในแล้ว ถึงเวลานี้ดินแดนแคว้นเบงกอลใน
อินเดียได้ถูกชนมุสลิมเตอร์กเข้าครองแล้ว (ราชวงศ์เสนะ
สิ้น พ.ศ. ๑๗๔๕/ค.ศ. 1202)

เมื่อจัดบ้านเมืองเข้าที่แล้ว ถึง พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษ 
ชาวมุสลิมจากเบงกอลก็มา เช่นเดียวกับชาวมุสลิมอาหรับ
จากอ่าวเปอร์เซีย ที่ค้าขายสืบกันมา ชาวมุสลิมเหล่านี้ได้

มาตั้งเมืองตั้งอาณาจักรมุสลิมขึ้นตามชายฝั่งทะเลชวา 
และแผ่ศาสนาอิสลามออกไป พอถึง พ.ศ. ๒๐๐๐ เศษ
เล็กน้อย จักรวรรดิมชปหิตก็ถึงกาลอวสาน และชนมุสลิม
ก็ครอบครองดินแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเซียหมดสิ้น

เตอร์ก ตั้งจักรวรรดิออตโตมำน 
ที่ยิ่งใหญ่-ยืนยำว  

พ.ศ. ๑๘๓๓ (ค.ศ. 1290) เตอร์กจากอาเซยีกลาง 
อีกพวกหนึ่ง ตอนแรกก็มาเป็นทหารรับจ้างอยู่ในกองทัพ
ของเซลจูกเตอร์กนั่นแหละ ต่อมาหลังยุคมงโกลที่สืบจาก 
เจงกสิข่านผ่านพ้นแล้ว เตอร์กสายนีค้นหนึง่ได้ตัง้อาณาจกัร 
เล็กๆ ขึ้นมาในส่วนหนึ่งของอนาโตเลีย (Anatolia=Asia 
Minor คอื เตอร์กภีาคตะวนัออกทีอ่ยูใ่นอาเซยี) เป็นสลุต่าน
ได้ชือ่ว่าออสมานที ่๑ (Osman I) เป็นต้นราชวงศ์ออตโตมาน 
ซึง่ต่อมาจะเรอืงอ�านาจเป็นจกัรวรรดอิอตโตมาน (Ottoman
Empire) อนัยิง่ใหญ่ และยนืยาวกว่า ๖ ศตวรรษ (ส้ินสลาย
เมื่อสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๖๑=ค.ศ. 1918)

เยรูซำเล็ม แบกแดด

เมกกะ

เยเมน

ไคโร

บูดำเปส

เบลเกรด

มะดีนะฮ์

เอเธนส์

ทริโปลี

โซเฟีย

ดำมัสกัส

โรม

อเลกซำนเดรีย

คอนสแตนติโนเปิล

อ่ำวเปอร์เซีย

ทะเลแดง
ทะเลด�ำ

ทะเลแคสเปียนทะเลเมดิเตอเรเนียน

จักรวรรดิออตโตมาน

อาเซีย

อาฟรกิา
กำรแผ่ขยำยอำณำเขตในแต่ละยุค

อำณำเขตดั้งเดิม, 1300-1359

1359-1451

1451-1481 (เมห์เหม็ดที่ ๒)

1512-1520 (เซลิมที่ ๑)

1520-1566 (สุไลมำน)

1566-1683
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ย้อนทวนควำม  
เส้นทำงอิสลำมสู่อินเดีย  

พ.ศ. ๑๘๓๗ (ค.ศ. 1294) เป็นปีเริ่มต้นแห่งการ
ขยายอ�านาจของชนมุสลิมเตอร์ก ลงสู่ทักษิณาบถ หรือ 
Deccan คือดินแดนส่วนล่าง หรือภาคใต้ของประเทศ
อินเดียย้อนทวนความว่า หลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าหรรษะ
หรือสีลาทิตย์ใน พ.ศ. ๑๑๙๐ (ค.ศ. 647) แล้ว อินเดียก็
ระส�่าระสาย ประจวบพอดีว่าศาสนาอิสลามได้เกิดขึ้นที่
อาหรับในตะวันออกกลาง แล้วแผ่ขยายมาอย่างรวดเร็ว 
 
 
 

ก) ยุคมุสลิมอาหรับ

พอถึงปี ๑๑๙๓ (ค.ศ. 650 คือหลังพระศาสดา 
มูฮัมมัดเสด็จสู่สวรรค์เพียง ๑๘ ปี หลังสิ้นรัชกาลพระเจ้า
หรรษะ ๓ ปี) กองทัพมุสลิมอาหรับก็บุกน�าอิสลามขยาย
เข้ามาถึงบาลูจิสถาน (Baluchistan ในปากีสถาน) เข้าใน
เขตแห่งชมพูทวีป

ต่อมาปี ๑๒๕๕/712 แม่ทัพอาหรับอายุเพียง ๒๐ 
ปี โดยความช่วยเหลือของคนฮินดูนักฉวยโอกาสที่มาเข้า
กับศัตรู น�าทัพมุสลิมเพียง ๖,๐๐๐ คน จากบาลูจิสถาน 
บุกเข้ามาบดขยี้และยึดครองแคว้นสินท์ได้หมด (Sind 
แคว้นล่างสุดเขตปากีสถานปัจจุบัน มีการาจีเป็นเมือง-
หลวง ติดแดนอินเดีย) มหาวิทยาลัยวลภีก็พินาศในยุคนี้

ในช่วงเดียวกันนี้ ระยะปี ๑๒๔๘-๑๒๕๘/705-
715 ทัพมุสลิมอาหรับก็ได้บุกขึ้นไปปราบอาเซียกลาง น�า
ประชากรแถบนั้นเข้าสู่อิสลาม

ฝรั่งบันทึกว่า ทัพมุสลิมอาหรับบุกถึงไหน ทัพ
อินเดียแม้จะมีก�าลังพลเหนือกว่ามากมายก็ย่อยยับ
แหลกลาญและถูกสังหารอย่างผักปลาที่นั่น เพราะพวก
ฮินดู (รวมทั้งชาวพุทธ) มัวเพลินกับชีวิตที่สุขสบาย (กลาย 
เป็นคนอ่อนแอและประมาท) แต่อาจเป็นเพราะอีกอย่าง
หนึ่งด้วย คือ ทัพมุสลิมยกมาแบบสายฟ้าแลบ คาดไม่ถึง 
และใช้วิธีฆ่าท�าลายไม่เลือก แบบที่ฝ่ายอินเดียไม่คุ้นและ
ตั้งรับไม่ทัน

จบสงครำมครูเสดส์  
ที่คริสต์-อิสลำมรบกันมำ ๒๐๐ ปี

พ.ศ. ๑๘๓๔ (ค.ศ. 1291) สงครามศาสนา ที่
เรียกว่า ครูเสดส์ ที่ชาวคริสต์ยกมารบกับมุสลิมเพื่อ
ชิงเยรูซาเล็มกลับคืน ซึ่งด�าเนินมาเกือบเต็ม ๒๐๐ ปี 
(เริ่ม ค.ศ. 1095) รวมทั้งหมด ๘ ครูเสดส์ จบสิ้นลงโดย
เยรูซาเล็มก็อยู่ในครอบครองของมุสลิมตามเดิม

University of Texas Libraries
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ข) ยุคมุสลิมเตอร์ก

ต่อมามุสลิมอาหรับอ่อนก�าลังลง และที่ศูนย์กลาง
หันไปเน้นงานด้านสงบ พวกเตอร์กในอาเซียกลางที่เป็น
มุสลิมแล้ว ก็ยกก�าลังออกขยายอ�านาจแผ่และพิทักษ์
อิสลามแทน

พ.ศ. ๑๗๔๙ (ค.ศ. 1206) หลังจากเข้าอินเดีย
ภาคเหนือ เผาและฆ่ากราดไปทั่ว ซึ่งเป็นเหตุสุดท้ายให้
พุทธศาสนาหมดสิ้นจากอินเดียแล้ว ก็เริ่มยุคสุลต่านแห่ง
เดลี ที่อินเดียภาคเหนือเป็นจักรวรรดิมุสลิม เหลือเจ้า
ฮินดูเพียงหย่อมเล็กหย่อมน้อยที่จะต้องปราบต่อไป 

เตอร์กลงใต้ ขยำยอ�ำนำจในทกัษณิำบถ 
จากนั้นอีกเกือบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๑๘๓๗ (ค.ศ. 

1294) อาลา-อุด-ดิน ขัลยี (Ala-ud-din Khalji) สุลต่าน
แห่งเดลีน�าทัพม้า ๘,๐๐๐ ไม่ต้องมีเสบียงเลย ออกจาก
อินเดียภาคเหนือ โดยมุ่งไปหาเงินทุนมาใช้จ่ายในบ้าน
เมืองและขยายกองทัพ ข้ามเทือกเขาวินธยะ เข้าสู่แดน 
ทักษิณาบถ บุกตีเรื่อยไปในแดน Deccan ตลอดระยะ
ทาง ๘๐๐ กม. จบลงด้วยการพิชิตเมืองเทวคีรี ราชธานี
ของอาณาจักรยาทวะ (ยาทพ) ที่มีอ�านาจเข้มแข็งที่สุดใน
อินเดียใต้ลงเสร็จในปี ๑๘๓๙ ได้ทุนทรัพย์มายังเดลีอย่าง
มากมายมหาศาลแม้จะได้ทรัพย์ไปมากมายและวางระบบ
เก็บภาษีขึ้นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สุลต่านแห่งเดลีก็ 

 
 
 
 
 
 
 
ยังต้องการทุนทรัพย์เพิ่มอีก ดังนั้น หลังจากขยายดินแดน
ในภาคเหนอืเสรจ็ไปอกีระยะหนึง่ สลุต่านกย็กทพัลงใต้อกี  
โดยมิใช่มุ่งไปครอบครองดินแดน แต่มุ่งขนเอาทรัพย์มา
และปราบพวกกษัตริย์ฮินดูให้ยอมรับอ�านาจเป็นเมืองขึ้น 
เพื่อส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้เป็นประจ�าต่อไป

เทมำเส็ก ได้ชื่อสิงหปุระ คือสิงคโปร์
พ.ศ. ๑๘๔๒ (ค.ศ. 1299) เมื่ออาณาจักรศรีวิชัย 

ที่ปาเลมบัง บนเกาะสุมาตรา เสื่อมอ�านาจแล้ว ต�านาน
มลายู (หมายถึงมลายูในถิ่นเดิมบนเกาะสุมาตรา) เล่าว่า 
เจ้าผู้หนึ่งซึ่งครองเมืองที่นั่น แล่นเรือจากสุมาตรามาขึ้นที่
เกาะเทมาเส็ก/เตมาเสก หรือทูมาสิก/ตูมาสิก (Tema- 
sek/Tumasik แปลว่า ดินแดนมีน�า้ล้อมรอบ แต่บางท่าน 
ว่าอาจเพี้ยนจาก “ธรรมศิกษ์”) แล้วตั้งเป็นเมืองโดยเป็น
ราชาหรือเจ้าผู้ครองคนแรก และตั้งชื่อที่นั่นว่า สิงหปุระ  
(ต่อมาเพี้ยนเป็นสิงคโปร์) เพราะได้เห็นสัตว์ตัวหนึ่งคล้าย
ราชสีห์ (แต่บางต�านานว่า พระเจ้าราเชนทรที่ ๑ จาก
อาณาจักรโจฬะ ได้ตั้งชื่อสิงหปุระ ตั้งแต่มาตีได้ในปี 
๑๕๖๘/1025 แล้ว)

(อีกราว ๑๐๐ ปีต่อจากนี้ เจ้าปรเมศวรจะหนี
จากสุมาตรามาขึ้นที่นี่ ฆ่าเจ้าผู้ครองและยึดสิงคโปร์ แต่
ถูกสยามหรือมชปหิตตามล่าและท�าลายเมืองสิงคโปร์ จึง
หนีต่อไปขึ้นที่ใกล้ปลายแหลมทอง น�าความเป็นมลายู
ไปตั้งอาณาจักรมะละกา ที่เป็นต้นก�าเนิดของประเทศ
มาเลเซีย)

อัฟกานิสถาน

ปากีสถาน
ซาอุดี

อาระเบีย
เนปาล

จีน

อินเดีย

การาจี เดลี
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ไทยตั้งอยุธยำ ลำวตั้งล้ำนช้ำง 

พ.ศ. ๑๘๙๔ (ค.ศ. 1351) ทีป่ระเทศไทย พระเจ้า 
อู่ทอง (รามาธิบดีที่ ๑) ตั้งกรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. ๑๘๙๖ (ค.ศ. 1353) ที่เมืองลาว เจ้าฟ้างุ้ม 
ตั้งอาณาจักรล้านช้าง เป็นอิสระจากขอม ครองราชย์
ที่เมืองหลวงพระบาง ยกพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็น
ศาสนาประจ�าชาติ

อำณำจักรทมิฬสิ้นอ�ำนำจ  
เปลี่ยนเป็นของมุสลิม  

หนักลบัไปดดูนิแดนชาวทมิฬในอนิเดยีใต้ ทีอ่าณา- 
จักรปาณฑยะได้มีชัยชนะอาณาจักรที่แข่งอ�านาจกันมา
ทัง้หมดตัง้แต่ พ.ศ. ๑๘๒๒ และครองอ�านาจสบืมา แต่เมือ่ 
ทัพมุสลิมเตอร์กลงมาอินเดียเหนือแล้ว พอถึงปี ๑๘๕๐/ 
1310) กองทัพมุสลิมเตอร์กของสุลต่านแห่งเดลีก็รุกผ่าน 
ทกัษณิาบถเข้ามา ตเีอาอาณาจกัรปาณฑยะเข้าไว้ใต้อ�านาจ

(สุลต่านแห่งเดลปีกครองปาณฑยะต่อมาจนกระทัง่ 
อาณาจักรฮนิดสุูดท้ายทีต่ัง้ตวัขึน้มาได้ใหม่คอืวชิยันครเข้า 
ครองแทนในปี ๑๙๒๑/1378 ก่อนที่จักรวรรดิวิชัยนคร
นั้นเองจะถูก ๔ อาณาจักรมุสลิมรวมก�าลังกันท�าลายจบ
สิ้นไปในปี ๒๑๐๘/1565 แล้วดินแดนแถบนี้ทั้งปวงก็ตก 
เป็นของมุสลิมหมดสิ้น)

พอถึงปี ๑๘๕๒/1309 สุลต่านแห่งเดลีปราบ
อินเดียใต้ได้หมดแล้ว ก็สร้างมัสยิดไว้ที่แหลมโคโมริน 
(Cape Comorin) ซึ่งเป็นส่วนปลายใต้สุดของผืนแผ่นดิน
อินเดีย เป็นเครื่องหมายว่าประเทศอินเดียได้เป็นดินแดน
ของจักรวรรดิมุสลิมหมดสิ้นแล้ว

สุลต่ำนแห่งเดลี ใกล้สิ้นอ�ำนำจ
อย่างไรก็ตาม หลังจากสุลต่านอาลา-อุด-ดิน ขัลยี

สิ้นชีพในปี ๑๘๕๙/1316 แล้ว ได้เกิดการแย่งชิงอ�านาจ 
เกิดราชวงศ์ใหม่ และมีความวุ่นวายต่างๆ บางอาณาจักร
ก็แข็งเมือง อีกทั้งพวกมงโกลก็คอยมาตี จนสุลต่านถึง
กับมาตั้งเทวคีรี (Devagiri=Daulatabad) ในภาคใต้เป็น
เมืองหลวงที่ ๒ ในปี ๑๘๗๐/ค.ศ. 1327 ทั้งเพื่อคุมภาค
ใต้ที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไว้ และเพื่อตั้งหลักสู้กับพวกมงโกล 
จากที่มั่นซึ่งปลอดภัยจากศัตรู

อย่างไรก็ตาม อ�านาจสูงสุดของสุลต่านแห่งเดลี
คงอยู่ได้เพียงถึงปี ๑๘๗๘/1335 จากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวาย
เกิดขึ้นเรื่อยๆ สุลต่านก็ปราบไม่ไหว อาณาจักรต่างๆ ก็
เป็นอิสระแยกออกไปๆ พอถึงปี ๑๘๙๔/1351 อินเดีย
ภาคเหนือก็มีแต่กบฎให้ปราบ ภาคใต้ก็หลุดจากอ�านาจ
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ย้อนประวัติของวิชัยนคร
โดยเฉพาะในภาคใต้นั้น ได้มีอาณาจักรฮินดูเกิด

ขึน้ใหม่ท่ีย่ิงใหญ่ ซึง่มปีระวัติว่า เมือ่สุลต่านแห่งเดลีปราบ 
อาณาจักรกัมปิลีลงในปี ๑๘๗๐/1327 แล้ว ได้น�าตัว
ข้าราชการสองคนพีน้่อง ชือ่ หกักะ และพกุกะ หรอืหรหิระ 
และวรีพกุกะ ไปกรงุเดล ีให้เปลีย่นศาสนาเป็นคนมสุลมิแล้ว 
ก็ส่งกลับมาปกครองกัมปิลี โดยเป็นเมืองขึ้นของสุลต่าน

แต่พอถึงปี ๑๘๗๙/1336 สองพี่น้องได้ประกาศ
อิสรภาพไม่ขึ้นต่อเดลี และหันกลับไปเป็นฮินดู ตั้ง
อาณาจักรชื่อ “วิชัยนคร” ขึ้นมา ซึ่งเป็นดินแดนสุดท้าย 
ที่ยืนหยัดรักษาอ�านาจของฮินดูส่วนหนึ่งไว้ให้ยืนยงอยู่ 
ท่ามกลางพลานภุาพของมสุลิมยนืยาวมาได้อกีกว่า ๒๐๐ ปี

ส่วนทางด้านกรุงเดลี เหตุการณ์ยิ่งเสื่อมทรามลง 
จนในที่สุดก็ถูกพวกมงโกลเข้ามาท�าลายแหลกลาญ

มงโกลมำ-เดลีมอด
ตีมูร์ลงมาจากอาเซียกลาง แผ่อ�านาจไปในที่ต่างๆ 

แล้ว พ.ศ. ๑๙๔๑ (ค.ศ. 1398) ตีมูร ์น�าทัพมงโกลมา
บุกท�าลายล้างเดลีพินาศแหลกลาญ สังหารคนในเดลีไป 
๘๐,๐๐๐ ก�าจัดสุลต่านแห่งเดลี

แม้เขาจะผ่านไป ไม่อยู่ยึดครอง ก็ท�าให้ระบบ
สุลต่านแห่งเดลีอ่อนเปลี้ยป้อแป้

แต่นั้นมา สุลต่านแห่งเดลีก็นับได้ว่าถึงกาลอวสาน 
มีสถานะเหลืออยู่เพียงเป็นอาณาจักรหนึ่งที่แย่งชิงอ�านาจ
กันกับอาณาจักรอื่นๆ ในอินเดียเหนือ

พระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์  
เขำ้สู่ลำ้นนำ

พ.ศ. ๑๘๙๘–๑๙๒๘ (ค.ศ. 1355/1385) ที่
อาณาจักรล้านนา ซึ่งพระเจ้าเม็งราย (พญามังราย ก็ว่า) 
ทรงเป็นต้นราชวงศ์เริ่มแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๒ และ
ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีเสร็จใน พ.ศ. ๑๘๓๕ 
(ชื่อที่ตั้งว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”) ถึงบัดนี้เป็น
รัชกาลพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ครั้งหนึ่ง ประมาณ พ.ศ. 
๑๙๑๓ พระเจ้ากือนา (หรือตื้อนา) ทรงส่งราชทูตมายัง

พระเจ้าลไิท ขออาราธนาพระสงัฆราชสุมนเถร พร้อม 
ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ ไปยังล้านนา เป็นการเริ่มต้น 
พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนา และเพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมานั้น จึงมีการสร้างพระ
ธาตุเจดีย์ที่วัดบุบผาราม (คือวัดสวนดอก, เสร็จ พ.ศ. 
๑๙๑๗) และพระธาตุดอยสุเทพ (เสร็จ พ.ศ. ๑๙๒๗) 

เจำ้ฟ้ำงุ้ม

Hampi ในวิชัยนคร
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มงโกลระลอกใหม่  
ตีหมด อินเดียจดรัสเซีย 

พ.ศ. ๑๙๑๓ (ค.ศ. 1370) ตีมูร์ หรือ แทมมาเลน 
(Timur หรือ Timour หรือ Tamerlane หรือ Timur 
Lenk=Timur the Lame=ตีมูร์ผู้กะเผลก) ราชาแห่ง
หมู่ชนเตอร์ก-มงโกล จากอาเซียกลาง ซึ่งเป็นมุสลิมแล้ว 
และอ้างตนว่าสืบเชือ้สายจากเจงกสิข่าน (Genghis Khan; 
ยอมรับกันว่ารบเก่งปานกับเจงกิสข่าน แต่โหดร้ายกว่า) 
ตั้งเมืองหลวงที่สะมาร์กานท์ (Samarkand) เมื่อประมาณ 
พ.ศ. ๑๙๑๓

จากนัน้ ยกทพัแผ่อ�านาจขยายดนิแดนลงมา พิฆาต 
ทั้งกษัตริย์และราษฎร ผ่านอัฟกานิสถานเข้าในตะวันออก 
กลาง ตั้งแต่อิหร่าน อิรัก ไปจนถึงเขตรัสเซีย เสร็จแล้ว 

 
 
ย้อนกลับมาบุกอินเดียในปี ๑๙๔๑ (เจงกิสข่านไม่ได้เข้า 
อินเดีย) ท�าลายล้างเดลีราบเรียบ

ในปีต่อมา ตีมูร์ยกทัพไปตีซีเรีย แล้วเข้าพิฆาตถึง
เมืองอังการา (Ankara ปัจจุบันคือเมืองหลวงของเตอร์กี) 
จับสุลต่านของออตโตมานเตอร์กได้ในปี ๑๙๔๕ จาก
นั้นเขาคิดการจะเข้าบุกจีน แต่ได้สิ้นชีพเสียในปี ๑๙๔๘ 
(ค.ศ. 1405) ราชวงศ์ตีมูหริด (Timurids) ของเขาสืบ
อ�านาจมาไม่นานก็ค่อยๆ เลือนลางไป

อย่างไรก็ดี อีกศตวรรษเศษต่อมา (พ.ศ. ๒๐๖๙= 
ค.ศ. 1526) ผูส้บืสายท้ายวงศ์ของตมีร์ู คอืบาเบอร์ (Babur 
หรือ Baber) จะมาก�าจัดสุลต่านแห่งเดลีและตั้งราชวงศ์
โมกุลขึ้นครองอินเดียแทนที่สืบต่อไป 

เทคโนโลยี: เกำหลีอีกกำ้วในกำรพิมพ์
พ.ศ. ๑๙๓๕ (ค.ศ. 1392) ที่เกาหลี มีคน

ประดิษฐ์ตัวเรียงพิมพ์โลหะขึ้น แล้ววิธีการนี้ก็แพร่ขยาย
ไป และปรากฏว่าไปเป็นประโยชน์แก่การพิมพ์ภาษาของ
ยุโรป (มากกว่าพิมพ์ภาษาเกาหลีและจีน เป็นต้น)

จากซ้าย:
ตีมูร์
มะละกำ

สยาม

พุกาม

ตูมาสิก

ปาเลมบัง

มะละกา
ปะหัง

ชวา

ทะเลจีนใต้

บอร์เนียว
สุมาตรา
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ก�ำเนิดอำณำจักรมุสลิม  
จุดเริ่มของมำเลเซีย 

พ.ศ. ๑๙๔๖ (ค.ศ. 1403) ทางปลายแหลมมลายู 
เกิดอาณาจักรมะละกา (Melaka เคยเรียก Malacca) ซึ่ง
ถือว่าเป็นต้นก�าเนิดประเทศมาเลเซีย และท�าให้อิสลาม
เป็นศาสนาของประเทศนี้

แต่เดมินัน้ แหลมมลายูแทบทัง้หมดอยูใ่นอาณาจกัร
ศรีวิชัยมาตลอด ค.ศต. ที่ 9-13 ต่อมา หลังจากศรีวิชัย
เสื่อมอ�านาจแล้ว ในปี ๑๙๔๔ เมื่ออาณาจักรมชปหิต 
แห่งชวาคุกคามปาเลมบังในสุมาตรา เจ้าชายฮินดูนามว่า 
ปรเมศวรได้หนีมาตั้งหลักที่เกาะตูมาสิก หรือเตมาเสก 
แต่เวลานั้น แหลมมลายูตลอดถึงเตมาเสก อยู่ในเขต
อ�านาจของสยาม เมื่อเจ้าปรเมศวรขึ้นมาฆ่าเจ้าผู้ครอง
เกาะแล้ว ในปีต่อมา ก็ถูกราชาแห่งปะหังหรือแห่งปัตตานี
ซึ่งอยู่กับสยาม ยกก�าลังมาก�าจัด จึงหนีต่อจนขึ้นมาตั้ง
อาณาจักรที่มะละกา ซึ่งเวลานั้นเป็นหมู่บ้านชาวประมง
เลก็ๆ แล้วกเ็ข้าองิอ�านาจของจนีเป็นเกราะกนัสยาม 
ในที่สุดได้เข้มแข็งขึ้นจนกลับเป็นฝ่ายรุก เช่น ตีปะหังได้
จากสยาม และต่อมาก็ขยายดินแดนไปทั่วแหลมมลายู  

ใน พ.ศ. ๑๙๕๗ (ค.ศ. 1414) เจ้าปรเมศวร มี
ชนมายุ ๗๐ พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมุสลิม 
เปลี่ยนศาสนาไปเป็นมุสลิม และเปลี่ยนพระนามเป็น
สุลต่านนามว่าอิซกันดาร์ ชาฮ์ นอกจากประชากรที่นั่น
ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปเป็นมุสลิมแล้ว อาณาจักรมะละกา
ได้เป็นแหล่งแพร่อิสลามไปในหมู่เกาะอินโดนีเซียด้วย 
(มะละกาจะตกเป็นของโปรตุเกสใน พ.ศ. ๒๐๕๔/ค.ศ. 1511)

อำนุภำพของจีนคุ้มครองมะละกำ แต่
พอโปรตุเกสมำ ชื่อมะละกำก็ลับหำย

พ.ศ. ๑๙๔๘ (ค.ศ. 1405) หลังจากเจ้าปรเมศวร
ซึ่งหนีจากปาเลมบัง ได้น�าความเป็นมลายูแห่งสุมาตรา
มาตั้งอาณาจักรที่มะละกาใน ปี ๑๙๔๖ แล้ว เวลานั้น ทั้ง
มชปหิตและสยามต่างก็อ้างอ�านาจครอบครองที่นั่น แต่
สยามฝ่ายเดียวที่มีก�าลังจัดการถึงได้ เจ้าปรเมศวรต้อง
ขึ้นต่อสยาม แต่จะตั้งตัวเป็นอิสระจึงได้หันไปพึ่งอ�านาจ
จีนมาคุ้มครอง โดยเจรจาความฝากคณะทูตจีนที่มาเยือน 
แล้วในปี 1405 ก็ได้ส่งคณะทูตของตนไปยังราชส�านักจีน 
และจีนก็ยอมรับสถานะของมะละกา

เวลาน้ัน เป็นจังหวะทีจั่กรพรรดิยงุโล แห่งราชวงศ์ 
หมิงของจีน ต้องการแสดงอ�านาจควบคุมน่านน�้าและดิน
แดนแถบนี้ จึงส่งกองเรือรบใหญ่ มีเรือ ๖๒ ล�า ก�าลังพล 
๒๗,๘๐๐ คน โดยนายพลขันทีชาวมุสลิมชื่อเจงโฮ เป็นผู้
บัญชาการ ออกตระเวนแสดงอานุภาพในปี 1405/๑๙๔๘ 
กองเรือแวะที่เมืองจัมปา สยาม มะละกา ชวา บางเมือง
ทางใต้ของอินเดีย จนถึงลังกา แล้วกลับถึงจีนในปี 1407 
ต่อมา ในปี 1409 เจงโฮได้น�ากองทัพเรือออกตระเวนเป็น
ครั้งที่ ๒ คราวนี้ได้น�าเครื่องราชอิสริยยศที่พระจักรพรรดิ
จีนพระราชทานมามอบให้แก่เจ้าปรเมศวร ประกาศให้ 
เป็นพระราชา แต่นีไ้ป มะละกาซึง่พยายามแขง็ขนืต่อสยาม 
อยู่แล้ว ก็เลิกส่งเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงศรีอยุธยา 
ต่อมา เจ้าปรเมศวรได้เดินทางไปคารวะพระจักรพรรดิ 
ยุงโล ที่เมืองจีน ถึง ๒ ครั้ง (1411 และ 1419) 

 

กรุงศรีอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบเป็นคราวๆ 
แต่ก็ถูกตีพ่ายกลับไปทุกครั้ง กระทั่งในรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถก็ทรงส่งกองทัพมาตี ๒ ครั้ง ครั้นถึง
ปี 1456 จักรพรรดิจีนได้ทรงมอบอิสริยยศ “สุลต่าน” แก่
เจ้าผู้ครองมะละกา ปรากฏต่อมาว่า อยุธยากับมะละกา
ได้สงบศึก และส่งราชทูตแก่กัน แต่ในรัชกาลสุดท้ายของ
มะละกา (1488-1511/๒๐๓๑–๒๐๕๔) สงครามก็เกิด
ขึ้นอีก เพราะสยามถือว่ามะละกาอยู่ในเขตอ�านาจ แต่
มะละกาบอกว่าเจ้าใหญ่ของตนมีแต่พระจักรพรรดิจีน
เท่านั้น กองทัพเรือของอยุธยาถูกตีพ่ายกลับไป แต่ถึงปี 
1511 โปรตุเกสก็มายึดมะละกาได้ ครั้งนั้น สุลต่านส่งทูต
ไปขอความช่วยเหลือจากจีนเพื่อสู้กับโปรตุเกส แต่พระ
จักรพรรดิจีนทรงอ้างว่าทางกรุงจีนก�าลังมีศึกกับพวกตาด 
ไม่อาจช่วยได้ มะละกาก็ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
แต่นั้นสืบมา จนกระทั่งพวกดัทช์ (ฮอลันดา) มาแย่งเอา
ไปในปี 1641/๒๑๘๔ แล้วมาจบที่อังกฤษเข้าขัดในปี 
1795/๒๓๓๘ และเข้าครองเต็มตัวโดยรวมทั้งสิงคโปร์ใน
ปี 1826/๒๓๖๙ เพิ่งได้เอกราชในชื่อว่า Federation of 
Malaya เมื่อปี 1957/๒๕๐๐ แล้วรวมตัวกันก่อตั้งเป็น
มาเลเซีย (ชื่อเต็มว่า Federation of Malaysia) ในปี 
1963/๒๕๐๖ (แต่สิงคโปร์ถอนตัวออกไปในปี 1965/ 
๒๕๐๘)
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ยุคอาณานิคม

 
จีนพิมพ์หนังสือสรรพวิทยำ

พ.ศ. ๑๙๔๘ (โดยประมาณ; ค.ศ. 1405) ที่เมือง 
จีน จักรพรรดิยุงโล แห่งราชวงศ์หมิง ให้นักปราชญ์
ค้นคว้า และพิมพ์หนังสือประมวลสรรพวิทยา เมื่อเสร็จมี
จ�านวนกว่า ๑๒,๐๐๐ เล่ม เป็น encyclopedia ชุดใหญ่

ที่สุดที่เคยมี

ออตโตมำนเตอร์ก  
หลังถูกมงโกลตี ตั้งตัวได้ใหม ่ 

พ.ศ. ๑๙๕๖ (ค.ศ. 1413) ตีมูร์รบชนะแล้วก็ผ่าน
เลยไป พวกออตโตมาน-เตอร์กที่แทบจะอวสาน ก็ตั้งตัว
ขึ้นใหม่ ต่อจากนี้ก็มีแต่ขยายอ�านาจออกไป จนยิ่งใหญ่
ที่สุดในช่วง พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๑๐๙ ( ค.ศ. 1520-66)

 

โปรตุเกส เริ่มยุคอำณำนิคม
พ.ศ. ๑๙๖๑ (ค.ศ. 1418) คนโปรตุเกสได้ชื่อว่า

เป็นชาวยุโรปพวกแรกที่ส่งเสริมการส�ารวจและการหา 
อาณานิคมทางทะเล โดยเริ่มแรกได้แล่นเรือจากฝั่งทะเล 
อาฟรกิาตะวนัตกไปยงัเกาะปอร์โต แซนโต (Porto Santo 
ในหมู่เกาะมาเดียรา/Madeira Islands) ต่อนั้นกว่าจะถึง
ปี ๒๐๓๐ เขาก็ไปถึงสุดปลายทวีปอาฟริกา

โปรตุเกสเปิดทางเดินเรือทะเลรอบอาฟริกาด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใต้ได้ในปี ๒๐๓๑/1488 ต่อด้วยโคลัมบัสค้นพบอเมริกา
ในนามของสเปนในปี ๒๐๓๕/1492 จากนั้น ประเทศทั้ง
หลายในยุโรปแถบริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนมาก 
ก็พากันออกเดินเรือแสวงหาอาณานิคม ได้แก่ ฮอลันดา 
(ตั้ง Dutch East India Company ในปี ๒๑๔๕/1602, 
Dutch West India Company, ๒๑๖๔/1621) อังกฤษ 
(British East India Company, ๒๑๔๓/1600) และ 
ฝร่ังเศส (French East India Company, ๒๒๐๗/1664)

บน: 
Yongle Encyclopedia 
ขวา: 
จักรพรรดิยุงโล
แผนที่ดินแดนที่พบใหม่

University of Texas Libraries
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พบพระแก้วมรกต ที่เชียงรำย  
สุดท้ำย ประดิษฐำนที่กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๑๙๗๗ (ค.ศ. 1434, บ้างว่า ๑๙๗๙/1436) 
ที่อาณาจักรล้านนา ในรัชกาลพระเจ้าสามฝั่งแกน พระ
สถูปใหญ่เก่าแก่องค์หนึ่ง ณ เมืองเชียงราย ต้องอสนีบาต
พังลง ได้พบพระแก้วมรกต (หนังสือ รัตนพิมพวงศ์ 
ว่า เทวดาสร้างถวายพระนาคเสนอรหันตเถระ ที่เมือง
ปาตลีบุตร ต่อมาไปอยู่ในลังกาทวีป แล้วมากัมโพชา 
ศรีอยุธยา ละโว้ ก�าแพงเพชร แล้วจึงมาถึงเชียงราย เจ้า
เมืองเชียงรายจะซ่อนแก่ศัตรู จึงเอาปูนทาลงรักปิดทอง
บรรจุไว้ในพระเจดีย์) หลังจากเห็นองค์จริงและแกะปูน
ออกแล้ว ได้ประดิษฐานที่วัดพระแก้ว เมืองลําปาง จาก
นั้น ได้ไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ในปี ๒๐๑๑/1468 
ต่อมา อัญเชิญไปสถิตที่เมืองหลวงพระบางใน พ.ศ. 
๒๐๙๕/1552 แล้วย้ายไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทน์ 
ในปี ๒๑๐๗/1564 หลังจากนั้น อัญเชิญมาประดิษฐานที่
โรงพระแก้ว ในพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อปี ๒๓๒๑/ 
1778 จนในที่สุด ณ วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๔ ค�่า ปี
มะโรง พ.ศ. ๒๓๒๗/1784 ในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โปรดฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ จนบัดนี้

สังคำยนำครั้งแรกของประเทศไทย
พ.ศ. ๑๙๗๘–๒๐๓๐ (ค.ศ. 1435-1487, บ้างว่า 

๑๙๗๕–๒๐๓๑/1432-1488) ที่อาณาจักรล้านนา เป็น
รัชกาลพระเจ้าติโลกราช โอรสของพระเจ้าสามฝั่งแกน 
พระองค์เคยทรงผนวชที่วัดป่าแดงเมื่อปี ๑๙๙๐ ครั้น
ถึง พ.ศ. ๒๐๒๐ ได้ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งแรก
ของประเทศไทย (นับต่อจากที่ลังกา เป็นครั้งที่ ๘) ณ วัด
โพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่

จากซ้าย: 
พระแก้วมรกต
วัดเจ็ดยอด
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บ้ำนเมืองมั่นคงลงตัวเข้มแข็ง วัดวำเป็น
แหล่งกำรศึกษำของชำวบ้ำนชำวเมือง

พ.ศ. ๑๙๙๑–๒๐๓๑ (ค.ศ. 1448-1488) ที่กรุง 
ศรีอยุธยา หลังจากพระเจ้าอู่ทอง หรือสมเด็จพระรามา- 
ธิบดีท่ี ๑ ขึน้เสวยราชย์เป็นปฐมกษตัรย์ิในปี ๑๘๙๓/1350 
และสวรรคตในปี ๑๙๑๒/1369 แล้ว ผ่านรัชกาลต่างๆ 
คือ พระราเมศวร (๑๙๑๒ และ ๑๙๓๑–๑๙๓๘) สมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว (๑๙๑๓–
๑๙๓๑) เจ้าทองลนั (๑๙๓๑ เพยีง ๗ วนั) สมเดจ็พระราม-
ราชาธิราช (๑๙๓๘–๑๙๕๒) สมเดจ็พระนครอินทราธริาช 
(๑๙๕๒–๑๙๖๗) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ หรือ 
เจ้าสามพระยา (๑๙๖๗–๑๙๙๑) มาโดยล�าดับ
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บัดนี้ ๑ ศตวรรษล่วงแล้ว หลังการตั้งกรุงศรี- 
อยุธยา เป็นรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

เมื่อตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ ภารกิจส�าคัญอย่างหนึ่ง 
คือการจัดการเขตปกครองกับอาณาจักรข้างเคียง เฉพาะ
อย่างยิ่งกับสุโขทัยที่เคยครอบครองดินแดนแถบนั้นมา
ก่อน แต่การนี้มิได้ใช้เวลานาน เพียงถึงปี ๑๙๒๑/1378 
ในรัชกาลขุนหลวงพะงั่ว พระเจ้าไสยลือไทยก็ยอมขึ้นต่อ
กรุงศรีอยุธยา และดินแดนของสุโขทัยได้ถูกแบ่งเป็น ๒ 
มณฑล มีเมืองหลวงที่พิษณุโลก กับที่ก�าแพงเพชร โดย
ให้พระเจ้าไสยลือไทยไปครองพิษณุโลก ครั้นเมื่อกษัตริย์
ที่ครองพิษณุโลกพระองค์ต่อมา (คือพระมหาธรรมราชา
ที่ ๔) สวรรคต ใน พ.ศ. ๑๙๘๑/1438 สมเด็จพระบรม-
ไตรโลกนาถ ครั้งยังเป็นพระราเมศวร (โอรสของเจ้า
สามพระยา) ซึ่งมีพระชนนีเป็นพระราชธิดาของพระ 
มหาธรรมราชา คือทรงเป็นเชื้อสายทั้งราชวงศ์พระร่วง 
และราชวงศ์อู่ทอง ก็ได้รับพระบรมราชโองการให้ไป
ครองเมืองพิษณุโลก เป็นอันรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้า
กับกรุงศรีอยุธยาเป็นสยามประเทศอันเดียวกัน แม้เมื่อ
ขึ้นครองราชย์ในปี ๑๙๙๑ แล้ว ก็ประทับที่กรุงศรีอยุธยา
เพยีง ๑๕ ปี แล้วโปรดให้พระราชโอรสครองกรงุศรอียธุยา 
พระองค์เสด็จไปประทับที่พิษณุโลก ๒๕ ปี จนเสด็จ
สวรรคตที่นั่นในปี ๒๐๓๑ 

ส่วนทางเชียงใหม่ ก็มีเรื่องขัดแย้งท�าศึกกับอยุธยา 
มาเรื่อยๆ เช่น ทางอยุธยาขัดเคืองที่เชียงใหม่เข้าข้างช่วย
สุโขทัย จนถึงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก็ได้

ทรงท�าสงครามกับพระเจ้าติโลกราช บ่อยครั้ง อย่างที่ 
พูดได้สั้นๆ ว่า “ไตรโลก” คู่ศึกกับ “ติโลก” จนใน
ที่สุดทางเชียงใหม่ขอเป็นไมตรีในปี ๒๐๑๗/1474 แต่
ในรัชกาลต่อๆ มา ก็มีการขัดแย้งกันอีก จนสุดท้าย ทั้ง
เชียงใหม่และกรุงศรีอยุธยา ก็เสียแก่พระเจ้าบุเรงนอง
แห่งพม่า ในปี ๒๑๐๑/1558 และ ๒๑๑๒/1569 ตาม 
ล�าดับ โดยเฉพาะเชียงใหม่นั้น ในที่สุด พระเจ้าบุเรงนอง 
ถึงกับให้โอรสมาครองในปี ๒๑๒๑/1578 หลังจาก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพจาก
พม่าในปี ๒๑๒๗/1584 และทรงชนะศึกยุทธหัตถีใน
ปี ๒๑๓๕/1592 แล้ว ต่อมา ได้ทรงแก้ไขปัญหาด้าน
เชียงใหม่ ท�าให้โอรสของพระเจ้าบุเรงนอง (มังนรธาช่อ) 
ที่ครองเชียงใหม่ ยอมให้เชียงใหม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา
ในปี ๒๑๓๘/1595 แต่ในกาลต่อๆ มา ทั้งสองกรุงก็มี
ปัญหากับพม่าอีก จนทั้งเชียงใหม่และกรุงศรีอยุธยา ก็
เสียแก่พระเจ้าอังวะแห่งพม่า ในปี ๒๓๐๖/1763 และ 
๒๓๑๐/1767 ตามล�าดับ ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงตั้งกรุงธนบุรีในปี ๒๓๑๐ นั้นแล้ว ต่อมา
ก็ได้ทรงขึ้นไปท�าศึกชิงเชียงใหม่ให้เป็นอิสระจากพม่าใน 
พ.ศ. ๒๓๑๗/1774 เชียงใหม่จึงได้มีเจ้าเมืองปกครองต่อ
มา จนในที่สุด ถึงรัชกาลที่ ๕ ขึ้นสู่ยุคสมัยใหม่ มีการจัด
ระบบการปกครองบ้านเมืองให้ทันสมัย ล้านนาก็เข้าอยู่
ในแบบแผนเดียวกับดินแดนส่วนอื่นทั้งปวงในพระราช-
อาณาจักรไทย ซึ่งได้พัฒนามาจนแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆ 
ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น 
ได้ทรงจัดระบบการปกครองแผ่นดิน น�าหลักจตุสดมภ์
ที่มีแต่เดิมสมัยพระเจ้าอู่ทอง มาวางให้เป็นแบบแผน
รอบคอบยิ่งขึ้น เริ่มแต่การปกครองราชธานี แยกเป็นการ
ทหาร (มีสมุหพระกลาโหม) ฝ่ายหนึ่ง กับการพลเรือน (มี
สมุหนายก) ที่จัดเป็นจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) ฝ่าย
หนึ่ง ส่วนการปกครองหัวเมือง แบ่งเป็นหัวเมืองชั้นใน  
เมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช ซึ่งทั้งหมด
ใช้ระบบเดียวกับราชธานี ทรงวางล�าดับยศข้าราชการ (ที่
ต่อมาเรียกว่าบรรดาศักดิ์) เป็น เจ้าพระยา พระยา พระ 
หลวง ขุน หมื่น พัน ทนาย พร้อมทั้งตั้งพระราชก�าหนด
ศักดินา และทรงตั้งกฎมนเทียรบาลให้รัดกุม

ในด้านการพระศาสนา ตั้งแต่ต้นรัชกาล โปรด 
ให้รื้อพระราชวังแล้วสร้างวัดขึ้นพระราชทานนามว่า วัด
พระศรีสรรเพชญ์ (นี้ว่าตาม จุลยุทธการวงศ์ คือย้าย 
พระราชฐาน แต่บางต�าราว่าสร้างวัดนั้นในวัง) และคงจะ
ทรงด�าเนินตามอย่างพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อได้ทรง 
สร้างวัดจุฬามณีแล้ว จึงเสด็จออกทรงผนวชที่วัดจุฬามณี 
นั้น ๘ เดือน ๑๕ วัน (ว่า พ.ศ. ๑๙๙๘ บ้าง ว่า พ.ศ. 
๒๐๐๘ บ้าง) อีกทั้งต่อมาใน พ.ศ. ๒๐๒๗ ได้โปรดให้พระ
ราชโอรสและพระราชนัดดาผนวชเป็นสามเณร ประเพณี
บวชเรียนคงตั้งต้นจริงจังแต่นี้สืบมา ในด้านวรรณคดี ที่
เป็นงานใหญ่คือ โปรดให้ประชุมราชบัณฑิตแต่งหนังสือ
มหาชาติคําหลวง ขึ้นใน พ.ศ. ๒๐๒๕/1482
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เทคโนโลยี:  
เยอรมันก้ำวไล่มำในกำรพิมพ์  

พ.ศ. ๑๙๙๓ (ค.ศ. 1450) ทีเ่ยอรมน ีกเูตนเบอร์ก 
(Gutenberg) พิมพ์หนังสือด้วยตัวเรียงพิมพ์โลหะเป็น
ครั้งแรก (หนังสือที่พิมพ์คือไบเบิล)

จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่มสลำย 
ยุโรปสิ้นสมัยกลำง

พ.ศ. ๑๙๙๖ (ค.ศ. 1453) หลังจากจักรวรรดิ 
บีแซนทีน (Byzantine Empire) หรือโรมันตะวันออก 
ถูกพวกออตโตมานเตอร์กโอบล้อมเข้ามาๆ จนสุดความ
สามารถที่จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ ๑๑ จะรักษาไว้ได้ 
กรุงคอนสแตนติโนเปิลก็แตกแก่สุลต่านมูฮัมหมัดที่ ๒

นี้เป็นอวสานของจักรวรรดิโรมันโบราณ อันถือ
เป็นจุดก�าหนดการ “สิ้นสุดสมัยกลาง” (Middle Ages, 
ค.ศ. 476-1453) ของยุโรป นับว่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ 
(modern era)

ตะวันตกรุ่งสำง  
เมื่อตะวันออกร้ำงแสง

พ.ศ. ๑๙๙๖-๒๐๗๐ (ค.ศ. 1453-1527) ช่วง
เวลาที่เรียกว่ายุคคืนชีพ (Renaissance) ในยุโรป คือ
ผ่านพ้นยุคมืด โดยมีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของกรีกและ
โรมันโบราณ ที่ลับเลือนจมหายไประหว่างเวลา ๑,๐๐๐ 
ปีแห่งสมัยกลางนั้น

ขณะที่ยุโรปและอารยธรรมตะวันตกก้าวออก 
จากยุคมืดคืนชีพขึ้นมาได้นี้ ชมพูทวีปและอารยธรรม
ตะวันออกได้เริ่มย่างก้าวลงไปแล้วสู่ความอับเฉาในยุค
แห่งความมืดมน ทั้งจากภัยรุกรานและลัทธิอาณานิคมที่
จะด�าเนินต่อไป

(ถ้ามองโดยรวมทั้งโลก อาจจะพูดว่า อารยธรรม
มนุษย์ได้ก้าวสู่ยุคแห่งการรุกรานและห�า้หั่นบีฑา ไม่แบบ
โจ่งแจ้งก็แบบแฝงเร้น)

จากบน/จากซ้าย: 
ไบเบิลของกูเตนเบอร์ก 
คอนสแตนตินที่ ๑๑
กูเตนเบอร์ก
Leonardo da Vinci
Michelangelo Buonarroti
   ผู้มีชื่อเสียงในยุคคืนชีพ
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ศำลใหญ่ก�ำจดัคนนอกครสิต์ ตัง้ทีส่เปน  

พ.ศ. ๒๐๒๖ (ค.ศ. 1483) โดยการร้องขอของ
ราชาและราชินีแห่งสเปน โป๊ป/สันตะปาปา ซิกซตัส ที่ ๔ 
(Sixtus IV) ทรงมอบอ�านาจให้ตั้งศาลไต่สวนศรัทธาของ
สเปน (Spanish Inquisition) ขึ้นเป็นเอกเทศเพื่อก�าจัด
กวาดล้างคนนอกศาสนา (persecution) ศาลฯ ของ
สเปนนี้ขึ้นชื่อว่าเหี้ยมโหดคลั่งลัทธิอย่างที่สุด

คนพวกหนึ่งที่ถูกฆ่ามาก คือพวกที่ถูกหาว่าเป็น
แม่มดหมอผี ซึ่งถูกก�าจัดมากมายตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 14 ถึง 18 (ช่วง พ.ศ. ๑๘๕๐-๒๒๕๐) เช่น Spanish 
Inquisition ที่ให้เอาคนซึ่งถูกกล่าวหาอย่างนี้ไปเผาทั้ง
เป็น วันละถึง ๑๐๐ คน

(แม้แต่หนีภัยการก�าจัดทางศาสนาอย่างนี้จาก
ยุโรปมาอยู่ในอเมริกาแล้ว คนที่หนีมาก็ยังห�า้หั่นกันอีก 
เช่นที่เมืองซาเล็ม ในรัฐแมสสาจูเซทส์ เมื่อปี ๒๒๓๕ ก็ยัง
มีการจับคนที่ถูกหาว่าเป็นแม่มดฆ่าเสีย ๒๐ คน)

(ในสเปนนั้น ศาลให้ค�าว่า “นอกรีต” รวมถึงชาว
มุสลิมด้วย)

ยิวแย่ทุกยุค และทุกที่
ยิวเป็นพวกหนึ่งที่ถูกก�าจัด (persecution) อย่าง

รุนแรง ทั้งในสเปนและที่อื่นในยุโรป ทั้งในแง่ต่างศาสนา 
แล้วต่อมาก็ในแง่เชื้อชาติอีก ผสมทั้งทิฐิชังยิว หรือลัทธิ
ต่อต้านยิว (anti-Semitism) ที่สืบจากความเชื่อว่าพวก
ยิวเป็นตัวการให้พระเยซูถูกจับตรึงไม้กางเขน เช่น

ในปี ๑๘๙๑ ที่บางเมืองในสวิตเซอร์แลนด์และ
เยอรมนี พวกยิวถูกหาว่าเป็นพวกแพร่โรคไข้ด�า แล้วยิว
ทุกคนที่ถูกหาตัวได้ก็ถูกต้อนเข้าไปในอาคารไม้และเผา
คลอกทั้งเป็น เฉพาะที่เมืองสตรัสเบอร์กในฝรั่งเศสคนยิว
ถูกจับแขวนคอ กว่า ๒,๐๐๐ คน หรืออย่างในสเปน เมื่อ 
พ.ศ. ๒๐๓๕ คนยิวถูกขับออกจากประเทศแสนเจ็ดหมื่น
คน

จากบน:
โป๊ป ซิกซตัส ที่ ๔
ยิวสวดมนต์ในวันช�ำระบำป
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โคลัมบัสค้นพบอเมริกำ

พ.ศ. ๒๐๓๕ (ค.ศ. 1492) คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 
(Christopher Columbus) นักส�ารวจชาวอิตาเลียน ผู้
ท�างานให้แก่ทางการสเปน เดินทางจากยุโรปไปตะวันตก
โดยเชื่อว่าเพราะโลกกลม เขาก็จะไปถึงอินเดียได้ แต่ 
กลายเป็นว่าเขาได้ค้นพบทวีปอเมริกา

(ต่อมาปี ๒๐๔๒/ค.ศ. 1499 อเมริโก เวสปุซซี/ 
Amerigo Vespucci ได้น�าส�ารวจอเมริกาใต้ส่วนเหนือ
อย่างกว้างขวางและเขียนบรรยายการเดินทางไว้ นัก
ภูมิศาสตร์ยุโรปชอบใจ เลยตั้งชื่อแผ่นดินที่ค้นพบใหม่นี้
ตามชื่อของเขาเป็น “อเมริกา”

โป๊ปให้โปรตุเกสกับสเปนแบ่งโลก  
ไปหำเมืองขึ้นได้คนละซีก 

พ.ศ. ๒๐๓๗ (ค.ศ. 1494) สืบเนื่องจากปัญหา
ที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันกันหาอาณานิคม จนถึงกรณีการ
เดินทางของโคลัมบัสนี้ ท�าให้ผู้ปกครองประเทศโปรตุเกส
และประเทศสเปน ต้องมาตกลงกันในการแสวงหาผล
ประโยชน์ที่จะไม่ให้ขัดแย้งกัน และได้เซ็นสนธิสัญญา  
โตร์เดซิลย่าส์ (Treaty of Tordesillas)

ทั้งนี้ โดยโป๊ป/สันตะปาปาอเลกซานเดอร์ที่ ๖ 
ประทานความชอบธรรมในการแบ่งโลกด้วยการขีดเส้น
แบ่งลงในมหาสมุทรแอตแลนติก ให้ดินแดนในส่วนที่มิใช่
เป็นของชาวคริสต์ แยกออกเป็น ๒ ซีก ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่อยู่ซีกตะวันออก ให้โปรตุเกสไปครอบครองได้ทั้งหมด 

และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ซีกตะวันตก ให้สเปนไปครอบ
ครองได้ทั้งสิ้น

เนื่องจากดินแดนเป็นอันมากที่มาเป็นประเทศ
บราซิล (Brazil) อยู่เลยเส้นแบ่งโลกไปทางทิศตะวันออก 
ต่อมา โปรตุเกสจึงเข้าครองบราซิลเป็นอาณานิคม (ค.ศ. 
1500-1822 = ๓๒๒ ปี) บราซิลจึงเป็นประเทศเดียวใน
ละตินอเมริกาที่พูดภาษาโปรตุเกส (ประเทศอื่นแทบทั้ง 
หมดพูดภาษาสเปน เว้นเฮติที่พูดภาษาฝรั่งเศส) บราซิล
เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาทั้งโดยเนื้อที่ และ 
ประชากร เป็นเกือบครึ่งหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้ (บราซิล
มีประชากรมากเป็นที่ ๒ ในทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้ 
คือรองจากสหรัฐอเมริกา และมีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็น
อันดับ ๓ ถัดจาก แคนาดา และสหรัฐฯ) และเป็นประเทศ
ที่มีประชากรเป็นคาทอลิกมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก

ในปี ๒๐๕๗/1514 สันตะปาปาลีโอ ที่ ๑๐ ออก
พระโองการห้ามใครอื่นผู้ใดก็ตาม มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว
แทรกแซงกับสมบัติของโปรตุเกส

จากซ้าย: 
อเมริโก เวสปุซซี 
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
โป๊ปอเลกซำนเดอร์ ที่ ๖
แผนที่ของโคลัมบัส

หน้าตรงข้าม:
Treaty of Tordesillas
เส้นแบ่งโลก ที่โป๊ปขีดให้
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โปรตเุกสเปิดอนิเดยีแก่กำรหำอำณำนคิม
พ.ศ. ๒๐๔๐ (ค.ศ. 1497) วาสโกดากามา (Vasco 

da Gama) ชาวโปรตุเกส เดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป แล้ว 
ปีต่อมา ๒๐๔๑ ก็มาถึงอินเดีย ได้ชื่อว่าเป็นผู้เปิดถิ่นแดน 
ตะวนัออกแก่การค้าและการจบัจองอาณานคิมของโปรตเุกส  
และเริม่ยคุแข่งแย่งการค้าและอาณานคิมระหว่างโปรตเุกส 
สเปน อังกฤษ และฝรั่งเศส อีกหลายศตวรรษ

สองมหำอ�ำนำจมุสลิม ต่ำงนิกำย  
แข่งอ�ำนำจกัน

พ.ศ. ๒๐๔๕ (ค.ศ. 1502) ทีจ่กัรวรรดิออตโตมาน 
หลังจากล้มจักวรรดิโรมันตะวันออก คือบีแซนทีนได้ใน 
พ.ศ. ๑๙๙๖ และเข้าตั้งเมืองหลวงในคอนสแตนติโนเปิล
แล้ว พวกออตโตมานตอร์กที่เป็นมุสลิมนิกายสุหนี่ก็แข่ง
อ�านาจกับจักรวรรดิเปอร์เซียทางตะวันออก ที่เป็นมุสลิม
นิกายชีอะฮ์ ต่อแต่นี้ก็ท�าสงครามกันเป็นระยะๆ 

เริ่มกำรคำ้ทำส  
จับคนอำฟริกันขำยส่งมำอเมริกำ  

พ.ศ. ๒๐๕๒ (ค.ศ. 1509) เริม่มีการค้าทาสในทวีป 
อเมรกิา คนอาฟรกินัถกูจบัส่งมาขายเป็นทาสตลอดเวลาราว 
๓๐๐ ปี กว่าสหรฐัจะเลกิการค้าทาสใน พ.ศ. ๒๓๕๑ (ค.ศ. 
1808) กข็ายมาเกนิ ๑๐ ล้านคน (หลังจากเลิกค้าทาสแล้ว 
๕๗ ปี สหรฐัจงึยกเลกิสถาบนัทาสส�าเรจ็ในปี ๒๔๐๘/1865)

โปรตเุกสผูพ้ชิติมะละกำ คอืฝรัง่ชำตแิรก
ที่มำผูกสัมพันธ์และเปิดกำรค้ำกับไทย

พ.ศ. ๒๐๕๔ (ค.ศ. 1511) ที่กรุงศรีอยุธยา ใน
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (โอรสของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ) ดูอาร์ตี เฟอร์นานเดซ (Duarte 
Fernandez) น�าทูตคณะแรกของโปรตุเกสมาเข้าเฝ้า 
เพื่อแจ้งว่าโปรตุเกสได้เข้าครอบครองมะละกาแล้ว (ยึดได้ 
ณ ๑๕ สิงหาคม) กรุงศรีอยุธยาแม้จะถือว่ามะละกาเป็น
ดินแดนของสยาม แต่เวลานั้นก�าลังมีศึกหนักกับเชียงใหม่ 
จึงมิได้ว่ากล่าวอันใดต่อโปรตุเกส เพียงแต่แสดงความ
เห็นชอบให้โปรตุเกสเข้ามาท�าการค้าที่พระนครศรีอยุธยา 
นครศรีธรรมราช ปัตตานี มะริด (Mergui) และตะนาวศรี 
(Tenasserim)

สเปนล่ำอำณำนคิมและสมบตั ิในอเมรกิำ

พ.ศ. ๒๐๕๕ (ค.ศ. 1512) ถึงปีนี้ สเปนซึ่งเป็น
ยุโรปชาติแรกที่มาล่าอาณานิคมในอเมริกา ได้ครอบ
ครองเกาะขนาดใหญ่ในเวสต์อินดีสหมดแล้ว แต่ต้องผิด
หวังเศร้าใจเป็นที่สุด เมื่อพบว่าผืนแผ่นดินที่นั่นแทบไม่มี
สมบัติอะไรที่จะขนเอาไป มีแต่คนพื้นถิ่นไม่นุ่งผ้า ที่ล้ม
หายตายไปอย่างรวดเร็วเมื่อติดต่อเกี่ยวข้องกับคนยุโรป

ต่อมา พวกสเปนได้ข่าวว่า ที่เปรู ชาวอินคา
ร�่ารวยมาก แล้วก็ได้ยินอีกว่า ที่เมกซิโก พวกแอสเทค 
(Aztec) มีเงินและทองค�าอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น พอถึงปี 
๒๐๖๒/1517 พวกสเปนก็เข้าบุกอาณาจักรแอสเทค รบ
อยู่ 2 ปี ก็พิชิตเสร็จ เปลี่ยนเมืองหลวงของพวกแอสเทค
เป็นเมืองเมกซิโก (Mexico City) ได้เงินทองมากมาย 
ท�าให้มีจินตนาการว่าทางเหนือขึ้นไปจะมีสมบัติมหาศาล

การก�าจัดพวกแอสเทคนี้ส�าเร็จได้ด้วยความช่วย
เหลือของคนอินเดียนแดงพวกที่เกลียดชาวแอสเทค และ
อาศัยโรคฝีดาษช่วย

วำสโกดำกำมำ
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จากเมกซิโก พวกสเปนย้อนกลับลงมายังแดนที่ 
ปัจจุบันเป็นเปรู (Peru) แล้วต่อมาก็รุกเข้าในถิ่นของพวก
อนิคา (Inca) พอถงึปี ๒๐๗๕/1532 กจ็บัจกัรพรรดอินิคา 
ได้ เมื่อรวบรวมยึดทรัพย์สมบัติได้มากมายแล้ว ปีต่อมา
ก็ส�าเร็จโทษจักรพรรดิอินคาเสีย และปกครองดินแดน
ทั้งหมด แต่ถึงปี ๒๐๗๘/1535 จึงหาที่เหมาะได้ และตั้ง
เมืองหลวงของตนที่ใกล้ฝั่งทะเล ชื่อว่าเมืองลีมา (Lima; 
ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเปรู) แล้วสเปนก็ออกรุกราน
ชนเจ้าถิ่นอินเดียนแดง ขยายดินแดนออกไปทุกทิศ

ในที่ซึ่งปัจจุบันเป็นเมกซิโกภาคใต้ และ
กัวเตมาลา (Guatemala) ซึ่งอยู่ตอนบนของอเมริกา
กลาง ชนเจ้าถิ่นคือพวกมายา (Maya) ยืนหยัดรักษา
อิสรภาพอยู่ได้ทนนานกว่าพวกแอสเทคและอินคา แต่
พวกมายาทรุดโทรมอ่อนก�าลังทั้งจากความแตกแยก
ภายในและล้มตายมากมายด้วยโรคระบาดที่มากับสเปน 
ในที่สุดก็ถูกพวกสเปนยึดครองในปี ๒๐๘๕/1542

พวกมายานี้เป็นชนอินเดียนแดงเก่าแก่ มีบรรพ- 
บุรุษจากอาเซียซึ่งข้ามแผ่นดินส่วนเชื่อมต่อช่องแคบ 

เบริงที่ไซบีเรีย เข้าอลาสกามาสู่ทวีปอเมริกาเมื่อกว่า 
๒๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว และเป็นชนพวกแรกในอเมริกาที่มี
บันทึกประวัติศาสตร์ ซึ่งเริ่มเขียนตั้งแต่ราว พ.ศ. ๕๐๐ 
=50 BC พบที่ก�าแพงวัง อนุสาวรีย์ และเครื่องปั้นดินเผา 
เป็นต้น ซึ่งท�าให้รู้ประวัติของราชา และราชินีส�าคัญ 
ตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงถูกสเปนเข้าครอง

อารยธรรมมายารุ่งเรืองสุดในช่วงปี ๘๓๕-๑๔๕๒/ 
292-909 ซึ่งถือกันว่าเป็นยุคคลาสสิก พวกมายาก้าวหน้า
ทางคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยเฉพาะค�านวณปฏิทิน
ได้แม่นย�า มีระบบการเขียนหนังสือที่พัฒนามาก ระบบ
เกษตรและชลประทานที่ซับซ้อนมาก มีสถาปัตยกรรม
และประติมากรรมเป็นต้น บางอย่างก้าวหน้ากว่ายุโรป
ในยุคเดียวกัน แต่แพ้ยุโรปในด้านเทคโนโลยี ไม่ได้พัฒนา
เครื่องจักรที่ทุ่นพลังงาน ไม่รู้จักใช้ล้อรถ และไม่ได้ฝึกสัตว์
ไว้ใช้งานแทนแรงคน จึงแพ้พวกยุโรป อารยธรรมมายา
เริ่มเสื่อมมาแล้วตั้งแต่หลังปี ๑๔๕๒ ก่อนถูกสเปนท�าลาย
ในที่สุด

อำณำนิคมแรกของโปรตุเกส ในอินเดีย 

พ.ศ. ๒๐๕๓ (ค.ศ. 1510) กษัตริย์มานูเอล 
(Manuel) แห่งโปรตุเกสส่งก�าลังมายึดเมืองท่าส�าคัญๆ 
ตั้งแต่อ่าวเปอร์เซียจนถึงอินเดีย เป็นของตน ท�าให้การค้า
แบบเปิดจบสิ้นไป และในคราวนี้ที่อินเดีย โปรตุเกสได้ตั้ง
อาณานิคมที่กัว (Goa) เป็นศูนย์การค้า และแผ่ศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกษัตริย์มำนูเอล ที่ ๑

Aztec Sun Stone

อินเดีย

กัว

เนปาล

บังคลาเทศ

จีน

ปากีสถาน

แอสเทค
มายา

อ่ำวเมกซิโก

ทะเลคำริบเบียน

มหำสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทร
แอตแลนติก

มหาสมุทร
แปซิฟิก อินคา

กรีนแลนด์

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้
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คิดจะสมำน ยิ่งเพิ่มกำรขัดแย้ง  
พ.ศ. ๒๐๖๓ (ค.ศ. 1520) คุรุนานักตั้งศาสนาสิกข์ 

ประสานศาสนาฮนิดู กับอิสลาม (แต่กลายเป็นมีศาสนาอีก 
๑ ที่จะต้องมาขัดแย้งกันเพิ่มขึ้น)

ฝรั่งพำโรคระบำดไปแพร่ในอเมริกำ 
เจ้ำถิ่นตำยดั่งใบไม้ร่วง

พวกสเปนน�าโรคระบาด เช่นฝีดาษ หัด และไอกรน 
เข้าไป พวกคนพื้นเมืองและอินเดียนแดงไม่มีภูมิต้านทาน 
ก็พากันล้มตายเป็นใบไม้ร่วง ที่เมกซิโก นับมาร้อยปีจาก 
๒๐๖๒ ที่สเปนเข้าตีนั้น ประชากรเจ้าถิ่นเดิมลดจาก ๒๕ 
ล้านเหลือเพียงราว ๑ ล้านคน

โรคระบาดจากยุโรปเหล่านี้ เดี๋ยวเกิดที่โน่นเดี๋ยว
เกิดที่นี่ โดยเฉพาะฝีดาษ รวมแล้วตั้งแต่เริ่มพบชาวยุโรป 
ฝรั่งว่าประชากรอินเดียนแดงลดลง ๙๐% เมื่อแรกสเปน
เข้าไป มีชาวถิ่น ๕๐ ล้านคน เมื่อถึง ค.ศต.ที่ 17 เหลือ
เพียง ๔ ล้านคน

คุรุนำนัก

ชนพื้นเมือง
อเมริกัน เผ่ำตำ่งๆ

ปำฏลีบุตร

กัลกัตตำ

กำบุล

เดลี

ละฮอร์

อัครำ

มทุรำ

มุมไบ

กัว

ม.ยม
ุนา

ม.สิน
ธุ

ม.นัมมทา

ม.โคทาวรี

ม.คง
คา

คุชราต

ปัญจาบ

โอริสสา

เบงกอล

ทักษิณาบถ
จักรวรรดิโมกุล
ยุคบำร์เบอร์ (1530)

เพิ่มในยุคอักบำร์ (1605)

เพิ่มในยุคออรังเซบ (1707)
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จบยุคสุลต่ำนแห่งเดลี  
เขำ้ยุคมุสลิมมงโกล

พ.ศ. ๒๐๖๙ (ค.ศ. 1526) อาณาจักรสุลต่าน
แห่งเดลี (Delhi Sultanate) ของมุสลิมเตอร์ก ซึ่งตั้ง
ขึ้นเป็นจักรวรรดิมุสลิมแรกของอินเดียเมื่อ พ.ศ. ๑๗๔๙ 
(ค.ศ. 1206) จนกระทั่งถูกตีมูร์ (Timur) ท�าลายล้างใน
ปี ๑๙๔๑ (ค.ศ. 1398) แล้วอ่อนเปลี้ยมานาน ได้ถึงกาล
อวสาน ในปี ๒๐๖๙

ครั้งนั้น บาเบอร ์(Babur หรือ Baber; ค�าอาหรับ 
=เสือ) เจ้ามุสลิมมงโกล ซึ่งสืบเชื้อสายจากเจงกิสข่าน  
และจากตีมูร์ อ้างสิทธิว่าอินเดียเป็นมรดกที่ตีมูร์ (Timur) 
บรรพบุรุษของเขาได้พิชิตไว้ แล้วยกทัพจากอัฟกานิสถาน 
เข้ามาก�าจัดสุลต่านแห่งเดลีให้สิ้นอ�านาจไปโดยสิ้นเชิง

บาเบอร์ ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นในเดลี เริ่มครอง
จักรวรรดิโมกุล หรือมุข่าล (Mogul/Mughal Empire) 
ซึ่งยั่งยืนมาจนอินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษใน 
พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858)

มุสลิมเตอร์ก  
ปกครองมุสลิมอำหรับหมดสิ้น

พ.ศ. ๒๐๖๐ (ค.ศ. 1517) สุลต่านเซลิมที่ ๑ 
(Selim I) แห่งจักรวรรดิออตโตมานยึดครองซีเรียและ
อียิปต์ ล้มกาหลิฟแห่งอียิปต์ เข้าครอบครองดูแลเมือง
ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งมักกะฮ์ และมะดีนะฮ์ในอาระเบีย ถึง
ตอนนี้จักรวรรดิมุสลิมเตอร์กครอบคลุมอนาโตเลีย ยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนอาหรับแห่งตะวันออกกลาง 
และอาฟริกาเหนือ

ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิออตโตมานนั้น พูด
ง่ายๆ ก็เหมือนกับรวม ๒ จักรวรรดิใหญ่เข้าด้วยกัน คือ 
ทั้งจักรวรรดิโรมันตะวันออก (Byzantine Empire ที่ตี
ได้ในปี ๑๙๙๖=ค.ศ. 1453) และจักรวรรดิกาหลิฟแห่ง
อาหรับ(Arab Caliphate) ที่เข้าครองในบัดนี้ แดนที่จะ
แข่งอ�านาจกับจักรวรรดิออตโตมาน เหลือเพียงจักรวรรดิ 

เปอร์เซยีทางตะวันออก และกลุม่ประเทศยโุรปทางตะวัน-
ตก ซึ่งออตโตมานก�าลังคุกคามเข้ามาใกล้ใจกลางแล้ว 
 

มุสลิมเตอร์กอำเซียกลำง ย้อนทำง 
มำครองมุสลิมอำหรับตะวันออกกลำง

ย้อนหลังไปประมาณ ๘๐๐ ปีก่อนโน้น ราว พ.ศ. 
๑๒๕๐ (ค.ศ. 700) เมื่อแรกศาสนาอิสลามตั้งขึ้นใหม่ใน
ดินแดนอาหรับ ทัพมุสลิมอาหรับ จากตะวันออกกลาง 
(Middle East) เดินทาง ๓-๔,๐๐๐ กิโลเมตร น�าศาสนา
อิสลามไปเปลี่ยนชนเผ่าต่างๆ ในอาเซียกลาง (Central 
Asia) ให้เป็นมุสลิม

จากนั้นไม่นาน ชนชาวอาเซียกลางที่เป็นมุสลิม
แล้ว โดยเฉพาะพวกเตอร์ก ก็เป็นฝ่ายน�าอิสลามลงมาแผ่
ขยายอ�านาจย้อนเข้าไปในแดนอาหรับ ดังที่ได้เริ่มเข้าแทน

อาหรับที่แบกแดดตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๐๑ (ค.ศ. 1258) และ
เมื่อถึงยุคของออตโตมานเตอร์กในบัดนี้ มุสลิมเตอร์กจาก
อาเซียกลาง ก็ได้มาเป็นผู้จัดกิจการศาสนาอิสลาม และ
ปกครองชาวมุสลิมอาหรับในตะวันออกกลางทั้งหมด

สุลต่ำนเซลิม ที่ ๑

ระลอกที่ 3. มุสลิมมงโกล

บำเบอร์
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เกิดโปรเตสแตนต์ ยุโรปเขำ้ยุคปฏิรูป  

พ.ศ. ๒๐๖๐-๒๑๐๒ (ค.ศ. 1517-1559) ช่วง
เวลาที่เรียกว่า (ยุคแห่ง) การปฏิรูป (Reformation) 
ในยุโรป เนื่องจากเกิดศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 
ในพ.ศ. ๒๐๖๐ ท�าให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
ถือและการปฏิบัติต่างๆ ในทางศาสนาและวัฒนธรรม

พร้อมนั้นในทางการเมือง พวกเจ้าเยอรมันจ�านวน
หนึ่งอึดอัดไม่อยากขึ้นต่อโป๊ปอยู่แล้ว ก็ได้มาร์ติน ลูเธอร์ 
เป็นจุดรวมก�าลัง จึงแข็งข้อต่อโป๊ป และต่อจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Emperor) ท�าให้มี
การปราบปรามและรบราฆ่าฟันกันอย่างรุนแรง

เดินเรือหำทำงไปมำ ได้ชื่อมหำสมุทร
แปซิฟิก อีกทั้งพิสูจน์ว่ำ โลกนี้กลมจริง  

พ.ศ. ๒๐๖๒-๒๐๖๕ (ค.ศ. 1519-1522)  
เฟอร์ดินานด์ มาเจลแลน (Ferdinand Magellan) เป็น
นักเดินเรือชาวโปรตุเกส และท�างานให้ประเทศของตนมา 
นาน แต่คราวหนึ่งผิดหวัง จึงไปกราบทูลถวายบริการแด่ 
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๑ แห่งสเปน โดยเสนอว่า ตามที่ถือกัน 
มาว่า หมู่เกาะโมลุกกะส์ (Moluccas) แหล่งเครื่องเทศ 

 
ส�าคญั อยู่ในโลกซกีตะวนัออก จึงเป็นสมบัติของโปรตุเกส 
ตามที่องค์พระสันตะปาปาได้ทรงแบ่งโลกไว้ให้แล้วนั้น 
คราวนี้เอาใหม่ เขาจะแล่นเรือออกทางทิศตะวันตกไปให้
ถึงหมู่เกาะโมลุกกะส์นั้น แล้วทีนี้แหละ จะเป็นการพิสูจน์
ว่าหมู่เกาะโมลุกกะส์นั้นอยู่ในโลกซีกตะวันตก จึงต้อง
เป็นสมบัติของสเปน พระเจ้าแผ่นดินสเปนก็ทรงตกลง 

มาเจลแลนออกเรือในวันที่ ๑๐ ส.ค. ถึงทะเล ๒๐ 
ก.ย. 1519 ไปกัน ๒๗๐ คน ด้วยเรือ ๕ ล�า แล่นลงทาง
ฝั่งอาฟริกา แล้วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก แล่นเลียบ
ฝั่งทวีปอเมริกาใต้จนเข้าช่องแคบปลายสุดทวีป (ได้นาม
ตามชื่อของเขาว่าช่องแคบมาเจลแลน) ออกทะเลใหญ่
ที่เคยเรียกว่าทะเลใต้ (South Sea) แต่ได้ชื่อใหม่ตาม
ที่เขาเรียกว่า “มหาสมุทรแปซิฟิก” (Pacific Ocean, 
“ห้วงมหรรณพ์อันสงบ”) แล่นมาแวะเกาะกวม (Guam) 
แล้วไปถึงฟิลิปปินส์ ตัวเขาเองเสียชีวิตที่นั่น (๒๗ เม.ย. 
1521) คนที่เหลือแล่นเรือต่อไปถึงหมู่เกาะโมลุกกะส์ แล้ว
เดินทางต่อจนเหลือเรือ ๑ ล�า มีคน ๒๑ คน กลับมาถึง
สเปน ๘ ก.ย. 1522 รวมใช้เวลา ๓ ปี ผลได้คือเป็นการ
พิสูจน์ว่าโลกกลมจริง และรู้ว่าทวีปอเมริกามิใช่อินเดีย 
แต่คือดินแดนที่เป็น “โลกใหม่”

บนจากซ้าย:
มำร์ติน ลูเธอร์ 
มำเจลแลน
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พระสริมิงัคลำจำรย์แห่งล้ำนนำ ปรำชญ์
ไทยทีส่กุใสในมำตรฐำนวชิำกำรสำกล

พ.ศ. ๒๐๖๗ (ค.ศ. 1524) ที่อาณาจักรล้านนา 
ในรัชกาลพระเมืองแก้ว พระสิริมังคลาจารย์ แห่งวัด 
สวนขวัญ นครเชียงใหม่ รจนาคัมภีร์ มังคลัตถทีปนี ซึ่ง
อธิบายมงคล ๓๘ ประการ ในมงคลสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๔/๓; 
ขุ.สุ.๒๕/๓๑๖/๓๗๖) อันเป็นพระสูตรส�าคัญที่แสดงหลัก
การด�าเนินชีวิตของพุทธิกชน และถือเป็นบทสวดหลัก
ของพุทธบริษัท โดยประมวลอรรถาธิบายจากอรรถกถา  
ฎีกา อนุฎีกา เป็นต้น มากมาย พร้อมทั้งค�าบรรยายของ
ท่านเอง น�ามาแจกแจงอย่างละเอียดลออ มีระเบียบ เป็น
ล�าดับ พร้อมด้วยระบบการอ้างองิท่ีครบถ้วนชดัเจนแม่นย�า 
ปัจจุบันใช้เป็นต�าราเรียนในหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ส�าหรับ ป.ธ. ๔-๕ และ ๗ 
(ท่านรจนาคัมภีร์อื่นอีก ๓ คือ เวสสันตรทีปนี จักกวาฬ-
ทีปนี และสังขยาปกาสกฏีกา)

ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 
๒๐ จนสิ้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เฉพาะอย่างยิ่ง ในรัชกาล
พระเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘–๒๐๖๘/ค.ศ. 1495-1525) 
ล้านนาได้เป็นดินแดนแห่งความรุ่งเรืองของการศึกษา มี
วรรณคดีภาษาบาลีเกิดขึ้นมาก พระเถระหลายท่านเป็น
ปราชญ์นิพนธ์คัมภีร์และต�าราไว้ นอกจากพระสิริมังค- 

 

ลาจารย์ ยังมี เช่น พระญาณกิตติ (โยชนาวินัย, โยชนา
อภิธรรม เป็นต้น) พระรัตนปัญญา (สารัตถสังคหะ,  
ชินกาลมาลีปกรณ์) พระโพธิรังสี (จามเทวีวงศ์)  
พระนันทาจารย์ (สารัตถสังคหะ) พระสุวรรณรังสี 
(ปฐมสมโพธิสังเขป) สันนิษฐานกันว่า ปัญญาสชาดก ก็
แต่งในยุคนี้

   

อังกฤษประกำศไม่ขึ้นกับโป๊ป  
ตั้งนิกำยใหม่ของตนเอง  

พ.ศ. ๒๐๗๗ (ค.ศ. 1534) พระเจ้าเฮนรีที่ ๘ 
(Henry VIII) ซึง่ไม่ได้พระโอรสทีจ่ะสบืต่อราชวงศ์ทวิดอร์ 
(Tudor) ทรงหาเหตุถือการอภิเษกสมรสกับพระมเหสีว่า 
เป็นโมฆะ เพื่อจะทรงมีมเหสีใหม่ จึงได้ติดต่อขอให้โป๊ป
ทรงออกกฤษฎีกาตามนั้น แต่ไม่ส�าเร็จ พระเจ้าเฮนรีที่ ๘ 
จึงประกาศแยกตัวไม่ขึ้นต่อโป๊ป/สันตะปาปาที่วาติกัน 
โดยตั้งศาสนจักรอังกฤษ (Church of England) ขึ้น 
อันเป็นโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่ง และกษัตริย์อังกฤษเป็น
ประมุขศาสนจักรเอง แล้วทรงมีมเหสีองค์ใหม่และกด
ก�าราบส�านักบาทหลวงทั้งหลายต่างๆ นานา

บน:
พระธำตุดอยสุเทพ 
ล่างจากซ้าย:
Pope Clement VII
พระเจำ้เฮนรีที่ ๘
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โปรเตสแตนต์ปฏิรูป  
คำทอลิกย้อนปฏิรูป ก็รบกันใหญ่

พ.ศ. ๒๐๘๓ หรือ ๒๑๐๒-๒๑๕๓ (ค.ศ. 1540 
หรือ 1559-1610) การปฏิรูปโดยโปรเตสแตนต์นั้นตาม
มาด้วยการย้อนปฏิรูป (Counter-Reformation) ของ
ฝ่ายโรมันคาทอลิก ที่จะเร่งก�าจัดพวกโปรเตสแตนต์ให้
หมดสิ้น 

โป๊ปตั้งศำลสูงสุด  
ก�ำกับกำรไต่สวนศรัทธำอีกชั้น  

พ.ศ. ๒๐๘๕ (ค.ศ. 1542) เนื่องจากได้มีศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้น ซึ่งการก�าจัด (perse-
cution) จะต้องจัดการเป็นพิเศษ โป๊ป/สันตะปาปา ปอล

ที่ ๓ (Paul III) จึงทรงจัดให้มีคณะกรรมาธิการของพระ
คาร์ดินัลขึ้นมาก�ากับ เป็นศาลสูงสุดในการไต่สวนศรัทธา 
ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๓๑ (ค.ศ. 1588) โป๊ป/สันตะปาปา 
ซิกซตัสที่ ๕ (Sixtus V) ได้จัดตั้งให้มีรูปร่างชัดเจนเป็น 
the Congregation of the Roman and Universal 
Inquisition เรียกสั้นๆ ว่า the Holy Office

เริ่มต้นปฏิวัติวิทยำศำสตร์  
ขัดกับศำลคริสต์  

พ.ศ. ๒๐๘๖ (ค.ศ. 1543) โคเปอร์นิคัส  
(Copernicus) พิมพ์หนังสือ On the Revolutions of 
Celestial Spheres (ว่าด้วยปริวรรตแห่งเวหาสมณฑล) 
แสดงหลักความจริงว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ โดยมีดวง 

อาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ถือว่าเป็นการเริ่มต้น
ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (scientific revolution)

แต่เพราะขัดกับค�าสอนของศาสนาคริสต์ซึ่งยังมี
อ�านาจอยู่มาก จึงเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่
ความรูเ้ช่นน้ัน ถกูจบัข้ึนศาลไต่สวนศรทัธา (Inquisition) 
และลงโทษ เช่น บรูโน (Giordano Bruno) ถูกเผาทั้ง
เป็นใน ค.ศ. 1600 กาลิเลโอ (Galileo Gali lei) แม้จะ
ยอมรับผิด ลดโทษ ก็ถูกกักขังให้อยู่แต่ในบ้านจนตายใน 
ค.ศ. 1642

 

จากซ้าย:
สันตะปำปำ ปอลที่ ๓
สันตะปำปำ ซิกซตัสที่ ๕
นิโคลัส โคเปอร์นิคัส
จอร์ดำโน บรูโน
กำลิเลโอ กำลิเลอิ
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สเปนนักล่ำ ท�ำลำยแอสเทคแล้ว  
ก็ถล่มอินคำ  

พ.ศ. ๒๐๙๖ (ค.ศ. 1553) หลังจากล้มอาณาจักร
แอสเทคลงในปี ๒๐๕๕-๕๗ แล้ว ถึงปีนี้ นักล่าอาณานิคม
ของสเปน ก็ตีอาณาจักรอินคาพินาศ

พระนำงแมรี่ละเลงเลือด  
กวำดลำ้งโปรเตสแตนต์ในอังกฤษ

พ.ศ. ๒๐๙๘ (ค.ศ. 1555) หลังสิ้นรัชกาลของ 
พระราชบิดา คือ เฮนรีที่ ๘ ซึ่งได้ตั้งศาสนจักรอังกฤษ 
ขึ้นแล้ว พระนางแมรีที่ ๑ (Mary I หรือ Mary Tudor) 
ซึ่งเป็นราชธิดาของมเหสีองค์เก่า ขึ้นครองราชย์ กลับ 
หันไปฟื้นฟูนิกายโรมันคาทอลิก และด�าเนินการก�าจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กวาดล้าง (persecution) พวกโปรเตสแตนต์อย่าง 

รุนแรง เช่น ให้จ�าคุกบิชอพแห่งวูร์ซเตอร์ และบิชอพแห่ง
ลอนดอน ๒ ปี ออกจากคกุแล้วกใ็ห้เอาท้ัง ๒ บิชอพน้ันไป 
เผาท้ังเป็นท่ีออกซฟอร์ด เป็นต้น จนได้สมญาว่า “Bloody 
Mary” (แมรี่กระหายเลือด หรือแมรี่ละเลงเลือด)

สงครำมศำสนำในยุโรป
“สงครามศาสนา” (Wars of Religion) ที่ประวัติ 

ศาสตร์ตะวันตกเล่าไว้นี้ หมายถึงสงครามในศาสนาคริสต์
เอง ระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์

พ.ศ. ๒๑๐๓ (ค.ศ. 1560) ฝรัง่เศส ซึง่เป็นประเทศ 
คาทอลิก ได้พยายามกวาดล้างโปรเตสแตนต์อย่างรุนแรง
ตั้งแต่ระยะแรก ถึงกับเกิดสงครามศาสนาหลายครั้ง 

ในรัชกาลพระเจ้าฟรานซิสที่ ๒ มีการกวาดล้าง 
(persecution) พวกโปรเตสแตนต์ ที่เรียกว่าฮูเกนอตส์ 
(Huguenot) อย่างรุนแรง ฮูเกนอตส์จึงสมคบกันวางแผน 
(Conspiracy of Amboise) จะโค่นพวกคาทอลกิทีป่กครอง 
ในปี ๒๑๐๓ แต่แผนแตก เลยถกูจบัแขวนคอราว ๑,๒๐๐ คน

จากนั้นอีก ๒ ปี ก็เกิดสงครามศาสนากลางเมือง
เป็นระยะๆ รวม ๓๖ ปี (๒๑๐๕-๒๑๔๑/1562-1598) โดย 
ที่พวกฮูเกนอตส์ได้ทัพโปรเตสแตนต์ต่างชาติมาช่วยด้วย

ระหว่างนี้มีเหตุการณ์ใหญ่ครั้งร้ายยิ่ง คือ ชาว
คาทอลิกสังหารเหมาชาวโปรเตสแตนต์ในวันเซนต์ 
บาร์โธโลมิว (Saint Bartholomew’s Day Massacre) 
ปี ๒๑๑๕/1572 ตั้งแต่ ๒๔ ส.ค. ไป ๒ เดือนเศษ ตาย
ราว ๑๓,๐๐๐ คน

(หลังจากนี้ราวครึ่งศตวรรษ จะถึงรัชกาลพระเจ้า
หลุยส์ที่ ๑๓ ต่อด้วยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ มหาราช องค์ที่
มีไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยอยุธยา ซึ่งจะ
กวาดล้างโปรเตสแตนต์อย่างรุนแรงยิ่งจนจบสิ้น)

จากซ้าย: 
พระนำงแมรีที่ ๑
พระเจำ้ฟรำนซิสที่ ๒ กับ
  พระนำงแมรีสจ๊วร์ต
วันเซนต์บำร์โธโลมิว  
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อำณำจักรฮินดูสุดท้ำย
พ.ศ. ๒๑๐๘ (ค.ศ. 1565) อาณาจักรฮนิดูสดุท้าย 

ที่เหลืออยู่ในทักษิณาบถ คือ วิชัยนคร (Vijayanagar 
Empire) ถึงกาลอวสาน หลังจากยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลาง
อ�านาจคุกคามของอาณาจักรมุสลิมที่ล้อมรอบเป็นเวลา 
๒๒๙ ปี

จักรวรรดิวชิยันครน้ีมเีน้ือท่ีคร่าวๆ ขนาดใกล้เคยีง 
กับอิรักในปัจจุบัน อยู่ส่วนล่างตลอดถึงปลายสุดของ 
แผ่นดินอินเดีย เจริญรุ่งเรืองมาก มีการติดต่อค้าขายกับ
กรุงโรม โปรตุเกส ไปจนถึงจีน มีเมืองหลวงชื่อเดียวกันว่า 

วิชัยนคร ซึ่งชาวโปรตุเกสที่เดินทางมาได้เขียนบันทึกไว้
ราวปี ๒๐๖๓ ว่าใหญ่โตอย่างกับโรม

(ดินแดนส่วนล่างของอินเดียนี้มีการติดต่อโดย
เฉพาะทางการค้ากับโรมมานาน อย่างน้อยตั้งแต่ต้นคริสต์
ศักราชในยุคอาณาจักรโจฬะ ดังที่ในทางโบราณคดีได้พบ
เหรียญกระษาปณ์ของโรมันมากมายในผืนแผ่นดินแถบนี้)

แมรี่สิ้นสมัย น้องแมรี่หันไป 
ก�ำรำบคำทอลิก

พ.ศ. ๒๑๐๖ (ค.ศ. 1563) เมื่อสิ้นรัชกาลพระนาง
แมรี่ที่ ๑ แล้ว ราชินีเอลิซาเบธที่ ๑ (Elizabeth I) ซึ่งเป็น
ราชธิดาของมเหสีองค์ใหม่ ขึ้นครองราชย์ ทรงหันกลับ 
มาบ�ารุงนิกายอังกฤษ และก�าจัด (persecution) พวก
คาทอลิก

ฝรั่งเศสว่ำแรง ต้องเทียบสเปน
พ.ศ. ๒๑๑๑ (ค.ศ. 1568) สเปนซึ่งเป็นประเทศ

คาทอลิกส�าคัญอีกหนึ่ง ก็กวาดล้าง (persecution) 
โปรเตสแตนต์อย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ พระเจ้าฟิลิปส์ที่ ๒ ซึ่งยิ่งใหญ่มาก ปกครองทั้ง

สเปน เนเธอร์แลนด์ เมืองขึ้นในอเมริกา และดินแดน 
ของโปรตุเกสทั้งหมด ได้ตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวว่าจะบดขยี้
พวกโปรเตสแตนต์ให้ดับสิ้นจากดินแดนเหล่านี้ ทรงเริ่ม 
ก�าจัดโดยเข้าโจมตีโปรเตสแตนต์ใน เนเธอร์แลนด์ แล้ว 
กลายเป็นสงครามรบกันยืดเยื้อถึง ๘๐ ปี (๒๑๑๑-๙๑/ 
1568-1648)

ระหว่างนั้น ในปี ๒๑๓๑/1588 ก็ยกกองทัพเรือ
มหึมาไปปราบอังกฤษที่เป็นประเทศโปรเตสแตนต์ แต่ถูก
เผาแพ้กลับมายับเยิน

ในที่สุดก็ไม่สามารถเปลี่ยนพวกดัทช์และพวก
อังกฤษให้เป็นคาทอลิกได้ด้วยการบังคับ

ในสเปน การก�าจัดคนผู้ไม่เป็นคาทอลิก อีกด้าน
หนึ่ง ซึ่งรุนแรงมาก และยืดเยื้อยิ่ง คือ ศาลไต่สวนศรัทธา 
(Spanish Inquisition) ซึ่งใช้วิธีเผาทั้งเป็น เป็นต้น ยาว 
นานถึงประมาณ ๓๕๐ ปี (๒๐๒๑-๒๓๗๗/1478-1834)

จากซ้าย:
รำชินีเอลิซำเบธที่ ๑
พระเจำ้ฟิลิปส์ที่ ๒
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อวสำนแห่งวิชัยนคร
หลังจากสู้รบกับอาณาจักรข้างเคียงครองอ�านาจ

มาได้ยาวนาน ในที่สุด ผ่านเข้ามาในยุคราชวงศ์โมกุล ถึง
ปี ๒๑๐๘ (ค.ศ. 1565) อาณาจักรมุสลิม ๔ แคว้น คือ  
พิชาปุระ พีทร อาหหมัดนคร และกอลคอนดา ได้รวม
ก�าลังกันเข้าตี เอาชนะวิชัยนครได้

ทั้งนี้ ผู้โจมตีมิได้ต้องการครอบครอง เพียงแต่จะ
ท�าลายอ�านาจ เมือ่ชนะแล้วจงึเข้าเผาท�าลายบ้านเรอืนทรพัย์ 
สนิ ไล่ฆ่าฟันผู้คนจนหมดสิน้ โดยใช้เวลารวม ๕ เดอืน แล้ว 
ปล่อยทิ้งให้เป็นที่รกร้างไร้ประโยชน์ไม่อาจฟื้นขึ้นได้อีก

มุสลิมครองสุดอินเดีย
ถึงคราวนี้อ�านาจของมุสลิมก็คลุมไปถึงสุดแผ่นดิน 

จดมหาสมุทรอินเดีย
กษัตริย์แห่งวิชัยนครได้หนีไปตั้งเมืองอยู่ในที่ใหม่

ห่างออกไป และสืบราชย์กันมาอย่างไม่ราบรื่น จนกระทั่ง
ปี ๒๒๑๕ (ค.ศ. 1672) กษัตริย์องค์สุดท้ายสวรรคต ก็
สิ้นวงศ์

สงครำมส�ำคัญพลิกผันอำรยธรรม
สงครามศาสนาในยุโรป ที่รุนแรงกว่านี้ จะเกิดขึ้น 

กลางทวีปยุโรป เป็นสงคราม ๓๐ ปี เริ่มแต่ปี ๒๑๖๑/ 
1618 ข้างหน้า

ผลสืบเนื่องส�าคัญอย่างหนึ่งของการกวาดล้าง  
(persecution) และสงครามศาสนา (religious wars)  
ในยุโรป ก็คือการถ่ายเทประชากรขนานใหญ่ เช่นยิว ราว 
๑๗๐,๐๐๐ คน ถูกขับออกจากสเปนในปี ๒๐๓๕/1492 
พวกฮูเกนอตส์กว่า ๔๐๐,๐๐๐ หนีจากฝรั่งเศสในช่วง
ใกล้ปี ๒๒๒๘/1685 และการอพยพหลบหนีคราวใหญ่
น้อยอื่นๆ ทั้งที่ไปในประเทศอื่นในยุโรป ตลอดจนไปยัง
อเมริกา

การถ่ายเทประชากรนี้ นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญ
อย่างหนึ่งที่ก่อรูปแปลงร่างอารยธรรมตะวันตก

อินเดีย

แหลมโคโมริน

สวิตเซอร์แลนด์
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โมกุลเริ่มให้เสรีภำพทำงศำสนำ
พ.ศ. ๒๑๒๔ (ค.ศ. 1581) อักบาร์ (Akbar) 

จักรพรรดิโมกุลองค์ที่ ๓ ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในราชวงศ์ ซึ่งขึ้น
ครองราชย์ตั้งแต่ปี ๒๐๙๙/1556 เมื่อพิชิตขยายดินแดน
ได้มากมายแล้ว ก็พยายามสร้างความจงรักภักดี รวมคน
โดยให้เสรีภาพทางศาสนา

นอกจากยกเลิกภาษีรายหัวคนไม่เป็นมุสลิมแล้ว  
ก็ถึงกับทรงยกเลิกการบังคับเชลยศึกให้นับถืออิสลาม 
ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงฮินดู เปิดให้เจ้าชายและ 

เจ้านายฮินดูเข้ารับราชการ โดยเฉพาะพวกเจ้าราชบุตร 
ได้ต�าแหน่งสูงๆ

ยิ่งกว่านั้นยังทรงให้ผู้รู้ในศาสนาต่างๆ ทั้งมุสลิม 
ฮินดู เชน คริสต์ ปาร์ซี มาถกถ้อยทางศาสนาต่อเบื้อง 
พระพักตร์ในพระราชวัง

ต่อมาถึงกับทรงประกาศให้พระองค์เองเป็นผู้มี 
อ�านาจชีข้าดสงูสดุในเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกบัศาสนาอสิลาม 
เหนือกว่าศาสนบุคคลทั้งปวง

เสียกรุง ครั้งที่ ๑  
พระนเรศวรฯ กู้เอกรำช  

พ.ศ. ๒๑๓๓–๒๑๔๘ (ค.ศ. 1590-1605) ที่กรุง 
ศรีอยุธยา หลังรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โอรส 
๒ พระองค์ครองราชย์ต่อมา คอื สมเดจ็พระบรมราชาธริาช 
ที่ ๓ (๒๐๓๑-๒๐๓๔/1488-1491) และสมเด็จพระรามา- 
ธิบดีที่ ๒ (๒๐๓๔-๒๐๗๒/1491-1529 เข้ายุคโปรตุเกส
ครองมะละกา) จากนัน้มกีษตัรย์ิอกี ๒ พระองค์ คอื สมเดจ็ 
พระบรมราชาธิราชที่ ๔ (๒๐๗๒-๒๐๗๖/1529-1533 
เพียง ๔ ปีก็สวรรคตด้วยไข้ทรพิษ) สมเด็จพระรัษฎาธิราช
กุมาร (๒๐๗๖/1533 เพียง ๕ เดือน ก็ถูกส�าเร็จโทษ) ก็ถึง
รัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราช (๒๐๗๗-๒๐๘๙/1534-
1546) ในรัชกาลนี้ ไทยเริ่มมีสงครามกับพม่าเป็นครั้งแรก 
ในปี ๒๐๘๑ เพราะพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ (คือมังตรา เป็น

พระญาติของพระเจ้าบเุรงนอง ฝรัง่เรยีก Tabinshwehti) 
รุกรานแผ่ขยายอาณาเขต มีฝรั่งร่วมรบโดยชาวโปรตุเกส
ที่มาตั้งบ้านเรือนค้าขายในกรุงศรีอยุธยาเข้าประจ�าการ 
๑๒๐ คน (ในสงครามรัชกาลต่อไป ทั้งฝ่ายไทยฝ่ายพม่า
ต่างก็มีคนโปรตุเกสเข้ากองทัพมากขึ้น) จึงเริ่มมีการใช้ปืน
คาบศิลาและปืนใหญ่ในการรบ และหลังชนะศึก ทรง
ปูนบ�าเหน็จต่างๆ รวมทั้งทรงอนุญาตให้สร้างโบสถ์ มี
บาทหลวงสอนศาสนาคริสต์แต่นั้นมา

เมื่อพระชัยราชาธิราช (ไชยราชาธิราช ก็เขียน) 
สวรรคตในปี ๒๐๘๙ โอรสคอืพระแก้วฟ้า ซึง่มพีระชนมายุ 
๑๑ พรรษา ครองราชย์ต่อมาได้ ๒ ปี กถู็กขุนวรวงศาธิราช 
คบคิดกับพระราชมารดา (เจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์) ชิงราช-
สมบัติ โดยประหารชีวิตเสีย เมื่อผู้ชิงราชย์ครองราชย์ได้ 
๔๒ วัน ถูกก�าจัดแล้ว ก็มาถึงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักร-
พรรดิราช (๒๐๙๑–๒๑๑๑/1548-1568) และมีสงคราม

อักบำร์

พระนเรศวรมหำรำช
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กับพม่าต่อมา ครั้นพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้แห่งพม่าสวรรคต
ในปี ๒๐๙๓ และเมื่อพระเจ้าบุเรงนอง (คือจะเด็ด ฝรั่ง 
เรยีก Bayinnaung) ขึน้ครองแผ่นดนิแล้ว กแ็ผ่เดชานภุาพ 
ต่อมาจนได้เชียงใหม่ ประจวบพอดีในฝ่ายไทยที่เตรียม 
รับศึก พระเจ้าอยู่หัวทรงได้ช้างเผือก ๗ เชือก เฉลิมพระ
ราชสมัญญา “พระเจ้าช้างเผือก” พระเจ้าบุเรงนองทรง
เหน็โอกาส จึงท�าอบุายส่งพระราชสาส์นมาทลูขอช้างเผอืก  
๒ เชือก เมื่อฝ่ายไทยปฏิเสธ สงครามใหญ่ก็เริ่มตั้งแต่ปี 
๒๑๐๖ จนในที่สุดจบลงในรัชกาลต่อมาของพระราชโอรส
คือสมเด็จพระมหินทราธิราช ด้วยการที่กรุงศรีอยุธยา
เสียแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๑๑๒ ครั้นแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็ 
ได้อภิเษกพระมหาธรรมราชาเป็นพระศรีสรรเพชญ์ ครอง
กรุงศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าเมืองประเทศราชของพม่า กาล
ผ่านมา ๑๕ ปี สยามจึงได้เป็นเอกราชเมื่อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพจากพม่า ที่เมืองแครง  

 
(ถิ่นมอญต่อแดนไทย) ใน พ.ศ. ๒๑๒๗/1584 และพระ
เกียรติยศยิ่งขจรขจายเมื่อได้ทรงชนะศึกยุทธหัตถีในปี 
๒๑๓๕/1592 ครั้นพระราชบิดา คือสมเด็จพระมหา- 
ธรรมราชาธิราช (๒๑๑๒–๒๑๓๓) สวรรคตแล้ว พระองค์
จึงได้ทรงครองราชย์สืบต่อมา ๑๕ ปี (ถึง ๒๑๔๘/1605)

ในรัชกาลนี้ นอกจากทหารอาสาชาวโปรตุเกส
แล้ว ก็มีทหารญี่ปุ่นในกองทัพไทยด้วย (คราวยุทธหัตถี 
มีทหารญี่ปุ่น ๕๐๐ คน) และนอกจากสเปนส่งทูตจาก
มนิลามาท�าหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้า
แล้ว ผู้แทนดัทช์ก็ได้เข้าเฝ้าใน พ.ศ. ๒๑๔๗

ศำสนำใหม่ของจักรพรรดิอักบำร์  
เฉพาะอย่างยิ่ง ในปี ๒๑๒๔/1581 อักบาร์ได้ทรง

ตั้งหลักศาสนาใหม่ อันเน้นด้านจริยธรรมขึ้น โดยรวมค�า
สอนของศาสนาต่างๆ เข้าด้วยกัน เรียกว่า Din-e llahi 
(Divine Faith = ทิพยศรัทธา) และมีองค์อักบาร์เองเป็น
ศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี

แต่เรื่องนี้กลายเป็นการสร้างความไม่พอใจแก่ชาว
มุสลิมที่เคร่งหลัก เกิดมีปฏิกิริยา บ้างก็บันทึกว่าพระองค์
สร้างศาสนาใหม่ ละทิ้งอิสลาม แต่จะอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ 

 
เรียกว่าศาสนาใหม่ของอักบาร์ มีผู้นับถือเพียงไม่เกิน ๑๙ 
คน และเมื่อสวรรคตในปี ๒๑๔๘/1605 ศาสนานั้นก็ดับ
ลับไปด้วย

อกีครึง่ศตวรรษจากนี ้จกัรพรรดอิอรงัเซบจะก�าจดั 
ฮินดูอย่างรุนแรง

The Tomb of Akbar Shah

ลังกำสุกะ

นครปฐม

สุโขทัย

อยุธยา

เชียงใหม่ หลวงพระบำง

เสียมรำฐ

เคดำห์

ไชยำ

อ่าวไทย
ทะเลอันดามัน

ฉำน

รัฐมำเลย์

หงสำวดี

จักรวรรดิมชปหิต พระเจำ้บุเรงนอง
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ญี่ปุ่นปิดประเทศ เมื่อรู้เจตนำนักบวช
ที่มำกับนักล่ำอำณำนิคม

พ.ศ. ๒๑๔๐ (ค.ศ. 1597) หันไปทางญี่ปุ่น พวก
โชกุนที่ปกครองบ้านเมือง ซึ่งได้ส่งเสริมและสนิทสนมเป็น
อย่างดี กับมิชชันนารีทั้งหลายที่มากับประดาเรือค้าขาย 
เกิดล่วงรู้ว่านักสอนศาสนาเหล่านั้นเป็นสื่อทอดไปสู่การ
ทหารและการเมือง ที่จะเข้ามายึดครองอาณานิคม จึง
พลิกท่าทีหันไปเป็นศัตรู แล้วด�าเนินการกวาดล้าง (per-
secution) คนที่ไปถือคริสต์ ถึงกับออกเป็นประกาศ
ราชการต่อเนื่องเป็นชุด เริ่มแต่ปี ๒๑๔๙ และขับไล่ฝรั่ง
ออกไป แล้วปิดประเทศตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๘๓ (ค.ศ. 1640) 
เป็นต้นมา รวมเวลา ๒๐๐ ปีเศษ กระทั่งนายพลแมทธิว 
เปอร์รี น�าเรือรบอเมริกันมาบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศอีก
ใน พ.ศ. ๒๓๙๗ (ค.ศ. 1854)

คำทอลิก-โปรเตสแตนต์ รบกัน ๓๐ ปี 
เยอรมนีย่อยยับ

พ.ศ. ๒๑๖๑-๙๑ (ค.ศ. 1618-48) ช่วงเวลาใน
ยุโรป ซึ่งมีสงครามศาสนาระหว่างโรมันคาทอลิก กับ
โปรเตสแตนต์ ที่เรียกว่า “สงคราม ๓๐ ปี” (Thirty 
Years’ War)

ความขัดแย้งและท�าลายล้างกันระหว่างชาวคริสต์ 
นิกายใหม่คือโปรเตสแตนต์ กับนิกายเดิมคือ โรมัน 
คาทอลิก รุนแรงและขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ จนในที่สุด 
เวลาผ่านมา ๑๐๑ ปี ถึง พ.ศ. ๒๑๖๑ ก็เกิดเป็นสงคราม 

 
ศาสนา (religious war) ระหว่างประเทศคาทอลิก กับ
ประเทศโปรเตสแตนต์ โดยกองทัพของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ยกมาท�าลายพวกโปรเตสแตนต์ แล้วก็มี 
ประเทศอื่นๆ มาช่วยฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ เช่น เดนมาร์ก 
นอรเวย์ สวีเดน ออสเตรีย ฝรั่งเศส และสเปน รบกันจน
ยุติใน พ.ศ. ๒๑๙๑ (ค.ศ. 1648) จึงเรียกว่า “สงคราม 
๓๐ ปี” (Thirty Years’ War)

เยอรมนีซึ่งเป็นสนามรบหลักหมดประชากรไป ๗ 
ล้านคน คือ ๑ ใน ๓ ของทั้งประเทศเวลานั้น (คนเยอรมัน
ตายในสงครามนี้มากกว่าตายในสงครามโลกครั้งที่ ๑) 
และถึงตอนนี้ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่อ่อนเปลี้ยมา
ตั้งแต่เกิดโปรเตสแตนต์ขึ้น ก็นับได้ว่าสลาย เหลือสักแต่
ชื่อจักรวรรดิและนามพระจักรพรรดิที่เป็นเกียรติยศ

“เมื่อบ้ำนเมืองดี  
เขำสร้ำงวัดให้ลูกท่ำนเล่น”  

พ.ศ. ๒๑๖๓–๒๑๗๑ (ค.ศ. 1620-1628) ที่กรุง
ศรีอยุธยา หลังรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว 
พระราชอนุชา คือสมเด็จพระเอกาทศรถครองราชย์ต่อมา
อีก ๑๕ ปี (๒๑๔๘/1605–๒๑๖๓/1620) จากนั้นเป็น 
รัชกาลของโอรส ๒ พระองค์ติดต่อกัน คือ เจ้าฟ้าศรี-
เสาวภาคย์ ซึง่ครองราชย์ไม่ถึง ๑ ปี กถู็กจมืน่ศรเีสาวรกัษ์
กับพวกจับส�าเร็จโทษเสีย แล้วถวายราชสมบัติแก่โอรส 
อีกพระองค์หนึ่งที่ประสูติแต่พระสนม ซึ่งได้ผนวชอยู่ที่

จากซ้าย:
Kamakura Buddha Daibutsu
แมทธิว เปอร์รี
Thirty Years War
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วัดระฆังจนมีสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรม ลาสิกขามา
ขึ้นเสวยราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๖๓ (บางต�าราว่า ๒๑๕๓) เป็น
สมเด็จพระอินทราชาธิราช (พระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา เรียกว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑) 
ประชาชนยกย่องถวายพระนามว่าพระเจ้าทรงธรรม 

ถึงยุคนี้ สยามได้มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขาย  
ตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนเข้ารับราชการกันมากแล้ว เริ่มด้วย 
โปรตุเกสมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (๒๐๓๔- 
๒๐๗๒/1491-1529) สเปนและดัทช์ก็มีทูตเข้ามาตั้งแต่
รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมาในรัชกาล
สมเด็จพระเอกาทศรถ นอกจากกษัตริย์ฮอลันดา (ดัทช์)  
ได้ส่งทูตมาเพื่อไมตรีทางการค้าแล้ว พระองค์ก็ทรงส่ง
ราชทูตไปยังฮอลแลนด์ในปี ๒๑๕๐ และได้พระราชทาน
ที่ดินให้พวกดัทช์ตั้งภูมิล�าเนาอยู่ทางใต้กรุง บนริมแม่น�้า 
ฝั่งตะวันออก อังกฤษก็น�าเรือค้าขายเข้ามากรุงศรีอยุธยา
เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๑๕๕ ครั้นถึงรัชกาลพระเจ้า
ทรงธรรมนี้ พระเจ้า James I แห่งอังกฤษ (ครองราชย์ 
1603/๒๑๔๖–1625/๒๑๖๘ ต่อจากพระราชินีเอลิซาเบธ
ที่ ๑) ได้มีพระราชสาส์นเข้ามาขอรับความสนับสนุนให้
ชาวอังกฤษได้รับความสะดวกในการค้าขาย อย่างไรก็ดี 
การค้าขายของชาวต่างชาติเหล่านี้มีการแก่งแย่งแข่งดีกัน
มาก จนปะทะกันรุนแรงหรือถึงกับรบกัน เช่น ในช่วงปี 
๒๑๖๐–๒๑๖๒ คราวหนึ่ง พวกโปรตุเกสยึดเรือฮอลันดา
ด้วยไม่พอใจว่าได้สิทธิทางการค้าเหนือตน ต่อมา เรือ
อังกฤษ ๒ ล�า รบกับเรือฮอลันดา ๓ ล�า ในอ่าวปัตตานี 
แต่กรุงสยามก็แก้ปัญหาให้สงบไปได้ด้วยดี

โดยเฉพาะชาวญีปุ่่น ได้เข้ามาอยู่นานแล้วมากมาย 
พระเจ้าทรงธรรมทรงส่งทูตคณะแรกไปญีปุ่่นเมือ่ปี ๒๑๖๔  
ชาวญี่ปุ่นมีบทบาทส�าคัญ ถึงกับมีกรมทหารอาสาญี่ปุ่น 
ซึ่งหัวหน้าชื่อยามาดา นางามาซา มีความดีความชอบใน 
ราชการหลายครัง้ จนพระเจ้าทรงธรรมทรงต้ังเป็นออกญา 
เสนาภิมุข (ต่อมาถูกพระเจ้าปราสาททองส่งไปเป็นเจ้า-
เมืองนครศรีธรรมราช และท�าอุบายก�าจัดเสีย) แต่ทหาร
ญี่ปุ่นก็ขึ้นต่อเจ้านายที่ต่างกันไป จึงมีบางพวกก่อปัญหา
ขั้นรุนแรงถึงกับเป็นขบถ เมื่อถูกปราบได้หนีไปยึดเมือง
เพชรบุรี แล้วหนีต่อไปยึดเมืองบางกอก กว่าจะแก้ปัญหา
เสร็จใช้เวลาถึงปีครึ่ง   

พระเจ้าทรงธรรมได้ทรงศึกษาพระปริยัติธรรม
ช�านาญมาแต่ยังผนวช และได้มีพระราชศรัทธาเสด็จออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บอกหนังสือพระภิกษุสามเณรที่พระที่นั่งจอมทองสาม 
หลังเนืองๆ (ในยุครัตนโกสินทร์ ก็มีประเพณีบอกหนังสือ
พระในพระบรมมหาราชวังสืบมา) เมื่อมีผู้พบรอยพระ 
พุทธบาทบนไหล่เขาสวุรรณบรรพต เมอืงสระบรุ ีกไ็ด้ทรง 
ถวายที่ดินโดยรอบกว้าง ๑ โยชน์ โปรดให้สร้างมณฑป
สวมรอยพระพุทธบาท สร้างพระอารามที่เชิงเขา และให้
ฝรั่งส่องกล้องตัดถนนจากต�าบลท่าเรือมาถึงเชิงเขา โปรด
ให้ประชมุราชบัณฑิตแต่งกาพย์มหาชาตใินปี ๒๑๗๐ และ 
โปรดให้สร้างพระไตรปิฎกไว้จบบริบูรณ์ เมื่อมาถึงยุคนี้ 
ได้มีความนิยมสร้างวัดกันมากขึ้น จนกระทั่งว่าผู้ใดมีเงิน 
มีฐานะพอ ก็มักสร้างวัดไว้ประจ�าวงศ์ตระกูล เป็นที่เก็บ
อัฐิบรรพบุรุษ และวัดเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน จนมีค�ากล่าว
กันมาว่า “เมื่อบ้านเมืองดี เขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่น”

จากซ้าย:
พระเจำ้เจมส์ที่ ๑
มณฑปพระพุทธบำท
ออกญำเสนำภิมุข
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หนีภัยศำสนำ สู่อเมริกำ หำอิสรภำพ 
พ.ศ. ๒๑๗๓ (ค.ศ. 1620) ชาวคริสต์พวกเพียว- 

รตินั (Puritans) ซึง่หนกีารก�าจดักวาดล้าง (persecution) 
ของโปรเตสแตนตน์ิกายอังกฤษไปยังอัมสเตอร์ดัมใน
ฮอลแลนด์ตั้งแต่ ค.ศ. 1608 ได้ลงเรือ Mayflower มาหา 
อสิรเสรภีาพในแผ่นดนิอเมรกิา ข้ึนฝ่ังทีพ่ลีมัธ (Plymouth)  

 
ในนิวอิงแลนด์ (เขตรัฐแมสซาชูเซตส์) เมื่อเดือนธันวาคม 
คณะนี้มี ๑๐๒ คน ได้ชื่อว่า “พิลกริมส์” (Pilgrims)

เกำะแมนฮตัตนันวิยอร์กรำคำ๒๔เหรยีญ  

พ.ศ. ๒๑๗๙ (ค.ศ. 1626) พวกฮอลันดาซื้อเกาะ
แมนฮัตตัน (ในเมืองนิวยอร์ก) จากชาวอินเดียนแดง 
เจ้าถิ่น ในราคา ๒๔ เหรียญ ($24) (ถิ่นนี้ชาวดัทช์เรียกว่า  
นิวอัมสเตอร์ดัม/New Amsterdam; ต่อมาอังกฤษยึด 
ไปได้และตั้งชื่อใหม่ว่า นิวยอร์ก/New York)

จากซ้าย:
เรือ Mayflower
ขึ้นฝั่งที่พลีมัธ 
เกำะแมนฮัตตัน
กำลิเลโอขึ้นศำล

จากซ้าย: 
พระเจำ้ชำห์ ชะฮำน
พระนำงมุมตัซ มำฮำล
พระเจำ้ออรังเซบ
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ทัชมำฮำล อนุสรณ์รักตลอดกำล  

พ.ศ. ๒๑๙๑ (1648) ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ณ 
เมืองอัครา (Agra) ที่พระเจ้าชาฮ์ ชะฮาน (Shah Jahan) 
จักรพรรดิโมกุล สร้างเป็นอนุสรณ์ที่ฝังศพมเหสี มุมตัซ 
มาฮาล (Mumtaz Mahal) ซึ่งสวรรคตเมื่อปี ๒๑๗๒ โดย
เริ่มสร้างในปี ๒๑๗๓ ได้เสร็จสิ้นลง ใช้เวลาสร้าง ๑๗ ปี 

(มุมตัซ สวรรคตเมื่อพระชนม์ ๓๔ พรรษา ขณะที่
ชาฮ์ ชะฮาน มีพระชนม์ ๓๗ พรรษา หลังจากมีโอรสธิดา 
๑๔ องค์)

ชาฮ์ ชะฮานเตรียมการจะสร้างอนุสรณ์ที่ฝังศพ
ของพระองค์ไว้เคียงคู่ทัชมาฮาล แต่เมื่อพระองค์ประชวร
ในปี ๒๒๐๐/1657 โอรสสี่องค์ได้ชิงอ�านาจกัน

ออรังเซบชนะแล้วปลดราชบิดา ขึ้นเป็นจักรพรรดิ
เอง และขงัพระเจ้าชาฮ์ ชะฮานไว้ในป้อมอัครา (Agra fort) 
จนสวรรคตในปี ๒๒๐๙/1666

กำลิเลโอขึ้นศำลสอบศรัทธำ 
รอดตำยเพรำะยอมสละค�ำสอน

พ.ศ. ๒๑๘๖ (ค.ศ. 1633) กาลิเลโอ (Galileo 
Galilei) นักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ เผยแพร่ความรู้ว่าดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ถูกคริสต์ศาสนจักร
จับขึ้นศาลไต่สวนศรัทธา (Inquisition) ยอมสละค�าสอน
ของตน ได้พ้นโทษประหาร แต่ต้องโทษกักขังอยู่ในบ้าน
จนตายใน ค.ศ. 1642

บำทหลวงใหญ่ ว่ำกำรแผ่นดินฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๑๘๖-๒๒๕๘ (ค.ศ. 1643-1715) ที่

ฝรั่งเศส เป็นรัชกาลที่ยาวยิ่งของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ 

มหาราช (Louis XIV King of France หรอื Louis the 
Great; คลุมรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๒๐๐-๒๒๓๑)

อ�านาจอันยิ่งใหญ่ของรัชกาลนี้ สืบมาจากฐานที่ 
วางไว้แล้วในสมัยของพระราชบิดา คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 
๑๓ ครั้งนั้นแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นดินแดนคาทอลิก แต่การ 
กวาดล้างพวกโปรเตสแตนต์ ท่ีได้กระท�าอย่างรนุแรงท่ีสดุ 
อย่างที่เรียกว่าให้เหี้ยนแผ่นดินนั้น ก็เป็นการกระท�าอย่าง
อิสระ ไม่รอฟังกรุงโรม โดยมีบาทหลวงใหญ่ชั้นคาร์ดินัล 
(ระดับรองโป๊ป) ชื่อริเชลลู (Cardinal Richelieu, 1585-
1642) เป็นอัครมหาเสนาบดี บัญชาการแผ่นดินแทนพระ 
องค์ น�าฝรั่งเศสเข้าร่วมสงคราม ๓๐ ปี พยายามท�าลาย
อ�านาจของสเปน และได้แผ่ขยายดินแดนออกไปอกี บ่ันทอน 
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ให้อ่อนเปลี้ยหนักลงไป

คำร์ดินัลริเชลลู
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ฝรั่งเศสมำ พำกำรทูตคึกคัก ลงท้ำย
ฝรั่งเศสถูกไล่ พำเมืองไทยเข้ำเงียบ

พ.ศ. ๒๑๙๙–๒๒๓๑ (ค.ศ. 1656-1688) ที่กรุง 
ศรีอยุธยา สิ้นรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมแล้ว ๒๘ ปีต่อมา 
มกีษตัรย์ิถงึ ๕ พระองค์ และใน ๕ พระองค์นัน้ ๔ พระองค์ 
มีเวลาครองราชย์รวมกันเพียง ๓ ปี กล่าวสั้นๆ ว่า ๒  
พระองค์แรก คอืพระราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรม ได้แก่ 
สมเด็จพระเชษฐาธิราชครองราชย์ได้ปีเศษหรือไม่ถึงปี ก็
ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ส�าเร็จโทษเสีย (พระเจ้า
ทรงธรรมเอง เอกสารบางแหล่งก็ว่าทรงถูกเจ้าพระยา 
กลาโหมฯ วางยาพิษ) แล้วพระอนุชาคือสมเด็จพระ-
อาทิตยวงศ์ พระชนมายุ ๙ พรรษา ครองราชย์ได้ ๓๘ วัน  
ก็ถูกยกลงจากเศวตฉัตร (ต่อมาก็ถูกประหารชีวิต) แล้ว 
เจ้าพระยากลาโหมฯ กข็ึน้เป็นกษัตรย์ิพระนามว่า พระเจ้า 
ปราสาททอง ครองราชย์อยู่ ๒๕ ปี (๒๑๗๓/1630–
๒๑๙๘/1655) เมือ่สวรรคตแล้ว เจ้าฟ้าชยั ซึง่เป็นพระราช- 
โอรสองค์ใหญ่ครองราชย์ได้ ๓-๔ วัน ก็ถูกจับส�าเร็จโทษ 

แล้วพระศรีสุธรรมราชา อนุชาของพระเจ้าปราสาททอง
ครองราชย์ได้ ๒ เดือน ก่อเรื่องขัดเคืองพระทัยแก่สมเด็จ
พระนารายณ์ซึ่งได้ร่วมสังหารเจ้าฟ้าชัยมาด้วยกัน จึงถูก
ปลงพระชนม์ บัดนี้ พ.ศ. ๒๑๙๙ มาถึงรัชกาลอันยาว 
๓๒ ปี ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นพระ
ราชโอรสของพระเจ้าปราสาททอง

 ในรัชกาลนี้ ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ 
เจริญสืบต่อมา แต่คราวหนึ่งได้เกิดพิพาทกับอังกฤษถึง
กับประกาศสงคราม จึงขาดไมตรีกันไปช่วงหนึ่ง และมี
ประเทศมิตรใหม่คือฝรั่งเศสซึ่งเริ่มเข้ามาค้าขายที่กรุงศรี- 
อยุธยาใน พ.ศ. ๒๒๒๔/1681 แต่ในความสัมพันธ์กับ
ฝรั่งเศสนี้ เนื่องจากจุดหมายของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ 
ทรงมุ่งจะน�าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาเป็น
ส�าคัญ ดังที่พระองค์ทรงด�าเนินการอย่างถึงที่สุดใน 
ประเทศฝรั่งเศสเอง เป้าหมายนี้เป็นแกนขับเคลื่อนให้ 
สัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสแข็งขัน โดยความสัมพันธ์ทาง 
ศาสนาน้ันพ่วงพนักนัไปกบัความสมัพนัธ์ทางด้านการเมอืง 
และการทหาร ยิ่งมีฟอลคอน (Constantine Phaulkon,  
ชาวไอโอเนียนกรีก/โยนก มากับเรือพาณิชย์ขององักฤษ)  
ที่มารับราชการก้าวหน้าจนได้เป็นเจ้าพระยาวิชเยนทร์ 
ช่วยจัดช่วยหนุนด้วย กิจการงานเมืองด้านฝรั่งเศสก็เป็น
เรื่องเด่น จนความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ เลือนรางไป 
ไทยก็ส่งคณะทูตไปฝรั่งเศส และฝรั่งเศสก็ส่งทูตมาไทย 
ผลัดเปลี่ยนแลกกันไปมา โดยเฉพาะครั้งส�าคัญคือที่พระ
วิสูตรสุนทร (โกษาปาน) เป็นหัวหน้าคณะน�าไป คู่ขนาน
กบัการทูต ฝรัง่เศสกส่็งทหารมาจ�านวนมาก ซึง่ได้ไปประจ�า 
รักษาป้อมที่เมืองส�าคัญๆ โดยจัดเข้าในราชการไทย

สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 

หน้าตรงข้ามจากบน:
รำชทูตฝรั่งเศสเข้ำเฝำ้กษัตริย์ไทย
โกษำปำณถวำยรำชสำส์น
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ในการนี้ ด้านประโยชน์ก็มีมาก เช่น คนไทยได้ฝึก 
หัดการทหารและการช่างอย่างตะวันตก ได้เรียนรู้วิชาการ 
ใหม่ๆ นกัเรยีนไทยได้ไปศกึษาในฝรัง่เศส แต่ในขณะเดยีวกนั  
ก็ก่อให้เกิดความหวาดระแวงว่าฝรั่งเศสจะเป็นก�าลังหนุน 
ร่วมกบัเจ้าพระยาวชิเยนทร์คิดการใหญ่ครอบครองเมอืงไทย 
ในที่สุด ขณะเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวร
หนัก แล้วเสด็จสวรรคตในปี ๒๒๓๑ พระเพทราชาและ
ขุนหลวงสรศักดิ์ (ต่อมาคือพระเจ้าเสือ) ก็ได้ยึดอ�านาจ 
ก�าจดัเจ้าพระยาวชิเยนทร์กบัพวก และขับไล่ทหารฝรัง่เศส 
ออกจากเมืองไทย แล้วพระเพทราชาก็ขึ้นครองราชย์

ต่อจากนี้ กรุงสยามซึ่งเคยเปิดกว้างในการต้อนรับ
ชาวต่างชาต ิกเ็ปล่ียนนโยบายกลบัตรงข้าม แม้จะไม่ถงึกบั 
ปิดประเทศอย่างญี่ปุ่น (๒๑๔๐–๒๓๙๗/1597-1854) ก็
จ�ากัดและระมดัระวงั ความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศจงึน้อยลง

ในด้านกจิการศาสนา สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ก็ทรงด�าเนินตามวิถีไทยพื้นฐาน คือทรงให้เสรีภาพในการ
นับถือศาสนา นอกจากทรงออกพระราชกฤษฎีกาอนุญาต
ให้ราษฎรนับถือศาสนาใดๆ กไ็ด้แล้ว ยงัทรงอปุถมัภ์ครสิต์
ศาสนาและศาสนาอืน่ๆ เช่น โปรดให้สร้างวัดเซนต์โยเซฟ ที่
สถติของสังฆนายกทีอ่ยุธยา และสร้างวัดเซนต์เปาโลทีล่พบุรี 
และตะนาวศรี เป็นต้น พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ถึงกับทรงคิด
ว่าพระองค์ทรงเลื่อมใสในคริสต์ศาสนา และได้มีพระราช
สาส์นทูลเชิญเข้ารีตด้วยใน พ.ศ. ๒๒๒๘ แต่สมเด็จพระ-
นารายณ์มหาราชทรงผ่อนผันด้วยพระปรีชาญาณว่า หาก
พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยให้พระองค์เข้ารีตเมื่อใด ก็จะ 
บนัดาลให้เกิดศรทัธาขึน้ในพระทยัของพระองค์เมือ่นัน้เอง

เสรีภาพทางศาสนาในเมืองไทยนี้ บาทหลวง

ฝรั่งเศสได้เขียนเป็นข้อสังเกตส�าคัญไว้ใน จดหมายเหตุ
การเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธประมุขมิสซังสู่
อาณาจักรโคจินจีน ว่า “ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีประเทศใด
ในโลก ที่มีศาสนาอยู่มากมาย และแต่ละศาสนาสามารถ
ปฏิบัติพิธีการของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม” 
(กรมศิลปากร, ๒๕๓๐)

ในด้านพระพุทธศาสนา ประเพณีบวชเรียนที่สืบ
มา คงเป็นที่นิยมแพร่หลายมาก และในรัชกาลนี้ ผู้บวช
ก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์อย่างดี ท�าให้คนหลบเลี่ยง
ราชการไปบวชกันมาก จึงคราวหนึ่งมีรับสั่งให้ออกหลวง 
สรศักดิ์ เป็นแม่กองประชุมสงฆ์สอบความรู้พระภิกษุ
สามเณร ผู้ที่หลบลีบ้วช สอบได้ความชดัว่าไม่มคีวามรูใ้น
พระศาสนา ถกูบงัคบัให้ลาสกิขาจ�านวนมาก นอกจากนี้ 
ประเพณีบวชแล้วพ้นราชภัย ก็ได้ปรากฏในรัชกาลนี้ 
ด้วย ดังปรากฏว่า เมื่อประชวรจะสวรรคต พระเพทราชา 
กบัขุนหลวงสรศกัด์ิได้ล้อมวังไว้เตรยีมจะยึดอ�านาจ 
พระองค์โปรดให้ช่วยชวิีตบรรดาข้าราชการฝ่ายในไว้ ด้วย
การถวายพระราชวงัเป็นวสิงุคามสมีา แล้วพระสงฆ์มสีมเดจ็
พระสงัฆราชเป็นประธานท�าสังฆกรรมอุปสมบทบุคคล
เหล่านั้น น�าไปพระอาราม เป็นอันพ้นภัย

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเอาพระทัยใส่
ในการพระศาสนา การศึกษา และส่งเสริมวรรณคดีมาก 
ดังได้ทรงมีพระราชปุจฉาไปยังคณะสงฆ์หลายครั้ง มี
วรรณคดพีทุธศาสนาเหลือมาถงึปัจจบุนัหลายเรือ่ง เป็น
ยคุหนึง่ทีรุ่ง่เรอืงของวรรณคด ีทัง้ทรงพระราชนพินธ์เอง 
และมกีวสี�าคญัมากท่าน เช่น ศรปีราชญ์ พระมหาราชครู 
พระโหราธิบดี ขุนเทพกวี พระศรีมโหสถ
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ฝรั่งเศสสมัยพระนำรำยณ์  
ก�ำจัดคริสต์ต่ำงนิกำย  

ในพ.ศ. ๒๒๐๘ (ค.ศ. 1665) พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ 
(Louis XIV) ด�าเนินการก�าจัดกวาดล้าง (persecution) 
พวกฮเูกนอตส์ (โปรเตสแตนต์) ครัง้ใหม่ และยิง่กว่านัน้ ใน 
พ.ศ. ๒๒๒๘ (ค.ศ. 1685) ได้ยกเลิกโองการแห่งแนนต์ส์ที่ 
พระเจ้าเฮนรท่ีี ๘ ประกาศไว้ แล้วก�าจดัหนกัขึน้เพ่ือล้างให้สิน้

การน้ีท�าให้ชาวโปรเตสแตนต์หนีไปอยู่ต่างประเทศ 
เช่น องักฤษ ปรสัเซยี เนเธอร์แลนด์ และอเมรกิา มากกว่า 
๔ แสนคน หลายจังหวัดถึงกับร้างทีเดียว (“...several 
provinces were virtually depopulated.” <The 
Concise Columbia Encyclopedia, 1991) ท�าให้
ฝรั่งเศสสูญเสียก�าลังคนที่มีคุณภาพ ขาดก�าลังงานของ
ชาติในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ก�าลังจะมาถึง

ครั้นถึงปี ๒๒๕๘ (ค.ศ. 1715) พระเจ้าหลุยส์ที่  
๑๔ กป็ระกาศว่า พระองค์ได้ท�าให้การทกุอย่างของศาสนา
โปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสจบสิ้นแล้ว

พระเจำ้หลุยส์ที่ ๑๔

โมกุลก�ำจัดฮินดูอีก  

พ.ศ. ๒๒๐๑ (1658) พระเจ้าออรังเซบ (Aurang-
zeb) ขึ้นครองราชย์ ขยายอาณาเขตออกไปได้กว้างที่สุด
ในยุคโมกุล แต่ได้มุ่งมั่นห�้าหั่นบีฑา (persecution) ชาว
ฮินดูและสิกข์ เป็นเหตุให้ราชวงศ์โมกุลสูญเสียอ�านาจ
ปกครองราษฎรลงไปมาก

ออรังเซบครองราชย์อยู่ ๔๙ ปี เมื่อสวรรคตในปี 
๒๒๕๐ แล้ว จักรวรรดิโมกุลได้แตกสลายอย่างรวดเร็ว ทั้ง
เพราะเกิดสงครามสืบราชสมบัติ ทั้งต่างประเทศรุกราน 
และแคว้นใหญ่น้อยก็ตั้งตัวเป็นอิสระ
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ชำห์ตีเดลี ขนทรัพย์ไป 

พ.ศ. ๒๒๘๒ (ค.ศ. 1739) เนเดอร์ ชาห์ แห่ง
จักรวรรดิอิหร่าน ต้องการทุนทรัพย์จ�านวนมาก จึงมาตี
ยึดนครเดลีของโมกุลในปี ๒๒๘๒ แล้วขนเอาสมบัติ
มหาศาลไป รวมทั้งบัลลังก์นกยูง และเพชรโกอินัวร์ 
(Koh-i-noor diamond คือเพชร ๑๐๙ กะรัตที่มาอยู่
ในมงกุฎพระราชินีวิกตอเรีย ตลอดถึงกษัตริย์อังกฤษใน
บัดนี้) ช่วยให้งดเก็บภาษีในอิหร่านได้ถึง ๓ ปี

อิหร่ำนห�้ำหั่นมุสลิมสุหนี่ ที่ตำ่งนิกำย
พ.ศ. ๒๒๖๒ (ค.ศ. 1719) เนื่องจากอิหร่าน หรือ

เปอร์เซีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนิกายชีอะฮ์ 
ได้หํ้าหั่นบีฑา (persecution) พวกมุสลิมนิกายสุหนี่
ที่เป็นข้างน้อย ครั้งนั้นเฮราท (Herat; ปัจจุบันอยู่ใน
อัฟกานิสถาน ต.ตก ฉ.เหนือ) ซึ่งเป็นสุหนี่ ได้แข็งเมือง 
ชาห์แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด (Safavid dynasty) จึงส่งทัพ
ไปปราบ แต่พลาดพ่ายสูญเสียก�าลังมาก

ต่อมาอีก ๓ ปี (ค.ศ. 1722) เจ้าผู้ครองกันทหาร 
(Kandahar ในอัฟกานิสถาน) ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของ
เปอร์เซีย ก็ยกทัพมาตีชนะเปอร์เซีย ตั้งตัวเป็นชาห์เอง  
ฆ่าฟันล้างโคตรล้มราชวงศ์ซาฟาวิดกับทั้งขุนนางข้าราช- 
บริพารเป็นต้นอย่างโหดเหี้ยม แต่แล้วตัวเขาเองก็เกิด
เสียจริต หลานขึ้นครองแทน และการฆ่าฟันสังหารก็
ด�าเนินต่อไป

ฝ่ายสุลต่านแห่งออตโตมานเตอร์ก ฉวยโอกาสที่ 

 
เปอร์เซียอ่อนก�าลัง และอ้างการที่มุสลิมสุหนี่ถูกรังแก ก็
บุกเข้ามา ทางฝ่ายพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียก็ฉวยโอกาส
ขยายแดนเข้ามา แล้วทั้งสองก็มาตกลงเอาดินแดนรอบ
นอกของเปอร์เซียมาแบ่งกัน 

ชำห์ผู้ไม่ชอบสวรรค ์

พ.ศ. ๒๒๗๙ (ค.ศ. 1736) ระหว่างน้ัน ข่านผูห้น่ึง 
ซึ่งเป็นข้าเก่าที่จงรักภักดีของชาห์แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด 
ได้ซ่องสุมก�าลังและเข้ามารบจนในที่สุดก็กู้บัลลังก์ที่เสีย
ไป ๔ ปี จากพวกอัฟกันคืนให้แก่โอรสของชาห์องค์เก่าได้ 
แล้วออกรบกู้ดินแดนจากพวกออตโตมานเตอร์ก ตลอด
จนเอาดินแดนคืนจากรัสเซีย

ในที่สุดคงเห็นว่าชาห์และโอรสอ่อนแอ ก็เลยขึ้น
ครองราชย์เองในปี ๒๒๗๙ (ค.ศ. 1736) เฉลิมพระนามว่า  

 
“เนเดอร์ ชาห์” (Nadir Shah) จากนั้นก็รบขยายดินแดน
จนจักรวรรดิอิหร่านหรือเปอร์เซียนั้น ยิ่งใหญ่ไม่หย่อน
กว่าสมัยก่อน รวมทั้งทะลุอัฟกานิสถานเข้ามา และได้มาตี
ยึดนครเดลีของราชวงศ์โมกุลในปี ๒๒๘๒ ขนทรัพย์ไป
มากมาย

อย่างไรก็ดี ความเก่งกาจของเขาที่ว่ารบไหนชนะ
นั่น นั้นขึ้นชื่อแต่ในเรื่องความโหดร้าย ขี้ระแวง วุ่นกับการ
หาทุนมาท�าสงคราม และสนใจแต่การรบราฆ่าฟันปราบ
ปราม ถึงขนาดที่เมื่อมีผู้ทูลว่าในสวรรค์ไม่มีสงคราม ก็
ตรัสว่า “แล้วอย่างนั้นในสวรรค์จะไปสนุกอะไร”

เนเดอร์ ชาห์ ไม่ใส่ใจบ�ารุงสุขของประชาชน แถม
ยิ่งชราก็ยิ่งร้าย ไปไหนก็สั่งฆ่าสั่งทรมานคน ราษฎรเดือด
ร้อนมาก ต่อมาก็เกิดความไม่สงบขึ้นที่โน่นที่นี่ ต้องปราบ
กันเรื่อย ในที่สุดทหารของชาห์ก็ปลงชีพพระองค์เสียเอง
ใน พ.ศ. ๒๒๙๐ (ค.ศ. 1747)

ทัพชำห์ท�ำลำยพระ  
อนึ่ง กองทัพของเนเดอร์ ชาห์นี้ เป็นผู้ท�าลายพระ

พักตร์พระพุทธรูปใหญ่ ๒ องค์ (สูง ๕๓ และ ๓๗ เมตร) 
ที่พามิยาน อันอยู่บนทางผ่านสู่เดลี ซึ่งต่อมาพวกทาลิบัน
ได้ท�าลายครั้งสุดท้ายหมดทั้งองค์ เมื่อต้นปี ๒๕๔๔

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
เนเดอร์ ชำห์
บัลลังก์นกยูง
เพชรโกอินัวร์
...................
มงกุฎพระรำชินีวิกตอเรีย
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ข) ฝรั่งมา พุทธศาสนากลับเริ่มฟื้น
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อังกฤษชนะฝรั่งเศส ได้เบงกอล
พ.ศ. ๒๓๐๐ (ค.ศ. 1757) อังกฤษกับฝรั่งเศส 

หลังจากแข่งอิทธิพลกันมานานเพื่อครองอ�านาจในอินเดีย 
บริษัทอินเดียตะวันออก ของอังกฤษ (British East 
India Company) รบชนะบริษัทอินเดียตะวันออกของ
ฝรั่งเศส (French East India Company) ที่รวมก�าลัง
กับกองทัพของกษัตริย์โมกุลแห่งอินเดีย

อังกฤษชนะแล้วได้อ�านาจปกครองแคว้นเบงกอล 

อังกฤษร่วมปกครองอินเดีย  

ต่อมาปี ๒๓๑๗/1774 บริษัทอินเดียตะวันออก
ขององักฤษ กเ็ข้าร่วมจดัการปกครองประเทศอินเดยี โดย 
มีวอร์เรน ฮาสติงส์ (Warren Hastings) เป็นข้าหลวงใหญ่
อังกฤษคนแรก จากนั้นก็ขยายอ�านาจออกไปเรื่อยๆ

อังกฤษรุ่ง อุตสำหกรรมเริ่ม  
พ.ศ. ๒๒๙๓-๒๓๙๓ (ค.ศ. 1750-1850) เกิด

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ซึ่ง
เริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยมีการประดิษฐ์คิดค้น การ
พบแหล่งพลังงานใหญ่อย่างใหม่ การใช้เครื่องจักรกล เช่น 
เครื่องจักรทอผ้า เครื่องจักรไอนํ้า เป็นต้น มีการจัดตั้ง
โรงงาน น�าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
สืบต่อมา

ปฏิวัติสู่ควำมก้ำวหน้ำยุคใหม ่ 

ความเปลี่ยนแปลงนี้ สืบเนื่องจากการคืนชีพของ 
ศิลปวิทยาการตั้งแต่ปี ๑๙๙๖/1453 จนกระทั่งเกิดการ
ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๐๘๖/1543 และ
ด�าเนินต่อมาตลอด ค.ศต.ท่ี ๑๖ และ ๑๗ ซึง่ท�าให้ประชาชน 
เกิดความตื่นตัวทางปัญญายิ่งขึ้น จนท�าให้ ค.ศต.ที่ ๑๘ 
ได้ชือ่ว่าเป็น (ยุคแห่ง) การเรืองปัญญา (Enlightenment)

เมื่อมาประสานกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ ก็
ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวิถีชีวิตในยุโรป 
ทั้งทางความคิด ความเชื่อ เศรษฐกิจ และสังคม มนุษย์
สมัยใหม่พากันเชื่อในคติแห่งความก้าวหน้า (idea of 
progress) ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะพามนุษย์ไป
สู่ความเจริญและสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด

ค) ยุคอังกฤษปกครอง

จากบน:
เครื่องจักรทอผ้ำ
เครื่องจักรไอน�้ำ
พระอุบำลีเถระ
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เกิดสยำมวงศ์ในลังกำทวีป
พ.ศ. ๒๒๙๓ (ค.ศ. 1750) เนื่องจากศาสนวงศ์ใน

ลังกาทวีปสูญสิ้น พระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์จึงทรงส่งคณะ
ทูตมายังราชอาณาจักรสยาม ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัว 
บรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ขอพระสงฆ์ไทยไปอุปสมบท
ชาวลังกา ได้พระอุบาลีเถระเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไป
ในปี ๒๒๙๖ พ�านักที่วัดบุพพาราม กรุงแกนดี ประกอบ
พิธีผูกสีมาแล้วอุปสมบทกุลบุตร ฟื้นสังฆะในลังกาทวีป
ขึ้นใหม่ เกิดเป็นคณะสงฆ์อุบาลีวงศ์ หรือสยามวงศ์ หรือ
สยามนิกาย อันเป็นคณะสงฆ์ใหญ่ที่สุดในศรีลังกาจน
ปัจจุบัน สามเณรสรณังกร ซึ่งได้รับอุปสมบทในคราวนั้น 
ได้รับสถาปนาเป็นพระสังฆราชแห่งลังกาทวีป

พึงทราบเหตุที่สังฆะในศรีลังกาสูญสิ้นว่า พวก

โปรตุเกสเป็นนักล่าอาณานิคมพวกแรกที่มาถึงลังกาทวีป
ในปี ๒๐๔๘/1505 เมื่อมีอ�านาจขึ้นก็ได้ข่มเหงประชาชน 
ฆ่าพระสงฆ์ ท�าลายวัด บังคับคนให้เข้ารีตเป็นคาทอลิก 
และขนทรัพย์ไปเมืองของตน รวมทั้งขนบัลลังก์งาช้างของ
กษัตริย์สิงหฬไปยังกรุงลิสบอน 

ต่อมา พระเจ้าราชสิงห์ที่ ๑ รบชนะโปรตุเกส ขึ้น
ครองราชย์ในปี ๒๑๒๔/1581 แต่พระองค์ได้ท�าปิตุฆาต 
พระสงฆ์ว่าเป็นอนันตริยกรรมแก้ไขไม่ได้ จึงทรงหันไป
บ�ารุงศาสนาฮินดูนิกายไศวะ และท�าลายพระพุทธศาสนา 
โดยเผาคัมภีร์ และฆ่าพระสงฆ์จนหมดสิ้น

ครั้นพระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์ขึ้นครองราชย์ จะ
ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จึงทรงส่งคณะทูตไปยังสยาม
ประเทศ ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากพวกดัทช์ ช่วย

อุปถัมภ์เรือเดินสมุทร
(พวกดัทช์นี้ ได้ช่วยชาวลังกาทวีปรบขับไล่พวก

โปรตุเกสออกไปจนหมดในปี ๒๒๐๑/1658 แต่แล้วพวก
ดัทช์กเ็ข้าครองดินแดนชายทะเลแทนทีพ่วกโปรตเุกส และ 
แผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ แม้จะไม่โหดร้าย
มากอย่างพวกโปรตุเกส ชาวสิงหฬต้องรบกับพวกดัทช์
อีกเกือบ ๑๖๘ ปี จนพวกอังกฤษมาขับไล่ดัทช์ไปใน
ปี ๒๓๓๙/1796 แต่แล้วในที่สุด ณ วันที่ ๒ มีนาคม 
๒๓๕๘/1815 อังกฤษก็ปลดพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงห์ 
เชื้อสายทมิฬ จากราชบัลลังก์ เป็นอันสิ้นวงศ์กษัตริย์ของ
ลังกาทวีป และเอาประเทศเป็นเมืองขึ้นหมดสิ้น)

อังกฤษส�ำรวจโบรำณสถำน
บุคคลเริ่มแรกส�าคัญในด้านนี้ ที่จะเสริมความรู้ 

ประวัติศาสตร์โลกโดยเชื่อมโยงตะวันตก-ตะวันออก ด้วย 
เรือ่งการเดินทพัของอเลกซานเดอร์มหาราช กบัอาณาจกัร 
กรีก/โยนกในอาเซียกลาง คือ เซอร์ วิลเลียม โจนส์ (Sir 
William Jones) ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งกัลกัตตา

ท่านผู้นี ้เม่ือปี ๒๓๑๗ ได้ร่วมกบัแซมมวล จอห์นสนั 
(Samuel Johnson เป็นผูช้�านาญงานพจนานุกรม) เร่งเร้า 
ให้ผู้ส�าเร็จราชการของอังกฤษ ที่ปกครองอินเดียเวลานั้น 
คอื วอร์เรน ฮาสตงิส์ (Warren Hastings) ด�าเนนิงานสํารวจ
ซากโบราณสถานและสืบค้นหาเมืองเก่าๆ ในอินเดีย จน
กระทัง่ต่อมาอกี ๑๐ ปี กมี็การตัง้อาเซยีสมาคมแห่งเบงกอล

หน้าตรงข้าม:
วอร์เรน ฮำสติงส์ 

จากซ้าย:
เซอร์ วิลเลียม โจนส์ 
แซมมวล จอห์นสัน
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เสียกรุงครั้งที่ ๒  
พระเจ้ำตำกสิน กู้เอกรำช ตั้งกรุงธนบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๐–๒๓๒๕ (ค.ศ. 1767-1782) ที่กรุง
ศรีอยุธยา สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใน
ปี ๒๒๓๑/1688 แล้ว ผ่านมาอีก ๓ รัชกาล คือ สมเด็จ
พระเพทราชา (ต้นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา คือ
ราชวงศ์พลูหลวง, ๒๒๓๑–๒๒๔๖/1688-1703) พระเจ้า
เสือ (สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ ๘ หรือขุนหลวงสรศักดิ์ 
โอรสของสมเด็จพระนารายณ์ แต่เป็นบุตรเลี้ยงของพระ
เพทราชา, ๒๒๔๖–๒๒๕๑/1703-1708) และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ โอรส
องค์ใหญ่ของพระเจ้าเสือ, ๒๒๕๑–๒๒๗๕/1708-1732) 
รวม ๔๕ ปี เมื่อจะขึ้นรัชกาลใหม่ เกิดการแย่งราชสมบัติ
เป็นศึกกลางเมืองครั้งใหญ่ที่สุด ระหว่างพระราชอนุชาซึ่ง 
เป็นกรมพระราชวังบวร (พระมหาอุปราช) กับพระราช- 
โอรสองค์กลางที่ได้รับมอบราชสมบัติ (พระองค์ใหญ่ไม่ 
ยอมรับราชสมบัติจึงออกผนวช) ในที่สุด กรมพระราชวัง
บวรชนะแล้วขึ้นครองราชย์ เรียกกันว่า สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓, ๒๒๗๕–
๒๓๐๑/1732-1758) และทรงก�าจัดกวาดล้างข้าราชการ
วังหลวงเสียมากมาย เป็นเหตุหนึ่งให้บ้านเมืองอ่อนแอลง

 โดยทั่วไป ในรัชกาลนี้ บ้านเมืองสงบสุข การบวช
เรียนคงจะได้เป็นประเพณีทางการศึกษาที่แน่นแฟ้นขึ้น
แล้ว ตามที่ชาวบ้านถือกันมาว่าคนที่บวชเรียนแล้วเป็น
ทิด (น่าจะเป็น “ฑิต” ซึ่งกร่อนจาก “บัณฑิต”) มีความรู้
ความคิดเป็นผู้ใหญ่ พร้อมที่จะรับผิดชอบครอบครัวและ

สังคมได้ คนที่จะมีเหย้าเรือน ต้องได้บวชเรียนเป็น “คน
สุก” ก่อน ปรากฏว่า ในรัชกาลนี้ ผู้ที่จะเป็นขุนนางมียศ 
ต้องเป็นผู้ที่ได้บวชแล้ว จึงจะทรงตั้ง ถึงเจ้านายในพระ
ราชวงศ์ก็ผนวชทุกพระองค์ แต่ในลังกาทวีป ศาสนวงศ์
สูญสิ้น พระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์จึงทรงส่งสิริวัฒนอ�ามาตย์
เป็นราชทูตมาใน พ.ศ. ๒๒๙๓/1750 เพื่อขอพระภิกษุ
สงฆ์ไปให้อุปสมบทบวชกุลบุตรที่นั่น คณะสงฆ์ไทย มี 
พระอุบาลีเป็นหัวหน้าเดินทางไปในปี ๒๒๙๖ และได้ฟื้น
สังฆะขึ้นใหม่ เกิดเป็นคณะสงฆ์อุบาลีวงศ์ หรือสยามวงศ์ 
หรือสยามนิกายสืบมา

 พระเจ้าบรมโกศครองราชย์อยู่ ๒๖ ปี มีพระราช- 
โอรสเป็นเจ้าฟ้าชาย ๓ พระองค์ (มพีระราชธิดาท่ีเป็นเจ้า-
ฟ้าหญิง และพระราชโอรสพระราชธิดาที่เป็นพระองค์เจ้า
อีกหลายพระองค์) พระองค์ใหญ่คือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์  
กรมขุนเสนาพิทักษ์ (“เจ้าฟ้ากุ้ง”) ครั้งหนึ่งท�าความผิด
ฉกรรจ์ถึงโทษประหาร จึงทรงผนวชเพื่อพ้นราชภัย และ
เลยได้ทรงศึกษาธรรม กับทั้งทรงสามารถเชิงกวี ได้นิพนธ์
วรรณคดเีรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคาํหลวง และพระมาลยัสตูร 
คาํหลวง (ต่อมา ทรงนพินธ์กาพย์เห่เรอื และกาพย์ห่อโคลง 
ที่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นแบบฉบับ, เจ้าฟ้ากุณฑล และ 
เจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินี ก็ได้ทรงนิพนธ์เรื่อง
อิเหนาใหญ่ และอิเหนาเล็ก) เมื่อได้รับพระราชทาน
อภัยโทษแล้ว ต่อมาได้เป็นพระมหาอุปราช แต่ในที่สุด ได้ 
ลอบเป็นชู้กับพระมเหสีองค์หนึ่ง จึงถูกลงพระราชอาชญา 
สิ้นพระชนม์ ส่วนพระราชโอรสพระองค์กลางคือ เจ้าฟ้า 
เอกทัศ กรมขุนอนุรักษ์มนตรี พระเจ้าบรมโกศทรงเห็นว่า
เป็นผู้โฉดเขลา จะพาให้บ้านเมืองพิบัติ จึงโปรดให้ผนวช 

เสีย และทรงตั้งพระราชโอรสพระองค์น้อยคือ เจ้าฟ้า
อุทุมพร กรมขุนพรพินิต เป็นพระมหาอุปราช เพื่อสืบ
ราชสมบัติต่อไป แต่ต่อมา เมื่อพระเจ้าบรมโกศประชวร
หนัก เจ้าฟ้าเอกทัศก็ลอบลาผนวชมาตั้งพระองค์เป็น
อิสระอยู่ในวัง ครั้นเมื่อพระเจ้าบรมโกศสวรรคตในปี 
๒๓๐๑/1758 แล้ว สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรครองราชย์ได้ 
ยังไม่เต็ม ๒ เดือน ทรงพระประสงค์มใิห้เกดิเหตเุดอืดร้อน 
จึงถวายราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าเอกทัศ ซึ่งขึ้นครองราชย์ 
เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  
(“ขุนหลวงขี้เรื้อน”) ส่วนพระองค์เองเสด็จออกไปทรง
ผนวชแล้วประทับที่วัดประดู่ ครั้นพม่ายกทัพมาตีกรุง
ศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๓๐๓ จึงได้ลาผนวชออกมาช่วยแก้ไข 
สถานการณ์โดยทรงออกว่าราชการแผ่นดิน จนเมื่อพม่า
ถอยทัพไปแล้ว ทรงเหน็พระเจ้าเอกทศัมพีระอาการระแวง 
กไ็ด้เสดจ็ออกผนวชอกี จงึได้พระนามว่า “ขนุหลวงหาวดั” 
(ต่อมา เมื่อพม่ายกทัพมาอีก และกรุงใกล้จะแตกในปี 
๒๓๑๐ ข้าราชการและราษฎรวิงวอนให้ลาผนวชถึงกับ
เขียนหนังสือทูลเชิญใส่ในบาตรยามเสด็จออกบิณฑบาต  
ก็มิได้ทรงยอมตามอีก)

กษัตริย์พม่า คือพระเจ้ามังระ แห่งกรุงอังวะ ได้
โปรดให้เนเมียวสีหบดี และมังมหานรธา ยกทัพมาตีกรุง
ศรีอยุธยา ได้ล้อมกรุงอยู่ ๒ ปี ในที่สุดก็เสียกรุงแก่พม่า
ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๓๑๐ (จุลยุทธการวงศ์ ว่า ในปีจอ
ต่อปีกุน วันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค�า่) พม่าเก็บกวาดคน
และทรัพย์สมบัติเอาไป เผาพระนครหมดสิ้น และท�าลาย
แม้กระทั่งก�าแพงเมือง เป็นอวสานของกรุงศรีอยุธยาที่ได้
เป็นเมืองหลวงมา ๔๑๗ ปี มีกษัตริย์ ๓๔ พระองค์
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เมื่อใกล้ที่กรุงจะแตก พระยาตาก ซึ่งมาช่วยรบ
ป้องกันพระนคร มองเห็นความอ่อนแอของผู้ปกครอง
บ้านเมืองและสถานการณ์ที่จะรักษาไว้ไม่อยู่ ได้ตัดสินใจ
น�าพลจ�านวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไป แล้วย้อน
กลับมากู้กรุงกลับได้ แต่มองเห็นสภาพอันไม่เหมาะที่จะ
กลับฟื้นคืนขึ้นเป็นราชธานี จึงมาตั้งกรุงธนบุรี แล้วเริ่ม
เป็นกษัตริย์ปกครองในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐

ตลอดรัชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราช ๑๕ ปี 
เต็มไปด้วยการศึกสงคราม ทั้งปราบก๊กต่างๆ ของคนไทย
ที่แตกแยกและตั้งตัวกันขึ้นมายามบ้านเมืองระส�่าระสาย 

ทั้งสู้รบกับพม่าที่เข้ามาเป็นคู่สงคราม และแก้ปัญหา 
แว่นแคว้นข้างเคียง แต่กระนั้นก็ทรงใส่พระทัยจัดการ
บ้านเมืองให้สงบและร่มเย็นมั่นคงในทางสันติ ดังที่ว่า 
พอเริ่มตั้งกรุง ก็ทรงตั้งหลักทางจิตใจ ศีลธรรม และการ
ศึกษาให้แก่ประชาชน เฉพาะอย่างยิ่ง จัดวัดต่างๆ ในกรุง
ขึ้นเป็นวัดหลวง เลือกสรรพระภิกษุที่ทรงศีลทรงธรรม
ทรงปัญญาอาราธนามาสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 
ตั้งเป็นพระราชาคณะ เป็นต้น และโปรดให้รวบรวม
คัมภีร์พระไตรปิฎกจากหัวเมืองมาเลือกคัดจัดเป็นฉบับ
หลวง แม้จะไม่ทันเรียบร้อยก่อนสิ้นราชการ โปรดให้จัด

สร้างสมุดภาพไตรภูมิอันวิจิตรขนาดใหญ่ยิ่ง และกองทัพ
ที่ไปตีเวียงจันทน์ได้เมืองแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตลงมา 
ตอนปลายรัชกาล ทรงใฝ่พระทัยในการบ�าเพ็ญกรรมฐาน
มาก และท้ายสุด ในปี ๒๓๒๕/1782 มีเรื่องบันทึกมาว่า 
ทรงมีพระสติฟั่นเฟือน ถึงกับทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ
พระสงฆ์ด้วยการให้ด�าน�้า และเข้าพระทัยว่าทรงได้เป็น
พระอริยบุคคล ทรงให้พระสงฆ์กราบไหว้พระองค์ และ
ลงโทษพระสงฆ์ทีไ่ม่ยอมตาม ในกรงุก็เริม่เกดิเหตวุุน่วายจน 
ต้องระงับเรื่องโดยในวาระสุดท้ายพระองค์ถูกส�าเร็จโทษ 
เป็นอันสิ้นรัชกาล

จากซ้าย:
พระเจำ้ตำกสิน
วัดอรุณ
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อังกฤษใฝ่ศึกษำ ตั้งอำเซียสมำคม  
พ.ศ. ๒๓๒๗ (ค.ศ. 1784) นักปราชญ์นักศึกษา

ชาวตะวันตกได้ตั้งอาเซียสมาคมแห่งเบงกอลขึ้น เพื่อ
เป็นที่ให้ชาวยุโรปผู้สนใจศิลปวิทยาของอาเซียมาพบปะ
หาความรู้กัน โดยเฉพาะในเรื่องโบราณคดี เหรียญ
กระษาปณ์ และศิลาจารึกต่างๆ พร้อมทั้งวรรณคดีและ
ต้นฉบับบันทึกทั้งหลาย

ทั้งนี้เกิดจากความดีพิเศษอันเป็นส่วนที่ควรยกย่อง
ของชาวอังกฤษว่า แม้จะมีข้อเสียที่ไปมีเมืองขึ้น แต่นัก
ปกครองและนักบริหารของอังกฤษแทบทุกคน เป็น 

 
ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากและมีความใฝ่รู้ยิ่งขึ้นไป

การที่อังกฤษมาปกครองอินเดีย เมื่อมองในแง่ผล
ดี ก็ท�าให้เกิดการศึกษารู้เรื่องราวแต่โบราณ จนกระทั่ง
ประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรมของชมพูทวีปปรากฏเด่นชัด
ขึ้นมา ดังเช่นความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและเรื่อง
พระเจ้าอโศกมหาราช ที่จมซ่อนอยู่ใต้ผืนแผ่นดินและจาง
หายไปหมดแล้วจากความทรงจ�าของชาวอินเดียเอง ก็ได้
ปรากฏขึ้นมาใหม่ด้วยอาศัยการศึกษาค้นคว้าของชาว
อังกฤษเหล่านี้อำเซียสมำคม

National Library of Australia

กัปตันคุกเดินเรือไป โลกได้รู้จัก 
ทวีปออสเตรเลีย อังกฤษได้อำณำนิคม

พ.ศ. ๒๓๑๑  (ค.ศ. 1768) กัปตันคุก (Captain 
James Cook, เรียกกันว่า “Captain Cook”) ได้รับมอบ
หมายให้ไปที่เกาะตาฮีติ (Tahiti) เพื่อราชการบางอย่างใน
งานทางดาราศาสตร์ แต่มีค�าสั่งลับว่า รัฐบาลอังกฤษให้
เขาหาทางยึดครองแผ่นดินที่ลือกันว่าเป็นทวีปทางใต้ชื่อ
ว่า Terra Australis เขาเดินเรือจากตาฮีติต่อลงไปทางใต้ 
ถึงจะไม่พบทวีปลึกลับนั้น แต่ก็ไปถึงนิวซีแลนด์ (New 
Zealand) แล้วเลยไปทางตะวันตกจนพบแผ่นดินที่เป็น
ทวีปออสเตรเลีย (Australia) ท�าให้อังกฤษได้อาณานิคม
อีกมากมาย เขาเดินทางหลายเที่ยวไปจนถึงฝั่งทวีป
อเมริกาเหนือ ในที่สุด ถูกคนพื้นถิ่นฆ่าตายที่เกาะฮาวาย
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อังกฤษอำ่นจำรึกอโศกได้  
สมาชิกส�าคัญคนหนึ่งของอาเซียสมาคมแห่ง

เบงกอลนี้ คือ เจมส์ ปรินเสป (James Prinsep; ช่วง
ชีวิต ค.ศ. 1799-1840) ได้เป็นเลขานุการของสมาคม 
ตั้งแต่ปี ๒๓๗๕ และเป็นบุคคลแรกที่เพียรพยายามอ่าน
ตัวอักษรพราหมี และอักษรขโรษฐี จนอ่านศิลาจารึก 
ของพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส�าเร็จในปี ๒๓๘๐

ประเทศอเมริกำเพิ่งเกิด  
พ.ศ. ๒๓๑๘-๒๖ (ค.ศ. 1775-83) เกิดปฏิวัติ

อเมริกัน (American Revolution) เป็นสงครามกับ 
อังกฤษ เพื่อปลดเปลื้องอเมริกาให้พ้นจากการเป็นอาณา- 
นิคมคือเมืองขึ้นของอังกฤษ ซึ่งใช้เวลา ๘ ปีครึ่ง โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นด้วยการประกาศอิสรภาพ 
ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๓๑๙/1776 

อิทธิพลใหญ่ต่อโลกเวลำนี้  
พ.ศ. ๒๓๑๙ (ค.ศ. 1776) อดัม สมิธ (Adam 

Smith) ชาวสกอต พิมพ์เผยแพร่ Wealth of Nations 
อันเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อระบบทุนนิยมที่
ครอบง�าโลกยุคปัจจุบัน

นักดำรำศำสตร์อังกฤษ พบดำวมฤตยู  
พ.ศ. ๒๓๒๔  (ค.ศ. 1781) เซอร์ วลิเลยีม เฮอเชล 

(Sir William Herschel) นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ 
(เกิดในเยอรมนี) ค้นพบดาวเคราะห์ที่ต่อมาเรียกว่า 
“ดาวมฤตยู” (Uranus) ซึ่งอยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 
๒,๘๗๐ ล้าน กม. เป็นล�าดับที่ ๗ ในบรรดาดาวเคราะห์
ทั้ง ๙ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๒,๒๙๐ กม. หมุนรอบดวง
อาทิตย์รอบละ ๘๔.๐๗ ปี

จากซ้าย:
เจมส์ ปรินเสป
อักษรพรำหมี
อักษรขโรษฐี

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
กัปตันคุก
อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ

หน้านี้จากซ้าย: 
จอร์จ วอชิงตัน
อดัม สมิธ
ระฆังแห่งเสรีภำพ
วิลเลียม เฮอเชล
Wealth of Nations
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“... ยอยกพระพุทธศำสนำ  
ป้องกันขอบขัณฑสีมำ 
รักษำประชำชนและมนตรี”

พ.ศ. ๒๓๒๕ (ค.ศ. 1782) วันที่ ๖ เมษายน ที่
ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรี แล้วทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
ทรงสร้างขึ้นบนฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา โดย
มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้ว
มรกต เริ่มยุครัตนโกสินทร์ 

กรุงเทพฯ มีชื่อเต็มว่า “กรุงเทพมหานคร อมร-

รัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราช- 
ธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตาร-
สถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”; เฉพาะ “อมร- 
รัตนโกสินทร์” ในรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนจาก
ค�าเดิมว่า “บวรรัตนโกสินทร์” 

ในรัชกาลนี้ (๒๓๒๕–๒๓๕๒/1782-1809) พม่า
ก็ยังยกทัพมาตีอย่างต่อเนื่อง แต่ไทยก็ชนะในสงคราม
ใหญ่ทุกครั้ง เริ่มตั้งแต่สงครามเก้าทัพใน พ.ศ. ๒๓๒๘ ซึ่ง
พระเจ้าปดุงมีก�าลังพลถึงแสนสี่หมื่นสี่พันคน จัดเป็น ๙ 
ทัพ ยกมาตี ๕ ทาง วางก�าหนดจะตีกรุงเทพฯ พร้อมกัน
จากทุกด้าน แต่พม่ามาไม่ถึงกรุงเทพฯ ไทยมีก�าลังเพียง
เจ็ดหมื่นเศษ จัดเป็น ๔ ทัพ ก็ตีทัพพม่าแตกกลับไป โดย
เผด็จศึกที่สนามรบทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี

จากซ้าย: 
พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลก
พระบรมมหำรำชวัง

หน้าตรงข้ามจากซ้าย: 
กฎหมำยตรำสำมดวง
วัดพระเชตุพนฯ
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แม้ว่าบ้านเมืองยังมีศึกสงครามมากมาย ก็ทรง
มีพระทัยมุ่งบ�ารุงประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ เริ่ม
ด้วยด้านที่ส�าคัญ งานรวบรวมพระไตรปิฎกที่พระเจ้า
กรุงธนบุรีได้ทรงเริ่มไว้ยังค้างอยู่ ครั้นถึงปี ๒๓๓๑ โปรด
ให้อาราธนาพระสงฆ์ประชุมท�าสังคายนา ครั้งที่ ๙ (ครั้ง
แรกของกรุงเทพฯ) เสร็จแล้วคัดลอกสร้างเป็นพระ
ไตรปิฎกฉบับหลวง เรียกว่า ฉบับทองใหญ่ (เดิมเรียกว่า
ฉบับทองทึบ) ประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม เพื่อ
เป็นหลักของแผ่นดิน (ต่อมาทรงสร้างเพิ่ม ๒ ฉบับ คือ 
ฉบับรองทอง และฉบับทองชุบ) ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์
พระอารามถึง ๑๓ แห่ง เช่นทรงสร้างวัดพระเชตุพนฯ 
(จัดว่าเป็นวัดประจ�ารัชกาลที่ ๑) ทรงฟื้นวรรณคดีที่ถูก
เผาและสูญหายครั้งกรุงแตก เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา และ
อุณรุท

จากการที่บ้านเมืองยุ่งกับศึกสงครามระส�่าระสาย 
กว่าจะกู้บ้านกู้เมืองขึ้นมาฟื้นฟูจัดให้เข้ารูปได้ ไม่น้อย 
กว่า ๒๐ ปี ราษฎรแตกกระสานซ่านเซ็นยากแค้น เต็มไป
ด้วยการปล้นฆ่าแย่งชิงเบียดเบียนกันสุดล�าเค็ญ ไม่เป็น
อันได้ศึกษาหรือคิดการสร้างสรรค์ การบวชเรียนก็วิปริต 
พระสงฆ์ขาดปัจจัยเครื่องอาศัยฝืดเคืองเป็นอยู่ไม่ไหว 
ลาสิกขาไปจ�านวนมาก แต่คนพวกหนึ่งกลับบวชมาหา
เลี้ยงชีพโดยใช้ความเชื่อเหลวไหลไสยศาสตร์ล่อหาลาภ 
การบวชมี แต่สารัตถะคือการเรียนหามีไม่ พระองค์ได้
ตรัสแสดงพระบรมราโชบายว่า “ฝ่ายพระพุทธจักรพระ
ราชอาณาจักรย่อมพร้อมกันทังสองฝ่ายชวนกันช�าระพระ
สาศนา” ถึงกับได้ทรงตรากฎพระสงฆ์ รวม ๑๐ ฉบับ 
เพื่อกวดขันมิให้ภิกษุสามเณรประพฤติผิดเพี้ยนจากพระ
ธรรมวินัย มิให้ติดหลงหรือชักน�าคนในไสยศาสตร์ ให้ทั้ง

พระสงฆ์และคฤหัสถ์ท�ากิจพิธีมีความสัมพันธ์ต่อกันและ
ประพฤติการทั้งหลายในทางพระศาสนาให้ถูกต้อง เฉพาะ
อย่างยิ่งให้การบวชเป็นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนตาม
วัตถุประสงค์ ดังความในกฎพระสงฆ์ฉบับที่ ๒ ว่า “...ถ้า 
สามเณรรูปใด มีอายุสมควรจะอุปสมบทแล้ว ก็ให้บวช
เข้าร�่าเรียนคันถธุระ วิปัสนาธุระ อย่าให้เที่ยวไปมาเรียน
ความรู้อิทธิฤทธิ์ให้ผิดธุระทั้งสองไป .... จับได้ จะเอาตัว
สามเณรแลชีต้นอาจารยญาติโยมเปนโทษจงหนัก” และ
กฎพระสงฆ์ฉบับที่ ๔ ว่า “… แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ห้าม
อย่าให้มีภิกษุโลเลละวัฏะประนิบัด ... มิได้ร�่าเรียนธุระ
ทังสองฝ่าย อย่าให้มีได้เปนอันขาดทีเดียว” โปรดให้มี
การสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอด
จนวังเจ้านาย และบ้านข้าราชการผู้ใหญ่ และทรงสืบต่อ
ประเพณีมพีระราชปุจฉาถามคณะสงฆ์

กรุงเทพมหำนครฯธนบุรี

แม่น�้าเจ้าพระยา
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เนปำลเสียเอกรำช  

พ.ศ. ๒๓๕๗-๒๓๕๙ (ค.ศ. 1814-16) เกดิสงคราม 
กูรข่า ซึ่งอังกฤษชนะแล้วผนวกเนปาลเข้ามาเป็นรัฐใน
อารักขา (protectorate; ได้เอกราชในปี ๒๔๖๖/1923)

ฝรั่งเศสสู่ประชำธิปไตย  
พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๓๕๘ (ค.ศ. 1789-1815) เกิด

การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ล้มล้างระบอบเก่าในฝรั่งเศส 
ซึ่งมีขุนนาง (nobility) และคณะบาทหลวงคาทอลิก 
(clergy) เป็นผู้ปกครองประเทศ มาสู่ระบอบการปกครอง
โดยรัฐธรรมนูญ ตามค�าขวัญว่า “Liberty, Equality, 
Fraternity” (เสรีภาพ สมานภาพ ภราดรภาพ) อันถือ
กันว่าเป็นแบบอย่างของการปกครองแบบประชาธิปไตย

รฐัธรรมนูญฝรัง่เศสเริม่ท่ีค�าปรารภว่าด้วยประกาศ 
แห่งสิทธิของมนุษย์และพลเมือง (Declaration of 
the Rights of Man and Citizen) อันเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ส�าคัญ

การปฏิวัตินี้ท�าให้ประเทศฝรั่งเศสเปลี่ยนจาก 
ราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐ แต่การขึ้นครองอ�านาจ
ของพระเจ้านะโปเลียนได้แทรกคั่นให้กลับไปเป็นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ระยะหนึ่ง

ฝรั่งเศสน�ำหน้ำ  
พำระบบเมตริกแพร่ไปทั่วโลก  

พ.ศ. ๒๓๔๒  (ค.ศ. 1799) ที่ประเทศฝรั่งเศส 
หลังปฏิวัติใหญ่ (French Revolution) ในปี 1789 แล้ว 
ในปีต่อมา คือ 1790 มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
แก้ปัญหาการใช้มาตราชั่ง-ตวง-วัด ที่ยังลักลั่นสับสน ครั้น
ถึงปี 1793 ณ วันที่ ๑ ส.ค. ได้มีข้อยุติขั้นต้นในการใช้
ระบบเมตริก (metric system) เริ่มด้วยการชั่งน�้าหนัก
เป็นกิโลกรัม (kilogram) ต่อมา ๑๐ ธ.ค. 1799 จึงได้
ก�าหนดค่าของมาตราลงไว้ในกฎหมายให้เป็นการแน่ชัดลง
ไป  จากนั้น ความนิยมในระบบเมตริกนี้ก็แพร่ขยาย

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม) 

Declaration of the Rights of Man and Citizen

นำยทหำรอังกฤษ
กับกูรข่ำ
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พม่ำหมดอิสรภำพ  

 พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๖๙ (ค.ศ. 1824-26) 
สงครามพม่ารบอังกฤษครั้งแรก ต่อมาปี ๒๓๙๕ ก็มี
สงครามครั้งที่ ๒ แต่ละครั้งเสียดินแดนไปเพิ่มขึ้นๆ จน
ในที่สุดปี ๒๔๒๙/1886 พม่าก็กลายเป็นแคว้นหนึ่งใน
อินเดียของอังกฤษ จนมาได้เอกราชในปี ๒๔๙๑/ 1948

นะโปเลียนเปลี่ยนโฉมยุโรป
 พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๕๗ (ค.ศ. 1804-1814) 

พระเจ้านะโปเลียนที่ ๑ จักรพรรดิฝรั่งเศส (Napoleon 
I; เดิมเรียก Napoleon Bonaparte) แผ่อ�านาจไปทั่ว
ผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป ท�าให้จักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ถึงกาลอวสานในปี ๒๓๔๙/1806

แต่สุดท้าย นะโปเลียนก็ได้พ่ายแพ้แก่กองทัพ
อังกฤษของ ดยุคแห่งเวลลิงตัน (Duke of Wellington) 
ในยทุธการที ่วอเตอร์ล ู(Waterloo) เมือ่ปี ๒๓๕๘/1815

ภำษำมือ เพื่อคนหูหนวก ขยำยโอกำส
ในกำรศึกษำออกไปกว้ำงไกล

พ.ศ.  ๒๓๖๐ (ค.ศ. 1817) นักการศึกษาอเมริกัน
ชื่อ โธมัส แกลลอเดท (Thomas Hopkins Gallaudet) 
หลังจากไปยุโรปเพื่อศึกษาหาวิธีสอนเด็กหูหนวก ในที่สุด
ได้พอใจรับเอาวิธีสอนภาษามือ หรือภาษาสัญญาณ (sign 
language) จากฝรั่งเศส ครั้นถึงปี ๒๓๖๐ เขาได้ตั้ง  
Hartford School for the Deaf ขึ้นเป็นโรงเรียนสอน 

 
 
 
คนหูหนวกให้เปล่าแห่งแรกของอเมริกา บุตรชายทั้งสอง
ของเขาได้สืบต่อและขยายงานกุศลในการสอนคนหูหนวก
ให้เจริญแพร่หลายยิ่งขึ้นไปอีก

จากซ้าย: 
นะโปเลียน
ดยุคแห่งเวลลิงตัน
ยุทธกำรที่วอเตอร์ลู
โธมัส แกลลอเดท

อังกฤษ
โจมตีค่ำยพม่ำ
ใกล้กรุงยำ่งกุ้ง
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วิสำขบูชำหำยไปครำวสิ้นอยุธยำ 
กลับฟื้นขึ้นมำเป็นงำนใหญ่

พ.ศ. ๒๓๖๐ (ค.ศ. 1817) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๒ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) 
มีความในพระราชก�าหนดพิธีวิสาขบูชา จ.ศ. ๑๑๗๙ ว่า 
“ทรงมีพระทัยปรารถนาจะบ�าเพ็ญพระราชกุศลให้มีผล
วิเศษยิ่งกว่าที่ได้ทรงกระท�ามา จึงมีพระราชปุจฉาถาม
คณะสงฆ์ มีสมเด็จพระสังฆราช (มี) เป็นประธาน ซึ่งได้
ถวายพระพรถึงโบราณราชประเพณีงานวิสาขบูชาดังสมัย
พระเจ้าภาติกราช แห่งลังกาทวีป” เป็นเหตุให้ทรงมี 
พระราชโองการก�าหนดวันพิธีวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ใหญ่ 
ครั้งละ ๓ วัน 

ในรัชกาลนี้ (๒๓๕๒–๒๓๖๗/1809-1824) 
สมเด็จพระสังฆราช (มี) ได้ขยายหลักสูตรการเรียนภาษา
บาลี จาก ๓ ชั้น (คือ เปรียญตรี-โท-เอก) เป็น ๙ ประโยค

ก�ำเนิดธรรมยุตติกนิกำย
พ.ศ. ๒๓๗๒ (ค.ศ. 1829) ที่ประเทศไทย ใน

รัชกาลที่ ๓ เจ้าฟ้ามงกุฎ (ร.๔ ก่อนครองราชย์) หลังจาก
โสกันต์แล้ว ได้ทรงผนวชเป็นสามเณร ๗ เดือน ต่อมา 
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในปี ๒๓๖๗ ประทับที่วัดมหาธาตุ 
อันเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช ทรงสอบได้เปรียญ 
๕ ประโยค ได้ทรงเลื่อมใสในความเคร่งวินัยของพระ 
ภิกษุมอญชื่อซาย พุทฺธว�โส (ได้เป็นพระราชาคณะที่  
พระสุเมธาจารย์ อยู่วัดบวรมงคล) มีพระประสงค์จะ
ประพฤตเิคร่งครดัเช่นน้ัน จงึเสดจ็ไปประทบัทีว่ดัสมอราย 
(วัดราชาธิวาส) ใน พ.ศ.๒๓๗๒ ทรงอุปสมบทใหม่ แล้ว
ก�าหนดด้วยการฝังลูกนิมิตผูกสีมาใหม่ของวัดสมอรายใน 
พ.ศ. ๒๓๗๖ ว่าเป็นการตั้งคณะธรรมยุต หรือธรรมยุต- 
ติกนิกาย (คณะธรรมยุติกา ก็เรียก) จากนั้นได้เสด็จมา
ประทับ ณ วัดบวรนิเวศ ถือเป็นศูนย์กลางของคณะ 
ธรรมยุตต่อมา

อักษรเบรลล์ เพื่อคนตำบอด  
ควำมก้ำวหน้ำส�ำคัญทำงกำรศึกษำ 
และสื่อสำร

พ.ศ. ๒๓๗๒ (ค.ศ. 1829) ที่ประเทศฝรั่งเศส 
หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ตาบอดมาตั้งแต่อายุ ๓ 
ขวบ ถึงปีนี้มีอายุ ๒๐ ปี ได้พัฒนาวิธีอ่าน เขียน (และ
พิมพ์) หนังสือส�าหรับคนตาบอดได้ส�าเร็จ เรียกว่าอักษร
เบรลล์ เป็นรอยนูนของจุดที่เรียงกัน อ่านด้วยการสัมผัส

จากซ้าย:
รัชกำลที่ ๒
หลุยส์ เบรลล์
อักษรเบรลล์
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วัดโพธิ์มีจำรึกสรรพวิทยำ  
เป็นมหำวิทยำลัยเปิดแห่งแรกของไทย

พ.ศ. ๒๓๗๔ (ค.ศ.1831) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด
ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ เป็นครั้งใหญ่ และโปรดให้
ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันแต่งและรวบรวม
สรรพวิทยามาจารึกลงบนแผ่นหิน ๑,๓๖๐ แผ่น ประดับ
ไว้ตามผนังพระอุโบสถ เสาระเบียงรอบพระอุโบสถ พระ
วิหาร วิหารคด และศาลารายรอบพระมณฑป รวม ๘ 
หมวด เช่น เรื่องพระพุทธศาสนา ต�ารายาและแพทย์แผน
โบราณ วรรณคดี สุภาษิต และภาพฤาษีดัดตน เรียกว่า 
“ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “จารึก
วัดโพธิ์” ท�าให้วัดพระเชตุพนฯ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัย

เปิดแห่งแรกของไทย และเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
(วนัคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้า 
เจ้าอยู่หัว) ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ มีพิธีถวาย
ประกาศนียบัตรของยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียน 
“จารึกวัดโพธิ์” เป็นเอกสารมรดกความทรงจําของโลก 
(Memory of the World) แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในรัชกาลนี้ (๒๓๖๗–๒๓๙๓/1824-1850) 
นอกจากโปรดให้สร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจ�านวน
ขึ้นมาก ทรงสร้าง ทรงปฏิสังขรณ์พระอาราม และทรง
ส่งเสริมการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดมากเป็นพิเศษแล้ว 
ทรงขยายการบอกพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร
ในพระบรมมหาราชวังเต็มทั้ง ๔ มุขของพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท โปรดให้จ้างอาจารย์บอกพระปริยัติธรรม
ทุกพระอารามหลวง พระราชทานอุปถัมภ์แก่พระภิกษุ
สามเณรที่สอบได้ตลอดไปถึงโยมบิดามารดา และโปรดให้
จ้างอาจารย์สอนหนังสือไทยแก่เด็ก

หมอบรัดเลย์ ริเริ่มงำนกำรแพทย์และ
กำรพิมพ์แก่สังคมไทย

พ.ศ. ๒๓๗๘–๒๔๑๔ (ค.ศ. 1835-1871) ที่
ประเทศไทย หลังจากได้เริ่มมีมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาใน 
พ.ศ. ๒๓๗๑ แล้ว ถึงปี ๒๓๗๘ มิชชันนารีอเมริกันท่าน
หนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อว่า หมอบรัดเลย์ (Rev. Dan 
Beach Bradley) ได้เข้ามาท�างานเผยแพร่คริสต์ศาสนา 

โดยชีวิตส่วนใหญ่ได้เสียสละบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม
ไทยมากมาย ตั้งแต่กลางรัชกาลที่ ๓ ตลอดรัชกาลที่ ๔ 
(๒๓๙๔–๒๔๑๑/1851-1868) จนถึงต้นรัชกาลที่ ๕ เป็น
ผู้ท�าการผ่าตัดแผนปัจจุบันครั้งแรก ริเริ่มปลูกฝีป้องกัน
ไข้ทรพิษ ตั้งโรงพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรก ท�าให้คนไทย
รู้จักสิ่งพิมพ์สมัยใหม่และได้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง
มาก เช่น พิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นของทางราชการ ตํารา
ปลูกฝี คัมภีร์ครรภ์รักษา ต�าราเรียนภาษาอังกฤษ พระ
ราชพงศาวดารไทย พงศาวดารจีน (เช่น สามก๊ก) นิราศ
ลอนดอน กจิจานุกจิ อักขราภธิานศรบัท์ ปฏทินิภาษาไทย 
ตลอดจนหนังสือรายปี (บางกอกกาลันเดอร์/Annual 
Bangkok Calendar) รายเดือน (บางกอกรีคอร์เดอร์/
Bangkok Recorder) และจดหมายเหตุ เมื่อถึงแก่กรรม 
ณ ๒๓ มิ.ย. ๒๔๑๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ 
เพราะครอบครัวไม่มีแม้แต่เงินค่าท�าศพ

จากซ้าย:
รัชกำลที่ ๓
หมอบรัดเลย์ 
จำรึกวัดโพธิ์
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ตั้งโรงเรียนอนุบำล ให้กำรเรียน 
เป็นประสบกำรณ์ ที่รำ่เริงเบิกบำน 

พ.ศ. ๒๓๘๐ (ค.ศ. 1837) ที่ประเทศเยอรมนี 
นักการศึกษาเยอรมัน ชื่อเฟรอเบล (Friedrich Wilhelm 
August Froebel) ตั้งโรงเรียนอนุบาล (kindergarten) 
ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมุ่งหวังให้การเรียนเป็นประสบการณ์
ที่เป็นไปเองแก่เด็กด้วยความร่าเริงสดใสเบิกบาน ผลงาน
เล่มส�าคัญที่สุดของเขาชื่อว่า The Education of Man 
(1826)

ได้ข้อยุติพอตั้งทฤษฎี  
ว่ำชีวิตประกอบขึ้นด้วยเซลล์ 

พ.ศ. ๒๓๘๒ (ค.ศ. 1839) ที่ประเทศเยอรมนี 
นักพฤกษศาสตร์ ชื่อ ชไลดึน (Matthias Jakob Schlei-
den) กับนักสัตววิทยาชื่อ ชวานน์ (Theodor Schwann) 
ร่วมกันศึกษาจนลงความเห็นว่า ชีวิตนั้น ไม่ว่าสัตว์หรือ
พืช ล้วนประกอบขึ้นด้วยเซลล์ กล่าวคือ เซลล์เป็น 
องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต ถือกันว่าสองท่านนี้เป็นผู้
วางรากฐานแห่งทฤษฎีว่าด้วยเซลล์ 

ไดโนเสำร์เพื่อนร่วมยุคของเต่ำหำยไป  
บ้ำงกลำยเป็นนก   

หมดจำกโลกแต่ไดโนเสำร์  
แต่เต่ำยังอยู่มำเป็นคู่ของกระต่ำย 

พ.ศ. ๒๓๘๕ (ค.ศ. 1842) ก่อนนั้น ไม่เคยมีใคร
ได้ยินค�าว่า “ไดโนเสาร์” หรือแม้แต่เคยนึกเคยคิดถึงสัตว์
อะไรอย่างนี้ จนกระทั่งถึงปี 1841 ที่ประเทศอังกฤษ Sir 
Richard Owen เชื่อมโยงเรื่องราวได้ความเข้าใจเป็นหลัก
ขึ้นมา แล้วท�ารายงานโดยเรียกเป็นชื่อรวมของสัตว์เหล่านี้ 
ว่า “Dinosauria” พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี 1842 แล้ว
หลังจากนั้น ความสนใจและศึกษาในเรื่องไดโนเสาร์ก็
ขยายแพร่หลายออกไป จนคนพูดค�าว่า “dinosaur” กัน
เป็นสามัญ (อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

ตั้งฐำนควำมคิดของคอมมิวนิสต์ ไว้ใน 
“The Communist Manifesto” 

พ.ศ. ๒๓๙๑ (ค.ศ. 1848) ที่กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ สันนิบาตคอมมิวนิสต์ (Communist 
League) มีมติรับ The Communist Manifesto 
(Manifest des Kommunismus, “คําประกาศ
คอมมิวนิสต์” หรือ “คําแถลงปณิธานคอมมิวนิสต์”) ที่
มาร์กซ์ (Karl Heinrich Marx) และเองเกลส์ (Friedrich 
Engels) ได้เขียนขึ้น อันเป็นการแถลงหลักการ เจตจ�านง 
และแนวปฏิบัติการของคอมมิวนิสต์ เริ่มด้วยถือว่า 
ประวัติศาสตร์ คือประวัติการต่อสู้ของชนชั้น กรรมกร
ทั่วโลกจะต้องรวมตัวกันท�าการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ 
ในที่สุด ชัยชนะจะเป็นของชนกรรมาชีพ การต่อสู้ของ
ชนชั้นจะจบสิ้น โดยคอมมิวนิสต์จะเป็นทัพหน้าของชน
กรรมาชีพนั้น ซึ่งมาล้มล้างการยึดครองทรัพย์สินส่วนตัว 
และยกชนกรรมาชีพขึ้นเป็นผู้ปกครองอย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงเวลาระยะแรกที่ประกาศนี้ออกมา ยังไม่มีอิทธิพลเป็น
ที่สนใจมาก มาร์กซ์และเองเกลส์เก็บตัวเงียบอยู่หลายปี 
จนกระทั่ง ๑๖ ปีต่อมา ในปี 1864/๒๔๐๗ มีการชุมนุม
ตั้งสมาคมคนงานนานาชาติขึ้น (เรียกกันว่า “First Inter-
national”) มาร์กซ์จึงได้ขึ้นมาเป็นผู้น�าความคิด และไม่
ช้า ลัทธิมาร์กซ์ก็แพร่ไปในประเทศต่างๆ บนผืนแผ่นดิน
ทวีปยุโรปอย่างรวดเร็ว

จากบนซ้าย: 
เฟรอเบล, ชไลดึน, ชวำนน์
โอเวน, เองเกลส์, มำร์กซ์
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สร้ำงเจดีย์ใหญ่ ได้ภูเขำทอง  

พ.ศ. ๒๓๙๓ (ค.ศ. 1850) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๓ ที่วัดสระเกศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ใหญ่องค์
หนึ่ง ให้เหมือน แต่ให้ใหญ่กว่า “พระเจดีย์ภูเขาทอง” ที่
วัดภูเขาทอง ที่กรุงเก่า แต่พื้นดินบริเวณนั้นเป็นที่ลุ่ม ก่อ 
พระเจดีย์ขึ้นไปก็ทรุดลงมาทุกที จนต้องหยุดทิ้งค้างไว้ 
ไม่เป็นรูปพระเจดีย์ มีแต่กองอิฐ แล้วต้นไม้ก็ขึ้นคลุมรก 
ต่อมา ค�าต้นว่า “พระเจดย์ี” กห็ายไป เหลอืแต่ “ภเูขาทอง” 
ครั้นมาในรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดให้ซ่อมแปลงภูเขา ก่อ 
พระเจดีย์ขึ้นไว้บนยอด โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
ภูเขาทองว่า “บรมบรรพต” เหมือนอย่างพระเมรุบรม-
บรรพตอันเคยสร้างที่ท้องสนามหลวง และซ่อมต่อมา
ตลอดรัชกาล จนส�าเร็จในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุที่ได้รักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง ไปทรง
บรรจุในพระเจดีย์ใหญ่ บนบรมบรรพต ใน พ.ศ. ๒๔๒๐ 
ต่อมา ในปี ๒๔๔๑/1898 อุปราชอังกฤษผู้ปกครอง
อินเดีย ซึ่งเคยอยู่ที่กรุงเทพฯ และคุ้นเคยกับพระองค์ ได้
ถวายพระบรมสารีริกธาตุซึ่งขุดพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ โปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ไปอัญเชิญมา 
แล้วมีพระราชพิธีบรรจุในพระเจดีย์บนยอดบรมบรรพต 
เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๔๔๒ นับเป็นการบรรจุครั้งที่ ๒

ต่อมา มีการซ่อมใหญ่โดยกรมชลประทานเป็น 
เจ้าการ ในปี ๒๔๙๓–๒๔๙๗/1950-1954 และครั้งล่าสุด 
ในปี ๒๕๐๙/1966 มีการบุโมเสกสีทองหุ้มพระเจดีย์บน
ยอด สร้างพระเจดีย์เล็กขึ้นสี่มุม และซุ้มเจดีย์ทั้งสี่ทิศ

บรมบรรพต (ภูเขาทอง) สูง ๗๖ เมตร กว้างโดย 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ เมตร ฐานวัดโดยรอบ ๓๓๐ เมตร 
มีบันไดเวียน ๒ ทาง บันไดขึ้นทางทิศใต้มี ๓๗๕ ขั้น 
บันไดลงทางทิศเหนือมี ๓๐๔ ขั้น

ร. ๔ ทรงเริ่มพิธีมำฆบูชำ
พ.ศ. ๒๓๙๔ (ค.ศ. 1851) ที่ประเทศไทย ใน

รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ทรงพระราชด�าริถึงความส�าคัญของการประชุมใหญ่แห่ง
พระอรหันตสาวก ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต คราวที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ คือหลักค�า
สอนส�าคัญอันเป็นใหญ่เป็นประธาน ดังนั้น ในปีที่เสด็จ
ขึ้นครองราชย์นั้นเอง จึงโปรดให้จัดงานวันมาฆบูชา ขึ้น
เป็นครั้งแรก

จากซ้าย:
ภูเขำทอง
รัชกำลที่ ๔
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อังกฤษมำท�ำสัญญำค้ำขำย  
ไทยเปิดประเทศรับอำรยธรรมตะวันตก 

พ.ศ. ๒๓๙๘ (ค.ศ. 1855) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ก่อนครองราชย์ ได้ผนวชอยู่นานถึง ๒๗ พรรษา ได้ทรง 
ศึกษาพระธรรมวินัยจนเชี่ยวชาญ และทรงเรียนรู้
วิทยาการสมัยใหม่ โดยทรงคบหารู้จักชาวตะวันตกเป็น
อย่างดี ทรงช�านาญทั้งภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ ทรง
จาริกไปได้เห็นชีวิตผู้คนและสภาพบ้านเมืองทั่วไป เมื่อ
เสดจ็ขึน้ครองราชย์ จึงทรงรเิริม่การใหม่ๆ เปลีย่นโฉมหน้า 
ของบ้านเมอืง เริม่น�าประเทศไทยเข้าสู่สมัยใหม่ โดยเฉพาะ 
การเปิดประเทศ มีสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตก
ทั่วไป ที่เป็นก้าวใหญ่ คือ ในปี ๒๓๙๘/1855 นี้ พระ
ราชินีวิกตอเรีย (Queen Victoria) ได้ทรงส่งเซอร์ จอห์น 
บาวริง (Sir John Bowring) เป็นผู้แทนพระองค์เข้ามา
เจรจาให้สยามยกเลิกข้อจ�ากัดต่างๆ ทางการค้า ยอมให้
อังกฤษตั้งกงสุลในกรุงเทพฯ เกิดเป็นสนธิสัญญาบาวริง 
(Bowring Treaty) จากนั้น ไทยก็ท�าสัญญาหรือข้อตกลง 

 
อย่างนี้กับประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตลอดจนอเมริกาและ
ญี่ปุ่น แม้ว่าตามสนธิสัญญานี้ ไทยจะต้องเสียเปรียบบาง
อย่าง และเกิดสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต (extrater-
ritoriality, extraterritorial rights) แต่เป็นการก้าวฝ่า 
ไปในโลกยุคใหม่ที่เวลานั้นประดาประเทศเจ้าอาณานิคม
ก�าลังแผ่ขยายอ�านาจ โดยไทยยอมเสียสละบางอย่างทาง
กฎหมายและการเงิน เป็นการผ่อนผันกันไม่ให้เขาก้าวไป
ใช้อ�านาจทางทหารและความกดดันทางการเมืองเข้ามา
ครอบง�า อย่างที่ท�ากับประเทศข้างเคียงรอบเมืองไทย

เรื่องของเมืองไทยนี้ มีข้อเทียบคล้ายกับประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งโชกุนได้ปิดประเทศเพราะปัญหาจากโปรตุเกส
และสเปนใน พ.ศ. ๒๑๘๒ (เมื่อสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชประสูติได้ ๗ พรรษา) และเปิดประเทศด้วยสนธิ
สัญญากานากาวา/Treaty of Kanagawa กับอเมริกา
ในปี ๒๓๙๗ (ก่อนไทยท�าสัญญาบาวริง ๑ ปี) จบระยะ
เวลา “sakoku”/national seclusion (1639-1854) 
(1688-1855)

จากบนซ้าย: พระรำชินีวิกตอเรีย,  เซอร์ จอห์น บำวริง,  ฟรำนซิส บี แซยร์,  ประธำนำธิบดีวิลสัน
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ส่วนที่เมืองไทย พระเพทราชาขับไล่ฝรั่งเศสออก
ไปใน พ.ศ. ๒๒๓๑ (เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สวรรคต) ถึงจะไม่ได้ปิดประเทศเป็นทางการอย่างญี่ปุ่น 
แต่ความสัมพันธ์ต่างประเทศก็เบาบางลงไป จนมาเปิด
ประเทศแก่การค้าเสรีด้วยสนธิสัญญาบาวริง/Bowring 
Treaty กับอังกฤษในปี ๒๓๙๘ นี้ (หลังญี่ปุ่นท�าสัญญา
กับอเมริกา ๑ ปี) เรียกได้ว่าจบช่วงเวลาจ�ากัดความ
สัมพันธ์ (1688-1855)

เรื่องสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต ได้แก้ไข
เสร็จในรัชกาลที่ ๖ หลังจบสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดย
ประธานาธิบดีอเมริกัน (Woodrow Wilson) สนับสนุน
และแก้สัญญาให้ไทยเป็นประเทศแรกในปี  ๒๔๖๓/ 
1920  ตามมาด้วยประเทศอื่นๆ คณะทูตพิเศษที่ไป
ด�าเนินการเรื่องนี้ช่วงท้าย มีชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วย คือ 
ดร.ฟรานซิส บี แซยร์ (Francis B. Sayre, เป็นบุตรเขย
ของประธานาธิบดีวิลสัน ได้เป็นศาสตราจารย์แล้วมา
เมืองไทยในปี ๒๔๖๖ เข้ารับราชการเป็นที่ปรึกษาการ 

 
ต่างประเทศ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยา
กัลยาณไมตรี) ได้ไปเจรจาขอเปลี่ยนสัญญากับประเทศ
ต่างๆ ในยุโรปจนเสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๘ (หลังเสร็จ
ภารกิจ พระยากัลยาณไมตรีถวายบังคมลากลับอเมริกา 
ไปสอนที่ ม.ฮาร์วาร์ด แต่ยังยินดีเป็นข้าราชการของ
ประเทศไทยโดยไม่รับเงินเดือน)

ทฤษฎีวิวัฒนำกำรอันลือลั่น
พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858) ชาร์ลส์ ดาร์วิน  

(Charles Darwin) ชาวอังกฤษ ประกาศทฤษฎี
วิวัฒนาการ (theory of evolution) ว่าด้วยการ 
คัดเลือกโดยธรรมชาติ อันลือลั่น และสั่นสะเทือน โดย
เฉพาะต่อวงการคริสต์ศาสนา

ศึกษำโดยเด็กเป็นศูนย์กลำง
พ.ศ. ๒๔๐๒-๙๕ (ค.ศ. 1859-1952) ช่วงชีวิต

ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญาปฏิบัตินิยม 
และนักการศึกษาอเมริกัน ผู้ท�าให้การศึกษาแบบ
ก้าวหน้า (progressive education) ที่หนุนแนวคิด
ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง (child-centered education) 
โดดเด่นเป็นที่นิยมขึ้นมา

อินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ
พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858) เมื่ออังกฤษปราบ

อาณาจักรสิกข์ลงได้ในปี ๒๓๙๒/1849 แล้ว อังกฤษโดย 
บริษัทอินเดียตะวันออก (British East India Com-
pany) ก็ได้ปกครองอินเดียหมดสิ้น แต่ต่อมาปี ๒๔๐๐ 
ทหารอินเดียทางภาคเหนือได้ก่อกบฎขึ้นแล้วราษฎรก็
ร่วมด้วยขยายกว้างออกไป

เมื่ออังกฤษปราบกบฎเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๐๑ ก็
ยุบเลิกบริษัทอินเดียตะวันออกเสีย แล้วรัฐบาลอังกฤษ
ก็เข้าปกครองอินเดียเองโดยตรง ให้อินเดียมีฐานะเป็น
อุปราชอาณาจักร คือเป็นเมืองขึ้นโดยสมบูรณ์

จากซ้าย: 
ชำร์ลส์ ดำร์วิน
จอห์น ดิวอี้
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สงครำมกลำงเมอืงจบไป อเมริกำได้เลกิทำส
พ.ศ. ๒๔๐๔–๒๔๐๘ (ค.ศ. 1861–65) ที่สหรัฐ 

อเมริกา เกิดสงครามกลางเมือง ระหว่างรัฐฝ่ายเหนือ 
เรียกว่า “Union” กับรัฐฝ่ายใต้ที่ถอนตัวแยกออกไป ซึ่ง
เรียกกลุ่มของตนว่า “Confederacy” (ทางใต้เรียก
สงครามนี้ว่า “สงครามระหว่างรัฐ” แต่ทางเหนือเรียก
เป็นทางการว่า “สงครามกบฏ”) สงครามนี้มีเหตุปัจจัย
หลายอย่างสะสมมาหลายปี รวมทั้งปัญหาว่ารัฐบาลกลาง
ควรมีอ�านาจควบคุมแค่ไหน แต่ละรัฐควรมีสิทธิ์เท่าใด แต่
ส�าคัญที่สุดก็คือปัญหาเรื่องทาส ซึ่งรองรับเศรษฐกิจของ
รัฐภาคใต้ ว่าควรจะมีต่อไป หรือจะเลิกเสีย และถ้าจะมี 
หรือจะเลิก จะมีในรูปลักษณะไหน หรือจะเลิกอย่างไร 

อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) แสดง
การต่อต้านระบบทาสมาตั้งแต่ระยะแรกในชีวิตการเมือง 
แต่ไม่ถึงกับจะให้ล้มเลิก โดยยอมรับสิทธิของรัฐทั้งหลาย
ที่จะจัดกิจการของตน ถือว่ารัฐธรรมนูญก็คุ้มครองระบบ 

 
ทาสในรัฐที่มีอยู่แล้ว เขาคิดว่าบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งประเทศ
อเมริกามุ่งให้ระบบทาสค่อยๆ ลดจนหมดสิ้นไปในที่สุด 
จึงต้องป้องกันไม่ให้ระบบทาสนั้นขยายออกไปยังถิ่นอื่น 
เขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี ๒๔๐๓ โดยไม่
ได้เสียงจากรัฐลึกภาคใต้ (Deep South) แม้แต่คะแนน
เดียว และยังไม่ทันถึงวันปฏิญาณตนเข้ารับต�าแหน่ง (๔ 
มี.ค. ๒๔๐๔) รัฐ South Carolina ก็ประกาศถอนตัวแยก
ออกจากส่วนรวมของประเทศ (ที่เรียกว่า Union, แยก
เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๐๓) ตามด้วยรัฐอื่นในภาคใต้อีก ๖ รัฐ แล้ว 
๔ ก.พ. ๐๔ ก็ร่วมกันตรารัฐธรรมนูญของตน ซึ่งก็คล้าย
กับรัฐธรรมนูญสหรัฐนั่นเอง ต่างในข้อที่รับรองสถาบัน
ทาสนิโกร และเรื่องสิทธิของรัฐ  ตั้งรัฐบาลชั่วคราวของ
ตนเองขึ้น เป็น Confederate States of America 
(เรียกง่ายๆ ว่า Confederacy) มีที่ท�าการ มีธง มีเงินตรา 
และเก็บภาษีเอง พอถึง ๑๒ เม.ย. สงครามกลางเมือง

คันนิ่งแฮม  
ผู้ได้ท�ำคุณไว้ ในกำรฟื้นพุทธสถำน  

พ.ศ. ๒๔๐๖ (ค.ศ. 1863) อังกฤษตั้งหน่วยงาน
สํารวจโบราณคดีอินเดีย เรียกว่า Indian Archaeo-
logical Survey โดยม ีเซอร์ อเลกซานเดอร์ คนันงิแฮม 
(Sir Alexander Cunningham) เป็นผู้อ�านวยการคนแรก

ท่านผู้นี้มารับราชการทหารในอินเดียได้ ๒๘ ปี ถึง
ปี ๒๔๐๔ ขณะเป็นพลตรี ก็ขอลาออก เพราะตั้งแต่ระยะ
แรกที่รับราชการทหาร เมื่อได้พบกับเจมส์ ปรินเสป ก็เกิด 

 
ความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์อินเดีย และชอบศึกษา
โบราณวัตถุทั้งหลาย จึงลาออกมาเพื่ออุทิศเวลาให้แก่การ
ขุดค้นวัดวาอารามโบราณสถาน

ในปีที่ได้รับแต่งตั้งในต�าแหน่งดังกล่าว ก็ไปท�างาน 
ขดุฟ้ืนทีต่กัสลิา (ก่อนหน้านีท่้านได้ขุดค้นมาแล้วทีส่ารนาถ 
เมื่อปี ๒๓๘๐/1837 และที่สาญจีในปี ๒๓๙๓/1850 
รวมทั้งท�าการส�าคัญในการขุดฟื้นพุทธคยา; ท่านเกิด 
ค.ศ. 1814 ได้เป็นเซอร์ ค.ศ. 1887 สิ้นชีพ ค.ศ. 1893)

อเลกซำนเดอร์
คันนิ่งแฮม

อับรำฮัม
ลินคอล์น
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(Civil War) ก็เริ่มขึ้น และมีรัฐแยกออกไปอีก ๔ รัฐ รวม
เป็นฝ่าย Confederacy ๑๑ รัฐ รบกัน ๔ ปี ถึง ๙ เม.ย. 
๐๘ กองทัพฝ่ายใต้ยอมแพ้ แต่อีก ๕ วันต่อมา (๑๔ เม.ย.) 
ประธานาธิบดีลินคอล์นก็ถูกลอบสังหาร

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น ลินคอล์นได้เซ็นเห็น
ชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยเพิ่มอนุบัญญัติ
ข้อที่ ๑๓ ซึ่งให้เลิกทาสตามความว่า “การเป็นทาส ก็
ดี การรับใช้โดยไม่สมัครใจ ก็ดี มิให้มีในสหรัฐ …” พอ
ประธานาธิบดีจอห์นสันรับต�าแหน่งแล้ว ก็รีบด�าเนินการ
ให้อนุบัญญัติที่ ๑๓ นั้นได้รับมติเห็นชอบ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๐๘

สงครามกลางเมืองจบลง โดยเป็นความส�าเร็จของ
ประธานาธิบดีลินคอล์นที่รักษาประเทศให้คงอยู่รวมเป็น
อันเดียวได้ และชื่อว่าเป็นผู้เลิกทาส แต่สงครามนี้ แม้จะ
เลิกทาสได้ ก็ยังไม่สามารถแก้ปมของเรื่องที่ซ้อนลึกลงไป 
อกีชัน้หนึง่ คอืปัญหาการแบ่งแยกเหยยีดผวิ ทีจ่ะรงัควาญ 

 
สังคมอเมริกันไปอีกนาน และความขัดแย้งนี้ นอกจากท�า 
ให้อเมริกาสูญเสียประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่ง
ไปแล้ว  ก็ได้สูญเสียก�าลังคนไปทั้งหมดถึง ๖๑๘,๒๒๒ 
คน (ฝ่าย Union สูญเสีย ๓๖๐,๒๒๒ คน โดยตายใน
การรบ ๑๑๐,๐๐๐ คน และฝ่าย Confederacy สูญเสีย 
๒๕๘,๐๐๐ คน โดยตายในการรบ ๙๔,๐๐๐ คน และทั้ง
สองฝ่ายบาดเจ็บอย่างน้อย ๔๗๑,๔๒๗ คน) เป็นสงคราม
ที่คนอเมริกันตายมากที่สุด ยิ่งกว่าในสงครามใดๆ (ใน 
สงครามปฏวัิติอเมรกินั คอืคราวประกาศอสิรภาพจาก 
อังกฤษ ซึ่งจบในปี 1783/๒๓๒๖ คนอเมริกันตายในการ
รบ ๔,๔๓๕ คน, ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทหารอเมริกัน
ตายประมาณ ๕๓,๕๑๓ คน และในสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
คนอเมริกันตายประมาณ ๒๙๒,๖๐๐ คน) 

วาทะหนึ่งของประธานาธิบดีลินคอล์น ที่น�ามา 
อ้างกันบ่อยมาก โดยถือว่าแสดงความหมายของประชา-
ธิปไตยได้กะทัดรัดชัดเจน คือข้อความว่า “รัฐบาลของ 

 
ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” (“… gov-
ernment of the people, by the people, for the 
people, ...”) ก็เป็นค�าที่กล่าวในสงครามกลางเมืองนี้ คือ
ในค�าปราศรัย ณ สุสานสงครามกลางเมืองอุทิศแก่ทหารที่
ล้มตายไป ที่เมืองเกตตีสเบอร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อวันที่ 
๑๙ พ.ย. 1863/๒๔๐๖ เรียกว่า Gettysburg Address

อดีตอันรุ่งเรือง ที่ไม่เหลือแม้ร่องรอย 
ดินแดนชมพูทวีปที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรือง 

นับเฉพาะภาคเหนือ วัดตั้งแต่เบงกอลขึ้นไป ถึงบากเตรีย 
หรือจากแคว้นอังคะถึงโยนก เป็นระยะทางตัดตรงยาว
ราว ๒,๗๐๐ กิโลเมตร ตลอดช่วงเวลา ๑,๗๐๐ ปี เต็ม
ไปด้วยมหาอาณาจักรต่างๆ มีปราสาทราชวัง อันใหญ่โต
มโหฬาร และวัดวาอาราม สถานศึกษา มหาสถูป เจดีย์ 
ปูชนียสถาน ที่วิจิตรงดงาม มากมายสุดจะนับได้ แต่ใน
เวลาที่นักโบราณคดีเหล่านี้เริ่มขุดค้น แทบไม่มีร่องรอย
อะไรเหลืออยู่เลยบนผืนแผ่นดิน

Gettysburg national cemetery
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จำกรำยงำนของนักส�ำรวจ:  
ควำมสูญสิ้นเพรำะถูกท�ำลำย

นักโบราณคดีเหล่านี้บันทึกไว้ว่า สถานที่และสิ่ง
ก่อสร้างเหล่านั้นสูญสิ้นไปเพราะการท�าลายของคน และ
เป็นการท�าลายแบบแทบสิ้นซากสิ้นเชิง เช่นที่ Mr. Carl-
lyle เขียนไว้ในรายงานการส�ารวจโบราณคดี เล่ม ๑๘ 
(Archaeological Survey Reports, vol.18) ว่า “พบ
กระดกูคนมากมาย และวตัถทุีถ่กูไฟไหม้ดาํเกรียมนานาชนดิ 
อยูต่ามห้องช้ันนอกและประตทูางเข้าออกทัง้สองด้าน เป็นที ่

 
 
ชดัเจนว่า พระพทุธศาสนาทีน่ี ่(ที่เมืองกบิลพัสดุ์) ได้ 
ถูกทําลายล้างด้วยไฟและดาบ”

นักโบราณคดีอีกคนหนึ่งส�ารวจอีกที่หนึ่งเขียนว่า 
“การขุดค้นทุกที่ทุกแห่งใกล้ๆ สารนาถ พบร่องรอยของ
ไฟทั้งนั้น ตัวข้าพเจ้าเองก็พบไม้ที่ไหม้เกรียม และเมล็ด
ข้าวสารท่ีไหม้ไฟดําไปครึง่ๆ ค่อนๆ” พนัตร ีคติโต (Major  
Kittoe) เล่าสรุปว่า “ทุกแห่งถูกบุกปล้นและเผา ไม่ว่าจะ
เป็นพระสงฆ์ กุฏิวิหาร หรือพระพุทธรูปหมดไปด้วยกัน  

 
 
บางแห่ง กระดูกคนบ้าง เหล็กบ้าง ไม้บ้าง พระพุทธรูป
บ้าง ฯลฯ ถูกเอามารวมสุมกันไว้เป็นกองมหึมา...”

การท�าลายวัดใหญ่นี้คงต้องเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
และไม่ได้คาดหมาย เพราะ พ.ต.คิตโต ได้พบซากเศษ
สิ่งของตามที่ต่างๆ ในลักษณะที่ท�าให้มองเห็นเหตุการณ์
ว่า เกิดไฟไหม้ชนิดที่คนจุดโหมเข้ามาฉับพลันทันใด ท�าให้
ภิกษุทั้งหลายต้องละทิ้งอาหารที่ก�าลังฉันอยู่ไปทันที

องค์กรขำวพิฆำตด�ำ

พ.ศ. ๒๔๐๙ (ค.ศ. 1866) ที่รัฐเทนเนสซี (Ten-
nessee) อเมริกา เกิดองค์กรลับ “คู คลักซ์ แคลน”  
(Ku Klux Klan) ซึ่งถือการแบ่งแยกรังเกียจผิวอย่าง
รุนแรง โดยท�างานขู่ ฆ่า รังควานคนผิวด�า และใครก็ตาม
ที่จะให้คนด�ามีสิทธิเท่าเทียมกับคนขาว แต่ราว ๑๐ ปี 
องค์กรนี้ก็ซบเซา 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ คู คลักซ์ แคลน ฟื้น
ใหม่และยิ่งใหญ่ขึ้นมาก ในปี 1924 มีสมาชิกถึง ๔ ล้าน
คน ครองอ�านาจการเมืองอเมริกาถึง ๗ รัฐ ขยายความ
รังเกียจไปยังคนต่างชาติ ต่างนิกายศาสนาทั้งหมด ถือ
อุดมการณ์ “White Supremacy” ชูป้าย “America 
for Americans”

รำงวัลโนเบล (Nobel Prize)  
เพื่อผู้ท�ำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่

พ.ศ. ๒๔๐๙ (ค.ศ. 1866) นักเคมีและวิศวกรชาว
สวีเดน ชื่อ อัลเฟรด โนเบล (Alfred Bernhard Nobel) 
ประดิษฐ์ดินระเบิด (dynamite) ส�าเร็จ แต่เขาไม่รู้สึก
ชื่นชมกับโชคลาภอย่างนั้น และได้สละเงินส่วนใหญ่ตั้ง
ขึ้นเป็นกองทุนประเดิม $9,200,000 เพื่อให้จัดสรรเป็น
รางวัลประจ�าปีแก่ผู้ที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ยิ่งใหญ่
ให้แก่มนุษยชาติใน ๕ ด้าน คือ ฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา
หรือการแพทย์ วรรณคดี และสันติภาพ กองทุนได้
เพิ่มพูนขึ้น และหลังจากเขาสิ้นชีพแล้วครบปีที่ ๕ จึงมี
การจัดมอบรางวัลทั้ง ๕ นั้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๐ ธ.ค. 
๒๔๔๔/1901 ต่อมาถึงปี ๒๕๑๒/1969 ได้จัดมอบรางวัล
เพิ่มขึ้นเป็นสาขาที่ ๖ ทางเศรษฐศาสตร์ (เมื่อปี ๒๕๓๕ 
รางวัลหนึ่งๆ มีมูลค่าประมาณ $1.2 ล้าน)

จากบนซ้าย:
คู คลักซ์ แคลน
เหรียญรำงวัลโนเบล
อัลเฟรด โนเบล
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เทคโนโลยี: เครือ่งพมิพ์ดดีเกดิทีอ่เมรกิำ
พ.ศ. ๒๔๐๙ (ค.ศ. 1866) มีคนอเมริกันประดิษฐ์

เครือ่งพมิพ์ดดีได้ส�าเรจ็ ซึง่ท�าให้ผลิตเครือ่งพิมพ์ดดีเรมิงตนั 
(Remington) เครื่องแรกออกมาในเดือนกันยายน 1873

ในกรุง “โรงเรียนหลวงส�ำหรับรำษฎร” 
เกิดก่อนที่วัดมหรรณพ ์ 

พ.ศ. ๒๔๑๔ (ค.ศ. 1871) ที่ประเทศไทย ใน
รชักาลที ่๕ ด้วยพระบรมราชโองการ “โปรดเกล้าฯ จะให้ 
มีอาจารย์สอนหนังสือไทยและสอนเลขทุกๆ พระอาราม” 
การศึกษาแบบสมัยใหม่ในประเทศไทยก็เริ่มตั้งต้น ทั้งนี้ 
โดยให้พระสงฆ์รับภาระช่วยการศึกษาของชาติ ครั้นแล้ว 
ใน พ.ศ. ๒๔๒๗ ก็โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎร
ขึ้นตามวัด เริ่มที่วัดมหรรณพาราม เป็นโรงเรียนแรก

พม่ำสร้ำงพระไตรปิฎกฉบับหินอ่อน
พ.ศ. ๒๔๑๕ (ค.ศ. 1872) ที่มัณฑะเลย์ ในพม่า 

พระเจ้ามินดงทรงอุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๕ มีการแปล
พระไตรปิฎกครั้งใหญ่ และโปรดให้จารึกพระไตรปิฎกลง
ในแผ่นหินอ่อนสีขาวจบใน ๗๒๙ แผ่น

คันนิ่งแฮมคิดถึงใคร ที่มำเผำ-ฆ่ำ
นายพลคันนิ่งแฮมรู้สึกหงุดหงิดขุ่นเคือง เพราะ

จะไปที่ซากปรักหักพังของพุทธสถานที่ไหน ก็เจอกระดูก
ไหม้ด�าและสิ่งที่บ่งบอกถึงการจุดไฟเผาทุกแห่งไป ใคร
หนอที่มาห�้าหั่นข่มเหงชาวพุทธผู้ไม่เบียดเบียนท�าร้ายใคร 
ท�าเหมือนอย่างที่ศาลไต่สวนศรัทธาของคริสต์ในสเปน
ได้ท�ากับคนที่ถูกหาว่านอกศาสนา ตอนแรกนายพลคัน
นิ่งแฮมคงคิดว่าเป็นพวกพราหมณ์ เขาจึงใช้ค�าว่า “พวก
พราหมณ์ใจร้าย” (malignant Brahmans) ต่อมาก็
ชัดเจนว่าเป็นการกระท�าของทัพมุสลิมเตอร์ก

แม้แต่ตั้งใจไปขุดฟื้น บำงแห่งก็ท�ำไม่ได้  
สถูป เจดีย์ ปูชนียสถานทั้งหลายเป็นอันมาก เมื่อ

ถูกท�าลายลงไปแล้ว ชาวมุสลิมเตอร์กก็น�าเอาวัสดุจาก
สถานที่ที่ท�าลายไปแล้วนั้น มาใช้สร้างที่ฝังศพมุสลิม ดัง
ที่นายพลคันนิ่งแฮมเขียนไว้ว่า “ทุกทิศของเมืองพิหารจะ
เห็นที่ฝังศพมัสซุลหม่าน (musulman เป็นค�าเตอร์ก ตรง
กับค�าว่ามุสลิมของอาหรับ) ที่ขนาดย่อมก็สร้างด้วยอิฐ 
ขนาดใหญ่ก็สร้างด้วยก้อนหินที่สะกัดและแกะสลักแล้ว 
จากแหล่งสามัญของชาวมะหะหมัด คือ ซากสิ่งก่อสร้าง
ของพุทธหรือพราหมณ์ที่ถูกท�าลายลงไปแล้ว”

โดยเฉพาะที่ฝังศพมุสลิมมากแห่งก็สร้างซ้อนขึ้น
ไว้ข้างบน ทับสถานที่ซึ่งถูกท�าลายไปแล้วนั้นเอง ท�าให้ไม่
สามารถจะไปขุดค้นดูอะไรได้ กลายเป็นอุปสรรคส�าคัญที่
ขวางกั้นการขุดค้น

จากซ้าย:
Remington No.1 
  Typewriter (1873) 
วัดมหรรณพำรำม
พระไตรปิฏกหินอ่อน
พระเจำ้มินดง
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ฝรั่งแต่งหนังสือธรรมโด่งดัง
พ.ศ. ๒๔๒๒ (ค.ศ. 1879) ท่ีองักฤษ เซอร์ เอดวนิ 

อาร์โนลด์ (Sir Edwin Arnold) แต่งบทประพันธ์อัน
ไพเราะ แสดงพุทธประวัติและค�าตรัสสอน ชื่อเรื่อง The 
Light of Asia (ประทีปแห่งทวีปอาเซีย) ท�าให้คนอินเดีย
และชาวตะวันตกจ�านวนมากสนใจพระพุทธศาสนา บ้างก็
ถึงกับหันมานับถือ

ลอนดอน มีองค์กรพิมพ์พระไตรปิฎก
พ.ศ. ๒๔๒๔ (ค.ศ. 1881) ที่อังกฤษ ที.ดับลิว. 

รีส เดวิดส์ (T.W. Rhys Davids) ตั้ง Pali Text Society 
(สมาคมบาลีปกรณ์) ขึ้นในกรุงลอนดอน “to foster and 
promote the study of Pali texts” ได้พิมพ์คัมภีร์
พระพุทธศาสนาภาษาบาลี เริ่มแต่พระไตรปิฎกและ
อรรถกถา ด้วยอักษรโรมัน พร้อมทั้งคัมภีร์แปล ตลอด
จนพจนานุกรมบาลี-อังกฤษ อันเกื้อกูลต่อการศึกษา
พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก

ลัทธิชังยิว vs. ลัทธิยิวรักถิ่น
พ.ศ. ๒๔๒๔ (ค.ศ. 1881) ที่รัสเซีย พระเจ้าซาร์ 

อเลกซานเดอร์ ที่ ๓ ขึ้นครองราชย์ นอกจากหํ้าหั่น
(persecution) พวกโรมันคาทอลิกแล้ว ก็ด�าเนินการ 
กวาดล้างยิว ถึงขนาดปฏิญาณว่า จะก�าจัดยิวให้หมด
ประเทศ โดยฆ่าเสีย ๑ ใน ๓ ขับไล่ออกไป ๑ ใน ๓ และ
ที่เหลือจากนั้นให้เปลี่ยนศาสนา แล้วก็เริ่มต้นสังหารทีละ
มากๆ เป็นเหตุให้ในระยะ ๓๐ ปีต่อมา คนยิวอพยพหนี
จากรัสเซียหลายล้านคนและท�าให้เกิดลัทธิไซโอน (Zion-
ism คือ ลัทธมิวลยิวรักถิ่น หรือขบวนการรวมมวลชนยิว
ทั่วโลกร่วมใจคืนถิ่นสร้างดินแดนของตนในปาเลสไตน์)

การกวาดล้างยิวในรัสเซียด�าเนินมาเรื่อยๆ โดย
แรงขึ้นเป็นระยะๆ เช่น ช่วงต่อมา ในปี ๒๔๔๖, ๒๔๔๘-
๙ (1903, 1905-6) มีการสังหารหมู่อย่างหนัก ยิ่งหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ แล้ว ทิฐิชังยิว หรือลัทธิต่อต้านยิว 
(anti-Semitism) กย็ิง่รนุแรงแผ่ขยายในยโุรป กว้างออกไป

ดูโลกปัจจุบัน 
อย่ำมองข้ำมนักเศรษฐศำสตร์ท่ำนนี้ 

พ.ศ. ๒๔๒๖-๘๙ (ค.ศ. 1883-1946) ช่วงชีวิต
ของจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) 
ชาวอังกฤษผู้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด
แห่งคริสต์ศตวรรษที่ 20

จากบนซ้าย: 
เซอร์ เอดวิน อำร์โนลด์  
ที.ดับลิว. รีส เดวิดส์ 
พระเจ้ำซำร์ อเลกซำนเดอร์ ที่ ๓
จอห์น เมย์นำร์ด เคนส์ 
พระไตรปิฎกปำฬิ 
  จุลจอมเกล้ำบรมธัมมิกมหำรำช
   (ชุดที่ได้รับพระรำชทำนและ
   เก็บรักษำไว้ในประเทศญี่ปุ่น)
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อเมริกำออกหนำ้ ร่วมด้วยแคนำดำ 
ชวนจัดเขตเวลำใช้กันทั้งโลก

พ.ศ. ๒๔๒๗  (ค.ศ. 1884) ที่สหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา ย้อนหลังไปหลายปี กิจการรถไฟได้เจริญ
ขึ้นขยายออกไปๆ ท�าให้การคมนาคมขนส่งไปทั่วถึงกัน 
ความขยายออกไปของการเดินทางรถไฟ กับความกว้าง
ใหญ่ของดินแดน ๒ ประการนี้ ได้เป็นเงื่อนไขที่บังคับ
ให้ต้องจัดการก�าหนดเวลา คือ ให้มีเวลามาตรฐาน 
(standard time) และจัดตั้งเขตเวลา (time zones) ซึ่ง
ผู้แทนจาก ๒๗ ชาติได้มาประชุมที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และ
ตกลงรับระบบการจัดเขตเวลามาตรฐาน ในเดือน ต.ค. 
1884/๒๔๒๗ 

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม) 

ไทยพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือ 
ชุดแรกของโลก  

พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. 1888) ทีป่ระเทศไทย พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ร.๕ โปรดให้พิมพ์พระไตรปิฎก
บาลี ด้วยอักษรไทย เป็นเล่มหนังสือสมัยใหม่ อันนับว่า 
เป็นครั้งแรกของโลก จบละ ๓๙ เล่ม (ยังขาดปัฏฐาน) 
๑,๐๐๐ ชุด เสร็จและฉลองในปี ๒๔๓๖ พร้อมกับ
รัชดาภิเษก แล้วส่งไปพระราชทานแก่นานาประเทศ

มีโรงเรียนแล้ว ต้องมีโรงพยำบำล 
เป็นฐำนของชีวิตและสังคม

พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. 1888) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๕ “ได้เปิดโรงพยาบาลรักษาคนไข้เป็นครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี 
แรม ๑ ค�่า เดือน ๖ ปีชวด และเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้พระราชทานนามว่า โรงศิริราชพยาบาล 
ตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราช-
กกธุภณัฑ์” (ประวตักิระทรวงศกึษาธกิาร ๒๔๓๕–๒๕๐๗,  
หน้า ๖๕)

ใช้ ร.ศ. แทน จ.ศ.

พ.ศ. ๒๔๓๒ (ค.ศ. 1889) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
เป็นเริ่มต้น ที่ประเทศไทย ในรัชกาลที่ ๕ โปรดให้ใช้  
รตันโกสินทรศก เป็นศกัราชทางราชการ แทน “จลุศกัราช” 
ซึ่งใช้กันสืบมายาวนาน (เป็นการใช้อย่างพม่า) ดังนั้น ๑ 
เมษายน จ.ศ. ๑๒๕๑ (พ.ศ. ๒๔๓๒) จึงเปลี่ยนใช้ว่า ๑ 
เมษายน ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. = ร.ศ. + ๒๓๒๔; พ.ศ. = จ.ศ. 
+ ๑๑๘๑; จ.ศ. = ร.ศ. + ๑๑๔๓)

พระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว
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วิทยำลัยแห่งแรกของไทย 
พ.ศ. ๒๔๓๒ (ค.ศ. 1889) ทีป่ระเทศไทย พระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ร.๕ โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิต 
บอกหนงัสอืพระ จากในวดัพระศรรีตันศาสดาราม ออกมา 
จัดเป็นบาลีวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุ เรียกว่า “มหาธาตุ 
วิทยาลัย” เป็นครั้งแรกที่ใช้นามวิทยาลัยในประเทศไทย

ต่อมา ณ ๑๓ ก.ย. ๒๔๓๙ เสด็จไปทรงวางศิลา
ฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย ประกาศพระราชปรารภ
เปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น “มหาจุฬาลงกรณราช- 
วิทยาลัย” ให้เป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาชั้นสูง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยฝ่ายพระพุทธศาสนา ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ เปิด
การศึกษา ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๐ ให้ปริญญาพุทธศาสตร-
บัณฑิต มีฐานะสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อรัฐตรา พรบ.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

อนำคำริก ธรรมปำละ  
ผู้น�ำกำรฟื้นฟูพุทธศำสนำในอินเดีย

พ.ศ. ๒๔๓๔ (ค.ศ. 1891) อนาคาริก ธรรมปาละ 
(Anagarika Dharmapala) ชาวลังกา เกิดเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๐๗=ค.ศ. 1864 ในตระกูลผู้ดีลังกาที่เปลี่ยนไปนับถือ
คริสต์สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เดิมชื่อ David 
Hewavitharne

ต่อมา David ได้เรียนรู้จักพระพุทธศาสนาจากชาว
อเมริกัน ชื่อ พ.อ. ออลคอตต์/Col. H.S. Olcott จึง 
หนัมานับถอืพระพทุธศาสนา และเมือ่ได้รูส้ภาพพระพทุธ- 
ศาสนาที่ถูกเบียดเบียนต่างๆ จึงได้ตั้งปณิธานที่จะฟื้นฟู 

 
 
พระพุทธศาสนา โดยครองตนเป็นอนาคารกิเพ่ือให้ท�างาน 
ได้สะดวก และใช้ชื่อใหม่ว่า อนาคาริก ธรรมปาละ

ณ วนัที ่๒ มกราคม ๒๔๓๔ หลงัจากเยอืนสารนาถ 
ธรรมปาละได้มาที่พุทธคยา เมื่อเห็นสภาพของอภิ- 
สัมพุทธสถานที่ถูกทอดทิ้งทรุดโทรมและตกอยู่ใต้การ
ครอบครองของพวกนกับวชฮนิดทูีเ่รยีกว่ามหนัต์แล้ว ได้
ปฏญิาณต่อหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ ว่าจะอุทิศชีวิตของ
ตนเพื่อกู้พุทธสถานส�าคัญนั้นกลับคืนขึ้นมาสู่ความเป็น
ทัศนียปูชนียสถานให้จงได้

จากซ้าย: อนำคำริก ธรรมปำละ   พ.อ. ออลคอตต์

จากบน:
อำคำรถำวรวัตถุ
สังฆเสนำสน์รำชวิทยำลัย

หน้าตรงข้ามจากบน:
สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ฯ
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย
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ตั้งมหำโพธิสมำคมเป็นฐำน  
เริ่มงำนฟื้นพุทธสถำน 

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๓๔ นั้นเอง ก็ได้ตั้ง 
Maha Bodhi Society (มหาโพธิสมาคม) แห่งแรกขึ้น
มาเป็นฐานในการท�างาน ให้ชื่อว่า Buddhagaya Maha 
Bodhi Society (พุทธคยามหาโพธิสมาคม แต่ตั้งขึ้นที่
ลังกา) จากนั้นได้มุ่งมั่นท�างานเพื่อจุดหมายที่ตั้งไว้ ต้อง
เดินทางไปในประเทศต่างๆ มาก โดยเฉพาะไปเผยแผ่
ธรรมในอเมริกา (แวะเมืองไทย ก.พ. ๒๔๓๗) ตลอดจนไป
ร่วมประชุมสภาศาสนาโลกที่ชิคาโกใน ก.ย. ๒๔๓๖ (the 
1893 World’s Parliament of Religions in Chicago)

ต่อมาเริ่มจัดคณะไปนมัสการพุทธคยา และพุทธ-
สถานอืน่ๆ เป็นครัง้แรกในเดือน ธ.ค. ๒๔๓๗ แล้วในเดือน  
ก.พ. ๒๔๓๘ ได้น�าพระพุทธรูปเข้าไปตั้งบูชาในพระเจดีย์
พุทธคยา (พระพุทธรูปองค์นี้เป็นแบบญี่ปุ่น) แต่คนของ
ฮินดูมหันต์ได้น�าพระพุทธรูปนั้นออกมาทิ้งข้างนอก เรื่อง
เป็นความขึ้นศาลกัน และพยายามกันต่อมา จนใน ต.ค. 
๒๔๔๔ แม้ชาวพุทธจะได้อิสรภาพในการเข้าไปบูชาใน
พระพุทธคยาเจดีย์ แต่องค์พระเจดีย์ก็ยังเป็นทรัพย์สิน 
ในความดูแลของฮินดูมหันต์กับรัฐบาล คณะของท่าน
ธรรมปาละท�าได้เพียงซื้อที่สร้างที่พักไว้ใกล้ๆ

ต่อมาไม่นานได้ซื้อที่เพื่อสร้างวิหารที่สารนาถ จน
กระทั่งสร้างมูลคันธกุฏีวิหารเสร็จที่นั่นในปี ๒๔๗๓

ตั้งกระทรวงธรรมกำร ให้ธรรมะ 
คุมศำสนำ และเป็นแกนของกำรศึกษำ

พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. 1892) วันที่ ๑ เมษายน ที่
ประเทศไทย ในรัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชโองการ
ประกาศตั้งกรมธรรมการขึ้นเป็น “กระทรวงธรรมการ” 
(พร้อมกับกระทรวงอื่นๆ รวมเป็น ๑๐ กระทรวง) ให้รับ
ผิดชอบการศึกษาทั้งฝ่ายบ้านเมืองและพระศาสนาเนื่อง
อยู่ในนโยบายอันเดียวกัน โดยก่อนนี้ ในปี ๒๔๓๒ ได้
โปรดให้รวมกรมศึกษาธิการที่ตั้งขึ้นแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ กับ
กรมอื่นๆ อีก ๓ กรม เข้าในกรมธรรมการมาพร้อมแล้ว 

มหำวิทยำลัยสงฆ์แห่งแรก 
ในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๓๖ (ค.ศ. 1893) ที่ประเทศไทย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ร.๕ เสด็จไปทรงเปิด 
“มหามกุฏราชวิทยาลัย” ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงจัดตั้งขึ้น

มหามกฏุราชวทิยาลยั ประกาศตัง้เป็นมหาวทิยาลัย 
สงฆ์ ชื่อ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ๓๐ 
ธ.ค. ๒๔๘๘ เปิดการศึกษา ๑๖ ก.ย. ๒๔๘๙ ให้ปริญญา
ศาสนศาสตรบัณฑิต มีฐานะสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อรัฐ 
ตรา พรบ. มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐
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อเมริกันชำยน�ำเข้ำมำ  
อเมริกันหญิงช่วยทุนให้เดินหน้ำ

การเพื่อพระศาสนาทั้งนี้ รวมทั้งการสร้างโรงเรียน 
และโรงพยาบาลเพื่อการสงเคราะห์ควบคู่ไป ได้รับความ 
ร่วมมือจากชาวพุทธหลายแห่ง โดยเฉพาะบุคคลที่ช่วย
เหลือโดยตลอดและมากที่สุดจนสุดท้ายตั้งเป็นกองทุน 
คือ เศรษฐินีชาวอเมริกัน ชื่อ Mrs. Mary Foster 
(กองทุนชื่อ Mary Foster Permanent Fund, ตั้งใน 
ก.ค. ๒๔๖๗)

แม้จะสิ้นชีพ  
ขอเกิดมำท�ำงำนพุทธศำสนำต่อไป  

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๔ อนาคาริก ธรรมปาละ ชรา
ลง ได้บวชโดยมีนามว่า ศรี เทวมิตร ธรรมปาละ จากนั้น
อีก ๒ ปีก็ได้อุปสมบท (ตรงนี้ ผู้บันทึกล�าดับเหตุการณ์
ในประวัติเขียนไว้สับสนว่า ค.ศ. 1931: Ordained as a 
Bhikkhu... แล้ว ค.ศ. 1933: Received Higher Ordi-
nation. ท�าให้สงสัยว่าเป็นการบันทึกผิดพลาด ครั้งแรก
อาจบรรพชาเป็นสามเณร แล้วครั้งหลังอุปสมบทเป็นพระ
ภิกษุ หรือเป็นภิกษุแล้วบวชซ�้าแบบท�าทัฬหีกรรม)

แต่เวลาผ่านมาเพียง ๒ เดือนเศษ ณ ๒๙ เม.ย. 
๒๔๗๖ ท่านกถ็งึมรณภาพทีส่ารนาถ เมอืงพาราณส ีกล่าว 
วาจาสดุท้ายว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้เกดิใหม่...ข้าฯ ขอเกดิอีก 
๒๕ ชาติ เพื่อเผยแพร่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

ค้นพบเอกซเรย์ 
พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. 1895) ณ วันที่ ๕ พ.ย. นัก

ฟิสิกส์เยอรมัน ชื่อ เรินต์เกน (Wilhelm C. Roentgen) 
ค้นพบรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ที่เรียกว่า “เอกซเรย์ 
(X-ray)” และได้รับรางวัลโนเบล ประจ�าปี ๒๔๔๔/1901

กีฬำโอลิมปิกคืนชีพ 
พ.ศ. ๒๔๓๙ (ค.ศ. 1896) กีฬาโอลิมปิกของกรีก 

โบราณ ซึ่งหยุดไปเพราะถูกพวกโรมันห้าม ตั้งแต่ปี ๗๓๗/ 
194 ได้รับการฟื้นฟู เริ่มจัดขึ้นใหม่ที่เมืองเอเธนส์

เจดีย์พุทธคยำ
หลังกำรบูรณะ
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ปลูกเมล็ดพืชไว้  
ผลเผล็ดให้ผู้อื่นชื่นชมต่อไป  

กาลล่วงมาถึง พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) หลังจาก
ท่านธรรมปาละสิ้นชีพไปแล้ว ๑๖ ปี งานที่ท่านเพียรท�า
ไว้จึงส�าเร็จบ้างบางส่วน เมื่อรัฐบาลรัฐพิหารออก พรบ.
ศาสนสถานพุทธคยา (Buddha Gaya Temple Act) 
ก�าหนดให้การจัดการมหาโพธิเจดีย์เป็นอ�านาจของคณะ
กรรมการที่ประกอบด้วยชาวฮินดูและชาวพุทธมีจ�านวน
ฝ่ายละเท่ากัน

มหาโพธิสมาคมในอินเดีย มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่
เมืองกัลกัตตา (Kolkata หรือ Calcutta) มีสาขาหลาย
แห่งหลายเมือง ออกวารสารชื่อ The Maha Bodhi

อนาคาริก ธรรมปาละ เป็นชาวพุทธผู้มีบทบาท
ส�าคัญยิ่งในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป เป็น 

 
บุคคลที่ได้บ�าเพ็ญประโยชน์อย่างมากแก่พระพุทธศาสนา 
และแก่ชาวพุทธสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่มานมัสการ
สังเวชนียสถานคงจะอนุโมทนาอัตถจริยาเพื่อกู้พุทธสถาน
ที่ท่านได้บ�าเพ็ญแล้ว

ปรำชญ์อินเดียตื่นตัวตำมฝรั่ง  
ตั้งสมำคมทำงพุทธ  

พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. 1892) ปราชญ์ชาวอินเดียเกิด
ความตื่นตัวขึ้นจากแรงกระตุ้นที่ได้เห็นชาวตะวันตกศึกษา
ค้นคว้าพระพุทธศาสนากันจริงจัง จึงได้ตั้ง Buddhist 
Text Society (สมาคมพุทธศาสนปกรณ์) ขึน้บ้างในเมอืง 
กัลกัตตา

พุทธแบบเซนเด่นก่อน ที่อเมริกำ
พ.ศ. ๒๔๔๐ (ค.ศ. 1897) ที่อเมริกา ซูซูกิ 

(Daisetz Teitaro Suzuki) ปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา
นิกายเซน ด้วยการบรรยายตามมหาวิทยาลัยอเมริกัน 
และเขียนหนังสือ ได้ท�าให้ชาวตะวันตกรู้เข้าใจพระ 
พุทธศาสนา และนิยมสมาธแิพร่หลายออกไปมาก พร้อม
กับนิยมพระพุทธศาสนาแบบเซนด้วย

มหำโพธิสมำคม

ดี ที ซูซูกิ 

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
Wilhelm C. Roentgen
เอกซเรย์ชิ้นแรก
1896 Olympic Medal
ตรำสัญลักษณ์กีฬำโอลิมปิก
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ในหัวเมือง เผดียงพระสงฆ์ 
สอนทั่วรำชอำณำจักร  

พ.ศ. ๒๔๔๑ (ค.ศ. 1898) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชโองการ “ประกาศจัดการ 
เล่าเรียนในหัวเมือง” เผดียงพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร 
ให้เอาใจใส่สั่งสอนธรรมแก่ประชาชน และฝึกสอนวิชา
ความรูต่้างๆ แก่กุลบตุร เพือ่การนี ้ทรงอาราธนากรมหมืน่ 
วชิรญาณวโรรส เจ้าคณะใหญ่ บังคับการพระอารามใน
หัวเมืองในส่วนการพระศาสนาและการศึกษา และทรง
มอบหมายกรมหมื่นดํารงราชานุภาพเป็นเจ้าหน้าที่อนุกูล
ในฝ่ายกิจการของฆราวาส 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
ฉบับแรกของประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๔๔๑ (ค.ศ. 1898) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๕ เนื่องด้วย “การศึกษาที่ได้เริ่มจัดการมาแต่
ต้นนั้น ยังไม่ได้รูปการลงเป็นหลักฐานแน่นอน จนใน  
พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด�าเนินประพาสทวีปยุโรปครั้งแรก ได้ทอด
พระเนตรเห็นนักเรียนซึ่งได้มาเล่าเรียนอยู่ช้านาน ยังเรียน
ไม่ส�าเร็จทันพระราชประสงค์ที่จะทรงใช้ราชการ เป็นเหตุ
ให้ไม่พึงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) ซึ่งขณะ 
นั้นเป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ อัครราชทูตพิเศษประจ�า 

 
 
ราชส�านักอังกฤษ คิดอ่านตรวจตราสืบหาแบบแผน
และท�าความเห็นวิธีที่จะแก้ไขจัดการศึกษา …” พระยา
วิสุทธสุริยศักดิ์ได้ด�าเนินการแล้วส่งมายังกระทรวง
ธรรมการ และกรมศึกษาธิการประมวลเรียบเรียงเสร็จ
น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งทรงพอพระราชหฤทัยและตรัสชม 
ส�าเร็จเป็น “โครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑” (บางทีเรียก
เป็น “โครงการศึกษาส�าหรับชาติ พ.ศ. ๒๔๔๑” ก็มี) 
อันควรถือว่าเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรกของ
ประเทศไทย

ตามโครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ นี้ การเล่าเรียน 
สามัญแบ่งล�าดับชั้นเป็น ๔ คือ การเล่าเรียนเบื้องแรก 
(มูลศึกษา) เบื้องต้น (ประถมศึกษา) เบื้องกลาง (มัธยม 
ศึกษา) และเบื้องสูงสุด (อุดมศึกษา) ในตอนว่าด้วย
อุดมศึกษา มีความต่อท้ายว่า “หมายเหตุ: ได้หวังใจไว้ว่า
ในปีสุวรรณาภิเษก ถ้าจะเป็นได้ จะได้รวมมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย เป็นส่วนวิทยาลัยส�าหรับวินัยและศาสตร์ 
มหาธาตุวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยส�าหรับกฎหมาย โรงเรียน
แพทยากรเป็นวิทยาลัยส�าหรับแพทย์ และตั้งโรงเรียน
เป็นวิทยาลัยส�าหรับวิทยา และมีหอสากลวิทยาขึ้นแห่ง
หนึ่ง รวมวิทยาลัยต่างๆ เหล่านี้ เข้าเป็นรัตนโกสินทร-
สากลวิทยาลัย” (สากลวิทยาลัย คือค�าครั้งนั้นส�าหรับ 
university) แต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๔๕๓ 
ก่อนถึงปีสุวรรณาภิเษก (พ.ศ. ๒๔๖๑) นั้น การจึงไม่เป็น
ไปตามโครงการนี้

(ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เรียก “โครงการ
ศึกษา” เป็นพื้น มีเรียกเป็นแผนการศึกษาสลับบ้าง ต่อ
มา ตั้งแต่ปีเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงเรียก
ว่า “แผนการศึกษาชาติ” แล้วต่อมาอีก ถึงปี ๒๕๐๒ มี
ประกาศคณะปฏิวัติตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้น แต่
นี้ไปเติม “แห่ง” เริ่มด้วย “แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๐๓”)

จากบนซ้าย: 
กรมหมื่นด�ำรงรำชำนุภำพ
ครูพระ
พระยำวิสุทธสุริยศักดิ์
นักเรียนยุโรปสมัย ร.๕
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วิทยำศำสตร์+เทคโนโลยี:  
ควำมก้ำวหน้ำที่ควรสนใจ 

พ.ศ. ๒๔๔๓-๕๙ (ค.ศ. 1900-16) เป็นช่วงทีม่คีวาม 
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น

ด้านวิทยาศาสตร์: 
แมกซ์ แพลงค์ (Max Planck) นักฟิสิกส์เยอรมัน

วางฐานแห่งทฤษฎีควอนตัม ในปี ๒๔๔๓/1900;  
ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์อเมริกัน (เยอรมัน 
โดยก�าเนิด) พัฒนาทฤษฎีพิเศษแห่งสัมพัทธภาพ ในปี 
๒๔๔๘/1905 และเผยแพร่ทฤษฎีทั่วไปแห่งสัมพัทธภาพ 
ในปี ๒๔๕๙/1916

ด้านเทคโนโลย:ี 

มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) ชาวอิตาลี ใช้ 
วิทยุที่ตนประดิษฐ์ขึ้นส่งข่าวเป็นครั้งแรก ในปี ๒๔๔๔/ 
1901; ออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) ขับขี่เครื่องบินที่
ตน และพี่ชาย คือ วิลเบอร์ ไรท์ (Wilbur Wright) สร้าง
ขึ้น ส�าเร็จครั้งแรกในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๔๖/1903; 
เบกแลนด์ (Leo Hendrik Baekeland) นักเคมีอเมริกัน
เชื้อสายเบลเยี่ยมสร้างสารสังเคราะห์เป็นพลาสติกสมัย
ใหม่ขึ้นในปี ๒๔๕๒/1909

ใกล้ๆ ก่อนช่วงนี้: เบลล์ (Alexander Graham  
Bell) ชาวอเมรกินัได้ประดิษฐ์โทรศพัท์แล้วใช้ครัง้แรก ๑๐ 
มี.ค. ๒๔๑๙/1876; สแวน (Sir Joseph Wilson Swan) 
ชาวอังกฤษ และเอดิสัน (Thomas Alva Edison) ชาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อเมรกินั ต่างกท็�าหลอดไฟฟ้าขึน้มาใช้ได้ส�าเรจ็ในปี ๒๔๐๓ 
/1860 และ ๒๔๒๒/1879 เอดสินัเป็นนกัประดษิฐ์ยิง่ใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีผลงานประดิษฐ์กว่า ๑,๐๐๐ อย่าง และเป็นผู้ตั้งโรง
ไฟฟ้ากลางแห่งแรกของโลก ที่เมืองนิวยอร์ก (1881-2)

จากบนซ้าย:
แพลงค์ 
ไอน์สไตน์
มำร์โคนี
ออร์วิลล์ ไรท์
วิลเบอร์ ไรท์
เบกแลนด์
เบลล์
สแวน
เอดสินั

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



182

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับแรก  
ถัดจำก “กฎพระสงฆ์” ใน ร. ๑

พ.ศ. ๒๔๔๕ (ค.ศ. 1902) วันที่ ๑๖ มิถุนายน 
ที่ประเทศไทย ในรัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชโองการ
ประกาศ “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์  
ร.ศ. ๑๒๑” เพื่อให้ฝ่ายพุทธจักรมีการปกครองเป็น
แบบแผนเรียบร้อยคู่กันกับฝ่ายพระราชอาณาจักรที่ได้
แก้ไขขึ้นแล้ว “… การปกครองสงฆมณฑล ย่อมเป็นการ
ส�าคัญ ทั้งในประโยชน์แห่งพระศาสนา และในประโยชน์
ความเจริญของพระราชอาณาจักรด้วย … จะชักน�า
ประชาชนทั้งหลายให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาส- 
โนวาท ประพฤติสัมมาปฏิบัติ และร�่าเรียนวิชาคุณใน
สงฆส�านักยิ่งขึ้นเป็นอันมาก” ทั้งนี้ โดยมีพระราชด�าริว่า 
การด�าเนินการตามประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ นั้นบรรลุผลที่ประสงค์ สมควรตั้งเป็น
แบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มั่นคงเรียบร้อยได้ 

เฮนรี ฟอร์ด พำอเมริกำก้ำวขึ้นมำน�ำ  
ในอุตสำหกรรมรถยนต์

พ.ศ. ๒๔๔๖ (ค.ศ. 1903) ที่สหรัฐอเมริกา เฮนรี  
ฟอร์ด (Henry Ford, 1863–1947) จัดตั้งบริษัทฟอร์ด 
มอเตอร์ (Ford Motor Co.) ขึ้น และในปี 1908 ได้เริ่ม
ผลิตรถฟอร์ด Model T สีด�า ราคาไม่แพง และหาซื้อไม่

ยาก พอถึงปี 1924 เกินครึ่งของรถยนต์ที่ใช้กันในโลก คือ
รถฟอร์ด Model T และในปี 1927 รถฟอร์ด คันที่ ๑๕ 
ล้าน ก็ออกจากโรงงานในวาระครบ ๒๐ ปี

เฮนรี ฟอร์ด เป็นผู้น�า assembly line คือระบบ
การใช้สายส่งงานประกอบชิ้นส่วน (บางทีเรียกว่า pro-
duction line คือ สายการผลิต) เข้ามาใช้ในโรงงาน เมื่อ 
๗ ต.ค. 1913/๒๔๕๖ ท�าให้การผลิตฟอร์ด Model T รุด
หน้ามาก จากที่เคยใช้เวลาประกอบคันละ ๑๒.๕ ชั่วโมง 
เหลือเพียง ๑.๕ ชั่วโมง จึงผลิตรถได้จ�านวนมาก และขาย
ได้ในราคาถูก สมความตั้งใจ

ความส�าเร็จของฟอร์ดท�าให้บริษัทอื่นต้องน�า
ระบบนี้ไปใช้ และแพร่ไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ท�าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการอุตสาหกรรม 

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม) 

เมืองไทยเลิกทำส อยำ่งนุ่มนวล  
ด้วยวิธีกำรเป็นขั้นตอน

พ.ศ. ๒๔๔๘ (ค.ศ. 1905) ท่ีประเทศไทย ในรชักาล 
ที่ ๕ แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะ 
ทรงมพีระราชด�ารใินการเลิกทาสมาแต่ต้นรชักาล แต่สถาบัน 
ทาสมีความซับซ้อน โดยเฉพาะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ 
ไม่เฉพาะฝ่ายนายเงนิ แม้แต่ทาสเองบ้างกไ็ม่พอใจ ยงัอยาก 
เป็นทาส เพราะไม่ต้องท�ามาหากนิ และไม่รูจั้กทางท่ีจะไป 
ท�ามาหากิน จึงทรงเตรียมการเป็นขั้นตอนอย่างละมุน 

ละม่อม รวมทั้งการเตรียมอาชีพ โดยเฉพาะทรงเห็นว่า 
“การหนังสือ” จะช่วยทาสให้เป็นไทยได้แท้จริง ด้วยการ 
มโีรงเรยีน อย่างมโีรงทาน จะเหน็ว่า เริม่แต่ พ.ศ. ๒๔๑๑ ก ็
ทรงออก “ประกาศว่าด้วยทาษลูกหนี้ จุลศักราช ๑๒๓๐” 

พอถึงปี ๒๔๑๗/1874 ก็มี “ประกาศเกษียณอายุ
ลูกทาสลูกไทย” ใน จ.ศ. ๑๒๓๖ ดังนี้เป็นต้น จนท้าย
สุด หลังจากทรงเตรียมการเป็นล�าดับมา ๓๐ ปีเศษ ก็
ทรงตรา “พระราชบัญญัติลักษณะเลิกทาส ร.ศ. ๑๒๔”  
อันมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๔๘  และ
ก�ากับท้ายด้วยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. 
๒๔๕๑)  วางโทษผู้ซื้อขายทาสเท่ากับโจรปล้นทรัพย์ 

กำ้วใหม่ของกำรศึกษำพระปริยัติธรรม: 
บำลีสอบเขียน มีนักธรรมมำเคียง

พ.ศ. ๒๔๕๔ (ค.ศ. 1911) ที่ประเทศไทย ใน
รชักาลที ่๖ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ 
วโรรส ทรงให้น�าวิธีแปลโดยเขียน มาใช้แทนการสอบ
แปลปากเปล่า ในการสอบบาลีสนามหลวง เป็นครั้งแรก  
เริ่มด้วยประโยค ๑-๒ และประกาศใช้เป็นทางการส�าหรับ
ทกุประโยคใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ครบถึงประโยค ๙ ในปี ๒๔๖๙

อนึ่ง ได้ทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นใหม่
อีกหลักสูตรหนึ่ง โดยเมื่อเริ่มแรกเรียกว่า “องค์ของ 
สามเณรรู้ธรรม” แล้วเข้ารูปลงตัวเป็น “นักธรรม” สอบ
ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๕๔
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ควำมเปลี่ยนแปลงใหญ่  
ที่น�ำสู่ควำมเปลี่ยนแปลงต่อไป

พ.ศ. ๒๔๕๗-๖๑ (1914-18) สงครามโลก ครั้งที่ 
๑ (World War I) ระหว่างฝ่ายอํานาจกลาง (Central 
Powers มีเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี บัลกาเรีย และ
จักรวรรดิออตโตมาน ที่ต่อมาสลายและตั้งส่วนที่เหลือ
เป็นสาธารณรัฐเตอร์กี) กับฝ่ายสัมพันธมิตร (Allies มี
อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เบลเยี่ยม อิตาลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
เป็นต้น) สนามรบส่วนใหญ่คือ ยุโรป และตะวันออกกลาง 
ในที่สุดฝ่ายแรกพ่ายแพ้

ในสงครามใหญ่นี้ คนตายทั้งสิ้น ๑๔.๖ ล้านคน 
(ทหาร ๘ + พลเรือน ๖.๖) แยกเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร 
ตาย ๘ ล้านคน (ทหาร ๔.๘ + พลเรือน ๓.๒) ฝ่ายอ�านาจ
กลางตาย ๖.๖ ล้านคน (ทหาร ๓.๑ + พลเรือน ๓.๕)

หอพระสมุดส�ำหรับพระนคร
ก่อนมำเป็นหอสมุดแห่งชำต ิ 

พ.ศ. ๒๔๕๙ (ค.ศ. 1916) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ย้าย หอพระสมุดสําหรับพระนคร 
(เดิมทีเดียว คือหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งตั้งอยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง) มาตั้งที่ตึกสังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย 
(ตรงข้ามสนามหลวง แถบวัดมหาธาตุ) และได้เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อ ๖ ม.ค. ๒๔๕๙ 

ต่อมา หลังจากตั้งกรมศิลปากรขึ้นในปี ๒๔๗๖ 
และมีกองหอสมุด หอพระสมุดส�าหรับพระนครได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติ และตั้งอยู่ที่นั่นจนถึง ๕ พ.ค. 
๒๕๐๙ จึงได้มีพิธีเปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติ ที่ได้สร้าง
ขึ้นใหม่ที่บริเวณท่าวาสุกรี

เกิดจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยแห่งแรกของประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๕๙ (ค.ศ. 1916) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“...ได้ประกาศประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๔๕๙ และโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการแล้ว … จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมมหาวิทยาลัยขึ้นอีก
กรมหนึ่ง เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐” (ประวัติ
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๔๓๕–๒๕๐๗, หน้า ๒๕๔)

สงครามโลกคร้ั งที่ 1

เมืองไทยเริ่มใช้ “พุทธศักรำช”
พ.ศ. ๒๔๕๖ (ค.ศ. 1913) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 

เป็นต้นสืบไป ที่ประเทศไทย ในรัชกาลที่ ๖ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ใช้ พุทธศักราช 
เป็นศักราชทางราชการ แทน “รัตนโกสินทรศก” (พ.ศ. = 
ร.ศ. + ๒๓๒๔)

จากบน:
รัชกำลที่ ๖
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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รัสเซียไปเป็นคอมมูนิสต์  
ออตโตมำนมำถึงอวสำน  

พ.ศ. ๒๔๖๑ (ค.ศ. 1918) ผลแก่ฝ่ายแพ้จาก
สงครามใหญ่นี ้นอกจากเยอรมนถีกูสนธสิญัญากดบบีหนกั 
จนระเบิดเป็นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาแล้ว เหตุการณ์
สืบเนื่องทั้งในระหว่างและภายหลังที่ส�าคัญคือ เกิดการ
ปฏิวัติของพวกบอลเซวิกในรัสเซีย ในปี ๒๔๖๐ ที่ท�าให้
รสัเซยี กลายเป็นคอมมวินสิต์ จกัรวรรดอิอสเตรยี-ฮงัการี  
หรือเรียกง่ายๆ ว่าจักรวรรดิฮับสเบอร์กสิ้นสลาย และที่
น่าสังเกตพิเศษ ก็คืออวสานของจักรวรรดิออตโตมาน

จักรวรรดิสุลต่านออตโตมานรุ่งเรืองสุดถึงราว
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 จากนั้นก็เริ่มเสื่อม ท�าสงคราม
แพ้พวกยุโรปคราวใหญ่ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๑๑๔ (ค.ศ. 
1571) ต่อจากนั้นก็รบแพ้พวกยุโรปและเสียดินแดนไป
เรื่อยๆ จนถูกตั้งสมญาว่า “บุรุษอมโรคแห่งยุโรป” (“Sick  
Man of Europe”) เหตุที่แพ้นอกจากเพราะภายใน
อ่อนแอลงแล้ว ข้อส�าคัญคือ ตกเป็นเบี้ยล่างในทาง
อาวุธและอุปกรณ์ต่างๆ เพราะถึงยุคนี้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เจริญขึ้นมาในประเทศตะวันตก

จุดพลาดสุดท้ายที่ท�าให้ถึงอวสานก็คือ การเข้า
สู่สงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยอยู่ข้างเยอรมัน ร่วมรบแล้ว
ก็เลยร่วมแพ้ด้วย เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ นั้น ได้เกิดกระแสลัทธิชาตินิยมแพร่ไปในหมู่ชนชาว
อาหรับ ฝรั่งโดยเฉพาะอังกฤษก็เข้าหนุนชาวอาหรับให้ 
ลุกขึ้นกู้ชาติกู้แผ่นดินจากพวกเตอร์ก เมื่อถูกโถมทับทั้ง 

จากพวกชาตินิยมอาหรับที่ลุกฮือก่อกบฎขึ้นภายใน และ
สงครามจากข้างนอก ออตโตมานก็สลายในที่สุด

เตอร์กฟุบ อำหรับฟื้น ยิวเขำ้ทำงที่จะฟู
ยกตัวอย่าง เริ่มแต่ก่อนสงครามโลก ซาอุด ซึ่งต่อ

มาได้เป็นกษัตริย์แห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ตั้งขึ้น
ใหม่ ได้บุกมารุกรบจนขับไล่พวกเตอร์กออกจากอาระเบีย 
ตะวันออกในปี ๒๔๕๖/1913) และในช่วง ค.ศ. 1916-
1918 อังกฤษได้ช่วยและร่วมรบกับเจ้าอาหรับ ขับไล่
เตอร์กออกจากดินแดนส่วนต่างๆ ของอาหรับ ตลอดจน
ด�าเนินการเมื่อสิ้นสงครามแล้ว ท�าให้เจ้าไฟซาลได้เป็น
กษัตริย์ไฟซาลที่ ๑ ของราชอาณาจักรอิรักที่ตั้งขึ้นใหม่ 
และเจ้าอับดุลเลาะห์ได้เป็นเจ้าผู้ครองทรานสจอร์แดน 
ในปี ๒๔๖๔/1921)

ส่วนอังกฤษเองก็ยกทัพเข้ายึดเยรูซาเล็ม และ
ครอบครองปาเลสไตน์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
(ค.ศ. 1917) แล้วจดัการดแูลมาจนสิน้สงครามโลกครัง้ที ่๒

จากบนซ้าย: 
Abdul Aziz Al Saud
เจำ้อับดุลเลำะห์
มุสตำฟำ เคมำล

หน้าตรงข้าม:
พระปกเกลำ้เจ้ำอยู่หัว
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จำกจักรวรรดิออตโตมำน  
เป็นสำธำรณรัฐเตอร์กี  

พ.ศ. ๒๔๖๔ (ค.ศ. 1921) หลังจากร่วมแพ้ใน
สงครามโลกครั้งที่ ๑ จักรวรรดิออตโตมานเตอร์ก แตก
สลาย ดินแดนอาหรับในตะวันออกกลางหลุดมือไปหมด
แล้ว ก็ได้มีการจัดการปกครองประเทศกันใหม่

ในที่สุดถึงปี ๒๔๖๔ สภามีมติประกาศชื่อประเทศ
เป็นเตอร์กี ปี ๒๔๖๕ ยุบเลิกต�าแหน่งสุลต่าน ปี ๒๔๖๖ 
ประกาศให้ประเทศเป็นสาธารณรฐัเตอร์ก ีโดยมมีสุตาฟา 
เคมาล (เคมาล อะตาเตอร์ก) เป็นประธานาธิบดีคนแรก 
ปล่อยทิ้งคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิ
ออตโตมาน (ที่ยึดมาจากจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือ 
บแีซนทีนตัง้แต่ ค.ศ. 1453=พ.ศ. ๑๙๙๖) เสยี ตัง้แองกอรา
เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐใหม่

เตอร์กสลัดควำมเป็นรัฐอิสลำม
ปีต่อมา ๒๔๖๗ ยุบเลิกต�าแหน่งกาหลิฟ ล้มราช-

วงศ์ออตโตมานที่สุลต่านออสมาน/อุสมาน ที่ ๑ ตั้งไว้เมื่อ 
ปี ๑๘๓๓/ค.ศ. 1290 และขับสมาชิกราชวงศ์ออตโตมาน
ออกจากเตอร์กีหมดสิ้น และปี ๒๔๗๑ ให้เตอร์กีเป็น 
คามิยรัฐ หรือรัฐคามิยการ (secular state) แท้ๆ ล้วนๆ 
สตรีเอาผ้าคลุมหน้าออก ชาวเตอร์กหันไปแต่งกายอย่าง
ชาวตะวันตก ใช้อักษรโรมันแทนอักษรอาหรับ และนับ
วันเวลาตามปฏิทินฝรั่งแทนฮิจเราะห์ ครั้นถึง พ.ศ.๒๔๗๓ 

ก็ให้เปลี่ยนชื่อเมืองคอนสแตนติโนเปิล เป็นอิสตันบุล 
(Constantinople -> Istanbul) และเมืองหลวงใหม่ 
จากแองกอรา เป็นอังการา (Angora -> Ankara)

จบยุคมุสลิมเตอร์ก  
มุสลิมอำหรับตั้งตัวขึ้นใหม่  

โดยนัยนี้ จักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman Em-
pire) ของเตอร์ก ที่ได้เป็นศูนย์อ�านาจของอิสลามมาเกิน
กว่า ๖ ศตวรรษ ตั้งแต่ ค.ศ. 1290 (พ.ศ. ๑๘๓๓) ต่อจาก
พวกเซลจูกเตอร์ก ที่ต่อจากอาหรับ ก็ถึงกาลอวสาน

ต่อนี้ไป ศูนย์กลางของอิสลามกลับไปอยู่ในหมู่
ชนชาวอาหรับแถบตะวันออกกลาง คล้ายยุคเริ่มก�าเนิด 
คือ สิ้นยุคมุสลิมเตอร์กเป็นใหญ่ กลับมาสู่ยุคของมุสลิม
อาหรับ

พระไตรปิฎกบำลีเมืองไทย พิมพ์ใหม่
ครบชุดครัง้แรก เรียกว่ำ “ฉบบัสยำมรฐั”  

พ.ศ. ๒๔๖๘ (ค.ศ. 1925) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ขึน้ครองราชย์ โปรดให้จดัพมิพ์พระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐั 
จบละ ๔๕ เล่ม จ�านวน ๑,๕๐๐ จบ เพื่ออุทิศถวายพระ
ราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นอันสืบต่องานพิมพ์พระไตรปิฎกบาลี ที่ ร. ๕ ทรงเริ่ม
ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ คือ “พระไตรปิฎกบาฬี จุลจอมเกล้า
บรมธัมมิกมหาราช” อันขาดคัมภีร์ปัฏฐาน จึงยังมี ๓๙ 
เล่ม ให้ครบเต็มชุดสมบูรณ์ เสร็จแล้วพระราชทานไปใน
นานาประเทศประมาณ ๔๐๐–๔๕๐ จบ และโปรดให้จัด
งานฉลองในวันที่ ๒๕–๒๗ พ.ย. ๒๔๗๓

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



186

วีรบุรุษผู้มีชัย น�ำควำมส�ำเร็จมำให้ 
แก่เพื่อนร่วมชำติและมวลชำวโลก 

พ.ศ. ๒๔๗๐ (ค.ศ. 1927) ที่สหรัฐอเมริกา มีข่าว
ใหญ่ที่คนสนใจตื่นเต้นกันไปทั่วทั้งโลก เมื่อชาร์ลส์ เอ. 
ลินด์เบอร์ก (Charles A. Lindbergh) น�าเครื่องบินล�า
น้อยชื่อ Spirit of St. Louis ขึ้นจากเมืองนิวยอร์ก ใน
ตอนเช้าของวันที่ ๒๐ พ.ค. ไปลงจอดที่เมืองปารีส ในคืน
วันรุ่งขึ้น ๒๑ พ.ค. ๒๔๗๐ รวมใช้เวลาบิน ๓๓ ชั่วโมงครึ่ง 
เป็นระยะทาง ๕,๘๐๐ กม. (๓,๖๐๐ ไมล์) นี่คือการบิน
เดี่ยวรวดเดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกส�าเร็จครั้งแรก 
(first nonstop solo flight across the Atlantic) 

อเมริกาจัดงานต้อนรับลินด์เบอร์กอย่างวีรบุรุษ
ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นงานฉลองชัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติหลัง
การชนะในสงครามโลกครั้งที่ ๑ นอกจากเงินรางวัล และ
เครื่องหมายเกียรติยศที่ประธานาธิบดีอเมริกันมอบให้
แล้ว รัฐสภาอเมริกัน (Congress) ได้ออกกฎหมายพิเศษ
มอบเหรียญ Congressional Medal of Honor แก่เขา

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

พระเณรเรียนนักธรรมกันสืบมำ
คฤหัสถ์เริ่มมีธรรมศึกษำให้เรียน

พ.ศ. ๒๔๗๒ (ค.ศ. 1929) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๗ เริ่มเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์เรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม โดยแยกจากแผนกนักธรรมส�าหรับพระภิกษุ
สามเณร เรียกว่า “ธรรมศึกษา” 

นักดำรำศำสตร์อเมริกัน พบดำวยม
พ.ศ. ๒๔๗๓  (ค.ศ. 1930) ที่สหรัฐอเมริกา นัก

ดาราศาสตร์อเมริกัน ชื่อว่า ทอมบอฆ์ (Clyde W. Tom-
baugh) ค้นพบดาวเคราะห์ที่เรียกว่า “ดาวยม” (Pluto, 
พระยม ก็เรียก) ซึ่งอยู่ห่างที่สุดจากดวงอาทิตย์ ไกลโดย
เฉลี่ยประมาณ ๕,๙๑๔ ล้าน กม. เป็นล�าดับสุดท้าย คือ
ที่ ๙ ในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง ๙ ไม่อาจมองเห็นด้วย
ตาเปล่า เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒,๓๐๐ กม. (บ้าง
ว่า ๓,๓๐๐ กม., ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโลก) หมุนรอบดวง
อาทิตย์รอบละ ๒๔๘.๔ ปี

เมืองไทยเปลี่ยนกำรปกครอง 
เป็นประชำธิปไตย  

พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. 1932) ที่ประเทศไทย ในวันที่  
๒๔ มถินุายน คณะราษฎร ได้ยดึอ�านาจ เปลีย่นการปกครอง  
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย

จากบน:
ทอมบอฆ์
รัชกำลที่ ๗
ลินด์เบอร์ก 

หน้าตรงข้ามจากบน:
พุทธทำสภิกขุ
ปรีดี พนมยงค์  
ม.ธรรมศำสตร์
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ก�ำเนิดพุทธทำสภิกขุ  
และสวนโมกขพลำรำม  

พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. 1932) ที่ประเทศไทย พระ
มหาเงื่อม อินฺทปญฺโญ ซึ่งมาศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ใน
กรุงเทพฯ ได้ตัดสินใจหยุดการเล่าเรียนแล้วเดินทางกลับ
ไปยังบ้านเกิดที่พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี หลังจากหา
เสนาสนะอันวิเวก ก็ได้พบ แล้วเข้าอยู่ในวัดร้างตระพังจิก 
เนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ ในวันวิสาขบูชา ที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๔๗๕ เนื่องจากที่นั่นมีต้นโมกและต้นพลามาก จึงคิดค�า
ขึ้นมาตั้งชื่อที่นั้นว่า “สวนโมกขพลาราม” แล้วด้วยใจมุ่ง
มั่นที่จะมอบกายถวายชีวิตสนองงานของพระพุทธเจ้า จึง
เรียกตนว่า “พุทธทาส” และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 
๒๔๗๖ กไ็ด้ออกหนงัสอืพมิพ์รายตรมีาส ชือ่ “พทุธสาสนา” 
เป็นขั้นต้นของงานเผยแผ่ธรรมของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งต่อ
มาได้แพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เป็นที่รู้ทั่วไปใน
สังคมไทย โดยเฉพาะในหมู่ชนระดับที่เคยเรียกว่าปัญญา
ชน ตลอดจนในวงการพุทธศาสนาระหว่างประเทศ

รำชบณัฑติยสถำน เครอืข่ำยทำงปัญญำ 
แหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร

พ.ศ. ๒๔๗๖ (ค.ศ. 1933) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๗ สภาผู้แทนราษฎรตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้ประกาศใช้เป็น
กฎหมาย ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งถือเป็นวัน

สถาปนาราชบัณฑิตยสถาน (The Royal Institute) สืบ
แทนราชบัณฑิตยสภา ซึ่งได้โปรดให้ตั้งขึ้นโดยประกาศลง
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๔๖๙

มหำวทิยำลยัวชิำธรรมศำสตร์และกำรเมอืง  
มำเป็นมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

พ.ศ. ๒๔๗๗ (ค.ศ. 1934) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๘ โดย “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชา- 
ธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖” 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้เกิดขึ้น 
และได้ท�าพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่ง
ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมีหลวงประดิษฐ์
มนูธรรม คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็น “ผู้
ประศาสน์การ” คนแรก เมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีชื่อ
ว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” 
(ม.ธ.ก. หรือตามนิยมว่า มธก.) และนับว่าได้รับช่วง
การศึกษาทางกฎหมายจากโรงเรียนกฎหมายเดิม (ที่
เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา) มีเป้าหมายที่จะเป็นตลาด
วิชา ต่อมา ในปี ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ตรา “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๙๕” เป็นเหตุ
ให้ชื่อของมหาวิทยาลัยไม่มีค�าว่า “การเมือง” และสั้น
เข้าเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธ. หรือ มธ.) ดัง
ปรากฏในปัจจุบัน
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ทีวี โผล่มำนิด ติดสงครำมโลก ๖ ปี  
จน ๒๔๘๘ ผำ่น จึงบำนไม่หุบ  

พ.ศ. ๒๔๘๒ (ค.ศ. 1939) ที่สหรัฐอเมริกา วัน
ที่ ๓๐ เมษายน มีการเปิดงานแสดงสินค้าโลกที่เมือง
นิวยอร์ก (New York World’s Fair) NBC ได้เปิดตัวเริ่ม
ออกรายการประจ�าของโทรทัศน์ โดยท�าการถ่ายทอดพิธี
ที่ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt เป็นประธาน
กล่าว และกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ออกโทรทัศน์ 

ก่อนนั้น BBC ได้เริ่มบริการทีวีเป็นเจ้าแรกของ
โลกที่ลอนดอน ในปี 1936 และออกถ่ายทอดภายนอก
ครั้งแรก คือแพร่ภาพขบวนงานราชาภิเษกของพระเจ้า
ยอร์จที่ ๖ (King George VI) ในเดือน พ.ย. 1937

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ (1939-1945/ 
๒๔๘๒-๒๔๘๘) โทรทัศน์เงียบเฉา เพราะโรงงานเปลี่ยน
ไปเป็นที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่เมื่อสงครามโลกจบ
แล้ว อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในอเมริกา และในอังกฤษ ก็
เบ่งบานอย่างรวดเร็ว ทีวีเข้ามาเมืองไทยใน พ.ศ. ๒๔๙๘

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม) 

จากบนซ้าย: 
เมืองฮิโรชิมำ
เมืองนำกำซำกิ 
ประธำนำธิบดีทรูแมน 

หน้าตรงข้ามจากบน: 
ระเบิดปรมำณู Little boy 
ระเบิดปรมำณู Fat Man 
อำ่วเพอร์ล 
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คนตำย ๔๕ ลำ้น  
สู่อวสำนของลัทธิอำณำนิคม  

พ.ศ. ๒๔๘๒-๘๘ (ค.ศ. 1939-45) สงครามโลก 
ครั้งที่ ๒ (World War II) ระหว่างฝ่ายอักษะ (Axis 
Powers มีเยอรมนี ญี่ปุ่น อิตาลี) กับฝ่ายสัมพันธมิตร 
(Allies มีอังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหรัฐฯ จีน 
เป็นต้น) สืบเนื่องจากความรู้สึกกดดันเคียดแค้นต่อสนธิ-
สัญญาสันติภาพเมื่อจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่บีบรัด
ข่มขี่เยอรมันมาก และได้เกิดระบอบเผด็จการทหารขึ้นใน
เยอรมนี ญี่ปุ่นและอิตาลี ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต�่าและปั่นป่วนไปทั่วโลก

 สงครามเริ่มเมื่อเยอรมนีโจมตีโปแลนด์ในวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๔๘๒ ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพอร์ล (Pearl 
Harbor) ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๔๘๔ ก็ท�าให้สหรัฐอเมริกา
ประกาศสงครามเข้ารบด้วย ในที่สุดเยอรมนียอมแพ้
โดยไม่มีเงื่อนไข ในวันที่ ๗ พ.ค. ๒๔๘๘ ต่อมาในเดือน
สิงหาคม ปีเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐฯ 
ได้ตัดสินใจใช้ระเบิดปรมาณู และได้ให้ทิ้งระเบิดปรมาณู
ลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) ในวันที่ ๖ ส.ค. และ
ลูกที่ ๒ ที่นากาซากิ (Nagasaki)  ในวันที่ ๙ ส.ค. ท�าให้
ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๔๘๘ และ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็จบสิ้นลง 

ความสูญเสียในสงครามนี้ไม่อาจได้ตัวเลขเพียงพอ 
แต่รู้คร่าวๆ ว่า ทหารไปรบราว ๗๐ ล้านคน ค่าใช้จ่าย
ราว ๑,๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกัน 

คนตายทั้งหมดราว ๔๕ ล้านคน (ทหาร ๑๕-๒๐ 
ล้านคน + พลเรือน ๒๕-๓๐ ล้าน)

ทหารที่ตายนั้น ฝ่ายอักษะ เยอรมนีตาย ๓.๕ 
ล้าน ญี่ปุ่น ๑.๕ ล้าน อิตาลี ๒ แสน ฝ่ายสัมพันธมิตร 
สหภาพโซเวียตตาย ๗.๕ ล้าน จีน ๒.๒ ล้าน อังกฤษกว่า 
๓ แสน สหรัฐฯ ๒.๙๒ แสน ฝรั่งเศส ๒.๑ แสน

พลเรือนที่ตาย ฝ่ายอักษะ เยอรมนีตาย ๕ แสน 
ญี่ปุ่น ๖ แสน อิตาลี ๑.๔๕ แสน ฝ่ายสัมพันธมิตร 
สหภาพโซเวียตตาย ๑๐-๑๙ ล้าน จีน ๖-๑๐ ล้าน 
ฝรั่งเศส ๔ แสน อังกฤษกว่า ๖.๕ หมื่น สหรัฐฯ ๖ พันคน

ทั้งหมดนี้ไม่รวมคนยิวที่ถูกพวกนาซีกวาดต้อนไป
ฆ่าอีกราว ๖ ล้านคน (ส่วนมากจากยุโรปตะวันออก)

หลงัจบสงครามโลกครัง้ที ่๒ แล้ว ระบบอาณานคิม 
ก็จบสิ้นไปด้วย ประเทศต่างๆ ทยอยได้รับอิสรภาพตาม
กันมาโดยล�าดับ

สงครามโลกคร้ั งที่ 2
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วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี:  
ควำมก้ำวหน้ำที่ควรสังเกต

พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕๔๓ (ค.ศ. 1937-2000) ตั้งแต่
ระยะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึงปัจจุบัน มีความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสังเกต คือ

 
คอมพิวเตอร์ (Computer)

ถือกันว่า อะตานาซอฟฟ์ (John V. Atanasoff) 
นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เป็นผู้สร้าง 
อิเล็กทรอนิกดิจิตอลคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในปี ๒๔๘๒-
๘๕/1939-1942 จากนั้นจึงเกิด

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑ (first-generation com-
puter) คือเครื่องที่ใช้หลอดสุญญากาศ เครื่องแรกคือ 
ENIAC เสร็จ ก.พ. ๒๔๘๙/1946 แต่ UNIVAC I ซึ่งส�าเร็จ 
ในปี ๒๔๙๔/1951) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แรกที่ท�าออก 
จ�าหน่ายในสหรัฐ (ขายได้ ๔๖ เครื่อง)

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๒ (second-generation 
computer) คือเครื่องที่ใช้ทรานซิสเตอร์ เครื่องแรกคือ 
UNIVAC Model 80 เสรจ็ปี ๒๕๐๑/1958 [ทรานซสิเตอร์ 
/transister นั้นประดิษฐ์ขึ้นได้ในปี ๒๔๙๐/1947] 

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๓ (third-generation  
computer) คือเครื่องที่ใช้วงจรอินทีเกรต (ใช้ ICs เป็น 
integrated circuit computer) ได้แก่เครื่อง main-
frame และ minicomputer ในช่วงปลายทศวรรษ 
1960s และทศวรรษ 1970s 

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๔ (fourth-generation 
computer) คือเครื่องที่ใช้วงจรอินทีเกรตรวมใหญ่และ
ใหญ่มาก (LSI=large-scale integration พัฒนาในช่วง 
ทศวรรษ 1970s และ VLSI=very-large-scale integra-
tion พัฒนาในช่วงทศวรรษ 1980s

LSI ท�าให้เกิด microprocessor ซึ่งช่วยให้สร้าง 
microcomputer ที่เรียกกันว่า personal computer 
หรือ PC ขึ้นได้

จากซ้าย: 
อะตำนำซอฟฟ์   
คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑-๓

หน้าตรงข้ามจากซ้าย: 
คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๔-๕
Mac Plus
Motorola DynaTAC 8000X 
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Intel Corp. ท�า microprocessor chip, 8080 
ออกขายครั้งแรกในปี ๒๕๑๗ (ค.ศ.1974) แล้ว PC แรก 
คือ Altair 8800 ก็ออกจ�าหน่ายในปี ๒๕๑๘/1975 แต่  
PC ที่ขึ้นมาเป็นหลักคือ IBM PC ซึ่งเปิดตัวในปี ๒๕๒๔/ 
1981 พอถึงปี ๒๕๒๙/1986 Apple Computer, Inc. 
(บัดนี้ คือ Apple Inc.) ก็เปิดตัว Mac Plus (ประสาน
กับ LaserWriter แห่งปี 1985) ขึ้นมาเป็นผู้น�าในระบบ 
desktop publishing (DTP)

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๕ (fifth-generation com-
puter) คือเครื่องที่พัฒนาในโครงการที่เน้นปัญญา
ประดิษฐ์ (AI=artificial intelligence) ซึ่งเป็นโครงการที่
รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าทุนให้หลายบริษัทร่วมกันท�า เริ่มในปี 
๒๕๒๔/1981) ครบก�าหนด ๑๑ ปีใน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. 

1992) งานไม่ทันตามก�าหนด และในที่สุดก็ได้ทิ้งเลิกไป
ขณะนี้ การจ�าแนกคอมพิวเตอร์เป็นรุ่น (genera-

tions) ไม่เป็นที่นิยมต่อไปแล้ว
สิ่งควรรู้อีกบางอย่าง คือ IBM เริ่มออกขาย Flop-

py Disk ในปี ๒๕๑๓/1970 บ.ฟิลิปส์ ที่เนเธอร์แลนด์ 
และ บ.โซนี่ ที่ญี่ปุ่น ผลิต CD-ROM ขึ้นเริ่มแรกในปี 
๒๕๒๓/1980 Microsoft Corporation เริ่มออก Micro-
soft Windows ในปี ๒๕๒๘/1985

Internet ก่อรูปขึ้นโดยเป็นวิวัฒนาการจาก 
ARPANET ที่เกิดขึ้นในวงการทหารของสหรัฐช่วงปลาย
ทศวรรษ 1960s และเมื่อเกิด World Wide Web จึง
แพร่สู่มวลชนในปี ๒๕๓๔/1991) พอถึงปี ๒๕๔๐/1997 
มี Web Sites มากกว่า ๑๐๐ ล้าน

เครื่องสื่อสาร
ที่ควรทราบ คือ โทรเลขเกิดปี ๒๓๘๐/1837 

โทรศัพท์เกิดปี ๒๔๑๙/1876 วิทยุเกิดปี ๒๔๔๒/1899 
โทรทัศน์ (ทีวี) เกิดปี ๒๔๖๙/1926 แต่เพิ่งออกสู่มวลชน
ได้จริงในปี ๒๔๘๒/1939 (มาถึงเมืองไทยราวปี ๒๔๙๕) 
โทรทัศน์สีเริ่มปี ๒๔๘๓/1940

โทรศพัท์มอืถอื ซึง่มจีดุเริม่จาก cellular phones 
ที่ บ. โมโตโรลา (Motorola) ให้คนขับรถในเมืองชิคาโก
ทดลองใช้เมื่อปี ๒๕๒๖/1983 เมื่อถึงทศวรรษปัจจุบัน
ปรากฏว่ามีอิทธิพลต่อวิถีของสังคมเป็นอย่างมาก
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๑ มกรำคม เป็นวันขึ้นปีใหม่  
พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941) ที่ประเทศไทย ใน

รัชกาลที่ ๘ โดยประกาศของรัฐบาลอันมี จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ก�าหนดให้ถือวันขึ้น
ปีใหม่ตามสากลนิยม ในวันที่ ๑ มกราคม ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๘๔ เป็นต้นไป แทนวันขึ้นปีใหม่เดิมในวันที่ ๑ 
เมษายน (ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงมีเพียง ๙ เดือน)

กระทรวงธรรมกำร  
กับกระทรวงศึกษำธิกำร   
กลับกันไปมำ เป็นปัญหำมำนำน

พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๘ นับแต่ ร. ๕ ทรงตั้งกระทรวงธรรมการ
ส�าหรับดูแลการพระศาสนาและการศึกษาของชาติรวม
อยู่ด้วยกันใน พ.ศ. ๒๔๓๕ แล้ว ต่อมา ใน ร. ๖ ทรง
พระราชปรารภว่า ราชการของกรมธรรมการ กับกรม
ศึกษาธิการ ต่างชนิดกัน “ยากที่จะเลือกหาเจ้ากระทรวง
ผู้สามารถบัญชาได้ดีทั้ง ๒ กรม” จึงโปรดให้ย้ายกรม
ธรรมการมารวมอยู่ในพระราชส�านักตามประเพณีเดิม  
และเปลี่ยนเรียกกระทรวงธรรมการ เป็นกระทรวง
ศึกษาธิการ ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ กาลล่วงมาถึง พ.ศ. ๒๔๖๙ 
ใน ร. ๗ ทรงพระราชด�าริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจาก 

 
วัด จึงโปรดให้ย้ายกรมธรรมการกลับเข้ามา และเปลี่ยน
ชื่อกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงธรรมการอย่างเดิม  
บัดนี้ มาถึงยุคประชาธิปไตย รัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น 
กระทรวงศึกษาธิการอีก และกรมธรรมการได้ชื่อใหม่ว่า 
กรมการศาสนา เป็นส่วนงานในกระทรวงศึกษาธิการนั้น 

พระได้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ใหม่  
ตำมยุคสมัยของระบบกำรปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๘ รัฐบาลออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
เมือ่วนัที ่๑๔ ตลุาคม เพือ่เปลีย่นแปลงระบบการปกครอง 
คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการปกครองฝ่ายบ้านเมือง 
ที่ได้เปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย โดยให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญญัติ
สังฆาณัติโดยค�าแนะน�าของสังฆสภา ทรงบริหารการ
คณะสงฆ์ทางคณะสังฆมนตรี ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ทาง
คณะวินัยธร

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล
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ก้ำวส�ำคัญของพันธุศำสตร์
พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. 1944) เอเวอรี่ (Oswald T. 

Avery) ชาวอเมริกัน ค้นพบว่า DNA เป็นฐานที่แท้ของ
พันธุกรรม

จุดเริ่ม สู่ปัญหำอำหรับกับยิว
พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) ชาวอาหรับได้

พยายามรวมตัวกันด้วยคติชาตินิยมอาหรับ (Arab 
nationalism) ซึ่งตามหลักให้หมายถึงทุกคนผู้เป็นอาหรับ
โดยภาษา วัฒนธรรม และความจงรักภักดี โดยมีการ
นับถือศาสนาอิสลามร่วมกัน และในที่สุดได้ตั้งสันนิบาต
อาหรับ (Arab League) ขึ้นใน พ.ศ.๒๔๘๘ ประกอบ
ด้วยสมาชิก คือ Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, 
Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, 
Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, 
Sudan, Syria, Tunisia, the United Arab Emirates, 
Yemen และ the Palestine Liberation Organiza-
tion แต่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า สันนิบาตอาหรับนี้เป็นที่ชาว
อาหรับมาทะเลาะกันเอง มากกว่าจะเป็นที่มาประสาน
หรือร่วมมือ เพราะยังมีการถือฝักถือฝ่ายกัน (faction-
alism) อย่างแก้ไขได้ยาก หลังปี ๒๔๙๑ (ค.ศ. 1948) 
แล้ว เอกภาพของสันนิบาตอาหรับ อาศัยการต่อต้าน
อิสราเอลเป็นเครื่องผนึกไว้

สมัยนี้มีปำกกำลูกลื่น หำได้แสนง่ำย 
เขยีนได้แสนสบำย งำนอย่ำงเลศิทีแ่สนด ี
น่ำจะได้ผลิตได้มีขึ้นมำมำกมำย

พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) วันที่ ๒๙ ต.ค. ที่
สหรัฐอเมริกา ห้าง Gimbel Bros. เมืองนิวยอร์ก วาง 
จ�าหน่ายปากกาลูกลื่น (ballpoint pens) ด้ามละ 
$12.50 มีบันทึกว่า เป็นความส�าเร็จทางพาณิชย์ครั้ง
ใหญ่ พอถึงปี 1949 ปากกาลูกลื่นก็ติดตลาด และมีสถิติ
จ�าหน่ายชนะปากกาหมึกซึมเป็นครั้งแรก 

ย้อนดูความเป็นมา ถือว่าปากกาลูกลื่นเกิดขึ้นใน
ปี 1938/๒๔๘๑ โดยเป็นประดิษฐกรรมของชาวฮังการี
สองพี่น้อง นามสกุล Bíró (ไบโร) เป็นที่นิยมในอังกฤษ 
เรียกว่า “biro” และมีผู้น�าปากกานี้ไปพัฒนาผลิตออก
มาวางขายที่อเมริกา ในปี 1945/๒๔๘๘ ดังได้เล่าข้างต้น  
เรียกว่า “ballpoint pen”

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

จีนเปลี่ยนเป็นคอมมูนิสต์
พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) เมาเซตุง หรือ 

เหมาเจ๋อตง (Mao Tse-tung หรือ Mao Ze dong) ได้
ตั้งพรรคคอมมูนิสต์จีนขึ้นตั้งแต่ปี ๒๔๖๔ และน�าขบวน
เดินทางไกล ๖,๐๐๐ ไมล์ (Long March, ๒๔๗๗–๗๘/ 

 
1934-1935) ในที่สุด ได้ประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชน
จีน (People’s Republic of China) ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๒ 
เปลี่ยนประเทศจีนเป็นคอมมูนิสต์ โดยเมาเซตุงเป็น 
ประธานพรรคคอมมูนิสต์ และเป็นประมุขของรัฐ (๒๔๙๒ 
–๒๕๐๒/1949-1959) ได้ด�าเนินนโยบายก้าวกระโดด 
(Great Leap Forward) ตั้งคอมมูน แม้หลังปี ๒๕๐๒ ก็
ยังเป็นประธานพรรคต่อมา และได้ท�าให้เกิดการปฏิวัติ 
วัฒนธรรม (Cultural Revolution, ๒๕๐๙–๑๒/1966-
1969) เพื่อฟื้นจิตส�านึกในการปฏิวัติ สุดท้าย สิ้นชีพในปี 
๒๕๑๙/1976

จากซ้าย: 
เอเวอรี่
เมำเซตุง
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อินเดีย

บังคลำเทศ

ปำกีสถำน

อัฟกำนิสถำน
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ชมพูทวีปได้อิสรภำพ  
แต่ต้องแยกเป็นอินเดีย ปำกีสถำน

พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. 1947) ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
หลังจากปกครองมานาน ๒๐๐ ปี อังกฤษให้อิสรภาพ
แก่ดินแดนชมพูทวีป ซึ่งตกลงแบ่งแยกส่วนที่ประชากร
ข้างมากเป็นฮินดู ให้เป็นอินเดีย และส่วนที่ประชากร
ข้างมากเป็นมุสลิม ให้เป็นปากีสถาน พร้อมกันนั้น ต้อง
อพยพชาวมุสลิมจากอินเดียไปอยู่ในปากีสถานประมาณ 
๑๐ ล้านคน และอพยพชาวฮินดูจากปากีสถานไปอยู่ใน
อินเดียประมาณ ๑๐ ล้านคน

พระเจ้ำอโศกน�ำพระพุทธศำสนำ 
เขำ้มำไว้ในธงชำติอินเดีย

ในปีนี้ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ประเทศเอกราชใหม่คือ
อินเดีย ได้ตกลงน�าวงพระธรรมจักรที่ทูนอยู่บนเศียรสิงห์
ทั้งสี่เหนือยอดเสาศิลาจารึกแห่งสารนาถของพระเจ้า
อโศกมหาราช มาสถิตเป็นตราที่ใจกลางธงชาติ และ
ก�าหนดให้รูปเศียรสิงห์ทั้งสี่หน้าที่ทูนวงพระธรรมจักรนั้น 
เป็นตราแผ่นดินของประเทศอินเดีย

ผู้ชู “อหิงสำ”  
ถูกพิฆำตเพรำะควำมกลัววิหิงสำ  

พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. 1948) ณ วันที่ ๓๐ มกราคม 
มหาตมา คานธี (Mahatma Gandhi) ผู้น�าในการกู้
อิสรภาพของอินเดียด้วยวิธีการแบบอหิงสา (nonvio-
lence) ถูกสังหารโดยชาวฮินดูที่หวั่นกลัวว่าแนวคิดและ
วิธีการของคานธีจะท�าให้ศาสนาฮินดูฝ่ายของตนและ
อินเดียเสียเปรียบแก่ทางฝ่ายมุสลิมและปากีสถาน

นำลันทำใหม่ ตั้งขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ 
แห่งนำลันทำโบรำณ

พ.ศ. ๒๔๙๔ (ค.ศ. 1951) ที่อินเดีย รัฐบาลแห่ง
รัฐพิหารได้ตั้ง นวนาลันทา มหาวิหาร ขึ้น ณ ที่ใกล้ที่
ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทา คือนาลันทามหาวิหารเดิม 
เพื่อเป็นคารวานุสรณ์แห่งประวัติการณ์ทางการศึกษา
อันเคยรุ่งโรจน์ในรัฐนี้ แต่ครั้งเป็นแคว้นมคธในอดีตกาล 
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Nalanda Institute of 
Post-Graduate Studies and Research in Buddhist 
Learning and Pali (สถาบันบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน
พุทธศาสน์และภาษาบาลีแห่งนาลันทา)

จากบน:
ตรำแผ่นดินของอินเดีย
ธงชำติอินเดีย
มหำตมำ คำนธี
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รัฐบำลอินเดียฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ 
ได้อนุสรณ์ใหม่ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค.ศ. 1956) รฐับาลอนิเดยีจดั “พทุธ- 
ชยันตี” ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ (จัดก่อนไทย เนื่องจาก
อินเดียนับพุทธศักราชตามแบบลังกา ซึ่งเร็วกว่าประเทศ 
ไทย ๑ ปี) โดยเฉพาะได้เตรียมการต้อนรับพุทธชยันตีนั้น
ด้วยการบรูณะสังเวชนยีสถานทัง้ ๔ และพทุธสถานทกุแห่ง 
เป็นการใหญ่ กบัท้ังสร้างทีพั่กส�าหรบัผูจ้ารกิบญุไว้ในทีน่ัน้ๆ 

พร้อมนั้น ได้เชิญชวนและให้โอกาสแก่ประเทศ
พุทธศาสนาทั้งหลายที่จะสร้างวัดของตนๆ ไว้ในที่ซึ่งจัด 
สรรให้ใกล้พุทธคยา ดังที่รัฐบาลไทยก็ได้สร้างวัดขึ้นด้วย 
คือ “วัดไทยพุทธคยา” (Wat Thai Buddhagaya) และ
ได้ส่งพระสงฆ์ไทยไปประจ�าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา

งานอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลอินเดียได้จัดท�า ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมาก คือการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์เกี่ยว
กับพระพุทธศาสนาในอินเดีย เช่น 2500 Years of Bud-
dhism และ The Way of the Buddha

ก�ำเนิดพุทธมณฑล
พ.ศ. ๒๔๙๘ (ค.ศ. 1955) ที่ประเทศไทย สืบ

เนื่องจากร่าง “พรบ.อนุมัติพระราชก�าหนดจัดสร้าง 
พทุธบรุมีณฑล พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗” ทีต่กไปเพราะ 
สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติ และรัฐบาลจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม สิ้นสุดลง เพราะนายกรัฐมนตรีลาออก ต่อ
มาถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐบาลได้จัดท�าโครงการเฉลิมฉลอง 
๒๕ พุทธศตวรรษ และรื้อฟื้นโครงการพุทธบุรีมณฑลขึ้น 

 
มาในชื่อว่า พุทธมณฑล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ในเนื้อที่ ๒๕๐๐ 
ไร่ ในเขตอ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ณ ต�าแหน่ง
ฐานพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล ณ ๒๙ ก.ค. 
๒๔๙๘ แต่เนื่องจากเหตุผันผวนทางการเมือง เป็นต้น 
งานสร้างพุทธมณฑลจึงค้างมา จนในที่สุด ในการสมโภช 

 
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จึงได้มีพิธีสมโภชพระพุทธรูป 
ประธานพุทธมณฑล โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ แทนพระองค์พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว ไปทรงประกอบพิธีเปิด ป้ายพระนาม  
“พระศรศีากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” 
ณ วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ เป็นปฐมวารในการ
เปิดพุทธมณฑลแก่ประชาชน
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พุทธศำสนำเริ่มฟื้นขึ้นมำในตัวคน

พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค.ศ. 1956) ดร.อมัเบดการ์  
(Bhimrao Ramji Ambedkar, 1891-1956) แม้จะได้
เป็นรฐัมนตรยีตุธิรรม และเป็นผู้น�าในการร่างรฐัธรรมนูญ
ของอนิเดยีตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. 1947) จนได้สมัญญา
ว่าเป็น “สถาปนกิแห่งรฐัธรรมนูญอนิเดยี” (architect of  

the Indian constitution) แต่ในฐานะทีม่กี�าเนดิเป็น
จณัฑาล ซึง่เป็นคนชัน้ต�า่นอกวรรณะ (untouchable) 
กถ็กูรงัเกยีจเหยยีดหยาม ในทีส่ดุ เขาสิน้หวงัต่อระบบ
วรรณะของศาสนาฮนิด ูและเมือ่ได้ศกึษาเลอืกเฟ้นอย่าง
จรงิจงัแล้ว กต็ดัสนิใจละทิง้ศาสนาฮนิด ูและน�าชนจณัฑาล
ประมาณ ๒ แสนคน ประกอบพธิปีฏญิาณตนเป็น
พุทธมามกะทีเ่มอืงนาคปร์ุในเดอืนตลุาคม ๒๔๙๙

เหตกุารณ์นีน้บัว่าเป็นส่วนหนึง่แห่งการกลบัฟ้ืน 
ของพระพทุธศาสนาในอนิเดยี แต่ตวั ดร.อมัเบดการ์ได้ 
ถึงมรณกรรมใน พ.ศ. ๒๔๙๙ นัน้เอง ชาวพทุธสาย ดร. 
อมัเบดการ์นี ้ซึง่ได้เพิม่ขยายจ�านวนเป็นประมาณ ๔ ล้าน
คนในเวลาไม่นาน เริม่แรกโน้มมาทางพระพทุธศาสนา
เถรวาท แต่ต่อมาได้จดัปรบัพฒันาจนมวีถิทีางทีเ่ป็น
ลักษณะพเิศษของตน ดร.อมัเบดการ์ ได้ด�าเนนิการต่างๆ 
เพ่ือยกฐานะชนจัณฑาล โดยเฉพาะในด้านการศกึษา ได้ตัง้
วิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาพทุธ เช่น สทิธารถวทิยาลยั
ทางนติศิาสตร์ ชนชาวจณัฑาลเคารพบชูาท่านดจุเป็น 
พระโพธสิตัว์ หรอืยิง่เทพเจ้า

ดร.อัมเบดกำร์ 

หน้าตรงข้าม:
วัดไทยพุทธคยำ
หนังสืออนุสรณ์

พระศรีศำกยะทศพลญำณ
ประธำนพุทธมณฑลสุทรรศน์
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พระมหำกษัตริย์ไทย 
ทรงสืบประเพณีบวชเรียน  

พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค.ศ. 1956) ทีป่ระเทศไทย พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จ
ออกผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ ๒๒ ต.ค. และ
ประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕ วัน จึงทรงลาผนวช

พม่ำฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ  
ด้วยฉัฏฐสังคีติ  

พ.ศ. ๒๔๙๙ (พม่านับว่า พ.ศ. ๒๕๐๐) ในโอกาส
แห่งการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ รัฐบาลพม่าได้เป็น 
เจ้าภาพจัดฉัฏฐสังคีติ (สังคายนาครั้งที่ ๖) ที่กรุงร่างกุ้ง 
ตั้งแต่ พ.ค. ๒๔๙๗ ถึง พ.ค. ๒๔๙๙ โดยอาราธนาพระ
สงฆ์และผู้แทนชาวพุทธนานาประเทศจ�านวนมากไปร่วม
ศาสนกิจ แล้วจะจัดพิมพ์พระไตรปิฎกบาลี และคัมภีร์ทั้ง
หลายขึ้นให้พร้อมและบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่าที่จะท�าได้

ไทยฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ  
ให้เกิดพุทธมณฑล  

พ.ศ. ๒๕๐๐ วันที่ ๑๒–๑๘ พฤษภาคม ประเทศ 
ไทยมงีานฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ ณ มณฑลพธิสีนามหลวง 
ในการนี้ มีการพิมพ์พระไตรปิฎกบาลี เพิ่มเติมจากที่ขาด
คราว พิมพ์ พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง 
๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ซึ่งเป็นพระ
ไตรปิฎกแปลภาษาไทยครบชุดฉบับแรก ชุดละ ๘๐ เล่ม 
(ในการพิมพ์ครั้งต่อมา ได้จัดให้ลงเป็นชุดละ ๔๕ เล่ม 
ตรงกับฉบับภาษาบาลี) แสดงพุทธมณฑลจ�าลองทางด้าน
เหนือของท้องสนามหลวง ออกพรบ. นิรโทษกรรมแก่ผู้ได้
กระท�าความผิดฐานกบฎ จลาจล ฯลฯ พรบ.ล้างมลทินฯ 
พรก. พระราชทานอภัยโทษ พรบ.ก�าหนดเขตอภัยทาน
แก่สัตว์ ฯลฯ

จากซ้าย:
รัชกำลที่ ๙ ทรงผนวช
ฉัฏฐสังคีติ 

หน้าตรงข้ามจากซ้าย: 
Sputnik 1 
พระพุทธเจ้ำทรงโปรด
พระเบญจวัคคีย์ ภำพสีน�้ำ 
ฝีมือจักรพันธุ์ โปษยกฤต
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โซเวียตปล่อยดำวเทียม  
อเมริกันเปลี่ยนแนวกำรศึกษำ

พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. 1957) ณ วันที่ ๔ ต.ค. 
สหภาพโซเวียตปล่อยดาวเทียมดวงแรก คือ Sputnik 1 
หนัก ๘๓ กก. หมุนรอบโลกใน ๙๓ นาที ถือว่าเป็นการ
เริ่มยุคอวกาศ

เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นชัยชนะของโซเวียต และ
ท�าให้ชาวอเมริกันโทมนัสมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
ได้หันไปโทษการศึกษาแบบมีเด็กเป็นศูนย์กลาง (child-
centered education) ที่นิยมกันมาราวครึ่งศตวรรษ 
ว่าเป็นเหตุให้เด็กอเมริกันอ่อนแอและอ่อนวิชา จากนี้
อเมริกันหันกลับไปนิยมการศึกษาแบบมีครูและเนื้อหา
วิชาเป็นศูนย์กลาง (teacher- and subject-centered 
education) ต่อมาอีกเกือบ ๓๐ ปี จึงวกเวียนมาหา 
child-centered education ใหม่อีก

ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษแล้ว  
ได้บูชำในวันเพ็ญอำสำฬหะทุกปี

พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. 1958) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๙ หลังเสร็จงานสมโภชครั้งยิ่งใหญ่ในการฉลอง 
๒๕ พุทธศตวรรษ แห่ง พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้ว คณะสงฆ์ไทย
ได้ประชุมกันมีมติว่า วันเพ็ญเดือน ๘ ที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนาโปรดพระเบญจวัคคีย์ เป็นวันที่ส�าคัญ
มาก เพราะเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนา สมควร
จัดขึ้นเป็นวันส�าคัญที่มีการเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาอีกวัน
หนึ่ง จึงแจ้งต่อรัฐบาล ซึ่งได้เห็นชอบ และประกาศให้วัน
อาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการประจ�าปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๐๑ เป็นต้นมา

แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ - 
แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ

พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. 1959) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๙ สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนา และ
ประเทศไทยก็ได้มีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับแรก คือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๖–๒๕๐๙ ซึ่งมุ่งเน้น
เศรษฐกิจ (แผน ๑ นี้ ในชื่อมีค�าว่า “การ” แต่ไม่มี “และ
สังคม”) ต่อมา เมื่อได้เห็นความส�าคัญของปัญหาสังคม
ที่พ่วงมากับความเห่อวัตถุและปัญหาความเสื่อมจากศีล-
ธรรม จึงเป็นเหตุให้แผนพัฒนาฉบับต่อมา ขยายขอบเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกไปโดยเพิ่มค�าว่า “และสังคม” เข้าไปในชื่อ กลาย 
เป็น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๔ และในแผนนี้ ได้เริ่มมีค�าว่า 
“ศีลธรรม” (ในฉบับต่อๆ มา ค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยค�าว่า 
“จริยธรรม”) โดยเฉพาะได้เกิดมีค�าว่า “พัฒนาจิตใจ” ซึ่ง
เป็นจุดเน้นที่กล่าวถึงสืบมาอีกหลายแผน ต่อมา เมื่อขึ้นสู่  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๑๕–๒๕๑๙ ในชื่อแผนไม่มีค�าว่า “การ” อีกต่อไป
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ทิเบตหนีจีน ไปกำ้วหนำ้ในอเมริกำ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. 1959) ทะไล ลามะ ได้รบัความ 

กดดันจากจีน จึงพร้อมด้วยศิษย์จ�านวนมากหนีจากทิเบต
สูอ่นิเดียตะวนัตกเฉียงเหนอื ลีภ้ยัอยูท่ีเ่มอืงธรรมศาลา บน 
ลาดเขาหิมาลัย ในรัฐหิมาจัลประเทศ จากที่นี้ พระลามะ
ไม่น้อยได้ไปศกึษา และตัง้ส�านักเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน 
ประเทศตะวนัตก ต่อมาไม่นานนัก คนตะวนัตก โดยเฉพาะใน 
อเมรกิา ได้มาสนใจพทุธศาสนาเช่นสมาธิแบบทเิบตกนัมาก 
จนสํานักทิเบตเด่นขึ้นในอเมริกาเคียงส�านักเซนของญี่ปุ่น

อเมริกันจะเริ่มใช้เลเซอร ์

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) นักฟิสิกส์อเมริกัน 
ชื่อไมแมน (Theodore H. Maiman) ท�าแสงเลเซอร์  
(Laser) ส�าเร็จ

ศรีลังกำ  
มีนำยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก  

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) นางสิริมาโว พันทรา-
ไนยเก (Sirimavo R.D. Bandaranaike) ชนะเลือกตั้ง
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศลังกา นับว่าเป็นนายก
รัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก เธอได้เป็นนายกรัฐมนตรี 
๓ สมัย (1960-1965/๒๕๐๓–๐๘, 1970-1977/๒๕๑๓– 
๒๐, 1994-2000/๒๕๓๗–๔๓) ในช่วงสมัยแรกได้ออก
กฎหมายให้สิงหฬเป็นภาษาราชการแต่เพียงภาษาเดียว

และในปี 1972/๒๕๑๕ ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ซึ่งได้เปลี่ยนประเทศ Ceylon เป็นสาธารณรัฐ มีชื่อ
ว่า Sri Lanka (ศรีลังกา)

คนรุ่นใหม่ ไม่รู้ว่ำ คุณปู่ย่ำตำยำย  
แค่ใช้เครื่องดูเวลำ  
ทั้งยุ่งยำกใช้เงินเสียเวลำแค่ไหน  

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) วันที่ ๒๕ ต.ค. ที่
สหรัฐอเมริกา ห้าง Bulova น�านาฬิกา Accutron ออก
วางขาย เป็นนาฬิกาข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เรือนแรก
ของโลก  ครั้นถึงเดือน ธ.ค. 1967/๒๕๑๐ มีการเปิด
ตัวนาฬิกาข้อมือควอตซ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
quartz wristwatch) ที่อเมริกา เป็นนิมิตของการที่โลก
จะเข้าสู่ยุคที่นาฬิกาเป็นของหาง่าย ราคาถูก ใช้สะดวก 
อาศัยเพียงแบตเตอรี่เล็กๆ ที่เปลี่ยนได้ง่าย และเที่ยงตรง
แม่นย�าอย่างยิ่ง (ว่าตามหลัก ความผิดพลาดมีเพียง ๑ 
วินาที ต่อ ๑๐ ปี) 

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

อีกก้ำวของพันธุศำสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. 1961) นักชีววิทยาชาว

ฝรั่งเศสอธิบายการคุมการท�างานของยีน (Gene Regu-
lation) ให้เห็นว่าเซลล์ควบคุมกิจกรรมของยีนอย่างไร

จากบนซ้าย:  ทะไล ลำมะ, สมเด็จพระสังฆรำช, Potala Palace, ไมแมน, สิริมำโว พันทรำไนยเก 
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บ้ำนเมืองปฏิวัติ  
กำรปกครองคณะสงฆ์ก็อนุวัติ  

พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962) ที่ประเทศไทย ใน
รัชกาลที่ ๙ ในยุคของรัฐบาลคณะปฏิวัติ ระหว่างที่สภา
ร่างรัฐธรรมนูญยังด�าเนินการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ รัฐบาล
ออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ประกาศในราช-
กิจจานุเบกษา ๓๑ ธ.ค. ๒๕๐๕ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ ๑ 
ม.ค. ๒๕๐๖ เป็นต้นไป) โดยมีเหตุผลว่า “การจัดด�าเนิน
กิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันพึงแบ่งแยกอ�านาจ
ด�าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลย์แห่งอ�านาจ
เช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน (คือ พ.ร.บ. คณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔) … จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ 
ให้สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรง
บัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคม …”

 

คริสต์คำทอลิกปรับตัวครั้งใหญ่ -  
วำงนโยบำยใหม่  

พ.ศ. ๒๕๐๕-๘ (ค.ศ. 1962-5) โป๊ปจอห์น ๒๓  
จัดให้มีการประชุมมหาสมัชชาวาติกันที่ ๒ เพื่อให้
ศาสนาคริสต์คาทอลิกปรับตัวทันโลกยุคปัจจุบัน ในการ
เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น และในการเผยแผ่ศาสนา เป็นต้น

เมืองไทยเป็นที่ตั้งถำวร 
ของส�ำนักงำนใหญ่ พสล.  

พ.ศ. ๒๕๐๘ (ค.ศ. 1965) องค์การพุทธศาสนิก 
สัมพันธ์แห่งโลก/The World Fellowship of Buddhists  
(พสล./WFB) ได้มาตั้งส�านักงานใหญ่ในประเทศไทยตาม
ก�าหนดเวลา ๔ ปี ต่อมาในการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๙ พ.ศ. 
๒๕๑๒ ได้มีมติให้ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
เป็นการถาวร

วัดไทยแห่งแรกในตะวันตก
พ.ศ. ๒๕๐๙ (ค.ศ. 1966) ณ ๑ ส.ค. พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ เสด็จเป็น
ประธานทรงเปิด วัดพุทธปทีป (Buddhapadipa Temple) 
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นวัดไทยแห่งแรกใน
ประเทศตะวันตก

อำเซียน/ASEAN ตั้งเปำ้หมำยไว้   
ประชำคมอำเซียน จะมีได้ทันปี 
๒๕๕๘/2015

พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. 1967) วันที่ ๘ สิงหาคม ที่
ประเทศไทย ณ วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ มีการก่อตั้ง 
อาเซียน/ASEAN คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) โดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกก่อตั้ง ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย   

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member 
States) ปัจจุบันมี ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิก 
เมื่อเริ่มก่อตั้งในปี 1967 ได้แก่ ๕ ประเทศข้างต้น และ 
อีก ๕ ประเทศที่รับเข้าร่วมตามล�าดับต่อมา คือ บรูไน 
ดารุสซาลาม (1984) เวียดนาม (1995) ลาว (1997) พม่า 
(1997) และ กัมพูชา (1999) โดยมีประชากรรวมกัน
ประมาณ ๕๐๐ ล้านคน มีเนื้อที่ ๔.๕ ล้าน ตร.กม. (๑.๗ 
ล้าน ตร.ไมล์) 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ (13th 
ASEAN Summit) ที่สิงค์โปร์ สมาชิกได้ลงนาม (เมื่อ ๒๐ 
พ.ย. 2007/๒๕๕๐) ตรา กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Char-
ter) ซึ่งเป็นธรรมนูญอาเซียน อันจะขับเคลื่อนการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015/๒๕๕๘ 

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

จากซ้าย: โป๊ปจอห์น ๒๓,  วัดพุทธปทีป
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“ฮิปปี้” บ่งชี้ปฏิกิริยำภำยใน 
ต่อสังคมวัตถุนิยม  

พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. 1967) ในเดือนสิงหาคม 
นิตยสาร/นสพ. เด่นๆ หลายฉบับ เช่น Time, News-
week, Life, Look, the New York Times พากันออก
ฉบับพิเศษหรือพิมพ์รายงานพิเศษเรื่อง “ฮิปปี้” (hippie)

พวกฮิปปี้ ซึ่งเริ่มขึ้นที่ซานฟรานซิสโกราว พ.ศ. 
๒๕๐๘ ได้ขยายตัวเป็นขบวนการคนขาวชั้นกลางรุ่นหนุ่ม
สาว (อายุ ๑๕-๒๕ ปี) และเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ในสงัคม 
จัดกันว่าเป็นวัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture; 
และเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อย คือ subculture บางที่
ถูกเรียกว่า anti-culture คือ ต่อต้านวัฒนธรรม) ซึ่งสื่อ
ความหมายว่าสังคมอเมริกันถึงจุดอืดเฟ้อ 

ขบวนการนี้ เป็นปฏิกิริยาต่อการท�าสงคราม
เวียดนาม และต่อสังคมอเมริกันที่คนรุ่นพ่อแม่มีวิถีชีวิต 

 
แบบวัตถุนิยม ซึ่งวุ่นวายแต่เรื่องหาเงินทองและการ
แข่งขัน พวกฮิปปี้ปฏิเสธระเบียบแบบแผนของสังคม ต่อ
ต้านอ�านาจและความรุนแรง ละทิ้งวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ
อเมริกัน สร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ของพวกตนที่เป็นอยู่ง่ายๆ 
รักเพื่อนมนุษย์ รักธรรมชาติ อยู่กับปัจจุบัน สนใจเรื่อง
ลึกทางจิต เรื่องสมาธิ โดยเฉพาะศาสนาตะวันออก เช่น 
โยคะ และเซน บ้างก็ไปทางโหราศาสตร์หรือไสยศาสตร์ 
แต่ไปสุดโต่งจนกลายเป็นไม่ท�างานอาชีพตามปกติ ตั้ง
ชุมชน (communes) ที่อยู่กันอย่างปล่อยตัวทางเพศ 
เสพติดกัญชาและสารร้ายแรง มีลักษณะเด่นที่เป็นจุด
สังเกตของคนทั่วไปว่า ฮิปปี้ผมยาว-รองเท้ายาง-เสื้อผ้ายู่ยี่

พวกฮิปปี้นี้ สืบเนื่องมาจากพวกซ้ายใหม่ (New 
Left) แต่หันเหจากการเมืองมาทางวัฒนธรรม จากการ
เข้าประจัญและรุนแรง มาเป็นสลัดออกและยิ้มให้แก่โลก

แม้ว่าขบวนการเหล่านี้จะจางหายไป โดยเฉพาะ
เมื่อจบสงครามเวียดนาม (สงครามราว ๒๑ ปี=๒๔๙๗-
๒๕๑๘/1954-75) แต่กระแสปฏิกิริยาทางสังคมยังไม่จบ 
จึงมีขบวนการอื่นๆ ที่หนุ่มสาวอเมริกันผู้แปลกแยกจาก
สังคมของตนไปพึ่งพาเข้าร่วมต่อมาอีกจนถึงช่วงทศวรรษ 
1980s เช่น ขบวนการหริกฤษณะ (Hare Krishna) ลัทธิ
ซัน ยัง มูน (Sun Myung Moon) [ขบวนการเหล่านี้ ต่อ
มาบ้างก็ต้องคดีล้างสมอง/brainwashing]

อนึ่ง ยังมีผลจากขบวนการเหล่านี้สืบเนื่องมาใน
สังคมอเมริกันอีก โดยเฉพาะความตื่นตัวสนใจในเรื่อง
นิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสนใจเปิดใจรับ
หลักปฏิบัติทางจิตสายต่างๆ และความระแวงระวังต่อ
ความสัตย์สุจริตเจตนาดีร้ายของผู้น�าทางเศรษฐกิจและ
การเมือง เป็นต้น

จากซ้าย:
ฮิปปี้
หริกฤษณะ
ซัน ยัง มูน
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ย่ำงก้ำวแรกบนดวงจันทร์  
พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. 1969) ที่สหรัฐอเมริกา วันที่ 

๒๐ ก.ค. ถือเป็นวาระที่มนุษย์ได้ย่างเหยียบก้าวแรกบน 
ดวงจนัทร์ สมตามทีป่ระธานาธิบด ีJohn F. Kennedy ได้ 
กล่าวปราศรัยแก่รัฐสภา ใน ค.ศ.1961 เรียกร้องให้สหรัฐ
น�ามนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์ ก่อนสิ้นทศวรรษ 1960’s 

ในวันที่ ๑๖ ก.ค. 1969 ยานอวกาศ Apollo 11 
ทะยานสู่เวหา โดยจรวด Saturn 5 พาขึ้นไป บรรทุก
นักบินอวกาศ ๓ คน คือ Neil A. Armstrong, Buzz 
Aldrin และ Michael Collins 

นักบิน ๒ คนแรกน�ายานอวกาศท่อนที่ ๓ ลงจอด
ที่ Sea of Tranquility ณ ๒๐ ก.ค. 1969 Armstrong 
ย่างเท้าก้าวลงบนดวงจันทร์ พร้อมกับกล่าวว่า “ส�าหรับ
คนผู้หนึ่ง นั่นเป็นแค่ย่างก้าวเล็กๆ ก้าวหนึ่ง (แต่มัน) คือ
ก้าวโลดครั้งมโหฬารส�าหรับมนุษยชาติ” (“That’s one 
small step for a man, one giant leap for mankind.”)

(อ่านเรื่องเต็ม ใน ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)    

ฝรั่งเข้ำยุคตื่นตระหนก 
ปัญหำสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. 1970) ณ ๒๒ เม.ย. มีการ 
จัดฉลองวันโลกครั้งแรก (First ‘Earth Day’) ในสหรัฐ 
เพื่อให้คนตื่นตัวมองเห็นภัยจากความเสื่อมโทรมของ 
สิ่งแวดล้อม และกระตือรือร้นที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติ

เกิดวัดไทยแห่งแรกในอเมริกำ
พ.ศ. ๒๕๑๔ (ค.ศ. 1971) ณ ๒๒ ธ.ค. ก�าเนิด

วัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่นครลอสแองเจลีส ใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย มีชื่อเมื่อแรกตั้งว่า “ศูนย์พุทธศาสนา
เถรวาท” (The Theravada Buddhist Center, Inc.) 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดไทยลอสแองเจลีส (Wat Thai 
of Los Angeles) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๒

(วัดไทยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงต่อจากนี้ คือ 

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี/Wat Thai of Washington, 
D.C. ซึ่งเริ่มมีพระสงฆ์ได้รับนิมนต์ไปประจ�าเมื่อ ๕ ก.ค. 
๒๕๑๗/1974; วัดวชิรธรรมปทีป/Vajiradhammapadip 
Temple ที่เมืองนิวยอร์ก ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๑๘/1975 มีต้นก�าเนิดจาก Buddhist 
Study Center ซึ่งตั้งขึ้นเป็นสมาคมเมื่อปี ๒๕๐๘/1965; 
วัดพุทธวราราม/Wat Buddhawararam of Denver, 
Inc. ที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ซึ่งได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย ณ ๒๕ มี.ค. ๒๕๑๙/1976; วัดธัมมาราม/Wat 
Dhammaram ที่เมืองชิคาโก มีชื่อตามที่ทางการอนุญาต
เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๙/1976 ว่า The Thai Buddhist 
Temple; หลังจากนี้วัดไทยเกิดขึ้นในอเมริกาจนถึง
ปัจจุบันอีกมากมาย ทั้งที่ได้การรับรองแล้วและยัง รวม
ใกล้ร้อยวัด)

จากซ้าย: 
วัดไทยลอสแองเจลีส
วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี
วัดวชิรธรรมปทีป
วัดพุทธวรำรำม
วัดธัมมำรำม
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UN จัดประชุมใหญ่  
หำทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. 1972) สมัชชาใหญ่ 
สหประชาชาติ จัดการประชุมใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ (UN Conference on the Human 
Environment) ที่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เพื่อ
หาทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านความร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมคุณภาพของสิ่ง
แวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องมลภาวะ ที่เป็นปัญหารุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สืบเนื่องจากการที่
ประชากรของโลกเพิ่มขยายจ�านวนอย่างมากมาย และ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งกระบวนการอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ ปัญหานั้นเป็นที่รู้ตระหนักในประเทศ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จากนั้นก็
ขยายไปทั่ว จนกระทั่งเมื่อถึงปี ๒๕๑๓/1970 เรื่องความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมก็ปรากฏเด่นชัดทั่วโลก กลาย
เป็นปัญหานานาชาติ จนสหประชาชาติต้องจัดประชุม
ดังกล่าว ซึ่งมีผลคือท�าให้สหประชาชาติจัดตั้ง “โครงการ
สิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ” (UN Environment 
Programme; UNEP) ขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามข้อก�าหนด
แนะของที่ประชุมที่สตอกโฮล์มนั้น

พันธุศำสตร์ก้ำวต่อไปถึงตัดแต่งยีน

พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ. 1973) ในวิชาพันธุวิศวกรรม 
(Genetic Engineering) มีการตัดแต่งยีน (gene splic-
ing) ครั้งแรก โดยท�ากับ DNA ของแบคทีเรีย

เขมรแดงเข้ำมำ  
เปลี่ยนกัมพูชำเป็นคอมมูนิสต ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ (ค.ศ. 1975) หลังจากนายพลลอน 
นอล ยึดอ�านาจขณะที่เจ้านโรดม สีหนุ เสด็จไปต่าง
ประเทศ ในต้นปี ๒๕๑๓/1970 และเปลี่ยนประเทศ
เป็นสาธารณรัฐในปลายปีเดียวกันนั้นแล้ว ก็พอดีเป็น
เวลาที่สงครามเวียดนามเข้าสู่ช่วงขยายตัวรุนแรง และ
กัมพูชาถูกดึงเข้าไปในสงครามนั้นด้วยเต็มตัว พร้อมกัน
นั้น ในกัมพูชาเอง เขมรแดง (Khmer Rouge) ก็รุกรบ
เต็มที่ โดยเวียดนามหนุนด้วย แล้ว ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. 
๒๕๑๘ เขมรแดงก็ยึดอ�านาจได้ และเปลี่ยนชื่อประเทศ
เป็น กัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีนายพอล พต (Pol 
Pot หรือซาลอท ซาร์/Saloth Sar) เป็นเลขาธิการพรรค
คอมมูนิสต์กัมพูชา แล้วต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรี และได้
ปกครองประเทศด้วยระบบสังคมนิยมแบบพลิกแผ่นดิน 
เช่น ยกเลิกธนาคาร เงินตรา และทรัพย์สินส่วนตัว บังคับ
คนในเมืองให้ย้ายถิ่นออกไปใช้แรงท�างานหนักในชนบท 
ให้ราษฎรเปลี่ยนชื่อใหม่ ฆ่าข้าราชการเก่าและปัญญาชน 
จ�านวนมาก ล้มศาสนาและคณะสงฆ์ ตามมาด้วยทุพ- 

 

ภิกขภัย ในช่วงเวลา ๔ ปีที่เขมรแดงปกครองประเทศ (ถึง 
๗ ม.ค. ๒๕๒๒) ประมาณว่าชาวเขมรถูกสังหารและล้ม
ตาย ๑.๕ – ๓ ล้านคน บ้างว่าเกิน ๑ ใน ๓ ของจ�านวน
ประชากรทั้งประเทศเวลานั้น บ้างว่าอาจถึง ๔ ล้าน
คน (ต�าราแสดงตัวเลขต่างกันไป โดยเฉพาะพระสงฆ์ถูก
ท�าลายถือว่าหมดสิ้น ที่ไม่ยอมลาสิกขาหรือหนีไป ได้ถูก
สังหารประมาณ ๘๐,๐๐๐ รูป)

พอล พต 
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พระธำตุพนม ล้มแล้วคืนคง  
ยืนยงเป็นมิ่งบูชนีย์  

พ.ศ. ๒๕๑๘ (ค.ศ. 1975) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่
ประเทศไทย หลังจากฝนตกพายุพัดแรงติดต่อมาหลาย
วัน พระธาตุพนม เจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ ณ วัดพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ได้พังทลายลง 
ต่อมา ๑๗ ต.ค. ๒๕๑๘ ท่ามกลางซากปรักหักพัง ได้
พบองค์พระธาตุบรรจุในผอบแก้วซ้อนอยู่ในผอบทองค�า
ภายในพระเจดีย์ทองค�า จากนั้น ด้วยทุนบริจาคของ
ประชาชนทั้งประเทศ รัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุ
ขึ้นใหม่ตามแบบเดิมจนเสร็จสิ้น แล้วมีพระราชพิธีบรรจุ
พระอุรังคธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงบรรจุพระ 
อุรังคธาตุ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒

พระธาตุพนม เป็นพระเจดีย์เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่ง 
ของไทย มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงยอดฉัตร
ทองค�า ๕๗ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๑๒.๓๔ เมตร 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นแรกเริ่มระหว่าง พ.ศ. ๑๐๐๐ – 
๑๔๐๐ 

ลำวเลิกรบ  
จบลงด้วยคอมมูนิสต์

 พ.ศ. ๒๕๑๘ (ค.ศ. 1975) นับแต่ปี ๒๕๐๓/ 
1960 ที่ลาวแตกเป็น ๓ ฝ่าย (ฝ่ายขวา ฝ่ายกลาง และ
ฝ่ายซ้ายที่เป็นคอมมูนิสต์) แล้ว ก็ได้สู้รบกันเรื่อยมาจนถึง 
๒๑ ก.พ. ๒๕๑๖ สงครามจึงยุติ และตั้งรัฐบาลผสมขึ้น 
แบ่งเขตกันปกครอง แต่อ�านาจของฝ่ายคอมมูนิสต์เพิ่ม
ขึ้นโดยล�าดับ กระทั่งในที่สุด  เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา 
กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ก็ทรงสละราชสมบัติ และ
เจ้าสุวรรณภูมา ก็ลาออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีลาว 
แล้วขบวนการประเทดลาวก็เข้าปกครองประเทศ และ
ประกาศเปลี่ยนพระราชอาณาจักรลาว เป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ ๒ ธ.ค. ๒๕๑๘ 

(ตามตัวเลขของราชการลาว เมื่อสิ้นปี ๒๕๓๐/ 
1987 มีประชากร ๓,๘๐๐,๐๐๐ คน มีพระภิกษุสามเณร 
๑๕,๖๒๖ รูป [=ภิกษุ ๖,๐๐๐ + สามเณร ๙,๖๒๖] มีวัด 
๒,๘๒๗ (เฉพาะในเวียงจันทน์มี ๑,๒๑๒ วัด)

จากบน:
พระธำตุพนม
เจำ้มหำชีวิตศรีสว่ำงวัฒนำ
เจำ้สุวรรณภูมำ  
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เวียดนำมรวมประเทศ เป็นคอมมูนิสต์ 
พ.ศ. ๒๕๑๙ (ค.ศ. 1976) นับแต่ที่ประชุมเจนีวา 

(Geneva Conference) เมื่อปี ๒๔๙๗/1954 ตกลงแบ่ง
เวียดนามเป็น ๒ ประเทศแล้ว ก็ได้เกิดการสู้รบระหว่าง
พวกคอมมูนิสต์เวียดกงหนุนโดยเวียดนามเหนือ กับ
รัฐบาลเวียดนามใต้ที่สหรัฐโอบอุ้ม จนในที่สุด กองทัพ
เวียดกงและเวียดนามเหนือเข้ายึดไซ่ง่อน เมืองหลวงของ
เวียดนามใต้ได้ (๓๐ เม.ย. ๒๕๑๘/1975) จบสงคราม
เวียดนาม และจัดการปกครองใหม่ แล้วประกาศให้วัน
ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เป็นวันรวมประเทศเวียดนาม 
โดยมีฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และเปลี่ยนชื่อเมืองไซ่ง่อนเป็นเมืองโฮจิมินห์

ในสงครามนี้ คนเวียดนามตาย ๑,๓๐๐,๐๐๐ คน 
อเมริกันตาย ๕๖,๐๐๐ คน ชาวเวียดนามอพยพลี้ภัย นับ
เฉพาะระยะต้นกว่า ๑๔๐,๐๐๐ คน สหรัฐฯ สิ้นเงินช่วย
เหลือราว $141,000,000,000 (ไม่นับเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
อินโดจีนอีก $405,000,000)

วันโลกประลัยใกล้เข้ำมำ  
คนกำหลลนลำน อยู่ไม่ถึง

พ.ศ. ๒๕๒๑ (ค.ศ. 1978) ทีส่หรฐัอเมรกิา สาธคุณุ  
Jim Jones ซึง่ได้ต้ังตนเป็นเจ้าลทัธิ People’s Temple 

(จัดเป็นลัทธิวันโลกประลัย/Doomsday Cult, หรือ
ลัทธิวันสิ้นโลก ที่โยงกับคติ “millennium” ลัทธิ
หนึ่ง) สอนว่า ไม่ช้านี้โลกจะพินาศ ตัวเขาเป็นที่พึ่งหนึ่ง
เดียวที่มาน�ามนุษย์ให้รอดปลอดภัย และในปี 1977 ได้
อพยพจาก San Francisco ไปตั้งเป็นชุมชนใหญ่เรียก
ว่า Jonestown ในประเทศกายอานา (Guyana) ใน
อเมริกาใต้ ครั้นถึงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๒๑ ก็ได้บัญชาให้
สาวกดื่มยาพิษ ฆ่าตัวตายพร้อมกัน รวมตายทั้งสิ้น ๙๑๓ 
คน (รวมทั้งเด็ก ๒๗๖ คน)

(อ่านเรื่องเพิ่มได้ในภาคผนวก)
จากซ้าย:
โฮจิมินห์ 
สงครำมเวียดนำม
ศพเวียดกง
เวียดนำมเหนือ-ใต้

เวียดนำมเหนือ

เวียดนำมใต้

กัมพูชา

จีน

ไทย

ลาว
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เป็นคอมมูนิสต์แล้ว ๑๘ ปีผ่ำนมำ 
กัมพูชำกลับเป็นรำชอำณำจักร

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. 1979) หลังจากเขมรแดง
ยึดอ�านาจได้แล้ว รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยของนาย
พอล พต ได้หันกลับไปเป็นปฏิปักษ์ต่อเวียดนาม เวลา
ผ่านมาถึงวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๒๒ กองทัพเวียดนามได้เข้า
ยึดครองกรุงพนมเปญ  แล้วสภาปฏิวัติของประชาชน
แห่งกัมพูชาขึ้นจัดการปกครอง และเปลี่ยนชื่อประเทศ
เป็น สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา โดยมีเฮง สัมริน เป็น
ประธานาธิบดี 

รัฐบาลใหม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา แต่ก็ควบคุม
อย่างระมัดระวัง เช่น ห้ามบวชคนอายุต�า่กว่า ๕๐ ปี 
คณะสงฆ์เขมรได้รับการฟื้นขึ้นใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์
เถรวาทจากเวียดนามใต้มาให้อุปสมบทชาวเขมร มีพิธี
อุปสมบทพระภิกษุสูงอายุ ๗ รูป ที่วัดอุณาโลม ในกรุง
พนมเปญ ในเดือน ก.ย. ๒๕๒๒/1979 (นาคทั้ง ๗ นี้ คัด 

 
 
เลือกจากผู้เคยเป็นพระภิกษุที่ถูกเขมรแดงบังคับให้ลา
สิกขาไป ผู้บวชรูปแรกคือพระเทพวงศ์ ส่วนอุปัชฌาย์
ก็เป็นพระภิกษุเขมรที่หนีเขมรแดงไปอยู่ในเวียดนาม) 
เมื่อถึงปี ๒๕๒๕/1982 จ�านวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเป็น 
๒,๓๐๐ รูป (ถึงปี ๒๕๔๒/1999 จ�านวนพระสงฆ์เพิ่มเป็น 
๕๐,๐๘๑ รูป, วัดตามสถิติเดิมก่อนยุคเขมรแดงมีทั้งหมด 
๒,๗๕๐ วัด) 

ในยุคของเฮง สัมริน พระสงฆ์ในกัมพูชารวมเป็น
คณะสงฆ์เขมรอันเดียว โดยมีพระเทพวงศ์เป็นประธาน 
(แต่หลงัจากเจ้านโรดม สหีน ุกลบัเข้ากมัพชูาในเดอืน ธ.ค.  
๒๕๓๔/1991 แล้ว ก็โปรดฯ ให้พระเทพวงศ์เป็นสมเด็จ
พระสังฆราชของมหานิกาย และตั้งธรรมยุตติกนิกายที่มี
สมเด็จพระสังฆราชต่างหากขึ้นอีก เหมือนในอดีต)

เขมรแดงซึ่งเสียอ�านาจ ได้ต่อสู้กับรัฐบาลใหม่ 

 
และกองทัพเวียดนาม แล้วมีกลุ่มอื่นเข้าร่วมศึก ในที่สุด 
เวียดนามซึ่งถูกนานาชาติกดดันมาก ต้องถอนทหารออก
ไปจนหมดในเดือน ก.ย. ๒๕๓๒/1989 (ทางฝ่ายเขมร
แดงยังสู้รบต่อมา แต่อ่อนก�าลังลงไปเรื่อยๆ ในที่สุด พอล 
พต สิ้นชีพในปี ๒๕๔๑/1998 และหลังจากนั้นไม่นาน 
ขบวนการเขมรแดงก็จบสิ้น)

ครั้นถึงปี ๒๕๓๖/1993 กัมพูชาได้รัฐธรรมนูญ
ใหม่ มีการเลือกตั้งโดยมีนายกรัฐมนตรี ๒ คน (สมเด็จ 
ฮุน เซน กับเจ้านโรดม รณฤทธิ์, คนหลังถูกบีบออกจาก
ต�าแหน่งในปี ๒๕๔๐/1997) ประเทศกลับเป็นราช-
อาณาจักรกัมพูชา โดยมีกษัตริย์คือพระเจ้านโรดม สีหนุ 
ครองราชย์จนถึงปี ๒๕๔๗/2004 ได้ทรงสละราชสมบัติ 
และโอรสขึ้นครองราชย์สืบมา (คือ พระบาทสมเด็จ
พระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี)

จากซ้าย:  Jim Jones,  เฮงสัมริน,  เจ้ำนโรดม สีหนุ
สมเด็จ ฮุน เซน,  เจำ้นโรดม รณฤทธิ์,  สมเด็จฯ นโรดม สีหมุนี
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ตั้งวัดป่ำนำนำชำติแบบไทย ในอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. 1979) English Sangha 

Trust (มูลนิธิที่ชาวพุทธอังกฤษตั้งขึ้นในกรุงลอนดอนเมื่อ
ปี ๒๔๙๙/1956 เพื่อประดิษฐานคณะสงฆ์ในประเทศ
อังกฤษ) ได้นิมนต์พระโพธิญาณเถระ ที่เรียกกันทั่วไปว่า
อาจารย์ชา แห่งวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ให้เดินทาง
ไปยังประเทศอังกฤษใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมา พระสุเมโธ 
(ได้ด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสุเมธาจารย์ และต่อมาเป็นพระ
ราชสุเมธาจารย์) ซึ่งเป็นศิษย์ติดตามไปด้วย และได้รับ 

 
มอบหมายให้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในกรุงลอนดอน ได้เป็น
ผู้น�าในการตั้งวัดป่าจิตตวิเวก (Wat Pah Cittaviveka 
หรือ Chithurst Forest Monastery) ขึ้นที่ West Sus-
sex ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นวัดป่าวัดแรกในประเทศอังกฤษ

ต่อมา ในเดือน ส.ค. ๒๕๒๗ ได้ตั้งวัดขึ้นใหม่อีก
แห่งหนึ่งใกล้กรุงลอนดอน ชื่อว่า วัดอมราวตี (Amara-
vati Buddhist Centre) และหลังจากนี้ก็ได้มีการเปิด
ส�านักสาขาในที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นตามล�าดับ

จากซ้าย: 
พระโพธิญำณเถระ
พระรำชสุเมธำจำรย์
วัดปำ่จิตตวิเวก 
Sun Myung Moon 
Swami Prabhupada 
วัดอมรำวตี   
Maharishi Mahesh Yogi   
Bhagwan Shree Rajneesh
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จบัตวัไวรสัโรคเอดส์ได้ แต่ยงัแก้ไขไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. 1983) นักวิทยาศาสตร์

ก�าหนดจับตัวไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS= 
acquired immune deficiency syndrome) ได้ (กรณี
คนไข้โรคเอดส์ มีรายงานครั้งแรกๆ จากซานฟรานซิสโก 
และนิวยอร์ก ในสหรัฐ ปี ๒๕๒๔/1981)

สงบจิต+โอ่วัตถุ ออกบวช+หำกำม  
สละโลก+สุดมั่งมี จบที่ไหน

พ.ศ. ๒๕๒๘ (ค.ศ. 1985) ที่สหรัฐอเมริกา จาก
กระแสสังคมอเมริกันในยุคสืบจากบุบผาชนผู้สับสนและ
แสวงหา ซึ่งหันมารับวิถีแห่งจิตของศาสนาตะวันออก 
และตื่นสมาธิ ที่เชิญชวนโยคี ฤาษี ให้หลั่งไหลเข้าไปเป็น 
Guru (คุรุ/ครู, คนไทยนิยมเรียกให้คล้ายเสียงฝรั่งเป็น  
“กูรู”) ดังที่มหาฤาษีมเหษโยคีน�า TM (Transcendental 
Meditation) เข้าไป มีดาราวงดนตรี the Beatles มา
เป็นศิษย์ พาให้กระหึ่ม ภักติเวทานตะ สวามีประภุปาทะ 
เข้าไปตั้งขบวนการหริกฤษณะ (ค�าเรียกตามเสียงของชาว
อเมริกัน แต่ถ้าออกเสียงให้ถูก เป็น “หเร กฤษณะ” คือ 
Hare Krishna) ซัน ยัง มูน (Sun Myung Moon) น�า
ศาสนาคริสต์แบบใหม่จากเกาหลีเข้าไปตั้งเป็น Unifica-
tion Church จัดพิธีแต่งงานหมู่ครั้งละเป็นหมื่นคู่ ต่อมา 
ปรากฏว่า “กูรู” (คุรุ) หลายท่านร�่ารวยมหาศาล

(“กูรู”) คุรุ (ภควาน) ศรี รัชนีศ (“รัชนีศ” แปล
ว่า “เจ้าราตรี” คือ พระจันทร์) มีศิษย์จากตะวันตกไป 
หามากมายตั้งแต่อยู่อาศรมในอินเดีย ครั้นถึงปี 1981/ 
๒๕๒๔ จึงเข้ามาอเมริกา ซื้อที่ดินราว ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ ใน
รัฐออริกอน (Oregon) ตั้งเป็นเมืองรัชนีปุระ สานุศิษย์ 
หลายพันคนมาอยู่ด้วยโดยเป็นสันยาสี (ผู้สละโลก) มีชื่อ
ที่ตั้งให้ใหม่ ท่านมั่งคั่งมาก มีเครื่องบินส่วนตัว พร้อมด้วย
รถยนต์ Rolls-Royce ๑๔ คัน แม้จะเป็นนักบวชฮินดู  
แต่เน้นค�าสอนพุทธแบบเซนคลุกเคล้าตันตระ กลมกลืน 
วัตถุนิยมเข้ากับวิถีแห่งจิต ผสมผสานชีวิตแบบตะวันตก 
กับตะวันออกเข้าด้วยกัน ใช้เทคนิคในการเจริญสมาธิ 
เรียกว่า “dynamic meditation” ประกาศโมกษะด้วย
ความรักเสรี (salvation through free love) จนมีผู้
ขนานนามว่าเป็น “sex guru”

ในที่สุด คุรุ ศรี รัชนีศ ถูกด�าเนินคดีหลายเรื่อง 
ทั้งลักลอบขนยาเสพติด พยายามฆ่าคน วางเพลิง โกง
การเลือกตั้ง ท�าผิดกฎหมายคนเข้าเมือง แล้วในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ก็ถูกขับไล่ออกจากอเมริกา และถูก
ห้ามเข้า ๒๑ ประเทศ

อย่างไรก็ดี ความผิดและข้อเสียหายดังว่านี้ เป็น
ข้อมูลของทางการอเมริกันและตามที่ปรากฏในเอกสาร
ทั่วไป แต่ผู้ที่เลื่อมใสในท่านคุรุนี้ถือกันว่าเป็นการใส่ความ
แก่ท่านโดยไม่เป็นความจริง

ไทยท�ำพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์  
ฉบับแรกของโลก  

พ.ศ. ๒๕๓๑ (ค.ศ. 1988) ที่ประเทศไทย เริ่มต้น 
ในปี ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยมหิดลปรารภวโรกาส 
รัชมังคลาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ได้ด�าเนิน
การจัดท�าพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติ และประสบความส�าเร็จ เสร็จทันวันวิสาขบูชา 
๓๐ พ.ค. ๒๕๓๑ ก่อนถึงวโรกาสรชัมงัคลาภเิษก และได้น�า 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย นับว่าเป็นพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ 
ฉบับแรกของโลก 

พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์นี้ ได้พัฒนาต่อมา 
จนถึงปัจจุบัน เป็น Version VI (BUDSIR VI) ซึ่งมีพระ
ไตรปิฎกทัง้ฉบับภาษาบาล ีและฉบบัแปลภาษาไทย พร้อม 
ท้ังคมัภร์ีอืน่ๆ ต้ังแต่อรรถกถาลงไปอีกมาก รวมเป็นคมัภร์ี 
และต�าราที่จะค้นดูศึกษาได้ ๒๐๐ เล่ม และนอกจาก
อักษรไทย ยังสามารถอ่านในอักษรอื่นๆ มีอักษรโรมัน 
เป็นต้น ด้วย
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เปิดก�ำแพงเบอร์ลิน สิ้นสุดสงครำมเย็น
พ.ศ. ๒๕๓๒ (ค.ศ. 1989) ณ ๙ พ.ย. เยอรมนี

ตะวันออกเปิดกําแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) ถือกันนัย
หนึ่งว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามเย็น (Cold War) ที่เริ่มขึ้น
เมื่อปี ๒๔๘๙/1946

โซเวียตสลำย อเมริกำเป็นใหญ่ผู้เดียว  

พ.ศ. ๒๕๓๔ (ค.ศ. 1991) ณ ๘ ธ.ค. สหภาพ
โซเวียต ชาติอภิมหาอ�านาจคู่แข่งของสหรัฐอเมริกา ล่ม
สลาย คงเหลือสหรัฐเป็นมหาอ�านาจใหญ่สุดผู้เดียว

ชุมนุมใหญ่สุดผู้น�ำนำนำชำติ  
ได้แค่ประกำศว่ำแก้ปัญหำยังไม่ได้

พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. 1992) เดือน มิ.ย. มีการ
ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา (UN Conference on Environment and 
Development) ที่กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio de Janeiro) 
เรียกสั้นๆ ว่า Earth Summit ซึ่งเป็นการชุมนุมผู้น�า
นานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อหาทางแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยพิจารณาในการประชุมเมื่อ ๒๐ 
ปีก่อน ซึ่งยอมรับกันว่าระหว่างเวลาที่ผ่านมานั้น การแก้
ปัญหาไม่ได้ผลจริง มีแต่สภาพที่ทรุดลง ประเทศทั้งหลาย
ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเลยที่จะรับมือกับสถานการณ์

ระหว่างน้ี องค์กรโลกได้สรปุยอมรบัว่า การพัฒนา 
ของโลกตลอดยุคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่
ไม่ยั่งยืน (unsustainable development) ความเจริญ 
ทางเทคโนโลยี บนฐานของความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์  
ที่เป็นแกนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความ
พรั่งพร้อมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ ได้กลายเป็นเครื่องมือ
ท�าลายธรรมชาติ น�ามาสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

ความหวังของมนุษย์สมัยใหม่ ที่ฝากไว้กับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคติแห่งความก้าวหน้า 
(idea of progress) บนฐานแห่งแนวคิดพิชิตธรรมชาติ 
(conquest of nature) ซึ่งได้หล่อเลี้ยงความเจริญในยุค
อุตสาหกรรมตลอดมานั้น บัดนี้ถึงกาลแตกสลาย และ
อารยธรรมมนุษย์มาถึงจุดวิกฤตติดตัน

ที่ประชุมระดับโลกไม่ว่าครั้งไหน ท�าได้เพียงหา
ทางก�าหนดมาตรการที่จะให้มนุษย์รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ดีได้ พร้อมกับที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญ
เติบโตต่อไป ทั้งที่ในความเป็นจริง สิ่งแวดล้อมมีแต่เสื่อม 
โทรมลงไปเรื่อยๆ โดยที่มนุษย์ที่พัฒนาแล้วทั้งหลายไม่มี
ความมั่นใจเลยว่าจะหลุดพ้นปัญหานี้ไปได้

จากบน:
ก�ำแพงเบอร์ลิน
Commonwealth of 
  Independent States 
Earth Summit 1992
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ลทัธโิลกประลยั ป่วนจติใจไปถงึกำรเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ. 1993) ที่สหรัฐอเมริกา ลัทธิ 

Branch Davidians มีเดวิด โกเรช (David Koresh) 
เป็นเจ้าส�านักอยู่ใกล้เมืองเวโก้ รัฐเทกซัส (Waco, Texas) 
สอนเน้นเรื่องค�าท�านายวันสิ้นโลก ต่อมา ในเดือน ก.พ. 
๒๕๓๖ รัฐบาลส่งกองก�าลังไปตรวจค้น โดยข้อหาว่ามีการ 
สะสมอาวุธผดิกฎหมาย เกดิการปะทะยิงกนั ทางฝ่ายลทัธิ 
ถือว่า นั่นเป็นสัญญาณว่ามหาประลัย (apocalypse) 
ก�าลังจะมาถึง หลังจากปิดล้อมอยู่ ๕๑ วัน ถึงวันที่ ๑๙ 
เม.ย. ๒๕๓๖ เจ้าหน้าที่ได้บุกจู่โจม และตามข่าวของ
รฐับาลว่าชาวลัทธเิองได้จุดไฟเผาส�านักฆ่าตัวตายหมู ่๘๓ คน 

ต่อมา วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๓๘ (1995) ตรงกับวัน
เกิดกรณี “เวโก้” ครบ ๒ ปี ได้มีผู้ก่อการร้ายจุดระเบิด
ท�าลายอาคารที่ท�าการรัฐบาลกลาง ที่เมืองโอคลาโฮมา 
คนตาย ๑๖๘ คน บาดเจ็บกว่า ๕๐๐ คน นาย Timothy 
J. McVeigh ตัวการใหญ่ที่ถูกตัดสินประหารชีวิต ให้การ
ว่า เขาท�าการครั้งนี้ เพื่อแก้แค้นให้แก่ชาวลัทธิ Branch 
Davidians ที่เวโก ้ซึ่งถูกรัฐบาลปราบเมื่อ ๒ ปีก่อนนั้น

(อ่านเรื่องเพิ่มได้ในภาคผนวก)

โลกยังไม่บรรลัย คนทยอยประลัย  
ไปกระทั่งญี่ปุ่น  

พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. 1994) วันที่ ๔ และ ๕ ต.ค. 
ต�ารวจพบศพสมาชิกลัทธิสุริยเทวาลัย (Solar Temple) 
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และที่เมืองควิเบก (Quebec) 

ในประเทศแคนาดา ซึ่งฆ่าตัวตายและถูกฆ่า รวม ๕๓ คน 
ตวัเจ้าลทัธซิึง่กต็ายด้วย ได้สอนเตอืนสาวกไว้ว่า วนัส้ินโลก 
ก�าลังจะมาถึง และในปีต่อมา (1995/๒๕๓๘) สมาชิกก็
ฆ่าตัวตายในประเทศฝรั่งเศสอีก ๑๖ คน

พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. 1995) ในเดือนมีนาคม ที่กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ก่อการร้ายปล่อยแก๊สพิษซาริน 
(sarin) ในสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นเหตุให้คนตาย ๑๒ คน 
บาดเจ็บกว่า ๕,๕๐๐ คน ในที่สุดสืบได้ตัวการคือ Shoko 
Asahara เจ้าลัทธิ “โอม ชินริเกียว” (Aum Shinrikyo) 
ซึ่งน�าเอาค�าสอนของโยคะเชิงตันตระ พุทธศาสนาและ
เต๋า มาประสานเข้ากับค�าท�านายแบบคริสต์ เขาสอนว่า
มหาประลัยวันสิ้นโลกจะมาถึงในปี 1999/๒๕๔๒ และ
ประเทศญีปุ่น่จะประสบมหาวนิาศในอีกไม่ช้า ลทัธขิองเขา 
จะช่วยให้รอดพ้นจากโลกนี ้ข้ึนไปสูอ่นตุรภมูแิห่งบรมสจัจะ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) ที่สหรัฐอเมริกา วัน
ที่ ๒๖ มีนาคม ได้พบศพคนฆ่าตัวตายหมู่ ๓๙ คน ที่
ชานเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นสมาชิกของ
ลัทธิ “ประตูสวรรค์” (Heaven’s Gate) มีผู้น�าเรียกว่า
ท่าน “โบ” (“Bo”) และท่าน “ปี๊ป” (“Peep”) ซึ่งบอก
ว่าเป็นตัวแทนมาจากภพภูมิสูงในโลกอื่น ได้น�าสาวกถือ
ข้อปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวไปอยู่ในแดนสวรรค์ ครั้นถึงเวลา
ปรากฏของดาวหางเฮล-บ๊อปป์ (Comet Hale-Bopp) 
จึงพร้อมใจกันกินยาพิษฆ่าตัวตาย เป็นการทิ้งร่างพ้นไป 
จากโลกในวาระมหาประลัย เพือ่จะได้โดยสารยานอวกาศ 
ที่แฝงตามท้ายดาวหางนั้นมา เหินไปเข้าสู่ประตูสวรรค์  

(อ่านเรื่องเพิ่มได้ในภาคผนวก)

จากซ้ายบน:
David Koresh
Marshall Herff Applewhite (Bo) 
Timothy J. McVeigh
Shoko Asahara
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ทำลิบันขู่จะท�ำลำยพระพุทธรูปใหญ่
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) เดือน เม.ย.-พ.ค. ชาว

ศรีลังการ่วมกับชาวพุทธทั่วโลกรวมทั้งมุสลิม เรียกร้อง 
ไม่ให้ท�าลายพระพทุธรปูใหญ่ ทีพ่ามยิาน ในอฟักานิสถาน 
หลังจากพวกมุสลิมทาลิบัน (Taliban) ได้ขู่ว่าจะท�าลาย

โคลนนิ่งรำยแรกของโลก
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) ณ ๒๗ ก.พ. นัก

วิทยาศาสตร์อังกฤษคณะหนึ่งสร้างลูกแกะขึ้นด้วยวิธี
โคลนนิ่ง ส�าเร็จเป็นครั้งแรก (ตั้งชื่อลูกแกะนั้นว่า ดอลลี่/
Dolly)

โป๊ปประกำศขอขมำต่อโลก
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) ณ ๑๒ มี.ค. โป๊ป

จอห์นปอลที่ ๒ ประกาศในโอกาสที่ศาสนาคริสต์ก�าเนิด
มา ๒ สหัสวรรษ จะขึ้นสหัสวรรษที่ ๓ ขอขมา (Apolo-
gy) ให้แก่ ศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในการที่ได้ก่อกรรม 
อันขาดขันติธรรม และที่เป็นการอยุติธรรม ต่อชาวยิว 
สตรี ชนชาติพื้นถิ่นพื้นเมืองทั้งหลาย และเหล่าชนอื่นๆ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ดับดิ้นก่อนวันสิ้นโลก  
จบสหัสวรรษเกำ่ที่อำฟริกำ  

พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) ที่ประเทศยูกันดา 
(Uganda) ในทวีปอาฟริกา วันที่ ๑๗ มีนาคม เกิดไฟไหม้
โบสถ์ของขบวนการกู้พระบัญญัติ ๑๐ ประการขององค์
พระเป็นเจ้า (Movement for the Restoration of the 
Ten Commandments of God/MRTC) ชาวลัทธิถูก
ไฟคลอกตายกว่า ๕๓๐ คน ตอนแรกเข้าใจกันว่าเป็นการ
ฆ่าตัวตายหมู่ แต่ต่อมา ขุดพบศพฝังหมู่อีกหลายแห่ง 
รวมแล้วเกิน ๙๐๐ คน ได้ความว่า ตามที่ผู้น�าของลัทธิ
บอกไว้ วันที่ ๓๑ ธ.ค. สิ้นปี 1999/๒๕๔๒ เป็นวันสิ้น
โลก และองค์พระเป็นเจ้าหรือพระแม่พรหมจารินีแมรี จะ
โปรดทรงช่วยชาวลัทธินี้ให้รอด แต่วันนั้นผ่านไปโดยไม่มี
อะไรเกิดขึ้น ชาวลัทธิพากันเรียกร้องขอเงินบริจาคคืน จึง
ถูกสังหารดังปรากฏ  

(อ่านเรื่องเพิ่มได้ในภาคผนวก)

จากบน:
Dr.Ian Wilmut 
  กับแกะ Dolly
โป๊ปจอห์นปอลที่ ๒
ผู้น�ำลัทธิ MRTC    

อินเดีย

อิหร่ำน

ปำกีสถำน

พามิยาน
กาบุลเฮรัต

กันทหาร
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พระพุทธรูปใหญ่สลำยเพรำะทำลิบัน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001) พวกทาลิบันประกาศจะ 

ท�าลายพระพุทธรูปและรูปเคารพทั้งหมดในอัฟกานิสถาน
ในเดือนมีนาคม (ตามข่าวก�าหนดจะท�าการใน 

วันฮัจญ์ ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดประจ�าปีของชาวมุสลิม)  
พวกทาลิบันก็ได้ใช้ปืนใหญ่และวัตถุระเบิดท�าลายพระ 
พุทธรูปใหญ่ทั้ง ๒ องค์ อายุราว ๑๗๐๐ ปี ซึ่งแกะสลักไว้
ที่หน้าผา (สูง ๕๓ และ ๓๗ เมตร) ที่พามิยาน (Bamiyan 
หรือ Bamian) จนแหลกละเอียดหมดสิ้นไป

จบ Y2K ขึ้น millennium ที่ 3
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) คนในสังคมตะวันตกมี

ความเชื่อสืบกันมาตามคติ “millennium” (พันปีที่พระ
จะมาโปรด) เมื่อใกล้ถึงปีเปลี่ยนสหัสวรรษ จึงมักรู้สึก
หวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อวาระมหาประลัย (apocalypse) 
หรือวันสิ้นโลก (doomsday) ดังที่วาระสิ้นปี ค.ศ. 2000 
หรือ Y2K (Year 2 Kilo; Kilo=1000) ซึ่งเป็นปีที่ครบจบ
สิ้น millennium ที่ 2 ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตื่นเต้นกันมาก 

คนยิ่งตระหนกตกใจหนักขึ้น เมื่อเรื่องนี้มาโยงกับ
ปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า “Y2K problem” หรือ 
“Millennium Bug” ปัญหาก็คือ เมื่อวันเวลาเปลี่ยน
จากปี 1999 ขึ้นเป็น 2000 ระบบคอมพิวเตอร์มากมาย
ทั่วโลกจะล้ม และประดากิจการของมนุษย์ในโลกบัดนี้  
ที่อิงอาศัยระบบคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น ก็จะวิบัติ มี 
การรีบเร่งแก้ปัญหากันอย่างแตกตื่นโกลาหล แม้แต่สห-
ประชาชาติก็ได้จัดให้มี International Conference  

 
on Y2K ขึ้นครั้งแรกเมื่อกลางเดือน ธ.ค. 1998/๒๕๔๑ 

สาเหตุของปัญหา Y2K คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
รุ่นเก่า มีหน่วยความจ�าที่จุข้อมูลได้เพียงเล็กน้อย จ�าต้อง
ประหยัดที่ว่าง ผู้ออกแบบเครื่องและนักเขียนโปรแกรมจึง
แสดงหน่วยเวลาปี ซึ่งมีตัวเลข ๔ ตัว เช่น 1965, 1987, 
1993 ด้วยตัวเลขท้ายเพียง ๒ ตัว เป็น 65, 87, 93 แต่
พอถึงปี 2000 เลขท้าย ๒ ตัวเป็น 00 คอมพิวเตอร์เหล่า
นั้น แทนที่จะแปลความหมาย 00 เป็น 2000 ก็จะแปล 
00 เป็น 1900 หรือเป็นปี 0 ไปเลย แล้วทุกอย่างก็จะผิด
พลาดหมด 

อย่างไรก็ตาม ปีใหม่ ๒๕๔๓ ก็มาถึงโดยไม่มี
เหตุการณ์ร้ายที่ส�าคัญใดๆ เกิดขึ้น คนทั่วโลกฉลองวันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๔๓ (January 1, 2000) โดยถือเป็นการ
ขึ้นสู่สหัสวรรษใหม่ เป็น 3rd millennium

กระนั้นก็ตาม พวกผู้รู้มิได้ยอมรับวันขึ้นสหัสวรรษ 

 
ใหม่ของคนทั่วไปนี้ แต่ชี้แจงว่า สหัสวรรษเก่า (ที่ ๒) จะ
สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ (December 31, 
2000) แล้วสหัสวรรษใหม่ (ที่ ๓) จึงจะเริ่มต้นในวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๔๔ (January 1, 2001) คืออีก ๑ ปีถัดไป
จากที่ได้ฉลองกันแล้วนั้น

(อ่านเรื่องเพิ่มได้ในภาคผนวก)                                                              
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พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001) ชมพูทวีป เมื่อเทียบ
คร่าวๆ ว่าตรงกับดินแดนของ ๔ ประเทศในปัจจุบัน คือ 
อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน

(บังคลาเทศ ตรงกับแคว้นวังคะ หรือวังครัฐ ว่า
โดยเคร่งครัด ไม่จัดเข้าในชมพูทวีป เพียงแต่อยู่ถัดจาก
แคว้นอังคะ หรืออังครัฐ ซึ่งอยู่ในชมพูทวีป แต่ในที่นี้
ได้รวมเข้ามา เพราะอาณาจักรในชมพูทวีป อย่างสมัย
พระเจ้าอโศกก็รวมถึงแคว้นนี้ด้วย และการก�าหนดเขต 
ที่ตั้งแคว้นโบราณนี้ตามที่ถือกันอาจจะยังยุติเด็ดขาด 
ไม่ได้; ค�าว่า “วังคะ” แผลงเป็น พังคะ เขียนแบบโรมัน
เป็น Banga เป็นที่มาของค�าว่า เบงกอล/Bengal และ 
Bangladesh ซึ่งถ้าเขียนเป็นไทยให้ถูกแท้ ต้องเป็น  
“พังคลเทศ”; ส่วนปากีสถาน และอัฟกานิสถาน ก็พูด
คร่าวๆ ว่า คือ คันธาระ และกัมโพชะ รวมทั้งโยนก โดย
ตัดส่วนที่อยู่ในอาเซียกลางออกไป)

ตามสภาพปัจจุบันของชมพูทวีป มีสถิติที่ควร
ทราบ (ตัวเลขโดยประมาณ จาก Microsoft Encarta 
Reference Library 2002 และ Encyclopædia 
Britannica 2002) ดังนี้

๑. อินเดีย (ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย/
Republic of India เรียกตามภาษาฮินดีว่า ภารัต หรือ 
ภารตวรรษ) มีประชากร 1,029,991,100 คน เป็นฮินดู 
82% มุสลิม 12% (ส่วนใหญ่เป็น สุหนี่ มีกลุ่มชาวชีอะฮ์ 
ที่เข้มแข็งอยู่บ้างในคุชราต และในเมืองใหญ่อย่างลัคเนาว์  
และไฮเดอราบาด ทีค่นชัน้สงูมเีชือ้สายเปอร์เซยี) ชาวครสิต์ 
2.3% สิกข์ 2% ชาวพุทธ 0.7% (0.7%=7.2 ล้านคน 
ส่วนมากอยู่ในรัฐมหาราษฎร์ สิกกิม อรุณาจัลประเทศ 
ชัมมู และกัศมีร์/แคชเมียร์) เชน 0.4% อื่นๆ 0.6%

๒. บังคลาเทศ (ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐ
ประชาชนแห่งบังคลาเทศ/People’s Republic of 
Bangladesh เรียกตามภาษาเบงคลีว่า คณะประชาตันตรี 
พงัคลเทศ) มปีระชากร 131,269,860 คน เป็นมสุลิม 88%  
(เป็นสุหนี่เกือบทั้งหมด) ฮินดู 10% พุทธ น้อยกว่า 1.0%

๓. ปากีสถาน (ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอิสลาม
แห่งปากีสถาน/Islamic Republic of Pakistan) มี
ประชากร 144,616,639 คน เป็นมุสลิม 97% (4/5 เป็น
สุหนี่ 1/5 เป็นชีอะฮ์) ชาวพุทธมีเล็กน้อยไม่ทราบตัวเลข

๔. อัฟกานิสถาน (ชื่อทางการว่า รัฐอิสลาม
แห่งอัฟกานิสถาน/Islamic State of Afghanistan) มี
ประชากร 26,813,057 คน เป็นมุสลิม 99% (เป็นสุหนี่ 
84% เป็นชีอะฮ์ 15%) มีฮินดู และสิกข์บ้าง เป็นตัวเลข
เพียงหลักพัน

ส�าหรับอินเดีย แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นฮินดู 
โดยแยกดินแดนฝ่ายที่คนส่วนมากเป็นมุสลิมออกไปเป็น
ประเทศปากีสถานแล้ว แต่เพราะอินเดียมีประชากรมาก
เป็นที่ ๒ ของโลก (รองจากจีนที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
1,273,111,300 คน) อินเดียก็ยังมีประชากรที่เป็นมุสลิม
มากเป็นที่ ๒ หรือที่ ๓ ของโลก คือ รองจากอินโดนีเซีย 
ที่มีประชากร 228,437,870 คน เป็นมุสลิม 87% และ
ไล่เลี่ยกับปากีสถานที่มีตัวเลขดังแสดงข้างต้น

ทั่วโลก  
มวลประชา  6,615,847,000
คริสต์  - 2,199,817,400 มุสลิม - 1,387,454.500
ฮินดู  - 875,726,000 พุทธิกะ - 385,609,000
สิกข์  - 22,927,500 ยิว - 14,956,000
(ตวัเลขของ Encyclopædia Britannica กลางปี ๒๕๕๑)

ชมพูทวีป ในปัจจุบัน

นานาทวีป: ศาสนา-ศาสนิก
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หมายเหตุ:

ตามตัวเลขโดยประมาณใน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. 
2008) จ�านวนประชากรใน ๔ ประเทศข้างต้น เพิม่ขึน้เป็น

๑. อินเดีย 1,147,995,900
๒. บังคลาเทศ 153,546,900

๓. ปากีสถาน 167,762,040
๔. อัฟกานิสถาน 32,738,376 
ทั้งนี้ อัตราส่วนร้อยละของประชากรที่นับถือ

ศาสนาต่างๆ โดยทั่วไป นับว่าเหมือนเดิม

ประเทศไทย  
มวลประชา  60,916,441  
(ข้อมลูจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในเดอืน 
ธันวาคม ๒๕๕๑ มีจ�านวนประชากร 63,389,730 คน)

พุทธิกะ -  57,157,751 มุสลิม -  2,777,542 
คริสต์  -  486,840 ฮินดู  -  52,631
ขงจื๊อ  -  6,925  อื่นๆ  -  48,156
(ที่มา: ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั่วราช
อาณาจักร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี)

University of Texas Libraries University of Texas Libraries

© SDNP Bangladesh

University of Texas Libraries

อัฟกำนิสถำน

ปำกีสถำน

อินเดีย
บังคลำเทศ
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ในระหว่าง และหลังจากจัดท�ากาลานุกรมนี้เสร็จ
ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเหตุการณ์ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 
จ�าเพาะบางอย่างที่เห็นควรบันทึกไว้ด้วย ดังนี้

สหประชำชำติให้วันวิสำขบูชำ  
เป็นวันส�ำคัญสำกล

พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๔ วาระการประชุม
ที่ ๑๗๔ “การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญสากล” 
(International recognition of the Day of Vesak) 
ซึ่งแจกจ่ายในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ได้สนับสนุนร่างมติว่า “ให้
วันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญสากล ซึ่งส�านักงานใหญ่และ
ที่ท�าการขององค์การสหประชาชาติจะจัดให้มีการร�าลึก
ถึงตามความเหมาะสม” และมีประเทศที่ให้การสนับสนุน
เพิ่มเติม ลงท้ายด้วยสหรัฐอเมริกา (ตามล�าดับอักษร) 
เป็นอันยุติในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ เป็นไปตามการ
เสนอของศรีลังกา ตามมติของที่ประชุมพุทธศาสนิกชน
สากล (International Buddhist Conference) ที่
กรุงโคลัมโบ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๑ และหลังจาก
สมัชชาสหประชาชาติมีมติแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ
ได้แถลงข่าวในประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓

เหตกุารณ์ส�าคัญต่อจาก 
กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ชำวพุทธนำนำชำติ
 

จดัฉลองวนัวสิำขบชูำโลกในประเทศไทย 

และมีมติให้พุทธมณฑล 
เป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก

พ.ศ. ๒๕๔๗ และต่อมา หลังจากสมัชชา
สหประชาชาติมีมติรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญ
สากล เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ แล้ว ประเทศไทย
ได้จัดงานวันวิสาขบูชาในฐานะวันส�าคัญสากลตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดมาทุกปี และในปี ๒๕๔๗ ก็ได้เริ่ม
จัดกิจกรรมฉลองในระดับนานาชาติ โดยในช่วงเดือน 
พ.ค.-มิ.ย. นอกจากจัดประชุมผู้น�าชาวพุทธนานาชาติ  
ณ หอประชุมพุทธมณฑลแล้ว  ก็ได้จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลของสหประชาชาติ ณ 
ส�านักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ และปีต่อๆ มา ก็มีมติมหาเถร-
สมาคม ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  

 
 
ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัด
กิจกรรมนานาชาติ ในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ 
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก มีกิจกรรมกุศลในระดับสากล
และภายในราชอาณาจักร ทั้งที่พุทธมณฑล ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เฉพาะ
อย่างยิง่ งานใน พ.ศ. ๒๕๔๙ (๗-๑๐ พ.ค.) จัดเป็นกจิกรรม 
เฉลิมพระเกียรติร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อนึ่ง ในงานฉลองวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ๔๒ ประเทศ มีมติเห็นชอบ
ลงนามในแถลงการณ์ร่วมในวันปิดประชุมที่ ๒๐ พ.ค. 
๒๕๔๘  ให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
โลก และให้จัดฉลองวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยต่อ
ไป โดยให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
องค์กรประสานงานและด�าเนินการ
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ชาวตะวันตกมีความเชื่อสืบกันมา อันเนื่องจากคํา
สอนในคัมภีร์ Book of Revelation (The Apocalypse  
ก็เรียก) ของศาสนาคริสต์ ที่เรียกง่ายๆ ว่า คติ “millen-
nium” (พันปีที่พระจะมาโปรด) ซึ่งมีความหมายซับซ้อน
อยู่บ้าง แต่พูดพอให้เข้าใจกันง่ายๆ ว่า ตามความเชื่อนั้น 
ถือเป็นการทํานายว่า หลังพระเยซูอุบัติผ่านไปในระยะ
พันปี จะถึงวาระมหาประลัย (apocalypse) จะเกิดภัย
พิบัติ มนุษย์ยากเข็ญสุดลําเค็ญและโลกจะพินาศ ในวาระ
นั้น พระจะมาโปรด พระเยซูจะมาครองโลก จะเหลือคน
จํานวนน้อยนิดรอดอยู่ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมเชื่อฟังคํา
พระเจ้า แล้วก็จะมีสุขเป็นแดนสวรรค์นับพันปี คนนอก
นั้น ที่เป็นส่วนใหญ่ จะมลายสูญสิ้น ประสบทุกข์ภัยพิบัติ
ย่อยยับ 

คตินี้ทําให้มีการคาดหมายและทํานายกันเกี่ยวกับ
กําหนดเวลาว่า วาระน้ันจะมาถึงเม่ือใดแน่ และการทํานาย 
นั้นๆ ก็เป็นเหตุให้เกิดผลต่อคนและสังคมหนักหรือเบา
ตามความแรงของความเชื่อ

การทํานายครั้งที่รู้จักกันมากที่สุดในอเมริกา ซึ่งมัก
ยกมาเล่ากันว่าเป็นกรณีที่รู้กันชัดคราวแรก เกิดขึ้น 
เมื่อท้ายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กล่าวคือ นาย William 
Miller ได้ทํานายว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมา (“Second 
Advent”) วันใดวันหนึ่งระหว่าง ๒๑ มี.ค. 1843/๒๓๘๖ 
ถึง ๒๑ มี.ค. 1844/๒๓๘๗ แต่แล้วก็ไม่เป็นจริงอย่างที่
ทํานายนั้น ประดาผู้ที่เชื่อคิดกันว่าเป็นเพราะคํานวณ 
ผิดไป ก็กําหนดวันทํานายใหม่ว่าจะสิ้นโลกและพระเยซู 
เสด็จมาโปรดในวันที่ ๒๒ ตุลาคม 1844 แล้วเตรียมตัว
กันเต็มที่ แต่ถึงวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนที่เชื่อนาย 

มิลเลอร์นั้นมากมาย (เล่ากันมาว่าประมาณ ๕๐,๐๐๐ 
คน) และเตรียมตัวต้อนรับกันด้วยศรัทธาอย่างยิ่ง พากัน
หาที่สูงที่สุดขึ้นไปรอรับเสด็จ เช่นบนยอดเขาแห่งหนึ่งใน
รัฐนิวยอร์ก เมื่อไม่สมตามคําทํานาย ในที่สุดก็ทําให้เกิด
ภาวะแห่งความผิดหวังอันใหญ่หลวง (“The Great 
Disappointment”) 

กระนั้นก็ตาม ชาวขบวนการผู้นับถือตามนาย 
มิลเลอร์ (เรียกกันมาว่า “Millerites”) ก็ยังมีความเชื่อ
มั่นในคําทํานายนั้น เพียงแต่เห็นว่าคํานวณหรือตีความ
ผิดไป และประดาผู้ที่เชื่อก็ได้รวมตัวกัน กลายเป็นตั้ง
นิกายใหม่ขึ้น เกิดเป็น Seventh-day Adventist 
church (ในเมืองไทยบางทีใช้ชื่อเป็นทางการว่า “คริสต์
จักร เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส”) และต่อมา ในช่วงใกล้ปี 
1914/๒๔๕๗ เหตุการณ์ทํานองเดียวกันนี้ ก็ได้ทําให้เกิด
นิกายใหม่ที่เรียกว่า “Jehovah’s Witnesses” 

 เวลาผ่านไป พอใกล้สิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เข้า
มา เกิดภาวะกระชั้นจวนเจียน อิทธิพลของความเชื่อนี้
คงจะแรงยิ่งขึ้น จึงทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ที่น่า
สังเกตสําหรับสังคมมนุษย์ อันควรบันทึกไว้ ดังขอนํามา
เล่าพอเห็นสภาพทั่วไป ต่อไปนี้ 
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วันโลกประลัยใกล้เข้ามา  
คนกาหลลนลาน อยู่ไม่ถึง

พ.ศ. ๒๕๒๑ (ค.ศ. 1978) ที่สหรัฐอเมริกา สาธุ-
คุณ Jim Jones ศาสนาจารย์โปรเตสแตนต์ (นิกาย 
เมธอดิสต์/Methodist) ผู้มีชื่อเสียง มีแนวคิดที่เรียกว่า 
“apostolic socialism” ต่อมาได้ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิ 
People’s Temple และในปี 1977 ได้น�าสาวกอพยพ
จาก San Francisco ไปตั้งชุมชนใหญ่ในถิ่นป่าดงซึ่งได้
เตรียมไว้ตั้งแต่ปี 1974 ที่ประเทศกายอานา (Guyana) 
ในอเมริกาใต้ ชุมชนนี้เติบโตขึ้นกลายเป็นเมืองเรียกว่า 
Jonestown 

ครั้นถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 1978 Jim Jones 
ได้บัญชาให้สาวกดื่มยาพิษไซยาไนด์ (cyanide) ฆ่าตัว
ตายพร้อมด้วยกัน เรียกว่า “revolutionary suicide” 
(อัตวินิบาตกรรมเชิงปฏิวัติ คือตายโดยไม่ยอมเอาชุมชน
ของตนไปประนีประนอมกับระบบสังคมที่เป็นอยู่) รวม
ตายทั้งสิ้น ๙๑๓ คน (มีเด็กรวมอยู่ด้วย ๒๗๖ คน, คน
แทบทั้งหมดท�าตามอย่างว่าง่าย แต่มีบางคนไม่ยอมดื่ม 
ยาพิษ ก็ถูกยิงหรือไม่ก็ถูกจับฉีดยาพิษ, ตัว Jim Jones 
ตายด้วยลูกปืนยิงที่ศีรษะ สันนิษฐานว่าคงยิงตัวเอง, มีผู้
หนีไปได้ ๓๒ คน)

Jim Jones สอนสาวกว่า ไม่ช้านี้ จะเกิดสงคราม
เธอร์โมนิวเคลียร์ โลกจะพินาศ และในโลกที่เลวร้ายเดือด
ร้อนนี้ ตัวเขาเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวที่มาน�ามนุษย์ให้รอด
ปลอดภัยสู่ความสุขสวัสดี ทั้งนี้ สาวกจะต้องเชื่อฟังเขา
อย่างเด็ดขาดสิ้นเชิง

ลัทธิของ Jim Jones ถูกจัดเป็นลัทธิวันโลก
ประลัย (หรือลัทธิวันสิ้นโลก) ลัทธิหนึ่ง (Doomsday 
Cults, Encyclopædia Britannica, Book of the 
Year, 1997) คือเป็นลัทธิที่โยงกับคติ “millennium” 
(พันปีที่พระจะมาโปรด) ที่กล่าวข้างต้น เมื่อใกล้ ค.ศ. 
2000 คือ millennium ที่ 2 ก�าลังจะสิ้นสุดลง คนในสาย
ความเชื่ออย่างนั้น ก็หวั่นไหวและแสดงอาการหวาดหวั่น
พรั่นกลัวออกมาต่างๆ มีทั้งที่อยู่ในหลักศาสนาคริสต์เอง 
และเกิดเป็นลัทธิใหม่ๆ ขึ้นมา ตื่นตระหนกหวาดผวา
ต่อนานาภัยพิบัติ โรคระบาดใหญ่ อาวุธร้าย มหันตภัย
ธรรมชาติ ดาวอื่นมาชนโลก มนุษย์ต่างดาวจะยกกันมา 
ฯลฯ และหวังรอผู้มาโปรดที่จะมาช่วยคนให้รอดพ้น โดย
เฉพาะลัทธิที่เกิดขึ้นใหม่ๆ มากหลาย กลายเป็นเรื่องโหด
ร้ายรุนแรง

ว่าโดยทั่วไป ลัทธิเหล่านี้ให้คนที่เชื่อแยกตัวจาก
คนส่วนใหญ่ และมาอยูร่วมกนัเป็นหมูท่ีจ่บัตวักนัแน่น หรอื 
เป็นชุมชนที่มีความผูกพันกันมั่นสนิท มีส�านึกว่าพวกตน
เป็นกลุ่มคนพิเศษน้อยนิดที่พระผู้มาโปรดได้ทรงคัดเลือก
แล้ว และเจ้าลัทธิเป็นผู้มองดูการณ์ข้างหน้าเพื่อประโยชน์
แก่พวกเขา จึงต้องเชื่อเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้น�าอย่างเด็ดขาด
สิน้เชงิ เฉพาะอย่างย่ิงคอยฟังค�าท�านายว่าท่านให้เว้นให้ละ 
และจะให้ท�าอะไร เพื่อให้ทรงโปรดและไม่ทรงพิโรธ เอา
ทรัพย์สินมาบริจาคหรือมอบรวมไว้ด้วยกัน มีกิจกรรมที่
แสดงอาการคล่ังไคล้หรอืรนุแรง บางทีถงึกบัพากนัฆ่าตัวตาย

ต่อนี้ไปจนถึงปี 2000 จะมีเหตุการณ์ท�านองนี้เกิด
ขึ้นเรื่อยๆ  

ลัทธิโลกประลัย หนุนด้วยไอที  
ป่วนจิตใจไปถึงการเมือง

พ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ. 1993) ที่สหรัฐอเมริกา ลัทธิ 
Branch Davidians ซึ่งแตกสาขาออกมาจากคริสต์จักร 
Seventh-day Adventist ได้ตั้งส�านักที่ใกล้เมืองเวโก้ รัฐ 
เทกซัส (Waco, Texas) ตั้งแต่ปี 1935/๒๔๗๘ ต่อมา ใน 
ปี1987/๒๕๓๐ เดวิด โกเรช (David Koresh) ได้ขึ้นเป็น
เจ้าส�านัก เขาสอนเน้นเร่ืองค�าท�านายวนัสิน้โลก และแสดง 
ตนว่าเขาคือ “Lamb” (พระเมษโปดก) ที่ระบุไว้ในพระ
คัมภีร์ (Revelation 5:6) เป็นพระผู้มาโปรด (Messiah) 

ครั้นถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ รัฐบาลส่งกอง-
ก�าลังไปตรวจค้นส�านัก โดยข้อหาว่ามีการสะสมอาวุธ 
ร้ายแรงผิดกฎหมายจ�านวนมาก ท�าธุรกิจค้าปืน เป็นต้น 
มีการปะทะยิงกันตายไปบ้างทั้งสองฝ่าย แล้วปิดล้อมอยู่  
๕๑ วัน ฝ่ายลทัธิแบรนช์เดวเิดยีนส์ถือว่า นัน่เป็นสญัญาณ 
บอกถึงมหาประลัย (apocalypse) ที่ก�าลังจะมาถึง ใน
ที่สุด ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๖ เจ้าหน้าที่ได้บุกจู่โจม 
ใช้แก๊สบงัคบัให้ออกมา และตามข่าวของรฐับาลว่าชาวลทัธ ิ
เองได้จุดไฟเผาส�านักฆ่าตัวตายหมู่ ๘๓ คน รวมทั้งตัวเจ้า
ลทัธเิองด้วย (บางต�าราว่าตาย ๗๔ คน, มเีดก็ตาย ๑๗ คน)

กรณี “เวโก”้ นี้ เป็นเหตุการณ์ใหญ่บนจอทีวีทั่ว
ประเทศ ต่อมา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๘ (1995) 
ตรงกับวันเกิดเหตุร้ายที่ “เวโก้” ครบ ๒ ปีพอดี (และ
ตรงกับวันผู้รักชาติ/Patriots’ Day ที่ชาวอเมริกันลุกฮือ
ต่อต้านทางการอังกฤษเมื่อ ๒๒๐ ปีก่อน ณ ๑๙ เม.ย. 
๒๓๑๘/1775) ได้มีผู้ก่อการร้ายเอาระเบิดท�าเอง (ท�าตาม
สูตรที่หาได้จาก Internet) ใส่รถบรรทุกขับมุ่งมาตรงหน้า
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อาคารทีท่�าการรัฐบาลกลาง ทีก่ลางเมอืงโอคลาโฮมา และ 
จุดระเบิดขึ้นท�าลายอาคารนั้น คนตาย ๑๖๘ คน บาดเจ็บ
กว่า ๕๐๐ คน (มีเด็กอายุต�่ากว่า ๕ ขวบ ตาย ๑๙ คน) 
เรียกว่ากรณี “Oklahoma City bombing” ถือกันว่า
เป็นการก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดบนผืนแผ่นดินอเมริกา 
ก่อนเหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔/2001 (กรณีขับ 
เครือ่งบนิชนตกึ World Trade Center และตกึ Pentagon) 
หลังเหตุการณ์ รัฐบาลได้รื้ออาคารนั้นและสร้างอุทยาน
เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (Oklahoma City National 
Memorial) ขึ้น ณ ที่นั้น และท�าพิธีอุทิศเมื่อปี 2000

จากการสอบสวนได้ความว่า นาย Timothy J. 
McVeigh ตัวการใหญ่ที่ถูกตัดสินประหารชีวิต และเพื่อน
ร่วมการ เป็นทหารผ่านศึกอิรักในสงครามอ่าวเปอร์เซีย 
(Persian Gulf War, 1991) และมีโยงใยกับขบวนการ
คนรักชาติต่อต้านรัฐบาล ซึ่งก�าลังขยายตัวมีก�าลังมากขึ้น 
ด้วยการสื่อสารกันทาง Internet เขาให้การว่า เขาระเบิด
ตึกที่ท�าการรัฐบาลที่โอคลาโฮมาครั้งนี้ เพื่อแก้แค้นให้แก่
ชาวลัทธิ Branch Davidians ที่เวโก้ ซึ่งได้ตายไปเพราะ
ถูกรัฐบาลปราบเมื่อ ๒ ปีก่อนนั้น

โลกยังไม่บรรลัย คนทยอยประลัย
พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. 1994) วันที่ ๔ และ ๕ ต.ค. 

ต�ารวจพบศพสมาชิกลัทธิสุริยเทวาลัย (Solar Temple) 
ที่หมู่บ้าน ๒ แห่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ๔๘ คน และ
ที่เมืองควิเบก (Quebec) ในประเทศแคนาดา ก็พบศพ
ของอีก ๕ คน รวมเป็น ๕๓ คน มีทั้งชาย หญิง และเด็ก 

ผลการพิสูจน์ว่าเป็นการฆ่าตัวตายและถูกฆ่า โดยยิงที่
ศีรษะหรือไม่ก็อุดปากจมูกรัดคอ พร้อมทั้งเผาบ้านเรือน

ตัวเจ้าลัทธิซึ่งเป็นชาวเบลเยี่ยม ที่ตายพร้อมกับ
สาวกทั้งหมดนั้น (ทุกคนเป็นชนพูดภาษาฝรั่งเศส) ได้สอน
เตือนสาวกไว้ว่า วันสิ้นโลกก�าลังจะมาถึง เพราะพวก
มนุษย์ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม และในปีต่อมา (1995/๒๕๓๘) 
สมาชิกก็ฆ่าตัวตายในประเทศฝรั่งเศสอีก ๑๖ คน

วันสิ้นโลก กระทบประเทศที่พัฒนาไกลแล้ว 
ไม่แคล้วถึงญี่ปุ่น

พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. 1995) ในเดือนมีนาคม ที่กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ก่อการร้ายปล่อยแก๊สพิษซาริน 
(sarin) ในสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นเหตุให้คนตาย ๑๒ คน 
บาดเจ็บกว่า ๕,๕๐๐ คน ในที่สุด เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า
เป็นการกระท�าตามค�าสั่งของ Shoko Asahara เจ้าลัทธิ 
“โอม ชินริเกียว” (ลัทธิบรมสัจจะ) จึงจับตัวเขาพร้อม
ทั้งคนใกล้ชิด ๔๐ คน

จากการสอบสวนได้ความว่า อาซาฮาราตั้งลัทธิ 
“โอม ชินริเกียว” ขึ้นมาตั้งแต่ปี 1987/๒๕๓๐ โดยน�าเอา
ค�าสอนของลัทธิโยคะเชิงตันตระ ผสมกับหลักพุทธศาสนา
และเต๋า มาผนวกเข้ากับค�าท�านายแบบคริสต์ เขาสอนว่า
มหาประลัยวันสิ้นโลกจะมาถึงในปี 1999/๒๕๔๒ และ
ประเทศญี่ปุ่นจะประสบมหาวินาศในอีกไม่ช้า ศรัทธาและ
การปฏิบัติตามลัทธิของเขา จะช่วยให้รอดพ้นจากโลกนี้ 
ขึ้นไปสู่อนุตรภูมิแห่งบรมสัจจะ (การที่เขาปล่อยแก๊สพิษ
ให้คนตายนั้น ก็คือการช่วยให้คนรอดพ้นไปได้ก่อนที่มหา 

วินาศภัยจะมาถึงโลกในไม่ช้านี้ หรือไม่ก็เป็นการท�าให้
เห็นสมจริงว่าโลกก�าลังจะถึงมหาวินาศ) 

ลัทธิ “โอม ชินริเกียว” ซึ่งมีสมาชิกมากมาย ทั้ง
ในญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็นภัยร้าย
แรงต่างจากลัทธิวันโลกประลัยอื่นๆ ตรงที่ว่า ลัทธิอื่นมัก
ชวนกันตายเฉพาะชาวลัทธินั้นเอง แต่ลัทธินี้ออกช่วยคน
อื่นให้ตายด้วย 

เมือ่คดีสิน้สดุในปี 1996/๒๕๓๙ นอกจากยบุสลาย 
ลัทธินี้ลงอย่างเป็นทางการและยึดทรัพย์สินแล้ว รัฐบาล
ญีปุ่่นได้ออกกฎหมายมาควบคมุกจิกรรมของกลุม่ชนในลทัธิ 
ศาสนาท้ังหลาย เพือ่ป้องกนัมใิห้เหตกุารณ์เช่นนีเ้กดิข้ึนอีก

มนุษย์ต่างดาว มาช่วยพาให้พ้นภยัวนัสิน้โลก
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) ที่สหรัฐอเมริกา วัน

ที่ ๒๖ มีนาคม ได้พบศพคนฆ่าตัวตายหมู่ ๓๙ คน ใน
คฤหาสน์หลังหนึ่ง ที่ชานเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ปรากฏว่าเป็นสมาชิกของขบวนการศาสนา “ประตู
สวรรค์” (Heaven’s Gate) ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในลัทธิ 
UFO (unidentified flying object ที่เรียกกันว่าจานบิน 
และมักโยงกับเรื่องมนุษย์ต่างดาว) มีผู้น�าเรียกว่าท่าน 
“โบ” (“Bo”) และท่าน “ปี๊ป” (“Peep”) 

เรื่องมีความเป็นมาว่า เมื่อปี 1972/๒๕๑๕ 
Marshall Applewhite (คือ ท่าน “โบ”/“Bo” ซึ่งบางที
เรียกตัวเองว่า “โด”/“Do”) ได้พบกับ Bonnie Nettles 
(คงจะได้แก่ท่าน “ปี๊ป”/“Peep” แต่ระยะแรกเรียกว่า 
“ตี้”/“Ti”, บุคคลนี้สิ้นชีวิตไปก่อนในปี 1985/๒๕๒๘) 
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ทั้งสองมั่นใจว่าตนเป็น “my two witnesses” (“พยาน
ทั้งสองของเรา” ผู้รู้เห็นวาระโลกประลัยและการที่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาประดาคนที่ได้ตายไป) ซึ่งพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงระบุไว้ในพระคัมภีร์ (Revelation 11:3) 
และถือว่าตนเป็นตัวแทนมาจากโลกอื่นที่เป็นภพภูมิอัน
สูง โดยเฉพาะท่านโบนั้นอ้างว่าได้เคยมายังโลกนี้ครั้งหนึ่ง
แล้วในร่างของพระเยซู 

หลังจากนั้น ทั้งสองก็ได้จัดชุมนุมรวมคนที่รัฐ
แคลิฟอร์เนีย และรัฐออริกอน แล้วก็เริ่มมีสาวกรุ่นแรก 
ซึ่งถอนตัวออกจากสังคมมาอยู่กับท่านทั้งสองเพื่อเตรียม
ตัวไปมีชีวิตใหม่ในยานอวกาศ ต่อมา คนกลุ่มนี้ก็ไปตั้ง
ชุมชนอยู่สงบเงียบแทบไม่ติดต่อกับใครในรัฐเทกซัส ถือ
ข้อปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปอยู่ในภพภูมิอันสูง
แห่งอาณาจักรสวรรค์ (kingdom of heaven) 

ครั้นถึงปี 1994/๒๕๓๗ ก็เริ่มงานเผยแผ่ใหม่ ได้
สละทิ้งทรัพย์สมบัติและออกจาริกไปยังรัฐแคลิฟอร์เนีย 
แล้วตั้งส�านักที่ชานเมืองซานดิเอโกในปี 1996/๒๕๓๙ ใช้
เครือข่าย Internet จัดท�า Web site ของตนเองขึ้นมา
น�าเสนอให้ผู้คนรู้จัก “ประตูสู่สวรรค์” 

ครั้นถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๐ ตามก�าหนดเวลา
ปรากฏของดาวหางเฮล-บ๊อปป์ (Comet Hale-Bopp) 
สมาชิก ๓๙ คน ซึ่งรวมทั้งท่านผู้น�า “โบ” ก็พร้อมใจกัน
กินยาพิษฆ่าตัวตาย เป็นการทิ้งร่างสลัดพ้นออกไปจาก
โลกที่ก�าลังจะถึงวาระมหาประลัยวันสิ้นโลก เพื่อจะได้
โดยสารยานอวกาศที่แฝงตามท้ายดาวหางนั้นมา แล้ว
เหินไปเข้าสู่ประตูสวรรค์เบื้องบนข้างหน้าตามค�าสอนของ
ท่านผู้น�าต่อไป

ดับดิ้นก่อนวันสิ้นโลก  
จบสหัสวรรษเก่าที่อาฟริกา

พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) ที่ประเทศยูกันดา 
(Uganda) ในทวีปอาฟริกา วันที่ ๑๗ มีนาคม เกิดไฟไหม้ 
ที่โบสถ์ของขบวนการกู้พระบัญญัติ ๑๐ ประการของ 
องค์พระเป็นเจ้า (Movement for the Restoration of  
the Ten Commandments of God/MRTC) ชาวลัทธิ
นี้ถูกไฟคลอกตายมากกว่า ๕๓๐ คน ตอนแรกเข้าใจกัน
ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหมู่ แต่ต่อมา ได้ขุดพบศพฝังหมู่อีก
มากมายในที่หลายแห่งซึ่งเป็นทรัพย์สินของเจ้าลัทธิ รวม
แล้วบางแหล่งว่ามากกว่ากรณี Jonestown ที่อเมริกา 
เมื่อปี 1978/๒๕๒๑ (คราวนั้นตาย ๙๑๓ คน) 

เรื่องมีว่า ผู้น�าของลัทธินี้ คืออดีตบาทหลวงโรมัน 
คาทอลิกชื่อว่า Joseph Kibwetere กับสตรีผู้สื่อสาร
สวรรค์ชือ่ว่า Credonia Mwerinde ซึง่อ้างตนว่าเป็นผูร้บั 
พระเสาวนีย์ของพระแม่พรหมจารินีแมรี (Virgin Mary) 
ชาวลัทธินี้เชื่อตามค�าสั่งสอนว่า โลกจะประลัย แต่องค์ 
พระเป็นเจ้าหรือพระแม่พรหมจารินีแมรีจะโปรดทรง 
ช่วยชาวลัทธินี้ให้รอด โดยมีก�าหนดว่า วันสิ้นปี 1999/ 
๒๕๔๒ (Dec. 31, 1999) จะเป็นวันสิ้นโลก แต่เมื่อวัน
นั้นผ่านไปโดยไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น พวกชาวลัทธินั้นก็เสื่อม
ศรัทธา พากันเรียกร้องขอเงินและทรัพย์สินที่ได้บริจาคไป
กลับคืน ท่านผู้น�าทั้งสองจึงด�าเนินการสังหารคนเหล่านั้น
แล้วหลบลี้ไป

จบ Y2K ขึ้น millennium ที่ 3
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) คนในสังคมตะวันตกมี

ความเชื่อสืบกันมาตามคติ “millennium” (พันปีที่พระ
จะมาโปรด) อันเนื่องมาจากค�าสอนในพระคริสต์ธรรม
คัมภีร์ Book of Revelation (Revelation 20:1-7) ดัง
นั้น เมื่อใกล้ถึงปีเปลี่ยนสหัสวรรษ ที่จะจบสิ้นพันปีเก่า 
ขึ้นสู่ช่วงเวลาของพันปีใหม่ จึงมักรู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึง
ต่อวาระมหาประลัย (apocalypse) โยงไปถึงวันสิ้นโลก 
(doomsday คือวันที่พระเป็นเจ้าทรงพิพากษาคนที่ได้
ตายไป) แล้วมีจินตนาการและแสดงพฤติกรรมกันไปต่างๆ 
ดังจะเห็นว่า ปี ค.ศ. 2000 หรือ Y2K (Year 2 Kilo; Kilo 
= 1000) ซึ่งเป็นปีที่ครบจบสิ้น millennium ที่ 2 ได้เป็น
เรื่องที่ส�าคัญโดดเด่นมาก บางทีเรียกว่า apocalyptic 
year (ปีโลกประลัย หรือปีมหาวินาศ)  

ประจวบพอดีว่า ความตื่นเต้นประหวั่นพรั่นพรึง 
เรื่องปีเปลี่ยนสหัสวรรษนั้น มาโยงเข้ากับปัญหา 
คอมพิวเตอร์ จึงยิ่งท�าให้คนตระหนกตกใจ เห็นสมจริง 
และขยายวงความวิตกหวาดกลัวไปทั่วสังคม บ้างถึงกับ
ตีความว่านี่คืออวสานของอารยธรรมสมัยใหม่ 

ปัญหาคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งเรียกว่า “Y2K prob-
lem” (หรือ “year 2000 problem”) บ้าง “Millen-
nium Bug” บ้าง “Y2K Bug” บ้าง มีสาระอยู่ที่ว่า ใน
ทันทีที่วันเวลาเปลี่ยนจากปี 1999 ขึ้นเป็น 2000 ระบบ
คอมพิวเตอร์มากมายทั่วโลกจะล้ม จะรวน หรือท�างาน
ผิดพลาดขนานใหญ่ และประดากิจการของมนุษย์ใน
โลกบัดนี้ ที่อิงอาศัยระบบคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น ก็จะ
วิบัติ อย่างเบาก็ปั่นป่วนวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นราชการ งาน

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



ภาคผนวก 227

สาธารณูปโภค ธนาคาร บริษัทประกันภัย การขนส่ง สาย
การบิน โรงพยาบาล การไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เครื่องบิน
อาจจะตกหรือชนกัน เกิดอุบัติเหตุในการทหาร แม้แต่
ลิฟต์ เครื่องปรับคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์การแพทย์ และ
สารพัดสิ่งที่ใช้ computer chips จะวิบัติหรือวิปริตไป
หมดสิ้น 

ความหวาดกังวลนี้ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งราชการ 
และวงงานธุรกิจ รีบเร่งแก้ปัญหากันอย่างแตกตื่นโกลาหล
ตั้งแต่ปลายปี 1998/๒๕๔๑ โดยตั้งเป้าแก้ให้ทันก่อนสิ้น 
เดือนธันวาคม 1999/๒๕๔๒ แม้แต่สหประชาชาติก็ได้
จัดให้มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยปัญหา Y2K (Inter-
national Conference on Y2K) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ
กลางเดือน ธ.ค. 1998/๒๕๔๑ ทางฝ่ายอนุกรรมาธิการ
คณะหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันก็แนะให้
ประธานาธิบดีพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ
ให้ทันก่อน ๑ ม.ค. 2000 หลายรัฐของอเมริกาวางแผน
ให้กองก�าลังรักษาดินแดนแห่งชาติ (National Guard) 
เตรียมพร้อม องค์กรส�าคัญบางแห่ง เช่น กาชาด ถึงกับ
แนะน�าประชาชนให้เตรียมเก็บปัจจัยยังชีพที่จ�าเป็น เช่น 
อาหาร น�้า และยา ส�ารองไว้ รายการทีวี ภาพยนตร์ 
เพลง ก็ประโคมเรื่อง Millennium และ apocalypse

สาเหตุของปัญหา Y2K คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
รุ่นแรกๆ เช่น ๓๐ ปีก่อนนี้ มีหน่วยความจ�าเพียงเล็กน้อย 
จุข้อมูลได้แสนจ�ากัด จ�าต้องประหยัดที่ว่างให้แก่หน่วย
ความจ�าเท่าที่จะท�าได้ ผู้ออกแบบเครื่องและนักเขียน
โปรแกรมจึงแสดงหน่วยเวลาปี ซึ่งมีตัวเลข ๔ ตัว เช่น 
1965, 1987, 1993 ด้วยตัวเลขท้ายเพียง ๒ ตัว เป็น 65, 

87, 93 ดังนี้เป็นต้น และคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าจ�านวนมาก
ก็รู้จักแต่ปีที่เป็นเลข ๒ ตัวแบบนี้ เวลาผ่านมาๆ ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร แต่พอถึงปี 2000 เลขท้าย ๒ ตัวเป็น 00  
ถึงตอนนี้ก็จะเกิดปัญหา เพราะคอมพิวเตอร์เหล่านั้น 
แทนที่จะแปลความหมาย 00 เป็น 2000 ก็จะแปล 00 
เป็น 1900 หรือเป็นปี 0 ไปเลย คราวนี้ทุกอย่างก็จะ
วิปริตผิดพลาดหมด หรือเครื่องอาจจะปิดดับไปเฉยๆ 

ด้วยเหตุนี้ คนจึงพากันหวาดหวั่นพรั่นพรึงว่า เมื่อ
ผ่านเที่ยงคืน สิ้นปี 1999 ขึ้นเป็น Jan. 1, 2000 คือ วันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๔๓ ความวบิตัวินิาศอะไรจะเกดิขึน้แก่โลกนี้

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไหวหวั่นระทึกใจ
นั้น ปีใหม่ ๒๕๔๓ ก็มาถึงโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายที่ส�าคัญ
ใดๆ เกิดขึ้น คนทั่วโลกฉลองวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
(January 1, 2000) โดยถือเป็นการขึ้นสู่สหัสวรรษใหม่ 
เป็น 3rd millennium และได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็น
งานฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

กระนั้นก็ตาม ผู้รู้ทั้งหลายมิได้ยอมรับงานฉลอง
การขึ้นสหัสวรรษใหม่ตามนิยมของคนทั่วไปนี้ แต่ได้ชี้แจง
ไว้ให้เป็นหลักฐานว่า สหัสวรรษเก่า (ที่ ๒) จะสิ้นสุดใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ (December 31, 2000) แล้ว
สหัสวรรษใหม่ (ที่ ๓) จึงจะเริ่มต้นในวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๔ (January 1, 2001) คืออีก ๑ ปีถัดไปจากที่ได้
ฉลองกันแล้วนั้น
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ฝรั่งเศสน�ำหน้ำ  
พำระบบเมตริกแพร่ไปทั่วโลก

พ.ศ. ๒๓๔๒  (ค.ศ. 1799) ที่ประเทศฝรั่งเศส 
หลังปฏิวัติใหญ่ (French Revolution) ในปี 1789 แล้ว 
ในปีต่อมา คือ 1790 มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
แก้ปัญหาการใช้มาตราชั่ง-ตวง-วัด ที่ยังลักลั่นสับสน ครั้น
ถึงปี 1793 ณ วันที่ ๑ ส.ค. ได้มีข้อยุติขั้นต้นในการใช้
ระบบเมตริก (metric system) เริ่มด้วยการชั่งน�า้หนักเป็น 
กิโลกรัม (kilogram) ต่อมา ๑๐ ธ.ค. 1799 จึงได้ก�าหนด
ค่าของมาตราลงไว้ในกฎหมายให้เป็นการแน่ชัดลงไป

จากนั้น ความนิยมในระบบเมตริกนี้ก็แพร่ขยาย 
เพราะเป็นระบบทศนิยม (decimal system) อันใช้เลข
ฐานสิบ ที่มีแบบแผนให้ค�านวณได้ง่าย กับทั้งได้อิทธิพล
แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิะโปเลยีนเป็นแรงหนนุด้วย แต่ 
เวลาก็ผ่านมาจน ๒๐ พ.ค. 1875/๒๔๑๘ ประเทศต่างๆ 
ในยุโรปอีก ๑๗ ประเทศจึงได้ตกลงใช้ระบบเมตริกนี้

เมื่อปี 1965/๒๕๐๘ อังกฤษได้ตกลงว่าจะหันมา
ใช้ระบบเมตริกแทนระบบเก่าของตน (English Units of  
Measurement หรือ inch-pound system) คราวนั้น 
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ ก็ตาม 
อย่างและเปลีย่นส�าเร็จไปแล้วอย่างรวดเรว็ก่อนองักฤษ 

ส่วนในอเมริกา รัฐบาลสหรัฐได้พยายามให้ใช้
ระบบเมตริกตั้งแต่ปี 1821/๒๓๖๔ เรื่อยมาจนกระทั่ง
ในปี 1971 ถึงกับคิดวางเป็นแผน ๑๐ ปี ให้เปลี่ยนแบบ
สมัครใจ แล้วในปี 1975/๒๕๑๘ ประธานาธิบดีฟอร์ด 
(Gerald R. Ford) ก็ลงนามในกฎหมาย Metric Conver-
sion Act ขอให้คนหันมาใช้ระบบเมตริกนั้นโดยสมัครใจ 

และในปี 1988 ถึงกับมีข้อก�าหนดให้ทุกหน่วยราชการ
ใช้ระบบเมตริกในบรรดาธุรกรรมตั้งแต่ปี 1992/๒๕๓๕ 
เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะท�าอย่างไร ประชาชนก็ไม่
สนใจ คนอเมริกันไม่ใช้ระบบเมตริก เว้นแต่ในบางวงการ 
เช่น วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และกรีฑา ขณะที่ประเทศ
อื่นส่วนใหญ่ใช้ระบบเมตริกกันแทบทั้งหมด

[เมื่อเดือนตุลาคม 1960/๒๕๐๓ ที่กรุงปารีส ได้มี 
การประชมุระหว่างชาติจัดปรบัระบบเมตรกิให้เป็นมาตรฐาน 
ใหม่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วางเป็นระบบ
นานาชาติ เรียกสั้นๆ ว่า “SI” (Système Internationale 
d’Unités = International System of Units)]

เทียบมาตราบางหน่วยไว้ เพือ่ประโยชน์ทางปฏบัิติ 

ดงัน้ี 
ก) ระยะทาง 
1 นิ้ว (in) = 2.54 cm 
1 ฟุต (ft) = 12 in = 30.48 cm 
1 หลา (yd) = 3 ft. = 09144 m 
1 ไมล์ (mi) = 1,760 yd = 1.609 km 
1 เซนติเมตร (cm) = 0.39 in 
1 เมตร (m) = 39.37 in = 3.28 ft  
1 กิโลเมตร (km) = 3,281 ft = 0.62 mi 
ข) เนื้อที่ 
1 acre/เอเคอร ์ = 43,560 ตร.ฟุต    
  = 0.405 hectare = ๒.๕ ไร่ 
1 ตร.ไมล์ = 640 เอเคอร์ = 2.59 ตร.กม.  
1 hectare/เฮกตาร ์ = 10,000 ตร.เมตร  
  = 2.471 acres  

  = ประมาณ ๖ ไร่ ๑ งาน 
1 ตร.กม. = 0.3861 ตร.ไมล์ 
           (๑ ไร่ = 1,600 ตร.เมตร) 
ค) น้ําหนัก  - ชั่ง
1 ounce (oz) = 1/16 lb = 28.35 g 
1 pound (lb) = 0.45 kg 
1 gram (g) = 0.035 oz 
1 kilogram (kg) = 2.205 lb 
1 ton (short) = 2,000 lb 
1 ton (long) = 2,240 lb  
1 ton (metric) = 2,205 lb = 1,000 kg  
  = 1.1 short tons 
ง) ความจุ - ตวง 
1 tablespoon (tbsp.)= 1/2 fl oz 
  = 15 cc/mL

  = 3 teaspoons   
1 ounce (fl oz) = 29.57 cc/mL  
1 cup = 8 oz = 237 cc/mL 
1 gallon (U.S.) = 0.84 imperial gallon

  = 3.785 L   
1 gallon (imperial) = 1.2 U.S. gallons 
  = 4.5 L 
1 cubic centimeter (cc)  = 1 milliliter (mL)    
1 milliliter (mL) = 0.034  fl oz 
1 liter (L) = 0.264 gallon

  = 1,000 mL  
  = 1,000 cc/cm3
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ไดโนเสำร์เพื่อนร่วมยุคของเตำ่หำยไป 
บ้ำงกลำยเป็นนก   
หมดจำกโลกแต่ไดโนเสำร์  
แต่เต่ำยังอยู่มำเป็นคู่ของกระต่ำย

พ.ศ. ๒๓๘๕ (ค.ศ. 1842) ก่อนนั้น ไม่เคยมีใคร
ได้ยินค�าว่า “ไดโนเสาร์” หรือแม้แต่เคยนึกเคยคิดถึงสัตว์
อะไรอย่างนี้ แม้ว่าจะเคยเจอกระดูก เจอซาก รอยเท้า 
จนถึงโครงกระดูกของมัน ดังที่ในปี 1824 รายหนึ่งตั้งชื่อ
ขึ้นมาว่า “Megalosaurus” และในปี 1832 อีกรายหนึ่ง
ตั้งชื่อว่า “Hylaeosaurus” ก็ยังจับอะไรๆ ไม่เข้าทาง
ของเรื่อง

จนกระทั่งถึงปี 1841 ที่ประเทศอังกฤษ Sir 
Richard Owen เชื่อมโยงเรื่องราวได้ความเข้าใจเป็นหลัก
ขึ้นมา แล้วท�ารายงานโดยเรียกเป็นชื่อรวมของสัตว์เหล่า
นี้ว่า “Dinosauria” พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี 1842 
แล้วหลังจากนั้น ความสนใจและศึกษาในเรื่องไดโนเสาร์ก็
ขยายแพร่หลายออกไป จนคนพูดค�าว่า “dinosaur” กัน
เป็นสามัญ รู้จักกันไปทั่วโลก

“ไดโนเสาร์” เป็นค�าที่อ่านออกเสียงแบบไทย ค�า
เดิมคือ dinosaur ซึ่งเจ้าของภาษาอ่านว่า “ไดโนซอร์” 
มาจากค�ากรีก คือ deinos (แปลว่า monstrous คือ
อย่างยักษ์ หรือมหึมา) + sauros (แปลว่า lizard คือ
กิ้งก่า) จึงแปลว่า “กิ้งก่ายักษ์” แต่ที่จริง ไดโนเสาร์ไม่ใช่
กิ้งก่า ถึงจะมีสายสัมพันธ์กัน ก็ห่างไกล อีกทั้งไดโนเสาร์
ส่วนใหญ่ก็มิได้น่ากลัวอะไร ตัวก็มิใช่มีแต่ใหญ่

Sir Richard 
Owen
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ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานก่อนประวัติศาสตร์ 
ซึ่งตั้งแต่เกิดมีขึ้นมา จนกระทั่งสูญพันธุ์ไป นานประมาณ 
๑๗๕ ล้านปี รวมอยู่แค่ในมหายุคเดียว ที่เรียกว่า Meso-
zoic era

ที่ว่าไดโนเสาร์อยู่ในมหายุค Mesozoic era นั้น 
จะเข้าใจได้ ก็ต้องรู้จักธรณีกาล (geologic time) ซึ่งทุก
คนควรรู้จักไว้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อย่างน้อยพอ
ผ่านตาไว้

ธรณีกาลนั้นมีการแบ่งไว้ โดยแยกเป็น era 
(มหายุค) แล้วซอยเป็น period (ยุค) ซึ่งอาจจะแบ่งย่อย
ออกไปอีกเป็น epoch (สมัย)

ทั้งนี้ ก่อนจะขึ้น era (มหายุค) ที่ ๑ แรกทีเดียว มี
กาลเวลาพิเศษ ๒ ระยะ คือ

ก) Azoic time (บรมยุคอะโซอิก) ตั้งแต่โลก
นี้ก่อตัวขึ้นมาเป็นแผ่นผิวเปลือกโลกและผืนน�า้ ไม่มี
บรรยากาศที่จะกั้นขวางอุกกาบาต นี่คือ ๔,๕๕๐-๓,๘๐๐ 
ล้านปีล่วงแล้ว ไม่มีชีวิตใดๆ

ข) Precambrian time (บรมยุคพรีแคมเบรียน 
แต่บางท่านเรียกว่า Precambrian Era) ผิวเปลือกโลก
อยู่ตัวมั่นคง แร่โลหะพอกพูนทับถมสะสมตัว ก่อเกิด
หินแปร มีการกร่อนตัว เกิดหินตะกอน นี่คือ ๓,๘๐๐-
๗๐๐ ล้านปีล่วงแล้ว เริ่มเกิดชีวิตในทะเล จ�าพวกสาหร่าย
เขียว มีการสังเคราะห์ด้วยแสง จึงเกิดบรรยากาศที่อุดม
ด้วยออกซิเจน เกิดชีวิตจ�าพวกคล้ายหนอน และเริ่มมี
ซากดึกด�าบรรพ์ (fossils)

จากนี้ ตามด้วย ๓ มหายุค (Era) คือ
๑. Paleozoic Era (มหายุคพาลีโอโซอิก) สัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ภาคพื้นมหาสมุทร แยกย่อย
เป็น ๖ ยุค (Period) รวมคือ ๕๔๒-๒๕๑ ล้านปีล่วงแล้ว 
(ต�าราเก่าว่า ๗๐๐-๒๓๐ ล้านปีล่วงแล้ว)

๒. Mesozoic Era (มหายุคมีโซโซอิก) คือกาละ
ของสัตว์เลื้อยคลาน (age of reptiles) แยกย่อยเป็น 
๓ ยุค (Period) รวมคือ ๒๕๑-๖๕.๕ ล้านปีล่วงแล้ว 
(ไดโนเสาร์มีในมหายุคนี้)

๓. Cenozoic Era (มหายุคซีโนโซอิก) คือกาละ
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม (age of mammals) แยก
ย่อยเป็น ๒ ยุค (Period) ซึ่งซอยออกไปเป็น ๔ และ ๒ 
สมัย (epoch) ตามล�าดับ รวมคือ ๖๕.๕-๑.๘ ล้านปี และ 
๑.๘ ล้านปี – ปัจจุบัน ตามล�าดับ 

(ในมหายุคที่ ๓ นี้ ควรทราบพิเศษด้วยว่า ในช่วง
อดีต ๕-๑.๘ ล้านปี ได้เกิดมีลิงคล้ายคน ครั้นถึงราว ๑ 
แสนปีมาแล้วนี้ จึงปรากฏมี homo sapiens คือ มนุษย์
แบบปัจจุบัน และเมื่อราว ๑๐,๐๐๐ ปีมานี้เอง จึงเป็น 
epoch คือสมัยที่มนุษย์เริ่มมีอารยธรรม)

ในมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) ซึ่งเริ่มเมื่อ 
๒๕๑ ล้านปีท่ีล่วงแล้ว ซึง่มกีารพฒันาของสตัว์เลือ้ยคลาน
บินได้ พืชมีดอก และเริ่มมีนกรุ่นแรกๆ นั้น ไดโนเสาร์
เกิดขึ้นเมื่อราว ๒๔๐ ล้านปี และได้สูญสิ้นไปในตอนจบ
มหายุคที่ ๓ เมื่อ ๖๕.๕ ล้านปีนั้น

ทั้งนี้ เต่า ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานเก่าแก่ ก็มีมา
ตั้งแต่ครั้งไดโนเสาร์รุ่นแรกๆ แต่เต่ายังคงอยู่มาจนบัดนี้ 
ไม่ได้สูญพันธุ์ไปด้วย

เวลาผ่านไปๆ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องไดโนเสาร์ 
ได้เปลี่ยนไปอย่างมากมาย รวมทั้งเกิดมีทฤษฎีใหม่ๆ เช่น 

เคยจัดกันมาว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็น 
(cold-blooded reptiles) แต่แล้วไม่นานนี้ก็พบหลัก
ฐานที่ท�าให้สรุปกันว่า อย่างน้อยบางชนิดเป็นหรืออาจ
เคยเป็นสัตว์เลือดอุ่น (warm-blooded)

แต่ก่อนนี้ นักวิทยาศาสตร์คิดว่า ไดโนเสาร์เป็น 
สตัว์ร้ายทีงุ่่มง่าม หรอือุ้ยอ้าย โง่ ปรบัตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ค่อยได้ แต่แล้วก็รู้ใหม่เปลี่ยนไปว่า 
ไดโนเสาร์หลายพวกเป็นสัตว์ที่คล่องว่องไว และเป็นสัตว์
จ�าพวกหนึ่งที่ปรับตัวได้เก่งที่สุด บางชนิดก็ฉลาด

อีกอย่างหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันอยู่นานว่า
ไดโนเสาร์หมดสิ้นสูญพันธุ์ไปเลย ไม่มีเชื้อสายสืบทอดเป็น
อะไรต่อมาอีก แต่ในปัจจุบัน ความเชื่อนี้เปลี่ยนแทบพลิก
ไปเลย นับจากทศวรรษ 1960’s มา งานวิจัยไดโนเสาร์
แสดงหลักฐานอันหนักแน่นซึ่งบ่งบอกว่า ประดานกนี้เป็น
สัตว์ที่สืบเชื้อสายโดยตรงมาจากไดโนเสาร์กินเนื้อจ�าพวก
ธีโรปอด (theropod) ชนิดเล็ก นักวิทยาศาสตร์และผู้
เชี่ยวชาญจ�านวนไม่น้อยถึงกับถือว่าหรือจัดนกทั้งหลายว่า 
เป็นไดโนเสาร์ นีก่เ็ท่ากบับอกว่าไดโนเสาร์ยงัไม่สญูพันธุจ์รงิ

การวิวัฒน์อย่างนี้เกิดขึ้นในยุคที่ ๒ ของ Meso-
zoic Era ใกล้ ๑๕๐ ล้านปีมาแล้ว พูดง่ายๆ ว่าในช่วง
กลางมหายุคมีโซโซอิกนั้น ซึ่งเป็นระยะกาลเดียวกับที่
เริ่มปรากฏพืชมีดอก เกิดต้นไม้ป่าจ�าพวกสน แมกโนเลีย 
โอ๊ก ปาล์ม และหลิว อย่างดึกด�าบรรพ์ นกสูญพันธุ์แล้ว
ซึ่งมีในยุคนี้ ชื่อว่าอาร์คีออพเทริกซ์ (archaeopteryx) 
ที่มีลักษณะของสัตว์เลื้อยคลาน ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่
สนับสนุนความเข้าใจนี้ คือแสดงว่าเป็นช่วงต่อระหว่าง
สัตว์เลื้อยคลานกับนก และปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน
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จัดตัวอาร์คีออพเทริกซ์นี้ ว่าเป็นทั้งไดโนเสาร์ และเป็น
นกด้วย นอกจากนั้น ไดโนเสาร์ธีโรปอดชนิดหนึ่ง ที่ชื่อ
ว่าออร์นิธอมิมัส (Ornithomimus) มีรูปร่างและขนาด
คล้ายอย่างนกกระจอกเทศ ที่ไม่มีขน หางยาว และวิ่งเร็ว
เช่นเดียวกัน

นักวิทยาศาสตร์ว่าไดโนเสาร์มีร่างกายคล้ายนก
หลายอย่าง เช่น มีคอโค้งเหมือนตัว S กระดูกหน้าอกต่อ 
คอเป็นง่าม (เป็นรูปตัว V) เท้าเหมือนนก คือมี ๓ นิ้วหลัก  
โดยน้ิวที ่๔ อยู่ข้างหลงั หากนิแถบชายทะเล ทีลุ่ม่ รมิแม่น�า้ 
ล�าธาร แต่ขึ้นไปสร้างรังในที่เนินสูง แถบภูเขา โดยพา
กันขึ้นไปเป็นประจ�าปี ดังเช่นที่เทือกเขารอคกี (Rocky 
Mountains) มีบรเิวณหนึง่ทีถ่งึกบัตัง้ชือ่ว่า “Egg Moun-
tain” (ที่พาตะโกเนีย/Patagonia ในอาร์เจนตินา มีถิ่น
สร้างรังวางไข่ไดโนเสาร์หลายตารางกิโลเมตร) แล้ววางไข่ 
และกกไข่ อย่างไก่อย่างนก อาจจะเล้ียงลูกแบบเดยีวกบันก

ในระยะใกล้ปี 2000/๒๕๔๓ มาจนถึงบัดนี้ มีการ
ค้นพบมากขึ้นๆ ที่ท�าให้แน่ใจกันแล้วว่า มีไดโนเสาร์ที่มี
ขนอย่างนก และไม่เฉพาะไดโนเสาร์สะโพกกิ้งก่าสายกิน
เนื้อเท่านั้นที่มีขนอย่างนก ไดโนเสาร์สะโพกนกกินพืชบาง
พวกก็อาจจะมีขนขึ้นด้วย

ถ้าพูดโยงย้อนจากปัจจุบัน ก็บอกว่า บรรดาสัตว์
ที่สืบสายมาจากสัตว์เลื้อยคลานดึกด�าบรรพ์เช่นเดียวกับ
ไดโนเสาร์ ก็มีเต่า จระเข้ งู และกิ้งก่า แล้วจระเข้นี่ละ คือ
ญาติใกล้ชิดที่สุดของนก และเป็นตัวเชื่อมต่อกับสัตว์เลื้อย
คลานก่อนประวัติศาสตร์อย่างไดโนเสาร์

อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ คือ สาเหตุให้ไดโนเสาร์สูญ
สิ้นไปจากโลก ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก็ก้าวหน้า

เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ขอยกไปเล่าในตอนจบ
การที่คนได้ยินเรื่องไดโนเสาร์กันอยู่เรื่อย ก็สมกับ

การที่ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่เคยมีจ�านวนมากมาย และได้
ครองโลกอยู่นานถึงประมาณ ๑๗๕ ล้านปี  ดังที่มีข่าวการ
ค้นพบบ่อยมากไม่รู้จักจบ ต�าราบอกว่า นักวิทยาศาสตร์
ค้นพบไดโนเสาร์ใหม่ๆ เฉลี่ยแล้วปีละ ๗ ชนิด

ที่ว่าไดโนเสาร์มีมากมายนั้น มีการจัดตามลักษณะ
โครงกระดูกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ ไดโนเสาร์สะโพกกิ้งก่า 
(“lizard hips” บางทีว่า reptile-hipped; ค�าทางการว่า 
Saurischia) กับไดโนเสาร์สะโพกนก (“bird hips” หรือ 
bird-hipped; ค�าทางการว่า Ornithischia) แล้วก็แยก
ย่อยออกไปหลายชนิดหลายประเภท ทั้งขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ่ ทั้งพวกกินพืช และพวกกินเนื้อ แต่ส่วนมากกินพืช  
เท่าที่รู้กัน ไดโนเสาร์สะโพกนกทั้งหมดเป็นประเภทกินพืช 
มท้ัีงพวกสองขา และพวกสีข่า และพวกสีข่า บางทีมเีขาด้วย 
เขาเดียวบ้าง สามเขาก็มี ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแองกิโลเสาร์ 
(ankylosaur) เดินสี่ขา มีแผ่นกระดูกเป็นตาๆ คลุมหลัง
และสีข้าง เหมือนเป็นเกราะหุ้มตัว

ชนิดกินพืชที่อยู่มายืนยาวและพัฒนาขั้นสูงสุดใน
ยุคสุดท้ายใกล้สูญพันธุ์ เป็นพวกสะโพกนก ชื่อว่า ฮาโดร
เสาร์ (hadrosaur) เป็นไดโนเสาร์สองเท้า ปากเป็ด ขา
กรรไกรแบนกว้าง มีฟันเป็นแผงๆ ละเกิน ๒๐ ซี่ รวมเป็น
หลายร้อยซี่ ไว้เคี้ยวใบไม้และพืชที่แข็งเหนียว เท้ามีพังผืด
ระหว่างนิ้ว ว่ายน�า้เดินบกได้ ถนัดกินพืชน�า้ สูงถึง ๑๘ 
ฟุต ยาวถึง ๔๐ ฟุต ก็มี

ในกลุ่มไดโนเสาร์สะโพกกิ้งก่า ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
ย่อยนั้น กลุ่มย่อยที่สาม คือ Theropoda รวมจ�าพวก

ไดโนเสาร์กินเนื้อทั้งหมด กับทั้งนกด้วย ทั้งที่ชื่อแปลว่า
มีเท้าสัตว์ป่า แต่ตัวจริงมีเท้าเหมือนนก จนบางทีเรียก
ว่าไดโนเสาร์เท้านก (bird-footed dinosaur) และนกก็
สืบเชื้อสายมาจากไดโนเสาร์ธีโรปอดสายหนึ่งที่เป็นขนาด
เล็ก นกจึงถูกจัดเข้าในกลุ่มย่อย Theropoda นี้ด้วย (พึง
สังเกตว่า นก แทนที่จะมาจากไดโนเสาร์สะโพกนก กลับ
มาจากพวกสะโพกกิ้งก่า)

พวกธีโรปอด (theropod) นี้ เดินหรือวิ่งด้วย ๒ 
ขาหลัง ส่วนสองขาหน้าสั้น มีนิ้วเป็นกรงเล็บ ใช้เป็นมือ
จับและฉีกเหยื่อ พวกตัวใหญ่หัวยาวใหญ่ คอสั้น พวกตัว
เล็กหัวเล็ก แต่คอยาว ล�าตัวสั้น ๒ ฟุตก็มี ยาว ๘ ฟุตก็มี 
มีตั้งแต่ตัวเล็กเท่ากา จนถึงตัวใหญ่มหึมา (คือพวกทีแรน
โนเสาร์) หนัก ๖ ตันขึ้นไป บ้างก็เดินโย่งขาระหง ร่าง
เพรียว วิ่งได้เร็ว จับกินสัตว์ที่เล็กกว่าตน แมลง และไข่  
กินไดโนเสาร์ที่กินพืช จนถึงกินแม้แต่พวกเดียวกันเองก็มี 
ไดโนเสาร์ธีโรปอด ชนิดทีแรนโนเสาร์ (tyrannosaur 
แปลตามตัวว่า “กิ้งก่าทรชาติ”) เป็นสัตว์กินเนื้อจอมโหด 
ตัวใหญ่มาก เวลายืนตรงสูงกว่า ๒๑ ฟุต แค่สะโพกก็สูง
ถึง ๑๒ ฟุต แต่ตามปกติจะอยู่ในท่าหลังราบ โดยยกหาง
ขึ้นดุลไว้ ในท่านี้ยาวถึง ๔๖ ฟุต หนัก ๔-๗ ตัน หัวโตยาว 
๔ ฟุตครึ่ง มีฟันแหลมคมราว ๖๐ ซี่ ยาวซี่ละ ๖ นิ้ว ได้
ครองความยิ่งใหญ่อยู่ในตอนที่ไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไป
เมื่อ ๖๕.๕ ล้านปีมาแล้วนั้น

ไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุด เป็นพวกกินพืช คือพวก 
เสาโรปอด (sauropod, อ่านคล้อยตามต้นเสียงไทย ถ้า
อ่านอย่างฝรั่ง ก็เป็น สอโรพ่อด) เป็นพวกอยู่น�้าได้ด้วย 
หางก็ยาว คอก็ยาว แต่หัวเล็ก ในพวกนี้ ชนิดหนึ่งมีสี่เท้า 
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ใหญ่มหึมา ตัวยาว ๘๗ ฟุต หนักถึง ๘๐ ตัน บางต�ารา
บอกว่า ชนิดใหญ่ที่สุดยาว ๑๓๐ ฟุต ใหญ่กว่าช้างเกิน 
๑๐ เท่า สัตว์ปัจจุบันที่จะเทียบขนาดได้ ก็มีแต่ปลาวาฬ
บางชนิดซึ่งมีในน�้าเท่านั้น บางชนิดมีฟันและหนังคล้าย
อย่างจระเข้เวลานี้

ดังได้กล่าวแล้วว่า ไดโนเสาร์เคยมีมากมายแพร่
ไปทั่วโลกและครองโลกอยู่นานถึง ๑๗๕ ล้านปี บรรดาผู้
เชี่ยวชาญพยายามหาค�าตอบว่า เหตุใด ไดโนเสาร์จึงสูญ
ไปหมดสิ้นอย่างฉับพลัน และพร้อมกันทั้งหมด ในตอนสิ้น
ยุคสุดท้ายคือยุคที่ ๓ ของมหายุค Mesozoic Era เมื่อ 

๖๕.๕ ล้านปีล่วงแล้ว และกต็อบกนัไปต่างๆ มากหลายอย่าง
ค�าตอบที่ยอมรับกันมากในระยะแรก คือบอกว่า 

เป็นเพราะการที่ภูมิอากาศค่อยๆ เปลี่ยนไป เริ่มแต่ทะเล
ตื้นแห้งไป ท�าให้ภูมิอากาศผิดแผกกันไปทั่ว ฤดูหนาวก็
หนาวจัด ฤดูร้อนก็ร้อนจัด ไดโนเสาร์ตัวโตเกินกว่าที่จะ
หาที่หลบซ่อน ร่างกายก็ไม่มีเครื่องปกป้องหรือระบบ
ระบายความร้อน ทนไม่ไหวจึงค่อยๆ ตายหมดไป แต่ต่อ
มาไม่นานนี้ ได้มีทฤษฎีใหม่ที่เชื่อกันหนักแน่นขึ้นว่า เป็น
เพราะเกิดเหตุการณ์ฉับพลัน คือ ตอนนั้น มีดาวเคราะห์
น้อย (asteroid) มาชนโลก และอาจจะไม่ใช่ชนครั้งเดียว 

มีหลักฐานที่ท�าให้คาดได้ว่าอาจมีดาวตกมาต่อเนื่องเป็น
ชุดเป็นช่วง เป็นอันว่ามี ๒ ทฤษฎีใหญ่

ค�าตอบหลังนี้โยงไปหาค�าตอบแรกด้วย คือเป็น
เหตุให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นแบบหนาวเย็น
เฉียบพลัน กล่าวคือ เมื่อดาวเคราะห์น้อยชนกับโลก ก็
ท�าให้หินดินเป็นต้นนับพันล้านตัน ฟุ้งขึ้นไปเป็นเมฆฝุ่น
ใหญ่ และเกิดไฟใหญ่ไหม้ไปทั่ว ทั้งควันไฟและเมฆฝุ่น
ปกคลุมโลกมืดมิดไม่มีแสงอาทิตย์ลงมายาวนานถึง ๓ ปี 
พืชและต้นไม้ตาย การสังเคราะห์ด้วยแสงท�าไม่ได้ วงจร
อาหารล่ม (พืชฟื้นได้เพราะยังมีเมล็ดและรากฝังอยู่) 
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หน้าตรงข้ามจากซ้ายบน:
Sauropod
Hadrosaur
T Rex
Archaeopteryx 
ไดโนเสำร์สะโพกนก
ไดโนเสำร์สะโพกกิ้งก่ำ

หนาวเย็นจัด ทั้งไดโนเสาร์และชีวิตในรูปอื่นมากมายจึงได้
สูญสิ้นไป ที่เหลืออยู่ได้ ก็คือ พวกที่มีระบบช่วยบรรเทา
ความหนาว มีขน พวกอยู่ในที่มีแสงแดดน้อยอยู่แล้ว รวม
ทั้งพวกที่อยู่ใต้ดิน ในน�า้ลึก ในทะเลลึก

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ไม่น้อยไม่สนิทใจ 
เพราะหลังดาวเคราะห์น้อยชนโลกแล้ว มีหลักฐานว่า ยัง
มีไดโนเสาร์บางชนิดอยู่ต่อมาอีกถึงล้านปี อย่างน้อยก็
คิดกันว่าทั้งความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและดาว
เคราะห์ชนโลก เป็นเหตุประกอบกัน ที่ส�าคัญคือ ความ
เปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตบนผืนโลกนี่เอง ไดโนเสาร์มิใช่สูญสิ้น
ไปพร้อมกันหมดทีเดียวฉับพลัน

ในสมัยแรกมีไดโนเสาร์นั้น ภูเขาอย่างเช่นหิมาลัย 
หรือเทือกเขาแอลป์ ยังไม่เกิดมี แผ่นดินเป็นผืนเดียว ล้อม
รอบด้วยทะเลกว้างใหญ่ไพศาล แล้วต่อมาในมหายุค 
Mesozoic Era นั้นแหละ ผืนแผ่นดินก็ได้เริ่มแตก แยก
ตัวออกไป กลายเป็นทวีป และเกิดมีมหาสมุทรทั้งหลาย 
ผืนทวีปเลื่อน แตกออกเป็นส่วนๆ พื้นทะเลแผ่ขยาย ทวีป
เหล่านั้นค่อยๆ เลื่อนตัวห่างกันออกไปปีละ ๒-๓ ซม. จน
มาอยู่ในต�าแหน่งที่ปรากฏในปัจจุบัน

เมื่อบรรดาทวีปเคลื่อนย้ายที่ออกไป สภาพพื้นผิว 
แผ่นดินและภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลง พื้นดินที่เคยมีทะเล 
ตื้นๆ คลุมทั่วไป และมีป่าทึบเลียบชายฝั่งทะเล ต่อมา 
ทะเลน�้าตื้นก็แห้งงวด ภูเขาใหญ่โตทั้งหลายก่อตัวขึ้น
มา พื้นราบลุ่มที่หากินก็หดลดลง อากาศที่เคยชุ่มชื้นก็
แห้ง บางที่กลายไปในทางจะเป็นทะเลทราย ฤดูกาลผัน
แผกแปลกกันไปมากขึ้นๆ พืชพันธุ์และเหล่าสัตว์ปรับ
ตัวเปลี่ยนแปลงไป มีสัตว์พวกใหม่เพิ่มชนิดขึ้น แม้แต่

ไดโนเสาร์เองขนาดเล็กบางชนิดที่กินเนื้อ ถึงยุคกลาง
ของมหายุคนี้ ก็เริ่มวิวัฒนาการเริ่มกลายเป็นนกไป และ
เริ่มเกิดมีงู ถึงตอนนี้ ดินฟ้าอากาศ การเป็นอยู่ อาหาร
การกินทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เกื้อกูลที่จะให้
ไดโนเสาร์อยู่ดีได้ รวมทั้งเกิดเหตุการณ์ใหญ่ร้ายแรง เช่น 
ภูเขาไฟระเบิดระบาด ทั้งความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นไป 
และเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นมา ก็พาให้ไดโนเสาร์หมดสิ้น
ไป แต่รวมแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ยังได้แค่สันนิษฐาน ไม่ท�าให้
สิ้นสงสัย

แม้จะได้ศึกษากันมามากมายยาวนาน นัก
วิทยาศาสตร์ก็รับว่า มนุษย์ยังรู้เรื่องไดโนเสาร์ไม่เพียงพอ 
แต่ในระหว่างที่มีความรู้ยังไม่ทันไรนี้ มนุษย์ก็ได้เกิดมี
ความเข้าใจผิดต่อไดโนเสาร์แล้วหลายอย่าง ถ้าไม่ก้าวไป
กับการศึกษา มนุษย์ก็จะติดอยู่ในความเข้าใจผิดเหล่านั้น 
และน่าสังเกตด้วยว่า ไดโนเสาร์นั้น กว่าจะสูญพันธุ์ไป ได้
ครองโลกอยู่นานถึงประมาณ ๑๗๕ ล้านปี แต่มนุษย์เองนี้ 
ยังไม่ทันได้ ๑ ล้านปี ก็ท�าท่าจะไม่ไหว พูดถึงแค่ศตวรรษ
เดียวข้างหน้า ก็ชักระอาใจว่าจะอยู่ไปได้รอดพ้นหรือไม่ 
แถมจะพาทั้งโลกให้ย่อยยับไปกับตัวเสียอีกด้วย
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อเมริกำออกหน้ำ ร่วมด้วยแคนำดำ  
ชวนจัดเขตเวลำใช้กันทั้งโลก

พ.ศ. ๒๔๒๗ (ค.ศ. 1884) ที่สหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา ย้อนหลังไปหลายปี กิจการรถไฟได้เจริญขึ้น
ขยายออกไปๆ ท�าให้การคมนาคมขนส่งไปทั่วถึงกัน และ
ในเมื่อประเทศทั้งสองนี้มีดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล โดย
แคนาดาใหญ่เป็นที่ ๒ ของโลก รองจากรัสเซีย และสหรัฐ
ใหญ่เป็นที่ ๔ ของโลกถัดลงมาจากจีน ความขยายออก
ไปของการเดินทางรถไฟ กับความกว้างใหญ่ของดินแดน 
๒ ประการนี้ ก็จึงได้เป็นเงื่อนไขที่บังคับให้ต้องจัดการ
ก�าหนดเวลา คือ

๑. ในท้องถิ่นใหญ่โตเป็นเมือง เป็นมหานคร จน
แม้กระทั่งเป็นรัฐ แต่ละท้องที่ย่อมมีเวลาแตกต่างกันไป
ตามล�าดับก่อนหลังของการได้รับแสงของดวงอาทิตย์ที่
ผ่านไป จึงไม่มีที่ใดมีเวลาตรงกันเลย แต่เมื่อคนเดินทาง
ติดต่อไปมาอย่างนี้ ก็ต้องมีการก�าหนดนัดหมายในเรื่อง
เวลา อย่างง่ายที่สุด เมื่อรถไฟวิ่งไป ก็ต้องมีจุดที่หยุดรับ
ส่งคนและของ ดังที่ตั้งเป็นสถานี เมื่อจะให้คนมาบรรจบ
พอดีกับรถไฟ ก็ต้องมีการนัดหมายเวลา ดังนั้น บรรดา
คนหมดทั่วทั้งถิ่นนั้น จะต้องตกลงก�าหนดเวลาที่ใช้ให้เป็น
อย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน นี่คือตกลงกันตั้งเป็นเวลาหนึ่ง
เดียวของท้องถิ่นดินแดนนั้นร่วมกันทั้งหมด มีชั่วโมง นาที 
วินาที ตรงกัน เรียกว่า เวลามาตรฐาน (standard time)

๒. แต่ในดินแดนที่กว้างใหญ่มาก จะวางก�าหนด
เวลามาตรฐานลงไปเป็นอันเดียวกันทั้งหมด ก็ไม่อาจเป็น
ไปได้ อย่างในอเมริกานั้น ในรัฐหนึ่งสุดทางนี้ ดวงอาทิตย์
ขึ้นโด่ง ผู้คนลงจากบ้านไปท�างานแล้ว แต่ในอีกรัฐหนึ่ง

สุดทางโน้น ราตรียังไม่สิ้น ฟ้ายังไม่สาง คนยังไม่ลุกมา
ล้างหน้า อย่างนี้จะท�าอย่างไร นี่จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดแบ่ง
แยกดินแดนออกไปเป็นเขตๆ เรียกว่า เขตเวลา (time 
zones) โดยให้ในเขตเวลาหนึ่ง ก็มีเวลามาตรฐานหนึ่ง
ซึ่งตรงเป็นอันเดียวกัน เมื่ออยู่ในต่างเขตเวลา ก็มีเวลา
มาตรฐานที่ต่างกันอันเป็นเฉพาะของตน

เมื่อเข้าใจความหมาย ๒ ด้านนี้แล้ว จะพูดรวมไป
ด้วยกันให้ครบทีเดียวก็ได้ว่า เขตเวลามาตรฐาน (stand-
ard time zones) เป็นอันใช้แก้ปัญหาได้ ความข้องขัดก็
สลาย กลายเป็นความคล่องแคล่ว

ขอเล่าแทรกว่า ในอังกฤษ ก็มีเรื่องราวเล่ามาว่า 
สถานีรถไฟทุกแห่งในประเทศนั้นใช้นาฬิกาบอกเวลาเมือง
กรีนิช คือ Greenwich time เป็นอันเดียวกันมาตั้งแต่
ราวปี 1840/๒๓๘๓ นับได้ว่าเป็นเขตเวลาเขตแรก 
ย้อนไปเล่าเรื่องที่อเมริกา ในปี 1869/๒๔๑๒ คุณครูใหญ่
โรงเรียนหนึ่งที่ Saratoga Springs ในรัฐนิวยอร์ก ชื่อว่า 
Charles F. Dowd ได้เสนอให้จัดเขตเวลา (time zones) 
ดังที่ว่านั้น และมีคนขานรับสนับสนุนอย่างแข็งขัน รวม
ทั้ง Sir Sandford Fleming ท่านผู้นี้เป็นนักวางแผน
และวิศวกรการรถไฟของแคนาดา ได้ใช้เวลาในช่วงปลาย
ทศวรรษต่อมาด�าเนินการวางแผนเวลามาตรฐานทั่วทั้ง
โลก พอถึงปี 1883 การรถไฟทั้งของสหรัฐ และแคนาดา 
ก็ได้ตกลงใช้เขตเวลา

สืบเนื่องจากที่กล่าวมานี้ ปีต่อมา 1884/๒๔๒๗ 
ในเดือนตุลาคม ผู้แทนจาก ๒๗ ชาติได้มาประชุมที่กรุง 
วอชงิตัน ดีซ ีและตกลงรบัระบบการจัดเขตเวลามาตรฐาน 
โดยมีมติให้ถือเส้นเมริเดียน (meridian) ที่ลากหรือขีด 

จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ผ่านหอดูดาวเมืองกรีนิช 
(Greenwich, เป็นเมืองย่อยของมหานครลอนดอน) 
ประเทศอังกฤษ (สมมติว่า) เป็นเส้นเมริเดียนปฐม หรือ 
เส้นศูนย์ (prime meridian หรือ zero meridian) คือ
เป็นจุดก�าหนด เป็นที่ตั้งต้นเริ่มนับ ในการจัดแบ่งเขตเวลา
ที่ว่านั้น (“initial meridian for longitude”)

สาระของระบบที่ว่านี้ คือ เมื่อสมมติเส้นเมริเดียน 
กรีนิช (Greenwich meridian) เป็นเส้นเลขศูนย์ที่ตั้งต้น
แล้ว เดินหน้าไปขวาหรือถอยหลังไปซ้าย วนไปจนรอบ
โลกที่เป็นวงกลมมาบรรจบที่เส้นเลขศูนย์นี้ ครบรอบก็คือ 
๓๖๐ องศา เรารูก้นัว่าโลกหมนุรอบตวัเอง ๑ รอบ คอืครบ 
๓๖๐ องศา เป็น ๑ วัน ใช้เวลา ๒๔ ชั่วโมง ก็เอาเลข ๒๔ 
นี้ไปหาร ๓๖๐ องศานั้น ได้ ๑ ชั่วโมง ต่อ ๑๕ องศา

เพื่อให้พูดกันรู้เรื่อง เข้าใจกันได้ ก็ท�าเป็นขีดบอก
องศานี้ ลากจากขั้วโลกเหนือลงไปจดขั้วโลกใต้ ขีดหนึ่ง
เป็นองศาหนึ่ง เรียกขีดนี้ว่า ลองจิจูด (longitude) ก็
ลงตัวว่า จากเส้นเมริเดียนกรีนิชซึ่งเป็นเส้นเลขศูนย์ที่ตั้ง
ต้นนี้ เป็นลองจิจูด ๐ องศา เดินหน้าไปทางตะวันออก
จนถึงลองจิจูด ๑๕ องศา ก็เป็นชั่วโมงหนึ่ง ท้องถิ่นดิน
แดนทั้งหมดบนพื้นโลกทั่วบริเวณภายใน ๑๕ องศานี้ ก็
ถือเวลาเดียวกัน เป็น time zone คือเขตเวลาหนึ่ง แล้ว
เดินหน้าต่อไปถึงลองจิจูด ๓๐ องศา ได้อีก ๑๕ องศา ก็
เป็นอีกชั่วโมงหนึ่ง ดินแดนทั่วบริเวณภายใน ๑๕ องศาที่
สองนี้ ก็ถือเวลาเดียวกัน เป็น time zone คืออีกเขตเวลา
หนึ่ง ฯลฯ เลื่อนไปทีละ ๑๕ องศาอย่างนี้จนครบ ๒๔ 
ชั่วโมง จบ ๓๖๐ องศา ก็เป็นอันรอบโลก จึงได้เขตเวลา 
๒๔ เขต (24 standard time zones)
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เนื่องจากเอาเส้นเมริเดียนกรีนิชเป็นเส้นเลขศูนย์
ที่ตั้งต้นนับเวลา ตามที่ตกลงกันในปี 1884 นั้น เวลาที่จุด
นี้ คือ Greenwich time จึงถือเป็นเวลาสากล เรียกว่า 
Universal Time เรียกย่อเป็น UT (ตกลงใช้ค�าหลังนี้ใน
ปี 1928) ซึ่งใช้เป็นฐานในการค�านวณนับเวลาทั่วโลก ถ้า
ไปทางตะวันออกของกรีนิช เวลาก็บวกเพิ่มขึ้น ๑ ชั่วโมง
ทุกๆ ๑๕ องศา ถ้าไปทางตะวันตกของกรีนิช เวลาก็ลบ 
ลดลง ๑ ชั่วโมงทุกๆ ๑๕ องศา เช่น ประเทศไทยนี้ อยู่ใน
ช่วงลองจิจูด 97°30’ ถึง 105°30’ ตะวันออก ค�านวณที่ 
105° ได้เป็น +7 (+ ๗ ชั่วโมง) ถ้าเวลาสากลที่กรีนิช ๑๓ 
น. เวลาที่ประเทศไทย ก็เป็น ๒๐ น.

Greenwich time นั้น จะเห็นว่านิยมเรียก
เป็น Greenwich Mean Time ที่ย่อว่า GMT (ทางการ
บัญญัติให้แปลว่า เวลาปานกลางกรีนิช) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชัด
ว่า เป็นเวลาตามค่าเฉลี่ย (mean=เฉลี่ย, ค่ากลาง) โดย
ถือเหมือนดังว่าโลกหมุนเคลื่อนที่ไปในความเร็วอย่าง
เดียวกัน วันคืนเท่ากันทั้งปี (ซึ่งที่จริงไม่เป็นอย่างนั้น) ให้
มนุษย์สะดวกที่จะใช้เป็นมาตรฐานได้

ส่วน Universal Time หรือ UT ก็ก้าวมาเป็น 
UTC กล่าวคือ เนื่องจากเวลาที่นับตามการหมุนเวียน
โคจรไปของโลก โดยถือกันเป็นสากลนั้น มิใช่แม่นย�าจริง 
ความเจริญของวิทยาศาสตร์ช่วยให้วัดเวลาได้แม่นแท้ 
โดยก้าวจาก solar time (เวลาสุริยะ) สู่ atomic time 
(เวลาอะตอม) เริ่มแต่อเมริกา กับอังกฤษ ใช้สัญญาณวิทยุ 
ประสานเวลาและคลื่นความถี่ในการออกอากาศกระจาย
เสียง ให้ลงตัวระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 1960/๒๕๐๓ นี่คือได้
เวลาที่แน่นอนจริง เป็นเวลาวิทยาศาสตร์ พอถึงปี 1964 

เวลาซึ่งใช้สัญญาณวิทยุเชื่อมให้ลงกันนั้น ก็ขยายออกไป
ทั่วโลก เป็นเวลาสากลที่ประสานเวลาสุริยะ เข้ากับเวลา
อะตอม เรียกว่า UTC (Coordinated Universal Time, 
เรียงสับล�าดับเป็น Universal Time Coordinated)

ครั้นแล้ว ตั้งแต่ ๑ ม.ค. 1972/๒๕๑๕  เวลา 
UTC ซึ่งใช้นาฬิกาปรมาณู (atomic clock) บอก 
atomic time ที่มีหน่วยวัดเป็น atomic (SI) second 
(SI = Système International เป็นค�าฝรั่งเศส ตรงกับ 
International System) ก็เข้ามาแทน UT เป็นอันว่า SI 
second มาแทน solar second และโดยทั่วไปตั้งแต่ปี 
1986/๒๕๒๙ ก็ได้ใช้ UTC แทน GMT

มีข้อควรรู้และข้อสังเกตปลีกย่อยว่า เส้นเขตเวลา
ที่พูดมาข้างต้นนั้น ไม่สามารถขีดตรงตามธรรมชาติ บางที
ต้องคดโค้ง ยึกยัก หรือซิกแซ็กไปมา เพื่อคุมรวมเอาดิน
แดนของรัฐหรือชาติประเทศเดียวกัน ให้เข้ามาอยู่ใน
เขตเวลาเดียวกัน พูดง่ายๆ ว่าขึ้นต่อการเมือง (รวมทั้ง
เศรษฐกิจ) ซึ่งบางทีห่างจากความเป็นจริงมาก

ยกตัวอย่าง เช่น จีน ซึ่งมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล 
ถ้าเทียบตามมาตรฐานทั่วไป ก็คลุมประมาณ ๔ เขตเวลา 
หรือ 4 time zones แต่จีนใช้เวลามาตรฐาน คือ stand-
ard time เดียวกันเกือบทั้งประเทศ (ใช้ +8) แสดงว่า
ท้องถิ่นต่างๆ ในจีนที่เวลาจริงต่างกันราว ๔ ชั่วโมง ต้อง
ใช้เวลาเดียวกัน ต่างกันมากกับสหรัฐ ซึ่งมีเนื้อที่น้อยกว่า 
จีนนิดเดียว แต่จัดแบ่งเป็น ๔ เขตเวลา (ไม่นับอแลสกา) 
แม้เส้นเขตจะยึกยักบ้างตามเขตของรัฐต่างๆ ที่เส้นผ่าน 
แต่ก็ใกล้ความจริงมาก หรืออย่างอินเดียก็น่าสนใจ มี
เนื้อที่มากคาบเกี่ยว ๒ เขตเวลา แทนที่จะใช้แยก ๒ เขต
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เวลา (เขต +5 กับเขต +6) หรือรวมใช้อันเดียวกันที่ลงตัว 
กลายเป็นใช้เวลาเดียวกัน แต่ท�าแบบเฉลี่ยเป็นครึ่งชั่วโมง 
คือใช้ +5.30

อนึ่ง ที่วางหลักไว้ว่า เขตเวลา (time zone) หนึ่ง 
เป็นชั่วโมงหนึ่ง คือ ๑๕ องศานั้น ถ้าแบ่งซอยออกไป ก็
หมายความว่า longitude องศาหนึ่ง เท่ากับ ๔ นาที 
เมื่อรู้หลักนี้แล้ว ก็สามารถค�านวณเวลาที่แท้จริงของที่
นั้นๆ เช่น ประเทศไทยนี้อยู่ใน time zone ที่เป็น +7 
เท่ากับ ๑๐๕ องศาตะวันออก เวลามาตรฐาน (standard 
time) ของไทยก็คือเวลา ณ จุดที่ตรงแนว ๑๐๕ องศานี้ 
ถ้าอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อรู้ว่ากรุงเทพฯ อยู่ใกล้ ๑๐๐ องศา 
๓๐ ลิปดา ตะวันออก (100°30´ E.) ก็ได้เวลาจริงของ
กรุงเทพฯ ช้ากว่าเวลามาตรฐาน ๑๘ นาที ดังนั้น ถ้าเวลา
มาตรฐานของประเทศว่า ๑๒ น. คือเที่ยง ก็หมายความ
ว่า ต้องรออีก ๑๘ นาที คือ ๑๒.๑๘ น. จึงจะเป็นเวลา
เที่ยงที่แท้จริงของกรุงเทพฯ

(ถ้าต้องการทราบเวลาจรงิซ้อนอกีชัน้หนึง่ คอืเวลา 
ตามดวงอาทิตย์ ซึ่งต่างกันไปตามฤดูกาล ก็เทียบเอาจาก
เวลาทีด่วงอาทติย์ขึน้จรงิในวนันัน้ๆ ดงัทีว่ทิยกุระจายเสยีง 
แห่งประเทศไทยประกาศตอนจบภาคข่าวทุกเช้า โดยถือ
จุดที่อยู่เกือบสุดทางทิศตะวันออกของประเทศ คือที่ผา
ชะนะได อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี อยู่ที่ ๑๐๕ องศา 
๓๐ ลิปดา ก่อนกรุงเทพฯ ๕ องศา ก็คือเร็วกว่ากรุงเทพฯ 
๒๐ นาที ค�านวณแล้ว ก็จะทราบเวลาจริงของแต่ละวัน 
แม้ว่าจะไม่ถึงกับเด็ดขาด เพราะโลกเคลื่อนไปในแต่ละฤดู
ช้าเร็วไม่เท่ากัน เช่น ในฤดูหนาว วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๕ 
ที่ผาชะนะได ดวงอาทิตย์ขึ้น ๐๖.๒๗ น. แล้วที่กรุงเทพฯ 

ดวงอาทิตย์ขึ้น ๐๖.๔๕ น. คือเร็วช้ากว่ากัน ๑๘ นาที, 
แต่ถอยหลังไปครึ่งปี ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๔ ที่ผา 
ชะนะได ดวงอาทิตย์ขึ้น ๐๕.๓๓ น. แล้วที่กรุงเทพฯ  
ดวงอาทิตย์ขึ้น ๐๕.๕๗ น. คือเร็วช้ากว่ากัน ๒๔ นาที)

ควรจะแปลกใจเล็กน้อยว่า ประเทศใกล้เคียงที่
อยู่ใน time zone +7 เช่นเดียวกับไทย ได้แก่ เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย แต่มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไปอยู่ในเขต 
+8 ขณะที่พม่าก�า้กึ่ง ใช้ standard time +6.30

อีกประการหนึ่ง เนื่องจากโลกกลม ก็ไม่รู้ว่าวัน
หนึ่งๆ จะเริ่มต้นที่ไหน จึงตกลงกันขีดเส้นสมมติขึ้น โดย
นับจากเส้นเมริเดียนกรีนิชที่เป็นศูนย์นั้นไป 180 � คือครึ่ง
โลก เอาเส้นเมริเดียนที่ ๑๘๐ เป็นที่ก�าหนดเส้นวันสากล 
เรียกว่า international date line (เส้นนี้ผ่านช่องแคบ
เบริง ที่แยกไซบีเรียของรัสเซีย กับอะแลสกาของอเมริกา)

เส้นวันสากลนี้ นับจากกรีนิชมาทางตะวันออก ก็ 
๑๘๐ นับจากกรีนิชไปทางตะวันตก ก็ ๑๘๐ คือเป็นเส้น
เดียวกัน ดังนั้น ถ้านับจากกรีนิชมาทางตะวันออก ที่นี่ก็
เป็นเวลาก่อนหน้าเลยเวลาที่กรีนิชไปแล้ว ๑๒ ชั่วโมง แต่
ถ้านับไปทางตะวันตกก็อยู่หลังกรีนิช ๑๒ ชั่วโมง เป็น
อันว่าที่ ๒ ข้างของเส้นเดียวกันนี้ เวลาห่างกัน ๒๔ ชั่วโมง 
จึงใช้ที่สมมตินี้ บัญญัติลงไปว่า ข้างตะวันตกของเส้นนี้ 
เป็นจุดเริ่มต้นวันใหม่ ส่วนข้างตะวันออกคือสิ้นสุดวันเก่า

ถ้าใครเดินทางข้ามเส้น ๑๘๐ นี้ จากข้างตะวัน
ตกไปข้างตะวันออก ก็ย้อนกลับไปอยู่ในวันเก่า ส่วนคนที่
ข้ามจากข้างตะวันออกไปข้างตะวันตก วันเวลาก็จะข้าม
หายไป ๑ วัน

ทั้งนี้ ก็เพราะว่า ส�าหรับโลกที่กลมนี้ เมื่อตะวันตก

ถึงที่สุด ก็เป็นสุดและเป็นต้นของตะวันออก
เรื่องเขตเวลา และการนับเวลานี้ เป็นตัวอย่าง

ส�าคัญของการที่มนุษย์พยายามถือเอาประโยชน์ด้วยการ
ประนีประนอมบัญญัติตามสมมุติของมนุษย์ เข้ากับความ
จริงแห่งสภาวะของธรรมชาติ
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เฮนรี ฟอร์ด พำอเมริกำกำ้วขึ้นมำน�ำ 
ในอุตสำหกรรมรถยนต์

พ.ศ. ๒๔๔๖ (ค.ศ. 1903) ที่สหรัฐอเมริกา เฮนรี 
ฟอร์ด (Henry Ford, 1863–1947) ตั้งแต่ยังเป็นช่างกล
และวิศวกรท�างานอยู่กับบริษัทเอดิสัน (Edison Co.) ได้
ใช้เวลาว่างผลิตรถยนต์ขึ้นมาจนส�าเร็จในปี 1892 ครั้นถึง
ปี 1903 ก็จัดตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ (Ford Motor Co.) 
ขึ้น และท�างานด้วยปรีชาสามารถจนฟอร์ดกลายเป็นผู้
ผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก

ในปี 1908 ฟอร์ดได้ริเริ่มงานส�าคัญ คือออกแบบ
และผลิตรถฟอร์ด Model T สีด�า ราคาไม่แพง ให้ชาว
บ้านซื้อไหว คันละเพียง $850.50 และหาซื้อไม่ยาก 
โดยผลิตจ�านวนมาก กินน�้ามัน ๒๐ ไมล์ต่อแกลลอน ใน
บรรดารถยนต์ที่ขายได้ทั้งหมดในอเมริกา เป็นส่วนของ 
ฟอร์ด Model T ถึง ๔๒.๔% พอถึงปี 1915 รถฟอร์ดคัน
ที่ ๑ ล้านก็ออกมา ถึงปี 1920 ส่วนในตลาดของฟอร์ด 
Model T ขึ้นไปอีกถึง ๕๔.๕๗% ปี 1924 ฟอร์ด Model 
T ทนทานราคาถูกออกมาราคาแค่คันละ $290 และถึง
เวลานั้น เกินครึ่งของรถยนต์ที่ใช้กันในโลก คือรถฟอร์ด 
Model T

ปี 1927 เป็นวาระครบ ๒๐ ปีของรถฟอร์ด Model 
T เฮนรี ฟอร์ด หยุดเลิกการผลิตฟอร์ด Model T แต่
บัดนั้น โดยเปลี่ยนไปผลิต ฟอร์ด Model A ขึ้นมาแทน 
รถฟอร์ด คันที่ ๑๕ ล้าน ออกจากโรงงานในปีที่ ๒๐ นั้น

ก่อนปี 1900 อเมริกาผลิตรถยนต์ล้าหลังกว่ายุโรป 
เฮนรี ฟอร์ดจึงเป็นก�าลังใหญ่ที่น�าอเมริกาขึ้นมาเป็นผู้น�า
ด้านนี้ และครองความเป็นใหญ่อยู่ได้เกินครึ่งศตวรรษ 
อย่างไม่มีใครเทียมทาน (เมื่อเข้าทศวรรษ 1970s รถญี่ปุ่น 
และเยอรมัน จึงก้าวขึ้นมา)

ระบบงานของเฮนรี ฟอร์ดก็น่าสนใจ เขาเอาใจใส่
ให้ความส�าคัญแก่คนงาน ให้ค่าจ้างสูงกว่าอัตราจ้างงาน
ตามปกติเป็นอันมาก และให้คนงานมีส่วนร่วมในผลก�าไร
โดยน�ามาจัดสรรให้ปีละ ๓๐ ล้านเหรียญ อีกทั้งได้บ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์มากมาย รวมทั้งการตั้งมูลนิธิฟอร์ด 
(Ford Foundation, ตั้งปี 1936) ซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็น
องค์กรการกุศลที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์โลก  
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ฟอร์ดน�ำ assembly line เขำ้มำ  
พำอุตสำหกรรมให้ก้ำวใหญ่

พ.ศ. ๒๔๕๖ (ค.ศ. 1913) ที่สหรัฐอเมริกา หลัง
จากเฮนรี ฟอร์ด ตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ขึ้นในปี 1903 
เขาก็มุ่งหน้าพัฒนาสร้างความก้าวหน้าในการผลิตรถยนต์ 
คราวหนึ่ง เขานึกถึงการท�างานในโรงงานเนื้อสัตว์ ที่ใช้
สายรอกพาซากสัตว์ไปส่งแก่คนงานที่ท�างานในส่วนของ
ตนๆ แล้วได้ความคิดที่จะน�ามาดัดแปลงใช้ในงานผลิต
รถยนต์ แต่แทนที่จะเป็นงานแยกส่วนอย่างในโรงงานท�า
เนื้อสัตว์ งานที่เขาคิดนี้ตรงข้าม คือเป็นการประกอบชิ้น
ส่วน โดยให้สายรอกน�าส่วนประกอบตั้งแต่แค่เป็นฐาน
หรือเป็นโครง ไปส่งแก่ผู้ท�างานซึ่งจะต่อเติมหรือประกอบ
ชิ้นส่วน เป็นต้น ในส่วนที่เป็นหน้าที่เฉพาะของตนๆ แล้ว
เลื่อนต่อสู่ผู้ท�างานในล�าดับต่อๆ ไป ไม่ขาดตอน จนงาน
เสร็จ เช่นเป็นรถทั้งคันที่สมบูรณ์

ระบบการใช้สายส่งงานประกอบชิ้นส่วนนี้ เรียก
ว่า assembly line หรือบางทีก็เรียกว่า production 
line และแปลกันว่า สายการผลิต ซึ่งในอุตสาหกรรม
ใหญ่ๆ ปัจจุบันรู้จักกันดี การใช้ระบบสายส่งต่องาน
ประกอบชิ้นส่วนนี้ ต้องมีการวางแผนจัดการอย่างดี เช่น 
ให้ทุกอย่างลงตัวพอดี เข้าจังหวะกัน ทั้งคนท�างาน เวลา 
และวัสดุอุปกรณ์ ท�าให้ทั้งทุ่นแรงทุ่นเวลา ได้ผลดี

เฮนรี ฟอร์ด นี่เองได้คิดเรื่องนี้ขึ้น และเริ่มน�า  
assembly line เข้ามาใช้ในโรงงานของบริษัทฟอร์ด 
มอเตอร์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 1913/๒๔๕๖ ท�าให้การ
ผลิตฟอร์ด Model T ได้ผลมาก รถที่เดิมกว่าจะประกอบ
เสร็จ ใช้เวลาคันละ ๑๒.๕ ชั่วโมง คราวนี้เสร็จในเวลา

เพียง ๑.๕ ชั่วโมง ท�าให้เขาผลิตรถได้จ�านวนมาก ทัน
ความต้องการ และขายได้ในราคาถูก สมความตั้งใจ

ความส�าเร็จของฟอร์ดท�าให้บริษัทอื่นต้องน�า
ระบบนี้ไปใช้ และแพร่ไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย เป็น
ความตื่นตัว ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 
เป็นการปฏิวัติในวงการอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง

แต่ระบบ assembly line นี้ แม้จะได้ผลมาก แต่
ก็มีข้อเสีย เช่น ท�าให้คนงานเกิดความเบื่อหน่ายต่อการ
ท�างานที่มีการเคลื่อนไหวแบบซ�้าซากและสักว่า อีกทั้งเมื่อ
จัดงานลงตัวแล้ว ก็สามารถใช้คนงานที่ไร้หรือด้อยฝีมือ
เพื่อลดค่าจ้างลงไป เสียค่าใช้จ่ายแต่น้อย ดังนี้เป็นต้น 

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
เฮนรี ฟอร์ด
รัชกำลที่ ๕ กับ Ford Model T
Ford Model A

assembly line
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วีรบุรุษผู้มีชัย น�ำควำมส�ำเร็จมำให้ 
แก่เพื่อนร่วมชำติและมวลชำวโลก

พ.ศ. ๒๔๗๐ (ค.ศ. 1927) ที่สหรัฐอเมริกา ในวัน
ที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม มีเหตุการณ์ส�าคัญจากการกระท�า
ของบุคคลผู้เดียว แต่เป็นข่าวใหญ่ที่คนสนใจตื่นเต้นกันไป
ทั่วทั้งโลก ประกาศความยิ่งใหญ่ของการสร้างความส�าเร็จ
ที่ดีงามสร้างสรรค์ ความส�าเร็จครั้งนี้คือ การบินเดี่ยวรวด
เดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งแรก (first nonstop 
solo flight across the Atlantic)

ย้อนหลังไป หลังจากสองพี่น้อง Orville และ 
Wilbur Wright ท�าการบินมีคนนั่งได้ส�าเร็จครั้งแรกเมื่อ 
๑๗ ธ.ค. 1903/๒๔๔๖ แล้ว การบินก็ก้าวหน้ามาโดย
ล�าดับ แต่ก็ยังไม่พัฒนาสักเท่าใด ถึงจะมีการใช้เครื่องบิน
ในการรบครั้งแรก ในสงครามระหว่างอิตาลี กับตุรกี 
(Italo-Turkish War) เมื่อ ๒๓ ต.ค. 1911/๒๔๕๔ แต่แม้
ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ (World War I, 1914-1918/ 
๒๔๕๗-๒๔๖๑) ก็ยังมีการใช้เครื่องบินเพียงเล็กน้อย 
อากาศยานที่ใช้มากหน่อย ก็แค่บัลลูน (balloon) และ
เรือเหาะ (airship, บัลลูนทรงซิการ์) ซึ่งลอยตัวด้วยแก๊สที่
เบากว่าอากาศ เช่น ฮีเลียม และไฮโดรเจน

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ไม่นาน การบินพาณิชย์ 
(commercial aviation หรือ air transport) ได้พัฒนา
ไปมาก พอถึงปี 1919/๒๔๖๒ ก็เริ่มมีเครื่องบินโดยสาร
ประจ�า ระหว่างปารีส กับลอนดอน (ระยะทางราว ๓๔๓ 
กม.) ส่วนในอเมริกา หลังปี 1925/๒๔๖๘ จึงมีบริษัท
เอกชนใช้เครื่องบินบริการขนส่งไปรษณีย์ แล้วต่อมาก็รับ
ส่งผู้โดยสารประจ�าทาง (ในอเมริกา เมืองใหญ่ๆ ห่างกัน

ลินด์เบอร์ก กับ
Spirit of St. Louis 
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ไกลกว่าปารีส-ลอนดอน มาก)
ในปี 1919 เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในนคร

นิวยอร์กตั้งรางวัล คงเหมือนท้าขึ้นมาว่า ใครขับเครื่องบิน 
บินเดี่ยวรวดเดียวไม่หยุดเลยจากนิวยอร์กไปถึงปารีส 
(๕,๘๐๐ กม.) ได้ จะให้เงิน $25,000

เมื่อตั้งรางวัลขึ้นแล้ว เวลาผ่านไปจนถึงปี 1927/ 
๒๔๗๐ ได้มีผู้พยายามบินหลายครั้ง แต่ไม่มีผู้ใดประสบ
ความส�าเร็จ มีแต่กลายเป็นการสละชีวิต เท่าที่ทราบว่า
ตายไป ๖ ราย

ในปี 1927 นั้น หนุ่มขี้อาย อายุ ๒๕ ปี มีชื่อว่า 
ชาร์ลส์ เอ. ลินด์เบอร์ก (Charles A. Lindbergh, 1902-
1974) ในฐานะที่เป็นนักบินคนหนึ่ง ย่อมได้ยินข่าวเรื่องนี้
เรื่อยมา เขาคิดว่า เขาต้องท�าได้ ขอแต่ให้มีเครื่องบินที่ดี

ครั้นแล้ว ลินด์เบอร์กหาผู้สนับสนุนเงินทุนค่า
เครื่องบิน เขาไปพบบริษัทใหญ่ๆ ที่เป็นผู้ผลิตหลายราย 
ก็ล้วนปฏิเสธ ไม่ยอมขายเครื่องบินให้ ในที่สุด เขาจ้าง
บริษัทหนึ่งท�าเครื่องบินขึ้น โดยตัวเขาเองช่วยออกแบบ 
จนเสร็จ ตั้งชื่อเครื่องบินนั้นว่า Spirit of St. Louis

ครั้นแล้ว เช้าวันที่ ๒๐ พ.ค. เวลา ๐๗.๕๒ น. 
ชาร์ลส์ เอ. ลินด์เบอร์ก ก็น�า Spirit of St. Louis ขึ้น
จาก Long Island เมืองนิวยอร์ก เนื่องจากเครื่องบินนั้น
เล็กเครื่องยนต์เดียว และต้องบรรทุกน�า้มันมาก เขาจึง
พยายามลดน�้าหนักของอื่นให้เหลือน้อยที่สุด แม้แต่ร่ม
ชูชีพ และวิทยุก็ไม่เอาไป ที่นั่งนักบินก็ใช้ไม้สาน มองทาง
ข้างหน้าด้วยกล้องเปริสโคป (periscope)

ลินด์เบอร์กคนเดียวแล่นลอยอยู่เหนือมหาสมุทร
แอตแลนติก ในเครื่องบินล�าน้อย ที่มีความเร็วเฉลี่ย ๑๐๗ 

ไมล์ ต่อชั่วโมง (๑๗๒ กม./ชม.) ตลอดวัน ตลอดคืน 
กลางท้องฟ้าเวิ้งว้าง มีอากาศและกระแสลมที่น่าพรั่นกลัว 
ฝ่าทั้งหิมะ ทั้งฝนและลูกเห็บ น�า้แข็งจับปีกเครื่องบิน 
หลายครั้งต้องผ่านไปกลางเมฆหนาทึบ มองไม่เห็นอะไร
เลย ทั้งหิวกระหาย และเมื่อยล้าอ่อนเพลีย บ่อยครั้งที่
เขาหมดความรู้สึกหรือผลอยหลับไป แล้วรู้สึกตัวขึ้นมา
ใหม่ทันพอดีก่อนที่เครื่องบินจะดิ่งลงบนพื้นมหาสมุทรที่
เย็นเยือก ขณะเดียวกัน ผู้คนทั่วโลกที่รอฟังข่าว ก็ได้แต่
หวั่นใจว่า วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง แล้วก็อีกวันหนึ่งผ่านไปแล้ว 
เครื่องบินน้อยล�านั้นอยู่ตรงไหน มีชะตากรรมเป็นอย่างไร 
จะไปถึงที่หมายหรือไม่

ในที่สุด คืนวันรุ่งขึ้น ๒๑ พ.ค. ๒๔๗๐ เวลา 
๒๒.๒๒ น. ชาร์ลส์ เอ. ลินด์เบอร์ก ก็ไปถึงเมืองปารีส เขา
น�าเครื่องบินลงจอดที่สนาม Le Bourget รวมใช้เวลาบิน 
๓๓ ชั่วโมงครึ่ง เป็นระยะทาง ๕,๘๐๐ กม. (๓,๖๐๐ ไมล์) 
นี่คือการบินเดี่ยวรวดเดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
ส�าเร็จครั้งแรก (first nonstop solo flight across the 
Atlantic)

ที่สนามบินกรุงปารีสนั้น แม้จะเป็นเวลากลางคืน 
ปรากฏว่าประชาชนที่ตามข่าวพากันมารอรับด้วยความ
ตื่นเต้นเนืองแน่นมากมาย (Walter Cronkite แห่ง CBS 
บรรยายว่า คนมารับที่สนามบินมากกว่าแสนคน) ลินด์
เบอร์กกลายเป็นวีรบุรุษ ๒ ฟากมหาสมุทร เขาท�าให้ทั้ง
การบินและนักบิน เป็นข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ไป
ทั่วโลก หนังสือพิมพ์เรียกเขาว่า “Lucky Lindy” (ลินดี้ผู้
มีโชค) บ้าง “Lone Eagle” (อินทรีย์เดี่ยว) บ้าง

เมื่อกลับมาอเมริกา เพื่อนร่วมชาติได้จัดงาน 

ต้อนรับลินด์เบอร์กอย่างวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ที่ได้น�าความ
ส�าเร็จและเกียรติยศมาให้แก่ประเทศชาติ เป็นงานฉลอง
ชัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติหลังการชนะในสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ ริ้วกระดาษที่คนโปรยลงมาตามถนนบนทาง
ที่เขาผ่านไป รวมน�า้หนักได้สัก ๑,๘๐๐ ตัน มากกว่าที่
เคยโปรยคราวสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้นเกิน ๑๐ เท่า 
เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นเกียรติภูมิ
ของชาวอเมริกัน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์การบิน

นอกจากเงินรางวัล $25,000 ที่ตั้งไว้ และ
เครื่องหมายเกียรติยศที่ประธานาธิบดีอเมริกันมอบให้
แล้ว รัฐสภาอเมริกัน (Congress) ได้ออกกฎหมายพิเศษ
มอบเหรียญ Congressional Medal of Honor แก่เขา 
(เหรียญตราสูงสุดนี้ ตามปกติให้เฉพาะแก่ทหาร เพื่อเชิดชู 
“conspicuous gallantry and intrepidity at the 
risk of life, above and beyond the call of duty.”)

ความส�าเร็จครั้งนี้ ด้านหนึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
ความก้าวหน้าและความหวังที่สดใสของเทคโนโลยี พร้อม
กับที่อีกด้านหนึ่ง เป็นการพิสูจน์ความสามารถของมนุษย์ 
แสดงถงึความเข้มแข็งกล้าหาญ และเป็นพยานแห่งคตนิยิม 
อเมรกินัอนัชืน่ชมในความส�าเรจ็ทีท่�าได้ยาก (“hard-won 
achievement”) นอกจากเป็นความส�าเร็จของตัวนักบิน
แล้ว ก็ท�าให้ประชาชนสนใจเครื่องบิน สนใจการบิน และ
มีความมั่นใจในการเดินทางด้วยเครื่องบิน ตลอดจนการที่
จะมีใจให้แก่การเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นด้วย

เวลาผ่านมาอีก ๕ ปี ในปี 1932/๒๔๗๕ อะมีเลีย 
แอร์ฮาร์ท (Amelia Earhart) ได้เป็นสตรีคนแรกที่บิน
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เดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกส�าเร็จ ในวันเดือนเดียว
กับลินด์เบอร์ก คือ ๒๐-๒๑ พ.ค. (ก่อนนั้น ๔ ปี ในปี 
1928 เธอได้เป็นสตรีคนแรกที่ข้ามแอตแลนติก โดยเป็น
ผู้โดยสารคนเดียวในเครื่องบินที่ขับโดยนักบิน ๒ คน) ต่อ
มาถึงปี 1937 แอร์ฮาร์ทออกบินรอบโลกด้วยเครื่องบิน
สองเครื่องยนต์ โดยมี Fred Noonan เป็นผู้น�าทาง และ
ก็เดินทางไปได้เกิน ๒ ใน ๓ แล้ว แต่ได้หายสูญไปกลาง
มหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้เส้นวันที่สากล (International 
Date Line)

ระหว่างนี้ การบินพาณิชย์ (commercial aviation) 
ก็พัฒนาต่อเนื่องมา ดังมีความก้าวหน้าที่ควรทราบ ดังนี้

ปี 1934/๒๔๗๗ เริ่มมีการบินขนส่งไปรษณีย์ข้าม
มหาสมุทรแปซิฟิก จากนั้นไม่นาน ก็มีบริการส�าหรับคน
โดยสาร

ปี 1939/๒๔๘๒ วันที่ ๒๘ มิ.ย. Pan American 
Airways เปิดการบินพาณิชย์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
ครั้งแรก จากนิวยอร์ก ไปเมืองมาร์เซลล์ (Marseilles) ใน 
ฝรัง่เศส ใช้เวลาบนิ ๒๖ ชม.ครึง่ ค่าโดยสารเทีย่วละ $375

ปี 1939/๒๔๘๒ ถึง 1945/๒๔๘๘ ระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ คู่สงครามใช้เครื่องบินในการรบกัน
อย่างเต็มที่ จึงเร่งผลิตและพัฒนาเครื่องบินอย่างรวดเร็ว
และมากมาย ท�าให้การบินก้าวหน้ามาอย่างมาก เมื่อสิ้น
สงครามโลกนั้นแล้ว ก็มีเครื่องบินสี่เครื่องยนต์ ที่บินระยะ
ไกล มีห้องผู้โดยสารอย่างดี มีอุปกรณ์ก้าวหน้า พรั่งพร้อม
ไปทั่ว ประหยัด สะดวก ปลอดภัย นั่งสบาย

ปี 1946/๒๔๘๙ วันที่ ๑ ก.ค. BOAC (British 
Overseas Airways) เริ่มการบินพาณิชย์ข้ามมหาสมุทร

แอตแลนติก ระหว่างลอนดอน-นิวยอร์ก ใช้เวลาบิน 
๑๙.๔๕ ชม.

ปี 1958/๒๕๐๑ เริ่มมีการใช้เครื่องบินไอพ่น (jet  
airliner) ท�าให้คนหันมานิยมเดินทางไกลด้วยเครื่องบิน  
แทนรถไฟ และเรอืเดนิสมทุร (ก่อนนัน้ เมือ่ปี 1953 BOAC 
ได้เริ่มใช้เครื่องบินที่เรียกกันว่า พร๊อพเจ็ต/propjet คือ
มีไอพ่น turboprop ขับเคลื่อนใบพัด ซึ่งผลิตโดยบริษัท 
Rolls-Royce แล้วบริษัทการบินประเทศอื่นก็ซื้อบ้าง)

ปี 1970/๒๕๑๓ วันที่ ๒๑ ม.ค. Pan Am เริ่ม
บริการเครื่องบินไอพ่นจัมโบ โบอิ้ง ๗๔๗  (Boeing 747 
jumbo jet) ในเส้นทางบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 
(เมื่อปี 1966/๒๕๐๙ Pan Am ริเริ่มสั่งจัมโบ โบอิ้ง ๗๔๗  
มาเตรียมบริการ ๒๕ เครื่อง บรรทุกผู้โดยสารได้เที่ยวละ 
๓๔๒ ถึง ๔๙๐ คน ท�าให้การบินสายอื่นต้องพากันตาม) 
นับเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าการบินครั้งส�าคัญ

ปี 1976/๒๕๑๙ วันที่ ๒๑ ม.ค. (ก่อนเริ่มรับส่ง
ผู้โดยสาร Concorde เริ่มท�าการบินครั้งแรกในวันที่ ๒ 
มี.ค. 1969/๒๕๑๒  และเริ่มบินเร็วกว่าเสียง ในวันที่ ๑ 
ต.ค. 1969 ครั้นถึง ๔ พ.ย. 1970 ก็บินได้เร็วกว่าเสียง
เกิน ๒ เท่า บินจากลอนดอนไปนิวยอร์ก ราว ๓ ชม.) Air 
France และ British Airways เริ่มเที่ยวบินประจ�าของ
เครื่องบินคอนคอร์ดเร็วกว่าเสียง (supersonic Con-
corde) โดย British Airways (ก่อนนี้คือ BOAC) บินจาก
ลอนดอน ไปยังบาห์เรน (Bahrain) และ Air France บิน
จากปารีส ไปยังรีโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) แล้ว
ต่อมาก็เปิดบินประจ�ามายังกรุงวอชิงตัน ดีซี  (๒๔ พ.ค.
1976) และมาเมืองนิวยอร์ก (พ.ย. 1977) และขยายไปที่

อื่นด้วย (chartered flights ไปทั่วโลก) แต่ต่อมา เพราะ
ขาดทุน ก็ตัดเที่ยวบินลงๆ จนเหลือปลายทางประจ�าเพียง
นิวยอร์ก จนในที่สุดก็เลิกด�าเนินการทั้งหมด (Air France 
เลิก พ.ค. 2003 และ British Airways เลิก ต.ค. 2003)

อะมีเลีย แอร์ฮำร์ท

หน้าตรงข้ามจากซ้ายบน:
บอลลูน
เรือเหำะ
Jet airliner 
Spirit 0f St. Louis
Boeing 747 
Concorde
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ทีวี โผล่มำนิด ติดสงครำมโลก ๖ ปี  
จน ๒๔๘๘ ผำ่น จึงบำนไม่หุบ

พ.ศ. ๒๔๘๒ (ค.ศ. 1939) ที่สหรัฐอเมริกา วัน
ที่ ๓๐ เมษายน มีการเปิดงานแสดงสินค้าโลกที่เมือง
นิวยอร์ก (New York World’s Fair) บริษัท NBC 
(National Broadcasting Company) ได้เปิดตัวเริ่ม
ออกรายการประจ�าของโทรทัศน์ โดยท�าการถ่ายทอดพิธี
ที่ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt เป็นประธาน
กล่าว และกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ออกโทรทัศน์ 
NBC บอกว่าปีนั้นจะออกรายการทีวี สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง 
แล้วในปีเดียวกันนั้น CBS (Columbia Broadcasting 
System) ก็เริ่มออกรายการทีวีเช่นกัน กว่าจะถึงกลางปี
ต่อมา คือ 1940 ในสหรัฐได้มีโทรทัศน์แล้ว ๒๓ สถานี

อย่างไรก็ตาม แท้จริงนั้น ในอเมริกา โทรทัศน์
พัฒนาช้ากว่าในยุโรป ซึ่งปรากฏว่า ในอังกฤษ BBC ได้
เริ่มบริการทีวีเป็นเจ้าแรกของโลกที่ลอนดอน ในปี 1936 
โดยเฉพาะที่เป็นงานเด่นออกถ่ายทอดภายนอกครั้งแรก 
คือเมื่อ BBC แพร่ภาพขบวนงานราชาภิเษกของพระเจ้า
ยอร์จที่ ๖ (King George VI) จากไฮด์ปาร์ค เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 1937

เมื่อโทรทัศน์ปรากฏตัวขึ้นมาและท�าท่าจะ
งอกงามนั้น ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ ๑ ก.ย. 1939 ต่อมาไม่ช้าสงครามได้
รุนแรงมากขึ้น แล้วก็ท�าให้โทรทัศน์เงียบเฉาจนเหมือน
กับลับหายไป เพราะโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายต้อง
เปลี่ยนไปเป็นที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ดังที่ในอเมริกา ปี 
1945/๒๔๘๘ เพียงประมาณ ๕,๐๐๐ บ้าน มีเครื่องรับ
โทรทัศน์ที่เทอะทะ แต่ในปี 1945 นี้เอง สงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ ก็จบลงในวันที่ ๒ ก.ย.

ปีต่อมา 1946 รัฐบาลอเมริกันยกเลิกข้อจ�ากัด
เกี่ยวกับการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ จากนั้นอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ก็เบ่งบานอย่างรวดเร็ว พอถึงปี 1949 มีเครื่อง
รับโทรทัศน์เพิ่มขึ้นเป็น ๑ ล้านเครื่อง ถึงปี 1951 เป็น 
๑๐ ล้านเครื่อง แล้วก็เป็น ๕๐ ล้านเครื่องใน ๘ ปีต่อมา 

ในองักฤษ บรกิารโทรทศัน์ของ BBC คนืชพีในตอน 
กลางปี 1946 แล้วกเ็จรญิเตบิโตต่อมา ส่วนในประเทศอืน่ๆ  
พูดได้ว่า โทรทัศน์ หรอื ทีวี เพิง่จะแพร่หลายเมือ่เข้าทศวรรษ  
1950s และส�าหรับประเทศไทย ได้รับค�าบอกเล่าจาก
คุณประภาศรี บุณยประสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้อายุ ๘๖ ปี ท่าน
ยืนยันไว้นานแล้วว่า ทีวีเข้ามาเมืองไทยใน พ.ศ. ๒๔๙๘

สมัยนี้มีปำกกำลูกลื่น หำได้แสนง่ำย 
เขียนได้แสนสบำย  
งำนอย่ำงเลิศที่แสนดี  
น่ำจะได้ผลิตได้มีขึ้นมำมำกมำย

พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) วันที่ ๒๙ ต.ค. ที่
สหรัฐอเมริกา ห้าง Gimbel Bros. เมืองนิวยอร์ก วาง
จ�าหน่ายปากกาลูกลื่น (ballpoint pens) ด้ามละ 
$12.50 มีบันทึกว่า เป็นความส�าเร็จทางพาณิชย์ครั้ง
ใหญ่ พอถึงปี 1949 ปากกาลูกลื่นก็ติดตลาด และมีสถิติ
จ�าหน่ายชนะปากกาหมึกซึมเป็นครั้งแรก แม้ว่าในช่วงต้น 
ธนาคารบางแห่งบอกว่าปากกาลูกลื่นนี้ใช้เซ็นชื่อตาม
กฎหมายไม่ได้ แต่ปรากฏว่า ปากกาอย่างใหม่นี้ ขึ้นไปที่
สูงก็ไม่รั่วไหล และใช้เขียนทับกระดาษคาร์บอนท�าส�าเนา
เอกสารธุรกิจและราชการได้ดีอีกด้วย

ในเมืองไทย กว่าจะรู้จักและใช้ปากกาลูกลื่นกัน
กว้างออกไป ก็เมื่อผ่าน พ.ศ. ๒๕๐๐ มาแล้ว

คนรุ่นก่อนๆ ล�าบากยุ่งยากไม่น้อยกับการใช้
อุปกรณ์การเขียน เมื่อมีปากกาหมึกซึมให้ใช้ ก็ถือว่า
สะดวกสบายขึ้นมากมายแล้ว แต่ยังมีข้อติดขัดไม่คล่อง
ตัวอยู่มาก เช่น เหน็บปากกาไว้ บางทีหมึกรั่วไหลออกมา
เปรอะกระเป๋าเปื้อนเสื้อผ้า เขียนลงกระดาษ นอกจาก
ซึมสมชื่อแล้ว ถูกน�้า หมึกละลาย ตัวหนังสือหายไป และ
เลอะเทอะ ต้องระวังคอยดูว่าหมึกจะหมด หมั่นดูดสูบ
หมึกใหม่ ต้องมีขวดหมึกพร้อมไว้ อีกทั้งเป็นของค่อนข้าง
มีราคา ถ้าจะให้เขียนดี ก็ยิ่งต้องหาของแพง และหาไม่
ง่ายนัก แต่พอปากกาลูกลื่นมา ปัญหาทุกอย่างหายหมด

Braun HF1, 1958
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การเขียนกลายเป็นเรื่องสะดวกสบายแสนจะง่าย 
ปากการาคาถูกยิ่งกว่าของเล่น หาง่ายเกลื่อนกลาด จน
กลายเป็นว่าใช้กันทิ้งๆ ขว้างๆ

การเขียนหนังสือเป็นสื่อส�าคัญในทางแห่งความ
ก้าวหน้าของอารยธรรม อุปกรณ์การเขียนที่เปลี่ยนไป 
ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในความเป็นอยู่และ
การท�างานของมนุษย์ เมื่อคนยุคนี้มีเครื่องมืออย่างดี
พร้อมแล้ว งานสร้างสรรค์ทางจิตใจและทางปัญญา ควร
จะก้าวหน้าเพิ่มทวี ยิ่งต่อมามีคอมพิวเตอร์ที่บันดาลตัว
หนังสือได้ดีเหลือล�า้ยิ่งกว่าเขียน ความเจริญงอกงามทาง
จิตปัญญา น่าจะก้าวโลดไป มิใช่กลายเป็นสวนทางกัน

ย้อนดูความเป็นมา ในฐานะแห่งประดิษฐกรรม 
ถือว่าปากกาลูกลื่นเกิดขึ้นในปี 1938/๒๔๘๑ แต่ถ้าสืบ
ประวัติมาแต่ต้น พู่กัน (brush) ที่คนจีนใช้กันตั้งแต่ใกล้
พันปี ก่อน ค.ศ. นับว่าเป็นต้นตระกูลของปากกา แล้ว
ประมาณ ๓๐๐ ปี ก่อน ค.ศ. ชาวอียิปต์โบราณก็รู้จัก
ใช้ต้นกกต้นอ้อเป็นเครื่องเขียน ต่อมา คงก่อนคริสต์
ศตวรรษที่ 7 ก็มีการใช้ปากกาขนนก (quill pen) ซึ่งใช้
กันมาในยุโรปจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 (เริ่มแต่
ปี 1828/๒๓๗๑) ปากกาโลหะจึงเข้ามาแทน (ปากกา
โลหะมีมานาน ดังที่ได้พบปากกาทองสัมฤทธิ์ในซากเมือง
ปอมเปอี/Pompeii แต่ไม่นิยมใช้กัน) แต่ก็ได้แค่ปากกา
คอแร้งที่เขียนไป จุ่มหมึกไป จนกระทั่งมีผู้ผลิตปากกา
หมึกซึมขึ้นในปี 1884/๒๔๒๗ จึงได้อุปกรณ์หลักในการ
เขียน ซึ่งใช้กันมานาน

มีคนอเมริกันชื่อ John H. Loud ประดิษฐ์ปากกา
ลูกลื่นขึ้นตั้งแต่ปี 1888/๒๔๓๑ และปากกาลูกลื่นได้เริ่ม

ปรากฏแก่สายตาออกมาค้าขายเมื่อปี 1895/๒๔๓๘ แต่
คนไม่ค่อยใส่ใจ จนกระทั่ง ชาวฮังการีสองพี่น้อง นามสกุล 
Bíró (ไบโร) ท�าแบบที่ใช้ง่ายออกมาในปี 1938/๒๔๘๑ 
(ท�าส�าเรจ็ต้ังแต่ปี 1931 และออกแสดงในงาน Budapest 
World Fair) จึงได้รับความนิยมใช้กันมากในอังกฤษ เรียก
ว่า “ไบโร/biro”

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (World War II, 
1939-1945/๒๔๘๒-๒๔๘๘) นักบินเริ่มนิยมใช้ปากกา 
ลูกลื่น เพราะเมื่อบินขึ้นในระดับสูง ก็ไม่รั่วไหล หลัง
สงครามแล้ว ความนิยมก็ยิ่งมากขึ้น

ไบโรได้รับเชิญจากประธานาธิบดีอาร์เจนตินา
ให้ไปประเทศนั้น สองพี่น้องได้อพยพไปอยู่ที่นั่น และ
ตั้งบริษัทขึ้นมาผลิตปากกาของเขา ในปี 1943/๒๔๘๖ 
ให้ชื่อปากกาว่า “Eterpen” แล้วมีชาวอังกฤษให้ทุน
สนับสนุน และที่อังกฤษ Henry Martin กับ Frederick 
Miles ได้ตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตปากกานี้ ขายโดยห้าง 
Martin-Miles บอกว่าขึ้นที่สูงหมึกไม่รั่วไหล ส�าหรับใช้ใน
กองทัพอากาศ ต่อมา บริษัทฝรั่งเศสชื่อ “Bic” ได้รับเอา 
กิจการของ Martin-Miles ไป และพัฒนาปากกาลูกลื่น 
นัน้ให้เป็นชนิดราคาถกู ใช้แล้วท้ิงเลย (throwaway pen)

ส่วนในอเมริกา ดังได้เล่าแล้วข้างต้นว่า มีผู้เอา
ปากกานี้ไปพัฒนาผลิตออกมาวางขายในปี 1945/๒๔๘๘ 
เรียกว่า “ballpoint pen” โดยมีเรื่องสืบเนื่องมาว่า  
 
 
 
 

คุณ Milton Reynolds เดินทางจากชิคาโกไปงาน
ธุรกิจที่เมืองบัวโนสไอเรส (Buenos Aires, เมืองหลวง
ของอาร์เจนตินา) ได้ไปเห็นปากกาแบบใหม่ ที่เรียกกัน
ว่า “ไบโร/biro” เกิดติดใจ ซื้อเอามา แล้วพัฒนาเป็น
ปากกายี่ห้อใหม่ต่างออกไป และผลิตขึ้นมาตั้งแต่ ๖ ต.ค. 
1945/๒๔๘๘ ได้วันละ ๗๐ ด้าม โดยร้าน Gimbels ใน
นิวยอร์ก เป็นผู้จ�าหน่าย

การพัฒนาด�าเนินต่อมา จนถึงปี 1963 ในอเมริกา
ก็มีปากกา soft-tip pen (ปากกาปลายนุ่ม หรือปลาย
ไฟเบอร์, เรียกว่า felt-tip pen บ้าง felt pen บ้าง 
fiber-tip marker บ้าง felt-tip marker บ้าง) ออกมา
ขาย ท�าให้สะดวกในการวาดและเขียนบนพื้นกระจกและ
พลาสติก เป็นต้น

Ladislao Biro
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คนรุ่นใหม่ ไม่รู้ว่ำ  
คุณปู่ย่ำตำยำย แค่ใช้เครื่องดูเวลำ  
ทั้งยุ่งยำกใช้เงินเสียเวลำแค่ไหน

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) วันที่ ๒๕ ต.ค. ที่สหรัฐ 
อเมริกา ห้าง Bulova น�านาฬิกา Accutron ออกวางขาย 
เป็นนาฬิกาข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เรือนแรกของโลก  จาก
นั้นอีก ๒ ปี คือ 1962 ห้างนาฬิกาในสวิตเซอร์แลนด์ ๓๑ 
เจ้า ร่วมทุนกัน ๗ ล้านเหรียญอเมริกัน ด�าเนินการพัฒนา
นาฬิกาควอตซ์จนส�าเร็จ ครั้นถึงเดือนธันวาคม 1967/ 
๒๕๑๐ ก็เปิดตัวนาฬิกาข้อมือควอตซ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic quartz wristwatch) ที่อเมริกา โดย
จ�าหน่ายเครื่องละ $550 ขึ้นไป เป็นนิมิตของการที่โลก
จะเข้าสู่ยุคที่นาฬิกาเป็นของหาง่าย ราคาถูก ใช้สะดวก 
อาศัยเพียงแบตเตอรี่เล็กๆ ที่เปลี่ยนได้ง่าย และเที่ยงตรง
แม่นย�าอย่างยิ่ง

ในระยะแรก นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นแบบ
แอนะล็อก/analog คือมีเข็มชี้บอกเวลาหมุนเคลื่อนที่ไป 
(เป็น analog watch) แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็ท�าชนิด 
solid-state (ไม่มีส่วนเคลื่อนที่) เป็นแบบดิจิทัล/digital 
คือแสดงเป็นตัวเลขหรือภาพบนจอ (เป็น digital-display 
watch) เริ่มด้วยในทศวรรษ 1960s นั้น มีแบบ LED 
(light-emitting diode/ไดโอดเปล่งแสง) ก่อน จนถึงปี 
1975/๒๕๑๘ จอแบบ LCD (liquid crystal display/
จอภาพผลึกเหลว) จึงเข้าตลาด และมิใช่ใช้กับนาฬิกา
เท่านั้น แต่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่น เช่น
เครื่องคิดเลขด้วย (นาฬิกา analog LCD watch ก็มีซ้อน

ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง คือ แสดงภาพเป็นเข็มที่หมุนไป)
ก่อนเข้ายุคนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ คนใช้นาฬิกา

จักรกล (mechanical watch and clock) ที่มีลูกตุ้ม 
หรือไม่ก็ไขลาน ซึ่งเดินหรือท�างานได้จ�ากัดมาก ต้องปรับ
ลูกตุ้ม คอยดึงคอยยกลูกถ่วงบ้าง ไขลานบ้าง เวลาก็ไม่
เที่ยง ถ้าเป็นอย่างดีตรงหน่อย ก็แพง แม้แต่ที่ว่าเที่ยงตรง
ที่สุด ถ้าใช้ในเรื่องละเอียด ก็ยังผิดพลาดไม่น้อย ถือเป็น
ของมีค่า มีไม่มาก คนยุ่งยากติดขัดในการดูเวลากันมาก 
มีกิจธุระ ก็ไปหาดูเวลาบ้าง นาฬิกาตาย ต้องตั้งใหม่ และ
คอยเทียบเวลา แต่บัดนี้ นาฬิกาเป็นของหาง่าย ราคาถูก  
มีเกลื่อนกลาด บอกเวลาเที่ยงตรง ผิดพลาดปีละไม่กี่
วินาที จนคนทั่วไปไม่มีภาระหรือไม่เห็นความส�าคัญที่จะ
จัดการเรื่องเวลา

กาลเวลาคุมก�ากับชีวิตและสังคมมนุษย์ตลอดมา
ทุกยุคสมัย มนุษย์ต้องหาทางรู้และจัดการเวลาให้ได้ผลดี
ที่สุด ในสมัยโบราณ เวลาส�าคัญมากต่อเกษตรกรรม ต้อง
รู้ฤดูกาลที่จะท�าไร่ท�านา คนเริ่มนับเวลาเมื่อประมาณ 
๑ หมื่นปีมาแล้ว วิธีพื้นฐานก็คือ ดูดวงตะวัน ดวงจันทร์ 
และดวงดาว สิ่งที่นับได้ว่าเป็นปฏิทินเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ
เป็นปฏิทินจันทรคติ (lunar calendar)

อียิปต์และบาบิโลเนียเป็นชนชาติพวกแรกที่ได้
พัฒนาระบบการนับเวลาทั้งเรื่องปฏิทินและนาฬิกามาได้
มาก ดังที่อียิปต์ได้ท�าปฏิทินยุติปีละ ๓๖๕ วันมาตั้งแต่
ราว 2800 BC (๒,๘๐๐ ปี ก่อน ค.ศ.) ทั้งนี้ โดยสังเกต
การขึ้นและตกของดาวที่สุกใสและเวลาที่บ่าขึ้นของแม่น�้า
ไนล์ (Nile) แล้วกว่าจะถึง 2100 BC อียิปต์ก็ได้รู้จัก
แบ่งวันหนึ่งเป็น ๒๔ ชั่วโมงแล้ว และใกล้กันนั้น ชนทั้ง

จากบน: sundial, water clock
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สองชาตินั้น (บ้างว่าอียิปต์ท�าตั้งแต่ราว 3500 BC) ก็ได้
ท�านาฬิกาเงาแดด (shadow clock, ต่อมาพัฒนาเป็น 
sundial) ขึ้นวัดเวลาในตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืน ก็
ใช้วิธีดูดาว หรือดูเชือกดูเทียนที่จุดไว้

ใกล้ถึง 1500 BC ชาวอียิปต์ก็ประดิษฐ์นาฬิกา
ขึ้นมาได้อย่างใหม่ ซึ่งบอกเวลาแม่นย�ามากขึ้น และใช้
กลางคืนได้ด้วย คือ นาฬิกานํ้า (clepsydra หรือ water 
clock) ที่ใช้กันต่อมาอีกเกือบ ๓,๐๐๐ ปี จนเข้าสู่ยุค
นาฬิกาจักรกล ระหว่างนี้ บาบิโลเนีย (Babylonia) ได้
เจริญก้าวหน้าในการค�านวณวันเวลาละเอียดลงไปจนรู้จัก
นับเวลาในแต่ละวันที่แตกต่างกันไปในต่างฤดู

ต่อจากยุคของนาฬิกาแดด และนาฬิกาน�้า ที่ท�า
ตามสภาพธรรมชาติแล้ว ก็เข้าสู่ยุคของนาฬิกาจักรกล 
(mechanical clock) แต่ในระยะแรก ถึงจะเริ่มมีจักรกล 
แต่ก็ไม่ใช่เป็นนาฬิกาจักรกลจริง แม้ในราว 270 BC ก็
เป็นการพัฒนาจากนาฬิกาน�้านั่นเอง โดยท�าให้มีกลไก
ประกอบต่างๆ ทีข่บัเคลือ่นด้วยน�า้ แม้แต่รูจ้กัท�าให้ตรีะฆงั 
มีเสียงนกร้อง เป็นต้น และตั้งแต่ ค.ศ.700/๑๒๔๓ ถึง 
1000/๑๕๔๓ ชาวอาหรับได้น�าความรู้ทางดาราศาสตร์
มาใช้พัฒนานาฬิกาแดดให้บอกเวลาถูกต้องตามการ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ซึ่งต่างไปตามฤดูกาล

นาฬิกาจักรกลเริ่มต้นที่เมืองจีน ในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 8 โดยใช้ระบบฟันเฟือง ซึ่งเป็นพื้นฐานของนาฬิกาจักร
กลทั้งปวง และในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ก็มีนักดาราศาสตร์
จีนคิดสร้างนาฬิกาทางดาราศาสตร์ที่ละเอียดซับซ้อน

ส่วนในยุโรป ตลอดสมัยกลาง (Middle Ages, 
476/๑๐๑๙ - 1453/๑๙๙๖) ถึงจะมีจักรกลมาแล้ว ก็

แทบไม่ได้พัฒนานาฬิกามากไปกว่าที่อียิปต์ท�าไว้ เครื่อง
วัดเวลาที่ใช้กันเรื่อยมาก็คือ นาฬิกาทราย (hourglass 
หรือ sand glass และคุ้นกันในชื่อว่า egg-timer เรียก
ง่ายๆ ก็คือ narrow-waisted glass/“แก้วเอวกิ่ว”) ซึ่งใช้
วัดแค่เวลาสั้นๆ

จนกระทั่งปลายสมัยกลางนั้น เมื่อการค้าพาณิชย์
เบ่งบานพรึบพรั่งขึ้น และการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Sci-
entific Revolution, เริ่ม 1543/๒๐๘๖) ออกผล จึงตื่น
ตัวกันขึ้นมาคิดหานาฬิกาที่บอกเวลาได้เที่ยงตรง เหตุผล
ที่มองเห็นง่าย คือ การค้าพาณิชย์ และกิจการต่างๆ  ซึ่ง
มีการนัดหมายพบปะรับส่งสินค้า มีการท�างานร่วมกัน 
เป็นต้น เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ต้องจ�าเพาะเจาะเวลา
มากกว่าการหมายรู้ข้างเดียวต่อธรรมชาติในการเกษตร 
ความต้องการอันจ�าเป็นนี้ จึงท�าให้เอาจริงเอาจังในการ
พัฒนาเครื่องวัดเวลา นี่คือเข้าสู่ยุคการพัฒนานาฬิกาจักร
กลสมัยใหม่ (modern mechanical clocks)     
 
นาฬิกาลูกตุ้ม:

นาฬิกาจักรกลต้องใช้พลังงาน เริ่มด้วยใช้ลูกถ่วง
น�้าหนัก (weight) ขับระบบฟันเฟืองที่จะหมุนเข็มบอก
ชั่วโมง นาฬิกาขับเคลื่อนด้วยลูกถ่วง (weight-driven 
clocks) นี้ เท่าที่พบเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและอังกฤษใกล้ปี 
1379/๑๙๒๒ แต่ยังห่างไกลความเที่ยงตรง

ต่อมา ในช่วงปี 1581-1583/๒๑๒๔-๒๑๒๖  
กาลิเลโอ (Galileo) ได้ให้ความคิดในการใช้ลูกตุ้มแกว่ง 
(pendulum) ที่จะช่วยให้คุมจังหวะเวลาได้สม�า่เสมอ 
ครั้นถึงปี 1641/๒๑๘๔ นักวิทยาศาสตร์อิตาเลียน ผู้เป็น

บุตรของกาลิเลโอ นามว่า Vincenzio Galilei ก็ได้ท�า
นาฬิกามีลูกตุ้มแกว่ง คือมี pendulum อย่างนั้นขึ้น แต่
บุคคลที่ท�าให้เป็นเรื่องราวจริงจัง คือ นักดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ฮอลันดา นามว่า Christiaan Huygens ซึ่งได้
ออกแบบประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้มขึ้นในปี 1656/๒๑๙๙ 
ท�าให้นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงตรงขึ้นมาก และการผลิต
นาฬิกากก็ลายเป็นงานทีม่คีวามส�าคญัและขยายตวัออกไป  
มีการผลิตนาฬิกาลูกตุ้มสั้นใส่ตู้ไม้ส�าหรับแขวนติดข้างฝา 
(เป็น wall clock) แต่เพราะน�้าหนักมาก ข้างฝามักทาน
ไม่ไหว พังตกลงมาแตกกันเรื่อย (นาฬิกาลูกตุ้มปรับความ
ช้าเร็วด้วยการเลื่อนขยับลูกตุ้มให้สูงขึ้น-เร็ว ต�่าลง-ช้า)

ในที่สุด ก็มีผู้ผลิตนาฬิกาลูกตุ้มยาวใส่ตู้ไม้สูงตั้ง
บนพื้นบ้าน (สูง ๑.๘ – ๒.๓ เมตร) ซึ่งต่อมาได้ชื่อตาม
เพลงยอดนิยม “My Grandfather’s Clock” ของ 
Henry Clay Work ที่เขียนเมื่อปี 1876/๒๔๑๙ เรียกว่า 
grandfather clock คือ“นาฬิกาคุณปู่” (grandfather’s 
clock หรือ longcase clock ก็เรียก) ในเมืองไทยเคย
นิยมใช้มาก เรียกกันว่า “นาฬิกาปารีส” ถือกันว่าเป็น
ของมีราคา เป็นเครื่องประดับบ้าน แสดงความโอ่อ่าหรือ
ฐานะที่ดีด้วย แต่รวมแล้ว นาฬิกาลูกตุ้มเป็นของใหญ่และ
หนัก จึงต้องตั้งหรือแขวนอยู่กับที่

แต่ก่อนนั้น นาฬิกาบอกเวลาผิดไปวันละมากๆ 
จึงมีเพียงเข็มชั่วโมงอย่างเดียว ครั้นเมื่อนาฬิกาบอกเวลา
เที่ยงตรงขึ้น ถึงปี 1680/๒๒๒๓ ก็มีการท�าเข็มนาทีขึ้น 
แล้วนาฬิกาลูกตุ้มจึงได้มีเข็มนาที (“second hand”) 
[บางต�าราว่า นาฬิกาพกไขลานมีเข็มนาทีในปี 1670]

นาฬิกาลูกตุ้มส�าคัญที่ได้กลายเป็นมาตรฐาน
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ส�าหรับนาฬิกาหอเวลาที่แท้เที่ยงตรงทั้งปวง ได้แก่ West-
minster clock บนหอวิกตอเรีย (Victoria Tower) ซึ่ง
เป็นหอนาฬิกาของรัฐสภาอังกฤษ (clock tower of the 
Houses of Parliament, หรือพูดสั้นๆ ว่า Parliament 
tower) ที่กรุงลอนดอน ซึ่งได้ติดตั้งในช่วงปี 1856-59/ 
๒๓๙๙-๒๔๐๒ โดยทั่วไปเรียกกันว่า “Big Ben” ตามชื่อ
ระฆังใบใหญ่หนัก ๑๕ ตันครึ่ง ประจ�าหอนั้น หน้าปัดทั้งสี่
ของนาฬิกาเรือนนี้ แต่ละด้านมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เมตร 
อยู่สูงจากพื้นดิน ๕๕ เมตร ลูกตุ้มแกว่งยาว ๔ เมตร หนัก 
๓๑๘ กิโลกรัม 
 
นาฬิกาไขลาน:

นาฬิกาจักรกลชนิดที่ ๒ คือจ�าพวกที่ใช้ลาน 
(coiled spring) เริ่มขึ้นไม่นานหลังจ�าพวกใช้ลูกถ่วง คือ
ยังไม่ทันสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 ยังอยู่ในยุคคืนชีพของ
ฝรั่ง (Renaissance) ก็มีผู้เริ่มท�านาฬิกาที่ใช้วิธีไขลาน 
แล้วก็พัฒนากันมา และเนื่องจากการใช้ลานสปริงนี้ ท�า
ขนาดเล็กได้ นอกจากท�าเป็นนาฬิกาตั้งหรือแขวนเป็น 
clock แล้ว ก็ท�าขนาดเลก็ๆ เป็นนาฬิกาพก นาฬิกาข้อมอื  
นาฬิกาใส่สายห้อยคอ เป็น watch ขึ้นด้วย

ปรากฏว่า ในระยะที่กาลิเลโอทดลองการใช้ลูกตุ้ม 
แกว่งอยู่นัน่เอง (ในทศวรรษ 1580s) ทีเ่มอืง Nuremberg 
ในเยอรมนี ก็มีการผลิตนาฬิกาพกพาขึ้นมาจ�าหน่ายเป็น 
ครัง้แรก เรยีกว่า “ไข่นเูรมเบอร์ก” (“Nuremberg egg”) 
แต่ยังบอกเวลาได้หยาบผิดพลาดมาก จึงมีเข็มชั่วโมง 
อย่างเดยีว (อกีเกอืบร้อยปี จงึเกดิเขม็นาท ีดงับอกข้างต้น)  
นาฬิกาพกพาติดตัวผูกข้อมือนี้มีการพัฒนาต่อมามาก 

จากซ้ายบน:  John Harrison, นำฬิกำทรำย, นำฬิกำโครโนมิเตอร์, Nuremberg egg, Big Ben, Grandfather Clock, Atomic clock, นำฬิกำของ Huygens, Christiaan Huygens
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จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 18 ก็ใช้เพชรพลอย (jewels; มัก
ใช้ sapphires, rubies, diamonds หรือวัตถุสังเคราะห์) 
เป็นตัวรองรับเดือยแกนเฟือง เป็นต้น เพื่อลดการเสียด
ทาน ไม่สึกกร่อน ช่วยให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น มี jewels มาก 
ก็ว่าดี

ในด้านการค้าและความนิยมใช้ นาฬิกาขนาด
เล็ก (watch) นี้ ผู้ผลิตเพิ่งท�านาฬิกาพกกระเป๋าออก
จ�าหน่ายกันจริงจังที่อเมริกาในปี 1852/๒๓๙๕ แล้วหลัง
จากนั้นครึ่งศตวรรษ จึงมีนาฬิกาข้อมือ (wristwatch) 
ซึ่งในระยะแรกถือกันว่า เป็นของใช้จุ๋มจิ๋มประดับประดา
ส�าหรับผู้หญิง จนกระทั่งทหารเข้ารบในสงครามโลกครั้งที่ 
๑ ในปี 1914/๒๔๕๗ จึงมองเห็นประโยชน์ใช้สอย

อย่างไรก็ดี ในระบบของนาฬิกาจักรกลนั้น มีข้อ 
เสียที่ส�าคัญ คือ ความเที่ยงตรงถูกกระทบจากสิ่งแวดล้อม
ได้มาก ทัง้แรงเคลือ่นไหวภายนอก อณุหภมู ิและความชืน้ 
โดยเฉพาะนาฬิกาลูกตุ้ม ถ้าใช้ในเรือหรือยานพาหนะ แค่
มีการเคลื่อนที่ไหวตัวเอียงโคลง ก็เสียดุลเสียจังหวะ และ
ส่วนประกอบทั้งหลาย ถ้าเป็นโลหะ อุณหภูมิเปลี่ยนก็ยืด
หด ถ้าเป็นไม้ ก็ขึ้นต่อความชื้น 
 
นาฬิกาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: 

การใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลงังานขับเคลือ่นในนาฬิกา  
แทนลูกถ่วงน�้าหนัก และแทนขดลานนั้น มีมานานแล้ว 
แต่เมื่อเริ่มต้นมีการผลิตนาฬิกาไฟฟ้า (electric clock) ที่
ใช้แบตเตอรี่ขึ้นครั้งแรก ในปี 1840/๒๓๘๓ ยังเป็นการ
ใช้ไฟฟ้าไปสนับสนุนระบบลูกถ่วงและขดลาน จนกระทั่ง
ปี 1906/๒๔๔๙ จึงมีนาฬิกาที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 

(battery-driven clock) อย่างเตม็ตวัเป็นครัง้แรก
ต่อมาในปี 1918 มกีารน�าเอามอเตอร์ไฟฟ้าสมวาร 

(synchronous electric motor) มาใช้กับนาฬิกา โดย
มอเตอร์ไฟฟ้านีห้มนุเข้ากบัความถีข่องไฟบ้านทีเ่ป็นกระแส 
สลับ แล้วก็ทดเฟืองมาขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาให้ได้อัตราที่
พอดี เลยเกิดมีนาฬิกาไฟฟ้าใช้ไฟบ้านอันเป็นที่นิยม แต่มี
ข้อเสียที่ว่า นาฬิกาไฟฟ้าแบบนี้ขึ้นต่อกระแสไฟบ้าน ถ้า
กระแสไฟบ้านมคีวามถีไ่ม่สม�า่เสมอ นาฬิกากพ็ลอยไม่ตรง   
 ถึงปี 1957/๒๕๐๐ มีการผลิตนาฬิกาไฟฟ้าขนาด
พกพา (electric watch) ใช้แบตเตอรี่อย่างจิ๋ว จากนั้น
ไม่นาน ในปี 1960/๒๕๐๓ อย่างที่เล่าข้างต้นแล้วว่า 
ได้มีการวางขายนาฬิกา Accutron เป็นนาฬิกาข้อมือ
อิเล็กทรอนิกส์เรือนแรกของโลก เวลาผ่านมาอีก ๗ ปี ถึง
เดือนธันวาคม 1967/๒๕๑๐ ที่อเมริกา ก็มีการเปิดตัว
นาฬิกาข้อมือควอตซ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic quartz 
wristwatch) แล้วโลกก็เข้าสู่ยุคที่นาฬิกาเป็นของหาง่าย 
ราคาถูก ใช้สะดวก และเที่ยงตรงแม่นย�า เป็นเหตุให้
นาฬิกาจักรกล เช่นไขลาน ที่ทั้งราคาก็แพง และไม่ตรง
เท่า ต้องเบนการพัฒนาไปในทางที่จะเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย 
มีราคา สวยงาม ประดับประดา 
 ที่จริง ได้มีการประดิษฐ์นาฬิกาที่ขับเคลื่อนด้วย
แรงไหวแกว่งของผลึกควอตซ์ (แร่เขี้ยวหนุมาน) มาก่อน
นี้แล้ว ตั้งแต่ปี 1929/๒๔๗๒ แต่ครั้งนั้น ท�าเป็นนาฬิกา
ใหญ่ คือ เป็น quartz clock และพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่องมือวัดเวลาทางวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ในวงแคบ แต่ถือ
ได้ว่าเป็นก้าวส�าคัญรายเดี่ยวครั้งใหญ่ที่สุด ที่ช่วยให้เกิด
การวัดเวลาได้แม่นย�า ว่าตามหลัก ความผิดพลาดมีเพียง 

๑ วินาที ต่อ ๑๐ ปี เป็นต้นทางของการพัฒนาส�าหรับ
นาฬิกาเล็ก เป็น quartz watch ต่อมา 
 
นาฬิกาโครโนมิเตอร์: 

การเดินเรือในทะเล ที่แสนเวิ้งว้างกว้างใหญ่ 
ต้องการเครื่องวัดเวลาที่แม่นย�ามาก เพื่อก�าหนดต�าแหน่ง
แห่งที่ได้แน่ชัด ในคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 การค้าขาย
ผ่านย่านมหาสมุทรแอตแลนติก ขยายตัวมาก การเดินเรือ
ต้องการมาตรเวลาอันแม่นย�าที่จะก�าหนด longitude/
ลองจิจูด ให้ได้ตรงท่ีสดุ ถ้าเดนิเรอืไป ๑ เดอืน นาฬิกาต้อง 
บอกเวลาไม่ผิดเกินวันละ ๑/๑๐ วินาที ถ้าได้อย่างนี้ ก็จะ 
ก�าหนดลองจิจูดได้ผิดไม่เกิน ๑ ไมล์ มาตรเวลาที่วัดได้
ขนาดนี้เรียกว่า “โครโนมิเตอร์” (chronometer) มีผู้
พยายามท�ามาตรเวลากันมาให้เป็นโครโนมิเตอร์ แต่ก็ไม่ 
ถงึเกณฑ์ จนกระท่ังปี 1765/๒๓๐๘ ซึง่ยงัอยูใ่นยคุนาฬิกา 
จักรกล ช่างไม้ช่างฝีมอืชาวอังกฤษชือ่ John Harrison จงึ 
ท�าได้ส�าเร็จ เป็นอันแก้ปัญหาไปได้ ต่อมา เมื่อเกิดนาฬิกา
ควอตซ์/quartz clock และ atomic clock/นาฬิกา
อะตอมแล้ว ก็ท�าโครโนมิเตอร์ที่แม่นย�าขึ้นอีกมากมาย 
 
นาฬิกาอะตอม: 

นาฬิกาอะตอม (atomic clock) เครือ่งแรกประดษิฐ์ 
ขึ้นเมื่อปี 1948/๒๔๙๑ ติดตั้งไว้ที่ส�านักงานเกณฑ์
มาตรฐานแห่งชาติ (National Bureau of Standards) 
กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา นาฬิกาอะตอมเครื่องแรก
นี้ใช้โมเลกุลของแอมโมเนีย (ammonia molecule)  
ต่อมา เมื่อมีความรู้เข้าใจกันดีขึ้น ก็หันไปใช้ธาตุซีเซียม 
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(cesium) นาฬิกาอะตอมใช้ธาตุซีเซียม (cesium atomic 
clock หรือเรียกสั้นๆ ว่า cesium clock) เครื่องแรก ติด
ตั้งที่ส�านักปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งชาติ (National Physical 
Laboratory) ประเทศอังกฤษ ในปี 1955/๒๔๙๘

นาฬิกาอะตอมนี้ท�างานโดยใช้การไหวแกว่งตาม
ธรรมชาติของอะตอม (ปรมาณู) หรือพูดอีกส�านวนหนึ่ง
ว่า วัดเวลาด้วยคลื่นพลังงานที่แผ่ออกจากอะตอม (โดย
นับไมโครเวฟ/microwaves ซึ่งเปล่งออกจากอะตอมที่
ไหวแกว่ง) นาฬิกาอะตอมรุ่นแรกๆ ยังผิดพลาดได้ถึง ๑ 
วินาที ต่อ ๓๐ ปี แต่เมื่อใช้อะตอมของธาตุซีเซียมแล้ว ก็
บอกเวลาได้แม่นย�าที่สุด ถึงกับรับประกันว่า มีความผิด
พลาดไม่เกิน ๑ วินาที ต่อ ๑ ล้านปี และจึงเป็นนาฬิกา
ที่ใช้ในงานของนักวิทยาศาสตร์ แต่ก็ไม่หยุดแค่นี้ นัก
วิทยาศาสตร์ยังพัฒนาต่อไปอีก โดยมองเห็นว่า ถ้าใช้
อะตอมของธาตุอื่นบางธาตุ เช่น ไฮโดรเจน (hydrogen) 
หรือเบริลเลียม (beryllium) จะได้เวลาแม่นย�ากว่า
นาฬิกาซีเซียมเป็นพันๆ เท่า

เมื่อมีนาฬิกาอะตอม (บางทีให้เรียกว่านาฬิกาเชิง
อะตอม, จะเรียกว่า นาฬิกาปรมาณู ก็ได้) ก็ตั้งมาตรฐาน
เวลาโลกได้ชัดลงไป ดังที่ปรากฏว่า ตั้งแต่ ๑ ม.ค. 1972/ 
๒๕๑๕  เวลา UTC (universal time coordinated) ซึ่ง
ใช้ atomic clock บอก atomic time ก็เข้ามาแทน UT 
และโดยทัว่ไปตัง้แต่ปี 1986/๒๕๒๙ กไ็ด้ใช้ UTC แทน GMT

 ในเมืองไทยสมัยโบราณ ใช้ฆ้อง กลอง และระฆัง 
ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา โดยใช้ ฆ้องโหม่ง ตีในเวลา 
กลางวัน เป็นสัญญาณบอก “โมง” คู่กับ กลอง ที่ตีใน
เวลากลางคืน เป็นสัญญาณบอก “ทุ่ม”

 เมื่อมีนาฬิกาอย่างสมัยใหม่เข้ามาใช้ ก็เรียกเวลา
ตามตัวเลข ๑ – ๑๒ บนหน้าปัดนาฬิกานั้น เป็น ๑ - ๑๒ 
นาฬิกา (ย่อเป็น น.) โดยเทียบกันได้ดังนี้

 ในเวลากลางวัน ก่อนเที่ยงวัน ตั้งแต่ ๗ ถึง ๑๑ 
นาฬิกา/น. เรียกว่า (๑) โมงเช้า ถึง ๕ โมงเช้า (๑๒ น. 
นิยมเรียกว่า เที่ยงวัน) หลังเที่ยงวัน ตั้งแต่ ๑๓ ถึง ๑๗ น. 
เรียกว่า บ่าย (๑) โมง ถึง บ่าย ๕ โมง (๑๘ น. นิยมเรียก
ว่า ๖ โมงเย็น หรือ ย�่าค�่า)

 ในเวลากลางคืน ๖ ชั่วโมงแรก ตั้งแต่ ๑๙ ถึง ๒๔ 
น. เรียกว่า ๑ ทุ่ม ถึง ๖ ทุ่ม (๒๔ น. หรือ ๖ ทุ่ม นิยม
เรียกว่า สองยาม)

 ในเวลากลางคนืนัน้ หลงัเท่ียงคนื ตัง้แต่ ๑ ถงึ ๖ น.  
เรียกว่า ตี ๑ ถึง ตี ๖ (๖ น. หรือ ตี ๖ นิยมเรียกว่า ย�่ารุ่ง)

 “ยาม” คือส่วนแห่งวัน ตามวิธีนับของไทย ยาม
หนึ่งมี ๓ ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี ๘ ยาม แต่ในบาลีแบ่ง
กลางคืนเป็น ๓ ยาม ซอยเป็นยามละ ๔ ชั่วโมง เรียกว่า 
ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม (เที่ยงคืน ที่เต็มสอง
ยามของไทย จึงอยู่ในกลางมัชฌิมยามของบาลี)

 ในถิ่นชุมชนสมัยก่อน เช่น ตามย่านถนนหนทาง
ในเมือง นิยมมียาม (คนยาม แขกยาม ไทยยาม) ใช้ฆ้อง
กระแต (ฆ้องขนาดเล็ก) แขวนกับไม้ส�าหรับถือ หรือถือ
เครื่องตีง่ายๆ อย่างอื่น เดินตีหรือเคาะบอกเวลาแก่ชาว
ถิ่นในยามสงัด

 ระฆัง ก็เป็นเครื่องตีบอกสัญญาณอย่างหนึ่ง ตาม
ประเพณีมีไว้ประจ�าที่วัด ส�าหรับตีเป็นสัญญาณนัดหมาย
ในการท�ากิจร่วมของสงฆ์ เช่น ท�าวัตรสวดมนต์ ฉันเพล 
และแจ้งเหตุต่างๆ เช่น มีภิกษุอาพาธโรคปัจจุบัน และ

เนื่องจากการประชุมท�ากิจร่วมกัน ตามปกติท�าในเวลา
ที่ก�าหนดกันไว้แน่นอน การตีระฆังจึงเป็นสัญญาณบอก
เวลาไปด้วย ในอดีต เมื่อเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าและไม่
แพร่หลาย ประชาชน เฉพาะอย่างยิ่ง ชาวบ้านในชนบท
ทั่วประเทศ ได้อาศัยเสียงระฆังที่กังวานแว่วจากวัดเป็น
เครื่องบอกเวลา ในการด�าเนินชีวิต และการท�ามาหาเลี้ยง
ชีพประจ�าวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนเลิกนา เป็นต้น ท�าให้วัด
เป็นศูนย์รวมและเป็นส่วนร่วมส�าคัญอยู่ในบรรยากาศแห่ง
ชีวิตจิตใจของประชาชนตลอดมา 

นาฬิกาทั้งหลายที่ได้เล่าเรื่องมา (ไม่นับนาฬิกา
ตามสภาพธรรมชาติในยุคแรก) ต�ารานิยมรวมจัดแบ่งเป็น 
๓ ประเภท คือ 
 1. นาฬิกาจักรกล (mechanical clocks and 
watches) 
 ก) นาฬิกาลูกถ่วง (weight-driven clocks) 
 ข) นาฬิกาไขลาน (spring-driven clocks and 
watches) 
 2. นาฬิกาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (electric-
powered and electronic clocks and watches, หรอื 
เรียกรวมให้สั้นว่า electrical clocks and watches)

3. นาฬิกาอะตอม (atomic clocks)
ควรทราบพิเศษเผื่อไว้ด้วยว่า เรื่องการวัดเวลา 

มิใช่มีเพียงเท่านี้ ที่ว่านาฬิกาอะตอมแม่นย�าที่สุดนั้น 
เป็นการพูดในระดับทั่วไป การวัดเวลาที่แม่นย�ากว่า
นาฬิกาอะตอมนั้น ท�าได้ด้วยการวัด “พัลซาร์” (pulsar) 
คือวัดกะตุบวิทยุ (ค�าใหม่=radio pulsations) ที่มาจาก
ดาวซึ่งยุบตัวแล้ว และนอกจากวัดเวลาได้แม่นขึ้นแล้ว 
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นักวิทยาศาสตร์ยังวัดเศษเวลาที่สั้นลงไปอีกได้ด้วย ดัง
ที่ใช้เลเซอร์ (laser) ท�าให้เกิดกะตุบแสงที่แสนสั้น แล้ว
สามารถวัดเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเศษเวลาที่สั้นเพียง ๑ 
ในพันล้านล้านวินาที (1,000 trillionth of a second, 
ถ้าแปลแบบอังกฤษ เป็น ๑ ในพันล้านล้านล้านวินาที)

เมื่อพูดมาถึงขั้นนี้ หลายคนบอกว่า ไม่สามารถ
คิดนึกไปถึงสภาวะดังที่ว่านั้นได้ แต่นี่คือความจริงของ
ธรรมชาติที่โดยแท้แล้ว ก็ถึงกันกับชีวิตของทุกคน อันมีอยู่
ให้เรียนรู้ได้ และสภาวะในระดับนี้มีอยู่ในต่างมิติมากมาย 
ขอให้นึกด้านเทศะอย่างง่ายที่สุด แค่ตัวไรที่เกาะหนังเกาะ
ขนไก่อยู่นี้ มีตับไตไส้พุงพร้อมบริบูรณ์อยู่ในตัวของมัน 
พอจะมองเห็นหรือไม่

ในทางตรงข้าม มองกาละและเทศะแง่กว้างไกล
ใหญ่โตและยาวนานบ้าง เช่น รู้กันว่า ดวงอาทิตย์มีมวล
คือเนื้อตัวเป็น ๓.๓๓ แสนเท่าของโลก นี่ขั้นหนึ่ง แล้ว
มองขยายต่อไปว่า กาแล็กซีหรือดาราจักรทางช้างเผือก 
(Milky Way Galaxy) ของเรานี้ มีมวลเป็น ๑๐๐-๒๐๐ 
พันล้านเท่าของดวงอาทิตย์นั้น แค่ขั้นนี้ หลายคนก็ยอม
ว่าเกินวิสัยที่จะคิดไปถึง

ลองมองอีกด้านหนึ่ง เช่น รู้กันว่า ดวงอาทิตย์อยู่
ห่างไกลจากโลกประมาณ ๑๕๐ ล้าน กม. ส่องแสงมาถึง
โลกใน ๘ นาที แล้วมองเลยต่อไป ดาวฤกษ์ดวงถัดจาก
ดวงอาทิตย์นั้น ที่ใกล้โลกที่สุด (Proxima Centauri) อยู่
ไกลราว ๔.๒ ปีแสง (light-years) กาแล็กซีอื่นอยู่ไกล
ออกไปเกือบ ๑๓ พันล้านปีแสง ในกาแล็กซีบางวงอาจมี
ดาวฤกษ์ถึงล้านล้านดวง และกาแล็กซีในจักรภพมีเป็นพัน
ล้านหรือล้านล้านกาแล็กซี

ด้านหนึ่ง นึกถึงเวลา ๑ ในพันล้านล้านวินาที อีก
ด้านหนึ่ง นึกถึงกาแล็กซีใหญ่ไกลออกไป ๑๓ พันล้าน
ปีแสง เป็นสภาวะที่ละเอียดลึกล�้าแสนอัศจรรย์อย่างไม่
นึกว่าจะเป็นไปได้

แล้วย้อนมาดูอีกด้านหนึ่ง จิตปัญญาที่รู้ ที่เข้าใจ 
ที่คิดอะไรๆ ต่อสภาวะเหล่านั้นได้ แล้วสื่อฉายสภาวะนั้น
ออกมาเป็นภาพที่ปรากฏเป็นความรู้ขึ้นได้ อันนี้น่าจะ
ละเอียดลึกล�า้แสนอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้น

มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านนึกแวบขึ้นมาถึงความ
จริงนี้ ที่ว่าจิตปัญญานี่แหละศึกษารู้เข้าใจสภาวะอันแสน
อัศจรรย์เหล่านั้น จึงคิดว่า ถ้าจะรู้ความจริงให้ชัดเจนจบ
จริง พึงต้องศึกษาให้รู้เข้าใจจิตปัญญาที่เป็นตัวผู้หยั่งรู้หยั่ง
เห็นนั้นด้วย และก้าวใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้น 
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อำเซียน/ASEAN ตั้งเป้ำหมำยไว้   
ประชำคมอำเซียน จะมีได้ทันปี ๒๕๕๘/ 
2015

พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. 1967) วันที่ ๘ สิงหาคม ที่
ประเทศไทย ณ วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ มีการก่อตั้ง 
อาเซียน/ASEAN คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) โดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกก่อตั้ง ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

(อาเซียนเกิดขึ้นแทนที่สมาคมอาสา/ASA คือ  

Association of South East Asia ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔/1961 โดยไทย สหพันธรัฐมลายู  
และฟิลิปปินส์ แต่ได้หยุดเลิกไปหลังจากตั้งมา ๒ ปี เนื่อง 
จากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย)

ผู้แทนของ ๕ ประเทศนั้น ได้แก่ นายอาดัม มาลิก 
(รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน 
ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และ
รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นาย 
นาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส  
ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) และพันเอก 
(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

ประเทศสมาชกิอาเซยีน (ASEAN Member States) 
ปัจจุบันม ี๑๐ ประเทศ ประกอบด้วยสมาชกิเมือ่เริม่ก่อตัง้ 

ห้ามซ้ือ-ขาย อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัวเท่าน้ัน   ภาพประกอบส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ หากประสงค์จะนําไปใช้ต่อ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของก่อน



ภาคพิเศษ 255

ในปี 1967 ได้แก่ ๕ ประเทศข้างต้น และอีก ๕ ประเทศ
ที่รับเข้าร่วมตามล�าดับต่อมา คือ บรูไนดารุสซาลาม 
(1984) เวียดนาม (1995) ลาว (1997) พม่า (1997) และ 
กัมพูชา (1999) โดยมีประชากรรวมกันประมาณ ๕๐๐ 
ล้านคน มีเนื้อที่ ๔.๕ ล้าน ตร.กม. (๑.๗ ล้าน ตร.ไมล์)

๑๐ ประเทศนั้น เรียงตามล�าดับอักษร ดังนี้ 
(ตัวเลขเอนมีเส้นใต้ คือ ประเทศสมาชิกก่อตั้ง)

Brunei/บรูไน (1984)
Cambodia/กัมพูชา (1999)
Indonesia/อินโดนีเซีย (1967)
Laos/ลาว (1997)
Malaysia/มาเลเซีย (1967)
Myanmar/พม่า (1997)

Philippines/ฟิลิปปินส์ (1967)
Singapore /สิงคโปร์ (1967)
Thailand/ไทย (1967)
Vietnam/เวียดนาม (1995)
ทั้งนี้ เวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์รัฐแรก ที่

ได้รับเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
วตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้อาเซยีน คอื เพือ่ส่งเสรมิ 

ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ�ารง
ไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง 
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีของประชาชนบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของ
ประเทศสมาชิก

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งแรก จัดขึ้นที่
เมืองบาหลี ในอินโดนีเซีย เมื่อปี 1976/๒๕๑๙ ต่อมา ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ (13th ASEAN 
Summit) ที่สิงค์โปร์ สมาชิกได้ลงนาม (เมื่อ ๒๐ พ.ย. 
2007/๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ ธ.ค. 2008/๒๕๕๑ ทันก่อน
ประชุมสุดยอดครั้งที่ ๑๔ ที่ประเทศไทย) ตรา กฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นธรรมนูญอาเซียน อัน
จะขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 
2015/๒๕๕๘ และเมื่อต้นปี 1992/๒๕๕๓ ก็ได้มีเขตการ
ค้าเสรีอาเซียน/ASEAN Free Trade Area เกิดขึ้น

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะ
สร้างขึน้ให้ส�าเรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ เสาหลกั 
ของอาเซียน (Three Pillars of ASEAN Community) 
คือ

๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   
(ASEAN Political and Security Community – APSC)

๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC)

๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

ทั้งนี้ ได้ตกลงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ส�านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 

ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา/Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย/ 
Indonesia มีเลขาธิการซึ่งด�ารงต�าแหน่งวาระละ ๓ ปี 
โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นเลขาธิการคนปัจจุบัน 
ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทย ก็เป็นเกียรติแก่ประเทศไทย
ด้วย
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ย่ำงก้ำวแรกบนดวงจันทร์
พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. 1969) ที่สหรัฐอเมริกา วัน

ที่ ๒๐ กรกฎาคม ถือเป็นวาระที่มนุษย์ ชื่อว่า Neil A. 
Armstrong ผู้เดินทางโดยยานอวกาศ Apollo 11 ได้
ย่างเหยียบก้าวแรกบนดวงจันทร์

ย้อนหลังไป ๘ ปี ใน ค.ศ.1961 ประธานาธิบดี 
John F. Kennedy ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างมากใน 
การส�ารวจอวกาศ ได้กล่าวปราศรัยแก่รัฐสภา เรียกร้อง 
ให้สหรัฐมุ่งมั่นอุทิศตัวในการน�ามนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และพากลับมายังโลกอย่างปลอดภัย (“landing a man  
on the moon and returning him safely to Earth”)  
ก่อนสิ้นทศวรรษ 1960’s และเคยพูด (ที่ Rice Univesi-
ty, ปี 1962) ว่า “เราเลือกที่จะไปดวงจันทร์ในทศวรรษนี้ 
และท�าสิ่งอื่นๆ มิใช่เพราะว่ามันง่าย แต่เพราะว่ามันยาก” 
(“We choose to go to the moon in this decade  
and do the other things, not because they are 
easy but because they are hard.”)

ความมุ่งมั่นของประธานาธิบดี Kennedy ดัง
กล่าวนี้ เป็นการหนุนโครงการ Apollo ในการส่งมนุษย์
ไปลงส�ารวจดวงจันทร์ ถึงแม้ตัวท่านเองจะถึงอสัญกรรม
ไปเสียก่อน เพราะถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. 
1963 แต่ NASA (National Aeronautics and Space 
Administration/องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่ง
ชาติ หรือ องค์การนาซา) ก็ไม่หยุดยั้งที่จะเร่งรัดงานนี้ให้
บรรลุเป้าหมาย แล้วในที่สุด ก็ส่งนักบินอวกาศไปลงดวง
จันทร์ได้ทันก่อนจะสิ้นทศวรรษนั้นในปี 1969 พอด ี(ใน
สมยัของประธานาธิบดี Richard M. Nixon)

ในวันที่ ๑๖ ก.ค. 1969 ยานอวกาศ Apollo 11 
ทะยานสู่เวหา โดยจรวด Saturn 5 พาขึ้นไป บรรทุก
นักบินอวกาศ ๓ คน คือ Neil A. Armstrong, Buzz 
Aldrin และ Michael Collins เมื่อไปได้ระยะหนึ่ง
ตามก�าหนด นักบินก็ดึงแยกยาน Apollo 11 ออกจาก
จรวด Saturn 5 แล้ว Apollo 11 ก็แล่นไป ๓ วัน ด้วย
แรงดึงดูดของดวงจันทร์ และในที่สุดก็คุมหันเหให้เข้าใน
วงโคจรรอบดวงจันทร์ได้ส�าเร็จ

ยาน Apollo 11 นั้นแยกเป็นหน่วยย่อย ๓ ท่อน 

(3 modules) คือ ท่อนบังคับการ (command module 
เรียกย่อว่า CM) ท่อนบริการ (service module, SM 
บรรจุเชื้อเพลิง ออกซิเจน น�้า เครื่องเครา) และท่อนเบื้อง
จันทรา (lunar module, LM)

พอเข้าวงโคจรของดวงจันทร์แล้ว ในสามคนที่ไป
นั้น ๒ คน คือ Armstrong กับ Aldrin เข้าอยู่ในท่อน
เบื้องจันทรา คือ LM และแยกท่อน LM ออกไปจาก ๒ 
ท่อนที่เรียกรวมกันว่า CSM ปล่อยให้ Collins อยู่คน
เดียวใน CSM ที่จะโคจรรอเวลาให้ ๒ คนนั้นกลับมา

แล้ว ๒ คนก็พา LM ลงไปหาพระจันทร์ และ 
ตอนนี้ เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร พวกเขาเรียก CSM 
ว่า โคลัมเบีย/Columbia และเรียก LM ว่า อีเกิ้ล/Eagle

(Eagle คือท่อนเบื้องจันทรา หรือ LM นี้ แยก
ย่อยออกไปอีกเป็น ๒ ส่วน คือ ตัวพาลงไป/ descent 
stage กับ ตัวพากลับขึ้นมา/ascent stage ในตอนลง  
ไปด้วยกันทั้งสองตัว แต่ในตอนกลับขึ้นมา ตัวพาลงไป จะ
ถูกทิ้งไว้บนดวงจันทร์)

สองคนนั้นพา LM (lunar module) หรือ Eagle 
ลงจอดที่ Sea of Tranquility ในวันที่ ๒๐ ก.ค. 1969 
และตอนลงจอดนี้ เขาทั้งสองสวมชุดอวกาศ (space 
suits) เมื่อจอดแล้ว Armstrong ออกไปก่อน โดย Aldrin 
ตามออกไป ทั้งสองคนลงบันไดไปถึงแผ่นเหยียบข้างล่าง

Armstrong ย่างเท้าก้าวลงบนดวงจนัทร์ พร้อมกบั 
กล่าวว่า “ส�าหรับคนผู้หนึ่ง นั่นเป็นแค่ย่างก้าวเล็กๆ ก้าว
หนึ่ง (แต่มัน) คือก้าวโลดครั้งมโหฬารส�าหรับมนุษยชาติ” 
(“That’s one small step for a man, one giant 
leap for mankind.”) ทั้งสองคนเก็บตัวอย่างหิน ดิน 
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และถ่ายภาพ แล้วจัดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อัตโนมัติ
ไว้บนดวงจันทร์ จนเสร็จการ ก็เดินทางกลับขึ้นมาเข้าใน 
CSM ที่เรียกว่าโคลัมเบีย ปล่อยตัวพากลับขึ้นมา (ascent 
stage) ของ LM หรือ Eagle ทิ้งไป แล้วก็จุดจรวดที่ติด
มาผลัก CSM ออกจากวงโคจรของดวงจันทร์ เดินทาง
กลับคืนสู่โลกมนุษย์ ลงบนมหาสมุทรแปซิฟิก ในวันที่ ๒๔ 
ก.ค. 1969 เป็นอันจบการเดินทาง

ก่อนส่ง Apollo 11 นี้ขึ้นไป โครงการ Apollo ได้ 
ยงิส่งในขัน้ทดลองและเตรยีมการหลาย Apollo แล้ว และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลัง Apollo 11 นี้ โครงการ Apollo ยังส่งนักบินอวกาศ
ไปดวงจันทร์อีก ๖ ครั้ง โดยครั้งสุดท้าย คือ Apollo 17 
ส่งขึ้นไปเมื่อ ๗ ธ.ค. 1972/๒๕๑๕ เมื่อส�าเร็จแล้ว งาน
ส�ารวจดวงจันทร์ก็เป็นอันจบโครงการ (แต่ในทั้งหมดนั้น 
ไปลงหาพระจันทร์ได้จริง ๖ ครั้ง เพราะพลาดไป ๑ ครั้ง 
คือ Apollo 13 ที่ส่งขึ้นไปเมื่อ ๑๑ เม.ย. 1970 ได้เกิด 
อุบัติเหตุ ยังไม่ทันได้ลงดวงจันทร์ ก็ต้องหาทางรอดกลับ
สู่โลกเสียก่อน)

อย่างไรก็ดี มีความรู้ประกอบว่า ช่วงเวลาที่
ส่ง Apollo 11 ขึ้นไปนี้ อยู่ในระยะที่คนอเมริกันก�าลัง
เดือดร้อนกระวนกระวายและหดหู่กังวลอย่างมากกับ
สงครามเวียดนาม (Vietnam War, 1954-1975) หนังสือ 
The People’s Chronology, 1992 เขียนบอกว่า คน
อเมริกันหลายล้านคนเชื่อว่า การเหยียบย่างเดินไปบน
ดวงจันทร์นี้ เป็นการจัดฉากถ่ายท�าขึ้น เพื่อเบนความ
สนใจออกไปจากสงครามเวียดนาม

ปิดท้ำย: ได้คิดว่า จะเขียนเรื่องที่สําคัญมาก  
เกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลก ที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนและ 
ยังเป็นเรื่องเด่นนําต่อไปในปี ๒๕๕๕ นี้ อีก ๒ หัวข้อ 
คือ Arab Spring และ Euro Crisis แต่โรคาพาธ
เกิดความพลิกผันฉับพลัน ทําให้ตัดใจระงับการเขียน 
เปลี่ยนไปเข้ารักษาในโรงพยาบาล 

แต่ก็อยากฝากไว้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายขึ้นไป ศึกษาค้นคว้าเรื่องทั้งสองนี้ไว้ให้ชัด 
เพื่อรู้เท่าทันความเป็นไปของอารยธรรมโลก และทั้งนี้ 
พึงศึกษาโดยโยงมาหยั่งเรื่อง อาเซียน/ASEAN ด้วย 

จากซ้าย:
๓ นักบินอวกำศ 
   Neil A. Armstrong
   Buzz Aldrin  
   Michael Collins
รอยประทับรองเทำ้บู๊ท
ท่อนเบื้องจันทรำ
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 พุทธศาสนาเถรวาทสายลังกาวงศ์รุ่งเรือง  114

พ.ศ. 1801 - 1900 
เตอร์กวงศ์ทาส ตัง้กาหลฟิอาหรบัเป็นหุน่ ตวัเองเป็นสลุต่าน  115
เตอร์ก คือผู้พิทักษ์อารยธรรมมุสลิมของอาหรับ  115
สมัยกุบไลข่าน มีฝรั่งมารับราชการเมืองจีน  116
มชปหิต คั่นกลาง ต่อศรีวิชัย ก่อนเข้ายุคมุสลิม  117
เตอร์ก ตั้งจักรวรรดิออตโตมานที่ยิ่งใหญ่-ยืนยาว  117
ย้อนทวนความ เส้นทางอิสลามสู่อินเดีย  118

จบสงครามครูเสดส์ ที่คริสต์-อิสลามรบกันมา ๒๐๐ ปี  118
เตอร์กลงใต้ ขยายอ�านาจในทักษิณาบถ  119
เทมาเส็ก ได้ชื่อสิงหปุระ คือสิงคโปร์  119
อาณาจักรทมิฬสิ้นอ�านาจ เปลี่ยนเป็นของมุสลิม  120
สุลต่านแห่งเดลี ใกล้สิ้นอ�านาจ  120
ไทยตั้งอยุธยา ลาวตั้งล้านช้าง  121
ย้อนประวัติของวิชัยนคร  121
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เข้าสู่ล้านนา  121

พ.ศ. 1901 - 2000 
มงโกลมา-เดลีมอด  หน้า 122
มงโกลระลอกใหม่ ตีหมด อินเดียจดรัสเซีย  122
เทคโนโลยี: เกาหลีอีกก้าวในการพิมพ์  122
ก�าเนิดอาณาจักรมุสลิม จุดเริ่มของมาเลเซีย  123
อานุภาพของจีนคุ้มครองมะละกา 
 แต่พอโปตุเกสมา ชื่อมะละกาก็ลับหาย  123
จีนพิมพ์หนังสือสรรพวิทยา  124
ออตโตมานเตอร์ก หลังถูกมงโกลตี ตั้งตัวได้ใหม่  124
โปรตุเกส เริ่มยุคอาณานิคม  124
พบพระแก้วมรกต ที่เชียงราย 
 สุดท้ายประดิษฐานที่กรุงเทพฯ  125
สังคายนาครั้งแรกของประเทศไทย  125
บ้านเมืองมั่นคงลงตัวเข้มแข็ง 
 วัดวาเป็นแหล่งการศึกษาของชาวบ้านชาวเมือง  126
เทคโนโลยี: เยอรมันก้าวไล่มาในการพิมพ์  128
จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่มสลาย ยุโรปสิ้นสมัยกลาง  128
ตะวันตกรุ่งสาง เมื่อตะวันออกร้างแสง  128

พ.ศ. 2001 - 2100
ศาลใหญ่ก�าจัดคนนอกคริสต์ ตั้งที่สเปน  หน้า 129
ยิวแย่ทุกยุค และทุกที่  129
โคลัมบัสค้นพบอเมริกา  130
โป๊ปให้โปรตเุกสกับสเปนแบ่งโลก ไปหาเมอืงข้ึนได้คนละซกี  130
สองมหาอ�านาจมุสลิม ต่างนิกาย แข่งอ�านาจกัน  132
โปรตุเกสเปิดอินเดียแก่การหาอาณานิคม  132

เริ่มการค้าทาส จับคนอาฟริกันขายส่งมาอเมริกา  132
โปรตุเกสผู้พิชิตมะละกา คือฝรั่งชาติแรกที่มาผูกสัมพันธ์
 และเปิดการค้ากับไทย  132
สเปนล่าอาณานิคมและสมบัติ ในอเมริกา  132
อาณานิคมแรกของโปรตุเกส ในอินเดีย  133 
คิดจะสมาน ยิ่งเพิ่มการขัดแย้ง  134
ฝรัง่พาโรคระบาดไปแพร่ในอเมรกิา เจ้าถิน่ตายดัง่ใบไม้ร่วง  134
มุสลิมเตอร์ก ปกครองมุสลิมอาหรับหมดสิ้น  135
จบยุคสุลต่านแห่งเดลี เข้ายุคมุสลิมมงโกล  135
มุสลิมเตอร์กอาเซียกลาง 
 ย้อนทางมาครองมุสลิมอาหรับตะวันออกกลาง  135
เกิดโปรเตสแตนต์ ยุโรปเข้ายุคปฏิรูป  136
เดินเรือหาทางไปมา ได้ชื่อมหาสมุทรแปซิฟิก 
 อีกทั้งพิสูจน์ว่า โลกนี้กลมจริง  136
พระสิริมังคลาจารย์แห่งล้านนา 
 ปราชญ์ไทยที่สุกใสในมาตรฐานวิชาการสากล  137
อังกฤษประกาศไม่ขึ้นกับโป๊ป ตั้งนิกายใหม่ของตนเอง  137
โปรเตสแตนต์ปฏิรูป คาทอลิกย้อนปฏิรูป ก็รบกันใหญ่  138
โป๊ปตั้งศาลสูงสุด ก�ากับการไต่สวนศรัทธาอีกชั้น  138
เริ่มต้นปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ขัดกับศาลคริสต์  138
สเปนนักล่า ท�าลายแอสเทคแล้ว ก็ถล่มอินคา  139
พระนางแมรีล่ะเลงเลอืด กวาดล้างโปรเตสแตนต์ในองักฤษ  139

พ.ศ. 2101 - 2200 
สงครามศาสนาในยุโรป  หน้า 139
อาณาจักรฮินดูสุดท้าย  140
แมรี่สิ้นสมัย น้องแมรี่หันไปก�าราบคาทอลิก  140
ฝรั่งเศสว่าแรง ต้องเทียบสเปน  140
อวสานแห่งวิชัยนคร  141
มุสลิมครองสุดอินเดีย  141
สงครามส�าคัญพลิกผันอารยธรรม  141
โมกุลเริ่มให้เสรีภาพทางศาสนา  141
เสียกรุง ครั้งที่ ๑ พระนเรศวรฯ กู้เอกราช  141
ศาสนาใหม่ของจักรพรรดิอักบาร์  143
ญีปุ่น่ปิดประเทศ เมือ่รูเ้จตนานกับวชทีม่ากบันกัล่าอาณานคิม  144
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คาทอลิก-โปรเตสแตนต์ รบกัน ๓๐ ปี เยอรมนีย่อยยับ  144
“เมื่อบ้านเมืองดี เขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่น”  144
หนีภัยศาสนา สู่อเมริกา หาอิสรภาพ  146
เกาะแมนฮัตตัน นิวยอร์ก ราคา ๒๔ เหรียญ  146
ทัชมาฮาล อนุสรณ์รักตลอดกาล  147
กาลเิลโอขึน้ศาลสอบศรทัธา รอดตายเพราะยอมสละค�าสอน  147
บาทหลวงใหญ่ ว่าการแผ่นดินฝรั่งเศส  147
ฝรั่งเศสมา พาการทูตคึกคัก ลงท้ายฝรั่งเศสถูกไล่ 
 พาเมืองไทยเข้าเงียบ  148

พ.ศ. 2201 - 2300 
โมกุลก�าจัดฮินดูอีก  หน้า 149 
ชาห์ตีเดลี ขนทรัพย์ไป  150
ฝรั่งเศสสมัยพระนารายณ์ ก�าจัดคริสต์ต่างนิกาย  150
อิหร่านห�้าหั่นมุสลิมสุหนี่ ที่ต่างนิกาย  151
ชาห์ผู้ไม่ชอบสวรรค์  151
ทัพชาห์ท�าลายพระ  151
อังกฤษชนะฝรั่งเศส ได้เบงกอล  154
อังกฤษรุ่ง อุตสาหกรรมเริ่ม  154
ปฏิวัติสู่ความก้าวหน้ายุคใหม่  154
เกิดสยามวงศ์ในลังกาทวีป  155

พ.ศ. 2301 - 2400 
อังกฤษร่วมปกครองอินเดีย  หน้า 154
อังกฤษส�ารวจโบราณสถาน  155
เสยีกรงุครัง้ที ่๒ พระเจ้าตากสนิ กูเ้อกราช ตัง้กรงุธนบรุ ี 156
กัปตันคุกเดินเรือไป โลกได้รู้จักทวีปออสเตรเลีย
 อังกฤษได้อาณานิคม  158
อังกฤษใฝ่ศึกษา ตั้งอาเซียสมาคม  158
อังกฤษอ่านจารึกอโศกได้  159
ประเทศอเมริกาเพิ่งเกิด  159
อิทธิพลใหญ่ต่อโลกเวลานี้  159
นักดาราศาสตร์อังกฤษ พบดาวมฤตยู  159
“... ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา 
 รักษาประชาชนและมนตรี”  160

เนปาลเสียเอกราช  162
ฝรั่งเศสสู่ประชาธิปไตย  162
ฝรั่งเศสน�าหน้า พาระบบเมตริกแพร่ไปทั่วโลก 162
พม่าหมดอิสรภาพ  163
นะโปเลียนเปลี่ยนโฉมยุโรป  163
ภาษามือ เพื่อคนหูหนวก 
 ขยายโอกาสในการศึกษาออกไปกว้างไกล  163
วิสาขบูชาหายไปคราวสิ้นอยุธยา 
 กลับฟื้นขึ้นมาเป็นงานใหญ่  164
ก�าเนิดธรรมยุตติกนิกาย  164
อักษรเบรลล์ เพื่อคนตาบอด 
 ความก้าวหน้าส�าคัญทางการศึกษาและสื่อสาร  164
วัดโพธิ์มีจารึกสรรพวิทยา 
 เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย  164
หมอบรดัเลย์ รเิริม่งานการแพทย์และการพมิพ์แก่สงัคมไทย  165
ตั้งโรงเรียนอนุบาล ให้การเรียนเป็นประสบการณ์ 
 ที่ร่าเริงเบิกบาน  166
ได้ข้อยุติพอตั้งทฤษฎี ว่าชีวิตประกอบขึ้นด้วยเซลล์  166
ไดโนเสาร์เพือ่นร่วมยคุของเต่าหายไป บ้างกลายเป็นนก หมดจากโลก 
 แต่ไดโนเสาร์ แต่เต่ายังอยู่มาเป็นคู่ของกระต่าย  166 
ตั้งฐานความคิดของคอมมิวนิสต์ ไว้ใน 
 “The Communist Manifesto”   166
สร้างเจดีย์ใหญ่ ได้ภูเขาทอง  167
ร. ๔ ทรงเริ่มพิธีมาฆบูชา  167
อังกฤษมาท�าสัญญาค้าขาย 
 ไทยเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตก  168

พ.ศ. 2401 - 2500 
อินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ  หน้า 169 
ทฤษฎีวิวัฒนาการอันลือลั่น  169
ศึกษาโดยเด็กเป็นศูนย์กลาง  169
สงครามกลางเมืองจบไป อเมริกาได้เลิกทาส  170
คันนิ่งแฮม ผู้ได้ท�าคุณไว้ ในการฟื้นพุทธสถาน  170
อดีตอันรุ่งเรือง ที่ไม่เหลือแม้ร่องรอย  171
จากรายงานของนักส�ารวจ: ความสูญสิ้นเพราะถูกท�าลาย  172

องค์กรขาวพิฆาตด�า  172
รางวลัโนเบล (Nobel Prize) เพ่ือผูท้�าคณุประโยชน์อนัยิง่ใหญ่  172
เทคโนโลยี: เครื่องพิมพ์ดีดเกิดที่อเมริกา  173
คันนิ่งแฮมคิดถึงใคร ที่มาเผา-ฆ่า  173
แม้แต่ตั้งใจไปขุดฟื้น บางแห่งก็ท�าไม่ได้  173
ในกรงุ “โรงเรยีนหลวงส�าหรบัราษฎร” เกดิก่อนทีว่ดัมหรรณพ์  173
พม่าสร้างพระไตรปิฎกฉบับหินอ่อน  173
ฝรั่งแต่งหนังสือธรรมโด่งดัง  174
ลอนดอน มีองค์กรพิมพ์พระไตรปิฎก  174
ลัทธิชังยิว vs. ลัทธิยิวรักถิ่น  174
ดูโลกปัจจุบัน อย่ามองข้ามนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้  174
อเมริกาออกหน้า ร่วมด้วยแคนาดา 
 ชวนจัดเขตเวลาใช้กันทั้งโลก 175
ไทยพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือ ชุดแรกของโลก  175
มโีรงเรยีนแล้ว ต้องมีโรงพยาบาล เป็นฐานของชีวิตและสงัคม  175
ใช้ ร.ศ. แทน จ.ศ.  175
วิทยาลัยแห่งแรกของไทย  176
อนาคาริกธรรมปาละ ผู้น�าการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย  176
ตั้งมหาโพธิสมาคมเป็นฐาน เริ่มงานฟื้นพุทธสถาน  177
ตั้งกระทรวงธรรมการ ให้ธรรมะคุมศาสนา 
 และเป็นแกนของการศึกษา  177
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทย  177
อเมริกันชายน�าเข้ามา อเมริกันหญิงช่วยทุนให้เดินหน้า  178
แม้จะสิ้นชีพ ขอเกิดมาท�างานพุทธศาสนาต่อไป  178
ค้นพบเอกซเรย์  178
กีฬาโอลิมปิกคืนชีพ  178
ปลูกเมล็ดพืชไว้ ผลเผล็ดให้ผู้อื่นชื่นชมต่อไป  179
ปราชญ์อินเดียตื่นตัวตามฝรั่ง ตั้งสมาคมทางพุทธ  179
พุทธแบบเซนเด่นก่อน ที่อเมริกา  179
ในหัวเมือง เผดียงพระสงฆ์สอนทั่วราชอาณาจักร  180
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรกของประเทศไทย  180
วิทยาศาสตร์+เทคโนโลยี: ความก้าวหน้าที่ควรสนใจ  181
พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบบัแรก ถดัจาก “กฎพระสงฆ์” ใน ร. ๑  182
เฮนร ีฟอร์ด พาอเมรกิาก้าวขึน้มาน�าในอตุสาหกรรมรถยนต์ 182 
เมืองไทยเลิกทาส อย่างนุ่มนวล ด้วยวิธีการเป็นขั้นตอน  182
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ก้าวใหม่ของการศึกษาพระปริยัติธรรม: 
 บาลีสอบเขียน มีนักธรรมมาเคียง  182
เมืองไทยเริ่มใช้ “พุทธศักราช”  183
สงครามโลกครั้งที่ ๑:
 ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ ที่น�าสู่ความเปลี่ยนแปลงต่อไป 183
หอพระสมุดส�าหรับพระนคร ก่อนมาเป็นหอสมุดแห่งชาติ  183
เกิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  183
รัสเซียไปเป็นคอมมูนิสต์ ออตโตมานมาถึงอวสาน  184
เตอร์กฟุบ อาหรับฟื้น ยิวเข้าทางที่จะฟู  184
จากจักรวรรดิออตโตมาน เป็นสาธารณรัฐเตอร์กี  185
เตอร์กสลัดความเป็นรัฐอิสลาม  185
จบยุคมุสลิมเตอร์ก มุสลิมอาหรับตั้งตัวขึ้นใหม่  185
พระไตรปิฎกบาลีเมืองไทย พิมพ์ใหม่ครบชุดครั้งแรก เรียกว่า  
 “ฉบับสยามรัฐ”  185
วีรบุรุษผู้มีชัย น�าความส�าเร็จมาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ
 และมวลชาวโลก  186
พระเณรเรียนนักธรรมกันสืบมา 
 คฤหัสถ์เริ่มมีธรรมศึกษาให้เรียน  186
นักดาราศาสตร์อเมริกัน พบดาวยม  186
เมืองไทยเปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตย  186
ก�าเนิดพุทธทาสภิกขุ และสวนโมกขพลาราม  187
ราชบัณฑิตยสถาน เครือข่ายทางปัญญา 
 แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  187
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 
 มาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  187
ทีวี โผล่มานิด ติดสงครามโลก ๖ ปี จน ๒๔๘๘ ผ่าน 
 จึงบานไม่หุบ  188
สงครามโลกครั้งที่ ๒:
 คนตาย ๔๕ ล้าน สู่อวสานของลัทธิอาณานิคม  189
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ความก้าวหน้าที่ควรสังเกต 192
๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่  194
กระทรวงธรรมการ กับกระทรวงศึกษาธิการ  
 กลับกันไปมา เป็นปัญหามานาน  194
พระได้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ใหม่ 

 ตามยุคสมัยของระบบการปกครอง  194
ก้าวส�าคัญของพันธุศาสตร์  195
จุดเริ่ม สู่ปัญหาอาหรับกับยิว  195
สมัยนี้มีปากกาลูกลื่น หาได้แสนง่าย เขียนได้แสนสบาย 
 งานอย่างเลิศที่แสนดี น่าจะได้ผลิตได้มีขึ้นมามากมาย  195 
จีนเปลี่ยนเป็นคอมมูนิสต์  195
ชมพูทวีปได้อิสรภาพ แต่ต้องแยกเป็นอินเดีย ปากีสถาน  197
พระเจ้าอโศกน�าพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในธงชาติอินเดีย  197
ผู้ชู “อหิงสา” ถูกพิฆาตเพราะความกลัววิหิงสา  197
นาลันทาใหม่ ตั้งขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์แห่งนาลันทาโบราณ  197
รัฐบาลอินเดียฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ได้อนุสรณ์ใหม่  198
ก�าเนิดพุทธมณฑล  198
พุทธศาสนาเริ่มฟื้นขึ้นมาในตัวคน  199
พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบประเพณีบวชเรียน  200
พม่าฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ด้วยฉัฏฐสังคีติ  200
ไทยฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ให้เกิดพุทธมณฑล  200
โซเวียตปล่อยดาวเทียม อเมริกันเปลี่ยนแนวการศึกษา  201

พ.ศ. 2501 - 2547 
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษแล้ว ได้บูชาในวันเพ็ญอาสาฬหะทุกปี   
 หน้า 201
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ - 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  201
ทิเบตหนีจีน ไปก้าวหน้าในอเมริกา  202
อเมริกันจะเริ่มใช้เลเซอร์  202
ศรีลังกา มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก  202
คนรุ่นใหม่ ไม่รู้ว่า คุณปู่ย่าตายาย แค่ใช้เครื่องดูเวลา 
 ทั้งยุ่งยากใช้เงินเสียเวลาแค่ไหน  202 
อีกก้าวของพันธุศาสตร์  202
บ้านเมืองปฏิวัติ การปกครองคณะสงฆ์ก็อนุวัติ  203
คริสต์คาทอลิกปรับตัวครั้งใหญ่ - วางนโยบายใหม่  203
เมืองไทยเป็นที่ตั้งถาวรของส�านักงานใหญ่ พสล.  203
วัดไทยแห่งแรกในตะวันตก  203
อาเซียน/ASEAN ตั้งเป้าหมายไว้  
 ประชาคมอาเซียน จะมีได้ทันปี ๒๕๕๘/2015  203

“ฮิปปี้” บ่งชี้ปฏิกิริยาภายในต่อสังคมวัตถุนิยม  204
ย่างก้าวแรกบนดวงจันทร์   205
ฝรั่งเข้ายุคตื่นตระหนกปัญหาสิ่งแวดล้อม  205
เกิดวัดไทยแห่งแรกในอเมริกา  205
UN จัดประชุมใหญ่ หาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  206
พันธุศาสตร์ก้าวต่อไปถึงตัดแต่งยีน  206
เขมรแดงเข้ามา เปลี่ยนกัมพูชาเป็นคอมมูนิสต์  206
พระธาตุพนม ล้มแล้วคืนคง ยืนยงเป็นมิ่งบูชนีย์  207
ลาวเลิกรบ จบลงด้วยคอมมูนิสต์  207
เวียดนามรวมประเทศ เป็นคอมมูนิสต์  208
วันโลกประลัยใกล้เข้ามา คนกาหลลนลาน อยู่ไม่ถึง  208
เป็นคอมมูนิสต์แล้ว ๑๘ ปีผ่านมา 
 กัมพูชากลับเป็นราชอาณาจักร  209
ตั้งวัดป่านานาชาติแบบไทย ในอังกฤษ  210
จับตัวไวรัสโรคเอดส์ได้ แต่ยังแก้ไขไม่ได้  211
สงบจิต+โอ่วัตถุ ออกบวช+หากาม สละโลก+สุดมั่งมี จบที่ไหน   
 211
ไทยท�าพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับแรกของโลก  211
เปิดก�าแพงเบอร์ลิน สิ้นสุดสงครามเย็น  212
โซเวียตสลาย อเมริกาเป็นใหญ่ผู้เดียว  212
ชุมนุมใหญ่สุดผู้น�านานาชาติ  
 ได้แค่ประกาศว่าแก้ปัญหายังไม่ได้  212
ลัทธิโลกประลัย ป่วนจิตใจไปถึงการเมือง  213
โลกยังไม่บรรลัย คนทยอยประลัย ไปกระทั่งญี่ปุ่น  213
ทาลิบันขู่จะท�าลายพระพุทธรูปใหญ่  214
พระพุทธรูปใหญ่สลายเพราะทาลิบัน  214
โคลนนิ่งรายแรกของโลก  214
โป๊ปประกาศขอขมาต่อโลก  214
ดับดิ้นก่อนวันสิ้นโลก จบสหัสวรรษเก่าที่อาฟริกา  214
จบ Y2K ขึ้น millennium ที่ 3  215
ชมพูทวีป ในปัจจุบัน  218
นานาทวีป: ศาสนา - ศาสนิก  218
สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา เป็นวันส�าคัญสากล  220
ชาวพุทธนานาชาติจัดฉลองวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยและ 
 มีมติให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  220
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ดัชนี
วัตถุ
บุคคล
เหตุการณ์ 
สถานที่

กฎมนเทียรบาล  127
กบิลพัสดุ์, เมือง/นคร  8, 10,  
 18, 19, 64, 167, 172
กรมพระราชวังบวร  156
กรรณสุวรรณ/เคาทะ, อาณาจักร   
 67
กรีก  7, 20, 21, 26, 27, 30- 
 32, 34, 37, 42, 43, 47,  
 53, 56, 57, 61, 62, 68,  
 69, 84, 85, 89, 90, 115,  
 128, 148, 155, 178
กรุงเทพฯ  125, 160, 161, 167,  
 168, 187
กฤษณะ  29
กฤษณะ, แม่น�้า  71
กฤษณะที่ ๑  73
กลิงคะ, แคว้น  32, 34, 44, 46
กวม, เกาะ  136
กอธ  62, 63
กอล  66
กอลคอนดา  141
กังหว่า, เกาะ  112
กัญจี/ กัญจีปุรัม, อาณาจักร
 85, 86
กันยากุพชะ, เมือง  77, 82, 88
กัปตันคุก  158
กัมปิล  121
กัมพูชา  206, 209
กัมโพชะ  7, 34, 50, 218
กัลกยาวตาร  65
กัลกัตตา, เมือง  56, 67, 101,  
 155, 179

กัว 133
กัวเตมาลา  25, 133
กัศมีระ  59, 79, 80
กัสมีร-คันธารรัฐ  38
กากเวรุ  15
กาณวายนะ  42
กาณาริฏฐะ  13
กานากาวา, สนธิสัญญา  168
กาบะฮ์, มหาวิหาร  79
การปฏิวัติฝรั่งเศส  162
การาจี  3
กาลาโศก  28
กาลาโศก/กาลาโศกราช, พระเจ้า   
 25
กาลิลี  57
กาลิเลโอ  138, 147
กาวิรปัฏฏนะ  47
กาเวรี, แม่น�้า  47
กาศยปะมาตังคะ  58
กาสี  7
กาหลิฟ  79-83, 87-92, 97,  
 98, 101, 113, 115, 134,  
 135, 185
ก�าแพงเพชร  125, 127
ก�าแพงเมืองจีน (ก�าแพงหมื่นลี้) 
 41
กิจจานุกิจ  165
กิตติสิริราชสิงห์, พระเจ้า  
 155, 156
กิมเมอิ, จักรพรรดิ  71
กือนาธรรมิกราช, พระเจ้า  121
กุตุบ-อุด-ดิน, แม่ทัพ  104

กุบไลข่าน, จักรพรรดิ  100, 116
กุมภเมลา 78
กุมารชีวะ, พระ  65
กุมาริละ  95
กุรุ  7
กุรุเกษตร, ทุ่ง  29
กุเวร, ท้าว  13
กุษาณ  43, 49, 53, 58, 60, 63
กุสินารา, เมือง  21, 63, 76
กูจา, เมือง  61, 65
กูฏทันตพราหมณ์  13
กูฏาคาร  18
กู๊ดโฮป, แหลม  132
กูเตนเบอร์ก  101, 128
กูรข่า  162
กูรู  210, 211
เกตตีสเบอร์ก, เมือง  171
เกรกอรี่ที่ ๙, สันตะปาปา  113
เกรเชี่ยน, จักรพรรดิ  63
เกรลปุตระ  46
เกราละ  44, 84
เกาหลี  64, 71, 86, 95, 112,  
 122, 211
แกนดี, เมือง  47, 155
แกลลอเดท   163
โกกนุท  10
โกญจะ  10
โกบี  64
โกรีโอ  112
โกศล, แคว้น  7, 9, 13, 25, 63
โกสัมพี, เมือง  19
โกอินัวร์, เพชร  150

ไกลาส, ถ�า้   73
ขงจื๊อ  19, 41, 60, 219
ขชุรโห, เทวสถาน  99, 108
ขโรษฐี, อักษร  159
ขวาเรซม์-ชาห์  107, 108
ขุนเทพกวี  149
ขุนวรวงศาธิราช  142
ขุนหลวงพะงั่ว  126, 127
ขุนหลวงเม้า  59
ขุนหลวงสรศักดิ์  148, 149, 156
ขุนหลวงหาวัด  156
เขมร  77, 209
เขมรแดง  206
เขมา  10
โขตาน, เมือง  39, 54, 58, 61
คงคา, แม่น�า้  3, 16, 31, 50, 56,  
 78, 87
คยา, ท่าน�า้  12
คยาสีสะ  9
คริสต์, ศาสนา  29, 42, 46, 47,  
 51, 52, 57, 61-63, 65, 68,  
 70, 84,  86, 87, 99, 102,  
 113, 115, 116, 118, 129,  
 131, 133, 136, 138-140,  
 142, 144, 146-150, 155,  
 165, 169, 173, 175, 176,  
 184, 203, 210, 213, 214,  
 218, 219
ครีต, เกาะ  3
ครูเสดส์  70, 113, 115, 118
คลีโอพัตรา, พระนาง  33, 55
ควอนตัม, ทฤษฎี  181

คอนสแตนตินที่ ๑/คอนสแตนติน  
 มหาราช, จักรพรรดิ  62
คอนสแตนติโนเปิล, เมือง  62,  
 63, 69, 128, 132, 185
คันธาระ  7, 30, 31, 43, 50, 53,  
 56, 63, 69, 73, 79, 80, 218
คันธาระ, ศิลปะ  43, 64
คัมภีร์ครรภ์รักษา  165
คามวาสี  114
คิชฌกูฏ  11, 16
คิตโต, พันตรี  172
คุณวรมัน, พระ  84
คุตติกะ  44
คุปตะ  49, 60, 63, 64, 67,   
 69-71, 90, 93
คุรุนานัก  134
คุรุ (ภัควาน) ศรี รัชนีศ  211
คู คลักซ์ แคลน  172
แคชเมียร์  59, 87, 218
แครง, เมือง  143
แคลิฟอร์เนีย, รัฐ  205, 213
โคจินจีน  149
โคธาวรี/โคทวรี, แม่น�า้  50
โคปาละ  88
โคเปอร์นิคัส  138
โคโมริน, แหลม  120
โครินธ์  34
โคลนนิ่ง  214
โคลัมบัส, คริสโตเฟอร์  130
โคลัมโบ, กรุง  220
โคลีเซียม, สนามกีฬา  37
โคโลราโด, รัฐ  205
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ไคโร  115
ฆาซนา, เมือง  98, 106, 107
ฆาซนาวิด, ราชวงศ์  98, 104
ฆาซนี, เมือง  98-101, 104
ฆูร์/เฆอร์, เมือง  104, 106-108
โฆสิตาราม  19
ง่อก๊ก  60
งุ้ม, เจ้าฟ้า  120
เงื่อม อินฺทปญฺโญฺ, พระมหา  187
จกก๊ก  60
จตุสดมภ์  127
จมื่นศรีเสาวรักษ์  144
จ๊อกจาร์การ์ตา, เมือง  93
จอมทอง, พระที่นั่ง  145
จอห์น ๒๓, สันตะปาปา  203
จอห์น ดิวอี้  169
จอห์น บาวริง, เซอร์  168
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์  174
จอห์นที่ ๑๒, สันตะปาปา  95
จอห์นปอลที่ ๒, สันตะปาปา 214
จอห์นสัน, ประธานาธิบดี  171
จักรี, ราชวงศ์  160
จันทภาคา  16
จันทรคุปต์, พระเจ้า  30, 31, 63
จันทรคุปต์ที่ ๑, พระเจ้า  63
จันเทละ, ราชวงศ์  99, 108
จัมปา  123
จาตุรงคสันนิบาต  9, 167
จารึกวัดโพธิ์  165
จาลิยบรรพต  19
จาลุกยะ-โจฬะ, ราชวงศ์  96
จาลุกยะ, ราชวงศ์  61, 68, 71,  

 86, 96
จิตตะ  10
จิ๋น, ราชวงศ์  41, 60, 64
จิ๋นซีฮ่องเต้, จักรพรรดิ  41
จีน  19, 37, 39, 41, 47, 54,  
 56, 58-61, 64-67, 71, 73, 78,  
 79, 82, 83, 85-88, 92, 93, 
 95, 101, 108, 112, 116,  
 122-124, 140, 165, 189, 
 195, 202, 218
จูลิอุส ซีซาร์  55
เจงกิส ข่าน  108
เจงโฮ  123
เจตี  7
เจมส์ ปรินเสป  159, 170
เจระ  44, 46, 84, 87
เจ้าทองลัน  126
เจ้าพระยา, แม่น�้า  77, 160
เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์  148
เจ้าพระยาพระเสดจ็สเุรนทราธบิดี
 180
เจ้าพระยายมราช  167
เจ้าฟ้าชัย  148
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์  156
เจ้าฟ้ามงกุฎ  156, 164
เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์, 
 พระเจ้าลูกยาเธอ  175
เจ้าฟ้าอุทุมพร  156
โจ, ราชวงศ์  37, 41
โจโฉ  60
โจเซฟ  57
โจผี  60

โจละ/โจฬะ  45, 47
โจฮวน, พระเจ้า  60
ชคัททละ  89, 105
ชมพูทวีป  1, 3, 7, 20, 21, 25,  
 30, 31, 44, 45, 50, 51, 53,  
 56, 60-63, 65, 68, 76, 77,  
 80, 82-85, 87-90, 92-94,  
 97, 101, 105, 107, 117,  
 118, 128, 158, 171, 179,  
 197, 218, 219
ชลันธร, เมือง  59
ชไลดึน  166
ชวา, เกาะ  64, 84, 85, 86, 93,  
 117, 123
ชวานน์  166
ชัมมู  218
ชา, อาจารย์  210
ชาร์ลส์ ดาร์วิน  169
ชาร์ลส์ที่ ๑  136
ชาร์ละเมน  92
ชาฮ์ ชะฮาน  147
ชิคาโก  177, 193, 205
ชีเปลือย  16
ชีอะฮ์  81, 91, 101, 132, 151,  
 218
เชน/ไชนะ, ศาสนา  21, 46, 67,  
 72, 142, 218
เชียงราย  125
เชียงใหม่, เมือง  121, 125
เชียงอาน/ฉางอาน, เมือง  54,  
 56, 61, 65, 78, 79, 82, 89
โชโตกุ, เจ้าชาย  71

โชมุ, จักรพรรดิ  87
ไชย์ปาล, กษัตริย์  99
ซ้อง, ราชวงศ์  116
ซัน ยัง มูน, ลัทธิ  211
ซานฟรานซิสโก  204, 211
ซาฟาวิด, ราชวงศ์  151
ซาย พุทฺธว�โส  164
ซาร์ อเลกซานเดอร์ที ่๓, พระเจ้า   
 174
ซาลอท ซาร์  206
ซาเล็ม, เมือง  129
ซาอุด  184
ซาอุดีอาระเบีย  78, 184
ซิกซตัสที่ ๔, สันตะปาปา  129
ซิกซตัสที่ ๕, สันตะปาปา  138
ซินเกียง, มณฑล  39
ซีเรีย  34, 37, 79, 81, 82, 115,  
 122, 135
ซีลูคัสที่ ๑, พระเจ้า  31
ซุ่นกวน  60
ซูซูกิ  179
เซน  71, 93, 179, 202, 204, 211
เซบูกติคิน  98
เซลจูกเตอร์ก  9, 70, 91, 102,  
 107, 108, 113, 185
เซลิม ที่ ๑, สุลต่าน  135
แซมมวล จอห์นสัน  155
ไซ่ง่อน, เมือง  208
ไซอิ๋ว  80
ไซโอน, ลัทธิ  174
ญาณกิตติ, พระ  137
ญี่ปุ่น  71, 87, 116, 143, 144,  

 145, 149, 168, 183, 189,  
 193, 213
ดัทช์  123, 140, 155
ดามัสกัส  81, 82, 87, 88, 89,  
 92, 97
ดาวดึงสเทวโลก  18
ดีเชียส, จักรพรรดิ  57
ดุสิตมหาปราสาท, พระที่นั่ง  165
ดูอาร์ตี เฟอร์นานเดซ  132
เดนมาร์ก  144
เดนเวอร์, เมือง  205
เดมีตริอุส, พระเจ้า  42
เดลี, กรุง  3, 29, 53
เดวิด, กษัตริย์  54
ไดโอคลีเชียน, จักรพรรดิ  57, 61
ตระพังจิก  187
ตะนาวศรี  132, 149
ตะเบ็งชเวตี้, พระเจ้า  142, 143
ตะเลง  100
ตะวันออกกลาง  115, 118, 122,
 134, 135, 183, 185
ตักสิลา  63, 69
ตันตระ  80, 90, 91, 100, 102,  
 108, 211, 213
ตัมพปัณณิทวีป  38
ตากสิน/ตากสินมหาราช, พระเจ้า   
 127, 156, 157
ตามรลปิต/ิตามลติต/ิตมัพลงิค์  56
ตาลาส, แม่น�า้  88
ตาฮีติ, เกาะ  158
ติโลกราช, พระเจ้า  125, 127
ติวรา  11

ตีมูร์  121, 122, 135
ตีมูหริด, ราชวงศ์  122
ตุลมยะ  33
เตอร์ก  97, 107, 115, 117,  
 135, 173, 184, 185
เตอร์กี  185
เตอร์กีสถาน  88
เต๋า, ลัทธิ  93, 213
โตร์เดซิลย่าส์, สนธิสัญญา  130
โตเลมี, กษัตริย์  32, 33
โตเลมี, ราชวงศ์  33, 115
ไตรภูมิพระร่วง  114
ถัง, ราชวงศ์  78, 93
ถังซ�าจั๋ง, พระ  60, 73, 79, 80
ถังไทจง, พระเจ้า  79, 82
ถูปาราม  38, 47
เถรวาท  28, 38, 59, 99, 100,  
 114, 120, 199, 205, 209
ทมิฬ  34, 44, 45-47, 50, 51,  
 84
ทมฬิ, ชาว  44, 45, 47, 84, 120
ทมิฬก์  44
ทรงธรรม, พระเจ้า  145, 148,  
 157
ทรานสจอร์แดน  184
ทราวิท  44
ทรูแมน, ประธานาธิบดี  189
ทวาราวดี, อารยธรรม  77, 100
ทอนมิสัมโภตะ  77
ทอมบอฆ์  186
ทะไล ลามะ  202
ทักษิณาบถ/ทักขิณาบถ  50, 51,  
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 60, 61, 71, 86, 118-120, 140
ทัชมาฮาล  147
ทางสายไหม  54, 56, 61, 116
ทาลิบัน  80, 151, 214, 215
ทาส  13, 104, 115, 132, 170,  
 171, 182
ทิเบต  77, 82, 91, 92, 102,  
 202
ทิพยศรัทธา  143
ทิวดอร์, ราชวงศ์  137
ที. ดับลิว. รีส เดวิดส์  174
ทีปังกรศรีชญาณ  91
ทุ่งลาดหญ้า  160
ทุฏฐคามณีอภัย, พระเจ้า  45
ทุฑฑา, เจ้าหญิง  67
เทนเนสซี, รัฐ  172
เทมาเส็ก/เตมาเสก/ทูมาสิก/
 ตูมาสิก,  เกาะ  119, 123
เทวคีรี  119, 120
เทวทหะ, เมือง  8
เทวานัมปิย-ปิยทัสสี  38
แทมมาเลน  122
ไทย  25, 31, 35, 38, 39, 44,  
 45, 56, 59, 77, 80, 91, 99, 
 114, 120, 125, 127, 132,
 137, 142, 143, 148, 149,  
 155-157, 160, 164, 165,  
 167-169, 173, 175-177,  
 180, 182, 183, 186, 187,  
 193, 194, 198, 200, 201,  
 203, 205, 207, 210, 211,  
 218-220

ธนนันทะ  29
ธนบุรี, กรุง  125, 127, 156,  
 157, 161
ธรรมการ, กระทรวง   177, 180,  
 183, 194
ธรรมปาละ, อนาคาริก  176-179
ธรรมยุตติก, นิกาย  164, 209
ธรรมรักษะ, พระ  58
ธรรมรุจิ, นิกาย  46
ธรรมศาลา, เมือง  202
ธรรมศาสตร์และการเมือง,  
 มหาวิทยาลัย  187
ธรุวภัฏ, กษัตริย์  82
ธฤตราษฏร์/เการพ  29
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  8
ธีโอโดสิอุส, กษัตริย์  63, 65, 66
เธลีส  7
นกุล, บิดา/มารดา  19
นครชัยศรี, อ�าเภอ  198
นครปฐม  77, 198
นครพนม, จังหวัด  207
นครวัต, เทวสถาน  103
นบีมุฮัมมัด  78-80, 83
นโรดม รณฤทธิ์, เจ้า  209
นโรดม สีหนุ, เจ้า  206, 209
นโรดม สีหมุนี, พระบาทสมเด็จ
 พระบรมนาถ  209
นวทวีป  101, 103, 107
นอรเวย์  144
นะโปเลียน, พระเจ้า  162, 163
นันทะ, ราชวงศ์/กษัตริย์  29,  
 31, 99

นันทาจารย์, พระ  137
นันโทปนันทสูตรค�าหลวง  156
นมัมทา/นรรมทา, แม่น�า้  42, 50,  
 53, 71
นากาซากิ, เมือง  189
นาคทาสก์, กษัตริย์  25
นาคปุร์, เมือง  199
นาคเสน, พระ  43, 125
นาคารชุนสาคร  52
นาคารชุน, พระ  52
นาคารชุนโกณฑะ  52
นาซาเรธ, เมือง  57
นาเทีย, มหาวิทยาลัย  102, 107
นาเทีย/นวทวีป, เมือง  101
นานกิง  60
นารา, เมือง  87
นารายณ์, พระ  65, 139, 147- 
 150, 156, 168
นาลันทา, มหาวิทยาลัย  63, 78,  
 79, 90, 91, 102
นิโครธาราม  19
นิรัคคฬะ  13
นิราศลอนดอน  165
นิวซีแลนด์  158
นิวยอร์ก, เมือง  146, 181, 211,  
 220
นิวอัมสเตอร์ดัม  146
นิวอิงแลนด์   146
นิสภะ  15
เนเดอร์ ชาห์  150, 151
เนเธอร์แลนด์  140, 150, 193
เนบูคัดเนซซาร์ที่ ๒, กษัตริย์  18

เนปาล  77, 82, 162
เนเมียวสีหบดี  156
เนรัญชรา, แม่น�า้  8
เนโร, จักรพรรดิ  57, 212
บรมโกศ, พระเจ้าอยูห่วั  155, 156
บรมบรรพต  167
บรมพุทโธ  93
บราซิล  130
บรูโน  138
บอร์เนียวตะวันตก  85
บอลเซวิก  184
บักข์ติยาร์ ขัลยี  104, 105
บังคลาเทศ  67, 218, 219
บัลกาเรีย  183
บัลลังก์นกยูง  150
บากเตรีย  20, 21, 31, 42, 43,  
 53, 56, 60, 87, 171
บางกอก, เมือง  145
บาบิโลน, กรุง  18
บาบิโลเนีย, อาณาจักร  18
บาเบอร์  122, 135
บาร์เบเรียน  61
บาลี  28, 50, 65, 164, 174,  
 175, 186, 200, 211
บาลีวิทยาลัย  176
บาลูจิสถาน  118
บาวริง, สนธิสัญญา 168, 169
บิชอพแห่งลอนดอน  139
บิชอพแห่งวูร์ซเตอร์  139
บีแซนทีน, จักรวรรดิ  63, 68-70,  
 80, 102, 113, 128, 132, 185
บีแซนเทียม, เมือง  62

บุเรงนอง, พระเจ้า  127, 142,  
 143
บชูายญั  13-15, 35, 42, 52, 64,  
 67, 95
เบกแลนด์  181
เบงกอล  67, 84, 85, 88, 101,  
 102, 105, 106, 117, 154,  
 155, 158, 159, 171, 218
เบญจวัคคีย์, พระ  8, 18, 201
เบธเลเฮม, เมือง  57
เบรลล์, อักษร  164
เบริง, ช่องแคบ  133
เบลเยี่ยม  67, 181, 183
เบลล์, อเล็กซานเดอร์ แกรห์ม   
 181
เบอร์ลิน, ก�าแพง  212
แบกแดด, กรุง  18, 56, 88-94,  
 97, 98, 101, 113, 115, 135
โบโลนยา, มหาวิทยาลัย  101
ป. พิบูลสงคราม, จอมพล  194
ปชาบดี, พระ  18
ปดุง, พระเจ้า  160
ปตัญชลิ  42
ปยาคะ, ท่าน�า้  12
ปรเมศวร, เจ้า  119, 123
ประชาธิปไตย  162, 171, 186,  
 194, 206, 207, 209
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน  165
ประชุมเจนีวา  208
ประทีปแห่งทวีปอาเซีย  174
ประยาค, เมือง  78
ปรัสเซีย  150

ปราสาททอง, พระเจ้า  145, 148
ปรยิทรรศ,ี สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
 35, 36
ปรีดี พนมยงค์, ศ.ดร.  187
ปอมปีย์  56
ปอร์โต แซนโต, เกาะ  124
ปอล/เปาโล  57
ปอลที่ ๓, สันตะปาปา  138
ปะหัง  123
ปักกิ่ง  116
ปัญจครันถ์  29
ปัญจาบ  42, 87, 98, 99
ปัญจาละ  7
ปัตตานี  132, 145
ปัตนะ, เมือง   101
ปัลลวะ, อาณาจักร  86, 96
ปากีสถาน  3, 43, 50, 79, 94,  
 118, 197, 218, 219
ปาจีนวังสะ  11
ปาฏลีบุตร, เมือง  25, 31, 38,  
 56, 63, 64, 88, 90
ปาณฑยะ, อาณาจักร  34, 44,  
 45, 84-87, 96, 120
ปาณฑุ/ปาณฑพ  29
ปาริเลยยกะ, ต�าบล  19
ปารีส, มหาวิทยาลัย  101
ปาละ, ราชวงศ์/กษัตริย์  88, 89,  
 92, 95, 101, 102, 117
ปาเลมบัง  76, 119, 123
ปาเลสไตน์  56, 57, 81, 184
ปุริกา, เมือง  61
ปุริสเมธ  13
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ปุรุษปุระ, เมือง  58, 59, 64, 98
ปุลเกศินที่ ๒, พระเจ้า  71
ปุษยมิตร, พราหมณ์  42
เปรู  103, 132, 133
เปษวาร์, เมือง  98, 99
เปอร์เซีย  3, 18, 20, 21, 26,  
 31, 54,  56, 60, 65, 76,  
 81, 83, 97, 113, 117, 132,  
 133, 135, 151, 218
แปซิฟิก, มหาสมุทร  136
โปรตุเกส  123, 124, 130, 132,  
 133, 136, 140, 142, 143,  
 145, 155, 168
โปรเตสแตนต์, นิกาย  136-140,  
 144, 146, 147, 150, 155
โปแลนด์  189
โปโลนนะรุวา  96
ฝรั่งเศส  66, 83, 92, 124, 129,  
 130, 132, 139, 140, 141,  
 144, 147-150, 154, 162- 
 164, 168, 183, 189, 202,  
 213
พนมเปญ  209
พม่า  25, 39, 77, 127, 143, 156,  
 173
พรหมคุปต์  90
พระแก้วฟ้า  142
พระแก้วมรกต  125, 157, 160
พระจันทร์  13
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,  
 พระบาทสมเดจ็  165, 167,  
 180, 182, 183

พระเจ้าช้างเผือก  143
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ, สมเด็จ   
 156
พระชัยราชาธิราช, สมเด็จ  142  
พระเชษฐาธิราช, สมเด็จ  148
พระไตรปิฎก  30, 47, 64, 66,  
 79, 95, 100, 112, 114, 145,  
 157, 161, 165, 173-175,  
 186, 200, 211
พระไตรปิฎกฉบับหลวง  161
พระไตรปิฎกบาฬี จุลจอมเกล้า
 บรมธัมมิกมหาราช  185
พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์, 
 พระเจ้าอยู่หัว  156
พระเทพรัตนราชสุดา, สมเด็จ   
 198
พระธรรมโกศาจารย์  220
พระธาตุดอยสุเทพ  121
พระธาตุพนม  207
พระนครศรีอยุธยา  132
พระนครอินทราธิราช, สมเด็จ   
 126
พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จ   
 127, 143-145
พระนารายณ์มหาราช, สมเด็จ   
 139, 147-149, 156, 169
พระบรมไตรโลกนาถ, สมเด็จ   
 123, 127, 132, 142
พระบรมธาตุไชยา  91
พระบรมธาตนุครศรธีรรมราช  91
พระบรมราชาธิราชที่ ๑, สมเด็จ   
 126

พระบรมราชาธริาชที ่๓, สมเดจ็   
 142, 156
พระบรมราชาธิราชที่ ๔, สมเด็จ   
 142
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
 พระบาทสมเด็จ  185
พระเพทราชา  170
พระพุทธชินราช  114
พระพุทธชินสีห์  114
พระพุทธบาท  114, 145
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร   
 160
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช,  
 พระบาทสมเด็จ  160
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย,  
 พระบาทสมเด็จ  164
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,   
 พระบาทสมเด็จ  183, 185
พระมณเฑียรธรรม  161
พระมหาจักรพรรดิราช  142
พระมหาธรรมราชา  114, 127,  
 143
พระมหาราชครู  149
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จ  182
พระมหินทราธิราช  143
พระเมืองแก้ว  137
พระยมเทพ  13
พระยาตาก  157
พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์  180
พระร่วง, ราชวงศ์  127
พระรษัฎาธริาชกมุาร, สมเดจ็ 142

พระราม  33, 63, 126
พระรามราชาธิราช, สมเด็จ  126
พระรามาธิบดีที่ ๑, สมเด็จ  120,  
 126
พระรามาธิบดีที่ ๒, สมเด็จ  132, 
 142, 145
พระราเมศวร  126, 127
พระวรุณเทพ  13
พระวายุ  13
พระวิสูตรสุนทร  148
พระศรีมหาโพธิ์  38, 76
พระศรีมโหสถ  149
พระศรีศากยะทศพลญาณ  
 ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์   
 198
พระศรีสรรเพชญ์  127, 143
พระศรีสุธรรมราชา  148
พระสังฆราช (มี), สมเด็จ  164
พระสุริยเทพ  13
พระโสมะ  13
พระโหราธิบดี  149
พระอาทิตยวงศ์, สมเด็จ  148
พระอินทราชาธิราช, สมเด็จ 145
พระเอกาทศรถ, สมเด็จ  144,  
 145
พราหมณ์, ศาสนา  3, 94
พราหมณ์เนสาท  13
พราหมี, อักษร  159
พฤหัทรถ  42
พลีมัธ  146
พลูหลวง, ราชวงศ์  156
พอล พต  206, 209

พามิยาน  60, 80, 94, 108,  
 151, 214, 215
พาร์เมนิดีส  7
พาราณส,ี เมอืง  8-10, 18, 78,  
 102, 178
พาเวรุ  18
พาหุกา  12
พาหุมดี  12
พิชาปุระ  141
พิแธกอรัส  7
พินทุสาร, พระเจ้า  31, 32
พิมพิสาร, พระเจ้า  9, 18
พิมลธรรม, พระ  145
พิลกริมส์  146
พิษณุโลก  114, 127
พิิหาร, รัฐ  88, 179, 197
พีทร  141
พุกกะ/วีรพุกกะ  121
พุกาม  100
พุทธ, ศาสนา  7, 9, 28, 33, 34,  
 38-40, 42-46, 50-52, 58- 
 73, 76-78, 80, 82, 84, 85,
 89-95, 97-100, 104-108,  
 111, 114, 117, 119-121,  
 149, 153, 155, 158, 160,  
 165, 171, 172, 174, 176,  
 178, 179, 187, 197, 198,  
 199, 201, 202, 205, 209,  
 213, 220
พุทธกิจ  9, 18, 20, 21
พุทธคยา  8, 35, 76, 95, 170,  
 176, 177, 179, 198

พทุธโฆส/พทุธโฆษาจารย์, พระ  
 65, 84
พุทธชยันตี  198
พุทธทาส  187
พุทธบุรีมณฑล  198
พุทธมณฑล  198
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก,  
 องค์การ  203
เพชรบุรี, เมือง  145
เพนซิลเวเนีย,รัฐ  171
เพลโต  26, 27
เพอร์ล, อ่าว  189
เพียวริตัน  146
โพธิญาณเถระ, พระ  210
โพธิธรรม, พระ  71
โพธิรังสี, พระ  137
โพธิสัตว์, พระ  14, 91, 199
ฟรานซิส บี แซยร์, ดร.  169
ฟรานซิสที่ ๒, พระเจ้า  139
ฟอลคอน  148
ฟาติมะฮ์  79
ฟาเหียน, หลวงจีน  64, 80
ฟิลิปปินส์  136
ฟิลิปส์ที่ ๒, พระเจ้า  140
เฟรอเบล  166
เฟอร์ดินานด์ มาเจลแลน  136
แฟรงค์  92
ไฟซาลที่ ๑, กษัตริย์  184
ภควัทคีตา  29
ภักติ, ลัทธิ  65, 210
ภักติเวทานตะ สวามีประภุปาทะ 
 211
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ภัคคะ, แคว้น  19
ภาติกราช, พระเจ้า  164
ภารตยุทธ  33
ภารัต/ภารตวรรษ  218
ภาษามือ  163
ภาษาสัญญาณ  163
ภีมเสน, ท้าว  13 
ภูเขาทอง  167
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว  198, 200,  
 203, 211, 220
เภสกลาวัน  19
โภปาล  40
มคธ/แคว้น  7-9, 25, 29, 30,  
 53, 63, 197
มงโกล  97, 100, 107, 109,  
 112, 113, 115-117, 120-122,  
 124, 135
มงคลสูตร  137
มชปหิต, จักรวรรดิ  86, 117,  
 119, 123
มถุรา, เมือง  53, 100
มทุรา  96
มนิลา  143
มรัมมะ  100
มฤตยู, ดาว  159
มลัยชนบท  47
มลายลัม, ภาษา  44
มลายู  85, 119, 123
มหันต์  176, 177
มหากันตาระ  50
มหากัสสปะ, พระ  24

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  176, 220
มหาชาติค�าหลวง  127
มหาติสสะ, พระ  45, 46
มหาเทวะ, พระ  38
มหาธรรมรักขิต, พระ  38
มหาปัทมนันทะ  29
มหาโพธิสมาคม  177
มหาภารตะ  29, 33
มหามกุฏราชวิทยาลัย  177, 180
มหายาน  72, 83, 85, 93, 99,  
 114
มหารักขิต, พระ  38
มหารัฐ  38, 39
มหาราษฎร์, รัฐ  72, 218
มหาฤๅษีมเหษโยคี  211
มหาวัน, ป่า  17, 18
มหาวิหารวาสี  46, 47, 66
มหาวีระ  21
มหาสังฆิกะ  28
มหิดล, มหาวิทยาลัย  211
มหินท์, เจ้าชาย  40
มหินทะ, พระ  38
มหินที  16
มอญ, ชนชาติ  77, 100, 143,  
 164
มะดีนะฮ์, เมือง  78, 79, 82, 83,  
 92, 97, 135
มะริด  132
มะละกา  85, 119, 123, 132,  
 142
มักกะฮ์, เมือง  78, 79, 135

มังคลัตถทีปนี  137
มังมหานรธา  156
มังระ, พระเจ้า  156
มัจฉะ  7
มัชฌันติกะ, พระ  38
มัชฌิมเทส  50
มัชฌิมะ, พระ  38
มัณฑะเลย์  173
มัทราส  47
มัลละ  7
มัสซุลหม่าน  173
มาซิโดเนีย  26, 31, 34, 37
มาเดียรา  124
มาตุลนคร  47
มาธยมิก, นิกาย  52
มานูเอล, กษัตริย์  133
มายา  25, 133
มายาโมหะ, ปาง  65, 95
มาร์กซ์  166
มาร์คัส ออรีเลียส, จักรพรรดิ  57
มาร์โค โปโล  116
มาร์ติน ลูเธอร์  136
มาลาคิรี  15
มาเลเซีย  123
มิ่งตี่, จักรพรรดิ  58, 59
มิชชันนารี  144, 165
มินดง, พระเจ้า  173
มิโนอัน, อารยธรรม  3
มิลาน  62, 63
มิลินท์, พญา  23, 30, 43
มิลินทปัญหา  30, 43
มิหิรกุละ/มหิรคุละ, กษัตริย์  70

มุมตัซ มาฮาล  147
มุสตาฟา เคมาล/อะตาเตอร์ก   
 185
มุสลิม  26, 63, 70, 71, 79,  
 80, 82, 87-94, 97-99, 101,  
 102, 104-109, 111, 113,  
 115, 117-123, 129, 132,  
 134, 135, 140-143, 151,  
 173, 185, 197, 214, 218,  
 219
มูลโสมวิหาร  84
มูฮัมมัด, ศาสดา  118
มูฮัมหมัดแห่งฆูร์  104, 106, 107
เมกซิโก  25, 132-134
เมคาสธีนีส  31
เม็งราย, พระเจ้า  121
เมดิเตอเรเนียน, ทะเล  7, 18, 56
เมโสโปเตเมีย, อารยธรรม  3,  
 81, 90
เมาเซตุง/เหมาเจ๋อตง  195
แมกซ์ แพลงค์  181
แมทธิว เปอร์รี, นายพล  144
แมนฮัตตัน, เกาะ  146
แมมหลูก  104, 115
แมรี, แม่นางพรหมจารี  57, 214
แมรี่ที่ ๑, พระนาง  139, 140
แมสสาจูเซทส์, รัฐ  129
โมกษเทวะ, พระ  79
โมกุล  100, 147, 150, 151
โมคคัลลานะ, พระ  9, 11
โมคคัลลีบุตรติสสะเถระ, พระ 38
โมริยะ, ราชวงศ์  31, 40, 42, 53

โมลุกกะส์, หมู่เกาะ  136
ไมตรกะ, ราชวงศ์  67, 82, 90
ไมแมน  202
ยม, ดาว  186
ยมุนา  16, 78
ยวนะ  21
ยศกากัณฑบุตร  28
ยสกุลบุตร  8
ยโสธรา  10
ยาทวะ  119
ยามาดา นางามาซา  145
ยวิ  29, 54, 56, 57, 78-80, 129,  
 141, 174, 184, 189, 195,  
 214, 218
ยุคคืนชีพ  128
ยุคมืด  68, 69, 128
ยุคสัมฤทธิ์  3
ยุคอุตสาหกรรม  212
ยุคเหล็ก  3
ยุงโล  123, 124
ยุธิษฐิระ  29
ยุโรป  30, 37, 66, 68, 69, 80,  
 83, 88, 90, 95, 99, 101,  
 102, 108, 113, 116, 122,  
 124, 128-130, 132-136,  
 139, 141, 144, 154, 158,  
 163, 166, 168, 169, 174,  
 180, 183, 184, 189
ยูเนสโก  165
เยซู  57, 129
เยรูซาเล็ม  56, 57, 79, 80,  
 102, 113, 118, 184

เยอรมนี  66, 92, 95, 101, 128,  
 129, 159, 166, 183, 189
เยอรมัน  61, 62, 68, 92, 99,  
 128, 136, 144, 166, 178,  
 181, 184, 189, 212
เยานะ/ยวน/โยนะ  7, 21, 34
โยคะ  42, 204, 213
โยนกธรรมรักขิต  38
รักขิตะ  38
รัฐธรรมนูญ  162, 170, 171,  
 199, 202, 203
รัฐโอริสสา  44
รัตนโกสินทร์  125, 145, 160,  
 198
รัตนปัญญา  137
รัสเซีย  108, 122, 151, 174,  
 183, 184
ร่างกุ้ง  200
ราชคฤห์  9, 18, 19, 24
ราชยวรรธนะ  77
ราชวงศ์สุง  112
ราชวงศ์เสนะ  101, 103, 106,  
 117
ราชวงศ์อู่ทอง, ราชวงศ์  127
ราชสิงห์ที่ ๑  155
ราเชนทรที่ ๑  86, 87, 119
รามเกียรติ์  33, 63, 161
รามปาล  102
ราษฏรกูฏ  71, 73, 86
ราหุล  19
ริเชลลู  147
ริโอเดอจาเนโร  212
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เรมิงตัน  173
เรวตเถระ, พระ  66
เรวตะ  28
โรงศิริราชพยาบาล  175
โรม  33, 51, 54-56, 60, 62,  
 63, 66, 68, 81, 95, 140,  
 147
โรมัน  26, 37, 43, 47, 55-57,  
 61-63, 65, 66, 68-70, 80,  
 81, 83-85, 87, 92, 95, 113, 
 128, 131, 133, 135, 136,  
 138-140, 144, 147, 148,  
 163, 174, 178, 185, 211,  
 214, 218
โรมันคาทอลิก  95, 113, 133,  
 138, 139, 144, 148, 174, 214
โรมนัตะวนัตก  61, 63, 66, 68,  
 70, 87
โรมันตะวันออก  61-63, 65, 66,  
 68-70, 80, 128, 132, 135,  
 185
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์  95, 136,  
 144, 147, 163
โรมิวลัส ออกัสติวลัส  68
โรหณะ  45
โรหิณี  18
โรหิตัสสะ  11
ลกเอี๋ยง  58, 60
ลพบุรี  99, 100, 149
ลอน นอล  206
ลอนดอน  139, 165, 166, 174, 
 203, 210

ลอสแองเจลีส, นคร  205
ละตินอเมริกา  130
ละโว้  99, 125
ละฮอร์  104, 106
ลักษมณเสน  106
ลัคเนาว์  218
ลังกา/ลังกาทวีป  38-40, 44-47,  
 64, 66, 84, 86, 96, 125,  
 155, 156, 164
ลัตถิปุระ  96
ล้านช้าง  100, 120
ล้านนา  100, 121, 125, 127,  
 137
ลาว  59, 120, 207
ลิไท  114, 121, 127
ลิสบอน  155
ลีมา  133
ลีโอที่ ๑๐, สันตะปาปา 130
ลุมพินี/ลุมพินีวัน  8, 36
ลุ่มแม่น�้าสินธุ  3, 50
เล่าจื๊อ  19
เล่าปี่  60
วชิรญาณ  177
วนวาสี  38
วยาส, ฤๅษี  29
วรรณะ  3, 13, 14, 16, 35, 88,  
 94, 95, 103, 199
วลภี, มหาวิทยาลัย  67, 83,  
 90, 118
วอเตอร์ลู  163
วอร์เรน ฮาสติงส์  154, 155
วังคะ  218

วังสะ  7
วัชชี  7, 25, 28, 46
วัชชีบุตร  28, 46
วัฏฏคามณีอภัย, พระเจ้า  45, 46
วัดเจ็ดยอด  125
วัดเซนต์เปาโล  149
วัดเซนต์โยเซฟ  149
วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี  205
วัดไทยพุทธคยา  198
วัดธัมมาราม  205
วัดบวรนิเวศวิหาร  164, 200
วัดบุบผาราม  121
วัดบุพพาราม 9, 155
วัดประดู่  156
วัดป่าจิตตวิเวก  210
วัดป่าแดง  125
วัดพระเชตวัน  9, 18, 19
วัดพระเชตุพนฯ  161, 165
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร   
 207
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  125,  
 160, 176, 200
วัดพระศรีสรรเพชญ์  126
วัดพุทธปทีป  203
วัดพุทธวราราม  205
วัดโพธาราม  125
วัดมหรรณพาราม  173
วัดมหาธาตุ  164, 176, 183
วัดม้าขาว  58
วัดระฆัง  145
วัดวชิรธรรมปทีป  205
วัดสมอราย  156

วัดสระเกศ  167
วัดสวนขวัญ  137
วัดหนองป่าพง  210
วัดอมราวตี  210
วัดอรัญญิก  114
วันเซนต์บาร์โธโลมิว  131
วันมาฆบูชา  159
วันวิสาขบูชา  179, 202, 210
วันอาสาฬหบูชา  193
วัสสการะ  17
วากาฏกะ  61, 68, 86
วาชเปยยะ  13
วาตาปีปุระ  71, 86
วาติกัน  137
วาลมีกิ  33
วาลิการาม  28
วาสโกดากามา  132
วิกตอเรีย, พระราชินี  105, 168
วิกรมศิลา  89, 91, 92, 105
วิชฌะ  15
วิชเยนทร์, เจ้าพระยา  148
วิซิกอธ  66
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 181, 184, 212
วิทิศา, เมือง  40
วิทิสาเทวี  40
วินธยะ  50, 119
วิลเบอร์ ไรท์  181
วิลเลียม โจนส์  155
วิลเลียม เฮอเชล  159
วิลสัน, ประธานาธิบดี  169
วิษณุ, พระ   66, 95

วิษณุปุราณะ, คัมภีร์  66
วิสาขา, นาง  9
วิสุทธิมัคค์, คัมภีร์  66
วุย/เว่ย/เว, ราชวงศ์  60
วุยก๊ก  60
เวงคี, อาณาจักร  71
เวนีส, เมือง  116
เวปุลละ  11
เวภารบรรพต  24
เวรัญชา, เมือง  19
เวลลิงตัน  163
เวสต์อินดีส  132
เวสาลี, เมือง  18, 19, 25, 28
เว่เหนือ, จักรพรรดิ  67
เวฬุวคาม  19
เวฬุวัน  9, 18, 19
เวียงจันทน์, เมือง  125, 157,  
 207
เวียดกง  208
เวียดนาม  204, 208
แวนดาล  62
ไวษณพ, นิกาย  95
ศกราช/ศกกาล/ศกราชกาล  58
ศรีธันยกฏัก  52
ศรีปราชญ์  149
ศรีลังกา  25, 45, 96, 155, 202,  
 214, 220
ศรีวิกรมราชสิงห์  155
ศรีวิชัย  63, 76, 83-89, 91-93,  
 99, 117, 119, 123
ศรีสว่างวัฒนา, เจ้ามหาชีวิต  207
ศรีสุดาจันทร์, เจ้าแม่  132

ศรีเสาวภาคย์  144
ศรีเสาวรักษ์  145
ศรีอยุธยา  114, 120, 123, 125,  
 126, 127, 132, 142-145,  
 147, 148, 155, 156
ศศางกะ  67, 76, 77, 88
ศังกรทิควิชยะ  95
ศังกราจารย์   93-95
ศากยะ, แคว้น  8
ศาลไต่สวนศรทัธา  113, 138,  
 140, 147
ศาสนจักรอังกฤษ  137, 139
ศิลาจารึก  33-36, 39, 46, 78,  
 158, 159, 197
ศิวะ, พระ  3, 42, 95
ศีลาทิตย์ที่ ๖, พระเจ้า  90
ศกึษาธกิาร, กระทรวง  175,  
 183, 194
ศุงคะ, ราชวงศ์  42, 51, 53
ไศเลนทร  93
ไศวะ, นิกาย  70, 76, 93, 155
สงครามเก้าทัพ  160
สงครามเย็น  212
สงครามโลกครัง้ที ่๑  117, 144,  
 169, 171, 172, 174, 184,  
 185, 189
สงครามโลกครั้งที่ ๒  171, 184,  
 189, 192, 206
สงครามศาสนา  70, 102, 118,  
 139, 141, 144
สตอกโฮล์ม  206
สเปน  83, 87, 95, 103, 124,  
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 129, 130, 132-134, 136,  
 139, 140, 143-145, 147,  
 168, 173
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  162,  
 186, 194
สมัยกลาง  68, 69, 128
สมาคมบาลีปกรณ์  174
สมาคมพุทธศาสนปกรณ์  179
สมุดภาพไตรภูมิ  157
สยาม  123, 127, 132, 143,  
 145, 149, 155, 168
สยามวงศ์/ สยามนิกาย  155,  
 156
สรณังกร, สามเณร  155
สรวาสติวาท, นิกาย  59
สรองสันคัมโป, กษัตริย์  77
สระบุรี, เมือง  145
สรัสวดีี, แม่น�า้  12, 16
สวนโมกขพลาราม  187
สวีเดน  144
สแวน  181
สหประชาชาติ  206, 220
สะเทิม  100
สะมาร์กานท์  122
สังคายนา  21, 23-25, 28, 30,  
 38, 44, 47, 59, 125, 161,  
 173, 200
สังฆมิตตา, เจ้าหญิง  38, 40, 44
สังฆราชแห่งเบริธ, พระ   149
สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย  176,  
 183
สังเวชนียสถาน  36, 63, 179

สัตตบรรณคูหา  24
สันนิบาตคอมมิวนิสต์  166
สันนิบาตอาหรับ  195
สันสกฤต, ภาษา  3, 46, 64, 99
สัพพกามี  28
สัมพัทธภาพ, ทฤษฏี  181
สัมมาปาสะ  13
สัมมาสัมพุทธเจ้า  8, 25, 35,  
 178
สาเกต  33, 63
สาคลนคร  43
สาคละ  70
สาญจี, มหาสถูป  40, 52, 170
สาตวาหนะ   40, 51-53, 60,  
 61, 68, 84, 86
สามก๊ก  60, 165
สามฝั่งแกน  125
สามพระยา, เจ้า  126, 127
สารนาถ  36, 170, 172, 176- 
 178, 197
สารีบุตร, พระ  9, 21
สาวัตถี, เมือง  9, 18, 19, 63
สาสสนิท, ราชวงศ์  60, 83
สาฬหะ, เจ้า  17
สิกกิม  218
สิกข์  134, 150, 169, 218
สิงคโปร์  86, 119, 123
สิงหปุระ  86, 119, 123
สิงหล  65
สิงหฬ, เกาะ  44, 45, 47
สิงหฬ, เจ้าชาย  44, 45
สิงหฬ, ชาว  47, 155

สินท์  71, 87, 90, 118
สินธู  16
สิริมหามายา  8
สิริมังคลาจารย์, พระ  137
สีดา  33
สีตาหรณะ  33
สุงสุมารคีรี   19
สุจันทะ  10
สุทโธทนะ  8
สุทัศน์  15
สุธรรมนคร  39, 100
สุนทริกา, แม่น�้า  12
สุนีธะ  25
สุปปิยา  11
สุมนกูฏ, เขา  114
สุมนเถร, พระสังฆราช  121
สุมนะ  114
สุมาตรา, เกาะ  76, 84, 85, 93,  
 119, 123
สุมาเอี๋ยน  60
สุเมโธ/สุเมธาจารย์, พระ  210
สุย, ราชวงศ์  78
สุรเสนะ  7
สุราษฎร์ธานี  187
สุลต่านมะหะหมัด  98-100,  
 104, 106
สุลต่านแห่งเดลี  104, 109, 115,  
 119, 120, 135
สุวรรณบรรพต  145
สุวรรณภูมา, เจ้า  207
สุวรรณภูมิ   38, 77
สุวรรณรังสี, พระ  137

สุสุนาค, พระเจ้า  25
สุสุนาค, อ�ามาตย์/พระเจ้า  29
สุหนี่  81, 91, 101, 132, 151,  
 218
สูรติสสะ  44
สูรยวรมันที่ ๒  103
เสฉวน  60
เสนะ, ราชวงศ์  102
เสียงนุ, เผ่า  41
เสือ, พระเจ้า  148, 156
โสเครตีส  7, 27
โสณะ, พระ  38
โสมปุระ  89, 105
โสฬสมหาชนบท  7
ไสยลือไท, พระเจ้า  114, 127
หมอบรัดเลย์  165
หมิง, ราชวงศ์  123, 124
หยวน, ราชวงศ์  116
หรรษะ/หรรษวรรธนะ, พระเจ้า/
 เจ้าชาย 71, 77, 78, 82, 118
หริกฤษณะ  204, 211
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม  187
หลวงพระบาง  125
หลุยส์ เบรลล์  164
หลุยส์ที่ ๑๓  139, 147
หลุยส์ที่ ๑๔ มหาราช  139,  
 147-150
หวู่จง, พระเจ้า  93
หอพระสมุดส�าหรับพระนคร 183
หักกะ/หริหระ  121
หัตถาฬวกะ  10
หัสตินาปุระ  29

หิมวันต์  15, 38
หิมาจัลประเทศ, รัฐ  202
หิมาลัย, เขา  202
หีนยาน  28, 51, 67, 72, 83, 85
หูณะ/ฮั่นขาว  60, 66, 69, 70,  
 71, 77
เหี้ยนจัง/ยวนฉาง, หลวงจีน  73,  
 79, 80, 82, 83
เหี้ยนเต้, พระเจ้า  60
องคุลิมาล, โจร  19
อชันตา, หมู่ถ�้า  51, 52, 61, 68,  
 72, 73, 84
อชาตศัตรูู, พระเจ้า  24
อดัม สมิธ  159
อตีศะ, พระ  91
อธิกักกะ  12
อนาโตเลีย  7, 117, 135
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  9, 18
อนุราธปุระ/อนุราธบุรี  38, 44,  
 45, 47, 96
อนุรุทธ, พระเจ้า  100
อนุรุทธาจารย์, พระ  84
อนุฬา, พระนาง  38
อโนมานที  8
อปรันตกะ(รัฐ)  38
อภัยคิริวาสี  46
อภัยคีรีวิหาร  46
อภิธัมมัตถสังคหะ, คัมภีร์  84
อมราวตี, เมือง  52
อเมริกา  25, 103, 124, 129,  
 130, 132-134, 140, 141,  
 146, 150, 158, 159, 168- 

 173, 177, 179, 186, 189,  
 202, 205, 208, 211-213,  
 220
อเมริกาเหนือ, ทวีป  158
อเมริโก เวสปุซซี  130 
อโยธยา, เมือง  33, 63
อรชุน, เจ้าชาย  29
อรชุน, ท้าว  13 
อรรถกถา  19, 20, 33, 66, 137,  
 174, 211
อรหันต์  24, 28, 38, 100
อรหันต/อรหันตสาวก, พระ  9, 
 167
อรัญวาสี  114
อริฏฐะ  38
อริสโตเติล  26, 27, 31
อรุณาจัลประเทศ  218
อรุณาศวะ, กษัตริย์/อ�ามาตย์  82
อลสันทะ  30
อลาสกา  133
อเลกซานเดรีย, เมือง  32
อเลกซานเดรีย, หอสมุด  32
อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม, เซอร์  
 170
อเลกซานเดอร์ที่ ๖, สันตะปาปา
 130
อเลกซานเดอร์มหาราช, พระเจ้า   
 18, 26, 27, 30-32, 155
อวันตี  7, 32, 40, 50
อโศก/อโศกมหาราช, เจ้าชาย/ 
 พระเจ้า  32-38, 158, 159,  
 197
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อโศการาม  38
อเสละ, พระเจ้า  44, 45
ออกซฟอร์ด, มหาวิทยาลัย  101
ออกญาเสนาภิมุข  145
ออกตาเวียน  55
ออกัสตสั/ออกัสตสั ซซีาร์  55, 56
ออตโตที่ ๑, กษัตริย์   95
ออตโตมาน, จักรวรรดิ 26, 69,  
 115, 117, 122, 124, 128,  
 132, 135, 151, 183-185
ออร์วิลล์ ไรท์  181
ออรังคาบาด, เมือง  72
ออรังเซบ, กษัตริย์/จักรพรรดิ/ 
 พระเจ้า  100, 143, 145, 150
ออลคอตต์  176
ออสเตรเลีย, ทวีป  158
ออสเตรีย  95, 144, 183, 184
ออสมานที่ ๑  117
อะตานาซอฟฟ์  192
อะนาโตเลีย  20
อะแนกซากอรัส  7
อะแนกซิมานเดอร์  7
อักขราภิธานศรับท์  165
อักบาร์  142, 143
อัครา, เมือง  147
อังกฤษ  73, 109, 124, 132,  
 137, 140, 145, 150, 154,  
 155, 159, 163, 165, 166,  
 168, 169, 171, 174, 176,  
 180, 181, 183, 189, 203
อังคะ  7, 171, 218
อังวะ, กรุง   156

อังวะ, พระเจ้า  127
อัตติลา  63, 66, 68, 70
อันธรประเทศ  44
อันธระ, ชาว  44, 51, 71, 84
อับราฮัม ลินคอล์น  170
อัฟกานิสถาน  3, 20, 30, 43,  
 50, 60, 73, 79, 94, 98, 106,  
 108, 122, 135, 151, 214,  
 218, 219
อัมเบดการ์, ดร.  199
อัมสเตอร์ดัม  146
อัล-ขวาริซมิ  90
อัลเฟรด โนเบล  172
อัศวเมธ, พิธี  13, 42, 52, 68
อัสสกะ  7, 50
อัสสัม  82
อาจารยวาท/อาจริยวาท  28
อาเซียสมาคมแห่งเบงกอล  155,  
 158, 159
อาเซียอาคเนย์  58, 84, 85, 87,  
 92, 116
อานนท์, พระ  19, 24
อาบูบะกะร์  79
อาฟริกา  83, 88, 124, 214
อาฟริกาเหนือ  56, 80, 83, 87,  
 135
อ้ายลาว, อาณาจักร  59
อาร์เมเนีย  81
อารยภัฏ  90
อารยัน, ชนเผ่า  3
อาระบิก, ภาษา  87, 90
อาระเบีย  79, 134, 184

อาลา-อุด-ดิน ขัลยี, สุลต่าน   
 119, 120
อาลี  79
อาโลกเลณะ, ถ�า้  47
อาสาฬหบูชา  201
อาหรับ  135
อาหหมัดนคร  141
อาฬวกยักษ์  19
อาฬวี, เมือง  19
อิซกันดาร์ ชาฮ์, สุลต่าน  123
อิตาเลียน  130
อิตาลี, ประเทศ  37, 62, 66, 95,  
 116, 183, 189
อินคา, จักรวรรดิ  103, 132,  
 133, 139
อินเดีย  18, 29, 31-33, 37, 40,  
 42, 43, 44, 50, 51, 56, 58,  
 60-63, 70-73, 77-79, 82- 
 85, 87, 89, 90, 92-94, 97- 
 100, 104, 106, 108, 109,  
 111, 115-123, 130, 132,  
 133, 135, 136, 140, 141,  
 146, 153-155, 158, 163,  
 167, 169, 170, 174, 176,  
 179, 197-199, 202, 211,  
 218, 219
อินเดียตะวันออก  154, 169
อินเดียใต้  71, 76, 84, 96, 119,  
 120
อินเดียนแดง  25, 133, 134,  
 146
อินโดจีน  208

อินโดนีเซีย, ประเทศ  76, 117,  
 123, 218
อิสตันบุล, เมือง  62, 185
อิสราเอล  54, 57, 195
อิสลาม, ศาสนา  47, 70, 78-81,  
 83, 89, 93, 97, 98, 100,  
 102, 105, 107, 115, 117- 
 119, 122, 123, 134, 135,  
 142, 143, 185, 195, 218
อิสิปตนมฤคทายวัน, ป่า  8, 9,  
 36
อิหม่าม  81
อิหร่าน  3, 20, 81, 83, 94, 97,  
 98, 107, 108, 122, 150, 151
อิหร่าน, จักรวรรดิ  60, 151
อิเหนา  156, 161
อีเจียน, หมู่เกาะ  7
อียิปต์  3, 18, 30-34, 54, 55,  
 80, 81, 113, 115, 135
อีสต์อินเดีย, บริษัท  73
อุชเชนี, กรุง/เมือง  40, 50
อุณรุท  161
อุตตระ (พระ)  28
อุตตรา  10
อุตราบถ  50, 53
อุทัยภัทร, เจ้าชาย  25
อุบลราชธานี  210
อุบาลี, พระ  24, 156
อุบาลีเถระ, พระ  155
อุบาลีวงศ์, คณะสงฆ์  155, 156
อุมัยยัด, ราชวงศ์  82, 88
อุรังคธาตุ, พระ  207

อุรุเวลา เสนานิคม, ต�าบล  8
อู่ทอง, พระเจ้า  120, 126, 127
เอกนาลา  19
เองเกลส์  166
เอเชียใต้  3
เอเชียน้อย  7, 31
เอเชียแปซิฟิก, ภูมิภาค  165
เอดวิน อาร์โนลด์, เซอร์  174
เอดิสัน  181
เอเธนส์, กรุง  7, 26, 27, 32,  
 178
เอปิรุส  34
เอลซัลวาดอร์  25
เอลโลรา, หมู่ถ�้า  51, 68
เอลิซาเบธ ที่ ๑, ราชินี  140
เอฬาระ/เอฬารทมิฬ, พระเจ้า  
 44, 45
เออร์บันที่ ๒, สันตะปาปา  102
แองการา  122, 185
แอตแลนติก, มหาสมุทร  130
แอนโทนี, มาร์ก  55
แอบบาสิด, ราชวงศ์  88, 89, 92
แอสซีเรีย  18
แอสเทค, อาณาจักร  132, 139
โองการแห่งแนนต์ส์  150
โอโดเอเซ่อร์  68
โอทันตปุระ   89, 105
โอลิมปิก, กีฬา  178
โอวาทปาฏิโมกข์  9, 167
ไอน์สไตน ์ 181
ไอบีเรีย, คาบสมุทร  56
ไอโอเนีย  7, 21, 26

ไอโอเนียนกรีก  7, 20, 21, 148
ไอโอเนียนกรีก, ชาว  30
ฮอนดูรัส  25
ฮอลแลนด์  145, 146
ฮอลันดา  93, 123, 124, 145,  
 146
ฮั่น-วู่ตี่, พระเจ้า  54
ฮัน่/ฮัน่, ราชวงศ์  41, 58- 60, 66
ฮับสเบอร์ก, ราชวงศ์  95, 184
ฮานอย, เมือง  208
ฮารูน อัล ราษจิด, ราชา  89
ฮาวาย, เกาะ  158
ฮิจเราะห์  78, 185
ฮินดู, ศาสนา  64, 95, 99, 102,  
 108, 134, 155, 197, 199
ฮินดูสถาน  50
ฮิปปี้  204
ฮิโรชิมา, เมือง  189
ฮุซเซน  81
ฮุน เซน  209
ฮูเกนอตส์  139, 150
เฮติ  130
เฮนรีที่ ๘, พระเจ้า  137, 150
เฮราไคลตัส  7
เฮราท  151
เฮาบูตี่, จักรพรรดิ  64
โฮจิมินห์  208
ไฮเดอราบาด  218



พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโฺต) นามเดมิ ประยทุธ์ อารยางกรู เกดิทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีเมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม 
๒๔๘๑ (ตรงกับ ค.ศ. ๑๙๓๙) ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมือ่วนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ท่านสอบเปรยีญธรรม ๙ ประโยค
ได้ในขณะยังเป็นสามเณร จงึได้อปุสมบทในพระบรมราชานเุคราะห์ เป็นนาคหลวง ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
โดยได้รับฉายาว่า “ปยุตฺโต” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔ 

ท่านสอบได้ปรญิญาพุทธศาสตรบัณฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
สอบได้วชิาชดุคร ูพ.ม. ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ หลังจากส�าเร็จการศึกษา ท่านได้เป็นอาจารย์ในมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็น
ผู้ช่วยเลขาธิการและต่อมาเป็นรองเลขาธิการ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙

นอกจากสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว ท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยาย ณ 
University Museum แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ และที่ Swarthmore College ในรัฐ Penn-
sylvania สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านได้รับนิมนต์ให้เป็น visiting scholar และได้รับแต่ง
ตั้งเป็น research fellow ณ Divinity Faculty แห่งมหาวิทยาลัย Harvard

ท่านมีธรรมกถาที่เผยแพร่นับพันรายการ และมีผลงานหนังสือที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงหลายร้อยเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่ง 
พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

สถาบนัการศกึษาชัน้สงูกว่า ๒๐ แห่ง ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ถวายปรญิญาดุษฎบัีณฑิตกติติมศกัด์ิ 
และต�าแหน่งเชิดชูเกียรติต่างๆ มี ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์ จาก นวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย และเมธาจารย์ 
(Most Eminent Scholar) จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นอาทิ

ท่านได้รับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙

ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบันโดยล�าดับ ดังนี้
ชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมล ี  ชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี
ชั้นเทพ ที่ พระเทพเวท ี  ชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก
ชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จ) ที่ พระพรหมคุณาภรณ์
ส�านักของท่านในปัจจุบัน คือวัดญาณเวศกวัน ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม

ผู้นิพนธ์




