


 พระพุทธศาสนาที่เผยแผเขาสูพมาเปนนิกายเถรวาท โดยผาน

เขามาทางตอนใตในราวพุทธศตวรรษที่ 6 -8 ทางเมืองสุธรรมวดีหรอื

สะเทิม ซ่ึงเปนราชธานีของพวกมอญกอน แลวจึงแผขยายขึ้นไปทาง

ภาคกลางและตอนเหนือของประเทศในเวลาตอมา     



 สมัยพระเจาอนุรุทธมหาราชหรืออโนรธามังซอ ทรงสถาปนา

เมืองพุกามขึ้นเปนราชธานีซึ่งเปนชวงเวลาที่พระพุทธศาสนานิกาย

มหายานแผขยายจากแควนเบงกอลของอินเดียเขาสูพมา ดวยความ

ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปนอยางยิ่ง จึงทรง

อุปถัมภบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยนําพระสงฆ

มอญและพระไตรปฎกมาจากเมืองสุธรรมวดีไปศึกษาและเผยแผ ที่

เมืองพุกามอันเปนศูนยกลางการปกครองของพมาในสมัยนั้น สงผลให

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดแผขยายไปทั่วอาณาจักรพมา

นับตั้งแตนัน้เปนตนมา 





 - พระพุทธศาสนาในพมาเจริญรุงเรืองบาง เสื่อมถอยลง

บางเพราะสงครามภายในระหวางมอญกับพมา  
 - ในรัชสมัยของพระเจามินดง (พ.ศ. 2395-2420) 

พระพุทธศาสนาไดกลับมาเจริญรุงเรืองอีกครั้ง  
 - พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองคคือ ทรงเปนองค

อุปถัมภการทําสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 5 ณ เมือง

มัณฑะเลย และทรงโปรดเกลาฯ ใหจารึกพระไตรปฎกลงบน

แผนดินออนแลวทําสถูปครองไวมีจํานวนทั้งสิ้น 450 องค 



 ในยุคลาอาณานิคมพมาตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ 
ภายใตการตอสูกันทางการเมืองการปกครอง ชาวพมาได

จัดต้ังสมาคมพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อตอตานการปกครอง

ของอังกฤษ พระสงฆไดเขาไปมีบทบาททางการเมือง มีการ

ประกาศตอตานอังกฤษ 



 พระสงฆไดเขาไปมีบทบาททางการเมืองมีการ

ประกาศตอตานอังกฤษอยางเปดเผย และมีพระภิกษุรูป

หนึ่งช่ืออูวิสาระถูกจับจําคุก แตก็ไดตอสูแบบอหิงสา

ดวยการอดอาหารเปนเวลา 106 วันจนมรณภาพลงใน

ที่สุด  



 พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทไดรับการประดิษฐานและฝงราก

ลึกในจิตใจของชาวพมามาเปนเวลานาน แมจะสูญเสียเอกราชทาง

การเมือง แตชาวพมายังคงศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยาง

แนบแนน และพยายามประคับประคองสถาบนัพระพทุธศาสนาให

ธํารงอยูไดตลอดมา  



 การแผขยายเขาสูดินแดนที่เรียกวาประเทศกัมพูชาของ

พระพุทธศาสนา มีรองรอยปรากฏตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 8 

ในชวงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรฟูนัน ที่เจริญรุงเรืองอยู

ทางทิศใตของดินแดนที่เปนประเทศกัมพูชาในปจจุบัน 

เนื่องจากอาณาจักรฟูนันมีสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนและ

อินเดีย จึงไดรับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกาย

มหายานจากประเทศทั้งสอง    



 มีการผสมผสานกับศาสนา

พราหมณอยูมาก เนื่องจากศาสนา

พราหมณไดเขาสูฟูนันกอนพระพุทธ 

ศาสนามหายาน ภายหลังการเสื่อม

อํานาจลงของอาณาจักรฟูนัน 

พระพุทธศาสนามหายานจึงไดรับการ

เอาใจใสทํานุบํารุงจนเจริญรุงเรือง

ขึ้นมา 



   ในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 

(พ.ศ.1724-1762) พระพุทธศาสนาทั้ง

นิกายมหายานและนิกายเถรวาทไดรับ

การทํานุบํารุงและเอาใจใสเปนอยางดียิ่  

พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดวาอารามทั่วพระราชอาณาจักร 

เชน นครธม ปราสาทบายน ทรงสรางพระพุทธรูปชัยพุทธมหานาถ 

จํานวน 32 องคแลวโปรดเกลาฯ ใหนําไปประดิษฐานยังวิหารตางๆ 

ทั่วราชอาณาจักร  



 พระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดสงพระราชโอรสเดินทางไปศึกษา

พระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา และนําเอาพระพุทธศาสนา

นิกายลังกาวงศ เขามาเผยแผในอาณาจักรกัมพูชาดวย 
 พระพุทธศาสนาบางชวงก็เจริญรุงเรือง บางชวงก็เสื่อมลง

บาง เพราะสงครามกับประเทศเพ่ือนบานและการสงครามภายใน 

พระพุทธศาสนาในกัมพูชาไดรับการฟนฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยของ

พระเจาหริรักษรามาธิบดี  



 ดวยสภาพความไมมั่นคงทางการเมืองของกัมพูชา 

โดยเฉพาะการสูรบทําสงครามกลางเมืองระหวางขาวเขมร

ดวยกัน จึงทําใหพระพุทธศาสนาไมเจริญถึงขั้นสูงสุด 

แมวาโดยสวนใหญประเทศกัมพูชาจะไดรับอิทธิพลการนับ

ถือพระพุทธศาสนาเถรวาทมาจากประเทศไทยอยาง

ตอเนื่องดวย 



 การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเวียดนาม ถือวา

ไดรับอิทธิพลสวนใหญมาจากประเทศจีน เนื่องจากเวียดนามมี

ความสัมพันธกับจีนมาแตโบราณ ผนวกเขากับที่ครั้งหนึ่งเรียด

นามไดเคยเปนเมืองขึ้นและถูกปกครองโดยจีนอยูหลายรอยป 

ดังนั้น อิทธิพลการนับถือศาสนาของจีนจึงสงผมตอการนับถือ

ศาสนาของเวียดนามดวย 



 ภายใตการอุปถัมภบํารุงของราชวงศดินห ราชวงศเล 

(ตอนตน) และราชวงศลี ผนวกเขากับบทบาทของ

พระภิกษุสงฆ ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมเวียดนาม 

เพราะนอกจากพระสงฆจะมีความรูเฉพาะดาน

พระพุทธศาสนาแลว ยังมีความรูดานกฎหมาย วรรณคดี 

รัฐศาสตร จริยศาสตร ปรัชญา โหราศาสตร แพทยศาสตร 



 ประชาชนจึงใหความเคารพศรัทธาตอพระภิกษุสงฆ

เปนอยางสูง สงผลใหพระพุทธศาสนามหายาน

เจริญรุงเรืองเปนอยางมาก  



 พระพุทธศาสนามหายานในเวียดนามเร่ิมเสื่อมถอยลงในสมัย

ราชวงศตรัน เพราะตกเปนเมืองขึ้นของจีนและจีนไดสนบัสนุนใหมี

การเผยแผลัทธิเตาและลัทธิขงจ้ือขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง 

 ความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาทใน

เวียดนามปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในยุคลาอาณานิคม เวียดนามตกอยู

ภายใตการปกครองของฝร่ังเศส  

 รัฐบาลฝร่ังเศสไดยึดคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไปเผาทําลาย การ

ชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตองไดรับอนุญาต

จากทางการ  



 ชาวเวียดนามที่ตองการสมัครเขาทํางานกับรัฐบาลตองโอน

สัญชาติเปนชาวฝรั่งเศสและตองเปล่ียนศาสนาหันไปเขารีตนับ

ถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลึกดวย จึงจะมีสิทธิอยาง

สมบูรณ 

 นับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา พระพุทธศาสนาใน

เวียดนามเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะไดรับผลกระทบจาก

สภาพปญหาทางการเมืองและภาวะสงครามภายในเวียดนามเอง 



 ในรัชสมัยพระเจาฟางุม (พ.ศ. 1896- 1914)  แหง

อาณาจักรลานชาง พระพุทธศาสนาไดแผขยายเขาสูประเทศลาว

ดวยพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพ พระปรีชาสามรถของ

พระองคที่ทรงสามารถรวบรวมอาณาจักลานชางไดเปนปกแผน

มั่นคงจนไดรับการยกยองจากชาวลาววา เปนมหาราชองคแรก

ชาวชาติลาว    



 พระเจาศรีจุลราชจึงโปรดเกลา ฯ ใหอาราธนาพระมหา

ปาสมัตเถระและพระมหาเทพลังกา นําพระสงฆอีก 20 รูป และ

พระราชทานพระพุทธรูปปญจโลหะองคหนึ่งพระนามวา พระ

บางพรอมพระไตรปฎกและหนอพระศรีมหาโพธ์ิมาถวายแก

พระเจาฟางุม นับเปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกาย

เถรวาทในอาณาจักรลานชาง และมีความเจริญรุงเรืองจนกลาง

เปนศาสนาประจําชาติลาวในที่สุด 



ในรัชสมัยพระเจาสามแสนไทไตรภูวนาถ 

(พ.ศ. 1916-1958) พระองคทรงเอา

พระทัยใฝทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตาม

แบบอยางพระเจาฟางุมพระราชบิดา 

โปรดเกลาฯ ใหสรางวัด พุทธศาสนาสถาน หอสมุดสําหรับศึกษา

คนควาพระไตรปฎกและสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลายแหง 



 พระพุทธศาสนาในลาวไดถึงความเจริญรุงเรืองสุดขีดใน

รัชสมัยพระเจาโชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. 2091-2114) มหาราชองค

ที่ 2 ของชาว เพราะความที่พระองคทรงศรัทธาเล่ือมใสอยางยิ่ง

ตอพระพุทธศาสนาเอาพระทัยใสทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

เปนอยางดียิ่ง ทรงโปรดเกลาฯ ไดสรางพระธาตุบังพาน พระ

ธาตุโคตรบูร พระธาตุหลวง โปรดเกลาฯ ใสรางวัดที่สําคัญ ฯ 

เชน วัดพระแกว เปนตน 



• ในยุคลาอาณานิคม ลาวตกอยูภายใตการปกครองของ

ฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาไดเสื่อมถอยลงเพราะขาดการ

ทํานุบํารุงเอาใจใส  

• ในชวงสงครามอินโดจีนพระพุทธศาสนาในลาวจะ

ไดรับความกระทบกระเทือนมาก เพราะขาดการ

อุปถัมภบํารุง  



 ดวยความศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคง 

ชาวลาวสวนใหญก็ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแนบแนน 

และพยายามชวยกันประคบัประคองพระพุทธศาสนาใหตั้งมั่น

เปนที่พ่ึงทางใจของพุทธศาสนิกชนชาวลาวตอไป 



 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12 ความชัดเจนของ

พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียไดปรากฏขึ้นพรอมกับ

อาณาจักรที่ยิ่งใหญ คือ อาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีอิทธิพล

ครอบคลุมต้ังแตภาคใตของประเทศไทยประเทศ

มาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย  



 ชาวอาณาจักรศรีวิชัยนับถือ

พระพุทธศาสนาแบบมหายาน และเชื่อ

วาคงจะนับถือกันอยางแพรหลาย เพราะ

ภายหลังไดคนพบหลักฐานที่เปน

โบราณวัตถุเปนจํานวนมากเชนพระ

พิมพดินดิบและรูปพระโพธิสัตวซึ่งราง

ขึ้นตามคตคิวามเชือ่ของผูนับถือ

พระพุทธศาสนา แบบมหายาน 



 หลักฐานแสดงความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา 

อาณาจักรศรีวิชัยที่สําคัญ คือพระมหาเจดียบุโรพุทโธ หรือบรม

พุทโธ และพระวิหารเมนดุต ตั้งอยูในภาคกลางของชวา 



 ชวงเวลาที่อาณาจักรศรีวิชัยไดมีการติดตอสัมพันธ

กับราชวงศปาละแหงแวนแบงกอล และเปนจุดเริ่มตนที่

อาณาจักรศรีวิชัยไดสงพระภิกษุไปศึกษาพระพุทธศาสนา

ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ขณะที่ราชวงศปาละไดสง

พระภิกษุและชางฝมือมาเผยแผพระพุทธศาสนาและ

ศิลปะปาละ โดยเฉพาะการสรางพระพุทธรูปใหแกชาวศรี

วิชัยไดเคารพสักการะดวย  



 ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 กษัตริยมัชปาหิตพระนามวา

ระเดนปาทา ทรงมีศรัทธาเล่ือมใสในศาสนาอิสลาม ไดประกาศ

หามไมใหมีการเผยแผพระพุทธศาสนาในอาณาจักรของพระองค

และทรงยกยองใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ อันเปน

จุดเริ่มตนของการแพรกระจายของศาสนาอิสลามไปยังเกาะตางๆ 

ของอินโดนีเซียอยางรวดเร็ว 



 ปจจุบันจึงยังคงมีชาวอินโดนีเซียที่ยังศรัทธาเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคงอยูบางในเกาะชวา เกาะสุ

มาตราและเกาะบาหลี  



 พระพุทธศาสนาไดแผขยายเขาสูดินแดนที่เรียกวา

ประเทศมาเลเซียในปจจุบันต้ังแตราวพุทธศตวรรษที่ 3 

โดยนิกายเถรวาทซ่ึงยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก ตอมาใน

พุทธศตวรรษที่ 12 ภายใตอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัย

พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงไดแผขยายเขามาสูอาณา

บริเวณแหลมมลายู   



      ในพ.ศ. 1837 ภายใตการปกครอง

อาณาจักสุโขทัยของพอขนุรามคําแหง

มหาราชอาณาจักรสุโขทัยไดแผขยาย

พระราชอํานาจลงมาทางใต 

ไดเมืองนครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางอํานาจและหัวเมืองมลายู

ทั้งหมดเปนเมืองประเทศราชพรอมกับการนําพระพุทธศาสนา

นิกายเถรยาทจากอาณาจักรสุโขทัยเขามาสูแหลมมลายู 



 แตเนื่องจากประชาชนในดินแดนแถบนี้ไดนบัถือ

พระพุทธศาสนานิกายมหายานมากอนเปนเวลานานหลายรอยป

มาแลว พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงไมคอยมีอิทธิพลตอวิถีความ

เชื่อของคนในบริเวณนี้มากนัก ดังปรากฏในโบราณวัตถุที่คนพบ

ในประเทศมาเลเซีย สวนใหญจะเปนรูปพระโพธิสัตว หรือรูป

เคารพที่สรางขึ้นตามความเชื่อแบบมหายานเปนสวนมาก 



 สถานภาพของพระพุทธศาสนาซ่ึงเจริญรุงเรืองบน

แหลมมลายูไดถูกรุกรานอยางหนัก ในรัชสมัยพระเจา

ปรเมศวรแหงอาณาจักร 
มะละกา เพราะพระองคได

ละทิ้งพระพุทธศาสนาไป

เขารีดนับถือศาสนาอิสลาม 
พระพุทธไสยาสน ณ วัดไชยมังคลาราม บนเกาะปนัง 



 ขณะที่ประชาชนสวนใหญยังคงศรัทธามั่นคงใน

พระพุทธศาสนาแบบมหายานอยูดังเดิมตอมา

จนกระทั่งถึงสมัยสุลตานมัลโมชาหที่มีความศรัทธาใน

ศาสนาอิสลาม ไดสั่งใหทหารทําลายศาสนาสถาน 

พระพุทธรูป รูปเคารพทั้งของพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาพราหมณจนหมดสิ้น 



 แลวใหราษฎรหันมาเขารีตนับถือศาสนาอิสลาม

ตามพระองค การกระทําในครั้งนี้สงผลใหพระพุทธ 
ศาสนา นิกายมหายานเสื่อมสิ้นลง และศาสนาอิสลาม

ไดกลายมาเปนศาสนาประจําชาติของประเทศ

มาเลเซียจนถึงปจจุบัน 



 ประเทศสิงคโปรเปนเกาะเล็กๆ 

ซึ่งในอดีตเปนสวนหนึ่งของสหพันธ

เดียวกันกับประเทศมาเลเซียการแผ

ขยายของพระพุทธศาสนาเขาสู

ประเทศสิงคโปรจึงลักษณะ

เชนเดียวกับประเทศมาเลเซีย  



 ชาวสิงคโปรสวนใหญเปนชาวจีน พระพุทธศาสนานิกาย

มหายานจึงมีความเจริญรุงเรืองและไดรับการประดิษฐานอยูอยาง

มั่นคง 

 สถานภาพพระพุทธศาสนาแบบมหายานในสิงคโปรถือวา

มีความมั่นคงพอสมควร มีการปฏิบัติศาสนกิจและการเผยแผ

อยางจริงจัง โดยการแปลตําราและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเปน

ภาษาตาง ๆ  



 มีการจัดตั้งโรงเรียนอบรมศาสนาจารย โรงเรียนสอนพระ

พุทธ ศาสนาชื่อวา มหาโพธ์ิ เพ่ือจัดการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนาทุกระดับชั้น 

วัดพระเขี้ยวแกว 

ประเทศสิงคโปร 



 มีการกอต้ังองคกรยุวพุทธแหงสิงคโปรขึ้น เพื่อจัด

กิจกรรมบรรยายธรรมภาคภาษาตาง ๆ จัดกิจกรรมการสวด

มนต ฝกสมาธิ การสนทนาธรรม และกิจกรรมอื่นๆ อัน

แสดงถึงความเจริญรุงเรืองและมั่นคงของพระพุทธศาสนา

และแสดงถึงความศรัทธาเช่ือมั่นของพระพุทธศาสนิกชน

ชาวสิงคโปรที่มีตอพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 


