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 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาปรัชญาการเผยแผพุทธศาสนาใน

พระไตรปฎก ๒) เพ่ือศึกษาปรัชญาการเผยแผพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปจจุบัน ๓) เพ่ือบูรณาการ

ปรัชญาการเผยแผพุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหนา และ ๔) เพ่ือนําเสนอรูปแบบปรัชญาการเผย

แผพุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหนา วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ แบบวิจัยเอกสาร 

โดยศึกษาจากพระไตรปฎก รวมท้ังเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นอกจากนั้น ไดทําการ

สัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง ซ่ึงประกอบดวยพระธรรมทูตตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญดานการศาสนา 

และเจาหนาท่ีสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ จํานวน ๑๓ รูป/คน เม่ือไดขอมูลแลวจึงนํามาจัด

หมวดหมู วิเคราะห และสุดทายทําการสังเคราะหเพ่ือใหไดองคความรูใหม โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูล

เชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบวา 

 ๑) ปรัชญาพ้ืนฐานการเผยแผพุทธศาสนาในพระไตรปฎกไมวายุคใดสมัยใดก็คือ หลักการ ๓ 

ประการ อุดมการณ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ประการ ซ่ึงมาจากคําสอนในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข หาก

ขาดหลักการ อุดมการณ และวิธีการนี้แลว การเผยแผพุทธศาสนาจะกอใหเกิดการปญหา ไมเปนไปเพ่ือ

การสิ้นทุกข หลักการ ๓ ไดแก (๑) การไมทําบาปท้ังปวง (๒) การทํากุศลใหถึงพรอม (๓) การทําจิตใจให

บริสุทธิ์, อุดมการณ ๔ ไดแก (๑) อดทน (๒) ไมเบียดเบียน (๓) ความสงบ (๔) มุงนิพพาน, วิธีการ ๖ 

ไดแก (๑) ไมวาราย (๒) ไมทําราย (๓) สํารวมในปาฏิโมกข (๔) รูจักประมาณในการบริโภค (๕) อยูในท่ี

สงบ (๖) ชําระจิตใหสงบ 

 ๒) ปรัชญาการเผยแผพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปจจุบัน ไดศึกษาถึงปรัชญาการเผยแผ

พุทธศาสนาเถรวาทใน ๕ ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพมา ประเทศลาว  

ประเทศศรีลังกา จากการศึกษาพบวา แตละประเทศอาศัยบุคคลและองคกรในการเผยแผ บุคคลและ

องคกรท่ีมีบทบาทในการเผยแผพุทธศาสนาตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ไดแก พระมหากษัตริย 

ราชวงศและราชสกุล ขุนนางหรือขาราชการชั้นผูใหญ ราชบัณฑิต พระสงฆหรือคณะสงฆหรือคณะ



ฉ 

ธรรมทูต มหาวิทยาลัยสงฆ รัฐบาล วัดหรือศาสนสถาน ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยใน

งานเผยแผดวย 

 ๓) บูรณาการปรัชญาการเผยแผพุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหนา สามารถแบงออกเปน 

๒ สวน คือ (๑) สวนองคกร มีการกําหนดนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานพระ

ธรรมทูตและการเผยแผทางออนไลน ดานการปกครองและกฎหมายใหอยูในหลักโอวาทปาฏิโมกข 

(๒) สวนบุคคล ควรดําเนินงานดานการเผยแผดวยหลักโอวาทปาฏิโมกข ไดแก หลักการ ๓ อุดมการณ 

๔ และ วิธีการ ๖  

 ๔) องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัยนี้ชื่อวา PGV Model เปนรูปแบบปรัชญาการเผยแผ

พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหนาท่ีมีความทันสมัยและรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต เปนรูปแบบภายใตหลักคําสอนดั้งเดิมท่ีพระพุทธเจาทรงมุงเนนสําหรับผูเผยแผพุทธศาสนา 

ไดแก คําสอนเรื่องโอวาทปาฏิโมกข ประกอบดวยหลักการ ๓ อุดมการณ ๔ และวิธีการ ๖ แมวาจะ

เปนคําสอนดั้งเดิมแตก็มีความเปนสัมพัทธท่ีสามารถปรับประยุกต และบูรณาการใหเขากับกระแสของ

ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจัง ท้ังยังมีความเปนสากล และมุงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

เปาหมายในทศวรรษหนา 

คําสําคัญ:ปรัชญาการเผยแผ,พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหนา 
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 This dissertation has the following objectives;1) to study the propagation 

philosophy of Buddhism in the Tipitaka, 2) to study the propagation philosophy of 

Theravada Buddhism in modern times, 3) to integrate the propagation philosophy of 

Theravada Buddhism in the next decade, and  4) to present the model of Theravada 

Buddhist propagation philosophy in the next decade.  

 The data of this documentary qualitative research were collected from the 

Tipitaka, documents, research works, and purposive in-depth interviews with 13 key-

informants consisting of DhammadutaBhikkhus from foreign countries, Buddhism's 

experts, and officers of the National Office of Buddhism. The data were 

analyzed,categorized, synthesized, and presented in adescriptive method. 

The results of the research showed that;  

 1) The basic philosophy of Buddhist propagation in the Tipitaka is the 3 

principles, the 4 ideologies and the 6 methods which are derived from the Principal 

Teaching. Without these principles, ideologies, and methods, Buddhist propagation 

will cause problems and not lead to the end of suffering. The 3 principles are: (1) 

Not to do any evils, (2) To do good, and (3) To purify the mind. The 4 ideologies are; 

(1) Patience, (2) Non-violence, (3) Peace, (4) Nibbana orientation, The 6 methods 

include; (1) not do evil in word, (2) not do evil in body, (3) restraint with regard to the 

monastic disciplinary code, (4) moderation in eating, (5) residing in a peaceful place, 

and (6) purifying the mind. 

 2) The propagation philosophy of Theravada Buddhism in modern timewas studied 

from the propagation philosophy of Theravada Buddhism in 5 countries; Thailand, 



ซ 

Cambodia, Myanmar, Laos, and Sri Lanka. The study found that every country relied on 

individuals and organizations to propagate Buddhism.From the past to the 

present,monarchs, royal relatives, nobles, government officials, academics, monks, 

DhammadutaBhikkhus, Buddhist Universities, government, temples, and religious places had 

an important role in propagating Buddhism. Nowadays, digital technology is also used in 

Buddhist propagation. 

 3) Integrating Theravada Buddhist propagation philosophy in the next decade can 

be divided into 2 parts; (1) Organization, there should be social, cultural, educational, 

Dhammaduta monks, online propagation, administrative, and legal policies in line with 

Ovadapapatimokkha principles, and (2) Individual, the propagation should be based on the 3 

principles, the 4 ideologies, and the 6 methods. 

 4) The new body of knowledge obtained from this research is called the PGV 

Model.It is a form of the propagation philosophy of Theravada Buddhism in the next decade, 

derived from the Principal Teaching which consists of 3 principles, 4 ideologies, and 

6methods. Even it is the original teaching for Buddhist propagation, but it can be applied and 

integrated with the changing society because it is universal and life-quality oriented 

development. 

Keyword : Philosophy of Theravada/ Buddhist Propagation in the Next  Decade 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  
 การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎก เริ่มข้ึนหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
สัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบริสุทธิคุณเพราะปราศจากอา
สวะกิเลส เต็มเป่ียมด้วยพระปัญญาคุณเพราะสามารถเข้าถึงความเป็นจริงสูงสุด โดยเฉพาะความจริง
อันประเสริฐ ได้แก่ อริยสัจ ๔ หลังจากน้ันทรงแสดงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการออกประกาศ
พรหมจรรย์ คือแบบแห่งความประพฤติอันบริสุทธ์ิบริบูรณ์ ทรงได้บุคคลที่ปฏิบัติตามทางสายกลางจน
บรรลุอริยบุคคลต้ังแต่ระดับโสดาบันขึ้นไป เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น จึงปรากฏพระสงฆ์
สาวกในพระพุทธศาสนา และหลังจากนั้นเป็นต้นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ขยายกว้างออกไป
เร่ือย ๆ ดังที่ปรากฏในมหาปทานสูตรว่า 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือ
ความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์สัตว์โลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือ
ความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูป เธอทั้งหลายจง
แสดงธรรมงามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้ง
อรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์สิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตว์พวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีใน
จักษุเบาบางยังมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้
ยังจักมี๑ 

 
 พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ทําการเผยแผ่ไปในที่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของบรรพชิตและคฤหัสถ์จน
กระท้ังสิ้นสมัยพุทธกาลก็ยังมีการรักษาพระธรรมวินัยเพ่ือการเผยแผ่เรื่อยมาด้วยการสังคายนา มีการแตก
นิกายออกไปเร่ือย ๆ จนถึงปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปมี ๓ นิกายใหญ่ คือ นิกายเถรวาท นิกายมหายาน และ
นิกายวัชรยาน  
 ในส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทยุคปัจจุบัน ช่องทางในการเผยแผ่ได้พัฒนาไปจากเดิมมาก 
สืบเน่ืองจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ จนไปถึง อินเทอร์เน็ต (internet) เฟสบุ๊ค 
(Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) ที่ทําให้มนุษย์สามารถสื่อสารแบบไร้พรมแดนได้ ต่างจากยุคศาสดา
มาก เพราะในยุคน้ันใช้การสื่อสารแบบใช้ภาษากับผู้ฟังโดยตรง ต่อมาก็เป็นการกระจายในรูปแบบคัมภีร์ที่
ต้องใช้สถานที่ในการเก็บซึ่งมักจะเป็นวัดหรือหอสมุด การเปลี่ยนช่องทางนี้เป็นบริบทที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการนําองค์ความรู้ดังที่กล่าวมาศึกษาเพ่ือเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนสําหรับรูปแบบ
ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าให้มีศักยภาพมากย่ิงขึ้น  

                                                     
๑ที.ม.๑๓/๕๒/๕๓. 



 ๒

 การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าถือได้ว่ามีความท้าทายมากสําหรับนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส เน่ืองจากเป็นยุคดิจิทัลที่ให้ความสําคัญกับเร่ืองการสร้างสรรค์
นวัตกรรม อันได้แก่ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในองค์การ ในประเทศ หรือในโลก และต้องสามารถนํามาใช้ได้
จริงให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม๒ ในทศวรรษหน้าเป็นยุคที่เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคที่มี
การคาดการณ์ไปต่าง ๆ นานาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของบทบาทของผู้นําที่สมัยก่อนเป็นผู้ที่คอยออกคําสั่งเป็น
อภิสิทธ์ิชนเหนือผู้ตามหรือลูกน้องคอยควบคุมดูแล ในทศวรรษหน้าจะเป็นเปลี่ยนบทบาทกลายเป็น
ผู้สนับสนุนอุ้มชู ช่วยเหลือมากกว่าจะใช้อํานาจบังคับเหมือนสมัยก่อน และในด้านการเรียนรู้น้ันจะ
กลายเป็นเร่ืองของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต แบบไม่มีวันสิ้นสุด เพราะองค์ความรู้มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คน ๆ หน่ึงจําเป็นต้องรู้หลายอย่าง (Generalist) มากกว่าจะเรียนรู้เฉพาะเรื่อง 
(Specialist) เมื่อเข้าสู่การทํางาน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานจะถูกพิจารณาจากทักษะ (Skill) มากกว่าจะ
จ่ายให้ตามตําแหน่ง สังคมในทศวรรษหน้าจะให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดและสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม (Joint Decision) เปลี่ยนจากการ
แข่งขันชิงดีชิงเด่นในลักษณะความสัมพันธ์แบบการแพ้-ชนะ (Win-Lose) มาเป็นแบบผู้มีชัยด้วยกันทั้งคู่ 
(Win-Win Situation) และให้ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมในการทํางานค่อนข้างสูงเพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวม๓  
 สังคมท่ีเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ใช้นวัตกรรม เช่น หุ่นยนต์ AI ทํางานแทน
มนุษย์ เป็นต้น ย่อมทําให้อาชีพบางอย่างหายไป ผลกระทบคือคนบางส่วนจะตกงานหากไม่รู้จักปรับตัว
ให้ทันความเปล่ียนแปลง ผลกระทบหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นน้ีอาจสร้างความตึงเครียดหรือความทุกข์
เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งพุทธศาสนาเถรวาทจําเป็นต้องวางบทบาทของตนเองในการเผยแผ่หลักคําสอนในช่วง
ทศวรรษหน้าให้เหมาะสมและทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยุคน้ันก็เป็นยุคที่เปิด AEC อย่างเต็ม
รูปแบบ นักเผยแผ่หลักคําสอนในพุทธศาสนาเถรวาทจึงจําเป็นต้องรู้จักศึกษาและทําความเข้าใจรูปแบบ
การเผยแผ่ วิธีการ หลักการ ตลอดทั้งสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ของประเทศอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ ประเทศลาว 
ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศศรีลังกา เพ่ือทําการวิเคราะห์และประเมินค่าทั้งจุดแข็งและ
จุดอ่อน เพ่ือนําจุดแข็งมาสร้างโอกาสและพัฒนาให้การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทสู่ความเป็นเลิศ และนํา
จุดอ่อนมาศึกษาเพ่ือหาวิธีการป้องกันหรือปิดจุดอ่อนเพ่ือลดอุปสรรคที่เกิดข้ึนโดยมีคุณภาพชีวิตเป็น
เป้าหมาย ผู้วิจัยเช่ือว่าหากดําเนินการตามแนวทางน้ีจะเป็นการส่งเสริมปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนา
เถรวาทในทศวรรษหน้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่อง “ปรัชญาการ
เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า” เพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถร
วาทท่ีเหมาะสมในทศวรรษหน้า อันเป็นยุคแห่งยุคแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
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๑.๒ คําถามวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า” มีคําถามการวิจัย
อยู่ ๔ ประการ ดังน้ี  
 ๑.๒.๑ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเป็นอย่างไร ?  
 ๑.๒.๒ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไร ? 
 ๑.๒.๓ บูรณาการปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าเป็นอย่างไร ? 
 ๑.๒.๔ รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าเป็นอย่างไร ? 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องน้ีมีอยู่ ๔ ประการ ดังน้ี 
 ๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบัน 
 ๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
 ๑.๓.๔ เพ่ือนําเสนอรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทน้ันเป็นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว 
ดังน้ัน จึงสามารถท่ีจะศึกษาได้หลายแง่มุมด้วยกันในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการ
วิจัยไว้ดังน้ี 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ ศึกษาเน้ือหาปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก 
ประกอบด้วยเน้ือหา ได้แก่ ปรัชญาพ้ืนฐานการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า คุณสมบัติของผู้เผยแผ่คํา
สอน หลักการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า วิธีการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า กลวิธีและอุบายการ
เผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า รูปแบบการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า และ จุดมุ่งหมายการเผยแผ่
คําสอนของพระพุทธเจา้  ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบัน ได้แก่ ปรัชญาการเผยแผ่
พุทธศาสนาในประเทศไทย ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ปรัชญาการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในประเทศพม่า ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ประเทศศรีลังกา 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยทําได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยพระ
ธรรมทูตต่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญด้านการศาสนา และเจ้าหน้าที่สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จํานวน ๑๓ รูป/คน 
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๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบของ
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังน้ี 
 ๑.๕.๑ การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษารวบรวมวรรณกรรม โดยมีเอกสารช้ันปฐมภูมิ คือ 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์จักรี 
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ และเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีอยู่
ต้ังแต่ในระดับดุษฎีนิพนธ์ลงไป เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัยนี้สืบค้นมาจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ 
ส่วนข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญที่จะทําให้เอกสารน้ีมีความทันสมัย จะทําการค้นคว้า
แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยจะอาศัยเคร่ืองมือค้นหาที่ทันสมัย ณ เวลาน้ัน ๆ ได้แก่ เว็บไซด์ต่าง ๆ  
 ๑.๕.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก จะทําการสัมภาษณ์ โดยกําหนดประเด็นสัมภาษณ์ให้สอดคล้อง ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากน้ันนําแบบสอบสัมภาษณ์ที่ใช้ได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท จํานวน ๑๓ รูป/คน ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมทูต
ต่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญด้านการศาสนา และเจ้าหน้าที่สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๑.๕.๓ การประมวลและเรียบเรียงข้อมูล จะทําการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทที่สําคัญ แยกเป็นการเผยแผ่สมัยพุทธกาล หลังพุทธกาล
และสมัยปัจจุบันโดยแต่ละยุคจะศึกษาองค์ประกอบหลักของปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาพุทธ
ศาสนาเถรวาทคือผู้เผยแผ่ หลักธรรม วิธีการและผู้รับการเผยแผ่  
 ๑.๕.๔ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการพรรณนา 
(Content Analysis Description) ตามประเด็นที่ศึกษา กล่าวคือ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนํา
ปรัชญาการเผยแผ่ที่ได้ศึกษามาบูรณาการ โดยจะทําการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบ คือ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของหลักการ อุดมการณ์และวิธีการ ของการเผยแผ่พุทธศาสนา ผลการ
วิเคราะห์จะทําให้ทราบว่าอะไรท่ีควรนํามาประยุกต์ร่วมเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถร
วาท หลังจากน้ันจึงนําความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาเข้ากระบวนการบูรณาการต่อไป 
 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 การวิจัยเรื่อง “ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า” ผู้วิจัยคาดว่าจะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา ดังน้ี 
 ๑.๖.๑ ทําให้ทราบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก 
 ๑.๖.๒ ทําให้ทราบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบัน 
 ๑.๖.๓ ทําให้ทราบผลการบูรณาการปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
 ๑.๖.๔ ทําให้ได้รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
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๑.๗ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่องปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า มีเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.๗.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 สมชาย สุวรรณโปดก (เจตสิก) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล เล่ม 
๔ มหัศจรรย์ พุทธปาฏิหาริย์” ไว้ว่า พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ ๓ รูปแบบ ซึ่งเป็นพุทธ
ปาฏิหาริย์ ได้แก่ 
 ๑. พุทธวิธีการสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าจะทรงสอนโดยการแสดงอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ 
ด้วยอํานาจจิต 
 ๒. พุทธวิธีการสอนแบบอาเทสนาปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าจะทรงสอนอาเทสนาปาฏิหาริย์กับ
เฉพาะบุคคลผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาบารมีที่จะได้บรรลุมรรคผลพร้อมกับเวลาที่พระองค์
ยกหัวข้อขึ้นแสดง และบุคคลผู้เป็นวิปจิตัญญู ซึ่งเป็นผู้ได้บรรลุมรรคผลในเมื่อจําแนกเนื้อความแห่ง
ภาษิตโดยย่อให้พิสดาร 
 ๓. พุทธวิธีการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าจะทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์และอา
เทสนาปาฏิหาริย์ แต่เป็นการตรัสสอนโดยปกติ เพ่ือให้ผู้ฟังได้เห็นธรรมตามความเป็นจริง ที่ผู้ฟัง
สามารถนําไปปฏิบัติให้เห็นผลได้สมจริง เป็นอัศจรรย์๔ 
 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก” ไว้ว่า 
พระพุทธเจ้าเองเมื่อทรงสอนเวไนยสัตว์ ทรงนําเอาแบบการสอนต่าง ๆ มาสอนตามความเหมาะสม 
แบบการสอนเหล่าน้ีคือ 
 ๑. การสอนแบบสนทนา (สากัจฉาหรือธรรมสากัจฉา) เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยที่สุด อ่านพระไตรปิฎก
แล้วจะเห็นว่าพระองค์ชอบใช้วิธีน้ี อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทําให้เกิดการเรียนการ
สอนสนุก ไม่รู้สึกว่าตนกําลัง “เรียน” หรือกําลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนกําลังสนทนาปราศรัยกับ
พระพุทธองค์อย่างสนุกสนาน 
 ๒. การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบนี้ก็ทรงใช้เสมอ ส่วนมากจะเป็นโอกาสที่มีผู้ฟังมา
รวมกันมาก ๆ  
 ๓. การสอนแบบตอบปัญหา ผู้ถามปัญหาอาจถามด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง ซึ่งพระองค์
ได้ทรงจําแนกประเภทของปัญหาไว้ ๔ ประการ คือ 
 ๑) ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา 
 ๒) ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ 
 ๓) ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ 
    

                                                     
๔สมชาย สุวรรณโปดก (เจตสิก), พระสัพพัญญุตญาณ เหนือจักรวาล เล่ม ๔ มหัศจรรย์ พุทธปาฏิหาริย์, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์สุภา จํากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๑๖. 
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 ๔) ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลย ไม่ตอบ๕ 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพ้ืนฐาน๖ 
 แสง จันทร์งาม ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “วิธีสอนของพระพุทธเจ้า” ไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธี
สอนคน ๓ วิธีด้วยกัน ท่านเรียกแต่ละวิธีว่า “ปาฏิหาริย์” แปลว่า สิ่งน่าอัศจรรย์ หมายความว่า มีผลสําเร็จ
อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะสามารถทําให้เกิดความรู้ถึงขั้นวิชชุญาณได้ และมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขั้น
พระอริยบุคคล วิธีสอนทั้ง ๓ น้ันคือ 
 ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการใช้ความสามารถพิเศษ เพ่ือปราบคนร้าย ๆ ที่ไม่ยอมรับฟัง 
คําสอนง่าย ๆ ให้สิ้นพยศ 
 ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ การสอนโดยวิธีดักใจ วิธีน้ีพระองค์ทรงใช้กับบุคคลประเภทอุคฆฏิตัญญู
และวิปจิตัญญู 
 ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการบรรยายองค์เดียว หรือการบรรยายแบบโต้ตอบสนทนา 
พระองค์ทรงใช้วิธีน้ีกับคนประเภทเนยยะ๗ 
 สิริวัฒน์ คําวันสา เขียนหนังสือเรื่อง “ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ได้กล่าวถึง
บทบาทการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งในด้านการให้การศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาชีพช้ันสูง 
การเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติงานทั้งในและนอกประเทศ การ
ส่งพระธรรมจาริก การส่งเสริมสมณสัมพันธ์กับนานาชาติ แผนกการศึกษาแม่ชี ศาสนกิจต่างจังหวัด๘ 

ที.เอ็น. รามจันทรัน เขียนไว้หนังสือเร่ือง “พุทธศิลป์ในโลกพระพุทธศาสนา” โดยแสดงให้
เห็นถึงการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่า โดยเผยแผ่ผ่านทางศิลปะ โดยใช้ภาพชุดชาดกพร้อมทั้ง
คําจารึกอธิบาย ซึ่งพบที่เจดีย์เพตเลก (Petleik) ณ เมืองปากัน นับเป็นประมวลภาพชาดกที่ล้ําค่าแห่ง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ ลายมือบันทึกชาดกเหล่าน้ีเป็นแบบเวงคิ (Vengi) ภาพเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นภาพที่
มีชีวิตชีวา บรรยายให้คนทั้งหลายทราบถึงความว่างเปล่าของความปรารถนา ความอยากในทางโลก๙  
 พระวิเทศโพธิคุณ (ว.ป. วีรยุทฺโธ) เขียนหนังสือเรื่อง “อันว่า...ศรีลังกา” ได้อธิบายถึงการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาว่าได้มีการเผยแผ่ด้วยการต้ังโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โดยให้อยู่ในการจัดการของสมาคมยุวพุทธิกะ Y.M.B.A. (Young Men Buddhist Association) แห่ง
ประเทศศรีลังกา๑๐ 

                                                     
๕เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : เพชรรุ่งการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๗๒. 
๖คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมนิเทศ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๔๗. 
๗แสง จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕๙. 
๘สิริวัฒน์ คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิท

วงศ์การพิมพ์ จํากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๘๑. 
๙ที.เอ็น.รามจันทรัน, พุทธศิลป์ในโลกพระพุทธศาสนา, อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์ แปลโดย, (นครปฐม : โรง

พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔๐. 
๑๐พระวิเทศโพธิคุณ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ), อันว่าศรีลังกา, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙.  
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 คูณ โทขัน ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ไว้ว่า เมื่อสังคม
และวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะมีผลกระทบต่อหลักคําสอนบ้างก็ในแง่การปรับเลือกหัวข้อ
ธรรมมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณี กาลเทศะว่าจะเน้นหลักธรรมอะไรออกมาเผยแพร่แนะนํา
พรํ่าสอนเป็นพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจจะมีในกรณีหรือสถานการณ์น้ัน ๆ...หรืออาจจะปรับในส่วน
การเรียนการสอน หรือสํานวนภาษาให้มีความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการทําความเข้าใจได้มากย่ิงขึ้น๑๑ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธวิธีในการสอน” ไว้ว่า วิธีสอน
ของพระพุทธเจ้ามีหลายแบบหลายอย่าง ที่น่าสังเกตหรือพบบ่อย ได้แก่ วิธีต่อไปน้ี 
 ๑. แบบสากัจฉาหรือสนทนา 
 ๒. แบบบรรยาย 
 ๓. แบบตอบปัญหา 
 ๔. แบบวางกฎข้อบังคับ๑๒ 
 ดํารง  พุทธรักษา ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า” ไว้ว่า วิธีสอนของ
พระพุทธเจ้าแบบต่าง ๆ พระองค์จะเลือกสอนคนประเภทต่าง ๆ ตามจริตของบุคคล ตามภูมิสติปัญญา และ
ภูมิหลังของบุคคล โดยจะสอนด้วยการสื่อภาษาตามภาษาของผู้ฟัง เช่น ทรหสูตร ว่าด้วยเร่ือง
พระพุทธเจ้าทรงใช้ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหาแก่เทวดา ๑๒ ข้อ อันเป็นคติสอนใจในเชิง
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เป็นต้น๑๓ 
 สุชาติ หงษา ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา” ไว้ว่า การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมของพม่ามีมาตรการอยู่ ๔ ข้อ คือ ๑) ทําให้ข้อวัตรปฏิบัติของภิกษุสามเณรดีงาม และสูงส่ง
ย่ิงขึ้น ๒) ทําให้มีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างถี่ถ้วน ๓) ทําให้เกิดความแตกฉานและเช่ียวชาญใน
ภาษาบาลี ๔) ทําให้เข้าใจวิธีการใช้ภาษาและสามารถเขียนบทประพันธ์ด้วยตนเองได้๑๔ 
 ชูศักด์ิ ทิพย์เกสร และคณะ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร” ไว้ว่า 
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแยกชีวิตออกจากบริบทเก่ียวกับสภาพแวดล้อมด้านสังคม และเศรษฐกิจ ทรง
พิจารณาสิ่งแวดล้อมของชีวิตทุกอย่างทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คําสอนของพระองค์ที่
เกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรม ทางด้านจิต และทางด้านปรัชญาล้วนเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป๑๕ 
 พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอีกความหมายหน่ึง หมายถึง 
การนําไปสู่การบริโภค คําสอนของพระพุทธเจ้า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่หลากหลายมากขึ้น ผู้คนจํานวนมากรับนับถือศาสนาด้วยอาการเดียวกับการจับจ่ายซื้อหา
และบริโภคสินค้า กล่าวคือมีอิสรเสรีในการเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ตามใจปรารถนาหรือไม่ก็เลือก

                                                     
๑๑คูณ โทขัน, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอนเดียนสโตร์, 

๒๕๔๕), หน้า ๒๓๐. 
๑๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือ

ธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๕๑. 
๑๓ดํารง พุทธรักษา, พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕๐. 
๑๔สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สยาม, ๒๕๕๐), ๑๑๖ หน้า. 
๑๕ชูศักด์ิ ทิพย์เกสร และคณะ, พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมมมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๔. 
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เฉพาะที่ถูกใจตัวเอง โดยไม่มี ความศรัทธาผูกพันอยู่กับลัทธินิกายหรือสายปฏิบัติใด ๆ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคบริโภคนิยมน้ีอาจเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ถูกใจผู้คนทุกคน ดังน้ัน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจะต้องมีวิธีการท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีความยืดหยุ่น จนดูเหมือนว่าศาสนาเป็นเร่ืองของ
บุคคลมากขึ้นหากทําได้อย่างน้ีก็จะทําให้พระพุทธศาสนาเป็นสินค้าที่แพร่หลายได้๑๖ 
 ประยูร วงศ์จันทรา ได้อธิบายเรื่อง “พุทธวิธีการสอนจริยธรรม” ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ไว้ว่า 
 ๑. การเริ่มต้นที่เหมาะสม พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการเริ่มต้นที่เหมาะสมแก่กรณี ทั้งน้ีเพ่ือเตรียม
ผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังการสอนของพระองค์ก่อนเสมอ การสอนที่ดีจะต้องมีการเริ่มต้นที่ดีด้วย เพราะ
การเริ่มต้นเป็นจุดสําคัญมากอย่างหน่ึง การเริ่มต้นที่ดีมีส่วนช่วยให้การสอนสําเร็จผลดี เป็นอย่างมาก 
อย่างน้อยก็เป็นเครื่องดึงความสนใจและนําเข้าสู่เน้ือหาได้ พระพุทธเจ้ามีวิธีการเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก 
โดยปกติพระองค์จะไม่ทรงเร่ิมสอนด้วยการเข้าสู่เน้ือหาธรรมทีเลยเดียว แต่จะทรงเริ่มสนทนากับผู้ทรง
พบหรือผู้มาเฝ้าด้วยเร่ืองที่เขารู้เข้าใจดีหรือสนใจอยู่ จึงถือได้ว่าสาเหตุที่พระองค์ประสบผลสําเร็จในการ
สอน ก็เพราะไม่ทรงมองข้ามความแตกต่างของผู้ฟังแล้วทรงเลือกหาวิธีเริ่มต้นสอนในเรื่องที่ผู้ฟังรู้เป็น
อย่างดีอยู่ก่อนแล้วพระองค์จึงค่อยชักนําเข้าสู่หลักธรรมในภายหลัง 
 ๒. การสร้างบรรยากาศในการสอน พระพุทธเจ้าทรงสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง ให้
เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ให้เกิดความตึงเครียด ไม่สร้างสถานการณ์ให้อึดอัด และทรงให้เกียรติแก่ผู้ฟัง
ทุกคนเสมอกัน 
 ๓. การสอนโดยมุ่งเน้ือหาแก่ผู้ฟัง พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกคร้ังที่ทรงสอนก็เพ่ือที่จะให้ผู้ฟังให้
เข้าใจถึงหลักเน้ือหาต่าง ๆ กล่าวคือ ตัวคําสอนซึ่งก็หมายถึง ปัญญาเคร่ืองตรัสรู้พระอนุตร - สัมมา
สัมโพธิญาณน่ันเอง แม้บางครั้งจะมีผู้ฟังเข้ามาทูลถามถึงลัทธิต่าง ๆ ว่าผิดหรือถูก พระองค์ จะไม่ทรง
ตัดสินเลยในขณะนั้น แต่จะถือโอกาสแสดงธรรมของพระองค์ให้เขาฟัง แล้วให้ผู้ฟังน้ัน ๆ กลับไป
ตัดสินใจเอาว่า ลัทธิต่าง ๆ อันไหนผิดอันไหนถูกพระองค์ทรงสอนโดยมุ่งเอาเน้ือหาเป็นหลักและมุ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ฟัง เป็นที่ต้ัง แม้จะมีผู้ถามปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่พระองค์ เห็นว่ามีเน้ือหา
สาระหรือไม่ แต่พระองค์จะทรงขอร้องให้พักปัญหานั้น ๆ ไว้ก่อน แล้วตรัสให้ผู้ฟังหันเหความสนใจมาสู่
การสอนของพระองค์เสียก่อน แล้วค่อยให้ผู้ฟังประมวลเอาความรู้ที่ได้จากการสอนของพระองค์ไปตัดสิน
ปัญหานั้นว่าผิดหรือถูกต่อไป 
 ๔. การสอนโดยเคารพ พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกด้วยความเคารพ คือ พระองค์ทรงสอนด้วย
การเอาพระทัยใส่ในการสอนทุกครั้ง ด้วยทรงระลึกอยู่เสมอว่า สิ่งที่พระองค์กําลังสอนอยู่น้ันเป็นสิ่งที่มีค่า
และทรงให้ความสําคัญต่อผู้ฟัง ไม่ทรงมองว่าผู้ฟังเป็นผู้ตํ่าต้อย หรือโง่เขลา และทรงถือว่างาน คือ การ
สอนเป็นงานสําคัญ หาใช่ว่าสอนสักแต่ว่าสอนเท่าน้ัน ด้วยเหตุที่พระองค์ซึ่งผู้เป็นครูสอนทรงมีความ
เคารพในธรรมอยู่ก่อนแล้ว ย่อมอํานวยผลดีต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก เพราะผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งอันเป็นแก่นสาร
จากพระองค์ผู้เคารพในธรรมโดยตรง 

                                                     
 ๑๖พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔๒. 
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 ๕. การสอนด้วยอาการสุภาพ พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยอาการอันสุภาพ นุ่มนวล สละสลวย ต่อ
ผู้ฟังเสมอกันหมด เพราะพระองค์มีพระทัยอันไม่ระคนกับกิเลสเครื่องเศร้าหมองท้ังทาง พระวรกาย พระ
วาจา และพระทัย โดยพระองค์ทรงมีพระดํารัสนุ่มนวลชวนให้ผู้ฟังอยากติดตาม อยู่เสมอ ไม่หยาบคาย
หรือกระด้างต่อผู้ฟัง ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีพระอาการสุภาพน้ีเอง จึงทําให้บรรดาผู้ฟังยอมรับฟังโอวาท
ที่ตรัสสอนอย่างไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
 ๖. การสอนอย่างละมุนละม่อม พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างละมุนละม่อมต่อผู้ฟัง ส่วนมากแล้ว 
พระองค์จะใช้วิธีน้ีกับผู้ฟังที่มีความหวาดกลัว หรือเกิดความสังเวชสลดหดหู่ใจเป็นอย่างมาก รวมท้ัง
ผู้ฟังผู้มีจิตใจไม่สงบ ผู้มีใจกําลังเร่าร้อนหรือทุกข์หนักเพ่ือให้เขาเกิดความสบายใจหรือจิตใจสงบลงมา
เสียก่อนแล้วค่อยถือโอกาสแสดงธรรมต่อผู้ฟังน้ัน ถ้าพระองค์ทรงสอนเขาในขณะที่ใจเขากําลังหุนหัน
พลันแล่นแล้วไซร้ ผลอันเลิศอันเกิดจากการฟังก็คงไม่เกิดข้ึน แต่อาศัยการสอนอย่างละมุนละม่อมน้ี
เองเข้าช่วยจึงทําให้เกิดผลดีทุกครั้งไป 
 ๗. การสอนด้วยวิธีรุนแรง พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยวิธีรุนแรง ที่พระองค์ทรงเลือกสอนวิธีน้ี ก็
เพ่ือจะให้เข้ากับอุปนิสัยความต้องการของผู้ฟังผู้ชอบความรุนแรงเป็นที่ต้ัง ดุจนายช่างเหล็กมักจะตี
เหล็กในขณะที่เหล็กกําลังร้อน พระองค์ทรงใช้วิธีสอนด้วยพระวาจาที่รุนแรง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิด
ความสํานึกในสิ่งที่พระองค์กําลังสอนอยู่น้ัน โดยเฉพาะผู้ฟังประเภทท่ีมีอุปนิสัยไม่สงบเสง่ียม 
 ๘. การสอนอย่างขอร้องวิงวอน พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างขอร้องวิงวอนต่อผู้ฟัง ด้วยทรงมุ่ง
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับตัวของผู้ฟังน่ันเอง ซึ่งส่วนมากแล้วพระองค์จะสอนสําหรับผู้ฟัง ผู้มีจิตใจสูง
ขึ้นมาอีกระดับหน่ึง อย่างผู้ฟังที่เป็นพระภิกษุผู้ซึ่งมีความประพฤติปฏิบัติดีกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วพระองค์
ทรงสอนโดยการวิงวอนขอร้อง เราจะสังเกตได้จากพระพุทธพจน์ที่ตรัสสอนซึ่งมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่า 
“ขอจง” และคําลงท้ายมักมีคําว่า “เถิด” เสมอไป๑๗ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า มีนักการศาสนาและนักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงรูปแบบการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกไว้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังได้กล่าวถึง
การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ที่มีวิธีการเผยแผ่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ศิลปะในการเผย
แผ่และถ่ายทอด เป็นต้น และมีในส่วนที่เหมือนกัน เช่น การเปิดสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การต้ังยุว
พุทธิกสมาคม ซึ่งทางประเทศไทยได้นําแนวคิดเหล่าน้ีมาจากประเทศศรีลังกา เป็นต้น 
 ว.วชิรเมธี กล่าวว่า การเผยแผ่ศาสนาที่แท้จริง หมายถึง การมีชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ประชาชน จนเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาเอง การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่ศาสนาน้ัน หากจะมีบ้าง
ก็ต้องเป็นการกระทําที่วางรากฐานอยู่บนความบริสุทธ์ิใจ และไม่ละเมิดต่อเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาของมนุษยชาติ เพราะการนับถือศาสนา ควรเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยชาติทั่วโลกที่จะ
เลือกนับถือศาสนาที่ต้องกับรสนิยมของตัวเองด้วยตัวเอง เหมือนหนึ่งปัจเจกชนแต่ละคนเลือกซื้อ
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับที่เหมาะกับรสนิยมของตัวเองมาสวมใส่อย่างเสรี ศาสนาท่ีมีศาสนิกชน 
นับถืออย่างเสรี จะเป็นศาสนาที่มั่นคงที่สุดในใจของศาสนิกชนน้ัน ๆ ส่วนศาสนาที่การนับถือเกิด

                                                     
๑๗ประยูร วงศ์จันทรา, “พุทธวิธีการสอนจริยธรรม”, ใน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีท่ี 

๒๙ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๒) : หน้า ๖๘. 



 ๑๐ 

ขึ้นมาจากการบังคับเป็นได้อย่างดีก็แค่ศาสนาของทางการที่เหลือแต่ซาก ขาดแก่นสารและชีวิตชีวา
อย่างสิ้นเชิง๑๘ 
 รองศาสราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุม ให้ทัศนะถึงลักษณะและวิธีการสอนและการเผยแผ่
ธรรมของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระสูตรต่าง ๆ หลายพระสูตรซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรง
มีวิธีการสอนหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมแก่บุคคลผู้รับการสอน เช่น สอนด้วย วิธีเทศนา วิธี
สนทนา วิธีอุปมาอุปไมย วิธีเล่าเรื่องสาธก (ชาดก) วิธีใช้อุปกรณ์ วิธีใช้เหตุการณ์จริง วิธีแสดงฤทธ์ิ 
เป็นต้น แต่ทุกวิธีการดําเนินไปภายใต้หลักการสําคัญ ๓ ประการ ดังปรากฏในโคตมสูตร คือ ๑) สอน
เพ่ือให้ผู้ฟังรู้ย่ิงเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น (อภิญญาย) ๒) สอนอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้ผู้ฟังไตร่ตรอง
เห็นตามได้ (สนิทาน) ๓) สอนในสิ่งที่ผู้ฟังสามารถนําไปปฏิบัติและได้รับผลจริงตามควรแก่การปฏิบัติ 
(สัปปาฏิหาริยะ)หลักการ ๓ ประการน้ี จึงถือได้ว่าเป็นหลักการสอน หรือปรัชญาการสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งทรงใช้เป็นหลักในการสอนของพระองค์มาโดยตลอด และถือได้ว่าเป็นหลักการสอน
ของพระพุทธศาสนา๑๙ 
 ฉัตรสุมาลย์ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พระพุทธศาสนาในศรีลังกา” ไว้ว่า เมื่อพระพุทธศาสนาเผย
แผ่มาถึงศรีลังกาน้ัน ศูนย์รวมของพระสงฆ์แห่งแรกอยู่ที่มหาวิหาร คือวัดที่พระมหินท์เถระในพุทธศตวรรษที่ 
๓ พระโอรสของพระเจ้าอโศกเริ่มต้นไว้ ต่อมามีการพัฒนาเกิดวัดอภัยคีรีขึ้น วัดที่สองนี้พระสงฆ์มีแนวโน้ม
เอียงไปทางมหายาน เกิดความขัดแย้งสองฝ่ายมาเป็นเวลานาน การจารึกพระไตรปิฎกคร้ังน้ัน เป็นความ
พยายามของพวกมหาวิหารที่จะรวมตัวกันให้เป็นปึกแผ่นเพ่ือมิให้ฝ่ายอภัยคีรีลบล้างความเช่ือของตนได้๒๐ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พระพุทธศาสนาในอาเซีย” ไว้
ว่า ท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ของประเทศกัมพูชาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้มีสภาพการณ์ทางพระ
ศาสนาที่น่าเป็นห่วงหลายอย่าง โดยเฉพาะในถิ่นที่เจริญขึ้นเป็นสังคมเมือง เด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้รับ
การศึกษาแบบตะวันตก แม้รัฐจะจัดให้มีการสอนพุทธศาสนาในทุกระดับ เด็กก็เติบโตขึ้นแบบตะวันตก มี
ความสัมพันธ์กับวัดและพระสงฆ์น้อยเหลือเกิน...กิจการทางพุทธศาสนาโดยทั่วไปมุ่งในด้านสังคมมากกว่า
คุณค่าทางจิตใจ... ประชาชนทั่วไปเกิดความหว่ันไหว มีศรัทธาสั่นคลอน เร่ิมไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของ
พระพุทธศาสนา๒๑ นอกจากน้ี พระพรหมคุณภารณ์ ยังได้กล่าวไว้ใน “กาลานุกรมพระพุทธศาสนาใน
อารยธรรมโลก” โดยกล่าวถึงพุทธศาสนาเถรวาทสายลังกาวงศ์ที่มารุ่งเรืองในยุคสุโขทัย และในรัชกาล
ที่ ๕ (บ้างว่าที่ ๖) พระมหาธรรมราชาลิไทได้มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย ทรง
พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีเล่มแรก๒๒ 

                                                     
 ๑๘ว.วชิรเมธี, โพสต์ทูเดย์, (วันอังคารท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒) : C ๓. 
 ๑๙สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอกบล็อก, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๗.  

๒๐ฉัตรสุมาลย์, พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิม, ๒๕๕๖), ๙๗-
๙๘ หน้า. 

๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, พิมพ์คร้ังท่ี ๖ (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖๐.  

 ๒๒พระพรหมคุณภารณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธรรมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๒๕.  



 ๑๑ 

 อนุกูล จันทระ มาเนอร์จิ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “นิกายสําคัญในพระพุทธศาสนา” ไว้ว่า ตาม
หลักฐานของลังกาแสดงว่าพระพุทธศาสนาในลังกาแตกออกเป็นนิกายต่างๆ ดังน้ีคือ นิกายอภัยคีรี 
นิกายทักขิณวิหาร และนิกายเชตวัน บรรดานิกายเหล่าน้ี นิกายอภัยคีรีเป็นคู่แข่งกับนิกายมหาวิหาร 
นิกายทั้ง ๒ น้ีมีความแตกต่างกันในหลักการสําคัญบางประการเท่าน้ัน แต่ก็ได้แข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมา
เป็นเวลาช้านาน ในที่สุดนิกายมหาวิหารก็ชนะต้ังม่ันอยู่ในลังกา๒๓ 
 วัชระ งามเจริญ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “ประวัติพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ” ไว้ว่า 
พระสงฆ์พม่านอกจากจะมีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนา และเป็นผู้นําในด้านพิธีกรรมทางศาสนา
แล้ว บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของพระสงฆ์พม่าคือ การเป็นตัวอย่างที่ดีของพุทธบริษัทในด้าน
การศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติธรรม เพราะพระสงฆ์พม่าจะมุ่งศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฎก
โดยเฉพาะอภิธรรมปิฎกที่พระสงฆ์พม่าให้ความสําคัญที่สุดและจัดว่าเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีสุด๒๔ 
 ฟื้น ดอกบัว ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธศาสนาเถรวาท” ไว้ว่า พระพุทธศาสนาเข้าสู่ชนชาติ
ลาวครั้งแรกพร้อมกับชนชาติไทย เพราะไทยกับลาวมีเช้ือชาติเดียวกัน...และต้ังแต่ชนชาติไทยหรือลาวนับ
ถือพระพุทธศาสนา ก็ได้นับถือมาตลอดตราบปัจจุบัน เป็นเวลาราว ๒,๐๐๐ ปี แต่ทางประวัติศาสตร์
ลาว ได้จับเอาแค่ช่วงสมัยพระเจ้าพีล่อโก๊ะหรือขุนบรม กษัตริย์แห่งอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งทางลาว
เรียกว่า ขุนบูลม เป็นต้นมาว่า ลาวเร่ิมนับถือพระพุทธศาสนา๒๕ 
 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “ประวัติ
พระพุทธศาสนา” ไว้ว่า ขบวนการพุทธใหม่มีการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มตามแนวทางในเชิงปัจเจกที่
เป็นไปเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจเฉพาะกลุ่มมากย่ิงขึ้นโดยพัฒนาการของแต่ละกลุ่มล้วนอิงอาศัย
อยู่กับพระพุทธศาสนา มีการพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางของแต่ละสํานัก จนทําให้เห็นความ
เหมือนและความต่างได้ชัดเจน๒๖  
 วศิน  อินทสระ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธวิธีในการสอน” ไว้ว่า วิธีที่ทรงสอนนั้นมีมาก ใน
ที่น้ีขอนํามาเสนอเพียง ๕ วิธีก่อนคือ 
 ๑. ทรงแสดงยืนยันไปข้างเดียว (เอกังสลักษณะ) 
 ๒. ทรงแยกประเด็นให้ชัดเจน (วิภัชชลักษณะ) 
 ๓. ทรงถามย้อนเสียก่อน (ปฏิปุจฉาลักษณะ) 
 ๔. พักปัญหาไว้ก่อน ไม่ทรงพยากรณ์ (ฐปนลักษณะ) 
 ๕. ทรงสอนแบบเปรียบเทียบ (อุปมาลักษณะ)๒๗ 

                                                     
 ๒๓อนุกูล จันทระ มาเนอร์จิ, นิกายสําคัญในพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๖. 
 ๒๔วัชระ งามเจริญ, ประวัติพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๙. 
 ๒๕ฟ้ืน ดอกบัว, ประวัติพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๖๕. 
 ๒๖คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๒๖๔. 
๒๗วศิน อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖, หน้า ๖๙. 



 ๑๒ 

 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “พุทธวิธีการสอน” 
ไว้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ได้แก่ 
 ๑. วิธีการสอนตามหลักนวังคสัตถุศาสน์ สรุปสั้น ๆ ได้ ๓ ลักษณะคือ  
  ๑) สอนแบบร้อยกรอง (ปัชชะ)  
  ๒) สอนแบบร้อยแก้ว (คัชชะ) 
  ๓) สอนแบบร้อยแก้วผสมร้อยกรอง (วิมิสสะ) 
 ๒. วิธีการสอนแบบพยากรณ์ ได้แก่ 
  ๑) เอกังสพยากรณ์ (ปัญหาที่พึงตอบยืนยันทันที) 
  ๒) วิภัชชพยากรณ์ (ปัญหาที่ควรแยกประเด็นตอบ) 
  ๓) ปฏิปุจฉาพยากรณ์ (ปัญหาที่พึงย้อนถามก่อนแล้วจึงตอบ) 
  ๔) ฐปนพยากรณ์ (ปัญหาที่ไม่พึงตอบ)๒๘ 
 ฉัตรสุมาลย์ ยได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พระพุทธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้าน” โดยระบุว่า 
“สถาบันสงฆ์ในเขมรไม่มีกําลัง และกลายเป็นเคร่ืองมือของพรรคการเมืองไปโดยปริยาย สถาบัน
กษัตริย์ก็ไม่แข็งแรง... ในระบบการศึกษาของพระเขมรน้ัน ดูเหมือนจะเน้นปริยัติ และขาดการปฏิบัติ 
เช่นน้ีก็ได้แต่รูปแบบ ไม่ได้เน้ือหาสาระ การจะสืบพระศาสนาน้ัน ต้องน้อมเอาคําสอนลงมาสู่การ
ปฏิบัติให้ได้ ทุกอย่างในชีวิตที่ได้สัมผัสก็จะเป็นธรรมะท้ังสิ้น แม้จะไม่จบเปรียญ ๙ ก็จะเป็นครูสอน
ธรรมะได้ดีเช่นกัน”๒๙ 
 
 ๑.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 พระอธิการสมนึก จรโณ (ทับโพธ์ิ) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบท
สังคมไทยปัจจุบัน”๓๐ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่เชิงรุกของวัด เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
งานวิจัย คือ ALERT MODEL ดังน้ี 

A = Analysis การวิเคราะห์ การเผยแผ่เริ่มจากการวิเคราะห์บริบทในชุมชน ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของท้องถิ่น 

L = Learning การเรียนรู้ปัญหาในชุมชน ผลจากการวิเคราะห์ทําให้เราทราบปัญหา เรียนรู้
ปัญหานั้น ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน 

E = Education การศึกษา เมื่อทราบปัญหา วัดจัดกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาในแต่ละกิจกรรมได้ โดยผ่านกิจกรรมโครงการ และประเพณีในท้องถิ่น โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 
หรือนอกวัด เช่น ในชุมชน โดยวัดเดินทางไปจัดกิจกรรมให้ตามความเหมาะสม  

                                                     
๒๘คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๕. 
๒๙ฉัตรสุมาลย์, พระพุทธศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๕๖), 

หน้า ๓๐. 
๓๐พระอธิการสมนึก จรโณ (ทับโพธ์ิ), “การเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์ศา

สนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, หน้า บทคัดย่อ. 



 ๑๓ 

R = Relation ความสัมพันธ์ การเผยแผ่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของสังคมในชุมชน วัด
จัดการเผยแผ่ผ่าน Website แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เสียงตามสาย การออกพบปะชมชนท่ีไม่สามารถ
มาวัดได้ เช่น ธรรมในเรือนจํา 

T = Team การทํางานเป็นทีม วัดประสานงานกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงาน
ราชการ และชมรม กลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีการร่วมกิจกรรมกัน 

พระบุญจันทร์ จนฺทธมฺโม (จันทสิทธิ์) ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของคณะสงฆ์ลาว” ผลการวิจัยพบว่า บริบทและสภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะ
สงฆ์ลาวมีน้อย และมีภาระงานมากจึงทําให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการศึกษา และการเข้ามามีส่วนรวมของรัฐบาลด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ก็นับได้
ว่ายังมีไม่เพียงพอ บริบท และ สภาพการพัฒนาทางการศึกษาของคณะสงฆ์ลาวมีบาดก้าวขยายตัว
พอสมควร ซึ่งเห็นได้จากผู้ปฏิบัติงาน มีการเคลื่อนไหวยกละดับด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง การจัดการ
ศึกษาของสงฆ์ลาวเป็นส่วนหน่ึงของการให้การศึกษาของภาครัฐที่มีต่อพระสงฆ์ลาวโดยมีลักษณะ อาศัย
สนิกชนผู้มีจิตใจศรัทธาทํานุบํารุงและจากทางภาครัฐ ในปัจจุบันการจัดการศึกษามีหลากหลายและมี
องค์กรรับผิดชอบ เช่น การศึกษาพระปริยัติธรรม ในความดูแลของคณะกรรมการการศึกษาสงฆ์สวน
กลาง โดยมีกรมการศาสนาเป็นผู้สนองนโยบาย การศึกษาหลักสูตร แผนกสามัญศึกษาทั้งมัธยมศึกษา
สงฆ์ตอนต้นและตอนปลาย วิทยาลัยสงฆ์อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มีการ
บริหารจัดการและงบประมาณที่ชัดเจน การจัดการศึกษาสงฆ์ก็เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาทางโลกคือ
จะต้องมีคุณภาพ แต่จะมีคุณภาพที่ดีได้น้ันจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น บุคลากร 
อาคารสถานที่ หลักสูตรที่เหมาะสม การวัดประเมินผลงบประมาณ การบริหารจัดการที่เหมาะสม ฯลฯ 
การศึกษาวิจัยสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาสงฆ์ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจําเป็น
เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ต่อไป๓๑ 

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาลตามหลักพุทธจิตวิทยา” ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ในปัจจุบันใช้วิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นกระบวนการมุ่งเข้าถึงชุมชนและบุคคล ใช้แนวทางตามพระพุทธเจ้าและ
พุทธสาวกเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการทํางานพระธรรมทูต  

๒) รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล มี
องค์ประกอบตามหลักพุทธจิตวิทยา ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ เทศนาวิธี ๔ และการเผยแผ่เชิงรุกของ พระธรรม
ทูตที่ใช้กระบวนการ (๑) การบรรยายธรรม (๒) สื่อสารออนไลน์ (๓) การสื่อสารสิ่งพิมพ์ (๔) ธรรม
ภาคปฏิบัติ (๕) สังคมสงเคราะห์ และ (๖) งานศาสนสัมพันธ์ และคุณสมบัติพระธรรมทูต ประกอบด้วย มี
จริยาวัตรงดงาม ปณิธานแน่วแน่ มีองค์แห่งพระธรรมกถึก และทักษะภาษาดี จะนําไปสู่ผลคือ เกิดการนํา
หลักไตรสิกขาไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

                                                     
๓๑พระบุญจันทร์ จนฺทธมฺโม (จันทสิทธ์ิ), “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์ลาว”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๒, หน้า บทคัดย่อ. 



 ๑๔ 

๓) รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลตามหลัก
พุทธจิตวิทยา สามารถสรุปเป็นแนวคิดได้ว่า ๔ S Model ได้แก่ เป้าหมายชัด (Set goals) หลักการดี 
(Skillful) มีวิธีการเย่ียม (Strategic) เป่ียมด้วยคุณสมบัติพระธรรมทูต (Smart)๓๒ 

พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม (ตรีสวัสด์ิ) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปกครองสงฆ์ไทยใน
อนาคต” ผลการวิจัยพบว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงพยายามแก้ปัญหาสังคมเรื่องวรรณะ ทรงต้ัง
สังคมสงฆ์ขึ้นมีความมุ่งหมายสําหรับผู้ครองชีวิตโดยชอบธรรม สังคมสงฆ์ถือว่าเป็นรูปแบบวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นไปเพ่ือความขัดเกลากิเลส และมีจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ชัดเจนกล่าวคือมรรคผลนิพพาน 
รูปแบบการปกครองสงฆ์ส่วนมากปรากฏในคัมภีร์พระวินัยปิฎก ในยุคแรก ๆ พระองค์ทรงปกครองด้วย
พระองค์เอง พอมาระยะที่สอง ทรงปกครองเองบ้าง ให้พระสาวกช่วยปกครองบ้าง ครั้นถึงยุคตอนปลาย 
ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้หมู่พระสงฆ์ การบัญญัติพระวินัยเพ่ือควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์ให้
เรียบร้อยดีงาม เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ก็ใช้หลักของ อธิกรณสมถะเพ่ือระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น และ
ยังมีหลักธรรมท่ีสนับสนุนส่งเสริมและเกื้อกูลการปกครองสงฆ์ เพ่ือทําให้การปกครองมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จึงทําให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมที่มีความเป็นอยู่ผาสุก๓๓ 

บุญร่วม คําเมืองแสน และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระธรรมทูตทั้ง ๔ ด้าน มีดังน้ี ๑) 
ด้านการเผยแผ่ สําคัญคือการเข้าใจ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ นําหลักคําสอนไปแสดง แนะนําให้กับ
ประชาชนให้ได้ โดยอาศัยเคร่ืองมือที่สําคัญคือ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มีการบรรพชาสามเณร มีการ
สวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ ให้ศีลให้พรแก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมงานทําบุญ งานแต่งงาน แจกสิ่งของ
แก่เยาวชนอินเดียให้เด็กได้เข้ามาสวดมนต์ ๒) ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและแผนกสามัญ โดยสนับสนุนการศึกษา จนจบระดับปริญญาเอก 
นอกจากน้ันยังส่งเสริมให้แม่ชี ฆราวาสที่ทํางานอยู่ในวัดต้องเรียนธรรมศึกษาด้วย โดยมีการจัดสอบ
เป็นประจําทุกปี ซึ่งสนามสอบกลางรวมกันที่วัดไทยพุทธคยา วัดส่วนมากจะจัดให้มีโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนอินเดียเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ๓) ด้านสาธารณูปการ มีการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับผู้แสวงบุญได้เข้าพักอาศัยเพ่ืออํานวยความสะดวกผู้มาแสวงบุญ 
ห้องสุขาที่สะอาดและทันสมัย การก่อสร้างสถานพยาบาลเพ่ือตรวจสอบสุขภาพและรักษาผู้ป่วย ๔) 
ด้านรักษาประเพณี/พิธีกรรม มีความกลมกลืนกันแต่ไม่ทิ้งหลักการของเถรวาทและวัฒนธรรมไทย 
เช่น การทําบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา งานพุทธมโสถ และ
สวดมนต์สาธยายพระไตรปิฎกระดับนานาชาติ๓๔ 

                                                     
๓๒พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร), “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระ

ธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาลตามหลักพุทธจิตวิทยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๒, หน้า บทคัดย่อ. 

๓๓พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม (ตรีสวัสด์ิ), “รูปแบบการปกครองสงฆ์ไทยในอนาคต”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หน้า บทคัดย่อ. 

๓๔บุญร่วม คําเมืองแสน และคณะ, “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยในประเทศ
อินเดีย”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยญาณสังวร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐, หน้า บทคัดย่อ. 



 ๑๕ 

 นาวาเอก รชต แหล่งสิน ศึกษาวิจัยเร่ือง “บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
ด้วยเทคนิคหลังนวยุค” ผลการวิจัยพบว่า การจัดกลุ่มของแนวคิดหลังนวยุค เพ่ือใช้เป็นเทคนิคในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท กระทําโดยวิเคราะห์กระบวนทัศน์ทั้งห้ากับบริบทหลังนวยุคทั้งหมด 
สามารถจัดหมวดหมู่ของแนวคิดหลังนวยุคได้เช่นเดียวกับกรอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
หลักการหลังนวยุค ๓ ประการ คือ ๑) การปฏิเสธแบบสุดขั้ว ๒) การสร้างเครือข่ายเฉพาะตน ๓) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อุดมการณ์หลังนวยุค ๔ ประการ คือ ๑) ปฏิเสธความจริงตายตัว ๒) สัมพัทธภาพ
นิยม ๓) ความไม่ยึดมั่น ๔) มุ่งสันติสุข วิธีการหลังนวยุค ๖ ประการ คือ ๑) ไม่ละทิ้งของเดิม ๒) อ่าน
ใหม่ทั้งหมด ๓) ไม่สร้าง กฎเกณฑ์ตายตัว ๔) หลีกเลี่ยงความเป็นเกินจริง ๕) ขยายเครือข่ายของ
ตนเอง ๖) เอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน เมื่อนําเทคนิคหลังนวยุคทั้งหมดน้ีมาตรวจสอบและบูรณาการกับกรอบ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า เทคนิคหลังนวยุคเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทใช้ได้ทุก
เทคนิค ส่วน “รูปแบบการบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทด้วยเทคนิคหลังนวยุค” คือ 
การนําอรรถสาระ ท่าทีการเผยแผ่และการปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ด้วยเทคนิคของ
หลังนวยุคในรูปแบบของ CAC Model เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงาม พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสถาปนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๓๕ 
 เพชรพิกุล ณ นคร ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตคณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ด้านประสิทธิภาพการสร้างวัด ควรมี
ความเข้าใจในหลักกฎหมายของท้องถิ่นน้ัน ๆ มีการทําประชาพิจารณ์ มีการพัฒนาปรับปรุงวัด คณะสงฆ์
ส่วนกลางควรเข้ามามีบทบาทหรือกําหนดวิธีการช่วยเหลือ ๒) ด้านประสิทธิภาพการบริหารวัด ควร ยึดหลัก 
๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง รับผิดชอบงาน และการศึกษาตลอดชีวิต คณะกรรมการบริหารคณะ
สงฆ์จะต้องกําหนดแผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการเผยแผ่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน มีการกระจายอํานาจ
หน้าที่ จัดทําแผนนโยบายเชิงรุก การสร้างทีมสร้างระบบการทํางานให้มีความเข้มแข็ง นําหลักพุทธวิธีมา
แก้ไขข้อพิพาทความขัดแย้งในการบริหาร ๓) ด้านประสิทธิภาพการสอนธรรม ควรใช้หลักไตรสิกขา ๓ และ
การสนทนาธรรม ควรใช้หลักปุจฉา-วิสัชนา ธรรมวินัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดทั้ง
เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดทําสื่อในการเผยแผ่ ภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป และ ๔) ด้านประสิทธิภาพส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ควรมี
การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมผ่านทางศิลปวัฒนธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธีและศา
สนธรรม กําหนดการทํากิจกรรม ประจําปี ส่วน “องค์ความรู้ใหม่ได้จากการวิจัย” สรุปได้เป็นรูปแบบของ P 
T R I Model สามารถนํามาเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตประกอบด้วย
องค์ประกอบในการปฏิบัติงานโดยอาศัยปัจจัยหลัก ๔ ข้อ คือ ๑) นโยบายในการปฏิบัติงาน (Policy) ๒) 

                                                     
๓๕นาวาเอก รชต แหล่งสิน, “บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทด้วยเทคนิคหลังนวยุค”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า บทคัดย่อ. 



 ๑๖ 

การอบรม (Train) ๓) บทบาทในการปฏิบัติงาน (Role) และ ๔) สร้างอุดมการณ์ (Ideal) เป็นตัวขับเคลื่อน
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน๓๖ 
 พระมหาประพันธ์ ศุภษร ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสําคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าต่อ
ความสําเร็จในการเผยแผ่พุทธศาสนา ผลการศึกษาสรุปว่า สมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นพระราช
กุมารน้ัน ทรงได้รับการศึกษาจากสํานักครูวิศวามิตร ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่พระเจ้าสุทโธทนะเคารพ
นับถือและมีศิษยานุศิษย์มากมายวิชาการที่นิยมเรียนในสมัยน้ันก็เน้นหนักทางด้านศิลปะการยิงธนู 
การต่อสู้อย่างกษัตริย์ เพราะเจ้าศากยมุ่งหมายจะให้พระองค์ปกครองกบิลพัสด์ุต่อจากพระราชบิดา 
ดังน้ันเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ถึง ๑๘ สาขา และเมื่อพระองค์บรรลุอนุตรสัมโพธิ
ญาณแล้วพระองค์ยังมีปัจจัยภายในที่สมบูรณ์ คือพรหมวิหาร ๔ พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วย
เมตตา คือพระทัยที่รักสรรพสัตว์ในยามปกติ กรุณา คือพระทัยที่สงสารสรรพสัตว์ประสงค์จะช่วยให้
พ้นทุกข์ มุทิตา คือพระทัยที่ เบิกบานเมื่อเห็นบริษัทของพระองค์รักการศึกษา ปฏิบัติธรรม
เจริญก้าวหน้า และอุเบกขา คือพระทัยที่เป็นกลางเมื่อได้พยายามช่วยเหลือแล้ว แต่ไม่ได้ผล เช่นใน
กรณีพระเทวทัต พระสงฆ์ชาวเมืองโกสัมพีแตกสามัคคี และภัยคุกคามที่เกิดข้ึนกับพระญาติ ที่ถูก
โจมตีจากพระเจ้าวิฑูฑภะ ด้วยหลักพรหมวิหารน้ี พระองค์จึงเป็นผู้น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ ตรัส
อย่างได้ผลเหมาะเวลา ทนต่อถ้อยคําล่วงเกิน กล่าวสอนต้ังแต่ต้ืนถึงลึกซึ้งถึงแก่นศาสนา และไม่ชักนํา
สาวกไปในทางเสื่อม๓๗ 
 พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ ได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมนี 
(ประยูร ธมฺมจิตโต) พบว่า วิธีเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุณีมีจุดเด่นอยู่ที่เน้ือเรื่อง การบรรยาย
ธรรม เป็นลําดับข้ันตอน มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาร่วมสมัยเข้าใจง่าย 
อธิบายพุทธธรรมที่ลุ่มลึกได้ชัดเจน โดยสามารถสรุปแบ่งประเภทเน้ือหาของพุทธธรรมที่ท่านนําเสนอ
เป็น ๓ ประเภทได้แก่ ๑. เน้ือหาประเภทพัฒนาจิตใจเพ่ือชีวิตที่ดีงาม ๒. เน้ือหาประเภทบูรณาการ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๓. เน้ือหาประเภทพระธรรมเทศนา๓๘ 
 พระพรชัย  คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า 
พบว่า แนวทางการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าเร่ิมต้ังแต่การวางนโยบายเพ่ือการบําบัดทุกข์บํารุงสุขสู่
สันติภาพที่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ โดยพุทธองค์ได้มองวิสัยทัศน์โดยมีการกําหนดขอบเขตในการเผย
แผ่ มีการวางพ้ืนฐานและความเข้าใจพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ทั้งยังมีการมอบหมายภารกิจตลอดจน
ถึงวิธีการต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หลักวัตถุประสงค์รองและด้านธรรม โดยท่ียุทธศาสตร์การเผยแผ่ของพระพุทธองค์น้ันพิจารณาไปถึง
ธรรมที่ให้ ให้เหมาะสมกับบุคล มีการเน้นปัจเจกบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทั้งยังมีแนวทางการเผยแผ่คํา

                                                     
๓๖เพชรพิกุล ณ นคร, “ศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, 
หน้า บทคัดย่อ. 

๓๗พระมหาประพันธ์ ศุภษร, “ความสําคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าต่อความสําเร็จในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, หน้า ๑๗. 

๓๘พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ, “ศึกษาเทคนิค และวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมนี (ประยูร ธมฺม
จิตโต)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๒, หน้า ๑๕. 



 ๑๗ 

สอนที่มุ่งเน้นในด้านการดํารงชีพการงานต่าง ๆ ไปจนถึงคําสอนที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้น ตลอดจนถึง
การเผยแผ่เข้าสู่กลุ่มมวลชนโดยใช้หลักการวิธีการสู่เป้าหมาย โดยสิ่งเหล่าน้ันสามารถจะพิสูจน์ทั้งโดย
สมมติและความจริงแท้ โดยพระพุทธองค์ใช้วิธีการเผยแผ่อันหลากหลายจนนําไปสู่ความสําเร็จ๓๙ 
 ศิวากร ชุติวิทย์ ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีปฏิปุจฉาพยากรณ์ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท พบว่า พุทธวิธีปฏิปุจฉาพยากรณ์เป็นวิธีการตอบคําถามที่เหมาะกับบุคลนอกพุทธ
ศาสนาที่มีความรู้มีความเช่ือมั่นในความคิดของตน และบุคคลในพุทธศาสนาที่มีความเข้าใจผิด เหมาะ
กับปัญหาที่อธิบายได้ยาก หลักการของพุทธวิธีปฏิปุจฉา จะไม่ตัดสินความคิดของผู้ถามที่เข้าใจผิดว่า
เป็นความคิดที่ผิด แต่จะต้ังโจทย์สอบสวนทําให้ผู้ถามเห็นด้วยตนเองว่าความเช่ือของตนมีข้อบกพร่อง 
และขัดแย้งกับสิ่งที่ตนเองกล่าวอ้างตรงไหนบ้าง ผลที่ได้รับคือ ทําให้ผู้ถามยอมรับและเข้าใจว่าผิดด้วย
ตัวของผู้ถามเอง สําหรับผู้ถามที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดแต่ประสงค์จะรู้ พุทธวิธีปฏิปุจฉาพยากรณ์
สามารถทําให้ผู้ถามเข้าใจด้วยการเปรียบกับสิ่งที่ผู้ถามเข้าใจเป็นอย่างดี สรุปโดยรวม คือ ทําให้ผู้ถาม
ยอมรับ และเข้าใจได้ถูก ในเรื่องที่ถาม หรือสนทนา เป็นการตอบที่ตรงประเด็นโดยมีตัวผู้ถามเองเป็น
หลักประกัน จึงเป็นวิธีการที่ละมุนละม่อมไม่นําไปสู่การวิวาทะทางความเช่ือและหลักการ พุทธวิธี
ปฏิปุจฉาพยากรณ์ จึงเป็นมีส่วนสําคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในสมัย
พุทธกาล ซึ่งพุทธวิธีดังกล่าวน้ีหากวิเคราะห์รูปแบบโดยหลักการแล้ว พบว่า มีความทันสมัย ต่อการ
นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล ในการตอบปัญหาและเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สังคมโลกทั้งทาง
ตะวันตกและตะวันออก๔๐ 
 พระมหาภรรฑการ วิสุทฺโธ (มาษพิมล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีในการสอนแบบอุปมาโวหาร
ในอรรถกถาธรรมบท” ผลการวิจัยพบว่า พุทธวิธีในการสอนแบบอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท สามารถ
สรุปได้เป็น ๒ วิธี คือ 
 ๑) วิธีสากัจฉาหรือสนทนา 
 ๒) วิธีบรรยาย 
 ส่วนกลวิธีหรืออุบายประกอบการสอน พอสรุปได้เป็น ๔ อย่าง คือ 
 ๑) การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบคําอธิบาย 
 ๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา 
 ๓) การใช้อุปกรณ์การสอน 
 ๔) การทําเป็นตัวอย่าง๔๑ 
 พระมหาประวิน ปวโร (ศรีโย) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระอุรุเวลกัสสปะ 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า ในหลักพุทธวิธีการสอน พระพุทธเจ้าจะทรงใช้กลวิธีและ
อุบายในการสอน ดังต่อไปน้ี ๑) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ ๒) การเปรียบเทียบด้วยข้อ
                                                     

๓๙พระพรชัย คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร), “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๑๗. 

๔๐ศิวากร ชุติวิทย์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีปฏิปุจฉาพยากรณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หน้า ๑๘. 

๔๑พระมหาภรรฑการ วิสุทฺโธ (มาษพิมล), “พุทธวิธีในการสอนแบบอุปมาโวหารในอรรถกถาธรรมบท”, 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, หน้า ๑๕. 



 ๑๘ 

อุปมา ๓) ใช้อุปกรณ์การสอน ๔) ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ๕) การเล่นภาษา ๖) อุบายเลือกคนและการ
ปฏิบัติรายบุคคล ๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส ๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ๙) ลงโทษและการ
ให้รางวัล และ ๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า๔๒ 
 พระมหาทรรศน์ คุณทสฺสี (โพนดวงกรณ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ พุทธ
วิธีการสอนในอรรถกถาธรรมบทกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ของพุทธวิธีการสอนในอรรถกถาธรรมบท ได้แก่ 
 ๑) สอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  
 ๒) สอนโดยปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๓) สอนโดยคํานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน 
 ๔) สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือกระทําด้วยตนเอง 
 ๕) สอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 ๖) สอนโดยให้ความสนใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๗) สอนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนที่มีปัญหาพิเศษ๔๓ 
 พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เสียม เตชธมฺโม/เงางาม) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาหลักและ
วิธีการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)” ผลการวิจัยพบว่า พุทธวิธีในการสอนหรือ
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่น่าสังเกตหรือพบอยู่บ่อย ๆ ซึ่งได้แก่วิธีต่อไปน้ี 
 ๑. แบบสากัจฉาหรือสนทนา 
 ๒. แบบบรรยาย 
 ๓. แบบตอบปัญหา 
 ๔. แบบวางกฎข้อบังคับ๔๔ 
 พระฉลวย อุตฺตธมฺโม (กําแพงนิล) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “วิเคราะห์วิธีตอบของพระพุทธเจ้า” 
โดยใช้เกณฑ์จัดแบ่งหมวดหมู่ของคําถามที่คล้ายคลึงกันรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยสรุป จัดแบ่งเป็น ๔ 
กลุ่มของลักษณะคําถาม คือ 
 ๑. ลักษณะคําถามที่ตรงไปตรงมา 
 ๒. ลักษณะคําถามที่ผู้ตอบต้องย้อนถามกลับ 
 ๓. ลักษณะคําถามที่ซับซ้อนมีเง่ือนไขหลายแง่มุม 
     

                                                     
๔๒พระมหาประวิน ปวโร (ศรีโย), “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระอุรุเวลกัสสปะในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๙๙. 

๔๓พระมหาทรรศน์ คุณทสฺสี (โพนดวงกรณ์), “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอนในอรรถกถาธรรม
บทกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖, หน้า๑๗. 

๔๔พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เสียม  เตชธมฺโม/เงางาม), “ศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมโมลี 
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๑๙. 



 ๑๙ 

 ๔. ลักษณะคําถามที่ไม่ได้รับคําตอบ๔๕ 
 พระชยสร สมบุญมาก (สมปุญฺโญ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “พุทธวิธีในการสอน : สืบค้นจาก
พระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาพระสูตรทั้ง ๑๘๖ สูตร สามารถแจกแจง
เทคนิควิธีการสอนได้ ๑๐ อย่าง โดยคิดตามเปอร์เซ็นต์ได้ดังน้ี 
 ๑. แสดงธรรมตามลําดับโดยยกเนื้อหาจากง่ายไปยากเป็นข้อ ๆ ยกตัวอย่างประกอบเป็นรายกรณี 
มีอุปมา อุปมัย แยกแยะให้เห็นความแตกต่างตามลําดับด้วยเหตุผล มีจํานวน ๗๔ พระสูตร คิดเป็น 
๓๙.๗๘ เปอร์เซ็นต์ 
 ๒. ถาม - ตอบ แบบปุจฉา วิสัชนา ยกตัวอย่างบุคคลและอื่น ๆ ประกอบ มีอุปมาเปรียบเทียบเพ่ือ
แก้ปัญหาข้อสงสัย และแสดงธรรมไปโดยลําดับ เน้ือหาโดยพิสดารขยายภาษิต มีจํานวน ๕๒ พระสูตร คิด
เป็น ๒๗.๖๙ เปอร์เซ็นต์ 
 ๓. สอบถามความคิดเห็นความรู้เดิมที่ผู้เรียนได้ศึกษามา ต้ังคําถามใหม่ ปรับความรู้เดิมให้เข้ากับ
ความรู้ใหม่ และสลับด้วยการซักถาม มีจํานวน ๑๓ พระสูตร คิดเป็น ๖.๙๙ เปอร์เซ็นต์ 
 ๔. ตรัสเป็นคาถา ภาษิต พุทธพจน์ พยากรณ์ สนทนา ถาม - ตอบ มีจํานวน ๑๒ พระสูตร 
คิดเป็น ๖.๖๕ เปอร์เซ็นต์ 
 ๕. นําพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้ามาแสดงตามลําดับด้วยเหตุและผล มีจํานวน ๑๒ พระสูตร คิด
เป็น ๖.๖๕ เปอร์เซ็นต์ 
 ๖. แสดงธรรมตามลําดับ เล่าประวัติเมืองในอดีต ประวัติบุคคล ประวัติพระพุทธเจ้าในอดีต 
เล่าเหตุการณ์ในอดีต เล่าถึงประวัติพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติ มีจํานวน ๑๑ พระสูตร คิดเป็น ๕.๙๑ 
เปอร์เซ็นต์ 
 ๗. ไม่ตอบโดยตรง แต่ถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ตอบและให้ผู้เรียนเข้าใจและสรุปด้วยตนเอง มี
จํานวน ๖ พระสูตร คิดเป็น ๓.๒๒ เปอร์เซ็นต์ 
 ๘. ถาม - ตอบ ให้จํานนด้วยเหตุผลและหลักฐาน มีจํานวน ๓ พระสูตร คิดเป็น ๑.๖๑ เปอร์เซ็นต์ 
 ๙. แสดงธรรมไปตามลําดับ เปรียบเทียบหลักธรรมคําสอนให้เป็นรูปธรรม โต้ตอบด้วยเหตุผล มี
จํานวน ๒ พระสูตร คิดเป็น ๑.๐๗ เปอร์เซ็นต์ 
 ๑๐. ซักไซ้ไล่เลียง สอบสวนเปรียบเทียบให้เห็นคําตอบ มีจํานวน ๑ พระสูตร คิดเป็น ๐.๕๔ 
เปอร์เซ็นต์๔๖ 
 พระพรชัย คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของ
พระพุทธเจ้า” จากการศึกษาพบว่า รูปแบบในการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้ามีรูปแบบที่แน่นอน แต่พอสรุป
ได้ดังน้ี 

                                                     
๔๕พระฉลวย อุตฺตธมฺโม (กําแพงนิล), “วิเคราะห์วิธีตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน้า ๒๒. 
๔๖พระชยสร สมบุญมาก (สมปุญฺโญ), “พุทธวิธีในการสอน : สืบค้นจากพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๓, หน้า ๓๑. 



 ๒๐ 

 ๑. เอกังสพยากรณ์ ทรงช้ีแจงแสดงไปแนวเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในกาลใดก็ตาม 
เช่นเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทําความช่ัวจะได้รับความสุขความเจริญเพราะการทําช่ัวของตนสังขารทั้งหลาย
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์  เป็นต้น 
 ๒. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ ย้อนถามก่อนแล้วจึงตอบ วิธีการเหล่าน้ีท่านใช้สํานวนว่า “เอาผลไม้
ปาผลไม้ให้ตก” คติไทยเราบอกว่า “อัฐยายซื้อขนมยาย” และคําจีน “ไม้ค้อนจีนตีหัวจีน” เป็นต้น 
การเทศนา การแสดงแนวน้ีมีปรากฏมากในพระไตรปิฎก 
 ๓. วิภัชชพยากรณ์ คือ การเอาเร่ืองที่เขาถามหรือต้องการแสดง มาจําแนกแยกออกให้
ชัดเจน แล้วให้อรรถาธิบายในเรื่องน้ัน ๆ เช่น ถามว่า คนเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ ? คนเห็นรูปแล้ว
จะมีความรู้สึกอย่างไร ? ก่อนจะตอบคําถามจะต้องจําแนกออกมาก่อนว่า ใครตาย คนตายเป็นปุถุชน 
หรือพระอริยบุคคล เป็นพระอริยบุคคลช้ันไหน จากน้ันจึงตอบไปตามประเด็นที่จําแนกไว้ก่อนแล้ว 
 ๔. ฐปนลักษณะ คือ พักปัญหาไว้ไม่ทรงพยากรณ์ คือ ไม่ทรงตอบเรื่องน้ัน เพราะทรงเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์ หรือยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้ ตัวอย่างเร่ืองพระมาลุงกยะมาทูลถามเรื่อง โลกเที่ยงหรือไม่
เที่ยง ชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่าง เป็นต้น ทรงเห็นว่าไม่จําเป็นที่พระมาลุงกยะจะรู้
เรื่องน้ี จึงทรงน่ิงเฉยไม่ตอบ แต่ทรงช้ีแจงให้พระมาลุงกยะเข้าใจว่าเร่ืองทุกข์ซึ่งเผชิญหน้ามนุษย์อยู่
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องรู้ก่อน เปรียบเหมือนคนที่ถูกศรอาบยาพิษควรรีบขวนขวายรักษาแผลให้
หายดีกว่ามัวสนใจเร่ืองว่าใครเป็นคนยิงลูกศรทําด้วยอะไร เป็นอาทิ 
 ๕. การอุปมา คือ การสอนแบบเปรียบเทียบ เช่น ทรงเปรียบเทียบภิกษุด้วยผ้าเปลือกไม้
และผ้ากาสี ทรงเปรียบเทียบลัทธิของมักขลิโคศาลว่าเหมือนผ้าที่ทําด้วยผมคน เป็นต้น๔๗ 
 นางสาวภิญญดา จรีศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีการตอบปัญหาของมาณพ 
๑๖ คน” ผลการวิจัยพบว่า ในการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีหลักการตอบปัญหา ๔ แบบ คือ 
 ๑. เอกังสพยากรณ์ ปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว 
 ๒. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ 
 ๓. วิภัชชพยากรณ์ ปัญหาที่จะต้องแยกตอบ 
 ๔. ฐปนพยากรณ์ ปัญหาที่พึงยับย้ังเสีย๔๘ 
 แต่ในปัญหาของมาณพน้ันมีการตรัสตอบ ๒ แบบ คือ การตรัสตอบแบบเอกังสพยากรณ์
และวิภัชชพยากรณ์ 
 ผลของการตอบปัญหา พบว่า มาณพทั้ง ๑๕ พร้อมศิษย์บริวารท่ีติดตาม บรรลุพระอรหันต์ 
ทูลขออุปสมบทเป็นสาวกในพระพุทธศาสนา ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาของปิงคิยมาณพจบ
ลง ปิงคิยมาณพยังมีความห่วงอาลัยในพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์จึงทําให้ยังไม่บรรลุพระอรหันต์ ต่อมา
เดินทางกลับมากล่าวถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดให้กับพราหมณ์พาวรีจนกระทั่งพระพุทธเจ้า
ทรงปรากฏพระวรกายมาสั่งสอนทั้งพระปิงคิยะและพราหมณ์พาวรี ทําให้พระปิงคิยะบรรลุอรหัตผล
และพราหมณ์พาวรีบรรลุอนาคามีผล 

                                                     
๔๗พระพรชัย คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร), “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕. 
๔๘นางสาวภิญญดา จรีศรี, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีการตอบปัญหาของมาณพ ๑๖ คน”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๑๔. 



 ๒๑ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเผย
แผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และรูปแบบการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกด้วย
เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์หรือปัญหาการวิจัยของแต่ละท่าน แต่ยังไม่มีงานวิจัยช้ินใดที่
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าซึ่งต้องอาศัยพ้ืนฐาน
ทางปรัชญาสากลท่ีกล่าวถึงกระแสคิดของคนในทศวรรษหน้าหรือศตวรรษท่ี ๒๑ โดยนําหลักการเผย
แผ่ของพุทธปรัชญาเถรวาทมาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับยุคสมัยที่จะเกิดข้ึนในทศวรรษ
หน้า ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาประเด็นดังกล่าวน้ี เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและปัญหาของการวิจัย
ที่ได้แสดงไว้ข้างต้น อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ในการนําไปเผยแผ่พุทธศาสนาสืบต่อไป 
 
๑.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยเสนอไว้ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

บูรณาการปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนา
เถรวาทในทศวรรษหน้า 

- ส่วนองค์กร 
- ส่วนบุคคล 

องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบปรัชญาการ
เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า” 

แผนภูมิที่ ๑.๑ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 

ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
พระไตรปิฎก 

 

- หลักการ ๓ 
- อุดมการณ์ ๔ 
- วิธีการ ๖ 

ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
สมัยปัจจุบัน 

- ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศไทย 
- ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศลาว 
- ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศกัมพูชา 
- ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศพม่า 
- ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศศรีลังกา 



 ๒๒ 

๑.๙ นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ปรัชญา หมายถึง ระบบการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึง
ปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าหมาย และแนวทางในการแก้ปัญหา 
 การเผยแผ่ หมายถึง การดําเนินงานของบุคคลหรือองค์กรตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์เพ่ือสืบ
ทอดและเผยแผ่คําสอนของพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการอุปถัมภ์ 
ดูแล คุ้มครองทางด้านกฎหมายทั้งในส่วนศาสนบุคคลและศาสนองค์กร จากสถาบันหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  
 ปรัชญาการเผยแผ่ หมายถึง แนวคิดที่เก่ียวกับนโยบายการเผยแผ่ ได้แก่ ส่วนของหลักการ 
วิธีการ และเป้าหมายของการเผยแผ่ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
 พุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง พุทธศาสนานิกายเถรวาทใน ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศศรีลังกา  
 ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ไปสู่ประชาชนตามกรอบการเผยแผ่ในโอวาทปาฏิโมกข์ ตามแนวทางในพระพุทธศาสนา  
 ทศวรรษหน้า หมายถึง ช่วงเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ ช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๔ เป็นช่วงที่
บุคคลและองค์กรจําเป็นต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
 



บทท่ี ๒ 
ปรัชญาการเผยแผพุ่ทธศาสนาในพระไตรปิฎก 

 
 คําสอนในทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด ก็ด้วยพระบริสุทธิคุณ พระ
ปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ตลอดจนในหมู่อริยสาวกทั้งหลายที่เสียสละตาม
แบบอย่างของพระพุทธองค ์โดยแยกย้ายไปเผยแผ่พุทธธรรมตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ จนประชาชน
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเปลี่ยนมานับถือและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็ว 
การศึกษาวิจัยในบทนี้ ผู้วิจัยมุ่งนําเสนอปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก โดยได้แจก
แจงประเด็นในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๒.๑ ปรัชญาพ้ืนฐานการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เผยแผ่คําสอน 
 ๒.๓ หลักการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒.๔ วิธีการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒.๕ กลวิธีและอุบายการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒.๖ รูปแบบการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒.๗ จุดมุ่งหมายการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒.๘ หลัก ๓ ประการของผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท 
 
๒.๑ ปรัชญาพื้นฐานการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
 ในเบื้องต้นของการศึกษา สมควรกล่าวถึงปรัชญาที่เป็นพ้ืนฐานการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า
เสียก่อน เพราะหลักการสอนย่อมดําเนินไปจากจุดเริ่ม ตามแนวทาง และสู่จุดมุ่งหมายตามที่ปรัชญา
กําหนดให้ อย่างไรก็ดี เมื่อมองในแง่ปรัชญาการศึกษา พุทธธรรมก็เป็นเรื่องกว้างขวางมากอีก เพราะพุทธ
ธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของระบบการศึกษาระบบหนึ่งนั่นเอง ในที่นี้ จึงขอนํามากล่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
สอนแต่สั้น ๆ 
 ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ถือว่า ในการดํารงชีวิตของมนุษย์นั้น ความขัดข้องปรวนแปร 
ความเดือดร้อนลําบาก ความเจ็บปวด ความสูญเสีย ความพลัดพราก และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ซึ่งทางพุทธ
ศาสนาเรียกรวมว่าความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่ มนุษย์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและได้ประสบแน่นอน ไม่ว่า
มนุษย์จะต้องการหรือไม่ต้องการ จะยอมรับว่ามีมันอยู่หรือไม่ยอมรับ หรือแม้จะ เบือนหน้าหนีอย่างไรก็
ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ หากมนุษย์ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุด มนุษย์จะยอมรับความจริงข้อนี้ จะรับรู้สู้หน้า 
และพร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด 
 ชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีและมีความสุขที่สุด คือ ชีวิตที่กล้ารับรู้ต่อปัญหาทุกอย่าง ตั้งทัศนคติ ที่
ถูกต้องต่อปัญหาเหล่านั้น และจัดการแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้อง การหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ก็ดี การนึกวาดภาพให้
เป็นอย่างที่ตนชอบก็ดี เป็นการปิดตาหรือหลอกตนเอง ไม่ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ ไม่เป็นการแก้ปัญหา 



 ๒๔ 

และให้ได้พบความสุขอย่างแท้จริง อย่างน้อยก็เป็นการปลูกฝังเอาความกลัว ซึ่งเป็นเชื้อแห่งความทุกข์เข้า
ไว้ในจิตใจอย่างลึกซึ้ง 
 ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นข้อแรก ก็คือ ความทุกข์ อันเป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้
และจัดการแก้ไขโดยถูกต้องและถือว่าภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของ
พระพุทธศาสนา ก็คือ การช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหาของตนได้ 
 ความทุกข ์ความเดือดร้อน และปัญหาชีวิตนานาประการของมนุษย์นั้น เกิดจากตัณหา คือ 
ความอยาก ความต้องการ ความเห็นแก่ตัว ซึ่งทําให้มนุษย์มีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ เคลื่อนคลาดจากที่
มันเป็นจริง และเป็นไปในรูปต่าง ๆ กันตามระดับความอยากและความยึดของตนเองต่อสิ่งนั้น ๆ เมื่อ
มีทัศนคติที่เคลื่อนคลาดไป ก็ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในตนเอง และความขัดแย้งระหว่างตนกับผู้อ่ืน 
แล้วปฏิบัติหรือจัดกับสิ่งนั้น ๆ ด้วยอํานาจความอยากและความยึดของตน คือ ไม่จัดการตามที่มันควร
จะเป็นโดยเหตุผลแท้ ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ย่อมเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น ตามระดับของตัณหา และ
ขอบเขตของเรื่องที่ปฏิบัติ 
 ตัณหานั้น เกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น มีทัศนคติต่อ สิ่ง
ทั้งหลายอย่างไม่ถูกต้องซึ่งเรียกว่า อวิชชา จึงเป็นเหตุให้ไม่จัดการกับสิ่งนั้น ๆ ตามที่มันควรจะเป็นโดย
เหตุผลบริสุทธิ์ การที่จะแก้ปัญหาหรือแก้ความทุกข์ จึงต้องกําจัดอวิชชา สร้างวิชชาให้เกิดขึ้น โดยนัย
นี้ ภารกิจสําคัญของการศึกษา ก็คือ การฝึกอบรมบุคคลให้พัฒนาปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ปฏิบัติและจัดการกับ สิ่ง
ทั้งหลายตามที่ควรจะเป็น เพ่ือให้เกิดเป็นประโยชน์ตน คือ ความมีชีวิตอยู่อย่างสําเร็จผลดีที่สุด มี
จิตใจเป็นอิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ และประโยชน์ผู้อ่ืน คือ สามารถช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชน
ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้ 
 จากข้อความที่กล่าวมา มีข้อที่ควรกําหนด ดังนี้ 
 ๑. ภารกิจสําคัญของการศึกษา ได้แก่ การช่วยให้บุคคลเกิดทัศนคติที่ถูกต้อง คือ รู้จักมอง
สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น และสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นตามที่ควรจะเป็น ให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้ง
แก่ตนและสังคม ไม่ให้มองเห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอํานาจกิเลสตัณหา 
 ๒. ทัศนคติที่ถูกต้องและสามารถจัดการดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาปัญญา และ
ปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเองเท่านั้น ผู้อ่ืนจะนํามายัดเยียดให้หรือบังคับ
ให้รับเข้าไว้ไม่ได้ 
 ๓. ในเมื่อปัญญาต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นในตัวบุคคลเอง ภารกิจของผู้สอนและ
ให้การศึกษาทั้งหลาย จึงเป็นเพียงผู้ชี้นําทางหรืออํานวยโอกาส ช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้รับการศึกษาอบรม 
ดําเนินเข้าสู่ปัญญาสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้สอนที่ดีจะทําได้ ก็คือ ตั้งใจช่วยเหลือ พยายามสรรหาอุบาย กลวิธี และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะมาช่วยผู้เรียนให้เข้าถึงปัญญาอย่างได้ผลดีที่สุด อย่างที่สํานวนบาลีเรียกว่า เป็น
กัลยาณมิตร 
 ๔. โดยเหตุผลเดียวกัน ระบบการศึกษาเช่นนี้ ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็นผู้สร้างปัญญาให้
เกิดแก่ตน จึงต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ได้ลงมือกระทําให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยให้ตัวเขา เกิดปัญญานั้น
ขึ้นได ้และโดยนัยนี้ ความสามารถ ความถนัด อุปนิสัยต่าง ๆ ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องคํานึงอย่าง
สําคัญ เพ่ือจัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนต่าง ๆ เป็นต้น ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด 



 ๒๕ 

 ๕. ในเมื่อปัญญาเป็นของยัดเยียดบังคับให้รับเอาไม่ได้ การเรียนการสอนจึงต้องใช้วิธีการแห่ง
ปัญญา คือ ผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด และในการที่จะซักถามโต้ตอบสืบเสาะค้นหาความจริง
ต่าง ๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจขึ้นในตน ในระบบการศึกษาแบบนี้จึงมีการปฏิบัติอย่างหลักกาลามสูตร 
ไม่มีการบังคับให้เชื่อความเชื่อหรือศรัทธาในระบบการศึกษานี้ หมายเพียงความเชื่อมั่นในหลักการ วิธีการ
และสมมติฐานต่าง ๆ ที่ตนได้ตั้งขึ้น โดยมีเหตุผลเป็นฐานรองรับอย่างเพียงพอแล้วว่าจะทําให้ดําเนินไปสู่
จุดหมายได้อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ต่อไปตามลําดับในระหว่างดําเนินไปสู่เป้าหมายนั้น 
 ข้อสรุปเกี่ยวกับการสอน ในที่นี้ ได้แก่ 
 ๑. ปัญญาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ข้ึนภายในตัวผู้เรียนเอง 
 ๒. ผู้สอนทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ช่วยชี้นําทางการเรียน 
 ๓. วิธีสอน อุบาย และกลวิธีต่าง ๆ เป็นสื่อหรือเป็นเครื่องผ่อนแรงการเรียนการสอน 
 ๔. อิสรภาพในทางความคิด เป็นอุปกรณ์สําคัญในการสร้างปัญญา 
 อนึ่ง โดยที่ปัญญาเป็นส่วนสําคัญยิ่งในระบบการศึกษานี้ เช่นที่กล่าวมาแล้ว จึงสมควรทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญญาที่มักแปลกันว่า ความรู้ ไว้เพ่ือกันความสับสนสักเล็กน้อย 
 ความรู้ในที่นี้ แยกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. สุตะ คือ ความรู้จากการสดับตรับฟัง หรือ เล่าเรียนอ่าน รับถ่ายทอดจากแหล่งความรู้อ่ืน 
การสั่งสมความรู้ประเภทนี้ไว้ได้มาก เรียกว่า พาหุสัจจะ แปลว่า ความเป็นพหูสูต คือ ความเป็น ผู้คงแก่
เรียน หรือได้เรียนรู้มาก เป็นความรู้ประเภทประมวลหรือรวบรวมสิ่งอันจะพึงรู้ ทําตนให้เป็นคลังเก็บ
ความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของบุคคลอย่างหนึ่ง เป็นอุปกรณ์สําหรับนําไปใช้ทําประโยชน์ต่าง ๆ ได้
มาก แต่ไม่ถือเป็นองค์ธรรมแกนในระบบการศึกษา 
 ๒. ปัญญา คือ ความรู้ประเภทเข้าใจสภาวะ รู้คิด รู้เลือกคัดวินิจฉัย และรู้ที่จะจัดการ เป็นความรู้
ประเภทที่มุ่งหมายและเป็นส่วนสําคัญในระบบการศึกษานี้ ปัญญานี้มีไวพจน์มากมาย เช่น ญาณ วิชชา 
ปริญญา ปฏิสัมภิทา วิปัสสนา สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงความหมายในแง่ต่าง ๆ และขั้นต่าง ๆ 
ของปัญญานั่นเอง 
 สิ่งที่ควรทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ลักษณะงานสอนซึ่งแตกต่างกันตามประเภทวิชา  
อาจแยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ วิชาประเภทชี้แจงข้อเท็จจริง เช่น ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
การสอนวิชาประเภทนี้ หลักสําคัญอยู่ที่ทําให้เกิดความเข้าใจในข้อเท็จจริง การสอนจึงมุ่งเพียงหา
วิธีการให้ผู้เรียนเข้าใจตามท่ีสอนให้เกิดพาหุสัจจะเป็นใหญ่ 
 ส่วนวิชาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวด้วยคุณค่าในทางความประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะวิชา
ศีลธรรมและจริยธรรมทั่วไป การสอนที่จะได้ผลดี นอกจากให้เกิดความเข้าใจแล้ว จะต้องให้เกิด
ความรู้สึกมองเห็นคุณค่าและความสําคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติด้วย 
 สําหรับวิชาประเภทนี้ ผลสําเร็จอย่างหลังเป็นสิ่งที่สําคัญมาก และมักทําได้ยากกว่าผลสําเร็จ 
อย่างแรก เพราะต้องการคุณสมบัติขององค์ประกอบในทุกส่วน นับแต่คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สอนไป
ทีเดียว ยิ่งในงานประดิษฐานพระศาสนาที่จะให้คนจํานวนมากยอมรับด้วยวิธีการแห่งปัญญาด้วยแล้ว 



 ๒๖ 

ก็ยิ่งเป็นเรื่องสําคัญมาก ฉะนั้น การพิจารณาหลักการสอนของพระพุทธเจ้า จึงจะเริ่มแต่คุณสมบัติของ
ผู้สอนเลยทีเดียว๑ 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาพ้ืนฐานการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพ่ือการดับทุกข์ 
พระพุทธเจ้าเผยแผ่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์ เพราะความทุกข์เป็นปัญหาที่มนุษย์ต้องเผชิญและควร
ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้น จุดมุ่งหมายสําคัญของการเผยแผ่คําสอนของ
พระพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพ่ือการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้มีความสามารถแก้ปัญหาหรือความทุกข์ของ
ตนเองได้ ซึ่งการแก้ปัญหาจะเน้นไปที่การแก้ที่ต้นเหตุหรือรากเหง้าที่แท้จริงที่ทําให้มนุษย์เกิดความ
ทุกข์ นั่นก็คือ ความอยากได้อยากมี ความอยากเป็น และความอยากผลักดันสิ่งที่มีที่เป็นออกไป สิ่ง
เหล่านี้รวมเรียกว่า “ตัณหา” ซึ่งเกิดจากอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุ เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์
เกิดวิชชา ก็เพ่ือให้เหตุคือ อวิชชาดับไป 
 
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เผยแผ่ค าสอน 
 
 ในที่นี้จะแสดงตามแนวพุทธคุณ และเห็นควรแยกเป็น ๒ ส่วน คือ เป็นคุณสมบัติที่ปรากฏ
ออกมาภายนอก อันได้แก่ บุคลิกภาพอย่างหนึ่งและคุณสมบัติภายใน อันได้แก ่คุณธรรมต่าง ๆ อย่างหนึ่ง 
 
 ๒.๒.๑ บุคลิกภาพ 
 ในด้านบุคลิกภาพ จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระลักษณะทั้งทางด้านความสง่างามแห่ง
พระวรกาย พระสุรเสียงที่โน้มนําจิตใจและพระบุคลิกอันควรแก่ศรัทธาปสาทะทุกประการ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างที่ทราบกันทั่วไป และท่ีบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น 
 ๑. ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ มีพระวรกาย
สง่างามอย่างที่มีผู้ชมว่า 

“พระสมณโคดม มีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก 
วรรณะและพระสรีระดุจดังพรหม น่าดูน่าชมนักหนา”๒ 

 
 ๒. ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ และตรัสพระวาจาสุภาพ สละสลวย อย่างน่าชม ไม่มีโทษ ดัง
คําของอุตรมาณพที่ว่า 

พระสุรเสียงที่เปล่งก้องจากพระโอษฐ์นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ คือ 
แจ่มใส ๑ ชัดเจน ๑ นุ่มนวล ๑ ชวนฟัง ๑ กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า ๑ ซึ้ง ๑ กังวาน ๑๓ หรือ

                                                        
๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๒-๑๗. 
๒ม.ม.๑๓/๖๕๐/๔๔๘. 
๓ม.ม.๑๓/๕๘๙/๔๐๖. 



 ๒๗ 

ตามมหาบุรุษลักษณะข้อที่ ๒๙ ว่า มีพระสุรเสียงดุจพรหม ตรัสมีสําเนียงไพเราะ            
ดุจนกการเวก๔ 

 
 ๓. ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างที่งดงามน่าเลื่อมใส เริ่มแต่สมบัติผู้ดี และมารยาท
อันเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการ พร้อมไปด้วยความองอาจ 
ความสง่างาม ความสงบร่มเย็น การแสดงธรรมของพระองค์ นอกจากแจ่มแจ้งด้วยสัจธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให้อยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่วาย อย่างคําชมของบุคคลต่าง ๆ เช่น 

นี่ทางปิงคิยานี มองเห็นสารประโยชน์อันใด จงึเลื่อมใสพระสมณะโคดม ถึงเพียงนี้ 
ท่านผู้เจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผู้อ่ิมในรสอันเลิศแล้ว ย่อมไม่ปรารถนา รสอ่ืน ๆ 

ที่เลว ฉันใด บุคคลฟังธรรมของพระสมณโคมดมพระองค์นั้น โดยลักษณะใด ๆ จะโดยสุตตะ 
โดยเคยยะ โดยไวยากรณ์ หรือโดยอัพภูตธรรมก็ดี ย่อมไม่ปรารถนา วาทะของสมณะเป็น
อันมากเหล่าอ่ืน โดยลักษณะนั้น ๆ เลยฉันนั้น 

เปรียบเหมือนบุรุษผู้หิวและอ่อนเพลีย มาได้รวงผึ้ง ก็พึงลิ้มรส ย่อมได้รสแท้แสน
ชุ่มชื่น ฉันใด บุคคลฟังธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้น ย่อมได้รับความดีใจ ปลาบ
ปลื้มใจ ฉันนั้น 

เปรียบเหมือนบุรุษได้ไม้จันทร์ เป็นจันทน์เหลืองหรือจันทน์แดง จะสูดกลิ่น
ตรงที่ใด จะเป็นราก ลําต้นหรือที่ยอด ก็ย่อมได้กลิ่นหอมสนิทเป็นกลิ่นแท้ ฉันใด บุคคล
ฟังธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้น ก็ย่อมได้ปราโมทย์ ได้ความโสมนัส ฉันนั้น 

เปรียบเหมือนบุรุษอาพาธ เจ็บปวด เป็นไข้หนัก นายแพทย์ผู้ฉลาดพึงบําบัด
อาพาธเขาได้ฉับไว ฉันใด บุคคลฟังธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล้ว ความโศกเศร้า ปริเท
วนาการ ความทุกข์โทมนัส และความคับแค้นใจของเขาย่อมหมดไป ฉันนั้น 

เปรียบเหมือน สระใหญ่มีน้ําใส เย็น จืดสนิท น่าเจริญใจ มีท่าราบเรียบ น่า
รื่นรมย์ บุรุษผู้ร้อนด้วยแสดงแดด ถูกแดดแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เดินมาถึง 
เขาลงไปอาบ ดื่ม ในสระน้ํานั้น พึงระงับความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความ
เร่าร้อนทั้งปวงได้ ฉันใด บุคคลฟังธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล้ว ความกระวน
กระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเร่าร้อนของเขา ก็ย่อมระงับไปได้หมดสิ้น ฉัน
นั้น๕ 

 
 ชนทั้งหลาย ที่ท่านพระโคดมทรงชี้แจงให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงด้วยธร
รมีกถาแล้ว เมื่อลุกไปจากที่นั่งก็ยังเหลียวหลังกลับมามอง ด้วยไม่อยากจะละจากไป๖ 
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 ๒.๒.๒ คุณธรรม 
 พระพุทธคุณในแง่คุณธรรมมีมาก ไม่อาจแสดงได้ครบทุกนัย จึงขอเลือกแสดงตามแนว
พระคุณ ๓ คือ 
 ๑. พระปัญญาธิคุณ พระปัญญาธิคุณที่เกี่ยวกับงานสอน ขอยกมาแสดง ๒ อย่าง คือ ทศพล
ญาณ และปฏิสัมภิทา 
 ๑) ทศพลญาณ คือ พระญาณอันเป็นกําลังของพระตถาคตที่ทําให้พระองค์สามารถบันลือ สีหนาท 
ประกาศพระศาสนาได้มั่นคง จะแสดงความหมายที่เป็นพุทธคุณแท้ กับความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพึง
นํามาใช้ได้ดังนี้ 
 ๑) ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรู้ฐานะ และอฐานะ คือ รู้กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้น
ของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นไปได้ อะไรเป็นไปไม่ได้และแค่ไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
กับผล และกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมเกี่ยวกับสมรรถวิสัยของบุคคลซึ่งจะได้รับผลกรรมที่ดีและชั่วต่าง  ๆกัน 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้  ก็คือ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และ
ขอบเขตของกฎเกณฑ์และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่จะนํามาใช้ในการสอนอย่างชัดเจน 
ตลอดจนรู้ขีดขั้นความสามารถของบุคคลที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับต่าง ๆ 
 ๒) กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรู้ผลของกรรม สามารถกําหนดแยกการให้ผลอย่างสลับซับซ้อน
ระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ์ภายใน
กระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจน 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนพฤติกรรมต่าง 
ๆ ของมนุษย์เป็นอย่างดี 
 ๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรู้ข้อปฏิบัติที่จะนําไปสู่สุคติทั้งปวง (คือสู่สุคติทุคติ
หรือพ้นจากคติ) หรือปรีชาหยั่งรู้ข้อปฏิบัติที่จะนําไปสู่อรรถประโยชน์ทั้งปวง (จะเป็นทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือ
สัมปรายิกัตถะหรือปรมัตถะก็ตาม) รู้ว่าเมื่อต้องการเข้าสู่จุดหมายใดจะต้องทําอะไรบ้าง มีรายละเอียด
วิธีปฏิบัติอย่างไร 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ รู้วิธีการและกลวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะ
นําเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
 ๔) นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ เป็นอเนก รู้สภาวะของ
ธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปาทินนกสังขาร และอนุปาทินนกสังขาร เช่น ในเรื่องชีวิต ก็ทราบองค์ประกอบต่าง ๆ 
สภาวะขององค์ประกอบเหล่านั้น พร้อมทั้งหน้าที่ของมัน เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของขันธ์ อายตนะและธาตุ
ต่าง ๆ ในกระบวนการรับรู้ เป็นต้น และรู้เหตุแห่งความแตกต่างกันของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ มีความรู้ในวิชาสรีรวิทยาและจิตวิทยา 
อย่างน้อยให้ทราบองค์ประกอบต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านั้นในกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล และถ้าเป็นไปได้ ควรมีความรู้ทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือรู้จักสภาวะของสิ่งทั้งหลายและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้น  อันจะเป็นเครื่องเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 ๕) นานาธิมุตติญาณ ปรีชาหยั่งรู้อธิมุติ (คือ อัธยาศัย ความโน้มเอียง แนวความสนใจ ฯลฯ) 
ของสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นไปต่าง ๆ กัน 
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 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน
ความโน้มเอียงแนวความสนใจ และความถนัดโดยธรรมชาติ 
 ๖) อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย รู้ว่า
สัตว์นั้น ๆ มีแนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจ แค่ไหนเพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสน้อย มีอินทรีย์อ่อนหรือแก่
กล้า สอนง่ายหรือสอนยาก มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การตรัสรู้หรือไม่ 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
ระดับสติปัญญาความสามารถ พัฒนาการด้านต่าง ๆ และความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 ๗) ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรู้เหตุที่จะทําให้ฌานวิโมกข์และสมาบัติเสื่อม หรือเจริญ 
คล่องแคล่วชัดเจน หรือก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ รู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคถ่วง หรือ
ส่งเสริมเพ่ิมพูนผลสําเร็จของการเรียนรู้และการฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ กับรู้จักใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าแก้ไข
หรือส่งเสริม นําการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ดําเนินก้าวหน้าไปด้วยดี 
 ๘) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ปรีชาหยั่งรู้ระลึกชาติภพในหนหลังได้ 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ รู้ประวัติพ้ืนเพเดิม และประสบการณ์ใน
อดีตของผู้เรียน 
 ๙) จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรู้จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรม 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ พิจารณาสังเกตผู้เรียนในขณะที่เขามี
บทบาทอยู่ในชีวิตจริง ภายในกลุ่มชนหรือสังคม สามารถรู้เท่าทันและเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เขา
แสดงออกในขณะนั้น ๆ ว่าเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่อย่างไร มองเห็นสาเหตุแห่งปัญญานั้น และพร้อมที่
จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที 
 ๑๐) อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
 ความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ ก็คือ รู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้ง และแน่ใจว่า ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นจุดหมายนั้น คืออะไร เป็นอย่างไร และตนเองสามารถกระทําผลสัมฤทธิ์นั้นให้เกิดขึ้นได้จริงด้วย 
 ๒) ปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีทั่วไปแก่พระมหาสาวกทั้งหลายด้วย ดังนี้ 
 ๑) อรรถปฏิสัมภิทา ความเข้าใจแจ่มแจ้งในความหมายของถ้อยคํา ข้อความหรือข้อธรรมต่าง ๆ 
สามารถขยายความแยกแยะออกไปได้โดยพิสดาร แม้นได้โดยเหตุใด ๆ ก็สามารถคิดเชื่อมโยงแยกแยะ
กระจายความคิดออกไปถึงล่วงรู้ผลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ แปลสั้น ๆ ว่า ปัญญาแตกฉานในอรรถ 
 ๒) ธรรมปฏิสัมภิทา ความเข้าใจแจ่มแจ้งในหลักหรือข้อธรรมต่าง ๆ สามารถจับใจความ
ของคําอธิบายที่กว้างขวางพิสดาร มาตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ เมื่อมองเห็นผลต่าง ๆ ที่ปรากฏ ก็สามารถ
สืบสาวกกลับไปหาเหตุได้ แปลสั้น ๆ ว่าปัญญาแตกฉานในธรรม 
 ๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในภาษา รู้ภาษาต่าง ๆ และรู้จักใช้ถ้อยคําชี้แจงแสดง
อรรถและธรรมให้คนอื่นเข้าใจ และเห็นตามได้ แปลสั้น ๆ ว่า ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ 
 ๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความมีไหวพริบ สามารถเข้าใจ คือ เหตุผลได้เหมาะสมทันการ และ
มีความรู้ความเข้าใจชัดในความรู้ต่าง ๆ ว่ามีแหล่งที่มา มีประโยชน์อย่างไร สามารถเชื่อมโยงความรู้
ทั้งหลายเข้าด้วยกัน สร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ได้ แปลสั้น ๆ ว่าปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ 
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 ๒. พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธิ์เป็นพระคุณสําคัญยิ่งเช่นกัน ที่จะทําให้ประชาชนเชื่อถือ
และเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ความบริสุทธิ์นี้อาจมองได้จากลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 ก. พระองค์เองเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งปวง ไม่กระทําความชั่วทั้งทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ไม่มีเหตุที่ใครจะขึ้นตําหนิได ้
 ข. ทรงทําได้อย่างที่สอน คือ สอนเขาทําอย่างไร พระองค์เองก็ทรงประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วย 
อย่างพุทธพจน์ที่ว่าตถาคตพูดอย่างใดทําอย่างนั้น จึงเป็นตัวอย่างที่ดี และให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคําสอนได้ 
 ค. ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน ทรงสอนผู้อ่ืนด้วยมุ่งหวังประโยชน์แก่เขาอย่างเดียว 
ไม่มีพระทัยเคลือบแฝงด้วยความหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรืออามิสตอบแทนใด ๆ 
 พระวิสุทธิคุณเหล่านี้ จะเห็นได้จากคําสรรเสริญของบุคคลต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล เช่น 

ดูกรนาคิตะ ขออย่าให้เราต้องข้องเกี่ยวกับยศเลย และขออย่าให้ยศมาข้องเกี่ยว กับ
เราด้วย บุคคลผู้ใดไม่ได้โดยง่ายซึ่งความสุขอันเกิดจากเนกขัมมะ ความสุขอันเกิดจากวิเวก 
ความสุขอันเกิดจากความสงบ ความสุขอันเกิดจากความตรัสรู้ เหมือนอย่างที่เราได้ บุคคลผู้
นั้นจึงจะยินดีความสุขที่ไม่สะอาด ความสุขที่เกิดจากการหลับ ความสุขที่เกิดจาก  ลาภสักการะ 
สรรเสริญ๗ 

 
   จากคํากล่าวของพระสารีบุตรว่า 

ท่านทั้งหลาย พระตถาคตมีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจารบริสุทธิ์ 
พระตถาคตมิได้มีความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่พระองค์จะต้องปกปิด
รักษาไว้ โดยตั้งพระทัยว่า ขอคนอ่ืน ๆ อย่าได้รู้ถึงความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา 
ทางใจของเราเลย๘ 

ดูกรโมคคัลลานะ เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ จึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ 
ศีลของเราบริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่เศร้าหมอง บรรดาสาวกไม่ต้องคอยรักษาเราโดยศีล 
และเราก็ไม่ต้องคิดหวังให้สาวกช่วยรักษาเราโดยศีล เรามีอาชีวะบริสุทธิ์ มีธรรมเทศนา
บริสุทธิ์ มีไวยากรณ์บริสุทธิ์ มีญาณทัศนะบริสุทธิ์ ไม่ต้องคิดหวังให้สาวกช่วยรักษา            
(ศีลช่วยระมัดระวังปกปิดความเสียหายในเรื่องเหล่านั้น)๙ 

ภิกษุท้ังหลายเคยแสดงความรู้สึกของตนต่อพระพุทธเจ้าในเรื่องการทรงสั่งสอน
ธรรมว่า  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ไม่มีความดําริในพระพุทธเจ้าเลยว่า      
พระสมณโคมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุ (ปรารถนา) จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ หรือ เพราะ
เหตุหวังสุขในการได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

                                                        
๗องฺ.ฉกกฺ.๒๒/๓๑๓/๓๑๑. 
๘ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๑๖๘. 
๙องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๐๐/๑๐๙-๑๑๑. 



 ๓๑ 

พวกข้าพระองค์มีความดําริในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์ 
ทรงปรารถนาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความกรุณา จึงทรงแสดงธรรม 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะการที่เธอทั้งหลายมีความดําริต่อเราอย่างนี้ ฉะนั้น  ธรรม

เหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย เพ่ือความรู้ยิ่ง เธอทั้งปวงพึงพร้อมเพรียงกัน บันเทิงใจ 
ไม่วิวาท ศึกษาอยู่ในธรรมเหล่านั้นเถิด๑๐ 

   ในอุทุมพริกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
พระพุทธเจ้านั้น เป็นพุทธะ (คือตรัสรู้เอง) แล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพ่ือความ

ตรัสรู้, พระองค์เป็นผู้ฝึกเองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพ่ือความฝึก, พระองค์เป็นผู้ข้าม
พ้นไปได้แล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพ่ือความความข้ามพ้น, ทรงเป็นผู้ดับเย็นแล้ว จึงทรง
แสดงธรรมเพื่อความดับเย็น 

เรากล่าวดังนี้ว่า บุรุษผู้เป็นวิญญูชน ไม่โอ้อวดไม่มีมายา เป็นคนตรง จงมาเถิด 
เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอย่างที่ได้รับคําสั่งสอนแล้ว จักกระทําให้
สําเร็จซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกบวช อันเป็น
จุดหมายแห่งพรหมจรรย์ได้ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันชาตินี้เอง โดยใช้
เวลา ๗ ปี...๖ ปี...๕ ปี...๔ ปี...๓ ปี...๒ ปี...ปีเดียว ๗ เดือน...๖ เดือน...๕ เดือน...๔ 
เดือน...๓ เดือน...๒ เดือน...๑ เดือน...กึ่งเดือน...๗ วัน เท่านั้น 

บางทีท่านอาจคิดว่า พระสมณโคดมตรัสอย่างนี้เพราะใคร่ได้ศิษย์ ข้อนั้นท่านไม่
พึงเห็นอย่างนั้น อาจารย์ของผู้ใดของท่านเป็นอย่างนี้ ขอให้ผู้นั้นแหละ คงเป็นอาจารย์ของ
ท่าน เรากล่าวอย่างนี้ เพราะใคร่ได้ศิษย์ก็หาไม่ ต้องการให้ท่านถอนตนจากอุเทศของตนก็
หาไม่ ต้องการให้ท่านถอนตัวจากอาชีวะของท่านก็หาไม่ ต้องการให้ท่านเข้าไปติดอยู่ใน
ธรรมที่จัดว่าเป็นอกุศลตามลัทธิฝ่ายอาจารย์ของตน ก็หาไม ่ต้องการให้ท่านเคลื่อนคลาดไป
จากธรรมที่จัดว่าเป็นกุศลตามลัทธิฝ่ายอาจารย์ ของตนก็หาไม่ 

หากแต่ว่า อกุศลธรรมที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองที่สร้างชาติสร้างภพ มีแต่
ความเร่าร้อนกระวนกระวาย ให้ผลเป็นทุกข์ ชักนําชาติชรามรณะมาให้เรื่อย ๆ ไป ซึ่ง
ท่านยังละไม่ได้นั้นมีอยู่ เราแสดงธรรมก็เพ่ือให้กําจักอกุศลเหล่านี้ได้ เมื่อท่านปฏิบัติ
ตาม สิ่งที่เป็นเหตุก่อความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะถูกกําจัดหมดไป และสิ่งที่เสริมสร้าง
ความถูกต้องผ่องแผ้วก็จะพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น ท่านก็รู้จักได้รู้ยิ่งเห็นจริง ได้บรรลุความบริสุทธิ์
แห่งปัญญา และความไพบูลย์ด้วยตนเอง ตั้งแต่ในปัจจุบันทีเดียว๑๑ 

เมื่อครั้งท่านสีหะ เสนาบดีแห่งแคว้นเวสาลี ผู้เป็นศิษย์นิครนถนาฏบุตร มาเฝ้าทูล
ถามปัญหาพระพุทธเจ้า และบังเกิดความเลื่อมใส กล่าวคําปฏิญาณตนเป็นอุบาสก 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนว่า 

                                                        
๑๐ม.อุ.๑๔/๔๒-๔๔/๓๑-๓๒. 
๑๑ที.ปา.๑๑/๓๐-๓๑/๓๙-๔๑. 



 ๓๒ 

ท่านจงใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน การใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทํา เป็นความดี
สําหรับคนผู้มีชื่อเสียงอย่างท่าน 

ครั้นเสนาบดียืนยันว่า เขาเลื่อมใสขอเป็นอุบาสกแน่นอนแล้ว พระองค ์ได้ตรัสอีกว่า 
ท่านสีหะ ตระกูลของท่านเป็นเสมือนบ่อน้ําของนิครนถ์ทั้งหลายมาช้านาน 

(ต่อไปนี้) เมื่อนิครนถ์มาหาท่านก็พึงใส่ใจในเรื่องที่จะถวายบิณฑบาตด้วย๑๒ 
เหตุการณ์คล้ายคลึงกันนี้ ได้เกิดแก่อุบาลีคฤหบดี ผู้เป็นศิษย์นิครนถนาฏบุตร

เช่นเดียวกัน๑๓ 
 

 ๓. พระกรุณาคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกประกาศพระศาสนา 
โปรดสรรพสัตว์ ทําให้พระคุณ ๒ อย่างแรก คือ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ เป็นที่ปรากฏและ
เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างแท้จริง เสด็จไปช่วยเหลือแนะนําสั่งสอนมนุษย์ทั้งที่เป็นกลุ่มชนและที่
เป็นรายบุคคล โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากของพระองค์เอง พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ พึง
เห็นตามคําสรรเสริญและคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่แสดงออก เช่น 

(พระสมณโคดม) ไม่ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนพระองค์เอง ไม่ทรงดําริเพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ทรงดําริแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวง๑๔ 

พึงทราบการวางสติ ๓ ประการ ที่พระอริยเจ้าปฏิบัติ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้ว จึงควร
เป็นศาสดาสั่งสอนหมู่ชน 

๑. ภิกษุทั้งหลาย ศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงประโยชน์เกื้อกูล อาศัยเมตตา  
จึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า สิ่งนี้จะให้ประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอ สิ่งนี้จะให้
ความสุขแก่พวกเธอ แต่เหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมไม่ตั้งใจฟัง ไม่เงี่ยโสตลงสดับ ไม่
ตั้งจิตรับรู้ และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ในกรณีนั้นตถาคตจะได้มีความ
ยินดีก็หาไม่ จะได้บังเกิดความพึงพอใจก็หาไม่ ทั้งจะได้ขัดเคืองขุ่นมัวก็หาไม่ ย่อมมี
สติสัมปชัญญะดํารงอยู่ 

๒. อีกประการหนึ่ง เหล่าสาวกของศาสดานั้นบางพวกก็ไม่ตั้งใจฟัง บางพวก ย่อม
ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ตั้งจิตรับรู้ ไม่ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคําสอนของศาสดา ในกรณี
นั้น ตถาคตจะได้มีความยินดีก็หาไม่ จะได้บังเกิดความพึงพอใจก็หาไม่ ตัดได้ทั้งความ
พอใจและความไม่พอใจทั้งสองอย่าง เป็นผู้อุเบกขา คงมีสติสัมปชัญญะอยู่ 

๓. อีกประการหนึ่ง เหล่าสาวกของศาสดานั้น (ทั้งหมด) ย่อมตั้งใจฟัง เงี่ยโสต ลง
สดับ ตั้งจิตรับรู้ ไม่ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคําสอนของศาสดา ในกรณีนั้น ตถาคตย่อม
เป็นผู้ชื่นชม บังเกิดความพึงใจ แต่ก็หากระหยิ่มพอใจไม ่ยังมสีติสัมปชัญญะ ดํารงอยู่๑๕ 

                                                        
๑๒องฺ.อฏฺ ก.๒๓/๑๐๒/๑๔๒-๑๔๓. 
๑๓ม.ม.๑๓/๗๒-๗๓/๕๔-๕๕. 
๑๔ม.ม.๑๓/๕๘/๔๓. 
๑๕ม.อุ.๑๔/๖๓๖/๓๐๘. 
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 จากข้อความตอนนี้ พึงสังเกตด้วยว่า ความกรุณาที่แสดงออกอย่างได้ผลดีนั้น ต้องอาศัยอุเบกขา 
และสติสัมปชัญญะเข้าประกอบด้วย ในกรณตี่าง ๆ และในกรณีนั้น ๆ จะต้องเข้าใจความหมายของอุเบกขาให้
ถูกต้องด้วย 
 นอกจากนี้ ความกรุณาที่แสดงออกในการอบรมสั่งสอนย่อมเป็นส่วนประกอบสําคัญให้เกิด
คุณลักษณะของผู้สอนอย่างท่ีเรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งมี ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปิโย-น่ารัก (ในฐานที่วางใจและรู้สึกสนิทสนม) 
 ๒. คร-ุน่าเคารพ ในฐานให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้ และปลอดภัย 
 ๓. ภาวนีโย-น่ายกย่อง (ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง) 
 ๔. วตฺตา-รู้จักพูด (คอยให้คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาท่ีดี) 
 ๕. วจนกฺขโม-อดทนต่อถ้อยคํา (พร้อมที่จะรับฟังคําซักถามต่าง ๆ อยู่เสมอ และสามารถรับ
ฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อ) 
 ๖. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา-(กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งได้) 
 ๗. โน จฏฺ าเน นิโยชเย-(ไม่ชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย)๑๖ 
 พึงสังเกตไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า พระพุทธศาสนาถือว่า ความสัมพันธ์ของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนนั้น 
อยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ช่วยเหลือแนะนําผู้เรียนให้ดําเนินก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการ
ฝึกอบรม๑๗ องค์คุณทั้ง ๗ นี้ เป็นคุณลักษณะที่ผู้สอนหรือครูผู้มีความกรุณาโดยทั่วไปจะมีได้ ไม่จํากัด
เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น 
 พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์ชาวโลกนั้น แสดงออกใน
พุทธกิจประจําวันหรือกิจวัตรประจําวันของพระองค ์ซึ่งเห็นได้ชัดว่า วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของคนอ่ืน ๆ ทั้งนั้น และให้เห็นการรู้จักทํางานเป็นเวลาของพระมหาบุรุษ พุทธกิจ
ประจําวันนั้น แบ่งเป็น ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ปุเรภัตตกิจ พุทธกิจภาคเช้าหรือภาคก่อนอาหาร ได้แก่ ทรงตื่นบรรทมแต่เช้า เสด็จออก
บิณฑบาต เสวยแล้ว ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่นั้น ๆ เสด็จกลับพระวิหาร รอให้พระสงฆ์ฉัน
เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระคันธกุฎี 
 ๒. ปัจฉาภัตตกิจ พุทธกิจภาคบ่ายหรือหลังอาหาร ระยะที่ ๑ เสด็จออกจากพระคันธกุฎี 
ทรงโอวาทภิกษุสงฆ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ต่าง ๆ พระองค์เสด็จเข้า พระ
คันธกุฎี อาจทรงบรรทมเล็กน้อยแล้ว ถึงระยะที่ ๒ ทรงพิจารณาตรวจดูความเป็นไปของชาวโลก ระยะที่ ๓ 
ประชาชนในถิ่นนั้นมาประชุมในธรรมสภา ทรงแสดงธรรมโปรด 
 ๓. ปุริมยามกิจ พุทธกิจยามที ่๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแล้ว อาจทรงสนานแล้ว
ปลีกพระองค์อยู่เงียบ ๆ พักหนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆ์มาเฝ้า ทูลถามปัญหาบ้าง ขอกรรมฐานบ้าง 
ขอให้ทรงแสดงธรรมบ้าง ทรงใช้เวลาตลอดยามแรกนี้สนองความประสงค์ของพระสงฆ์ 
 ๔. มัชฌิมยามกิจ พุทธกิจในมัชฌิมยาม เมื่อพระสงฆ์แยกย้ายไปแล้ว ทรงใช้เวลายามที่ ๒ 
ตอบปัญหาพวกเทพทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้า 
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 ๕. ปัจฉิมยามกิจ พุทธกิจในปัจฉิมยาม ทรงแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๒ เสด็จเข้าพระคันธกุฏี 
ทรงพระบรรทมสีหไสยาสน์อย่างมีพระสติสัมปชัญญะ ระยะที่ ๓ เสด็จประทับนั่งพิจารณาสอดส่อง
เลือกสรรว่า ในวันต่อไปมีบุคคลผู้ใดที่ควรเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ เมื่อทรงกําหนด
พระทัยไว้แล้ว ก็จะเสด็จไปโปรดในภาคพุทธกิจที่ ๑ คือ ปุเรภัตตกิจ๑๘ 
 การทรงให้ความสนพระทัยช่วยเหลือโปรดบุคคลผู้สมควรเป็นส่วนเฉพาะบุคคล ๆ เช่นนี้ ผู้
ได้รับการโปรดอาจเป็นคนชั้นสูง ชั้นต่ํา เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ ก็ได้ทั้งสิ้น เช่น เสด็จไปโปรดสิงคาลก
มาณพผู้ไหว้ทิศ๑๙ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังทรงเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ ทุกข์ สุข ของพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป เช่น เสด็จ
ไปเยี่ยมภิกษุป่วย๒๐ และพยาบาลภิกษุป่วยไข้ที่ไม่มีคนพยาบาลด้วยพระองค์เอง๒๑ 
 ความกรุณาเช่นนี้ เป็นเหตุได้รับความเลื่อมใสศรัทธา เป็นประโยชน์ในการสอน ทรงสอนคนได้โดย
ไม่ต้องใช้อํานาจบังคับ ไม่ต้องใช้การลงโทษ และทรงได้รับความเคารพบูชาสูงสุดด้วยความจริงใจ 
 ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดจากดํารัสของพระเจ้าปเสนธิโกศลกษัตริย์แห่งแคว้นโกศล ที่เสด็จมาเฝ้า
แสดงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดในพระพุทธเจ้าและทูลไว้ มีความตอนหนึ่งว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหนึ่ง หม่อมฉันเป็นขัตติยราช ได้รับมูรธาภิเษก
แล้ว ย่อมสามารถสั่งฆ่าคนที่ควรฆ่าได้ จะได้ริบคนที่ควรริบได้ จะให้เนรเทศคนที่ควร
เนรเทศก็ได้ เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความ ก็ยังมีคนพูดสอดขึ้นในระหว่างบ้าง 

แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ในสมัยใด พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่ท่ีประชุมคนหลายร้อย ในที่ประชุมนั้น สาวกของพระพุทธเจ้า ไม่มีเสียงไอจามเลย 

หม่อมฉันเกิดความคิดขึ้นมาว่า น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยมีมาก่อน พระพุทธเจ้าทรง
ฝึกอบรมชนได้ดีถึงเพียงนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญา (อํานาจบังคับและการลงโทษ) โดยไม่ต้องใช้
ศาสตรา หม่อมฉันไม่เคยเห็นชุมชนอ่ืนที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากธรรมวินัยนี้ แม้ข้อนี้ก็เป็น
ความเลื่อมใสในธรรม ในพระพุทธเจ้าของหม่อมฉัน 

อีกประการหนึ่ง ช่างไม้ ๒ คน คนหนึ่ง ชื่ออิสิทันตะ คนหนึ่งชื่อปุราณะ กินอยู่
ของหม่อมฉัน ใช้ยวดยานของหม่อมฉัน หม่อมฉันให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขา ให้ยศแก่เขา แต่
ถึงกระนั้น เขาจะได้แสดงความเคารพนบนอบในหม่อมฉันเหมือนในพระพุทธเจ้าก็หาไม่ 

เรื่องเคยมี คราวเมื่อหม่อมฉันยกกองทัพออกไปคิดจะทดลองช่างไม้อิสิทันตะและ
ช่างไม้ปุราณะนี้ดู จึงเข้าพักอยู่ในที่พักอาศัยอันคับแคบแห่งหนึ่ง โอ ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ 
คราวนั้น นายช่างเหล่านี้ใช้เวลากล่าวธรรมกันชนดึก ได้ทราบว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทิศ
ใด เขาก็ผินศีรษะไปทางทิศนั้น นอกเหยียดเท้ามาทางหม่อมฉัน 

หม่อมฉันมีความคิดว่า น่าอัศจรรย์แท้ ไม่เคยมีมาก่อนเลย นายช่างเหล่านี้ 
กินอยู่ของเรา ถึงกระนั้นเขาจะได้มีความเคารพนบนอบในเรา เหมือนในพระพุทธเจ้าก็หาไม่ คน
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ทั้งสองนี้ คงจะได้รู้สิ่งที่เป็นคุณความดีพิเศษยิ่งกว่าเดิม ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์
นั้นเป็นแน่ แม้ข้อนี้ ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรม ในพระพุทธเจ้าของหม่อมฉัน๒๒ 

 
 ในที่นี ้จะขอสรุปพระคุณสมบัติที่ควรสังเกตไว้ดังนี้ 
 ๑. ทรงสอนสิ่งที่จริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
 ๒. ทรงรู้เข้าใจสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์ 
 ๓. ทรงสอนด้วยเมตตา มุ่งแต่ประโยชน์แก่ผู้รับคําสอนเป็นที่ตั้งไม่หวังผลตอบแทน 
 ๔. ทรงทําได้จริงอย่างท่ีสอน เป็นตัวอย่างที่ดี 
 ๕. ทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใกล้ชิดสนิทสนม และพึงพอใจได้ความสุข 
 ๖. ทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนยอดเยี่ยม ดังจะกล่าวต่อไป 
 กล่าวโดยสรุป คุณสมบัติของผู้เผยแผ่ คือ พระพุทธเจ้านี้ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประการคือ ๑) 
บุคลิกภาพอันเป็นสมบัติภายนอก ได้แก่ ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ, ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ, 
ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างที่งดงาม น่าเลื่อมใส และ ๒) คุณธรรมต่าง ๆ อันเป็นคุณสมบัติ
ภายใน ได้แก่ ทรงมีพระปัญญาคุณ คือ ทศพลญาณและปฏิสัมภิทา, ทรงมีพระวิสุทธิคุณ คือ ความ
บริสุทธิ์ทั้งทางกาย วาจา และใจ, ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ คือ การโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข ์
 
๒.๓ หลักการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
 ๒.๓.๑ เนื้อหาหรือเรื่องที่สอน 
 ๑. สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่เห็นเข้าใจยาก หรือยังไม่รู้ไม่
เห็นไม่เข้าใจ ดังตัวอย่างเช่น อริยสัจ ซึ่งทรงเริ่มสอนจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ปัญหาชีวิต ที่คน
มองเห็นและประสบอยู่โดยธรรมดา รู้เห็นประจักษ์กันอยู่ทุกคนแล้ว ต่อจากนั้นจึงสาวหาเหตุที่ยาก
ลึกซึ้ง และทางแก้ไขต่อไป ส่วนประกอบสําคัญของการสอนของพระพุทธเจ้า สามารถสรุปอยู่ในสอง
หลักการ คือ อริยสัจ ๔ และ อริยมรรค ๘ หลักการแรกครอบคลุมด้านของหลักและตอบสนองออกมา
เกี่ยวกับความเข้าใจ หลักการที่สองครอบคลุมด้านของแนวทางในทางปฏิบัติ๒๓ 
 ๒. สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามลาดับชั้น และความต่อเนื่องกันเป็นสายลงไป 
อย่างที่เรียกว่า สอนเป็นอนุปุพพิกถา เช่น การสอนยสกุลบุตร พร้อมทั้งบิดา มารดา และภรรยาเก่า
ของพระยสะ สหายของพระยสะ๒๔

 พราหมณ์โปกขรสาต๒๕
 อุบาลีคหบดี๒๖

 สีหเสนาบดี๒๗
 สุปป

พุทธะ๒๘ เป็นต้น 
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 ๓๖ 

 ๓. ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ก็สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง อย่างที่
เรียกว่าประสบการณ์ตรง เช่น ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคู่รักคนงาม ด้วยการทรงพาไปชมนางฟ้า นางอัปสร
เทพธิดา ให้เห็นกับตา๒๙

 ตรัสสอนนันทาสิกขมานาผู้ยินดีในรูปที่สวยงาม๓๐
 เป็นต้น 

 ๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ควบคุมให้อยู่ในเรื่องที่แสดง มีจุดหมาย ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่
ออกนอกเรื่อง โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหาเลย เช่น การสอนปุราณชฎิลถึงคุณและโทษของไฟ๓๑ 
 ๕. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ เช่น ทรงแสดงหลักกาลามสูตรแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้าน เกสปุ
ตติยนิคม แคว้นโกศล เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตติยสูตร หรือเกสปุตตสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อ ที่พระพุทธ
องค์ ทรงสอนไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อน
เชื่อ๓๒ 
 ๖. สอนเท่าที่จําเป็นพอดีสําหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ 
หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า เมื่อประทับอยู่ในป่าประดู่ลาย
ใกล้เมืองโกสัมพี ได้ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลายเล็กน้อยใส่พระหัตถ์ ตรัสว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ แต่มิได้
ทรงสอนเหมือนใบประดู่ลายในป่า ส่วนที่ทรงสั่งสอนน้อยเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถ์ และตรัส
แสดงเหตุผลในการที่มิได้ทรงสอนทั้งหมดเท่าที่ตรัสรู้ว่า เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์ มิใช่หลักการ
ดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้องนําไปสู่จุดหมาย คือ พระนิพพานได้๓๓ 
 ๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง อย่างพุทธพจน์
ทีว่่า พระองค์ทรงมีพระเมตตาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจา ตามหลัก ๖ ประการ คือ 
 ๑) คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักท่ีชอบใจของผู้อื่น-ไม่ตรัส 
 ๒) คําพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักท่ีชอบใจของผู้อื่น-ไม่ตรัส 
 ๓) คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักท่ีชอบใจของผู้อื่น-เลือกกาลตรัส 
 ๔) คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น-ไม่ตรัส 
 ๕) คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น-ไม่ตรัส 
 ๖) คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - เลือกกาลตรัส๓๔ 
 ลักษณะของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ คือ ทรงเป็นกาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรมวาที 
วินัยวาที 
 
 ๒.๓.๒ ผู้เรียน 
 ๑. รู้ คํานึงถึง และสอนให้เหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างในทศพลญาณ ข้อ ๕ 
และข้อ ๖ ที่อธิบายมาแล้ว เช่น คํานึงถึงจริต ๖ อันได้แก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต พุทธิ
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 ๓๗ 

จริต และวิตกจริต และรู้ระดับความสามารถของบุคคลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเมื่อก่อน
เสด็จออกประกาศพระศาสนาว่า 

เหล่าสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อยก็มี ที่มีกิเลสในดวงตามากก็มี ที่มีอินทรีย์ แก่กล้าก็
มี ที่มีอินทรีย์อ่อนก็ม ีที่มีอาการดีก็ม ีที่มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนให้รู้ ได้ง่ายก็มี ที่จะ
สอนให้รู้ได้ยากก็มี บางพวกท่ีตระหนักถึงโทษภัยในปรโลกอยู่ก็มี ทั้งนี้อุปมาเหมือนดัง
ในกออุบล กอประทุม หรือกอบุณฑริก๓๕ 

 
 ต่อจากนั้นได้ทรงยกบัว ๓ เหล่าขึ้นมาเปรียบ ในที่นี้จะนําไปเทียบกับบุคคล ๔ ประเภท ที่พระองค์
ทรงตรัสไว้ในที่อ่ืน ดังนี้ 
 ก. บุคคลผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลัน แต่พอยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้น เรียกว่า อุคฆฎิตัญญู เทียบกับ
บัวพ้นน้ํา แต่พอรับสัมผัสรัศมีตะวัน ก็จะบาน ณ วันนั้นเอง 
 ข. บุคคลผู้สามารถเข้าได้ ต่อเมื่อท่านอธิบายความพิสดารออกไป เรียกว่า วิปจิตัญญู เทียบกับ
บัวปริ่มน้ําจักบานต่อวันรุ่งขึ้น 
 ค. บุคคลผู้พอจักหาทางค่อยชี้แจงแนะนําใช้วิธีการยักเยื้องให้เข้าใจได้ต่อ ๆ ไป เรียกว่า เนยยะ 
เทียบกับบัวงามใต้พ้ืนน้ํา จักบานในวันต่อ ๆ ไป๓๖ 
 ง. บุคคลผู้อับปัญญา มีดวงตามืดมิด ยังไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้ชาตินี้ เรียกว่า ปทปรมะ 
เทียบกับบัวจมใต้น้ํา น่าจักเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า๓๗ 
 ๒. ปรับวิธีสอนให้เหมาะกับบุคคล แม้สอนเรื่องเดียวกันแต่ต่างบุคคล อาจใช้ต่างวิธี ข้อนี้
เกีย่วโยงต่อเนื่องมาจากข้อที่ ๑ 
 ๓. นอกจากคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ผู้สอนยังจะต้องคํานึงถึงความพร้อม ความ
สุกงอม ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ หรือญาณ ที่บาลีเรียกว่า “ปริปากะ” ของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นราย ๆ 
ไปด้วย ว่าในแต่ละคราว หรือเมื่อถึงเวลานั้น ๆ เขาควรจะได้เรียนอะไร และเรียนได้ แค่ไหนเพียงไร หรือว่า
สิ่งที่ต้องการให้เขารู้นั้น ควรให้เขาเรียนได้หรือยัง เรื่องนี้สามารถเห็นได้ชัดจาก พุทธวิธีการสอนว่า 
พระพุทธเจ้าทรงคอยพิจารณาปริปากะของบุคคล เช่น 
 คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ทรงดําริว่า 

ธรรมเครื่องบ่มวิมุตติของราหุลสุกงอมดีแล้ว ถ้ากระไรเราพึงช่วยชักนําเธอใน
การกําจัดอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปอีก ดังนี้ 

ครั้นเมื่อเสด็จไปบิณฑบาต เสวยเสร็จแล้ว จึงตรัสชวนพระราหุลให้โดยเสด็จไป
พักผ่อนกลางวันในป่าอันธวัน เมื่อถึงโคนไม้แห่งหนึ่ง ก็ได้ประทับนั่งลงและทรงสอนธรรมด้วย
วิธีสนทนานั้น พระราหุลก็ได้บรรลุอรหัตตผล๓๘ 
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 อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อคราวประทับอยู่ ๒ องค์กับพระเมฆิยะ ณ จาลิกบรรพต พระเมฆิยะทูลลา
ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชันตุคาม ในระหว่างทางกลับมาจากบิณฑบาตมาถึงฝั่งลําน้ํากิมิกาฬา ท่านได้
เห็นสถานที่ในป่าอัมพวันน่ารื่นรมย์ เกิดความคิดว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียร ครั้นกลับ
ถึงจาลิกบรรพต จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลขออนุญาตลาไปบําเพ็ญเพียร ณ ป่า ริมฝั่งน้ํานั้น 
 พระพุทธองค์ทรงทราบว่า ญาณของพระเมฆิยะยังไม่สุกงอมพอที่จะไปบําเพ็ญเพียร อยู่ผู้
เดียวเกิดผลสําเร็จก้าวหน้าขึ้นไปได้ แต่ก็ทรงให้พระเมฆิยะได้บทเรียน จึงมิได้ทรงห้ามทีเดียว แต่ทรง
ทัดทานว่า “รอก่อนเถิดเมฆิยะ เราอยู่คนเดียว เธอจงรอจนกว่าจะมีภิกษุรูปอื่นมาเสียก่อน” 
 การที่ตรัสดังนี้ ก็เพ่ือให้รู้สึกว่าพระองค์มีพระทัยเยื่อใยเมตตาต่อพระเมฆิยะอยู่ เป็นแรงคอย
โน้มน้าว เมื่อพระเมฆิยะมีเหตุขัดข้องอะไรขึ้น จะได้กลับมาเฝ้าพระองค์ ครั้นพระเมฆิยะ ทูลคะยั้นคะยอ 
พระองค์ก็ทรงอนุญาต 
 ฝ่ายพระเมฆิยะ เมื่อไปอยู่ที่ป่าอัมพวันผู้เดียวแล้ว ต่อมาก็เกิดมีอกุศลวิตกขึ้น เพราะญาณของตน
ยังไม่แก่กล้าสุกงอม ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า และกราบทูลให้ทรงทราบ 
พระองค์จึงตรัสสอนเรื่องธรรม ๕ อย่างที่ช่วยให้เกิดปริปากะแก่เจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 
 ธรรมเหล่านี้คือ ความมีกัลยาณมิตร ๑ ความมีศีล ๑ การมีโอกาสได้ยินได้ฟัง ได้ร่วมสนทนา อย่าง
สะดวกสบายในเรื่องต่าง ๆ ที่ช่วยชําระจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส เช่น เรื่องความเพียร ศีล สมาธิ ปัญญา 
วิมุตติ เป็นต้น ๑ การบําเพ็ญเพียรสร้างกุศลธรรมอย่างหนักแน่นจริงจัง ๑ และความมีปัญญา ๑ 
 โดยเฉพาะทรงเน้นว่า ความมีกัลยาณมิตรนั้นเป็นพ้ืนเบื้องต้นอันสําคัญ ที่จะช่วยให้ได้ทั้งศีล ให้
ได้ฟังเรื่องที่ดีงาม ให้ได้บําเพ็ญเพียร และให้ได้ปัญญา๓๙ 
 เป็นอันว่า ขณะนั้นพระเมฆิยะยังไม่มีปริปากะ ยังไม่พร้อมที่จะออกไปบําเพ็ญเพียรผู้เดียว
อย่างที่ประสงค์ ยังต้องพ่ึงอาศัยกัลยาณมิตรอยู่ 
 ๔. สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือทําด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจน แม่นยํา และ
ได้ผลจริง เช่น ทรงสอนพระจูฬปันถกผู้โง่เขลาด้วยการให้นําผ้าขาวไปลูบคลํา๔๐ เป็นต้น 
 ๕. การสอนดําเนินไปในรูปแบบที่ให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน ในการแสวงหา
ความจริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบเสรี๔๑ 
 เหล่านี้เป็นข้อสําคัญในวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งต้องการอิสรภาพในทางความคิด และโดยวิธีนี้ 
เมื่อเข้าถึงความจริง ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนได้มองเห็นความจริงด้วยตนเอง และมีความชัดเจนมั่นใจ 
 หลักนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นประจํา และมักมาในรูปแบบการถามตอบ ซึ่งอาจแยกลักษณะ 
การสอนแบบนี้ได้เป็นลักษณะดังนี้ 
 ก. ล่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ชี้ข้อคิดให้แก่เขา ส่งเสริมให้เขาคิด และ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้วินิจฉัยความรู้นั้นเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้นําชี้ช่องทางเข้าสู่ความรู้ 
 ในการนี้ ผู้สอนมักกลายเป็นผู้ถามปัญหา แทนที่จะเป็นผู้ตอบ 
 ข. มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบอย่างเสรี แต่มุ่งหาความรู้ไม่ใช่มุ่งแสดงภูมิ หรือข่มกัน 

                                                        
๓๙องฺ.นวก.๒๓/๒๐๗/๒๘๖-๒๘๘. 
๔๐วิ.มหา.๒/๔๒๔-๔๒๕/๓๙๒-๓๙๓. 
๔๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธวิธีในการสอน, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖. 



 ๓๙ 

 ๖. เอาใจใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษเป็นราย ๆ ไป ตามควรแก่กาลเทศะและ
เหตุการณ์ เช่น ชาวนาคนหนึ่งตั้งใจไว้แต่กลางคืนว่าจะไปฟังพุทธเทศนา บังเอิญวัวหาย ไปตามได้แล้วรีบ
มา แต่กว่าจะได้ก็ช้ามาก คิดว่าทันฟังท้ายหน่อยก็ยังดี ไปถึงวัดปรากฏว่าพระพุทธเจ้ายังทรงประทับรออยู่
นิ่ง ๆ ไม่เริ่มแสดง ยิ่งกว่านั้นยังให้จัดอาหารให้เขารับประทานจนอ่ิมสบาย แล้วจึงทรงเริ่มแสดงธรรม หรือ
เรื่องเด็กผู้หญิงชาวบ้านลูกช่างหูกคนหนึ่ง อยากฟังธรรม แต่มีงานม้วนกรอด้ายเร่งอยู่ เมื่อทําเสร็จจึงเดิน
จากบ้านเอาม้วนด้ายไปส่งบิดาที่โรง ผ่านโรงธรรมก็แวะหน่อยหนึ่ง นั่งอยู่แถวหลังสุดของที่ประชุม พระพุทธ
องค์ก็ยังทรงเอาพระทัยใส่หันไปรับสั่งให้เข้าไปนั่งใกล้ ๆ ทักทายปราศรัย และสนทนาให้เกียรติให้เด็กนั้นพูด
แสดงความเห็นในที่ประชุม และทรงเทศนาให้เด็กนั้นได้รับประโยชน์จากการมาฟังธรรม 
 ๗. ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่ด้อย ที่มีปัญหา เช่น เรื่องพระจูฬปันถกท่ีกล่าวแล้ว เป็นต้น 
 ค. การสอน 
 ๑. ในการสอนนั้น การเริ่มต้นเป็นจุดสําคัญมากอย่างหนึ่ง การเริ่มต้นที่ดีมีส่วนช่วยให้การสอน
สําเร็จผลดีเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็เป็นเครื่องดึงความสนใจ และนําเข้าสู่เนื้อหาได ้
 พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก โดยปกติพระองค์จะไม่ทรงเริ่มสอนด้วยการเข้า
สู่เนื้อหาธรรมทีเดียว แต่จะทรงเริ่มสนทนากับผู้ทรงพบหรือผู้มาเฝ้า ด้วยเรื่องที่เขารู้เข้าใจดีหรือสนใจ
อยู่ เช่น เมื่อทรงสนทนากับควาญช้าง ก็ทรงเริ่มสนทนาด้วยเรื่องวิธีฝึกช้าง พบชาวนาก็สนทนาเรื่องการทํา
นา พบพราหมณ์ก็สนทนาเรื่องไตรเพท หรือเรื่องธรรมของพราหมณ์ 
 บางทีก็ทรงจี้จุดสนใจ หรือเหมือนสะกิดให้สะดุ้ง เป็นการปลุกเร้าความสนใจ เช่น เมื่อเทศน์โปรด ชฎิลผู้
บูชาไฟ ทรงเริ่มต้นด้วยคําว่า “อะไร ๆ ร้อนลุกเป็นไฟหมดแล้ว” ต่อจากนั้น จึงถามและอธิบายต่อไปว่า
อะไรร้อน อะไรลุกเป็นไฟ นําเข้าสู่ธรรม 
 บางทีก็ใช้เรื่องที่เขาสนใจ หรือที่เขารู้นั่นเอง เป็นข้อสนทนาไปโดยตลอด แต่แทรกความหมายทาง
ธรรมเข้าไว้ให้ 
 ๒. สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง เพลิดเพลินไม่ให้ตึงเครียด ไม่ให้เกิดความอึด
อัดใจ และให้เกียรติผู้เรียน ให้เขามีความภูมิใจในตัว เช่น เมื่อพราหมณ์โสณทัณฑะกับคณะไปเฝ้า ท่าน
โสณทัณฑะกับคณะไปเฝ้า ท่านโสณทัณฑะครุ่นคิดวิตกอยู่ในใจว่า 

ถ้าเราถามปัญหาออกไป หากพระองค์ตรัสว่า พราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควร
ถามอย่างนี้ ที่ประชุมจะหมิ่นเราได้ 

ถ้าพระสมณโคมดมจะพึงตรัสถามปัญหาเรา ถ้าแม้เราตอบไม่ถูกพระทัย หาก
พระองค์ตรัสว่า พราหมณ์ปัญหาข้อนี้ ท่านไม่ควรตอบอย่างนี้ ที่ถูกควรแก้อย่างนี้ ที่
ประชุมจะหมิ่นเราได้ 

ถ้ากระไร ขอให้พระสมณโคดมถามปัญหาเราในเรื่องไตรเพท อันเป็นคําสอนของ
อาจารย์เราเถิด เราจะตอบให้ถูกพระทัยทีเดียว 

พระพุทธเจ้าทรงทายใจพราหมณ์ได ้ทรงดําริว่า 
โสณทัณฑะนี้ลําบากใจอยู่ ถ้ากระไร เราพึงถามปัญหาเขาในเรื่องไตรเพท อัน

เป็นคําสอนของอาจารย์ฝ่ายเขาเองเถิด 
แล้วได้ตรัสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ์ ทําให้พราหมณ์นั้นสบายใจ และ

รู้สึกภูมิใจที่จะสนทนาต่อไปในเรื่องซึ่งตัวเขาเอง ถือว่าเขารู้ชํานาญอยู่เป็นพิเศษ และ



 ๔๐ 

พระองค์ก็ทรงสามารถชักนําพราหมณ์นั้นเข้าสู่ธรรมของพระองค์ได้ ด้วยการคอยทรง
เลือกป้อนคําถามต่าง ๆ กับพราหมณ์นั้น แล้วคอยสนับสนุนคําตอบของเขา ต้อนเข้าสู่
แนวที่พระองค์ทรงพระประสงค์๔๒ 

 
 ในทํานองเดียวกัน เมื่อพบนิโครธปริพาชก ก็ทรงเปิดโอกาสเชิญให้เขาถามพระองค์ด้วย
ปัญหาเกี่ยวกับลัทธิฝ่ายเขาทีเดียว๔๓ 
 ๓. สอนมุ่งเนื้อหา มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสําคัญ ไม่กระทบตนและผู้อ่ืน ไม่มุ่ง
ยกตน ไม่มุ่งเสียดสีใคร ๆ๔๔ 
 แม้เมื่อมีผู้มาทูลถามเรื่องคําสอนของเจ้าลัทธิต่าง ๆ ว่าของคนใดผิดคนใดถูก พระองค์ก็จะ
ไม่ทรงตัดสิน แต่จะทรงแสดงหลักธรรมให้เขาฟัง คือ ให้เขาคิดพิจารณาตัดสินใจเอาตนเอง 
 ยกตัวอย่าง เช่น คราวหนึ่ง พราหมณ์ ๒ คน เข้าไปเฝ้าทูลถามว่าท่านปูรณกัสสปะ เจ้าลัทธิหนึ่ง 
กับท่านนิครนถนาฏบุตร อีกเจ้าลัทธิหนึ่ง ต่างก็ปฏิญาณว่าตนเป็นผู้ที่รู้ที่สุดด้วยกัน วาทะเป็นปฏิปักษ์กัน 
ใครจริง ใครเท็จ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 

อย่าถามเลยพราหมณ์ ข้อที่ท่านสองต่างพูดอวดรู้นี้ มีวาทะเป็นปฏิปักษ์กันนั้น 
ใครจะจริง ใครจะเท็จ พักไว้เถิด เราจักแสดงธรรมให้ท่านทั้งสองฟัง ขอให้ท่านตั้งใจ ฟังเถิด๔๕ 

 
 เรื่องเช่นนี้มีปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎก๔๖ แม้เมื่อแสดงธรรมตามปกติในที่ประชุม
สาวกก็ไม่ทรงยกยอและไม่ทรงรุกรานที่ประชุม ทรงชี้แจงให้รู้เข้าใจชัดเจนไปตามธรรม๔๗ 
 ๔. สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ด้วยความรู้สึกว่า เป็นเครื่องจริงจัง มีคุณค่า มองเห็นความสําคัญ
ของผู้เรียนและของงานสั่งสอนนั้น ไม่ใช่สักว่าทํา หรือเห็นผู้เรียนโง่เขลา หรือเห็นเป็นชั้นต่ํา ๆ อย่างที่
พระพุทธจริยาที่ว่า 

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าแม้ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมแสดง โดย
เคารพ ไม่แสดงโดยไม่เคารพ ถ้าแม้จะแสดงแก่ภิกษุณี แก่อุบาสกอุบาสิกา แก่ปุถุชน
ทั้งหลาย โดยที่สุดแม้แก่คนขอทานและพรานนก ก็ย่อมแสดงโดยเคารพ หาแสดงโดย
ขาดความเคารพไม่๔๘ 

 
 ๕. ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย ชวนให้สบายใจสละสลวย เข้าใจง่าย อย่างที่ว่า 
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 ๔๑ 

พระสมณโคดมมีพระดํารัสไพเราะ รู้จักตรัสถ้อยคําได้งดงาม มีพระวาจาสุภาพ 
สละสลวย ไม่มีโทษ ยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้ง๔๙ 

 
 กล่าวโดยสรุป หลักการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ หมวดคือ ๑) 
สิ่งที่เป็นข้อคํานึงต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องที่สอน ๒) สิ่งที่เป็นข้อคํานึงต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
และ ๓) สิ่งที่เป็นข้อคํานึงต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวของผู้สอน หลักการสอนทั้ง ๓ หมวดนี้ มีความสําคัญอย่างมาก
ในการศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้ผล หาก
องค์ประกอบทั้ง ๓ อย่างนี้เกิดความบกพร่องหรือสมดุล การศึกษาเรียนรู้ก็อาจเกิดปัญหา ไม่อาจบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการสอนได้ 
 
๒.๔ วิธีการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
 วิธีการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าทีส่ังเกตเห็นหรือพบอยู่บ่อย ๆ ได้แก่วิธีการดังต่อไปนี้ 
 
 ๒.๔.๑ แบบสากัจฉาหรือสนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใด ๆ โดยเฉพาะ 
ในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้นยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม ในการ
สนทนา พระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถาม นําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใส
ศรัทธาในที่สุด แม้ในหมู่พระสาวกพระองค์ก็ใช้วิธีไม่น้อย เช่น ในปฐมปัจโจโรหณีสูตร๕๐ วิธีการสอน
แบบนี้ จะเห็นได้จากที่พระองค์ใช้โปรดบุคคลในกลุ่มที่มีจํานวนจํากัด ที่สามารถพูดตอบโต้กันได้ ใน
การสอนแบบสากัจฉา มีการถามในรายละเอียดได้มากกว่าการสอนแบบทั่วไป และเป็นการให้ข้อมูล
ต่อกลุ่มชนที่มีจํานวนจํากัด 
 
 ๒.๔.๒ แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ทรงใช้ในการแสดงธรรมหรือที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีประชาชนหรือ
พระสงฆ์เป็นจํานวนมาก และส่วนมากมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจกับมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟัง
เพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคนประเภทและระดับ
ใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้าง ๆ ได้ แต่ถ้าในหมู่คณะนั้นจะมีผู้ที่จะตรัสรู้หรือรู้
ธรรมเป็นพิเศษพระพุทธองค์ก็ทรงส่งกระแสแห่งพระธรรมเทศนาที่เจาะจงบุคคลนั้น  ลักษณะพิเศษ
ของพุทธวิธีสอนแบบนี้ที่พบในคัมภีร์บอกว่า ทุกคนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ใน ที่ประชุมนั้น แต่ละ
คนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้า๕๑ 
 

                                                        
๔๙ม.ม.๑๓/๖๕๐/๔๔๘. 
๕๐องฺ.ทสก.๒๔/๑๙๙/๒๗๒-๒๗๔. 
๕๑พระธรรมปิฎก, พุทธวิธีในการสอน, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔. 



 ๔๒ 

 ๒.๔.๓ แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่าง ๆ 
แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืนบ้าง มาถามเพ่ือต้องการรู้คําสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนาหรือ
เทียบเคียงกับคําสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพ่ือข่มปราบให้จนหรือให้
ได้รับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้
เหมาะกันในหลักการถามและตอบปัญหานั้น พระพุทธเจ้าจะทรงให้หลักในการพิจารณา ดูลักษณะของ
ปัญหาและวิธีการที่จะตอบปัญหาไว้ ๔ ประการ ประกอบด้วย เอกังสพยากรณียปัญหา ปฏิปุจฉาพยากรณีย
ปัญหา วิภัชชพยากรณียปัญหา และ ฐปนียปัญหา๕๒  
 ในสังคีติสูตร๕๓ ท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตามลักษณะวิธีตอบเป็น ๔ อย่าง คือ 
 ๑. เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว พระอรรถกถาจารย์
ยกตัวอย่าง เช่น ถามว่า “จักษุเป็นอนิจจังหรือ” พึงตอบตรงไปได้ทีเดียวว่า “ถูกแล้ว” 
 ๒. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ ท่านยกตัวอย่าง เช่น เขาถามว่า 
“โสตะก็เหมือนจักษุหรือ” พึงย้อนถามก่อนว่า “ที่ถามนั้นหมายถึงแง่ใด” ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็นเครื่อง
มองเห็น” พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็นอนิจจัง” จึงควรตอบรับว่า “เหมือน” 
 ๓. วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาที่จะต้องแยกแยะตอบ เช่นเมื่อเขาถามว่า “สิ่งใดเป็น
อนิจจัง ได้แก่ จักษุใช่ไหม ?” พึงจําแนกความออกแยะแยะตอบว่า “ไม่เฉพาะจักษุเท่านั้น ถึงโสตะ 
ฆานะ ฯลฯ ก็เป็นอนิจจัง” หรือปัญหาว่า “พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอ่ืนไหม” ก็
ต้องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจา ๖๕๔ หรือปัญหาว่า “พระพุทธเจ้าทรงติเตียนตบะทั้งหมดจริงหรือ”๕๕ ก็
ต้องแยกตอบว่าชนิดใดติเตียน ชนิดใดไม่ติเตียน ดังนี้เป็นต้น 
 ๔. ฐปนกรณียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่อง ไร้ประโยชน์ อันจัก เป็นเหตุ
ให้เขว ยืดเยื้อ สิ้นเปลืองเวลาเปล่า พึงยับยั้งสิ้น แล้วชักนําผู้ถามกลับเข้าสู่แนวหรือเรื่องที่ประสงค์ต่อไป 
 ท่านยกตัวอย่าง เมื่อถามว่า “ชีวะอันใด สรีระอันนั้นหรือ ?” อย่างนี้เป็นคําถามประเภท 
เก็งความจริง ซึ่งอธิบายอย่างไรผู้ถามก็ไม่อาจเข้าใจหรือพบข้อยุติเพราะไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะเข้าใจได้ 
พิสูจน์ไม่ได้ ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาด้วย 
 นอกจากนี้ ท่านยังสอนให้คํานึงถึงเหตุแห่งการถามปัญหาด้วย ในเรื่องนี้ พระสารีบุตร อัครสาวก 
เคยแสดงเหตุแห่งการถามปัญหาไว้ว่า 
 บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ย่อมถามปัญหากบัผู้อื่น ด้วยเหตุ ๕ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง ๕ อย่าง คือ 
 ๑) บางคน ย่อมถามปัญหาเพราะความโง่เขลา เพราะความไม่เข้าใจ 
 ๒) บางคน มีความปรารถนาลามก เกิดความอยากได้ จึงถามปัญหา 
 ๓) บางคน ย่อมถามปัญหาด้วยต้องการอวดเด่นข่มเขา 
 ๔) บางคน ย่อมถามปัญหาด้วยประสงค์จะรู้ 
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 ๔๓ 

 ๕) บางคน ย่อมถามปัญหาด้วยมีความดําริว่า เมื่อเราถามแล้ว ถ้าเขาตอบได้ถูกต้องก็เป็นการดี แต่
ถ้าเราถามแล้วเขาตอบไม่ถูกต้อง เราจะได้ช่วยแก้ให้เขาโดยถูกต้อง 
 นอกจากนั้น จะทรงพิจารณาจากความเหมาะสมตามลําดับแห่งภูมิความรู้ของผู้ถามเป็นสําคัญ 
เช่น ในเทวตาสังยุต มีเทวดาไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า  

บุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กําลัง ชื่อว่าให้วรรณะ ชื่อว่าให้ความสุข ชื่อว่าให้จักษุ ชื่อ
ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า “บุคคลที่ให้ข้าวชื่อว่าให้กําลัง ให้ผ้า
ชื่อว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุ และผู้ให้ที่
พักชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้พร่ําสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะ๕๖  

 
 และปัญหาที่ถามแล้วพระองค์เห็นว่าไม่จําเป็นต้องตอบ พระพุทธเจ้าจะไม่สนใจที่จะตอบ
เพราะคําถามเหล่านั้นอาจเป็นปัญหาให้เกิดการฟุ้งซ่าน ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสิ้นทุกข์๕๗ 
 
 ๒.๔.๔ แบบวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรก 
พระสงฆ์หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู่ มีผู้นําความมากราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็จะทรง
เรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระทําความผิด 
 เมื่อเจ้าตัวรับได้ความเป็นสัตย์จริงแล้ว ก็จะทรงตําหนิ ชี้แจงผลเสียหาที่เกิดแก่ส่วนรวม 
พรรณนาผลร้ายของความประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติที่ดีงาม แล้วทรงแสดง
ธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกันกับเรื่องนั้น 
 จากนั้นจะตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้
ทราบ แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้น ๆ ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์ ในท่ามกลางสงฆ ์และโดย
ความรับทราบร่วมกันของสงฆ์ 
 ในการสอนแบบนี้ พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทโดยความเห็นชอบของสงฆ์ ซึ่ง
บาลีใช้คําว่า “สงฺฆสุฏฺฐุตาย” แปลว่า “เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์” 
 กล่าวโดยสรุป วิธีการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ แบบ คือ 
๑) แบบสากัจฉาหรือสนทนา ๒) แบบบรรยาย ๓) แบบตอบปัญหา ๔) แบบวางกฎข้อบังคับ  
 
๒.๕ กลวิธีและอุบายประกอบการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
 ในกลวิธีและอุบายการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จะทรงใช้กลวิธีและ
อุบายในการสอน ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๕.๑ การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคําอธิบาย
และการเล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จําแม่น เห็นจริง 
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 ๔๔ 

และเกิดความเพลิดเพลิน ทําให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น เช่น เมื่อจะอธิบายให้เห็นว่าบุคคลควร
พูดแต่คําที่น่าพอใจ ไม่ควรพูดคําไม่น่าพอใจ แม้แต่สัตว์อ่ืนเขาก็ชอบคําพูดที่น่าพอใจเช่นกัน ก็เล่า
นิทานชาดกเรื่อง โคนันทวิศาล๕๘

 เป็นต้น 
 
 ๒.๕.๒ การเปรียบเทียบด้วยอุปมา คําอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก ปรากฏความหมาย
เด่นชัดออกมา และเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบให้เห็นชัด ด้วยสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้เนื้อความหนักแน่นเข้า 
เช่น “ภูเขาศิลาล้วน เป็นแท่งทึบ ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลม ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่หวั่นไหว
เพราะคํานินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น”๕๙ หรือ “คนผู้เรียนรู้น้อย ย่อมแก่ลงเหมือนโคถึก เนื้อของเขาเจริญ
ขึ้น แต่ปัญญาหาเจริญไม่”๖๐ หรือ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด ใน
ธรรมวินัยนั้นมีรัตนะเหล่านี้คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ 
๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่มีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะ
เหล่านี้คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แก้วมรกต ฉะนั้น 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย แม้ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ก็เป็นธรรมอัน
น่าอัศจรรย์”๖๑ การใช้อุปมานี้ น่าจะเป็นกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุด มากกว่า
กลวิธีอ่ืนใด  
 
 ๒.๕.๓ การใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาล ย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่าง ๆ ที่
จัดทําขึ้นไว้เพ่ือการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่าง
แพร่หลายกว้างขวาง หากจะใช้อุปกรณ์บ้าง ก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติหรือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่ อีกประการหนึ่ง คําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ก็มักเป็น คําสอนที่ตรัสแก่
ผู้ใหญ่ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม ทั้งสอนเคลื่อนที่ไปในดินแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ อย่างอิสระ ชนิดที่
ผู้สอนไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว ด้วยเหตุนี้ ความจําเป็นที่จะใช้อุปกรณ์ จึงมีน้อย และโอกาสที่จะอาศัย
อุปกรณ์ก็เป็นไปได้ยาก นอกจากนั้น การใช้ข้ออุปมาต่าง ๆ ก็จะสะดวกกว่า และให้ความเข้าใจชัดเจน
อยู่แล้ว แม้ใช้ของจริงเป็นอุปกรณ์ ก็มักใช้ในแง่อุปมาอีกนั่นเอง จึงปรากฏว่าคําสอนในแง่อุปมามี
มากมายแต่ไม่ค่อยปรากฏการใช้อุปกรณ์การสอน 
 อย่างไรก็ดี มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปกรณ์การสอน ในกรณีสอนผู้เรียนที่อายุน้อย ๆ 
ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านามธรรม โดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ จึงปรากฏเรื่องที่พระองค์ทรงสอน
สามเณรราหุลเมื่ออายุ ๗ ขวบว่า 

                                                        
๕๘ขุ.ชา.๒๗/๒๘/๑๒. 
๕๙ขุ.ธ.๒๕/๘๑/๕๓. 
๖๐ขุ.ธ.๒๕/๑๕๒/๗๙. 
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 ๔๕ 

วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมา ณ ที่อยู่ของสามเณรราหุล สามเณรมองเห็นแล้ว ก็ปู
ลาดอาสนะ แล้วจัดน้ําล้างพระบาทไว้ พระพุทธเจ้าล้างพระบาทแล้ว ทรงเหลือน้ํา ใน
ภาชนะหน่อยหนึ่ง เมื่อสามเณรถวายบังคมนั่งเรียบร้อยแล้ว 

พระองค์ได้ตรัสถามว่า ราหุล เธอเห็นน้ําที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้หรือไม่ 
สามเณรราหุลทูลว่า เห็น จึงตรัสว่า คนที่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ ก็มีคุณธรรมของสมณะ
เหลืออยู่น้อยเหมือนอย่างนั้น 

เสร็จแล้วทรงเทน้ําเสีย ตรัสถามว่า เธอเห็นเราเทน้ําหน่อยหนึ่งนั้นทิ้งไปแล้วไหม 
สามเณรทูลว่า เห็น ตรัสว่า คนที่ไม่มีความละอายใจการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ ก็เป็นผู้เท
คุณธรรมของสมณะทิ้งเสียเหมือนอย่างนั้น 

แล้วทรงคว่ําภาชนะลง ตรัสถามว่า เธอเห็นภาชนะนี้คว่ําลงแล้วไหม สามเณรทูลว่า 
เห็น ตรัสว่า คนที่ไม่มีความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้อยู่ คุณธรรมของสมณะของเขาก็
ชื่อว่าคว่ําไปแล้วเหมือนอย่างนั้น 

แล้วทรงหงายภาชนะขึ้น ตรัสถามว่า เธอเห็นภาชนะนี้ว่างเปล่าไหม สามเณรทูล
ว่า เห็น จึงตรัสว่า คนที่ไม่มีความละอายในการพูดเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ คุณธรรมแห่งสมณะของ
เขาก็ว่างเปล่าเหมือนอย่างนั้น 

ตรัสถามว่า ราหุล แว่นมีประโยชน์อย่างไร 
ทูลตอบว่า มีประโยชน์สําหรับส่องดู พระเจ้าข้า 
ตรัสว่า อันนั้นเหมือนกัน ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียก่อน ถึงกระทํากรรมด้วย

กาย วาจา และใจ๖๒  
 
 ในการสอนสามเณรนี้ บางทีก็ทรงใช้วิธีทายปัญหา ซึ่งคงจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสําหรับเด็ก 
อย่างเรื่องสอนธรรมยาก ๆ ด้วยสามเณรปัญหาว่า “อะไรเอ่ย มีอย่างเดียว, อะไรเอ่ย มีสองอย่าง, 
อะไรเอ่ย มีสามอย่าง” ฯลฯ๖๓ และในครั้งที่ประทับอยู่ที่สีสปาวันใกล้เมืองโกสัมพี ก็ได้สอนภิกษุทั้งหลายโดยใช้
ใบประดู่เป็นอุปกรณ์ โดยพระองค์ได้ทรงหยิบใบประดู่ลายมาเล็กน้อย แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า 
ใบไม้ในป่ากับในพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ไหนมากกว่ากัน๖๔ 
 
 ๒.๕.๔ การท าเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือ การ
ทําเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นทํานองการสาธิตให้ดู แต่ที่พระพุทธเจ้าทรง
กระทํานั้นเป็นไปในลักษณะที่ทรงเป็นผู้นําที่ดี การสอนโดยทําเป็นตัวอย่าง ก็คือ พระจริยาวัตรอันดี
งามที่เป็นอยู่ตามปกตินั่นเอง แต่ที่ทรงปฏิบัติเป็นเรื่องราวเฉพาะก็มี เช่น ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะ ที่อยู่
ของพระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุไข้ ไม่มีผู้พยาบาลดูแลจึงเสด็จเข้าไปหา จัดการทําความสะอาด ให้
นอนโดยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงฆ์ ทรงสอบถามเรื่องนั้น และตรัสตอนหนึ่งว่า 

                                                        
๖๒ม.ม.๑๓/๑๒๕-๑๒๙/๑๐๔-๑๐๗. 
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 ๔๖ 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอ
ไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะพยาบาลเรา ก็
จงพยาบาลภิกษุไข้เถิด๖๕ 

 
 ๒.๕.๕ การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค าในความหมายหมายใหม่ การเล่นภาษาและเล่น
คํา เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ ข้อนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระ
ปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าที่มีรอบไปทุกด้าน เมื่อผู้ใดทูลถามมาเป็นคําร้อยกรอง พระองค์ก็ทรง
ตอบเป็นคําร้อยกรองเป็นทันที ทํานองกลอนสด บางทีเขาทูลถามหรือกล่าวข้อความโดยใช้คําที่มี
ความหมายไปในทางไม่ดีงาม พระองค์ก็ตรัสตอบไปด้วยคําพูดเดียวกันนั้นเอง แต่เป็นคําพูดในความหมายที่
ต่างออกไปเป็นฝ่ายดีงาม คําสนทนาโต้ตอบแบบนี้ มีรสอยู่แต่ในภาษาเดิม แปลออกสู่ภาษาอ่ืนย่อม
เสียรสเสียความหมาย ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ เช่น ในภาษาไทยว่า “ปากกาหัก”, “ฟันตาตกน้ํา” อาจใช้
ใจความหมายต่างกันได้ในภาษาไทย แต่เมื่อแปลเป็นภาษาอ่ืนย่อมเสียรส 
 บางครั้ง ผู้มาเฝ้า บริภาษพระองค์ด้วยคําพูดต่าง ๆ ที่รุนแรงยิ่ง พระองค์ทรงยอมรับคํา
บริภาษเหล่านั้นทั้งหมด แล้วทรงแปลความหมาย อธิบายเสียใหม่ให้เป็นเรื่องที่ดีงาม เช่น กรณีของ
เวรัญชพราหมณ์๖๖ และสีหเสนาบดีผู้รับแผนมาจากนิครนนาฏบุตร๖๗ เป็นต้น 
 แม้ในด้านการสอนหลักธรรมทั่วไป พระองค์ก็ทรงรับเอาคําศัพท์ที่มีใช้อยู่แต่เดิมในลัทธิ
ศาสนาเก่ามาใช้ แต่ทรงกําหนดความหมายให้ใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการช่วยให้ผู้ฟังผู้เรียนหันมาสนใจ และ
กําหนดคําสอนได้ง่าย เพียงแต่มาทําความเข้าใจเสียใหม่เท่านั้น และเป็นการช่วยให้มีความพิจารณา
เปรียบเทียบไปในตัวด้วยว่าอย่างไหนถูก อย่างไหนผิดอย่างไร 
 จึงเห็นได้ว่า คําว่า พรหม พราหมณ์ อริยะ ยัญ ตบะ ไฟบูชาด้วยทั้งสิ้น แต่มีความหมายต่างออกไป
เป็นอย่างใหม่ 
 ๒.๕.๖ อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายสําคัญในการเผยแพร่
พระศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า เริ่มแต่ระยะแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่า
พระพุทธเจ้าทรงดําเนินพุทธกิจด้วยอุบายว่าเมื่อจะเข้าไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรไปโปรด
ใครก่อน เมื่อตรัสรู้ใหม่ ๆ ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งออกแสวงธรรมก่อน ข้อ
นี้พิจารณาได้ทั้งในแง่ที่อุปการะกันมา หรือในแง่ที่ว่าเป็นการ สร้างความมั่นใจ ทําให้ผู้เคยเกี่ยวข้องหมด
ความคลางแคลงในพระองค์ ตัดปัญหาในการที่ท่านเหล่านี้ อาจไปสร้างความคลางแคลงใจขึ้นแก่ผู้อ่ืนต่อไป
ด้วย ครั้นเสร็จสั่งสอนปัญจวัคคีย์แล้ว ก็ได้โปรดยสกุมาร พร้อมทั้งเศรษฐีผู้บิดา และญาติมิตร เพราะ
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าปัญจวัคคีย์และยสกุลบุตรนี้จะเป็นสาวกที่จะช่วยในการเผยแผ่คําสอนได้มาก๖๘ และ
เมื่อจะเสด็จเข้าแคว้นมคธ พระองค์ก็เสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พ่ีน้อง พร้อมทั้งบริวารทั้งพัน เริ่มด้วยชฎิลคนพ่ี
ใหญ่เสียก่อน แล้วนําชฎิลเหล่านี้ ผู้กลายเป็นสาวกแล้วเข้าสู่นครราชคฤห์ ประกาศธรรม ณ พระนครนั้น ได้

                                                        
๖๕วิ.ม.๕/๓๖๕/๒๔๐. 
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 ๔๗ 

พระราชาเป็นสาวก เป็นอันว่า พอเริ่มต้นประกาศพระศาสนา ก็ได้ทั้งนักบวชผู้ใหญ่ เศรษฐี และราชา ซึ่ง
เป็นคนชั้นสูงสมัยนั้นเป็นสาวก เป็นการนําทางเสด็จเผยแผ่ให้ปลอดโปร่งต่อไป ในการทรงสั่งสอน คนแต่ละ
ถิ่น หรือแต่ละหมู่คณะ ก็มักทรงเริ่มต้นที่บุคคลผู้เป็นประมุข เช่นพระมหากษัตริย์หรือหัวหน้าของชนหมู่
นั้น ๆ ทําให้การประกาศพระศาสนาได้ผลดีและรวดเร็ว และเป็นการยืนยัน พระปรีชาสามารถของพระองค์
ด้วย ในการบําเพ็ญพุทธกิจประจําวัน พระองค์ก็ทรงสอดส่องพิจารณาบุคคลผู้ควรโปรดในวันนั้นตั้งแต่เวลา
จวนรุ่งสาง และเสด็จไปโปรดในเวลาเช้า เป็นการ ให้ความสนพระทัยสงเคราะห์บุคคลเป็นราย ๆ ซึ่งให้ผลดี
ในการสอนยิ่งกว่าการสอนทีละหลาย ๆ คน แม้เมื่อแสดงธรรมในที่ประชุม ก็ทรงกําหนดบุคคลที่ควรเอา
พระทัยใส่พิเศษในคราวนั้น ๆ ไว้ด้วย กับทั้งแสดงธรรมโดยวิธีการที่จะทําให้ทุกคนในที่ประชุมได้รับ
ผลประโยชน์ไปอย่างเป็นที่น่าพอใจ ให้เกิดความรู้แก่ทุกคนว่า พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตน ดังกล่าวมาแล้ว 
 
 ๒.๕.๗ การรู้จักจังหวะโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์ เมื่อยัง
ไม่ถึงจังหวะ ไม่เป็นโอกาส เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดประปากะแห่งญาณหรืออินทรีย์ ก็ต้องมี
ความอดทน ไม่ชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แต่ก็ต้องตื่นตัวเสมอเมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส ก็ต้องมี
ความฉับไวที่จะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปเสียเปล่า แม้ในการเผยแพร่ธรรมแก่คนส่วน
ใหญ่ พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามจังหวะและโอกาสด้วย เช่น ในระยะแรกประกาศ พระศาสนา ณ 
วันมาฆปรูณม ีหลังตรัสรู้ ๙ เดือน เมื่อประทับอยู่ ณ เวฬุวัน พระสงฆ์สาวกมาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น 
และเป็นโอกาสเหมาะ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์สําหรับเป็นหลักยึดถือร่วมกันของสงฆ์ ที่จะ
แยกย้ายกันไปบําเพ็ญศาสนกิจ เมื่อคราวนิครนถนาฏบุตรสิ้นชีวิต เกิดความแตกแยกในหมู่นิครนถ์ พระสารี
บุตรถือเหตุการณ์นั้นเป็นตัวอย่าง ชี้ให้ภิกษุสงฆ์ เห็นความสําคัญในการร้อยกรองธรรมวินัย ชักชวนพระสงฆ์
ให้พร้อมใจกันทําสังคายนา และท่านได้ทําสังคายนาเป็นตัวอย่าง โดยแสดงสังคีติสูตรไว้๖๙ 
 
 ๒.๕.๘ ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฏฐิ
เสียได้ ก็จะมุ่งไปยังผลสําเร็จในการเรียนรู้ เป็นสําคัญ สุดแต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดีที่สุด ก็จะ
ทําในทางนั้น ไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้ บางคราวเมื่อสมควรก็ต้องยอมให้ผู้เรียน
รู้สึกว่าเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม บางคราวสมควรโอนอ่อนผ่อนตาม ก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด 
สมควรคล้อยก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ มีพุทธพจน์ว่า “เราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ ด้วยวิธีแบบสุภาพ
บ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้าง”๗๐ 
 คนบางคน จะให้เขายอมได้ด้วยการที่ยอมให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีเกียรติหรือเก่ง หรือได้สมใจก่อน 
ผู้สอนจับจุดได้ก็ใช้วิธีสนอง เวรัญชพราหมณ์บริภาษพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงรับสมอ้าง ตามคําบริภาษ
นั้นให้สมใจพราหมณ์ แล้วจึงค่อยชี้แจงแก้ไข ให้เขายอมรับตามพระองค์ภายหลัง 
 เมื่อเผชิญอาฬวกยักษ์ผู้ดุร้าย พระองค์เสด็จเข้าไปในที่อยู่ของอาฬวกะ อาฬวกะสั่งพระองค์
ให้เสด็จออกไป พระองค์ก็เสด็จออกตามสั่ง อาฬวกะสั่งพระองค์ให้เสด็จเข้าไปอีก พระองค์ก็เสด็จเข้าอีก อาฬ
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 ๔๘ 

วกะสั่งให้พระองค์เข้าเสด็จออกอย่างนี้ ซึ่งพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายถึง ๓ วาระ ให้เขารู้สึก
สมใจในอํานาจของตนก่อน ต่อจากนั้นจึงทรงเปลี่ยนกลวิธีและก็ได้โปรดอาฬวกะลงเป็นสาวกสําเร็จ๗๑ 
 อีกตัวอย่างหนึ่ง พราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนมีมานะ นิสัยแข็งกระด้าง ไม่ไหว้แม้แต่มารดา บิดา 
อาจารย์ และพ่ีชาย วันหนึ่งขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ในที่ประชุม เขาคิดว่า จะลองไปเข้าเฝ้า 

ถ้าพระสมณโคดมตรัสกับเรา เราก็จะพูดกับท่าน ถ้าพระสมณโคดมไม่ตรัสกับเรา 
เราก็จะไม่พูดกับท่าน 

แล้วเข้าไปยืนอยู่ข้างหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงเฉยเสีย ไม่ตรัสด้วย พราหมณ์ทําท่า
จะกลับออกไปโดยคิดว่า พระสมณโคดมองค์นี้ไม่มีความรู้อะไร 

พระพุทธเจ้าทราบความในใจของเขาอยู่ ถึงตอนนี้จึงตรัสคาถาว่า 
พราหมณ์เอย ความถือตัวไม่ช่วยให้ใครได้ดีอะไรเลย ใครมาเพ่ือประโยชน์อันใด ก็

ควรเสริมสร้างประโยชน์นั้นเสีย 
เมื่อตรัสพระดํารัสนี้ ในจังหวะนี้ ก็ได้ผล ทําให้พราหมณ์ชะงักคิดว่า พระสมณโคดมรู้ใจ

เรา ถึงยอมทรุดลงนั่งแสดงคารวะ ทําให้ที่ประชุมงงงวยประหลาดใจว่า น่าอัศจรรย์จริง 
พราหมณ์นี้ไม่ไหว้แม้แต่มารดา บิดา อาจารย์ พ่ีชาย แต่พระสมณโคดมทรงทําให้ คน
อย่างนี้นอบนบได้เป็นอย่างดี 

จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงเชิญให้เขานั่งบนอาสนะแล้วตอบปัญหาธรรมแก่เขา 
จนลงท้ายเขาได้ประกาศตนเป็นอุบาสก๗๒ 

 
 ๒.๕.๙ การลงโทษและให้รางวัล มีคําสรรเสริญพระพุทธคุณท่ียกมาแสดงข้างต้นแล้วว่า  

“พระพุทธเจ้าทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงนี้ โดยไม่ต้องใช้อาชญา”๗๓  
 

 ซึ่งแสดงว่า การใช้อํานาจลงโทษ ไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้า แม้ในการแสดงธรรมตามปกติ 
พระองค์ก็ทรงแสดงไปตามเนื้อหาธรรม ไม่กระทบกระทั่งใคร อย่างที่ว่า  

ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไม่ทรงยอมบริษัท ไม่ทรงรุกรานบริษัท ทรงชี้แจง ให้
บริษัทเห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถา๗๔ และว่า  

พึงรู้จักการยกยอ และการรุกราน ครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอ ไม่พึงรุกราน พึง
แสดงแต่ธรรมเท่านั้น๗๕  

  
 ข้อนี้ ตีความไปได้ถึงว่า ไม่ใช้ทั้งวิธีลงโทษและให้รางวัล แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงใช้การ
ชมเชยยกย่องบ้าง ก็เป็นไปในรูปแบบการยอมรับคุณความดีของผู้นั้น กล่าวชมโดยธรรม ให้เขามั่นใจ ในการ
กระทําความดีของตน แต่ไม่ให้เกิดเป็นการเปรียบเทียบข่มคนอ่ืนลง 
                                                        

๗๑ขุ.สุ.๒๕/๓๑๐/๒๗๗. 
๗๒สํ.ส.๑๕/๖๙๔-๗๐๐/๒๑๕-๒๑๗. 
๗๓ม.ม.๑๓/๕๖๕/๓๘๗. 
๗๔ม.ม.๑๓/๕๘๙/๔๐๖. 
๗๕ม.อุ.๑๔/๖๕๘/๓๒๑. 



 ๔๙ 

 บางทีทรงชมเพ่ือให้ถือเป็นตัวอย่าง หรือเพ่ือแก้ความเข้าใจผิด ให้ตั้งทัศนคติที่ถูก เช่น ทรง
ชมพระนันทกะ๗๖ ชมพระนวกรูปหนึ่ง ชมพระสุชาติ ชมพระลกุณฏกภัททิยะ ชมพระวิสาขปัญจาลบุตร และ
ตําหนิเตือนพระนันทะ๗๗ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี การลงโทษน่าจะมีอยู่แบบหนึ่ง คือ การลงโทษตนเอง ซึ่งมีทั้งในทางธรรม และ
ทางวินัย 
 ในทางพระวินัย ถือว่ามีบัญญัติความประพฤติอยู่แล้ว และบัญญัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตราไว้ 
โดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์ พร้อมทั้งมีบทกําหนดโทษไว้เสร็จ เมื่อผู้ใดล่วงละเมิดก็เป็นการ
กระทําผิดต่อส่วนรวม ต้องไถ่ถอนความผิดของตน มิฉะนั้นจะเป็นผู้ไม่เป็นที่ยอมรับของสงฆ์ คือ หมู่
คณะทั้งหมด 
 
 ส่วนในทางธรรม ภิกษุที่เหลือขอจริง ๆ สอนไม่ได้ ก็กลายเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าและเพ่ือน
พรหมจารีทั้งปวงไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ควรจะว่ากล่าวสั่งสอน โดยวิธีนี้ ถือว่าเป็นการลงโทษอย่างรุนแรง
ที่สุด๗๘ 
 พิจารณาจากพระพุทธคุณตอนต้นของข้อนี้ จะเห็นว่า การสอนโดยไม่ต้องลงโทษ เป็นการ
แสดงความสามารถของผู้สอนด้วย 
 ในระดับสามัญ สําหรับผู้สอนทั่วไป อาจต้องคิดคํานึงว่าการลงโทษ ควรมีหรือไม่ แค่ไหน 
และอย่างไร แต่ผู้ที่สอนคนได้สําเร็จผลโดยไม่ต้องใช้อาญาโทษเลย ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถใน
การสอนมากท่ีสุด 
 
 ๒.๕.๑๐ กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้งต่างคราว ย่อมมีลักษณะ
แตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต์ 
หลักการ วิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้งเฉพาะคราวไป อย่างไรก็ดี 
การได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นนี้ อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะนําไปใช้ปฏิบัติได้บ้าง ใน
การประกาศพระศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา และทรงแก้สําเร็จไป
ในรูปต่าง ๆ กัน ตัวอย่างเช่น 

พราหมณ์คนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ ตนไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ภรรยาเป็นผู้
มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า มักเปล่งอุทานว่า นโม ตสฺส 

คราวหนึ่ง นางพราหมณีผู้ภรรยา ขณะนําอาหารมาให้สามีก้าวพลาดลง จึงอุทานว่า 
นโม ตสฺส 

พราหมณ์สามีได้ยินก็ไม่พอใจ จึงว่า นางตัวร้ายนี่ชอบพูดสรรเสริญแต่ความดีของ
พระหัวโล้นองค์นั้นอยู่เรื่อย เดี๋ยวเถอะ นังตัวดี ข้าไปจะปราบวาทะศาสดาของแก 
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 ๕๐ 

นางพราหมณีตอบว่า แน่ะ พ่อพราหมณ์ ฉันมองไม่เห็นว่าจะมีใครโลกไหน ๆ มา
ปราบวาทะของพระพุทธเจ้าได้ เอาซิ พ่อพราหมณ์ จะไปก็เอา ไปแล้วก็จะรู้เอง๗๙ 

ฝ่ายพราหมณ์ ทั้งโกรธอยู่นั้น ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ก็ทูล
ถามเป็นคําร้อยกรองว่า ฆ่าตัวอะไรเสียได ้จึงจะนอนเป็นสุข ฯลฯ 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ฆ่าความโกรธเสียได้ ก็จะนอนเป็นสุข ฯลฯ และทํา
ให้พราหมณ์เลื่อมใสได ้

   อีกเรื่องหนึ่ง  
พราหมณ์อีกคนหนึ่ง รู้ข่าวว่าพราหมณ์ตระกูลเดียวกับตนออกบวชอยู่กับ

พระพุทธเจ้า ก็โกรธ จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ไปถึงก็บริภาษพระองค์ด้วยคําหยาบคายต่าง ๆ 
พระพุทธเจ้าทรงปล่อยให้พราหมณ์นั้นบริภาษพระองค์เรื่อยไป จนพราหมณ์หยุดไปเอง 

เมื่อพราหมณ์บริภาษจนพอแก่ใจ หยุดแล้ว พระองค์จึงตรัสถามว่า ขอถาม
หน่อยเถอะพราหมณ์เถิดท่านพราหมณ์ พวกญาติมิตรของแขกเหรื่อทั้งหลายน่ะ มีมา
หาท่านบ้างหรือเปล่า ? 

พราหมณ์ทูลว่า ก็มีเป็นครั้งคราว 
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า แล้วท่านจัดอาหารของรับประทานมาให้เขาบ้างหรือ

เปล่า ? 
พราหมณ์ทูลว่า ก็จัดบ้าง 
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า “ก็ถ้าคนเหล่านั้นเขาไม่รับสิ่งของเหล่านั้นเล่า ของ

จะเป็นของใคร ? 
พราหมณ์กราบทูลว่า ถ้าเขาไม่รับ มันก็เป็นของฉันน่ะซี 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบ ความว่า เอาละ เรื่องนี้ก็เหมือนกันที่ท่านมาด่าเราน่ะ 

เราไม่ขอรับคําด่าของท่านละ ขอให้เป็นของท่านเองก็แล้วกัน จากนั้น จึงได้ทรง
สนทนากับพราหมณ์ต่อไปจนพราหมณ์เลื่อมใสยอมเป็นสาวก๘๐ 

 
 อีกเรื่องหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตที่บ้านอุทัยพราหมณ์ วันแรกพราหมณ์เอาข้าว
มาใส่บาตรถวายจนเต็ม วันที่สอง พระพุทธเจ้าเสด็จไปอีก พราหมณ์ก็ถวายอีก 
 วันที่สาม พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอีก พราหมณ์ก็ถวายอีก แต่คราวนี้พอถวายแล้ว ก็กล่าวว่า 
พระสมณโคดมองค์นี้ติดใจจึงมาบ่อย ๆ 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบร้อยกรองเป็นคาถาเล่นคําโดยปฏิภาณ เป็นทํานองเตือนพราหมณ์
โดยนัยว่า ไฉนจะท้อถอยเสียการกระทําส่วนมากจะให้ได้ผลก็ต้องทําบ่อย ๆ ดังนี้ 

กสิกรก็หว่านพืชบ่อย ๆ ฝนก็ต้องตกบ่อย ๆ ชาวนาก็ต้องไถนาบ่อย ๆ รัฐจึงมั่งมี
ธัญญาหารบ่อย ๆ คนมาขอบ่อย ๆ คนให้ให้ไปบ่อย ๆ คนให้ครั้นให้บ่อย ๆ ก็ได้พบสวรรค์
บ่อย ๆ คนรีดนมก็ย่อมรีดนมบ่อย ๆ ลูกวัวก็หาแม่บ่อย ๆ ย่อมต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนบ่อย ๆ 
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 ๕๑ 

(ส่วน) คนเขลาเข้าหาครรภ์บ่อย ๆ แล้วก็เกิดตายบ่อย ๆ ต้องหามไปป่าช้าบ่อย ๆ มี
ปัญญาพบทางไม่เกิดบ่อย ๆ จึงไม่ต้องเกิดบ่อย ๆ (หรือคนฉลาด ถึงเกิดบ่อย ๆ ก็เพ่ือพบ
ทางไม่ต้องเกิดบ่อย)๘๑ 

 
 อีกเรื่องหนึ่งคล้าย ๆ กันว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปในบริเวณที่เขาเตรียมหว่านข้าวทํานา ขณะเขา
กําลังเลี้ยงดูกันอยู่ พระองค์ได้เสด็จไปประทับยืนอยู่ด้านหนึ่ง พราหมณ์เจ้าของนาเห็น ก็คิดว่าพระองค์มา
ขอบิณฑบาต จึงกล่าวว่า 

ท่านสมณะ ข้าพเจ้าย่อมไถนา หว่านข้าว ครั้นแล้วจึงได้บริโภค แม้ท่านก็จงไถนา 
จงหว่านข้าว แล้วจงบริโภคเอาเถิด 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนพราหมณ์ แม้เราก็ไถ ก็หว่านเหมือนกัน เมื่อ
ได้ไถหว่านแล้ว จึงได้บริโภค 

พราหมณ์ทูลว่า ท่านสมณะ ข้าพเจ้าไม่เห็นท่านมีแอก มีไถ มีผาล มีปฏัก หรือ
โคเลย ไฉนท่านจึงมากล่าวว่า แม้เราก็ไถก็หว่าน เสร็จแล้วจงได้บริโภคเหมือนกัน แล้วก็
สนทนาเป็นกลอนสด ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเป็นคาถาเช่นกันว่า เรามีศรัทธาเป็น
พืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอกและไถ ฯลฯ เราไถนาอย่างนี้แล้ว ย่อมได้อมฤต
เป็นผล ทํานาอย่างนี้แล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 

 
 กล่าวโดยสรุป กลวิธีและอุบายประกอบการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งออกได้เป็น ๑๐ 
อย่างคือ ๑) การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ ๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ๓) การใช้
อุปกรณ์การสอน ๔) การทําเป็นตัวอย่าง ๕) การเล่นภาษา เล่นคํา และใช้คําในความหมายใหม่ ๖) อุบาย
เลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล ๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส ๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ๙) การ
ลงโทษและให้รางวัล และ ๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในเรื่องของกลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๑๐ อย่างนี้ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญในพุทธวิธีการสอน เพ่ือให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ
ที่ดี ทําให้ผู้ถูกสอนได้รับประโยชน์และคุณค่าจากการสอนได้มากและเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้สอนได้
กําหนดไว้ 
 
๒.๖ รูปแบบการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
 เมื่อมองกว้าง ๆ การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง จะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จ โดยมี
คุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบหรือลีลาการสอน ๔ อย่าง ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา 
 ๒.๖.๒ สมาทปนา จูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและนําไปปฏิบัติ 
 ๒.๖.๓ สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกําลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่า
จะทําให้สําเร็จได้ ไม่หวั่น ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก 
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 ๕๒ 

 ๒.๖.๔ สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวัง 
เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติ 
 กล่าวโดยสรุป เมื่อเราศึกษาถึงรูปแบบการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง จะ
พบว่า ในการสอนของพระพุทธเจ้าจะปรากฏรูปแบบหรือลีลาในการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
มากกว่า แต่ก็จะอยู่ในขอบเขตของรูปแบบหรือลีลาการสอน ๔ ประการ คือ การอธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่ม
แจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา (สันทัสสนา) การจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้อง
ยอมรับและนําไปปฏิบัติ (สมาทปนา) การเร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกําลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน 
มั่นใจว่าจะทําให้สําเร็จได้ ไม่หวั่น ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก (สมุตเตชนา) และการชโลมใจให้แช่ม
ชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ปฏิบัติ (สัมปหังสนา) นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ยังได้แนะนําว่า รูปแบบหรือลีลาการ
สอน ๔ อย่างนี้ อาจผูกเป็นคําสั้น ๆ ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ กล้าหาญ ร่าเริง ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน๘๒ 
 
๒.๗ จุดมุ่งหมายการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
 หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าทรงบรรลุโมกขธรรมแล้ว ได้ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ ๗ สัปดาห์ ก็ทรง
มีพุทธประสงค์ที่จะสั่งสอนให้ปวงเวไนยสัตว์ได้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ 
พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศหลักพุทธธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ โดยมีปัญจวัคคีย์ เป็น
เป้าหมายในการเผยแผ่เป็นเบื้องต้น โดยทรงประกาศธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้นได้มี
โกณฑัญญะเป็นผู้สามารถรู้และเข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ พระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศว่า  

อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ  อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ  ซึ่งแปลว่า โกณฑัญญะ
ได้รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ๘๓ 

 
 ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อนําหน้าว่า “อัญญาโกณฑัญญะ” จากนั้น ได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรก
ในพระพุทธศาสนา ต่อมาพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายออกไปทั่วสารทิศ มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ ยําเกรง 
ในพระรัตนตรัย จึงได้น้อมนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 
 จุดหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของมหาชนเป็นที่ตั้ง การประกาศศาสนาจึง
ยึดหลักประโยชน์ของมหาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นหลักการสําคัญและนโยบายที่สําคัญในการเผยแผ่พระ
ธรรมวินัยในพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขตามพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ 
 ๑. ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ 
 ๒. สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า 
 ๓. ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง๘๔ 
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 พุทธพจน์นี้เป็นเครื่องชี้วัดถึงบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะพระพุทธองค์
ประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน เพราะฉะนั้น ประโยชน์ ๓ จึงเป็นความชัดเจนในคําสอน 
พุทธศาสนามุ่งความสุขด้วยข้อปฏิบัติให้เกิดสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือทุกคนเป็นอิสระสมบูรณ์
จากกิเลสทั้งปวงจึงจะถือว่าเป็นความสุขที่เป็นจุดหมายปลายทางตามจุดมุ่งหมายใน  พุทธศาสนา 
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงมีพุทธประสงค์ในการสอนเพ่ือให้มหาชนเกิดความรู้ ความเห็น ๓ ประการ คือ 
 
 ๒.๗.๑ อภิญญายธรรมเทศนา (เพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งท่ีควรรู้เห็น) 
 หมายความว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้ว ทรงเห็นแล้ว แต่เมื่อพิจารณาว่าไม่เป็นประโยชน์
สําหรับมหาชน พระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงสอนสิ่งนั้น ทรงสอนให้รู้จริงเห็นแจ้งเฉพาะเท่าที่จําเป็นสําหรบัสาวก
นั้น ๆ อุปมาเหมือนครูที่มีความรู้มาก แต่ก็นําเอาเฉพาะความรู้เท่าที่จําเป็นแก่ศิษย์ ในขั้นนั้น ๆ มาสอน 
เท่าที่จะพึงเป็นประโยชน์แก่ศิษย์ และเท่าที่วุฒิภาวะของศิษย์จะรับได้ ดังตัวอย่างเช่น 

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ สีลปาวัน (ป่าประดู่ลาย) ใกล้เมืองโกสัมพี ครั้งนั้น 
ทรงถือใบประดู่ลายเพียงเล็กน้อยไว้ในพระหัตถ์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบประดู่
ลายในพระหัตถ์กับใบประดู่ลายที่อยู่บนต้นอย่างไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า 
ใบประดู่ลายในพระหัตถ์มีเพียงเล็กน้อย ส่วนที่อยู่บนต้นมีมากนัก พระพุทธองค์ตรัสว่า 
เรื่องนี้ฉันใด เรื่องที่ทรงรู้นั้นมีมากเหมือนใบไม้บนต้น ส่วนที่ ทรงบอกและทรงแสดงแก่ภิกษุ
ทั้งหลายมีเพียงเล็กน้อยเหมือนใบไม้ในพระหัตถ์ 

 
 ทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ที่จะบอกว่า คําสอนส่วนไหนที่ไม่มีประโยชน์
แก่พรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายคลายกําหนัด เพ่ือความรู้ยิ่งและนิพพาน ก็จะไม่บอก 
ส่วนไหนที่ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นไปเพ่ือการตรัสรู้และนิพพาน เช่น เรื่องทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ 
ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ พระพุทธเจ้าก็จะตรัสบอกพระธรรมเทศนานั้น  โดย
ไม่ให้ยากเกินไปจนถึงกับตรองแล้วก็ไม่เห็น 
   
 ๒.๗.๒ สนิทานธรรมเทศนา (เพื่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่าง
มีเหตุผลที่ผู้ฟังตรองตามให้เห็นด้วยตนเอง)  
 พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่ยากเกินไปจนถึงกับตรองแล้วไม่เห็นหรือไม่ง่ายเกินไป จนไม่
ต้องตรึกตรองก็ขบคิดได้ พุทธวิธีในการสอนจึงอยู่ท่ามกลางระหว่างความยากเกินไปกับความง่าย
เกินไป ส่วนใหญ่ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ในสิงคาลสูตร เล่าไว้ว่า 
 เช้าวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ทอดพระเนตรเห็น สิงคาลก
มาณพผู้มีผ้าเปียก ผมเปียก (แสดงถึงความทุกข์ ความเศร้าโศก) กําลังไหว้ทิศทั้งหลายอยู่ในระหว่าง
ทางเสด็จพุทธดําเนิน พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า ทําอย่างนั้นเพ่ืออะไร มาณพกราบทูลว่า ทําตามคํา
ของบิดาซึ่งสั่งไว้เมื่อใกล้จะสิ้นชีพว่าให้ไหว้ทิศทั้งหลาย 
 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ในวินัยของอริยะเขาไม่นอบน้อมไหว้ทิศกันอย่างนี้ดอก มาณพ
ขอร้องให้ทรงแสดงการไหว้ทิศในอริยวินัย พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเรื่องให้เว้นความชั่วต่าง ๆ ให้รู้จัก



 ๕๔ 

มิตรแท้มิตรเทียม และทรงแสดงทิศ ๖ ในความหมายใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน กล่าวคือ 
 ๑. ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ มาดาบิดา 
 ๒. ทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ อาจารย์ 
 ๓. ปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรภรรยา 
 ๔. อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร 
 ๕. เหฏฐิมทิศ คือ ทิศเบื้องต่ํา ได้แก่ บ่าว 
 ๖. อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์๘๕ 
 ทรงแสดงว่า ให้ปฏิบัติชอบแก่บุคคลประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวมา ชื่อว่า เป็นการไหว้ทิศ ที่ถูกต้อง
ตามอริยวินัย นอกจากนี้ท่านยังแสดงหน้าที่ที่บุคคลประเภทนั้นพึงปฏิบัติต่อกันเพ่ือความสงบสุข ความ
ราบรื่นของการครองชีวิตอยู่ด้วยกัน 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบแล้ว สิงคาลกมาณพก็ชื่นชมยินดี ปฏิญาณตนเป็น
อุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะเขาตรองตามด้วยเหตุผลแล้วเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรง
สอน 
 
 ๒.๗.๓ สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา (เพื่อให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรม 
มีคุณเป็นอัศจรรย์ สามารถยังผู้ปฏิบัติได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน ๆ)  
 ในหัวข้อนี้มีเรื่องที่พอจะนํามาประกอบการพิจารณาหลายเรื่อง ซึ่งผู้วิจัยจะยกตัวอย่างไว้ ๒ เรื่อง
ที่เห็นชัด นั่นก็คือ เรื่องในสังคารวสูตรและในมหาปรินิพพานสูตร ดังนี้ 
 บรรดาปาฏิหาริย์ ๓ นั้น พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอนุศาสนีปาฏิหาริย์ว่าดีที่สุด เลิศที่สุด 
และเป็นประโยชน์ที่สุด ข้อนี้เป็นความจริงอย่างยิ่ง หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ดํารงเป็น
ประโยชน์แก่มหาชนมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ด้วยอานุภาพของอนุศาสนีปาฏิหาริย์นั่นเอง 
 ในสังคารวสูตร พุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ ๓ แก่สังคารพราหมณ์ ให้พราหมณ์พิจารณาว่า
อย่างไหนดีกว่า ประณีตกว่า พราหมณ์กราบทูลว่า อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ประณีต 
ผู้ใดทําก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้นั้นและปรากฏแก่ตน (สังคารพราหมณ์) เหมือนภาพลวง (มา
ยาสหธมฺมรูป วิย ขายติ) ส่วนอนุศาสนีปาฏิหาริย์เป็นของประณีต พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว๘๖ 
 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเน้นปาฏิหาริย์ทางคําสอน คือ คําพูดให้ผู้ฟังนําไป
ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติได้ผลตามที่ทรงสอนก็เหมือนเกิดความอัศจรรย์ นั่นแหละคือ ยอดปาฏิหาริย์และ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงเฉพาะตนเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็น
อันมาก 
 ในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อพระพุทธเจ้าจวนปรินิพพาน ทรงทอดพระเนตรเห็นมหาชน นํา
เครื่องสักการะเป็นจํานวนมากมาถวายพระองค์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานนท์ว่า การบูชาอย่าง

                                                        
๘๕ที.ปา.๑๑/๑๙๘/๑๖๙. 
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 ๕๕ 

นั้นไม่ใช่บูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง แต่ผู้ใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณี อุบาสกหรือ อุบาสิกาก็ตาม 
ปฏิบัติธรรมสมควร ปฏิบัติชอบ ผู้นั้นแหละชื่อว่า บูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง๘๗ 
 กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายในการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า สามารถแบ่งได้เป็น ๓ 
อย่างคือ ๑) เพ่ือให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้เห็น (อภิญญายธรรมเทศนา) ๒) เพ่ือให้ผู้ฟังตรอง
ตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังตรองตามให้เห็นด้วยตนเอง (สนิทานธรรม
เทศนา) และ ๓) เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรม มีคุณเป็นอัศจรรย์ สามารถ
ยังผู้ปฏิบัติได้รับผลตามสมควรแก่กําลังแห่งการปฏิบัติของตน ๆ (สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา) ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายในการเน้นสอนที่ตัวบุคคลเพราะตระหนักว่ามนุษย์เป็น
ผู้ฝึกได้และเป็นผู้ที่รู้ตามได้ ถ้าเขาได้ฝึกตนเองตามหลักการและวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ 
เพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพทางปัญญา เมื่อได้ฟังการแนะนําแล้วก็สามารถพัฒนาจิตใจของ
ตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ได้ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการ
สอนแต่ละครั้ง พระพุทธเจ้าจะทรงใช้พุทธวิธีในการสอนที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทและศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล โดยพระพุทธเจ้าจะคํานึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก ในการสอนแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าจะทรง
ตรวจดูลักษณะและระดับภูมิปัญญาก่อน จึงจะทรงสอนเพ่ือให้ผู้ฟังนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 
 
๒.๘ หลัก ๓ ประการของผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท 
 
 สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็คือ หลักการ ๓ 
ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ประการ ซึ่งมาจากคําสอนในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ 
หากขาดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการนี้แล้ว การเผยแผ่พุทธศาสนาจะก่อให้เกิดการปัญหา ไม่
เป็นไปเพ่ือการสิ้นทุกข์ 
 นับแต่ตรัสรู้ได้ ๙ เดือน พระพุทธเจ้าเสด็จไปแคว้นมคธ โปรดชฎิล ๑,๐๐๐ คน ที่คยาสีสะ 
จากนั้น ท่านเข้าเมืองราชคฤห์ โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร รับถวายพระเวฬุวันเป็นอาราม
แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ทรงบําเพ็ญพุทธกิจประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้านมคธ ทรงได้
อัครสาวก๘๘ คือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทั้งสองท่านออกบวชพร้อมบริวารรวม ๒๕๐ คน 
โดยเฉพาะพระสารีบุตร บรรลุอรหันตผลในวันเพ็ญเดือนมาฆะพอดี ในช่วงราตรีนั้นมีจาตุรงค
สันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อที่ประชุมอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป มีพระบาลี
ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังต่อไปนี้ 
 สพฺพปาปสฺส อรกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา 
 สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ 
 ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา 
 นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
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 ๕๖ 

 น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี 
 สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ 
 อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร 
 มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ 
 อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ๘๙ 
 เมื่อแปลและกล่าวสรุปออกมาเป็นหลัก ๓ ประการ ได้แก่ หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ 
๖ สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ 

หลักการ ๓ ได้แก่ 
(๑) การไม่ทําบาปทั้งปวง (Cease to do Evil) 
(๒) การทํากุศลให้ถึงพร้อม (Cultivate Goodness) 
(๓) การทําจิตใจให้บริสุทธิ์ (Purify the Heart) 
อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ 
(๑) อดทน (Patient Endurance) 
(๒) ไม่เบียดเบียน (Not Oppress Anyone) 
(๓) ความสงบ (Profound Liberation) 
(๔) มุ่งนิพพาน (Nibbana) 
วิธีการ ๖ ได้แก่ 
(๑) ไม่ว่าร้าย (Not Insulting)  
(๒) ไม่ทําร้าย (Not Harming) 
(๓) สํารวมในปาฏิโมกข์ (Cultivating Restraint)  
(๔) รู้จักประมาณในการบริโภค (Modesty in Eating) 
(๕) อยู่ในที่สงบ (Contentment)  
(๖) ชําระจิตให้สงบ (Devotion to Mindful Intent)๙๐ 
กล่าวโดยสรุป จากท่ีได้ศึกษาปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกในบทที่ ๒ นี้ 

พบว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการสอนบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งในและนอกพุทธศาสนาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ที่น่าสังเกตหรือพบบ่อย ได้แก่ พุทธวิธีการสอนใน ๔ รูปแบบ คือ ๑. แบบสากัจฉาหรือสนทนา 
๒. แบบบรรยาย ๓. แบบตอบปัญหา และ ๔. แบบวางกฎข้อบังคับ ในแต่ละรูปแบบนี้ พระพุทธเจ้าจะทรง
ใช้กลวิธีหรืออุบายประกอบการสอนร่วมกับพุทธวิธีการสอนใน ๔ รูปแบบข้างต้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม
ความมุ่งหมาย ได้แก่ ๑) การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ ๒) การเปรียบเทียบด้วยอุปมา ๓) 
การใช้อุปกรณ์การสอน ๔) การทําเป็นตัวอย่าง ๕) การเล่นภาษา เล่นคํา และใช้คําในความหมายใหม่ ๖) 
อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล ๗) การรู้จักจังหวะโอกาส ๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธกีาร ๙) การ
ลงโทษและให้รางวัล และ ๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้ ในการสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละ

                                                        
๘๙ที.ม.๑๐/๙๐/๔. 
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 ๕๗ 

ครั้ง จะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบหรือลีลาการสอน ๔ อย่าง คือ 
๑) สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา ๒) สมาทปนา จูงใจให้เห็นจริง
ด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและนําไปปฏิบัติ ๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกําลังใจ 
ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะทําให้สําเร็จได้ ไม่หวั่นหรือย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก และ ๔) สัมปหังส
นา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่
จะได้รับจากการปฏิบัติ และในการสอนแต่ละครั้ง พระพุทธเจ้า ทรงมีพุทธประสงค์ในการสอนเพ่ือให้มหาชน
เกิดความรู้ ความเห็น ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้เห็น (อภิญญายธรรม
เทศนา) ๒) เพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังตรองตามให้เห็นด้วย
ตนเอง (สนิทานธรรมเทศนา) และ ๓) เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรม มีคุณ
เป็นอัศจรรย์ สามารถยังผู้ปฏิบัติได้รับผลตามสมควรแก่กําลังแห่งการปฏิบัติของตน ๆ (สัปปาฏิหาริย
ธรรมเทศนา) ส่วนหลัก ๓ ประการของผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทนั้น สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของการเผย
แผ่พุทธศาสนาเถรวาทไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็คือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ 
๖ ประการ ซึ่งมาจากคําสอนในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ หากขาดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการนี้แล้ว 
การเผยแผ่พุทธศาสนาจะก่อให้เกิดการปัญหา ไม่เป็นไปเพ่ือการสิ้นทุกข์ หลักการ ๓ ได้แก่ (๑) การไม่
ทําบาปทั้งปวง (๒) การทํากุศลให้ถึงพร้อม (๓) การทําจิตใจให้บริสุทธิ์, อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ (๑) 
อดทน (๒) ไม่เบียดเบียน (๓) ความสงบ (๔) มุ่งนิพพาน, วิธีการ ๖ ได้แก่ (๑) ไม่ว่าร้าย (๒) ไม่ทําร้าย 
(๓) สํารวมในปาฏิโมกข์ (๔) รู้จักประมาณในการบริโภค (๕) อยู่ในที่สงบ (๖) ชําระจิตให้สงบ สิ่งที่
ผู้วิจัยต้องการชี้ให้เห็นก็คือประเด็นของการเผยแผ่ของพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนั้น 
มีหลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นพ้ืนฐาน เราจะนําเอาประเด็นเหล่านี้ไปวิเคราะห์ต่อเพ่ือให้เห็นถึงความจําเป็นที่
ต้องใช้หลักโอวาทปาฏิโมกข์สําหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาในทศวรรษหน้าต่อไป 



 

บทท่ี ๓ 
ปรัชญาการเผยแผพุ่ทธศาสนาเถรวาทในสมยัปัจจุบัน 

 
 ในบทที่  ๓ นี้ เป็นการศึกษาถึงปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบัน 
รายละเอียดของเนื้อหาที่ศึกษา ได้แก่ ประวัติประเทศ ประวัติพุทธศาสนาและสถานการณ์พุทธศาสนา 
และบุคคลและองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเทศส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย 
 ๓.๒ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 
 ๓.๓ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่า 
 ๓.๔ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว 
 ๓.๕ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
 

๓.๑ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย 
 
 ๓.๑.๑ ประวัติศาสตร์ประเทศไทย 

 ประวัติประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๔ ยุคดังนี้ ๑) อาณาจักรสุโขทัย
และแคว้นต่าง ๆ ๒) อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ๓) กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยอาณานิคม และ
๔) ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สงครามโลกครั้งที่สอง สงครามเย็น จนถึงปัจจุบัน 
 ๑) อาณาจักรสุโขทัยและแคว้นต่าง ๆ 
 เมื่อจักรวรรดิขแมร์และอาณาจักรพุกามเสื่อมอ านาจเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ ท าให้เกิดรัฐ
ใหม่ขึ้ นเป็นจ านวนมากในเวลาไล่ เลี่ ยกัน อาณาจักรของชาวไทกินอาณาบ ริ เวณตั้ งแต่ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียปัจจุบันจนถึงทิศเหนือของลาว และลงไปถึงคาบสมุทรมลายู 
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ มีประชากรชาวไทอาศัยอยู่มั่นคงในอดีตดินแดนแกนกลางของอาณาจักรทวาร
วดีและอาณาจักรลพบุรี จนถึงดินแดนนครศรีธรรมราช แต่ไม่มีบันทึกรายละเอียดการเข้ามาของชาวไท 
ประมาณคริสต์ทศวรรษ ๑๒๔๐ (ประมาณปี ๑๗๘๐) พ่อขุนบางกลางหาวรวบรวมก าลังกบฏต่อเขมร และ
ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์สุโขทัยพระองค์แรก อาณาจักรสุโขทัยแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่าง
กว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช จรดน่านและหลวงพระบางทางทิศเหนือ นครศรีธรรมราช
ทางทิศใต้ พุกามและมะตะบันทางทิศตะวันตก อย่างไรก็ดี อาณาเขตอันกว้างใหญ่นี้น่าจะเกิดจากการ
สวามิภักดิ์ของเจ้าท้องถิ่นมากกว่า นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประดิษฐ์อักษรไทย มีเครื่องดินเผาสวรรคโลก



๕๙ 

เป็นสินค้าออกส าคัญ แต่เสถียรภาพของอาณาจักรได้อ่อนแอลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์ ในรัชกาล
พญาลิไท อาณาจักรรับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์๑ 
 ส่วนเหนือขึ้นไป พญามังรายซึ่งสืบราชสมบัติหิรัญนครเงินยางเชียงลาว ทรงตั้งอาณาจักรล้านนา
ขึ้นในปี ๑๘๓๙ มีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่ ทรงรวบรวมแว่นแคว้นขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ าปิง พระมหากษัตริย์
ล้านนาล้วนสืบเชื้อสายจากพระองค์ต่อเนื่องกันกว่าสองศตวรรษ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการ
แต่งงานกับเจ้าเมืองต่าง ๆ จรดแม่น้ าน่านทางทิศตะวันออกและเหนือแม่น้ าโขงขึ้นไป ส่วนบริเวณเมืองท่า
บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง มีการตั้งสหพันธรัฐในบริเวณเพชรบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรีและอยุธยาใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๑๒ 
 ๒) อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
 อาณาจักรอยุธยาก าเนิดจากจากลพบุรีและสุพรรณบุรีที่อยู่ใกล้เคียง พระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้ง
กรุงศรีอยุธยาเมื่อปี ๑๘๙๓ ในเขตเมืองอโยธยาเดิม การปกครองของอาณาจักรอยุธยามีลักษณะเป็น
เครือข่ายราชรัฐและจังหวัดบรรณาการที่สวามิภักดิ์ต่อพระมหากษัตริย์อยุธยาตามระบบมณฑล เนื่องจาก
ขาดกฎสืบราชสมบัติ เมื่อใดที่มีการผลัดแผ่นดินจะมีเจ้าหรือขุนนางทรงอ านาจยกทัพเข้าเมืองหลวงเพ่ือ
อ้างสิทธิ์ท าให้เกิดการนองเลือดบ่อยครั้ง การขยายอาณาเขตช่วงแรกอาศัยการพิชิตดินแดนและการ
อภิเษกทางการเมือง ในปี ๑๙๑๒, ๑๙๓๑ และ ๑๙๗๔ อาณาจักรอยุธยายกทัพไปตีเมืองพระนคร (นคร
ธม) เมืองหลวงของจักรวรรดิขแมร์ ได้ทั้งสามครั้ง ท าให้อาณาจักรอยุธยาเป็นมหาอ านาจแทนจักรวรรดิข
แมร์ การเข้าแทรกแซงสุโขทัยอย่างต่อเนื่องท าให้สุโขทัยตกเป็นประเทศราชและส่วนหนึ่งของอาณาจักร
อยุธยาตามล าดับ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองใหม่ ซึ่งบางส่วนได้ใช้มาจนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงสถาปนาระบบศักดินา ก่อให้เกิดระบบไพร่ซึ่งเป็น
แรงงานเกณฑ์ให้ราชการปีละหกเดือน อย่างไรก็ดี การพยายามขยายอ านาจไปยังรัฐสุลต่านมะละกาทางใต้ 
และอาณาจักรล้านนาไม่ประสบความส าเร็จ 
 การยึดครองมะละกาของโปรตุเกสในปี ๒๐๕๔ ท าให้กรุงศรีอยุธยาเริ่มติดต่อกับชาติตะวันตก 
การชิงความเป็นใหญ่ระหว่างอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรพม่าเหนือเชียงใหม่และมอญท าให้ทั้งสอง
ขัดแย้งกัน ขณะเดียวกัน ราชวงศ์ตองอูของพม่าเริ่มมีอ านาจมากข้ึน กระท่ังขยายดินแดนมายังกรุงศรี
อยุธยาในรัชกาลพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และพระเจ้าบุเรงนอง หลังจากนั้น กรุงศรีอยุธยาตกเป็นประเทศราช
ของอาณาจักรตองอูในปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้เวลา ๑๕ ปีสร้างภาวะครอบง าในลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่ง 

                                                           
๑ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สยาม, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒๐. 
๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๘. 



๖๐ 

 จากนั้น กรุงศรีอยุธยายังมุ่งเพ่ิมความสัมพันธ์กับชาติยุโรปต่อมาอีกหลายรัชกาล ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของอยุธยารุ่งเรืองขึ้นอย่างมากในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศส ฮอลันดา และอังกฤษ ผู้เดินทางชาวยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ และ 
๑๗ ยกอาณาจักรอยุธยาว่าเป็นสามมหาอ านาจแห่งเอเชียร่วมกับจีนและอินเดีย อิทธิพลของชาวต่างชาติใน
กรุงศรีอยุธยาที่เพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความเกลียดกลัวต่างชาติ จนลงเอยด้วยการปฏิวัติในปี ๒๒๓๑อย่างไรก็ดี 
ความสัมพันธ์กับชาติยุโรปอ่ืนยังเป็นปกติและต่อมาบาทหลวงฝรั่งเศสก็กลับมามีอิสระในการเผยแผ่ศาสนา 
 อาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมอ านาจลงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม
โกศถือเป็น “สมัยบ้านเมืองดี” ในกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ความขัดแย้งภายในติด ๆ กันหลายรัชกาล 
และการสงครามกับราชวงศ์คองบอง (อลองพญา) จนส่งผลให้เสียกรุงครั้งที่สองเมื่อปี ๒๓๑๐ ซึ่งก่อน
หน้านั้นกรุงศรีอยุธยาว่างเว้นจากศึกสงครามมากว่า ๑๕๐ ปี หลังจากนั้นบ้านเมืองแตกออกเป็นก๊กเป็น
เหล่ารวมทั้งสิ้น ๕ ก๊ก ในปีเดียวกัน เจ้าตากได้รวบรวมไพร่พลขับไล่พม่า และย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุง
ธนบุรี พระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินให้อยู่ภายใต้พระองค์ ด้านสงครามภายนอก กองทัพธนบุรีสามารถ
ขับไล่พม่าออกจากล้านนาได้ในปี ๒๓๑๙ และยึดกรุงเวียงจันทน์ได้ในปี ๒๓๒๑อาณาจักรธนบุรีมีอายุ
เพียง ๑๕ ปีและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว หลังเกิดความขัดแย้ง
ช่วงปลายรัชกาล พระองค์และพระราชโอรสทั้งหลายทรงถูกส าเร็จโทษโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕๓ 
 ๓) กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยอาณานิคม 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช กรุงรัตนโกสินทร์สามารถปูองกันการ
เข้าตีของพม่าครั้งใหญ่ในปี ๒๓๒๘ และยุติการบุกครองของพม่า ก่อนพระองค์สวรรคตสามารถสถาปนา
อ านาจปกครองเหนือพ้ืนที่ไพศาลอันเป็นที่ตั้งของประเทศลาวและกัมพูชาปัจจุบัน ในปี ๒๓๖๔ จอห์น 
ครอว์เฟิร์ดถูกส่งมาเจรจาความตกลงการค้าฉบับใหม่กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นสัญญาณแรกของปัญหาที่
จะครอบง าการเมืองสยามในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ในปี ๒๓๖๙ กรุงเทพมหานครลงนามสนธิสัญญาเบอร์นี 
หลังสงครามอังกฤษ-พม่าครั้งที่หนึ่งยุติลงด้วยชัยของอังกฤษ ปีเดียวกัน เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ทรงก่อ
กบฏเพราะเข้าพระทัยว่าอังกฤษจะบุกกรุงเทพมหานคร แต่ถูกปราบปราม ผลท าให้กรุงเวียงจันทน์ถูก
ท าลาย รวมทั้งมีการกวาดต้อนชาวลาวข้ามแม่น้ าโขงมาอยู่ ในเขตที่ราบสูงโคราชจ านวนมาก 
กรุงเทพมหานครยังท าสงครามแย่งชิงอิทธิพลเหนือกัมพูชากับญวน ท าให้กรุงเทพมหานครกลับมามี
อิทธิพลเหนือกัมพูชาอีกครั้ง 
 ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ สยามพยายามท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ภายในราชอาณาจักรให้
อยู่ในฐานะอาณานิคม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยตระหนักถึงภัยคุกคาม
จากชาติตะวันตก ราชส านักจึงติดต่อรัฐบาลอังกฤษโดยตรงเพ่ือลดความตึงเครียด ฝุายรัฐบาลอังกฤษ

                                                           
๓ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๙-๑๓๒. 



๖๑ 

ส่งเซอร์จอห์น เบาริ่งเข้ามาท าสนธิสัญญาเบาว์ริง ซึ่งเป็นสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมฉบับแรก ๆ อันน ามา
สู่การท าสนธิสัญญากับชาติอ่ืนด้วยเงื่อนไขที่คล้ายกัน หากก็น ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจใน
กรุงเทพมหานครและการค้าระหว่างประเทศ การเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันของพระองค์ด้วยโรค
มาลาเรียท าให้เจ้าฟูาจุฬาลงกรณ์ฯ สืบราชสมบัติทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้ส าเร็จราชการ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรวมศูนย์อ านาจ ตั้งสภาช่วยราชการ การเลิกทาส
และไพร่อันเป็นการยกเลิกระบบแรงงานเกณฑ์ วิกฤตการณ์วังหน้าในปี ๒๔๑๗ ท าให้ความพยายามปฏิรูป
ต้องหยุดชะงัก ในคริสต์ทศวรรษ ๑๘๗๐-๘๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นโยบาย
พยายามดึ งหั วเมืองเหนือเข้าเป็นส่ วนหนึ่ งของราชอาณาจักร และต่อมาได้ขยายไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในปี ๒๔๓๐ มีการตั้งกรมจ านวน ๑๒ กรมซึ่งต่อมาเป็นกระทรวงต่าง ๆ 
ในปี ๒๔๓๖ เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เนื่องจากความขัดแย้งกับฝรั่งเศสท าให้มีการเรียกร้องเอาดินแดน
ลาวฝั่งตะวันออกของแม่น้ าโขง ฝรั่งเศสและบริเตนตกลงให้สยามเป็นรัฐกันชนระหว่างเจ้าอาณานิคมทั้ง
สอง ล่วงเข้าคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ สยามมุ่งเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมตั้งแต่สนธิสัญญาเบาว์ริง
รวมทั้งสิทธิสภาพนอกอาณาเขต แต่ต้องแลกมาด้วยการแลกเปลี่ยนดินแดนหลายครั้ง ต่อมามีการเริ่ม
ระบบมณฑลเทศาภิบาลซึ่งเป็นการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ ในปี ๒๔๔๘ เกิดกบฏในหัวเมืองปัตตานีโบราณ 
อุบลราชธานี และแพร่เพ่ือต่อต้านความพยายามลดทอนอ านาจของเจ้าผู้ปกครองท้องถิ่น๔ 
 ในปี ๒๔๕๔ เกิดกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ซึ่งคณะนายทหารพยายามล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอบโต้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อจนสิ้นรัชกาล ทรงเผยแพร่แนว
พระราชด าริว่าด้วยชาติไทย ในปี ๒๔๖๐ รัฐบาลประกาศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยถือฝุายสัมพันธมิตร 
เพ่ือตัดความกังวลที่ว่าฝุายสัมพันธมิตรอาจจัดการกับประเทศเป็นกลางและต้องการแก้ไขสนธิสัญญาไม่เป็น
ธรรมต่าง ๆ ผลท าให้สยามได้เข้าร่วมการประชุมสันติภาพที่แวร์ซาย มีอ านาจอิสระในการเก็บภาษีและยกเลิก
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต๕ 
 ๔) ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สงครามโลกครั้งท่ีสอง สงครามเย็น จนถึงปัจจุบัน 
 สืบจากปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ และราคาข้าวตกลงอย่างรุนแรง 
นอกจากนี้ยังมีการลดรายจ่ายภาครัฐอย่างมากท าให้เกิดความไม่พอใจในหมู่อภิชน วันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๔๗๕ คณะราษฎรน าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาททางการเมือง ปลายปี ๒๔๗๖ เกิดกบฏบวรเดช ซึ่งหวัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองกลับสู่สมบูรณาญาสิทธิราช แต่ล้มเหลว ปี ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวมีความเห็นไม่ลงรอยกับรัฐบาลจึงทรงสละราชสมบัติในปี ๒๔๗๘ สภาผู้แทนราษฎรเลือกพระว

                                                           
๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๕-๑๔๖. 
๕ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๔. 



๖๒ 

รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลเป็นพระมหากษัตริย์  ซึ่ งขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ 
 เดือนธันวาคม ๒๔๘๑ พลตรีหลวงพิบูลสงครามได้เป็นนายกรัฐมนตรี เขาปราบปรามศัตรูทางการ
เมืองรวมทั้งต่อต้านราชวงศ์อย่างเปิดเผย รัฐบาลมีแนวคิดชาตินิยมและปรับให้เป็นตะวันตก และเริ่ม
ด าเนินนโยบายต่อต้านจีนและฝรั่งเศส วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๘๒ มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” 
มาเป็น “ไทย” ในปี ๒๔๘๔ เกิดสงครามขนาดย่อมขึ้นระหว่างวิชีฝรั่งเศสกับไทย ท าให้ไทยได้ดินแดนเพ่ิม
จากลาวและกัมพูชาช่วงสั้น ๆ วันที่ ๘ ธันวาคม ปีเดียวกัน ประเทศญี่ปุุนบุกครองไทย และรัฐบาลลงนาม
เป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุุน และประกาศสงครามกับสหรัฐและสหราชอาณาจักร มีการตั้งขบวนการ
เสรีไทยขึ้นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือต่อต้านรัฐบาลและการยึดครองของญี่ปุุน หลังสงครามยุติในปี 
๒๔๘๘ ประเทศไทยลงนามความตกลงสมบูรณ์แบบเพ่ือเลิกสถานะสงครามกับฝุายสัมพันธมิตร 
 ในเดือนมิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตอย่าง
เป็นปริศนา และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟูาภูมิพลอดุลเดชทรงสืบราชสมบัติต่อมา ในปี ๒๔๙๗ 
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาปูองกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีโต้) เป็น
พันธมิตรกับสหรัฐ ในปี ๒๕๐๐ เกิดรัฐประหารโดยมีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้า ท าให้
คณะราษฎรหมดอ านาจ จอมพลสฤษดิ์ปกครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เขาสร้างความชอบธรรมโดยตอกย้ า
สภาพสมมติเทพของกษัตริย์ และผูกโยงความจงรักภักดีต่อรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์ รัฐบาลมุ่งปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและการศึกษา และในปี ๒๕๐๔ หลังสหรัฐเข้าสงครามเวียดนาม รัฐบาลไทยท าข้อตกลง
ลับโดยส่งทหารเข้าสู่ประเทศลาวและเวียดนาม รวมทั้งอนุญาตให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศ
เพ่ือใช้ทิ้งระเบิดประเทศเวียดนามเหนือ 
 สงครามเวียดนามเร่งให้เกิดการท าให้ทันสมัยและการกลายเป็นตะวันตกของสังคมไทย มีการ
อพยพจากชนบทสู่เมืองเพ่ือหางาน ชาวนาในชนบทเกิดส านึกเรื่องชนชั้นและรวมตัวกับพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ และในเดือนตุลาคม ๒๕๑๔ มีการชุมนุมใหญ่และมีการสลายการ
ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิต ที่เรียก “เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงแต่งตั้งสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนับว่าพระมหากษัตริย์เข้ามาบทบาททางการเมืองโดยตรง
ครั้งแรกนับแต่ปี ๒๔๗๕ ผลของเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดประชาธิปไตยระบบรัฐสภาช่วงสั้น ๆ ที่มัก
เรียกว่า “ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน” 
 ปลายปี ๒๕๑๙ การเคลื่อนไหวของนักศึกษาเอียงเป็นฝุายซ้ายมากขึ้น ฝุายกองทัพและพรรค
การเมืองฝุายขวาเริ่มโฆษณาชวนเชื่อกล่าวหาว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ ความตึงเครียดระหว่างคนงาน
และเจ้าของโรงงานรุนแรงขึ้นและขบวนการสิทธิพลเมืองเคลื่อนไหวมากขึ้นหลังปี ๒๕๑๖ เหตุการณ์ลงเอย
ด้วยการสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน “เหตุการณ์ ๖ ตุลา” วันเดียวกัน เกิดรัฐประหาร แล้วมี
การแต่งตั้งธานินทร์ กรัยวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีแนวคิดขวาจัด เขาด าเนินการกวาดล้าง



๖๓ 

มหาวิทยาลัย สื่อและข้าราชการ มีปัญญาชน ฝุายซ้ายและนักศึกษาเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้น ปีต่อมา เกิดรัฐประหารอีกครั้งแล้วเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี ๒๕๒๑ 
รัฐบาลเกรียงศักดิ์เสนอนิรโทษกรรมต่อนักคอมมิวนิสต์ไทย และเขาเยือนประเทศจีนและท าข้อตกลงเพ่ือ
ยุติการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การสู้รบกับคอมมิวนิสต์ยุติลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อปี 
๒๕๒๓ ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งแรกในปี ๒๕๓๑ 
 ในปี ๒๕๓๔ คณะทหารที่เรียก คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รัฐประหารโค่นรัฐบาลพล
เอก ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยอ้างว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนัก หลังการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๓๕ 
พรรคร่วมรัฐบาลเสนอชื่อพลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ปฏิเสธก่อนหน้านี้ ท าให้เกิด
การประท้วงต่อต้านรัฐบาล เกิดการสลายการชุมนุมท าให้มีผู้เสียชีวติ เรียก “พฤษภาทมิฬ” พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรับสั่งให้พลเอก สุจินดา คราประยูร และพลตรี จ าลอง ศรีเมือง เข้าเฝูา 
แล้วหลังจากนั้นพลเอกสุจินดาก็ลาออก 
 ปี ๒๕๔๐ เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เรียก “วิกฤตต้มย ากุ้ง” ยุติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่อเนื่องกัน ๔๐ ปี ท าให้ไทยต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ต่อมา ทักษิณ ชินวัตร 
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสองสมัยติดต่อกัน เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นที่ถกเถียงกันมากท่ีสุด ได้
ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจนประสบผลหลายอย่าง แต่ก็ตกเป็นที่กล่าวหาอย่างกว้างขวางเช่นกัน ในปี 
๒๕๔๗ เกิดคลื่นสึนามิพัดถล่มภาคใต้และเริ่มต้นความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกครั้ง เกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) ต้องการให้ทักษิณพ้น
จากต าแหน่งระหว่างด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง ในปี ๒๕๔๙ มีรัฐประหารล้มรัฐบาลทักษิณ 
รัฐบาลทหารปกครองประเทศหนึ่งปีจนมีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในปี ๒๕๕๐ 
 พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในปี ๒๕๕๐ และจัดตั้งรัฐบาล ต่อมา พธม. 
จัดการชุมนุมใหญ่ในปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีการปิดท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ยุบพรรครัฐบาล ๓ พรรค หลังจากนั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทักษิณ ชุมนุมประท้วงรัฐบาลในปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ในการ
เลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๕๔ ผลปรากฏว่าพรรคเพ่ือไทย น าโดยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้ง และเป็น
ผู้น าจัดตั้งรัฐบาล ในปีเดียวกัน เกิดมหาอุทกภัย มีพ้ืนที่ประสบภัย ๖๕ จังหวัด 
 ปลายปี ๒๕๕๖ เกิดวิกฤตการณ์การเมืองรอบใหม่ มีสาเหตุหลักจากสภาผู้แทนราษฎรผลักดัน
รา่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ เกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และรัฐบาลยุบสภาผู้แทนราษฎร 
และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการ
เลือกตั้ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม กองทัพบกประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ และอีกสองวันต่อมาได้ ยึด



๖๔ 

อ านาจการปกครองประเทศ ต่อมาระหว่างการปกครองของรัฐบาลทหาร ในปี ๒๕๖๐ มีการออกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับล่าสุดหลังการลงประชามติเมื่อปีก่อน๖ 

 
 ๓.๑.๒ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย 

 ความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศไทย อาจแบ่งออกเป็น ๔ ยุค คือ 
 ๑. ยุคเถรวาทแบบสมัยอโศก 
 ๒. ยุคมหายาน 
 ๓. ยุคเถรวาทแบบพุกาม 
 ๔. ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์๗ 
 ยุคที่ ๑ เถรวาทแบบสมัยอโศก (พ.ศ. ๒๑๘) 
 พระเจ้าอโศกมหาราช อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ ๓ ณ พระนครปาฏลีบุตร หลังจากเสร็จสิ้น
การสังคายนาแล้ว ได้ทรงส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่าง ๆ รวม ๙  สาขา บรรดา ๙ สาย
นั้น๘ พระโสณะ และพระอุตตระ เป็นสายหนึ่ง (คัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกนับเป็น
สายที่ ๘ แต่คัมภีร์ศาสนวงศ์นับย้อนเป็นสายที่ ๒) น าพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณ
ภูมิ๙ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าได้แก่ จังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น พระปฐม
เจดีย์ เป็นต้น เห็นประจักษ์พยานอยู่จนบัดนี้ (พม่าว่าสุวรรณภูมิได้แก่ เมืองสะเทิม ในพม่าภาคใต้)๑๐ 
 ยุคที่ ๒ มหายาน (พ.ศ. ๖๒๐) 
 พระเจ้ากนิษกะมหาราช ทรงอุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๔ ของฝุายมหายาน ณ ชลันธร และทรงส่ง
สมณทูตออกประกาศพระศาสนาในอาเซียกลางเป็นต้น ครั้งนั้นพระเจ้ามิ่งตี่ทรงน าพระพุทธศาสนาจาก
อาเซียกลางเข้าไปเผยแพร่ในประเทศจีนและได้ทรงส่งทูตสันถวไมตรีมายังคุณหลวงเม้ากษัตริย์ไทยคู่ครอง
อาณาจักรอ้ายลาว คณะทูตได้น าพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วย ท าให้หัวเมืองไทยทั้ง ๗๗ มีราษฎร ๕๑,๘๙๐ 
ครอบครัวหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก 
 พ.ศ. ๑๓๐๐ 

                                                           
๖รองศาสตราจารย์คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง 

เฮ้าส์, ๒๕๔๕), หน้า ๙-๑๓. 
๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๒. 
๘คณาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้ งที่  ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๑๘๑. 
๙เฉลิม เขื่อนทองหลาง, เอกสารแบบบรรยาย ประวัติพระพุทธศาสนา ๑, (นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘. 
๑๐พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๔. 



๖๕ 

 กษัตริย์แห่งศรีวิชัย กษัตริย์แห่งสุมาตราเรืองอ านาจ แผ่อาณาเขตเข้ามาจนถึงจังหวัด สุราษฎร์
ธานี กษัตริย์ศรีวิชัยทรงนับถือพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน จึงท าให้พระพุทธศาสนาฝุายมหายานเผยแพร่
เข้ามาในภาคใต้ของประเทศไทย ที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ ดังมีเจดีย์พระธาตุไชยาและพระมหาธาตุ
นครศรีธรรมราชเป็นประจักษ์พยานถึงบัดนี้๑๑ 
 ยุคที่ ๓ เถรวาทแบบพุกาม พ.ศ. ๑๖๐๐ 
 พระเจ้าอนุรุทธมหาราช หรืออโนรธามังช่อ กษัตริย์พุกามเรืองอ านาจขึ้น ทรงปราบปรามรามัน
รวมพม่าเข้าได้ทั้งหมดแล้วแผ่อาณาเขตเข้ามาถึงอาณาจักรล้านนา ร้านช้าง จรดลพบุรี ทวาราวดี พระเจ้า
อนุรุทธทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท ทรงทะนุบ ารุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยพระ
ราชศรัทธาอย่างแรงกล้า๑๒ 
 ย้อนกล่าวถึงชนชาติไทยในจีน ถูกจีนรุกราน อพยพลงมาทางใต้ตามล าดับ หลังจากอาณาจักร
อ้ายลาวสลายตัว ก็ได้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้า ครั้นถึงประมาณ พ.ศ. ๑๒๙๙ คุณท้าวกวาโอรสขุนบรมแห่ง
อาณาจักรน่านเจ้า ได้มาตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนในสุวรรณภูมิ กาลเวลาผ่านไปคนไทยก็กระจัด
กระจายอยู่ทั่วภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อ
อาณาจักรกัมพูชาเรืองอ านาจ คนไทยที่อยู่ในเขตล้านนาคือภาคพายัพได้รับอิทธิพลขอมน้อย แต่เมื่อ
อาณาจักรพุกามแผ่เข้ามาครอบง า๑๓ คนไทยในถิ่นนี้ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาสืบ ๆ มาอยู่แล้ว ก็รับนับถือ
พระพุทธศาสนาแบบพุกามจนเจริญแพร่หลายขึ้นทั่วไปในสายเหนือ๑๔ 
 ยุคที่ ๔ เถรวาทแบบลังกาวงศ์ 
 พระพุทธศาสนาในยุคนี้ คือ แบบที่นับถือมาเป็นศาสนาประจ าชาติของไทยมาจนถึงปัจจุบัน 
ส าหรับยุคนี้ มีรายละเอียดที่ปรากฏในประวัติศาสตร์มากกว่ายุคก่อน ๆ จึงแยกย่อยเป็นสมัย ๆ ได้ดังนี้๑๕ 
 ๑) สุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ 
 ระยะนี้ อาณาจักรพุกามและกัมพูชาเสื่อมอ านาจลงแล้วคนไทยตั้งตัวเป็นอิสระขึ้นได้ ทางเหนือ
เกิดจากอะไรจากล้านนา ใต้ลงมาเกิดอาณาจักรสุโขทัย 
 ย้อนกล่าวทางฝุายพระศาสนาในประเทศลังกา พ.ศ. ๑๖๙๖ พระจ้าวปรากรมพาหุมหาราชขึ้น
ครองราชย์ ทรงปราบทมิฬ ท าบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ทรงอุปถัมภ์พระศาสนารวมพระสงฆ์เข้าเป็นนิกาย
เดียว แล้วโปรดให้มีการสังคายนาครั้งที่ ๗ ขึ้น พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในลังกาทวีปทั้งการศึกษาและ
การปฏิบัติ พระสงฆ์ประเทศต่าง ๆ เดินทางไปศึกษาธรรมวินัยและบวชแปลงใหม่ แล้วกลับไปเผยแพร่
                                                           

๑๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๔. 
๑๒คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๒. 
๑๓กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ศาสนา, ๒๕๒๕), หน้า ๔๔-๔๕. 
๑๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๕ - ๑๔๖. 
๑๕รองศาสตราจารย์คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔-๑๘. 



๖๖ 

พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในประเทศของตน บ้างก็นิมนต์พระลังกาเข้ามาด้วย ส าหรับประเทศไทย
พระสงฆ์ไทยและลังกาเช่นนี้ได้มาตั้งส านักเผยแพร่อยู่ ณ เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับความนับถืออย่าง
รวดเร็ว๑๖ 
 พ.ศ. ๑๘๒๐ 
 พ่อขุนรามค าแหง เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงสดับกิตติศัพท์ของพระสงฆ์ลังกาวงศ์แล้วอาราธนา 
พระมหาเถรสังฆราช จากนครศรีธรรมราชเข้ามาพ านัก ณ วัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศ์ก็รุ่งเรืองแต่นั้นมา เบื้องต้นยังมีพระสงฆ์ ๒ พวก คือ คณะสงฆ์เดิมกับคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ แต่ใน
ที่สุดได้รวมเข้ามาเป็นนิกายเดียวกัน ส่วนพระพุทธศาสนามหายานก็เสื่อมแล้วสูญไป ในรัชกาลนี้ได้น า 
พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งสร้างในลังกาขึ้นมาจากนครศรีธรรมราชไว้ ณ กรุงสุโขทัยด้วย (ชินกาลมาลีปกรณ์ว่า ได้
พระพุทธสิหิงค์มาใน พ.ศ. ๑๘๐๐ รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์) ศิลปแบบลังกาเริ่มเข้ามาแทนที่ศิลปแบบ
มหายาน เช่น เจดีย์พระมหาธาตุนครศรีธรรมราชแปลงรูปเป็นสถูปแบบลังกา เป็นต้น๑๗ 
 พ.ศ. ๑๘๙๗ 
 พระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ ๕ ขึ้นครองราชย์ ทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชเมืองลังกานาม
ว่าสุมนะ เข้ามาสู่สุโขทัยใน พ.ศ. ๑๙๐๔ ร้านออกพรรษาแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จออกผนวชชั่วคราว ณ 
วัดอรัญญิก ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ เตภูมกถา หรือไตรภูมิพระร่วง ทรงสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน
ด้วยพระองค์เอง และเผดียงพระสงฆ์เข้าไปเรียนพระไตรปิฎกในมหาปราสาท โปรดให้พิมพ์จ าลองพระ
พุทธบาท ทรงสร้างพระมหาธาตุ บรรจุพระสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา และปลูกต้นพระศรีมหา
โพธิ์จากลังกาไว้หลังพระมหาธาตุนั้น กราบส่งเริ่มจัดระเบียบคณะสงฆ์ โดยแบ่งคณะสงฆ์ออกเป็นสอง
ฝุาย คือ คามวาสี กับ อรัญวาสี๑๘ 
 ๒) สมัยล้านนาไทย 
 สมัยล้านนาไทยตรงกับสมัยสุโขทัย และคาบเกี่ยวเข้าไปในสมัยอยุธยาตอนต้น แต่แยกต่างหาก
เพ่ือสะดวกแก่การก าหนด 
 พ.ศ. ๑๘๐๒-๑๘๕๓ 
 พระเจ้าเม็งรายครองราชย์ ณ เมืองเชียงใหม่ ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เช่น สร้างวัดเชียง
มั่น เป็นต้น 
 พ.ศ. ๑๘๙๘-๑๙๒๘ 
 ในรัชกาลพระเจ้ากือนา หรือตื้อนา หรือกือนาธรรมิราช พระองค์ทรงส่งราชทูตมายังพระเจ้าลิไท 
ขอทูลอาราธนาพระสังฆราชสุมนเถร ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาและน าพระบรมสารีริกธาตุไปยังล้านนา 

                                                           
๑๖คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๓-๑๘๔. 
๑๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๗. 
๑๘คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๕. 



๖๗ 

ประมาณ พ.ศ. ๑๙๑๓ เป็นการเริ่มต้นพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนา กลับมีการสร้างพระธาตุ
เจดีย์ที่วัด บุบผาราม (วัดสวนดอก เสร็จ พ.ศ. ๑๙๑๗) และพระธาตุดอยสุเทพ (เสร็จ พ.ศ. ๑๙๒๗) เพ่ือ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่น ามานั้น 
 พ.ศ. ๑๙๗๗ 
 ในรัชกาลพระเจ้าสามฝั่งแกน พระสถูปใหญ่เก่าแก่องค์หนึ่ง ณ เมืองเชียงราย ต้องอัสนีบาตพังลง 
ได้พบพระแก้วมรกต 
 พ.ศ. ๑๙๗๘-๒๐๓๐ 
 ในรัชกาลพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์พระองค์นี้เคยทรงผนวชชั่วคราว ณ วัดปุาแดงเมื่อ พ.ศ. 
๑๙๙๐ ต่อมา พ.ศ. ๑๙๙๘ พระสงฆ์คณะหนึ่งได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ไปศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศลังกา เมื่อกลับมาได้น าต้นพระศรีมหาโพธิ์มาด้วย จึงโปรดให้สร้างอารามถวายชื่อวัดโพธาราม 
หรือวัดเจ็ดยอด ครั้นถึง พ.ศ. ๒๐๒๐ โปรดอุปถัมภ์จัดการสังคายนาครั้งที่ ๑ ของประเทศไทย๑๙ หรือนับ
ต่อจากลังกาเป็นครั้ง ๘  ที่วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด ช่วงระยะเวลานี้ ( ประมาณแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 
๒๐ จนสิ้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ส่วนใหญ่ในรัชกาล พระเมืองแก้ว พ.ศ. ๒๐๓๘- ๒๐๖๘) เป็นระยะรุ่งเรือง
แห่งวรรณคดีพระพุทธศาสนาของล้านนาไทย มีพระสงฆ์เป็นนักปราชญ์คัมภีร์ภาษาบาลีขึ้นมาก เช่น พระ
สิริมังคลาจารย์ (แต่งมังคลัตถทีปนี เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสฎีกา)๒๐ พระญาณกิตติ 
(โยชนาวินัย โยชนาอภิธรรม เป็นต้น) พระรัตนปัญญา (วชิรสารัตถสังคหะ และ ชินกาลมาลีปกรณ์) พระ
โพธิรังษี (จามเทวีวงศ์) พระนันทาจารย์ (สารัตถสังคหะ) พระสุวรรณรังษี (ปฐมโพธิสังเขป) เป็นต้น 
สันนิษฐานกันว่า ปัญญาสชาดก ก็แต่งในยุคนี้๒๑ 
 ๓) สมัยอยุธยา 
 มีข้อสังเกตว่า เท่าที่พบหลักฐาน ความนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา ไม่สู้โน้มไปใน
หลักธรรมชั้นสูงนัก โดยมากสนใจมุ่งไปแต่เรื่องการบุญการกุศล บ ารุงพระสงฆ์ สร้างวัดวาอาราม ปูชนีย
สถาน ปูชนียวัตถุ พิธีกรรม งานฉลองงานนมัสการ เช่น ไหว้พระธาตุและพระพุทธบาท เป็นต้น ในการ
บ าเพ็ญจิตภาวนาก็เน้นไปข้างความขลังศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มีเรื่องไสยศาสตร์ อาถรรพ์เข้ามา
ปะปนเป็นอันมาก อย่างน้อยก็เป็นลักษณะที่เด่นในปลายสมัย 
 ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานิยมแบ่งเป็น ๔ ตอน แบ่งในแง่ประวัติพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๔ รัชกาล
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการพระศาสนาอย่างคัน แบ่งไว้ตอนละรัชกาลดังนี้๒๒ 

ก. อยุธยาตอนแรก (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๐๓๑) 

                                                           
๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๗. 
๒๐กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, อ้างแล้ว, หน้า ๔๗. 
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๐. 
๒๒พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐๕. 



๖๘ 

 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงจัดการปกครองบ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเข็มแข็ง แล้วทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่๒๓ ดูเหมือนว่าจะทรงด าเนินตามอย่าง
พระเจ้าอโศกมหาราชและพระมหาธรรมราชาลิไท คือทรงสละราชสมบัติออกผนวช อยู่ ณ วัดจุฬามณี
เป็นเวลา ๘ เดือน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๘ (พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่า พ.ศ. ๒๐๐๘ นอกจาก
ทรงผนวชเองแล้ว ใน พ.ศ. ๒๐๒๗ ยังโปรดให้พระราชโอรส กับพระราชนัดดาผนวชเป็นสามเณรด้วย ข้อ
นี้สันนิษฐานว่า เป็นต้นประเพณีบทเรียนของเจ้านายและข้าราชการ เป็นต้น) ต่อมาโปรดให้ประชุมกวี
แต่งหนังสือมหาชาติค าหลวง ใน พ.ศ. ๒๐๒๕ และทรงกันที่ในพระบรมมหาราชวังส่วนหนึ่ง สถาปนาเป็น
วัดชื่อ วัดพระศรีสรรเพชญ์๒๔ 

 ข. อยุธยาตอนที่สอง (พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๑๗๓) 
 รัชกาลพระเจ้าทรงธรรม พระเจ้าทรงธรรมเป็นเจ้านายผู้ใหญ่พระนามว่า พระศรีสิงห์๒๕ 

พระองค์ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมช านาญมาแต่ยังผนวช มีพระราชศรัทธาถึงเสด็จออกบอกหนังสือ
พระภิกษุสามเณรที่พระที่นั่งจอมทองสามหลังเนือง ๆ (ข้อนี้เป็นหลักฐานว่า ประเพณีบอกหนังสือพระใน
พระบรมมหาราชวังได้มีมานานแล้ว) โปรดให้สร้างมณฑปสวมรอยพระพุทธบาทซึ่งมีผู้พบที่สระบุรี สร้าง
มณฑปสวมพระมงคลบพิตรที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงสร้างไว้แต่ พ.ศ. ๒๐๘๑ และโปรดให้ชุมนุม 
ราชบัณฑิตแต่งกาพย์มหาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๐ และโปรดให้สร้างพระไตรปิฎกไว้จบบริบูรณ ์
 สมัยอยุธยาตอนที่สองนี้ ปรากฏว่าความนิยมสร้างวัดมีมากข้ึนไม่จ าเพราะพระมหากษัตริย์
เท่านั้น ผู้มีเงินมีฐานะพอก็มักสร้างวัดไว้ประจ าตระกูล ไว้เก็บอัฐิบรรพบุรุษ และวัดเป็นสถานศึกษาจนมี
ค ากล่าวมาว่า “เมื่อบ้านเมืองดี เขาสร้างวัดให้ลูกเล่น”๒๖ 
 ค. อยุธยาตอนที่สาม (พ.ศ.๒๑๗๓-๒๒๗๕) 
 รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในรัชกาลนี้ก็มีหลักฐานว่า ประเพณีการบวชเรียนคงจะ
ได้รับความนิยมกันมามาก ปรากฏว่าในรัชกาลนี้ ผู้บวชได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์อย่างดี ท า
ให้คนหลบเลี่ยงราชการบ้านเมืองไปบวชกันมาก ถึงกับต้องมีรับสั่งให้ออกหลวงสรศักดิ์ เป็นแม่กลอง
ชุมนุมสงฆ์สอบความรู้พระภิกษุสามเณร ผู้หลบลี้บวช สอบได้ความชัดว่าไม่มีความรู้ในพระศาสนา ถูก
บังคับให้ลาสิกขาเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่แสดงถึงการที่ผู้บวชแล้วเป็นผู้พ้นราชภัย เป็นต้น 
ดังปรากฏในรัชกาลนี้ว่า เมื่อประชวรจะสวรรคต พระเพทราชากับขุนหลวงสรศักดิ์ ก าลังล้อมวังไว้เตรียม

                                                           
๒๓คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๙. 
๒๔ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๙. 
๒๕คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๙. 
๒๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๒. 



๖๙ 

จะยึดอ านาจ พระองค์โปรดให้ช่วยชีวิตพวกข้าราชการฝุายในทั้งหลายไว้ด้วยการถวายพระราชวังเป็น
วิสุงคามสีมาแล้วให้ประกอบพิธีอุปสมบทคนเหล่านั้น น าไปอยู่วัดเป็นอันพ้นภัย๒๗ 
 เหตุการณ์ส าคัญยิ่งในรัชกาลนี้คือ มีการติดต่อค้าขายกับชาวยุโรปมาก ชาวยุโรปเข้ามา
นอกจากเพ่ือการค้าแล้ว ก็น าคริสต์ศาสนา เข้ามาเผยแพร่ด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระ
ราชศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนา แต่ก็ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา นอกจากจะทรงออกพระ
ราชกฤษฎีกาอนุญาตให้ราษฎรนับถือศาสนาใด ๆ พอได้แล้ว ยังทรงอุปถัมภ์ศาสนาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
คริสตศาสนาที่มากับชาวตะวันตกด้วย เช่นโปรดให้สร้างวัดเซนต์โยเซฟ ที่สถิตของสังฆนายกอยุธยา 
และสร้างวัดเซนต์เปาโลที่ลพบุรีและตะนาวศรี เป็นต้น๒๘ 
 โดยเฉพาะเวลานั้นทรงมีสัมพันธไมตรีแน่นแฟูนเป็นพิเศษกับพระเจ้าหลุยส์แห่งฝรั่งเศส พระเจ้า
หลุยส์และพวกบาทหลวงถึงกับคิดว่าพระองค์ทรงเลื่อมใสในคริสต์ศาสนา พระเจ้าหลุยส์ได้ทรงส่ง
เอกอัครราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีและให้ทูลเชิญสมเด็จพระนารายณ์เข้ารีตด้วย ใน พ.ศ. ๒๒๒๘ 
สมเด็จพระนารายณ์ทรงผ่อนผันโดยพระปรีชาญาณว่า “หากพระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยให้พระองค์เข้ารีต
เมื่อใด ก็จะบันดาลศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์เมื่อนั้น” นี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่
เกี่ยวกับกิจการพระศาสนาอย่างหนึ่ง เพราะมิฉะนั้น กิจการบ้านเมืองคงผันแปรความหมาย 
 ในสมัยอยุธยาตอนที่สามนี้ มีวรรณคดีพุทธศาสนาเหลือมาถึงปัจจุบันจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็น
ของแต่งในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พระนารายณ์มหาราช  และพระเพทราชา แต่ก็เป็นประเภทหนังสือ
แปล หรือแต่งเป็นภาษาไทย ไม่ปรากฏเป็นคัมภีร์ภาษามคธ๒๙ 
 ง. อยุธยาตอนที่สี่ (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๑๐) 
 ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ การบวชเรียนกลายเป็นประเพณีถึงกับว่า ผู้ที่จะเป็นขุนนางมี
ยศบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ได้บวชแล้วจึงจะทรงตั้ ง ถึงเจ้านายในพระราชวงศ์ก็ทรงผนวชทุกพระองค์
เหมือนกัน สมัยนี้เกิดวรรณคดีทางพระศาสนาหลายเรื่องที่ส าคัญเช่น นันโทปนันทสูตร พระมาลัยค า
หลวง ปุณโณวาทค าฉันท์ และพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ์ เป็นต้น๓๐ 
 ในระยะเดียวกันนี้ ทางด้านลังกาทวีป ศาสนวงศ์ได้สูญสิ้นไม่มีพระภิกษุที่ จะประกอบพิธี
อุปสมบท พระเจ้า กีรติสิริราชสิงหะจึงทรงส่งคณะทูตมาใน พ.ศ. ๒๒๙๓ เพ่ือขอพระสงฆ์ไทยไป
อุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลังกา คณะสงฆ์ไทยมีพระอุบาลีเป็นหัวหน้า ได้เดินทางไปใน พ.ศ. ๒๒๙๖ พ านัก

                                                           
๒๗อัธยา โกมลกาญจน, พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทย, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๘๓. 
๒๘คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๐. 
๒๙พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐๙. 
๓๐คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๐. 



๗๐ 

อยู่ ณ วัดบุพพาราม ในเมืองแกนดี ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา และอุปสมบทกุลบุตรสืบศาสนาวงในลังกา
ต่อมา ท าให้เกิดคณะสงฆ์อุบาลีวงศ์หรือสยามวงศ์ หรือสยามนิกาย อันเป็นคณะสงฆ์ใหญ่ที่สุดในลังกา๓๑ 
 อนึ่ง ตอนปลายสมัยนี้ปรากฏหลักฐานว่า มีความเชื่อหมกมุ่นในเรื่องโชคลางและไสยศาสตร์มาก 
ซึ่งแสดงถึงความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง และอาจเป็นสาเหตุของความอ่อนแอของชาติได้อย่าง
หนึ่ง๓๒ ต่อมากรุงศรีอยุธยาก็ได้เสียแก่พม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐๓๓ 
 ๔) สมัยธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ถึง ร.๔) 
 พ.ศ. ๒๓๑๐ 
 สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ กรุงธนบุรีแม้จะเป็นระยะตั้งเมืองใหม่ แต่ทรงเอา
พระทัยใส่บ ารุงกิจการพระศาสนาเท่าที่ทรงมีโอกาส ทรงสร้างวัดใหม่เฉพาะวัดบางยี่เรือเหนือ (วัด
ราชคฤห์) วัดเดียว แต่ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดเก่าบางวัด  ในกรุงขึ้นเป็นวัดหลวง อาราธนาพระภิกษุผู้รู้ธรรม
มีศีลาจารวัตรเข้ามาตั้งเป็นราชาคณะ ช่วยรับภาระบ ารุงพระศาสนา ส่งรูปรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกจากหัว
เมืองมาเลือกคัดจัดเป็นฉบับหลวง แต่ยังไม่ทันเรียบร้อยบริบูรณ์ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน๓๔ ใน พ.ศ. ๒๓๑๙ 
โปรดให้จัดสร้างสมุดภาพไตรภูมิ อันวิจิตรขนาดใหญ่คลี่ได้ยาวเกิน ๓๔ เมตร และส่งเริ่มฝึกวิปัสสนาในปี
เดียวกันนี้ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๒๒ กองทัพไทยได้อัญเชิญพระแก้วมรกต มาแต่เมืองเวียงจันทน์ ตอนปลาย
รัชกาล ทรงใส่พระทัยในการบ าเพ็ญกรรมฐานมาก และท้ายที่สุดใน พ.ศ. ๒๓๕๒ มีเรื่องว่าทรงมีพระสติ
ฟ่ันเฟือน ถึงกับพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ด้วยการให้ด าน้ า และทรงเข้าพระทัยว่าพระองค์เป็นพระ
อริยบุคคลทรงให้พระสงฆ์กราบไหว้พระองค์ พระสงฆ์ที่ไม่ยอมท าตามก็ถูกลงโทษและเกิดเหตุวุ่นวายใน
กรุง จนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องมาระงับเรื่องพระองค์ถูกส าเร็จโทษ เป็นอันสิ้นแผ่นดิน๓๕ 
 พ.ศ. ๒๓๒๕ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก เสด็จขึ้นครองราชย์ ต่อมาพระองค์ได้ทรงสร้างเมือง
หลวงใหม่ทางฝั่งตะวันออก ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดหลายวัดมี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวัง วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ และวัดเชตุพนฯ เป็นต้น เจ้านายขุนนางข้าราชการ
ก็พากันสร้างวัดขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างวัดมหาธาตุฯ 
เป็นต้น ใน พ.ศ. ๒๓๓๐ โปรดให้ ประชุมพระสงฆ์และราชบัณฑิตท าการสังคายนาครั้งที่ ๙ ณ วัดมหาธาตุ 
เสร็จแล้วคัดลอกสร้างเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวง เรียกว่า ฉบับทองใหญ่ ต่อมาทรงสร้างเพ่ิม ๒ ฉบับ คือ 
ฉบับรองทอง และฉบับทองชุบ โปรดให้มีการสอนพระปริยัติในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนตามวัง

                                                           
๓๑อัธยา โกมลกาญจน, พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๑. 
๓๒เฉลิม เขื่อนทองหลาง, เอกสารแบบบรรยาย ประวัติพระพุทธศาสนา ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๔๘. 
๓๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๕. 
๓๔คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๑. 
๓๕ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒. 



๗๑ 

เจ้านายและบ้านข้าราชการผู้ใหญ่ ส่งตามกฎหมายพระสงฆ์ เพ่ือกวดขันความประพฤติของพระสงฆ์ ช าระ
พระศาสนาให้บริสุทธิ์ และทรงสืบต่อประเพณีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ์๓๖ 
 พ.ศ. ๒๓๕๒ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๒ วัดที่ทรงปฏิสังขรณ์
ใหม่ในรัชกาลนี้มีวัดอรุณราชวราราม วัดโมลีโลก วัดสุทัศน์ฯ เป็นต้น ใน พ.ศ. ๒๓๕๗ ส่งจัดส่งสมณทูต ๘ 
รูป ไปศึกษาศาสนวงศ์ในลังกาทวีปขากลับคณะได้น าหน่อ พระศรีมหาโพธิ์  มา ๖ ต้น โปรดให้น าไปปลูกที่
นครศรีธรรมราช ๒ ต้น วัดมหาธาตุ ๑ ต้น วัดสุทัศน์เทพวราราม ๑ ต้น วัดสระเกศ ๑ ต้น และมีผู้ขอไป
ปลูกที่กลันตัน ๑ ต้น๓๗ ทรงมีพระราชด าริกับด้วย สมเด็จพระสังฆราช (มี) ให้ท าพิธีวิสาขบูชา เป็นครั้ง
แรกในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ของปี ใน พ.ศ. ๒๓๖๐ และโปรดให้มีการสังคายนาสวดมนต์ใน 
พ.ศ. ๒๓๖๓ ในรัชกาลนี้ สมเด็จพระสังฆราช (มี) ได้ขยายหลักสูตรการเรียนภาษาบาลี จาก ๓ ชั้น (๓ ชั้น 
คือ เปรียญตรี-โท-เอก) เป็น ๙ ประโยค๓๘ 
 พ.ศ. ๒๓๖๗ 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพ่ิม
จ านวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับครบถ้วนสมบูรณ์กว่าในรัชกาลก่อน ๆ โปรดให้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย 
โดยเฉพาะในส่วนพระสูตรไว้มาก ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง และทรงอุปการะอุดหนุนให้มี
ผู้สร้างปฏิสังขรณ์วัดวาอารามข้ึนเป็นจ าเป็นพิเศษกว่ารัชกาลก่อน ๆ วัดที่สร้างในรัชกาลนี้คือ วัดเฉลิม
พระเกียรติ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม แล้วโปรดให้รวบรวมต ารับต าราต่าง  ๆ อักษรศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ โบราณคดี เป็นต้น แล้วให้จารึกไว้ในพระอารามหลวงต่าง ๆ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม วัดราชโอรส วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นต้น ทรงส่งเสริมและขยายการบอกพระปริยัติธรรมใน
พระบรมมหาราชวังให้เข้มแข็งบริบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดให้จ้างอาจารย์บอกพระปริยัติธรรมทุกพระอารามหลวง 
พระราชทานอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ตลอดไปถึงโยมบิดามารดา โปรดให้จ้างอาจารย์สอน
หนังสือไทยแก่เด็ก นับเป็นการตั้งโรงเรียนหลวงครั้งแรก และทรงสืบต่อประเพณีมีพระราชปุจฉาถามคณะ
สงฆ์หลายเรื่อง๓๙ 
 ในรัชกาลนี้ เจ้าฟูามงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อก่อนครองราชย์) ซึ่งได้
ผนวชเป็น สามเณรเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ และผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ (ในรัชกาลที่ ๒) ประทับอยู่ 
ณ วัดมหาธาตุ อันเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช ทรงสอบได้เปรียญ ๕ ประโยค ได้ทรงเลื่อมใสใน
ความเคร่งครัดวินัยของพระมอญชื่อ ซาย ฉายา พุทธวังโส (เป็นพระราชาคณะที่พระสุเมธาจารย์ อยู่วัด

                                                           
๓๖พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒๑. 
๓๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หนา้ ๑๕๗. 
๓๘พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒๒. 
๓๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๙. 



๗๒ 

บวรมงคล) มีพระประสงค์จะประพฤติเคร่งครัดเช่นนั้น จึงเสด็จย้ายไปประทับ ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิ
วาส ) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ ทรงอุปสมบทใหม่ แยกไปตั้งคณะ ธรรมะยุติกา หรือ ธรรมยุตติกนิกาย ขึ้น๔๐ 
ก าหนดด้วยการฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาใหม่ของวัดสมอรายว่าเป็นการตั้งคณะธรรมยุตใน พ.ศ. ๒๓๗๖ 
จากนั้นได้เสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศ ตั้งเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุติกาต่อมา๔๑ 
 พ.ศ. ๒๓๙๔ 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์พระชนม์ได้ ๔๗ พรรษา (ภายหลัง
จาก ๒๗ พรรษา) การที่ได้ทรงผนวชอยู่นานนั้นเป็นประโยชน์แก่พระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างมาก เพราะได้ทรงมีโอกาสเสด็จไปในถิ่นต่าง ๆ เข้าถึงประชาชน ทรงทราบเหตุการณ์บ้านเมืองและ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ โรงเรียนรู้เรื่องราวสถานการณ์ทั่วไปทันต่อเหตุการณ์ รู้ภาษาอังกฤษ รู้นิสัยใจคอของ
ฝรั่ง ซึ่งจะต้องสัมพันธ์ในทางราชการต่อไป พระองค์ได้ทรงสร้างวัดใหม่ คือ วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร 
วัดปทุมวนาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และวัดมกุฏกษัตริยาราม กับทรงบูรณะพระปฐมเจดีย์ 
เป็นต้น๔๒ ทรงโปรดให้มี “พิธีมาฆบูชา” ขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๓๙๔ ทรงสร้างพระไตรปิฎกฉบับ
ล่องชาด ทรงอุปถัมภ์สงฆ์ญวน นับเป็นการให้ความรับรองเป็นทางการแก่พระพุทธศาสนาฝุายมหายานขึ้น
ใหม่เป็นครั้งแรก๔๓ 
 ๕) สมัยปัจจุบัน (ร.๕ ถึงปัจจุบัน) 
 พ.ศ. ๒๔๑๑ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ต่อมา วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๑ 
ได้ทรงผนวชอยู่ ๑๕ วัน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงสร้างวัดใหม่คือ วัดราชบพิธ     วัดเทพศิรินทรา
วาส วัดเบญจมบพิตร วัดอัษฎางคนิมิตร วัดจุฑาทิศราชธรรมสภา และวัดนิเวศธรรมประวัติ ทรง
ปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศ 
เพ่ิมสร้อยนามพระอารามว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” และทรงปฏิสังขรณ์วัดอ่ืน ๆ หลายวัด ทรงสน
พระทัยศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาไว้หลายเรื่อง ทรง
ส่งเสริมและโปรดริเริ่มการเกี่ยวกับหนังสือทางพระศาสนาเป็นเหตุให้เกิดหนังสืออันเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก เช่น นวโกวาท การพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา การแปรนิคบาตชาดก 
เป็นต้น กิจการพระศาสนาที่ควรก าหนดเป็นพิเศษยังมีอีกดังนี้๔๔ 
 พ.ศ. ๒๔๑๔ 

                                                           
๔๐คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๓. 
๔๑พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒๓. 
๔๒คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๓. 
๔๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๐. 
๔๔พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓๐. 



๗๓ 

 เมื่อคราวเสด็จไปต่างประเทศ เมื่อถึงประเทศอินเดียทรงแสวงหาศาสนวัตถุและรูปพระพุทธเจดีย์
มาหลายอย่าง ท าให้นักศึกษาพุทธศาสนาเปลี่ยนวิถีจากลังกาหันไปสนใจเรื่องอินเดียแต่นี้สืบมา และใน
รัชกาลนี้ก็ได้พันธุ์พระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาโดยตรงไม่ผ่านลังกา โปรดให้ปลูกไว้ ณ วัดเบญจมบพิตร 
และวัดอัษฎางคนิมิตร 
 ในปีเดียวกันนี้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ จะให้มีอาจารย์สอนหนังสือไทยและสอนเลข
ทุก ๆ พระอาราม เหตุการณ์นี้เป็นการเริ่มต้นการศึกษาแบบสมัยใหม่ในประเทศไทย โดยให้พระสงฆ์
รับภาระช่วยการศึกษาของชาติ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๒๗ โปรดให้จัดการตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้น
ตามวัด เริ่มที่ วัดมหรรณพาราม เป็นแห่งแรก ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๔๑ มีพระบรมราชโองการประกาศจัดการ
เล่าเรียนในหัวเมือง เป็นการประกาศเผดียงให้พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร เอาใจใส่สั่งสอนธรรมแก่
ประชาชน และฝึกสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ แก่กุลบุตรทรงอาราธนากรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเจ้าคณะใหญ่ 
บังคับการพระอารามในหัวเมืองในส่วนการพระศาสนาและการศึกษา และทรงมอบหมายกรมหมื่นด ารงรา
ชานุภาพเป็นเจ้าหน้าที่จัดการอนุกูลในฝุายกิจการของฆราวาส๔๕ 
 พ.ศ. ๒๔๓๐ 
 โปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกรมศึกษาธิการ ส าหรับบังคับบัญชาการฝุายเล่าเรียนทั้งปวง ต่อมา  
พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดให้รวมกรมธรรมการสังฆการี กรมศึกษาธิการ โรงพยาบาล กรมแผนที่และพิพิธภัณฑ์ 
เข้าในกรมธรรมการ และต่อมาวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกรมธรรมการขึ้น
เป็นกระทรวงธรรมการ พร้อมกับกระทรวงอ่ืนรวมเป็น ๑๐ กระทรวง การศึกษาทั้งฝุายชาติและพระ
ศาสนาเนื่องอยู่ในนโยบายอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 พ.ศ. ๒๔๓๑ 
 โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยจบละ ๓๙ เล่ม จ านวน ๑,๐๐๐ จบ เป็นครั้ง
แรกที่มีการพิมพ์ พระไตรปิฎกเป็นอักษรไทย  เสร็จและฉลองใน พ.ศ. ๒๔๓๖ พร้อมกับงานรัชดาภิเษก 
โปรดให้แต่งและพิมพ์คัมภีร์เทศนา พระราชทานพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ ทั้งในกรุงและหัวเมืองทั่ว
กัน ใน พ.ศ. ๒๔๓๑ นั้น๔๖ 
 พ.ศ. ๒๔๓๒ 
 โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิต บอกพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จากในวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ออกมาจัดเป็นบาลีวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุขนานนามว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็นครั้งแรกที่ใช้นาม
วิทยาลัยในประเทศไทย และต่อมาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์สังฆเสน์ราช

                                                           
๔๕ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๔. 
๔๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๓. 



๗๔ 

วิทยาลัย ประกาศพระราชปรารภเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ให้
เป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรม และวิชาชั้นสูงต่อไป๔๗ 
 พ.ศ. ๒๔๓๖ 
 เสด็จไปทรงเปิด มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรสทรง
ริเริ่มจัดตั้งขึ้น 
 พ.ศ. ๒๔๔๑ 
 อุปราชอังกฤษผู้ปกครองประเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขุดพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ มา
ถวายถึงประเทศไทย โปรดให้บรรจุในพระสถูปบนยอดบรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ 
 พ.ศ. ๒๔๔๕ 
 ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน มีพระบรมราชโองการประกาศ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ 
ร.ศ. ๑๒๑ เพ่ือให้ฝุายพุทธจักรมีการปกครองคู่กันกับฝุายพระราชอาณาจักรที่ได้ทรงแก้ไขขึ้นแล้ว พ.ร.บ.
นี้เป็นผลสืบเนื่องจากประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยพระราชด าริว่า การจัดการ
ตามประกาศฉบับนั้นได้ผลดี สมควรตั้งเป็นแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มั่นคงเรียบร้อยได้๔๘ 
 พ.ศ. ๒๔๕๓ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงพระปรีชาปราดเปรื่อง
ในความรู้ทางพระศาสนามาก ถึงกับทรงเทศนาสั่งสอนอบรมข้าราชการด้วยพระองค์เอง และทรงพระราช
นิพนธ์หนังสือแสดงค าสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เช่น เทศนาเสือปุา พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 
แสดงคุณานุคุณ เป็นต้น๔๙ 
 พ.ศ. ๒๔๕๖ 
 โปรดให้ใช้ พุทธศักราช เป็นศักราชทางราชการแทนรัตนโกสินทร์ศก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
 พ.ศ. ๒๔๖๒ 
 โปรดให้เปลี่ยนเรียกกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และย้ายกรมธรรมการ ออกไป
รวมอยู่ในราชส านักตามประเพณีเดิม นับเป็นการแยกการศึกษาฝุายบ้านเมืองให้เป็นต่างหากและต่าง
สังกัดกันด้วย 
 พ.ศ. ๒๔๕๔ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงน าวิธีแปลโดยเขียนมาใช้ในการสอบบาลี
สนามหลวงเป็นครั้งแรก เริ่มด้วยประโยค ๑-๒ และประกาศใช้เป็นทางการส าหรับทุกประโยคใน พ.ศ. 

                                                           
๔๗พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓๗. 
๔๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๔. 
๔๙พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๔๕. 



๗๕ 

๒๔๕๘ ครบถึงประโยค ๙ ใน พ.ศ. ๒๔๖๙ ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมใหม่ขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง
เรียกว่า “นักธรรม” สอบครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๕๔ (ตอนแรกเรียก “องค์ของสามเณรรู้ธรรม”)๕๐ 
 พ.ศ. ๒๔๕๙ 
 โปรดให้ย้าย หอพระสมุดส าหรับพระนคร มาตั้งที่ตึกสังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๔๖๒-๒๔๖๓ 
 โปรดให้พิมพ์คัมภีร์อรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกเพ่ืออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปี
หลวง และเนื้อ การบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
นอกจากนี้พระบรมวงศานุวงศ์ยังได้ทรงบริจาคทรัพย์พิมพ์อรรถกถาชาดกและคัมภีร์อ่ืน ๆ เช่น วิสุทธิ
มรรค มิลินทปัญหา เป็นต้น ในโอกาสต่าง ๆ 
 พ.ศ. ๒๔๖๘ 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ โปรดให้จัดพิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ จบละ ๔๕ เล่ม จ านวน ๑,๕๐๐ จบ๕๑ เพ่ืออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปในนานาประเทศประมาณ ๔๐๐- ๔๕๐ จบ โปรดให้จัดงานฉลองในวันที่ 
๒๕-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓๕๒ 
 พ.ศ. ๒๔๖๙ 
 โปรดให้ย้ ายกรมธรรมการกลับเข้ ามารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ ยนชื่ อ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการอย่างเดิม โดยมีพระราชด าริว่าการศึกษาไม่ควรแยกจากวัด 
 พ.ศ. ๒๔๗๑ 
 กระทรวงธรรมการประกาศเพ่ิมหลักสูตรทางด้านจริยศึกษาส าหรับนักเรียน 
 พ.ศ. ๒๔๗๒ 
 โปรดให้ราชบัณฑิตสภาเปิดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาส าหรับเด็กในงานพระ
ราชพิธีวิสาขบูชา หนังสือเล่มแรกที่ได้รับรางวัลคือ “ศาสนาคุณ” ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล ในปี
นี้เริ่มเปิดโอกาสให้ฆราวาสเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โดยแยกจากแผนหลักธรรมส าหรับพระภิกษุ
และสามเณร เรียกว่า “ธรรมศึกษา”๕๓ 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ 

                                                           
๕๐ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๑. 
๕๑คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๔. 
๕๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๖ - ๑๖๗. 
๕๓พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๕๓. 



๗๖ 

 คณะราษฎร์ได้ท าการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลขึ้นครองราชย์ เป็นรัชกาลที่ ๘ 
 พ.ศ. ๒๔๘๓ 
 เริ่มงาน แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย  ๒ ประเภท คือแปลโดยอรรถ พิมพ์เป็นเล่มสมุด ๘๐ 
เล่ม เรียก “พระไตรปิฎกภาษาไทย” อย่างหนึ่ง ครับแปลโดยส านวนเทศนาพิมพ์ในใบลาน แบ่งเป็น 
๑๒๕๐ กัณฑ์ เรียก “พระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวง” อย่างหนึ่ง อย่างหลังส าเร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๙๒ แต่อย่างแรกค้างอยู่ และได้น ามาด าเนินงานต่อโดยจัดเป็นผลงานเนื่องในงานฉลองยี่สิบห้าพุทธ
ศตวรรษใน พ.ศ. ๒๕๐๐ จ านวน ๒๕๐๐ จบ 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 รัฐบาลสร้าง วัดพระศรีมหาธาตุ ขึ้นที่อ าเภอบางเขน อาราธนาพระสงฆ์ทั้งสองนิกายไปอยู่ร่วมกัน 
เพ่ือเริ่มรวมนิกายสงฆ์สองคณะเข้าเป็นอันเดียว แต่ต่อมาปรากฏว่าไม่ส าเร็จ และไม่นานนัก ฝุายธรรมยุติก็
ได้ครองวัดนี้๕๔ 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และกรมธรรมการมีชื่อใหม่ว่า กรม
ศาสนา ในปีเดียวกันนี้รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการปกครองฝุายบ้านเมือง๕๖ 
 พ.ศ. ๒๔๘๘ 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งขึ้นแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ประกาศตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ชื่อ สภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๘ และเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๔๘๙ เป็นต้นมาให้ปริญญาเรียกว่า ศาสนศาสตร์บัณฑิต 
 พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ถูกลอบปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน และ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๙ สืบมา ในรัชกาลนี้
ความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้นโดยล าดับในหมู่พุทธบริษัทฝุายคฤหัสถ์ มีสมาคมทางพุทธศาสนา

                                                           
๕๔เสถียร โพธินันทะ, ประวัติพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาคที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๒๔๖. 
๕๕คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๕. 
๕๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๗ - ๑๖๘. 



๗๗ 

เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม เป็นต้น แม้ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ 
ก็ได้มีนิสิตนักศึกษาจัดตั้งกลุ่มหรือชุม ทางพระพุทธศาสนาในชื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายหลายสถาบัน๕๗ 
 พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งขึ้นแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒ และได้ชื่อปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้
ประกาศตั้งเป็นมหาวิทยาลัยฝุายพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๙๐ และเปิดการศึกษาตั้งแต่
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ให้ปริญญาเรียกว่า พุทธศาสตร์บัณฑิต๕๘ 
 พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จออกผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 
๒๒ ตุลาคม และประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงทรงลาผนวช 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 มีงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ในวันที่ ๑๒-๑๘ พฤษภาคม ณ มณฑลพิธีสนามหลวง 
 พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 เริ่มเกิดมี โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขึ้นเป็นแห่งแรก ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ต่อนั้นมา ก็ได้มีผู้นิยมจัดตั้งโรงเรียนประเภทนี้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 รัฐบาลออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๐๕ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๐๖ เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลจะปรับปรุงการด าเนินกิจการคณะ
สงฆ์ ให้สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมโดยตรง มิให้เป็นการแบ่งแยก
อ านาจเพ่ือถ่วงดุลแห่งอ านาจ ยางใน พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 คณะสงฆ์ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมตามที่ได้ปรับปรุงใหม่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า 
บาลีแผนใหม่ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม๕๙ 
 พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้มาตั้งส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยตาม
ก าหนดเวลา ๔ ปี ต่อมาในการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๙ ขององค์การเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่ประชุมได้มีมติให้
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรสืบไป๖๐ 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ 

                                                           
๕๗พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๕๔. 
๕๘คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๖. 
๕๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐ - ๑๗๑. 
๖๐กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, อ้างแล้ว, หน้า ๕๘. 



๗๘ 

 ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเป็นประธานทรงเปิดวัด
พุทธปทีป ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศตะวันตก 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 มหาเถรสมาคมออกค าสั่งเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๒ 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบและร่วมมือของคณะสงฆ์ ได้จัดท า หลักสูตรพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  และออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ก าเนิดวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่นครลอสแองเจลิส ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย มีชื่อเมื่อแรกตั้งว่า “ศูนย์พุทธศาสนาเถรวาท “(เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดไทยลอสแองเจลิส” เมื่อ
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๒) ระยะเวลานับแต่นี้เป็นต้นมา ได้มีพระสงฆ์ไทยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจใน
ประเทศต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และมีวัดไทยเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เพ่ิม
จ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว (ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ประมาณ ๑๕ วัด ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีวัด
ไทย เช่น เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ มีชาวตะวันตกเดินทางมาศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และส่วนหนึ่งได้บวชเป็นพระภิกษุบ าเพ็ญสมณธรรมเจริญ
กรรมฐานอยู่ในถิ่นต่าง ๆ ถึงกับมีวัดหนึ่งที่เป็นส านักของพระภิกษุชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ คือ วัดปุา
นานาชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาวัดหนองปุาพง ที่พระโพธิญาณเถร หรืออาจารย์ชา เป็นเจ้า
อาวาส)๖๑ 
 พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ พระโพธิญาณเถร หรือ ชา แห่งวัดหนองปุาพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับนิมนต์
จาก English Sangha Trust (มูลนิธิซึ่งชาวพุทธอังกฤษได้ตั้งขึ้นในกรุงลอนดอนเมื่อปี ๒๔๙๙ เพ่ือ
ประดิษฐานคณะสงฆ์ในประเทศอังกฤษ) ให้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ พระโพธิญาณเถรได้น าพระสุ
เมโธศิษย์ชาวอเมริกันไปด้วย และได้มอบหมายให้พระสุเมโธปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในกรุงลอนดอน ต่อมาพระ
สุเมโธได้เป็นผู้น าในการตั้งวัดปุาจิตตวิเวก หรือ Chithurst Forest Monastery ขึ้นเป็นวัดปุาแรกใน
ประเทศอังกฤษ ที่ West Sussex ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาด าเนินไปด้วยดี ต่อมาใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๒๗ ก็ได้ตั้งวัดแห่งใหม่ขึ้นเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และปฏิบัติธรรมใกล้กรุงลอนดอน
ชื่อว่า วัดอมราวดี (Amaravati Buddhist Center) นอกจากนั้นยังได้เปิดส านักสาขาขึ้นที่ฮาร์นัม 

                                                           
๖๑พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖๑. 



๗๙ 

(Harnham) ในปี ๒๕๒๔ ที่เดวอน (Devon) ในปี ๒๕๒๖ ที่เวลลิงตัน ในนิวซีแลนด์ ในปี ๒๕๒๘ และจะ
เปิดต่อ ๆ ไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เป็นต้น 
 ศิษย์อีกรูปหนึ่งของพระอาจารย์ชา ชื่อพระชาคโร เป็นชาวออสเตรเลีย ก็ได้ตั้งวัดปุาขึ้นที่เซอร์
เพนไทน์ ในออสเตรเลียตะวันตก เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๒๖ ได้ชื่อว่าวัดโพธิญาณ โดยมีงานเผยแผ่อยู่ที่
พุทธสมาคม ในเมืองเพิร์ธ (Perth) 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปีอันส าคัญนี้ ได้มีพิธีสมโภชพระพุทธรูปประธานพุทธ
มณฑล เพ่ือเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการและชมสถานที่ ณ บริเวณพุทธมณฑล อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ไปทรงประกอบพิธีเปิดปูายพระนามพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล (พระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ สูง ๒,๕๐๐ กระเบียด) ณ วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ (พุทธมณฑลมีเนื้อ
ที่ ๒,๕๐๐ ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีก็ฤกษ์พระ
พุทธมณฑล ณ ต าแหน่งฐานพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๘) 
 พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๘ ศาสนจักรคาทอลิกได้จัดประชุมใหญ่เรียกว่า สังคายนาวาติกัน ครั้ง
ที่ ๒ และได้มีประกาศฉบับหนึ่ง ซึ่งก าหนดท่าทีและแนวปฏิปักษ์ของศาสนาคริสต์ต่อศาสนาอ่ืน ๆ โดย
เปลี่ยนจากความเป็นปฏิปักษ์มาเป็นความกลมกลืน ต่อมาหน่วยงานเผยแพร่ของ ศาสนจักรคาทอลิกก็ได้
จัดวางนโยบายศาสนสัมพันธ์ แบบกล่อมและกลืนต่อพุทธศาสนา เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ ๒๐ ปี ชาวพุทธ
บางกลุ่มในประเทศไทยจึงได้พบว่า นักเผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้ใช้อุบายปฏิบัติการต่าง ๆ ในการที่จะกล่อม
และกลืนพระพุทธศาสนาไปแล้วเป็นอันมาก เช่น ปรุงแต่งทฤษฎีว่าพระพุทธเจ้าเป็นประกาศกของพระผู้
เป็นเจ้า เป็นต้น ชาวพุทธเหล่านี้ได้ตื่นตัวขึ้น และเคลื่อนไหวในการที่จะปกปูองพระพุทธศาสนา ผลอย่าง
หนึ่งจากการเคลื่อนไหวนี้ คือ เป็นแรงผลักดันให้มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงวิ
สาขบูชา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เห็นชอบด้วยใน
หลักการสังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจช าระพระไตรปิฎกฉบับหลวง ทั้งภาษามคธและภาษาไทย เพ่ือพิมพ์
ขึ้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามพระด าริของสมเด็จพระสังฆราช และตรวจช าระได้เริ่มด าเนินการในกลางปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เมื่อถึงพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้ตีพิมพ์ฉบับ
ภาษามคธเสร็จ ๑ เล่ม ฉบับภาษาไทยเสร็จ ๓ เล่ม 



๘๐ 

 ปัจจุบัน ผู้มีการศึกษาและชาวตะวันตกได้หันมาสนใจศึกษาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 
และจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการได้รับค าแนะน าจากเอกชนบางกลุ่ม ก็ได้มีผู้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาโดยการตัดสินใจด้วยสติปัญญาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ คราวละคนสองคนตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
พุทธศาสนิกชนในระดับชาวบ้านทั่วไปโดยเฉพาะชาวชนบทไม่เข้าถึงแหล่งการศึกษาเหล่านี้ และไม่มี
กิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าไปถึง ซึ่งถูกดึงให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอ่ืนโดยทางการแต่งงานทีละ
รายสองรายบ้าง ด้วยการหันเหไปตามอามิสและเครื่องล่อต่าง ๆ เนื่องจากความยากจนและความขาด
การศึกษาคราวละทั้งหมู่บ้านหรือบ้าง จ านวนประชาชนชาวพุทธในประเทศไทยจึงลดลงไปเรื่อย ๆ๖๒ 
     
 ๓.๑.๓ บุคคลและองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย 
 บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น 
ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์และราชสกุล ขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ราชบัณฑิต พระสงฆ์
หรือคณะสงฆ์หรือคณะธรรมทูต มหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐบาล  
 บทบาทของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพุทธศาสนา มีทั้งบทบาทในด้านการเผยแผ่และบทบาทในการ
สนับสนุนสมณกิจหรือกิจการต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ใน ปี พ.ศ. ๑๘๙๗ พระเจ้าลิไท 
กษัตริย์องค์ที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ เตภูมกถา หรือไตรภูมิพระร่วง ทรงสั่งสอนศีลธรรมแก่
ประชาชนด้วยพระองค์เอง และเผดียงพระสงฆ์เข้าไปเรียนพระไตรปิฎกในมหาปราสาท โปรดให้พิมพ์จ าลอง
พระพุทธบาท ทรงสร้างพระมหาธาตุ บรรจุพระสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา และปลูกต้นพระศรีมหา
โพธิ์จากลังกาไว้หลังพระมหาธาตุนั้น กราบส่งเริ่มจัดระเบียบคณะสงฆ์ โดยแบ่งคณะสงฆ์ออกเป็นสองฝุาย 
คือ คามวาสี กับ อรัญวาสี ครั้นถึง พ.ศ. ๒๐๒๐ โปรดอุปถัมภ์จัดการสังคายนาครั้งที่ ๑ ของประเทศไทย 
ช่วงระยะเวลานี้ เป็นระยะรุ่งเรืองแห่งวรรณคดีพระพุทธศาสนาของล้านนาไทย มีพระสงฆ์เป็นนักปราชญ์
คัมภีร์ภาษาบาลีขึ้นมาก เช่น พระสิริมังคลาจารย์ (แต่งมังคลัตถทีปนี เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี 
สังขยาปกาสฎีกา) พระญาณกิตติ (โยชนาวินัย โยชนาอภิธรรม เป็นต้น) พระรัตนปัญญา (วชิรสารัตถสังคหะ 
และ ชินกาลมาลีปกรณ์) พระโพธิรังษี (จามเทวีวงศ์) พระนันทาจารย์ (สารัตถสังคหะ) พระสุวรรณรังษี 
(ปฐมโพธิสังเขป) เป็นต้น๖๓ 
 บทบาทของราชบัณฑิต ได้เริ่มขึ้นในสมัยอยุธยา รัชกาลพระเจ้าทรงธรรม ทรงโปรดให้ชุมนุมราช
บัณฑิตแต่งกาพย์มหาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๐ และโปรดให้สร้างพระไตรปิฎกไว้จบบริบูรณ์, ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ 
ราชบัณฑิตสภาเปิดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาส าหรับเด็กในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา 
หนังสือเล่มแรกที่ได้รับรางวัลคือ “ศาสนาคุณ” ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล ในปีนี้เริ่มเปิดโอกาสให้

                                                           
๖๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๖. 
๖๓ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๐-๑๕๓. 



๘๑ 

ฆราวาสเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โดยแยกจากแผนหลักธรรมส าหรับพระภิกษุและสามเณร เรียกว่า 
“ธรรมศึกษา” เป็นต้น 
 บทบาทของขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น ใน พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เข้ารับการอบรม จากการ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีความปราดเปรื่องในความรู้ทางพระศาสนามาก, ในปี พ.ศ. 
๒๓๒๕พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกโปรดให้มีการสอนพระปริยัติในพระบรมมหาราชวัง 
ตลอดจนตามวังเจ้านายและบ้านข้าราชการผู้ใหญ่ ส่งตามกฎหมายพระสงฆ์ เพ่ือกวดขันความประพฤติของ
พระสงฆ์ ช าระพระศาสนาให้บริสุทธิ์ และทรงสืบต่อประเพณีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ์ 
 บทบาทของรัฐบาลและกระทรวงต่าง ๆ เช่น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ กระทรวงธรรมการประกาศเพ่ิม
หลักสูตรทางด้านจริยศึกษาส าหรับนักเรียน, ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบ
และร่วมมือของคณะสงฆ์ ได้จัดท า หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม, รัฐบาลสร้าง วัดพระศรีมหาธาตุ ขึ้นที่อ าเภอ
บางเขน อาราธนาพระสงฆ์ทั้งสองนิกายไปอยู่ร่วมกัน เพ่ือเริ่มรวมนิกายสงฆ์สองคณะเข้าเป็นอันเดียว แต่
ต่อมาปรากฏว่าไม่ส าเร็จ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ 
และกรมธรรมการมีชื่อใหม่ว่า กรมศาสนา ในปีเดียวกันนี้รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการปกครองฝุายบ้านเมือง 
เป็นต้น 
 บทบาทของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ และพระธรรมทูตต่างประเทศ เช่น ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ได้ก าเนิดวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่นครลอสแองเจลิส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีชื่อเมื่อแรกตั้ง
ว่า “ศูนย์พุทธศาสนาเถรวาท “(เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดไทยลอสแองเจลิส” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๒) 
ระยะเวลานับแต่นี้เป็นต้นมา ได้มีพระสงฆ์ไทยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
และมีวัดไทยเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว (ใน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ มีวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ประมาณ ๑๕ วัด ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีวัดไทย เช่น เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ มีชาวตะวันตกเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก และส่วนหนึ่งได้บวชเป็นพระภิกษุบ าเพ็ญสมณธรรมเจริญกรรมฐานอยู่ในถิ่นต่าง ๆ 
ถึงกับมีวัดหนึ่งที่เป็นส านักของพระภิกษุชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ คือ วัดปุานานาชาติ ในจังหวัด
อุบลราชธานี (สาขาวัดหนองปุาพง ที่พระโพธิญาณเถร หรืออาจารย์ชา เป็นเจ้าอาวาส และใน ปี พ.ศ. 
๒๕๐๘ มีการด าเนินงานร่วมกับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้มาตั้งส านักงานใหญ่อยู่
ในประเทศไทยตามก าหนดเวลา ๔ ปี ต่อมาในการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๙ ขององค์การเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่
ประชุมได้มีมติให้ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรสืบไป เป็นต้น 



๘๒ 

 บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งขึ้นแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ประกาศ
ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ชื่อ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๘ และเปิด
การศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๘๙ เป็นต้นมาให้ปริญญาเรียกว่า ศาสนศาสตร์บัณฑิต, มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งขึ้นแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้ประกาศตั้งเป็นมหาวิทยาลัยฝุายพระพุทธศาสนา ในวันที่ 
๙ มกราคม ๒๔๙๐ และเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ให้ปริญญาเรียกว่า 
พุทธศาสตร์บัณฑิต และใน พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขึ้นเป็นแห่งแรก 
 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นว่า “ถ้าต้องการให้พุทธ
ศาสนาอยู่คู่สังคมไทยต่อไป พระสงฆ์ต้องท าสังคหธุระด้วยการออกเผยแผ่เทศนาสั่งสอนสงเคราะห์
ชาวบ้าน ประโยชน์จะรักษาพระพุทธศาสนาเอง ถ้าเมื่อใดพระสงฆ์ไม่ท าประโยชน์ เมื่อเกิดภัย
พระพุทธศาสนาขึ้นมา ชาวบ้านก็ถือว่าธุระไม่ใช่ ในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าออกมาปกปูองคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา” ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการ
ช่วยเหลือสังคม ด้วยการท าให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (Engagad University) 
โดยถือคติว่า “เมื่อเราท าประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ชาวบ้านเห็นว่าเรามีคุณค่ามีประโยชน์ พวกเขาก็จะ
ออกมาช่วยมหาวิทยาลัยทั้งในยามมีภัยและในยามสงบ” นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนให้สถาบันสงฆ์ได้ท าหน้าที่เทศนาสั่งสอนสงเคราะห์ 
อนุเคราะห์ประชาชน การอนุเคราะห์ในลักษณะนี้เรียกว่า “สังคหะธุระ” หรือ บริการสังคม เป็นลักษณะ
ของการสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยสังคหวัตถุ ๔ เป็นลักษณะของการแสดงความห่วงใยต่อประชาชนซึ่ง
สามารถแสดงออกด้วยธรรมทาน ส่วนชาวบ้านก็อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ด้วยอามิสทาน คือ การถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์และชาวบ้านต่างพ่ึงพาอาศัยกัน รัฐบาลและประชาชนช่ว ยกันสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยเพราะมหาวิทยาลัยได้ท าประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ท าไปนั้นได้น าคนกลับมาช่วยสร้าง
มหาวิทยาลัย การที่พระสงฆ์ท าสังคหธุระ คือหน้าที่เผยแผ่พระธรรมเพ่ือการบริการสังคมนี้มีที่มาจากพุทธ
พจน์ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกรุ่นแรก ๖๐ รูปไปประกาศพระศาสนาว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุ
ชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือ
ความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก๖๔ 
 บทบาทของอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป ในสมัยรัชกาลที่ ๙ อุบาสกอุบาสิกาทั่วไปซึ่งพุทธบริษัทฝุาย
คฤหัสถ์ได้มีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแผ่พุทธศาสนามากยิ่งขึ้น๖๕ เช่น จัดตั้งสมาคมทางพุทธ
ขึ้นเป็นจ านวนมาก ได้แก่ พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม, การร่วมใจของอุบาสกอุบาสิกาในการจัดกิจกรรม

                                                           
๖๔คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมนิเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐๐-๑๐๒. 
๖๕คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๖. 



๘๓ 

ต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หรือกิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในที่ต่าง ๆ เช่นในวัด ในสถานธรรมต่าง ๆ มูลนิธิต่าง ๆ บริเวณสนามหลวง 
และสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่อนุญาตและให้ความสะดวกในการจัดงานหรือเข้าร่วมงานเป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยการออกหนังสือโดยอุบาสกอุบาสิกาที่มีความรู้ ตลอดจนมีเขียนบทความต่าง ๆ 
ทางพุทธศาสนาเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น๖๖ 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย อาศัยบุคคลและองค์กรในการเผย
แผ่ โดยมีความสัมพันธ์กับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ มีการสร้างวัดและศาสนวัตถุทั้งทุกหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด พระมหากษัตริย์ให้การอุปถัมภ์และประกาศตัวเป็นพุทธมามกะในทุกรัชกาล มีคน
นับถือพระพุทธศาสนากว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศ มีรัฐบาลและส านักงานพระพุทธศาสนา 
กรรมการมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ และสมาคมทางพระพุทธศาสนาให้การส่งเสริมในด้านการเผย
แผ่ มีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ในต่างประเทศ มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยเผยแผ่
ค าสอนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นเทศน์บนธรรมาสน์ในวันพระและงานพิธีต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
สวดสาธยายมนต์ เน้นเทศน์สอนพระสูตรมากกว่าพระวินัยและพระอภิธรรม ส่วนในด้านอภิธรรมจะเปิด
สอนเฉพาะผู้ที่สนใจทั้งพระและฆราวาส และมีการเผยแผ่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันอย่างหลากหลาย
ในโลกออนไลน์ เมื่อพิจารณาจากข้อสรุปดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า จุดแข็งของประเทศไทยคือการส่งเสริมให้
เกิดการท าดี ท าให้คนไทยเป็นคนใจบุญ ชอบท าบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน โดยเฉพาะวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา แต่ส่วนการรักษาศีล ยังแสดงให้เห็นถึงความบกพร่อง คนไทยยังชอบเที่ยวกลางคืนใน
สถานที่อโคจร ติดอบายมุข เล่นการพนัน ไม่เคารพกฎหมาย กฎจราจร เห็นแก่พวกพ้องในระบบอุปถัมภ์ 
ดื่มสุรา สูบบุหรี่และยาเสพติดอ่ืน ๆ แม้พระสงฆ์เองที่ชอบสูบบุหรี่ก็ยังมีอยู่เยอะ ยังไม่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับฆราวาสได้ จึงเป็นจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขและหากุสโลบายในการปิดจุดอ่อนและเปลี่ยน
วิกฤติให้เป็นโอกาส 
 
๓.๒ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 
 
 ๓.๒.๑ ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา 
 ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือที่เรียกกันสามัญว่าประเทศเขมรในบัดนี้ 
เมื่อหลายพันปีมาแล้วได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งถิ่นฐานที่ชนชาติมอญ-เขมรอาศัยอยู่ ชนชาติมอญ-เขมรนั้น นัก
ประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า อพยพมาจากอินเดียผ่านเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอินโด
จีน หรือมาจากทิศตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วได้กระจายกันอยู่ทั่ว ๆ ไป ผสม
พันธุ์กับชนเจ้าถิ่นในที่นั้นและต่อมาได้มีอ านาจครอบครองดินแดนในคาบสมุทรอินโดจีนทั้งหมด เมื่อมีชน
ผู้อ่ืนอพยพเข้ามาในดินแดนนี้อีก ชนชาติมอญ-เขมรก็ผสมผสานกับชนเหล่านั้น ทั้งในทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมอารยธรรม มีความเจริญเพ่ิมขึ้นโดยล าดับ ต่อมาเมื่อประมาณสองพันปีล่วงแล้ว ได้มีนักแสวงโชค

                                                           
๖๖พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ประวัติพระพทุธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๐ - ๒๓๕. 



๘๔ 

และพ่อค้าชาวชมพูทวีปเดินทางมหาโชคลาภและค้าขายในดินแดนแถบนี้ ชาวอินเดียเหล่านี้ได้น าเอา
วัฒนธรรมของตนมาเผยแพร่ พร้อมทั้งได้แต่งงานกับชนเจ้าถิ่นด้วย ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งนับว่าเป็นความเจริญขึ้นอีกขั้นหนึ่ง 
 ประวัติศาสตร์กัมพูชา เริ่มตั้งแต่ยุคของอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรเจนละ๖๗ พัฒนามาสู่กัมพูชา
ยุคเมืองพระนคร ซึ่งมีความยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างนครวัด นครธม เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร จนกระทั่ง
พ่ายแพ้แก่อยุธยากลายเป็นรัฐบรรณาการของอยุธยา จนเมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอ านาจในอินโดจีน กัมพูชา
กลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส และเป็นรัฐในอารักขาของญี่ปุุนช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อสิ้นสุด
สงครามโลก กัมพูชาได้เป็นประเทศเอกราช แต่เกิดความสับสนวุ่นวายภายในประเทศเนื่องจากความขัดแย้ง
ภายใน ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอยู่ระยะหนึ่ง จนกองก าลังของเฮงสัมรินที่มีเวียดนาม
หนุนหลังเข้ามาขับไล่เขมรแดงออกไป และการเข้ามาไกล่เกลี่ยของสหประชาชาติ เพ่ือยุติสงครามกลางเมือง 
ประวัติประเทศกัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๑๑ ยุคดังนี้ ๑) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของ
กัมพูชา ๒) อาณาจักรฟูนัน ๓) อาณาจักรเจนละ ๔) จักรวรรดิเขมร ๕) ยุคมืดของกัมพูชา ๖) กัมพูชาใน
ฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศส ๗) การปกครองยุคแรกของสีหนุ ๘) สาธารณรัฐเขมรและสงคราม ๙) กัมพูชา
ประชาธิปไตยและเขมรแดง ๑๐) สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา และ ๑๑) กัมพูชายุคใหม่๖๘ 
 ๑) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชา 
 ความรู้เกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชานั้นมีอยู่น้อยมาก แหล่งโบราณคดีเก่าแก่ที่สุด
ของกัมพูชาที่ค้นพบในปัจจุบัน คือ ถ้ า แลง สแปน (Laang Spean) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 
ซึ่งเชื่อว่าผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อประมาณ ๗,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล และแหล่งโบราณคดีส าโรง 
เซน (Samrong Sen) ซึ่งเชื่อว่าเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อราว ๒๓๐ ถึง ๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล 
 ชาวกัมพูชาเริ่มรู้จักการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกข้าวได้ตั้งแต่เมื่อราว ๒,๐๐๐ ก่อนคริสตกาล 
สามารถท าเครื่องมือจากเหล็กได้ตั้งแต่ราว ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ก่อนหน้าที่อิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย
จะแผ่นเข้ามาถึงดินแดนแถบนี้ ในราวปีที่ ๑๐๐ ก่อนคริสตกาล๖๙ 
 ๒) อาณาจักรฟูนัน 
 อาณาจักรฟูนันเป็นรัฐที่รุ่งเรืองอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑ - ๖ ที่ตั้งของรัฐอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนล่าง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งประเทศกัมพูชา เวียดนามตอนใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
บางตอนของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา และภาคใต้ของไทย ลงมาถึงแหลมมลายู ฟูนานรวมตัวกันเป็นรัฐแรกของ

                                                           
๖๗ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, พิมพ์ครั้งที่ 

๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๕. 
๖๘ฉัตรสุมาลย์, พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการ

พิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔-๑๕. 
๖๙ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๖. 



๘๕ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรัฐชลประทานภายในแผ่นดินที่ประชาชนด ารงชีพด้วยการเกษตร โดยใช้น้ าจาก
ระบบชลประทานที่พัฒนาเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ฟูนานยังมีเมืองท่าส าหรับจอดเรือและค้าขาย
ต่างประเทศ ฟูนาน จึงมีรายได้จากการค้าขาย การเดินเรืออีกด้วย 
 ๓) อาณาจักรเจนละ 
 ในระหว่าง พ.ศ. ๑๑๗๐-๑๒๕๐ นั้นอาณาจักรขอมมีกษัตริย์ครองราชย์คือ พระเจ้าภววรมันที่ ๒ 
พระโอรสของพระเจ้าอีศานวรมันที่ ๒ และพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ โอรสของพระเจ้าภววรมันที่ ๒ ยุคนี้ได้
สร้างศิลปขอมแบบไพรกเมง ขึ้นระหว่างพ.ศ. ๑๑๘๐-๑๒๕๐สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ นั้นอาณาจักรเจนฬา 
(เจนละ) นั้นได้แตกแยกเป็นพวกเจนละบกคืออยู่ลุ่มน้ าโขงตอนใต้ และพวกเจนละน้ า อยู่ในดินแดนลาว
ตอนกลาง พ.ศ. ๑๒๕๐-๑๓๕๐ ยุคนี้ได้มีการสร้างศิลปขอมแบบก าพงพระขึ้น 
 อาณาจักรขอมนั้นล่มสลายมาจนถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ หรือพระเจ้าปรเมศวรพ.ศ. 
๑๓๔๕-๑๓๙๓ พระองค์ได้รวบรวมพวกเจนละบกและพวกเจนละน้ าเป็นอาณาจักรใหม่โดยรับเอาลัทธไศ
เลนทร์หรือ เทวราชาเข้ามาท าการสถานปนาอาณาจักรใหม่ขึ้น โดยท าการสร้างราชธานีขึ้นใหม่หลายแห่ง
และสร้างปราสาทหินหรือเทวาลัยเป็นการใหญ่ ซึ่งมีเหตุการณ์ย้ายราชธานีขึ้นหลายครั้งจนกว่าจะลงตัวที่
เมืองหริหราลัยราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรขอม ต่อมาคือ เมืองยโศธรปุระ และ เมืองนครธมในที่สุด 
ด้วยเหตุนี้อาณาจักรขอมสมัยนี้จึงรุ่งเรืองด้วยการสร้างราชธานีขึ้นหลายแห่งและมีปราสาทหินที่เป็นศิลป
ขอมเกิดขึ้นหลายแบบ กล่าวคือ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ นั้นพระองค์ได้ท าการสร้างเมืองอินทรปุระเป็น
ราชธานี ขึ้นที่บริเวณใกล้เมืองก าแพงจาม สร้างเมืองหริหราลัยหรือร่อลวย เป็นราชธานี สร้างเมืองอม
เรนทรปุระ เป็นราชธานี และสร้างเมืองมเหนทรบรรพต หรือ พนมกุเลนเป็นราชธานี ยุคนี้ได้สร้างศิลปขอม
แบบกุเลนขึ้นระหว่างพ.ศ. ๑๓๗๐-๑๔๒๐๗๐ 
 เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ พระโอรสได้ครองราชย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๓ 
หรือ พระเจ้าวิษณุโลก ครองราชย์ พ.ศ. ๑๓๙๓-๑๔๒๐ พระองค์ได้กลับมาใช้เมืองหริหราลัยหรือร่อลอย 
เป็นราชธานี ต่อมาจนถึงรัชกาลพระเจ้าอินทรวรมันที่ ๑ หรือ พระเจ้าอิศวรโลก ครองราชย์พ.ศ. ๑๔๒๐-
๑๔๓๒ ยุคนี้ได้สร้างศิลปขอมแบบพระโคขึ้นในพ.ศ. ๑๔๒๐-๑๔๔๐ 
 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ หรือ พระเจ้าบรมศิวโลก พระโอรสของพระเจ้าอินทรวรมันที่ ๑ ซึ่ง
ครองราชย์เป็นกษัตริย์ขอมในพ.ศ. ๑๔๓๒-๑๔๔๓ นั้น พระองค์ได้สร้างเมืองยโศธรปุระหรือเมืองพระนคร
แห่งแรกขึ้นที่เขาพนมบาเค็ง เมื่อพ.ศ. ๑๔๓๖ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือทะเลสาบเมืองเสียมราฐ เมืองนี้คนไทย
เรียก เสียมราฐ การสร้างปราสาทหินขึ้นบนเขาพนมบาเค็งนั้น เป็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่
แผ่อิทธิพลเข้ามายังดินแดนแถบนี้ ซึ่งถูกสมมติขึ้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อนั้น นับเป็นศิลป
ขอมแบบบาเค็ง 

                                                           
๗๐ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๘๘. 



๘๖ 

 เมืองยโศธรปุระ ราชธานีแห่งนี้มีกษัตริย์ครองราชย์ต่อมาคือ พระเจ้าหรรษวรมันที่ ๑ หรือ 
พระเจ้ารุทรโลก พระโอรสของพระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ ครองราชย์ พ.ศ. ๑๔๔๓-๑๔๕๖ และพระเจ้า
อีศานวรมันที่ ๒ หรือพระเจ้าบรมรุทรโลก พระอนุชาของพระเจ้าหรรษวรมันที่ ๑ ครองราชย์ พ.ศ. ๑ 
๔๕๖-๑๔๖๘ จึงเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแผ่นดิน 
 ในที่สุดพระเจ้าชัยวรมันที่ ๔ หรือพระเจ้าบรมศิวบท ซึ่งเป็นน้องเขยของพระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ ได้
ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อาณาจักรขอมในพ.ศ. ๑๔๗๑-๑๔๘๕ พระองค์ได้สร้างราชธานีขึ้นที่เมืองโฉกการ
ยกยาร์หรือเกาะแกร์ และพระเจ้าหรรษวรมันที่ ๒หรือพระเจ้าพรหมโลก พระโอรสขององค์ได้ครองราชย์
ต่อมาระหว่างพ.ศ. ๑๔๘๕-๑๔๘๗ ยุคนี้ได้สร้างศิลปขอมแบบเกาะแกร์ พ.ศ. ๑๔๖๕-๑๔๙๐ ต่อมาพระเจ้า
ราเชนทรวรมัน หรือพระเจ้าศิวโลก พระนัดดาของพระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ ได้ครองราชย์ในพ.ศ. ๑๔๘๗-
๑๕๑๑ ได้ย้ายราชธานีมาที่เมืองยโศธรปุระ หรือเมืองพระนครแห่งแรก ยุคนี้ได้สร้างศิลปขอมแบบแปรรูป 
พ.ศ. ๑๔๙๐-๑๕๑๐๗๑ 
 ในดินแดนพายัพนั้น เดิมหัวเมืองฝุายเหนือทั้งหมดเป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติลาว ครั้นเมื่อขอมมี
อ านาจขยายอาณาจักรมาสู่ดินแดนพายัพ จึงตั้งเมืองละโว้ให้เจ้านครขอมคอยดูแล และพระนางจามเทวี
พระธิดาของเจ้าผู้ครองเมืองละโว้ได้ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัย (เมืองล าพูน) ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงของขอม
ละโว้ พระธิดาเจ้าผู้ครองเมืองนี้จึงได้ปกครองพวกลาวทั้งปวงในมณฑลพายัพ เมืองหริภุญชัย (เมืองล าพูน) 
จึงเป็นเมืองลูกหลวงของขอมละโว้ ที่ตั้งขึ้นเพ่ือใช้ดูแลดินแดนพายัพ ต่อมาได้ตั้งเมืองนครเขลางค์ (เมือง
ล าปาง) ขึ้นและปกครองร่วมกัน 
 ๔) จักรวรรดิเขมร 
 จักรวรรดิขแมร์ หรือ อาณาจักรเขมร หรือบางแหล่งเรียกว่า อาณาจักรขอม เป็นหนึ่งในอาณาจักร
โบราณ เริ่มต้นขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ โดยเริ่มจากอาณาจักรฟูนัน มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณประเทศกัมพูชา 
โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ ประเทศไทย ลาว และบางส่วนของเวียดนามในปัจจุบัน 
นับเป็นอาณาจักรที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาได้อ่อนก าลังลงจนเสียดินแดน
บางส่วนให้กับอาณาจักรสุโขทัยและแตกสลายในที่สุดเมื่อตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรอยุธยา อาณาจักร
ขอมสืบทอดอ านาจจากอาณาจักรเจนฬา มีสงครามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับอาณาจักรข้างเคียง เช่น 
อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรจามปา มรดกที่ส าคัญที่สุดของอาณาจักรขอมคือ นคร
วัด และ นครธม ซึ่งเคยเป็นนครหลวงเมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุด และยังมีลัทธิความ
เชื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ศาสนาหลักของอาณาจักรนี้ได้แก่ ศาสนาฮินดู พุทธศาสนามหายาน และพุทธ
ศาสนาเถรวาทซึ่งได้รับจากศรีลังกา เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ 
 
    

                                                           
๗๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐-๑๑. 



๘๗ 

 ๕) ยุคมืดของกัมพูชา 
 ยุคมืดของกัมพูชา เริ่มตั้งแต่อาณาจักรอยุธยาได้โจมตีอาณาจักรเขมร และ ได้เผา พระนคร เมือง
หลวงของอาณาจักรเขมร ราบเป็นหน้ากลอง ท าให้อาณาจักรเขมรเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศตั้งแต่บัด
นั้นมา เขมรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในฐานะดินแดนประเทศราช อาณาจักรอยุธยาปกครองเขมร
เป็นเวลาเกือบ ๔๐๐ ปี ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เขมรตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ
จักรวรรดิสยามอย่างเข้มงวด ในสมัยรัชกาลที่๓ ได้เกิด สงครามอานามสยามยุทธท าให้กัมพูชาเป็นรัฐ
อารักขาระหว่างสยามกับญวณ ก่อนที่จะตกเป็นของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา๗๒ 
 ๖) กัมพูชาในฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศส 
 กัมพูชาตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาอารักขาระหว่างฝรั่งเศส-กัมพูชาเมื่อ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๐๖ ในสมัยพระนโรดม โดยสยามพยามยามคัดค้านแต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ในช่วง
แรก ฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการภายในมากนัก และช่วยค้ าจุนราช
บัลลังก์ของกัมพูชา โดยช่วยปราบกบฏต่าง ๆ จน พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๔๒๗ หลังจากยึดครองเวียดนามได้
ทั้งหมด โดยพยายามลิดรอนอ านาจของกษัตริย์และยกเลิกระบบไพร่ทาส ท าให้เกิดการต่อต้านจาก
ประชาชนอย่างรุนแรง จนต้องเจรจากับพระนโรดม กษัตริย์ในขณะนั้น ให้ประกาศสันติภาพ และ
ระงับการแทรกแซงกัมพูชา จนกระทั่งพระนโรดมสวรรคต ฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้พระสีสุวัตถ์ขึ้นเป็น
กษัตริย์ พร้อมทั้งมอบอ านาจการปกครองทั้งหมดให้ฝรั่งเศส (๑) หลังจากฝรั่งเศสเข้าปกครองกัมพูชา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ ฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในเวียดนาม โดยปรับปรุงการเก็บภาษี ซึ่งท าให้
เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวกัมพูชา และยังน าชาวเวียดนามเข้ามาท างานเป็นเจ้าหน้าที่ในระบบ
ราชการของฝรั่งเศส และเป็นแรงงานทางด้านเกษตรกรรม 
 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุุนเคลื่อนเข้าสู่กัมพูชาแต่
ยอมให้รัฐบาลวิชีปกครองดังเดิม รัฐบาลไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามได้เรียกร้องดินแดนบางส่วน
ในลาวและกัมพูชาคืนจากฝรั่งเศสจนน าไปสู่กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสที่เริ่มขึ้นเมื่อ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๔๘๔ ในที่สุด ญี่ปุุนเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยที่ไทยได้จังหวัดพระตะบอง เสียมราฐและบางส่วนของจังหวัดส
ตึงแตรง ยกเว้นปราสาทนครวัดยังอยู่ในเขตแดนของฝรั่งเศส พระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์กษัตริย์กัมพูชา
สิ้นพระชนม์หลังกรณีพิพาทนี้ไม่นาน ฝรั่งเศสเลือกพระนโรดม สีหนุขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งที่ยังทรงพระเยาว์ 
ต่อมา ญี่ปุุนได้สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ กัมพูชาได้ประกาศเอก
ราชภายใต้วงไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพาของญี่ปุุน โดยมีพระนโรดม สีหนุเป็นประมุขรัฐ หลังจากญี่ปุุน
ยอมแพ้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ กองทัพฝุายสัมพันธมิตรได้เข้ามาในพนมเปญ สถาปนาอ านาจของ
ฝรั่งเศสในกัมพูชาอีก 

                                                           
๗๒ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย อาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๙๖. 



๘๘ 

 รัฐบาลฝรั่งเศสอิสระได้ตัดสินใจที่จะรวมอินโดจีนเข้ากับสหภาพฝรั่งเศส ในพนมเปญ พระ
นโรดม สีหนุพยายามเจรจากับฝรั่งเศสเพ่ือเรียกร้องเอกราชที่สมบูรณ์ ในขณะที่กลุ่มต่อต้านที่เรียกตนเอง
ว่าเขมรอิสระ ได้ใช้การสู้รบแบบกองโจรตามแนวชายแดน โดยได้ร่วมมือกับกลุ่มฝุายซ้ายทั้งที่นิยมและไม่
นิยมเวียดนาม รวมทั้งกลุ่มเขมรเสรีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านราชวงศ์ของเซิง งอกทัญด้วย ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ฝรั่งเศสยอมให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองในกัมพูชา และให้มีการเลือกตั้งภายในประเทศ พระนโรดม สีหนุ
ยังคงต่อสู้เพ่ือเรียกร้องเอกราชให้กัมพูชาเป็นอิสระจากสหภาพฝรั่งเศส จนฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามอิน
โดจีนครั้งที่หนึ่ง จึงยอมมอบเอกราชให้แก่กัมพูชา 
 ๗) การปกครองยุคแรกของสีหนุ 
 หลังการประชุมเจนีวาได้มีการเลือกตั้งขึ้นในประเทศกัมพูชาใน พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมี
คณะกรรมการควบคุมนานาชาติเป็นผู้สังเกตการณ์ ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระนโรดม สีหนุ
ได้ประกาศสละราชสมบัติให้พระบิดาของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต และทรงตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นคือพรรคสังคมราษฎร์นิยมหรือระบอบสังคม สมาชิกส่วนใหญ่เป็นฝุายขวา ซึ่ง
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยความรุนแรง แต่ก็มีสมาชิกฝุายซ้ายภายในพรรค เช่น เขียว สัมพัน ฮู ยวน 
เพ่ือถ่วงดุลกับฝุายขวา การเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ พรรคสังคมชนะการเลือกตั้งโดยได้ 
๘๓% ของที่นั่งท้ังหมดในสภา 
 นอกจากนั้น พระนโรดม สีหนุ ยังด าเนินนโยบายที่จะดึงฝุายซ้ายและฝุายขวากลุ่มต่ าง ๆ 
ให้เข้าร่วมกับระบอบสังคมของพระองค์ และกดดันผู้ที่ไม่ยอมเข้าร่วมกับพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เป็นต้นไป องค์กรที่ต่อต้านระบอบของพระนโรดม สีหนุถูกผลักดันให้กลายเป็นองค์กรใต้ดิน พรรคที่
เป็นเอกเทศของฝุายซ้าย เช่น กรมประชาชนกลายเป็นเปูาหมายของการโจมตี สถานีวิทยุแห่งชาติได้
ออกประกาศว่ากรมประชาชนเป็นหุ่นเชิดของเวียดนาม มีการติดโปสเตอร์ต่อต้านกรมประชาชน
โดยทั่วไป หนังสือพิมพ์ของฝุายต่อต้านพระองค์ เช่น หนังสือพิมพ์ l'Observateur และหนังสือพิมพ์
อ่ืนที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันถูกสั่งปิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ พระนโรดม สีหนุได้ประกาศชื่อของ
ฝุายซ้ายจ านวน ๓๔ คน ว่าเป็นพวกข้ีขลาด หลอกลวง ก่อวินาศกรรม หัวหน้ากบฏ และเป็นคนทรยศ 
ผลที่ตามมาท าให้ขบวนการฝุายซ้ายต้องออกจากเมืองหลวงไปตั้งมั่นในชนบท 
 การด าเนินนโยบายต่างประเทศของพระนโรดม สีหนุ เป็นการด าเนินนโยบายไม่ฝักใฝุฝุาย
ใด แต่มแีนวโน้มเป็นปฏิปักษ์กับไทยและเวียดนามใต้ ในขณะที่เป็นมิตรกับจีนและสนับสนุนเวียดนาม
เหนือในสงครามเวียดนาม กัมพูชาในสมัยนี้มีกรณีพิพาทกับไทย ทั้งกรณีพิพาทเรื่องปราสาทเขาพระ
วิหาร และการกวาดล้างชาวไทยเกาะกงในจังหวัดเกาะกง การปกครองระบอบสังคมของพระองค์
สิ้นสุดลงเมื่อถูกรัฐประหาร โดยลน นล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรขึ้นแทน 
พระนโรดม สีหนุต้องลี้ภัยไปจัดตั้งรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาพลัดถิ่น ที่กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
    



๘๙ 

 ๘) สาธารณรัฐเขมรและสงคราม 
 สงครามกลางเมืองกัมพูชา เป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา (เขมรแดง) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) และเวียดกงฝุายหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) อีกฝุายหนึ่ง 
 สงครามนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นจากอิทธิพลและการกระท าของพันธมิตรคู่สงคราม การเข้ามีส่วน
เกี่ยวข้องของกองทัพประชาชนเวียดนาม (กองทัพเวียดนามเหนือ) เป็นไปเพ่ือปูองกันฐานที่มั่นทาง
ตะวันออกของกัมพูชา ซึ่งหากเสียไปการด าเนินความพยายามทางทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น 
รัฐประหาร ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ท าให้รัฐบาลนิยมอเมริกาและต่อต้านเวียดนามเถลิงอ านาจ 
และยุติความเป็นกลางในสงครามเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือจึงถูกคุกคามจากทั้งรัฐบาลกัมพูชา
ใหม่ที่ไม่เป็นมิตรทางตะวันตก และกองก าลังสหรัฐและเวียดนามใต้ในเวียดนามทางตะวันออก 
 หลังจากการสู้รบผ่านไป ๕ ปี รัฐบาลฝุายสาธารณรัฐเขมรพ่ายแพ้เมื่อ ๑๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๑๘ และเขมรแดงได้ประกาศตั้งกัมพูชาประชาธิปไตย ความขัดแย้งนี้แม้จะเป็นการสู้รบในประเทศ 
แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๘) และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศ
เพ่ือนบ้านอย่างราชอาณาจักรลาว เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ สงครามกลางเมืองนี้น าไปสู่การฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชา 
 ๙) กัมพูชาประชาธิปไตยและเขมรแดง 
 กัมพูชาประชาธิปไตย (ฝรั่งเศส : Kampuchea démocratique, เขมร : កម្ព ុជាប្រជាធិរ
តេយ្យ ก็อมปูเจียประเจียทิปะเต็ย) คือชื่อของประเทศกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๙-พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเกิด
จากการโค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของนายพลลอลนอล และได้จัดปกครองในรูปแบบรัฐคอมมิวนิสต์
โดยพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือเขมรแดง ในสมัยนี้องค์กรของรัฐบาลจะถูกอ้างถึงในชื่อ “อังการ์เลอ” 
(องฺคการเลี-องค์การบน หรือ หน่วยเหนือ) ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชานั้น แกนน าของพรรคให้เรียกชื่อ
ว่า “อังการ์ปะเดะวัด” (องฺคการปฏิวัตฺติ-องค์การปฏิวัติ) โดยผู้น าสูงสุดของประเทศที่ครองอ านาจยาวนาน
ที่สุดคือนายพล พต ซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดของเขมรแดงด้วย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กองก าลังพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาภายใต้การน าของเฮง สัมริน และกองทัพ
เวียดนามได้รุกเข้ามาทางชายแดนตอนใต้ของกัมพูชาและสามารถโค่นล้มรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยได้
ส าเร็จ พร้อมทั้งได้จัดการปกครองประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา กองทัพเขมรแดงจึงได้
ถอยร่นไปตั้งมั่นในทางภาคเหนือของประเทศและยังคงจัดรูปแบบการปกครองตามระบบของกัมพูชา
ประชาธิปไตยเดิมต่อไป 
 ๑๐) สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 
 สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (อังกฤษ: People's Republic of Kampuchea; PRK; ภาษาเขมร: 
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិេកម្ព ុជា สาธารณรฏฺฐปฺรชามานิตฺกมฺพูชา) เป็นรัฐบาลที่จัดตั้ง
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ในกัมพูชาโดยแนวร่วมสามัคคีประชาชาติกู้ชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มของกัมพูชาฝุายซ้ายที่อยู่ตรงข้ามกับ
กลุ่มของเขมรแดง ล้มล้างรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยของพล พต โดยร่วมมือกับกองทัพของเวียดนาม ท า
ให้เกิดการรุกรานเวียดนามของกัมพูชา เพ่ือผลักดันกองทัพเขมรแดงออกไปจากพนมเปญ มีเวียดนามและ
สหภาพโซเวียตเป็นพันธมิตรที่ส าคัญ 
 สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
จีน อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ที่นั่งในสหประชาชาติของประเทศกัมพูชาในขณะนั้นเป็นของแนวร่วมเขมรสาม
ฝุายที่จัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งกลุ่มเขมรแดงของพล พตเข้าร่วมกับกลุ่มที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์
อีก ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มของนโรดม สีหนุ และซอน ซาน อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาได้ประกาศ
เป็นรัฐบาลของกัมพูชาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๖ โดยมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่จ ากัด 
 สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐกัมพูชา (State of Cambodia ; SOC ; ภาษาเขมร : 
រដ្ឋកម្ព ុជា) ในช่วงสี่ปีสุดท้าย เพ่ือให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันได้เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบจากระบบรัฐเดียวไปสู่การฟ้ืนฟูราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเป็น
รัฐคอมมิวนิสต์ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๔ โดยนิยมลัทธิมากซ์-เลนินแบบสหภาพโซเวียต การก่อตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศก าลังอ่อนแอ จากการท าลายล้างของระบอบเขมรแดง 
และเป็นรัฐหุ่นเชิดของเวียดนามที่เข้ามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ จนรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป็นรัฐที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ก็ฟ้ืนฟูและสร้างชาติกัมพูชาได้ใหม่ 
 ๑๑) กัมพูชายุคใหม่ 
 หลังการล่มสลายของกัมพูชาประชาธิปไตย กัมพูชาตกอยู่ภายใต้การรุกรานของเวียดนามและ
รัฐบาลที่นิยมฮานอยซึ่งก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา สงครามกลางเมืองหลัง พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นการสู้
รบระหว่างกองทัพประชาชนปฏิวัติกัมพูชาของรัฐบาลกับแนวร่วมเขมรสามฝุายซึ่งถือเป็นรัฐบาลพลัดถิ่น
ของกลุ่มต่าง ๆ สามกลุ่มคือ พรรคฟุนซินเปกของพระนโรดม สีหนุ พรรคกัมพูชาประชาธิปไตยหรือเขมร
แดง และแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติประชาชนเขมร มีการเจรจาสันติภาพตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ และน าไปสู่
การประชุมสันติภาพที่ปารีสเพ่ือสงบศึกใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในที่สุดมีการจัดการเลือกตั้งโดยสหประชาชาติใน 
พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือเริ่มต้นฟ้ืนฟูประเทศ พระนโรดม สีหนุกลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้ง มีการจัดตั้งรัฐบาลผสม 
หลังจากมีการเลือกตั้งโดยปกติใน พ.ศ. ๒๕๔๑ การเมืองมีความมั่นคงขึ้น หลังการล่มสลายของเขมรแดง 
ใน พ.ศ. ๒๕๔๑๗๓ 

 
 ๓.๒.๒ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 

 พัฒนาการของพระพุทธศานาในกัมพูชา กัมพูชาหรือเขมร มีความสัมพันธ์กับพวกมุณฑะ 
(MUDAS) ในอินเดีย พวกมลายูและพวกโปลินิเซียน (Polynesian) ในด้านภาษามีความสัมพันธ์กับพวก

                                                           
๗๓ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๖. 
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มอญ ที่อยู่ทางภาคใต้ของพม่า และมีความสัมพันธ์กับพวกขะเซีย (khasias) ในรัฐอัสสัม แต่ไม่มีเหตุผลจะ
พิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาหรือเขมรมีความสัมพันธ์กับพวกเวียดนามทางสายเลือด ความคล้ายกันของภาษามอญ
กับภาษาเขมรเข้าใจกันว่าบรรพบุรุษของมอญและเขมรสมัยหนึ่งคงอยู่ในแหลมอินโดจีนภาคกลางและภาค
ตะวันตก ต่อมาถูกคนไทยอพยพจากตอนใต้ของประเทศจีนแทรกเข้ามาระหว่างมอญกับเขมร จนท าให้มอญ
ไปอยู่ทางตะวันตกและไทยอยู่ตรงกลาง เขมรเรียกตัวเองว่า ซรอก กามปูเจีย (Srok Kampuchea) หรือ
ซรอก๗๔ เขมร ค าว่า กัมพูชา นี้เข้าใจกันว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย เพราะในอินเดียมีแคว้นชื่อกัม
โพชะ ชาวเขมรเข้าใจว่าตนสืบเชื้อสายมาจากท้าวกามพูสรยัมภูวะ (Kambusrayambhura) กับนางเปรา 
(Pera) หรือเมรา (Mera) ซึ่งพระอิศวรประทานให้เป็นชายาของท้าวกามภูสรยัมภวูะ๗๕ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจ
พิสูจน์ว่าเขมรมาจากอินเดียหรือไม่ แต่ไม่ต้องสงสัยว่าเขาได้ รับอารยธรรมมาจากอินเดียแน่นอน 
นอกจากนั้นมีพวกราชตระกูลและผู้นับถือศาสนาฮินดูมากมายที่อพยพเข้ามาในกัมพูชา นักเดินทางชาวจีน
จากราชส านักตีมูร์ข่านชื่อ เจ้าตากวน (พ.ศ. ๑๘๓๙) กล่าวว่า ประเทศที่คนจีนเรียกว่า เจนละ (Chenla) นั้น 
ชาวพ้ืนเมืองเขาเรียกว่า กันโปลี เข้าใจกันว่าตรงกับค าว่ากัมพูชานั่นเอง๗๖ 
 นับแต่อดีตจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งศาสนทูตมี พระโสณะ และพระอุตตระ เป็น
หัวหน้า มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ เมื่อกาลเวลาผ่านไปพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ก็คง
แพร่หลายไปในหมู่ประชาชนโดยล าดับ คู่ขนานไปกับความเจริญของฝุายบ้านเมืองที่เกิดจากการ
ผสมผสานในทางการติดต่อค้าขาย และวัฒนธรรมอารยธรรมความเจริญทางฝุายบ้านเมืองที่ว่านั้นก็คือ 
การเกิดเป็นอาณาจักรใหญ่ ๆ ขึ้นซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 ส าหรับดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชา ในบัดนี้ ก็ได้มีประวัติสืบเนื่องมาตามล าดับสมัย ซึ่งจัด
ได้เป็น ๔ ยุค คือ ยุคฟูนัน ยุคเจนละ ยุคมหานคร และยุคหลังมหานคร จะปัญญาเฉพาะเหตุการณ์
ส าคัญและเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้๗๗ 
 ๑. ยุคฟูนัน (Funan หรือ Founan) หรือยุคอาณาจักรพนม หรือยุคก่อนเขมร (ค. ศต. ๑-๖ ตรง
กับประมาณ พ.ศ. ๖๐๐ ถึง ๑๑๐๐) 
 “ฟูนัน” หรือ “ฟูนาน” เป็นค าจีน เรียกกันอย่างนี้เพราะทราบเรื่องราวจากหลักฐานสายจีน 
ปราชญ์สันนิษฐานว่า ฟูนันเพ้ียนไปจากค าเขมรว่า “พนม” ซึ่งแปลว่า ภูเขา ต านานเล่าว่า พระราม
ชาวชมพูทวีปชื่อ เกาณฑินยะ (รูปสันสกฤต ; ตรงกับบาลีว่า โกณฑัญญะ) ได้มาสมรสกับราย หรือสตรี
หัวหน้าเผ่าชนแห่งท้องถิ่นนี้ (ศิลาจารึกว่าสมสู่กับนางนาคชื่อ โสมา ผู้เป็นธิดาของพญานาค) และได้

                                                           
๗๔คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๙. 
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๙๒ 

เป็นตัวต้นวงศ์กษัตริย์แห่งฟูนัน อาณาจักรฟูนันตั้งราชธานีที่เมืองวยาธปุระ และแผ่อ านาจออกไป
อย่างกว้างขวาง มีอาณาเขตครอบคลุมภาคใต้ของประเทศกัมพูชาปัจจุบันและแคว้นโคชินจีน (ได้แก่ 
ดินแดนส่วนล่างสุดประมาณ ๑ ใน ๔ ของ เวียดนามใต้  มีเมืองไซ่ง่อนเป็นศูนย์กลาง) ทั้งหมด และ
ปกครองเมืองขึ้นชื่ออาณาจักรเจนละ ซึ่งมีอาณาเขตต่อฟูนันขึ้นไปทางเหนือ ตรงกับกัมพูชาภาคเหนือ
และลาวภาคใต้ในปัจจุบัน อาณาจักรที่เจริญร่วมสมัยกับฟูนันคือ อาณาจักรจ าปาของพวกจาม ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและทาง ของฟูนัน (ตรงกับภาคเหนือของเวียดนามใต้ในปัจจุบัน)๗๘ 
 เดิมชนพ้ืนเมืองของฟูนันเป็นชนชาติมลายู นับถือโลกธาตุและผีสางเทวดา เมื่อพระพุทธศาสนาเข้า
สู่สุวรรณภูมิแล้วก็คงเผยแผ่ไปในหมู่ประชาชนชาวฟูนันกว้างออกไปตามล าดับ และในราชส านักและชน
ชั้นสูงปรากฏว่านับถือ ศาสนาฮินดูนิกายไศวะ (นับถือพระอิศวร) เป็นหลัก และอาจจะนับถือพุทธศาสนา
ปะปนอยู่ด้วย ชาวอินเดียได้น าแบบแผนการปกครอง ศิลปะ การช่าง และวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาสร้างความ
เจริญแก่ฟูนัน ท าให้ฟูนันมีอารยธรรมคล้ายคลึงกับอินเดียในสมัยนั้น๗๙ 
 ในตอนปลายยุค ดูเหมือนว่าพระมหากษัตริย์จะหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น ดังเอกสารฝุาย
จีนในราชวงศ์ชี้ทางภาคใต้ (พ.ศ. ๑๑) ว่า กษัตริย์ฟูนัน พระนามเกาณฑินยะชัยวรมัน (เกาจินจูเชเยปาโม 
สวรรคต พ.ศ. ๑๐๕๑) เมื่อก่อนนี้ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ ต่อมาทรงนับถือพุทธศาสนา และในรัชกาลนี้
มีพระภิกษุอินเดียรูปหนึ่งชื่อ พระนาคเสน (นาคาเสียง) เดินทางไปยังประเทศจีน ได้แวะที่ฟูนันก่อน และ
ได้ทูลพระเจ้ากรุงจีนว่าประเทศฟูนันนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ (เคารพพระอิศวร) แต่พุทธศาสนาก็
เจริญรุ่งเรือง มีภิกษุสามเณรมาก ที่ส าคัญกว่านั้นก็คือในรัชกาลเดียวกันนี้ได้มีพระภิกษุชาวฟูนันรูปหนึ่ง
สร้างเกียรติให้แก่ฟูนันไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ กล่าวคือพระภิกษุชาวฟูนันชื่อ 
สังฆปาละ (เรียกในต านานว่าพระติปิฏกะ สังฆปาละ แห่งฟูนัน, เรียกตามส าเนียงจีนว่า เสงโปโล, เรียก
เป็นภาษาจีนส าเนียงญี่ปุุนว่า โซโย หรือโซกุย) (เกิดราว พ.ศ. ๑๐๐๒ มรณภาพ พ.ศ. ๑๐๖๗) เป็นผู้เชื่อใน
พระอภิธรรม ได้เดินทางไปยังกวางตุ้ง และได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากพระภิกษุอินเดียชื่อคุณภัทร มีความรู้
แตกฉานในธรรมวินัยและภาษาต่าง ๆ พร้อมทั้งมีจริยาวัตรอันงาม เป็นที่เลื่อมใสของพระเจ้าจักรพรรดิบู่ตี่ 
(ครองราชย์ พ.ศ. ๑๐๔๖-๑๐๙๒) ทรงถวายสถานที่ ๕ แห่งให้เป็นที่พ านัก และทรงอาราธนาให้ท่านแปล
คัมภีร์พุทธศาสนาจ านวนมากเป็นภาษาจีน ผลงานแปลของท่านสละสลวยและถูกต้องดี ในบรรดางานแปล
เหล่านี้ มีคัมภีร์ส าคัญที่ได้รับความสนใจจากนักปราชญ์ภาษาบาลีเป็นอันมาก คือคัมภีร์ “วิมุตติมรรค” 
(รจนาโดยพระอุปติสสะเถระ มีเนื้อความคล้ายกันมากกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่เป็นคัมภีร์ที่แต่งก่อนและ
ย่อกว่า บัดนี้มีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว)๘๐  
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๙๓ 

 ใน พ.ศ. ๑๐๕๗ พระเจ้ารุทรวรมัน ขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าง
แรงกล้า และได้ทรงประกาศถวายพระองค์เป็นอุบาสก ทรงมีพระเกศธาตุเส้นหนึ่งไว้เป็นที่สักการบูชา พระ
เจ้ารุทรวรมันเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏนามของฟูนัน ในระยะนี้อาณาจักรเจนละซึ่งเป็นเมืองขึ้น
ของฟูนัน ได้มีอ านาจมากขึ้น ตั้งตัวเป็นอิสระ และต่อมาใน พ.ศ. ๑๑๗๐ ก็ได้ยกทัพมาโจมตีรวมฟูนันเข้า
เป็นส่วนหนึ่งแห่งอาณาจักรเจนละ๘๑ 
 ๒. ยุคเจนละ (Chenla) (ครึ่งหลังของ ค.ศต. ๖-ค.ศ. ๘๐๒ หรือ พ.ศต. ๑๑-พ.ศ. ๑๓๔๕) 
 อาณาจักรเจนละ ตั้งอยู่ถัดอาณาจักรฟูนันขึ้นไปทางเหนือและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
อาณาจักรจ าปา ตรงกับภาคใต้ของลาวและภาค ของกัมพูชาในปัจจุบัน มีศิลาจารึกบอกความไว้ว่า วง
กษัตริย์ของเจนละสืบเชื้อสายมาจากฤาษีกัมพูสวยัมภูวะ สมสู่กับเทพธิดาเมรา จึงได้ชื่อว่า “กัมพูชา” 
(กล้ามผู้+ช=ผู้เกิดจากกัมพู) และจึงถือว่ายุคของกัมพูชาหรือเขมรเริ่มต้นแท้จริงในสมัยของเจนละ เจน
ละเป็นเมืองขึน้ของฟูนันมาก่อนจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ จึงมีก าลังเข้มแข็งขึ้น เริ่มตั้งตัวเป็นอิสระ
ด้วยการเลิกถวายเครื่องราชบรรณาการแก่กษัตริย์ฟูนัน และในที่สุดได้รบชนะพวกฟูนันนั้นที่ยกทัพมา
ปราบ ณ นครจ าปาศักดิ์ จึงถือเป็นการเริ่มต้นยุคอาณาจักรเจนละ๘๒ 
 พระเจ้าภววรมันขึน้ครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ในราว พ.ศ. ๑๐๙๓ กษัตริย์เจนละในระยะต้นนี้
คงจะนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก เพราะปรากฏว่าพระเจ้าภววรมันได้ทรงสร้างเทวาลัยอุทิศ
พระศิวภัทเรศวร และประดิษฐานศิวลึงค์องค์หนึ่งในตอนปลายรัชกาล และกษัตริย์พระองค์ที่ ๒ (พระเจ้า
มเหนทรวรมนั นามเดิมว่าเจ้าชายจิตรเสน) เมื่อพิชิตศึกฟูนันส าเร็จอีก ก็ได้ทรงประดิษฐานศิวลึงค์ถวายแด่
พระอิศวรเป็นการฉลองชัยชนะ กษัตริย์พระองค์ที่ ๓ ของเจนละพระนามว่า อีศานวรมันที่ ๑ ทรงมีอ านาจ
ขึ้นแข็งมาก ได้ทรงปราบอาณาจักรฟูนันรวมเข้าเป็นดินแดนในอาณาจักรเจนละโดยสิ้นเชิงใน พ.ศ. ๑๑๗๐ 
และขยายอาณาเขตออกไปแทบทุกทิศ โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกแผ่มาถึงจังหวัดจันทบุรีปัจจุบัน บาง
ต ารากล่าวว่า ศาสนาฮินดู ลัทธิหริหระเกิดขึ้นในรัชกาลนี้ และได้มีการเบียดเบียนพระพุทธศาสนาอย่าง
มากมายจนแทบจะสูญสิ้น 
 ต่อมาในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ มีกษัตริย์ผู้เข้มแข็งอีกพระองค์หนึ่งพระนามว่า ชัยวร
มันที่ ๑ (ครองราชย์ประมาณ พ.ศ. ๑๑๙๓-๑๒๕๖) ทรงขยายอาณาเขตไปจนจดอาณาจักรน่านเจ้า 
ในรัชกาลนี้มีหลักฐานแสดงว่าพระพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่ (หรืออาจกลับเจริญขึ้นมาอีก) คือ มี
ศิลาจารึกที่วัดไพรเวียร ใกล้เมืองวยาธปุระ เมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๗ กล่าวถึงกษัตริย์สององค์พ่ีน้องนามว่า 
รัตนภานุ และรัตนสิงหะ ได้ทรงผนวช พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ ได้ทรงมีพระบัญชาให้สร้างวัดถวายและ

                                                           
๘๑คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐. 
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๙๔ 

ให้รักษาวัดนั้นให้ยั่งยืน เรื่องนี้ชาวบ้านยังเล่าลือสืบ ๆ กันมา และถือเป็นประเพณีที่จะปฏิบัติตามพระ
ราชบัญชาให้รักษาวัดนั้น๘๓ 
 อนึ่ง หลวงจีนอี้จิง ซึ่งได้จาริกไปอินเดียและเดินทางผ่านทะเลใต้ (ออกจากจีนจนกลับถึงจีน 
พ.ศ. ๑๒๑๔-๑๒๓๘) ได้เขียนบันทึกไว้ว่า ในประเทศฟูนัน (ตอนนี้เท่ากับพูดว่าเจนละนั่นเอง) พุทธ
ศาสนารุ่งเรืองมาก มีวัดไปทั่วทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพรามณ์อยู่ใกล้กันกับวัดพุทธศาสนา ทั้งสอง
ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธศาสนา พวกเจ้านายก็บวชเช่นเดียวกัน 
 ต่อมาหลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันไม่นาน อาณาจักรเจนละก็แตกออกเป็น ๒ ส่วน กลายเป็น
เจนละบกหรือเจนละเหนือฝุายหนึ่ง กับเจนละน้ าหรือเจนละได้อีกฝุายหนึ่ง ในตอนปลายยุค เจนละน้ า
จะตกอยู่ใต้อิทธิพลของชวา หลังจากแยกกันออกมาประมาณ ๑ ศตวรรษ ยุคแช่และก็สิ้นสุดลงด้วย
สาเหตุขัดแย้งกับอาณาจักรชวา กล่าวคือในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔ กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทรแห่ง
ชวา ได้ยกทัพเรือมาตีเจนละจับพระเจ้ามหิปติวรมัน แห่งเจนละน้ าตัดพระเศียร ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ 
๒ ซึ่งขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ก็เลยย้ายเมืองหลวงไปตั้งอาณาจักรใหม่ที่อ่ืน ยุคเจนละจึงสิ้นสุดลง 
 ๓. ยุคพระนคร หรือยุคมหานคร (Angkor) (พ.ศ. ๑๓๔๕-๑๙๗๕) 
 ยุคพระนคร หมายถึงยุคที่นครวัด นครธม (ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบและอยู่ทางเหนือของเมืองเสียม
ราฐหรือเสียมราบ) เป็นเมืองหลวงของกัมพูชา เป็นยุคท่ีอารยธรรมขอมเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด เป็นมหา
อาณาจักรยิ่งใหญ่ มีศิลปะโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบฉบับ 
 ในยุคนี้ พุทธศาสนาฝุายมหายานเจริญรุ่งเรืองคู่เคียงกับศาสนาฮินดูและผสมผสานเข้า
ด้วยกัน ปราสาทราชฐานต่าง ๆ ล้วนสร้างอุทิศถวายในพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดู ข้อความ
ในศิลาจารึกที่พบก็แสดงถึงอิทธิพลค าสอนของมหายานอย่างชัดเจน และมีคติฝุายฮินดูแฝงอยู่ด้วย 
ส่วนพุทธศาสนาฝุายเถรวาทคงเป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป แต่ไม่ได้รับความเชิดชูจากราช
ส านัก อาจพูดสั้น ๆ ว่า พุทธศาสนาเถรวาทอยู่กับประชาชน พุทธศาสนามหายานและฮินดูอยู่กับราช
ส านัก แต่ท้ังสามลัทธิศาสนาอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข 
 ยุคพระนครเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลังจากที่กษัตริย์ชวายกทัพมาโจมตีเจนละ จับพระเจ้ามหิปติวร
มันตัดเศียรแล้ว เจ้าชายเขมรซึ่งได้เสด็จไปประทับอยู่ในชวา จะด้วยถูกน าตัวไปอ่อนน้อมหรือด้วยเหตุ
อ่ืนใดก็ตาม ต่อมาเมื่อเสด็จกลับมาขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๓๔๕ เป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ทรงย้าย
เมืองหลวงไปตั้งกับบริเวณท่ีต่อมาเป็นนครวัด ประกาศเป็นอิสระจากชวา ปราบปรามและรวมเจนละ 
๒ ภาคเข้าด้วยกัน ทรงนับถือศาสนาฮินดูลัทธิหริหระ คือ นับถือพระนารายณ์กับพระอิศวรรวมกัน
และทรงเริ่มตั้งลัทธิ “เทวราช” (คงจะปรุงแต่งจากแนวความคิดที่ได้มาจากชวา) ประกอบพิธีบูชาอัน
ประกาศถึงการที่ทรงได้รับมอบพระราชอ านาจจากองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยมีศิวลึงค์ เป็นสัญลักษณ์ที่
เคารพบูชาท าให้เกิดเป็นธรรมเนียมของกษัตริย์เขมรโบราณปฏิบัติสืบต่อกันมา 

                                                           
๘๓คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑. 



๙๕ 

 ในสมัยต่อมาปรากฏว่าพวกตระกูลศิวไกวัลย์นี้มีทรัพย์สมบัติอ านาจเกียรติยศ และอิทธิพล
อย่างมากมาย สามารถสร้างเมืองหรือนัยหนึ่งนิคมศาสนาของตนเอง และสามารถเกณฑ์แรงงาน
ประชาชนได้ด้วย นับว่ามีความยิ่งใหญ่มาก จะเป็นรองก็แต่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น ความรุ่งเรือง
ของศาสนาฮินดูในรูปนี้มองได้ว่าเป็นการผูกขาดแบบหนึ่ง และในเวลาเดียวกันก็มีผลเสียเป็นเครื่อง
แบ่งแยกศาสนาฮินดูจากประชาชนและจ ากัดตัวเองให้แคบ 
 ต่อมาเมื่อมีการสร้างนครวัดและนครธมขึ้น แผนผังเมืองก็ยิ่งมีรูปร่างเป็นแบบจ าลองภาพ
ศูนย์กลางจักรวาลโดยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน คือมีเทวาลัยที่ประดิษฐานศิวลึงค์เป็นศูนย์กลาง สร้างขึ้นบนฐาน
สูงใหญ่ที่ก่อลดหลั่นเป็นชั้นเชิงเรียวสอบขึ้นไปอย่างรูปปิระมิด (ให้มีความหมายเท่ากับตั้งอยู่บนภูเขา) 
ส่วนด้านนอกต้องมีคูเมืองกว้างใหญ่ล้อมรอบเสมือนทะเลรอบภูเขาพระสุเมรุ และมีก าแพงใหญ่รอบ
เมืองเสมือนเป็นเทือกเขาใหญ่รายล้อมขุนเขานั้น ถ้ากษัตริย์ผู้สร้างนับถือพระวิษณุ ก็ประดิษฐานรูป
พระวิษณุแทนศิวลึงค์ ถ้านับถือพุทธศาสนามหายานก็ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์
โลเกศวร (ได้แก่ พระอวโลกิเตศวรนั่นเอง) แทน และรูปพระพักตร์ของพระเป็นเจ้าก็ดี พระพุทธเจ้าก็
ดี พระโพธิสัตว์ก็ดี ย่อมเหมือนกับพระพักตร์ของกษัตริย์ผู้สร้างนั้นด้วย เพราะพระเป็นเจ้าหรือพระ
โพธิสัตว์ ก็คือกษัตริย์องค์นั้นนั่นเอง 
 ในระยะสองศตวรรษแรกแห่งยุคพระนคร กษัตริย์เขมรแม้จะทรงคุ้มครองส่งเสริมลัทธิศาสนาทั้ง
สามคือ ศาสนาฮินดูนิกายไศวะ นิกายไวษณพ และพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน แต่ก็ทรงยึดมั่นหนักแน่น
ในที่ไศวะ หลักฐานที่แสดงถึงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในระหวา่งนั้นก็มีอยู่หลายอย่างเช่น พระเจ้ายโศวร
มันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๔๓๒-๑๔๕๑) ทรงสร้าง “เสาคตาศรม” ไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นคู่กับพราหมณศรม
ส าหรับฝุายพราหมณ์ พระสงฆ์ท่ีเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนาก็ได้รับความยกย่อง แม้ว่าจะได้เกียรติเป็นรอง
อาจารย์ในศาสนาพราหมณ์อยู่บ้าง 
 ต่อมาในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ (พ.ศ. ๑๕๑๑-๑๕๔๔) ปุโรหิตชื่อกีรบัณฑิตซึ่งเคยนับถือ
ไศวะมาก่อน ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา จะได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างแข็งขัน 
ท่านได้น าเอาคัมภีร์พุทธศาสนาเข้ามาจากต่างประเทศเป็นอันมาก ในวันส าคัญ ๆ ท่านจะน าพระพุทธรูป
มาสรงน้ าเป็นพิธีใหญ่โต พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๕๔๕-๑๕๙๓) กระแสศรัทธาก็เปลี่ยนมาเดินข้าง
พระพุทธศาสนา พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ เป็นโอรสของพระเจ้าศรีธรรมราชา กษัตริย์แห่งตามพรลิงคะ ซึ่งมี
เมืองหลวงอยู่ ณ บริเวณเมืองนครศรีธรรมราชหรือไชยา และเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนา
พระองค์มีเชื้อสายราชวงศ์กัมพูชาโดยทางพระราชมารดาซึ่งเป็นเจ้าหญิงเขมร ทรงมีพระราชศรัทธาแรง
กล้าในพระพุทธศาสนาฝุายมหายาน จึงทรงหันมาสนับสนุนพระพุทธศาสนานิกายนี้มากขึ้น 



๙๖ 

 อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองขึ้นอีกเป็นครั้งสุดท้าย ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ กษัตริย์พระองค์
นี้ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนนายนิกายมหายานที่มีศรัทธาแรงกล้า๘๔ ทรงมีสิทธิขึ้นครองราชย์สืบแทนพระ
ราชบิดาตั้งแต่ พ.ศ. ๑๗๐๓ แต่อนุชาองค์หนึ่งของพระองค์ขึ้นครองราชบัลลังก์เสียก่อน ในฐานะที่เป็น
พุทธศาสนิกชนจึงไม่ทรงประสงค์ให้เกิดสงครามกลางเมืองอันจะให้เกิดความเดือดร้อน จึงทรงหลีกทางให้ 
และเสด็จลี้ภัยไปอยู่ในอาณาจักรจัมปา ต่อมาใน พ.ศ. ๑๗๒๐ กษัตริย์จามแห่งนครจัมปายกกองทัพเรือ
เข้าจู่โจมเขมรโดยไม่ทันรู้ตัว ยึดเมืองหลวงได้ ท าลายนครวัดลง กษัตริย์เขมรสวรรคตในระหว่างเกิด
เหตุร้าย บ้านเมืองเกิดจลาจลวุ่นวาย เจ้าชัยวรมันจึงเสด็จกลับมา ส่งตีทัพจามแตกพ่ายกลับไป จัดการ
บ้านเมืองให้เรียบร้อยแล้ว ขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๗๒๔ เมื่อปราบศึกภายในแล้ว ก็ทรงยกทัพไปปราบ
อาณาจักรจัมปายึดเอาเป็นเมืองประเทศราช นอกจากนั้นยังทรงแผ่อาณาจักรออกไปอีกทั้งทางทิศเหนือ
และทิศอ่ืน ๆ จนอาณาจักรเขมรสมัยนั้นมีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่าในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ 
 ในด้านศาสนาทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาฝุายมหายานจนเจริญแพร่หลาย ท าให้การบูชาพระ
ศิวะและพระวิษณุเสื่อมลงไป ทรงตั้งลัทธิพุทธราชขึ้นมาแทนลัทธิเทวราช และได้ทรงสร้างนครธม (แปลว่า
มหานคร) ขึ้นเป็นราชธานี โดยมีพุทธวิหารบายน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (พุทธราช) ตั้งอยู่เป็น
ศูนย์กลางยอดวิหารหรือประสาทบายนเป็นปรางค์ทอง มีเศียรพระโลเกศวร (ได้แก่พระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวร) ๔ พักต์ ก าลังอมยิ้ม หันมองทั้งสี่ทิศเหมือนดังพระพรหม รูปและพักตร์ของพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์ก็คือรูปและพักตร์ของพระเจ้าชัยวรมันนั่นเอง เพราะพุทธราชก็คือราชาผู้เป็นพระพุทธเจ้า หรือ
พระเจ้าชัยวรมันเป็นทางพระราชาและพระพุทธเจ้า ทั้งนี้คงเป็นด้วยพระเจ้าชัยวรมันทรงศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จนรู้สึกพระองค์ว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนม์อยู่ ทอดพระเนตร
ตรวจตราประชาสัตว์ พระเมตตากรุณาออกไปคุ้มครองตลอดทั่วทิศแห่งผืนแผ่นดิน รอบวิหารบายนนั้นมี
เศียรสี่พักตร์เช่นนี้แต่ขนาดเล็กลงมา อยู่บนยอดซุ้มประตูและปรางค์ทั้งหลายที่รายรอบทั้งชั้นในและ
ชั้นนอก รวมประมาณ ๕๐ เศียร คูล้อมเมืองวัดโดยรอบยาวประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
 นอกจากนครธมและปราสาทบายนนี้แล้ว พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ยังทรงสร้างวิหารปราสาทอีก
หลายแห่ง เช่น ปราสาทตาพรหม (อุทิศราชมารดา จัดให้เป็นวิหารส าหรับอยู่อาศัยและเป็นสถานศึกษา
ของภิกษุสงฆ์) ปราสาทชัยศรี หรือปราสาทพระขรรค์ (อุทิศเป็นที่ประดิษฐานรูปราชบิดา) เป็นต้น ทรง
สร้างพระพุทธรูปเป็นศิริมงคลแก่ราชอาณาจักรเรียกชื่อว่า “พระชัยพุทธมหานาถ” ประดิษฐานไว้ในเมือง
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ในเขตไทยมีที่ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี เป็นต้น) และให้แห่อัญเชิญมาท าพิธี
สนานพร้อมกันที่ปราสาทพระขรรค์ไชยศรีในเดือน ๙ ทุกปี นอกจากนี้ทรงสร้างถนนสายใหญ่มากมาย มี
ถนนไปสู่กรุงจามและศูนย์เมืองพิมาย เป็นต้น ระหว่างทางก็ทรงสร้างอัคคิศาลาเป็นที่พักคนเดินทาง ๑๒๑ 
แห่ง โรงพยาบาล ๑๐๒ แห่ง พร้อมด้วยยา พยาบาล ผู้แจกอาหาร สวนบ่อ และสระน้ า ทรงขยายระบบ

                                                           
๘๔ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย อาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๙๘. 



๙๗ 

ชลประทานให้กว้างขวางออกไปอีก งานสร้างวัด (วิหาร) และสิ่งสาธารณูปโภคเหล่านี้ สันนิษฐานว่าคงทรง
ด าเนินตามพระจริยวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราช 
 มีเหตุการณ์ส าคัญอย่างหนึ่งในรัชกาลนี้ที่ช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในกัมพูชาสมัย
ต่อ ๆ มาคือ ตอนต้นของรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ นี้ ตรงกับตอนปลายของรัชกาลพระเจ้าปรากรมพาหุ
มหาราชแห่งประเทศลังกา เวลานั้นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในลังกาได้รับการฟ้ืนฟูและอุปถัมภ์บ ารุง
เจริญเปลืองขึ้นทั้งการศึกษาและการปฏิบัติ เป็นที่เลื่องลือทั่วไปมีภิกษุสามเณรจากประเทศต่าง ๆ ไป
ศึกษาเล่าเรียนจนกลายเป็นศูนย์กลางใหญ่แห่งพุทธศาสนศึกษา๘๕ 
 อยู่มาใน พ.ศ. ๑๗๓๓ พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ ฉปตะ ซึ่งเดินทางจากพม่าติดตามพระมหาเถรมอญ
ท่านหนึ่งไปยังลังกาตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ ๑๐ ปี และอุปสมบทแล้วเดินทาง
กลับมายังประเทศพม่า ด าเนินงานอบรมสั่งสอนและให้การอุปสมบทตามแบบที่รับมาจากลังกา ท าให้
ชาวพุทธพม่าตื่นตัวในการศึกษาปฏิบัติขึ้นอีกพร้อมกับท าให้พระสงฆ์พม่าแตกแยกนิกายออกไป ในการ
เดินทางกลับมานั้น พระฉปตะได้น าพระภิกษุชาวต่างชาติร่วมเดินทางมาด้วย ๔ รูป ในจ านวนนี้รูปหนึ่ง
ชื่อ ตามลินทะ เป็นผู้ที่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระตา
มลินทะ จะเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในกัมพูชาหรือไม่ก็ตามที แต่พุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาที่เข้า
มาใหม่นี้ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว ทั่วคาบสมุทรอินโดจีนตอนกลาง 
และรวมถึงอาณาจักรเขมรทั้งหมดด้วยในที่สุด 
 พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สวรรคตประมาณ พ.ศ. ๑ ๗๖๑ และได้รับเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “มหาป
รมเสาคต” (เท่ากับ  มหาบรมสุคต ซึ่งมาจากพระนามหนึ่ง พระพุทธเจ้าคือ พระสุคต) แต่นั้นมาอาณาจักร
เขมรก็อ่อนแอทรุดโทรมลงโดยล าดับ แม้กระเตื้องขึ้นบางคราวก็ไม่กลับคืนสู่ฐานะอันยิ่งใหญ่อีกต่อไปเลย 
ทีป เช่นนี้เพราะสาเหตุส าคัญ ๒ อย่างคือ สงครามแผ่อ านาจและการก่อสร้างที่เกินขนาดอันควร ตลาดมัก
กล่าวว่ามหากษัตริย์ ๒ พระองค์คือ พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ และพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ว่าความกระหาย
อ านาจและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ท าให้ทรงก่อสงครามรุกรานอันใหญ่โต และท าการก่อสร้างที่
ฟุุมเฟือยเกินประมาณ ทั้งสองอย่างนี้ท าให้ต้องเก็บภาษีแพง เกณฑ์แรงงานคนมาก ต้องระดมคนมาไว้ดูแล
รักษาและบ ารุงบ าเรอในปราสาทราชฐาน สิ้นเปลืองทั้งก าลังคน ก าลังทรัพย์ ประชาชนก็กระปลกกะเปลี้ย
ลงและค่อย ๆ พอกพูนความไม่พอใจในสภาพบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงอาการเครียด ก็พอดีทาง
เมืองไทยเข้มแข็งขึ้นมา คอยเข้ามากระหน่ าอยู่เรื่อย ๆ จนอับปางแก้ไขไม่ฟ้ืน 
 ด้วยระบบชลประทานทีดี่ ชาวเขมรสามารถใช้ประโยชน์จากน้ าได้เต็มที่ มิให้มีทั้งปัญหาขาดแคลน
น้ าและปัญหาน้ ามากเกินไป มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ เช่นแห่งหนึ่งจุน้ าถึง ๓๐ ร้านลูกบาศก์เมตร มีล าคลอง 
คูระบายน้ าออกไปตามไร่นา หมู่บ้าน ให้ใช้ได้ทุกเวลาตามปรารถนา ท านายได้ปีหนึ่งถึง ๓-๔ ครั้ง ภาพถ่าย
ทางอากาศท าให้เห็นระบบชลประทานเช่นนี้กว้างขวางเป็นเนื้อที่ถึง ๓๒,๒๙ ลา้นไร่ 

                                                           
๘๕ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๑ - ๑๖๒. 
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 กษัตริย์เขมรมีพระราชกิจส าคัญประการแรกคือจะต้องทรงบ าเพ็ญพระราชกรณีเพ่ือประโยชน์สุข
แก่ประชาราษฎร์ โดยเฉพาะคืองานชลประทานนี้ให้สัมฤทธิ์ผลด้วยดีก่อนจึงจะทรงเริ่มงานสร้างปราสาท
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ อาศัยเศรษฐกิจที่มั่นคงนี้เป็นฐาน ลัทธิเทวราช (หรือจะเป็นวิษณุราชหรือพุทธราช
ก็ตามก็มีสาระอย่างเดียวกัน) จึงมีประสิทธิภาพโดยท าหน้าที่เป็นเครื่องมือส าหรับจัดสรรและเกณฑ์แรงงาน
ราษฎรให้ได้ผลเต็มที่ ช่วยให้เกิดก าลังเข้มแข็งบริบูรณ์ 
 โดยนัยนี้ กษัตริย์จึงเป็นทั้งสัญลักษณ์แทนอ านาจของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล 
เป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์บันดาลความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามลัทธิเทวราช (รวมทั้ง
วิษณุราช และพุทธราช) อิงอยู่กับศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายาน ซึ่งไม่มีฐานทางด้านประชาชน เมื่อ
พุทธศาสนาเถรวาทเข้ามา ลัทธินั้นจึงเสื่อมไปโดยเร็ว 
 ในด้านศาสนาโดยตรง เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สวรรคตแล้ว พวกไศวะก็แสดงปฏิกิริยาต่อ
พระพุทธศาสนา โดยเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในพุทธวิหารบายนทิ้งลงหลุมเสีย แล้วน าศิวลึงค์ขึ้น
ประดิษฐานแทน แม้ในที่อ่ืน ๆ ก็ได้ท าลายวัดและพระพุทธรูปหลายแห่ง เอาศิวลึงค์ตั้งแทนพระโลเกศวร
ทั้งหมด ส่วนรูปพระโลเกศวรจตุรพักตร์บนปรางและซุ้มประตูในนครธม พวกไศวะก็เปลี่ยนความนับถือเสีย
ว่าเป็นรูปพระศิวะ ล้างลัทธิพุทธราชลงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าศาสนาเดิมเหล่านี้ (ไศวะ ไวษณพ และ
มหายาน) จะแย่งความเคารพในรูปใดแบบใด อวสานของทั้งสามลัทธิก็ก าลังใกล้เข้ามา เพราะพุทธศาสนา
แบบเถรวาทแพร่หลายมีก าลังมากขึ้นทุกที ศาสนาเดิมทั้งสามลัทธินั้น แม้จะเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักร
เขมรมานานหลายศตวรรษแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงศาสนาของราชส านัก ขุนนาง พัวพันอยู่กับเรื่อง
ฐานันดรศักดิ์และพิธีกรรมอันโอ่อ่าสิ้นเปลือง มีหน้าที่หลัก คือ การยกย่องรับรองเทวะฐานะของกษัตริย์
และเจ้านายด้วยการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมไปถึงการรับประกอบพิธีก าโดยเรียกค่าตอบแทน
ของราคาแพง นับว่าเป็นการจ ากัดตัวอยู่ในวงแคบ แม้จะเกี่ยวข้องกับประชาชนก็เป็นแบบที่เรียกว่ายื่นลง
มาจากเบื้องบน ไม่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ไม่กลมกลืนแทรกเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน และยังแยกเจ้านายกับประชาชนออกจากกันเสียด้วย 
 ส าหรับชาวบ้านโดยทั่วไป ศาสนาของเขาก็คือความเกี่ยวข้องกับผีสางเทวดาและการบูชาบรรพ
บุรุษ คงจะมีพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่สืบมาแต่โบราณเชื่อต้นอยู่จาง ๆ นับว่าเป็นช่องว่างอย่างใหญ่หลวง 
ครั้นพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากลังกาซึ่งได้ขัดเกลาใหม่ให้ชัดเจน และก าลังมีเรี่ยวแรงแห่งความสดชื่น
กระตือรือร้นเผยแผ่เข้ามา ประชาชนชาวเขมรก็ยอมรับนับถือทั่วไปอย่างรวดเร็ว 
 ลักษณะส าคัญของเถรวาทที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างดีในเวลานั้น มีผู้เขียนสรุปไว้ว่า เป็นศาสนา
แบบง่าย ๆ พ้ืน ๆ ไม่ต้องมีคณะนักบวชไว้คอยดูแลรักษาศาสนสถานที่สูงค่าใหญ่โตหรือไว้ประกอบพิธีกรรม
ที่โอ่อ่าหรูหรา ผู้เผยแผ่ศาสนาก็เป็นพระที่เคร่งครัด เป็นอยู่ง่าย ๆ หลีกเร้นอยู่สงบ บ าเพ็ญสมาธิภาวนา 
เสียสละไม่มีทรัพย์สมบัติ ติดต่อเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนอบรมสั่งสอนประชาชนด้วยตนเองโดยตรง
ด้วยเมตตากรุณา ไม่มีการเกณฑ์แรงงานมาก่อสร้างศาสนสถานอันใหญ่โต นอกจากนั้น พวกเด็กหนุ่ม
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ต้องการศึกษาเล่าเรียนก็มาอยู่กับพระในวัดชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต่างจากราชการหรือศาสนาเดิมที่ไม่มี
โรงเรียนสอนให้เลย ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาเถรวาทจึงแพร่หลายกว้างขวางรวดเร็ว และเมื่อประชาชนจ านวน
มากนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทนี้แล้ว การเชื่อถือเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบศาสนาฮินดูนิกาย
ไศวะก็ดี นิกายไวษณพก็ดี พุทธศาสนามหายานก็ดี ก็เสื่อมไปเอง ความเป็นเทวราชที่กษัตริย์เป็นเทพเจ้า
หรือพระพุทธเจ้าลงมาเกิดก็สิ้นสุดลง แรงชักจูงที่จะบันดาลใจให้ประชาชนมาลงแรงท าการใหญ่ อย่างการ
สร้างปราสาทหินก็ไม่มีฐานที่ตั้ง พวกพราหมณ์ก็เสื่อมอ านาจในจากราชส านักและมีจ านวนลดน้อยลง ราช
พิธีที่พราหมณ์ประกอบก็กลายเป็นของสักว่าท า ๆ กันไป ไม่สู้มีความหมายเท่าใด 
 ส่วนพราหมณ์เมื่อออกจากวังหรือเทวาลัยของตนแล้ว ก็ไม่มีฐานอยู่ในหมู่ประชาชน อีกทั้งระบบ
วรรณะที่จะช่วยรองรับในสังคมอย่างในอินเดียก็ไม่มี ศาสนาเดิมจึงหมดไปรวดเร็วเหลือเกิน จนถึงขั้นที่
เรียกว่าสูญสิ้นทีเดียว แม้จะมามีอิทธิพลต่อประเพณีการปกครองและราชพิธีต่าง ๆ ในราชส านักไทยสมัย
อยุธยาไม่น้อย แต่ประชาชนทั่วไปก็ไม่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตน 
 นอกจากนั้น สภาวะนี้อาจมีผลต่อการสงครามกับประเทศไทยด้วย กล่าวคือ ชาวกัมพูชาสมัยนั้น
อาจจะไมสู่้กระตือรือร้นที่จะต่อต้านข้าศึก เพราะชัยชนะของไทยซึ่งเป็นชาวพุทธฝุายเถรวาทย่อมจะอ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชน ท าให้ไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน เป็นอิสระ และมีโอกาสได้รับ ศึกษาเพ่ิมขึ้น มีหลักฐานว่า
กษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่ใน พ.ศ. ๑๘๓๙ พระราชทานที่ดิน สร้างวัดพุทธศาสนาฝุายเถรวาท ศิลาจารึกใน
สมัยนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาบาลี และต่อมาเทวสถานต่าง ๆ ของฮินดู ก็กลายมาเป็นวัดพุทธศาสนา 
 ต่อมาอาณาจักรไทยที่อยุธยาเรื่องอ านาจขึ้น โดยยกทัพมาตีกัมพูชา ยึดนครธมได้หลายครั้ง คือ
ใน พ.ศ. ๑๘๙๖ (ปราชญ์ตะวันตกลงความเห็นว่า พ.ศ. ๑๙๑๒ ) ยึดครองอยู่ ๖ ปี พ.ศ. ๑๙๓๒ ยึดครอง
อยู่เพียงชั่วคราวและใน พ.ศ. ๑๙๗๕ เป็นที่สุด การพ่ายแพ้ครั้งหลังนี้ท าให้กัมพูชาอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 
เพราะเกิดเรื่องวุ่นวายภายใน แย่งราชสมบัติกัน เป็นสงครามกลางเมือง ผู้คนล้มตายมาก กษัตริย์องค์ใหม่
ได้ทิ้งเมืองนครธมไปตั้งราชธานีใหม่ที่เมืองศรีสันธอร์ แล้วย้ายต่อไปยังกรุงพนมเปญเป็นอันสิ้นสุดยุคพระนคร 
จากนั้นนครวัดนครธมก็ถูกปล่อยรกร้างหมู่ไม้งอกงามลุกล้ าเข้ามากลายเป็นเมืองลับหายอยู่กลางปุาดง จนถึง 
พ.ศ. ๒๔๐๔ ซึ่งมีชาวฝรั่งเศสไปพบ และเริ่มมีการศึกษาค้นคว้าตลอดจนการขุดแต่งบ ารุงรักษาตามทาง
แห่งศิลปโบราณคดีสืบต่อมา 
 ๔. ยุคหลังพระนคร (พ.ศ. ๑๙๗๕ ถึงปัจจุบัน) 
 ยุคหลังนี้กัมพูชามีก าลังเข้มแข็งมาบ้างในระยะแรก ๆ แต่เพราะการสงครามกับอาณาจักรไทยก็
ต้องกลับสิ้นอ านาจลงอีก กลายเป็นเมืองขึ้นของไทย ในแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๓๗ ถึง 
๒๑๖๑ ครั้นได้เอกราชกลับคืนแล้ว ก็พอดีถึงระยะที่เวียดนามมีอ านาจมากขึ้น เวียดนามคู่สงครามกับจัมปา 
ได้ปราบปรามจัมปาส าเร็จเด็ดขาด รวมจัมปาเข้าเป็นดินแดนของเวียดนาม 
 ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๘ พระเจ้านโรดมสีหนุสละราชสมบัติให้พระเจ้านโรดมสุรามฤตราชบิดา
ขึ้นครองราชย์สืบแทน แล้วพระองค์เองตั้งพรรคการเมืองชื่อ สังคมราษฎร์นิยม และได้รับเลือกตั้งเป็น



๑๐๐ 

นายกรัฐมนตรี ถือนโยบายตั้งตนเป็นกลาง เมื่อพระเจ้านโรดมสุรามฤตสวรรคตแล้วใน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เจ้านโรดมสีหนุทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ แต่ไม่ได้ครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ในด้านศาสนาถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติอย่างเป็นทางการ เจ้านโรดมสีหนุผนวชเป็นพระภิกษุ ๒ ครั้ง 
ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ และ พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงคิดตั้งทฤษฎีพุทธสังคมนิยมของเขมรขึ้น เพ่ือให้เป็นลัทธิ
การเมืองหรือระบอบการปกครองอย่างใหม่ซึ่งยึดพุทธธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ หรืออีกนัย
หนึ่งสร้างลัทธิสังคมนิยมแบบใหม่ที่มีค าสอนในพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน 
 อย่างไรก็ดี อาณาจักรกัมพูชาในสมัยใหม่นี้อยู่ในยุคที่เอเชียอาคเนย์เป็นเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเป็นที่แข่งขันแย่งอ านาจกันระหว่างค่ายโลกเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งประสบ
ปัญหา มากมายทั้งในด้านกิจการระหว่างประเทศและความขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้านในเรื่องอาณา
เขต เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวียดนามคู่ศึกในอดีต ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ เจ้านโรดมสีหนุถูก
ปฏิวัติสิ้นอ านาจ ลัทธิพุธสังคมนิยมก็เป็นหมันลง คณะผู้ยึดอ านาจประกาศเปลี่ยนราชอาณาจักร
กัมพูชาเป็นสาธารณรัฐเขมรมีประธานาธิบดีคนแรกชื่อ นายพลลอนนอล รัฐบาลใหม่ประกาศย้ าว่ายัง
นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ และถือเป็นหน้าที่ที่จะปกปูองคุ้มครองทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนา แต่จะมุ่งเสริมให้เข้มแข็งในระดับที่เป็นสถาบันสากลระหว่างประเทศ ส่วนคณะสงฆ์ก็
ได้ประกาศท่าทีมิให้พระภิกษุเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง 
 ท าหน้าที่เป็นครูอาจารย์ มีประเพณีให้เด็กและคนหนุ่มอยู่วัด เป็นศิษย์วัดหรือบวชเป็นภิกษุ
สามเณร พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาหลังยุคพระนครแล้วคล้ายกันมากกับพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ทั้งในด้านสังฆมณฑลและวัฒนธรรมประเพณี เช่น มีวัดและพระภิกษุสามเณรจ านวน
มากมาย คณะสงฆ์ได้รับความเคารพอย่างสูงจากประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะส่วนมากเป็นคติที่
เผยแพร่หรือน าเอาไปจากประเทศไทย เหมือนกับเป็นการตอบแทนการที่ไทยเคยได้รับอิทธิพล
วัฒนธรรมของขอมในกาลก่อน นั่งตัวอย่างราชส านักไทยปัจจุบันใช้ราชาศัพท์ภาษาเขมรและราชส านัก
เขมรใช้ราชาศัพท์ภาษาไทย พระสงฆ์ก็มี ๒ นิกาย คือ มหานิกาย และธรรมยุติ เหมือนในประเทศ
ไทย๘๖ ทั้งนี้เกิดจากการที่สมเด็จพระสุคันธาธิบดี (ปาน) ไปศึกษาปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯในประเทศไทย 
ได้เล่าเรียนแบบแผนของคณะธรรมยุต แล้วน าเอาระบอบธรรมยุติกนิกายไปตั้งในพระราชอาณาจักร
กัมพูชา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗ และทรงเป็นประมุขสงฆ์องค์แรกแห่งคณะธรรมยุติกนิกายในเขมร 
 ประชากรเขมรใน พ.ศ. ๒๕๑๓ มีจ านวนทั้ งสิ้นประมาณ ๗ ,๐๐๐ ,๐๐๐ คน เป็น
พุทธศาสนิกชนร้อยละ ๙๐ มีวัดรวม ๓,๓ ๖๙ วัด (แบ่งเป็นวัดมหานิกาย ๓,๒๓๐ วัด วัดธรรมยุติ 
๑๓๙ วัด) มีภิกษุสามเณรทั้งหมด ๖๕,๐๖๓ รูป (แบ่งเป็นมหานิกาย ๖๒,๖๗๘ รูป ธรรมยุต ๒,๓๘๕ 
รูป) การปกครองคณะสงฆ์ ๒ คณะนี้ แยกจากกันเด็ดขาด แต่ละคณะมีประมุขของตนเองไม่ขึ้นต่อกัน 
ถ้ามีกิจอันเนื่องด้วยประโยชน์สุขร่วมกัน ประมุขสองฝุายอาจท าประกาศเป็นแถลงการณ์ร่วมได้ 

                                                           
๘๖คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑. 



๑๐๑ 

ประมุขสงฆ์ฝุายมหานิกาย เรียกว่า “สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีสังฆนายก คณะมหานิกาย” ประมุข
สงฆ์ฝุายธรรมยุตเรียกว่า “สมเด็จพระสุธัมมาธิบดี สังฆนายกคณะธรรมยุติกนิกาย”๘๗ 
 ต่อมาเม่ือพระราชอาณาจักรกัมพูชาเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเขมรแล้ว ประธานาธิบดีลอนดอน
ได้ประกาศถวายเกียรติยกย่องพระสังฆนายกทั้งสององค์นั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๑๕ ในด้านศาสนศึกษา นับว่าได้รับแบบแผนและอิทธิพลไปจากประเทศไทยเป็นส่วน
ใหญ่มาตั้งแต่เบื้องต้น กล่าวคือ สมเด็จพระมหาสังฆราชเที่ยง เมื่อครั้งยังเยาว์ได้ทรงรับการศึกษา
พระพุทธศาสนาที่กรุงเทพ จนจบประโยคสูงสุด ต่อมาพระมหาวิมลธรรม (ทอง) ศิษย์ของสมเด็จ
พระสังฆราชเที่ยง ก็ได้เดินทางไปศึกษาที่กรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน และได้กลับมาจัดตั้งโรงเรียนพุทธ
ศาสนาเป็นครั้งแรกในกัมพูชา โรงเรียนบาลีแห่งแรกตั้งที่นครวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ ต่อมาใน พ.ศ. 
๒๔๕๗ ย้ายมาตั้งที่กรุงพนมเปญเรียกชื่อว่า “ศาลาบาลีชั้นสูง” ระยะหลังได้เจริญขึ้นมาและเปลี่ยน
ชื่อใหม่อีกว่า “พุทธิกวิทยาลัย” และมีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เจ้านโรดมสีหนุทรงตั้งขึ้นเรียกว่า 
“มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพระสีหนุราช” เริ่มด าเนินการสอนในชั้นปริญญาตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ปริญญาโท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ มีพระภิกษุเรียนปริญญาตรี ๑๕๐ รูป ก าลังเรียนปริญญาโท ๕๔ รูป 
 ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๔ มีพระภิกษุเขมรจ านวนมากเดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย พ านักอยู่ตามวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ แต่หลังจากเขมรตัดสัมพันธไมตรี
กับประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้ว ความนิยมนี้ก็จ าต้องหยุดชะงักไป อนึ่ง ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ กัมพูชาได้
จัดพิมพ์พระไตรปิฎกส าเร็จเสร็จสิ้น และได้ประกอบพิธีสมโภชเป็นทางราชการในปีต่อมา พระไตรปิฎก
ชุดนี้มีทั้งภาษาบาลีและค าแปลภาษาเขมรรวมอยู่ด้วยกัน เริ่มจัดท าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ มีจ านวนชุดละ 
๑๐๐ เล่ม แบ่งเป็นพระวินัย ๑๓ เล่ม พระสูตร ๖๓ เล่ม พระอภิธรรม ๓๔ เล่ม 
 ท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้มีสภาพการทางพระศาสนาที่น่าเป็น
ห่วงหลายอย่าง โดยเฉพาะในถิ่นที่เจริญขึ้นเป็นสังคมเมือง เด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาแบบ
ตะวันตก แนะรัฐจะจัดให้มีการสอนพุทธศาสนาในทุกระดับ เด็กเติบโตขึ้นแบบตะวันตก มี
ความสัมพันธ์กับวัดและพระสงฆ์น้อยเหลือเกิน การบวชเรียนยังมีแต่ในหมู่เด็กชนบท ส่วนในเมืองเด็ก
ไปบวชเรียนหาได้ยาก แม้แต่ที่บวชระยะสั้นก็มีน้อยคน ยิ่งกว่านั้น ในตัวเมืองพระสงฆ์เลิกบิณฑบาต
แล้ว พระเณรที่เรียนหนังสือต้องอาศัยนิตยภัตเป็นอยู่ กิจการทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปมุ่งในด้าน
สังคมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ งานปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาเสื่อมจากความสนใจ ศาสนศึกษาเน้น
ด้านเหตุผล เลิกละความเชื่องมงายต่าง ๆ ก็จริง แต่ผู้เรียนมักมุ่งได้ปริญญา ประกาศนียบัตร และ
ความก้าวหน้าในสังคมมากกว่างานค้นคว้าวิจัยและการยกระดับภูมิธรรมทางจิตใจ ประชาชนทั่วไป
เกิดความหวั่นไหว มีศรัทธาสั่นคลอน เริ่มไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของพระพุทธศาสนา เพราะหลักที่
ยึดถือกันมาว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องอยู่ด้วยกันไม่อาจแยกได้ ก็ได้เกิดการแยกขึ้นแล้ว 

                                                           
๘๗ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๕. 



๑๐๒ 

ทฤษฎีพุทธสังคมนิยมที่ว่าน าไปสู่สันติสุขที่แท้จริง ยังไม่ทันเผล็ดผลออกมา ก็มีอันเหี่ยวเฉาไปเสียก่อน 
ท าให้คนต้องตั้งความหวังจากหลักการ ทฤษฎี หรือระบบอ่ืนต่อไป 
 นับแต่กัมพูชาเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเขมรใน พ.ศ. ๒๕๑๓ แล้ว บ้านเมืองก็ประสบปัญหา
ปั่นปุวนวุ่นวายด้วยการศึกสงครามโดยตลอด ทั้งกับเวียดมินห์ เวียดกง และเขมรแดง จนถึงวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๑๘ ก็พ่ายแพ้ถูกเขมรแดงเข้ายึดครองทั้งหมด กองทัพคอมมิวนิสต์พร้อมด้วยวัยรุ่นปฏิวัติ
ได้ด าเนินการจัดระเบียบบ้านเมืองใหม่ด้วยวิธีการอันพลันแล่นและรุนแรง สังหารผู้ไม่เห็นพ้องและ
ทหารฝุายรัฐบาลอย่างไม่ปรานีปราศรัย สั่งให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองทั้งหมด และให้ไปตั้งถิ่น
ฐานในปุา หักร้างถางพง บุกเบิกที่ท าไร่ไถนาหากินกันใหม่ สาธารณรัฐเขมรเปลี่ยนเป็น “ประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย” ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสม์ ส่วนผลที่เกิดแก่
พระพุทธศาสนาอันเกิดจาก แปลงนี้ ปรากฏแก่สายตาของชาวพุทธนอกกัมพูชา เหมือนจุดอวสานที่
ปิดคลุมด้วยมากสีด า หรืออย่างน้อยเหมือนการที่เลื่อนฉากสีด ามาบังไว้ 
 พระเถระผู้น าชาวพุทธเขมรที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล่าแก่ที่ประชุม ณ ศาลาว่า
การเมืองบอสตัน  เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ตอนหนึ่งว่า 
 “ดังที่ท่านก็ทราบอยู่แล้ว ประชาชนกัมพูชาเกินกว่า ๑ ใน ๓ ได้ถูกสังหารไปแล้ว ภายใน
เวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมานี้ รวมทั้งพระภิกษุเกือบทั้งหมด ๘๐,๐๐๐ รูป” 
 ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒ กองทัพของสภาปฏิวัติของประชาชนแห่งกัมพูชา ซึ่งเวียดนามหนุน
หลังได้เข้ายึดครองกรุงพนมเปญ และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น “สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา” โดยมี 
เฮงสัมริน เป็นประธานาธิบดี กองทัพของรัฐบาลประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ได้ถอยร่นเข้าไปอยู่ใน
ปุา และท าสงครามเพ่ือชิงอ านาจคืน  
 เมื่อพระสงฆ์ถูกก าจัดไปจนเกือบหมดจากกัมพูชา รัฐบาลเฮง สัมริน ต้องไปขอพระเถรวาท
จากเวียดนามมาตั้งสมณวงศ์ขึ้นใหม่ได้พระที่ถูกเขมรแดงจับสึกแล้วบวชใหม่ มาเป็นประมุขของคณะ
สงฆ์เขมร สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ได้ทรงสถาปนาพระเทพ วงศ์ เป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี เป็น
สมเด็จพระสังฆราชในคณะมหานิกาย และพระบัวร์ กรี เป็น สมเด็จพระมหาสังฆราชในคณะ
ธรรมยุติกนิกาย ท าให้ประเทศกัมพูชามีสังฆราช ๒ พระองค์ ในช่วงนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการเข้าไปร่วมแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ทาง
สังคมอันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ได้แก่ สมเด็จพระมหา
โฆษนันทะแห่งกัมพูชา เกิดเมื่อปี ๒๔๗๒ ในช่วงที่เขมรแดงครองอ านาจและท าลายพุทธศาสนาใน
กัมพูชา ท่านต้องลี้ภัยไปสหรัฐอเมริการะหว่างปี ๒๕๑๘-๒๕๒๒ และเมื่อกลับประเทศบ้านเกิด ท่านก็
เริ่มต้นฟื้นฟู สันติภาพและพุทธศาสนา ท่านได้รับเลือกเป็นสังฆราชแห่งประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๓๑ 
และ ๔ ปีต่อมาท่านริเริ่มการเดินทางไกลเพ่ือสันติภาพในกัมพูชา จนกลายเป็นขบวนการธรรมยาตรา 
ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวชาวกัมพูชาและทั่วโลก ในการอุทิศตนเพ่ือฟ้ืนฟูศาสนธรรมและ



๑๐๓ 

สันติภาพ ท าให้ท่านได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึง ๓ ครั้ง ท่านให้ความ
เมตตาต่อองค์กรต่าง ๆ ในมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายพุทธศาสนิก
สัมพันธ์เพื่อสังคม (International Network of Engaged Buddhists) 
 อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสงครามแล้วการศึกษาของพระสงฆ์ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย  ๆ จนถึง
บัดนี้ โดยมีการศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีขยายกว้างออกไปทั่วประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๓๒-๒๕๔๒ มีพระสงฆ์สอบธรรมวินัยชั้นตรี โท เอก ทั้งหมด ๒๘,๗๕๒ รูป โรงเรียนพุทธิกปฐม
ศึกษา มีห้องเรียน ๒๔๗ ห้อง โรงเรียนพุทธิกมัธยมศึกษามี ๖ แห่งมีพระนักศึกษาทั้งหมด ๘๔๘ รูป 
และมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อว่า พุทธิกอุดมศึกษาพระสีหนุราชตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ 
 
 ๓.๒.๓ บุคคลและองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 
 บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
นั้น ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์และราชสกุล ขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระสงฆ์หรือคณะ
สงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐบาล ตลอดทั้ง อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป ดังนี้ 
 บทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพุทธศาสนา มีทั้งบทบาทในด้านการเผยแผ่และบทบาทใน
การสนับสนุนสมณกิจหรือกิจการต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เช่น ในยุคฟูนันเมื่อได้รับ
วัฒนธรรมจากอินเดียกษัตริย์จึงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก ต่อมาตอนปลายยุค
พระมหากษัตริย์จะหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น เช่น พระเจ้าเกาณฑินยะชัยวรมันทรงเปลี่ยน
ศาสนาจากพราหมณ์มาถือพุทธศาสนา พระเจ้ารุทธวรมัน (พ.ศ. ๑๐๕๗) กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏ
นามของฟูนันทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ทรงแสดงพระองค์เป็นอุบาสกให้เป็นแบบอย่างแก่
ประชาชน ต่อมาในยุคเจนละ พ.ศ. ๑๒๐๗ มีกษัตริย์สององค์พ่ีน้องนามว่า รัตนภานุ และรัตนสิงหะ 
ได้ทรงผนวช พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ ได้ทรงมีพระบัญชาให้สร้างวัดถวายและให้รักษาวัดนั้นให้ยั่งยืน ใน
ยุคนี้หลวงจีนอ้ีจิงได้บันทึกไว้ว่า พุทธศาสนารุ่งเรืองมาก มีวัดไปทั่วทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
พราหมณ์อยู่ใกล้กันกับวัดพุทธศาสนา ทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวช
ในพุทธศาสนา พวกเจ้านายก็บวชเช่นเดียวกัน ในยุคพระนครพุทธศาสนาฝุายมหายานเจริญรุ่งเรืองคู่
เคียงกับศาสนาฮินดูและผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น พระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๔๓๒-๑๔๕๑) ทรง
สร้าง “เสาคตาศรม” ไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นคู่กับพราหมณศรมส าหรับฝุายพราหมณ์,พระเจ้าสุ
ริยวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๕๔๕-๑๕๙๓)๘๘ กระแสศรัทธาก็เปลี่ยนมาเดินข้างพระพุทธศาสนา, พระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ ทรงตั้งลัทธิพุทธราชขึ้นมาแทนลัทธิเทวราช ทรงสร้างนครธมขึ้นเป็นราชธานี โดยมีพุทธ
วิหารบายน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (พุทธราช) ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางยอดวิหาร ทรงสร้าง

                                                           
๘๘ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย อาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๑๙. 



๑๐๔ 

วิหารปราสาทอีกหลายแห่ง เช่น ปราสาทตาพรหมจัดให้เป็นวิหารส าหรับอยู่อาศัยและเป็น
สถานศึกษาของภิกษุสงฆ์ ทรงสร้างพระพุทธรูป “พระชัยพุทธมหานาถ” ประดิษฐานไว้ในเมืองต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ต่อมายุคหลังพระนครกัมพูชาเข้มแข็งในตอนแรกและเริ่มเสื่อมลงมาเรื่อย ๆ เจ้านโรดมสี
หนุผนวชเป็นพระภิกษุ ๒ ครั้ง ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ และ พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงคิดตั้งทฤษฎีพุทธสังคมนิยม
ของเขมรขึ้น เพ่ือให้เป็นลัทธิการเมืองหรือระบอบการปกครองอย่างใหม่ซึ่งยึดพุทธธรรมเป็นหลักใน
การบริหารประเทศ และได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช” มี
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโท เป็นต้น๘๙ 
 บทบาทของขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เริ่มมีหลักฐานปรากฏเด่นชัดในยุคพระนคร
สมัยรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ (พ.ศ. ๑๕๑๑-๑๕๔๔) ปุโรหิตชื่อกีรบัณฑิตซึ่งเคยนับถือไศวะมาก่อน 
ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา จะได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างแข็งขัน ท่านได้
น าเอาคัมภีร์พุทธศาสนาเข้ามาจากต่างประเทศเป็นอันมาก ในวันส าคัญ ๆ ท่านจะน าพระพุทธรูปมา
สรงน้ าเป็นพิธีใหญ่โต 
 บทบาทของรัฐบาล เช่น ในในยุคปัจจุบันนายพลลอนนอล ประธานาธิบดีคนแรกของ
สาธารณรัฐเขมรได้มีบทบาทที่ที่ต่อพุทธศาสนาโดยการประกาศย้ าว่ายังนับถือพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติ และถือเป็นหน้าที่ที่จะปกปูองคุ้มครองทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา แต่จะมุ่งเสริมให้
เข้มแข็งในระดับที่เป็นสถาบันสากลระหว่างประเทศ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ประกาศท่าทีมิให้พระภิกษุเข้า
ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 
 บทบาทของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ เช่น ในยุคฟูนันพระภิกษุชาวฟูนันชื่อ สังฆปาละ (พ.ศ. ๑๐๐๒-
พ.ศ. ๑๐๖๗) ได้เดินทางไปยังประเทศจีน และได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากพระภิกษุอินเดียชื่อคุณภัทร มีความรู้
แตกฉานในธรรมวินัยและภาษาต่าง ๆ พร้อมทั้งมีจริยาวัตรอันงาม เป็นที่เลื่อมใสของพระเจ้าจักรพรรดิบู่ตี่ 
ทรงถวายสถานที่ ๕ แห่งให้เป็นที่พ านัก และทรงอาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พุทธศาสนาจ านวนมากเป็น
ภาษาจีน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุศาสน์ธรรมในราชส านัก ท่านได้เปลี่ยนแปลงธรรมเนียมประเพณี
ของประชาชนหลายอย่าง นอกจากท่านสังฆปาละแล้วยังมีพระเถระชาวฟูนันอีกท่านหนึ่งเดินทางไปเมืองจีน
ในระยะเวลาใกล้ ๆ กันคือ ท่านมัณฑาระ แต่ท่านผู้นี้ไม่ช านาญภาษาจีนเพียงพอ ผลงานจึงไม่ดีเด่นและ
ไม่ได้รับยกย่อง, ในยุคหลังเขมรแดงสมเด็จพระมหาโฆษนันทะแห่งกัมพูชา ท่านก็เริ่มต้นฟ้ืนฟู สันติภาพ
และพุทธศาสนา ท่านได้รับเลือกเป็นสังฆราชแห่งประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๓๑ และ ริเริ่มการเดินทางไกล
เพ่ือสันติภาพในกัมพูชา จนกลายเป็นขบวนการธรรมยาตรา ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวชาวกัมพูชา
และทั่วโลก ในการอุทิศตนเพ่ือฟ้ืนฟูศาสนธรรมและสันติภาพ  

                                                           
๘๙ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๒-๑๖๓. 



๑๐๕ 

 บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เจ้านโรดมสีหนุได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
พระสีหนุราช” (Preah Sihanouk Raja Buddhist University) มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโท 
เมื่อวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 บทบาทของอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป เช่น ในยุคฟูนันตอนปลายพระภิกษุอินเดียรูปหนึ่งชื่อ พระ
นาคเสน เดินทางไปยังประเทศจีน ได้แวะที่ฟูนันก่อน และได้ทูลพระเจ้ากรุงจีนว่าประเทศฟูนันนับถือ
ศาสนาฮินดูนิกายไศวะ (เคารพพระอิศวร) แต่พุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง มีภิกษุสามเณรมาก ท าให้
สันนิษฐานได้ว่าประชาชนเลื่อมใสในพุทธศาสนาและไม่ได้ถูกกีดกันทางศาสนาจึงมีคนไปบวชมีภิกษุ
สามเณรมาก, ในยุคเจนละหลวงจีนอ้ีจิง ซึ่งได้จาริกไปอินเดียและเดินทางผ่านทะเลใต้ได้เขียนบันทึกไว้ว่า 
“พุทธศาสนารุ่งเรืองมาก มีวัดไปทั่วทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพรามณ์อยู่ใกล้กันกับวัดพุทธศาสนา 
ทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธศาสนา พวกเจ้านายก็บวช
เช่นเดียวกัน” แสดงให้เห็นว่าเจ้านายและประชาชนก็ท าหน้าที่การเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการบวชสืบต่อ
พระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป, ในยุคพระนครพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาทเป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชน
ทั่วไป แต่ไม่ได้รับความเชิดชูจากราชส านัก 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียมาแต่โบราณ 
ก่อนหน้านั้นในยุคโบราณชนพ้ืนเมืองเป็นชนชาติมลายู นับถือโลกธาตุและผีสางเทวดา ต่อมาเมื่อรับ
เอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาจึงเริ่มตั้งเป็นอาณาจักรฟูนัน ในราชส านักและชนชั้นสูงปรากฏว่านับถือ 
ศาสนาฮินดูนิกายไศวะ (นับถือพระอิศวร) เป็นหลัก และอาจจะนับถือพุทธศาสนาปะปนอยู่ด้วย ส่วน
ประชาชนนับถือผีและพุทธศาสนา ในตอนปลายยุคพระมหากษัตริย์หันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น
ควบคู่ไปกับศาสนาฮินดู พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีภิกษุสามเณรมากตลอดจนมีการส่งพระธรรมทูต
ไปเผยแผ่พุทธศาสนายังประเทศจีน ในยุคเจนละกษัตริย์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ปรากฏว่ามีชน
ชั้นกษัตริย์บวชเป็นพระภิกษุบ้าง เมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๗ และจากการบันทึกของหลวงจีนอ้ีจิงว่า พุทธ
ศาสนารุ่งเรืองมาก มีวัดไปทั่วทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพรามณ์อยู่ใกล้กันกับวัดพุทธศาสนา ทั้ง
สองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธศาสนา พวกเจ้านายก็บวช
เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดู  และจากหลักฐาน
ในทางโบราณคดี มีรูปพระโพธิสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น แสดงว่าพระพุทธศาสนาฝุายมหายานคงจะเริ่มเผย
แผ่เข้าในระยะนี้ ต่อมาในยุคพระนครมีการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนามหายานกับศาสนาฮินดู 
ด้วย ส่วนพุทธศาสนาฝุายเถรวาทคงเป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป แต่ไม่ได้รับความเชิดชูจาก
ราชส านัก อาจพูดสั้น ๆ ว่า พุทธศาสนาเถรวาทอยู่กับประชาชน พุทธศาสนามหายานและฮินดูอยู่กับ
ราชส านัก แต่ทั้งสามลัทธิศาสนาอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข เมื่อถึงยุคหลังพระนครกัมพูชาเริ่มเสื่อมโทรม
ลงเรื่อย ๆ จากสงครามจนตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เมื่อได้รับเอกราชกลับคืนได้มีการประกาศว่า
พุทธศาสนาคือศาสนาประจ าชาติ ด้านองค์กรศาสนาได้รับแบบแผนและอิทธิพลไปจากประเทศไทย



๑๐๖ 

เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเกิดสงครามกลางเมืองกับพวกคอมมิวนิสต์ศาสนาถูกท าลายลงเป็นอันมาก เมื่อ
จบสงครามจึงต้องการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาให้กลับมั่งคงขึ้น 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา อาศัยบุคคลและองค์กรใน
การเผยแผ่ ในยุคเจ้านโรดมสีหนุทรงคิดค้นทฤษฎีพุทธสังคมนิยมของกัมพูชาขึ้นมา เพ่ือตั้งเป็นลัทธิ
การเมืองหรือระบบการปกครองแบบใหม่ซึ่งยึดพุทธธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ และตั้ง
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราชขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ประเทศกัมพูชามีการริเริ่มการ
เดินทางไกลเพ่ือสันติภาพในกัมพูชาจนกลายเป็นขบวนการธรรมยาตรา สร้างแรงบัลดาลใจให้กับหนุ่ม
สาวชาวกัมพูชาและทั่วโลกในการอุทิศตนเพ่ือฟ้ืนฟูศาสนธรรมและสันติภาพ ส่วนเจ้านโรดมสีหนุได้
ทรงสร้างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช มีการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน
ส่วนรัฐบาลนั้น นายพลลอนนอล ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเขมร ได้ประกาศย้ า ว่ายังนับ
ถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและถือเป็นหน้าที่จะปกปูองคุ้มครองทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนา อุปสรรคของการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาอยู่ที่อุดมการณ์ทางการเมือง
ของประเทศ คือต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ในปัจจุบันสังคมคาดหวังพระสงฆ์ในฐานะผู้น า
จิตวิญญาณ มีความบริสุทธิ์ด้านศีลธรรม เป็นพลังเพ่ือขับเคลื่อนสังคมโดยการพัฒนาปัญญาความเป็น
มนุษย์ ดังนั้นจึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพด้านหลักโอวาทปาฏิโมกข์ให้มากขึ้นทั้งด้านการไม่ท าบาปทั้ง
ปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม และการท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
 

๓.๓ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่า 

 ๓.๓.๑ ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 
 ประเทศพม่าหรือปัจจุบันทางพม่าให้เรียกว่าเมียนมาร์ หรือมยันมาร์ (Myanmar) ความจริง
ค าว่า เมียนมาร์ เป็นค าที่พม่าเรียกตัวเองมานานแล้ว แต่เพ่ิงมาเอาจริงจังให้ต่างชาติเรียกเมียนมาร์
เมื่อไม่นานมานี้ มอญ เรียกพม่าว่า ฮะแมร์ ไทยใหญ่เรียกว่าม่าน อังกฤษ เรียกว่า Burma คนไทย
เรียกพม่า ส่วนค าว่าพม่า มาจากค าว่า มะรัมมะ (Maramma) ซึ่งพระเจ้าปยินสอตี กษัตริย์พม่าองค์
แรกที่ปกครองเมืองพุกาม มีพระราชประสงค์จะให้คนที่อยู่ในเมืองพุกาม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือ
ภาษาใด เป็นพวกเดียวกันหมด จึงให้ใช้ค าว่า มะรัมมะ ส าหรับเรียกกันทุกคน๙๐ แต่บางต าราก็ว่า
พวกพยู หรือ ปยู ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพม่าอพยพมาจากธิเบตตามแม่น้ าพรหมบุตรเข้าสู่พม่า ค าว่า 
พรหมะ นี่แหละได้เพ้ียนเป็นพม่า๙๑ ประวัติประเทศพม่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๔ 
ยุคดังนี ้๑) มอญ ๒) ปยู ๓) อาณาจักรพุกาม ๔) อังวะและหงสาวดี ๕) ราชวงศ์ตองอู ๖) ราชวงศ์โกน
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๑๐๗ 

บอง ๗) สงครามกับอังกฤษและการล่มสลายของราชอาณาจักร ๘) เอกราช และ๙) การปกครองโดย
ทหาร 
 ๑) มอญ 
 ชาวมอญได้ก่อตั้งอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีขึ้นหลังการล่มสลายของอาณาจักรทวาร
วดี๙๒ มีกษัตริย์อยู่ ๕๙ พระองค์ พระองค์สุดท้ายคือ พระเจ้ามนูหะ ซึ่งถูกพระเจ้าอโนรธามังช่อแห่ง
ราชอาณาจักรพุกามรุกรานและกวาดต้อนพระองค์ไปอยู่เมืองพุกาม ต่อมาอาณาจักรพุกามถูกชาวมอง
โกลรุกราน อาณาจักรมอญจึงถูกก่อตั้งขึ้นอีกโดยมีชื่อว่า อาณาจักรหานตาวดี ครั้งแรกเมืองหลวง
ตั้งอยู่ที่เมืองเมาะตะมะ แต่ต่อมาย้ายไปที่เมืองพะโค๙๓ แต่ต่อมาก็ล่มสลายเมื่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
และพระเจ้าบุเรงนองรุกรานอีก อาณาจักรหานตาวดีได้ฟ้ืนฟูขึ้นมาในระยะสั้นช่วงปลายราชวงศ์ตองอู 
แต่ต่อมาก็ถูกพระเจ้าอลองพญารุกรานและผนวกเป็นส่วนหนึ่งของพม่า ท าให้ชาวมอญสูญสิ้นแผ่นดิน
ตัวเองนับตั้งแต่นั้นมา 
 ๒) ปยู 
 ชาวปยูเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศพม่าตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๔ และได้สถาปนา
นครรัฐขึ้นหลายแห่ง เช่นที่ พินนาคา (Binnaka) มองกะโม้ (Mongamo) อาณาจักรศรีเกษตร (Sri 
Ksetra) เปียทะโนมโย (Peikthanomyo) และฮะลีนจี (Halingyi) ในช่วงเวลาดังกล่าว ดินแดนพม่า
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดีย จากเอกสารของจีนพบว่า มีเมืองอยู่ภายใต้
อ านาจปกครองของชาวปยู ๑๘ เมือง และชาวปยูเป็นชนเผ่าที่รักสงบ ไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้น
ระหว่างชนเผ่าปยู ข้อขัดแย้งมักยุติด้วยการคัดเลือกตัวแทนให้เข้าประลองความสามารถกัน ชาวปยู
สวมใส่เครื่องแต่งกายที่ท าจากฝูาย อาชญากรมักถูกลงโทษด้วยการโบยหรือจ าขัง เว้นแต่ได้กระท า
ความผิดอันร้ายแรงจึงต้องโทษประหารชีวิต ชาวปยูนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เด็ก ๆ ได้รับ
การศึกษาที่วัดตั้งแต่อายุ ๗ ขวบจนถึง ๒๐ ปี 
 ๓) อาณาจักรพุกาม 
 ชาวพม่าเป็นชนเผ่าจากทางตอนเหนือที่ค่อย ๆ อพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพลใน
ดินแดนประเทศพม่าทีละน้อย กระทั่งปีพุทธศักราช ๑๓๙๒ จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอ านาจ
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง “พุกาม” (Pagan) โดยได้เข้ามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอ านาจภาย
หลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวปยู อาณาจักรของชาวพุกามแต่แรกนั้นมิได้เติบโตขึ้น
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ. ๑๕๘๗-๑๖๒๐) พระองค์จึง
สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส าเร็จ และเมื่อพระองค์ทรงตีเมืองท่าตอนของ

                                                           
๙๒ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๗. 
๙๓คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๘. 



๑๐๘ 

ชาวมอญได้ในปีพุทธศักราช ๑๖๐๐ อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดในดินแดน
พม่า อาณาจักรพุกามมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้าจานสิตา (พ.ศ. ๑๖๒๔-๑๖๕๕) 
และพระเจ้าอลองสิธู (พ.ศ. ๑๖๕๕-๑๗๑๐) ท าให้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ดินแดนใน
คาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักรเพียงสองแห่ง คืออาณาจักรเขมรและ
อาณาจักรพุกาม๙๔ 
 กษัตริย์พม่าพระองค์แรกตามพงศาวดารคือพระเจ้าพยินพญา ซึ่งครองราชบัลลังก์ต่อจาก
พระเจ้าเกลู พระเชษฐา หลังจากยุคพระองค์แล้ว อาณาจักรพุกามเกิดการแย่งชิงอ านาจอยู่ตลอดเวลา 
จนกระทั่งพระเจ้าอโนรธามังช่อทรงขึ้นครองราชบัลลังค์และรวบรวมแคว้นต่าง ๆในพม่า พระองค์จึง
ถือได้ว่าเป็นกษัตริย์พม่าพระองค์แรกอย่างแท้จริง ยุคเวลาของพระองค์ตรงกับยุคของพระเจ้าอุทัย
ทิตยวรมันที่ ๒ และ พระเจ้าหรรษวรมันที่ ๓ ของอาณาจักรขอม,จักรพรรดิเหรินจงแห่งราชวงศ์ซ่ง
,และ ราชวงศ์โจฬะในอินเดีย๙๕ 
 พระเจ้าอโนรธาทรงรับพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาในพม่าและมีพระบรมราชโองการประกาศการ
นับถือพุทธศาสนาทั่วประเทศ ท าให้การนับถือลัทธิพ้ืนเมือง ซึ่งนับถือนัตกับผีน้อยลงไปมาก แต่ทั้งนั้นก็มี
การผสมผสานระหว่างลัทธิพ้ืนเมืองกับพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน 
 หลังยุคของพระองค์แล้ว เกิดการล้มล้างราชบัลลังค์เกิดขึ้นอีก โดยพระเจ้าซอลูถูกยามะกัน เจ้า
เมืองพะโคปลงพระชนม์และพยายามยึดอ านาจในพุกามไว้ แต่ถูกจยานสิทธา พระบิดาของมเหสีพระเจ้า
ซอลูได้ก าจัดไป เหล่าขุนนางจึงได้เชิญจยานสิทธาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจยานสิทธา หรือ จานสิตา 
 ต่อมาเมื่อพระเจ้าจยานสิทธาสวรรคต เจ้าฟูาสิธู พระราชนัดดา ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระ
เจ้าอลองสิธู ยุคสมัยนี้ถือว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกามอีกครั้ง แต่เมื่อถึงปลายรัชสมัย พระองค์
กลับถูกเจ้าฟูานราธู พระราชโอรสองค์รอง ปลงพระชนม์ ตามมาด้วยเจ้าฟูามินชินสอ พระเชษฐาองค์
โต ซึ่งยังไม่ทันเสร็จพิธีบรมราชาภิเษก ก็ถูกวางยาลอบปลงพระชนม์โดยพระอนุชาอีก หลังจากนั้น
ทรงได้กระท าการไม่บังควรหลาย ๆอย่างจนกระท่ังเมื่อประหารพระมเหสีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระ
เจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ แห่งอาณาจักรโปโลนนารุวะ (ศรีลังกา) จึงถูกพระราชบิดาเข้ามารุกรานพุกาม
และจับพระองค์ประหารชีวิต ก่อนที่จะน าพระโอรสขึ้นครองราชย์ต่อไป 
 หลังยุคพระเจ้านราธุ อาณาจักรพุกามได้เจริญขึ้นในเวลาสั้น ๆ แต่ไม่เท่ากับยุคของพระ
เจ้าอโนรธาและพระเจ้าอลองสิธู หลังจากนั้น เมื่อราชวงศ์ซ่งล่มสลาย ทหารมองโกลได้เข้ารุกราน
อาณาจักรต้าหลี่ ตามด้วยอาณาจักรพุกามซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากพระเจ้าสิธูที่ ๔ หรือพระเจ้านร
สีหบดี ถูกพระโอรสลอบปลงพระชนม์ หลังจากนั้น ก็อาณาจักรมองโกลก็สามารถเข้าครอบครองดินแดน

                                                           
๙๔ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย อาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๙-๒๑. 
๙๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๔. 



๑๐๙ 

ของอาณาจักรพุกามได้ทั้งหมด ราชวงศ์พุกามสิ้นสุดลงเมื่อมองโกลได้แต่งตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นบริหารดินแดน
พม่าในปีพุทธศักราช ๑๘๓๒ และพม่าได้แตกเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นอาณาจักรทวาย 
อาณาจักรพยินลา อาณาจักรหานตาวดี อาณาจักรอังวะ ซึ่งต่อมาพระเจ้าเมงจีโยแห่งอาณาจักรอังวะ
ได้รวบรวมอาณาจักรเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง และก่อตั้งราชวงศ์ตองอูขึ้นมา 
 ๔) อังวะและหงสาวดี 
 หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม พม่าได้แตกแยกออกจากกันอีกครั้ง ราชวงศ์อัง
วะซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรพุกามได้ถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะในปีพุทธศักราช 
๑๙๐๗ ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามได้ถูกฟ้ืนฟูจนยุคนี้กลายเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่า 
แต่เนื่องด้วยอาณาเขตที่ยากต่อปูองกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะจึงถูกชาวไทใหญ่เข้าครอบครอง
ได้ในปีพุทธศักราช ๒๐๗๐ 
 ส าหรับดินแดนทางใต้ ชาวมอญได้สถาปนาอาณาจักรของพวกตนขึ้นใหม่อีกครั้งที่หงสาวดี 
โดยมะกะโทหรือพระเจ้าฟูารั่ว เป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของมอญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทและศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา๙๖ 
 ๕) ราชวงศ์ตองอู 
 พระเจ้าเมงจีโย ได้รวบรวมชาวพม่าที่หลงเหลืออยู่อย่างกระจัดกระจาย โดยสถาปนาเมืองตองอู
ขึ้นเป็นราชธานี เมืองตองอูเข้มแข็งขึ้นมาในรัชสมัยของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ พระโอรสของพระองค์ 
(ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๗๔-๒๐๙๓) และได้แผ่อาณาเขตของอาณาจักรขยายไปรอบด้าน เช่น แปร, พะสิม 
อังวะ, ยะไข่ และที่ส าคัญที่สุดคือ หงสาวดี อันเป็นอาณาจักรเดิมของชาวมอญ 
 ในช่วงระยะเวลานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญ่มีก าลังเข้มแข็ง
เป็นอย่างมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความไม่มั่นคง ในขณะที่โปรตุเกสได้เริ่ม
มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเข้าครอบครองมะละกาได้ การเข้ามาของบรรดาพ่อค้า
ชาวยุโรป ท าให้พม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ตี
และย้ายเมืองหลวงจากตองอูมาอยู่ที่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเมืองของชาวมอญ เหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วย
ท าเลทางการค้าและการกดให้ชาวมอญอยู่ภายใต้อ านาจ พระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๔-
๒๑๒๔) ซึ่งเป็นพระเทวัน (พ่ีเขย) ของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมาและสามารถเข้า
ครอบครองอาณาจักรต่าง ๆ รายรอบได้ อาทิ มณีปุระ (พ.ศ. ๒๑๐๓) อยุธยา (พ.ศ. ๒๑๑๒) ในรัชสมัยของ
พระองค์พม่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด อย่างไรก็ตาม ทั้งมณีปุระและอยุธยา ต่างก็ประกาศตนเป็น
อิสระภายในเวลาต่อมาไม่นาน 
    

                                                           
๙๖ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย อาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๓. 



๑๑๐ 

 ๖) ราชวงศ์โกนบอง 
 ราชวงศ์โกนบอง หรือ ราชวงศ์อลองพญา๙๗ ได้รับการสถาปนาขึ้นและสร้างความเข้มแข็ง
จนถึงขีดสุดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว พระเจ้าอลองพญาซึ่งเป็นผู้น าที่ได้รับความนิยมจากชาวพม่า ได้
ขับไล่ชาวมอญที่เข้ามาครอบครองดินแดนของชาวพม่าได้ในปี พ.ศ. ๒๒๙๖ จากนั้นก็สามารถเข้ายึด
ครองอาณาจักรมอญทางใต้ได้ในปี พ.ศ. ๒๓๐๒ ทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครองกรุงมณีปุระได้ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากเข้ายึดครองตะนาวศรีพระองค์ได้ยาตราทัพเข้ารุกรานอยุธยา แต่ต้อง
ประสบความล้มเหลวเมื่อพระองค์สวรรคตระหว่างการสู้รบ พระเจ้ามังระ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๐๖-
๒๓๑๙) พระราชโอรส ได้โปรดให้ส่งทัพเข้ารุกรานอาณาจักรอยุธยาอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๓๐๙ ซึ่ง
ประสบความส าเร็จในปีถัดมา ในรัชสมัยนี้แม้จีนจะพยายามขยายอ านาจเข้าสู่ดินแดนพม่า แต่
พระองค์ก็สามารถยับยั้งการรุกรานจากจีนได้ทั้งสี่ครั้ง (ช่วงปี พ.ศ. ๒๓๐๙-๒๓๑๒) ท าให้ความ
พยายามในการขยายพรมแดนของจีนทางด้านนี้ต้องยุติลง ในรัชสมัยของพระเจ้าปดุง (ครองราชย์ 
พ.ศ. ๒๓๒๔-๒๓๖๒) พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอลองพญา พม่าต้องสูญเสียอ านาจที่มี
เหนืออยุธยาไป แต่ก็สามารถผนวกดินแดนยะไข่ และตะนาวศรีเข้ามาไว้ได้ในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ และ 
๒๓๓๖ ตามล าดับ ในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ. ๒๓๖๖ ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าจักกายแมง 
(ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๖๒-๒๓๘๓) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ น าทัพเข้ารุกรานแคว้นมณีปุระและอัสสัมได้
ส าเร็จ ท าให้พม่าต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับอังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้น๙๘ 
 ๗) สงครามกับอังกฤษและการล่มสลายของราชอาณาจักร 
 สืบเนื่องจากการพยายามขยายอ านาจของอังกฤษ กองทัพอังกฤษได้เข้าท าสงครามกับพม่า
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ สงครามระหว่างพม่าและอังกฤษครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๖๙) ยุติลงโดยอังกฤษ
เป็นฝุายได้รับชัยชนะ ฝุายพม่าจ าต้องท าสนธิสัญญายันดาโบกับอังกฤษ ท าให้พม่าต้องสูญเสียดินแดน
อัสสัม, มณีปุระ, ยะไข่ และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษก็เริ่มต้นตักตวงทรัพยากรต่าง ๆ ของพม่านับแต่
นั้นเพ่ือเป็นหลักประกันส าหรับวัตถุดิบที่จะปูอนสู่สิงคโปร์ สร้างความแค้นเคืองให้กับทางพม่าเป็น
อย่างมาก กษัตริย์องค์ต่อมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และท าการโจมตีผลประโยชน์ของฝุาย
อังกฤษทั้งต่อบุคคลและเรือ เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลง
โดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้อังกฤษได้ผนวกดินแดนทางใต้เข้าไว้กับตน 
โดยเรียกดินแดนดังกล่าวใหม่ว่าพม่าตอนล่าง สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในพม่า 
เริ่มต้นด้วยการเข้ายึดอ านาจโดยพระเจ้ามินดง (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๙๖-๒๔๒๑) จากพระเจ้าพุกาม
แมง (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๘๙-๒๓๙๖) ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระชนนี พระเจ้ามินดงพยายามพัฒนา

                                                           
๙๗คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๙. 
๙๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๕. 



๑๑๑ 

ประเทศพม่าเพ่ือต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ พระองค์ได้สถาปนามัณฑะเลย์ ซึ่งยากต่อการรุกราน
จากภายนอกข้ึนเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได้๙๙ 
 รัชสมัยต่อมา พระเจ้าธีบอ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๒๘) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้า
มินดง ทรงมีบารมีไม่พอที่จะควบคุมราชอาณาจักรได้ จึงท าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปทั่วในบริเวณ
ชายแดน ในที่สุดพระองค์ได้ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจ้ามินดงได้ทรงกระท า
ไว้ และได้ประกาศสงครามกับอังกฤษเป็นครั้งที่สามในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ผลของสงครามครั้งนี้ท าให้
อังกฤษสามารถเข้าครอบครองดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้ได้ทั้งหมด 
 ๘) เอกราช 
 พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ และระยะก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 
๒ เล็กน้อย ญี่ปุุนได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับพวกทะขิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรของนักชาตินิยมในพม่า มีออง ซาน ผู้น าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า พวก
ทะขิ่นเข้าใจว่าญี่ปุุนจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพม่าจากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ปุุนยึดครองพม่า
ได้แล้วกลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้พม่าประกาศเอกราช และได้ส่งอองซานและพวกทะขิ่นประมาณ 
๓๐ คน เดินทางไปญี่ปุุนเพื่อรับค าแนะน าในการด าเนินการเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ 
 เมื่อคณะของอองซานได้เดินทางกลับพม่าใน พ.ศ. ๒๔๘๕ อองซานได้ก่อตั้ง องค์การสันนิบาต
เสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพ่ือต่อต้าน
ญ่ีปุุนอย่างลับ ๆ องค์การนี้ภายหลังได้กลายเป็นพรรคการเมือง ชื่อ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุุนแพ้สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ แล้ว อองซานและพรรค AFPFL ได้เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้พม่ามีอิสรภาพ
ปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ าพม่าช่วยให้ค าปรึกษา แต่อองซานมี
อุดมการณ์ท่ีต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ขึ้นแข่งอ านาจ
กับพรรค AFPFL ของอองซานแต่ไม่เป็นผลส าเร็จ จึงยินยอมให้พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีออง
ซานเป็นหัวหน้า อองซานมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดย
สันติวิธี จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับฝุายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก ๖ 
คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ขณะที่เดินออกจากที่ประชุมสภา ต่อมาตะขิ้นนุ
หรืออู นุ ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๐ โดย
อังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่พม่าแต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ อังกฤษจึงได้
มอบเอกราชให้แก่พม่าอย่างสมบูรณ ์
 ๙) การปกครองโดยทหาร 
 ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ ประเทศพม่าประสบความล้มเหลวในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น สันนิบาต
เสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ยังแตกแยกออกเป็นสองส่วน กลุ่มหนึ่งน าโดยอู นุและติน อีกกลุ่มน า

                                                           
๙๙คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๐. 



๑๑๒ 

โดยบะส่วยและจอเย่ง แม้อูนุจะประสบความส าเร็จในการน าประชาธิปไตยเข้าสู่ยะไข่โดยอูเซนดา แต่เกิด
ปัญหากับชาวปะโอ ชาวมอญ และชาวไทใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ท าให้รัฐสภาไม่มีเสถียรภาพ แม้อูนุจะผ่าน
การลงมติไม่ไว้วางใจโดยได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมสหชาติ 

กองทัพได้เจรจาปัญหาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่ากับรัฐบาลของอูนุ ท าให้อูนุเชิญเน วิน ผู้
บัญชาการทหารเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล กลุ่มแนวร่วมสหชาติถูกจับกุม ๔๐๐ คน และมี ๑๕๓ คนถูกส่งไป
ยังหมู่เกาะโกโกในทะเลอันดามัน ในกลุ่มที่ถูกจับกุมมีอองทาน พ่ีชายของอองซานด้วย หนังสือพิมพ์ 
Botahtaung Kyemon Rangoon Daily ถูกสั่งปิด 
 รัฐบาลของเนวินประสบความส าเร็จในการท าให้สถานการณ์มั่นคงและเกิดการเลือกตั้งใน 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งพรรคสหภาพของอูนุได้เสียงข้างมาก แต่เสถียรภาพไม่ได้เกิดขึ้นนาน เมื่อขบวนการ
สหพันธ์ฉานน าโดยเจ้าส่วยใต้ เจ้าฟูาเมืองยองห้วยที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของพม่า ต้องการสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ขอแยกตัวออกไปได้เมื่อรวมตัวเป็นสหภาพครบสิบปี เนวินพยายาม
ลดต าแหน่งเจ้าฟูาของไทใหญ่โดยแลกกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ในที่สุด เนวินได้ก่อ
รัฐประหารในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ อูนุและอีกหลายคนถูกจับกุม เจ้าส่วยใต้ถูกยิงเสียชีวิต เจ้า
จาแสง เจ้าฟูาเมืองตี่บอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่จุดตรวจใกล้ตองจี 
 มีการปฏิวัติระดับชาติเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ การ
ปฏิวัติเริ่มในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑ (ค.ศ. ๑๙๘๘) และจากวันที่นี้ (๘-๘-๘๘) ท าให้เหตุการณ์นี้
มักเป็นที่รู้จักในชื่อ “การก่อการปฏิวัติ ๘๘๘๘” ประเทศพม่าปกครองด้วยพรรคโครงการสังคมนิยม
พม่า ที่มีพรรคการเมืองเดียวมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ การปกครองเน้นชาตินิยมและรัฐเข้าควบคุมการ
วางแผนทุกประการ การลุกฮือเริ่มต้นจากนักศึกษาในเมืองย่างกุ้งเมื่อ ๘ สิงหาคม ข่าวการประท้วง
ของนักศึกษาได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมามีประชาชนเรือนแสนที่เป็นพระภิกษุ เยาวชน 
นักศึกษา แม่บ้านและหมอ ออกมาประท้วงต่อต้านระบอบการปกครอง รัฐบาลได้มีค าสั่งให้สลายฝูง
ชนด้วยอาวุธ ท าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก ในวันที่ ๑๘ กันยายน เกิดการรัฐประหารและ
ทหารได้กลับมาปกครองประเทศอีกครั้ง มีการจัดตั้งสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ซึ่งเป็น
องค์กรที่เปลี่ยนรูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า หลังจากที่ได้ประกาศกฏอัยการศึก ได้เกิด
การประท้วงที่รุนแรงขึ้น นักศึกษา พระสงฆ์และนักเรียนราวพันคนถูกสังหาร และมีประชาชนอีก 
๕๐๐ คนถูกฆ่าในการประท้วงนอกสถานทูตสหรัฐอเมริกา นักศึกษาบางส่วนได้หลบหนีเข้ามาใน
ประเทศไทย ในขณะที่ในพม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต ๓๕๐ คน ในวันที่ ๒๑ กันยายน รัฐบาลได้เข้ามา
ปกครองประเทศและขบวนการต่อต้านได้สลายตัวไปในเดือนตุลาคม เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เชื่อว่า
ผู้เสียชีวิตร่วมหมื่นคนและสูญหายอีกจ านวนมากจากปฏิบัติการทางทหารระหว่างการก่อการปฏิวัติ 
 การประท้วงเพ่ือต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าที่น าโดยคณะพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักศึกษาและ
ประชาชน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการไม่พอใจของประชาชนต่อการ



๑๑๓ 

ประกาศขึ้นราคาน้ ามันเชื้อเพลิงเกือบเท่าตัว และขึ้นราคาก๊าซหุงต้มถึง ๕ เท่าอย่างฉับพลันโดยมิได้
ประกาศแจ้งบอกของรัฐบาลทหารพม่า การประท้วงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยมา จนถึงวันที่ ๕ กันยายน มี
การชุมนุมประท้วงที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองปะโคะกู ทางตอนกลางของประเทศ เจ้าหน้าที่เข้าสลายการ
ชุมนุมและมีผู้บาดเจ็บจ านวนมาก รวมทั้งพระสงฆ์จ านวน ๓ รูป สื่อมวลชนบางแห่งเรียกเหตุการณ์
ครั้งนี้ว่า Saffron Revolution หรือ การปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์ 
 คณะพระภิกษุ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากชาวพม่า ประกาศ “ปฐม 
นิคหกรรม” ไม่รับบิณฑบาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารพม่า ทหาร และครอบครัว และ
เรียกร้องให้ทางการพม่า ขอโทษองค์กรสงฆ์อย่างเป็นทางการภายในวันที่ ๑๗ กันยายน แต่ไม่ได้รับ
การตอบสนอง ภิกษุสงฆ์จึงเริ่มเข้าร่วมการประท้วงด้วยตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน เมื่อรวมผู้ประท้วง
แล้วมากกว่า ๑ แสนคน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการประท้วงต่อต้าน
ครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประท้วงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซ่ึงมีผู้เสียชีวิตกว่า ๓,๐๐๐ คน ในการใช้ก าลัง
ทหารเข้าสลายการประท้วง 
 
 ๓.๓.๒ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศพม่า 
 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคแรกในพม่ายังเลือนลางอยู่ ตามต านานฝุายลังกาและ
คัมภีร์อรรถกถาต่าง ๆ เล่าว่า พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่ง พระโสณะ กับ พระอุตตระ เมื่อประกาศ
พระศาสนาใน สุวรรณภูมิ ปราชญ์บางท่านสันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิ ได้แก่ นครปฐม ในประเทศไทย 
แต่บางท่านว่า ได้แก่ เมืองสะเทิม ในพม่าตอนใต้ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าพระพุทธศาสนาเจริญ
แพร่หลายในพม่ายุคแรกนี้๑๐๐ 
 สุวรรณภูมิมีความหมายกว้าง เพราะประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ซ่ึงตั้งอยู่บนแหลมทองมี
ประเทศพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ทางมอญว่า เมืองที่พระโสณเถระ และพระ
อุตตเถระมาประกาศพระศาสนาก็คือ เมืองสะเทิม ทางไทยก็ว่าเมืองนครปฐม แต่ที่เมืองนครปฐมมี
น้ าหนักมากกว่า เพราะมีวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่มากมายกระจัดกระจายทั่วจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง แต่จะมีมากที่องค์พระปฐมเจดีย์ เช่นมีล้อธรรมจักรกับกวางหมอบ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของปางแสดงปฐมเทศนา หรือรูปพุทธอาสน์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิแทนปางตรัสรู้ ซึ่ง
สมัยนั้นยังไม่มีการสร้างรูปเคารพโดยตรง ตลอดทั้งมีศิลาจารึกคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา ซึ่งขึ้นต้นว่า 
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เป็นต้น ด้วยอักษรที่ใช้ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้น อีกทั้งองค์พระปฐม
เจดีย์ก็เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ และสูงสุดในทวีปเอเชีย ในครั้งนั้น ซึ่งแสดงว่าสถานที่ตรงนี้ต้องส าคัญมาก 
จึงมีคนมากมายช่วยกันขนดินมาถมที่ราบให้เป็นเนินดินสูงใหญ่ แล้วสร้างเจดีย์สูงใหญ่อยู่ข้างบน แต่ที่

                                                           
๑๐๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๒. 



๑๑๔ 

เมืองสะเทิมไม่มีลักษณะอย่างนี้ อีกทั้งครั้งนั้นก็ยังไม่มีประเทศพม่าดังปัจจุบันเลย มีแต่อาณาจักรศรี
เกษตร ส่วนอาณาจักรพม่าและอาณาจักรมอญ เกิดข้ึนหลังจากท่ีอาณาจักรศรีเกษตรล่มสลายแล้ว๑๐๑ 
 ยุคที่พอจะแน่ใจได้ว่าพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาในพม่าแล้วก็คือในพุทธศตวรรษที่ ๖ 
เพราะได้พบค าจารึกเป็นภาษาบาลีในพม่าภาคใต้ และตารนาถ ประวัติศาสตร์ทิเบตก็ได้เล่าว่า มีการ
สั่งสอนพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในพระโค พม่า และอินโดจีน มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก ต่อมาไม่
นานศิษย์ของพระวสุพันธุ ได้น าเอาพระพุทธศาสนาฝุายมหายานเข้าไปเผยแพร่ ท าให้มหายานกับเถร
วาทมีเคียงคู่กันมาในพม่าเป็นเวลาหลายศตวรรษ พระพุทธศาสนาซึ่งเผยแพร่เข้ามาในระยะที่ผ่านมา
นี้ คงเข้ามาโดยเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ พระปรากฏว่ารุ่งเรืองอยู่ในอาณาจักรโบราณของพวก Pyrus 
ที่เรียกว่าอาณาจักร ศรีเกษตร 
 เหตุการณ์ส าคัญครั้งต่อมาคือ ใน พ.ศ. ๙๔๖ พระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อแปลภาษาจากสิงหล
เป็นมคธแล้ว ได้เดินทางออกจากลังกาและได้มาแวะที่เมืองสะเทิมของพม่า พร้อมกับน าเอา
พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาต่าง ๆ มากที่นั่นด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้คงจะเป็นเรื่องเร้าความสนใจ
ให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งขึ้น หลังจากนั้นก็มีปราชญ์ภาษาบาลีเกิดในพม่าหลาย
คนเขียนต าราไวยากรณ์บาลีบ้างอภิธรรมบ้าง 
 มีหลักฐานซึ่งเชื่อได้ว่า ชาวมอญฮินดู หรือ ตะเลง ในเมืองพะโค (หงสาวดี) เมืองสะเทิม (สุธรรมวด)ี 
และถ่ินใกล้เคียงที่เรียกรวม ๆ ว่า รามันประเทศ ได้นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทรุ่งเรืองมาเป็น
เวลานานพอสมควร พอถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ก็ปรากฏว่า เมืองสะเทิมได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญยิ่ง
แห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว ส่วนชนอีกทางหนึ่ง คือ มรัมมะ หรือ พม่า (เผ่าทิเบต-ดราวิเดียน) 
ก็ได้มาตั้งอาณาจักรอันเรืองอ านาจของตนขึ้น มีเมืองหลวงอยู่ที่พุกามและเรียกชื่อประเทศของตนว่า พุกาม 
พวกมรัมระนี้กักขฬะ ไร้การศึกษานับถือพระพุทธศาสนาแบบ ตันตระ ที่เสื่อมทรามสืบมาจนถึงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖ นั่นเอง พระเจ้าอนุรุทธ หรือ อโนรธามังช่อ ได้ขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์แห่งมรัมมะ 
(พ.ศ. ๑๕๘๘-๑๖๒๑) ได้มีพระตะเลงแห่งเมืองสะเทิมรูปหนึ่งชื่อ พระอรหัน หรือ ธรรมทรรศี สามารถ
เปลี่ยนพระทัยพระเจ้าอนุรุทธให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอันบริสุทธิ์ได้ พระเจ้าอนุรุทธได้
ทรงร่วมกับพระธรรมทรรศีรอนลัทธิตันตระลง ถ้ าพระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานมั่นคงในพุกามประเทศ 
 รัชกาลพระเจ้าอนุรุทธนี้ เป็นยุคส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและชาติพม่า เมื่อ
พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทแล้ว ก็ทรงมีพระราชศรัทธาแรงกล้า ได้ทรงมีพระราช
สาส์นไปขอคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากกษัตริย์แห่งสะเทิม แต่กษัตริย์สะเทิมไม่ยินยอม พระองค์จึงกรีธาทัพ
ไปตีเมืองสะเทิมได้ ทรงน าเอาพระไตรปิฎก ๓๐ จบ วัตถุเคารพบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ กับพระภิกษุชาวตะเลงผู้รู้
คุณธรรมแตกฉาน บรรทุก ๓๒ หลังช้างกลับมานครพุกาม เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้พม่ารวมเข้าเป็นอาณาจักร

                                                           
๑๐๑รองศาสตราจารย์ ฟื้น ดอกบัว, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๕๔), หน้า ๑๘๒-๑๘๓. 



๑๑๕ 

เดียว และพุกามผู้ชนะก็รับเอาวัฒนธรรมตะเลงเกือบทั้งหมดมาเป็นของตน ตั้งแต่ตัวอักษร ภาษา วรรณคดี 
และศาสนาเป็นต้นไป พระเจ้าอนุรุตทรงแลกเปลี่ยนศาสนทูตกับลังกา ทรงน าพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์มา
จากลังกา ๓ จบ และน ามาช าระสอบผ่านกับฉบับที่ได้จากเมืองสะเทิม ทรงอุปถัมภ์ศิลปกรรมต่าง ๆ การ
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชนชาวพม่าทั่วทั้งประเทศ 
กษัตริย์พระองค์ต่อ ๆ มา ก็ได้เจริญรอยพระปฏิปทาในการท านุบ ารุงพระศาสนาเช่นเดียวกับพระองค์ ส่วน
ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูก็เสื่อมหมดไป และในระหว่างสมัยที่พุกามรุ่งเรืองนี้พระภิกษุจ านวนมากได้
เดินทางไปศึกษาในลังกาทวีป บางท่านไปศึกษาแล้วรับอุปสมบทใหม่กลับมาตั้งคณะสงฆ์เถรวาทคณะใหม่ ๆ 
สายลังกา แยกออกไปก็มี เช่น พระจปฏะ ใน พ.ศ. ๑๗๒๕ ซึ่งท าให้มีการแข่งขันกันระหว่างส่งต่างคณะมา
เป็นเวลาประมาณ ๓ ทศวรรษ 
 อาณาจักรพุกามได้สลายลงเพราะถูกทอดทิ้งหลังจากการรุกรานของ กุบไลข่าน ใน พ.ศ. ๑๘๓๑ 
หลังจากนี้แม้บ้านเมืองจะระส่ าระสายแต่พระพุทธศาสนาก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองสืบมา จนถึงรัชกาล พระเจ้า
ธรรมเจดีย์ (พ.ศ. ๒๐๐๔-๒๐๓๕) สมัยนั้นในพม่ามีคณะสงฆ์เถรวาท ๖ คณะ (จากเขมร ๑ จากลังกา ๕) 
พระองค์ได้อาราธนาพระสงฆ์มาจากลังกา แล้วให้พระสงฆ์พม่าทั้งหมดอุปสมบทใหม่รวมเข้าเป็นนิกาย
เดียวกันแต่นั้นมา พระพุทธศาสนาก็ประดิษฐานมั่นคง และการศึกษาพระอภิธรรมได้รุ่งเรืองขึ้น 
 สองทศวรรษต่อมา ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องการครองจีวรออกนอกวัด ท าให้
พระสงฆ์แตกแยกเป็น ๒ พวก คือ ฝุายห่มคลุมพวกหนึ่ง กับฝุายลดไหล่ขวาพวกหนึ่ง พระมหากษัตริย์
โปรดฝุายห่มคลุม และได้ทรงสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นปกครองสงฆ์เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในทางพระวินัย 
 ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ พระพุทธศาสนาในพม่าม่ันคงแข็งแรงดี จนมีพระสงฆ์จากลังกามารับ
อุปสมบทกรรมใหม่ไปตั้งคณะสงฆ์แบบพม่าขึ้นในประเทศของตน มีการแปลพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ มี
การสังคายนาครั้งที่ ๕ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ พระเจ้ามินดง ณ กรุงมันดะเล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ 
และจารึกพุทธพจน์ทั้ง ๓ ปิฎกลงในแผ่นหินอ่อน ๗๒๙ แผ่น ในระยะตั้งแต่นี้มีการเลือกตั้งสมเด็จ
พระสังฆราชอยู่ชั่วสมัยหนึ่ง 
 อังกฤษได้เข้ามาแสวงอาณานิคมและมีอ านาจในพม่า  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖๘ กษัตริย์องค์
สุดท้ายของพม่าคือ พระเจ้าธีบอ แห่งราชวงศ์อลองพญาได้สิ้นวงศ์ลงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ ประเทศพม่า
ได้คืนสู่เอกราช ๔ มกราคม ๒๔๙๒ (เซ็นสัญญาอิสรภาพ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๑) 
 เมื่อพม่าเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐแล้ว ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชก็เลิกล้มไป รัฐบาลได้
แต่งตั้งประมุขขึ้นใหม่ส าหรับนิกายสงฆ์ทั้งสามของพม่านิกายละ ๑ รูป ตลอดระยะเวลาเหล่านี้ มี
พระภิกษุพม่าที่เป็นปราชญ์มีความรู้แตกฉาน รจนาหรือนิพนธ์ต ารับต าราพระพุทธศาสนาขึ้นเป็น
จ านวนมาก รัฐบาลพม่าได้เป็นเจ้าภาพจัดการ ฉัฏฐสังคีติ คือสังคายนาครั้งที่ ๖ ขึ้นที่กรุงร่างกุ้ง เนื่อง
ในโอกาสฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 



๑๑๖ 

๒๕๐๐ ได้อาราธนาพระสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ไปร่วมศาสนกิจครั้งนี้เป็นจ านวน
มาก และได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกพร้อมด้วยคัมภีร์อรรถกถา และปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ขึ้นใหม่ให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์ท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ (พุทธศักราชในเรื่องนี้นับแบบพม่าถ้านับแบบไทยให้หักออก ๑ ปี ทุกแห่ง) 
 
 ๓.๓.๓ บุคคลและองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่า 
 บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่าตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น 
ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์รัฐบาล และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ดังนี้ 
 บทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพุทธศาสนา มีความเป็นมาดังนี้ ชนเผ่าพม่า หรือ มรัมมะ 
(เผ่าธิเบต-ดราวิเดียน) ได้นับถือพุทธศาสนาแบบตรันตระจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ กษัตริย์องค์แรกที่
ได้รับนับถือพุทธศาสนาเถรวาทคือ พระเจ้าอนุรุทธ หรือ อโนรธามังช่อ (พ.ศ. ๑๕๘๘-๑๖๒๑) ได้
น าเอาพระไตรปิฎก ๓๐ จบ วัตถุเคารพบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ กับพระภิกษุชาวตะเลงผู้รู้คุณธรรมแตกฉาน
จากเมืองสะเทิมกลับมานครพุกาม เป็นการรับเอาวัฒนธรรมตะเลงเกือบทั้งหมดมาเป็นของตน ตั้งแต่
ตัวอักษร ภาษา วรรณคดี และศาสนา ทรงแลกเปลี่ยนศาสนทูตกับลังกา ทรงน าพระไตรปิฎกฉบับ
สมบูรณ์มาจากลังกา ๓ จบ และน ามาช าระสอบผ่านกับฉบับที่ได้จากเมืองสะเทิม ทรงอุปถัมภ์
ศิลปกรรมต่าง ๆ การบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชน
ชาวพม่าทั่วทั้งประเทศ, พระเจ้าธรรมเจดีย์ (พ.ศ. ๒๐๐๔-๒๐๓๕) ทรงรวมคณะสงฆ์นิกายต่าง ๆ ให้
เป็นหนึ่งเดียวโดยการอาราธนาพระสงฆ์มาจากลังกา แล้วให้พระสงฆ์พม่าทั้งหมดอุปสมบทใหม่
รวมเข้าเป็นนิกายเดียวกัน ทรงสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นปกครองสงฆ์เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในทางพระวินัย ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ พระเจ้ามินดง ได้ทรงอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์พม่าแปล
พระไตรปิฎก มีการสังคายนาครั้งที่ ๕ และจารึกพุทธพจน์ทั้ง ๓ ปิฎกลงในแผ่นหินอ่อน ๗๒๙ แผ่น 
 บทบาทของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ เริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๖ โดยประวัติศาสตร์
ทิเบตก็ได้เล่าว่า มีการสั่งสอนพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในพระโค พม่า และอินโดจีน มาตั้งแต่สมัยพระ
เจ้าอโศก ต่อมาไม่นานศิษย์ของพระวสุพันธุ ได้น าเอาพระพุทธศาสนาฝุายมหายานเข้าไปเผยแพร่ ท าให้
มหายานกับเถรวาทมีเคียงคู่กันมาในพม่าเป็นเวลาหลายศตวรรษ ต่อมาใน พ.ศ. ๙๔๖ พระพุทธโฆษาจารย์
ได้เดินทางออกจากลังกาและได้มาแวะที่เมืองสะเทิมของพม่าพร้อมกับน าเอาพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถ
กถาต่าง ๆ มาที่นั่นด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องเร้าความสนใจให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพม่า
เข้มแข็งขึ้น ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ พระสงฆ์ชาวสะเทิมรูปหนึ่งชื่อ พระอรหัน หรือ ธรรมทรรศี สามารถ
เปลี่ยนพระทัยพระเจ้าอนุรุทธกษัตริย์พุกามให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้ สมัยที่พุกาม
รุ่งเรืองนี้พระภิกษุจ านวนมากได้เดินทางไปศึกษาในลังกาทวีป บางท่านไปศึกษาแล้วรับอุปสมบทใหม่
กลับมาเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการตั้งคณะสงฆ์เถรวาทคณะใหม่ ๆ ท าให้มีการแข่งขันกันระหว่างสงฆ์ต่าง
คณะจนถึงรัชกาล พระเจ้าธรรมเจดีย์ (พ.ศ. ๒๐๐๔-๒๐๓๕) สมัยนั้นในพม่ามีคณะสงฆ์เถรวาท ๖ คณะ 



๑๑๗ 

(จากเขมร ๑ จากลังกา ๕) ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีพระสงฆ์จากลังกามารับอุปสมบทกรรมใหม่ไปตั้งคณะ
สงฆ์แบบพม่าขึ้นในประเทศของตน มีการแปลพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ มีการสังคายนาครั้งที่ ๕๑๐๒ 
 บทบาทของรัฐบาลพม่า หลังจากพม่าได้รับเอกราชแล้ว รัฐบาลพม่าได้เป็นเจ้าภาพจัดการ 
ฉัฏฐสังคีติ คือสังคายนาครั้งที่ ๖ ขึ้นที่กรุงร่างกุ้ง เนื่องในโอกาสฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้อาราธนาพระสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธ
ในประเทศต่าง ๆ ไปร่วมศาสนกิจครั้งนี้เป็นจ านวนมาก และได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกพร้อมด้วยคัมภีร์
อรรถกถา และปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ขึ้นใหม่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ International Theravada Buddhist Missionary 
University จัดตั้งขึ้นวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ กรุงย่างกุ้ง เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่า อาศัยบุคคลและองค์กรใน
การเผยแผ่ การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่าเน้นปรัชญาการศึกษาเป็นหลักส่งเสริมทั้งด้านปริยัติ
และปฏิบัติซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม ฆราวาสเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมด้านการ
เผยแผ่ทุกอย่าง เน้นค่านิยมสร้างพระด้วยการศึกษาเพราะเข้าใจว่านี่คือการสร้างพระจริง ๆ เป็นการ
สร้างพระที่มีชีวิต ดังนั้นจึงไม่เน้นเครื่องรางของขลังหรือเกจิชื่อดังปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เน้นยศ
ต าแหน่งพระ แต่เน้นครูพระที่มีความรู้ความสามารถ หากครูผู้สอนมีแต่ความรู้แต่ขาดทักษะการสอน
ก็จะปลดออกไปท าหน้าที่ครูตรวจปัญหา ครูออกข้อสอบ ครูรวมคะแนน หากไม่เป็นครูก็ไปเป็นพระ
อาจารย์สอนกรรมฐาน เป็นพระนักเทศน์ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริม มีการท าซอฟแวร์พระไตรปิฎก 
หนังสือโบราณหายาก บรรจุลงใน iPad ถวายพระรูปละเครื่องทั่วประเทศ มีระบบดูแลสังคมอย่างมี
ส่วนร่วม หากใครสอนผิดทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจะโดนตรวจสอบโดยศาลวินัยธร หากขัดขืนก็ส่งศาล
ทั่วไป มีโอกาสให้ลาสิกขาและปิดวัดหรือส านัก หากมีพระเณรเข้ามาบวชน้อยฆราวาสจะช่วยกันหาผู้
มาสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยช่วยกันลงขันแล้วโอนปัจจัยไปดูแลพ่อแม่ของพระเณรที่ช่วยบวชให้เป็น
ประจ า ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จุดแข็งของการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่านั้นคือมีหลักโอวาทปาฏิ
โมกข์แข็งแรง แต่จุดที่ควรเฝูาระวังอย่าประมาทก็คือ พุทธศาสนาในพม่ามักถูกน ามาเป็นกลไกทาง
การเมือง แม้ว่าพระพุทธศาสนาในประเทศพม่าจะมีความเข้มแข็ง แต่พฤติกรรมบางอย่างนั้นมีความ
หมิ่นเหม่ต่อการยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างมาก เช่น ชาวพม่าผู้ใดที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาจะถูก
เรียกว่า กะละ (Kala) และกลายเป็นคนแปลกหน้าในสังคม ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่แม้ใครจะนับถือ
ศาสนาใดแต่ก็ยังมองอีกฝุายหนึ่งในฐานะเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็น
อุปสรรคในเชิงภาพลักษณ์ของความเป็นชาตินิยมที่สุดโต่ง ในขณะที่ชาวคาดหวังว่าชาวพุทธควรมี
เมตตาต่อประชาคมโลกอย่างไร้เงื่อนข าเนินตามรอยพระศาสดา 

                                                           
๑๐๒ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๓๔. 



๑๑๘ 

๓.๔ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว 
 
 ๓.๔.๑ ประวัติศาสตร์ประเทศลาว 
 ประวัติศาสตร์ลาวยุคต้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
ปีก่อน กลุ่มชนที่พูดภาษาไตได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศลาวและที่ราบสูงในภาคอีสาน๑๐๓ รวมถึง
พวกไท- กะได ม้ง-เมี่ยนที่เป็นบรรพบุรุษของชาวลาวลุ่ม และพวกม้ง-เย้าที่อพยพจากตอนใต้ของ
ประเทศจีน แรกเริ่มกลุ่มชนเหล่านี้ไม่มีการตั้งหลักแหล่งที่แน่นอน ต่อมาเมื่อชนเผ่าต่าง ๆ ทั้งไท พม่า 
และเวียดนามอพยพลงมาในเขตเทือกเขาและหุบเขาของดินแดนเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชน
ชาติมอญ-เขมร ความจ าเป็นในการสร้างบ้านแปลงเมืองก็เริ่มมีขึ้นจนพัฒนาต่อมาเป็นเมือง
เกษตรกรรม และตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหุบเขาและที่ราบลุ่มภายใต้อ านาจของอาณาจักรเขมร  ประวัติ
ประเทศลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๕ ยุคดังนี้ ๑) ประวัติศาสตร์ลาวยุคต้น ๒) ยุค
ก่อตั้งและเจริญมั่นคง ๓) การขยายอ านาจของฝรั่งเศสสู่ลุ่มแม่น้ าโขง๔) ยุคพระราชอาณาจักรลาว
และสงครามกลางเมือง และ ๕) สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ๑) ประวัติศาสตร์ลาวยุคต้น 
 ชนชาติลาวมีความเป็นมาแต่เดิมเกี่ยวด้วยชาติวงศ์และการอพยพถิ่นฐานเป็นต้น จนถึงตั้ง
หลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันเนื่องเป็นอันเดียวกันกับชนชาติไทย มีเรื่องราวที่ควรทราบโดยย่อว่าเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๑๑๙๔ ชนชาติใหญ่พวกหนึ่ง ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไท พวกพม่าเรียกว่า ฉาน พวกจีน
เรียกว่า อ้ายลาว หรือ งายลาว ได้อพยพมาจากอาณาจักรอ้ายลาวลงมาทางใต้ ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น
เรียกว่า น่านเจ้า ต่อมาเจ้าไทยน่านเจ้าชื่อ ขุนบรม (คุณลุง หรือขุนหลวง ก็ว่า) ๑๐๔ ได้ยกลงมา
ครอบครองแผ่นดินใต้ลงมาอีก และขยายอาณาเขตกว้างขวางออกไป ขุนบรมมีโอรส ๗ องค์๑๐๕ และ
ได้ให้โอรสเหล่านั้นไปสร้างบ้านแปลงเมืองต่าง ๆ มีเมืองโยนก เมืองละโว้ เมืองพวน เป็นต้น โอรสองค์
ที่หนึ่ง ชื่อ ขุนลอ ไปรบได้เมืองชวา (ได้แก่ เมืองเช่า ต่อมาเรียกเชียงทองหรือล้านช้าง และในที่สุด
เป็นเมืองหลวงพระบาง) เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๒๙๐ เจ้าเมืองชวาได้สืบเชื้อสายสืบต่อกันมาโดยล าดับ 
เมื่ออาณาจักรเขมรเรืองอ านาจขึ้น เมืองชวาก็ตกอยู่ใต้อ านาจเขมรด้วยเช่นเดียวกันกับชนชาติไทย
พ่วงอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง ครั้นถึง พ.ศ. ๑๗๙๖ อาณาจักรน่านเจ้าเสียแก่กุบไลข่าน คนไทยก็แผ่ซ่าน
กระจายลงมาทางใต้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น๑๐๖ 

                                                           
๑๐๓ฉัตรสุมาลย์, พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน, อ้างแล้ว, หนา้ ๑๕๘. 
๑๐๔คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๙. 
๑๐๕ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, แลลาว, (กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา, ๒๕๓๗), หน้า ๖๓. 
๑๐๖พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโ , พระพุทธศาสนาในลาว, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เม็ดทราย พริ้นติ้ง, 

๒๕๕๕), หน้า ๒๙. 



๑๑๙ 

 ๒) ยุคก่อตั้งและเจริญม่ันคง 
 เจ้าเมืองชวาองค์ท่ี ๒๒ (บางแห่งว่าที่ ๓๕) นามว่า พญาสุวรรณค าผง ขึ้นครองราชย์๑๐๗ เมื่อ 
พ.ศ. ๑๘๕๙ ทรงมีพระโอรสพระนามว่า เจ้าผีฟูา และเจ้าผีฟูามีโอรส ๖ องค์ องค์ที่ ๑ ชื่อ เจ้าฟูา
งุ้ม๑๐๘ ครั้งนั้นได้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งท าให้เจ้าฟูางุ้มพลัดพรากจากชาติภูมิ ไปพ านักอยู่ใน
อาณาจักรเขมรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เวลานั้นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็น
ศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรแล้ว เจ้าฟูางุ้มทรงอาศัยอยู่กับพระภิกษุชื่อพระมหาปาสมันตเถระ เจ้า
อาวาสวัดแห่งหนึ่ง เมื่อเจริญวัยขึ้น พระเถระได้น าไปฝากเป็นมหาดเล็กในราชส านักของกษัตริย์เขมร 
(ปราชญ์สันนิษฐานว่าได้แก่พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร) เจ้าฟูางุ้มรับราชการเป็นที่โปรดปรานของพระ
เจ้าแผ่นดิน ถึงกับทรงยกพระธิดานามว่า พระนางแก้วเกงยา หรือแก้วยอดฟูา (เรียกว่า เจ้าหญิงค า
หยาดบ้าง เรียกอย่างอ่ืนบ้างก็มี) ให้เป็นชายา ต่อมาในปี พ.ศ.๑๘๙๖ พระเจ้าฟูางุ้มทรงท าสงครามตี
เอานครเวียงจันทน์หลวงพระบาง๑๐๙ หัวเมืองพวนทั้งหมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลายแห่งในที่ราบสูง
โคราชเข้ารวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน ภายใต้การช่วยเหลือของกษัตริย์เขมร ก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้าน
ช้างข้ึนบนดินแดนที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างลุ่มแม่น้ าโขงกับเทือกเขาอันหน า มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียง
ดง-เชียงทอง เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในทุกด้าน๑๑๐ หลังจากสถาปนาเมืองเชียงดง-เชียงทอง แล้ว 
พระเจ้าฟูางุ้มทรงรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ (นิกายเถรวาท) จากราชส านักเขมรมาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ และได้อัญเชิญพระบาง๑๑๑ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหลจากราชส านักเขมรมายังล้านช้าง 
เจ้าฟูางุ้มทรงเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองหลวงพระบาง” 
 สมัยนั้น อาณาจักรเขมรก าลังเสื่อมอ านาจลง และใน พ.ศ. ๑๘๙๓ พระเจ้ารามาธิบดีที่ ๑ 
แห่งราชวงศ์อู่ทอง ได้ตั้งอาณาจักรไทยขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา แล้วเริ่มแผ่ขยายอ านาจออกไปกษัตริย์เขมร
ทรงเกรงการรุกรานของไทยอยุธยา จึงโปรดให้เจ้าฟูางุ้มไปครองกรุงล้านช้าง เพ่ือเป็นก าลังปูองกัน
ไทยอยุธยาต่อไป เจ้าฟูางุ้มข้ึนครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๘๙๖ (หลังจากอาณาจักรศรีอยุธยาตั้งขึ้นได้ ๓ ปี) 
ทรงเป็นวีรกษัตริย์สามารถรวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ในลุ่มน้ าโขงตอนบนเข้าเป็นอันเดียว มีอาณาเขต
ทางเหนือจดสิบสองปันนา ทางใต้จดอาณาจักรเขมร ตะวันตกจดอาณาจักรเชียงใหม่ สุโขทัย และ
อยุธยา ตะวันออกจดอันนัม และจัมปา เรียกได้ว่าทรงเป็นปฐมกษัตริย์ในประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักร
ล้านช้าง (ก่อนหน้านี้มีแต่ต านาน) และต่อมาตัวเมืองล้านช้างหรือเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ก็
มีชื่อเป็นทางราชการว่า “กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว” 
                                                           

๑๐๗บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ราชอาณาจักรลาว, (กรุงเทพมหานคร : สยาม, ๒๕๔๕), หน้า ๑๙๙. 
๑๐๘ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๗. 
๑๐๙ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๘. 
๑๑๐ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย อาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๓๔. 
๑๑๑คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐. 



๑๒๐ 

 ในด้านศาสนา แม้ว่าชาวล้านช้างจะได้รับนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานผ่านทางจีนมา
แต่ครั้งยังอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาวเช่นเดียวกับชาวไทยพวกอ่ืน ในสมัยของคุณหลวงเม้า (ลีเมา หรือลิว
เมา กว็่า) เมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๒๐ แล้วก็ตาม แต่เมื่อถึงสมัยอาณาจักรล้านช้างนี้ ความเชื่อถือนั้นคง
จะได้เลือนลางจางหายไปแล้ว จึงปรากฏว่า ราษฎรทั่วไปนับถือผีสางเทวดาอันเป็นของพ้ืนเดิมแต่สมัย
โบราณ ท าให้ต้องมีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่ และในคราวนี้เป็นพระพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทที่น าเข้ามาจากอาณาจักรเขมร 
 เรื่องน าพระพุทธศาสนาเข้าสู่อาณาจักรล้านช้าง มีหลักฐานต่างกันเป็น ๒ อย่าง ฝุายหนึ่งว่า 
พระนางแก้วเกงยา มเหสีของพระเจ้าฟูางุ้มทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เคร่งครัด ร้านได้ทรงเห็นเจ้านาย
และราษฎรชาวล้านช้างนับถือผี พากันล้มช้างม้าวัวควายท าพลีกรรม ก็ทรงสังเวชพระทัย จึงทูลพระ
สวามีให้น าพระพุทธศาสนาจากกัมพูชาเข้าไปประดิษฐาน พระเจ้าฟูางุ้มก็ทรงส่งไปแจ้งความประสงค์
แก่กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินเขมรจึงได้ทรงส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ มีพระมหาปาสมันตเถระ ซึ่งเป็น
อาจารย์ของพระเจ้าฟูางุ้ม และพระมหาเทพลังกา เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยนักปราชญ์ ช่าง และคนผู้
แวดล้อมเป็นบริวารจ านวนมาก น าพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อ “พระบาง” และพระไตรปิฎกกับ
ทั้งศาสนวัตถุอ่ืน ๆ ไปพระราชทานแก่พระเจ้าฟูางุ้ม๑๑๒ 
 ส่วน หลักฐานอีกฝุายหนึ่งว่า เมื่อพระเจ้าฟูางุ้มครองราชย์แล้วไม่นาน ก็ปรากฏว่าทรงมี
พระทัยโหดร้ายทารุณ ความทราบถึงกษัตริย์กัมพูชาผู้เป็นพระสสุระ (พ่อตา) จึงมีรับสั่งให้พระเจ้าฟูา
งุ้มไปเฝูา แล้วพระราชทานโอวาทให้ปกครองพสกนิกรตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้สมาทาน
ศีล ๕ และส่งกลับล้านช้างพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ที่กล่าวข้างต้น 
 ส าหรับพระบางนั้นเป็นพระพุทธรูปที่กษัตริย์ลังกาได้ส่งมาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินเขมร เมื่อ
พระเจ้าแผ่นดินเขมรพระราชทานแก่พระเจ้าฟูางุ้มแล้ว ได้น าไปรักษาไว้ที่เมืองเวียงค าก่อนจนถึง พ.ศ. 
๒๐๔๕ จึงอัญเชิญขึ้นไปไว้ที่เมืองเชียงทองหรือ เมืองชวาหรือล้านช้าง และต่อมาเมืองเชียงทองหรื อ
ล้านช้างก็เปลี่ยนเรียกชื่อตามพระบางนั้นว่า เมืองหลวงพระบาง บางทีเรียกอาณาจักรทั้งหมดว่า 
อาณาจักรหลวงพระบาง โดยนัยนี้จึงเห็นได้ว่า การสถาปนาอาณาจักรลาวด าเนินไปพร้อมกับการ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท โดยมีพระบางเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของชาติ เป็นทั้ง
สัญลักษณ์ของพระศาสนาและเป็นสมบัติคู่เมือง 
 รัชกาลพระเจ้าฟูางุ้มมากด้วยการศึกสงคราม ท าให้ราษฎรลาวซึ่งเป็น คนรักสงบมีนิสัยเรื่อย ๆ 
สบาย ๆ พากันเบื่อหน่ายฝืนใจ จนในที่สุดถึง พ.ศ. ๑๙๑๖ อ ามาตย์ทั้งหลายก็พร้อมใจกันขับพระองค์
จากราชบัลลังก์แล้วอภิเษกพระราชโอรสชนมายุ ๑๗ พรรษาขึ้นครองราชสมบัติ ทรงพระนามตาม
จ านวนชายฉกรรจ์ที่ส ารวจได้ใน พ.ศ. ๑๙๑๙ ซึ่งมีอยู่ ๓๐๐๐,๐๐๐ คนว่า “พญาสามแสนไท” ทรง

                                                           
๑๑๒ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๓๗. 



๑๒๑ 

อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไทยแห่งศรีอยุธยา และทรงจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการที่ทรง
ได้รับจากประเทศไทยเป็นอันมาก 
 เมื่อพระเจ้าฟูางุ้มสิ้นพระชนม์ พระยาสามแสนไทไตรภูวนาถ โอรสของพระเจ้าฟูางุ้มได้ขึ้น
ครองราชย์ต่อ อาณาจักรล้านช้างเริ่มตกต่ าลงเพราะสงครามแย่งชิงอ านาจและเกิดกบฏต่าง  ๆ นาน
นับร้อยปี จนถึง พ.ศ. ๒๐๖๓ พระโพธสารราชเจ้าขึ้นครองราชย์ และรวบรวมแผ่นดินขึ้นใหม่ให้เป็น
ปึกแผ่น และให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ เพ่ือให้ไกลจากการ
รุกรานของสยาม และสร้างความเจริญให้กับอาณาจักรล้านช้างเป็นอย่างมากและทรงมีสายพระเนตร
ยาวไกล ทรงโปรดให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชพระราชโอรสไปครองอาณาจักรล้านนา เพ่ือเป็นการคาน
อ านาจพม่า ครั้นเมื่อพระเจ้าโพธิสารราชเจ้าเสด็จสวรรคต๑๑๓ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเสด็จกลับมา
ล้านช้าง และทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงใหม่ไปยังเวียงจันทน์ ในรัชสมัยของพระองค์
พระพุทธศาสนาทรงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสร้างวัดพระธาตุหลวง หรือที่เรียกว่า “พระธาตุ
เจดีย์โลกจุฬามณี” และสร้างวัดพระแก้วขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระแก้วมรกต และ พระองค์มีความ
สัมพันธไมตรีที่แนบแน่นกับกษัตริย์ไทย โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าสุริ
ยวงศาธรรมิกราช รัชสมัยของพระองค์นับเป็นยุคทองของราชอาณาจักรล้านช้าง ภายหลังเมื่อ
พระองค์สวรรคตแล้ว เชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่งราชสมบัติกัน จนอาณาจักรล้านช้างแตกแยกเป็น 
๓ ส่วนคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้าง
จ าปาศักดิ์ ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน และเพ่ือชิงความเป็นใหญ่ต่างก็ขอสวามิภักดิ์ต่อเมืองเพ่ือนบ้าน
เช่นไทย พม่า เพ่ือขอก าลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกัน จนถึง พ.ศ. ๒๓๒๒ กองทัพสยามเข้ายึด
ครองแผ่นดินล้านช้างที่แตกแยกออกเป็น ๓ อาณาจักรได้ทั้งหมด ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๓๖๕ เจ้าอนุวงศ์
แห่งเวียงจันทน์ทรงวางแผนก่อกบฏเพื่อกอบกู้เอกราช แต่ไม่ส าเร็จถูกตัดสินโทษประหารชีวิต กองทัพ
สยามในรัชกาลที่ ๓ ยกมาตีนครเวียงจันทน์ได้รื้อท าลายก าแพงเมือง เอาไฟเผาราบทั้งเมือง 
 ๓) การขยายอ านาจของฝรั่งเศสสู่ลุ่มแม่น้ าโขง 
 ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ประเทศฝรั่งเศสเริ่มให้ให้ความสนใจ
ที่จะขยายอ านาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือหาทางเข้าถึงดินแดนตอนใต้ของจีนเพ่ือเปิด
ตลาดการค้าแห่งใหม่แข่งกับอังกฤษ ซึ่งสามารถยึดพม่าได้ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยฝรั่งเศสเริ่มจากการ
ยึดครองแคว้นโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ก่อนในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ รุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนเขมรส่วนนอกซึ่ง
ไทยปกครองในฐานะประเทศราชในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ (ไทยตกลงยอมสละอ านาจเหนือเขมรส่วนนอก
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๔๑๐) จากนั้นจึงได้ขยายดินแดนในเวียดนามต่อจนกระทั่งสามารถยึด

                                                           
๑๑๓เทพประวิณ จันทร์แรง, พระพุทธศาสนาเถรวาท, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงรณราช

วิทยาลัยวิทยาลัยเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗๐. 



๑๒๒ 

เวียดนามได้ทั้งประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ พรมแดนของสยามทางด้านประเทศราชลาวจึงประชิดกับ
ดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันนีมีชัยเหนือประเทศฝรั่งเศสและก่อตั้งคณะรัฐบาลขึ้น
ที่เมืองวิซี คณะข้าหลวงฝรั่งเศสในอินโดจีนให้การหนุนหลัง รัฐบาลวิซี และตกลงเป็นพันธมิตรกับ
ญี่ปุุน ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลใต้ภายใต้การน าของพลตรีหลวงพิบูลสงครามก่อเริ่มด าเนินการ
ต่อต้านอ านาจของฝรั่งเศสที่เริ่มเสื่อมถอย ด้วยการยึดแขวงไชยบุรีและจ าปาศักดิ์กลับคืนมา ญี่ปุุนยุให้
ลาวประกาศเอกราช แต่กองทัพฝรั่งเศสก็ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งหลังสงครามยุติได้ไม่นาน ลาวหันมา
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดภายใต้การควบคุมดูแลของ
ฝรั่งเศส 
 พ.ศ. ๒๔๙๒ สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรฯ ขบวนการลาวอิสระล่มสลาย แนวรักร่วม
ชาติได้พัฒนาเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศลาว ในเวลาต่อมาโดยได้รับการสนับสนุนจาโฮจิมินห์
และพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียตนาม 
 พ.ศ. ๒๔๙๕ ลาวในหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อการจลาจลต่อต้านการปกครอง
ของฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงฮานอย เมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามที่ค่ายเดียนเบียนฟู 
ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝรั่งเศสถอนก าลังออกจากประเทศลาว ซึ่งแตกแยกออกเป็น ๒ 
ฝุาย คือ ฝุายสนับสนุนระบบกษัตริย์ในนครเวียงจันทน์ (ฝุายขวา) กับฝุายขบวนการประเทศลาว (ฝุาย
ซ้าย) 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ เจ้าสุวรรณภูมาขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผู้น ารัฐบาลผสมในนคร
เวียงจันทน์ ๓ ปีต่อมา เวียงจันทน์เริ่มสั่นคลอนเพราะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก่อรัฐประหารและ
กลุ่มต่อต้านการท ารัฐประหาร ฝุายขบวนการประเทศลาวก่อการจลาจลขึ้น ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออก 
 ๔) ยุคพระราชอาณาจักรลาวและสงครามกลางเมือง 
 พ.ศ. ๒๕๐๒ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้าสว่างวัฒนาจึงขึ้นครองราชย์เป็นเจ้า
มหาชีวิตแทน เหตุการณ์ในลาวยุ่งยากมาก เจ้าสุภานุวงศ์ ๑ ในคณะลาวอิสระประกาศตนว่าเป็นพวก
ฝุายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการปะเทศลาว ได้ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
ปุา เนื่องจากถูกฝุายขวาในลาวคุกคามอย่างหนัก ถึงปี ๒๕๐๔ ร้อยเอกกองแลท าการรัฐประหาร 
รัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมา แต่ถูกกองทัพฝุายขวาและฝุายซ้ายรุมจนพ่ายแพ้ กองแลต้องลี้ภัยไปสหรัฐ
จนถึงปัจจุบัน 
 เหตุการณ์ทางการเมืองในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นบังคับให้ลาวต้องตกอยู่ท่ามกลาง
สงครามอินโดจีนครั้งที่สอง ซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าครั้งแรก และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองและ
รัฐประหารหลายครั้งด้วยกัน จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งได้รับการสนับสนุน



๑๒๓ 

จากสหภาพโซเวียต และคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยการน าของ เจ้าสุภานุวงศ์ ก็ล้มล้างรัฐบาล
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาส าเร็จ จึงน าเจ้ามหาชีวิตและมเหสีไปคุมขังในค่ายกักกันจน
สิ้นพระชนม์ และสถาปนาประเทศลาวเป็น “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ในวันที่ ๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 ระยะ ๕ ปี หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลาวใช้นโยบายคอมมิวนิสต์ปกครองอย่าง
เข้มงวด ควบคุมพุทธศาสนา ตัดสัมพันธ์กับประเทศไทย ปราบปรามชนกลุ่มน้อย ราษฎรหลายหมื่น
คนถูกจับ ส่งผลให้ปัญญาชนและชนชั้นกลางจ านวนมากหลบหนีออกนอกประเทศ เจ้าสว่างวัฒนา
และพระญาติวงศ์สิ้นพระชนม์อยู่ในค่ายกักกัน ชาวบ้านยากจนลง 
 ๕) สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 สภาพการปกครอง และการบริหารด้านเศรษฐกิจของลาวเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นในระยะหลัง
ของทศวรรษ ๑๙๘๐ ต่อมาเมื่อเจ้าสุภานุวงศ์สละต าแหน่งจากประธาน ผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
ประเทศต่อ คือ ท่านไกสอน พมวิหาน (พ.ศ. ๒๕๓๕) นายไกสอน พรหมวิหาร ประธานประเทศผู้
เชื่อมั่นในระบอบคอมมิวนิสต์ถึงแก่อสัญกรรม นายหนูฮัก พูมสะหวัน ขึ้นด ารงต าแหน่งแทน การ
จ ากัดเสรีภาพค่อย ๆ ถูกยกเลิกไป ชาวลาวที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศได้รับการเชื้อเชิญให้กลับคืนสู่
บ้านเกิดเมืองนอน ลาวเริ่มเปิดประเทศ และฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศไทย และเมื่อท่านไกสอน
ถึงแก่กรรมกระทันหัน ท่าน หนูฮัก พูมสะหวัน ก็ได้ด ารงต าแหน่งประธานประเทศต่อมา ยุคนี้ลาวกับ
ไทยเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมาท่านหนูฮักสละต าแหน่ง ท่านค าไต สีพัน
ดอนรับด ารงต าแหน่งประธานประเทศต่อ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านค าไตลงจากต าแหน่ง ท่านจูมมะ
ลี ไซยะสอน จึงเป็นผู้รับต าแหน่งประธานประเทศลาว 
 
 ๓.๔.๒ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศลาว 
 ชนชาติลาวมีความเป็นมาแต่เดิมเกี่ยวด้วยชาติวงศ์และการอพยพถิ่นฐานเป็นต้น จนถึงตั้ง
หลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันเนื่องเป็นอันเดียวกันกับชนชาติไทย มีเรื่องราวที่ควรทราบโดยย่อว่าเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๑๑๙๔ ชนชาติใหญ่พวกหนึ่ง ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไท พวกพม่าเรียกว่า ฉาน พวกจีน
เรียกว่า อ้ายลาว หรือ งายลาว๑๑๔ ได้อพยพมาจากอาณาจักรอ้ายลาวลงมาทางใต้ ตั้งอาณาจักรใหม่
ขึ้นเรียกว่า น่านเจ้า ต่อมาเจ้าไทยน่านเจ้าชื่อ ขุนบรม (คุณลุง หรือขุนหลวง ก็ว่า) ได้ยกลงมา
ครอบครองแผ่นดินใต้ลงมาอีก และขยายอาณาเขตกว้างขวางออกไป ขุนบรมมีโอรส  ๗ องค์ และได้
ให้โอรสเหล่านั้นไปสร้างบ้านแปลงเมืองต่าง ๆ มีเมืองโยนก เมืองละโว้ เมืองพวน เป็นต้น โอรสองค์ที่
หนึ่ง ชื่อ ขุนลอ ไปรบได้เมืองชวา (ได้แก่ เมืองเช่า ต่อมาเรียกเชียงทองหรือล้านช้าง และในที่สุดเป็น

                                                           
๑๑๔พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโ , พระพุทธศาสนาในลาว, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 



๑๒๔ 

เมืองหลวงพระบาง) เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๒๙๐ เจ้าเมืองชวาได้สืบเชื้อสายสืบต่อกันมาโดยล าดับ เมื่อ
อาณาจักรเขมรเรืองอ านาจขึ้น เมืองชวาก็ตกอยู่ใต้อ านาจเขมรด้วยเช่นเดียวกันกับชนชาติไทยพ่วงอ่ืน
ที่อยู่ใกล้เคียง ครั้นถึง พ.ศ. ๑๗๙๖ อาณาจักรน่านเจ้าเสียแก่กุบไลข่าน คนไทยก็แผ่ซ่านกระจายลงมา
ทางใต้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น๑๑๕ 
 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ชนชาติลาวครั้งแรกพร้อมกับชนชาติไทย เพราะไทยกับลาวมีเชื้อชาติ
เดียวกัน กล่าวคือ คนไทยสมัยที่อยู่เมืองจีน เรียกตัวเองว่าลาว ดังที่ตั้งอาณาจักรอ้ายลาว และได้รับ
พระพุทธศาสนาสายมหายาน มาตั้งแต่พ่อขุนหลวงเม้าแห่งอาณาจักรอ้ายลาว ต่อมาถูกจีนรุกราน จึง
ถอยร่นมาตามล าดับเป็นหลายสาย จนมาตั้งเป็นประเทศไทยและประเทศลาว และตั้งแต่ชนชาติไทย
หรือลาวนับถือพระพุทธศาสนา ก็ได้นับถือมาตลอดตราบปัจจุบัน เป็นเวลาราว ๒๐๐๐ ปี แต่ทาง
ประวัติศาสตร์ลาว ได้จับเอาแค่ช่วงสมัยพระเจ้าพีล่อโก๊ะหรือขุนบรม กษัตริย์แห่งอาณาจักรน่านเจ้า 
ซึ่งทางลาวเรียกว่า ขุนบูลม เป็นต้นมาว่า ลาวเริ่มนับถือพระพุทธศาสนา๑๑๖ 
 ยุคก่อตั้งและเจริญม่ันคง 
 เจ้าเมืองชวาองค์ที่ ๒๒ (บางแห่งว่าที่ ๓๕) นามว่า พญาสุวรรณค าผง ขึ้นครองราชย์ เมื่อ 
พ.ศ. ๑๘๕๙ ทรงมีพระโอรสพระนามว่า เจ้าผีฟูา และเจ้าผีฟูามีโอรส ๖ องค์ องค์ที่ ๑ ชื่อ เจ้าฟูางุ้ม 
ครั้งนั้นได้มีเหตุอยา่งใดอย่างหนึ่งท าให้เจ้าฟูางุ้มพลัดพรากจากชาติภูมิ ไปพ านักอยู่ในอาณาจักรเขมร
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เวลานั้นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นศาสนาหลักของ
อาณาจักรเขมรแล้ว เจ้าฟูางุ้มทรงอาศัยอยู่กับพระภิกษุชื่อพระมหาปาสมันตเถระ เจ้าอาวาสวัดแห่ง
หนึ่ง เมื่อเจริญวัยขึ้น พระเถระได้น าไปฝากเป็นมหาดเล็กในราชส านักของกษัตริย์เขมร (ปราชญ์
สันนิษฐานว่าได้แก่พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร) เจ้าฟูางุ้มรับราชการเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า
แผ่นดิน ถึงกับทรงยกพระธิดานามว่า พระนางแก้วเกงยา หรือแก้วยอดฟูา (เรียกว่า เจ้าหญิงค าหยาด
บ้าง เรียกอย่างอ่ืนบ้างก็มี) ให้เป็นชายา 
 สมัยนั้น อาณาจักรเขมรก าลังเสื่อมอ านาจลง และใน พ.ศ. ๑๘๙๓ พระเจ้ารามาธิบดีที่ ๑ 
แห่งราชวงศ์อู่ทอง ได้ตั้งอาณาจักรไทยขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา แล้วเริ่มแผ่ขยายอ านาจออกไปกษัตริย์เขมร
ทรงเกรงการรุกรานของไทยอยุธยา จึงโปรดให้เจ้าฟูางุ้มไปครองกรุงล้านช้าง เพ่ือเป็นก าลังปูองกัน
ไทยอยุธยาต่อไป เจ้าฟูางุ้มข้ึนครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๘๙๖ (หลังจากอาณาจักรภัยศรีอยุธยาตั้งขึ้นได้ ๓ 
ปี) ส่งเป็นวีรกษัตริย์สามารถรวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ในลุ่มน้ าโขงตอนบนเข้าเป็นอันเดียว มีอาณาเขต
ทางเหนือจดสิบสองปันนา ทางใต้จดอาณาจักรเขมร ตะวันตกจดอาณาจักรเชียงใหม่ สุโขทัย และ
อยุธยา ตะวันออกจดอันนัม และจัมปา เรียกได้ว่าทรงเป็นปฐมกษัตริย์ในประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักร

                                                           
๑๑๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๑. 
๑๑๖รองศาสตราจารย์ ฟ้ืน ดอกบัว, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๔. 



๑๒๕ 

ล้านช้าง (ก่อนหน้านี้มีแต่ต านาน) และต่อมาตัวเมืองล้านช้างหรือเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ก็
มีชื่อเป็นทางราชการว่า “กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว” 
 ในด้านศาสนา แม้ว่าชาวล้านช้างจะได้รับนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานผ่านทางจีนมา
แต่ครั้งยังอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาวเช่นเดียวกับชาวไทยพวกอ่ืน ในสมัยของคุณหลวงเม้า (ลีเมา หรือลิว
เมา ก็ว่า) เมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๒๐ แล้วก็ตาม แต่เมื่อถึงสมัยอาณาจักรล้านช้างนี้ ความเชื่อถือนั้นคง
จะได้เลือนลางจางหายไปแล้ว จึงปรากฏว่า ราษฎรทั่วไปนับถือผีสางเทวดาอันเป็นของพ้ืนเดิมแต่สมัย
โบราณ ท าให้ต้องมีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่ และในคราวนี้เป็นพระพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทที่น าเข้ามาจากอาณาจักรเขมร 
 เรื่องน าพระพุทธศาสนาเข้าสู่อาณาจักรล้านช้าง มีหลักฐานต่างกันเป็น ๒ อย่าง ฝุายหนึ่งว่า 
พระนางแก้วเกงยา มเหสีของพระเจ้าฟูางุ้มทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เคร่งครัด ครั้นได้ทรงเห็นเจ้านาย
และราษฎรชาวล้านช้างนับถือผี พากันล้มช้างม้าวัวควายท าพลีกรรม ก็ทรงสังเวชพระทัย  จึงทูลพระ
สวามีให้น าพระพุทธศาสนาจากกัมพูชาเข้าไปประดิษฐาน พระเจ้าฟูางุ้มก็ทรงส่งไปแจ้งความประสงค์
แก่กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินเขมรจึงได้ทรงส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ มีพระมหาปาสมันตเถระ ซึ่งเป็น
อาจารย์ของพระเจ้าฟูางุ้ม และพระมหาเทพลังกา เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยนักปราชญ์ ช่ าง และคนผู้
แวดล้อมเป็นบริวารจ านวนมาก น าพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อ “พระบาง” และพระไตรปิฎกกับ
ทั้งศาสนวัตถุอ่ืน ๆ ไปพระราชทานแก่พระเจ้าฟูางุ้ม 
 ส่วน หลักฐานอีกฝุายหนึ่งว่า เมื่อพระเจ้าฟูางุ้มครองราชย์แล้วไม่นาน ก็ปรากฏว่าทรงมี
พระทัยโหดร้ายทารุณ ความทราบถึงกษัตริย์กัมพูชาผู้เป็นพระสสุระ (พ่อตา) จึงมีรับสั่งให้พระเจ้าฟูา
งุ้มไปเฝูา แล้วพระราชทานโอวาทให้ปกครองพสกนิกรตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้สมาทาน
ศีล ๕ และส่งกลับล้านช้างพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ที่กล่าวข้างต้น 
 ส าหรับพระบางนั้นเป็นพระพุทธรูปที่กษัตริย์ลังกาได้ส่งมาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินเขมร เมื่อ
พระเจ้าแผ่นดินเขมรพระราชทานแก่พระเจ้าฟูางุ้มแล้ว ได้น าไปรักษาไว้ที่เมืองเวียงค าก่อนจนถึง พ.ศ. 
๒๐๔๕ จึงอัญเชิญขึ้นไปไว้ที่เมืองเชียงทองหรือ เมืองชวาหรือล้านช้าง และต่อมาเมืองเชียงทองหรือ
ล้านช้างก็เปลี่ยนเรียกชื่อตามพระบางนั้นว่า เมืองหลวงพระบาง บางทีเรียกอาณาจักรทั้งหมดว่า 
อาณาจักรหลวงพระบาง โดยนัยนี้จึงเห็นได้ว่า การสถาปนาอาณาจักรลาวด าเนินไปพร้อมกับการ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท โดยมีพระบางเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของชาติ เป็นทั้ง
สัญลักษณ์ของพระศาสนาและเป็นสมบัติคู่เมือง 
 รัชกาลพระเจ้าฟูางุ้มมากด้วยการศึกสงคราม ท าให้ราษฎรลาวซึ่งเป็น คนรักสงบมีนิสัยเรื่อย ๆ 
สบาย ๆ พากันเบื่อหน่ายฝืนใจ จนในที่สุดถึง พ.ศ. ๑๙๑๖ อ ามาตย์ทั้งหลายก็พร้อมใจกันขับพระองค์
จากราชบัลลังก์แล้วอภิเษกพระราชโอรสชนมายุ ๑๗ พรรษาขึ้นครองราชสมบัติ ทรงพระนามตาม
จ านวนชายฉกรรจ์ที่ส ารวจได้ใน พ.ศ. ๑๙๑๙ ซึ่งมีอยู่ ๓๐๐๐,๐๐๐ คนว่า “พญาสามแสนไท” ทรง



๑๒๖ 

อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไทยแห่งศรีอยุธยา และทรงจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการที่ทรง
ได้รับจากประเทศไทยเป็นอันมาก 
 ในด้านพระศาสนา ทรงสร้างวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในด้านการค้าขาย ล้านช้างก็ได้
กลายเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมส าคัญแห่งหนึ่ง ทรงรักษาไมตรีกับไทยและเวียดนามเป็นอย่างดี 
รัชกาลนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมัยแห่งการจัดสรรระเบียบบ้านเมืองและการสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น
มั่นคง หลังจากราชการนี้แล้วอาณาจักรล้านช้างได้มีความสงบสุขตลอดมาเป็นเวลายาวนาน มีความ
เดือดร้อนจากการรุกรานของเวียดนามที่เป็นเพ่ือนบ้านเป็นเหตุการณ์แทรกบ้างแต่เพียงเล็กน้อย และ
ผ่านไปในชั่วระยะเวลาอันสั้น 
 กาลล่วงมาถึงรัชกาลพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๙๐) กษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็น
พุทธศาสนิกชนผู้เคร่งครัด ได้ทรงพยายามชักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ การ
ทรงเจ้าเข้าผีต่าง ๆ เพ่ือสถาปนาพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ถึงกับทรงให้รื้อศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อ
เมืองทรงเมืองเสียแต่ประเพณีการนับถือผีได้ฝังแน่นในชีวิตจิตใจของประชาชนมาแต่โบราณแล้ว ยาก
ที่จะถอนได้ ความเพียรพยายามของพระองค์จึงไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จไป
ประทับ ณ พระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ที่นครเวียงจันทน์ ท าให้การค้าขายกับไทยและเวียดนามสะดวก
และได้ผลดียิ่งขึ้น นับว่าทรงเป็นกษัตริย์ลาวองค์แรกที่เสด็จไปประทับที่เมืองนี้ 
 ต่อมาตอนปลายรัชกาล กษัตริย์แห่งล้านนา ณ นครเชียงใหม่สวรรคต ขาดรัชทายาทสาย
ตรงที่จะสืบราชสมบัติ จึงมีผู้อ้างสิทธิในราชสมบัติหลายพวก พระเจ้าโพธิสารราชก็ส่งอ้างสิทธิในราช
บัลลังก์ด้วย ในฐานะท่ีพระราชมารดาของพระองค์เป็นเจ้าหญิงเชียงใหม่ ทรงยกกองทัพไปปราบผู้อ้าง
สิทธิอ่ืน ๆ ได้หมดสิ้นเสร็จแล้วทางอาณาจักรล้านนาก็ได้ส่งคณะทูตมาทูลเชิญพระองค์ให้ไปเสวย
ราชย์ ณ นครเชียงใหม่ พระเจ้าโพธิสารราชจึงโปรดให้โอรส ชื่อ เจ้าเชษฐวังโส ไปครองอาณาจักร
ล้านนา แต่หลักฐานบางแห่งว่า พระเจ้าโพธิสารราชมีมเหสีเป็นเจ้าหญิงเชียงใหม่ทางฝุายล้านนาจึงส่ง
ทูตมาทูลขอโอรสของพระองค์คือ เจ้าเชษฐวังโส ชนมายุ ๑๒ พรรษา ไทยครองราชย์ ณ นคร
เชียงใหม่ 
 ต่อมา พ.ศ. ๒๐๙๐ พระเจ้าโพธิสารราชทรงประสบอุบัติเหตุในการล่าสัตว์เสด็จสวรรคต เกิด
เหตุวุ่นวายเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ เจ้าเชษฐวังโสจึงเสด็จกลับไปเพ่ือจัดเรื่องเมืองล้านช้างให้สงบ 
และได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ณ อาณาจักรนั้นใน พ.ศ. ๒๐๙๑ ทรงพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
ไม่ยอมเสด็จกลับเชียงใหม่ปล่อยให้เจ้าไทยใหญ่ชื่อ เมกฏิ ขึ้นครองล้านนาสืบต่อมา 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงเป็นมหาราชองค์ที่ ๒ ของลาว (องค์แรกคือพระเจ้าฟูางุ้ม) ทรง
เป็นวีรกษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถในการศึกสงคราม และเป็นพุทธศาสนาปถัมภกที่มีศรัทธาแรงกล้า ได้
ทรงสร้างวัดส าคัญหลายวัด และพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ท าให้มีนักปราชญ์แต่งคัมภีร์ต่าง ๆ และมีวรรณคดีลาวเกิดข้ึนมากมายหลายเรื่อง 



๑๒๗ 

 ในรัชกาลนี้ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกษัตริย์พม่าก าลังแผ่อ านาจมาทางตะวันออก พระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชจึงทรงผูกสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอย่างแน่นแฟูน ถึงกับได้มีพระราชสาส์นไปขอ
พระเทพกษัตรี พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริโยทัย๑๑๗แต่
พระเทพกษัตรีถูกกองทัพพม่า ซุ่มแย่งตัวในระหว่างทางและน าไปถวายแก่พระเจ้าหงสาวดี 
นอกจากนั้น กษัตริย์สองอาณาจักรได้ทรงสร้างเจดีย์ร่วมกัน เรียกว่า “พระธาตุศรีสองรัก”๑๑๘ อยู่ใน
เขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพิธีท าบุญร่วมกันทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก  ค าว่า ศรี ในชื่อเจดีย์นั้น
หมายถึง ศรีอยุธยา กลับ ศรีสัตนาคนหุต๑๑๙ 
 อนึ่ง ในคราวที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเสด็จจากเชียงใหม่มาครองราชย์ที่เมืองเชียงทองล้าน
ช้างนั้น ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบุปผาราม เมืองเชียงใหม่พร้อมด้วย
พระพุทธรูปส าคัญอ่ืน ๆ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ มาไว้ที่เมืองหลวงพระบางด้วย ต่อมาพระองค์ย้ายราชธานี
มาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ เพ่ือร่วมกับกรุงศรีอยุธยาต่อสู้ศึกพม่า จึงได้ทรงน าพระแก้วมรกตลงมาสร้าง
วัด ประดิษฐานไว้ที่เมืองเวียงจันทน์ด้วย และได้ทรงสร้างพระธาตุหลวง อันเป็นสถาปัตยกรรมยอด
เยี่ยมของลาวไว้เป็นเกียรติประวัติสืบมา๑๒๐ 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประคับประคองน าราชอาณาจักรของพระองค์ให้พ้นภัยพิบัติไป
ได้จนตลอดรัชกาล แม้ล้านนาไทยจะเสียแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๗ แต่อาณาจักรลาวอย่างเป็นอิสระอยู่ 
อย่างไรก็ตาม หลังจากพระองค์สวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๑๔ แล้วพอถึง พ.ศ. ๒๑๑๗-๘ พระเจ้าหงสาวดีก็
ยกทัพมาตีเอาลาวไปเป็นประเทศราชได้ และทรงน าเอาโอรสองค์เดียวของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่ง
ประสูติในปีที่สวรรคตไปไว้เป็นประกันที่หงสาวดีด้วย ต่อจากนี้ แผ่นดินลาวมีเหตุวุ่นวายด้วยเรื่องราช
สมบัติอีกหลายปี จนถึง พ.ศ. ๒๑๓๔ พระเถระเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ จึงได้ประชุมกันลงมติให้ส่งทูตไป
อัญเชิญเจ้าชายหน่อแก้วโกเมน ซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ในราชส านักพม่ากลับมาครองราชย์ พอดีเวลานั้น
พระเจ้าบุเรงนองสวรรคตแล้ว และพม่าก าลังอ่อนแอลง ถึงได้รับความยินยอมด้วยดี เจ้าหน่อแก้ว
โกเมนขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๓๕ และประกาศอิสรภาพ ไม่ข้ึนแก่พม่าต่อไป 
 ต่อมาไม่นาน แผ่นดินลาวก็มีเหตุเดือดร้อนวุ่นวายภายในเกี่ยวด้วยเรื่องราชสมบัติ จนพระเจ้า
สุริยวงศา  ขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๘๐ จึงกลับสงบสุขอีก พระเจ้าสุริยวงศาเป็นกษัตริย์ปรีชา
สามารถและเข้มแข็ง นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาว ตลอด
รัชกาลอันยาวนานถึง ๕๕ ปี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก วัฒนธรรมรุ่งเรือง มี
ดนตรี สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การช่างต่าง ๆ เจริญแพร่หลาย และมีสัมพันธไมตรี
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๑๒๘ 

กับอาณาจักรเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี เว้นแต่สงครามพิชิตเชียงขวางใน พ.ศ. ๒๑๙๔ ซึ่งแม้เชียงขวางจะ
ยอมแพ้ แต่ก็เป็นศัตรูต่อมาภายหลังเป็นเวลานาน จนตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไปด้วยกัน 
 ยุคแตกแยกทรุดโทรมและตั้งขึ้นใหม่ 
 หลังจากสิ้นรัชกาลพระเจ้าสุริยวงศาใน พ.ศ. ๒๒๓๕ แล้วอาณาจักรลาวก็เดือดร้อนวุ่นวาย
ด้วยปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติจนแตกแยกออกไปเป็น ๒ อาณาจักรคือ เมืองหลวงพระบางกับเมือง
เวียงจันทน์ นอกจากนี้ แค้วนจ าปาศักดิ์ซึ่งยังมิได้เป็นดินแดนในอาณาจักรลาวโดยตรง เป็นแต่ตกอยู่
ในอ านาจครอบครองเป็นครั้งคราว ก็ได้ตั้งตัวเป็นอิสระด้วย 
 นักประวัติศาสตร์บางพวกนับแคว้นจ าปาศักดิ์อิสระนี้เข้าอีกกล่าวว่า ลาวแตกแยกเป็น ๓ 
อาณาจักร ยิ่งกว่านั้นถ้าถือเอาแผ่นดินลาวปัจจุบันเป็นหลักก็ยังมีราชอาณาจักรเล็ก ๆ อีกแห่งหนึ่งซึ่ง
ในเวลานั้นยังไม่เป็นดินแดนของลาว คือ แคว้นตรันนินห์ของพวกพวน มีเมืองเชียงขวางเป็นราชธานี 
บางทีเรียกแคว้นเมืองเชียงขวางบ้าง เมืองพวนบ้าง เมืองพวนนี้บางคราวขึ้นกับเวียงจันทร์ บางคราว
ขึ้นกับหลวงพระบาง บางคราวขึ้นกับญวน บางคราวขึ้นกับไทย ญวน และหลวงพระบางพร้อมกัน จน
ในที่สุด ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เมื่อลาวเป็นเอกราชแล้วจึงรวมอยู่ในราชอาณาจักรลาว๑๒๑ 
 อาณาจักรทั้งสองคือหลวงพระบางกับเวียงจันทร์ ต่างก็ระแวงกันและคอยจ้องหาโอกาสแย่ง
ชิงอ านาจกัน เป็นเหตุให้ยืมมือต่างประเทศมาก าจัดกัน เป็นการชักศึกเข้าบ้าน เช่น ฝุายหนึ่งเข้ากับ
พม่า อีกฝุายหนึ่งเข้ากับไทย หรือฝุายหนึ่งเข้ากับไทย อีกฝุายหนึ่งเข้ากับญวน เป็นต้น จนในที่สุดเมื่อ
ไทยสมัยพระเจ้าตากสิน ซึ่งเป็นพันธมิตรกับหลวงพระบาง กู้เอกราชจากพม่าได้แล้ว ก็ยกทัพมาตี
เวียงจันทน์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพม่า เข้ายึดครองได้ใน  พ.ศ. ๒๓๒๑ และได้น าเอาพระแก้วมรกตไป
ยังอาณาจักรไทยด้วย อาณาจักรเวียงจันทน์สลายตัวลงเป็นดินแดนของไทยใน พ.ศ. ๒๓๗๑ ส่วน
อาณาจักรหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองออกของไทยก็ได้ส่งทูตไปอ่อนน้อมและมอบบรรณาการแก่
เวียดนามใน พ.ศ. ๒๓๗๔ กลายเป็นข้ออ้างของฝรั่งเศสผู้เข้ายึดครองเวียดนามในสมัยต่อมา ที่จะเข้า
ครอบครองลาวต่อไปด้วย อาณาจักรลาวได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยล าดับ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๓๖ จนหมดสิ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๗ ลาวถูกฝรั่งเศสครอบครองอยู่ ๔๕ ปี จึงได้เอกราชกลับคืนโดย
สมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ มีชื่อเป็นทางการว่า “พระราชอาณาจักรลาว” 
 อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์นี้ ได้มีเหตุต่าง ๆ ซึ่งท าให้ชนชาวลาวแตกแยกกัน
อีก เริ่มแต่เมื่อญี่ปุุนบุกรุกเข้ามาครอบครองคาบสมุทรอินโดจีน แล้วถอนตัวออกไปใน พ .ศ. ๒๔๘๘ ชาว
ลาวได้แตกแยกกันในหลักการที่ว่า จะกลับมาอยู่กับฝรั่งเศส หรือว่าจะเรียกร้องเอกราชสมบูรณ์ เป็นเหตุให้
เกิดลาวอิสระข้ึน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๒ ฝรั่งเศสให้เอกราชบางส่วนแก่ลาวท าให้ลาวอิสระแตกแยกกัน
ออกไป พวกหนึ่งพอใจเท่านั้น อีกพวกหนึ่งยังไม่พอใจ พวกไม่พอใจได้ตั้งพักประเทดลาวขึ้น ซึ่งต่อมา
กลายเป็นขบวนการประเทดลาว และได้รับความสนับสนุนจากเวียดมินห์ ด าเนินการท าสงครามกองโจร
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๑๒๙ 

ต่อต้านฝรั่งเศสพระร้านฝรั่งเศสถอนตัวออกไปแล้ว เหตุการณ์วุ่นวายภายในก็เป็นเหตุชักน าชาติมหาอ านาจ
คือสหรัฐอเมริกากับโซเวียตรัสเซียเข้ามายุ่งเกี่ยว ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ ชาวลาวแตกแยกกันเป็น ๓ ฝุาย มีฝุาย
ขวา ฝุายกลาง และประเทดลาวซึ่งเป็นฝุายซ้าย ต่างรบราฆ่าฟันกันอย่างรุนแรง แม้จะได้มีความพยายามที่
จะช่วยให้ฝุายต่าง ๆ  สมัครสมานกันด้วยการตั้งรัฐบาลผสมเป็นต้น แต่ก็เป็นไปได้เพียงชั่วคราว แล้วสงคราม
ก็ด าเนินต่อไปอีก จนในที่สุดแผ่นดินลาวกลายเป็นเวทีสงครามทั้งระหว่างคนลาวด้วยกัน และระหว่างชน
ต่างชาติที่เข้ามาสนับสนุนแต่ละฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา สภาพเช่นนี้คงไม่
แตกต่างอะไรนักกับความเป็นไปในอดีต อาณาจักรลาวและภายหลังได้รับเอกราชแล้ว จึงยังมีแต่ความ
เดือดร้อนวุ่นวาย ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ไม่มีความสงบสุขเพียงพอที่จะเป็นฐานส าหรับสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง 
 พระพุทธศาสนาในอาณาจักรลาวมีลักษณะคล้ายกันมากกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
เพราะประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอดประวัติศาสตร์ แม้ในตอนเริ่มแรกลาวจะได้รับ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากเขมร ก็ชื่อว่ามีส่วนได้รับจากไทยอยู่ด้วย เพราะพระพุทธศาสนาเถร
วาทเผยแพร่เข้าสู่เขมร โดยผ่านทางแผ่นดินไทย แบบถ่ายทอดไปเองอย่างไม่เป็นทางการ และ
หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อเขมรเสื่อมอ านาจลงโดยล าดับ ทั้งลาวและเขมรต่างก็รับพระพุทธศาสนาจาก
ไทยโดยตรง โดยเฉพาะลาวนั้นเป็นชนเชื้อชาติเดียวกับไทย มีสายเลือดสืบจากบรรพบุรุษเดียวกัน มี
ภาษาพูดคล้ายกัน  ติดต่อกันง่าย เข้าใจกันทันที ยิ่งมีเขตแดนติดต่อกัน และเหตุการณ์บ้านเมืองบังคับ
ให้คลุกคลีไปมาหาสู่ถึงกันอยู่เสมอ พร้อมด้วยความรู้สึกว่าไทยเป็นประเทศใหญ่กว่า ได้รับความเจริญ
ต่าง ๆ อ่อนกว่า เป็นเอกราชและมีความสงบเรียบร้อยมั่นคงมากกว่า ก็ยิ่งท าให้ลาวพร้อมที่เป็นฝุาย
รับจากไทย และท าให้การเอารับนั้นแทบจะเป็นการถ่ายทอดแบบอย่างเอาไปทีเดียว 
 ยิ่งกว่านั้น การถ่ายทอดอย่างเป็นไปชนิดตลอดเวลาอีกด้วย เพราะเท่าที่ผ่านมาคนใน
ราชอาณาจักรลาวนิยมอ่านหนังสือไทย ฟังวิทยุไทย ชอบเพลงไทย  และไปศึกษาต่อที่เมืองไทย 
โดยเฉพาะการติดต่อทางด้านของพระสงฆ์นั้น เป็นไปอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและสนิทสนมแน่นแฟูนกัน
จนแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเหลืออยู่เลย ด้วยเหตุนี้กิจการพระศาสนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ศาสนศึกษา ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ แนวความคิด และวัตรปฏิบัติ
ทั่วไปของพระสงฆ์ในราชอาณาจักรลาว จึงเหมือนหรือคล้ายคลึงกับในประเทศไทย 
 ในสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาของลาวเสื่อมโทรมลงไปบ้าง เพราะ
ไม่ได้รับการเอาใจใส่ท านุบ ารุงส่งเสริมเท่าที่ควร แต่ประชาชนซึ่งมีศรัทธาแน่นแฟูนในพระพุทธศาสนา
อยู่แล้ว ด้วยช่วยกันรักษาพระศาสนาให้คงอยู่ได้ตลอดมา เมื่อลาวได้รับเอกราชแล้ว แม้ว่าบ้านเมือง
จะยังไม่สงบเรียบร้อยมั่นคง แต่ทางราชการก็ได้ร่วมกับประชาชนด าเนินการฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระ
ศาสนาอย่างเต็มที ่
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 รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรลาว มาตรา ๗ บัญญัติว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ และพระมหากษัตริย์เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก” 
 อีกแห่งหนึ่งบัญญัติว่า “คณะสงฆ์ลาว มีนิกายเดิมนิกายเดียว (วิญญาณแบบลังกาวงศ์)” 
 ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประมุข ในระยะ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
เป็นต้นมามีผู้บริหารประกอบด้วยพระสังฆนายกและสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง องค์การศึกษา 
องค์การเผยแผ่ และองค์การปฏิสังขรณ์ แต่ต่อมาภายหลังได้ยุบองค์การสงฆ์เหล่านั้น แล้วตั้งที่ปรึกษา
ส่ง ๔ องค์ ส าหรับสมเด็จพระสังฆราช ท าให้มีลักษณะคล้ายกับมหาเถรสมาคมในประเทศไทย๑๒๒ 
 กฎหมายคณะสงฆ์ เรียกว่า “พระราชโองการแต่งตั้งระเบียบสงฆ์แห่งพระราชอาณาจักรลาว 
ฉบับที่ ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙)” ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓ ว่า 
“บรรพชิตฝุายพระพุทธศาสนาคือภิกษุและสามเณรทั้งหลายในพระราชอาณาจักรลาวต้องอยู่ใต้พระ
บัญชา (มโนธรรมประมุข) ของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพ านักอยู่ในเขตนครหลวงของประเทศ” 
 มาตรา ๑๙ ว่า “สมเด็จพระสังฆราชเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงทั้งหลายในพระ
ราชอาณาจักร เป็นผู้เลือกจากจ านวนพระภิกษุซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้เสนอ การเลือกตั้งจะ
ท าเป็นหนังสือใส่ซองปิด และประทับตาครั่ง โดยให้เจ้าแขวงทั้งหลายเป็นผู้น าส่งเสนอต่อท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการท่ีเป็นผู้จัดการเลือกตั้งนั้นก็ได้” 
 และมาตรา ๒๐ ว่า “การตั้งสมเด็จพระสังฆราชจะออกเป็นพระราชโองการตามค าเสนอของ
คณะรัฐบาล การมอบหน้าที่และการทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชภาระของพระเจ้า
แผ่นดิน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเป็นผู้จัดการสนอง” 
 พระราชโองการฉบับเดียวกันนั้น ก าหนดขั้นยศ (สมณศักดิ์) ของพระภิกษุเป็น ๖ ขั้น คือ ๑. 
พระยอดแก้ว (เทียบสมเด็จพระสังฆราช) ๒. พระลูกแก้ว (สมเด็จพระราชาคณะ) ๓. พระหลักค า 
(พระราชาคณะ) ๔. พระครู ๕. พระซา ๖. พระสมเด็จ และก าหนดต าแหน่งสงฆ์เป็นชั้น ๆ คือ ๑. 
สมเด็จพระสังฆราช ๒. เจ้าคณะแขวง (เทียบจังหวัดของไทย) ๓. เจ้าคณะเมือง (เทียบอ าเภอ) ๔. เจ้า
คณะตาแสง (เทียบต าบล) ๕. เจ้าอธิการวัด (เทียบเจ้าอาวาส)๑๒๓ 
 ในด้านการศึกษา พระเถระลาวส่วนมากได้รับการศึกษาจากประเทศไทย การจัดการศึกษา
คณะสงฆ์ลาวจึงมักจัดตามแบบไทย คือมีการเรียนภาษาบาลี แบ่งชั้นเป็นประโยชน์ ๓ ถึงประโยค ๙ 
เหมือนในประเทศไทย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มีการวางระบบตามด ารัสรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการ 
(คือกฎกระทรวงธรรมการ)จัดการเรียนเป็นขั้น ๆ คือ 
 ๑. ชั้นประถมบาลี (แบ่งเป็นเตรียมประถม ประถมตรี ประถมโชว์ ประถมเอก จบประถมเอก
เท่ากับ ประโยค ๓) 

                                                           
๑๒๒ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๗. 

 ๑๒๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๔ - ๒๐๕. 
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 ๒. ชั้นมัธยมบาลี (แบ่งเป็นมัธยมตรี-โท-เอก เท่ากับประโยค ๔-๕-๖ ตามล าดับ) 
 ๓. ชั้นอุดมบาลีบริบูรณ์ (มีชั้นเรียนมหาวิทยาลัย แล้วเข้าโรงเรียนบาลีชั้นสูง แบ่งเป็น อุดม
ตรี-โท-เอก เท่ากับประโยค ๗-๘-๙ ตามล าดับ) 
 ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่อีกตามด ารัสรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ศิลปากร นักกีฬายุวชน ซึ่งจัดการเรียนเป็น ๓ ชั้น ให้ประสานกับการศึกษาของ
ชาติส าหรับคฤหัสถ์ คือ 
 ๑. ประถมศึกษา ๖ ปี (ตอนต้น ๓ ปี = การภาษาภาคบังคับ และตอนปลาย ๓ ป ี
 ๒. มัธยมศึกษา ๔ ป ี
 ๓. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา ๓ ปี การศึกษาชั้นประถมและมัธยมของพระสงฆ์อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงธรรมการ ส่วนชั้นสูงคือ สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนัยนี้การศึกษาของพระสงฆ์จึงเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งของ
ชาติ อยู่ในความรับผิดชอบและความอุปถัมภ์ของรัฐโดยสมบูรณ์ 
 ส าหรับสถาบันการศึกษาพุทธศาสนานั้นตั้งอยู่ที่วัดองตื้อมหาวิหาร ผู้ที่เรียนจบสถาบันจะ
ได้รับประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิ์ได้รับเรียกชื่อว่า “มหา” หลักสูตรวิชาที่
เรียนมีทั้งพระปริยัติธรรมและวิชาการสมัยใหม่ เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต ลาว อังกฤษ ศาสนา 
ปรัชญา จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษา สุขาภิบาล 
ตลอดจนโหราศาสตร์ ผู้ที่เรียนจบสถาบันแล้วจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในภิกขุภาวะอย่างน้อย ๒ ปีจึงจะ
ลาสิกขาได้ ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ได้มีการเพ่ิมชั้นเตรียมสถาบันเข้า
มาแทรกระหว่างมัธยม ๔ กับสถาบันปีที่ ๑ เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับความพร้อม ของตัว
ผู้เรียน ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ มีสระนักเรียนที่สนใจคือ ชั้นอุดมเอก (ป.๙) ๓๙ รูป เตรียมสถาบัน ๓๕ รูป 
สถาบันปีที่ ๑ มี ๑๐ รูป ปีที่ ๒ มี ๔ รูป ปีที่ ๓ ยังไม่มีผู้เรียนถึง 
 ในระยะที่ผ่านมา ได้มีพระสงฆ์ลาวไปศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย รัฐบาลไทยได้อุปถัมภ์ทุนแก่พระภิกษุสามเณรจากราชอาณาจักรลาว เพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกปี ปีละหลายรูป และได้มีผู้ที่ศึกษาจบแล้วหลายรูปกลับไปท างานเป็นก าลังส าคัญ
ในวงการศึกษาและกิจการต่าง ๆ ของพระราชอาณาจักรลาว ทั้งฝุายพุทธจักรและฝุายอาณาจักร 
 การศึกษาแห่งชาติแบบสมัยใหม่ของลาว ยังนับว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น การศึกษาภาคบังคับมี
เพียง ๓ ปี คือ ประถมปีที่ ๓ และโรงเรียนในระดับภาคบังคับนี้แม้จะมีอยู่แพร่หลาย แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง 
ในท้องถิ่นห่างไกลยังต้องอาศัยพระในวัดต่าง ๆ ช่วยสอนเด็กพอให้อ่านออกเขียนได้ โดยทางรัฐบาล
พยายามสนับสนุน เช่น ช่วยด าเนินการสอบให้ เป็นต้น ส่วนการศึกษาระดับอุดมหรือมหาวิทยาลัย ยิ่ง
นับว่าเป็นของใหม่มาก และมีเพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัยศรีสว่างวงศ์ ที่ดงโดก ซึ่งเพ่ิงจัดตั้งขึ้น
ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ไม่กี่ปี มี ๓ คณะคือ คณะวิชากฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ การคลังการทูต
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หนึ่ง คณะวิชาการศึกษาหนึ่ง และคณะแพทย์ศาสตร์หนึ่ง มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ คน การ
สอนวิชาต่าง ๆ ในชั้นประถมตอนปลายขึ้นไปยังใช้ภาษาฝรั่งเศสมากกว่าภาษาลาว เพราะต้องพ่ึงครู
และต าราภาษาต่างประเทศมาก แม่ชาวลาวเองที่ได้ศึกษามาในชั้นสูงก็ไม่ถนัดภาษาลาว เพราะเรียน
ด้วยภาษาฝรั่งเศสมาแต่เดิม หรือไม่ก็มักเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส เมื่อเทียบกับการศึกษา
ส่วนรวมของชาติเช่นนี้แล้ว ก็ต้องรับว่าการศึกษาฝุายสงฆ์เจริญก้าวหน้าพอสมควร 
 อนึ่ง ในการศึกษาของพระสงฆ์มีระเบียบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ทางการเมืองถือว่าทุก
แขวงมีการศึกษาถึงขั้นมัธยมต้นแล้ว ภิกษุสามเณรที่จะเข้ามาศึกษาต่อในเวียงจันทน์ จะต้องเรียนจบ
ชั้นมัธยมต้นก่อน เจ้าคณะแขวงและหัวหน้าฝุายการศึกษาประจ าแขวงจึงจะออกหนังสืออนุญาตให้
เข้ามาเรียนในเวียงจันทน์ได้ นับว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่พักในเมืองหลวงรัฐพระภิกษุสามเณรหาที่อยู่ที่
เรียนไม่ได้อย่างหนึ่ง 
 ชาวลาวโดยทั่วไปเป็นพุทธศาสนิกชนผู้หนักแน่นในจารีตประเพณี มีความเคารพนับถือ
พระสงฆ์อย่างสูง แต่ความนับถือมีความเชื่อ ผีสางเทวดาปะปนอยู่มาก กล่าวได้ว่าพุทธศาสนากับ
ความนับถือผีสางได้ผสมกลมกลืนกันอย่างสนิท ประเพณีการบวชเรียน การบวชแล้วสึกตามสมัครใจ
อย่างแพร่หลายอยู่ทั่วไป คือ เมื่อเด็กชายอายุ ๑๐ ปีบริบูรณ์แล้วจะบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 
๒๐ ปีบริบูรณ์ก็จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 พระราชอาณาจักรลาวมีเนื้อที่ ๒๓๖,๘๐๐๐ ตร.กม. ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีประ ลาก่อน 
๓,๔๕๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ มีวัด ๒,๑๐๘ วัด มีภิกษุสามเณร ๑๘,๒๒๔ รูป ในจ านวนนี้
ประมาณร้อยละ ๘๑.๕ อายุระหว่าง ๑๐ ถึง ๒๕ ปี เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นั้น มีผู้อุปสมบทเป็น
พระภิกษุ ๘๒๒ รูป พระภิกษุลาสิกขา ๔๗๕ รูป มีผู้บรรพชาเป็นสามเณร ๑,๓๓๔ รูป สามเณรลา
สิกขา ๗๗๑ รูป 
 อย่างไรก็ตาม ในด้านปัญหาพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรลาวก็มีสภาพที่น่าเป็นห่วง
หลายอย่าง อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน  ๆ กล่าวคือ 
แม้ว่าประชาชนทั่วไปจะยังมีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงในพระศาสนาและคณะสงฆ์ การท าบุญให้ทาน รับ
ศีล ฟังธรรม และเข้าวัดปฏิบัติธรรม ยังมีอยู่อย่างแพร่หลาย วัดและพระสงฆ์ได้รับการอุปถัมภ์บ ารุง
เป็นอย่างดี ชาวชนบทเชื่อฟังพระสงฆ์ยิ่งกว่าผู้ปกครองฝุายบ้านเมือง แต่ความเลื่อมใสและการแสดง
ศรัทธาเหล่านั้น โดยมากเป็นไปในรูปประเพณีและมีมากในคนรุ่นเก่า แต่ภาวะที่วัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนก าลังเสื่อมลงไป ภิกษุสามเณรมักเป็นผู้บวชมาจากถิ่นชนบทที่ขาดการศึกษา บทบาทของ
พระสงฆ์ที่สัมพันธ์กับชุมชนเสื่อมถอยลง โดยมีครู แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ตลอดจนนักการเมือง
เข้ามาเป็นผู้น าแทน ความเชื่อถือย าเกรงต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ต่าง  ๆ ก็ลดน้อยลง ในตัวเมืองการ
อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์เบาบางลง 



๑๓๓ 

 ได้มีพระสงฆ์ผู้น าบางรูปตื่นตัว คิดริ เริ่มปรับปรุง ฟ้ืนฟูกิจกรรมต่าง  ๆ เ พ่ือส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้มีบทบาทเป็นประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น เช่น เข้าร่วมในโครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะท่านที่มีแนวความคิดและการด าเนินงานที่ได้ผล มีผู้สนใจมาก
ท่านหนึ่งคือ พระมหาปาล อานนฺโท แท่งวัดพุทธวงศาปุาหลวง นครเวียงจันทน์ ท่านผู้นี้มี
แนวความคิดยึดถือการปฏิบัติธรรม รักษาแก่นของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด พร้อมไปกลับด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วย ท่านเป็นนักเผยแผ่พร้อมกับเป็นนักกรรมฐาน ท่านมีชื่อ
เป็นที่รู้จักกันดีในวงงานเผยแผ่ ทางราชการก็ถวายความยอมรับในเวลาเดียวกัน ท่านได้ตั้งส านัก
กรรมฐานหลายแห่งทั้งในลาว และภาคอีสานของไทย ตั้งโรงเรียนอภิธรรม ตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็ก
ก าพร้าอนาถา ตั้งโรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนลาว (อ.ศ.พ.) (คล้ายกับโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ในประเทศไทย) ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๑๐ มีอยู่ในที่ต่าง ๆ ประมาณ ๑๓ แห่ง และมีวัดพุทธวงศาปุา
หลวงเป็นศูนย์กลาง ตั้งพุทธสมาคมชื่อ “มหาพุทธวงศา” (พ.ศ. ๒๕๐๔) ยุวพุทธิสมาคมชื่อ “พุทธ
ยุวชนวงศาลาว” (พ.ศ. ๒๕๐๖) ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๑๕ มีสาขา ๑๘ แห่ง และได้ออกวารสาร จัดพิมพ์
หนังสือเผยแผ่ธรรมต่าง ๆ ด้วย 
 ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปเพราะเอาใจใส่งานเผยแผ่และสงเคราะห์มากขึ้น บางรูปเดินทางเข้าไป
ไหนชนบทห่างไกล พักแรมอบรมสั่งสอนหลาย ๆ วัน ขากลับออกมาก็พาเด็กลูกชาวบ้านไปอยู่วัด
เรียนหนังสือด้วย บางท่านก็ช่วยสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย วัดในเมืองก็สนใจเด็กในเมืองมากขึ้น ในการเผยแผ่
ธรรมก็เน้นหลักธรรมเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์มากขึ้น มีการร่วมมือกับกลุ่มศาสนาอ่ืนมากขึ้น 
โดยเฉพาะกับพวกคาทอลิก ถึงกับมีกลุ่มศึกษาธรรมร่วมกัน  และท าสมาธิภาวนาด้วยกันเป็นต้น ส่วน
ทางด้านการวิทยุเก่ียวกับพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณคดีลาว และในคราว
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ได้ตั้งโครงการพิมพ์พระไตรปิฎก ๘๐ เล่ม แต่ปรากฏว่าเมื่อพิมพ์ได้เพียง ๓ 
เล่ม ก็หยุดหายไป 
 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์บ้านเมืองของลาวได้ผันแปรต่อไปอีก และมีผลกระทบกระเทือนต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ สงครามได้ยุติลงอย่างเป็นทางการ
เพราะรัฐบาลของเจ้ามหาชีวิตกับขบวนการประเทดลาวได้ลงนามในสัญญาหยุดยิง ต่อจากนั้นก็ได้ตั้ง
รัฐบาลผสมขึ้น แบ่งกระทรวงกันครอง และขีดเส้นแบ่งพ้ืนที่ของประเทศออกเป็น ๒ เขต แยก
ปกครองคนละเขต 
 ต่อจากนั้น อ านาจของขบวนการประเทดลาวก็เพ่ิมมากขึ้นโดยล าดับ จนฝุายขวาสูญเสียที่นั่ง
ทั้งหมดในคณะรัฐบาลผสม ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๗ เหตุการณ์ตึงเครียดขึ้นโดยล าดับ จนถึงขั้น
วิกฤตการณ์ ในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๘ ขบวนการประเทดลาวก็กวาดล้างอ านาจของฝุายอ่ืน
ในรัฐบาลลงทั้งหมด พระเจ้าศรีสว่างวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวทรงสละราชสมบัติในวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๘ และนายกรัฐมนตรีลาวเจ้าสุวรรณภูมาก็ลาออกจากต าแหน่งเช่นเดียวกัน 
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ขบวนการประเทดลาวจึงเข้าควบคุมการบริหารประเทศทั้งหมด ครั้นถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๘ ก็
ประกาศเปลี่ยนสภาพพระราชอาณาจักรลาวเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปกครอง
ประเทศด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สืบต่อไป๑๒๔ 
 ระหว่างวิกฤตการณ์นี้และในเวลาต่อ ๆ มา นักการเมืองฝุายตรงข้ามและประชาชนจ านวน
มาก ได้อพยพหนีออกไปลี้ภัยในต่างประเทศ มีประเทศไทยเป็นต้น บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ระส่ าระสาย กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะหยุดชะงักลง และสภาพของพุทธศาสนาลาวต่อ
จากนี้ เท่าที่เป็นข่าวเล็ดลอดออกมาถึงชาวพุทธในประเทศอ่ืน ๆ ปรากฏเหมือนต้นไม้ใหญ่มีดอกใบ
สะพรั่งงาม ที่เขาปล่อยให้ยืนต้นอยู่เป็นอย่างดี แต่ก็คอยดูแลระมัดระวังไม่ให้มีน้ ามาถึงได้ ไม่ว่าจะฟูา
หรือดิน 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป และเหตุการณ์บ้านเมืองค่อยสงบลงแล้ว ก็ได้มีชาวไทยทั้ง
คฤหัสถ์และบรรพชิต เดินทางไปเยี่ยมเยียนและสังเกตสภาพบ้านเมืองของลาวเป็นครั้งคราว ส่วนทาง
ลาวซึ่งได้ขาดการติดต่อทางด้านพระศาสนากับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ก็ได้มีคณะพระสงฆ์ลาว
จ านวน ๗ รูป มีรองประธานพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวเป็นหัวหน้า พร้อมด้วยคฤหัสถ์ ๓ 
คน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยการอาราธนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกลับโครงการ
สันติภาพเพ่ือการพัฒนา และคณะกรรมการศาสนาเพ่ือการพัฒนา คณะพระสงฆ์ได้เข้าเฝูาสมเด็จ
พระสังฆราช ได้ไปเยี่ยมชมและพบปะสนทนากับพระเถรานุเถระฝุายไทย ณ วัดและสถาบันการศึกษา
ของพระสงฆ์หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ถึงหวังได้ว่าสภาวะการณ์ที่แท้จริงของ
พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คงจะเปิดตัวให้ปรากฏแก่ชาวพุทธเพ่ือน
บ้านในประเทศไทยมากขึ้นตามล าดับ 
 โดยความเ อ้ือเ ฟ้ือของเจ้ าหน้าที่สถานทูตลาว ได้ทราบข้อมูลบางอย่าง เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในลาวเมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบัน มี
ประชา ๓,๘๐๐,๐๐๐ คน มีพระภิกษุสามเณร ๑๕,๖๓๔ รูป (แยกเป็นภิกษุ ๖,๐๐๐ รูป สามเณร 
๙,๖๒๖ รูป) มีวัด ๒,๘๒๗ วัด (เฉพาะในนครเวียงจันทน์มี ๑,๒๑๒ วัด) ประมุขสงฆ์เรียกว่า ประธาน
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาว มหาวิทยาลัยดงโดกปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
มหาวิทยาลัยสร้างครู 
 ประเทศลาวหลังจากปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ สปป.ลาว ได้รับการปลดปล่อย เมื่อ 
ค.ศ. ๑๙๗๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๘ สปป.ลาว ยังมีพระสงฆ์เหมือนเดิม แต่เป็นพระสงฆ์ลาว เถรวาท ไม่พระ
มหานิกาย หรือธรรมยุต เหมือนที่เคยมีในอดีต พระมหาผ่อง สะมะเลิก เจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อ นครหลวง
เวียงจันทน์ ประธานองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ สปป.ลาว ท่านเล่าว่า ทันทีที่ สปป.ลาวได้รับการปลดปล่อย 

                                                           
๑๒๔ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๖. 
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ตัวท่านพระมหาผ่อง สะมะเลิก ที่เข้าเคลื่อนไหวกับพรรคคอมมิวนิสต์ลาวมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ จนกระทั่ง
ได้รับชัยชนะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับมอบหมายจากพรรคไปรวมพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นนิกายให้เป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน ท่านมหาผ่องใช้เวลา ๒๑ วัน เกลี้ยกล่อมให้พระสงฆ์ ๒ นิกาย และญาติโยมให้เห็นค าสอนที่แท้จริง
ของพระพุทธเจ้าที่ทรงยกย่องความสามัคคีว่าสามารถน าไปสู่ความเจริญได้ (สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา) ที่ประชุม
ตกลงเลิกนิกายเมื่อวันแรม ๓ ค่ า เดือน ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) สปป.ลาว จึงมีแต่พระสงฆ์ลาว ภายใต้การปกครอง
ขององค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ที่มีตัวท่านเป็นประธาน มาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๔ 
 สถานการณ์ปัจจุบัน 
 สถานการพุทธศาสนาประเทศลาวในปัจจุบัน นับว่าดีขึ้นมากกว่าตอนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองใหม่ ๆ มาก ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพระสงฆ์สามเณรทั้งหมด ๒๔,๒๕๓ รูป แบ่งเป็นพระสงฆ์ 
๙,๕๘๒ รูป สามเณร ๑๔,๖๗๑ รูป มีวัดทั้งหมด ๔,๘๙๔ แห่ง วัดที่มีพระสงฆ์อาศัย ๓,๘๖๐ แห่ง วัด
ร้าง ๑,๐๓๔ แห่ง 
 ประมุขสงฆ์เรียกว่า ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว เรียกย่อ ๆ ว่า ประธาน อพส. 
แทนที่ต าแหน่งพระสังฆราชเดิม คณะสงฆ์ซึ่งเดิมมี ๒ นิกาย คือ มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย ถูก
รวมเป็นนิกายเดียว พระสงฆ์มีอ านาจในการปกครองสงฆ์โดยไม่ถูกแทรกแซงมากนัก รัฐบาลได้ให้สิทธิ
เสรีภาพมากพอสมควร พระสงฆ์มีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายด้าน 
และในปี ๒๕๔๐ ได้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยในการก ากับของรัฐบาล๑๒๕ 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลท าให้วิถีชีวิตของพระสงฆ์ลาวต้องเปลี่ยนไปบ้าง เช่น ใน
หลวงพระบางเวลา ๖ โมงเช้า พระทุกวัดจะออกบิณฑบาตพร้อมกัน ลักษณะการเดินรับบาตรของ
พระภิกษุสามเณรจะเดินเรียงเดี่ยว เป็นขบวน ไม่มีการออกบิณฑบาตตามล าพังและมีเส้นทางการเดิน
รับบาตรที่ชัดเจน๑๒๖ 
 
 ๓.๔.๓ บุคคลและองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว 
 บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาวตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น 
ได้แก่ สถาบันกษัตริย์ พระสงฆห์รือคณะสงฆ์ และรัฐบาล ดังนี้ 
 บทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพุทธศาสนา มีความเป็นมาดังนี้ลาวนับถือผีและพุทธศาสนา
มาหายานมาก่อน ต่อมาเจ้าฟูางุ้มขึ้นครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๖ ได้น าพุทธศาสนาเถรวาทจากกัมพูชาเข้าไป
ประดิษฐาน พระเจ้าแผ่นดินเขมรจึงได้ทรงส่งคณะพระภิกษุสงฆ์  มีพระมหาปาสมันตเถระ ซึ่งเป็น
อาจารย์ของพระเจ้าฟูางุ้ม และพระมหาเทพลังกา เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยนักปราชญ์ ช่าง และคนผู้
แวดล้อมเป็นบริวารจ านวนมาก น าพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อ “พระบาง” และพระไตรปิฎกกับทั้งศา

                                                           
๑๒๕พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโ , พระพุทธศาสนาในลาว, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๑-๑๖๓. 
๑๒๖ฉัตรสุมาลย์, พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๖-๑๑๗. 



๑๓๖ 

สนวัตถุอ่ืน ๆ ไปพระราชทานแก่พระเจ้าฟูางุ้ม เป็นการสถาปนาอาณาจักรลาวพร้อมกับการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท, พญาสามแสนไท พ.ศ. ๑๙๑๙ ทรงสร้างวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม, 
พระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๙๐) ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เคร่งครัด ได้ทรงพยายามชักจูงให้
ประชาชนเลิกนับถือผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผีต่าง ๆ เพ่ือสถาปนาพระพุทธศาสนาที่
บริสุทธิ์ถึงกับทรงให้รื้อศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมืองเสีย , พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ขึ้น
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๑ ทรงเป็นพุทธศาสนาปถัมภกที่มีศรัทธาแรงกล้า ได้ทรงสร้างวัดส าคัญหลายวัด 
และพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ท าให้มีนักปราชญ์แต่งคัมภีร์
ต่าง ๆ และมีวรรณคดีลาวเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่อง 
 บทบาทขององค์กรสงฆ์และพระสงฆ์ พระสงฆ์ลาวสมัยก่อยเผยแผ่พุทธศาสนาโดยได้รับการ
อุปถัมภ์ท านุบ ารุงโดยสถาบันกษัตริย์ ต่อมาลาวถูกฝรั่งเศสครอบครองอยู่ ๔๕ ปีจึงได้รับเอกราชและได้รับ
การอุปภัมภ์จากรัฐบาลมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประมุข ในระยะ พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นต้นมามีผู้บริหาร
ประกอบด้วยพระสังฆนายกและสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง องค์การศึกษา องค์การเผยแผ่ และ
องค์การปฏิสังขรณ์ แต่ต่อมาภายหลังได้ยุบองค์การสงฆ์เหล่านั้น แล้วตั้งที่ปรึกษาส่ง ๔ องค์ ส าหรับ
สมเด็จพระสังฆราช ท าให้มีลักษณะคล้ายกับมหาเถรสมาคมในประเทศไทย ในด้านพระสงฆ์ที่ปรากฏ
หลักฐานมีดังนี้ พระมหาปาล อา นนฺโท แท่งวัดพุทธวงศาปุาหลวง นครเวียงจันทน์ ท่านผู้นี้มีแนวความคิด
ยึดถือการปฏิบัติธรรม รักษาแก่นของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดพร้อมไปกลับด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วย ท่านเป็นนักเผยแผ่พร้อมกับเป็นนักกรรมฐาน ได้ตั้งส านักกรรมฐานหลาย
แห่งทั้งในลาว และภาคอีสานของไทย ตั้งโรงเรียนอภิธรรม ตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กก าพร้าอนาถา ตั้ง
โรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนลาว (อ.ศ.พ.)ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ มีอยู่ในที่ต่าง ๆ ประมาณ ๑๓ แห่ง และมี
วัดพุทธวงศาปุาหลวงเป็นศูนย์กลาง ตั้งพุทธสมาคมชื่อ “มหาพุทธวงศา” (พ.ศ. ๒๕๐๔) ยุวพุทธิสมาคมชื่อ 
“พุทธยุวชนวงศาลาว” (พ.ศ. ๒๕๐๖) ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๑๕ มีสาขา ๑๘ แห่ง และได้ออกวารสาร จัดพิมพ์
หนังสือเผยแผ่ธรรมต่าง ๆ ด้วย, ยุคสปป ลาวพระมหาผ่อง สะมะเลิก เจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อ นครหลวง
เวียงจันทน์ ประธานองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ สปป.ลาว ได้รวมพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นนิกายให้เป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน โดยใช้เวลา ๒๑ วัน เกลี้ยกล่อมให้พระสงฆ์ ๒ นิกาย และญาติโยมให้เห็นค าสอนที่แท้จริงของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงยกย่องความสามัคคีว่าสามารถน าไปสู่ความเจริญได้ ที่ประชุมจึงตกลงเลิกนิกาย
พระสงฆ์ลาวและอยู่ภายใต้การปกครองขององค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ที่มีตัวท่านเป็นประธาน มา
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๔ 
 บทบาทของรัฐบาลลาวที่มีส่วนในการเผยแผ่พุทธศาสนาด้านการฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระศาสนา
เริ่มหลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ได้แก่ การบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับศาสนา ดังนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งพระราชอาณาจักรลาว มาตรา ๗ บัญญัติว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ และ
พระมหากษัตริย์เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก” อีกแห่งหนึ่งบัญญัติว่า “คณะสงฆ์ลาว มีนิกายเดิมนิกาย” 



๑๓๗ 

มาตรา ๑๙ ว่า “สมเด็จพระสังฆราชเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงทั้งหลายในพระราชอาณาจักร เป็นผู้
เลือกจากจ านวนพระภิกษุซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้เสนอ การเลือกตั้งจะท าเป็นหนังสือใส่ซอง
ปิด และประทับตาครั่ง โดยให้เจ้าแขวงทั้งหลายเป็นผู้น าส่งเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรม
การที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งนั้นก็ได้” มาตรา ๒๐ ว่า “การตั้งสมเด็จพระสังฆราชจะออกเป็นพระราช
โองการตามค าเสนอของคณะรัฐบาล การมอบหน้าที่และการทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราช
ภาระของพระเจ้าแผ่นดิน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเป็นผู้จัดการสนอง” 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว อาศัยบุคคลและองค์กรในการ
เผยแผ่ ในยุคของพระเจ้าฟูางุ้มได้น าพุทธศาสนาเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามาประดิษฐาน ทรงเป็น
พุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด ได้ทรงพยายามชักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ การทรง
เจ้าเข้าผีต่าง ๆ เพ่ือสถาปนาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ ถึงกับให้ทรงรื้อศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมือง
เสีย แต่สุดท้ายก็ไม่ส าเร็จ ในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเผยแผ่พุทธศาสนาล าบากมาก 
พระสงฆ์ถูกเบียดเบียน แต่ปัจจุบันดีขึ้นเพราะการปกครองเปลี่ยน กลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้พุทธศาสนาเถร
วาทในลาวดีขึ้นคือการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย 
ปรัชญาสังคมที่ลาวต้องการบรรลุถึงคือ “ความสามัคคี” คนลาวเรียกว่า “สามัคคีส่องแสง” เป็นการเอา
ชาวบ้านมารวมกัน ใช้ประเพณีร าวงควบคู่กับหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความสามัคคีและ
ประโยชน์ส่วนรวม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศลาวจึงเป็นตัวเชื่อมให้สังคมมั่นคงและ
สงบขึ้น รัฐบาลเองก็ประกาศให้พุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจ าชาติด้วย จากข้อสรุปดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของประเทศลาวที่มีคนชอบท าบุญกุศล แต่จุดอ่อนคือเรื่องของการประพฤติหย่อนยาน
ของพระสงฆ์และการศึกษาปริยัติธรรมอ่อนด้อย ดังนั้น จึงควรเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้กับพระสงฆ์และฆราวาส
ที่ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความมั่นคงทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการละชั่ว ท าดี ท าจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระแสวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม และ
ความจ าเป็นที่ต้องเตรียมรับมือกับลัทธิต่างศาสนาที่กระหายศาสนิกอย่างยิ่ง 
 
๓.๕ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
 
 ๓.๕.๑ ประวัติศาสตร์ประเทศศรีลังกา 
 ประเทศศรีลังกาคือดินแดนที่เคยเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนามาสู่รัฐต่าง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมพุทธจากศรีลังกาจึงมีอิทธิพลต่อวิถีพุทธของชนชาติต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคนี้อย่างมาก ประวัติประเทศศรีลังกาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๕ ยุคดังนี้ ๑) 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ๒) ยุคราชอาณาจักรศรีลังกา และ๓) ยุคติดต่อกับชาติตะวันตก 
 ๑) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 การส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีในดินแดนนี้ ได้พบหลักฐานการเข้ามาอยู่อาศัยของ
มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินเก่า สันนิษฐานว่าคงเดินทางผ่านอินเดียลงมาเนื่องจาก
ระยะนั้นระดับน้ าทะเลลดต่ าท าให้ศรีลังกาเป็นแผ่นดินผืนเดียวกับอินเดีย หลักฐานที่มีอายุมากที่สุด



๑๓๘ 

ประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ ปี คือ อาวุธหิน พบบริเวณชายฝั่งและในเขตแห้งแล้ง หลักฐานเก่าแก่ระยะ
ต่อมามีอายุประมาณ ๓๔,๐๐๐ ปี พบในถ้ าบริเวณที่ราบของเขตฝนชุก ช่วงระยะ ๒๗,๐๐๐ ปีโครง
กระดูกที่พบมีลักษณะบางส่วนใกล้เคียงกับชาวเวททะและชาวสิงหล หลักฐานนี้ยุคหินกลางกลุ่ม
วัฒนธรรมบาลังโกดะ มีทั้งเครื่องมือหิน ลูกปัดจากเปลือกหอย และงานศิลปะถ้ า 
 หลักฐานของยุคหินใหม่มีอายุประมาณ ๖,๐๐๐ ปีจะพบทั่วไปในทุกเขต แหล่งส าคัญคือที่ถ้ า
โดราวากะ - กันดา ใกล้เมืองเกคัลเล พบเครื่องปั้นดินเผาสีด า - แดง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศรี
ลังกา พร้อมเครื่องมือเพาะปลูกท่ีท าจากหิน หลักฐานเหล่านี้มีอายุเก่าแก่กว่าเครื่องมือยุคหินใหม่ของ
อินเดียใต้ที่พบในศรีลังกาแสดงว่ามีการอพยพจากอินเดียเข้ามาอยู่ในเกาะนี้คงเกิดขึ้นหลังจาก
วัฒนธรรมนี้ 
 ในยุคโลหะพบขี้ตะครันของแร่ทองแดงที่มันตัยและมาโตตามีอายุประมาณ ๔,๐๐๐ ปี แสดง
ว่ามนุษย์บนเกาะนี้รู้จักการน าโลหะมาหลอมใช้ประโยชน์ และส่งแร่ทองแดงเป็นสินค้าออกไปอินเดีย
ด้วย ข้อมูลเหล่านี้ท าให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าอินเดียและศรีลังกามีการติดต่อระดับการค้าระหว่าง
กันมาช้านานแล้ว หลักฐานที่พบในยุคเหล็กตอนต้นประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว แสดงถึงการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนต่าง ๆ บนเกาะนี้ เริ่มการสร้างชุมชนขนาดใหญ่ระดับเมือง มี
การท านาและปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งถลุงแร่ทองแดงเพ่ือการส่งออก ดังนั้ นก่อนที่พวกอินโด
อารยันกลุ่มพระเจ้าวิชยะจะอพยพมาสร้างอาณาจักรสิงหล กลุ่มชนดั้งเดิมซึ่งคงเป็นชนเผ่าดราวิ
เดียนหรือเวททะคงมีการก่อตั้งเป็นสังคมเมืองที่มีความเจริญในระดับหนึ่ง มีวัฒนธรรมเฉพาะตน  ทั้ง
ยังมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอก หลักฐานเหล่านี้มีความคล้องกับเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในมหา
กาพย์ “รามายณะ” ของพวกอารยัน 
 ๒) ยุคราชอาณาจักรศรีลังกา 
 ประวัติศาสตร์ศรีลังกาเริ่มขึ้นพร้อมกับการสถาปนาอาณาจักร ทั้งนี้เพราะการที่บ้านเมืองจะ
เข้มแข็งมั่นคง มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีความมั่งคั่งร่ ารวยปราศจากความ
ทุกข์ยากมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปกครองเป็นส าคัญ ศรีลังกาตั้งแต่เริ่มแรก
จะมีการปกครองระบบกษัตริย์มาโดยตลอดนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี และสิ้นสุดเมื่อศรีลังกาตกเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษ ราชอาณาจักรศรีลังกาจัดแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ ตามท่ีตั้งของราชธานีดังนี้ 
 ก่อนสมัยอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษที่ ๑) 
 เหตุการณ์ที่ปรากฏในพงศาวดารศรีลังกาก่อนการเข้ามาของพระมหินทเถระจะมีลักษณะเป็น
แบบต านานค่อนข้างมาก โดยเริ่มต้นเมื่อชนเผ่าอารยันน าโดยเจ้าชายวิชยะจากแคว้นทางตะวันตก



๑๓๙ 

เฉียงเหนือของอินเดียได้น าบริวารเข้ามาตั้งหลักแหล่งบนเกาะนี้ คัมภีร์มหาวงศ์กล่าวว่าพระองค์มา
จากเมืองสิงหปุระในแคว้นกุจราช และมีเชื้อสายของพญาราชสีห์ราชวงศ์จึงได้ชื่อว่าราชวงศ์สิงหล๑๒๗ 
 พระเจ้าวิชยะปราบปรามยึดครองดินแดนของกลุ่มคนดั้งเดิม (ยักษ์ นาค และรากษส) ตั้งตน
เป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นตัมพะปัณณิ ริมฝั่งแม่น้ าใกล้ชายฝั่งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ด้วย
ความช่วยเหลือของชายาที่เป็นเผ่ายักษ์ แต่ต่อมาชายาองค์นี้ได้ถูกขับไล่ออกจากเมืองพร้อมโอรสธิดา
และได้ไปสร้างเมืองใหม่อยู่ในเขตมลยะประเทศซึ่งเป็นดินแดนตอนใน พระเจ้าวิชยะได้เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางการเมืองและวัฒนธรรมอารยัน ด้วยการอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ปาณฑยะ
ของแคว้นมถุรา เป็นผลให้ชาวมถุราจ านวนมากตามเข้ามาตั้งหลักแหล่ง และผสมผสานสายเลือดกับ
อารยันกลุ่มเดิมกลายเป็นบรรพบุรุษของชาวสิงหล ที่มีรากฐานของวัฒนธรรมพราหมณ์ปะปนกับ
ความเชื่อของดราวิเดียน 
 สมัยพระเจ้าปัณฑวาสุเทวะ อาณาจักรใหม่ยิ่งทวีความแข็งแกร่ง อันเป็นผลจากการที่
พระองค์ได้เสกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งแคว้นในที่ราบสูงเดคข่าน พระญาติและผู้ติดตามของพระมเหสี
ได้กระจายไปสร้างเมืองเพ่ิมขึ้นโดยรอบ ชุมชนชาวสิงหลได้ขยายไปทั่วทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันตก
เฉียงเหนือ และตอนบนของภาคกลาง ส่วนชนพื้นเมืองดั้งเดิมได้ถอยหนีไปอยู่ในภาคใต้และตอนกลาง
ของเกาะกลายเป็นชนชั้นล่างในสังคมสิงหล 
 สมัยอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษที่ ๒-๑๖) 
 เมืองอนุราธปุระได้รับการสถาปนาเป็นราชธานี นับเป็นตัวอย่างของการวางแผนการปกครอง
ที่ดี เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมทั้งด้านภูมิประเทศและด้านยุทธศาสตร์ คือ มีภูเขาและ
ล าน้ าเป็นปราการธรรมชาติสามารถปูองกันการโจมตีจากภายนอก มีที่ราบขนาดใหญ่ส าหรับการ
เพาะปลูกและยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับเมืองใกล้เคียง ดังนั้นเมืองนี้จึงสามารถคงความ
เป็นราชธานี ศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมได้นานถึง ๑๒ ศตวรรษ ในสมัยนี้พุทธศาสนาได้เข้า
มาประดิษฐานอย่างมั่นคงภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์ วิถีพุทธได้เป็นหลักส าคัญในการด ารงชีวิต
ของชาวสิงหล และศรีลังกาได้เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ส าคัญที่สุด
นอกดินแดนอินเดีย 
 ระยะเวลาที่เมืองอนุราธปุระมีฐานะเป็นราชธานี ราชวงศ์ต่าง ๆ ได้ผลัดกันเข้ามาปกครอง
สร้างสรรค์ความเจริญ รวมทั้งก่อให้เกิดเหตุการณ์อันหลากหลาย สามารถแบ่งช่วงเวลาของสมัยนี้ได้
เป็น ๒ ช่วงระยะได้แก่ อนุราธปุระระยะแรกและอนุราธปุระระยะหลัง ดังนี้ 
 อนุราธปุระระยะแรก (พ.ศ. ๑๐๕ - ๙๗๖) 

                                                           
๑๒๗ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกา สมัยโบราณถึงก่อนสมัยอาณา

นิคม และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างศรีลังกากับไทย , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๒๔. 



๑๔๐ 

 อาณาจักรศรีลังกาสมัยนี้อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์สิงหลและสายสาขา (ลัม
พะกัณณะ) ปฐมกษัตริย์ คือ พระเจ้าปัณฑุกาภยะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ถือก าเนิดบนแผ่นดินนี้ 
พระองค์สามารถรวบรวมแคว้นสิงหลของผู้ตั้งหลักแหล่งทั้งเก่าใหม่เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงโดยมีศูนย์
อ านาจอยู่ที่อนุราธปุระ และจัดตั้งหมู่บ้านชายแดนที่เข้มแข็งไว้รอบอาณาจักร ทรงริเริ่มธรรมเนียม
การปรับปรุงระบบชลประธานด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ า และขุดคลองส่งน้ าเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชน๑๒๘ 
 กษัตริย์ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งอีกพระองค์หนึ่งคือ พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ สมัยนี้ศรีลังกาได้มี
ไมตรีกับพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์เมาริยะของอินเดีย ความสัมพันธ์นี้อันก่อให้เกิดผลที่ส าคัญ
คือ การประดิษฐานพุทธศาสนาในศรีลังกาภายใต้การด าเนินงานที่สัมฤทธิ์ผลของพระมหินทรเถระ 
และคณะภิกษุภิกษุณีที่พระเจ้าอโศกส่งมา คณะสงฆ์กลุ่มแรกนี้ได้ชื่อว่าฝุายมหาวิหารตามชื่อพระ
อารามที่กษัตริย์สร้างถวาย ต่อมาได้มีการสร้างเจติยบรรพตและถูปารามเจดีย์ส าหรับประดิษฐานพระ
รากขวัญและบาตรของพระพุทธเจ้า 
 ชาวทมิฬจากแคว้นโจละในอินเดียได้เริ่มเข้ามารุกรานศรีลังกา เนื่องจากเกิดการแย่งชิง
อ านาจในหมู่เจ้านายราชวงศ์สิงหลท าให้อาณาจักรอ่อนแอลง ที่สุดทมิฬสามารถยึดเมืองอนุราธปุระ
และตั้งตนเป็นกษัตริย์ แต่กษัตริย์ทมิฬบางพระองค์ เช่น พระเจ้าเอลระกลับได้รับความเคารพยกย่อง
จากชาวสิงหล เพราะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสามารถ ยุติธรรม และทรงคุณธรรม ถึงแม้
พระองค์จะเป็นฮินดูแต่ก็ท านุบ ารุงพุทธศาสนาเป็นอย่างดี รวมทั้งให้เจ้านายสิงหลปกครองแว่นแคว้น
ต่าง ๆ ตามเดิมแต่ภายหลังพระเจ้าทุฏฐคามนีแห่งแคว้นโรหนะก็ยึดเมืองอนุราธปุระคืนมาได้ 
 พระเจ้าทุฏฐคามนีสามารถยึดอนุราธปุระกลับคืนและรวบรวมแคว้นสิงหลได้เป็นปึกแผ่นโดย
ใช้แนวคิดชาตินิยมที่มีพุทธศาสนาเป็นหลักในการด าเนินการ พุทธศาสนานิกายเถรวาทได้รับการ
อุปถัมภ์จนเจริญรุ่งเรือง ทั้งการก่อสร้างพุทธสถาน การศึกษาและเผยแผ่พระธรรมกถา และการ
ประกอบกิจพิธีทางศาสนา เช่น พิธีวิสาขบูชา เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลนี้ นอกจากนี้พระองค์ยัง
ท านุบ ารุงประชากรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ าเพิ่มเติมด้วย 
 คณะสงฆ์ได้เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองเก่ียวกับปัญหาการสืบราชสมบัติหลังรัชสมัยพระ
เจ้าสัทชาติสสะซึ่งมีผลให้อ านาจของราชวงศ์เสื่อมลงจนต้องเสียเมืองให้แก่ชาวทมิฬอีกครั้งหนึ่ง 
กษัตริย์ชาวทมิฬปกครองระหว่าง พ.ศ. ๕๐๐-๕๑๔ อย่างโหดร้ายทารุณ ประกอบกับเกิดภาวะ
ทุพภิกขภัยร้ายแรงติดต่อกันหลายปีประชาชนและภิกษุชาวสิงหลจ านวนมากจึงอพยพลี้ภัยไปอยู่ที่
อินเดีย พระเถระชั้นสูงเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อพุทธศาสนาจึงจัดให้มีการจารึกพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาต่าง ๆ ลงบนใบลานเป็นครั้งแรกเพ่ือเป็นรักษาไว้เป็นหลักฐานถาวรแทนการท่องจ าแบบเดิม 

                                                           
๑๒๘Guruge, Ananda W.P., From Tamaraparni to Taprobane and from Ceylon to Sri Lanka, In the 

Culture Triangle of Sri Lanka. 4 th ed., (Colombo : Unesco Publishing. CCF, 2002), pp. 156 - 175. 



๑๔๑ 

 การแตกแยกในคณะสงฆ์เริ่มขึ้นหลังจากที่พระเจ้าวัฏฐคามนียึดเมืองอนุราธปุระคืนจากทมิฬ
เนื่องจากพระองค์ได้สร้างวัดอภัยคีรีวิหารถวายแด่พระเถระที่เคยให้ความช่วยเหลือ ท าให้ฝุายมหา
วิหารไม่พอใจ ในระยะต่อมาฝุายอภัยคีรีวิหารยังรับกลุ่มธรรมรุจิจากอินเดียมาสมทบ จึงท าให้ความ
คิดเห็นของคณะสงฆ์ทั้งสองฝุายแตกแยกกันมากขึ้น คือ ฝุายมหาวิหารมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม 
ฝุายอภัยคีรีวิหารเป็นพวกหัวก้าวหน้า แต่การอุปถัมภ์สงฆ์ทั้ง ๒ ฝุาย ยังเป็นภาระกิจส าคัญของ
กษัตริย์ ยกเว้นพระเจ้าโจระนาคะที่ทรงเป็นศัตรูกับคณะสงฆ์ ถึงกับให้ท าลายอารามหลายแห่ง ส่วน
พระเจ้ากนิรชนุติสสะก็ให้สังหารพระสงฆ์ที่ทรงระแวงว่าจะวางแผนปลงพระชนม์ อย่างไรก็ตาม
กษัตริย์ส่วนใหญ่ยังเลื่อมใสในพุทธศาสนา มีการสร้างอารามสถูปเจดีย์และพุทธรูปเป็นจ านวนมาก 
เช่นพระเจ้ามหาทฐิกมหานาคะสร้างสถูป ณ มิหินตเล พระเจ้าอิลนาคะสร้างเจดีย์ที่นาคะมหาวิหาร 
กษัตริย์อีกหลายพระองค์ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งศึกษาของชาวพุทธ และสนับสนุนให้พระสงฆ์จาริกไป
สั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ความศรัทธาในแนวทางพุทธศาสนาของกษัตริย์ยังมี
ผลไปถึงการออกกฎจัดระเบียบประชาชน เช่น พระเจ้าอมันทคามนีทรงบัญญัติ “กฎมาฆาตะ” ห้าม
การฆ่าสัตว์ทั่วอาณาจักร 
 การสืบสันตติวงศ์ในสมัยนี้มีทั้งการสืบทอดจากพ่อไปสู่ลูกและจากพ่ีไปสู่น้อง การแย่งชิงราช
สมบัติระหว่างเจ้านายราชวงศ์สิงหลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กษัตริย์หลายพระองค์อ่อนแอไม่มี
ความสามารถ อ านาจการปกครองตกอยู่กับแม่ทัพ พระมเหสี พระญาติหรือพระเถระ สถานการณ์
บางครั้งเป็นโอกาสให้เจ้านายสตรีขึ้นปกครองอาณาจักร เช่น พระนางอนุลา ซึ่งปลงพระชนม์พระ
สวามีท่ีเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ถึง ๒ องค์ และตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่ระยะสั้น ๆ ท่ามกลางความผันผวน
ทางการเมือง ศรีลังกาในพุทธศตวรรษที่ ๖ กลับมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการค้าขาย
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับดินแดนทางตะวันตก ถึงกับมีการส่งคณะทูตไปติดต่อกับจักรวรรดิ
โรมัน แต่ที่สุดเกิดการแย่งชิงอ านาจภายในจนถูกอาณาจักรทมิฬแทรกแซง ราชวงศ์สิงหลสายพระเจ้า
วิชยะจึงต้องสิ้นสุดลง 
 ราชวงศ์ลัมพะกัณณะ ราชตระกูลนี้เป็นสาขาหนึ่งของราชวงศ์สิงหล และเคยมีบทบาทส าคัญ
ในราชส านักเดิมมาก่อน เมื่อราชวงศ์สิงหลอ่อนแอถึงที่สุด ราชตระกูลนี้จึงเข้ายึดอ านาจปกครองอยู่
ประมาณ ๓๐๐ ปี โดยยังคงมีการแย่งชิงอ านาจภายในอยู่เป็นระยะ ๆ 
 สมัยพระเจ้าวสภะเป็นยุคของความสงบรุ่งเรือง ปลอดภัยจากการรุกรานทั้งภายนอกภายใน 
บทบาทของกษัตริย์มิใช่เพียงการปกปูองศรัทธา หากแต่ยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาณาจักร รัช
สมัยนี้ประสบความส าเร็จในการปรับปรุงระบบชลประทานจนสามารถผลิตข้าวเพ่ือการส่งออกได้ เมื่อ
เศรษฐกิจรุ่งเรืองจึงสามารถสร้างและซ่อมแซมอารามจ านวนมาก พระเจ้าคชพาหุที่ ๑ ทรงผูกมิตรกับ
แคว้นเกระ-ละ และได้รับชัยชนะในการต่อต้านทัพโจละ 



๑๔๒ 

 กษัตริย์ในราชวงศ์นี้ยังคงเลื่อมใสและท านุบ ารุงพุทธศาสนา และใช้หลักจริยธรรมยุติธรรม
ในการปกครองประชาชน เช่น พระเจ้าสิรินาคะที่ ๑ ทรงยกเลิกภาษีข้าว ซ่อมแซมอารามส าคัญเช่น รุ
วัณวาลิสะยะ และปราสาทโลหะ พระเจ้าโวหาริกติสสะ ทรงยกเลิกการลงโทษแบบจารีตนครบาล แต่
ในรัชกาลนี้คณะสงฆ์แตกแยกเป็น ๒ นิกาย เนื่องจากฝุายอภัยคีรีวิหารได้รับเอากลุ่มไวตุลยะซึ่งเป็น
มหายานเข้ามาสมทบ และมีอิทธิพลแข่งขันกันกับฝุายมหาวิหารซึ่งเป็นนิกายเถรวาท 
 ต่อมาราชวงศ์ลัมพกัณณะอีกสาขาหนึ่งชิงอ านาจได้ส าเร็จ พระเจ้าโคฐภยะและพระราชวงศ์
ได้ปกครองอนุราธปุระต่อมาอีกหลายศตวรรษ พระเจ้าโคฐภยะมีพระประสงค์จะฟ้ืนฟูและช าระพุทธ
ศาสนาให้บริสุทธิ์โดยการเข้าควบคุมฝุายอภัยคีรีวิหารและก าจัดพวกไวตุลยะ แต่เจตจ านงนี้ล้มเหลว
ลงในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ เนื่องจากพระองค์ทรงเลื่อมใสนิกายมหายาน และให้ท าลายฝุายมหา
วิหารจนเสียหายอย่างหนัก ที่สุดประชาชนที่ศรัทธานิกายเถรวาทก่อการจลาจลต่อต้านจนประสบชัย
ชนะ พระเจ้ามหาเสนะตเองยอมฟ้ืนฟูบูรณะฝุายมหาวิหาร ส่วนสงฆ์ที่เคยสนับสนุนกษัตริย์ได้แยกไป
อยู่อารามใหม่คือเชตวัน นับเป็นคณะสงฆ์กลุ่มที่ ๓ ของศรีลังกา อย่างไรก็ตามพระเจ้ามหาเสนะก็มี
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คือ การจัดสร้างอ่างเก็บน้ าถึง ๑๐ แห่งทั้งในเมืองและเขตชนบท 
เช่น อ่างเก็บน้ ามินเนริยะ 
 พระเจ้ากิรติสิริเมวัณ (สิริเมฆวัณณะ) ได้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอินเดียในสมัยพระ
เจ้าสมุทรคุปต์แห่งราชวงศ์คุปตะ เพ่ือขอสร้างอาคารที่พักที่พุทธคยาส าหรับชาวสิงหลที่ไปจาริกแสวง
บุญเหตุการณ์ส าคัญที่สุดในรัชกาลนี้ คือ มีผู้อัญเชิญพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าจากกลิงครัฐมา
ประดิษฐานในศรีลังกา 
 รัชกาลต่อมา ๆ มีการส่งเสริมงานช่างฝีมือ และศึกษาวิทยาการของอินเดีย ที่ส าคัญคือ การ
แปลพระสูตรภาษาบาลีเป็นภาษาสิงหลในสมัยพระเจ้าพุทธทาสะ และการแปลพระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาสิงหลกลับเป็นภาษามคธในสมัยพระเจ้ามหามานะ ในรัชกาลนี้ยังมีการติดต่อเจริญสัมพันธไมตรี
กับต่างแดนทั้งจักรวรรดิโรมัน และจีน ทั้งยังมีนักแสวงบุญชาวจีนคือ ภิกษุฟาเหียนเดินทางมาพ านัก
อยู่ในอารามอภัยคีรีวิหาร แสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง ๒ อาณาจักร และการยอมรับของ
ชาวพุทธในจีนว่าศรีลังกาคือศูนย์กลางส าคัญแห่งหนึ่งของพุทธศาสนา 
 หลังรัชสมัยพระเจ้ามหานามะ อาณาจักรสิงหลเกิดความแตกแยกจนพ่ายแพ้แก่พวกทมิฬ
จากอินเดียใต้ กษัตริย์ทมิฬยึดครองอนุราธปุระและแคว้นสิงหลทางภาคเหนือระหว่าง พ.ศ. ๙๗๖ - 
๑๐๐๓ แต่ก็มิได้ท าร้ายประชาชนหรือท าลายพุทธศาสนา เจ้านายสิงหลหลบหนีไปอยู่เขตชนบทไม่
สามารถกลับมายึดราชธานีคืน จึงเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์สิงหลทั้งสายตรงและสายสาขา  
 อนุราธปุระระยะหลัง (พ.ศ. ๙๙๓ - ๑๕๗๒) 
 ระยะ ๒๐๐ ปีแรกของสมัยนี้อนุราธปุระยังมีฐานะเป็นราชธานี จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 
๑๓กษัตริย์หลายพระองค์เริ่มเสด็จไปประทับที่โปโลนนรุวะ เนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่า โปโลนนรุวะจึงมี



๑๔๓ 

ฐานะเป็นราชธานีคู่กับอนุราธปุระ กษัตริย์ที่ปกครองอนุราธปุระระยะหลังจะประกอบด้วยราชวงศ์
ต่าง ๆ คือราชวงศ์พระเจ้าธาตุเสนะ ราชวงศ์พระเจ้าอัคคโพธิ ราชวงศ์พระเจ้ากัสยปะที่ ๒ ราชวงศ์
พระเจ้าเสนะที่ ๑ และราชวงศ์พระเจ้ามหินทะที่ ๔ สถาบันกษัตริย์ไม่มีเสถียรภาพ มีการแย่งชิง
อ านาจภายในและการแทรกแซงรุกรานจากอินเดียบ่อยครั้ง 
 พระเจ้าธาตุเสนะยึดเมืองอนุราธปุระคืนจากทมิฬและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ อาณาจักร
สิงหลเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและศาสนาวัฒนธรรม กษัตริย์ให้ความอุปถัมภ์ทั้งมหาวิหารและ
อภัยคีริหาร วรรณกรรศาสนาเรื่องส าคัญคือ คัมภีร์มหาวงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารทางประวัติศาสตร์ของ
ศรีลังกาก็ได้รับการรจนาขึ้นในสมัยนี้โดยพระมหานามะเถระ ปลายรัชกาลเจ้าชายกัสยปะพระโอรส
ยึดอ านาจและทรมานพระบิดาจนสวรรคต 
 พระเจ้ากัสยปะที่ ๑ สถาปนาสิคิริยาเป็นราชธานีเนื่องจากมีภูมิประเทศที่ยากต่อการโจมตี
ของศัตรู ตัวพระราชวังสร้างอยู่บนยอดเขาสูง ก่อสร้างและตกแต่งอย่างงดงามด้วยอิทธิพลของศิลปะ
คุปตะของอินเดีย พระองค์สามารถธ ารงอ านาจอยู่ได้ ๑๘ ปี ก็พ่ายแพ้แก่พระอนุชา พระเจ้าโมคคัลลา
นะที่ ๑ กลับมาใช้อนุราธปุระเป็นราชธานี ส่วนสิคิริยาถวายเป็นพระอาราม พระองค์พยายามจัด
ระเบียบคณะสงฆ์และได้รับการยอมรับจากทุกนิกาย ในสมัยนี้ได้มีผู้ อัญเชิญพระเกศธาตุของ
พระพุทธเจ้าจากพุทธคยามาประดิษฐานในศรีลังกา 
 ศรีลังกาเกิดความวุ่นวายเนื่องจากการแย่งชิงอ านาจเป็นระยะกว่าศตวรรษ กษัตริย์ที่ปกครอง
ในระยะต่อมายังคงท านุบ ารุงศาสนาอย่างดีบางองค์อุปถัมภ์ทั้ง ๒ นิกาย เช่น พระเจ้าศิลกาละ พระ
เจ้าอัคคโพธิที่ ๔ แต่บางองค์ก็พยายามจะขจัดกลุ่มที่แปลกแยก เช่น พระเจ้าอัคคโพธิที่ ๑ ทรง
ปราบปรามพวกไวตุลยะ พระเจ้าสิลเมฆวัณณะทรงลงโทษและเนรเทศสงฆ์ฝุายอภัยคีรีวิหารที่
แตกแยกถึงขั้นยกก าลังเข้าปะทะกัน และพระเจ้าเสนะที่ ๒ ปราบปรามพวกนอกศาสนา ส่วนพระเจ้า
อัคคโพธิที่ ๒ ทรงอุปถัมภ์อภัยคีรีวิหารและเชตวันมากว่ามหาวิหาร พระเจ้าทาโฐปติสสะที่ ๒ เกิด
ขัดแย้งกับมหาวิหารอย่างรุนแรงจนถูกปัตตนิกุชซกรรม 
 กษัตริย์ยังให้ความอุปถัมภ์การจารึกคัมภีร์และวรรณกรรมศาสนาตลอดมา รวมทั้งริเริ่มจัด
ประกอบกิจพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวพุทธในภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วย เช่น พระเจ้าโมคคัล
ลานะที่ ๓ เริ่มพิธีกฐิน พระเจ้าอัคคโพธิที่ ๔ เริ่มพิธีสวดพระปริตร พระเจ้ากัสยปะที่ ๒ ให้เแต่งคัมภีร์
ฉบับย่อเพ่ือความสะดวกในการศึกษาธรรม 
 ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอาณาจักรศรีลังกาและอาณาจักรในอินเดียใต้มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในลักษณะความร่วมมือช่วยเหลือและการรุกราน เช่นกรณีเจ้าชายโมคัลลานะลี้ภัยจาก
พระเจ้ากัสยปะที่ ๑ พระเชษฐาไปอยู่ในอินเดีย ในรัชกาลพระเจ้าอัคคโพธิที่ ๒ กษัตริย์แห่งกลิงครัฐ
และพระราชวงศ์ได้ลี้ภัยเข้ามาขออยู่ในศรีลังกา ส่วนพระเจ้ามนวัมมะแห่งศรีลังกาก็เคยลี้ภัยไปอยู่ใน
ราชส านักปัลลวะ และได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ปัลลวะให้กลับมาปกครองศรีลังกา อิทธิพล
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ของปัลลวะจึงปรากฏอยู่มากในงานศิลปสถาปัตยกรรมของศรีลังกายุคนี้ สมัยพระเจ้าเสนะที่ ๑ 
กองทัพปาณฑยะจากอินเดียใต้ได้ร่วมมือกับชาวทมิฬในศรีลังกา เข้าปล้นสะดมท าลายเมืองอนุราธปุ
ระเสียหายอย่างหนัก พระเจ้าเสนะที่ ๑ ต้องยอมสงบศึกและย้ายราชธานีไปอยู่ที่โปโลนนรุวะ 
 ถึงรัชสมัยพระเจ้าเสนะที่ ๒ ทัพสิงหลได้ยกไปโจมตีและยึดครองอาณาจักรปาณฑยะอยู่ระยะ
หนึ่ง ถึงสมัยพระเจ้ากัสยปะที่ ๕ กษัตริย์ปาณฑยะกลับขอให้ศรีลังกาช่วยเหลือในการท าศึกกับ
อาณาจักรโจละแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งกองทัพโจละได้ สมัยพระเจ้าทัปปุละที่ ๕ กษัตริย์ปาณฑยะได้ขอ
ลี้ภัยอยู่ในศรีลังกา พระเจ้าทัปปุละที่ ๕ ต้องการส่งกองทัพไปช่วยแต่เจ้านายศรีลังกาอ่ืน ๆ คัดค้าน 
กษัตริย์ปาณฑยะจึงหนีไปอยู่มะละบาร์และฝากเครื่องราชกกุธภัณฑ์ไว้ในศรีลังกา ซึ่งได้กลายเป็น
ชนวนสาเหตุให้กษัตริย์โจละใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานศรีลังกาในระยะต่อมา จนพระเจ้าอุทยะที่ ๔ 
ต้องทิ้งเมืองอนุราธปุระไปอยู่ท่ีแคว้นโรหนะ เมื่อรวบรวมก าลังได้จึงตอบโต้โดยการยกทัพไปโจมตีเขต
ประเทศราชของโจละทางตอนเหนือของศรีลังกา 
 ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ พระเจ้ามหินทะที่ ๔ กระชับไมตรีกับรัฐอินเดียใต้โดยการอภิเษกกับ
เจ้าหญิงแห่งกลิงครัฐ ปลายรัชสมัยนี้กองทัพโจละเริ่มบุกโจมตีศรีลังกาอีกครั้ง ในรัชกาลต่อมาพวก
ทมิฬในศรีลังกาก่อการกบฏยิ่งท าให้อาณาจักรอ่อนแอลง ในขณะที่อาณาจักรโจละเข้มแข็งขึ้นจน
สามารถรวมรัฐในอินเดียใต้ไว้ได้ทั้งหมด จักรพรรดิราชาราชาแห่งโจละสามารถยึดครองดินแดนส่วน
ใหญ่ของศรีลังกาไว้ได้ ศรีลังกาตกเป็นประเทศราชของพระเจ้าราเชนทระที่ ๑ แห่งอาณาจักรโจละ
ระหว่าง พ.ศ. ๑๕๖๐ - ๑๖๑๓๑๘ มีศูนย์กลางการปกครองที่โปโลนนรุวะ พระเจ้ามหินทะที่ ๕ พระ
ราชวงศ์มหามงกุฎของศรีลังกา และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของกษัตริย์ปาณฑยะถูกน าไปอินเดีย ระยะนี้
อิทธิพลของศาสนาฮินดูแผ่ขยายไปทั่วเขตยึดครองของโจละในศรีลังกา ชาวสิงหลต้องหันมานับถือ
ศาสนาฮินดู ศึกษาภาษาสันสกฤต มีการสร้างรูปเคารพและศาสนสถานของฮินดู แม้แต่พระสงฆ์ใน
พุทธศาสนาก็ต้องปรับตนให้คล้อยตามนโยบายผู้ปกครอง 
 สมัยโปโลนนรุวะ (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๒๑) 
 ชาวสิงหลพยายามต่อสู้เพ่ือเอกราชจนหลุดพ้นจากอ านาจการปกครองอาณาจักรโจละได้
ส าเร็จโดยการน าของของพระเจ้าวิชยพาหุ ประกอบกับราชวงศ์โจละในระยะนั้นเกิดศึกชิงราชสมบัติ
จึงไม่สามารถคงอ านาจในศรีลังกาต่อไปได้ อาณาจักรศรีลังกาในสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเข้มแข็ง
สลับกับการแย่งชิงอ านาจและการรุกรานจากอินเดีย ศรีลังกายังได้ติดต่อเจริญไมตรีเพ่ือการค้าและ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับดินแดนห่างไกลเช่น พม่า ชวา จีน และอาหรับ ระยะแรกราชธานีอยู่ที่
โปโลนนรุวะ ต่อมาจึงย้ายไปอยู่ในพื้นท่ีตอนในเพื่อปูองกันการโจมตีจากศัตรูภายนอก คือ ที่เมืองทัมพ
เทนิยะและคัมโปละ ประวัติศาสตร์สมัยนี้จึงแบ่งตามราชธานีเป็น ๓ ระยะ คือ 
 สมัยเมืองโปโลนนรุวะ(พ.ศ. ๑๖๑๓ - ๑๗๗๕) 
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 นับแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ เมืองโปโลนนรุวะเพ่ิมความส าคัญในฐานะเมืองส าหรับการแปร
พระราชฐานของพระเจ้าอัคคโพธิที่ ๔ และเป็นราชธานีตลอดรัชสมัยพระเจ้าอัคคโพธิที่ ๗ เนื่องจาก
เมืองนี้มีชัยภูมิที่ยากต่อการโจมตีของศัตรู ทั้งยังมีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ส าหรับการเพาะปลูกขนาดใหญ่
ได้ พระเจ้าเสนะที่ ๒ ได้สร้างและปรับปรุงเมืองนี้จนเจริญรุ่งเรือง และท้ายที่สุดในช่วงที่โจละเข้า
ปกครองศรีลังกา ก็ได้ใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการบัญชาการ ดังนั้นเมื่อชาวสิงหลตั้งตัวเป็นอิสระผู้น า
ยึดโปโลนนรุวะได้จึงใช้เมืองนี้เป็นราชธานี 
 พระเจ้าวิชยพาหุได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้ขึ้นเป็นผู้น า ประกาศเอกราชขับไล่โจ
ละออกไปส าเร็จใน พ.ศ. ๑๖๑๓ พระองค์สร้างเสถียรภาพของอาณาจักรโดยการผูกไมตรีกับรัฐใน
อินเดียใต้ด้วยวิธีเสกสมรสกับเจ้าหญิงของรัฐเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
เมืองโปโลนนรุวะ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าเขื่อน อารามต่าง ๆ และปรับปรุงพุทธศาสนาที่เสื่อมทรามลง
อย่างมากระหว่างการปกครองของโจละ พระองค์ได้ส่งทูตไปพม่าเพ่ือขอสงฆ์ที่นั่นมาสืบอายุพุทธ
ศาสนาในลังกา 
 ระยะต่อมาพระราชวงศ์แก่งแย่งอ านาจกันมากเป็นผลให้อาณาจักรแตกแยกเป็น ๔ ส่วน 
คือ แคว้นรชรฏะ แคว้นมยรฏ และแคว้นโรหนะอีก ๒ เขต ในที่สุดพระเจ้าปรกรมพาหุที่ ๑ ประสบ
ชัยชนะสามารถรวมแคว้นทั้ง ๔ เข้าด้วยกัน มีโปโลนนรุวะเป็นราชธานีที่เป็นระเบียบสวยงามและ
มั่นคง พระองค์ทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทรงใส่พระทัยความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการสร้างอ่าง
เก็บน้ าขนาดใหญ่ คือ อ่างปรกรมะ และปรับปรุงระบบชลประทานทั่ วราชอาณาจักร พระองค์
พยายามท าให้พุทธศาสนามีความเข้มแข็งและบริสุทธิ์โดยการยกเลิกลัทธิไวตุลยะ ประสานสามัคคี
ระหว่างเถรวาทและมหายาน สร้างและซ่อมแซมศาสนสถานจ านวนมาก เช่น ลังกาติลกวิหาร เจดีย์เด
มละมหาสยะ สนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปโลนนรุวะจึงเป็นแหล่ง
ศึกษาธรรมะของสงฆ์จากภูมิภาคอ่ืน ๆ รัชสมัยนี้ศรีลังกาได้รับชัยชนะในการท าสงครามกับต่างแดน
หลายครั้งเช่น สงครามกับพม่า แต่ไม่ประสบผลในการเข้าแทรกแซงสงครามสืบราชสมบัติของ
อาณาจักรปาณฑยะ 
 ความวุ่นวายทางการเมืองเปิดโอกาสให้กษัตริย์เชื้อสายกลิงคะขึ้นปกครองศรีลังกา คือพระ
เจ้านิสสังกะมัลละ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของขุนนางและประชาชนสิงหล หลังรัชสมัยนี้เกิด
สงครามชิงราชสมบัติอันยาวนานในที่สุด ที่สุดพระเจ้ามาฆะแห่งกลิงคะซึ่งนับถือศาสนาฮินดูได้อ้าง
สิทธิขึ้นเป็นกษัตริย์ที่โปโลนนรุวะ พระองค์มิได้สนใจจะท านุบ ารุงซ่อมแซมบ้านเมืองหรือระบบ
ชลประทานแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้นยังปกครองอย่างโหดร้ายทารุณ เป็นเหตุให้ชาวสิงหลจ านวนมาก
ต้องหลบหนีจากเมือง เกิดภาวะความอดอยากขาดแคลนทั้งอาหารและก าลังคน โปโลนนรุวะเสื่อม
โทรมลงจนยากท่ีจะบูรณะฟ้ืนฟูได้ 
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 สมัยเมืองทัมพเทนิยะและยาปหุวะ(พ.ศ. ๑๗๗๕-๑๘๓๔) 
 ช่วงเวลาที่ชาวกลิงคะครอบครองเมืองโปโลนนรุวะอยู่นั้น แคว้นสิงหลอ่ืน ๆ ยังคงเป็นอิสระ
ดังนั้นพระเจ้าวิชยพาหุที่ ๓ แห่งเมืองทัมพเทนิยะจึงสามารถรวบรวมก าลังขับไล่พวกกลิงคะออกไปได้
ส าเร็จ ศรีลังกากลับมาเป็นปึกแผ่นโดยมีศูนย์กลางที่ทัมพเทนิยะ ความเจริญรุ่งเรืองของราชธานีใหม่
ยังปรากฏอีกครั้งในสมัยพระเจ้าปรกรมพาหุที่ ๒ พระองค์สามารถขับไล่ชาวทมิฬออกไปจากพ้ืนที่ภาค
กลาง จึงได้เมืองอนุราธปุระและโปโลนนรุวะกลับคืน ทรงพยายามฟ้ืนฟูบูรณะเมืองทั้ง ๒ ขึ้นใหม่ สมัย
นี้ทัพสิงหลสามารถต่อต้านเอาชนะกองทัพของพระเจ้าจันทรภาณุแห่งแคว้นศรีธรรมมาโศกราชที่ยก
มารุกรานได้ถึง ๒ ครั้ง การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์และมั่นคงยังเป็นภารกิจส าคัญของกษัตริย์ 
 ศรีลังกาต้องเผชิญกับการรุกรานของกองทัพปาณฑยะซึ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง พระเจ้าภูวเนก
พาหุที่ ๑ จึงย้ายราชธานีไปอยู่ที่ยาปหุวะซึ่งเป็นเมืองปูอมปราการบนเขา สมัยนี้การค้าทางเรือของศรี
ลังกายังรุ่งเรือง มีการส่งคณะทูตไปอียิปต์เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖๒๒เพ่ือกระชับความสัมพันธ์แต่ในตอน
ปลายรัชกาลศรีลังกาเกิดทุพภิกขภัยร้ายแรง เปิดโอกาสให้ทัพปาณฑยะรุกรานได้ส าเร็จและยึดครอง
ศรีลังกาอยู่กว่า ๒๐ ปีระยะนี้มีการจัดตั้งราชวงศ์ของทมิฬปกครองในเขตจัฟฟนา ยิ่งกว่านั้นพวก
ปาณฑยะยังได้แสดงชัยชนะด้วยการน าพระทันตธาตุไปไว้ที่อินเดีย อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรม
ฮินดูกลับมาแพร่หลายทั่วไป 
 พระเจ้าปรกรมพาหุที่ ๓ ได้น าพระทันตธาตุกลับคืนมาที่โปโลนนรุวะ แต่ศรีลังกาคงอยู่ใต้
อ านาจของอาณาจักรปาณฑยะอย่างไรก็ตามอาณาจักรปาณฑยะเรืองอ านาจอยู่ได้ไม่นานก็ถูกกองทัพ
ราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นมุสลิมโจมตีสลายอ านาจ ศรีลังกาพ้นจากการคุกคามของอินเดียใต้ แต่กษัตริย์ใน
ระยะต่อมาก็ไม่มีอ านาจพอที่จะรวบรวมแคว้นต่าง ๆ ไว้ในอ านาจ การไม่มีเอกภาพของศรีลังกาเป็นที่
รับรู้แม้แต่ในหมู่ชาวต่างขาติ เช่นบันทึกของอิบนฺ บาตุตะชาวอาหรับ กล่าวว่า ดินแดนตอนเหนือของ
ศรีลังกาเป็นเขตของกษัตริย์ทมิฬ ส่วนเมืองโคลอมโบเมืองท่าทางชายฝั่งตะวันตกเป็นเขตของโจรสลัด
และชาวต่างชาติ๒ ดังนั้นเขตปกครองของกษัตริย์จึงมีเฉพาะตอนกลาง ประกอบกับการย้ายราชธานี
บ่อยครั้งยิ่งท าให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ (ปลายสมัยได้ย้ายไปที่กุรุเนคละ และเกคัลละ) 
 สมัยเมืองคัมโปละ 
 ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ อาณาจักรศรีลังกาแยกเป็น ๓ ส่วน พระเจ้าภูวเนกพาหุที่ ๔ ครอง
แคว้นใหญ่ที่สุดมีราชธานีที่คัมโปละ ศาสนสถานในยุคนี้ได้รับอิทธิพลทั้งจากพุทธศาสนาและศาสนา
ฮินดู ที่ส าคัญคือวิหารลังกาติลกะและคทัลเทนิยะ ปลายรัชกาลชาวทมิฬจากแคว้นจัฟฟนาทางตอน
เหนือได้ขยายอ านาจลงมาทางภาคกลาง และบังคับให้ชาวสิงหลส่งบรรณาการให้แก่ตน แต่แม่ทัพ
ใหญ่ของพระเจ้าวิกรมพาหุที่ ๔ สามารถยึดดินแดนส่วนใหญ่กลับคืนจากชาวทมิฬได้ หลังจากรัชกาล
นี้ศรีลังกาเกิดปัญหาแย่งชิงราชสมบัติขึ้นอีก 



๑๔๗ 

 ในสมัยทัมพเทนิยะและคัมโปละ ศรีลังกามีการติดต่อค้าขายกับจีนด้วยดีแต่ใน พ.ศ. ๑๙๕๑ 
กองเรือจีนของราชวงศ์หมิงน าโดยเจิ้งเหอได้เข้าแทรกแซงสงครามระหว่างชาวสิงหลและชาวทมิฬ เจิ้ง
เหอสามารถยึดเมืองหลวงและจับกุมกษัตริย์พร้อมราชวงศ์ส่งไปเป็นนักโทษที่เมืองจีน หลังจากนั้นศรี
ลังกาต้องส่งบรรณาการ (จิ้มก้อง) ให้จีนถึง ๕๐ กว่าปี 
 ๓) ติดต่อกับชาติตะวันตก (พ.ศ. ๒๐๔๘-๒๓๕๘) 
 สมัยอิทธิพลโปรตุเกส (ยุคเมืองโกตเต) 
 พระเจ้าปรกรมพาหุที่ ๖ ได้สถาปนาเมืองโกตเตหรือศรีชยวัฒนปุระเป็นราชธานีด้วยเหตุผลที่
เมืองนี้มีปูอมปราการที่แข็งแกร่ง และตั้งอยู่ในพื้นท่ีมีความสะดวกในการจัดเก็บภาษีจากการค้าอบเชย
ซึ่งส่งออกที่เมืองท่าโคลอมโบ เมืองโกตเตไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่โอ่อ่าเหมือนที่เมืองอนุราธปุระและ
โปโลนนรุวะ เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มทรุดโทรมอันเป็นผลจากการที่ศรีลังกาสูญเสียการเป็นศูนย์กลาง
การค้าเครื่องเทศ เพราะพ่อค้าอาหรับสามารถเดินทางไปติดต่อค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
ตนเอง อย่างไรก็ตามพระเจ้าปรกรมพาหุที่ ๖ ทรงประสบความส าเร็จในการท าสงครามปราบปราม
ดินแดนต่าง ๆ ทั้งของชาวสิงหล ชาววันนิยาร์ทางตอนกลาง และชาวทมิฬทางตอนเหนือ แต่แคว้นจัฟ
ฟนากลับแยกตัวเป็นอิสระในสมัยพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ ๖ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การเมืองในสมัยนี้จะ
ประสบความยุ่งยากอยู่บ้าง แต้ด้านศาสนายังคงความรุ้งเรืองและยังมีบทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟูพุทธ
ศาสนาในพม่าด้วย 
 โปรตุเกสเดินเรือมาถึงศรีลังกาเม่ือ พ.ศ. ๒๐๔๘ (ค.ศ. ๑๕๐๕) สามารถสร้างไมตรีกับกษัตริย์
แห่งโกตเตจึงสามารถผูกขาดการค้าพริกไทยและอบเชยของเกาะนี้ ถึงแม้ว่าในระยะต่อมาโปรตุเกสจะ
รู้ว่าเครื่องเทศส่วนใหญ่มิใช่ผลผลิตของศรีลังกา แต่โปรตุเกสก็ยังขยายอิทธิพลต่อไปเพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมเส้นทางการค้าในภูมิภาคนี้และการเผยแผ่คริสตศาสนา ขณะเดียวกันการแย่งชิงอ านาจใน
หมู่เจ้านายก็ยังด าเนินต่อไปจนอาณาจักรเกิดแตกแยกเป็นหลายส่วน ที่ส าคัญคือโกตเตและสิตวากะ 
เป็นโอกาสส าคัญให้โปรตุเกสเข้าไปแทรกแซงและควบคุมราชส านักโกตเตได้ส าเร็จ โดยเฉพาะในสมัย
พระเจ้าธรรมปาละหรือ Don Juan ซึ่งเปลี่ยนมานับถือคริสตศาสนา ตามนโยบายของโปรตุเกส 
ศาสนาคริสต์และวัฒนธรรมคริสเตียนจึงแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว 
 ส่วนอาณาจักรจัฟฟนา ในระยะแรกได้อนุญาตให้โปรตุเกสเผยแผ่ศาสนาคริสต์ได้อย่างเสรีแต่
เมื่อจ านวนชาวทมิฬที่เข้ารีตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว กษัตริย์แห่งจัฟฟนาจึงต่อต้านโปรตุเกสทั้งด้าน
ศาสนาและการค้า โปรตุเกสตัดสินใจส่งกองทัพเข้าโจมตีจัฟฟนาถึง ๓ ครั้ง จึงได้รับชัยชนะจับกษัตริย์
และราชวงศ์แห่งจัฟฟนาส่งไปคุมขังไว้ที่เมืองกัวในอินเดีย เป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรจัฟฟนา ใน
พ.ศ. ๒๑๖๒ (ค.ศ. ๑๖๑๙) 
 ระยะต่อมาพระเจ้าราชาสิงหะที่ ๑ แห่งสิตวากะเข้ายึดโกตเต และท าสงครามขับไล่โปรตุเกส
ออกไป โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐพันธมิตรในอินเดียใต้ คือ กาลิกัตและมะละบาร์ ซึ่งถูก



๑๔๘ 

โปรตุเกสคุกคามเช่นกัน ขณะเดียวกันพระองค์ก็พยายามก าจัดเจ้านายขุนนางฝุายตรงข้าม เป็นผลให้
บุคคลเหล่านั้นหันไปพ่ึงพิงโปรตุเกสมากขึ้น ที่สุดโปรตุเกสซึ่งมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็
สามารถเอาชนะพระเจhาราชาสิงหะที่ ๑ และพันธมิตรได้ โปรตุเกสจึงยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของ
ศรีลังกาไว้ได้ยกเว้นอาณาจักรแคนดี้ซึ่งอยู่ตอนใน 
 สมัยอิทธิพลเนเธอร์แลนด์ (ยุคเมืองแคนดี้) 
 อาณาจักรแคนดี้เริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยคัมโปละ เนื่องจากกษัตริย์แห่งคัมโปละต้องการสร้าง
เมืองที่จะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาไว้ในบริเวณใกล้เคียง ในเมืองนี้จึงมีสถูปอารามและรูปเคารพใน
พุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานที่ส าคัญ คือ อสกิริยาวิหาร สมัยพระเจ้าเสนาสัมมาตะ วิกรพาหุ 
แคนดี้เป็นอาณาจักรส าคัญแห่งหนึ่งเนื่องจากมีปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่ง เพราะตั้งอยู่ในบริเวณ
หุบเขาบนเขตที่ราบสูงตอนกลางของเกาะและล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงถึง ๓ แนว แต่ภายหลังถูก
กษัตริย์แห่งสิตวากะเข้ายึดครองอยู่ชั่วระยะหนึ่ง พระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ ๑ อดีตแม่ทัพในการขับไล่
โปรตุเกสได้สถาปนาราชวงศ์ใหม่ และอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งแคนดี้ คือ Donna Catherina เพ่ือสร้าง
สิทธิอันชอบธรรมในการขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคนดี้ 
 จะเห็นได้ว่าโปรตุเกสเข้ามามีอิทธิพลในราชส านักแคนดี้ถึงกับสามารถชักจูงให้พระราชวงศ์
ชั้นสูงเช่น โอรสธิดาของกษัตริย์เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้ ยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสยังบีบบังคับให้
กษัตริย์แห่งอาณาจักรแคนดี้หลายพระองค์ต้องท าสนธิสัญญาที่เสียเปรียบ กษัตริย์แคนดี้จึงพยายาม
แสวงหาชาวยุโรปชาติอ่ืนให้มาช่วยขับไล่โปรตุเกสออกไป แต่กลับกลายเป็นการท า ให้เนเธอร์แลนด์ 
(ดัช) เข้ามามีอิทธิพลแทนที่ 
 พ.ศ. ๒๑๘๑ (ค.ศ. ๑๖๓๘) ดัชตกลงเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าราชาสิงหะที่ ๒ เพ่ือยึดปูอม
ปราการส าคัญของโปรตุเกสที่บัตติคาลัว หลังจากนี้อีกเพียง ๒ ปี ดัชก็สามารถยึดเมืองท่าส าคัญของ
ศรีลังกาไว้ เช่น ตรินโคมาลี กัลเล และเนกอมโบเป็นค่าตอบแทนในการช่วยขับไล่โปรตุเกส ประมาณ 
๒๐ ปีต่อมาดัชเข้าแทนที่โปรตุเกสในโคลอมโบและจัฟฟนาได้ส าเร็จ เป็นการสิ้นสุดสมัยอิทธิพลของ
โปรตุเกส ใน พ.ศ. ๒๒๐๑ (ค.ศ. ๑๖๕๘) การขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วของดัชท าให้พระเจ้าราชาสิง
หะที่ ๒ เกิดความวิตกกังวล พระองค์พยายามรักษาเมืองท่าทางชายฝั่งตะวันออกและสร้าง
ความสัมพันธ์กับชาติยุโรปอื่น ๆ เพ่ือถ่วงดุลอ านาจกับพวกดัช แต่ไม่ประสบผล 
 อาณาจักรแคนดี้ค่อย ๆ เสื่อมลงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง การแย่งชิงราชสมบัติเกิดขึ้น
เสมอ จนถึงสมัยพระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะซึ่งมีเชื้อสายนายักการ์ บ้านเมืองเริ่มมีเสถียรภาพ ประชาชน
ให้การสนับสนุนเพราะกษัตริย์พยายามฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาให้กลับมาเจริญเข้มแข็ง หลังจาก
ต้องประสบภาวะเสื่อมโทรมในสมัยโปรตุเกส ด้วยความอนุเคราะห์จากเรือสินค้าของดัช พระองค์ได้
ส่งสมณทูตไปติดต่อขอพระเถระผู้เคร่งครัดจากอาณาจักรพุทธอ่ืน ๆ เช่น อยุธยาเพ่ือมาช่วยปรับปรุง
กิจการคณะสงฆ์ในศรีลังกา 



๑๔๙ 

 นโยบายของดัชในการควบคุมศรีลังกาแตกต่างไปจากโปรตุเกส กล่าวคือ ดัชจะมุ่งการ
ควบคุมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ มิได้ให้การสนับสนุนการเผยแผ่คริสตศาสนา ดัชสามารถขยาย
อิทธิพลเข้าครอบครองดินแดนชายฝั่งทั้งหมดของศรีลังกา รวมทั้งควบคุมเส้นทางเดินเรือโดยรอบ
เกาะศรีลังกา อันเป็นผลจากสนธิสัญญาที่ท ากับกษัตริย์แห่งแคนดี้ใน พ.ศ. ๒๓๐๙ (ค.ศ. ๑๗๖๖) 
 สมัยอิทธิพลอังกฤษ 
 อังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับศรีลังกาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่อังกฤษ
สามารถผูกไมตรีกับกษัตริย์นายักการ์ได้ อังกฤษและฝรั่งเศสแข่งขันในการเข้ายึดเมืองท่าตรินโคมาลี
และอังกฤษประสบชัยชนะเด็ดขาดใน พ.ศ. ๒๓๓๘ (ค.ศ. ๑๗๙๕) ปีเดียวกันนั้นอังกฤษมีชัยเหนือ
จัฟฟนาและรุกคืบไปยึดโคลอมโบโดยไม่มีการต่อต้าน 
 การเปลี่ยนดุลยภาพในยุโรปหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและยุคนโปเลียน อังกฤษได้เป็น
มหาอ านาจทางทะเล และมีอิทธิพลเหนือกลุ่มประเทศที่ต่อต้านนโปเลียน อังกฤษจึงถือโอกาสนี้เข้า
แทนที่เขตอิทธิพลของดัชในศรีลังกาได้หมดใน พ.ศ. ๒๓๓๙ (ค.ศ. ๑๗๙๐) และประกาศให้ดินแดน
ส่วนนี้ของศรีลังกามีฐานะเป็นรัฐอาณานิคม (Crown Colony) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๔๕ (ค.ศ. ๑๘๐๒) 
ส่วนอาณาจักรแคนดี้ได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๓๕๘ (ค.ศ. ๑๘๑๕) 
เนื่องจากพระเจ้าศรีวิกรมราชาสิงหะ กษัตริย์องค์สุดท้ายปกครองอย่างเข้มงวด และยังขัดแย้งกับคณะ
ขุนนางที่ควบคุมอ านาจการบริหาร จนเป็นช่องทางให้อังกฤษเข้ายึดครองแคนดี้ได้ส าเร็จ เป็นอัน
สิ้นสุดระบบกษัตริย์และความเป็นอาณาจักรของศรีลังกา 
 อังกฤษเข้าปกครองลังกามาเป็นเวลากว่า ๓๐๐ ปี จนได้รับอิสรภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ จาก
การที่พุทธศาสนาถูกรุกรานเป็นเวลาช้านานจากศาสนาคริสต์ 
 
 ๓.๕.๒ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
 ประวัติศาสตร์ลังกาเริ่มต้นพร้อมกับพุทธศักราช คัมภีร์มหาวงศ์ ซึ่งเป็นพงศาวดาร และ
ต านานพระพุทธศาสนาของลังกา เล่าว่าเจ้าชายวิชัย โอรสของพระเจ้าสีหพานุ กษัตริย์แห่งลาฬ 
ประเทศในชมพูทวีป (อยู่ในเขตแคว้นเบงกอล) ได้เสด็จโดยทางเรือพร้อมด้วยบริวารเจ็ดร้อยคืนสู่เกาะ
ลังกา ณ ถิ่นที่เรียกว่า ตัมพปัณณิ ในวันเดียวกับที่พระบรมศาสดาเสด็จสู่ปรินิพพาน เหตุการณ์ครั้งนี้
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชนเผ่าสิงห์หลเข้าสู่ลังกา และพระเจ้าวิชัยเป็นกษัตริย์องค์แรกของลังกาทวีป ใน
การเสด็จเข้าคลองลังกาทวีปเจ้าชายวิชัยคงจะได้น าพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วยแต่ไม่ปรากฏหลักฐาน
ว่าแพร่หลายอย่างใด 
 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในลังกาทวีปที่แท้จริงเริ่มต้นในรัชกาลพระเจ้าเทวานัมปิยติส
สะ (พ.ศ. ๒๓๑-๒๗๖) ผู้ครองราชย์ ณ เมืองอนุราชธาปุระ กษัตริย์พระองค์นี้ทรงมีไมตรีสนิทสนมกับ
พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งชมพูทวีป พระเจ้าอโศกทรงส่งพระมหินทเถระ พร้อมด้วยคณะ (พระภิกษุ 
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๔ รูป สามเณร ๑ รูป อุบาสก ๑ คน) มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป คณะศาสนทูตได้รับ
การต้อนรับจากพระมหากษัตริย์และประชาชนลังกาอย่างดียิ่ง พระพุทธศาสนาแพร่หลายอย่าง
รวดเร็ว มีผู้อุปสมบทมากมาย 
 พระนางอนุฬาเทวีมเหสีและสตรีบริวารจ านวนมากปรารถนาจะอุปสมบทบ้าง พระเจ้าเท
วานัมปิยติสสะจึงทรงส่งคณะทูตไปสู่ส านักของพระเจ้าอโศก ทูลขอพระสังฆมิตตาเถรี และกิ่งพระศรี
มหาโพธิ์ ด้านทักษิณมาสู่ลังกาทวีป 
 การอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยามาในครั้งนี้ นับเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ครับ นาย
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและชนชาติลังกา พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะโปรดให้ปลูกกิ่งพระศรีมหา
โพธิ์ไว้ ณ พระนครอนุราธปุระ ต้นโพธิ์นี้ปัจจุบันเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากที่สุดในโลก สิ่ง
ส าคัญนอกจากนี้คือได้ทรงสร้าง มหาวิหาร และ ถูปาราม อันเป็นเจดีย์องค์แรกของลังกาไว้ ณ พระ
นครเดียวกัน 
 หลังรัชกาลพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะแล้ว ลังกาทวีปตกอยู่ในความครอบครองของกษัตริย์
ทมิฬ และกษัตริย์ต่างชาติอ่ืน ๆ อยู่เกือบศตวรรษ ต่อมาพระเจ้าทุฏฐคามณี (พ.ศ. ๓๘๒-๔๐๖ ) ทรงกู้
ราชบัลลังก์คืนได้ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาแรงกล้าได้ทรงสร้างโลหปราสาท ๗ ชั้น เป็นโรง
อุโบสถของมหาวิหารและ มหาสถูป หรือเจดีย์รุวันเวลี ณ พระนครอนุราธปุระ 
 ยุคส าคัญอีกยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของลังกา คือพระรัชกาลพระเจ้า วัฏฏคา
มณีอภัย (พ.ศ. ๔๓๔ และ พ.ศ. ๔๕๔-๔๖๖) เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ไม่นาน พวกทมิฬชิงอ านาจได้และ
เข้าครองอนุราธปุระอยู่ ๑๔ ปี ระหว่างนี้ประเทศเกิดยุคเข็ญถึงต้องกินเนื้อมนุษย์ พระมหาเถระทั้งหลาย
จ านวน ๕๐๐ รูป เกรงพระศาสนาจะสูญสิ้นจึงประชุมกันที่ อลุวิหาร ณ มาตเล   ท าการจารึกพุทธพจน์ลง
ในใบลานเป็นครั้งแรก (ไทยนับเหตุการณ์นี้เป็น สังคายนาครั้งที่ ๕ แต่วงการทั่วไปนับเป็นครั้งที่ ๔) พระเจ้า
วัฏฏคามณีอภัยทรงเที่ยวหนีซุกซ่อนอยู่ แต่ในที่สุดจงเอาชนะทมิฬได้ แล้วได้ทรงสร้าง อภัยคีรีวิหาร ถวาย
แด่พระมหาติสสเถระผู้มีอุปการะคุณแก่พระองค์และพวกขุนพลในคราวตกยาก 
 การข้อนี้ได้กลายเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ลังกาแตกแยกออกเป็น ๒ ฝุายคือ ฝุายมหาวิหาร ซึ่ง
เป็นผู้ยึดมั่นในค าสอนและแบบแผนประเพณีดั้งเดิม กับ ฝุายอภัยคีรีวิหาร ซึ่งได้ชื่อเป็นพวกนิกาย
ธรรมรุจิ มีความคิดเห็นเป็นอิสระ ต้อนรับทัศนะใหม่ ๆ จากต่างประเทศ ศึกษาทั้งเรื่องฝุายเถรวาท
และมหายาน อภัยคีรีวิหารนี้ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาอยู่สมัยหนึ่ง 
 ประวัติศาสตร์ยุคต่อมา มีความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งเกี่ยวพันกับคณะสงฆ์อีกเป็นอันมาก 
ถึงกับท าให้มหาวิหารที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งรกร้างไปคราวหนึ่ง แต่อิทธิพลอันมั่นคงลึกซึ้งเข้าเป็นเหตุให้
ต้องมีการสร้างขึ้นใหม่ ส่วนอภัยคีรีวิหารก็ยังเป็นศูนย์กลางส าคัญแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาต่อมา 
 ในรัชกาลพระเจ้าสิริเมฆวรรณ เมื่อครองราชย์มาได้ ๙ ปี (พ.ศ. ๘๕๔) ได้มีการอัญเชิญ 
พระทาฐธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากทันตปุระในกลังครัฐมายังลังกาทวีป พระราชาโปรดให้รักษาไว้
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ภายในพระนคร และน าออกให้ประชาชนนมัสการที่อภัยคีรีวิหารเป็นประจ าทุกปี (เมืองที่ตั้งวิหารพระ
ทันตธาตุนี้ ปัจจุบันเรียกว่า เมืองแกนดี พระทันตธาตุเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ
ชาวลังกาตลอดมาจนปัจจุบัน) ครั้นถึงรัชกาลพระเจ้ามหานาม (พ.ศ. ๙๕๓-๙๗๕) พระพุทธโฆษา
จารย์อรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เดินทางจากชมพูทวีปมาพ านัก ณ มหาวิหาร และแปลอรรถกถา
ภาษาสิงหลกลับเป็นภาษามคธ 
 หลวงจีนฟาเหียน ซึ่งเดินทางมาในกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เล่าไว้ว่า อภัยคีรีวิหารมี
พระภิกษุ ๕ พันรูป ส่วนมหาวิหารมีพระภิกษุ ๓ พันรูป ช่วงเวลาระยะนี้นับว่าลังกาได้กลายเป็น
ศูนย์กลางส าคัญแห่งหนึ่งของพุทธศาสนา วัดต่าง ๆ มีชื่อเสียงว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา ท าให้มี
ปราชญ์จากแดนไกลมาเล่าเรียนค้นคว้า 
 ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ การศึกษาอภิธรรมได้รับความนิยมและรุ่งเรืองขึ้น ต่อมาในพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๓ ลังกาย้ายเมืองหลวงจากอนุราธปุระมาอยู่ที่โปโลนนรุวะ หรือ ปุรั ตถิปุระ เพราะ
เหตุผลในทางยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ จากนี้ศูนย์กลางวัฒนธรรมก็เปลี่ยนมารวบรวมอยู่ที่เมืองหลวง
ใหม่ อนุราธปุระกลายเป็นเมืองเก่า มีความหมายไปในทางศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของมหาวิหาร อภัยคีรีวิหาร
เป็นต้น ก็จางเลือนลง 
 ตอนต้นสมัยเมืองหลวงใหม่นี้เกิดนิยมยกย่องพระพวกปังสุกูลิกะ (ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร) 
กันขึ้น ท านองเป็นปฏิกิริยาต่อชีวิตที่สุขสบายมั่งมีของพระสงฆ์สมัยนั้น และต่อมาได้มีความนิยมนับ
ถือข้อปฏิบัติในศาสนาพราหมณ์มากขึ้น มีการสร้างเทวรูป เทวสถาน และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้นระหว่างพระพุทธศาสนา กับศาสนาพราหมณ์ 
 กล่าวโดยสรุป ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๗ เป็นยุคที่ลังกาเดือดร้อนวุ่นวายเพราะ
การรุกรานจากอินเดียบ้าง ความไม่สงบภายในบ้าง ในระหว่างยุคนี้เองที่ภิกษุณีสงฆ์สูญสิ้น และ
พระภิกษุสงฆ์เสื่อม จนกระทั่งเม่ือพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๑ ทรงมีพระราชประสงค์จะฟ้ืนฟูศาสนาใน พ.ศ. 
๑๖๐๙ จงหาพระภิกษุที่อุปสมบทถูกต้องได้แทบไม่ครบ ๕ รูป และต้องอาราธนาพระสงฆ์จากพม่า
ตอนใต้มากระท าอุปสมบทกรรมในลังกา 
 ต่อมาถึงสมัยแห่งมหาราชที่ส าคัญที่สุดพระองค์หนึ่งของลังกา คือ พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ 
(พ.ศ. ๑๖๙๗-๑๗๓๐) ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๑ พระองค์ทรงเป็นทั้งนักรบและนัก
ปกครองที่สามารถ ทรงจัดการปกครองได้เรียบร้อย จัดการชลประทานและการเกษตรได้ดี กล่าวกัน
ว่าพระองค์มีด ารัสว่า จะไม่ยอมให้หยาดน้ าฝนแม้น้อยหนึ่งไหลลงคืนสู่ทะเลโดยไม่ได้ท าให้บังเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน 
 ในด้านการพระศาสนา ทรงช าระการพระศาสนาให้บริสุทธิ์ยังคณะสงฆ์ให้รวมเข้าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกครั้งหนึ่ง พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชปกครองสงฆ์ทั้ง
ประเทศเป็นครั้งแรก ทรงสร้างวัดวาอาราม เป็นยุคที่มีศิลปกรรมงดงาม และลังกาได้กลายเป็น
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ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ปรากฏเกียรติคุณแพร่ไปทั่ว มีพระสงฆ์และปราชญ์เดินทางจาก
ประเทศใกล้เคียงมาศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกา แล้วน าไปเผยแพร่ในประเทศของตนเป็นอันมาก 
พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองอยู่ระยะหนึ่ง แต่ภายหลังรัชกาลนี้แล้วพวกทมิฬจากอินเดียเข้ามารุกรานอีก
และได้เข้าตั้งถิ่นฐานมั่นคงขยายอาณาเขตออกเรื่อย ๆ อาณาจักรสิงหลต้องถอยร่นลงทางใต้ ต้องย้าย
เมืองหลวงอยู่บ่อย ๆ ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญได้ยาก นอกจากจะเพียงธ ารงรักษาความมั่นคง
เข้มแข็งไว้เท่านั้น 
 เหตุการณ์ส าคัญครั้งหนึ่งคือ ใน พ.ศ. ๒๐๑๙ พระภิกษุคณะหนึ่งจากพม่า ได้มารับ
อุปสมบทกรรมที่ลังกาและน าคัมภีร์ภาษาบาลีเท่าที่มีอยู่ไปยังพม่าโดยครบถ้วน 
 ระหว่างที่ลังกาอ่อนแอเพราะการต่อสู้แห่งอ านาจระหว่างคนสองเผ่าอยู่นี้ พอถึงประมาณ 
พ.ศ. ๒๐๕๐ ชนชาติโปรตุเกสก็เข้ามารุกรานซ้ าเติม ชนชาติโปรตุเกสเข้ามาค้าขาย พร้อมกันนั้นก็
แสวงประโยชน์จากความขัดแย้งของสองชนเผ่านั้น เข้าครอบครองดินแดนบางส่วนไว้ได้ และพยายาม
บีบบังคับประชาชนที่อยู่ในยุดครองให้เปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก คราวหนึ่งถึงกับยึด
อ านาจกษัตริย์ลังกาได้สถานการณ์พระพุทธศาสนาได้เสื่อมทรามลง ถึงกับว่าต้องน าพระสงฆ์จากพม่า
มาประกอบอุปสมบทกรรมอีกครั้งหนึ่ง๑๒๙ 
 ในระยะนี้ ชาวฮอลันดาได้ประกอบการค้าขายมีอ านาจมากขึ้นในดินแดนแถบนี้ ลังกาจึง
ต้อนรับชาวฮอลันดาเพ่ือให้เข้ามาช่วยขับไล่โปรตุเกสจนส าเร็จใน พ.ศ. ๒๒๐๐ แต่แล้วฮอลันดาก็
ครอบครองดินแดนส่วนที่ตนยึดไว้ได้ เข้าแทนที่โปรตุเกสฮอลันดาไปยามประดิษฐานคริสตศาสนา
นิกายโปรแตสแตนท์และห้ามการพระพุทธศาสนา แต่ไม่ส าเร็จ กษัตริย์ลังกาได้รับค าแนะน าจาก 
สรณังกร เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๔ (ไทยนับ ๒๒๙๓ ตรงกับรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ให้ส่งคณะทูตไปยัง
ประเทศไทย แล้วน าพระภิกษุคณะหนึ่งจ านวน ๑๐ รูป มีพระอุบาลีเป็นหัวหน้า๑๓๐ มาประกอบ
อุปสมบทกรรม ณ เมืองแกนดี มีผู้เข้ารับการอุปสมบทถึงสามพันคน พระสรณังกรซึ่งได้รับการ
อุปสมบทใหม่คราวนี้ได้รับสถาปนาจากพระมหากษัตริย์ให้เป็น สมเด็จพระสังฆราช เป็นการ
ประดิษฐานคณะสงฆ์ อุบาลีวงศ์ หรือ สยามวงศ์ หรือ สยามนิกาย ในลังกาทวีป๑๓๑ 
 ฮอลันดาครองอ านาจอยู่ไม่นานก็เสื่อมลง อังกฤษได้เข้าครองอ านาจแทนในแถบชายทะเล
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ และอีก ๑๙ ปีต่อมาอ านาจปกครองของอังกฤษก็ขยายออกไปทั่วลังกาทวีปโดย
อังกฤษรบชนะกษัตริย์แห่งแกนดี และก็ท าสนธิสัญญารับประกันสิทธิของฝุายลังกาและการคุ้มครอง
พระศาสนา ต่อมา พ.ศ. ๒๓๖๒ เกิดกบฏรุนแรงขึ้น ร้านอังกฤษปราบกบฏส าเร็จ และดัดแปลง
ข้อความในสนธิสัญญาเสียใหม่ วงศ์กษัตริย์ลังกาแต่โบราณก็ถึงอวสานลง 

                                                           
๑๒๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๐ - ๓๒๖. 
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๑๓๑ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕. 



๑๕๓ 

 เมื่อลังกาทวีปตกอยู่ในปกครองของอังกฤษระยะแรก คณะสงฆ์ได้อิสรภาพมากขึ้น เนื่องมา
แต่สนธิสัญญาให้ความคุ้มครองจากพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว ได้มีพระสงฆ์หลายคณะได้รับการ
อุปสมบทกรรมใหม่ในพม่า  กลับมาตั้ งศูนย์กลางสืบ อุปสมบทวงศ์ของตน อิสรภาพของ
พระพุทธศาสนาเป็นไปได้ประมาณก่ึงศตวรรษเท่านั้น รัฐบาลก็ถูกบีบจากคริสตศาสนาให้ยกเลิกความ
เกี่ยวข้องทุกประการในกิจการพระพุทธศาสนา บาทหลวงคริสเตียนได้ด าเนินการเผยแพร่ศาสนาของ
ตนและต่อต้านพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ ถึงกับโจมตีพระพุทธศาสนาในที่สาธารณะ  
 ภายใต้การปกครองของอังกฤษ คณะสงฆ์ไม่เคยยอมรับอังกฤษเพราะเห็นว่าเป็นทั้งต่างชาติ
และต่างศาสนา ทุกครั้งที่มีการก่อการรวมตัวซ่องสุมผู้คนเพ่ือประท้วงและขับไล่อังกฤษ จะมีพระภิกษุ
เป็นผู้น าเสมอ ใน ค.ศ. ๑๘๑๘, ค.ศ. ๑๘๓๔ และ ค.ศ. ๑๘๔๓ ที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวเพ่ือขับไล่
อังกฤษนั้น ล้วนมีพระภิกษุเป็นผู้น าทั้งสิ้น๑๓๒ 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ พระภิกษุที่มีความสามารถ และมีความเป็นผู้น าก้าวออกมากู้ชาติ
โดยผ่านกลไกทางศาสนา เริ่มตั้งแต่พระภิกษุวลาเน ศรีสิทธัตถะมหาเถระ ได้ก่อตั้งบรมธรรมเจติยะปริ
เวณะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในวัดเมื่อ ค.ศ. ๑๘๔๑ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตพระภิกษุที่ทรงความรู้ด้าน
พระธรรมวินัยขณะเดียวกันมีความตื่นตัวในการกอบกู้เอกราชของชาติซึ่งหมายถึงการกอบกู้
พระพุทธศาสนาด้วยพร้อม ๆ กัน 
 พระคุณานันทะ เป็นผู้กู้สถานะของศาสนาด้วยการอาศัยช่องทางระหว่างอังกฤษเข้า
ปกครองได้ให้เสรีภาพทางการพูด จึงน าชาวพุทธรณรงค์ต่อสู้คัดค้านอย่างเปิดเผย ท่านท้าผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์โต้เวทีกลางแปลงที่เมืองปานทุระโดยมีศาสนาเป็นเดิมพัน ใช้เวลาในการโต้วาทีติดต่อกัน 
๓ วัน ท่ามกลางชาวพุทธและชาวคริสต์จ านวนแสน และได้หักล้างวาทะของคริสเตียนจนย่อยยับไป 
ท าให้ชาวพุทธมีก าลังใจมากขึ้น และกลับใจผู้หลงผิดไปเข้ารีตคืนกลับมาเป็นชาวพุทธดังเดิม๑๓๓ 
 พันเอกเฮนรี สตีล ออลคอตต์ (Colonel Henry Steel Olcoot) ผู้ก่อตั้งสมาคมญาณสิทธิ 
(The Theosophical Society) ได้สนใจพระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษ เหตุเพราะได้อ่านข้อมูล
เกี่ยวกับการโต้วาทะ ณ เมือง ปานทุระ จากห้องสมุดสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาศรัทธา
ซาบซึ้งหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าสามารถพัฒนาศักยภาพของมวลมนุษย์ได้ ท่านเลือก
เดินทางมาประเทศศรีลังกาเป็นแห่งแรก ใน พ.ศ. ๒๔๒๓ ได้ก่อตั้งสมาคมพุทธญาณขึ้น ผู้น าชาวพุทธ

                                                           
๑๓๒ฉัตรสุมาลย์, พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
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สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๗๖ - ๗๗. 



๑๕๔ 

ทั้งหลายต่างแวดล้อมและด าเนินงานภายใต้ค าแนะน าของท่าน ได้จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ขึ้น ชาวพุทธเหล่านั้นเริ่มก่อตั้งโรงเรียนส าหรับชาวพุทธทั่วเกาะลังกา๑๓๔ 
 พระสงฆ์ที่เป็นผลผลิตของปริเวณะได้น าเอาความคิดในการจัดการสอนรูปแบบปริเวณะ
กลับไปวัดของตนที่อยู่ห่างไกลกระจายออกไปตามชนบทต่าง ๆ ริเริ่มการสอนพุทธศาสนาได้อย่าง
กว้างขวาง การศึกษาจากปริเวณะในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ นี้เองที่สร้างความพร้อมให้
พระภิกษุมีทั้งความรู้ความสามารถ มีทั้งความรู้ในพระธรรมวินัยและการศึกษา ขบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นพลังที่ไม่มีใครยับยั้งได้ การรวมตัวของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องการ
ปลดแอกให้แก่พระศาสนาจึงเกิดขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๔๖ คณะสงฆ์ที่มารวมตัวกันจ านวนมากใน
ประวัติศาสตร์ประกาศปลดแอกตนเองจากการปกครองของอังกฤษ๑๓๕ 
 คณะสงฆ์ในลังกาปัจจุบันมี ๓ นิกายคือ สยามวงศ์ หรือ อุบาลีวงศ์ อมรปุระนิกาย และ
รามัญวงศ์ ข้อแตกต่างกันมีเพียงเล็กน้อย และ เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ คือ เกิดจากการที่ว่า
อุปสมบทวงศ์ตื่นมาจากสายไทยหรือพม่า 
 ในปัจจุบันศรีลังกาได้ตั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาจากการสนับสนุนโดยชาว
พุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา (SIBA - Sri Lanka International Buddhist Academy) เมือง
แคนดี้ ประเทศศรีลังกา หรือ SIBA ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นโครงการให้
การศึกษาระดับสูงของวัดศรี ดาลาดา มาลิกาวา (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐาน
พระธาตุเขี้ยวแก้ว๑๓๖ 
 มหาวิทยาลัยนาคานันทะนานาชาติ (Nāgānanda International Institute for Buddhist 
Studies) กรุงคอลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบัน
ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการอุดมศึกษาศรีลังกาในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปัจจุบันเปิดสอน
ถึงระดับปริญญาโท 
 มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา (Buddhist and Pali University of Sri Lanka) กรุงคอลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้รับการจัดเป็นสองภาควิชา (Faculty) ได้แก่ 
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ (Faculty of Buddhist Studies) และภาควิชาภาษาศาสตร์ (Faculty of 
Language Studie) เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก (PHD) 
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๑๕๕ 

 ๓.๕.๓ บุคคลและองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
 บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
นั้น ได้แก่ สถาบันกษัตริย์ พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์ อุบาสก และวิทยาลัยสงฆ์ ดังนี้ 
 บทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพุทธศาสนา มีความเป็นมาดังนี้ พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ 
(พ.ศ. ๒๓๑-๒๗๖) ได้รับพุทธศาสนาจากพระมหินทเถระ พร้อมด้วยคณะธรรมทูตจากพระเจ้าอโศก
มหาราชแห่งอินเดีย พระพุทธศาสนาแพร่หลายอย่างรวดเร็ว มีผู้อุปสมบทมากมาย พระนางอนุฬาเทวี
มเหสีและสตรีบริวารจ านวนมากปรารถนาจะอุปสมบทบ้าง พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจึงทรงส่งคณะ
ทูตไปสู่ส านักของพระเจ้าอโศก ทูลขอพระสังฆมิตตาเถรี และก่ิงพระศรีมหาโพธิ์ ด้านทักษิณมาสู่ลังกา
ทวีป และได้ทรงสร้าง มหาวิหาร และ ถูปาราม อันเป็นเจดีย์องค์แรกของลังกาไว้ ณ พระนครเดียวกัน
, พระเจ้าทุฏฐคามนี (พ.ศ. ๓๘๒-๔๐๖) สามารถรวบรวมแคว้นสิงหลได้เป็นปึกแผ่นโดยใช้แนวคิด
ชาตินิยมที่มีพุทธศาสนาเป็นหลักในการด าเนินการ พุทธศาสนานิกายเถรวาทได้รับการอุปถัมภ์จน
เจริญรุ่งเรือง ทั้งการก่อสร้างพุทธสถาน เช่น โลหะปราสาท การศึกษาและเผยแผ่พระธรรมกถา และ
การประกอบกิจพิธีทางศาสนา เช่น พิธีวิสาขบูชา เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก , พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย 
(พ.ศ. ๔๓๔ และ พ.ศ. ๔๕๔-๔๖๖) ได้ทรงสร้าง อภัยคีรีวิหาร ถวายแด่พระมหาติสสเถระผู้มีอุปการ
คุณแก่พระองค์ อภัยคีรีวิหารนี้ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาอยู่สมัย
หนึ่ง, พระเจ้าสิริเมฆวรรณ  เมื่อครองราชย์มาได้ ๙ ปี (พ.ศ. ๘๕๔) ได้มีการอัญเชิญ พระทาฐธาตุ 
(พระเขี้ยวแก้ว) มายังลังกาทวีป พระราชาโปรดให้รักษาไว้ภายในพระนคร และน าออกให้ประชาชน
นมัสการที่อภัยคีรีวิหารเป็นประจ าทุกปี, พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๗-๑๗๓๐) ทรงช าระ
การพระศาสนาให้บริสุทธิ์ยังคณะสงฆ์ให้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกครั้งหนึ่ง ทรงสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชปกครองสงฆ์ทั้งประเทศเป็นครั้งแรก ทรงสร้างวัดวาอาราม เป็นยุคที่มีศิลปกรรม
งดงาม และลังกาได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ปรากฏเกียรติคุณแพร่ไปทั่ว มี
พระสงฆ์และปราชญ์เดินทางจากประเทศใกล้เคียงมาศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกา แล้วน าไป
เผยแพร่ในประเทศของตนเป็นอันมาก 
 บทบาทของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ มีดังนี้ เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในศรีลังกาแล้ว
พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่เป็นครูให้การอบรมสั่งสอนแก่คนในสังคมแทนพวกพราหมณ์ที่มีก่อนหน้านั้น โดย
มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาและอบรมศีลธรรม โดยได้ผลิตผลงานด้านร้อยกรองและวรรณกรรม
ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคัมภีร์มหาวงศ์และคัมภีร์ทีปวงศ์ ซึ่งเป็นพงศวดารทางประวัติศาสตร์
ของศรีลังกา, ในสมัยรัชกาลพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พวกทมิฬชิงอ านาจได้และเข้าครองอนุราธปุระ
อยู่ ๑๔ ปี ระหว่างนี้ประเทศเกิดยุคเข็ญถึงต้องกินเนื้อมนุษย์ พระมหาเถระทั้งหลายจ านวน ๕๐๐ รูป 
เกรงพระศาสนาจะสูญสิ้นจึงประชุมกันที่ อลุวิหาร ณ มาตเลท าการจารึกพุทธพจน์ลงในใบลานเป็น
ครั้งแรก, ใน พ.ศ. ๒๐๑๙ พระภิกษุคณะหนึ่งจากพม่า ได้มารับอุปสมบทกรรมที่ลังกาและน าคัมภีร์
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ภาษาบาลีเท่าที่มีอยู่ไปยังพม่าโดยครบถ้วน, พระภิกษุวลาเน ศรีสิทธัตถะมหาเถระ ได้ก่อตั้งบรมธรรม
เจติยะปริเวณะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในวัดเมื่อ ค.ศ. ๑๘๔๑ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตพระภิกษุที่ทรง
ความรู้ด้านพระธรรมวินัยขณะเดียวกันมีความตื่นตัวในการกอบกู้เอกราชของชาติซึ่งหมายถึงการกอบ
กู้พระพุทธศาสนาด้วยพร้อม ๆ กัน ท าให้เกิดการรวมตัวของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องการปลดแอก
ให้แก่พระศาสนาจึงเกิดขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๔๖ คณะสงฆ์ที่มารวมตัวกันจ านวนมากในประวัติศาสตร์
ประกาศปลดแอกตนเองจากการปกครองของอังกฤษ 
 บทบาทของอุบาสก มีดังนี้ ในปี ค.ศ. ๑๘๘๐ พันเอกเฮนรี่ สตีล ออลคอต ชาวอเมริกาเชื้อ
สายยุโรปได้จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นนอกจากนี้เขายังเป็นหัวเรือในการฟ้ืนฟูพุทธ
ศาสนาในประเทศศรีลังกา พันเอกเฮนรี่จึงเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่มีบทบาทต่อการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในศรีลังกา โรงเรียนพุทธศาสนาในยุคนี้นอกจากสอนความรู้ในพุทธธรรมแล้วยังสร้างความรัก
ชาติให้มากยิ่งขึ้น 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์มีหน้าที่ผลิตบุคลากรที่ความรู้ด้านพุทธศาสนา มีดังนี้ วิทยาลัย
พระพุทธศาสนา (SIBA-Sri Lanka International Buddhist Academy) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา หรือ 
SIBA เป็นโครงการให้การศึกษาระดับสูงของวัดศรี ดาลาดา มาลิกาวา (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งเป็นวัดที่
ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว, มหาวิทยาลัยนาคานันทะนานาชาติ (Nāgānanda International Institute for 
Buddhist Studies) กรุงคอลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยพระพุทธสาสนา (Buddhist and Pali University of Sri Lanka) กรุงคอลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก  
 พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาในอดีตบุคคลและองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาได้แก่  
ภิกษุและภิกษุณีท่ีเป็นนักบวชในพุทธศาสนาท าหน้าที่เผยแผ่เป็นหลักโดยได้รับการอุปถัมภ์โดยกษัตริย์
เป็นหลักส าคัญนับตั้งแต่เริ่มรับพุทธศาสนาเข้ามาจากอินเดียโดยการส่งสมณะทูตจากพระเจ้าอโศก
มหาราช โดยมีพระมหินทเถระ พร้อมด้วยคณะเข้ามาเผยแผ่และได้รับการต้อนรับจาก
พระมหากษัตริย์และประชาชนลังกาอย่างดียิ่ง พระพุทธศาสนาแพร่หลายอย่างรวดเร็ว มีผู้อุปสมบท
มากมายตั้งแต่ราชวงศ์ไปจนถึงประชาชน วิถีพุทธได้เป็นหลักส าคัญในการด ารงชีวิตของชาวสิงหล จึง
อาจกล่าวได้ว่าศรีลังกาในการปกครองระบบกษัตริย์นั้นองค์กรกษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนา กษัตริย์
ราชวงศสิงหลนับถือพุทธศาสนากษัตริย์และพระสงฆ์จึงเป็นหลักในการเผยแผ่พุทธศาสนา องค์กรสงฆ์
และกษัตริย์จึงมีความความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟูน ดังเช่น  
 พระเจ้าทุฏฐคามนีสามารถรวบรวมแคว้นสิงหลได้เป็นปึกแผ่นโดยใช้แนวคิดชาตินิยมที่มีพุทธ
ศาสนาเป็นหลักในการด าเนินการ พุทธศาสนานิกายเถรวาทได้รับการอุปถัมภ์จนเจริญรุ่งเรือง ทั้งการ
ก่อสร้างพุทธสถาน เช่น โลหะปราสาท การศึกษาและเผยแผ่พระธรรมกถา และการประกอบกิจพิธี
ทางศาสนา เช่น พิธีวิสาขบูชา เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลนี้, บางคราวสงฆ์มีอ านาจมากคณะสงฆ์
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ได้เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองเก่ียวกับปัญหาการสืบราชสมบัติหลังรัชสมัยพระเจ้าสัทชาติสสะซึ่ง
มีผลให้อ านาจของราชวงศ์เสื่อมลงจนต้องเสียเมืองให้แก่ชาวทมิฬอีกครั้งหนึ่ ง, พระเจ้าโจระนาคะที่
ทรงเป็นศัตรูกับคณะสงฆ์ ถึงกับให้ท าลายอารามหลายแห่ง, พระเจ้ากนิรชนุติสสะให้สังหารพระสงฆ์ที่
ทรงระแวงว่าจะวางแผนปลงพระชนม์, พระเจ้ามหาทฐิกมหานาคะสร้างสถูป ณ มิหินตเล พระเจ้าอิล
นาคะสร้างเจดีย์ที่นาคะมหาวิหาร กษัตริย์อีกหลายพระองค์ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งศึกษาของชาวพุทธ 
และสนับสนุนให้พระสงฆ์จาริกไปสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ความศรัทธาใน
แนวทางพุทธศาสนาของกษัตริย์ยังมีผลไปถึงการออกกฎจัดระเบียบประชาชน เช่น พระเจ้าอมันท
คามนีทรงบัญญัติ “กฎมาฆาตะ” ห้ามการฆ่าสัตว์ทั่วอาณาจักร, พระเจ้าโคฐภยะมีพระประสงค์จะ
ฟ้ืนฟูและช าระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์โดยการเข้าควบคุมฝุายอภัยคีรีวิหารและก าจัดพวกไวตุลยะ, 
พระเจ้ามหาเสนะทรงเลื่อมใสนิกายมหายาน และให้ท าลายฝุายมหาวิหารจนเสียหายอย่างหนัก ที่สุด
ประชาชนที่ศรัทธานิกายเถรวาทก่อการจลาจลต่อต้านจนประสบชัยชนะ ฯลฯ  
 จากที่กล่าวมาท าให้เห็นได้ว่าองค์กรสงฆ์และกษัตริย์เป็นองค์กรหลักส าคัญในการแผยแผ่พุทธ
ศาสนาในศรีลังกาและต่างประเทศ แต่ภายในองค์กรเองก็มีปัญหาทั้งภายในและภายนอก เช่น เรื่อง
การแตกนิกายของสงฆ์ หรือการการแย่งชิงราชสมบัติภายในราชวงศ์ ปัญหาจากภายนอกคือถูก
รุกรานและโจมตีโดยศาสนาอื่น และชนชาติอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาได้หยั่งรากลึกสู่จิตใจของ
ประชาชนศรีลังกาอย่างแน่นแฟูนจนอาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจ าชาติ  หลังจากการเข้ามาของ
ชาวตะวันตกพระพุทธศาสนาก็ถูกกีดกันและต่อต้านจากศาสนาคริสต์ รัฐถูกบีบจากศาสนาคริสต์ให้
ยกเลิกสัญญาที่คุ้มครองพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อได้รับเอกราชท าให้ชาวลังกามีความมุ่งมานะที่จะฟ้ืนฟู
พุทธศาสนาในลังกาอย่างจริงจัง จนปัจจุบันประเทศศรีลังกา ได้เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติ 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา อาศัยบุคคลและองค์กรใน
การเผยแผ่ คณะสงฆ์ศรีลังกาไม่มี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ไม่มีคณะสงฆ์ปกครอง เป็นเอกเทศ พระสงฆ์ทุก
รูปเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อใคร เพราะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับไว้ เป็นสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกามีการปรับตัวเร็วกว่าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่
พุทธศาสนาไปยังทวีปยุโรป อเมริกา การจาริก ๔ สังเวชนียสถาน กระทั่งถึงการอนุญาตให้บวชภิกษุณี 
การที่พระเข้าไปเป็น สส. ทางการเมือง ปัจจุบัน พระสงฆ์ที่ศรีลังกาไม่อิงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระภิกษุศรีลังกานิยมส่งลูกศิษย์ให้เรียนจบสูง ๆ เพ่ือน าความรู้ที่เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเผย
แผ่ สามารถสนทนาธรรม สอนญาติโยมให้เหมาะกับประเพณี วัฒนธรรม และพ้ืนฐานการศึกษาได้ ใน
ส่วนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์มีหน้าที่ผลิตบุคลากรที่ความรู้ด้านพุทธศาสนา มีการสร้างวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้การศึกษาระดับสูง พระสงฆ์ในศรีลังกาอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลผู้ปรึกษา 
เป็นครู เป็นผู้น าของประชาชนในทางธรรม จากข้อสรุปดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาในศรี
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ลังกาในอนาคตน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่คณะสงฆ์ของ
ประเทศศรีลังกายังขาดการท างานอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรศาสนาให้มั่นคง แม้ว่าการมี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเป็นจุดแข็งแต่ก็เป็นในเชิงหลักการเท่านั้น ควรยึดในหลักการ 
๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ และประสานการมีส่วนร่วมกับประเทศต่าง ๆ ด้วยเพ่ือเสริมความมั่นคง
ให้กับเครือข่ายองค์สงฆ์ในประเทศศรีลังกา พัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรการศึกษาของพระสงฆ์ เพ่ือ
ไม่ให้ลืมรากเหง้าของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ช่วยเผยแผ่เคียงคู่กับพระพุทธศาสนาสืบมา 
 จากการศึกษาปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบันในอาเซียในบทที่ ๓ นี้ 
สามารถสรุปโดยแยกเป็นแต่ละประเทศ ได้ดังนี้ 
 ๑) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย อาศัยบุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ โดยมี
ความสัมพันธ์กับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ มีการสร้างวัดและศาสนวัตถุทั้งทุกหมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด พระมหากษัตริย์ให้การอุปถัมภ์และประกาศตัวเป็นพุทธมามกะในทุกรัชกาล มีคนนับ
ถือพระพุทธศาสนากว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ของคนทั้งประเทศ มีรัฐบาลและส านักงานพระพุทธศาสนา 
กรรมการมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ และสมาคมทางพระพุทธศาสนาให้การส่งเสริมในด้านการ
เผยแผ่ มีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ในต่างประเทศ มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วย
เผยแผ่ค าสอนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นเทศน์บนธรรมาสน์ในวันพระและงานพิธีต่าง ๆ ควบคู่
ไปกับการสวดสาธยายมนต์ เน้นเทศน์สอนพระสูตรมากกว่าพระวินัยและพระอภิธรรม ส่วนในด้าน
อภิธรรมจะเปิดสอนเฉพาะผู้ที่สนใจทั้งพระและฆราวาส และมีการเผยแผ่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ปัจจุบันอย่างหลากหลายในโลกออนไลน์  
 ๒) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา อาศัยบุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ ในยุค
เจ้านโรดมสีหนุทรงคิดค้นทฤษฎีพุทธสังคมนิยมของกัมพูชาขึ้นมา เพ่ือตั้งเป็นลัทธิการเมืองหรือระบบการ
ปกครองแบบใหม่ซึ่งยึดพุทธธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ และตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
พระสีหนุราชขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ประเทศกัมพูชามีการริเริ่มการเดินทางไกลเพ่ือสันติภาพใน
กัมพูชาจนกลายเป็นขบวนการธรรมยาตรา สร้างแรงบัลดาลใจให้กับหนุ่มสาวชาวกัมพูชาและทั่วโลกใน
การอุทิศตนเพ่ือฟ้ืนฟูศาสนธรรมและสันติภาพ ส่วนเจ้านโรดมสีหนุได้ทรงสร้างมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาพระสีหนุราช มีการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในส่วนรัฐบาลนั้น นายพล
ลอนนอล ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเขมร ได้ประกาศย้ าว่ายังนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติและถือเป็นหน้าที่จะปกปูองคุ้มครองทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา  
 ๓) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่า อาศัยบุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ การ
เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่าเน้นปรัชญาการศึกษาเป็นหลักส่งเสริมทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติซึ่งมี
กระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม ฆราวาสเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมด้านการเผยแผ่ทุกอย่าง 
เน้นค่านิยมสร้างพระด้วยการศึกษาเพราะเข้าใจว่านี่คือการสร้างพระจริง ๆ เป็นการสร้างพระที่มีชีวิต 
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ดังนั้นจึงไม่เน้นเครื่องรางของขลังหรือเกจิชื่อดังปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เน้นยศต าแหน่งพระ แต่เน้น
ครูพระที่มีความรู้ความสามารถ หากครูผู้สอนมีแต่ความรู้แต่ขาดทักษะการสอนก็จะปลดออกไปท า
หน้าที่ครูตรวจปัญหา ครูออกข้อสอบ ครูรวมคะแนน หากไม่เป็นครูก็ไปเป็นพระอาจารย์สอน
กรรมฐาน เป็นพระนักเทศน์ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริม มีการท าซอฟแวร์พระไตรปิฎก หนังสือโบราณ
หายาก บรรจุลงใน iPad ถวายพระรูปละเครื่องทั่วประเทศ มีระบบดูแลสังคมอย่างมีส่วนร่วม หาก
ใครสอนผิดทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจะโดนตรวจสอบโดยศาลวินัยธร หากขัดขืนก็ส่งศาลทั่วไป มี
โอกาสให้ลาสิกขาและปิดวัดหรือส านัก หากมีพระเณรเข้ามาบวชน้อยฆราวาสจะช่วยกันหาผู้มาสืบต่อ
พระพุทธศาสนา โดยช่วยกันลงขันแล้วโอนปัจจัยไปดูแลพ่อแม่ของพระเณรที่ช่วยบวชให้เป็นประจ า 
 ๔) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว อาศัยบุคคลและองค์กรเป็นผู้เผยแผ่ อาศัย
บุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ ในยุคของพระเจ้าฟูางุ้มได้น าพุทธศาสนาเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามา
ประดิษฐาน ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด ได้ทรงพยายามชักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือผีสาง
เทวดา ไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผีต่าง ๆ เพ่ือสถาปนาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ ถึงกับให้ทรงรื้อ
ศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองเสีย แต่สุดท้ายก็ไม่ส าเร็จ ในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
การเผยแผ่พุทธศาสนาล าบากมาก พระสงฆ์ถูกเบียดเบียน แต่ปัจจุบันดีขึ้นเพราะการปกครองเปลี่ยน 
กลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้พุทธศาสนาเถรวาทในลาวดีขึ้นคือการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย ปรัชญาสังคมที่ลาวต้องการบรรลุถึงคือ “ความสามัคคี” 
คนลาวเรียกว่า “สามัคคีส่องแสง” เป็นการเอาชาวบ้านมารวมกัน ใช้ประเพณีร าวงควบคู่กับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความสามัคคีและประโยชน์ส่วนรวม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เถรวาทในประเทศลาวจึงเป็นตัวเชื่อมให้สังคมมั่นคงและสงบขึ้น รัฐบาลเองก็ประกาศให้พุทธศาสนา
เถรวาทเป็นศาสนาประจ าชาติด้วย 
 ๕) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา อาศัยบุคคลและองค์กรเป็นผู้เผยแผ่ ในส่วน
ของบุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่าตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้แก่ 
สถาบันกษัตริย์ พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์ อุบาสก และวิทยาลัยสงฆ์ ในแง่การปกครองปัจจุบัน คณะสงฆ์ศรี
ลังกาไม่มี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ไม่มีคณะสงฆ์ปกครอง เป็นเอกเทศ พระสงฆ์ทุกรูปเป็นอิสระไม่ข้ึนต่อใคร เพราะ
มีกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับไว้ เป็นสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรี
ลังกามีการปรับตัวเร็วกว่าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังทวีปยุโรป อเมริกา การ
จาริก ๔ สังเวชนียสถาน กระทั่งถึงการอนุญาตให้บวชภิกษุณี การที่พระเข้าไปเป็น สส. ทางการเมือง 
ปัจจุบัน พระสงฆ์ท่ีศรีลังกาไม่อิงสถาบันพระมหากษัตริย์ พระภิกษุศรีลังกานิยมส่งลูกศิษย์ให้เรียนจบสูง ๆ 
เพ่ือน าความรู้ที่เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเผยแผ่ สามารถสนทนาธรรม สอนญาติโยมให้เหมาะกับ
ประเพณี วัฒนธรรม และพ้ืนฐานการศึกษาได้ ในส่วนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์มีหน้าที่ผลิตบุคลากรที่
ความรู้ด้านพุทธศาสนา มีการสร้างวิทยาลัยพระพุทธศาสนา (SIBA - Sri Lanka International Buddhist 
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Academy) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา หรือ SIBA เป็นโครงการให้การศึกษาระดับสูงของวัดศรี ดาลาดา 
มาลิกาวา (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว, มหาวิทยาลัยนาคานันทะ
นานาชาติ (Nāgānanda International Institute for Buddhist Studies) กรุงคอลัมโบ ประเทศศรีลังกา 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยพระพุทธสาสนา 
(Buddhist and Pali University of Sri Lanka) กรุงคอลัมโบ ประเทศศรีลังกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิด
สอนถึงระดับปริญญาเอก  
 สรุปโดยรวมได้ว่า ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบัน ได้ศึกษาถึงปรัชญาการ
เผยแผ่พทุธศาสนาเถรวาทใน ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศลาว 
ประเทศศรีลังกา จากการศึกษาพบว่า แต่ละประเทศอาศัยบุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ บุคคลและ
องค์กรที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้แก่ พระมหากษัตริย์ 
ราชวงศแ์ละราชสกุล ขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ราชบัณฑิต พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์หรือคณะธรรม
ทูต มหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐบาล วัดหรือศาสนสถาน ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในงานเผย
แผ่ด้วย แต่การเผยแผ่จะมีจุดเด่นที่ต่างกันออกไป ประเทศไทยมีจุดเด่นตรงที่มีประชาชนผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา กว่า ๙๐% ชอบท าบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน โดยเฉพาะวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
มีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่วนประเทศกัมพูชามีผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา กว่า ๙๐% มีวัดกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด ประชาชนมีความผูกพันธ์กับพุทธศาสนาทั้ง
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ในยุคเจ้านโรดมสีหนุทรงคิดค้นทฤษฎีพุทธสังคมนิยมของกัมพูชาขึ้นมา 
ส่วนประเทศพม่าเด่นในด้านการศึกษาทางด้านทฤษฎีและวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อีก
ทั้งยังเก่งด้านการปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีกุลบุตรออกบวชเพ่ือสืบต่อพระศาสนา ส่วนประเทศลาวมีความ
มั่นคงพอสมควรทางด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง มีสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์มีตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีงานบุญบูชาพระธาตุหลวงซึ่งจัดเป็นบุญประจ าชาติที่ใหญ่
ที่สุดได้รับการสนับสนุนจากพรรคและรัฐเป็นอย่างดี ส่วนประเทศศรีลังกามีการปรับตัวเร็วกว่าประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังทวีปยุโรป อเมริกา การจาริก ๔ สังเวชนียสถาน การ
อนุญาตให้บวชภิกษุณี กระทั่งถึงการที่พระเข้าไปเป็น สส. ทางการเมือง พระพุทธศาสนาในศรีลังกาใน
อนาคตน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ตราบเท่าที่ชาวศรีลังกายังคง
เคารพนับถือและมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาเล่าเรียนค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
แล้วน ามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของตน 



 

บทท่ี ๔ 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 

 
 ในบท    ผู้    ยได้        ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลที่สําคัญ ๒ ส่วน ส่วนแรก ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่
รวบรวมแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ส่วนที่สอง ได้แก่ ข้อมูลที่
ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้สัมภาษณ์ โดยข้อมูลทั้งสองส่วนนี้จะช่วยสนับสนุนผลการวิเคราะห์ซึ่งกันและ
กัน รวมถึงข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เกิดจากประสบการณ์การทํางานของผู้ทรงคุณวุฒิใน
ภาคสนาม จะทําให้เราได้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและทันยุคทันสมัย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
นําไปบูรณาการสําหรับนําเสนอรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าใน
ลําดับถัดไป ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อสําคัญไว้ ๓ หัวข้อ ดังนี้  
 

๔.๑ วิเคราะห์ในส่วนองค์กร 
 
 องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทที่สําคัญของประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว และศรีลังกา 
ได้แก่ พระมหากษัตริย์ รัฐบาล ศาสนสถาน มหาวิทยาลัยสงฆ์ สมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
สรุปองค์กรที่สําคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท ดังนี้ 

 
๔.๑.๑ องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศไทย พบว่า มีการสร้างสถาบันการศึกษา

ให้กับพระสงฆ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทํานุ
บํารุงพระศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงโปรดให้ตั้งศูนย์การศึกษาบาลีที่วัดมหาธาตุ 
เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” ภายหลังได้มีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” และทรงโปรดให้ตั้ง “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เป็นศูนย์กลางการศึกษาปริยัติขึ้นที่หน้าวัดบวร
นิเวศวรวิหารอีกแห่งหนึ่ง๑ ปัจจุบันองค์กรทั้ง ๒ นี้อยู่ในฐานะมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้คฤหัสถ์เข้าเรียน
และคฤหัสถ์เองก็มีโอกาสเรียนธรรมศึกษาที่วัดต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย ทําให้คฤหัสถ์ผู้สนใจใคร่ธรรมเกิดความ
สะดวกในการเรียนพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ สามารถนํามาจัดเป็นวิชาการและทํางานวิจัยเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ ให้ทัศนะไว้ว่า 
“มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนอกจากจะเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรแล้ว ยังทําหน้าที่ใน
ด้านสังคมสงเคราะห์ คือ บริการวิชาการ ให้กําลังใจ ให้ความเข้าใจแก่ประชาชนในยามที่เกิดวิกฤตต่าง ๆ 
                                                           

๑มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ร้อยปีมหามกุฏราชวิทยาลัย (จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่ง
การสถาปนา), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓. 
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ด้วย” ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๒ ให้ทัศนะไว้ว่า “ในส่วนขององค์กรสงฆ์ หากพูดถึงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเผยแผ่หรือไม่ ผมยัง
เชื่อว่า บุคลากรที่ทํางานอยู่ในองค์กรยังเน้นไปทางค่าจ้างรางวัลเสียมากกว่าจะทุ่มเทเพ่ือการเผยแผ่อย่าง
จริงจัง ในส่วนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เองแม้ว่าจะดูแข็งแกร่งกว่ามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) แต่ก็ยังพัฒนาภาษาไม่ขึ้น เห็นได้จากการตัวอย่างที่จัดแข่งทักษะภาษา เอา
เข้าจริงที่ขึ้นเวทีมีฝรั่งมาสัมภาษณ์ มจร. กลับแพ้ มมร. แสดงว่ามหาจุฬายังพัฒนาภาษาได้ไม่เท่าไหร่ ถ้า
เวทีทั่วไปทําได้เยอะนะ แต่ในเวทีสากลมหาจุฬาไปได้ ท่านอดีตอธิการบดีท่านพร้อมมาก ๆ แต่ก็ลากลูกน้อง
ไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นบุคลากรที่จะเรียกว่าเก่ง ต้องเก่งด้านธรรมะที่ลึก และเก่งภาษาที่จะถ่ายทอดได้ และ
จิตใจพร้อมที่จะทํา มมร. ยังด้อยในการออกสื่อวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่มีความสามารถก็ไม่ถูกส่งเสริม เรื่อง
ตําราก็ด้อย ไม่เหมือนครูบาอาจารย์ยุคก่อนที่เข้มแข็งและสร้างตํารา หนังสือมีคุณภาพ ที่ไหน ๆ ก็เกรงใจ 
ทุกวันนี้ก็ยังเกรงใจครูบาอาจารย์ในอดีตอยู่ แต่อีก ๑๐ ปีข้างหน้าผมว่าคงไม่มีใครเกรงใจแล้ว ถ้าอยู่ใน
สภาพแบบนี้ น่าห่วงนะ แต่ถ้าจะฟ้ืนก็ไม่สายเกินไป แต่ไม่รู้ว่าใครจะมาฟ้ืน มองไม่เห็นภาพ ในส่วนของมหา
เถรสมาคมเองพูแล้วก็หนักใจ คือ แนวคิดของมหาเถรสมาคม ผมรวมมาตั้งแต่สมัยที่เป็นคณะเลขานุการและ
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะสมเด็จพระสังฆราชมา ๑๐ ปี จนกระทั่งหลุดพ้นออกมา และเข้าไปนั่งใหม่ใน
ฐานะคณะกรรมการ ยังไม่เห็นภาพว่าใครจะทําด้านการเผยแผ่เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพก้าวไกลไปทั่วโลกให้
คนทั่วโลกเขายอมรับ สิ่งที่หวังนั้นแทนที่ได้วากลับได้แค่คืบคืบ คือ หวังไม่ไกล การทํางานของมหาเถร
สมาคม ว่าไปแล้ว สิ่งที่มหาเถรสมาคมคิดเองมีน้อย วาระประชุมหนาเป็นนิ้ว แต่ประชุม ๕๐ นาทีหรือ
ชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จ ที่จะทําให้คณะสงฆ์ไปได้กว้าง คือ เลขาธิการหรือผู้อํานวยการสํานักพุทธต้องมีวิสัยทัศน์ 
นอกนั้นก็มาจากราชการ ก็เลยยังหวังไม่ได้ ก็ได้แค่นี้ หวังอะไรไม่ได้” 

ในส่วนกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของคณะสงฆ์ที่
เกี่ยวกับการเผยแผ่อยู่ ๒ เรื่อง งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ และกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และ
วิชาการพระพุทธศาสนา  

ในส่วนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท 
ดังนี้ ๑. ส่งเสริมศาสนศึกษา เพ่ือการเผยแพร่ศาสนธรรมและสืบทอดศาสนทายาท รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านจิตใจมากกว่า
วัตถุ ๒. สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม ร่วมประกอบพิธีกรรมกับสมาชิกใน
ครอบครัว มีศาสนาเป็นหลักในการดํารงชีวิต และ ๓. เอ้ือให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือความสมานฉันท์และเพ่ือสันติธรรมในสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๓ ให้ทัศนะไว้ว่า กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นถือว่า
เป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยสร้างคุณประโยชน์แก่การเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะมีส่วนงานของวิเทศสัมพันธ์ 
อีกทั้งยังทํางานด้านวิชาการพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งหากกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องก็เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการเผยแผ่
พุทธศาสนาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนาเถรวาทนั้น มาตรา ๙ ระบุว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัคร
ศาสนูปถัมภก และมาตรา ๗๓ ระบุว่า รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการ
นําหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเห็นได้ว่า อํานาจหน้าที่
หลักที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเถรวาทนั้นคือการดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ 
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สนับสนุนการดําเนินงานขององค์การศาสนา สนับสนุนให้ประชาชนดํารงตน
เป็นพุทธมามกะและเป็นศาสนิกท่ีดี ยึดมั่นในหลักการ มีคุณธรรมประจําใจ และสามารถดําเนินชีวิตได้
เหมาะสมกับอัตภาพ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ให้ทัศนะไว้ว่า “จุดแข้งในการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ประเทศไทยนั้น ก็คือ ประเทศไทยมีผู้นับถือพระพุทธศาสนา กว่า ๙๐% ชอบทําบุญใส่บาตร ถวาย
สังฆทาน โดยเฉพาะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์เอก
อัครศาสนูปถัมภก” 

เมื่อวิเคราะห์องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศไทย พบว่า ที่ผ่านมาในอดีต
จนถึงปัจจุบัน พบว่า ในทุกองค์กรล้วนมีบทบาทสําคัญต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาททั้งสิ้น โดยแต่
ละองค์กรจะมีการประสานงานร่วมกันทั้งในองค์กรของฝุายฆราวาสและองค์กรฝุายสงฆ์  ในฝุาย
ฆราวาสจะเป็นในเรื่องของการวางนโยบายการปกครอง ออกกฎหมายคุ้มครอง และสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมทางพุทธศาสนา รวมถึงการวางมาตรการเพ่ือสร้างสันติภาพทางศาสนาด้วย 
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แม้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยจะนับ
ถือพุทธศาสนา และมีระบุในมาตราทางกฎหมายว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ใน
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกให้กับทุก ๆ ศาสนาด้วย รัฐเองก็ต้องให้ความ
อุปถัมภ์และคุ้มครองทุกศาสนาเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมด้านคุณธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งเป็นส่วน
สําคัญมากในยุคปัจจุบันและในอนาคต เพราะไม่ว่ายุคใดสมัยใด มนุษย์ต่างต้องการคุณภาพที่ชีวิตที่ดี
ทั้งกายและใจ ในยุคที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โดยใช้วิธีสร้าง
ค่านิยมจนเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในองค์กรการศึกษา มี
การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและมีกฎหมายช่วยคุ้มครองและสนับสนุน อย่างไรก็ตาม องค์กรในยุค

                                                           
๒กรมการศาสนา, เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเสวนาสร้างสัมพันธ์และสันติสุขใน ๓ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อมรับพระกระแสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๗๒ พรรษามหาราชินี วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๐-๑๐๒. 



๑๖๔ 

ปัจจุบันมีการบริหารที่แตกต่างจากในอดีตมาก โดยเฉพาะการบริหารที่ต้องให้เกิดความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ประเทศไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโลก 
องค์กรทางพุทธศาสนาเพ่ือการเผยแผ่จึงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่  ๆ ช่องทางการเผย
แผ่พระธรรมคําสอนที่หลากหลายและต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม คํานึงถึงความต้องการที่จําเป็นของ
แต่ละคน หรือของแต่ละกลุ่มคนที่มีความสนใจแตกต่างกัน มีอาชีพ มีความรู้ความสามารถที่แตกต่าง
กัน โจทย์สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ จะทําอย่างไรให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักธรรมให้สอดคล้องกับวิถี
คนในยุคปัจจุบันที่สืบเนื่องไปถึงทศวรรษหน้าได้ด้วย 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มพุทธศาสนาเถร
วาทของประเทศไทยในอนาคตไว้ดังนี้๓ ปัจจุบันโลกกําลังถูกครอบงําด้วยลัทธิบริโภคนิยม อนาคต
พระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่เชี่ยวกราก ในประเด็นนี้ท่านพุทธทาสภิกขุ 
เรื่อง “พุทธศาสนาในโลกอนาคตอันใกล้” เป็นข้อคิดอย่างดีในการบันทึกดังกล่าว เสนอว่า “ทิศทาง” หรือ
ภาพต่าง ๆ ที่สามารถเป็นไปได้ในอนาคตรวม ๙ ประการ ภาพมีเลวร้ายที่สุดคือ พระพุทธศาสนาหมดสิ้น
ไปจากโลกเพราะเป็นอุปสรรค ล้าสมัย ขัดขวางความเจริญ รองลงมาคือ พระพุทธศาสนาอยู่ได้ยากในโลก
ที่หลงเจริญทางวัตถ ุในบรรดาภาพเหล่านี้มีอยู่ ๓ ภาพที่น่าพิจารณา คือ  

๑) โลกค่อย ๆ เห็นความจําเป็นที่จะต้องมีพระพุทธศาสนาสําหรับช่วยโลก 
๒) พวกเราทําให้โลกมีความพอใจพระพุทธศาสนาได้สําเร็จ 
๓) พระพุทธศาสนาปรับตัวให้กลายเป็นวิถีชีวิตได้จนพอใจกันทั้งโลก 
ภาพ ๓ ประการนี้ ชาวพุทธทั้งหลายย่อมปรารถนาจะเห็นในอนาคต มองในแง่หนึ่งภาพ

ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเสียทีเดียวนัก เนื่องในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าพุทธศาสนาจะเป็นที่ยอมรับมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะในซีกตะวันตกแวดวงชาวพุทธได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วใน
สหรัฐอเมริกา พระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในหู่คนพ้ืนเมือง 
โดยเฉพาะผู้มีการศึกษาสูง (ผิดกับแต่ก่อนที่การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเกิดจากการอพยพของ
คนเอเชีย) สมาธิภาวนาแบบพุทธได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่จําเพาะในหมู่ชาวพุทธ ยังขยาย
ไปสู่แวดวงอ่ืน ๆ รวมทั้งแวดวงแพทย์และจิตเวช จนคําว่า “วิปัสสนา” กลายเป็นคําที่คุ้นปากผู้คน 
เช่นเดียวกับคําว่ากรรมและนิพพาน ใช่แต่เท่านั้น แนวคิดทางพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมก็ได้รับความ
สนใจจากคนในวงการต่าง ๆ มากขึ้นในฐานะที่อาจเป็นคําตอบให้แก่โลกในด้านนิเวศวิทยาและ
สันติภาพ ขณะเดียวกันก็สร้างความร่ํารวยลุ่มลึกให้แก่องค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์  ชีววิทยา ประสาท
วิทยา การแพทย์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์และการศึกษา ดังเห็นได้จากการเสวนาวิสาสะระหว่างชาว
พุทธชั้นนํากับนักคิดในวงการและสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างคึกคักตลอดทศวรรษที่ผ่านมา 

                                                           
๓คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๑๙๗-๑๙๘. 



๑๖๕ 

สภาพดังกล่าวทําให้มีความหวังว่าพระพุทธศาสนาจะมีส่วน “ช่วยโลก” และทําให้ “โลกมีความพอใจ
ในพุทธศาสนา” 

การที่จะทําให้ภาพทั้ง ๓ ภาพนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทย อย่างน้อยต้องอาศัยสติปัญญาและความ
เพียรอย่างยิ่งยวดของชาวพุทธ โดยต้องมีการฟ้ืนฟูปฏิรูปในระดับความคิดและสถาบันอย่างจริงจัง
และเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถทัดทานการครอบงําของวัตถุนิยมได้ รวมทั้งเป็นทางเลือกสําหรับผู้คนใน
การลดทอนความทุกข์ชนิดล้วงลึกไปจนถึงจิตไร้สํานึก อันไม่อาจแก้ได้ด้วยการปรนเปรอทางวัตถุ แต่
หากชาวพุทธพากันนิ่งดูดายเสียแล้ว พระพุทธศาสนาไทยในอนาคตก็เป็นได้อย่างมากเพียงแค่ร่างทรง
ของบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเท่านั้น๔ 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ ให้ทัศนะไว้ว่า “แม้ว่าประเทศไทยจะมีผู้นับถือพระพุทธศาสนา 
ประมาณ ๙๕% ทั่วประเทศ มีวัดซึ่งทําหน้าที่เป็นองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากระจายตัวอยู่
ทุกหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด แต่กลับหาพระธรรมทูตที่เป็นผู้นําทางปัญญาได้น้อยมาก หรือมี
ศักยภาพไม่เพียงพอต่อการทํางานเชิงรุก ซึ่งรวมไปถึงการบริหารของคณะสงฆ์ที่ขาดการใส่ใจในการ
ผลิตพระธรรมทูตให้มีปริมาณมาก ๆ และมีประสิทธิภาพ การบริหารของคณะสงฆ์โดยส่วนใหญ่ยัง
เป็นในลักษณะเชิงรับ ไม่ใช่เชิงรุก จึงปล่อยให้พระธรรมทูตเกิดขึ้นเองตามยถากรรม ในขณะที่สังคม
นับวันยิ่งต้องการผู้นําทางจิตวิญญาณที่จะนําแสงสว่างให้เกิดทางพ้นทุกข์จากความไม่สมดุลในการใช้
ชีวิต แต่ผู้นําทางจิตวิญญาณกลับกลายเป็นพระเกจิที่เน้นวัตถุมงคล พ่นน้ําหมากน้ํามนต์ ทําพิธี
สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ดูดวงชะตา เรี่ยรายเงินเพ่ือสร้างศาสนวัตถุเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือแยก
ออกเป็นสํานักเพ่ือสะสมศิษยานุศิษย์เป็นการพอกพูนความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคล ซึ่งผิดเพ้ียนจาก
เจตนารมณ์เดิมในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ พระรูปใด สํานักใด มีชื่อเสียงโด่งดังก็สามารถ
ซื้อสื่อโฆษณากว่า ๔ พันล้าน โฆษณาขายวัตถุมงคล โฆษณาชวนเชื่อปลุกเสกลงเลขยันต์ จนทําให้
พระพุทธศาสนาได้รับการดูหมิ่นจากปัญญาชน เมื่อเกิดการขุดคุ้ยและตีแผ่ข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ในทาง
ที่เสื่อมเสีย กลับไม่มีหน่วยงานองค์กรใดในทางพระพุทธศาสนา หรือไม่มีหน่วยงานทางวิชาการให้กับ
ชาวพุทธเลยว่าเหตุการณ์ท่ีทําให้เกิดความเสื่อมเสียนั้นเป็นเพราะอะไร การประพฤติตนที่ถูกที่ควรนั้น
ควรทําอย่างไร และคณะสงฆ์เองจะประสานกับองค์กรหน่วยงานใดบ้างเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปและ
ปูองกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทําให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ไทยดูแย่ลงหรือเสื่อมลง 
เป็นจุดอ่อนให้สื่อมวลชนทั้งที่ต้องการขายข่าวบ้างหรือมีความประสงค์ร้ายต่อพระพุทธศาสนาบ้างได้
ช่อง ได้โอกาสในการโจมตีให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย” 

อย่างไรก็ตาม หากเรามองถึงโอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองไทยยุคปัจจุบันและ
ในอนาคต ก็ต้องยอมรับว่า โอกาสมักมากจากการเรียกร้องของคนในสังคมที่ต้องการธรรมะในการ

                                                           
๔พระไพศาล วิสาโล, แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรีสฤดิวงศ์, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๐๕-๑๑๓. 



๑๖๖ 

แก้ปัญหาดับทุกข์ โดยเฉพาะในวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติเชื้อไวรัสโควิด -๒๐๑๙ วิกฤติความขัดแย้งทาง
การเมืองและสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือโอกาสขององค์กรชาวพุทธและของคณะสงฆ์จะทํางานเชิงรุกเพ่ือ
สังคม แต่ก็มีพระจํานวนน้อยที่มองเห็นโอกาสตรงจุดนี้ คือมองไม่เห็นวิกฤติเป็นโอกาส ไม่เชื่อม
หลักการธรรมะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมอย่างทันท่วงที เหมาะสมกับกาลเทศะ ยังยึดติดแต่
ในส่วนปริยัติเดิม ๆ ที่เคยท่องจํามา ติดในยศถาบรรดาศักดิ์ เปรียญชั้นนั้นชั้นนี้ที่แลดูเลอค่า แต่กลับ
ประยุกต์ใช้ธรรมะเพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ ขาดทักษะในการเผยแผ่ ขาดความรู้ด้านวิชาการ
สากล ขาดการใช้สื่อในทุกรูปแบบเพ่ือการเผยแผ่พระธรรมคําสอน แต่สื่อกลับถูกนําไปใช้เพ่ือทําพุทธ
พานิชย์ ขายเครื่องรางของขลัง โดยไม่มีองค์กรใดที่ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เป็นอุปสรรคคุกคามพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คือ ภาวะด้อย
การศึกษาของพระสงฆ์เอง สังคมไทยขาดผู้นําทางปัญญาออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความ
ทันยุคทันสมัย อ่านใบลานอยู่บนธรรมาสพอเป็นพิธีในวันพระเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันเราไม่
สามารถระบบศีลธรรมแบบไตรภูมิพระร่วงมาบอกให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงเรื่องนรก -สวรรค์
เหมือนกับคนในยุคสุโขทัย เพราะไม่เพียงพอต่อเหตุปัจจัยในยุคปัจจุบัน ระบบเมื่อพันปีที่แล้วถ้าเทียบ
กับยุคปัจจุบันและในอนาคตนั้นต้องยอมรับว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ประชาคมโลก
เรียกร้องต้องการผู้นําทางจิตวิญญาณ คณะสงฆ์เองก็ต้องตอบรับในเรื่องนี้ให้ทันท่วงที ต้องผลิตพระ
ธรรมทูตที่มีทั้งภูมิรู้และภูมิสังคม คือแน่นทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระสัทธรรมตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์อันเป็น
เครื่องแสดงถึงจิตวิญญาณของพระธรรมทูตผู้เผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบัน องค์กร
บริหารคณะสงฆ์ก็ไม่เคยมีการปรับท่าทีอะไรเลย ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม วัดแต่ละวัด
ผลิตพระลูกวัดและเจ้าอาวาสที่เข้มขลังแต่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพุทธพานิชย์ ซึ่งหากไม่หาทางปรับปรุง
แก้ไขเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมถอยในศรัทธาต่อภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์และองค์กรที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์ของคนในทศวรรษหน้า 

 
๔.๑.๒ องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศกัมพูชา พบว่า บทบาทของสถาบัน

กษัตริย์ที่มีต่อพุทธศาสนา มีทั้งบทบาทในด้านการเผยแผ่และบทบาทในการสนับสนุนสมณกิจหรือกิจการ
ต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เช่น ในยุคฟูนันเมื่อได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียกษัตริย์จึงนับถือ
ศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก ต่อมาตอนปลายยุคพระมหากษัตริย์จะหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น 
เช่น พระเจ้าเกาณฑินยะชัยวรมันทรงเปลี่ยนศาสนาจากพราหมณ์มาถือพุทธศาสนา พระเจ้ารุทธวรมัน 
(พ.ศ. ๑๐๕๗) กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏนามของฟูนันทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ทรงแสดงพระองค์
เป็นอุบาสกให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ต่อมาในยุคเจนละ พ.ศ. ๑๒๐๗ มีกษัตริย์สององค์พ่ีน้อง
นามว่า รัตนภานุ และรัตนสิงหะ ได้ทรงผนวช พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ ได้ทรงมีพระบัญชาให้สร้างวัด



๑๖๗ 

ถวายและให้รักษาวัดนั้นให้ยั่งยืน ในยุคนี้หลวงจีนอ้ีจิงได้บันทึกไว้ว่า พุทธศาสนารุ่งเรืองมาก มีวัดไป
ทั่วทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์อยู่ใกล้กันกับวัดพุทธศาสนา ทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธศาสนา พวกเจ้านายก็บวชเช่นเดียวกัน ในยุคพระนคร
พุทธศาสนาฝุายมหายานเจริญรุ่งเรืองคู่เคียงกับศาสนาฮินดูและผสมผสานเข้าด้วยกัน  เช่น พระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๔๓๒-๑๔๕๑) ทรงสร้าง “เสาคตาศรม” ไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นคู่กับ
พราหมณ์ศรมสําหรับฝุายพราหมณ์,พระเจ้าสุริยวรมันที่  ๑ (พ.ศ. ๑๕๔๕-๑๕๙๓)๕ กระแสศรัทธาก็
เปลี่ยนมาเดินข้างพระพุทธศาสนา, พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงตั้งลัทธิพุทธราชขึ้นมาแทนลัทธิเทวราช 
ทรงสร้างนครธมข้ึนเป็นราชธานี โดยมีพุทธวิหารบายน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (พุทธราช) 
ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางยอดวิหาร ทรงสร้างวิหารปราสาทอีกหลายแห่ง เช่น ปราสาทตาพรหมจัดให้เป็นวิหาร
สําหรับอยู่อาศัยและเป็นสถานศึกษาของภิกษุสงฆ์  ทรงสร้างพระพุทธรูป “พระชัยพุทธมหานาถ” 
ประดิษฐานไว้ในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต่อมายุคหลังพระนครกัมพูชาเข้มแข็งในตอนแรกและเริ่มเสื่อมลง
มาเรื่อย ๆ เจ้านโรดมสีหนุผนวชเป็นพระภิกษุ ๒ ครั้ง ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ และ พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงคิดตั้งทฤษฎี
พุทธสังคมนิยมของเขมรขึ้น เพ่ือให้เป็นลัทธิการเมืองหรือระบอบการปกครองอย่างใหม่ซึ่งยึดพุทธธรรมเป็น
หลักในการบริหารประเทศ และได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช” มี
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโท เป็นต้น๖ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ให้ทัศนะว่า จุดแข็งของ
ประเทศกัมพูชามีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจําชาติ มีผู้นับถือพระพุทธศาสนา กว่า ๙๐% มีวัด
กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด ประชาชนมีความผูกพันธ์กับพุทธศาสนาทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม ในยุคเจ้า
นโรดมสีหนุทรงคิดค้นทฤษฎีพุทธสังคมนิยมของกัมพูชาขึ้นมา เพื่อตั้งเป็นลัทธิการเมืองหรือระบบการ
ปกครองแบบใหม่ซึ่งยึดพุทธธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ และตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระ
สีหนุราชขึ้น”  

ในส่วนบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พบว่า ในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางการกัมพูชาได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีและแปลภาษาเขมร สําเร็จเสร็จ
สิ้นและได้ประกอบพิธีสมโภชอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา พระไตรปิฎกชุดนี้มี ๑๐๐ เล่ม มีพระ
วินัยปิฎก ๑๓ เล่ม พระสูตรปิฎก ๖๓ เล่ม และพระอภิธรรมปิฎก ๓๔ เล่ม โดยเริ่มทําตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๗๒ ในยุคปัจจุบันนายพลลอนนอล ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเขมรได้มีบทบาทต่อพุทธ
ศาสนาโดยการประกาศย้ําว่ายังนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ  และถือเป็นหน้าที่ที่จะ
ปกปูองคุ้มครองทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา แต่จะมุ่งเสริมให้เข้มแข็งในระดับที่เป็นสถาบันสากล

                                                           
๕ศาสตราจารย์พิเศษจํานงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, พิมพ์ครั้งที่ 

๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑๙. 
๖ดร.สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สยาม, ๒๕๕๐), หน้า 

๑๖๒-๑๖๓. 



๑๖๘ 

ระหว่างประเทศ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ประกาศท่าทีมิให้พระภิกษุเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเลข ๖ ให้ทัศนะว่า “แม้ในปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้เอาใจใส่กิจการพระศาสนาพอสมควร พระสงฆ์
ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตทางบ้านเมือง พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการเดิน
ประท้วงรัฐบาล ทางด้านการศึกษา ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาพระสีหนุราช อันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ชาวเขมร” 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พระสงฆ์เขมรหลายรูปได้มา
ศึกษาที่กรุงเทพฯ แล้วกลับมาจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในประเทศ มีโรงเรียนบาลีแห่ง
แรกท่ีนครวัด และย้ายมาตั้งเป็นศาลาบาลีชั้นสูง ณ กรุงพนมเปญ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ จากนั้นก็เปลี่ยน
ชื่อใหม่ว่า พุทธิกวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ตั้งขึ้นโดย เจ้านโรดมสีหนุ ในปี พ.ศ.๒๕๐๕ เรียกว่า 
“มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพระสีหนุราช” มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโท ตามลําดับ 
มีพระภิกษุเรียนปริญญาตรี ๑๕๐ รูป ปริญญาโท ๕๔ รูป ซึ่งยุคนี้ถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อเทียบกับ
ช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ขณะนั้นการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนามีการจํากัดเฉพาะในกลุ่ม
พระภิกษุสงฆ ์มีนิตยสารรายเดือน “กัมพูชาสุริยา” เป็นวารสารกัมพูชาฉบับเดียวที่ได้รับการอุปถัมภ์
จากสถาบันสงฆ์๗  

เมื่อวิเคราะห์องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศกัมพูชา พบว่า สถาบัน
พระมหากษัตริย์ รัฐบาล และมหาวิทยาลัยสงฆ์มีส่วนสําคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่าง
มาก พระเจ้านโรดมสิงหนุได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อ “สากลวิทยาลัยสีหนุราช” และโรงเรียนมัธยม
ชื่อ “พุทธกวิทยาลัยสุรามฤต” ให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา  

ก่อนสงครามกลางเมือง (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๘) ประชาชนกัมพูชาร้อยละ ๙๕ มีวัดเป็นศูนย์กลาง
ของทุก ๆ หมู่บ้าน อยู่ทั่วประเทศไทยถึง ๓,๓๖๗ วัด มีพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ๖๕,๐๒๖ รูป เฉพาะ
ในกรุงพนมเปญมีวัดใหญ่ ๆ เช่น วัดอุณณาโลม วัดลังการาม และวัดปทุมวดี มีพระเณรอยู่จําพรรษาวัด
หนึ่ง ๆ ระหว่าง ๓๐๐-๕๐๐ รูป 

การทําลายล้างพุทธศาสนาที่เกิดจากภัยสงครามมีหลายครั้งที่ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ตกเป็น
เมืองขึ้นของไทยบ้าง ญวนบ้าง ฝรั่งเศสบ้าง พระพุทธศาสนาจึงพลอยได้รับผลกระทบกระเทือนและ
ถูกเบียดเบียนด้วย แต่โชคดีบ้างในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๑๓ นับเป็น ๑๗ ปีทองของพุทธศาสนาใน
กัมพูชา สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระเจ้านโรดมสิงหนุทรงมีพระราชศรัทธาและทํานุบํารุง
พุทธศาสนาอย่างเอาจริงเอาจริงเอาจัง ในช่วงที่เกิดสงครามนั้น พวกเขมรแดงที่เข้ามาทําลายพุทธ
ศาสนาได้เข้าใจผิดว่าเมื่อระเบิดวัดทิ้ง จับพระสึกฆ่าท้ิงเสีย และเผาคัมภีร์เสียแล้ว พระพุทธศาสนาเถร
วาทจะสาบสูญไป แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ จุดแข็งที่เรามองเห็นของคนในประเทศนี้คือ 

                                                           
๗คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๕. 



๑๖๙ 

พระพุทธศาสนาได้สถิตอยู่กลางหัวใจของชาวกัมพูชาเป็นพัน ๆ ปี ดังนั้น เมื่อเขมรแดงถูกขับไล่
ออกไปจากพนมเปญ (๗ มกราคม ๒๕๒๒) อดีตพระภิกษุที่ถูกบังคับให้ลาสิกขาก็กลับมานุ่งสบงทรง
จีวรปฏิญาณตนเป็นภิกษุเองก็มี พระสังฆราชเทพวงษ์ ประธานสงฆ์กัมพูชาองค์ปัจจุบันก็รอดตายมา
อย่างหวุดหวิดเพราะทหารเขมรแดงถือคําสั่งให้นําตัวท่านไปสังหารแต่เกิดการปะทะกันระหว่างทหาร
กับฝุายรัฐบาลเฮงสัมรินก่อน ต่อมาท่านได้รับนิมนต์ไปร่วมงานทางศาสนาแต่ยังไม่ได้ขออุปสมบทใหม่ 

เมื่อถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการแนวร่วมชาติ และสภาปฏิวัติประชาชน
กัมพูชาได้นิมนต์พระเถระสังกัดนิกายเถรวาทจากเวียดนามใต้ มีท่าน ติช เบา โจน (Thich Bon Chon) 
เป็นหัวหน้าทําหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทแก่อดีตพระภิกษุกัมพูชา ๗ รูป ในช่วง ๘-๙ ปี ของ
รัฐบาลเฮง สัมริน ที่มีวัดเวียดนามหนุนหลังได้ออกข้อบังคับและมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑) วัดหนึ่ง ๆ ไม่ควรมีพระภิกษุเกนิ ๓-๔ รูป เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีพอจะอุปถัมภ์บํารุงวัด 
๒) ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้บวชได้จะต้องเคยบวชมาแล้วและมีอายุ  ๕๐ ปีขึ้นไป เพราะ

ประเทศชาติต้องการพลเมืองชายช่วยพัฒนาชาติ 
๓) คณะกรรมการแนวร่วมแห่งชาติในท้องถิ่น จะเป็นผู้เก็บผลประโยชน์ของวัดเองเพ่ือจะ

นําเงินบริจาคให้วัดไปสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ก่อน โดยอ้างว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วน บางที
คนเข้าวัดยังต้องเสียภาษีด้วย 

ข้อจํากัดดังกล่าวเพ่ิงมาลดหย่อนผ่อนปรน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ คือ รัฐบาลพนมเปญ
ยินยอมให้เด็กหนุ่ม ๆ บวชเป็นพระภิกษุสามเณรได้แม้จะไม่เคยบวชมาก่อน เพียงแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อใด
รัฐบาลต้องการทหารไปรบกับเขมรแดงจะต้องสึกออกมารับใช้ชาติ 

ตามรายงานการประชุมของคณะสงฆ์กัมพูชา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ระบุว่า ได้มีการซ่อมแซม
และเปิดให้บริการไปแล้ว ๑,๘๒๑ วัด และมีพระภิกษุผู้ได้รับการอุปสมบทใหม่ทั่วประเทศ ๒,๓๑๑ รูป 
(ในจํานวนนี้มีอดีตภิกษุ ๘๐๐ รูป) ในปัจจุบันนี้มีวัดที่ซ่อมแซมและใช้การได้แล้ว ๒,๘๐๐ วัด ทั่ว
ประเทศมีพระภิกษุสามเณร ๑๖,๐๐๐ รูป 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๘ ได้วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของ
พุทธศาสนาเถรวาทของกัมพูชา พบว่า การจะฟ้ืนฟูพุทธศาสนาให้กลับมามั่นคงดังก่อนสมัยสงคราม
การเมืองคงต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษ และต้องมีเหตุปัจจัยเอ้ืออํานวยด้วย ปัจจุบันรัฐบาลกรุง
พนมเปญดูเหมือนว่าโอนอ่อนผ่อนตามความต้องการของประชาชนอยู่บ้าง  โดยเฉพาะเรื่อง
พระพุทธศาสนา พวกเขาได้ลดหย่อนข้อจํากัดเรื่องการขอบรรพชาอุปสมบท และได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งชาติเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ 
(National Religion) 

                                                           
๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔. 



๑๗๐ 

ถึงกระนั้น ถ้าพิจารณาดูก็อดสงสัยในความจริงใจของรัฐบาลพนมเปญที่เวียดนามหนุนหลัง
ไม่ได้ เพราะดูเหมือนว่าพวกเขาชูธงธรรมยกพุทธศาสนามาเป็นข้อต่อรองเพ่ือให้ชาวโลกเห็นว่าเขา
เป็นฝุายธรรม แต่เขมรกลุ่มอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเขมรแดงจัดเป็นฝุายอธรรมหรือปีศาจร้าย เมื่อใดได้
โอกาสก็จะเข้ามาทําลายพุทธศาสนาอีก แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เข้าควบคุมพระสงฆ์เกินไป และ
พยายามนําพุทธศาสนามารับใช้ลัทธิทางการเมืองของตนอย่างเด่นชัด เช่น ได้เสนอ มติ ๘ ข้อ เพ่ือให้
พระสงฆ์ปฏิบัติตามดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑) พระสงฆ์จะต้องศึกษาและให้ความสําคัญแก่ลัทธิการเมือง 
๒) พระสงฆ์ต้องอบรมสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
๓) พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงพระบรมศาสดาและต่อสู้กับศัตรู 
๔) พระสงฆ์ตอ้งพยายามรักษา ส่งเสริมความรักชาติ 
แนวโน้มและทิศทางของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา เป็นสิ่งที่เดินเคียงข้างกันกับ

สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสถาบันทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาของคณะสงฆ์จะเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงนั้นขึ้นอยู่กับความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก สําหรับชาวกัมพูชาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการกระทบกระทั่งให้เกิดความกระเทือนโดยฝรั่งเศส เข้าถึงยุคของการกวาด
ล้างจนสิ้นซากโดยรัฐบาลเขมรแดง ผ่านยุคฟ้ืนฟู บูรณปฏิสังขรณ์ เข้าสู่การจัดโครงสร้างที่ชัดเจนโดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งและคาดว่ามีผลในทางบวกมากกว่าลบ ถ้า
เงื่อนไขทางการเมืองการปกครองยังไม่เปลี่ยนแปลง ในทศวรรษหน้าก็มีโอกาสเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไปได้เรื่อย ๆ มีโอกาสในการสร้างบุคลากรหรือพระธรรมทูตได้มากขึ้น มีโอกาสได้สร้างและพัฒนา
สถานที่เรียนรู้พุทธศาสนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ในส่วนของวัฒนธรรม
เชิงพุทธก็จะดูมีพลัง ประคับประคองบทบาทหน้าที่ในการชี้ทางบรรเทาทุกข์ บํารุงสุขให้ชาวกัมพูชา
ได้อย่างโดดเด่น แต่กระนั้น เมื่อสังคมพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ธุรกิจเชิง
พาณิชย์เพ่ิมขึ้นในเมืองใหญ่ เช่น เสียมเรียบ พระตะบอง ก้าปง จาม ตาแก้ว พนมเปญ ก็อาจต้อง
ปรับตัวทางวัฒนธรรมหรือรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกันด้วยเช่นกัน  

ในส่วนของพ้ืนฐานการพัฒนาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า นอกจากการ
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสําหรับใช้ประโยชน์แล้ว สิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้เพ่ือไม่ให้ลืมรากเหง้าของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ก็คือ การดําเนินรอยตามพระยุคลบาทในพระเจ้านโรดมสีหนุที่ทรงยึดทางสายกลาง
ในการบริหารประเทศจนได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส พัฒนาและยอดทฤษฎีพุทธสังคมนิยม (Buddhist 
Socialism) ให้ก้าวหน้าและกว้างขวางออกไป ปรับใช้ให้ทันยุคสมัยเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
พัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรการศึกษาของพระสงฆ์ ถึงแม้ในปัจจุบันมีการพัฒนามาตามลําดับ แต่คณะ
สงฆ์ของประเทศกัมพูชายังขาดการทํางานอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรศาสนาให้มั่นคง แม้ว่า
การมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเป็นจุดแข็งแต่ก็เป็นในเชิงหลักการเท่านั้น หากพระสงฆ์



๑๗๑ 

ทั้งประเทศไม่ร่วมมือกันจรรโลงพระพุทธศาสนาโดยไม่เห็นแก่อํานาจและหวังผลประโยชน์ อาจ
เป็นไปได้ว่า คนในประเทศจะขาดความรู้รักสามัคคี เป็นเหตุให้ต่างชาติเข้ามาแทรกซึมและปกครอง
ประเทศอย่างแต่ก่อน นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐบาลต้องอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยสุจริตใจ ไม่หวัง
ผลทางการเมือง และพระสงฆ์ เองก็ต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ควรยึดในหลักการ ๓ 
อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ และประสานการมีส่วนร่วมกับประเทศต่าง ๆ ด้วยเพ่ือเสริมความมั่นคงให้กับ
เครือข่ายองค์สงฆ์ในประเทศกัมพูชา จึงจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้าได้อย่าง
สําเร็จและมั่นคงขึ้น เพราะสังคมคาดหวังพระสงฆ์ในฐานะผู้นําจิตวิญญาณ มีความบริสุทธิ์ด้าน
ศีลธรรม เป็นพลังเพ่ือขับเคลื่อนสังคมโดยการพัฒนาปัญญาความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมาตลอดและได้สั่งสอนอบรมศีลธรรม ให้ประชาชนได้ดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
ไม่เบียดเบียนกัน ตามหลักคําสอนในโอวาทปาฏิโมกข์ และยิ่งสังคมปัจจุบันอารยธรรมความหลากลาย
ช่องทางการสื่อสารตาม กระแสวิทยาการสมัยใหม่ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์
กัมพูชา จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลและปรับวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมี
แนวทางพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นสถานบัน การศึกษาที่อบรมบ่มนิสัยพลเมืองให้มีศีลธรรมและเป็นผู้
สืบทอดพระศาสนาที่ดีสืบไป 

 
๔.๑.๓ องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศพม่า พบว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มี

ความเกี่ยวพันธ์กับเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่างมาก การที่คณะสงฆ์จะเจริญหรือเสื่อม สถาบัน
กษัตริย์ได้มเข้าไปมีความเกี่ยวข้องด้วย บทบาทของกษัตริย์กษัตริย์อย่างหนึ่ง คือ การปฏิรูปสถาบันสงฆ์ 
ดังที่ได้อธิบายไว้ว่า “กษัตริย์พม่าได้ทรงริเริ่มการปฏิรูปศาสนา หรือการชําระสถาบันสงฆ์ให้บริสุทธิ์ เพ่ือจะ
ได้ยึดทรัพย์สมบัติของทางสงฆ์มาให้เป็นที่ยอมรับทั้งทางกฎหมายและสังคม สังฆะที่ร่ํารวยย่อมหมายถึงว่า
พระสงฆ์ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามกฎของพระวินัย ดังนั้นการปฏิรูปจึงนับว่าถูกต้องชอบธรรมตามอุดมการณ์ 
การปฏิรูปศาสนาส่งผลทางวัตถุให้ขนาดของสังฆะลดลงทางด้านอุดมการณ์เท่ากับว่าทําให้พระศาสนา
บริสุทธิ์ขึ้น เมื่อสังฆะบริสุทธิ์ขึ้นประชาชนต่างก็จะมาทําบุญเพ่ิมขึ้น เพราะบุญที่บุคคลจะได้ขึ้นอยู่กับความ
บริสุทธิ์ของพระที่บุคคลนั้นนับถือ สังฆะเองก็จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเพ่ิมขึ้น เพราะโดยหลักการถือว่า
พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ทรงปกปูองและอุปถัมภ์ค้ําจุนพระศาสนา ถ้าประชาชนและพระมหากษัตริย์ไม่ได้
หันมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สุดท้ายจะนํากลับไปสู่ลัทธิเจ้าของที่ดินของวัดและรัฐก็ต้องเข้ามาจัดการ
ปฏิรูปสังฆะใหม่หมุนเวียนไปไม่รู้จบ”๙  

ในการสังคายนาครั้งที่ ๖ ของประเทศพม่า หลังจากที่พม่าได้รับเอกราชในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ 
องค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือรัฐบาลพม่า โดยให้สิ่งอํานวย

                                                           
๙โรเบิร์ต เอช เทย์เลอร์, รัฐในพม่า, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโตโยต้า

ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๗๐. 



๑๗๒ 

ความสะดวกในการทําสังคายนาครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหอสมุด โรงพิมพ์ เสนาสนะสงฆ์ ช่วยจัดให้มีถ้ํา
จําลองที่ชื่อว่า มหาปาสนคูหา ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๘ อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า “วัตถุประสงค์ของการ
สังคายนาก็คือ หลังจากได้รับเอกราชแล้ว พม่าต้องการแสดงความเป็นผู้นําด้านการเมืองตามหลักศีล 
๕ และเป็นผู้นําในด้านศาสนาฝุายเถรวาท” นอกจากนี้แล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ ยังให้ทัศนะไว้
ว่า “การสังคายนาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการรวมคณะสงฆ์ของพม่าเป็นอันเดียวกันและปฏิบัติพระ
ธรรมวินัยให้ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้ผลและสุดท้ายก็เพ่ือไม่ให้พระเล่นการเมือง เนื่องจากพระสงฆ์เคย
ประท้วงรัฐบาล ให้ปล่อยหัวหน้าพรรคฝุายค้านได้สําเร็จมาแล้ว เพ่ือให้พระสงฆ์ทั้งมหายานและเถร
วาทได้ศึกษาเล่าเรียน” นอกจากนี้แล้วยังได้บูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุมุเตาซึ่งชํารุดจาก
แผ่นดินไหวเมื่อ ๓๐ ปีก่อนอีกด้วย รัฐบาลต้องการสนับสนุนวิปัสสนาธุระให้เจริญก้าวหน้าและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ พร้อมกันนี้รัฐบาลก็ยังได้ทําตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดเพ่ือ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน คือ ห้ามไม่ให้เลี้ยงเหล้าในงานหลวงของพม่าโดยเฉพาะ และไหว้พระ
รักษาศีลอย่างเคร่งครัด เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ให้ทัศนะว่า “ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาล
พม่าได้ออกกฎหมายรับรองพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจําชาติ พร้อมกับออกกฎหมายให้
คุ้มครองและอุปถัมภ์ทุกศาสนาในพม่าด้วย” ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๔ ที่
กล่าวว่า “ในส่วนของรัฐบาลที่ให้การรับรองโดยกฎหมายของรัฐ ปรากฏในกฎหมายสิงหลโบราณว่า 
“ผู้ทําลายเจดีย์และต้นโพธิ์ กับผู้ที่ปล้นสะดมทรัพย์ของศาสนามีโทษถึงตาย” กฎหมายนี้ใช้บังคับชาว
ศรีลังกาทุกระดับชั้น รวมทั้งคนต่างชาติด้วย และคงมีการบังคับใช้มานานแล้ว ตั้งแต่รัชกาลพระเจ้า
เอลระ ซึ่งเป็นชาวทมิฬ ในพุทธศตวรรษที่ ๕ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดเอาวันธรรมสวนะเป็น
วันหยุดราชการ งานทุกชนิดต้องหยุดในวันพระ เมื่อถึงวันพระชาวสิงหลจะถืออุโบสถศีล และ
ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ พระเจ้าแผ่นดินได้ออกกฎหมาย “มาฆาตะ” คือ ห้ามฆ่าสัตว์และเบียดเบียน
ชีวิตสัตว์ จนอาชีพนายพรานได้หายไป นอกจากนั้นรัฐบาลศรีลังกาได้ถือเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจําชาติ” นอกจากนี้รัฐบาลพม่ายังได้ให้ความอุปถัมภ์ในการเดินทางของพระเถระและคฤหัสถ์ผู้
ทรงความรู้ด้านภาษาบาลีและพระไตรปิฎกตามคําอาราธนาของสังฆนายกแห่งพม่า เพ่ือส่งเสริม
สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า สําหรับองค์กรสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ของพม่า
ก็มีส่วนสําคัญในการเผยแผ่ทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน  

แนวโน้มและทิศทางของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและอีก ๑๐ ปีข้างหน้านั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จะกําหนดทิศทางว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไร แต่สิ่งที่
แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาในประเทศนี้ยังคงมีความแข็งแกร่งและมีทิศทางหรือแนวโน้มที่ดี  อยู่
ต่อไปคือ แนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของสํานักต่าง ๆ อีกทั้งมีระบบการจัดการการศึกษาที่ยังคง
เป็นเครื่องมือรองรับการสืบทอดศาสนทายาท มีกุลบุตร -ธิดาที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระบาลี 
พระไตรปิฎกอย่างต่อเนื่องและถือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติมา



๑๗๓ 

นานนับพันปี นี่คือจุดแข็ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถาบันสงฆ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์จะมีความ
เกื้อกูลและอาศัยกันและกัน แต่บางครั้งสถาบันสงฆ์ได้กลายเป็นเครื่องมือของกษัตริย์ในการแสวงหา
อํานาจซึ่งเคยเกิดในสมัยพระเจ้านรสุมาแล้ว นอกจากนี้ ความวุ่นวายของหมู่สงฆ์ได้เกิดขึ้นเมื่อครั้ง
พระเจ้านรปติสินธุครองราชย์ เกิดเหตุการณ์ที่พระฉปัฎชาวมอญที่ไปบวชใหม่ที่ลังกา เกิดเป็นลัทธิ
ลังกาวงศ์โดยไม่ยอมทําสังฆกรรมร่วมกับพระสงฆ์เดิม (พระสงฆ์ที่ถือพุทธแบบเมืองสะเทิมแต่เดิม) ทํา
ให้เกิดการแตกแยกของหมู่สงฆ์ แต่พระเจ้านรปติสินธุก็ทรงอุปถัมภ์ ที่มากไปกว่านั้น พระสังฆราชคือ
พระชินปันสะคู (ลูกศิษย์ของ พระชินอรหันต์) ก็เกิดการน้อยเนื้อต่ําใจ เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันกับ
กษัตริย์ในเรื่องการใช้แรงงานชาวบ้านมาสร้างโบสถ์วิหารมาก เกินไปจนท่านต้องหนีไปลังกาก็มี 

เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทของประเทศพม่า พบว่า 
ประเทศพม่าเด่นในด้านการศึกษาทางด้านทฤษฎีและวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มี
พระท่ีสามารถท่องจําพระไตรปิฎกได้ครบถ้วนและสามารธสาธยายอรรถกถาและฎีกาจารย์ได้ด้วย อีก
ทั้งยังเก่งด้านการปฏิบัติ โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐาน พระสงฆ์ในประเทศพม่ามีความเคร่งครัดใน
เรื่องนี้เป็นอย่างมาก ฆราวาสก็เอาจริงเอาจังและส่งเสริมให้มีกุลบุตรออกบวชเพ่ือสืบต่อพระศาสนา 
สนับสนุนทุนให้มีสามเณรมาบวช โดยผู้ออกทุนจะช่วยกันลงขันเพ่ือจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับผู้เป็นพ่อแม่
ของสามเณรและพระภิกษุสงฆ์ที่บวชเพ่ือต่ออายุพระพุทธศาสนา พระเณรรูปใดประสงค์จะเรียนอย่าง
จริงจัง ก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนทุนทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งค่าเทอม จนจบการศึกษาในขั้นสูง สภา
มหาเถรสมาคมที่มาจากการเลือกตั้งจากระดับวัดและเลือกกันจนได้ ๔๗ รูป พร้อมการรับรองแต่งตั้ง
จาก รัฐบาล มีสังฆนายกในแต่ละนิกาย และปกครองลดหลั่นกันไปจนถึงระดับวัดโดยเป็นสมณศักดิ์ที่
เนื่องด้วยภาระงานตามบทบาทที่กระทํา เช่น การเผยแผ่ การปกครอง การศึกษา เป็นต้น มีระบบการ
ปกครองในรูปแบบการกระจายอํานาจตั้งแต่ระดับบนถึงล่าง แต่จุดอ่อนอยู่ตรงที่ความเป็น
พระพุทธศาสนาในพม่าในปัจจุบันนั้นได้ถูกนํามาเป็นกลไกทางการเมืองอย่างน้อย ๓ กรณี กรณีแรก 
คือ ให้การสนับสนุนการปกครองรัฐบาลทหาร กรณีที่สอง คือ สนับสนุนการต่อต้านรัฐบาล กรณีที่ ๓ 
คือ เป็นกลของการสร้างกระแสชาตินิยม หรือการต่อต้านศาสนาอ่ืน ดังกรณีที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มชาติพันธุ์
โรฮิงญา๑๐ ปรากฏในทศวรรษที่ผ่านมา จุดอ่อนดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของประเทศพม่าต่อสังคมโลก เพราะกลายเป็นประเด็นคําถามที่ติดอยู่ในใจของประชาคมโลกว่า 
พระพุทธศาสนาที่ไม่ได้สอนเรื่องความรุนแรง หรือการวางท่าทีมีเมตตาต่อประชาคมโลก ทําไมจึง
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อประชาคมอ่ืน ๆ เป็นการนําพระพุทธศาสนามาเป็น

                                                           
๑๐Jacques Bertrand, Alexandre Pelletier. Violent Monks in Myanmar: Scapegoating and 

the Contest for Power. Journal of Nationalism and Ethnic Politics. 23 (3), 2017, pp. 257-279. 



๑๗๔ 

กลไกหนึ่งในความเป็น “ชาตินิยม-เผ่าพันธุ์นิยม”๑๑ โดยมีเปูาหมายเพ่ือประโยชน์ทางการศาสนา 
การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 
๔.๑.๔ องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศลาว พบว่า ในรัชสมัยของเจ้าฟูางุ้ม

มหาราชได้ทรงนําเอาพุทธศาสนาเถรวาทมาประดิษฐานในพระราชอาณาจักรลาวเป็นต้นมา โดย
ศึกษาแบบมุขปาฐะคือ ครูบาอาจารย์ให้ลูกศิษย์ท่องจําสวดมนต์ และคําสอนต่าง ๆ จากปากครู
อาจารย์แล้วทรงจําต่อ ๆ กันมา ในรัชสมัยพระยาสามแสนไท (พระเจ้าแสนไทไรภูวนาท) ทรงทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทรงสร้างวัดในพระบรมหาราชวังเชียงทอง ทรงสร้างวัดวิชุลราช
เพ่ือที่จะทรงอัญเชิญพระบางมาจากเมืองเวียงคํามาประดิษฐานที่วัดนี้ และทรงสร้างวัดอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ทรงสร้างหอสมุด สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม และเป็นผู้เคร่งครัดในพุทธศาสนา ทรงมีพระราช
โองการให้พลเมืองเลิกนับถือผีสางเทวดา เลิกทรงเจ้าเข้าผีทั่วราชอาณาจักร ทรงให้รื้อศาลหลวง ศาล
เจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมือง และหันมานับถือพระพุทธศาสนาแทน แต่เนื่องจากประเพณีถือผีนั้นมีนาน
มากดังนั้นจึงยังมีการนับถือสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ กล่าวว่า “ในสมัยพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ดีเลิศ พระพุทธศาสนาในสมัยพระองค์นับว่ า
รุ่งเรืองที่สุด พระองค์ทรงสร้างวัดสําคัญหลายวัด ในด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมให้เจริญกว้างขวางมากจนมีนักปราชญ์สามารถแต่งคัมภีร์ฎีกาต่าง ๆ อย่างมาก”  

องค์การทางการศึกษาเป็นรูปแบบสมัยใหม่ เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๑๙๕๐) ที่วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครเวียงจันทร์ มีผู้สําเร็จการศึกษาไปหลายรอบรูป ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเลข ๔ อธิบายว่า “มหาวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ เป็นองค์กรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัย
ของประเทศลาวและถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ (๑๙๕๐) ที่วัดองค์ตื้อมหา
วิหาร นครเวียงจันทร์ มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในเชิงปริยัติและวิชาการของประเทศลาว” 
ส่วนวิทยาลัยสงฆ์ปัจจุบันนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ กล่าวว่า “วิทยาลัยสงฆ์ในปัจจุบัน ก่อตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยในการกํากับของรัฐบาล ดังนั้น พระผู้ปฏิบัติงานใน
ฐานะครูบาอาจารย์จึงได้เงินเดือนเหมือนมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทยอีกท้ังงบประมาณที่จําเป็น แต่เรื่อง
อาคารสถานที่เป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จัดหางบประมาณมาสร้างเอง”  

วิทยาลัยสงฆ์มีกิจกรรมหลายอย่างนอกเหนือจากการเรียนการสอน คือ บวชสามเณรภาค
ฤดูร้อน การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ พระธรรมวิทยากรออกบรรยายธรรม รวมถึงการศึกษาภาษา
บาลีและอ่ืน ๆ ซึ่งล้วนเป็นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น และ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ วิทยาลัย

                                                           
๑๑Charles Keyes, Theravada Buddhism and Buddhist Nationalism : Sri Lanka. Myanmar, 

Cambodia, and Thailand. Journal The Review of Faith & International Affairs. Religion, Law, and 
Society in Southeast Asia, 14 (4), 2016, pp. 41-52. 



๑๗๕ 

สงฆ์ได้ออกวารสาร “เสียงวิทยาลัยสงฆ์” เป็นราย ๓ เดือน เพ่ือเผยแผ่พุทธศาสนาและประกาศ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนในวงกว้างมากขึ้น แต่วารสารออก
ได้ไม่นานจําต้องยุติบทบาทเพราะปัญหาเรื่องงบประมาณ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อได้มีการทําสัญญาบันทึกความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก่น นําโดยพระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต 
รองอธิการบดี โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตร่วมกัน แต่เนื่องจากที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์คับแคบ ไม่สามารถขยายได้อีก ภายหลังจึงมีการสร้างอาคารมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่
วัดแอวขัน บ้านนาคาย เมืองไชธานี นครหลวงเวียงจันทร์ วัดนี้อยู่ใกล้ภูเขาควาย ซึ่งสามารถมอง
เห็นชัดจากฝั่งไทย เป็นสถานที่ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์  มีพระสงฆ์ฝุายกัมมัฏฐานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันนิยมไปปฏิบัติธรรมมากเพราะสงบและสัปปายะ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารที่พักผู้บริหาร ๑ หลัง 
อาคารเรียน ๔ หลัง หอพักนักศึกษา ๑๓ หลัง โดยใช้งบประมาณเบื้องต้น ๘๒๔ ล้านกีบ 

องค์กรที่สําคัญจึงได้แก่ มหาวิทยาลัยสงฆ์กับวัดต่าง ๆ อีกหลายวัดที่ช่วยจัดการศึกษา
ร่วมกันโดยมีศูนย์กลางที่วัดองค์ตื้อมหาวิหาร มีการศึกษาภาบาลี ภาษาสันสกฤต ศึกษาธรรมะวินัย 
ส่วนด้านอักษรศาสตร์มีการศึกษาอักษรธรรม อักษรขอม อักษรลาว และขยายไปเป็นส่วนของ
โรงเรียนสงฆ์กระจายทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๕๔ แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง มัธยม
ต้น ๓๕ แห่ง มัธยมปลาย ๑๑ แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ แห่ง โรงเรียนพระสังฆาธิการ ๑ แห่ง 
วิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ เวียงจันทร์ และวิทยาลัยสงฆ์จําปาศักดิ์  

ส่วนองค์กรสงฆ์ในด้านการปกครอง ปัจจุบันมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบองค์การ 
เรียกว่า “องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว” เดิมย่อว่า พ.ส.ล. แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อ.พ.ส. ประธาน 
อ.พ.ส. เรียกว่า ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ประธาน อ.พ.ส. รูปแรกของลาวคือ พระ
มหาคําตัน เทพบัวลี เปรียญธรรม ๖ ประโยคจากวัดอนงคาราม กรุงเทพฯ รูปปัจจุบัน คือ พระ
อาจารย์มหาผ่อง  สมาฤกษ์  วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นับตั้ งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พระราชบัญญัติเดิมของคณะสงฆ์ถูกยกเลิกตามไปด้วย นับแต่นั้นมาคณะสงฆ์มีแต่ความระส่ําระส่าย 
จนสถานการณ์ดีขึ้นมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๑ องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งเปรียบเสมือนมหาเถร
สมาคมที่ควบคุมการปกครองพระสงฆ์ทั้งประเทศได้ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่  เรียกชื่อ
ว่า “ธรรมนูญสงฆ์ลาว” ธรรมนูญฉบับนี้นับว่ามีความสมบูรณ์พอสมควรในภาวะปัจจุบั นและ
ประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อยมา 

เมื่อวิเคราะห์องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศลาว พบว่า สถาบันสงฆ์ รัฐบาล 
และพระมหากษัตริย์มีผลต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก แต่หลังจากสิ้นรัชกาลพระเจ้าสุริ
ยวงศา พ.ศ. ๒๒๓๕ แล้ว อาณาจักรลาวก็ตกอยู่ในการแย่งชิ งบัลลังก็จนแตกแยกออกเป็น ๒ 
อาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง กับ เวียงจันทร์ ต่อมาอาณาจักรลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของ



๑๗๖ 

ฝรั่งเศสอยู่ ๔๕ ปี จึงได้รับเอกราชเมื่อวันที่  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ มีชื่อเป็นทางการว่า 
“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั้น พระพุทธศาสนาใน
ลาวเสื่อมลงไปบ้างเพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่บํารุงเท่าที่ควร แต่ประชาชนได้ช่วยกันรักษาและเผยแผ่
ให้คงอยู่ต่อมาจนได้รับเอกราช แม้บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย ทางรัฐบาลลาวก็ร่วมฟ้ืนฟูทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ปัจจุบันเริ่มมีความสงบภายในประเทศมากขึ้น ชาวลาวได้หันมาทํานุบํารุง
ศาสนา ตลอดได้รับการช่วยเหลือจากชาวไทยในการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในประเทศลาว เช่น การร่วม
สร้างถาวรวัตถุ การบวชภิกษุ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมกับภิกษุชาวลาวที่ขอเข้ามาเรียน
ในประเทศไทย  
 ปัจจุบันเราอาจกล่าวได้ว่าในบรรดาประเทศสังคมนิยมทั้ง ๕ ในปัจจุบัน คือ คิวบา เกาหลี
เหนือ จีน เวียดนาม และลาวนั้น ชาวลาวนับว่าเป็นผู้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนามากที่สุดกว่าทุก
ประเทศที่กล่าวมา เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้เข้มงวดมากนัก ให้อิสระกับคณะสงฆ์พอสมควรและงานบุญ
สําคัญในพระพุทธศาสนาได้ปรับให้เข้ากับลัทธิสังคมนิยมโดยพรรคและรัฐเป็นคนดูแลพุทธศาสนา ใน
ปัจจุบันนี้จึงนับว่ามีความมั่นคงพอสมควร สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง สถาบันวิปัสสนากรรมฐานได้รับการ
จัดตั้งขึ้น การศึกษาธรรมะ ภาษาบาลี ได้รับการฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่ง แม้จะยังไม่สมบูรณ์เป็นรูปร่าง
เหมือนเมืองไทยก็ตาม งานบุญบูชาพระธาตุหลวงซึ่งจัดเป็นบุญประจําชาติที่ใหญ่ที่สุดได้รับการ
สนับสนุนจากพรรคและรัฐเป็นอย่างดี เช่น บางครั้งประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาเปิดงาน 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พรรครัฐอนุญาตให้คณะสงฆ์ร่วมกับพระนิสิตลาวที่ศึกษาในเมืองไทยจัดอบรม
สามเณรฤดูร้อนเป็นครั้งแรกท่ามกลางความหวั่นเกรงหลายประการ นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมี
มาก่อน แต่เหตุการณ์เป็นไปด้วยดี ผลงานที่ออกมาประสบผลสําเร็จพอสมควร จนเป็นที่คาดหวังว่า
โครงการนี้คงได้ขยายไปทั่ว สปป. ลาว โดยการดําเนินงานของคณะ อ.พ.ส. และพระนิสิต มจร. ที่
ศึกษาในเมืองไทย ส่วนในต่างประเทศพระสงฆ์ลาวที่อพยพไป ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนสร้างวัดขึ้น
หลายแห่งทั้งในยุโรปและอเมริกา เฉพาะอเมริกาเองมีวัดมากกว่า ๘๖ แห่ง แม้จะยังไม่สมบูรณ์ดีนักก็
ตาม วัดเหล่านี้ได้เผยแผ่พุทธศาสนาได้บ้างตามสมควร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดลาวพุทธวงศ์ นคร
ซานดิเอโก อเมริกา โดยการนําของพระอาจารย์มหาสิงห์ทองและพระอาจารย์บุญมี กิตติวณฺณธมฺโม 
ประธานสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา  
 นอกจากนั้นคณะสงฆ์ลาวในประเทศอเมริกาได้เตรียมการสร้างพระไตรปิฎกลาวฉบับ
สมบูรณ์ขึ้น แต่ภายใต้สภาวการณ์ที่ดีขึ้นของพระสงฆ์ยังมีสิ่งที่น่าห่วงใยหลายประการ คือ ในชนบท
พระภิกษุสามเณรขี่จักรยานในหมู่บ้านจนเป็นเรื่องธรรมดา สร้างความงุนงงให้กับชาวพุทธต่างชาติ
พอสมควร พลอยทําให้ความศรัทธาในคณะสงฆ์ลาวในสายตาชาวต่างถิ่นตกต่ําไปด้วย ความจริง
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันเพียงแต่ไม่แพร่หลาย ในปัจจุบันรัฐบาลลาวพัฒนา
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เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามแบบนานาชาติ คงไม่ถอยหลังกลับไปใช้ระบบสังคมนิยมที่เข้มงวด
เหมือนเดิม เมื่อนั้นคณะสงฆ์จะมีสิ่งท้าทายใหม่ คือ กระแสวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ซึ่งจะคํานึงถึงสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรม หรือวัตถุสิ่งของมากกว่านามธรรม คือ ทางด้านจิตใจ ดังที่เริ่มท่วมทับไทยบ้างแล้ว สิ่ง
เหล่านี้เป็นอันตรายที่ไม่เห็นชัด ไม่ได้มาทําลายโบถส์วิหารศาสนสถานเหมือนในอดีต ไม่ได้จับพระสงฆ์
ไปประหาร แต่กัดกร่อนความเชื่อของคนออกจากศาสนาได้มากพอสมควร เช่น กรณีชาวตะวันตกที่
ผู้คนเข้าโบสถ์น้อยจนหลายแห่งต้องร้างหรือถูกจําหน่ายไปก็มี  
 นอกจากจะต้องต่อสู้กับลัทธิบริโภคนิยมแล้ว พระสงฆ์จําเป็นต้องเตรียมรับมือกับลัทธิต่าง
ศาสนาที่กระหายศาสนิกอย่างยิ่ง แม้ปัจจุบันรัฐจะกีดกันลัทธิอ่ืนที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แต่จะทําได้
นานแค่ไหนในเมื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนประณามอยู่ตลอดเวลา ทั้งการกดดันจากประเทศมหาอํานาจ 
ถ้าคณะสงฆ์ไม่แกร่งจริงคงต้องโดนแทรกซึมและถูกแย่งศาสนิกอย่างแน่นอนดังที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
ปัจจุบัน  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้วิเคราะห์ถึงจุดแข็งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลาว
ปัจจุบัน พบว่า (๑) ในด้านการเมือง พระพุทธศาสนาในลาวมีการปรับให้เข้ากับลัทธิสังคมนิยมโดย
พรรคการเมืองและรัฐเป็นคนดูแลพุทธศาสนา ในปัจจุบันนี้จึงนับว่ามีความมั่นคงพอสมควรทางด้าน
ความสัมพันธ์ทางการเมือง (๒) ในด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์มีตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง สถาบันวิปัสสนา
กรรมฐานได้รับการจัดตั้งขึ้น การศึกษาธรรมะ ภาษาบาลี ได้รับการฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่ง แม้จะยังไม่
สมบูรณ์เป็นรูปร่างเหมือนเมืองไทยก็ตาม (๓) ในด้านสังคมและวัฒนธรรม งานบุญบูชาพระธาตุหลวง
ซึ่งจัดเป็นบุญประจําชาติที่ใหญ่ที่สุดได้รับการสนับสนุนจากพรรคและรัฐเป็นอย่างดี  (๔) ในด้านการ
เผยแผ่ไปยังต่างประเทศ ในต่างประเทศพระสงฆ์ลาวที่อพยพไป ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนสร้างวัดขึ้น
หลายแห่งทั้งในยุโรปและอเมริกา เฉพาะอเมริกาเองมีวัดมากกว่า ๘๖ แห่ง แม้จะยังไม่สมบูรณ์ดีนักก็
ตาม วัดเหล่านี้ได้เผยแผ่พุทธศาสนาได้บ้างตามสมควร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดลาวพุทธวงศ์ นคร
ซานดิเอโก อเมริกา โดยการนําของพระอาจารย์มหาสิงห์ทองและพระอาจารย์บุญมี กิตติวณฺณธมฺโม 
ประธานสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ยังให้ทัศนะว่า ส่วนจุดอ่อน เป็น
เรื่องท่ีน่าห่วงใย กล่าวคือ ในชนบทมีพระภิกษุสามเณรขี่จักรยานในหมู่บ้านจนเป็นเรื่องธรรมดา สร้าง
ความงุนงงให้กับชาวพุทธต่างชาติพอสมควร พลอยทําให้ความศรัทธาในคณะสงฆ์ลาวในสายตาชาว
ต่างถ่ินตกต่ําไปด้วย ความจริงเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันเพียงแต่ไม่แพร่หลาย 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลาวนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข 
๓ ได้สรุปไว่ว่า “ในปัจจุบันรัฐบาลลาวพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามแบบนานาชาติ คงไม่ถอยหลัง
กลับไปใช้ระบบสังคมนิยมที่เข้มงวดเหมือนเดิม เมื่อนั้นคณะสงฆ์จะมีสิ่งท้าทายใหม่ คือ กระแสวัตถุ
นิยมหรือบริโภคนิยม ซึ่งจะคํานึงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือวัตถุสิ่งของมากกว่านามธรรม คือ ทางด้าน
จิตใจ ดังที่เริ่มท่วมทับไทยบ้างแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายที่ไม่เห็นชัด ไม่ได้มาทําลายโบถส์วิหารศา
สนสถานเหมือนในอดีต ไม่ได้จับพระสงฆ์ไปประหาร แต่กัดกร่อนความเชื่อของคนออกจากศาสนาได้
มากพอสมควร เช่น กรณีชาวตะวันตกที่ผู้คนเข้าโบสถ์น้อยจนหลายแห่งต้องร้างหรือถูกจําหน่ายไปก็
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มี” ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ให้ทัศนะว่า “พระสงฆ์จําเป็นต้องเตรียมรับมือกับลัทธิต่าง
ศาสนาที่กระหายศาสนิกอย่างยิ่ง แม้ปัจจุบันรัฐจะกีดกันลัทธิอ่ืนที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แต่จะทําได้
นานแค่ไหนในเมื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนประณามอยู่ตลอดเวลา ทั้งการกดดันจากประเทศมหาอํานาจ 
ถ้าคณะสงฆ์ไม่แกร่งจริงคงต้องโดนแทรกซึมและถูกแย่งศาสนิกอย่างแน่นอนดังที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
ปัจจุบัน” 
 นอกจากนี ้ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ยังสรุปถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไข ๔ อย่างหลัก ๆ คือ  
 -การมีส่วนร่วมกับการเมือง พระสงฆ์หลายรูปสงสัยว่า พระสงฆ์ควรมีบทบาทในด้าน
การเมืองแค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานะความเป็นพระสงฆ์ ในปัจจุบันพระสงฆ์ลาวมีบทบาทในกอง
ประชุมทางการเมืองทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับรากหญ้า การมีส่วนร่วมนี้มีข้อดีคือได้เป็น
ตัวแทนพระสงฆ์ไปพูดในนามพระพุทธศาสนา แต่ข้อเสียคือจะเอาตัวไปพัวพันกับการเมืองเกินไป 
 -การลดลงของการบวช ปัญหานี้ไม่ต่างจากประเทศไทย เมื่อประชาชนเริ่มกินดีอยู่ดี 
สามารถส่งบุตรหลานเรียนศึกษาได้ จะนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในระบบการศึกษาทางโลกคือ
สมัยใหม่ จึงมีผู้เข้ามาบวชน้อยลง โดยเฉพาะสามเณร เริ่มลดลงในเขตเมืองหลวง จะหาเด็กที่เป็นคน
ในเมืองเวียงจันทร์มาบวชได้ยาก ที่อาศัยในวัดเมืองหลวงส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด จากสถิติดู
เหมือนพระสงฆ์จะเพ่ิมขึ้น แต่สามเณรลดลง การหาคนมาสืบต่อศาสนทายาทจะเริ่มยากขึ้น ปัญหานี้
จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายไม่น้อย 
 -การประพฤติหย่อนยานของพระสงฆ์ ในยุคปัจจุบันมีพระสงฆ์ไม่น้อยมีจริยาวัตรที่ไม่นําพา
ต่อการผดุงศรัทธาชาวพุทธ เช่น มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับสตรี แอบเปลี่ยนชุดเที่ยวราตรี เรี่ยรายโดยไม่
มีเหตุบังควร บิณฑบาตเกินความจําเป็น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แท้จะไม่เป็นข่าวเหมือนในเมืองไทย แต่
เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป เป็นภาพลบต่อคณะสงฆ์ไม่น้อยที่จะต้องแก้ไข 

-การศึกษาปริยัติธรรมอ่อนด้อย ในอดีต ลาวเคยเป็นแหล่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและบาลีมีชื่อเสียงไม่น้อย มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตด้านภาษาบาลีเป็นจํานวนมาก เช่น การสร้าง
พระไตรปิฎกลาว พ.ศ. ๒๕๐๕ มีรายนามคณะกรรมการล้วนแต่เป็นพระมหาทั้งสิ้น แต่เมื่อวันเวลา
ผ่านไป การศึกษาสงฆ์ด้านพระปริยัติธรรมและบาลีถูกยุบไป เมื่อฟ้ืนฟูใหม่อีกครั้ง พระสงฆ์รุ่นใหม่
ไม่ได้ใส่ใจกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี แต่ไปใส่ใจกับการศึกษาทางโลก
สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาเรื่องเครื่องยนต์กลไก เป็นต้น ทําให้การศึกษา
แก่นพระพุทธศาสนาถูกละเลย เมื่อจบแล้วลาสิกขาไปโดยมาก จึงหาผู้ที่จะสืบทอดพุทธศาสนาได้ยาก 
 
 ๔.๑.๕ องค์กรเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของประเทศศรีลังกา พบว่า สถาบัน
พระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท และรัฐบาลต่างมีบทบาทใน
การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของศรีลังการ่วมกัน ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันพระพุทธศาสนากับชาว
ศรีลังกานั้นแยกกันไม่ออก เมื่อกล่าวถึงลัทธิประเพณี อายธรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวศรี
ลังกา ก็ย่อมเห็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สําคัญยิ่ง  
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พระมหากษัตริย์ศรีลังกาส่วนใหญ่เป็นพุทธมามกะ เป็นอัครศาสนูปถัมภกทะนุบํารุงให้ความคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาตลอดถึงสิ่งสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น พระทันตธาตุและบาตรของพระพุทธเจ้า 
ซึ่ งปูชนียวัตถุทั้ ง  ๒ นี้ ในยุคปัจจุบันถือว่ า เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิทธิกรรมในการเป็น
พระมหากษัตริย์ กล่าวคือ ผู้จะขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน จะต้องมีพระทันตธาตุและบาตร
ของพระพุทธเจ้าอยู่ ในความครอบครองจึงจะได้รับการยอมรับจากข้าราชการและประชาชน 
สอดคล้องกับ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ให้ทัศนะไว้ว่า “ประเทศศรีลังกามีพุทธศาสนาเถรวาทเป็น
ศาสนาประจําชาติ การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาช่วยลดบทบาทความสําคัญของระบบ
วรรณะให้คลายลงไม่เคร่งครัด เช่น ในสังคมอินเดีย วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นองค์กรที่เป็นบ่อ
เกิดของอารยธรรมทั้งในด้านสังคม ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม การปกครอง และเศรษฐกิจ วัดจึงเป็นองค์กรที่สําคัญทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
สถาบันสงฆ์มีบทบาทต่อทุกชนชั้นนับตั้งแต่ชนชั้นผู้ปกครองคือพระมหากษัตริย์ลงมาถึงชนชั้นล่าง” 
 การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาช่วยลดบทบาทความสําคัญของระบบวรรณะให้
คลายลงไม่เคร่งครัด เช่น ในสังคมอินเดีย วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นองค์กรที่เป็นบ่อเกิดของ
อารยธรรมทั้งในด้านสังคม ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา วรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การ
ปกครอง และเศรษฐกิจ วัดจึงเป็นองค์กรที่สําคัญทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สถาบันสงฆ์มีบทบาท
ต่อทุกชนชั้นนับตั้งแต่ชนชั้นผู้ปกครองคือพระมหากษัตริย์ลงมาถึงชนชั้นล่าง คือ ทาส โดยเฉพาะชน
ชั้นผู้ปกครองจะต้องไม่ทําการใด ๆ อันมีผลกระทบกระเทือนถึงสถาบันสงฆ์ เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็น
ผลร้ายต่อการปกครองและมีผลกระทบถึงความมั่นคงของตําแหน่งหน้าที่ราชการและทางการเมืองดัง
ปรากฏอยู่อย่างทุกวันนี้ สถาบันสงฆ์จึงเป็นผู้คุ้มครองรักษาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน เป็นปูชนียบุคคลผู้ปรึกษา เป็นครู เป็นผู้นําของประชาชนในทาง
ธรรม เนื่องจากการที่พระพุทธศาสนาเข้าไปมีอิทธิพลต่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นผลให้
พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ ๑) บทบาทในการไกล่เกลี่ย
กรณีพิพาทระหว่างผู้นําทางการเมือง ๒) บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ ๓) บทบาท
ในการเลือกตั้งพระมหากษัตริย์ ในด้านการศึกษานั้น สถาบันสงฆ์ทําหน้าที่เป็นครูให้การอบรมสั่งสอน
แก่คนในสังคมแทนพวกพราหมณ์ที่มีก่อนหน้านั้น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาและอบรมศีลธรรม 
และบทบาทสําคัญในการร้อยกรองวรรณกรรมและได้ผลิตผลงานทางด้านนี้ขึ้นมาเป็นจํานวนมาก เป็น
ประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะคัมภีร์มหาวงศ์และคัมภีร์ทีปวงส์  ซึ่งเป็น
พงศาวดารทางประวัติศาสตร์ของศรีลังกา มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการก่อสร้างหรือ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามโดยมีพระภิกษุเป็นหัวหน้า นอกจากน้ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ยังให้
ทัศนะไว้ว่า “การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกามีการปรับตัวเร็วกว่าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
การเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังทวีปยุโรป อเมริกา การจาริก ๔ สังเวชนียสถาน การอนุญาตให้บวช
ภิกษุณี กระทั่งถึงการที่พระเข้าไปเป็น สส. ทางการเมือง” 



๑๘๐ 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มพุทธศาสนา
เถรวาทของประเทศศรีลังกาในอนาคตไว้ว่า พระพุทธศาสนาในศรีลังกาในอนาคตน่าจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก ตราบเท่าที่ชาวศรีลังกายังคงเคารพนับถือและมี
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาเล่าเรียนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนํามา
ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของตน ถ้าจะให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในศรีลังกาสืบต่อไปนาน
เท่านั้น พระสงฆ์จะต้องเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเหมือนยุค
ปัจจุบัน เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ ผลประโยชน์ และการแข่งขันของพรรคการเมืองต่าง ๆ 
เมื่อพระมาเล่นการเมือง เวลาหาเสียงอาจจะถูกใส่ร้ายปูายสีทําให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ถูกทําลาย
ไม่สง่างาม อาจทําให้พุทธศาสนิกชนในศรีลังกาเสื่อมคลายความศรัทธา อย่างไรก็ตามจากข้อมูลและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ จึงมั่นใจว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงดํารงอยู่และ
เจริญรุ่งเรืองต่อไปในศรีลังกา๑๒ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ กล่าวไว้ว่า 
พระพุทธศาสนาในศรีลังกาในอนาคตน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญแห่งหนึ่งของ
โลก ตราบเท่าที่ชาวศรีลังกายังคงเคารพนับถือและมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษา
เล่าเรียนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของตน 

นอกจากนี้ สมาคมมหาโพธิ์ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๘ ให้ทัศนะว่า 
“สมาคมมหาโพธิ์ ก่อตั้งโดยท่านอนาคาริกธรรมปาละ ในปัจจุบันมีการเผยแผ่พระธรรมคําสอนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในหลายประเทศที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือ
ต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ือการเผยแผ่ การส่งเสริมขยายไปถึงในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก” 

 

๔.๒ วิเคราะห์ในส่วนบุคคล 
 
๔.๒.๑ บุคคลที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย  
บุคคลที่ทําหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น ได้แก่ พระมหากษัตริย์/นักปกครอง 

พระสงฆ ์และประชาชนทั่วไป ในส่วนของพระมหากษัตริย์และนักปกครองนั้นมีบทบาทในการเผยแผ่
เชิงนโยบาย ส่วนคณะสงฆ์ไทยปัจจุบันใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ เน้นการปฏิบัติเคียงคู่กับปริยัติ  

บุคคลที่ทําหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยกลุ่มแรก ๆ ได้แก่ พระธรรมทูตคณะ
แรกผู้น้อมนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์มายังสุวรรณภูมิจากนโยบายธรรมวิชัยของพระเจ้า
อโศกมหาราช เมื่อพระธรรมทูตเดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงผสมผสานหลักธรรมคําสอน

                                                           
๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑-๑๑๒. 



๑๘๑ 

กับความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมของสังคมไทยในยุคนั้น โดยมุ่งเน้นการทําบุญทําทาน ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาเพ่ือสั่งสมบุญไปสู่สวรรค์ และส่วนหนึ่งเพ่ือฝึกฝนปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีฤทธิ์เดชเหนือ
มนุษย์ด้วยคาถา อาคม เครื่องราง ของขลัง การเซ่นสื่อกับผีสางเทวดาเพ่ือขจัดปัดเปุาอันตรายต่าง ๆ 
ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเผยแผ่ในประเทศไทยช่วงนั้นได้เบี่ยงเบนไปจากสมัยพุทธกาลที่มุ่งพ้นจากทุกข์
ในวัฏฏสงสาร  

พ.ศ. ๑๘๙๗ พระมหาธรรมราชาลิไท หรือ พญาลิไท ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ เตภูมิกถา 
หรือ ไตรภูมิพระร่วง ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ 
ทรงสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และทรง
ริเริ่มจัดระเบียบคณะสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝุาย คือ คามวาสี และ อรัญญวาสี๑๓ 

พ.ศ. ๒๐๒๐ พระเจ้าติโลกราชทรงสร้างและสะสมบุญบารมีทางศาสนาเพ่ือความเป็น 
“พญาธรรมิกราช” คือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรมตามคติพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์อุถัมภ์สําคัญทางพุทธ
ศาสนา มีการสร้างบูรณะวัดขึ้นมากมายและบําเพ็ญมหากุศลอย่างต่อเนื่อง 

พ.ศ. ๒๐๐๘ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาเพ่ือการเผยแผ่โดย
ดําเนินตามอย่างพระเจ้าลิไท ทรงสละราชสมบัติออกผนวช ณ วัดจุฬามณี เป็นเวลา ๘ เดือน ทรง
โปรดให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาบวชเป็นสามเณรด้วย ถือว่า “เป็นต้นประเพณีบวชเรียนของ
เจ้านายและข้าราชการตั้งแต่นั้นมา” อีกสิบเจ็ดปีต่อมาก็ได้โปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคําหลวง 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนนับได้ว่ามีส่วนช่วยอุปถัมภ์ให้พุทธ
ศาสนาก้าวหน้าหลายด้าน เป็นเหตุให้กษัตริย์ประเทศพม่าและล้านนาต้องขวนขวายพระราชกรณียกิจ
ในพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษบ้าง 

ส่วนรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. ๒๒๒๘ พระเจ้าหลุยส์แห่งฝรั่งเศสได้ส่ง
เอกอัครราชทูตให้ทูลเชิญสมเด็จพระนารายณ์เข้ารีตคริสต์ศาสนาด้วย แต่พระองค์ทรงผ่อนผันโดย
พระปรีชาญาณว่า “หากพระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยให้พระองค์เข้ารีตเมื่อใด ก็จะบันดาลศรัทธาให้
เกิดข้ึนในพระทัยของพระองค์เมื่อนั้น”  

ในยุคกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างวัดใหม่ชื่อว่าวัดบางยี่เรือเหนือ หรือวัดรา
ชคฤห์ จากนั้นก็ปฏิสังขรวัดเก่า และทรงยกวัดในกรุงขึ้นเป็นวัดหลวง อาราธนาพระเถระผู้รู้ธรรมและ
มีศีลาจารวัตรเข้ามาตั้งเป็นพระราชาคณะรับภาระบํารุงพระพุทธศาสนา ทรงโปรดให้จัดสร้างสมุด
ภาพไตรภูมิอันวิจิตรยาว ๔๘ เมตร ทรงรับสั่งให้รวบรวมพระไตรปิฎกจากหัวเมืองมาเลือกคัดจัดเป็น
ฉบับหลวง แต่พระองค์สวรรคตก่อนเสร็จบริบูรณ์  

                                                           
๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๘), หน้า ๑๔๘. 



๑๘๒ 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาในทุกรัชกาล 
(รัชกาลที่ ๑-๑๐) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา
กฎหมายสงฆ์ที่เรียกว่า “กฎพระสงฆ์” ในช่วงปี ๒๓๒๕–๒๓๔๔ เป็นจํานวน ๑๐ ฉบับ และเป็นส่วน
หนึ่งของกฎหมายตราสามดวง เพ่ือช่วยในการรักษาพระพุทธศาสนา๑๔ ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเลข ๑๒ ที่กล่าวว่า “เมื่อเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๑-๔ ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงย้ายราชธานีมาฝั่ง
ซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยา ทําการ ฟ้ืนฟูกิจพระพุทธศาสนาต่อจากกษัตริย์องค์ก่อน โดยการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ทั้งในวัง เมืองหลวง หัวเมืองทั่วราชอาณาจักร รวบรวมชําระ
พระไตรปิฎก นําพระแก้วมาจากหลวงพระบาง มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์บางประการ 
อุปถัมภ์พระสงฆ์ทําสั งคายนา” และสอดคล้องกับ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๓ ที่กล่าวถึง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไว้ว่า “สมัยรัชกาลที่ ๒ ทรงรับปรับปรุงการศึกษาคณะสงฆ์
จากการเรียนการสอนแบบ ๓ ชั้น คือ เปรียญตรี โท เอก เป็นแบบ ๙ ประโยคขึ้น” ส่วนในสมัย
รัชกาลที่ ๓ นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ได้อธิบายว่า “ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดให้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงและ
วัดวาอารามมากกว่ารัชกาลก่อน ๆ และโปรดให้มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย โปรดให้รวม
ตําราเวชศาสตร์ เป็นต้น แล้วจารึกไว้ในพระอารามหลวง เช่น วัดพระเชตุพนฯ มีนิกายสงฆ์” ส่วนใน
รัชกาลที ่๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ ได้อธิบายว่า “พระองค์ทรงลาผนวชแล้วเสด็จขึ้นครองราชย์ 
พ.ศ. ๒๓๙๔ เมื่อพระชนม์ได ้๔๗ พรรษา ทรงสร้างวัดใหม่หลายวัด คือ วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร 
วัดปทุมวนาราม เป็นต้น กับทรงบูรณะพระปฐมเจดีย์ ทรงโปรดให้มี “พิธีมาฆบูชา” ขึ้นเป็นครั้งแรก 
ใน พ.ศ. ๒๓๙๔”  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์  พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดใหม่ หรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริม
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ทรงอาศัยพระน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวร
นิเวศวิหาร ทํานุบํารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในด้านปริยัติและปฏิบัติ โดยทรงโปรดให้ตั้งศูนย์กลาง
การศึกษาปริยัติขึ้นที่หน้าวัดบวรนิเวศวรวิหารอีกแห่งหนึ่ง ทั้งยังมีการทําสังคายนาชําระพระไตรปิฎกอีก
ครั้งจากภาษาขอมเป็นภาษาไทย นับเป็นพระไตรปิฎกพิมพ์เป็นภาษาบาลีเล่มแรกของโลกที่พิมพ์ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเล่ม๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๒ ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า “พระบาทสมเด็จพระ

                                                           
๑๔วีรวัลย์ งามสันติกุล และ วินัย พงศ์ศรีเพียร, พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕-๑๗. 
๑๕พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), คนไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง 

พิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔-๓๖. 



๑๘๓ 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้การศึกษาเป็นตัวนํา เช่น พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับ
พระศาสนาไว้หลายเรื่อง ทรงส่งเสริมการประพันธ์ตําราทางพุทธศาสนาไว้หลายเรื่อง เช่น นวโกวาท ของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีของพระนวกะจนถึง
ปัจจุบัน ทรงโปรดให้พิมพ์ พระไตรปิฎกอักษรไทย เป็นครั้งแรก โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิตบอกพระ
ปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมาจัดเป็นบาลีวิทยาลัยที่วัด
มหาธาตุ โดยขนานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย ถือว่าเป็นการใช้นามว่าวิทยาลัยเป็นครั้งแรกใน
ประเทศ” ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ กล่าวถึงการเกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ดังนี้ “สมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง แห่งแรกคือ มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาชั้นสูงของคณะสงฆ์ฝุายมหานิกาย
และเปิดมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารเพ่ือเป็นที่ศึกษาฝุายธรรมยุตด้วย” อีกบุคคลหนึ่งที่
สําคัญในช่วงรัชกาลที่ ๕ นี้ก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเลข ๙ ได้พรรณนาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไว้ว่า “เป็นพระผู้
ทรงประสิทธิ์ประสาทความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาและแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ 
พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้กําเนิดการศึกษาแบใหม่ของคณะสงฆ์ ซึ่งทําให้การเล่าเรียนง่ายขึ้นได้ผล
รวดเร็ว และแพร่หลายออกไปสู่พระภิกษุสามเณรทั่งพระราชอาณาจักร  ซึ่งเป็นวิธีที่พระองค์ทรง
ทดลองใช้ในสํานักเรียนของวัดบวรนิเวศวิหารมาก่อน” ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมว่า “ในด้านการศึกษานั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนา
หลักสูตรสําหรับนักธรรมตรี โท เอก ขึ้นใช้ เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณรมีความเข้าใจและประพฤติ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยขึ้นโดยทั่วไป ทรงเปลี่ยนระบบการสอบพระปริยัติธรรมภาษาบาลี
แบบแปลปาก มาเป็นแบบแปลโดยวิธีเขียน เป็นเหตุให้พระสงฆ์มีความรู้ในอักขรวิธีและเขียนอ่าน
ภาษาไทยดีขึ้นกว่าเดิม ทรงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบาลีประโยคต่าง ๆ เช่น ทรงรจนาบาลี
ไวยากรณ์ข้ึนเป็นหลักสูตรในการศึกษา ทําให้การศึกษาภาษาบาลีง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน สําหรับด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระองค์ได้ทรงรจนาหนังสือเบญจศีลเบญจธรรม ธรรมวิภาค คิหิปฏิบัติ 
แสดงสั่งสอนเบื้องต้นสําหรับสามัญชนทั่วไปจะได้ศึกษาและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน” ส่วนใน
ด้านการปกครองที่มีคุณูปาการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข 
๑๐ ได้อธิบายไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงจัดการปกครองให้เข้าระเบียบตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ 
โดยจัดแบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีมหาเถรสมาคม เจ้าคณะตามลําดับขั้น จนถึงเจ้าอาวาส 
ทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน เนื่องจากพระสงฆ์ได้ปกครองกันเอง พระองค์จึงเป็น
แบบอย่างในการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการเผยแผ่สืบไป ” ส่วน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ กล่าวถึง รัชกาลที่ ๖-๗ ไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือที่สั่งสอนอบรมข้าราชการด้วยพระองค์เอง คือ เทศนาเสือปุา พระพุทธเจ้า



๑๘๔ 

ตรัสรู้อะไร เป็นต้น ส่วนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดพิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ จํานวน ๑,๕๐๐ ชุด ๆ ละ ๔๕ เล่ม”  

นอกจากนี้ วิธีการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ ถือเป็นการเผยแผ่ด้วยวิธีการประยุกต์นําหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวพุทธ๑๖ นอกจากนี้ยังทรงดําเนินพระราชกรณียกิจมากมายเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา ดังที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ได้กล่าวว่า “พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนา กิจการในพุทธศาสนา
เจิรญก้าวหน้าหลายประการ เป็นต้นว่าใส่ใจต่อการสร้างปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัด ไม่ว่าจะเป็นประตูวัด 
พระอุโบสถ พระพุทธรูป ศาลาการเปรียญ กฏิ หอไตร หอระฆัง ศาสนวัตถุ เป็นต้น” 

ในส่วนบทบาทของพระสงฆ์ มีพระหลายรูปทั้งฝุายคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ที่ช่วยเผยแผ่
พุทธศาสนาในประเทศไทย เช่น หลวงปูุมั่นและศิษยานุศิษย์ เช่น หลวงพ่อชา สุภัทฺโท หลวงพ่อวิริ
ยังค์ เป็นต้น หลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อเทียน พระไพศาล วิสาโล ฯลฯ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียง ๒ 
ท่าน ได้แก่ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค ์สิรินธโร) และพระไพศาล วิสาโล ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๘ 
ชี้แจงว่า “พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค ์สิรินธโร) ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสมาธิ ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อ
ว่า สถาบันจิตตานุภาพ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถดึงความสนใจในหมู่ฆราวาสต่อการปฏิบัติ วิธีการเผยแผ่พระธรรมมีความชัดเจนเรื่องของ
รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรครูสมาธิ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับวีธีการศึกษาในปัจจุบัน ส่วนพระไพศาล วิสาโล ได้แสดงความเห็นถึงประเด็นที่มีการเผย
แผ่ธรรมผ่านกลุ่มฆราวาสเพ่ิมขึ้นว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่ทําให้ฆราวาสมี
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น จึงพึ่งพาวัดและพระสงฆ์น้อยลง ครูบาอาจารย์ที่มาสอนเป็นฆราวาสมาก
ขึ้น และสถานที่ปฏิบัติธรรมก็มีความสะดวกสบายกว่าวัดในหลายประเด็น  เช่น มีสถานที่จอดรถ
สะดวกกว่าในวัด ไม่มีความแออัดเหมือนในวัด ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนบางส่วนมีความสนใจศึกษาและ
ปฏิบัติผ่านสถานปฏิบัติธรรมที่สร้างไว้เฉพาะ มากกว่าการใช้วัดเป็นสถานที่” 

ในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านอุปกรณ์สื่อรูปแบบต่าง ๆ ยังถือเป็นวิธีการที่ถูกใช้
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระครูกาญจนกิจโสภณ๑๗ ได้จําแนกวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่าน
อุปกรณ์สื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตามยุค กล่าวคือ เริ่มแรกของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาผ่านสื่อด้วยการพูด (มุขปาฐะ) ต่อมาจึงเริ่มเผยแผ่ด้วยวิธีการบันทึกหรือเขียนตาม

                                                           
๑๖ดินาร์ บุญธรรม, พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 

พัชลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๕), หน้า ๒๔๕. 
๑๗พระครูกาญจนกิจโสภณ (ทนากร วร าโณ), “การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยสื่อ 

วิทยุกระจายเสียง”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๖๒ - ๖๓. 



๑๘๕ 

ผนังถ้ํา หรือจารึกบนใบลาน แล้วจึงเริ่มพัฒนามาเป็นการพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก คัมภีร์ และตํารา
ทางพระพุทธศาสนา ในยุคหลัง วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อมีพัฒนาการล้อไปตาม
พัฒนาการของสื่อ กล่าวคือ มีการเผยแผ่ผ่านอุปกรณ์สื่ออีเล็คทรอนิกส์ ทางวิทยุและโทรทัศน์ และ
ล่าสุดคือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยระบบดิจิทัลผ่านดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต  อย่างไรก็ตาม 
หากกล่าวในส่วนขององค์กรแล้ว ส่วนของบุคคลเองก็พยายามผลักดันให้ใช้เทคโนโยยีในเชิงองค์กรให้
เป็นระบบในการเผยแผ่อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นสากล  

อีกหนึ่งวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันคือ การเผยแผ่โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
สังคมท่ีตนอยู ่บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่ลักษณะนี้ในสังคมไทย คือ ท่านติช นัท ฮันห์ ผู้ได้ชื่อว่า
เป็นหนึ่งในบุคคลผู้ริเริ่มเอาพุทธศาสนาออกมาสัมพันธ์กับโลกสมัยใหม่อย่างมีพลัง๑๘ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเลข ๑๑ กล่าวว่า “ท่านติช นัท ฮันห์ มุ่งเน้นให้ชาวพุทธออกไปช่วยเหลือสังคม โดยพร้อมร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกับเขา แต่สิ่งที่ต้องทําควบคู่ไปกับการปฏิบัติทางสังคมก็คือ การเจริญสมาธิภาวนา เพ่ือให้
จิตบังเกิดความสงบ มีสติ เปี่ยมด้วยกรุณาและมีปัญญากระจ่างแจ้ง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่
ตนเองและประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง” นอกจากการนําเอาพุทธศาสนามาสัมพันธ์กับสังคมแล้ว 
ท่านติช นัท ฮันห์ ยังมีความเห็นว่า พระพุทธศาสนามิอาจแยกจากชีวิตได้  การปฏิบัติธรรมมิได้
หมายถึงการปลีกตัวออกจากกิจวัตรประจําวัน หากควรผสานให้กลมกลืนกับทุกอิริยาบถ ไม่ว่าการกิน 
การดื่ม การทํางาน ล้วนเป็นโอกาสแก่การเจริญสมาธิภาวนาทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับชีวิต
และสังคมอย่างแนบแน่นดังกล่าว ท่านติช นัท ฮันห์ เรียกว่า Engaged Buddhism หิมพรรณ รักแต่
งาม๑๙ ได้วิเคราะห์วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน ติช นัท ฮันห์ ไว้ว่า เป็นไปในลักษณะ 
“พุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Engaged Buddhism)” โดยได ้แบ่งเป็นสองระดับ คือ (๑) จากปัจเจกสู่ส่วน
ร่วม โดยเริ่มจากเป็นกลุ่มเจริญสติที่ใช้ชื่อเรียกว่า “สังฆะ” ซึ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่กระจายอยู่ในชุมชน
ต่าง ๆ ทั่วโลก (๒) ระดับที่สองคือพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม กล่าวคือ เน้นการปลูกจิตสํานึกของ 
ปัจเจกต่อส่วนรวม ซึ่งโยงมาจากแนวความเชื่อที่ว่า หากคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมารวมกันอยู่ “พวกเขาจะ 
สร้างนรกขึ้น” ด้วยเหตุนี้ท่านติช นัท ฮันห์จึงให้ความสําคัญกับการสร้างชุมชน โดยชุมชนนั้น ๆ ต้อง 
อยู่ร่วมกันอย่างมีสติ”  

                                                           
๑๘Robert H. King, (2001). Thomas Merton and Thich Nhat Hanh : Engaged Spirituality, in an Age 

of Globalization. (New York : The Continum International Publishing Groupd Inc, 2001), p. 29. 
๑๙หิมพรรณ รักแต่งาม. (๒๕๕๖). “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ศึกษาจากแนวคิดและชีวิตของ ติช นัท 

ฮันห์”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๖), ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖), หน้า ๔๕. 



๑๘๖ 

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังเกิดสํานักหรือศาสนสถานที่เป็นองค์กรใหม่  ๆ ทางพุทธ
ศาสนาในปัจจุบัน เช่น สํานักสวนโมกขพลาราม สํานักสันติอโศก สํานักวัดพระธรรมกาย สํานักวัด
หนองปุาพง และสํานักสงฆ์ถํ้ากระบอก 

 
๔.๒.๒ บุคคลที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 
บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

นั้น ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์และราชสกุล ขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พระสงฆ์หรือคณะ
สงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐบาล ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป ในที่นี้ขอยกตัวอย่างคนสําคัญ ได้แก่  

สมเด็จพระนโรดมสีหน ุ(ค.ศ. ๑๙๕๓–๑๙๗๐) เป็นเวลาร่วม ๙๐ ปีกว่าที่กัมพูชาอยู่ภายใต้
การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส ทําให้สูญเสียสิทธิเสรีภาพในการปกครองของตน อีกทั้งปัญหา
ทางการเมืองก็สร้างความปั่นปุวนหามีความสงบไม่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงทรงมีพระราชดําริว่า 
“ได้เวลาที่กัมพูชาต้องทําอะไรสักอย่าง” ดังนั้น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ทรง
เป็นเพียงกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือเป็นเครื่องมือของฝรั่งเศสอีกต่อไป แต่ทรงจะปกครองกัมพูชา
ด้วยพระองค์เอง ดังนั้น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ พระองค์ทรงยึดอํานาจรัฐบาลและประกาศยุบสภาเพ่ือ
ดําเนินการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสให้ได้ภายในปี  ค.ศ. ๑๙๕๕๒๐ เนื่องจากพระองค์ทรงได้เห็น
ความปั่นปุวนของสภาผู้แทน ความแตกร้าวทางการเมือง จึงทําให้พระองค์มิอาจอยู่นิ่งดูชะตากรรม
ของกัมพูชาให้เสื่อมโทรมลงได้โดยไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง โดยสุนทรพจน์ของพระองค์ว่า “ทุกอย่างหา
ระเบียบไม่ได้ ไม่มีการปกครอง ไม่มีการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล...”๒๑ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ 
อธิบายเพ่ิมเติมว่า “พระองค์ทําการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการเจรจา ตัดความสัมพันธไมตรี และ
ยกเลิกสนธิสัญญาทุกฉบับที่มีกับฝรั่งเศส ขณะเดียวกัน ฝรั่งเศสเองประสบกับปัญหาทางสงคราม ดังนั้น ใน
เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. ๑๙๕๓ ฝรั่งเศสจึงยินยอมให้กษัตริย์กัมพูชามีอํานาจในการควบคุมกองทัพ ด้านการ
คลังและการต่างประเทศ แม้ว่าฝรั่งเศสจํากัดอํานาจบางอย่าง แต่สําหรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุแล้ว ทรง
มองว่าฝรั่งเศสยังจํากัดอํานาจบางประการ แต่สําหรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุแล้ว ทรงมองว่าฝรั่งเศสกําลัง
เสื่อมอํานาจลงจากกัมพูชา จึงทรงใช้ยุทธศาสตร์สุกท้ายของพระองค์ คือ การให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
จังหวัดเสียมเรียบกับพนมเปญเดินขบวนประท้วงฝรั่งเศส เหตุดังกล่าวทําให้ชาวกัมพูชาที่เป็นฆราวาสและ
พระสงฆ ์ออกมาเดินขบวนเรียกร้องเอกราชอย่างอิสรเสรี กระทั่งนักศึกษา ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาร่วมเป็น
จํานวนมาก จนในที่สุด ฝรั่งเศสต้องมอบ “เอกราช” อย่างสมบูรณ์แบบให้ชาวกัมพูชา ในวันที่ ๒๙ เดือน

                                                           
๒๐ธีระ นุชเปี่ยม, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา, (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 

๒๕๔๒), หน้า ๔๒-๔๓. 
๒๑เดวิด แชนด์เอลร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสารและคณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖) หน้า ๒๘๙. 



๑๘๗ 

พฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๑๙๕๓” ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้กล่าวต่อไปว่า “หลังจากได้รับเอกราช
อย่างสมบูรณ์ สมเด็จพระนโรดมสีหนุกลายเป็นประมุขของรัฐ ทรงกําหนดแผนนโยบายไม่เข้าเป็นฝักฝุาย
ทางการเมืองในการดําเนินบริหารประเทศ โดยใช้นโยบายที่เรียกว่า สังคมนิยมพระพุทธศาสนา” 

“สังคมนิยมพระพุทธศาสนา” ที่ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้กล่าวถึงนั้น สมเด็จพระนโรดมสี
หนุถือเชื่อว่าเป็นสายกลางในพุทธศาสนาที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” เป็นแนวทางการบริหารประเทศ 
ทั้งนี้เนื่องจากทรงเคยได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนา๒๒ และมีพระดําริว่า การสร้างประเทศให้พัฒนาได้ 
พระสงฆ์ควรมีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม 

“สังคมนิยมพระพุทธศาสนา” เป็นหลักการบริหารประเทศท่ีสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้คิดค้น
มาโดยพระองค์เอง เนื่องจากทรงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และประชาชนว่าพระพุทธศาสนา
นํามาซึ่งความไม่เท่าเทียม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์ต่อกัน พร้อมทั้งช่วยเหลือ รักษาไว้ซึ่งธรรมเนียม
แบบจารีตนิยม ทั้งนี้ ล้วนแต่เป็นหลักพ้ืนฐานในวิถีชีวิตของประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดคือเพ่ือส่งเสริมและยกกระดับพุทธศาสนา๒๓ โดยทรงมีพระราชดําริว่าการพัฒนาประเทศและ
ต้องไปควบคู่กัน ประเทศชาติประกอบด้วยจักรสอง คือ อาณาจักรสําหรับขับเคลื่อนประเทศชาติ ส่วน
อีกจักรหนึ่งคือ พุทธจักร สําหรับขับเคลื่อนศีลธรรม และความสามัคคีของผู้คนในสังคม ถ้าประเทศชาติ
ขาดจักรใดจักรหนึ่งแล้ว หรือจักรทั้งสองเดินไปไม่สม่ําเสมอกันแล้ว ประเทศไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบ
สุขและพัฒนาขึ้นได้”๒๔ 

เดียบ สุผล (Deap Sophal) กล่าวว่า เป็นทฤษฎีสร้างขึ้นเพ่ือบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชน 
“ทุกข์ของราษฎรคือทุกข์ของข้าพเจ้า” เพราะเหตุดังนั้นจึงทรงงานกับประชาชนทุกนิคมชุมชนหมู่บ้าน 
ทรงวางพระองค์เหมือนประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับหมู่ชนทั่วไป ดังปรากฏในผลงานของยัง
ซัม (Yang Sam) ว่า “ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตที่พระมหากษัตริย์วางตัวเหมือนคนทั่วไป ทรงงานร่วมกิน
ร่วมนอนกับประชาชนของพระองค์ ซึ่งทําให้ประชาชนของพระองค์กล้าร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ โดย
ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางการมากมาย” 

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ ยังอธิบายว่า “สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงให้ความสําคัญ
กับพระสงฆ์เป็นพิเศษ ทรงได้ถวายตําแหน่งสําคัญ ๆ แก่ผู้นําศาสนา เช่น สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย 
คือ มหานิกาย และธรรมยุตินิกาย พร้อมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชาศัพท์แก่สมเด็จพระสังฆราช
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๒๓Yang Sam, Khmer Buddhism and Politics, 1954-1984, (Newington. CT : Khmer Studies 
Institute, 1987), pp. 12-13. 

๒๔Keyes Charl F., “Communist Revolution and the Buddhist Past in Cambodia”. In 
Laural Kendall and Helen Hardare (eds), Asian Vision of Authority : Religion and the Modern State 
of East and Southeast Asia, (Honolulu : University of Hawaii Press, 1994), p. 53. 
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ทั้งสอง ขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม กระทั่งมี
เชื้อพรราชวงศ์เข้ามาผนวชเพ่ือสืบทอดพระราชประเพณีดั้งเดิม” อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาคณะ
สงฆ์ท่ีมีผลต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ อธิบายว่า “ในการพัฒนาคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพความเป็นอยู่หรือการศึกษา ทรงให้ความช่วยเหลือทุกกรณี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทรง
มอบหมายให้สมเด็จพระสังฆราช ฮวด ตาด ลงพ้ืนที่พบปะกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศเพ่ือรับฟังการร้องทุกข์และแนวทางการบริหารขององค์พระประมุขของรัฐ ผลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่
ครั้งนี้ พบว่า ทั้งพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจมากที่สุดในหลักการบริหารประเทศของพระองค์ 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ในยุคนี้พระพุทธศาสนามีการพัฒนาในทุก  ๆด้าน รวมถึงด้านของการเผยแผ่ด้วย” 

ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ กล่าวเพ่ิมเติมถึงบทบาทในการเผยแผ่ด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระนโรดมสีหนุไว้ว่า “เจ้านโรดมสีหนุได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
พระสีหนุราช” (Preah Sihanouk Raja Buddhist University)” 

จากการสํารวจจํานวนสถิติการเจริญเติบโตของศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์วิหาร เป็นต้น พบว่า 
ปี พ.ศ. ๑๙๖๙ มีจํานวน ๓,๓๖๙ วัด โดยเฉลี่ยวัดเกิดใหม่ปีละ ๖๓ วัด และวัดใหม่ล้วนแต่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๖๑-๑๙๖๙ พระสงฆ์มีจํานวน ๕๓,๕๐๙–๖๕,๐๖๒ รูป 
โดยเฉพาะพระสงฆ์บวชใหม่หนึ่งพันรูปต่อปี มีนักวิชาการหลายท่าน เช่น ยัง ซับ มองว่า สมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ ได้รับแรงบัลดาลใจและเดินตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราช ดังพระองค์เคยตรัสไว้ว่า 
“พระพุทธเจ้าฝากพระศาสนาไว้กับพระมหากษัตริย์”๒๕ 
 บทบาทของขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เริ่มมีหลักฐานปรากฏเด่นชัดในยุคพระนคร
สมัยรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ (พ.ศ. ๑๕๑๑-๑๕๔๔) ปุโรหิตชื่อกีรบัณฑิตซึ่งเคยนับถือไศวะมาก่อน 
ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา จะได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างแข็งขัน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๙ กล่าวเพ่ิมเติมว่า “พระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ เป็นผู้นําเอาคัมภีร์พุทธศาสนาเข้า
มาจากต่างประเทศเป็นอันมาก ในวันสําคัญ ๆ ท่านจะนําพระพุทธรูปมาสรงน้ําเป็นพิธีใหญ่โต” 

ในยุคปัจจุบัน นายพลลอนนอล ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเขมรได้มีบทบาทที่ที่
ต่อพุทธศาสนาโดยการประกาศย้ําว่ายังนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ  และถือเป็น
หน้าที่ที่จะปกปูองคุ้มครองทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา แต่จะมุ่งเสริมให้เข้มแข็งในระดับที่เป็นสถาบัน
สากลระหว่างประเทศ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ประกาศท่าทีมิให้พระภิกษุเข้ายุ่งเก่ียวกับการเมือง  

 บทบาทของอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป เช่น ในยุคฟูนันตอนปลายพระภิกษุอินเดียรูป
หนึ่งชื่อ พระนาคเสน เดินทางไปยังประเทศจีน ได้แวะที่ฟูนันก่อน และได้ทูลพระเจ้ากรุงจีนว่า
ประเทศฟูนันนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ (เคารพพระอิศวร) แต่พุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง มีภิกษุ
สามเณรมาก ทําให้สันนิษฐานได้ว่าประชาชนเลื่อมใสในพุทธศาสนาและไม่ได้ถูกกีดกันทางศาสนาจึงมี

                                                           
๒๕Yang Sam, Khmer Buddhism and Politics, Log.cit., pp. 12-15. 
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คนไปบวชมีภิกษุสามเณรมาก, ในยุคเจนละหลวงจีนอ้ีจิง ซึ่งได้จาริกไปอินเดียและเดินทางผ่านทะเล
ใต้ได้เขียนบันทึกไว้ว่า “พุทธศาสนารุ่งเรืองมาก มีวัดไปทั่วทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์อยู่
ใกล้กันกับวัดพุทธศาสนา ทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธ
ศาสนา พวกเจ้านายก็บวชเช่นเดียวกัน” แสดงให้เห็นว่าเจ้านายและประชาชนก็ทําหน้าที่การเผยแผ่
พุทธศาสนาด้วยการบวชสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป, ในยุคพระนครพระพุทธศาสนาฝุายเถร
วาทเป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป แต่ไม่ได้รับความเชิดชูจากราชสํานัก 
 บทบาทของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ เช่น ในยุคฟูนันพระภิกษุชาวฟูนันชื่อ สังฆปาละ (พ.ศ. ๑๐๐๒-
พ.ศ. ๑๐๖๗) ได้เดินทางไปยังประเทศจีน และได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากพระภิกษุอินเดียชื่อคุณภัทร มีความรู้
แตกฉานในธรรมวินัยและภาษาต่าง ๆ พร้อมทั้งมีจริยาวัตรอันงาม เป็นที่เลื่อมใสของพระเจ้าจักรพรรดิบู่ต่ี 
ทรงถวายสถานที่ ๕ แห่งให้เป็นที่พํานัก และทรงอาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พุทธศาสนาจํานวนมากเป็น
ภาษาจีน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุศาสน์ธรรมในราชสํานัก ท่านได้เปลี่ยนแปลงธรรมเนียม
ประเพณีของประชาชนหลายอย่าง นอกจากท่านสังฆปาละแล้วยังมีพระเถระชาวฟูนันอีกท่านหนึ่งเดินทาง
ไปเมืองจีนในระยะเวลาใกล้ ๆ กันคือ ท่านมัณฑาระ แต่ท่านผู้นี้ไม่ชํานาญภาษาจีนเพียงพอ ผลงานจึงไม่
ดีเด่นและไม่ได้รับยกย่อง, ในยุคหลังเขมรแดงสมเด็จพระมหาโฆษนันทะแห่งกัมพูชา ท่านก็เริ่มต้นฟ้ืนฟู 
สันติภาพและพุทธศาสนา ท่านได้รับเลือกเป็นสังฆราชแห่งประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๓๑ และ ริเริ่มการ
เดินทางไกลเพ่ือสันติภาพในกัมพูชา จนกลายเป็นขบวนการธรรมยาตรา ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่ม
สาวชาวกัมพูชาและทั่วโลก ในการอุทิศตนเพ่ือฟ้ืนฟูศาสนธรรมและสันติภาพ หลายคนออกบวชศึกษาเล่า
เรียนจนแตกฉาน สามารถพูดบรรยายหรือเทศน์ธรรมะได้อย่างกว้างขวาง  

    
๔.๒.๓ บุคคลที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่า 
พ.ศ.  ๑๕๘๘ พระเจ้าอนุรุทธ์  หรืออโนรธามั งช่อ  ขึ้นครองราชย์  ทรงทํานุบํารุ ง

พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง พระองค์ทรงเลื่อมใสพระอรหันตเถระรูปหนึ่ง นามว่า ธรรมทัสสี ที่อยู่
ในนิกายเถรวาทบริสุทธิ์จากเมืองสะเทิม ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๙ ให้อธิบายว่า “ทรงร่วมมือกัน
ชําระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์  โดยกําจัดลัทธิตันตระ พระองค์ได้ทรงมีพระราชสาสน์ขอคัมภีร์
พระพุทธศาสนาจากเมืองสะเทิม แต่กษัตริย์ไม่ยอม จึงกรีฑาทัพไปตีเมืองสะเทิมเพ่ือนําพระไตรปิฎก 
๓๐ จบ ปูชนียวัตถุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระสงฆ์ผู้แตกฉานในพุทธธรรมกลับมาเมืองพุกาม โดยบรรทุก
บนหลังช้าง ๓๒ เชือก ชาวพุกามก็รับเอาวัฒนธรรมจากตะเลงแห่งสะเทิมมาเป็นของตน เป็นต้นว่า 
อักษร ภาษา วรรณคดี และศาสนา เป็นสาเหตุให้พม่ารวมเป็นอาณาจักรเดียวกันได้ตั้งแต่นั้นมา พระ
เจ้าอนุรุทธ์ทรงแลกเปลี่ยนศาสนทูตกับประเทศศรีลังกา ทรงนําพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์มาจากศรี
ลังกา ๓  บ เพ่ือชําระสอบทานกับฉบับที่ได้จากเมืองสะเทิม พระราชกรณียกิจของพระองค์ทําให้
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พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ และกษัตริย์พระองค์ต่อมาก็ได้เจริญรอยตามพระปฏิปทา
เช่นเดียวกับพระองค์ ทําให้ศาสนาพราหมณ์เสื่อมไป”  

พ.ศ. ๑๗๕๓ พระไชยสังข์ได้ครองราชย์ ทรงสร้างวิหารมหาโพธิ์ในพุกามตามแบบพระเจดีย์
พุทธคยา ชาวล้านนาได้รับอิทธิพลจากพุกาม โดยสร้างพระเจดีย์วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธาราม ในเชียงใหม่ 
แส้พระโอรสของพระองค์ก็ทรงเป็นนักปราชญ์ทางศาสนา ได้ทรงนิพนธ์หนังสือธรรมไว้หลายเล่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๘ ได้อธิบายไว้ว่า “ในปี พ.ศ. ๑๗๗๗-๑๗๙๓ พระอัคควังสเถระ ชาวพุกาม ได้
รจนาคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ คัมภีร์นี้ได้รับการยอมรับจากนักปราชญ์บาลีจํานวนมาก ทั้งในพม่าและศรี
ลังกา แม้ในประเทศไทยสมัยล้านนา พระญาณกิตติ ผู้รจนาคัมภีร์อัตถโยชนาพระวินัย และพระอภิธรรม 
พระสิริมังคลาจารย์ผูรจนาคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ทั้งสองท่านนี้ก็อ้างอิงคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ด้วย สัททนีติ
ปกรณ์นี้แบ่งเป็น ๓ มาลา คือ ปทมาลา ธาตุมาลา และสุตตมาลา กล่าวได้ว่าเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ยบาลีที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของพม่า จากนั้นก็มีพระภิกษุพม่าที่เป็นนักปราชญ์ มีความรู้แตกฉานจนสามารถรจนานิพนธ์
ตํารับตําราพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจํานวนมาก เช่น คัมภีร์กัจจายนสุตตะนิเทศ คัมภีร์นี้ตําราอธิบาย
สูตรกัจจายนไวยากรณ์ทางภาษาบาลีแต่งในปี พ.ศ. ๑๙๙๐ โดยพระสัทธัมมโชติปาลเถระ หรือ ฉัปปทะ
แห่งพุกาม ท่านได้รจนาโดยอาศัยคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีและคัมภีร์ไวยากรณ์สันสฤต แล้วอธิบายความหมาย
และเชื่อมโยงกับคัมภีร์นี้ จนเป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทั้งหลาย ต่อมากุปไลข่านได้รุกรานอาณาจักร
พุกามใน พ.ศ. ๑๘๓๑ บ้านเมืองถล่มทลาย ถูกทอดทิ้ง ระส่ําระสาย แต่พระพุทธศาสนาก็ยังเจริญรุ่งเรือง
เรื่อยมาจนถึงสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์” 

ช่วงหลังจากที่พม่าได้รับเอกราช พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่านอูนุผู้นําพม่าร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดให้มี
การสังคายนาเพ่ือจัดพิมพ์พระไตรปิฎกพร้อมด้วยอรรถกถาและปกรณ์พิเศษขึ้นใหม่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
ที่สุด จัดทําให้มีในถ้ําที่สร้างจําลองขึ้น ชื่อว่า มหาปาสาณคูหา นอกจากนี้แล้วรัฐบาลพม่ายังได้สร้าง
สิ่งอํานวยความสะดวกในการสังคายนา คือ หอสมุด โรงพิมพ์ เสนาสนสงฆ์ ใกล้บริเวณถ้ําด้วย 
หลังจากสังคายนาก็จะได้ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก  

 
๔.๒.๔ บุคคลที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว 
การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาว พบว่า บุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนา 

ได้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระสงฆ์ ในส่วนของพระมหากษัตริย์ เริ่มตั้งแต่ พระเจ้าฟูางุ่ม นําพระบาง 
หรือ พระบางพุทธลาวัลย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่กษัตริย์ลังกาได้ส่งมาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดิน
เขมรและก็พระราชทานแก่พระเจ้าฟูางุ้ม พระองค์นําไปรักษาที่เมืองเวียงคํา จนถึง พ.ศ. ๒๐๔๕ จึง
อัญเชิญไปที่เมืองเชียงทอง คือ ชวา หรือล้านช้าง ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๔ ที่กล่าวว่า 
“พระเจ้าฟูางุ่มทรงนําพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่กษัตริย์ลังกาได้ส่งมาถวายไปไว้ที่เมืองเวียงคํา ต่อมา
อัญเชิญไปยังเมืองเชียงทอง ซึ่งภายหลังเรียกว่า “เมืองหลวงพระบาง” ตามชื่อพระพุทธรูปที่เป็น



๑๙๑ 

ศูนย์กลางรวมใจของคนทั้งชาติ เป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนาและเป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมือง แสดงให้เห็น
ถึงการเผยแผ่ในลักษณะของการสถาปนาพุทธจักรอย่างชัดเจน” ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ ที่กล่าว
ต่อไปว่า “ยุคพระเจ้าหลานคําแดง พระองค์ทรงสร้างวัดสวนแถน และวัดโบสถ์ พร้อมกับทรงสนับสนุน
การศึกษาของสงฆ์ด้านบาลี ขอม อักษรธรรม และ ไทยน้อย ต่อมายุคพระเจ้าชัยจักรพรรดิ์แผ่นแผ้ว ก็มี
การสถาปนาพระราชครูมหาสมุทรโฆษ เป็นพระธรรมเสนา เทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราช และ
พระราชทานอภัยโทษผู้เข้าวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้พระองค์ทรงสร้างวัดหลายแห่งเช่นวัดไต 
วัดศรีหอมและวัดปุาสัก เป็นต้น ในยุคพระเจ้าล่าแสนไตรภูวนาท และพระเจ้าชมภูก็มีการสถาปนา
อธิการวัด และสร้างวัดใหม่ข้ึนทรงส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์และอภัยโทษผู้อาศัยอย่างไม่ถูกต้อง” 

ยุคพระเจ้าวิชุลราช พระองค์ทรงส่งเสริมการเรียนการสอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร
ด้วยการพระราชทานนิตยภัตตามสมควร ยุคนี้มีการประพันธ์ตํานานขุนบรมประวัติศาสตร์ลาวเล่ม
แรก ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ กล่าวว่า “ในยุคพระเจ้าวิชุลราชนี้ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกได้
แปลคัมภีร์ปัญจตันตระฉบับสันสกฤตเป็นภาษาลาวอักษรธรรม แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ยุคนี้มีการ
แตกฉานในบาลีและสันสกฤตเป็นอย่างดี” 

พ.ศ. ๒๐๖๓ พระเจ้าโพธิราช ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดได้ทรงพยายามชักจูงให้
ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์เลิกนับถือไสยศาสตร์และการทรงเจ้าเข้าผี  ทรงให้รื้อศาล
เจ้าหลวง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พระองค์ทรงกระทํากลับไม่ประสบผลสําเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๒ 
กล่าวว่า “สาเหตุที่ไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากความเชื่อนี้ฝังแน่นในจิตใจชาวลาวมานานแล้ว
พระองค์เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ได้เสด็จไปประทับที่นครเวียงจันทร์ที่สร้างขึ้นใหม่ทรงรับสั่งให้อัญเชิญ
พระไตรปิฎกมาจากล้านนาพร้อมกับพระสงฆ์สายลังกาวงศ์จากเชียงใหม่นําโดยพระเทพมงคล อักษร
ธรรมล้านนาได้มีอิทธิพลต่อชาวลาวและพัฒนาเป็นอักษรธรรมของลาวจนถึงปัจจุบันพระองค์เป็น
กษัตริย์องค์แรกท่ีผนวชขณะครองราชย์และเป็นประเพณีของกษัตริย์ลาวสืบมา นอกจากนี้ยังเสด็จไป
ไหว้พระธาตุพนมในคราวออกพรรษาทุกปี ทรงบูรณะวิหารและศาลารายรอบพระธาตุ แล้วทรงตั้งข้า
ทาสดูแลพระธาตุ ๒ คน” 

ในส่วนของพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนา มีอยู่หลายรูปด้วยกัน อาทิเช่น 
สมเด็จพระสังฆนายก (คูณ ขันติโก) ได้ก่อตั้งโรงเรียนบาลีขึ้นในที่เมืองปากเซ ซึ่งในแถบภาคใต้
ขณะนั้นยังไม่มีที่ศึกษาภาษาบาลีของพระสงฆ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สถาปนา
รากฐานทางปริยัติธรรมให้กับพระสงฆ์ลาวรูปแรก ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ใน ปี 
พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสถาบันพุทธบัณฑิตสภาภาคใต้ที่ทางการได้ก่อตั้งขึ้น 
อีกท้ังดูแลคณะสงฆ์ ๔ แขวง คือ ท่าแขก สุวรรณเขต สาละวัน และจําปาศักดิ์ ท่านยังได้ส่งลูกศิษย์ไป
ศึกษาต่อที่ประเทศกัมพูชาและไทย ผู้ที่จบแล้วได้กลับไปเผยแผ่พุทธศาสนาในแขวงต่าง ๆ มากมาย 
ท่านเป็นผู้บุกเบิกงานเผยแผ่พุทธศาสนา จัดทําวารสาร และจัดตั้งคณะกรรมการสร้างพระไตรปิฎก



๑๙๒ 

ฉบับอักษรธรรม และฉบับอักษรลาว ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสหภาพพม่าว่าเป็น อัครมหาบัณฑิต 
นอกนั้นยังได้ส่งพระสงฆ์สามเณรไปศึกษาที่ประเทศไทย พม่า อินเดีย กัมพูชา จนกลับมามีบทบาท
หลายรูป ในช่วงนี้เองที่ท่านได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมงานฉัฏฐสังคายนาที่ประเทศพม่า และได้รับ
การยกย่องเชิดชูเป็น อัครมหาบัณฑิตอันเป็นเกียรติสูงส่งของพม่า ท่านเป็นพระเถระที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล เป็นเพื่อนสนิทกับสมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านได้เดินทาง
ไปร่วมงานประชุมทางพุทธศาสนาในหลายประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ สวิตเซอแลนด์ ปากีสถาน 
อินเดีย ฮ่องกง และไทย นับว่าเป็นพระเถระที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในคณะสงฆ์ลาวรูปหนึ่ง”  

พระสาธุใหญ่คําจันทร์ วีรจิตฺโต ท่านเป็นพระสงฆ์ตัวอย่างที่ส่งพระเณรไปศึกษาในไทย 
เขมร อินเดีย และได้บูรณะและสร้างวัดมากมาย อีกท่านหนึ่ง คือ พระอาจารย์ ดร.มหาวิจิตร 
สิงหราช ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ ได้กล่าวว่า “ท่านเป็นผู้ก่อตั้งองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ขึ้นที่
วัดเทพนิมิต (ธาตุฝุุน) นครเวียงจันทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพ่ือเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้า และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่านได้รับเลือกเป็นรองประธานองค์การชาวพุทธแห่งเอเชียเพ่ือสันติภาพได้
เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์กับชาวพุทธหลายประเทศท่ัวโลก เมื่อถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่านได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงฆ์ของไทย ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผยแผ่อย่างมุ่งมั่น ซื่อตรง มั่นคง มีเมตตาต่อทุกคน มีจิตใจ
กว้างขวาง และยังได้สร้างสาธารณประโยชน์หลายอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้และปฏิบัติตาม” 

พระอาจารย์มหาปาล อานนฺโท เกิดที่เมืองสองคอน แขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว ท่านได้
เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่วัดเนินพระเนาว์ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ต่อมาชาวพุทธลาวได้นิมนต์ไป
จําพรรษาท่ีวัดสว่างธรรมาวาส เวียงจันทร์ ผลงานเกี่ยวกับการเผยแผ่ของท่าน คือ  

๑) ออกวารสารพุทธวงส์ ให้ชื่อว่า นิตยสารพุทธวงส์ ราย ๓ เดือน เป็นรายแรกของลาว 
เสนอข่าวสารพุทธศาสนาทั่วโลก วารสารฉบับแรกเริ่มวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๐๒ ฉลอง ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ ได้พิมพ์ออกมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงยุติลงเพราะขัดสนเรื่องงบประมาณ 

๒) สอนวิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานยังเป็นที่รู้จักน้อยในลาว ต่อมาท่านก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมแล้ว ท่านได้เผยแผ่อย่างจริงจัง ทําให้เป็นที่แพร่หลาย 

๓) ตั้งพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ท่านได้มีการนําเด็กมาอบรมศีลธรรมในวัด แล้วศึกษาพุทธ
ประวัติ ธรรมะ และศาสนพิธี จนทําให้เด็กเข้าใจพุทธศาสนา 

๔) ตั้งโรงเรียนเด็กอนาถา ที่พ่อแม่ตายจากหรือไม่อยู่ โดยนําเด็กอายุ ๒ ถึง ๑๐ ขวบมา
สงเคราะห ์นับเป็นศูนย์เด็กอนาถาแห่งแรกของลาว ซ่ึงเด็กท่ีนํามาเลีย้งได้มีโอกาสฝึกอบรมศีลธรรมใน
พุทธศาสนาด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ยังได้กล่าวว่า “ท่านได้เดินทางไปสัมพันธไมตรียัง
ประเทศต่าง ๆ ด้วย เช่น อินเดีย กัมพูชา เป็นต้น และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับบัญชาจากสมเด็จ



๑๙๓ 

พระสังฆราช (บุญทัน) ให้เป็นตัวแทนสงฆ์ลาวไปประชุมสงฆ์ทั่วโลกที่ประเทศศรีลังกา ส่วนพระ
อาจารย์มหา ดร.สิงห์ทอง บรรฤๅศักดิ์ ท่านได้เข้าประชุมคณะสงฆ์โลกที่ประเทศศรีลังกา เมื่อลาว
เปลี่ยนแปลงการปกครองได้ร่วมกับชาวลาวอพยพก่อตั้งวัดลาวพุทธาราม เมืองซานดิเอโกเป็นแห่ง
แรก พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านได้ก่อตั้งองค์กรคณะสงฆ์ลาวในสหรัฐอเมริกาและอุปถัมภ์วัดลาวใน
ต่างประเทศอีกหลายแห่ง” 

 
๔.๒.๕ บุคคลที่ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
พระมหินทเถระและคณะ ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามายังประเทศศรีลังกา ท่านเป็น

สมณทูตของพระเจ้าโศกมาหาราช กษัตริย์แห่งชมพูทวีป ที่โปรดให้ทําสังคายนาครั้งที่ ๓ แล้วส่งไป
สมณทูตไปเผยแผ่ยังดินแดนต่าง ๆ  

ในสมัยรัชกาลของพระเจ้าปรากรมพาหุที่  ๑ พระองค์ทรงสร้างวัดวาอารามมากมายและ
ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลาย แต่พุทธศาสนาก็เสื่อมลงหลังจากที่พวก
ทมิฬเข้ามารุกราน ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ ได้เล่าให้ฟังว่า “ในช่วงที่ประเทศศรีลังกาเกิดความ
อ่อนแอได้มีชนชาติโปรตุเกสและ ฮอลันดาพยายามเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาเพ่ือเปลี่ยนความเชื่อ
ของคนท้ังประเทศแต่ก็ไม่สําเร็จ เนื่องมาจากคําสอนทางพุทธศาสนาได้ฝังลงไปสู่จิตใจส่วนลึกของชาว
ศรีลังกามาช้านานแล้ว” 

พระเจ้ากิตติสิริราชสีห์ได้ส่งราชทูตมายังประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๒๙๓ เพ่ือขอให้ประเทศ
ไทยได้ส่งพระสงฆ์ไปยังศรีลังกาเพ่ือทําการบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวสิงหล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเลข ๔ ให้ทัศนะว่า “ในช่วงนั้นพระอุบาลีและพระอริยมุนีได้นําคณะสงฆ์จํานวน ๑๒ รูป 
เดินทางไปยังประเทศศรีลังกา ตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าบรมโกศ กุลบุตรชาวสิงหลที่ได้
บรรพชาอุปสมบทโดยพระอุบาลีจึงถูกเรียกชื่อว่าอุบาลีวงศ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสยามวงศ์หรือ
สยามนิกายจนถึงปัจจุบันนี้” 

สามเณรสรณังกรได้เที่ยวจาริกไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ สั่งสอนให้ชาวบ้านเข้าใจพระพุทธศาสนาขั้น
พ้ืนฐาน เช่น การให้ทานรักษาศีล และการเจริญภาวนา อีกทั้งแนะนําพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ควร
ปฏิบัติ สามเณรสรณังกรมีอุปนิสสัยมักน้อย จนคนทั้งหลายเรียกว่า บิณฑปาติกะ เพราะอาศัยเลี้ยงชีพ
ด้วยบิณฑบาตอย่างเดียว และหลังจากฉันเสร็จแล้วก็เริ่มสอนหนังสือแก่สามเณรลูกศิษย์ ผลงานของท่าน
โด่งดังมากขึ้นทุกที จึงมีคนมาสมัครเป็นศิษย์เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท่านก็ให้คนเหล่านั้นโกนผม สมาทานศีล ๑๐ 
ชาวบ้านเรียกคณะของท่านว่า คณะศีลวัตร หรือ สรณังกรสมาคม นุ่มห่มจีวรสีดินคุรุ หรือก้อนอิฐ คณะ
ของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นทุกที  ในด้านมีความรู้ดีและความประพฤติปฏิบัติดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเลข ๑๐ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “คราวนั้นพระเจ้าสิริวีรปรักกรมนเรนทรสิงหะ ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๒๕๐ แห่งอาณาจักรแคนดี ทรงนิมนต์ให้สามเณรสรณังกรแสดงธรรมแก่นักบวชสันยาสี ทําให้
พระราชาและข้าราชการทั้งหลายต่างชื่นชมในความรู้ของสามเณรมาก สามเณรสรณังกรได้แต่งหนังสืออีก
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หลายเล่ม เช่น สารัตถสังคหะ มหาโพธิวังสะ มุนิคุณาลังการะและรูปมาลา เป็นต้น พระเจ้าสิริวีรปรักกร
มนเรนทรสิงหะ ทรงพอพระทัยในผลงานของสามเณรสรณังกรมาก จึงทรงนิมนต์ให้แปลคัมภีร์เภสัชช
มัญชุสา ซึ่งเขียนโดยมสมูลมหาสามี ในสมัยทัมพเดนียะเป็นเมืองหลวง ต่อมาเมื่อพระเจ้าสิริวีรปรักกร
มนเรนทรสิงหะสวรรคตแล้ว น้องของมเหสีของพระเจ้าสิริวีรปรักกรมนเรนทรสิงหะขึ้นครองราชย์พระนาม
ว่าพระเจ้าสิริวิชัยราชสิงหะ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๒ สามเณรสรณังกรทูลเสนอให้พระเจ้าสิริวิชัยราชสิงหะช่วย
ส่งคนไปสืบเสาะหาพระสงฆ์จากต่างประเทศมาให้อุปสมบทแก่ชาวลังกา สมัยนั้นได้ทราบว่าพุทธศาสนา
แบบดั้งเดิมหรือมหาวิหารกําลังเจริญอยู่ในอยุธยา ทั้งการศึกษาและปฏิบัติ พระเจ้าสิริวิชัยราชสิงหะจึง
ทรงส่งคณะทูตมายังสยามดังที่แสดงมาแล้ว ต่อมาเมื่อพระอุบาลีละคณะมาถึงลังกา ในสมัยพระเจ้ากิตติ
สิริราชสิงหะ สามเณรสรณังกรได้รับอุปสมบทเป็นองค์แรก เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้ว ก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจ 
ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในลังกาอย่างเข้มแข็งทุกด้าน”  
 ในปัจจุบันมีครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต่าง ๆ ในเชิงบุคคล มีทั้งพระและฆราวาส 
โดยถือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ครูที่สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต่าง ๆ ส่วนมากคนที่อายุมากใน
ศรีลังกาเขาจะมีความรู้เรื่องประวัติพระพุทธศาสนาอย่างดี ก็เลยชวนมาสอนหนังสือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้ จึงเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยใจ ด้วยจิตอาสา  
 จากการวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของแต่ละประเทศ ทั้งในส่วนองค์กร
และบุคคลของประเทศต่าง ๆ พบว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคที่คล้ายคลึงและแตกต่าง
กันไป สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเทศได้ดังนี้ 
    
 ๑) สรุปผลการวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย  
 ก. จุดแข็ง ประเทศไทยมีผู้นับถือพระพุทธศาสนา กว่า ๙๐% ชอบทําบุญใส่บาตร ถวาย
สังฆทาน โดยเฉพาะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์เอก
อัครศาสนูปถัมภก มีวัดซึ่งทําหน้าที่เป็นองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากระจายตัวอยู่ทุกหมู่บ้าน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่งเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงที่เปิดโอกาส
ให้พระและฆราวาสเข้าเรียน มีรัฐบาลและสํานักงานพระพุทธศาสนา กรรมการมหาเถรสมาคม และ
สมาคมทางพระพุทธศาสนาให้การส่งเสริมในด้านการเผยแผ่ มีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ใน
ต่างประเทศ มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยเผยแผ่คําสอนทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม มีการเปิดสอนพระอภิธรรมแก่ผู้ที่สนใจ พระสงฆ์ไทยเน้นเทศน์สอนพระสูตรเพ่ือให้เหมาะแก่
สังคมไทย และมีการเผยแผ่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันอย่างหลากหลายในโลกออนไลน์ การเผย
แผ่ในส่วนบุคคลมีพระสงฆ์ท่ีมีความสามารถในการเผยแผ่ เช่น พระพุทธโฆษาจารย์ (ปอ.อยุตฺโต) ท่าน 
ว.วชิรเมธี พระไพศาล วิสาโล เป็นต้น และมีพระกัมมัฏฐานสายต่าง ๆ เช่น สายหลวงปูุมั่น ภูริทัตตโต 
สํานักสวนโมกขพลาราม(พุทธทาสภิกขุ) สํานักวัดหนองปุาพง เป็นต้น 
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 ข. จุดอ่อน แม้ว่าประเทศไทยจะมีผู้นับถือพระพุทธศาสนา กว่า ๙๐% ทั่วประเทศ มีวัด
มากมายทั่วประเทศ แต่กลับหาพระธรรมทูตที่เป็นผู้นําทางปัญญาได้น้อยมาก หรือมีศักยภาพไม่
เพียงพอต่อการทํางานเชิงรุก ซึ่งรวมไปถึงการบริหารของคณะสงฆ์ที่ขาดการใส่ใจในการผลิตพระ
ธรรมทูตให้มีปริมาณมาก ๆ และมีประสิทธิภาพ การบริหารของคณะสงฆ์โดยส่วนใหญ่ยังเป็นใน
ลักษณะเชิงรับ ไม่ใช่เชิงรุก จึงปล่อยให้พระธรรมทูตเกิดข้ึนเองตามยถากรรม ในขณะที่สังคมนับวันยิ่ง
ต้องการผู้นําทางจิตวิญญาณที่จะนําแสงสว่างให้เกิดทางพ้นทุกข์จากความไม่สมดุลในการใช้ชี วิต แต่
ผู้นําทางจิตวิญญาณกลับกลายเป็นพระเกจิที่เน้นวัตถุมงคล พ่นน้ําหมากน้ํามนต์ ทําพิธีสะเดาะ
เคราะห์ต่อชะตา ดูดวงชะตา เรี่ยรายเงินเพ่ือสร้างศาสนวัตถุเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือแยกออกเป็นสํานัก
เพ่ือสะสมศิษยานุศิษย์เป็นการพอกพูนความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคล ซึ่งผิดเพ้ียนจากเจตนารมณ์เดิม
ในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ พระรูปใด สํานักใด มีชื่อเสียงโด่งดังก็สามารถซื้อสื่อโฆษณา
กว่า ๔ พันล้าน โฆษณาขายวัตถุมงคล โฆษณาชวนเชื่อปลุกเสกลงเลขยันต์ โฆษณาขายแม้แต่สวรรค์ 
จนทําให้พระพุทธศาสนาได้รับการดูหมิ่นจากปัญญาชน เมื่อเกิดการขุดคุ้ ยและตีแผ่ข่าวเกี่ยวกับ
พระสงฆ์ในทางที่เสื่อมเสีย กลับไม่มีหน่วยงานองค์กรใดในทางพระพุทธศาสนา หรือไม่มีหน่วยงาน
ทางวิชาการให้กับชาวพุทธเลยว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียนั้นเป็นเพราะอะไร การ
ประพฤติตนที่ถูกที่ควรนั้นควรทําอย่างไร และคณะสงฆ์เองจะประสานกับองค์กรหน่วยงานใดบ้าง
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปและปูองกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทําให้ภาพลักษณ์ของ
พระสงฆ์ไทยดูแย่ลงหรือเสื่อมลง เป็นจุดอ่อนให้สื่อมวลชนทั้งที่ต้องการขายข่าวบ้างหรือมีความ
ประสงค์ร้ายต่อพระพุทธศาสนาบ้างได้ช่อง ได้โอกาสในการโจมตีให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย 
 ค. โอกาส อย่างไรก็ตาม หากเรามองถึงโอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองไทยยุค
ปัจจุบันและในอนาคต ก็ต้องยอมรับว่า โอกาสมักมากจากการเรียกร้องของคนในสังคมที่ต้องการ
ธรรมะในการแก้ปัญหาดับทุกข์ โดยเฉพาะในวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองและ
สังคม หรือแม้แต่วิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-๒๐๑๙ ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่เกิดข้ึนนี้คือโอกาสขององค์กรชาวพุทธ 
ของคณะสงฆ์จะทํางานเชิงรุกเพ่ือสังคม กผู้เผยแผ่มองเห็นโอกาสตรงจุดนี้ เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส 
เชื่อมหลักการธรรมะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมอย่างทันท่วงที เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้สื่อ
ในทุกรูปแบบเพื่อการเผยแผ่พระธรรมคําสอน ก็จะทําให้การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบันและ
ในทศวรรษหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ง. อุปสรรค มีพระจํานวนน้อยที่มองเห็นโอกาสจากวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม คือ มอง
ไม่เห็นวิกฤติเป็นโอกาส ไม่เชื่อมหลักการธรรมะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมอย่างทันท่วงที 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ยังยึดติดแต่ในส่วนปริยัติเดิม ๆ ที่เคยท่องจํามา ติดในยศถาบรรดาศักดิ์ 
เปรียญชั้นนั้นชั้นนี้ที่แลดูเลอค่า แต่กลับประยุกต์ใช้ธรรมะเพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ ขาดทักษะ
ในการเผยแผ่ ขาดความรู้ด้านวิชาการสากล ขาดการใช้สื่อในทุกรูปแบบเพ่ือการเผยแผ่พระธรรมคํา
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สอน แต่สื่อกลับถูกนําไปใช้เพ่ือทําพุทธพานิชย์ ขายเครื่องรางของขลัง โดยไม่มีองค์กรใดที่ดูแลเรื่องนี้
อย่างจริงจัง ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เป็นอุปสรรคคุกคามพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คือ ภาวะด้อย
การศึกษาของพระสงฆ์เอง สังคมไทยขาดผู้นําทางปัญญาออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความ
ทันยุคทันสมัย ลําพังแค่อ่านใบลานอยู่บนธรรมาสพอเป็นพิธีในวันพระเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ หรือ
จะใช้ระบบศีลธรรมแบบไตรภูมิพระร่วงมาบอกให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงเรื่องนรก-สวรรค์เหมือนกับ
คนในยุคสุโขทัยก็คงไม่เพียงพอแล้วในยุคปัจจุบัน ระบบเมื่อพันปีที่แล้วถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันและใน
อนาคตนั้นต้องยอมรับว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ประชาคมโลกเรียกร้องต้องการผู้นํา
ทางจิตวิญญาณ คณะสงฆ์เองก็ต้องตอบรับในเรื่องนี้ให้ทันท่วงที ต้องผลิตพระธรรมทูตที่มีทั้งภูมิรู้และ
ภูมิสังคม คือ แน่นทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระสัทธรรมตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์อันเป็นเครื่องแสดงถึงจิตวิญญาณของ
พระธรรมทูตผู้เผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบัน องค์กรบริหารคณะสงฆ์ก็ไม่เคยมีการ
ปรับท่าทีอะไรเลย ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม วัดแต่ละวัดผลิตพระลูกวัดและเจ้าอาวาสที่
เข้มขลังแต่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพุทธพานิชย์ แต่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านภาษา สื่อ
เทคโนโลยี และเทคนิคการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมก้าวทันกับยุคปัจจุบันและในอนาคต ซึ่ง
หากไม่หาทางปรับปรุงแก้ไขตรงจุดนี้เกรงว่าจะเกิดความเสื่อมถอยในความศรัทธาต่อภาพลักษณ์ของ
คณะสงฆ์และองค์กรที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ของคนในทศวรรษหน้า ศรัทธาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น
การยึดติดตัวบุคคลแทน และเกิดการสร้างสํานักเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ๒) สรุปผลการวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา 
 ก. จุดแข็ง ประเทศกัมพูชามีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจําชาติ มีผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา กว่า ๙๐% มีวัดกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด ประชาชนมีความผูกพันธ์กับพุทธศาสนาทั้ง
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ในยุคเจ้านโรดมสีหนุทรงคิดค้นทฤษฎีพุทธสังคมนิยมของกัมพูชาขึ้นมา 
เพ่ือตั้งเป็นลัทธิการเมืองหรือระบบการปกครองแบบใหม่ซึ่งยึดพุทธธรรมเป็นหลักในการปกครอง
ประเทศ และตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราชขึ้น ต่อมาในปี มีการสร้างแรงบัลดาลใจ
ให้กับหนุ่มสาวชาวกัมพูชาและทั่วโลกในการอุทิศตนเพ่ือฟ้ืนฟูศาสนธรรมและสันติภาพผ่าน 
ขบวนการธรรมยาตรา ในทศวรรษหน้าก็มีโอกาสเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้เรื่อย ๆ มีโอกาสในการ
สร้างบุคลากรหรือพระธรรมทูตได้มากขึ้น มีโอกาสได้สร้างและพัฒนาสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนา 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ในส่วนของวัฒนธรรมเชิงพุทธก็จะดูมีพลัง 
ประคับประคองบทบาทหน้าที่ในการชี้ทางบรรเทาทุกข์ บํารุงสุขให้ชาวกัมพูชาได้อย่างโดดเด่น 
 ข. จุดอ่อน ถึงแมใ้นปัจจุบันมีการพัฒนามาตามลําดับ แต่คณะสงฆ์ของประเทศกัมพูชายังขาด
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรศาสนาให้มั่นคง แม้ว่าการมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
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ประจําชาติเป็นจุดแข็งแต่ก็เป็นในเชิงหลักการเท่านั้น หากพระสงฆ์ทั้งประเทศไม่ร่วมมือกันจรรโลง
พระพุทธศาสนาโดยไม่เห็นแก่อํานาจและหวังผลประโยชน์ อาจเป็นไปได้ว่า คนในประเทศจะขาดความรู้
รักสามัคคี เป็นเหตุให้ต่างชาติเข้ามาแทรกซึมและปกครองประเทศอย่างแต่ก่อน นอกจากนี้ หน่วยงาน
รัฐบาลต้องอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยสุจริตใจ ไม่หวังผลทางการเมือง และพระสงฆ์เองก็ต้องไม่ตกเป็น
เครื่องมือทางการเมือง ควรยึดในหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ และประสานการมีส่วนร่วมกับ
ประเทศต่าง ๆ ด้วยเพ่ือเสริมความมั่นคงให้กับเครือข่ายองค์สงฆ์ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ สิ่งที่ต้อง
อนุรักษ์ไว้ควบคู่กับการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี ก็คือ การดําเนินรอยตามพระยุคลบาทในพระเจ้า
นโรดมสีหนุที่ทรงยึดทางสายกลางในการบริหารประเทศจนได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส พัฒนาและยอด
ทฤษฎีพุทธสังคมนิยม (Buddhist Socialism) ให้ก้าวหน้าและกว้างขวางออกไป ปรับใช้ให้ทันยุคสมัย
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น พัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรการศึกษาของพระสงฆ์ เพ่ือไม่ให้ลืมรากเหง้า
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ช่วยเผยแผ่เคียงคู่กับพระพุทธศาสนาสืบมา 
 ค. โอกาส แนวโน้มและทิศทางของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา เป็นสิ่งที่เดินเคียง
ข้างกันกับสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสถาบันทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาของคณะสงฆ์จะ
เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงนั้นขึ้นอยู่กับความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก สําหรับชาวกัมพูชา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการกระทบกระทั่งให้เกิดความกระเทือนโดยฝรั่งเศส เข้าถึงยุคของการ
กวาดล้างจนสิ้นซากโดยรัฐบาลเขมรแดง ผ่านยุคฟ้ืนฟู บูรณปฏิสังขรณ์ เข้าสู่การจัดโครงสร้างที่
ชัดเจนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งและคาดว่ามีผลในทางบวก
มากกว่าลบ ถ้าเงื่อนไขทางการเมืองการปกครองยังไม่เปลี่ยนแปลง ในทศวรรษหน้าก็มีโอกาสเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปได้เรื่อย ๆ ในปัจจุบัน สังคมคาดหวังพระสงฆ์ในฐานะผู้นําจิตวิญญาณ มีความ
บริสุทธิ์ด้านศีลธรรม เป็นพลังเพ่ือขับเคลื่อนสังคมโดยการพัฒนาปัญญาความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาตลอดและได้สั่งสอนอบรมศีลธรรม ให้ประชาชนได้ดําเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนกัน ตามหลักคําสอนในโอวาทปาฏิโมกข์ และยิ่งสังคมปัจจุบันอารยธรรม
ความหลากลายช่องทางการสื่อสารตาม กระแสวิทยาการสมัยใหม่ ปัญหาและแนวทางพัฒนา
การศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลและปรับวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและมีแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นสถานบัน การศึกษาที่อบรมบ่มนิสัยพลเมือง
ให้มีศีลธรรมและเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาที่ดีสืบไป 
 ง. อุปสรรค ถึงแม้ว่าในรัฐธรรมนูญของประเทศกัมพูชาจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ (National Religion) ถึงกระนั้น ถ้าพิจารณาดูก็อดสงสัยใน
ความจริงใจของรัฐบาลพนมเปญที่เวียดนามหนุนหลังไม่ได้  เพราะดูเหมือนว่าพวกเขาชูธงธรรมยก
พุทธศาสนามาเป็นข้อต่อรองเพ่ือให้ชาวโลกเห็นว่าเขาเป็นฝุายธรรม แต่เขมรกลุ่มอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
เขมรแดงจัดเป็นฝุายอธรรมหรือปีศาจร้าย เมื่อใดได้โอกาสก็จะเข้ามาทําลายพุทธศาสนาอีก แต่ใน



๑๙๘ 

ขณะเดียวกันพวกเขาก็เข้าควบคุมพระสงฆ์เกินไป และพยายามนําพุทธศาสนามารับใช้ลัทธิทาง
การเมืองของตนอย่างเด่นชัด เช่น ได้เสนอ มติ ๘ ข้อ เพ่ือให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ๑) พระสงฆ์จะต้องศึกษาและให้ความสําคัญแก่ลัทธิการเมือง 
 ๒) พระสงฆ์ต้องอบรมสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 ๓) พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงพระบรมศาสดาและต่อสู้กับศัตรู 
 ๔) พระสงฆ์ต้องพยายามรักษา ส่งเสริมความรักชาติ 
 ดังนั้น อุปสรรคสําคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือ จะเผยแผ่ด้วยหลักการ 
อุดมการณ์ หรือวิธีการอย่างไรเพ่ือไม่ให้ขัดแย้งกับนโยบายทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
พระพุทธศาสนาเถรวาทในอนาคตได้ 
 ๓) สรุปผลการวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศพม่า 
 ก. จุดแข็ง  ประเทศพม่าเด่นในด้านการศึกษาทางด้านทฤษฎีและวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มีพระที่สามารถท่องจําพระไตรปิฎกได้ครบถ้วนและสามารธสาธยาย
อรรถกถาและฎีกาจารย์ได้ด้วย อีกท้ังยังเก่งด้านการปฏิบัติ โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐาน พระสงฆ์ใน
ประเทศพม่ามีความเคร่งครัดในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ฆราวาสก็เอาจริงเอาจังและส่งเสริมให้มีกุลบุตร
ออกบวชเพ่ือสืบต่อพระศาสนา สนับสนุนทุนให้มีสามเณรมาบวช โดยผู้ออกทุนจะช่วยกันลงขันเพ่ือ
จ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับผู้เป็นพ่อแม่ของสามเณรและพระภิกษุสงฆ์ที่บวชเพ่ือต่ออายุพระพุทธศาสนา พระ
เณรรูปใดประสงค์จะเรียนอย่างจริงจัง ก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนทุนทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งค่าเทอม 
จนจบการศึกษาในขั้นสูง สภามหาเถรสมาคมที่มาจากการเลือกตั้งจากระดับวัดและเลือกกันจนได้ ๔๗ 
รูป พร้อมการรับรองแต่งตั้งจาก รัฐบาล มีสังฆนายกในแต่ละนิกาย และปกครองลดหลั่นกันไปจนถึง
ระดับวัดโดยเป็นสมณศักดิ์ที่เนื่องด้วยภาระงานตามบทบาทที่กระทํา เช่น การเผยแผ่ การปกครอง 
การศึกษา เป็นต้น มีระบบการปกครองในรูปแบบการกระจายอํานาจตั้งแต่ระดับบนถึงล่าง 
 ข. จุดอ่อน พระพุทธศาสนาในพม่าในปัจจุบันนั้นได้ถูกนํามาเป็นกลไกทางการเมืองอย่าง
น้อย ๓ กรณี กรณีแรก คือ ให้การสนับสนุนการปกครองรัฐบาลทหาร กรณีที่สอง คือ สนับสนุนการ
ต่อต้านรัฐบาล กรณีท่ี ๓ คือ เป็นกลของการสร้างกระแสชาตินิยม หรือการต่อต้านศาสนาอ่ืน ดังกรณี
ทีเ่กิดข้ึนต่อกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญา ปรากฏในทศวรรษที่ผ่านมา 
 ค. โอกาส ชาวพุทธหม่ามีความสนใจอภิธรรมปิฎกและการปฏิบัติภาวนาเป็นพิเศษ ซึ่ง
ความต้องการตรงจุดนี้เป็นโอกาสทองพระสงฆ์พม่าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพระอภิธรรม และพม่า
ยังมีพระเถระจํานวน ๕-๖ รูปที่สามารถท่องพระไตรปิฎกครบทั้ง ๔๕ เล่ม และกัมมัฏฐานของพม่า 
โดยเฉพาะสํานักมหาสีของพระมหาสียาดอ และของท่านอาจารย์อูบาขิ่น ได้รับความนิยมทั้งในและ
ต่างประเทศ ในปัจจุบัน สังคมคาดหวังพระสงฆ์ในฐานะผู้นําจิตวิญญาณ มีความบริสุทธิ์ด้านศีลธรรม 
เป็นพลังเพ่ือขับเคลื่อนสังคมโดยการพัฒนาปัญญาความเป็นมนุษย์ แม้ว่าพระสงฆ์ในประเทศพม่าจะมี



๑๙๙ 

การกระทบกระทั่งกับรัฐบาล โดยการประท้วง เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในนามประชาชน แต่โดย
ภาพรวมที่แท้จริง พระสงฆ์มิได้มีจุดมุ่งหมายยุ่งเก่ียวกับการเมือง เพียงแต่สถานการณ์และบริบทสังคม
ในระบบการปกครองของพม่าเป็นชนวนให้พระสงฆ์ต้องพัวพันโดยหลีกเลี่ยงได้ยาก ตรงนี้เป็นโอกาส
แห่งการแสดงความเห็นใจ ความเข้าใจ และกําลังใจของชาวพุทธทั่วโลกต่างมีความปรารถนาดีต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่ะพุทธศาสนาในประเทศพม่าจะได้รับการเยียวยาและพัฒนาจากฝุายรัฐมากขึ้น
ในอนาคต และหวังว่าระบอบประชาธิปไตยจะพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือกับอาเซียน ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ง. อุปสรรค จุดอ่อนจากการที่พระพุทธศาสนาในพม่าถูกนํามาเป็นกลไกทางการเมือง เป็น
อุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศพม่าต่อสังคมโลก เพราะกลายเป็นประเด็นคําถามที่ติด
อยู่ในใจของประชาคมโลกว่า พระพุทธศาสนาที่ไม่ได้สอนเรื่องความรุนแรง หรือการวางท่าทีมีเมตตาต่อ
ประชาคมโลก ทําไมจึงส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อประชาคมอ่ืน ๆ เป็นการนํา
พระพุทธศาสนามาเป็นกลไกหนึ่งในความเป็น “ชาตินิยม-เผ่าพันธุ์นิยม” โดยมีเปูาหมายเพ่ือประโยชน์
ทางการศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น แม้ว่าพระพุทธศาสนาในประเทศพม่าจะมีความเข้มแข็ง แต่
พฤติกรรมบางอย่างนั้นมีความหมิ่นเหม่ต่อการยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างมาก เช่น ชาวพม่าผู้ใดที่ไม่ได้นับถือ
พระพุทธศาสนาจะถูกเรียกว่า กะละ (Kala) และกลายเป็นคนแปลกหน้าในสังคม ซึ่งต่างจากประเทศไทย
ที่แม้ใครจะนับถือศาสนาใดแต่ก็ยังมองอีกฝุายหนึ่งในฐานะเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุด
หนึ่งที่เป็นอุปสรรคในเชิงภาพลักษณ์ของความเป็นชาตินิยมที่สุดโต่ง ในขณะที่ชาวคาดหวังว่าชาวพุทธควร
มีเมตตาต่อประชาคมโลกอย่างไร้เงื่อนขําเนินตามรอยพระศาสดา 
 ๔) สรุปผลการวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศลาว 
 ก. จุดแข็ง ในด้านการเมือง พระพุทธศาสนาในลาวมีการปรับให้เข้ากับลัทธิสังคมนิยมโดย
พรรคการเมืองและรัฐเป็นคนดูแลพุทธศาสนา ในปัจจุบันนี้จึงนับว่ามีความมั่นคงพอสมควรทางด้าน
ความสัมพันธ์ทางการเมือง ในด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์มีตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง สถาบันวิปัสสนา
กรรมฐานได้รับการจัดตั้งขึ้น การศึกษาธรรมะ ภาษาบาลี ได้รับการฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่ง แม้จะยังไม่
สมบูรณ์เป็นรูปร่างเหมือนเมืองไทยก็ตาม ในด้านสังคมและวัฒนธรรม งานบุญบูชาพระธาตุหลวงซึ่ง
จัดเป็นบุญประจําชาติที่ใหญ่ที่สุดได้รับการสนับสนุนจากพรรคและรัฐเป็นอย่างดี ในด้านการเผยแผ่ไป
ยังต่างประเทศ ในต่างประเทศพระสงฆ์ลาวที่อพยพไป ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนสร้างวัดขึ้นหลายแห่ง
ทั้งในยุโรปและอเมริกา เฉพาะอเมริกาเองมีวัดมากกว่า ๘๖ แห่ง แม้จะยังไม่สมบูรณ์ดีนักก็ตาม วัดเหล่านี้
ได้เผยแผ่พุทธศาสนาได้บ้างตามสมควร 
 ข. จุดอ่อน สําหรับจุดอ่อนที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ๔ อย่างหลักๆ คือ (๑) การมีส่วน
ร่วมกับการเมือง พระสงฆ์หลายรูปสงสัยว่า พระสงฆ์ควรมีบทบาทในด้ านการเมืองแค่ไหนจึงจะ



๒๐๐ 

เหมาะสมกับสถานะความเป็นพระสงฆ์ ในปัจจุบันพระสงฆ์ลาวมีบทบาทในกองประชุมทางการเมือง
ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับรากหญ้า การมีส่วนร่วมนี้มีข้อดีคือได้เป็นตัวแทนพระสงฆ์ไปพูดใน
นามพระพุทธศาสนา แต่ข้อเสียคือจะเอาตัวไปพัวพันกับการเมืองเกินไป (๒) การลดลงของการบวช 
ปัญหานี้ไม่ต่างจากประเทศไทย เมื่อประชาชนเริ่มกินดีอยู่ดี สามารถส่งบุตรหลานเรียนศึกษาได้ จะ
นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในระบบการศึกษาทางโลกคือสมัยใหม่ จึงมีผู้เข้ามาบวชน้อยลง โดยเฉพาะ
สามเณร เริ่มลดลงในเขตเมืองหลวง จะหาเด็กท่ีเป็นคนในเมืองเวียงจันทร์มาบวชได้ยาก ที่อาศัยในวัด
เมืองหลวงส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด จากสถิติดูเหมือนพระสงฆ์จะเพ่ิมขึ้น แต่สามเณรลดลง การหา
คนมาสืบต่อศาสนทายาทจะเริ่มยากขึ้น ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายไม่น้อย (๓) การประพฤติ
หย่อนยานของพระสงฆ์ ในยุคปัจจุบันมีพระสงฆ์ไม่น้อยมีจริยาวัตรที่ไม่นําพาต่อการผดุงศรัทธาชาว
พุทธ เช่น มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับสตรี แอบเปลี่ยนชุดเที่ยวราตรี เรี่ยรายโดยไม่มีเหตุบังควร 
บิณฑบาตเกินความจําเป็น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แท้จะไม่เป็นข่าวเหมือนในเมืองไทย แต่เป็นที่รับรู้กัน
โดยทั่วไป เป็นภาพลบต่อคณะสงฆ์ไม่น้อยที่จะต้องแก้ไข นอกจากนี้ ในชนบทมีพระภิกษุสามเณรขี่
จักรยานในหมู่บ้านจนเป็นเรื่องธรรมดา สร้างความงุนงงให้กับชาวพุทธต่างชาติพอสมควร พลอยทําให้
ความศรัทธาในคณะสงฆ์ลาวในสายตาชาวต่างถิ่นตกต่ําไปด้วย ความจริงเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นใน
เมืองไทยเหมือนกันเพียงแต่ไม่แพร่หลาย (๔) การศึกษาปริยัติธรรมอ่อนด้อย ในอดีต ลาวเคยเป็น
แหล่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีมีชื่อเสียงไม่น้อย มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตด้าน
ภาษาบาลีเป็นจํานวนมาก เช่น การสร้างพระไตรปิฎกลาว พ.ศ. ๒๕๐๕ มีรายนามคณะกรรมการล้วน
แต่เป็นพระมหาทั้งสิ้น แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป การศึกษาสงฆ์ด้านพระปริยัติธรรมและบาลีถูกยุบไป 
เมื่อฟ้ืนฟูใหม่อีกครั้ง พระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่ได้ใส่ใจกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี 
แต่ไปใส่ใจกับการศึกษาทางโลกสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาเรื่องเครื่องยนต์
กลไก เป็นต้น ทําให้การศึกษาแก่นพระพุทธศาสนาถูกละเลย เมื่อจบแล้วลาสิกขาไปโดยมาก จึงหาผู้ที่
จะสืบทอดพุทธศาสนาได้ยาก  
 ค. โอกาส ปัจจุบันเราอาจกล่าวได้ว่าในบรรดาประเทศสังคมนิยมทั้ง ๕ ในปัจจุบัน คือ 
คิวบา เกาหลีเหนือ จีน เวียดนาม และลาวนั้น ชาวลาวนับว่าเป็นผู้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนามาก
ที่สุดกว่าทุกประเทศที่กล่าวมา เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้เข้มงวดมากนัก ให้อิสระกับคณะสงฆ์พอสมควร
และงานบุญสําคัญในพระพุทธศาสนาได้ปรับให้เข้ากับลัทธิสังคมนิยมโดยพรรคและรัฐเป็นคนดูแล
พุทธศาสนา ในปัจจุบันนี้จึงนับว่ามีความมั่นคงพอสมควร สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์มีตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง สถาบันวิปัสสนา
กรรมฐานได้รับการจัดตั้งขึ้น การศึกษาธรรมะ ภาษาบาลี ได้รับการฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่ง แม้จะยังไม่
สมบูรณ์เป็นรูปร่างเหมือนเมืองไทยก็ตาม อนึ่ง งานบุญบูชาพระธาตุหลวงซึ่งจัดเป็นบุญประจําชาติที่
ใหญ่ที่สุดได้รับการสนับสนุนจากพรรคและรัฐเป็นอย่างดี เช่น บางครั้งประธานาธิบดีหรือ
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นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาเปิดงาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พรรครัฐอนุญาตให้คณะสงฆ์ร่วมกับพระนิสิตลาว
ที่ศึกษาในเมืองไทยจัดอบรมสามเณรฤดูร้อนเป็นครั้งแรกท่ามกลางความหวั่นเกรงหลายประการ 
นับว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อน แต่เหตุการณ์เป็นไปด้วยดี ผลงานที่ออกมาประสบผลสําเร็จ
พอสมควร จนเป็นที่คาดหวังว่าโครงการนี้คงได้ขยายไปทั่ว สปป. ลาว 
 ง. อุปสรรค แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลลาวพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามแบบนานาชาติ 
คงไม่ถอยหลังกลับไปใช้ระบบสังคมนิยมที่เข้มงวดเหมือนเดิม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อคณะสงฆ์ลาวในด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป แต่คณะสงฆ์จะมีสิ่งท้าทายใหม่ คือ กระแสวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม 
ซึ่งจะคํานึงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือวัตถุสิ่งของมากกว่านามธรรม คือ ทางด้านจิตใจ ดังที่ เริ่มท่วมทับ
พระสงฆ์ในเมืองไทยบ้างแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายที่ไม่เห็นชัด ไม่ได้มาทําลายโบถส์วิหารศาสน
สถานเหมือนในอดีต ไม่ได้จับพระสงฆ์ไปประหาร แต่กัดกร่อนความเชื่อของคนออกจากศาสนาได้มาก
พอสมควร เช่น กรณีชาวตะวันตกที่ผู้คนเข้าโบสถ์น้อยจนหลายแห่งต้องร้างหรือถูกจําหน่ายไปก็มี 
อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ พระสงฆ์จําเป็นต้องเตรียมรับมือกับลัทธิต่างศาสนาที่กระหายศาสนิก
อย่างยิ่ง แม้ปัจจุบันรัฐจะกีดกันลัทธิอ่ืนที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แต่จะทําได้นานแค่ไหนในเมื่อองค์กร
สิทธิมนุษยชนประณามอยู่ตลอดเวลา ทั้งการกดดันจากประเทศมหาอํานาจ ถ้าคณะสงฆ์ไม่แกร่งจริง
คงต้องโดนแทรกซึมและถูกแย่งศาสนิกอย่างแน่นอนดังที่เกิดข้ึนในเมืองไทยปัจจุบัน 
 ๕) สรุปผลการวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศศรีลังกา 
 ก. จุดแข็ง ประเทศศรีลังกามีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจําชาติ การเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในประเทศศรีลังกาช่วยลดบทบาทความสําคัญของระบบวรรณะให้คลายลงไม่เคร่งครัด เช่น 
ในสังคมอินเดีย วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นองค์กรที่เป็นบ่อเกิดของอารยธรรมทั้งในด้านสังคม 
ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา วรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การปกครอง และเศรษฐกิจ วัด
จึงเป็นองค์กรทีส่ําคัญทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สถาบันสงฆ์มีบทบาทต่อทุกชนชั้นนับตั้งแต่ชนชั้น
ผู้ปกครองคือพระมหากษัตริย์ลงมาถึงชนชั้นล่าง  
 การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกามีการปรับตัวเร็วกว่าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการ
เผยแผ่พุทธศาสนาไปยังทวีปยุโรป อเมริกา การจาริก ๔ สังเวชนียสถาน การอนุญาตให้บวชภิกษุณี 
กระทั่งถึงการที่พระเข้าไปเป็น สส. ทางการเมือง  
 พระพุทธศาสนาในศรีลังกาในอนาคตน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญแห่ง
หนึ่งของโลก ตราบเท่าที่ชาวศรีลังกายังคงเคารพนับถือและมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ได้ศึกษาเล่าเรียนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของตน 
 ข. จุดอ่อน ถึงแม้ในปัจจุบันมีการพัฒนามาตามลําดับ แต่คณะสงฆ์ของประเทศกัมพูชายังขาด
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรศาสนาให้มั่นคง แม้ว่าการมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจําชาติเป็นจุดแข็งแต่ก็เป็นในเชิงหลักการเท่านั้น หากพระสงฆ์ทั้งประเทศไม่ร่วมมือกันจรรโลง
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พระพุทธศาสนาโดยไม่เห็นแก่อํานาจและหวังผลประโยชน์ อาจเป็นไปได้ว่า คนในประเทศจะขาดความรู้
รักสามัคคี เป็นเหตุให้ต่างชาติเข้ามาแทรกซึมและปกครองประเทศอย่างแต่ก่อน นอกจากนี้ หน่วยงาน
รัฐบาลต้องอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยสุจริตใจ ไม่หวังผลทางการเมือง และพระสงฆ์เองก็ต้องไม่ตกเป็น
เครื่องมือทางการเมือง ควรยึดในหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ และประสานการมีส่วนร่วมกับ
ประเทศต่าง ๆ ด้วยเพ่ือเสริมความมั่นคงให้กับเครือข่ายองค์สงฆ์ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ สิ่งที่ต้อง
อนุรักษ์ไว้ควบคู่กับการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี ก็คือ การดําเนินรอยตามพระยุคลบาทในพระเจ้า
นโรดมสีหนุที่ทรงยึดทางสายกลางในการบริหารประเทศจนได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส พัฒนาและยอด
ทฤษฎีพุทธสังคมนิยม (Buddhist Socialism) ให้ก้าวหน้าและกว้างขวางออกไป ปรับใช้ให้ทันยุคสมัย
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น พัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรการศึกษาของพระสงฆ์ เพ่ือไม่ให้ลืมรากเหง้า
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ช่วยเผยแผ่เคียงคู่กับพระพุทธศาสนาสืบมา 
 ค. โอกาส เนื่องจากการที่พระพุทธศาสนาเข้าไปมีอิทธิพลต่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
เป็นผลให้พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ  
 ๑) บทบาทในการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างผู้นําทางการเมือง  
 ๒) บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์  
 ๓) บทบาทในการเลือกตั้งพระมหากษัตริย์  
 ในด้านการศึกษานั้น สถาบันสงฆ์ทําหน้าที่เป็นครูให้การอบรมสั่งสอนแก่คนในสังคมแทน
พวกพราหมณ์ที่มีก่อนหน้านั้น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาและอบรมศีลธรรม และบทบาทสําคัญ
ในการร้อยกรองวรรณกรรมและได้ผลิตผลงานทางด้านนี้ขึ้นมาเป็นจํานวนมาก เป็นประโยชน์ในการ
เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะคัมภีร์มหาวงศ์และคัมภีร์ทีปวงส์ ซึ่งเป็นพงศาวดารทาง
ประวัติศาสตร์ของศรีลังกา มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัด
วาอารามโดยมีพระภิกษุเป็นหัวหน้า  
 ง. อุปสรรค การเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ ผลประโยชน์ และการแข่งขันของพรรคการเมือง
ต่าง ๆ เมื่อพระมาเล่นการเมือง เวลาหาเสียงอาจจะถูกใส่ร้ายปูายสีทําให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ถูก
ทําลายไม่สง่างาม อาจทําให้พุทธศาสนิกชนในศรีลังกาเสื่อมคลายความศรัทธา ซึ่งอาจทําให้
พระพุทธศาสนาเกิดความเสื่อมถอย ไม่ม่ันคง  
 เพ่ือการแก้ปัญหาอันเกิดจากจุดอ่อนและอุปสรรคในการเผยแผ่พุทธศาสนาประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งการรักษาจุดแข็งและพัฒนา รวมถึงการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเถรวาท ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคล
จึงจําเป็นต้องวางอยู่บนหลักการ ๓ ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ทั้งในส่วนองค์กร
และบุคคล ในส่วนองค์กร ควรดําเนินงานด้านการเผยแผ่ด้วยการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่และมีความทันยุคทันสมัย สอดคล้องกับอุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ 
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ทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านพระธรรมทูตและการเผยแผ่ทางออนไลน์ ด้านการ
ปกครองและกฎหมาย ในส่วนบุคคล ควรดําเนินงานด้านการเผยแผ่ด้วยหลัก ๓ ประการ คือ หลักการ 
๓ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖  
    
๔.๓ รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 

 
สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็คือ  หลักการ ๓ 

ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ประการ ซึ่งมาจากคําสอนในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ 
หากขาดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการนี้แล้ว การเผยแผ่พุทธศาสนาจะก่อให้เกิดการปัญหา ไม่
เป็นไปเพ่ือการสิ้นทุกข์ 

หลักการ ๓ ได้แก่ 
(๑) การไม่ทําบาปทั้งปวง (Cease to do Evil) 
(๒) การทํากุศลให้ถึงพร้อม (Cultivate Goodness) 
(๓) การทําจิตใจให้บริสุทธิ์ (Purify the Heart) 
อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ 
(๑) อดทน (Patient Endurance) 
(๒) ไม่เบียดเบียน (Not Oppress Anyone) 
(๓) ความสงบ (Profound Liberation) 
(๔) มุ่งนิพพาน (Nibbana) 
วิธีการ ๖ ได้แก่ 
(๑) ไม่ว่าร้าย (Not Insulting)  
(๒) ไม่ทําร้าย (Not Harming) 
(๓) สํารวมในปาฏิโมกข์ (Cultivating Restraint)  
(๔) รู้จักประมาณในการบริโภค (Modesty in Eating) 
(๕) อยู่ในที่สงบ (Contentment)  
(๖) ชําระจิตให้สงบ (Devotion to Mindful Intent)๒๖ 
จากการวิเคราะห์การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาททั้งในส่วนองค์กรและบุคคลของประเทศต่าง ๆ 

ได้แก ่ประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว และศรีลังกา พบว่า รูปแบบการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทของแต่ละ
ประเทศล้วนมีปรัชญาเป็นของ ๆ  ตน ปรัชญาที่เกิดขึ้นมาจากประเด็นปัญหาที่แต่ละประเทศจะต้องแก้โจทย์
จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบกับการเผยแผ่พุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัย เป็นสิ่งที่

                                                           
๒๖ที.ม.๑๐/๙๐/๕๐. 



๒๐๔ 

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นปัจจัยที่กําหนดความเสื่อมและความเจริญก้าวหน้าในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา 
อาทิเช่น ปัญหาการเมืองการปกครอง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
การบริหารองค์กร ปัญหาจิตสํานึกเชิงปัจเจก เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนก่อกําเนิดมาจากปัญหาทาง
ความคิด อารมณ์ความรู้สึก และความไม่รู้สึกตัวของมนุษย์ ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า ควรเป็นไปเพ่ือการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะกิจทางศาสนานั้นจําเป็นต้อง
อิงอาศัยระบบทางสังคม พระภิกษุเป็นผู้ไม่หุงหาอาหาร บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ชีวิตเนื่องด้วยฆราวาสที่อยู่ใน
สังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องอบรมบ่มนิสัยให้ฆราวาสอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม อันดี มีวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
และไม่ขัดแย้งกับการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีสติหรือความรู้สึกตัว มีปัญญารู้เท่า
ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ 

ดังนั้น รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าจึงควรคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีดําเนินไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยไม่ทิ้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการที่ถูกที่ควร
เพราะโลกจะเดินไปได้อย่างถูกทิศถูกทางจําเป็นต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น เราจะสังเกตได้ว่า 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศและส่งผลกระทบต่อการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นล้วนมาจาก
ความเห็นผิด ทิ้งซึ่งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสในหลักโอวาทปาฏิโมกข์
ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเน้นย้ําในจุดนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้การเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในทศวรรษหน้าไม่เกิดประวัติซ้ํารอยและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับปัญหาใหม่  ๆ ที่จะเข้ามาอีกใน
อนาคต 

ดังนั้น รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า  จึงควรส่งเสริม
นโยบายความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในสังคม ส่งเสริมให้เกิดความรักความเมตตา
ในสังคมเพ่ือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้รู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณด้วยหลักกาลามสูตร 
ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิด
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจให้มั่นคง และส่งเสริมการเผยแผ่ด้วยหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการที่
ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งสามารถอธิบายบนพื้นฐานของหลักโอวาทปาฏิโมกข์ได้ดังนี้  

หลักการ ๓  
เมื่อนํามาบูรณาการเพื่อสร้างรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 

สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง (Cease to do Evil)  
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับ “การไม่ทําบาปทั้ง

ปวง” นั้น ได้แก่ การระมัดระวังบาปอกุศลในใจ ๓ ประการ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ เพราะสิ่ง
เหล่านี้เป็นรากเหง้าของการทําบาปทั้งทางกาย วาจา และใจ๒๗ 

                                                           
๒๗ขุ.ธ.๒๕/๑๘๓/๙๐. 



๒๐๕ 

การที่จะให้คนปัจจุบันหรือคนในทศวรรษหน้าเกิดความระมัดระวังในบาปอกุศลนี้  ผู้เผยแผ่
จําเป็นต้องฝึกฝนตนให้เป็นแบบอย่างได้เสียก่อน ก่อนที่จะไปอบรมสั่งสอนใคร ต้องชี้ให้เห็นถึงโทษภัย
ของโลภะ โทสะ และโมหะว่ามันทําลายคุณภาพชีวิตและจิต ใจของมนุษย์อย่างไร เพ่ือให้เกิด
หิริโอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อการคิดร้ายและทําร้ายด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง ได้แก่ การระวังไม่ให้
อกุศลเกิดขึ้นในใจ การระวังดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปฝืนธรรมชาติว่าคิดอกุศลไม่ได้นะ 
คนเราถ้าเป็นปุถุชนอยู่มันมีคิดดีคิดร้ายสารพัด แต่ต้องมีสติ มีความรู้ตัว เมื่อรู้ว่าคิดชั่ว พร้อมจะพูดชั่ว
ทําชั่ว ก็ยอมรับมัน แต่อย่าเข้าไปเป็นมัน อย่าเข้าไปเป็นความคิดชั่วนั้น เราเลือกได้ว่าจะคิด จะพูด 
จะทําอย่างไร เราแยกแยะได้ว่าการคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว มันให้ผลยังไงแก่เรา เราได้อะไร เราเสียอะไร 
คนอ่ืนได้อะไรและเสียอะไร จากการกระทําของเรา แท้จริงไม่มีใครได้อะไร ต่างคนต่างเสีย ได้แต่ทุกข์
ได้แต่โทษ บางคนจองล้างจองกรรมกันไม่สิ้นสุด” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๓ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทําบาปทั้ง
ปวง เป็นหลักการเบื้องต้นของผู้เผยแผ่พุทธศาสนา  พระภิกษุเป็นผู้เห็นภัย ภัยอันเกิดจากการ
เบียดเบียนตัวเองและคนอื่น ภัยจากวัฏฏสงสาร หากผู้ที่เผยแผ่ยังมองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้น แล้วจะไป
ชี้บอกทางให้คนอื่นเขาอย่างไร ตาบอดจูงคนตาบอดมันก็มองไม่เห็นทางสว่าง” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๔ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง” ได้แก่ การงดเว้นจาก
บาปธรรม ๔ หรือการรักษาศีล ๕ ให้บริบูรณ์ ผู้เผยแผ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องมี
ศีลบริบูรณ์ ถ้าเป็นฆราวาสก็ต้องรักษาศีล ๕ เป็นอย่างน้อย ไม่เช่นนั้นไปพูดไปเผยแผ่หรือบอกกล่าวที่
ไหนใครจะเชื่อ สมัยก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมยุติ สายวัดปุา กว่าท่านจะออกไปเผยแผ่ท่าน
ต้องเพียรทํากิจของท่านให้ได้ระดับหนึ่งก่อน อย่างน้อยมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะเรื่องเงินทองกับสีกา 
พระเองต้องระมัดระวังไม่ให้ใจพลั้งเผลอไปยึดความพอใจที่เขาให้การยอมรับให้ความสําคัญ มันสร้าง
อัตตา ทําให้ผู้เผยแผ่ตกอยู่ในความประมาท 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง” ได้แก่ การละเว้น
จากโลภะ โทสะ โมหะ ถ้าพูดภาษาง่าย ๆ ก็คือ อย่าเห็นแก่ตัว ไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะเอาให้ได้ดั่งใจ 
ความอยากได้ดั่งใจเป็นกามตัณหา เป็นภวตัณหา เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์ ยอมรับความจริงไม่ได้ นี่ก็เป็น
วิภาวตัณหา รากเหง้าของตัณหาทั้ง ๓ นี้มันมีคู่มนุษย์ทุกชนชาติ ศาสนา ภาษา ทุกยุคทุกสมัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง” คําสอนนี้ถ้าจะให้คน
ศตวรรษที่ ๒๑ หรือคนในทศวรรษหน้าเขายอมรับกัน ต้องบอกตรง ๆ ไปเลยว่า มันทําลายคุณภาพ
ชีวิตเขาอย่างไร เช่น ทําแล้วเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลไหม คนในสังคมรังเกียจหรือไม่ ภาคภูมิใจหรือไม่ 
คงไม่มีใครอยากรับคนขี้ขโมยเข้าทํางาน ไม่มีใครชอบคนโกหก ไม่มีใครอยากถูกเอาเปรียบด้วยเล่ห์



๒๐๖ 

เหลี่ยมกลโกงที่มาจากความโลภ ไม่มีใครชอบคนที่ลุแก่อํานาจด้วยโทสะ ไม่มีใครชอบคนหลงสติไม่
รู้สึกตัว ดังนั้น หากต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาก ๆ  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๘ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง” จะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยหิริโอตตัปปะ คือ ความละอายต่อบาป และความเกรงกลัวต่อบาป ปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่าง
เป็นบาป แต่ก็ยืดหยุ่นกันไปตามวิถีของชาวบ้าน ตรงนี้เราอย่าไปขวางสังคม อย่าไปอยากให้ได้ดั่งใจ
ของเรา แม้ว่าเราจะคิดว่ามันถูกต้องแล้วดีแล้ว เช่น การฆ่าสัตว์ เป็นต้น ประเทศในเขตอาเซียนเขา
กินเนื้อสัตว์กัน เขาก็มีโรงฆ่าสัตว์ มีโรงผลิต มีการแปรรูป ครบวงจร หากเราจะปฏิวัติให้สังคมอาเซียน
ทั้งหมดเลิกฆ่าสัตว์ เลิกกินเนื้อสัตว์ทั้งหมด อันนี้ก็ดูเหมือนจะเผด็จการเกินไป ติดดีเกินไป ติดความ
สมบูรณ์แบบในโลกอุดมคติมากเกินไป สมัยพุทธกาล พระเทวทัตเองก็เคยทูลขอเรื่องนี้ ไม่อยากให้
พระภิกษุฉันเนื้อสัตว์ สุดท้ายบานปลายจนทําให้สงฆ์แตกแยกกัน รังเกียจกัน นั่นก็เพราะสุดโต่งเกินไป 
วงการสงฆ์ในสมัยพุทธกาลยังรังเกียจกันขนาดนี้ ในสังคมฆราวาสไม่ต้องพูดถึง น่าจะเกิดสังคมคนดี
ตัดสินคนเลว สุดท้ายคนดีก็เบียดเบียนคนเลว ก็ทําบาปอยู่ดี แต่สําคัญว่าเป็นคนดี ใครทําไม่ถูกใจ
ไม่ได้ดั่งใจก็ไปสําคัญว่าเป็นคนชั่ว เลยเกิดการทําบาปด้วยการทําสงครามกันไม่สิ้นสุดเพราะการยึดใน
อุดมคติ ตรงจุดนี้จึงขอทิ้งไว้ให้เป็นแง่คิดทางพุทธปรัชญา 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๔ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง” ต้องอาศัยความมีสติ 
ไม่ประมาท อย่างแรงกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรายังไม่บรรลุธรรม โอกาสที่จะอยู่ในความประมาท
ขาดสติก็มีอยู่เสมอ โดยเฉพาะนักเผยแผ่ทั้งพระและฆราวาสต้องระวังข้อนี้ให้ดี บางครั้งผู้เผยแผ่เองคิด
ว่าตนบรรลุธรรมแล้ว ใครสอนตนไม่ได้ ตักเตือนไม่ได้ มีความถือตัวอย่างแรงกล้า ตรงนี้ก็ต้องหมั่นดูใจ
ตนเอง ลด ละ เลิก บาปธรรมในจนตนเองเสียก่อน กิเลสมันมีหลายตัว มันขี้รดหัวใจนักปฏิบัติ นักเผย
แผ่มานักต่อนักแล้ว เมื่อใจมั่นคงดีแล้วจึงไปสอนคนอ่ืนให้ละชั่วละบาป ผู้ถูกอบรมก็จะได้ทั้งความรู้ 
ทั้งความรู้สึกตัว และเพ่ือนกัลยาณมิตรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

กล่าวโดยสรุปก็คือ รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับ 
“การไม่ทําบาปทั้งปวง” นั้น ได้แก่ การระมัดระวังบาปอกุศลในใจ ๓ ประการ คือ โลภะ โทสะ และ
โมหะ มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพราะเห็นโทษภัยที่จะทําลายคุณภาพชีวิตของทุกคนที่ทํา
บาปด้วยความประมาทในชีวิต 

๒) การท ากุศลให้ถึงพร้อม (Cultivate Goodness) 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับ “การทํากุศลให้ถึง

พร้อม” นั้น ได้แก่ กุศลที่เป็นไปในภูมิ ๔ ได้แก่ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และโลกุตร
ภูมิ๒๘ หากตีความเพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การมีความรักความเมตตาในสังคมเพ่ือสร้าง
สันติภาพให้เกิดข้ึน คือ สร้างสังคมที่มีความสุข สิ่งแวดล้อมในสังคมที่เอ้ือต่อการบําบัดทุกข์บํารุงสุขนี้

                                                           
๒๘ที.ม.๒/๙๐/๗๖. 



๒๐๗ 

เปรียบเสมือนภพภูมิที่เป็นสัปปายะต่อการพัฒนาตนเองและสังคมให้เกิดกุศลคุณงามความดี สิ่งที่เป็น
กุศลนี้สามารถแสดงออกเป็นรูปแบบของการให้ การแบ่งปัน ประกอบด้วย ๒ ส่วนสําคัญคือ ส่วนที่
เป็นการให้ในเชิงรูปธรรม (Sharing) และส่วนที่เป็นการให้ในเชิงนามธรรม (Caring)  

ส่วนที่เป็นการให้ในเชิงรูปธรรม เป็นรูปแบบของการแบ่งปันในส่วนที่เป็นวัตถุสิ่งของ 
ปัจจัย ๔ โดยเฉพาะช่วงที่เกิดภาวะไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-๑๙ คนไทยในประเทศเกิดความอดอยาก
ขาดแคลนปัจจัย ๔ โดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้ง เพราะเมื่อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่กระจายไปทั่วโลก 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน เมื่อรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน สิ่งที่เกิดขึ้นก็
คือ มีการสั่งให้ปิดกิจการต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว และมีการขยายช่วงเวลาไปอีกจนกว่าการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๒๐๑๙ จะคลี่คลาย ด้วยเหตุนี้ห้างร้าน บริษัท ร้านค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจความ
สวยความงาม ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน ฯลฯ จึงถูกสั่งปิด เป็นเหตุให้พนักงานลูกจ้างพลอย
ตกงานไปด้วย บางคนถูกลดเงินเดือนลงกึ่งหนึ่ง และเมื่อสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจนถึงเดือนที่สอง 
พบว่า มีโรงงาน บริษัท ห้างร้าน สั่งปิดเป็นการถาวร เพราะแบกรับภาระหนี้สินไม่ไหว เป็นเหตุให้
ภาวะความอดอยากหิวโหยกระจายตัวเพ่ิมมากขึ้น แม้ทางรัฐบาลจะพยายามให้การช่วยเหลือแต่ก็ไม่
สามารถช่วยได้อย่างทั่วถึง ต้องอาศัยภาคประชาชนหรือภาคเอกชนเข้ามาช่วยทํากิจกรรมเพ่ือสังคม มี
การแจกข้าวสารอาหารแห้ง แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นโดยจัดทํา
เป็นศูนย์ยังชีพแจกจ่ายตามที่สาธารณะบ้าง มีการใช้จิตอาสาเข้าไปตรวจสอบดูว่ามีใครเดือดร้อนกัน
บ้างก็ช่วยกันประสานงานช่วยเหลือ มีการบริจาคแบ่งปันโดยกลุ่มพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวนมาก 
พระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ได้ออกมาแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งและถุงยังชีพเช่นกัน เป็นตัวอย่างที่ดีใน
เรื่องของการให้ทานในพุทธศาสนาที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้เพ่ือลดละความตระหนี่ถี่เหนียว ลด
อัตตาตัวตน เป็นการให้ทานที่ถูกกาลเทศะจึงได้ผลานิสงส์มาก หมายความว่า เกิดประโยชน์สูงสุด
นั่นเอง เพราะให้ได้ตรงกับความต้องการที่จําเป็นของผู้รับ ซึ่งพบว่า แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชองค์
ปัจจุบัน ก็ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยเว็บไซต์ชื่อดัง “โพสทูเดย์”๒๙ ได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้
ว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ สํานักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ด้วย 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตประจําวัน และฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลําบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับ
รูปแบบการดํารงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดําริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับ
สังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พํานักของพระภิกษุสามเณร แต่ยัง

                                                           
๒๙โพสทูเดย์, (๒๕๖๓), “สมเด็จพระสังฆราชทรงพระด าริให้วัดทั่วประเทศจดัตั้งโรงทานช่วยเหลือผูป้ระสบ

ความยากล าบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19”, https://www.posttoday.com/social/general/618560 



๒๐๘ 

เป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์
ประชาชนผู้ประสบความยากลําบาก ดําเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดํารงอยู่นับแต่อดีตกาล  

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาสั่งการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่ว
ราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลําบากใน
สถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกําหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้
คํานึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในชุมชนนั้น ๆ เป็นสําคัญ 

อีกทั้งให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ซึ่งมีประจําอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตาม
หลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใด ๆ ที่ต้องให้
บุคคลจํานวนมากมารวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคําสั่ง มาตรการ และคําแนะนําของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด” 

นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วยังช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้มี
เครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปูองกันตนเองด้วย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ําใจของคนไทยที่
มีรากฐานอารยธรรมมาจากคําสอนทางพุทธศาสนา 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ “ตู้ปันสุข” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ๓๐ ฉบับ ๓,๕๗๕ หน้า 
๑๐ วันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้เขียนไว้ว่า “ตู้ปันสุข ที่มาพร้อม “วิถีชีวิตแบบใหม่” หรือ 
“New Normal” ในรูปลักษณ์ตู้กับข้าวในครัว ที่ถูกยกมาตั้งริมทาง พร้อมข้อความกินใจ “หยิบไปแต่พอดี 
ถ้ามีให้แบ่งปัน” ที่มีให้เห็นในจุดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ มีจุดเริ่มต้นมาจาก โครงการ THE PANTRY OF 
SHARING ของต่างประเทศ ซึ่ง “กลุ่มอิฐน้อย” โดย สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ได้
นํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย “สุภกฤษ” เคยให้สัมภาษณ์ถึงคอนเซ็ปต์ของการทํา 
“ตู้ปันสุข” ว่า เป็นการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม เพราะปกติแล้ว ถ้าบริจาค แบ่งปันทําในโมเดลโรง
ทาน คนที่จะไปบริจาคได้ คือต้องมีของอย่างน้อย ๑๐๐-๒๐๐ ชิ้น แต่โมเดลนี้คือการแบ่งปัน คนที่มีเยอะก็
สามารถทําได้ คนที่มีน้อยก็สามารถทําได้...“เป็นความอ่ิมอกอ่ิมใจที่ได้เห็นโครงการตู้ปันสุข หรือตู้ลักษณะ
เดียวกันในชื่ออ่ืน ๆ ที่มีการตั้งกันเพียงไม่กี่วันแล้วกระจายกันไปทั่วประเทศ ครอบคลุมแล้ว ๔๓ จังหวัด 
เป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยด้วยกันให้ความรัก แบ่งปัน มีนํ้าใจให้กัน อยากเห็นภาพแบบนี้ยั่งยืนตลอดไป 
เชื่อว่าจะปรากฏครบทั้ง ๗๗ จังหวัด” 

                                                           
๓๐ฐานเศรษฐกิจ, (๒๕๖๓), “ตู้ปันสขุปรากฏการณ์ยุคโควิด-๑๙”, 

https://www.thansettakij.com/content/434404 



๒๐๙ 

แม้ว่าแนวคิดเรื่องตู้ปันสุขจะมาจากต่างประเทศ แต่ด้วยพ้ืนฐานคําสอนทางพุทธศาสนา ทําให้ตู้
ปันสุขกระจายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้มีพระภิกษุสงฆ์นําเอาของที่บิณฑบาตได้ตอน
เช้า หรือข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นใส่ไปในตู้ปันสุขนี้ บางวัดมีการตั้งตู้ปันสุขไว้บริเวณ
วัดเพ่ือให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากในช่วงโควิด-๒๐๑๙ ได้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยความมีน้ําใจแบ่งปัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์ “การทํากุศลให้ถึงพร้อม” ในส่วนที่เป็นการให้
เชิงวัตถุนั้น ไว้ว่า น้ําใจของคนไทยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่สมัยที่วางโอ่งน้ําไว้หน้าบ้าน ตามศาลา
พัก บริเวณข้างทางในหมู่บ้าน มีกระบวยตักน้ําเพ่ือให้แขกไปใครมาได้ตักดื่มแก้กระหายคลายเหนื่อย 
บ้านใกล้เรือนเคียงต่างดูแลกันและกัน มีการให้การแบ่งปันกันทัว่หมู่บ้าน ในยามที่เกิดสึนามิ ไทยเองก็
ได้รับผลกระทบไม่ใช่น้อย แต่ก็ยังบริจาคเงินไปช่วยประเทศอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ประเทศญี่ปุุน ยิ่งทําให้
เห็นน้ําใจของคนไทย และโดยเฉพาะในช่วงไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระบาดไปทั่ว สังคมไทยเป็นสังคม
หนึ่งที่ไม่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงถ่ายเดียว ประชาชนลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและกัน มีการ
แจกข้าวกล่องในจุดต่าง ๆ พระเณรก็ร่วมด้วยหลายวัด ตู้ปันสุข ชาวบ้านก็ทํา พระเณรที่วัดก็ทํา นี่คือ
ความงดงามในคําสอนเรื่องการให้ทานที่มีมาตลอด แต่ก่อนไม่มีตู้ปันสุข วัดก็มีการทําโรงทานแจกเป็น
ช่วง ๆ ตามวาระสําคัญอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดพยาธิภัยเช่นนี้ แม้สมเด็จพระสังฆราชเอง ท่านก็มิได้นิ่ง
นอนใจ ทําโรงทานเลี้ยงทั่วประเทศโดยให้เป็นนโยบายร่วมกัน วัดไหนกําลังทรัพย์มีมากก็ช่วยมาก
หน่อย ขยายการแจกทานให้นานขึ้นจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  เสน่ห์ของการให้การ
แบ่งปันเป็นวิธีการเผยแผ่คําสอนในทางพุทธศาสนาให้ลงสู่ชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง และไม่ว่าโลก
จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอีกกี่ทศวรรษ คําสอนเหล่านี้ก็ยังดํารงอยู่หากมันลงไปในวิถีชีวิตของคนทุกคน 
ไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้น 

ตอนนี้ไม่ได้แจกข้าวกล่องแล้ว แต่ทําเป็นแบบถุงยังชีพ แจกอาทิตย์ละครั้ง ยกตัวอย่าง
จังหวัดเชียงใหม่ คนตกงานเยอะโรงงานปิด โรงแรมปิด ไม่มีนักท่องเที่ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขากินที่ไหน 
ไม่มีจะกิน ก็ต้องซื้อ ซื้อมาเมื่อเงินหมดก็ลําบาก ก็ต้องอาศัยวัด ส่วนกลางก็ไปช่วยเหลือกันแบบนี้ 
ประเทศไทยเป็นแบบนี้ ประเทศอ่ืนไม่ม ีอย่างตู้ปันสุขมีที่ประเทศไทยที่เดียว เรื่องการเผยแผ่พระเรื่อง
การเอาศาสนาไปเผยแพร่ การดูสถานการณ์โควิด-๑๙ ก็เป็นการเผยแผ่ เป็นการสร้างศรัทธา แล้วทํา
ให้สถานภาพของพระสงฆ์ดีขึ้น คนก็จะมองว่าพระสงฆ์เป็นผู้ให้ และเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอย่าง
แท้จริง เมื่อเห็นประชาชนลําบาก ส่งก็ทนไม่ได้กต็้องไปช่วยกัน ผมบอกพระว่าอย่าเก็บ เสียสละแค่ ๓ 
เดือน เขาเลี้ยงเรามาตลอดชีวิตเขาไม่ได้คิดอะไรเลย สร้างวัดวาอารามให้เราทั้งนั้น ทําไมเรายัง
เสียสละไม่ได้ มันก็เป็นผลดีกับพระพุทธศาสนา ต้องคิดให้กว้าง ๆ ต่างจังหวัดวัดเขาแข็งแรง เวลาเกิด
อุบัติภัย เขาก็จะช่วยกัน  

มีกรณีหนึ่งบ้านไฟไหม้ พระสงฆ์ก็ไปช่วยกันสร้างให้ใหม่ หมดไป ๒-๓ แสนบาท ทําบ้านให้
เด็กคนนี้ไปเรียนที่วัดแล้วบ้านเขาไฟไหม้ คงเป็นแห่งแรกที่พระสร้างบ้านให้โยม พอเขาออกไปก็เป็น



๒๑๐ 

ตัวอย่างที่ดี คือพระทนไม่ได้ที่จะเห็นความเดือดร้อน ยังมีคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานไม่ได้ดูแลก็มีการไป
ดูแลกัน ไปแจกถุงยังชีพ ปัจจัย มียายกับตาแก ่ๆ บอกมาว่าข้าวหมดพอดี น้ําปลาหมดพอดี ทีนี้เราจะ
ทําอย่างไรต่อไปให้รักษาสถานภาพของศาสนาพุทธศาสนา ศึกษาโครงสร้างความเป็นพลวัตของเรา 
บางคนก็มาพูดกับผมว่าพระไปตักกับข้าวแจกญาติโยมมันอาบัติ ผมบอกว่าผมจะไปเอาอาบัติทิ้งไป
ก่อน ไม่รู้เขาคิดยังไง วินาทีนี้เราต้องช่วยกันก่อนไม่ต้องคิดอะไรมาก พระพุทธเจ้าท่านก็ยังสอนเลย ที่
เณรมากับพระอาจารย์แล้วมีผู้หญิงตกน้ํากําลังจะตาย อาจารย์โดดช่วยผู้หญิง ในน้ําให้รอดชีวิต ศิษย์ก็
คิดว่าอาจารย์ผิดนี่นาที่ไปจับต้องกายหญิง เงินก็นึกอยู่ ๒ วัน พอวันที่ ๓ ศิษย์ก็เลยถามอาจารย์ ๆ ก็
เลยถามกลีบว่า อ้าวนี่มันยังคิดอยู่หรอ ผมไม่ได้คิดอะไรนะ เพราะอาจารย์ช่วยให้คนรอดตาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๓ ได้ให้สัมภาษณ์ “การทํากุศลให้ถึงพร้อม” ในส่วนที่เป็นการให้
เชิงวัตถุนั้น ไว้ว่า คนอาเซียนมีน้ําใจโอบอ้อมอารี ในยุคโควิด-๑๙ นี้เห็นได้ชัด ในแต่ละประเทศในเขต
อาเซียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งถุงยังชีพ ช่วยคนที่ทุพพลภาพมากมาย ทําตู้
ปันสุข ทํานวัตกรรมเพ่ือการให้การแบ่งปันกันในสังคม เสียงสาธุการ เสียงอนุโมทนาสาธุ มีให้เห็นใน
โลกออนไลน์โดยทั่วไป 

ส่วนที่เป็นการให้ในเชิงนามธรรม เป็นรูปแบบของการแบ่งปันในส่วนที่เป็นข้อคิด กําลังใจ 
คําสอน คําแนะนําที่ลดความทุกข์ความขัดแย้งในสังคม ซึ่งเราสามารถมอบให้ควบคู่ไปกับการให้ใน
เชิงรูปธรรมได้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคม  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์ “การทํากุศลให้ถึงพร้อม” ในส่วนที่เป็น
นามธรรม ไว้ว่า “เป็นการชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม เช่น กรณีที่เกิดความ
ขัดแย้งเรื่องตู้ปันสุข เหตุเพราะผู้รับเกิดความโลภแล้วกอบโกยกักตุนของไปหมดโดยไม่แบ่งผู้ที่มา
ภายหลัง ปัญหาตรงจุดนี้เราสามารถสอดแทรกคําสอนในพุทธศาสนาเพ่ือให้แง่คิดแก่สังคมได้ในโลก
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นใน Website, Facebook, Line, Twister, Instagram, YouTube, Podcast 
เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น “ทําไมต้องมีตู้ปันสุข” นั่นก็เพราะ มันมีความจําเป็นในฐานะของการ “ช่วย
ชะลอการเกิดอาชญากรรมในสังคม” “ขอพาย้อนไปยุคท่ีคนตัดสินพระเวสสันดร ตอนที่พระเวสสันดร
ยกช้างให้กับคนท่ีอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เป็นช้างที่คนสมัยนั้นเชื่อกันว่าเป็น "ช้างวิเศษ" ที่มีผลต่อความ
อุดมสมบูรณ์ ความกินดีอยู่ดีของบ้านเมือง ตอนที่พระเวสสันดรยกช้างให้คนต่างบ้านต่างเมืองนั้น 
ประชาชนพากันรุมตัดสินพระเวสสันดร จนเกิดพฤติกรรมกดดันให้พระราชาขับไล่พระเวสสันดรซึ่ง
เป็นบุตรชายออกจากเมืองไปเสีย เป็นเหตุให้พระเวสสันดรถูกเนรเทศไปอยู่ในปุา โดยมีภรรยาและลูก
ขอติดตามไปด้วย (นางมัททรี, กันหาและชาลี) 

เมื่อมองในเชิงการปกครอง หากพระเวสสันดรไม่ยอมยกช้างให้กับคนต่างบ้านต่างเมืองนั้น
ไซร้ อํานาจของความกลัวย่อมเข้าไปครอบงําจิตใจคนเหล่านั้น เพราะเต็มไปด้วยความกดดันจาก
ปัญหาอดอยากขาดแคลน มีโอกาสสูงมากที่คนเหล่านี้จะก่ออาชญากรรมด้วยการยกทัพมายึดครอง
ทรัพยากร  



๒๑๑ 

เมื่อเรากลับมามองที่ตู้ปันสุข จะเห็นว่า คนที่เขามีแรงกดดันมาก ๆ อันที่จริงเขาแค่อยากมี
ข้าวกิน มีเงินใช้ มีความมั่นคงที่สูงขึ้น แต่เขาแค่ไม่รู้สึกตัว หากบ้านเมืองยังเป็นเช่นนี้ นาน ๆ เข้าคน
เหล่านี้จะเกิดแรงกดดันมหาศาล รอวันระเบิด โอกาสที่คนจะก่ออาชกรรมก็มีสูงขึ้น เกิดขโมยมากขึ้น 
แต่ละบ้านต้องอยู่อย่างหวาดระแวง แต่นี่โชคดีนะที่มีตู้ปันสุข แทนที่จะมีคนเอาแรงกดดันไปก่ออา
ชกรรมที่บ้านใครก็ไม่รู้ หรือกับใครก็ไม่รู้ ก็ไปลงที่ “ตู้ปันสุข” นี้ แทน ดังนั้น ตู้ปันสุขนี้จึงไม่ต่างอะไร
กับช้างของพระเวสสันดรเลย 

หากมองในเชิงปรากฏการณ์ คนส่วนหนึ่งที่รู้สึกขาดแคลนนั้น เขาทั้งหลายจะรีบกอบโกย
กักตุนโดยไม่ยอมแบ่งใคร ซึ่งดูเผิน ๆ ก็จะถูกคนทั่วไปตัดสินว่า คนพวกนี้โลภมาก แต่ความโลภที่เกิด
ขึ้นมาจาก “ความกลัว” เสียมากกว่า การที่เขามีความกลัวก็เพราะเขาไม่รู้ คือ “ไม่รู้สึกตัว” จึงคิดไป
เองว่าต้องรีบกอบโกย...เดี๋ยวจะหมด...เดี๋ยวคนอ่ืนมาเอาไปหมด...ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว โดยลึก ๆ ต่างก็รู้ว่า
เดี๋ยวก็มีคนมาเติมให้อยู่ดี 

อย่าว่าแต่คนขาดแคลนเลย แม้แต่คนมีเงินยังแย่งกันซื้อเพ่ือกักตุนสิ้นค้าในช่วงโควิด แย่ง
กักตุนกระทั่งเหล้าเบียร์ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันมีอยู่เหลือเฟือ แต่เพราะความไม่รู้สึกตัว คิดไปเองจนชินว่า
ต้องรีบกักตุน เดี๋ยวหมด คนเราทุกวันนี้รู้สึกอย่างหนึ่งแต่กลับคิดและทําอีกอย่างหนึ่ง เพราะกลัวกังวล 
จิตใจจึงไม่มั่นคง ขาดสติ ไม่อยู่กับปัจจุบัน...เป็นเหตุให้คิดไปเอง มโนไปเอง กลัวไปเอง ดังนั้น ถ้าจะ
แก้ปัญหานี้ต้องแก้ที่ความรู้สึกตัว โดยเริ่มจากตนเองก่อนเป็นอันดับแรกเลย 

แต่อย่างน้อย เราก็เห็นว่า ตู้ปันสุขจําเป็นต้องมี ยิ่งมีมากยิ่งดี เพราะมันช่วยลดการเกิด
อาชญากรรมในสังคม และมันยังเป็นตู้ที่สร้างสังคมอุดมคติแห่งการแบ่งปัน เพราะช่วยสะท้อนจิตใจ
ของผู้ให้ว่ายังเต็มไปด้วยความคาดหวังหรือไม่ ? ให้แล้วให้เลยหรือยังยึดในสิ่งที่ให้อยู่หรือไม่ ? ให้แล้ว
ยังคิดว่า ของ ๆ เรา, ตู้ของเรา อยู่หรือไม่? มีเมตตาจิตให้แก่เพ่ือนมนุษย์ได้แค่ไหน ? มีปัญญาในการ
แก้ปัญหาได้แค่ไหน ? นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับร่วมกัน” 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทจะต้องมีการประยุกต์หลักธรรมให้มี
ความทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ พูดหรือเขียนด้วยคําง่าย ๆ อธิบายยกตัวอย่างให้เห็นภาพตรง
ประเด็น เพราะหากใช้โวหารหรือคําบาลีมากจนเกินไป คนยุคปัจจุบันจะเข้าถึงธรรมะได้ยาก หลาย
คนไม่ได้อยากฟังหรืออ่านธรรมะแบบวิชาการที่ดูเคร่งเครียด ผู้เผยแผ่จะต้องปรับคําสอนให้ง่าย ลัด 
สั้น ตรงที่สุด ยกตัวอย่างให้เห็นภาพโดยเฉพาะต้องทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ก็จะทําให้หลักคําสอน
ในพุทธศาสนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของคนยุคนี้และคนในทศวรรษ
หน้าได ้เพราะไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด สิ่งที่สัมผัสได้จริงและเห็นชัดที่สุดก็คือปัจจุบันขณะนี้เอง” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ ได้ให้สัมภาษณ์ “การทํากุศลให้ถึงพร้อม” ในส่วนที่เป็น
นามธรรม ไว้ว่า “การแบ่งปันความคิด ประสบการณ์ การปันน้ําใจ การให้กําลังใจ ปัจจุบันเราเห็น
พ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยนแบบวงไดอาล็อคเกิดขึ้นในสังคม คล้าย ๆ กับว่าใช้หลาย ๆ สรรพศาสตร์เข้า
มาอธิบายคําสอนพุทธศาสนาเถรวาทผ่านกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ แต่มีสาระ โดยเฉพาะเป็นไปเพ่ือการ
ตระหนักรู้ กลับมาเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว เน้นการฝึกสติหรือความรู้สึกตัว 
อย่างเช่น โครงการ We Oneness ที่รวมเอาคนทุกสาขาอาชีพ ตลอดถึงดารานักร้องนักแสดง คนรุ่น

https://www.facebook.com/hashtag/แต่นี่โชคดีนะที่มีตู้ปันสุข?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBrQ63NkxdOgkSb0SInyZ7PHaPca3Wdqo9YNGfGewUmsBCniLVbguwmIZGIurct7DMknQFAea8_TsT7RrnmayWfOfzFRUhC8yahdPTz2QesVweATUTeHeqI13E1-DJnPFlxncwRH6FZcU_RYxlWENICoAU8h-_z4cPvZTaDjen77yqnybtKO86ZIm95ayvFnW1LuAU6k627MEV7uAvAudKVIrgcQunRSLHls7yr_sBAEo4GAvGO-j6GiDbIrKxy645cEMch3YMGq95xPgSafN9xeQyMvc380VYl38lA_To-vQgMr5M-bKzuLHEkofufbLUoohXIX-D0nGupa06aV_P8&__tn__=%2ANKH-R


๒๑๒ 

ใหม่ ยูทูปเปอร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การตั้งวงเสวนาผ่าน Zoom Meeting 
หรือ Microsoft Teams หรือการทําไลฟ์สดผ่านแฟนเพจ Facebook ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การใช้ไพ่ทาโร่ บอร์ดเกม A2O มาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการตระหนักรู้  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง โดยผ่านกระบวนกรที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็น เช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
หรือการฟังด้วยหัวใจ (Deep Listening) ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการถอดบทเรียนฐานความคิด
และฐานความรู้สึก ทักษะด้วยความเข้าใจในกระบวนทรรศน์ของคนที่มีอยู่หลากหลาย ทักษะการคิด
ด้านปรัชญาเพ่ือถกประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นปัญหาไปสู่ทางออกร่วมกัน มีการ
สะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการตั้งวงเสวนา โดยจัดให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยสําหรับการพูดคุยใน
เรื่องปัญหาส่วนตัวเพ่ือการแก้ไขปัญหาชีวิตร่วมกันโดยมีการนําเอาหลักพุทธศาสนาเถรวาทไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของฆราวาส ใช้คําหรือภาษาง่าย ๆ ใช้จิตวิทยาและพ้ืนฐานความรู้
เดิมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้แต่ละคนได้ถอดบทเรียนออกมาด้วยตัว
ของแต่ละคนเอง” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์ “การทํากุศลให้ถึงพร้อม” ในส่วนที่เป็น
นามธรรม ไว้ดังนี้ “เราอาจต้องทบทวนว่าคนปัจจุบันนี้เข้าใจคําว่ากุศลอย่างไร ซึ่งมีผลมากต่อความ
เข้าใจของคนในทศวรรษหน้า เพราะคนในทศวรรษหน้าก็คือคนในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่ง คนที่กําลังจะ
เกิดขึ้นมาแล้วรับการถ่ายทอดจากคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่ง หากเราบอกว่า กุศล คือ ความดี 
คนเข้าใจผิวเผินก็จะพยายามประกอบคุณงามความดีแบบติดดี  แข่งกันทําความดี สะสมความดี 
เพราะเล็งเห็นแล้วว่าความดีเหล่านั้นจะช่วยให้ตนเองได้รับประโยชน์สุขอย่างไรบ้าง ซึ่งก็กลายเป็นว่า 
การทําความดีดังกล่าวนั้นไม่ต่างกับธุรกิจบุญที่ทําโดยหวังผล ทําเอาเข้าตัว แต่ไม่ใช่ทําเพ่ือสละออก 
ทั้ง ๆ ที่คําว่ากุศล แปลว่า ตัด คือตัดซึ่งความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือในภาษาพระเรียกว่า 
อโลภะ อโทสะ อโมหะ นี่คือรากเหง้าของกุศลธรรม การตัดหรือสละออกนี้เป็นคุณลักษณะหนึ่งของ
ปัญญาที่ช่วยให้เกิดการปล่อยวาง มีตัวตนที่บางเบาลงไปเรื่อยเพราะไม่ยึด ไม่เกาะเกี่ยว ไม่จมลงใน
ความโลภ โกรธ หลง คือรู้เท่าทันนั่นเอง ถ้าไม่รู้เท่าทันก็จะกลายเป็นเหยื่อของตัวเอง พาให้ชีวิตวิ่งไป
ตามความอยาก ความพอใจตามโฆษณาชวนเชื่อ ตามคําหวานหูแต่ไม่จริง แม้แต่ทําความดีก็ทําเพ่ือ
ต้องการการยอมรับ ต้องการเป็นคนสําคัญ ต้องการอํานาจ สุดท้ายแล้วก็แบกความทุกข์หนักขึ้นไป
เรื่อย ๆ เพราะไม่ตัด ไม่สละออก ไม่ปล่อยวาง ตามชื่อของคําว่า กุศล” 

๓) การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ (Purify the Heart) 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับ “การทําจิตใจให้

บริสุทธิ์” นั้น ได้แก่ การไม่เอนเอียงไปตามอคติ ๔ คือ ความพอใจ ความไม่พอใจ ความกลัว และ
ความหลง เป็นจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ หรือความรู้สึกนึกคิด รู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและ
ดับไปเป็นวัฏฏจักร การที่เราเข้าไปอะไร ๆ กับมัน มันทําให้เราหลงเข้าไปยึด จึงจมกับความรู้สึกบ้าง 



๒๑๓ 

ไหลไปกับความคิดบ้าง เช่นนี้เรื่อยไป ส่วนการอธิบายไว้ในพระพไตรปิฎกนั้น หมายถึง การทําจิตของ
ตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์ ๕ ประการ๓๑ 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๙ ได้ให้สัมภาษณ์ “การทําจิตใจให้บริสุทธิ์” ไว้ดังนี้ “คือ การไม่วิ่ง
ไปตามความพอใจหรือไม่พอใจ ความพอใจไม่พอใจนี้เป็นทวิภาวะทางอารมณ์ เป็นส่วนสุดขั้วทั้งสอง
ด้าน คนที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจมักไหลไปตามความพอใจไม่พอใจนี้  จึงมีทั้งรักมีทั้งเกลียด มีทั้งการตัดสิน
ถูกผิด ให้ค่าความดีความชั่ว คนดีคนชั่ว ใครทําให้ตนพอใจตามโลกอุดมคติของตนก็บอกว่าเป็นคนดี 
ใครที่ทําให้ตนไม่พอใจตามโลกอุดมคติของตนก็เรียกว่าคนชั่ว ทั้ง ๆ ที่จริง คน ๆ หนึ่งมีทั้งดีและชั่ว
ตามวาระจิตที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่นในความเชื่อเดิม ๆ โดยไม่เปิดใจเพ่ือทําความ
เข้าใจผู้อ่ืนจึงเป็นชีวิตเต็มไปด้วยความคาดหวังให้ได้ดั่งใจเพ่ือให้ตนพอใจ ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้เพราะจะ
กลายเป็นความไม่พอใจเนื่องจากผิดหวัง ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความหวาดกลัว หรืออคติเพราะกลัว คือ
กลัวไม่ได้ดั่งใจ กลัวไม่สมหวังตามที่ได้คาดหวังไว้ ชีวิตจึงดําเนินไปด้วยความกลัว ใช้ความกลัวเป็นตัว
ขับเคลื่อนชีวิต โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในอดีตเป็นตัวกําหนดอนาคตด้วยความคาดหวัง
อย่างนั้นอย่างนี้ จิตหลงวนอยู่แต่ส่วนของอดีตและอนาคต แต่ลืมกําหนดลงสู่ปัจจุบัน จึงทําให้จิตใจไม่
บริสุทธิ์เพราะไม่ตั้งมั่นอยู่บนความจริง ชีวิตวิ่งวนอยู่ในความคิดปรุงแต่งหรือจินตนาการของตัวเองที่
วาดฝันมุ่งเปูาว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้น จึงทําให้พลาดโอกาสดี ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เพราะ
ชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดหรืออคติที่มีอยู่ แต่เป็นไปอย่างนั้นของมันเองที่ท่านพุทธทาสพูดอยู่บ่อย ๆ 
ว่า ตถตา นั่นเอง คือ มันเป็นเช่นนั้นเอง” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้ให้สัมภาษณ์ “การทําจิตใจให้บริสุทธิ์” ไว้ดังนี้ “คําว่า “การ
ทําจิตใจให้บริสุทธิ์” นี้ เป็นคําที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพ คือพูดได้ตั้งแต่ระดับต้น ตั้งแต่ ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ 
จนไปถึงญาณทัศนวิสุทธิ กันเลยทีเดียว ตรงนี้ให้ไปดูในเรื่องวิสุทธิ ๗ แม้แต่ญาณทัศนะก็ยังต้องละไป
อีก คือ ไม่ยึดว่าญาณทัศนะหรือความรู้ความเห็นใด ๆ เป็นของ ๆ ตน มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น เป็น
ระบบของสังสารวัฏ หรือที่คนสมัยใหม่เรียกว่า ระบบพลังงาน คือ ความรู้สึกนึกคิดในส่วนของนาม
ขันธ์ก็เรียกพลังงาน ในส่วนของรูปขันธ์ก็เรียกพลังงาน แต่มีลักษณะต่างกันในรายละเอียด การไม่ยึด
ติดในระบบพลังงานจึงเป็นการไม่ยึดติดในระบบขันธ์ ๕ นี้ ซึ่งก็คือ จิตใจให้บริสุทธิ์ นั่นเอง” 

อุดมการณ์ ๔  
เมื่อนํามาบูรณาการเพื่อสร้างรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 

สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
๑) ความอดทน (Patient Endurance)  

รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง “ความอดทน” 
นั้น ได้แก่ การอดทนต่อสภาพที่ไม่พึงปรารถนาด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ลักษณะของการทน ๆ กันไปโดย

                                                           
๓๑ขุ.ธ.๒/๑๘๕/๑๘๐. 



๒๑๔ 

ขาดปัญญา การที่มนุษย์จะสามารถอดทนได้ทั้งทางกายและทางใจจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเป็น
พ้ืนฐาน เพราะความอดทนของแต่ละคนมีจํากัด ความอดทนแบบเก็บกดก็มีซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อ
สุขภาพจิต โดยปกติแล้ว ความอดทนในทางพุทธศาสนาเถรวาท เรียกว่าขันติ มี ๔ ลักษณะ คือ 

(๑) อดทนต่อความลําบากตรากตรํา เป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟูาอากาศ ความ
หนาว ความร้อน  

(๒) อดทนต่อทุกขเวทนาทางกาย เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ปุวยความไม่สบายกายของ
เราเอง ความปวด ความเมื่อย 

(๓) อดทนต่อความไม่พอใจ เจ็บใจ ความขัดใจ ไม่ได้ดั่งใจ อันเกิดจากคําพูดที่ไม่ชอบใจ หรือ
กิริยามารยาทท่ีไม่งาม  

(๔) อดทนต่อความพอใจ อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ ไม่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่
หลงเพลิดเพลินไปตามกระแสที่ทําให้จิตตกเป็นทาสของอํานาจกิเลส 

เมื่อพิจารณาถึงความอดทนทั้ง ๔ ประการนี้จะเห็นได้ว่า ความอดทนทั้งภายนอกและ
ภายในล้วนต้องอาศัยความเข้าใจด้วยกันทั้งนั้น  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความอดทน” ไว้ดังนี้ “ผู้ที่ทํางานเผยแผ่
พุทธศาสนาจําเป็นต้องอาศัยความอดทน ทําความเข้าใจและปรับตัวกับสภาพดินฟูาอากาศ 
โดยเฉพาะพระธรรมทูตที่จําเป็นต้องออกไปประกาศศาสนา ณ ต่างประเทศ โอกาสที่ต้องเจอกับ
สภาพอากาศที่แปรปรวนย่อมมีสูง บางครั้งการเดินทางไม่ได้สะดวกสบายมากนักก็ขอให้อดทน ความ
เป็นภิกษุชีวิตเนื่องด้วยฆราวาส เราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่าย แม้ฆราวาสจะปวารณาก็ควรรบกวน
ฆราวาสตามที่จําเป็นเท่านั้นโดยมุ่งเรื่องงานเผยแผ่เป็นหลักมากกว่าลาภสักการะหรือผลประโยชน์
ส่วนตัว” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความอดทน” ไว้ดังนี้ “พระธรรมทูตที่
เดินทางไปเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ต่างประเทศส่วนใหญ่ล้วนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
อากาศ ภัตตาหารในแต่ละท้องถิ่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อความเจ็บไข้ได้ปุวย ทําให้
เกิดอาพาธได้ง่าย จําเป็นต้องมีความอดทนเพ่ือทําความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่ฉันของ
แสลง หากอากาศหนาวก็ควรสวมผ้า ถุงเท้า ถุงมือ ให้ความอบอุ่น” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความอดทน” ไว้ดังนี้ “การเผยแผ่คําสอน
ในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีเนื้อหาแตกต่างจากพุทธศาสนานิกายอ่ืนบ้าง  แตกต่างจากความเชื่อของ
ศาสนาอ่ืนบ้าง บางครั้งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ชอบพอกัน มีการแข่งขันกัน ผู้เผยพุทธศาสนา
เถรวาทไม่ควรทําการแข่งขันหรือสอนเพ่ือโจมตีความเชื่อที่แตกต่างจากตน  ควรอดทนต่อคําดูถูก 
เหยียดหยาม ให้ร้าย ดํารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เข้าใจถึงความยึดมั่นถือมั่นว่าไม่ว่าใครจะนับถือ



๒๑๕ 

ศาสนาใดหรือนิกายใด หากมีความยึดมั่นว่าคําสอนตนถูกต้องที่สุดแล้วก็ไม่ต่างกับตาบอดคลําช้างที่
ทะเลาะกันเพราะเห็นสัจธรรมไม่รอบด้านเฉกเช่นพระศาสดา” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความอดทน” ไว้ดังนี้ “การเผยแผ่คํา
สอนในพุทธปรัชญาเถรวาท หากผู้เผยแผ่มีความรู้ความสามารถ มีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส สาธุชน
ย่อมให้ความศรัทธาเป็นจํานวนมาก ความศรัทธาในพระธรรมคําสอนด้วยสติปัญญาย่อมก่อให้เกิดคุณ 
แต่โดยส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นความศรัทธาในตัวบุคคล  เกิดการ
ยอมรับ ทําให้เป็นคนสําคัญ เป็นที่โดดเด่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ตัวผู้เผยแผ่เอง หากยังมีกิเลส 
ดํารงตนด้วยความประมาท โอกาสที่ไหลหลงไปกับลาภสักการะและการยอมรับของสาธุชนย่อมมีสูง 
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เพราะการทําตัวเป็นเจ้าสํานักที่น้อมนําศรัทธาของบุคคลต่าง ๆ 
เข้ามาที่ตัวบุคคลนั้นไม่ได้เป็นไปเพ่ือความพ้นทุกข์ ผู้ศรัทธานั้นไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ต้องอาศัยการ
เกาะเกี่ยวและหล่อเลี้ยงจากเจ้าสํานัก ซึ่งความเกาะเกี่ยวนี้นํามาซึ่งความยึดมั่นถือมั่น ทําให้ทัศนวิสัย
ของผู้ที่ศรัทธาแคบลงจนกลายเป็นความงมงายตัวบุคคล เสี่ยงต่อการถูกนําไปเปรียบเทียบ แข่งขัน 
ระหว่างเจ้าสํานักด้วยกัน หากเจ้าสํานักมีกําลังมาก มีสานุศิษย์มาก ก็เสี่ยงต่อการทําให้สงฆ์แตกแยก
ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หากเกิดสังฆเภท ดังนั้น ผู้เผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์
จําเป็นต้องอดทนต่อประโยชน์ส่วนตัว การให้ค่า ให้การยอมรับ ให้ความสําคัญ เพ่ือลดความสําคัญตัว 
ปฏิบัติเพื่อละ เพ่ือปล่อย เพ่ือวาง ตามวิถีแห่งบรรพชิต” 

๒) ความไม่เบียดเบียน (Not Oppress Anyone) 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง  “ความไม่

เบียดเบียน” นั้น ได้แก่ การกระทําที่ก่อให้เกิดโทษ มีผลเป็นทุกข์โทษแก่ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย 
วาจา และใจ สําหรับทางกาย เช่น การฆ่า การทําร้ายร่างกาย การทําลายสุขภาพ เป็นต้น สําหรับ
ทางวาจา เช่น คําพูดที่ทิ่มแทงทําร้าย ส่อเสียด คําพูดที่เป็นวาทกรรมยุแหย่ให้แตกแยกกัน ทะเลาะ
กัน พูดให้เจ็บใจด้วยเจตนาร้าย เป็นต้น ทางใจ ได้แก่ ความไม่รู้สึกตัว หลงจมอยู่กับอารมณ์ที่ทําลาย
สุขภาพจิต คิดเบียดเบียนตนเอง คิดเวียนวนซ้ํา ๆ กับเรื่องเก่ียวกับความพยาบาทอาฆาตเอาคืน ทําให้
เจ็บใจ เป็นต้น ความเบียดเบียนนี้นํามาซึ่งความไม่ยึดมั่นถือมั่น เกิดความขัดแย้งในสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความไม่เบียดเบียน” ไว้ดังนี้ “ความไม่
เบียดเบียน คือ ความประพฤติที่ไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองและผู้อ่ืน ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทที่ดี
ต้องเผยแผ่ด้วยเมตตาธรรมแก่เพ่ือนมนุษย์ แม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาอ่ืน หรือนับถือพุทธศาสนานิกาย
อ่ืนก็ตาม” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๘ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความไม่เบียดเบียน” ไว้ดังนี้ “งานเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเป็นงานเพ่ือสร้างสันติภาพให้เกิดแก่โลกที่มีความขัดแย้ง เหตุเพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันของ



๒๑๖ 

มนุษย์ ดังนั้น ผู้เผยแผ่เองจําเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดี คือ ไม่เผยแผ่ได้การกดข่มคนที่นับถือศาสนาอ่ืน ไม่
ดูหมิ่นดูแคลน ไม่ใช้คําพูดยุแหย่ ยุยง อันเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความไม่เบียดเบียน” ไว้ดังนี้ “การเผยแผ่
พุทธศาสนาเถรวาท ต้องเผยแผ่ด้วยสันติวิธี ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลก็ดี องค์กรก็ดี ต้องขับเคลื่อนงาน
ด้วยไมตรีจิต ไม่เห็นใครเป็นศัตรูหรือคู่แข่ง การวางความรู้สึกประดุจคู่แข่งนั้นเป็นการสร้างศัตรูให้
เกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัว มันเริ่มต้นจากการที่เรามองคนอ่ืนเป็นศัตรูจึงเห็นเป็นคู่แข่ง ดังนั้น แท้จริงแล้วศัตรู
คู่แข่งคนแรกก็คือตัวเราเอง” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความไม่เบียดเบียน” ไว้ดังนี้ “พระธรรมทูต
ในเขตอาเซียนได้มีการเดินทางไปประกาศพุทธศาสนาในต่างประเทศแถบอเมริกาหรือยุโรป ในแต่ละที่
ล้วนมีการนับถือศาสนาที่ต่างกัน การเผยแผ่จึงควรเป็นไปอย่างประนีประนอม เบื้องต้นคือต้องไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อย่าทําตัวผยองพองขนหรือหยิ่งทะนงเป็นอันขาด จงสร้างมิตร อย่าสร้างศัตรู” 

๓) ความสงบ (Profound Liberation) 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง  “ความสงบ” 

นั้น ได้แก่ ความสงบภายในใจ เป็นความคลี่คลายออกจากความขัดแย้ง ความคิดที่แบ่งแยก ตัดสิน 
แข่งขัน ทําลายล้าง ความสงบกายสงบใจไม่ให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนนํามาซึ่งสันติภาพ
ภายใน สันติภาพภายในใจเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพทางสังคม  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความสงบ” ไว้ดังนี้ “ความสงบนี้เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นภายในใจ ใจที่สงบ เป็นใจที่ปล่อยวางอารมณ์ฟูุงซ่านจากการวิตกวิจารณ์ มีสมาธิแน่วแน่ มี
ความหนักแน่นมั่นคง” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๙ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความสงบ” ไว้ดังนี้ “บรรพชิตจําเป็นต้อง
มีความสงบสํารวม โดยเฉพาะในการเผยแผ่พุทธศาสนานั้น จําเป็นต้องมีจิตใจที่สงบมั่นคง ไม่หวั่นไหว
ไปกับโลกธรรม ๘ อันได้แก ่ได้ลาภ-เสื่อมลาภ ได้ยศ-เสื่อมยศ ติเตียน-สรรเสริญ สุข-ทุกข์” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความสงบ” ไว้ดังนี้ “ผู้เผยแผ่พุทธศาสนา
จําเป็นต้องมีความสงบ จะสงบได้ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้จิตสงบ นั่นคือ มีการสํารวมอินทรีย์ 
ได้แก่ ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้หลงเพลิดเพลินติดยึดในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความสงบ” ไว้ดังนี้ “สิ่งที่ทําให้ผู้เผยแผ่
พุทธศาสนาวุ่นวายใจไม่สงบนั้น ได้แก่ ลาภสักการะและสีกา จําเป็นต้องระวังจิตใจให้มาก ในรายที่
เป็นฆราวาสผู้เผยแผ่ ต้องรักษาใจให้สงบ ไม่หวั่นไหวไปกับการได้รับการยอมรับ การถูกยกให้เป็นคน
สําคัญด้วยประการต่าง ๆ เพราะเป็นเหตุให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาประมาท” 

 
    



๒๑๗ 

๔) มุ่งนิพพาน (Nibbana)  
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง  “มุ่งนิพพาน” 

นั้น ได้แก่ ส่งเสริมนโยบายความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพ่ือลดและขจัดความขัดแย้งในตนเองและสังคม 
คําว่า “นิพพาน” นั้น เป็นธรรมที่พ้นจากโลก ดูเหนือโลก ไม่เกี่ยวข้องกับโลกที่มีดิน น้ํา ลม 

ไฟ ไม่เกาะเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับขันธ์ ๕ ด้วยประการทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่
หากเราต้องการนํามาเผยแผ่ให้เกิดประโยชน์ในด้านของการประยุกต์ใช้ ก็ควรคํานึงถึงวิถีที่สอดคล้อง
กับเส้นทางที่นําไปสู่นิพพาน นั่นก็คือ “ความไม่ยึดมั่นถือมั่น” การที่มนุษย์มีความทุกข์ ไม่สามารถดับ
ทุกข์ได้ สาเหตุสําคัญล้วนมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่ความยึดมั่นถือมั่นสิ่งภายนอก เช่น 
ยึดมั่นในชื่อเสียง ลาภยศ เป็นต้น ตลอดจนยึดมั่นในชีวิตร่างกาย ไม่อยากให้แก่ ไม่อยากให้เจ็บ ไม่
อยากให้ตาย ไม่อยากพลัดพรากจากคนที่รักที่พอใจ เป็นต้น 

ในทางสังคมนั้น ความยึดมั่นถือมั่น นํามาซึ่งการแบ่งแยก แข่งขัน ไม่ไว้ใจกัน ทําลาย ทํา
ร้ายซึ่งกันและกัน เป็นอุปสรรคต่อความรักความเมตตา ไม่อาจสร้างสันติภาพให้เกิดแก่สังคมได้ สังคม
ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจะก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน  เกิดการยอมรับ ไว้ใจกัน
และกัน สันติภาพจึงเกิดข้ึน 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “มุ่งนิพพาน” ไว้ดังนี้ “นิพพาน แปลว่า 
ดับ หมายถึง การดับซึ่งกิเลส ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสสามกองนี้เปรียบเหมือน
กองไฟแผดเผา ยิ่งมีอัตตาตัวตนใหญ่ อยากยิ่งใหญ่เป็นที่หนึ่ง เป็นคนสําคัญที่สุด ยิ่งอยากมากยิ่งเห็น
แก่ตัวมาก เพราะอะไรๆ ก็ต้องให้ได้ดั่งใจตัวเอง ทีนี้ลองมองในเชิงสังคม ถ้าแต่ละคนต่างคนต่างเอา
แต่ใจตัวเอง ต้องให้ได้ดั่งใจตัวเองเท่านั้น ไม่ได้ดั่งใจไม่เอา สังคมจะเกิดอะไรขึ้น” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “มุ่งนิพพาน” ไว้ดังนี้ “นิพพาน แปลว่า 
เย็น หมายถึง การสามารถดับความร้อนลงเสียได้ ร้อนเพราะกิเลสตัณหาพาให้ทุกข์ ร้อนเพราะความ
ยึดมั่นถือมั่นในคน สัตว์ สิ่งของ ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ ถือตนถือตัวมีมานะอันแรงกล้า” 

วิธีการ ๖ ได้แก่ 
ควรส่งเสริมนโยบายความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพ่ือลดความขัดแย้งของคนในสังคม  ส่งเสริมให้

เกิดความรักความเมตตาในสังคมเพ่ือสร้างสันติภาพให้ เกิดขึ้น ส่งเสริมให้รู้ เท่าทันสื่ออย่างมี
วิจารณญาณด้วยหลักกาลามสูตร ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคงทางทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจให้มั่นคง และส่งเสริมการเผยแผ่ด้วย
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ 

เมื่อนํามาบูรณาการเพื่อสร้างรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

    



๒๑๘ 

๑) ไม่ว่าร้าย (Not Insulting)  
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง  “มุ่งนิพพาน” 

นั้น ได้แก่ ส่งเสริมนโยบายความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพ่ือลดและขจัดความขัดแย้งในตนเองและสังคม 
ส่งเสริมให้เกิดความรักความเมตตาในสังคมเพ่ือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้รู้เท่าทันสื่ออย่างมี
วิจารณญาณด้วยหลักกาลามสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ไม่ว่าร้าย” ไว้ดังนี้ “คนเราทุกวันนี้ชอบ
ใส่ร้ายปูายสีกันนะ ตัดต่อคลิป ตัดต่อภาพ ทุกวันนี้ทําได้หมด มันมีโปรแกรม ทําเสร็จก็เอาขึ้นโพสต์
ออนไลน์ประกาศให้สาธารณชนรู้ไปทั่ว คนที่หลงเชื่อง่ายยังไม่ทันได้ตรวจสอบอะไรก็เชื่อไปหมด เชื่อ
เสร็จก็ก่อกรรมร่วมกันต่อ คือวิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืนเสียๆ หายๆ ส่งจิตออกนอก ว่าร้ายคนอ่ืน แต่ลืมดู
ใจตนเอง ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทควรที่จะส่งเสริม
การเผยแผ่ด้วยหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิด้วย” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ไม่ว่าร้าย” ไว้ดังนี้ “คําว่า ว่าร้าย ไม่ได้
หมายถึงคําหยาบเสียทีเดียว บางคนพูดจาดี ดูมีเหตุมีผล ดูน่าเชื่อถือ แต่เป็นคําเท็จที่ลับลวงพลาง มี
แผนเพ่ือการยุแหย่ให้เกิดการเข้าใจผิด พูดเพ่ือให้คนคิดร้ายหวาดระแวงด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ สร้าง
วาทกรรม โฆษณาชวนเชื่อโจมตีคนนั้นคนนี้ แบ่งพรรคแบ่งฝุาย เล่นการเมือง ตรงจุดนี้สําคัญ ผู้ทํางาน
เผยแผ่พุทธศาสนาควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณด้วยหลักกาลามสูตร” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ไม่ว่าร้าย” ไว้ดังนี้ “สังคมปัจจุบัน 
โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ การเผยแผ่คําสอนของศาสนาดูดุเดือดมากสําหรับศาสนิกบางกลุ่ม มีการว่า
ร้าย ให้ร้ายศาสนาอ่ืนอยู่เสมอ ยุแหย่ให้เกิดสงครามศาสนา ซึ่งไม่ใช่หนทางของการเผยแผ่ที่ถูกต้อง 
การเผยแผ่ที่ถูกต้องนั้นควรเน้นให้เกิดสันติภาพ ลดความขัดแย้ง พูดจาด้วยความจริง มีปิยะวาจา พูด
ให้ถูกกาลเทศะ และเป็นประโยชน์” 

๒) ไม่ท าร้าย (Not Harming) 
ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ไม่ทําร้าย” ไว้ดังนี้ “การเผยแผ่พุทธ

ศาสนา ต้องเป็นไปเพ่ือการอนุเคราะห์เกื้อกูล เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่มหาชน การทําร้ายเป็นหนทาง
ที่ต้องหลีกเลี่ยง เพราะการทําร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ใช่หนทาง เพ่ือการอนุเคราะห์เกื้อกูล ไม่ได้เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชนเลย ตรงกันข้าม กลับยิ่งสร้างความบาดหมางและความเคียดแค้นให้เกิด
กับผู้ที่ยังมีศรัทธาไม่ม่ันคง ยังไหลหลงไปกับอคติ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๘ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ไม่ทําร้าย” ไว้ดังนี้ “แนวทางการเผยแผ่
พุทธศาสนาเถรวาท ควรใช้หลักอหิงสา อย่าเบียดเบียนทําร้าย แม้ว่าใครจะคิดทําร้ายก็อย่าใช้วิธีการ
ทําร้ายโต้กลับไป เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ไม่ทําลายทําร้ายซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะพระธรรม
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ทูต เพราะบรรพชิตเป็นผู้ไม่เบียดเบียน ไม่ทําร้ายตนเองและผู้อ่ืน ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นคนนอกศาสนา
ก็ตาม” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๑ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ไม่ทําร้าย” ไว้ดังนี้ “การไม่ทําร้าย ขึ้น
ชื่อว่ามีความเมตตากรุณา มีการให้อภัยซึ่งกันและกันแม้ว่าจะถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ก็มีขันติบารมี 
ถือหลักความไม่เบียดเบียนเป็นสาระสําคัญ” 

๓) ส ารวมในปาฏิโมกข์ (Cultivating Restraint)  
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง “การสํารวมใน

ปาฏิโมกข์” นั้น ได้แก่ การสํารวมในปาฏิโมกข์ ๒ ส่วน ๑) โอวาทปาฏิโมกข์ คือ ปาฏิโมกข์ที่เป็น
โอวาท ที่กล่าวโดยย่อว่า หลักการ ๓ วิธีการ ๔ อุดมการณ์ ๓ นั่นเอง และ ๒) อาณาปาฏิโมกข์ คือ 
ข้อบัญญัติทางพระวินัยของพระภิกษุ และภิกษุณี ผู้ใดก็ตามที่ละเมิดจะมีการกําหนดโทษ เรียกว่า 
อาบัติ และมีการกําหนดเกณฑ์ของการออกจากอาบัตินั้นตามวิธีการในพระวินัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “สํารวมในปาฏิโมกข์” ไว้ดังนี้ “ธรรม
วินัยของพระพุทธเจ้านั้น สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ ดังนั้น การสํารวมในปาฏิโมกข์ก็ขึ้นชื่อว่ามี
ความสอดคล้องกับชีวิตของบรรพชิตที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ สอดคล้องกับหนทางที่จะนําพาไปสู่
ความพ้นทุกข์ ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทเป็นผู้ที่ต้องสํารวมในปาฏิโมกข์  เมื่อเดินทางในสาย
บรรพชิตก็ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับปาฏิโมกข์ของบรรพชิต หากผู้เผยแผ่เป็นฆราวาส ก็ให้ถือศีล ๕ 
เป็นอย่างน้อย ศีลย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี”  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๗ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “สํารวมในปาฏิโมกข์” ไว้ดังนี้ “การสํารวม
ในปาฏิโมกข ์แยกเป็น ๓ ส่วน ๑) ส่วนของกายสมาจาร ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี ๒) ส่วนของวจี
สมาจาร ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี และ ๓) ส่วนของการแสวงหา ที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มี ผู้
สํารวมในปาฏิโมกข์ท้ัง ๓ ส่วนนี้จะเป็นผู้ที่เว้นจากการทําร้ายทางกาย เว้นจากการว่าร้ายทางวาจา นั่ง
นอนในท่ีอันสงัดเพ่ือฝึกความรู้สึกตัว รู้จักแสวงหาปัจจัย ๔ โดยชอบหรือโดยสุจริตธรรม ดังนั้น ความ
ประพฤติดังกล่าวนี้จึงเป็นการรักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส การไม่กล่าวร้ายนั้น คือ เผยแผ่
ศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถูกความเชื่อผู้อ่ืน การไม่ทําร้าย คือ เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่ใช้
กําลังบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่วนความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค คือ เสพปัจจัยสี่อย่างรู้
ประมาณพอเพียง นั่งนอนในที่อันสงัด คือ สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ส่วนความเพียรในอธิจิต คือ 
พัฒนาจิตใจด้วยสมถะและวิปัสสนาเสมอ มิใช่ว่าเอาแต่สอนแต่ตนเองไม่กระทําตามที่สอน”  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๕ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “สํารวมในปาฏิโมกข์” ไว้ดังนี้ “อานิสงส์
ของการสํารวมในปาฏิโมกข์นั้น ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา เป็นประโยชน์ต่อการเผย
แผ่พระธรรมวินัย ความมั่นคงในที่นี้เป็นความมั่นคงทางด้านศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนสถาน 
ในส่วนของ “ศาสนบุคคล” นั้น ได้แก่ การสํารวมในพระปาฏิโมกข์ช่วยปูองกันไม่ให้ภิกษุก้าวล่วงพระ
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วินัยที่อาจทําให้ขาดจากความเป็นภิกษุได้ โดยเฉพาะอาบัติปาราชิก ทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพร่างกาย
ไม่ให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลในยามที่เกิดอาพาธ เป็นภูมิคุ้มกันใน
ยามที่ถูกใส่ร้ายหรือเกิดความเข้าใจผิดในยามที่ต้องอยู่กับสตรีทั้งที่ลับหูและลับตา ส่งเสริมความเป็น
กัลป์ยามิตรที่ช่วยเกื้อกูลกันและเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ไม่
ก่อให้เกิดสังเภทหรือสงฆ์แตกสามัคคีกัน ในส่วนของจิตตภาพนั้น เป็นความมั่นคงภายในใจ ในส่วน
ความมั่นคงด้าน “ศาสนธรรม” นั้น เป็นความมั่นคงในการเคารพต่อพระธรรมวินัย เช่น ห้ามแสดง
กิริยาไม่เคารพพระธรรมวินัย กําหนดวิธีแสดงธรรมแก่ภิกษุณีและสตรีอย่างเหมาะสม ตลอดทั้งแสดง
ธรรมให้เหมาะแก่ กาลเทศะ บุคคลต่าง ๆ และอากัปกิริยาของผู้ฟัง และห้ามภิกษุคัดค้านการแสดง
ภิกขุปาฏิโมกข์ ในส่วน ความมั่นคงด้าน “ศาสนสถาน” เป็นการกําหนดให้สร้างศาสนสถานให้เหมาะ
แก่สมณสารูป มีการกําหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขนาดที่ไม่ใหญ่โตดูหรูหราจนเกินไป การตกแต่งภายใน 
การใช้สี การจัดวางเตียง ตั่ง เสื่อ ที่นั่งและที่นอนให้เพียงพอ และการจัดที่พักเพ่ือการต้อนรับภิกษุให้
ได้เข้าพักด้วยความเป็นธรรม” การสํารวมในพระปาฏิโมกข์นั้นเป็นความสําคัญอย่างมากที่พระภิกษุ”  

๔) รู้จักประมาณในการบริโภค (Modesty in Eating) 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง “รู้จักประมาณ

ในการบริโภค” นั้น ได้แก่ ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคงทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาไทยที่เกิดจากองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เผยแผ่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาเพ่ือ
อธิบายให้เห็นถึงการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยหลักพุทธธรรมเคียงคู่กับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น เรื่องของความสันโดษ โภชเนมัตตัญญุตา โภควิภาค กุลฐิติธรรม เป็นต้น เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับสัมมาอาชีพ ในด้าน
หลักธรรม ได้แก่ หลักฆราวาสธรรม ๔ ในเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านปัญญา ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจาก
การบริโภคด้วยปัญญา รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรบริโภค รู้ว่าควรบริโภคเท่าใดจึงจะเกิดความพอดีแก่
ตนและครอบครัว โดยรักษาความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายให้สอดคล้องตามความเป็นจริง โดย
ให้อัตราส่วนของรายได้มีมากกว่ารายจ่ายเพ่ือเก็บไว้สํารองในยามฉุกเฉินที่จําเป็นต้องใช้  ส่วนหนึ่งก็
นําไปสร้างกุศลเผื่อแผ่ต่อสังคม เช่น ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง จัดถุงยังชีพ มอบให้ผู้ที่เดือดร้อนขาด
แคลนในช่วงโควิด-๑๙ นี้ เป็นต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “รู้จักประมาณในการบริโภค” ไว้ดังนี้ 
“โดยเฉพาะในช่วงโควด-๑๙ นี้ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความมั่นคงทางด้านอาหารและทรัพยากร มี
หลายประเทศต้องประสบปัญหากับความหิวโหย ขาดแคลนปัจจัย ๔ เพราะไม่สามารถเพาะปลูกพืช
ผลได้เพียงพอกับประชากรในประเทศ เช่น ประเทศแถบหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นต้น ในบางประเทศ 
บางพ้ืนที่ไม่มีแม้แต่น้ําล้างมือที่สะอาด เช่น ซูดาน อียิปต์ เป็นต้น ทั่วโลกตระหนักถึงการบริหาร
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จัดการทรัพยากรอาหารและน้ําให้เพียงพอต่อคนทั้งโลก สหประชาชาติ ๓ องค์กร ได้แก่ FAO-WTO-
WHO ออกแถลงการณ์ร่วมเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนอาหารทั่วโลก หากรัฐบาลต่าง ๆ ล้มเหลว
ในการจัดการกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ย่อมกระทบถึงห่วงโซ่อาหารการผลิต การค้า
ระหว่างประเทศ หลังมีสัญญาณหลายประเทศระงับส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ บางประเทศเป็นเศรษฐี
น้ํามนั มีคนร่ํารวยจากธุรกิจนี้ แต่กลับเห็นภาพประชาชนเป็นจํานวนมากขาดแคลนอาหาร ต้องต่อคิว
ยาวเหยียดเพ่ือรอรับการช่วยเหลือ ส่วนในประเทศไทยมีทรัพยากรอาหารและน้ําที่เพียงพอ สิ่งที่น่า
วิตกบ้างก็เป็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารสัตว์ เช่น ช้างที่อยู่ในการดูแลไม่ต่ํากว่า ๔ พันเชือก ช้าง
เหล่านี้กินอาหารวันละ ๒๐๐ กิโลกรัม และสัตว์อ่ืน ๆ ที่ต้องการการดูแลในสวนสัตว์ต่าง ๆ ในขณะที่
ธุรกิจการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้สอนให้เรารู้ว่า ในปัจจุบันมุมมองและค่านิยม
ของมนุษย์จะเปลี่ยนไปและส่งผลต่อทัศนคติในทศวรรษหน้าด้วย จุดแข็งของประเทศไทยคือมีคําสอน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพ่ึงพาตนเองของในหลวง ร.๙ ทําให้เราตระหนักรู้ว่า ความมั่นคง
ที่แท้จริงคือความมั่นคงทางทรัพยากร ไม่ใช่เม็ดเงินในระบบทุนนิยมที่ขึ้น-ลง-ผันผวน-อ่อน-แข็ง-ลอย-
เฟูอ อยู่ภายใต้กฎอนิจจังที่นับวันยิ่งด้อยค่าลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ทรัพยากร เช่น ที่ดิน กลับแพงขึ้น
เรื่อย ๆ มีค่ามากกว่าทอง ผืนดินสามารถปลูกพืช ขุดบ่อน้ํา สร้างแหล่งอาหารได้ แต่ทองกินไม่ได้ 
และนับวันระบบทุนนิยมยิ่งล่มสลาย แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ตลอดถึงประเทศแถบยุโรป ยัง
พากันถังแตก ติดหนี้ท่วมประเทศจนถึงทุกวันนี้ การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทจะต้องก้าวไปควบคู่กับ
ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความอยู่รอดของคนทั้งประเทศ นั่น
หมายถึง ส่งผลต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วย เพราะหากคนในสังคมยังมีความทุกข์ยากในด้านการ
เลี้ยงชีพ เหล่าสมณะผู้ออกบวชก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะชีวิตของพระสงฆ์นั้นเนื่องด้วย
ฆราวาส ดังนั้น จึงควรเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาเพ่ือการฟ้ืนฟูและรักษาความสมดุลให้
เกิดแก่คนในสังคมด้วย ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาในทางหนึ่ง”  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๓ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “รู้จักประมาณในการบริโภค” ไว้ดังนี้ 
“ประเทศใดที่มีค่า GDP สูง นั่นหมายถึง ประเทศนั้นกําลังก้าวไปสู่ความล่มสลายอย่างรวดเร็ว เพราะ
เกิดการล้างผลาญทรัพยากรเพ่ือตอบสนองระบบบริโภคนิยมเป็นจํานวนมาก  ไม่สามารถสร้าง
ทรัพยากรทดแทนได้ทัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมามากมาย เกิดการเผาปุา
ทั่วโลกเพ่ือผลิตอาหารสัตว์ที่มีราคาต้นทุนต่ําและใช้แรงงานค่าแรงขั้นต่ําสุด เพ่ือให้อาหารและสินค้ามี
ราคาต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้เพ่ือกระตุ้นผู้บริโภคปั่นค่า GDP แล้วนํามาเป็นเครื่องวัดความเจริญทาง
เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-๑๙ ผู้คนกลับกลัวอดตาย ยื้อแย่งกักตุนสินค้า 
อาหารและน้ํา นั่นก็เพราะหลายคนที่อยู่ภายใต้ระบบนี้ขาดความมั่นคงทางทรัพยากร  ไม่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ต้องเอาเงินที่หามาได้มาซื้ออาหารกับนายทุนที่พยายามผูกขาดอาหาร  แหล่งน้ํา 
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ตลอดถึงเมล็ดพันธุ์ เพ่ือควบคุมชีวิตของของประชาชนให้อยู่ในระบบที่ต้องพ่ึงพากลไกของนายทุนไป
ตลอดชีวิต” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๙ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “รู้จักประมาณในการบริโภค” ไว้ดังนี้ “สิ่งที่เรา
ต้องตระหนักให้มาก ก็คือ “ความไม่ประมาท” วิกฤตโควิด-๑๙ ในครั้งนี้สอนให้เราเห็นถึงการขาดความ
พร้อมในการรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากวิกฤตต่าง ๆ ลองคิดเล่น ๆ นะครับ ถ้าวันพรุ่งนี้เกิดสงครามโลก
ครั้งที่ ๓ มีหลายประเทศพยายามแย่งชิงทรัพยากรจากประเทศต่าง ๆ คุณคิดว่าประเทศไทยจะรอดพ้นได้
หรือไม่ ? ในขณะที่หลายประเทศหันกระบอกปืนเพ่ือเข้ามายึดทรัพยากรของประเทศเรา คุณคิดว่า
แสนยานุภาพของเรือดําน้ํา รถถัง และสรรพวุธที่เราซื้อมาหลายล้านบาทนั้นจะปกปูองประเทศเราได้จริง
หรือ? คุ้มค่าหรือไม่ที่ต้องให้ทหารไปตายในสงคราม แล้วเราหล่ะ จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตเช่นนี้ได้
อย่างไร ? อย่าลืมว่าในยามสงครามนั้น เงินทองและเกียรติยศจอมปลอมล้วนไร้ค่า เป็นเพียงสิ่งสมมติ หรือ
สมมติสัจจะ สิ่งที่มีค่าในยามวิกฤตเช่นนี้ คือ น้ําที่สะอาด อาหาร ทรัพยากรปุาไม้ ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยที่
ปลอดภัย คุณคิดว่าจะมีผู้นําประเทศสักก่ีคนที่เตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตในลักษณะนี้ เราจะทํายังไง
เพ่ือให้รอด เพราะถ้าประเทศไม่รอด สังคม/ชุมชนก็ไม่รอด ถ้าสังคม/ชุมชนไม่รอด ครอบคัวก็ไม่รอด และถ้า
รอบครัวไม่รอด ตัวเราเองก็ไม่รอด เห็นไหมว่าในอดีตสงครามทําให้คนแย่งชิงทรัพยากรกันแค่ไหน 
เบียดเบียนให้กระทบต่อการเผยแผ่พุทธศาสนามากเท่าใด ศาสนสถาน ศาสนบุคคลก็ต่างถูกปองร้ายและ
ทําลายด้วย”  

๕) อยู่ในที่สงบ (Contentment)  
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง “อยู่ในที่สงบ” 

นั้น ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดการฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจให้มั่นคงด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง 
ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “สัปปายะ” ความประพฤติของมนุษย์นั้นนอกจากจะเกิดจากจิตสํานึก
ภายในแล้ว สิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย์เช่นกัน หากสิ่งแวดล้อมเต็มไป
ด้วยค่านิยมของการแย่งชิง แข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ก็ยากที่จะให้สังคมมีคนคุณภาพที่เสียสละตน
เพ่ือประโยชน์ของคนส่วนรวม เพราะมนุษย์โดยมากต่างก็รักตัวกลัวตายและพยายามเอาตัวรอด 
โดยเฉพาะหากสังคมดําเนินไปด้วยระบบอํานาจและผลประโยชน์ ก็ยากที่จะไม่ให้คนสวมหน้ากากเข้า
หากัน เพราะระบบอํานาจและผลประโยชน์เป็นระบบที่ส่งเสริมให้ชีวิตขับเคลื่อนไปด้วยความกลัว  
กลัวว่าจะไม่ได้ดั่งหวัง กลัวว่าจะไม่รอด และส่งเสริมให้ชีวิตดําเนินไปตามความพอใจไม่พอใจ ใครมี
อํานาจเหนือกว่าก็บันดาลความพอใจให้กับตนได้มากกว่า ต่างคนต่างยื้อแย่งเพ่ือจะเป็นใหญ่เป็นโต มี
อํานาจและอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน เมื่อรู้สึกเหนือกว่าก็กดข่มผู้อ่ืน ผู้ที่โดนกดข่มก็จําต้องรับแรงกระทบ 
และกดตัวเองให้ต่ําลงเพื่อเอาตัวรอด หลายคนจึงตกอยู่ในสังคมที่ไม่สมดุล เป็นเหตุให้เกิดปมด้อย ปม
เขื่อง ไม่เป็นปกติสุข ต่างคนต่างชดเชยปมด้อยของตนด้วยความทะยานอยาก เช่น อยากได้รับการ
ยอมรับ อยากเป็นคนสําคัญ อยากให้คนมาสนใจ อยากให้คนยกย่องสรรเสริญ เป็นต้น นั่นก็เพราะ



๒๒๓ 

มนุษย์ไม่สมดุล ไม่สามารถแสวงหาความสุขจากภายในใจได้ จึงพยายามออกมาแสวงหาความสุขจาก
ภายนอกที่เป็นกามสุข เพ่ือเติมเต็มให้กับชีวิตที่รู้สึกขาดแคลน ดังนั้น “การอยู่ในที่สงบ” หากต้อง
สร้างรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า ควรมั่งสอนในเรื่องการสร้างสังคม
ในอุดมคติ เป็นสังคมที่เปลี่ยนจากระบบอํานาจและผลประโยชน์เป็นความรักความเข้าใจ ไม่จับจ้อง
ตัดสินถูกผิดเพื่อทําลายซึ่งกันและกัน สังคมที่เป็นปกติสุขเป็นสังคมที่มนุษย์มีความเมตตาเอ้ืออาทร มี
การแบ่งปันเก้ือกูลซึ่งกันและกันทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ มีการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียมด้วย
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดํารงตนด้วยฆราวาสธรรม ๔ 
เป็นพ้ืนฐาน แม้เป็นพระสงฆ์เองก็ตาม ก่อนที่จะบวชก็ต้องเป็นฆราวาสมาก่อน หากพ้ืนฐานฆราวาส
ธรรม ๔ ไม่มั่นคง ก็ย่อมไม่สามารถเป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์ได้  เพราะข้อแรกของฆราวาสธรรมคือ 
สัจจะ ถ้าพระสงฆ์เองไม่มีสัจจะย่อมรักษาศีลไม่รอด ส่วนข้อสุดท้ายของฆราวาสธรรมคือจาคะ หาก
พระสงฆ์ออกบวชไม่มีจาคะ ก็จะเป็นการออกบวชเพ่ือกอบโกยผลประโยชน์อดิเรกลาภ ไม่เป็นไปเพ่ือ
ละ เพ่ือปล่อย เพ่ือวาง แม้เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทก็จะพลอยทําให้เสื่อมในพระสัทธรรม ใช้
พระธรรมบังหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และศรัทธามาสู่ตัวบุคคล 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อยู่ในที่สงบ” ไว้ดังนี้ “คําว่า อยู่ในที่สงบนี้
เป็นคําลึกซึ้งมาก เพราะสถานที่สงบนั้นจะมองในเชิงภายนอกก็ได้ เช่น ในปุา ในเงื้อมผา ในถ้ํา ในปุา
ช้าที่เงียบสงัดสงบเป็นอุปการะของจิต เพราะสภาพพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมที่สงบ ทําให้กายสงบเพราะไม่
ค่อยมีสิ่งรบกวนให้จิตฟูุงซ่าน เมื่อกายสงบวิเวก จิตก็จะวิเวก คือ เข้าถึงความสงบได้ง่าย เป็นอุปการะ
ของจิต แต่ความสงบในลักษณะนี้โดยมากเป็นแบบสมถภาวนาเหมือนกับสมาธิจิตของฤๅษีชีไพรหรือ
นักบวชศาสนาอื่น ๆ ก็ทํากัน เมือ่มองมาที่ภายใน สถานที่สงบนั้นแท้จริงก็คือใจของเรานี้เอง เมื่อใดที่
จิตสงบจากอดีต ไม่จมไปกับอารมณ์เก่าก่อนที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ นานา ไม่กลัวกังวลฟูุงซ่านใน
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ก็จะเกิดความสงบภายใน ณ ปัจจุบันธรรมได้ คลายความกังวลลงไปได้ แม้จะอยู่
ในที่วุ่นวาย แต่ใจกลับสงบ เพราะวางใจอยู่ในที่สงบ คือ อยู่กับสติ อยู่กับความรู้สึกตัว” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๒ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อยู่ในที่สงบ” ไว้ดังนี้ “คําว่าอยู่ในที่สงบ 
ไม่ได้เป็นเรื่องของสถานที่อย่างเดียว ในพุทธศาสนา เรียกว่า สัปปายะ เมื่อจะเผยแผ่พุทธศาสนาเถร
วาทให้ทันยุคทันสมัยก็เป็นเรื่องของการสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมให้เกิดสัปปายะนั่นเอง  คือ สร้าง
สิ่งแวดล้อมให้เป็นอุปการะแก่จิตใจ เพ่ือการพัฒนาตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน ตามความเป็นจริง 
สัปปายะ ๗ ได้แก่ ๑) อาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ ๒) โคจรสัปปา
ยะ คือ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้
ไม่ไกลเกินไป ๓) ภัสสสัปปายะ คือ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ 
และพูดแต่พอประมาณ ๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรง
ภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ ๕) โภชนสัปปายะ คือ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย 



๒๒๔ 

เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก ๖) อุตุสัปปายะ คือ ดินฟูาอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่
หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น ๗) อิริยาปถสัปปายะ คือ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับ
จงกรม บางคนถูกกับนั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี”  

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๐ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อยู่ในที่สงบ” ไว้ดังนี้ “อยู่ที่ไหนแล้วใจ
ปล่อยวาง โล่ง โปร่ง เบา สบาย ที่นั่นก็คือที่ที่ทําให้เกิดความสงบ คือ สงบจากอาการคาดหวัง อาการ
หงุดหงิด รําคาญที่ไม่ได้ดั่งใจตนเอง บางคนชอบโทษว่าอยู่กับบุคคลนี้จิตใจไม่สงบ ไม่สัปปายะ อันที่
จริงแล้วบางครั้ง คน ๆ นั้นเป็นคนพูดตรงต่อธรรม แต่มันจี้ใจดํา จี้อัตตา จี้กิเลส พอทนต่ออัตตาตัวเอง
ไม่ไหวก็บอกว่า บุคคลนี้ไม่สัปปายะ อยากไปอยู่ในที่สงบ หมายถึง ที่ไหนก็ได้ที่ไม่เจอ ๆ คน ๆ นี้ 
อย่างนี้จะไปอยู่ท่ีไหนก็ไม่สงบ ไม่มีสถานที่ใดจะบันดาลความสงบให้กับตุณหาภายในใจของคนได้เลย 
การจะได้มาซึ่งที่อันสงบนั้นจําเป็นต้องกล้าเผชิญต่อความจริง เผชิญต่อบุคคลทุกรูปแบบ ปล่อยวาง
หรือยอมรับกับสภาพความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ฝืนไม่ต้านด้วยอัตตา ในขณะเดียวกันก็ไม่
ไหลตามไปตามความพอใจและไม่พอใจ เพียงรู้ซื่อ ๆ คือ เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็น ไม่เข้าไปยึดเพ่ือให้เกิด
ความวุ่นวายใจหรือกังวลใจ สถานที่สงบอันแท้จริงนั้นมาจากใจของแต่ละคนส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมา
จากการได้อยู่กับเพ่ือนผู้มีธรรมเป็นกัลยาณมิตร เกื้อกูลให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนาจิตใจ 
ส่งเสริมให้เกิดสัมมาอาชีพในการดํารงชีวิต ช่วยกันทําให้สังคมเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและเกื้อกูล
กันทั้ง ๒ ส่วน คือ ส่วนของการแบ่งปันทางด้านวัตถุ ปัจจัย ๔ สิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีพและ
สัมมาอาชีพ และส่วนของการแบ่งปันทางด้านความคิด สติปัญญา กําลังใจ ความรักความเข้าใจ ความ
ปรารถนาดีที่มีให้แก่กัน” 

๖) ช าระจิตให้สงบ (Devotion to Mindful Intent) 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าสําหรับเรื่อง “ชําระจิตให้

สงบ” นั้น ได้แก่ ส่งเสริมการเผยแผ่ด้วยหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ 
เพราะสัมมาทิฏฐินั้นเป็นบ่อเกิดของความสงบ ความสงบในที่นี้คือ ความความสงบจากกิเลส สงบจาก
อคติ ๔ ได้แก่ อคติเพราะพอใจ อคติเพราะไม่พอใจ อคติเพราะกลัว และอคติเพราะความไม่รู้สึกตัว 
อคติข้อสุดท้ายนี้ร้ายแรงที่สุด เพราะผู้ที่ขาดสติจะไม่รู้สึกตัวว่าตนเองรู้สึกอย่างไร ตนเองคิดอย่างไร 
แต่จะจมไปกับความรู้สึกและความคิด และยึดว่าอารมณ์ความรู้สึกและความคิดนั้น ๆ คือตัวตน คือ 
ความจริง แต่แท้ที่จริงเป็นเพียงการหลงยึดไปกับการปรุงแต่งของจิตเท่านั้น ในทางพุทธศาสนาไม่ได้
เอาความคิดมาเป็นพื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากในมรรค ๘ จะนําเอาข้อดําริชอบ (คิดชอบ) ไปไว้ข้อที่สอง 
แต่การคิดชอบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบในเบื้องต้นเสียก่อน ความเห็นชอบนี้
เป็นความเห็นที่ปราศจากอคติดังที่กล่าวมาแล้ว จึงมองเห็นเหตุปัจจัยของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ความเป็นจริง ไม่ใช้ความคิดติดสินคาดโทษ หรือตีค่าว่าอะไรจริงไม่จริง อะไรดีหรืออะไรชั่ว แต่ใช้
ปัญญาสอดส่องให้เห็นเหตุและผลของปัญหาในลักษณะอิทัปปัจจยตา คือ รู้เหตุรู้ปัจจัยของสิ่งต่าง ๆ 



๒๒๕ 

ตามความเป็นจริง การที่คนเราขาดความรู้สึกตัว ไหลเพลิน(นันทิ) ไปกับอารมณ์จมในความรู้สึก หลง
ยึดความคิดปรุงแต่ง หลงคิดไปเอง แล้วด่วนสรุปตัดสิน ย่อมทําให้ความจริงคาดเคลื่อน ความไม่
รู้สึกตัวว่าตัวเองรู้สึกยังไง ทําให้เกิดอคติเพราะความพอใจและไม่พอใจได้ง่าย ความไม่รู้สึกตัวว่าตัวเอง
คิดยังไง ก็มักจะหลงไปยึดเอาความคาดหวังทําให้เกิดความกลัวกังวลในอนาคต ทําให้เกิดอคติเพราะ
กลัว เป็นเหตุให้ไม่เกิดสัมมาทิฏฐิ เมื่อสัมมาทิฏฐิไม่เกิด องค์มรรคข้ออ่ืน ๆ ก็จะไม่งอกงาม ไม่อาจทํา
ให้ทัศนะบริสุทธิ์ได้ ไม่อาจชําระจิตให้สงบได้ แต่ถ้ามีความรู้สึกตัว ไม่เข้าไปยึดในขันธ์ ๕ จิตจะชําระ
โดยตวัของมันเองโดยไม่มีเราหรืออัตตาใด ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องเลย เป็นกระบวนการของจิตสํานึกล้วน ๆ ที่
เกิดจากความรู้สคึกตัวและยอมรับตามความเป็นจริง 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑๒ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ชําระจิตให้สงบ” ไว้ดังนี้ “ชําระจิตให้
สงบ กับ สถานที่สงบต่างกัน สถานที่สงบนั้นเป็นสถานที่ไม่มีเสียงดังอึกทึกครึกโครม ซึ่งเป็นเรื่องของ
ภายนอกขันธ์ ๕ ส่วนชําระจิตให้สงบนั้นคือการชําระจิตให้ขาวรอบจากภายใน คือ ไม่เข้าไปยึดเอา
ความคิดหรืออารมณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระบวนการของขันธ์ ๕ เราไม่สามารถบังคับขันธ์ ๕ ได้ว่าจะ
ให้คิดหรือไม่ให้คิด หากมนัมีเหตุปัจจัย มีการกระทบเกิดขึ้น ความคิดความรู้สึกก็ย่อมเกิดขึ้น เพียงแต่
ว่าบุคคลเหล่านั้นยึดมั่นถือมั่นในความคิดความรู้สึกต่าง ๆ หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้มันคิด คือ คิด
ได้แต่อย่าเชื่อมัน หากคิดอะไรก็เชื่อสิ่งที่คิดไปหมดส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องคิดไปเองทั้งนั้นหากไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่สอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละบริบท อันนี้คือพ้ืนฐาน
ของความจริง สําหรับยุคปัจจุบันนี้ คนรุ่นใหม่ชอบใช้คําว่า “มโน” คือ มโนเพ้อปรุงแต่งไปเอง คิดไป
เอง คิดวางแผนอนาคตมากมาย แต่บางครั้งแผนที่วางมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเสมอไป เพราะ
ความคิดกับความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ต่างกัน” 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๖ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ชําระจิตให้สงบ” ไว้ดังนี้ “ตามพ้ืนฐาน
ทางปรัชญานั้น คําว่า “ความจริง” กับ “ความเป็นจริง” นั้นต่างกัน ความจริง ภาษาอังกฤษใช้คําว่า 
Truth เป็นเรื่องของความคิดจินตนาการส่วนหนึ่ง ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง และสิ่ง
จิตสามารถหยั่งรู้ได้ด้วยอํานาจแห่งฌานหรือญาณส่วนหนึ่ง ต่างจากความเป็นจริงตรงที่ว่า ความเป็น
จริงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของธรรมชาติ เป็นธรรมนิยาม เป็นอิทัปปัจจยตา เป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้น 
(ตถตา) เองตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติ เป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ได้ขึ้นกับความคิดความรู้สึกของมนุษย์ 
เช่น เวลาที่เราเอาน้ําเย็นรดหัว เราคิดว่า ไม่เปียก ๆ รู้สึกร้อน แต่เวลาที่น้ํามันรดใส่หัวมันกลับเปียก
และรู้สึกเย็น นั่นก็เพราะความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มนุษย์คิด เป็นต้น ข้อเท็จจริงนี้สอน
อะไรให้กับเรา สิ่งที่สอนเราก็คือ การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทต้องเผยแผ่หลักธรรมคําสอนที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง อย่าล่อลวงจิตมนุษย์ที่ลุ่มหลงให้ไหลวนไปกับจินตนาการที่ไม่จริง คําสอน
ของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องสามารถทําให้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงได้ แก้ปัญหาได้” 



๒๒๖ 

ผู้ทรงคุณวุฒิหมายเลข ๑ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ชําระจิตให้สงบ” ไว้ดังนี้ “การชําระจิตใจ
ให้สงบ ต้องเน้นไปที่การฝึกสติ ฝึกความรู้สึกตัว ให้อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่โลกแห่งความฝัน 
ต้องออกจากอคติ นั่นก็เพราะ “สติ ทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ส่วนอคติ ทําเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่อง
ใหญ่” อคติมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ความเป็นพุทธปรัชญานั้นอยู่ที่ปัญญา สิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้น
ต่างจากความรู้ตรงที่มันสามารถแก้ปัญหาได้ ไม่เหมือนกับความรู้นะ คนที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่
รอดก็มี เพราะจดจํามา ติดกับสิ่งที่รู้มาหรือประสบกาณ์เดิม คิดว่าอดีตเป็นอย่างไร ปัจจุบันก็จะเป็น
อย่างนั้น อย่างนี้เรียกว่าอยู่กับความประมาท เพราะปัจจุบันธรรมจะสอนเราว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
เป็นเรื่องธรรมดา เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย การชําระจิตให้สงบจึงต้องแก้ปัญหาได้ แก้ความวุ่นวาย 
แก้มายาจิตที่ทําให้ฟูุงซ่านและเศร้าหมองได้ จิตก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมา ปัญญาจะต้องขจัดอคติในใจได้ จึง
จะเข้าถึงความจริง ความจริงที่สามารถทําให้พ้นทุกข์ เช่นนี้คือการชําระจิตให้สงบ สงบระงับจากตุณ
หาและอคต”ิ 
 จากการสังเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าทั้งในส่วนของ
เอกสารและงานวิจัย และจากผลสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า เพ่ือการแก้ปัญหาอัน
เกิดจากจุดอ่อนและอุปสรรคในการเผยแผ่พุทธศาสนาประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาจุดแข็งและ
พัฒนา รวมถึงการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท ปรัชญาการ
เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคลจึงจําเป็นต้องวางอยู่บน
หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ทั้งในส่วนองค์กรและบุคคล  
 ๑. ส่วนองค์กร ควรดําเนินงานด้านการเผยแผ่ด้วยการกําหนดนโยบายต่าง  ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่และมีความทันยุคทันสมัย ดังนี้  
  ๑) กําหนดนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรมของการเผยแผ่ให้อยู่ในหลัก ๓ ประการ คือ 
หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ ประการ ซึ่งมาจากคําสอนในเรื่องโอวาท
ปาฏิโมกข์ หากขาดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการนี้แล้ว การเผยแผ่พุทธศาสนาจะก่อให้เกิดการ
ปัญหา ไม่เป็นไปเพ่ือการสิ้นทุกข์ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรทั้งทางด้านรูปแบบวิถีชีวิตและ
เทคโนโลยีแต่สิ่งที่ทุกยุคทุกสมัยมีร่วมกันก็คือ “ความทุกข์” หรือ “ปัญหา” สิ่งสําคัญที่สุดในองค์กร
คือคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนการทํางานหลายอย่าง
ของมนุษย์ แต่ AI ไม่มีความรู้สึก ไม่มีจิตใจ ไม่มีสติปัญญา มีแต่ความฉลาดที่เกิดขากการประเมินผล
ข้อมูลเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกให้กับมนุษย์เท่านั้น  และจะเกิดประสิทธิภาพอย่างมากหาก
เทคโนโลยี AI ที่เกิดขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่สร้างช่องทางของการแบ่งปันเพ่ือบําบัด
ทุกข์บํารุงสุข ช่วยพัฒนาชีวิตของมวลมนุษย์ ในส่วนของวัดหรือศาสนสถานควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ
ให้ศาสนิกชนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและต้องการบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ควรมี
การพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ 



๒๒๗ 

  ๒) กําหนดนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่เผยแผ่ทั้งส่วน
ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เข้าถึงข้อมูลและการฝึกอบรมเพ่ือไม่ให้หลุดจากหลัก ๓ ประการข้างต้น มี
การจัดเตรียมข้อมูล ทั้งในส่วนคัมภีร์และเอกสารที่พร้อมเผยแผ่ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์  ใน
ยุคที่จําเป็นก็ต้องมีการสังคายนาเพ่ือชําระพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์และครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทําได้  มี
การดึงเอาเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละยุคสมัยมาบูรณาการและประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาทั้งส่วนบุคคล
และสังคมในแต่ละยุค เนื้อหาที่จัดเตรียมควรเป็นเนื้อหาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับคนทั่วไปใน
สังคมได้ง่าย สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทั้งในส่วนของการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม 
เพราะปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อพระศาสนาทุกยุคทุกสมัย เมื่อใดสังคมมีความรู้รักสามัคคี ไม่
ขัดแย้ง ไม่เกิดสงคราม มีสภาพเศรษฐกิจคล่องตัว ยุคนั้นพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรือง ได้รับการ
สนับสนุนด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้านศาสนสถาน ศาสนวัตถุ พุทธศิลป์ ตลอดจนการสร้าง
สถาบันการศึกษาให้กับพระสงฆ์ ศูนย์การศึกษาเพ่ือการเผยแผ่ มีงบประมาณสําหรับการบริหารและ
เดินทางของพระธรรมทูตเพ่ือการเผยแผ่และธํารงไว้ซึ่งพระสัทธรรม นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรมและสืบทอดศาสนทายาทมีโอกาสร่วมประกอบพิธีกรรมกับสมาชิกใน
ครอบครัว มีศาสนาเป็นหลักในการดํารงชีวิต  
  ๓) กําหนดนโยบายด้านพระธรรมทูตและการเผยแผ่ทางออนไลน์ ได้แก่ องค์กรควร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการส่งพระธรรมทูตหรือฆราวาสที่มีความสามารถในการเผยแผ่และดํารง
ตนในศีลธรรมอันดี ได้มีโอกาสไปเผยแผ่ในประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีการจัดทํา
เว็บไซต์ จัดทําเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Face Page) กลุ่มไลน์ (Line) ทวิสเตอร์ (Twister) ที่
บรรจุคําสอนของพระธรรมทูตและฆราวาสที่สามารถช่วยเผยแผ่ธรรมในรูปแบบเอกสาร คําสอน คํา
คม คติธรรมประกอบภาพ ทําวีดีโอคลิปทั้งสั้นและยาว เช่น ยูทูป (YouTube), พอดแคสต์ (Podcast) 
เป็นต้น มีการจัดรายการสด หรือ ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเฟสบุ๊คเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการสอบถาม
จากทางบ้านที่เป็นประชาชนทั่วไป มีการจัดวงเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปุจฉา-วิสัชนา ทั้ง
ในแบบออฟไลน์และออนไลน์ (เช่น ทําผ่านโปรแกรม Zoom Meeting, Microsoft Teams เป็นต้น) 
มีการแปลเอกสารให้ได้หลาย ๆ ภาษา ในส่วนของวีดีโอตัดต่อควรทํา ซับไทยและภาษาต่างประเทศ
ให้ได้หลาย ๆ ประเทศ เพ่ือให้คนที่รู้ภาษาต่างกันได้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมคําสอนของผู้เผยแผ่พุทธ
ศาสนาเถรวาท โดยทําควบคู่ไปกับการอัพเดทข้อมูลให้ทันยุคสมัยและอัพเดทเทคโนโลยีให้รองรับกับ
การสื่อสารที่ไร้พรมแดนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  ๔) กําหนดนโยบายการปกครองและกฎหมาย มีการออกกฎหมายคุ้มครอง และสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมทางพุทธศาสนา รวมถึงการวางมาตรการเพ่ือสร้างสันติภาพทางศาสนาด้วย 
เพ่ือเป็นการปูองกันผู้เผยแผ่พุทธศาสนาไม่ให้เข้าไปเล่นการเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่องอํานาจและ
ผลประโยชน์ เมื่อพระมาเล่นการเมือง เวลาหาเสียงอาจจะถูกใส่ร้ายปูายสีทําให้ภาพลักษณ์ของ



๒๒๘ 

พระสงฆ์ถูกทําลายไม่สง่างาม และมีโอกาสตกเป็นเหยื่อทางการเมืองได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี
นักบวชต่างศาสนาที่เล่นการเมืองเพ่ือให้ศาสนาตนมีอํานาจเหนือกว่าศาสนาอ่ืนก็ยิ่งเป็นภัยต่อ
สันติภาพทางศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดควรสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่เพ่ือสันติภาพในสังคม 

๒. ส่วนบุคคล ควรดําเนินงานด้านการเผยแผ่ด้วยหลัก ๓ ประการ คือ หลักการ ๓ 
อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖  

หลักการ ๓ ได้แก่ (๑) การไม่ทําบาปทั้งปวง (๒) การทํากุศลให้ถึงพร้อม (๓) การทําจิตใจให้
บริสุทธิ์ 

อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ (๑) อดทน (๒) ไม่เบียดเบียน (๓) ความสงบ (๔) มุ่งนิพพาน  
วิธีการ ๖ ได้แก่ (๑) ไม่ว่าร้าย (๒) ไม่ทําร้าย (๓) สํารวมในปาฏิโมกข์ (๔) รู้จักประมาณใน

การบริโภค (๕) อยู่ในที่สงบ (๖) ชําระจิตให้สงบ  
จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจะเห็นว่า ไม่ว่าจะยุค

ใดสมัยใดผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทไม่สามารถทิ้งหลัก ๓ ประการนี้ได้เลย หากวิเคราะห์ถึงปัญหา 
อุปสรรค และความเสื่อมของการเผยแผ่ในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาจะเห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่การเผยแผ่
เคลื่อนออกจากหลัก ๓ ประการนี้ เมื่อนั้นจะพบกับความขัดแย้งทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่หากยุคดสมัยใดที่ผู้เผยแผ่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วนําหลักทั้ง ๓ 
ประการนี้เข้ามาขับเคลื่อนในงานเผยแผ่ ยุคนั้นสมัยนั้นก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่ที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดที่นําเอาหลัก ๓ 
ประการนี้มาจัดทําเป็นรูปแบบของการเผยแผ่เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษหน้าที่จะ
มาถึงอย่างชัดเจน ในทศวรรษหน้าเป็นยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นในด้านวิจารณญาณและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เน้นหลักความไม่ยึดมั่นถือมั่นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญากระบวน
ทรรศน์หลังนวยุค ผู้วิจัยเห็นว่า หลัก ๓ ประการข้างต้นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
เพียงแต่ต้องนําเอาหลัก ๓ ประการนี้ไปบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนในแต่ละยุคสมัย โดย
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในหลายมิตทิี่เกิดขึ้น ทั้งมิติทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม เราสามารถนําหลัก ๓ ประการนี้ไปช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาหรือปรัชญา นี่คือ 
รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าที่ทันยุคทันสมัยและตรงกับเจตนารมณ์
อันดีของพระศาสดาที่ทรงตรัสสอนไว้กว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 
 ๕.๑.๑ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก 
 ปรัชญาพ้ืนฐานการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพ่ือการดับทุกข์ พระพุทธเจ้า
เผยแผ่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์ เพราะความทุกข์เป็นปัญหาที่มนุษย์ต้องเผชิญและควรได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้น จุดมุ่งหมายส าคัญของการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้าจึง
เป็นไปเพ่ือการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้มีความสามารถแก้ปัญหาหรือความทุกข์ของตนเองได้ ซึ่งการ
แก้ปัญหาจะเน้นไปที่การแก้ที่ต้นเหตุหรือรากเหง้าที่แท้จริงที่ท าให้มนุษย์เกิดความทุกข์ นั่นก็คือ 
ความอยากได้อยากมี ความอยากเป็น และความอยากผลักดันสิ่งที่มีที่เป็นออกไป สิ่งเหล่านี้รวม
เรียกว่า “ตัณหา” ซึ่งเกิดจากอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุ เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์เกิดวิชชา ก็
เพ่ือให้เหตุคือ อวิชชาดับไป 
 คุณสมบัติของผู้ เผยแผ่ คือ พระพุทธเจ้านี้ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ ๑) 
บุคลิกภาพอันเป็นสมบัติภายนอก ได้แก่ ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ, ทรงมีพระสุรเสียง
ไพเราะ, ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างที่งดงาม น่าเลื่อมใส และ ๒) คุณธรรมต่าง ๆ อันเป็น
คุณสมบัติภายใน ได้แก่ ทรงมีพระปัญญาคุณ คือ ทศพลญาณและปฏิสัมภิทา, ทรงมีพระวิสุทธิคุณ 
คือ ความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย วาจา และใจ, ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ คือ การโปรดสรรพสัตว์ให้พ้น
จากกองทุกข ์
 หลักการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ หมวดคือ ๑) สิ่งที่เป็นข้อ
ค านึงต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องที่สอน ๒) สิ่งที่เป็นข้อค านึงต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียน และ ๓) สิ่งที่
เป็นข้อค านึงต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวของผู้สอน หลักการสอนทั้ง ๓ หมวดนี้ มีความส าคัญอย่างมากในการศึกษา
ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้ผล หากองค์ประกอบทั้ง ๓ 
อย่างนี้เกิดความบกพร่องหรือสมดุล การศึกษาเรียนรู้ก็อาจเกิดปัญหา ไม่อาจบรรลุ เปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของการสอนได้ 
 วิธีการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ แบบ คือ ๑)แบบสากัจฉา
หรือสนทนา๒)แบบบรรยาย๓) แบบตอบปัญหา ๔) แบบวางกฎข้อบังคับ 
 กลวิธีและอุบายประกอบการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็น ๑๐ อย่างคือ ๑) 
การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ ๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ๓) การใช้อุปกรณ์การ
สอน ๔) การท าเป็นตัวอย่าง ๕) การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค าในความหมายใหม่ ๖) อุบายเลือกคนและ
การปฏิบัติรายบุคคล ๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส ๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ๙) การลงโทษและให้
รางวัล และ ๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในเรื่องของกลวิธีและอุบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๑๐ อย่างนี้ เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในพุทธวิธีการสอน เพ่ือให้การสอนเกิด



 ๒๓๐ 

ประสิทธิภาพที่ดี ท าให้ผู้ถูกสอนได้รับประโยชน์และคุณค่าจากการสอนได้มากและเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ 
 รูปแบบการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง จะมีลีลาการสอน ๔ ประการ คือ การ
อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา (สันทัสสนา) การจูงใจให้เห็นจริงด้วยชวน
ให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและน าไปปฏิบัติ (สมาทปนา) การเร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิดก าลังใจปลุก
ให้มีอุตสาหะแข็งขันม่ันใจว่าจะท าให้ส าเร็จได้ไม่หวั่น ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก (สมุตเตชนา) และ
การชโลมใจให้แช่มชื่นร่าเริงเบิกบานฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่
จะได้รับจากการปฏิบัติ (สัมปหังสนา)นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ยังได้แนะน าว่า 
รูปแบบหรือลีลาการสอน ๔ อย่างนี้อาจผูกเป็นค าสั้น ๆ ว่า แจ่มแจ้งจูงใจกล้าหาญร่าเริงชี้ชัดเชิญชวนคึกคัก
เบิกบาน 
 จุดมุ่งหมายในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้าสามารถแบ่งได้เป็น ๓ อย่างคือ ๑) เพ่ือให้
ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้เห็น (อภิญญายธรรมเทศนา) ๒) เพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ 
ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังตรองตามให้เห็นด้วยตนเอง (สนิทานธรรมเทศนา) และ ๓) เพ่ือให้
ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรม มีคุณเป็นอัศจรรย์ สามารถยังผู้ปฏิบัติได้รับผลตาม
สมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน ๆ (สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา) 
 ส่วนหลัก ๓ ประการของผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทนั้น สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของการเผยแผ่
พุทธศาสนาเถรวาทไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็คือ หลักการ ๓ ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ ๖ 
ประการ ซึ่งมาจากค าสอนในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ หากขาดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการนี้แล้ว 
การเผยแผ่พุทธศาสนาจะก่อให้เกิดการปัญหา ไม่เป็นไปเพ่ือการสิ้นทุกข์ หลักการ ๓ได้แก่ (๑) การไม่
ท าบาปทัง้ปวง (๒) การท ากุศลให้ถึงพร้อม (๓) การท าจิตใจให้บริสุทธิ์, อุดมการณ์ ๔ได้แก่ (๑) อดทน 
(๒) ไม่เบียดเบียน (๓) ความสงบ(๔) มุ่งนิพพาน, วิธีการ ๖ ได้แก่ (๑) ไม่ว่าร้าย (๒) ไม่ท าร้าย (๓) 
ส ารวมในปาฏิโมกข์ (๔) รู้จักประมาณในการบริโภค (๕) อยู่ในที่สงบ(๖) ช าระจิตให้สงบ 
 
 ๕.๑.๒ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบัน 

 ๑) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยอาศัยบุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ 
โดยมีความสัมพันธ์กับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ มีการสร้างวัดและศาสนวัตถุทั้งทุกหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด พระมหากษัตริย์ให้การอุปถัมภ์และประกาศตัวเป็นพุทธมามกะในทุกรัชกาล มี
คนนับถือพระพุทธศาสนากว่า ๙๐เปอร์ เซ็นต์  ของคนทั้งประเทศ มีรัฐบาลและส านักงาน
พระพุทธศาสนา กรรมการมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ และสมาคมทางพระพุทธศาสนาให้การ
ส่งเสริมในด้านการเผยแผ่ มีการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ในต่างประเทศ มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการช่วยเผยแผ่ค าสอนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นเทศน์บนธรรมาสน์ในวันพระและ
งานพิธีต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสวดสาธยายมนต์ เน้นเทศน์สอนพระสูตรมากกว่าพระวินัยและพระ
อภิธรรม ส่วนในด้านอภิธรรมจะเปิดสอนเฉพาะผู้ที่สนใจทั้งพระและฆราวาส และมีการเผยแผ่ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันอย่างหลากหลายในโลกออนไลน์ 



 ๒๓๑ 

 ๒) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาอาศัยบุคคลและองค์กรในการเผย
แผ่ ในยุคเจ้านโรดมสีหนุทรงคิดค้นทฤษฎีพุทธสังคมนิยมของกัมพูชาขึ้นมา เพ่ือตั้งเป็นลัทธิการเมือง
หรือระบบการปกครองแบบใหมซ่ึ่งยึดพุทธธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ และตั้งมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาพระสีหนุราชขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ประเทศกัมพูชามีการริเริ่มการเดินทางไกล
เพ่ือสันติภาพในกัมพูชาจนกลายเป็นขบวนการธรรมยาตรา สร้างแรงบัลดาลใจให้กับหนุ่มสาวชาว
กัมพูชาและทั่วโลกในการอุทิศตนเพ่ือฟ้ืนฟูศาสนธรรมและสันติภาพ ส่วนเจ้านโรดมสีหนุได้ทรงสร้าง
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช มีการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในส่วน
รัฐบาลนั้น นายพลลอนนอล ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเขมร ได้ประกาศย้ าว่ายังนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและถื อเป็นหน้าที่จะปกปูองคุ้มครองทะนุบ ารุ ง
พระพุทธศาสนา 
 ๓) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่าอาศัยบุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ 
การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศพม่าเน้นปรัชญาการศึกษาเป็นหลักส่งเสริมทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ
ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม ฆราวาสเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมด้านการเผยแผ่ทุก
อย่าง เน้นค่านิยมสร้างพระด้วยการศึกษาเพราะเข้าใจว่านี่คือการสร้างพระจริง ๆ เป็นการสร้างพระที่
มีชีวิต ดังนั้นจึงไม่เน้นเครื่องรางของขลังหรือเกจิชื่อดังปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เน้นยศต าแหน่งพระ แต่
เน้นครูพระที่มีความรู้ความสามารถ หากครูผู้สอนมีแต่ความรู้แต่ขาดทักษะการสอนก็จะปลดออกไป
ท าหน้าที่ครูตรวจปัญหา ครูออกข้อสอบ ครูรวมคะแนน หากไม่เป็นครูก็ไปเป็นพระอาจารย์สอน
กรรมฐาน เป็นพระนักเทศน์ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริม มีการท าซอฟแวร์พระไตรปิฎก หนังสือโบราณ
หายาก บรรจุลงใน iPad ถวายพระรูปละเครื่องทั่วประเทศ มีระบบดูแลสังคมอย่างมีส่วนร่วม หาก
ใครสอนผิดทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจะโดนตรวจสอบโดยศาลวินัยธร หากขัดขืนก็ส่งศาลทั่วไป มี
โอกาสให้ลาสิกขาและปิดวัดหรือส านัก หากมีพระเณรเข้ามาบวชน้อยฆราวาสจะช่วยกันหาผู้มาสืบต่อ
พระพุทธศาสนา โดยช่วยกันลงขันแล้วโอนปัจจัยไปดูแลพ่อแม่ของพระเณรที่ช่วยบวชให้เป็นประจ า 
 ๔) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศลาวอาศัยบุคคลและองค์กรในการเผยแผ่ ใน
ยุคของพระเจ้าฟูางุ้มได้น าพุทธศาสนาเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามาประดิษฐาน ทรงเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่เคร่งครัด ได้ทรงพยายามชักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผีต่าง 
ๆ เพ่ือสถาปนาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ ถึงกับให้ทรงรื้อศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองเสีย แต่
สุดท้ายก็ไม่ส าเร็จ ในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเผยแผ่พุทธศาสนาล าบากมาก 
พระสงฆ์ถูกเบียดเบียน แต่ปัจจุบันดีขึ้นเพราะการปกครองเปลี่ยน กลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้พุทธศาสนาเถร
วาทในลาวดีขึ้นคือการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศ
ไทย ปรัชญาสังคมท่ีลาวต้องการบรรลุถึงคือ “ความสามัคคี” คนลาวเรียกว่า “สามัคคีส่องแสง” เป็น
การเอาชาวบ้านมารวมกัน ใช้ประเพณีร าวงควบคู่กับหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความ



 ๒๓๒ 

สามัคคีและประโยชน์ส่วนรวม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศลาวจึงเป็นตัวเชื่อมให้
สังคมม่ันคงและสงบขึ้น รัฐบาลเองก็ประกาศให้พุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจ าชาติด้วย 
 ๕) ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาอาศัยบุคคลและองค์กรในการเผย
แผ่ คณะสงฆ์ศรีลังกาไม่มี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ไม่มีคณะสงฆ์ปกครอง เป็นเอกเทศ พระสงฆ์ทุกรูปเป็น
อิสระไม่ขึ้นต่อใคร เพราะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับไว้ เป็นสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การเผย
แผ่พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกามีการปรับตัวเร็วกว่าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาไปยังทวีปยุโรป อเมริกา การจาริก ๔ สังเวชนียสถาน กระทั่งถึงการอนุญาตให้บวชภิกษุณี การ
ที่พระเข้าไปเป็น สส. ทางการเมือง ปัจจุบัน พระสงฆ์ที่ศรีลังกาไม่อิงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระภิกษุศรีลังกานิยมส่งลูกศิษย์ให้เรียนจบสูง ๆ เพ่ือน าความรู้ที่เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเผย
แผ่ สามารถสนทนาธรรม สอนญาติโยมให้เหมาะกับประเพณี วัฒนธรรม และพ้ืนฐานการศึกษาได้ ใน
ส่วนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์มีหน้าที่ผลิตบุคลากรที่ความรู้ด้านพุทธศาสนา มีการสร้างวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้การศึกษาระดับสูง พระสงฆ์ในศรีลังกาอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลผู้ปรึกษา
เป็นครูเป็นผู้น าของประชาชนในทางธรรม 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในสมัยปัจจุบันได้ศึกษาถึงปรัชญา
การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า 
ประเทศลาว  ประเทศศรีลังกา จากการศึกษาพบว่า แต่ละประเทศอาศัยบุคคลและองค์กรในการเผย
แผ่บุคคลและองค์กรที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้แก่ 
พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์และราชสกุล ขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ราชบัณฑิต พระสงฆ์หรือคณะ
สงฆ์หรือคณะธรรมทูต มหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐบาล วัดหรือศาสนสถาน ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในงานเผยแผ่ด้วย 
 
 ๕.๑.๓ บูรณาการปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าจากการ
สังเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าทั้งในส่วนของเอกสารและงานวิจัย
และจากผลสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า เพ่ือการแก้ปัญหาอันเกิดจากจุดอ่อนและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พุทธศาสนาประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาจุดแข็งและพัฒนา รวมถึงการใช้
โอกาสที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท ตลอดทั้งปรัชญาการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคลจึงจ าเป็นต้องวางอยู่บนหลักการ ๒ 
ประการ ได้แก่ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖ ทั้งในส่วนองค์กรและบุคคล  
 ๑. ส่วนองค์กร ควรด าเนินงานด้านการเผยแผ่ด้วยการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่และมีความทันยุคทันสมัย ดังนี้ ๑) ก าหนดนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรม
ของการเผยแผ่ให้อยู่ในหลัก ๓ ประการ คือหลักการ ๓ ประการ อุดมการณ์ ๔ ประการ และวิธีการ 
๖ ประการ ซึ่งมาจากค าสอนในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ หากขาดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการนี้แล้ว 



 ๒๓๓ 

การเผยแผ่พุทธศาสนาจะก่อให้เกิดการปัญหา ไม่เป็นไปเพ่ือการสิ้นทุกข์ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
เท่าไรทั้งทางด้านรูปแบบวิถีชีวิตและเทคโนโลยีแต่สิ่งที่ทุกยุคทุกสมัยมีร่วมกันก็คือ “ความทุกข์” หรือ 
“ปัญหา” สิ่งส าคัญที่สุดในองค์กรคือคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี AI 
เข้ามาแทนการท างานหลายอย่างของมนุษย์ แต่ AI ไม่มีความรู้สึก ไม่มีจิตใจ ไม่มีสติปัญญา มีแต่
ความฉลาดที่เกิดจากการประเมินผลข้อมูลเพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์เท่านั้น และจะเกิด
ประสิทธิภาพอย่างมากหากเทคโนโลยี AI ที่เกิดขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่สร้าง
ช่องทางของการแบ่งปันเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ช่วยพัฒนาชีวิตของมวลมนุษย์ ในส่วนของวัดหรือศา
สนสถานควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือให้ศาสนิกชนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและต้องการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ควรมีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ๒) ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่เผยแผ่ทั้งส่วนของบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เข้าถึงข้อมูลและการฝึกอบรมเพ่ือไม่ให้
หลุดจากหลัก ๓ ประการข้างต้น มีการจัดเตรียมข้อมูล ทั้งในส่วนคัมภีร์และเอกสารที่พร้อมเผยแผ่ทั้ง
ในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ในยุคที่จ าเป็นก็ต้องมีการสังคายนาเพ่ือช าระพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์
และครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีการดึงเอาเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละยุคสมัยมาบูรณาการและ
ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาทั้งส่วนบุคคลและสังคมในแต่ละยุค เนื้ อหาที่จัดเตรียมควรเป็นเนื้อหาที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับคนทั่วไปในสังคมได้ง่าย สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทั้งในส่วนของการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมเพราะปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อพระศาสนาทุกยุคทุกสมัย 
เมื่อใดสังคมมีความรู้รักสามัคคี ไม่ขัดแย้ง ไม่ เกิดสงคราม มีสภาพเศรษฐกิจคล่องตัว ยุคนั้นพุทธ
ศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรือง ได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้านศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ พุทธศิลป์ ตลอดจนการสร้างสถาบันการศึกษาให้กับพระสงฆ์ ศูนย์การศึกษาเพ่ือการเผยแผ่ มี
งบประมาณส าหรับการบริหารและเดินทางของพระธรรมทูตเพ่ือการเผยแผ่และธ ารงไว้ซึ่งพระ
สัทธรรมนอกจากนี้ควรสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรมและสืบทอดศาสนทายาทมี
โอกาสร่วมประกอบพิธีกรรมกับสมาชิกในครอบครัว มีศาสนาเป็นหลักในการด ารงชีวิต ๓) ก าหนด
นโยบายด้านพระธรรมทูตและการเผยแผ่ทางออนไลน์ ได้แก่ องค์กรควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การส่งพระธรรมทูตหรือฆราวาสที่มีความสามารถในการเผยแผ่และด ารงตนในศีลธรรมอันดี ได้มี
โอกาสไปเผยแผ่ในประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีการจัดท าเว็บไซต์ จัดท าเฟสบุ๊
คแฟนเพจ (Facebook Face Page) กลุ่มไลน์ (Line) ทวิสเตอร์ (Twister) ที่บรรจุค าสอนของพระ
ธรรมทูตและฆราวาสที่สามารถช่วยเผยแผ่ธรรมในรูปแบบเอกสาร ค าสอน ค าคม คติธรรมประกอบ
ภาพ ท าวีดีโอคลิปทั้งสั้นและยาว เช่น ยูทูป(Youtube), พอดแคสต์ (Podcast)เป็นต้น มีการจัด
รายการสด หรือ ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเฟสบุ๊คเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการสอบถามจากทางบ้านที่
เป็นประชาชนทั่วไป มีการจัดวงเสวนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปุจฉา -วิสัชนา ทั้งในแบบ
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ออฟไลน์และออนไลน์ (เช่น ท าผ่านโปรแกรม Zoom Meeting, Microsoft Teams เป็นต้น) มีการ
แปลเอกสารให้ได้หลาย ๆ ภาษา ในส่วนของวีดีโอตัดต่อควรท า ซับไทยและภาษาต่างประเทศให้ได้
หลาย ๆ ประเทศ เพ่ือให้คนที่รู้ภาษาต่างกันได้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมค าสอนของผู้เผยแผ่พุทธ
ศาสนาเถรวาท โดยท าควบคู่ไปกับการอัพเดทข้อมูลให้ทันยุคสมัยและอัพเดทเทคโนโลยีให้รองรับกับ
การสื่อสารที่ไร้พรมแดนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๔) ก าหนดนโยบายการปกครองและกฎหมาย มี
การออกกฎหมายคุ้มครอง และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมทางพุทธศาสนา รวมถึงการวาง
มาตรการเพ่ือสร้างสันติภาพทางศาสนาด้วย เพ่ือเป็นการปูองกันผู้เผยแผ่พุทธศาสนาไม่ให้เข้าไปเล่น
การเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่องอ านาจและผลประโยชน์ เมื่อพระมาเล่นการเมือง เ วลาหาเสียง
อาจจะถูกใส่ร้ายปูายสีท าให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ถูกท าลายไม่สง่างาม และมีโอกาสตกเป็นเหยื่อ
ทางการเมืองได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีนักบวชต่างศาสนาที่เล่นการเมืองเพ่ือให้ศาสนาตนมี
อ านาจเหนือกว่าศาสนาอ่ืนก็ยิ่งเป็นภัยต่อสันติภาพทางศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดควรสนับสนุนส่งเสริม
ให้เกิดการเผยแผ่เพื่อสันติภาพในสังคม 

๒. ส่วนบุคคล ควรด าเนินงานด้านการเผยแผ่ด้วยหลัก ๓ ประการ คือหลักการ ๓ 
อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖ 

จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจะเห็นว่า ไม่ว่าจะยุค
ใดสมัยใดผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทไม่สามารถทิ้งหลัก ๓ ประการนี้ได้เลย หากวิเคราะห์ถึงปัญหา 
อุปสรรค และความเสื่อมของการเผยแผ่ในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาจะเห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่การเผยแผ่
เคลื่อนออกจากหลัก ๓ ประการนี้ เมื่อนั้นจะพบกับความขัดแย้งทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่หากยุคดสมัยใดที่ผู้เผยแผ่ลุกขึ้นมาเป็นผู้น าแล้วน าหลักทั้ง ๓ 
ประการนี้เข้ามาขับเคลื่อนในงานเผยแผ่ ยุคนั้นสมัยนั้นก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่ที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดที่น าเอาหลัก ๓ 
ประการนี้มีจัดท าเป็นรูปแบบของการเผยแผ่เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้าที่จะมาถึง
อย่างชัดเจน ในทศวรรษหน้าเป็นยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นในด้านวิจารณญาณและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เน้นหลักความไม่ยึดมั่นถือมั่นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญากระบวนทรรศน์
หลังนวยุค ผู้วิจัยเห็นว่า หลัก ๓ ประการข้างต้นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เพียงแต่
ต้องน าเอาหลัก ๓ ประการนี้ไปบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนในแต่ละยุคสมัย โดยประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ปัญหาในหลายมิติที่เกิดขึ้น ทั้งมิติทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม เราสามารถน าหลัก ๓ ประการนี้ไปช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาหรือปรัชญา นี่คือ การบูร
ณาการปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าที่ทันยุคทันสมัยและตรงกับเจตนารมณ์
อันดีของพระศาสดาที่ทรงตรัสสอนไว้กว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว 
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๕.๒ องคค์วามรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า” นี้เป็นการวิจัยที่
ประกอบด้วยความหลากหลาย กล่าวคือ เป็นการศึกษาการเผยแผ่พุทธศาสนาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึง
ปัจจุบัน และมีการคาดการณ์ถึงอนาคตในทศวรรษหน้า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งในด้านเวลาเชิง
ประวัติศาสตร์เพ่ือให้รู้ความเป็นมาเป็นไป หรือ “รู้ลึก” ที่สามารถสืบสาวเหตุจากอดีตสู่ปัจจุบันได้ มี
ความรู้รอบตัว รู้เขารู้เรา รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท
ของแต่ละประเทศ ซึ่งงานวิจัยนี้จะเน้นเฉพาะประเทศในเขตเอเชียที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทและมี
ความโดดเด่นด้านองค์ประกอบทางศาสนาครบทุกข้อ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว และศรี
ลังกา โดยจะศึกษาบริบทการเผยแผ่ของแต่ละประเทศ ๒ ส่วนด้วยกันคือ ส่วนองค์กรและส่วนบุคคล 
จึงเป็นลักษณะของการ “รู้กว้าง” คือมีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท 
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงรายละเอียดของแต่ละประเทศเพ่ือให้รู้รากเหง้า ที่มาที่ไปด้วย จึงเป็นลักษณะ
ของการ “รู้ละเอียด” คือ สิ่งที่รู้กว้างดังกล่าวสามารถเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละประเทศได้ สิ่งที่รู้
ลึก รู้กว้าง รู้ละเอียดนี้ จะช่วยให้เกิดความสามารถในการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
เรียกว่า “รู้ไกล” คือ สามารถมองการณ์ไกล มีความสามารถในการคาดคะเนตามหลักสถิติ ตาม
ประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือน ๆ กันของแต่ละยุคสมัย พร้อมกับเข้าใจความแตกต่างที่
เกิดขึ้นด้วย ภูมิรู้ทั้ง ๔ ประการนี้จะช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งที่ก าลังเกิด และสิ่งที่มี
แนวโน้มที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นภูมิรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า 
 นอกจากนี้การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทยังมีความเก่ียวข้องกับภูมิสังคมด้วย เช่น สิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบ
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละยุคสมัยดังที่ได้ศึกษามาแล้ว ดังนั้น หลักการเผยแผ่จะต้องน า
หลักธรรมที่สามารถแก้ปัญหาสังคมไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการเพ่ือการเผยแผ่ให้เหมาะสมด้วย เช่น 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานคุณธรรมคือฆราวาสธรรม ๔ และแฝงด้วยหลักธรรมอ่ืน ๆ 
เช่น สันโดษ สมชีวิตา เป็นต้น ที่สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนในปัจจัย ๔ หรือ การเผยแผ่โดย
เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมที่ตนอยู่ในแบบของท่านติช นัท ฮันห์ซ่ึงเป็นลักษณะของการแบ่งปัน การเข้า
ไปช่วยแก้หรือเยียวยาสังคมด้วยหลักพุทธธรรม เช่น ผ้าปุาช่วยชาติของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปัน
โน การตั้งศูนย์โรงทานของสมเด็จพระสังฆราชของไทยองค์ปัจจุบัน หรือ การแทรกซึมเข้าไปในระบบ
การศึกษาของรัฐและเอกชน การจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ เช่น ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การตั้ง
กองทุนด้านการศึกษาเพ่ือการส่งเสริมเยาวชนให้ได้บวชเรียนเพ่ือสร้างศาสนทายาท เป็นต้น อนึ่ง ภูมิ
สังคมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลัก ๓ ประการ คือหลักการ ๓อุดมการณ์ ๔และวิธีการ ๖ โดยบูรณา
การหรือประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัจจุบันหรือแต่ละยุคสมัย หลัก ๓ ประการนี้คือพ้ืนฐานส าคัญที่ทิ้ง
ไม่ได้เลย เปรียบเสมือนเสาเข็มหรือเสาเอกของบ้าน ส่วนอ่ืน ๆ ของบ้านยังสามารถผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนดัดแปลงเติมแต่งได้ แต่หากขาดหลัก ๓ ประการนี้แล้วสิ่งต่าง ๆ ย่อมพังทลายลง หรือ
กลายเป็นอื่นไป คือ ไม่ใช่เรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท แต่อาจจะกลายเป็นเพียงการน าเอา
พุทธศาสนาไปแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ อาจกลายเป็นเรื่องของการสร้างอุดมการณ์ทาง
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การเมืองเพ่ือให้ยึดติดในตัวบุคคลหรือพรรคพวกเพ่ือแก่งแย่งแข่งขันสะสมศาสนิก และจ้องท าลายกัน
และกัน ดังนั้น การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทนอกจากจะต้องมีภูมิรู้แล้วยังจะต้องมีภูมิสังคมที่เข็ม
แข็งมั่นคงด้วย ซึ่งต้องเริ่มจากส่วนบุคคลให้มีหลัก ๓ ประการดังกล่าวนี้ แล้วเอาหลัก ๓ ประการนี้ไป
เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนของส่วนองค์กรด้วย ก็จะท าให้การเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบันและใน
ทศวรรษหน้ามีความม่ันคงเจริญถาวรและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัยนี้มีองค์ประกอบหลัก ๓ ส่วนคือ 
 ๑. ภูมิรู้หมายถึง ส่วนของความรอบรู้ รอบคอบ และภูมิปัญญา ซึ่งเป็นคุณสมบัติภายใน
ของผู้เผยแผ่ดังนี้ 
  ๑.๑ รู้-เท่า-ทันสื่อ ค าว่า “รู้สื่อ” หมายถึง รู้ความเป็นมาเป็นไปของสื่อ ทั้งในส่วน
ออฟไลน์และออนไลน์ว่าเป็นเพียงสิ่งประกอบสร้างขึ้นมาจากการปรุงแต่งของความคิด เป็นนวัตกรรม
ทางความคิดที่มีทั้งส่วนที่สร้างสรรค์และท าลาย ส่วนค าว่า “รู้เท่า” หมายถึง การมีภูมิคุ้มกันหรือ
ระบบคัดกรองสื่อ ในทางพุทธศาสนาได้แก่ หลักกาลามสูตร นั่นเอง ส่วนค าว่า “รู้ทัน” หมายถึง การรู้
ถึงตัวบทกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้ รู้ว่าสื่อประเภทใดผิดกฎหมาย สื่อประเภทใดไม่ผิดกฎหมาย 
เมื่อถูกคุกคามด้านสื่อควรด าเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น การ
รู้เท่าทันสื่อนั้น จะช่วยให้ผู้เผยแผ่มีความอดทน มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่ตอบโต้หรือเผยแผ่ด้วยถ้อยค า
อันรุนแรงและมุ่งร้ายต่อผู้ที่เห็นต่างหรือไม่ศรัทธาในค าสอนทางพุทธศาสนา ฝึกให้เป็นผู้สงบ ไม่
เบียดเบียน มีจิตใจที่ม่ันคง มีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  
  ๑.๒ รู้เท่าทันโลก ได้แก่การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ทางโลกและทักษะที่จ าเป็นต่อการเผยแผ่
พุทธศาสนาเถรวาท เช่น ความรู้ด้านภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ต้องมีการ
จัดท าเว็บไซต์ (Website)จัดท าเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Face Page) กลุ่มไลน์ (Line) ทวิสเตอร์ 
(Twister) ที่บรรจุค าสอนของพระธรรมทูตและฆราวาสที่สามารถช่วยเผยแผ่ธรรมในรูปแบบเอกสาร 
ค าสอน ค าคม คติธรรมประกอบภาพ ท าวีดีโอคลิปทั้งสั้นและยาว เช่น ยูทูป (Youtube), พอดแคสต์ 
(Podcast)เป็นต้น มีการจัดรายการสด หรือ ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเฟสบุ๊คเพ่ือเปิดโอกาสให้มี
การสอบถามจากทางบ้านที่เป็นประชาชนทั่วไป มีการจัดวงเสวนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ปุจฉา-วิสัชนา ทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ (เช่น ท าผ่านโปรแกรม Zoom Meeting, Microsoft 
Teams เป็นต้น)นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการหรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม 
นโยบายการปกครอง การบริหาร การศึกษา เศรษฐกิจ การสื่อสาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
การรู้เท่าทันโลกจะช่วยให้ผู้เผยแผ่รู้จักการใช้เครื่องมือ การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนฐานของ
กลุ่มเปูาหมาย รู้จักกาลเทศะ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถที่จะถอดบทเรียนจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้คนละชั่ว ท าดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ และปรับประยุกต์วิธีการเผยแผ่
ให้เหมาะสมกับสังคมโลกด้วยสันติวิธี คือ มีความสงบ ไม่วาร้าย ไม่ท าร้าย มีความส ารวมระวังกาย
วาจาใจด้วยความใจใส่ต่อเพ่ือนมนุษย์ เข้าถึงจุดสมดุลที่พอเหมาะพอดี เป็นต้น  
  ๑.๓ รู้สึกตัว คือ มีสติ ไม่ประมาท ด ารงตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รู้สึกตัวว่า
ตนเองคิดอะไร รู้สึกยังไง ถูกอคติครอบง าอยู่หรือไม่ คิดกังวลคาดหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนฟูุงซ่าน
ร าคาญใจอยู่หรือไม่ เกิดความกลัวจะไม่ได้ดั่งใจ ไม่ได้ในสิ่งที่ตนคาดหวังอยู่หรือไม่ จมอยู่กับความรู้สึก
หรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรือไม่ เป็นต้น ความรู้สึกตัวช่วยให้ใจไม่ด่วนตัดสินหรือไหลตามอคติ 
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ช่วยให้ด ารงตนอยู่กับความจริงในปัจจุบัน เห็นเหตุปัจจัยที่ด าเนินไปตามความเป็นจริง (อิทัปปัจจยตา) 
จึงสามารถมองเห็นทุกข์และทางดับทุกข์ได้ด้วยปัญญา ความรู้สึกตัวนี้เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด หากผู้
เผยแผ่ขาดความรู้สึกตัวจะไม่สามารถด าเนินหลักโอวาทปาฏิโมกข์ให้สมบูรณ์ได้ทั้งในส่วนของหลักการ
อุดมการณ์ และวิธีการ 
 ๒. ภูมิสังคมหมายถึงส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เผยแผ่กับคนในองค์กรและสังคม เป็น
ความเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต 
ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในเชิงจริยธรรมนั้นเป็นลักษณะการเชื่อมต่อกับสังคมด้วย
ความเมตตากรุณา คือ มีความเข้าใจ มีน้ าใจเสียสละแบ่งปัน ภูมิสังคมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลัก ๓ 
ประการ คือหลักการ ๓อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖ ในการขับเคลื่อนหลักธรรมที่เผยแผ่เพ่ือน าไปแก้
ความทุกข์หรือแก้ปัญหาให้กับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมหากศาสนบุคคล
และองค์กรศาสนาทอดทิ้งสังคม สิ่งเหล่านี้เมื่อได้รับผลกระทบก็ย่อมสร้างผลกระทบต่อพระศาสนา
เช่นกัน ดังนั้น ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบันและในอนาคตทั้งในส่วนบุคคลและองค์กรต้องเชื่อมต่อ
กับสังคมเพ่ือดูแลคนในสังคมควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้เกิดความรู้รักสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สร้าง
สันติภาพให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติ 
 ๓. ภูมิธรรม หมายถึง ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้านั้นจ าเป็นต้อง
มีหลักธรรมในส าหรับก าหนดนโยบายการเผยแผ่ ได้แก่ โอวาทปาฏิโมกข์คือหลักการ ๓อุดมการณ์ ๔
และวิธีการ ๖หลักการ ๓ได้แก่ (๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง (๒) การท ากุศลให้ถึงพร้อม(๓) การท าจิตใจ
ให้บริสุทธิ์, อุดมการณ์ ๔ได้แก่ (๑) อดทน (๒) ไม่เบียดเบียน (๓) ความสงบ(๔) มุ่งนิพพาน, วิธีการ ๖
ได้แก่ (๑) ไม่ว่าร้าย (๒) ไม่ท าร้าย(๓) ส ารวมในปาฏิโมกข์(๔) รู้จักประมาณในการบริโภค(๕) อยู่ในที่
สงบ(๖) ช าระจิตให้สงบเมื่อกล่าวโดยสรุป หลักโอวาทปาฏิโมกข์ กล่าวโดยย่อคือ การละชั่ว ท าดี และท า
ใจให้ผ่องใส นั่นเอง  
 ภูมิรู้ ภูมิสังคม และภูมิธรรมดังกล่าว เมื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบทางความคิดสามารถ
น าเสนอเป็นโมเดลขององค์ความรู้ใหม่ จากการวิจัยเรื่อง “ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
ทศวรรษหน้า” ประกอบไปด้วย ๒ ภูมิ ๑ ฐาน ดังนี้ 
 ๒ ภูมิ ได้แก่ ภูมิรู้ (Prudence) ภูมิสังคม (Geosocial) 
 ๑ ฐาน ได้แก่ ฐานอันเป็นภูมิธรรม (Virtue)คือหลักการ๓อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ 
 เมื่อเขียนเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ เรียกโมเดลนี้ว่า PGV Model ประกอบด้วย 
 P = Prudence   ภูมิรู้ 
 G = Geosocial  ภูมิสังคม 
 V = Virtue   ภูมิธรรม 
 โมเดลองค์ความรู้ใหม่คือ “PGV Model” 
 “PGV” Model เป็นรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าที่วาง
อยู่บนหลัก ๓ ประการ คือหลักการ ๓อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖ ทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร ทั้งใน
ส่วนภูมิรู้  ภูมิสังคมและภูมิปัญญาในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือไม่ให้การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท
คลาดเคลื่อนจากเปูาหมายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้ คือ การเผยแผ่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ตนและประโยชน์ท่าน ประโยชน์ในที่นี้คือการพ้นจากทุกข์หรือปัญหา สามารถแก้ปัญหาตนเองและ



 ๒๓๘ 

สังคมได้ตั้งแต่ระดับโลกียะจนถึงระดับโลกุตตระ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
ใช้ได้ตามยุคตามสมัย และมีตัวกรองสื่อต่าง ๆ ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใดก็ตาม เปูาหมายก็จะเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งใน
โลกนี้ โลกหน้า และที่สุดแห่งทุกข์การเผยแผ่ที่ดีที่สุดควรจะเป็นรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ทั้งภูมิรู้และ
ภูมิสังคมในช่วงเวลาของการเผยแผ่นั้น ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนาเถร
วาท 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๕.๑ โมเดลปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
 
 “PGV” Model เป็นรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้าที่มีความ
ทันสมัยและรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นรูปแบบภายใต้หลักค าสอนดั้งเดิมที่
พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นส าหรับผู้เผยแผ่พุทธศาสนา ได้แก่ ค าสอนเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วย
หลักการ ๓อุดมการณ์ ๔และวิธีการ ๖ (Principle 3 Ideology 4 and Practices 6) ซึ่งผู้วิจัยได้
น ามาวางเป็นพ้ืนฐาน ๓ ประการให้กับ PGV Model นี้ แม้ว่าจะเป็นค าสอนดั้งเดิมแต่ก็มีความเป็น
สัมพัทธที่สามารถปรับประยุกต์ และบูรณาการให้เข้ากับกระแสของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎ
อนิจจัง ทั้งยังมีความเป็นสากล และมุ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเปูาหมายหลักของคนในปัจจุบัน
และทศวรรษหน้า 
 ประเด็นส าคัญของ “PGV” Modelคือ เป็นโมเดลที่เสนอแนวทางการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่าง
ทันสมัยแต่ไม่ทิ้งหลักการใหญ่ที่ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ การไม่ท าชั่วทั้งปวง (สพฺพปาปสฺส อกรณ ) การท า
กุศลให้ถึงพร้อม (กุสลสฺสูปสมฺปทา) การช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ (สจิตฺตปริโยทปน )  และไม่ทิ้ง
อุดมการณ์อันเป็นพ้ืนฐานของความสงบสุขในสังคม ๔ ประการ เพราะเน้นพ้ืนฐานของความอดทนเพ่ือ
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บรรลุความดีงาม เว้นจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ด าเนินไปตามวิธีการ ๖ ประการ ที่เว้นจากการ
กล่าวร้ายและการท าร้าย สอนให้มีความส ารวม รู้จักบริโภคแต่พอดี รู้ว่าอะไรควรเสพหรือไม่ควรเสพ อยู่
ในที่อันสงบหรือท าสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และท าจิตใจให้สงบ  
 อนึ่ง โมเดลนี้เป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาททั้งฝุายบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
เนื่องจากมีการใช้หลักกาลามสูตรเข้ามาช่วยกรองความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ในโลกออนไลน์ อย่างมี
วิจารณญาณ คือรู้จักแยกแยะ รู้จักประเมินค่าดูว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่
ประโยชน์ เป็นไปเพ่ือความสุขหรือความทุกข์ สามารถพัฒนาคุณภาพและจิตใจให้สูงขึ้นได้หรือไม่ โดย
ปรับทัศนคติให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ประเมินค่าและประยุกต์ใช้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ คือ เป็นไปเพ่ือการช าระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นสิ่งบั่นทอนและท าลายคุณภาพจิตใจของคนในสังคมให้เสื่อมถอย 
งานพระธรรมทูตและการปฏิบัติศาสนกิจใด ๆ ล้วนเป็นไปเพ่ือการขัดเกลาความเห็นแก่ตัว เป็นไปเพ่ือการ
เสียสละอัตตาตัวตนให้เบาบางลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและแผนกสามัญ โดยสนับสนุนการศึกษา จนจบระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้แม่ชี ฆราวาสที่ท างานอยู่ในวัดต้องเรียนธรรมศึกษาด้วย โดยมีการ
จัดสอบเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสนามสอบกลางรวมกันที่วัดไทยพุทธคยา วัดส่วนมากจะจัดให้มีโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนอินเดียเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 จุดเด่นอีกประการหนึ่งของโมเดลนี้ คือ เป็นโมเดลที่ส่งเสริมให้ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท
ทั้งฝุายบรรพชิตและคฤหัสถ์เชื่อมต่อกับสังคมด้วยความเมตตากรุณา เสียสละและแบ่งปัน จากปัจเจก
สู่ส่วนรวม รู้จักปรับประยุกต์และบูรณาการค าสอนเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางสังคม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการเผยแผ่
พุทธศาสนาทั้งสิ้น หากเราน ารูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้ามาใช้แก้
โจทย์ให้กับสังคมให้ทันยุคทันสมัย ก็ได้ชื่อว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาไปในตัว และสามารถท าให้
เกิดประสิทธิผลคือท าให้คนในสังคมหลุดพ้นจากปัญหาหรือความทุกข์ซึ่งตรงต่อเจตนารมณ์ของพุทธ
ปรัชญาและเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย ที่
ส าคัญก็คือโมเดลนี้จะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะเน้นการปลูก
จิตส านึกของปัจเจกต่อส่วนรวม สร้างชุมชนและสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีสติ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ด้านองค์กรการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท 
 ควรมีการน าโมเดล “PGV” Model ไปก าหนดเป็นนโยบายองค์กร และสนับสนุนส่งเสริม
ให้เป็นนโยบายเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในระดับอาเซียน การที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปให้ถูก
ทิศทางนั้น จะต้องมีรากฐานที่มั่นคง ในส่วนที่เป็นรากฐานหรือพ้ืนฐานของการเผยแผ่นั้น ได้แก่ หลัก
โอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วยหลักการ ๓อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖ องค์กรการเผยแผ่พุทธศาสนา
เถรวาทควรออกนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การ
สื่อสาร การบริหาร การพัฒนาสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น องค์กร
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จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แต่หลักการพ้ืนฐานของโอวาทปาฏิโมกข์ต้องคง
อยู่ ก็จะเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป 
 ๒) ด้านบุคคลที่มีหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท 
 ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมบุคคลที่มีหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาททั้งฝุายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ อบรมให้รู้จักการปรับประยุกต์และบูรณาการหลักธรรมค าสอนให้ทันยุคทันสมัย อบรมให้
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นต่อการเผยแผ่ เผยแผ่บนพ้ืนฐานของหลักโอวาทปาฏิโมกข์ 
ประกอบด้วยหลักการ ๓อุดมการณ์ ๔และวิธีการ ๖ ส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันด้วยหลักกาลามสูตร ด้วย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดการรู้เท่าทันสื่ออย่างครบวงจร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรึกษาหารือกันและกันอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรผู้ท า
หน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา นอกจากนี้ ควรมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับผู้เผยแผ่ เพ่ือเป็น
ก าลังใจอีกทางหนึ่ง อาทิค่าตอบแทนการท างาน ความก้าวหน้า และมั่นคงในอาชีพ บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน เป็นต้น ในส่วนของการน าสวดมนต์ ควรเปลี่ยนมุมมองความเชื่อด้าน
การสวดมนต์ จากสวดเพ่ือเน้นความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นเรื่องของสัจจะวาจา ผู้สวดเข้าใจสิ่งที่
สวด อักระชัดเจน มีสัจจะวาจา 
 ๓) ด้านการศึกษา 
 การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ หรือแม้แต่ในทศวรรษหน้า เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่เรียกว่า 
Child Center ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนตามความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ วิถีชีวิต ดังนั้น ข้อเสนอแนะเรื่องการศึกษาจึงควรมีการจัด
หลักสูตรอบรมบุคคลที่มีหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาททั้งฝุายบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้มีความรู้
รอบตัว รู้เท่าทันโลกท่ีเปลี่ยนไปในหลายมิติเพ่ิมเติมจากนักธรรม บาลี และพระไตรปิฎกที่เป็นความรู้
พ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ถึงที่มาที่ไป วิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีวิจารณญาณด้วยหลักธรรม
ในพุทธศาสนาเถรวาท สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่าง ๆ และบุคคลในหลากหลายอาชีพที่
ประสบปัญหาเหล่านี้แล้วหาทางออกไม่ได้ ก็จะสามารถบ าบัดทุกข์บ ารุ งสุข ท าให้พระสงฆ์เป็นผู้มี
บทบาทในการเสนอทางออกให้กับสังคมได้เพราะมีพ้ืนฐานการศึกษาที่รอบด้านและจ าเป็นต่อการเผย
แผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทุกมิติ องค์กรที่เหมาะสมต่อการน านโยบายนี้ไปด าเนินการที่สุด ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ และศูนย์ศึกษาทางด้านพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ 
 ๔) ด้านการพัฒนาสังคมและการเมือง 
 ปัญหาในด้านสังคมการเมืองเป็นปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางด้านความคิดหรือทิฏฐิ 
อุดมการณ์ ตลอดทั้งอ านาจและผลประโยชน์ ผู้ เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทควรใช้ “PG” Model เข้า
ไปสบายความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ ชี้ให้เห็นต้ตนตอของความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองว่ามาจาก
ความยึดมั่นว่า อิทะ เมวะ สัจจัง โมฆะ มัญญัง (ของฉันนี้เท่านั้นจริง ของคนอ่ืนผิดหมด) ช้ให้คนใน
สังคมเห็นว่า  
 ความยึดมั่นถือมั่น ท าให้เกิด การแบ่งแยก 
 การแบ่งแยก  ท าให้เกิด การแข่งขัน 
 การแข่งขัน  ท าให้เกิด ความไม่ไว้ใจกัน 



 ๒๔๑ 

 ความไมไ่ว้ใจกัน  ท าให้เกิด การท าร้าย ท าลายกัน 
 การท าร้าย ท าลายกัน ท าให้เกิด สงคราม 
 ปัญหาในด้านสังคมการเมืองจะคลี่คลายลงไปได้หากทุก ๆ คนยอมวางทิฏฐิของตนเองลง 
ยอมท าความเข้าใจกันและกัน ความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดขึ้นและน าไปสู่สันติภาพทางการเมืองและ
สังคม นั่นก็เพราะ 
 ความไม่ยึดมั่นถือมั่น ท าให้เกิด การแบ่งกลุ่ม 
 การแบ่งกลุ่ม  ท าให้เกิด การช่วยเหลือกัน 
 การช่วยเหลือกัน  ท าให้เกิด ความไว้ใจกัน 
 ความไว้ใจกัน  ท าให้เกิด ความรักความสามัคคี 
 ความรักความสามัคคี ท าให้เกิด สันติภาพ 
 ๕) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทควรมีการน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยขยาย
ผลเพ่ือการแก้ปัญหาความอดอยากหิวโหยโดยชี้ให้คนในสังคมเห็นความจริงหลังจากเกิดสถานการณ์
โควิด-๑๙ หลายประเทศต้องอดอยากหิวโหย บางประเทศไม่มีแม้กระทั่งน้ าล้างมือ ประเทศที่รวยจาก
การค้าน้ ามัน แต่กลับเห็นภาพของผู้อดอยากต่อคิวรับอาหารแจกกันยาวเหยียด ผู้คนกลับมาตระหนัก
ถึงความมั่นคงทางทรัพยากร ได้แก่ ดินที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี น้ าที่สะอาดและเพียงพอต่อการดื่มกิน
และท าการเกษตร สายลมแสงแดดที่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูกและสร้างพลังงานเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะในประเทศไทย เป็นประเทศที่ถูกปูพ้ืนฐานในเรื่องนี้มายาวนานตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงขึ้นครองราชย์ จนกระทั่งพระองค์
สวรรคต ในยามที่เกิดสถายการณ์โควิด-๑๙ ประเทศไทยได้รับผลกระทบเกี่ยวกับความอดอยากขาด
แคลนอาหารและน้ าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน เพราะบางประเทศอาศัยการส่งออกอาหารจาก
ประเทศต่าง ๆ ประกอบกับปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ ที่ยังคั่งค้างอยู่ นอกจากนี้ หลักคุณธรรม ๔ 
ข้อในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แท้จริงแล้วก็คือ หลักฆราวาสธรรม ๔ นั่นเอง สังคมจะสงบสุขได้ 
มนุษย์จะต้องมีคุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นพ้ืนฐาน แม้พระภิกษุเองก่อนจะมาพระได้ก็ต้องเป็นฆราวาสที่
ดีเสียก่อน คือต้องมีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงน าหลักคุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้มา
ขยายผลในพระราชด ารัสต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทเองก็สามารถน าไปขยาย
ผลได้เช่นกัน เพ่ือให้จิตใจของคนในสังคมมีความพอเพียง พอดี เช่น รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่
จ าเป็น อะไรคือสิ่งที่อยากได้แต่ไม่จ าเป็น รายได้กับรายจ่ายสมดุลกันหรือไม่ ท าอย่างไรจะให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่ายด้วยความสุจริต จะแบ่งทรัพย์อย่างไรเพ่ือให้เศรษฐกิจครอบครัวเกิดความสมดุล จะ
บริหารอย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพียงพอต่อความต้องการ (ตัณหา) ของมนุษย์ที่มีอยู่
อย่างไม่จ ากัด เป็นต้น  
 ๖) ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้าน
สุขภาพ ปัจจุบันตรวจพบว่ามีไมโครพลาสติกในท้องทะเลและในสัตว์ทะเลที่มนุษย์บริโภคเป็นจ านวน
มาก ปัญหาโรคร้อน เชื้อโรคไวรัส สิ่งเหล่านี้ท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ต่ าลง และปัญหาหลักก็มา
จากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัว มักง่าย ไม่ใส่ใจส่วนรวม ผู้เผยแผ่ค าสอนของพุทธศาสนา
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เถรวาทควรชี้น าให้สังคมเกิดจิตสาธารณะให้มาก ๆ มีความเมตตากรุณากันให้มาก ๆ เพราะหากไม่
รณรงค์ช่วยกัน ผู้เผยแผ่เองก็ต้องรับผลกระทบเหล่านี้ทางอ้อม ผู้เผยแผ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในช่วงโค
วิด-๑๙ ควรปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องSocial Distancingคือ การรักษาระยะห่างระหว่างตัวเรากับ
บุคคลอ่ืน อย่างน้อย 6 ฟุต รักษาระยะห่างกับบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร เมื่อออกนอกสถานที่
หลีกเลี่ยงการขนส่งสาธารณะทุกครั้ง (เท่าที่ท าได้)จ ากัดหรือ ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็นท างานจากที่
บ้านหรือที่วัด(กรณีพระ-เณร)ท างานจากที่บ้านอย่าไปอยู่ในสถานที่  ๆ มีผู้คนพลุกพล่าน โดย
จุดประสงค์ของ Social Distancing ก็เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้จากคนสู่คนทั้งนี้ก็เพ่ือ
ดูแลตนเอง รับผิดชอบสังคมร่วมกัน อีกวิธีหนึ่งที่ท าได้ในช่วงวิกฤติโควิดนี้หรือช่วงหลังจากวิกฤติโควิด
ผ่านพ้นไปแล้วก็คือ การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยสามารถแบ่งปันได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นข้าวสารอาหารแห้ง โรงทาน ถุงยังชีพ ของใช้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตแก่ผู้ขาดแคลน ธรรมะ 
ก าลังใจข้อคิดเพ่ือการแก้ปัญหาคลายทุกข์ มิตรภาพ รอยยิ้ม สิ่งเหล่านี้คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย
หลักพรหมวิหาร ๔ และหลักฆราวาสธรรม ๔ ให้เกิดแก่สังคม เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสัปปายะก็จะส่งผล
ดีให้แก่การปฏิบัติธรรมและศาสนกิจต่าง ๆ ของพระสงฆ์ด้วย 
 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ๑) ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทเพ่ิมเติมโดยศึกษา
ในประเทศท่ีอยู่ในโลกตะวันตก 
 ๒) ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการเผยแผ่พุทธศาสนาบนโลกดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ 
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กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙. 
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มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
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บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับดษุฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 ๒๕๔ 

แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ 
เรื่อง ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 

 
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางพุทธปรัชญาเถร

วาท และการปกครองคณะสงฆ์ไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแบบสัมภาษณ์ แบ่ง
ออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
 

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน          หน้าข้อความที่เป็นจริง 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (Indept Interviewing)  พระธรรมทูต 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศาสนา 

       เจ้าหน้าที่ส านักงานพุทธศาสนาฯ 
……………………………………………… 

 
ตอนที่ ๒ ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
 

๑.ท่านคิดว่าปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศ.......................................... (ระบ)ุ เปน็อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. ท่านคิดว่าปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศ....................................มีความแต่งจากรูปแบบ
การเผยแผ่ในสมัยพุทธกาลอย่างไรบ้าง ในด้านต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้เผยแผ่ค าสอน 
(๒) หลักการเผยแผ่ค าสอน 
(๓) วิธีการเผยแผ่ค าสอน 
(๔) เป้าหมายการเผยแผ่ค าสอน 
(๕) กลวิธีหรืออุบายในการเผยแผ่ค าสอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 ๒๕๕ 

๓. ท่านคิดว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ควรค านึงถึงเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. ท่านคิดว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ ควรน าเทคโนโลยีอะไรบ้างมาใช้ในการเผยแผ่ 
และควรวางแนวทางในการเผยแผ่อย่างไรเพื่อให้เหมาะกับทศวรรษหน้า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕. ท่านมีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๖. ท่านมขี้อเสนอแนะต่อการสร้างรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า
อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณทุกท่าน ในความเมตตาอนุเคราะห์ ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการท าวิจัยในคน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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