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ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ๒
บทที่ ๑
พระพุทธศาสนาในประเทศลังกา
ถาจะเปรียบเทียบอินเดียเหมือนใบหนาของหญิงสาว ลังกาก็คือ
หยาดน้ําตาหยดหนึ่งของเธอซึ่งไหลรินออกมา เนื้อที่ของลังกาประมาณ
๑ ใน ๓ ของประเทศไทย อุดมไปดวยทิวเขาสูง ทิวเขาที่มีชื่อเสียง คือ
ยอดสุมนภู ทีฝ่ รั่งเรียกวา "อาดัมพีค"
เนื้อที่สวนมากเปนภูเขา ไมเหมาะแกการเพาะปลูก เนื้อที่
สําหรับเพาะปลูกในลังกามีนอ ยมาก แตตามหุบเขามีลําธาร อุดมไปดวย
แรและพลอยสีตาง ๆ ลังกาเปนประเทศหนึ่งที่ผลิตพลอย และอัญญมณี
สงไปขายตลาดโลก พลอยลังกาไดรับการยกยองวา มีน้ําดีเปนเยีย่ ม
แมน้ําลังกามีแตสายสั้น ๆ ไมเหมาะแกการเดินเรือ ลมฟาอากาศอยูใ น
เขตรอน คืออยูใกลแนวเสนศูนยสูตร ชาวลังกาจึงมีผิวดําสนิททุกคน
ไมมีผิวขาว หรือผิวเหลืองเลย สินคาออกของลังกาที่ขึ้นชื่อ คือ พลอย
ชา น้ําตาล
พลเมืองของลังกามีทั้งหมด ๑๐ ลาน เปนชาวลังกาแท ๆ ๗ ลาน
นอกนั้นเปนชาวทมิฬซึ่งมีประมาณ ๑ ลาน และคนชาติอื่น ๆ อีก ใน
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จํานวนพลเมืองนี้ปรากฏมีผูนับถือพุทธศาสนาประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต
ศาสนาที่รองลงมาไดแกศาสนาฮินดู ศาสนาคริสตโรมันคาธอลิค และ
ศาสนามุสลิม ลังกาไดรับการยกยองวา เปนไขมุกแหงเอเชีย เพราะ
เปนศูนยผานของบรรดาเรือสินคาในระหวางยุโรป กับเอเชียและอาฟริกา
ปจจุบันนีเ้ มืองโคลัมโบเปนเมืองหลวงมีพระสงฆทั้งหมดประมาณ ๑ หมื่น
รูป แบงเปน ๓ นิกาย คือ
๑. สยามนิกาย หรืออุบาลีวงศ มีพระมากประมาณ ๘ พันรูป
๒. อมรปุรินิกาย หรือมรัมมวงศ มีพระอยูราวเกือบ ๒ พัน
รูป และ
๓. รามัญนิกาย เปนนิกายเล็กที่สุด ทั้ง ๓ นิกายยังแบงเปน
สาขาแตกแยกกันไป ตามสํานักตาง ๆ
การศึกษาของพระ มีมหาวิทยาลัย ๒ แหง คือ
๑. วิทโยปริเวณ และ
๒. วิทยาลังการะ
ประวัติชาติลังกา
ชาวพื้นเมืองของลังกาเปนพวกรากษส ไดแกคนปาที่ยังไมมี
วัฒนธรรม กินเนื้อดิบเปนอาหาร เชนเดียวกับพวกคนปาในหมูเกาะ
อันดามัน ในมหาสมุทรอินเดีย หรือพวกคนปาในทวีปออสเตรเลีย เปน
ตน เพราะฉะนั้น วรรณคดีโบราณของอินเดียจึงเลาถึงเรือสินคาที่
ไปแตก ณ เกาะลังกา ถูกพวกรากษสจับคนกินเปนอาหาร ตอมาในราว
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สมัยพุทธกาล หรือกอนหนานั้นเล็กนอย ชาติทราวิฑ (ฝรั่งเรียกเพีย้ น
เปนดราวิเดียน) ไดอพยพจากแหลมอินเดีย เขามาตั้งรกรากอยูใน
ลังกา ตอมาจึงมีพวกอารยันอพยพตามเขามา พวกนี้ไดมาสอนอารยธรรมแกชาวพืน้ เมือง ในรามายณะ กลาวถึงทาวราพณเปนวงศพรหเมศ
แสดงวาเปนวรรณะพราหมณ เปนผูมีอิทธิพลครอบงําลังกาในครั้งนัน้
ตอมาถูกพวกวรรณะกษัตริยซึ่งมีพระรามเปนหัวหนาเขามาทําลาย เรื่อง
ราวนี้เปนเทพนิยาย แตมีขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร คือ :พวกอารยันไดเขามาตั้งบานเมืองในลังกาแลวกอนพุทธกาล แต
หลักฐานที่เปนความจริงนัน้ ปฐมกษัตริยของอารยันคือ พระเจาวิชัย
ซึ่งเปนผูมีเชื้อสายกษัตริยใ นเบงกอล มีนครอนุราธปุระเปนเมืองหลวง
สืบลําดับวงศมาถึงสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะ ซึ่งเปนอทิฏฐสหายของ
พระเจาอโศก เมื่อพระเจาอโศกเลื่อมใสพุทธศาสนาแลว พระองคได
ไดสงโอรสและธิดา คือพระมหินทเถระและสังฆมิตตาเถรี นําพุทธศาสนา
มาแพรหลายในลังกาเปนครัง้ แรก พระเจาเทวานัมปยติสสะ ไดทรงพบ
พระมหินทครัง้ แรก ณ มหาเมฆวันอุทยาน และทรงเลือ่ มใสในพระพุทธ
ศาสนา อุทิศมหาเมฆวันอุทยานเปนวัต ซึ่งตอมาไดพฒ
ั นาขึ้นเรียกวา
"วัดมหาวิหาร"
พระพุทธศาสนาที่เขาสูลังกานั้นเปนนิกายเถรวาท โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนวิภัชชวาที กลาวคือ เปนแบบซึ่งไดตกลงยุตกิ ันในทีป่ ระชุม
ตติยสังคายนา พระมหินทไปลังกาครั้งนี้ทานไดนําพระไตรปฎกและ
อรรถกถาไปดวย และนางสังฆมิตตาเถรีก็ไดนํากิ่งพระศรีมหาโพธิ์จาก
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พุทธคยาไปปลูกในลังกาเปนปฐม พระนางเองไดเปนอุปชฌายะบรรพชา
อุปสมบทสตรีลังกา ซึ่งมีพระนางอนุฬาเทวีเปนประมุข ตั้งคณะภิกษุณี
ขึ้นในลังกา ตอมา ถึง พ. ศ. ๔๐๐ เศษ ในแผนดินพระเจาวัฏฏคามินอี ภัยั
พระองคไดเสียราชสมบัติแกขาศึก เสด็จลี้ภัยไปซองสุมกําลัง ในระหวาง
นั้นพระองคไดรับอุปถัมภจากพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระมหาติสสะ เมือ่
พระองคกลับขึ้นเสวยราชยใหม ไดทรงใหทําสังคายนา ทรงยกยอง
พระมหาติสสะพรอมทั้งสรางวัดให คือวัดอภัยคิรีวหิ าร พวกคณะมหา
วิหารไมพอใจ ประณามพระมหาติสสะวา ประจบคฤหัสถเลยเปนเหตุให
แตกเปน ๒ คณะใหญ คือ:คณะมหาวิหารพวกหนึ่ง
คณะอภัยคิรีวิหารพวกหนึ่ง
จําเดิมแตนั้นมา สังฆมณฑลในลังกาก็แตกออกเปน ๒ คณะ แต
เปนนิกายเถรวาทนิกายเดียวกัน มีคุณลักษณะพิเศษแตกตางกัน คือ
๑. คณะมหาวิหาร เปนฝายอนุรักษนิยมอยางเครงครัด ตั้ง
ขอรังเกียจภิกษุตางนิกายวาเปนอลัชชีบาง ปาปภิกษุบาง เปนพวก
สัทธรรมปฏิรูปบาง พวกมหาวิหารสามารถรักษาความบริสุทธิ์ของธรรม
ในนิกายเถรวาทไวไดอยางสมบูรณ ไมไดย อมใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๒. คณะอภัยคิรีวหิ าร เปนคณะเสรีนิยม ไมรังเกียจภิกษุตาง
นิกาย ยินดีตอนรับเอาความคิดเห็นของตางนิกายเขามา เพราะฉะนั้น
เมื่อเกิดมีมหายานขึ้นแลว อภัยคิรีจึงเปนศูนยสําคัญแหงหนึ่งของมหายาน
ไดลังกาดวย
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ในศตวรรณที่ ๙ เมื่อนักธรรมจาริกจีนฟาเหียนไดคน พบพระวินยั
ปฎกของนิกายมหาสังฆิกะ ในอภัยคิรีวหิ ารนี้ พระทันตธาตุก็เปนปูชนียวัตถุสํานักนี้ ฟาเหียนไดบนั ทึกถึงพระแกวมรกตในลังกา "พระพุทธ
รูปองคนี้แตเดิมมีเพชรเม็ดใหญ ประดับเปนอุณาโลม ตอมามีโจรคน
หนึ่งเขาไปลัก พระปฏิมาสําแดงปาฏิหาริยล อยขึ้นเหนือบัลลังก โจรผูนั้น
ตัดพอวา ปางเมื่อพระมหาสัตวยังบําเพ็ญบารมีอยูนั้น แมแตเลือดเนื้อ
ชีวิต พระองคก็อาจสละได ก็เหตุไฉน บัดนี้พระปฏิมาจึงหวงแหน
เพชรเพียงเม็ดเดียวเลา พอวาเชนนั้นองคพระปฏิมาจึงกมลงพระเศียรต่ําลง
โจรจึงแกะเพชรไปไดสะดวก เมื่อราชบุรุษจับได โจรก็ยืนยันวา ไดรบั
มาจากองคพระปฏิมาเอง พระราชาพรอมดวยบริษัทจึงไปสอบสวนเห็น
ความจริง พระองคจึงขอไถเพชรเม็ดนั้นกลับคืนเปนพุทธบูชา" ไมมี
หลักฐานใดทีจ่ ะพิสูจนวา พระแกวองคนั้นจะเปนองคเดียวกับของไทย
หรือไม
พระพุทธโฆษาจารยเถระ
ในรัชสมัยพระเจามหานามแหงลังกา ไดมีการฟนฟูวรรณกรรม
ภาษาบาลีขึ้นขนานใหญ เปนผลงานของคณะมหาวิหาร ผลงานนี้ทําให
มหาวิหารรุงโรจนนําหนาอภัยคิรีวหิ าร คณาจารยผูมีบทบาทสําคัญใน
การทํางานดังกลาวนี้คือ พระพุทธโฆษาจารย ทานผูนี้เปนชาวอินเดีย
เกิดในศตวรรษที่ ๙ เปนพราหมณโดยกําเนิด ภายหลังออกบวชในพระ
พุทธศาสนา ปญหาเรื่องชาติภูมิของทาน ยังมีขอสงสัย ถาเชื่อตาม
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ตํานาน ซึ่งเปนเรื่องแตงภายหลังชานาน ทานก็เปนชาวมคธ เกิดใน
บริเวณตําบลพุทธคยา แตศกึ ษาจากผลงานของทานแสดงวา ทานไม
คอยรูถึงเรื่องภูมิศาสตรทางภาคเหนือของอินเดียมากเทากับที่ทานรู
ภูมิศาสตรในแถบใตของอินเดีย เพราะฉะนั้น จึงมีผูสันนิษฐานวาทาน
เปนชาวอินเดียใตมากกวาทีจ่ ะเปนชาวมคธ ทานปรารภเหตุที่จะเขียน
อรรถกถาแหงพระอภิธรรม แตขาดแคลนตําราคนควา อุปชฌายะของ
ทานจึงแนะนําวา ควรไปเขียนที่ลังกา เพราะมีตํารับตําราสมบูรณ แต
กอนหนาที่ทานจะไป ทนไดเขียนคัมภีรญ
 าโณทัยปกรณขึ้น ซึ่งเปน
หนังสือเลมเดียวของทานทีไ่ มมีตนฉบับที่เหลืออยูเลยในปจจุบัน ขณะที่
ทานเดินทางมาลังกา ไดสวนทางกับคณาจารยอีกรูปหนึง่ คือพระพุทธทัตตาจารย ซึง่ เปนชาวเมืองกาญจิปุระในอินเดียใต และไปลังกาดวย
วัตถุประสงคอยางเดียวกัน แตทํางานไมสาํ เร็จ พระพุทธทัตตะไดเขียน
ปกรณสําคัญในลังกา ชื่อ "อภิธรรมาวตาร" และอรรถกถาสวนหนึ่งของ
ขุททกนิกาย คําอธิบายพระวินัย ชื่อ "อุตตรวินิจฉัย" แตงานทั้งหมดนี้
คณะสงฆลังกาไมสูนิยมยกยอง เมื่อพระพุทธโฆษาจารยไปถึง ทาน
ไดพักอยู ณ คันถกปริเวณ ในมหาวิหาร คือหอสมุดของวัดนัน้ เอง
ขณะนัน้ อธิการบดีแหงมหาวิหาร คือ พระสังฆปาละใหทดสอบ
ภูมิรูของพระพุทธโฆษะ และทิฏฐิของทาน กอนที่จะมอบงานสําคัญให
พระสังฆปาละ จึงไดยกบาลีพุทธภาษิตบทหนึ่งใหพระพุทธโฆษะแตงแก
และคําแกกระทูบทนั้นสําเร็จเปนปกรณชอื่ วิสุทธิมรรคขึ้น หนังสือเลมนี้
เพียงเลมเดียว ก็เพียงพอที่จะทําใหชื่อเสียงของผูแตงเปนอมตะ โดย
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ทานผูแตงไมตองทํางานอื่นใดอีกเลย วิสทุ ธิมรรคเทากับยอพระไตรปฎก
หมด แตกอนหนานี้ไดมีคณาจารยอีกรูปหนึ่ง เปนฝายอภัยคิรีวหิ าร ชือ่
อุปติสสะ ไดเขียนปกรณ ชือ่ "วิมุตติมรรค" ขึ้น เนื้อความไมแตกตาง
กับวิสุทธิมรรคนัก พระพุทธโฆษะ อาจจะไดความคิดจากคัมภีร วิมุตติมรรคมากอน แตเมื่อทานเขียนวิสุทธิมรรคขึ้น ก็เปนการยืนยันมติของ
คณะมหาวิหาร และนี่เองอาจจะเปนจุดแตกตางระหวาง ๒ ปกรณนี้
คณะสงฆมหาวิหารประชุมกันพิจารณาคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดตัดสินเปน
เอกฉันทวา เปนหนังสือเยีย่ ม จึงไดมอบความไววางใจแกพระพุทธโฆษะ ใหทําหนาที่ชําระวรรณกรรมภาษาบาลีทั้งหมด โดยถายทอดจาก
ภาษาสีหลกลับเปนมคธ ผลงานนี้คือ บรรดาอรรถกถาทั้งหลาย ซึ่งฉบับ
โบราณมีอยู ๓ ฉบับ เปนฉบับมาตรฐาน คือ :๑. มหาอรรถกถา
๒. กุรุนทีอรรถกถา
๓. ปจจรีอรรถกถา
นอกจากนี้ยังมีอรรถกถาปลีกยอย เชน อันธกอรรถกถา สังเขป
อรรถกถา พระพุทธโฆษะไดชําระแลวเขียนอรรถกถาขึ้นใหม คือเขียน
สมันตปาสาทิกาวิยยัฏฐกถา เขียนกังขาวิตรณี แกปากิโมกข เขียน
สุมังคลวิลาสินี ปปญจสูทนี มโนรถปูรณี สารัตถปกาสินี และ
ชาตกัตถกถา ธัมมปทัฏฐกถา แกพระสูตร และเขียนอัตถสาลินี สัมโมหวิโนทนี ปรมัตถทีปนี แกพระอภิธรรม อรรถกถาที่ทานทํานี้ เรียกวา
นวอัฏฐกถา
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ตอมาในศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยพระเจาปรักกมหาหุมมหาราช
ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยูที่ปุรัตถินคร หรือโปโฬนนรุวะ ไดทรงอุปถัมภคณะ
สงฆ ซึ่งสืบสายมาจากฝายมหาวิหาร ประชุมแตงฎีกา มีพระมหากัสสปะ
แหงอุทุมพรคิรีวิหาร เปนประมุข ในการนี้พระสารีบุตร ไดเขียนสารัตถทีป ฎีกาพระวินัย พระอานันทาจารยไดเขียนมูลฎีกา แกพระอภิธรรม
และมีคณาจารยตอมาอีกหลายรูป ไดแตงฎีกาบาง อนุฎีกาบาง เปนเหตุ
ใหพุทธศาสนานิากยเถรวาทสํานักมหาวิหาร แพรหลายออกไปในตาง
ประเทศมี ไทย พมา มอญ ลาว เปนตน
ศาสนภัยในลังกา
เมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจาปรักกมพาหุแลว ลังกาก็ไดรับภัยรุกราน
จากพวกทมิฬเนือง ๆ พอเขาศตวรรษที่ ๒๐ พวกลาอาณานิคมชาว
ยุโรป มีโปรตุเกส สเปญ ไดออกมาลาอาณานิคมในตะวันออก พวก
นี้ถือเอกสารแผคริสตศาสนาเปนหัวใจ เมือ่ ยึดไดเมืองใดก็พยายามบังคับ
กดขี่ ใหประชาชนรับนับถือคริสตศาสนา โปรตุเกส ไดเขายึดลังกา
กอน เพราะเห็นวาเปนเกาะชุมทางระหวางยุโรป กับตะวันออกไกล
เวลานั้นลังกาไดแบงแยกเปนแควนเล็กแควนนอยจึงไมมีกําลังตอสูพวก
โปรตุเกส โปรตุเกสไดยดึ เอาดินแดนตามฝงทะเลไปหมดคงเหลือแควน
อิสระในใจกลางเกาะ ที่โปรตุเกสไปไมถึง โปตุเกสไดตั้งกฏหมายรีดภาษี
แกครอบครัวที่เปนชาวพุทธอยางรุนแรง ผูใดยอมนับถือคริสตศาสนา
ก็ไดอภิสิทธิ์ไมตองเสียภาษี จึงมีชาวลังกาเขารีตจํานวนมาก รวมทั้ง
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กษัตริยองคหนึ่งในเมืองโคลัมโบดวย คือ พระเจาธรรมปาละ เมื่อเขา
รีตแลวเปลี่ยนชื่อวา "ตองยวง" โปรตุเกสสั่งใหดองยวงมอบพระเขี้ยว
แกวให แลวหัวหนาบาทหลวงคาธอลิคไดใชครกตําพระเขี้ยวแกวตอหนา
ชาวลังกา จนทําลายไปหมด รัฐบาลโปรตุเกสไดออกเหรียญที่ระลึก
ในงานนี้ รูปของเหรียญดานหนึ่ง เปนรูปสําเร็จราชการโปรตุเกส มี
จารึกวา "ผูพทิ ักษศาสนาอันเที่ยงแท" อีกดานหนึ่งเปนรูปบาทหลวง
ตําพระเขี้ยวแกว โปปกรุงโรมไดสงสาสนมาแสดงความยินดี ทีพ่ วก
สาวกของเราสามารถทําลายปูชียวัตถุของชาวพุทธได
ในเวลานัน้ ยังเหลือรัฐเอกราชในใจกลางเกาะ ซึ่งมีพระเจา
วิมลธรรมสุริยะเปนผูครอง ก็ประกาศวา พระเขี้ยวแกวที่แทนั้นอยูใน
แควนของพระองคซึ่งมีเมืองสิงขันธนคร (คือเมืองแกนดีเดี๋ยวนี)้ ที่พวก
มิจฉาทิฏฐิเอาไปทุบตอยทําลายนั้นเปนของปลอม พระพุทธศาสนาของ
ลังกาในใจกลางเกาะจึงรอดอันตรายจากพวกโปรตุเกสไปพักหนึง่ พอดี
พวกฮอลันดาตามพวกโปรตุเกสออกมาลาอาณานิคม ฝรั่งสองชาตินี้เปน
ศัตรูกันทั้งการเมือง และศาสนา คือ พวกโปรตุเกสนับถือนิกายโรมัน
คาธอลิคอยางเครงครัด สวนพวกฮอลันดานับถือนิกายโปรเตสแตนท
อยางเครงครัด และตางมีโนยบายขยายอาณานิคมในภูมภิ าคเดียวกัน พวก
เจาเมืองลังกาตามฝงทะเลจึงติดสินบนพวกฮอลันดาใหชวยชับไลพวก
โปรตุเกส ฮอลันดาไดยึดหมูเกาะอินโดนีเซียเปนปอม แลวทุมกําลัง
ไลโปรตุเกสตกเกาะลังกาไป แตลังกาก็เปรียบเสมือนหนีเสือปะจรเข
ฮอลันดา ไดเรียกเอาสินบนเปนบานเปนเมือง แลวเขายึดดินแดนที่
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โปรตุเกสเคยยึดมากอน จึงเกิดสงครามกับพวกชาวเกาะลังกาเสียเปรียบ
ตามเคย ในระยะหัวเลีย้ วหัวตอที่เกิดการเปลี่ยนเจาเมืองครอบครองนี้เอง
คณะสงฆของลังกาเสื่อมทรามจนกระทั่งไมมีการอุปสมบทติดตอกันเปน
ระยะสิบ ๆ ป เพราะเหตุดังนี้ :๑. ตองทําสงครามกับพวกโปรตุเกส และฮอลันดา
๒. ถูกพวกฝรั่งสองชาตินี้ออกกฏหมายกดขี่ พระพุทธศาสนา
เชนหามบวชพระเปนตนในเขตของเขา
๓. ประชาชนที่โงเขลา ตามชายฝงยอมรับอามิสสินจางพวก
คริสเตียน เขารีตละทิ้งพระพุทธศาสนาไปหมด พระสงฆ
ขาดผูอุปถัมภ
๔. พวกชาวพุทธลังกาเองในใจกลางเกาะ มัวแตรบพุง
แกงแยงความเปนใหญกันไมมีเวลาหรือผูสนใจในการค้ําชู
พระศาสนาไว
๕. เกิดมหาทุพภิกขภัย จนกระทั่งพระตองทิ้งวัด
ประมวลเหตุการณเหลานี้ทําใหลังกาไมมีภิกษุเหลืออยูเลย แมแต
รูปเดียว มีแตสามเณรอันมีสามเณรสรณังกรเปนหัวหนา
พระสงฆสยามวงศ
ในรัชสมัยพระเจากิตติราชสิงหะ เมืองสิงหขันธนครราบคาบ
เปนปกติ เวลานั้นมีสามเณรผูใหญรูปหนึ่ง ชื่อสรณังกร ไดทูลขอให
พระราชาสงทูตมาขอสมณวงศจากกรุงศรีอยุธยา พระเจาบรมโกษฐ จึง
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โปรดใหจดั คณะสงฆไทย ซึ่งมีพระอุบาลีแหงวัดธรรมาราม เปนหัวหนา
คณะออกไปอุปสมบทชาวลังกา พระอุบาลีไดไปทําพิธผี ูกพัทธสีมา ณ
วัดบุพพาราม และใหการอุปสมบทสามเณรสรณังกรเปนรูปแรก ทาน
ผูนี้ตอมาไดเปนสังฆราชในลังกา พระอุบาลีไดบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร
ชาวลังกาทั้งหมดหลายพันรูป คณะสงฆทเี่ กิดขึ้นใหมนจี้ งึ ไดชื่อวา "สยาม
วงศ" หรือ "อุบาลีวงศ" และพระอุบาลีนั้น ตอมาไดอาพาธถึงมรณะ
ในลังกานัน่ เอง ปจจุบันสถูปบรรจุอัฐิของทานยังปรากฏอยู อาสนะที่
ทานที่บวชกุลบุตร ตลอดจนพัดรองที่ทานใชประจํา ยังรักษาไวคงรูปเดิม
จัดเปนปูชนียวัตถุของพระสงฆในนิกายสยามวงศ ในสมัยเดียวกันนัน้ ไดมี
สามเณรลังกาอีกคณะหนึ่งออกไปรับอุปสมบทในพมา เมื่อกลับมาแลวก็
ตั้ง "อมรปุรนิกาย" ขึ้น ยังมีอีกพวกหนึ่งไปบวชแตเมืองมอญเขามาตั้ง
"รามัญนิกาย" ขึ้น ขอที่ผิดกันก็คือ ภิกษุในสยามนิกายนั้นสวนมาก
เปนผูดี คนชัน้ สูงนิยมบวชกันโดยมาก ไมนิยมรับคนชัน้ ต่ําเขามาบวช
เพราะฉะนั้น คนชั้นต่ําจึงหันไปบวชใน อมรปุรนิกาย และรามัญนิกาย
เสียเอกราชแกอังกฤษ
เมื่อพระเจากิตติราชสิงหะสิ้นพระชนมไปแลว มีกษัตริยครอง
ราชยตอมาอีกสององค แตออนแอ เกิดแกงแยงชิงดีกันในระหวางพวก
ราชวงศกับพวกขุนนาง พอดีฮอลันดาทําสงครามแพอังกฤษ อังกฤษ
ไดเขามาครอบงําลังกา พวกขุนนางไปฝกใฝกับอังกฤษแลวใหถอดพระเจาแผนดินออกเสียผนวกเกาะลังกาเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ขุนนาง
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ลังกาจึงเปนผูช ักศึกเขาบาน และขายเอกราชของลังกาไป เพราะความ
ที่ตนเกลียดชังพระราชาเทานั้น
อังกฤษเปนชาติปกครองอาณานิคมที่ดียิ่งกวาชาติทั้งหลาย คือ
ไมแตะตองเสรีภาพทางศาสนา และพยายามทํานุบํารุงทองถิ่น และการ
ศึกษาใหดว ย เมื่อตอนลังกาเสียเอกราชแกอังกฤษใหม ๆ สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยรัชกาลที่ ๒ ของไทย ไดสงสมณทูตออกไปสืบดูเหตุ
การณพระศาสนาในลังกามีพระอาจารยดแี ละพระอาจารยเทพเปนหัวหนา
รัฐบาลอังกฤษไดใหการอุปถัมภทั้งไปและกลับ ปรากฏตามรายงานของ
ทานวา "คณะสงฆลังกาแตกแยกเปนกกเปนเหลา ทะเลาะเบาะแวงทุม
เถียงกัน แขงขันชิงดีชิงเดนกัน และปายสีใหรายกันเพียงแตตองการ
จะเอาหนากับสมณทูตไทย ก็ถึงกับทะเลาะแยงชิงกันเสียแลว"
การตอสูกับพวกคริสเตียน
คริสตจักรโรมัน คาธอลิก ซึ่งมีอิทธิพลในลังกาตั้งแตสมัย
พวกโปรตุเกสยังคงรักษาอิทธิพลของตัว เพราะอาศัยอามิสสินจาง ชาว
ลังกาที่ยากจนไรการศึกษา จึงไปฝกใฝกับพวกนี้สวนมาก การศึกษาของ
ลังกาอยูในกํามือของพวกคริสเตียน เพราะฉะนัน้ บุคคลที่มีฐานะดี การ
งานดีสวนใหญสําเร็จจากโรงเรียนคริสเตียนเหลานี้ ชาวพุทธตามฝงทะเล
ถูกกดหัวมานานเปนศตวรรษ เมื่ออังกฤษเขามาปกครอง อังกฤษให
เสรีภาพทางศาสนาขึ้น ชาวพุทธจึงเริ่มรณรงคตอสูกับพวกคริสเตียนอยาง
เปดเผย พระคุณานันทเถระ แหงโกฏเหนะ ไดทาพวกคริสเตียนโตวาที
กลางแปลงครั้งแรก สนามโตวาทีกําหนดขึ้นที่เมืองปนทุระ ใชเวลา
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ติดตอกัน ๓ วัน ในทามกลางชาวพุทธและคริสเตียนจํานวนแสน ทาน
คุณานันทะไดหักลางวาทะของพวกคริสตยอยยับปราชัยไป ทําใหชาว
พุทธมีกําลังใจในการตอสูมากขึ้น พอดีกับชาวอเมริกันคนหนึ่งนับถือ
พุทธศาสนาชื่อ ออลคอต (พันเอก) ไดเดินทางมาลังกาเปนผูนําชาวพุทธ
เรียกรองใหอังกฤษยกเลิกกฏหมายที่ไมเสมอภาคสําหรับชาวพุทธ ซึ่ง
พวกโปรตุเกส และฮอลันดาสรางไว ตอมาคณะสงฆลังกาไดตั้งวิทยาลัย
การศึกษาพระสงฆชั้นสูงขึ้น ๒ แหง คือ วิทยาลัยลังการะแหงหนึ่ง วิทโยทยปริเวณแหงหนึ่ง ทั้งสองแหงไดผลิตธรรมทูตออกมาตอสูกับพวก
คริสเตียน
ตอมาทานศรีเทวมิตธรรมปาละ ไดตงั้ มหาโพธิสมาคมขึ้นฟนฟู
ชาตินิยมของลังกา พรอมกับฟนฟูพระพุทธศาสนา สมาคมยุวพุทธิกะแหง
สากลสิงหล ซึ่งเปนสมาคมมีอิทธิพลที่สุด มีสมาชิกกวาแสนคน ได
รณรงคตอสู สมาคมไดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นจํานวนพัน ๆ
แหง งานสังสงเคราะหทุกวันนี้ ลังกามีนกั เรียนวันอาทิตยถึง ๒
แสนคน เมื่อลังกาไดรับเอกราช ลังกาเปนผูริเริ่มตั้งองคการพุทธศาสนิก
สัมพันธแหงโลกขึ้น การประชุมครั้งแรกไดจัดทําขึ้นที่โคลัมโบ ครั้งตอมา
ที่ญี่ปุน พมา ไทย เนปาล และเวียนมาไทยอีก
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บทที่ ๒
พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ตอน ๑
คําวา สุวรรณภูมิ ปรากฏมีในชาดกของพระพุทธศาสนา เชน
ในมหาชนกชาดก เลาเรื่องพระโพธิสัตวขออนุญาตมารดาไปเสี่ยงโชคยัง
สุวรรณภูมิ แลวเรือแตกกลางทะเล ในสังขพราหมณชาดกกลาววา พระ
โพธิสัตวลงเรือไปคาขายหากินทางสุวรรณภูมิ เพื่อนํามาบริจาคทาน จึง
เปนหลักฐานยืนยันวา ชาวอินเดียไปมาคาขายกับชาวสุวรรณภูมิแตกอน
พุทธกาลแลว ครั้นถึงรัชสมัยพระเจาอโศกจึงไดสงสมณทูตมาสูสุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมยิ ังเปนที่รูจักของจีนและชาวโรมันอีกดวย สินคาเครื่องเคลือบ
ของจีนเมื่อจะสงไปขายยังโลกภาคตะวันตก จะตองสงมาไวที่ชายฝงของ
ประเทศไทย ที่นั่นมีพอคาชาวอินเดียและอิหรานมาซื้อ แลวขนใสเรือ
ขามชองแคบมลายูไปยังเมืองมสุลีปตัม หรือบรรทุกเรือพวกอิหรานไปยัง
อาวเปอรเซีย จากนั้นจะถูกนําไปสูไคโรในอียิปต หรือเมืองคอนสแตนติโนเปลและเวนิสในยุโรปใต จากการขุดคนที่ตําบลพงตึก อําเภอ
บานโปง ไดพบโคมของพวกโรมันที่นครปฐม ขุดไดตะเกียงแบบโรมัน
แสดงวาดินแดนแถบนี้ เคยเปนเมืองทาในยุคโบราณมาแลว ในจดหมาย
เหตุของกรีกกลาวถึงแดนทองวา ไครเส ซึ่งคงหมายถึงสุวรรณภูมนิ ั่นเอง
ในดินแดนดังกลาวนี้มแี มนา้ํ ใหญสี่สาย ตางสายเปนอิสระแกกัน คือ
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แมน้ําแดงในประเทศญวน แมน้ําโขงในประเทศลาวและเขมร แมน้ํา
อจิรวดีในพมา แมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย คําวาสุวรรณภูมนิ าจะ
มีความหมายกวาง ๆ ครอบงําดินแดนอันใหญโต นี้ ณ ดินแดนนี้มี ๖
ประเทศ คือ
ไทย เนื้อที่ ๕๑๘,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พลเมือง ๒๘ ลาน
พมา เนือ้ ที่ ๖๗๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พลเมือง ๒๒ กวาลาน
ญวน เนือ่ ที่ ๓๑๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พลเมืองกวา ๒๕ ลาน
เขมร เนื้อที่ ๑๗๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พลเมืองกวา ๕ ลาน
ลาว เนือ้ ที่ ๒๓๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พลเมือง
๒ ลาน
มลายู เนือ้ ที่ ๓๓๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พลเมืองราว ๑๐ ลาน
มนุษยดึกดําบรรพในสุวรรณภูมิ คือ พวกมนุษยยุคหินซึ่งมีอายุ
๓๐,๐๐๐ ปมาแลว ครั้นตอมาในราว ๒๐,๐๐๐ ป มนุษยโบราณพวก
นี้ เริ่มรูจักการเพาะปลูกหุงตม รูจักขัดเกลาหินใหเปนรูปรางมีคม เรียก
วายุคหินขัด นักโบราณคดีไดพบเครื่องมือโบราณของมนุษย ๒ จําพวกนี้
ทางภาคใตของประเทศไทย และทางภาคใตของประเทศญวน เชื้อสาย
มนุษยเหลานี้ในปจจุบันนี้ไดแกพวกเงาะปาในแหลมมลายู และพวกคน
ปาใน "เกาะอันดามัน" (เกาะอันดามัน อยูในทะเลอาวเมาะตะมะ ใกล
มาทางแหลมมลายูและเมืองตะนาวศรี) จําเนียรกาลลวงมามีมนุษยพันธุ
อื่นอพยพเขามาสูสุวรรณภูมิ แบงออกเปนพวกใหญ ๆ คือ
๑. พวกมลายู พวกนี้เดินเรือเกง เขามาตั้งรกรากตามฝงทะเล
เชนฝงทะเลญวน และแหลมมลายู ตลอดจนหมูเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทร
แปซิฟค เชน หมูเกาะชวา สุมาตรา และฟลิปปนส
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๒. มอญ อพยพจากที่ราบสูงในประเทศจีน เดินเรือ่ ยลงมาตาม
ลําแมน้ําสาลวิน และเอราวดี หรือ อจิรวดี กอนพุทธกาลหลายรอยป
ชั้นเดิมเปนพวกผิวเหลือง ตอมาผสมกับพวกอินเดียใตผวิ จึงคล้ํา มอญ
พวกหนึ่งไดเขาไปอยูถึงประเทศอินเดียกลายเปนพวกมุณฑะ กษัตริย
อินเดียแหงแควนเตลิงคณะไดมาปกครองมอญ ทําใหมอญมีชื่อเรียกกัน
อีกชื่อหนึ่งวาพวกเตลง ซึ่งเพี้ยนมาจากเตลิงนั่นเอง
๓. ขอม เชื้อสายเดียวกันกับมอญ นักปราชญมักเรียกรวมกัน
วา ตระกูลมอญเขมร ขอม อพยพมาตั้งแวนแควนอยูทางตอนใตของ
แมน้ําโขง มีชาวอินเดียอพยพเขามาอยูในฐานะผูปกครอง
๔. ละวา เผาเดียวกับมอญเขมร แตเขามาอยูในสุวรรณภูมิ
กอนหนา มีรกรากอยูลุมแมน้ําเจาพระยาและที่ราบสูงอีสาน
๕. พมา เปนเลือดธิเบตแท อพยพจากประเทศธิเบตเรื่อยมา
ตามลําแมน้ําพรหมบุตรในมณฑลอัสสัมของอินเดียเดี๋ยวนี้ และขามเขามา
ในประเทศพมาตั้งรกรากขึ้นที่นั่น
นอกจากนี้ยังมีมนุษยเผาอื่น ๆ อีก เชน ขา ขมุ ซอง แมว
มูเซอ กระเหรีย่ ง และพวกยาง เปนตน
โคลินีของอินเดียในสุวรรณภูมิ
ราว ๒,๐๐๐ ปมาแลว ชาวอินเดียเขามาสูสุวรรณภูมิในฐานะ
พอคา และนักแสวงเมืองขึน้ เมืองทาใหญในอินเดียตามริมฝงทะเล
ตะวันออก เชน เมืองตามรลิปติ เมืองกาญจิปุระ ยอมเปนเมืองออก
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สําหรับเดินทางไปสูสุวรรณภูมิ สวนในสุวรรณภูมนิ ั้นมีเมืองทาที่ชาว
อินเดียมาติดตอเสมอ เชนเมืองตะกัว่ ปา ในปจจุบันนี้ก็เปนเสนทางเดิน
ที่พวกอินเดียเคยเดินมากอน ชาวอินเดียทีม่ านั้น มีทั้งชาวประเทศมคธ
และชาวอินเดียใตไดเขามาเปนเจาใหญในประเทศเขมร จามปา
ชะวา มลายู หลักฐานที่เราจะไดพบคือศิลปะอินเดียยุคอมราวดีในครัง้
พุทธศตวรรษที่ ๖ ไดปรากฏทางภาคใตของเขมรจนถึงเกาะเซเลเบส
ครั้นเมื่อราชวงศคุปตะรุงเรืองขึ้นในอินเดีย ศิลปะคุปตะหลั่งไหลเขาสู
สุวรรณภูมิ ดังเราจะพบพระพุทธรูปแบบคุปตะในตอนกลางและตอนใต
ของไทยตอจากนั้นก็ถึงสมัยปาละ เราก็พบศิลปะแบบปาละ เชน พระพุทธ
รูปเปนตน ปรากฏดกดื่นในตอนใตของไทยและตามหมูเกาะชวา มลายู
เปนตนเสนทางเดินของชาวอินเดียมีหลายทาง เชน ขามทะเลมาขึ้น
บกที่เมืองทวาย แลวตัดภูเขาทะเลมาดวนเจดียสามองค เขาสูลุมน้ํา
เจาพระยาทางแควนอย หรือจะเลียบฝงตะวันออกของอาวเบงกอลขาม
ทะเลขึ้นฝงใกล ๆ กับตะกั่วปา และอีกทางหนึ่ง ก็เดินเรือเรื่อยมา ผาน
ชองแคบมะละกา ก็ได
ประเทศจามปา
ดินแดนซึ่งอยูในระหวางแควนตังเกีย๋ วกับแควนโคชินไชนา หรือ
พูดงาย ๆ วาระหวางเวียตนามเหรือกับเวียตนามใตเดีย๋ วนี้ ในสมัยโบราณ
ประมาณ ๑,๗๐๐ ปมาแลว เคยเปนที่ตั้งอาณาจักรรุงโรจนอาณาจักรหนึ่ง
เรียกวา จามปา อาณามณฑบปจจุบันไดแก ทันวา เงอาน ฮาดิ๋น กวางบิ่น
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กวางตรี กวางดึ๊ก ทื่อเทียน ถัดลงมามีมณฑลกวางนาม และมณฑลกวาง
หงาย เคยเปนที่ตั้งของแควนอมราวดีแหงพวกแขกจาม ปรากฏซาก
โบราณสถานอยูมาก เมืองหลวงของแควนชื่อจัมปานคร ในแผนที่เรียก
วาตาเกียว ใกลเมืองตาเกียวมีเมืองดงเดือง สมัยโบราณเรียกวาอินทร
ปุระตั้งแตมณฑลบิญดิ่นลงมา ถึงมณฑลฟูยาน เคยเปนที่ตั้งของกรุงวิชัย
ตั้งแตมณฑลทันวา หรือมณฑลหยาตรั่ง (หญาตรั่ง) เรื่องลงมาถึง
มณฑลปนทุน (บิญถุน) เปนที่ตั้งแควนปาณฑุรังค และแควนเกาฐาร
ปรากฏศิลาจารึกจํานวนมากที่เทวาลัยแหงหนึ่งชื่อ โปนคร
มนุษยชาติจามปาเปนเผาเดียวกับมลายู จีนรูจกั จามปามาแตดึก
ดําบรรพแลว ในจดหมายเหตุจีนเลาวา พวกจามเปนคนผิวหมึก ตาลึก
จมูกโดง ผมหยิกเปนปุย ทั้งหญิงชาย มุนเกลาเปนทรงตัง้ (แบบแขก
ซิกซ) ใสตุมหูเปนวงแหวนใหญ มีผานุง ผืนเดียว ตั้งแตบั้นเอวถึงเทา
นอกนั้นไมมีเสื้อผาอื่นอีก นอกจากในฤดูหนาว
จามปาลอกแบบอารยธรรมอินเดียทั้งดุน ชาวอินเดียพวกปลลวะ
มาจากทางใต อพยพเขามาอยูในจามปา ไดพาพระพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณเขามาดวย แตศาสนาพราหมณมอี ิทธิพลสูงกวา เพราะชน
ชั้นปกครองอยูในวรรณะพราหมณ จามปาใชภาษาสันสกฤตเปนภาษา
ราชสํานัก สิ่งที่ทําใหจามปายุงยากคือ การแผอิทธิพลของอื่น ซึ่งเทากับ
เปนการแขงขันระหวางอารยธรรมแหงลุมน้ําฮวงโห กับลุมแมน้ําคงคา
ทีเดียว ปรากฏวาจามปาใชสันติวิธีคือ ยอมเปนเมืองจิม้ กองของจีน แต
รักษาแบบอารยธรรมอินเดียไว ศัตรูที่นากลัวของจามปาไมใชจีน แต
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เปนญวนและเขมร ญวนกับเขมรขับเคี่ยวกับจามปาหลายรอยป ในที่สดุ
ลมชาติจามปาสําเร็จ
นักโบราณคดีไดพบศิลาจารึก เรียกวา จํารึกโวจัญ กลาวถึง
ราชวงศแหงศรีมาร อายุจารึกนี้ตกในศตวรรษที่ ๗ แหงพุทธศักราช
กลาวถึงนามกษัตริยจาม ซึ่งมักลงทายดวยคําวา วรมัน ในสมัยพระเจา
ภัทรวรมัน นิกายพราหมณ ศิวเวท รุงเรืองมาก พระเจาภัทรวรมันให
สรางเทวาลัยชือ่ วา ภัทรสวามี เพื่อบูชาศิวลึงค ในราว พ. ศ. ๑๓๑๐
พระเจารุทรวรมันรบชนะกองทัพจีน พระองคไดตั้งราชวงศปาณฑุรังค
ขึ้น ในสมัยราชวงศนี้ กองทัพเรือของพวกศรีวิชัยไดยกขึ้นมาตีจามปา
หลายคราว เปนเหตุใหราชวงศนี้เสื่อมโทรมลงใน พ. ศ. ๑๕๑๕ เรื่อง
จามปาไดปรากฏขึ้นใหม เมือ่ พ. ศ. ๑๖๒๓ กองทัพจีนยกเขาตีประเทศ
ญวน กษัตริยญ
 วน ชื่อ พระเจาเลโฮันหวางเด สงทูตมาขอทัพจามชวย
แดพระเจาปรเมศวรมันจับทูตญวนกักขังไว กองทัพญวนจึงยาตรามาตี
จามปาแตก ตอมาพระเจาวิชยั ศรีหริวรมัน กูชาติจามสําเร็จ ตั้งราชธานี
อยูที่กรุงศรีวิชยั จําเดิมแตนนั้ มา ญวนกับจามรรบพุงชิงชัยกันเสมอ สวน
ใหญจามเปนฝายเสียเปรียบ มิหนํายังถูกกระหน่ําจากพวกเขมร จึงเปน
เหตุใหจามออนแอลง ในแผนดินพระเจาอินทรวรมันที่ ๖ ทรงพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เวลานั้นตรงกับแผนดินพระเจาสุริยวรมัน ที่ ๒
แหงเขมรซึ่งเปนกษัตริย ผูทรงนครวัด เขมรชวนจามใหรวมกันไปตีญวน
แตเสียทีญวนกลับมา จามจึงหักหลังเขมรดวยวิธีเขากับญวน พระเจา
สุริยวรมันพิโรธยกทัพตีกรุงวิชัยแตก แตไมชาจามกลับฟนตัวไดอีก ใน
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ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พระเจาชัยวรมันที่ ๗ แหงเขมรตีไดจามอีกครั้ง
หนึ่ง แลวทรงแบงจากออกเปนสองภาค
ภาคเหนือ โปรดใหนอ มเขยของพระองคครอบครอง มีกรุงวิชัย
เปนเมืองหลวง ทางภาคใต ชื่อเมือง ราธปุระ โปรดใหเชื้อสายเจาจาม
ชายองคหนึ่งชือ่ ศรีวิทยานันทะ เปนผูครอบครอง อยูมามิชาทางภาค
เหนือ มีผูกูชาติสําเร็จชื่อวา รศุบดี ทางภาคใตเจาศรีวิทยานันทะ เปน
กบฏตอเขมร แตภายหลังถูกพระปตุลาชื่อวา พระยุวราชธนปฏิคราม
แยงราชสมบัตแิ ลวเอาเมืองไปขึ้นกับเขมร ในราว พ. ศ. ๒๐๘๖ จาม
รบกับญวนครัง้ ใหญ กษัตริยจามองคสุดทายหนีญวนไปพึ่งเขมร ประเทศ
จามก็ลมจมลง ญวนอพยพผูค นเขามาแยงที่ทํากิน แลวคอย ๆ กลืนจาม
ใหเปนญวนไป คงเหลือพวกกระเซ็นกระสายอยูในเขมรบาง ญวนได
บาง ประเทศไทยบาง ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารไทย เมื่อไทย
ตีเขมรกวาดครัวเขมรเขามามีพวกจามติดตามอยูดว ย โปรดใหตั้งถิ่นฐาน
ที่กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งเรียกคลองสายหนึ่งในกรุงเกาวา คลองดูจาม
พวกจามไดเปนทหารในกองทัพไทยดวย เรียกวา กองอาสาจาม เปน
บรรพบุรุษของพวกแขกครัวในทุกวันนี้ สวนพวกจามในเขมรยังนับถือ
ศาสนาฮินดูกม็ ี ศาสนาอิสลามก็มี
ประเทศเขมร
ขอมหรือเขมรโบราณเปนอาณาจักรหนึ่ง ที่ไดรับอารยธรรม
อินเดียไวอยางสมบูรณเชนเดียวกับจามปา ปรากฏชื่อในจดหมายเหตุจนี
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โบราณเรียกวา ฟูหนํา เขาใจวาจะเลือนมาจากคําวา พนม อาณาจักร
ฟูหนํา ไดปกครองมาถึงลุมแมน้ําเจาพระยา ตามตํานานเลาวา มี
พราหมณอินเดียคนหนึ่งชื่อโกณทัญญะ อพยพผูคนจากอินเดียพรอมกับ
นําหอกวิเศษของอัศวัตถามัน นักรบแหงภารตยุทธมาปกลงที่ชัยภูมิแหง
หนึ่งแลวสรางกรุงภวปุระขึ้น ราชวงศกษัตริยฟูหนําในยุคนั้นจึงเรียกวา
โกณฑัญญวงศ
จารึกของเขมรหลักหนึ่งรําพันถึงพระเจาคุณวรมัน
เมื่อทรงสมโภชเทวาลัยแหงพระนารายณเปนเจาวา พระคุณเจาวรมัน
เปนจันทรอันแทจริงแหงวงศโกณฑัญญะ ดังนี้ ตอมาพระพุทธศาสนา
แพรตามเขามาโดยพวกปลลวะแหงอินเดียใตเปนผูนํา ในราว พ. ศ.
๑๐๑๓-๑๐๕๗ กษัตริยฟ ูหนําสงสมณทูตชื่อ พระนาคเสนไปยังประเทศจีน
จักรพรรดิจีนจึงตั้งยศกษัตริยฟ ูหนําใหเปน "อันน้ําเจียงกุงฟูหน่ําอวง"
แปลวา ราชาจองทัพแหงทักษิณรัฐฟูหนํา
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ พระเจารุทรวรมัน ไดอปุ ถัมภ
พระพุทธศาสนาใหรุงเรือง มีพระภิกษุชาวฟูหนําหลายรูปเดินทางไป
แปลคัมภีรในประเทศจีน ทีม่ ีชื่อเสียงคือทานสังฆปาละและทานมันทรเสน สังฆปาละเปนผูแปลคัมภีรวิมุตติมรรค ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับ
คัมภีรวิสุทธิมรรคมาก ทําใหเขาใจวา ลัทธิเถรวาท จะมีแพรหลายใน
ฟูหนําดวย เมือ่ สิ้นแผนดินพระเจารุทรวรมันแลว อาณาจักรเจนละซึ่ง
เปนเมืองขอมภาคใตของฟูหนํา เคยขึน้ กับฟูหนํามาแตเดิม ไดลบลาง
อํานาจฟูหนําลง พวกเจนละนับถือศาสนาพราหมณ เมือ่ มีอํานาจขึ้น
จึงฟนฟูศาสนาพราหมณแทนพุทธศาสนา จดหมายเหตุของทานสมณะจีน
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อี้จิง จึงไดเลาภาวการณตอนนั้นวา แตเดิมฟูหนํามีพุทธศาสนารุงเรือง
ดี ภายหลังมีกษัตริยมิจฉาทิฏฐิมาทํารายพระศาสนา ประเทศนี้จึงไมมี
ภิกษุสงฆ ในราว พ. ศ. ๑๑๕๓ พระเจาอิสาณวรมัน ไดยายธานีไปตัง้ อยู
ที่กรุงอิสาณปุระ มาตวนหลิน นักบันทึกชาวจีนเลาวา เจนละนครมีบาน
เรือนสองแสนหลัง ผูชายรูปรางเล็กผิวดําคล้ํา ผูหญิงผิวสีจางหนอย มี
เทวาลัยบนเขาใกลพระนคร ที่นั่นมีการฆาคนบูชายัญดวย และมีกองทัพ
ตั้งรักษาการณอยู ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เจนละเกิดแตกเปนสอง
ภาคคือ เจนละบก และเจนละน้ํา เจนละบกอยูตอนเหนือของลุมแมน้ํา
โขงกินไปถึงประเทศลาว และภาคอีสานของไทยมีกรุงศมภูบุระเปนราชธานี สวนเจนละน้ําตั้งอยูตอนใตถึงชายทะเลมีกรุงวยาธปุระเปนราชธานี
ผูที่มารวบรวมเขรใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันคือ พระเจาชัยวรมันที่ ๒
พระองคมีเชื้อสายของกษัตริยมลายู ไดเปนผูรวบรวมอาณาจักรขอม
สําเร็จแลวสืบเชื้อวงศลงมาจนถึงศตวรรษที่ ๑๔ ตอมาอิทธิพลของ
อาณาจักรศรีวชิ ัยไดแผขึ้นไปครอบงํา ขอมและอาณาเขตทางสุมแมนา้ํ
เจาพระยา ปรากฏในตํานานฝายบาลีวา ในราว พ. ศ. ๑๑๕๐ (ในจาม
เทวีวงศและชินกามาลินี) พวกมอญในหริภุญไชย มีพระเจาแผนดินทรง
นามวา ตราพก หรือพระเจาอันตราสตถะ ทําศึกกับเจาเมืองละโว มี
นามวา อุจฉิตจักรวัติ ขณะที่ทําการรบพุงกันอยู ก็พอดีมีพวกนครศรีธรรมราชยกขึ้นมาตีกรุงละโว โอรสของพระยาชีวก เจานครศรีธรรมราช
ไดขึ้นเสวยราชยในกัมพูชา แลวตั้งราชวงศเขมรขึ้นใหม เฉลิมพระนาม
วา พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ แสดงวาสุริยวรมันองคนี้มีเชื้อสายมลายู ซึ่ง
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เวลานั้นทางภาคใต ของคาบสมุทรแหงนีม้ ีอาณาจักรศรีวิชัยกําลังรุงเรือง
อยู พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งเปนศาสนาทางการของศรีวิชัยได
เจริญแพรหลายขึ้นมาของลุมแมน้ําเจาพระยา และแพรหลายในกัมพูชา
ดวย กรุงละโวเปนเมืองลูกหลวงปกครองดินแดนภาคกลางของประเทศ
ไทยเดีย๋ วนี้ สมัยนั้นลัทธิมหายาน ลัทธิเถรวาทซึ่งเปนลัทธิมีอยูเดิมกอน
มหายานเขามา และศาสนาพราหมณเจริญเทียมทันกัน ดังปรากฏในจารึก
ละโว (ลพบุร)ี พรรณนาถึงพระเจาสุริยวรมันที่ ๑ ประทานราชูปถัมภ
แกทุกศาสนาวา
"มหาศักราช ๙๔๔ วันอาทิตยขึ้น ๑๔ ค่ํา พระบาทกัมรเดง
กําตวน-อัญศรีสุริยวรมเทวะ มีพระบัณฑูรตรัสพระนิยมนี้ ใหบุคคล
ทั้งหลายถือเปนสมาจาร คือกฏที่ตองประพฤติตามตอไป ในสถานที่อยู
ของดาบสทั้งหลายหรือของผูซึ่งบวชเปนภิกษุมหายานก็ดี บวชเปน
สถวีระ (เถรวาท) ก็ดี ใหทา นทั้งหลายที่ไดบวชโดยจริงใจถวายตะบะ
(ตะปะ) แกพระบาทสมเด็จกัมรเดงกําตวน-อัญศรีสุริยวรมเทวะ ถา
ผูใดเขามาทําทุราจารในตะโปวนาวาส (วัด) ตาง ๆ และมารบกวนดาบส
ซึ่งถือโยคกรรมไมใหเขาสวดมนตถวายตะบะ แตพระบาทสมเด็จกัมรเดง
กําตวน-อัญศรีสุริยวรมเทวะ โปรดเกลาใหจับผูนั้นมาขึ้นศาลสภา เพื่อ
จะไดฟงคดีทคี่ วรจะถูกตัดสิน อยางเครงที่สุด"
ในยุคนี้มกี ารสรางพุทธสถานและพระเครื่องเปนจํานวนมาก เชน
ที่เรียกกันภายหลังวา พระรวงรางปน ซึ่งเปนพระพิมพแบบมหายาน
ทรงเทริดและพระหูยาน สําหรับพระรวงนั้นเขาใจวา เปนรูปสนอง
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พระองคไวโรจนพุทธะ สวนพระหูยาน เปนรูปสนองพระองค อักโษภย
พุทธะ และพระเครื่องนารายณทรงปนซึ่งความจริงไมใชนารายน แตเปน
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ฯลฯ
พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ เมื่อสวรรคตแลวไดรับพระนามวา พระ
บรมนิวารณบท ครั้นถึงแผนดินพระเจาหันสวรมันที่ ๓ กษัตริยองคนี้
ไดฟนฟูศาสนาพราหมณ เมือ่ สวรรคตแลวไดพระนามวา พระบรมศรัทธาศิวบท ตอมาถึงแผนดินชัยวรมันที่ ๖ ศาสนาพราหมณ ยังคง
รุงเรืองตามเคย เมื่อสวรรคตแลวไดพระนามวา พระบรมไกวัลยบท
แลวถึงพระเจาวรมินทรวรมันที่ ๑ เมื่อสวรรคตแลวไดพระนามวา พระ
บรมนิษกัลปบท ตก พ. ศ. ๑๖๕๖-๑๖๙๕ ในแผนดินพระเจาสุริยวรมัน
ที่ ๒ ขอมตีไดกรุงวิชยั ของจามปา แลวแผอาณาเขตลงทางแหลมมลายู
นับวาเปนสมัยที่รุงโรจน พระองคโปรดใหเกณฑแรงราษฎรจํานวนแสน
สรางนครวัดขึ้น เมื่อพระองคสวรรคตแลวมีพระนามวา พระบรมวิษณุ
โลก ตก พ. ศ. ๑๗๒๔ ในแผนดินพระเจาชัยวรมันที่ ๗ พระองคเปน
มหาราชาธิราชองคสุดทายของเขมร ทรงเปนมหายานพุทธมามกะโดย
แทจริง ในสมัยนี้มีการสรางปราสาทหินมากที่สุด ทรงสรางเมืองนคร
ชัยศรี คือปราสาทพระขรรค บูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว อุทิศสวน
บุญแกพระชนก แลวสรางปราสาทตราพรม บูชาองคพระปรัชญาปารมิตา
โพธิสัตว อุทิศสวนบุญแกพระราชมารดา ศิลาจารึกตราพรม พรรณนาวา
"....ปราสาทนี้เปนอาวาสสําหรับมหาเถระ ๑๘ รูป และภิกษุสงฆอีก
๑,๗๔๐ รูป" ครั้นแลวทรงสรางปราสาทบายัน ประดิษฐานพระพุทธรูป
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สนองพระองคเอง ทรงสรางอโรคยาศาลา (อาจหมายถึงวัดหรือโรงพยาบาลก็ได) ทัว่ พระราชอาณาจักรถึง ๑๐๒ แหง แลวสรางพระพุทธรูปกริ่ง
อันเปนพระพุทธปฏิมาแหงพระไภสัชคุรพุ ุทธเจา (ซึ่งภายหลังกริ่งนี้เรียก
วา กริ่งปทุม) พระเจาชัยวรมันที่ ๗ ทรงเลื่อมใสในพระไภสัชคุรุอยาง
ลึกซึ้ง ทรงรําพันความศรัทธาในศิลาจารึกดังนี้ "...ขอนอบนอมสักการะ
แดพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูพระธรรม และบรรลุถึง ซึ่ง
โลกุตรสุข พระองคทรงเปนศาสดาที่ตรัสรูดวยพระองคเดียวโดยชอบ
พระองคเปนผูถ ึงแลวซึ่งพระนิรวาณ ขาพเจาขอวันทนาแตพระชินไภสัช
คุรุ (ไภสัชยคุรุ) ไวฑูรยประภาราชา พระผูประสาธกสันติสุขแหงดวงจิต
และความสงบ แมแตเพียงไดยินพระนามก็ยังรูสึกชื่นชมเสียแลว สรวม
ชีพพระศรีสุริยไวโรจนะเจาแหงดวงอาทิตย พระศรีจนั ทรไวโรจนะเจา
แหงดวงศศิธร ขอจงไดเปลงรัศมีขจัดความมัวเมาในกิเลสราคะ และ
อกุศลมูลแหงประชาสัตวใหปลาสไป ยังเบื้องพระเมรุไตรยแหงพระศรีศากยมุนเี ปนเจา ผูมีแสงสวางชํานะกิเลสเหลานั้น" จารึกแผนนีย้ อเกียรติ
ทั้งพุทธฝายสาวกยาน และพุทธฝายมหายาน กับทั้งศาสนาพราหมณ
เขาไวดว ยกันอยางไพเราะ พระเจาชัยวรมันยังไดสรางพระพุทธปฏิมา
ชื่อวา "ชัยพุทธมหานาถะ" พระราชทานไปประดิษฐานในหัวเมือง
๒๓ แหงทรงรบชนะจามปา และเมื่อพระองคสวรรคตแลว มีพระนาม
วาพระมหาบรมสุคตบท
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ความเสื่อมของเขมร
กษัตริยเขมรนิยมลัทธิเทวราชถือวา พระเจาแผนดินเปนเทวาวตาร
คือพระอิศวรหรือพระวิษณุแบงภาคลงมา ตามลัทธิศาสนาพราหมณ
ธรรมเนียมอันนี้ติดมาถึงหมูพ ุทธมามกะดวย กษัตริยเ ขมรที่เปนพุทธมามกะก็ถือวา เปนพระโพธิสัตวอวตารลงมา ไมใหนอยหนาศาสนา
พราหมณ จึงมีการนิยมสรางปราสาทหินเพื่อเปนทิพยสถานไวประดิษฐานรูปสนองพระองคกษัตริยเมื่อสวรรคตแลว การสรางปราสาทหิน
แตละครั้ง มีกระทํากันตั้งแตกษัตริยองคใหมเสวยราชยตดิ ตอกันเรื่อย
ไปจนกระทั่งเจาของสวรรคตลง เพราะฉะนั้นกษัตริยแ ตละองค ถามี
อํานาจราชศักดิ์ขึ้นแลวมักจะไมลืมที่จะสรางปราสาทหินไวเพื่อเปนการ
เบงพระบารมีใหปรากฏ การสรางแตละครั้งจะตองเกณฑแรงราษฎร
เปนจํานวนมากไปขนศิลาจากที่ไกล ๆ เอามาวางเรียงลําดับแลวแกะสลัก
เปนภาพประวัติกษัตริยเ จาของบาง เปนภาพในเรื่องมหาภารตยุทธ และ
รามเกียรติ์บาง เปนภาพปฐมสมโพธิบาง ชาดกบาง ตองหมดเปลือง
ทั้งกําลังทรัพยกําลังคนและเวลา บางทีปราสาทหินหลังหนึ่ง ๆ สรางไม
ทันจะเสร็จ แตเจาของดวนสวรรคตเสียกอน กษัตริยองคใหมไมยอม
สรางตอของเกาออกไป เพราะตองจัดสรางของตัวขึ้นใหม ปราสาทหิน
ในประเทศเขมรจึงมักจะมีทที่ ําคางไว เมื่อเปนดังนีแ้ รงงานของประเทศ
แทนที่จะใชสาํ หรับรบพุง กลับถูกนํามาใชในการสรางปราสาทหมด
เศรษฐกิจก็ลมจมลง ประชาชนไดรับความเดือดรอนลมตายมาก นีเ่ ปน
จุดออนแอขอหนึ่ง
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ในระหวางนั้นเขมร ตองทําสงครามรบพุงเพื่อรักษาจักรวรรดิอัน
ยิ่งใหญของตน ซึ่งครอบงําตั้งแตที่ราบสูงอีสานและลุมน้ําเจาพระยา
ตอนบนของมลายู กินไปถึงประเทศจามปาเวลานั้น พวกที่ถูกปกครอง
กระดางกระเดือ่ ง เขมรไมสามารถปราบปรามไดเด็ดขาดเหมือนกอน ๆ
ได เปนขอออนแออีกขอหนึง่
ในระยะเวลาดังกลาวนี้ ทางเหนือของเขมร ญวนกําลังขยาย
อํานาจรุกล้ําเขามา สวนทางตะวันตกนี้ ชนชาติไทยภายใตการนําของ
พอขุนบางกลางทาวและพอขุนผาเมืองไดประกาศปลดแอกจากขอมสําเร็จ
เมื่อขอมถูกอํานาจใหม ๆ สองแหงบีบกระชับเขามาอยางนี้ ก็เลยเสื่อม
อํานาจลงทันที
กษัตริยเขมรชื่อจรินทรชัยวรมัน ซึ่งเปนกษัตริยในกลางสมัย
ศตวรรษที่ ๑๘ ตองยายราชธานีจากนครธมไปอยูกรุงละแวก จําเดิม
แตนั้นมาราชธานีของเขมรเปลี่ยนแปลงโยกยายไปหลายแหง ในสมัย
ศตวรรษที่ ๑๐ กองทัพอันเกรียงไกรของไทยภายใตการนําของขุนหลวง
พะงั่ว (พระบรมราชาธิราชที่ ๑) เขาโจมตีนครธม ลอมนครธมจนทหาร
พลเรือนในเมืองอดอยาก ทีส่ ุดนครธมก็แตกดวยฝมือทัพไทย ไทยได
กวาดครัวเขมรมาเปนเชลยจํานวนหลายหมื่นคน จําเดิมแตนั้นมาเขมร
ก็อับรัศมีลง กลายเปนชาติเล็ก ๆ ชาติหนึ่งในเอเซียอาคเนยเทานั้น สวน
พุทธศาสนาลัทธิมหายานนัน้ ไดเสื่อมไปโดยพฤตินยั คงเหลือแตพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและลัทธิพราหมณ
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มลายูและอินโดนีเซีย
ก. มลายูเปนแผนดินยื่นออกไปในคาบสมุทรอินเดีย สวนยาว
คํานวนประมาณ ๑,๒๐๐ กม. สวนกวางที่สุดประมาณ ๓๔๕๖ กม.
ตอนเหนือแหลมเปนอาณาเขตของไทย สวนตอนกลางและตอนใตเปน
มลายูแท ภูมปิ ระเทศอุดมไปดวยปา มีเทือกเขาใหญ คลายกระดูกสันหลัง
แบงมลายูเปน ๒ ภาคคือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มีที่ราบริม
ชายฝงทะเลทัง้ สองดาน เนือ้ ที่เกือบครึ่งประเทศเปนปาดงดิบชุกชุมไป
ดวยเสือ ชาง แรด สมเสร็จ หมี และงูพษิ กับแมลงนานาชนิด ฝนตก
ชุกเกือบตลอดปเนื่องดวยเหตุนี้จึงมีแมน้ําลําธารเล็ก ๆ มาก ภูเขาที่สูงสุด
ชื่ออุหนุงตาฮัน สูง ๒๑๕๕ เมตร อยูระหวางรัฐกลันตันกับรัฐปะหัง อีก
ลูกหนึ่งชื่อ อุดหนุงเกอเบา สูง ๒๑๔๘ เมตร แมน้ําที่ยาวที่สุดชื่อแมน้ํา
ปะหังยาว ๕๒๘ กม. โภคทรัพยแผนดินมีแรดีบุก ทัว่ โลกจะไดดีบกุ จาก
มลายู ๓๐ เปอรเซ็นต นอกนั้นมียางพารา เมืองสําคัญคือ ปนัง
กัวลาลัมเปอร อิโป และมะละกาเปนตน
ข. อินโดนีเซีย ประกอบดวยหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก มี
อาณาเขตตั้งแตทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปอาเซียไปจดทิศเหนือของ
ทวีปออสเตรเลีย หรือตั้งแตมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟค
เกาะที่สําคัญทีต่ ั้งอยูในมหาสมุทรอินเดีย คือ สุมาตรา ชวา บังกา บาหลี
มะดูรา ซัมบาวา อารู สวนเกาะสําคัญในมหาสมุทรแปซิฟคคือ บอรเนียว
เซเลเบส นิวกินี เกาะใหญทสี่ ุดคือ นิวกินี มีเนื้อที่ ๘ แสนกวาตาราง
กิโลเมตร ใหญกวาประเทศไทยเกือบหนึ่งเทา มีปาดงดิบมาก ในปา
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ยังมีมนุษยกนิ คนอยู พืชและสัตวในเกาะนี้คลายคลึงกับทวีปออสเตรเลีย
มาก เกาะใหญที่สองคื อ บอรเนียว เนือ้ ที่ ๗๕๐,๒๓๗ ตารางกิโลเมตร
ใหญกวาประเทศไทย อุดมดวยหนองและบึงมาก เกาะใหญที่สาม คือ
สุมาตรา มีเนื้อที่ ๔๒๒,๔๑๐ ตารางกิโลเมตร ชอุมกวาประเทศไทย
เล็กนอย เกาะใหญที่สี่ คือ เซเลเบส เนื้อที่ ๑๘๙,๒๒๕ ตารางกิโลเมตร
เกาะใหญที่หา คือ ชวา เปนเกาะสําคัญทีส่ ุดมีพลเมืองแนนที่สุด เนื้อที่
๑๓๐,๙๔๒ ตารางกิโลเมตร ประชาชนกวา ๔๐ ลาน อุดมดวยปาและ
ที่ราบกับภูเขาไฟซึ่งยังคุอยูห ลายลูก ภูเขาไฟที่สูงสุดคือยอดเขาพระสุเมรุ
โภคทรัพยแผนดินมีนอยน คราม ยาสูบ กาแฟ ยางพารา เปลือกชิงโคนา
(ใชทํายาควินนิน) ชวาสงยาควินนิน (คือเปลือกซิงโคนา) เปนสินคา
ออกมากที่สุดในโลก น้ําตาลทรายผลิตไดมากที่สุดในทวีปเอเซีย
ประเทศมลายูและอินโดนีเซีย เปนเชนเดียวกับเขมรและจามปา
คือ เปนเมืองออกทางอารยธรรมของอินเดีย หลายพันปมาแลวชาว
อินเดียในภาคมัธยมประเทศ และทางภาคทักษิณเทศไดเดินทางขาม
สมุทรมาสรางบานเรือนอยูใ นหมูเกาะเหลานี้ ยังปรากฏซากโบราณ
สถานในภาคใตของประเทศไทย คือแหลมมลายูตอนบนและตอนกลาง
เปนที่นาสังเกตวา โบราณสถานเหลานี้มักตั้งอยูตามชายฝงทะเลตะวัน
ตก คือ
๑. ที่จังหวัดตะกัว่ ปา ดร. เวลส ไดสํารวจพเทวสถานอยู
ณ ตําบลทุงตึกที่ตรงเกาะคอเขาแหงหนึ่ง บนเขาพระหนอหนึ่ง และที่
เขาพระนารายนแหงหนึ่ง
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๒. ในจังหวัดตรัง มีกรุบรรจุพระพิมพดินดิบอยูที่ถ้ําวัดเขาวิหาร
พระพิมพเหลานี้สรางเปนคติมหายาน ศิลปแบบปาละ
๓. ในแขวงจังหวัดสุราษฎรธานี มีซากปราการเมืองและเจดีย
สถาน เชน พระบรมธาตุไชยา ดูทาจะเปนเมืองใหญกวาแหงอื่น
๔. ที่นครศรีธรรมราช มีเจดียสถานและศิลาจารึก แถวตําบล
เวียงศักดิ์
๕. ที่พัทลุง มี มีกรุบรรจุพระพิมพดนิ ดิบมหายานในถ้ําคูหา
สวรรค เขาอกทะลุ
๖. ที่ยะลา มีพระนอนใหญสรางไวในถ้ํา และกรุพระพิมพ
ในถ้ําเขาตระเภา
เมืองตาง ๆ ดังไดกลาวมา ที่เปนทาเรือของชาวอินเดียสําหรับ
เดินยกขามแหลมมลายูมายังเมืองดานทะเลตะวันออก คือ
๑. เมืองตะกัว่ ปา เรียกในจดหมายเหตุเกาวา ตะโกลา เปน
ตนทางมาเมืองไชยาและเวียงศักดิ์
๒. เมืองตรัง เปนตนทางมาเมืองนครและพัทลุง
นอกตากนี้ที่เกดาห ในรัฐไทรบุรีมีโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาอายุเกาถึง พ. ศ. ๑๑๐ ป และไดพบจารึกสันสกฤตชื่อพุทธคุปตะ
ชาวเมืองรัตตมฤติกาซึ่งแปลวาเมืองดินแดง ในจดหมายเหตุจีนเรียกวาไทร
บุรีวา รัฐเชียะโทวซึ่งหมายถึงเมืองดินแดงเชนเดียวกัน บริเวณนอกจาก
นี้บริเวณเวียงศักดิ์และนครเคยเปนรัฐของชาวอินเดียมากอน ในจดหมาย
เหตุจีนเรียกวารัฐพานพาน พรอมทั้งเลาเหตุการณวา ".....ประชาชน
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ศึกษาภาษาสันสกฤตในเมืองมีทั้งวิหารของพุทธและของพราหมณ ภิกษุ
พระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว แตไมดื่มน้ําเมา สวนพวกพราหมณไม
รับประทานทัง้ สองอยาง..."
นอกจากนี้บริเวณรอบอาวบานดอน ไดพบพระพุทธรูปแบบ
ทวาราวดี ขนาดโตเทาคนไมนอยกวา ๔ องค และองคยอม ไมนอย
กวา ๑๐ องคจึงเปนหลักฐานยืนยันวาดินแดนตอนบนของมลายู นับถือ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึ่งแปลงมาจากอาณาจักรทวราวดี หรือได
รบโดยตรงจากอินเดียเปนเวลากวา ๑,๕๐๐ ปมาแลว
จักรวรรดิศรีวิชัย
ในราว พ. ศ. ๑๒๐๐ ไดเกิดจักรวรรดิมหึมาจักรวรรดิหนึ่งใน
คาบสมุทรทะเลใตนี้เปนจักรวรรดิที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
จักรวรรดินี้ครอบงําตั้งแตตอนบนของแหลมมลายูลงไปจนถึงเกาะสุมาตรา ชวา บาหลี เซเลเบส และบอรเนียว เรียกวาจักรวรรดิศรีวิชัยมีอายุ
ยืนตั้งแต พ. ศ. ๑๒๐๐-๑๘๐๐ รวม ๖๐๐ ป คําวาศรีวิชยั มีเพียงในจารึก
๒-๓ แผนเทานั้น ในจดหมายเหตุจีนและอาหรับเมื่อกลาวถึงอาณาจักร
นี้เรียกในชื่ออืน่ จดหมายเหตุจีนเรียกวา ซิกหลีฮุกจิ แปลวา ศรีพุทธหรือศรีโพธิ์ ปรากฏในจดหมายเหตุราชวงศถังและซอง สวนในจดหมาย
เหตุอาหรับเรียกวาซาบากะ กอนหนา พ. ศ. ๒๔๖๐ ขึน้ ไปวงโบราณ
คดีมิไดใหความสําคัญแกอาณาจักรศรีวิชัยนี้ จนกระทั่งใน พ. ศ. ๒๔๖๑
ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ชาวฝรั่งเศสผูเปนบรรณารักษใหญแหง
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หอสมุดแหงชาติไทยไดอานจารึกสันสกฤตวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราช
แลวแปลเปนภาษาฝรั่งเศส เซเดสรวบรวมความในจารึกนั้นแลวแตงขึ้น
เปนเรื่องราวของศรีวิชัยประกาศแกโลกทราบ วงโบราณคดีจึงพากันตืน่
เตนในจักรวรรดิที่สูญไปแลวนี้ จารึกอันนีเ้ ปนหินทราย สูง ๑ เมตร
๔ เซ็นติเมตร กวาง ๕๐ เซ็นติเมตร มีจารึกทั้งสองดาน เปนอักษร
เทวนาครีอยางเกา ดานหนึ่งเต็ม ดานหนึ่งมีเพียง ๔ บรรทัด ซึ่งมีแปด
เปนไทยดังนี้
(พระเจากรุงศรีวิชัย) พระองคทรงคุณประสิทธิ์ คือ วินัยคุณ
ความประพฤติ เศารยคุณ ความสุภาพ ศรุตคุณ ความรูศ มคุณความทน
กษมาคุณ ความเพียร ไธรยคุณ ความกลาหาญ ตยคคุณ ความบริจาค
ทยุติคุณ ตามสงา มติคุณ ความฉลาด ทยคุณ ความเมตตาจิต พระองคซึ่ง
ประกอบดวยคุณทั้งนั้นเปนอาทิ มีพระเกียรติ ปราศจากเหตุอันตราย
แลเวลาแพรหลาย (ตางประเทศ) บังเกิดความเลื่อมใสแหงพระเกียรติ
ของพระราชาอื่น ๆ ดุจดังแสงดาวเสื่อมลงไป เมื่อพระจันทรอุทัย
เมื่อฤดูสารท (คือฤดูใบไมรว ง)
พระองคทรงคุณเปนบอเกิด ใชแตเทานั้น ในโลกนี้พระองค
ยังเปนที่พึ่งของสาธุชนอันมีชื่อเสียงเลื่องลือ อันประกอบดวยคุณที่สง
แสงราวกับวาแสงยอดเขาหิมาลัย อุปมาดังมหาสมุทรซึ่งลางความชั่ว
มิใชเปนแตบอเกิดแหงแกวมุกดา เพชร พลอย ทั้งปวงเทานั้น ยังเปนที่
พึ่งของพวกนาคอันมีศรีษะประดับดวยแสงแกว
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ผูใดมีใจรอนรุมดวยเปลงเพลิงคือ ความยากจน เขามาสูพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองคเปนที่พึ่ง อุปมาดังชางเวลาแดดรอนไปสู
หนองอันมีน้ําใสเต็มไปดวยเกสรดอกบัว
สาธุชนทั้งหลาย มาจากทั่วทุกแหง เมื่อไดเขาสูพระองคผูทรง
พระคุณคลายกับพระมณีก็ไดรับสิ่งอันประเสริฐ อุปมาดังบรรดาตนไมมี
ตนมะมวงและตนพิกุลเปนอาทิ เวลาฤดูมธุยัสสมัยก็ไดรับสิริอันประเสริฐ
ยิ่งนัก
พระคุณเจากรุงศรีวิชยั มีชัยชนะและพระสิริขาว พระองคมีวาสนา
อันรอยดวยเพลิงรัศมีเกิดขากพระราชาแหงประเทศใกลเคียงพระองคนี้
พระพรหมไดอุตสาหบันดาลใหบังเกิด ราวกับวา ทรงพระประสงคที่จะทํา
ใหพระธรรมมั่นคงในอนาคตกาล
พระเจากรุงศรีวิชัยผูเปนเจาแหงพระราชาทั้งหลายในโลกทั้งปวง
ไดทรงสรางปราสาทอิฐทั้ง ๓ นี้ เปนที่บชู าพระโพธิสัตวเจา ผูถือดอกบัว
(คือ ปทุมปาณี หมายถึงพระอวโลกิเตศวร) พระผูผจญพระยามาร และ
พระโพธิสัตวเจาผูถือวชิระ (คือ วชฺรปาณี คือพระอินทร)
ปราสาททั้งสามนี้งามราวกับวาเพชรในภูเขาอันเปนมลทิน ของ
โลกทั้งปวง และเปนที่บังเกิดความรุงเรืองแกไตรโลก พระองคไดถวาย
แกพระชินราช ประกอบดวยพระสิริอันเลิศกวาพระชินะทั้งหลายซึ่งสถิต
อยูในทศทิศ
ภายหลังทรงโปรดเกลา ฯ ใหพระราชสถิวิระ ชยันตะ สรางพระสถูปสามองค
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เมื่อ (ชยันตะ) ถึงมรณภาพแลว พระสถิวิระ อธิมุกติ ผูเปนศิษย
ไดสรางพระเจดียอิฐสององคใกลปราสาททั้งสาม
(มหาศักราช) ๖๙๗ ขึ้น ๑๑ ค่ํา มาธวมาส เดือน ๖ เมื่อเวลา
พระอาทิตยพรอมกับพระศุกรอุทัยในดาวมรกต พระเจากรุงศรีวิชัย
พระองคมีพระรูปสัณฐานคลายกับเทวราช และประกอบดวยสิริอันประเสริฐยิ่งกวาพระราชาอื่น พระองคสงแสงรัศมีราวกับวาแกวจินดามณี
ทรงเอาพระทัยใสในไตรโลกไดสราง....(ความขาด)......พระสถูป
.....(ความขาด)
จากรึกดานที่ ๒ ความวา
พระผูเปนเจาแหงพระราชาทั้งปวง ทรงเดชานุภาพคลายกับ
พระอาทิตย ทรงบําบัดความมืดมัวฝูงศัตรูของพระองค รูปสัณฐานของ
พระองคงามราวกับวาพระจันทรอันปราศจากมลทินเมื่อฤดูสารท หรือ
พระกามเมื่อเอาปฏิสนธิในโลกนี้ หรือพระนารายณ......ทรงเปนหัวหนา
แหงไศเรนทรวงส ทรงพระนามศรีมหาราช...
ปราสาททั้ง ๓ หลังนี้ ปจจุบันไดพบซากแลวที่วดั หลง วัดเวียว
วัดแกว ลักษณะการกอสรางใชอิฐไมมีปนู สอ มีอายุเกากวาปราสาทหิน
ของขอม สวนพระพุทธรูปและปฏิมาพระโพธิสัตวดังกลาวนั้น ปจจุบัน
พบแตรูปสําริดและอวโลกิเตศวร ขนาดเทาคนครึ่งองคเปนปฏิมาที่งด
งามมาก ยิ่งกวาปฏิมาพระอวโลกิเตศวรใด ๆ ทั้งหมดในโลก จัดเปน
ศิลปวัตถุชิ้นวิเศษที่สุดของประเทศไทยที่ทวั่ โลกยกยอง สมัยศรีวิชัยเปน
สมัยที่พระพุทธศาสนามหายานรุงเรืองที่สุดในภูมิภาคนี้ ราชวงศไศเรนทร
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มีสัมพันธทางศาสนากับราชวงศปาละในมคธ บรรดาสิทธะแหงมหาวิทยาลัย นาลันทา วิกรมศิลา อุทันตบุรีไดเดินทางมาเผยแพรศาสนาที่นี่ศิลปะ
แบบปาละซึ่งเปนครูของศิลปะศรีวิชยั แตศรีวิชัยผลิตศิลปไดดีกวาครูเดิม
นอกจากโบราณวัตถุเหลานี้ ยังมีกรุพระพิมพดินดิบแบบมหายานจํานวน
มหึมา ซึ่งมีผูพบในภูเขาอกทะลุจังหวัดพัทลุง และภูเขากําปนจังหวัด
ปตตานี พระพิมพเหลานี้สรางขึ้นตามคตินิยมทางมหายาน คือเมื่อพระ
เถระผูใหญมรณภาพ เมื่อฌาปนกิจแลวเก็บเอากระดูกมาผสมมวลสาร
ทําพระพิมพขนึ้ เพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ เหตุที่ไมเอาเขาไฟอีก
เพราะถือวาไดผานการเผามาแลว อิทธิพลของศรีวิชัยเขามาครอบงําแม
น้ําเจาพระยาในศตวรรษที่ ๑๕ มีกษัตริยจ ากศรีวิชยั ขึ้นมาปกครองจักรวรรดิขอมคือพระเจาสุริยวรมัน พระองคไดประดิษฐานพระพุทธศาสนา
แบบมหายานที่ไดรับจากศรีวิชัย ทําใหภูมภิ าคนี้เต็มไปดวยบรรยากาศของ
มหายาน เคยเชื่อกันมาแตกอ นวาอิทธิพลของศรีวิชัยขึ้นไมถึงลุมแมน้ําปง
แตเมื่อเร็ว ๆ นี้หนวยสํารวจของกรมศิลปากรไดพบภาพสลักมุข พระเจดีย
องคหนึ่งที่วดั ปาสัก อําเภอเชียงแสน ทําเปนรูปเกียรติมขุ แบบศรีวิชัย
ไมผิด เพราะฉะนั้น ทฤษฎีเกาจึงนาจะตองสอบสวนกันใหม
เรื่องของอาณาจักรศรีวชิ ัยตามที่ปรากฏในจารึกนี้ ศาสตราจารย
เซเดส ไดชี้ทตี่ ั้งอาณาจักรวา อยูทางทิศตะวันตกของเมืองปาเล็มบัง
ในเกาะสุมาตรา เซเดสกลาววา ที่เนินสูงแหงบาหลีและที่เกาะบังกาไต
พบจารึกภาษามลายูโบราณ กลาวถึงพุทธอาณาจักรหนึ่งซึ่งตีไดเกาะบังกา
และกําลังสงทัพไปปราบชวา เซเดสกลาววา เมืองปาเล็มบังตั้งอยูที่
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เหมาะสําหรับการเดินเรือซึ่งแมนักภูมิศาสตรจีนโบราณก็ยอมรับ วาเปน
ทาเรือที่สําคัญสําหรับพวกพอคาพาณิชยจะเดินเรือติดตอระหวางชวา
อาหรับ หรืออินเดีย หรือถาจะไปประเทศจีนแลวสายการเดินเรือตองผาน
เมืองนี้เหมือนกัน ในจดหมายเหตุของนักธรรมจาริกอี้จิงครั้งพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ไดกลาวถึงอาณาจักรศรีวชิ ัย วาตั้งอยูในระหวางจีนขาง
อินเดียในทะเลใต อี้จิงไดแวะพักที่อาณาจักรนี้ ๖ เดือน เพื่อศึกษาคัมภีร
ศัพทศาสตร ทานเขียนไววา อาณาจักรนีม้ ีภิกษุในพระพุทธศาสนากวาพัน
ปฏิบัติเครงครัดเหมือนกับภิกษุในอินเดีย ทานแนะนําวา พระจีนทีจ่ ะไป
อินเดียทางทีด่ คี วรแวะศรีวิชยั กอน เพื่อศึกษาภาษาสันสกฤต และเลา
เรียนวัตตปฏิบัติใหเคยชินสักปหนึ่งหรือสองป จะเปนการดียิ่ง
เซเดสอธิบายตอไปวา ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ทาง
ภาคกลางแหงชวา ไดเกิดมีราชวงศซึ่งครองเมืองอิสระเรียกวาไศเรนทร
วงศ ไดขยายอํานาจการปกครองศรีวิชัย ในสมัยศตวรรษที่ ๑๕ ระยะนี้
ศรีวิชัย ไดรับอารยธรรมจากอินเดีย ๒ แหง คือจากลุมแมน้ําคงคา ซึ่ง
ณ บัดนีน้ ั้นกษัตริยราชวงศปาละแหงเบงกอลกําลังเปนใหญ พระพุทธศาสนาลัทธิตนตระไดครอบงําอาณาจักรศรีวิชัยโดยสิ้นเชิง อีกทางหนึ่ง
ก็คือ ความสัมพันธกับพวกโวฬะแหงอินเดียได สําหรับรายหลังนี้บางที
ก็เปนมิตร บางครั้งก็เปนศัตรู พวกไศเรนทรไดสรางพุทธสถานใน
เกาะสุมาตราและชวา เชน พุทธสถานบุโรบุโดในชวาเปนตน อิทธิพล
ของพวกศรีวิชยั ในยุคนี้ไดแผไปถึงจามปา ดังปรากฏจารึกของจามปาที่
เทวสถานโปนคร กลาววา อายพวกมนุษยกินคนที่โหดราย ขามฝงทะเล
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มาจากที่อื่น กินอาหารที่โสมมยิ่งกวาซากศพ รูปรางนากลัว ผิวดํา
เมื่อมและผอมโซ มีนิสัยโหดรายหยาบชายิ่งกวาพระยามัจจุราช พวก
มันแลนเรือขามทะเลมา และปลนสดมภเทวสถานของพระผูเปนเจา ซึ่ง
ไมตองสงสัยเลยวา พวกจามปาซึ่งเปนฮินดูจะไมใสเพลิงพวกศรีวิชัย
เห็นปานฉะนี้
นอกจากนี้เชื้อสายของศรีวิชัย ยังไดขึ้นไปปกครองเขมร เปนเหตุ
ใหพระพุทธศาสนามหายานลัทธิตนตระไดแพรหลายไปสูอาณาจักรขอม
ดวย จดหมายเหตุของนักภูมศิ าสตรชื่อ มะซูตี เมื่อ พ. ศ. ๑๕๓๘ กลาววา
อาณาเขตของมหาราชศรีวิชยั ถาเราจะเริ่มตนเดินทางดวยเรือที่เร็วที่สดุ
ใหทั่วทุกเกาะที่มีผูคนอยูแลวเวลาสักสองปก็ยังไปไมทวั่ ถึง สินคาใน
อาณาจักรนี้มเี ครื่องเทศสารพัตรอยาง เชน พิมเสน อบเชย กานพลู และ
จันทน ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ ๗ ปรากฏจารึกในเมืองนาคปฏัมวา
พระเจากรุงศรีวิชัยไดสรางพุทธวิหารขึ้นที่เมืองนั้นในอินเดีย ตอมามิชา
มินานกองทัพเรือของพวกโจฬะยกมารุกรานศรีวิชัย ศรีวชิ ัยจึงตั้นตน
เสื่อมลง พรอมกันนั้นก็ถูกอิทธิพลของพวกชวาพวกหนึง่ ซึ่งเรียกวา
พวกมัชปาหิต รุกไลขึ้นมา สวนทางภาคเหนือเลา ไดถกู อิทธิพลของ
อาณาจักรสุโขทัยบีบลงไป ทําลายอาณาจักรอันใหญโตนี้เสีย ใน พ. ศ.
๑๘๑๘ พระเจากฤตนครแหงชวากรุงศรีวิชยั แตก สวนทางตอนบน
ของแหลมมลายู พอขุนรามคําแหงไดแผอทิ ธิพลมาครอบงํา จักรวรรดิ
ศรีวิชัยจึงตองสูญไป
ความเห็นที่กลาวมาแลวเปนความเห็นของเซเดส แตนักโบราณ
คดีอื่น ๆ อีกหลายทาน มีศาสตรามะชุมดาวชาวอินเดีย ทานผูนี้ลง
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ทุนศึกษาภาษาฮอลันดา เพือ่ อานผลงานของนักโบราณคดีชาวฮอลแลนด
เกี่ยวกับเรื่องศรีวิชัยแลวเขียนหนังสือขึ้นเลมหนึ่งชี้แจงวา ศรีวิชยั ไมควร
ตั้งอยูบนเกาะสุมาตรา แตควรจะตั้งอยูที่ใดที่หนึ่งบนคาบสมุทรมลายู
ครั้นถึง พ. ศ. ๒๔๗๘ ดร. เวสลสไดเดินทางมาสํารวจเสนทางจากตะกั่วปา
ถึงอาวบานดอน เวียงสระ ตลอดถึงนครศรีธรรมราชและพัทลุง ทานผูนี้
ยืนยันมติวาราชวงศไศเรนทรมีอาณาจักรตัง้ อยูกอนแลว บนแหลมมลายู
ตอนเหนือ ชือ่ วาอาณาจักรชะวะตะ อาณาจักรนี้ตอมาสามารถปราบ
ศรีวิชัยในสุมาตราได จึงรับเอาชื่อศรีวิชัยมาเปนแวนแควนของตน
ดังปรากฏในจารึกหลักที่ ๑๓ พวกไศเรนทรไดตั้งนครหลวงที่ไชยา ดัง
ปรากฏหลักฐานพระพิมพมหายานสมัยศรีวิชัย มีอยูเกลือ่ นกลาดตามถ้ํา
บนภาคเหนือของแหลม พระพิมพดนิ ดิบเหลานี้ มิไดมที างปลายแหลม
มลายูหรือสุมาตราเลย คําวาไชยา ก็ยอมาจากศรีวิชยั นั่นเอง ที่ไชยา
มีโบราณสถานมากเชนพระมหาธาตุ มณฑปอิฐที่วัดแกวและวัดเลียบ
พวกไศเรนทรที่ไชยามีสัมพันธกับพวกราชวงศปาละที่เบงกอลเสมอ จึง
เปนเหตุใหมีรปู ปฏิมาอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว ชนิดฝมือปาละแทปจจุบัน
ปฏิมานี้อยูที่พพิ ิธภัณฑสถานแหงชาติ ในกรุงเทพ ฯ พวกไศเรนทรท่ี
ไชยาไดไปสรางวิหารสําหรับพระชาวศรีวชิ ัยพวก ณ มหาวิทยาลัยนาลันทาอีกดวย
ปญหาขอถกเถียง เรื่องราชธานีของศรีวิชัย จึงมิไดเปนอันยุติ
ฝายสนับสนุนเซเดสไดคาน ดร. เวลสวา แมสุมาตราจะไมมีโบราณสถาน
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ใหญ ๆ อยางทีไ่ ชยา แตในปาดงดิบของสุมาตรานั้น หรือในใตพนื้ ธรณี
ใครเลาจะรูวาไมมีโบราณสถานใหญ ๆ ยังซอนเรนอยู สรุปแลวนก
โบราณคดีสวนใหญยังคงถือวา ศรีวิชยั อยูที่สุมาตรา
ชวา
ชวาก็เปนเชนเดียวกับสุมาตราหรือมลายู คือเปนโคโลนีของ
ชาวอินเดียแตดึกดําบรรพมาแลว ศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา
เคยเจริญแพรหลายมากอน นครที่เคยรุงเรืองในชวาโบราณมีนคร
กิลิงคะสวีอัสตินะมะละวาปตี เมนดังกามุลัน และปรัมปนัน ปรัมปนัน
เปนราชธานีรุนหลัง เมื่อกษัตริยแหงนครนี้องคสุดทายสวรรคต โอรส
ทรงพระนามเทวกสุมาไดสรางนครชังคาละขึ้น พระองคไดแบงชวาออก
เปนภาค ๔ ภาค ใหโอรส ๔ องคครอบครอง องคที่ ๑ ครองอยูที่เมือง
ชังดาละ องคที่ ๒ ครองเมืองสิงหสารี องคที่ ๓ ครองเมืองนารวัน
องคที่ ๔ ครองเมืองดาหา แตที่มีอํานาจมากก็คือ พระเจาอลูมีฮูละ
แหงนครชังดาละ โอรสของกษัตริยองคนคี้ ือ ปนหยีอิเหนากะระตะปาตี
ซึ่งไดแผจักรวรรดิครอบงําชวา โอรสของอิเหนาชื่อ มะอิสาลาเลียน
ปราบดาหากับสิงหสารีกับนครนารวันได จึงไดเปนใหญในชวาผูเดียว
อิเหนากับโอรสจึงเปนวีรบุรษุ ของชาติชวา พระเจามหิสาลาเลียนได
สรางนครปะชาชะลันขึ้น ในราว พ. ศ. ๑๓๓๘ ตอมาไดเกิดการแยงราช
สมบัติระหวางเจาพี่นองสององค ชวาจึงแตกออกเปนสองภาค ภาค
ตะวันออกเรียกวาอาณาจักรมัชปาหิตะ ภาคตะวันตก คือปะชาชะลัน
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ตอมาอาณาจักรมัชปาหิตะรุงโรจนขนึ้ อาณาจักรนี้ไดละทิ้งพุทธ
ศาสนา นับถือศาสนาพราหมณเปนประจํา มีการสรางเทวสถาน และ
รับเอาภาษาสันสกฤตมาเปนภาษาราชสํานัก ผูนําชื่อเสียงมาใหแกมัชปาหิตะไดแกอัครเสนาบดีชื่อ คัชมาดา บุคคลที่ไดแผอิทธิพลของมัชปาหิตะ
ไปในหมูเ กาะตาง ๆ จนกระทั่งถึงหมูเกาะฟลิปปนส แมแตจีนก็ยังรับ
รองความยิ่งใหญของมัชปาหิตะในยุคนี้ มัชปาหิตะเปนศัตรูที่นาเกรงขาม
ของศรีวิชัย เมืองขึ้นของศรีวิชัยถูกมัชปาหิตะแยงไปทีละเมืองสองเมือง
เรื่อย ๆ ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ มัชปาหิตะก็ลางอํานาจศรีวิชัยลง
สิ้น จําเนียรกาลตอมาในแผนดินพระเจาองควิชัย อํานาจชวาไดแพร
เขาไปถึงมลายู ในราว พ. ศ. ๑๙๓๐ มีนักสอนศาสนาอิสลามคนหนึ่งชื่อ
มุลานะอิบราฮิม ไดนําศาสนาอิสลามมาแพรหลายที่ชวา ความจริงกอน
หนานีห้ ลายรอยปพอคาอาหรับไดมาคาขายกับคาบสมุทรแหงนี้ ตอมา
เมื่อศาสนาอิสลามมีชัยชนะในประเทศอินเดีย การแผจักรวาลวรรดิของ
ศาสนาจึงพลอยครอบงํามาถึงหมูเกาะทะเลใตนี้ดว ย มุลานะอิบราฮิมพยายามเกลี้ยกลอมใหพระเจาองควิชัยเลื่อมใส แตพระองคมั่นใจในพระศิวะ
เปนเจามาก การณกลับปรากฏวา ระเดนปาตา โอรสของพระองคได
ละทิ้งศาสนาพราหมณไปเขารีตเปนอิสลาม แลวเกิดวิวาทกับพระชนก
จึงหนีไปอยูเมืองเคมัก ไดกาํ ลังอาหรับชวยเหลือ จึงยกกองทัพมาตีมชั
ปาหิตะแตก ระเดนปาตาเปนกษัตริยครองกรุงเคมัก ประกาศยกศาสนา
อิสลามเปนศาสนาของรัฐ จําเดิมแตนนั้ มาศาสนาอิสลามจึงแพรหลาย
รวดเร็วไปในหมูเกาะตาง ๆ เจาบานผานเมืองที่นับถือพุทธก็มีพราหมณ
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ก็มี พากันละทิ้งศาสนาของตนเขารีตเปนอิสลามหมด สวนพวกที่เครง
ครัดไมยอมเปลี่ยนใจก็พากันหนีไปอยูที่เกาะบาหลี ซึ่งยังคงรักษาระเบียบ
ประเพณีเดิมไวไดแมกระทั่งในปจจุบนั นี้
ในป ๒๐๗๘ ชวาแตกออกไมนอยกวา ๘ แควน ตอมาอีก
๘๐ ป ก็สามารถรวมกันได ดวยอานุภาพของกษัตริยกรุงมะตาลัน ตอ
ไปนี้ชวาก็เริ่มเสื่อม ฝรั่งชาติแรกที่มาคาขายกับพวกชวาคือโปรตุเกส
ตอมาในป พ. ศ. ๒๑๔๙ ฝรั่งฮอลันดาจึงมาคาขายที่เมืองบันตัน แลว
เลยสรางปอมคายขึ้นที่นั่น และสรางปอมคายที่เมืองปตตาเวีย สุลตาน
อะกงแตงทัพมาปราบก็แพกลับไป ตอมาชวระส่ําระสายเนื่องจากเจา
เมืองมาดูราและเจาเมืองสุราไบยาเปนปรากฏ ประกอบกับมีทัพจากเซเล
เบส มาตีชวา กษัตริยชวาไมมีทางสู จึงขอกองทัพจากฮอลันดาชวย
ปราบกบฏสําเร็จ ฮอลันดาจึงมีอํานาจมากขึ้นทุกที ในป พ. ศ. ๒๒๙๙
ชวาแตกออกเปนสองภาคใหญ คือ สุลตานอะมังกุภูวนา ครองอาณาจักรหนึ่ง มีเมืองยกยาการะกาเปนราชธานี สุลตานปะกุภวู นา ครอง
อาณาจักรหนึ่ง มีเมืองสุระการดาเปนราชธานี ทั้งสองแควนยอมขึน้ กับ
ฮอลันดา ในป พ. ศ. ๒๓๕๑ ฮอลันดาตีแควนมหาราชของฝรั่ง
เศส กองทัพเรือของฝรั่งเศสมาขับไลฮอลันดาไปเกือบมหด แตไมชา
ฝรั่งเศสแพสงครามอังกฤษ อังกฤษจึงสงชวาคืนใหแกฮอลันดา หมู
เกาะทะเลใตนเี้ พิ่งจะเปนเอกราชเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
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ไดกลาวมาแลววาหัวเมืองเกาแกทางแหลมมลายู ที่เมืองไชยา
นครศรีธรรมราช เคยเปนเมืองรุงเรืองดวยพระพุทธศาสนา และศาสนา
พราหมณมากอน เมื่ออิทธิพลศรีวิชัยเสื่อมโทรมลงในราวพุทธศตวรรษ
๒๑ กษัตริยแ หงนครศรีธรรมราชพระองคหนึ่งทรงพระนามวาจันทรภาณุ
สามารถปราบบรรดาหัวเมืองใกลเคียงสําเร็จ ถึงกับยกทัพเรือขามมหา
สมุทรไปตีลังกาได แตพระเจาจันทรภาณุถูกสัมพันธมิตรหักหลังเสียที
กลับมา จําเดิมแตนั้นนครศรีธรรมราชเสื่อมลง ประจวบกับที่ไหนสมัย
สุโขทัยกําลังขยายอํานาจมาทางใต ดังปรากฏใน พ. ศ. ๑๘๒๓ กองทัพ
สุโขทัยลงมาตีเมืองนครศรีธรรมราชได แลวยังแผขยายตีหัวเมืองมลายู
เขาไว ในระยะนี้พุทธศาสนาแบบเถรวาทไดแพรหลายจากลังกามาสู
แหลมมลายู พระราชาแหงเมืองนครซึ่งทรงศักดิ์ศรีธรรมราช ไดยกยอง
ขึ้นเปนทางราชการ เมื่อพวกสุโขทัยมาพบเขาจึงไดอาราธนาสังฆราชปู
ชาวลังกาขึ้นมาตั้งลัทธิลังกาวงศที่สุโขทัย ในระยะนี้พระพุทธศาสนายังคง
มีอยูในแหลมมลายู ราว พ. ศ. ๑๙๕๐ กษัตริยมลายูแหงเมืองมะละกาชื่อ
พระเจาปารไมสุรา ไดละทิ้งพระพุทธศาสนาเขารีตอิสลามเปลี่ยนพระนาม
วาสุลตานมูฮัมมัดซาห ถึงกระนั้นราษฎรสวนใหญยังนับถือพระพุทธ
ศาสนาและศาสนาพราหมณอยู ตอมาถึงแผนดินสุลตานมัลโมซาห
มะละกาขยายอนําารจตีไดเมืองกําปา ปาหัง อินทคีรี แลวโปรดใหทําลาย
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พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณเสียจนหมดสิ้น บังคับใหราษฎร
เขารีตเปนอิสลาม พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณจึงสูญจากแหลม
มลายูแตกาลบัดนั้น สุลตานมัลโมซาหเปนผูเครงครัดในศาสนาอิสลามยิ่ง
นัก ที่ฝงศพพระองคมีจารึกภาษอาหรับวา "....พระศพของผู
ยิ่งใหญ ผูเครงศาสนา พระองคเปนผูซื่อตรงตอพระอัลหลา ทรงพระ
นามวาสุลตานมัลโมซาห สวรรคตเมื่อวันพุธ เดือนรายัม ศักราชฮิชรา
๘๘๐ (พ. ศ. ๒๐๑๘)"
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บทที่ ๓
พระพุทธศาสนาในสุวรรภูมิ ตอน ๒
พระพุทธศาสนาในประเทศพมา
พมาเปนประเทศที่ใหญที่สุดในสุวรรณภูมิ มีเนื้อที่มากกวา
ประเทศอื่น ภูมิประเทศภาคเหนือกับภาคตะวันตกเปนทีร่ าบสูง อุดม
ไปดวยทิวเขาใหญนอยซึ่งเปนสาขาของภูเขาหิมาลัย ภูเขาที่สูงใหญคือ
ภูเขาอารกันโยมา ภาคกลางและภาคใตเปนที่ราบ มีแมน้ําหลอเลี้ยง
ใหญสองสายซึ่งไหลมาจากธิเบ คือ แมนา้ํ สาละวินและแมน้ําอจิรวดี
ตอนเหนืออุดมดวยเทือกเขาสูง ๆ และปาดงดิบ มีมนุษยเผาตาง ๆ
อาศัยในประเทศมากมาย คือ เผาพมา มอญ ไทยใหญ กระเหรีย่ ง แมว
ยาง สวนภาคตะวันออกซึ่งติดกับไทยและประเทศลาว ภูมิประเทศเปน
ที่ราบสูงเหมือนกัน ทรัพยากรแผนดินของพมา คือ ไมสัก ขาว น้ํามัน
พมามีบอน้ํามันที่ฮีนายอง นอกจากนี้ก็มปี ระเภทหิน พลอย ทับทิมตาง ๆ
ทับทิมของพมามีชื่อวาดีที่สุดในโลก และทับทิมเม็ดใหญในโลกก็เปน
ของพมา มีขนาดเทาไขหาน พลเมืองดั้งเดิมที่อพยพลงมาจากยูนานมี
พวกละวา ซึ่งปจจุบันยังมีอยู ตอมามีชาติอีก ๒ พวก พวกหนึ่งเรียกวา
ปยู ซึ่งเปนตนตระกูลของพมา พวกปยูเปนมนุษยพันธุธเิ บต อพยพ
ลงมาตามลําน้ําพรหมบุตรเขาสูพมา เพราะเหตุที่อาศัยลําน้ําพรหมบุตร
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เปนเสนทางเดิน คําวาพรหมจึงเพี้ยนไปเปน พมา และพวกพมานั้น
นับถือนกยูงเปนสัญลักษณ ก็เพราะดินแดนที่อพยพผานมาตองผานดง
นกยูง ชนชาติอีกพวกหนึ่งเปนเชื้อมงโกลผสมอินเดียเรียกวา เตลง เขา
มาตั้งรกรากอยูทางปากอาวซึ่งเปนตนตระกูลของพวกมอญ คําวาเตลง
มาจากคําวา เตลิงคณะในอินเดียใตนนั่ เอง ทางตอนเหนือของพมาก็มี
มนุษยเผาไทยมาปกครองอยู พมาจึงแบงออกเปน ๓ ภาคใหญคือ ตอน
เหนือเปนของชนชาติไทย ตอนกลางเปนพมา ตอนใตเปนของ
มอษญ อารยธรรมของอินเดียฟูมฟกฟกขึ้นอยางรวดเร็วในพมาใตและพมา
กลาง สวนใหญในพมาเหนือนั้น อิทธิพลอารยธรรมมงโกลครอบงํา
หนาแนนกวาตอนใต
พงศาวดารพมาชอบขึ้นตนดวยเรื่องพุทธทํานาย เรือ่ งพุทธทํานายนีใ้ นประเทศพมามีอยูทั่วไปจนกระทั่งเมืองใหมที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้
คือเมืองมันฑเร ซึ่งเพิ่งสรางขึ้นใหมราว ๑๐๐ ปเทานั้น พมาก็ยังมีนิทาน
แบบพุทะทํานายขึ้น ขอนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ที่มีตอพมา อยางไรก็ดี ชาวอินเดียไดอพยพเขามาประเทศนี้ตาม
ปรากฏในตํานานวา กษัตริยศ ากยะองคหนึง่ มีพระนามวา อภิราชา
ไดเขามาตั้งราชวงศประดิษฐานกรุงตะโกกอ นพุทธกาล ตอมามีกษัตริย
อีกพระองคหนึ่งทรงพระนามวา คัธราชา ไดอพยพตามเขามา เรื่อง
ทํานองนี้ก็เปนความประสงคของพมาที่จะใหปฐมวงศเปนวงศเดียวกับ
พระพุทธองค ซึ่งไมใชขอเท็จจริงของประวัติศาสตร ประวัติศาสตร
ของพมาควรกําหนดดังนี้
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๑. สมัยกอนพุทธกาล ชนชาติพื้นเมืองในพมาเปนพวกนิกริโต
พวกนี้ปจจุบนั ยังมีพงศพันธุ เหลืออยูในเกาะอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
เปนพวกปาเถือ่ น
๒. หลังสมัยพุทธกาล มีมนุษยในตระกูลมงโกลอยออสโตรเนเซียน เชน พวกปะรอง พวกยาง มูเซิง ละวา อพยพเขามาอยูในพมา
พวกนี้มีอารยธรรมสูงกวาพวกแรก
๓. ตั้งแต พ. ศ. ๕๐๐ ลงมา ไดมีมนุษยในตระกูลธิเบโตเบอพมา อพยพมาจากธิเบต ลงมาตั้งรกรากอยูเรียกวาพวกปยู ราว ๆ สมัย
เดียวกันนี้เอง มีชาวอินเดียอพยพตามลําแมน้ําพรหมบุตรแลวขามเชิงเขาอารกันโยมาเขามาสอนอารยธรมพวกปยู จนกระทั่งตั้งอาณาจักร
เปนปกแผน เรียกวาอาณาจักรศรีเกษตร
๔. ในราวสมัยเดียวกับขอ ๓ มีมนุษยในตระกูล มอญ เขมร
อพยพมาจากภาคใตของจีน แลวแบงเปนสองพวกใหญ พวกหนึ่งมา
ตามลําน้ําโขง พวกหนึ่งมาตามลําน้ําเอราวดี พวกหลังนีไ้ ดลงมาถึงปาก
อาวเมาะตะมะ พอดีมีชาวอินเดียแควนเตลิงคณะ ซึ่งเปนรัฐหนึ่งได
แควนมคธลงอพยพเขามาอาศัยดวย มีการถายเทผสมพันธุกัน ชน
ชาตินี้จึงมีชื่อวา เตลง หรือมอญ มีอาณาจักรชื่อ สุธรรมวดี อยูเ หนือ
ปากอาวเมาะตะมะ
พระพุทธศาสนาในเมืองมอญ
ไมวา พมา มอญ ไทย หรือเขมร มักจะรูสึกภูมิใจที่อางวา
ประเทศของตนคือสุวรรณภูมิอันเปนสถานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเจาอโศก
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มหาราชสงพระโสณะ, พระอุตตระ นําพระพุทธศาสนามาฝงรากใน
เอเซียอาคเนยนี้ สําหรับมอญอางวา สุวรรณภูมิไดแกเมือง สุธรรมวดี
นคร หรือเมืองสะเทิ้มของเขานั่นเอง แตจากผลงานคนควาของนัก
โบราณคดีพวกหนึ่ง มีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนตน กลับ
ไดผลตรงกันขาม คือโบราณสถานในหัวเมืองมอญไมมีอะไรที่ใหญโตและ
สําคัญสมกับที่เคยเปนเกาแกของพระพุทธศาสนามากอน แตที่ใน
จังหวัดนครปฐมที่ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใต มีซากโบราณสถานมากมาย
และมีลายจําหลักเลียนแบบคติครั้งพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งยังไมนิยม
สรางพระพุทธปฏิมา เชนจําหลักเปนอาสนเปลา ๆ ใตตนโพธิ์ แสดงปาง
แสดงพระธรรมจักร จึงนาจะเปนเหตุชี้ใหเห็นวาสุวรรณภูมิอยูที่นครปฐม
มากกวา แตมขี อที่นาเชื่อถือไดมาก วาพระพุทธศาสนาไดแพรหลายเขา
ไปในพมาโดยเฉพาะอยางยิ่งคือเมืองมอญ ภายหลังรัชสมัยของพระเจา
อโศกไมนานนัก การที่พวกมอญอางวา สุวรรณภูมิคือเมืองมอญนั้น
ก็มีเหตุผลที่สมควรอยูเหมือนกัน แตตองไมใชเมืองมอญที่พมาใตแน
นอน กลาวคือในยุคนัน้ อิทธิพลของพวกมอญเกาไดเคยแพรหลายมา
ครอบงําลุมแมน้ําเจาพระยา และภูมภิ าคที่เปนมณฑลพายัพของไทยทุกวัน
นี้ดวย คงจะมีศูนยกลางทีส่ ําคัญอยูที่นครปฐม เพราะฉะนั้นสุวรรณภูมิ
ก็หมายถึงบริเวณสวนใตของลุมแมน้ําเจาพระยา กินตลอดขึ้นไปถึงอาว
เมาะตะมะ ในขณะทีพ่ วกมอญเริ่มนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
ก็ปรากฏวาทางภาคเหนือพวกปยูกเ็ ริ่มแผอารยธรรมของตน และสราง
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ราชธานีหลายเมืองดวยกัน พวกนี้ภายหลังก็กลับนับถือพระพุทธศาสนา
เหมือนกัน ไดกลาวแลววามอญกับพมามักจะลากเรื่องราวแหงชาติคุณ
ของตนไปเกีย่ วดองกับวงศของพระศาสดา และมีเรื่องทํานองวาพระ
ศาสดาเคยเสด็จมายังดินแดนของตน เพราะฉะนัน้ เมืองสําคัญ ๆ ของ
มอญและพมามักมีประวัติขนึ้ ตนดวยพุทธทํานาย เชนเมืองหงสาวดี
เลากันวา ครั้งนั้นแผนดินยังไมงอกเหมือนเดี๋ยวนี้ ไดทอดพระเนตร
เห็นหงสทองที่ทํากิริยาเคารพเราหรือไม ในอนาคตกาลจําเดิมแตเรา
ดับขันธปรินิพพานไปแลว จักมีกษัตริยธรรมิการาชมาตั้งนครอันรุงโรจน
ณ สถานที่แหงนี้ มีนามวาหงสาวดี พระศาสนาของเราจะรุงเรือง
ฉะนั้นพวกมอญจึงนับถือหงสกันมาก เชนเดียวกับพมานับถือนกยูง
เปนที่นาประหลาดอยูว า พวกมอญดูจะเปนชาติเดียวทีย่ นื หยัดรักษา
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทติดเนื่องกันทุกยุคทุกสมัย
ประวัติของพมาที่เชื่อถือแนนอนคือสมัยพุกาม ในยุคนี้ลัทธิมหา
ยานมนตรยานยุคปลาย ๆ ไดแพรหลายจากแควนเบงกอล เขามาสูพุกาม
พวกภิกษุในนิกายนี้มภี ริยาและดื่มเหลาได เรียกวาลัทธิครูอรี ครั้งนั้น
กษัตริยพ ุกามองคหนึ่งทรงพระนามวาอโนรธามังชอ ไมพอพระทัยในสัท-
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ธรรมปฏิรูปนี้ ไดทรงสดับขาวพระพุทธศาสนาในอาณาจักรมอญรุงเรือง
จึงสงทูตเขามาขอพระไตรปฎกไปพุกาม แตพระเจามนูหะผูครองกรุง
สุธรรมวดีหรือเมืองสะเทิ้มไมทรงยินยอม จึงเกิดสงครามกันขึ้น พระ
เจาอโนรธาตีเมืองสะเทิ้มแตก แลวพระไตรปฎกและคณะสงฆมอญ
ขึ้นไปพุกาม พรอมทั้งชางศิลปตาง ๆ รวม ๓ หมื่นคน แลวใหรื้อ
ทําลายเมืองสะเทิ้มเสียพระพุทธศาสนาในพุกามก็เปลี่ยนเปนลัทธิเถรวาท
ในสมัยนัน้ เหตุการณทั้งนี้เกิดขึ้นในตอนตนแหงพุทธศตวรรษที่ ๑๖
ตอมาพระเจาอโนรธามังชอสดับขาววา ทีอ่ าณาจักรนานเจามีพระเขีย้ ว
แกวไวบูชา จึงไดยกกองทัพขึ้นไปตีนานเจาเพื่อขอพระเขีย้ วแกว กษัตริย
ไทยมีนามวา "ขุนฮุดฟา" ไดใหการตอนรับเปนอยางดี แตพมาก็มไิ ด
พระเขี้ยวแกว ไดแตพระพุทธรูปทองคําองคหนึ่งซึ่งเคยบรรจุพระเขี้ยว
แกวเทานั้น
แมแตพระเจาอโนรธาจะรับลัทธิสาวกยานมานับถือ คติของมหายานก็ยังปรากฏอยู ดังปรากฏในวัดครั้งพุกาม มักตั้งพระประธาน ๓ องค
และตามฝาพนังมักมีจิตรกรรมเคามหายานหลายแบบ พระเจาอโนรธา
เสวยราชยอยู ๓๓ ป เสด็จสวรรคตเพราะไปจับกระบือเผือก ถูกกระบือ
ขวิดสิ้นพระชนมเมื่อ พ. ศ. ๑๖๒๐ พระราชโอรสชื่อจอลู ขึ้นเสวยราชย
อยู ๒ ปก็สิ้นพระชนม ดวยถูกกบฏปลงพระชนม แลวจึงเชิญแมทพั
คนหนึ่งชื่อ กันชิต (กยันสิต) ขึ้นนั่งเมือง พระเจากันชิตปราบกบฏ
มอญแลวขยายอาณาเขตตอลงมาทางใตถึงเมืองตะนาวศรี ในรัชกาลนี้
ชาวพุทธอินเดียอพยพหลบภัย พวกอิสลามเบียดเบียนเขามาอยูในเมือง
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พุกามมาก และนําแบบแผนพุทธเจดียใ นอินเดียมามากมาย พระเจา
กันชิตโปรดใหสรางพระมหาธาตุชะเวสิงดง ซึ่งพระเจาอโนรธาสรางคาง
ไวสําเร็จ แลวโปรดใหสรางอานันทเจดียเมื่อ พ. ศ. ๑๖๓๔ เปนปูชนียสถานที่สวยงามแหงหนึ่งในพมา นอกจากนี้พระองคที่กษัตริยพมามาปฏิสังขรณ
วิหารพุทธคยานี้ พระองคสวรรคตในป พ. ศ. ๑๖๕๕ พระราชโอรสชื่อ
อลองสิทธุ (อลองจีสุ) เสวยราชยโปรดใหสรางวัดสัพพัญู กับ อานันทวิหาร พระเจาอลองสิทธุโปรดการประพาสมาก เคยเสด็จไปถึงนานเจา
และลุมแมน้ําเจาพระยา พระองคมีราชบุตร ๓ พระองค แตที่สําคัญมี
อยู ๒ พระองคคือ พระเจามินชินสอ (มังเชงจอ) ราชบุตรองคโต ผูมี
อัธยาศัยมักกาวราว พระราชบิดาจึงสงใหไปครองพมาเหนือ ราวมณฑล
มัณฑเลบัดนี้ อีกองคหนึ่งชือ่ เจานรสุ ( มังนรสุ) เปนคนประจบประแจง
เกง พระราชบิดาจึงโปรดใหอยูในราชธานี พระเจาอลองสิทธุพระชนมายุยืนเกินไปคือชันษาถึง ๘๐ ป เจานายนรสุอยากไดราชสมบัติอดใจรอ
ไมไหวจึงทําปตุฆาตเสีย เมื่อ พ. ศ. ๑๗๑๐ พระเชษฐาทราบวาขาวจึงยก
ทัพมาลอมเมืองพุกาม พระเจานรสุจึงขอรองใหมหาเถระองคหนึ่งชื่อ
ปนสะตู ออกไปวากลาวไกลเกลี่ย และพาเจามินชินสอเขาเมือง พระ
เจานรสุทําทีมอบสมบัติใหพี่ เสร็จแลวลอบวางยาพิษปลงพระชนม พระ
มหาเถระปนสะตูขัดเคืองวาพระเจานรสุเปนคนพาล จึงออกจากเมือง
พุกามไปอยูทลี่ ังกา พระเจานรสุกลัวบาปที่ฆาพอ โปรดใหสรางวิจิตร
มหาวิหารชื่อ ธรรมยังยี เพือ่ ลางบาป แตกดขี่ผูคนเหลือทน พระอัธยาศัย
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ก็ดุรายขึ้นทุกวัน คราวหนึ่งกริ้วพระมเหษีถงึ กับใหฆาเสีย พระบิดามเหษี
เปนเจากรุงปริกลาในอินเดียทราบขาวโกรธแคนจึงสงทหารเอก ๘ คน
ปลอมตัวเปนพราหมณเดินทางมาเฝาพระเจานรสุทําทีจะประสิทธิ์อาเศียร
วาทถวายพอเห็นพระเจานรสุเผลอจึงโถมแทงสิ้นพระชนม แลวฆาตัว
ตายในทองพระโรงนั้น พระเจานรสุจึงไดชื่ออีกชื่อหนึ่งวา กุลากยาแมง
แปลวา กษัตริยถูกแขกฆา กษัตริยตอมาชื่อพระเจานรสังข (แมงยิน
นรสุนขา) แตถูกพระอนุชาองคหนึ่งชื่อ นรปฏิสิทธุ แยงราชสมบัติ
พระเจานรปฏิสิทธุ (นรพาติจิจิสุ) นั่งเมืองเมื่อ พ. ศ. ๑๗๑๕ โปรดให
รับพระเถระปนสะตูมาอยูที่เมืองพุกาม เมือ่ ทานผูนี้มรณภาพแลวจึงตั้ง
พระอุตราชีวะเปนสังฆนายกตอมา ในรัชกาลนี้ตรงกับทางลังกา พระ
เจาปรกรมพาหุ ฟนฟูพุทธศาสนาทําสัตตสังคายนา พระเจานรปฏิสิทธุ
จึงสงพระอุตราชีวะไปสืบพระศาสนาที่ลังกา เมื่อ พ. ศ. ๑๗๓๓
ลัทธิสาวกยานแบบลังกาวงศ
เมื่อคณะทูตมีพระอุตราชีวะเปนประธานไปลังกา ครั้งนั้นมีเด็ก
ชาติมอญชาวเมืองพะสิมคนหนึ่งชื่อฉะบัก บวชเปนสามเณรติดตามไป
ในคณะดวย แลวเลาเรียนอยูในลังกา เมื่ออายุครบบวชเปนภิกษุในลัทธิ
ลังกาวงศ บรรลุเถรภาพแลว จึงชวนพระเถระอีก ๔ รูป คือ พระสิวลี ๑
พระราหุล ๑ พระตามวินทะ ๑ พระอานนท ๑ พรอมทั้งตัวเองครบ
คณะสงฆ พากันลงเรือมาเมืองสิงหแลวเลยขึ้นไปถึงพุกาม สังฆมณฑล
จึงแยกเปน ๒ นิกาย แลวตอจากนั้นไดแยกปลีกยอยอีกหลายนิกาย พระ
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เจานรปติไดสรางวัดดอรอปติน แปลวาวัดบัลลังกพระธาตุ กับวัด
อื่น ๆ อีกมาก ๆ ตกเมื่อ พ. ศ. ๑๗๕๓ โอรสชื่อชัยสังขขึ้นเสวยราชย
พระองคโปรดใหชางไปถายแบบปรางคพุทธคยาจากอินเดีย กลับมาสราง
วิหารมหาโพธิที่เมืองพุกามขึน้ ครั้งนั้นอิทธิพลของพุกามยังครอบงํา
ดินแดนภาคพายัพของเราพมาไดนําเอาศิลปะแบบปรางคพุทธคยาเขามา
สรางที่เมืองเชียงใหม เวลานั้นยังไมไดเรียกวาเมืองเชียงใหม คือ เจดีย
วัดเจ็ดยอดเดีย๋ วนี้ วัดนี้ตอมาภายหลังมีนามวา มหาโพธาราม ในแผนดิน
กษัตริยองคนนี้ ิกายลังกาวงศรุงโรจนมาก มีมหาเถระรูปหนึ่งชื่อธรรมวิลาส ไดแปลคัมภีรพระธรรมศาสตรจากภาษาสันสกฤตเปนภาษาบาลี
พระเจาชัยสังขสวรรคต เมื่อ พ. ศ. ๑๗๗๗ โอรสชื่อ "กะยอชะวา"
ขึ้นนั่งเมือง เปนนักปราชญทางศาสนาไดนิพนธหนังสือธรรมหลายเลม
ความเสื่อมของพุกาม
พระเจากะยอชะวา สวรรคต เมื่อ พ. ศง ๑๗๙๘ โอรสชื่ออุชานะ
เสวยราชย ตอมาอีก ๔ ป ก็สิ้นพระชนมลงในการคลองชาง ราชบุตร
ชื่อนรสีหปติขึ้นเสวยราชย โปรดใหสรางมหาสถูปงดงามวิจิตรพิสดาร
ภายในมีพระพุทธรูปทองคําปางตาง ๆ พระสาวกทองคํา รูปกษัตริย
ราชวงศพุกามทองคํา แตสรางไมทันเสร็จก็เกิดศึกมาติดเมือง เนื่อง
ดวยเปนเวลาทีก่ ุบไขลานตีประเทศจีนแตก อุปราชมองโกลแหงยูนาน
ใหมาทวง ถึงกรุงพุกาม พมาจับทูตจีนฆาเสีย กองทัพมองโกลจึงมา
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ตีพุกาม พระเจานรสีหปติตกพระทัยทิ้งเมืองพุกามหนีไปอยูเมืองพะสิม
และเตรียมจะลงเรือหนีตอไปเกาะลังกา เนื่องจากความขี้ขลาดตาขาว
ดังนี้ จึงไดรับฉายาวา ตะรุปญีมีน หรือ ตะเย็กปญีมินก็เรียก แปลวา
พระเจาแผนดินหนีจนี ทัพมองโกลตีพุกามไดแลวก็เลิกทัพกลับ เพราะ
ทนตอความไขผิดอากาศไมได พระเจานรสีหปติทราบขาวจึงเสด็จกลับ
กรุงพุกาม แตพอผานไปถึงเมืองแปร เจาเมืองแปรผูเปนโอรสชื่อ สีหสุ
ทําปตุฆาตดวยการบังคับใหดื่มยาพิษเสีย จึงเกิดสงครามแยงราชสมบัติ
ระหวางพระโอรสสององค องคหนึ่งครองเมืองแปร อีกองคหนึ่งครอง
เมืองทะละ กองทัพจีนทราบขาวกลับยกทัพมาตีเมืองพุกามอีกในป พ.ศ.
๑๘๒๐ จําเดิมแตนั้นอาณาจักรพุกามก็ลม รวมเปนเวลาเปนราชธานี
ของพมาอยู ๒๔๐ ป ตอมามีเชื้อพระวงศืพุกามองคหนึ่ง ไดตั้งกรุง
รัตนบุระอังวะขึ้นเปนราชธานีใหม
ความรุงโรจนของหงสาวดี
เมื่ออิทธิพลของพุกามดับสูญ ปรากฏวาพวกไทยใหญซึ่งไดกําลัง
สมทบจากพวกเดียวกัน ซึ่งแตกรนมาจากนานเจา รวมกําลังรุกราน
พมาตอนเหนือ และสรางเมืองใหญนอยกระจัดกระจายทั่วไป เปนระยะ
เวลาเดียวกับพวกไทยนอยในสุวรรณภูมติ งั้ อาณาจักรสุโขทัย และอาณา
จักรเชียงใหมขึ้น แลวแผอทิ ธิพลรุกเขาไปทางพมาใต ครั้งนั้นมีคนไทย
คนหนึ่งชื่อมะกะโท ไดรับบรมราชูปถัมภจากพอขุนรามคําแหงสงออก
ไปครองประเทศมอญทํานองประเทศราชขึ้นกรุงสุโขทัย มะกะโทเฉลิม
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พระนามวา พระเจาวะเรรุ หรือพระเจาฟารั่ว มีกรุงหงสาวดีเปนราชธานี เมื่อพระเจาฟารั่วสวรรคตแลว กษัตริยมอญองคหนึง่ ชื่อแสนเมือง
มิ่ง ไดประกาศเอกราช ตอมาราชธานีมอญยายมาอยูทเี่ มืองเมาะตะมะ
สืบสันตติวงศมาถึงสมัยพระยาอูมอญกลับยายมาตั้งที่เมืองหงสาวดีตามเดิม
เมื่อพระยาอูสวรรคต โอรสชื่อพระยานอยขึ้นเสวยราชย เฉลิมพระนาม
วา พระเจาราชาธิราช ประจวบกับทางอังวะมีกษัตริยทรงพระนามวา
พระเจาฝรั่งมังฆอง ใน พ. ศ. ๑๙๒๙ พมากับมอญทํามหายุทธสงคราม
กันกินเวลาถึง ๖๐ ป รบกันอยูถึงสองชั่วอายุคน รายละเอียดปรากฏ
อยูในเรื่องราชาธิราชแลว ในระหวางที่มอญกับพมารบกันนั้น กรุงศรีอยุธยามีกษัตริยนั่งเมืองถึง ๖ องค สงครามมอญกับพมาครั้งนั้น ตาง
ฝายตางปลกเปลี้ยเลิกรากันไป ทางหงสาวดีเชื้อสายพระเจาราชาธิราช
ครองเมืองตอลงมาอีก ๔ ชัว่ คน มาหมดสิ้นเจาชายที่จะเปนรัชทายาท
พวกมอญจึงยกางพระยาตะละเจาทาว พระธิดาของพระเจาราชาธิราช
ขึ้นเปนกษัตริยปกครองพมาเรียกวาพระแมอยูหวั เชงสอบู เมื่อ พ. ศ. ๑๙๙๖
พระนางโปรดใหบูรณะวัดพระมหาธาตุชะเวดากอง เมื่อสวรรคตแลว
ราชสมบัติตกแกราชบุตรเขย คือ พระเจาธรรมเจดียศรีปฎกธร เสวย
ราชยเมื่อ พ. ศ. ๒๐๐๓
พระเจาธรรมเจดีย เดิม เปนบุตรชนสามัญ มิไดมีเชื้อราชวงศ
ใด ๆ บวชเปนสามเณรตั้งแตอายุ ๑๔ อยูทวี่ ัดศรีปรางค แขวงเมือง
หงสาวดี แลวขึ้นไปเรียนปริยัติธรรมที่เมืองพุกาม ๕ ป กลับลงมา
อยูวัดเดิม ปรากฏเปนนักเทศนที่มีชื่อเสียง เมื่ออายุครบอุปสมบท
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นางพระยาเชงสอบู ราชธิดาของพระเจาราชาธิราช เปนโยมอุปฏฐาก
จัดการใหอุปสมบท ไดรับฉายาวาปฎกธร ครั้นถึงแผนดินพระเจาธรรม
ราชา ราชบุตรของพระเจาราชาธิราชขึ้นเสวยราชย มอญกับพมาตอง
การสมานเปนสุวรรณปฐพีเดียวกัน จึงสงนางพระยาเชงสอบูขึ้นไปอภิเษกกับพระเจาอังวะ อยูมามิชาพระเจาอังวะถูกผูรายปลงพระชนม นาง
พระยาเชงสอบูตกทุกขไดยากในเมืองอังวะ ที่สดตองไปเปนภรรยาของ
ผูมีบรรดาศักดิ์คนหนึ่งชื่อ "ตราพญา" ปรากฏวามีธิดาองคหนึ่ง ใน
พงศาวดารมิไดบงชัดวาเปนธิดาของเจาอังวะหรือตราพญาแน ตอมา
พระมหาปฎกรําลึกถึงพระคุณของนางพระยา จึงทําเพทุบายขึ้นไปลัก
ลอบพานางพระยาและธิดาหนีลงมาหงสาวดีได ในระหวางนัน้ กษัตริย
เชื้อสายพระเจาราชาธิราชไดผลัดเปลี่ยนปกครองแผนดินตอมาอีก ๕
รัชกาล แตเปนรัชกาลสั้น ๆ มักเกิดกบฏฆาฟนกันเองเปนนิตย ที่สุด
หมดเจานายผูช ายสืบราชสมบัติ ขุนนางมอญทั้งปวงจึงอัญเชิญนางพระ
ยาเชงสอบูขึ้นเสวยราชย ซึ่งในเวลานั้นก็มพี ระชนมสูงมากแลว พระ
นางดําริถึงผูสืบสันตติวงศ ก็เห็นแตพระมหาปฎกธรเทานั้นจักเปนทีพ่ ึ่ง
ได จึงขอรองใหทานสึกจากสมณเพศมาตั้งในตําแหนงมหาอุปราช แลว
ยกราชธิดาใหเปนมเหษี นางพระยาเสวยราชยอยู ๗ ป ก็สวรรคต มหา
อุปราชจึงขึ้นเสวยราชยเมื่อ พ. ศ. ๒๐๐๓ เฉลิมพระนามาธิไธยวา พระ
เจาธรรมเจดียป ฎกธร อยูในราชสมบัติ ๓๑ ป สิ้นพระชนมเมื่อ พ. ศ.
๒๐๓๔
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การฟนฟูศาสนาในเมืองมอญ
สมณวงศในประเทศรามัญครั้งนั้น ไดแตกกันออกเปน ๖ คณะ
ใหญ วัตรปฏิบัติก็เสื่อมทรามลงเปนสวนมาก เปนเหตุใหพระเจาธรรมเจดียตงั้ พระทัยฟนฟูพระศาสนาขึ้น หวังจะรวมคณะสงฆใหเปนอันเดียว
กัน แตจะเชิดชูคณะหนึ่งคณะใดยอมไมได จึงโปรดใหประชุมคณาจารย ๖
คณะขอรองใหออกไปอุปสมบทใหมจากประเทศลังกา เปนการใหความ
เสมอภาคทุก ๆ คณะ ปรากฏวาคณาจารยทั้ง ๖ นิกายเห็นชอบดวย
พระเจาธรรมเจดียจ ึงจัดเครื่องราชบรรณาการและเครื่องพุทธสักการบูชา
พรอมกับราชทูตนําคณะสงฆรามัญลงเรือไปเกาะลังกา เปนชั้นคณาจารย
๒๒ รูป พระอนุจรอีก ๒๒ รูป รวม ๔๔ รูป ไปลังกาเมื่อ พ. ศ.
๒๐๑๘ เมื่อไปถึงพระเจาภูวเนตรพาหุ กษัตริยลังการับเปนราชูปถัมภ
โปรดใหผูกเรือนขนานขึ้นทีก่ ลางแมน้ํากัลยาณีเปนนทีสมี า แลวนิมนต
พระมหาเถระลังกาผูใหญ ๓ รูป คือ พระธรรมกิตติ ๑ พระวันรัต ๑
พระมังคละ ๑ พระดวยคณะสงฆปรกอีก ๒๕ รูป จัดการใหอุปสมบท
แกพระสงฆรามัญทั้งปวงใหมแลวพระเจาภูวเนตรพาหุโปรดแตงตั้งสมณ
ศักดิ์แกพระมอญชั้นคณาจารยทุกรูป พระเหลานี้เมื่อบรรลุเถรภาพแลว
ก็พากันเดินทางกลับเมืองหงสาวดี พระเจาธรรมเจดียโปรดใหออกพระ
ราชกฤษฎีกาขอรองใหพระสึกหมดทั้งแผนดิน แลวกลับเขามาบวชใหม
กับคณะกัลยาณีนี้ โปรดใหสรางโบสถกัลยาณีสีมาขึ้นสําหรับบวชและเปน
ศูนยกลางของคณะใหมนดี้ วย ครั้งนั้นปรากฏวามีผูบวชในคณะกัลยาณี
สีมา ๑๕,๖๖๖ รูป สังฆมณฑลในหงสาวดีกก็ ลับเปนอันเดียวกันอีก
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แตดูเหมือนจะเปนอันเดียวกันก็ชั่วชีวิตพระเจาธรรมเจดียเทานั้น เมื่อ
พระองคสวรรคตแลวก็กลับแบงแยกกันใหม ครั้งนั้นทางประเทศลานนา
-เชียงใหม ก็ประจวบกับพระเจาติโลกมหาราชฟนฟูพระศาสนาโปรด
ใหทําสังคายนาขึ้นที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจดีย ๗ ยอดเดี๋ยวนี้) มี
พระธรรมทินเถระเปนประธาน ทางกรุงศรีอยุธยาเลา พระเจาบรมไตรโลกนาถก็มีพระราชศรัทธาอุปสมบทเปนภิกษุอยู ๘ เดือน ที่วัดจุฬามณี
จังหวัดพิษณุโลก คลายกับวากษัตริยทั้ง ๓ พระองคแขงขันกันในทาง
ศาสนูปถัมภฉะนั้น
ความรุงโรจนของราชวงศตองอู
ฝายหัวเมืองทางพมานัน้ ปรากฏวา มักจะมีกองทัพไทยใหญมารบ
กวนเบียดเบียนเนือง ๆ ในทีส่ ุดไดแบงแยกออกเปน ๓ แควน คือเมือง
อังวะแควนหนึ่ง แควนนี้มีเจานายเชื้อสายไทยใหญปกครองคือ พระเจา
โสหันพวา หรือเสือหาญฟา เปนไทยใหญจากเมืองโมนยิน เมืองแปร
อีกแควนหนึ่ง มีกษัตริยพ มาปกครองทรงพระนามวาพระเจาสะโดเมงสอ
เมืองตองอูอีกแควนหนึ่ง มีเจานายเชื้อสายกษัตริยพ ุกามเกาปกครอง คือ
พระเจาเมงกยินโย หรือมหาศิริชัยสุระ ปรากฏวาเมืองตองอูนี้ พวก
พมาอพยพมาพึ่งบารมีมาก เปนเหตุใหเมืองตองอูเขมแข็งขึ้นโดยลําดับ
พระเจาเมงกยินโยเสวยราชยนานถึง ๓๕ ป ไดใชเวลาอันยืดยาวนี้สะสม
กําลังตองอูกลาแข็งขึ้น เลากันวา วันหนึ่งฝนตกหนักทํานบกั้นสระหลวง
ในพระราชวังพังลง พระองคเสด็จไปบงการกั้นทํานบ ไดเห็นธิดา
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พลเรือนผูหนึง่ งดงามจึงโปรดใหรับมาเปนชายา ในที่สุดไดประสูตราชบุตรองคหนึ่งมีพระนามวามังตรา ซึ่งมีลักษณะประหลาดคือลิ้นดํา ใน
ป พ. ศ. ๒๐๗๓ พระเจาเมงกยินโยทิวงคต มังตราราชบุตรขึ้นเสวยราชย
แตอายุ ๑๕ ป เฉลิมนามาภิไธยวา พระเจาตะเบงชะเวตี้ หรือ พระเจา
สุวรรณเอกฉัตร กษัตริยองคนี้มีอัธยาศัยดุรา ย มักใหญใฝสูง ปรารถนา
เปนจักรพรรดิพมาทั้งหมด อีก ๔ ปตอมาจึงเริ่มรุกรานดวยการทําศึกตี
หงสาวดีขึ้น
เวลานั้น กษัตริยของมอญ คือพระเจาสการวุตพี มีพระชันษา
เพียง ๑๕ ไมเอาใจใสในราชการ แตเคราะหดีที่มแี มทัพมอญเขมแข็ง
สององค ปองกันหงสาวดีจากภัยพมาสําเร็จ พระเจาตะเบ็งชะเวตีไ้ ดยก
ทัพมาตีหงสาวดีใหม คราวนี้มอญไดทัพแขกมหมัดชวยปองกันไวไดอีก
แตพมาก็ไมสิ้นความเพียร ในป พ. ศ. ๒๐๘๒ ตะเบงชะเวตีเ้ ทกําลังมาตี
เมืองมอญ หงสาวดีแตกลง พระเจาสการวุตพีหลบหนีไปพึ่งพระเจาแปร
ซึ่งมีศักดิ์เปนพระพี่เขย ทัพพมาจึงยาตราขึ้นไปรบเมืองแปร พระเจา
แปรไดขอใหทัพไทยใหญชว ยเหลือ โสหันพวากษัตริยอ ังวะจึงยกกอง
ทัพใหญลงมาชวย ทัพพมาแบงเปนสองทัพ ทัพบกอยูภ ายใตบัญชาของ
ตะเบงชะเวตี้ ทัพเรืออยูภายใตบัญชาของบุเรงนอง ซึ่งดํารงพระยศ
เปน "กะยอเฉง" มีศักดิ์เปนพระพี่เขยของตะเบงชะเวตี้ ทัพเรือพมา
สามารถชนะทัพอังวะ แตทัพบกยังไมสามารถสูรบกันขั้นแตกหัก ตะเบงชะเวตีเ้ ห็นเหลือกําลังจึงถอยทัพกลับ ฝายพระเจาสการวุตพี อารามเสีย
ดายราชสมบัติ ไมฟงคําทักทวงของพระเจาแปร ยกกองทัพไลติดตามทัพ

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 59
พมาลงมา ก็ถูกพมาทําลายหมดสิ้น ตัวเองก็สิ้นพระชนม จึงนับวาเปน
ปจฉิมกษัตริยม อญในราชวงศของพระเจาฟารั่ว พระเจาตะเบงชะเวตี้
ไดยายราชธานีจากตองอูลงมาอยูที่เมืองหงสาวดี แลวแตงตั้งใหนองชาย
ของบุเรงนองคนหนึ่งชื่อ สีหสุ ไปเปนพระเจาตองอู เวลานั้นเมือง
เมาะตะมะของมอญยังมีกําลังกลาแข็ง สอพินยาเจาเมืองเมาะตะมะ เปน
นองเขยของสการวุตพีไมออนนอมตอพมา ตะเบงชะเวตีจ้ ึงเคลื่อนคน
จํานวนหนึ่งแสนสามหมื่นคน เรือรบอีกหารอยลํา มีบุเรงนองเปน
จอมทัพเรือ เขาลอมเมืองเมาะตะมะ ทางฝายสอพินยาไดกําลังทหาร
โปรตุเกสชวย มีเรือกําปนรบของโปรตุเกส ๗ ลําจอดที่ทาหนาเมือง
คอยยิงทัพพมาอยู พมาจึงคิดกลศึกผูกแพไฟใหลอยไปปะทะเรือรบโปรตุเกสเกิดไหมขึ้น แลวลอมเมืองอยูราว ๗ เดือนก็ตเี มืองเมาะตะมะแตก
จับสอพินยาประหารชีวิต ตะเบงชะเวตีจ้ ึงทําพิธีราชาภิเษกใหม ณ เมือง
หงสาวดี ถวายมงกุฏทรงยอดพระสถูปมุตาวแหงหนึ่ง ถวายทรงยอดพระ
สถูปชะเวดากอง เมืองตะเกิง (ยางกุงเดี๋ยวนี้) แหงหนึ่ง ในป พ. ศ.
๒๐๘๔ บุเรงนองยกทัพตีไดเมืองแปร ตะเบงชะเวตีจ้ ึงตั้งใหนองชาย
บุเรงนองคนหนึ่งเปนกษัตริยเ มืองแปร ชื่อพระเจาสะโดธรรมราชา ใน
ป พ. ศ. ๒๐๙๘ เสด็จกรีธาพลไปไปเหยียบประเทศยะขาย พระเจา
ยะขายยอดออนนอม ในป พ. ศ. ๒๐๙๑ กรีธาพลมาตีกรุงศรีอยุธยา
ไมสําเร็จกลับไป จําเดิมแตนั้นก็เปลีย่ นอัชฌาสัย สํามะเลเทเมาดวยสุรา
และนารี ราชการปลอยใหบเุ รงนองวากลาว พวกขุนนางพมาพากันไป
ยุบุเรงนองใหชิงราชสมบัติเสีย บุเรงนองก็ปฏิเสธดวยความซื่อสัตย
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ครั้งนั้นมีหัวหนามอญคนหนึ่งชื่อสมิงเตารามะ ไดยุยงพวกมอญกระดาง
กระเดื่องขึ้น บุเรงนองตองยกทัพออกไปปราบ ทางในเมืองหงสาวดี
พระยาจิตตองชื่อสมิงสอทุด ไดทําอุบายหลอกพระเจาตะเบงชะเวตี้ออก
ไปคลองชางเผือกในปา แลวลอบปลงพระชนม อภิเษกตนเองเปน
กษัตริยมอญ เมื่อ พ. ศ. ๒๐๙๓ เมืองตองอูและเมืองแปรก็ประกาศ
อุปราชขึ้นบาง ประเทศพมาซึ่งรวมกันก็กลับแยกกันใหม
พระเจาผูชนะสิบทิศ
ในขณะทีบ่ านเมืองกําลังจลาจล บุเรงนองยังมีพวกพองรักใคร
อยูมาก เขาไดสงบดูทาทีอยู ๑ ป แลวจึงตีเมืองตองอู ประกาศตนเปน
พระเจาตองอู ตอมาอีกปเดียวก็สงกองทัพไปรบหงสาวดี แมจะเปน
กองทัพเล็ก ๆ แตมีทหารและอาวุธดีสามารถตีไดหงสาวดีในวันเดียว
แลวไลตามสมิงสอทุดถึงเมืองเมาะตะมะจับศัตรูฆาเสีย จึงกลับมาทําพิธี
ราชาภิเษกทีห่ งสาวดี อีกสองปตอมา ในราว พ. ศ. ๒๐๙๗ ยกทัพเรือ
๑,๔๐๐ ลํา ขึ้นไปตีเมืองอังวะแตก ประทับอยูในเมืองอังวะหนึ่งปเทีย่ ว
ปราบหัวเมืองไทยใหญทั้งปวง ทรงฟนพระศาสนาในไทยใหญใหบริสทุ ธิ์
หามการฆาคนฆาชางในพิธีทาํ ศพไทยใหญเปนเด็ดขาด ตอมาเมืองเชียง
ใหมยอมออนนอม ในป พ. ศ. ๒๑๑๑ ตีกรุงศรีอยุธยา ในที่สุดไทยก็
เปนประเทศราชของพมา ทางเขมรทราบขาวตกใจรีบสงทูตมายอมออน
นอม แลวเสด็จยกทัพไปตีกรุงศรีสันตนาคนหุตแตกดังปรารถนา บุเรงนอง
จึงเปนพระเจาผูชนะสิบทิศโดยสมบูรณ เปนกษัตริยที่มบี ุญหนัก
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ศักดิ์ใหญที่สุดของพมา
ในราวตนพุทธศตวรรรษที่ ๒๑ อิทธิพลของพวกโปรตุเกสแผมา
ทางตะวันออก ไดเที่ยวรบพุง ตีชิงดินแดนในอินเดียและลังกา เมื่อมาตี
ลังกา พวกโปรตุเกสยึดไดพระทันตธาตุ แลวพาไปมอบใหแกอุปราช
คนนี้ชื่อวา "ดองคอนสแตนไตเดอกันซา" ยังมีนายกําปน โปรตุเกส
คนหนึ่งชื่อ "มาติโนอัลฟองโซ" เขามาคาขายที่เมืองหงสาวดี ไดทูล
พระเจาบุเรงนองถึงเรื่องพระทันตธาตุนี้ จึงโปรดใหคณะทูตออกไปกับ
มาติโนอัลฟองโซ เจรจาขอแลกพระเขีย้ วแกวกับอุปราชเมืองกัวโดยพมา
จะใหเพชรนิลจินดาและรับสงเสบียงอาหารใหแกพวกโปรตุเกสที่เมืองกัว
และเมืองมะละกา อุปราชและพวกขาราชการเห็นเครื่องราชบรรณาการ
เขาก็ตาลุก เตรียมจะสงพระทันตธาตุใหแลว แตความรัว่ ไปถึงอารคบิชอบดองคาสปา สังฆราชคาธอลิคใหญเมืองกัว ทานผูนไี้ ดพาบาทหลวงทั้งหลายมาหามปรามอุปราชวา การที่จะเห็นแกสมบัติแลวสงเสริม
ใหคนตางศาสนาบูชาพระเขีย้ วแกวที่ไมสมควร เปนการเสื่อเสียเกียรติ
ของพระยะโฮวา อุปราชถูกขูเชนนั้นก็ยินยอม สังฆราชจึงเอาพระเกี้ยว
แกวใสครกตําดวยตนเอง แลวเอาใสเตาสูบเผาจนเปนขี้เถาแลวเทลง
แมน้ําตอหนาคนทั้งปวง เสร็จแลวยังทําโลเฉลิมพระเกียรติอุปราชขึ้น
อันหนึ่ง เปนภาพสังฆราชเผาพระเขี้ยวแกว อุปราชยืนอยูขาง ๆ เตามีรูป
พุทธมามกะทีไ่ ปยอมเสียเงินคาไถแตไมสําเร็จ ขางลางภาพมีคําจารึกวา
"คอนสแตนไตผูซื่อตรงตอสวรรค ไมรับสมบัติทั้งหลายในแผนดิน"
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พวกทูตพมาก็ผิดหวังกลับไป ลุ พ. ศ. ๒๑๐๖ บุเรงนองใหทูตไปขอ
เจาหญิงลังกามาเปนมเหษี พวกทูตมาขึน้ ที่เมืองโคลัมโบ (ภาษาบาลีเรียก
วา กุลุมพุนคเร) เวลานั้นกษัตริยโคลัมโบคือพระเจาธรรมปาละ ซึ่งเขา
รีตเปนคริสตัง เปลี่ยนชื่อใหมวา ดองญวง หามีราชธิดาไม แตปรารถนา
อาศัยบารมีพระเจาบุเรงนองไวตอตานโปรตุเกส จึงคบคิดกับเสนาบดี
กรมวัง แตลูกสาวเสนาบดีผนู ั้นหลอกพมาวาเปนราชธิดา เสนาบดี
กรมวังยังคิดอุบายลึกซึ้งไปกวานั้น กลาวคือไดเอาเขากวางมาแตงเปน
รูปพระทันตธาตุหุมดวยทองคําบรรจุในพระเจดียประดับพลอย แลวไป
หลอกพมาวา พระเขี้ยวแกวที่ถูกโปรตุเกสทําลายนั้นเปนของปลอม ของ
จริงมีอยูในเรือนของตน ทูตนึกวาจริงก็ออ นวอนขอดู อํามาตยก็แกลง
ทําทีทาไมคอยจะยอมนัก แตเสียออนวอนไมไดก็พาไปดูในเวลากลางคืน
ทูตพมาเห็นเขาเลื่อมใสนัก รีบสวดมนตเปนการใหญ แลวเจรจาขอแลก
ดวยทองคําสิบหมื่น อํามาตยจึงยอมตกลง ทูตพมาจึงอัญเชิญพระเขี้ยว
แกวปลอมแหแหนมาทางทะเล ครั้นถึงทาเมืองหงสาวดี ก็เชิญพระเกี้ยว
แกวใสมณฑปผูกแพลองขึ้นมาตามลําน้ํา สองฝงแมน้ํามีเสียงรองสาธุการ
ของพวกพมารามัญ พระเจาบุเรงนองเองรีบเขาที่สรงประพรมดวยน้ํา
หอมแลวแตงพระองคใหม เสด็จลงมากราบและเชิญพระธาตุ แลว
อัญเชิญมณฑปพระทันตธาตุทูนใสพระเศียร เสด็จดําเนินไปในกระบวน
แหสูพระราชวัง โปรดใหสมโภชถึงสองเดือน แลวสรางพระวิหาร
ประดิษฐานพระทันตธาตุบขู าไวในพระราชฐาน
กิตติศัพทพระเจาบุเรงนองถูกพวกโคลัมโบตมทราบไปถึงพระเจา
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วิกรมพาหุ เจากรุงแกนดี ซึ่งเปนแวนแควนอีกแหงหนึ่งกลางประเทศ
ลังกา จึงโปรดมีราชสาสนนออกไปชี้แจงวา พระทันตธาตุที่ไดรับนัน้
เปนของปลอม ของจริงมีอยูที่กรุงแกนดีนี่ พระธิดาเลาก็เปนลูกชน
สามัญ พระเจาวิกรมพาหุยินดีที่จะสงพระเขี้ยวแกวที่แท พระธิดาที่แท
ไปให แตพระเจาบุเรงนองกอปรดวยทิฏฐิมานะ ไมยอมรับวาพระองค
ถูกหลอก เรื่องจึงหายเงียบไป บุเรงนองไดสรางเมืองหงสาวดีใหม มี
ประตูซุมยอดดานละ ๓ ประตู ใหเรียกชือ่ ตามประเทศราชที่ถูกเกณฑคน
ไปทําการ คือเรียกวา ประตูอังวะ ประตูเชียงใหม ประตูอยุธยา
บุเรงนองเสวยราชยในเมืองหงสาวดีประมาณ ๓๐ ป สวรรคตเมื่อ พ.ศ.
๒๑๒๔ มีประเทศราช คือ อังวะ ๑ แปร ๑ เชียงใหม ๑ ไทย ๑
ยะขาย ๑ ลานชาง ๑ และหัวเมืองไทยใหญทั้งปวง เรียกวา เปนเจา
สุวรรณภูมกิ ็ได
พมาในยุคเสื่อม
เมื่อพระเจาบุเรงนองสวรรคตแลว พระโอรสที่เปนรัชทายาท
ขึ้นเสวยราชย ทรงพระนามวาพระเจานันทบุเรง แตประเทศราช
ทั้งปวงไมสูเกรงกลัวเหมือนพระบิดา เกิดเรื่องเจาฟาไทยใหญเมืองคัง
แข็งเมือง แลวพระเจาอังวะตั้งแข็งเมืองอีก ไทยถือโอกาสประกาศ
อิสรภาพในระยะนี้ พมาตองทําศึกกับไทย ๔ ครั้งใหญ ๆ ก็แพไทยทุก ๆ
ครั้ง ครั้งสุดทายเสียพระมหาอุปราชไป ไทยตีไดหัวเมืองมอญฝายใตทงั้
มวล ในป พ. ศ. ๑๑๓๘ กองทัพไทยยกขึน้ ไปลอมหงสาวดีได เกือบจะตี
เมืองไดอยูแ ลว พอดีกองทัพพระเจาอังวะและพระเจาตองอู ยกลงมา
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ชวย ไทยจึงลาทัพกลับไป พระเจาหงสาวดีขัดเคืองพระเจาแปรซึ่ง
เปนพระโอรสวาโอเอยกมาไมทันการ จึงตัง้ พระเจาอังวะลูกเธออีกองค
หนึ่งเปนมหาอุปราช พระเจาแปรโทมนัสเขาใจวาพระเจาตองอูยยุ ง
จึงเลยยกทัพไปตีเมืองตองอู แตไมสําเร็จ กลับเมืองแปรแลวเลยตั้ง
แข็งเมือง ฝายพระเจาตองอูเห็นวา อํานาจพระเจาหงสาวดีสิ้นแลว
จึงลอบแตงทูตมาเฝาพระนเรศวร สัญญาวาจะชวยไทยรบหงสาวดีและ
จะกลับไปชวนพระเจายะขายใหเขาพวกดวยอีกองคหนึ่ง กองทัพไทยจึง
ยกไปตีพมาเมือ่ พ. ศ. ๒๑๔๒ ในระหวางนั้นพระเจาตองอูแปรพักตร ลอบ
สงคนมายุยงพวกมอญใหเปนกบฏกับไทย กองทัพไทยจึงหยุดชงักแค
เมืองเมาะลําเลิง ตองเสียเวลาปราบมอญอยูชานาน ทางนี้พระเจาตองอู
นัดพระเจายะขาย ยกทัพลอมหงสาวดี จนขางในเมืองอดอยาก มหาอุปราชอดีตพระเจาอังวะตองโจนกําแพงเขาหาพระเจาตองอู พระเจานันทบุเรงทอแทใจก็ยอมอยูใ นอารักขาของพระเจาตองอูในทีส่ ุดพระเจาตองอู
จึงสงธิดาของนันทบุเรงหนึง่ พระยาชางเผือกเชือกหนึ่ง ไปกํานัลพระเจา
ยะขาย พรอมทั้งยกเมืองสิเรียมใหเปนของขวัญ แลวพระเจาตองอูกพ็ า
นันทบุเรงหนีไปอยูเมืองตน (ตองอู) ทางนี้กองทัพยะขายเที่ยวปลน
ทรัพย เอาไฟเผาบานเรือนในหงสาวดี กะพอรูวากองทัพไทยมาจวนถึง
แลวก็หลบหนีไป กองทัพไทยไดตามขึ้นไปลอมเมืองตองอูเปนเวลาชา
นาน หมดเสบียงเขาตองลาทัพกลับ ฝายนะจิงหนอง โอรสพระเจาตองอู
เห็นพระเจาหงสาวดีเปนตัวเสนียดพาศึกมาติดเมือง จึงวางยาพิษปลง
พระชนมเสีย พระเจาตองอูก็ใหประกาศแกหัวเมืองทั้งปวงวา นันทบุเรง
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ไดมอบสมบัติใหแกตนเปนแทน แตพวกพมาหาเชื่อถือไม
ครั้งนั้นมีพระอนุชาของนันทบุเรงองคหนึง่ ชื่อเจานะยองยาน ไดรวบรวม
อํานาจขึ้นที่เมืองอังวะ สําเร็จแลวทําราชาภิเษกเฉลิมพระนามวา พระ
เจาสีหสุธรรมราชา พมาจึงแตกออกเปนสามกก คือ อังวะ ๑ ตองอู ๑
แปร ๑ ตอมาโอรสของพระเจาอังวะชื่อ มหาธรรมราชา แผอํานาจตี
ไดเมืองแปรและตองอู และหัวเมืองมอญทั้งปวงได จึงกลับลงมาตั้ง
เมืองหงสาวดีเปนราชธานีอีก ครั้นถึงรัชสมัยพระเจาสุทโธธรรมราชา
พวกมอญกลับเปนกบฏขึ้นตองเสียเวลาปราบหลายป สุทโธธรรมราชา
เบื่อหนายหงสาวดี และไมไวใจมอญ จึงกลับยายราชธานีไปอยูก รุง
อังวะอีก
ความรุงโรจนครั้งสุดทายของมอญ
ในขณะทีอ่ ํานาจพมาออนแอลง มอญก็เริ่มกูเอกราชของตน
ครั้งนั้นมีพระภิกษุชาติกะเหรี่ยงรูปหนึ่งชื่อพระสะลา เปนผูเชี่ยวชาญ
วิทยาคม พวกมอญมีพระยาทะละเปนหัวหนา จึงไปเชิญใหสึกออกมา
คิดการใหญ ในที่สุดสามารถไลพมาออกจากหัวเมืองมอญสําเร็จ สะลา
จึงทําราชาภิเษกเปนเจาหงสาวดี เมื่อ พ. ศ. ๒๒๘๓ มีนามวา พระ
เจาสมิงทอพุทธเกติ แลวแผขยายอิทธิพลตีไดเมืองแปรกับตองอู สมิง
ทอใหทูตมาขอราชธิดาพระเจาบรมโกษฐ ผิดหวังจึงกลับไปขอธิดาเจา
เชียงใหม ไดนางสอิ้งทิพยมาเปนมเหษี นางสอิ้งทิพยทะเลาะกับมเหษี
เดิมซึ่งเปนธิดาพระยาทะละ สมิงทอเขาขางมเหษีใหม พระยาทะละ
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โกรธแคนเลยเปนกบฏขึ้น สมิงทอหลบหนีมาขอกองทัพเชียงใหมขนึ้ ไป
ปราบกบฏก็ไมสําเร็จ จึงหนีเขาเมืองไทย เลยถูกไทยจับสงเนรเทศ
(ไปเกาะลังกา) ฝายพระยาทะละไดใหตะละปนมหาอุปราช ยกกองทัพ
ขึ้นไปตีเมืองอังวะแตก จับเจานายในราชวงศพมามาเปนเชลยมากกวา
มาก นับวาเปนยุคที่มอญมีอิทธิพลมากที่สุด แตหลังจากนี้ มอญก็จะ
ตั้งตนบายลงสูความเสื่อมและสูญชาติไป
คริสเตียนเบียดเบียนพุทธศาสนา
เมื่อประเทศพมากลับสูสภาพเปนอาณาจักรอังวะและหงสาวดี
นอกจากนี้ทางตะวันตกมีประเทศยะขาย ในราว ๆ ศตวรรษที่ ๒๑ ฝรั่ง
โปรตุเกสชาติแรกไดมาประเทศพมา มีนักผจญภัยโปรตุเกสคนหนึ่งได
ลูกสาวพญาทะละเจาเมืองเมาะตะมะเปนเมีย และไดชวยพระเจายะขาย
ปราบขบถมีความชอบ จึงไดตั้งตัวเปนเจาเมืองสิเรียม พวกโปรตุเกส
ถือนโยบายแผลัทธิโรมันคาทอลิคเปนสําคัญ เพราะฉะนัน้ เมื่อมีอํานาจ
ขึ้นในประเทศมอญ จึงเที่ยวเยื้อแยงเจดียสถาน ริบทรัพยสมบัติของวัด
และหามมิใหราษฎรใสบาตร พวกเจาเมืองมอญรวมกันตอสูก็สูไมได
เพราะอาวุธปนไฟนอยกวาพวกโปรตุเกส จนพวกมอญพากันปริเวทนา
การวา แมแตพระมหาธาตุมเุ ตาอันเปนศรีของชนชาติตะเลงไอปศาจผม
แดงคริสเตียนเหลานี้มันก็ไมเวนเขาไปยื้อแยงทรัพยสิน พระสงฆมอญ
จึงอพยพหนีภยั ขึ้นไปกรุงอังวะไปรองทุกขกับกษัตริยพมา ครั้งนั้น
กษัตริยอังวะเปนเชื้อพระวงศของพระเจาบุเรงนอง มีพระนามวาสิริปวร-
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สีหสุธรรมราชา ถือสาเหตุนี้เปนขออางยกกองทัพลงมาตีประเทศพมา
มอญวาจะกอบกูพระพุทธศาสนา ไดกําลังพวกมอญสมทบมีชัยชนะ แลว
เลยยายราชธานีชั่วคราวมาตัง้ ที่หงสาวดี จับพวกฝรั่งมิจฉาทิฏฐิเหลานี้
ตรึงกางเขนตายไปหลายคน พมาจึงกลับไปเปนเอกราชอีกวาระหนึ่ง
พมาคืนสูอํานาจ
กองทัพมอญไดยึดครองกรุงอังวะมิสชู านานนัก ก็ปรากฎวามี
พมาคนหนึ่งเดิมเปนนายพราน อยูที่ตําบลมุตโชโบไดซองสุมผูคนตอสูมอญ
ก็ไดชยั ชนะหลายครั้ง นายพรานผูนี้ชื่อมังอองจัยยะ ไดตั้งฉายาตัวเอง
วา อลองพญา แปลวาพระบรมโพธิสัตว เขาไดประกาศตั้งหมูบานมุตโชโบขึ้นเปนราชธานี มีนามวากรุงรัตนสิงห แลวเริ่มแผอานุภาพลงมาตี
เมืองหงสาวดี เมื่อ พ. ศ. ๒๒๙๙ ไดลอมหงสาวดีจนภายในเมืองอดอยาก
พระเจาหงสาวดีจึงเชิญพระสังฆราชมอญ ใหออกไปเจรจาสันติภาพ
พระสังฆราชมอญทูลสรรเสริยพระกฤษฎาอลองพญาวา เมื่อพระองคเปน
หนอเนื้อพุทธางกูรแลว ยอมมีพระมหากรุณาเปนปุเรจาริก ขอใหทรง
ถอยทัพกลับไปเถิด อลองพญาตอบวา ใหปางบรรพพระโพธิสัตวเสวย
พระชาติเปนขัตติยมหาศาลก็ยังตองรักษาจารีตของเจาพระยามหากษัตริย
ที่พระองคยกทัพมาครั้งนี้ ก็เพื่อจะโปรดสัตวชาวตะเลงทั้งปวง ที่จะให
ถอยทัพกอนทีจ่ ะทรงบําเพ็ญพระบารมีเปนที่พึ่งชาวตะเลงในหงสาวดียอ ม
ไมได พระสังฆราชก็กลับเขาไป นําความไปแจงแกพระเจาหงสาวดี
ครั้งนั้น ขุนนางมอญฝายทหารพวกหนึ่ง มีสมิงตะละปนเปนหัว
หนา ขันอาสาปองกันเมือง แตพระเจาหงสาวดีมีพระทัยทอถอย พอดี
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อลองพญาใหสรางสุวรรณปราสาทเจ็ดชั้นที่หนาเมืองหงสาวดี สูงเลย
กําแพงเมือง แลวเสด็จขึน้ ประทับ พวกมอญในกําแพงก็พากันสรรเสริญ
บารมีอลองพญา ชมวา สุวรรณปราสาทงามสมกวาพระราชมนเทียรใน
หงสาวดีเปนไหน ๆ พระเจาหงสาวดีถูกขมขวัญเขาเชนนั้น ก็อยากจะ
ยอมแพจึงสงพระราชธิดาชื่อเมยคุม ซึ่งเปนคูมั่นของสมิงตะละปนมากอน
ออกไปถวายอลองพญา สมิงตะละปนโทมนัส เลยพาพวกที่คิดสูลอบหนี
ออกจากนครไป สวนอลองพญาเมื่อไดราชธิดาแลวก็เรียกรองนายทหาร
ตัวสําคัญ ๆ ของมอญมาไวเปนตัวลํานํา พระเจาหงสาวดีไมยอมให การ
สงครามก็เริ่มดําเนินตอไปอีก ในที่สุดหงสาวดีกแ็ ตกในป พ. ศ. ๒๓๐๐
อลองพญาใหเผาทั้งเมือง เปนอันวาเอกราชของมอญครั้งสุดทาย มีอายุ
เพียง ๗ ปเทานั้น จําเดิมแตนั้นชาติมอญก็ลมชาติ ถูกพมากลืนหมด
ตีกรุงศรีอยุธยา
เปนธรรมเนียมของพมาแตโบราณแลว เมื่อปราบมอญไดก็ตอง
ยกเลยมาตีเมืองไทยทุกครั้งไป อลองพญาไดมาชุมนุมทัพที่เมืองยางกุง
ในป พ. ศ. ๒๓๐๓ เพื่อเตรียมยกมาตีกรุงศรีอยุธยา แตบังเอิญใหมีอาเพศ
เกิดฟาผาลงกลางเมืองตั้ง ๗ ครั้ง โหรไดทูลทัดทานวา เปนทุนิมิต
ทิศที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเลา ก็เปนกาฬกิณกี ับดวงกําเนิดของอลองพญา
แตจอมพมาไมเชื่อฟงยกทัพเขามาลอมกรุงศรีอยุธยาไว ฝายไทยใช
นโยบายรักษาเมืองรอน้ําหลาก
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อลองพญาเห็นจวนถึงฤดูน้ําหลาก จึงมีพระราชสาสนเขาไปใน
กรุงวา "พระองคเปนบรมโพธิสัตวใครจะเสด็จประเวศเลียบนครศรีอยุธยาใหเปนสวัสดิมงคลแกชายไทยทั้งผอง เหมือนพระบรมศาสดา
เสด็จเขาเหยียบกรุงกบิลพัสดุ ฉะนั้น"
ไทยมีสาสนตอบออกไปวา "ในภัททกัปปนี้ก็มีพระพุทธเจามาตรัส
ไปแลว ๔ พระองค พระศรีอริยเมตไตรยก็ยังเสด็จอยูด ุสิตเทวโลก ทั้ง
เวลานี้กย็ ังอยูใ นระหวางพระศาสนาพระสมณโคดมยังมิถวน ๕๐๐๐ พระ
วรรษา ไทยจะยอมเชื่อถือพระโพธิสัตวองคไหนปลอมเขามาซอกแซก
อวดอุตริมนุสธรรมอยูไมไหว เกรงจะหมกไหมในโลกันตมหานรก
ดวยผลครุโทษนั้น" อลองพญารับสาสนนั้นแลวกริว้ นัก จึงเสด็จมา
ยิงปนใหญดว ยพระองคเอง บรรจุดินปนมากไปปนแตกตองพระองคเขา
จึงถอยทัพกลับ อลองพญาทิวงคตในระหวางทาง
เมื่อพระเจาอลองพญาทิวงคตแลว พระราชบุตรองคใหญชื่อ
มังลองไดขึ้นเสวยราชทรงพระนามวา เนาดอกะยี ในรัชกาลนี้ สมิงตะละปน ซึ่งหลบหนีไปจากหงสาวดี ไดไปอยูเมืองเชียงใหม เห็นสบชอง
โอกาสจึงพากองทัพเชียงใหมเขาตีหัวเมืองมอญ ฝายพระเจาตองอูผูเปน
ปตุลาก็เปนกบฏขึ้น พมาจึงตองเสียเวลาปราบมอญและเมืองตองอู จน
สงบแลวก็พอดีพระเจาเนาดอกะยีสวรรคต มังระพระอนุชาขึ้นเสวยราชย
ทรงพระนามวา "พระเจาเฉงพะยูเชง" ไดยกกองทัพไปตีมณีปุระในแควน
อัสสัมได แลวจึงใหเนเมียวสีหบดียกทัพมาตีหัวเมืองลานนาไทย และ
เลยใหถือพลสีห่ มื่นลงมาตีกรุงศรีอยุธยาทางดานเหนือ อีกทัพหนึ่งโปรด
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ใหมังมหานรธาคุมพลสองหมื่นมาทางดานเจดีย ๓ องค เขาตีกรุงศรีอยุธยาทางหัวเมืองฝายใต กรุงศรีอยุธยาแตกใน พ. ศ. ๒๓๑๐ พมาได
เผาวัดวาอารามเสียมากมาย ความเสียหายเหลือที่จะคณนานับ เมื่อพมาเลิกทัพกลับไป พระเจามังระกษัตริยแหงพมา ทรงแตงตั้งใหเนเมียว
สีหบดี เปนทีศ่ รีอยุธยาวุน แตเปนเพราะผลกรรมที่พมาทํารายแกไทย
จึงปรากฏวาในปเดียวกันนัน้ เกิดแผนดินไหวใหญทั่วประเทศพมา
เจดียแ ละสถานสําคัญ ๆ โคนพังทะลายลงมามากตอมาก พระเจามังระ
ตกพรงทัย ตองสรางพระพุทธรูปทองคําขึ้นหลายองคเพือ่ ลางบาป แลว
บรรจุไวในพระสถูปที่ทรงปฏิสังขรณขึ้นใหมนั้น ตอมาไมชาไทยกลับกู
เอกราชได พมาพยายามปราบไทยหลายครั้ง จนครั้งสุดทายใหอะแซหวุนกี้ ยกทัพมาตีไทยทางหัวเมืองฝายเหนือ กําลังสูรบกันยังมิทันแตก
หักลงไปได ก็พอดีทัพแมนจูจากยูนานยกเขามาตีพมา และพระเจามังระ
สวรรคตในป พ. ศ. ๒๓๑๙ พมาจึงตองรีบยกทัพกลับ
สงครามชิงราชย
พระเจาอลองพญา กอนทิวงคตไดออกพระโอษฐยกราชสมบัติ
แกโอรสทุก ๆ พระองค โดยพลัดกันขึ้นครองตามอาวุโส แตพระเจา
มังระไมทําตามราชโองการ กลับยกราชสมบัติใหแกจิงกูจา (สิงคุสา)
ราชบุตร ทั้งที่พระองคมีพระอนุชาอีก ๔ องค คือ ๑. มังโปตะแคงอะเบียง ๒. มังเวงตะแคงปะดุง ๓. มังจูตะแคงพุกาม ๔. มังโกเชียง
ตะแคงแตงตะแล จิงกูจาจับอาชื่อมังโปตะแคงอะเมียงฆาเสีย และ
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ควบคุมเจาอาอีก ๓ องคไวหัวเมืองแลวพาบหาเหตุถอดอะแซหวุนกีจ้ าก
ตําแหนง โปรดสํามะเลเทเมาดวยสุรานารี คราวหนึ่งเสวยน้ําจัณฑเมา
มาก พระสนมเอกทําขัดพระทัยขึ้นมาก็ใหเอาตัวไปถวงน้ําตาลเสีย และ
ใหถอดยศอะตวนหงุนบิดาพระสนมองคนั้นลงเปนไพร อะตวนหงุน
ผูกใจเจ็บจึงไปคิดกบฏกับเจาตะแคงปะดุง จับพระเจาจิงกูจาพิฆาต
ตะแคงปะดุงขึน้ เสวยราชสมบัติ ทรงพระนามวา พระเจาโกรนาพญา
ปะดุงมินตะคะยี
ความรุงเรืองครั้งสุดทายของพมา
พระเจาปะดุงมิน นับวาเปนมหาราชองคสุดทายของพมาก็วาได
เมื่อขึ้นเสวยราชยแลวไดยายราชธานีมาอยูเมืองอมรปุระ ซึ่งโปรดใหสราง
ขึ้นใหม แลวยกกองทัพไปปราบมณีปุระในอัสสัมได เสด็จเขาไปตี
ประเทศยะขายไดในป พ. ศ. ๒๓๒๘ ซึ่งเปนปที่สรางกรุงเทพ ฯ ศึกเมือง
ยะขายครั้งนี้ พมาไดอัญเชิญพระพุทธรูปศรีเมืองยะขายเขามาองคหนึง่ คือ
พระมหามัยมุนี เปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย ขนาดหนาตัก ๕ ศอก
คืบ สรางมาแต พ. ศ. ๖๘๙ ในแผนดินพระเจาจันทรสุริยะกษัตริยตะขาย
ครองเมืองธรรมาวดีนคร มหาราชพมาในปางกอนเชนพระเจาอโนรธาเพียรจะอัญเชิญเขามาก็พอดีมีอุปสรรค ครั้งนี้ไดใชวิธีถอดพระองคออก
เปน ๓ ทอน แลวเอาขึ้นตะเขลากขามภูเขาเขามา พระเจาปะดุงโปรด
ใหสรางวิหารขึ้นไวบูชา พระพุทธรูปองคนี้เปนที่นับถือของชาวพมา ยิ่ง
กวาพระพุทธรูปทั้งปวงในประเทศพมามาจนทุกวันนี้
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พระเจาปะดุงมีความปรารถนาจะตีไทยใหแตกใหจงไดคลาย ๆ จะ
รูสึกวา ตราบใดที่ปราบไทยใหญไมได ตราบนั้นยังไมเปนมหาราชที่
สมบูรณ เพราะฉะนัน้ จึงโปรดยกกองทัพใหญจํานวนคน ๑๔๔,๐๐๐
คน แบงเปน ๙ ทัพเขามาตีไทยดังนี้
๑. แมงญีแมงของกะยอ ถือพล ๑๐,๐๐๐ มาตีหัวเมืองปกษใต
ตั้งแตชุมพรลงไปถึงสงขลา
๒. แยกคิดหวุน ถือพล ๑๐,๐๐๐ มาตีหัวเมืองไทยตะวันตก
ตั้งแตเมืองเพชรบุรี ราชบุรีเขามา
๓. หวุนกะญีสะดกศิรมิ หาอุจจนา ถือพล ๓๐,๐๐๐ มาตีหัวเมืองฝายเหนือมีเมืองเชียงแสน ลําปาง และหัวเมืองทางลําน้ํายม น้ําวัง
๔. เมียนหวุน เมงญีมหาทิของ ถือพล ๑๑,๐๐๐ ตรงเขามา
ตีกรุงเทพ ฯ เขามาทางดานพระเจดียสามองค แขวงเมืองกาญจนบุรี
เปนกองตายดาบหนา
๕. เมืองเมหวุน ถือพล ๕๐๐ เปนกองหนุนตามเขามา
๖. ตะแคงกามะ ถือพล ๑๒,๐๐๐ เปนทัพหนาของทัพหลวง
๗. ตะแคงจะปุ ถือพล ๑๑,๐๐๐ เปนทัพหนาทีส่ องของ
ทัพหลวง
๘. พระเจาปะดุง ถือพล ๕๐,๐๐๐ เปนทัพหลวง
๙. จอของนรธา ถือพล ๕,๐๐๐ มาทางแมระเมา แขวง
เมืองตาก ใหบรรจบตีกรุงเทพ ฯ ทุกทัพ มีเมืองเมาะตะมะเปนที่ชุมนุม
เสบียงอาหาร
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ฝายกรุงเทพ ฯ ไทยใหจัดกําลังทัพ ๗๐,๐๐๐ เศษ ซึ่งนอยกวา
พมาเทาตัว โดยแบงเปน ๔ สายดังนี้
๑. สมเด็จกรมพระราชวังหลัง ถือพล ๑๕,๐๐๐ ขึ้นไปขัดตาทัพ
ที่นครสวรรค
๒. สมเด็จกรมพระราชวังบวร ถือพล ๓๐,๐๐๐ ไปขัดตาทัพ
ที่กาญจนบุรี
๓. เจาพระยาธรรมาและเจาพระยายมราช ถือพล ๕,๐๐๐ ไป
ขัดตาทัพที่ราชบุรี
๔. สมเด็จพระพุทธยอดฟา นําพล ๒๐,๐๐๐ ไปตั้งรักษากรุงศรีอยุธยา ผลของสงครามครั้งนี้ พมาแตกทัพทุกทัพ ถึง พ. ศง ๒๓๒๔
พระเจาปะพุงยังไมสิ้นมานะใหยกทัพใหญเขามาก็แพกลับไป พ. ศ.
๒๓๓๐ ไทยไดยกกองทัพไปตีพมาตอบแทน ไดเมืองทะวายมาเปนเมือง
ออก ใน พ. ศ. ๒๓๓๖ ไทยยกกองทัพทั้งบกและเรือหวังไปแกแคนพมา
แตเสียทีตองถอยกลับมา
สถาปนามหาอัครคุรุมหาสถาน
พระเจาปะดุงโทมนัสทีต่ ีไทยไมได จึงคิดกูเกียรติ ในทางตั้ง
ศาสนา ตั้งพระทัยจะสรางคุรุสถานอันยิ่งใหญ ๔ อยางคือ เจดีย สิงหโต
ระฆัง สระน้ํา พระเจดียนนั้ จะสรางใหใหญโต ลวงบรรดามหาสถูปทั้งหลายที่มีอยูใ นโลกนี้ทั้งหมด พื้นชั้นลางของมหาเจดียจ ะบรรจุรัตนสมบัติ
ทําเปนถ้ําอยูในองคสถูป จะสรางใหสูงถึง ๓ เสน ๑๕ วา เสด็จมาตัง้
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พิธีกอรากมหาเจดียใ นเดือนพฤศจิกายน พ. ศ. ๒๓๓๓ แลวปลูกที่พกั แรม
อํานวยการสราง ณ ที่นั้น สรางไปเพียงแคฐานก็พังลงมา เลยกลายเปน
กองอิฐปูนที่ใหญที่สุดในโลก แตสิงหโตนั้นสรางสําเร็จตั้งอยูหนาซาก
เจดีย หันหนาออกทางแมน้ํา ระฆังวัดเสนผาศูนยกลางได ๙ ศอกเศษ
สูง ๓ วา หนัก ๒๐๐,๐๐๐ ปอนด สระน้าํ ขุดอยูเบื้องอีสานทิศของเมือง
อมรปุระ เวลาน้ําเต็มเปยม ๓๒,๐๐๐ เสนจตุรัส แตยังไมสําเร็จ
ความวิปริตของพระเจาปะดุง
พระเจาปะดุงไดความรูจ ากแขกวา เวลาเชาตะวันออกจากทวีป
โนนเขามาทวีปนี้ จึงหามมิใหพระฉันขาววา ตะวันยังไมแก เวลาถึง
ตะวันเที่ยงเมื่อไหรจึงใหฉัน ครั้นเวลาตะวันตกดินจึงแลเห็นดาว พระเจา
ปะดุงวาเปนตะวันออกทวีปเรา ถือวาเปนตะวันเที่ยงบังคับใหพระฉันเพล
ตอมารับสั่งใหหลอพระพุทธรูปยืนองคหนึง่ สูง ๘ ศอก ถวายนามวา
จันทรมุนี ประดิษฐานอยูใ นมณฑลในราชวัง แลวใหสรางรูปอรหันตไม
จําปานั่งสมาธิหนาตักศอกคืบจํานวน ๘๐ องคไวเปนบริวารพระจันทรมุนี
แลวโปรดใหประกาศแกคนทั้งแผนดินวา สมณวงศืสนิ้ สูญแลว ใครจะ
ทําบุญใหมาทํากับพระอรหันต ๘๐ องคนี้จะไดบุญแท พระเจาปะดุง
เองเมื่อจะทําบุญใหเอาคนเขาโกนผมนุงเหลือง ๘๐ คน นั่งหนาพระ
อรหันต ๘๐ รูป พระเจาปะดุงใหถวายอาหารพระจันทรมุนีสวนหนึ่ง
ถวายอรหันต ๘๐ องคสวนหนึ่ง โดยพวกบุตรขาพระฉันแทน เสร็จ
แลวใหอารักษนั่งหนาพระพุทธปฏิมาทําภัตตานุโมทนาแทนพระพุทธเจา
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ในป พ. ศ. ๒๓๕๙ พระเจาปะดุงสรางเจดียศิลาองคหนึ่ง เหนืออมรปุระ
ไปราว ๒๐๐ เสนแลวเสด็จมายกยอดฉัตร ขากลับเลยประชวร ตอมา
อีก ๓ ปก็สวรรคต เสวยราชยได ๓๗ ป
สงครามอังกฤษครั้งที่หนึ่ง
เมื่อพระเจาปะดุงสวรรคต พระราชนัดดาชื่อ สกายมินไดขึ้น
เสวยราชยทรงนามวา บาญีดอพญา ไทยเรียกวา จักกายแมง ในรัชกาลนี้
พมาเตรียมจะทําศึกกับไทยอีก แตพอดีเกิดสงครามกับอังกฤษขึ้น มูล
เหตุของสงคราม เพราะกรณีแยงชิงความเปนใหญในเมืองมณีปุระ เมือง
อัสสัม และเมืองกะจาร ซึ่งเปนเมืองชายอาณามเขตอินเดียตอแดนพมา
ประกอบพวกยะขายเปนกบฏสูพมาไมได พากันหนีไปพึ่งบารมีอังกฤษใน
เขตอินเดีย พมาสงทัพลวงล้ําแดนอังกฤษเขาไปกวาดตอนเชลย ขณะ
แรกอังกฤษอดทนยอมใหพมาทําตามใจ เพราะเวลานัน้ อังกฤษกําลังมี
กรณีพิพาทกับประเทศอาฟกานิสถาน พมาเขาใจผิดวาอังกฤษกลัว ก็ยิ่ง
เบงอํานาจกับอังกฤษมากขึน้ ตอมาเกิดเหตุพิพาทเรื่องเกาะเชปุระ เกาะ
นี้ตั้งอยูชายทะเลแควนยะขาย อังกฤษกับพมาตางฝายตางแยงเปนเจาของ
รัฐบาลอังกฤษในอินเดียจึงประกาศสงครามกับพมา เมื่อ พ. ศ. ๒๓๖๖
อังกฤษแบงทัพใหญออกเปนสองทาง ทัพหนึ่งตีพมาทางดานอินเดีย ได
เมืองมณีปุระ, อัสสัม, กระจาร, และยะขาย แลวหยุดเพียงแคนนั้ ไมสามารถ
เดินทัพตอไปดวยติดเทือกเขาสูงและปาดิบ ทัพที่สองตีขึ้นมาทางทะเล
มีกําลังพล ๑๑,๐๐๐ คน เขาตีเมืองยางกุงเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
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๒๓๖๗ พมาไมทันรูตัวก็เสียเมือง พอดีเขาเขตฤดูฝน อังกฤษจึงตอง
หยุดทัพเพียงแคนั้น แลวสงกองทัพเรือนอยไปตีหวั เมืองชายทะเลทาง
พมาใต ไดเมาะตะมะ, ทวาย, มะริด, ตะนาวศรี ฝายรัฐบาลพมารีบสง
แมทัพชื่อ สุนพาหวุน ยี คุมพลมาตีเมืองยางกุงคืน พมาตั้งคายหางยางกุง
๒๘๐ เสน ยังไมทันแลวก็ถูกอังกฤษตีแตก ตัวแมทัพตายในที่รบ พระ
เจาบาญีดอพญาตกระทัยจึงมีทองตราเรียกทัพใหญที่เมืองยะขายใหคนื มา
เสียงผูคนรองเซ็งแซวาศึกกุลาขาวนี้จะตองใหแมทพั มหาบัณฑุละปราบจึง
สําเร็จ ในระหวางที่ทัพใหญพมายังไมมาถึง พระเจาบาญีดอพญา
ใหพระอนุชาชื่อสราวดี และแมทัพชื่อกะยีหวุนยี ยกกองทัพลงมาขัดตา
ทัพหางเมืองยางกุง ๘๐๐ เสน พมาตั้งคายใหญคายสองคายบนฝงซายขวา
ของแมน้ําหะราย (ตอนหนึ่งของอจิรวดีตําบลหะรายเดี๋ยวนี้) พอกองทัพ
ใหญซึ่งมหาบัณฑุละยกมา มีกําลังพลหกหมื่น พระสราวดีพดู จาตักเตือน
สติมหาบัณฑุละวาอยาเพิ่งกระโจมกระจามตีทัพกุลาขาวฉาบเฉียวหัก มหา
บัณฑุละก็คุยโมวา ภายในแปดวันขาพระพุทธเจาจะขอพระราชทานเลี้ยง
ณ ศาลากลางเมืองยางกุง แลวจะไดเลยไปแกบนพระมหาเจดีย ชะเวดากองเลยทีเดียว ซึ่งความจริงมหาบัณฑุละก็เปนคนเขมแข็งมาก ไดชยั
ชนะอังกฤษในครั้งตน ๆ หลายครั้ง จนทัพพมาเคลื่อนเขาประชิดพระมหา
เจดียชะเวดากอง อังกฤษเอาปนใหญยี่สิบกระบอกตั้งบนฐานพระเจดีย
ยิงสกัดพมา พมาจะยิงปนใหญโตตอบก็กลัวถูกองคพระสถูป พอดีเรือ
กําปนรบอังกฤษเขามาลอมทัพพมาจึงแตกยับเยิน เหลือพลเพียง ๗,๐๐๐
คน ตองหนีลา ไปเมืองธนูพายุ ที่นี่มหาบัณฑุละเทกระเปาสู รวมพลได
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ใหม ๑๕,๐๐๐ คน ตั้งคายใหญสามคายชักปกกาถึงกัน แลวเอาปนใหญ
๑๕๐ กระบอกตั้งจังกาคอยยิงอังกฤษ แตนาเสียดายที่ปน ใหญเหลานีม้ ี
อายุกวา ๑๐๐ ปทั้งนั้น ยิงทีหนึ่งแลวตองเวนกวา ๒๐ นาทีจึงลั่นตูมที่
สองได ทหารพมากวาครึ่งถืออาวุธหอกดาบ ที่มีปนก็ลวนแตสึกหรอ
ดินปนก็มจี ํากัด อังกฤษใหขุดสนามเพลาะหนาเมืองเอาปนใหญยิงเมือง
ตลอดคืนยังรุงมหาบัณฑุละถูกปนตายในทีร่ บ นองชายของเขาเปนปลัด
ทัพกดคนไวไมอยู เมืองแตกเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๓๖๘ คราวนี้ทวั่
พมาเสียขวัญ เห็นวาจะรบอีกไมไหวแลว แตพระมเหษีของบาญีดอพญา และนองชายชื่อเมงสะยี ซึ่งเดิมเปนแมคาพอคาขายปลาสดในทอง
ตลาด ทูลยุยงวาตองชนะแน พวกขุนนางพากันเกลียดชังมเหษีองคนี้
เรียกกันวาอีแสนกล บาญีดอพญาหลงเชื่อ ใหปะขันหวุน ยีเปนแมทัพ
ใหญ แมทัพใหญผูนี้กําเริบฤทธิ์ ใหเอาฝรั่งมาฆาสังเวยบูชาธงชัย ไม
ทันจะเคลื่อนพลก็ถูกจับในฐานกบฏ ถูกนําใหชางแทงตาย พมาให
เมงมะยัตโบอนุชาอีกองคหนึ่งถือพลลงมาปองกันเมืองแปรก็เสียทีอังกฤษ
ขาศึกตีเมืองแปรไดแลวก็ตีเมืองมะเยเด เมืองสัมเปนะโค แลวเขาประชิด
พุกาม ถึงขั้นนี้ยังอุตสาหมีเสนาทะลึ่งคนหนึ่งชื่อ เรตะยาสุระ ขันอาสา
ยกทัพมาขับอังกฤษใหตกทะเล พระเจาอังวะเลยตั้งใหเปนนีเวงบุเรง
แปลวา พระยาอัษฎงคทิศ แมทัพใหมใหตงั้ พลเปนแบบนาคพยุหะ
รบกันไมถึงวันก็แตกหนีกลับไปอังวะ เลยถูกจับประหารชีวิตฐานคุยโอ
ทัพอังกฤษตีพกุ ามไดแลวก็ยกมาเมืองยันตะโป ยังหนทางอีก ๔ วันจะ
ถึงราชธานี คราวนี้พมาจึงยอมแพ ไดทําสนธิสัญญาสันติภาพทีเ่ มือง
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ยันตะโป พมาตองเสียคาปรับสงครามยี่สิบลานรูป พมาตองไมเกี่ยวของ
กับเมืองยะขาย, มณีปุระ, อัสสัม, และกระจาร พมาตองยกหัวเมืองมอญ
ชายทะเลใหองั กฤษ พระเจากรุงสยาม (รัชกาลที่ ๓) ผูเปนมหามิตรของ
อังกฤษในสงครามครั้งนี้ จะตองไดรับผลประโยชนมากที่สุด
สงครามอังกฤษ-พมา เกี่ยวกับไทย
เนื่องดวยอังกฤษไมชํานาญในการเดินปาดง และเกิดอัตคัด
เสบียงชางมาวัวควาย เห็นวาตองทําศึกกับพมาเปนแรมป จึงคิดพึ่ง
กําลังไทยใหมาชวย ไดแตงทูตมาเจรจาทีก่ รุงเทพหลายคราว มาเจรจา
กับเจาพระยานครก็หลายหน ใหไทยสงเสบียงอาหารชางมาไปให สมเด็จ
พระนั่งเกลาดําริวาสงครามกับอายพมาครัง้ นี้เปนทวงทีอยู จึงโปรดให
เจาพระยามหาโยธา (ทอเรีย) บุตรเจาพระยามหาโยธา (เจง) ซึ่งเปนนาย
กองมอญมาแตเมืองพมาครั้งรัชกาลที่ ๑ ยกกองทัพ ๑๐,๐๐๐ คนออกไป
ชวยอังกฤษรบพมาถึงเมืองเมาะตะมะ แลวใหพระยาชุมพร ยกกองทัพ
เรือออกไปลาดตระเวณทางทะเลปกษใตตอ แดนพมา เมือ่ ทัพไทยไปถึง
ปรากฏวาอังกฤษตีเมืองเมาะตะมะไดแลว แตมีกองทัพพมายกมาหมาย
จะตีคืน ไทยไดชวยรักษาเมืองไวใหอังกฤษ
สงครามอังกฤษครั้งที่ ๒
พระเจาสราวดีพระอนุชาของพระเจาบาญีดอพญาขึ้นครองราชสมบัติตอมาเสวยราชยอยูได ๙ ปก็เสียพระจริต ตอมาเลยสวรรคต โอรส
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ชื่อภุกามมินทรขึ้นเสวยราชย สาเหตุที่รบอังกฤษเพราะเจาเมืองยางกุงชื่อ
หมองกก ไดรบั กัปตันเรืออังกฤษ ๒ คนมาปรับ โดยสาเหตุความผิดไม
เพียงพอ อังกฤษจึงยื่นประทวง รัฐบาลพมาตอบวาจะใหเปลี่ยนเจาเมือง
ใหม ครั้นแลวเจาเมืองคนใหมชื่อหมองมอญ ก็ลงมาถึงเมืองยางกุง
พรอมดวยทหาร ๓๐,๐๐๐ คน และมีกองทัพรักษาเมืองเมาะตะมะอีก
๓๐,๐๐๐ รักษาเมืองพะสิม ๒๐,๐๐๐ อังกฤษจึงยื่นคําขาดกับพมา ในวันที่ ๑
เมษายน ๒๓๙๕ เรือรบอังกฤษมาฟงขาวที่เมืองยางกุงก็ถูกพมายิงถอย
กลับไป อังกฤษจึงประกาศสงครามกับพมา ทัพบกอังกฤษ ๘,๑๐๐ คน
ทัพเรือ ๒,๕๐๐ คนตีไดเมืองเมาะตะมะในวันที่ ๕ เมษายน ในวันที่ ๑๔
เมษายนตีไดยา งกุง อังกฤษเสียทหารมากเพราะพมาปองกันแข็งแรง ใน
วันที่ ๑๙ พฤษภาคมตีไดเมืองพะสิม ๓ มิถุนายนตีไดหงสาวดี อังกฤษ
ไดพวกมอญมาเปนสมัครพรรคพวกมาก พมายกทัพมาตีคืนได แตแลว
ถูกกลับชิงคืน ตนเดือนกรกฎาคมไดเมืองแปร แลวอังกฤษประกาศ
ริบดินแดนพมาไดทั้งหมดเปนโคโลนีของตน พรอมกับมีหนังสือไปขู
รัฐบาลพมาวา ถายังขืนยกทัพมาตีอีก อังกฤษจะบุกไปถึงอมรปุระ
พระอนุชาเปนกบฏ
ในขณะทีพ่ มารบอังกฤษอยูนนั้ อนุชาตางชนนีของพระเจาภุกาม
มินทร (ปะกันมิน) สององคชื่อ เมนดงมินทรา ๑ กะนองมินทรา ๑ ถูก
สงสัยวาจะคิดกบฏ จึงเลยกบฏจริง ๆ ไดพากันไปซองสุมกําลังที่เมือง
ชะเวโป พระเจาภุกามมินทรสงทัพไปตีหลายครั้งแพกลับมา ถึงกับตอง
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เรียกทัพที่รบอังกฤษใหขนึ้ มาปราบ แมทัพทั้งสองคือ สะโดสุธรรมมหามังฆอง ๑ สะโดแมงยีแมงฆอง ๑ ก็เสียทีแกทัพกบฎ พวกกบฎตีนคร
อมรปุระได แลวอัญเชิญเจาเมนดงมินทรขนึ้ เสวยราชย จับพระเจา
กุกามมินทรไปกักไวในราชวัง
สันติสุขกลับคืนคง
พระเจาเมนดงมินทรเปนกษัตริยรักความสงบ และเปนกษัตริย
องคเดียวที่ดีทสี่ ุดในราชวงศอลองพญากลาวกันวาเมื่อกอนทรงประสูติ
สองสามวัน พระมหาสถูปเมืองมะเยคุ สําแดงปาฏิหาริยวาเปนศุภนิมติ
ที่จะทรงรับเปนศาสนูปถัมภก และตนนิโครธที่ปลูกไวหนาวังเมือง
อมรปุระตรงกับเจดียชะเวลินฮินก็ออกดอกผลิฤดูกาล ประชาชนเชื่อมัน่
วาเมนดงมินทรเปนบรมโพธิสัตวมาจุติ พอขึ้นเสวยราชยแลวไมนาน
ก็เกิดเหตุรบกับไทยกรณีเมืองเชียงตุง ทั้งนี้เพราะเจานายทางมณฑล
พายัพของไทยทูลรับอาสาสมเด็จพระจอมเกลาขอตีเมืองเชียงตุงใหแกไทย
สมเด็จพระจอมเกลามีราชดําริวา ไทยวางศึกมาชานานแลวสมควรจะให
กองทัพเรือไปฝกปรือไวใหรูการสงครามบาง จึงโปรดใหกรมหลวงวงษา
ธิราชสนิทและเจาพระยาภูธราภัยเปนแมทพั ใหญ พรอมกับกองทัพหัว
เมืองพายัพยกขึ้นไปตีเมืองเชียงตุง เมื่อ พ. ศ. ๒๓๙๕ แตเสียทีพมากลับ
มา สงครามครั้งนี้เปนการรบครั้งสุดทายระหวางไทยกับพมา
ในป พ. ศ. ๒๓๙๘ พมาสงทูตไปเจริญไมตรีกับอุปราชอินเดีย
ในป พ. ศ. ๒๓๙๙ พมาสงทูตไปเจริญไมตรีกับเอมเปอเรอโปเลียน
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ที่ ๓ ถึงฝรั่งเศสในป พ. ศ. ๒๔๐๐ พระเจาเมนดงมินทรโปรดใหสรางนคร
มัณฑเลขึ้นเปนราชธานีใหม เปนเมืองมีสวนกวางดานละ ๒ กิโลเมตร
เศษอยูเชิงเขามัณฑเล เมื่อถึงเวลายายเมืองก็ปรากฏทุนิมติ อาเพศ กลาว
คือเกิดเพลิงไหมพลับพลาของพระมหาอุปราชในขบวนตามเสด็จ เมื่อ
เสด็จประทับในเมืองมัณฑเลแลวก็เกิดฟาผาตองยอดมหาปราสาท
ราษฎรซุบซิบกันวา นิมิตนีจ้ ะนําความฉิบหายมาสูพมา แตโหรหลวงก็ทูล
พยากรณถวายวาเปนศุภนิมิต อํานาจพมาจะเกริกกองทั่วโลก ครั้น
แลวใน พ. ศ. ๒๔๐๔ โปรดใหสรางวิหารขึ้นบนเขามัณฑเล แลวสราง
พระพุทธรูปยืนองคใหญชี้นวิ้ พระหัตถตรงไปยังเมืองมัณฑเล ขาง ๆ มีรูป
พระอานนทประทับที่ตรงนี้ แลวมีพุทธพยากรณืแกพระอานนทวา ในอนาคต
กาล จะมีเมืองอันรุงเรืองเกิดขึ้นที่ตรงนี้ สรางเสร็จแลวถวายพระนามวา
พระชะเวยัตเตา ใน พ. ศ. ๒๔๐๗ โปรดใหเอากอนศิลาใหญมาสลักเปน
องคพระพุทธรูปแลวโปรดใหยกเบญจมสังคายนาขึ้น อาราธนาพระศาสนธเบ็ง สะยาดอ โปงยี ชุมนุมรอยกรองพระไตรปฎก เสร็จแลว
โปรดใหจารึกลงในแผนหินขางพระไตรปฎกอรรถกถาฎีกาอยางสมบูรณ
ประดิษฐานไวที่บริเวณพระสถูปมหาโลกมารชิน เรียกกันเดีย๋ วนี้วา
เจดียก ุโสดอ งานจารึกนี้มาเสร็จสมบูรณเอาเมื่อ พ. ศ. ๒๔๑๑ ลักษณะ
แผนดินเปนรูปเสมาสูงราว ๔ ศอก กวางราว ๒ ศอก จารึกเต็มทั้งสอง
หนา เปนพระวินัยเสีย ๑๐๑ แผน เปนพระสูตร ๕๒๐ แผน เปนอภิธรรม
๑๐๘ แผน รวมพระไตรปฎก ๗๒๙ แผน สวนจารึกอรรถกถานั้น มี
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จํานวน ๑๗๗๔ ตั้งไวที่บริเวณเจดียจันทมุนี หางเจดียก ุโสดอ
๓-๔ เวน นับวาเปนงานมหัศจรรยชิ้นเอกในโลกพระพุทธศาสนา
ความเสื่อมแหงราชวงศ
พระเจาเมนดงมินทรทพี่ ระมเหษีเอกองคหนึ่งชื่อพระนางเศกฆระเทวี เปนพระนองนางของพระเจาภุกามมินทรไดรับตําแหนงเปนบรมราชินี และมีพระอัครมเหษีอกี พระองคหนึง่ ชื่อพระนางอะเลนันดอเปน
พระธิดาของพระเจาบาญีดอพญา พระราชินีไมมีโอรสและธิดา สวน
พระอัครมเหษีแตพระธิดาเทานั้น บรรดาเจาชายลูกเธอของพระเจา
เมนดงมินทร ลวนแตเกิดจากพระสนม คนทั้งหลายจึงหมายมั่นวา
ราชสมบัติจะตกแกเจากะนองมินทรามหาอุปราช ทําความไมพอใจใหแก
บรรดาเจาชายชั้นผูใหญ ครั้นถึง พ. ศ. ๒๔๐๙ เจาชายเมงคูนมินทรา
และเจาชายเมงฮะรายมินทรา หรือเมงคูนรายมินทรา เปนพี่นอง
รวมชนนี และเปนลูกเธอชัน้ ผูใหญ จึงคิดขบถหมายกําจัดพระมหา
อุปราช แลงเลยฆาพระเจาเมนดงเสีย โดยแสรงทําเปนพี่นองฆากันเอง
พระเมงคูนรายวิ่งหนีพี่เขาไปในทองพระโรงขณะที่พระมหาอุปราชวา
ราชการอยู รองวาชวยหลานดวย พอถึงตัวมหาอุปราช พระเมงคูนราย
ก็ชักดาบตัดเกลาเจาอาเสีย แลวพวกขบถกรูกันไปยังพลับพลาหลวง
ที่พระมหาเจดียกุโสดอนอกเมืองมัณฑเล ในขณะทีพ่ ระเจาเมนดงกําลัง
บําเพ็ญพระราชกุศลอยู แตเสียงเอะอะของพวกขบถดังไปถึงขางใน
พระราชาจึงเสด็จหนีไปทางหลังพลับพลา พบหมองเปยกกุซึ่งพวกขบถ
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ใหมาลอบทํารายยืนถือดาบเปลือยอยู พระเจาเมนดงจําไดวาเปนขาไท
ของพระราชบุตร จึงรองวา เฮยหมองเปยกกุ ชวยพาขาเขาวังที่
คนรายเลยตกตลึงมิอาจขัดราชโองการ เขาแบกพระเจาเมนดงวิ่งเขาไป
ในวัง พอดีพวกขาไทของพระมหาอุปราชยกมาชวย พวกขบถจึงแตก
พายไป เจาชายสองพี่นองหนีเขาไปพมาได พึ่งอังกฤษ จําเดิมแตนั้น
พระเจาเมนดงก็ไมคิดตั้งรัชทายาทอีก ครัน้ ตก พ. ศ. ๒๔๑๙ พระราชนี
สวรรคต พระนางอะเลนันทดอหวังไดรับอภิเษกขึ้นแทน แตอัธยาศัย
ของนางเปนคนกาวราวโหดราย พวกพระสนมอื่นจึงทูลทัดทานวาอยา
เพิ่งตั้ง พระนางอะเลนันดอจึงผูกอาฆาตพวกเจาจอมมารดาเหลานั้น
แลวเลยคิดกําเริบสิบสานถึงราชสมบัติ ไดคูคิดเปนเสนาบดีฝายทหารคน
หนึ่งชื่อแตงดาตําแหนงอัศวินหวุน คิดจะเอาราชสมบัติใหกับเจาชายสีปอ
ซึ่งเปนเจาชายชั้นผูนอยมีความรูแตการพระปริยัติธรรม แตสาเหตุเพราะ
พระธิดา ของพระนางอะเลนันดอ ชื่อเจาหญิงศุลยะลัต กําลังรวมรักกับ
เจาชายองคนี้ ครั้นถึง พ. ศ. ๒๔๒๑ พระเจาเมนดงประชวรเปนบิด อาการ
หนักใกลสวรรคต พระนางอะเลนันดอจึงใชอุบาย ใหจบั กุมเจาชายลูก
เธอทั้งปวงกักขังไว พวกเจาจอมมารดาก็พากันไปรองทุกขกับพระสวามี
พระเจาเมนดงจึงมีรับคําสั่งใหเขาเฝาทุกองคแลวตั้งพระตองเชมินทราให
เปนผูครองหัวเมืองฝายเหนือ ตั้งพระเมฆรามินทราใหเปนผูครองหัว
เมืองฝายตะวันออกเฉียงใต ตั้งพระนะยองยามมินทราใหเปนผูครองหัว
เมืองฝายตะวันตกเฉียงใต สวนเจานายนอกนี้ผูใดสมัครจะอยูก ับพระเชฏฐาองคไหนก็สุดแลวแต มีรับสั่งใหรีบออกจากเมืองมัณฑลในวันนั้น
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ทีเดียว แตพอเจานายเหลานีอ้ อกจากที่เฝา ก็ถูกพระนางอะเลนันดอให
ทหารจับกุมไปกักขังไวอีก แลวพระนางอะเลนันทดอพรอมกับพวกขุนนาง
ทําฎีกาถวายพระเจาเมนดงใหตั้งเจาชายสีปอเปนรัชทายาท แตก็ไมได
รับราชานุมัติ พอพระเจาเมนดงสวรรคต อะเลนันดออางพระราช
โองการเท็จวา ใหเจาชายสีปอ เปนกษัตริย พอเสร็จงานพระบรมศพแลว
อะเลนันดอก็ใหจับบรรดาเจาชาย เจาหญิงและเจาจอมมารดา ตลอดกาล
วงศญาติราว ๘๐ คนมาฆาอยางเงียบ ๆ ภายในวัง ฆากันตอนกลางคืน
ทํากันอยูถึง ๓ คืนจึงหมด
สงครามอังกฤษครั้งที่ ๓
พระเจาธีบอ (สีปอ) เปนคนออนแอ สุดแตพระนาง
อะเลนันดอจะบังคับบัญชา พระนางบังคับใหแตงตั้งแตงตาแมงยีซึ่ง
เปนคูคิดในการยึดราชสมบัติขึ้นเปนหวุนคะยี อรรคมหาเสนาบดีฝาย
ทหารแตอยูมามิชาศุภยะลัตซึ่งเปนธิดาก็แยงอํานาจของพระนางได ถึงกับ
เขายุงเกีย่ วการปกครองแผนดิน พระเจาธีบอกลัวเกรงอํานาจพระมเหษี
จนไมเปนตัวของพระองคเอง การแตงตั้งขุนนางก็สุดแตอํานาจพระ
มเหษีจะสั่ง พระนางศุภยะลัตใชจายเงินสุรุยสุรายจนงบประมาณแผนดิน
ไมเพียงพอ แตงดาหวุนคะยี คบคิดกับพระนางศุภยะลัตผูกสนิทกับฝรั่ง
เศสมากขึ้นกวาเกา อนุญาตใหฝรั่งเศสมาตั้งธนาคารในมัณฑเล และ
ฝรั่งเศสใหพมากูเงินใช กับทั้งอนุญาตใหสรางทางรถไฟจากมัณฑเลถึง
ตังเกี๋ย ซึ่งเปนมูลเหตุใหอังกฤษไมพอใจเปนอยางมาก พอดีแตงดาหวุน
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คะยีตรวจบัญชีบริษัทบอมเบยเบอรมา ซึ่งเปนบริษัทปาไมอังกฤษใน
พมา พบวาทางบริษัทําผิดสัญญา พมาเรียกคาปรับสองลานรูป ฝาย
อังกฤษไมยอมจึงไดประกาศสงครามขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๒๘
ภายใน ๑๔ วัน ทัพอังกฤษก็บุกขึ้นไปถึงอังวะ ทางฝายราชสํานักกลับ
ไดรับคําเพ็ดทูลวา ทัพพมาบุกลงไปถึงยางกุงแลว พระนางศุภยะลัตจึง
โปรดใหมีการฉลองชัยขึ้นในวัง ภายหลังทรงทราบความจริงจากเด็กที่
เขามาวิ่งเลนในทายอุทยาน แตเปนการสายเกินไปเสียแลว กองทัพเรือ
อังกฤษแนนขนัดตามลําน้ําอจิรวดี พระนางเสด็จขึ้นหอคอยสูงทอดพระ
เนตร แลวทรงโสการ่ําไห สารภาพกับพระสวามีวาเปนความผิดของ
พระนางเองทีพ่ าใหประเทศลมครั้งนี้ อังกฤษชนะพมาโดยปราศจาก
สัญญาใด ๆ พระราชาและพระมเหษีถกู เนรเทศไปอยูเมืองรัตนคีรีใน
อินเดีย พระเจาธีบอสิ้นพระชนมเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๘ สวนพระนาง
ศุภยะลัตกลับมาตายเมืองยางกุง เมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๙
การตอสูของชาวพมา
เมื่ออังกฤษไดพมาใหม ๆ ราษฎรหวังกันวาอังกฤษจะยกเจาชาย
องคใดองคหนึ่งขึ้นเปนกษัตริยแทน แตอังกฤษกลับประกาศยุบประเทศพมาเสีย ใหเปนมณฑลอันหนึ่งของอินเดียไป ราษฎรจึงไมพอใจ
ยกพวกเปนกบฏ มีมากมายหลายพรรคหลายหมู ไดกําลังจากพระเจาฟา
ไทยใหญ เชน เจาฟาเมืองดองเตง เจาฟาเมืองหนาย เจาฟาแสนหวี
เที่ยวรังควานอังกฤษตามหัวเมืองชนบททั่วไป แตอังกฤษก็ปราบปราม
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จนราบคาบหมดทุกอยาง สําหรับรัฐไทยใหญนั้น อังกฤษคงปลอยใหมี
สอพวา (เจาฟา) ปกครองกันเปนเมือง ๆ ไป แตขึ้นอยูก ับขาหลวงใหญ
ที่อังกฤษสงไปควบคุม ถึงกระนั้นชาวพมาก็คงตอตานชาวอังกฤษในทาง
ศาสนาและวิถกี ารเมือง ไดเกิดมีสมาคมศาสนธรขึ้น มีนโยบายแอนตี้
ดวย และมีสมาคมยุวพุทธิกะซึ่งมีเยาวชนจํานวนมากเปนสมาชิก มีอิทธิพลตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ทั้งสององคการนี้พระและฆราวาสี
รวมกันกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเทศนการเมืองตอสูอังกฤษอยาง
เปดเผย มีพระเถระรูปหนึ่งชือ่ อูวิสาระ นําคณะสงฆเดินขบวนตาน
นโยบายอังกฤษ ถูกจับไปขังคุก ไดตั้งสัตยอดอาหารถึง ๑๖๖ วัน ใน
ที่สุดก็ตาย ประชาชนจึงชวยกันสรางอนุสาวรียของพระรูปนี้ขึ้นที่เชิง
ชะเวดากองสถูป นิสิตมหาวิทยาลัยอยางกุงก็มีบทบาทไมนอย อูรองซาน
ก็ดี ทขิ่นนุ (อูนุ) ก็ดี ก็เขามามีสวนในการกูเอกราชดวย ใน พ. ศ.
๒๔๗๘ อังกฤษไดยกพมาขึ้นเปนประเทศ เสียงเรียกรองเอกราชยิ่งดัง
ขึ้นกวาเกา ซึ่งเพิ่งจะบรรลุถึงจุดหมายเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบ
แลว
พระพุทธศาสนาในยุคเอกราชของพมา
ในสมัยยังมีพระเจาแผนดิน คณะสงฆในพมาแบงออกเปนสอง
คณะใหญ คือ คณะนิกายพมาพวกหนึ่ง คณะนิกายพระมอญพวกหนึง่
แตมีพระสังฆราชองคเดียวในตําแหนงศาสนธชะ ครั้นถึงสมัยพระเจา
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เมนดง มีพระคณาจารยรูปหนึ่ง ชื่อ อกโปสะยาดอ เปนผูปฏิบัติเครง
ครัด ครั้งนั้นพระสงฆพมาเกิดยอหยอนในเรื่องสิกขาบทมาก พระเจา
เมนดงใหชุมนุมสงฆติดสินอธิกรณ พระอกโปสะยาดอไดเปนกรรมการ
ดวยองคหนึ่ง มีความเห็นขัดกับมติพระสังฆราช เพราะทานประสงคจะ
ใหหามพระฉันหมากพลูในเวลาวิกาลดวย แตพระสังฆราชเห็นวาเกินไป
จึงไมรับเอามตินั้น พระอกโปสะยาดอจึงทอใจ พาสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกมาอยูเสียทีเ่ มืองสกาย แลวตั้งเปนคณะขึ้นตางหาก แตก็คงรวม
สังฆกรรมกับพวกพระสังฆราช เมื่อพระอกโปสะยาดอมรณภาพลง
ศิษยของทานพาลัทธิลงมาตั้งที่พมาได และประกาศแยกสังฆกรรมกับ
พวกสังฆราช พมาจึงมีนิกายสงฆเกิดขึ้น ๒ คณะใหญ และตอมายังได
เกิดนิกายยอยอีก ๓-๔ นิกาย แตพวกสังฆราชคงมีมาก เมื่อเสียเอกราช
แกอังกฤษแลว พระสงฆพมายิ่งแตกแยกเปนเหลาเปนพวก ถือวัตตปฏิบัติตามคณาจารยผูเปนอุปชฌาย คณาจารยรูปใดเอาใจใสกวดขัน
เรื่องวินัย ศิษยานุศิษยกพ็ ลอยเครงครัดตามไปดวย คณาจารยรูปใดยอ
หยอน ศิษยานุศิษยก็ประพฤติเชนชาวบาน ถึงเขาดูภาพยนตร และเลน
การเมืองอยางเปดเผย ประจวบกับตําแหนงพระสังฆราชวางลง พุทธบริษัทพมาเขาชื่อกันรองขอใหอังกฤษตั้งในนามพระเจากรุงอังกฤษ จึง
ไดเกิดพระสังฆราชขึ้นใหม แตหามีอํานาจสิทธิขาดบังคับบัญชาไม มี
พระสงฆกลุมหนึ่งโดยมากเปนพระหนุม ๆ คอยคัดคานคําสั่งพระสังฆราช
เสมอ สภาพพระพุทธศาสนาในพมาเปนอยูอยางนีจ้ นกระทั่งไดเอกราช
รัฐบาลพมามีโครงการที่จะรวมคณะสงฆทุกคณะใหเปนอันเดียวกัน จึง
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ไดตั้งสภารวมนิกายสงฆพมาขึ้น แตก็ไมไดผล รัฐบาลไดจัดพิธีฉัฏฐสังคายนา มีโครงการใหญโต คือ :๑. พมาตืน่ ตัวในเอกราชแลว ปรารถนาจะสําแดงเปนผูนําทั้ง
การเมืองและการศาสนา ดานการเมืองไดถือหลักปญจศีลเชนอินเดีย
ดานศาสนาดูเจตนาจะเปนผูน ําในกลุมเถรวาท
๒. ไดใชเงินจํานวนมากสรางถ้ําจําลอง ชื่อ มหาปาสาณคูหา
นอกเมืองยางกุง สําหรับเปนที่ทําสังคายนา
๓. นิมนตพระคณาจารยจากประเทศกลุมเถรวาทมารวมสังคายนา และใหเกียรติแกสังฆนายกทุกประเทศเปนประธานในพิธี พรอมทั้ง
ผูนําประเทศนัน้ ๆ รวมกันไปดวย โดยจัดเปนสมัย ๆ เชน สมัยไทย
ก็มีสมเด็จพระสังฆนายกและนายกรัฐมนตรีไทยเปนประธาน สมัยเขมร
ก็มีสมเด็จพระสุเมธาธิบดี สังฆนายกฝายมหานิกายและเจาฟานโรดมสีหนุ
เปนประธาน คลาย ๆ กับวาเปนสังคายนาของชาติกลุมเถรวาททั้งหมด
โดยมีพมาเปนผูนํา
๔. นอกจากสรางมหาปาสาณคูหาแลว รัฐบาลพมายังไดสราง
ถาวรวัตถุที่จําเปนตองใชเนื่องดวยสังคายนา เชน หอสมุด โรงพิมพ
ที่พักพระสงฆ อยูในบริเวณสังคายนานั้นดวย เมื่อเลิกสังคายนาแลว
อาคารสถานเหลานี้ก็เปนของพระพุทธศาสนา และจะตั้งมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนาแหงโลกขึ้นดวย โดยใหพระสงฆกลุมเถรวาททุกชาติมาเรียน
ได ตลอดจนสงฆในลัทธิมหายานดวย
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๕. รัฐบาลพมาเจตนาอาศัยสังคายนาครั้งนี้เปนโอกาสที่จะรวม
ความคิดเห็นของสงฆพมาเปนอันเดียว แตก็ไมคอยไดผล เพราะในวัน
สังคายนา ในขณะที่พระมหาเถระพมาประกาศวา ขอใหสงฆทุกรูปปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยทีไ่ ดสังคายนาเสร็จแลวนี้ และประธานาธิบดีพมาก็ขึ้น
มาประกาศซ้ําอีก แตตามโรงหนังพระก็ยังแนน รัฐบาลพมาก็ไมรูจะจัด
การอยางใด เพราะพระเหลานี้มีอิสระเสียจนเคยตัวเกือบหนึ่งศตวรรษ
มาแลว รัฐบาลจึงตองรอคอยโอกาส
๖. รัฐบาลไดตั้งงบประมาณบูรณปฏิสังขรณเจดียสถานใหญ ๆ
ทั่วประเทศ เชนพระมหาธาตุมุตาวที่เมืองหงสาวดี เมือ่ ประมาณ ๓๐
กวาปมานี้ เกิดแผนดินไหวใหญพังลงมาเหลือครึ่งองค ครั้งนี้รัฐบาลก็
ปฏิสังขรณสมบูรณดังเกา
๗. แตเรือ่ งที่หนักใจรัฐบาลมากคือพระเลนการเมือง คอยขัด
ขวางนโยบายบางอยางของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียบางเหมือน
กัน เชน ครั้งหนึ่งรัฐบาลลงโทษหัวหนาพรรคฝายคานคนหนึ่ง พระ
หลายพันรูปในยางกุงเดินขบวนคัดคาน ในที่สุดรัฐบาลก็ยอมแพตอง
ปลอย อีกครั้งหนึ่ง อูนยุ ากรัฐมนตรีประกาศใหเลิกสอนพุทธศาสนา
ในโรงเรียน เพราะประสงคจะใหโรงเรียนเปนสาธารณะ ไมผูกพันกับ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ทั้งนี้เพราะวาในพมาพวกกะเหรี่ยงนับถือคริสเตียนกันมาก พวกลูกผสมพมากับแขกนับถืออิสลามก็มา อูนุปรารถนา
จะแสดงความยุติธรรม เมื่อประกาศออกมาแลว คณะสงฆในยางกุง
สกาย อังวะ มัณฑเล ไดนดั เดินขบวนคัดคาน มีพระหลายพันรูปมา
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ประชุมกันหนาพระมหาธาตุชะเวดากอง ในที่สุดรัฐบาลยอมแพ คงเปน
วา โรงเรียนในวัดก็ดี โรงเรียนที่จัดขึน้ โดยพุทธบริษัทก็ดี ใหสอน
วิชาพุทธศาสนาตามเดิม อีกครั้งหนึ่งเปนวันของศาสนาอิสลามจะมีการ
ฆาแพะฆาโคเปนการใหญ พระสงฆพมาเดินขบวนคัดคานบังคับให
รัฐบาลออกคําสั่งหาม รัฐบาลไมสามารถปฏิบัติตามได พระพมาหลาย
รูปประกาศจะอดขาว ประธานาธิบดีก็ประกาศจะอดขาวเหมือนกัน
ถาทางคณะสงฆไมเห็นใจรัฐบาลบาง ในที่สุดอะลุมอะลวยกันไปได เพราะ
ฉะนั้น นักการเมืองพมากลัวพระจริง ๆ ก็เปนผลดีแกศาสนาอยางหนึ่ง
แตเปนผลเสียในเรื่องวินัย
๘. นอกจากนี้รัฐบาลพมาไดพยายามเผยแพรพุทธศาสนาในตาง
ประเทศ เชนเอาใจใสชวยเหลือองคการพุทธศาสนาในอินเดีย ในอังกฤษ ในอเมริกา และเวลานีไ้ ดไปสรางวัดขึ้นในญี่ปุนดวย เปนวัด
แบบเถรวาทในแดนมหายาน
๙. รัฐบาลพยายาทําตนใหเปนพุทธบริษัทที่เครงครัดเชน หาม
ไมใหเลีย้ งเหลาในงานหลวงที่เปนฝายพมาโดยเฉพาะ
๑๐. รัฐบาลสนับสนุนวิปสสนาธุระใหเจริญกาวหนา เชนตั้งงบ
ประมาณเลี้ยงนักปฏิบัติตามสํานักกัมมัฏฐานใหญ ๆ วิปส สนาธุระในพมา
เจริญสูงสุดจนกระทั่งเชื่อวามีผูบรรลุพระอรหันต เชน ทานอูกาวีมหา
เถระ ซึ่งพระในพมาลงมติวาเปนพระอรหันตแน เวลานีม้ รณาภาพแลว
ยังมีอาจารยอกี รูปหนึ่งชื่อ มหาศรีสะยาดอ ซึ่งประชาชนเคารพมาก เคย
มาประเทศไทยสองครั้งแลว
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บทที่ ๔
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตอน ๑
ไทยมีเนือ้ ที่อยูศูนยกลางของแหลมสุวรรณภูมพิ อดี เมื่อหลาย
พันปลวงมาแลว เนื้อที่สวนใหญของประเทศไทยยังจมอยูในทะเล ขอ
พิสูจนไดแกมผี ูพบหอยทะเลตาง ๆ บนเทือกเขาภูพาน ตอมาเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางผิวโลก อาจเกิดจากภูเขาไฟใตทะเลระเบิด เปนเหตุ
ใหแผนดินใตทะเลโผลขึ้นมา นอกจากนี้ทวิ ภูเขาแดนลาว ถนนธงชัย
และตะนาวศรี ซึ่งเรียกในชือ่ สากลวา เตนเนสเซอริน นักธรณีวิทยา
สันนิษฐานวา ภูเขาเหลานีเ้ คยจมอยูก ับสมุทรมากอน มนุษยพวกแรก
ที่อยูในประเทศไทย เทาที่นกั สํารวจไดตรวจพบตามถ้ําตาง ๆ แถว
จังหวัดกาญจนบุรี คือมนุษยในสมัยหิน ซึ่งสันนิษฐานวาจะมีชีวิตใน
ราว ๒ หมืน่ ปมานี้ ทางการไดขุดพบเครือ่ งใชของมนุษยดังกลาวจํานวน
มาก รวมทั้งซากโครงกระดูก ทั้งหญิงชายและเด็ก แตพวกมนุษยพวกนี้
จะสูญพันธไปในสมัยใดยังไมทราบ ทราบแตวาเมื่อราว ๒ พันปมานี้
ในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา มนุษยเผาละวาไดตั้งบานเรือนอยาง
งาย ๆ ขึ้น ตอมามีชาวอินเดียเดินทางเขามามาสอนอารยธรรมแกพวก
ละวาชาวอินเดียบางเหลาไดเขามาตั้งอาณาจักรขึ้นปกครองชาวพื้นเมือง
เหลานี้ เสนทางของอินเดียซึ่งมาสูสุวรรณภูมิมหี ลายสาย คือ
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๑. มาทางบก โดยผานเบงกอล ขามเทือกเขาปาดไกเขาสู
พมาตอนบน
๒. ลงเรือขามอาวเบงกอลมาขึ้นที่อาวเมาะตะมะ หรือมาขึ้นที่
ฝงมะริด ทวาย ตะนาวศรี แลวเดินบกเขาสูลุมแมน้ําเจาพระยา โดย
ผานจังหวัดกาญจนบุรี
๓. ลงเรือขามมหาสมุทรเขาชองแคบมะละกา มาขึ้นบกบน
แหลมมลายู หรืออาจจะออมไปเลย เขาอาวญวนไปกัมพูชา และจามปา
ชาวอินเดียที่ออกมานอกประเทศเหลานี้เปนนักแสวงโชค สวน
มากเปนชาวอินเดียภาคใต เพราะฉะนัน้ อารยธรรมชมพูทวีปในสุวรรณภูมิ จึงเปนอารยธรรมแบบอินเดียใตมากกวาอินเดียตอนเหนือ พวกนี้ไม
ไดพาลูกเมียมา สวนมากมาไดหญิงพืน้ เมืองเปนภริยา เพราะฉะนัน้
จึงเกิดอินเดียนอยขึ้นในสุวรรณภูมิ เชน ชื่อบานเมืองตาง ๆ ก็เรียกอยาง
บานเมืองในอินเดีย ตลอดจนประเพณีและภาษาพูด และศิลปาการกอสราง
การอพยพครั้งใหญ ๆ ของอินเดียมาสูสุวรรณภูมิเกิดขึ้นในรัชสมัย
พระเจาอโศกมหาราช กลาวกันวาชาวแควนกลิงคะหนีภัยสงครามลงเรือ
จํานวนหลายรอยลํา มาสูสุวรรณภูมิและหมูเกาะอินโดนีเซีย ไมตองสงสัย
เลยชาวอินเดียเหลานี้จะตองมีนักปราชญราชบัณฑิตมาดวย เพราะเปน
จํานวนมาก ดังนั้น ตํานานพื้นเมืองของชาติตาง ๆ ในสุวรรณภูมิ มัก
จะเลาถึงปฐมวงศของตนวาเปนขัตติยะจากอินเดีย พูดงาย ๆ ก็คือ ชาว
อินเดียไดมาสอนความเจริญใหแกสุวรรณภูมิ ดังนัน้ เมือ่ พระโสณะและ
พระอุตตระซึ่งนําพุทธศาสนามาเผยแผเปนคณะแรก ทานจึงพูดจากับ
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ชาวสุวรรณภูมิรูเรื่อง อยางนอยก็อาจจะพูดกับชาวอินเดียแลวจึงแผออก
ไปถึงชาวพื้นเมือง ถาจะวาไปแลวพวกมนุษยมอญโบราณ ละวา เปน
พวกแรกในสุวรรณภูมิทนี่ ับถือพุทธศาสนา
อาณาจักรโบราณในประเทศไทย
ในจดหมายเหตุจีนสมัยพุทธศตวรรษที่ ๖ ที่ ๗ ไดระบุชื่ออาณาจักร
โบราณในประเทศไทยเดีย๋ วนี้ อาณาจักรฟูหนําหรือฟูนนั คํานี้ศาสตราจารยเซเดส ซึ่งเปนบรมปราชญทางโบราณคดีเกีย่ วกับสุวรรณภูมิสันนิษฐานวานาจะตรงกับคําวาพนม อาณาจักรฟูหนําไดครอบครองบริเวณที่
ตั้งอีสานประเทศเขมรเดี๋ยวนี้ ตลอดเรื่อยมาถึงลุมแมน้ําเจาพระยา ขึ้นไป
ถึงภาคทั้งภาค ไปชนแดนกับประเทศพมา นับวาเปนมหาอาณาจักรใหญ
โตมาก ชาวฟูหนําสันนิษฐานวาเปนพวกตระกูลมอญ เขมร รับอารยธรรม
อินเดียอยางเต็มที่ ศาสนาที่นับถือก็มีทั้งพุทธและพราหมณ พุทธศาสนา
ก็มีทั้งเถรวาท และมหายาน แตโบราณวัตถุในสมัยฟูหนํา เรายังไมไดพบ
เลย บางทีเทวรูปพระนารายนชุดหนึง่ ซึ่งเรียกกันวานารายณสวมหมวก
แขก ซึ่งอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเดีย๋ วนี้ จะเปนศิลปะในสมัยฟูหนํา
กระมัง แตทางการก็ไมระบุไวแนชัด เทวรูปพระนารายณเหลานีเ้ รียก
กันวาเทวรูปสมัยกอนขอม สวมหมวกสี่เหลี่ยมบนศรีษะ ดังนัน้ บางทีก็
เรียกวา เทวรูปสวมหมวกแขก ไดพบกันอยูเฉพาะในประเทศไทยและใน
กัมพูชาเล็กนอย ซากเมืองโบราณในสมัยอาณาจักรฟูหนําในประเทศไทย
บางทีจะเปนเมืองศรีเทพ เมืองนี้อยูในปาดงดิบแหงลุมแมน้ําปาสักเขต
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จังหวัดเพชรบูรณ ดร. เวลสนักโบราณคดี พรอมกับกรมศิลปากรไดรวม
กันขุด ไดพบซากเมืองรางแหงนี้ เปนเมืองเกาที่สุดที่สรางขึ้นสมัยกอน
ขอม เขาใจวาชาวอินเดียผูอพยพเขามาเปนผูสราง ไดพบเทวรูปพระนารายน เข็มหลักเมืองซึ่งมีอักษรสันสกฤตจารึกอยู เปนอักษรแบบ
ราชวงศปลลวะในอินเดียใต และไดพบซากกําแพงเมืองใหม ซึ่งสราง
ซอนกันในสมัยขอมมีอํานาจในภูมภิ าคนี้ นอกจากเมืองศรีเทพแลว เรา
ก็ไมไดพบเมืองของอาณาจักรฟูหนําอื่นใดอีกเลย บางทีจะเปนเพราะ
เมืองเหลานั้นสรางดวยเครื่องไม ซึ่งคงไมทนตอธรรมชาติทําลายก็เปนได
กษัตริยแ หงอาณาจักรฟูหนํา กลาวกันวาสืบมาแตพราหมณชื่อโกณฑัญญะ
พราหมณผูนไี้ ดลงเรือมาจากอินเดีย เมื่อมาขึ้นฝงที่สุวรรณภูมิ พบชาว
พื้นเมืองตัวดําเปลือยกาย มีหวั หนาเปนสตรี จึงไดสมรสกับหัวหนาผูนี้
ผูซึ่งมีนามวาโสมนาคี ชาวพื้นเมืองเหลานี้บูชางูใหญ พราหมณโกณฑัญญะ
ไดสอนวัฒนธรรมและอารยธรรมให จนตัง้ เปนอาณาจักรฟูหนํา
ขึ้นสังเกตอยูขอ หนึ่งวา สรอยพระนามของกษัตริยฟหู นํามักจะลงทายดวย
คําวา วรมัน ซึ่งเปนอยางเดียวกับสรอยพระนามกษัตริยท างอินเดียใต ดัง
นั้นโกณฑัญญะพราหมณจะเปนพราหมณภาคใตกระมัง จดหมายของจีน
ในสมัยราชวงศซุยวงศถัง ไดกลาวถึงสภาพการณของฟูหนําวา ชาวฟูหนํา
นับถือพุทธศาสนาและพราหมณปนกันไปมีทั้งมหายานและหีนยาน มีการ
ศึกษาพุทธศาสนารุงเรืองมาก จนสามารถสงสมณทูตไปเมืองจีน เพื่อ
ทํางานดานแปลพระพักตร ปรากฏวาในศตวรรษที่ ๑๐ มีธรรมทูตชาว
ฟูหนํา ๒ รูป ชื่อพระสังฆปาละและมันทรเสน ไดเดินทางไปสูนครนานกิง
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ที่นานกิงรัฐบาลจีนไดตั้งสถาบันอันหนึ่ง สําหรับตอนรับสมณทูตฟูหนํา
โดยเฉพาะ ทานสังฆปาละไดแปลหนังสือที่มีคาหลายเลม และเลมหนึง่
ที่มีคาที่สุด คือคัมภีรวิมุตติมัคค แปลจากตนฉบับภาษาบาลี คัมภีรเลมนี้
ไดสูญจากโลกปริยัติฝายบาลีมานมนานแลว แตเคราะหดีที่ฉบับแปลจีน
รักษาไวให ไดมีนักปราชญในปจจุบนั นี้ อาทิเชน ดร. บาปดไดใชตน
ฉบับจีนกลับเปนบาลี และแปลเปนภาษาอังกฤษ ในคัมภีรปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมัคคมหาฎีกาซึ่งพระธรรมปาละเปนผูแตง ไดอางถึงชื่อวิมตุ ติมัคค บางทีคัมภีรี์นี้จะเปนคณะของสงฆฝายอภัยคิรีวิหาร อยางไรก็ดี
ไมตองสงสัยเลยวา วิสุทธิมคั คของพระพุทธโฆสะ อาจจะแตงขึน้ เพื่อ
แขงกับวิมุตติมัคคนี้ ปกรณทั้งสองเลมมีลีลาคลายคลึงกันมาก สีลนิเทส
เกือบจะพูดไดวาเหมือนกัน สมาธินเทส วิมุตติมัคคพิสดารกวาวิสุทธิมคั ค
ในบางอยาง แตปญญานิเทส วิมุตติมัคคยอกวาวิสุทธิมัคคมาก สวน
พระมันทรเสนนั้น ไดแปลคัมภีรที่เกี่ยวกับลัทธิมนตรยานหลายเลม จาก
ผลงานของคัมภีรเหลานี้ ทําใหเราทราบวาพุทธศาสนาในอาณาจักรฟูหนํา
อยูในฐานะมัน่ คงจนถึงกับสามารถทําประโยชนใหกับประเทศอื่นได ครั้น
ลวงมาถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ชื่อฟูหนําไดหายไปจากจดหมายเหตุจนี
จดหมายเหตุจนี ไดกลาวถึงชื่อใหม คือ อาณาจัรกเจนละบก เจนละน้ํา
ที่เปนเชนนีก้ ็เพราะวา พระเจาภววรมันกษัตริยแหงอาณาจักรเจนละ
คือกัมพูชาในปจจุบนั ซึ่งเปนประเทศราชของฟูหนํามาแตกอน มีเมือง
สมพูปุระเปนราชธานี ไดแข็งอํานาจขึ้นมา พระอนุชาของพระองค ชื่อ
จิตตเสน ไดยกกองทัพเขาทําลายอาณาจักรฟูหนําลง จักรวรรดิแหงนี้จงึ
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แบงแยกออกเปน ๒ แควนใหญ เปนเจนละบก ซึ่งกินเขตภาคเหนือ
กัมพูชาขึ้นไป จนถึงนครพนม เจนละน้ําไดแกกัมพูชาภาคกลางลงมาถึง
อาวญวน
อาณาจักรทวาราวดี
สมณะจีนเฮี่ยงจังไดกลาวไวในจดหมายเหตุของทานสมัยศตวรรษ
ที่ ๑๒ วา ถัดไปจากทิศตะวันออกของอินเดียทางมณฑบอัสสัม มีเทือก
ภูเขาใหญสีดําเทียมเมฆ (คือทิวเขาอารกันโยมา) ถัดภูเขาใหญนี้ออกไป
มีอาณาจักรชื่อ สิกหลี สักตอลอ (ศรีเกษตร คือพมา) ถัดอาณาจักรนี้
ออกไปอีก มีอาณาจักรชื่อ ตุยลอกัวตี่ คําจีนที่วานี้โปรเฟสเซอรเซเดส
เปนคนแรกทีส่ ันนิษฐานวาตรงกับคําทวาราวดี ในสมัยที่ทานสันนิษฐาน
อยางนี้ ยังไมพบศิลาจารึกหรือจดหมายเหตุโบราณใด ๆ รับรอง จน
กระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดพบจารึกกัมพูชาหลักหนึ่งออกชื่อ เมืองทวารกะเตย
ซึ่งสนับสนุนขอสันนิษฐานของเซเดสมาก อาณาจักรทวาราวดีเปนมหา
อาณาจักรตั้งอยูทามกลางพมากับขอม มีศูนยกลางอยูที่ลมุ แมน้ําเจาพระยา
ตอนใต แผเขตขึ้ไปตลอดภาคอีสานและทางใตถึงเมืองนครศรีธรรมราช
ประชาชนในอาณาจักรนีเ้ ปนพวกมอญ จากการพบจารึกภาษามอญ
โบราณหลายหลักในลุมแมน้ําเจาพระยา และลุมแมน้ําปง ทําใหเชื่อถือ
ไดแนนอนวา พวกมอญอยางนอยก็เคยเปนรัฐบาลในอาณาจักรนี้มากอน
พุทธศาสนาในอาณาจักรทวาราวดี เปนเถรวาท ซึ่งมีความสัมพันธกนั กับ
ทางอินเดีย พุทธศิลปะในยุคนี้เรามีมากมายเหลือเฟอ ตัง้ แตวัตถุชิ้นมหึมา
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ลงมาจนถึงวัตถุชิ้นเล็ก ๆ เชนพระพิมพ บริเวณเมืองอูทองเกา นครปฐม
นครชัยศรี ราชบุรี เปนศูนยกลางแหงจักรวรรดิ มีการพบโบราณสถาน
และโบราณวัตถุจํานวนมากมายที่นี่ เมื่อเร็วนี้ยังไดขพุ ดบกรุสมบัติที่คูบัว
จังหวัดราชบุรีอีกแหงหนึ่ง พุทธศลปแบบทวาราวดี นอกจากจะพบใน
ลุมแมน้ําเจาพระยาแลว ทางเหนือไดแผขนึ้ ไปถึงเมืองลําพูน ทางภาค
อีสานทั้งภาคมีโบราณสถานสมัยทวาราวดีทั่ว ๆ ไป เมือง ๆ หนึ่งในภาค
อีสานชื่อกนกนคร หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกวา เมืองฟาแดดสูงยา เปน
เมืองที่สรางขึ้นในสมัยทวาราวดี เราไดพบพระพุทธรูป เสมาธรรมจักร
ทําดวยศิลาในเมืองนี้ สวนโบราณสถานในภาคพายัพที่เปนของสรางใน
สมัยเดียวกันนีค้ ือ พระสถูปวัดกูก ุด ลําพูน สําหรับทางภาคใต
จักรวรรดิทวาราวดีไดครอบงําไปถึงเมืองครหิ (ไชยา) และตอนบน
ของแหลมมลายู
โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ ๆ ในสมัยทวาราวดี สวนใหญอยูในทองที่
นครปฐม นครชัยศรีและอูทอง ความจริงทวาราวดีนั้นเปนอาณาจักรสืบตอ
จากอาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึง่ เชื่อกันวาเปนอาณาจักรรับพระพุทธศาสนา
แหงแรกในภูมิภาคนี้ อาณาจักรสุวรรณภูมินั้น กินอาณาบริเวณตั้งแต
ปากน้ําเอราวดี บริเวณแผนดินหรืออาวเมาะตะมะลงมาจากอาวไทย
เพราะฉะนั้น แมพมาจะอางวา สุวรรณภูมอิ ยูที่เมืองสะเทิมของเขา ก็
ไมผิดความจริงเหมือนกัน แตเมื่อพูดถึงดานโบราณวัตถุแลว เมือง
สะเทิมของพมา หามีโบราณสถาน โบราณวัตถุใหญโตมากมายเหมือน
ดังที่นครปฐม นครชัยศรีไม ในสมัยกอนทีร่ ัฐบาลไทยจะสรางรถไฟสาย
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ใต ปรากฏวาในบริเวณปารก ในทองที่นครชัยศรี นครปฐม เต็มไปดวย
ซากพระสถูปโบราณ จนถึงขนาดที่พวกคนงานรับเหมาทําทางรถไฟไป
รื้อเอาอิฐปูนลงมาใชถมถนนเปนระยะยาวรอย ๆ กิโลเมตร โบราณสถาน
ถูกทําลายไปมากเพียงไร นอกจากนีย้ ังถูกพวกทําสวนโดยเฉพาะพวกจีน
ปลูกผักเที่ยวถางปาทําไร เกือบทุกรายพบซากโบราณสถานและดวยความ
รูเทาไมถึงการณ เขาก็ทําลายซากเหลานีเ้ สียสิ้น กวารัฐบาลไทยจะรูตวั
ถึงคุณคาของเหลานี้ ก็สายไปเสียแลว แตถึงอยางนั้นก็ยงั เหลือโบราณ
สถานอยู ๒ - ๓ แหง ซึ่งรัฐบาลพรอมดวยผูเชี่ยวชาญ ชาวตางประเทศ
ไดรวมกันขุด เชนซากโบราณสถานที่วัดพระเมรุ ซากโบราณสถานที่
ดอนยายหอม (ที่นี่ยังมิไดขุดอยางสมบูรณ) เมื่อวาโดยสรุปดวยแลว
ศิลปะสมัยทวาราวดีที่ยังเหลืออยูเปนชิ้นเปนอันใหเห็นก็มี พระสถูปและ
พุทธรูป พระสถูปองคแรกก็คือพระปฐมเจดียซึ่งเปนองคขางใน บัดนี้
เราดูไดแตเพียงรูปจําลอง และสถูปวัดพระประโทน ลักษณะองคพระปฐมและพระประโทนถายแบบสัญจิสถูปของพระเจาอโศกมาสราง คือ
เปนทรงโอคว่าํ เบื้องบนมีบลั ลังก ปกฉัตรศิลาไว ตอมาในสมัยหลัง โดย
เฉพาะในสมัยพวกขอมเปนใหญในลุมแมนา้ํ เจาพระยา ไดไปสรางพระปรางคเพิ่มขึ้นบนบัลลังก แตพระปรางคที่พระประโทนนั้น เขาใจเปน
ของไทยสรางในสมัยอยุธยา ซากสถูปที่วัดพระเมรุทําดัดแปลงพิสดารขึ้น
คือทําเปนมุข ๔ มุข แตและมุขตั้งพระพุทธรูปศิลา นั่งหอยพระบาทแบบ
สถูปวัดพระเมรุนี้ไปตรงกับอานันทเจดียของพมาที่พุกาม พระปฐมก็ดี
พระประโทนก็ดี เขาใจวาเปนของสรางในสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ แต
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ที่วัดพระเมรุเปนของสรางในสมัยทวาราวดี สมัยทวาราวดีรับแบบพุทธสิงหจากราชวงศคุปตะของอินเดีย จีวรไมนิยมทําเปนริว้ แตทําเปนแนบ
พระวรกายเพือ่ แสดงสวนองคาพยพ ศิลาที่นํามาสรางพระพุทธรูปในสมัย
นี้โดยมากเปนศิลาและดินเผา เรามีพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญกวาคน
เปนพระนั่งหอยบาทถึง ๔ องค องคหนึ่งอยูที่วัดพระปฐมเจดีย เดีย๋ วนี้
อีก ๓ องคอยูอ ยุธยา เรามีพระพุทธรูปยืนใหญกวาคน ปางพระวุรมุทระ
อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นอกจากนีย้ ังมีเสมาธรรมจักร และพระ
พิมพดินเผาอีกจํานวนมหึมา แมพระปาเลไลยกในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เปนพระพุทธรูปนั่งหอยบาทองคใหญที่สุดในประเทศไทยก็มีสันนิษฐาน
วาความจริงมีองคหนึ่งอยูขางใน เปนพระแบบทวาราวดี ภายหลังไทย
อูทองมาบูรณะ จึงไดสรางพระพุทธรูปพอกขึ้นอีกองคหนึ่งหุมองคเดิม
ซึ่งเขาใจวาอาจจะชํารุด ที่บริเวณพระปฐมนั้น สมเด็จพระจอมเกลาเมือ่ ยัง
ทรงผนวชเปนภิกษุอยู เสด็จธุดงคมาที่นี่เนือง ๆ ไดทรงพบแผนศิลา
จารึกเปนภาษาบาลีดวยอักษรคฤนธิ์ คือจารึกคาถา เย ธมฺมา ในถ้ําเขางู
จังหวัดราชบุรี มีภาพบนผนังถ้ําเปนพระพุทธรูปนั่งหอยบาท สมัย
ทวาราวดี และมีคําจารึกดวยภาษาสันสกฤต กลาวถึงฤษีสมาธิคุปตะ
ผูเปนเจาของถ้ํา ประมวลจากหลักฐานทําใหสันนิษฐานไดวา พระพุทธศาสนาในทวาราวดีนั้น มีทงั้ เถรวาทและมหายาน แตรสู ึกวา ฝายเถรวาท
จะรุงเรืองกวา ชนชาติที่เปนเจาของแหงอาณาจักรนี้คือชนชาติมอญแน ๆ
เขาไดพบศิลาจารึกภาษามอญโบราณในทองที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
ลําพูนภายหลัง ในศตวรรษที่ ๑๒ เจาหญิงแหงทวาราวดีพระองคหนึ่ง
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ทรงนามวาพระนามจามเทวี ไดเสด็จขึ้นไปครงอเมืองหริภุญไชย (ลําพูน)
พระนางไดนมิ นตพระภิกษุสงฆ ๕๐๐ รูป และนําเอาบรรดาศิลปน แขนง
ตาง ๆ ขึ้นไปดวย เปนการแผอารยธรรมทวาราวดีในลุมแมน้ําปงไดทรง
สรางวัดขึ้นจํานวนมาก ที่สําคัญคือ วัดอาภัททาราม วัดปุพพาราม วัดพระคง วัดพระรอด วัดพระลี้รอด เชื่อกันวาพระเครื่องสกุลลําพูนที่
เรียกกันวาพระรอด สรางขึ้นในสมัยนี้
สมัยลพบุรี
จักรวรรดิทวาราวดีดํารงอยูจนถึงศตวรรษที่ ๑๕ แตแลวก็ถูก
พวกขอมแผอํานาจรุกมาทางตะวันตก ทางใตมีพวกศรีวชิ ัย รุกขึ้นมา
อาณาจักรนีจ้ ึงดับสูญไป นักโบราณคดีสมัยกอนเชื่อกันวา เมืองหลวง
ของทวาราวดี คือเมืองนครปฐม แตรางไปเพราะกองทัพพมาในรัชสมัย
พระเจาอโนรธามังชอแหงพุกาม ซึ่งแผอานุภาพมาทางตะวันออกทั้งใน
ลุมแมน้ําเจาพระยาและลุมแมน้ําปง สําหรับกรณีแรกอิทธิพลของพมา
อาจจะมาถึงภาคกลางของลุมแมน้ําเจาพระยาจริง เพราะถาเราเชื่อวา
ทวาราวดีเปนอาณาจักรของพวกพมา เมื่อพมาตีอาณาจักรมอญแตก ใน
เขตพมาใตแท ๆ ก็อาจจะกระทบกระเทือนมาถึงพวกมอญในลุมแมน้ํา
เจาพระยาดวย เพราะฉะนั้น พระเจาอโนรธาจึงไดแบบอยางพระเจดียที่
วัดพระเมรุเอาไปสรางอานันทเจดียขนึ้ ในพุกาม ซึ่งปรากฏแลววามีทรวด
ทรงสัณฐานอยางเดียวกับสัณฐานพระเจดียวัดพระเมรุไมมีผิด แตใน
กรณีหลังอิทธิพลของพมามิไดครอบงํามาถึงลุมแมน้ําปงเลย ตามความ
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เชื่อของนักโบราณคดีรุนใหม อิทธิพลพมามิไดเลยฝงตะวันออกของ
แมน้ําสาละวินเสียดวยซ้ํา อยางไรก็ตาม นครปฐมไดรางไปตั้งแตศึก
พุกามครั้งนั้น พระเจาอโนรธาไดกวาดตอนพระสงฆและศิลปกรสาขา
ตาง ๆ กลับไปพมาเปนจํานวนมาก จึงทิ้งอาณาบริเวณนีใ้ หแกพวกขอม
เขามาครอบครองภายหลัง เราเรียกสมัยนีว้ า สมัยลพบุรี
สมัยลพบุรีเริ่มตนตั้งแตศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ เปนยุคที่จักรวรรดิ
ขอมรุงเรืองที่สุดในภูมภิ าคนี้ พระเจาชัยวรมันที่ ๒ เปนผูตั้งจักรวรรดิ
ขอมขึ้นใหม อาณาบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาและภาคอีสานทั้งภาคเปน
ประเทศราชของขอม ขอมมาตั้งเมืองอุปราชปกครองในลุมแมน้ําเจาพระยา มีเมืองลพบุรีเปนเมืองสําคัญ เมืองนี้เรียกกันในภาษาเดิมวา
ละโว เปนเมืองเกากอนของขอม ที่รูวาเกาก็เพราะไดพบศิลาจารึก
ภาษามอญโบราณ ในบริเวณศาลสูง คือศาลพระกาฬเดี๋ยวนี้ เมื่อขอม
เขามาเปนใหญ ไดแปรคําวาละโว เขาหาภาษาสันสกฤตเปน ลวปุระ
หรือเมืองพระลพซึ่งเปนโอรสของพระราม จึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับ
พระรามอยูในเมืองนี้ สวนทะเลสาบชุบศร พวกขอมใหผูกนิยายขึ้นวา
พระรามไดมาชุบศรทรงที่นี่ ศรอันศักดิ์สิทธิ์คือ พรหมาสตร อัคนิวาต
ประลัยวาต เพราะฉะนัน้ น้ําในทะเลสาบแหงนีจ้ ึงเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์
กษัตริยทกุ พระองคของขอม เมื่อทําพิธีมูรธาภิเษก ตองใชน้ําในสระนี้
สวนตอนบนของลุมแมน้ําเจาพระยา ขอมตั้งเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย
ปกครอง ในภาคอีสานขอมตั้งเมืองสกลนคร พิมาย เปนเมืองอุปราช
ปกครอง อิทธิพลของขอมเริ่มตั้งแตฝงขวาของแมน้ําโขงที่จังหวัดนคร-
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พนม กินเรื่อยลงมาถึงเมืองเพชรบุรีเปนที่สุด ทางทิศตะวันตกก็เริ่ม
ตั้งแตเมืองสุพรรณบุรีสิงหบุรีเขามา สําหรับทางทิศเหนือนั้น ไปสุดสิ้น
ที่เมืองกําแพงเพชร ศรีสัชนาลัย อิทธิพลของขอมมิไดล้ําเขาไปในลุม
แมน้ําปงเลย เพราะที่นั่นยังมีอาณาจักรมอญ ซึ่งตกคางจากสมัยทวาราวดี ตั้งมั่นตอสูพวกขอมอยางเหนียวแนน เราจึงไมพบศิลปกรรมของ
ของในลุมแมน้ําปงแมสักแหงเดียว สถานที่พวกขอมสรางเปนคติในทาง
ศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาทั้งนั้น โดยมากสรางดวยทัพพสัมภาระ
คือ อิฐ แลง และหิน สถานที่สรางดวยอิฐเปนเกาที่สุด ตอมาก็เปน
แลง และเมื่อขอมมีกําลังมากก็สรางดวยหิน ทุกแหงที่ขอมเขาไปปกครองตองมีเทวสถานหรือพุทธสถานอยางใดอยางหนึ่ง สุดแตความสําคัญ
ของสถานที่ ถาเปนเมืองใหญปูชนียสถานก็ใหญ เชนทีพ่ ิมาย หรือที่
ลพบุรี ถาเปนเมืองรอง ปูชนียกย็ อมลงมาตามสวน เชนที่เพชรบุรี
ราชบุรี การกอสรางของขอมยังเปนความลี้ลับอยูจนบัดนี้ เชน การสราง
ปราสาทอิฐที่ไมมีปูนสอ หรือการสรางปราสาทหินที่ไมมีโครงเหล็กใด ๆ
ยึดเหนี่ยวกันเลย เหตุใดวัตถุเหลานั้นจึงยึดเหนีย่ วกันเองไดเปนระยะ
เวลาหลายศตวรรษ ผูรูบางคนสันนิษฐานวา ขอมไดใชตน ไมชนิดหนึ่ง
ที่เรียกวายางบงมาเชื่อมกับสัมภาระเหลานี้ ความจริงศิลปการสรางเทวสถานหรือปรางคขอม ขอมไดครูมาจากอินเดียและพวกศรีวิชัย แตมา
ดัดแปลงกรรมวิธีเปนของตนเองมากขึ้นในภายหลัง ปรางคขอมมีผูเขา
ใจวา ยอสวนมาจากศิวลึงค แตก็มีผูรูจํานวนมากไมถือเชนนั้น โดย
กลาววายอสวนมาจากเขาไกรลาสมากกวา ภูเขาลูกนี้ตั้งอยูโดดเดี่ยวใน
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ทิวเขาหิมาลัย ลักษณะเหมือนปรางคขอมจริง ๆ ขอที่นาสังเกตความ
แตกตางระหวางเทวสถานและพุทธสถานคือ ถาเปนปรางคในศาสนา
พราหมณ มักยกฐานปรางคใหสูงลอยเดน ถาเปนของพระพุทธศาสนา
มักสรางบนพืน้ ราบ ๆ ในประเทศไทยนี้พทุ ธสถานของของคือพิมาย และ
ปราสาท ๓ หลังที่ลพบุรี สวนที่เปนเทวสถานอันลืมชื่อคือ ปราสาท
เขาพระวิหาร
พวกขอมนับถือศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธปนเปกันไป
ศาสนาพราหมณสวนใหญนบั ถือลัทธิศิวเวท สวนพุทธศาสนานั้นนับถือ
ลัทธิมหายาน เพราะฉะนั้น รองรอยโบราณสถานของขอมในยุคนี้ที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนาลวนเปนของมหายานทัง้ นั้น อาทิเชน พระปฏิมา
ปฏิมากรรมของขอม มักทรงเครื่องอลังการวิภูษติ ารมณ มีกระบัง
มงกุฏบนพระเศียรที่เรียกกันวา ทรงเทริด พระโอฐหนา ดวงพระเนตร
ใหญ พระกรรณยาวลงมาจดพระอังสะ ลักษณะใกลไปทางเทวรูปมาก
พระปฏิมาที่วานี้คือ รูปพระอาทิพุทธะในคติมหายาน ถาเปนรูปพระ
ศากยมุนกี ็มักจะมีรูปพระโพธิสัตวซายขวาแบนรูปพระอัครสาวก มีพระ
มีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว และรูปปรัชญาปารมิตาโพธิสัตว รูปพระ
อวโลกิเตศวรนั้น บางทีทําเปน ๔ กรบาง ๖ กรบาง คนชั้นหลังไมรูนึก
วาเปนรูปพระนารายณ หรือพระพรหมไปก็มี เชนพวกนักเลนพระเครื่อง
สกุลลพบุรี เรียกพระเครื่องชุดหนึ่งวา นารายณทรงปน ความจริงเปน
รูปพระอวโลกิเตศวร พระเครื่องแบบมหายานที่วา นี้ขุดไดที่เมืองลพบุรี
มากกวามาก รวมทั้งพระเครื่องที่เรียกกันวาพระหูยาน ที่จริงเปนพิมพ
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ของพระอักโษภยพุทธะ พระพุทธเจาประจําทิศบูรพา ปราสาทขอม ๓
หลังที่ลพบุรีเดิมเปนที่ประดิษฐานพระพุทธเจาตรีกาล ตามคติมหายาน
มาแปลงเปนเทวสถานในชัน้ หลัง ปราสาทหินพิมายที่โคราช ก็เปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกองคมหึมา ที่เรียกกันวาชยพุทธมหานาค
และประดิษฐานรูปปฏิมา พระไตรโลกวิชยั อันเปนปางหนึ่งของพระ
อาทิพุทธะ พระพุทธรูปในสมัยลพบุรีนิยมสรางแบบนาคปรกมาก และ
มวลสารที่สรางสวนมากก็เปนหิน หาพระสําริดไดนอย ที่สรางเปนนาค
ปรก เห็นจะเนื่องมาแตคติการบูชางูใหญของพวกขอมกอนนับถือพระ
พุทธศาสนา เมื่อมารับพระพุทธศาสนาแลวจึงคิดแบบพระพุทธรูปอยาง
นี้ขึ้น ซึ่งไปตรงกับปางเสวยวิมุติสุข ในขนดลอมของพระยานาคมุจลินท
พอดี
พุทธเจดียสมัยนี้มีปนกันทั้งฝายลัทธิหินยาน (สถรีระ) ซึ่งสืบ
เนื่องมาแตสมัยทวาราวดี และพุทธเจดียฝายลัทธิมหายานซึ่งมาแตเมือง
เขมร และบางทีจะมาแตทางศรีวิชัยดวย เจดียวตั ถุมีมากมายหลายอยาง
หลายแบบ หลักแหงเจดียสถานแกไขมณฑปมาทําเปนปรางค บางแหง
ทําปรางคใหญอยางเชนทีว่ ัดมหาธาตุที่เมืองลพบุรีบาง บางแหงทําเปน
ปรางคเรียงกัน ๓ องค เรียกวาปรางคสามยอด (ตั้งพระพุทธรูปไวตรง
ยอดกลาง ตั้งรูปพระโพธิสัตวไวตรงยอด ๒ ขาง) พระสถูปทําแตเปน
อุทเทสิกเจดียข นาดยอมลงมา และแปลงรูปเปนทรงสูงมีเครื่องประดับ
(ยังใชเปนแบบอยูในกรุงกัมพูชาทุกวันนี้) ถึงสมัยนี้วัตถุเจดียสถานมักทํา
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ดวยศิลาแลง ตอเปนของเล็กจึงหลอดวยทองสําริด ฝมือดีทั้งชาง
จําหลักศิลาและชางหลอ
พระพุทธรูปที่สรางในสมัยลพบุรี มีทั้งพระศิลาพระหลอและ
พระพิมพ เกิดมีพระทรงราชาภรณหรือที่เรียกกันเปนสามัญวา พระทรง
เครื่องขึ้นในสมัยนี้ เพราะนับถือลัทธิมหายาน ซึ่งเชื่อวามีพระอาทิพุทธเจาประจําโลกพระองคหนึ่งอีกตางหาก จึงทํารูปพระอาทิพุทธเจาเปน
พระทรงเครื่องใหผิดกับพระพุทธเจาองคอื่น ๆ แบบพระพุทธรูปทรง
เครื่องซึ่งสรางครั้งสมัยลพบุรีทํายักยายหลายอยาง ทรงอุณหิส (อยาง
กระบังหนา) ก็มี ทรงแตจฬุ าภรณก็มี ทรงแตกุณฑลกับฉลองศอก็มี
อิริยาบถทําเปนปางตาง ๆ เชนเดียวกับพระมนุษยพุทธเจา ผิดกันแต
เปนพระทรงเครื่องกับมิไดทรงเครื่องราชาภรณเทานั้น สันนิษฐานวาจะ
เปนเพราะทีเ่ มืองลพบุรีในสมัยนั้น คนถือพระพุทธศาสนามีทั้งถือลัทธิ
สถวีระ (คือหินยาน) อยางเดิม และลัทธิอมหายานซึ่งมารุงเรืองขึ้นใหม
พวกที่ถือลัทธิมหายานชอบสรางพระทรงเครื่อง จะผิดกันดวยเหตุเพียง
เทานั้นเอง แตสังเกตดูพระพิมพที่สรางสมัยลพบุรีสรางตามคติมหายาน
เปนพื้น มีมากมายหลายอยาง ทําเปนพระพุทธรูปนั่งในปรางค ๓ องค
หมายเปนพุทธกายทั้ง ๓ ก็มี ทํารูปพระอาทิพุทธเจาเปนประธาน มี
รูปพระมนุษยพุทธเจา ๔ พระองค ๗ พระองค เปนบริวาร ก็มี ทํา
พระพุทธรูปอยางกลาง รูปพระโพธิสัตวอยูขางก็มี ทําทั้งพระพุทธรูป
และรูปพระโพธิสัตวมากมายหลายองคในแผนพิมพอนั เดียวกันก็มี ลักษณะพระพุทธรูปในสมัยลพบุรี เหมือนจะเอาแบบทวาราวดีกับแบบขอม
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ผสมกัน จึงเกิดเปนแบบขึน้ ใหมอีกอยางหนึ่ง พระพุทธรุปซึ่งสรางใน
สมัยลพบุรี ดูชอบทําพระนัง่ สมาธิมีพระนาคปรก หรือที่เรียกกันโดยยอ
วาพระนาคปรกยิ่งกวาอยางอืน่ ทําดวยศิลาตั้งแตขนาดใหญกวาตัวคน
ลงมาจนขนาดยอม ที่หลอเปนขนาดนอย ๆ ก็มีมาก ไดพบตัวอยางที่
หลอรวมฐานติดกัน ๓ องค มีพระพุทธรูปนาคปรกอยูกลาง รูปพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่พรอยูขางหนึ่ง รูปนางภควดีปญ
 ญาบารมีอยูขาง
หนึ่งรูปทั้ง ๓ อยางนี้พบเปนปลีกก็มีชุกชุม สันนิษฐานวาในปรางค
วิหารของพวกถือลัทธิมหายานซึ่งสรางในสมัยนั้นเห็นจะตั้งพระเปนชุด
๓ องค เชนกลาวมา
สังเกตดูพระพุทธรูปปางตาง ๆ ซึ่งสรางในสมัยลพบุรีมีปางเหลานี้
เปนพื้น คือ
๑. ปางทรงนั่งสมาธิ มีนาคปรกบางไมมบี าง
๒. ปางมารวิชัย
๓. พระยืนกรีดนิ้วพระหัตถ ปางเสด็จจากาดาวดึงส
๔. พระยืนตัง้ พระหัตถปางประทานอภัย (ที่เรียกกัน
วาพระหามสมุทร)
๕. พระปาเลยไลยก
รูปพระโพธิสัตวตามลัทธิมหายานในสมัยลพบุรี ชอบสรางแต
๒ องค คือ
๑. รูปพระโพธิสตั วอวโลกิเตศวร ทําอยางเทวรูปสามัญ มีที่
สังเกตคลายรูปพระนารายน แตมือบน ๓ มือถือลูกประคําและหนังสือ
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มือลาง ๒ มือถือดอกบัวและน้ําอมฤต อยางนี้บาง ทําเปนมนุษยหลาย
หนา (ซอนอันอยางหัวโขนทศกัณฐ) หลายมือหลายเทาบาง
๒. รูปนางภควดีปญญาบารมี ทําเปนรูปนางยกมือขวาถือ
หนังสือ มือซายถือดอกบัว ซึ่งมักเขาใจกันไปวารูปนางอุมาภควดี
นอกจาก ๒ อยางนี้มใิ ครทํารูปพระโพธิสัตวองคอื่น อยางพวก
ศรีวิชัย หรือชวา
พุทธเจดียตามแบบสมัยลพบุรีสรางแพรหลายในประเทศสยาม
ยิ่งกวาแบบสมัยอื่น เพราะเนือ่ งกันกับแบบประเทศขอม และสรางสืบ
มาในสมัยเมื่อพวกขอมมาปกครองประเทศนี้ ทางตะวันออก พุทธเจดีย
เปนแบบสมัยนี้ไปจนตอแดนญวน ทางทิศเหนือแบบสมัยนี้สรางขึ้นไป
จนเมืองชะเลียง (คือเมืองสวรรคโลกเกา) เปนที่สุด ที่เมืองลําพูนก็วา
มีพระพุทธรูปละโว แตสังเกตดูเห็นเปนของขนขึ้นไปจากเมืองลพบุรี
หาไดสรางขึ้นที่นั่นไม ทางตะวันตกพุทธเจดียแ บบลพบุรี สรางลงไป
เพียงเมืองเพชรบุรี หาปรากฏวามีใตลงไปกวานัน้ ไม
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พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตอน ๒
รกรากของชนชาติไทย
ประเทศจีนทุกวันนี้ตั้งแตลุมแมน้ําแยงซีเกียงลงมา เมื่อสมัย
หลายลานปมาแลวเคยเปนปาดึกดําบรรพมากอน เมื่อผานยุคน้ําแข็ง
ละลายปาเหลานี้ก็สาบสูญไป กลับเปนเขตที่มนุษยในสมัยกอนยุคหินถือ
เปนทําเลอาศัย มนุษยเหลานีเ้ ปนตนตระกูลของชนชาติไทย แมว กะเหรี่ยง ขา และพวกตระกูลมอญ-เขมร ชนชาติจีนซึ่งเปนพวกอพยพ
มาจากภาคตะวันตก ขามทิวภูเขาคุนลุน เขามาสูที่ราบลุมใจกลางประเทศจีน ก็มาพบกับพวกเจาของถิ่นเหลานี้ จีนเรียกพวกเหลานี้วา อี๊ ซึง่
หมายความวาพวกคนปาโดยเฉพาะอยางยิง่ ชนชาติไทย เปนชาติที่มีกําลัง
เหนือชนชาติอื่นดวยกัน และมีอารยธรรมดีอยูกอน จีนใหถือเกียรติยกยอง
ในเวลาเขียนตัวอักขระ ไดเขียนตัววา "คน" ลงไปดวย ในศัพท
ที่เรียกชนชาติไทย สวนชาติอื่นนั้นจีนใชตวั อักษร "ตัวแมลง" ใสเขาไป
หมายถึงวามีคนปาเถื่อนดุจสัตวเดียรฉาน อันเปนธรรมเนียมของจีนที่
ชอบยกตนขมทาน ศูนยกลางของชนชาติไทยเมื่อ ๔,๐๐๐ ปมาแลว
อยูภาคเหนือของลุมแมนํา้ แยงซีเกียง ตอมารนลงมาทางภาคใต พอเขายุค
พุทธกาลก็รนลงมาอีก อยูทางภาคตะวันตกเฉียงใต จีนจึงเรียกเผาไทย
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ทุกเผาในภูมิภาคนี้วา "ซีหนานอี๊" แปลวาชาวปาแหงภาคตะวันตก
เฉียงใต แตขอ เท็จจริงคนไทยไมใชเปนชาวปา เพราะมีบานเมือง
เปนหลักฐานแลว บานเมืองเหลานี้กออิฐถือปูนมั่นคง อยูในที่ที่ลี้ลับ
ไปถึงไดยากจากภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งรอบ ๆ ที่ตั้งของเมืองไทย
ในยูนานและเสฉวน อุดมไปดวยปาดิบ มีไขมาเลเรียชุกชุมที่สุด จน
ทหารจีนเข็ดขยาด เมื่อมาถึงริมฝงแมน้ําทรายทอง (หลูสุยป หรือ กิมซา
เจียง ก็ไมมีใครหาญกลาขามแมน้ําสายนีเ้ ขาไป คนจีนจึงสําคัญผิดวา
คนไทยเปนชาวปาอยางชาวปาอื่น ๆ ในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ตรงกับ
สมัยราชวงศฮนั่ จีนจึงบุกเบิกอิทธิพลเขามาถึงอาณาจักรไทยอายลาว
สมัยนี้เอง กษัตริยพระองคแรกของไทยทีน่ ับถือพระพุทธศาสนามีพระนามวาขุนหลวงเมา มีพลเมืองคนไทยจํานวน ๕๕๓,๗๖๑ คน อาณาเขตของไทยทางทิศตะวันตกวาจรดอินเดีย มีสมณทูตจากอินเดียเขามา
เรื่องราวในตํานานสมัยนีจ้ ึงเกี่ยวพันกับพระเจาอโศกวา พระองคไดสง
สมณทูตเขามา สมณทูตอินเดียไดผานแควนขึ้นไปเมืองจีน เพราะฉะนัน้
จึงกลาวไดวา ชนชาติไทยเริม่ นับถือพระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๖
ในอาณาจักรอายลาว แตการนับถือนั้น คงนับถือแตในหมูชนชั้นสูง
ราษฎรทั่วไปคงนับถือผีสาง ในศตวรรษที่ ๘ เสนาธิการและแมทัพของ
พระเจาเลาป คือขงเบง ไดยกกองทัพขามแมน้ําทรายทองตีอาณาจักร
อายลาวของไทยแตก ขงเบงลุกลงมาถึงภาคเหนือของพมา ชนชาติไทย
จึงเริ่มอพยพเขามาสูสุวรรณภูมิ
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ลักษณะการอพยพ
ในสมัยโบราณดินแดนสุวรรณภูมิ ยังไมมีขอบเขตกีดขั้นเปน
ประเทศอยางทุกวันนี้ ยังไมมีพรมแดนแบงสรรกันแนนอน ชนชาติ
ตาง ๆ ที่เดินทางมา ตางก็มีสิทธิจับจองที่ดินสรางบานแปลงเมืองขึน้
สุดแตใครมีอํานาจเหนือกวาก็ชนะ เพราะฉะนั้น สุวรรณภูมจิ ึงมีแต
แวนแควนใหญนอย สําหรับการอพยพของคนไทย ไมใชเกิดจากสาเหตุ
หนีภยั สงครามอยางเดียว แตเปนธรรมเนียมของมนุษยในสมัยโบราณที่
ชอบรอนเรหาที่ทํากินใหม ๆ และวิธีการอพยพนัน้ ก็มกั จะถือเอาดวง
ตะวันเปนจุดหมาย หรือมิฉะนั้นก็มุงเขาหาฝงทะเล อยางเชนพวกจีน
อพยพโดยถือเอาตะวันขึ้นเปนจุดหมาย แตชนชาติไทยเปนมนุษยชาว
ดอน อยูใ นทีโ่ อบอุมของทิวเขาและปาไม จึงมีความปรารถนาอยาง
กลาที่จะเขาหาฝงทะเลเปนจุดหมาย ดังนัน้ จึงไดไหลบาลงสูสุวรรณภูมิ
ในการเดินทางนั้น สิ่งที่ขาดไมไดคือน้ํา พวกอพยพจึงตองพยายามเดิน
ตามลําน้ําสายใดสายหนึ่ง และลําน้ําที่คนไทยเห็นคุนเคยในภาคใตของ
จีนก็คือแมน้ําโขง และแมนา้ํ สาลวิน ครัวอพยพจึงเดินเลียบลําน้ํา ๒
สายนี้ การอพยพก็มาเปนคราว ๆ คราวละหลายรอยครัวเรือน มีหัว
หนาควบคุม เมื่อมาถึงชัยภูมใิ ด ที่พอใจก็ถางปาสรางเมืองขึ้น เมืองใน
ที่นี้เปนเมืองงาย ๆ กําแพงเมืองสวนมากเปนคันดิน เจาะชองไวสําหรับ
เขาออก บางแหงก็ปกเสาระเนียดบนคันดิน สวนสถานที่อยูลวนสราง
ดวยเครื่องไม เกือบจะพูดไดวาเมืองไทยเมืองแรกในสุวรรณภูมิที่ตออิฐ
ถือปูนมั่นคงเปนหลักฐาน เห็นจะไดแกเมืองโยนกนาคนคร (เชียงแสน)
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บนฝงซายของแมน้ําโขง ในทองที่จังหวัดเชียงรายเดีย๋ วนี้ พวกหัวหนา
ครัวอพยพไดรับยกยองวาเปนเจาฟา ตางเปนอิสระแกกนั ยังไมมีประเทศเปนหลักฐาน บางครั้งรบพุงกันเอง พวกที่ไปตามลําแมน้ําสาลวิน
ไปตั้งอาณาจักรสิบเกาเจาฟาในภาคเหนือของพมา อาณาจักรเหลานี้
เมืองพงเปนเมืองใหญที่สุด สวนพวกที่มาตามลําน้ําโขงเขามาในประ
เทศลาวทุกวันนี้ มีเมืองสําคัญคือเมืองแถง (ปจจุบันเรียกวาเดียนเบียน
ฟู ในสิบสองจุไทย)
อาณาจักรนานเจา
เมื่อขงเบงตีอาณาจักรอายลาวแตก มิไดหมายความวาคนไทยลง
มาสุวรรณภูมจิ นหมด คนทีไ่ มอพยพมีมากกวาอพยพ คนเหลานี้ไดตั้ง
อาณาจักรขึ้นใหม มีเมืองหนองแสเปนราชธานีในยูนาน เรียกวา
อาณาจักร "เมืองไทย" (เสียงจีนวา หมงไทย หรือไทยเมืองก็เรียก)
เนื่องจากไทยนับถือพระพุทธศาสนา เลยรับอิทธิพลชื่อเสียงในวรรณคดี
อินเดียเขามา บางครั้งเรียกประเทศของตนวา "คันธารรัฐ" เมือง
หนองแสนัน้ เรียกวาตักกสิลานคร เฉลิมยศกษัตริยไทยดวยภาษา
อินเดียวามหาราชะ แตจนี เรียกวานานเจา หมายความวา ผูเปน
ใหญทางทิศใต อาณาจักรนานเจามีอายุตั้งแตศตวรรษที่ ๑๘ จึงเสีย
เอกราชไปในระหวางเวลายืดยาวนี้ ทางฝายจีน ผานราชวงศถัง
ราชวงศซอง ถึงราชวงศหงวน ไทยทําสงครามขับเคี่ยวกับจีนมา
เรื่อย พระเจาถังไทจงจอมกษัตริยที่มีกฤดานุภาพของจีน สามารถปราบ
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พวกเตอรกไปจนถึงเขตกรุงคอนสแตนติโนเปลในยุโรป แตหมดปญญา
ที่จะปราบไทย สงกองทัพจํานวนแสนลงมา ก็มาตายดวยมาลาเรีย จนถึง
กลาวกันวา "ทหารจีนยังไมทันจะรบ พอรูขาววาจะไปตีไทยเทานัน้ ก็
ยอมแพเสียกอน เพราะกลัวความไข" จีนจึงใชนโยบายชนะไทยดวย
วิธียกลูกสาวให ราชสํานักถังสงเจาหญิงอันฮั่วเซียงกงจูม าเปนพระราชินีของไทยพรอมทั้งคณะอํามาตยชุดหนึ่งมาสอนวัฒนธรรมจีนแกไทย
เปนการกลืนชาติโดยปริยาย ในสมัยราชวงศซอง ไทยกลายเปนจีน
เรื่อย ๆ เชน ทิง้ ประเพณีไทยรับประเพณีจนี เรียนหนังสือจีน ใช
หนังสือจีนเปนหนังสือราชการ ขาราชการแตงเครื่องแบบจีน กษัตริย
ไทยยอมรับการแตงตั้งจากกษัตริยจนี ในสมัยระยะนี้พระพุทธศาสนาใน
นานเจารุงเรืองมาก มีจัดจํานวนมากในเมืองหนองแส ซึ่งยังปรากฏซาก
อยู ระฆังใหญใบหนึ่งมีขอความจารึกวา พระเจาขุนลูฟงุ เปนผูหลอระฆัง
นี้อุทิศเปนพุทธบูชา ระฆังใบนี้ยังเก็บรักษาอยู ตอนนี้พระพุทธศาสนาเปน
แบบมหายานและตันตระ ชายไทยเคารพพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตววา
เปนเทพเจาประจําชาติ ในศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อกุบไลขาน ยกกองทัพมา
ตีประเทศจีน ไดเขาตีอาณาจักรนานเจากอน แลวจึงยอนเขาไปตีราชสํานักซอง นานเจาจึงเสียแกพวกมงโกล ภายหลังถูกยุบเปนเพียงจังหวัด
หนึ่งขึ้นตรงตอจีน อาณาจักรไทยในยูนานจึงอวสานลง
แตคนไทยก็ยังคางอยูในเมืองจีนมีไมนอย หมอสอนศาสนา
ชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อหมอดอด ทํางานศาสนาอยูที่เชียงใหม เรียน
รูภาษาทองถิ่นของไทยหลายภาษา ไดเดินทางไปสํารวจชนชาติไทยใน
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เมืองจีน หมอดอดกลาววา ในจีนใตอยางนอยก็มีคนไทยตกคางอยูราว
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เขาเดินทางลึกเขาไปจนถึงเสฉวน ในที่ ๆ เขาใจ
วาจะไมมีคนไทยแลว วันหนึ่งหมอดอดเขาไปในรานอาหารแหงหนึ่ง
ซึ่งมีผูนั่งรับประทานอาหารแตงตัวอยางชาวจีนทั้งหมด มีแตใบหนา
เทานั้นที่คลายกับคนไทย หมอดอดจึงลองตรงเขาไปทักชายชราผูหนึ่ง
วาพอเฒา ชายชราผูนั้นแสดงความตื่นเตน ตะโกนใหแกคนทั้งหลายฟง
วา เปนอูคําไต หมอดอดจึงใชภาษาไทยพายัพคุยกับคนเหลานั้น จึง
รูความจริงวาในบริเวณเมืองนั้นลวนเปนคนไทยอาศัยอยู ในมณฑล
ไกวเจาอันเปนมณฑลเหนือกวางตุง หมอดอดไดพบพวกไทยจํานวน
หลายรอยครัวเรือนที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมไทยไวได เมื่อหมอดอด
ไปถึงหมูบาน คนเหลานี้ทําพิธีรับขวัญแบบไทย มีการผูกขอมือ ใน
มณฑลกวางสี หมอดอดพบพวกคนไทยซึง่ ยังพูดภาษาไทยลื้ออยางเดียว
กับพวกไทยสิบสองปนนาพูดกัน เพราะฉะนั้น ประชาชนไทยใน
อาณาจักรนานเจา ที่ยังรักถิน่ เดิมไมยอมอพยพลงใต คนเหลานี้ไดหลีก
หนีพวกจีนออกไปอยูตามชนบทและตามปา แตไมยอมขึ้นไปอยูบนเขา
เพราะปกตินิสัยคนไทยไมชอบอยูเขา ผิดกับพวกพื้นเมืองเชน พวกแมว
หรือมูเซอรเหลาอื่น พวกนี้เมื่อหนีจีนแลวก็ขึ้นเขาสูงทั้งนั้น แตคนไทย
ยังอาศัยในที่ราบ เมื่อเปนเชนนี้จึงใกลชิดกับการปกครองของจีน งาย
ตอการถูกกลืนใหเปนคนจีนยิ่งกวาพวกพืน้ เมืองอื่น พวกจีนแคระนั้น
นักคนควาเชื่อวาคือคนไทยที่ถูกกลืนเปนจีนนั่นเอง ธรรมเนียมไทย
บางอยางยังติดอยูในพวกจีนแคะ เชน การแตงงานตองมีขันหมาก
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ในจีนเหลาอื่นไมเคยมี ยังพวกจีนไหหลํา เชื่อกันวาคือพวกไทยลื้อ
อพยพขามมาอยูเกาะหลังนานเจาแตกแลว แมแตพวกพื้นเมืองในเกาะ
ฟอรโมซา หรือใตหวัน ก็มคี นสันนิษฐานวา เปนคนไทยพวกหนึ่ง
วิธีการกลืนชาติของจีนนั้นนากลัวมาก ไมมีชาติใดในโลกที่กลืนชาติอนื่
เกาเทาจีน เมือ่ ตีบานเมืองใดได จีนวางนโยบายกลืนชาติดังนี้
๑. อพยพชายฉกรรจในชนชาตินั้นออกไปจากถิ่นเดิม แลวสง
กองทหารจีนมาอยูแทน ใหทหารแตงงานกับหญิงพื้นเมือง
๒. ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือจีนใหแกชาวพืน้ เมือง
๓. บรรจุตําแหนงสําคัญใหแกชาวพืน้ เมือง ที่ยอมเปลี่ยนแปลง
ตนเองเปนคนจีน
๔. ปลูกฝงความรูสึกวา ชาติพื้นเมืองเปนชาติต่ําตอยปาเถื่อน
เพื่อใหชาวพืน้ เมืองเกิดปมดอยในชาติของตน หันไปนิยมชาติจีนวาเปน
ชาติมหาอํานาจ ทุกคนอยากเปนคนจีน
๕. เทครัวจีนจากทางเหนือลงมาแบงที่ทํากินของพวกพื้นเมือง
เปนการขับไลพวกพื้นเมืองใหเขาดงไปโดยปริยาย
สภาพสุวรรณภูมใิ นขณะที่ไทยลงมา
สุวรรณภูมิในสมัยศตวรรษที่ ๘-๑๗ ไดผานสมัยสําคัญ คือ
สมัยฟูหนํา ทวาราวดี ศรีวชิ ัย และลพบุรี เปนลําดับ ทําใหวฒ
ั นธรรม
และอารยธรรมในภูมภิ าคนีร้ ุงเรืองถึงขีดสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งมีศนู ย
กลางในลุมแมน้ําเจาพระยา เมื่อคนไทยลงมาถึง ไทยพวกที่อยูฝงซายของ
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แมน้ําโขง คอนขางจะอาภัพสักหนอย เพราะบริเวณฝงซายดังกลาวนั้น
ไมมีรองรอยแหงอารยธรรมอันสูงสงใด ๆ เลย สวนมากเปนปาดง
ไทยฝงนั้นจึงอยูกันอยางสภาพชุมนุมกลุมชนเล็ก ๆ นอย ๆ กระจัดกระจาย
กันไป ผิดกับคนไทยที่ขามมาฝงขวา ไดมาพบซากแหงอารยธรรมที่สูง
ยิ่ง และรับเอาอารยธรรมเหลานี้ไวเปนของตน โดยเฉพาะคนไทยที่เดิน
ลงมาถึงลุมแมน้ําเจาพระยา รับมรดกทางอารยธรรมจากพวกทวาราวดี
ไดหมด ทั้งยังไดเปรียบกวาพวกคนไทยทางฝงซาย ในทําเลทํากินอีก
ดวย เปนเหตุใหศูนยอํานาจของชนชาติไทยอยูตรงลุมแมน้ําเจาพระยา
เพราะฉะนั้น เมื่อเราดูววิ ัฒนาการทางประวัติศาสตรเชนนี้ เราจึงไม
สงสัยวา เหตุไรชนชาติไทยหลายกลุมหลายพวกที่อพยพลงมาสุวรรณภูมิ
จึงมีแตชนชาติไทยในลุมแมน้ําเจาพระยาเทานั้น กลายเปนชนชาติใหญ
ที่สุด ยิ่งกวาชนชาติไทยกลุมอื่นทั้งหมด ทั้งนี้เพราะความที่ลุมแมน้ํา
เจาพระยาเปนปฏิรูปเทศนั่นเอง ตอมาในศตวรรษที่ ๑๘ มีชนชาติไทย
กลุมหนึ่งไดบกุ บั่นไปทางตะวันตกขามทิวภูเขาปาดไก (ในแผนที่เรียกวา
ปตตกอย) คํานี้แผลงมาจากคําวา ปาดไก เปนคําไทย ตามตํานาน
เลาวา เมื่อไทยมาถึงตีนดอยนี้ไดทําพิธีเซนผีกอนขามทิวภูเขานี้
ไทยพวกนีไ้ ดอพยพลงไปอยูในอัสสัมของอินเดีย แผกระจายตามตอนบน
แหงลุมแมน้ําพรหมบุตร เรียกวาพวกไทยอาหม คําวาอมหมมีนักปราชญ
บางทานนิยมวา มาจากคําวา อสม แปลงวาไมมีอะไรเปรียบ อันเปน
ชื่อของมณฑลอัสสัม เสียงไทยอาหมออกตัว ส เปน ห บางวาชื่อมณฑล
มาจากชื่อชาติไทยอาหมนี้ตา งหาก เพราะเมื่อขามทิวภูเขาปาดไกเขามา
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ไทยตองผจญกับพวกคนปาที่ดุรายที่สุด คือพวกนาคา พวกนี้ชอบลา
หัวคนเปนกีฬา ไทยจึงใชวธิ ีหนามยอกเอาหนามบง จับเชลยนาคาแร
เนื้อกินตอหนา พวกนาคาก็กลัวคนไทย ไทยไดตั้งอาณาจักรมีเมือง
เคาหตีเปนเมืองหลวงในลุมแมน้ําพรหมบุตร และยั่งยืนอยูไดถึง ๖
ศตวรรษ ภายหลังจึงถูกพวกมุสลิมทําลายไป แตคนไทยอาหมก็ยังมี
อยูตลอดลุมแมน้ําพรหมบุตร หากแตเปลีย่ นศาสนาไปเปนฮินดูบาง
และลืมภาษาไทยของตน ไปพูดภาษาอัสสัม พวกทีย่ ังอานภาษาไทยออก
บาง คือพวกหมอผีประจําหมูบาน แตสว นมากอานไดไมรูความหมาย
พงศาวดารของพวกไทยอาหมเรียกชื่อวา บุราณชี ยังไมมีใครอานรูเรื่อง
จนหมด ในปจจุบันนี้ พวกอาหมไดตั้งสมาคมฟนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมขึ้น
มีผูแปลบุราณชื่อออกเปนภาษาอังกฤษแลว ไทยอาหมนับถือไทยในประเทศไทยวา เปนลูกพี่ชั้นนํา เขาไดสงนักศึกษามาศึกษาประเพณีไทย
ตามครัวเรือนมักมีรูปในหลวงของไทยประดับอยู กะกันวาคนไทยอาหม
ในอัสสัมมีอยูร าว ๓ ลานคน
พระพุทธศาสนาในลุมแมน้ําปง
ภาคพายัพของประเทศไทยในอดีตเปนที่แหงราชอาณาจักรลานนาอันรุงเรืองอุดมไปดวยธารน้ําและทิวเขาสูงมี ปง วัง ยม นาน ทิว
ภูเขาที่มีชื่อเสียงสูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท ตั้งอยูใ น
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้มีดอยผาหมปก ดอยอางสลุง
ภูเขาเหลานีเ้ ปนสาขาจากเทือกภูเขาแดนลาว ปกคลุมไปดวยธรรมชาติ
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อันลี้ลับ ตามบริเวณหุบเขามีที่ราบพอที่จะสรางนคร ชาวพื้นเมืองใน
ภูมิภาคนีเ้ ปนพวกขา ตอมามีพวกมอญอพยพเขามาตั้งบานเมือง ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ พระนางจามเทวี พระราชธิดาแหงกษัตริยมอญ
ในอาณาจักรทวาราวดี ไดเสด็จขึ้นมาครองตามคําเชื้อเชิญของพวกมอญ
พื้นเมืองที่นี่ พระนางไดพาอารยธรรมแบบทวาราวดีขนึ้ มาดวย ทีนี้
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและศิลปนทุกแขนง ราชธานีอันมีชื่อเสียง
แหงแรกในลุม แมน้ําปงคือ หริภุญไชย (ลําพูน) ตามตํานานกลาววา ฤาษี
วาสุเทพเปนผูส รางเมืองนี้ พระนางจามเทวีเปนปฐมขัตติยานีที่ปกครอง
ลําพูน ทรงมีโอรส ๒ องค คือเจามหันตยศ และเจาอนันตยศ ซึ่งตอมา
ไดขยายอาณาเขตไปสรางเมืองใหมตอนใต ไดแกเขลางนคร (ลําปาง)
เมือง ๒ เมืองนี้เปนรากฐานแหงอารยธรรมมอญแบบทวาราวดี พระนาง
จามเทวี ไดทรงสรางวัดไว ๔ มุมเมืองลําพูน ทําใหเมืองนี้มีฐานเปน
จาตุรพุทธปราการ พระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานรุงเรืองนับแตสมัยนี้
เปนตนไป ศิลปวัตถุในสมัยจามเทวี ปจจุบันเราดูตวั อยางไดจากวัดกูกุด
ในเมืองลําพูน จะเปนรูปสถูป ๔ เหลี่ยม แบงเปนชั้น ๆ มีคูหาทุกชั้นทุก
ดานภายในคูหามีพระพุทธรูปยืนรวมทั้งหมด ๖๐ องค ขาง ๆ สถูปใหญ
มีสถูปเล็กอีกองคหนึ่งชื่อ สุวรรณจังโกฏิเจดีย ศิลปวัตถุทั้ง ๒ ชิ้นนี้มีอายุ
กวาพันปแลว เปนสัญลักษณแหงอิทธิพลศิลปทวาราวดีในภาคเหนือ
ตอมาในศตวรรษที่ ๑๕ เมื่อพวกขอมแผอานุภาพจากลุมแมน้ําเจาพระยา
ขึ้นไป ไดมกี ารปะทะกันระหวางพวกมอญที่ครองลําพูน กับพวกขอม
ที่ครองเมืองลพบุรี ปรากฏวาอิทธิพลของขอมขึ้นไมถึงลุมแมน้ําปงเลย
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เพราะฉะนั้น เราจึงไมพบศิลปวัตถุแบบขอมในภาคเหนือ ไมวาในที่
ใด ๆ สักแหงเดียว ในรัชสมัยพระเจาอาทิจจราชแหงลําพูนไดทรงสราง
พระธาตุหริภญ
ุ ไชยขึ้นกลางพระนคร ตามตํานานเลาวา ที่ตรงนั้นเดิม
เปนหองลงพระบังคลของพระเจาอาทิจจราช ในเวลาที่พระองคกระทํา
สรีรกิจดังกลาวทุกครั้ง จะมีการถายมูลตองพระองค และขณะที่อาพระ
โอษฐไล มูลอีกาก็ลงในพระโอษฐพอดี พระองคจึงแตงอุบายใหจับ
อีกาตัวนัน้ ไว แลวสงเด็กทารกไปอยูใกลชิดกับอีกาจนสามารถรูภาษากัน
ไดแลว เมื่อเด็กนั้นเติบใหญขึ้น จึงเลาความตามอีกาบอกวาในบริเวณ
สถานที่ทรงบังคลนั้น มีพระบรมธาตุฝงอยู พระเจาอาทิจจราชจึงทําพิธี
ขุด และไดพระธาตุจริง ๆ จึงใหสถาปนาสวมพระธาตุนั้น ในรัชสมัย
พระเจาอาทิจจราชนี้ พระพุทธศาสนาไดรุงเรืองมากมีการเรียนพระไตร
ปฎกอยางแพรหลาย และมีการแตงฉันทภาษามคธในราชสํานักดวย
ในรัชสมัยพระเจาสรรพสิทธิ พระองคไดสละราขออกผนวชอยูชวั่ ระยะ
หนึ่ง พระพุทธศาสนาแบบที่ใชภาษาบาลีนี้ไดแพรหลายมากอนที่เราจะ
ติดตอกับลังกา
ราชวงศเม็งราย
เมื่อชนเผาไทยลงมาสูสุวรรณภูมิ ไดตั้งนครแหงแรกที่เมืองแถง
ในสิบสองปนนา พอขุนบรมเจาเมืองแถงไดสงราชโอรสจํานวนหลาย
องคดวยกันออกไปสรางบานแปลงเมืองตามทิศตาง ๆ มีอยู ๒ องคทคี่ วร
กลาวถึงคือขุนลอกับขุนไสยผง ขุนลอไดมาสรางประเทศลานชาง คือ
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ลาวเดี๋ยวนี้ มีนครสําคัญคือ เมืองเชียงกง เชียงทอง (หลวงพระบาง
ตอมา) สวนขุนไสยผง หรือไชยพงศก็เรียก ไดขามแมนา้ํ โขงเขามาทาง
ลุมแมน้ําปง มาตั้งเมืองเงินยางเชียงแสนขึ้น เปนปฐมบรรพบุรุษของ
คนไทยในประเทศไทย ลูกหลานของขุนไสยผง บางพวกไดเดินลงมาถึง
ลุมแมน้ําเจาพระยา เปนตนสกุลของราชวงศสุโขทัยและอูทอง ภายหลัง
ในศตวรรษที่ ๑๘ เปนเวลาที่เผาไทยในภาคตาง ๆ กําลังสํานึกในเรื่อง
ชาตินิยม จําเปนจะตองสรางราชอาณาจักรใหเปนปกแผน ไมใชแยก
เปนเมืองเล็กนอยอยางแตกอน และไดทํางานราวกับจะนัดกันทุก
ภาค คือทางลุมแมน้ําปง มีพอขุนเม็งรายเปนหัวหนา ทางลานชาง
มีพระเจาฟางุม ทางลุมแมน้ําเจาพระยามีพอขุนศรีอินทราทิตย
พระเจาเม็งรายเปนโอรสของพระเจาลาวเม็ง กษัตริยแหงนคร
เงินยาง (เชียงแสนเกา) ไดทรงรวบรวมเผาไทยในลานนา ยกเวนแต
อาณาจักรพะเยาของพระเจางําเมือง ซึ่งเปนพระสหายรวมน้ําสบถ ในการ
ทํางานสําคัญนี้ พระองคจะตองขับไลอิทธิพลของพวกมอญออกไปจาก
ลุมแมน้ําปง นั่นก็คือตองทําสงครามกับพระเจาญีบากษัตริยแหงหริภญ
ุ ไชย แตเนื่องดวยเมืองหริภญ
ุ ไชยมีปราการมั่นคงแข็งแรงและมีกําลังทัพ
ที่กลาแข็ง พระเจาเม็งรายจึงวางอุบายศึก โดยใชวิธีวัสสการพราหมณ
คือสงอายฟาอํามาตย (ในภาษาบาลีผูกศัพทวา อายเทวะ) ทําทีไปสวามิภักดิก์ ับพระเจาญีบา แลวเปนไสศึกคอยยุยงใหราษฎรเกลียดชังพระเจา
ญีบา อายผาไดทํางานอยู ๗ ป จนเห็นชาวหริภุญไชยตางแตกสามัคคีกนั
แลวก็สงขาวใหพระเจาเม็งรายยกกองทัพลงมา พระเจาญีบาสูไมได
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ทิ้งเมืองใหอายฟาดูแล เสด็จหนีออกจากหริภุญไชย มุง ไปสูนครเขลางค
(ลําปาง) พระเจาเม็งรายไดใหกองทัพใชธนูไฟ ยิงเขาไปในเมือง
หริภุญไชย เกิดไฟไหมทั่วเมือง อาณาจักรมอญในลุมแมน้ําปงก็เสียแก
ไทย ฝายพระเจาญีบาไดหนีมาพักอยูที่เชิงชุณหบรรพต ทอดพระเนตร
เห็นแสงเพลิงในเมืองก็เสียพระทัยพระกันแสง เขาลูกนั้นตอมาอีก
ชื่อวา "ดอยบาไห" เสด็จหนีมาอยูกับพระยาเบิกโอรสที่ครองเมืองเขลางค
แลวยกกองทัพขึ้นไป แตกถ็ ูกไทยตีลงมาจนเสียนครเขลางคไป พระเจาเม็งรายเมื่อเขาเหยียบหริภญ
ุ ไชยแลว ทอดพระเนตรเห็นซากสลักหัก
พังจากเพลิงไหม ไดเห็นวิหารไมสักหลังหนึ่งที่วดั พระธาตุในวิหารหลัง
นั้น ประดิษฐานพระเสตังคมณี (พระแกวขาว) ซึ่งเปนพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองของหริภุญไชย ซึ่งพระนางจามเทวีไดอัญเชิญขึ้นมาจาก
เมืองละโว พระเจาเม็งรายเลื่อมใสพระเสตังคมณีมาก เมื่อประทับ
อยู ณ ทีใ่ ดก็โปรดใหอัญเชิญไปดวยทุกครั้ง เมื่อเสร็จศึกขับไลมอญแลว
พระเจาเม็งรายไดแผอานุภาพไปทางอาณาจักรพะเยา ยอมสละดิน
แดนบางสวนใหจึงไดเปนไมตรีกัน ทั้งพระเจาเม็งราย พอขุนรามคําแหง
แหงสุโขทัย และพระเจางําเมือง ทั้ง ๓ พระองคนี้ ตางไดกระทําสัตย
สาบานกัน ดืม่ โลหิตจากพระดัชนีของกันและกัน วาจะไมเปนศัตรูกนั
ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น เมือ่ เสร็จงานในดานขับไลอิทธิพลมอญเรียบ
รอยแลว พระเจาเม็งรายทรงปรารภจะสรางราชธานีใหม ไดทรงปรึกษา
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กับพระสหายทั้งสองเลือกชัยภูมิบริเวณเชิงเขาสุเทวบรรพต กําหนดตัว
เมืองยาวดานละ ๒ พันวา บนฝงขวาของแมน้ําปง ขนานนามวา นวปุรีศรีนครพิงคเชียงใหม เสด็จประทับเสวยราชยเปนปฐมกษัตริยแหงราช
อาณาจักรลานนาไทย โปรดใหสถาปนาพระตําหนักเดิมขึ้นเปนวัด ให
ชื่อวา วัดเชียงมั่น ประดิษฐานพระเสตังคมณี ราชอาณาจักรหริภุญไชย
ของมอญตั้งมาถึง ๖๗ ศตวรรษ มีกษัตริยป กครองกวา ๔๐ พระองค
ก็เปนอันดับสูญไป
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจาเม็งราย เปนแบบเถรวาทที่รับมา
จากมอญ ศิลปกรรมทางศาสนามีปฏิมากรรมเปนตน เขาใจวาคงรับอิทธิพลแบบทวาราวดี นักปฏิมากรรมรุนกอนไดแบงสมัยพระพุทธรูปทางภาค
เหนือวา สมัยเชียงแสนยุคตน และสมัยเชียงแสนยุคหลัง สมัยเชียงแสน
ยุคตนกําหนดเอา พ. ศ. ๑๗๐๐ ซึ่งเปนสมัยกอนราชอาณาจักรลานนาไทย
จะอุบัติขึ้น ถาถือตามมติทฤษฎีนี้ ปฏิมากรรมในสมัยพระเจาเม็งราย
ก็ตองเปนแบบเชียงแสน เมื่อเร็ว ๆ นี้นักโบราณคดีชาวอเมริกันผูหนึ่ง
ชื่อ มร. กริสโวลด เปนผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธรูปโบราณของไทย ไดตั้ง
ทฤษฎีใหมหกั ลางทฤษฎีเกาอยางสิ้นเชิง กริสโวลดไดอา นจารึกบนฐาน
พระพุทธรูปทางภาคเหนือหลายสิบองค เขาไดกลาววาพระพุทธรูปที่เชื่อ
กันวาเปนสมัยเชียงแสนนั้นไมมี พระพุทธรูปเหลานั้นสรางในสมัย
เชียงใหมทั้งสิ้น ถาจะมีพระพุทธรูปที่มีอายุเหนือสมัยเชียงใหมขนึ้ ไป
ก็จะตองเปนพระพุทธรูปแบบศิลปลําพูน อยางที่ปรากฏตัวอยาง ณ ซุม
พระเจดียว ัดกูก ุด ซึ่งมีอยูถึง ๖๐ องค อนึ่ง มวลสารที่มาสรางพระ
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ปฏิมาเหลานี้กต็ องเปนศิลาแดง มิใชสําริดสมัยเชียงใหม ทฤษฎีทั้ง ๒
ขอนี้ยังคานกันอยู อยางไรก็ตาม ในพงศาวดารเมืองเหนือเลาวา ใน
รัชกาลพระเจาเม็งรายนี้มีคณะสงฆจากลังกาเขามา ไดนําหนอพระศรีมหาโพธิมาถวาย ความขอนีย้ ังสงสัย ที่วัดเชียงมั่น พระเสตังคมณีเลา
เมื่อพิจารณาดูพุทธลักษณะแลว ก็ไมมีเคาศิลปแบบลพบุรีหรือทวาราวดีเลย บางทีองคเดิมจะสูญหายไปแลวสรางขึ้นใหม หรือจะเปนองค
เดียวกันนี้ แตแตงตํานานยอนหลังไปไกล ที่วัดนี้อกี เหมือนกันมีพระ
พุทธรูปศิลปปาละของอินเดีย ปางทรมานชางนาฬาคีรี แสดงใหเห็นวา
อิทธิพลศิลปแบบปาละไดเคยเขามาครอบงําภูมิภาคนี้ แตพระพุทธรูป
แบบปาละดังกลาว อาจจะเปนปูชนียวัตถุที่นักจาริกแสวงบุญอัญเชิญติด
ตัวมาก็ได พระเจาเม็งรายเปนกษัตริยที่มีพระชนมายุยืนยาวมาก แตสิ้น
พระชนมดว ยอาการไมดี คือถูกฟาผาตายในขณะออกปากประพาสตลาด ราช
โอรสของพระองคคือพระเจาชัยสงคราม ไมประทับเสวยราชยที่เชียงใหม
ไดกลับขึ้นไปครองเมืองเชียงราย ทางเชียงใหมนนั้ ตั้งโอรสชื่อแสนภู
ปกครอง
ลังกาวงศสูลานนา
ในรัชสมัยพระเจากือนา (บาลีผูกศัพทวากิลนาป พระองคเปน
ธรรมิกราช บานเมืองรมเย็นเปนสุข ครั้งนั้นทรงสดับกิตติคุณของพระมหาเถระรูปหนึ่ง ชื่อพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี เปนพระลังกา แต
มาจําพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ) เผยแพรลัทธิลังกาวงศที่นนั่
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พระเจากือนาจึงสงทูตไปอาราธนาพระอุทุมพรมาเชียงใหม แตทาน
ปฏิเสธวา ทานชราภาพมากแลว ขอสงหลานชายคือพระอานันทเถระ
และคณะสงฆจํานวนหนึ่งมาแทน เมื่อพระอานันทมาถึง พระเจากือนา
นิมนตใหเปนอุปชฌายบวชกุลบุตรเชียงใหมตามคติลังกาวงศ พระอานันทก็ปฏิเสธ กลาวแนะนําวา พระอุทมุ พรไดมอบอาญาสิทธิ์ตั้งพระ
เถระผูใหญ ๒ รูป ชาวสุโขทัย คือ พระสุมนเถระ ๑ พระอโนมทัสสี
เถระ ๑ ใหเปนอุปธยาจารยในนิกายลังกาวงศ ขอใหไปนิมนตพระ
เถระรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาเถิด ตัวของทานจะทําหนาทีเ่ ปนกรรมวาจา
เจากือนาจึงสงทูตลงมาเฝาพระเจาไสยลือไทแหงสุโขทัย ทูลขอพระสุมน
เถระขึ้นไป ครั้งนั้นกษัตริยเชียงใหมไดลงมารับที่เมืองลําพูน ตั้งพิธีรับที่
ตําบลแสนขาวหอ แหพระสุมนะเขาเมืองลําพูน จําพรรษาอยู ณ วัดพระ
ยืน พระสุมนะไดทําพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระยืน ใหอุปสมบทชาวลําพูน
และไดรว มกับพระเจากือนาบูรณะพระสถูปวัดพระยืนใหม พรอมทั้ง
สรางพระพุทธรูปยืนอีก ๓ องค รวมกับของเกาอีก ๑ องค เปน ๔
องค จารึกวัดพระยืนไดกลาวถึงเหตุการณืในวันฉลองพระสุมนะ เลา
ถึงพระบรมธาตุซึ่งพระสุมนะพาเอามาจากสุโขทัย กระทําปาฏิหาริยเปน
แสงเคียวรุง ตอหนาประชาชนจํานวนหมืน่ จารึกหลักนี้สําคัญที่สุดใน
ทางประวัติศาสตรศาสนาของภาคเหนือ เมือ่ ออกพรรษาแลวพระเจากือ
นาไดอุทิศอุทยานหลวงนอกเมืองเชียงใหมใหเปนวัด (คือวัดสวนดอก)
อาราธนาพระสุมนะมาครอง แลวทําพิธีสถาปนาอุษยาภิเษกพระสุมนะขึ้น
เปนพระสังฆราชองคแรกของลานนาไทย พระเจากือนาไดสถาปนาพระ
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เจดียว ัดสวนดอกบรรจุพระบรมธาตุสวนหนึ่ง พระเจดียนี้มีอิทธิพลศิลป
แบบลังกาองคแรกในเชียงใหม แลวทรงเสี่ยงชางอัญเชิญพระบรมธาตุ
ชางไดเชิญพระบรมธาตุขึ้นไปบนยอดดอยสุเทวบรรพต และหยุดอยูใน
ที่นั้น พระเจากือนาจึงไดสถาปนาพระสถูป คือ พระธาตุดอยสุเทพ
ทุกวันนี้ขึ้น
พระเจากือนามีพระชนม ๔๐ เศษก็ทิวงคต โอรสของพระองคคือ
พระเจาแสนเมืองมาไดเสวยราชย คัมภีรบาลีผูกศัพทวา "พระเจาลักขบุราคม " เมื่อเสวยราชยใหม พระเจาอาของพระองคคือ พอทาวมหาพรหมเจาเมืองเชียงราย ยกกองทัพมาลอมเมืองเชียงใหม เพื่อหวัง
เอาราชสมบัติ แตไมสําเร็จ ถอยทัพกลับไป ภายหลังพระเจาแสนเมือง
มายกกองทัพไปตีเมืองเชียงรายได พระเจาอายอมสวามิภกั ดิ์ พรอมทั้ง
ถวายพระพุทธสิหิงค พระเจาแสนเมืองมาจึงโปรดใหสรางวัดพระสิงห
ขึ้นในเชียงใหม ประดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค พระพุทธสิหิงคองคนี้ตาม
คัมภีรสิหิงคนิทาน ซึ่งพระโพธิรังสีภิกษุชาวเมืองเหนือเปนผูแตงเลาวา
เดิมกษัตริยลังกาเปนผูสราง ตอมาในสมัย พ. ศ. ๑๗๐๐ มีกษัตริย
สุโขทัยองคหนึ่งชื่อพระเจาโรจนราช ไดสดับกิตติคุณของพระพุทธสิหิงค
จึงโปรดใหพระเจากรุงนครศรีธรรมราชซึ่งเปนประเทศราช สงทูตไปขอ
จากลังกา แลวเสด็จลงไปรับถึงเมืองนครศรีธรรมราชเอง เพราะฉะนัน้
ในเมืองนครทุกวันนี้ยังมีวัดพระสิงห ซึ่งนับถือวา เคยเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงค พระพุทธรูปองคนี้อยูที่สุโขทัยเมื่อเปนเมืองขึ้น
กรุงศรีอยุธยาแลว พระพุทธสิหิงคก็มาอยูก รุงเกา
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ในรัชสมัยพระบรมราชาที่ ๑ คือขุนหลวงพะงั่ว ทรงได
กุลนารีผูมีศักดิ์สูงจากเมืองเหนือคนหนึ่งเปนพระสนม และนางผูนั้นเปน
แมหมายลูกติด ลูกชายคือพระยายุธษิ ฐิระ เปนเจาเมืองกําแพงเพชร
พระยายุธิษฐิระตองการพระพุทธสิหิงคเปนสมบัติ จึงขอใหมารดาชวย
คราวหนึ่งขุนหลวงพะงั่วประชวร พระสนมองคนี้จึงทําอุบายขอพรวา
อยากจะไดพระพุทธรูปทางเมืองใตไปบูชาสักองคหนึ่ง ขุนหลวงพะงัว่
ไมรูเทา รับสั่งวาไปเอาเองเถิดหนาแมคณ
ุ นางจึงติดสินบนเจาพนักงาน
รักษาหอพระในวังใหชี้วา องคไหนคือพระพุทธสิหิงค แลวรีบเชิญลง
เรือไปสงใหลูก ฝายพอทาวมหาพรหมเจาเมืองเชียงรายรูกิตติศัพทจึงยก
กองทัพมาลอมเมืองกําแพงเพชร เพื่อจะชิงพระพุทธสิหงิ คไป พระยา
ยุธิษฐิระสูไมได จึงขอทําไมตรีกลาวเยินยอทาวมหาพรหมวา ธรรมดา
พระพรหมยอมเปนบิดาของมนุษยและสัตว ยอมไมทํารายบุตรของพระ
องคเองฉันใด ขอพระองคอยาไดทํารายหมอมฉันพรอมทั้งชาวเมือง
กําแพงเพชรเลย หมอมฉันทัง้ ปวงชื่อวาเปนบุตรของพระองค แลว
พระยายุธิษฐิระก็ยอมถวายพระพุทธสิหิงคไป จนกระทั่งพระเจาแสน
เมืองมาไดมาเชียงใหม ดวยประการฉะนี้
ลังกาวงศสมัยที่ ๒
ในปลายแผนดินพระเจาแสนเมืองมา มีพระเถระชาวเชียงใหม
หลายรูป อาทิเชน พระเมธังกร พระคัมภีร พระญาณมงคล พระสารีบุตร พระอานนท ฯลฯ พรอมทั้งพระชาวรามัญ พระชาวกัมโพช รวม
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๒๐ กวารูป ไดเดินทางไปลังกาทวีป ไปทําพิธีอุปสมบทใหม ณ อุทกสีมาในแมน้ํากัลยาณีคงคา มีพระธรรมมหาสวามี เปนพระอุปชฌาย พระ
วันรัต เปนกรรมวาจาจารย เมื่อบวชแลวไดถือนิสัยในสํานักพระวันรัต
ไมชาเมืองลังกาเกิดทุพภิกขภัย พระตางประเทศเหลานีจ้ งึ ตองชวนกัน
กลับ แตเนื่องจากพรรษาทุกรูปยังไมครบที่จะเปนอุปชฌายได จึงตอง
พาพระเถระลังกามาดวย ๒ รูป คือ พระอุตตมปญญาสามี ๑ พระวิกรมพาหุสามี ๑ คณะสงฆชุดนีเ้ ปนลังกาวงศชดุ ใหม เมื่อกลับมาถึงมาตุภูมิ
แลวตางก็แยกยายไปเผยแผลทั ธิธรรมเนียมที่รับมาใหมนี้ ตั้งขอรังเกียจ
คณะสงฆพวกเกา ซึ่งก็เปนลังกาวงศเหมือนกันมากอน
ครั้งนั้น ลังกาวงศสายนี้ไดไปรุงเรืองในประเทศรามัญ ไทย
กัมโพช กอใหเกิดความเจริญในดานการศึกษาภาษาบาลีมากมาย
เมื่อพระเจาแสนเมืองมาสวรรคต โอรสคือพระเจาสามฝงแกน
เสวยราชย กษัตริยองคนี้ขอบูชาผีสาง ไมเอาพระทัยใสในพระพุทธศาสนา ทรงสรางวัดในพุทธศาสนาวัดเดียวคือ วัดมุมเมือง ทรงเที่ยว
ริบเอากัลปนาของวัดอื่น ๆ มาใหวดั มุมเมือง ราษฎรเรียกวาพระองควา
"ยักขทาส" ตอมาถูกโอรสของพระองคคือทาวลก จับไปขังไว แลว
ทาวลกก็ขึ้นเสวยราชย เปนพระเจาติโลกราช
พระเจาติโลกมหาราช
กษัตริยใ นราชวงศเม็งราย ที่ไดรับยกยองเปนมหาราชมี ๒ องค
เทานั้น คือ พระเจาเม็งรายองคหนึ่ง พระเจาติโลกราชองคหนึ่ง พระ
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เจาติโลกราชเปนราชบุตรองคที่ ๖ ของพระเจาสามฝงแกน ราชธิดาไม
สูโปรดปราน เคยตองราชทัณฑมากอน เมื่อเปนกบฏจับพระบิดาไป
คุมขัง โดยเนรเทศออกไปกักองคไวทางแควนไทยใหญ พระเจาติโลกราชมทีแมทัพคูพระทัยซึ่งมีศักดิ์เปนพระเจาอา คือ หมืน่ ดงนคร เจา
เมืองลําปาง ตลอดรัชสมัยไดทําสงครามขับเคี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา ใน
แผนดินพระเจาบรมไตรโลกนาถ ชิงหัวเมืองปลายแดนตอแดนกัน ผลัด
กันแพผลัดกันชนะหลายคราว ทรงชนะศึกชาวฮอ และทรงตีไดเมือง
นาน สําหรับเมืองแพรนั้น เจาผูครองนครเปนสตรี ชื่อทาวแมคณ
ุ
พระเจาติโลกราชทรงเห็นวา ถาพระองคจะเสด็จไปตีเองจะเสียเชิงชาย จึง
มอบกองทัพใหพระราชมารดาเปนผูยกไป ทัพเชียงใหมไปลอมเมืองแพร
อยูชานาน ในที่สุดทาวแมคณ
ุ ออกมาสวามิภักดิก์ ับพระพันป นอกจากนี้
พระองคยังขยายอํานาจขึ้นไปถึงเมืองเชียงรุง เมืองหลวงพระบาง ครั้ง
นั้น อาณาจักรลานนาไทยมีเขตแดงกวางใหญกวาทุกสมัย คือทิศเหนือ
จรดยูนานของจีน ทิศใตจรดเมืองกําแพงเพชร ทิศตะวันออกจรดริม
ฝงโขง ทิศตะวันตกจรดพมา
ไดกลาวมาแลววา คณะสงฆลังกาวงศพวกใหมซึ่งไดศึกษาเลา
เรียนในสํานักพระวันรัตมหาสวามี เมื่อกลับมาถึงไทยแลวไดแยกยายกัน
ไปประกาศลัทธิตามหัวเมืองตาง ๆ ทั่วกรุงศรีอยุธยา สุโขทัย และเชียงใหม ทางเมืองเชียงใหม คณะลังกาวงศืใหมไดเขามาในแผนดินพระเจา
แสนเมืองมา พระอัยการของพระเจาติโลกราช เกิดตั้งขอรังเกียจพวก
ลังกาวงศเกาซึง่ สืบมาแตพระสุมนะ อาจริยปรัมปราพวกลังกาเกามีดังนี้
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๑. พระสุมนะ
๒. พระกุมารกัสสปะ
๓. พระนันทปญญา
๔. พระพุทธปญญา
๕. พระพุทธคัมภีร
ทั้งหมดอยูวัดสวนดอกทั้งนั้น ในสมัยพระพุทธคัมภีรนี่เอง พวก
ลังกาวงศใหมซึ่งมีหัวหนาชือ่ พระเมธังกร พระญาณมงคล พระธรรม
คัมภีร และมีพระลังกาคือพระอุตตมปญญา ขึ้นมาเชียงใหมประกาศ
ลัทธิ มีสํานักอยูวัดปากวางเชิงดอยสุเทพ พวกลังกาวงศใหม ประพฤติ
เครงครัดกวาพวกเดิม เชน ไมรับเรือกสวนไรนาที่มีผูถวายเปนของสงฆ
จนเกิดกรณีพพิ าทขึ้นกับพวกเกาซึ่งมีสํานักอยูวดั สวนดอก ครั้งนั้น พวก
อํามาตยเลื่อมใสพวกลังกาวงศใหม ขอใหราชการริบเรือกสวนไรนาซึ่ง
เคยถวายแกสงฆพวกเดิมเสียสิ้น พระเจาแสนเมืองมาตั้งกระทูถามพวก
นั้นวา ถาหากทางราขการทําเชนนี้แลว พวกสูจะสามารถเลี้ยงพวกกู
ทั้งหมดนีห้ รือไม พวกอํามาตยไมกลารับคํา
ครั้งนั้น คณะสงฆในแควนลานนาจึงแบงออกเปน ๓ นิกาย
นิกายแรกเปนนิกายเดิม นิกายที่สองสืบมาแตพระสุมนะ นิกายที่สามคือ
พวกลังกาวงศใหม พวกนี้นบั ถือการบวชในโบสถน้ํา เมื่อไปประกาศ
ลัทธิในแหงใด ก็ทํานทีสีมาขึ้น ณ แหงนั้น เชนที่เมืองเชียงใหม ทํา
นทีสีมากลางแมน้ําปงหนาเมือง ที่ลําปางทําที่แมน้ําวังหนาเชียงยี่ ที่
เมืองเชียงแสนทําที่เกาะดอนแทนกลางแมน้ําโขง พระเถระลังกาวงศ
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ใหมองคหนึ่ง พระโสมจิต ไดนําลัทธิไปตั้งที่เมืองเชียงตุง ใน พ. ศ.
๑๙๙๒ ลวงมาถึงแผนดินพระเจาติโลกราช พระองคทรงเลื่อมใสคณะ
ลังกาวงศใหม ไดทรงอุปถัมภอเนกประการที่สําคัญคือ เสด็จออกผนวช
ในคณะสงฆนเี้ ปนเวลา ๗ วัน ในป พ. ศ. ๑๙๙๕ โปรดใหผูกพัทธสีมา
วัดปากวาง ใหทหารถือกูฏาวุธยืนเรียงกันแทนราชวัติ พระเมธังกร
เปนผูทักนิมิต พระเจาติโลกราชเปนผูตอบ เมื่อพัทธสีมาวัดปากวาง
สําเร็จแลว แตนั้นมากุลบุตรผูจะอุปสมบทในนิกายนีก้ ็มารับอุปสมบทที่
นี่แหงเดียว เปนอันเลิกนทีสมี า พระเจาติโลกราชไดทรงสถาปนาพระเมธังกรขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช มีนามวา พระอตุลสากัตติยาธิกรณ
มหาสวามี
ลุ พ. ศ. ๑๙๙๙ พระเจาติโลกราชไดสดับเรื่องอานิสงสการปลูก
ตนมหาโพธิ จากพระอุตตมปญญาชาวลังกา ทรงเลื่อมใส จึงโปรดให
สรางวัดใหมขนึ้ แหงหนึ่ง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม
ประกอบทั้งพุทธศักราชจะบรรจบครบ ๒,๐๐๐ จึงเปนการบําเพ็ญกุศล
ฉลองยุคไปดวย โปรดใหสหี อํามาตยเปนแมงาน ทานผูน ี้มีชื่อวาหมืน่ ดาม
พราคต เดินทางไปดูเจดียสถานในอินเดียและลังกา กลับมาจําลองแบบ
วิหารพุทธคยาโลหปราสาท รัตนมาลีเจดีย มาสรางขึ้นไวที่วัดใหมนี้ ให
ชื่อวามหาโพธาราม คือวัดเจดียเจ็ดยอด
พระเจาติโลกราขไดทรงหลอพระพุทธปฏิมาจํานวนมากเพื่อเปน
พุทธบูชาใน พ. ศ. ๒๐๐๐ พระพุทธรูปเหลานี้มีทั้งแบบผสมและแบบ
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เชียงใหมแท ปญหาเรื่องนีน้ ักโบราณคดีรุนกอน มีสมเด็จกรมพระยา
ดํารงไดตั้งทฤษฎีไววา พระพุทธรูปเชียงแสนกอนเชียงใหม ซึ่งมีอายุ
ตั้ง ๑๖๐๐ ขึ้นไป จนถึง ๑๘๐๐ ไดรับอิทธิพลศิลปแบบปาละ หรือ
ศรีวิชัย พระพุทธลักษณะ คือ รัศมีเปนบัวตูม พระอุระอวบ สังฆาฏิ
ราวพระถัน ขัดสมาธิเพชร แตเมื่อหลังสงครามมานี้ นักโบราณคดี
ชาวอเมริกัน ชื่อนายกริสโวลด ไดรวบรวมพระพุทธรูปทางเมืองเหนือ
ซึ่งมีจารึกที่หลักฐานลวนสราง พ. ศ. ๒๐๐๐ ลงมาทั้งนั้น นายกริสโวลดจึง
เชื่อวาที่เรียกวาศิลปเชียงแสนนั้น ความจริงสรางขึ้นในสมัยเชียงใหมนี้เอง
โดยเฉพาะสรางกันอยางแพรหลายในสมัยพระเจาติโลกราช โดยเอาแม
พิมพจากพระพุทธรูปองคหนึ่งในวิหารพุทธคยาในอินเดีย ซึ่งมีพระนาม
วาศากยสิงหะ เพราะฉะนั้นนายกริสโวลดจึงตั้งทฤษฎีใหมขึ้น เรียก
พระเชียงแสนทั้งหมดวา เชียงใหมแบบสิงห จนกระทั่งเวลานี้ยังไมเปน
ที่ตกลงกันได
ในป พ. ศ. ๒๐๒๐ พระเจาติโลกราชโปรดใหหมืน่ ดามพราคด
ขยายสวนพระสถูปวัดโชติการาม กวางฐานดานละ ๕๓ วา สูงสองเสน
เศษ (คือวัดเจดียหลวง) แลวแผทองแดงหุมทั้งองค อาบดวยน้ําตะกูทอง
แลวปดดวยทองคําเปลว พระเจดียองคนใี้ หญเปนที่ ๒ รองจากนครปฐม
เมื่อสรางสําเร็จโปรดใหอัญเชิญพระแกวมรกตจากลําปางขึ้นมาประดิษฐาน ณ ซุมเจดียดานตะวันออก พ. ศ. ๒๐๒๗ ทรงหลอพระพุทธรูป
องคใหมที่วดั ปาตาล คือ พระเจาแขงคม (พระชงฆพระพุทธรูปเปน
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เหลี่ยม) เดี๋ยวนี้พระองคนี้อยูวัดศรีเกิด พ. ศ. ๒๐๒๐ พระเจาติโลกราช
โปรดใหมีการทําอัฏฐมสังคายนามีพระธรรมทินนาเถระเปนประธาน
ณ วัดมหาโพธารามสิ้นเวลา ๑ ป จึงสําเร็จ นับแตนั้นมา การศึกษาของ
พระเมืองเหนือก็รุงเรืองกวาพระทางอยุธยา ไดมีพระเชียงใหมรจนา
อุปกรณบาลีขึ้นหลายรูป เชนพระสิริมังคลาจารย พระรัตนปญญา
พระเจาติโลกราชเสวยราชยอยูชานานถึง ๔๕ ป เมือ่ สิ้นพระชนมมีอายุ ๗๘ ป ราชสมบัติตกอยูกับพระนัดดา เพราะพระโอรสคือ
พอทาวบุญเรืองถูกพระสนมของพระบิดาชือ่ นางหอมุกใสรายจนถูกสําเร็จ
โทษ กษัตริยเ ชียงใหมองคใหม คือพระเจายอดเชียงราย ซึ่งบาลีผูก
ศัพทวา ชังรายลัคคะ พระองคไดสรางวัดตโปทาราม ภายหลังถูกพวก
ขุนนางปลดออกจากราชสมบัติ แลวพวกเหลานี้ก็ยกพระโอรสของพระเจา
ยอดเชียงราย ซึ่งพระสูติแตเจาแมโปรงนอย ชื่อพอทาวแกว ขึ้นเสวย
ราชยมีพระนามวา พระเจาพิลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแกว
รัชสมัยพระเมืองแกว
กษัตริยองคนี้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางเอกอุ ตลอดรัชสมัยมีแตเรื่องบวชพระสรางวัด เปนราชกิจประจําทุกป พระองคไดทรง
ฟนเอาโบสถน้ําขึ้นมาใหม ทั้งนี้เนื่องจากมีพระสงฆพวกหนึ่งไปโจทกวา
นิมิตสีมาวัดปากวางทําไมถกู เพื่อจะใหสิ้นวิมติกังขา พระองคจึงใหบวช
ในโบสถน้ําอีก สถานที่ทําพิธีอุปสมบาทเปนของหลวงไดแกบริเวณเกาะ
ดอนแทนกลางแมน้ําโขงหนาเมืองเชียงแสนเกา พระเมืองแกวไดเสด็จ
ขึ้นไปบําเพ็ญกุศลที่เมืองเชียงแสนเนือง ๆ มีพิธีบวชนาคหลวงครั้งใหญ
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ในรัชสมัยนี้ทนี่ ี่จํานวน ๑,๒๐๐ กวารูป ทําพิธีติดตอกันหลายวัน การ
บวชนาคหลวงครั้งใหญ ๆ ในประวัตไิ ทยมี ๓ ครั้ง คือ สมัยนี้กับ
สมัยอยุธยาแผนดินพระเจาบรมไตรโลกนาถและในปจจุบัน เมื่อฉลอง
๒๕ พุทธศตวรรษ พระเมืองแกวไดสถาปนาพระสถูปวัดตนแกวใน
เมืองเชียงแสนขึ้น ในรัชสมัยนี้ผลแหงการฟนฟูพระพุทธศาสนา ทาง
ดานการศึกษาและการปฏิบตั ิ ทําใหเกิดความรูความแตกฉานในการแตง
ปกรณบาลีในหมูภิกษุชาวลานนา อันสืบเนื่องมาแตแผนดิน พระเจา
ติโลกราช ผูเปนปรมัยกาธิราชของพระเมืองแกว คือ
๑. แตปญ
 ญาสชาดก ซึ่งเปนของนอกบาลีพระไตรปฎก เขาใจ
วาภิกษุชาวลานนาไดรวบรวมเอานิทานทองบานทองเมืองมาแตงสํานวน
โวหารนับวาไดอรรถรสดีไมแพอุปกรณบาลีของชาวลังกา
๒. พระสิริมังคลาจารย ไดเขียนมงคลทีปนี จักรวาฬทีปนี
และเวสสันตรทีปนี สังขยปกาสกะ หนังสือ ๔ เลมนี้ มงคลทีปนีมีชื่อ
เสียงในทางรวบรวมที่มาที่ไปหลักฐานตาง ๆ กวางขวางมาก แตเลมที่
ควรแกการยกยองวาเปนเพชรน้ําหนึ่งนาจะไดแก เวสสันตรทีปนี หนัง
สือเลมนี้ไดไขศัพทที่ลี้ลับยากเข็ญซึ่งไมใชศัพทธรรมะ เปนหนังสือแนว
หนาในประเภทสัททศาสตร
๓. พระญาณกิตติ ไดแตงโยชนาอภิธรรม ๗ คัมภีร และ
โยชนาอภิธัมมัตถสังคหะ ทานผูนี้มีความรูแตกฉานในสัททศาสตร และ
ไวยากรณทั้งบาลีและสันสกฤต
๔. พระรัตนปญญา ไดแตงชินกาลมาลินี เปนประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาในลังกาและเมืองไทยโดยสังเขป
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พระเมืองแกวตอมาไดเสวยลาบเนื้อมาดิบสิ้นพระชนม ราชวงศ
เม็งรายเริ่มตนเขาสูยุคเสื่อม เพราะเกิดศึกอยุธยาขึ้นมาติดเนือง ๆ จน
คราวหนึ่งถึงกับหาเจานายมาเสวยราชยไมได ตองไปทูลเชิญไชยเชษฐา
กษัตริยลานชางใหมาเสวยราชยที่เชียงใหม เพราะพระราชมารดาพระ
ไชยเชษฐาเปนขิตติยนารีในวงศเม็งราย ซึ่งอุปภิเษกกับกษัตริยลานชาง
พระเจาไชยเชษฐาครองเชียงใหมอยูไ มนานก็ทอดทิ้ง พาบริวารไป
อยูเวียงจันทน ในการกลับไปคราวนี้พระองคไดเชิญพระแกวมรกตไป
ดวย ทางเมืองเชียงใหมจึงตองเชิญเจาหญิงองคหนึ่งมา คือพระนางจิรปภาเทวี ในแผนดินนี้เกิดนิมิตสังหรณวา เอกราชของลานนาไทยจะ
ตองวิบัติ คือเกิดแผนดินไหวทั่วเมืองเชียงใหม พระสถูปวัดเจดียห ลวง
พังทลายมา แตนั้นมาไมเคยซอมขึ้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ ตอมาเมือง
เชียงใหมก็เสียแกกรุงศรีอยุธยา แตยังมีเชื้อวงศเม็งรายเปนเจาประเทศ
ราชครองอยูจนถึงแผนดินวิสุทธเทวี พระเจาบุเรงนองยกมาตีเชียงใหม
แตก ตั้งพระราชโอรสขึ้นเปนกษัตริยเชียงใหม ราชวงศืเม็งรายจึงได
ดับสูญไป แตนั้นมาเมืองเชียงใหมก็ผลัดกันเปนเมืองขึ้นของพมาบาง
ไทยบาง จนกระทั่งสมัยกรุงธนบุรีและตนรัตนโกสินทร พระยากาวิละ
มีความชอบในการขับไลพมาออกจากชายแดนไทย รัชกาลที่ ๑ จึงให
สถาปนาพระยากาวิละขึ้นเปนพระเจาเชียงใหม เปนปฐมวงศราชสกุลเจา
เจ็ดตนสืบมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ เลิกระบบเจาประเทศราชใชระบบสมุหเทศาภิบาล พวกเชื้อวงศทางเมืองเหนือจึงหมดสิทธิในการปกครอง
รวมเขาเปนอาณาจักรเดียวกับไทยภาคกลาง
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บทที่ ๖
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตอน ๓
สมัยสุโขทัย
บริเวณลุม แมน้ํายมและแมน้ําเจาพระยาตอนบน มีเมืองเกา
ของขอมหลายเมืองตั้งอยูคือเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัย เมืองเหลานี้
พอเมืองเปนคนไทย แตขึ้นกับกษัตริยขอมซึ่งไทยเราเรียกวา ผีฟาแหง
ยโสธรบุระ (นครธม) พลเมืองสวนใหญในภูมภิ าคนี้ตลอดลงมาจนถึง
ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใตนบั ถือศาสนาที่แพรหลายอยูในเวลานัน้ มี
พุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาทและศาสนาพราหมณในตอนตนแหง
ศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อจักรวรรดิขอมตั้งตนเสื่อมลงผูนําคนไทยในภาคนี้มี
พอขุนบางกลางทาวและพระสหายของพระองคจึงไดปลดแอกขอม โดย
เริ่มตนยึดเมืองสุโขทัยกอน โขลญลําพงแมทัพขอมสูไมได พระสหายพอ
ขุนบางกลางทาวเขาเมืองสุโขทัยไดกอน แตทานก็ยอมถวายเมืองใหขุนบางกลางทาวและเอาชื่อของตนเองถวายดย คือกมรเต็งอัญศรีบดินทราทิตย โบราณสถานในกรุงสุโขทัยซึ่งเปนราชธานีแหงแรกของไทย
ภาคกลางคือกําแพงลอมรอบเมือง ทานใชคําวา ตรีบูร ๓๔๐๐ วา หมาย
ความวามีกําแพงสามชั้นมีความกวางยาวเทานี้ โบราณสถานที่วัดศรีเสวย
เปนโบราณสถานกอนไทยจะมายึดครอง เขาใจวาเปนโบสถพราหมณ
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ของพวกขอมมากอน ถัดลงมามีวัดสําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ วัดมหาธาตุ
กลางเมืองสุโขทัย พระเจดียสําคัญของวัดนี้ ปจจุบนั ยังเหลืออยูหลายองค
และมีศิลปะแปลกกวาพระเจดียอื่น ๆ ในไทยหรือในตางประเทศ คือ
พระเจดียแ บบที่เรียกวาพุมขาวบิณฑ หรือแบบที่เรียกวาเหมือนพุมเทียน
พระเจดียดังกลาวนี้มีเฉพาะในอาณาเขตอาณาจักรสุโขทัยเทานั้น คือมีใน
สุโขทัย กําแพงเพชร ตาก ไมเคยมีในจังหวัดอื่นใดอีกเลย แตนาประหลาดในจีนมีเจดียแ บบนี้เหมือนกัน แตกม็ ีอยูเพียง ๒ องคเทานั้น ใคร
จะเอาแบบจากใครยังเปนปญหาอยู แตอยางนอยเปนการแสดงวาสมัย
พอขุนศรีอินทราทิตย พุทธศาสนาไดตั้งมั่นในสุโขทัย วัดมหาธาตุเปน
วัดหลวงมีพระเจดียใหญ ศิลปะงดงามแบบพุมขาวบิณฑ คงจะเปนศิลปะ
ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เปนอยางชา เราอาจจะพูดวาพระเจดียแบบสุโขทัยแท ๆ
พอขุนศรีอินทราทิตยชาวบานมักเรียกวาพระรวง ซึ่งเปนคําแปลความ
หมายจากคําวาศรีอินทราทิตยนั่นเอง คําวารวงไมไดหมายถึงรวงหลน
แตหมายความวารุงเรืองมีแสงสวาง ภาาาเการุงเรืองมีใชนอย เขาใชวา
รุงโรจนในปกรณบาลีซึ่งแตงขึ้นในชั้นหลัง เชนในสิหิงคนิทาน หรือใน
รัตนพิมพวงศ มักผูกศัพทเรียกวา โรจนราชบาง สุรงคราชบาง ในชั้น
ตนนี้อํานาจของสุโขทัยยังไมกวางขวางทางตะวันตกคงไดเขตเมืองตาก
ทางเหนือมีกําแพงเพชรทางใตราวปากน้ําโพ ทางตะวันออกราวเมือง
โคราช เพราะใตปากน้ําโพลงไปเปนเขตของอาณาจักรไทยอีกแหงหนึง่
ซึ่งเรียกวาสุวรรณภูมิหรืออูทอง สวนเขตทีต่ อจากเมืองโคราชยังเปนแดน
ของขอมอยู
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ยังมีเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งที่เรียกคูกบั สุโขทัยทุกครั้ง คือเมือง
ศรีสัชนาลัยซึ่งแปลวาเมืองของคนดีอาศัย เมืองนี้อยูทางทิศเหนือของ
สุโขทัยประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีโบราณวัตถุที่สําคัญคลายคลึงกับทาง
สุโขทัย เชนวัดเจดียเจ็ดแถว วัดนี้มีสถูปแบบพุมขาวบิณฑเหมือนกับ
องคพระมหาธาตุที่สุโขทัย ฐานะของศรีสัชนาลัยในสมัยนั้นก็คือ เปน
เมืองอุปราช ขอแตกตางระหวางศาสนาวัฒนธรรมและศิลปการกอสราง
ในสมัยสุโขทัยกับสมัยขอมปกครอง เราจะเห็นไดชดั เจน
๑. สมัยไทยสุโขทัย เลิกนับถือลัทธิมหายานอยางขอม ซึ่ง
ลัทธินี้รุงเรืองมากในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ไทยในสมัยนี้รับเอาลัทธิ
เถรวาทแบบลังกาวงศเขามา และนับตั้งแตนั้นมาก็ไมเคยเปลี่ยนเปน
อื่นเลย
๒. ระบบการปกครองของขอมใชแบบลัทธิเทพาวตาร คือ
พระเจาแผนดินเปนพระเจาเปนใหญในโลก ในสมัยไทยสุโขทัยเลิกลัทธิ
นี้ใชระบบพอเมืองปกครองลูกเมือง กษัตริยไมใชพระเจา ขอนี้เปน
เพราะอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบเถรวาท โดยเฉพาะขอความในบาลี
ในจักกวัตติสูตรและอัคคัญญสูตร มีอิทธิพลอยางสูงตอการปกครองระบบ
พอเมืองนี้ ทําใหกษัตริยไทยสํานึกในหนาที่ในการบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร
ตอประชาชน
๓. ศิลาจารึกของขอม มักจะขึน้ ตนดวยการสดุดีพระเจาแลวพูด
ถึงเกียรติคุณของกษัตริย ลงทายดวยการสาปแชงศัตรู แตจารึกของไทย
ในสมัยดังกลาวตรงกันขามไดใชภาษางาย ๆ พูดถึงสถานการณของบาน
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เมืองเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนผลจากการปกครองโดยระบบพอเมือง
ไมมีการสาปแชงศัตรู ตรงกันขามมีแตใหอภัย ดังตัวอยางจารึกพอขุนรามคําแหงตอไปนี้
"เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนา
มีขาว เจาเมืองบอาจกอบในไพรลูทาง เพือ่ นจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย
ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา
ไพรฟาหนาใส ลูกเจาลูกขุนผูใดแล ลมตายหายกวา เหยาเรือนพอเชื่อ
เสื้อคามัน ชางขลูกเมียเยียขาว ไพรฟาขาไท ปาหมากปาพลู พอ
เชื่อมันไวแกลกู มันสิ้น ไพรฟาลูกเจาลูกขุน ผิแลผิดแผกแสกวางกวากัน
สวนดูแทแล จึงแลวความแกขาโดยซื่อ บเขาผูลักมักผูซอน เห็นขาว
ทานบใครพิน เห็นสินทานบใครเดือด คนใดขี่ชางมาหา พาเมืองมาสู
ชวยเหลือเฟอกูมัน บมีชางบมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ให
แกมัน ชวยมันตวงเปนบานเปนเมือง ไดขาเสือกขาเสือหัวพุงหัวรบก็ดี
บฆาตี"
ขอความในจารึกตอนนี้เปนการตอบปญหาวา เหตุไรไทยจึงรุง
เรืองขึ้นมาไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาไมถึง ๕๐ ป หลังจากพอขุนศรีอินทราทิตยประกาศอิสรภาพแลว ทั้งนีก้ ็เพราะวา ประเทศราชของขอม
อื่น ๆ และราษฎรพากันเบื่อหนายในการที่ตองแบกเอาไว เชนการ
เสียภาษีอยางแรง การถูกเกณฑแรงงานไปสรางปราสาทหิน คนเหลานี้
หันมาออนนอมตอสุโขทัย อันสงผลใหจกั รวรรดิขอมพังทลายลงอยางไม
คาดฝน
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ในดานของศิลปสถาปตยกรรม ในสมัยสุโขทัยไดผลิตศิลปะ
แบบที่เปนของไทยเองขึ้น ศิลปะเหลานี้สว นมากเปนศิลปะทางศาสนา
ซึ่งเราพอจะแยกไดออกเปนประเภทดังนี้
๑. พระสถูปเจดีย ที่เปนศิลปไทยแท ๆ คือ พระเจดีย แบบพุม
ขาวบิณฑ และแบบจอมแห สวนสถูปทรงลังกานั้น ไดเลียนแบบศิลป
ของลังกามาทําแตเปลี่ยนแปลงใหเปนของไทย ตัวอยางสถูปแบบนี้พึง
เห็นไดจากพระเจดียว ัดชางรองเมืองศรีสัชนาลัย วัดนี้พอ ขุนรามคําแหง
เปนผูสราง เปนวัดเกามีพระสถูปเกามากอน พอขุนรามคําแหงมาบูรณะ
ใหมหมด และสรางเปนรูปหัวชาง รอบเจดียฐานทั้ง ๔ ดาน เอาแบบ
พระเจดียของพระเจาทุฏฐคามินีในลังกา วัดเจดียเ จ็ดแถวที่ศรีสัชนาลัย
ดูประหนึ่งจะเปนการประชุมแบบแผนของพระเจดียที่ไมเหมือนกัน ที่ผู
สรางเจตนาสรางขึ้นไว ในจารึกของพอขุนรามคําแหง ไดพรรณานาถึงภูมิ
สถานบางตอนในเมืองสุโขทัยวา "........ฯลฯ กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีนา้ํ
ตระพังโพย สีใสกินดีกินดังกินน้ําโขงเมื่อแลง...." ขอความในจารึกหมาย
ความวา ชาวสุโขทัยตองอาศัยบอน้ํา ในสมัยนั้นอาจจะยังไมแลงน้ํานัก
แตสมัยตอมาเมื่อกระแสน้ําในแมน้ํายมเกิดเปลี่ยนทางเมืองสุโขทัยก็กลาย
เปนเมืองดอน จนถึงกับเจาเมืองตองทิ้งเมืองเพราะแหงแลง ตระพัง
โพยดังกลาวมีอยูหลายแหง แตที่ยังคงสภาพอยูจนถึงทุกวันนี้คือ ตระพัง
ทอง อยูทางดานตะวันออกของสุโขทัย ยังเปนวัดมีพระสงฆอาศัยอยู
๒. พระพุทธรูป พุทธศิลปในสมัยสุโขทัย แบงออกไดเปน ๓
ระยะ คือระยะที่รุงเรืองที่สุด ระยะผสม และระยะเสื่อม เกือบจะพูดได
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วาชาวไทยเปนชาติเดียวในโลกที่ผลิตพระพุทธรูปมากที่สุด แตพุทธศิลป
ที่งดงามที่สุดเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ในสมัยนี้ไทยสามารถหลอปฏิมาขนาด
ใหญกวาคนหลายเทาเปนผลสําเร็จอยางงดงาม ซึ่งไมเคยปรากฏมากอน
เลยแมในสมัยขอมหรือทวาราวดี เมื่อเราเทียบกับสมัยเดียวกันในยุโรป
ในประเทศอิตาลีซึ่งเปนบอเกิดแหงศิลปะก็ยังไมเคยมีการหลอปฏิมาขนาด
ใหญโตนี้ได ตัวอยางพุทธปฏิมาอันใหญโตพึงเห็นจากพระศรีศากยมุนี
ปจจุบันอยูในวิหารวัดสุทัศนหนาตัก ๓ วาเศษ ความนิยมของชาวสุโขทัย
ในการผลิตปฏิมากรรม มักจะทําเปนรูปพระสี่อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน สําหรับพระยืนนั้นที่เปนสําริดขนาดใหญมีนอยไมเหมือนชนิดปูน
ปน เรียกกันวาพระอัฏฐารส คือพระยืนสูง ๑๘ ศอก ตามความเชื่อของ
คนในครั้งนั้นวา พระพุทธองคสูงขนาดนี้ ปจจุบันดูตวั อยางไดในวัด
มหาธาตุ สุโขทัยเกา และบนเขาตะพานหินนอกเมืองสุโขทัย ประเพณี
สรางพระอัฏฐารส ไดสืบเนื่องกันตลอดมาทั้งลานนาไทยและอยุธยา
กลาวไดวามีกาํ เนิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเปนปฐม สมัยกอนเหนือขึน้ ไปไม
ปรากฏ พระอัฏฐารสศิลปะสุโขทัยที่ยังสมบูรณแบบมากที่สุดเห็นจะไดแก
พระอัฏฐารสในวิหารวัดสระเกศเดีย๋ วนี้ พระพุทธรูปองคนี้เปนศิลปะ
สุโขทัยตอนปลายเดิมอยูใ นวัดวิหารทองเมืองพิษณุโลก รัชกาลที่ ๓ โปรด
ใหอัญเชิญมาไวที่วดั สระเกศ พระพุทธลีลาดูเหมือนจะเปนศิลปะ
พิเศษที่ชาวสุโขทัยคิดขึ้น ไมเคยมีพระพุทธรูปลีลาปรากฏในประเทศนับ
ถือพุทธศาสนาอื่นใดเลย แมแตอินเดีย บางทีพระปางนีจ้ ะเปนสัญลักษณ
แหงความกาวหนาของชนชาติไทย ซึ่งไดเริ่มตั้งราชอาณาจักรอันรุงโรจน
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ขึ้น จึงมีการผลิตขึ้นจํานวนมากยิ่งกวาปางพระพุทธรูปอื่นใด ทั้งชนิดที่
เปนโลหะปูนปน และพระพิมพพระพุทธรูปลีลาองคงดงามที่สุด ปจจุบัน
ตั้งอยูในวิหารคดวัดเบญจมบพิตร แบบจําลองของพระองคนี้กรมศิลปากรเคยเอาไปตั้งในงานเกีย่ วกับศิลปวัตถุที่กรุงลอนดอน ปรากฏวาเปน
ภาพเดียวที่ดึงดูดผูชมซึ่งมิใชพุทธศาสนิกชนวันละหลายรอยคน แสดงให
เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะวาอยูเหนือชาติและศาสนาอยางแทจริง นาเสีย
ดายพระพุทธรูปลีลาเปนปูนปน ซึ่งเปนรูปนูนจากพระเจดียองคหนึ่งใน
สุโขทัยเกา ภาพนี้เปนตอนเสด็จลงจากดาวดึงส มีพระพรหมและพระอินทรอยูสองขาง ถือกันวาเปนพระลีลาปูนปนที่มีอิริยาบถเปนธรรมชาติ
ละมุนละไมเหนือศิลปะปูนปน ทั้งหลายในตะวันออก แตก็ถูกผูรายขุด
ทําลายไปเสียเมื่อไมนานนี้ สําหรับพระนัง่ มีหลายขนาดตั้งแตใหญ
ที่สุดจนเล็กทีส่ ุด พระปูนปน ขนาดใหญมพี ระอัจนะที่วดั ศรีชุม สวน
พระสําริดขนาดใหญคือพระศากยมุนี พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห และพระศรีศาสดาเปนตน มีพระสําริดขนาดใหญอีกองคหนึ่งทีย่ ัง
เปนปญหาอยู คือพระพุทธรูปทองวัดไตรมิตร พระองคนี้ถาสํารวจดู
จารึกของพอขุนรามคําแหงจะพบขอความระบุไววา "ในเมืองสุโขทัยนี้มี
พระพุทธรูปอันใหญ มีพระพุทธรูปอันงาม มีพระพุทธรูปทอง มีพระ
อัฏฐารส" ปญหาอยูที่คําวาทองซึ่งมีนักโบราณคดีบางคน เชนหลวม
บริบาลบุรีภัณฑ อธิบายวาไดแกสําริดไมใชทองคํา แกกม็ ีขอขัดแยง
อยูที่วา ในสมัยสุโขทัย คําวาสําริดมีใชกันแลว จารึกจะไประบุทําไม
หากพระองคนี้เปนเพียงพระสําริดซึ่งมีอยูม ากมาย อีกประการหนึ่ง
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กอนหนาจะถึงพระพุทธรูป จารึกไดระบุถึงพระพุทธรูปขนาดใหญและ
ขนาดกลางไวดวย ซึ่งเปนการแนนอนวาพระพุทธรูปเหลานี้จะตองมีสําริด
อยูดวย เมื่อเปนเชนนี้ อยูดี ๆ จะกลาวถึงพระพุทธรูปทองขึ้นทําไม หาก
คําวาทองหมายถึงสําริด เพราะฉะนัน้ ทองในที่นี้ไมใชสําริดแน จารึก
วัดปามะมวงอีกหลักหนึ่งเปนของพระเจาธรรมราชาลิไท ไดกลาวถึง
พระสุวรรณปฏิมาซึ่งประดิษฐานอยูบนพระราชมนเทียร จึงเปนไปไดวา
พระพุทธรูปดังกลาวนี้คือพระทองวัดไตรมิตรเดี๋ยวนี้ มีทางเปนไปได
วา พอขุนรามคําแหงไดทรงสรางพระพุทธรูปทององคนี้ เพราะรัชสมัย
อันยืดยาวของพระองคกวา ๙๐ ป ราษฎรไทยมีความสงบสุขมั่งคั่งดวย
ทรัพยสิน พระองคจึงไดอุทศิ ทองคําสวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีราษฎรโดย
เสด็จพระราชกุศลดวยสรางพระทององคนี้ขึ้น มีน้ําหนักถึง ๑ ตัน แน
นอน น้ําหนักนี้ไมไดหมายถึงทองคําทั้งหมด เพราะการหลอโลหะจะ
ตองมีการผสมสวน จะหลอดวยทองคําบริสุทธิ์ลวน ๆ ไดเฉพาะปฏิมา
ขนาดเล็ก อีกอยางหนึ่งพุทธศิลปในองคพระก็เปนพยานบอกแกเราวา
พระองคนี้เปนปฏิมากรรมสุโขทัยตอนตน เนื่องแตพระดัชนีทําไมเสมอ
กัน ถาเปนพุทธศิลปสุโขทัยตอนกลางและตอนปลายแลว พระดัชนีจะ
ทําเสมอกัน อยางชุดพระพุทธชินราชเปนอาทิ สําหรับพระนอนใน
ควาหมายอันแทจริงมิไดหมายเอาปางปรินพิ พาน หรือปางบรรทม
ธรรมดา แทจริงปางนี้เปนปางพระพุทธองคทรมานอสุรินทราหู ซึ่ง
มีอหังการวา ตนเองมีรูปรางใหญโตเหลือประมาณ จะมาเฝาพระพุทธองคซึ่งเปนมนุษย มิเปนพญาชางเหลือบดูมดหรือ พระศาสดาจึงทรง
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นิรมิตพระองคแมแตอยูใ นอิริยาบถไสยาสนก็สูงใหญยงิ่ กวาเขาจักรวาล
อสุรินทราหูครั้นมาเฝา ตนเองก็กลายเปนมดปลวกเล็ก ๆ ไปจึงยอม
ลดทิฐิมานะ ปางนี้เปนปางสําคัญ ๆ สําหรับชาวสุโขทัย หมายถึง
ความสามารถของชาวไทย ที่ตั้งราชอาณาจักรขมความยิง่ ใหญของจักรวรรดิขอมไดหมด พระนอนงามที่สุดของสุโขทัยปจจุบันอยูในวิหารวัด
บวรนิเวศวิหาร
๓. เกี่ยวกับคณะสงฆสมัยสุโขทัยตอนตน คณะสงฆที่มีอยูสืบ
มาแตคณะสงฆมอญในอาณาจักรทวาราวดีพวกหนึ่ง คณะสงฆที่สืบมาจากสมัยลพบุรีพวกหนึ่ง มีทั้งเถรวาทและมหายาน พอมาถึงสมัยพอขุน
รามคําแหง พระองคไดสงทูตไปนิมนตคณะสงฆลังกาวงศจากเมืองนคร
ศรีธรรมราชขึ้นมาประดิษฐานในสุโขทัย เพราะฉะนัน้ ในจารึกของพระ
องคจึงพรรณนาความวา "ในเมืองสุโขทัยนี้มีปูครู มีเถระมหาเถระ
สังฆราชปราชญเรียนจบไตร ฉลาดกวาปูครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกมาแต
เมืองนครศรีธรรมราช" อันที่จริงจําเดิมแตพระเจาปรักกมพาหุมหาราช
ฟนฟูพุทธศาสนาในลังกา มีการประชุมพระสงฆแตงฎีกาเปนตน ใน
ตอนตนแหงศตวรรษที่ ๑๗ นั้น ก็ปรากฏวามีพระพมา พระมอญ และ
พระชาวทวาราวดี ลพบุรี ออกไปเรียนรูลัทธิจากลังกาเขามา สําหรับ
ประเทศไทยกอนเปนแหงแรก แตเวลานั้นยังเปนประเทศชื่อวา ตามพระลิงค สังฆปาโมกขนิกายนี้ชอื่ พระราหุล เหตุการณทั้งนี้เกิดกอนอาณาจักรสุโขทัยประมาณ ๑๐๐ ป เมื่ออาณาเขตสมัยพอขุนรามคําแหงแผลง
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ไปถึงหัวเมืองมลายูแลว จึงไดรูถึงลัทธิลังกาวงศ และนําขึ้นมาเผยแผ
แตนั้นมา นิกายใหญก็กลายเปนศาสนาประจํารัฐของไทย สวนนิกาย
เดิมที่มีอยูก็คอย ๆ เสื่อมไป เมื่อลังกาวงศมาตั้งที่สุโขทัยแลว ไดเกิด
ผลสะทอนในทางการศึกษา การปกครองคณะสงฆ และศิลปกรรม ดัง
ตอไปนี้ คือ
๑. ในดานการศึกษา ไทยไดรับพระไตรปฎกทั้งอรรถกถาฎีกา
จากลังกา แมกอนหนานี้พระไตรปฎกของเถรวาท จะมีอยูแลวในชน
ชาติมอญครั้งสมัยทวาราวดีก็จริง เขาใจวามาในสมัยหลัง คงจะตกหลน
หายสูญไปมาก เพิ่งจะไดรบั พระไตรปฎกครบถวน ในสมัยตนสุโขทัย
จากลังกา เปนเหตุใหการออกเสียงภาษามคธของสงฆไทยชัดถอยชัดคํา
ตามแบบลังกาที่สุดยิ่งกวาชนชาติอื่น ๆ
๒. มีปญหาวา คัมภีรศาสนาซึ่งเปนการแนนอนวา ฉบับเดิม
ตองเขียนเปนตัวสิงหล แตครั้นมาถึงเมืองไทยคงมีการตั้งคณะกรรมการ
ถายตัวสิงหลเปนตัวขอม ทีน่ าสงสัยคือ เหตุใดจึงไมใชอักขระไทย ซึง่
ในครั้งพอขุนราม พระองคก็บัญญัติอักขระไทยแบบเฉพาะขึ้นแลว อัน
ที่จริงตัวหนังสือไทยมีมากอนพอขุนราม พึงดูจากอักษรไทยลื้อในยูนาน
เปนตัวอยาง พอขุนรามเพียงแตดัดแปลงอักษรไทยเดิม ถึงเชนนั้นก็
นาจะใชหนังสือไทยเขียนพระไตรปฎก เหตุที่ใชตวั ขอมก็เพราะ พระไตรปฎกฉบับเดิมกอนหนาลังกาวงศจะมาถึง ซึ่งเปนของพวกขอมใน
สมัยลพบุรี ไดใชอักษรขอมจารึกแพรหลายแลว อีกประการหนึ่งอักษร
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ไทยที่พอขุนรามบัญญัติขึ้นใหม มีพยัญชนะไมพอเขียน คํามคธจึงได
ถือเอาหนังสือขอมเปนหลักในการจารึก
๓. อิทธิพลลังกาวงศตอ การปกครองคณะสงฆไทย ไดทําให
เกิดสมณศักดิข์ ึ้น สมณศักดิน์ ี้ในอินเดียหาเคยมีไม ลังกาเปนผูคิดขึ้น
กอน ในชัน้ เดิมมี ๒ ตําแหนงคือ ตําแหนงสวามี และมหาสวามี สวน
ชื่อสมณศักดิ์แตกตางออกไปตามเกียรติคณ
ุ ของพระเถระผูไดรับ คตินี้
พอมาถึงสุโขทัยเขา ไทยไดปรับปรุงสมณศักดิเ์ ทียบดวยยศของพวก
พราหมณในทางโลก จึงเกิดทําเนียบสมณศักดิ์ขึ้นเปนครั้งแรก คือ
๑. ครูบา ๒. เถระ ๓. มหาเถระ ๔. สังฆราชา (สังฆราชาเทียบมหา
สวามี) ๕. สังฆปริณายกสิทธิ
การปกครองคณะสงฆแบงออกเปน ๓ คณะ คือ คณะคามวาสี
มีเจาคณะชื่อพระสังฆราชญาณรูจีมหาเถระ คณะอรัญวาสีมีเจาคณะชื่อ
พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนสีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสวามี
อีกคณะหนึ่งเรียกวาคณะพระรูป คณะนี้มดื มนไมทราบที่มาที่ไป
๔. อิทธิพลเกี่ยวกับศาสนประเพณี ในศิลาจารึกของพอขุนราม
คําแหง ไดพรรณนาถึงสภาพของชาวสุโขทัย และประเพณีทางศาสนา
มีขอความวา "คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน
พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัย ทั้งชาวแมชาวเจา ทวยปวทวยนาง
ลูกเจาลูกขุนทัง้ สิ้นทั้งหลาย ทั้งผูชายผูหญิง ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษา กรานกฐินเดือนหนึง่
จึงแลว เมื่อกรานกฐินมีพนมเบี้ยพนมหมากมีพนมดอกไม มีหมอน
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นั่งหมอนนอน บริพารกฐิน โอยทานแลปแ ลญิบลาน ไปสวดญัตติกฐิน
ถึงอรัญญิกพูน.....ใครจะมักเลน เลน ใครจะมักหัว หัว (หัวเราะ)
ใครจะมักเลื่อน เลื่อน เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียนมอญคน
เสียดกันเขาดูทานเผาเทียน เลนไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจะแตก"
การที่ชาวสุโขทัยเครงครัดในพุทธศาสนา ตรงกันขามกับขอ
กลาวหาของคนบางคนที่วานับถือศาสนาพุทธ ทําใหขี้เกียจ เพราะใน
จารึกพอขุนรามพรรณนาตอไปวา "....แตคนในเมืองสุโขทัยนี้ดว ยรู
ดวยหรวก (ฉลาด) ดวยกลาดวยหาญ ดวยแคะดวยแรง หาคนเสมอ
มิได" เพราะฉะนั้น เมื่อประชาชนขยันขันแข็งทํามาหากิน จึงเปน
เหตุใหสุโขทัย มีสิ่งดังนี้
".....มีวิหาร มีปูครู มีทะเลหลวง มีปา หมาก ปาพลู มีไร
มีนา มีถิ่นฐาน มีบานใหญบานเล็ก มีปามวงปาขามดูงามดังแกล"
๕. ดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาสุโขทัยไมมีทาสเลย ระบบ
ทาสเพิ่งจะเริ่มในสมัยอยุธยา เมื่อไทยไปเลียนแบบจากเขมร ซึ่งถือ
กษัตริยเปนเทพาวตารตามคติศาสนาพราหมณ แตในสมัยสุโขทัยราษฎร
เปนลูกเมืองเสมอกันหมด เพราะฉะนัน้ ในพระอัยกาลักษณะลักพาซึ่ง
ตราขึ้นในป พ. ศ. ๑๘๙๙ สมัยพระเจาอูท องของอยุธยา กลาวถึง
ทาสที่หนีไปสูเมืองชะเลียง สุโขทัย ทุงยั้ง บางยม สองแคว สระหลวง
ชากังราว เจาทาสขอรองใหรัฐบาลอยุธยาไปติดตามจับ พระเจาอูทอง
รับสั่งวา แมแตขายกันในกรุงอยุธยายังบังคับเรียกคาไถ ไล
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เบี้ยกันยาก ทีห่ นีไปถึงแดนสุโขทัยใตหลาฟาเขียว จักทําเอาอยางเชน
เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณ บชอบเลย
ทาสที่หนีไปสูอาณาจักรสุโขทัย จะไดรับอิสระ รัฐบาลสุโขทัย
จะมอบทุนทรัพยทํากินให แมในสมัยพระธรรมราชาที่ ๒ คือพระเจา
ไสยลือไท เมือ่ กรุงสุโขทัยตกเปนประเทศราชของอยุธยาแลว ถึงกระนั้น
ทางสุโขทัยก็ยงั ถือเปนกฏหมายวา ทาสเชลยใดที่หนีมามีกําหนดระยะ
เวลาถาไมมีเจาทาสตามมา พนระยะกําหนดแลวก็จะเปนอิสรชนทันที
๖. เนื่องจากกษัตริยสุโขทัยตั้งพระองคเปนพอ ใกลชิดกับ
ราษฎรผูเปนลูกอยูเสมอ จึงไดเกิดสุภาษิตสอนราษฎร เชนพอสอนลูก
เรียกวาภาษิตพระรวง คือ "อาสาเจาจนตัวตาย อาสานายจนพอแรง
ปลูกไมตรีอยารูราง สรางกุศลอยารูโรย อยาขูดคนดวยปาก อยาถาก
คนดวยตา อยาแผเผื่อความผิด อยาผูกมิตรคนจร อยารักเขากวาผม
อยารักลมกวาน้ํา อยารักถ้ํากวาเรือน อยารักเดือนกวาตะวัน"
๗. อิทธิพลทางศิลปะ ไทยไดพระพุทธสิหิงคจากลังกา ซึ่งเปน
แมแบบของพระพุทธรูปสุโขทัย พระพุทธรูปในประเทศไทยกอนหนานี้
ทุกยุคไมเคยมีเปลวรัศมีสูง เพิ่งจะมีขึ้นครั้งแรกในสมัยสุโขทัย สังฆาฏิ
พระพุทธรูปในสมัยกอนหนานี้ ไมเคยเปนแฉกชนิดที่เรียกวา เขี้ยว
ตะขาบ พุทธปฏิมาแบบสุโขทัยมี พระเจดียแบบลอมฟางซึ่งถายจาก
มรีจิวัดเจดียในลังกาก็ดี ถูปารามในลังกาก็ดี สมัยสุโขทัยไดสรางขึ้น
เชนพระมหาธาตุวัดชางรอง เมืองชะเลียง
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ลังกาวงศสมัยที่ ๒
ในรัชสมัยพระเจาเลอไทโอรสของพอขุนราม ไดเกิดลังกาวงศ
ชุดที่ ๒ ขึ้น มูลเหตุเนื่องมาแตมีคณาจารยสิงหลรูปหนึง่ ชื่อพระติมา
บวชเรียนในสํานักพระอุทุมพร ซึ่งนับถือกันวาเครงครัดที่สุดในลังกา
พระมติมา มาตั้งลัทธิในเมืองนครพัน เขาใจวาเปนเมืองเมาะตะมะ
ในสมัยพระสุตโสมเปนพอเมือง ชาวเมืองเลื่อมใส ทําพิธีอุษยาภิเษกทาน
พระมติมาขึ้นเปนอุทุมพรบปผามหาสวามี ครั้งนั้นมีพระเถระชาวสุโขทัย
๒ รูป ชื่อพระสุมนะ และพระอโนมทัสสี เปนศิษยของพระสังฆราช
ปพพตะ ไดยนิ กิตติศัพทจึงเดินทางออกไปขอเปนศิษย ทานอุทุมพรได
ใหสึกแลวรับอุปสมบทใหม อยูเลาเรียนกับทานได ๕ พรรษาก็ลากลับมา
ตอมาอีก ๕ พรรษา พระสุมนะกับพระอโนมทัสสีไดพาพระเถระไทยอีก ๘
รูป ในเมืองเมาะตะมะคือ พระอานนท ๑ พระพุทธสาตร ๑ พระสุชาตะ ๑ พระเขมะ ๑ พระปยทัสสี ๑ ทระสุวัณณคิรี ๑ พระเวสสภู ๑
พระสัทธาติสสะ ๑ ทานทั้ง ๘ นี้ขอสึกแลวอุปสมบทใหม แตพระอุทุมพรมอบหมายใหพระสุมนะ พระอโนมทัสสี ทําหนาที่เปนอุปชฌายบวช
ทานทั้ง ๘ รูปนี้ แลวมีปกาสิตสั่งวา ดูรา อาวุโสทั้งหลาย ศาสนาอัน
กูนํามาแตลังกาทวีปนั้น จักไมมั่นคงในเมืองเม็งมีนา จักไปตั้งมั่นอยูใน
เมืองสูโพนตอเทา ๕ พันปแล เพราะฉะนั้นเมื่อคณะสงฆชุดนี้กลับสู
สุโขทัยแลวจึงไดเผยแผลัทธิลังกาวงศใหม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
นิกายอุทุมพร ตามชื่อสํานักเดิมในลังกา จนแพรหลายออกไปทั่วกระทั่ง
ถึงอาณาจักรลานนาไทยและลานชาง
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สันตติวงศราชวงศสุโขทัย
ตามขอคนควาของนักประวัติศาสตรรุนเกา กษัตริยราชวงศ
สุโขทัยมี ๘ พระองค แตผลอันเกิดจากการบูรณะ เมืองสุโขทัยเกาในป
พ. ศ. ๒๔๙๙ ทางการไดขุดพบจารึกหลักใหมที่บริเวณวิหารสูงในวัด
มหาธาตุ เปนคําสาบานระหวางปูกับหลาน มีขอความทีท่ ําใหตองเปลีย่ น
แปลงลําดับราชวงศพระรวง ขอความนั้นตอนหนึ่ง "....สบถดวยกันนีจ้ งุ
ใหไดแกอารักษทั้งหลาย อันมีในน้ําถ้ํา วงศาพระยาผูปู ปูพระยา
ปูเริง ปูมุง ปูพอง ปูฟาฟน ผากอง ปูพระยาคําฟู พระยากองเทานี้
คําคํากวาผีสิทธิแล แตนี้คําคง ผีปูยาคํา ฝูงผูหวาน ปูขุนจิต ขุนจอด ปู
พระยาศรีอินทราทิตย ปูพระยาบาน ปูพระยารามราช ปูไสยสงคราม ปู
พระยาเลอไท ปูพระยางัวนําถม ปูพระยามหาธรรมราชา พองําเมือง
พอเลอไท และไทยผูดี ผีชาวเลืองเทานี้แล แมผูใดบซื่อไซร ผีมันทั้ง
เสื้อใหญ เขาภูคา เขายาดาน ผาแดง แขวงแมพระศักดิ์ พระสอ เสื้อ
หาญญอาง ทานสถาน ปูชละหมื่น หมื่นหอยแสนดง ทั้งปูเจาพระคะพุง
เขายรรยง พระศรี ผีบางพระศักดิ์อารักษทุกแหง แตงตาดูสองปูหลาน
รักกัน ผิวผูใดใครบซื่อ จุงผีผูนี้หักกาวนาวคอ อยาเปนพระยาเถิงเทา
เปนเจา อยูยืนหืนตาย ดังวันทันดังเครียว เขียวเห็นอเวจีนรก ตกอบาย
เวทนา เสวยมหาวิบาก อยาไดคาดไดพบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
สักคะ.... ฯลฯ"
เนื้อความในจารึกหลักนี้ ทําเมื่อ พ. ศ. ๑๙๓๕ ซึ่งเปนสมัยตอน
ปลายของยุคสุโขทัย ไดลําดับบรรพบุรุษกอนหนาพอขุนศรีอินทราทิตย
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ขึ้นไปหลายชัน้ อางเชิญมาเปนพยานในคําสาบานที่นาสนใจมี ๒ ชือ่ คือ
ปูไสยสงคราม และปูพระยางัวนําถม ในระหวาง ๒ องคนี้มีพระยาเลอไท
คั่นกลาง ถา ๒ องคนี้เปนกษัตริย ราชวงศพระรวงก็ตอ งมี ๑๐ รัชกาล
ไมใช ๘ เมื่อความในประวัติศาสตรตอนที่พระมหาธรรมราชาลิไท ยัง
ไมไดเสวยราชย ยังเปนเจาเมืองศรีสัชนาลัยอยูในฐานะลูกหลวง พอขาว
พระราชบิดาคือพระเจาเลอไทสิ้นพระชนม ในจารึกเลาวา มีผูคิดมิชอบ
แยงราชสมบัตใิ นเมืองสุโขทัยขึ้น พระเจาลิไทเมื่อยังเปนราชบุตรตอง
ยกกองทัพจากเมืองศรีสัชนาลัยมาตีเอาสุโขทัยคืน สําเร็จโทษผูคิดมิชอบ
ผูคิดมิชอบคนนั้นอาจจะเปนพระยางัวนําถม ซึ่งพฤติการณแสดงใหเห็น
วาทานผูนี้จะเปนราชบุตรตางพระมารดา หรือมิเชนนั้นตองเปนเจานาย
สําคัญองคหนึ่ง จึงไดจดั เขาไปในลําดับราชวงศตามจารึกที่คนใหมนี้ มี
ขอที่นาสงสัยคือ ถามีกษัตริยอีกองคหนึ่ง กอนหนาพระเจาเลอไท ซึ่ง
เปนราชโอรสของพอขุนรามคําแหง เหตุใดชื่อของทานผูนั้นจึงไมใช
คําวาปูพระยา ใชแตคําวาปู ดูจะมีความแตกตางระหวางปูพระยากับปู
อยู ทานผูนั้นคือปูไสยสงคราม จะเปนไปไดหรือไมวา ปูไสยสงคราม
ไมไดเปนกษัตริย แตปูพระยางัวนําถมเปนกษัตริย ถาประเด็นนี้ถูกตอง
ราชวงศพระรวงก็มี ๙ รัชกาล
พระเจามหาธรรมราชาลิไท
กษัตริยพ ระองคนี้ปรากฏในจารึกอักษรขอม เรียกวา กมรเต็งอัญ
ศรีสุริยพงษรามมหาธรรมราชา พระองคมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยางมาก ซึ่งเราพอจะแยกเปนหัวขอดังตอไปนี้

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 150
๑. การศึกษาในพระศาสนา พระเจาลิไทเมื่อยังเปนราชบุตร
ทรงศึกษาพระไตรปฎกกับคณาจารยผูมีชื่อเสียงในครั้งนัน้ อาทิเชน พระ
อโนมทัสสี พระสารีบุตร และอุปเสนราชบัณฑิตเปนตน จึงนับวาเปน
กษัตริยไ ทยพระองคแรกที่รอบรูในภาษามคธและพระไตรปฎกจนถึงกับ
ทรงพระราชนิพนธเตภูมกิ ถาในบางแผนกของหนังสือนี้ ทรงอางถึง
ตํารับตําราที่ใชเรียบเรียง ลวนแตเปนคัมภีรมคธทั้งอรรถกถาฎีกาประมาณ ๓๐ ปกรณ บางปกรณปจจุบนั ไมมตี นฉบับ หนังสือเตภูมิกถา จึง
เปนวรรณคดีพุทธศาสนาเลมแรกในภาษาไทยทีคนไทยเขียนขึ้น สมเด็จ
กรมพระยาดํารง เปนผูเปลี่ยนชื่อหนังสือวา ไตรภูมิพระรวง รสอักษร
ในหนังสือนี้แตงเปนลักษณะรายยาว มีสมั ผัสในบางตอนพรรณนาความ
เปนไปของสัตวในไตรภูมิ
๒. ในการคณะสงฆ พระเจาลิไทไดสงทูตไปนิมนตคณะสงฆ
ลังกาเขามาสุโขทัย คณะสงฆชุดนี้มาตั้งอยูกอนแลวที่เมืองเมาะตะมะ
และมีพระเถระที่สําคัญ มหาสวามีซึ่งตองไมใชชื่อเปนแน แตเปน
ฐานันดรศักดิ์ ในจารึกวัดปามะมวงเรียกวาสังฆราชลังกา
พระเจาลิไท ไดทําพิธนี ิมนตพระสังฆราชลังกาเปนการมโหฬาร
ถึงกับใหตัดถนนจากสุโขทัยไปกําแพงเพชร จากกําแพงเพชรไปเมาะตะมะ เมื่อคณะสงฆลังกามาถึงสุโขทัยไดจาํ พรรษาอยูในวัดปามะมวง
พระเจาลิไทเองก็ทรงพระราชศรัทธาออกผนวชเปนกษัตริยไทยองคแรก
ที่บวชในขณะเสวยราชย พิธีผนวชทําเปนสองตอน ตอนบรรพชาเปน
สามเณรทําในพระราชมณเฑียร ตอหนาพระสุวรรณปฏิมา (คือพระทอง
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วัดไตรมิตร) กอนจะบรรพชาทรงเพศเปนดาบส ประกาศพระราชปฏิญญาณทามกลางสงฆ มุงปรารถนาพระโพธิญาณอยาวเดียว พระสังฆราช
ลังกาไดสรรเสริญพระจริยาวัตร หลังบรรพชาแลวในขณะที่เสด็จไป เพื่อ
ประกอบพิธีอปุ สมบทวาทรงมีอินทรียสังวรยิ่งนัก อุปมาดังพระมหาเถระ
ผูมีพระวัสสาได ๖๐ เปนประมาณ ตอนสองทําพิธีสวดญัตติอุปสมบทใน
วัดปามะมวง เขาใจวาจะทรงประทับอยูทนี่ ่นั ตลอดเวลาอุปสมบท และ
ถาไมมีกองทัพไทยใตขึ้นไปรุกรานอาณาเขตแลว กษัตริยองคนี้คงจะ
เพลิดเพลินในเนกขัมมสุข พระองคไดปริวรรตเพศออกมาในทามกลาง
ออนวอนขอรองของเหลาอํามาตย
๓. โรงเรียนไทยโรงเรียนแรกเกิดขึ้นในแผนดินนี้ กลาวคือ
พระเจาลิไทไดทรงอุทิศพระราชมณเฑียรเปนที่บอกปริยัติธรรมแก
ภิกษุสามเณรขึน้ ครั้งแรก อันเปนแบบอยางใหกษัตริยใ นอยุธยาและรัตนโกสินทรทําตาม
๔. พระเจาลิไทไดสงทูตไปจําลองรอยพระพุทธบาทบนยอด
เขาสุมนกูฏในลังกา มาสรางไวตามไหลเขา ตามหัวเมืองสําคัญ เชน
สุโขทัย กําแพงเพชร พิษณุโลก รอยพระบาทนี้พึงเห็นตัวอยางไดที่
วัดบวรนิเวศ จึงเกิดประเพณีไหวพระบาทขึ้นเปนครั้งแรก
๕. พระเจาลิไทไดทรงหลอพระพุทธปฏิมาชุดใหม หลายชุด
หลายครั้ง ครั้งละหลายสิบองค ครั้งที่สําคัญที่สุดคือ ชุดพระพุทธชินราช
พระพุทธชินสีห และศรีศาสดา ขอสังเกตปฏิมากรรมในสมัยนี้ชอบทํา
นิ้วพระหัตถพระบาทเสมอกัน ผิดกับพระสุโขทัยยุคกอน ที่นิ้วพระบาท
พระหัตถไมเสมอกัน
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๖. ทรงกอพระมหาธาตุที่สําคัญในเมืองกําแพงเพชร พระมหาธาตุนี้อยูที่ปากคลองสวนหมาก เดิมมีรูปอยางพระเจดียท รงพุมขาวบิณฑ
ตอมามีคหบดีชาวกะเหรีย่ งคนหนึ่ง ชื่อพระยาเกา ในสมัยรัชกาลที่ ๕
รื้อพระเจดียออกแลวกอใหมเปนรูปเจดียพ มา ยังปรากฏอยูทุกวันนี้
๗. พระเจาลิไทโปรดใหทูตไปเชิญหนอพระศรีมหาโพธิ์จาก
อนุราธปุระมาปลูกไวในอาณาเขตสุโขทัยหลายแหง ประเพณีบูชา
ตนโพธิจึงเกิดขึ้นในเมืองไทย
๘. พระเจาลิไทนอกจากแตกฉานในพุทธศาสตรแลว ยังแตก
ฉานในโหราศาสตรและไสยศาสตรเปนอยางมาก ทรงทําพิธีทางไสยศาสตรหลอเทวรูปชุดสําคัญมีพระอิศวร พระนารายน และพระอุมา
ขนาดโตกวาคนฝมือนับวาเปนเยีย่ ม ปจจุบนั ดูไดในพิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติ เทวรูปพระอิศวรมีจารึกหลอเองไวสําหรับปกครองสัตว ๔ ตีน ๒ ตีน
มีผูเขาใจวาสุโขทัยตองออนแอลงเพราะพระเจาลิไทเอาใจใสใน
พระศาสนามากไป แตถาเราดูในสมัยพอขุนราม พระองคก็เครงครัดทาง
ศาสนาไมแพพระเจาลิไทเลย บานเมืองก็ไมออนแอ และความจริง
พระเจาลิไทก็ไมออนแอ เพราะพระองคสามารถยับยั้งการรุกราน
ของกรุงศรีอยุธยาได ขอสําคัญคือวา อาณาจักรอูทองความจริงเปน
อิสระรัฐมาแตไหนแตไร ไมไดเสียบานเมืองแกทางสุโขทัยเลย เปนแต
วาทางอูทองยอมรับใหสุโขทัยเปนผูนําในวิถีทางการเมืองเทานั้น จะไป
โทษวา เพราะสนใจศาสนาจึงสูอูทองไมไดไมถูก
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เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจาลิไทแลว พระเจาเสยลือไทไดเสวยราชย
ในตอนนี้สุโขทัยตองรับศึกสองดาน คือศึกเชียงใหมทางเหนือดานหนึ่ง
ศึกอยุธยาทางใตดานหนึ่ง แตทางเชียงใหมยังพอตอสูสะกดไวได บาง
ครั้งก็กลับเปนฝายรุก ไปตีไดถึงเมืองลําปาง แตสําหรับศึกอยุธยา
ประจวบกับเปนรัชสมัยพระเจาบรมราชาธิราชที่ ๑ ซึ่งเปนนักรบ จน
สามารถตีอาณาจักรกัมพูชาแตก พระเจาไสยลือไทตองยายราชธานีลงมา
ประทับที่เมืองพิษณุโลก เพือ่ จะรับมือกับพระเจาบรมราชาเต็มที่ แต
ผลสุดทายพระองคกลับเปนฝายยอมสวามิภักดิ์ ยอมถวายบังคัมพระเจา
บรมราชา สุโขทัยจึงตกเปนประเทศราชของอยุธยา มีกษัตริยสืบมาอีก
๒ พระองคแลวเลยถูกยุบรวมเขาเปนราชอาณาเขตเดียวกับอยุธยาใน
สมัยพระเจาสามพระยา
พุทธศาสนาสมัยสุพรรณภูมิ
ทองที่อันเปนที่ตั้งแควนสุพรรณภูมิไดแกบริเวณสุพรรณบุรี
นครชัยศรี สิงหบุรี อางทองเดี๋ยวนี้ เปนเมืองโบราณรวมสมัยกับ
ทวาราวดี ตอมาเมื่ออาณาจักรทวาราวดีสูญไป ยังปรากฏมีซากสถูป
และโบราณสถานในบริเวณเมืองเกาคือเมืองอูทอง ศิลปะเปนอยางเดียว
กับทวาราวดี ในบริเวณนีไ้ มปรากฏมีศิลปะของขอม ยกเวนเสียแต
ปรางคเทวสถานในเมืองสุพรรณบุรีเกา ชนชาติไทยผูเขามาครอบครอง
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แควนสุพรรณภูมิ เปนไทยสายเวียงไชยปราการ มีพระเจาชัยศิริเปนหัว
หนา ไดลงมาครอบครองตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๗ และไดตั้งอาณาจักร
ขึ้น ใชชื่อวาเกา แตเรียกเปนไทยวาอูทอง ราชวงศอูทองปกครองอยู
กวารอยป รวมสมัยกับสุโขทัย มีกษัตริยไมนอยกวา ๖ พระองค จาก
โบราณวัตถุของอูทองทําใหเราทราบถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา เปน
แบบลังกาวงศผสมลพบุรีและทวาราวดี ยกตัวอยางเขนพระพุทธรูปพระเศียรก็เปนรูปฝาชีพระพักตรเปนเหลี่ยมพระโขนงนาสิกและพระโอษฐ
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลลพบุรี สังฆาฏิพาดตรงลงมาถึงพระนาภี พระพักตรอยูในลักษณะเครงขรึม (ภาษานักเลงพระเรียกวาอูท องหนาฤาษี
หรืออูทองหนาแก) พระพุทธรูปแบบนี้มีจาํ นวนนอย องคที่งามที่สุด
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตอมาในสมัยอูท องตอนปลาย
ไดรับอิทธิพลจากสุโขทัยเขามาทําใหมีเปลวรัศมีเพิ่มขึ้น พระพักตรยาวรี
อิริยาบถคลายความเครงเครียด คือมีลักษณะออนชอยละมุนละไม ใน
ราวศตวรรษที่ ๑๙ กษัตริยอทู ององคสุดทาย มีฐานะเปนบุตรเขยของ
กษัตริยอูทององคกอน ทานผูนี้มาจากแควนกัมโพช (ไมใชเขมร) แต
เปนอาณาบริเวณทองที่อโยธยาเกา ตํานานพื้นเมืองเลาวา ทานผูนี้มี
เชื้อเปนเจาชัน้ สูงแหงแควนกัมโพช คือพระเจารามาธิบดีที่ ๑ ผูสราง
พระนครศรีอยุธยา เหตุผลที่พระเจาอูทองยายกรุง ตามความเขาใจ
ทั่วไปก็คือเอาเรื่องโรคหา ซึ่งระบาดในเมืองอูทองเปนเหตุ แตเบื้อง
หลังของเหตุนยี้ ังมีสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ แควนอูทองตองการขยาย
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อํานาจลบลางอิทธิพลสุโขทัย เมื่อเปนเชนนี้สถานที่ตั้งเมืองเดิมไมเหมาะ
สมในทางยุทธศาสตร และเศรษฐศาตร เพราะเปนเมืองดอนหางไกล
ทะเล เมื่อตองการจะสรางเมืองใหอุดมสมบูรณมั่งคั่ง จึงเปนความจําเปน
ที่ตองยายกรุง ซึ่งพระเจาอูทองไดทรงเลือกเอาชัยภูมิ ทางทิศตะวันออก
เปนแหลมยื่น เปนที่มาแหงแมน้ําสามสายบรรจบกัน และเปนปาก
ประตูที่สุโขทัยจะมีโอกาสติดตอกับทางทะเล เมื่อพระองคสรางกรุงที่นี่
จึงเทากับปดประตูบานอาณาจักรสุโขทัย ตัดขาดมิใหติดตอทางทะเล
ไดเลย
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บทที่ ๗
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตอน ๔
สมัยอยุธยา
บริเวณทีต่ ั้งพระนครศรีอยุธยาเดีย๋ วนี้ แตเดิมมีมาเมืองโบราณ
ตั้งอยูกอนแลวหลายเมือง ชือ่ เมืองอโยธยา และเมืองเสนาราชนคร ฝง
ตะวันตกของทางรถไฟ มีการขุดพบซากเมืองโบราณสถูปเจดียโดย
เฉพาะพระพุทธปรากฏเปนหลักฐานสําคัญอยูขอหนึ่งคือ พระพุทธรูป
องคใหญวัดพนัญเชิง ไดสรางกอนสรางพระนครศรีอยุธยาถึง ๒๖ ป ถา
บริเวณนี้จะเปนปาดงพงไพรใครที่ไหนจะมาสรางพระขนาดใหญไว และ
ทานผูสรางก็ตองเปนชั้นเจาฟามหากษัตริยจึงมีกําลังกะเกณฑไพรพลมา
สรางปูชนียวัตถุขนาดมหึมาขึ้นได ยังมีเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญอกี
องคหนึ่ง ปจจุบันอยูใ นพิพธิ ภัณฑสถานเจาสามพระยา มีอายุรุนเดียว
กับพระพุทธรูปวัดพนัญเชิง เมื่อดูตามศิลปะแลวก็เปนศิลปะแบบอูทอง
เพราะฉะนั้นจึงสรุปความไดวา เมืองอโยธยาเกาคงจะตั้งขึ้นในสมัยขอม
เปนใหญ ตอมาในสมัยอูทองไทยเขามาครอบครอง และไทยอูทองนี้
เองเปนผูสรางวัดพนัญเชิงขึ้น เมื่อพระเจารามาธิบดีที่ ๑ ยายกรุง
จากเมืองสุพรรณภูมิไดมาตัง้ พักอยูที่ตําบลเวียงเหล็ก รีรอโอกาสดูทีทา
ทางสุโขทัยอยู ๓ ป และพระองคไมไปอาศัยในเมืองอโยธยาเกา แต
กลับมาสรางพระนครใหมบนแหลม เพราะความสําคัญในทางยุทธศาสตร
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มีเหนือกวา คือทรงประสงคเอาแมน้ําสามสายเปนคูเมืองตามธรรมชาติ
ที่ตองขุดคูกันใหมเพียงดานเดียวเทานั้น นีค่ ือที่ตั้งพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเปนราชธานีอยูกวา ๔ ศตวรรษ พระนครศรีอยุธยาสรางในชั้นแรก
กําแพงเมืองยังเปนพูนดิน เอาไมไผปก ยังไมไดกออิฐถือปูนใด ๆ ทั้ง
นั้น แมแตพระราชวังก็เปนเครื่องไม ที่กออิฐถือปูนถาวรมีแตวัด ซึ่ง
พระเจารามาธิบดีที่ ๑ ทรงสถาปนาขึ้นที่สําคัญมี ๒ วัดคือ วัดพุทไธศวรรย
วัดนี้สรางอยูใ นบริเวณตําบงเวียงเหล็ก ในที่ตั้งพลับพลากอนสรางพระนคร วัตถุสําคัญในวัดนี้ที่ยังเหลืออยูคือพระปรางคองคใหญ พระวิหาร
พระพุทธรูปตามระเบียงคด ซึ่งทําดวยศิลา และกุฏิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธศวรรยนี้เรียกไดวาเปนปฐมอารามในสมัยอยุธยา
เปนวัดประสิทธิ์ประสาทวิชาการพิชัยสงคราม ตลอดสมัยอยุธยา แมทัพ
นายกองไทยสวนมากไดรับการอบรมจากสํานักวัดพุทไธศวรรยนี้ ใน
ปลายแผนดินพระองคไดสรางวัดเจาพระยาไทขึ้น (คือวัดใหญชยั มงคล
เดี๋ยวนี้) ในทางวรรณคดีไดทรงตั้งกฏพระอัยการ และมีโองการแชงน้าํ
ซึ่งยังตกทอดมาถึงปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยานี้ เห็นได
ชัดวา เพราะรักอิทธิพลขอม เหตุดว ยใกลขอมมากกวาทางสุโขทัย เริ่ม
ตนก็คือกษัตริย ไมใชเปนพอเมืองราษฎรเสียแลวแตเปนเทวราช ที่
ราษฎรจะใกลชิดไมได ในสมัยสุโขทัยไมมีทาส สมัยนี้ระบบทาสมีขึ้น
พระเจาอูทองไดยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองชัยนาทของสุโขทัยแตก แตหลัง
จากเจรจาตกลงกันแลวก็ยอมคืนเมืองให แลวขอมแปรพักตร กองทัพ
อยุธยาจึงไปตีเขมรถึงที่ตั้งยโสธรปุระ นับเปนครั้งแรกทีก่ องทัพไทยตี
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เขมรถึงตัวประเทศเขมรเอง ปรากฏวาแมทัพไทยคือพระราเมศวรเสียที
พระเจาอูทองจึงใหไปทูลเชิญหลวงพะงัว่ พี่มเหษี ซึ่งเปนเจาเมือง
สุพรรณภูมิอยูใ หยกกองทัพไปชวยหลาน เขมรจึงพายแพไป เมื่อพระเจาอูทองสวรรคต พระราเมศวรไดเสวยราชยอยูชั่วระยะเวลาสั้น ก็ตอง
ยอมถวายราชสมบัติแกพระเจาลุง คือขุนหลวงพะงัว่ ในรัชสมัยพระเจา
บรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงัว่ ) นีไ้ ดสุโขทัยเปนเมืองขึ้น พระองค
ไดสรางวัดมหาธาตุที่อยุธยา และสถาปนาพระมหาธาตุสูงเสนเศษพรอม
ดวยพระมหาเถระธรรมกัลยาณ ปญหาเรื่องผูสรางวัดมหาธาตุนี้ ใน
พงศาวดารกลาวตางกัน คือบางแหงกลาววาสรางในรัชสมัยพระราเมศวร
เมื่อเสวยราชยครั้งที่ ๒ คืนวันหนึ่งเมื่อเสร็จราชการสงครามทางการเมือง
เหนือ เสด็จออกทรงศีลที่พระที่นั่งมังคลาภิเษก เวลาดึกทอดพระเนตร
เห็นพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย จึงโปรดใหเรียกราชยาน ขึ้นประทับ
แลวตามพระบรมธาตุไป โปรดใหเอากรุยปกเอาไว ณ ที่พระบรมธาตุ
แสดงปาฏิหาริย แลวใหสถาปนาพระมหาธาตุสูงเสนเศษ แตขอความใน
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐซึ่งเปนจดหมายเหตุบนั ทึกในสมัยกรุงเกา
มีศักราชวันเดือนป แมนยํานัก กลาววาพระบรมราชาธิราชที่ ๑ เปนผู
สถาปนา เมื่อเปนเชนนีก้ ็มีทางเดียวที่ตองสันนิษฐานวาวัดมหาธาตุเปน
ของขุนหลวงพะงั่วสราง พระราเมศวรเปนผูบูรณปฏิสังขรณตอมาเปน
ธรรมเนียมของเมืองใหญที่เปนชั้นราชธานีหรือเมืองลูกหลวง ตองมีวดั
สําคัญประจําพระนคร ๓ วัด เรียกชื่อเหมือนกันคือ วัดมหาธาตุ วัด
ราชบูรณะ วัดราชประดิษฐาน ที่เรียกวาวัดมหาธาตุนั้น ตองมีพระบรม
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ธาตุเปนหลักสําคัญของวัด ในสมัยสุโขทัย เมืองสุโขทัยเกาก็มีวดั มหาธาตุ
เมืองสวรรคโลก คือเมืองศรีสัชนาลัยเกาก็มีวัดมหาธาตุ เมืองกําแพง
เพชรและเมืองพิษณุโลกก็มีวดั มหาธาตุ ในสมัยอยุธยานอกจาวัดมหาธาตุดังกลาวนีแ้ ลวที่เมืองสุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชัยนาท ลวนมี
วัดมหาธาตุทั้งนั้น สําหรับวัดมหาธาตุในกรุงศรีอยุธยามีฐานะสําคัญมาก
คือเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชมาทุกแผนดิน พระบรมราชาธิราชที่ ๑ ไดเสวยราชยอยูกวา ๒๐ ปก็สวรรคต พระราเมศวรยกกองทัพ
จากเมืองลพบุรีลงมา แยงราชสมบัติคืน กษัตริยพระองคนี้ไดทรงสราง
วัดพระราม วัดภูเขาทอง เปนวัดใหญ ๒ วัด วัดพระรามสรางตรงที่
ถวายพระเพลิงพระรามาธิบดีที่ ๑ ผูเปนพระชนก ตั้งอยูริมบึงชีขัน หนา
พระมหาราชวัง ปจจุบันยังมีพระปรางคและซากพระวิหารเหลืออยู สวน
วัดภูเขาทองจะเปนเสมือนหนึ่งทองน้ําอันไพศาล ประชาชนนิยมลงเรือ
เลนสักรวา กษัตริยอยุธยาตอนตนองคสําคัญอีกองคหนึง่ คือพระเจา
สามพระยา พระองคไดทรงสรางวัดราชบูรณะขึ้นบนทีท่ ี่ถวายพระเพลิง
พระเชษฐา ๒ พระองค คือเจาอาย เจายี่ วัดนี้อยูติดกับวัดมหาธาตุเพียง
มีถนนคั่น ในสมัยโนน พระมหากษัตริยท ุกพระองคตอ งเสด็จพระราชทาน
พระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราเปนประจํา สําหรับวัด ๒ วัดนี้ขาดไม
ได โบราณวัตถุในวัดราชบูรณะ คือพระปรางคองคใหญ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
ไดมีการเปดกรุในพระปรางคไดพบเครื่องราชูปโภค ลักษณะของกรุสราง
เปนหองลับซอนลงไปเปนหอง ๆ สมเด็จพระเจาสามพระยาทรงตียโสธร
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ปุระของเขมรแตก กลาวไดวา พระองคเปนผูปดฉากความรุงโรจนของ
พวกขอม เพราะแมยโสธรปุระหรือนครธมจะเปนเมืองที่ตียาก เพราะ
กําแพงเมืองเปนแลง ไทยใชนโยบายลอมเมืองใหอด ในที่สุดนครธม
ก็แตก ไทยไดกวาดเอาเชลยมีทั้งพวกพระครูพราหมณและทรัพยสิน
ตาง ๆ เขามาพระนครศรีอยุธยา นครธมจึงกลายเปนเมืองรางอยูในปา
ดิบ หลังจากนั้น กษัตริยเขมรองคตอมาก็ไมมีใครกลาไปอยู แตไดเทีย่ ว
ตั้งเมืองหลวงไมเปนที่ ความยิ่งใหญของจักรวรรดิขอมไดสูญลงกลาย
เปนประเทศเล็ก ๆ ในสุพรรณภูมิไป วัตถุที่พระเจาสามพระยาเอามาจาก
นครธม มีตัวอยางเหลืออยู คือรูปหลอสําริดเปนสัตวตาง ๆ พระองค
โปรดใหตั้งประดับไวที่วดั มหาธาตุบาง ในพระราชวังบาง ตอมาถึงสมัย
พระเจาบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาได พระพมาเอารูปสําริดเหลานี้ไปพมา
รูปเหลานี้ทองเที่ยวไปไกลหลายแหง ปจจุบันมีเหลือเปนบางรูปที่วัดพระ
มหามัยมุนีที่มณ
ั ฑเล
พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยายุคที่ ๒
ยุคนี้นับแตรัชการพระเจาบรมไตรโลกนาถเปนตนมา ขอแตก
ตางระหวางยุคตนกับยุคนีแ้ ตกตางเพราะศิลปะ คือในยุคตนนิยมสราง
พระปรางคกันมาก ในยุคนีห้ ันเปลี่ยนมาสรางสถูปแบบลอมฟางหรือแบบ
ลังกากันมาก ในยุคตนพระพุทธรูปมีอิทธิพลของลพบุรีและอูทองมาก
ในยุคนี้อิทธิพลศิลปะสุโขทัยเขามาแทนที่ ทั้งนี้เพราะเหตุวาพระเจาบรม
ไตรโลกนาถนั้นทรงมีพระราชมารดาเปนเจาหญิงผูมีศักดิข์ องสุโขทัย ได
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เสด็จขึ้นไปประทับที่หวั เมืองเหนือแตยังทรงพระเยาว ทรงคุนเคยกับ
ศิลปะแบบสุโขทัยมาก ครั้นเมื่อเสวยราชยแลว ความจําเปนทางการ
เมืองบังคับใหพระองคตองเสด็จขึ้นไปประทับเมืองพิษณุโลก เปนระยะ
ติดตอกันหลาย ๆ ป ทั้งนี้เพื่อรับศึกกับทางเชียงใหม ฝายทางพระนคร
นั้นโปรดใหพระราชโอรสองคใหญ คือพระบรมราชาปกครอง พระเจา
บรมไตรโลกนาถไดทรงอุทิศพระราชวังเดิมซึ่งสรางมาแตครั้งพระเจาอู-
ทองใหเปนวัด แลวยายพระราชวังไปติดอยูทางริมน้ํา วัดที่วานี้เปนวัด
ในเขตกําแพงวังไมมีพระสงฆอยู มีแตพุทธาวาสอยางวัดพระแกวในกรุง
เทพฯ เรียกวาวัดพระศรีสรรเพ็ชญ ทรงหลอรูปพระโพธิสัตว ๕๐๐ ชาติ
ไวในวัดนี้ รูปเหลานี้ปจจุบนั ยังเหลือเพียง ๒-๓ รูป แลวทรงนิพนธ
มหาชาติคําหลวงสําหรับใชเทศนาตามวัด เพราะฉะนั้นรายมหาชาติจึงเกิด
ขึ้นครั้งแรก แตประเพณีฟงเทศนมหาชาติมีมาครั้งสุโขทัยแลว หากยัง
ไมมีเทศนฉบับหลวงเพิ่มจะมีขึ้นในครั้งนี้ มูลเหตุที่ไทยนิยมฟงเทศนมหา
ชาติ ก็เพราะอิทธิพลในหนังสือมาลัยสูตร ซึ่งแสดงวาพระศรีอริยเมตไตรยตรัสบอกผานพระมาลัยวา ผูใดปรารถนาไปเกิดทันศาสนาของพระ
องค ตองฟงเทศนมหาชาติใหจบ ๑๓ กัณฑในวันเดียวกัน และบูชาดวย
ธูปเทียนดอกบัวอยางละพัน ไดกลาวมาแลววาในสมัยศตวรรษที่ ๒๑ นี้
มีคณะสงฆจากลานนาและกรุงศรีอยุธยาไปบวชเรียนจากสํานักพระวันรัต
ลังกาเขามา และมาฟนนิกายลังกาวงศขึ้นใหมแบบสํานักพระวันรัต พระ
เจาบรมไตรโลกนาถ ทรงเลื่อมใสคณะสงฆ ดังกลาวนี้ ถึงกับเสด็จออก
ผนวช ณ วัดจุฬามณีพิษณุโลกพรอมดวยพระราชโอรสและพระราชนัดดา
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และขาราชการรวมทั้งหมดถึงพันเศษ เปนพิธีกรรมมโหฬาร พระเจาติโลกราชทางเชียงใหมก็ดี พระเจาหงสาวดีก็ดี ตางสงราชทูตนําเรื่อง
อัฏฐบริขารมาทรงยินดี เมื่อสิ้นรัชกาลนี้แลว พระรามาธิบดีที่ ๒ ราชโอรสไดเสวยราชย พระองคประสูติ ณ เมืองพิษณุโลก ไดทรงสราง
พระสถูปแบบลังกาสูงเสนเศษ ๒ องค ในวัดพระศรีสรรเพ็ชญ อุทิศให
พระชนกและเชษฐา ไดทรงหลอพระพุทธรูปยืน หนักดวยโลหะตาง ๆ
๕ หมื่นกวาชัง่ หลอแลวแผทองคําหุม หนัก ๒๐๐ กวาชั่ง เปนพระยืน
สูง ๘ วา พระอุระกวาง ๑๑ ศอก พระพักตรยาว ๔ ศอก ใชเวลาหลอและ
ตกแตง ๓ ปจึงแลว ถวายพระนามวาพระศรีสรรเพ็ชญและประดิษฐานไว
ณ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ ถาคิดตามน้ําหนักราคาทองคําในตลาดปจจุบัน
พระพุทธรูปองคนี้หุมทองในราคา ๑๐ ลานกวาบาท นับวาเปนพระทององคใหญที่สุดในโลก พระรามาธิบดีที่ ๒ มีรัชสมัยอันยืดยาวที่สดุ
ในบรรดากษัตริยอยุธยา คือเสวยราชยกวา ๔๐ ป บานเมืองสงบราบคาบ
เศรษฐกิจก็เจริญเปนเหตุใหทรงมั่งมีจนสามารถหลอพระพุทธรูปทองคํา
ขนาดใหญนี้ และเลยไดรับยกยองจากราษฎรวาพระพันวรรษา วรรณคดี
ขุนชางขุนแผนนาจะเปนเรือ่ งที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ แตกวีเอามาแตงในตน
รัตนโกสินทรภายหลัง ศิลปะพระเจดียในสมัยนี้เราดูไดจากสถูปในวัด
พระศรีสรรเพ็ชญ สําหรับองคพระศรีสรรเพ็ชญนั้น ไดเปนอันตรายจาก
พมาเมื่อครั้งกรุงแตกคราวหลัง แตถึงกระนั้น เราก็ยังหาตัวอยางดูได
จากพระพุทธรูปใหญอีกองคหนึ่งคือพระโลกนาถ ซึ่งหลอในสมัยพระเจา
บรมราชาหนอพุทธางกูร ราชโอรสของพระรามาธิบดีที่ ๒ พระโลกนาถ

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 163
สูง ๕ วา เปนพระยืนเหมือนกัน อยูในวัดพระศรีสรรเพ็ชญดวยกัน
ปจจุบันอยูในิวหารมุขตะวันออก วัดพระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ
ในสมัยพระเจาชัยราชาธิราช ไดมีขอความระบุไวในจดหมายเหตุ
ตอนหนึ่งวา มีพระราชโองการใหพนู ดินวัดชีเชียง วัดนี้ไมปรากฏวา
สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลย นักโบราณคดีบางครั้งสันนิษฐานวา จะ
เปนวัดมงคลบพิตรไดหรือไม ถาไดวัดนี้กม็ ิใชชนิดสังฆาวาส โดย
พิเคราะหจากศิลปะพระมงคลบพิตร ซึ่งเปนพระกออิฐถือปูนหุมโลหะ
ขนาดใหญ ศิลปะบงสมัยอูทองปนสุโขทัย และไมปรากฏวามีตํานาน
บันทึกไวอยางไร เมื่อเปนเชนนี้ พระเจาชัยราชาธิราช อาจจะเปนผู
ทรงสถาปนาพระพุทธรูปใหญองคนี้ก็ได เพราะสถานที่ดั้งเดิมของพระมงคลบพิตรอยูหนาพระราชวัง ในรัชกาลหลัง ๆ ตอมาจึงไดยายรนไป
อยูเคียงพระราชวัง ติดกับวัดพระศรีสรรเพ็ชญ รัชสมัยนี้แรกมีฝรั่งเขา
มาถึงเมืองไทย คือพวกโปรตุเกสไดนําเปนแบบยุโรปเขามาทูนเกลาถวาย
และคริสตศาสนานิกายโรมันคาธอลิคเขามาเผยแผในเมืองไทยเปนครั้ง
แรก และเปนครั้งแรกที่ไทยรบพมาใชปนฝรั่งเขารบกันในสงคราม
ในรัชสมัยพระเจาจักรพรรดิ กษัตริยพ ระองคนี้กอนเสวยราชย
พระเฑียรราชา เปนเชื้อพระวงศชั้นสูงใกลชิดกับราชสมบัติ แตเพราะ
เหตุเมื่อสิ้นแผนดินพระชัยราชาธิราชแลว อํานาจตกอยูก ับเจาแมศรีสดุ า
จันทรอัครมเหสี ซึ่งยกยองชูร ักของพระนางคือพันบุตรศรีเทพ เจาพนัก
งานเฝาหอพระในเมืองหลวง ขึ้นเปนกษัตริยในนามขุนวรวงศาธิราช
พระเฑียรราชาจึงหลบภัยการเมืองออกไปบวช
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ตอมามีพวกขุนนางพวกหนึ่ง ซึ่งมีพระพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ
เปนหัวหนา คบคิดกันหลอกลวงขุนวรวงศาออกรับชางเผือก แลวจับ
ประหารชีวิตเสียในระหวางทาง ขุนนางพวกนีไ้ ปทูลเชิญพระเฑียรราชา
ใหสึกออกเปนพระมหาจักรวรรดิ กษัตริยพระองคใหมจึงปูนบําเหน็จ
ผูมีความชอบ โดยเฉพาะพระพิเรนทรเทพ ตั้งใหเปนเจาคือพระมหาธรรมราชาขึ้นครองเมืองพิษณุโลกแลวพระราชทานธิดาใหอุปภิเษกดวย
พรอมทั้งออกพระโอษฐประกาศแชงชักวา ผูใดทําใหเลือดของผูมีความ
ชอบเหลานี้มพี ระมหาธรรมราชาเปนตน ตกตองแผนดินแมหยดหนึ่ง
ไซร ขอใหมีอันฉิบหายไปเถิด
ในรัชกาลนี้เสด็จออกรับชางเผือกเนือง ๆ ไมเวนแตละป ทําให
ไดชางเผือกถึง ๗ เชือก ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอริกับพมา ศึกครั้งนี้
ทําใหเสียพระนครแกพมา ในพงศาวดารของพมากับไทยขัดกันเกีย่ วกับ
ฐานะของพระมหาจักรพรรดิเมื่อเสียนครแลว คือในพงศาวดารไทยวา
ไทยไมไดเสียเอกราชตอนนี้ เปนแตไมตรีกับพมาโดยยกชางเผือกให
พระมหาจักรพรรดิยังคงเสวยราชย แตพงศาวดารพมาวา พระมหาจักรพรรดิ ถูกเชิญเอาไปเปนเชลย ภายหลังเสด็จลอบหนีกลับมา มาสิ้น
พระชนมที่พระนคร การสิ้นพระชนมของพระองคนี้เปนเหตุใหไทยแตก
สามัคคีกัน คือราชสมบัติตกแกพระมหินทร ฐานะของพระมหินทรใน
ขณะนัน้ ในจดหมายเหตุไทยวาเปนโอรส แตในจดหมายเหตุของพวก
พอคาฝรั่ง ซึ่งมาคาขายในกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นวาเปนนองมเหษีของ
พระมหาจักรพรรดิ ซึ่งดูจะเขาทีมากกวาเพราะเมื่อพระมหินทรเสวยราชย
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พระมหาธรรมราชากระดางกระเดื่อง ไมยอมลงมาถวายบังคมเปนเหตุให
กินใจกันทั้งสองฝายจนถึงกับพระมหินทรคิดคบกับพระไชยเชษฐาแหง
เวียงจันทนใหยกกองทัพมาตีเมืองพิษณุโลก พระมหาธรรมราชาทรง
แสวงหาทีพ่ ึ่งคือพมา เปนเหตุใหเกิดศึกพมาอีกครั้งหนึ่ง พระมหินทร
ถูกจับเปนเชลยและไปสิ้นพระชนมระหวางชายแดนไทยตอพมา ฝายทาง
พระนครนั้น พมามอบใหพระมหาธรรมราชโดยทิ้งกําลังไว ๓๐,๐๐๐ คน
เลากันวาพระเจาบุเรงนองไดมาสรางสถูปองคหนึ่งที่ภูเขาทองตอ
มาไดถูกดัดแปลงใหเปนพระเจดียโดย
ในรัชสมัยพระนเรศวร งานทางดานศาสนามีนอย สวนใหญ
มุงไปทางสงครามแผอานุภาพของประเทศ ถึงกระนั้น พระนเรศวร
เมื่อชนชางชนะพระมหาอุปราช ไดทรงสถาปนาพระเจดียใหญฉลอง
ชัยชนะครั้งนีท้ ี่วัดเจาพระยาไทย พระเจดียที่สรางนี้เปนแบบทรงลังกา
สูงเสนเศษ เอาอยางพระเจาทุฏฐคามินีอภัยชนชางชนะพระยาเอฬารทมิฬ แลวสรางพระสถูปใหญฉลองชัย สําหรับสวนองคพระนเรศวรนั้น
ไมปรากฏวามีโอรสธิดา ไมมีพระอัครมเหษี มีแตพระสนมที่ชื่อวาเจา
ขรัวมณีจนั ทร ชีวิตของพระองคเกิดมาเปนนักรบแท
พระเชฏฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวร ไดตกไปเปนมเหษีของ
พระเจาบุเรงนอง เมื่อสิ้นพระชนมพระเจาบุเรงนองแลวไดถูกปลงพระ
ชนม เพราะไทยกับพมาเปนอริกัน พระเจาบุเรงนองไดมีพระโอรสหลาย
องค องคหนึ่งไดเสวยราชยเปนพระเจานันทบุเรง อีกองคหนึ่งมาเปน
พระเจาเชียงใหม เมื่อพระมหาอุปราชทํายุทธหัตถีแพพระนเรศวร พระ
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เจาเชียงใหมรอ งกลัว กลัวไทยจะอาฆาต เพราะพระองคเคยเปนแมทพั
ยกมาตีไทย พระเจาเชียงใหมจึงทรงสงทูตมาขออภัยโทษ และขอเปน
ประเทศราชของไทย เวลานัน้ พวกทาวพระยาหัวเมืองเชียงใหม ซึ่งสวน
มากเปนคนไทยไมพอใจพระเจาเชียงใหม ซึ่งเปนพวกพมา พากันตั้ง
แข็งเมืองตอพระเจาเชียงใหม พระเจาเชียงใหมหมดที่พงึ่ จึงทูลขอให
สมเด็จพระนเรศวรชวย ถาสมเด็จพระนเรศวรไมทรงรักษาสัตยในตอนนี้
ขอยืมมือเจาพระเมืองเหนือทํารายพระเจาเชียงใหมกย็ อมทําไดงาย แต
พระองคเปนบุรุษอาชาไนยไมซ้ําเติมศัตรู รักษาสัตยกับผูมาขอสวามิภักดิ์
พระองคจึงใหพระเอกาทศรถราชอนุชา ยกกองทัพขึ้นไปเชียงใหมเรียก
ประชุมบรรดาทาวพระยาทั้งปวง รวมทั้งเชิญพระเจาเชียงใหมออกมา
เพื่อจะไดกลาวปรองดองกัน ตอนแรกพระเจาเชียงใหมอุดมดวยทิฏฐิ
มานะ ถือวาเปนโอรสผูชนะสิบทิศ จึงสงราชบุตรออกมาเปนผูแทน
พระเจาเอกาทศรถจึงตรัสวา เราขึ้นมาครั้งนี้เพื่อประโยชนของพระเจา
เชียงใหม แตเมื่อเจาทุกขยังไมนําพา เราก็จะถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยา
ใหพระเจาเชียงใหมชวยตัวเองเอาเถิด ถึงตอนนี้พระเจาเชียงใหมหมด
ทิฐิมานะ ออกมาถวายบังคมพระเจาเอกาทศรถ ณ คายหลวง ฝายไทย
จึงจัดการใหพระเจาเชียงใหมถือน้ําพิพัฒนสัตยา ถวายแกสมเด็จพระนเรศวร แลวใหทาวพระยาทางหัวเมืองภาคเหนือถือน้ําพิพัฒนสัตยาตอ
พระเจาเชียงใหม กิตติศัพทครั้งนั้นแพรหลายออกไปในนานาประเทศ
วาไทยตั้งอยูในความยุติธรรม ไมอาฆาตศัตรู จนพระเจาตองอูซึ่งเปน
อนุชาองคหนึง่ ของพระเจาบุเรงนองและพระเจายะขายสงทูตมาทําไมตรี
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กับไทย ขออาสาไทยตีกรุงหงสาวดีรวมกัน พวกเจาขาไทยใหญ อาทิ
เชนเจาคําไขนอ ย เมืองแสนหวี ก็ลงมาสวามิภักดิก์ ับไทย สมเด็จ
พระนเรศวรจึงกําหนดยกทัพใหญออกตีหงสาวดี นัดพระเจายะขายและ
พระเจาตองอูไวพรอมกัน ในเวลานัน้ ยังมีพระมหาเถระเมืองตองอูรูป
หนึ่ง ชื่อพระมหาเสนเสียมเพรียม เขามาทูลแนะนําพระเจาตองอูกเ็ ปน
ประเทศราชของไทย เหมือนอยางที่เปนผู หงสาวดีบัดนี้หาประโยชน
มิได พระเจาตองอูควรจะคิดตั้งตัวเปนใหญแทนและแนะอุบายใหตาง ๆ
พระเจาตองอูนัดกับพระเจายะขายใหทรยศตอไปไทย โดยใหทพั
พระเจายะขายชิงตีกอนหนาไทย พระเจาตองอูทําเปนแสรงยกทัพมาตี
หงสาวดี ปรากฏวาทัพยะขายลอมหงสาวดีอยูนาน พวกมนเมืองก็ไมไว
วางใจกองทัพตองอู ไมยอมเปดประตูรับ ฝายตองอูจึงใหคนไปรองที่
หนาประตูวา อีกไมกวี่ ันพระนเรศวรจะยกกองทัพมาถึงแลว ชาวหงสาวดีจะตองตกเปนเชลยไทยหรือเลือกจะเขาไปอยูเมืองตองอู วิธีโฆษณา
เชนนี้ไดผล ทําใหทหารและราษฎรในเมืองปนกําแพงออกมาหาพระเจา
ตองอูทุกวัน จนถึงกับพระมหาอุปราชก็ทิ้งพระบิดามาหาพระเจาตองอู
พระเจานันทบุเรงอับจน จึงยอมพระองคอยูใ ตการคุมครองของตองอู
เสด็จทิ้งเมืองหงสาวดีไปอยูเ มืองตองอู ทัพยะขายจึงเขาเมืองและจุดไฟ
เผา แลวรีบถอยทัพหนี เมือ่ ทัพไทยมาถึงไฟในเมืองยังไมดับ สมเด็จ
พระนเรศวรทรงพิโรธ เมื่อเสร็จทําพิธีบูชาพระมหาธาตุมุตาวแลวยกทัพ
ลอมตองอูไว แตเมืองตองอูเปนเมืองดอน กองทัพไทยพอสําหรับตีเมือง
หงสาวดี มาลอมตองอูเกิดการฝดเคืองเรื่องอาหารขึ้น ไมสามารถที่จะ
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ตีตอไปไดจึงเลิกทัพกลับ พอรุงขึ้นปใหมเสด็จยกทัพจะไปตี ก็พอดี
สมเด็จพระนเรศวรประชวรสิ้นพระชนมในระหวางทาง ราชอนุชาได
เสวยราชย เมือ่ ถวายพระเพลิงพระเชษฐาแลว ไดสรางวัดวรเชษฐาราม
ขึ้น ผลไดจากวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรและพระอนุชาทั้งสองนี้ได
คุมครองเมืองไทยใหปลอดจากศึกพมาตั้งหลายรอยป เมื่อพระเอกาทศรถ
สวรรคต พระโอรสไดเสวยราชยตอมา พอดีเกิดกบฏพระพิมลธรรมขึ้น
พระพิมลธรรมรูปนี้บวชอยูวัดระฆัง มีศักดิ์เปนเจานายในราชวงศ คือ พระศรีสิงห มีศิษยบริวารมาก ไดชุมนุมพรรคพวกเปนกบฏที่
วัดมหาธาตุ ตนเองปริวรรตเพศออกมาคุมกําลังทัพ ยกเขาตีพระราชวัง
จับพระเจาแผนดินไวได ใหนิมนตพระสงฆ ๔๐๐ รูป มาบังสุกุลพระเจาแผนดิน แลวเอาไปสําเร็จโทษเสีย แลวขึ้นเสวยราชยเปนพระเจาทรงธรรม
ในรัชกาลพระเจาทรงธรรมนี้ เนื่องจากพระองคเปนผูรูพระไตรปฎก แมเสวยราชยแลวก็ยังเสด็จลงพระที่นั่งจอมทอง ๓ หลังบอก
บาลีแกพระสงฆสามเณรทุกวัน มีพระเณรในวัดตาง ๆ ผลัดกันเขามา
เรียน เมื่อพวกญี่ปุนเปนกบฏยกกองทัพเขาปลนพระราชวัง วันนั้นเปน
วันพระสงฆวดั ประดูเขามาเรียนหนังสือ พระสงฆเหลานั้นไดกันพระเจา
แผนดินใหพน ภัย ในรัชกาลนี้มีพระสงฆไทยพวกหนึ่งกลับจากลังกามา
ทูลวา พระสงฆลังกายืนยันมีรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยแนแท คือ
พระศาสดาไดประทับรอยพระบาทในมงคลสถาน ๕ แหงดวยกัน คือ
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๑. เขาสุวรรณมาลิก
๒. เขาสุวรรณบรรพต
๓. สุมนกูฏ
๔. โยนกปุระ
๕. ริมหาดแมน้ํานัมมทา
พระสงฆลังกายืนยันวา สุวรรณบรรพตนั้นอยูใ นเมืองไทย จึงมี
พระโองการใหสอบหาเขาลูกนี้ตามหัวเมืองทั่วไป เจาเมืองสระบุรีมี
หนังสือมากราบทูลวา พรานปาในเมืองนีไ้ ปลาเนื้อ ยิงเนือ้ ตัวหนึ่งบาด
เจ็บ เนื้อนัน้ วิง่ หายไปในซอกหินแหงหนึ่ง ครั้นกลับออกมาบาดแผล
หายเปนอัศจรรย พรานบุญจึงตามเขาไปดู เห็นเปนรอยเทามนุษยบน
แผนหิน ในรอยเทามีน้ําขังอยู พรานบุญจึงวักน้ําในรอยเทานั้นลูบไล
ตามผิวหนังของตนซึ่งเปนกลากเกลื้อน ปรากฏวาโรคผิวหนังไดหาย
เปนปลิดทิ้ง และนําเรื่องราวมาแจงใหเจาเมืองสระบุรีทราบ พระเจา
ทรงธรรมเมื่อทรงทราบเรื่องเชนนี้ จึงเสด็จออกไปทอดพระเนตรสอบ
สวนรายละเอียดบนฝาเทานัน้ เห็นตองตามคํามหาปุริสลักษณะ จึงมี
พระราชศรัทธาอุทิศที่ดินโดยรอบภูเขาลูกนั้น ทิศละ ๑๐๐ โยชน ให
เปนพุทธบูชา แลวทรงสถาปนามณฑปครอบรอยพระพุทธบาท พรอม
ทั้งตั้งเจาพนักงานรักษาตามตําแหนง พระราชทานชายฉกรรจใหเปนขา
พระ จึงเกิดเปนประเพณีเทศกาลไหวพระพุทธบาทขึ้นในกลางเดือน ๓
และเดือน ๔ ทุกปมา สําหรับพระเจาแผนดินนัน้ มีพระราชประเพณีอยู
อยางหนึ่งคือ ตองเสด็จออกไปทรงชาง รําพระแสง ถวายพระพุทธบาท
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บนคอคช ซึ่งเปนธรรมเนียมเกิดขึ้นตอนปลายกรุงศรีอยุธยา พระพุทธบาทนี้จะเปนของจริงหรือไมเปนปญหาสําคัญ เพราะแมมิใชของจริง ก็
จัดเปนอุทเทสิกเจดียเชนพระพุทธรูป ไมเปนเหตุทําลายศรัทธาปสาทะ
ใหนอยไปเลย พระพุทธบาทเปนของเกิดในอินเดียกอน มีสมัยเกากวามี
พระพุทธรูปดวยซ้ํา คือเริ่มสรางกันแตสมัยพระเจาอโศกเปนตนมา และ
มีหลายแบบ คือพระบาทคูก็มี สรางเปนรูปตะแคงพระบาทก็มี สราง
พระบาทคูแตรอยไมเสมอกันก็มี อยางหลังนี้หมายถึงพุทธลีลา สวน
อยางตะแคงพระบาทนั้นเขาใจวาเปนเครื่องหมายปรินิพพาน ที่เปน
รอยคูเสมอกันเปนเครื่องหมายประทับยืน ที่เปนรอยเดียวก็มี เปนเครื่อง
หมาย พระพุทธศาสนาแพรหลายมาถึงที่นั่น ที่ทําเปนพระบาท ๕ รอย
ก็มี เปนเครื่องหมายพระพุทธเจาในภัททกัปนี้ ๕ พระองค รอยพระ
บาทในไทยชัน้ เกาที่สุดเปนของสมัยทวาราวดี มีพบในริมแมน้ําเจาพระยา
จนถึงที่ราบสูงโคราช และเขาใจวาจะมีการสรางติดตอกันเรื่อยมา ใน
สมัยสุโขทัยไปพิมพรอยพระบาทจากลังกา เขามาสรางประดิษฐานบนเขา
พระศรี เขารังแรง เขากบ แตตามความเชือ่ ถือของประชาชน เชื่อวา
พระพุทธองคเสด็จมาถึงสระบุรี ซึ่งในครั้งนั้นมีชื่อเมืองสุนาปรันตะ สวน
ไหลเขานั้นชื่อวาสัจจพรรณคีรีตามชื่อของดาบสตนหนึ่ง ซึ่งมีสํานักอยู
ในเขานัน้ โดยทรงโปรดดาบสตนนี้ เมื่อจะเสด็จกลับไดประทานรอย
พระบาทไวให ชาวบานมีศรัทธาเชื่อวา ผูใดขึ้นได ๗ ครั้ง สามารถ
ปดอบายภูมิ เพราะฉะนัน้ เทศกาลพระบยาทจึงเปนงานมหกรรมใหญที่
ไมเคยมีงานใดมาเทียบตั้งแตสมัยโบราณ
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พระเจาทรงธรรมเมื่อสวรรคตแลว พระโอรสไดเสวยราชย แต
เจาพระยากลาโหมสุริยวงศซึ่งเปนขุนนางผูใหญ มีอํานาจมากในแผนดิน
ครั้งนั้นไดเกิดเรื่องกับกษัตริย เจาพระยากลาโหมผูนี้คือพระมหาอํามาตย
ในสมัยพระเจาทรงธรรม มีความชอบดวยการขับไลกบฏญี่ปุน จึงมี
อํานาจวาสนาขึ้น หมายถึงตอนนี้เจาพระยากลาโหมทําพิธีปลงศพมารดา
พวกขุนนางทัง้ หลายไปรวมงานจนขาดเฝาพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินจึงรังเกียจวา เจาพระยากลาโหมบังอาจแขงบารมี ใหพาตัวมาเฝา
แลวทรงเตรียมกําลังไวจะจัดการ แตพรรคพวกของเจาพระยากลาโหม
ลอบมีหนังสือไปบอกใหรูตัวกอนวา พระโองการใหพาเจาคุณมาดูมวย
ในวัง เจาคุณจะมาใหเตรียมคาดเชือกมาเลยทีเดียว เจาพระยากลาโหม
จึงประกาศตนเปนกบฏออกหนาจับพระเจาแผนดินสําเร็จโทษ แลวขึน้
เสวยราชยเปนพระเจาปราสาททอง รัชกาลนี้ไทยตีกัมพูชาได พระเจา
ปราสาททองจึงทรงอุทิศบานเดิมของมารดาสรางเปนวัด ใหชื่อวาวัดชัย
วัฒนาราม ใหจําลองแบบปรางคขอมมาสรางที่วัดนี้ วัดนีท้ รงโปรดเปน
พิเศษ เสด็จออกมาบําเพ็ญกุศลเนือง ๆ เมื่อพระราชธิดาสิ้นพระชนม
ก็โปรดใหพระราชทานเพลิงที่วัดนี้ เมื่อคราวพระโหราพยากรณวา พระเคราะหรายไฟจะไหมวัง ก็โปรดใหขนพระราชทรัพยมาลอยเรือหนาวัด
นี้ ทรงสรางวัดอีกแหงหนึ่งที่บางปะอิน และทรงพระดําริถึงกลียุคที่จะ
มาถึง โปรดใหตั้งพิธีลบศักราช มีพระราชสาสนไปยังประเทศใกลเคียง
ใหถือศักราชตามที่พระองคลบใหมนี้ แตพระเจาอังวะสงทูตมาวา ศักราช
ใหมใหพวกเจากรุงศรีอยุธยาใชไปพระองคเดียวเถิด กรุงอังวะจะใชดวย
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ไมได ก็ทรงกริ้ววาไอพมามันดูหมิ่น รับสั่งใหเอาอาหารที่พระราชทาน
เลี้ยงทูตเทรดหัวทูตแลวขับไลออกไป เมือ่ พระเจาปราสาททองสวรรคต
แลว ราชโอรสไดเสวยราชย แตเกิดเรื่องแยงราชสมบัตกิ ันขึ้นกับพระโอรสอีกองคหนึ่งคือ พระนารายณ ซึ่งมีกําลังรวมกับพระศรีสุธรรมราชา ซึ่งเปนพระเจาอา
สมัยพระนารายน
พระนารายณเปนพระโอรสเกิดจากจอมมารดา มิไดประสูติแต
พระราชินี แตเมื่อรวมมือกับพระศรีสุธรรมราชาสําเร็จโทษพระเชษฐา
แลวก็ยกพระเจาอาขึ้นเปนกษัตริย พระศรีสุธรรมราชาผูมีนิสัยกักขฬะ
หยาบชา จนถึงกับพระเจาปราสาททองลั่นพระโอษฐวา นองเราคนนี้
ไมสมควรตั้งใหเปนใหญจะเปนภัยแกแผนดิน การณก็ปรากฏวา พระ
ศรีสุธรรมราชามีจิตปฏิพัทธในพระเจาหลานเธอ พระราชกัลยาณีซึ่งเปน
กนิษฐาของพระนารายณเจา เขาไปปลุกปล้ํา แตพระราชกัลยาณีหนีได
ัทันทวงที บรรดาพระสนมจึงหาอุบายซอนพระราชกัลยาณีไวในตูห นังสือ
แลวแบกออกไปยังวังหนา พระราชกัลยาณีไปทูลฟองพระนารายณ อา
กับหลานจึงทําสงครามกันขึ้น ผลก็คือ อาถูกจับสําเร็จโทษไป รัชสมัย
พระนารายณมเี วลายืนยาวประมาณ ๒๐ กวาป มีเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้น
ดังนี้
๑. ความสัมพันธกับประเทศยุโรป ในเวลานัน้ พวกโปรตุเกส เนเธอรแลนด อังกฤษและฝรั่งเศส กําลังออกแสวงหาอาณา
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จักรนิคมในเอเซีย โปรตุเกสและเนเธอรแลนดกําลังแยงชิงกันเปนเจา
ของหมูเกาะอินโดนีเซีย สวนอังกฤษกับฝรั่งเศสกําลังแยอํานาจกันเปน
ใหญในอินเดีย สําหรับไทยนั้น ปลอดภัยจากการถูกลาอาณานิคม เพราะ
ไทยมีเอกภาพทางการเมืองมั่นคง และเพราะการดําเนินวิเทโศบายบาง
อยางของไทย ในสมัยนีก้ ารคาขายของไทยกวางขวางออกไปมาก เมือง
สินคาของไทย คือเมืองนครศรีธรรมราช เมืองตะนาวศรีและมะริด ได
มีเรือหลวงสงสินคาออกไปขายในอินเดีย สินคาที่วาคือ ชาง ขาว
ไมสัก และเครื่องเทศ เกิดมีปญหาแยงคาขายกันขึ้นในระหวางไทยกับ
เนเธอรืแลนดและอังกฤษ ทางฝายตะวันออก เรือสินคาไดเดินทางไป
ถึงญี่ปุน กรณีพิพาทกับอังกฤษและฮอลันดา ก็เกีย่ วกับการแยงผล
ประโยชนทางการคา ไทยไดประกาศสงครามกับบริษัท East India
Company ของอังกฤษ อังกฤษไดสงเรือรบมายิงเมืองมะริด ตะนาวศรี
ของไทย แลวยกพลขึ้นยึดเมืองไว แตแลวก็ถูกไทยขับไลพรอมกับปลอย
แพไฟไปเผาเรืออังกฤษ สวนฮอลันดาเวลานั้นมีอํานาจอยูในเมืองปตตาเวียในชวา ไดยกเรือรบมาเตรียมจะตีไทยทางเมืองนครศรีธรรมราช
แตก็ถูกไทยขับไล มีขอที่นาสังเกตวา ทั้งอังกฤษและฮอลันดามามีเมือง
ขึ้นในเอเซียนัน้ ชั้นแรกเปนพวกพอคา ทําการรบพุงลาอาณานิคมใน
นามของกษัตริย ภายหลังจึงโอนไปใหรัฐบาลในประเทศนั้นรับงานลา
อาณานิคมตอไป แตเหตุไรไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงรอดจากการถูก
ลาเปนอาณานิคมไปได นีก่ ็เพราะเอกภาพทางการเมืองของไทยนั้นเอง
ไดชวยไทยเอาไว คือไทยมิไดแบงแยกเปนรัฐเล็กรัฐนอย รบพุง
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กันเอง อยางในชวา อินเดีย ลังกา พวกลาอาณานิคมไปประสบชอง
เจาก็ชว ยสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง เสร็จแลวก็เรียกรองเอาผลประโยชน
มีดินแดนเปนตน เมื่อไมไดจึงเขายึดบานเมืองเขาทีเดียว สภาพเชนนี้
ไทยไมมี อยางไรก็ตาม สมเด็จพระนารายณก็ตองดําเนินวิเทโศบาย
อาศัยกําลังชาวยุโรปไวดุลยอํานาจชาวยุโรปดวยกัน และชาตินั้นคือฝรั่งเศส เพราะฝรั่งเปนศัตรูกับอังกฤษ และฮอลันดาในเรื่องลัทธิศาสนา
คือฝรั่งเศสนับถือนิกายโรมันคาธอลิค พระเจาหลุยสทรงธรรม พระองค
เปนศาสนูปถัมภของนิกายนี้ กดขี่ในนิกายอื่น อังกฤษกับฮอลันดานับถือ
นิกายโปรเตสแตนต นิกายคาลวิน ในกลุมนิกาย Church of England
เปนปฏิปกษตอ โรมันคาธอลิกอยางแรง อังกฤษกับฝรั่งเศสจึงขัดแยงกัน
ในเรื่องผลประโยชนในอินเดีย พระเจาหลุยสเองก็ปรารถนาแสวงหา
พันธมิตรในตะวันออกไว เพราะฉะนัน้ สัมพันธไมตรีระหวางไทยกับ
ฝรั่งเศสจึงมีขึ้น
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิคในเมืองไทย
นิกายนี้ไดเขามาเมืองไทยในสมัยพระชัยราชาธิราชแลว โดย
ติดตามพวกโปรตุเกสเขามา แตไมไดแพรหลายออกไปถึงคนไทย นับถือ
กันเฉพาะพวกโปรตุเกสเทานั้น ในสมัยสมเด็จพระนารายนนจี้ ึงแพร
หลายกวางขวางออกไป เพราะพวกบาทหลวงฝรั่งเศสนําเขามา พระ
นารายณเองก็เคยมีพระราชสาสนไปใหโปปอินโนเซนทีว่ าติกัน โปปก็
ไดสงบาทหลวงมาที่กรุงศรีอยุธยาโดยตรง และถือวาไทยเปนศูนยกลาง
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คริสตจักรคาธอลิคในเอเซีย ทั้งนี้เพราะไทยเปนชาติแรกในเอเซียที่ถือ
นโยบายใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในเวลานัน้ รัฐบาลจีน รัฐบาล
ญี่ปุน รัฐบาลญวน ตั้งขอรับเกียจพวกคริสศาสนาวา เปนผูมาบอน
ทําลายความสงบสุขของประเทศชาติ เชนในญี่ปุน พวกคริสตศาสนิก
เชื่อฟงบาทหลวงยิ่งกวาเชื่อฟงรัฐบาล เวลารบกับฝรั่งชาวคริสต ญี่ปุนก็
พรอมจะเปนแนวหนาใหฝรั่ง จึงเปนเหตุใหอัครอํามาตยญี่ปุนชื่อริเดโยชิ
ถึงกับอุทานวา ประเทศญี่ปุนมีแนวที่หาถึงสองแสนคน เพราะฉะนั้น
คริสตศาสนาไปในบานเมืองเหลานี้ จึงไมไดรับการตอนรับจากรัฐบาล
ตรงกันขามเมือ่ มาถึงกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณพระราชทานที่ให
สรางโบสถ ทั้งที่พระนครและลพบุรี พระราชทานทรัพยเกื้อกูล และมี
พระราชโองการประกาศแกราษฎรใหนับถือศาสนาไดตามใจชอบ โปรด
ใหบาดหลวงแปลไบเบิลใหทรงสดับ ขณะเดียวกันก็ใหทูตเปอรเซียมา
แปลกรุอานใหทรงสดับ โปปจึงตั้งศูนยคริสตจักรขึ้นในเมืองไทย รวม
ทั้งตั้งโรงเรียนศาสนา สําหรับฝกนักเผยแผ สําหรับสงออกไปเผยแผใน
ลาว กัมพูชา พมา ญวน และมลายูอีกดวย ปรากฏในจดหมายเหตุ
ของพวกบาทหลวงวามีคนไทยเขาไปรีตทัง้ ขุนนางและราษฎรเปนจํานวน
พัน แตสวนใหญเปนพวกชาวปาและเชลยที่ไทยไปกวาดเอามาในสงคราม
ตาง ๆ บาทหลวงเขียนวา คนไทยที่มกี ารศึกษาดีนั้นมีนอ ยที่เขารีต
ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของพระสงฆในพุทธศาสนา บาดหลวงยกตัวอยาง
วา เชน ครั้งหนึ่งที่กรุงศรีอยุธยา พวกบาทหลวงสามารถเกลี้ยกลอม
คณะขุนนางไทยคณะหนึ่งหันมาเขารีตได แตทราบถึงพระสงฆเหลานั้น
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ทานก็ไดมาชีแ้ จงเปรียบเทียบเรื่องศาสนาพุทธกับคริสต จนขุนนาง
เหลานั้นก็กลับมานับถือพุทธศาสนาอีก บาทหลวงแสดงความขัดเคืองไว
ในบันทึกวา เหตุการณอยางนี้มีเนือง ๆ บางคนไปรับศีลมหาสนิทลาง
บาปแลว ก็ถูกพระสงฆใชอทิ ธิพลกลับใจคนเหลานี้ใหกลับมาเปนพุทธ
อีก โดยเหตุทพี่ วกบาทหลวงไดเห็นพระนารายณทรงโอบอุมคริสตศาสนา
เชนนี้ ความจริงก็เปนธรรมดาของกษัตริยไ ทยทุกองคทใี่ หอุปการะทุก
ศาสนา รวมทั้งศาสนาอิสลาท นอกจากเพือ่ ผลในการปกครอง แลว
ก็ยังแสดงถึงสปริตของกษัตริยไทยผูนับถือพระพุทธศาสนาอีกดวย
บุคคลสําคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางไทยกับชาติฝรั่งเศส
คือหัวหนาคณะบาทหลวงในกรุงศรีอยุธยา ชื่อเดอเนโตโลโปลิส และ
อีกผูหนึ่งคือ ออกญาวิชาเยนทร ออกญาเทศผูนี้ เปนชาติกรีก ชื่อ
เยรากี ภายหลังเปลี่ยนเปนฟอลคอน อาชีพเดิมเปนเด็กจรจัดตามทาเรือ
ภายหลังสมัครเปนกะลาตีตดิ ตามเรือสินคามาตะวันออก ไดทองเที่ยวไป
หลายหัวเมือง อาทิเชน ดามากัสกา ตริโปลิ อินเดีย สุมาตรา แลว
ติดตามเรือสินคาอังกฤษเขาสูกรุงศรีอยุธยา ทํางานในบริษัท อีสอินเดีย
คัมปะนี ฟอลคอนมาอยูกรุงศรีอยุธยาไดไมถึง ๒ ปก็พดู ไทยคลอง สาเหตุ
ที่ไดรับราชการ ก็เพราะเปนผูคิดบัญชีทวงหนี้หลวงจากพอคามุสลิม
พวกนี้ทีแรกตัง้ ตนเปนเจาหนี้กรมพระคลังสินคา แตแลวโดยความ
สามารถของนายฟอลคอน กลับคิดบัญชียอ นหลังปรากฏวา เจาหนี้กลับ
เปนลูกหนีก้ รมพระคลังเสียอีก ดวยความชอบครั้งนี้ เจาพระยาพระคลัง
จึงเปนผูแนะนําตัวนายฟอลคอนตอสมเด็จพระนารายณ ไดรับบรรดาศักดิ์เปนออกหลวง ไดทํางานในกรมพระคลังพรอมทั้งทําหนาที่เปน
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ประหนึ่งเสนาบดีตางประเทศ จนกระทั่งไดเปนออกญา ฟอลคอนอาจ
จะซื่อสัตยในสมเด็จพระนารายณเปนการสวนตัว แตสาํ หรับกับชาติไทย
แลว คนผูนี้ไดวางแผนการรวมมือกับพวกฝรั่งเศสที่จะเอาเมืองไทย
เปนเมืองขึ้น แตเดิมเยรากีนับถือนิกายโปรเตสแตนต แตเพื่ออาศัย
อิทธิพลฝรั่งเศสก็เปลี่ยนเปนโรมันคาธอลิค พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ได
พระราชทานฐานันดรศักดิ์แกฟอลคอน พรอมทั้งอิสริยาภรณริบองออนเนอร และใหสัญญาวา ถาเอาเมืองไทยเปนเมืองขึ้นไดแลว ก็ให
กลับไปรับราชการในปารีสเลยทีเดียว แผนการณเอาเมืองไทยเปนเมือง
ขึ้นมีดังนี้
๑. ใหพยายาทําลายอิทธิพลพุทธศาสนา โดยสงบาทหลวง
เขามาเมืองไทยจํานวนมาก โดยมีสาสนฝากฝงจากโปปอินโนเซนถึง
สมเด็จพระนารายณโดยตรง ใหชวยคุมครองโรมันคาธอลิคในเมืองไทย
เมื่อมีผูนับถือคริสตศาสนามาก พวกเหลานี้จะเปนกําลังพรอมที่จะขาย
ชาติไทยได
๒. ใหเกลี้ยกลอมสมเด็จพระนารายณเขารีต ถาทําไมสําเร็จ
ใหพยายามเกลี้ยกลอมเจานายในราชวงศชั้นสูงหรือขุนนางผูมีอิทธิพลสูง
เขารีตใหจงได สิ่งแลกเปลี่ยนคือ ตําแหนงอันสูงทางการเมือง เมื่อ
พวกฝรั่งเศสเขายึดครองเมืองไทยแลว
๓. สงกําลังทหารเขามาเมืองไทย ใหยึดปอมสําคัญ ๆ เอาไว
แผนการณทั้งสามขั้นนี้ ปรากฏผลคือ
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ขอแรก พวกบาทหลวงเขามาอาศัยในกรุงศรีอยุธยาจํานวนมาก
ยิ่งกวาเมืองใด ๆ ในตะวันออก แตผูเลื่อมใสคริสตศาสนามีแตพวกเชลย
พวกทาส พวกคนปา คนดง เชนพวกกะเหรี่ยง พวกขา คนไทย
ที่มาเขารีตสวนใหญกพ็ วกยากจน ไมปรากฏมีความชั้นกลางหรือชั้นสูง
เลื่อมใส นักเรียนไทยชุดแรกที่ไปเรียนยุโรป เปนนักเรียนที่สงไปโดย
ทุนพวกบาทหลวงในสมัยนี้ เพราะฉะนั้นแผนกการณขอหนึ่งลมเหลว
กลับสรางปฏิกิริยาใหคนไทยซึ่งเปนชาตินยิ มรังเกียจศาสนาคริสตมากขึ้น
เพราะพวกบาทหลวงชอบยุยงใหพวกเขารีตเลิกประพฤติตามวัฒนธรรม
ไทย ยกตัวอยางเชน ในงานพระราชพิธีนคี้ ือ น้ําพิพัฒนสัตยา พวก
เขารีตไมยอมถือน้ํา อางวาผิดธรรมเนียมในไบเบิล พวกเหลานี้ทางการ
ของไทยก็ตั้งขอกลาวหาวาเปนพวกกบฏ ถูกจับไปเฆีย่ นตี ใสคุกจน
กระทั่งหัวหนาบาทหลวง ตองถวายฎีกากับสมเด็จพระนารายณใหปลด
ปลอยออกมา พฤติกรรมของพวกเขารีตทีก่ ีดขวางวัฒนธรรมฝายโบราณ
ตาง ๆ รวมทั้งพวกบาทหลวงชอบประกาศศาสนาดวยวิธยี กตนขมทาน
ทุกครั้งทุกหน ยิ่งทําใหคนไทยที่เปนชาตินิยมหมดความไววางใจพวก
เหลานี้อยางเด็ดขาด
สําหรับขอ ๒ พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดสงราชทูตพิเศษ ชื่อ
เชวาเลียร เดอ โชมองต พรอมกับคณะบาทหลวงพิเศษสําหรับทําหนาที่
โปรดศีลใหสมเด็จพระนารายณเมื่อเขารีตแลว เขามากรุงศรีอยุธยาในป
พ. ศ. ๒๒๒๙ มีหนาที่เกลีย้ กลอมในหลวงใหเขารีตโดยเฉพาะ เมื่อมา
ถึงพระนคร ออกญาวิชาเยนทร และหัวหนาบาทหลวงเดอเมโต รูขาว
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ไดรีบไปหามปรามทูตฝรั่งเศสมิใหทําการรวดเร็วนัก เพราะสมเด็จพระ
นารายณยังทีพระทัยมั่นคงในพุทธศาสสนาอยูมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้พระองค
ยังโปรดใหหลอพระพุทธรูปทองคําสูง ๔ ศอกเศษองคหนึ่ง สูง ๒ ศอก
เศษองคหนึ่ง ถวายพระนามวา พระบรมไตรโลกนาถ และพระบรมตรีภพนาถ เสด็จออกทรงบาตรทุกวัน เพราะฉะนั้นการกราบทูลใหทรง
เขารีตอยางอาจหาญเกินไป อาจจะมีผลราย แตทูตฝรั่งเศสคัดคานความ
เห็นนี้ และถวายพระราชสาสนเรื่องชวนเขารีตจนได
ออกญาวิชาเยนทรซึ่งทําหนาที่เปนลาม กอนจะแปลพระราช
สาสนฉบับนี้ ไดกราบทูลขอพระราชทานอภัยใจความราชสาสนฉบับนี้ซึ่ง
มีใจความวา พระเจากรุงฝรั่งเศสขอชักชวนพระเจากรุงศรีอยุธยาใหมา
รวมแผนดินเดียวกัน โดยขอใหพระองคเปลี่ยนศาสนามาถือศาสนาเดียว
กับฝรั่งเศส เพราะศาสนาทีเ่ ที่ยงแทมีศาสนาเดียวในโลก คือศาสนาของ
พระผูเปนเจาองคเดียว ถาฝายกรุงศรีอยุธยามานับถือในพระผูเปนเจา
องคเดียวนี้ พระองคเปนผูมีฤทธิ์อํานาจก็จะบันดาลใหกรุงศรีอยุธยารุงเรืองเหมือนฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณเมื่อสดับพระราชสาสนนั้นแลว
ตรัสถามออกญาวิชาเยนทรวา ใครเปนผูไปทูลพระเจากรุงฝรั่งเศสวา เรา
จะนับถือคริสตศาสนา ออกญาทูลวา บรรดาชาวฝรั่งเศสในพระนครนี้
ไดเห็นพระองคพระราชทานความอุปถัมภตาง ๆ แกคริสตศาสนามาก จึง
ไดเลื่องลือออกไปถึงฝรั่งเศส ประกอบทั้งเห็นพระราชทูตเปอรเซียมา
ถวายคัมภีรโกหรานแกพระองค จึงเห็นวาถาไมรีบกราบทูลใหเขารีต
เสียกอน พวกทูตเปอรเซียก็คงกราบทูลใหพระองคนับถือมหมัด สมเด็จ
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พระนารายณทรงพระสรวลแลวรับสั่งใจความวา ถึงอยางไรพระองคกจ็ ะ
เลื่อมใสศาสนามหมัดไมได ทรงขอบพระทัยพระเจาฝรั่งเศสนักหนา
ที่มีความสนิทเสนหาในพระองค แตการทีจ่ ะเปลี่ยนศาสนาที่เคยนับถือ
มาเปนเวลา ๒๒๒๙ ปแลว ไมใชเปนของงาย ๆ กอนอื่นขอใหพวก
บาทหลวงทําใหราษฎรของพระองคเขารีตใหหมดกอน แลวพระองคจะ
เขารีตตามภายหลัง อีกประการหนึ่งทรงหลากพระทัยนักหนาวา เหตุใด
พระเจากรุงฝรั่งเศสจึมากาวกายกับฤทธิ์อํานาจของพระผูเปนเจา เพราะ
การที่มีศาสนาตาง ๆ ในโลกนี้ ไมใชเปนความประสงคของพระผูเปน
เจาหรอกหรือ พระองคจึงปลอยใหมีไปดั่งนั้น มิไดบนั ดาลใหมีเพียง
ศาสนาเดียว เมื่อพระผูเปนเจามีฤทธิ์มากในเวลานี้ พระองคคงปรารถนา
ใหตวั เรานับถือพุทธศาสนาไปกอน เพราะฉะนัน้ เราจึงจะรอคอยพระ
กรุณาของพระองค บันดาลใหเราเลื่อมใสคริสตศาสนาในวันใด เราก็
จะเขารีตในวันนั้น เราจึงขอฝากชะตากรรมของเราและกรุงศรีอยุธยา
สุดแตพระผูเปนเจาจะบันดาลเถิด ขอพระเจากรุงฝรั่งเศสสหายเราอยา
ทรงเสียพระทัยเลย
ดวยลิ้นการทูตชั้นสูงอยางนี้ ปญหาเรือ่ งการเปลี่ยนศาสนาก็เลิก
ไป แตราชทูตฝรั่งเศสกับออกญาวิชาเยนทรก็กลายเปนขมิ้นกับปูนขึ้นมา
ตางคนตางฟองรองอีกฝายหนึ่งทรยศไปยังรัฐบาลฝรั่งเศส สมเด็จพระ
นารายณทรงเอาใจทูตฝรั่งเศสไมใหผิดหวังมากไป โปรดใหมีพระราช
โองการประกาศวา ใหคนไทยนับถือศาสนาไดตามชอบใจ แลวพระราช
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ทานที่ดินใหสรางโบสถคริสตังใหม พระราชทานทรัพยใหโรงเรียน
คริสตศาสนา
สําหรับแผนการณขอ ๓ ฝรั่งเศสไดสงทหาร ๑ กรมมาเมืองไทย
อางวาจะชวยไทยรบอังกฤษ ทหารกลุมนี้ผูบังคับบัญชาคือนายพลเดฟา
ความจริงนั้นเปนแผนการณสําหรับยึดราชบัลลังก ทหารกรมนี้มาถึง
เมืองไทยเหลือราวครึ่งหนึ่ง นอกนั้นตายในระหวางทางบาง กลับไป
บานบาง รัฐบาลไทยชักไมไววางใจ จึงไมยอมใหมาพักอยูในพระนคร
ไดสงกําลังสวนหนึ่งออกไปเมืองมะริดและตะนาวศรี คงเหลือทหาร ๔๐๐
คน ใหอยูรักษาปอมเมืองธนบุรี นายทหารคนหนึ่งในกรมทหารฝรั่งเศส
นี้ ไดรับบรรดาศักดิ์เปนออกพระศักดิ์สงคราม คนผูนี้เปนศัตรูอยาง
รายแรงกับออกญาวิชาเยนทร ตางฝายตางไดเขียนบันทึกเปดโปงความ
ชั่วรายซึ่งกันและกัน ทําใหเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรไทย
ในยุคนัน้ และรูความคิดของพวกคาธอลิคที่จะยึดครองเมืองไทย จาก
จดหมายเหตุบนั ทึกเหลานี้ ออกพระศักดิ์สงครามเรียกวิชาเยนทรวา อาย
ผูรายขี้โกง ฝายวิชาเยนทรเรียกคุณพระผูนวี้ า คนโงบัดซบทรยศเกง
แผนการณสําคัญของฝายคาธอลิคไดบรรลุผลสําเร็จขั้นหนึ่ง คือ ไดพระ
ปยะ ซึ่งเปนโอรสเลี้ยงของสมเด็จพระนารายณมาเปนสาวก พระปยะผู
นี้เปนลูกจีน พระปยะไดเปลี่ยนศาสนามาถือคาธอลิค และเปนบุคคล
ที่พวกนี้หวังกันวาจะยกขึ้นเสวยราชยเมื่อสิ้นบุญพระนารายณแลว เพราะ
พระนารายณมแี ตราชธิดา ไมมีราชโอรสเลย ราชธิดานั้นทรงกรมเปน
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กรมหลวงโยธาเทพ มีพระอนุชาองคหนึ่งคือ เจาฟาอภัยทศก็ปราศจาก
อิทธิพลใด ๆ เพราะฉะนั้นความมุงหวังของพวกคาธอลิคอยูที่พระปยะ
แตเปนคราวเคราะหดีของเมืองไทยที่มีคณะรักชาติชิงทําปฏิวัติเสียกอน
สงครามกับพมาและเชียงใหม
ในรัชสมัยนี้กองทัพไทยไดยกขึ้นไปตีเมืองอังวะของพมา สาเหตุ
เนื่องมาแตพวกมอญถูกพมากดขี่อพยพเขามาพึ่งไทย แมทัพพมาตามมา
กวาดครัวมอญในเขตไทย ไทยจึงยกกองทัพออกไปจนขึ้นไปลอมกรุง
อังวะได แมทพั ของไทยคือ เจาพระยาโกษาเหล็ก ศึกพมาครั้งนี้มีเรื่อง
ประหลาดเกิดขึ้น คือพระยาสีหราชเดโช ซึ่งเปนทหารเอกคนโปรดของ
พระนารายณตลุมบอนพมาถูกพมาจับได มาเร็วเขามากราบบังคมทูล ทรง
ทราบแลวใหนิมนตพระพิมลธรรมวัดระฆัง เขามาจับยามตรีเนตร พระ
พิมลธรรมถวายพระพรวา พระยาสีหราขหลุดจากพันธนาการแลว กลับได
ชัยชนะนําลาภสักการะมาให หางกันเพียง ๓ ชั่วโมง มาเร็วอีกชุดหนึง่ ก็
เขามากราบบังคมทูลวา บัดนี้พระสีหราชไดทําวิชากําบังตนสะเดาะโซ
หลุดออกมา และนํากองทัพมาตีคายพมาแตกจับเชลยเปนอันมาก ทรง
โสมนัสวาพระพิมลธรรมดูแมนนัก ใหถวายไตรแพรเทศ ๑ ชุด ทัพไทย
ลอมกรุงอังวะอยูกวา ๓ เดือน ก็ตีไมได พอจวนใกลฤดูฝนจึงตองถอย
ทัพกลับ สวนศึกเชียงใหมนนั้ เกิดจากพระยาแสนหลวงเจาเมืองเชียงใหม
กลัวพวกฮอจะยกมาตีเมือง จึงสงแสนสุรินทรไมตรีลงมาขอกองทัพไทย
ไปชวย แตพอทัพไทยไปถึงกลางทาง แสนสุรินทรไมตรีก็ลอบหนีขนึ้
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ไปเชียงใหม เพราะรูระหัสวา ทัพฮอถอยไปแลว ไทยเห็นเปนการลอ
ลวง จึงไปตีเมืองเชียงใหมแตก
เหตุการณในปลายแผนดิน
โดยปกติสมเด็จพระนารายณชอบประทับอยูที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค และพระที่นั่งธัญญมหาปราสาทในพระราชวังเมืองลพบุรี ตอฤดู
ฝนจึงเสด็จลงมาประทับที่พระนคร เมื่อประชวรหนักลงที่ลพบุรี ออกญา
วิชาเยนทรไหวตัวเกรงอันตราย ไดเรียกกําลังทหารฝรั่งจากเมืองธนบุรี
ขึ้นไปปองกันตัว แตพวกทหารฝรั่งเศสก็ไมกลาขึ้นไป เพราะเกรงได
รับอันตรายจากทหารไทยกลางทาง คนสําคัญในขุนนางไทยที่อยูเ มือง
ลพบุรี คือพระเพทราชาเจากรมชาง ซึ่งทําหนาที่เปนผูรกั ษาการณืพระราชวังในขณะนั้น พระเพทราชาเองไมใชคนมักใหญใฝสูงมากอน แต
เหตุการณบานเมืองบังคับ คือขาราชการที่รักชาติเกิดความรูสึกวา ถา
ไมรีบฉวยทําอะไรในตอนนีโ้ อกาสจะตกไปแกพวกพระปยะ เมืองไทยก็
จะเสียแกฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาก็จะไดรับอันตราย จึงกําหนดประชุม
ลับขึ้นในพระราชวัง มีเหตุการณถามตอบในที่ประชุมสําคัญตอนหนึง่
ระหวางหลวงสรศักดิ์กับพระเพทราชา หลวงสรศักดิ์ถามวาถาคิดการณ
สําเร็จ บิดาจะยกแผนดินใหแกผูใด ตอบวาจะยกถวายเจาฟาอภัยทศ
หลวงสรศักดิห์ นาบึ้งแสดงไมพอใจ กลาววาจะยกใหผอู ื่นขาพเจาหายอม
ไม เพราะเราทํางานดวยเอาชีวิตเขาแลก ผูสมควรปกครองแผนดินก็คือ
บิดาทานเทานัน้ แลวหลวงสรศักดิ์ก็ประกาศในที่ประชุม ใหที่ประชุม
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ถวายบังคมพระเพทราชา พระเพทราชาจึงเปนกษัตริยแบบตกกระได
พลอยโจน
แผนการณขั้นตอไป คือลวงออกญาวิชาเยนทรมาประหารชีวิต
แลวลวงเจาฟาอภัยทศจากกรุงศรีอยุธยาวา พระเจาอยูหวั จะมอบราช
สมบัติใหเมื่อเจาฟาองคนั้นมาถึงเมืองลพบุรีก็ถูกจับประหารชีวิต สําหรับ
พระปยะนั้นหลวงสรศักดิ์ใหพนักงานชาวที่ผลักตกกําแพงแกวลงมาแลว
ประหารชีวิต สมเด็จพระนารายณไดรูเห็นเหตุการณนี้ระแคะระคาย แต
เปนเวลาประชวรหนักมาแลว จึงไดแตแชงพอลูก ๒ คนบนที่บรรทม
เทานั้นจนสิ้นพระชนมไป กอนหนาจะสวรรคตพระองคไดอุทิศพระราช
วังลพบุรี ใหเปนวิสุงคามสีมา ใหพระสงฆจัดการอุปสมบทพวกมหาดเล็กชาวที่ เพื่อใหพนอันตรายจากพวกหลวงสรศักดิ์ เพราะฉะนัน้ ใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ เสด็จขึ้นไปประทับที่วังลพบุรี จึงโปรดใหทําผาติกรรม
สรางวัดขึ้นใหมอีกวัดหนึ่งชดใช
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บทที่ ๘
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตอน ๕
สมัยอยุธยาวงศบา นพลูหลวงถึงธนบุรี
วงศบานพลูหลวงมาจากเมืองสุพรรณบุรี อาชีพคนใดในสกุลเปน
หมอชางสืบลําดับมา จนถึงสมัยพระเพทราชาไดเปนกษัตริย พระองคได
ตั้งพระราชธิดาและพระราชกนิษฐาของพระนารายณเปนอัครมเหษีซาย
ขวา คือกรมหลวงโยธาเทพ กรมหลวงโยธาทิพย เมื่อเสวยราชยแลว
ทรงรําลึกถึงคุณพระอาจารยวัดพระยาแมนวา เมื่อครั้งยังอุปสมบทอยูที่
วัดนัน้ พระอาจารยองคนั้นไดผูกพยากรณืดวงชะตาวา จะมีบุญญาธิการ
ถึงเสวยฉัตร บัดนี้การณก็สมจริงทุกอยาง จึงโปรดใหปฏิสังขรณวัด
พระยาแมนทั้งหมด และตั้งอาจารยรูปนั้นเปนที่พระศรีสัจจญาณมุนี ใน
แผนดินนี้มีกบฏเกิดขึ้นเนือง ๆ อาทิเชน กบฏธรรมเถียร หัวหนากบฏ
รายนี้เปนมหาดเล็กเจาฟาอภัยทศมากอน มีใบหนาประพิมพประพาย
เจาฟาองคนั้น ยิ่งไปทําไฝปลอมติดเขาที่ริมโอษฐก็เลยทําใหผูคนหลงเชื่อ
วา เปนเจาฟาอภัยทศ พวกกบฏยกพลลงมาถึงกรุงศรีอยุธยา แตบังเอิญ
หัวหนาถูกกระสุนปนตาย กบฏอีก ๒ รายคือ กบฏนครราชสีมารายหนึ่ง
กบฏนครศรีธรรมราชรายหนึ่ง ก็ถูกปราบไปได
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ในปลายรัชสมัย ทรงไดราชโอรส ๒ พระองค คือเจาพระขวัญ
องคหนึ่ง เจาพระตรัสนอยองคหนึ่ง เจาพระขวัญนัน้ มีความเฉลียว
ฉลาดสามารถจึงถูกพระมหาอุปราชคือ หลวงสรศักดิ์ ริษยาเกรงจะเปน
ศัตรูราชสมบัติของตน จึงวางอุบายลอมาสําเร็จโทษในวังหนา สวน
เจาพระตรัสนอยนั้นพระมารดาใหไปบรรพชาเสีย
เจาพระตรัสนอยองคนี้ ปรากฏวาเปนเจานายไทยพระองคแรก
ในประวัติศาสตรที่รอบรูภาษาตางประเทศมากเปนพิเศษ คือนอกจาก
ภาษามคธสันสกฤตแลว ก็ทรงรูภาษาจีน ญวน พมา มลายู และเขมร
และทรงเปนพระอาจารยบรรดาเจานายในราชสกุล ทรงตั้งสํานักอยูในวัด
พุทไธศวรรย
แผนดินขุนหลวงสรศักดิ์หรือขุนหลวงเสือไมมีศึกสงครามใด ๆ
การบํารุงพระศาสนาปรากฏแตเพียงวา พระองคไดทรงสรางวัดโพธิ์ประทับชางที่จังหวัดพิจิตร อันเปนสถานที่ประสูติของพระองคแตกอน และ
ทรงปฏิสังขรณพระมงคลบพิตร ซึ่งเดิมอยูในมณฑปยอด ตองอสนีบาต
พระศอหัก โปรดใหบูรณะใหม แกมณฑปเปนวิหารธรรมดา เพราะเห็น
วาสูงนักงายตอการตองอสนีบาต พระราชอัธยาศัยของขุนหลวงเสือนี้
ชอบประพฤติปลอมพระองคเปนราษฎรไปชกมวยตามงานวัด และหนัก
ในรูปรสเปนที่สุด จนกระทั่งเกิดมีชื่อประตูวังประตูหนึ่งเรียกวาประตูผี
คือเปนที่ผานของศพดรุณีทตี่ กเปนบริจาริกาของพระองคแลว ไมสามารถ
ทานทนพระองคไดก็ถูกประหารชีวิตไป ทรงโปรดในการเสด็จคลองชาง
เปนที่สุด มักเสด็จออกไปประทับแรมเปนเวลานับเดือน ๆ ในการนี้
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ครั้งหนึ่งเสด็จออกไปคลองชางเผือกกับพระราชโอรสของพระองค มีบึง
ใหญในปาทางเสด็จพระราชดําเนินผาน โปรดใหพระราชโอรสทั้งสอง
เกณฑพลถมบึงเสียใหทนั การ ใหเสร็จภายในราตรีเดียว ครั้นรุงขึ้นทรง
ชางพระที่นั่งมาถึงกลางบึงซึ่งเปนที่ลึก ดินถมยังเกาะไมแนนเทาหนาชาง
พระที่นั่งจึงถลําลงไป ขุนหลวงเสือจึงกริ้วพระโอรส สําคัญวาจะวางอุบาย
ประทุษรายพระองค จึงจับพระแสงของาวหันกลับมาจวงฟนพระราช
โอรส ซึ่งทรงชางตามเสด็จมาเบื้องหลัง พระราชโอรสทั้งสองจึงทรง
ขับชางหนีพระราชบิดาไป เมื่อจับไดก็โปรดใหเฆีย่ นทุกวัน วันละ
๓ ยก จนกวาจะเสด็จกลับพระนคร เคราะหดีที่กรมพระเทพามาตยสมเด็จ
พระพันปซึ่งบวชเปนลูกชีอยูท ี่วัดดุสิต เสด็จขึ้นมาจากพระนครมาทูลขอ
อภัยโทษ เมื่อสิ้นรัชกาลนี้แลว แผนดินก็ตกแกมหาอุปราชซึ่งเปนเชษฐโอรสไดเสวยราชย พวกราษฎรเรียกพระเจาแผนดินองคใหมวา ขุน
หลวงทรงปลา เหตุเพราะชอบเสวยปลาตะเพียนเปนที่สุด ถึงกับออก
พระราชบัญญัติหามมิใหราษฎรจับปลาตะเพียน เพราะกลัวจะหมด และ
ทรงประทับอยูที่พระทีน่ ั่งทายสระเปนประจํา เลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งวา
พระเจาทายสระ รัชกาลนี้ศึกเสือเหนือใตกไ็ มมี เรื่องบํารุงพระศาสนา
ทรงทําแขงกับพระราชอนุชา ซึ่งเปนกรมพระราชวังบวร สวนใหญ
เกี่ยวกับการบูรณะวัดวาอาราม มีเรื่องสําคัญคือเรื่องชะลอพระนอนวัด
ปาโมก เมืองอางทอง พระนอนองคนี้ถูกน้ําเซาะวัดตลิ่งพังเขามาจน
ถือองคพระ เสด็จออกไปกับพระราชอนุชา ตั้งพลับพลาประทับอยูท ี่
วาปาโมก เกณฑไพรจํานวนหมื่นขุดฐานพระนอนเอาตะเขรองสําหรับ
ชักลาก ในการชักพระนอนวัดปาโมกนี้ ผูเปนแมงานคือพระยาอภัย-
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สงคราม ชักองคพระออกจากที่เดิมลึกเขาไปบนตลิ่ง ๑๐ เสน แลวโปรด
ใหสถาปนาวิหารศาลาขึ้นใหม กรมพระราชวังบวรจึงไดนิพนธโคลงยอ
พระเกียรติในการชะลอพระพุทธไสยาสนครั้งนี้ ยังปรากฏอยูในจารึกที่วัด
ปาโมกเดี๋ยวนี้ และพระยาอภัยสงครามนัน้ มีความชอบจึงไดเลื่อนขึ้นเปน
เจาพระยาอภัยสงคราม
สําหรับกรมพระราชวังบวรนั้นไดสถาปนาวัดกุฎีดาว วัดนี้มี
ศิลปะชั้นหนึ่งในสมัยปลายอยุธยาปรากฏอยูจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ก็มี
วัดสมณโกฏิ วัดนางพิมพ ในตอนปลายแผนดิน เผอิญเชษฐโอรสของ
พระเจาทายสระทรงผนวชอยู และพระองคโปรดพระโอรสองครองลงมา
จะยกราชสมบัติให พระมหาอุปราชไมยอม บอกวาถายกใหแกเจาฟาสุเรนทรพิทักษ (องคที่บวช) จึงยอม ฉะนัน้ เมื่อสิ้นรัชสมัยแลว จึงเกิด
ศึกกลางเมืองครั้งใหญระหวางวังหลวงกับวังหนา ฝายวังหลวงมีเจาฟา
เพชร เจาฟาพร ตั้งคายกลางพระนคร ตั้งแตงสะพานลําเหยลงไปจนถึง
ตําบลประตูจนี ฝายพระมหาอุปราชก็ตั้งคายรับในการรบครั้งแรก วัง
หลวงไดเปรียบ ตีทัพหวังหนาแตกไปหลายครั้ง จนพระมหาอุปราชทอด
อาลัย เตรียมหลบหนีแลว พอดีมีทหารเอกคนหนึ่งชื่อขุนชํานาญมารับ
อาสารบและทูลวา ถาเห็นขาศึกตัดศรีษะขาพระพุทธเจาไดพระองคจึง
คอยหนี ขุนชํานาญสามารถตีทัพวังหลวงแตกกลับ เจาฟาทั้งสองเสด็จ
ลงเรือนอยหนีไปกับหมาดเล็ก พระมหาอุปราชจึงเสวยราชยเปนพระเจา
บรมโกษฐ และปูนบําเหน็จขุนชํานาญใหเปนเจาพระยาชํานาญบริรักษที่
สมุหนายก เจาฟาทั้งสองหนีไปหลบซอนตามสุมทุมพุมแขม แตเมื่ออด
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พระกระยาหารเขาก็จําตองถอดพระธํามรงคใหมหาดเล็กมาแลกขาวกิน
และธํามรงควงนี้เองที่นําภัยไปสูพระองคจนถูกจับสําเร็จโทษไป
สมัยพระเจาบรมโกษฐเปนสมัยที่มีการบํารุงศิลปะเปนพิเศษ
พระองคไดบูรณะวัดวาอารามใหญนอยทั้งในพระนครและหัวเมืองจํานวน
มาก เชนในพระนครโปรดใหกรมขุนเสนาพิทักษซึ่งเปนพระมหาอุปราช
และเปนเชษฐโอรสอันประสูติแตพระอัครมเหษีเปนแมงานบูรณะวัดพระ
ศรีสรรเพ็ชญ วัดพระราม สําหรับวัดภูเขาทองนั้น พระเจาบรมโกษฐ
ไดสถาปนาพระเจดียใหญแบบไทยแท คือพระเจดียเรียกวาแบบยอไม
สิบสอง พระเจดียแ บบนี้นยิ มสรางกันมากในแผนดินนี้ และที่วดั ภูเขา
ทองแบบยอไมสิบสองเปนองคใหญที่สุดในโลก นอกจากนี้ทรงบูรณะ
วัดบรมพุทธาราม วัดหนาพระเมรุ วัดตะไกร ฯลฯ ในหัวเมืองทรงบูรณะ
วัดพระแทนศิลาอาสน เมืองอุตรดิตถ (ทุงยั้ง) วัดมหาธาตุเมืองลพบุรี
พิษณุโลก ชัยนาท สุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี บานประตูวหิ าร
วัดมหาธาตุ พิษณุโลก บานประตูวหิ ารวัดพระแทน อุตรดิตถ เปนศิลปะ
สลักไม ศิลปะมุขที่งดงามทีส่ ุดในสมัยพระเจาบรมโกษฐ แตที่วดั พระแทนถูกไฟไหมเสียแลว
พระราชนิยมของพระเจาบรมโกษฐ คือเรื่องการบรรพชาอุปสมบท
เปนสําคัญนัก ราษฎรก็ดี ขาราชการก็ดี ถาไมไดผานการบรรพชา
อุปสมบทมาแลวไมโปรดชุบเลี้ยง หรือเลือ่ นยศให กวีในทางพระศาสนา
ก็มีมากในแผนดินนี้ เชนพระมหานาค วัดทาทราย ไดนิพนธเรื่อง
ปุณโณวาทคําฉันท และยอเกียรติพระเจาบรมโกษฐซึ่งปฏิสังขรณวัด
พระพุทธบาท มีขอความบางตอนไพเราะ เชน
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"ในโพสุวรรณหอย
ระยาบยอยบรุงรัง
ลมพัดกระดึงดัง
เสนาะศัพทอลเวง
เสียงดุจสังคีต
อันดึงดีดประโคมเพลง
เสียงเทพบรรเลง
ระเรื่อยจับระบําถวาย"
เจาฟาธรรมาธิเบศร คือกรมขุนเสนาพิทักษที่ทรงนิพนธพระมาลัยคําหลวง นันโทปนันทสูตร ราชกิจในเรื่องบํารุงพุทธศาสนาที่
สําคัญที่สุด คือการตั้งสมณวงศในลังกาทวีป
การประดิษฐานสยามนิกายในลังกา
ในศตวรรษที่ ๒๒ เกาะลังกาตองผจญกับสมัยสงครามเนือง ๆ และ
ยังถูกกดขีจ่ ากพวกโปรตุเกส หามมิใหนับถือพระพุทธศาสนา ตามบริเวณ
รอบชายแดนคงเหลือรัฐเอกราชอยูใจกลางเกาะที่พวกโปรตุเกสไปไมถึง
ปรากฏวาพระสงฆในลังกาไดสูญวงศลง เพราะไมไดอุปสมบทกันชานาน
มีแตสามเณร สามเณรรูปหนึ่งชื่อสรณังกร ไดพยายามขวนขวายที่จะให
ฟนสมณวงศขึ้นใหม พระเจาเกียรติศิริราชสิงหะกษัตริยล ังกาในครั้งนัน้
ไดพยายามแสวงหาพระสงฆตางประเทศเขามาบวช ไดสอบถามพวก
พอคาพาณิชยวาเคยเห็นเมืองใดที่มีคนนุงหมเหลืองมากคับคั่ง พวกลูกคา
พากันชี้กรุงศรีอยุธยา (หมอแกมเฟอรซึ่งเคยเดินทางผานกรุงศรีอยุธยา
ไดมีจดหมายเหตุวา กรุงศรีอยุธยามีวดั ราว ๒ พันวัด มีพระสงฆ หลาย
หมื่นรูป)
พระเจาลังกาจึงไดสงราชทูตมากรุงศรีอยุธยา ทูลขอคณะสงฆ
ไทยออกไป พวกทูตลังกาไดเขียนจดหมายเหตุไวละเอียด พวกนี้ตื่นเตน
กับสถานของพระนครมาก บอกวาจะแลไปทางไหนก็เห็นแตทอง คือ
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หลังคาโบสถ วัด และเจดีย ลวนเปนทองทั้งนั้น พวกทูตลังกามีโอกาส
ชมขบวนกฐินพยุหยาตรา และไดขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี
พักอยูใ นพระนครปเศษ ฝายไทยไดมอบหนาที่ใหสมเด็จพระสังฆราชวัด
มหาธาตุเปนผูค ัดเลือกพระสงฆที่จะออกไปลังกา ไดพระอุบาลีเปนหัว
หนาคณะ เมื่อคณะสงฆไทยไดถูกมรสุมแตกเสียในอาวไทย ตองขึ้นบก
ที่นครศรีธรรมราช พระเจาบรมโกษฐทอพระหฤทัย แตพวกทูตลังกาก็
กราบทูลวิงวอนเนือง ๆ พระองคจึงใหคณะสงฆไทยโดยสารกําปนฝรั่ง
โดยวาจางใหเขานําสงไปลังกา ในการเดินทางเที่ยวนี้คณะสงฆไทยไดถึง
เกาะลังกา พระเจาเกียรติศิรริ าชสิงหะไดนมิ นตพระอุบาลีไปจําพรรษาอยู
ณ วัดบุปผาราม แลวโปรดใหทําพิธีผูกพัทธสีมาขึ้น อุปสมบทสามเณร
สรณังการเปนพระภิกษุลังการูปแรก คณะสงฆไทยชุดนีอ้ ยูลังกาประมาณ
๔ ปไดบวชกุลบุตรลังกา ๖ พันกวารูป ชาวลังกาจึงเรียกวานิกายสยามวงศ หรืออุบาลีวงศ และพระอุบาลีนั้นไดถึงแกมรณภาพที่ลังกานั่นเอง
เหตุวิบัติในปลายแผนดิน
พระเจาบรมโกษฐมีพระชนมายุยืนนานกวา ๗๐ ป ในตอน
ปลายรัชสมัยมีเรื่องวิบัติเกิดขึ้นเปนลางรายตอชาติไทยหลายเรื่อง ดังตอ
ไปนี้ คือ
๑. การผิดพลาดในนโยบายตางประเทศ จําเดิมแตสิ้นรัชสมัย
พระนเรศวรมหาราชมาแลว จนถึงสมัยปลายอยุธยาเปนเวลารวม ๒๐๐ ป
หามีศึกพมามารุกรานเมืองไทยไม มีแตไทยกลับเปนฝายรุกพมา เชนใน
สมัยพระนารายณเปนตน ที่เปนเชนนีก้ ็เพราะบารมีพระนเรศวรประการ
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หนึ่ง อีกประการหนึ่ง เพราะเหตุการณภายในของพมา คือ ถาพมาจะตี
เมืองไทยก็ตอเมื่อสามารถปราบมอญอยูเสียกอน และอาศัยเมืองมอญเปน
แหลงเสบียงอาหารเลี้ยงตน แตหลังจากสิน้ ราชวงศของบุเรงนองแลว
พมากับมอญก็ผลัดกันรุกรบ มาถึงสมัยพระเจาบรมโกษฐมอยกลับมีอาํ นาจแข็งกวาพมา หัวหนามอญคนหนึ่งเปนสัญชาติคะเวหรือกวย ชื่อ
สมิงทอไดธิดาเจาเมืองเมาะตะมะแลวตั้งตนเปนกษัตริยม อญ ยกกองทัพ
ขึ้นไปตีกรุงอังวะเกือบสําเร็จ สมิงทอไดสงราชทูตมาทูลขอพระธิดาพระ
เจาบรมโกษฐและขอธิดาพระยาเชียงใหมไปอภิเษกถาไทยยอมมีสัมพันธไมตรีกับสมิงทอ กรุงศรีอยุธยาคงไมแตกขาศึกเปนครั้งที่ ๒ แตไทย
เห็นมิตรเปนศัตรู เห็นศัตรูเปนมิตรในตอนนี้ คือไปรับไมตรีทางอังวะ
ตัดไมตรีกับสมิงทอ พระเจาบรมโกษฐเองบริภาษสมิงทอวา กิ้งกาขึน้ วอ
บังอาจมาตีเสมอกับพระองค จึงขับไลทูตมอญออกไป และรับทูตพมาไว
เปนไมตรี เมือ่ มอญยกกองทัพขึ้นไปลอมกรุงอังวะ พมาก็ทํากิตติศัพทวา
ไทยจะยกทัพมาชวยพมา มอญสําคัญวาจริง รีบถอยทัพกลับ อันที่จริง
ในประวัติศาสตรไมเคยปรากฏครั้งหนึ่งครั้งใดเลย ที่มอญเปนศัตรูกบั ไทย
โดยตรง มีแตถูกพมาใช เพราะฉะนั้น จึงเปนความผิดพลาดในนโยบาย
ตางประเทศในครั้งนั้น ที่ไมชวยมอญ
๒. สามัคคีเภทในราชวงศ บรรดาพระโอรสของพระเจาบรมโกษฐแตกกันเปน ๓ กก กกที่ ๑ มีพระมหาอุปราช เจาฟากรมขุน
เสนาพิทักษ เจาฟากรมขุนพรนิมิต เจาฟากรมขุนอนุรกั ษมนตรี เรียก
กันวากกเจาฟา กกที่ ๒ ประกอบดวยกรมหมื่นจิตตสุนทร กรมหมื่น
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สุนทรเทพ กรมหมื่นเสพภักดี เรียกวากกเจา ๓ กรม กกที่ ๓
หัวเดียวกระเทียมลีบ คือกรมหมื่นเทพพิพธิ เปนพระเจาลูกยาเธอองค
ใหญที่สุดของพระเจาบรมโกษฐ อาวุโสมากที่สุด เปนคนชนะไหนเขา
ดวย เจาฟากรมขุนเสนาพิทกั ษแมจะเปนพระมหาอุปราชแลว ก็ยังมี
ความคิดระแวงเจาฟากรมขุนสุเรนทรพิทักษ ซึ่งผนวชเปนภิกษุอยูทวี่ ดั
โคกแสง เจาฟาพระองคนี้เปนโอรสองคใหญของพระเจาทายสระ และ
เปนผูที่พระเจาบรมโกษฐทรงพระเมตตา พระมหาอุปราชจึงสําคัญวาจะ
เปนศัตรูตอราชสมบัติของพระองค จึงคิดทางกําจัด วันหนึ่งพระเจา
บรมโกษฐประชวร เจาฟาพระเสด็จมาเยี่ยม พระมหาอุปราชไดใชอาวุธ
ฟนเจาฟาพระจนจีวรขาดแตหาเขาไม เพราะอยูย งคงกระพัน เพื่อเจาฟา
พระเสด็จไปถึงที่บรรทม พระเจาบรมโกษฐจึงตรัสถามวา เหตุไรจึงหม
จีวรขาดเขามา ทูลวา พระมหาอุปราชเธอหยอกเลน เมือ่ เจาพระกลับ
ไปแลว พระเจาบรมโกษฐจงึ ตรัสใหจับพระมหาอุปราชมาลงโทษ และ
สําเร็จโทษพระนัดดาของพระองค ๒ องค ที่สมคบกับพระมหาอุปราช
ในการนี้ ฝายพระมหาอุปราชนั้นเมื่อเห็นวาความแตกจึงหนีไปพึ่งพระ
มารดากรมหลวงอภัยนุชิต แลวชวนกันมาที่วัดโคกแสง โดยซอนพระองคในพระวอของพระมารดา เจาฟาพระจึงจัดการใหอุปสมบทในคืน
วันนัน้ ในขณะที่ผนวชอยูนนั่ เอง พระมหาอุปราชทํานองจะลางกรรม
ของพระองค จึงไดนพิ นธเรือ่ งนันโทปนันทสูตรคําฉันท ตอมากรมหลวงอภัยนุชติ ประชวรหนักจวนจะสิ้นพระชนม ไดทลู ขออภัยพระราช
โอรสตอพระสวามี พระเจาบรมโกษฐก็ตรัสวา "ถาไมเปนกบฏก็จะไม
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ฆา" พระมหาอุปราชจึงถือวาทรงใหอภัยแลว ไดปริวรรตเพศออกมา
แตตอมาไดรับสถาปนาในตําแหนงเดิมอีก เหตุที่จะเปนอริกับกกเจา ๓
กรม เนื่องจากพระมหาอุปราชสั่งเฆี่ยนเจากรม ปลัดกรม ในเจา ๓
กรมนั้นวา เจานายเปนเพียงกรมหมื่น แตตั้งกันเปนขุนเปนหลวง เกิน
ฐานะ เจา ๓ กรมจึงผูกอาฆาต แลวทูลฟองพระราชบิดาวา พระมหาอุปราชลอบเปนชูกับเจาฟาสังวาลย มเหษีของพระราชบิดา พระมหาอุปราชจึงถูกราชทัณฑเฆีย่ นจนสิ้นพระชนมคาหวาย
สําหรับเจาฟากรมขุนอนุรักษมนตรี พระราชบิดาบริภาษวาเปน
คนโฉดเขลา ถาใหราชสมบัติบานเมืองจะเปนอันตราย เพราะฉะนัน้
จึงขับไลใหไปบวชเสียอยาอยูใหเปนที่กดี ขวาง ทรงมอบราชสมบัติให
เจาฟากรมขุนพรพินิต เมื่อพระเจาบรมโกษฐสิ้นพระชนม เจาฟา
กรมขุนอนุรักษลอบสึกออกมาเสียกอน แลวเสด็จขึ้นไปประทับบนพระที่
นั่งสุริยามรินทร วางทาประหนึ่งเปนพระเจาแผนดิน ฝายเจา ๓ กรม
ก็เรียกบรรดาไพรพลปนกําแพงวัดพระศรีสรรเพ็ชญ เขาไปในพระราชวัง
เอาอาวุธในโรงพระคลังแสงออกมาแจกจายกัน ทําทีจะเกิดศึกกลาง
เมือง เจาฟากรมขุนพรพินิตจึงนิมนตพระราชาคณะใหญ มีพระธรรมโคดม ๑ พระธรรมเจดีย ๑ พระพุทธโฆษาจารย ๑ พระเทพกวี ๑
พระเทพมุนี ๑ ใหไปชวยเลาโลมเจา ๓ กรมมาสวามิภกั ดิ์ พระราชาคณะทั้งหลายไปกลับถึง ๒ หน ๒ เที่ยว จึงพาเจา ๓ กรมมาสําเร็จ
เจาฟาพรพินิตใหสัตยวาจะไมทําอันตราย แตพอพนไป ๗ วัน ก็ใช
อุบายจับเจา ๓ กรมสําเร็จโทษ ฝายกรมหมื่นเทพพิพิธ แตแรกเมื่อ
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พระราชบิดาสวรรคต ตัวเองลอบขึ้นไปบนพระมหาปราสาท เก็บกวาด
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ แตบังเอิญเจาฟาอนุรักษเห็นเขา จึงตกใจ
แลวแกไขดวยความฉลาดวา ตนเตรียมเก็บของเหลานี้ไวเพื่อเจาฟา
อนุรักษ เพราะฉะนัน้ จึงรอดตัวไป เจาฟาอุทุมพร (พรพินิต) ไดเสวยราชยเปนกษัตริยได ๗ วัน เมื่อพิจารณาเห็นพระเชษฐาแสดงกิริยา
รังเกียจ จึงไดถวายราชสมบัติใหพระเชษฐา เสด็จออกไปผนวช ประทับ
อยู ณ วัดประดู
รัชสมัยพระเจาเอกทัศน
เจาฟากรมขุนอนุรักษไดเสวยราชย เรียกกันตามปากราษฎรวา
พระเจาเอกทัศนบาง พระทีน่ ั่งสุริยามินทรบาง เพราะเหตุที่โปรดประทับในพระทีน่ งั่ องคนี้เปนประจํา เรียกวาขุนหลวงขี้เรื้อนบาง เหตุดว ย
ประชวรโรคผิวหนังและโรคบุรุษ กษัตริยพ ระองคนี้เปนองคสุดทายของ
กรุงศรีอยุธยา มีพระจริยาวัตร ดังนี้
๑. เปนคนขี้ขลาด หูเบา เชื่อคนงาย
๒. ลุมหลงอิสตรีจนเสียราชการ
๓. น้ําพระทัยนัน้ ไมดรุ าย
ปรากฏวาไดชุบเลี้ยงบรรดาญาติพี่ญาตินองของหมอม ๆ ที่โปรด
ตั้งใหเปนพระยามีอํานาจเขานอกออกในพระราชวังได และบรรดาคน
เหลานี้ไดตั้งตัวเปนศัตรูกับขุนนางผูใหญ พวกขาราชการจึงแตกสามัคคี
กัน เวลานั้นขุนนางที่รักแผนดิน มีเจาพระยาจักรี พระยายมราช พระ
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ยาเพชรบุรี พระทายน้ํา ขาราชการเหลานีไ้ ดปรึกษากันเปนความลับวา
พระเจาอยูหวั ในพระโกศ มอบแผนดินไวใหขุนหลวงหาวัด มิได
มอบใหแกขุนหลวงสุริยามินทรเลย และทุกวันนี้พวกเราตองตกเปน
ขี้ขาของอายแบะอีบรรดาคนโปรด ๆ ของขุนหลวงสุริยามินทร ฉะนี้
บานเมืองจะเปนกลียุค แลวปรึกษากันจะคิดเอาราชสมบัติคืนแกขุน
หลวงหาวัด ชวนกันไปเลาความลับใหกรมหมื่นเทพพิพิธฟง เวลานั้น
กรมหมื่นองคนี้ไปบวชอยูทวี่ ัดกระโจม ก็มีความเห็นพองกัน จึงชวน
กันไปเลาใหขนุ หลวงหาวัดฟง ในคืนวันนั้นเจาฟาอุทุมพรก็มาตรองใน
พระทัยวา คนเหลานี้ถากบฏสําเร็จแลวไมซื่อตรงตอเรา คงจะยกกรมหมื่นเทพพิพิธเปนพระเจาแผนดิน และชีวติ ของเราพี่นอง ๒ คนก็ตอง
เปนอันตราย เมื่อคิดไดดังนีแ้ ลวก็รีบเสด็จไปเฝาพระเชษฐา และกอน
จะเลาความใหฟงนั้นไดทูลขอพระราชทานชีวิตคนเหลานีไ้ วกอน ผลคือ
บรรดาขุนนางเหลานี้ถูกจําขังหมด ตัวกรมหมื่นเทพพิพธิ รูตัวกอน หนี
ไปอยูวดั พนัญเชิง พวกขาในกรมตั้งคายปองกันเจารอบวัด พระเจา
เอกทัศนจึงใหตํารวจไปบอกวา จะไมเอาโทษกรมหมื่นหรอก ถาสงตัว
เจากรมปลัดกรมมาใหโดยดี กรมหมื่นเทพพิพิธจึงคิดจับเจากรมปลัด
กรมของตัวที่เปนผูปองกันตัวเอง และเจากรมนั้นรูตัวกอนหลบหนีไป
ได สวนปลัดกรมเสียใจไปผูกคอตาย จึงมีพระโองการจับกรมหมื่นเทพ
พิพิธไปปลอยที่เกาะลังกา

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 197
ศึกพมาครั้งที่ ๑
เหตุการณในเมืองพมา เมื่อพวกมอญยกกองทัพไปตีเมืองอังวะ
แตก มีนายพรานปาคนหนึ่งชื่อ มังอองไจยะ เปนนายบานตําบลมุตโชโบ
หรือมุกโสโบไดซองสุมผูคนไลพวกมอญแลวตั้งตนเปนอลองพญา แปล
วาพระโพธิสัตว แลวยกกองทัพมาตีหงสาวดีแตก แลวเลยยกเขามาตีไทย
ตามธรรมเนียมของพมาที่ถือวา ถาตีมอญไดตองมาตีไทย ขาวศึกพมานั้น
ในพระนครฟงไมไดศัพท พระเจาเอกทัศนสงกองทัพออกไป ๓ ทาง
ทางเหนือ ๒ ทาง ทางตะวันตกทางหนึ่ง แตที่จริงพมามาทางเดียว
คือทางตะวันตก มีกําลังทัพใหญอยูที่เมืองเพียง ๕ พันคน กําลังสวน
ใหญไปอยูทางเหนือ พมาตีกาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ขึ้นมา แลว
ลอมพระนครไว เอาปนใหญตั้งที่วัดกษัตรา วัดทาการอง วัดภูเขาทอง
ยิงพระนครทุกวัน ตองพระราชวังและบานเรือนเปนอันตราย ราษฎร
จึงเขาชื่อกันไปทูลขอใหเจาฟาอุทุมพรลาผนวช ออกมาบัญชาการตอสูขา
ศึก พระองคจงึ โปรดใหปลอยบรรดาขุนนางที่จําขัง ตัง้ เปนแมทัพนาย
กอง แลวจับบรรดาขุนนางทีเ่ ปนญาติพี่นองของหมอม ๆ ในพระเชษฐา
ประหารชีวิต วาเปนคนสอพลอทําใหเสียการแผนดิน สงครามครั้งนี้
พมาตองรีบเลิกทัพกลับ เพราะพระเจาอลองพญาประชวรหนัก เนื่อง
ดวยตองกระสุนปน ในขณะที่พระองคเสด็จออกมาจุดปนใหญยิงดวย
พระองคเอง ปนแตกจึงไดรับอันตราย
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เมื่อเสร็จศึกพมาครั้งนีแ้ ลว พระเจาเอกทัศนก็ตั้งขอรังเกียจ
พระอนุชาอีก จนถึงถอดพระแสงดาบพระเพลาในขณะทีพ่ ระอนุชา
เขาเฝา เจาฟาอุทุมพรจึงออกผนวชอีกเปนครั้งที่ ๒
กรุงแตก
เมื่อพมาเลิกทัพกลับไปแลว ไทยก็ยังมัวประมาทตอไปเปนเวลา
ถึง ๕ ปเต็ม ๆ ไมไดคิดปองกันใด ๆ ทั้งสิน้ จึงเกิดเสียพระนคร
ขึ้น ศึกครั้งนีฝ้ ายพมาเองมิไดตั้งใจไวกอน เกิดจากพมาไลจับมอญเชลย
จนลวงแดนไทยเขามา ไมเห็นไทยออกตอตานเลย แมทัพพมาจึงเลย
ตามเลย ยกเขามาจนถึงพระนคร ทัพพมาที่มาครั้งนั้น แบงเปน ๒ ทัพ
ใหญ ทัพฝายเหนือมีเนเมียวสีหบดีเปนแมทัพมาตั้งคายใหญที่วัดภูเขา
ทอง ทัพฝายใตมีมังมหานรธาเปนแมทัพ ตั้งคายใหญทวี่ ัดเขมา ฯ เมือง
นนท รวมกําลังแลวไมถึง ๕๐,๐๐๐ ลักษณะของพมาคราวนี้แตกตางกวา
ทุกคราว คือ
๑. ไมใชทัพกษัตริย
๒. มีเจตนาตองการปลนทรัพยเปนใหญกวาอืน่ หมด
๓. มีเจตนาตองการทําลายไทยใหยับเยินจนตั้งตัวไมได
เพราะฉะนั้น จึงไมคํานึงถึงกฏในสงครามใด ๆ ทั้งสิ้น เปน
ลักษณะกองโจร และที่รายกวานัน้ คือ มังมหานรธาแมทัพใหญฝายใต
ซึ่งเปนคนรักยุติธรรมมาปวยตาย กองทัพฝายใตตองรวมกับฝายเหนือ
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ซึ่งมีแมทัพเปนคนโหดราย ไทยเราถือธรรมเนียมอพยพเขากําแพงเมือง
ตามเคย พมาไดตั้งลอมพระนครเปนชั้น ๆ การตอสูของไทยมีดังนี้
๑. แมทพั ใหญ คือพระยารัตนาธิเบศ ไปรบครั้งใดแตกกลับ
มาทุกครั้ง ขุนนางผูใหญมีเจาพระยามหาเสนา พระยาเพชรบุรีเสียชีวติ
ในการรบ หลวงอภัยพิพัฒนขุนนางจีนในพระนครไดคมุ ทหารอาสาจีน
๒ พันคนออกไปสูขาศึก พอขาศึกตีคายทหารจีนแตก พวกทหารจีน
จํานวน ๓๐๐ คนก็กลับขึ้นไปเผาพระพุทธบาทลอกทองมณฑปแลวรีบ
กลับพระนคร ทัพหัวเมืองทีส่ งมาชวย ถาจะรวมกันแลวก็มีกําลังเหนือ
ทัพพมาหลายสิบเทา ก็มากันไมพรักพรอม ที่ไมมาเลยก็มี มาแลวไมทัน
รบถอยไปกอนก็มี และที่รบกก็มีคือ กองทัพเมืองพิษณุโลก และกอง
ทัพเมืองกําแพงเพชร เจาพระยาพิษณุโลกออกศึกเขมแข็ง สามารถหยุด
กองทัพขาศึกดานภูเขาทองไวได แตแลวทูลลากลับไปวาจะไปเผาศพ
มารดา เปนการทิ้งหนาที่โดยตรง พระยาวชิรปราการ (สิน) รบศึก
เขมแข็ง วันหนึ่งสั่งยิงปนใหญสูพมา โดยไมทันขออนุญาตศาลาลูกขุน
กอน เพราะมีกฏวาใครจะยิงปนใหญตองขออนุญาต เพื่อจะใหหมอม ๆ
ในวังอุดหูไดทัน พระยาวชิรปราการก็เกือบถูกประหารชีวิต เลยทําใหเสีย
กําลังใจ เห็นวาพระนครคงไมรอดมือขาศึกแนแลว จึงไดพาพรรคพวก
ทหารไทยจีน ๔๐๐ คน แหกคายพมาออกไปทางตะวันออก
๒. พมาลอมกรุงเปนเวลาแรมป ในระหวางนั้นก็สงกองโจร
ออกไปปลนสดมภชาวบานตามชนบทตาง ๆ ชาวบานวิเศษไชยชาญ
สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง ภายใตการนําของนายจันทรหนวดเขี้ยว
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พันเรือน ขุนสรรไดรวบรวมกันตั้งเปนคายใหญชื่อคายบางระจัน แลวไป
นิมนตพระอาจารยธรรมโชติ วัดเขานางบวช มาลงเลขยันตใหพวกชาว
บานในคาย สามารถตอสูพมาเปนเวลาถึง ๙ เดือน พมาสงทัพมาตีถึง ๘
ครั้งก็แตกพายแพไป ครั้งสุดทายไดใหนายกองสุกี้ซึ่งเปนคนไทยเชื้อ
สายมอญยกทัพมาตี ใชปนใหญระดมยิงคายบางระจันแตก ไมมีใครรอดชีวิต
เลยแมแตคนเดียว เพราะไมมีปนใหญสูพมา
๓. ฝายในพระนครก็พยายามเกณฑกองทัพออกไปรบ แตทหาร
ขวัญเสียเสียแลว เพราะไดผูนําไมดี ครั้งหนึ่งมีอาจารยขลังคนหนึ่งชื่อ
นายฤกษรับอาสาคุมกองทัพเรือไปรบพมา ตัวนายฤกษดมื่ สุราจนเมายืน
ถือดาบ ๒ มือรําอยูหนาเรือ พมายิงถูกนายฤกษตกน้ําตาย กองทัพเรือ
ทั้งกองถอยกลับไมคิดสู อีกครั้งหนึ่งกองทัพไทยจํานวน ๔ พัน ยกออก
ไปจะตีคายพมาวัดภูเขาทอง ตัวแมทัพคุยวาสามารถอยางโนนอยางนี้
ตาง ๆ จึงมีพระสงฆและราษฎรชายหญิงพากันตามทัพออกไปดูหลายรอย
คนก็ถูกพมาตีแตกกลับมาหมด
๔. เมื่อพระนครจวนจะเสียแกขาศึก ไดเกิดอาเพศและทุนิมิต
ตาง ๆ คือพระพุทธรูปใหญวดั พนัญเชิง น้ําพระเนตรไหลถึงพระนาภี เทวรูปพระนเรศวรในโรงพระแสง กระทืบพระบาทสนั่น อีกาบินมาเสียบยอด
พระมหาธาตุตาย และเกิดเพลิงไหมในพระนครกอนตั้งแตตลาดปาทาน
ถึงวัดอัษฎาวาส บานเรือนราษฎรทําลายเปนแสนกวาหลัง ในปเดียวกัน
สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม ๒ องค พระโกศตั้งเคียงกันอยูยังไมทัน
พระราชทานเพลิง พมาเอาปนใหญตั้งไวที่วัดแมนางปลื้มยิงเขาพระนคร
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ตั้งแตเชาจนค่ํา แลวใหทหารขุดรากกําแพงเมืองเอาไฟสุมเขาพระนคร
ไดในเวลากลางคืน ๓ ทุมเศษ เสียพระนครในป พ. ศ. ๒๓๑๐ แตยัง
นับวาเปนคราวโชคดีที่ขาศึกเขาพระนครในเวลากลางคืน เพราะฉะนัน้
ราษฎรสวนใหญจึงมีโอกาสอาศัยความมืดหนีขาศึกทัน แตถึงอยางนัน้
พมาก็จับราษฎรไวเปนเชลยกวา ๓ หมืน่ พระสงฆกวา ๒๐๐ รูป เอาไปขัง
รวมกันไวในคายโพธิ์สามตน แลวพมาก็เทีย่ วจุดไฟเผาพระราชวัง วัดวา
อาราม รื้อคนทรัพยสมบัติ พระศรีสรรเพ็ชญซึ่งเปนพระพุทธรูปหุมทอง
คําสูง ๘ วา ก็ถูกไฟสุมลอกทองเอาไป แตอัศจรรยทวี่ า บรรดาสถานที่ทั้ง
หมดในพระนคร มีอยู ๒ วัดที่พมาไมไดทําลาย คือวัดพนัญเชิงและวัดพุทไธศวรรย ตัวเนเมียวสีหบดี เมื่อตีกรุงได ๗ วัน ก็รบี เลิกทัพกลับ
เพราะมีขาววาพวกจีนเมงจูกาํ ลังยกกองทัพมาตีพมา พมาไดกวาดตอน
เอาคนไทยไปดวยราว ๕๐,๐๐๐ เศษ ขุนหลวงหาวัดไดถูกอัญเชิญไปดวย
พรอมทั้งพระญาติวงศ เมื่อไปถึงพมาพระเจามังระก็ใหขนุ หลวงหาวัด
สึกแลวประทานเรือนใหอยู แลวตั้งเนเมียวสีหบดีเปนอโยธยาหวุน
แปลวา ขุนพลมีผูมีชัยเหนืออยุธยา สวนเชลยไทยนั้น โปรดใหแยกยาย
กันไปตั้งภูมิลําเนารอบกรุงอังวะ จนเกิดหมูบานที่เรียกกันวา ตําบลบาน
โยเดียถึงทุกวันนี้ สําหรับทางเมืองไทยพมาแตงตั้งใหสุกี้พระนายกอง
กับทหาร ๓,๐๐๐ คนรักษาพระนคร และตั้งคนไทยขายชาติคนหนึ่ง คือ
นายทองอินเปนเจาเมืองธนบุรี นายทองอินผูนี้มีความชอบกับพมา
เพราะเปนผูบอกทรัพยของคนไทยใหพมารู สวนพระเจาเอกทัศนนั้น
ลงเรือนอยหนีขาศึกไปแอบอยูตามสุมทุมพุมไม อดขาวอยู ๗ วัน เมือ่
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พมาคนพบก็พอดีสิ้นพระชนม สุกี้ใหเอาพระศพฝงไวในคายโพธิ์
สามตน ยังไมทันจะถวายพระเพลิง พอดีเสียคายแกพระยาตาก
สมัยจลาจล
เมื่อเสียพระนครแกขาศึกบานเมืองจึงไมมีรัฐบาลกลาง ผูมีกําลัง
คุมกันเปนกกคอยตีปลนในพวกกกตาง ๆ ดวยกัน เพราะเวลานัน้ ไมได
ทํานามาถึง ๓ ปเต็ม อาหารจึงอดอยากฝดเคืองมาก ใครมีปญญาหาขาวสารไดมาก ผูนั้นก็มีสวามิภกั ดิ์มาก นี่เปนเหตุการณในมณฑลภาค
ราชบุรี แตเหตุการณในมณฑลภาคอื่นตรงกันขาม เพราะภาคเหลานี้
ไมไดรับกระทบกระเทือนจากสงครามเลย จึงมีสภาพอุดม ภาคเหลานี้
ไดแบงตั้งขึ้นเปนเจา มี ๖ กกดวยกัน คือ
๑. ชุมนุมเจาตาก มีเขตอิทธิพลตั้งแตเมืองชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด
๒. ชุมนุมเจาพิมาย ไดแกกรมหมื่นเทพพิพิธ ซึ่งเมื่อเสียพระนครแลว ไดหนีขึ้นไปอยูกบั พระพิมาย และไดลูกสาวของพระพิมาย
เปนเมีย ไดยกตนขึ้นเปนเจาชุมนุม มีเขตอิทธิพลภาคอีสาน ตั้งแต
เมืองเพชรบูรณขึ้นไป
๓. ชุมนุมเจาพิษณุโลก คือเจาพระยาพิษณุโลกเกา มีเขต
อิทธิพลตั้งแตปากน้ําโพขึ้นไป
๔. ชุมนุมเจาพระฝาง เจาพระฝางผูนเี้ ปนพระราชาคณะ
ตําแหนงพระพากุลเถระ ไดรับตั้งแตงไปเปนสังฆราชเมืองฝาง ในสมัย
พระเจาบรมโกษฐ ไดตั้งตัวขึ้นเปนเจา โดยไมยอมทิ้งเพศบรรพชิต
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แตใชสีแดงยอมจีวร แลวลงประเจียดแจกบรรดาพระสงฆ แตงตั้งให
เปนแมทัพนายกองตาง ๆ แมทัพเอกคือพระครูศิริมานนท แลวคุมกอง
ทัพพระสงฆทงั้ นี้ออกตีปลนทรัพยสินราษฎร เขตอิทธิพลตั้งแตเมือง
ทุงยั้งขึ้นไป
๕. ชุมนุมเจานคร คือเมืองนครศรีธรรมราช เขตอิทธิพล
ตั้งแตเพชรบุรลี งไป
๖. คือชุมนุมพระนายกองสุกี้
พระเจาตากไดทรงรีบฉวยโอกาสภายใน ๓ เดือนหลังจากเสียกรุง
ตีชุมนุมพระนายกองแตก แลวจึงปราบดาภิเษก ขึ้นเปนกษัตริยที่เมือง
ธนบุรี
สมัยธนบุรี
พระเจาตากเปนบุตรของนายอากรจีน สกุล แซแต มารดาชื่อ
นกเอี้ยง เปนคนไทย เกิดในพระนครศรีอยุธยา แผนดินพระเจาบรมโกษฐ บิดาไดยกพระองคใหเปนบุตรบุญธรรมของเจาพระยาจักรี สมุหนายกสมัยแผนดินพระเจาบรมโกษฐ ตอมาไดถวายตนเปนมหาดเล็ก
แลวไดรับแตงตั้งใหขึ้นไปเปนพระยาตาก มีความชอบไดเลื่อนขึ้น
ไปเปนพระยาวชิรปราการ แตยังไมทนั ออกไปรับตําแหนงก็เกิดศึก
พมา พระอัธยาศัยหาวหาญ มีความเสียสละมาก ในการรบทุกครั้ง
เสด็จนําหนาทหารเหมือนพระนเรศวร ครั้งหนึ่งตองปนขาศึกที่เกยชัย
นครสวรรค ก็รับสั่งใหพยุงพระองครุกไลขาศึกตอไป เมื่อเสด็จไป
รบขาศึกที่ทาดินแดง พระราชมารดาประชวรหนักจวนสวรรคตอยูแลว
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ก็ยอมสละไปรบขาศึกจนไดชัยชนะ กลับมาไมทันทอดพระเนตรพระศพ
แม มีพระราชดํารัสเรียกพระองควา "พอ" ทุกครั้ง เรียกขาราชการและ
ราษฎรวา "ลูก" ทรงเครงครัดในศาสนา งานที่ฟนฟูศาสนาของพระองค
มีดังนี้
๑. ชําระอลัชชี เมื่อตีชุมนุมเจาพระฝางแตก ไดประกาศให
บรรดาพระสงฆหัวเมืองฝายเหนือ ใหมาดําน้ําพิสูจนความบริสุทธิ์ดวย
การดําน้ํา ๓ กลั้นใจ ผูใดชนะแกนาฬิกา ก็โปรดใหคงอยูในฐานานุศกั ดิ์
ผูใดแพแกนาฬิกา โปรดใหสึกออกมาสักขอมือ ใชราชการจงหนัก ผูใ ด
ใหเท็จวาตนบริสุทธิ์ ครั้นจะใหดําน้ําพิสูจนกลับสารภาพวาตนเปน
ปาราชิกไซร โปรดใหเอาตัวไปประหารชีวิต พิธีดําน้ําพิสูจนไดเริ่มในวัน
อังคารขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๑๑ ปขาล พ. ศ. ๒๓๑๓ ครั้งนัน้ พระสงฆหวั เมือง
ฝายเหนือหลายพันรูป ที่เสมอกับนาฬิกาก็มี พวกนี้โปรดใหอุปสมบท
ใหม ที่ชนะมีเปนสวนนอย ที่แพมีมากนักจนกระทั่งสบงจีวรกองเปน
พะเนิน โปรดใหเอาไปเผาไฟทิ้งเสีย แลวเอามาทําสมุดฉาบทาพระมหาธาตุเมืองฝาง แลวโปรดใหขาหลวงทําไตรจีวร ๑ พันชุด นิมนตพระราชาคณะฐานานุกรม จากกรุงธนบุรีขึ้นไป ๕๐ รูป อุปสมบทพระสงฆ
เมืองเหนือใหม ใหพระโพธิวงศาจารยอยูป ระจําพิษณุโลก ใหพระพิมลธรรมอยูประจําเมืองฝาง ใหพระธรรมเจดียอยูประจําเมืองทุงยั้ง ให
พระธรรมอุดมอยูประจําเมืองพิชัย ใหพระเทพกวีอยูประจําเมืองสวรรคโลก เพื่อชําระพวกอลัชชีตอ ไป สําหรับตัวเจาพระฝาง ซึ่งดํารัสเรียกวา
อายเรือน หนีหายสาบสูญไป
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๒. เมื่อเสด็จไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ไดทรงพบพระอาจารย
ศรี ชาวกรุงเกา ซึ่งทรงคุนเคยมากอน จึงโปรดใหนิมนตเขามาสถาปนา
เปนสมเด็จพระสังฆราช แลวโปรดใหอัญเชิญพระไตรปฎกฉบับเมือง
นครเขามาเปนแมแบบ ทรงจางใหชางลอกจารพระไตรปฎกหลายจบ
พระราชทานใหพระสงฆตามอารามใหญ ๆ คัมภีรใดขาดตกบกพรอง ก็
โปรดใหไปแสวงหาถึงกัมพูชา เชนคัมภีรวิสุทธิมัคคในกรุงธนบุรีไมมี
ตนฉบับเหลือเลย โปรดใหพระเทพกวีออกไปหาตนฉบับถึงเขมร การ
ศึกษาของพระสงฆคอยฟนฟูขึ้น
๓. โดยพระอัชฌาสัย เมื่อเวนราชการงานศึกเมื่อใด ทรงเขา
ปฏิบัติกรรมฐานที่วัดบางยี่เรือ (วัดอินทารามเดี๋ยวนี้) มีพระราชนิพนธวา
ดวยวิธีทํากรรมฐานอยูเรื่องหนึ่ง เรียกวา ลักษณะบุญ ยังมีตนฉบับอยู
ถึงทุกวันนี้
ในตอนปลายแผนดิน หลังจากที่ไดเสวยราชยได ๑๕ ป ในป
พ. ศ. ๒๓๒๔ อันเปนปสุดทายของรัชกาลไดเกิดจลาจลขึ้นที่กรุงธนบุรีใน
ขณะที่แมทัพใหม คือสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศกึ ไปราชการทัพเมือง
เขมร ปรากฏวาหัวหนาจลาจลคือ นายบุญนาก นายบานแมลา กับขุนสุระ
ไดฆาพระพิชติ ณรงค ผูรั้งเมืองกรุงเกาตาย พระเจากรุงธนโปรดใหพระยา
สวรรคเปนแมทัพยกขึ้นไปปราบจลาจลที่กรุงเกา แตพระยาสวรรคกลับไป
เขากับพวกผูรายกองทัพลงมาลอมกรุงธนบุรี ในขณะนั้นถาโปรดใหสู
รบก็ชนะ เพราะยังมีผูสวามิภักดิใ์ นพระองคมาก ปนใหญประจําปอมก็ยังมี
อยูพวกกบฏกลัวปนใหญนี้ไมกลาเขาตี ทรงเห็นแกชีวิตคนไทยดวยกัน จึง
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ทรงหามวา "สิ้นบุญพอแลวอยาใหยากแกไพรเลย" แลวโปรดใหนิมนต
พระราชาคณะออกไปเจรจากับพระยาสวรรค พระยาสวรรคบังคับใหพระ
องคอุปสมบทที่วัดแจง ก็ตรัสวา เอหิภิกขุมาถึงแลว เมือ่ ผนวชแลวพระ
ยาสวรรคเอาไปกักไวพรอมกับพระราชโอรสธิดาองคนอย ๆ ที่เปนพระ
องคใหญ พระยาสวรรคใหจับกุมไวสิ้น มีรับสั่งกับบรรดาพระโอรสองค
นอย ๆ เหลานัน้ วา แผนดินเปนของสองคนพี่นองนัน้ แน ใหฝากเนื้อฝาก
ตัวกับทานผูใ หญใหดี แลวพระยาสวรรคก็ลอบสงคนไปเผาจวนของทาน
ผูหญิงศิริรจนา เปนภรรยาของเจาพระยาสุรสีห (นองรัชกาลที่ ๑ นาย
สุดจินดา) แตทางจวนปองกันตัวไวได เหตุการณตอนนีพ้ ิสูจนไดวา
พระยาสวรรคก็ไมซื่อตรงตอรัชกาลที่ ๑ คิดจะเปนการใหญแตกําลังไม
พอ เมื่อขาวจลาจลทราบไปถึงสมเด็จเจาพระยา ฯ จึงเสด็จยกกองทัพกลับ
มาถึงธนบุรี ตั้งพลับพลาที่วดั โพธาราม (วัดโพธิ์ทาเตียน) บรรดา
ขาราชการรวมทั้งพระยาสวรรคออกมากราบทูลเสด็จขามฝงไปยังพระพิพากษาวาใหสําเร็จโทษวา ปกครองแผนดินใหแผนดินจลาจล จดหมาย
เหตุปูมโหรบันทึกความสั้น ๆ วา วันเสารแรม ๙ ค่ํา เดือน ๕ พ. ศ.
๒๔๒๕ ขุนหลวงตากสวรรคต ตอมาอีก ๑๐ วัน มีโจทยฟอง
พระยาสวรรควาเปนผูอยูห ลังฉากการเผาจวนเจาพระยาสุรสีห จึงให
ประหารชีวิตเสียพรอมกับพรรคพวก
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บทที่ ๙
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตอน ๖
สมัยรัตนโกสินทร
ปฐมวงศจักรีสืบเนื่องมาแตเจาพระยาโกษา (เหล็ก) โกษา
(ปาน) ครั้งสมเด็จพระนารายณ บรรพบุรุษรับราชการในตําแหนงขุนนาง
ติดตอกันเรื่อยมา มีนิวาสสถานอยูในกําแพงพระนครศรีอยุธยามาถึง
แผนดินพระเจาบรมโกษฐ ผูสืบสกุลคนสําคัญมีอยู ๒ คนพี่นอง รับราชการเปนที่หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีชื่อนายทองดวงเปนพี่ นองชาย
เปนมหาดเล็กตําแหนงหุมแพร เรียกวา นายสุดจินดา ชือ่ จริงบุญมา
พี่ชายใหญอีกคนไมไดรับราชการ มีพี่สาวอีก ๒ คนแตงงานกับคหบดี
ชาวกรุงเกา ทัง้ หมดนี้เปนพีน่ องพอแมเดียวกัน เมื่อพระนครเสียแก
ขาศึก นายสุดจินดาไดหนีไปสวามิภักดิ์กบั เจาตาก แลวเปนผูชักนํา
พี่ชายใหมารับราชการดวย เปนนายทหารเอกคูพระทัยของพระเจากรุง
ธนบุรีมาตลอดสมัย หลวงยกกระบัตรไดเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นตามลําดับ
ดังนี้ :
เปนพระราชวรินทร
เปนพระยายมราช
เปนเจาพระยาจักรี
เปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศ ึก
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ไดเสวยราชยเปนปฐมกษัตริยราชวงศจักรี เมื่อ พ. ศ. ๒๓๒๕
ยายพระนครมาอยูฝงตรงขามกับธนบุรี พระราชกรณียิกจิ มีดังนี้
๑. ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวัง มีพระที่นั่งเชน จักรพรรดิ์พิมานดุสิตมหาปราสาท อมรินทรวนิ ิจฉัย การสรางพระนครก็ดี
สรางวังหลวงก็ดี สรางวัดวาอารามก็ดี แผนผังไดใชแผนผังกรุงเกาเปน
แบบทั้งนั้น เชนพระราชวังกรุงเกา ดานหนึ่งติดฝงน้ํา พระราชวัง
กรุงเทพ ฯ ก็เหมือนกัน เอากําแพงพระราชวังชั้นนอกเปนกําแพง
พระนครดวย แมกระทั่งชื่อพระที่นั่งก็เรียกสรรเพ็ชญมหาปราสาท ภาย
หลังจึงเปลี่ยนเปนดุสิตมหาปราสาท
๒. ทรงสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดนีก้ เ็ ลียนแบบ
วัดพระศรีสรรเพ็ชญกรุงเกา คือเปนวัดสําหรับพระราชพิธีไมมีพระสงฆ
อยู ที่ไมใชคาํ วาวัดพระศรีสรรเพ็ชญ ก็เพราะทรงอัญเชิญพระแกวหยก
สีเขียวซึ่งไดมาจากกรุงเวียงจันทนมาประดิษฐานไว วัดพระแกวแตเดิม
มีแตพระอุโบสถ ยังไมมีปราสาทพระเทพบิดาหรือมณฑปหอไตร
๓. ทรงบูรณะวัดโพธาราม วัดนี้เปนวัดสรางครั้งแผนดินพระ
เพทราชา ไดยกขึ้เปนวัดหลวงครั้งกรุงธนบุรี มีพระพิมลธรรมเปน
เจาอาวาส พระพิมลธรรมองคนี้ไดสถาปนาเปนสมเด็จพระพนรัตนใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงใชเวลา ๗ ป บูรณะวัดโพธาราม ซึ่งเปนวัดใหญ
ที่สุดในประเทศไทย แลวเปลี่ยนเปนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคูกับ
สมเด็จพระอนุชาธิราช ซึ่งบูรณะวัดสลักใหชื่อวา วัดนิพพานาราม
ภายหลังเปลี่ยนเปนวัดพระศรีสรรเพ็ชญ แลวเปลี่ยนเปนวัดมหาธาตุ
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๔. รัชกาลที่ ๑ ทรงใหพระพิเรนทรเทพเปนจาหลวงขึ้นไป
อัญเชิญบรรดาพระพุทธรูปสําริดใหญนอยตามวัดรางตาง ๆ ในหัวเมือง
ฝายเหนือลงมาพระนครจํานวน ๑,๐๐๐ กวาองค โปรดใหปฏิสังขรณแลว
ประดิษฐานไวตามพระอารามหลวงที่ทรงสรางบาง ทรงบูรณะบาง พระ
ราชทานใหเจานายขาราชการไปประดิษฐานตามวัดตาง ๆ บาง เฉพาะ
ที่วัดพระเชตุพนมีพระโบราณอยูกวา ๒๐๐ องค และพระศรีสรรเพ็ชญซึ่ง
พมาเผานั้น รัชกาลที่ ๑ ทรงปรารถนาจะยุบหุนแลวหลอใหม แตสมเด็จ
พระสังฆราชหามไววา สําเร็จเปนองคพระอยูแบวเอาเขาไฟอีกไมควร
จึงโปรดใหสรางพระเจดียแ บบยอไม ๑๒ สูงเสนเศษ บรรจุหุนพระศรี
สรรเพ็ชญใหชื่อพระเจดียว า พระเจดียพระศรีสรรเพ็ชญ อยูในวัดพระ
เชตุพนเดีย๋ วนี้ ในวัดนีย้ ังมีพระพุทธรูปขนาดใหญอีกองคหนึ่งคือพระ
โลกนาถ เปนพระยืนสูง ๕ วา อัญเชิญลงมาจากกรุงเกา พระโลกนาถ
เปนพระรุนนองของพระศรีสรรเพ็ชญ เพราะฉะนั้น เราจึงพอจะศึกษา
ศิลปกรรมพระศรีสรรเพ็ชญจากองคพระโลกนาถนี้ พระพุทธรูปใหญ
อีกองคหนึ่ง คือพระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุเมือง
สุโขทัยเกา พระพุทธรูปองคนี้เมื่อจะเขาประตูพระนคร เขาไมได
เพราะองคพระใหญโต จึงโปรดใหรื้อกําแพงเมืองลงแถบหนึ่ง (หนา
ตักพระ ๓ วาเศษ) เปนพระพุทธรูปสําริดองคใหญที่สุดของไทย โปรด
ใหราษฎรตั้งโตะบูชาทุกหนาบานเหยาเรือน แลวปาวรองใหมาชวยชัก
พระ พระองคเองแมทรงชราภาพแลว ก็เสด็จพระราชดําเนินโดยไมมี
ฉลองพระบาท นําชักพระจนกระทั่งถึงทีป่ ระดิษฐานใจกลางพระนคร
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ทรงเซพลาด เจาฟากรมขุนกษัตรานุชิต พยุงพระองคไวทัน ออกพระ
โอษฐวา "เอาพระขึ้นที่ได หมดธุระแลว" คํานี้พวกเจานายถือกันวา
เปนคําปลงพระชนมายุ สถานที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ทรงเลือก
เอาใจกลางพระนคร โปรดใหถมดินใหสูง หวังจะสรางใหเปนวิหารสูง
ใหญกวาวิหารอื่น ๆ ทั้งสิ้น แตก็ไมทนั ไดทอดพระเนตรสวรรคตกอน
๕. สังคายนาพระไตรปฎกในป ๒๓๓๒ ทรงมีพระราชปรารภ
วา ทุกวันนีก้ ารศึกษาของคณะสงฆยอหยอนลงไป เพราะพระไตรปฎก
มีขอความวิปลาสคลาดเคลื่อนมาก จึงตรัสใหสมเด็จพระสังฆราชเปน
ประธาน พรอมกับพระมหาเถรานุเถระ จํานวน ๒๑๘ รูป และมีราช
บัณฑิต ๓๒ คน ประชุมกันทําสังคายนาพระไตรปฎก ณ วัดพระศรี
สรรเพ็ชญ (วัดมหาธาตุ) เริม่ พิธีทําสังคายนาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ปวอก
พ. ศ. ๒๓๓๑ มาแลวเสร็จเอาเดือน ๕ ประกา โปรดใหสรางพระไตรปฎกตามที่ไดสังคายนาไวเปนหลักฐาน พระราชทานใหอารามใหญนอย
ในพระนคร สําหรับฉบับหลวงปดทองทึบทั้งในปกหนาหลังและกรอบ
เรียกวา ฉบับทอง เปนคัมภีรวินัย ๘๐ คัมภีร พระสูตร ๑๖๐ คัมภีร
อภิธรรม ๖๑ คัมภีร สัททาวิเสส ๕๓ คัมภีร รวมเปนหนังสือ ๓๕๔ คัมภีร
คิดเปนใบลาน ๓๖๘๖ ผูก พระไตรปฎกจบนี้โปรดใหประดิษฐานไวใน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสรางหอมณเฑียรธรรมขึ้น ผลแหง
การทําสังคายนาครั้งนี้ ทําใหการศึกษาของคณะสงฆรุงเรือง สมเด็จ
พระพนรัตน วัดพระเชตุพน จึงไดรจนาคัมภีรสังคีติวงศเปนภาษาบาลี
เพื่อเปนอนุสรณ
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๖. สมเด็จพระอนุชาธิราช ซึ่งเปนกรมราชวังบวรนัน้ ได
สรางวัดมหาธาตุ ซึ่งขยายมาจากวัดสลักเดิม วัดนี้มีพระรัตนธาตุเจดีย
เดิมพระเจดียอยูในิวหารยอดมณฑป คราวหนึ่งสามเณรในวัดทําบองไฟ
จุดขึ้น ไฟติดรังนกบนยอดมณฑปเกิดเพลิงไหม กรมพระราชวังบวร
กริ้วนักจะใหสึกเอาตัวไปประหารชีวิต แตสมเด็จพระสังฆราชทูลขอ
พระราชทานอภัย เมื่อสรางใหมจึงโปรดใหสรางเปนหลังคาวิหารธรรมดา
และสามเณรผูน ั้นตอมาเปนสมณศักดิ์เปนที่พระครู มีชื่อเสียงทั่วแผนดิน
วาทําบองไฟเปนที่ ๑ กรมพระราชบวรยังไดสรางวัดชนะสงคราม ปฏิสังขรณวัดปทุมคงคา วัดสังเวช วัดนางชี วัดสุวรรณดาราราม ที่อยุธยา
วัดนี้เปนวัดประจําสกุลขององคปฐมชนกแหงจักรีวงศ
๗. ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระเจาปดุงกษัตริยพ มา เพียรมาตี
เมืองไทยหลายครั้งแตพายแพทุกครั้ง ครั้งใหญที่สุดเรียกา ศึก ๙ ทัพ
มีพลถึง ๑๒๐,๐๐๐ ยกเขามาทั้งปกษใตฝายเหนือทุกทางที่เขาเมืองไทย
ได ไทยมีกําลังเพียง ๗๐,๐๐๐ กรมพระราชวังบวรเปนแมทัพใหญยก
ออกไปขัดตาทัพที่กาญจนบุรี แตเนื่องจากพมาเก็งการณผิด เพราะ
เมื่อแบงทัพไปหลายทัพเชนนี้ เสนทางเดินทัพแตละดาน มีใกลมีไกล
ไมเสมอกัน จึงไมสามารถประชุมพรอมกันในเมืองไทยได ประกอบ
ทั้งคนมากขาดเสบียงอาหาร เปนโอกาสใหไทยแมมกี ําลังนอยกวาเกือบ
ครึ่ง สามารถเอาชนะพมาไดทุกทาง โดยเฉพาะทางดานกาญจนบุรี
ซึ่งเปนดานสําคัญ พมาแตกยับเยิน จนพูดวาพระเจาปดุงเอาหนี
เกือบไมทัน ผลจากสงครามครั้งนี้ ทําใหไทยปลอดศึกพมาครั้งใหญ
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ตอมาแมจะมีบางก็เพียงกองทัพเล็กนอยประปราย พมาเองก็สิ้นหวังทีจ่ ะ
ไดเมืองไทยตัง้ แตครั้งนั้น
๘. พระราชอาณาเขตสมัยรัชกาลที่ ๑ กวางขวางไมมียุคใด
ของเมืองไทยเทียมเทา ทิศเหนือจดมณฑลยูนานของจีน ทิศตะวัน
ออกจดประเทศญวน กัมพูชา และลาว เปนเมืองขึ้นของไทย ทิศตะวัน
ตกไดทวาย มะริด และตะนาวศรี ทิศใตไดแหลมมลายู เนื้อที่เกือบ
เปน ๒ ใน ๓ ของแหลมทั้งหมด
๙. ในสมัยรัชกาลที่ ๑ องคเชียงสือ เจาญวนหนีกบฏมาพึ่ง
ไทย ไทยไดชว ยองคเชียงสือตีคืน ๒ ครั้ง ครั้งแรกใหพระยานคร
สวรรคเปนแมทัพ ครั้งนี้ตัวแมทัพไปเขากับกบฏญวน จึงลงพระราชอาญาประหารชีวิต ครั้งที่ ๒ ตีเมืองญวนคืนไมได องคเชียงสือจึงลอบ
หนีออกจากเมืองไทย ไปคิดการดวยตัวเอง แตก็ไดอาศัยกําลังอาวุธบาง
ทหารบางจากไทยไปชวย จนกระทั่งตีประเทศญวนไดหมด ตั้งตนขึน้ เปน
พระเจายาลองดึกหวางเด แปลวาไทยไดชว ยตั้งราชวงศญวนขึ้นนัน่ เอง
พระเจายาลองมีความรักใครในรัชกาลที่ ๑ มาก ถึงกับใหทําปายทองคํา
จารึกพระนามไวบูชา เมื่อกรมพระราชวังบวรสิ้นพระชนมแลว พระ
เจายาลองมีหนังสือมาทูลเตือนพระสติรัชกาลที่ ๑ วา ทรงพระชรามาก
แลว ขอใหรีบตั้งรัชทายาท มิฉะนั้นเกรงจะเกิดจราจลเมือ่ สวรรคต
เพราะพระราชโอรสและพระราชนัดดามีมาก ตางก็มีฐานะกําลังเสมอ ๆ
กัน ผูที่จะเปนรัชทายาทควรไดแกเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ซึ่งเปน
พระเชษฐโอรส
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รัชกาลที่ ๒
เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรไดขึ้นเสวยราชยในป พ. ศ. ๒๓๕๒
รัชสมัยแมจะสั้นเพียง ๑๕ ป สวรรคตในป ๒๓๖๗ แตงานดานพระศาสนาดานกวีนิพนธและดานศิลปะ ไดแกคุณประโยชนอยางมหาศาล
มีลําดับเรื่องดังนี้
๑. ทรงฟนพระราชพิธวี ิสาขบูชาขึ้น พิธีวิสาขบูชานี้ เขาใจ
วามีมาตั้งแตครั้งสุโขทัยแลว ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือเรื่องนาง
นพมาศ ซึ่งเปนพระสนมเอกของพระเจามหาธรรมราชา วงศพระรวง
แตเหตุใดจึงมาขาดตอนลง เขาใจวาในสมัยอยุธยาพิธีนนั้ คงมีอยู ที่มา
ขาดตอนคงมาขาดตอนเมื่อเสียกรุงแลว
ทรงมีพระราชปรารภกับสมเด็จพระสังฆราชวาจะทรงบําเพ็ญพระ
กุศลใหยงิ่ ใหญ ขอใหสมเด็จพระสังฆราชทรงแนะนําวา จะบําเพ็ญ
อยางไร จึงจะไมใหเหมือนกับการพระกุศลอื่น ๆ สมเด็จพระสังฆราช
พิธี ๓ วัน ใหทุกเหยาเรือนตกแตงประทีปโคมไฟประกวดกันตลอด
๓ คืน
การศึกษาของคณะสงฆ
โดยการแนะนําของสมเด็จพระสังฆราช ไดทรงมีพระราชโองการ
ใหเปลี่ยนแปลงการศึกษาของคณะสงฆ ซึ่งแตเดิมแบงการศึกษาเปน ๓
ชั้นคือชั้นเปรียญตรี เปรียญโท และเปรียญเอก ใครแปลพระสูตรไดเปน
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เปรียญตรี แปลพระวินยั ไดเปนเปรียญโท แปลพระอภิธรรมไดเปน
เปรียญเอก แตการศึกษาอยางใหมนไี้ ดแบงออกเปน ๙ ประโยคพรอม
ทั้งกําหนดคันถะของแตละประโยค เพราะฉะนัน้ มาตรฐานการศึกษาของ
คณะสงฆ จึงเริ่มมีลักษณะเชนนั้นมาจนทุกวันนี้
ความสัมพันธกับลังกา
ไดมีพระราชปรารภวา ลังกาทวีปบัดนี้ตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่ง
แลว ไมทราบวาพระพุทธศาสนาจะมีสถานะเชนใด จึงโปรดใหพระ
อาจารยดี พระอาจารยเทพ เปนหัวหนาคณะสมณทูต ออกไปสืบดูการ
พระศาสนาในลังกา เมื่อคณะทูตนี้กลับมา ไดมีพระสงฆลังกาติดตาม
เขามาดวย ความสัมพันธกับลังกานี้จึงไดรอื้ ฟนขึ้นใหม หลังจากไดหาง
เหินกันกวา ๕๐ ป
เหตุการณในพระราชวงศ
รัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชโอรสอันประสูติแตอัครมเหษี คือ
เจาฟามงกุฎ และเจาฟาจุฑามณี และมีพระราชโอรสผูมีอาวุโสสูงสุด
อันประสูติแตพระสนมเอก คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร เจาชายพระองค
นี้เปนผูวาราชการตางพระเนตรพระกรรณของพระบิดา ปญหาการสืบ
ราชสมบัติไมนาจะมีขึ้น ถาหากวารัชกาลที่ ๒ ไมประชวรจนตรัสอะไร
ไมไดเลยในเวลากะทันหัน และบังเอิญเปนเวลาเดียกวับที่เจาฟามงกุฎ
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ทรงผนวชพระที่วัดมหาธาตุอีกดวย บรรดาขาราชการทั้งปวงจึงพรอมใจ
กันถวายราชสมบัติแดกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ไดเสวยราชยเปนพระนั่ง
เกลา ฯ
เหตุการณในรัชกาล ที่ ๓
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร หรืออีกนัยหนึ่งพระองคเจาทับ ได
เสวยราชยเปนกษัตริย พระองคทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางยิง่
เมื่อยังเปนราชโอรสไดทรงสรางวัดจอมทอง ทรงแตงสําเภาไปคาขายใน
เมืองจีนจนร่ํารวย ก็เอารายไดมาสรางวัดวา ในปหนึ่ง ๆ ทรงใหสําเภา
บรรทุกขาวสารไปแจกคนโซในเมือง ที่วงั ในกรุงเทพ ฯ ก็ใหสรางโรง
ทานขึ้นหนาวัง แจกทานทุกวันไมขาดจนพระบิดาออกพระโอษฐวา
เราเปนพระเจาแผนดินยังสูเจาสัวเขาไมได แลวมีพระราชโองการให
สรางโรงทานที่หนาประตูวิเศษชัยศรีบางเพื่อแจกทาน รัชกาลที่ ๓ ได
ทรงรับหนาที่ฝายทหารและการคลังและการศาลมาตั้งแตสมัยพระราชบิดาเชนเคยเปนแมทัพยกไปขัดตาทัพพมาที่เพชรบุรี กาญจนบุรี ทรงมี
นายทหารเอกคูพระทัย คือ เจาพระยาบดินทรเดชา และมีขุนคลังแกว คือ
เจาพระยานิกรบดินทร ตนสกุลกัลยาณมิตร ทรงประพฤติพระองคประหนึ่งพระจักรพรรดิในพระสูตร ทรงตั้งพระหฤทัยมุงพระโพธิญาณ ได
ทรงบําเพ็ญมหาทานเชนพระโพธิสัตว คือบริจาคพระโอรสธิดาเปนทาน
แกพระสงฆ พระโอรสคือพระองคเจาชายวิลาส พระธิดาคือกรมหมืน่
อัปสรสุดาเทพ เมื่อพระสงฆรับแลวก็ถวายคืนพอเปนกิรยิ า ในรัชกาล
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นี้เนื่องจากทรงนิยมในการกุศลอยางเอกอุ จึงไดบังเกิดวัดขึ้นจํานวน
มากทั้งที่ทรงสรางใหม ทรงปฏิสังขรณของเกา และทรงพระราชทาน
ทุนชวยเขาสรางวัด มีขอที่นา สังเกตคือ วัดที่สรางหรือบูรณะในสมัยนี้
กุฎีสงฆ ศาลาการเปรียญ ลวนกออิฐถือปูนแข็งแรง ไมนิยมใชเครื่อง
ไมอยางแตกอน วัดสําคัญมีดังตอไปนี้ คือ
๑. วัดจอมทอง วัดนี้ทรงสรางตั้งแตยังทรงกรม มีพวกพอคา
ในสําเพ็งมาชวยสรางมาก ทรงปรารภวา ชอฟาใบระกา ตามศิลปะแต
กอนไมถาวรคงทน เมื่อสรางวัดจอมทองจึงโปรดใหทําแบบใหมที่คิดขึน้
คือกอเปนปูนปนประดับกระเบื้องเคลือบ แทนที่จะลงรักปดทองอยาง
แตกอน และเนื่องจากมีพวกจีนโดยเสด็จพระราชกุศล วัดนีจ้ ึงเปนวัด
ที่สรางดวยศิลปะแบบจีน ครอเฟดทูตอังกฤษที่เขามากรุงเทพสมัยนั้น
ไดไปชมวัดนีด้ วยตนเอง เขาพรรณนาวาวิจิตรพิสดารเปนที่หนึ่ง แมวดั
ในอังกฤษก็สูไมได และเขาบันทึกวา เห็นจะเปนเพราะในกรมผูสราง
วัด เปนผูร่ํารวยในทางคาขายกับพวกจีน มีชาวจีนขึน้ มาก
๒. วัดอรุณ วัดนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ไดเริ่มกอรางพระสถูป
แตมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชปรารภวา กรุงเทพ ฯ ยังไมมี
มหาเจดียสถาน จึงใหแปลงสถูปที่กอรางแลวเปนปรางคสูงเสนเศษ
ประดับดวยกระเบื้องเคลือบ พระปรางควัดอรุณนี้เปนตัวอยางศิลปะ
ของรัชกาลที่ ๓ ตางจากพระปรางคสมัยอยุธยาหรือสุโขทัย กลาวคือ
เปนปรางคทึบทั้ง ๔ ดาน ไมไดทําคูหาอยางของเกา รูปทรงเพรียวชะลูด
นอกจากวัดนีแ้ ลวพึงดูไดทวี่ ัดราชบูรณะและวัดจักรวรรดิ์
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๓. วัดพระเชตุพน อายุสิ่งกอสรางในวัดนี้มาถึงสมัยนี้กวา ๓๐
ปแลวจึงไดรวงโรยไปบาง รัชกาลที่ ๓ ตั้งพระทัยจะปฏิสังขรณใหงดงาม
ใหญโต คือไดรื้อโบสถขยายใหใหญขึ้นสูงขึ้น แลวทรงสรางพระเจดีย
แบบไทยยอไม ๑๒ สูงหนึง่ เสนเศษอีก ๒ องค ถวายนามวา พระเจดีย
ธัมมกรกนิทาน และพระเจดียมุนีบัตรบริขาร อุทิศใหพระราชบิดาองค
หนึ่ง สําหรับพระองคเององคหนึ่ง แลวโปรดใหกรมหมื่นภูมินทรภักดี
(พระองคเจาลัดดาวัลย) เปนแมกองสถาปนาพระนอนใหญยาวเสนเศา
พรอมทั้งวิหาร แลวโปรดใหประชุมบรรดานักกวี ชางหลวงแผนก
ตาง ๆ หมอหลวงแตงตําราโคลงฉันท กาพย กลอน ตํารายา สมุนไพร
ตําราเบนแรแปรธาตุ ทําเปนแผนศิลาประดับไวตามวิหารทิศและศาลา
สําหรับประชาชนไดศึกษา
๔. วัดสระเกศ โปรดใหพระยาพิพัฒนเปนแมกองถมดินกอ
รากสรางพระมหาเจดียองคใหญ แตสรางไมสําเร็จ เพราะดินรวนพัง
ลงมา จึงกลายเปนกองอิฐปูนใหญที่สุด ทิง้ คางไวจนถึงรัชการที่ ๔ จึง
ไดดัดแปลงเปนภูเขาจําลองขึ้นสําหรับวัดนี้ รัชกาลที่ ๓ ใหขาหลวงขึ้น
ไปอัญเชิญพระอัฏฐารส วัดวิหารทอง พิษณุโลก เปนพระยืนสุโขทัย
ลงมาประดิษฐานไวทวี่ ัดสระเกศ
๕. วัดกัลยาณ วัดนี้เจาพระยานิกรบดินทรไดสรางในบริเวณ
บานเดิมของทาน รัชกาลที่ ๓ ไดทรงสรางพระพุทธรูปองคใหญชวยเปน
พระพุทธเจารูปปูนปนฝมืองดงามที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร พึงสังเกตวา
แผนผังวิธีการสรางวัดนั้นตั้งแตรัชกาลที่ ๑ มาแลว พยายามเลียนแบบ
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กรุงเกาทุกอยาง เทียบวัดกัลยาณเหมือนวัดพนัญเชิงกรุเกา เทียบวัดสุทัศนเหมือนวิหารพระมงคลบพิตรกรุงเกา เทียบวัดสระเกศเหมือน
วัดภูเขาทอง กรุงเกา
๖. วัดมหาธาตุ วัดนี้ทรงจัดการบูรณะเมื่อตอนจวนสิ้นแผนดิน
ไดรื้อกุฏีเกาออกหมดแลวกออิฐถือปูนขึ้นมาใหม นอกจากนี้ยังมีวัด
เทพธิดา วัดราชนัดดา วัดนีท้ รงสรางโลหปราสาทสําหรับเปนที่บําเพ็ญ
กรรมฐาน และวัดอืน่ ๆ อีกรวมรอยเศษ ที่ทรงปฏิสังขรณบาง ทรง
พระราชทานทุนชวยบาง
การศึกษาของคณะสงฆ
ทรงอุทิศพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระราชวัง ใหเปนที่บอก
พระปริยัติธรรมแกพระภิกษุสามเณร โดยแบงออกเปน ๔ กองตามมุข
พระที่นั่ง จนถึงกับมีเรื่องขํา ๆ เลาวา สามเณรที่มาเรียนหนังสือใน
พระที่นั่งเลนตะกรอบนชาลาพระมหาปราสาท สังฆการีกราบทูลฟอง รับ
สั่งวา "เจากูละเลนบางก็ชางเจากูเถิด" ทรงมีพระราชนิยมที่จะสดับพระ
ไตรปฎก โปรดใหพระราชาคณะฐานานุกรมที่รับหนาถวายพระธรรมเทศนาแปลเรือ่ งพระไตรปฎกเปนตอน ๆ แลวนํามาแสดงถวาย จึงเกิด
พระไตรปฎกฉบับแปลรอยขึ้นในรัชกาลนี้ เปนครั้งแรกที่แปลพระพุทธวจนะออกเปนภาษาไทยเรียงตามลําดับคัมภีร แตไมจบเพราะสิ้นรัชกาล
กอน สํานวนแปลรอยสมัยนี้ยังตกทอดมาถึงปจจุบัน เชน คัมภีรวิสทุ ธิ-
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มัคคแปลรอย มงคลทีปนีแปลรอย สารัตถสงเคราะหแปลรอย เปนตน
วิธีนี้ทําใหพระสงฆตองเอาใจใสในการคนควาศึกษา
ความสัมพันธกับลังกา
ในรัชกาลนี้มีสมณทูตลังกาเขามากรุงเทพ ฯ เนือง ๆ โปรดให
ไปพักอยู ณ วัดบวรนิเวศ ซึ่งเปนศูนยทมี่ ีพระสงฆสามเณรพูดภาษาบาลี
ไดมาก และไดโปรดใหขอยืมตนฉบับคัมภีรภาษมคธของลังกา มา
จําลองไวเปนอันมาก
วรรณกรรมทางศาสนา
พระราชอนุชาเจาฟามงกุฎ ซึ่งทรงผนวชอยู ไดนพิ นธคัมภีรสีมาวิจารณเปนภาษาบาลี และไดสงตนฉบับไปใหทางลังกา ปรากฏพระ
เกียรติยศเปนที่ยกยองของคณะสงฆลังกามาก พระเถระอีกรูปหนึ่งคือ
พระปญญาอัคคเถระ (สมเด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ) ไดนิพนธ
คัมภีรสุคตวิทตั ถิวิธาน การกําหนดคืบพระสุคต หนังสือเลมนี้ทางลังกา
เอาไปแปลเปนภาษาสิงหล สมเด็จกรมพระปรมานุชิต ซึ่งในขณะนั้น
ดํารงพระยศเปนกรมหมื่นปรมานุชิต เจาอาวาสวัดพระเชตุพน ทรง
นิพนธปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเปนวรรณคดีไทยชั้นเยี่ยม
พระเถระที่ทรงกิตติคณ
ุ ทางวิปสสนาธุระ
ที่ปรากฏชื่อเสียงมากคือพระมหาโต เปรียญยก วัดระฆัง ทาน
ผูนี้เปนสามเณรนาคหลวงสมัยรัชกาลที่ ๑ แลวไดเรียนวิปสสนาธุระใน
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สํานักเจาคุณบวรวิริยเถร วัดสังเวช บางลําภู มีปฏิปทาที่อัศจรรย
ดังตอไปนี้
๑. รัชกาลที่ ๒ ทรงเปนโยมอุปฏฐาก แตทานไมยอมสอบไล
บาลี หากมีความรูสอนศิษยใหสอบประโยค ๙ ไดหลายรูป เพราะเหตุนี้
จึงโปรดยกใหยกขึ้นเปนเปรียญ
๒. มาถึงรัชกาลที่ ๓ จัดพระราชทานสมณศักดิ์ใหหลายครั้ง
หลายหน ทานก็หลบหนีไปดวยการธุดงค
๓. ทานมีปฏิปทาแปลกกวาคนอื่น ๆ เชนบางครั้งเอาปอมา
ทํารัดประคต เห็นสุนัขทานไมขามแมขวางทางอยู สุนัขนอนทับผา
ครองของทาน ทานก็ไมไล พระในวัดทะเลาะกันทานก็เอาเครื่องสักการะ
ไปกราบทั้ง ๒ ฝาย ขอฝากเนื้อฝากตัวดวย เพราะคูทะเลาะลวนเปน
คนเกงดวยกันทั้งนั้น
๔. ผูรายขึ้นกุฎีทาน ๒ คน คนหนึ่งขนของ คนหนึ่งรับของ
อยูตีนบันไดกุฎี ทานแอบอยูหลังบานประตูในที่มดื ทานกลับชวยขนของ
ของทานใหคนอยูตีนบันได จนของเกลี้ยงกุฎี คนลักของสําคัญวาเพื่อน
ของมันเปนผูขน ภายหลังเมื่อรูความจริงแลว จึงชวนกันมาขอขมาทาน
เพราะเลื่อมใสในคุณธรรม
๕. ครั้งหนึ่งทานรับนิมนต ทางเดินตองตัดทุง แตเปนทาง
ลัด ทานมาเรือกับศิษยตามลําคลอง ใหศิษยแจวเรือไปกอน ตัวทาน
เองเดินตัดทุงไปรูปเดียว เมื่อพวกศิษยไปถึงบานทายกแลวไมเห็นทาน.
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มา จึงชวนกันออกตามพบทานขาติดแรวอยู เมื่อเขาจะแกทานหาม
บอกวาขรัวโตมีผิด เพราะปลอยนกของเขาหนีไป ในทีส่ ุดตองตามเจา
ของแรวมากลาวคําถวายใหกับทาน ทานจึงชักเทาออกมา
ปฏิปทาของทานนี้ พระเจาแผนดินทัง้ รัชกาลที่ ๓ และตอมา
รัชกาลที่ ๔ ยกทานเปนพิเศษวา เปนผูบาปวิมุติแลว
การสอบไลบาลี
การศึกษาของพระสงฆในรัชกาลที่ ๓ รุงเรืองกวาทุกยุคทุกสมัย
เพราะมีนกั ปราชญมาก รัชกาลที่ ๓ เสด็จลงฟงพระสอบไลบาลีทุกคราว
ไมเคยขาด นอกจากทรงพระประชวร หรือติดพระราชกิจสําคัญอื่น ๆ
ผูเปนกําลังในการสอบไลคือ เจาฟามงกุฎ และกรมหมืน่ ปรมานุชิต
ครั้งหนึ่งในการสอบไล นักเรียนคือพระมหาผองวัดประยูรวงศ
แปลคําวา อาสเน วา อาสนะ เจาฟามงกุฎซึ่งเปนกรรมการตรัสวาชอบ
แตพระพุฒาจารยฉิมซึ่งเปนกรรมการอีกรูปหนึ่งบอกวาไมชอบ ใหแปล
ใหม พระมหาผองจึงแปลวาในอาสนะ เจาฟามงกุฎทักวา จะฉีกอาสนะ
ลงไปอยางนั้นหรือ ? พระพุฒาจารยโกรธกลาวคําหยาบคายออกมาวา
"ทุกวันนี้เพราะคิดถึงบุญคุณของพระเจาแผนดินหรอก จึงสูมารับหนาที่
ในการสอบไลนี้ มิเชนนัน้ จะไมยอมเดินใหเจ็บตีนเปลา ๆ" เมื่อรัชกาล
ที่ ๓ ทรงทราบก็กริ้วพระพุฒาจารยวา บังอาจหยาบคายตอพระราชวงศ
ตอไปนี้อยานิมนตเขามาเปนกรรมการอีกเลย
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ศิลปะ
รัชกาลที่ ๓ ไดทรงคิดแบบพระปรางคขึ้นใหม ไมใหเหมือน
กบปรางคแตกอ น กลาวคือเปนปรางคทึบหมดทั้ง ๔ ดาน และทําเปน
รูปเพรียวสูงเดนขึ้นไป ประดับกระเบื้องเคลือบ ปรางคที่วานี้ดูตวั อยาง
จากพระปรางควัดอรุณและพระปรางควัดราชบูรณะเปนตน ขุนนางได
จําเอาแบบไปสรางบานเชน ปรางควัดสามปลื้ม นอกจากนี้ยังทรงหลอ
พุทธปฏิมาทรงเครื่องยืน ๒ องค สูงกวาคนธรรมดา หุมทองคําองค
หนึ่งหนัก ๕๐ ชั่งเศษ ประดับดวยแกวนวรัตน ประดิษฐานไวในพระ
อุโบสถวัดพระแกว ถวายพระนามองคหนึ่งวา พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
องคหนึ่งวา พระพุทธเลิศหลาสุลาลัย (รัชกาลที่ ๔ มาแกเปนหลานภาลัย)
แลวมีพระราชโองการประกาศใหขุนนางราษฎรทั้งหลาย หามเรียกรัชกาล
พระอัยกาวาแผนดินตน หามเรียกพระชนกวาแผนดินกลาง เพราะมา
ถึงพระองคก็กลายเปนแผนดินปลาย ไมเปนมงคล แตใหเรียกตามพระนามพระพุทธรูป ๒ พระองคที่ทรงสรางอุทิศใหพระอัยกาและพระชนก
การตางประเทศ
ในรัชกาลนี้เกิดกบฏและสงคราม กบฏคือกบฏเจาอนุและสงครามเมืองเขมร เมืองญวน เมืองพมา มูลเหตุที่รบกับญวน เพราะ
เรื่องการเมืองในเขมรและในลาว ทั้งนี้ ญวนถือวาเขมรและลาวนั้น
เปนประเทศของตนดวย ฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฐานะบุคคลของ

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 223
ลาวและเขมร ญวนก็ตองสอดแทรกเขามา เชน กรณีเจาอนุ เมื่อเปน
กบฏพายแพไทย ญวนก็อุมชู หรือนักองคพระอุทัยราชาเจาเขมร เมื่อเอา
ใจออกจากไทยญวนก็เขาคุมครอง จึงไดเกิดกรณีสงครามขึ้นระหวางไทย
กับญวน โดยมีสมรภูมิในลาวบาง ในเขมรบาง ในญวนบาง แตทัพญวน
ไมเคยลวงล้ําเขามาในเขตไทยแท ๆ แมทพั ใหญฝายไทยคือเจาพระยาบดินทรเดชา แมทัพใหญฝายญวนคือองเตียนกุน ทั้งสองฝายผลัดกันแพ
ผลัดกันชนะหลายครั้งหลายคราว เปนสงครามยืดเยื้อกวา ๑๐ ปขึ้นไป
ในที่สุดเบื่อหนายเลิกรากันไปเอง เมืองลาว เมืองเขมร ก็คงถวายราช
บรรณาการทั้ง ๒ ฝายตามเดิม สําหรับเหตุการณทางพมานั้น ปรากฏวา
อังกฤษทําสงครามกับพมาเปนครั้งแรก ไดสงทูตมาขอกองทัพไทยไปชวย
ไทยไดใหเจาพระยามหาโยธาซึ่งเปนเชื้อมอญเปนแมทพั บก พระยาชุมพร
เปนแมทัพเรือออกไปชวยอังกฤษ โดยมีสญ
ั ญาวาอังกฤษจะมอบหัวเมือง
มอญฝายใต มีเมืองทวาย มะริด ตะนาวศรี เปนตน ใหแกไทย แตแลว
อังกฤษก็บิดพลิ้วตอสัญญา คือจะยกหัวเมืองมอญดอนใน ๆ ใหไทย ไทย
จึงเรียกทัพกลับหลังจากชวยอังกฤษยึดเมืองเมาะตะมะแลว นอกจากนี้
ยังมีปญหาเรื่องเมืองไทรบุรีซึ่งตัวเจาพระยาไทยบุรีเปนกบฏ หนีไป
อาศัยอังกฤษอยูที่เกาะหมาก (ปนัง) อันเปนปญหากระทบกระเทือน
ระหวางไทยกับอังกฤษอยางรุนแรงจนเกือบจะรบกัน ซึง่ แนนอน ถารบ
กันแลวไทยตองเปนฝายเสียเปรียบ ชะตาบานเมืองในปลายแผนดิน
รัชกาลที่ ๓ ลอแหลม ก็พอดีสิ้นแผนดิน
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ปจฉิมวาระของพระนั่งเกลา
ทรงประมาณพระองควา มิไดเปนเจาฟามากอน ไมยอม
สวรรคตบนพระมหาปราสาท เกรงจะเปนที่รังเกียจของพระเจาแผนดิน
องคใหม ทรงประกาศขอขมาสงฆ ถาหากวาไดมีอะไรลวงเกิน ทรง
เปนหวงใยบรรดาวัดวาอารามที่สรางไวใหญ ๆ โต ๆ ถึงกับออกพระ
โอษฐขอปนเงินแผนดินหมืน่ ชั่งไวบํารุงวัดเหลานี้ และขอใหพระเจา
แผนดินพระองคใหมชวยจัดการใหสมประสงคดวย ไมทรงระบุองครัชทายาท ทั้ง ๆ ที่มีพระโอรสที่โปรด ๆ อยูหลายพระองค แตตรัสเปน
กลาง ๆ วา จะเปนพระราชวงศองคใดก็ตาม หากมีความสามารถเปนที่
พึ่งแกสมณะชีพราหมณราษฎรไดแลว ก็ขอใหยกทานผูน ั้นเปนพระเจา
แผนดินเถิด แลวทรงสั่งการวิเทโศบายตางประเทศวา ทุกวันนี้เรื่อง
ศึกสงครามเมืองญวน เมืองพมา ตอไปเห็นจะไมมีแลว จะมีก็ขอให
ระวังแตเรื่องฝรั่งมังคา สิ่งใดที่ดี ๆ ของเขาควรจะเอาเปนแบบอยาง
ก็ควรเอา แตวา อยาถึงกับใหเสียของดี ๆ ของเราไป
พระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ ๔
เจาฟามงกุฎเปนเชษฐโอรสในสมเด็จพระอัครมเหษี กรมพระศรีสุริเยนทรามาตย มีพระอนุชารวมพระชนนีคือเจาฟาจุฑามณี กรม
ขุนอิศเรศรังสรรค เจาฟามงกุฎไดทรงผนวชในเวลาใกลเคียงกับพระ
ชนกนาถสวรรคต เมื่อที่ประชุมขุนนางตกลงถวายราชสมบัติใหกรมหมื่นเจษฎาบดินทร เจาฟามงกุฎจึงไดทรงผนวชตอไป เปนเวลาถึง ๒๗ ป
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เมื่อทรงผนวชแลวในชัน้ แรกประทับอยู ณ วัดมหาธาตุ ตอมาไดเสด็จมา
ประทับที่วัดสมอราย แลวรัชกาลที่ ๓ ทรงนิมนตใหมาครองวัดบวรนิเวศ
จนถึงสมัยที่ลาผนวชในขณะที่ทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมีอยูนั้น พระองค
ไดขวนขวายหาความรูทางธรรมทางโลกประการตาง ๆ ซึ่งมีหัวขอยอ ๆ
ดังนี้
๑. ทรงเปนพระองคแรกที่ใชวจิ ารณญาณวินจิ ฉัยขอความใน
อรรถกถาฎีกา
๒. ทรงเปนนักโบราณคดีคนแรกของไทย ทรงพิทกั ษคุมครอง
โบราณวัตถุ อาทิเชน เมื่อธุดงคไปเมืองสุโขทัยเกา ทรงพบพระแทน
มนังคศิลาอาสนของพอขุนรามคําแหงก็โปรดใหอัญเชิญชลอมารักษาไว
ในวัดบวรนิเวศ ทรงเปนคนแรกที่อานศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง
และเปนคนแรกที่อานจารึก เย ธมฺมา ฯลฯ อักษรคฤนท และทรง
วินิจฉัยวาทีน่ นั้ เปนจุดแรกที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสูสุวรรณภูมิ
๓. ทรงศึกษาภาษาสันสกฤตกับพราหมณที่มาแตอนิ เดีย ทรง
ศึกษาภาษาลาตินกับบาทหลวง (ปาเลอกัวส) ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับ
บาดหลวงอเมริกัน ปรากฏวาเปนคนไทยคนแรกและเปนกษัตริยเอเชีย
องคแรกที่รูภาษาอังกฤษจนพูดไดแตงได ผลจากการศึกษาอันกวางขวาง
นี้เปนประโยชนแกชาติไทยเมื่อทรงเสวยราชยแลว
๔. พระเกียรติคุณในการแตกฉานพระธรรมวินัย ไดแพรหลาย
ไปถึงประเทศเขมรและลังกา คณะสงฆใน ๒ ประเทศนัน้ ไดสงสมณทูต
เขามาเรียนขอปฏิบัติกับพระองคในวัดบวรนิเวศ และนําไปประดิษฐาน
ในประเทศของตน
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๕. ทรงพระปรารภที่จะเสด็จออกไปเยี่ยมประเทศพระพุทธศาสนาอื่น ๆ มีปรากฏในสมณสาสนที่มีไปลังกาครั้งนั้น รวมทั้งจดหมาย
ที่มีไปถึงเพื่อนชาวอเมริกนั ในสหรัฐ ทรงมีความประสงคไปเยี่ยมยุโรป
อเมริกาแตติดขัดดวยทรงเปนเจานายชั้นผูใ หญ พระเจาแผนดินไมยอม
ใหออกตางประเทศ เพื่อความปลอดภัยของพระราชวงศชั้นสูง
๖. ในระหวางที่ครองสมณเพศนัน้ การจาริกธุดงคของพระองค
ตามหัวเมืองตาง ๆ ทําใหพระองคใกลชิดกับราษฎร รูสุขทุกขของเขาซึ่ง
เปนประโยชนเมื่อทรงเสวยราชยแลว
๗. ชาวตางประเทศ อาทิเชน เซอรจอน บาวริง เจาเมือง
สิงคโปรและกงศุลอังกฤษในกรุงเทพฯ ครัง้ นั้น ตลอดจนพวกหมอสอน
ศาสนาอเมริกันตางมีหนังสือแจงไปยังรัฐบาลของตนวา เจาฟามงกุฎเปน
ผูมีความคิดทันสมัยที่สุด ถากรุงสยามไดทานผูนี้เปนผูน ําแลว การเจรจา
ทําความเขาใจในสนธิสัญญา ปญหาตาง ๆ ที่คางไวกจ็ ะแกไขไดสะดวก
แปลวา ชาวยุโรปในครั้งนั้นรูจักพระองคดีตั้งแตเปนพระ ในตอนปลาย
แผนดินพระนัง่ เกลา ทางสัมพันธไมตรีของไทยกับอังกฤษอยูในฐานะ
หมนหมอง ถึงกับผูแทนอังกฤษในปนังยืน่ เสนอใหเอาเรือรบมาบังคับให
ไทยยอมทําสนธิสัญญา และกลาวหาวาไทยเปนชาติปาเถื่อน ขุนนาง
ผูใหญตั้งแตขนุ นางลงมาเปนคนปาไมนุงผาผอน เคราะหดีที่รัฐบาล
อังกฤษไมหลงเชื่อผูแทนของตน มิเชนนัน้ เอกราชของไทยนากลัวมาก
มูลเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะตางฝายไมเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของ
กันและกัน พอดีสิ้นแผนดินและเจาฟามงกุฎไดเสวยราชยเปนกษัตริย

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 227
บุคลิกภาพและความที่รอบรูใ นไพรัชภาษา ทําใหพระองคสามารถประสานขนบประเพณีทั้งสองฝาย นําชาติไทยใหพนอันตรายในขณะที่
ประเทศรอบบานลวนตกเปนอาณานิคมของตะวันตก พระองคทรงมี
พระราชสาสนเปนภาษาอังกฤษไปถึงพระนางเจาวิคตอเรีย เปนกษัตริย
พระองคแรกทีท่ รงราชสาสนดวยภาษานั้น และมีพระราชสาสนอื่นอีก
ไปถึงประธานาธิบดีลินคอลน พระเจานโปเลียนที่ ๓ แหงฝรั่งเศสและ
ประมุขนานาประเทศในยุโรป ราชทูตไทยคนแรกทีพ่ ูดภาษาอังกฤษคือ
หมอมราโชทัย พระองคทรงสงไปเฝาพระนางเจาวิคตอเรีย ไปเฝา
พระเจานโปเลียน
เกี่ยวกับงานปกครอง พระจอมเกลาทรงรูสุขทุกขของราษฎรมา
แลว เพราะฉะนั้น จึงมีพระราชโองการหลายฉบับหลายเรื่องลวนแตทรง
เองทั้งสิ้น เปนเรื่องยกยองของบรรดานักกฏหมายนักปกครองวา พระองคเปนกษัตริยประชาธิปไตย ทั้ง ๆ ที่ทรงอยูในฐานะสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งพอจะยอดังนี้ :
๑. ประกาศหามมิใหเจาพนักงานไลตอนราษฎรหรือทําราย
ราษฎรในเวลาที่ราษฎรชมพระบารมี โปรดใหราษฎรไดเขาเฝาใกลชิด
ซึ่งแตกอนหาเคยมีเปนตัวอยางไม โดยวิธีทําใหพระองคไดรับเรื่องราว
รองทุกขจากราษฎรโดยตรงเกี่ยวกับขาราชการกดขี่บาง เกี่ยวกับไดรับ
อยุติธรรมตาง ๆ บาง ซึ่งก็โปรดใหจดั การทันที ขาราชการจึงกลัวเกรง
ไมกลาขมเหงราษฎร ครั้งหนึ่งมีพวกหมอมราชวงศและลูกหลานเจาพระยาภูธรภัยไปฉุดผูหญิงราษฎร ทรงไดรับเรื่องรองทุกขพวกกรรมกร
ก็แกตวั วา ทานเปนลูกเจาลูกนายกรมการจะไปยุงเกีย่ วดวยมิได ตรัส
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บริภาษพวกกรมการวา ที่ทาํ เชนนี้จะเขาใจวาเปนการเคารพราชวงศหรือ
แทจริงกลับเปนผูทําลายราชวงศตางหาก เพราะถาเปนราชวงศแลวก็ทํา
เกะกะเกิน ๆ เลย ๆ เชนนี้ได ราชวงศมิกลายเปนอายมหาโจร พระเจา
แผนดินมิกลายเปนโจรปกครองเมืองหรือ เพราะฉะนั้น จึงเห็นไดวาพวก
กรมการเหลานี้ไมเคารพในหลวงเปนแนแลว จึงบังอาจเปนใจกับคนผิด
กดขี่ขมเหงราษฎร และตรัสคาดโทษกําหนดใหกรมการไปเอาตัวพวก
ประพฤติผิดเหลานั้นมาลงโทษตามโทษานุโทษ
ประกาศอีกฉบับหนึ่งโปรดใหเจาจอมพระสนมในพระองคผูใดไม
มีความสมัครใจที่จะอยูกับพระองคแลวหรือมีความสนิทเสนหาในชายคน
ใดแลวก็ใหมาสารภาพทูลลา จะโปรดใหไปตามใจสมัครไมกีดขวางกักขัง
เอาไวหรอกประกาศนี้นับวาประหลาดที่สดุ ที่กษัตริยในระบอบสมบูรณา
ญาสิทธิราชที่ยอมใหเสรีภาพแมแตหญิงอันเปนบาทบริจาริกา และทรง
สั่งสอนใหเลือกผูชายที่จะไปเปนผัววา อยาไปหลงกลผูชายประเภทปอก
ลอก ปรากฏวาเมื่อประกาศไปแลวไมมีใครกลาทูลลา เพราะตางกลัววา
พระองคจะลองใจและกลัวความผิด เพราะโทษอยางนี้ถึงประหารชีวิต
พระจอมเกลาจึงตองออกประกาศซ้ําใหมยนื ยัน คราวนีม้ ีเจาจอมทูลลา
ออกไป ๗ คน
งานเกี่ยวกับพระศาสนา
รัชกาลนี้ไดทรงสรางวัดขึ้นหลายวัดมีวัดราชประดิษฐ วัดปทุมวนาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริย ทรงบูรณวัดสมอราย วัดบรม-
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นิวาส วัดมหาธาตุ วัดอรุณ วัดพระเชตุพน วัดนี้ทรงสรางพระเจดียใหญ
อีก ๑ องค รวมกับที่มีอยูแลวเปน ๔ องค มีรับสั่งกับรัชกาลที่ ๕ วา พระเจาแผนดินองคตอไป อยาไดสรางพระเจดียในวัดโพธิ์อีกเลย เพราะเนื้อที่
จะไมพอ ใหถอื วาพระเจดีย ๔ องคนี้ทานผูใดเปนเจาของทานทันเห็นกัน
อยาใหตองใสคะแนนตอไป ที่วัดพระแกวไดทรงสรางรัตนเจดีย (เจดีย
ทอง) และหอพุทธมณเฑียร (ปราสาทพระเทพบิดร) บนไพทีหนาหอไตร
ไดทําเปนจตุรมุขยอดปรางค ชั้นเดิมมีพระประสงคจะใหเปนที่ประดิษฐาน
พระแกวมรกต แตเมื่อสรางเสร็จแลวคับแคบ เนื้อที่ไมพอสําหรับพระราชพิธีจึงตองงดไว ปูชนียสถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งทีท่ รงสรางคือพระ
ปฐมเจดีย ทรงเลื่อมใสพระปฐมเจดียเมื่อยังอยูในสมณวิสัย เมื่อธุดงค
ผานคราวใดก็มักปกกลดทีพ่ ระปฐมทุกครัง้ ไดทรงทูลใหพระเชษฐาบูรณะ
แตพระนั่งเกลาทรงรับสั่งวาของอยูในปารกบูรณะขึน้ ก็ไมมีใครไป
พระองคไดปฏิญาณกับพระปฐมวา จะทรงหาทางบูรณะใหจงได เพราะ
ฉะนั้นเมื่อทรงเปนกษัตริยแลว โปรดใหพระยาพิพัฒนเปนแมกองบูรณะ
โดยอางพวกจีน พวกมอญเผาอิฐ เกณฑไพรสรางพระมหาเจดียครอบ
องคเกา องคเกาเดิมสูง ๒ เสนเศษที่ทรงสรางใหมสูง ๓ เสนเศษ แต
กอไดเพียงฐานก็เกิดพังลงมา จึงโปรดใหกรมหมื่นรังษีสุริยพันธุ (สมเด็จ
กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ) เปนผูคิดแบบใหมและกอขึ้นใหม จน
กระทั่งเสร็จเปนมหาสถูปใหญที่สุดในประเทศไทย แตยงั มีสิ่งกอสราง
ในบริเวณไมแลวอีกหลายอยาง โปรดใหราชโอรส ถวายปฏิญญาณกับ
พระปฐมวา จะรับสนองงานของพระองคตอไปไมทอดทิง้ พระปฐม
เจดียแ ละสิ่งกอสรางในบริเวณนั้นเพิ่งมาสมบูรณจริง ๆ เมื่อรัชกาลที่ ๖
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การสงคราม
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไทยไดทําสงครามกับพมาเปนครั้งสุดทายกรณี
เมืองเชียงตุง ซึ่งแตเดิมเคยเปนขาขอบขัณฑสีมาของไทยมากอน แต
พมามายึดเอาไปภายหลัง จึงโปรดใหกรมหลวงวงศาธิราชสนิธเปนแมทัพ
พรอมกับกองทัพหัวเมืองพายัพทั้งปวงมีเมืองเชียงใหมเปนตน ยกขึ้น
ไปตีเมืองเชียงตุงคืน แตกองทัพที่ยกขึ้นไปครั้งนี้ประชุมไมพรักพรอม
ประกอบทั้งขัดสนเสบียงจึงตีเชียงตุงไมได
การเมืองเพชร
พระเจาแผนดินเขมรถึง ๒ องค คือนักองคนโรดม ๑ นักองค
ศรีสวัสดิ์ ๑ รัชกาลที่ ๔ ไดชุบเลี้ยงเหมือนพระโอรส ไดเจริญชันษาใน
กรุงเทพ ฯ และเมื่ออายุครบอุปสมบทก็โปรดใหอุปสมบทจําพรรษาอยู ณ
วัดบวรนิเวศ เมื่อลาผนวชแลวโปรดสถาปนาขึ้นเปนกษัตริยกัมพูชา คือ
พระเจานโรดมซึ่งเปนเชษฐาและนักองคศรีสวัสดิ์อนุชา เปนพระมหาอุปราช ซึ่งตอมาไดขึ้นเสวยราชสมบัติตอจากพระเชษฐา รัชกาลที่ ๔ ทรง
พระกรุณาพระราชทานเครือ่ งอิสริยยศมีพระมหามงกุฎเปนตน พระราชทานใหกับเจาเขมร แตในตอนปลายรัชกาล เมื่อฝรั่งเศสขยายอาณานิคม
เขามาในอินโดจีน คือฝรั่งเศสจะรบชนะญวนแลว ก็เลยขูเข็ญใหเขมรยอม
เปนอาณานิคมของฝรั่งเศสดวย พระเจานโรดมไดมีสาสนมากราบทูล
พระจอมเกลาวา "การทั้งนี้สดุ ที่ขาพระพุทธเจาจะแกไขไดแลว แตใน
ภายในใจของขาพระพุทธเจายังคงซื่อสัตยจงรักภักดีตอใตฝาละอองธุลี
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พระบาท ขอเปนขาของพระองคไปจนกวาชีวิตจะหาไม" สาสนฉบับนี้
เปนหลักฐานสําคัญยิ่ง แสดงวาเขมรถูกฝรั่งเศสบังคับยึดเอาไป ไมใช
เกิดจากความสมัครใจของเขมรเองตามที่ฝรั่งเศสอางแกไทย
การทูตตางประเทศ
ทางไมตรีกับกรุงปกกิ่ง ซึ่งในระยะนัน้ ตรงกับรัชสมัยพระเจา
ฮําฮองแหงราชวงศแนนจู พระจอมเกลาไมยอมเสียรูจนี เพราะทรง
ศึกษาหลังฉากของทางไมตรี ทรงทราบความจริงวาบรรดาชาติตาง ๆ ที่
มีทางไมตรีติดตอกับปกกิ่งจีนถือชาติเหลานี้เปนเมืองขึ้นหมด แมแต
พระราชสาสนที่มีมาถึงกัน จีนก็กดฝายตรงกันขามลงเปนเจาประเทศราช ยกตัวเองขึ้นเปนจอมจักรพรรดิผูพิชิต พระจอมเกลาจึงไมยอม
ใหประวัติศาสตรซ้ํารอยเชนนี้เปนที่ขายหนาอีก ถาจะใหติดตอกันก็ตอ ง
อยูในฐานะเสมอกันจึงยอม ทางปกกิ่งไมยอมตกลง ไทยจึงงดสงทูตไป
ปกกิ่งตั้งแตนนั้ มา จนกระทั่งมารื้อฟนทางราชไมตรีขึ้นใหมเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบ โดยติดตอกับรัฐบาลจีนคณะชาติ ทูตจีนคนแรกที่
เขามาเมืองไทยเปนทางการคือ นายหลีเทีย๊ ะเจิง หลังจากขาดทางไมตรี
กวารอยป
ความสัมพันธกับชาติตะวันตก
สมัยนี้ไทยไดตดิ ตอกับรัฐบาลอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส
สเปญ ออสเตรีย เดนมารค โดยเฉพาะอยางยิ่งหสรัฐ ประธานาธิบดี-
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ลินคอลนไดมีสาสนมาทูลพระจอมเกลา ฯ ขอเปดทางไมตรีกับไทยเปน
ทางราชการ ทรงมีพระราชสาสนตอบ ซึ่งในสาสนนั้นรับสั่งวา ทรงทราบ
วา อเมริกาไมเคยมีชางเลย เพราะฉะนัน้ จะทรงพระราชทานลูกชาง
ใหกับประธานาธิบดีไปเลี้ยงไว
การศาสนา
ในรัชกาลนี้ คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตไดเขามาแพรหลายในเมืองไทย โดยมิชชันนารีอเมริกันเปนผูนําเขามา ผูเปนหัวแรง
ที่สําคัญคือหมอบลัดเล ซึ่งไทยเราเรียกอยางคลองปากวา ปลัดเล ทาน
ผูนี้ นอกจากทําหนาที่สอนศาสนาแลว ยังเปนคนแรกทีน่ ําเอาวิชาการ
แพทยสมัยใหมมาแพรหลายในเมืองไทย เพราะตัวเองเรียนเปนแพทย
มากอน ไทยเรารูจักวิชาศัลยกรรมและปลูกฝจากหมอผูน ี้ บลัดเลไดแสดง
ฝมือทางศัลยกรรมแกคนไทยครั้งแรกทีว่ ัดประยูรวงศ เนื่องจากมีพิธี
ฉลองวัด จุดบองไฟเกิดระเบิดขึ้น ผูรับบาดเจ็บมีทั้งพระและคฤหัสถ
บลัดเลไดทําการผาตัดคนเจ็บที่วัดนี้ นอกจากนี้เขายังเปนคนแรกทีน่ ํา
เครื่องพิมพมาใชในเมืองไทย เปนคนแรกที่ออกหนังสือพิมพในเมือง
ไทย ใหชื่อวาหนังสือพิมพบางกอกรีคอเดอร ออกเปนภาษาไทย มี
สมาชิกบอกรับรอยเศษ สมาชิกคนแรกคือพระจอมเกลา ความจริง
หมออเมริกันผูนี้ เขากรุงเทพ ฯ ตอนปลายรัชกาลที่ ๓ แตมามีชื่อ
เสียงในรัชกาลที่ ๔ หนังสือพิมพที่ทางราชการจางพิมพฉบับแรกคือ
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พระราชกฤษฎีกาหามสูบฝนของรัชกาลที่ ๓ หมอบลัดเลไดอยูมาจนถึง
ตนรัชกาลที่ ๕ จึงถึงแกกรรม นับวาเปนผูมีคุณตอประเทศไทยคนหนึ่ง
ในดานการแพทยและการพิมพ
เหตุการณสมัยจวนสิ้นรัชกาล
พระจอมเกลาไดเสวยราชยเมื่อพระชนมายุมากแลว พระราชโอรสธิดาจึงลวนเยาวชนั ษา พระราชโอรสองคใหญซึ่งประสูติกอน
เสด็จออกทรงผนวชมี ๒ องค คือ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ กรมหมืน่
วิษณุนาถนิภาธร แตทัง ๒ พระองคก็สิ้นพระชนมกอนพระราชบิดา
พระราชปโยรสอันประสูติแตอัครมเหษีกรมพระเทพศิรนิ ทรามาตย จึง
มีแตเจาชายจุฬาลงกรณ แลวทรงออกมาดํารงตําแหนงเปนพระพุทธเจาหลวงชวยพระราชโอรสปกครองแผนดิน แตการที่มีพระราชดําริไว
หาเปนไปดังประสงคไม เพราะทรงประชวรกะทันหัน ในคราวที่เสด็จ
ออกไปพิสูจนสุริยุปราคาตามที่ทรงคํานวณได ณ ตําบลหวากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ ในครั้งนัน้ มีนักดาราศาสตรนานาประเทศเขามารวม
พิสูจนจํานวนมาก เปนการแสดงพระปรีชาญาณสามารถในวิชานีแ้ กโลก
เมื่อเสด็จกลับก็ประชวรหนัก สันนิษฐานวาประชวรดวยโรคมาเลเรียหรือ
อาจจะมีโรคไทฟอยดแทรก พรอมกันนั้นเจาฟาจุฬาลงกรณก็ประชวร
หนักจนถึงสลบไมรูพระองค จนเจานายตองปดบังพระอาการทั้งสองฝาย
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แกกนั การเมืองไทยในตอนนั้น ผูมีอิทธิพลกุมบังเหียนปกครองคือ
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ทานผูนี้สืบสกุลขุนนางผูใหญ
คือสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศ และสมเด็จเจาพระยาบรมมหาวิชัยญาติ สมเด็จเจาพระยาทัง้ ๒ องคนี้ เปนผูมีสวนอยางสําคัญในการ
อัญเชิญสมเด็จพระจอมเกลาขึ้นเสวยราชย มาถึงตอนนี้ทานทั้ง ๒ ก็
พิราลัยไปแลว เจาพระยาศรีสุริยวงศนั้นใคร ๆ ก็พากันกลัวเกรงอํานาจ
ถึงกับมีเจานายผูใหญบางพระองคแสดงความไมไววางใจทาน เชนพระปนเกลาเปนตน ใคร ๆ ก็นกึ วา ถาทานจะเปนกบฏก็เปนไดงาย ซ้ํามี
นามตรงกันกับเจาพระยาศรีสุริยวงศ ซึ่งเปนพระเจาปราสาททองครั้ง
กรุงเกาจนถึงพระปนเกลาทรงสะสมกระสุนดินดําเอาไวในพระบวรราชวัง แตเหตุการณที่นากลัวนี้กม็ ิไดเกิดขึ้นดังคาด ดวยเหตุผลดังนี้ คือ
๑. สมเด็จพระจอมเกลา ทรงแสดงน้าํ พระทัยเปดเผยมอบความ
ไววางพระทัยแกเจาพระยาศรีสุริยวงศ
๒. สมเด็จพระจอมเกลาไมทรงชี้ขาดตําแหนงรัชทายาท แต
ตรัสวาใหบรรดาเจานาย ขาราชการประชุมกันเลือก จะเปนพระบรมวงศานุวงศใดก็ได ถาเห็นวาจะเปนทีพ่ ึ่งแกแผนดินได
๓. พระราชโอรสคือเจาฟากรมขุนพินติ ประชานาถ คือเจาฟา
จุฬาลงกรณมฐี านะเปนหลานเขยของเจาพระยาศรีสุริยวงศ เพราะเหตุที่
ไดหลานสาวของทาน ซึ่งตอมาในรัชกาลที่ ๕ ไดสถาปนาขึ้นเปนเจาคุณ
จอมมารดาพระสนมเอก นับเปนมเหษีองคแรกของรัชกาลที่ ๕
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๔. ตัวเจาพระยาศรีสุริยวงศเองมีความสํานึกในพระเดชพระคุณ
ของราชวงศจกั รี
การณจึงปรากฏวาเมื่อสมเด็จพระจอมเกลาสวรรคตลงในวันมหา
ปวารณา ณ พระที่นั่งภาณุมาศจํารูญ เจาพระยาศรีสุริยวงศไดเรียกประชุมเจานายและพระสงฆ มีกรมหมื่นบวรรังษี (สมเด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ) พระพรหมมุนี (สมเด็จพระวันรัต [ทับ] พุทธสิริ)
วัดโสมนัส ฯลฯ เจาพระยาศรีสุริยวงศไดทําหนาที่เปนประธาน ประกาศ
ถามมติที่ประชุมวา จะใหผใู ดเปนพระมหากษัตริย ที่ประชุมไดลงมติ
เปนเอกฉันท ขอใหเจาฟากรมขุนพินิตประชานาถ ขึ้นเสวยราชสมบัติ
ตอจากสมเด็จพระราชบิดา แตเนื่องจากเจาฟาทรงพระชันษาเยาว จึง
ขอใหเจาพระยาศรีสุริยวงศสําเร็จราชการแผนดินแทน ตอมาถึงปญหา
เรื่องพระมหาอุปราช เจาพระยาศรีสุริยวงศแสดงความเห็นวา ควรจะ
ใหแกกรมหมืน่ บวรวิชยั ชาญ พระโอรสในพระปน เกลา (เวลานัน้ อยูใ น
ฐานะเปนบุตรเขยของทาน) ทันใดนัน้ กรมขุนวรจักรานุภาพ ไดคัดคาน
ขึ้นวา การตั้งพระมหาอุปราชไมใชหนาทีข่ องที่ประชุม เพราะผูที่จะ
แตงตั้งคือพระมหากษัตริย ซึ่งมีพระองคอยูแลว เจาพระยาศรีสุริยวงศ
โกรธ หันมาเกรี้ยวกราดกับกรมขุนวรจักรวา ที่ขัดขวางตัวอยากเปนเอง
หรือ กรมขุนวรจักรจึงกลาววา เมื่อใหยอมก็ตองยอม กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ จึงไดรับสถาปนาขึ้นเปนกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ นับเปน
พระมหาอุปราชองคสุดทายในประวัติศาสตรไทย
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พระพุทธศาสนาในรัชกาลที่ ๕ ถึงสมัยปจจุบนั
รัชกาลที่ ๕ เมื่อเสวยราชยกอนบรรลุนิติภาวะ ไดทรงถือโอกาส
ประพาสเมืองมลายู สิงคโปร เพื่อประโยชนในการปกครอง เมื่อพระชนมใกล ๒๐ ไดทรงเตรียมการอุปสมบท ราชพิธีผนวชมีขึ้นในวัด
พระแกว ทรงประทับบําเพ็ญเนกขัมมบารมีในพระราชวัง ๑๕ วัน โดยมี
คณะสงฆ ซึ่งมีพระราชอุปชฌายะไปอยูดว ย ณ บริเวณตําหนักพระทีน่ ั่ง
พุทธรัตนสถาน เมื่อลาผนวชแลวโปรดใหรื้อตําหนักทรงผนวชไปถวาย
วัดเบญจมบพิตร ในสมัยตอมา ทรงทําพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ และ
เจาพระยาศรีสุริยวงศนนั้ เมื่อพระองคไดทรงราชยก็โปรดใหสถาปนาขึ้น
เปนสมเด็จเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ เมื่อเสวยราชยครั้งที่ ๒ ไดทรงดึง
อํานาจกลับคืนมา รัชสมัยของพระองคยดื ยาวที่สดุ เปนเวลา ๔๒ ป มี
เหตุการณสําคัญทางดานศาสนา ทางดานการเมือง ดานการตางประเทศ
คือ
๑. ทรงเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรก ที่เสด็จไปถึง
อินเดีย เสด็จไปบูชาสังเวชนียสถานมฤคทายวัน
๒. ทรงเปนผูวางแนวการปกครองคณะสงฆ โดยโปรดใหตรา
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆขึ้นเปนครั้งแรก
๓. ทรงนิมนตใหสมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เปนประธานในการวางระเบียบการศึกษาของประชาชน โดยให
บรรดาพระเถระในสวนกลางและหัวเมือง ตั้งโรงเรียนในวัดสอนเด็ก
พระเปนผูสอนเอง รัฐบาลเปนผูเกื้อกูล เพราะฉะนัน้ การศึกษาของ
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ชาติจึงเริ่มตนไปจากพระ ภายหลังเมื่อมีกระทรวงธรรมการเกิดขึ้นแลว
จึงไดรับงานนีไ้ ปทํา
๔. ทรงสรางวัดราชบพิธเปนวัดประจํารัชกาล ทรงสรางวัด
นิเวศนธรรมประวัติอยุธยา โดยใชศิลปะแบบโกธิกของฝรั่ง วัดเบญจมบพิตร วัดเทพศิรินทราวาส สวนวัดที่ทรงปฏิสังขรณมีจํานวนนับรอย
ทั้งในกรุงและหัวเมือง
๕. มีผูพบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีคําจารึกเปนอักษรเกา
สมัยพระเจาอโศกเปนหลักฐาน ณ ปาเมืองกบิลพัสดุ มารควิส เดอสัน
อุปราชอินเดียครั้งนั้นไดกราบทูลถวายพระบรมธาตุนี้ จึงโปรดใหพระยา
สุขุมนัยประดิษฐ (พระมหาปน) ตอมาไดเปนเจาพระยายมราช ออกไป
เขามาเมืองไทย กราบทูลขอแบงพระบรมธาตุ มีญี่ปุน พมา ลังกา ทรง
พระกรุณาแบงให สวนที่เปนของไทยโปรดใหบรรจุไวในพระเจดีย บน
ยอดเขาสุวรรณบรรพต วัดสระเกศ พระนคร
๖. เมื่อเสวยราชยได ๒๕ ป ทรงปรารภจะบําเพ็ญพระมหากุศล เห็นวาพระไตรปฎกที่เขียนไวในใบลานไมมั่นคง ทั้งจํานวนก็มาก
ยากที่จะรักษา และเปนตัวขอม ผูไมรูอานไมเขาใจ บัดนี้โลกเจริญ
แลว มีพระราชศรัทธาพิมพพระไตรปฎกเปนเลมสมุดฝรั่ง โปรดให
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และพระเถรานุเถระทั้ง
หลายชวยกันชําระ ถายตัวขอมเปนตัวไทย จัดพิมพขนึ้ เปน ๑๐๐๐ จบ
จบละ ๓๙ เลม พระราชทานไปใหแกตางประเทศหลายรอยจบ พระ-
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ราชทานไวใหศึกษาตามพระอารามหลวงทุกแหง ไทยจึงเปนชาติแรกที่
พิมพพระไตรปฎกบาลีขึ้นเปนเลมสมุด
๗. เมื่อเสด็จประพาสยุโรป ไดทรงพบกับศาสตราจารย ริส
เดวิดส ซึ่งเวลานั้นกําลังตั้งสมาคมบาลีปกรณในลอนดอน ไดทรงพระราชทานทุนทรัพยเปนอันมากไปพิมพปกรณบาลีขึ้นหลายเลม
๘. ทรงพระราชทานทุนทรัพยใหตงั้ มหามกุฏราชวิทยาลัย อุทศิ
ในสมเด็จพระราชบิดา มหามกุฏไดออกนิตยสารชื่อ ธรรมจักษุรายเดือน
เปนนิตยสารทางพระพุทธศาสนาที่เกาที่สุดของไทย มีอายุจนบัดนี้กวา
๗๐ ป แลวทรงพระราชทานทุนทรัพย ตัง้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดมหาธาตุ ทั้ง ๒ แหงมีพระราชประสงคใหเปนสถาบันการศึกษา
ของพระสงฆขั้นสูงสุด
๙. ไดทรงหลอพระพุทธปฏิมาจํานวนมาก องคใหญที่สุดคือ
พระพุทธชินราชจําลอง วัดเบญจมบพิตร
๑๐. ทรงพระกรุณาพระราชทานสมณศักดิ์ บรรพชิตจีน ญวน ขึ้น
คณะสงฆฝายมหายานทั้ง ๒ คณะนี้ คณะญวนไดเขามาตั้งในพระนคร
ตั้งแตปลายกรุงธนบุรี ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพระญวนองคหนึ่งชื่อองคฮึง
มีความรอบรูพระธรรมวินัย เปนที่คุนเคยของสมเด็จพระจอมเกลา
องคฮึงมีสํานักอยูที่วัดตลาดนอย คือวัดอุภัยราษฎรบํารุงเดี๋ยวนี้ สมเด็จ
พระจอมเกลาโปรดใหพระญวนทําพิธีกงเตกขึ้นเปนครั้งแรกในงานพระศพ
เจานายองคสําคัญ มาถึงรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระปรารภเหตุนี้ จึงโปรด
ใหตั้งองคฮึงเปนพระครูสมณานัมสมณาจารย ตําแหนงเจาคณะใหญฝา ย
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ญวนและมีฐานานุกรมทรงสมณศักดิ์คือ พระครูบริหารอนัมพรต เปน
เจาคณะรอง องคสรภาณมธุรส ปลัดขวา องคสุตบทบวร ปลัดซาย องค
พจนสุนทร รองปลัดขวา องคพจนกรโกศล รองปลัดซาย องคอนันตสรภัญญ เทียบสมุห วัดของญวนในกรุงเทพ ฯ มีวดั อุภยั ราชบํารุง
กุศลสมากร วัดโลกานุเคราะห วัดชัยภูมิการาม วัดมงคลสมาคม ตาง
จังหวัดมีวัตถาวรวราราม ทีก่ าญจนบุรี
สวนคณะสงฆจีน แรกมาตั้งแตรัชกาลที่ ๕ พระอาจารยสุเหง
ชาวกวางตุง มีกิตติคุณทางวิปสสนาธุระ เปนที่ยกยองนับถือของชาวจีนไทยในพระนคร ไดสรางวัดมังกรกมลาวาส ทรงพระกรุณาตั้งใหเปน
พระอาจารยจนี ธรรมสมาธิวัตร ถือพัดงาสานทั้งเลม เพราะเปนตําแหนงวิปสสนาธุระ มีฐานาเปนหลวงจีนคณานักจีนพรต ปลัดขวา
หลวงจีนธรมรสจีนสาสน ปลัดซาย
เกี่ยวกับการตางประเทศ รัชกาลที่ ๕ ไดเสด็จประพาสยุโรปสอง
ครั้ง เสด็จไปตามประเทศตาง ๆ ทรงมีพระราโชบายสุขุม มหา
อํานาจในยุโรปสมัยนั้นถึงเยอรมัน อังกฤษและรัสเซียประเทศเหลานีท้ รง
ฝากฝงพระโอรสใหอยูในฐานะดุจโอรสบุญธรรมของพระมหากษัตริย
ประเทศเหลานั้น เชน เยอรมันทรงฝากพระองคเจาจิรประวัติไวกับพระเจาวิลเฮลมไกเซอร ที่ประเทศอังกฤษพระองคไดทรงฝากเจาฟาฟลายพระองคใหไปเปนนักเรียนนายรอย คือเจาฟากรมขุนเทพราชาวดี
(ร. ๖) เจาฟากรมสุโขทัยธรรมราชา (ร. ๗) ที่ประเทศรัสเซีย ทรง
ฝากเจาฟากรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ไวใหเปนโอรสเลี้ยงของพระเจา
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ซารนิโคลาส มีแตฝรั่งเศสชาติเดียวที่ประสงครายตอไทย แตไมกลา
ทําลายเอกราชของไทย เพราะพระราโชบายที่คุมมหาอํานาจไวเปน
แรงดุลยอํานาจฝรั่งเศส ฝรั่งเศสกับอังกฤษไดทําสัญญาบูรณภาพกับ
ไทย คือใหถือวา ประเทศไทยเปนดินแดนกันชนระหวางมหาอํานาจ
ทั้งสอง ฝรั่งเศสจะไมขยายอํานาจอาณานิคมมาทางฝงแมน้ําโขงดานไทย
อังกฤษจะไมขยายอาณานิคมขามเทือกเขาแดนลาว ธงไชย และตะนาวศรี
มาทางเขตไทย ฝรั่งเศสไดยดึ เอาดินแดนของไทยในสวนที่เปนประเทศราชคือลาวไปทั้งประเทศ มูลเหตุเกิดจากศึกฮอซึ่งเปนพวกกบฏเหลือ
เดนของจีน แตกหนีลงมาตัง้ มั่นอยูเชียงคํา (ทุงไหหิน) และยก
กองทัพไปเทีย่ วตีหวั เมืองไปประเทศลาวมีเมือง อัตตปอ แซโปน สบนัว
สิบสองปนนา สิบสองจุไทยในแดนญวน ที่สุดลงมาลอมหลวงพระบาง
รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดใหเจาหมื่นไวยวรนาถ (เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
เจิม แสงชูโต) เปนแมทัพใหญยกขึ้นไปปราบฮอ ฝรั่งเศสก็ถือโอกาส
ยกกองทัพอางเรื่องปราบฮอเหมือนกัน เขายึดเอาดินแดนในประเทศ
ลาวไปและบังคับใหไทยยอมรับอํานาจของฝรั่งเศสเหนือประเทศลาวดวย
การสงเรือรบมาปดอาวเจาพระยา วีรบุรุษของไทยคือพระยอดเมืองขวาง
ไดรบยิงตอสูกบั ทหารฝรั่งเศส แลวก็ถูกทหารฝรั่งเศสบังคับใหไทยถอด
พระยอดเมืองขวางออกจากบรรดาศักดิ์เอาตัวไปจําขัง ตอมาไทยไดเสีย
เมืองเสียมราฐ พระตะบอง และศรีโสภณใหกับฝรั่งเศสอีก และไทยเสีย
ประเทศราชมลายู มีไทยบุรี กลันตัน ตรังกานู ไดแกอังกฤษเพื่อแลกกับ
สิทธิทางศาล สําหรับรายนี้รัฐบาลอังกฤษไมไดสงกองทัพมาขูเข็ญยื้อแยง
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อยางฝรั่งเศสเปนเพิ่งการแลกเปลี่ยน เปนเพียงการแลกเปลี่ยนสิทธิของ
กันและกันเทานั้น ทรงเสียพระทัยถึงกับมีพระราชดําริเลิกเสวยกระยาหาร
เพื่อใหถึงกาลกิริยาไมประสงคจะเปนอยางมหากษัตริยท ี่เสียกรุงศรีอยุธยา
อีก เคราะหดที ี่บรรดาพระราชวงศมีสมเด็จกรมพระยาดํารงเปนตน ได
กราบทูลเตือนพระสติโดยอางเหตุตาง ๆ เชนอางวา เสียดินแดนเพียง
เทานี้ ก็เหมือนเพียงเสียแขน แตชวี ิตยังอยู ชาวตางประเทศที่มีความ
ปรารถนาดีตอไทยอยางแทจริงคืออเมริกาเหตุเพราะอเมริกาไมมีนโยบาย
ลาอาณานิคมอยางชาติมหาอํานาจในยุโรป ไทยไดรับอุปการะจาก
รัฐบาลอเมริกันในดานสิทธิทางศาลหลายอยางรวมทั้งสิทธิทางการคา
ระหวางชาติ เจาหนาที่ชนั้ สูงในกระทรวงตางประเทศ เราก็ไววางใจ
คนอเมริกันยิ่งกวาฝรั่งชาติอนื่ พวกเหลานี้รบั ใชประเทศไทยเหมือนชาติ
ของตน นอกจากนีย้ ังมีชาติเล็ก ๆ ในยุโรป เชน เดนมารค และ
เบลเยี่ยม ไทยไดจางคนสองชาตินี้มารับราชการ คนหนึง่ ไดเปนเจา
พระยาอภัยราชา เปนเจาพระยาฝรั่งคนเดียวในยุครัตนโกสินทร
เหตุการณในประเทศ รัชกาลที่ ๕ ทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของไทยมาเปนระบบเทศาภิบาล ยุบประเทศราช สมัยนั้นประเทศราชของไทยที่เหลืออยูคอื เชียงใหม ลําปาง ลําพูน นาน แพร
เชียงใหมนับวาเปนประเทศราชที่สําคัญที่สุด เคยมีขาวเลาลือกันวา เจา
นครเชียงใหม เอาใจออกหางจากพระเจาอยูหวั จะไปขึ้นกับอังกฤษใน
พมา รัชกาลที่ ๕ ทรงใชราโชบายอันสุขุมขอพระกนิษฐาของพระเจา
เชียงใหมมาเปนมเหษีคือ พระราชชายาเจาดารารัศมี เมื่อเริ่มระบบ
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สมุหเทศาภิบาลแลว ตําแหนงประเทศราชก็ไมมีที่เหลืออยู เปนเพียง
กิตติมศักดิไ์ มมีอํานาจทางปกครอง ทําใหเปนผลดีตอความเปนเอกภาพ
ของชาติ ในตอนปลายรัชกาลไดมีพระราชวงศกลุมหนึ่งถวายหนังสือ
ขอใหเปลี่ยนการปกครองมาเปนระบบรัฐธรรมนูญ ก็ทรงมีรับสั่งวา
การปกครองดวยรัฐธรรมนูญนั้นดี แตในเวลานี้พื้นเพของคนไทยยังไม
พรอม กอนอืน่ ตองจัดการศึกษาใหเจริญเสียกอน รัชกาลที่ ๕ สวรรคต
เมื่อพระชนมายุ ๕๐ เศษ มีพระราชโอรสราชธิดาเกือบ ๑๐๐ องค
เจาฟากรมขุนเทพราชาวดีไดขึ้นเสวยราชยเปนพระมหากษัตริย
ไทยตอมา รัชกาลนี้มีอายุ ๑๕ ป เหตุการณที่สําคัญคือ
๑. ดานพระศาสนา ไดทรงสรางโรงเรียนวชิราวุธขึ้น โดยมี
พระราชประสงควา ใหเปนวัดไดดว ยถาตองการ แตทรงเห็นวาวัดใน
พระนครมีมาก จึงทรงโปรดใหเปนโรงเรียนไปกอน มุง อบรมหนักใน
ทางศีลธรรม
๒. ทรงตั้งกองเสือปา ทรงเปนผูมีชาตินิยมและศาสนนิยม
อยางแรง กลาวคือ ทรงแสดงเทศนาเสือปา ปลุกใจใหเสือปาทั้งหลาย
รักชาติ รักพระพุทธศาสนา ทรงเปรียบเทียบความเดนในทางพระพุทธ
ศาสนากับขอบกพรองในทางศาสนาคริสต รับสั่งวา พระองคเองเมื่ออยู
ในยุโรปทําคะแนนวิชาคัมภีรไบเบิลไดที่ ๑ แตก็ทรงเห็นขอบกพรอง
ของไบเบิลมากมาย นอกจากนี้ทรงมีพระนิพนธเรื่องพระพุทธเจาตรัสรู
อะไร ทรงประกาศพุทธศักราชใหใชเปนศักราชทางราชการ (แตกอน
ใชจุลศักราชบาง รัตนโกสินทรศกบาง) ทรงตราบทกําหนดในกฏ
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มณเฑียรบาลวาดวยพระเจาแผนดินวาจะตองเปนพุทธมามกะ นอกจาก
นี้ทรงเปนผูริเริ่มใหพิมพคัมภีรอรรถกถา ฎีกา ในงานพระเมรุของพระ
ราชชนนี คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระพันวษา ในที่สุดเมื่อจวน
ใกลสวรรคตก็ยังทรงประกาศพระราชประสงควา ในงานพระบรมศพ
ของพระองคทานเอง ขอใหพิมพหนังสือที่เปนประโยชนแกพระพุทธ
ศาสนาใหมากที่สุด
๓. ในดานวัตถุกอสราง ทรงขยายบริเวณพระปฐมเจดีย ทรง
สถาปนาพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ คือ พระรวงโรจนฤทธิ์ ทรงให
พระเจานองยาเธอเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกหาแทงหยกวิเศษในประเทศ
รัสเซียมาสลักเปนพระแกวมรกตองคนอยขึ้นอีกหนึ่งองค
๔. อัจฉริยะสวนพระองคคือ ทรงเปนพระมหากษัตริยของไทย
ที่มีพระราชนิพนธมากที่สุดคือ มีทั้งบทละคร นวนิยาย ประวัติศาสตร
ศาสนคดี นิทานชวนขัน วิจารณการเมือง วิจารณสังคม โบราณคดี
กวีนพิ นธประเภทตาง ๆ ทั้งทรงเปนนักแสดงดวย ทั้งโขน ละครรํา
และละครพูด สมกับพระเกียรติที่ไดรับเทิดทูนวา ธีรมหาราช
๕. การตางประเทศ ไทยไดประกาศสงครามกับฝายอักษะใน
สงครามโลกครั้งที่ ๑ กองทหารไทยกองแรกไดไปชวยรุกรบกับพันธมิตร
ในยุโรป นําเกียรติภูมิมาสูช าติไทย ไทยไดเปนสมาชิกสันนิบาตชาติใน
เจนีวา และดวยการชวยเหลือของอเมริกา ไทยไดสิทธิทางศาลกับนานาประเทศ สัญญาที่ไมเสมอภาคถูกยกเลิกไปหมด ผูเปนตัวตั้งตัวตีใน
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เรื่องนี้คือ ดร. ชาวอเมริกัน ซึ่งตอมาไทยไดบําเหน็จความชอบตั้งให
เปนพระยากัลยาณไมตรี
รัชกาลที่ ๖ มีแตพระราชธิดาองคเดียวคือ เจาฟาเพชรรัตน
ทรงสวรรคตดวยพระโรคไสติ่งอักเสบ ราชสมบัติจึงตกแกพระราชอนุชา
เจาฟาสุโขทัยธรรมราชา (สมเด็จพระปกเกลา)
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา ไดสนองเจตนารมณของพระเชษฐา
ดวยการชักชวนชาวสยามสละทุนทรัพยพิมพพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐขึ้น
โดยอาศัยฉบับรัชกาลที่ ๔ เปนแบบชําระ พระไตรปฎกชุดนี้มี ๔๕ เลม
เปนฉบับสมบูรณที่สุดเทาทีป่ ระเทศไทยไดดีมาก และนานาประเทศไดใช
เปนเครื่องอางอิง ทรงตั้งรางวัลประกวดบทความวิสาขบูชาประจําป
แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ไดเสด็จนิราศไปประทับ
ที่ประเทศอังกฤษกระทั่งสวรรคต ราชสมบัติจึงตกแกพระองคเจา
อานันทมหิดล
พระเจาอยูหวั อานันทมหิดล เปนพระโอรสในกรมหลวงสงขลานครรินทร ซึ่งเปนพระโอรสประสูติแตพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวษา พระอัครมเหษีของรัชกาลที่ ๕ และเปนพระพี่นางของ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ ๕ ในรัชสมัยนี้รัฐบาล
ไดเปลี่ยนแปลงราชการปกครองคณะสงฆมาเปนระบบสังฆมนตรี โดย
อนุโลมตามปกครองแบบประชาธิปไตย
การปกครองคณะสงฆในประเทศไทยแตโบราณ ถึงแมมีสมเด็จ
พระสังฆราชเปนประมุข ก็เปนสักแตในนาม ทรงใชอํานาจอยูใ นขอบ
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เขตภายในวัด ถาเกิดมีปญหานอกเหนือจากพระวินยั ก็เปนหนาที่ของ
พระมหากษัตริยทรงเปนผูบังคับบัญชาการ เชนสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่ ๒
และที่ ๓ เกิดมีอลัชชีขึ้นเปนจํานวนมาก มีพระราชาคณะผูใหญตอง
อาบัติปาราชิกหลายรูป สมัยรัชกาลที่ ๑ มีพระญาณสมโพธิ วัดนาคกลาง
โจทกฟองวามีเมียและลูกหลายคน สมัยรัชกาลที่ ๒ มีสมเด็จพระพนรัต
วัดสระเกศ ถูกโจทกในอาบัติชอบหยอกเอินสานุศิษยในทางสัปดน
สมัยรัชกาลที่ ๓ พระเณรในพระนครธนบุรีถูกฟองปาราชิกรวม ๔๐๐
สวนมากอยูวดั มหาธาตุ วัดหงส วัดแจง เมื่อเกิดเรื่องความเสื่อมเสีย
อยางนี้ขึ้นทุกครั้ง ลําพังอํานาจพระสังฆราชยอมไมอาจจัดการกับปญหา
เหลานี้ใหแตกหักได พระมหากษัตริยจึงตองรับพระธุระ จัดการปราบ
ปรามเสี้ยนหนามพระศาสนาดวยการออกกฏหมายสงฆขึ้นเปนครั้ง ๆ บาง
ครั้งก็รุนแรง เชน กรณีสมเด็จพระพันรัตวัดสระเกศ รัชกาลที่ ๒ โปรด
ใหพระเจานองยาเธอพระองคเจากรมหมื่นรักษรณเรศ (พระองคเจา
ไกรศร) และพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเปนกรรมการ
ชําระอธิกรณ ในครั้งนั้นมีพระพุฑฒาจารยอีกรูปหนึ่งถูกโจทยดว ย และ
พระที่ตองปาราชิกถูกสึก ทางบานเมืองก็ลงโทษหนักคือ สักขอมือ สัก
หนาผาก บางทีที่หนาผากก็สักวา ปาราชิก เปนการประจานตัวเอง เอา
ตัวไปเปนไพรสมตะพุนหญาชางทํางานหนัก ถึงกระนัน้ ก็ไมมีเข็ดหลาบ
ดังปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๓ จํานวนพระอลัชชีทวีปริมาณมากกวา
รัชกาลที่ ๑ และ ๒ จนรัชกาลที่ ๓ ทรงสลดพระหฤทัย ทรงนิมนต
กรมหมื่นนุชิตชิโนรสและพระราชาคณะผูใ หญ นิพนธโอวาทานุสรณ
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แจกจายอบรมไปยังพระสงฆตาง ๆ มาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ การปกครอง
คณะสงฆไดเขารูปรอยมั่นคงยิ่งกวาสมัยทีแ่ ลวกอน ๆ สมัยรัชกาลที่ ๔
ทรงสถาปนากรมหมื่นอนุชิตชิโนรสศรีสุคตบัณฑิตวงศขนึ้ เปนสมเด็จพระ
สังฆราช ทรงมอบอํานาจในพุทธจักรถวาย ทรงอยูในฐานะเปนผูชว ย
สมเด็จพระสังฆราชไดกําลังพระมหากษัตริยที่แตกฉาน พระธรรมวินัย
เปนผูชวยเชนนี้ การดําเนินการปกครองก็รัดกุมรวดเร็ว อลัชชีจึงมีปริมาณลดลง ครั้นมาถึงรัชกาลที่ ๕ ไดทรงตั้งมหาเถรสมาคมขึ้น การ
ปกครองคงอนุโลมแบบเกาในสวนภูมภิ าค คือแบงเปนเจาคณะใหญ
หนหลางหนเหนือ และในสวนกลางมีมหาเถรสมาคมเปนแทน สมเด็จ
พระสังฆราชทรงบัญชาการปกครองของมหาเถรสมาคม ถึงอยางนั้น
พระมหากษัตริยก็ยังทรงดํารงอยูในฐานะผูชวยสมเด็จพระสังฆราช
จนลุสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงถวายอํานาจทั้งหมดใหแกสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เปนครั้งแรกทีส่ มเด็จพระสังฆราชมีพระอํานาจ
สิทธิ์ขาดในการปกครอง โดยไมมีอํานาจของบานเมืองเกีย่ วของ
รัฐบาลสมัยประชาธิปไตย
ไดมีการสรางวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน เปนวัดแรก และให
สงทูตคือหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ ไปอินเดีย อัญเชิญพระบรมธาตุมาบรรจุ
ที่วัดนี้ รัฐบาลไดสรางโรงพยาบาลสงฆ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยใน
ลอนดอน และไดฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เปนงานมหกรรมที่ใหญที่สุด
ของพระพุทธศาสนาที่เคยมี มีการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก
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๒ ครั้งในประเทศไทย คือที่กรุงเทพและที่เชียงใหม ในดานการศึกษา
โดยการริเริ่มของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน คณะสงฆได
แปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทยจบบริบูรณเปนครั้งแรก และตอมาทาง
การปกครองก็ไดเปลี่ยนไปปกครองแบบมหาเถรสมาคมตามเดิม มีการ
ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆขึ้นเปนมหาวิทยาลัยคือ สภาการศึกษา
มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุ ในดานฝายจีนนิกาย ก็มีความเจริญกาวหนากวาเกาโดยการ
นําของเจาคณะใหญรูปปจจุบัน ดวยความชอบนี้จึงมีพระกรุณาจากใน
หลวงรัชกาลปจจุบัน ใหยกสมณศักดิ์เจาคณะใหญจนี ขึ้นเปนพระราชาคณะที่ พระคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนพิเนต และได
เพิ่มสมณศักดิต์ ําแหนงปลัดผูชวยปลัดคือ และรองปลัดคือ หลวงจีน
ธรรมนาท จีนประพันธ รองปลัดขวา หลวงจีนธรรมนันทประพันธ
รองปลัดซาย หลวงจีนธรรมรัตนผูชวยปลัดขวา หลวงจีนประจิต
ผูชวยปลัดซาย วัดจีนที่ใหญที่สุดที่เอเซียอาคเณย คือ
วัดโพธิ์แมนคุณาราม ซอยสาธุประดิษฐ พระนคร
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ภาคผนวก
-

พระพุทธศาสนาในประเทศลาว
พระพุทธศาสนาในเกาะไตหวัน
พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี
พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 250
คําชี้แจง :
เพื่อใหเปนหนังสือประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ ตาม
โครงการตําราของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ผูรวบรวมจึงได
ผนวกผลงานของนักศึกษาผูเคยเปนศิษยของ อาจารยเสถียร โพธินันทะ
ไดจัดทําไวมาพิมพรวมไวดว ย คือ
๑. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศลาว : เปน
บันทึกสรุปของผูรวบรวม ที่เลือกสรรและเชื่อมโยงขอความเกีย่ วกับ
ประวัติศาสตรและพระพุทธศาสนา เทาที่จําเปนและนารูจากหนังสือไทย
และเทศเทาทีจ่ ะหาได สําหรับเปนแนวทางศึกษาและคนควาตอไป
๒. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในเกาะไตหวัน : นักศึกษา
ปสุดทายรุนที่ ๑๖ แปลจากเอกสารชื่อ Buddism in Taiwan
ของ Bodhedrum Publications สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
๓. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี : เปนผล
งานของมหาวิทยาลัย Donc Kuk นครเซอูล ประเทศเกาหลี นักศึกษา
ปสุดทายรุนที่ ๑๕ แปล สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพเปน
ที่ระลึก วันสถาปนาแหงวัดเปดเรียน ปที่ ๒๑ วันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย : เปนผลงานของ
Collin Mc Dogan พระมหาเลิศ นุชนารถ ศ.บ. M. Lb. Sc.
นักศึกษารุนที่ ๑๑ เปนผูแปล สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
จัดพิมพเปนทีร่ ะลึกในวันครบรอบ ๒๘ ป ตั้งแตปการศึกษา วันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๑๖
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-๑ลาว มีอดีตรประวัติสืบสายเปนเชื้อชาติเดียวกับไทย หมอดอดกลาว
ไวในหนังสือเรื่องชนชาติไทยของเขาวา 'ชนชาติลาว แหงแควนลาว
ของฝรั่งเศสนั้นเปนสาขาหนึ่งของชาติอายลาวหรือไทยซึ่งยึดชื่อตํานาน
ดึกดําบรรพของเขาไวได' เมื่อคนไทยอพยพกันลงมาทางตอนใตของ
ประเทศจีน มีการอพยพมาเปนระยะ ๆ อาศัยลําน้ําเปนทางอพยพ
คือ แมน้ําสาลวิน และแมน้ําโขง เอาตะวันและทะเลเปนจุดหมาย
พวกที่อพยพในทางแมน้ําสาลวิน ไปตั้งอาณาจักรสิบเกาเจาฟาในภาค
เหนือของพมา สวนพวกที่มาตามลําน้ําโขงก็เขามาตั้งหลักแหลงในประเทศ
ลาวทุกวันนี้ มีเมืองสําคัญคือ เมืองแถน ปจจุบันเรียกเดียนเบียนฟูใน
สิบสองจุไทย ในบรรดากลุม ชนชาติไทยที่อพยพตอ ๆ มา พวกที่มาตัง้
หลักแหลงอยูบ ริเวณฝงซายคอนขางอาภัพ ไมมีอารยธรรมสูง สวนมาก
เปนปาดง สวนอีกพวกหนึ่งที่ขามฝงขวาเรื่อยมาตามลําน้าํ เจาพระยา
ก็ไดพบกับอารยธรรมอันสูงที่มีอยูกอน แลวรับเอาอารยธรรมนั้นกลาย
เปนศูนยกลางของชนชาติไทยที่ใหญที่สุดยิ่งกวาชนชาติในกลุมอื่นๆ
ประเทศลาว มีพื้นที่ ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร สวนใหญ
เปนภูเขา ภาคเหนือมีภูเขาสูงถึง ๒,๘๕๐ ฟุต เรียกภูเบีย้ และภูเขา
อื่นๆ มากมายตอเนื่องมาจากภูเขาในยูนาน แลวแผปกคลุมไปทั่วภาค
เหนือ บริเวณนี้เปนถิ่นกันดาร เต็มไปดวยปาไมและสัตวปา ทางตอน
ใตมีภูเขาดงรักกันแดนลาวกับเขมร ทางตะวันออกมีภเู ขาแดนแกวกัน้
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ลาวกับญวนเหนือและญวนใต ใตเวียงจันทนลงไปมีทุงราบและทุงกวาง
เชน ทุงสามปนนา ทุงเมืองสอง ทุงสุวรรณเขต ทุงจําปาศักดิ์ ชน
ลาวตั้งบานเรือนตามริมฝงน้ํา หวยลําธาร สวนพื้นที่สงู ๆ ตามไหลเขา
เปนที่อาศัยของพวกชาวเขา คือ แมว ลานแตน และอีกอ
แมนา้ํ เสนโลหิตไดแกแมน้ําโขง ตนน้ําอยูประเทศจีน ยาว
๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผานยูนานสูลาว รัฐชานของพมา ไทย เขมร และ
ญวนใตมีคนไทยอาศัยอยูเกือบตลอดสาย สองฝงโขงตั้งแตไชยบุรีถึงปาก
คานเปนภูเขาซับซอน มีเกาะแกง หาดทราย และสัตวปา วิวธรรมชาติ
สวยงามแตมีอนั ตราย แมน้ําโขงตอนใตสุดของลาว มีบริเวณกวางขวาง
เต็มไปดวยเกาะแกงเรียกวา สี่พันดอนหรือสีทันดร แกงที่มีอันตรายเรียก
แกงลี่ผี เหนือแกงนี้ เปนเกาะโคกหินกลางน้ํา มีบริเวณกวาง ผูไม
ชํานาญเอาเรือเขาไปแลวอาจหลง เรียกวา ลับแลทางน้ํา ทรัพยากรที่
สําคัญเชน ไมสัก ฝาย ฝน สมุนไพร และของปา
การนับถือผี
ศาสนาดั้งเดิมของลาวกอนพระพุทธศาสนา ไดแกการนับถือผี
เปนสรณะ ในสมัยของพระเจาโพธิสาร (พ.ศ. ๒๐๕๔) ไดเคยมีการ
พยายามเลิกลัทธินี้อยางจริงจัง แตกไ็ มอาจเลิกได ลัทธินับถือผียังมี
ทุกหนทุกแหง นอกจากนับถือเพื่อคุมครองและอํานวยโชคแลว การ
นับถือผียังกลายเปนกฎหมายและจารีตอีกดวย ในกฎหมายแพงวาดวยการ
กินดองหรือการแตงงาน ไดกลาวไวในมาตรา ๑๑ วา "ผัวตองมอบคาขึ้น
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ผีและคาดองใหสอง (ตอ) หนาพวกที่อนุญาตใหกนิ ดองตามมาตรา ๕
(พอแมจริงหรือพอแมเลี้ยง) และพยานหญิงหรือชายนอกเกษียณอายุ ๔
คน เมื่อพระพุทธศาสนาแพรเขามาก็เลยผสมผสานกลมกลืนกันไป
จะเห็นไดจาก 'ฮีตสิบสอง' กลาวถึงจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันเปนประจํา
ทุกเดือน พิธีผีกับพิธีสงฆก็ปฏิบัติรวม ๆ กันไป เชน 'ถึงเดือนเกียง
(พฤศจิกายน) มานั้น ใหเลี้ยง ผีมด ผีหมอ ผีฟา ผีแถน และนิมนต
พระสงฆเจาเขาบริวาสกรรมถึงเดือน ๗ ใหบูชาอารักษ เลี้ยงมเหศักดิ์
หลักเมือง ถึงเดือน ๑ ใหทําบุญเขาประดับดิน นิมนตพระสงฆสวด
พระชัยมงคล รุงเชาเอาเขาประดับดินไปโปรยตามดินหญาอุทิศฝากไป
หาญาติพี่นองและผีเปรตทั้งหลาย และถวายทานแกพระสงฆเจา ถึงเดือน
๑๐ เพง (เพ็ญ) ไดทําบุญขาวสาดฝากไปหาญาติพี่นองและเทวาอารักษ
ทั้งหลาย' เปนตน ใน 'คองสิบสี่' 'ในสวนที่กลาวถึงขอปฏิบัติของ
คฤหัสถ เรื่องครอบครัวผัวเมีย วัดวา ๑๔ ขอที่เกี่ยวกับผีและศาสนาเชน
'ใหพรอมกันทํารั้วใต และกําแพงลอมวัดวาอารามและบานเรือนแหงตน
แลวปลุกหอบูชาเทวดาไวสมี่ ุมบานและเรือน' ใน 'คองสิบสี่' แหง
ทาวพระยามหากษัตริย มีตอนหนึ่งกลาววา 'เปนทาวพระยาถึงเดือน ๗
ใหเทพารักษมเหศักดิห์ ลักเมือง หูเมืองตาเมือง เสื้อเมืองธงเมือง
ตามคองสิบสี่แลวใหเชิญเทพารักษมเหศักดิ์เขามาชําระบานเมืองปองกัน
อันตราย ตามโบราณราชประเพณีสั่งไววา 'เมืองชวา (หลวงพระบาง)
ไดมีธรรมเปนที่คุมครองได เอาไสยศาสตรผีเมืองาคุมครองจึงมีฮีตวันนี้
สืบตอมา เพื่อไมใหกีดขวางอันตรายพวยภัยดวยผีสางคางแดง'
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การตั้งอาณาจักร
ประเทศลาวแตเดิม ในประวัติศาสตรของเขาเรียกวา อาณาจักร
ลานชาง หมายถึงทําเลที่มีชางชุกชุม คูกับ ลานนาไทย ซึ่งหมายถึง
ทําเลที่มีนามาก แตทางลาวเองเรียกอาณาจักรของตนเองวา ลานชาง โดย
สรางนิยายวา พระยาโคตรบอง เอาตะบองขวางพระยาแกรก ตะบอง
พลาดมาตกในดินแดนแถบนีถ้ ูกชางตายไปลานตัว ตอมาไดรับอิทธิพล
ของพระพุทธศาสนา เลยเอาคําบาลีบัญญัติเรียกวา กรุงศรีสัตนาคนหุต
ตามพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาวา ลานชาง เปน
คําที่ถูกตอง
ปฐมกษัตริยของอาณาจักรลานชางในประวัติศาสตร พอจะเริ่ม
ตนได เมื่อพอขุนบูลมไดรวบรวมคนไทยกลุมหนึ่งขึน้ เปนอิสระขึ้นที่
เมืองแถง เรื่องพอขุนบูลมตามที่ปรากฎในพงศาวดารลานชางนั้น นัก
คนความีความเห็นแตกแยกกัน บางคนวาเปนนิยาย แตบางคนวาเปน
ประวัติศาสตร และเรื่องที่พอ ขุนบูลสงพระราชโอรสไปยังแควนตางๆ นั้น ก็
เปนการเริ่มศักราชที่ไทยชวงชิงอํานาจการปกครองดินแดนในแหลม
อินโดจีนจากขอม
เรื่องการสงพระราชโอรสของพอขุนบูลมนั้น มีเลาไวในพระราช
พงศาวดารลานชางวา พระองคมีโอรส ๗ องค เมื่อเติบโตขึ้นก็ใหตาง
องคตางกอสรางอาณาจักรของตน และหามมิใหมาแยงเมืองเบียดเบียน
พี่นองกัน 'ทรงสาปแชงไววา ผูใดเอารี้พลไปตกแดน เอาหอกดาบ
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แขนใบตกทุง รบเอาบานเมืองกัน ใหผูนนั้ วินาศฉิบหาย ทําอันใดอยา
ใหเปน เข็นอะไรอยาใหได ปลูกไมอยาทันตาย ปลูกปลายอยาทัน
รอน ขอหมอนอยาใหรี ปมนั อยางใหกวาง เที่ยวทางใหฟนผา เมือปา
ใหเสือกินไปทางน้ําใหเงือกทอเรือฉก ไปทางบกใหเรือทอมากินมันแล'
องคที่ ๑ มีนามวา ขุนลอ ไปสรางนครชวา คือหลวงพระบาง
องคที่ ๒ มีนามวา ยีผ่ าลาน ไปสรางอาณาจักร หอแต ได
แกสิบสองปนนา
องคที่ ๓ มีนามวา สามจุสง ไปตั้งเมืองบัวชุม ไดแกหวั พัน
ทั้งหาทั้งหก
องคที่ ๔ มีนามวา ไสผง หรือ สีผง ไปตั้งอาณาจักโยนก
องคที่ ๕ มีนามวา งัวอิน ไปตั้งอาณาจักรอโยธยา
องคที่ ๖ มีนามวา ลกกรม ไปตัง้ เมืองหงษา (นาจะเปนเมือง
หงษาในลาว)
องคที่ ๗ มีนามวา เจ็ดเจีย้ ว ใหอยูเมืองแถน
การไปตั้งอาณาจักรของโอรสพอขุนบูลมทั้ง ๗ ขางตนนี้ เปน
ระยะที่คนไทยอพยพคลื่นใหญ ๆ จนเมืองแถนไมสามารถจะรับได ก็ตอง
อพยพกันตอไป และการไปตั้งอาณาจักรของพระราชโอรสเหลานั้นก็เปน
การอพยพไปประดิษฐานอาณาจักรไทยเปนหยอม ๆ ลงในดินแดน
แหลมอินโดจีน
นครชวา (หลวงพระบาง)
เมื่อขุนลอ ยกไพรพลมาตั้งเมืองที่นครชวานั้น ไดมาหยุดที่บา น
'เซา' ซึ่งแปลวา หยด เห็นจะเปนทําเลเหมาะจึงไดสรางเมืองลงตรงนี้
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คําวาเซานี่เองที่กลายมาเปนชวา ตอมาเรียกเมืองเชียงดงเชียงทอง สมัย
หลังจึงเรียกหลวงพระบางตามชื่อพระพุทธรูปประจําเมือง คือพระบางที่
ไดมาในสมัยเจาฟางุม เมืองนี้ตั้งอยูฝงซายติดฝงแมน้ําโขง มีแมน้ําคาน
ไหลมาบรรจบแมน้ําโขงตอนเหนือเมือง ตรงปากน้ํามีวัดโบราณของลาว
เรียกวาวัดเชียงทอง มีเนินเขาตอนกลางสูง ๒๐๐ ฟุต มีสถูปเจดียอยูบน
ยอด วัดวาอารามเต็มไปดวยภาพเขียนภาพแกะสลัก ในเมืองเวลานีม้ ี
๒๓ วัด ยอดประสาทของวังพระเจามหาชีวิตสูงตระหงานเหนือทิวไม
มองจากปากน้าํ ตรงขามมายังหลวงพระบางจะเห็นพระธาตุภูศรี สีขาว มี
ฉัตรทองรับกับแสงแดด เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๙ เคยถูกฮอปลนเมือง เจา
พระยาสุรศักดิม์ นตรีขึ้นไปปราบและสรางวังใหใหม ขุนลอไดสรางเมือง
นี้แลวมีสันตติวงศสืบตอมา ๒๐ องค องคที่ ๒๑ มีนามวา พระยาลัง
ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๑๔ สมัยนีน้ ครชวานี้นาจะขึ้นอยูก ับสุโขทัย ดังปรากฎ
ในศิลาจารึกสุโขทัยของพอขุนรามคําแหงวา 'เบื้องตีนนอนรอดเมือง
แพรเมืองนาน เมือง.... เมื่องพลั่วพนฝงของ เมืองชวาเปนที่แลว
เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจารามคําแหงแลว จึงแยกเปนอิสระอีก พระยาคําผง
เปนผูสืบราชสมบัติตอจากพระยาลัง มีโอรสชื่อทาวผีฟา ตอมาปรากฏวา
ทาวผีฟาเปนชูก ับนางกํานัลของพระยาคําผงบิดา เลยถูกเนรเทศออกจาก
อาณาเขต มาพึ่งใบบุญราชสํานักเขมร แตนี้ไปก็ถึงรัชสมัยที่ไดยอมรับ
กันวา พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ไดแพรหลายเขาสูป ระเทศลาวเปน
ครั้งแรก จากการขุดคนของนักโบราณคดี ไดพบพระพุทธรูปมีอายุเกา
กอนรัชสมัยของพระเจาฟางุม ขึ้นไปอีก จึงสันนิษฐานวา พระพุทธศาสนา
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นาจะไดแพรเขาไปสูลาวอยูก อนแลว แตเพิ่งยอมรับกันเปนทางการ
ในรัชสมัยของพระเจาฟางุม
รัชสมัยพระเจาฟางุม
เลากันวา เมื่อเจาผีฟาถูกเนรเทศนั้น ไดพาครอบครัวมาพรอม
ดวยเจาฟางุมโอรสของผีฟาอายุได ๑๐ พรรษา เจาฟางุมเปนเด็กประหลาด
พอเกิดมาก็มีฟน เต็มปาก และเมื่อติดตามเจาผีฟาผูบิดาถึงแกงลี่ผี
ไดเขาไปอาศัยอยูในวัด เจาฟางุมนอนหลับก็ปรากฎวาหายใจกรนดังเปน
เสียงดนตรี รุง เชาพระปาสมัตรเถระเจาอาวาสไดดูลักษณะแลวก็เห็นวา
ตอไปจะเปนกษัตริยมีบุญญานุภาพครองแผนดิน ครั้นเจริญวัย
พระปาสมันตเถระจึงพาไปถวายตัวเปนมหาดเล็กของพระเจาศรีจุลราช
เมืองอินทปต (เขมร) ไดศึกษาวิทยาการตาง ๆ ในราชสํานักและรับราชการ
จนเปนที่โปรดปราน พระเจาศรีจุลราชจึงยกราชธิดาชื่อนางแกวยอดฟา
ให สมัยนีเ้ ปนสมัยที่ขอมหรือเขมรเสื่อมอํานาจ ถูกรุมไลจากกลุมชน
ชาติไทยทางกรุงศรีอยุธยา พระเจาศรีจุลราชหวังจะไดกาํ ลังไวเพื่อปอง
กันนครอินทปต จึงหนุนใหเจาฟางุมราชบุตรเขยยึดนครชวา พระยา
คําผงพระอัยกาสูไมไดเลยผูกคอตาย เจาฟางุมขึ้นครองราชยเมื่อพ.ศ.
๑๘๗๕ พระนามวา พระเจาฟางุมแหลงหลาธรณี รัชสมัยของ
พระองคมีทั้งเรื่องดีเรื่องราย เรื่องดีคือทําการรบชนะแควนใกลเคียง
และสรางความเปนปกแผนใหแกอาณาจักรลานชางไดมาก ในระยะนี้
อํานาจทางสุโขทัยออนลง ทางอยุธยาก็ยงั ไมแข็งแรงมาก ไทยลุมเจา-
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พระยาเคยเปนอาณาจักรเดียวกันมาก็แตกออกเปนสอง พระเจาฟางุม
จึงสามารถสรางความแข็มแข็งใหแกลานชางไดมากในตอนนี้ โดยยกทัพ
เที่ยวตีเมืองใหญนอย คราวหนึ่งยกมาตีเมืองไผหนาม แตไมสามารถ
ตีไดเพราะมีไผลอมหนาแนน พระเจาฟางุม จึงใหเอาทองคามาทาเปน
กระสุนยิงเขาไปในกอไผที่ลอมเมือง พวกชาวเมืองออกมาพบกระสุน
ทองคา ก็พากันออกมาถางปา พระเจาฟางุม ตีเมืองไดสาเร็จ เมือง
ไผหนามจึงไดชื่อวา เวียงคา เรื่องที่ไมดีก็คอื เคยเอาโอรสถวงนา
เพราะโหรทานายวา เมื่อเติบโตขึ้นจะเปนศัตรูคูแขงกับพอ เผอิญโอรส
องคนี้ไมตาย มีคนชวยแอบเอาไปเลี้ยงไว พระเจาฟางุมมีนิสัยชอบผิด
ลูกเมีย จนความทราบถึงพระเจากรุงอินทปตพอตา จึงถูกเรียกตัวไป
ใหคามั่นสัญญาในโบสถตอหนาพระพุทธรูป คือพระบางวาจะประพฤติดี
ตอไป พระเจาอินทปตไดประทานพระบางใหเมื่อพระเจาฟางุมเสด็จกลับ
ไดทรงนาพระบางพรอมดวยพระปาสมันตเถระและพระสงฆอีก ๒๐ รูป
และตนโพธิ์ทมี่ าจากลังกาไปยังนครชวาดวย ตอมาไดสรางวิหาร
ประดิษฐานพระบางชื่อ วัดยอดแกว พระพุทธศาสนาไดเริ่มประดิษฐาน
ในราชอาณาจักรลาวตั้งแตครั้งนั้น
ประวัติพระบาง
ในพงศาวดารหลวงพระบางเลาวา พระเถระองคหนึ่งชื่อจุลนาค
อยูในเกาะลังกา ไดชักชวนชาวเกาะสรางพระพุทธรูปยืน ยกพระหัตถ
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เปนปางหามญาติ เมื่อสรางแลวทานไดอธิฐานเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจาเขาสถิตในองคพระบาง ๕ แหง คือ พระนลาต พระหนุ
พระอุระ และพระหัตถทั้งสอง พระเจาศรีจุลราชพระเจาแผนดินอินท
ปต (เขมร) ไดขอพระบางมาจากลังกา เปนระยะเดียวกับพระเจาราม
คาแหงไดพระพุทธสิหิงคจากลังกา ศักราชสรางพระบางนั้น พง
ศาวดารหลวงพระบางวาสรางที่ลังกา พ.ศ.๒๓๖ มาสูเขมร พ.ศ.๔๑๕
ความจริง พ.ศ. ๒๖๓ พระพุทธศานายังไมไปถึงลังกา และ พ.ศ.๔๑๘
นั้นอาณาจักรเขมรยังไมเกิด ในรัชสมัยเจาไชยองคเว (พ.ศ.๒๒๔๓)
ไดเชิญพระบางมาอยูเวียงจันทน ลุสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟา ครั้งเปนเจาพระยามหากษัตริยศ ึกไดยกกองทัพไปตีเมือง
เวียงจันทนเมือ่ พ.ศ.๒๓๐๒ ไดทรงอัญเชิญพระแกวมรกตและพระบาง
ลงมาดวย ตอมาในปลายรัชสมัยของพระองค ไดประทานพระบางคืนไป
ปจจุบันพระบางอยูที่เมืองหลวงพระบาง
_____________________
พระเจาฟางุมเกนฑพลเมืองทาศึกสงครามมากเขา เสนาอามาตย
ตางไมพอใจเห็นวาทาสงครามชวยพอตารุกรานกรุงศรีอยุธยามากกวา และ
หลังจากพระนางแกวยอดฟาสิ้นพระชนม ก็เลยไมสนใจในราชกิจ ลุม
หลงอิสตรีประพฤติผิดไมวาลูกใครเมียใคร เสนาอํามาตยจึงพรอมใจกัน
ถอดจากราชสมบัติ พระเจาฟางุมหนีไปอาศัยอยูกับพระยาคาตันเจาเมือง
นานและสวรรคตที่นั่น เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๗ อายุ ๕๘ พรรษา อยูในราช
สมบัติ ๒๐ ป
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พระพุทธศาสนาสมัยพระยาสามแสนไทย
พระยาสามแสนไทย พระนามเดิม ทาวอุนเรือน เปนโอรสของ
พระเจาฟางุม ที่โหรทานายวาจะเปนศัตรูคูแขงของพอ จึงถูกพระเจา
ฟางุมใหเอาไปถวงนา แตมีคนชวยแอบเอามาเเลี้ยงไว เมือ่ พระเจาฟา
งุมถูกปลดออกจากราชสมบัติ ทาวอุนเรือนมีชนมายุได ๑๗ พวกเสนา
อามาตยจึงเชิญขึ้นครองราชสมบัติเมือง พ.ศ. ๑๙๑๖ ครองราชย ๓ ป
ไดใหทาการสารวจสามะโนครัวพลเมือง ไดความวามีอยูส ามแสน จึงตัง้
นามวา พระยาสามไทย
พระยาสามแสนใทย เปนกษัตริยรักสงบ ตั้งอยูในทศพิราช
ธรรม บารุงพระพุทธศาสนายิ่งกวาสมัยพระเจาฟางุม ทรงสรางวัด
มโนรมย วัดอุโบสถ วัดเชียงคาน เพื่อเปนอนุสรณแกพระนางศรีวายกา
ราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนมเมื่อมีชนมายุได ๑๓ พรรษา นอกจากนีย้ ังทรง
สรางหอพระไตรปฎก สานักศึกษาฝายสงฆ และทรงทานุบารุงกอสราง
บานเมืองอีกมาก
รัชสมัยของพระเจาสามแสนไทยนี้ บานเมืองสงบสุข กิตติศัพท
ของพระเจาฟางุมพระราชบิดา และพระปรีชาในการจัดการบริหารบาน
เมืองใหเรียบรอย อาณาจักรลานชางจึงเปนปรกติสุข พระยาสามแสน
ไทยเสวยราชยได ๔๓ ป สวรรคตเมื่อ พ.ศ.๑๙๕๙ พระชนมายุได ๖๓
พรรษา
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สมัยสตรีอานาจ
เมื่อพระยาสามแสนไทยสวรรคตแลว โอรสองคใหญเสวยราชย
ตอมา พระนามวา พระเจาฟาคาแดง เสวยราชยได ๑๒ ปก็สิ้นพระชนม
ตอจากนีก้ ็มีกษัตริยขขึ้นเสวยราชยตอมาอีก ๗ พระองค ภายในระยะ ๑๐ ป
บางองคเปนราชโอรสของพระเจาคาแดงและพระเจาสามแสนไทย บาง
องคก็เปนพระนัดดาของพระเจาคาแดง บางองคอยูในราชสมบัติ ๑๐
เดือน บางองคอยูได ๓ ป ก็ถูกเจาหญิงพิมพาราชธิดาของพระเจาสาม
แสนไทย ซึ่งเปนผูมีอานาจในราชสานักจับฆาหมด เจาหญิงแกวพิมพา
เปนสตรีพิเศษทางการเมืองอยางอัศจรรย พวกขุนนางอยูในอานาจหมด
สามารถตั้งพระเจาแผนดิน ปลดฆาเลนไดตามใจชอบ ความโหดราย
ของเจาหญิงพิมพาเปนที่หวัน่ เกรงอยูไ ดไมนาน ราษฎรและอัามาตยทน
ไมไหวก็พากันจับพระนางสาเร็จโทษเสียเมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๙
พระเจาโพธิสารราช
พระเจาโพธิสารราช เริ่มรัชกาลเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๙ ในรัชกาลนี้
มีความสัมพันธกันระหวางไทย ลานชาง ลานนา และอยุธยา เริ่มมี
มากขึ้น เพราะเปนระยะที่พมาเริ่มทาการรุกกรานดินแดนแถบนี้ กลุมชน
ชาติไทยทั้งสามจึงรูสึกวาจาตองกระชับความสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อ
ตอสูกับการรุกรานของพมา
มูลเหตุความสัมพันธอันสนิทสนมระหวางลานชางกับลานนานั้น
มีเลาไวในพงศาวดารหลวงพระบางวา พระพุทธรูปสาคัญองคหนึ่งของ
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เชียงใหมชื่อ พระแซกคา ตกมาอยูหลวงพระบาง พระเกษเกลาเจา
เชียงใหมไดสง ครจานวน ๒๐ คนมาลักคืน แตถูกจับหมอ พระโพธิ
สารราชไมเอาโทษปลอยกลับไป พระเกษเกลาเห็นใจ จึงใหทาวพระยา
พาพระราชธิดาชื่อ เจาหญิงยอดคามาถวายพระเจาโพธิสาร บันทึกของ
กองวรรณคดีลาวกลาววา พระเจาโพธิสารไดแตงทูตไปขอพระแซกคา
จากลานนา ทางลานนาไดมอบใหพระมงคลเถระเปนผูนามาพรอมดวย
พระไตรปฎกอีก ๖๐ คัมภีร อยางไรก็ตาม ตามความในพระราชพงศา
วดารนี้ พอจะสรุปความสาคัญได ๒ ประการคือ
๑. พระพุทธรูปสาศัญของเชียงใหม ตกเขามาในหลวงพระบาง
๒. พระเจาโพธิสารไดเจาหญิงเชียงใหมมาอภิเษก
อนึ่ง การมอบพระพุทธรูปของตระกูลใหแกลูกที่ไปอยูแ ดนไกล
เพื่อสักการบูชา เพื่อใหบารมีของพระคุมครองเสมือนหนึ่งวาพอตามไป
คอยระวังอยูดว ยก็เปนธรรมนิยมของไทยโบราณ การที่พระเจาฟาจุลราช
กษัตริยเขมรมอบพระบางที่เพิ่งไดใหมๆ จากลังกาแกพระเจาฟางุม ก็นา
จะเปนทานองเดียวกัน
พระเจาโพธิสาร ทรงมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนามาก ทรง
มีพระราชกาหนดใหเลิกทรงเจาผี ใหยึดพระพุทธศาสนาเปนหลัก
ทรงรับสั่งใหรื้นศาลหลวงทีว่ ัดสบดงแลวทรงสรางวัดสุวรรณเทวโลกขึ้น
แทน แตเนื่องจากประเพณีถอื ผีฝงจิตใจประชาชนอยูอยางแนนแฟน
ประเพณีถือผีก็ยังคงมีอยูจ นกระทั่งทุกวันนี้ บั้นสุดทายแหงพระชนมชีพ
ของพระเจาโพธิสาร นับวาแปลกคือ สวรรคตเพราะชางลมทับ
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พระพุทธศาสนาสมัยพระไชยเชษฐาธิราช
พระไชยเชษฐาธิราช เปนโอรสองคหนึ่งของพระเจาโพธิสาร
เกิดจากเจาหญิงยอดคา เมื่อพระเจาพรหมราชหรือพระยาเมืองเกษเกลา
เจาเชียงใหมแหงอาณาจักรลานนาผูเปนพระอัยกาสวรรคต ขุนนาง
อมาตยก็ไดเชิญพระเจาไชยเชษฐาไปครองเมืองเชียงใหม ภายหลัง
พระเจาโพธิสารพระราชบิดาสวรรคต พระเจาไชยเชษฐาก็ไดครองราชย
ทั้งลานนาและลานชางเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ และไดเสด็จกลับมาประทับอยูท ี่
ลานชาง เมื่อเสด็จกลับมานัน้ ไดนาพระแกวมรกตมาดวย ทางเชียงใหม
ไมประสงคจะเปนเมืองออกของลานชาง จึงไปเชิญพระเมกุฏิเชื้อสาย
พระเจาเม็งรายมาครองเชียงใหมแทน พระเมกุฏิเกรงกลัวพระเจาไชย
เชษฐา จึงไดสงบรรณาการไปขอเปนเมืองออกพมา พระเจาไชยเชษฐา
ทราบเรื่องยกทัพมาตีคืนแตไมสาเร็จ เพราะพมายืน่ มือเขาชวย ใน
รัชกาลของพระองคไดทาศึกกับพมาถึง ๓ ครั้ง ผูกมิตรกับกรุงศรีอยุธยา
และขอทาวเทพกษัตรียราชธิดาของพระมหาจักรพรรดิไปอภิเษก แต
โชดรายที่พระมหาธรรมราชาเจาเมืองพิษนุโลกสมัยนั้นชิงตัวไปถวาย
พระเจาหงสาวดีเสีย อนุสรณแหงไมตรีอันแนนแฟนระหวางอาณาจักร
ทั้งสองไดแก เจดียศรีสองรักที่พระเจาไชยเชษฐากับพระมหาจักรพรรดิ
ไดรวมกันสรางขึ้นไวที่ชายอาณาเขตของอาณาจักรทั้งสอง ปจจุบันอยูที่
อาเภอดานซาย จังหวัดเลย ปรากฏตามจารึกวาสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖
รัชสมัยนี้ไดยกเมืองเวียงจันทนเปนเมืองหลวงแทนเมืองเชียงทอง
หรือหลวงพระบาง เพราะเมืองนีเอยูใกลพมาซึ่งไดเมืองเชียงใหมเปน
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กาลังแลว และเปนเมืองที่มีภเู ขาลอมรอบไมสามารถจะขยายเปน
มหานครได ในการยายราชธานีไปตั้งไหมที่เวียงจันทน ไมไดเชิญ
พระบางไปดวย ยังคงทิ้งพระบางพระแกวมรกต และพระแซกคาไว
ที่หลวงพระบางตามเดิม เมืองเวียงจันทนเรียกเต็มวา "จันทนบุรีศรี
สันนาคนหุตลานชางรมขาว"
นครเวียงจันทน
เมืองนี้มีเลาเปนนิยายไวในตานานอุรังคธาตุวา หลังพุทธปริ
นิพพาน พระมหากัสสปะไดเอาพระอุรังคธาตุ (กระดูกอก) มาไวที่ภกู า
พราเมืองโคตรบูร พระยาหานครเลื่อมใสจึงรวมใจกันสรางพระธาตุพนม
บรรจุพระอุรังคธาตุไว ตอมานาทวมเมืองหนองหารหลวงและหนอง
หารนอย เจานครของเมืองทั้งสองจมนาตายพรอมดวยพสกนิกรมากมาย
ทาวคาบางนาเขยของเจาครองนครเมืองหนองหารหลวงไดพาผูคนไปตัง้
เมืองใหมทหี่ วยเกาเลีย้ ง เรียกเมืองสุวรรณภูมิ ทาวคาบางมีราชธิดา
องคหนึ่งชื่อ นางอินสวางลงฮอด ตอมาที่บานหนองคันแท มีชายขี้ริ้ว
คนหนึ่งตัวเปนปม ชื่ออายบุรีจันทนอวยลวย เลื่อมใสพระพุทธศาสนา
ทาบุญแลวชอบอุทิศกุศลใหพระยานาคผูรัษาแมนาโขง วันหนึ่งขณะที่
จับงูจะถวายทาวคาบาง พระยานาคไดจาแลงกายเปนคนแกมาของู
บอกวาเปนลูกตน อายบุรีจันทนก็ใหไป พระยานาคจึงบอกใหขุดบอ
ไวริมหนอง หากตองการสิ่งใดจะใหงูทั้งสองมาชวย ตอมาอายบุรีจันทน
อยากไดนางอินสวาง จึงขอรองใหนาคทั้งสองชวย นาคไดนิรมิตปราสาท
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ทาใหรูปรางงดงาม แลวพาไปอุมสมที่ปราสาทของนางอินสวาง ทาว
คาบางทราบความภายหลังไดจัดการอภิเษกและยกราชสมบัติให อายบุรี
จันทนอว ยลวยก็กลายเปนพระเจาจันทนบรุ ีประสิทธิ์ ยายเมืองจากหวย
เกาเลี้ยงหรือสุวรรณภูมิมาตั้งเมืองใหมทหี่ นองคันแท เรียกวา จันทนบรุ ี
หรือเวียงจันทน
เวียงจันทนเปนเปนเมืองเกา อยูตรงขามตาบลศรีเชียงใหมของไทย
ในจารึกพอขุนรามกาแหงกลาววา ' ปราบเบื้องตะวันออก รอดสระหลวง
สองแควลุมบาจายสคาเทาฝงของ ถึงเวียงจันทนเวียงคาเปนที่แลว' มา
ตั้งเปนเมืองหลวงครั้งแรกในสมัยพระไชยเชษฐานี้ พลเมืองเครงครัดตอ
ขนบธรรมเนียม วัดที่สาคัญไดแกวัดศรีสระเกษ เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางตางๆ และวัดพระแกวเคยเปนที่ประดิษฐานพระแกว
มรกต ปจจุบนั เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติลาว และเปนที่เก็บพระ
คัมภีรโบรานและศิลปกรรมอันมีคา ปชนียอ ันสาคัญของเมืองเวียงจันทน
ไดแกพระธาตุหลวง
การพระศาสนาสมัยพระไชยเชษฐาธิราช
ในการยายราชธานีมาตั้งที่เวียงจันทนนั้น พระไชยเชษฐาได
ทรงบาเพ็ญกรณียกิจสาคัญทางศาสนาหลายประการ ที่สาคัญควรกลาวถึง
คือ ๑ ) ทรงปฏิสังขรณพระธาตุหลวง เจดียนี้เปนของเกา เดิมเรียก
พระธาตุศรีธรรมาโศก พระไชยเชษฐาไดสรางครอมของเดิมแลวสราง
เจดียเ ล็กๆลอมรอบอีก ๓๐ องค แลวเรียกวา พระธาตุโลกจุฬามณี
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พระเจดียนี้สมัยหลังเมื่อฮอยพวกปลนป พ.ศ. ๒๔๒๗ ไดทาลายยอด
เจดียขดเอาทองคาและของมีคาไปหมด ๒) ทรงบูรณะพระธาตุพนม
ที่จังหวัดนครพนม เจดียนเี้ ปนสมัยโคตรบูร สังเกตจากเบี้องลางมีลักษณะ
เดิมกออิฐไมถอื ปูน สวนตอนบนเปนของสรางใหม ๓) ทรงปฏิสขรณ
พระธาตุบังพวน ปจจุบันตั้งอยูหมูบานธาตุ ตาบลดอนหมู อาเมือง
จังหวัดหนองคาย ๔) ทรงสรางพระพุทธรูปองคตื้อดวยทองเหลือง
หนาตักกวาง ๔ เมตร ๓ องค อยูที่เวียงจันทน ๒ องค คือที่วัดองคตื้อ
๑ องค และวัดทาลาด ๑ องค อยูที่วัดนาโมง อาเภอทาบอ จังหวัด
หนองคายอีก ๑ องค และทรงสรางพระพุทธรูปพระไชยเชษฐา และวัด
เมืองหนอง ปจจุบันเรียกวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย ก็เปนถาวรวัตถุ
ที่พระไชยเชษฐาทรงสรางไว ในรัชสมัยขององคมีวัดใหญนอยใน
กาแพงเมืองถึง ๘๐ วัด
อวสานกาลของพระไชยเชษฐานั้น มีเรื่องเลาวา ในทายรัชกาล
หัวเมืองฝายใตแถบเมืองอัตปอ สาลวัน และนครจาปาศักดิ์ พากัน
แข็งเมือง พลเมืองแหงนี้สว นมากเปนชาวขา พระไชยเชษฐายกกองทัพ
ไปปราบแลว ถูกกลลวงตกอยูในวงลอมระหวางเขา ถูกกระหนาบ
จนกองทัพแตกพาย พระไชยเชยฐาเองเขาปาสาบสูญไป
พระเจาสุริยวงศาธรรมิการาช
หลังรัชสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแลว ไมปรากฏเหตุการณที่
เดนๆเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เหตุการณบางสมัยเปนเรื่องการชิงราช
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ลุถึงรัชสมัยของพระเจาสุริยวงศา จึงปรากฏวาบานเมืองสงบ
พระพุทธศาสนาไดรับการสงเสริมแพรหลาย มีนักปราชญราชบัณฑิต
สามารถแตงวรรณคดีตางๆ เชน สังขศิลป ปูสอนหลาน หลานสอน
ปูเปนตน พระสุริยวงศาเปนธรรมิกราชสมพระราชสมัญญา ทรงถือ
ธรรมาธิปไตยมั่นอยูในความยุติธรรมยิ่งนัก จนถึงกับประหารราชบุตร
เพราะประพฤติชั่วเปนชูก ับเมียหาดเล็ก กอนรัชสมัยของพระองคบาน
เมืองทรุดโทรมเพราะการแยงชิงราชสมบัติ ในรัชสมัยนี้มกี ารแปงบาน
แปงเมืองกันมาก บานเมืองก็คอยเจริญขึ้น และในดานตางประเทศก็
ปรากฏวาไดมสี ัมพันธไมตรีกับประเทศฮฮลันดา และอยุธยา พระเจา
สุริยวงศาธรรมิกราชอยูในราชสมบัติ ๕๑ ป สวรรคตเมื่อ พ.ศ.๒๒๓๗
สมัยสามอาณาจักร
ตอจากไดเกิดการแยงราชสมบัติวุนวาย เจาไชยองเวอยูประเทศ
เวียตนาม ไดทราบขาวก็ไดยกทัพมายึดเวียงจันทน ขึ้นครองราชยทรง
พระนามวา พระไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ และไดเชิญพระนางลงมาไวที่
วัดปาสักหลวง นครเวียงจันทน ในรัชสมัยนี้อาณาจักรลานชางไดเกิด
แตกแยกออกเปน ๒ โดยพระเจากิงกิสและเจาชายองคนกราชนัดดาของ
พระเจาสุริยวงศาที่หนีไปอยูเมืองพง เมื่อพระไชยองเวขนึ้ ครองราชย
ไดยกทัพมายึดหลวงพระบางได พระเจาไชยองเวไดขอใหทางกรุงศรี
อยุธยาชวย สมัยนั้นเปนสมัยของพระเพทราชา ดวยผลการไกลเกลี่ย
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ของกองทัพไท กษัตริยทั้งสองจึงตกลงแบงเขตเปนสองสวนคือ อาณา
จักรลานชางหลวงบาง มีอาณาเขตตั้งแตปากนาเฮืองขึ้นไป อาณา
จักรลานชางเวียงจันทน มีอาณาเขตตั้งแตปากนาเฮืองลงมา สวนภาค
ใตซึ่งเปนเขตหางไกล ทางเวียงจันทนดูแลไมทั่วถึง ก็ไดตั้งอาณาจักร
ขึ้นใหมอีกเมื่อ พ.ศ.๒๒๕๖ เรียกวาอาณาจักรลานชางจาปาศักดิ์ อาณา
จักรทั้ง ๓ ไดเปนของไทยมาตั้งแตสมัยพระเจาตากสิน ราชวงศทาง
อาณาจักรครั้งหลวงพระบางและจาปาศักดิ์ ยังคงมีสืบสายมาจนทุกวันนี้
สวนทางอาณาจักรเวียงจันทนนั้น มาสิ้นสุดลงเมื่อเจาอนุวงศเปนกบฏ
จากไทย ถูกจับตัวมาขังไวทกี่ รุงเทพฯ จนสิ้นชีวิต ทางกรุงเทพฯ ( สมัย
รัชกาลที่ ๓) ไดยกกองทัพขึน้ ไปตีเวียงจันทนได และใหยกเลิก
ประเทศราชของเวียงจันทนนั้นเสีย ใหมีแตกรรมการรักษาเมืองอยูที่
หนองคาย
สมัยฝรั่งเศสครอง
สมัยที่ฝรั่งเศสและอังกฤษกาลังลาอาณานิคมอยูอยางขมักเขมน
อยูทางตะวันออก ในระหวางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกลาเจาอยูห ัว ฝรั่งเศสไดเขมือบญวน เขมร แลวก็หันมาอางวา
ดินแดงฝงซายแมนาโขงเคยขึ้นกับญวน ไทยตองยกดินแดนประเทศ
ลาวใหอยูในอารักขาของฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสมาปกครอง แมวาเรียกลาว
วาประเทศอารักขาแตโดยพฤตินัยก็เปนอาณานิคม สิทธเสรีภาพแทบทุก
ทางไมอาจเทาเทียมกันได ถาคนลาวมีเรื่องกับฝรั่งเศสแมจะเปนฝายถูก
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ก็กลับเปนฝายผิด ขาราชการลาวทาหนาที่เปนเพียงผูชว ยเหลือขาราชการ
ฝรั่งเศสเพื่อปกครองพลเมืองใหเรียบรอย ไมมีโอกาสเปนหัวหนาได
ศาลลาวก็มีหนาที่พิจารณาคดีเฉพาะคนลาว ไมเกี่ยวของกับคนของฝรั่ง
เศส ถาบุคคลใดเกิดเรื่องกับคนฝรั่งเศสก็นับวาเคราะหรายที่สุด ถึงตน
จะหลบหนีไปได แตบดิ ามารดาหรือญาติกจ็ ะตองพลอยรับเคราะหกรรม
ไปดวย สภาอารักขาของฝรั่งเศสประชุมแตละครั้งก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการ
เก็บภาษีอากรมากกวาเรื่องอื่น หมดดอดเลาไวในเรื่องชนชาติไทยวา
การเผยแผศาสนา( ศาสนานิกายโปรเตสแตนต) ไมใครสะดวก เพราะ
ฝรั่งเศสไมไดปลอยตามใจ ในบันทึกของเจาบุณยวัฒน อุนแกว ได
เลาถึงการกอตั้งคณะลาวอิสระเพื่อตอตานฝรั่งเศสที่จะกลับคืนมามีอานาจ
อีกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ วา ' ฝรั่งเศสมีจุดประสงคที่จะลบลาง
พระพุทธศาสนา คือในตอนแรกนั้น ฝรั่งเศสไดทาการสารวจจานวน
พระภิกษุสามเณรเพื่อจะเก็บสวย '
สมัยปจจุบัน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลาวไดรับเอกราช มีการเปลี่ยน
แปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย มีกษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ
เมื่อป พ.ศ.๒๔๘๘ ไดมกี ารปรับปรุงการพระศาสนา มีการปกครอง
คลายบานเมือง มีพระสังฆราชเปนประมุขมีสังฆนายก สังฆมนตรีวาการ
องคการปกครอง องคการศึกษาองคการเผยแผ และองคการปฏิสังขรณ
ตอมา พ.ศ.๒๕๐๒ ไดยกเลิกการปกครองแบบนี้ หันมาใชแบบสภา
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คณะสงฆมีพระสังราชเปนประมุข คลายมหาเถรสมาคมของคณะสงฆ
ไทย ในพระราชโองการของพระเจาศรีสวางวงศ วาดวยระเบียบสงฆ
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ไดแสดงวัตถุประสงคไว ๓ ประการคือ
๑. เพื่อใหพระสงฆมีระเบียบ และจัดการซอมแซมวัดและ
โบราณสถานของพระพุทธศาสนาใหมั่นคง
๒.เพื่อขยายการศึกษาใหกวางขวาง
๓.เพื่อฟนฟูกิจการพระศาสนาใหเจริญยิ่งๆขึ้นไป
ลาดับยศของพระสงฆตามระเบียบนีม้ ี ๖ พระสังฆราชเรียก
พระยอดแกว สมเด็จราชาคณะเรียก พระลูกแกว พระราชาคณะ
เรียกพระ หลักคา พระครู ตองมีพรรษาครบ ๑๐ พระซา ตองมีพรรษา
ครบ ๕ พระสัมเด็ด ตองมีพรรษาครบ ๓
ในดานการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหมีการศึกษาทั้งภาษาบาลี
ธรรมะ และวิทยาการของโลกควบคูกันไป สถาบันการศึกษาชั้นสูงของ
สงฆไดแกสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา มีหลักสูตรการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ตั้งอยูที่วดั องคตื้อ นครเวียงจันทน
อนึ่ง ประเทศลาวนั้นประชากรสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา
จึงไดยกยองพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาชาติเชนเดียวกับประเทศ
ไทย ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญของประเทศลาว พ.ศ.๒๔๙๐ หมวด
ที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ กลาวไววา ' พระพุทธศาสนาเปนของประเทศ
พระมหากษัตริยเปนอัครศาสนูปถัมภก ' และในหมวด ๒- พระมหา
กษัตริย มาตรา ๘ กลาววา ' พระมหากษัตริยเ ปนประมุขของประเทศ
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พระมหากษัตริยดารงในฐานนะอันเปนที่เคราพสักการะ ผูใดจะละเมิด
มิได พระองคทรงเปนพุทธมามกะ ' พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศลาว
เปนทางการสมัยพระเจาฟางุม ในศตวรรษที่ ๑๘ ยังมั่นคงดํารงอยู
ไดในทามกลางมรสุมปนปวนผวนผันของเหตุการณบานเมืองตราบจน
เทาทุกวันนี้ คํานวณอายุกาลของพระพุทธศาสนาในประเทศลาว
ประมาณได ๗๐๐ กวาป
หนังสืออุเทศ
๑. พงศาวดารลาว, มหาสีลา วีรวงศ, กระทรวงศึกษาธิการ
พระราชอาณาจักรลาว, พ.ศ. ๒๕๐๐
๒. ความเปนมาของ ไทย-ลาว, อุทัย เทพสิทธา, สํานัก
พิมพสาสนสวรรค, พ.ศ. ๒๕๐๙
๓. ราชอาณาจักรลาว, บุญชวย ศรีสวัสดิ,์ สํานักพิมพกาว
หนา, พ.ศ. ๒๕๐๓
๔. งานคนควาเรื่องชนชาติไทย, พันเอกหลวงวิจติ รวาทการ
กองทัพบก, พ.ศ. ๒๕๑๒
๕. ประวัติศาสตรสากล เลม ๔, หลวงวิจิตรวาทการ, สํานัก
พิมพเพลินจิต, พ.ศ. ๒๔๙๓
๖. เลือดไทย, นายจํารัส สรวิสูตร, พ.ศ. ๒๔๙๑
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-๒พระพุทธศาสนาในไตหวัน
ยังสืบหาหลักฐานไมไดแนนอนวา พระพุทธศาสนามาสูไตหวัน
เมื่อไร บางทีพระภิกษุอาจมาพรอมกับชาวจีนที่อพยพเขามาตั้งรกราก
ในไตหวันพวกแรกในศตวรรษที่ ๒ และที่ ๓ ก็ได แนนอนเหลือ
เกินกวาในป ค.ศ. ๑๖๖๑ (พ.ศ. ๒๒๐๔) ซึ่งเปนปที่วีระบุรุษชื่อ
เช็ง เชน กุง ( cheng cheng kung) หรือทีช่ าวตะวันตกเรียกวา
โกซินกา (Koxinga) ไดขับไลพวกดัชซึ่งปกครองไตหวันออกไปนั้น
ปรากฏวาพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในเกาะนีแ้ ลว
พระพุทธศาสนาไดรับการนับถือมานานเพียงไรนั้น จะดูไดจาก
วัดเกาๆ ในเมืองไทนาน ( Tainan ) มีวัด เซน เต ถัง (Shen teh Tang)
ซึ่งสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ ๑๗ คือประมาณ ๕๐ ปกอนสมัย
ของโกซินกา วัดนีย้ ังเปนทีแ่ สดงธรรมประจําเดือนอยู
ในเกาะนี้ยังมีวัดที่คนนับถือมากทีส่ ุดคือ วัดไขหยวนซื่อ (Kai
Yuan) หรือ Temple of the open heart ใกลๆ กับเมืองไทนาน
(Tainan) กลาวกันวา วัดนี้สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๖๖๑ (พ.ศ. ๒๒๐๔)
มีเรื่องเลาวา โอรสของโกซินกาพระองคหนึ่ง ไดสราง
พระราชวังใหพระราชมารดาประทับในเมือ่ พระนางทรงชราภาพ บอน้าํ
ที่พระองครับสั่งใหขุดเพื่อพระราชมารดานั้น ก็ยังปรากฏจนบัดนี้ พระ-
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มเหสีของพระโกซินกาอีกพระองคหนึ่งไดสรางสวนฟไผไวในลานวัดซึ่งนํา
หนอไมไผมาจากมณฑลฮูเปอ และสวนไผก็ยังเหลืออยูจนบัดนี้
ในระหวางที่ไตหวันถูกญี่ปุนปกครอง ตั้งแต ค.ศ. ๑๘๙๔ ถึง
๑๙๔๕ นั้น (พ.ศ.๒๔๘๘) ญี่ปุนไดพยายามนาพระญี่ปนุ
เขาไปอาศัยในวัดจีน และสั่งใหงดทาการบูชาพระพุทธรูปและศาสนาเตา
ที่เกาแกตลอดถึงเทวดาประจาชาติ ซึ่งทางวัดพระพุทธศาสนาไดใหการ
เคารพนับถือ โดยไมไดรังเกียจแตอยางใดเลย มีเหตุการณสาคัญ
ก็ตรงที่วา ญี่ปณ
ุ พยายามใหชาวจีนหันมานับถือศาสนาชินโต และแต
ละบานจะตองมีที่สาหรับบูชาชินโตไวดว ย ในระหวางที่เกิดสงครามจีน
กับญี่ปุน (Sino-Japanese) ทางรัฐบาลไดสั่งหามไมใหนบั ถือเทวดา
ประจาชาติจีน เชน มา จู ผอ (Ma Tsu) แมพระธรณีและหามการ
นับถือวัด เพราะการนับถือดังกลาว อาจทาใชชาวจีนไตหวันตอง
ระลึกวาตนยังมีความสัมพันธกับจีนแผนดินใหญอยู
พอจีนไดปกครองไตหวันในป ๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) ชาวจีน
ก็มีอิสระในการนับถือศาสนาตามความพอใจ ในระยะ ๕๐ ปที่ผานมา
นั้น ไดมีผูนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนบัดนี้ ตามรายงาน
ของชาวพุทธมีถึง ๒ ลาน ๕ แสนคน ระยะนี้ ทั้งในชนบท ตามภูเขา
ลาเนาไพรและเมืองสาคัญ ๆ ก็มีวัดพระพุทธศาสนามากกวา ๖๐๐ วัด
มีหลายครัวเรือนที่สมาชิกไมนับถือศาสนาพุทธเลย ก็ยังตองเกี่ยวของกับ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู
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ในการสรางวัดในไตหวันนั้น สิ่งที่เขาถือเปนหลักสาคัญก็คือ
การเลือกสถานที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ เพื่อจะทาใหผูมาเยีย่ ม
ไดมีความสุขใจ เพราะรูสึกประทับใจในความงดงามของธรรมชาติเคลา
กับคาสอนทางศาสนา ผูมีศัทธาแกกลาอุทศิ ตัวจริงๆ ถือการกินเจ คือ
งดเวนจากการกินเนื้อสัตวทกุ ชนิด ดังนั้น ทางวัดจึงไดจดั เตรียมอาหาร
ประเภทผักไวอยางครบครับ คนตางศาสนาก็จะไดรับการตอนรับขับสู
เปนอยางดี โดยไมไดคานึงวา นับถือศาสนาอะไร และยังไดรับความ
อนุเคราะหดวยความเมตตากรุณาดวย ทุกคนที่ยางเขามาวัด จะกลับ
ไปดวยความประทับใจมิรูลืมวา ชาวพุทธเหลานี้ชางปฏิบัติตามคาสอน
จริงๆ และพวกเขามิใชวาจะมีความสุขเฉพาะตัวเทานั้น ยังทาใหผูพบ
เห็นเขาใกลพลอยมีความเย็นและความสุขดวย
วัดที่ใหญที่สุดในไตหวัน
มีวัดใหญทสี่ ุดคือ หลุง ซาน ซื่อ (Lung Shan Temple) ใน
ตาบล หวั่น อัว้ ( Wan hua) ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของกรุงไทเป
หวั่นอัว้ เปนตาบลที่เกาแกทสี่ ุด และวัดหลุงซานซื่อ นับไดวาเปนวัดแรก
ที่สรางขึ้นในตาบลนี้ วัดนี้มเี นื้อที่มากกวาครึ่งเอเคอร และยังเปนเจาของ
ที่ดินรอบๆ วัด มีจานวนเทาๆกันอีก เสาหินและภาพแกะสลักฝาผนัง
ภายในวัดงดงามมาก สวนดอกไมและตึกรามก็มีขนาดใหญ กวางขวาง
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มากตามแบบฉบับของไตหวัน ประวัติความเปนมาของวัดก็มีอายุกวา
๒๐๐ ป ซึ่งพวกที่อพยพมาจาก ๓ ตาบล ในจังหวัดฟูเกีย้ นเปนผูสรางคน
เหลานี้นับถือเจาแมกวนอิมพระมารดาแหงความเมตตาซึ่งไดเคยนับถือ
มาแลวที่วดั หลุงซานซื่อ ในจังหวัดฟูเกี้ยน และเพราะเหตุอันนี้แหละ จึง
ไดรวมกันสรางสถานที่เคราพบูชาแบบเดียวกัน เพื่อเปนการตอบแทน
พระคุณแกพระแมกวนอิมในการที่พระองคไดชวยเหลือใหพวกเขาปลอด
ภัย และเพื่อใหพระองคไดมีความเมตตาสงสารอีกตอไป วัดนี้ปลูกสราง
เมื่อ ๑๗๓๘(พ.ศ. ๒๒๘๑) ใชเวลาถึง ๓ ป จึงแลวเสร็จชาวพุทธเหลานี้
ไดรักษาสายสัมพันธกับพี่นอ งชาวฟูเกีย้ นในจีนแผนดินใหญ คือไดจดั ให
มีการเดินทางไปนมัสการทีว่ ัดหลุงซานซือ่ ในจังหวัดฟูเกี้ยนเปนประจําทุกป
และยังไดสงรูปปนพระแมกวนอิมาจากกรุงไทเป ไปใหชาวฟูเกีย้ น
เพื่อใหชาวฟูเกี้ยนจะไดนับถือพระแมกวนอิมอยางพวกตน การไป
นมัสการนี้ยังไดมีการปฏิบัติเรื่อยมา แมหลังจากยึดครองไตหวันของ
ญี่ปุน สถาปนิกทั้งหมดก็มาจากจังหวัดฟูเกี้ยน ปจจุบนั นี้ใหวดั หลุง
ซานซื่อในไทเป นอกจากจะมีรูปปนพระแมกวนอิมแลว ยังมีรูปปน
เทพเจา มา จู ผอ เทพเจา กวนกุง (Kuan Kung) คือ กวนอูในสมัย
สามกก และเทพประจําลัทธิเตาอีกเปนจํานวนมาก รูปปนเหลานี้
ประมาณ ๑๐๐ กวารูป ที่แสดงถึงวา ชาวพุทธจีนไดพยายามที่จะผสมลัทธิ
ศาสนาทองถิ่นใหเขาดวยกัน และรวมลัทธิศาสนาเหลานี้ เขามาอยู
ภายใตการปกครองในเครือศาสนาเดียวกัน
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ใน ค.ศ. ๑๘๖๑ (พ.ศ. ๒๔๐๔) ตึกรามเปนอันมากยกเวนที่
ใหญๆ ไดรับความเสียหายเพราะไดเกิดแผนดินไหวทางภาคเหนือของ
ไตหวัน ประชาชนก็รวมกับบริจาคเงินทอง เพื่อเสริมสรางทันที และ
ในทานองเดียวกัน ยังใหการชวยเหลือในการซอมแซมสิ่งของที่เสียหาย
อันเนื่องมาจากเกิดใตฝุนในฤดูรอนป ๑๘๖๘ (พ.ศ. ๒๔๑๑) อีก ใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ วัดวาอารามไดถูกทาลายอีก เพราะการ
บอมไทเปทางอากาศ รูปปนเปนอันมากถูกไฟไหม แตพระแมกวนอิม
ยังคงอยูในสภาพปกติ เหตุการณครั้งนี้ทาใหประชาชนเชือ่ ในอานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระแมเพิ่มขึ้น และหลังจากนั้นไมนานนัก ระหวางสง
ครามยังไมแลวเสร็จ ก็ไดมีการกอสรางเพิ่มเติมกันอีก ในฤดูหนาวป
๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) คือหลังจากการกอสรางใหมนั้นไมทันถึงป ได
มีการสรางเพิ่มเติมยอยๆ อีก แตเมื่อถึงป ๑๙๕๓ ( พ.ศ.๒๔๙๖)
ทางรัฐบาลไดชวยคาใชจายให ๓,๐๐๐,๐๐๐ (เหรียญอเมริกา) เพื่อจะ
ไดขยายโครงการนี้ใหทวั่ ถึงกันหมด นายกเทศมนตรีของไทเปไดรับ
เปนกรรมการผูจัดการ โดยใหแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนกอสราง
การกอสรางไดแลวเสร็จหลายปมาแลว
ยังมีวดั เล็ก ๆ อยูวัดหนึ่งทางดานหลังของกาแพงลุงซาน วัดนี้
พวกพอคาไดไปมาคาขายระหวางไทเปกับจีนผืนแผนดินใหญเปนผูสราง
ไวสาหรับเคารพบูชาเทพเจา มา จู ผอ แลวเทพเจาจะไดชว ยคุม
ครองไมใหเกิดเรือลม และไดแบงกาไรจากการคาขาย ๕% ของ
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รายไดทั้งหมดชวยเหลือ และบํารุงกอสราง บริเวณวัดมีเนื้อที่
กวาง และในคราวมีการเลือกตั้งเขาก็ไดจดั ที่สําหรับใหนักการเมืองแถลง
นโยบายหาเสียงและเผื่อวาผูลงคะแนนเสียงซึ่งมีจํานวนเปนพัน ๆ จะได
มารวมฟงดวย
วัดนัน้ พูดไดวาเปนองคการที่สลับซับซอนองคการหนึ่ง จึงตอง
มีเจาหนาที่ทกุ ดานอยางเพียงพอ มีหองสมุดสําหรับเก็บรวบรวมผลงาน
ของชาวพุทธ ซึ่งหองสมุดนี้ก็ไดบริการแกคนทั่วไป และมีสถานที่
สําหรับเก็บผลไม ธูปเทียน และกระดาษเงินกระดาษทองไวสําหรับคน
ที่มาสักการบูชา เผื่อวาพวกเขาจะไดซื้อไดสะดวก
เมื่อถึงวันกลางเดือน ๔ ก็ไดจดั ใหมีการฉลองอันมโหฬาร เมือ่
เปนการระลึกถึงการอุบัติของพระพุทธเจา มีการแสดงภาพเขียนที่มีชื่อ
เสียงใสกรอบติดไวอยางดี รูปหินอนุสาวรียและสิ่งของสําหรับแสดงเกี่ยว
กับคุณประโยชนทางประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม เพื่อใหคนไดเขาชม
เปนประจํา ถึงแมวา วัด หลุง ซาน ซื่อ จะเปนวัดที่ชาวพุทธเปนตัว
ตั้งตัวตี ชวยกันสรางนับแตวาระแรกก็ตาม แตผูที่มาเยีย่ มมาชมก็
สามารถที่จะไดแสดงการเคารพสักการะเทวดาไดตามที่ตนนับถือ คือแลว
แตใครนับถือศาสนาอะไรไดทั้งนั้น ประชาชนมาวัด ก็เพื่อหาทางบําบัด
โรคภัยไขเจ็บ ซึ่งไมอาจจะรักษาใหหายได และเพื่อขอความชวยเหลือ
ใหทํามาคาขึ้น รวมทั้งเพื่อขอโชคลาภดวย
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องคการและกลุมชาวพุทธ
พุทธสมาคมในสาธารณรัฐจีน ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๑๑
(พ.ศ. ๒๔๕๔) นั้น ไดรับการฟนฟูอีกในป ค.ศ. ๑๙๕๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ภายหลังจากทีก่ รุงไทเปไดกลับกลายมาเปนเมืองหลวงของรัฐบาลจีน
สมาคมซึ่งมีสมาชิกรายบุคคล ๓๓,๓๕๗ คน และสมาชิกแบบองคการ
๘๔๓ แหง ไดดําเนินกิจการในรูปวิทยาลัย และเทศนาสั่งสอน ยังให
การอุปถัมภ การศึกษาของพระภิกษุจีนในประเทศพุทธอื่น ๆ เชน
ประเทศไทยและญี่ปุน และจัดกิจกรรมดานการศึกษาดวย นอกจากนี้
ยังไดรับภาระในการติดตอระหวางชาวพุทธไตหวัน กับประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนาทั่วโลก
โครงการปจจุบันของสมาคมอยางหนึ่ง ก็คือการกอพระเจดียที่
ทะเลสาบ "ซัน-มูน" (Sun moon) ในเทือกเขาทางตอนไตหวัน
กลาง เพื่อไวบรรจุศพของพระภิกษุ ฮวน ฉาง (Hsun Tsang) คือ
ถังซําจั่ง ซึ่งไดนํามาจากญีป่ ุนถึงไทเป ป ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘)
ภิกษุฮวนฉางรูปนี้ สมัยหนุม ๆ ไดศึกษาพระพุทธศาสนาแลวเลื่อมใส
แตยังไมพอใจจึงไดเดินทางไปสูประเทศอินเดียในป ค.ศ. ๖๓๙ (พ.ศ.
๑๑๗๒) ทานไดใชเวลา ๖ ป พํานักในอินเดีย โดยเทีย่ วชมสังเวชนียสถาน คือสถานประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา ได
เขาไปศึกษาพระธรรมในสํานักพระภิกษุผมู ีชื่อเสียง และไดรวบรวม
คัมภีรทางพระพุทธศาสนาดวย เมื่อมาถึงประเทศจีน ก็ไดอุทิศ
เวลาแปลหนังสือที่ไดมาจากอินเดียถึง ๒๐ ป การเที่ยวเทศนาและขอ
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เขียนของทานไดทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลายในประเทศจีนอยาง
กวางขวาง บันทึกการเดินทางของทาน มีความสมบูรณและถูกตอง
จนกระทั่งวา เปนหลักฐานทีท่ รงคุณคาแกนักปราชญสมัยปจจุบนั
ยังมีองคการที่นับวาสําคัญอีกแหงหนึ่ง ก็คือ "Taiwan Provincial Buddhist Association" ซึ่งสมาคมนี้สาขาตามมณฑล
เและสาขาในเมืองมากกวา ๒๐ แหง สํานักงานใหญตั้งอยูในวัด
เปาเจียวซื่อ (Pao Chiao Temple) ในไทจุงทางไตหวันกลาง เจดียซึ่งสูง
ถึง ๗ ชั้น ของวัดเปนเครื่องหมายที่สําคัญของเมืองทีเดียว
สาขาตามจังหวัดและเมืองใหญ ๆ รวมมือกันสงเสริมกิจการ
ทางดานการศึกษาพระพุทธศาสนา จัดเตรียมเงินทุนไวสําหรับออก
หนังสือพิมพ และกอตั้งมูลนิธิไวชว ยเหลือคราวจําเปน โดยไมคํานึงวา จะ
นับถือศาสนาใด สาขาบางแหงไดจัดตั้งคณะดนตรีของตนเองขึ้น และ
คณะดนตรีนี้กส็ ามารถที่จะจัดใหมกี ารรองเพลงทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
เปนเครื่องชวยในการเผยแผพระธรรมไปในตัว สาขาตามทองถิ่น รวบ
รวมคําสอน แสดงธรรม ตั้งโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนผูใหญที่ไมรู
หนังสือ ใหอา นหนังสือจีนออก นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาประจําชาติ
แกชาวเมืองทีไ่ มเคยไดเรียนภาษาจีนกลางมาเลยเปนพิเศษดวย
งานของสมาคมนั้นมีกรรมการ ๑๕ คนเปนผูบ ริหารซึ่งกรรมการ
เหลานี้ ไดรับคัดเลือกจากตัวแทนสาขาทองถิ่น สมาชิกทุก ๑๐๐ คน
มีสิทธิที่รับคัดเลือกเปนตัวแทนไดคนหนึ่ง เพื่อจะไดเขาประชุมใน
สมาคม นอกจากกรรมการดังกลาวแลว สมาคมยังตองมีที่ปรึกษาของ
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สมาคมอีก ๗ คน ซึ่งทานเหลานี้ ยอมอุทิศเวลาทางานใหแกสมาคมโดย
ไมคิดถึงความเหน็ดเหนื่อ
ปทุมสโมสร (Lutus Clubs) ซึ่งมีสมาชิกสวนมากมาจากนิกาย
จิงทูจุง (Pure Land School) หรือนิกายสุขาวดีนนั้ เปนทีด่ งึ ดูด
สมาชิกสวนใหญ (หมายถึงวา ดอกบัวเปนสิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆ เพราะ
เกิดในเปอกตมสกปรก แตสามารถโผลเหนือพนนาเบงบานชูกลีบงดงาม
ไดโดยไมติดเปอกตมแมแตนอยๆ) ปทุมสโมสรเพิ่มตั้งขึ้นและดาเนิน
งานอิสระมาแต ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ.๒๔๙๑) สานักงานเดิมอยูที่ไทจุง
(แปลวาภาคกลางของไตหวัน ปทุมสโมสรไดแบงแยกกิจการออกเปน
๔ แผนก คือแผนกทั่วไป แผนกพิธีกรรมทางศาสนา แผนกจัดการการ
ศึกษา และแผนกสังคมสงเคราะห สโมสรนี้มีบทบาทสาคัญมาก ในการ
สนับสนุนกิจการดานพระพุทธศาสนาในไตหวัน สมาชิกมีจานวนมากกวา
ครึ่งซึ่งมีอายุตา กวา ๓๐ ป
ในไตหวัน มีนิกายมากมาย ชาวพุทธไตหวันสวนใหญเปนพวก
สุขาวดี (จิง ทู จุง) สวนนิกายชันหรือเซ็น นิกายมนตรยาน (เซ็นเหยียน
จุง) และนิกายสัทธรรมปุณฑริก ก็มีผูนับถือมากเหมือนกัน
นิกายสุขาวดี ถือวา คนเราจะพนจากความทุกขไดนนั้ จะตองมี
ศรัทธาเปนสาคัญ นิกายนีไ้ ดใหคามั่นสัญญาแกผูเขามานับถือวา เมื่อ
เราตายจากโลกนี้ เราก็อาจทีจ่ ะหลีกเลี่ยงโลกที่เต็มไปดวยโรคภัยไขเจ็บ
ความยากจน ความชั่วราย และความแก แลวไปสูโลกสุขาวดีซึ่งมีแต
ความสุขได เครื่องมืออันสาคัญของศรัทธาก็คือใหผูนับถือทองพระนาม
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ของพระอมิตาภพุทธเจาทุกๆ ครั้งที่มีเวลาวาง เมื่อจิตใจเพงอยูที่พระ
พุทธเจาผูนับถือก็ทาใจใหหางจากความปรารถนาทางโลก และก็เปนการ
เตรียมเนื้อเตรียมตัว เพื่อจะไดรับความดีจากพระพุทธเจา ซึ่งความดี
นี้แหละจะทาใหผูนับถือพนจากกรรมและวัฏฏสงสารได อมิตสูตร ก็เปน
สูตรที่สนับสนุนความเชื่อเรื่องสุขาวดี ใหเจริญกวางขวางมากที่สุด
นอกจากการระลึกถึงพระอมิตาภพุทธเจาแลว ผูนับถือนิกาย
สุขาวดี ก็ยังสักการบูชาพระแมกวนยิน (KuanYin) คือกวนอิม ซึ่ง
ไดความคิดมาจากพระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว พระอมิตาภพุทธเจานัน้ สง
วิญญาณของผูนับถือไปสูสุขาวดีแกพระแมกวนยิน (กวนอิม) พระเทวี
แหงความเมตตา พระนางทรงมีความกรุณาสงสารตอสัตวที่มีกาลังไดรับ
ความทุกขอยูใ นโลกนี้ พระแมกวนยิน (กวนอิม) ไดบาเพ็ญคุณความดี
เพื่อยกระดับใจใหสูง จนถึงกับมีความสามารถชวยเหลือมนุษยในโลกนี้
ได ในบทตอไปจะไดกลาวถึงพระแมกวนยิน เพิ่มเติมอีก
นิกายชัน ซึ่งชาวญี่ปุนเรียกวา เซ็น (Zen) นั้นก็มีคนนับถือมาก
ไมแพนกิ ายอืน่ ๆ นิกายชันซึ่งถือการเพงและการตรัสรูโดยญานพิเศษ
เปนหลักเชื่อวา ความจริงอันบริสทุ ธิ์นั้น จงอธิบายออกเปนคาพูดไมได
เพราะฉะนั้น การคนหาความจริงภายในจิตใจของแตละคนนั้น จะอาศัย
การชวยเหลือภายนอก เชน พิธีกรรมและหนังสือไมไดเลย แมกระทั่ง
พระโพธิสัตว และพระพุทธเจาทั้งหลายก็ชว ยอะไรไมได
หางจากไทจุงไมมากนัก มีวัดและเจดียของพวกแมชีในนิกายชัน
วัดนี้เปนวัดทีส่ าวพรหมจารี สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๐ (พ.ศ.๒๔๘๓)
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ผูมาชมจะเขาไปไดก็โดยเดินตรงไปตามที่ถนนเรียงรายไปดวยพันธุไม
เขียวชอุมตลอดป ในบรรดาตึกรามเหลานัน้ ก็มีตึกศูนยกลางที่จัดไว
เฉพาะ เพื่อเปนที่ทาการบูชา เราจะรูสึกประทับใจในเครือ่ งประดับ
ที่งายๆ
สุดของหองประชุมใหญ ก็มีพระพุทธรูปสาริดประดิษฐานบน
ฐานใบบัว ทอดพระเนตรตรงไปยังที่ศาสนิกกาลังคุกเขาสวดมนต เรา
ยังไดพบเห็นปูชนียวัตถุอีก ๒ องคในวัดนีค้ ือ พระแมกวนยิน (กวนอิน)
ขนาดเล็กทางหองทางหองขางๆ และรูปปนพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งนามาจาก
ประเทศญี่ปุน และประดิษฐานไวบนยอดเจดีย
แมชี ๑๐ รูป อาศัยอยูว ัดพรหมจารี แมชีเหลานี้จะลุกขึน้ ๕
โมงเชาทุกวัน เพื่ออานพระสูตรจนถึง ๖ โมงเชา และจากนั้นก็
รับประทานอาหารเชาแลวจะปฏิบัติกิจตางๆ ภายในวัดจนถึงเที่ยง แลวทาสมาธิ
๒ ชั่วโมง บายทางานตอไป เมื่อพลบคาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
แลว ก็เริ่มศึกษาพระสูตรอีก แมชีเหลานีร้ ับประทานอาหารวันละ ๓ มื้อ
ในวันขึ้น ๑ คา และแรม คา ตามจันทรคติ โดยถือวาเปนวันพักผอน
ยังมีนิกายอีกนิกายหนึ่งคือนิกายมนตรยาน ผูที่นับถือนิกายนี้เชื่อ
วา พระสัจธรรมของพระพุทธเจา มีอานาจทิพยบรรจุอยู ดังนั้น การ
ทองจาพระสูตรที่เหมาะสม ก็อาจจะบรรลุถึงความดีได ซึ่งความดีนี้
แหละจะยกระดับจิตใจใหอยูเ หนือรกได พระภิกษุแมชีทผี่ ูไปเยี่ยมพบ
กาลังนั่งภาวนาพระสูตรอยูในวัดและตามหลุมฝงศพ คือผูที่นับถือนิกาย
มนตรยานนีเ้ อง
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นิกายสัทธรรมปณฑริก ซึ่งเรียกชื่อตามเหลากาเนิดเดิมของคา
สอนในจีนผืนแผนดินใหญ ก็มีความเกี่ยวของกับนิกายชัน แตวายังมีขอ
นาสังเกตบางประการ ที่สอใหเห็นวา นิกายนี้ถือหลักวา การจะตรัสรู
ไดนั้น ตองใชวิธีหาเหตุผล เพราะถือวาบุคคลมีความจาเปนไมเหมือน
กัน อาจจะคนหาทางเพื่อบรรลุสัจธรรมไดแตกตางกัน คนบางคนรูแจง
ไดทันทีเมื่อใจเปนสมาธิ แตบางคนกวาจะรูแจงไดก็ตองรับการศึกษา
หรือตองอาศัยพิธีกรรมไปกอนและนานๆ คัมภีรที่วาดวยการเปรียบบกฏ
แหงความจริงดวยดอกบัว ซึ่งทาใหคาสอนของพระพุทธเจาเขากันไดนนั้
เปนคัมภีรที่นกิ ายสัทธรรมปุณฑริกนับถือมาก
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับที่ไมนับถือ
เราประมาณไดวา พุทธศาสนิกชนที่ปฏิญาณตนแลวในเกาะนี้
มีจานวนอยางนอยถึง ๒๕๐,๐๐๐ คน ความรูอันเปนพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนาไดมีบทบาทอันสาคัญในการดารงชีวิตของชาวจีนหลายลาน
คนในไตหวัน ซึ่งพวกเหลานีย้ ังไมไดนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งใหแน
นอนไปเลย
ความรูขั้นพื้นฐานเชนนี้ ตามปกติก็อยูปะปนกับความรูขั้นพื้น
ฐานของลักธิเกาของจีนคือขงจื้อและเตา ซึง่ ก็คลายกับคาสอนของพุทธ
ศาสนานั้นแหละ คือถือมาจากจีนแผนดินใหญสูไตหวันในราชวงศมิ่งกวา
๓๐๐ ปแลว ความคิดและประเพณีจากทั้ง ๓ ศาสนา ไดฝงลึกในจิตใจ
ของบุคคลทั่ว ๆ ไป ถึงแมบางคนยังไมยอมรับวาตนเปนศาสนิกชนใด
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วัดพระพุทธศาสนาในไตหวันบางวัดก็เหมือนอยางบนผืนแผนดิน
ใหญ คือไดจดั หองไวสําหรับตั้งเทพเจาประจําทองถิ่นทีม่ ีคนนับถือมาก
เชน มา จู ผอ (เจาแมผูศกั ดิส์ ิทธิ์) และพระภูมิเจาที่ (ทู ตี้ กุง) ทั้งสอง
องคนี้เราจะไดทราบเพิ่มเติมในบทตอไป เครื่องหมายรูปสิงโต อยาง
หนึ่งของพระพุทธศาสนาในจีนก็เหมือนกันในญี่ปนุ คือสามารถที่ใชเปน
ที่รวมจุดเทวดาประจําพื้นเมืองได และสามารถที่จะกลืนเทวดาเหลานั้น
ไดดว ย
เทวดาอีกองคหนึ่ง ที่ชาวพุทธนับถือในไตหวันดังที่ไดกลาวไว
แลวกอน ๆ นัน้ คือ กวนยิน (กวนอิม) หมายถึงรวมเอาความสงบ
ความเมตตา กรุณา และความดีไวแหงเดียวกัน
เกือบทุกๆ ครัวเรือนในไตหวัน จะมีรูปเจาแมกวนยิน (กวนอิม)
แขวนไวที่ฝาหอง ซึ่งหองนี้จัดไวเปนทีบ่ ูชาบรรพบุรุษโดยเฉพาะ หอง
นี้ใชสําหรับเปนหองอาศัยหรือหองรับแขก และถือวาเปนหองสําคัญมาก
ที่สุดในบาน
เบื้องลางของเจาแมกวนยิน (กวนอิม) มีเทพธิดา มา จู ผอ เจา
แมผูศักดิ์สิทธิ์ ประทับนั่งอยูบ นเกาอี้ขนาบไปดวยบริวารขางละองคนี้
ในฮองกงนับถือวาเปนพระราชินีแหงสวรรค
มา จู ผอ เปนเทพดาของชาวเรือทั้งหมด ชาวจีนในไตหวัน
มาที่นี้โดยผานชองแคบไตหวันซึ่งมีคลื่นลมแรง เนื่องจากมีคนเดินทาง
ไดออนวอนขอใหพระแมชว ยมากเพิ่มขึ้น เจาแมกลายเปนเทพธิดาทีม่ ี
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คนรูจัดกมากจนกระทั่งทุกวันนี้ เจาแมองคนี้ไดรับการสักการบูชาจาก
วัดในไตหวัน ๓๐๖ วัด ทางการของราชวงศแมนจูซึ่งไดยาตราทัพ
ไปรบชนะกองทัพของโกซินกา ก็ไดสวดออนวอนตอ มา จู ผอ ใน
ค.ศ. ๑๖๘๓ พ.ศ. ๒๒๒๖) เพราะพระองคไดชวยเหลือในการ
สงครามไดชนะ วันเกิดครบรอบที่ ๑,๐๐๐ ของเจาแมผศู ักดิ์สิทธิ์
ไดจัดใหมกี ารฉลองกันในไทเปในฤดูใบไมผลิ เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๙
(พ.ศ. ๒๕๐๒)
ภาพลางทางซายของพระภูมิเจาที่ของภาพเจาแม มา จู ผอ ใน
บานคนโดยทัว่ ไป เปนรูปของ ทู ตี้ กุง ทานเคยเปนเจาหนาที่เก็บภาษี
อากรในสมัยจักรพรรดิยุคกอน ไดรับความนับถือ และเคารพบูชาเพราะ
ไดปฏิบัติกับประชาชน ดวยความเมตตากรุณาอยางไมเลือกหนา หลัง
จากที่ทานตายก็ไดรับยกยองใหเปนเทวดาองคหนึ่ง พวกชาวนาเชื่อกัน
วาพระองคจะชวยดูและพืชพันธุธัญญาหารใหเจริญงอกงาม ในขณะเดียว
กันพวกพอคาก็หวังใหพระองคชวยเหลือกิจการคาใหเจริญ รูปทางซาย
ของ ทู ตี้ กุง เปนเจาจีน (Tsao chun) คือเทวดาประจําครอบครัว
เทวดาองคนี้ เปนพระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดิ "ซาเด" (Jade)
องคที่ ๓ พระองคไดรับอนุญาตใหลงมาจากสวรรคเพื่อดูแลสุขทุกขของ
ครอบครัว พระองคทรงชอบงานแบบนี้ ดังนั้นพระองคจะตองรายงาน
เกี่ยวกับอาหารและความประพฤติเสียหาย ของมนุษยไปใหพระเจา ซาเด
ทราบทุก ๆ ๓ วัน
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การที่มีเทพตาง ๆ ดังกลาวมานี้ แสดงใหเห็นวาแนวคิดเรื่อง
ศาสนาของชาวจีนมีใจกวางขวาง ซึ่งถือวาความดียอมมีอยูในหลายลัทธิ
ศาสนา และไดเตรียมวิธีปฏิบัติเพื่อชาวจีนจะไดครองชีวติ ใหเหมาะสม
และเกิดความสงบสุขตอไป
ผลงานและสิ่งทีพ่ ิมพทางการศึกษา
การศึกษา ทั้งในทางปฏิบัติและวิชาการดานที่มคี ุณประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันของชาวจีนถือวาเปนหนาที่อนั สําคัญของบรรดาองคการ
พุทธศาสนาในไตหวัน พุทธสมาคม เครือสมาคม และกลุมชาวพุทธ
อื่นๆ ก็ไดใหการอุปถัมภสถาบันการศึกษา เชนวิทยาลัยสําหรับภิกษุ
จนถึงอนุบาล เด็กและโรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับผูไ มรูหนังสือ กลุม
เหลานี้ยังไดพมิ พหนังสือพิมพรายคาบ และหนังสือเลม อุปถัมภรายการ
วิทยุ และยังออกทนทางดานอื่นๆ อีกมาก เพื่อแพรขาวเกี่ยวกับ
ธรรมะไปสูประชาชนทั่วไป
ปจจุบนั นี้ใน ไทเป ซินจู ไทจุง ไทนาน และเกาเซียง ก็มี
โรงเรียนและวิทยาลัยฝายสงฆซึ่งขึ้นอยูกับวัดถึง ๙ แหงดวยกัน โรงเรียน
เหลานี้มีนักศึกษาที่เปนสามเณร และสามเณรี ๓๐๐ กวารูป ซึ่งทั้งหมด
นี้ตั้งใจจะบวชเปนพระตอไป มหาวิทยาลัยไตหวันแหงชาติ (National
Taiwan University) ในไทเป ซึ่งเปนสถาบันตั้งเปนแหงแรก
ในเกาะนีแ้ ละจัดการศึกษาชัน้ สูง ก็ไดจดั หลักสูตรเกี่ยวกับพุทธธรรม
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และพุทธปรัชญาไวศึกษาดวย ชาวพุทธทีส่ ําคัญในองคการก็กําลังปรึกษา
หารือเพื่อจะตัง้ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นเองอยูเหมือนกัน ทาง
กลุมก็ตั้งทุน โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหทนุ การศึกษาแกเยาวชนชาวพุทธ
กิจกรรมเพื่อมุงประกาศพระพุทธศาสนา กําลังขยายอยางกวาง
ขวาง ทุก ๆ ปในฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมรวง องคการทั้งทางโลก
และธรรมทั้งเกาะจะใหมีการประชุมเปนทางการ เพื่อจะไดปรึกษาวิธกี าร
ใหพระพุทธศาสนาเขมแข็งยิ่งขึ้น ลดการนับถือโชคลางของขลังใหนอ ย
ลงและปรับปรุงการปฏิบัติและศีลธรรมใหเปนมาตรฐาน พระสงฆและ
ฆราวาสที่เขาถึงใจคนไดดี ก็ไดรับการแตงตั้งเพื่อเดินทางไปทุกแหง
และประเทศใกลเคียง เพื่อบรรยายและจัดอภิปรายขึ้น กลุมเล็กๆ เหลา
นี้ ตามปกติกจ็ ะอธิบายพระสูตรตางๆ พรอมกับบรรยายเปนภาษาจีน
แลวก็มีลามแปลทีละประโยคเปนภาษาพืน้ บานใหเปนประโยชนแกผูฟง
ในตอนเย็น เปนเวลาที่มีธุระยุง (คือมีคนพลุกพลาน) เพราะคน
เสร็จธุระการงานบานก็มาวัด ผูมาฟงการอภิปราย และปาฐกถาธรรม
ซึ่งมาจากที่ตาง ๆ มีจํานวนอยางนอยไมตา่ํ กวา ๓๐ และบางทีก็หลาย
รอย
รายการวิทยุกไ็ ดเชิญใหนักปาฐกชาวพุทธที่มีชอื่ เสียงไดเผยแพร
ธรรมใหแกผฟู งที่อยูไกลๆ คาใชจายในการโฆษณาทางวิทยุก็ไดรับ
บริจาคจากชาวพุทธ
หนังสือพิมพพระพุทธศาสนารายคาบพิมพในไตหวันมีถึง ๒๐ ฉบับ
นอกจากนี้มีโรงพิมพ ๒ แหง ซึ่งจัดพิมพเฉพาะพระสูตร และพระไตรปฎก
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ของพระพุทธศาสนาเทานั้น การแกไขตนฉบับ ๑,๐๐๐ ฉบับใน
พระไตรปฎกซึ่งไดจัดพิมพเปน ๔๖ เลม ใน ค.ศ. ๑๙๕๖ (พ.ศ. ๒๔๙๙)
ไดรับความสนใจมากในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ดัชนีพระไตรปฎก
สวนมากก็ชว ยใหนักปราชญสามารถใชหนังสือเหลานั้นไดสะดวกทั้งทาง
ตะวันออกและทางตะวันตก
หนังสือพิมพทางพระพุทธศาสนาที่เกาที่สุดในเกาะนี้คือ Hai
Chao Yin "The Sound of the Sea Tide" ซึ่งไดเริ่มพิมพ
ครั้งแรกในผืนแผนดินใหญหลายปกอนในศตวรรษนี้ หนังสือรายคาบที่
สําคัญอีกฉบับหนึ่งคือ Bodhedrum ซึ่งเปนหนังสือรายเดือนในไทจุง
(Tai Chung) มีจํานวนพิมพหลายพันฉบับ
หนังสือพิมพรายคาบ สวนมากก็มีรายการคลาย ๆ กัน มีเรื่อง
เกี่ยวกับธรรมและพิธีกรรม มีบทความสําหรับเยาวชน ขาวจากพุทธศาสนา
ทั่วโลกนอกจากไตหวันและที่อื่น ๆ เรื่องที่วานาสนใจอยางหนึ่ง
ของหนังสือ Bodhedrum ก็คอื มีคอลัมนถามตอบ เปนภาษาจีนและ
อังกฤษ ผูอานก็ไดการสนับสนุนใหสงปญหาไปถามเกีย่ วกับ
พระพุทธศาสนาได แลวปญหานั้น บรรณาธิการก็จะไดตอบลงในฉบับตอไป
ตัวอยางคําถามเชนวา "ฉันสวดมนตใหแกภรรยาและบุตรของฉัน การ
กระทําเชนนี้ จะเปนการขัดกับการชวยเหลือของเทวดาหรือไม ? "
คําตอบก็คือ " ทานอาจสวดมนตใหแกบุตรภรรยาของทานได
แตความดีจะเพิ่มมากขึ้น หากทานไดสวดมนตใหแกเทวดาทั้งหมดอีก
ดวย เหมือนตะเกียงดวงหนึ่งสามารถทําใหคนเดียวมองเห็นหรือหลาย

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 290
คนก็มองเห็นในขณะเดียวกัน" หนังสือพิมพเหลานี้ไดแพรหลายไปทัว่
ทุกแหง และไดรับไปอานจากพี่นองชาวพุทธในประเทศอื่น ๆ ดวย
ความสัมพันธกับชาวพุทธในประเทศอื่น ๆ
ในระหวาง ๑๐ ปมานี้ ชาวพุทธไตหวันไดตดิ ตอกับกลุมชาว
พุทธ ในประเทศอื่นๆ ทางสวนตัวมากขึน้ คณะผูแ ทนทั้งพระภิกษุ
และฆราวาสก็ไดรวมการประชุมชาวพุทธนานาชาติขึ้นในประเทศ
อื่นๆ ในเอเซีย เชน การฉลองพระพุทธยันตีในกรุงเทพฯ (งานฉลอง
๒๕ พุทธศตวรรษ) เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๐) และที่
โตเกียว เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๑)
การติดตอฉันมิตร ก็มีสวนสําคัญดวยเหมือนกัน พระภิกษุจาก
ไตหวัน ไดเดินทางไปเยีย่ มเยียนประเทศชาวพุทธอื่นๆ เชนประเทศ
ไทย กัมพูชา และเมื่อเดินทางกลับไปถึงไตหวันแลว ก็ไดเลาประสบการณ
ในการเดินทางในประเทศนัน้ ๆ ใหประชาชนฟง พวกภิกษุเหลานี้
ไดมีสวนรวมทําใหชาวบานทองถิ่นไดทราบขนบธรรมเนียมประเพณีตาง
ชาติมากขึ้น พระภิกษุและฆราวาสจากประเทศอื่น ๆ ก็มักจะมาเยีย่ มเยียน
ไตหวันเชนเดียวกัน
หนังสือรายคาบ และดํารงทางพระพุทธศาสนาที่จัดพิมพขึ้นใน
ไตหวันก็ไดแพรหลายอยางนาพอใจในเอเซียตะวันออกเฉียงใต และสิ่ง
ตีพิมพตางประเทศอื่นๆ ก็มวี ัดและหองสมุดสวนตัวรับไปอานในไตหวัน
พระไตรปฎกฉบับแปลเปนภาษาจีน ๔๖ เลม เปนที่สนใจอยางยิ่ง
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ระหวางชาวจีนดวยกัน ตนฉบับซึ่งพิมพเปนที่ระลึก ก็ไดสงไปใหสภา
พระพุทธศาสนาแหงพมา และกลุมชาวพุทธในลังกาตลอดถึงกัมพูชาดวย
กลุมชาวพุทธในไตหวันก็เหมือนกับเพื่อนรวมศาสนาของพวกเขา
ในประเทศไทย พมา และทุกแหงไดรวมกันบริจาคสรางตึก ไดแก
Buddha' s Universal Church ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอมริกา
บทความเรื่อง "โบสถ " ซึ่งเขียนลงในหนังสือพิมพ ' Hongkong
magazine ' ไดมีสวนใหชาวจีนผูหนึ่งที่สหรัฐไดอุทิศเวลาถึงหกเดือนใน
การคัดลอกชิรปรัชญาปารมิตาสูตรทั้งหมดดวยลายมือบรรจงที่สละสลวย
ลงบนกระดาษหลายมวน ทีน่ ายกเทศมนตรี ซานฟรานซิสโก ถวายเปน
สมบัติของวัดในนามของพุทธสมาคมชาวจีนในปจจุบันนี้ สมาคมก็ไดมอบ
ภาพเขียนพระพุทธรูปซึ่งนักศิลปสตรีคนหนึ่งไดบรรจงเขียนอยางประ
ณีตไวดว ย
ชาวพุทธไตหวัน ไดรจู ักคุณคาของความรู และประสบการณ
ซึ่งไดรับจากการติดตอกับกลุมชาวพุทธในประเทศอื่นๆ และกาลัง
ประชุมหาวิธกี าร เพื่อจะใหมีการติดตอกันเพิ่มขึ้น ยังมีปญหาเรื่องอาหาร
และสถานที่พกั ของแขก และเรื่องการหาทุนสาหรับการทองเที่ยวตลอด
ถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพ แตชาวพุทธจีนก็หาทางแกไขปญหาดังกลาว
ใหไดเพื่อจะไดรับคุณประโยชนจากผลอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยน
ทัศนคติกับชาวพุทธในประเทศอื่นๆ ซึ่งมีแตความแตกตางกัน ทั้งใน
ดานภาษา และการปฏิบัติ แตวาเปนผูที่มนี าใจเปนอันหนึ่งอันเดียว
กับพวกตน ในการอุทิศชีวติ เพื่อพระพุทธเจาอยางแทจริง
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-๓พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี
สถานะของประเทศเกาหลีในประวัติศาสตรอารยธรรม
ในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๙ นักเขียนชาวตะวันตกเมื่อเขียน
ประวัติศาสตร และอุปนิสัยใจคอของชาวเกาหลี ไดใหสมญาแกเกาหลี
วา " ประเทศฤาษี" เกาหลีเปนชาชาติที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเกาแก
มาก และเปนประเทศที่สาคัญที่สุดประเทศหนึ่ง ในซีกโลกตะวันออก
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับประวัตวิ ัฒนธรรม และความสนใจในดานการศึกษา
นอกเหนือไปจากดานการเมือง และความสัมพันธกับนานาชาติ แตก็
เปนที่นาประหลาดวา ความสาคัญทางวัฒนธรรมของเกาหลี ยังไมเปน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในโลกปจจุบัน
นับแตไดเกิดมีมนุษยชาติขึ้นมาเปนครั้งแรก คลื่นแหงอารยธรรม
ของโลกไดหมุนเวียน สับเปลี่ยนกันไปมาอยูเสมอ ระหวางซีกโลก
ตะวันตก กับซีกโลกตะวันออก ในสวนที่เกี่ยวกับกับทวีเอเซีย เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา วัฒนธรรมของเอเซียโบราณ ไดแพรจากเอเซีย
ตะวันตก มายังเอาเซียตะวันออก และมาสุดปลายทางที่เกาหลี อนึ่ง
เปนที่รูกันดีวา ประเทศอินเดีย และจีนเปนแหงอารยธรรมตะวันออก
อยางไรก็ตาม หากวามีการยอมรับกระบวนการทางวัฒนธรรมของเกาหลี
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และศึกษาใหเขาใจชัดถึงอารยธรรมของมนุษย และความเจริญแหง
วัฒนธรรมตะวันออกแลว ประวัตวิ ัฒนธรรมของเกาหลีก็ยอมจะมีความ
สาคัญและมีคุณคาอยูไมนอยทีเดียว ผูที่ไดศึกษาประวัติศาสตรโบราน
ของเกาหลีอยางรอบคอบแลว ก็จะพบความเชื่อถือในเทพนิยายปรัมปรา
และการขนานนามเทพเจาตางๆ ของเกาหลีนั้น ก็มีสวนคลายกับของ
อียิปต อัสซีเรีย บาบิโลน กรีก และโรมัน มีเรื่องเลากันวา บรรพบุรุษ
ของเกาหลีเปนโอรสของเทพเจาประจากลางวัน ผูซึ่งอุบัติมาจากไข เรื่อง
นี้ก็ไมแตกตางอะไรกับเรื่องของกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต คาวา ปาล
(Pal) ซึ่งหมายถึงเทพเจาผูมีอานาจ และคาวา โอล, อัล (Ol , al)
หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้น ตามตานานเกาแกของเกาหลีมีความหมายเทา
กับโบอัล (Boal) และเอล (el) ในภาษาเซมิติคนั่นเอง จะนาทึ่งที่
เดียว หากเราจะนาเอาคาในภาษาโรมันวา วุลคัน (Vulcan) อันหมาย
ถึงเทพเจาแหงไฟ มาเปรียบเทียบกับคาในภาษาเกาหลีวา ปุลกาน
(Pullkan1) อันหมายถึงภูเขาไฟที่ใหญที่สุด หรือหมายถึงเทพเจา
ประจาภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลี
ยิ่งไปกวานั้น เมื่อพิจารณาในทางโบราณคดีแลว จะทาใหเรา
ทราบถึงความสัมพันธอยางใกลชิด ระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวัน
ออก ตัวอยางเชน เมื่อไมนานมานี้ ไดมกี ารขุดสารวจดูหลุมฝงศพ
เกาๆ ในบริเวณทางตอนใตของเกาหลี และตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศญี่ปุน แดนทั้งสองนีม้ ีอารยธรรมเกี่ยวเนื่องกันเปนพิเศษ ปรากฏ
วา วัตถุโบราณที่ขุดพบนัน้ มีลักษณะวิจิตรบรรจงมาก ศิลปะการทา
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เครื่องประดับตกแตงมีลักษณะเหมือนกันกับที่มีแพรหลาย ในเมือง
อิทรูเนีย อิตาลี และในอาณานิคมตาง ๆ ของกรีกแถบชายฝงทะเลดํา
ในราวศตวรรษที่ ๓-๔ กอนคริสตศักราช นอกจากทีก่ ลาวมานี้ ยังมี
ตัวอยางอีกมากที่เกีย่ วกับอารยธรรมของเกาหลี และวัฒนธรรมของ
ไมซิแน (Mycenae)
อยางไรก็ตาม การติดตอกันระหวางประเทศตะวันตกกับ
ตะวันออก ไดมีมาเปนเวลาชานานหลายศตวรรษแลว และใกลชิดกัน
ยิ่งกวาที่เราคาดกันไวเสียอีก พลังดลใจและแรงปรารถนาของมนุษยชาติ
ในอันที่จะแสวงหาความสุขนั้น มีอํานาจเหนือกําลังอาวุธและอํานาจกดขี่
ของจอมจักรพรรดิใด ๆ ทั้งสิ้น พลังทั้งสองนี้ไดบันดาลใหมนุษยเราคิด
สรางโลก ใหเปนเสมือนบานของสมาชิกแหงครอบครัวเดียวกัน และ
สามารถเอาชนะความยุงยากทั้งมวล อันเกิดจากธรรมชาติ และภูมิศาสตร
และไมยอมแพตออุปสรรค อันเกิดจากอาณาเขตของประเทศ ความ
รุงเรืองในเรื่องเชื้อชาติ และนิสัยใจคอใด ๆ เลย
ดังนัน้ โลกจึงไมมีความจําเปนที่จะไดผูบกุ เบิกดังเชน พระเจา
อเล็กซานเดอรมหาราช เพือ่ เปนเครื่องเชือ่ มระหวางตะวันออกกับตะวัน
ตกเลย
การเผยแผพระพุทธศาสนาในเอเซียตะวันออกและเกาหลี
อันที่จริง พระพุทธองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน ทาม
กลางและที่สุด ก็เพื่อความสิน้ ไปแหงความทุกขที่เกิดแกมวลมนุษยชาติ
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สัจธรรมที่พระองคทรงแสดงนั้นสามารถที่จะอํานวยประโยชน ไมเฉพาะ
แกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเทานั้น สรรพสัตว
ยอมจะไดรับความชุมชื่นจากหยาดน้ําคือ พระมหากรุณาธิคุณเทาเทียม
กัน โดยทีเ่ ขาเหลานั้นจะรูตวั หรือไมก็ตาม
ประมาณ ๒๐๐ ปเศษ หลังพุทธปรินิพพาน พระเจาอโศก
มหาราชแหงแควนมคธ ไดทรงสงพระสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ยังดินแดนตาง ๆ โดยแบงเปนสาย ๆ คือ ในภาคตะวันตกไดสงไปยัง
ประเทศตาง ๆ แถบทะเลเมดิเตอเรเนียน เชนประเทศซีเรีย อียิปต
เมสิโดเนีย เอปโรส ทางทิศใตทรงสงไปยังประเทศลังกา ทางทิศตะวันออก
ทรงสงไปประเทศพมา ทางทิศเหนือ ทรงสงไปประเทศอาฟฆานิสถาน
ซึ่งประเทศเหลานั้นตางก็ไดรับรสแหงพระธรรมโดยทั่วกัน
อยางไรก็ตาม แตกไ็ มปรากฏวา ในบรรดาประเทศตางๆ ที่
พระสมณทูตเหลานั้นไดนาพระพุทธศาสนาไปเผยแผนนั้ ประเทศทาง
ตะวันออกเทานั้น ที่พุทธศาสนาหยั่งรากลงไดอยางมั่นคง เมื่อพระ
ศรีศากยมุนีไดทรงแสดงพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ณ ยอดเขาคิชฌกูฏนั้น
กลาวกันวา พระฉัพพัณณรังษีจากพระอุณาโลมของพระองค ไดสาด
สองไปทั่วประเทศทางตะวันออก เรื่องดังกลาวนี้เปนศุภนิมิตวา พระ
พุทธศาสนา จะเจริญรุงเรืองในประเทศเหลานั้นเปนแนแท เมื่อ
พระเจาอโศกยังทรงพระชนมอยู พวกกรีกไดสถาปนาอาณาจักรบากเตรียขึ้น
ในแดนลุมแมนาอามู ในอาเซียกลาง ตอมาอาณาจักรนีไ้ ดถูกพระเจา
เกเต (Getae) ยึดครองไวกอน ค.ศ. ๑๓๐ ตอมาในป ๑๔๐ ป พระ
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เจากนิษกะไดเสวยราชยเปนกษัตริยแ หงเมืองนี้ และไดสถาปนาเมือง
ซึ่งตั้งอยูในดินแดนทางตอนใตของแมนากามูลใหเปนเมืองหลวง ซึ่งตอ
มาเมืองนี้เรียกวา คันธาระ
การที่พระเจากนิษกะ ทรงดารงพระองคในตาแหนงอัครศา
สนูปภัมภกนัน้ ทาใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในแควนเกตัล พระพุทธ
ศาสนาฝายมหายาน ไดกอกาเนิด และเจริญขึ้นในแควนนีเ้ ปนครั้งแรก
ความกลมกลืนระหวางความเชื่อถือของพวกกรีก และศาสนาของชาว
อิหรานนั้น ไดกอใหเกิดดินแดนที่เรียกวา Land of Perfect Joy
(ดินแดนแหงบรมสุข) ขึ้นและแมวาจะไดมีการสรางศิลปวัตถุทางพระพุทธ
ศาสนาอยูบางแลวในอินเดีย แตก็ไมมหี ลักฐานแสดงวา ไดคนพบพระ
พุทธรูปขึ้นเปนครั้งแรก ในสมัยของพระเจากนิษกะนี้เอง
อนึ่ง เมื่อไมนานมานี้ จากการที่ไดขุดสุสานเกาทางภาคเหนือ
ของประเทศอาฟฆานิสถาน ไดพบพระพุทธรูปเปนจานวนมาก ซึ่งมี
พระพักร พระเกศ และจีวรเปนแบบกรีก และโรมันดวย จึงแสดง
วา อินเดียไดสรางพระพุทธรูปตามแบบกรีกและโรมัน ศิลปะเหลานี้ถือ
กันวา เปนสมบัติอันลาคา ในทางประวัตวิ ฒ
ั นธรรมของมนุษย ทั้ง
ฝายตะวันตกและตะวันออกรวมกัน
อยางไรก็ดี โดยพระบรมราชูถัมภของพระเจากนิษกะ พระ
พุทธศาสนาและศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นในอินเดีย
แลวมาเจริญรุง เรืองในแควนคันธาระ ก็แผกระจายไปยังแควนแคช
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เมียร โขตาน กาษกาคร คุจะ และแมกระทัว่ ถึงดินแดนทีจ่ ีนเรียกวา
ประเทศทางตะวันตก ในทีส่ ุดจีนซึ่งแตเดิมนับถือลัทธิขงจื้อและเตานัน้
ก็ยอมรับพระพุทธศาสนาตลอดถึงศิลปะตางๆ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
แพรเขาไปควบคูกับลัทธิเดิมของตน แมวา ประเทศอินเดียและจีนจะ
แตกตางกันทางธรรมเนียมประเพณี ภาษา ตลอดถึงอุปนิสัยใจคออื่นๆ
ก็ตาม จีนก็ยังมีศรัทธาและกระตือรือรนในอันที่จะยอมรับพระพุทธ
ศาสนาและเผยแผใหแพรหลายตอไป
ที่นี้ขอใหเราหวนกลับไปทางประเทศเกาหลี ซึ่งอยูทางตะวันออก
ของประเทศจีน ไดมีผูนาพระพุทธศาสนาไปเผยแพรที่เมืองโคคูเรีย
(Kokuryu) ในป ค.ศ. ๓๗๒ และในปนั้นเอง บูเกี๋ยน (Bukyun)
ก็ไดสงสมณทูตรูปหนึ่งนามวา สุนโท ไปยังตาบลดังกลาวนี้ พรอมกับ
นาพระพุทธรูปและคัมภีรปลุ -คียัง (Pul-gyung)ไปดวย ในป ค.ศ.
๓๘๕ ภิกษุชาวอินเดียชื่อ มาลานันทะ ไดจาริกผานประเทศจีนไปถึง
เมืองแบคแจ (Backche) ทางตอนใตของประเทศเกาหลี ประมาณ
๕๐ ป หลังจากนั้น ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดจาริกผานเมืองโคคูเรียไปถึงเมือง
สิลลา (Silla) ซึ่งอยูทางตอนใต ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงตั้งมั่น
และเจริญรุงเรืองอยูในประเทศเกาหลีนับแตนั้นเปนตนมา
การที่มีผูกลาว เกาหลีไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจาก
ประเทศจีน ยังไมเปนที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป เพราะจากประวัติ
ศาสตรปรากฏชัดวา อารยธรรมโบราณในแถบเอเซียเหนือ และตานาน
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ทาใหเราไดแงคิดวา ในขณะที่พระพุทธศาสนา

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 298
กําลังเจริญอยูในดินแดนทางตะวันออกนัน้ ทั้งจีนและเกาหลี
ตางก็ไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกัน จึงกลาวไดวา
พระพุทธศาสนาที่แพรเขาสูเกาหลีนั้น ไมใชเพราะไดรบั อิทธิพลจาก
จีนฝายเดียว
ความเจริญของพระพุทธศาสนาในเกาหลี
การนําพระพุทธศาสนาเขาไปเผยแผนั้น ทําใหหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาแพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น พระพุทธศาสนาในอินเดีย
นั้น ตอนตน ๆ มีเพียงฝายเถรวาทเทานั้น แตเมื่อแพรมาสูตะวันตก
ของจีนแลวก็เกิดมีมหายานขึ้น การเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดน
ตะวันออก (ของอินเดีย) ไดรับผลสําเร็จเปนอันดีทั้งในดานปริยัติและ
ปฏิบัติ โดยวิธีการสอนจากสิ่งที่งาย ๆ ไปหาหลักธรรมที่ยาก คือ จาก
โลกิยธรรม ขึ้นไปหาโลกุตรธรรม และจากปริยัติธรรมไปหาปฏิบัติธรรม
ความเจริญของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนในขณะนั้น ยัง
ไมมีอิทธิพลตอชีวิตของประชาชนโดยทัว่ ไป จนกระทั่งลัทธิเลาจื้อ
และจังจื้อเริ่มแพรหลายขึ้น ในยุคทีจ่ ีนแบงการปกครองเปน ๒ พวก
คือ พวกราชวงศเหนือและราชวงศใตนนั้ แมวาพระพุทธศาสนาจะพบ
กับอุปสรรคนานัปการ แตก็มีลักษณะสมบูรณ และคงตัวอยูได ความ
เจริญอยางรวดเร็วของพระพุทธศาสนานั้น เปนเพราะการเชื่อในหลัก
ศุนยตาหรือสมาธิ (หลักวาดวยความวางเปลา) หลักนี้เขากันไดกับ
หลักธรรมของเลาจื้อ และจังจื้อ ลัทธิทั้งสองนี้อับแสงลงเมื่อพระพุทธศาสนา
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ไดแพรเขาสูประเทศจีน เมื่อประมาณ พ.ศ. ๘๐๐ ทานกุมารชีพ
เจาชายแหงแควนกุสตาน ไดแปลพระคัมภีรมหายาน ๓๐๐ คัมภีร
พรอมกับสั่งสอนสานุศิษยประมาณ ๓๐๐ คนอยางเขมแข็ง
ดวยเหตุนี้ ทานกุมารชีพจึงไดชอื่ วา เปนผูใหกําเนิดนิกายตรีศาสตร
ในประเทศจีน นิกายนี้เจริญถึงขีดสุดเพราะสานุศิษยของทานชื่อเตาเซิง
(Dosing) ดัมเจ (Damja) เชิ้งหนาง ( Sheungnang) เชิ้งจุน
(Sheung jun) บับนั้ง (Buppnang) และกิลจาง (Kil jang)
โดยเฉพาะเชิ้งหนางไดมีบทบาทอยางสําคัญในงานเผยแพรนิกายตรีศาสตร
นี้มากกวารูปอืน่ ๆ ที่ศึกษาขอความธรรมะในคัมภีรในนิกายนีแ้ ละรวม
ทั้งคัมภีรซังสิลศาสตรดวย (Sungsil' s astra) เพราะเหตุที่กุมารชีพ
เปนผูกอกําเนิดนิกายตรีศาสตร ทานจึงไดชื่อวาเปนผูประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาในตะวันออกเปนคนแรก
เชิ้งหนาง ผูเปดศักราชพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนัน้ เปน
ภิกษุชาวเกาหลี การที่นามของทานปรากฏอยูในหนังสือเรื่อง " ชีวประวัติ
ของภิกษุผูมีชอื่ เสียง" ซึ่งชาวจีนเปนผูจัดพิมพขึ้นนั้น แสดงวาทาน
มีเกียรติคณ
ุ อันโดงดังในประวัติพระพุทธศาสนาฝายตะวันออก นอกจาก
นี้ เมื่อพระพุทธศาสนาในประเทศจีน ไดแบงแยกออกเปนนิกายตาง ๆ
เชนนิกายสัมปริคครหศาสตร นิกายแซอึงตอย (Cheuntoy Sect)
นิกายนิรวาน (Nirvan) นิกายศุนยตา (Sunyata) และนิกายลักษณะ
(Laksana) ซึ่งนิกายเหลานี้ทงั้ หมดภิกษุชาวเกาหลีเปนผูน ําทั้งสิ้น
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ความจริง นิกายลักษณะ ซึ่งมีทานอสังคะ และทานวสุภถพัทธุ
เปนผูกอตั้งนัน้ เจริญขึ้นมาไดก็เพราะภิกษุชาวเกาหลีแท ๆ ทานฮวนฉาง
เมื่อเดินทางกลับจากอินเดีย ก็ไดนําเอาคัมภีรพระพุทธศาสนาดวย
เปนจํานวนมาก และไดพิมพคัมภีรวิชญาณปฏิมาตราตศาสตร ๑๐ เลม
รวมทั้งคําบรรยายของทานธรรมปาละและทานสธิตามาตร ซึ่งชื่อวา
วิชญาณมาตราเสฏฐิตริมสติศาสตร-การิกะ ของทานอสังคะ นักปราชญชาว
พุทธไดศึกษาคัมภีรทั้ง ๑๐ เลมนี้โดยละเอียดแลว ก็ไดตงั้ นิกายวิชญาณ
ขึ้น ในขณะนัน้ มีศิษยของทานฮวนฉางประมาณ ๓,๐๐๐ คน ในจํานวน
นี้ กุยกีและวันฉัก (Kuei-Chi, Woncheuch) มีชื่อเสียงโดงดังมาก
ทานรูปหลังนี้ เคยเทศนาคัมภีร วิชญาณปฏิมาตราตะ ที่วัดอีหมิงสื่อ
ทานเปนผูแตกฉานในคัมภีรน ั้น และการสอนของทานในสวนหลักธรรม
นั้น แตกตางจากหลังของอาจารยของทานเพียงเล็กนอย ทานวันฉักก็
เปนชาวเมืองสิลลาในเกาหลี
ปรัชญาของวันฉัก เปนปรัชญาที่สูงสงและสมบูรณที่สุดของพระ
พุทธศาสนาฝายตะวันออก ปรัชญานี้เกี่ยวของกับประเทศเกาหลีอยาง
ใกลชิด แมวาทาดูซัง (Du Sun) จะเปนผูตงั้ นิกายนี้ ในสมัยราชวงศสุย
และคําสอนหรือหลักธรรมของนิกายนี้ ทานเฉียม (ในสมัยราชวงศถัง)
เปนผูเผยแผกต็ าม แตกย็ ังไมสมบูรณอยูนนั่ เอง ในป ค.ศ. ๗๑๒
ทานบับซัง (Buppchang) ไดดําเนินการกอตั้งนิกายนี้จนสําเร็จ โดยการ
ชวยเหลือจากทานอีเสียง (Isang) ชาวสิลลา ตอนแรกทานเปนเพียง
ศิษยของอาจารยเฉียม ซึ่งเปนภิกษุชาวจีนเทานั้น ในที่สดุ ทานบับซัง
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ก็กลายเปนนักปราชญนามอุโฆษของนิกายนี้ หลังจากที่ทานไดศึกษา
อยางจริงจังแลว
เมื่อทานเดินทางกลับประเทศเกาหลีแลว ไดมสี านุศิษยถึง ๓,๐๐๐ คน
พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีในปจจุบัน ก็สืบเนื่องมาจากนิกาย
วันนัน่ เอง ทานไดเขียนหนังสือหลายเลมขึ้น หนังสือของทานที่มีชื่อ
มากคือ "อีเสิ่น บุพเกโด" เปนหนังสืออธิบายพุทธวตัมสกสูตร มี
ปรัชญาวันที่เขียนไวอยางสมบูรณ โดยใชถอยคําเพียง ๒-๓ รอนคําเทานั้น
ในปรัชญาวันมีสิ่งที่นาภูมิใจอยูอกี อยางหนึ่ง คือ ทานหวั่งเอีย้ ว
ไดกอตั้งและเผยแผนิกายใหมขึ้นมาอีก โดยไมเกี่ยวของกับระบบดั้งเดิม
ของจีน และธรรมเนียมประเพณีโบราณที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
เกาหลีดว ย
นิกายนี้เรียกวา นิกายเอตึง (Haytong) หรือนิกายบุนหวาง
(Bunwhang) ในระยะแรก ๆ ทานหวั่งเอีย้ วไดศกึ ษาในสํานักของ
ทานอี้เชียง ตอมาทานอีเชียงไดไปศึกษาเพิ่มเติมในสํานักทานเฉียง ดังนั้น
ทานหวั่งเอี้ยวจึงไดศึกษาคนควาดวยตัวของทานเองจนแตกฉาน นิกาย
เอตึงของทานนิกายเดียวเทานั้นที่เขมแข็ง ทั้งไดบรรจุหลักปรัชญาไว
อยางสมบูรณที่สุด
หวั่งเอี้ยวผูตั้งพระพุทธศาสนาแบบสมบูรณขึ้นในเกาหลี
ในบทกอนไดกลาวถึงพระภิกษุชาวเกาหลีหลายรูป ซึ่งเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการสรางความเจริญใหแกพระพุทธศาสนาในประเทศจีน
พระพุทธศาสนาในประเทศจีนนี้ ไมใชพระพุทธศาสนาที่มีอยูในเกาหลี
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มาแตเดิม แตเปนพระพุทธศาสนาที่ไดรับการดัดแปลงใหเหมาะแก
ชาวจีนอีกทีหนึ่ง จุดมุงหมายของการปรับปรุงพระพุทธศาสนานี้ ก็เพื่อ
จะวางแนวทางดําเนินชีวิตใหแกชาวจีนทัง้ ในดานปริยัตแิ ละปฏิบัติ กลุม
ธรรมทูตชาวเกาหลี จําตองปรับปรุงพระพุทธศาสนาใหสมบูรณขึ้น
พระพุทธศาสนาที่ปรับปรุงใหมนี้ตางจากที่นําจากอินเดีย และตางจาก
พระพุทธศาสนาที่มีอยูในดินแดนตะวันตกและบางสวนของจีน ผูที่มี
บทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาจนเปนผลสําเร็จในครั้งนี้ก็คือ
ทานหวั่งเอี้ยวนั่นเอง
ในเวลานั้น นิกายพระพุทธศาสนาในเกาหลีตกอยูในภาวะทีร่ ะส่ํา
ระสาย แตก็ไดรับการแกไขใหเรียบรอยลงไดโดยนิกายเอตึง ทานหวัง
เอี้ยวไดเขียนหนังสือเลมหนึ่งชื่อ Seupmunwhachang' S astra
หนังสือเลมนี้ มีอิทธิพลอยางมากมายตอพระพุทธศาสนาทุกนิกาย ทําให
นิกายตาง ๆ มีมาตรฐานสมบูรณดีขึ้น แมวาจะมีจะมีนกิ ายวันเกิดขึ้นใน
ประเทศจีนแลวก็ตาม แตก็ไมใครนําเอาคําสอนของนิกายขึ้นไปปฏิบัตกิ ัน
คําสอนนั้นจึงเปนเพียงปรัชญาเทานั้น ทานผูตั้งนิกายนี้ ไมยินดีที่จะให
ศาสนามีลักษณะเปนเพียงปรัชญาเทานั้น ทานมีทัศนะวา ศาสนานั้นควร
จะมีคําสอนเปนสัจธรรม มีคุณคา และควรนํามาใชในชีวิตประจําวัน
กันอยางจริงจังได ดังนัน้ ทานจึงทําใหคําสอนภาคปริยตั ิกลมกลืนไป
กับภาคปฏิบัติ
ดวยเหตุผลดังกลาว ทานจึงไดตั้งนิกายขึน้ ใหมขึ้นนิกายเอตึง
ซึ่งมีความแตกตางจากเอตึงของจีน ทานเปนคนแรกทีไ่ มยอมรับ
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ขนบธรรมเนียมประเพณีเกาทั้งหมด ทานมีหนาที่ที่จะตองสรางความอบอุน
ใจใหแกประชาชน ในขณะเดียวกันก็สอนไมใหถือชั้นวรรณะดวย และ
ขจัดมลทินแหงพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมซึ่งมีมานานแลว ทานเปนผู
นําเอาหลักธรรมแนวใหมในพระพุทธศาสนามาเผยแผ และชาวเกาหลีก็
รับเอาหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวติ ประจําวันของตน ๆ ไดจริง ๆ
เกาหลีกับพุทธศิลปะ
เมื่อพระพุทธศาสนาใหหยั่งรากลงในเกาหลีเปนครั้งแรกนั้น ก็มี
ความขัดแยงกันบางประการ ระหวางคําสอนแบบใหมกบั ความเชื่อถือที่
มีอยูเดิม หลักคําสอนก็ดี วรรณคดีก็ดี ศิลปะก็ดี เฉพาะอยางยิ่ง
พระพุทธศาสนาที่มีแนวคิดเรื่องเทวดาตาง ๆ อยูดวย ก็ทําใหมีอิทธิพลเหนือ
ความเชื่อถือระบอบเกา ๆ ไดไมสูยากนัก อีกประการหนึ่ง โดยอาศัย
อิทธิพลคําสอนทางพระพุทธศาสนานี้เอง จึงทําใหการดําเนินนโยบาย
ทางการทูตระหวางจีนเกาหลีและประเทศใกลเคียงอื่น ๆ เปนไปโดย
สะดวกราบรื่น เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธศาสนาจึงไดแพรหลายไปใน
หมูประชาชนมากขึ้นโดยลําดับ
ในประเทศเกาหลี ถาหากเราไดศึกษาประวัติศาสตรโคคูเรีย
แบคแจ และราชวงศสิลลาแลวก็จะพบวา ความสําเร็จครั้งสําคัญๆ ของ
เกาหลีนั้น เกิดจากฝมือและแรงใจจากชาวพุทธ และก็ไมเปนที่ประหลาดใจ
อะไรเลยที่ไดเกิดมีบุคคลสําคัญ ๆ ที่ไดรับแรงดลใจจากอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาอยางมากมาย ไมเกินความจริงไปเลยหากเราจะพูดวา
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ประวัติศาสตรแหงราชวงศดงั กลาวมานั้น วากันตามทีจ่ ริงแลว สวนมาก
ก็เปนเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา คือเกี่ยวกับการทีพ่ ระพุทธศาสนา
อิทธิพลเหนือประชาชนและประเทศชาติ เรื่องอื่นๆ นอกจากนีห้ าก
นาไปเปรียบกับเรื่องของพระพุทธศาสนาแลวก็แทบจะไมมีความหมาย
อะไร
เกี่ยวกับดานศิลปะศิลปกรรมที่ถาสุกกุลม (Sukkulam) ในแควน
เกียงฉูนนั้ เปนที่รูกันดีวาเปนศิลปกรรมที่ดีเดนที่สุดของเกาหลี ถานี้ตั้ง
อยูใกลยอดเขาโตฮัม สรางโดยขุนนางแหงแควนสิลลา ประมาณกลาง
ศตวรรษที่ ๑๐ จริงอยู แมในอินเดียและจีนจะไดมีถาเปนจานวนมาก
แตถาเหลานั้นก็สรางไวตามเทือกเขาตางๆ ซึ่งหาหินชนิดนั้นๆ ไดงาย
หรือในที่ใดทีห่ าไมไมสะดวก ศิลปนก็จาเปนตองใชหนิ แทน และถาสุก
กุลัมนี้ เปนถามนุษยสรางขึน้ เลียนแบบถาธรรมชาติ หินที่ใชในการสราง
นั้นนามาจากเทือกเขาที่สูงชันมากและอยูในที่ไกลๆ เสร็จแลวก็เอามาวาง
ซอนกันทาเปนรูปถาอยางสวยงาม ลักษณะของถาที่สรางขึ้นนี้เลียนแบบ
ถาที่คนพบในอินเดีย บริเวณภายในถามีสันฐานเปนปริมณฑล เพดาน
มีสันฐานโคงรับผนังถาแตพองาม ตรงกลางเปนที่ประดิษฐานพระพุทธ
จาลองพระศรีศากยมุนี สูงประมาณ ๙ ฟุต แกะสลักดวยหินสีขาวนวล
ความงามของพระปฏิมานี้ทาใหเกิดการตรึงใจอยางไมสามารถที่จะบรรยาย
ออกมาเปนคาพูดไดเลย ณ เบื้องพระปฤษฎางคพระศรีศากยมุนี มีรูป
จาลองพระโพธิสัตวกวนอิน ๑๑ พักตรประดิษฐานอยู รูปจาลองพระมหา
สาวก ๑๐ องคประดิษฐานอยู ณ พระปรัศวทั้ง ๒ ขาง ทางเขาถาดานขวา
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มีรูปพระมัญชุศรีโพธิสัตวและพระพรหมประดิษฐานอยู สวนดานซาย
เปนที่ประดิษฐานพระสมันตภัทรโพธิสัตว (Bohyun) และพระอินทร
นอกจากนี้ยังมีรูปพระโพธิสัตวอื่นๆ อีกเปนจานวนมาก ซึ่งลวนแลวแต
แกะสลักเปนรูปนูนออกมาครึ่งตัว โดยเฉพาะรูปพระโพธิสัตวกวนอิม
รูปพระพรหมและรูปพระอินทร นับไดวาเปนผลงานแกะสลักชิ้นเอก
ทีเดียว ความงามภายในถานั้นสวยสดงดงาม ยากที่จะสรรหาคาใดๆ มา
พรรณนาได จึงเปนมรดกอันลาคาที่ชาวเกาหลีภูมิใจเปนอยางยิ่ง โดย
สรุปแลวศิลปะการกอสรางและความวิจิตรของการแกะสลัก อีกทั้งการ
ประดับตกแตงก็เหมาะสมทุกประการ อันแสดงถึงความทราบซึ่งถึงศิลปะ
ของเกาหลี โดยเฉพาะความรูสึกในดานความงามทางดานสุนทรียศาสตร
นักประพันธทานหนึ่งกลาววา ถาสุกกุลัมนี้ เปนศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่สูงสงและดีเดนที่สุดในโลกปจจุบัน นักประพันธอีก
ทานหนึ่งกลาววา ถานี้เปนศิลปะแบบประยุกตที่ตองใชความชานาญทาง
เทคนิคเปนพิเศษ เพราะเปนศิลปะผสมระหวางเมืองอชันตะ คันธาระ
สัสสัน ตลอดถึงศิลปะที่นิยมกันในอินเดียและประเทศจีนสมัยนั้นดวย
นับเปนศิลปกรรมที่ดีเยี่ยมจริงๆ ซึ่งเกิดจากพลังดลใจและความเข็มแข็ง
ของชาวเกาหลี จึงกลาวไดวา ถานี้เปนที่รวมแหงพุทธศิลปะ
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเกาและใหม วัดพุลคึกสา (Bulkuksa)
ที่สรางไวบนยอดเขาโตฮัมนัน้ มีศิลปกรรมอันมีชื่อเสียงมากหมาย เชน
เจดีย ตาโบศักยเจดีย และรูปพระไวโรจนะเปนตนเจดียแ หงวัดบุนหวาง
และระฆังแหงวัดบองดึกในตาบลเกียงฉู เปนตัวอยางแหงศิลปะอันยอด
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เยี่ยมมีชื่อเสียงกองโลก ที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ถาสุกกุลัมนี้ นอก
จากจะเปนสัญลักษณของประเทศเกาหลี ยังเปนสัญลักษณแหง
ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกดวย
เกาหลีกับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
พระธรรมวินัย ที่พระศรีศากยมุนไี ดทรงเทศนาสั่งสอนตลอด
พระชนมายุของพระองค รวมทั้งสอนของพระสาวกของพระองคนั้น
ถือกันวาเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเรียกกันในภาษาสันสกฤตวา
พระไตรปกฎ หลังจากพุทธปรินิพพานนานไดสามเดือน พระมหาสาวก
ทั้งหลายไดประชุมกันทาสังคานนาและทรงจาสืบตอกันมา จนลุถึง
ประมาณ ๒๐๐ ปหลังพุทธปรินิพพาน จึงประชุมกันทาสังคายนาและจารึก
เปนอักษร ซึ่งในการสังคายนาครั้งตอมาก็มีขอความเพิ่มเติมมากขึ้น
เปนลาดับ เมื่อทานกัสสปะมาตังคะไดนาพระพุทธศาสนาไปเผยแพรใน
ประเทศจีนเปนครั้งแรกในป ค.ศ.๖๘ ทานไดแปลพระสูตรเปนภาษา
ทอดคัมภีรทางพระพุทธศาสนาลงสูพากยจีน ในป ๕๙๗ ทานเฝจังฝง
(Fei Chang Fang) พระภิกษุรปู หนึ่งแหงราชวงคสุย ไดพมิ พบัญชี
รายชื่อหนังสือคัมภีรทางพระพุทธศาสนาชื่อไคฮวงสัมปวลู มีหนังสือที่
แปลแลว ๑๐๗๖ คัมภีร คิดเปนจานวนเลมได ๓๒๙๒ เลม อีกเลม
หนึ่งซึ่งพิมพในปที่ ๑๘ แหงสมัยไกเวียน ปที่ ๗๓๐ ชื่อชิเชง หรือ
ที่รูกันในนามวาไกเวียนลู หนังสือเลมนี้บรรจุรายชื่อหนังสือ ๑๐๗๖
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คัมภีร นับเปนเลมได ๕๐๔๘ เลม บัญชีรายชื่อหนังสืออีกเลมหนึ่งชื่อ
เฮงอัง หรือ Hsuchen-yuan Shi Chiao-lu พิมพในป ๖๙๔๕ ใน
ฐานเปนหนังสือเพิ่มเติมคัมภีรที่ยวนชางเขียนไวในป ค. ศ. ๘๐๐ นั้นทา
ใหเราไดทราบวา ในยุคนี้ไดมีคัมภีรจานวน ๑๒๑๔ คัมภีร นับเปนเลม
หนังสือได ๕๔๓๑ เลม ในปจจุบันนี้ถึงแมวาเราไมมีตน ฉบับเดิมของ
คัมภีรเหลานั้น แตก็มีเหตุผลพอที่เชื่อไดวา คัมภีรทางพระพุทธศาสนา
อันมีจานวนมากมายนีน้ ั้นไดพิมพแลวทั้งนั้น หรือเปนบางสวนกอน
รัชสมัย ๕ ราชวงศ ( ๙๐๗-๙๖๑)
นับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๐ เปนตนมา คัมภีร พระไตรปฎก
ทั้งหมดในประเทศจีนและเกาหลีไดพิมพเปนภาษาจีนและเกาหลี มาก
กวา ๒๐ ครั้ง จักรพรรดิเทสุง แหงราชวงศสุง (๙๖๐-๑๒๙๗) ไดจัด
พิมพคัมภีรฉบับที่สมบูรณขึ้น โดยใชเวลานานถึง ๑๒ ป (๙๗๑-๙๘๓)
บรรจุตูได ๔๘๐ ตู เปนหนังสือจานวน ๕๐๔๘ เลม ตอจากนั้นก็ได
มีการปรับปรุงเปนการสวนบุคคลอีกหลายครั้งโดยเพิ่มเติมขึ้นบาง คัมภีร
ที่ไดปรับปรุงใหมนี้เรียกวา พระไตรปฎกฉบับสูง
ในป ๑๐๑๑ เหีย้ นจง (Hen-jong) กษัตริยแหงเกาหลีโปรด
ใหพิมพพระไตรปฎกขึ้นจากแผนจาจึกตาง ๆ ตอมาพระเจามุนจง
(Mun-jong) ไดโปรดใหพิมพตอจนสาเร็จโดยใชเวลาพิมพหลายป
พระไตรปฎกฉบับเกาหลีนบี้ รรจุตู ๖๓๕ ตู นับเปนจานวนได ๖๕๕๗
เลม แตเนื่องจากแผนไมทจี่ ารึกพระไตรปฎกเหลานี้ถูกทหารมงโกลเผา
ทิ้งเสียในรัชสมัยของพระเจาโกจง (Kao-jong) พระองคจึงโปรดให
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พิมพขึ้นใหมในป ค.ศ. ๑๒๓๐ ในครั้งนี้ใชเวลาในการพิมพถึง ๑๕ ป
สาเร็จเรียบรอยในป ค.ศ.๑๒๑๕ เปนพระไตรปฎกกฉบับที่สมบูรณที่สุด
เทาที่มีอยู แผนไมที่จารึกพระไตรปฎกทั้งหมดนีย้ ังเก็บรักษาอยูทวี่ ัดไฮ
ยิน (Hai-yin) ประเทศเกาหลีปจจุบันนี้ พระไตรปฎกฉบับนี้เปนคัมภีร
ภูมิใจนักหนา
เกาหลีกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
หนาที่อันถือวาสาคัญยิ่งของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็คือ
งานเผยแผพระธรรมคาสอนอันลาเลิศของพระพุทธองค เกาหลเปน
ประเทศหนึ่งที่เหมาะแกการเผยแผพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ
ทั้งสะดวกในการขยายอิทธิพลในดานนี้ไปยังประเทศญีป่ ุน เพราะ
ประเทศญี่ปุนในเวลานั้น ยังดอยกวาเกาหลีในทุกดาน วัฒนธรรมดั้งเดิม
ของญี่ปุนอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ดี เกี่ยวกับลักธิขงจื้อก็ดี
อารยธรรมจากผืนแผนดินใหญจีนก็ดี ลวนแลวแตไดถกู นามาเผยแผโดยผาน
เกาหลีทั้งสิ้น
ตามประวัติศาสตรของญี่ปุน ในปที่ ๑๓ (ค.ศ.๕๕) แหงแผนดิน
พระเจาจักรพรรดิกิมเม(Kimmei) พระเจาซีงเมียง (Sung-mung) แหง
รัฐบักแจ (Bakche) ไดสงทูตชื่อนูริซิเก (Nurishicka) พรอมทั้งนา
เอาพระพุทธรูปทองคาและพระพุทธรูปทองบรอนซจานวนหนึ่ง คัมภีร
พระไตรปฎกและเครื่องบรรณาการอื่นๆ ไปยังประเทศญี่ปุน ทางญี่ปุน
ไดนิมนตพระภิกษุชาวเกาหลีไปยังประเทศของตน เพื่อเปนผูดาเนินการ
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เผยแผพระพุทธศาสนาและศิลปะ ทานไดสรางวัดวาอารามและพระพุทธ
รูปขึ้นเปนจานวนมาก ทั้งยังเปนผูนาของนิกายทางพระพุทธศาสนาทุกๆ
นิกาย ตลอดถึงเปนผูนาในการประกอบพิธีทางศาสนาทุกอยางอีกดวย
ในป ค.ศ.๕๘๘ ทานไดตดิ ตอชางผูชานาญสาขาตางๆ จากเกาหลีเชน
ชางกอสรางสถาปนิกผูออกแบบเปนตนไป ใหเดินทางไปญี่ปุน
ดังนั้น วัดที่มีชื่อทรงความสาคัญในทางพระพุทธศาสนาจึงไดถกู
สรางมากขึ้น ๆ โดยลาดับ วัดที่เปนที่รูจักกันทั่วโลกวัดหนึ่ง คือวัตโฮริ
อูจิ (Horyuji) ซึ่งวัดนี้เดนในทางการกอสรางแบบโบราณ ที่ทาดวย
ไมอันเปนที่นยิ มสรางกันสมัยนั้น สิ่งกอสรางเหลานี้สามารถเลียนแบบ
สถาปตยกรรมอันเกาแกของเกาหลีไดอยางสมบูรณที่สุด นอกจากนี้ ภาย
ในสุวรรณศาลาแหงวัดนี้ ไดมีศิลปกรรมฝาผนังที่สวยงามมาก อันเปน
ฝมือแกะสลักของทานดัมเยิง (Tamchung) ภิกษุชาวเกาหลีรูปหนึ่ง
นอกจากนั้นยังมีรูปพระโพธิสัตวกวนอิมที่มีชื่อเสียง ซึ่งปจจุบันนีน้ า
ไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑอิมพีเรียล เมืองนรา ใหประชาชนไดชม
เพราะฉะนั้น จึงกลาวไดวา พระพุทธศาสนาตลอดถึงสถาปตยกรรม
ของญี่ปุนสมัยนั้นสาเร็จขึ้นมาไดก็โดยอาศัยนาพักนั้าแรงของพระภิกษุ
ชาวเกาหลีโดยแท
เกาหลีกบั พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน
บทบาทของชาวเกาหลีที่มีตอพระพุทธศาสนาในญี่ปนุ มีความ
สัมพันธสาคัญเพียงใดนั้นปรากฏชัดตลอดราชวงศอาสึกะ (Asuka) และ
ราชวงศนารา (Nara) ผูตั้งนิกายทั้ง ๖ ในราชวงศนารานัน้ เลาก็เปน
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พระภิกษุชาวเกาหลีเกือบทั้งหมด นิกายซันรอน ( Sanron Sect)
พระชาวเกาหลีชื่อเฮกวน (Hekwan) เปนผูตั้งนิกายโจยินสุ
(Jojitsu Sect) เจริญขึ้นมาไดก็เพราะทานโดชัง (Dochang) ชาวเกาหลี ทาน
ชีบอง (Chibong) ซึ่งเปนผูมีชื่อเสียงโดงดังมากรูปหนึ่งของนิกาย
ฮอสโซซู (Hossoshu Sect) ก็เปนชาวเกาหลีเหมือนกัน ทานเกียวงิ
โบสสัตสุ (Kyogibossatsu) ซึ่งรูจักกันดีในวงการพระพุทธศาสนา
ในสมัยราชวงศนารา เปนศิษยของทานชีบอง นิกายเคงอน
(Kegon Sect) ก็มีทานชิมสางแหงนครสิลลาเปนผูใหกาเนิน ทานผูนี้ไดนาเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเทศนาสัง่ สอนเปนครั้งแรกที่วดั กินเชาจิ
(Kinshouji)
สวนนิกายริชชู (Risshu) ภิกษุจีนชื่อกังจิน (Kamjin) เปน
ผูตั้งขึ้น และชีอีก ๓ คน คือ อเจงฉิน อิโซ อิเชน ซึ่งทั้งหมดนี้ ในระยะ
แรกที่จะเผยแผนิกายนีก้ ็ไดศึกษาธรรมของพระพุทธองคที่เมืองบักแจมา
กอน ดังนัน้ คาบสมุทรเกาหลีจึงเปนเสมือนเมืองมารดรแหงพระพุทธ
ศาสนาในญี่ปนุ และตอมาภิกษุชาวญี่ปนุ ก็ไดไปศึกษาพระพุทธศาสนา
และศิลปวิทยาอื่นๆ ในแควนสิลลาดวย
ในสมัยนัน้ ญี่ปุนยังไมชานาญในการตอเรือและการเดินเรือ ผู
โดยสารชาวญีป่ ุนจึงตองอาศัยเรือและคนเดินเรือของสิลลา เมื่อมีความ
ประสงคจะเดินทางไปประเทศจีน ใน ค.ศ. ๑๘ ฟูจวิ ารา สุเนชุกุ
(Fujiwara Tsunezugu) ราชทูตคนสุดทายผูเดินทางไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับพระเจากรุงจีนแหงราชวงศถัง ซึ่งเปนภิกษุอาวุโส องค
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ที่สองและเปนซาซึองคที่ ๓ แหงวัดเอนริยากจี (Enryakuji) ไดเดิน
ทางไปยังประเทศจีนดวยเรือของสิลลา ในขณะเดียวกัน การนาเอาพระ
พุทธศาสนาไปประดิษฐานในญี่ปุน ซึ่งมีลัทธิเชื่อถืออยางอื่นอยูกอน
แลวเชนลักธิชนิ โต เตา และลักธินับถือเทวดาประจาธาตุทั้ง ๔ เซกิซนั
มโยซิน (Sekisan-Myozin) เทพเจาที่นามาจากชังโบโงก็ดี อารักข
เทวดาที่สิงสถิตอยูเทวสถานไมอิเทรา (Miidera) ชื่อเช็นสินแหงนคร
สิลลาก็ดี หิยากูชาอิ-งอนเงน (Hyakusai-Gongen) หรือกูราอิ
งอนเงนแหงภูเขาฮาโกเนกด็ ี เหลานี้ทั้งหมดลวนเปนเทพเจาที่เกาหลี
บูชาทั้งสิ้น เทพเหลานั้นจึงพลอยติดไปญี่ปนุ พรอมกับที่เกาหลีนาเอา
พระพุทธศาสนาไปเผยแพรนั้นเอง
วัฒนธรรมตะวันออกกับพระพุทธศาสนาในเกาหลี
แมประเทศที่มีชื่อเสียงทางวรรณคดีกย็ ังไมรูกฎเกณฑการประ
พันธบทกวีรอยกรอง จนกระทั้งไดนาพระพุทธศาสนาไปเผยแพรแลว
จึงไดพบกฎเกณฑการเขียนรอยกรองทานองนี้ขึ้นเปนผลสาเร็จโดยรับเอา
กฎเกณฑการแตงมาจากภาษาสันสกฤต แลวประยุกตเขากับของตน แม
แตของเกาหลีและญี่ปุน ก็เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเหมือน
กัน บทกวีของเกาหลีชื่อ จุงเอียมอองมิง (Chung-eum Onmun)
ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเวลานี้ ก็เปนบทกวีที่ดาเนินการ
ประพันธแบบสันสกฤตโดยตรง และบทกวีนี้มีสวนคลายกันมากกับบทที่
มีชื่อวา ยิดู (Yidu) ซึ่งทานซุลชอง (Sul-shong) แหงนครสิลลา
บุตรชายของทานหวั่งเอี้ยวเปนคนแตงขึ้น ทั้งนี้ก็มีผลเนือ่ งมาจากการที่
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พระภิกษุแบบวีนิพนธของจีนมาเปนกลักในการพรรณนาโวหาร
ในขณะที่ตนพยายามเลียนแบบประพันธบทรอยกรองตางๆนั้น ก็พยายาม
ปรับปรุงอักษรของตนใหเหมือน อักษรเทวนาครีดว ย
อีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอวรรณคดีของจีนมาก
คือทาใหวรรณคดีจีนมีลักษณะเปนปรัชญาและหนักไปในทางศาสนา จึง
ทาใหเกิดวรรณคดีแบบใหมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขึ้น ดังนั้นพระพุทธ
ศาสนาจึงมีแรงผลักดันและสงเสริมใหเกิดวรรณคดีของจีนขึ้นโดยแท
สาหรับประเทศเกาหลีและญีป่ ุนแลว เราก็สามารถกลาวไดอยางเต็ม
ปากวา พระพุทธศาสนาเปนเหตุใหแนวความคิดและวรรณคดีเจริญ
เติบโตขึ้นโดยตรงทีเดียว อนึง่ พระพุทธศาสนาแพรขยายมากขึ้นเทาใด
แนวความคิดและวรรณคดีของประเทศทั้งสองก็แพรขยายมากขึ้นเปนเงา
ตามตัวเทานัน้
ในประเทศเกาหลี มีผูแตงบทเพลงและบทกวีกันมากขึ้น เนื่อง
จากวาชาวเกาหลีทุกคนไดนาตนเขาไปผูกพันธกับหลักธรรมของพระ
พุทธศาสนาเพิ่มขึ้นทีละนอยๆ ภิกษุหลายรูปไดกลายเปนนักประพันธที่มี
ชื่อเสียง บทเพลงชื่อดุสิต (Tusita) ไดรับการยกยองวาเปนบทกวีชนั้
สูงของชาติ วรรณคดีประเภทตางๆ เชน อิติหาสะ (Itihasa) กาพย
ตตาก (Tataka) เปนตน เปนหนังสือที่ไดรบั ความนิยมอยางแพร
หลาย และมีอทิ ธิพลตอชาวเกาหลีมาจนกระทั่งทุกวัน เนือ้ หาสาร
ธรรมทางพระพุทธศาสนาและนิยายปรัมปราของอินเดียที่มีอยูในวรรณคดี
เหลานี้ ก็เปนเหตุใหเกิดนิยายประโลมโลก ตลอดไปถึงเรื่องราวตางๆ
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ของเกาหลีดว ย การดนตรีตะวันออกปจจุบันนี้ไดรับอิทธิพลจากดินแดน
ตางๆ ทางตะวันตก เกาหลีก็เลียนแบบมาจากทานองสวดมนตของพระ
พุทธศาสนาในอินเดีย ซึ่งมีทานองสวดมนตคลายกับสวดมนตในคัมภีร
พระเวทของศาสนาพราหมณ กลาวโดยสรุปแลววัฒนธรรมของมนุษย
ชาติในโลกตะวันออกพัฒนาขึ้นสูสัจธรรมและความเสมอภาค อันเปนที่
ยอมรับกนโดยทั่วไปมากกวาวัฒนธรรมในโลกตะวันตก ดังนั้นเกาหลี
จึงพลอยไดรับวัฒนธรรมมาไวเปนสมบัตขิ องตัวเองอยางนาอัศจรรย ซึ่ง
ทั้งนี้เราสามารถพูดไดอยางเต็มปากวา เปนผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาในเกาหลีนนั่ เอง
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-๔พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
มร.เอ็ม.วี.เดล ตูโฟ กลาวไวในรายงานสาสามะโนประชากร
ของมาเลเซีย ในป ๑๙๔๗ วา
" การสารวจสามะโนประชากรคราวนี้ ยังไมไดทาการสารวจ
เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนา ตามที่ทราบกันอยูแ ลว ความสนใจเรื่องนี้
มีเพียงเล็กนอยในที่ซึ่งมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ โดย
ทั่วไป ชาวยุโรปและชาวเอเซียเชื้อสายยุโรป นับถือศาสนาคริสต และ
ชาวจีนสวนใหญก็นับถือศาสนาประจาชาติของจีน เชน ขงจื้อ และ
บางคนก็นับถือศาสนาบูชาบรรพบุรุษ"
อยางไรก็ตาม ตามตัวเลขที่ไดสารวจแลว ปรากฎดังนี้
ผูนับถือศาสนาอิสลาม
๒,๕๐๐,๐๐๐
"
" จีน
๒,๕๐๐,๐๐๐
"
" อินดู
๕๐๐,๐๐๐
"
" คริสเตียน
๑๒๐,๐๐๐
"
" ซิกข
๑๘,๐๐๐
"
" ปากัน
๓๕,๐๐๐
"
" อื่นๆ
๓๑,๐๐๐
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-๔พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
มร.เอ็ม.วี.เดล ตูโฟ กลาวไวในรายงานสาสามะโนประชากร
ของมาเลเซีย ในป ๑๙๔๗ วา
" การสารวจสามะโนประชากรคราวนี้ ยังไมไดทาการสารวจ
เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนา ตามที่ทราบกันอยูแ ลว ความสนใจเรื่องนี้
มีเพียงเล็กนอยในที่ซึ่งมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ โดย
ทั่วไป ชาวยุโรปและชาวเอเซียเชื้อสายยุโรป นับถือศาสนาคริสต และ
ชาวจีนสวนใหญก็นับถือศาสนาประจาชาติของจีน เชน ขงจื้อ และ
บางคนก็นับถือศาสนาบูชาบรรพบุรุษ"
อยางไรก็ตาม ตามตัวเลขที่ไดสารวจแลว ปรากฎดังนี้:ผูนับถือศาสนาอิสลาม
๒,๕๐๐,๐๐๐
"
" จีน
๒,๕๐๐,๐๐๐
"
" อินดู
๕๐๐,๐๐๐
"
" คริสเตียน
๑๒๐,๐๐๐
"
" ซิกข
๑๘,๐๐๐
"
" ปากัน
๓๕,๐๐๐
"
" อื่นๆ
๓๑,๐๐๐
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ในป ค.ศ. ๑๙๔๗ มาเลเซียและสิงคโปร มีพลเมืองประมาณ
๕,๘๐๐,๐๐๐ ในจานวนนั้น ๔๕% เปนชาวจีน ๓๘% เปนชาวมาเลเซีย
๑๐% เปนอินเดีย ๑% เปนพวกผสม ๐.๓% เปนชาวยุโรป ๐.๓% เปน
ชาวเอเซียเชื้อสายยุโรป แนละหลังจากการสารวจครั้งนี้แลว สถิติ
พลเมืองไดเพิม่ ขึ้น แตสัดสวนเฉลี่ยของผูน ับถือศาสนาไมไดเปลี่ยน
แปลงอะไรมากนัก ในระหวางกลุมคนเหลานั้น ก็ยังมีผูนบั ถือพุทธ
ศาสนาปะปนอยู ถึงแมคาวา " ชาวพุทธ" จะไมปรากฏใหเห็นชัด แต
คาวา " ศาสนาประจาชาติของจีน" ก็รวมเอาบุคคลที่อางตนวาเปน
ชาวพุทธเขาไวดว ย และจานวน ๓๑,๐๐๐ ตามตารางขางบน ก็รวมเอา
บุคคลที่นับถือพุทธศาสนาในมาเลเซียไว คือ พมา สิงหล ( ศรีลังกา)
และไทยดวย
เพื่อความสดวก จึงจะไดกลาวถึงกิจกรรมของชนเหลานั้นเปน
ตอนๆ ไป จะเริ่มดวยชาวจีนกอน เพราะมีจานวนมากวา
บทบาทของชาวจีน
ยังไมมีใครเขียนเกีย่ วกับแบบแผนของพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันใน
ระหวางชาวจีนในเอเซียอาคเนย อาจจะเปนไปได ทีว่ ิธีการปฏิบัติตางๆ
คงจะไมแตกตางกันกับที่พวกเขาปฏิบัติกันอยูในประเทศจีน อยางไร
ก็ตาม เรื่องเทวดาประจาภูมิภาค การปฏิบัติแปลกๆ และขนบประเพณี
บางอยางก็ยังถูกเก็บรักษาไวอยางดี พวกทีน่ ับถือพุทธศาสนา ดูจะ
เครงครัดกวาวาพวกที่อยูในประเทศจีนเองดวยซาไป ตัวอยางที่เห็นได
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตายและการฝงศพ
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การศึกษาถึงเรื่องพุทธศาสนามหายานของจีน เปนเรื่องใหญ
ไมใชของงายที่จะเขาใจกันไดแจมชัดในภาคพื้นนี้ เพราะขาดวัตถุและ
หลักฐานที่จาเปนประกอบการคนควา ในมาเลเซียเอง ผูที่ทาการคนควา
เรื่องนี้จะตองมีความรูทางภาษาจีน และสามารถพูดได ๒ ภาษา และ
ตองใชเวลาอยางนอย ๒ ป ตัวอยาง เชน มีวดั สมาคม ที่ดาเนินงาน
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เปนจานวนมาก สมาคมที่จดทะเบียนในสหพันธ
มีถึง ๓,๔๒๘ สมาคม สวนมากเปนของชาวจีน และสวนมากก็ดาเนิน
งานเกีย่ วของกับพุทธศาสนา ยังไมมีรายชื่อของศูนยพระพุทธศาสนา
ที่จดทะเบียนแยกออกดาเนินการตาง ทั้งในสหพันธและสิงคโปร
การจดทะเบียนก็เปนสิ่งที่นา จะกระทากัน แตวาการดาเนินงาน ก็เปน
เรื่องยากมากเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ไมมากก็นอย คงจะปรากฏรายชื่อ
ที่สมบูรณภายใน ๒-๓ ปขางหนา ดวยการดาเนินงานขององคการ
พุทธสัมพันธของโลกประจาทองถิ่น ซึ่งปจจุบันนีไ้ ดกอตั้งขึ้นแลว ๔ แหง
ดวยกัน
ดังที่ทราบแลว ชาวจีนไดมีอิทธิพลในยานนี้มากอน จึงเชื่อ
กันวา ภิกษุฟาเหียน ในการเดินทางไปสูอินเดียใต และที่ชวา ในราว
ค.ศ. ๔๑๓ ซึ่งครั้งนั้นบันทึกกลาววา เขาไมไดพบชาวจีนคนใดเลยทีน่ ั่น
ประวัติศาสตรจีนไดกลาวถึงสถานที่ๆ เรียกวามาเลเซียในปจจุบันนี้ ใน
รัชสมัยของราชวงศเหลียง (Liang Dynasty) ค.ศ. ๕๐๒-๕๖๖
นี้สอแสดงถึงการสัมพันธกนั ทางประวัติ ระหวางประเทศทั้งสองในตอน
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ปลายคริสตศตวรรษที่ ๗ อิจิง (I-Taing) ไดมาถึงศูนยกลางของ
อาณาจักรศรีวชิ ัย ที่เมืองปาเลมบัง ไดพบผูปฏิบัติตามพุทธศาสนา
มหายานทีน่ ั่น และไดเขียนขอประทับใจไวในบันทึกของทานดวย เมื่อ
๒ ศตวรรณทีแ่ ลวมา ชาวอาหรับไดเขียนเกี่ยวกับอาณาจักรของมหาราชา
และที่ซึ่งเขาใจวาเปนรัฐเคดาห อันเปนรัฐหนึ่งของมาเลเซีย ซึ่ง ณ ที่นนั้
ประชาชนนับถือพุทธศาสนาอยางมั่นคง ตามที่กลาวแลว อาจจะมีผูสงสัย
วาที่ไหน เปนที่ตั้งเมืองหลวงและศูนยกลางอารยธรรมของชาวมาเลเซีย
กันแน งานเขียนและงานขุดคนของ ดร.ควาริตซ เวลส และ นาง
ควาริตซ เวลส ในรัฐเคดาห ไดกอใหเกิดการถกเถียงที่นาสนใจอยาง
มากหมายใน ๒-๓ ปมานี้ และดร. ควาริตซ เวลส เชื่อวา ศูนย
อารยธรรมอินเดียในมาเลเซีย เปนศูนยของชาวพุทธ งานขุนคนโบราณ
วัตถุระยะแรก ๆ ของเขานั้น ปรากฏวามีอายุราวคริสตศตวรรษที่ ๔
แตก็ไดเคยมีหลักฐานอางอิงถึงศูนยอารยธรรมที่สาคัญมากอน
อิทธิพลของฮินดูปาลวะ (Hindu Pallava) มาสูมาเลเซีย
ในคริสตศตวรรษที่๖ และพุทธศาสนามหายานมาถึง หลังจากนั้นมาอีก
๒ ศตวรรษ อาณาจักรศรีวิชยั มีความสัาคัญมากที่สุดตอพุทธศาสนา โดยที่
ประวัติศาสตรไดบันทึกวา อาณาจักรนี้ไดปกครองแหลมมลายูและบาง
สวนของประเทศไทยไวดว ย ในคริสตศตวรรษที่ ๗-๑๒ ในป ค.ศ.
๑๒๗๖ ในรัชสมัยของ โมฮัมเม็ด ชาร แหงมะละกา มาเลเซีย ไดกลาย
เปนรัฐอิสลามมาจนกระทั่งบัดนี้ และโดยความที่เปนชาติที่เครงครัดตอ
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ศาสนา จึงทาใหศาสนาอื่นๆ ไมมีโอกาสจะตั้งตัวไดเลย จึงทาใหเกิด
ความคิดวา เพราะเหตุนกี้ ระมัง จึงทาใหเกิดอุปสรรคอยางมาก ในการ
คนหาหลักฐานทางโบราณคดีของพุทธศาสนา
ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนพวกแรกในมาเลเซียกลาว
วา เปนระยะกาลวางเวนเสียนานระหวางราชวงศเหลีย่ ง (Liang Dynasty)
และสถานที่ตั้งของชาวมาเลเซีย ซึ่งกาหนดไวในป ค.ศ.
๑๓๔๙ วาง ตา หยวน (Wang Ta Yuan) พอคาชาวจีนไดกลาว
ไววา ที่ตั้งถาวรของชาวจีนนัน้ เรียกวา ตูมาสิก (Tumasik) ซึ่งใน
ปจจุบันนีเ้ รียกวา สิงคโปร บัดนี้เขากันวา ทีด่ ังกลาวนัน้ นาจะเปนเขต
โกตา ติงกิ (Kota Tinggi) หรือ โจฮอร ลามา (Johore lama)
แถบลุมแมนา โจฮอร แตก็เปนไปได ที่ชาวจีนจะตั้งถิ่นฐาน
อยูในมะละกา ในราวกลางคริสตศตวรรษที่ ๕ แตวาหลังจาก ๒๐๐ ป
ตอมา ก็ไดกระจัดกระจายเปนกลุมเล็กกลุม นอยทั่วไป ทัง้ ที่มาเลเซีย
ไดเปลี่ยนไปเปนรัฐอิสลามแลว ก็ยังมีนักแสวงบุญชาวพุทธที่สาคัญมาสู
มาเลเซีย ในคริสตศตวรรษที่ ๑๔ และปรากฏวาไมไดรับการขัดขวาง
แตอยางไร
การวิวฒ
ั นาการของพุทธศาสนาของชาวจีน สวนใหญกเ็ ปน
วิวัฒนาการของการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนนัน่ เอง
พระพุทธศาสนาระหวางการยึดครองของญี่ปุน
ชาวญี่ปุนใหความนับถือทั้งพระและวัดเปนอยางดียงิ่ เราได
สอบถามถึงทัศนะของชาวญี่ปุนตอพระพุทธศาสนาระหวางการยึดครอง

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 320
มาเลเซีย ไมมใี ครใหคาตอบไดเลย วาพวกญี่ปุนเคยขโมยของสาคัญไป
จากวัด และพวกพระถูกทารุณตางๆ ที่หาดใหญประเทศไทยเราไดรับ
บอกเลาวา มีทหารญี่ปุนคนหนึ่งไดฆาพระไปองคหนึ่ง (อาจจะเปนความ
เขาใจผิดก็ได) และทหารคนนั้นก็ถูกประชาชนกลุมรุมกันสังหารเขา
เปนชิ้นเล็กชิน้ นอยไปในทันทีนั่นเอง แตเหตุการณแบบนี้ ไมเคยเกิด
ขึ้นในมาเลเซียเลย แนละ โบราณวัตถุสวนมากไดหายไปจากพิพิธภัณฑ
และที่อื่นๆ ในระหวางสงคราม แตนี้กเ็ ปนสถานที่คลายกับการเริ่มตน
ปลนสดมภของชาวจีนตอชาวญี่ปุน วัดจานวนมากไดดาเนินกิจกรรม
ปกติของตน โดยไมถูกรบกวนแตอยางไร และสมาคมบางสมาคมยังได
รับเงินและการสนับสนุนจากชาวญี่ปุน เพือ่ ดาเนินงานดานสาธารณ
ประโยชนดว ย เชนเดียวกับคนอื่น พวกพระก็ตองเรียนภาษาญี่ปุนดวย
สิงคโปรไมมีความสนใจตอความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนา
ที่มีอยูในปนังเลย แมจะไมเปนเมืองใหญ และคอนขางจะเปนเมือง
ซบเซา ตามความเห็นของคนบางคน ก็วาเปนเมืองที่มีความอุดมไปดวย
เรื่องราวเกีย่ วกับพุทธศาสนามากทีเดียว นอกจาก ๑,๘๐๐๐ สมาคม ที่จด
ทะเบียนในสิงคโปรแลว ก็ยงั มีที่ยังไมไดจดทะเบียนอีกจานวนมากที่เปน
สมาคมของชาวพุทธ อยางไรก็ตามมีหนังสือเลมหนึ่ง ชื่อวา วัดจีนแหง
สิงคโปร (The Chinese Temples of Singapore) ซึ่ง
ไดกลาวถึงวัด ๑๑๒ วัด และมีภาพเล็ก ๆ ของวัดแตละวัด และมีขอความ
ยอๆ บอกถึงรูปราง กาเนิด และประวัติของวัดนัน้ ไมมภี าคภาษา
อังกฤษ มีแตฉบับภาษาจีนทัง้ หมด
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หนังสือที่พิมพขึ้นเร็วๆ นี้ ชื่อวา วิสาขะราลึก ซึ่งพิมพขึ้นเมื่อ
ค.ศ.๑๙๔๙ โดย วัดสมาคมเล็กสมาคมใหญรวมกัน และโดยความ
รวมมือของชาวพุทธที่สาคัญในสิงคโปร ไดมอบเปนของขวัญ แด พณฯ
ทานเซอร แฟรคกลิน คิมสัน เพื่อเปนตัวแทนคารองขอจากกลุมชาวพุท
เพื่อใหประกาศวันวิสาขบูชา เปนวันหยุดราชการ หนังสือกลาวถึง ชื่อ
ที่อยูของศูนยพุทธศาสนาในสิงคโปร และถึงแมผูรวบรวมจะไดยาถึง
ความไมสมบูรณของสถิติที่รวบรวมมา แตเราก็ไมพบวาไดมีขอขาดตก
บกพรองอยางใดเลย คารองขอไมไดผลในขณะนั้น ภายหลังเมื่อมีการ
แตงตั้งคณะรัฐบาลใหมขึ้น กลุมชาวพุทธไดเขาพบกับหัวหนาคณะ
รัฐบาล คือ มร. เดวิด มารแชล และในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค. ศ.
๑๙๕๕ วันวิสาขบูชาก็ไดรับอนุมัติใหเปนวันหยุดราชการ สามาคม
ชาวพุทธจานวนมาก ไดสงสารแสดงความขอบคุณไปยังทานหัวหนา
รัฐบาล และในการตอบจดหมายเหลานั้น ตอนหนึ่ทานกลาววา
ขาพเจามีความสุขใจจริงๆ ที่สามารถใหความชวยเหลือองคการ
ของประชาชน ผูมีความจงรักภักดี รักสงบ และมีคุณธรรมในการใหได
บรรลุความประสงคของเขาเหลานั้น โดยเฉพาะขาพเจามีความสุขใจวา
ในวันครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ แหงการกอตั้งวัฒนธรรมอันสูงสง
ซึ่งเปนวัฒนธรรมอันดีที่มีอิทธิพลตอมนุษยชาติ ชาวพุทธในสิงคโปร
จะไดมีโอกาสสนุกสนานในวันหยุดอยางเต็มที่
ขอแสดงความนับถือ
เดวิด มารแชล

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 322
เราไดใหรายชื่อ วัด สมาคม และองคการของพุทธในสิงคโปร
ไวตางหาก แตที่โดยสวนใหญก็เปนลักษณะเดียวกันกับในมาเลเซีย และ
โดยที่เรามีความคุนเคยกับมันดี ฉะนัน้ ถาไดกลาวถึงบทบาทของวัด
และสมาคมเหลานั้นใหละเอียดขึ้น ก็จะเปนประโยชนมาก
สมาคมพุทธศาสนาชาวจีน (The Chinese Buddhist
Association) คอนขางจะเปนสมาคมที่สําคัญและเกาแกที่สุดในยานนี้
ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๖ สวนใหญเกิดจากทานไทสุ (Tai Hssu)
ผูซึ่งไดมาเยือนสิงคโปรในเวลานั้น และไดแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ซึ่งไดทราบตอมาวา ลําพังพระพุทธศาสนา
อยางเดียว ไมใชจะใหผลดีเสมอไป แตยังตองการผูสนใจและปญญาชน
เพื่อใหเปนผูนาํ ของชาวพุทธดวย เราไมสามารถจะกําหนดวันกอตั้งที่
แทจริงได เพราะหลักฐานตาง ๆ ถูกทําลายกอนการตกอยูภายใตอํานาจ
ของการยึดครองของญี่ปุนในป ๑๙๔๒ สมาชิกในปจจุบัน เปนชาวจีน
ทั้งหมด สวนใหญเปนชาวกวางตุง มีทั้งหมดประมาณ ๕๐๐ คน แต
ในตอนญี่ปุนยึดครองมีถึง ๒,๐๐๐ ตอนนั้นบรรดาสมาชิกตองทํางานหนัก
ทั้งดานการทหารดวย พวกเขาไดแจกจาย ขาว เงิน ยารักษาโรคแกคน
ยากจน ปจจุบนั นี้งานเกี่ยวกับโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนประมาณ ๑๐๐ คน
ก็ยังดําเนินการอยู ทั้งที่มีปญหายุงยากมากมายเกี่ยวแกที่อยูอาศัย
ขาพเจาไดพดู ถึงสาขาศูนยพุทธสัมพันธโลกประจําทองถิ่นมาแลว
ซึ่งตั้งอยูที่โรงเรียนมหาโพธิ์ในเกยแลง (Geylang) และเปนองคการ
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พุทธศาสดาที่สําคัญ ในสิงคโปร ผูแทนของสมาคมไดมีโอกาสเขารวม
ประชุมองคการพุทธสัมพันธโลกครั้งแรกที่ศรีลังกา ในป ๑๙๕๐ ศูนย
พุทธศาสนาที่สําคัญ ๆ ในสิงคโปรทั้งหมด ไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ดว ย
โรงเรียนมหาโพธิ์เอง เปนองคการที่เดนที่สุด ซึ่งไดกอตั้งเมือ่ ป
ค.ศ. ๑๙๔๘ ตอนนั้นมีนกั เรียนเพียง ๔๐ คน ซึ่งบิดามารดาของเด็ก
จายคาเลาเรียนของเด็กเพียงเล็กๆ นอย ๆ เทานั้น เพื่อใหโรงเรียนได
ดําเนินไปดวยดี เจาหนาที่ตอ งทํางานกันตัง้ แตเชายันค่ํา กิจการกาวหนา
อยางรวดเร็ว และในป ๑๙๕๑ พณฯ ทาน มัลคอม แมคโคแนลด
ขาหลวงใหญประจําเอเซียตะวันออกเฉียงใต ไดเปนผูทําพิธีเปดโรงเรียน
ซึ่งตั้งอยู ณ ทีต่ ั้งปจจุบัน บัดนี้มีนักเรียนกวา ๑,๐๐๐ คน วิชาพุทธศาสนา
สอนเปนวิชาประจําของหลักสูตรโรงเรียน นอกจากนี้ นางสาวพิตต ฉิน
ฮุย (Pitt Chin Hui) ไดพิมพหลักสูตรปริญญา ๒ ภาษา (Bilingual
Graduated Course) เกี่ยวกับคําสอนสําคัญของพระพุทธเจา ซึ่งมี
เนื้อความครอบคลุมถึงหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา ในภาษาที่งาย
และเหมาะกับเด็กทุกชัน้ เมือ่ ไดอานหนังสือเหลานี้แลว ก็อดที่จะทึ่งใจ
ไมได ที่หนังสือไดถูกเขียนขึ้นในลักษณะหลักทางศีลธรรม และคลาย
กับที่สอนกันในโรงเรียนศาสนาคริสตทั่วไป
กิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่งของศูนยพุทธศาสนานี้ ก็คือการสง
สมาชิกเขาไปรวมประชุมยังประเทศตาง ๆ และในการประชุมใหญครัง้
ที่ ๓ ศูนยพุทธศาสนาสิงคโปรก็ไดสงบันทึกไปอานในที่ประชุม บันทึก

ประวัติพุทธ(๒) - หนาที่ 324
กลาววา ชาวพุทธในสิงคโปรมีความมุงหมาย และวัตถุประสงคที่ได
กาหนดไวอยางแจมชัดแลว และรวมทั้งวัตถุประสงคตอไปนี้:๑) กอตั้งโรงเรียนพุทธศาสนา เปนภาษา เปนภาษาตางๆ
ของโลก
๒) รวบรวมและแปลตาราทางพุทธศาสนา เปนภาษาตางๆ
๓) กอตัง้ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
๔) กอตัง้ โรงเรียนฝกการฝมือ
๕) กอตัง้ องคการอาจารยตระเวนสอนของชาวพุทธทั่วโลก
๖) กอสรางอาคารสาหรับเด็กกาพราและบานพักคนชราตามสวน
ตางๆ ของโลก
๗) สรางโรงพยาบาล และคลีนิคของชาวพุทธ ขึ้น
๘) ชักชวนพอคาใหงดการทาเครื่องเลนที่เปนอาวุธสาหรับใชใน
การสงครามใหเด็ก และชักชวนผูปกครองเด็กทัว่ โลก ไมใหซื้อของ
ชนิดนั้นใหกับเด็กๆ ของตน
กิจกรรมของชาวพุทธเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งปรากฏในรายงานสวนที่สอง
ของจดหมายถึงยางกุง ซึ่งรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฉลอง
วันวิสาขบูชา บริจาคเงินและสิ่งของใหแกโรงเรียน โรงพยาบาล และองคการ
ชวยเหลือคนตาบอดหูหนวก และบริจาคเปนเงินทุนกอสรางมหาวิทยาลัย
นานยาง รวมกับชาวพุทธมาเลเซีย ชาวพุทธสิงคโปร ไดบริจาคเงิน
ใหกับกองทุนบรรเทาอุทกภัยของอังกฤษและฮอลัดดา ในป ๑๙๕๓ และ
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ไดชวยเหลือโดยใหเสื้อผา อาหารและการศึกษาไมคิดมูลคา แกเด็กที่
ไรที่อยูในคราวเกิดอัคคีภัย ที่สิงคโปร กัมปง บูกิส และอัลจูนิคโรด
ผูรับเคราะหจากโรคเรื้อน ก็ไดรับความชวยเหลือจากชาวพุทธใน
สิงคโปรเปนอยางดี และในขณะนัน้ ก็ไดพยายามที่จะสรางวัดขึ้นในนิคม
โรคเรื้อนของรัฐบาล ณ นิคมนั้นมีคนปวยประมาณ ๑,๐๐๐ คน ใน
จานวนนั้น หนึ่งในสามเปนชาวพุทธ
สมาคมสวัสดิการคานิน (Canine Welfare Association)
ไดกอตั้งขึ้นเมือ่ ป ค.ศ. ๑๙๕๔ ภายใตคาแนะนาของสหพันธชาวพุทธ
(Buddhist Federation) และในบัดนี้ไดมสี ถานบริการสุนัขซึ่ง
อยูติดกับวัดปอกักเซค (Poh kak sec) ถนนทอมสัน และสวน
สัตวที่สัตวทุกชนิดสามารถอาศัยอยูไดอยางเสรี สถานพานักของชาวพุทธ
เลขที่ ๑๗ ถนนกิมยาน สิงคโปร ซึ่งเปนศูนยพุทธศาสนาอีกแหงหนึ่ง
ซึ่งใหความสนใจอยางยิ่งใหญตอสวัสดิการขอวสัตว และศูนยไดใชจา ย
ในการซื้อสัตวปลอย เปนมูลคาถึงปละ ๑,๐๐๐ เหรียญสิงคโปร ศูนย
นี้ไดกอตั้งเมื่อเดือน กรกฎาคม ๑๙๓๓ ปจจุบันนี้มีสมาชิก ๕๓๐ คน
สมาชิกสวนใหญเปนชาวฮกเกีย้ นและแตจิ๋ว มีการประชุมสวดมนตและ
สนทนาธรรมทุกสัปดาห และมีการแสดงธรรมทุกๆ กึ่งสัปดาห สภาพ
ภายในไดรับการประดับแบบเรียบๆ สวยงาม มีภาพที่บชู าใหญเปนรูป
พระอมิตาภะ กวนยิน และตาศิ-ชิ (Amitabha, Kuanyin Ta-shih-chih)
และโดยเฉพาะมีภาพชุดของกวนยินแยกไวตางหาก
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อีกหองหนึ่ง สมาชิกสวนมากมีการศึกษาและความสนใจทางพุทธศาสนา
เปนอยางดี นอกจากนีก้ ็ยังมีหอ งสมุดดวย
สมาพันธชาวพุทธ (The Buddhist Union ) เดิมทีกอตั้ง
ขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๘ โดย คาแนะนาของพระคุณเจาภิกษุนารทะ ชาว
ศรีลังกา แตก็รจู ักกันในนามแผนภาษาอังกฤษของสมาคมชาวพุทธ
สิงคโปร (Singapore Buddhist Association) ซึ่งเปน
สมาพันธของผูพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีพวกเชื้อสายสิงคโปรปนอยูดว ย
เปนจานวนมาก และมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ ๕๐๐ คน ทั่วไปแลว
สมาชิกก็กาหนดใหเปนชาวจีน แตก็ไดรับการอุปถัมภจากประเทศตางๆ
ดวย บรรดากิจกรรมที่กระทานั้น มุงความสนใจสวนใหญในการให
ความสะดวกในการปฏิบัติ การรับจัดการ และการกระทาพิธีเผา และ
ฝงศพ พิธีฉลองแบบงายๆ และประหยัด แทนการทาพิธีที่ไมเหมาะสม
ฟุมเฟอย ไมเปนแบบของชาวพุทธ เชน การบูชา การบูชาไฟ การ
ทาพิธีและฉลอง เปนตน
สมาพันธยังไดกอตั้งทุนสวัสดิการใหกับสมาชิก กอตั้งองคการ
สาขายุวพุทธ นอกจากนี้ยังไดพยายามเพื่อจัดตั้งแผนทะเบียนสมรส
ของคูสมรสที่ไดปฏิบัติตามธรรมเนียมพุทธศาสนาหรือของชาวจีน
สมาคมเวิรลดเรด สวัสติกะ แหงฮิลลสตรีท (The World
Red Swastika Society) คนมักจะถือเปนพุทธสมาคมดวย
เหมือนกัน แตความจริงไมเปนเชนนัน้ แตวาสมาคมมีความสนใจใน
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พุทธศาสนามาก สมาคมใหญตั้งขึ้นที่ไทนาน (Tsinan) ในประเทศ
จีน ในป ค.ศ. ๑๙๒๑ และสาขาสิงคโปรในป ๑๙๓๖ และตอมาที่
มะละกาป ๑๙๔๗ กัวลาลัมเปอร ๑๙๔๙ และอิโปร ๑๙๕๒ สมาชิก
ไมจากัดบุคคล ไมวาจะรวยหรือจนไมคานึงถึงเพศ ซึ่งเปนบุคคลที่มี
นิสัยดี รักษากฎของลัทธิเตาอยางจริงจัง และเต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติตามกฎ
ของสมาคม การเครงครัดตอกฎเหลานี้จะปองกันมิใหเกิดการละเมิดขึ้น
ได และกลาวไดวาโดยหลักการแลวไมใชเตา แตความสนใจทางธรรม
ครอบคลุมถึง ไมเพียงแตเตาและพุทธเทานัน้ ยังคลุมไปถึง อิสลาม
คริสต และขงจื้อ การติดตอกับชีวิตในโลกอื่นโดยผานทางการเขียน
ทานองผีถวยแกว และโดยการเขียนจากผูเขาทรง สมาชิกในปจจุบันมี
กวา ๑,๐๐๐ คน วัตถุประสงคของสมาคม คือ
๑) การบูชาชีซิงซินเหลียนโลโช (Chee Sing Sin Lian Lo Cho)
(แปลไวในจดหมายลับใหกบั เรา โดยเปนคาของผูเปนเจา)
๒) เพื่อแสดงถึงเตาอันยิ่งใหญ
๓) เพื่อสงเสริมความสงบของชาวโลก
๔) เพื่อกาจัดทุกขที่เกิดบางครั้งบางคราว
ภายใตวัตถุประสงคนี้ งานบรรเทาทุกขไดถูกกระทากันในระหวาง
สงครามที่แลวในประเทศจีน และไดใหความชวยเหลือแกผูประสบ
อุทกภัยในจีนและญี่ปุน เครือ่ งหมายสวัสติกะนัน้ โดยทัว่ ไปถือวา เปน
ลัญญลักขณแหงความบริสุทธิ์และโอบออมอารี และยังไดถูกสลักไว ณ
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พระอุระของพระพุทธรูปในโรงเรียนพุทธศาสนาบางแหงดวย อยางไร
ก็ตามเครื่องหมายนี้เปนสัญญลักขณลึกลับทางศาสนาในสมัยโบราณ และ
ไมไดเกีย่ วพันสมาคมสวัสติกะแดงของโลกกับพุทธศาสนา และศาสนา
อื่นอยางใกลชิดมากนัก
ยังมีสมาคมและองคการอีกจานวนมากในสิงคโปร ซึ่งมีรายชื่อ
หัวหนาสมาคมแจงอยูใ นภาคผนวกของหนังสือ Buddhism in
Malaya
ชาวจีนสวนใหญไมใชแตจะอยูใ นสหพันธมาเลเซียเทานั้น และ
ในสหพันธเองก็เต็มไปดวยโบสถมุสลิม วัดพุทธมีเพียงไมกี่วดั ในบาง
เมืองเชน มะละกาและปนัง มีวัดพุทธและวัดจีนอยูอยางสงา และ
ปนังเองก็อางวาเปนศูนยพระพุทธศาสนาในมาเลเซีย ถาคิดจานวนวัด
ที่มีอยูมากกวารอยแลวก็นาจะเปนความจริง เกาะปูลอรเจราจัก (Pulou
Jerajak ) ซึ่งใชเปนสถานที่ตั้งบาบัด โรคเรื้อน และวัณโรค ไดกอ
ตั้งพุทธสมาคมของตนเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๙ และไดสรางวัดไววดั หนึ่ง
ดวย เลขานุการกลาววา ในฐานะผูอาศัยของหมูบานนี้ กาลเวลาขึ้น
อยูกับเรา คือ ถาเวลาที่วางนี้ จะอุทิศใหกับศาสนาก็จะมีความเจริญ
อยางยิ่ง
ลักษณะรูปรางของสมาคม และองคการดังกลาวแลวในสหพันธ
เองก็ไมแตกตางไปจากที่ไดกลาวมาแลว ถึงสมาคมและองคการใน
สิงคโปร กลาวโดยทัว่ ๆ ไป สมาคมที่มีหลักฐานมัน่ คงดีทั้งหมด
ปฏิบัติและสอนพระพุทธศาสนาอยางเปนลาเปนสัน และมีความนอม
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เอียงเพิ่มขึ้นในคาสอนของพระสงฆฝายเถรวาท และลดลงในการปฏิบัติ
ตามพุทธศาสนาฝายมหายาน ซึ่งไมใชแบบพุทธศาสนาที่เครงครัด
เลขานุการสมาคมชาวพุทธภาคเหนือกลาววา "เราอาจจะแบงพุทธ
ศาสนาในมาเลเซียออกเปน ๒ กลุม คือ ชาวพุทธผูบูชาไฟ และชาว
พุทธผูไมบูชาไฟ พวกแรกใชจายเงินและเวลามากมายในการจุดธูปเทียน
และเผาบานจาลอง ใครเลาจะรูวาพวกเขากาลังคิดอะไรและทาอะไรอยู
พวกหลังนี้เหมือนกับสมาคมของเราซึ่งคัดคานการกระทาอยางนั้น และ
เชื่อวาเปนการกระทาที่ไมถูกวัตถุประสงคของพุทธศาสนาที่แทจริง
สมาคมของเราก็หนักใจในการที่จะชี้แจงใหพวกเขาลมเลิกการเผาธูปกัน
เสียที อยางที่เห็นกันอยูตามวัดตาง ๆ ในขณะนี้ ถาหากวาเราขืนทา
อยางนั้นก็เทากับวาเราตัดผูส นับสนุนชาวจีนของเราไปเสีย เพราะดู
เหมือนวาพวกเขาจาเปนที่จะตองมีพิธีเชนนี้อยางขาดเสียไมได "
นอกจากนี้ พุทธสมาคมประจาเขตดังกลาวมาแลว เมืองใหญ ๆ
ทั้งหมดตางก็มีกลุมชาวพุทธและสมาคมชาวพุทธของตนเอง สวนมาก
ก็ตั้งอยูในบริเวณของวัดหรือในที่ ๆ ไมใชวัดบาง
การจะเขาใจวา วัดนี้เปนวัดจีนจากการมองภายนอก หรือ
แมแตจากขางใน ก็ไมใชเรื่องงายเสมอไป และก็ไมควรจะสรุปความ
เร็วเกินไปวา นี้เปนวัดจีน เพราะมีหลังคามุงกระเบื้องทรงแหลม และ
มีการประดับประดาอยางสวยงาม และเปนวัดของชาวพุทธ มีวัดเปน
จานวนมากทีเดียวที่มีลกั ษณะ และมีชื่อในทะเบียนคลายวัดพุทธซึ่งอยู
ถัดไป แตแลวกลับเปนวาเปนวัดทีน่ ับถือและบูชาเทพเจา และบน
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แทนบูชาก็ไมมีสิ่งใดที่สอวาเปนรูปของพระศากยมุนี พระอมิตาภะ หรือ
พระอรหันตองคใดองคหนึ่งเลย นักเขียนบางคนถือเปนกฎเครงครัด
ในการกาหนดวาวัดใดจะเปนวัดพุทธ ในป ค. ศ. ๑๘๙๔ เมื่อได
เกิดมีวัดเปนจานวนมากมายเกิดขึ้นในกลุมของชาวจีน มร. เดนนิส
(Dennys) เขียนไวในพจนานุกรมฉบับยอของเขาวา
" ไมมีวัดพุทธวัดใดที่เหมาะสมที่จะเรียกวาเปนวัดพุทธมีอยูใน
มาเลเซียในสมัยอังกฤษปกครองเลย แตวา วัดจีนก็ไดทาหนาที่เปนตัว
แทนไดอยู "
ขอนี้ไมถูกตองทั้งหมด เพราะอยางนอยในขณะนี้ก็ยังมีวัดชาว
ลังกาอยูวดั หนึง่ นอกจากนี้กม็ ีวัดจีนและวัดอื่นๆ ที่ไดถอื กันวาเปนวัด
พุทธมาเปนเวลานานแลว ตัวอยางเชนวัดเชงฮุนเตง (Cheng Hoon
Teng) ในมะละกา กลาวกันวา ไดกอตั้งขึน้ โดยพระภิกษุในคริสต
ศตวรรษที่ ๑๗ และไดรับการซอมแซมใหมโดยญาติของปกครอง
มะละกาเชื้อสายจีนคนที่ ๒ มะละกาฉานลาคกัว (Chan Lak
Kou) ในวัดมีภาพเขียนที่นาสนใจหลายภาพ และรูปทองเหลืองซึ่ง
เปนรูปของกวนยิน (Kuan Yin) อยูดานหลังของหองประชุม ศูนย
พุทธศาสนาของชาวจีน กระจัดกระจายกันอยูทั่วไปในสหพันธมาเลเซีย
ขอกลาวทางเหนือซึ่งมีอิทธิพล แหลงขาวที่ดีที่สุดก็คือ ศูนยพุทธศาสนา
ประจาถิ่นขององคการพุทธสัมพันธของโลก ซึ่งตั้งอยูที่สิงคโปร กัวลา
ลัมเปอร มะละกาและปนัง การประชุมครั้งแรกขององคการสาคัญนี้
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จัดขึ้นที่ศรีลังกาในป ๑๙๕๐ ตอจากนั้นก็ไดมีการจัดตั้งศูนยพุทธศาสนา
ขึ้นในประเทศไทย พมา เวียตนาม เขมร ลาว ศรีลังกา เนปาล
และญี่ปุน แตไมมีพุทธสมาคมดังกลาวในอินเดีย จีน เกาหลี มงโกเลีย
หรื่อธิเบต เพราะฉะนั้นในขณะนัน้ ดูจะเปนระยะฟนฟูของประเทศที่
นับถือพุทธศาสนาฝายเถรวาท แตวาความสนใจนั้นดูจะมุงที่ความกระตือ
รือรน และความสามารถในการรวมกลุมกันมากกวาที่จะเพงในนิกายใด
นิกายหนึ่ง เปดรับสมาชิกทั่วไป ศูนยพุทธศาสนาในมาเลเซียซึ่งรวม
ของชาวจีน พมา ศรีลังกา และไทยเขาดวย ในจานวนนั้น ๙๕% เปน
ชาวจีน โดยทัว่ ไปกลุมชาวพุทธ สมาคมและวัดที่สาคัญๆ จะเขาสังกัด
เปนสมาชิกของศูนยพุทธศาสนาประจาเขต องคการนี้เปนองคการใหม
เปนองคการนานาชาติ และไมมีอิทธิพลใดๆ หนุนหลัง และชวยเหลือ
ชาวพุทธมาเลเซียในขณะที่เขาตองการรวมกลุมพวกเขาเขาดวยกัน
พุทธศาสนาในมาเลเซียเปนมหายานเปนสวนใหญ คือไมมีวัด
ฝายเถรวาทของชาวจีนเลย ถึงแมจะมีการเรียนบาลีและเรียนเกีย่ วกับ
พุทธศาสนาฝายเถรวาท หรือหินยานบางก็ตาม ไมจาเปนที่จะตองกลาว
ถึงวัดฝายเถรวาท คนเชื้อชาติอื่นๆ ซึ่งอุปถัมภโดยชาวจีน โดยเฉพาะ
ในวันศาสนพิธี และกลาวกันวา ชาวจีนชัน้ กลางที่มีการศึกษาดีกาลัง
หันมาสนใจพุทธศาสนาฝายเถรวาทมากขึน้ เราไมไดมโี อกาสเห็นเปน
การสวนตัวถึงการขยายตัวของพระพุทธศาสนานี้ ตรงกันขาม สิ่งที่กอให
เกิดความสนใจตอนักสังเกตการณภายนอกก็คือ การที่ชาวจีนยุคใหมใน
สวนนี้ของโลก กาลังเริ่มเกี่ยวของกับความเชื่อและขนบธรรมเนียมสมัย
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โบราณ และดืม่ ดาในเรื่องปรัมปราเกี่ยวกับศาสนาของพวกเขายิ่งขึ้น
บทบาทของชาวพมา
ชาวพมาเปนเพียงชนกลุมนอยอาศัยอยูในมาเลเซียซึ่งมีพลเมือง
มากกวา ๗๐ สัญชาติ ในสิงคโปร และในตัวสหพันธเองมีไมตา
กวา ๒๐๐
ในปนัง มีชาวพมาเพียง ๒๕ คน มีเพียงไมกี่คนที่สามารถพูด
ภาษาของตนได ทั่วมาเลเซียมีวัดพมาเพียงวัดเดียวที่ถนนพมา (Burma
Lane) ปนัง ตั้งมา ๑๑๗ ปแลว ซึ่งนับวาเปนวัดฝายเถรวาทที่เกา
แกที่สุดในมาเลเซีย ตรงกันขามอีกดานหนึ่งของวัดพมาก็เปนที่ตั้งของ
วัดชาวลังกา ทั้งนี้เพราะถนนไดถูกตัดใหม เดิมทีก็คงจะตั้งอยูใ น
บริเวณเดียวกัน หัวหนาสงฆพมาคือพระคุณทาน อู.ซากะยา (U.Zaga
ya) มีอายุ ๗๗ ป และบวชได ๔๒ พรรษา ผูชวยของทาน คือ ทาน
อู. วิมาลา (U. Wimala) อายุออนทานเจาอาวาสราว ๑๐ ป แต
ไดอุปสมบทอยูเปนเวลา ๔๕ พรรษา และไดพานักอยูท ี่ปนังเปนเวลา
๓๗ ป พระทัง้ สองนี้พูดภาษามาเลเซียไดไมเหมือนกับพระไทยซึ่งพูด
และสอนดวยอาษาฮกเกีย้ น ทั้งนี้ก็คงเปนเพราะวาภาษาแตจิ๋ว ซึ่งใชอยู
ในกรุงเทพมีความคลายคลึงกันกับเปนภาษาฮกเกีย้ น
ในสิงคโปร มีวัดพมาอยูว ัดเดียวที่ถนนกินตา (Kinta) ไมมี
พระอาศัยอยู วัดในปจจุบนั อยูในความปกครองของเอกชน พระพมา
ที่มีอยูองคเดียวก็ไมเกี่ยวของกับวัด และทานก็มีแผนทีจ่ ะกอตั้งวัดของ
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ทานเองขึ้นมาใหม และตั้งคณะสอนพุทธศาสนาและวัดขึ้น คาสอน
ในแบบพมาก็คือนิกายเถรวาท เมื่อเทียบกับเถรวาทที่สอนอยูใน
มาเลเชียก็ไมตา งกันนัก แทจริงแลวดวยมาตรฐานการศึกษาที่ตาของ
ประชาชน และดวยความยุงยากในดานภาษาพูด เปนการยากที่จะหา
ความแตกตางของคาสอนซึ่งมีอยูในนิกายตางๆ และโดยทั่วไปประชาชน
ก็ศึกษาเรื่องของพุทธศาสนาจากบุคคลผูมีหนาที่สอนโดยเฉพาะเทานัน้
บทบาทของชาวลังกา
จานวนชาวพุทธศรีลังกาในมาเลเซีย ไมไดจานวนทีแ่ นนอน แต
คาดวามีอยูประมาณ ๑,๐๐๐ คน ในสิงคโปร และไมเกิน ๓,๕๐๐ คน
ในสหพันธมาเลเซีย ในบรรดาคนเหลานัน้ มีแพทย นักกฎหมาย นัก
การคา และขาราชการ และสวนมากก็ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการคาเพชร
พลอย มีวัดชาวศรีลังกาแท ๆ อยูเพียง ๒ วัดเทานั้นในสหพันธ
มาเลเซีย นับวาเปนเรื่องแปลก เมื่อคานึงถึงบทบาทที่ชาวศรีลังกามีอยู
ตอพระพุทธศาสนา สวนมากแลวพระและประชาชนชาวศรีลังกามักจะ
สนใจในเรื่องราวของตน ๆ คือ พรอมที่จะรวมประชุมกันโดยจะเกี่ยว
กับเรื่องศาสนามากกวาเรื่องความเปนอยู นอกจากนี้ พวกเขายังมีความรู
ดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี
ไมทราบวาใครเปนพระชาวศรีลังกาคนแรกที่มาสูม าเลเซีย ทาน
ธรรมปาละผูซึ่งกอตั้งสมาคมมหาโพธิไดมาสูปนังเมื่อศตวรรษที่แลว
และวัดชาวลังกาที่ เทมเปล โรด กัวลาลัมเปอร สรางในป ค. ศ.
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๑๘๙๔ (และ) เปนวัดฝายเถรวาทที่เกาแกที่สุดในมาเลเซีย
ในปนัง ทานคุณารัตนะแหงวัดมหินทรามะ (Mahindarama)
ไดไปเยือนวัด (มหายาน) ของพุทธสมาคมปนัง ซึ่ง ณ ที่นั้นทานได
แสดงธรรมและตอบปญหาธรรมตางๆ อยางที่ทานกลาวแลววา ไมวา
จะเปนมหายานหรือหินยาน ก็เปนอยางเดียวกัน แมวาสมาคมจะปฏิบัติ
ตามแบบมหายาน แตถึงกระนั้นพวกเขาก็ดูสนใจในการแสดงของ
ขาพเจา นับวาเปนเรื่องแปลกทีเดียว สมาคมชาวพุทธปนัง ไดกอตั้ง
ขึ้นโดยคาแนะนาของภิกษุชาวศรีลังกา ชือ่ วา ทาน เปมรัตนเถร
(Pemaratana Thera) ซึ่งไดมาสูปนัง ในป ค.ศ. ๑๙๑๙ และ
ไดทางานเกี่ยวกับศาสนาไวอยางมากมายในภาคนี้ของโลก ทานไดถึง
แกมรณกรรมโดยการทางานหนักเกินไปในป ค.ศ. ๑๙๒๗ ดังกลาว
แลวในตอนบทบาทของชาวจีนวา ปนังยังคงรักษาความเปนผูนาใน
พุทธศาสนาในแถบนี้อยูตามเคย
ในสิงคโปรวัดศรีลังการามยณะ (Sri Lankaramayana)
ที่ถนนเซนตมิเชลส เปนศูนยพุทธศาสนาของสมาคมชาวพุทธประจา
สิงคโปร ซึ่งมีสาขาอยูมากมาย สมาคมใหญเปนชาวศรีลังกาทั้งหมด
มีชาวจีนเพียง ๔ คนเทานัน้ มีสมาชิก ๒๕๐ คน โดยที่ไมมีโรงเรียน
ชาวศรีลังกา และไมมีการสงเสริมวัฒนธรรมกันในสิงคโปร จึงปรากฎ
วาเด็กๆ ชาวศรีลังลาเติบโตขึ้นโดยขาดความรูดานภาษาและวัฒนธรรม
ไปอยางนาเสียดาย แตบดั นี้ไดเริ่มมีการเรียนและการสอนขึ้นภายในวัด
บางแลว นอกจากนีย้ ังมีแผนกสุภาพสตรี เพื่อใชเปนที่ศกึ ษาและไหว
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พระสวดมนตตางหาก และยังมีแผนกศึกษาภาษาบาลีอกี แผนกหนึ่งดวย
แมจะเปนฝายเถรวาทก็ตอนรับทุก ๆ คน และพระภิกษุในวัดนี้ ก็ได
เขารวมกิจกรรมกับพุทธสมาคมตางๆ ในสิงคโปรซึ่งเปนฝายมหายาน
อยูเสมอ
สะสานะภิ วารธิ วาทนะ (Sasanadhi Wardhi Wardana)
เปนพุทธสมาคมชาวศรีลังกา ตั้งขึ้นเมื่อปลายศตวรรษทีแ่ ลว และตั้ง
อยูในตึกของวัดพุทธในถนนเทมเปล กัวลาลัมเปอร ในป ค.ศ. ๑๘๙๔
บัดนี้มีสมาชิกกวา ๒๐๐ คน และเปนที่ประชุมของแผนกซีเลงกอร
(Selengor) ของสมาคมพุทธสัมพันธแหงโลก ซึ่งมีสมาชิกไมตา
กวา ๑,๘๐๐ คน ศูนยนี้ไดรับการตอนรับจากหนังสือพิมพอยางมากมาย
ในการรับชาวยุโรป ๒ คน คือนายอิริคฮอลแลนด และนายโรเจอร
วัดเลย เปนอนาคาริกะ คือขั้นเตรียมตัวเปนสามเณรและพระภิกษุ
ตอไป
มีวัดพุทธของชาวศรีลังกา วัดเล็ก ๆ อยูวัดหนึง่ ที่เซนตุล
(Sentul) ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๙๒๘ วัตถุประสงคสวนใหญ เพื่อ
ใชเปนที่ปฏิบตั ิศาสนกิจของชาวพุทธที่ทางานรถไฟ ที่ถนนอัสสัม ใน
ไทปง มีวัดอยูว ัดหนึ่ง ซึ่งปจจุบันดําเนินกิจการโดยพระศรีลังกาและ
พระไทย วัดนี้สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๘๙๑ ตนโพธิซึ่งไดนํามาจากศรี
ลังกาในป ๑๘๙๓ และไดปปลูกไวในบริเวณวัด บัดนีไ้ ดมีกิ่งกาน
สาขาใหญโตและเปนที่รูจักดีของพวกชาวพุทธในมาเลเซีย
การเขามาบวชเปนอนาคาริกของชาวยุโรป ๒ คน ที่กลาวแลว
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ไดมีขึ้นในป ๑๙๕๕ ในเดือนกุมภาพันธ มร. อีริคฮอลแลนด อายุ
๒๑ ป รับราชการในกองทัพอังกฤษประจํามาเลเซีย ไดรับเปนอนาคาริก
ที่วัดพุทธ ที่กวั ลาลัมเปอร มีคนประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งมีเชื้อชาติตาง ๆ
เขามารวมพิธีดวย มร. ฮอลแลนด ไดกลาวคํารับศีล ๑๐ เปนภาษา
บาลีและไดปราศรัยตอที่ประชุมดวยภาษาอังกฤษ อีกหนึง่ เดือนตอมา
ณ วัดเดียวกันนี้ มร. โรเจอร วัดเลย อายุ ๒๐ ป รับราชการใน
มาเลเซีย ไดเขาเปนอนาคาริกอีกคนหนึ่ง เขากลาววา เขาไดเลื่อมใส
ในพุทธศาสนาเมื่อ ๓ ปกอน โดยไดเขารวมอยูในพุทธสมาคมลอนดอน
เมื่อจําเปนจะตองกลับบาน เพื่อการศึกษาทางแพทย ก็เปนโอกาสดีที่
จะไดเปนพระภิกษุอยางสมบูรณเสียที มีตัวอยางทีน่ าตืน่ ใจที่ชาวยุโรป
ไดปฏิบัติกันในตะวันออกไกล และเฉพาะภาคพืน้ นี้ ซองอองเสียง
(Song Ong Siang) ไดอางถึงถึงในหนังสือ ๑๐๐ ป ของชาวจีนใน
สิงคโปรของเขา เขาไดกลาววางานที่ระลึกการกอตั้งคณะเผยแพร
พุทธศาสนา เปนครั้งแรกในฮาเวลลอคโรค ซึ่งจัดขึ้นเมื่อป ๑๙๐๔ บันทึก
ไดกลาววาคณะแพรศาสนาไดเริ่มโดยชาวไอริชซึ่งรูจักกันในนามวา
ทานอูธรรมโลก ในโอกาสวันที่ระลึก ไดมีชาวยุโรปอีกทานหนึ่ง กลาวกัน
วาเปนนายตํารวจอยูที่ปน ัง ไดรับการอุปสมบท และตอมาก็ไดกลับไป
ปนัง เพื่อการศึกษาและปฏิบัติกิจของพุทธศาสนาตอไป ในพิธีนั้นมีชาว
ยุโรป ๒-๓ คน ที่รูสึกตื่นเตนและอัศจรรยใจ ทีไ่ ดเห็นชาวยุโรปกม
ลงกราบรูป "ไมและหิน"
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บทบาทของชาวไทย
พุทธสมาคมของชาวไทย มีบทบาทที่นาสนใจทีส่ ุดในภาคนี้ เพราะ
มีการสอนศาสนาฝายเถรวาทกันอยางจริงจัง และมีพุทธรูปซึ่งมีความ
สวยงามเปนพิเศษ และมีประวัติเกี่ยวพันถึงประวัติศาสตรภาคเหนือของ
มาเลเซียอยางใกลชิด ความจริงแลว บทบาทนี้ไดมีมากอนสนธิสัญญา
กรุงเทพฯ ป ๑๙๐๙ ที่ระบุวา ใหรฐั ทางภาคเหนือของเปลิสเคดาห
กลันตันและตรังกานูเปนของอังกฤษ แมในปจจุบนั ก็ยงั มีอิทธิพลของ
ไทยอยูอยางมากมายในภาคเหนือของมาเลเซีย ตัวอยางเชน รัฐเคดาห
เอง มีชาวไทยถึง ๑๐,๐๐๐ คน ชาวไทยทัง้ หมดในมาเลเซียมีประมาณ
๒๐,๐๐๐ คน ผูเชี่ยวชาญผูหนึ่งไดเขียนถึงเราวา รัฐเคดาหดูเหมือน
จะเปนทางผานระหวางพุทธกับอิสลาม ครั้งหนึ่งชาวเคดาหพูดภาษาไทย
ภาคใต และเปนชาวพุทธ แตวาภาษามาเลยและศาสนาอิสลามไดแผ
ปกคลุมมากขึ้นทุกที ในปจจุบัน พวกอยูต ามชายฝงทะเล เปนมุสลิม
และพูดภาษามาเลย พวกหัวหนาหมูบานเปนชาวพุทธ และพูดภาษาไทย
ไมตองสงสัยละวาอิทธิพลของไทย ไดเปนไปอยางมากมาย ทั้งดาน
ศาสนา และการดําเนินชีวิต สุลตานแหงรัฐเคดาหปจจุบนั ซึ่งเปนลูกพี่
ลูกนองของตวนกูอับดุลรามาน ก็ไดรับการเลี้ยงดูโดยราชสํานักไทย
ในสิงคโปรมีชาวไทยไมเกิน ๑๐๐ คน และมีวัดไทยอยูเพียงวัด
เดียว ที่ถนนซิลัติ (Silat)
กฏหมายคณะสงฆของไทยเปนกฏหมายเกาและคอนขางสับสน
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แตก็มีขอความชัดเจนเกี่ยวกับการครอบครองวัดและการดําเนินงานของ
วัด ในประเทศไทยที่สําหรับสรางวัด โดยปกติแลวบริจาคโดยพระเจา
แผนดิน และขาราชการชั้นสูง วัดและสมบัติของวัดตกเปนของสงฆ
หรือคณะสงฆ ซึ่งเปนประธานโดยสมเด็จพระสังฆราช
วัดที่ถนนซิลัต ไมใหญและสวยงามนัก แตนักตั้งอยูบนยอดเขา
มีหลังคาทรงแหลมเดน ซึ่งสูงแหลมลาดแบบทรงไทย ที่ถนนใหญมอ
ไมเห็นวัดเลย ฉะนั้น ชาวจีนที่อยูใ นสิงคโปรสวนมาก จึงไมรูวามีวัด
อยูที่นั่นกลาวกันวาศีล ๒๒๗ อันเปนศีลฝายเถรวาทเปนกฏเครงครัด
สําหรับพระภิกษุในวัดนี้และที่อื่นในภาคนี้ และเราไดพบกับชาวตางชาติ
ผูหนึ่งซึ่งกําลังรับการฝกอบรมเปนพระภิกษุอยูในวัดไทย และเขาได
กลาววาเขาไดพิจารณาแลววา การฝกอบรมที่ดีเลิศเทาที่มอี ยูในปจจุบนั
ที่มาเลเซีย มีวัดไทยอยูเปนจํานวนมาก ในกัวลาลัมเปอรมี ๒ วัด
อิโปร ๒ วัด ไทปง ๑ วัด ปนัง ๓ วัด อลอสตาร ๑๙ วัด จังหวัด
เวลสเลย ๒ วัด เปลิส ๒ วัด เปรัค ๕ วัด วัดบาเกอร บารตาร (Baker
Batar) ที่อลอสตาร มีอายุเการาว ๑๑๗ และไดรับการซอมแซม
หลายปมาแลว สวนใหญโดยการอุปถัมภของเชเมนจาลารา (Che
Menjalara) สุนตานา แหงเคดาห เปนสุภาพสตรีชาวไทยที่สูง
ศักดิ์คนหนึ่งในจํานวน ๔ คน ซึ่งเปนชายาของสุลตานอับดุล ฮามิด
ฮาลิมชาร และเปนภรรยาของตวนกู อับดุลรามาน นายกรัฐมนตรี
ปจจุบันของมาเลเซีย อลอสตารก็เปนศูนยพุทธศาสนาศูนยหนึ่ง ของ
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ชาวไทยเหมือนกันและเปนสถานที่สอบไลของพระภิกษุ ซึ่งจัดขึ้นโดย
แมกองธรรมและบาลีสําหรับการศึกษาของพระภิกษุสามเณร จึงเดินทาง
มาจากประเทศไทย นักเรียนจะสอบธรรมะ ๓ ชั้นกอน การบวชเปน
พระถาวาเขาสามารถก็จะเขาสอบบาลีตอไป หลังจากที่ไดศึกษาแลว ๓ ป
ถาสอบบาลีไดก็จะไดยศวา มหานําหนาชือ่ ของผูสอบไดนั้น คําวาพระ
หมายถึงนักบวช ครู เปนเชนบรรดาศักดิ์ ที่พระราชทานแกพระภิกษุ
ผูไดบําเพ็ญคุณประโยชนในศาสนา ภิกษุที่ไดรับยศนีก้ ็จะไดนามวา
พระครู
มีพระพุทธรูปที่สวยงาม ประดิษฐานอยูที่วดั ไทยในมาเลเซีย แต
ที่มีมากที่สุดที่วัดจีน คือ วัดอะเยอฮิตัม (Ayer Hitum) ปนัง มี
พุทธรูปแบบไทย ที่เกาๆ และดั้งเดิมเพียงไมกี่องค สวนมากเปนแบบ
จําลอง ชาวไทยไดจาํ ลอง และหลอพุทธรูปดวยทองเหลืองมากวา
๑,๐๐๐ ปแลว และมีคุณคามหาศาล ซึ่งปรากฏแกพิพิธภัณฑทวั่ โลก
เปนอยางดี บรรดาพุทธรูปเกา ๆ สวนมากอยูในประเทศไทย กลาว
กันวาพุทธรูปมีมากกวาคนไทยในประเทศไทยเสียอีก ทีน่ ี้ไมอาจจะให
รายละเอียดเกีย่ วกับชนิดของพุทธรูปได ซึ่งเราอาจจะไดเคยเห็นแลวใน
มาเลเซีย กลาวสั้นก็คือมีอยู ๕ ชนิดดวยกัน คือ
๑. แบบ เชียงแสน (ค.ศ. ๑๑-๑๖)
๒. แบบ สุโขทัย (ค.ศ. ๑๓-๑๕)
๓. แบบ อูทอง (ค.ศ. ๑๓-๑๕)
๔. แบบ อยุธยา (ค.ศ. ๑๓๕๐-๑๗๖๗)
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๕. แบบ รัตนโกสินทร (ค.ศ. ๑๗๘๒-๑๘๖๘)
กรมศิลปากร มีหนังสือคูมือแกะสลักและพุทธรูปบูชาอยางดีอยู
๒ เลม ซึ่งหารายละเอียดไดจากหนังสือนัน้ .

