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                                ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา  ๒ 
                                                  บทท่ี  ๑ 
                                พระพุทธศาสนาในประเทศลังกา 
        ถาจะเปรยีบเทียบอินเดยีเหมือนใบหนาของหญิงสาว  ลังกาก็คือ 
หยาดน้ําตาหยดหน่ึงของเธอซึ่งไหลรินออกมา  เนื้อท่ีของลังกาประมาณ         
๑  ใน  ๓  ของประเทศไทย  อุดมไปดวยทิวเขาสูง  ทิวเขาท่ีมีช่ือเสียง  คือ 
ยอดสุมนภู  ท่ีฝร่ังเรียกวา  "อาดัมพีค" 
        เน้ือท่ีสวนมากเปนภูเขา  ไมเหมาะแกการเพาะปลูก  เนื้อท่ี 
สําหรับเพาะปลูกในลังกามีนอยมาก  แตตามหุบเขามีลําธาร  อุดมไปดวย 
แรและพลอยสีตาง ๆ ลังกาเปนประเทศหนึ่งท่ีผลิตพลอย  และอัญญมณ ี
สงไปขายตลาดโลก  พลอยลังกาไดรับการยกยองวา  มีน้ําดีเปนเยีย่ม 
แมน้ําลังกามีแตสายส้ัน ๆ ไมเหมาะแกการเดินเรือ  ลมฟาอากาศอยูใน 
เขตรอน  คืออยูใกลแนวเสนศูนยสูตร  ชาวลังกาจึงมีผิวดาํสนิททุกคน 
ไมมีผิวขาว  หรือผิวเหลืองเลย  สินคาออกของลังกาที่ข้ึนช่ือ  คือ  พลอย 
ชา  น้ําตาล 
        พลเมืองของลังกามีท้ังหมด  ๑๐  ลาน  เปนชาวลังกาแท ๆ ๗  ลาน 
นอกนั้นเปนชาวทมิฬซ่ึงมีประมาณ  ๑ ลาน  และคนชาติอ่ืน ๆ อีก  ใน  
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จํานวนพลเมืองนี้ปรากฏมีผูนับถือพุทธศาสนาประมาณ  ๗๐  เปอรเซ็นต 
ศาสนาท่ีรองลงมาไดแกศาสนาฮินดู  ศาสนาคริสตโรมันคาธอลิค  และ 
ศาสนามุสลิม  ลังกาไดรับการยกยองวา  เปนไขมุกแหงเอเชีย  เพราะ 
เปนศูนยผานของบรรดาเรือสินคาในระหวางยุโรป  กับเอเชียและอาฟริกา 
ปจจุบันนีเ้มืองโคลัมโบเปนเมืองหลวงมีพระสงฆท้ังหมดประมาณ  ๑  หม่ืน 
รูป  แบงเปน  ๓ นิกาย  คือ 
        ๑.  สยามนิกาย  หรืออุบาลีวงศ  มีพระมากประมาณ ๘ พันรูป 
        ๒.  อมรปุรินิกาย  หรือมรัมมวงศ   มีพระอยูราวเกอืบ  ๒  พัน 
รูป  และ 
        ๓.  รามัญนิกาย  เปนนิกายเล็กท่ีสุด  ท้ัง  ๓  นิกายยังแบงเปน 
สาขาแตกแยกกันไป  ตามสํานักตาง ๆ 
        การศึกษาของพระ  มีมหาวิทยาลัย  ๒  แหง  คือ 
        ๑.  วิทโยปริเวณ  และ 
        ๒.  วิทยาลังการะ 
                                        ประวัติชาติลังกา 
        ชาวพ้ืนเมืองของลังกาเปนพวกรากษส  ไดแกคนปาท่ียังไมมี 
วัฒนธรรม  กนิเนื้อดิบเปนอาหาร  เชนเดยีวกับพวกคนปาในหมูเกาะ 
อันดามัน  ในมหาสมุทรอินเดีย  หรือพวกคนปาในทวีปออสเตรเลีย เปน 
ตน  เพราะฉะนั้น  วรรณคดโีบราณของอินเดียจึงเลาถึงเรือสินคาท่ี 
ไปแตก  ณ เกาะลังกา  ถูกพวกรากษสจับคนกินเปนอาหาร  ตอมาในราว  
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สมัยพุทธกาล  หรือกอนหนานั้นเล็กนอย  ชาติทราวิฑ  (ฝร่ังเรียกเพีย้น 
เปนดราวเิดียน)  ไดอพยพจากแหลมอินเดีย  เขามาต้ังรกรากอยูใน 
ลังกา  ตอมาจึงมีพวกอารยันอพยพตามเขามา  พวกนี้ไดมาสอนอารย- 
ธรรมแกชาวพ้ืนเมือง  ในรามายณะ  กลาวถึงทาวราพณเปนวงศพรหเมศ 
แสดงวาเปนวรรณะพราหมณ  เปนผูมีอิทธิพลครอบงําลังกาในคร้ังนัน้ 
ตอมาถูกพวกวรรณะกษัตริยซ่ึงมีพระรามเปนหวัหนาเขามาทําลาย  เร่ือง 
ราวน้ีเปนเทพนิยาย  แตมีขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร  คือ :- 
        พวกอารยันไดเขามาต้ังบานเมืองในลังกาแลวกอนพทุธกาล  แต 
หลักฐานท่ีเปนความจริงนัน้  ปฐมกษัตริยของอารยันคือ  พระเจาวิชัย 
ซ่ึงเปนผูมีเช้ือสายกษัตริยในเบงกอล  มีนครอนุราธปุระเปนเมืองหลวง 
สืบลําดับวงศมาถึงสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะ  ซ่ึงเปนอทิฏฐสหายของ 
พระเจาอโศก  เม่ือพระเจาอโศกเล่ือมใสพุทธศาสนาแลว  พระองคได 
ไดสงโอรสและธิดา  คือพระมหินทเถระและสังฆมิตตาเถรี  นําพุทธศาสนา 
มาแพรหลายในลังกาเปนคร้ังแรก  พระเจาเทวานัมปยติสสะ  ไดทรงพบ 
พระมหินทคร้ังแรก   ณ  มหาเมฆวันอุทยาน  และทรงเล่ือมใสในพระพุทธ 
ศาสนา  อุทิศมหาเมฆวนัอุทยานเปนวัต  ซ่ึงตอมาไดพฒันาข้ึนเรียกวา 
"วัดมหาวหิาร" 
        พระพุทธศาสนาท่ีเขาสูลังกานั้นเปนนิกายเถรวาท  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเปนวภิัชชวาที  กลาวคือ  เปนแบบซ่ึงไดตกลงยุตกิันในท่ีประชุม 
ตติยสังคายนา  พระมหินทไปลังกาคร้ังนี้ทานไดนําพระไตรปฎกและ 
อรรถกถาไปดวย  และนางสังฆมิตตาเถรีก็ไดนํากิ่งพระศรีมหาโพธ์ิจาก  
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พุทธคยาไปปลูกในลังกาเปนปฐม  พระนางเองไดเปนอุปชฌายะบรรพชา 
อุปสมบทสตรีลังกา  ซ่ึงมีพระนางอนฬุาเทวีเปนประมุข  ตั้งคณะภิกษุณ ี
ข้ึนในลังกา  ตอมา  ถึง  พ. ศ.  ๔๐๐  เศษ  ในแผนดนิพระเจาวัฏฏคามินอีภัย ั
พระองคไดเสียราชสมบัติแกขาศึก  เสด็จล้ีภัยไปซองสุมกําลัง  ในระหวาง 
นั้นพระองคไดรับอุปถัมภจากพระเถระรูปหนึ่งช่ือพระมหาติสสะ  เม่ือ 
พระองคกลับข้ึนเสวยราชยใหม  ไดทรงใหทําสังคายนา  ทรงยกยอง 
พระมหาติสสะพรอมท้ังสรางวัดให  คือวดัอภัยคิรีวหิาร  พวกคณะมหา 
วิหารไมพอใจ  ประณามพระมหาติสสะวา  ประจบคฤหสัถเลยเปนเหตุให 
แตกเปน  ๒  คณะใหญ  คือ:- 
                คณะมหาวิหารพวกหน่ึง 
                คณะอภยัคิรีวิหารพวกหน่ึง 
        จําเดิมแตนั้นมา  สังฆมณฑลในลังกาก็แตกออกเปน  ๒  คณะ  แต 
เปนนิกายเถรวาทนิกายเดียวกัน  มีคุณลักษณะพิเศษแตกตางกัน  คือ 
        ๑.  คณะมหาวหิาร  เปนฝายอนุรักษนิยมอยางเครงครัด  ตั้ง 
ขอรังเกียจภิกษุตางนิกายวาเปนอลัชชีบาง  ปาปภิกษุบาง  เปนพวก 
สัทธรรมปฏิรูปบาง  พวกมหาวหิารสามารถรักษาความบริสุทธ์ิของธรรม 
ในนิกายเถรวาทไวไดอยางสมบูรณ  ไมไดยอมใหแกไขเปล่ียนแปลง 
ใด ๆ  ท้ังส้ิน 
        ๒.  คณะอภัยคิรีวหิาร  เปนคณะเสรีนิยม  ไมรังเกยีจภิกษุตาง 
นิกาย  ยินดีตอนรับเอาความคิดเห็นของตางนิกายเขามา  เพราะฉะนั้น 
เม่ือเกิดมีมหายานขึ้นแลว  อภัยคิรีจึงเปนศูนยสําคัญแหงหนึ่งของมหายาน 
ไดลังกาดวย  
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        ในศตวรรณท่ี  ๙  เม่ือนกัธรรมจาริกจนีฟาเหยีนไดคนพบพระวินยั 
ปฎกของนิกายมหาสังฆิกะ  ในอภยัคิรีวหิารนี้  พระทันตธาตุก็เปนปูชนีย- 
วัตถุสํานักนี้  ฟาเหียนไดบันทึกถึงพระแกวมรกตในลังกา  "พระพุทธ 
รูปองคนี้แตเดมิมีเพชรเม็ดใหญ  ประดับเปนอุณาโลม  ตอมามีโจรคน 
หนึ่งเขาไปลัก  พระปฏิมาสําแดงปาฏิหาริยลอยข้ึนเหนือบัลลังก  โจรผูนั้น 
ตัดพอวา  ปางเม่ือพระมหาสัตวยังบําเพ็ญบารมีอยูนั้น  แมแตเลือดเนื้อ 
ชีวิต  พระองคก็อาจสละได  ก็เหตุไฉน  บัดนี้พระปฏิมาจึงหวงแหน 
เพชรเพียงเม็ดเดียวเลา  พอวาเชนนั้นองคพระปฏิมาจึงกมลงพระเศียรตํ่าลง 
โจรจึงแกะเพชรไปไดสะดวก  เม่ือราชบุรุษจับได  โจรกย็ืนยนัวา  ไดรับ 
มาจากองคพระปฏิมาเอง  พระราชาพรอมดวยบรษิัทจึงไปสอบสวนเหน็ 
ความจริง  พระองคจึงขอไถเพชรเม็ดนั้นกลับคืนเปนพุทธบูชา"  ไมมี 
หลักฐานใดท่ีจะพิสูจนวา  พระแกวองคนั้นจะเปนองคเดียวกับของไทย 
หรือไม 
                                        พระพุทธโฆษาจารยเถระ 
        ในรัชสมัยพระเจามหานามแหงลังกา  ไดมีการฟนฟูวรรณกรรม 
ภาษาบาลีข้ึนขนานใหญ  เปนผลงานของคณะมหาวหิาร  ผลงานนี้ทําให 
มหาวหิารรุงโรจนนําหนาอภัยคิรีวหิาร  คณาจารยผูมีบทบาทสําคัญใน 
การทํางานดังกลาวนี้คือ  พระพุทธโฆษาจารย  ทานผูนี้เปนชาวอินเดีย 
เกิดในศตวรรษท่ี  ๙  เปนพราหมณโดยกําเนิด  ภายหลังออกบวชในพระ 
พุทธศาสนา  ปญหาเร่ืองชาติภูมิของทาน  ยังมีขอสงสัย  ถาเช่ือตาม  
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ตํานาน  ซ่ึงเปนเร่ืองแตงภายหลังชานาน  ทานก็เปนชาวมคธ  เกิดใน 
บริเวณตําบลพุทธคยา  แตศึกษาจากผลงานของทานแสดงวา  ทานไม 
คอยรูถึงเร่ืองภูมิศาสตรทางภาคเหนือของอินเดียมากเทากบัท่ีทานรู 
ภูมิศาสตรในแถบใตของอินเดีย  เพราะฉะนั้น  จึงมีผูสันนิษฐานวาทาน 
เปนชาวอินเดยีใตมากกวาท่ีจะเปนชาวมคธ  ทานปรารภเหตุท่ีจะเขียน 
อรรถกถาแหงพระอภิธรรม  แตขาดแคลนตําราคนควา  อุปชฌายะของ 
ทานจึงแนะนําวา  ควรไปเขียนท่ีลังกา  เพราะมีตํารับตําราสมบูรณ  แต 
กอนหนาท่ีทานจะไป  ทนไดเขียนคัมภีรญาโณทัยปกรณข้ึน  ซ่ึงเปน 
หนังสือเลมเดยีวของทานท่ีไมมีตนฉบับท่ีเหลืออยูเลยในปจจุบัน  ขณะท่ี 
ทานเดินทางมาลังกา  ไดสวนทางกับคณาจารยอีกรูปหนึง่  คือพระพุทธ- 
ทัตตาจารย  ซ่ึงเปนชาวเมืองกาญจิปุระในอินเดียใต  และไปลังกาดวย 
วัตถุประสงคอยางเดยีวกัน  แตทํางานไมสําเร็จ  พระพุทธทัตตะไดเขียน 
ปกรณสําคัญในลังกา  ช่ือ "อภิธรรมาวตาร"  และอรรถกถาสวนหนึ่งของ 
ขุททกนิกาย  คําอธิบายพระวินัย  ช่ือ "อุตตรวินิจฉัย"  แตงานท้ังหมดนี้ 
คณะสงฆลังกาไมสูนิยมยกยอง  เม่ือพระพทุธโฆษาจารยไปถึง  ทาน 
ไดพักอยู ณ  คันถกปริเวณ  ในมหาวหิาร  คือหอสมุดของวัดนัน้เอง 
        ขณะน้ันอธิการบดีแหงมหาวหิาร  คือ  พระสังฆปาละใหทดสอบ 
ภูมิรูของพระพุทธโฆษะ  และทิฏฐิของทาน  กอนท่ีจะมอบงานสําคัญให 
พระสังฆปาละ  จึงไดยกบาลีพุทธภาษิตบทหนึ่งใหพระพุทธโฆษะแตงแก 
และคําแกกระทูบทนั้นสําเร็จเปนปกรณช่ือวิสุทธิมรรคข้ึน  หนังสือเลมนี้         
เพียงเลมเดยีว  ก็เพียงพอท่ีจะทําใหช่ือเสียงของผูแตงเปนอมตะ  โดย  
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ทานผูแตงไมตองทํางานอ่ืนใดอีกเลย  วิสุทธิมรรคเทากับยอพระไตรปฎก 
หมด  แตกอนหนานี้ไดมีคณาจารยอีกรูปหนึ่ง  เปนฝายอภัยคิรีวหิาร  ช่ือ 
อุปติสสะ  ไดเขียนปกรณ  ช่ือ  "วิมุตติมรรค"  ข้ึน  เนื้อความไมแตกตาง 
กับวิสุทธิมรรคนัก  พระพุทธโฆษะ  อาจจะไดความคิดจากคัมภีร  วิมุตติ- 
มรรคมากอน  แตเม่ือทานเขียนวิสุทธิมรรคข้ึน  ก็เปนการยืนยนัมติของ 
คณะมหาวหิาร  และน่ีเองอาจจะเปนจุดแตกตางระหวาง  ๒  ปกรณนี้  
คณะสงฆมหาวิหารประชุมกนัพิจารณาคัมภีรวิสุทธิมรรค  ไดตัดสินเปน 
เอกฉันทวา  เปนหนังสือเยีย่ม  จึงไดมอบความไววางใจแกพระพุทธ- 
โฆษะ  ใหทําหนาท่ีชําระวรรณกรรมภาษาบาลีท้ังหมด  โดยถายทอดจาก 
ภาษาสีหลกลับเปนมคธ  ผลงานนี้คือ  บรรดาอรรถกถาท้ังหลาย  ซ่ึงฉบับ 
โบราณมีอยู  ๓  ฉบับ  เปนฉบับมาตรฐาน  คือ :- 
        ๑.  มหาอรรถกถา 
        ๒.  กุรุนทีอรรถกถา 
        ๓.  ปจจรีอรรถกถา 
        นอกจากนี้ยังมีอรรถกถาปลีกยอย  เชน  อันธกอรรถกถา  สังเขป 
อรรถกถา  พระพุทธโฆษะไดชําระแลวเขียนอรรถกถาข้ึนใหม  คือเขียน 
สมันตปาสาทิกาวยิยัฏฐกถา  เขียนกังขาวิตรณี  แกปากิโมกข  เขียน 
สุมังคลวิลาสินี  ปปญจสูทนี  มโนรถปูรณี  สารัตถปกาสินี  และ 
ชาตกัตถกถา  ธัมมปทัฏฐกถา  แกพระสูตร  และเขียนอัตถสาลินี  สัมโมห- 
วิโนทนี  ปรมัตถทีปนี  แกพระอภิธรรม  อรรถกถาท่ีทานทํานี้  เรียกวา  
นวอัฏฐกถา  
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        ตอมาในศตวรรษท่ี  ๑๗  ในรัชสมัยพระเจาปรักกมหาหุมมหาราช 
ซ่ึงต้ังเมืองหลวงอยูท่ีปุรัตถินคร  หรือโปโฬนนรุวะ  ไดทรงอุปถัมภคณะ 
สงฆ  ซ่ึงสืบสายมาจากฝายมหาวหิาร  ประชุมแตงฎีกา  มีพระมหากัสสปะ 
แหงอุทุมพรคิรีวิหาร  เปนประมุข  ในการนี้พระสารีบุตร  ไดเขียนสารัตถ- 
ทีป  ฎีกาพระวินัย  พระอานนัทาจารยไดเขียนมูลฎีกา  แกพระอภิธรรม 
และมีคณาจารยตอมาอีกหลายรูป  ไดแตงฎีกาบาง  อนุฎีกาบาง เปนเหตุ 
ใหพุทธศาสนานิากยเถรวาทสํานักมหาวิหาร  แพรหลายออกไปในตาง 
ประเทศมี  ไทย  พมา  มอญ  ลาว  เปนตน 
                                        ศาสนภัยในลังกา 
        เม่ือส้ินรัชสมัยพระเจาปรักกมพาหแุลว  ลังกาก็ไดรับภัยรุกราน 
จากพวกทมฬิเนือง ๆ พอเขาศตวรรษท่ี  ๒๐  พวกลาอาณานิคมชาว 
ยุโรป  มีโปรตุเกส  สเปญ  ไดออกมาลาอาณานิคมในตะวันออก  พวก 
นี้ถือเอกสารแผคริสตศาสนาเปนหวัใจ  เม่ือยึดไดเมืองใดก็พยายามบังคับ 
กดข่ี  ใหประชาชนรับนับถือคริสตศาสนา  โปรตุเกส  ไดเขายึดลังกา 
กอน  เพราะเหน็วาเปนเกาะชุมทางระหวางยุโรป  กับตะวนัออกไกล 
เวลานั้นลังกาไดแบงแยกเปนแควนเล็กแควนนอยจึงไมมีกําลังตอสูพวก 
โปรตุเกส  โปรตุเกสไดยดึเอาดินแดนตามฝงทะเลไปหมดคงเหลือแควน 
อิสระในใจกลางเกาะ  ท่ีโปรตุเกสไปไมถึง  โปตุเกสไดตั้งกฏหมายรีดภาษี 
แกครอบครัวท่ีเปนชาวพุทธอยางรุนแรง  ผูใดยอมนับถือคริสตศาสนา 
ก็ไดอภิสิทธ์ิไมตองเสียภาษี  จึงมีชาวลังกาเขารีตจํานวนมาก  รวมท้ัง  
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กษัตริยองคหนึ่งในเมืองโคลัมโบดวย  คือ  พระเจาธรรมปาละ  เม่ือเขา 
รีตแลวเปล่ียนช่ือวา  "ตองยวง"  โปรตุเกสส่ังใหดองยวงมอบพระเข้ียว 
แกวให  แลวหวัหนาบาทหลวงคาธอลิคไดใชครกตําพระเข้ียวแกวตอหนา 
ชาวลังกา  จนทําลายไปหมด  รัฐบาลโปรตุเกสไดออกเหรียญท่ีระลึก 
ในงานนี้  รูปของเหรียญดานหน่ึง  เปนรูปสําเร็จราชการโปรตุเกส  มี 
จารึกวา  "ผูพทัิกษศาสนาอันเท่ียงแท"  อีกดานหน่ึงเปนรูปบาทหลวง 
ตําพระเข้ียวแกว  โปปกรุงโรมไดสงสาสนมาแสดงความยินดี  ท่ีพวก 
สาวกของเราสามารถทําลายปูชียวัตถุของชาวพุทธได 
        ในเวลานัน้ยังเหลือรัฐเอกราชในใจกลางเกาะ  ซ่ึงมีพระเจา 
วิมลธรรมสุริยะเปนผูครอง  ก็ประกาศวา  พระเข้ียวแกวท่ีแทนั้นอยูใน 
แควนของพระองคซ่ึงมีเมืองสิงขันธนคร  (คือเมืองแกนดีเดี๋ยวนี)้  ท่ีพวก 
มิจฉาทิฏฐิเอาไปทุบตอยทําลายน้ันเปนของปลอม  พระพุทธศาสนาของ 
ลังกาในใจกลางเกาะจึงรอดอันตรายจากพวกโปรตุเกสไปพักหนึง่  พอดี 
พวกฮอลันดาตามพวกโปรตุเกสออกมาลาอาณานิคม  ฝร่ังสองชาตินี้เปน 
ศัตรูกันท้ังการเมือง  และศาสนา  คือ พวกโปรตุเกสนับถือนิกายโรมัน 
คาธอลิคอยางเครงครัด  สวนพวกฮอลันดานับถือนิกายโปรเตสแตนท 
อยางเครงครัด  และตางมีโนยบายขยายอาณานิคมในภูมิภาคเดยีวกัน  พวก 
เจาเมืองลังกาตามฝงทะเลจงึติดสินบนพวกฮอลันดาใหชวยชับไลพวก 
โปรตุเกส  ฮอลันดาไดยึดหมูเกาะอินโดนเีซียเปนปอม  แลวทุมกําลัง 
ไลโปรตุเกสตกเกาะลังกาไป  แตลังกาก็เปรียบเสมือนหนีเสือปะจรเข 
ฮอลันดา  ไดเรียกเอาสินบนเปนบานเปนเมือง  แลวเขายดึดินแดนท่ี  
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โปรตุเกสเคยยดึมากอน  จึงเกิดสงครามกบัพวกชาวเกาะลังกาเสียเปรียบ 
ตามเคย  ในระยะหัวเล้ียวหัวตอท่ีเกิดการเปล่ียนเจาเมืองครอบครองนี้เอง 
คณะสงฆของลังกาเส่ือมทรามจนกระท่ังไมมีการอุปสมบทติดตอกันเปน 
ระยะสิบ ๆ ป  เพราะเหตุดังนี ้:- 
        ๑.  ตองทําสงครามกับพวกโปรตุเกส  และฮอลันดา 
        ๒.  ถูกพวกฝรั่งสองชาตินี้ออกกฏหมายกดข่ี  พระพทุธศาสนา 
              เชนหามบวชพระเปนตนในเขตของเขา 
        ๓.  ประชาชนท่ีโงเขลา  ตามชายฝงยอมรับอามิสสินจางพวก 
              คริสเตียน  เขารีตละท้ิงพระพุทธศาสนาไปหมด  พระสงฆ 
              ขาดผูอุปถัมภ 
        ๔.  พวกชาวพุทธลังกาเองในใจกลางเกาะ  มัวแตรบพุง 
                แกงแยงความเปนใหญกันไมมีเวลาหรือผูสนใจในการคํ้าชู 
                พระศาสนาไว 
        ๕.  เกิดมหาทุพภกิขภยั  จนกระท่ังพระตองท้ิงวดั 
        ประมวลเหตุการณเหลานี้ทําใหลังกาไมมีภิกษเุหลืออยูเลย  แมแต 
รูปเดียว  มีแตสามเณรอันมีสามเณรสรณังกรเปนหวัหนา 
                                        พระสงฆสยามวงศ 
        ในรัชสมัยพระเจากิตติราชสิงหะ  เมืองสิงหขันธนครราบคาบ 
เปนปกติ  เวลานั้นมีสามเณรผูใหญรูปหนึ่ง  ช่ือสรณังกร  ไดทูลขอให 
พระราชาสงทูตมาขอสมณวงศจากกรุงศรีอยุธยา  พระเจาบรมโกษฐ  จงึ  
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โปรดใหจดัคณะสงฆไทย  ซ่ึงมีพระอุบาลีแหงวดัธรรมาราม  เปนหัวหนา                                                 
คณะออกไปอุปสมบทชาวลังกา  พระอุบาลีไดไปทําพิธีผูกพัทธสีมา  ณ 
วัดบุพพาราม  และใหการอุปสมบทสามเณรสรณังกรเปนรูปแรก  ทาน 
ผูนี้ตอมาไดเปนสังฆราชในลังกา  พระอุบาลีไดบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร 
ชาวลังกาทั้งหมดหลายพันรูป  คณะสงฆท่ีเกิดข้ึนใหมนีจ้งึไดช่ือวา  "สยาม 
วงศ"  หรือ  "อุบาลีวงศ"  และพระอุบาลีนั้น  ตอมาไดอาพาธถึงมรณะ 
ในลังกานัน่เอง  ปจจุบันสถูปบรรจุอัฐิของทานยังปรากฏอยู   อาสนะท่ี 
ทานท่ีบวชกุลบุตร  ตลอดจนพัดรองท่ีทานใชประจํา  ยงัรักษาไวคงรูปเดิม 
จัดเปนปูชนียวัตถุของพระสงฆในนิกายสยามวงศ  ในสมัยเดียวกนันัน้ไดมี 
สามเณรลังกาอีกคณะหนึ่งออกไปรับอุปสมบทในพมา  เม่ือกลับมาแลวก ็
ตั้ง  "อมรปุรนิกาย"  ข้ึน  ยังมีอีกพวกหนึ่งไปบวชแตเมืองมอญเขามาต้ัง 
"รามัญนิกาย"  ข้ึน  ขอท่ีผิดกนัก็คือ  ภกิษุในสยามนิกายนั้นสวนมาก 
เปนผูดี  คนช้ันสูงนิยมบวชกันโดยมาก  ไมนิยมรับคนช้ันตํ่าเขามาบวช 
เพราะฉะนั้น  คนช้ันตํ่าจึงหนัไปบวชใน  อมรปุรนิกาย  และรามัญนิกาย 
                                        เสียเอกราชแกอังกฤษ 
        เม่ือพระเจากิตติราชสิงหะส้ินพระชนมไปแลว  มีกษัตริยครอง 
ราชยตอมาอีกสององค  แตออนแอ  เกดิแกงแยงชิงดกีันในระหวางพวก 
ราชวงศกับพวกขุนนาง  พอดีฮอลันดาทําสงครามแพอังกฤษ  อังกฤษ 
ไดเขามาครอบงําลังกา  พวกขุนนางไปฝกใฝกับอังกฤษแลวใหถอดพระ- 
เจาแผนดนิออกเสียผนวกเกาะลังกาเปนเมืองข้ึนของอังกฤษ  ขุนนาง  
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ลังกาจึงเปนผูชักศึกเขาบาน  และขายเอกราชของลังกาไป  เพราะความ 
ท่ีตนเกลียดชังพระราชาเทานั้น 
        อังกฤษเปนชาติปกครองอาณานิคมท่ีดียิ่งกวาชาติท้ังหลาย  คือ 
ไมแตะตองเสรีภาพทางศาสนา  และพยายามทํานุบํารุงทองถ่ิน  และการ 
ศึกษาใหดวย  เม่ือตอนลังกาเสียเอกราชแกอังกฤษใหม ๆ  สมเด็จพระ- 
พุทธเลิศหลานภาลัยรัชกาลท่ี  ๒  ของไทย  ไดสงสมณทูตออกไปสืบดูเหตุ 
การณพระศาสนาในลังกามีพระอาจารยดแีละพระอาจารยเทพเปนหวัหนา 
รัฐบาลอังกฤษไดใหการอุปถัมภท้ังไปและกลับ  ปรากฏตามรายงานของ 
ทานวา  "คณะสงฆลังกาแตกแยกเปนกกเปนเหลา  ทะเลาะเบาะแวงทุม 
เถียงกัน  แขงขันชิงดีชิงเดนกัน  และปายสีใหรายกันเพยีงแตตองการ 
จะเอาหนากับสมณทูตไทย  ก็ถึงกับทะเลาะแยงชิงกันเสียแลว" 
                                การตอสูกับพวกคริสเตียน 
        คริสตจักรโรมัน  คาธอลิก  ซ่ึงมีอิทธิพลในลังกาตั้งแตสมัย 
พวกโปรตุเกสยังคงรักษาอิทธิพลของตัว  เพราะอาศัยอามิสสินจาง  ชาว 
ลังกาที่ยากจนไรการศึกษา  จึงไปฝกใฝกับพวกนี้สวนมาก  การศึกษาของ 
ลังกาอยูในกํามือของพวกคริสเตียน  เพราะฉะนัน้  บุคคลท่ีมีฐานะดี  การ 
งานดีสวนใหญสําเร็จจากโรงเรียนคริสเตียนเหลานี้  ชาวพุทธตามฝงทะเล 
ถูกกดหวัมานานเปนศตวรรษ  เม่ืออังกฤษเขามาปกครอง  อังกฤษให 
เสรีภาพทางศาสนาข้ึน  ชาวพุทธจึงเร่ิมรณรงคตอสูกับพวกคริสเตียนอยาง 
เปดเผย  พระคุณานันทเถระ  แหงโกฏเหนะ  ไดทาพวกคริสเตียนโตวาที 
กลางแปลงคร้ังแรก  สนามโตวาทีกําหนดขึ้นท่ีเมืองปนทุระ  ใชเวลา  
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ติดตอกัน  ๓  วัน  ในทามกลางชาวพุทธและคริสเตียนจาํนวนแสน  ทาน 
คุณานันทะไดหักลางวาทะของพวกคริสตยอยยับปราชัยไป  ทําใหชาว 
พุทธมีกําลังใจในการตอสูมากข้ึน  พอดกีับชาวอเมริกันคนหนึ่งนับถือ 
พุทธศาสนาช่ือ  ออลคอต (พันเอก)  ไดเดนิทางมาลังกาเปนผูนําชาวพทุธ 
เรียกรองใหอังกฤษยกเลิกกฏหมายท่ีไมเสมอภาคสําหรับชาวพุทธ  ซ่ึง 
พวกโปรตุเกส  และฮอลันดาสรางไว  ตอมาคณะสงฆลังกาไดตั้งวิทยาลัย 
การศึกษาพระสงฆช้ันสูงข้ึน  ๒  แหง  คือ  วิทยาลัยลังการะแหงหนึ่ง  วทิ- 
โยทยปริเวณแหงหนึ่ง  ท้ังสองแหงไดผลิตธรรมทูตออกมาตอสูกับพวก 
คริสเตียน 
        ตอมาทานศรีเทวมิตธรรมปาละ  ไดตัง้มหาโพธิสมาคมข้ึนฟนฟ ู
ชาตินิยมของลังกา  พรอมกับฟนฟูพระพุทธศาสนา  สมาคมยุวพุทธิกะแหง 
สากลสิงหล  ซ่ึงเปนสมาคมมีอิทธิพลท่ีสุด  มีสมาชิกกวาแสนคน  ได 
รณรงคตอสู  สมาคมไดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยข้ึนจํานวนพนั ๆ 
แหง  งานสังสงเคราะหทุกวนันี้  ลังกามีนกัเรียนวันอาทิตยถึง  ๒ 
แสนคน  เม่ือลังกาไดรับเอกราช  ลังกาเปนผูริเร่ิมต้ังองคการพุทธศาสนิก 
สัมพันธแหงโลกข้ึน  การประชุมคร้ังแรกไดจัดทําข้ึนท่ีโคลัมโบ  คร้ังตอมา 
ท่ีญ่ีปุน  พมา  ไทย  เนปาล  และเวยีนมาไทยอีก  
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บทท่ี  ๒ 
                         พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ  ตอน  ๑ 
        คําวา  สุวรรณภูมิ  ปรากฏมีในชาดกของพระพุทธศาสนา  เชน 
ในมหาชนกชาดก  เลาเร่ืองพระโพธิสัตวขออนุญาตมารดาไปเส่ียงโชคยัง 
สุวรรณภูมิ  แลวเรือแตกกลางทะเล  ในสังขพราหมณชาดกกลาววา  พระ 
โพธิสัตวลงเรือไปคาขายหากินทางสุวรรณภูมิ  เพื่อนํามาบริจาคทาน  จึง 
เปนหลักฐานยนืยันวา  ชาวอินเดียไปมาคาขายกับชาวสุวรรณภูมิแตกอน 
พุทธกาลแลว  คร้ันถึงรัชสมัยพระเจาอโศกจึงไดสงสมณทูตมาสูสุวรรณภูมิ 
สุวรรณภูมิยังเปนท่ีรูจักของจีนและชาวโรมันอีกดวย  สินคาเคร่ืองเคลือบ 
ของจีนเม่ือจะสงไปขายยังโลกภาคตะวันตก  จะตองสงมาไวท่ีชายฝงของ 
ประเทศไทย  ท่ีนั่นมีพอคาชาวอินเดยีและอิหรานมาซ้ือ  แลวขนใสเรือ 
ขามชองแคบมลายูไปยังเมืองมสุลีปตัม  หรือบรรทุกเรือพวกอิหรานไปยัง 
อาวเปอรเซีย  จากนั้นจะถูกนําไปสูไคโรในอียิปต  หรือเมืองคอนสแตน- 
ติโนเปลและเวนิสในยุโรปใต  จากการขุดคนท่ีตําบลพงตึก  อําเภอ 
บานโปง  ไดพบโคมของพวกโรมันท่ีนครปฐม  ขุดไดตะเกยีงแบบโรมัน 
แสดงวาดนิแดนแถบนี้  เคยเปนเมืองทาในยุคโบราณมาแลว  ในจดหมาย 
เหตุของกรีกกลาวถึงแดนทองวา  ไครเส  ซ่ึงคงหมายถึงสุวรรณภูมินั่นเอง 
ในดินแดนดังกลาวนี้มีแมน้าํใหญส่ีสาย  ตางสายเปนอิสระแกกัน  คือ  
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แมน้ําแดงในประเทศญวน  แมน้ําโขงในประเทศลาวและเขมร  แมน้ํา 
อจิรวดีในพมา  แมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย  คําวาสุวรรณภูมินาจะ 
มีความหมายกวาง ๆ ครอบงําดินแดนอันใหญโต  นี้  ณ  ดินแดนนี้มี  ๖   
ประเทศ  คือ 
        ไทย  เนื้อท่ี  ๕๑๘,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร  พลเมือง      ๒๘     ลาน 
        พมา  เนือ้ท่ี  ๖๗๖,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร  พลเมือง  ๒๒  กวาลาน 
        ญวน  เนือ่ท่ี  ๓๑๑,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร  พลเมืองกวา  ๒๕  ลาน 
        เขมร  เนื้อท่ี  ๑๗๒,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร  พลเมืองกวา    ๕   ลาน 
        ลาว    เนือ้ท่ี  ๒๓๖,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร  พลเมือง          ๒    ลาน         
        มลายู  เนือ้ท่ี  ๓๓๔,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร  พลเมืองราว  ๑๐   ลาน         
        มนุษยดึกดําบรรพในสุวรรณภูมิ  คือ พวกมนุษยยุคหินซ่ึงมีอายุ  
๓๐,๐๐๐  ปมาแลว  คร้ันตอมาในราว  ๒๐,๐๐๐  ป  มนุษยโบราณพวก 
นี้  เร่ิมรูจักการเพาะปลูกหุงตม  รูจักขัดเกลาหินใหเปนรูปรางมีคม  เรียก 
วายุคหนิขัด  นักโบราณคดไีดพบเคร่ืองมือโบราณของมนุษย  ๒  จําพวกนี ้
ทางภาคใตของประเทศไทย  และทางภาคใตของประเทศญวน  เช้ือสาย 
มนุษยเหลานี้ในปจจุบันนี้ไดแกพวกเงาะปาในแหลมมลายู  และพวกคน 
ปาใน  "เกาะอันดามัน"  (เกาะอันดามนั  อยูในทะเลอาวเมาะตะมะ  ใกล 
มาทางแหลมมลายูและเมืองตะนาวศรี)  จําเนียรกาลลวงมามีมนุษยพันธุ 
อ่ืนอพยพเขามาสูสุวรรณภูมิ  แบงออกเปนพวกใหญ ๆ คือ 
        ๑.  พวกมลายู  พวกนี้เดินเรือเกง  เขามาต้ังรกรากตามฝงทะเล 
เชนฝงทะเลญวน  และแหลมมลายู  ตลอดจนหมูเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทร 
แปซิฟค  เชน  หมูเกาะชวา   สุมาตรา  และฟลิปปนส  
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        ๒.  มอญ  อพยพจากท่ีราบสูงในประเทศจีน  เดนิเร่ือยลงมาตาม 
ลําแมน้ําสาลวิน  และเอราวดี  หรือ  อจิรวดี  กอนพุทธกาลหลายรอยป 
ช้ันเดิมเปนพวกผิวเหลือง  ตอมาผสมกับพวกอินเดียใตผิวจึงคลํ้า  มอญ 
พวกหนึ่งไดเขาไปอยูถึงประเทศอินเดยีกลายเปนพวกมณุฑะ  กษัตริย 
อินเดียแหงแควนเตลิงคณะไดมาปกครองมอญ  ทําใหมอญมีช่ือเรียกกนั 
อีกชื่อหนึ่งวาพวกเตลง  ซ่ึงเพี้ยนมาจากเตลิงนั่นเอง 
        ๓.  ขอม  เชื้อสายเดียวกันกับมอญ  นกัปราชญมักเรียกรวมกัน 
วา  ตระกูลมอญเขมร  ขอม  อพยพมาตั้งแวนแควนอยูทางตอนใตของ 
แมน้ําโขง  มีชาวอินเดยีอพยพเขามาอยูในฐานะผูปกครอง 
        ๔.  ละวา  เผาเดียวกับมอญเขมร  แตเขามาอยูในสุวรรณภูมิ 
กอนหนา  มีรกรากอยูลุมแมน้ําเจาพระยาและท่ีราบสูงอีสาน 
        ๕.  พมา  เปนเลือดธิเบตแท  อพยพจากประเทศธิเบตเร่ือยมา 
ตามลําแมน้ําพรหมบุตรในมณฑลอัสสัมของอินเดียเด๋ียวนี้  และขามเขามา 
ในประเทศพมาต้ังรกรากข้ึนท่ีนั่น 
        นอกจากนี้ยังมีมนษุยเผาอ่ืน ๆ อีก  เชน  ขา  ขมุ  ซอง  แมว 
มูเซอ  กระเหร่ียง  และพวกยาง  เปนตน 
                                โคลินีของอินเดียในสุวรรณภูมิ 
        ราว  ๒,๐๐๐  ปมาแลว  ชาวอินเดยีเขามาสูสุวรรณภมิูในฐานะ 
พอคา  และนักแสวงเมืองข้ึน  เมืองทาใหญในอินเดยีตามริมฝงทะเล 
ตะวนัออก  เชน  เมืองตามรลิปติ  เมืองกาญจิปุระ  ยอมเปนเมืองออก  
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สําหรับเดินทางไปสูสุวรรณภูมิ  สวนในสุวรรณภูมินั้นมเีมืองทาท่ีชาว 
อินเดียมาตดิตอเสมอ  เชนเมืองตะกัว่ปา  ในปจจุบันนี้ก็เปนเสนทางเดนิ 
ท่ีพวกอนิเดยีเคยเดินมากอน  ชาวอินเดยีท่ีมานั้น  มีท้ังชาวประเทศมคธ 
และชาวอินเดยีใตไดเขามาเปนเจาใหญในประเทศเขมร  จามปา 
ชะวา  มลายู  หลักฐานท่ีเราจะไดพบคือศิลปะอินเดยียุคอมราวดีในครัง้ 
พุทธศตวรรษท่ี  ๖  ไดปรากฏทางภาคใตของเขมรจนถึงเกาะเซเลเบส 
คร้ันเม่ือราชวงศคุปตะรุงเรืองข้ึนในอินเดยี  ศิลปะคุปตะหล่ังไหลเขาสู 
สุวรรณภูมิ  ดงัเราจะพบพระพุทธรูปแบบคุปตะในตอนกลางและตอนใต 
ของไทยตอจากนั้นก็ถึงสมัยปาละ  เราก็พบศิลปะแบบปาละ  เชน  พระพุทธ 
รูปเปนตน  ปรากฏดกด่ืนในตอนใตของไทยและตามหมูเกาะชวา  มลายู 
เปนตนเสนทางเดินของชาวอินเดียมีหลายทาง  เชน  ขามทะเลมาข้ึน 
บกท่ีเมืองทวาย  แลวตดัภเูขาทะเลมาดวนเจดียสามองค  เขาสูลุมน้ํา 
เจาพระยาทางแควนอย  หรือจะเลียบฝงตะวันออกของอาวเบงกอลขาม 
ทะเลข้ึนฝงใกล ๆ กับตะก่ัวปา  และอีกทางหน่ึง  ก็เดินเรือเร่ือยมา  ผาน 
ชองแคบมะละกา  กไ็ด 
                                        ประเทศจามปา 
        ดินแดนซ่ึงอยูในระหวางแควนตังเกีย๋วกับแควนโคชินไชนา  หรือ 
พูดงาย ๆ วาระหวางเวยีตนามเหรือกับเวียตนามใตเดีย๋วนี้  ในสมัยโบราณ 
ประมาณ ๑,๗๐๐ ปมาแลว  เคยเปนท่ีตั้งอาณาจักรรุงโรจนอาณาจกัรหนึ่ง         
เรียกวา  จามปา  อาณามณฑบปจจุบันไดแก  ทันวา เงอาน  ฮาดิ๋น  กวางบ่ิน  
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กวางตรี  กวางดึ๊ก  ท่ือเทียน  ถัดลงมามีมณฑลกวางนาม  และมณฑลกวาง 
หงาย  เคยเปนท่ีตั้งของแควนอมราวดแีหงพวกแขกจาม  ปรากฏซาก 
โบราณสถานอยูมาก  เมืองหลวงของแควนช่ือจัมปานคร  ในแผนท่ีเรียก 
วาตาเกยีว  ใกลเมืองตาเกียวมีเมืองดงเดือง  สมัยโบราณเรียกวาอินทร 
ปุระต้ังแตมณฑลบิญดิ่นลงมา  ถึงมณฑลฟูยาน  เคยเปนท่ีตั้งของกรุงวิชัย 
ตั้งแตมณฑลทันวา  หรือมณฑลหยาตร่ัง  (หญาตร่ัง)  เร่ืองลงมาถึง 
มณฑลปนทุน  (บิญถุน)  เปนท่ีตั้งแควนปาณฑุรังค  และแควนเกาฐาร 
ปรากฏศิลาจารึกจํานวนมากที่เทวาลัยแหงหนึ่งช่ือ  โปนคร 
        มนุษยชาติจามปาเปนเผาเดียวกับมลายู  จีนรูจกัจามปามาแตดึก 
ดําบรรพแลว  ในจดหมายเหตุจีนเลาวา  พวกจามเปนคนผิวหมึก  ตาลึก 
จมูกโดง  ผมหยิกเปนปุย  ท้ังหญิงชาย  มุนเกลาเปนทรงต้ัง  (แบบแขก 
ซิกซ)  ใสตุมหูเปนวงแหวนใหญ  มีผานุงผืนเดียว  ตั้งแตบ้ันเอวถึงเทา 
นอกนั้นไมมีเส้ือผาอ่ืนอีก  นอกจากในฤดูหนาว 
        จามปาลอกแบบอารยธรรมอินเดียท้ังดุน   ชาวอินเดยีพวกปลลวะ 
มาจากทางใต  อพยพเขามาอยูในจามปา ไดพาพระพุทธศาสนาและศาสนา         
พราหมณเขามาดวย  แตศาสนาพราหมณมีอิทธิพลสูงกวา  เพราะชน         
ช้ันปกครองอยูในวรรณะพราหมณ  จามปาใชภาษาสันสกฤตเปนภาษา 
ราชสํานัก  ส่ิงท่ีทําใหจามปายุงยากคือ  การแผอิทธิพลของอ่ืน  ซ่ึงเทากบั 
เปนการแขงขันระหวางอารยธรรมแหงลุมน้ําฮวงโห  กับลุมแมน้ําคงคา 
ทีเดียว  ปรากฏวาจามปาใชสันติวิธีคือ  ยอมเปนเมืองจิม้กองของจีน  แต 
รักษาแบบอารยธรรมอินเดียไว  ศัตรูท่ีนากลัวของจามปาไมใชจีน  แต  
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เปนญวนและเขมร  ญวนกับเขมรขับเค่ียวกบัจามปาหลายรอยป  ในท่ีสุด 
ลมชาติจามปาสําเร็จ 
        นักโบราณคดีไดพบศิลาจารึก  เรียกวา  จํารึกโวจัญ  กลาวถึง 
ราชวงศแหงศรีมาร  อายุจารึกนี้ตกในศตวรรษท่ี  ๗  แหงพุทธศักราช 
กลาวถึงนามกษัตริยจาม  ซ่ึงมักลงทายดวยคําวา  วรมัน  ในสมัยพระเจา 
ภัทรวรมัน  นกิายพราหมณ  ศิวเวท  รุงเรืองมาก  พระเจาภัทรวรมันให         
สรางเทวาลัยช่ือวา  ภัทรสวามี  เพื่อบูชาศิวลึงค  ในราว  พ. ศ.  ๑๓๑๐ 
พระเจารุทรวรมันรบชนะกองทัพจีน  พระองคไดตั้งราชวงศปาณฑุรังค 
ข้ึน  ในสมัยราชวงศนี้  กองทัพเรือของพวกศรีวิชัยไดยกข้ึนมาตีจามปา 
หลายคราว  เปนเหตุใหราชวงศนี้เส่ือมโทรมลงใน  พ. ศ.  ๑๕๑๕  เร่ือง 
จามปาไดปรากฏขึ้นใหม  เม่ือ  พ. ศ.  ๑๖๒๓  กองทัพจีนยกเขาตีประเทศ 
ญวน  กษัตริยญวน  ช่ือ  พระเจาเลโฮันหวางเด  สงทูตมาขอทัพจามชวย 
แดพระเจาปรเมศวรมันจับทูตญวนกกัขังไว  กองทัพญวนจึงยาตรามาตี 
จามปาแตก  ตอมาพระเจาวิชัยศรีหริวรมัน  กูชาติจามสําเร็จ  ตั้งราชธานี 
อยูท่ีกรุงศรีวิชัย  จําเดิมแตนัน้มา  ญวนกับจามรรบพุงชิงชัยกันเสมอ  สวน 
ใหญจามเปนฝายเสียเปรียบ  มิหนํายังถูกกระหนํ่าจากพวกเขมร  จึงเปน 
เหตุใหจามออนแอลง  ในแผนดินพระเจาอินทรวรมันท่ี  ๖  ทรงพระราช 
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เวลานั้นตรงกบัแผนดินพระเจาสุริยวรมัน  ท่ี  ๒ 
แหงเขมรซ่ึงเปนกษัตริย  ผูทรงนครวัด  เขมรชวนจามใหรวมกนัไปตญีวน 
แตเสียทีญวนกลับมา  จามจงึหักหลังเขมรดวยวิธีเขากับญวน  พระเจา 
สุริยวรมันพิโรธยกทัพตีกรุงวิชัยแตก  แตไมชาจามกลับฟนตัวไดอีก ใน  
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ราวพุทธศตวรรษท่ี  ๑๗  พระเจาชัยวรมันท่ี  ๗  แหงเขมรตีไดจามอีกคร้ัง 
หนึ่ง แลวทรงแบงจากออกเปนสองภาค 
        ภาคเหนอื  โปรดใหนอมเขยของพระองคครอบครอง  มีกรุงวิชัย 
เปนเมืองหลวง  ทางภาคใต  ช่ือเมือง  ราธปุระ  โปรดใหเช้ือสายเจาจาม 
ชายองคหนึ่งช่ือ  ศรีวิทยานนัทะ  เปนผูครอบครอง  อยูมามิชาทางภาค 
เหนือ  มีผูกูชาติสําเร็จช่ือวา  รศุบดี  ทางภาคใตเจาศรีวิทยานันทะ  เปน 
กบฏตอเขมร  แตภายหลังถูกพระปตุลาช่ือวา  พระยุวราชธนปฏิคราม 
แยงราชสมบัตแิลวเอาเมืองไปข้ึนกับเขมร  ในราว พ. ศ.  ๒๐๘๖  จาม 
รบกับญวนคร้ังใหญ  กษัตริยจามองคสุดทายหนีญวนไปพึ่งเขมร  ประเทศ 
จามก็ลมจมลง  ญวนอพยพผูคนเขามาแยงท่ีทํากิน  แลวคอย ๆ กลืนจาม 
ใหเปนญวนไป  คงเหลือพวกกระเซ็นกระสายอยูในเขมรบาง   ญวนได 
บาง  ประเทศไทยบาง  ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารไทย  เม่ือไทย 
ตีเขมรกวาดครัวเขมรเขามามีพวกจามติดตามอยูดวย  โปรดใหตั้งถ่ินฐาน 
ท่ีกรุงศรีอยุธยา  จนกระท่ังเรียกคลองสายหนึ่งในกรุงเกาวา  คลองดูจาม 
พวกจามไดเปนทหารในกองทัพไทยดวย  เรียกวา  กองอาสาจาม  เปน 
บรรพบุรุษของพวกแขกครัวในทุกวันนี้  สวนพวกจามในเขมรยังนับถือ 
ศาสนาฮินดูกมี็  ศาสนาอิสลามก็มี 
                                        ประเทศเขมร 
        ขอมหรือเขมรโบราณเปนอาณาจกัรหนึ่ง  ท่ีไดรับอารยธรรม 
อินเดียไวอยางสมบูรณเชนเดยีวกับจามปา  ปรากฏชื่อในจดหมายเหตุจนี  
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โบราณเรียกวา  ฟูหนํา  เขาใจวาจะเลือนมาจากคําวา  พนม  อาณาจักร 
ฟูหนํา  ไดปกครองมาถึงลุมแมน้ําเจาพระยา  ตามตํานานเลาวา   มี 
พราหมณอินเดียคนหนึ่งช่ือโกณทัญญะ  อพยพผูคนจากอินเดยีพรอมกับ 
นําหอกวิเศษของอัศวัตถามัน  นักรบแหงภารตยุทธมาปกลงท่ีชัยภูมิแหง 
หนึ่งแลวสรางกรุงภวปุระข้ึน  ราชวงศกษัตริยฟูหนําในยคุนั้นจึงเรียกวา 
โกณฑัญญวงศ          จารึกของเขมรหลักหนึ่งรําพันถึงพระเจาคุณวรมนั 
เม่ือทรงสมโภชเทวาลัยแหงพระนารายณเปนเจาวา  พระคุณเจาวรมัน 
เปนจันทรอันแทจริงแหงวงศโกณฑัญญะ  ดังนี้  ตอมาพระพุทธศาสนา 
แพรตามเขามาโดยพวกปลลวะแหงอินเดียใตเปนผูนํา  ในราว  พ. ศ. 
๑๐๑๓-๑๐๕๗  กษัตริยฟูหนาํสงสมณทูตช่ือ  พระนาคเสนไปยังประเทศจีน 
จักรพรรดิจีนจงึต้ังยศกษตัริยฟูหนําใหเปน  "อันน้ําเจยีงกงุฟูหน่ําอวง" 
แปลวา   ราชาจองทัพแหงทักษิณรัฐฟูหนํา 
        ในราวพุทธศตวรรษท่ี  ๑๐  พระเจารุทรวรมัน  ไดอุปถัมภ 
พระพุทธศาสนาใหรุงเรือง  มีพระภกิษุชาวฟูหนําหลายรูปเดินทางไป 
แปลคัมภีรในประเทศจีน  ท่ีมีช่ือเสียงคือทานสังฆปาละและทานมันทร- 
เสน   สังฆปาละเปนผูแปลคัมภรีวิมุตติมรรค  ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกบั 
คัมภีรวิสุทธิมรรคมาก  ทําใหเขาใจวา  ลัทธิเถรวาท  จะมีแพรหลายใน 
ฟูหนําดวย  เม่ือส้ินแผนดินพระเจารุทรวรมันแลว  อาณาจักรเจนละซ่ึง 
เปนเมืองขอมภาคใตของฟูหนํา  เคยข้ึนกบัฟูหนํามาแตเดิม  ไดลบลาง 
อํานาจฟูหนําลง  พวกเจนละนับถือศาสนาพราหมณ  เม่ือมีอํานาจข้ึน 
จึงฟนฟูศาสนาพราหมณแทนพุทธศาสนา  จดหมายเหตุของทานสมณะจีน  
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อ้ีจิง  จึงไดเลาภาวการณตอนน้ันวา  แตเดมิฟูหนํามีพุทธศาสนารุงเรือง 
ดี  ภายหลังมีกษัตริยมิจฉาทิฏฐิมาทํารายพระศาสนา  ประเทศนี้จึงไมมี 
ภิกษุสงฆ  ในราว  พ. ศ.  ๑๑๕๓  พระเจาอิสาณวรมัน  ไดยายธานีไปต้ังอยู 
ท่ีกรุงอิสาณปุระ  มาตวนหลิน  นักบันทึกชาวจีนเลาวา  เจนละนครมีบาน 
เรือนสองแสนหลัง  ผูชายรูปรางเล็กผิวดําคลํ้า  ผูหญิงผิวสีจางหนอย  มี 
เทวาลัยบนเขาใกลพระนคร  ท่ีนั่นมีการฆาคนบูชายัญดวย  และมีกองทัพ 
ตั้งรักษาการณอยู  ในราวพุทธศตวรรษท่ี  ๑๓  เจนละเกิดแตกเปนสอง 
ภาคคือ  เจนละบก  และเจนละนํ้า  เจนละบกอยูตอนเหนือของลุมแมน้ํา 
โขงกินไปถึงประเทศลาว  และภาคอีสานของไทยมีกรุงศมภูบุระเปนราช- 
ธานี  สวนเจนละนํ้าต้ังอยูตอนใตถึงชายทะเลมีกรุงวยาธปุระเปนราชธานี 
ผูท่ีมารวบรวมเขรใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัคือ  พระเจาชัยวรมันที่  ๒ 
พระองคมีเช้ือสายของกษัตริยมลายู  ไดเปนผูรวบรวมอาณาจักรขอม 
สําเร็จแลวสืบเช้ือวงศลงมาจนถึงศตวรรษท่ี  ๑๔  ตอมาอิทธิพลของ 
อาณาจักรศรีวชัิยไดแผข้ึนไปครอบงํา  ขอมและอาณาเขตทางสุมแมน้าํ 
เจาพระยา  ปรากฏในตํานานฝายบาลีวา  ในราว  พ. ศ.  ๑๑๕๐  (ในจาม 
เทวีวงศและชินกามาลินี)  พวกมอญในหริภุญไชย  มีพระเจาแผนดินทรง 
นามวา  ตราพก  หรือพระเจาอันตราสตถะ  ทําศึกกับเจาเมืองละโว   มี 
นามวา  อุจฉิตจักรวัติ  ขณะท่ีทําการรบพุงกันอยู  ก็พอดมีีพวกนครศรี- 
ธรรมราชยกข้ึนมาตีกรุงละโว  โอรสของพระยาชีวก  เจานครศรีธรรมราช 
ไดข้ึนเสวยราชยในกัมพูชา  แลวตั้งราชวงศเขมรข้ึนใหม  เฉลิมพระนาม 
วา  พระเจาสุริยวรมันที่  ๑  แสดงวาสุริยวรมันองคนี้มีเช้ือสายมลายู  ซ่ึง  
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เวลานั้นทางภาคใต  ของคาบสมุทรแหงนีมี้อาณาจักรศรวีิชัยกําลังรุงเรือง 
อยู  พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  ซ่ึงเปนศาสนาทางการของศรีวิชัยได 
เจริญแพรหลายข้ึนมาของลุมแมน้ําเจาพระยา  และแพรหลายในกัมพูชา 
ดวย  กรุงละโวเปนเมืองลูกหลวงปกครองดินแดนภาคกลางของประเทศ 
ไทยเดีย๋วนี้  สมัยนั้นลัทธิมหายาน  ลัทธิเถรวาทซ่ึงเปนลัทธิมีอยูเดิมกอน 
มหายานเขามา  และศาสนาพราหมณเจริญเทียมทันกนั  ดงัปรากฏในจารึก 
ละโว  (ลพบุรี)  พรรณนาถึงพระเจาสุริยวรมันท่ี  ๑  ประทานราชูปถัมภ 
แกทุกศาสนาวา 
        "มหาศักราช  ๙๔๔  วนัอาทิตยข้ึน  ๑๔  คํ่า  พระบาทกัมรเดง 
กําตวน-อัญศรีสุริยวรมเทวะ  มีพระบัณฑูรตรัสพระนิยมนี้  ใหบุคคล 
ท้ังหลายถือเปนสมาจาร  คือกฏที่ตองประพฤติตามตอไป  ในสถานท่ีอยู 
ของดาบสท้ังหลายหรือของผูซ่ึงบวชเปนภิกษุมหายานก็ดี  บวชเปน 
สถวีระ  (เถรวาท)  ก็ดี  ใหทานท้ังหลายท่ีไดบวชโดยจริงใจถวายตะบะ 
(ตะปะ)  แกพระบาทสมเด็จกัมรเดงกําตวน-อัญศรีสุริยวรมเทวะ  ถา 
ผูใดเขามาทําทุราจารในตะโปวนาวาส  (วดั)  ตาง ๆ และมารบกวนดาบส 
ซ่ึงถือโยคกรรมไมใหเขาสวดมนตถวายตะบะ  แตพระบาทสมเด็จกัมรเดง 
กําตวน-อัญศรีสุริยวรมเทวะ  โปรดเกลาใหจับผูนั้นมาข้ึนศาลสภา  เพื่อ 
จะไดฟงคดีท่ีควรจะถูกตดัสิน  อยางเครงท่ีสุด" 
        ในยุคนี้มีการสรางพุทธสถานและพระเคร่ืองเปนจํานวนมาก  เชน 
ท่ีเรียกกนัภายหลังวา  พระรวงรางปน  ซ่ึงเปนพระพิมพแบบมหายาน 
ทรงเทริดและพระหูยาน  สําหรับพระรวงนั้นเขาใจวา  เปนรูปสนอง  
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พระองคไวโรจนพุทธะ  สวนพระหูยาน  เปนรูปสนองพระองค  อักโษภย 
พุทธะ  และพระเคร่ืองนารายณทรงปนซ่ึงความจริงไมใชนารายน  แตเปน 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  ฯลฯ 
        พระเจาสุริยวรมันที่  ๑  เม่ือสวรรคตแลวไดรับพระนามวา  พระ 
บรมนิวารณบท  คร้ันถึงแผนดินพระเจาหนัสวรมันท่ี  ๓  กษัตริยองคนี ้
ไดฟนฟูศาสนาพราหมณ  เม่ือสวรรคตแลวไดพระนามวา  พระบรม- 
ศรัทธาศิวบท  ตอมาถึงแผนดนิชัยวรมนัท่ี  ๖  ศาสนาพราหมณ  ยังคง 
รุงเรืองตามเคย  เม่ือสวรรคตแลวไดพระนามวา  พระบรมไกวัลยบท 
แลวถึงพระเจาวรมินทรวรมนัท่ี  ๑  เมื่อสวรรคตแลวไดพระนามวา  พระ 
บรมนิษกัลปบท  ตก  พ. ศ.  ๑๖๕๖-๑๖๙๕  ในแผนดินพระเจาสุริยวรมัน 
ท่ี  ๒  ขอมตีไดกรุงวิชัยของจามปา  แลวแผอาณาเขตลงทางแหลมมลาย ู
นับวาเปนสมัยท่ีรุงโรจน  พระองคโปรดใหเกณฑแรงราษฎรจํานวนแสน 
สรางนครวัดข้ึน  เม่ือพระองคสวรรคตแลวมีพระนามวา  พระบรมวิษณ ุ
โลก  ตก  พ. ศ.  ๑๗๒๔  ในแผนดินพระเจาชัยวรมันท่ี  ๗  พระองคเปน 
มหาราชาธิราชองคสุดทายของเขมร  ทรงเปนมหายานพุทธมามกะโดย 
แทจริง  ในสมยันี้มีการสรางปราสาทหินมากท่ีสุด  ทรงสรางเมืองนคร 
ชัยศรี  คือปราสาทพระขรรค  บูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  อุทิศสวน 
บุญแกพระชนก  แลวสรางปราสาทตราพรม  บูชาองคพระปรัชญาปารมิตา 
โพธิสัตว  อุทิศสวนบุญแกพระราชมารดา  ศิลาจารึกตราพรม  พรรณนาวา 
"....ปราสาทนี้เปนอาวาสสําหรับมหาเถระ  ๑๘  รูป  และภิกษุสงฆอีก 
๑,๗๔๐  รูป"  คร้ันแลวทรงสรางปราสาทบายัน  ประดษิฐานพระพุทธรูป  
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สนองพระองคเอง  ทรงสรางอโรคยาศาลา  (อาจหมายถึงวัดหรือโรงพยา- 
บาลก็ได)  ท่ัวพระราชอาณาจักรถึง  ๑๐๒   แหง  แลวสรางพระพุทธรูปกร่ิง 
อันเปนพระพทุธปฏิมาแหงพระไภสัชคุรุพุทธเจา  (ซ่ึงภายหลังกร่ิงนี้เรียก 
วา  กร่ิงปทุม)  พระเจาชัยวรมันท่ี  ๗  ทรงเล่ือมใสในพระไภสัชคุรุอยาง 
ลึกซ้ึง  ทรงรําพันความศรัทธาในศิลาจารึกดังนี้  "...ขอนอบนอมสักการะ 
แดพระพุทธเจา  พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูพระธรรม  และบรรลุถึง  ซ่ึง 
โลกุตรสุข  พระองคทรงเปนศาสดาท่ีตรัสรูดวยพระองคเดียวโดยชอบ 
พระองคเปนผูถึงแลวซ่ึงพระนิรวาณ  ขาพเจาขอวันทนาแตพระชินไภสัช 
คุรุ  (ไภสัชยคุรุ)  ไวฑูรยประภาราชา  พระผูประสาธกสันติสุขแหงดวงจิต 
และความสงบ  แมแตเพียงไดยินพระนามก็ยังรูสึกชื่นชมเสียแลว  สรวม 
ชีพพระศรีสุริยไวโรจนะเจาแหงดวงอาทิตย  พระศรีจนัทรไวโรจนะเจา 
แหงดวงศศิธร  ขอจงไดเปลงรัศมีขจัดความมัวเมาในกิเลสราคะ   และ 
อกุศลมูลแหงประชาสัตวใหปลาสไป  ยังเบ้ืองพระเมรุไตรยแหงพระศรี- 
ศากยมุนเีปนเจา  ผูมีแสงสวางชํานะกเิลสเหลานั้น"  จารึกแผนนีย้อเกยีรติ 
ท้ังพุทธฝายสาวกยาน  และพุทธฝายมหายาน  กับท้ังศาสนาพราหมณ 
เขาไวดวยกันอยางไพเราะ  พระเจาชัยวรมนัยังไดสรางพระพุทธปฏิมา 
ช่ือวา  "ชัยพุทธมหานาถะ"  พระราชทานไปประดิษฐานในหวัเมือง 
๒๓  แหงทรงรบชนะจามปา  และเม่ือพระองคสวรรคตแลว  มีพระนาม 
วาพระมหาบรมสุคตบท  
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ความเส่ือมของเขมร                                                 
        กษัตริยเขมรนิยมลัทธิเทวราชถือวา  พระเจาแผนดินเปนเทวาวตาร 
คือพระอิศวรหรือพระวษิณแุบงภาคลงมา  ตามลัทธิศาสนาพราหมณ 
ธรรมเนียมอันนี้ติดมาถึงหมูพุทธมามกะดวย  กษัตริยเขมรท่ีเปนพุทธ- 
มามกะก็ถือวา  เปนพระโพธิสัตวอวตารลงมา  ไมใหนอยหนาศาสนา 
พราหมณ  จึงมีการนิยมสรางปราสาทหินเพื่อเปนทิพยสถานไวประดิษ- 
ฐานรูปสนองพระองคกษัตริยเม่ือสวรรคตแลว  การสรางปราสาทหิน 
แตละคร้ัง  มีกระทํากันต้ังแตกษัตริยองคใหมเสวยราชยตดิตอกันเร่ือย 
ไปจนกระท่ังเจาของสวรรคตลง  เพราะฉะนั้นกษัตริยแตละองค  ถามี 
อํานาจราชศักดิ์ข้ึนแลวมักจะไมลืมท่ีจะสรางปราสาทหินไวเพื่อเปนการ 
เบงพระบารมใีหปรากฏ  การสรางแตละคร้ังจะตองเกณฑแรงราษฎร 
เปนจํานวนมากไปขนศิลาจากท่ีไกล ๆ เอามาวางเรียงลําดับแลวแกะสลัก 
เปนภาพประวตัิกษัตริยเจาของบาง  เปนภาพในเร่ืองมหาภารตยุทธ  และ 
รามเกียรต์ิบาง  เปนภาพปฐมสมโพธิบาง  ชาดกบาง  ตองหมดเปลือง 
ท้ังกําลังทรัพยกําลังคนและเวลา  บางทีปราสาทหินหลังหนึ่ง ๆ สรางไม 
ทันจะเสร็จ  แตเจาของดวนสวรรคตเสียกอน  กษัตริยองคใหมไมยอม 
สรางตอของเกาออกไป เพราะตองจัดสรางของตัวข้ึนใหม   ปราสาทหิน 
ในประเทศเขมรจึงมักจะมีท่ีทําคางไว  เม่ือเปนดังนีแ้รงงานของประเทศ 
แทนท่ีจะใชสําหรับรบพุง  กลับถูกนํามาใชในการสรางปราสาทหมด 
เศรษฐกิจก็ลมจมลง  ประชาชนไดรับความเดือดรอนลมตายมาก  นีเ่ปน 
จุดออนแอขอหนึ่ง  
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        ในระหวางนั้นเขมร  ตองทําสงครามรบพุงเพื่อรักษาจักรวรรดิอัน 
ยิ่งใหญของตน  ซ่ึงครอบงําต้ังแตท่ีราบสูงอีสานและลุมน้ําเจาพระยา 
ตอนบนของมลายู  กินไปถึงประเทศจามปาเวลาน้ัน  พวกท่ีถูกปกครอง 
กระดางกระเดือ่ง  เขมรไมสามารถปราบปรามไดเด็ดขาดเหมือนกอน ๆ 
ได  เปนขอออนแออีกขอหนึง่ 
        ในระยะเวลาดังกลาวนี้  ทางเหนือของเขมร  ญวนกําลังขยาย 
อํานาจรุกลํ้าเขามา  สวนทางตะวนัตกน้ี  ชนชาติไทยภายใตการนําของ 
พอขุนบางกลางทาวและพอขุนผาเมืองไดประกาศปลดแอกจากขอมสําเร็จ 
เม่ือขอมถูกอํานาจใหม ๆ สองแหงบีบกระชับเขามาอยางนี้  ก็เลยเส่ือม 
อํานาจลงทันที 
        กษัตริยเขมรช่ือจรินทรชัยวรมัน  ซ่ึงเปนกษัตริยในกลางสมัย 
ศตวรรษท่ี  ๑๘  ตองยายราชธานีจากนครธมไปอยูกรุงละแวก  จําเดิม 
แตนั้นมาราชธานีของเขมรเปล่ียนแปลงโยกยายไปหลายแหง  ในสมัย         
ศตวรรษท่ี  ๑๐  กองทัพอันเกรียงไกรของไทยภายใตการนําของขุนหลวง         
พะง่ัว  (พระบรมราชาธิราชท่ี  ๑)  เขาโจมตีนครธม  ลอมนครธมจนทหาร 
พลเรือนในเมืองอดอยาก  ท่ีสุดนครธมก็แตกดวยฝมือทัพไทย  ไทยได 
กวาดครัวเขมรมาเปนเชลยจํานวนหลายหมื่นคน  จําเดิมแตนั้นมาเขมร 
ก็อับรัศมีลง  กลายเปนชาติเล็ก ๆ ชาติหนึ่งในเอเซียอาคเนยเทานั้น  สวน 
พุทธศาสนาลัทธิมหายานนัน้ไดเส่ือมไปโดยพฤตินยั  คงเหลือแตพระ- 
พุทธศาสนาแบบเถรวาทและลัทธิพราหมณ  
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                                มลายูและอินโดนเีซีย                                                 
        ก.  มลายูเปนแผนดนิยื่นออกไปในคาบสมุทรอินเดีย  สวนยาว 
คํานวนประมาณ  ๑,๒๐๐  กม.  สวนกวางท่ีสุดประมาณ  ๓๔๕๖  กม. 
ตอนเหนือแหลมเปนอาณาเขตของไทย  สวนตอนกลางและตอนใตเปน 
มลายูแท  ภูมิประเทศอุดมไปดวยปา  มีเทือกเขาใหญ  คลายกระดูกสันหลัง 
แบงมลายูเปน  ๒  ภาคคือ  ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  มีท่ีราบริม 
ชายฝงทะเลทัง้สองดาน  เนือ้ท่ีเกือบคร่ึงประเทศเปนปาดงดิบชุกชุมไป 
ดวยเสือ  ชาง  แรด  สมเสร็จ  หมี  และงูพษิ  กับแมลงนานาชนิด  ฝนตก 
ชุกเกือบตลอดปเนื่องดวยเหตุนี้จึงมีแมน้ําลําธารเล็ก ๆ มาก  ภูเขาท่ีสูงสุด 
ช่ืออุหนุงตาฮัน  สูง  ๒๑๕๕  เมตร  อยูระหวางรัฐกลันตันกับรัฐปะหงั  อีก 
ลูกหนึ่งช่ือ  อุดหนุงเกอเบา  สูง  ๒๑๔๘  เมตร  แมน้ําท่ียาวท่ีสุดช่ือแมน้ํา 
ปะหังยาว  ๕๒๘  กม.  โภคทรัพยแผนดนิมีแรดีบุก  ท่ัวโลกจะไดดีบุกจาก 
มลายู  ๓๐  เปอรเซ็นต  นอกนั้นมียางพารา  เมืองสําคัญคือ  ปนัง 
กัวลาลัมเปอร  อิโป  และมะละกาเปนตน 
        ข.  อินโดนีเซีย  ประกอบดวยหมูเกาะท่ีใหญท่ีสุดในโลก  มี 
อาณาเขตต้ังแตทิศตะวนัออกเฉียงใตของทวีปอาเซียไปจดทิศเหนือของ 
ทวีปออสเตรเลีย  หรือต้ังแตมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟค 
เกาะท่ีสําคัญท่ีตั้งอยูในมหาสมุทรอินเดีย  คือ  สุมาตรา  ชวา  บังกา  บาหลี 
มะดูรา  ซัมบาวา  อารู  สวนเกาะสําคัญในมหาสมุทรแปซิฟคคือ  บอรเนียว 
เซเลเบส  นิวกนิี  เกาะใหญท่ีสุดคือ  นิวกนิี  มีเนื้อท่ี  ๘  แสนกวาตาราง 
กิโลเมตร  ใหญกวาประเทศไทยเกือบหน่ึงเทา  มีปาดงดบิมาก  ในปา  
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ยังมีมนุษยกนิคนอยู  พืชและสัตวในเกาะนี้คลายคลึงกับทวีปออสเตรเลีย 
มาก  เกาะใหญท่ีสองคื อ  บอรเนียว  เนือ้ท่ี  ๗๕๐,๒๓๗  ตารางกิโลเมตร 
ใหญกวาประเทศไทย  อุดมดวยหนองและบึงมาก  เกาะใหญท่ีสาม  คือ 
สุมาตรา  มีเนื้อท่ี  ๔๒๒,๔๑๐  ตารางกิโลเมตร  ชอุมกวาประเทศไทย 
เล็กนอย  เกาะใหญท่ีส่ี  คือ  เซเลเบส  เนื้อท่ี  ๑๘๙,๒๒๕  ตารางกิโลเมตร 
เกาะใหญท่ีหา  คือ  ชวา  เปนเกาะสําคัญท่ีสุดมีพลเมืองแนนท่ีสุด  เนื้อท่ี 
๑๓๐,๙๔๒  ตารางกิโลเมตร  ประชาชนกวา  ๔๐  ลาน  อุดมดวยปาและ 
ท่ีราบกับภูเขาไฟซ่ึงยังคุอยูหลายลูก  ภูเขาไฟท่ีสูงสุดคือยอดเขาพระสุเมรุ 
โภคทรัพยแผนดินมีนอยน  คราม  ยาสูบ  กาแฟ  ยางพารา  เปลือกชิงโคนา 
(ใชทํายาควินนิน)  ชวาสงยาควินนนิ  (คือเปลือกซิงโคนา)  เปนสินคา 
ออกมากท่ีสุดในโลก  น้ําตาลทรายผลิตไดมากท่ีสุดในทวีปเอเซีย 
        ประเทศมลายูและอินโดนีเซีย  เปนเชนเดียวกับเขมรและจามปา 
คือ  เปนเมืองออกทางอารยธรรมของอินเดีย  หลายพันปมาแลวชาว 
อินเดียในภาคมัธยมประเทศ  และทางภาคทักษิณเทศไดเดินทางขาม 
สมุทรมาสรางบานเรือนอยูในหมูเกาะเหลานี้  ยังปรากฏซากโบราณ 
สถานในภาคใตของประเทศไทย  คือแหลมมลายูตอนบนและตอนกลาง 
เปนท่ีนาสังเกตวา  โบราณสถานเหลานี้มักต้ังอยูตามชายฝงทะเลตะวนั 
ตก  คือ 
        ๑.  ท่ีจังหวัดตะก่ัวปา  ดร.  เวลส  ไดสํารวจพเทวสถานอยู 
ณ  ตําบลทุงตึกท่ีตรงเกาะคอเขาแหงหนึ่ง  บนเขาพระหนอหนึ่ง  และที่ 
เขาพระนารายนแหงหนึ่ง  
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        ๒.  ในจังหวัดตรัง  มีกรุบรรจุพระพิมพดินดิบอยูท่ีถํ้าวัดเขาวิหาร 
พระพิมพเหลานี้สรางเปนคติมหายาน  ศิลปแบบปาละ 
        ๓.  ในแขวงจังหวัดสุราษฎรธานี  มีซากปราการเมืองและเจดีย 
สถาน  เชน  พระบรมธาตุไชยา  ดูทาจะเปนเมืองใหญกวาแหงอ่ืน 
        ๔.  ท่ีนครศรีธรรมราช  มีเจดียสถานและศิลาจารึก  แถวตําบล 
เวียงศักดิ ์
        ๕.  ท่ีพัทลุง  มี  มีกรุบรรจุพระพิมพดนิดิบมหายานในถํ้าคูหา 
สวรรค  เขาอกทะลุ 
        ๖.  ท่ียะลา  มีพระนอนใหญสรางไวในถํ้า  และกรุพระพิมพ 
ในถํ้าเขาตระเภา 
        เมืองตาง ๆ ดังไดกลาวมา  ท่ีเปนทาเรือของชาวอินเดียสําหรับ 
เดินยกขามแหลมมลายูมายังเมืองดานทะเลตะวนัออก  คือ 
        ๑.  เมืองตะกัว่ปา  เรียกในจดหมายเหตุเกาวา  ตะโกลา  เปน 
ตนทางมาเมืองไชยาและเวยีงศักดิ ์
        ๒.  เมืองตรัง  เปนตนทางมาเมืองนครและพัทลุง 
        นอกตากนี้ท่ีเกดาห  ในรัฐไทรบุรีมีโบราณสถานทางพระพุทธ- 
ศาสนาอายุเกาถึง  พ. ศ.  ๑๑๐ ป  และไดพบจารึกสันสกฤตช่ือพุทธคุปตะ         
ชาวเมืองรัตตมฤติกาซ่ึงแปลวาเมืองดินแดง  ในจดหมายเหตุจีนเรียกวาไทร 
บุรีวา  รัฐเชียะโทวซ่ึงหมายถึงเมืองดินแดงเชนเดียวกนั  บริเวณนอกจาก 
นี้บริเวณเวยีงศักดิ์และนครเคยเปนรัฐของชาวอินเดยีมากอน  ในจดหมาย 
เหตุจีนเรียกวารัฐพานพาน  พรอมท้ังเลาเหตุการณวา  ".....ประชาชน  
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ศึกษาภาษาสันสกฤตในเมืองมีท้ังวิหารของพุทธและของพราหมณ  ภิกษุ 
พระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว  แตไมดื่มน้ําเมา  สวนพวกพราหมณไม 
รับประทานท้ังสองอยาง..." 
        นอกจากนี้บริเวณรอบอาวบานดอน  ไดพบพระพุทธรูปแบบ 
ทวาราวดี  ขนาดโตเทาคนไมนอยกวา  ๔  องค  และองคยอม  ไมนอย 
กวา  ๑๐  องคจึงเปนหลักฐานยืนยันวาดินแดนตอนบนของมลายู  นับถือ 
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทซ่ึงแปลงมาจากอาณาจกัรทวราวดี  หรือได 
รบโดยตรงจากอินเดยีเปนเวลากวา  ๑,๕๐๐  ปมาแลว 
                                        จักรวรรดิศรีวิชัย 
        ในราว  พ. ศ.  ๑๒๐๐        ไดเกดิจักรวรรดิมหึมาจกัรวรรดิหนึ่งใน 
คาบสมุทรทะเลใตนี้เปนจกัรวรรดิท่ีเล่ือมใสพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน 
จักรวรรดินี้ครอบงําต้ังแตตอนบนของแหลมมลายูลงไปจนถึงเกาะสุมา- 
ตรา  ชวา  บาหลี  เซเลเบส  และบอรเนยีว  เรียกวาจักรวรรดิศรีวิชัยมีอาย ุ
ยืนต้ังแต  พ. ศ.  ๑๒๐๐-๑๘๐๐  รวม  ๖๐๐  ป  คําวาศรีวิชัยมีเพยีงในจารึก 
๒-๓  แผนเทานั้น  ในจดหมายเหตุจีนและอาหรับเม่ือกลาวถึงอาณาจกัร 
นี้เรียกในช่ืออ่ืน  จดหมายเหตุจีนเรียกวา  ซิกหลีฮุกจิ  แปลวา  ศรีพุทธ- 
หรือศรีโพธ์ิ  ปรากฏในจดหมายเหตุราชวงศถังและซอง  สวนในจดหมาย 
เหตุอาหรับเรียกวาซาบากะ  กอนหนา  พ. ศ.  ๒๔๖๐  ข้ึนไปวงโบราณ 
คดีมิไดใหความสําคัญแกอาณาจักรศรีวิชัยนี้  จนกระท่ังใน  พ. ศ.  ๒๔๖๑ 
ศาสตราจารย  ยอรช  เซเดส  ชาวฝร่ังเศสผูเปนบรรณารักษใหญแหง  
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หอสมุดแหงชาติไทยไดอานจารึกสันสกฤตวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราช 
แลวแปลเปนภาษาฝร่ังเศส  เซเดสรวบรวมความในจารึกนั้นแลวแตงข้ึน 
เปนเร่ืองราวของศรีวิชัยประกาศแกโลกทราบ  วงโบราณคดีจึงพากนัต่ืน 
เตนในจักรวรรดิท่ีสูญไปแลวนี้  จารึกอันนีเ้ปนหินทราย  สูง  ๑  เมตร 
๔  เซ็นติเมตร  กวาง  ๕๐  เซ็นติเมตร  มีจารึกทั้งสองดาน  เปนอักษร 
เทวนาครีอยางเกา  ดานหน่ึงเต็ม  ดานหนึ่งมีเพียง  ๔  บรรทัด  ซ่ึงมีแปด 
เปนไทยดังนี ้
        (พระเจากรุงศรีวิชัย)  พระองคทรงคุณประสิทธ์ิ  คือ  วินัยคุณ 
ความประพฤติ  เศารยคุณ ความสุภาพ  ศรุตคุณ  ความรูศมคุณความทน 
กษมาคุณ  ความเพียร  ไธรยคุณ  ความกลาหาญ  ตยคคุณ  ความบริจาค 
ทยุติคุณ  ตามสงา  มติคุณ  ความฉลาด  ทยคุณ  ความเมตตาจิต  พระองคซ่ึง 
ประกอบดวยคุณท้ังนั้นเปนอาทิ  มีพระเกยีรติ  ปราศจากเหตุอันตราย 
แลเวลาแพรหลาย  (ตางประเทศ)  บังเกดิความเล่ือมใสแหงพระเกียรติ 
ของพระราชาอ่ืน ๆ ดุจดังแสงดาวเส่ือมลงไป  เม่ือพระจันทรอุทัย 
เม่ือฤดูสารท  (คือฤดูใบไมรวง) 
        พระองคทรงคุณเปนบอเกิด  ใชแตเทานั้น  ในโลกนี้พระองค 
ยังเปนท่ีพึ่งของสาธุชนอันมีช่ือเสียงเล่ืองลือ  อันประกอบดวยคุณท่ีสง 
แสงราวกับวาแสงยอดเขาหมิาลัย  อุปมาดงัมหาสมุทรซ่ึงลางความช่ัว         
มิใชเปนแตบอเกิดแหงแกวมุกดา  เพชร  พลอย  ท้ังปวงเทานั้น  ยังเปนท่ี 
พึ่งของพวกนาคอันมีศรีษะประดับดวยแสงแกว  
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        ผูใดมีใจรอนรุมดวยเปลงเพลิงคือ  ความยากจน  เขามาสูพระ 
มหากรุณาธิคุณของพระองคเปนท่ีพึ่ง  อุปมาดังชางเวลาแดดรอนไปสู 
หนองอันมีน้ําใสเต็มไปดวยเกสรดอกบัว 
        สาธุชนท้ังหลาย  มาจากท่ัวทุกแหง  เม่ือไดเขาสูพระองคผูทรง 
พระคุณคลายกับพระมณีก็ไดรับส่ิงอันประเสริฐ  อุปมาดังบรรดาตนไมมี 
ตนมะมวงและตนพกิุลเปนอาทิ  เวลาฤดูมธุยัสสมัยก็ไดรับสิริอันประเสริฐ 
ยิ่งนัก 
        พระคุณเจากรุงศรีวิชัยมีชัยชนะและพระสิริขาว  พระองคมีวาสนา 
อันรอยดวยเพลิงรัศมีเกิดขากพระราชาแหงประเทศใกลเคียงพระองคนี ้
พระพรหมไดอุตสาหบันดาลใหบังเกดิ  ราวกับวา  ทรงพระประสงคท่ีจะทํา 
ใหพระธรรมม่ันคงในอนาคตกาล 
        พระเจากรุงศรีวิชัยผูเปนเจาแหงพระราชาท้ังหลายในโลกท้ังปวง 
ไดทรงสรางปราสาทอิฐท้ัง  ๓  นี้  เปนท่ีบูชาพระโพธิสัตวเจา  ผูถือดอกบัว 
(คือ  ปทุมปาณี  หมายถึงพระอวโลกิเตศวร)  พระผูผจญพระยามาร  และ 
พระโพธิสัตวเจาผูถือวชิระ  (คือ  วชฺรปาณี  คือพระอินทร) 
        ปราสาทท้ังสามนี้งามราวกับวาเพชรในภูเขาอันเปนมลทิน  ของ 
โลกท้ังปวง และเปนท่ีบังเกดิความรุงเรืองแกไตรโลก  พระองคไดถวาย 
แกพระชินราช  ประกอบดวยพระสิริอันเลิศกวาพระชินะท้ังหลายซ่ึงสถิต 
อยูในทศทิศ 
        ภายหลังทรงโปรดเกลา ฯ  ใหพระราชสถิวิระ  ชยันตะ  สรางพระ- 
สถูปสามองค  
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        เม่ือ  (ชยนัตะ)  ถึงมรณภาพแลว  พระสถิวิระ  อธิมุกติ  ผูเปนศิษย 
ไดสรางพระเจดียอิฐสององคใกลปราสาทท้ังสาม 
        (มหาศักราช)  ๖๙๗  ข้ึน  ๑๑  คํ่า  มาธวมาส  เดือน  ๖  เม่ือเวลา 
พระอาทิตยพรอมกับพระศุกรอุทัยในดาวมรกต  พระเจากรุงศรีวิชัย 
พระองคมีพระรูปสัณฐานคลายกับเทวราช  และประกอบดวยสิริอันประ- 
เสริฐยิ่งกวาพระราชาอื่น  พระองคสงแสงรัศมีราวกับวาแกวจนิดามณ ี
ทรงเอาพระทัยใสในไตรโลกไดสราง....(ความขาด)......พระสถูป 
.....(ความขาด) 
        จากรึกดานท่ี  ๒  ความวา 
        พระผูเปนเจาแหงพระราชาท้ังปวง  ทรงเดชานุภาพคลายกับ 
พระอาทิตย  ทรงบําบัดความมืดมัวฝูงศัตรูของพระองค  รูปสัณฐานของ 
พระองคงามราวกับวาพระจนัทรอันปราศจากมลทินเม่ือฤดูสารท  หรือ 
พระกามเม่ือเอาปฏิสนธิในโลกนี้  หรือพระนารายณ......ทรงเปนหัวหนา 
แหงไศเรนทรวงส  ทรงพระนามศรีมหาราช... 
        ปราสาทท้ัง  ๓  หลังนี้  ปจจุบันไดพบซากแลวท่ีวดัหลง  วัดเวยีว 
วัดแกว  ลักษณะการกอสรางใชอิฐไมมีปูนสอ  มีอายุเกากวาปราสาทหิน         
ของขอม  สวนพระพุทธรูปและปฏิมาพระโพธิสัตวดังกลาวนั้น  ปจจุบัน 
พบแตรูปสําริดและอวโลกิเตศวร  ขนาดเทาคนคร่ึงองคเปนปฏิมาท่ีงด 
งามมาก  ยิ่งกวาปฏิมาพระอวโลกิเตศวรใด ๆ ท้ังหมดในโลก  จัดเปน 
ศิลปวัตถุช้ินวิเศษท่ีสุดของประเทศไทยท่ีท่ัวโลกยกยอง  สมัยศรีวิชัยเปน 
สมัยท่ีพระพุทธศาสนามหายานรุงเรืองท่ีสุดในภูมิภาคนี้  ราชวงศไศเรนทร  
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มีสัมพันธทางศาสนากับราชวงศปาละในมคธ  บรรดาสิทธะแหงมหาวทิยา- 
ลัย  นาลันทา  วิกรมศิลา  อุทันตบุรีไดเดนิทางมาเผยแพรศาสนาท่ีนี่ศิลปะ 
แบบปาละซ่ึงเปนครูของศิลปะศรีวิชัย  แตศรีวิชัยผลิตศิลปไดดีกวาครูเดิม 
นอกจากโบราณวัตถุเหลานี้  ยังมีกรุพระพมิพดินดิบแบบมหายานจํานวน 
มหึมา  ซ่ึงมีผูพบในภูเขาอกทะลุจังหวัดพทัลุง  และภูเขากําปนจังหวดั 
ปตตานี  พระพิมพเหลานี้สรางข้ึนตามคตินิยมทางมหายาน  คือเม่ือพระ 
เถระผูใหญมรณภาพ  เม่ือฌาปนกิจแลวเก็บเอากระดกูมาผสมมวลสาร 
ทําพระพิมพข้ึน  เพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ  เหตุท่ีไมเอาเขาไฟอีก 
เพราะถือวาไดผานการเผามาแลว  อิทธิพลของศรีวิชัยเขามาครอบงําแม 
น้ําเจาพระยาในศตวรรษท่ี  ๑๕  มีกษัตริยจากศรีวิชัยข้ึนมาปกครองจักร- 
วรรดิขอมคือพระเจาสุริยวรมัน  พระองคไดประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
แบบมหายานที่ไดรับจากศรีวิชัย  ทําใหภูมิภาคนี้เต็มไปดวยบรรยากาศของ 
มหายาน  เคยเช่ือกันมาแตกอนวาอิทธิพลของศรีวิชัยข้ึนไมถึงลุมแมน้ําปง 
แตเม่ือเร็ว ๆ นี้หนวยสํารวจของกรมศิลปากรไดพบภาพสลักมุข  พระเจดยี 
องคหนึ่งท่ีวดัปาสัก  อําเภอเชียงแสน  ทําเปนรูปเกียรติมุขแบบศรีวิชัย 
ไมผิด  เพราะฉะน้ัน  ทฤษฎีเกาจึงนาจะตองสอบสวนกันใหม 
        เร่ืองของอาณาจักรศรีวชัิยตามที่ปรากฏในจารึกนี้  ศาสตราจารย 
เซเดส  ไดช้ีท่ีตั้งอาณาจักรวา        อยูทางทิศตะวนัตกของเมืองปาเล็มบัง 
ในเกาะสุมาตรา  เซเดสกลาววา  ท่ีเนินสูงแหงบาหลีและท่ีเกาะบังกาไต 
พบจารึกภาษามลายูโบราณ  กลาวถึงพุทธอาณาจักรหนึ่งซ่ึงตีไดเกาะบังกา 
และกําลังสงทัพไปปราบชวา  เซเดสกลาววา  เมืองปาเล็มบังต้ังอยูท่ี  
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เหมาะสําหรับการเดินเรือซ่ึงแมนักภูมิศาสตรจีนโบราณก็ยอมรับ  วาเปน 
ทาเรือท่ีสําคัญสําหรับพวกพอคาพาณิชยจะเดินเรือติดตอระหวางชวา 
อาหรับ  หรืออินเดีย  หรือถาจะไปประเทศจีนแลวสายการเดินเรือตองผาน 
เมืองนี้เหมือนกัน  ในจดหมายเหตุของนักธรรมจาริกอ้ีจิงคร้ังพุทธ- 
ศตวรรษท่ี  ๑๒  ไดกลาวถึงอาณาจักรศรีวชัิย  วาต้ังอยูในระหวางจีนขาง 
อินเดียในทะเลใต  อ้ีจิงไดแวะพักท่ีอาณาจักรนี้  ๖  เดือน  เพื่อศึกษาคัมภีร 
ศัพทศาสตร  ทานเขียนไววา  อาณาจักรนีมี้ภิกษใุนพระพุทธศาสนากวาพัน 
ปฏิบัติเครงครัดเหมือนกับภกิษุในอินเดยี  ทานแนะนําวา  พระจีนท่ีจะไป 
อินเดียทางทีด่คีวรแวะศรีวิชัยกอน  เพื่อศึกษาภาษาสันสกฤต  และเลา 
เรียนวตัตปฏิบัติใหเคยชินสักปหนึ่งหรือสองป  จะเปนการดียิ่ง 
        เซเดสอธิบายตอไปวา  ในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี  ๑๓  ทาง 
ภาคกลางแหงชวา  ไดเกิดมีราชวงศซ่ึงครองเมืองอิสระเรียกวาไศเรนทร 
วงศ  ไดขยายอํานาจการปกครองศรีวิชัย  ในสมัยศตวรรษท่ี  ๑๕  ระยะนี ้
ศรีวิชัย  ไดรับอารยธรรมจากอินเดยี  ๒  แหง  คือจากลุมแมน้ําคงคา  ซ่ึง 
ณ  บัดนีน้ั้นกษัตริยราชวงศปาละแหงเบงกอลกําลังเปนใหญ  พระพุทธ- 
ศาสนาลัทธิตนตระไดครอบงําอาณาจักรศรีวิชัยโดยส้ินเชิง  อีกทางหน่ึง 
ก็คือ  ความสัมพันธกับพวกโวฬะแหงอินเดยีได  สําหรับรายหลังนี้บางที 
ก็เปนมิตร  บางคร้ังก็เปนศัตรู  พวกไศเรนทรไดสรางพุทธสถานใน 
เกาะสุมาตราและชวา  เชน  พุทธสถานบุโรบุโดในชวาเปนตน  อิทธิพล 
ของพวกศรีวิชัยในยุคนี้ไดแผไปถึงจามปา  ดังปรากฏจารึกของจามปาท่ี 
เทวสถานโปนคร  กลาววา  อายพวกมนษุยกินคนที่โหดราย  ขามฝงทะเล  
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มาจากท่ีอ่ืน  กนิอาหารท่ีโสมมยิ่งกวาซากศพ  รูปรางนากลัว  ผิวดํา 
เม่ือมและผอมโซ  มีนิสัยโหดรายหยาบชายิ่งกวาพระยามัจจุราช  พวก 
มันแลนเรือขามทะเลมา  และปลนสดมภเทวสถานของพระผูเปนเจา  ซ่ึง 
ไมตองสงสัยเลยวา  พวกจามปาซ่ึงเปนฮินดูจะไมใสเพลิงพวกศรีวิชัย 
เห็นปานฉะนี ้
        นอกจากนี้เช้ือสายของศรีวิชัย  ยังไดข้ึนไปปกครองเขมร  เปนเหตุ 
ใหพระพุทธศาสนามหายานลัทธิตนตระไดแพรหลายไปสูอาณาจักรขอม         
ดวย  จดหมายเหตุของนักภูมิศาสตรช่ือ  มะซูตี  เม่ือ  พ. ศ.  ๑๕๓๘  กลาววา 
อาณาเขตของมหาราชศรีวิชัย  ถาเราจะเร่ิมตนเดินทางดวยเรือท่ีเร็วท่ีสุด 
ใหท่ัวทุกเกาะที่มีผูคนอยูแลวเวลาสักสองปก็ยังไปไมท่ัวถึง  สินคาใน 
อาณาจักรนี้มีเคร่ืองเทศสารพัตรอยาง  เชน  พิมเสน  อบเชย  กานพลู  และ 
จันทน  ในตอนกลางพุทธศตวรรษท่ี  ๗  ปรากฏจารึกในเมืองนาคปฏัมวา 
พระเจากรุงศรีวิชัยไดสรางพทุธวิหารข้ึนท่ีเมืองนั้นในอินเดีย  ตอมามิชา 
มินานกองทัพเรือของพวกโจฬะยกมารุกรานศรีวิชัย  ศรีวชัิยจึงต้ันตน 
เส่ือมลง  พรอมกันนั้นก็ถูกอทิธิพลของพวกชวาพวกหน่ึงซ่ึงเรียกวา 
พวกมัชปาหิต  รุกไลข้ึนมา  สวนทางภาคเหนือเลา  ไดถูกอิทธิพลของ 
อาณาจักรสุโขทัยบีบลงไป  ทําลายอาณาจกัรอันใหญโตนี้เสีย  ใน  พ. ศ. 
๑๘๑๘  พระเจากฤตนครแหงชวากรุงศรีวิชัยแตก  สวนทางตอนบน 
ของแหลมมลายู  พอขุนรามคําแหงไดแผอิทธิพลมาครอบงํา  จักรวรรดิ 
ศรีวิชัยจึงตองสูญไป 
        ความเหน็ท่ีกลาวมาแลวเปนความเหน็ของเซเดส  แตนักโบราณ 
คดีอ่ืน ๆ อีกหลายทาน  มีศาสตรามะชุมดาวชาวอินเดยี  ทานผูนี้ลง  
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ทุนศึกษาภาษาฮอลันดา  เพือ่อานผลงานของนักโบราณคดีชาวฮอลแลนด 
เกี่ยวกับเร่ืองศรีวิชัยแลวเขียนหนังสือข้ึนเลมหนึ่งช้ีแจงวา  ศรีวิชัยไมควร 
ตั้งอยูบนเกาะสุมาตรา  แตควรจะต้ังอยูท่ีใดท่ีหนึ่งบนคาบสมุทรมลายู 
คร้ันถึง  พ. ศ.  ๒๔๗๘  ดร.  เวสลสไดเดินทางมาสํารวจเสนทางจากตะก่ัวปา 
ถึงอาวบานดอน  เวยีงสระ  ตลอดถึงนครศรีธรรมราชและพัทลุง  ทานผูนี้ 
ยืนยนัมติวาราชวงศไศเรนทรมีอาณาจักรต้ังอยูกอนแลว  บนแหลมมลาย ู
ตอนเหนือ  ช่ือวาอาณาจกัรชะวะตะ  อาณาจักรนี้ตอมาสามารถปราบ 
ศรีวิชัยในสุมาตราได  จึงรับเอาช่ือศรีวิชัยมาเปนแวนแควนของตน 
ดังปรากฏในจารึกหลักท่ี  ๑๓  พวกไศเรนทรไดตั้งนครหลวงท่ีไชยา  ดัง 
ปรากฏหลักฐานพระพิมพมหายานสมยัศรีวิชัย  มีอยูเกล่ือนกลาดตามถํ้า 
บนภาคเหนือของแหลม  พระพิมพดนิดิบเหลานี้  มิไดมีทางปลายแหลม 
มลายูหรือสุมาตราเลย  คําวาไชยา  กย็อมาจากศรีวิชัยนั่นเอง  ท่ีไชยา 
มีโบราณสถานมากเชนพระมหาธาตุ  มณฑปอิฐท่ีวัดแกวและวัดเลียบ 
พวกไศเรนทรท่ีไชยามีสัมพนัธกับพวกราชวงศปาละท่ีเบงกอลเสมอ  จึง 
เปนเหตุใหมีรูปปฏิมาอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  ชนิดฝมือปาละแทปจจบัุน 
ปฏิมานี้อยูท่ีพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ  ในกรุงเทพ ฯ  พวกไศเรนทรท่ี 
ไชยาไดไปสรางวิหารสําหรับพระชาวศรีวชัิยพวก  ณ  มหาวิทยาลัยนา- 
ลันทาอีกดวย 
        ปญหาขอถกเถียง  เร่ืองราชธานีของศรีวิชัย  จึงมิไดเปนอันยุต ิ
ฝายสนับสนุนเซเดสไดคาน  ดร.  เวลสวา  แมสุมาตราจะไมมีโบราณสถาน  
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ใหญ ๆ อยางท่ีไชยา  แตในปาดงดิบของสุมาตราน้ัน  หรือในใตพืน้ธรณ ี
ใครเลาจะรูวาไมมีโบราณสถานใหญ ๆ ยงัซอนเรนอยู  สรุปแลวนก 
โบราณคดีสวนใหญยังคงถือวา  ศรีวิชัยอยูท่ีสุมาตรา 
                                                ชวา 
        ชวาก็เปนเชนเดยีวกับสุมาตราหรือมลายู  คือเปนโคโลนีของ 
ชาวอินเดยีแตดึกดําบรรพมาแลว  ศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา         
เคยเจริญแพรหลายมากอน  นครที่เคยรุงเรืองในชวาโบราณมีนคร         
กิลิงคะสวีอัสตินะมะละวาปตี  เมนดังกามุลัน  และปรัมปนัน  ปรัมปนัน 
เปนราชธานีรุนหลัง  เม่ือกษตัริยแหงนครน้ีองคสุดทายสวรรคต  โอรส 
ทรงพระนามเทวกสุมาไดสรางนครชังคาละข้ึน  พระองคไดแบงชวาออก 
เปนภาค  ๔  ภาค  ใหโอรส ๔  องคครอบครอง  องคท่ี  ๑  ครองอยูท่ีเมือง 
ชังดาละ  องคท่ี  ๒  ครองเมืองสิงหสารี  องคท่ี  ๓  ครองเมืองนารวัน 
องคท่ี  ๔  ครองเมืองดาหา  แตท่ีมีอํานาจมากก็คือ  พระเจาอลูมีฮูละ 
แหงนครชังดาละ  โอรสของกษัตริยองคนีคื้อ  ปนหยีอิเหนากะระตะปาตี 
ซ่ึงไดแผจักรวรรดิครอบงําชวา  โอรสของอิเหนาช่ือ  มะอิสาลาเลียน 
ปราบดาหากับสิงหสารีกับนครนารวันได  จึงไดเปนใหญในชวาผูเดียว 
อิเหนากับโอรสจึงเปนวีรบุรุษของชาติชวา  พระเจามหิสาลาเลียนได 
สรางนครปะชาชะลันข้ึน  ในราว  พ. ศ.  ๑๓๓๘  ตอมาไดเกดิการแยงราช 
สมบัติระหวางเจาพี่นองสององค  ชวาจึงแตกออกเปนสองภาค  ภาค 
ตะวนัออกเรียกวาอาณาจักรมัชปาหิตะ  ภาคตะวันตก  คือปะชาชะลัน  
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        ตอมาอาณาจักรมัชปาหิตะรุงโรจนข้ึน  อาณาจกัรนี้ไดละทิ้งพุทธ 
ศาสนา  นับถือศาสนาพราหมณเปนประจํา  มีการสรางเทวสถาน  และ 
รับเอาภาษาสันสกฤตมาเปนภาษาราชสํานัก  ผูนําช่ือเสียงมาใหแกมัชปา- 
หิตะไดแกอัครเสนาบดีช่ือ  คัชมาดา  บุคคลท่ีไดแผอิทธิพลของมัชปาหิตะ 
ไปในหมูเกาะตาง ๆ จนกระทั่งถึงหมูเกาะฟลิปปนส  แมแตจีนก็ยังรับ 
รองความยิ่งใหญของมัชปาหิตะในยุคนี้  มัชปาหิตะเปนศัตรูท่ีนาเกรงขาม 
ของศรีวิชัย  เมืองข้ึนของศรีวิชัยถูกมัชปาหิตะแยงไปทีละเมืองสองเมือง 
เร่ือย ๆ ในราวพุทธศตวรรษท่ี  ๑๙  มัชปาหิตะก็ลางอํานาจศรีวิชัยลง 
ส้ิน  จําเนียรกาลตอมาในแผนดินพระเจาองควิชัย  อํานาจชวาไดแพร 
เขาไปถึงมลายู  ในราว  พ. ศ.  ๑๙๓๐  มีนักสอนศาสนาอิสลามคนหน่ึงช่ือ 
มุลานะอิบราฮิม  ไดนําศาสนาอิสลามมาแพรหลายท่ีชวา  ความจริงกอน 
หนานีห้ลายรอยปพอคาอาหรับไดมาคาขายกับคาบสมุทรแหงนี้  ตอมา 
เม่ือศาสนาอิสลามมีชัยชนะในประเทศอินเดีย  การแผจักรวาลวรรดิของ 
ศาสนาจึงพลอยครอบงํามาถึงหมูเกาะทะเลใตนี้ดวย  มุลานะอิบราฮิมพยา- 
ยามเกล้ียกลอมใหพระเจาองควิชัยเล่ือมใส  แตพระองคม่ันใจในพระศิวะ 
เปนเจามาก  การณกลับปรากฏวา  ระเดนปาตา  โอรสของพระองคได 
ละท้ิงศาสนาพราหมณไปเขารีตเปนอิสลาม  แลวเกดิววิาทกับพระชนก 
จึงหนีไปอยูเมืองเคมัก  ไดกาํลังอาหรับชวยเหลือ  จึงยกกองทัพมาตีมัช 
ปาหิตะแตก  ระเดนปาตาเปนกษัตริยครองกรุงเคมัก  ประกาศยกศาสนา 
อิสลามเปนศาสนาของรัฐ  จําเดิมแตนัน้มาศาสนาอิสลามจึงแพรหลาย 
รวดเร็วไปในหมูเกาะตาง ๆ  เจาบานผานเมืองท่ีนับถือพุทธก็มีพราหมณ  
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ก็มี  พากันละท้ิงศาสนาของตนเขารีตเปนอิสลามหมด  สวนพวกท่ีเครง 
ครัดไมยอมเปล่ียนใจก็พากนัหนีไปอยูท่ีเกาะบาหลี  ซ่ึงยังคงรักษาระเบียบ 
ประเพณเีดิมไวไดแมกระท่ังในปจจุบันนี ้
        ในป  ๒๐๗๘ ชวาแตกออกไมนอยกวา  ๘  แควน  ตอมาอีก 
๘๐  ป  ก็สามารถรวมกันได  ดวยอานุภาพของกษัตริยกรุงมะตาลัน  ตอ 
ไปนี้ชวาก็เร่ิมเส่ือม  ฝร่ังชาติแรกท่ีมาคาขายกับพวกชวาคือโปรตุเกส   
ตอมาในป  พ. ศ.  ๒๑๔๙  ฝร่ังฮอลันดาจึงมาคาขายท่ีเมืองบันตัน  แลว 
เลยสรางปอมคายข้ึนท่ีนั่น  และสรางปอมคายท่ีเมืองปตตาเวีย  สุลตาน 
อะกงแตงทัพมาปราบก็แพกลับไป  ตอมาชวระสํ่าระสายเน่ืองจากเจา 
เมืองมาดูราและเจาเมืองสุราไบยาเปนปรากฏ  ประกอบกับมีทัพจากเซเล 
เบส  มาตีชวา  กษัตริยชวาไมมีทางสู  จึงขอกองทัพจากฮอลันดาชวย 
ปราบกบฏสําเร็จ  ฮอลันดาจงึมีอํานาจมากขึ้นทุกที  ในป พ. ศ.  ๒๒๙๙ 
ชวาแตกออกเปนสองภาคใหญ  คือ  สุลตานอะมังกภุูวนา  ครองอาณา- 
จักรหนึ่ง  มีเมืองยกยาการะกาเปนราชธานี  สุลตานปะกุภวูนา  ครอง 
อาณาจักรหนึ่ง  มีเมืองสุระการดาเปนราชธานี  ท้ังสองแควนยอมข้ึนกับ 
ฮอลันดา  ในป  พ. ศ.  ๒๓๕๑  ฮอลันดาตีแควนมหาราชของฝร่ัง 
เศส  กองทัพเรือของฝร่ังเศสมาขับไลฮอลันดาไปเกือบมหด  แตไมชา 
ฝร่ังเศสแพสงครามอังกฤษ  อังกฤษจึงสงชวาคืนใหแกฮอลันดา  หมู 
เกาะทะเลใตนีเ้พิ่งจะเปนเอกราชเม่ือหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  
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        ไดกลาวมาแลววาหัวเมืองเกาแกทางแหลมมลายู  ท่ีเมืองไชยา 
นครศรีธรรมราช  เคยเปนเมืองรุงเรืองดวยพระพุทธศาสนา  และศาสนา 
พราหมณมากอน  เม่ืออิทธิพลศรีวิชัยเส่ือมโทรมลงในราวพุทธศตวรรษ 
๒๑  กษัตริยแหงนครศรีธรรมราชพระองคหนึ่งทรงพระนามวาจนัทรภาณ ุ
สามารถปราบบรรดาหัวเมืองใกลเคียงสําเร็จ  ถึงกับยกทัพเรือขามมหา 
สมุทรไปตีลังกาได  แตพระเจาจันทรภาณถูุกสัมพันธมิตรหักหลังเสียที 
กลับมา  จําเดมิแตนั้นนครศรีธรรมราชเส่ือมลง  ประจวบกับท่ีไหนสมัย 
สุโขทัยกําลังขยายอํานาจมาทางใต  ดังปรากฏใน  พ. ศ.  ๑๘๒๓  กองทัพ 
สุโขทัยลงมาตีเมืองนครศรีธรรมราชได  แลวยังแผขยายตีหัวเมืองมลาย ู
เขาไว  ในระยะนี้พุทธศาสนาแบบเถรวาทไดแพรหลายจากลังกามาสู 
แหลมมลายู  พระราชาแหงเมืองนครซ่ึงทรงศักดิ์ศรีธรรมราช  ไดยกยอง 
ข้ึนเปนทางราชการ  เม่ือพวกสุโขทัยมาพบเขาจึงไดอาราธนาสังฆราชปู 
ชาวลังกาข้ึนมาต้ังลัทธิลังกาวงศท่ีสุโขทัย  ในระยะนี้พระพุทธศาสนายังคง 
มีอยูในแหลมมลายู  ราว  พ. ศ.  ๑๙๕๐  กษัตริยมลายแูหงเมืองมะละกาช่ือ 
พระเจาปารไมสุรา  ไดละท้ิงพระพุทธศาสนาเขารีตอิสลามเปล่ียนพระนาม 
วาสุลตานมูฮัมมัดซาห  ถึงกระนั้นราษฎรสวนใหญยังนับถือพระพุทธ 
ศาสนาและศาสนาพราหมณอยู  ตอมาถึงแผนดินสุลตานมัลโมซาห 
มะละกาขยายอนําารจตีไดเมืองกําปา  ปาหัง  อินทคีรี  แลวโปรดใหทําลาย  
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พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณเสียจนหมดส้ิน  บังคับใหราษฎร 
เขารีตเปนอิสลาม  พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณจึงสูญจากแหลม 
มลายูแตกาลบดันั้น  สุลตานมัลโมซาหเปนผูเครงครัดในศาสนาอิสลามยิ่ง 
นัก  ท่ีฝงศพพระองคมีจารึกภาษอาหรับวา  "....พระศพของผู 
ยิ่งใหญ  ผูเครงศาสนา  พระองคเปนผูซ่ือตรงตอพระอัลหลา  ทรงพระ 
นามวาสุลตานมัลโมซาห  สวรรคตเม่ือวันพุธ  เดือนรายมั  ศักราชฮิชรา 
๘๘๐  (พ. ศ.  ๒๐๑๘)"  
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                                          บทท่ี  ๓                                                 
                          พระพุทธศาสนาในสุวรรภูมิ  ตอน  ๒ 
                            พระพุทธศาสนาในประเทศพมา 
        พมาเปนประเทศท่ีใหญท่ีสุดในสุวรรณภูมิ  มีเนื้อท่ีมากกวา 
ประเทศอ่ืน ภมิูประเทศภาคเหนือกับภาคตะวันตกเปนท่ีราบสูง  อุดม 
ไปดวยทิวเขาใหญนอยซ่ึงเปนสาขาของภูเขาหิมาลัย  ภูเขาท่ีสูงใหญคือ 
ภูเขาอารกันโยมา  ภาคกลางและภาคใตเปนท่ีราบ  มีแมน้ําหลอเล้ียง 
ใหญสองสายซ่ึงไหลมาจากธิเบ  คือ  แมน้าํสาละวินและแมน้ําอจิรวด ี
ตอนเหนืออุดมดวยเทือกเขาสูง ๆ และปาดงดิบ  มีมนุษยเผาตาง ๆ 
อาศัยในประเทศมากมาย  คือ เผาพมา  มอญ  ไทยใหญ  กระเหร่ียง  แมว 
ยาง  สวนภาคตะวนัออกซ่ึงติดกับไทยและประเทศลาว  ภูมิประเทศเปน 
ท่ีราบสูงเหมือนกัน  ทรัพยากรแผนดินของพมา  คือ  ไมสัก  ขาว  น้ํามัน 
พมามีบอน้ํามันท่ีฮีนายอง  นอกจากนี้ก็มีประเภทหิน  พลอย  ทับทิมตาง ๆ 
ทับทิมของพมามีช่ือวาดีท่ีสุดในโลก  และทับทิมเม็ดใหญในโลกก็เปน 
ของพมา  มีขนาดเทาไขหาน  พลเมืองดั้งเดิมท่ีอพยพลงมาจากยูนานมี 
พวกละวา  ซ่ึงปจจุบันยังมีอยู  ตอมามีชาติอีก  ๒  พวก  พวกหนึ่งเรียกวา 
ปยู  ซ่ึงเปนตนตระกูลของพมา  พวกปยูเปนมนุษยพันธุธิเบต  อพยพ 
ลงมาตามลําน้ําพรหมบุตรเขาสูพมา  เพราะเหตุท่ีอาศัยลําน้ําพรหมบุตร  
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เปนเสนทางเดนิ  คําวาพรหมจึงเพี้ยนไปเปน  พมา  และพวกพมานั้น 
นับถือนกยูงเปนสัญลักษณ  ก็เพราะดินแดนท่ีอพยพผานมาตองผานดง 
นกยูง  ชนชาตอีิกพวกหนึ่งเปนเช้ือมงโกลผสมอินเดียเรียกวา  เตลง  เขา 
มาต้ังรกรากอยูทางปากอาวซ่ึงเปนตนตระกูลของพวกมอญ  คําวาเตลง 
มาจากคําวา  เตลิงคณะในอินเดียใตนัน่เอง  ทางตอนเหนือของพมากมี็ 
มนุษยเผาไทยมาปกครองอยู  พมาจึงแบงออกเปน  ๓  ภาคใหญคือ  ตอน 
เหนือเปนของชนชาติไทย  ตอนกลางเปนพมา  ตอนใตเปนของ 
มอษญ  อารยธรรมของอินเดียฟูมฟกฟกข้ึนอยางรวดเร็วในพมาใตและพมา 
กลาง  สวนใหญในพมาเหนือนั้น  อิทธิพลอารยธรรมมงโกลครอบงํา 
หนาแนนกวาตอนใต 
        พงศาวดารพมาชอบข้ึนตนดวยเร่ืองพทุธทํานาย  เร่ืองพุทธ- 
ทํานายนีใ้นประเทศพมามีอยูท่ัวไปจนกระท่ังเมืองใหมท่ีสุดเม่ือเร็ว ๆ นี้ 
คือเมืองมันฑเร  ซ่ึงเพิ่งสรางข้ึนใหมราว  ๑๐๐  ปเทานั้น  พมาก็ยังมีนิทาน 
แบบพุทะทํานายข้ึน  ขอนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
ท่ีมีตอพมา  อยางไรก็ดี  ชาวอินเดียไดอพยพเขามาประเทศนี้ตาม 
ปรากฏในตํานานวา  กษัตริยศากยะองคหนึง่มีพระนามวา  อภิราชา 
ไดเขามาต้ังราชวงศประดิษฐานกรุงตะโกกอนพุทธกาล  ตอมามีกษัตริย 
อีกพระองคหนึ่งทรงพระนามวา  คัธราชา  ไดอพยพตามเขามา  เร่ือง 
ทํานองนี้ก็เปนความประสงคของพมาท่ีจะใหปฐมวงศเปนวงศเดยีวกับ 
พระพุทธองค  ซ่ึงไมใชขอเท็จจริงของประวัติศาสตร ประวัติศาสตร 
ของพมาควรกาํหนดดงันี้  
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        ๑.  สมัยกอนพุทธกาล  ชนชาติพื้นเมอืงในพมาเปนพวกนิกริโต 
พวกนี้ปจจุบันยังมีพงศพันธุ  เหลืออยูในเกาะอันดามนั  มหาสมุทรอินเดยี 
เปนพวกปาเถ่ือน 
        ๒.  หลังสมัยพุทธกาล  มีมนุษยในตระกูลมงโกลอยออสโตรเน- 
เซียน  เชน  พวกปะรอง  พวกยาง  มูเซิง  ละวา  อพยพเขามาอยูในพมา 
พวกนี้มีอารยธรรมสูงกวาพวกแรก 
        ๓.  ตั้งแต  พ. ศ.  ๕๐๐  ลงมา  ไดมีมนษุยในตระกูลธิเบโตเบอ- 
พมา  อพยพมาจากธิเบต  ลงมาต้ังรกรากอยูเรียกวาพวกปยู  ราว ๆ สมัย 
เดียวกันนี้เอง  มีชาวอินเดยีอพยพตามลําแมน้ําพรหมบุตรแลวขามเชิง- 
เขาอารกันโยมาเขามาสอนอารยธรมพวกปย ู จนกระท่ังตั้งอาณาจักร 
เปนปกแผน  เรียกวาอาณาจกัรศรีเกษตร 
        ๔.  ในราวสมัยเดยีวกับขอ  ๓  มีมนุษยในตระกูล  มอญ  เขมร 
อพยพมาจากภาคใตของจีน  แลวแบงเปนสองพวกใหญ  พวกหนึ่งมา 
ตามลําน้ําโขง  พวกหนึ่งมาตามลําน้ําเอราวดี  พวกหลังนีไ้ดลงมาถึงปาก 
อาวเมาะตะมะ  พอดีมีชาวอินเดียแควนเตลิงคณะ  ซ่ึงเปนรัฐหนึ่งได 
แควนมคธลงอพยพเขามาอาศัยดวย  มีการถายเทผสมพันธุกัน  ชน 
ชาตินี้จึงมีช่ือวา  เตลง  หรือมอญ  มีอาณาจักรช่ือ  สุธรรมวดี  อยูเหนอื 
ปากอาวเมาะตะมะ 
                                   พระพุทธศาสนาในเมืองมอญ 
        ไมวา  พมา  มอญ  ไทย  หรือเขมร  มักจะรูสึกภูมิใจท่ีอางวา 
ประเทศของตนคือสุวรรณภมิูอันเปนสถานศักดิ์สิทธ์ิ  ซ่ึงพระเจาอโศก  
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มหาราชสงพระโสณะ,  พระอุตตระ  นําพระพุทธศาสนามาฝงรากใน 
เอเซียอาคเนยนี้  สําหรับมอญอางวา  สุวรรณภูมิไดแกเมือง  สุธรรมวดี 
นคร  หรือเมืองสะเท้ิมของเขาน่ันเอง  แตจากผลงานคนควาของนัก 
โบราณคดีพวกหนึ่ง  มีสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพเปนตน  กลับ 
ไดผลตรงกันขาม  คือโบราณสถานในหัวเมืองมอญไมมีอะไรท่ีใหญโตและ 
สําคัญสมกับท่ีเคยเปนเกาแกของพระพุทธศาสนามากอน  แตท่ีใน 
จังหวดันครปฐมท่ีลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใต  มีซากโบราณสถานมากมาย 
และมีลายจําหลักเลียนแบบคติคร้ังพระเจาอโศกมหาราช  ซ่ึงยังไมนิยม 
สรางพระพุทธปฏิมา   เชนจําหลักเปนอาสนเปลา ๆ ใตตนโพธ์ิ  แสดงปาง 
แสดงพระธรรมจักร  จึงนาจะเปนเหตุช้ีใหเห็นวาสุวรรณภูมิอยูท่ีนครปฐม 
มากกวา  แตมีขอท่ีนาเชื่อถือไดมาก  วาพระพุทธศาสนาไดแพรหลายเขา 
ไปในพมาโดยเฉพาะอยางยิ่งคือเมืองมอญ  ภายหลังรัชสมัยของพระเจา 
อโศกไมนานนัก  การท่ีพวกมอญอางวา  สุวรรณภูมิคือเมืองมอญนั้น 
ก็มีเหตุผลท่ีสมควรอยูเหมือนกัน  แตตองไมใชเมืองมอญท่ีพมาใตแน 
นอน  กลาวคือในยุคนัน้  อิทธิพลของพวกมอญเกาไดเคยแพรหลายมา 
ครอบงําลุมแมน้ําเจาพระยา  และภูมิภาคท่ีเปนมณฑลพายัพของไทยทุกวัน 
นี้ดวย   คงจะมีศูนยกลางท่ีสําคัญอยูท่ีนครปฐม  เพราะฉะน้ันสุวรรณภูมิ 
ก็หมายถึงบริเวณสวนใตของลุมแมน้ําเจาพระยา  กินตลอดข้ึนไปถึงอาว 
เมาะตะมะ  ในขณะท่ีพวกมอญเร่ิมนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
ก็ปรากฏวาทางภาคเหนือพวกปยูกเ็ร่ิมแผอารยธรรมของตน  และสราง  
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ราชธานีหลายเมืองดวยกัน  พวกนี้ภายหลังก็กลับนับถือพระพุทธศาสนา 
เหมือนกนั  ไดกลาวแลววามอญกับพมามักจะลากเร่ืองราวแหงชาติคุณ 
ของตนไปเกีย่วดองกับวงศของพระศาสดา  และมีเร่ืองทํานองวาพระ 
ศาสดาเคยเสดจ็มายังดนิแดนของตน  เพราะฉะนัน้  เมืองสําคัญ ๆ  ของ 
มอญและพมามักมีประวัติข้ึนตนดวยพุทธทํานาย  เชนเมืองหงสาวดี 
เลากันวา  คร้ังนั้นแผนดินยังไมงอกเหมือนเดี๋ยวนี้  ไดทอดพระเนตร 
เห็นหงสทองที่ทํากิริยาเคารพเราหรือไม  ในอนาคตกาลจําเดิมแตเรา 
ดับขันธปรินิพพานไปแลว  จกัมีกษัตริยธรรมิการาชมาต้ังนครอันรุงโรจน 
ณ  สถานท่ีแหงนี้  มีนามวาหงสาวดี  พระศาสนาของเราจะรุงเรือง 
ฉะนั้นพวกมอญจึงนับถือหงสกันมาก  เชนเดียวกับพมานบัถือนกยูง 
เปนท่ีนาประหลาดอยูวา  พวกมอญดูจะเปนชาติเดยีวท่ียนืหยดัรักษา 
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทติดเนื่องกนัทุกยุคทุกสมัย 
        ประวัติของพมาท่ีเช่ือถือแนนอนคือสมัยพุกาม  ในยคุนี้ลัทธิมหา 
ยานมนตรยานยุคปลาย ๆ ไดแพรหลายจากแควนเบงกอล  เขามาสูพุกาม 
พวกภิกษุในนกิายนี้มีภริยาและด่ืมเหลาได  เรียกวาลัทธิครูอรี  คร้ังน้ัน 
กษัตริยพุกามองคหนึ่งทรงพระนามวาอโนรธามังชอ  ไมพอพระทัยในสัท-  
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ธรรมปฏิรูปนี้  ไดทรงสดับขาวพระพุทธศาสนาในอาณาจกัรมอญรุงเรือง 
จึงสงทูตเขามาขอพระไตรปฎกไปพุกาม  แตพระเจามนหูะผูครองกรุง 
สุธรรมวดีหรือเมืองสะเท้ิมไมทรงยินยอม  จึงเกิดสงครามกันข้ึน  พระ 
เจาอโนรธาตีเมืองสะเท้ิมแตก  แลวพระไตรปฎกและคณะสงฆมอญ 
ข้ึนไปพุกาม  พรอมท้ังชางศิลปตาง ๆ รวม  ๓  หม่ืนคน  แลวใหร้ือ 
ทําลายเมืองสะเท้ิมเสียพระพุทธศาสนาในพุกามกเ็ปล่ียนเปนลัทธิเถรวาท 
ในสมัยนัน้  เหตุการณท้ังนี้เกิดข้ึนในตอนตนแหงพุทธศตวรรษท่ี  ๑๖ 
ตอมาพระเจาอโนรธามังชอสดับขาววา  ท่ีอาณาจักรนานเจามีพระเข้ียว 
แกวไวบูชา  จงึไดยกกองทัพข้ึนไปตีนานเจาเพื่อขอพระเข้ียวแกว  กษตัริย 
ไทยมีนามวา  "ขุนฮุดฟา"  ไดใหการตอนรับเปนอยางดี  แตพมาก็มิได 
พระเข้ียวแกว  ไดแตพระพุทธรูปทองคําองคหนึ่งซ่ึงเคยบรรจุพระเข้ียว 
แกวเทานั้น 
        แมแตพระเจาอโนรธาจะรับลัทธิสาวกยานมานับถือ  คติของมหา- 
ยานกย็ังปรากฏอยู  ดังปรากฏในวัดคร้ังพกุาม  มักตั้งพระประธาน  ๓ องค 
และตามฝาพนังมักมีจิตรกรรมเคามหายานหลายแบบ  พระเจาอโนรธา 
เสวยราชยอยู  ๓๓  ป  เสด็จสวรรคตเพราะไปจับกระบือเผือก  ถูกกระบือ 
ขวิดส้ินพระชนมเม่ือ  พ. ศ.  ๑๖๒๐  พระราชโอรสช่ือจอลู  ข้ึนเสวยราชย 
อยู  ๒  ปก็ส้ินพระชนม  ดวยถูกกบฏปลงพระชนม  แลวจึงเชิญแมทัพ 
คนหน่ึงช่ือ  กนัชิต  (กยันสิต)  ข้ึนนั่งเมือง  พระเจากันชิตปราบกบฏ 
มอญแลวขยายอาณาเขตตอลงมาทางใตถึงเมืองตะนาวศรี  ในรัชกาลนี ้
ชาวพุทธอินเดยีอพยพหลบภยั  พวกอิสลามเบียดเบียนเขามาอยูในเมือง  
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พุกามมาก  และนําแบบแผนพุทธเจดียในอินเดียมามากมาย  พระเจา 
กันชิตโปรดใหสรางพระมหาธาตุชะเวสิงดง  ซ่ึงพระเจาอโนรธาสรางคาง 
ไวสําเร็จ  แลวโปรดใหสรางอานันทเจดียเม่ือ  พ. ศ.  ๑๖๓๔  เปนปูชนยี- 
สถานท่ีสวยงามแหงหนึ่งในพมา  นอกจากนี้พระองคท่ีกษัตริยพมามาปฏิสังขรณ 
วิหารพุทธคยานี้  พระองคสวรรคตในป  พ. ศ.  ๑๖๕๕  พระราชโอรสช่ือ 
อลองสิทธุ  (อลองจีสุ)  เสวยราชยโปรดใหสรางวัดสัพพญัู  กับ  อานนัท- 
วิหาร  พระเจาอลองสิทธุโปรดการประพาสมาก  เคยเสดจ็ไปถึงนานเจา 
และลุมแมน้ําเจาพระยา  พระองคมีราชบุตร  ๓  พระองค  แตท่ีสําคัญมี 
อยู  ๒  พระองคคือ  พระเจามินชินสอ  (มังเชงจอ)  ราชบุตรองคโต  ผูมี 
อัธยาศัยมักกาวราว  พระราชบิดาจึงสงใหไปครองพมาเหนือ  ราวมณฑล 
มัณฑเลบัดนี้  อีกองคหนึ่งช่ือ  เจานรสุ  ( มังนรสุ)  เปนคนประจบประแจง 
เกง  พระราชบิดาจึงโปรดใหอยูในราชธานี  พระเจาอลองสิทธุพระชน- 
มายุยืนเกินไปคือชันษาถึง  ๘๐  ป เจานายนรสุอยากไดราชสมบัติอดใจรอ 
ไมไหวจึงทําปตุฆาตเสีย  เม่ือ  พ. ศ.  ๑๗๑๐  พระเชษฐาทราบวาขาวจึงยก 
ทัพมาลอมเมืองพุกาม  พระเจานรสุจึงขอรองใหมหาเถระองคหนึ่งช่ือ 
ปนสะตู  ออกไปวากลาวไกลเกล่ีย  และพาเจามินชินสอเขาเมือง พระ 
เจานรสุทําทีมอบสมบัติใหพี ่ เสร็จแลวลอบวางยาพษิปลงพระชนม  พระ 
มหาเถระปนสะตูขัดเคืองวาพระเจานรสุเปนคนพาล  จึงออกจากเมือง 
พุกามไปอยูท่ีลังกา  พระเจานรสุกลัวบาปที่ฆาพอ  โปรดใหสรางวจิิตร 
มหาวหิารชื่อ  ธรรมยังยี  เพือ่ลางบาป  แตกดข่ีผูคนเหลือทน  พระอัธยาศัย  
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ก็ดุรายข้ึนทุกวนั  คราวหน่ึงกร้ิวพระมเหษีถึงกับใหฆาเสีย  พระบิดามเหษี 
เปนเจากรุงปริกลาในอินเดียทราบขาวโกรธแคนจึงสงทหารเอก  ๘  คน 
ปลอมตัวเปนพราหมณเดินทางมาเฝาพระเจานรสุทําทีจะประสิทธ์ิอาเศียร 
วาทถวายพอเห็นพระเจานรสุเผลอจึงโถมแทงส้ินพระชนม  แลวฆาตัว 
ตายในทองพระโรงนั้น  พระเจานรสุจึงไดช่ืออีกชื่อหนึ่งวา  กุลากยาแมง 
แปลวา  กษัตริยถูกแขกฆา  กษัตริยตอมาช่ือพระเจานรสังข  (แมงยนิ 
นรสุนขา)  แตถูกพระอนุชาองคหนึ่งช่ือ  นรปฏิสิทธุ  แยงราชสมบัติ 
พระเจานรปฏิสิทธุ  (นรพาติจิจิสุ)  นั่งเมืองเม่ือ  พ. ศ.  ๑๗๑๕  โปรดให 
รับพระเถระปนสะตูมาอยูท่ีเมืองพุกาม  เม่ือทานผูนี้มรณภาพแลวจึงต้ัง 
พระอุตราชีวะเปนสังฆนายกตอมา  ในรัชกาลนี้ตรงกับทางลังกา  พระ 
เจาปรกรมพาหุ  ฟนฟพูุทธศาสนาทําสัตตสังคายนา  พระเจานรปฏิสิทธุ 
จึงสงพระอุตราชีวะไปสืบพระศาสนาท่ีลังกา  เม่ือ  พ. ศ.  ๑๗๓๓ 
                              ลัทธิสาวกยานแบบลังกาวงศ 
        เม่ือคณะทูตมีพระอุตราชีวะเปนประธานไปลังกา  คร้ังนั้นมีเด็ก 
ชาติมอญชาวเมืองพะสิมคนหนึ่งช่ือฉะบัก  บวชเปนสามเณรติดตามไป 
ในคณะดวย  แลวเลาเรียนอยูในลังกา  เม่ืออายุครบบวชเปนภิกษุในลัทธิ 
ลังกาวงศ  บรรลุเถรภาพแลว  จึงชวนพระเถระอีก  ๔  รูป  คือ  พระสิวลี  ๑ 
พระราหุล  ๑  พระตามวนิทะ  ๑  พระอานนท  ๑  พรอมท้ังตัวเองครบ 
คณะสงฆ  พากันลงเรือมาเมืองสิงหแลวเลยข้ึนไปถึงพุกาม  สังฆมณฑล 
จึงแยกเปน  ๒  นิกาย  แลวตอจากนั้นไดแยกปลีกยอยอีกหลายนิกาย  พระ  
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เจานรปติไดสรางวัดดอรอปติน  แปลวาวัดบัลลังกพระธาตุ  กับวัด 
อ่ืน ๆ อีกมาก ๆ ตกเม่ือ  พ. ศ.  ๑๗๕๓  โอรสช่ือชัยสังขข้ึนเสวยราชย 
พระองคโปรดใหชางไปถายแบบปรางคพุทธคยาจากอินเดีย  กลับมาสราง 
วิหารมหาโพธิท่ีเมืองพุกามข้ึน  คร้ังนั้นอิทธิพลของพุกามยังครอบงํา 
ดินแดนภาคพายัพของเราพมาไดนําเอาศิลปะแบบปรางคพุทธคยาเขามา 
สรางท่ีเมืองเชียงใหม  เวลานั้นยังไมไดเรียกวาเมืองเชียงใหม  คือ  เจดีย 
วัดเจด็ยอดเดีย๋วนี้  วัดนี้ตอมาภายหลังมีนามวา  มหาโพธาราม  ในแผนดิน 
กษัตริยองคนีน้ิกายลังกาวงศรุงโรจนมาก  มีมหาเถระรูปหนึ่งช่ือธรรม- 
วิลาส  ไดแปลคัมภีรพระธรรมศาสตรจากภาษาสันสกฤตเปนภาษาบาลี 
พระเจาชัยสังขสวรรคต  เม่ือ  พ. ศ.  ๑๗๗๗  โอรสช่ือ  "กะยอชะวา" 
ข้ึนนั่งเมือง  เปนนักปราชญทางศาสนาไดนิพนธหนังสือธรรมหลายเลม 
                                        ความเส่ือมของพุกาม 
        พระเจากะยอชะวา  สวรรคต  เม่ือ  พ. ศง  ๑๗๙๘  โอรสชื่ออุชานะ 
เสวยราชย  ตอมาอีก  ๔  ป  ก็ส้ินพระชนมลงในการคลองชาง ราชบุตร 
ช่ือนรสีหปติข้ึนเสวยราชย โปรดใหสรางมหาสถูปงดงามวิจิตรพิสดาร 
ภายในมีพระพุทธรูปทองคําปางตาง ๆ พระสาวกทองคํา  รูปกษัตริย 
ราชวงศพุกามทองคํา  แตสรางไมทันเสร็จก็เกิดศกึมาติดเมือง  เนื่อง 
ดวยเปนเวลาท่ีกุบไขลานตีประเทศจีนแตก  อุปราชมองโกลแหงยูนาน 
ใหมาทวง  ถึงกรุงพุกาม  พมาจับทูตจีนฆาเสีย  กองทัพมองโกลจึงมา  
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ตีพุกาม  พระเจานรสีหปติตกพระทัยท้ิงเมืองพุกามหนไีปอยูเมืองพะสิม 
และเตรียมจะลงเรือหนีตอไปเกาะลังกา  เนื่องจากความขี้ขลาดตาขาว 
ดังนี้  จึงไดรับฉายาวา  ตะรุปญีมีน  หรือ  ตะเยก็ปญีมินก็เรียก  แปลวา 
พระเจาแผนดนิหนีจนี  ทัพมองโกลตีพุกามไดแลวก็เลิกทัพกลับ  เพราะ 
ทนตอความไขผิดอากาศไมได  พระเจานรสีหปติทราบขาวจึงเสด็จกลับ 
กรุงพุกาม  แตพอผานไปถึงเมืองแปร  เจาเมืองแปรผูเปนโอรสชื่อ  สีหสุ 
ทําปตุฆาตดวยการบังคับใหดื่มยาพษิเสีย  จึงเกิดสงครามแยงราชสมบัต ิ
ระหวางพระโอรสสององค  องคหนึ่งครองเมืองแปร  อีกองคหนึ่งครอง 
เมืองทะละ กองทัพจีนทราบขาวกลับยกทัพมาตีเมืองพุกามอีกในป  พ.ศ. 
๑๘๒๐ จําเดิมแตนั้นอาณาจกัรพุกามก็ลม  รวมเปนเวลาเปนราชธานี 
ของพมาอยู  ๒๔๐  ป  ตอมามีเช้ือพระวงศืพุกามองคหนึ่ง  ไดตั้งกรุง 
รัตนบุระอังวะข้ึนเปนราชธานีใหม 
                                        ความรุงโรจนของหงสาวด ี
        เม่ืออิทธิพลของพุกามดับสูญ  ปรากฏวาพวกไทยใหญซ่ึงไดกําลัง 
สมทบจากพวกเดียวกนั  ซ่ึงแตกรนมาจากนานเจา  รวมกําลังรุกราน 
พมาตอนเหนอื  และสรางเมืองใหญนอยกระจัดกระจายท่ัวไป  เปนระยะ 
เวลาเดยีวกับพวกไทยนอยในสุวรรณภูมิตัง้อาณาจักรสุโขทัย  และอาณา 
จักรเชียงใหมข้ึน  แลวแผอิทธิพลรุกเขาไปทางพมาใต  คร้ังนั้นมีคนไทย 
คนหน่ึงช่ือมะกะโท  ไดรับบรมราชูปถัมภจากพอขุนรามคําแหงสงออก 
ไปครองประเทศมอญทํานองประเทศราชข้ึนกรุงสุโขทัย  มะกะโทเฉลิม  
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พระนามวา  พระเจาวะเรรุ  หรือพระเจาฟาร่ัว  มีกรุงหงสาวดีเปนราช- 
ธานี เม่ือพระเจาฟาร่ัวสวรรคตแลว  กษัตริยมอญองคหนึง่ช่ือแสนเมือง 
ม่ิง  ไดประกาศเอกราช  ตอมาราชธานีมอญยายมาอยูท่ีเมืองเมาะตะมะ 
สืบสันตติวงศมาถึงสมัยพระยาอูมอญกลับยายมาต้ังท่ีเมืองหงสาวดีตามเดิม 
เม่ือพระยาอูสวรรคต  โอรสช่ือพระยานอยข้ึนเสวยราชย  เฉลิมพระนาม 
วา  พระเจาราชาธิราช  ประจวบกับทางอังวะมีกษัตริยทรงพระนามวา 
พระเจาฝร่ังมังฆอง  ใน  พ. ศ.  ๑๙๒๙  พมากับมอญทํามหายุทธสงคราม 
กันกินเวลาถึง  ๖๐ ป  รบกันอยูถึงสองช่ัวอายุคน  รายละเอียดปรากฏ 
อยูในเร่ืองราชาธิราชแลว  ในระหวางท่ีมอญกับพมารบกันนั้น  กรุงศรี- 
อยุธยามีกษัตริยนั่งเมืองถึง  ๖  องค  สงครามมอญกับพมาคร้ังนั้น  ตาง 
ฝายตางปลกเปล้ียเลิกรากันไป  ทางหงสาวดีเช้ือสายพระเจาราชาธิราช 
ครองเมืองตอลงมาอีก  ๔  ช่ัวคน  มาหมดส้ินเจาชายท่ีจะเปนรัชทายาท 
พวกมอญจึงยกางพระยาตะละเจาทาว  พระธิดาของพระเจาราชาธิราช 
ข้ึนเปนกษัตริยปกครองพมาเรียกวาพระแมอยูหวัเชงสอบู  เม่ือ พ. ศ.  ๑๙๙๖ 
พระนางโปรดใหบูรณะวดัพระมหาธาตุชะเวดากอง  เม่ือสวรรคตแลว 
ราชสมบัติตกแกราชบุตรเขย  คือ  พระเจาธรรมเจดียศรีปฎกธร  เสวย 
ราชยเม่ือ  พ. ศ.  ๒๐๐๓ 
        พระเจาธรรมเจดีย  เดิม  เปนบุตรชนสามัญ  มิไดมีเชื้อราชวงศ 
ใด ๆ บวชเปนสามเณรต้ังแตอายุ  ๑๔  อยูท่ีวัดศรีปรางค  แขวงเมือง 
หงสาวดี  แลวข้ึนไปเรียนปริยัติธรรมท่ีเมืองพุกาม  ๕  ป  กลับลงมา 
อยูวัดเดิม  ปรากฏเปนนักเทศนท่ีมีช่ือเสียง  เม่ืออายุครบอุปสมบท  
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นางพระยาเชงสอบู  ราชธิดาของพระเจาราชาธิราช  เปนโยมอุปฏฐาก 
จัดการใหอุปสมบท  ไดรับฉายาวาปฎกธร  คร้ันถึงแผนดนิพระเจาธรรม 
ราชา  ราชบุตรของพระเจาราชาธิราชข้ึนเสวยราชย  มอญกับพมาตอง 
การสมานเปนสุวรรณปฐพีเดียวกัน  จึงสงนางพระยาเชงสอบูข้ึนไปอภ-ิ 
เษกกับพระเจาอังวะ  อยูมามิชาพระเจาอังวะถูกผูรายปลงพระชนม  นาง 
พระยาเชงสอบูตกทุกขไดยากในเมืองอังวะ  ท่ีสดตองไปเปนภรรยาของ 
ผูมีบรรดาศักดิ์คนหนึ่งช่ือ  "ตราพญา"  ปรากฏวามีธิดาองคหนึ่ง  ใน 
พงศาวดารมิไดบงชัดวาเปนธิดาของเจาอังวะหรือตราพญาแน  ตอมา 
พระมหาปฎกรําลึกถึงพระคุณของนางพระยา  จึงทําเพทุบายข้ึนไปลัก 
ลอบพานางพระยาและธิดาหนีลงมาหงสาวดีได  ในระหวางนัน้กษัตริย 
เช้ือสายพระเจาราชาธิราชไดผลัดเปล่ียนปกครองแผนดนิตอมาอีก  ๕ 
รัชกาล  แตเปนรัชกาลส้ัน ๆ มักเกิดกบฏฆาฟนกันเองเปนนิตย  ท่ีสุด 
หมดเจานายผูชายสืบราชสมบัติ  ขุนนางมอญท้ังปวงจึงอัญเชิญนางพระ 
ยาเชงสอบูข้ึนเสวยราชย  ซ่ึงในเวลานั้นก็มีพระชนมสูงมากแลว  พระ 
นางดําริถึงผูสืบสันตติวงศ  ก็เห็นแตพระมหาปฎกธรเทานั้นจักเปนทีพ่ึ่ง 
ได  จึงขอรองใหทานสึกจากสมณเพศมาต้ังในตําแหนงมหาอุปราช  แลว 
ยกราชธิดาใหเปนมเหษี  นางพระยาเสวยราชยอยู  ๗  ป  ก็สวรรคต  มหา 
อุปราชจึงข้ึนเสวยราชยเม่ือ  พ. ศ.  ๒๐๐๓ เฉลิมพระนามาธิไธยวา  พระ 
เจาธรรมเจดียปฎกธร  อยูในราชสมบัติ  ๓๑  ป  ส้ินพระชนมเม่ือ  พ. ศ. 
๒๐๓๔  
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                                การฟนฟูศาสนาในเมืองมอญ 
        สมณวงศในประเทศรามัญคร้ังนั้น  ไดแตกกันออกเปน  ๖ คณะ 
ใหญ  วัตรปฏิบัติก็เส่ือมทรามลงเปนสวนมาก  เปนเหตุใหพระเจาธรรม- 
เจดียตัง้พระทัยฟนฟพูระศาสนาข้ึน  หวังจะรวมคณะสงฆใหเปนอันเดียว 
กัน  แตจะเชิดชูคณะหนึ่งคณะใดยอมไมได  จึงโปรดใหประชุมคณาจารย ๖ 
คณะขอรองใหออกไปอุปสมบทใหมจากประเทศลังกา  เปนการใหความ 
เสมอภาคทุก ๆ คณะ  ปรากฏวาคณาจารยท้ัง  ๖  นิกายเห็นชอบดวย 
พระเจาธรรมเจดียจึงจัดเคร่ืองราชบรรณาการและเคร่ืองพทุธสักการบูชา 
พรอมกับราชทูตนําคณะสงฆรามัญลงเรือไปเกาะลังกา  เปนช้ันคณาจารย 
๒๒  รูป  พระอนุจรอีก  ๒๒  รูป  รวม  ๔๔  รูป  ไปลังกาเม่ือ  พ. ศ. 
๒๐๑๘  เม่ือไปถึงพระเจาภวูเนตรพาหุ  กษัตริยลังการับเปนราชูปถัมภ 
โปรดใหผูกเรือนขนานข้ึนท่ีกลางแมน้ํากัลยาณีเปนนทีสีมา  แลวนิมนต 
พระมหาเถระลังกาผูใหญ  ๓  รูป  คือ  พระธรรมกิตติ  ๑  พระวันรัต  ๑ 
พระมังคละ  ๑  พระดวยคณะสงฆปรกอีก  ๒๕  รูป  จัดการใหอุปสมบท 
แกพระสงฆรามัญท้ังปวงใหมแลวพระเจาภูวเนตรพาหุโปรดแตงต้ังสมณ 
ศักดิ์แกพระมอญช้ันคณาจารยทุกรูป  พระเหลานี้เม่ือบรรลุเถรภาพแลว 
ก็พากันเดินทางกลับเมืองหงสาวดี  พระเจาธรรมเจดียโปรดใหออกพระ 
ราชกฤษฎีกาขอรองใหพระสึกหมดท้ังแผนดิน  แลวกลับเขามาบวชใหม 
กับคณะกัลยาณีนี้  โปรดใหสรางโบสถกัลยาณีสีมาข้ึนสําหรับบวชและเปน 
ศูนยกลางของคณะใหมนีด้วย  คร้ังนั้นปรากฏวามีผูบวชในคณะกัลยาณ ี
สีมา  ๑๕,๖๖๖  รูป  สังฆมณฑลในหงสาวดีกก็ลับเปนอันเดียวกนัอีก  
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แตดูเหมือนจะเปนอันเดยีวกนัก็ช่ัวชวีิตพระเจาธรรมเจดยีเทานั้น  เม่ือ 
พระองคสวรรคตแลวกก็ลับแบงแยกกนัใหม  คร้ังนั้นทางประเทศลานนา 
-เชียงใหม  ก็ประจวบกับพระเจาติโลกมหาราชฟนฟูพระศาสนาโปรด 
ใหทําสังคายนาข้ึนท่ีวัดมหาโพธาราม  (วัดเจดีย  ๗  ยอดเดี๋ยวนี้)  มี 
พระธรรมทินเถระเปนประธาน   ทางกรุงศรีอยุธยาเลา  พระเจาบรมไตร- 
โลกนาถก็มีพระราชศรัทธาอุปสมบทเปนภิกษุอยู  ๘  เดอืน  ท่ีวัดจุฬามณ ี
จังหวดัพิษณุโลก  คลายกับวากษัตริยท้ัง  ๓  พระองคแขงขันกันในทาง 
ศาสนูปถัมภฉะนั้น 
                                ความรุงโรจนของราชวงศตองอู 
        ฝายหัวเมืองทางพมานัน้ปรากฏวา  มักจะมีกองทัพไทยใหญมารบ 
กวนเบียดเบียนเนือง ๆ ในท่ีสุดไดแบงแยกออกเปน  ๓  แควน  คือเมือง 
อังวะแควนหนึ่ง  แควนนี้มีเจานายเช้ือสายไทยใหญปกครองคือ  พระเจา 
โสหันพวา  หรือเสือหาญฟา  เปนไทยใหญจากเมืองโมนยิน  เมืองแปร 
อีกแควนหนึ่ง  มีกษัตริยพมาปกครองทรงพระนามวาพระเจาสะโดเมงสอ 
เมืองตองอูอีกแควนหนึ่ง  มีเจานายเช้ือสายกษัตริยพุกามเกาปกครอง  คือ 
พระเจาเมงกยินโย  หรือมหาศิริชัยสุระ  ปรากฏวาเมืองตองอูนี้ พวก 
พมาอพยพมาพึ่งบารมีมาก  เปนเหตุใหเมืองตองอูเขมแข็งข้ึนโดยลําดบั 
พระเจาเมงกยินโยเสวยราชยนานถึง  ๓๕  ป  ไดใชเวลาอันยืดยาวนี้สะสม 
กําลังตองอูกลาแข็งข้ึน  เลากนัวา  วันหนึ่งฝนตกหนกัทํานบกั้นสระหลวง 
ในพระราชวังพังลง  พระองคเสด็จไปบงการกั้นทํานบ  ไดเห็นธิดา  
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พลเรือนผูหนึง่งดงามจึงโปรดใหรับมาเปนชายา  ในท่ีสุดไดประสูตราช- 
บุตรองคหนึ่งมีพระนามวามังตรา  ซ่ึงมีลักษณะประหลาดคือล้ินดํา  ใน 
ป  พ. ศ.  ๒๐๗๓  พระเจาเมงกยินโยทิวงคต  มังตราราชบุตรข้ึนเสวยราชย 
แตอายุ  ๑๕  ป  เฉลิมนามาภิไธยวา  พระเจาตะเบงชะเวต้ี  หรือ  พระเจา 
สุวรรณเอกฉัตร  กษัตริยองคนี้มีอัธยาศัยดุราย  มักใหญใฝสูง  ปรารถนา 
เปนจักรพรรดพิมาท้ังหมด  อีก  ๔  ปตอมาจึงเร่ิมรุกรานดวยการทําศึกตี 
หงสาวดีข้ึน 
        เวลานั้น  กษัตริยของมอญ  คือพระเจาสการวุตพี  มีพระชันษา 
เพียง  ๑๕  ไมเอาใจใสในราชการ  แตเคราะหดีท่ีมีแมทัพมอญเขมแข็ง 
สององค  ปองกันหงสาวดีจากภัยพมาสําเร็จ  พระเจาตะเบ็งชะเวต้ีไดยก 
ทัพมาตีหงสาวดีใหม คราวนี้มอญไดทัพแขกมหมัดชวยปองกันไวไดอีก 
แตพมากไ็มส้ินความเพยีร  ในป  พ. ศ.  ๒๐๘๒  ตะเบงชะเวต้ีเทกําลังมาตี 
เมืองมอญ  หงสาวดีแตกลง  พระเจาสการวตุพีหลบหนไีปพึ่งพระเจาแปร 
ซ่ึงมีศักดิ์เปนพระพี่เขย  ทัพพมาจึงยาตราข้ึนไปรบเมืองแปร  พระเจา 
แปรไดขอใหทัพไทยใหญชวยเหลือ  โสหันพวากษัตริยอังวะจึงยกกอง 
ทัพใหญลงมาชวย  ทัพพมาแบงเปนสองทัพ  ทัพบกอยูภายใตบัญชาของ 
ตะเบงชะเวต้ี  ทัพเรืออยูภายใตบัญชาของบุเรงนอง  ซ่ึงดํารงพระยศ 
เปน  "กะยอเฉง"  มีศักดิ์เปนพระพี่เขยของตะเบงชะเวต้ี  ทัพเรือพมา 
สามารถชนะทัพอังวะ  แตทัพบกยังไมสามารถสูรบกันข้ันแตกหัก  ตะเบง- 
ชะเวต้ีเห็นเหลือกําลังจึงถอยทัพกลับ  ฝายพระเจาสการวตุพี  อารามเสีย 
ดายราชสมบัติ  ไมฟงคําทักทวงของพระเจาแปร  ยกกองทัพไลติดตามทัพ  
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พมาลงมา  ก็ถูกพมาทําลายหมดส้ิน  ตัวเองก็ส้ินพระชนม  จึงนับวาเปน 
ปจฉิมกษัตริยมอญในราชวงศของพระเจาฟาร่ัว  พระเจาตะเบงชะเวต้ี 
ไดยายราชธานีจากตองอูลงมาอยูท่ีเมืองหงสาวดี  แลวแตงต้ังใหนองชาย 
ของบุเรงนองคนหน่ึงช่ือ  สีหสุ  ไปเปนพระเจาตองอู  เวลานั้นเมือง 
เมาะตะมะของมอญยังมีกําลังกลาแข็ง  สอพินยาเจาเมืองเมาะตะมะ  เปน 
นองเขยของสการวตุพีไมออนนอมตอพมา  ตะเบงชะเวต้ีจึงเคล่ือนคน 
จํานวนหนึ่งแสนสามหม่ืนคน  เรือรบอีกหารอยลํา  มีบุเรงนองเปน 
จอมทัพเรือ  เขาลอมเมืองเมาะตะมะ  ทางฝายสอพินยาไดกําลังทหาร 
โปรตุเกสชวย  มีเรือกําปนรบของโปรตุเกส  ๗  ลําจอดท่ีทาหนาเมือง 
คอยยิงทัพพมาอยู  พมาจึงคิดกลศึกผูกแพไฟใหลอยไปปะทะเรือรบโปร- 
ตุเกสเกิดไหมข้ึน  แลวลอมเมืองอยูราว  ๗  เดอืนก็ตเีมืองเมาะตะมะแตก 
จับสอพินยาประหารชีวิต  ตะเบงชะเวตีจ้ึงทําพิธีราชาภิเษกใหม  ณ  เมือง 
หงสาวดี  ถวายมงกุฏทรงยอดพระสถูปมุตาวแหงหนึ่ง  ถวายทรงยอดพระ 
สถูปชะเวดากอง  เมืองตะเกงิ  (ยางกุงเดี๋ยวนี้)  แหงหนึ่ง  ในป  พ. ศ. 
๒๐๘๔  บุเรงนองยกทัพตีไดเมืองแปร  ตะเบงชะเวตีจ้ึงตั้งใหนองชาย 
บุเรงนองคนหนึ่งเปนกษัตริยเมืองแปร  ช่ือพระเจาสะโดธรรมราชา  ใน 
ป พ. ศ.  ๒๐๙๘  เสด็จกรีธาพลไปไปเหยียบประเทศยะขาย  พระเจา 
ยะขายยอดออนนอม  ในป  พ. ศ.  ๒๐๙๑  กรีธาพลมาตีกรุงศรีอยุธยา 
ไมสําเร็จกลับไป  จําเดิมแตนั้นก็เปล่ียนอัชฌาสัย  สํามะเลเทเมาดวยสุรา 
และนารี  ราชการปลอยใหบุเรงนองวากลาว  พวกขุนนางพมาพากันไป 
ยุบุเรงนองใหชิงราชสมบัติเสีย  บุเรงนองก็ปฏิเสธดวยความซ่ือสัตย  
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คร้ังนั้นมีหัวหนามอญคนหนึ่งช่ือสมิงเตารามะ  ไดยุยงพวกมอญกระดาง 
กระเดื่องข้ึน บุเรงนองตองยกทัพออกไปปราบ  ทางในเมืองหงสาวดี 
พระยาจิตตองชื่อสมิงสอทุด  ไดทําอุบายหลอกพระเจาตะเบงชะเวต้ีออก 
ไปคลองชางเผือกในปา  แลวลอบปลงพระชนม  อภเิษกตนเองเปน 
กษัตริยมอญ  เม่ือ  พ. ศ.  ๒๐๙๓  เมืองตองอูและเมืองแปรก็ประกาศ 
อุปราชข้ึนบาง  ประเทศพมาซ่ึงรวมกันกก็ลับแยกกันใหม 
                                        พระเจาผูชนะสิบทิศ 
        ในขณะท่ีบานเมืองกําลังจลาจล  บุเรงนองยังมีพวกพองรักใคร                                         
อยูมาก  เขาไดสงบดูทาทีอยู  ๑  ป  แลวจึงตีเมืองตองอู  ประกาศตนเปน 
พระเจาตองอู  ตอมาอีกปเดียวก็สงกองทัพไปรบหงสาวดี  แมจะเปน 
กองทัพเล็ก  ๆ แตมีทหารและอาวุธดีสามารถตีไดหงสาวดีในวันเดียว 
แลวไลตามสมิงสอทุดถึงเมืองเมาะตะมะจบัศัตรูฆาเสีย  จึงกลับมาทําพิธี 
ราชาภิเษกท่ีหงสาวดี  อีกสองปตอมา  ในราว  พ. ศ.  ๒๐๙๗  ยกทัพเรือ 
๑,๔๐๐  ลํา  ข้ึนไปตีเมืองอังวะแตก  ประทับอยูในเมืองอังวะหนึ่งปเท่ียว 
ปราบหัวเมืองไทยใหญท้ังปวง  ทรงฟนพระศาสนาในไทยใหญใหบริสุทธ์ิ 
หามการฆาคนฆาชางในพิธีทําศพไทยใหญเปนเด็ดขาด  ตอมาเมืองเชียง 
ใหมยอมออนนอม  ในป  พ. ศ.  ๒๑๑๑  ตกีรุงศรีอยุธยา  ในท่ีสุดไทยก ็
เปนประเทศราชของพมา  ทางเขมรทราบขาวตกใจรีบสงทูตมายอมออน 
นอม  แลวเสดจ็ยกทัพไปตีกรุงศรีสันตนาคนหุตแตกดังปรารถนา  บุเรงนอง 
จึงเปนพระเจาผูชนะสิบทิศโดยสมบูรณ  เปนกษัตริยท่ีมีบุญหนัก  
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ศักดิ์ใหญท่ีสุดของพมา 
        ในราวตนพุทธศตวรรรษท่ี  ๒๑  อิทธิพลของพวกโปรตุเกสแผมา 
ทางตะวนัออก  ไดเท่ียวรบพุงตีชิงดินแดนในอินเดียและลังกา  เม่ือมาตี 
ลังกา  พวกโปรตุเกสยึดไดพระทันตธาตุ  แลวพาไปมอบใหแกอุปราช 
คนนี้ช่ือวา "ดองคอนสแตนไตเดอกันซา"  ยังมีนายกําปนโปรตุเกส 
คนหน่ึงช่ือ  "มาติโนอัลฟองโซ"  เขามาคาขายท่ีเมืองหงสาวดี  ไดทูล 
พระเจาบุเรงนองถึงเร่ืองพระทันตธาตุนี้  จึงโปรดใหคณะทูตออกไปกับ 
มาติโนอัลฟองโซ  เจรจาขอแลกพระเข้ียวแกวกับอุปราชเมืองกัวโดยพมา 
จะใหเพชรนิลจินดาและรับสงเสบียงอาหารใหแกพวกโปรตุเกสที่เมืองกัว 
และเมืองมะละกา  อุปราชและพวกขาราชการเห็นเคร่ืองราชบรรณาการ 
เขาก็ตาลุก  เตรียมจะสงพระทันตธาตุใหแลว  แตความร่ัวไปถึงอารคบิ- 
ชอบดองคาสปา  สังฆราชคาธอลิคใหญเมืองกัว  ทานผูนีไ้ดพาบาท- 
หลวงท้ังหลายมาหามปรามอุปราชวา  การท่ีจะเห็นแกสมบัติแลวสงเสริม 
ใหคนตางศาสนาบูชาพระเข้ียวแกวท่ีไมสมควร  เปนการเส่ือเสียเกียรติ 
ของพระยะโฮวา  อุปราชถูกขูเชนนั้นก็ยินยอม  สังฆราชจึงเอาพระเกี้ยว 
แกวใสครกตําดวยตนเอง  แลวเอาใสเตาสูบเผาจนเปนข้ีเถาแลวเทลง 
แมน้ําตอหนาคนท้ังปวง  เสร็จแลวยังทําโลเฉลิมพระเกยีรติอุปราชข้ึน 
อันหนึ่ง  เปนภาพสังฆราชเผาพระเข้ียวแกว  อุปราชยนือยูขาง ๆ เตามีรูป 
พุทธมามกะท่ีไปยอมเสียเงินคาไถแตไมสําเร็จ  ขางลางภาพมีคําจารึกวา 
"คอนสแตนไตผูซ่ือตรงตอสวรรค  ไมรับสมบัติท้ังหลายในแผนดนิ"  
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พวกทูตพมากผิ็ดหวังกลับไป  ลุ  พ. ศ.  ๒๑๐๖  บุเรงนองใหทูตไปขอ 
เจาหญิงลังกามาเปนมเหษี  พวกทูตมาข้ึนท่ีเมืองโคลัมโบ  (ภาษาบาลีเรียก 
วา  กุลุมพุนคเร)  เวลานั้นกษัตริยโคลัมโบคือพระเจาธรรมปาละ  ซ่ึงเขา 
รีตเปนคริสตัง  เปล่ียนช่ือใหมวา  ดองญวง  หามีราชธิดาไม  แตปรารถนา 
อาศัยบารมีพระเจาบุเรงนองไวตอตานโปรตุเกส  จึงคบคิดกับเสนาบด ี
กรมวัง  แตลูกสาวเสนาบดีผูนั้นหลอกพมาวาเปนราชธิดา  เสนาบด ี
กรมวังยังคิดอุบายลึกซ้ึงไปกวานั้น  กลาวคือไดเอาเขากวางมาแตงเปน 
รูปพระทันตธาตุหุมดวยทองคําบรรจุในพระเจดยีประดับพลอย  แลวไป 
หลอกพมาวา  พระเข้ียวแกวท่ีถูกโปรตุเกสทําลายนั้นเปนของปลอม  ของ 
จริงมีอยูในเรือนของตน  ทูตนึกวาจริงก็ออนวอนขอดู  อํามาตยก็แกลง 
ทําทีทาไมคอยจะยอมนัก  แตเสียออนวอนไมไดก็พาไปดูในเวลากลางคืน 
ทูตพมาเห็นเขาเล่ือมใสนัก  รีบสวดมนตเปนการใหญ  แลวเจรจาขอแลก 
ดวยทองคําสิบหม่ืน  อํามาตยจึงยอมตกลง  ทูตพมาจึงอัญเชิญพระเข้ียว 
แกวปลอมแหแหนมาทางทะเล  คร้ันถึงทาเมืองหงสาวดี  ก็เชิญพระเกี้ยว 
แกวใสมณฑปผูกแพลองข้ึนมาตามลําน้ํา  สองฝงแมน้ํามีเสียงรองสาธุการ 
ของพวกพมารามัญ  พระเจาบุเรงนองเองรีบเขาที่สรงประพรมดวยน้ํา 
หอมแลวแตงพระองคใหม เสด็จลงมากราบและเชิญพระธาตุ  แลว 
อัญเชิญมณฑปพระทันตธาตุทูนใสพระเศียร  เสด็จดําเนนิไปในกระบวน 
แหสูพระราชวงั  โปรดใหสมโภชถึงสองเดือน  แลวสรางพระวิหาร 
ประดิษฐานพระทันตธาตุบูขาไวในพระราชฐาน 
        กิตติศัพทพระเจาบุเรงนองถูกพวกโคลัมโบตมทราบไปถึงพระเจา  
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วิกรมพาหุ  เจากรุงแกนดี  ซ่ึงเปนแวนแควนอีกแหงหนึ่งกลางประเทศ 
ลังกา  จึงโปรดมีราชสาสนนออกไปชี้แจงวา  พระทันตธาตุท่ีไดรับนัน้ 
เปนของปลอม  ของจริงมีอยูท่ีกรุงแกนดนีี่  พระธิดาเลาก็เปนลูกชน 
สามัญ  พระเจาวิกรมพาหุยินดีท่ีจะสงพระเขี้ยวแกวท่ีแท  พระธิดาท่ีแท 
ไปให  แตพระเจาบุเรงนองกอปรดวยทิฏฐิมานะ  ไมยอมรับวาพระองค 
ถูกหลอก  เร่ืองจึงหายเงียบไป  บุเรงนองไดสรางเมืองหงสาวดีใหม  มี 
ประตูซุมยอดดานละ ๓ ประตู  ใหเรียกช่ือตามประเทศราชท่ีถูกเกณฑคน 
ไปทําการ  คือเรียกวา  ประตูอังวะ  ประตูเชียงใหม  ประตูอยุธยา 
บุเรงนองเสวยราชยในเมืองหงสาวดีประมาณ ๓๐ ป  สวรรคตเม่ือ พ.ศ. 
๒๑๒๔  มีประเทศราช  คือ  อังวะ  ๑  แปร  ๑  เชียงใหม  ๑  ไทย  ๑ 
ยะขาย  ๑  ลานชาง  ๑  และหัวเมืองไทยใหญท้ังปวง  เรียกวา  เปนเจา 
สุวรรณภูมิก็ได 
                                           พมาในยุคเส่ือม 
        เม่ือพระเจาบุเรงนองสวรรคตแลว  พระโอรสท่ีเปนรัชทายาท 
ข้ึนเสวยราชย  ทรงพระนามวาพระเจานันทบุเรง  แตประเทศราช 
ท้ังปวงไมสูเกรงกลัวเหมือนพระบิดา  เกิดเร่ืองเจาฟาไทยใหญเมืองคัง 
แข็งเมือง  แลวพระเจาอังวะต้ังแข็งเมืองอีก  ไทยถือโอกาสประกาศ 
อิสรภาพในระยะน้ี  พมาตองทําศึกกับไทย  ๔  คร้ังใหญ ๆ ก็แพไทยทุก ๆ 
คร้ัง  คร้ังสุดทายเสียพระมหาอุปราชไป  ไทยตีไดหัวเมืองมอญฝายใตท้ัง 
มวล  ในป พ. ศ.  ๑๑๓๘  กองทัพไทยยกข้ึนไปลอมหงสาวดีได  เกือบจะต ี
เมืองไดอยูแลว  พอดกีองทัพพระเจาอังวะและพระเจาตองอู  ยกลงมา  
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ชวย  ไทยจึงลาทัพกลับไป  พระเจาหงสาวดีขัดเคืองพระเจาแปรซ่ึง 
เปนพระโอรสวาโอเอยกมาไมทันการ  จึงต้ังพระเจาอังวะลูกเธออีกองค 
หนึ่งเปนมหาอุปราช  พระเจาแปรโทมนสัเขาใจวาพระเจาตองอูยยุง 
จึงเลยยกทัพไปตีเมืองตองอู  แตไมสําเร็จ  กลับเมืองแปรแลวเลยต้ัง 
แข็งเมือง  ฝายพระเจาตองอูเห็นวา  อํานาจพระเจาหงสาวดีส้ินแลว 
จึงลอบแตงทูตมาเฝาพระนเรศวร   สัญญาวาจะชวยไทยรบหงสาวดีและ 
จะกลับไปชวนพระเจายะขายใหเขาพวกดวยอีกองคหนึ่ง  กองทัพไทยจึง 
ยกไปตีพมาเม่ือ  พ. ศ.  ๒๑๔๒  ในระหวางนั้นพระเจาตองอูแปรพักตร  ลอบ 
สงคนมายุยงพวกมอญใหเปนกบฏกับไทย  กองทัพไทยจึงหยดุชงักแค 
เมืองเมาะลําเลิง   ตองเสียเวลาปราบมอญอยูชานาน  ทางนี้พระเจาตองอู 
นัดพระเจายะขาย  ยกทัพลอมหงสาวดี  จนขางในเมืองอดอยาก  มหาอุป- 
ราชอดีตพระเจาอังวะตองโจนกําแพงเขาหาพระเจาตองอู  พระเจานนัท- 
บุเรงทอแทใจก็ยอมอยูในอารักขาของพระเจาตองอูในท่ีสุดพระเจาตองอู 
จึงสงธิดาของนันทบุเรงหนึง่  พระยาชางเผือกเชือกหนึ่ง  ไปกํานัลพระเจา 
ยะขาย  พรอมท้ังยกเมืองสิเรียมใหเปนของขวัญ  แลวพระเจาตองอูกพ็า 
นันทบุเรงหนไีปอยูเมืองตน  (ตองอู)  ทางนี้กองทัพยะขายเท่ียวปลน 
ทรัพย  เอาไฟเผาบานเรือนในหงสาวดี  กะพอรูวากองทัพไทยมาจวนถงึ 
แลวกห็ลบหนไีป  กองทัพไทยไดตามข้ึนไปลอมเมืองตองอูเปนเวลาชา 
นาน  หมดเสบียงเขาตองลาทัพกลับ  ฝายนะจิงหนอง  โอรสพระเจาตองอู 
เห็นพระเจาหงสาวดีเปนตัวเสนียดพาศึกมาติดเมือง  จึงวางยาพิษปลง 
พระชนมเสีย  พระเจาตองอูก็ใหประกาศแกหัวเมืองท้ังปวงวา  นันทบุเรง  
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ไดมอบสมบัติใหแกตนเปนแทน  แตพวกพมาหาเช่ือถือไม 
คร้ังนั้นมีพระอนุชาของนันทบุเรงองคหนึง่ช่ือเจานะยองยาน  ไดรวบรวม 
อํานาจข้ึนท่ีเมืองอังวะ  สําเร็จแลวทําราชาภิเษกเฉลิมพระนามวา  พระ 
เจาสีหสุธรรมราชา  พมาจึงแตกออกเปนสามกก  คือ  อังวะ  ๑  ตองอู  ๑ 
แปร  ๑  ตอมาโอรสของพระเจาอังวะช่ือ  มหาธรรมราชา  แผอํานาจต ี
ไดเมืองแปรและตองอู  และหัวเมืองมอญทั้งปวงได  จึงกลับลงมาต้ัง 
เมืองหงสาวดีเปนราชธานีอีก  คร้ันถึงรัชสมัยพระเจาสุทโธธรรมราชา 
พวกมอญกลับเปนกบฏข้ึนตองเสียเวลาปราบหลายป  สุทโธธรรมราชา 
เบ่ือหนายหงสาวดี  และไมไวใจมอญ  จึงกลับยายราชธานีไปอยูกรุง 
อังวะอีก 
                                ความรุงโรจนคร้ังสุดทายของมอญ 
        ในขณะท่ีอํานาจพมาออนแอลง  มอญก็เร่ิมกูเอกราชของตน 
คร้ังนั้นมีพระภิกษุชาติกะเหร่ียงรูปหนึ่งช่ือพระสะลา  เปนผูเช่ียวชาญ 
วิทยาคม  พวกมอญมีพระยาทะละเปนหัวหนา  จึงไปเชิญใหสึกออกมา 
คิดการใหญ  ในท่ีสุดสามารถไลพมาออกจากหวัเมืองมอญสําเร็จ  สะลา 
จึงทําราชาภิเษกเปนเจาหงสาวดี  เม่ือ  พ. ศ.  ๒๒๘๓  มีนามวา  พระ 
เจาสมิงทอพุทธเกติ  แลวแผขยายอิทธิพลตีไดเมืองแปรกับตองอู  สมิง 
ทอใหทูตมาขอราชธิดาพระเจาบรมโกษฐ  ผิดหวังจึงกลับไปขอธิดาเจา 
เชียงใหม  ไดนางสอ้ิงทิพยมาเปนมเหษี  นางสอ้ิงทิพยทะเลาะกับมเหษ ี
เดิมซ่ึงเปนธิดาพระยาทะละ  สมิงทอเขาขางมเหษีใหม  พระยาทะละ  
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โกรธแคนเลยเปนกบฏข้ึน  สมิงทอหลบหนีมาขอกองทัพเชียงใหมข้ึนไป 
ปราบกบฏก็ไมสําเร็จ  จึงหนีเขาเมืองไทย  เลยถูกไทยจบัสงเนรเทศ 
(ไปเกาะลังกา)  ฝายพระยาทะละไดใหตะละปนมหาอุปราช  ยกกองทัพ 
ข้ึนไปตีเมืองอังวะแตก  จับเจานายในราชวงศพมามาเปนเชลยมากกวา 
มาก  นับวาเปนยุคท่ีมอญมีอิทธิพลมากท่ีสุด  แตหลังจากนี้  มอญก็จะ 
ตั้งตนบายลงสูความเส่ือมและสูญชาติไป 
                                คริสเตียนเบียดเบียนพทุธศาสนา 
        เม่ือประเทศพมากลับสูสภาพเปนอาณาจักรอังวะและหงสาวด ี
นอกจากนี้ทางตะวันตกมีประเทศยะขาย  ในราว  ๆ  ศตวรรษท่ี  ๒๑ ฝร่ัง 
โปรตุเกสชาติแรกไดมาประเทศพมา  มีนักผจญภัยโปรตุเกสคนหนึ่งได 
ลูกสาวพญาทะละเจาเมืองเมาะตะมะเปนเมีย  และไดชวยพระเจายะขาย 
ปราบขบถมีความชอบ  จึงไดตั้งตัวเปนเจาเมืองสิเรียม  พวกโปรตุเกส 
ถือนโยบายแผลัทธิโรมันคาทอลิคเปนสําคัญ เพราะฉะน้ัน เม่ือมีอํานาจ 
ข้ึนในประเทศมอญ  จึงเท่ียวเยื้อแยงเจดียสถาน  ริบทรัพยสมบัติของวดั 
และหามมิใหราษฎรใสบาตร  พวกเจาเมืองมอญรวมกันตอสูก็สูไมได 
เพราะอาวุธปนไฟนอยกวาพวกโปรตุเกส  จนพวกมอญพากันปริเวทนา 
การวา  แมแตพระมหาธาตุมุเตาอันเปนศรีของชนชาติตะเลงไอปศาจผม 
แดงคริสเตียนเหลานี้มันกไ็มเวนเขาไปยื้อแยงทรัพยสิน  พระสงฆมอญ 
จึงอพยพหนภียัข้ึนไปกรุงอังวะไปรองทุกขกับกษัตริยพมา  คร้ังนั้น 
กษัตริยอังวะเปนเช้ือพระวงศของพระเจาบุเรงนอง  มีพระนามวาสิริปวร-  
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สีหสุธรรมราชา  ถือสาเหตุนี้เปนขออางยกกองทัพลงมาตีประเทศพมา 
มอญวาจะกอบกูพระพุทธศาสนา  ไดกําลังพวกมอญสมทบมีชัยชนะ แลว 
เลยยายราชธานีช่ัวคราวมาตัง้ท่ีหงสาวดี  จบัพวกฝรั่งมิจฉาทิฏฐิเหลานี้ 
ตรึงกางเขนตายไปหลายคน  พมาจึงกลับไปเปนเอกราชอีกวาระหนึ่ง 
                                พมาคืนสูอํานาจ 
        กองทัพมอญไดยึดครองกรุงอังวะมิสูชานานนัก  กป็รากฎวามี 
พมาคนหนึ่งเดมิเปนนายพราน อยูท่ีตําบลมตุโชโบไดซองสุมผูคนตอสูมอญ 
ก็ไดชัยชนะหลายคร้ัง  นายพรานผูนี้ช่ือมังอองจัยยะ  ไดตั้งฉายาตัวเอง 
วา อลองพญา  แปลวาพระบรมโพธิสัตว  เขาไดประกาศต้ังหมูบานมุต- 
โชโบข้ึนเปนราชธานี  มีนามวากรุงรัตนสิงห  แลวเร่ิมแผอานุภาพลงมาตี 
เมืองหงสาวดี  เม่ือ  พ. ศ.  ๒๒๙๙  ไดลอมหงสาวดีจนภายในเมืองอดอยาก 
พระเจาหงสาวดีจึงเชิญพระสังฆราชมอญ  ใหออกไปเจรจาสันติภาพ 
พระสังฆราชมอญทูลสรรเสริยพระกฤษฎาอลองพญาวา  เม่ือพระองคเปน 
หนอเน้ือพุทธางกูรแลว  ยอมมีพระมหากรุณาเปนปุเรจาริก  ขอใหทรง 
ถอยทัพกลับไปเถิด  อลองพญาตอบวา  ใหปางบรรพพระโพธิสัตวเสวย 
พระชาติเปนขัตติยมหาศาลกย็ังตองรักษาจารีตของเจาพระยามหากษัตริย 
ท่ีพระองคยกทัพมาคร้ังนี้  ก็เพื่อจะโปรดสัตวชาวตะเลงท้ังปวง  ท่ีจะให 
ถอยทัพกอนท่ีจะทรงบําเพ็ญพระบารมีเปนท่ีพึ่งชาวตะเลงในหงสาวดียอม 
ไมได  พระสังฆราชกก็ลับเขาไป  นําความไปแจงแกพระเจาหงสาวด ี
        คร้ังนั้น  ขุนนางมอญฝายทหารพวกหนึ่ง  มีสมิงตะละปนเปนหวั 
หนา  ขันอาสาปองกันเมือง  แตพระเจาหงสาวดีมีพระทัยทอถอย  พอดี  
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อลองพญาใหสรางสุวรรณปราสาทเจ็ดช้ันท่ีหนาเมืองหงสาวดี  สูงเลย 
กําแพงเมือง  แลวเสด็จข้ึนประทับ  พวกมอญในกําแพงก็พากันสรรเสริญ 
บารมีอลองพญา  ชมวา  สุวรรณปราสาทงามสมกวาพระราชมนเทียรใน 
หงสาวดีเปนไหน ๆ พระเจาหงสาวดีถูกขมขวัญเขาเชนนั้น  ก็อยากจะ 
ยอมแพจึงสงพระราชธิดาช่ือเมยคุม   ซ่ึงเปนคูม่ันของสมิงตะละปนมากอน 
ออกไปถวายอลองพญา  สมิงตะละปนโทมนัส  เลยพาพวกท่ีคิดสูลอบหน ี
ออกจากนครไป  สวนอลองพญาเม่ือไดราชธิดาแลวก็เรียกรองนายทหาร 
ตัวสําคัญ ๆ ของมอญมาไวเปนตัวลํานํา  พระเจาหงสาวดีไมยอมให  การ 
สงครามก็เร่ิมดําเนินตอไปอีก  ในท่ีสุดหงสาวดีกแ็ตกในป  พ. ศ.  ๒๓๐๐ 
อลองพญาใหเผาท้ังเมือง  เปนอันวาเอกราชของมอญคร้ังสุดทาย  มีอาย ุ
เพียง  ๗  ปเทานั้น  จําเดิมแตนั้นชาติมอญก็ลมชาติ  ถูกพมากลืนหมด 
                                        ตีกรุงศรีอยุธยา 
        เปนธรรมเนียมของพมาแตโบราณแลว  เม่ือปราบมอญไดก็ตอง 
ยกเลยมาตีเมืองไทยทุกคร้ังไป  อลองพญาไดมาชุมนุมทัพท่ีเมืองยางกุง 
ในป  พ. ศ.  ๒๓๐๓  เพื่อเตรียมยกมาตีกรุงศรีอยุธยา  แตบังเอิญใหมีอาเพศ 
เกิดฟาผาลงกลางเมืองต้ัง  ๗  คร้ัง  โหรไดทูลทัดทานวา  เปนทุนิมิต 
ทิศท่ีตั้งกรุงศรีอยุธยาเลา  ก็เปนกาฬกิณกีับดวงกําเนิดของอลองพญา 
แตจอมพมาไมเช่ือฟงยกทัพเขามาลอมกรุงศรีอยุธยาไว  ฝายไทยใช 
นโยบายรักษาเมืองรอน้ําหลาก  
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        อลองพญาเห็นจวนถึงฤดูน้ําหลาก  จึงมีพระราชสาสนเขาไปใน 
กรุงวา  "พระองคเปนบรมโพธิสัตวใครจะเสด็จประเวศเลียบนครศรี- 
อยุธยาใหเปนสวัสดิมงคลแกชายไทยท้ังผอง  เหมือนพระบรมศาสดา 
เสด็จเขาเหยียบกรุงกบิลพัสดุ  ฉะนั้น" 
        ไทยมีสาสนตอบออกไปวา "ในภัททกัปปนี้ก็มีพระพุทธเจามาตรัส 
ไปแลว  ๔  พระองค  พระศรีอริยเมตไตรยก็ยังเสด็จอยูดุสิตเทวโลก  ท้ัง 
เวลานี้กย็ังอยูในระหวางพระศาสนาพระสมณโคดมยังมิถวน  ๕๐๐๐  พระ 
วรรษา  ไทยจะยอมเช่ือถือพระโพธิสัตวองคไหนปลอมเขามาซอกแซก 
อวดอุตริมนุสธรรมอยูไมไหว  เกรงจะหมกไหมในโลกนัตมหานรก 
ดวยผลครุโทษน้ัน" อลองพญารับสาสนนั้นแลวกร้ิวนกั  จึงเสด็จมา 
ยิงปนใหญดวยพระองคเอง  บรรจุดินปนมากไปปนแตกตองพระองคเขา 
จึงถอยทัพกลับ  อลองพญาทิวงคตในระหวางทาง 
        เม่ือพระเจาอลองพญาทิวงคตแลว  พระราชบุตรองคใหญช่ือ 
มังลองไดข้ึนเสวยราชทรงพระนามวา  เนาดอกะยี  ในรัชกาลนี้  สมิง- 
ตะละปน  ซ่ึงหลบหนีไปจากหงสาวดี  ไดไปอยูเมืองเชียงใหม  เห็นสบชอง 
โอกาสจึงพากองทัพเชียงใหมเขาตีหัวเมืองมอญ  ฝายพระเจาตองอูผูเปน 
ปตุลาก็เปนกบฏข้ึน  พมาจงึตองเสียเวลาปราบมอญและเมืองตองอู  จน 
สงบแลวก็พอดีพระเจาเนาดอกะยีสวรรคต  มังระพระอนชุาข้ึนเสวยราชย 
ทรงพระนามวา  "พระเจาเฉงพะยเูชง"  ไดยกกองทัพไปตมีณีปุระในแควน 
อัสสัมได  แลวจึงใหเนเมียวสีหบดียกทพัมาตีหัวเมืองลานนาไทย  และ 
เลยใหถือพลส่ีหม่ืนลงมาตีกรุงศรีอยุธยาทางดานเหนือ  อีกทัพหนึ่งโปรด  
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ใหมังมหานรธาคุมพลสองหม่ืนมาทางดานเจดยี  ๓  องค  เขาตีกรุงศรี- 
อยุธยาทางหวัเมืองฝายใต  กรุงศรีอยุธยาแตกใน  พ. ศ.  ๒๓๑๐  พมาได 
เผาวัดวาอารามเสียมากมาย  ความเสียหายเหลือท่ีจะคณนานับ  เม่ือพมา- 
เลิกทัพกลับไป  พระเจามังระกษัตริยแหงพมา  ทรงแตงต้ังใหเนเมียว 
สีหบดี  เปนท่ีศรีอยุธยาวุน  แตเปนเพราะผลกรรมท่ีพมาทํารายแกไทย 
จึงปรากฏวาในปเดียวกนันัน้  เกิดแผนดนิไหวใหญท่ัวประเทศพมา 
เจดียและสถานสําคัญ  ๆ  โคนพังทะลายลงมามากตอมาก  พระเจามังระ 
ตกพรงทัย  ตองสรางพระพุทธรูปทองคําข้ึนหลายองคเพือ่ลางบาป  แลว 
บรรจุไวในพระสถูปท่ีทรงปฏิสังขรณข้ึนใหมนั้น  ตอมาไมชาไทยกลับกู 
เอกราชได  พมาพยายามปราบไทยหลายครั้ง  จนคร้ังสุดทายใหอะแซ- 
หวุนกี้  ยกทัพมาตีไทยทางหวัเมืองฝายเหนือ  กําลังสูรบกันยังมิทันแตก 
หักลงไปได  กพ็อดีทัพแมนจจูากยนูานยกเขามาตีพมา  และพระเจามังระ 
สวรรคตในป  พ. ศ.  ๒๓๑๙  พมาจึงตองรีบยกทัพกลับ 
                                                สงครามชิงราชย 
        พระเจาอลองพญา  กอนทิวงคตไดออกพระโอษฐยกราชสมบัต ิ
แกโอรสทุก ๆ พระองค  โดยพลัดกนัข้ึนครองตามอาวุโส  แตพระเจา 
มังระไมทําตามราชโองการ  กลับยกราชสมบัติใหแกจิงกูจา  (สิงคุสา) 
ราชบุตร  ท้ังท่ีพระองคมีพระอนุชาอีก  ๔  องค  คือ  ๑.  มังโปตะแคง- 
อะเบียง  ๒.  มังเวงตะแคงปะดุง  ๓.  มังจูตะแคงพุกาม  ๔.  มังโกเชียง 
ตะแคงแตงตะแล  จิงกูจาจับอาช่ือมังโปตะแคงอะเมียงฆาเสีย  และ  
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ควบคุมเจาอาอีก  ๓  องคไวหัวเมืองแลวพาบหาเหตุถอดอะแซหวุนกีจ้าก 
ตําแหนง  โปรดสํามะเลเทเมาดวยสุรานารี  คราวหน่ึงเสวยนํ้าจณัฑเมา 
มาก  พระสนมเอกทําขัดพระทัยข้ึนมาก็ใหเอาตัวไปถวงน้ําตาลเสีย  และ 
ใหถอดยศอะตวนหงุนบิดาพระสนมองคนั้นลงเปนไพร  อะตวนหงุน 
ผูกใจเจ็บจึงไปคิดกบฏกับเจาตะแคงปะดงุ  จับพระเจาจงิกูจาพิฆาต 
ตะแคงปะดุงข้ึนเสวยราชสมบัติ  ทรงพระนามวา  พระเจาโกรนาพญา 
ปะดุงมินตะคะย ี
                                ความรุงเรืองคร้ังสุดทายของพมา 
        พระเจาปะดุงมิน  นับวาเปนมหาราชองคสุดทายของพมาก็วาได 
เม่ือข้ึนเสวยราชยแลวไดยายราชธานีมาอยูเมืองอมรปุระ  ซ่ึงโปรดใหสราง 
ข้ึนใหม  แลวยกกองทพัไปปราบมณีปุระในอัสสัมได  เสด็จเขาไปตี 
ประเทศยะขายไดในป  พ. ศ.  ๒๓๒๘  ซ่ึงเปนปท่ีสรางกรุงเทพ ฯ  ศึกเมือง 
ยะขายคร้ังนี้  พมาไดอัญเชิญพระพุทธรูปศรีเมืองยะขายเขามาองคหนึง่คือ 
พระมหามัยมุนี  เปนพระพทุธรูปหลอปางมารวิชัย  ขนาดหนาตัก  ๕  ศอก 
คืบ  สรางมาแต พ. ศ.  ๖๘๙  ในแผนดินพระเจาจนัทรสุริยะกษัตริยตะขาย 
ครองเมืองธรรมาวดีนคร  มหาราชพมาในปางกอนเชนพระเจาอโนรธา- 
เพียรจะอัญเชิญเขามาก็พอดมีีอุปสรรค  ครั้งนี้ไดใชวิธีถอดพระองคออก 
เปน  ๓ ทอน  แลวเอาข้ึนตะเขลากขามภูเขาเขามา  พระเจาปะดุงโปรด 
ใหสรางวิหารข้ึนไวบูชา  พระพุทธรูปองคนี้เปนท่ีนับถือของชาวพมา  ยิ่ง 
กวาพระพุทธรูปท้ังปวงในประเทศพมามาจนทุกวันนี้  
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        พระเจาปะดุงมีความปรารถนาจะตีไทยใหแตกใหจงไดคลาย ๆ จะ 
รูสึกวา  ตราบใดท่ีปราบไทยใหญไมได  ตราบนั้นยังไมเปนมหาราชท่ี 
สมบูรณ  เพราะฉะน้ัน  จึงโปรดยกกองทัพใหญจํานวนคน  ๑๔๔,๐๐๐ 
คน  แบงเปน  ๙  ทัพเขามาตีไทยดังนี ้
        ๑.  แมงญีแมงของกะยอ  ถือพล  ๑๐,๐๐๐  มาตีหัวเมืองปกษใต 
ต้ังแตชุมพรลงไปถึงสงขลา 
        ๒.  แยกคิดหวุน  ถือพล  ๑๐,๐๐๐  มาตีหัวเมืองไทยตะวันตก 
ตั้งแตเมืองเพชรบุรี  ราชบุรีเขามา 
        ๓.  หวุนกะญีสะดกศิริมหาอุจจนา  ถือพล  ๓๐,๐๐๐  มาตีหัว- 
เมืองฝายเหนือมีเมืองเชียงแสน  ลําปาง  และหวัเมืองทางลําน้ํายม  น้ําวงั 
        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  เปนทัพหนาท่ีสองของ 
ทัพหลวง 
        ๘.  พระเจาปะดุง  ถือพล  ๕๐,๐๐๐  เปนทัพหลวง 
        ๙.  จอของนรธา  ถือพล  ๕,๐๐๐  มาทางแมระเมา  แขวง 
เมืองตาก  ใหบรรจบตีกรุงเทพ ฯ  ทุกทัพ  มีเมืองเมาะตะมะเปนท่ีชุมนุม 
เสบียงอาหาร  
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        ฝายกรุงเทพ ฯ  ไทยใหจัดกําลังทัพ  ๗๐,๐๐๐  เศษ  ซ่ึงนอยกวา 
พมาเทาตัว  โดยแบงเปน  ๔  สายดังนี ้
        ๑.  สมเด็จกรมพระราชวังหลัง  ถือพล  ๑๕,๐๐๐  ข้ึนไปขัดตาทัพ 
ท่ีนครสวรรค 
        ๒.  สมเด็จกรมพระราชวังบวร  ถือพล  ๓๐,๐๐๐  ไปขัดตาทัพ 
ท่ีกาญจนบุรี 
        ๓.  เจาพระยาธรรมาและเจาพระยายมราช  ถือพล  ๕,๐๐๐  ไป 
ขัดตาทัพท่ีราชบุรี 
        ๔.  สมเด็จพระพุทธยอดฟา  นําพล  ๒๐,๐๐๐  ไปต้ังรักษากรุง- 
ศรีอยุธยา  ผลของสงครามคร้ังนี้  พมาแตกทัพทุกทัพ  ถึง  พ. ศง  ๒๓๒๔ 
พระเจาปะพุงยังไมส้ินมานะใหยกทัพใหญเขามาก็แพกลับไป  พ. ศ. 
๒๓๓๐  ไทยไดยกกองทัพไปตีพมาตอบแทน  ไดเมืองทะวายมาเปนเมือง 
ออก  ใน พ. ศ.  ๒๓๓๖  ไทยยกกองทพัท้ังบกและเรือหวงัไปแกแคนพมา 
แตเสียทีตองถอยกลับมา 
                                สถาปนามหาอัครคุรุมหาสถาน 
        พระเจาปะดุงโทมนัสท่ีตีไทยไมได  จงึคิดกูเกยีรติ ในทางต้ัง 
ศาสนา  ตั้งพระทัยจะสรางคุรุสถานอันยิ่งใหญ  ๔  อยางคือ  เจดีย  สิงหโต 
ระฆัง  สระนํ้า  พระเจดียนัน้จะสรางใหใหญโต  ลวงบรรดามหาสถูปท้ัง- 
หลายท่ีมีอยูในโลกน้ีท้ังหมด  พื้นช้ันลางของมหาเจดยีจะบรรจุรัตนสมบัติ 
ทําเปนถํ้าอยูในองคสถูป  จะสรางใหสูงถึง  ๓  เสน  ๑๕  วา  เสด็จมาต้ัง  
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พิธีกอรากมหาเจดียในเดือนพฤศจิกายน  พ. ศ.  ๒๓๓๓  แลวปลูกท่ีพกัแรม                                                         
อํานวยการสราง  ณ  ท่ีนั้น  สรางไปเพียงแคฐานกพ็ังลงมา  เลยกลายเปน 
กองอิฐปูนท่ีใหญท่ีสุดในโลก  แตสิงหโตนั้นสรางสําเร็จตั้งอยูหนาซาก 
เจดีย  หันหนาออกทางแมน้ํา  ระฆังวัดเสนผาศูนยกลางได  ๙  ศอกเศษ 
สูง  ๓  วา  หนกั  ๒๐๐,๐๐๐  ปอนด  สระนํ้าขุดอยูเบ้ืองอีสานทิศของเมือง 
อมรปุระ  เวลาน้ําเต็มเปยม  ๓๒,๐๐๐  เสนจตุรัส  แตยังไมสําเร็จ 
                                ความวิปริตของพระเจาปะดุง 
        พระเจาปะดุงไดความรูจากแขกวา  เวลาเชาตะวันออกจากทวีป 
โนนเขามาทวปีนี้  จึงหามมิใหพระฉันขาววา  ตะวันยังไมแก  เวลาถึง 
ตะวนัเท่ียงเม่ือไหรจึงใหฉัน  คร้ันเวลาตะวนัตกดินจึงแลเห็นดาว  พระเจา 
ปะดุงวาเปนตะวันออกทวีปเรา  ถือวาเปนตะวนัเท่ียงบังคับใหพระฉันเพล 
ตอมารับส่ังใหหลอพระพุทธรูปยืนองคหนึง่  สูง  ๘  ศอก  ถวายนามวา 
จันทรมุนี  ประดิษฐานอยูในมณฑลในราชวัง  แลวใหสรางรูปอรหันตไม 
จําปานั่งสมาธิหนาตักศอกคืบจํานวน  ๘๐  องคไวเปนบริวารพระจนัทรมุนี 
แลวโปรดใหประกาศแกคนท้ังแผนดนิวา  สมณวงศืส้ินสูญแลว  ใครจะ 
ทําบุญใหมาทํากับพระอรหนัต  ๘๐  องคนี้จะไดบุญแท  พระเจาปะดุง 
เองเม่ือจะทําบุญใหเอาคนเขาโกนผมนุงเหลือง  ๘๐  คน  นั่งหนาพระ 
อรหันต  ๘๐  รูป  พระเจาปะดุงใหถวายอาหารพระจนัทรมุนีสวนหนึ่ง 
ถวายอรหันต  ๘๐  องคสวนหนึ่ง  โดยพวกบุตรขาพระฉันแทน  เสร็จ 
แลวใหอารักษนั่งหนาพระพทุธปฏิมาทําภัตตานุโมทนาแทนพระพุทธเจา  
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ในป  พ. ศ.  ๒๓๕๙  พระเจาปะดุงสรางเจดยีศิลาองคหนึ่ง  เหนืออมรปุระ 
ไปราว  ๒๐๐  เสนแลวเสดจ็มายกยอดฉัตร  ขากลับเลยประชวร  ตอมา 
อีก  ๓  ปก็สวรรคต  เสวยราชยได  ๓๗  ป 
                                        สงครามอังกฤษคร้ังท่ีหนึ่ง 
        เม่ือพระเจาปะดุงสวรรคต  พระราชนดัดาช่ือ  สกายมินไดข้ึน 
เสวยราชยทรงนามวา  บาญีดอพญา  ไทยเรียกวา  จักกายแมง  ในรัชกาลนี้ 
พมาเตรียมจะทําศึกกับไทยอีก  แตพอดเีกดิสงครามกับอังกฤษข้ึน  มูล 
เหตุของสงคราม  เพราะกรณีแยงชิงความเปนใหญในเมืองมณีปุระ  เมือง 
อัสสัม  และเมืองกะจาร  ซ่ึงเปนเมืองชายอาณามเขตอินเดียตอแดนพมา 
ประกอบพวกยะขายเปนกบฏสูพมาไมได  พากันหนีไปพึ่งบารมีอังกฤษใน 
เขตอินเดยี  พมาสงทัพลวงลํ้าแดนอังกฤษเขาไปกวาดตอนเชลย  ขณะ 
แรกอังกฤษอดทนยอมใหพมาทําตามใจ  เพราะเวลานัน้อังกฤษกําลังมี 
กรณีพิพาทกับประเทศอาฟกานิสถาน  พมาเขาใจผิดวาอังกฤษกลัว  ก็ยิ่ง 
เบงอํานาจกับอังกฤษมากข้ึน  ตอมาเกิดเหตุพิพาทเร่ืองเกาะเชปุระ  เกาะ 
นี้ตั้งอยูชายทะเลแควนยะขาย  อังกฤษกับพมาตางฝายตางแยงเปนเจาของ 
รัฐบาลอังกฤษในอินเดียจึงประกาศสงครามกับพมา  เม่ือ  พ. ศ.  ๒๓๖๖ 
อังกฤษแบงทัพใหญออกเปนสองทาง  ทัพหนึ่งตีพมาทางดานอินเดีย  ได 
เมืองมณีปุระ,  อัสสัม,  กระจาร,  และยะขาย  แลวหยดุเพยีงแคนัน้ไมสามารถ 
เดินทัพตอไปดวยติดเทือกเขาสูงและปาดบิ  ทัพที่สองตีข้ึนมาทางทะเล 
มีกําลังพล  ๑๑,๐๐๐  คน  เขาตีเมืองยางกุงเม่ือวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  
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๒๓๖๗  พมาไมทันรูตัวก็เสียเมือง  พอดีเขาเขตฤดูฝน  อังกฤษจึงตอง 
หยุดทพัเพยีงแคนั้น  แลวสงกองทัพเรือนอยไปตีหวัเมืองชายทะเลทาง 
พมาใต  ไดเมาะตะมะ, ทวาย,  มะริด,  ตะนาวศรี  ฝายรัฐบาลพมารีบสง 
แมทัพช่ือ  สุนพาหวุนยี  คุมพลมาตีเมืองยางกุงคืน  พมาตั้งคายหางยางกุง 
๒๘๐  เสน  ยงัไมทันแลวกถู็กอังกฤษตีแตก  ตัวแมทัพตายในท่ีรบ  พระ 
เจาบาญีดอพญาตกระทัยจึงมีทองตราเรียกทัพใหญท่ีเมืองยะขายใหคืนมา 
เสียงผูคนรองเซ็งแซวาศึกกุลาขาวนี้จะตองใหแมทัพมหาบัณฑุละปราบจึง 
สําเร็จ  ในระหวางท่ีทัพใหญพมายังไมมาถึง  พระเจาบาญีดอพญา 
ใหพระอนุชาช่ือสราวดี  และแมทัพช่ือกะยีหวุนยี  ยกกองทัพลงมาขัดตา 
ทัพหางเมืองยางกุง  ๘๐๐  เสน  พมาต้ังคายใหญคายสองคายบนฝงซายขวา 
ของแมน้ําหะราย  (ตอนหนึ่งของอจิรวดีตําบลหะรายเดี๋ยวนี้)  พอกองทัพ  
ใหญซ่ึงมหาบัณฑุละยกมา  มีกําลังพลหกหม่ืน  พระสราวดีพดูจาตักเตือน 
สติมหาบัณฑลุะวาอยาเพิ่งกระโจมกระจามตีทัพกุลาขาวฉาบเฉียวหกั  มหา 
บัณฑุละก็คุยโมวา  ภายในแปดวันขาพระพุทธเจาจะขอพระราชทานเล้ียง 
ณ  ศาลากลางเมืองยางกุง  แลวจะไดเลยไปแกบนพระมหาเจดยี  ชะเวดา- 
กองเลยทีเดยีว  ซ่ึงความจริงมหาบัณฑุละกเ็ปนคนเขมแข็งมาก  ไดชัย 
ชนะอังกฤษในคร้ังตน ๆ หลายคร้ัง  จนทัพพมาเคล่ือนเขาประชิดพระมหา 
เจดียชะเวดากอง  อังกฤษเอาปนใหญยี่สิบกระบอกต้ังบนฐานพระเจดีย 
ยิงสกัดพมา  พมาจะยิงปนใหญโตตอบก็กลัวถูกองคพระสถูป  พอดีเรือ 
กําปนรบอังกฤษเขามาลอมทัพพมาจึงแตกยับเยิน  เหลือพลเพียง  ๗,๐๐๐ 
คน  ตองหนีลาไปเมืองธนูพายุ  ท่ีนี่มหาบณัฑุละเทกระเปาสู  รวมพลได  
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ใหม  ๑๕,๐๐๐  คน  ตั้งคายใหญสามคายชักปกกาถึงกนั  แลวเอาปนใหญ 
๑๕๐  กระบอกตั้งจังกาคอยยิงอังกฤษ  แตนาเสียดายท่ีปนใหญเหลานีมี้ 
อายุกวา  ๑๐๐  ปท้ังนั้น  ยิงทีหนึ่งแลวตองเวนกวา  ๒๐  นาทีจึงล่ันตูมท่ี 
สองได  ทหารพมากวาคร่ึงถืออาวุธหอกดาบ  ท่ีมีปนก็ลวนแตสึกหรอ 
ดินปนก็มีจํากดั  อังกฤษใหขุดสนามเพลาะหนาเมืองเอาปนใหญยิงเมือง 
ตลอดคืนยังรุงมหาบัณฑุละถูกปนตายในท่ีรบ  นองชายของเขาเปนปลัด 
ทัพกดคนไวไมอยู  เมืองแตกเม่ือวันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๓๖๘  คราวนี้ท่ัว 
พมาเสียขวัญ  เห็นวาจะรบอีกไมไหวแลว  แตพระมเหษีของบาญีดอ- 
พญา  และนองชายช่ือเมงสะยี  ซ่ึงเดิมเปนแมคาพอคาขายปลาสดในทอง 
ตลาด  ทูลยุยงวาตองชนะแน  พวกขุนนางพากันเกลียดชังมเหษีองคนี ้
เรียกกนัวาอีแสนกล  บาญีดอพญาหลงเช่ือ  ใหปะขันหวุนยีเปนแมทัพ 
ใหญ  แมทัพใหญผูนี้กําเริบฤทธ์ิ  ใหเอาฝร่ังมาฆาสังเวยบูชาธงชัย  ไม 
ทันจะเคล่ือนพลก็ถูกจับในฐานกบฏ  ถูกนําใหชางแทงตาย  พมาให 
เมงมะยัตโบอนุชาอีกองคหนึ่งถือพลลงมาปองกันเมืองแปรก็เสียทีอังกฤษ 
ขาศึกตีเมืองแปรไดแลวก็ตีเมืองมะเยเด  เมืองสัมเปนะโค  แลวเขาประชิด 
พุกาม  ถึงข้ันนี้ยังอุตสาหมีเสนาทะล่ึงคนหนึ่งช่ือ  เรตะยาสุระ  ขันอาสา 
ยกทัพมาขับอังกฤษใหตกทะเล  พระเจาอังวะเลยต้ังใหเปนนีเวงบุเรง 
แปลวา  พระยาอัษฎงคทิศ  แมทัพใหมใหตัง้พลเปนแบบนาคพยหุะ 
รบกันไมถึงวนัก็แตกหนีกลับไปอังวะ  เลยถูกจับประหารชีวิตฐานคุยโอ 
ทัพอังกฤษตีพกุามไดแลวกย็กมาเมืองยันตะโป  ยังหนทางอีก  ๔  วนัจะ 
ถึงราชธานี  คราวนี้พมาจึงยอมแพ  ไดทําสนธิสัญญาสันติภาพท่ีเมือง  
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ยันตะโป  พมาตองเสียคาปรับสงครามยี่สิบลานรูป  พมาตองไมเกี่ยวของ 
กับเมืองยะขาย,  มณีปุระ,  อัสสัม,  และกระจาร  พมาตองยกหวัเมืองมอญ 
ชายทะเลใหอังกฤษ  พระเจากรุงสยาม  (รัชกาลท่ี  ๓)  ผูเปนมหามิตรของ 
อังกฤษในสงครามคร้ังนี้  จะตองไดรับผลประโยชนมากที่สุด 
                                สงครามอังกฤษ-พมา  เกี่ยวกับไทย 
        เนื่องดวยอังกฤษไมชํานาญในการเดนิปาดง  และเกิดอัตคัด 
เสบียงชางมาววัควาย  เหน็วาตองทําศึกกับพมาเปนแรมป  จึงคิดพึ่ง 
กําลังไทยใหมาชวย  ไดแตงทูตมาเจรจาท่ีกรุงเทพหลายคราว  มาเจรจา 
กับเจาพระยานครก็หลายหน  ใหไทยสงเสบียงอาหารชางมาไปให  สมเด็จ 
พระน่ังเกลาดาํริวาสงครามกับอายพมาคร้ังนี้เปนทวงทีอยู  จึงโปรดให 
เจาพระยามหาโยธา  (ทอเรีย)  บุตรเจาพระยามหาโยธา  (เจง)  ซ่ึงเปนนาย 
กองมอญมาแตเมืองพมาคร้ังรัชกาลท่ี  ๑  ยกกองทัพ  ๑๐,๐๐๐  คนออกไป 
ชวยอังกฤษรบพมาถึงเมืองเมาะตะมะ  แลวใหพระยาชุมพร  ยกกองทพั 
เรือออกไปลาดตระเวณทางทะเลปกษใตตอแดนพมา  เม่ือทัพไทยไปถึง 
ปรากฏวาอังกฤษตีเมืองเมาะตะมะไดแลว  แตมีกองทัพพมายกมาหมาย 
จะตีคืน  ไทยไดชวยรักษาเมืองไวใหอังกฤษ 
                                        สงครามอังกฤษคร้ังท่ี  ๒ 
        พระเจาสราวดีพระอนุชาของพระเจาบาญีดอพญาข้ึนครองราช- 
สมบัติตอมาเสวยราชยอยูได  ๙ ปก็เสียพระจริต  ตอมาเลยสวรรคต  โอรส  
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ช่ือภุกามมินทรข้ึนเสวยราชย  สาเหตุท่ีรบอังกฤษเพราะเจาเมืองยางกุงช่ือ 
หมองกก  ไดรับกัปตันเรืออังกฤษ  ๒  คนมาปรับ  โดยสาเหตุความผิดไม 
เพียงพอ  อังกฤษจึงยื่นประทวง  รัฐบาลพมาตอบวาจะใหเปล่ียนเจาเมือง 
ใหม  คร้ันแลวเจาเมืองคนใหมช่ือหมองมอญ  ก็ลงมาถึงเมืองยางกุง 
พรอมดวยทหาร  ๓๐,๐๐๐  คน  และมีกองทัพรักษาเมืองเมาะตะมะอีก 
๓๐,๐๐๐ รักษาเมืองพะสิม  ๒๐,๐๐๐  อังกฤษจึงยื่นคําขาดกับพมา  ในวันท่ี  ๑ 
เมษายน  ๒๓๙๕  เรือรบอังกฤษมาฟงขาวท่ีเมืองยางกุงกถู็กพมายิงถอย 
กลับไป  อังกฤษจึงประกาศสงครามกับพมา  ทัพบกอังกฤษ  ๘,๑๐๐  คน 
ทัพเรือ  ๒,๕๐๐  คนตีไดเมืองเมาะตะมะในวันท่ี  ๕  เมษายน  ในวันท่ี  ๑๔ 
เมษายนตีไดยางกุง  อังกฤษเสียทหารมากเพราะพมาปองกันแข็งแรง  ใน 
วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคมตีไดเมืองพะสิม  ๓  มิถุนายนตีไดหงสาวดี  อังกฤษ 
ไดพวกมอญมาเปนสมัครพรรคพวกมาก  พมายกทัพมาตีคืนได  แตแลว 
ถูกกลับชิงคืน  ตนเดือนกรกฎาคมไดเมืองแปร  แลวอังกฤษประกาศ 
ริบดินแดนพมาไดท้ังหมดเปนโคโลนีของตน  พรอมกับมีหนังสือไปขู 
รัฐบาลพมาวา  ถายังขืนยกทัพมาตีอีก  อังกฤษจะบุกไปถึงอมรปุระ 
                                        พระอนุชาเปนกบฏ 
        ในขณะท่ีพมารบอังกฤษอยูนัน้  อนุชาตางชนนีของพระเจาภุกาม 
มินทร  (ปะกนัมิน)  สององคช่ือ  เมนดงมินทรา  ๑  กะนองมินทรา  ๑  ถูก 
สงสัยวาจะคิดกบฏ  จึงเลยกบฏจริง ๆ ไดพากันไปซองสุมกําลังท่ีเมือง 
ชะเวโป  พระเจาภุกามมนิทรสงทัพไปตีหลายคร้ังแพกลับมา  ถึงกับตอง  
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เรียกทัพท่ีรบอังกฤษใหข้ึนมาปราบ  แมทัพท้ังสองคือ  สะโดสุธรรมมหา- 
มังฆอง  ๑  สะโดแมงยแีมงฆอง  ๑  ก็เสียทีแกทัพกบฎ  พวกกบฎตีนคร 
อมรปุระได  แลวอัญเชิญเจาเมนดงมินทรข้ึนเสวยราชย  จบัพระเจา 
กุกามมินทรไปกักไวในราชวัง 
                                             สันติสุขกลับคืนคง 
        พระเจาเมนดงมินทรเปนกษัตริยรักความสงบ  และเปนกษัตริย 
องคเดียวท่ีดีท่ีสุดในราชวงศอลองพญากลาวกันวาเม่ือกอนทรงประสูติ 
สองสามวัน  พระมหาสถูปเมืองมะเยคุ  สําแดงปาฏิหาริยวาเปนศุภนิมิต 
ท่ีจะทรงรับเปนศาสนูปถัมภก  และตนนิโครธท่ีปลูกไวหนาวังเมือง 
อมรปุระตรงกับเจดียชะเวลินฮินก็ออกดอกผลิฤดูกาล  ประชาชนเช่ือม่ัน 
วาเมนดงมินทรเปนบรมโพธิสัตวมาจุติ  พอข้ึนเสวยราชยแลวไมนาน 
ก็เกิดเหตุรบกบัไทยกรณีเมืองเชียงตุง  ท้ังนี้เพราะเจานายทางมณฑล 
พายัพของไทยทูลรับอาสาสมเด็จพระจอมเกลาขอตีเมืองเชียงตุงใหแกไทย 
สมเด็จพระจอมเกลามีราชดําริวา  ไทยวางศึกมาชานานแลวสมควรจะให 
กองทัพเรือไปฝกปรือไวใหรูการสงครามบาง  จึงโปรดใหกรมหลวงวงษา 
ธิราชสนิทและเจาพระยาภูธราภัยเปนแมทัพใหญ  พรอมกับกองทัพหัว 
เมืองพายัพยกข้ึนไปตีเมืองเชียงตุง  เม่ือ  พ. ศ.  ๒๓๙๕  แตเสียทีพมากลับ 
มา  สงครามคร้ังนี้เปนการรบคร้ังสุดทายระหวางไทยกับพมา 
        ในป  พ. ศ.  ๒๓๙๘  พมาสงทูตไปเจริญไมตรีกับอุปราชอินเดีย 
ในป  พ. ศ.  ๒๓๙๙  พมาสงทูตไปเจริญไมตรีกับเอมเปอเรอโปเลียน  
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ท่ี  ๓  ถึงฝร่ังเศสในป  พ. ศ.  ๒๔๐๐  พระเจาเมนดงมินทรโปรดใหสรางนคร 
มัณฑเลข้ึนเปนราชธานีใหม  เปนเมืองมีสวนกวางดานละ  ๒ กิโลเมตร 
เศษอยูเชิงเขามัณฑเล  เม่ือถึงเวลายายเมืองก็ปรากฏทุนิมิตอาเพศ  กลาว 
คือเกิดเพลิงไหมพลับพลาของพระมหาอุปราชในขบวนตามเสด็จ  เม่ือ 
เสด็จประทับในเมืองมัณฑเลแลวก็เกิดฟาผาตองยอดมหาปราสาท 
ราษฎรซุบซิบกันวา  นิมิตนีจ้ะนําความฉิบหายมาสูพมา  แตโหรหลวงก็ทูล 
พยากรณถวายวาเปนศุภนิมิต  อํานาจพมาจะเกริกกองท่ัวโลก  คร้ัน 
แลวใน พ. ศ.  ๒๔๐๔  โปรดใหสรางวหิารข้ึนบนเขามัณฑเล  แลวสราง 
พระพุทธรูปยนืองคใหญช้ีนิว้พระหัตถตรงไปยังเมืองมัณฑเล  ขาง ๆ มีรูป 
พระอานนทประทับท่ีตรงนี้  แลวมีพุทธพยากรณืแกพระอานนทวา  ในอนาคต 
กาล  จะมีเมืองอันรุงเรืองเกิดข้ึนท่ีตรงนี้  สรางเสร็จแลวถวายพระนามวา 
พระชะเวยัตเตา  ใน พ. ศ.  ๒๔๐๗  โปรดใหเอากอนศิลาใหญมาสลักเปน 
องคพระพุทธรูปแลวโปรดใหยกเบญจมสังคายนาข้ึน  อาราธนาพระ- 
ศาสนธเบ็ง  สะยาดอ  โปงยี  ชุมนุมรอยกรองพระไตรปฎก  เสร็จแลว 
โปรดใหจารึกลงในแผนหนิขางพระไตรปฎกอรรถกถาฎีกาอยางสมบูรณ 
ประดิษฐานไวท่ีบริเวณพระสถูปมหาโลกมารชิน  เรียกกันเดีย๋วนี้วา 
เจดียกุโสดอ  งานจารึกนี้มาเสร็จสมบูรณเอาเม่ือ  พ. ศ.  ๒๔๑๑  ลักษณะ 
แผนดินเปนรูปเสมาสูงราว  ๔  ศอก  กวางราว  ๒  ศอก  จารึกเต็มท้ังสอง 
หนา  เปนพระวินัยเสีย  ๑๐๑  แผน เปนพระสูตร  ๕๒๐  แผน  เปนอภิธรรม 
๑๐๘  แผน  รวมพระไตรปฎก  ๗๒๙ แผน  สวนจารึกอรรถกถานั้น  มี  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 82 
จํานวน  ๑๗๗๔  ตั้งไวท่ีบริเวณเจดียจันทมุนี  หางเจดียกุโสดอ 
๓-๔  เวน นับวาเปนงานมหศัจรรยช้ินเอกในโลกพระพุทธศาสนา 
                                        ความเส่ือมแหงราชวงศ 
        พระเจาเมนดงมินทรท่ีพระมเหษีเอกองคหนึ่งช่ือพระนางเศกฆระ- 
เทวี  เปนพระนองนางของพระเจาภกุามมนิทรไดรับตําแหนงเปนบรม- 
ราชินี  และมีพระอัครมเหษีอีกพระองคหนึง่ช่ือพระนางอะเลนนัดอเปน 
พระธิดาของพระเจาบาญีดอพญา  พระราชินีไมมีโอรสและธิดา  สวน 
พระอัครมเหษีแตพระธิดาเทานั้น  บรรดาเจาชายลูกเธอของพระเจา 
เมนดงมินทร  ลวนแตเกิดจากพระสนม  คนท้ังหลายจึงหมายมั่นวา 
ราชสมบัติจะตกแกเจากะนองมินทรามหาอุปราช  ทําความไมพอใจใหแก 
บรรดาเจาชายช้ันผูใหญ  คร้ันถึง  พ. ศ.  ๒๔๐๙  เจาชายเมงคูนมินทรา 
และเจาชายเมงฮะรายมินทรา  หรือเมงคูนรายมินทรา  เปนพี่นอง 
รวมชนนี  และเปนลูกเธอช้ันผูใหญ  จึงคิดขบถหมายกาํจัดพระมหา 
อุปราช  แลงเลยฆาพระเจาเมนดงเสีย  โดยแสรงทําเปนพี่นองฆากันเอง 
พระเมงคูนรายวิ่งหนีพี่เขาไปในทองพระโรงขณะท่ีพระมหาอุปราชวา 
ราชการอยู  รองวาชวยหลานดวย  พอถึงตัวมหาอุปราช  พระเมงคูนราย 
ก็ชักดาบตัดเกลาเจาอาเสีย  แลวพวกขบถกรูกันไปยังพลับพลาหลวง 
ท่ีพระมหาเจดยีกุโสดอนอกเมืองมัณฑเล  ในขณะท่ีพระเจาเมนดงกําลัง 
บําเพ็ญพระราชกุศลอยู  แตเสียงเอะอะของพวกขบถดังไปถึงขางใน 
พระราชาจึงเสด็จหนไีปทางหลังพลับพลา  พบหมองเปยกกุซ่ึงพวกขบถ  
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ใหมาลอบทํารายยืนถือดาบเปลือยอยู  พระเจาเมนดงจําไดวาเปนขาไท 
ของพระราชบุตร  จึงรองวา  เฮยหมองเปยกกุ  ชวยพาขาเขาวังท่ี 
คนรายเลยตกตลึงมิอาจขัดราชโองการ  เขาแบกพระเจาเมนดงวิ่งเขาไป 
ในวัง  พอดีพวกขาไทของพระมหาอุปราชยกมาชวย  พวกขบถจึงแตก 
พายไป  เจาชายสองพ่ีนองหนีเขาไปพมาได  พึ่งอังกฤษ  จําเดิมแตนั้น 
พระเจาเมนดงก็ไมคิดตั้งรัชทายาทอีก  คร้ันตก  พ. ศ.  ๒๔๑๙  พระราชนี 
สวรรคต  พระนางอะเลนันทดอหวังไดรับอภิเษกข้ึนแทน  แตอัธยาศัย 
ของนางเปนคนกาวราวโหดราย  พวกพระสนมอ่ืนจึงทูลทัดทานวาอยา 
เพิ่งต้ัง  พระนางอะเลนันดอจึงผูกอาฆาตพวกเจาจอมมารดาเหลานั้น 
แลวเลยคิดกําเริบสิบสานถึงราชสมบัติ  ไดคูคิดเปนเสนาบดีฝายทหารคน 
หนึ่งช่ือแตงดาตําแหนงอัศวนิหวุน  คิดจะเอาราชสมบัติใหกับเจาชายสีปอ 
ซ่ึงเปนเจาชายช้ันผูนอยมีความรูแตการพระปริยัติธรรม  แตสาเหตุเพราะ 
พระธิดา  ของพระนางอะเลนันดอ  ช่ือเจาหญิงศุลยะลัต  กําลังรวมรักกบั 
เจาชายองคนี้  คร้ันถึง  พ. ศ.  ๒๔๒๑  พระเจาเมนดงประชวรเปนบิด  อาการ 
หนักใกลสวรรคต  พระนางอะเลนันดอจึงใชอุบาย  ใหจบักุมเจาชายลูก 
เธอท้ังปวงกักขังไว  พวกเจาจอมมารดาก็พากันไปรองทุกขกับพระสวามี 
พระเจาเมนดงจึงมีรับคําส่ังใหเขาเฝาทุกองคแลวตั้งพระตองเชมินทราให 
เปนผูครองหัวเมืองฝายเหนือ  ตั้งพระเมฆรามินทราใหเปนผูครองหัว 
เมืองฝายตะวนัออกเฉียงใต  ตั้งพระนะยองยามมินทราใหเปนผูครองหัว 
เมืองฝายตะวนัตกเฉียงใต  สวนเจานายนอกน้ีผูใดสมัครจะอยูกับพระ- 
เชฏฐาองคไหนก็สุดแลวแต  มีรับส่ังใหรีบออกจากเมืองมัณฑลในวันนั้น  
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ทีเดียว  แตพอเจานายเหลานีอ้อกจากท่ีเฝา  ก็ถูกพระนางอะเลนันดอให 
ทหารจับกุมไปกักขังไวอีก  แลวพระนางอะเลนันทดอพรอมกับพวกขุนนาง 
ทําฎีกาถวายพระเจาเมนดงใหตั้งเจาชายสีปอเปนรัชทายาท  แตก็ไมได 
รับราชานุมัติ  พอพระเจาเมนดงสวรรคต  อะเลนันดออางพระราช 
โองการเท็จวา  ใหเจาชายสีปอเปนกษัตริย  พอเสร็จงานพระบรมศพแลว 
อะเลนันดอก็ใหจับบรรดาเจาชาย  เจาหญิงและเจาจอมมารดา  ตลอดกาล 
วงศญาติราว  ๘๐  คนมาฆาอยางเงียบ ๆ ภายในวัง  ฆากนัตอนกลางคืน 
ทํากันอยูถึง  ๓  คืนจึงหมด 
                                        สงครามอังกฤษคร้ังท่ี  ๓ 
        พระเจาธีบอ  (สีปอ)  เปนคนออนแอ  สุดแตพระนาง 
อะเลนันดอจะบังคับบัญชา  พระนางบังคับใหแตงตั้งแตงตาแมงยีซ่ึง 
เปนคูคิดในการยึดราชสมบัติข้ึนเปนหวุนคะยี  อรรคมหาเสนาบดีฝาย 
ทหารแตอยูมามิชาศุภยะลัตซ่ึงเปนธิดาก็แยงอํานาจของพระนางได  ถึงกับ 
เขายุงเกีย่วการปกครองแผนดิน  พระเจาธีบอกลัวเกรงอํานาจพระมเหษี 
จนไมเปนตัวของพระองคเอง  การแตงต้ังขุนนางก็สุดแตอํานาจพระ 
มเหษีจะส่ัง  พระนางศุภยะลัตใชจายเงินสุรุยสุรายจนงบประมาณแผนดนิ 
ไมเพียงพอ  แตงดาหวุนคะย ี คบคิดกับพระนางศุภยะลัตผูกสนิทกับฝร่ัง 
เศสมากข้ึนกวาเกา  อนญุาตใหฝร่ังเศสมาต้ังธนาคารในมัณฑเล  และ 
ฝร่ังเศสใหพมากูเงินใช  กับท้ังอนุญาตใหสรางทางรถไฟจากมณัฑเลถึง 
ตังเกี๋ย  ซ่ึงเปนมูลเหตุใหอังกฤษไมพอใจเปนอยางมาก  พอดีแตงดาหวุน  
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คะยีตรวจบัญชีบริษัทบอมเบยเบอรมา  ซ่ึงเปนบริษัทปาไมอังกฤษใน 
พมา  พบวาทางบริษัทําผิดสัญญา  พมาเรียกคาปรับสองลานรูป  ฝาย 
อังกฤษไมยอมจึงไดประกาศสงครามข้ึนเม่ือวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๔๒๘ 
ภายใน  ๑๔  วนั  ทัพอังกฤษก็บุกข้ึนไปถึงอังวะ  ทางฝายราชสํานักกลับ 
ไดรับคําเพ็ดทูลวา  ทัพพมาบุกลงไปถึงยางกุงแลว  พระนางศุภยะลัตจงึ 
โปรดใหมีการฉลองชัยข้ึนในวัง  ภายหลังทรงทราบความจริงจากเดก็ท่ี 
เขามาวิ่งเลนในทายอุทยาน  แตเปนการสายเกินไปเสียแลว  กองทัพเรือ 
อังกฤษแนนขนัดตามลําน้ําอจิรวดี  พระนางเสด็จข้ึนหอคอยสูงทอดพระ 
เนตร  แลวทรงโสการํ่าไห  สารภาพกับพระสวามีวาเปนความผิดของ 
พระนางเองทีพ่าใหประเทศลมคร้ังนี้  อังกฤษชนะพมาโดยปราศจาก 
สัญญาใด ๆ พระราชาและพระมเหษีถูกเนรเทศไปอยูเมืองรัตนคีรีใน 
อินเดีย  พระเจาธีบอส้ินพระชนมเม่ือ  พ. ศ.  ๒๔๕๘  สวนพระนาง 
ศุภยะลัตกลับมาตายเมืองยางกุง  เม่ือ พ. ศ.  ๒๔๖๙ 
                                        การตอสูของชาวพมา 
        เม่ืออังกฤษไดพมาใหม ๆ ราษฎรหวังกันวาอังกฤษจะยกเจาชาย 
องคใดองคหนึ่งข้ึนเปนกษตัริยแทน  แตอังกฤษกลับประกาศยุบประ- 
เทศพมาเสีย  ใหเปนมณฑลอนัหนึ่งของอินเดียไป  ราษฎรจึงไมพอใจ 
ยกพวกเปนกบฏ  มีมากมายหลายพรรคหลายหมู  ไดกําลังจากพระเจาฟา 
ไทยใหญ  เชน  เจาฟาเมืองดองเตง  เจาฟาเมืองหนาย  เจาฟาแสนหว ี
เท่ียวรังควานอังกฤษตามหวัเมืองชนบททั่วไป  แตอังกฤษก็ปราบปราม  
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จนราบคาบหมดทุกอยาง  สําหรับรัฐไทยใหญนั้น  อังกฤษคงปลอยใหมี 
สอพวา  (เจาฟา)  ปกครองกนัเปนเมือง ๆ ไป  แตข้ึนอยูกับขาหลวงใหญ 
ท่ีอังกฤษสงไปควบคุม  ถึงกระนั้นชาวพมาก็คงตอตานชาวอังกฤษในทาง 
ศาสนาและวิถีการเมือง  ไดเกิดมีสมาคมศาสนธรข้ึน  มีนโยบายแอนตี้ 
ดวย  และมีสมาคมยุวพุทธิกะซ่ึงมีเยาวชนจํานวนมากเปนสมาชิก  มีอิทธิ- 
พลตามมหาวทิยาลัยและโรงเรียน  ท้ังสององคการนี้พระและฆราวาสี 
รวมกันกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  พระเทศนการเมืองตอสูอังกฤษอยาง 
เปดเผย  มีพระเถระรูปหนึ่งช่ืออูวิสาระ  นําคณะสงฆเดนิขบวนตาน 
นโยบายอังกฤษ  ถูกจับไปขังคุก  ไดตั้งสัตยอดอาหารถึง  ๑๖๖  วนั  ใน 
ท่ีสุดก็ตาย  ประชาชนจึงชวยกันสรางอนุสาวรียของพระรูปนี้ข้ึนท่ีเชิง 
ชะเวดากองสถูป  นิสิตมหาวิทยาลัยอยางกุงก็มีบทบาทไมนอย  อูรองซาน 
ก็ดี  ทข่ินนุ  (อูนุ)  ก็ดี  ก็เขามามีสวนในการกูเอกราชดวย  ใน  พ. ศ. 
๒๔๗๘  อังกฤษไดยกพมาข้ึนเปนประเทศ  เสียงเรียกรองเอกราชยิ่งดงั 
ข้ึนกวาเกา  ซ่ึงเพิ่งจะบรรลุถึงจุดหมายเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองสงบ 
แลว 
                                พระพุทธศาสนาในยุคเอกราชของพมา 
        ในสมัยยงัมีพระเจาแผนดิน  คณะสงฆในพมาแบงออกเปนสอง 
คณะใหญ  คือ  คณะนิกายพมาพวกหนึ่ง  คณะนกิายพระมอญพวกหน่ึง 
แตมีพระสังฆราชองคเดียวในตําแหนงศาสนธชะ  คร้ันถึงสมัยพระเจา  
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เมนดง  มีพระคณาจารยรูปหนึ่ง  ช่ือ  อกโปสะยาดอ  เปนผูปฏิบัติเครง 
ครัด  คร้ังนั้นพระสงฆพมาเกิดยอหยอนในเร่ืองสิกขาบทมาก  พระเจา 
เมนดงใหชุมนมุสงฆติดสินอธิกรณ  พระอกโปสะยาดอไดเปนกรรมการ 
ดวยองคหนึ่ง  มีความเหน็ขัดกับมติพระสังฆราช  เพราะทานประสงคจะ 
ใหหามพระฉันหมากพลูในเวลาวิกาลดวย  แตพระสังฆราชเห็นวาเกนิไป 
จึงไมรับเอามตินั้น  พระอกโปสะยาดอจึงทอใจ  พาสัทธิวิหาริกอันเตวา- 
สิกมาอยูเสียท่ีเมืองสกาย  แลวตั้งเปนคณะข้ึนตางหาก  แตก็คงรวม 
สังฆกรรมกับพวกพระสังฆราช  เม่ือพระอกโปสะยาดอมรณภาพลง 
ศิษยของทานพาลัทธิลงมาต้ังท่ีพมาได  และประกาศแยกสังฆกรรมกับ 
พวกสังฆราช  พมาจึงมีนิกายสงฆเกิดข้ึน  ๒  คณะใหญ  และตอมายังได 
เกิดนกิายยอยอีก  ๓-๔  นิกาย  แตพวกสังฆราชคงมีมาก  เม่ือเสียเอกราช 
แกอังกฤษแลว  พระสงฆพมายิ่งแตกแยกเปนเหลาเปนพวก  ถือวัตต- 
ปฏิบัติตามคณาจารยผูเปนอุปชฌาย  คณาจารยรูปใดเอาใจใสกวดขัน 
เร่ืองวินัย  ศิษยานุศิษยกพ็ลอยเครงครัดตามไปดวย  คณาจารยรูปใดยอ 
หยอน  ศิษยานุศิษยก็ประพฤติเชนชาวบาน  ถึงเขาดูภาพยนตร  และเลน 
การเมืองอยางเปดเผย  ประจวบกับตําแหนงพระสังฆราชวางลง  พุทธ- 
บริษัทพมาเขาช่ือกันรองขอใหอังกฤษตั้งในนามพระเจากรุงอังกฤษ  จงึ 
ไดเกดิพระสังฆราชข้ึนใหม  แตหามีอํานาจสิทธิขาดบังคับบัญชาไม  มี 
พระสงฆกลุมหนึ่งโดยมากเปนพระหนุม ๆ คอยคัดคานคําส่ังพระสังฆราช 
เสมอ  สภาพพระพุทธศาสนาในพมาเปนอยูอยางนีจ้นกระท่ังไดเอกราช 
รัฐบาลพมามีโครงการท่ีจะรวมคณะสงฆทุกคณะใหเปนอันเดียวกนั  จงึ  
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ไดตั้งสภารวมนิกายสงฆพมาข้ึน  แตก็ไมไดผล  รัฐบาลไดจัดพิธีฉัฏฐ- 
สังคายนา  มีโครงการใหญโต  คือ :- 
        ๑.  พมาต่ืนตัวในเอกราชแลว  ปรารถนาจะสําแดงเปนผูนําท้ัง 
การเมืองและการศาสนา  ดานการเมืองไดถือหลักปญจศีลเชนอินเดยี 
ดานศาสนาดูเจตนาจะเปนผูนําในกลุมเถรวาท 
        ๒.  ไดใชเงินจํานวนมากสรางถํ้าจําลอง  ช่ือ  มหาปาสาณคูหา 
นอกเมืองยางกุง  สําหรับเปนท่ีทําสังคายนา 
        ๓.  นิมนตพระคณาจารยจากประเทศกลุมเถรวาทมารวมสังคาย- 
นา  และใหเกยีรติแกสังฆนายกทุกประเทศเปนประธานในพิธี  พรอมท้ัง 
ผูนําประเทศน้ัน ๆ รวมกันไปดวย  โดยจัดเปนสมัย ๆ เชน  สมัยไทย 
ก็มีสมเด็จพระสังฆนายกและนายกรัฐมนตรีไทยเปนประธาน  สมัยเขมร 
ก็มีสมเด็จพระสุเมธาธิบดี  สังฆนายกฝายมหานิกายและเจาฟานโรดมสีหน ุ
เปนประธาน  คลาย ๆ กับวาเปนสังคายนาของชาติกลุมเถรวาทท้ังหมด 
โดยมีพมาเปนผูนํา 
        ๔.  นอกจากสรางมหาปาสาณคูหาแลว  รัฐบาลพมายังไดสราง 
ถาวรวัตถุท่ีจําเปนตองใชเนื่องดวยสังคายนา  เชน  หอสมดุ  โรงพิมพ 
ท่ีพักพระสงฆ  อยูในบริเวณสังคายนานั้นดวย  เม่ือเลิกสังคายนาแลว 
อาคารสถานเหลานี้ก็เปนของพระพุทธศาสนา  และจะตั้งมหาวิทยาลัย 
พุทธศาสนาแหงโลกข้ึนดวย  โดยใหพระสงฆกลุมเถรวาททุกชาติมาเรียน 
ได  ตลอดจนสงฆในลัทธิมหายานดวย  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 89 
        ๕.  รัฐบาลพมาเจตนาอาศัยสังคายนาคร้ังนี้เปนโอกาสท่ีจะรวม 
ความคิดเหน็ของสงฆพมาเปนอันเดยีว  แตก็ไมคอยไดผล  เพราะในวนั 
สังคายนา  ในขณะท่ีพระมหาเถระพมาประกาศวา  ขอใหสงฆทุกรูปปฏิบัติ 
ตามพระธรรมวินัยท่ีไดสังคายนาเสร็จแลวนี้  และประธานาธิบดีพมากข้ึ็น 
มาประกาศซํ้าอีก  แตตามโรงหนังพระก็ยังแนน  รัฐบาลพมาก็ไมรูจะจดั 
การอยางใด  เพราะพระเหลานี้มีอิสระเสียจนเคยตัวเกือบหนึ่งศตวรรษ 
มาแลว  รัฐบาลจึงตองรอคอยโอกาส 
        ๖.  รัฐบาลไดตั้งงบประมาณบูรณปฏิสังขรณเจดียสถานใหญ  ๆ  
ท่ัวประเทศ  เชนพระมหาธาตุมุตาวท่ีเมืองหงสาวดี  เม่ือประมาณ  ๓๐ 
กวาปมานี้  เกดิแผนดนิไหวใหญพังลงมาเหลือคร่ึงองค  คร้ังนี้รัฐบาลก็ 
ปฏิสังขรณสมบูรณดังเกา 
        ๗.  แตเร่ืองท่ีหนักใจรัฐบาลมากคือพระเลนการเมือง  คอยขัด 
ขวางนโยบายบางอยางของรัฐบาล  ซ่ึงมีท้ังผลดีและผลเสียบางเหมือน 
กัน  เชน  คร้ังหนึ่งรัฐบาลลงโทษหัวหนาพรรคฝายคานคนหนึ่ง  พระ 
หลายพันรูปในยางกุงเดินขบวนคัดคาน  ในท่ีสุดรัฐบาลก็ยอมแพตอง 
ปลอย  อีกคร้ังหนึ่ง  อูนยุากรัฐมนตรีประกาศใหเลิกสอนพุทธศาสนา 
ในโรงเรียน  เพราะประสงคจะใหโรงเรียนเปนสาธารณะ  ไมผูกพันกับ 
ศาสนาใดศาสนาหน่ึง  ท้ังนี้เพราะวาในพมาพวกกะเหร่ียงนับถือคริส- 
เตียนกันมาก  พวกลูกผสมพมากับแขกนับถืออิสลามก็มา  อูนุปรารถนา 
จะแสดงความยุติธรรม  เม่ือประกาศออกมาแลว  คณะสงฆในยางกุง 
สกาย  อังวะ  มัณฑเล  ไดนดัเดินขบวนคัดคาน  มีพระหลายพันรูปมา  
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ประชุมกันหนาพระมหาธาตุชะเวดากอง  ในท่ีสุดรัฐบาลยอมแพ  คงเปน 
วา  โรงเรียนในวัดก็ดี  โรงเรียนท่ีจัดข้ึนโดยพุทธบริษัทก็ดี  ใหสอน 
วิชาพุทธศาสนาตามเดิม  อีกคร้ังหนึ่งเปนวันของศาสนาอิสลามจะมีการ 
ฆาแพะฆาโคเปนการใหญ  พระสงฆพมาเดินขบวนคัดคานบังคับให 
รัฐบาลออกคําส่ังหาม  รัฐบาลไมสามารถปฏิบัติตามได  พระพมาหลาย 
รูปประกาศจะอดขาว  ประธานาธิบดีก็ประกาศจะอดขาวเหมือนกนั 
ถาทางคณะสงฆไมเห็นใจรัฐบาลบาง  ในท่ีสุดอะลุมอะลวยกันไปได  เพราะ 
ฉะนั้น  นกัการเมืองพมากลัวพระจริง ๆ ก็เปนผลดีแกศาสนาอยางหนึ่ง 
แตเปนผลเสียในเร่ืองวนิัย 
        ๘.  นอกจากนี้รัฐบาลพมาไดพยายามเผยแพรพุทธศาสนาในตาง 
ประเทศ  เชนเอาใจใสชวยเหลือองคการพุทธศาสนาในอินเดีย  ในอัง- 
กฤษ  ในอเมริกา  และเวลานีไ้ดไปสรางวัดข้ึนในญ่ีปุนดวย  เปนวัด 
แบบเถรวาทในแดนมหายาน         
        ๙.  รัฐบาลพยายาทําตนใหเปนพุทธบริษัทท่ีเครงครัดเชน  หาม 
ไมใหเล้ียงเหลาในงานหลวงท่ีเปนฝายพมาโดยเฉพาะ 
     ๑๐.  รัฐบาลสนับสนุนวปิสสนาธุระใหเจริญกาวหนา  เชนต้ังงบ 
ประมาณเล้ียงนักปฏิบัติตามสํานักกัมมัฏฐานใหญ ๆ วิปสสนาธุระในพมา 
เจริญสูงสุดจนกระท่ังเช่ือวามีผูบรรลุพระอรหันต  เชน  ทานอูกาวีมหา 
เถระ  ซ่ึงพระในพมาลงมติวาเปนพระอรหนัตแน  เวลานีม้รณาภาพแลว 
ยังมีอาจารยอีกรูปหนึ่งช่ือ  มหาศรีสะยาดอ  ซ่ึงประชาชนเคารพมาก  เคย 
มาประเทศไทยสองคร้ังแลว  
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                บทท่ี  ๔ 
                        พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตอน  ๑ 
        ไทยมีเนือ้ท่ีอยูศูนยกลางของแหลมสุวรรณภูมิพอดี  เม่ือหลาย 
พันปลวงมาแลว  เนื้อท่ีสวนใหญของประเทศไทยยังจมอยูในทะเล  ขอ 
พิสูจนไดแกมีผูพบหอยทะเลตาง ๆ บนเทือกเขาภูพาน  ตอมาเกิดความ 
เปล่ียนแปลงทางผิวโลก  อาจเกิดจากภูเขาไฟใตทะเลระเบิด  เปนเหตุ 
ใหแผนดินใตทะเลโผลข้ึนมา  นอกจากนี้ทิวภูเขาแดนลาว  ถนนธงชัย 
และตะนาวศรี  ซ่ึงเรียกในช่ือสากลวา  เตนเนสเซอริน  นักธรณีวิทยา 
สันนิษฐานวา  ภูเขาเหลานีเ้คยจมอยูกับสมุทรมากอน  มนุษยพวกแรก 
ท่ีอยูในประเทศไทย  เทาท่ีนกัสํารวจไดตรวจพบตามถํ้าตาง ๆ แถว 
จังหวดักาญจนบุรี  คือมนุษยในสมยัหิน  ซ่ึงสันนิษฐานวาจะมีชีวิตใน 
ราว  ๒  หม่ืนปมานี้  ทางการไดขุดพบเคร่ืองใชของมนษุยดังกลาวจํานวน 
มาก  รวมท้ังซากโครงกระดูก  ท้ังหญิงชายและเดก็   แตพวกมนษุยพวกนี้ 
จะสูญพันธไปในสมัยใดยังไมทราบ  ทราบแตวาเม่ือราว  ๒  พันปมานี ้
ในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา  มนุษยเผาละวาไดตั้งบานเรือนอยาง 
งาย ๆ ข้ึน  ตอมามีชาวอินเดยีเดินทางเขามามาสอนอารยธรรมแกพวก 
ละวาชาวอินเดียบางเหลาไดเขามาต้ังอาณาจักรข้ึนปกครองชาวพื้นเมือง 
เหลานี้  เสนทางของอินเดียซ่ึงมาสูสุวรรณภูมิมีหลายสาย  คือ  
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        ๑.  มาทางบก  โดยผานเบงกอล  ขามเทือกเขาปาดไกเขาสู 
พมาตอนบน 
        ๒.  ลงเรือขามอาวเบงกอลมาข้ึนท่ีอาวเมาะตะมะ  หรือมาข้ึนท่ี 
ฝงมะริด  ทวาย  ตะนาวศรี  แลวเดนิบกเขาสูลุมแมน้ําเจาพระยา  โดย 
ผานจังหวัดกาญจนบุรี 
        ๓.  ลงเรือขามมหาสมุทรเขาชองแคบมะละกา  มาข้ึนบกบน 
แหลมมลายู  หรืออาจจะออมไปเลย  เขาอาวญวนไปกัมพูชา  และจามปา 
        ชาวอินเดยีท่ีออกมานอกประเทศเหลานี้เปนนกัแสวงโชค  สวน 
มากเปนชาวอินเดียภาคใต  เพราะฉะน้ัน  อารยธรรมชมพูทวีปในสุวรรณ- 
ภูมิ  จึงเปนอารยธรรมแบบอินเดียใตมากกวาอินเดียตอนเหนือ  พวกนี้ไม 
ไดพาลูกเมยีมา  สวนมากมาไดหญิงพืน้เมืองเปนภริยา  เพราะฉะน้ัน 
จึงเกิดอินเดยีนอยข้ึนในสุวรรณภูมิ  เชน  ช่ือบานเมืองตาง ๆ ก็เรียกอยาง 
บานเมืองในอินเดีย  ตลอดจนประเพณีและภาษาพูด  และศิลปาการกอสราง 
        การอพยพคร้ังใหญ ๆ ของอินเดียมาสูสุวรรณภูมิเกิดข้ึนในรัชสมัย 
พระเจาอโศกมหาราช  กลาวกันวาชาวแควนกลิงคะหนภีัยสงครามลงเรือ 
จํานวนหลายรอยลํา  มาสูสุวรรณภูมิและหมูเกาะอินโดนเีซีย  ไมตองสงสัย 
เลยชาวอินเดียเหลานี้จะตองมีนักปราชญราชบัณฑิตมาดวย  เพราะเปน 
จํานวนมาก  ดงันั้น  ตํานานพื้นเมืองของชาติตาง ๆ ในสุวรรณภูมิ  มัก 
จะเลาถึงปฐมวงศของตนวาเปนขัตติยะจากอินเดยี  พูดงาย ๆ ก็คือ  ชาว 
อินเดียไดมาสอนความเจริญใหแกสุวรรณภูมิ  ดังนัน้  เม่ือพระโสณะและ 
พระอุตตระซ่ึงนําพุทธศาสนามาเผยแผเปนคณะแรก  ทานจึงพูดจากับ  
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ชาวสุวรรณภมิูรูเร่ือง  อยางนอยก็อาจจะพดูกับชาวอินเดยีแลวจึงแผออก 
ไปถึงชาวพื้นเมือง  ถาจะวาไปแลวพวกมนษุยมอญโบราณ  ละวา  เปน 
พวกแรกในสุวรรณภูมิท่ีนับถือพุทธศาสนา 
                                อาณาจักรโบราณในประเทศไทย 
        ในจดหมายเหตุจีนสมัยพุทธศตวรรษท่ี  ๖  ท่ี  ๗  ไดระบุช่ืออาณาจักร 
โบราณในประเทศไทยเด๋ียวนี้  อาณาจกัรฟูหนําหรือฟูนนั  คําน้ีศาสตรา- 
จารยเซเดส  ซ่ึงเปนบรมปราชญทางโบราณคดีเกีย่วกับสุวรรณภูมิสันนิษ- 
ฐานวานาจะตรงกับคําวาพนม  อาณาจักรฟูหนําไดครอบครองบริเวณท่ี 
ตั้งอีสานประเทศเขมรเด๋ียวนี้  ตลอดเร่ือยมาถึงลุมแมน้ําเจาพระยา  ข้ึนไป 
ถึงภาคท้ังภาค  ไปชนแดนกบัประเทศพมา  นับวาเปนมหาอาณาจกัรใหญ 
โตมาก  ชาวฟูหนําสันนษิฐานวาเปนพวกตระกูลมอญ  เขมร  รับอารยธรรม 
อินเดียอยางเต็มท่ี  ศาสนาท่ีนับถือก็มีท้ังพทุธและพราหมณ  พุทธศาสนา 
ก็มีท้ังเถรวาท  และมหายาน  แตโบราณวัตถุในสมัยฟูหนาํ  เรายังไมไดพบ 
เลย  บางทีเทวรูปพระนารายนชุดหนึง่ซ่ึงเรียกกนัวานารายณสวมหมวก 
แขก  ซ่ึงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเดีย๋วนี้  จะเปนศิลปะในสมัยฟหูนํา 
กระมัง  แตทางการก็ไมระบุไวแนชัด  เทวรูปพระนารายณเหลานีเ้รียก 
กันวาเทวรูปสมัยกอนขอม  สวมหมวกส่ีเหล่ียมบนศรีษะ  ดังนัน้  บางทีก็ 
เรียกวา  เทวรูปสวมหมวกแขก  ไดพบกันอยูเฉพาะในประเทศไทยและใน 
กัมพูชาเล็กนอย  ซากเมืองโบราณในสมัยอาณาจักรฟูหนําในประเทศไทย 
บางทีจะเปนเมืองศรีเทพ  เมืองนี้อยูในปาดงดิบแหงลุมแมน้ําปาสักเขต  
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จังหวดัเพชรบรูณ  ดร.  เวลสนักโบราณคดี  พรอมกับกรมศิลปากรไดรวม 
กันขุด  ไดพบซากเมืองรางแหงนี้  เปนเมืองเกาท่ีสุดท่ีสรางข้ึนสมัยกอน 
ขอม  เขาใจวาชาวอินเดยีผูอพยพเขามาเปนผูสราง  ไดพบเทวรูปพระ- 
นารายน  เข็มหลักเมืองซ่ึงมีอักษรสันสกฤตจารึกอยู  เปนอักษรแบบ 
ราชวงศปลลวะในอินเดยีใต  และไดพบซากกําแพงเมืองใหม  ซ่ึงสราง 
ซอนกันในสมัยขอมมีอํานาจในภูมิภาคนี้  นอกจากเมืองศรีเทพแลว  เรา 
ก็ไมไดพบเมืองของอาณาจักรฟูหนําอ่ืนใดอีกเลย  บางทีจะเปนเพราะ 
เมืองเหลานั้นสรางดวยเคร่ืองไม  ซ่ึงคงไมทนตอธรรมชาติทําลายก็เปนได 
กษัตริยแหงอาณาจักรฟูหนํา  กลาวกันวาสืบมาแตพราหมณช่ือโกณฑญัญะ 
พราหมณผูนีไ้ดลงเรือมาจากอินเดีย  เม่ือมาขึ้นฝงท่ีสุวรรณภูมิ  พบชาว 
พื้นเมืองตัวดําเปลือยกาย  มีหวัหนาเปนสตรี  จึงไดสมรสกบัหัวหนาผูนี ้
ผูซ่ึงมีนามวาโสมนาคี  ชาวพื้นเมืองเหลานี้บูชางูใหญ  พราหมณโกณฑัญญะ 
ไดสอนวัฒนธรรมและอารยธรรมให  จนต้ังเปนอาณาจกัรฟูหนํา 
ข้ึนสังเกตอยูขอหนึ่งวา   สรอยพระนามของกษัตริยฟหูนํามักจะลงทายดวย 
คําวา  วรมัน  ซ่ึงเปนอยางเดยีวกับสรอยพระนามกษัตริยทางอินเดียใต  ดัง 
นั้นโกณฑัญญะพราหมณจะเปนพราหมณภาคใตกระมัง  จดหมายของจีน 
ในสมัยราชวงศซุยวงศถัง  ไดกลาวถึงสภาพการณของฟูหนําวา  ชาวฟูหนํา 
นับถือพุทธศาสนาและพราหมณปนกันไปมีท้ังมหายานและหนียาน  มีการ 
ศึกษาพุทธศาสนารุงเรืองมาก  จนสามารถสงสมณทูตไปเมืองจีน  เพื่อ 
ทํางานดานแปลพระพักตร  ปรากฏวาในศตวรรษท่ี  ๑๐  มีธรรมทูตชาว 
ฟูหนํา  ๒  รูป  ช่ือพระสังฆปาละและมันทรเสน  ไดเดนิทางไปสูนครนานกิง  
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ท่ีนานกิงรัฐบาลจีนไดตั้งสถาบันอันหนึ่ง  สําหรับตอนรับสมณทูตฟูหนาํ 
โดยเฉพาะ  ทานสังฆปาละไดแปลหนังสือท่ีมีคาหลายเลม  และเลมหนึง่ 
ท่ีมีคาท่ีสุด  คือคัมภีรวิมุตติมัคค  แปลจากตนฉบับภาษาบาลี  คัมภีรเลมนี้ 
ไดสูญจากโลกปริยัติฝายบาลีมานมนานแลว  แตเคราะหดีท่ีฉบับแปลจีน 
รักษาไวให  ไดมีนักปราชญในปจจุบันนี้  อาทิเชน  ดร. บาปดไดใชตน 
ฉบับจีนกลับเปนบาลี  และแปลเปนภาษาอังกฤษ  ในคัมภีรปรมัตถมัญ- 
ชุสาวิสุทธิมัคคมหาฎีกาซ่ึงพระธรรมปาละเปนผูแตง  ไดอางถึงช่ือวิมุตติ- 
มัคค  บางทีคัมภีร์ีนี้จะเปนคณะของสงฆฝายอภยัคิรีวิหาร  อยางไรก็ด ี
ไมตองสงสัยเลยวา  วิสุทธิมัคคของพระพุทธโฆสะ  อาจจะแตงข้ึนเพื่อ 
แขงกับวิมุตติมัคคนี้  ปกรณท้ังสองเลมมีลีลาคลายคลึงกันมาก  สีลนิเทส 
เกือบจะพูดไดวาเหมือนกัน  สมาธินเทส  วิมุตติมัคคพิสดารกวาวิสุทธิมัคค 
ในบางอยาง  แตปญญานิเทส  วิมุตติมัคคยอกวาวิสุทธิมัคคมาก  สวน 
พระมันทรเสนน้ัน  ไดแปลคัมภีรท่ีเกี่ยวกบัลัทธิมนตรยานหลายเลม  จาก 
ผลงานของคัมภีรเหลานี้  ทําใหเราทราบวาพุทธศาสนาในอาณาจกัรฟูหนํา 
อยูในฐานะมัน่คงจนถึงกับสามารถทําประโยชนใหกับประเทศอ่ืนได  คร้ัน 
ลวงมาถึงพุทธศตวรรษท่ี  ๑๒  ช่ือฟูหนําไดหายไปจากจดหมายเหตุจนี 
จดหมายเหตุจนีไดกลาวถึงช่ือใหม  คือ  อาณาจัรกเจนละบก  เจนละน้ํา 
ท่ีเปนเชนนีก้็เพราะวา  พระเจาภววรมันกษตัริยแหงอาณาจักรเจนละ 
คือกัมพูชาในปจจุบัน  ซ่ึงเปนประเทศราชของฟูหนํามาแตกอน  มีเมือง 
สมพูปุระเปนราชธานี  ไดแข็งอํานาจข้ึนมา  พระอนุชาของพระองค  ช่ือ 
จิตตเสน  ไดยกกองทัพเขาทําลายอาณาจกัรฟูหนําลง  จักรวรรดิแหงนี้จงึ  
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แบงแยกออกเปน  ๒  แควนใหญ  เปนเจนละบก  ซ่ึงกินเขตภาคเหนือ 
กัมพูชาข้ึนไป  จนถึงนครพนม  เจนละนํ้าไดแกกัมพูชาภาคกลางลงมาถึง 
อาวญวน 
                                        อาณาจักรทวาราวด ี
        สมณะจีนเฮ่ียงจังไดกลาวไวในจดหมายเหตุของทานสมัยศตวรรษ                                         
ท่ี  ๑๒  วา  ถัดไปจากทิศตะวันออกของอินเดียทางมณฑบอัสสัม  มีเทือก 
ภูเขาใหญสีดําเทียมเมฆ  (คือทิวเขาอารกันโยมา)  ถัดภเูขาใหญนี้ออกไป 
มีอาณาจักรช่ือ  สิกหลี  สักตอลอ  (ศรีเกษตร  คือพมา)  ถัดอาณาจักรนี้ 
ออกไปอีก  มีอาณาจักรช่ือ  ตุยลอกัวตี่  คําจีนท่ีวานี้โปรเฟสเซอรเซเดส 
เปนคนแรกท่ีสันนิษฐานวาตรงกับคําทวาราวดี  ในสมัยท่ีทานสันนิษฐาน 
อยางนี้  ยังไมพบศิลาจารึกหรือจดหมายเหตุโบราณใด ๆ รับรอง  จน 
กระท่ังเม่ือเร็ว ๆ นี้ไดพบจารึกกัมพูชาหลักหนึ่งออกช่ือ  เมืองทวารกะเตย 
ซ่ึงสนับสนุนขอสันนิษฐานของเซเดสมาก  อาณาจักรทวาราวดีเปนมหา 
อาณาจักรต้ังอยูทามกลางพมากับขอม  มีศูนยกลางอยูท่ีลุมแมน้ําเจาพระยา 
ตอนใต  แผเขตข้ึไปตลอดภาคอีสานและทางใตถึงเมืองนครศรีธรรมราช  
 ประชาชนในอาณาจักรนีเ้ปนพวกมอญ  จากการพบจารึกภาษามอญ 
โบราณหลายหลักในลุมแมน้ําเจาพระยา  และลุมแมน้ําปง  ทําใหเชื่อถือ 
ไดแนนอนวา  พวกมอญอยางนอยก็เคยเปนรัฐบาลในอาณาจักรนี้มากอน 
พุทธศาสนาในอาณาจกัรทวาราวดี  เปนเถรวาท  ซ่ึงมีความสัมพันธกนักับ 
ทางอินเดีย  พทุธศิลปะในยคุนี้เรามีมากมายเหลือเฟอ  ตัง้แตวัตถุช้ินมหึมา  
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ลงมาจนถึงวัตถุช้ินเล็ก ๆ เชนพระพิมพ  บริเวณเมืองอูทองเกา  นครปฐม 
นครชัยศรี  ราชบุรี  เปนศูนยกลางแหงจกัรวรรดิ  มีการพบโบราณสถาน 
และโบราณวัตถุจํานวนมากมายท่ีนี่  เม่ือเร็วนี้ยังไดขุพดบกรุสมบัติท่ีคูบัว 
จังหวดัราชบุรีอีกแหงหนึ่ง  พุทธศลปแบบทวาราวดี  นอกจากจะพบใน 
ลุมแมน้ําเจาพระยาแลว  ทางเหนือไดแผข้ึนไปถึงเมืองลําพูน  ทางภาค 
อีสานท้ังภาคมีโบราณสถานสมัยทวาราวดีท่ัว ๆ ไป  เมือง ๆ หนึ่งในภาค 
อีสานช่ือกนกนคร  หรือท่ีชาวพ้ืนเมืองเรียกวา  เมืองฟาแดดสูงยา  เปน 
เมืองท่ีสรางข้ึนในสมัยทวาราวดี  เราไดพบพระพุทธรูป  เสมาธรรมจักร 
ทําดวยศิลาในเมืองนี้  สวนโบราณสถานในภาคพายัพท่ีเปนของสรางใน 
สมัยเดียวกนันีคื้อ  พระสถูปวัดกูกุด  ลําพนู  สําหรับทางภาคใต   
จักรวรรดิทวาราวดีไดครอบงําไปถึงเมืองครหิ  (ไชยา) และตอนบน 
ของแหลมมลาย ู
        โบราณวตัถุช้ินสําคัญ  ๆ  ในสมัยทวาราวดี  สวนใหญอยูในทองท่ี 
นครปฐม  นครชัยศรีและอูทอง  ความจริงทวาราวดีนั้นเปนอาณาจกัรสืบตอ 
จากอาณาจักรสุวรรณภูมิ  ซ่ึงเช่ือกันวาเปนอาณาจกัรรับพระพุทธศาสนา 
แหงแรกในภมิูภาคนี้  อาณาจักรสุวรรณภมิูนั้น  กินอาณาบริเวณต้ังแต 
ปากน้ําเอราวด ี บริเวณแผนดนิหรืออาวเมาะตะมะลงมาจากอาวไทย 
เพราะฉะนั้น  แมพมาจะอางวา  สุวรรณภูมิอยูท่ีเมืองสะเทิมของเขา  ก็ 
ไมผิดความจริงเหมือนกนั  แตเม่ือพูดถึงดานโบราณวัตถุแลว  เมือง 
สะเทิมของพมา  หามีโบราณสถาน  โบราณวัตถุใหญโตมากมายเหมือน 
ดังท่ีนครปฐม  นครชัยศรีไม  ในสมัยกอนท่ีรัฐบาลไทยจะสรางรถไฟสาย  
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ใต  ปรากฏวาในบริเวณปารก  ในทองท่ีนครชัยศรี  นครปฐม  เต็มไปดวย 
ซากพระสถูปโบราณ  จนถึงขนาดท่ีพวกคนงานรับเหมาทําทางรถไฟไป 
ร้ือเอาอิฐปูนลงมาใชถมถนนเปนระยะยาวรอย ๆ กิโลเมตร  โบราณสถาน 
ถูกทําลายไปมากเพียงไร  นอกจากนีย้ังถูกพวกทําสวนโดยเฉพาะพวกจีน 
ปลูกผักเท่ียวถางปาทําไร  เกอืบทุกรายพบซากโบราณสถานและดวยความ 
รูเทาไมถึงการณ  เขาก็ทําลายซากเหลานีเ้สียส้ิน  กวารัฐบาลไทยจะรูตวั 
ถึงคุณคาของเหลานี้  ก็สายไปเสียแลว  แตถึงอยางนั้นกย็งัเหลือโบราณ 
สถานอยู ๒ - ๓ แหง  ซ่ึงรัฐบาลพรอมดวยผูเช่ียวชาญ  ชาวตางประเทศ 
ไดรวมกนัขุด  เชนซากโบราณสถานท่ีวัดพระเมรุ  ซากโบราณสถานท่ี 
ดอนยายหอม  (ท่ีนี่ยังมิไดขุดอยางสมบูรณ)  เม่ือวาโดยสรุปดวยแลว 
ศิลปะสมัยทวาราวดีท่ียังเหลืออยูเปนช้ินเปนอันใหเหน็กมี็  พระสถูปและ 
พุทธรูป  พระสถูปองคแรกก็คือพระปฐมเจดียซ่ึงเปนองคขางใน  บัดนี ้
เราดูไดแตเพยีงรูปจําลอง  และสถูปวัดพระประโทน  ลักษณะองคพระ- 
ปฐมและพระประโทนถายแบบสัญจิสถูปของพระเจาอโศกมาสราง  คือ 
เปนทรงโอคว่าํ  เบ้ืองบนมีบัลลังก  ปกฉัตรศิลาไว  ตอมาในสมัยหลัง  โดย 
เฉพาะในสมัยพวกขอมเปนใหญในลุมแมน้าํเจาพระยา  ไดไปสรางพระ- 
ปรางคเพิ่มข้ึนบนบัลลังก  แตพระปรางคท่ีพระประโทนนั้น  เขาใจเปน 
ของไทยสรางในสมัยอยุธยา  ซากสถูปท่ีวัดพระเมรุทําดดัแปลงพิสดารข้ึน 
คือทําเปนมุข  ๔  มุข  แตและมุขต้ังพระพทุธรูปศิลา  นั่งหอยพระบาทแบบ 
สถูปวัดพระเมรุนี้ไปตรงกับอานันทเจดียของพมาท่ีพุกาม  พระปฐมกด็ี 
พระประโทนก็ดี  เขาใจวาเปนของสรางในสมัยอาณาจกัรสุวรรณภูมิ  แต  
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ท่ีวัดพระเมรุเปนของสรางในสมัยทวาราวดี  สมัยทวาราวดีรับแบบพุทธ- 
สิงหจากราชวงศคุปตะของอินเดีย  จีวรไมนิยมทําเปนร้ิว  แตทําเปนแนบ 
พระวรกายเพือ่แสดงสวนองคาพยพ  ศิลาท่ีนํามาสรางพระพุทธรูปในสมัย 
นี้โดยมากเปนศิลาและดินเผา  เรามีพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญกวาคน 
เปนพระนั่งหอยบาทถึง  ๔  องค  องคหนึ่งอยูท่ีวัดพระปฐมเจดีย  เดีย๋วนี้ 
อีก  ๓  องคอยูอยุธยา  เรามีพระพุทธรูปยืนใหญกวาคน  ปางพระวุรมุทระ 
อยูในพพิิธภณัฑสถานแหงชาติ  นอกจากนีย้ังมีเสมาธรรมจักร  และพระ 
พิมพดินเผาอีกจํานวนมหึมา  แมพระปาเลไลยกในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึง 
 เปนพระพุทธรูปนั่งหอยบาทองคใหญท่ีสุดในประเทศไทยก็มีสันนษิฐาน 
 วาความจริงมีองคหนึ่งอยูขางใน  เปนพระแบบทวาราวดี  ภายหลังไทย 
 อูทองมาบูรณะ  จึงไดสรางพระพุทธรูปพอกข้ึนอีกองคหนึ่งหุมองคเดมิ 
 ซ่ึงเขาใจวาอาจจะชํารุด  ท่ีบริเวณพระปฐมนั้น  สมเด็จพระจอมเกลาเม่ือยัง 
 ทรงผนวชเปนภิกษุอยู  เสดจ็ธุดงคมาท่ีนี่เนือง ๆ ไดทรงพบแผนศิลา 
 จารึกเปนภาษาบาลีดวยอักษรคฤนธ์ิ  คือจารึกคาถา  เย  ธมฺมา  ในถํ้าเขางู 
 จังหวดัราชบุรี  มีภาพบนผนังถํ้าเปนพระพุทธรูปนั่งหอยบาท  สมัย 
 ทวาราวดี  และมีคําจารึกดวยภาษาสันสกฤต  กลาวถึงฤษีสมาธิคุปตะ 
 ผูเปนเจาของถํ้า  ประมวลจากหลักฐานทําใหสันนษิฐานไดวา  พระพุทธ- 
 ศาสนาในทวาราวดีนั้น  มีท้ังเถรวาทและมหายาน  แตรูสึกวา  ฝายเถรวาท 
 จะรุงเรืองกวา  ชนชาติท่ีเปนเจาของแหงอาณาจักรนี้คือชนชาติมอญแน ๆ 
 เขาไดพบศิลาจารึกภาษามอญโบราณในทองท่ีจังหวดัราชบุรี  และจังหวัด 
 ลําพูนภายหลัง  ในศตวรรษท่ี  ๑๒  เจาหญิงแหงทวาราวดีพระองคหนึ่ง  
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ทรงนามวาพระนามจามเทวี  ไดเสด็จข้ึนไปครงอเมืองหริภุญไชย (ลําพูน) 
พระนางไดนมินตพระภิกษสุงฆ  ๕๐๐  รูป  และนําเอาบรรดาศิลปน  แขนง 
ตาง ๆ ข้ึนไปดวย  เปนการแผอารยธรรมทวาราวดใีนลุมแมน้ําปงไดทรง 
สรางวัดข้ึนจํานวนมาก  ท่ีสําคัญคือ  วัดอาภัททาราม  วัดปุพพาราม  วัด- 
พระคง  วัดพระรอด  วดัพระล้ีรอด  เช่ือกันวาพระเคร่ืองสกุลลําพูนท่ี 
เรียกกนัวาพระรอด  สรางข้ึนในสมัยนี ้
                                                 สมัยลพบุรี 
        จักรวรรดิทวาราวดีดํารงอยูจนถึงศตวรรษท่ี  ๑๕  แตแลวก็ถูก 
พวกขอมแผอํานาจรุกมาทางตะวนัตก  ทางใตมีพวกศรีวชัิย  รุกข้ึนมา 
อาณาจักรนีจ้ึงดับสูญไป  นักโบราณคดีสมัยกอนเช่ือกันวา  เมืองหลวง 
ของทวาราวดี  คือเมืองนครปฐม  แตรางไปเพราะกองทัพพมาในรัชสมัย 
พระเจาอโนรธามังชอแหงพกุาม  ซ่ึงแผอานุภาพมาทางตะวันออกท้ังใน 
ลุมแมน้ําเจาพระยาและลุมแมน้ําปง  สําหรับกรณีแรกอิทธิพลของพมา 
อาจจะมาถึงภาคกลางของลุมแมน้ําเจาพระยาจริง  เพราะถาเราเช่ือวา 
ทวาราวดเีปนอาณาจักรของพวกพมา  เม่ือพมาตีอาณาจกัรมอญแตก  ใน 
เขตพมาใตแท ๆ ก็อาจจะกระทบกระเทือนมาถึงพวกมอญในลุมแมน้ํา 
เจาพระยาดวย  เพราะฉะนั้น  พระเจาอโนรธาจึงไดแบบอยางพระเจดยีท่ี 
วัดพระเมรุเอาไปสรางอานันทเจดียข้ึนในพกุาม  ซ่ึงปรากฏแลววามีทรวด 
ทรงสัณฐานอยางเดยีวกับสัณฐานพระเจดยีวัดพระเมรุไมมีผิด  แตใน 
กรณีหลังอิทธิพลของพมามิไดครอบงํามาถึงลุมแมน้ําปงเลย  ตามความ  
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เช่ือของนักโบราณคดีรุนใหม  อิทธิพลพมามิไดเลยฝงตะวันออกของ 
แมน้ําสาละวินเสียดวยซํ้า  อยางไรก็ตาม  นครปฐมไดรางไปต้ังแตศึก 
พุกามคร้ังนั้น  พระเจาอโนรธาไดกวาดตอนพระสงฆและศิลปกรสาขา 
ตาง ๆ กลับไปพมาเปนจํานวนมาก  จึงท้ิงอาณาบริเวณน้ีใหแกพวกขอม 
เขามาครอบครองภายหลัง  เราเรียกสมัยนีว้า  สมัยลพบุรี 
        สมัยลพบุรีเร่ิมตนตั้งแตศตวรรษท่ี  ๑๕-๑๘  เปนยุคท่ีจักรวรรด ิ
ขอมรุงเรืองท่ีสุดในภูมิภาคนี้  พระเจาชัยวรมันท่ี  ๒  เปนผูตั้งจักรวรรดิ 
ขอมข้ึนใหม  อาณาบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาและภาคอีสานท้ังภาคเปน 
ประเทศราชของขอม  ขอมมาต้ังเมืองอุปราชปกครองในลุมแมน้ําเจา- 
พระยา  มีเมืองลพบุรีเปนเมืองสําคัญ  เมืองนี้เรียกกันในภาษาเดิมวา 
ละโว  เปนเมืองเกากอนของขอม  ท่ีรูวาเกาก็เพราะไดพบศิลาจารึก 
ภาษามอญโบราณ  ในบริเวณศาลสูง  คือศาลพระกาฬเดี๋ยวนี้  เม่ือขอม 
เขามาเปนใหญ  ไดแปรคําวาละโว  เขาหาภาษาสันสกฤตเปน  ลวปุระ 
หรือเมืองพระลพซ่ึงเปนโอรสของพระราม  จึงมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเกี่ยวกับ 
พระรามอยูในเมืองนี้  สวนทะเลสาบชุบศร  พวกขอมใหผูกนิยายขึ้นวา 
พระรามไดมาชุบศรทรงท่ีนี่  ศรอันศักดิ์สิทธ์ิคือ  พรหมาสตร  อัคนิวาต 
ประลัยวาต  เพราะฉะน้ัน  น้ําในทะเลสาบแหงน้ีจึงเปนน้ําศักดิ์สิทธ์ิ 
กษัตริยทุกพระองคของขอม  เม่ือทําพิธีมูรธาภิเษก  ตองใชน้ําในสระนี ้
สวนตอนบนของลุมแมน้ําเจาพระยา  ขอมตั้งเมืองสุโขทัย  ศรีสัชนาลัย 
ปกครอง  ในภาคอีสานขอมต้ังเมืองสกลนคร  พิมาย  เปนเมืองอุปราช 
ปกครอง  อิทธิพลของขอมเร่ิมต้ังแตฝงขวาของแมน้ําโขงท่ีจังหวดันคร-  
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พนม  กินเร่ือยลงมาถึงเมืองเพชรบุรีเปนท่ีสุด  ทางทิศตะวันตกก็เร่ิม 
ตั้งแตเมืองสุพรรณบุรีสิงหบุรีเขามา  สําหรับทางทิศเหนือนั้น  ไปสุดส้ิน 
ท่ีเมืองกําแพงเพชร  ศรีสัชนาลัย  อิทธิพลของขอมมิไดลํ้าเขาไปในลุม 
แมน้ําปงเลย  เพราะท่ีนั่นยังมีอาณาจักรมอญ  ซ่ึงตกคางจากสมัยทวารา- 
วดี  ตั้งม่ันตอสูพวกขอมอยางเหนยีวแนน  เราจึงไมพบศิลปกรรมของ 
ของในลุมแมน้ําปงแมสักแหงเดยีว  สถานที่พวกขอมสรางเปนคติในทาง 
ศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาท้ังนั้น  โดยมากสรางดวยทัพพสัมภาระ 
คือ  อิฐ  แลง  และหิน  สถานท่ีสรางดวยอิฐเปนเกาท่ีสุด  ตอมาก็เปน 
แลง  และเม่ือขอมมีกําลังมากก็สรางดวยหนิ  ทุกแหงท่ีขอมเขาไปปก- 
ครองตองมีเทวสถานหรือพทุธสถานอยางใดอยางหน่ึง  สุดแตความสําคัญ 
ของสถานท่ี  ถาเปนเมืองใหญปูชนียสถานก็ใหญ  เชนท่ีพิมาย  หรือท่ี 
ลพบุรี  ถาเปนเมืองรอง  ปูชนียกย็อมลงมาตามสวน  เชนท่ีเพชรบุรี 
ราชบุรี  การกอสรางของขอมยังเปนความล้ีลับอยูจนบัดนี้  เชน  การสราง 
ปราสาทอิฐท่ีไมมีปูนสอ  หรือการสรางปราสาทหินท่ีไมมีโครงเหล็กใด ๆ 
ยึดเหน่ียวกนัเลย  เหตุใดวัตถุเหลานั้นจึงยดึเหนีย่วกันเองไดเปนระยะ 
เวลาหลายศตวรรษ  ผูรูบางคนสันนิษฐานวา  ขอมไดใชตนไมชนิดหนึ่ง 
ท่ีเรียกวายางบงมาเช่ือมกับสัมภาระเหลานี้  ความจริงศิลปการสรางเทว- 
สถานหรือปรางคขอม  ขอมไดครูมาจากอินเดียและพวกศรีวิชัย  แตมา 
ดัดแปลงกรรมวิธีเปนของตนเองมากข้ึนในภายหลัง  ปรางคขอมมีผูเขา 
ใจวา  ยอสวนมาจากศิวลึงค  แตก็มีผูรูจํานวนมากไมถือเชนนั้น  โดย 
กลาววายอสวนมาจากเขาไกรลาสมากกวา  ภูเขาลูกนี้ตั้งอยูโดดเดี่ยวใน  
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ทิวเขาหิมาลัย  ลักษณะเหมือนปรางคขอมจริง ๆ ขอท่ีนาสังเกตความ 
แตกตางระหวางเทวสถานและพุทธสถานคือ  ถาเปนปรางคในศาสนา 
พราหมณ  มักยกฐานปรางคใหสูงลอยเดน  ถาเปนของพระพุทธศาสนา 
มักสรางบนพ้ืนราบ ๆ ในประเทศไทยนี้พทุธสถานของของคือพิมาย  และ 
ปราสาท  ๓  หลังท่ีลพบุรี  สวนท่ีเปนเทวสถานอันลืมช่ือคือ  ปราสาท 
เขาพระวหิาร 
        พวกขอมนบัถือศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธปนเปกันไป 
ศาสนาพราหมณสวนใหญนบัถือลัทธิศิวเวท  สวนพุทธศาสนาน้ันนับถือ 
ลัทธิมหายาน  เพราะฉะนั้น  รองรอยโบราณสถานของขอมในยุคนี้ท่ี 
เกี่ยวกับพุทธศาสนาลวนเปนของมหายานท้ังนั้น  อาทิเชน  พระปฏิมา 
ปฏิมากรรมของขอม  มักทรงเคร่ืองอลังการวิภูษติารมณ  มีกระบัง 
มงกุฏบนพระเศียรท่ีเรียกกันวา  ทรงเทริด  พระโอฐหนา  ดวงพระเนตร 
ใหญ  พระกรรณยาวลงมาจดพระอังสะ  ลักษณะใกลไปทางเทวรูปมาก 
พระปฏิมาท่ีวานี้คือ  รูปพระอาทิพุทธะในคติมหายาน  ถาเปนรูปพระ 
ศากยมุนกี็มักจะมีรูปพระโพธิสัตวซายขวาแบนรูปพระอัครสาวก  มีพระ 
มีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว  และรูปปรัชญาปารมิตาโพธิสัตว  รูปพระ 
อวโลกิเตศวรนั้น  บางทีทําเปน  ๔  กรบาง  ๖  กรบาง  คนช้ันหลังไมรูนึก 
วาเปนรูปพระนารายณ  หรือพระพรหมไปก็มี  เชนพวกนักเลนพระเคร่ือง 
สกุลลพบุรี  เรียกพระเครื่องชุดหนึ่งวา  นารายณทรงปน  ความจริงเปน 
รูปพระอวโลกเิตศวร  พระเคร่ืองแบบมหายานท่ีวานี้ขุดไดท่ีเมืองลพบุรี 
มากกวามาก  รวมท้ังพระเคร่ืองท่ีเรียกกันวาพระหูยาน  ท่ีจริงเปนพิมพ  
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ของพระอักโษภยพุทธะ  พระพุทธเจาประจําทิศบูรพา  ปราสาทขอม  ๓ 
หลังท่ีลพบุรีเดิมเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธเจาตรีกาล  ตามคติมหายาน 
มาแปลงเปนเทวสถานในช้ันหลัง  ปราสาทหินพิมายท่ีโคราช  ก็เปนท่ี 
ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกองคมหึมา  ท่ีเรียกกนัวาชยพุทธมหานาค 
และประดษิฐานรูปปฏิมา  พระไตรโลกวิชัย  อันเปนปางหน่ึงของพระ 
อาทิพุทธะ  พระพุทธรูปในสมัยลพบุรีนิยมสรางแบบนาคปรกมาก  และ 
มวลสารท่ีสรางสวนมากกเ็ปนหิน  หาพระสําริดไดนอย  ท่ีสรางเปนนาค 
ปรก  เห็นจะเนื่องมาแตคติการบูชางูใหญของพวกขอมกอนนับถือพระ 
พุทธศาสนา  เม่ือมารับพระพุทธศาสนาแลวจึงคิดแบบพระพุทธรูปอยาง 
นี้ข้ึน  ซ่ึงไปตรงกับปางเสวยวิมุติสุข  ในขนดลอมของพระยานาคมุจลินท 
พอด ี
        พุทธเจดยีสมัยนี้มีปนกนัท้ังฝายลัทธิหินยาน  (สถรีระ)  ซ่ึงสืบ 
เนื่องมาแตสมัยทวาราวดี  และพุทธเจดยีฝายลัทธิมหายานซ่ึงมาแตเมือง 
เขมร  และบางทีจะมาแตทางศรีวิชัยดวย  เจดียวตัถุมีมากมายหลายอยาง 
หลายแบบ  หลักแหงเจดียสถานแกไขมณฑปมาทําเปนปรางค   บางแหง 
ทําปรางคใหญอยางเชนท่ีวัดมหาธาตุท่ีเมืองลพบุรีบาง  บางแหงทําเปน 
ปรางคเรียงกัน  ๓  องค  เรียกวาปรางคสามยอด  (ตั้งพระพุทธรูปไวตรง 
ยอดกลาง  ตั้งรูปพระโพธิสัตวไวตรงยอด  ๒  ขาง)  พระสถูปทําแตเปน 
อุทเทสิกเจดยีขนาดยอมลงมา  และแปลงรูปเปนทรงสูงมีเคร่ืองประดับ 
(ยังใชเปนแบบอยูในกรุงกัมพูชาทุกวนันี้)  ถึงสมัยนี้วัตถุเจดียสถานมักทํา  
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ดวยศิลาแลง  ตอเปนของเล็กจึงหลอดวยทองสําริด  ฝมือดีท้ังชาง 
จําหลักศิลาและชางหลอ 
        พระพุทธรูปท่ีสรางในสมัยลพบุรี  มีท้ังพระศิลาพระหลอและ 
พระพิมพ  เกิดมีพระทรงราชาภรณหรือท่ีเรียกกนัเปนสามัญวา  พระทรง 
เคร่ืองข้ึนในสมัยนี้  เพราะนับถือลัทธิมหายาน  ซ่ึงเช่ือวามีพระอาทิพุทธ- 
เจาประจําโลกพระองคหนึ่งอีกตางหาก  จงึทํารูปพระอาทิพุทธเจาเปน 
พระทรงเคร่ืองใหผิดกับพระพุทธเจาองคอ่ืน ๆ แบบพระพุทธรูปทรง 
เคร่ืองซ่ึงสรางครั้งสมัยลพบุรีทํายักยายหลายอยาง  ทรงอุณหิส  (อยาง 
กระบังหนา)  ก็มี  ทรงแตจฬุาภรณก็มี  ทรงแตกุณฑลกบัฉลองศอก็มี 
อิริยาบถทําเปนปางตาง  ๆ เชนเดียวกับพระมนุษยพุทธเจา  ผิดกันแต 
เปนพระทรงเคร่ืองกับมิไดทรงเคร่ืองราชาภรณเทานั้น  สันนิษฐานวาจะ 
เปนเพราะท่ีเมืองลพบุรีในสมัยนั้น  คนถือพระพุทธศาสนามีท้ังถือลัทธิ 
สถวีระ  (คือหนิยาน)  อยางเดิม  และลัทธิอมหายานซ่ึงมารุงเรืองข้ึนใหม 
พวกท่ีถือลัทธิมหายานชอบสรางพระทรงเคร่ือง  จะผิดกนัดวยเหตุเพยีง 
เทานั้นเอง  แตสังเกตดูพระพมิพท่ีสรางสมัยลพบุรีสรางตามคติมหายาน 
เปนพื้น  มีมากมายหลายอยาง  ทําเปนพระพุทธรูปนั่งในปรางค  ๓  องค 
หมายเปนพุทธกายท้ัง ๓  กมี็  ทํารูปพระอาทิพุทธเจาเปนประธาน  มี 
รูปพระมนุษยพุทธเจา  ๔  พระองค  ๗  พระองค  เปนบริวาร  ก็มี  ทํา 
พระพุทธรูปอยางกลาง  รูปพระโพธิสัตวอยูขางก็มี  ทําทั้งพระพุทธรูป 
และรูปพระโพธิสัตวมากมายหลายองคในแผนพิมพอันเดียวกนัก็มี  ลักษ- 
ณะพระพุทธรูปในสมัยลพบุรี  เหมือนจะเอาแบบทวาราวดีกับแบบขอม  
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ผสมกัน  จึงเกดิเปนแบบข้ึนใหมอีกอยางหนึ่ง  พระพุทธรุปซ่ึงสรางใน 
สมัยลพบุรี  ดูชอบทําพระนัง่สมาธิมีพระนาคปรก  หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ 
วาพระนาคปรกยิ่งกวาอยางอ่ืน  ทําดวยศิลาต้ังแตขนาดใหญกวาตัวคน 
ลงมาจนขนาดยอม  ท่ีหลอเปนขนาดนอย ๆ ก็มีมาก  ไดพบตัวอยางท่ี 
หลอรวมฐานติดกัน  ๓  องค  มีพระพุทธรูปนาคปรกอยูกลาง  รูปพระ 
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรส่ีพรอยูขางหนึ่ง  รูปนางภควดีปญญาบารมีอยูขาง 
หนึ่งรูปท้ัง  ๓  อยางนี้พบเปนปลีกก็มีชุกชมุ  สันนิษฐานวาในปรางค 
วิหารของพวกถือลัทธิมหายานซ่ึงสรางในสมัยนั้นเห็นจะต้ังพระเปนชุด 
๓  องค  เชนกลาวมา 
        สังเกตดพูระพุทธรูปปางตาง ๆ ซ่ึงสรางในสมัยลพบุรีมีปางเหลานี้ 
เปนพื้น  คือ 
                        ๑.  ปางทรงนั่งสมาธิ  มีนาคปรกบางไมมีบาง 
                        ๒.  ปางมารวชัิย 
                        ๓.  พระยนืกรีดนิ้วพระหัตถ  ปางเสด็จจากาดาวดึงส 
                        ๔.  พระยืนต้ังพระหัตถปางประทานอภยั  (ท่ีเรียกกัน 
                               วาพระหามสมุทร) 
                        ๕.  พระปาเลยไลยก 
        รูปพระโพธิสัตวตามลัทธิมหายานในสมัยลพบุรี  ชอบสรางแต 
๒  องค  คือ 
        ๑.  รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ทําอยางเทวรูปสามัญ  มีท่ี 
สังเกตคลายรูปพระนารายน  แตมือบน  ๓  มือถือลูกประคําและหนังสือ  
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มือลาง  ๒  มือถือดอกบัวและน้ําอมฤต  อยางนี้บาง  ทําเปนมนุษยหลาย 
หนา  (ซอนอันอยางหวัโขนทศกัณฐ)  หลายมือหลายเทาบาง 
        ๒.  รูปนางภควดีปญญาบารมี  ทําเปนรูปนางยกมือขวาถือ 
หนังสือ  มือซายถือดอกบัว  ซ่ึงมักเขาใจกนัไปวารูปนางอุมาภควดี 
        นอกจาก  ๒  อยางนี้มิใครทํารูปพระโพธิสัตวองคอ่ืน  อยางพวก 
ศรีวิชัย  หรือชวา 
        พุทธเจดยีตามแบบสมัยลพบุรีสรางแพรหลายในประเทศสยาม 
ยิ่งกวาแบบสมัยอ่ืน  เพราะเนือ่งกันกับแบบประเทศขอม  และสรางสืบ 
มาในสมัยเม่ือพวกขอมมาปกครองประเทศน้ี  ทางตะวันออก  พุทธเจดยี 
เปนแบบสมัยนี้ไปจนตอแดนญวน  ทางทิศเหนือแบบสมัยนี้สรางข้ึนไป 
จนเมืองชะเลียง  (คือเมืองสวรรคโลกเกา)  เปนท่ีสุด  ท่ีเมืองลําพูนก็วา 
มีพระพุทธรูปละโว  แตสังเกตดูเหน็เปนของขนข้ึนไปจากเมืองลพบุรี 
หาไดสรางข้ึนท่ีนั่นไม  ทางตะวันตกพุทธเจดียแบบลพบุรี  สรางลงไป 
เพียงเมืองเพชรบุรี  หาปรากฏวามีใตลงไปกวานัน้ไม  
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                        พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตอน  ๒                                                         
 
                                รกรากของชนชาติไทย 
        ประเทศจนีทุกวนันี้ตั้งแตลุมแมน้ําแยงซีเกียงลงมา  เมื่อสมัย 
หลายลานปมาแลวเคยเปนปาดึกดําบรรพมากอน  เม่ือผานยุคน้ําแข็ง 
ละลายปาเหลานี้ก็สาบสูญไป  กลับเปนเขตท่ีมนุษยในสมยักอนยุคหินถือ 
เปนทําเลอาศัย  มนุษยเหลานีเ้ปนตนตระกูลของชนชาติไทย  แมว  กะ- 
เหร่ียง  ขา  และพวกตระกูลมอญ-เขมร  ชนชาติจีนซ่ึงเปนพวกอพยพ 
มาจากภาคตะวันตก  ขามทิวภูเขาคุนลุน  เขามาสูท่ีราบลุมใจกลางประ- 
เทศจีน  ก็มาพบกับพวกเจาของถ่ินเหลานี้  จีนเรียกพวกเหลานี้วา  อ๊ี  ซ่ึง 
หมายความวาพวกคนปาโดยเฉพาะอยางยิง่ชนชาติไทย  เปนชาติท่ีมีกําลัง 
เหนือชนชาติอ่ืนดวยกนั  และมีอารยธรรมดีอยูกอน  จนีใหถือเกยีรติยกยอง 
ในเวลาเขียนตัวอักขระ  ไดเขียนตัววา  "คน"  ลงไปดวย  ในศัพท 
ท่ีเรียกชนชาตไิทย  สวนชาตอ่ืินนั้นจนีใชตวัอักษร  "ตวัแมลง"  ใสเขาไป 
หมายถึงวามีคนปาเถ่ือนดุจสัตวเดยีรฉาน  อันเปนธรรมเนียมของจีนท่ี 
ชอบยกตนขมทาน  ศูนยกลางของชนชาติไทยเม่ือ  ๔,๐๐๐  ปมาแลว 
อยูภาคเหนือของลุมแมน้ําแยงซีเกียง  ตอมารนลงมาทางภาคใต  พอเขายคุ 
พุทธกาลก็รนลงมาอีก  อยูทางภาคตะวันตกเฉียงใต  จีนจึงเรียกเผาไทย  
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ทุกเผาในภูมิภาคนี้วา  "ซีหนานอ๊ี"  แปลวาชาวปาแหงภาคตะวันตก 
เฉียงใต  แตขอเท็จจริงคนไทยไมใชเปนชาวปา  เพราะมีบานเมือง 
เปนหลักฐานแลว  บานเมืองเหลานี้กออิฐถือปูนม่ันคง  อยูในท่ีท่ีล้ีลับ 
ไปถึงไดยากจากภายนอก  โดยเฉพาะอยางยิ่งรอบ ๆ ท่ีตั้งของเมืองไทย 
ในยนูานและเสฉวน  อุดมไปดวยปาดิบ  มีไขมาเลเรียชุกชุมท่ีสุด  จน 
ทหารจีนเข็ดขยาด  เม่ือมาถึงริมฝงแมน้ําทรายทอง (หลูสุยป  หรือ  กิมซา 
เจียง  กไ็มมีใครหาญกลาขามแมน้ําสายน้ีเขาไป  คนจีนจึงสําคัญผิดวา 
คนไทยเปนชาวปาอยางชาวปาอ่ืน ๆ ในราวพุทธศตวรรษท่ี  ๖  ตรงกบั 
สมัยราชวงศฮัน่  จีนจึงบุกเบิกอิทธิพลเขามาถึงอาณาจักรไทยอายลาว 
สมัยนี้เอง  กษตัริยพระองคแรกของไทยท่ีนับถือพระพุทธศาสนามีพระ- 
นามวาขุนหลวงเมา  มีพลเมืองคนไทยจํานวน  ๕๕๓,๗๖๑  คน  อาณา- 
เขตของไทยทางทิศตะวนัตกวาจรดอินเดีย  มีสมณทูตจากอินเดียเขามา 
เร่ืองราวในตํานานสมัยนีจ้ึงเกี่ยวพันกับพระเจาอโศกวา  พระองคไดสง 
สมณทูตเขามา  สมณทูตอินเดียไดผานแควนข้ึนไปเมืองจนี  เพราะฉะน้ัน 
จึงกลาวไดวา  ชนชาติไทยเร่ิมนับถือพระพทุธศาสนาในพุทธศตวรรษท่ี  ๖ 
ในอาณาจักรอายลาว  แตการนับถือนั้น  คงนับถือแตในหมูชนช้ันสูง 
ราษฎรท่ัวไปคงนับถือผีสาง  ในศตวรรษท่ี  ๘  เสนาธิการและแมทัพของ 
พระเจาเลาป  คือขงเบง  ไดยกกองทพัขามแมน้ําทรายทองตีอาณาจักร 
อายลาวของไทยแตก  ขงเบงลุกลงมาถึงภาคเหนือของพมา  ชนชาติไทย 
จึงเร่ิมอพยพเขามาสูสุวรรณภูมิ  
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                                        ลักษณะการอพยพ 
        ในสมัยโบราณดินแดนสุวรรณภูมิ  ยังไมมีขอบเขตกดีข้ันเปน                                                                 
ประเทศอยางทุกวันนี้  ยังไมมีพรมแดนแบงสรรกันแนนอน  ชนชาติ 
ตาง ๆ  ท่ีเดินทางมา  ตางกมี็สิทธิจับจองท่ีดินสรางบานแปลงเมืองข้ึน 
สุดแตใครมีอํานาจเหนือกวาก็ชนะ  เพราะฉะน้ัน  สุวรรณภูมิจึงมีแต 
แวนแควนใหญนอย  สําหรับการอพยพของคนไทย  ไมใชเกิดจากสาเหตุ 
หนีภยัสงครามอยางเดยีว  แตเปนธรรมเนียมของมนุษยในสมัยโบราณท่ี 
ชอบรอนเรหาท่ีทํากินใหม ๆ และวิธีการอพยพน้ันก็มักจะถือเอาดวง 
ตะวนัเปนจดุหมาย  หรือมิฉะนั้นกมุ็งเขาหาฝงทะเล  อยางเชนพวกจนี 
อพยพโดยถือเอาตะวนัข้ึนเปนจุดหมาย  แตชนชาติไทยเปนมนุษยชาว 
ดอน  อยูในท่ีโอบอุมของทิวเขาและปาไม  จึงมีความปรารถนาอยาง 
กลาท่ีจะเขาหาฝงทะเลเปนจดุหมาย  ดังนัน้  จึงไดไหลบาลงสูสุวรรณภูมิ 
ในการเดินทางนั้น  ส่ิงท่ีขาดไมไดคือน้ํา  พวกอพยพจึงตองพยายามเดิน 
ตามลําน้ําสายใดสายหนึ่ง  และลําน้ําท่ีคนไทยเหน็คุนเคยในภาคใตของ 
จีนก็คือแมน้ําโขง  และแมน้าํสาลวิน  ครัวอพยพจึงเดินเลียบลําน้ํา  ๒ 
สายน้ี  การอพยพก็มาเปนคราว ๆ คราวละหลายรอยครัวเรือน  มีหัว 
หนาควบคุม  เม่ือมาถึงชัยภูมิใด  ท่ีพอใจก็ถางปาสรางเมืองข้ึน  เมืองใน 
ท่ีนี้เปนเมืองงาย ๆ กําแพงเมืองสวนมากเปนคันดิน  เจาะชองไวสําหรับ 
เขาออก  บางแหงก็ปกเสาระเนียดบนคันดิน  สวนสถานที่อยูลวนสราง 
ดวยเคร่ืองไม  เกือบจะพูดไดวาเมืองไทยเมืองแรกในสุวรรณภูมิท่ีตออิฐ 
ถือปูนม่ันคงเปนหลักฐาน  เห็นจะไดแกเมืองโยนกนาคนคร  (เชียงแสน)  
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บนฝงซายของแมน้ําโขง  ในทองท่ีจังหวดัเชียงรายเดีย๋วนี ้ พวกหัวหนา 
ครัวอพยพไดรับยกยองวาเปนเจาฟา  ตางเปนอิสระแกกนั  ยังไมมีประ- 
เทศเปนหลักฐาน  บางคร้ังรบพุงกันเอง  พวกที่ไปตามลําแมน้ําสาลวิน 
ไปต้ังอาณาจกัรสิบเกาเจาฟาในภาคเหนือของพมา  อาณาจักรเหลานี ้
เมืองพงเปนเมืองใหญท่ีสุด  สวนพวกที่มาตามลําน้ําโขงเขามาในประ 
เทศลาวทุกวันนี้  มีเมืองสําคัญคือเมืองแถง  (ปจจุบันเรียกวาเดียนเบียน 
ฟู  ในสิบสองจุไทย) 
                                        อาณาจักรนานเจา 
        เม่ือขงเบงตีอาณาจักรอายลาวแตก  มิไดหมายความวาคนไทยลง 
มาสุวรรณภูมิจนหมด  คนท่ีไมอพยพมีมากกวาอพยพ  คนเหลานี้ไดตั้ง 
อาณาจักรข้ึนใหม  มีเมืองหนองแสเปนราชธานีในยนูาน  เรียกวา 
อาณาจักร  "เมืองไทย"  (เสียงจีนวา  หมงไทย  หรือไทยเมืองก็เรียก) 
เนื่องจากไทยนับถือพระพุทธศาสนา  เลยรับอิทธิพลช่ือเสียงในวรรณคดี 
อินเดียเขามา  บางคร้ังเรียกประเทศของตนวา  "คันธารรัฐ" เมือง 
หนองแสนัน้  เรียกวาตักกสิลานคร  เฉลิมยศกษัตริยไทยดวยภาษา 
อินเดียวามหาราชะ  แตจนีเรียกวานานเจา  หมายความวา  ผูเปน 
ใหญทางทิศใต  อาณาจักรนานเจามีอายุตั้งแตศตวรรษท่ี  ๑๘  จึงเสีย 
เอกราชไปในระหวางเวลายดืยาวนี้  ทางฝายจีน  ผานราชวงศถัง 
ราชวงศซอง  ถึงราชวงศหงวน  ไทยทําสงครามขับเค่ียวกับจีนมา 
เร่ือย  พระเจาถังไทจงจอมกษัตริยท่ีมีกฤดานุภาพของจนี  สามารถปราบ  
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พวกเตอรกไปจนถึงเขตกรุงคอนสแตนติโนเปลในยุโรป  แตหมดปญญา 
ท่ีจะปราบไทย  สงกองทัพจํานวนแสนลงมา  ก็มาตายดวยมาลาเรีย  จนถึง 
กลาวกันวา  "ทหารจีนยังไมทันจะรบ  พอรูขาววาจะไปตีไทยเทานัน้  ก็ 
ยอมแพเสียกอน  เพราะกลัวความไข"  จีนจึงใชนโยบายชนะไทยดวย 
วิธียกลูกสาวให  ราชสํานักถังสงเจาหญิงอันฮั่วเซียงกงจูมาเปนพระ- 
ราชินีของไทยพรอมท้ังคณะอํามาตยชุดหนึ่งมาสอนวัฒนธรรมจีนแกไทย 
เปนการกลืนชาติโดยปริยาย  ในสมัยราชวงศซอง  ไทยกลายเปนจนี 
เร่ือย ๆ เชน  ท้ิงประเพณไีทยรับประเพณจีนี  เรียนหนังสือจีน  ใช 
หนังสือจีนเปนหนังสือราชการ  ขาราชการแตงเคร่ืองแบบจีน  กษัตริย 
ไทยยอมรับการแตงต้ังจากกษัตริยจนี  ในสมัยระยะน้ีพระพุทธศาสนาใน 
นานเจารุงเรืองมาก  มีจัดจาํนวนมากในเมืองหนองแส  ซ่ึงยังปรากฏซาก 
อยู  ระฆังใหญใบหนึ่งมีขอความจารึกวา  พระเจาขุนลูฟงุ  เปนผูหลอระฆัง 
นี้อุทิศเปนพุทธบูชา  ระฆังใบนี้ยังเก็บรักษาอยู  ตอนนี้พระพุทธศาสนาเปน 
แบบมหายานและตันตระ  ชายไทยเคารพพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตววา 
เปนเทพเจาประจําชาติ  ในศตวรรษท่ี  ๑๘  เม่ือกุบไลขาน  ยกกองทัพมา 
ตีประเทศจีน  ไดเขาตีอาณาจักรนานเจากอน  แลวจึงยอนเขาไปตีราช- 
สํานักซอง  นานเจาจึงเสียแกพวกมงโกล  ภายหลังถูกยุบเปนเพียงจังหวดั 
หนึ่งข้ึนตรงตอจีน  อาณาจักรไทยในยูนานจึงอวสานลง 
        แตคนไทยก็ยังคางอยูในเมืองจีนมีไมนอย  หมอสอนศาสนา 
ชาวอเมริกันคนหนึ่งช่ือหมอดอด  ทํางานศาสนาอยูท่ีเชียงใหม  เรียน 
รูภาษาทองถ่ินของไทยหลายภาษา  ไดเดนิทางไปสํารวจชนชาติไทยใน  
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เมืองจีน  หมอดอดกลาววา  ในจีนใตอยางนอยก็มีคนไทยตกคางอยูราว 
๑,๐๐๐,๐๐๐  คน  เขาเดินทางลึกเขาไปจนถึงเสฉวน  ในท่ี ๆ  เขาใจ 
วาจะไมมีคนไทยแลว  วันหนึ่งหมอดอดเขาไปในรานอาหารแหงหนึ่ง 
ซ่ึงมีผูนั่งรับประทานอาหารแตงตัวอยางชาวจีนท้ังหมด  มีแตใบหนา 
เทานั้นท่ีคลายกับคนไทย  หมอดอดจึงลองตรงเขาไปทักชายชราผูหนึ่ง 
วาพอเฒา  ชายชราผูนั้นแสดงความต่ืนเตน  ตะโกนใหแกคนท้ังหลายฟง 
วา  เปนอูคําไต  หมอดอดจงึใชภาษาไทยพายัพคุยกับคนเหลานั้น  จึง 
รูความจริงวาในบริเวณเมืองนั้นลวนเปนคนไทยอาศัยอยู  ในมณฑล 
ไกวเจาอันเปนมณฑลเหนือกวางตุง  หมอดอดไดพบพวกไทยจํานวน 
หลายรอยครัวเรือนท่ียังรักษาขนบธรรมเนียมไทยไวได  เม่ือหมอดอด 
ไปถึงหมูบาน  คนเหลานี้ทําพิธีรับขวัญแบบไทย  มีการผูกขอมือ  ใน 
มณฑลกวางสี  หมอดอดพบพวกคนไทยซ่ึงยังพูดภาษาไทยล้ืออยางเดยีว 
กับพวกไทยสิบสองปนนาพดูกัน  เพราะฉะน้ัน  ประชาชนไทยใน 
อาณาจักรนานเจา  ท่ียังรักถ่ินเดิมไมยอมอพยพลงใต  คนเหลานี้ไดหลีก 
หนีพวกจนีออกไปอยูตามชนบทและตามปา  แตไมยอมข้ึนไปอยูบนเขา 
เพราะปกตินิสัยคนไทยไมชอบอยูเขา  ผิดกับพวกพื้นเมืองเชน  พวกแมว 
หรือมูเซอรเหลาอ่ืน  พวกนี้เม่ือหนีจีนแลวก็ข้ึนเขาสูงท้ังนั้น  แตคนไทย 
ยังอาศัยในท่ีราบ  เม่ือเปนเชนนี้จึงใกลชิดกับการปกครองของจีน  งาย 
ตอการถูกกลืนใหเปนคนจนียิ่งกวาพวกพ้ืนเมืองอ่ืน  พวกจีนแคระน้ัน 
นักคนควาเช่ือวาคือคนไทยท่ีถูกกลืนเปนจีนนั่นเอง  ธรรมเนียมไทย 
บางอยางยังติดอยูในพวกจีนแคะ  เชน  การแตงงานตองมีขันหมาก  
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ในจีนเหลาอ่ืนไมเคยมี  ยังพวกจีนไหหลํา  เช่ือกันวาคือพวกไทยล้ือ 
อพยพขามมาอยูเกาะหลังนานเจาแตกแลว  แมแตพวกพื้นเมืองในเกาะ 
ฟอรโมซา  หรือใตหวนั  ก็มีคนสันนิษฐานวา  เปนคนไทยพวกหนึ่ง 
วิธีการกลืนชาติของจีนนั้นนากลัวมาก  ไมมีชาติใดในโลกท่ีกลืนชาติอ่ืน 
เกาเทาจนี  เม่ือตีบานเมืองใดได  จนีวางนโยบายกลืนชาติดังนี ้
        ๑.  อพยพชายฉกรรจในชนชาตินั้นออกไปจากถ่ินเดิม  แลวสง 
กองทหารจีนมาอยูแทน  ใหทหารแตงงานกับหญิงพื้นเมือง 
        ๒.  ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือจีนใหแกชาวพ้ืนเมือง 
        ๓.  บรรจุตําแหนงสําคัญใหแกชาวพ้ืนเมือง  ท่ียอมเปล่ียนแปลง 
ตนเองเปนคนจีน         
        ๔.  ปลูกฝงความรูสึกวา  ชาติพื้นเมืองเปนชาติต่ําตอยปาเถ่ือน 
เพ่ือใหชาวพ้ืนเมืองเกิดปมดอยในชาติของตน  หันไปนิยมชาติจีนวาเปน 
ชาติมหาอํานาจ  ทุกคนอยากเปนคนจีน 
        ๕.  เทครัวจีนจากทางเหนือลงมาแบงท่ีทํากินของพวกพื้นเมือง 
เปนการขับไลพวกพื้นเมืองใหเขาดงไปโดยปริยาย 
                                สภาพสุวรรณภูมิในขณะท่ีไทยลงมา 
        สุวรรณภมิูในสมัยศตวรรษท่ี  ๘-๑๗  ไดผานสมัยสําคัญ  คือ 
สมัยฟูหนํา  ทวาราวดี  ศรีวชัิย  และลพบุรี  เปนลําดับ  ทําใหวฒันธรรม 
และอารยธรรมในภูมิภาคนีรุ้งเรืองถึงขีดสูงสุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีศูนย 
กลางในลุมแมน้ําเจาพระยา  เม่ือคนไทยลงมาถึง  ไทยพวกท่ีอยูฝงซายของ  
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แมน้ําโขง  คอนขางจะอาภัพสักหนอย  เพราะบริเวณฝงซายดังกลาวนั้น                                                 
ไมมีรองรอยแหงอารยธรรมอันสูงสงใด ๆ เลย  สวนมากเปนปาดง 
ไทยฝงนั้นจึงอยูกันอยางสภาพชุมนุมกลุมชนเล็ก ๆ นอย ๆ กระจัดกระจาย 
กันไป  ผิดกับคนไทยท่ีขามมาฝงขวา  ไดมาพบซากแหงอารยธรรมท่ีสูง 
ยิ่ง  และรับเอาอารยธรรมเหลานี้ไวเปนของตน  โดยเฉพาะคนไทยท่ีเดนิ 
ลงมาถึงลุมแมน้ําเจาพระยา  รับมรดกทางอารยธรรมจากพวกทวาราวด ี
ไดหมด  ท้ังยังไดเปรียบกวาพวกคนไทยทางฝงซาย  ในทําเลทํากินอีก 
ดวย  เปนเหตุใหศูนยอํานาจของชนชาติไทยอยูตรงลุมแมน้ําเจาพระยา 
เพราะฉะนั้น  เม่ือเราดูววิัฒนาการทางประวัติศาสตรเชนนี้  เราจึงไม 
สงสัยวา  เหตุไรชนชาติไทยหลายกลุมหลายพวกท่ีอพยพลงมาสุวรรณภูมิ 
จึงมีแตชนชาติไทยในลุมแมน้ําเจาพระยาเทานั้น  กลายเปนชนชาติใหญ 
ท่ีสุด  ยิ่งกวาชนชาติไทยกลุมอ่ืนท้ังหมด  ท้ังนี้เพราะความท่ีลุมแมน้ํา 
เจาพระยาเปนปฏิรูปเทศนั่นเอง  ตอมาในศตวรรษท่ี  ๑๘ มีชนชาติไทย 
กลุมหนึ่งไดบุกบ่ันไปทางตะวันตกขามทิวภูเขาปาดไก  (ในแผนท่ีเรียกวา 
ปตตกอย)  คํานี้แผลงมาจากคําวา  ปาดไก  เปนคําไทย  ตามตํานาน 
เลาวา  เม่ือไทยมาถึงตีนดอยนี้ไดทําพิธีเซนผีกอนขามทิวภูเขานี ้
ไทยพวกนีไ้ดอพยพลงไปอยูในอัสสัมของอินเดีย  แผกระจายตามตอนบน 
แหงลุมแมน้ําพรหมบุตร  เรียกวาพวกไทยอาหม  คําวาอมหมมีนักปราชญ 
บางทานนิยมวา  มาจากคําวา  อสม  แปลงวาไมมีอะไรเปรียบ  อันเปน 
ช่ือของมณฑลอัสสัม  เสียงไทยอาหมออกตัว  ส  เปน  ห  บางวาช่ือมณฑล 
มาจากช่ือชาติไทยอาหมนี้ตางหาก  เพราะเม่ือขามทิวภูเขาปาดไกเขามา  
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ไทยตองผจญกับพวกคนปาท่ีดุรายท่ีสุด  คือพวกนาคา  พวกนี้ชอบลา 
หัวคนเปนกฬีา  ไทยจึงใชวธีิหนามยอกเอาหนามบง  จับเชลยนาคาแร 
เนื้อกินตอหนา  พวกนาคากก็ลัวคนไทย  ไทยไดตั้งอาณาจักรมีเมือง 
เคาหตีเปนเมืองหลวงในลุมแมน้ําพรหมบุตร  และยั่งยืนอยูไดถึง  ๖ 
ศตวรรษ  ภายหลังจึงถูกพวกมุสลิมทําลายไป  แตคนไทยอาหมกย็ังมี 
อยูตลอดลุมแมน้ําพรหมบุตร  หากแตเปล่ียนศาสนาไปเปนฮินดูบาง 
และลืมภาษาไทยของตน  ไปพูดภาษาอัสสัม  พวกท่ียังอานภาษาไทยออก 
บาง  คือพวกหมอผีประจําหมูบาน  แตสวนมากอานไดไมรูความหมาย 
พงศาวดารของพวกไทยอาหมเรียกช่ือวา  บุราณชี  ยังไมมีใครอานรูเร่ือง 
จนหมด  ในปจจุบันนี้  พวกอาหมไดตั้งสมาคมฟนฟูวัฒนธรรมด้ังเดิมข้ึน 
มีผูแปลบุราณช่ือออกเปนภาษาอังกฤษแลว  ไทยอาหมนบัถือไทยในประ- 
เทศไทยวา  เปนลูกพี่ช้ันนํา  เขาไดสงนักศึกษามาศึกษาประเพณีไทย 
ตามครัวเรือนมักมีรูปในหลวงของไทยประดับอยู  กะกนัวาคนไทยอาหม 
ในอัสสัมมีอยูราว  ๓  ลานคน 
                                        พระพุทธศาสนาในลุมแมน้ําปง 
        ภาคพายพัของประเทศไทยในอดีตเปนท่ีแหงราชอาณาจักรลาน- 
นาอันรุงเรืองอุดมไปดวยธารน้ําและทิวเขาสูงมี  ปง  วัง  ยม  นาน  ทิว 
ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงสูงท่ีสุดในประเทศไทย  คือ  ดอยอินทนนท  ตั้งอยูใน 
อําเภอจอมทอง  จังหวดัเชียงใหม  นอกจากนี้มีดอยผาหมปก  ดอยอางสลุง 
ภูเขาเหลานีเ้ปนสาขาจากเทือกภูเขาแดนลาว  ปกคลุมไปดวยธรรมชาติ  
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อันล้ีลับ  ตามบริเวณหุบเขามีท่ีราบพอที่จะสรางนคร  ชาวพ้ืนเมืองใน                                                         
ภูมิภาคนีเ้ปนพวกขา  ตอมามีพวกมอญอพยพเขามาต้ังบานเมือง  ใน 
ราวพุทธศตวรรษท่ี  ๑๒  พระนางจามเทวี  พระราชธิดาแหงกษัตริยมอญ 
ในอาณาจักรทวาราวดี  ไดเสด็จข้ึนมาครองตามคําเช้ือเชิญของพวกมอญ 
พื้นเมืองท่ีนี่  พระนางไดพาอารยธรรมแบบทวาราวดีข้ึนมาดวย  ทีนี ้
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและศิลปนทุกแขนง  ราชธานีอันมีช่ือเสียง 
แหงแรกในลุมแมน้ําปงคือ  หริภุญไชย  (ลําพูน)  ตามตํานานกลาววา  ฤาษี 
วาสุเทพเปนผูสรางเมืองนี้  พระนางจามเทวีเปนปฐมขัตติยานีท่ีปกครอง 
ลําพูน  ทรงมีโอรส  ๒  องค คือเจามหันตยศ  และเจาอนนัตยศ  ซ่ึงตอมา 
ไดขยายอาณาเขตไปสรางเมืองใหมตอนใต  ไดแกเขลางนคร  (ลําปาง) 
เมือง  ๒  เมืองนี้เปนรากฐานแหงอารยธรรมมอญแบบทวาราวดี  พระนาง 
จามเทวี  ไดทรงสรางวัดไว  ๔  มุมเมืองลําพูน  ทําใหเมืองนี้มีฐานเปน 
จาตุรพุทธปราการ  พระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานรุงเรืองนับแตสมัยนี ้
เปนตนไป  ศิลปวัตถุในสมัยจามเทวี  ปจจุบันเราดูตวัอยางไดจากวัดกูกุด 
ในเมืองลําพูน  จะเปนรูปสถูป  ๔  เหล่ียม  แบงเปนช้ัน ๆ มีคูหาทุกช้ันทุก 
ดานภายในคูหามีพระพุทธรูปยืนรวมท้ังหมด  ๖๐  องค ขาง ๆ สถูปใหญ 
มีสถูปเล็กอีกองคหนึ่งช่ือ  สุวรรณจังโกฏิเจดีย  ศิลปวตัถุท้ัง  ๒  ช้ินนี้มีอาย ุ
กวาพนัปแลว  เปนสัญลักษณแหงอิทธิพลศิลปทวาราวดใีนภาคเหนือ 
ตอมาในศตวรรษท่ี  ๑๕  เม่ือพวกขอมแผอานุภาพจากลุมแมน้ําเจาพระยา 
ข้ึนไป  ไดมีการปะทะกันระหวางพวกมอญท่ีครองลําพูน  กับพวกขอม 
ท่ีครองเมืองลพบุรี  ปรากฏวาอิทธิพลของขอมข้ึนไมถึงลุมแมน้ําปงเลย  
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เพราะฉะนั้น  เราจึงไมพบศิลปวัตถุแบบขอมในภาคเหนือ  ไมวาในท่ี 
ใด ๆ สักแหงเดียว  ในรัชสมัยพระเจาอาทิจจราชแหงลําพนูไดทรงสราง 
พระธาตุหริภญุไชยข้ึนกลางพระนคร  ตามตํานานเลาวา  ท่ีตรงนั้นเดิม 
เปนหองลงพระบังคลของพระเจาอาทิจจราช  ในเวลาท่ีพระองคกระทํา 
สรีรกิจดังกลาวทุกคร้ัง  จะมีการถายมูลตองพระองค  และขณะท่ีอาพระ 
โอษฐไล  มูลอีกาก็ลงในพระโอษฐพอดี  พระองคจึงแตงอุบายใหจับ 
อีกาตัวนัน้ไว  แลวสงเด็กทารกไปอยูใกลชิดกับอีกาจนสามารถรูภาษากัน 
ไดแลว  เม่ือเดก็นั้นเติบใหญข้ึน  จึงเลาความตามอีกาบอกวาในบริเวณ 
สถานท่ีทรงบังคลนั้น  มีพระบรมธาตุฝงอยู  พระเจาอาทิจจราชจึงทําพิธี 
ขุด  และไดพระธาตุจริง ๆ จึงใหสถาปนาสวมพระธาตนุั้น  ในรัชสมัย 
พระเจาอาทิจจราชนี้  พระพุทธศาสนาไดรุงเรืองมากมีการเรียนพระไตร 
ปฎกอยางแพรหลาย  และมีการแตงฉันทภาษามคธในราชสํานักดวย 
ในรัชสมัยพระเจาสรรพสิทธิ  พระองคไดสละราขออกผนวชอยูช่ัวระยะ 
หนึ่ง  พระพุทธศาสนาแบบท่ีใชภาษาบาลีนี้ไดแพรหลายมากอนท่ีเราจะ 
ติดตอกับลังกา 
                                                ราชวงศเม็งราย 
        เม่ือชนเผาไทยลงมาสูสุวรรณภูมิ  ไดตั้งนครแหงแรกท่ีเมืองแถง 
ในสิบสองปนนา  พอขุนบรมเจาเมืองแถงไดสงราชโอรสจํานวนหลาย 
องคดวยกันออกไปสรางบานแปลงเมืองตามทิศตาง ๆ มีอยู  ๒  องคท่ีควร 
กลาวถึงคือขุนลอกับขุนไสยผง  ขุนลอไดมาสรางประเทศลานชาง  คือ  
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ลาวเดี๋ยวนี้  มีนครสําคัญคือ  เมืองเชียงกง  เชียงทอง  (หลวงพระบาง                                         
ตอมา)  สวนขุนไสยผง  หรือไชยพงศก็เรียก  ไดขามแมน้าํโขงเขามาทาง 
ลุมแมน้ําปง  มาต้ังเมืองเงินยางเชียงแสนข้ึน  เปนปฐมบรรพบุรุษของ 
คนไทยในประเทศไทย  ลูกหลานของขุนไสยผง  บางพวกไดเดนิลงมาถึง 
ลุมแมน้ําเจาพระยา  เปนตนสกุลของราชวงศสุโขทัยและอูทอง  ภายหลัง 
ในศตวรรษท่ี  ๑๘  เปนเวลาท่ีเผาไทยในภาคตาง ๆ กําลังสํานึกในเร่ือง 
ชาตินิยม  จําเปนจะตองสรางราชอาณาจักรใหเปนปกแผน  ไมใชแยก 
เปนเมืองเล็กนอยอยางแตกอน  และไดทํางานราวกับจะนดักันทุก 
ภาค  คือทางลุมแมน้ําปง  มีพอขุนเม็งรายเปนหัวหนา  ทางลานชาง 
มีพระเจาฟางุม  ทางลุมแมน้ําเจาพระยามีพอขุนศรีอินทราทติย 
        พระเจาเม็งรายเปนโอรสของพระเจาลาวเม็ง  กษัตริยแหงนคร 
เงินยาง  (เชียงแสนเกา)  ไดทรงรวบรวมเผาไทยในลานนา  ยกเวนแต 
อาณาจักรพะเยาของพระเจางําเมือง  ซ่ึงเปนพระสหายรวมน้ําสบถ  ในการ 
ทํางานสําคัญนี้  พระองคจะตองขับไลอิทธิพลของพวกมอญออกไปจาก 
ลุมแมน้ําปง  นั่นก็คือตองทําสงครามกับพระเจาญีบากษตัริยแหงหริภญุ- 
ไชย  แตเนื่องดวยเมืองหริภญุไชยมีปราการม่ันคงแข็งแรงและมีกําลังทัพ 
ท่ีกลาแข็ง  พระเจาเม็งรายจึงวางอุบายศึก  โดยใชวิธีวัสสการพราหมณ 
คือสงอายฟาอํามาตย  (ในภาษาบาลีผูกศัพทวา  อายเทวะ)  ทําทีไปสวามิ- 
ภักดิก์ับพระเจาญีบา  แลวเปนไสศึกคอยยยุงใหราษฎรเกลียดชังพระเจา 
ญีบา  อายผาไดทํางานอยู ๗ ป  จนเหน็ชาวหริภุญไชยตางแตกสามัคคีกนั 
แลวก็สงขาวใหพระเจาเม็งรายยกกองทัพลงมา  พระเจาญีบาสูไมได  
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ท้ิงเมืองใหอายฟาดแูล  เสดจ็หนีออกจากหริภุญไชย   มุงไปสูนครเขลางค                                                         
(ลําปาง)  พระเจาเม็งรายไดใหกองทัพใชธนูไฟ  ยิงเขาไปในเมือง 
หริภุญไชย  เกดิไฟไหมท่ัวเมือง  อาณาจักรมอญในลุมแมน้ําปงก็เสียแก 
ไทย  ฝายพระเจาญีบาไดหนมีาพักอยูท่ีเชิงชุณหบรรพต  ทอดพระเนตร 
เห็นแสงเพลิงในเมืองกเ็สียพระทัยพระกนัแสง  เขาลูกนั้นตอมาอีก 
ช่ือวา "ดอยบาไห"  เสด็จหนมีาอยูกับพระยาเบิกโอรสที่ครองเมืองเขลางค 
แลวยกกองทพัข้ึนไป  แตกถู็กไทยตีลงมาจนเสียนครเขลางคไป  พระ- 
เจาเม็งรายเม่ือเขาเหยยีบหริภญุไชยแลว  ทอดพระเนตรเห็นซากสลักหกั 
พังจากเพลิงไหม  ไดเห็นวหิารไมสักหลังหนึ่งท่ีวดัพระธาตุในวิหารหลัง 
นั้น  ประดิษฐานพระเสตังคมณี  (พระแกวขาว)  ซ่ึงเปนพระพุทธรูป 
คูบานคูเมืองของหริภุญไชย  ซ่ึงพระนางจามเทวีไดอัญเชิญข้ึนมาจาก 
เมืองละโว  พระเจาเม็งรายเล่ือมใสพระเสตังคมณีมาก  เม่ือประทับ 
อยู  ณ  ท่ีใดก็โปรดใหอัญเชิญไปดวยทุกคร้ัง  เม่ือเสร็จศึกขับไลมอญแลว 
พระเจาเม็งรายไดแผอานุภาพไปทางอาณาจักรพะเยา  ยอมสละดิน 
แดนบางสวนใหจึงไดเปนไมตรีกัน  ท้ังพระเจาเม็งราย  พอขุนรามคําแหง 
แหงสุโขทัย  และพระเจางําเมือง  ท้ัง  ๓  พระองคนี้  ตางไดกระทําสัตย 
สาบานกัน  ดืม่โลหิตจากพระดัชนีของกนัและกนั  วาจะไมเปนศัตรูกนั 
ตลอดชีวิต  เพราะฉะน้ัน  เม่ือเสร็จงานในดานขับไลอิทธิพลมอญเรียบ 
รอยแลว  พระเจาเม็งรายทรงปรารภจะสรางราชธานีใหม  ไดทรงปรึกษา  
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กับพระสหายท้ังสองเลือกชัยภูมิบริเวณเชิงเขาสุเทวบรรพต  กําหนดตัว 
เมืองยาวดานละ  ๒  พนัวา  บนฝงขวาของแมน้ําปง  ขนานนามวา  นวปุรี- 
ศรีนครพิงคเชียงใหม  เสด็จประทับเสวยราชยเปนปฐมกษัตริยแหงราช 
อาณาจักรลานนาไทย  โปรดใหสถาปนาพระตําหนกัเดิมข้ึนเปนวดั  ให 
ช่ือวา  วดัเชียงม่ัน  ประดิษฐานพระเสตังคมณี  ราชอาณาจักรหริภุญไชย 
ของมอญต้ังมาถึง  ๖๗  ศตวรรษ  มีกษัตริยปกครองกวา  ๔๐  พระองค 
ก็เปนอันดับสูญไป 
        พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจาเม็งราย  เปนแบบเถรวาทท่ีรับมา 
จากมอญ  ศิลปกรรมทางศาสนามีปฏิมากรรมเปนตน  เขาใจวาคงรับอิทธิ-         
พลแบบทวาราวดี  นกัปฏิมากรรมรุนกอนไดแบงสมัยพระพุทธรูปทางภาค 
เหนือวา  สมัยเชียงแสนยุคตน  และสมัยเชียงแสนยุคหลัง  สมัยเชียงแสน 
ยุคตนกําหนดเอา  พ. ศ.  ๑๗๐๐  ซ่ึงเปนสมัยกอนราชอาณาจักรลานนาไทย 
จะอุบัติข้ึน  ถาถือตามมติทฤษฎีนี้  ปฏิมากรรมในสมัยพระเจาเม็งราย 
ก็ตองเปนแบบเชียงแสน  เม่ือเร็ว ๆ นี้นักโบราณคดีชาวอเมริกันผูหนึ่ง 
ช่ือ  มร.  กริสโวลด  เปนผูเช่ียวชาญทางพระพุทธรูปโบราณของไทย  ไดตั้ง 
ทฤษฎีใหมหกัลางทฤษฎีเกาอยางส้ินเชิง  กริสโวลดไดอานจารึกบนฐาน 
พระพุทธรูปทางภาคเหนือหลายสิบองค  เขาไดกลาววาพระพุทธรูปท่ีเช่ือ 
กันวาเปนสมัยเชียงแสนนั้นไมมี  พระพุทธรูปเหลานั้นสรางในสมัย 
เชียงใหมท้ังส้ิน  ถาจะมีพระพุทธรูปท่ีมีอายุเหนือสมัยเชียงใหมข้ึนไป 
ก็จะตองเปนพระพุทธรูปแบบศิลปลําพูน  อยางท่ีปรากฏตัวอยาง  ณ  ซุม 
พระเจดยีวัดกูกุด  ซ่ึงมีอยูถึง  ๖๐  องค  อนึ่ง  มวลสารท่ีมาสรางพระ  
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ปฏิมาเหลานี้กต็องเปนศิลาแดง  มิใชสําริดสมัยเชียงใหม  ทฤษฎีท้ัง  ๒                                                         
ขอนี้ยังคานกนัอยู  อยางไรก็ตาม  ในพงศาวดารเมืองเหนือเลาวา  ใน 
รัชกาลพระเจาเม็งรายนี้มีคณะสงฆจากลังกาเขามา  ไดนําหนอพระศรี- 
มหาโพธิมาถวาย  ความขอนีย้ังสงสัย  ท่ีวัดเชียงม่ัน  พระเสตังคมณีเลา 
เม่ือพิจารณาดพูุทธลักษณะแลว  ก็ไมมีเคาศิลปแบบลพบุรีหรือทวารา- 
วดีเลย  บางทีองคเดิมจะสูญหายไปแลวสรางข้ึนใหม  หรือจะเปนองค 
เดียวกันนี้  แตแตงตํานานยอนหลังไปไกล  ท่ีวัดนี้อีกเหมือนกันมีพระ 
พุทธรูปศิลปปาละของอินเดยี  ปางทรมานชางนาฬาคีรี  แสดงใหเห็นวา 
อิทธิพลศิลปแบบปาละไดเคยเขามาครอบงําภูมิภาคนี้  แตพระพุทธรูป 
แบบปาละดังกลาว  อาจจะเปนปูชนียวัตถุท่ีนักจาริกแสวงบุญอัญเชิญติด 
ตัวมาก็ได  พระเจาเม็งรายเปนกษัตริยท่ีมีพระชนมายยุืนยาวมาก  แตส้ิน 
พระชนมดวยอาการไมดี  คือถูกฟาผาตายในขณะออกปากประพาสตลาด  ราช 
โอรสของพระองคคือพระเจาชัยสงคราม  ไมประทับเสวยราชยท่ีเชียงใหม 
ไดกลับข้ึนไปครองเมืองเชียงราย  ทางเชียงใหมนัน้ต้ังโอรสชื่อแสนภู 
ปกครอง 
                                        ลังกาวงศสูลานนา 
        ในรัชสมัยพระเจากือนา  (บาลีผูกศัพทวากิลนาป  พระองคเปน 
ธรรมิกราช  บานเมืองรมเย็นเปนสุข  คร้ังนั้นทรงสดับกิตติคุณของพระ- 
มหาเถระรูปหนึ่ง  ช่ือพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี  เปนพระลังกา  แต 
มาจําพรรษาท่ีเมืองนครพัน  (เมาะตะมะ)  เผยแพรลัทธิลังกาวงศท่ีนัน่  
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พระเจากือนาจึงสงทูตไปอาราธนาพระอุทุมพรมาเชียงใหม  แตทาน 
ปฏิเสธวา  ทานชราภาพมากแลว  ขอสงหลานชายคือพระอานันทเถระ 
และคณะสงฆจํานวนหนึ่งมาแทน  เม่ือพระอานันทมาถึง  พระเจากือนา 
นิมนตใหเปนอุปชฌายบวชกุลบุตรเชียงใหมตามคติลังกาวงศ  พระ- 
อานันทก็ปฏิเสธ  กลาวแนะนําวา  พระอุทุมพรไดมอบอาญาสิทธ์ิตั้งพระ 
เถระผูใหญ ๒  รูป  ชาวสุโขทัย  คือ  พระสุมนเถระ  ๑  พระอโนมทัสสี 
เถระ  ๑  ใหเปนอุปธยาจารยในนิกายลังกาวงศ  ขอใหไปนิมนตพระ 
เถระรูปใดรูปหนึ่งข้ึนมาเถิด  ตัวของทานจะทําหนาท่ีเปนกรรมวาจา 
เจากือนาจึงสงทูตลงมาเฝาพระเจาไสยลือไทแหงสุโขทัย  ทูลขอพระสุมน 
เถระข้ึนไป  คร้ังนั้นกษัตริยเชียงใหมไดลงมารับท่ีเมืองลําพูน  ตั้งพิธีรับท่ี 
ตําบลแสนขาวหอ  แหพระสุมนะเขาเมืองลําพูน  จําพรรษาอยู  ณ  วัดพระ 
ยืน  พระสุมนะไดทําพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระยืน  ใหอุปสมบทชาวลําพูน 
และไดรวมกับพระเจากือนาบูรณะพระสถูปวัดพระยืนใหม  พรอมท้ัง 
สรางพระพุทธรูปยืนอีก  ๓  องค  รวมกับของเกาอีก  ๑  องค เปน  ๔ 
องค  จารึกวัดพระยนืไดกลาวถึงเหตุการณใืนวนัฉลองพระสุมนะ  เลา 
ถึงพระบรมธาตุซ่ึงพระสุมนะพาเอามาจากสโุขทัย  กระทําปาฏิหาริยเปน 
แสงเคียวรุง  ตอหนาประชาชนจํานวนหม่ืน  จารึกหลักนี้สําคัญท่ีสุดใน 
ทางประวัติศาสตรศาสนาของภาคเหนือ  เม่ือออกพรรษาแลวพระเจากือ 
นาไดอุทิศอุทยานหลวงนอกเมืองเชียงใหมใหเปนวัด  (คือวัดสวนดอก) 
อาราธนาพระสุมนะมาครอง  แลวทําพิธีสถาปนาอุษยาภเิษกพระสุมนะข้ึน 
เปนพระสังฆราชองคแรกของลานนาไทย  พระเจากือนาไดสถาปนาพระ  
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เจดียวัดสวนดอกบรรจุพระบรมธาตุสวนหนึ่ง  พระเจดียนี้มีอิทธิพลศิลป 
แบบลังกาองคแรกในเชียงใหม  แลวทรงเสี่ยงชางอัญเชิญพระบรมธาตุ 
ชางไดเชิญพระบรมธาตุข้ึนไปบนยอดดอยสุเทวบรรพต  และหยุดอยูใน 
ท่ีนั้น  พระเจากือนาจึงไดสถาปนาพระสถูป  คือ  พระธาตุดอยสุเทพ 
ทุกวันนี้ข้ึน 
        พระเจากอืนามีพระชนม  ๔๐  เศษกทิ็วงคต  โอรสของพระองคคือ 
พระเจาแสนเมืองมาไดเสวยราชย  คัมภีรบาลีผูกศัพทวา  "พระเจาลักข- 
บุราคม  "  เม่ือเสวยราชยใหม  พระเจาอาของพระองคคือ  พอทาวมหา- 
พรหมเจาเมืองเชียงราย  ยกกองทัพมาลอมเมืองเชียงใหม  เพื่อหวงั 
เอาราชสมบัติ  แตไมสําเร็จ  ถอยทัพกลับไป  ภายหลังพระเจาแสนเมือง 
มายกกองทัพไปตีเมืองเชียงรายได  พระเจาอายอมสวามิภกัดิ์  พรอมท้ัง 
ถวายพระพุทธสิหิงค  พระเจาแสนเมืองมาจึงโปรดใหสรางวัดพระสิงห 
ข้ึนในเชียงใหม  ประดิษฐานพระพุทธสิหงิค  พระพุทธสิหิงคองคนี้ตาม 
คัมภีรสิหิงคนทิาน  ซ่ึงพระโพธิรังสีภิกษุชาวเมืองเหนือเปนผูแตงเลาวา 
เดิมกษัตริยลังกาเปนผูสราง    ตอมาในสมัย  พ. ศ.  ๑๗๐๐    มีกษัตริย 
สุโขทัยองคหนึ่งช่ือพระเจาโรจนราช  ไดสดับกิตติคุณของพระพุทธสิหิงค 
จึงโปรดใหพระเจากรุงนครศรีธรรมราชซ่ึงเปนประเทศราช  สงทูตไปขอ 
จากลังกา  แลวเสด็จลงไปรับถึงเมืองนครศรีธรรมราชเอง  เพราะฉะนัน้ 
ในเมืองนครทุกวันนี้ยังมีวัดพระสิงห  ซ่ึงนับถือวา  เคยเปนท่ีประดิษฐาน 
พระพุทธสิหิงค  พระพุทธรูปองคนี้อยูท่ีสุโขทัยเม่ือเปนเมืองข้ึน 
กรุงศรีอยุธยาแลว  พระพุทธสิหิงคก็มาอยูกรุงเกา  
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        ในรัชสมัยพระบรมราชาท่ี  ๑  คือขุนหลวงพะง่ัว  ทรงได 
กุลนารีผูมีศักดิ์สูงจากเมืองเหนือคนหนึ่งเปนพระสนม  และนางผูนั้นเปน 
แมหมายลูกตดิ  ลูกชายคือพระยายุธิษฐิระ  เปนเจาเมืองกาํแพงเพชร 
พระยายุธิษฐิระตองการพระพุทธสิหิงคเปนสมบัติ  จึงขอใหมารดาชวย 
คราวหน่ึงขุนหลวงพะง่ัวประชวร  พระสนมองคนี้จึงทําอุบายขอพรวา 
อยากจะไดพระพุทธรูปทางเมืองใตไปบูชาสักองคหนึ่ง  ขุนหลวงพะง่ัว 
ไมรูเทา  รับส่ังวาไปเอาเองเถิดหนาแมคุณ  นางจึงติดสินบนเจาพนักงาน 
รักษาหอพระในวังใหช้ีวา  องคไหนคือพระพุทธสิหิงค  แลวรีบเชิญลง 
เรือไปสงใหลูก  ฝายพอทาวมหาพรหมเจาเมืองเชียงรายรูกิตติศัพทจึงยก 
กองทัพมาลอมเมืองกําแพงเพชร  เพื่อจะชิงพระพุทธสิหงิคไป  พระยา 
ยุธิษฐิระสูไมได  จึงขอทําไมตรีกลาวเยนิยอทาวมหาพรหมวา  ธรรมดา 
พระพรหมยอมเปนบิดาของมนุษยและสัตว  ยอมไมทํารายบุตรของพระ 
องคเองฉันใด  ขอพระองคอยาไดทํารายหมอมฉันพรอมท้ังชาวเมือง 
กําแพงเพชรเลย  หมอมฉันท้ังปวงช่ือวาเปนบุตรของพระองค  แลว 
พระยายุธิษฐิระก็ยอมถวายพระพุทธสิหิงคไป  จนกระท่ังพระเจาแสน 
เมืองมาไดมาเชียงใหม  ดวยประการฉะนี ้
                                        ลังกาวงศสมัยท่ี  ๒ 
        ในปลายแผนดินพระเจาแสนเมืองมา  มีพระเถระชาวเชียงใหม 
หลายรูป  อาทิเชน  พระเมธังกร  พระคัมภีร  พระญาณมงคล  พระสารี- 
บุตร  พระอานนท  ฯลฯ  พรอมท้ังพระชาวรามัญ  พระชาวกัมโพช  รวม  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 126 
๒๐  กวารูป  ไดเดินทางไปลังกาทวีป  ไปทําพิธีอุปสมบทใหม  ณ  อุทกสี- 
มาในแมน้ํากัลยาณีคงคา  มีพระธรรมมหาสวามี  เปนพระอุปชฌาย  พระ 
วันรัต  เปนกรรมวาจาจารย  เม่ือบวชแลวไดถือนิสัยในสํานักพระวันรัต 
ไมชาเมืองลังกาเกิดทุพภกิขภัย  พระตางประเทศเหลานีจ้งึตองชวนกนั 
กลับ  แตเนื่องจากพรรษาทุกรูปยังไมครบท่ีจะเปนอุปชฌายได  จึงตอง 
พาพระเถระลังกามาดวย  ๒  รูป  คือ  พระอุตตมปญญาสามี  ๑  พระวิกรม- 
พาหุสามี  ๑  คณะสงฆชุดนีเ้ปนลังกาวงศชุดใหม  เม่ือกลับมาถึงมาตุภูมิ 
แลวตางกแ็ยกยายไปเผยแผลัทธิธรรมเนียมท่ีรับมาใหมนี้  ตั้งขอรังเกียจ 
คณะสงฆพวกเกา  ซ่ึงก็เปนลังกาวงศเหมือนกันมากอน 
        คร้ังนั้น  ลังกาวงศสายนี้ไดไปรุงเรืองในประเทศรามัญ  ไทย 
กัมโพช  กอใหเกิดความเจริญในดานการศึกษาภาษาบาลีมากมาย 
        เม่ือพระเจาแสนเมืองมาสวรรคต  โอรสคือพระเจาสามฝงแกน 
เสวยราชย  กษัตริยองคนี้ขอบูชาผีสาง  ไมเอาพระทัยใสในพระพุทธ- 
ศาสนา  ทรงสรางวัดในพุทธศาสนาวัดเดียวคือ  วัดมุมเมือง  ทรงเท่ียว 
ริบเอากัลปนาของวัดอ่ืน ๆ มาใหวดัมุมเมือง  ราษฎรเรียกวาพระองควา 
"ยักขทาส"  ตอมาถูกโอรสของพระองคคือทาวลก  จับไปขังไว  แลว 
ทาวลกก็ข้ึนเสวยราชย  เปนพระเจาติโลกราช 
                                        พระเจาติโลกมหาราช 
        กษัตริยในราชวงศเม็งราย  ท่ีไดรับยกยองเปนมหาราชมี  ๒  องค 
เทานั้น  คือ  พระเจาเม็งรายองคหนึ่ง  พระเจาติโลกราชองคหนึ่ง  พระ  
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เจาติโลกราชเปนราชบุตรองคท่ี  ๖  ของพระเจาสามฝงแกน  ราชธิดาไม 
สูโปรดปราน  เคยตองราชทัณฑมากอน  เม่ือเปนกบฏจบัพระบิดาไป 
คุมขัง  โดยเนรเทศออกไปกักองคไวทางแควนไทยใหญ  พระเจาติโลก- 
ราชมทีแมทัพคูพระทัยซ่ึงมีศักดิ์เปนพระเจาอา  คือ  หม่ืนดงนคร  เจา 
เมืองลําปาง  ตลอดรัชสมัยไดทําสงครามขับเค่ียวกับกรุงศรีอยุธยา  ใน 
แผนดินพระเจาบรมไตรโลกนาถ  ชิงหัวเมืองปลายแดนตอแดนกนั  ผลัด 
กันแพผลัดกันชนะหลายคราว  ทรงชนะศึกชาวฮอ  และทรงตีไดเมือง 
นาน  สําหรับเมืองแพรนั้น  เจาผูครองนครเปนสตรี  ช่ือทาวแมคุณ 
พระเจาติโลกราชทรงเห็นวา  ถาพระองคจะเสด็จไปตีเองจะเสียเชิงชาย  จึง 
มอบกองทัพใหพระราชมารดาเปนผูยกไป  ทัพเชียงใหมไปลอมเมืองแพร 
อยูชานาน  ในท่ีสุดทาวแมคุณออกมาสวามภิักดิก์ับพระพันป  นอกจากนี ้
พระองคยังขยายอํานาจข้ึนไปถึงเมืองเชียงรุง  เมืองหลวงพระบาง  คร้ัง 
นั้น  อาณาจักรลานนาไทยมีเขตแดงกวางใหญกวาทุกสมัย  คือทิศเหนือ 
จรดยูนานของจีน  ทิศใตจรดเมืองกําแพงเพชร  ทิศตะวันออกจรดริม 
ฝงโขง  ทิศตะวันตกจรดพมา 
        ไดกลาวมาแลววา  คณะสงฆลังกาวงศพวกใหมซ่ึงไดศึกษาเลา 
เรียนในสํานักพระวนัรัตมหาสวามี  เม่ือกลับมาถึงไทยแลวไดแยกยายกัน 
ไปประกาศลัทธิตามหัวเมืองตาง ๆ ท่ัวกรุงศรีอยุธยา  สุโขทัย  และเชียง- 
ใหม  ทางเมืองเชียงใหม  คณะลังกาวงศืใหมไดเขามาในแผนดนิพระเจา 
แสนเมืองมา  พระอัยการของพระเจาติโลกราช  เกิดตั้งขอรังเกียจพวก 
ลังกาวงศเกาซ่ึงสืบมาแตพระสุมนะ  อาจริยปรัมปราพวกลังกาเกามีดังนี้  
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                ๑.  พระสุมนะ 
                        ๒.  พระกุมารกัสสปะ 
                        ๓.  พระนันทปญญา 
                        ๔.  พระพุทธปญญา 
                        ๕.  พระพุทธคัมภีร 
        ท้ังหมดอยูวัดสวนดอกทั้งนั้น  ในสมยัพระพุทธคัมภีรนี่เอง  พวก 
ลังกาวงศใหมซ่ึงมีหัวหนาช่ือพระเมธังกร  พระญาณมงคล  พระธรรม 
คัมภีร  และมีพระลังกาคือพระอุตตมปญญา  ข้ึนมาเชียงใหมประกาศ 
ลัทธิ   มีสํานักอยูวัดปากวางเชิงดอยสุเทพ  พวกลังกาวงศใหม  ประพฤติ 
เครงครัดกวาพวกเดิม  เชน ไมรับเรือกสวนไรนาท่ีมีผูถวายเปนของสงฆ 
จนเกดิกรณพีพิาทข้ึนกับพวกเกาซ่ึงมีสํานกัอยูวดัสวนดอก  คร้ังนั้น  พวก 
อํามาตยเล่ือมใสพวกลังกาวงศใหม  ขอใหราชการริบเรือกสวนไรนาซ่ึง 
เคยถวายแกสงฆพวกเดิมเสียส้ิน  พระเจาแสนเมืองมาต้ังกระทูถามพวก 
นั้นวา  ถาหากทางราขการทําเชนนี้แลว  พวกสูจะสามารถเล้ียงพวกก ู
ท้ังหมดนีห้รือไม  พวกอํามาตยไมกลารับคํา 
        คร้ังนั้น   คณะสงฆในแควนลานนาจึงแบงออกเปน  ๓ นิกาย 
นิกายแรกเปนนิกายเดิม  นกิายท่ีสองสืบมาแตพระสุมนะ  นิกายท่ีสามคือ 
พวกลังกาวงศใหม  พวกนี้นบัถือการบวชในโบสถน้ํา  เม่ือไปประกาศ 
ลัทธิในแหงใด  ก็ทํานทีสีมาข้ึน  ณ  แหงนั้น  เชนท่ีเมืองเชียงใหม  ทํา 
นทีสีมากลางแมน้ําปงหนาเมือง  ท่ีลําปางทําท่ีแมน้ําวังหนาเชียงยี่  ท่ี 
เมืองเชียงแสนทําท่ีเกาะดอนแทนกลางแมน้ําโขง   พระเถระลังกาวงศ  
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ใหมองคหนึ่ง  พระโสมจิต  ไดนําลัทธิไปต้ังท่ีเมืองเชียงตุง  ใน  พ. ศ.                                                 
๑๙๙๒  ลวงมาถึงแผนดินพระเจาติโลกราช  พระองคทรงเล่ือมใสคณะ 
ลังกาวงศใหม  ไดทรงอุปถัมภอเนกประการท่ีสําคัญคือ  เสด็จออกผนวช 
ในคณะสงฆนีเ้ปนเวลา  ๗  วนั  ในป  พ. ศ.  ๑๙๙๕  โปรดใหผูกพัทธสีมา 
วัดปากวาง  ใหทหารถือกูฏาวุธยืนเรียงกนัแทนราชวัติ  พระเมธังกร 
เปนผูทักนิมิต  พระเจาติโลกราชเปนผูตอบ  เม่ือพัทธสีมาวัดปากวาง 
สําเร็จแลว  แตนั้นมากุลบุตรผูจะอุปสมบทในนิกายน้ีก็มารับอุปสมบทท่ี 
นี่แหงเดียว  เปนอันเลิกนทีสีมา  พระเจาติโลกราชไดทรงสถาปนาพระ- 
เมธังกรข้ึนเปนสมเด็จพระสังฆราช  มีนามวา  พระอตุลสากัตติยาธิกรณ 
มหาสวามี 
        ลุ  พ. ศ.  ๑๙๙๙  พระเจาติโลกราชไดสดับเร่ืองอานิสงสการปลูก 
ตนมหาโพธิ  จากพระอุตตมปญญาชาวลังกา  ทรงเล่ือมใส  จึงโปรดให 
สรางวัดใหมข้ึนแหงหนึ่ง  ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม 
ประกอบท้ังพทุธศักราชจะบรรจบครบ  ๒,๐๐๐  จึงเปนการบําเพ็ญกุศล 
ฉลองยุคไปดวย  โปรดใหสีหอํามาตยเปนแมงาน  ทานผูนี้มีช่ือวาหม่ืนดาม 
พราคต  เดินทางไปดูเจดียสถานในอินเดียและลังกา  กลับมาจําลองแบบ 
วิหารพุทธคยาโลหปราสาท  รัตนมาลีเจดีย  มาสรางข้ึนไวท่ีวัดใหมนี้  ให 
ช่ือวามหาโพธาราม  คือวัดเจดียเจด็ยอด 
        พระเจาติโลกราขไดทรงหลอพระพุทธปฏิมาจํานวนมากเพื่อเปน 
พุทธบูชาใน  พ. ศ.  ๒๐๐๐  พระพุทธรูปเหลานี้มีท้ังแบบผสมและแบบ  
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เชียงใหมแท  ปญหาเร่ืองนีน้ักโบราณคดรุีนกอน  มีสมเด็จกรมพระยา 
ดํารงไดตั้งทฤษฎีไววา  พระพุทธรูปเชียงแสนกอนเชียงใหม  ซ่ึงมีอาย ุ
ตั้ง  ๑๖๐๐  ข้ึนไป  จนถึง  ๑๘๐๐  ไดรับอิทธิพลศิลปแบบปาละ  หรือ 
ศรีวิชัย  พระพทุธลักษณะ  คือ  รัศมีเปนบัวตูม  พระอุระอวบ  สังฆาฏิ 
ราวพระถัน  ขัดสมาธิเพชร  แตเม่ือหลังสงครามมาน้ี  นักโบราณคดี 
ชาวอเมริกัน  ช่ือนายกริสโวลด  ไดรวบรวมพระพุทธรูปทางเมืองเหนือ 
ซ่ึงมีจารึกท่ีหลักฐานลวนสราง  พ. ศ.  ๒๐๐๐  ลงมาท้ังนั้น  นายกริสโวลดจึง 
เช่ือวาท่ีเรียกวาศิลปเชียงแสนน้ัน  ความจริงสรางข้ึนในสมัยเชียงใหมนี้เอง 
โดยเฉพาะสรางกันอยางแพรหลายในสมัยพระเจาติโลกราช  โดยเอาแม 
พิมพจากพระพุทธรูปองคหนึ่งในวิหารพทุธคยาในอินเดีย  ซ่ึงมีพระนาม 
วาศากยสิงหะ  เพราะฉะนั้นนายกริสโวลดจึงต้ังทฤษฎีใหมข้ึน  เรียก 
พระเชียงแสนท้ังหมดวา  เชียงใหมแบบสิงห  จนกระท่ังเวลาน้ียังไมเปน 
ท่ีตกลงกันได 
        ในป  พ. ศ.  ๒๐๒๐  พระเจาติโลกราชโปรดใหหม่ืนดามพราคด 
ขยายสวนพระสถูปวัดโชติการาม  กวางฐานดานละ  ๕๓  วา  สูงสองเสน 
เศษ  (คือวดัเจดียหลวง)  แลวแผทองแดงหุมท้ังองค  อาบดวยน้ําตะกทูอง 
แลวปดดวยทองคําเปลว  พระเจดียองคนีใ้หญเปนท่ี  ๒  รองจากนครปฐม 
เม่ือสรางสําเร็จโปรดใหอัญเชิญพระแกวมรกตจากลําปางข้ึนมาประดษิ- 
ฐาน  ณ  ซุมเจดียดานตะวันออก  พ. ศ.  ๒๐๒๗  ทรงหลอพระพุทธรูป 
องคใหมท่ีวดัปาตาล  คือ  พระเจาแขงคม  (พระชงฆพระพุทธรูปเปน  
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เหล่ียม)  เดี๋ยวนี้พระองคนี้อยูวัดศรีเกิด  พ. ศ.  ๒๐๒๐  พระเจาติโลกราช 
โปรดใหมีการทําอัฏฐมสังคายนามีพระธรรมทินนาเถระเปนประธาน 
ณ  วดัมหาโพธารามส้ินเวลา  ๑  ป  จึงสําเร็จ  นับแตนั้นมา  การศึกษาของ 
พระเมืองเหนอืก็รุงเรืองกวาพระทางอยุธยา  ไดมีพระเชยีงใหมรจนา 
อุปกรณบาลีข้ึนหลายรูป  เชนพระสิริมังคลาจารย  พระรัตนปญญา 
        พระเจาติโลกราชเสวยราชยอยูชานานถึง  ๔๕  ป  เมือ่ส้ินพระ- 
ชนมมีอายุ  ๗๘  ป  ราชสมบัติตกอยูกับพระนัดดา  เพราะพระโอรสคือ 
พอทาวบุญเรืองถูกพระสนมของพระบิดาช่ือนางหอมุกใสรายจนถูกสําเร็จ 
โทษ  กษัตริยเชียงใหมองคใหม  คือพระเจายอดเชียงราย  ซ่ึงบาลีผูก 
ศัพทวา  ชังรายลัคคะ  พระองคไดสรางวัดตโปทาราม  ภายหลังถูกพวก 
ขุนนางปลดออกจากราชสมบัติ แลวพวกเหลานี้ก็ยกพระโอรสของพระเจา 
ยอดเชียงราย  ซ่ึงพระสูติแตเจาแมโปรงนอย  ช่ือพอทาวแกว  ข้ึนเสวย 
ราชยมีพระนามวา  พระเจาพลิกปนัดดาธิราช  หรือพระเมืองแกว 
                                        รัชสมัยพระเมืองแกว 
        กษัตริยองคนี้เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยางเอกอุ  ตลอดรัช- 
สมัยมีแตเร่ืองบวชพระสรางวัด  เปนราชกจิประจําทุกป  พระองคไดทรง 
ฟนเอาโบสถน้ําข้ึนมาใหม  ท้ังนี้เนื่องจากมีพระสงฆพวกหนึ่งไปโจทกวา 
นิมิตสีมาวัดปากวางทําไมถูก  เพื่อจะใหส้ินวิมติกังขา  พระองคจึงใหบวช 
ในโบสถน้ําอีก  สถานท่ีทําพิธีอุปสมบาทเปนของหลวงไดแกบริเวณเกาะ 
ดอนแทนกลางแมน้ําโขงหนาเมืองเชียงแสนเกา  พระเมืองแกวไดเสดจ็ 
ข้ึนไปบําเพ็ญกุศลท่ีเมืองเชียงแสนเนือง ๆ มีพิธีบวชนาคหลวงคร้ังใหญ  
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ในรัชสมัยนี้ท่ีนี่จํานวน  ๑,๒๐๐  กวารูป  ทําพิธีติดตอกนัหลายวัน  การ 
บวชนาคหลวงคร้ังใหญ ๆ ในประวัตไิทยมี  ๓  คร้ัง  คือ  สมัยนี้กับ 
สมัยอยุธยาแผนดินพระเจาบรมไตรโลกนาถและในปจจบัุน  เม่ือฉลอง 
๒๕  พุทธศตวรรษ  พระเมืองแกวไดสถาปนาพระสถูปวัดตนแกวใน 
เมืองเชียงแสนขึ้น  ในรัชสมัยนี้ผลแหงการฟนฟูพระพุทธศาสนา  ทาง 
ดานการศึกษาและการปฏิบัติ  ทําใหเกิดความรูความแตกฉานในการแตง 
ปกรณบาลีในหมูภิกษุชาวลานนา  อันสืบเนื่องมาแตแผนดิน  พระเจา 
ติโลกราช  ผูเปนปรมัยกาธิราชของพระเมืองแกว  คือ 
        ๑.  แตปญญาสชาดก  ซ่ึงเปนของนอกบาลีพระไตรปฎก  เขาใจ 
วาภกิษุชาวลานนาไดรวบรวมเอานิทานทองบานทองเมืองมาแตงสํานวน 
โวหารนับวาไดอรรถรสดีไมแพอุปกรณบาลีของชาวลังกา 
        ๒.  พระสิริมังคลาจารย  ไดเขียนมงคลทีปนี  จักรวาฬทีปน ี
และเวสสันตรทีปนี  สังขยปกาสกะ  หนังสือ  ๔  เลมนี้  มงคลทีปนีมีช่ือ 
เสียงในทางรวบรวมท่ีมาท่ีไปหลักฐานตาง ๆ กวางขวางมาก  แตเลมท่ี 
ควรแกการยกยองวาเปนเพชรน้ําหนึ่งนาจะไดแก  เวสสันตรทีปนี  หนัง 
สือเลมนี้ไดไขศัพทท่ีล้ีลับยากเข็ญซ่ึงไมใชศัพทธรรมะ  เปนหนังสือแนว 
หนาในประเภทสัททศาสตร 
        ๓.  พระญาณกิตติ  ไดแตงโยชนาอภธิรรม  ๗  คัมภีร   และ 
โยชนาอภิธัมมัตถสังคหะ  ทานผูนี้มีความรูแตกฉานในสัททศาสตร  และ 
ไวยากรณท้ังบาลีและสันสกฤต 
        ๔.  พระรัตนปญญา  ไดแตงชินกาลมาลินี  เปนประวตัิศาสตร 
พระพุทธศาสนาในลังกาและเมืองไทยโดยสังเขป  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 133 
        พระเมืองแกวตอมาไดเสวยลาบเน้ือมาดิบส้ินพระชนม  ราชวงศ                                                         
เม็งรายเร่ิมตนเขาสูยุคเส่ือม  เพราะเกดิศึกอยุธยาข้ึนมาติดเนือง ๆ จน 
คราวหน่ึงถึงกบัหาเจานายมาเสวยราชยไมได  ตองไปทูลเชิญไชยเชษฐา 
กษัตริยลานชางใหมาเสวยราชยท่ีเชียงใหม  เพราะพระราชมารดาพระ 
ไชยเชษฐาเปนขิตติยนารีในวงศเม็งราย  ซ่ึงอุปภิเษกกบักษัตริยลานชาง 
พระเจาไชยเชษฐาครองเชียงใหมอยูไมนานก็ทอดท้ิง  พาบริวารไป 
อยูเวยีงจนัทน  ในการกลับไปคราวน้ีพระองคไดเชิญพระแกวมรกตไป 
ดวย  ทางเมืองเชียงใหมจึงตองเชิญเจาหญิงองคหนึ่งมา  คือพระนางจิร- 
ปภาเทวี  ในแผนดินนี้เกิดนมิิตสังหรณวา  เอกราชของลานนาไทยจะ 
ตองวิบัติ  คือเกิดแผนดินไหวท่ัวเมืองเชียงใหม  พระสถูปวัดเจดียหลวง 
พังทลายมา  แตนั้นมาไมเคยซอมข้ึนอีกเลยจนถึงทุกวนันี้  ตอมาเมือง 
เชียงใหมก็เสียแกกรุงศรีอยุธยา  แตยังมีเช้ือวงศเม็งรายเปนเจาประเทศ 
ราชครองอยูจนถึงแผนดินวสุิทธเทวี  พระเจาบุเรงนองยกมาตีเชียงใหม 
แตก  ตั้งพระราชโอรสข้ึนเปนกษัตริยเชียงใหม  ราชวงศืเม็งรายจึงได 
ดับสูญไป  แตนั้นมาเมืองเชียงใหมก็ผลัดกนัเปนเมืองข้ึนของพมาบาง 
ไทยบาง  จนกระท่ังสมัยกรุงธนบุรีและตนรัตนโกสินทร  พระยากาวิละ 
มีความชอบในการขับไลพมาออกจากชายแดนไทย  รัชกาลท่ี ๑  จึงให 
สถาปนาพระยากาวิละข้ึนเปนพระเจาเชียงใหม  เปนปฐมวงศราชสกุลเจา 
เจ็ดตนสืบมาจนถึงรัชกาลท่ี  ๕  เลิกระบบเจาประเทศราชใชระบบสมุห- 
เทศาภิบาล  พวกเชื้อวงศทางเมืองเหนือจึงหมดสิทธิในการปกครอง  
รวมเขาเปนอาณาจักรเดียวกบัไทยภาคกลาง  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 134 
บทท่ี  ๖ 
                        พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตอน  ๓                                                 
                                            สมัยสุโขทัย 
        บริเวณลุมแมน้ํายมและแมน้ําเจาพระยาตอนบน  มีเมืองเกา 
ของขอมหลายเมืองต้ังอยูคือเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัย  เมืองเหลานี ้
พอเมืองเปนคนไทย  แตข้ึนกับกษัตริยขอมซ่ึงไทยเราเรียกวา  ผีฟาแหง 
ยโสธรบุระ  (นครธม)  พลเมืองสวนใหญในภูมิภาคนี้ตลอดลงมาจนถึง 
ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใตนบัถือศาสนาท่ีแพรหลายอยูในเวลานัน้  มี 
พุทธศาสนาท้ังมหายานและเถรวาทและศาสนาพราหมณในตอนตนแหง 
ศตวรรษท่ี  ๑๘  เม่ือจักรวรรดิขอมต้ังตนเส่ือมลงผูนําคนไทยในภาคนี้มี 
พอขุนบางกลางทาวและพระสหายของพระองคจึงไดปลดแอกขอม  โดย 
เร่ิมตนยึดเมืองสุโขทัยกอน  โขลญลําพงแมทัพขอมสูไมได  พระสหายพอ 
ขุนบางกลางทาวเขาเมืองสุโขทัยไดกอน  แตทานกย็อมถวายเมืองใหขุน- 
บางกลางทาวและเอาช่ือของตนเองถวายดย  คือกมรเต็งอัญศรีบดิน- 
ทราทิตย  โบราณสถานในกรุงสุโขทัยซ่ึงเปนราชธานีแหงแรกของไทย 
ภาคกลางคือกาํแพงลอมรอบเมือง  ทานใชคําวา  ตรีบูร  ๓๔๐๐  วา  หมาย 
ความวามีกําแพงสามช้ันมีความกวางยาวเทานี้  โบราณสถานท่ีวัดศรีเสวย 
เปนโบราณสถานกอนไทยจะมายดึครอง  เขาใจวาเปนโบสถพราหมณ  
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ของพวกขอมมากอน  ถัดลงมามีวัดสําคัญอีกแหงหนึ่ง  คือ  วัดมหาธาตุ 
กลางเมืองสุโขทัย  พระเจดียสําคัญของวัดนี้  ปจจุบันยงัเหลืออยูหลายองค 
และมีศิลปะแปลกกวาพระเจดียอ่ืน ๆ ในไทยหรือในตางประเทศ  คือ 
พระเจดยีแบบท่ีเรียกวาพุมขาวบิณฑ  หรือแบบท่ีเรียกวาเหมือนพุมเทียน 
พระเจดยีดังกลาวนี้มีเฉพาะในอาณาเขตอาณาจักรสุโขทัยเทานั้น  คือมีใน 
สุโขทัย  กําแพงเพชร  ตาก  ไมเคยมีในจังหวัดอ่ืนใดอีกเลย  แตนาประ- 
หลาดในจีนมีเจดียแบบนี้เหมือนกัน  แตกมี็อยูเพยีง  ๒ องคเทานั้น  ใคร 
จะเอาแบบจากใครยังเปนปญหาอยู  แตอยางนอยเปนการแสดงวาสมัย 
พอขุนศรีอินทราทิตย  พุทธศาสนาไดตั้งม่ันในสุโขทัย  วดัมหาธาตุเปน 
วัดหลวงมีพระเจดยีใหญ  ศิลปะงดงามแบบพุมขาวบิณฑ  คงจะเปนศิลปะ 
ท่ีเกิดขึ้นในสมัยนี้เปนอยางชา  เราอาจจะพูดวาพระเจดยีแบบสุโขทัยแท ๆ 
พอขุนศรีอินทราทิตยชาวบานมักเรียกวาพระรวง  ซ่ึงเปนคําแปลความ 
หมายจากคําวาศรีอินทราทิตยนั่นเอง  คําวารวงไมไดหมายถึงรวงหลน 
แตหมายความวารุงเรืองมีแสงสวาง   ภาาาเการุงเรืองมีใชนอย  เขาใชวา 
รุงโรจนในปกรณบาลีซ่ึงแตงข้ึนในช้ันหลัง  เชนในสิหิงคนิทาน  หรือใน 
รัตนพิมพวงศ  มักผูกศัพทเรียกวา  โรจนราชบาง  สุรงคราชบาง  ในช้ัน 
ตนนี้อํานาจของสุโขทัยยังไมกวางขวางทางตะวันตกคงไดเขตเมืองตาก 
ทางเหนือมีกําแพงเพชรทางใตราวปากน้ําโพ  ทางตะวนัออกราวเมือง 
โคราช  เพราะใตปากน้ําโพลงไปเปนเขตของอาณาจักรไทยอีกแหงหนึง่ 
ซ่ึงเรียกวาสุวรรณภูมิหรืออูทอง  สวนเขตท่ีตอจากเมืองโคราชยังเปนแดน 
ของขอมอยู  
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        ยังมีเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งท่ีเรียกคูกบัสุโขทัยทุกคร้ัง  คือเมือง 
ศรีสัชนาลัยซ่ึงแปลวาเมืองของคนดีอาศัย  เมืองนี้อยูทางทิศเหนือของ 
สุโขทัยประมาณ  ๖๐  กิโลเมตร  มีโบราณวตัถุท่ีสําคัญคลายคลึงกับทาง 
สุโขทัย  เชนวดัเจดยีเจด็แถว  วัดนี้มีสถูปแบบพุมขาวบิณฑเหมือนกับ 
องคพระมหาธาตุท่ีสุโขทัย  ฐานะของศรีสัชนาลัยในสมัยนั้นก็คือ  เปน 
เมืองอุปราช  ขอแตกตางระหวางศาสนาวฒันธรรมและศิลปการกอสราง 
ในสมัยสุโขทัยกับสมัยขอมปกครอง  เราจะเหน็ไดชัดเจน 
        ๑.  สมัยไทยสุโขทัย  เลิกนับถือลัทธิมหายานอยางขอม  ซ่ึง 
ลัทธินี้รุงเรืองมากในสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี  ๗  ไทยในสมัยนี้รับเอาลัทธิ 
เถรวาทแบบลังกาวงศเขามา  และนับต้ังแตนั้นมาก็ไมเคยเปล่ียนเปน 
อ่ืนเลย 
        ๒.  ระบบการปกครองของขอมใชแบบลัทธิเทพาวตาร  คือ 
พระเจาแผนดนิเปนพระเจาเปนใหญในโลก  ในสมัยไทยสุโขทัยเลิกลัทธิ 
นี้ใชระบบพอเมืองปกครองลูกเมือง  กษัตริยไมใชพระเจา  ขอนี้เปน 
เพราะอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบเถรวาท  โดยเฉพาะขอความในบาลี 
ในจักกวตัติสูตรและอัคคัญญสูตร  มีอิทธิพลอยางสูงตอการปกครองระบบ 
พอเมืองนี้  ทําใหกษัตริยไทยสํานึกในหนาท่ีในการบําเพญ็จักรวรรดวิัตร 
ตอประชาชน 
        ๓.  ศิลาจารึกของขอม  มักจะข้ึนตนดวยการสดุดีพระเจาแลวพูด 
ถึงเกียรติคุณของกษัตริย  ลงทายดวยการสาปแชงศัตรู  แตจารึกของไทย 
ในสมัยดังกลาวตรงกันขามไดใชภาษางาย ๆ พูดถึงสถานการณของบาน  
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เมืองเศรษฐกจิและสังคม  ซ่ึงเปนผลจากการปกครองโดยระบบพอเมือง 
ไมมีการสาปแชงศัตรู  ตรงกันขามมีแตใหอภัย  ดังตัวอยางจารึกพอขุน- 
รามคําแหงตอไปนี ้
        "เม่ือช่ัวพอขุนรามคําแหง  เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในนํ้ามีปลา  ในนา 
มีขาว  เจาเมืองบอาจกอบในไพรลูทาง  เพือ่นจูงววัไปคา  ข่ีมาไปขาย 
ใครจักใครคาชางคา  ใครจักใครคามาคา  ใครจักใครคาเงินคาทองคา 
ไพรฟาหนาใส  ลูกเจาลูกขุนผูใดแล  ลมตายหายกวา  เหยาเรือนพอเช่ือ 
เส้ือคามัน  ชางขลูกเมียเยยีขาว  ไพรฟาขาไท  ปาหมากปาพลู  พอ 
เช่ือมันไวแกลูกมันส้ิน  ไพรฟาลูกเจาลูกขุน  ผิแลผิดแผกแสกวางกวากัน 
สวนดูแทแล  จึงแลวความแกขาโดยซ่ือ  บเขาผูลักมักผูซอน  เห็นขาว 
ทานบใครพิน  เห็นสินทานบใครเดือด  คนใดข่ีชางมาหา  พาเมืองมาสู 
ชวยเหลือเฟอกูมัน  บมีชางบมีมา  บมีปวบมีนาง  บมีเงอืนบมีทอง  ให 
แกมัน  ชวยมันตวงเปนบานเปนเมือง  ไดขาเสือกขาเสือหัวพุงหัวรบกด็ี 
บฆาตี" 
        ขอความในจารึกตอนนี้เปนการตอบปญหาวา  เหตุไรไทยจึงรุง 
เรืองข้ึนมาไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาไมถึง  ๕๐  ป  หลังจากพอขุนศรี- 
อินทราทิตยประกาศอิสรภาพแลว  ท้ังนีก้็เพราะวา  ประเทศราชของขอม 
อ่ืน ๆ และราษฎรพากันเบ่ือหนายในการท่ีตองแบกเอาไว  เชนการ 
เสียภาษีอยางแรง  การถูกเกณฑแรงงานไปสรางปราสาทหิน  คนเหลานี้ 
หันมาออนนอมตอสุโขทัย  อันสงผลใหจกัรวรรดิขอมพังทลายลงอยางไม 
คาดฝน  
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        ในดานของศิลปสถาปตยกรรม  ในสมัยสุโขทัยไดผลิตศิลปะ 
แบบท่ีเปนของไทยเองข้ึน  ศิลปะเหลานี้สวนมากเปนศิลปะทางศาสนา 
ซ่ึงเราพอจะแยกไดออกเปนประเภทดังนี ้
        ๑.  พระสถูปเจดีย  ท่ีเปนศิลปไทยแท ๆ คือ  พระเจดยี  แบบพุม 
ขาวบิณฑ  และแบบจอมแห  สวนสถูปทรงลังกานั้น  ไดเลียนแบบศิลป 
ของลังกามาทําแตเปล่ียนแปลงใหเปนของไทย  ตวัอยางสถูปแบบนี้พึง 
เห็นไดจากพระเจดยีวัดชางรองเมืองศรีสัชนาลัย  วดันี้พอขุนรามคําแหง 
เปนผูสราง  เปนวัดเกามีพระสถูปเกามากอน  พอขุนรามคําแหงมาบูรณะ 
ใหมหมด  และสรางเปนรูปหัวชาง  รอบเจดียฐานท้ัง  ๔  ดาน  เอาแบบ 
พระเจดยีของพระเจาทุฏฐคามินีในลังกา  วัดเจดียเจ็ดแถวท่ีศรีสัชนาลัย 
ดูประหนึ่งจะเปนการประชุมแบบแผนของพระเจดียท่ีไมเหมือนกนั  ท่ีผู 
สรางเจตนาสรางข้ึนไว  ในจารึกของพอขุนรามคําแหง  ไดพรรณานาถึงภูมิ 
สถานบางตอนในเมืองสุโขทัยวา  "........ฯลฯ  กลางเมืองสุโขทัยนี้  มีน้าํ 
ตระพังโพย  สีใสกินดกีินดังกินน้ําโขงเม่ือแลง...."  ขอความในจารึกหมาย 
ความวา  ชาวสุโขทัยตองอาศัยบอน้ํา  ในสมัยนั้นอาจจะยังไมแลงน้ํานัก 
แตสมัยตอมาเม่ือกระแสน้ําในแมน้ํายมเกดิเปล่ียนทางเมืองสุโขทัยก็กลาย 
เปนเมืองดอน  จนถึงกับเจาเมืองตองท้ิงเมืองเพราะแหงแลง  ตระพัง 
โพยดังกลาวมีอยูหลายแหง  แตท่ียังคงสภาพอยูจนถึงทุกวันนี้คือ  ตระพัง 
ทอง  อยูทางดานตะวันออกของสุโขทัย  ยังเปนวดัมีพระสงฆอาศัยอยู 
        ๒.  พระพุทธรูป  พุทธศิลปในสมัยสุโขทัย  แบงออกไดเปน  ๓ 
ระยะ  คือระยะท่ีรุงเรืองท่ีสุด  ระยะผสม  และระยะเส่ือม  เกือบจะพูดได  
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วาชาวไทยเปนชาติเดยีวในโลกท่ีผลิตพระพุทธรูปมากท่ีสุด  แตพุทธศิลป 
ท่ีงดงามท่ีสุดเกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย  ในสมัยนี้ไทยสามารถหลอปฏิมาขนาด 
ใหญกวาคนหลายเทาเปนผลสําเร็จอยางงดงาม  ซ่ึงไมเคยปรากฏมากอน 
เลยแมในสมัยขอมหรือทวาราวดี  เม่ือเราเทียบกับสมัยเดียวกันในยุโรป 
ในประเทศอิตาลีซ่ึงเปนบอเกิดแหงศิลปะก็ยังไมเคยมีการหลอปฏิมาขนาด 
ใหญโตนี้ได  ตัวอยางพุทธปฏิมาอันใหญโตพึงเห็นจากพระศรีศากยมุน ี
ปจจุบันอยูในวิหารวดัสุทัศนหนาตัก  ๓  วาเศษ ความนยิมของชาวสุโขทัย 
ในการผลิตปฏิมากรรม  มักจะทําเปนรูปพระส่ีอิริยาบถ  คือ  ยืน  เดนิ  นั่ง 
นอน  สําหรับพระยนืนั้นท่ีเปนสําริดขนาดใหญมีนอยไมเหมือนชนดิปูน 
ปน  เรียกกันวาพระอัฏฐารส  คือพระยืนสูง  ๑๘  ศอก  ตามความเช่ือของ 
คนในคร้ังนั้นวา  พระพุทธองคสูงขนาดนี้  ปจจุบันดูตวัอยางไดในวัด 
มหาธาตุ  สุโขทัยเกา  และบนเขาตะพานหินนอกเมืองสุโขทัย  ประเพณ ี
สรางพระอัฏฐารส  ไดสืบเนื่องกันตลอดมาท้ังลานนาไทยและอยุธยา 
กลาวไดวามีกาํเนิดข้ึนในสมัยสุโขทัยเปนปฐม  สมัยกอนเหนือข้ึนไปไม 
ปรากฏ  พระอัฏฐารสศิลปะสุโขทัยท่ียังสมบูรณแบบมากท่ีสุดเห็นจะไดแก 
พระอัฏฐารสในวิหารวัดสระเกศเดีย๋วนี้  พระพุทธรูปองคนี้เปนศิลปะ 
สุโขทัยตอนปลายเดิมอยูในวัดวิหารทองเมืองพิษณุโลก  รัชกาลท่ี  ๓  โปรด 
ใหอัญเชิญมาไวท่ีวดัสระเกศ  พระพุทธลีลาดูเหมือนจะเปนศิลปะ 
พิเศษท่ีชาวสุโขทัยคิดข้ึน  ไมเคยมีพระพุทธรูปลีลาปรากฏในประเทศนับ 
ถือพุทธศาสนาอ่ืนใดเลย  แมแตอินเดยี  บางทีพระปางนีจ้ะเปนสัญลักษณ 
แหงความกาวหนาของชนชาติไทย  ซ่ึงไดเร่ิมต้ังราชอาณาจักรอันรุงโรจน  
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ข้ึน  จึงมีการผลิตข้ึนจํานวนมากย่ิงกวาปางพระพุทธรูปอ่ืนใด  ท้ังชนดิท่ี 
เปนโลหะปูนปน  และพระพิมพพระพุทธรูปลีลาองคงดงามท่ีสุด  ปจจบัุน 
ตั้งอยูในวิหารคดวัดเบญจมบพิตร  แบบจาํลองของพระองคนี้กรมศิล- 
ปากรเคยเอาไปต้ังในงานเกีย่วกับศิลปวัตถุท่ีกรุงลอนดอน  ปรากฏวาเปน 
ภาพเดยีวท่ีดึงดูดผูชมซ่ึงมิใชพุทธศาสนิกชนวันละหลายรอยคน  แสดงให 
เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะวาอยูเหนือชาติและศาสนาอยางแทจริง  นาเสีย 
ดายพระพุทธรูปลีลาเปนปูนปน  ซ่ึงเปนรูปนูนจากพระเจดียองคหนึ่งใน 
สุโขทัยเกา  ภาพน้ีเปนตอนเสด็จลงจากดาวดึงส  มีพระพรหมและพระ- 
อินทรอยูสองขาง  ถือกันวาเปนพระลีลาปูนปนท่ีมีอิริยาบถเปนธรรมชาติ 
ละมุนละไมเหนือศิลปะปูนปนท้ังหลายในตะวันออก  แตก็ถูกผูรายขุด 
ทําลายไปเสียเม่ือไมนานนี้  สําหรับพระนัง่มีหลายขนาดต้ังแตใหญ 
ท่ีสุดจนเล็กท่ีสุด  พระปูนปนขนาดใหญมีพระอัจนะท่ีวดัศรีชุม  สวน 
พระสําริดขนาดใหญคือพระศากยมุนี  พระพุทธชินราช  พระพุทธชิน- 
สีห  และพระศรีศาสดาเปนตน  มีพระสําริดขนาดใหญอีกองคหนึ่งท่ียัง 
เปนปญหาอยู  คือพระพุทธรูปทองวัดไตรมิตร  พระองคนี้ถาสํารวจด ู
จารึกของพอขุนรามคําแหงจะพบขอความระบุไววา  "ในเมืองสุโขทัยนี้มี 
พระพุทธรูปอันใหญ  มีพระพุทธรูปอันงาม  มีพระพุทธรูปทอง  มีพระ 
อัฏฐารส"  ปญหาอยูท่ีคําวาทองซ่ึงมีนักโบราณคดีบางคน  เชนหลวม 
บริบาลบุรีภัณฑ  อธิบายวาไดแกสําริดไมใชทองคํา  แกกมี็ขอขัดแยง 
อยูท่ีวา  ในสมยัสุโขทัย  คําวาสําริดมีใชกันแลว  จารึกจะไประบุทําไม 
หากพระองคนี้เปนเพยีงพระสําริดซ่ึงมีอยูมากมาย  อีกประการหน่ึง  
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 กอนหนาจะถึงพระพุทธรูป  จารึกไดระบุถึงพระพุทธรูปขนาดใหญและ 
ขนาดกลางไวดวย  ซ่ึงเปนการแนนอนวาพระพุทธรูปเหลานี้จะตองมีสําริด 
อยูดวย  เม่ือเปนเชนนี้  อยูดี ๆ จะกลาวถึงพระพุทธรูปทองข้ึนทําไม  หาก 
คําวาทองหมายถึงสําริด  เพราะฉะน้ัน  ทองในท่ีนี้ไมใชสําริดแน  จารึก 
วัดปามะมวงอีกหลักหนึ่งเปนของพระเจาธรรมราชาลิไท  ไดกลาวถึง 
พระสุวรรณปฏิมาซ่ึงประดิษฐานอยูบนพระราชมนเทียร  จึงเปนไปไดวา 
พระพุทธรูปดงักลาวนี้คือพระทองวัดไตรมิตรเดี๋ยวนี้  มีทางเปนไปได 
วา  พอขุนรามคําแหงไดทรงสรางพระพุทธรูปทององคนี้  เพราะรัชสมัย 
อันยืดยาวของพระองคกวา  ๙๐  ป  ราษฎรไทยมีความสงบสุขม่ังค่ังดวย 
ทรัพยสิน  พระองคจึงไดอุทิศทองคําสวนหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะมีราษฎรโดย 
เสด็จพระราชกุศลดวยสรางพระทององคนี้ข้ึน  มีน้ําหนกัถึง  ๑  ตัน  แน 
นอน  น้ําหนักนี้ไมไดหมายถึงทองคําท้ังหมด  เพราะการหลอโลหะจะ 
ตองมีการผสมสวน  จะหลอดวยทองคําบริสุทธ์ิลวน ๆ ไดเฉพาะปฏิมา 
ขนาดเล็ก  อีกอยางหนึ่งพุทธศิลปในองคพระก็เปนพยานบอกแกเราวา 
พระองคนี้เปนปฏิมากรรมสุโขทัยตอนตน  เนื่องแตพระดัชนีทําไมเสมอ 
กนั  ถาเปนพทุธศิลปสุโขทัยตอนกลางและตอนปลายแลว  พระดัชนจีะ 
ทําเสมอกัน  อยางชุดพระพุทธชินราชเปนอาทิ  สําหรับพระนอนใน 
ควาหมายอันแทจริงมิไดหมายเอาปางปรินพิพาน  หรือปางบรรทม 
ธรรมดา  แทจริงปางน้ีเปนปางพระพุทธองคทรมานอสุรินทราหู  ซ่ึง 
มีอหังการวา  ตนเองมีรูปรางใหญโตเหลือประมาณ  จะมาเฝาพระพุทธ- 
องคซ่ึงเปนมนุษย  มิเปนพญาชางเหลือบดมูดหรือ  พระศาสดาจึงทรง  
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นิรมิตพระองคแมแตอยูในอิริยาบถไสยาสนก็สูงใหญยิง่กวาเขาจกัรวาล 
อสุรินทราหูคร้ันมาเฝา  ตนเองก็กลายเปนมดปลวกเล็ก ๆ  ไปจึงยอม 
ลดทิฐิมานะ  ปางนี้เปนปางสําคัญ ๆ สําหรับชาวสุโขทัย  หมายถึง 
ความสามารถของชาวไทย  ท่ีตั้งราชอาณาจักรขมความยิง่ใหญของจักร- 
วรรดิขอมไดหมด  พระนอนงามท่ีสุดของสุโขทัยปจจบัุนอยูในวหิารวัด 
บวรนิเวศวหิาร 
        ๓.  เกี่ยวกับคณะสงฆสมัยสุโขทัยตอนตน  คณะสงฆท่ีมีอยูสืบ 
มาแตคณะสงฆมอญในอาณาจักรทวาราวดีพวกหนึ่ง  คณะสงฆท่ีสืบมา- 
จากสมัยลพบุรีพวกหนึ่ง  มีท้ังเถรวาทและมหายาน  พอมาถึงสมัยพอขุน 
รามคําแหง  พระองคไดสงทูตไปนิมนตคณะสงฆลังกาวงศจากเมืองนคร 
ศรีธรรมราชข้ึนมาประดิษฐานในสุโขทัย  เพราะฉะน้ันในจารึกของพระ 
องคจึงพรรณนาความวา  "ในเมืองสุโขทัยนี้มีปูครู  มีเถระมหาเถระ 
สังฆราชปราชญเรียนจบไตร  ฉลาดกวาปูครูในเมืองนี้  ทุกคนลุกมาแต 
เมืองนครศรีธรรมราช"  อันท่ีจริงจําเดิมแตพระเจาปรักกมพาหุมหาราช 
ฟนฟูพุทธศาสนาในลังกา  มีการประชุมพระสงฆแตงฎีกาเปนตน  ใน 
ตอนตนแหงศตวรรษท่ี  ๑๗  นั้น  ก็ปรากฏวามีพระพมา  พระมอญ  และ 
พระชาวทวาราวดี  ลพบุรี  ออกไปเรียนรูลัทธิจากลังกาเขามา  สําหรับ 
ประเทศไทยกอนเปนแหงแรก  แตเวลานั้นยังเปนประเทศช่ือวา  ตามพระ- 
ลิงค  สังฆปาโมกขนิกายน้ีช่ือพระราหุล  เหตุการณท้ังนี้เกิดกอนอาณา- 
จักรสุโขทัยประมาณ  ๑๐๐  ป  เม่ืออาณาเขตสมัยพอขุนรามคําแหงแผลง  
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ไปถึงหัวเมืองมลายูแลว  จึงไดรูถึงลัทธิลังกาวงศ  และนําข้ึนมาเผยแผ 
แตนั้นมา  นิกายใหญก็กลายเปนศาสนาประจํารัฐของไทย  สวนนิกาย 
เดิมท่ีมีอยูก็คอย ๆ เส่ือมไป  เม่ือลังกาวงศมาต้ังท่ีสุโขทัยแลว  ไดเกิด 
ผลสะทอนในทางการศึกษา  การปกครองคณะสงฆ  และศิลปกรรม  ดงั 
ตอไปนี้  คือ 
        ๑.  ในดานการศึกษา  ไทยไดรับพระไตรปฎกท้ังอรรถกถาฎีกา 
จากลังกา  แมกอนหนานี้พระไตรปฎกของเถรวาท  จะมีอยูแลวในชน 
ชาติมอญคร้ังสมัยทวาราวดกี็จริง  เขาใจวามาในสมัยหลัง  คงจะตกหลน 
หายสูญไปมาก  เพิ่งจะไดรับพระไตรปฎกครบถวน  ในสมัยตนสุโขทัย 
จากลังกา  เปนเหตุใหการออกเสียงภาษามคธของสงฆไทยชัดถอยชัดคํา 
ตามแบบลังกาที่สุดยิ่งกวาชนชาติอ่ืน ๆ  
        ๒.  มีปญหาวา  คัมภีรศาสนาซ่ึงเปนการแนนอนวา  ฉบับเดิม 
ตองเขียนเปนตัวสิงหล  แตคร้ันมาถึงเมืองไทยคงมีการตั้งคณะกรรมการ 
ถายตัวสิงหลเปนตัวขอม  ท่ีนาสงสัยคือ  เหตุใดจึงไมใชอักขระไทย  ซ่ึง 
ในครั้งพอขุนราม  พระองคก็บัญญัติอักขระไทยแบบเฉพาะข้ึนแลว  อัน 
ท่ีจริงตัวหนังสือไทยมีมากอนพอขุนราม  พึงดูจากอักษรไทยล้ือในยูนาน 
เปนตัวอยาง  พอขุนรามเพยีงแตดัดแปลงอักษรไทยเดิม  ถึงเชนนั้นก ็
นาจะใชหนังสือไทยเขียนพระไตรปฎก  เหตุท่ีใชตวัขอมก็เพราะ  พระ- 
ไตรปฎกฉบับเดิมกอนหนาลังกาวงศจะมาถึง  ซ่ึงเปนของพวกขอมใน 
สมัยลพบุรี  ไดใชอักษรขอมจารึกแพรหลายแลว  อีกประการหนึ่งอักษร  
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ไทยท่ีพอขุนรามบัญญัติข้ึนใหม  มีพยัญชนะไมพอเขียน  คํามคธจึงได 
ถือเอาหนังสือขอมเปนหลักในการจารึก 
        ๓.  อิทธิพลลังกาวงศตอการปกครองคณะสงฆไทย  ไดทําให 
เกิดสมณศักดิข้ึ์น  สมณศักดิน์ี้ในอินเดียหาเคยมีไม  ลังกาเปนผูคิดข้ึน 
กอน  ในช้ันเดมิมี  ๒  ตําแหนงคือ  ตําแหนงสวามี  และมหาสวามี  สวน 
ช่ือสมณศักดิ์แตกตางออกไปตามเกียรติคุณของพระเถระผูไดรับ  คตินี้ 
พอมาถึงสุโขทัยเขา  ไทยไดปรับปรุงสมณศักดิเ์ทียบดวยยศของพวก 
พราหมณในทางโลก  จึงเกิดทําเนียบสมณศักดิ์ข้ึนเปนคร้ังแรก  คือ 
๑.  ครูบา  ๒.  เถระ  ๓.  มหาเถระ  ๔.  สังฆราชา  (สังฆราชาเทียบมหา 
สวามี)  ๕.  สังฆปริณายกสิทธิ 
        การปกครองคณะสงฆแบงออกเปน  ๓  คณะ  คือ  คณะคามวาสี 
มีเจาคณะช่ือพระสังฆราชญาณรูจีมหาเถระ  คณะอรัญวาสีมีเจาคณะชื่อ 
พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนสีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสวามี 
อีกคณะหนึ่งเรียกวาคณะพระรูป  คณะน้ีมืดมนไมทราบท่ีมาท่ีไป 
        ๔.  อิทธิพลเกี่ยวกับศาสนประเพณี  ในศิลาจารึกของพอขุนราม 
คําแหง  ไดพรรณนาถึงสภาพของชาวสุโขทัย  และประเพณีทางศาสนา 
มีขอความวา  "คนในเมืองสุโขทัยนี้  มักทาน  มักทรงศีล  มักโอยทาน 
พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัย  ท้ังชาวแมชาวเจา  ทวยปวทวยนาง 
ลูกเจาลูกขุนท้ังส้ินท้ังหลาย  ท้ังผูชายผูหญิง  ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพทุธ 
ศาสนา  ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน  เม่ือออกพรรษา  กรานกฐินเดือนหนึง่ 
จึงแลว  เม่ือกรานกฐินมีพนมเบ้ียพนมหมากมีพนมดอกไม  มีหมอน  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 145 
นั่งหมอนนอน  บริพารกฐิน  โอยทานแลปแลญิบลาน  ไปสวดญัตติกฐนิ 
ถึงอรัญญิกพูน.....ใครจะมักเลน  เลน  ใครจะมักหัว  หัว  (หัวเราะ) 
ใครจะมักเล่ือน  เล่ือน  เมืองสุโขทัยนี้มีส่ีปากประตูหลวง  เทียนมอญคน 
เสียดกนัเขาดทูานเผาเทียน  เลนไฟ  เมืองสุโขทัยนี้มีดังจะแตก" 
        การท่ีชาวสุโขทัยเครงครัดในพุทธศาสนา  ตรงกันขามกับขอ 
กลาวหาของคนบางคนท่ีวานับถือศาสนาพุทธ  ทําใหข้ีเกียจ  เพราะใน 
จารึกพอขุนรามพรรณนาตอไปวา  "....แตคนในเมืองสุโขทัยนี้ดวยรู 
ดวยหรวก  (ฉลาด)  ดวยกลาดวยหาญ  ดวยแคะดวยแรง  หาคนเสมอ 
มิได"  เพราะฉะน้ัน  เม่ือประชาชนขยันขันแข็งทํามาหากนิ  จึงเปน 
เหตุใหสุโขทัย  มีส่ิงดังนี้ 
        ".....มีวิหาร  มีปูครู  มีทะเลหลวง  มีปาหมาก  ปาพลู  มีไร 
มีนา  มีถ่ินฐาน  มีบานใหญบานเล็ก  มีปามวงปาขามดูงามดังแกล" 
        ๕.  ดวยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาสุโขทัยไมมีทาสเลย  ระบบ 
ทาสเพิ่งจะเร่ิมในสมัยอยุธยา  เม่ือไทยไปเลียนแบบจากเขมร  ซ่ึงถือ 
กษัตริยเปนเทพาวตารตามคติศาสนาพราหมณ  แตในสมยัสุโขทัยราษฎร 
เปนลูกเมืองเสมอกันหมด  เพราะฉะน้ันในพระอัยกาลักษณะลักพาซ่ึง 
ตราข้ึนในป  พ. ศ.  ๑๘๙๙  สมัยพระเจาอูทองของอยุธยา  กลาวถึง 
ทาสที่หนีไปสูเมืองชะเลียง  สุโขทัย  ทุงยั้ง  บางยม  สองแคว  สระหลวง  
ชากังราว  เจาทาสขอรองใหรัฐบาลอยุธยาไปติดตามจับ  พระเจาอูทอง 
รับส่ังวา  แมแตขายกันในกรุงอยุธยายังบังคับเรียกคาไถ  ไล  
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เบ้ียกันยาก  ท่ีหนีไปถึงแดนสุโขทัยใตหลาฟาเขียว  จักทําเอาอยางเชน 
เพชรบุรี  ราชบุรี  สุพรรณ  บชอบเลย 
        ทาสท่ีหนีไปสูอาณาจกัรสุโขทัย  จะไดรับอิสระ  รัฐบาลสุโขทัย 
จะมอบทุนทรัพยทํากนิให        แมในสมัยพระธรรมราชาท่ี  ๒  คือพระเจา 
ไสยลือไท  เม่ือกรุงสุโขทัยตกเปนประเทศราชของอยุธยาแลว  ถึงกระนั้น 
ทางสุโขทัยก็ยงัถือเปนกฏหมายวา  ทาสเชลยใดท่ีหนีมามีกําหนดระยะ 
เวลาถาไมมีเจาทาสตามมา  พนระยะกําหนดแลวก็จะเปนอิสรชนทันที 
        ๖.  เนื่องจากกษัตริยสุโขทัยต้ังพระองคเปนพอ  ใกลชิดกับ 
ราษฎรผูเปนลูกอยูเสมอ  จึงไดเกดิสุภาษิตสอนราษฎร  เชนพอสอนลูก         
เรียกวาภาษิตพระรวง  คือ  "อาสาเจาจนตัวตาย  อาสานายจนพอแรง 
ปลูกไมตรีอยารูราง  สรางกุศลอยารูโรย  อยาขูดคนดวยปาก  อยาถาก 
คนดวยตา  อยาแผเผ่ือความผิด   อยาผูกมิตรคนจร  อยารักเขากวาผม 
อยารักลมกวาน้ํา  อยารักถํ้ากวาเรือน  อยารักเดือนกวาตะวัน" 
        ๗.  อิทธิพลทางศิลปะ  ไทยไดพระพุทธสิหิงคจากลังกา  ซ่ึงเปน 
แมแบบของพระพุทธรูปสุโขทัย  พระพุทธรูปในประเทศไทยกอนหนานี้ 
ทุกยุคไมเคยมีเปลวรัศมีสูง  เพิ่งจะมีข้ึนคร้ังแรกในสมยัสุโขทัย  สังฆาฏิ 
พระพุทธรูปในสมัยกอนหนานี้  ไมเคยเปนแฉกชนดิท่ีเรียกวา  เข้ียว 
ตะขาบ  พุทธปฏิมาแบบสุโขทัยมี  พระเจดียแบบลอมฟางซ่ึงถายจาก 
มรีจิวัดเจดียในลังกาก็ดี  ถูปารามในลังกาก็ดี  สมัยสุโขทัยไดสรางข้ึน 
เชนพระมหาธาตุวัดชางรอง  เมืองชะเลียง  
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                                        ลังกาวงศสมัยท่ี  ๒ 
        ในรัชสมัยพระเจาเลอไทโอรสของพอขุนราม  ไดเกิดลังกาวงศ 
ชุดที่  ๒  ข้ึน  มูลเหตุเนื่องมาแตมีคณาจารยสิงหลรูปหนึง่  ช่ือพระติมา 
บวชเรียนในสํานักพระอุทุมพร  ซ่ึงนับถือกันวาเครงครัดท่ีสุดในลังกา 
พระมติมา  มาต้ังลัทธิในเมืองนครพัน  เขาใจวาเปนเมืองเมาะตะมะ 
ในสมัยพระสุตโสมเปนพอเมือง  ชาวเมืองเล่ือมใส  ทําพิธีอุษยาภิเษกทาน 
พระมติมาข้ึนเปนอุทุมพรบปผามหาสวามี  คร้ังนั้นมีพระเถระชาวสุโขทัย 
๒  รูป  ช่ือพระสุมนะ  และพระอโนมทัสสี  เปนศิษยของพระสังฆราช 
ปพพตะ  ไดยนิกิตติศัพทจึงเดินทางออกไปขอเปนศิษย  ทานอุทุมพรได 
ใหสึกแลวรับอุปสมบทใหม  อยูเลาเรียนกบัทานได  ๕  พรรษาก็ลากลับมา 
ตอมาอีก  ๕  พรรษา  พระสุมนะกับพระอโนมทัสสีไดพาพระเถระไทยอีก  ๘ 
รูป  ในเมืองเมาะตะมะคือ  พระอานนท  ๑  พระพุทธสาตร  ๑  พระสุชา- 
ตะ  ๑  พระเขมะ  ๑  พระปยทัสสี  ๑  ทระสุวัณณคิรี  ๑  พระเวสสภู  ๑ 
พระสัทธาติสสะ  ๑  ทานทั้ง  ๘  นี้ขอสึกแลวอุปสมบทใหม  แตพระอุทุม- 
พรมอบหมายใหพระสุมนะ  พระอโนมทัสสี  ทําหนาท่ีเปนอุปชฌายบวช 
ทานท้ัง   ๘  รูปน้ี  แลวมีปกาสิตส่ังวา  ดูรา  อาวุโสท้ังหลาย  ศาสนาอัน 
กูนํามาแตลังกาทวีปนั้น  จักไมม่ันคงในเมอืงเม็งมีนา  จกัไปตั้งม่ันอยูใน 
เมืองสูโพนตอเทา  ๕  พันปแล  เพราะฉะนั้นเม่ือคณะสงฆชุดนี้กลับสู 
สุโขทัยแลวจึงไดเผยแผลัทธิลังกาวงศใหม  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
นิกายอุทุมพร  ตามช่ือสํานักเดิมในลังกา  จนแพรหลายออกไปทั่วกระท่ัง 
ถึงอาณาจักรลานนาไทยและลานชาง  
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                                    สันตติวงศราชวงศสุโขทัย                                                         
        ตามขอคนควาของนักประวัติศาสตรรุนเกา  กษัตริยราชวงศ 
สุโขทัยมี  ๘  พระองค  แตผลอันเกิดจากการบูรณะ  เมืองสุโขทัยเกาในป 
พ. ศ.  ๒๔๙๙  ทางการไดขุดพบจารึกหลักใหมท่ีบริเวณวิหารสูงในวัด 
มหาธาตุ  เปนคําสาบานระหวางปูกับหลาน มีขอความท่ีทําใหตองเปล่ียน 
แปลงลําดับราชวงศพระรวง  ขอความนั้นตอนหน่ึง  "....สบถดวยกันนีจุ้ง 
ใหไดแกอารักษท้ังหลาย  อันมีในน้ําถํ้า  วงศาพระยาผูปู  ปูพระยา 
ปูเริง  ปูมุง  ปูพอง  ปูฟาฟน  ผากอง  ปูพระยาคําฟู  พระยากองเทานี ้
คําคํากวาผีสิทธิแล  แตนี้คําคง  ผีปูยาคํา  ฝูงผูหวาน  ปูขุนจิต  ขุนจอด  ปู 
พระยาศรีอินทราทิตย  ปูพระยาบาน  ปูพระยารามราช  ปูไสยสงคราม  ปู 
พระยาเลอไท  ปูพระยางวันําถม  ปูพระยามหาธรรมราชา  พองําเมือง 
พอเลอไท  และไทยผูดี  ผีชาวเลืองเทานี้แล  แมผูใดบซ่ือไซร  ผีมันทั้ง 
เส้ือใหญ  เขาภูคา  เขายาดาน  ผาแดง  แขวงแมพระศักดิ ์ พระสอ  เส้ือ 
หาญญอาง  ทานสถาน  ปูชละหมื่น  หม่ืนหอยแสนดง  ท้ังปูเจาพระคะพุง 
เขายรรยง  พระศรี  ผีบางพระศักดิ์อารักษทุกแหง  แตงตาดูสองปูหลาน 
รักกัน  ผิวผูใดใครบซ่ือ  จุงผีผูนี้หักกาวนาวคอ  อยาเปนพระยาเถิงเทา 
เปนเจา  อยูยืนหืนตาย  ดังวนัทันดังเครียว  เขียวเห็นอเวจนีรก  ตกอบาย 
เวทนา  เสวยมหาวิบาก  อยาไดคาดไดพบพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
สักคะ.... ฯลฯ" 
        เนื้อความในจารึกหลักนี้  ทําเมื่อ  พ. ศ.  ๑๙๓๕  ซ่ึงเปนสมัยตอน 
ปลายของยุคสุโขทัย  ไดลําดบับรรพบุรุษกอนหนาพอขุนศรีอินทราทิตย  
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ข้ึนไปหลายช้ัน  อางเชิญมาเปนพยานในคําสาบานท่ีนาสนใจมี  ๒  ช่ือ  คือ 
ปูไสยสงคราม  และปูพระยางัวนําถม  ในระหวาง  ๒  องคนี้มีพระยาเลอไท 
ค่ันกลาง  ถา  ๒  องคนี้เปนกษัตริย  ราชวงศพระรวงกต็องมี  ๑๐  รัชกาล 
ไมใช ๘  เม่ือความในประวตัิศาสตรตอนท่ีพระมหาธรรมราชาลิไท  ยัง 
ไมไดเสวยราชย  ยังเปนเจาเมืองศรีสัชนาลัยอยูในฐานะลูกหลวง  พอขาว 
พระราชบิดาคือพระเจาเลอไทส้ินพระชนม  ในจารึกเลาวา  มีผูคิดมิชอบ 
แยงราชสมบัตใินเมืองสุโขทัยข้ึน  พระเจาลิไทเม่ือยังเปนราชบุตรตอง 
ยกกองทพัจากเมืองศรีสัชนาลัยมาตีเอาสุโขทัยคืน  สําเร็จโทษผูคิดมิชอบ 
ผูคิดมิชอบคนน้ันอาจจะเปนพระยางัวนําถม  ซ่ึงพฤติการณแสดงใหเหน็ 
วาทานผูนี้จะเปนราชบุตรตางพระมารดา  หรือมิเชนนั้นตองเปนเจานาย 
สําคัญองคหนึ่ง  จึงไดจดัเขาไปในลําดับราชวงศตามจารึกท่ีคนใหมนี้  มี 
ขอท่ีนาสงสัยคือ  ถามีกษัตริยอีกองคหนึ่ง กอนหนาพระเจาเลอไท  ซ่ึง 
เปนราชโอรสของพอขุนรามคําแหง  เหตุใดช่ือของทานผูนั้นจึงไมใช 
คําวาปูพระยา  ใชแตคําวาปู  ดูจะมีความแตกตางระหวางปูพระยากับปู 
อยู  ทานผูนั้นคือปูไสยสงคราม  จะเปนไปไดหรือไมวา  ปูไสยสงคราม 
ไมไดเปนกษัตริย  แตปูพระยางัวนําถมเปนกษัตริย  ถาประเด็นนี้ถูกตอง 
ราชวงศพระรวงก็มี  ๙  รัชกาล 
                                พระเจามหาธรรมราชาลิไท 
        กษัตริยพระองคนี้ปรากฏในจารึกอักษรขอม  เรียกวา  กมรเต็งอัญ 
ศรีสุริยพงษรามมหาธรรมราชา  พระองคมีความสําคัญตอพระพุทธ- 
ศาสนาอยางมาก  ซ่ึงเราพอจะแยกเปนหวัขอดังตอไปนี้  
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        ๑.  การศึกษาในพระศาสนา  พระเจาลิไทเม่ือยังเปนราชบุตร 
ทรงศึกษาพระไตรปฎกกับคณาจารยผูมีช่ือเสียงในครั้งนัน้  อาทิเชน  พระ         
อโนมทัสสี  พระสารีบุตร  และอุปเสนราชบัณฑิตเปนตน  จึงนับวาเปน 
กษัตริยไทยพระองคแรกท่ีรอบรูในภาษามคธและพระไตรปฎกจนถึงกบั 
ทรงพระราชนพินธเตภูมิกถาในบางแผนกของหนังสือนี้  ทรงอางถึง 
ตํารับตําราท่ีใชเรียบเรียง  ลวนแตเปนคัมภีรมคธท้ังอรรถกถาฎีกาประ- 
มาณ  ๓๐  ปกรณ  บางปกรณปจจุบันไมมีตนฉบับ  หนังสือเตภูมิกถา  จึง 
เปนวรรณคดพีุทธศาสนาเลมแรกในภาษาไทยทีคนไทยเขียนข้ึน  สมเด็จ 
กรมพระยาดํารง  เปนผูเปล่ียนช่ือหนังสือวา  ไตรภูมิพระรวง  รสอักษร 
ในหนังสือนี้แตงเปนลักษณะรายยาว  มีสัมผัสในบางตอนพรรณนาความ 
เปนไปของสัตวในไตรภูมิ 
        ๒.  ในการคณะสงฆ  พระเจาลิไทไดสงทูตไปนิมนตคณะสงฆ 
ลังกาเขามาสุโขทัย  คณะสงฆชุดนี้มาต้ังอยูกอนแลวท่ีเมืองเมาะตะมะ 
และมีพระเถระท่ีสําคัญ  มหาสวามีซ่ึงตองไมใชช่ือเปนแน  แตเปน 
ฐานันดรศักดิ์  ในจารึกวัดปามะมวงเรียกวาสังฆราชลังกา 
        พระเจาลิไท  ไดทําพิธีนิมนตพระสังฆราชลังกาเปนการมโหฬาร         
ถึงกับใหตัดถนนจากสุโขทัยไปกําแพงเพชร  จากกําแพงเพชรไปเมาะ- 
ตะมะ  เม่ือคณะสงฆลังกามาถึงสุโขทัยไดจาํพรรษาอยูในวัดปามะมวง 
พระเจาลิไทเองก็ทรงพระราชศรัทธาออกผนวชเปนกษัตริยไทยองคแรก 
ท่ีบวชในขณะเสวยราชย  พธีิผนวชทําเปนสองตอน  ตอนบรรพชาเปน 
สามเณรทําในพระราชมณเฑียร  ตอหนาพระสุวรรณปฏิมา  (คือพระทอง  
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วัดไตรมิตร)  กอนจะบรรพชาทรงเพศเปนดาบส  ประกาศพระราชปฏิญ- 
ญาณทามกลางสงฆ  มุงปรารถนาพระโพธิญาณอยาวเดยีว  พระสังฆราช 
ลังกาไดสรรเสริญพระจริยาวัตร  หลังบรรพชาแลวในขณะท่ีเสดจ็ไป  เพื่อ 
ประกอบพิธีอุปสมบทวาทรงมีอินทรียสังวรยิ่งนัก  อุปมาดังพระมหาเถระ 
ผูมีพระวัสสาได  ๖๐  เปนประมาณ  ตอนสองทําพิธีสวดญัตติอุปสมบทใน 
วัดปามะมวง  เขาใจวาจะทรงประทับอยูท่ีนั่นตลอดเวลาอุปสมบท  และ 
ถาไมมีกองทัพไทยใตข้ึนไปรุกรานอาณาเขตแลว  กษัตริยองคนี้คงจะ 
เพลิดเพลินในเนกขัมมสุข  พระองคไดปริวรรตเพศออกมาในทามกลาง 
ออนวอนขอรองของเหลาอํามาตย 
        ๓.  โรงเรียนไทยโรงเรียนแรกเกิดข้ึนในแผนดนินี้  กลาวคือ 
พระเจาลิไทไดทรงอุทิศพระราชมณเฑยีรเปนท่ีบอกปริยัติธรรมแก 
ภิกษุสามเณรข้ึนคร้ังแรก  อันเปนแบบอยางใหกษัตริยในอยุธยาและรัตน- 
โกสินทรทําตาม 
        ๔.  พระเจาลิไทไดสงทูตไปจําลองรอยพระพุทธบาทบนยอด 
เขาสุมนกูฏในลังกา  มาสรางไวตามไหลเขา  ตามหัวเมืองสําคัญ เชน 
สุโขทัย  กําแพงเพชร  พิษณุโลก  รอยพระบาทน้ีพึงเหน็ตัวอยางไดท่ี 
วัดบวรนิเวศ  จึงเกิดประเพณีไหวพระบาทข้ึนเปนคร้ังแรก 
        ๕.  พระเจาลิไทไดทรงหลอพระพุทธปฏิมาชุดใหม  หลายชุด 
หลายคร้ัง   คร้ังละหลายสิบองค  คร้ังท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  ชุดพระพุทธชินราช         
พระพุทธชินสีห  และศรีศาสดา  ขอสังเกตปฏิมากรรมในสมัยนี้ชอบทํา 
นิ้วพระหัตถพระบาทเสมอกนั  ผิดกับพระสุโขทัยยุคกอน  ท่ีนิ้วพระบาท 
พระหัตถไมเสมอกัน  
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        ๖.  ทรงกอพระมหาธาตุท่ีสําคัญในเมืองกําแพงเพชร  พระมหา- 
ธาตุนี้อยูท่ีปากคลองสวนหมาก  เดิมมีรูปอยางพระเจดยีทรงพุมขาวบิณฑ 
ตอมามีคหบดชีาวกะเหร่ียงคนหนึ่ง  ช่ือพระยาเกา  ในสมยัรัชกาลท่ี  ๕ 
ร้ือพระเจดยีออกแลวกอใหมเปนรูปเจดยีพมา  ยังปรากฏอยูทุกวนันี ้
        ๗.  พระเจาลิไทโปรดใหทูตไปเชิญหนอพระศรีมหาโพธ์ิจาก 
อนุราธปุระมาปลูกไวในอาณาเขตสุโขทัยหลายแหง  ประเพณีบูชา 
ตนโพธิจึงเกิดข้ึนในเมืองไทย 
        ๘.  พระเจาลิไทนอกจากแตกฉานในพุทธศาสตรแลว  ยังแตก 
ฉานในโหราศาสตรและไสยศาสตรเปนอยางมาก  ทรงทําพิธีทางไสย- 
ศาสตรหลอเทวรูปชุดสําคัญมีพระอิศวร  พระนารายน  และพระอุมา 
ขนาดโตกวาคนฝมือนับวาเปนเยีย่ม  ปจจุบันดูไดในพิพิธภัณฑสถานแหง 
ชาติ  เทวรูปพระอิศวรมีจารึกหลอเองไวสําหรับปกครองสัตว  ๔  ตีน  ๒  ตีน 
        มีผูเขาใจวาสุโขทัยตองออนแอลงเพราะพระเจาลิไทเอาใจใสใน 
พระศาสนามากไป  แตถาเราดูในสมัยพอขุนราม  พระองคก็เครงครัดทาง 
ศาสนาไมแพพระเจาลิไทเลย  บานเมืองกไ็มออนแอ  และความจริง 
พระเจาลิไทกไ็มออนแอ  เพราะพระองคสามารถยับยั้งการรุกราน 
ของกรุงศรีอยุธยาได  ขอสําคัญคือวา  อาณาจักรอูทองความจริงเปน 
อิสระรัฐมาแตไหนแตไร  ไมไดเสียบานเมืองแกทางสุโขทัยเลย  เปนแต 
วาทางอูทองยอมรับใหสุโขทัยเปนผูนําในวิถีทางการเมืองเทานั้น  จะไป 
โทษวา  เพราะสนใจศาสนาจึงสูอูทองไมไดไมถูก  
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        เม่ือส้ินรัชกาลพระเจาลิไทแลว  พระเจาเสยลือไทไดเสวยราชย                                                         
ในตอนนี้สุโขทัยตองรับศึกสองดาน  คือศึกเชียงใหมทางเหนือดานหนึ่ง 
ศึกอยุธยาทางใตดานหน่ึง  แตทางเชียงใหมยังพอตอสูสะกดไวได  บาง 
คร้ังก็กลับเปนฝายรุก  ไปตีไดถึงเมืองลําปาง  แตสําหรับศึกอยุธยา 
ประจวบกับเปนรัชสมัยพระเจาบรมราชาธิราชท่ี  ๑  ซ่ึงเปนนักรบ  จน 
สามารถตีอาณาจักรกัมพูชาแตก  พระเจาไสยลือไทตองยายราชธานีลงมา 
ประทับท่ีเมืองพิษณุโลก  เพือ่จะรับมือกับพระเจาบรมราชาเต็มท่ี  แต 
ผลสุดทายพระองคกลับเปนฝายยอมสวามิภักดิ์  ยอมถวายบังคัมพระเจา 
บรมราชา  สุโขทัยจึงตกเปนประเทศราชของอยุธยา  มีกษัตริยสืบมาอีก 
๒  พระองคแลวเลยถูกยุบรวมเขาเปนราชอาณาเขตเดยีวกับอยุธยาใน 
สมัยพระเจาสามพระยา 
                                พุทธศาสนาสมัยสุพรรณภูมิ 
        ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งแควนสุพรรณภูมิไดแกบริเวณสุพรรณบุรี 
นครชัยศรี  สิงหบุรี  อางทองเดี๋ยวนี้  เปนเมืองโบราณรวมสมัยกับ 
ทวาราวดี  ตอมาเม่ืออาณาจกัรทวาราวดีสูญไป  ยังปรากฏมีซากสถูป 
และโบราณสถานในบริเวณเมืองเกาคือเมืองอูทอง  ศิลปะเปนอยางเดยีว 
กับทวาราวดี  ในบริเวณน้ีไมปรากฏมีศิลปะของขอม  ยกเวนเสียแต 
ปรางคเทวสถานในเมืองสุพรรณบุรีเกา  ชนชาติไทยผูเขามาครอบครอง  
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แควนสุพรรณภูมิ  เปนไทยสายเวยีงไชยปราการ  มีพระเจาชัยศิริเปนหวั                                                         
หนา  ไดลงมาครอบครองต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี  ๑๗  และไดตั้งอาณาจกัร                                                         
ข้ึน  ใชช่ือวาเกา  แตเรียกเปนไทยวาอูทอง  ราชวงศอูทองปกครองอยู 
กวารอยป  รวมสมัยกับสุโขทัย  มีกษัตริยไมนอยกวา  ๖  พระองค  จาก 
โบราณวตัถุของอูทองทําใหเราทราบถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา  เปน 
แบบลังกาวงศผสมลพบุรีและทวาราวดี  ยกตัวอยางเขนพระพุทธรูปพระ- 
เศียรก็เปนรูปฝาชีพระพักตรเปนเหล่ียมพระโขนงนาสิกและพระโอษฐ 
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลลพบุรี  สังฆาฏิพาดตรงลงมาถึงพระนาภี  พระ- 
พักตรอยูในลักษณะเครงขรึม  (ภาษานักเลงพระเรียกวาอูทองหนาฤาษ ี
หรืออูทองหนาแก)  พระพุทธรูปแบบนี้มีจาํนวนนอย  องคท่ีงามท่ีสุด 
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ตอมาในสมัยอูทองตอนปลาย 
ไดรับอิทธิพลจากสุโขทัยเขามาทําใหมีเปลวรัศมีเพิ่มข้ึน  พระพักตรยาวรี 
อิริยาบถคลายความเครงเครียด  คือมีลักษณะออนชอยละมุนละไม  ใน 
ราวศตวรรษท่ี  ๑๙  กษัตริยอูทององคสุดทาย  มีฐานะเปนบุตรเขยของ 
กษัตริยอูทององคกอน  ทานผูนี้มาจากแควนกัมโพช  (ไมใชเขมร)  แต 
เปนอาณาบริเวณทองท่ีอโยธยาเกา  ตํานานพ้ืนเมืองเลาวา  ทานผูนี้มี 
เช้ือเปนเจาช้ันสูงแหงแควนกัมโพช  คือพระเจารามาธิบดีท่ี  ๑  ผูสราง 
พระนครศรีอยธุยา  เหตุผลท่ีพระเจาอูทองยายกรุง  ตามความเขาใจ 
ท่ัวไปก็คือเอาเรื่องโรคหา  ซ่ึงระบาดในเมืองอูทองเปนเหตุ  แตเบ้ือง 
หลังของเหตุนีย้ังมีส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ  แควนอูทองตองการขยาย  
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อํานาจลบลางอิทธิพลสุโขทัย  เม่ือเปนเชนนี้สถานท่ีตั้งเมืองเดิมไมเหมาะ 
สมในทางยุทธศาสตร  และเศรษฐศาตร  เพราะเปนเมืองดอนหางไกล 
ทะเล  เม่ือตองการจะสรางเมืองใหอุดมสมบูรณม่ังค่ัง  จึงเปนความจําเปน 
ท่ีตองยายกรุง  ซ่ึงพระเจาอูทองไดทรงเลือกเอาชัยภูมิ  ทางทิศตะวนัออก 
เปนแหลมยื่น  เปนท่ีมาแหงแมน้ําสามสายบรรจบกัน  และเปนปาก 
ประตูท่ีสุโขทัยจะมีโอกาสติดตอกับทางทะเล  เม่ือพระองคสรางกรุงท่ีนี่ 
จึงเทากับปดประตูบานอาณาจักรสุโขทัย  ตดัขาดมิใหติดตอทางทะเล 
ไดเลย  
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                                                   บทท่ี  ๗                                                         
                        พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตอน  ๔         
                                                สมัยอยุธยา                                                         
        บริเวณท่ีตั้งพระนครศรีอยุธยาเดีย๋วนี้  แตเดิมมีมาเมืองโบราณ 
ตั้งอยูกอนแลวหลายเมือง  ช่ือเมืองอโยธยา  และเมืองเสนาราชนคร  ฝง 
ตะวนัตกของทางรถไฟ  มีการขุดพบซากเมืองโบราณสถูปเจดียโดย 
เฉพาะพระพุทธปรากฏเปนหลักฐานสําคัญอยูขอหนึ่งคือ  พระพุทธรูป 
องคใหญวัดพนัญเชิง  ไดสรางกอนสรางพระนครศรีอยุธยาถึง  ๒๖  ป  ถา 
บริเวณนี้จะเปนปาดงพงไพรใครท่ีไหนจะมาสรางพระขนาดใหญไว  และ 
ทานผูสรางก็ตองเปนช้ันเจาฟามหากษัตริยจึงมีกําลังกะเกณฑไพรพลมา 
สรางปูชนียวัตถุขนาดมหึมาข้ึนได  ยังมีเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญอีก 
องคหนึ่ง  ปจจุบันอยูในพิพธิภัณฑสถานเจาสามพระยา  มีอายุรุนเดยีว 
กับพระพุทธรูปวัดพนญัเชิง  เม่ือดูตามศิลปะแลวก็เปนศิลปะแบบอูทอง 
เพราะฉะนั้นจงึสรุปความไดวา  เมืองอโยธยาเกาคงจะต้ังข้ึนในสมัยขอม 
เปนใหญ  ตอมาในสมัยอูทองไทยเขามาครอบครอง  และไทยอูทองนี ้
เองเปนผูสรางวัดพนัญเชิงข้ึน  เม่ือพระเจารามาธิบดีท่ี  ๑  ยายกรุง 
จากเมืองสุพรรณภูมิไดมาต้ังพักอยูท่ีตําบลเวียงเหล็ก  รีรอโอกาสดูทีทา 
ทางสุโขทัยอยู  ๓  ป  และพระองคไมไปอาศัยในเมืองอโยธยาเกา  แต 
กลับมาสรางพระนครใหมบนแหลม  เพราะความสําคัญในทางยุทธศาสตร  
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มีเหนือกวา  คือทรงประสงคเอาแมน้ําสามสายเปนคูเมืองตามธรรมชาติ 
ท่ีตองขุดคูกันใหมเพยีงดานเดียวเทานั้น  นีคื่อท่ีตั้งพระนครศรีอยุธยา 
ซ่ึงเปนราชธานีอยูกวา  ๔  ศตวรรษ  พระนครศรีอยุธยาสรางในช้ันแรก 
กําแพงเมืองยังเปนพูนดิน  เอาไมไผปก  ยังไมไดกออิฐถือปูนใด ๆ ท้ัง 
นั้น  แมแตพระราชวังกเ็ปนเคร่ืองไม  ท่ีกออิฐถือปูนถาวรมีแตวัด  ซ่ึง 
พระเจารามาธิบดีท่ี  ๑  ทรงสถาปนาข้ึนท่ีสําคัญมี  ๒  วดัคือ  วัดพุทไธศวรรย 
วัดนี้สรางอยูในบริเวณตําบงเวียงเหล็ก  ในท่ีตั้งพลับพลากอนสรางพระ- 
นคร  วัตถุสําคัญในวัดนี้ท่ียังเหลืออยูคือพระปรางคองคใหญ  พระวิหาร 
พระพุทธรูปตามระเบียงคด  ซ่ึงทําดวยศิลา  และกุฏิสมเด็จพระพุทธ- 
โฆษาจารย  วดัพุทไธศวรรยนี้เรียกไดวาเปนปฐมอารามในสมัยอยุธยา 
เปนวัดประสิทธ์ิประสาทวิชาการพิชัยสงคราม  ตลอดสมัยอยุธยา  แมทัพ 
นายกองไทยสวนมากไดรับการอบรมจากสํานักวัดพุทไธศวรรยนี้  ใน 
ปลายแผนดินพระองคไดสรางวัดเจาพระยาไทข้ึน  (คือวดัใหญชัยมงคล 
เดี๋ยวนี้)  ในทางวรรณคดีไดทรงต้ังกฏพระอัยการ  และมีโองการแชงน้าํ 
ซ่ึงยังตกทอดมาถึงปจจุบัน  ความเปล่ียนแปลงในสมัยอยุธยานี้  เห็นได 
ชัดวา  เพราะรักอิทธิพลขอม  เหตุดวยใกลขอมมากกวาทางสุโขทัย  เร่ิม 
ตนก็คือกษตัริย  ไมใชเปนพอเมืองราษฎรเสียแลวแตเปนเทวราช  ท่ี 
ราษฎรจะใกลชิดไมได  ในสมัยสุโขทัยไมมีทาส  สมัยนี้ระบบทาสมีข้ึน 
พระเจาอูทองไดยกกองทัพข้ึนไปตีเมืองชัยนาทของสุโขทัยแตก  แตหลัง 
จากเจรจาตกลงกันแลวก็ยอมคืนเมืองให  แลวขอมแปรพักตร  กองทัพ 
อยุธยาจึงไปตีเขมรถึงท่ีตั้งยโสธรปุระ  นับเปนคร้ังแรกท่ีกองทัพไทยตี  
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เขมรถึงตัวประเทศเขมรเอง  ปรากฏวาแมทัพไทยคือพระราเมศวรเสียที 
พระเจาอูทองจึงใหไปทูลเชิญหลวงพะง่ัวพ่ีมเหษี  ซ่ึงเปนเจาเมือง 
สุพรรณภูมิอยูใหยกกองทัพไปชวยหลาน  เขมรจึงพายแพไป  เม่ือพระ- 
เจาอูทองสวรรคต  พระราเมศวรไดเสวยราชยอยูช่ัวระยะเวลาส้ัน  กต็อง 
ยอมถวายราชสมบัติแกพระเจาลุง  คือขุนหลวงพะง่ัว  ในรัชสมัยพระเจา 
บรมราชาธิราชที่  ๑  (ขุนหลวงพะง่ัว)  นีไ้ดสุโขทัยเปนเมืองข้ึน  พระองค                                                         
ไดสรางวัดมหาธาตุท่ีอยุธยา  และสถาปนาพระมหาธาตุสูงเสนเศษพรอม 
ดวยพระมหาเถระธรรมกัลยาณ  ปญหาเร่ืองผูสรางวัดมหาธาตุนี้  ใน 
พงศาวดารกลาวตางกัน  คือบางแหงกลาววาสรางในรัชสมัยพระราเมศวร 
เม่ือเสวยราชยคร้ังท่ี  ๒  คืนวันหนึ่งเม่ือเสร็จราชการสงครามทางการเมือง 
เหนือ  เสดจ็ออกทรงศีลท่ีพระท่ีนั่งมังคลาภิเษก  เวลาดกึทอดพระเนตร 
เห็นพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย  จงึโปรดใหเรียกราชยาน  ข้ึนประทับ 
แลวตามพระบรมธาตุไป  โปรดใหเอากรุยปกเอาไว  ณ  ท่ีพระบรมธาตุ 
แสดงปาฏิหาริย  แลวใหสถาปนาพระมหาธาตุสูงเสนเศษ  แตขอความใน 
พงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐซ่ึงเปนจดหมายเหตุบันทึกในสมัยกรุงเกา 
มีศักราชวันเดอืนป  แมนยํานัก  กลาววาพระบรมราชาธิราชท่ี  ๑  เปนผู 
สถาปนา  เม่ือเปนเชนนีก้็มีทางเดียวท่ีตองสันนิษฐานวาวัดมหาธาตุเปน 
ของขุนหลวงพะง่ัวสราง  พระราเมศวรเปนผูบูรณปฏิสังขรณตอมาเปน 
ธรรมเนียมของเมืองใหญท่ีเปนช้ันราชธานีหรือเมืองลูกหลวง  ตองมีวดั 
สําคัญประจําพระนคร  ๓  วัด  เรียกช่ือเหมือนกันคือ  วดัมหาธาตุ  วดั 
ราชบูรณะ  วดัราชประดิษฐาน  ท่ีเรียกวาวดัมหาธาตุนั้น  ตองมีพระบรม  
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ธาตุเปนหลักสําคัญของวัด  ในสมัยสุโขทัย  เมืองสุโขทัยเกาก็มีวดัมหาธาตุ 
เมืองสวรรคโลก  คือเมืองศรีสัชนาลัยเกาก็มีวัดมหาธาตุ  เมืองกําแพง 
เพชรและเมืองพิษณุโลกก็มีวดัมหาธาตุ  ในสมัยอยุธยานอกจาวดัมหา- 
ธาตุดังกลาวนีแ้ลวท่ีเมืองสุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  ชัยนาท  ลวนมี 
วัดมหาธาตุท้ังนั้น  สําหรับวดัมหาธาตุในกรุงศรีอยุธยามีฐานะสําคัญมาก 
คือเปนท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชมาทุกแผนดนิ  พระบรมราชา- 
ธิราชท่ี  ๑  ไดเสวยราชยอยูกวา  ๒๐  ปก็สวรรคต  พระราเมศวรยกกองทัพ 
จากเมืองลพบุรีลงมา  แยงราชสมบัติคืน  กษัตริยพระองคนี้ไดทรงสราง 
วัดพระราม  วดัภูเขาทอง  เปนวัดใหญ  ๒  วัด  วัดพระรามสรางตรงท่ี 
ถวายพระเพลิงพระรามาธิบดีท่ี  ๑  ผูเปนพระชนก  ตั้งอยูริมบึงชีขัน หนา 
พระมหาราชวงั  ปจจุบันยังมีพระปรางคและซากพระวิหารเหลืออยู  สวน 
วัดภูเขาทองจะเปนเสมือนหนึ่งทองน้ําอันไพศาล  ประชาชนนิยมลงเรือ 
เลนสักรวา  กษัตริยอยุธยาตอนตนองคสําคัญอีกองคหนึง่คือพระเจา 
สามพระยา  พระองคไดทรงสรางวัดราชบูรณะข้ึนบนท่ีท่ีถวายพระเพลิง 
พระเชษฐา  ๒  พระองค  คือเจาอาย  เจายี่  วัดนี้อยูติดกับวัดมหาธาตุเพยีง 
มีถนนค่ัน  ในสมัยโนน  พระมหากษัตริยทุกพระองคตองเสด็จพระราชทาน 
พระกฐนิโดยขบวนพยุหยาตราเปนประจาํ  สําหรับวัด  ๒  วัดนี้ขาดไม 
ได  โบราณวตัถุในวัดราชบูรณะ  คือพระปรางคองคใหญ  ซ่ึงเม่ือเร็ว ๆ นี้ 
ไดมีการเปดกรุในพระปรางคไดพบเคร่ืองราชูปโภค  ลักษณะของกรุสราง 
เปนหองลับซอนลงไปเปนหอง ๆ สมเด็จพระเจาสามพระยาทรงตียโสธร  
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ปุระของเขมรแตก  กลาวไดวา  พระองคเปนผูปดฉากความรุงโรจนของ 
พวกขอม  เพราะแมยโสธรปุระหรือนครธมจะเปนเมืองที่ตียาก  เพราะ 
กําแพงเมืองเปนแลง  ไทยใชนโยบายลอมเมืองใหอด  ในท่ีสุดนครธม 
ก็แตก  ไทยไดกวาดเอาเชลยมีท้ังพวกพระครูพราหมณและทรัพยสิน 
ตาง ๆ เขามาพระนครศรีอยุธยา  นครธมจึงกลายเปนเมืองรางอยูในปา 
ดิบ  หลังจากนั้น  กษตัริยเขมรองคตอมาก็ไมมีใครกลาไปอยู  แตไดเท่ียว 
ตั้งเมืองหลวงไมเปนท่ี  ความยิ่งใหญของจกัรวรรดิขอมไดสูญลงกลาย 
เปนประเทศเล็ก ๆ ในสุพรรณภูมิไป  วัตถุท่ีพระเจาสามพระยาเอามาจาก 
นครธม  มีตัวอยางเหลืออยู  คือรูปหลอสําริดเปนสัตวตาง ๆ พระองค 
โปรดใหตั้งประดับไวท่ีวดัมหาธาตุบาง  ในพระราชวังบาง  ตอมาถึงสมัย 
พระเจาบุเรงนองตีกรุงศรีอยธุยาได  พระพมาเอารูปสําริดเหลานี้ไปพมา 
รูปเหลานี้ทองเท่ียวไปไกลหลายแหง  ปจจบัุนมีเหลือเปนบางรูปท่ีวัดพระ 
มหามัยมุนีท่ีมัณฑเล 
                                 พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยายุคท่ี  ๒ 
        ยุคนี้นับแตรัชการพระเจาบรมไตรโลกนาถเปนตนมา  ขอแตก                                         
ตางระหวางยคุตนกับยุคนีแ้ตกตางเพราะศิลปะ  คือในยุคตนนิยมสราง 
พระปรางคกันมาก  ในยุคนีห้ันเปล่ียนมาสรางสถูปแบบลอมฟางหรือแบบ 
ลังกากันมาก  ในยุคตนพระพุทธรูปมีอิทธิพลของลพบุรีและอูทองมาก 
ในยุคนี้อิทธิพลศิลปะสุโขทัยเขามาแทนท่ี  ท้ังนี้เพราะเหตุวาพระเจาบรม 
ไตรโลกนาถนั้นทรงมีพระราชมารดาเปนเจาหญิงผูมีศักดิข์องสุโขทัย  ได  
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เสด็จข้ึนไปประทับท่ีหวัเมืองเหนือแตยังทรงพระเยาว  ทรงคุนเคยกับ 
ศิลปะแบบสุโขทัยมาก  คร้ันเม่ือเสวยราชยแลว  ความจําเปนทางการ 
เมืองบังคับใหพระองคตองเสด็จข้ึนไปประทับเมืองพิษณุโลก   เปนระยะ 
ติดตอกันหลาย  ๆ ป  ท้ังนี้เพื่อรับศึกกับทางเชียงใหม  ฝายทางพระนคร 
นั้นโปรดใหพระราชโอรสองคใหญ  คือพระบรมราชาปกครอง  พระเจา 
บรมไตรโลกนาถไดทรงอุทิศพระราชวังเดมิซ่ึงสรางมาแตคร้ังพระเจาอู- 
ทองใหเปนวัด  แลวยายพระราชวังไปติดอยูทางริมน้ํา  วดัท่ีวานี้เปนวดั 
ในเขตกําแพงวังไมมีพระสงฆอยู  มีแตพุทธาวาสอยางวัดพระแกวในกรุง 
เทพฯ เรียกวาวัดพระศรีสรรเพ็ชญ  ทรงหลอรูปพระโพธิสัตว  ๕๐๐  ชาติ 
ไวในวดันี้  รูปเหลานี้ปจจุบันยังเหลือเพียง  ๒-๓  รูป  แลวทรงนิพนธ 
มหาชาติคําหลวงสําหรับใชเทศนาตามวัด  เพราะฉะนั้นรายมหาชาติจึงเกิด 
ข้ึนคร้ังแรก  แตประเพณีฟงเทศนมหาชาติมีมาคร้ังสุโขทัยแลว  หากยัง 
ไมมีเทศนฉบับหลวงเพิ่มจะมีข้ึนในคร้ังนี้  มูลเหตุท่ีไทยนิยมฟงเทศนมหา 
ชาติ  ก็เพราะอิทธิพลในหนังสือมาลัยสูตร  ซ่ึงแสดงวาพระศรีอริยเมต- 
ไตรยตรัสบอกผานพระมาลัยวา  ผูใดปรารถนาไปเกิดทันศาสนาของพระ 
องค  ตองฟงเทศนมหาชาติใหจบ  ๑๓  กณัฑในวนัเดยีวกัน  และบูชาดวย 
ธูปเทียนดอกบัวอยางละพัน  ไดกลาวมาแลววาในสมัยศตวรรษท่ี  ๒๑  นี้ 
มีคณะสงฆจากลานนาและกรุงศรีอยุธยาไปบวชเรียนจากสํานักพระวนัรัต 
ลังกาเขามา  และมาฟนนกิายลังกาวงศข้ึนใหมแบบสํานกัพระวันรัต  พระ 
เจาบรมไตรโลกนาถ  ทรงเล่ือมใสคณะสงฆ  ดังกลาวนี ้ ถึงกับเสด็จออก 
ผนวช  ณ  วัดจุฬามณีพิษณุโลกพรอมดวยพระราชโอรสและพระราชนดัดา  
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และขาราชการรวมท้ังหมดถึงพันเศษ  เปนพิธีกรรมมโหฬาร  พระเจา- 
ติโลกราชทางเชียงใหมก็ดี  พระเจาหงสาวดีก็ดี  ตางสงราชทูตนําเร่ือง 
อัฏฐบริขารมาทรงยินดี  เม่ือส้ินรัชกาลนี้แลว  พระรามาธิบดีท่ี  ๒  ราช- 
โอรสไดเสวยราชย  พระองคประสูติ  ณ  เมืองพิษณุโลก  ไดทรงสราง 
พระสถูปแบบลังกาสูงเสนเศษ  ๒  องค  ในวัดพระศรีสรรเพ็ชญ  อุทิศให 
พระชนกและเชษฐา  ไดทรงหลอพระพุทธรูปยืน  หนักดวยโลหะตาง ๆ 
๕  หม่ืนกวาช่ัง  หลอแลวแผทองคําหุม  หนัก  ๒๐๐  กวาช่ัง  เปนพระยืน 
สูง  ๘  วา  พระอุระกวาง  ๑๑  ศอก  พระพักตรยาว  ๔  ศอก  ใชเวลาหลอและ 
ตกแตง  ๓  ปจึงแลว   ถวายพระนามวาพระศรีสรรเพ็ชญและประดษิฐานไว 
ณ  วดัพระศรีสรรเพ็ชญ  ถาคิดตามน้ําหนกัราคาทองคําในตลาดปจจบัุน 
พระพุทธรูปองคนี้หุมทองในราคา  ๑๐  ลานกวาบาท  นบัวาเปนพระ- 
ทององคใหญท่ีสุดในโลก  พระรามาธิบดีท่ี  ๒  มีรัชสมัยอันยดืยาวท่ีสุด 
ในบรรดากษัตริยอยุธยา  คือเสวยราชยกวา  ๔๐  ป  บานเมืองสงบราบคาบ 
เศรษฐกิจก็เจริญเปนเหตุใหทรงม่ังมีจนสามารถหลอพระพุทธรูปทองคํา 
ขนาดใหญนี้  และเลยไดรับยกยองจากราษฎรวาพระพนัวรรษา  วรรณคด ี
ขุนชางขุนแผนนาจะเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในรัชสมัยนี้  แตกวีเอามาแตงในตน 
รัตนโกสินทรภายหลัง  ศิลปะพระเจดยีในสมัยนี้เราดูไดจากสถูปในวดั 
พระศรีสรรเพ็ชญ  สําหรับองคพระศรีสรรเพ็ชญนั้น  ไดเปนอันตรายจาก 
พมาเม่ือคร้ังกรุงแตกคราวหลัง  แตถึงกระนั้น  เรากย็ังหาตัวอยางดูได 
จากพระพุทธรูปใหญอีกองคหนึ่งคือพระโลกนาถ  ซ่ึงหลอในสมัยพระเจา 
บรมราชาหนอพุทธางกูร  ราชโอรสของพระรามาธิบดีท่ี  ๒  พระโลกนาถ  
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สูง  ๕  วา  เปนพระยืนเหมือนกัน  อยูในวัดพระศรีสรรเพ็ชญดวยกนั 
ปจจุบันอยูในวิหารมุขตะวนัออก  วดัพระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ 
        ในสมัยพระเจาชัยราชาธิราช  ไดมีขอความระบุไวในจดหมายเหตุ 
ตอนหนึ่งวา  มีพระราชโองการใหพนูดินวัดชีเชียง  วดันี้ไมปรากฏวา 
สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลย  นักโบราณคดีบางคร้ังสันนิษฐานวา  จะ 
เปนวัดมงคลบพิตรไดหรือไม  ถาไดวัดนี้กมิ็ใชชนิดสังฆาวาส  โดย 
พิเคราะหจากศิลปะพระมงคลบพิตร  ซ่ึงเปนพระกออิฐถือปูนหุมโลหะ 
ขนาดใหญ  ศิลปะบงสมัยอูทองปนสุโขทัย  และไมปรากฏวามีตํานาน 
บันทึกไวอยางไร  เม่ือเปนเชนนี้  พระเจาชัยราชาธิราช  อาจจะเปนผู 
ทรงสถาปนาพระพุทธรูปใหญองคนี้ก็ได  เพราะสถานที่ดั้งเดิมของพระ- 
มงคลบพิตรอยูหนาพระราชวัง  ในรัชกาลหลัง ๆ ตอมาจึงไดยายรนไป 
อยูเคียงพระราชวัง  ติดกับวัดพระศรีสรรเพ็ชญ  รัชสมัยนี้แรกมีฝร่ังเขา 
มาถึงเมืองไทย  คือพวกโปรตุเกสไดนําเปนแบบยุโรปเขามาทูนเกลาถวาย 
และคริสตศาสนานิกายโรมันคาธอลิคเขามาเผยแผในเมืองไทยเปนคร้ัง 
แรก  และเปนคร้ังแรกท่ีไทยรบพมาใชปนฝร่ังเขารบกันในสงคราม 
        ในรัชสมัยพระเจาจักรพรรดิ  กษัตริยพระองคนี้กอนเสวยราชย 
พระเฑยีรราชา  เปนเช้ือพระวงศช้ันสูงใกลชิดกับราชสมบัติ  แตเพราะ 
เหตุเม่ือส้ินแผนดินพระชัยราชาธิราชแลว  อํานาจตกอยูกับเจาแมศรีสุดา 
จันทรอัครมเหสี  ซ่ึงยกยองชูรักของพระนางคือพันบุตรศรีเทพ  เจาพนกั 
งานเฝาหอพระในเมืองหลวง  ข้ึนเปนกษัตริยในนามขุนวรวงศาธิราช 
พระเฑยีรราชาจึงหลบภยัการเมืองออกไปบวช  
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        ตอมามีพวกขุนนางพวกหน่ึง  ซ่ึงมีพระพิเรนทรเทพ  ขุนอินทรเทพ 
เปนหวัหนา  คบคิดกันหลอกลวงขุนวรวงศาออกรับชางเผือก  แลวจับ 
ประหารชีวิตเสียในระหวางทาง  ขุนนางพวกนีไ้ปทูลเชิญพระเฑียรราชา 
ใหสึกออกเปนพระมหาจักรวรรดิ  กษัตริยพระองคใหมจึงปูนบําเหน็จ 
ผูมีความชอบ  โดยเฉพาะพระพิเรนทรเทพ  ตั้งใหเปนเจาคือพระมหา- 
ธรรมราชาข้ึนครองเมืองพิษณุโลกแลวพระราชทานธิดาใหอุปภเิษกดวย 
พรอมท้ังออกพระโอษฐประกาศแชงชักวา  ผูใดทําใหเลือดของผูมีความ 
ชอบเหลานี้มีพระมหาธรรมราชาเปนตน  ตกตองแผนดนิแมหยดหนึ่ง 
ไซร  ขอใหมีอันฉิบหายไปเถิด 
        ในรัชกาลนี้เสด็จออกรับชางเผือกเนือง ๆ ไมเวนแตละป  ทําให 
ไดชางเผือกถึง  ๗  เชือก  ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดอริกับพมา  ศึกคร้ังนี้ 
ทําใหเสียพระนครแกพมา  ในพงศาวดารของพมากับไทยขัดกันเกีย่วกบั 
ฐานะของพระมหาจักรพรรดเิม่ือเสียนครแลว  คือในพงศาวดารไทยวา 
ไทยไมไดเสียเอกราชตอนนี้  เปนแตไมตรีกับพมาโดยยกชางเผือกให 
พระมหาจกัรพรรดิยังคงเสวยราชย  แตพงศาวดารพมาวา  พระมหาจกัร- 
พรรดิ  ถูกเชิญเอาไปเปนเชลย  ภายหลังเสด็จลอบหนกีลับมา  มาส้ิน 
พระชนมท่ีพระนคร  การส้ินพระชนมของพระองคนี้เปนเหตุใหไทยแตก 
สามัคคีกัน  คือราชสมบัติตกแกพระมหนิทร  ฐานะของพระมหินทรใน 
ขณะน้ัน  ในจดหมายเหตุไทยวาเปนโอรส  แตในจดหมายเหตุของพวก 
พอคาฝร่ัง  ซ่ึงมาคาขายในกรุงศรีอยุธยาในคร้ังนั้นวาเปนนองมเหษีของ 
พระมหาจกัรพรรดิ  ซ่ึงดูจะเขาทีมากกวาเพราะเม่ือพระมหินทรเสวยราชย  
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พระมหาธรรมราชากระดางกระเด่ือง  ไมยอมลงมาถวายบังคมเปนเหตุให 
กินใจกันท้ังสองฝายจนถึงกบัพระมหินทรคิดคบกับพระไชยเชษฐาแหง 
เวียงจันทนใหยกกองทพัมาตีเมืองพิษณุโลก  พระมหาธรรมราชาทรง 
แสวงหาท่ีพึ่งคือพมา  เปนเหตุใหเกิดศึกพมาอีกคร้ังหนึ่ง  พระมหนิทร 
ถูกจับเปนเชลยและไปส้ินพระชนมระหวางชายแดนไทยตอพมา  ฝายทาง 
พระนครนั้น  พมามอบใหพระมหาธรรมราชโดยท้ิงกําลังไว  ๓๐,๐๐๐  คน 
        เลากันวาพระเจาบุเรงนองไดมาสรางสถูปองคหนึ่งท่ีภูเขาทองตอ 
มาไดถูกดัดแปลงใหเปนพระเจดยีโดย 
        ในรัชสมัยพระนเรศวร  งานทางดานศาสนามีนอย  สวนใหญ 
มุงไปทางสงครามแผอานุภาพของประเทศ  ถึงกระนั้น  พระนเรศวร 
เม่ือชนชางชนะพระมหาอุปราช  ไดทรงสถาปนาพระเจดียใหญฉลอง 
ชัยชนะครั้งนีท่ี้วัดเจาพระยาไทย  พระเจดียท่ีสรางนี้เปนแบบทรงลังกา 
สูงเสนเศษ  เอาอยางพระเจาทุฏฐคามินีอภยัชนชางชนะพระยาเอฬาร- 
ทมิฬ  แลวสรางพระสถูปใหญฉลองชัย   สําหรับสวนองคพระนเรศวรนั้น 
ไมปรากฏวามีโอรสธิดา  ไมมีพระอัครมเหษี  มีแตพระสนมท่ีช่ือวาเจา 
ขรัวมณีจนัทร  ชีวิตของพระองคเกิดมาเปนนักรบแท 
        พระเชฏฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวร  ไดตกไปเปนมเหษีของ 
พระเจาบุเรงนอง  เม่ือส้ินพระชนมพระเจาบุเรงนองแลวไดถูกปลงพระ 
ชนม  เพราะไทยกับพมาเปนอริกัน  พระเจาบุเรงนองไดมีพระโอรสหลาย 
องค  องคหนึ่งไดเสวยราชยเปนพระเจานันทบุเรง  อีกองคหนึ่งมาเปน 
พระเจาเชียงใหม  เม่ือพระมหาอุปราชทํายทุธหัตถีแพพระนเรศวร  พระ  
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เจาเชียงใหมรองกลัว  กลัวไทยจะอาฆาต  เพราะพระองคเคยเปนแมทัพ 
ยกมาตีไทย  พระเจาเชียงใหมจึงทรงสงทูตมาขออภัยโทษ  และขอเปน 
ประเทศราชของไทย  เวลานัน้พวกทาวพระยาหัวเมืองเชียงใหม  ซ่ึงสวน 
มากเปนคนไทยไมพอใจพระเจาเชียงใหม  ซ่ึงเปนพวกพมา  พากันต้ัง 
แข็งเมืองตอพระเจาเชียงใหม  พระเจาเชียงใหมหมดท่ีพึง่  จึงทูลขอให 
สมเด็จพระนเรศวรชวย  ถาสมเด็จพระนเรศวรไมทรงรักษาสัตยในตอนนี ้
ขอยืมมือเจาพระเมืองเหนือทํารายพระเจาเชียงใหมกย็อมทําไดงาย  แต 
พระองคเปนบุรุษอาชาไนยไมซํ้าเติมศัตรู  รักษาสัตยกับผูมาขอสวามิภักดิ ์
พระองคจึงใหพระเอกาทศรถราชอนุชา  ยกกองทัพข้ึนไปเชียงใหมเรียก 
ประชุมบรรดาทาวพระยาท้ังปวง  รวมท้ังเชิญพระเจาเชียงใหมออกมา 
เพื่อจะไดกลาวปรองดองกัน  ตอนแรกพระเจาเชียงใหมอุดมดวยทิฏฐ ิ
มานะ  ถือวาเปนโอรสผูชนะสิบทิศ  จึงสงราชบุตรออกมาเปนผูแทน 
 พระเจาเอกาทศรถจึงตรัสวา  เราข้ึนมาคร้ังนี้เพื่อประโยชนของพระเจา 
เชียงใหม  แตเม่ือเจาทุกขยังไมนําพา  เรากจ็ะถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยา 
ใหพระเจาเชียงใหมชวยตัวเองเอาเถิด  ถึงตอนน้ีพระเจาเชียงใหมหมด 
ทิฐิมานะ  ออกมาถวายบังคมพระเจาเอกาทศรถ  ณ  คายหลวง  ฝายไทย 
จึงจัดการใหพระเจาเชียงใหมถือน้ําพิพัฒนสัตยา  ถวายแกสมเด็จพระ- 
นเรศวร  แลวใหทาวพระยาทางหัวเมืองภาคเหนือถือน้ําพพิัฒนสัตยาตอ 
พระเจาเชียงใหม  กิตติศัพทคร้ังนั้นแพรหลายออกไปในนานาประเทศ 
วาไทยต้ังอยูในความยุติธรรม  ไมอาฆาตศัตรู  จนพระเจาตองอูซ่ึงเปน 
อนุชาองคหนึง่ของพระเจาบุเรงนองและพระเจายะขายสงทูตมาทําไมตรี  
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กับไทย  ขออาสาไทยตีกรุงหงสาวดีรวมกนั  พวกเจาขาไทยใหญ  อาทิ 
เชนเจาคําไขนอย  เมืองแสนหวี  ก็ลงมาสวามิภักดิก์ับไทย  สมเด็จ 
พระนเรศวรจงึกําหนดยกทัพใหญออกตีหงสาวดี  นัดพระเจายะขายและ 
พระเจาตองอูไวพรอมกัน  ในเวลานัน้ยังมีพระมหาเถระเมืองตองอูรูป 
หนึ่ง  ช่ือพระมหาเสนเสียมเพรียม  เขามาทูลแนะนําพระเจาตองอูกเ็ปน 
ประเทศราชของไทย  เหมือนอยางท่ีเปนผู  หงสาวดีบัดนี้หาประโยชน 
มิได  พระเจาตองอูควรจะคิดต้ังตัวเปนใหญแทนและแนะอุบายใหตาง ๆ 
        พระเจาตองอูนัดกับพระเจายะขายใหทรยศตอไปไทย  โดยใหทัพ 
พระเจายะขายชิงตีกอนหนาไทย  พระเจาตองอูทําเปนแสรงยกทัพมาตี 
หงสาวดี  ปรากฏวาทัพยะขายลอมหงสาวดีอยูนาน  พวกมนเมืองก็ไมไว 
วางใจกองทัพตองอู  ไมยอมเปดประตูรับ  ฝายตองอูจึงใหคนไปรองท่ี 
หนาประตูวา  อีกไมกีว่ันพระนเรศวรจะยกกองทัพมาถึงแลว  ชาวหงสา- 
วดีจะตองตกเปนเชลยไทยหรือเลือกจะเขาไปอยูเมืองตองอู  วิธีโฆษณา 
เชนนี้ไดผล  ทําใหทหารและราษฎรในเมืองปนกําแพงออกมาหาพระเจา 
ตองอูทุกวัน  จนถึงกับพระมหาอุปราชกท้ิ็งพระบิดามาหาพระเจาตองอู 
พระเจานันทบุเรงอับจน  จึงยอมพระองคอยูใตการคุมครองของตองอู 
เสด็จท้ิงเมืองหงสาวดีไปอยูเมืองตองอู  ทัพยะขายจึงเขาเมืองและจุดไฟ 
เผา  แลวรีบถอยทัพหนี  เม่ือทัพไทยมาถึงไฟในเมืองยงัไมดับ  สมเด็จ 
พระนเรศวรทรงพิโรธ  เม่ือเสร็จทําพิธีบูชาพระมหาธาตุมุตาวแลวยกทัพ 
ลอมตองอูไว  แตเมืองตองอูเปนเมืองดอน  กองทัพไทยพอสําหรับตีเมือง 
หงสาวดี  มาลอมตองอูเกิดการฝดเคืองเร่ืองอาหารข้ึน  ไมสามารถท่ีจะ  
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ตีตอไปไดจึงเลิกทัพกลับ  พอรุงข้ึนปใหมเสด็จยกทัพจะไปตี  ก็พอด ี
สมเด็จพระนเรศวรประชวรส้ินพระชนมในระหวางทาง  ราชอนุชาได 
เสวยราชย  เม่ือถวายพระเพลิงพระเชษฐาแลว  ไดสรางวัดวรเชษฐาราม 
ข้ึน  ผลไดจากวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรและพระอนุชาท้ังสองนี้ได 
คุมครองเมืองไทยใหปลอดจากศึกพมาตั้งหลายรอยป  เม่ือพระเอกาทศรถ 
สวรรคต  พระโอรสไดเสวยราชยตอมา  พอดีเกิดกบฏพระพิมลธรรมข้ึน 
        พระพิมลธรรมรูปนี้บวชอยูวัดระฆัง  มีศักดิ์เปนเจานายในราช- 
วงศ  คือ  พระศรีสิงห  มีศิษยบริวารมาก  ไดชุมนุมพรรคพวกเปนกบฏท่ี 
วัดมหาธาตุ  ตนเองปริวรรตเพศออกมาคุมกําลังทัพ  ยกเขาตีพระราชวงั 
จับพระเจาแผนดินไวได  ใหนิมนตพระสงฆ  ๔๐๐  รูป  มาบังสุกุลพระ- 
เจาแผนดนิ  แลวเอาไปสําเร็จโทษเสีย  แลวข้ึนเสวยราชยเปนพระเจา- 
ทรงธรรม 
        ในรัชกาลพระเจาทรงธรรมนี้  เนื่องจากพระองคเปนผูรูพระ- 
ไตรปฎก  แมเสวยราชยแลวก็ยังเสดจ็ลงพระท่ีนั่งจอมทอง  ๓  หลังบอก 
บาลีแกพระสงฆสามเณรทุกวัน  มีพระเณรในวดัตาง ๆ ผลัดกันเขามา 
เรียน  เม่ือพวกญ่ีปุนเปนกบฏยกกองทัพเขาปลนพระราชวัง  วนันั้นเปน 
วันพระสงฆวดัประดูเขามาเรียนหนงัสือ  พระสงฆเหลานั้นไดกันพระเจา 
แผนดินใหพนภัย  ในรัชกาลนี้มีพระสงฆไทยพวกหนึ่งกลับจากลังกามา 
ทูลวา  พระสงฆลังกายืนยนัมีรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยแนแท  คือ 
พระศาสดาไดประทับรอยพระบาทในมงคลสถาน  ๕  แหงดวยกนั  คือ  
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๑.  เขาสุวรรณมาลิก 
                ๒.  เขาสุวรรณบรรพต 
                ๓.  สุมนกูฏ 
                ๔.  โยนกปุระ 
                ๕.  ริมหาดแมน้ํานัมมทา 
        พระสงฆลังกายืนยันวา  สุวรรณบรรพตนั้นอยูในเมืองไทย  จึงมี 
พระโองการใหสอบหาเขาลูกนี้ตามหวัเมืองท่ัวไป  เจาเมืองสระบุรีมี 
หนังสือมากราบทูลวา  พรานปาในเมืองนีไ้ปลาเนื้อ  ยิงเนือ้ตัวหนึ่งบาด 
เจ็บ  เนื้อนัน้วิง่หายไปในซอกหินแหงหนึ่ง  คร้ันกลับออกมาบาดแผล 
หายเปนอัศจรรย  พรานบุญจึงตามเขาไปด ู เห็นเปนรอยเทามนุษยบน 
แผนหิน  ในรอยเทามีน้ําขังอยู  พรานบุญจึงวักน้ําในรอยเทานั้นลูบไล 
ตามผิวหนังของตนซ่ึงเปนกลากเกล้ือน  ปรากฏวาโรคผิวหนังไดหาย 
เปนปลิดท้ิง  และนําเร่ืองราวมาแจงใหเจาเมืองสระบุรีทราบ  พระเจา 
ทรงธรรมเม่ือทรงทราบเร่ืองเชนนี้  จึงเสดจ็ออกไปทอดพระเนตรสอบ 
สวนรายละเอียดบนฝาเทานัน้  เห็นตองตามคํามหาปุริสลักษณะ  จึงมี 
พระราชศรัทธาอุทิศท่ีดินโดยรอบภูเขาลูกนั้น  ทิศละ  ๑๐๐  โยชน  ให 
เปนพุทธบูชา  แลวทรงสถาปนามณฑปครอบรอยพระพุทธบาท  พรอม 
ท้ังต้ังเจาพนกังานรักษาตามตําแหนง  พระราชทานชายฉกรรจใหเปนขา 
พระ  จึงเกิดเปนประเพณีเทศกาลไหวพระพุทธบาทข้ึนในกลางเดือน  ๓ 
และเดือน  ๔  ทุกปมา  สําหรับพระเจาแผนดินนัน้มีพระราชประเพณีอยู 
อยางหนึ่งคือ  ตองเสด็จออกไปทรงชาง  รําพระแสง  ถวายพระพุทธบาท  
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บนคอคช  ซ่ึงเปนธรรมเนียมเกิดข้ึนตอนปลายกรุงศรีอยธุยา  พระพุทธ-                                                         
บาทนี้จะเปนของจริงหรือไมเปนปญหาสําคัญ  เพราะแมมิใชของจริง  ก็                                                         
จัดเปนอุทเทสิกเจดยีเชนพระพุทธรูป  ไมเปนเหตุทําลายศรัทธาปสาทะ 
ใหนอยไปเลย  พระพุทธบาทเปนของเกิดในอินเดยีกอน  มีสมัยเกากวามี 
พระพุทธรูปดวยซํ้า  คือเร่ิมสรางกันแตสมัยพระเจาอโศกเปนตนมา  และ 
มีหลายแบบ  คือพระบาทคูก็มี  สรางเปนรูปตะแคงพระบาทก็มี  สราง 
พระบาทคูแตรอยไมเสมอกนัก็มี  อยางหลังนี้หมายถึงพทุธลีลา  สวน 
อยางตะแคงพระบาทน้ันเขาใจวาเปนเคร่ืองหมายปรินิพพาน  ท่ีเปน 
รอยคูเสมอกันเปนเคร่ืองหมายประทับยนื  ท่ีเปนรอยเดยีวก็มี  เปนเคร่ือง 
หมาย  พระพทุธศาสนาแพรหลายมาถึงท่ีนั่น  ท่ีทําเปนพระบาท  ๕  รอย 
ก็มี  เปนเคร่ืองหมายพระพุทธเจาในภัททกัปนี้  ๕  พระองค  รอยพระ 
บาทในไทยช้ันเกาท่ีสุดเปนของสมัยทวาราวดี  มีพบในริมแมน้ําเจาพระยา 
จนถึงท่ีราบสูงโคราช  และเขาใจวาจะมีการสรางติดตอกันเร่ือยมา  ใน 
สมัยสุโขทัยไปพิมพรอยพระบาทจากลังกา  เขามาสรางประดิษฐานบนเขา 
พระศรี  เขารังแรง  เขากบ  แตตามความเช่ือถือของประชาชน  เช่ือวา 
พระพุทธองคเสด็จมาถึงสระบุรี  ซ่ึงในคร้ังนั้นมีช่ือเมืองสุนาปรันตะ  สวน 
ไหลเขานั้นช่ือวาสัจจพรรณคีรีตามช่ือของดาบสตนหน่ึง  ซ่ึงมีสํานักอยู 
ในเขานัน้  โดยทรงโปรดดาบสตนน้ี  เมื่อจะเสด็จกลับไดประทานรอย 
พระบาทไวให  ชาวบานมีศรัทธาเช่ือวา  ผูใดข้ึนได  ๗  คร้ัง  สามารถ 
ปดอบายภูมิ  เพราะฉะน้ันเทศกาลพระบยาทจึงเปนงานมหกรรมใหญท่ี 
ไมเคยมีงานใดมาเทียบต้ังแตสมัยโบราณ  
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        พระเจาทรงธรรมเม่ือสวรรคตแลว  พระโอรสไดเสวยราชย  แต 
เจาพระยากลาโหมสุริยวงศซ่ึงเปนขุนนางผูใหญ  มีอํานาจมากในแผนดิน 
คร้ังนั้นไดเกิดเร่ืองกับกษัตริย  เจาพระยากลาโหมผูนี้คือพระมหาอํามาตย 
ในสมัยพระเจาทรงธรรม  มีความชอบดวยการขับไลกบฏญ่ีปุน  จึงมี 
อํานาจวาสนาขึ้น  หมายถึงตอนนี้เจาพระยากลาโหมทําพิธีปลงศพมารดา 
พวกขุนนางท้ังหลายไปรวมงานจนขาดเฝาพระเจาแผนดนิ  พระเจาแผน- 
ดินจึงรังเกยีจวา  เจาพระยากลาโหมบังอาจแขงบารมี  ใหพาตัวมาเฝา 
แลวทรงเตรียมกําลังไวจะจดัการ  แตพรรคพวกของเจาพระยากลาโหม 
ลอบมีหนังสือไปบอกใหรูตัวกอนวา  พระโองการใหพาเจาคุณมาดูมวย 
ในวัง  เจาคุณจะมาใหเตรียมคาดเชือกมาเลยทีเดียว  เจาพระยากลาโหม 
จึงประกาศตนเปนกบฏออกหนาจับพระเจาแผนดินสําเร็จโทษ  แลวข้ึน 
เสวยราชยเปนพระเจาปราสาททอง  รัชกาลนี้ไทยตีกัมพูชาได  พระเจา 
ปราสาททองจึงทรงอุทิศบานเดิมของมารดาสรางเปนวดั  ใหช่ือวาวดัชัย 
วัฒนาราม  ใหจําลองแบบปรางคขอมมาสรางท่ีวัดนี้  วัดน้ีทรงโปรดเปน 
พิเศษ  เสด็จออกมาบําเพ็ญกศุลเนือง ๆ เม่ือพระราชธิดาส้ินพระชนม 
ก็โปรดใหพระราชทานเพลิงท่ีวัดนี้  เม่ือคราวพระโหราพยากรณวา  พระ- 
เคราะหรายไฟจะไหมวัง  ก็โปรดใหขนพระราชทรัพยมาลอยเรือหนาวดั 
นี้  ทรงสรางวัดอีกแหงหนึ่งท่ีบางปะอิน  และทรงพระดําริถึงกลียุคท่ีจะ 
มาถึง  โปรดใหตั้งพิธีลบศักราช  มีพระราชสาสนไปยังประเทศใกลเคียง 
ใหถือศักราชตามท่ีพระองคลบใหมนี้  แตพระเจาอังวะสงทูตมาวา  ศักราช 
ใหมใหพวกเจากรุงศรีอยุธยาใชไปพระองคเดียวเถิด  กรุงอังวะจะใชดวย  
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ไมได  ก็ทรงกร้ิววาไอพมามันดูหม่ิน  รับส่ังใหเอาอาหารท่ีพระราชทาน 
เล้ียงทูตเทรดหัวทูตแลวขับไลออกไป  เม่ือพระเจาปราสาททองสวรรคต 
แลว  ราชโอรสไดเสวยราชย  แตเกิดเร่ืองแยงราชสมบัตกิันข้ึนกับพระ- 
โอรสอีกองคหนึ่งคือ  พระนารายณ  ซ่ึงมีกําลังรวมกับพระศรีสุธรรม- 
ราชา  ซ่ึงเปนพระเจาอา 
                                                สมัยพระนารายน 
        พระนารายณเปนพระโอรสเกิดจากจอมมารดา  มิไดประสูติแต 
พระราชินี  แตเม่ือรวมมือกับพระศรีสุธรรมราชาสําเร็จโทษพระเชษฐา 
แลวกย็กพระเจาอาข้ึนเปนกษัตริย  พระศรีสุธรรมราชาผูมีนิสัยกักขฬะ 
หยาบชา  จนถึงกับพระเจาปราสาททองล่ันพระโอษฐวา  นองเราคนน้ี 
ไมสมควรตั้งใหเปนใหญจะเปนภัยแกแผนดิน  การณก็ปรากฏวา  พระ 
ศรีสุธรรมราชามีจิตปฏิพัทธในพระเจาหลานเธอ  พระราชกัลยาณีซ่ึงเปน 
กนิษฐาของพระนารายณเจา  เขาไปปลุกปลํ้า  แตพระราชกัลยาณหีนีได 
 ัทันทวงที  บรรดาพระสนมจึงหาอุบายซอนพระราชกัลยาณีไวในตูหนงัสือ 
แลวแบกออกไปยังวังหนา  พระราชกัลยาณีไปทูลฟองพระนารายณ  อา 
กับหลานจึงทําสงครามกันข้ึน  ผลก็คือ  อาถูกจับสําเร็จโทษไป  รัชสมัย 
พระนารายณมีเวลายืนยาวประมาณ  ๒๐  กวาป  มีเร่ืองสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
ดังนี ้
        ๑.  ความสัมพันธกับประเทศยุโรป  ในเวลานัน้พวกโปร- 
ตุเกส   เนเธอรแลนด  อังกฤษและฝร่ังเศส   กําลังออกแสวงหาอาณา  
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จักรนิคมในเอเซีย  โปรตุเกสและเนเธอรแลนดกําลังแยงชิงกันเปนเจา 
ของหมูเกาะอินโดนีเซีย  สวนอังกฤษกับฝร่ังเศสกําลังแยอํานาจกันเปน 
ใหญในอินเดยี  สําหรับไทยนั้น  ปลอดภยัจากการถูกลาอาณานิคม   เพราะ 
ไทยมีเอกภาพทางการเมืองม่ันคง  และเพราะการดําเนินวเิทโศบายบาง 
อยางของไทย  ในสมัยนีก้ารคาขายของไทยกวางขวางออกไปมาก  เมือง 
สินคาของไทย  คือเมืองนครศรีธรรมราช  เมืองตะนาวศรีและมะริด  ได 
มีเรือหลวงสงสินคาออกไปขายในอินเดยี  สินคาท่ีวาคือ  ชาง  ขาว 
ไมสัก  และเคร่ืองเทศ  เกิดมีปญหาแยงคาขายกันข้ึนในระหวางไทยกบั 
เนเธอรืแลนดและอังกฤษ  ทางฝายตะวันออก  เรือสินคาไดเดินทางไป 
ถึงญ่ีปุน  กรณพีิพาทกับอังกฤษและฮอลันดา  ก็เกีย่วกับการแยงผล 
ประโยชนทางการคา  ไทยไดประกาศสงครามกับบริษัท  East  India 
Company  ของอังกฤษ  อังกฤษไดสงเรือรบมายิงเมืองมะริด  ตะนาวศรี 
ของไทย  แลวยกพลขึ้นยึดเมืองไว  แตแลวก็ถูกไทยขับไลพรอมกับปลอย 
แพไฟไปเผาเรืออังกฤษ  สวนฮอลันดาเวลานั้นมีอํานาจอยูในเมืองปต- 
ตาเวียในชวา  ไดยกเรือรบมาเตรียมจะตีไทยทางเมืองนครศรีธรรมราช 
แตก็ถูกไทยขับไล  มีขอท่ีนาสังเกตวา  ท้ังอังกฤษและฮอลันดามามีเมือง 
ข้ึนในเอเซียนัน้  ช้ันแรกเปนพวกพอคา  ทําการรบพุงลาอาณานิคมใน 
นามของกษัตริย  ภายหลังจงึโอนไปใหรัฐบาลในประเทศน้ันรับงานลา 
อาณานิคมตอไป  แตเหตุไรไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงรอดจากการถูก 
ลาเปนอาณานคิมไปได  นีก่็เพราะเอกภาพทางการเมืองของไทยนั้นเอง 
ไดชวยไทยเอาไว  คือไทยมิไดแบงแยกเปนรัฐเล็กรัฐนอย    รบพุง  
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กันเอง  อยางในชวา  อินเดีย  ลังกา  พวกลาอาณานิคมไปประสบชอง 
เจาก็ชวยสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง  เสร็จแลวก็เรียกรองเอาผลประโยชน 
มีดินแดนเปนตน  เม่ือไมไดจึงเขายึดบานเมืองเขาทีเดียว  สภาพเชนนี ้
ไทยไมมี  อยางไรก็ตาม  สมเด็จพระนารายณก็ตองดําเนินวิเทโศบาย 
อาศัยกําลังชาวยุโรปไวดุลยอํานาจชาวยุโรปดวยกัน  และชาตินั้นคือฝร่ัง- 
เศส  เพราะฝร่ังเปนศัตรูกับอังกฤษ  และฮอลันดาในเร่ืองลัทธิศาสนา 
คือฝร่ังเศสนับถือนิกายโรมันคาธอลิค  พระเจาหลุยสทรงธรรม  พระองค 
เปนศาสนูปถัมภของนิกายนี้  กดข่ีในนิกายอ่ืน  อังกฤษกับฮอลันดานบัถือ 
นิกายโปรเตสแตนต  นกิายคาลวิน  ในกลุมนิกาย  Church  of  England 
เปนปฏิปกษตอโรมันคาธอลิกอยางแรง  อังกฤษกับฝร่ังเศสจึงขัดแยงกัน 
ในเร่ืองผลประโยชนในอินเดีย  พระเจาหลุยสเองก็ปรารถนาแสวงหา 
พันธมิตรในตะวันออกไว  เพราะฉะน้ันสัมพันธไมตรีระหวางไทยกับ 
ฝร่ังเศสจึงมีข้ึน 
                        ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิคในเมืองไทย 
        นิกายนี้ไดเขามาเมืองไทยในสมัยพระชัยราชาธิราชแลว  โดย 
ติดตามพวกโปรตุเกสเขามา  แตไมไดแพรหลายออกไปถึงคนไทย  นบัถือ 
กันเฉพาะพวกโปรตุเกสเทานั้น  ในสมยัสมเด็จพระนารายนนีจ้ึงแพร 
หลายกวางขวางออกไป  เพราะพวกบาทหลวงฝร่ังเศสนําเขามา  พระ 
นารายณเองก็เคยมีพระราชสาสนไปใหโปปอินโนเซนท่ีวาติกัน  โปปก็ 
ไดสงบาทหลวงมาท่ีกรุงศรีอยุธยาโดยตรง  และถือวาไทยเปนศูนยกลาง  
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คริสตจักรคาธอลิคในเอเซีย  ท้ังนี้เพราะไทยเปนชาติแรกในเอเซียท่ีถือ 
นโยบายใหเสรีภาพในการนบัถือศาสนา  ในเวลานัน้รัฐบาลจีน  รัฐบาล 
ญ่ีปุน  รัฐบาลญวน  ตั้งขอรับเกียจพวกคริสศาสนาวา  เปนผูมาบอน 
ทําลายความสงบสุขของประเทศชาติ  เชนในญ่ีปุน  พวกคริสตศาสนิก 
เช่ือฟงบาทหลวงยิ่งกวาเช่ือฟงรัฐบาล  เวลารบกับฝร่ังชาวคริสต  ญ่ีปุนก็ 
พรอมจะเปนแนวหนาใหฝร่ัง  จึงเปนเหตุใหอัครอํามาตยญ่ีปุนช่ือริเดโยชิ 
ถึงกับอุทานวา  ประเทศญ่ีปุนมีแนวท่ีหาถึงสองแสนคน  เพราะฉะนั้น 
คริสตศาสนาไปในบานเมืองเหลานี้  จึงไมไดรับการตอนรับจากรัฐบาล 
ตรงกันขามเม่ือมาถึงกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระนารายณพระราชทานที่ให 
สรางโบสถ  ท้ังท่ีพระนครและลพบุรี  พระราชทานทรัพยเกื้อกูล  และมี 
พระราชโองการประกาศแกราษฎรใหนับถือศาสนาไดตามใจชอบ  โปรด 
ใหบาดหลวงแปลไบเบิลใหทรงสดับ  ขณะเดยีวกันกใ็หทูตเปอรเซียมา 
แปลกรุอานใหทรงสดับ  โปปจึงต้ังศูนยคริสตจักรข้ึนในเมืองไทย  รวม 
ท้ังต้ังโรงเรียนศาสนา  สําหรับฝกนักเผยแผ  สําหรับสงออกไปเผยแผใน 
ลาว  กัมพูชา  พมา  ญวน  และมลายูอีกดวย  ปรากฏในจดหมายเหตุ 
ของพวกบาทหลวงวามีคนไทยเขาไปรีตท้ังขุนนางและราษฎรเปนจํานวน 
พัน  แตสวนใหญเปนพวกชาวปาและเชลยที่ไทยไปกวาดเอามาในสงคราม 
ตาง ๆ บาทหลวงเขียนวา  คนไทยที่มีการศึกษาดนีั้นมีนอยท่ีเขารีต 
ท้ังนี้เพราะอิทธิพลของพระสงฆในพุทธศาสนา  บาดหลวงยกตัวอยาง 
วา  เชน  คร้ังหนึ่งท่ีกรุงศรีอยุธยา  พวกบาทหลวงสามารถเกลี้ยกลอม 
คณะขุนนางไทยคณะหนึ่งหนัมาเขารีตได  แตทราบถึงพระสงฆเหลานั้น  
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ทานก็ไดมาช้ีแจงเปรียบเทียบเร่ืองศาสนาพุทธกับคริสต  จนขุนนาง 
เหลานั้นกก็ลับมานับถือพุทธศาสนาอีก  บาทหลวงแสดงความขัดเคืองไว 
ในบันทึกวา  เหตุการณอยางนี้มีเนือง ๆ บางคนไปรับศีลมหาสนิทลาง 
บาปแลว  ก็ถูกพระสงฆใชอิทธิพลกลับใจคนเหลานี้ใหกลับมาเปนพุทธ 
อีก  โดยเหตุท่ีพวกบาทหลวงไดเหน็พระนารายณทรงโอบอุมคริสตศาสนา 
เชนนี้  ความจริงก็เปนธรรมดาของกษัตริยไทยทุกองคท่ีใหอุปการะทุก 
ศาสนา  รวมท้ังศาสนาอิสลาท  นอกจากเพือ่ผลในการปกครอง  แลว 
ก็ยังแสดงถึงสปริตของกษัตริยไทยผูนับถือพระพุทธศาสนาอีกดวย 
        บุคคลสําคัญในการเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวางไทยกับชาติฝร่ังเศส 
คือหัวหนาคณะบาทหลวงในกรุงศรีอยุธยา  ช่ือเดอเนโตโลโปลิส  และ 
อีกผูหนึ่งคือ  ออกญาวิชาเยนทร  ออกญาเทศผูนี้  เปนชาติกรีก  ช่ือ 
เยรากี  ภายหลังเปล่ียนเปนฟอลคอน  อาชีพเดิมเปนเด็กจรจัดตามทาเรือ 
ภายหลังสมัครเปนกะลาตีตดิตามเรือสินคามาตะวนัออก  ไดทองเท่ียวไป 
หลายหวัเมือง  อาทิเชน  ดามากัสกา  ตริโปลิ  อินเดีย  สุมาตรา  แลว 
ติดตามเรือสินคาอังกฤษเขาสูกรุงศรีอยุธยา  ทํางานในบริษัท  อีสอินเดยี 
คัมปะนี  ฟอลคอนมาอยูกรุงศรีอยุธยาไดไมถึง  ๒  ปก็พดูไทยคลอง  สาเหตุ 
ท่ีไดรับราชการ  ก็เพราะเปนผูคิดบัญชีทวงหนี้หลวงจากพอคามุสลิม 
พวกนี้ทีแรกต้ังตนเปนเจาหนี้กรมพระคลังสินคา  แตแลวโดยความ 
สามารถของนายฟอลคอน  กลับคิดบัญชียอนหลังปรากฏวา  เจาหนี้กลับ 
เปนลูกหนีก้รมพระคลังเสียอีก  ดวยความชอบคร้ังนี้  เจาพระยาพระคลัง 
จึงเปนผูแนะนําตัวนายฟอลคอนตอสมเด็จพระนารายณ  ไดรับบรรดา- 
ศักดิ์เปนออกหลวง  ไดทํางานในกรมพระคลังพรอมท้ังทําหนาท่ีเปน  
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ประหนึ่งเสนาบดีตางประเทศ  จนกระท่ังไดเปนออกญา  ฟอลคอนอาจ 
จะซ่ือสัตยในสมเด็จพระนารายณเปนการสวนตัว  แตสําหรับกับชาติไทย 
แลว  คนผูนี้ไดวางแผนการรวมมือกับพวกฝร่ังเศสท่ีจะเอาเมืองไทย 
เปนเมืองข้ึน แตเดิมเยรากีนับถือนิกายโปรเตสแตนต  แตเพื่ออาศัย 
อิทธิพลฝร่ังเศสก็เปล่ียนเปนโรมันคาธอลิค  พระเจาหลุยสท่ี  ๑๔  ได 
พระราชทานฐานันดรศักดิ์แกฟอลคอน  พรอมท้ังอิสริยาภรณริบอง- 
ออนเนอร  และใหสัญญาวา  ถาเอาเมืองไทยเปนเมืองข้ึนไดแลว  ก็ให 
กลับไปรับราชการในปารีสเลยทีเดยีว  แผนการณเอาเมืองไทยเปนเมือง 
ข้ึนมีดังนี ้
        ๑.  ใหพยายาทําลายอิทธิพลพุทธศาสนา  โดยสงบาทหลวง 
เขามาเมืองไทยจํานวนมาก  โดยมีสาสนฝากฝงจากโปปอินโนเซนถึง 
สมเด็จพระนารายณโดยตรง  ใหชวยคุมครองโรมันคาธอลิคในเมืองไทย 
เม่ือมีผูนับถือคริสตศาสนามาก  พวกเหลานี้จะเปนกําลังพรอมท่ีจะขาย 
ชาติไทยได 
        ๒.  ใหเกล้ียกลอมสมเด็จพระนารายณเขารีต  ถาทําไมสําเร็จ 
ใหพยายามเกล้ียกลอมเจานายในราชวงศช้ันสูงหรือขุนนางผูมีอิทธิพลสูง 
เขารีตใหจงได  ส่ิงแลกเปล่ียนคือ  ตําแหนงอันสูงทางการเมือง  เม่ือ 
พวกฝร่ังเศสเขายึดครองเมืองไทยแลว 
        ๓.  สงกําลังทหารเขามาเมืองไทย  ใหยึดปอมสําคัญ ๆ เอาไว 
แผนการณท้ังสามข้ันนี้  ปรากฏผลคือ  
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        ขอแรก  พวกบาทหลวงเขามาอาศัยในกรุงศรีอยุธยาจํานวนมาก 
ยิ่งกวาเมืองใด ๆ ในตะวันออก  แตผูเล่ือมใสคริสตศาสนามีแตพวกเชลย 
พวกทาส  พวกคนปา  คนดง  เชนพวกกะเหร่ียง  พวกขา  คนไทย 
ท่ีมาเขารีตสวนใหญกพ็วกยากจน  ไมปรากฏมีความช้ันกลางหรือช้ันสูง 
เล่ือมใส  นักเรียนไทยชุดแรกท่ีไปเรียนยุโรป  เปนนักเรียนท่ีสงไปโดย 
ทุนพวกบาทหลวงในสมัยนี้  เพราะฉะนั้นแผนกการณขอหนึ่งลมเหลว 
กลับสรางปฏิกิริยาใหคนไทยซ่ึงเปนชาตินยิมรังเกยีจศาสนาคริสตมากข้ึน 
เพราะพวกบาทหลวงชอบยยุงใหพวกเขารีตเลิกประพฤติตามวัฒนธรรม 
ไทย  ยกตัวอยางเชน  ในงานพระราชพิธีนีคื้อ  น้ําพิพัฒนสัตยา  พวก 
เขารีตไมยอมถือน้ํา  อางวาผิดธรรมเนียมในไบเบิล  พวกเหลานี้ทางการ 
ของไทยก็ตั้งขอกลาวหาวาเปนพวกกบฏ  ถูกจับไปเฆ่ียนตี  ใสคุกจน 
กระท่ังหวัหนาบาทหลวง  ตองถวายฎีกากบัสมเด็จพระนารายณใหปลด 
ปลอยออกมา  พฤติกรรมของพวกเขารีตท่ีกีดขวางวัฒนธรรมฝายโบราณ 
ตาง ๆ รวมท้ังพวกบาทหลวงชอบประกาศศาสนาดวยวิธียกตนขมทาน 
ทุกคร้ังทุกหน  ยิ่งทําใหคนไทยที่เปนชาตินิยมหมดความไววางใจพวก 
เหลานี้อยางเดด็ขาด 
        สําหรับขอ  ๒  พระเจาหลุยสท่ี  ๑๔  ไดสงราชทูตพิเศษ  ช่ือ 
เชวาเลียร  เดอ  โชมองต  พรอมกับคณะบาทหลวงพิเศษสําหรับทําหนาท่ี 
โปรดศีลใหสมเด็จพระนารายณเม่ือเขารีตแลว  เขามากรุงศรีอยุธยาในป 
พ. ศ.  ๒๒๒๙  มีหนาท่ีเกล้ียกลอมในหลวงใหเขารีตโดยเฉพาะ  เม่ือมา 
ถึงพระนคร  ออกญาวิชาเยนทร  และหวัหนาบาทหลวงเดอเมโต  รูขาว  
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ไดรีบไปหามปรามทูตฝร่ังเศสมิใหทําการรวดเร็วนัก  เพราะสมเด็จพระ 
นารายณยังทีพระทัยม่ันคงในพุทธศาสสนาอยูมาก  เม่ือเร็ว ๆ  นี้พระองค 
ยังโปรดใหหลอพระพุทธรูปทองคําสูง  ๔  ศอกเศษองคหน่ึง  สูง  ๒  ศอก 
เศษองคหนึ่ง  ถวายพระนามวา  พระบรมไตรโลกนาถ  และพระบรมตรี- 
ภพนาถ  เสด็จออกทรงบาตรทุกวัน  เพราะฉะน้ันการกราบทูลใหทรง 
เขารีตอยางอาจหาญเกนิไป  อาจจะมีผลราย  แตทูตฝร่ังเศสคัดคานความ 
เห็นนี้  และถวายพระราชสาสนเร่ืองชวนเขารีตจนได 
        ออกญาวชิาเยนทรซ่ึงทําหนาท่ีเปนลาม  กอนจะแปลพระราช 
สาสนฉบับนี้  ไดกราบทูลขอพระราชทานอภัยใจความราชสาสนฉบับนี้ซ่ึง 
มีใจความวา  พระเจากรุงฝร่ังเศสขอชักชวนพระเจากรุงศรีอยุธยาใหมา 
รวมแผนดนิเดยีวกัน  โดยขอใหพระองคเปล่ียนศาสนามาถือศาสนาเดียว 
กับฝร่ังเศส  เพราะศาสนาท่ีเท่ียงแทมีศาสนาเดียวในโลก  คือศาสนาของ 
พระผูเปนเจาองคเดียว  ถาฝายกรุงศรีอยุธยามานับถือในพระผูเปนเจา 
องคเดียวนี้  พระองคเปนผูมีฤทธ์ิอํานาจก็จะบันดาลใหกรุงศรีอยุธยารุง- 
เรืองเหมือนฝรั่งเศส  สมเด็จพระนารายณเม่ือสดับพระราชสาสนนั้นแลว 
ตรัสถามออกญาวิชาเยนทรวา  ใครเปนผูไปทูลพระเจากรุงฝร่ังเศสวา  เรา 
จะนับถือคริสตศาสนา  ออกญาทูลวา  บรรดาชาวฝร่ังเศสในพระนครนี ้
ไดเหน็พระองคพระราชทานความอุปถัมภตาง ๆ แกคริสตศาสนามาก  จึง 
ไดเล่ืองลือออกไปถึงฝร่ังเศส  ประกอบท้ังเห็นพระราชทูตเปอรเซียมา 
ถวายคัมภีรโกหรานแกพระองค  จึงเห็นวาถาไมรีบกราบทูลใหเขารีต 
เสียกอน  พวกทูตเปอรเซียกค็งกราบทูลใหพระองคนับถือมหมัด  สมเด็จ  
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พระนารายณทรงพระสรวลแลวรับส่ังใจความวา  ถึงอยางไรพระองคกจ็ะ 
เล่ือมใสศาสนามหมัดไมได  ทรงขอบพระทัยพระเจาฝร่ังเศสนักหนา 
ท่ีมีความสนิทเสนหาในพระองค  แตการท่ีจะเปล่ียนศาสนาท่ีเคยนับถือ 
มาเปนเวลา  ๒๒๒๙  ปแลว  ไมใชเปนของงาย  ๆ กอนอ่ืนขอใหพวก 
บาทหลวงทําใหราษฎรของพระองคเขารีตใหหมดกอน  แลวพระองคจะ 
เขารีตตามภายหลัง  อีกประการหนึ่งทรงหลากพระทัยนักหนาวา  เหตุใด 
พระเจากรุงฝร่ังเศสจึมากาวกายกับฤทธ์ิอํานาจของพระผูเปนเจา  เพราะ 
การท่ีมีศาสนาตาง ๆ ในโลกน้ี  ไมใชเปนความประสงคของพระผูเปน 
เจาหรอกหรือ  พระองคจึงปลอยใหมีไปดั่งนั้น  มิไดบันดาลใหมีเพยีง 
ศาสนาเดียว  เม่ือพระผูเปนเจามีฤทธ์ิมากในเวลานี้  พระองคคงปรารถนา 
ใหตวัเรานับถือพุทธศาสนาไปกอน  เพราะฉะนัน้เราจึงจะรอคอยพระ 
กรุณาของพระองค  บันดาลใหเราเล่ือมใสคริสตศาสนาในวันใด  เราก ็
จะเขารีตในวนันั้น  เราจึงขอฝากชะตากรรมของเราและกรุงศรีอยุธยา 
สุดแตพระผูเปนเจาจะบันดาลเถิด  ขอพระเจากรุงฝร่ังเศสสหายเราอยา 
ทรงเสียพระทัยเลย 
        ดวยล้ินการทูตช้ันสูงอยางนี้  ปญหาเร่ืองการเปล่ียนศาสนาก็เลิก 
ไป  แตราชทูตฝร่ังเศสกับออกญาวิชาเยนทรก็กลายเปนขม้ินกับปูนข้ึนมา 
ตางคนตางฟองรองอีกฝายหนึ่งทรยศไปยังรัฐบาลฝร่ังเศส  สมเด็จพระ 
นารายณทรงเอาใจทูตฝร่ังเศสไมใหผิดหวงัมากไป  โปรดใหมีพระราช 
โองการประกาศวา  ใหคนไทยนับถือศาสนาไดตามชอบใจ  แลวพระราช  
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ทานท่ีดินใหสรางโบสถคริสตังใหม  พระราชทานทรัพยใหโรงเรียน 
คริสตศาสนา 
        สําหรับแผนการณขอ  ๓  ฝร่ังเศสไดสงทหาร  ๑  กรมมาเมืองไทย 
อางวาจะชวยไทยรบอังกฤษ  ทหารกลุมนี้ผูบังคับบัญชาคือนายพลเดฟา 
ความจริงนั้นเปนแผนการณสําหรับยึดราชบัลลังก  ทหารกรมนี้มาถึง 
เมืองไทยเหลือราวคร่ึงหนึ่ง  นอกนั้นตายในระหวางทางบาง  กลับไป 
บานบาง  รัฐบาลไทยชักไมไววางใจ  จึงไมยอมใหมาพักอยูในพระนคร 
ไดสงกําลังสวนหนึ่งออกไปเมืองมะริดและตะนาวศรี  คงเหลือทหาร  ๔๐๐ 
คน  ใหอยูรักษาปอมเมืองธนบุรี  นายทหารคนหนึ่งในกรมทหารฝร่ังเศส 
นี้  ไดรับบรรดาศักดิ์เปนออกพระศักดิ์สงคราม  คนผูนี้เปนศัตรูอยาง 
รายแรงกับออกญาวิชาเยนทร  ตางฝายตางไดเขียนบันทึกเปดโปงความ 
ช่ัวรายซ่ึงกันและกัน  ทําใหเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรไทย 
ในยุคนัน้  และรูความคิดของพวกคาธอลิคท่ีจะยดึครองเมืองไทย  จาก 
จดหมายเหตุบันทึกเหลานี้  ออกพระศักดิ์สงครามเรียกวิชาเยนทรวา  อาย 
ผูรายข้ีโกง  ฝายวิชาเยนทรเรียกคุณพระผูนีว้า  คนโงบัดซบทรยศเกง 
แผนการณสําคัญของฝายคาธอลิคไดบรรลุผลสําเร็จข้ันหนึ่ง  คือ ไดพระ 
ปยะ  ซ่ึงเปนโอรสเล้ียงของสมเด็จพระนารายณมาเปนสาวก  พระปยะผู 
นี้เปนลูกจนี  พระปยะไดเปล่ียนศาสนามาถือคาธอลิค  และเปนบุคคล 
ท่ีพวกนี้หวังกนัวาจะยกข้ึนเสวยราชยเม่ือส้ินบุญพระนารายณแลว  เพราะ 
พระนารายณมีแตราชธิดา  ไมมีราชโอรสเลย  ราชธิดานั้นทรงกรมเปน  
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กรมหลวงโยธาเทพ  มีพระอนุชาองคหนึ่งคือ  เจาฟาอภยัทศก็ปราศจาก 
อิทธิพลใด  ๆ  เพราะฉะนั้นความมุงหวังของพวกคาธอลิคอยูท่ีพระปยะ 
แตเปนคราวเคราะหดีของเมืองไทยท่ีมีคณะรักชาติชิงทําปฏิวัติเสียกอน 
                                สงครามกับพมาและเชียงใหม 
        ในรัชสมัยนี้กองทัพไทยไดยกข้ึนไปตีเมืองอังวะของพมา  สาเหตุ 
เนื่องมาแตพวกมอญถูกพมากดข่ีอพยพเขามาพ่ึงไทย  แมทัพพมาตามมา 
กวาดครัวมอญในเขตไทย  ไทยจึงยกกองทัพออกไปจนข้ึนไปลอมกรุง 
อังวะได  แมทัพของไทยคือ  เจาพระยาโกษาเหล็ก  ศึกพมาคร้ังนี้มีเร่ือง 
ประหลาดเกดิข้ึน  คือพระยาสีหราชเดโช  ซ่ึงเปนทหารเอกคนโปรดของ 
พระนารายณตลุมบอนพมาถูกพมาจับได  มาเร็วเขามากราบบังคมทูล  ทรง 
ทราบแลวใหนิมนตพระพิมลธรรมวัดระฆัง  เขามาจับยามตรีเนตร  พระ 
พิมลธรรมถวายพระพรวา  พระยาสีหราขหลุดจากพันธนาการแลว  กลับได 
ชัยชนะนําลาภสักการะมาให  หางกันเพียง  ๓  ช่ัวโมง  มาเร็วอีกชุดหนึง่ก็ 
เขามากราบบังคมทูลวา  บัดนี้พระสีหราชไดทําวิชากําบังตนสะเดาะโซ 
หลุดออกมา  และนํากองทัพมาตีคายพมาแตกจับเชลยเปนอันมาก  ทรง 
โสมนัสวาพระพิมลธรรมดูแมนนกั  ใหถวายไตรแพรเทศ  ๑  ชุด  ทัพไทย 
ลอมกรุงอังวะอยูกวา  ๓  เดอืน ก็ตีไมได  พอจวนใกลฤดูฝนจึงตองถอย 
ทัพกลับ  สวนศึกเชียงใหมนัน้เกิดจากพระยาแสนหลวงเจาเมืองเชียงใหม 
กลัวพวกฮอจะยกมาตีเมือง  จงึสงแสนสุรินทรไมตรีลงมาขอกองทัพไทย 
ไปชวย  แตพอทัพไทยไปถึงกลางทาง  แสนสุรินทรไมตรีก็ลอบหนีข้ึน  
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ไปเชียงใหม  เพราะรูระหัสวา  ทัพฮอถอยไปแลว  ไทยเหน็เปนการลอ 
ลวง  จึงไปตีเมืองเชียงใหมแตก 
                                    เหตุการณในปลายแผนดิน 
        โดยปกติสมเด็จพระนารายณชอบประทับอยูท่ีพระท่ีนั่งสุทธา-                                                         
สวรรค  และพระท่ีนั่งธัญญมหาปราสาทในพระราชวังเมืองลพบุรี  ตอฤดู 
ฝนจึงเสด็จลงมาประทับท่ีพระนคร  เม่ือประชวรหนักลงท่ีลพบุรี  ออกญา 
วิชาเยนทรไหวตัวเกรงอันตราย  ไดเรียกกาํลังทหารฝร่ังจากเมืองธนบุรี 
ข้ึนไปปองกันตัว  แตพวกทหารฝร่ังเศสก็ไมกลาข้ึนไป  เพราะเกรงได 
รับอันตรายจากทหารไทยกลางทาง  คนสําคัญในขุนนางไทยท่ีอยูเมือง 
ลพบุรี  คือพระเพทราชาเจากรมชาง  ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูรักษาการณืพระ- 
ราชวังในขณะนั้น  พระเพทราชาเองไมใชคนมักใหญใฝสูงมากอน  แต 
เหตุการณบานเมืองบังคับ  คือขาราชการท่ีรักชาติเกิดความรูสึกวา  ถา 
ไมรีบฉวยทําอะไรในตอนนีโ้อกาสจะตกไปแกพวกพระปยะ  เมืองไทยก็ 
จะเสียแกฝร่ังเศส  พระพุทธศาสนาก็จะไดรับอันตราย  จงึกําหนดประชุม 
ลับข้ึนในพระราชวัง  มีเหตุการณถามตอบในท่ีประชุมสําคัญตอนหน่ึง 
ระหวางหลวงสรศักดิ์กับพระเพทราชา  หลวงสรศักดิ์ถามวาถาคิดการณ 
สําเร็จ  บิดาจะยกแผนดินใหแกผูใด  ตอบวาจะยกถวายเจาฟาอภัยทศ 
หลวงสรศักดิห์นาบ้ึงแสดงไมพอใจ  กลาววาจะยกใหผูอ่ืนขาพเจาหายอม 
ไม  เพราะเราทํางานดวยเอาชีวิตเขาแลก  ผูสมควรปกครองแผนดินกคื็อ 
บิดาทานเทานัน้  แลวหลวงสรศักดิ์ก็ประกาศในท่ีประชุม  ใหท่ีประชุม  
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ถวายบังคมพระเพทราชา  พระเพทราชาจึงเปนกษัตริยแบบตกกระได 
พลอยโจน 
        แผนการณข้ันตอไป  คือลวงออกญาวชิาเยนทรมาประหารชีวิต 
แลวลวงเจาฟาอภัยทศจากกรุงศรีอยุธยาวา  พระเจาอยูหวัจะมอบราช 
สมบัติใหเม่ือเจาฟาองคนั้นมาถึงเมืองลพบุรีก็ถูกจับประหารชีวิต  สําหรับ 
พระปยะนั้นหลวงสรศักดิ์ใหพนักงานชาวที่ผลักตกกําแพงแกวลงมาแลว 
ประหารชีวิต  สมเด็จพระนารายณไดรูเห็นเหตุการณนี้ระแคะระคาย  แต 
เปนเวลาประชวรหนักมาแลว  จึงไดแตแชงพอลูก  ๒  คนบนท่ีบรรทม 
เทานั้นจนส้ินพระชนมไป  กอนหนาจะสวรรคตพระองคไดอุทิศพระราช 
วังลพบุรี  ใหเปนวิสุงคามสีมา  ใหพระสงฆจัดการอุปสมบทพวกมหาด- 
เล็กชาวท่ี  เพื่อใหพนอันตรายจากพวกหลวงสรศักดิ์  เพราะฉะน้ันใน 
สมัยรัชกาลท่ี  ๔  เสด็จข้ึนไปประทับท่ีวังลพบุรี  จึงโปรดใหทําผาติกรรม 
สรางวัดข้ึนใหมอีกวัดหนึ่งชดใช  
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                                   บทท่ี  ๘ 
                พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตอน  ๕                                                 
                  สมัยอยุธยาวงศบานพลูหลวงถึงธนบุรี 
        วงศบานพลูหลวงมาจากเมืองสุพรรณบุรี  อาชีพคนใดในสกุลเปน 
หมอชางสืบลําดับมา  จนถึงสมัยพระเพทราชาไดเปนกษตัริย  พระองคได 
ตั้งพระราชธิดาและพระราชกนิษฐาของพระนารายณเปนอัครมเหษีซาย 
ขวา  คือกรมหลวงโยธาเทพ  กรมหลวงโยธาทิพย  เม่ือเสวยราชยแลว 
ทรงรําลึกถึงคุณพระอาจารยวัดพระยาแมนวา  เม่ือคร้ังยังอุปสมบทอยูท่ี 
วัดนัน้  พระอาจารยองคนั้นไดผูกพยากรณืดวงชะตาวา  จะมีบุญญาธิการ 
ถึงเสวยฉัตร  บัดนี้การณก็สมจริงทุกอยาง  จึงโปรดใหปฏิสังขรณวัด 
พระยาแมนท้ังหมด  และต้ังอาจารยรูปนั้นเปนท่ีพระศรีสัจจญาณมุนี  ใน 
แผนดินนี้มีกบฏเกิดขึ้นเนือง ๆ อาทิเชน  กบฏธรรมเถียร หัวหนากบฏ 
รายน้ีเปนมหาดเล็กเจาฟาอภยัทศมากอน  มีใบหนาประพิมพประพาย 
เจาฟาองคนั้น  ยิ่งไปทําไฝปลอมติดเขาท่ีริมโอษฐก็เลยทําใหผูคนหลงเช่ือ 
วา  เปนเจาฟาอภัยทศ  พวกกบฏยกพลลงมาถึงกรุงศรีอยุธยา  แตบังเอิญ 
หัวหนาถูกกระสุนปนตาย  กบฏอีก  ๒  รายคือ  กบฏนครราชสีมารายหนึ่ง 
กบฏนครศรีธรรมราชรายหน่ึง  ก็ถูกปราบไปได  
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        ในปลายรัชสมัย  ทรงไดราชโอรส  ๒  พระองค  คือเจาพระขวญั 
องคหนึ่ง  เจาพระตรัสนอยองคหนึ่ง  เจาพระขวัญนัน้มีความเฉลียว 
ฉลาดสามารถจึงถูกพระมหาอุปราชคือ  หลวงสรศักดิ์  ริษยาเกรงจะเปน 
ศัตรูราชสมบัติของตน  จึงวางอุบายลอมาสําเร็จโทษในวังหนา  สวน 
เจาพระตรัสนอยนั้นพระมารดาใหไปบรรพชาเสีย 
        เจาพระตรัสนอยองคนี้  ปรากฏวาเปนเจานายไทยพระองคแรก 
ในประวัติศาสตรท่ีรอบรูภาษาตางประเทศมากเปนพิเศษ  คือนอกจาก 
ภาษามคธสันสกฤตแลว  กท็รงรูภาษาจีน  ญวน  พมา  มลายู  และเขมร 
และทรงเปนพระอาจารยบรรดาเจานายในราชสกุล  ทรงต้ังสํานักอยูในวดั 
พุทไธศวรรย 
        แผนดินขุนหลวงสรศักดิ์หรือขุนหลวงเสือไมมีศึกสงครามใด ๆ 
การบํารุงพระศาสนาปรากฏแตเพยีงวา  พระองคไดทรงสรางวัดโพธ์ิประ- 
ทับชางท่ีจังหวัดพจิิตร  อันเปนสถานท่ีประสูติของพระองคแตกอน  และ 
ทรงปฏิสังขรณพระมงคลบพิตร  ซ่ึงเดิมอยูในมณฑปยอด  ตองอสนีบาต 
พระศอหัก  โปรดใหบูรณะใหม  แกมณฑปเปนวหิารธรรมดา  เพราะเห็น 
วาสูงนักงายตอการตองอสนีบาต  พระราชอัธยาศัยของขุนหลวงเสือนี ้
ชอบประพฤติปลอมพระองคเปนราษฎรไปชกมวยตามงานวัด  และหนัก 
ในรูปรสเปนท่ีสุด  จนกระทั่งเกิดมีช่ือประตูวังประตูหนึ่งเรียกวาประตูผี 
คือเปนท่ีผานของศพดรุณีท่ีตกเปนบริจาริกาของพระองคแลว  ไมสามารถ 
ทานทนพระองคไดก็ถูกประหารชีวิตไป  ทรงโปรดในการเสด็จคลองชาง 
เปนท่ีสุด  มักเสด็จออกไปประทับแรมเปนเวลานับเดือน ๆ ในการนี้  
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คร้ังหนึ่งเสด็จออกไปคลองชางเผือกกับพระราชโอรสของพระองค  มีบึง 
ใหญในปาทางเสด็จพระราชดําเนินผาน  โปรดใหพระราชโอรสท้ังสอง 
เกณฑพลถมบึงเสียใหทันการ  ใหเสร็จภายในราตรีเดยีว  คร้ันรุงข้ึนทรง 
ชางพระท่ีนั่งมาถึงกลางบึงซ่ึงเปนท่ีลึก  ดินถมยังเกาะไมแนนเทาหนาชาง 
พระท่ีนั่งจึงถลําลงไป  ขุนหลวงเสือจึงกร้ิวพระโอรส  สําคัญวาจะวางอุบาย 
ประทุษรายพระองค  จึงจับพระแสงของาวหันกลับมาจวงฟนพระราช 
โอรส  ซ่ึงทรงชางตามเสด็จมาเบ้ืองหลัง  พระราชโอรสท้ังสองจึงทรง 
ขับชางหนีพระราชบิดาไป  เม่ือจับไดก็โปรดใหเฆ่ียนทุกวัน  วันละ 
๓  ยก  จนกวาจะเสด็จกลับพระนคร  เคราะหดีท่ีกรมพระเทพามาตยสมเด็จ 
พระพันปซ่ึงบวชเปนลูกชีอยูท่ีวัดดุสิต  เสดจ็ข้ึนมาจากพระนครมาทูลขอ 
อภัยโทษ  เม่ือส้ินรัชกาลนี้แลว  แผนดนิกต็กแกมหาอุปราชซ่ึงเปนเชษฐ- 
โอรสไดเสวยราชย  พวกราษฎรเรียกพระเจาแผนดนิองคใหมวา  ขุน 
หลวงทรงปลา  เหตุเพราะชอบเสวยปลาตะเพียนเปนท่ีสุด  ถึงกับออก 
พระราชบัญญัติหามมิใหราษฎรจับปลาตะเพียน  เพราะกลัวจะหมด  และ 
ทรงประทับอยูท่ีพระท่ีนั่งทายสระเปนประจํา  เลยมีช่ืออีกช่ือหนึ่งวา 
พระเจาทายสระ  รัชกาลนี้ศึกเสือเหนือใตกไ็มมี  เร่ืองบํารุงพระศาสนา 
ทรงทําแขงกับพระราชอนุชา  ซ่ึงเปนกรมพระราชวังบวร  สวนใหญ 
เกี่ยวกับการบูรณะวัดวาอาราม  มีเร่ืองสําคัญคือเร่ืองชะลอพระนอนวัด 
ปาโมก  เมืองอางทอง  พระนอนองคนี้ถูกน้ําเซาะวดัตล่ิงพังเขามาจน 
ถือองคพระ  เสด็จออกไปกบัพระราชอนชุา  ตั้งพลับพลาประทับอยูท่ี 
วาปาโมก  เกณฑไพรจํานวนหม่ืนขุดฐานพระนอนเอาตะเขรองสําหรับ 
ชักลาก  ในการชักพระนอนวัดปาโมกนี้  ผูเปนแมงานคือพระยาอภัย-  
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สงคราม  ชักองคพระออกจากท่ีเดิมลึกเขาไปบนตล่ิง  ๑๐  เสน  แลวโปรด 
ใหสถาปนาวหิารศาลาข้ึนใหม  กรมพระราชวังบวรจึงไดนิพนธโคลงยอ 
พระเกยีรติในการชะลอพระพุทธไสยาสนคร้ังนี้  ยังปรากฏอยูในจารึกท่ีวัด 
ปาโมกเดี๋ยวนี้  และพระยาอภัยสงครามนัน้มีความชอบจึงไดเล่ือนข้ึนเปน 
เจาพระยาอภยัสงคราม 
        สําหรับกรมพระราชวังบวรนั้นไดสถาปนาวัดกุฎีดาว  วดันี้มี 
ศิลปะช้ันหนึ่งในสมัยปลายอยุธยาปรากฏอยูจนทุกวนันี้  นอกจากนี้ก็มี 
วัดสมณโกฏิ  วัดนางพิมพ  ในตอนปลายแผนดิน  เผอิญเชษฐโอรสของ 
พระเจาทายสระทรงผนวชอยู  และพระองคโปรดพระโอรสองครองลงมา 
จะยกราชสมบัติให  พระมหาอุปราชไมยอม  บอกวาถายกใหแกเจาฟา- 
สุเรนทรพิทักษ (องคท่ีบวช)  จึงยอม  ฉะนัน้เม่ือส้ินรัชสมัยแลว  จึงเกดิ 
ศึกกลางเมืองคร้ังใหญระหวางวังหลวงกบัวังหนา  ฝายวังหลวงมเีจาฟา 
เพชร  เจาฟาพร  ตั้งคายกลางพระนคร  ตั้งแตงสะพานลําเหยลงไปจนถึง 
ตําบลประตูจนี  ฝายพระมหาอุปราชก็ตั้งคายรับในการรบคร้ังแรก  วงั 
หลวงไดเปรียบ  ตีทัพหวังหนาแตกไปหลายคร้ัง  จนพระมหาอุปราชทอด 
อาลัย  เตรียมหลบหนีแลว  พอดีมีทหารเอกคนหนึ่งช่ือขุนชํานาญมารับ 
อาสารบและทูลวา  ถาเห็นขาศึกตัดศรีษะขาพระพุทธเจาไดพระองคจึง 
คอยหนี  ขุนชํานาญสามารถตีทัพวังหลวงแตกกลับ  เจาฟาท้ังสองเสด็จ 
ลงเรือนอยหนไีปกับหมาดเล็ก  พระมหาอุปราชจึงเสวยราชยเปนพระเจา 
บรมโกษฐ  และปูนบําเหนจ็ขุนชํานาญใหเปนเจาพระยาชํานาญบริรักษท่ี 
สมุหนายก  เจาฟาท้ังสองหนีไปหลบซอนตามสุมทุมพุมแขม  แตเม่ืออด  
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พระกระยาหารเขาก็จําตองถอดพระธํามรงคใหมหาดเล็กมาแลกขาวกนิ 
และธํามรงควงนี้เองท่ีนําภยัไปสูพระองคจนถูกจับสําเร็จโทษไป 
        สมัยพระเจาบรมโกษฐเปนสมัยท่ีมีการบํารุงศิลปะเปนพิเศษ 
พระองคไดบูรณะวัดวาอารามใหญนอยท้ังในพระนครและหัวเมืองจํานวน         
มาก  เชนในพระนครโปรดใหกรมขุนเสนาพิทักษซ่ึงเปนพระมหาอุปราช 
และเปนเชษฐโอรสอันประสูติแตพระอัครมเหษีเปนแมงานบูรณะวัดพระ 
ศรีสรรเพ็ชญ  วัดพระราม  สําหรับวัดภูเขาทองน้ัน  พระเจาบรมโกษฐ 
ไดสถาปนาพระเจดียใหญแบบไทยแท  คือพระเจดยีเรียกวาแบบยอไม 
สิบสอง  พระเจดียแบบนี้นยิมสรางกันมากในแผนดินนี้  และท่ีวดัภูเขา 
ทองแบบยอไมสิบสองเปนองคใหญท่ีสุดในโลก  นอกจากนี้ทรงบูรณะ 
วัดบรมพุทธาราม  วัดหนาพระเมรุ  วัดตะไกร  ฯลฯ  ในหวัเมืองทรงบูรณะ 
วัดพระแทนศิลาอาสน  เมืองอุตรดิตถ  (ทุงยั้ง)  วัดมหาธาตุเมืองลพบุรี 
พิษณุโลก  ชัยนาท  สุพรรณบุรี  จังหวดัเพชรบุรี  ราชบุรี  บานประตูวหิาร 
วัดมหาธาตุ  พษิณุโลก  บานประตูวหิารวัดพระแทน  อุตรดิตถ  เปนศิลปะ 
สลักไม  ศิลปะมุขท่ีงดงามท่ีสุดในสมัยพระเจาบรมโกษฐ  แตท่ีวดัพระ- 
แทนถูกไฟไหมเสียแลว 
        พระราชนิยมของพระเจาบรมโกษฐ  คือเร่ืองการบรรพชาอุปสมบท 
เปนสําคัญนัก  ราษฎรก็ดี  ขาราชการก็ดี  ถาไมไดผานการบรรพชา 
อุปสมบทมาแลวไมโปรดชุบเล้ียง หรือเล่ือนยศให กวีในทางพระศาสนา 
ก็มีมากในแผนดินนี้  เชนพระมหานาค  วดัทาทราย  ไดนิพนธเร่ือง 
ปุณโณวาทคําฉันท  และยอเกียรติพระเจาบรมโกษฐซ่ึงปฏิสังขรณวัด 
พระพุทธบาท  มีขอความบางตอนไพเราะ  เชน  
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                "ในโพสุวรรณหอย                        ระยาบยอยบรุงรัง 
        ลมพัดกระดึงดัง                                เสนาะศัพทอลเวง 
                เสียงดุจสังคีต                        อันดึงดีดประโคมเพลง 
        เสียงเทพบรรเลง                                ระเร่ือยจับระบําถวาย" 
        เจาฟาธรรมาธิเบศร  คือกรมขุนเสนาพิทักษท่ีทรงนพินธพระ- 
มาลัยคําหลวง  นันโทปนันทสูตร  ราชกิจในเร่ืองบํารุงพุทธศาสนาท่ี         
สําคัญท่ีสุด  คือการต้ังสมณวงศในลังกาทวีป 
                                การประดิษฐานสยามนิกายในลังกา 
        ในศตวรรษท่ี  ๒๒  เกาะลังกาตองผจญกับสมัยสงครามเนือง ๆ และ 
ยังถูกกดข่ีจากพวกโปรตุเกส  หามมิใหนับถือพระพุทธศาสนา  ตามบริเวณ 
รอบชายแดนคงเหลือรัฐเอกราชอยูใจกลางเกาะท่ีพวกโปรตุเกสไปไมถึง 
ปรากฏวาพระสงฆในลังกาไดสูญวงศลง  เพราะไมไดอุปสมบทกันชานาน                                 
มีแตสามเณร  สามเณรรูปหนึ่งช่ือสรณังกร  ไดพยายามขวนขวายท่ีจะให 
ฟนสมณวงศข้ึนใหม  พระเจาเกียรติศิริราชสิงหะกษัตริยลังกาในคร้ังนัน้ 
ไดพยายามแสวงหาพระสงฆตางประเทศเขามาบวช  ไดสอบถามพวก 
พอคาพาณิชยวาเคยเห็นเมืองใดท่ีมีคนนุงหมเหลืองมากคับค่ัง  พวกลูกคา 
พากันช้ีกรุงศรีอยุธยา  (หมอแกมเฟอรซ่ึงเคยเดินทางผานกรุงศรีอยุธยา 
ไดมีจดหมายเหตุวา  กรุงศรีอยุธยามีวดัราว  ๒  พนัวดั  มีพระสงฆ  หลาย 
หม่ืนรูป) 
        พระเจาลังกาจึงไดสงราชทูตมากรุงศรีอยุธยา  ทูลขอคณะสงฆ 
ไทยออกไป  พวกทูตลังกาไดเขียนจดหมายเหตไุวละเอียด  พวกนี้ตื่นเตน 
กับสถานของพระนครมาก  บอกวาจะแลไปทางไหนก็เหน็แตทอง  คือ  
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หลังคาโบสถ  วัด  และเจดีย  ลวนเปนทองท้ังนั้น  พวกทูตลังกามีโอกาส                                                         
ชมขบวนกฐินพยุหยาตรา  และไดข้ึนไปนมัสการพระพุทธบาท  สระบุรี 
พักอยูในพระนครปเศษ  ฝายไทยไดมอบหนาท่ีใหสมเด็จพระสังฆราชวัด 
มหาธาตุเปนผูคัดเลือกพระสงฆท่ีจะออกไปลังกา  ไดพระอุบาลีเปนหวั 
หนาคณะ  เม่ือคณะสงฆไทยไดถูกมรสุมแตกเสียในอาวไทย  ตองข้ึนบก 
ท่ีนครศรีธรรมราช  พระเจาบรมโกษฐทอพระหฤทัย  แตพวกทูตลังกาก็ 
กราบทูลวิงวอนเนือง ๆ พระองคจึงใหคณะสงฆไทยโดยสารกําปนฝร่ัง 
โดยวาจางใหเขานําสงไปลังกา  ในการเดินทางเท่ียวนี้คณะสงฆไทยไดถึง 
เกาะลังกา  พระเจาเกียรติศิริราชสิงหะไดนมินตพระอุบาลีไปจําพรรษาอยู 
ณ  วดับุปผาราม  แลวโปรดใหทําพิธีผูกพัทธสีมาข้ึน  อุปสมบทสามเณร 
สรณังการเปนพระภกิษุลังการูปแรก  คณะสงฆไทยชุดนีอ้ยูลังกาประมาณ 
๔  ปไดบวชกลุบุตรลังกา  ๖  พันกวารูป  ชาวลังกาจึงเรียกวานกิายสยาม- 
วงศ  หรืออุบาลีวงศ  และพระอุบาลีนั้นไดถึงแกมรณภาพที่ลังกานั่นเอง 
                                        เหตุวิบัติในปลายแผนดนิ 
        พระเจาบรมโกษฐมีพระชนมายยุืนนานกวา  ๗๐  ป  ในตอน 
ปลายรัชสมัยมีเร่ืองวิบัติเกดิข้ึนเปนลางรายตอชาติไทยหลายเร่ือง  ดังตอ 
ไปนี้  คือ 
        ๑.  การผิดพลาดในนโยบายตางประเทศ  จําเดิมแตส้ินรัชสมัย 
พระนเรศวรมหาราชมาแลว  จนถึงสมัยปลายอยุธยาเปนเวลารวม  ๒๐๐  ป 
หามีศึกพมามารุกรานเมืองไทยไม  มีแตไทยกลับเปนฝายรุกพมา  เชนใน 
สมัยพระนารายณเปนตน  ท่ีเปนเชนนีก้็เพราะบารมีพระนเรศวรประการ  
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หนึ่ง  อีกประการหนึ่ง  เพราะเหตุการณภายในของพมา  คือ  ถาพมาจะตี 
เมืองไทยก็ตอเม่ือสามารถปราบมอญอยูเสียกอน  และอาศัยเมืองมอญเปน 
แหลงเสบียงอาหารเล้ียงตน  แตหลังจากส้ินราชวงศของบุเรงนองแลว 
พมากับมอญกผ็ลัดกันรุกรบ  มาถึงสมัยพระเจาบรมโกษฐมอยกลับมีอํา- 
นาจแข็งกวาพมา  หัวหนามอญคนหน่ึงเปนสัญชาติคะเวหรือกวย  ช่ือ 
สมิงทอไดธิดาเจาเมืองเมาะตะมะแลวตั้งตนเปนกษัตริยมอญ  ยกกองทัพ 
ข้ึนไปตีกรุงอังวะเกือบสําเร็จ  สมิงทอไดสงราชทูตมาทูลขอพระธิดาพระ 
เจาบรมโกษฐและขอธิดาพระยาเชยีงใหมไปอภิเษกถาไทยยอมมีสัมพันธ- 
ไมตรีกับสมิงทอ  กรุงศรีอยุธยาคงไมแตกขาศึกเปนคร้ังท่ี  ๒  แตไทย 
เห็นมิตรเปนศตัรู  เห็นศัตรูเปนมิตรในตอนน้ี  คือไปรับไมตรีทางอังวะ 
ตัดไมตรีกับสมิงทอ  พระเจาบรมโกษฐเองบริภาษสมิงทอวา  กิ้งกาข้ึนวอ 
บังอาจมาตีเสมอกับพระองค  จึงขับไลทูตมอญออกไป  และรับทูตพมาไว 
เปนไมตรี  เม่ือมอญยกกองทัพข้ึนไปลอมกรุงอังวะ  พมาก็ทํากิตติศัพทวา 
ไทยจะยกทัพมาชวยพมา  มอญสําคัญวาจริง  รีบถอยทัพกลับ  อันท่ีจริง 
ในประวัติศาสตรไมเคยปรากฏคร้ังหนึ่งคร้ังใดเลย  ท่ีมอญเปนศัตรูกบัไทย 
โดยตรง  มีแตถูกพมาใช  เพราะฉะน้ัน  จึงเปนความผิดพลาดในนโยบาย 
ตางประเทศในคร้ังนั้น  ท่ีไมชวยมอญ 
        ๒.  สามัคคีเภทในราชวงศ  บรรดาพระโอรสของพระเจาบรม- 
โกษฐแตกกนัเปน  ๓  กก  กกท่ี  ๑  มีพระมหาอุปราช  เจาฟากรมขุน 
เสนาพิทักษ  เจาฟากรมขุนพรนิมิต  เจาฟากรมขุนอนุรักษมนตรี  เรียก 
กันวากกเจาฟา  กกท่ี  ๒  ประกอบดวยกรมหมื่นจิตตสุนทร  กรมหมื่น  
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สุนทรเทพ  กรมหม่ืนเสพภกัดี  เรียกวากกเจา  ๓  กรม  กกท่ี  ๓ 
หัวเดียวกระเทียมลีบ  คือกรมหม่ืนเทพพิพธิ  เปนพระเจาลูกยาเธอองค 
ใหญท่ีสุดของพระเจาบรมโกษฐ  อาวุโสมากท่ีสุด    เปนคนชนะไหนเขา 
ดวย  เจาฟากรมขุนเสนาพิทักษแมจะเปนพระมหาอุปราชแลว  กย็ังมี 
ความคิดระแวงเจาฟากรมขุนสุเรนทรพิทักษ  ซ่ึงผนวชเปนภิกษุอยูท่ีวดั 
โคกแสง  เจาฟาพระองคนี้เปนโอรสองคใหญของพระเจาทายสระ  และ 
เปนผูท่ีพระเจาบรมโกษฐทรงพระเมตตา  พระมหาอุปราชจึงสําคัญวาจะ 
เปนศัตรูตอราชสมบัติของพระองค  จึงคิดทางกําจัด  วันหนึ่งพระเจา 
บรมโกษฐประชวร  เจาฟาพระเสด็จมาเยี่ยม  พระมหาอุปราชไดใชอาวุธ 
ฟนเจาฟาพระจนจวีรขาดแตหาเขาไม  เพราะอยูยงคงกระพัน  เพื่อเจาฟา 
พระเสด็จไปถึงท่ีบรรทม  พระเจาบรมโกษฐจึงตรัสถามวา  เหตุไรจึงหม 
จีวรขาดเขามา  ทูลวา  พระมหาอุปราชเธอหยอกเลน  เม่ือเจาพระกลับ 
ไปแลว  พระเจาบรมโกษฐจงึตรัสใหจับพระมหาอุปราชมาลงโทษ  และ 
สําเร็จโทษพระนัดดาของพระองค  ๒  องค  ท่ีสมคบกับพระมหาอุปราช 
ในการนี้  ฝายพระมหาอุปราชนั้นเม่ือเห็นวาความแตกจึงหนีไปพึ่งพระ 
มารดากรมหลวงอภยันุชิต  แลวชวนกันมาที่วัดโคกแสง  โดยซอนพระ- 
องคในพระวอของพระมารดา  เจาฟาพระจงึจัดการใหอุปสมบทในคืน 
วันนัน้  ในขณะท่ีผนวชอยูนัน่เอง  พระมหาอุปราชทํานองจะลางกรรม 
ของพระองค  จึงไดนพินธเร่ืองนันโทปนันทสูตรคําฉันท  ตอมากรม- 
หลวงอภยันุชิตประชวรหนกัจวนจะส้ินพระชนม  ไดทูลขออภัยพระราช 
โอรสตอพระสวามี  พระเจาบรมโกษฐก็ตรัสวา  "ถาไมเปนกบฏก็จะไม  
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ฆา"  พระมหาอุปราชจึงถือวาทรงใหอภยัแลว  ไดปริวรรตเพศออกมา 
แตตอมาไดรับสถาปนาในตําแหนงเดิมอีก  เหตุท่ีจะเปนอริกับกกเจา  ๓ 
กรม   เนื่องจากพระมหาอุปราชส่ังเฆ่ียนเจากรม  ปลัดกรม  ในเจา  ๓ 
กรมนั้นวา  เจานายเปนเพียงกรมหม่ืน  แตตั้งกันเปนขุนเปนหลวง  เกิน 
ฐานะ  เจา  ๓  กรมจึงผูกอาฆาต  แลวทูลฟองพระราชบิดาวา  พระมหา- 
อุปราชลอบเปนชูกับเจาฟาสังวาลย  มเหษีของพระราชบิดา  พระมหา- 
อุปราชจึงถูกราชทัณฑเฆ่ียนจนส้ินพระชนมคาหวาย 
        สําหรับเจาฟากรมขุนอนุรักษมนตรี  พระราชบิดาบริภาษวาเปน 
คนโฉดเขลา  ถาใหราชสมบัติบานเมืองจะเปนอันตราย  เพราะฉะน้ัน         
จึงขับไลใหไปบวชเสียอยาอยูใหเปนท่ีกดีขวาง  ทรงมอบราชสมบัติให         
เจาฟากรมขุนพรพินิต  เม่ือพระเจาบรมโกษฐส้ินพระชนม  เจาฟา 
กรมขุนอนุรักษลอบสึกออกมาเสียกอน  แลวเสด็จข้ึนไปประทับบนพระท่ี 
นั่งสุริยามรินทร  วางทาประหน่ึงเปนพระเจาแผนดิน  ฝายเจา  ๓  กรม 
ก็เรียกบรรดาไพรพลปนกําแพงวัดพระศรีสรรเพ็ชญ  เขาไปในพระราชวัง 
เอาอาวุธในโรงพระคลังแสงออกมาแจกจายกัน  ทําทีจะเกิดศึกกลาง 
เมือง  เจาฟากรมขุนพรพินิตจึงนิมนตพระราชาคณะใหญ  มีพระธรรม- 
โคดม  ๑  พระธรรมเจดีย  ๑  พระพุทธโฆษาจารย  ๑  พระเทพกวี  ๑ 
พระเทพมุนี  ๑  ใหไปชวยเลาโลมเจา  ๓  กรมมาสวามิภกัดิ์  พระราชา- 
คณะท้ังหลายไปกลับถึง  ๒  หน  ๒  เท่ียว  จึงพาเจา  ๓  กรมมาสําเร็จ 
เจาฟาพรพนิิตใหสัตยวาจะไมทําอันตราย  แตพอพนไป  ๗  วัน  กใ็ช 
อุบายจับเจา  ๓  กรมสําเร็จโทษ  ฝายกรมหมื่นเทพพิพิธ  แตแรกเม่ือ  
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พระราชบิดาสวรรคต  ตัวเองลอบข้ึนไปบนพระมหาปราสาท  เก็บกวาด 
เคร่ืองเบญจราชกกุธภณัฑ  แตบังเอิญเจาฟาอนุรักษเห็นเขา  จึงตกใจ 
แลวแกไขดวยความฉลาดวา  ตนเตรียมเก็บของเหลานี้ไวเพื่อเจาฟา 
อนุรักษ  เพราะฉะนัน้จึงรอดตัวไป  เจาฟาอุทุมพร  (พรพินิต)  ไดเสวย- 
ราชยเปนกษัตริยได  ๗  วัน  เม่ือพิจารณาเห็นพระเชษฐาแสดงกิริยา 
รังเกียจ  จึงไดถวายราชสมบัติใหพระเชษฐา  เสด็จออกไปผนวช  ประทับ 
อยู  ณ  วัดประดู 
                                        รัชสมัยพระเจาเอกทัศน 
        เจาฟากรมขุนอนุรักษไดเสวยราชย  เรียกกันตามปากราษฎรวา 
พระเจาเอกทัศนบาง  พระท่ีนั่งสุริยามินทรบาง  เพราะเหตุท่ีโปรดประ- 
ทับในพระท่ีนัง่องคนี้เปนประจํา  เรียกวาขุนหลวงขี้เร้ือนบาง  เหตุดวย 
ประชวรโรคผิวหนังและโรคบุรุษ  กษัตริยพระองคนี้เปนองคสุดทายของ 
กรุงศรีอยุธยา  มีพระจริยาวัตร  ดังนี้ 
        ๑.  เปนคนข้ีขลาด  หูเบา  เช่ือคนงาย 
        ๒.  ลุมหลงอิสตรีจนเสียราชการ 
        ๓.  น้ําพระทัยน้ันไมดรุาย 
        ปรากฏวาไดชุบเล้ียงบรรดาญาติพี่ญาตินองของหมอม ๆ ท่ีโปรด 
ตั้งใหเปนพระยามีอํานาจเขานอกออกในพระราชวังได  และบรรดาคน 
เหลานี้ไดตั้งตัวเปนศัตรูกับขุนนางผูใหญ  พวกขาราชการจึงแตกสามัคคี 
กัน  เวลานั้นขุนนางท่ีรักแผนดิน  มีเจาพระยาจกัรี  พระยายมราช  พระ  
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ยาเพชรบุรี  พระทายน้ํา  ขาราชการเหลานีไ้ดปรึกษากันเปนความลับวา                                                         
พระเจาอยูหวัในพระโกศ  มอบแผนดินไวใหขุนหลวงหาวัด  มิได                                                         
มอบใหแกขุนหลวงสุริยามินทรเลย  และทุกวันนี้พวกเราตองตกเปน 
ข้ีขาของอายแบะอีบรรดาคนโปรด ๆ ของขุนหลวงสุริยามินทร  ฉะนี ้
บานเมืองจะเปนกลียุค  แลวปรึกษากันจะคิดเอาราชสมบัติคืนแกขุน 
หลวงหาวัด  ชวนกนัไปเลาความลับใหกรมหม่ืนเทพพิพิธฟง  เวลานั้น 
กรมหม่ืนองคนี้ไปบวชอยูท่ีวัดกระโจม  กมี็ความเหน็พองกัน  จึงชวน 
กันไปเลาใหขุนหลวงหาวดัฟง  ในคืนวันนั้นเจาฟาอุทุมพรก็มาตรองใน 
พระทัยวา  คนเหลานี้ถากบฏสําเร็จแลวไมซ่ือตรงตอเรา  คงจะยกกรม- 
หม่ืนเทพพิพิธเปนพระเจาแผนดิน  และชีวติของเราพ่ีนอง  ๒  คนก็ตอง 
เปนอันตราย  เม่ือคิดไดดังน้ีแลวก็รีบเสดจ็ไปเฝาพระเชษฐา  และกอน 
จะเลาความใหฟงนั้นไดทูลขอพระราชทานชีวิตคนเหลานีไ้วกอน  ผลคือ 
บรรดาขุนนางเหลานี้ถูกจําขังหมด  ตวักรมหม่ืนเทพพิพธิรูตัวกอน  หนี 
ไปอยูวดัพนัญเชิง  พวกขาในกรมต้ังคายปองกันเจารอบวัด  พระเจา 
เอกทัศนจึงใหตํารวจไปบอกวา  จะไมเอาโทษกรมหมื่นหรอก  ถาสงตัว 
เจากรมปลัดกรมมาใหโดยด ี กรมหมื่นเทพพิพิธจึงคิดจบัเจากรมปลัด 
กรมของตัวท่ีเปนผูปองกันตัวเอง  และเจากรมนั้นรูตัวกอนหลบหนไีป 
ได  สวนปลัดกรมเสียใจไปผูกคอตาย  จึงมีพระโองการจับกรมหม่ืนเทพ 
พิพิธไปปลอยท่ีเกาะลังกา  
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                                                ศึกพมาคร้ังท่ี  ๑ 
        เหตุการณในเมืองพมา  เม่ือพวกมอญยกกองทัพไปตีเมืองอังวะ 
แตก  มีนายพรานปาคนหนึ่งช่ือ  มังอองไจยะ  เปนนายบานตําบลมุตโชโบ 
หรือมุกโสโบไดซองสุมผูคนไลพวกมอญแลวตั้งตนเปนอลองพญา  แปล 
วาพระโพธิสัตว  แลวยกกองทัพมาตีหงสาวดีแตก  แลวเลยยกเขามาตีไทย 
ตามธรรมเนียมของพมาท่ีถือวา  ถาตีมอญไดตองมาตีไทย  ขาวศึกพมานั้น 
ในพระนครฟงไมไดศัพท  พระเจาเอกทัศนสงกองทัพออกไป  ๓  ทาง 
ทางเหนือ  ๒  ทาง  ทางตะวนัตกทางหนึ่ง  แตท่ีจริงพมามาทางเดียว 
คือทางตะวันตก  มีกําลังทัพใหญอยูท่ีเมืองเพียง  ๕  พนัคน  กําลังสวน 
ใหญไปอยูทางเหนือ  พมาตีกาญจนบุรี  เพชรบุรี  ราชบุรี  ข้ึนมา  แลว 
ลอมพระนครไว  เอาปนใหญตั้งท่ีวัดกษัตรา  วัดทาการอง  วัดภูเขาทอง 
ยิงพระนครทุกวัน  ตองพระราชวังและบานเรือนเปนอันตราย  ราษฎร 
จึงเขาช่ือกันไปทูลขอใหเจาฟาอุทุมพรลาผนวช  ออกมาบัญชาการตอสูขา 
ศึก  พระองคจงึโปรดใหปลอยบรรดาขุนนางท่ีจําขัง  ตัง้เปนแมทัพนาย 
กอง  แลวจับบรรดาขุนนางท่ีเปนญาติพี่นองของหมอม ๆ ในพระเชษฐา 
ประหารชีวิต  วาเปนคนสอพลอทําใหเสียการแผนดิน  สงครามคร้ังนี้ 
พมาตองรีบเลิกทัพกลับ  เพราะพระเจาอลองพญาประชวรหนัก  เนื่อง 
ดวยตองกระสุนปน  ในขณะที่พระองคเสดจ็ออกมาจุดปนใหญยิงดวย 
พระองคเอง  ปนแตกจึงไดรับอันตราย  
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        เม่ือเสร็จศึกพมาคร้ังนีแ้ลว  พระเจาเอกทัศนก็ตั้งขอรังเกียจ 
พระอนุชาอีก  จนถึงถอดพระแสงดาบพระเพลาในขณะท่ีพระอนุชา         
เขาเฝา  เจาฟาอุทุมพรจึงออกผนวชอีกเปนคร้ังท่ี  ๒ 
                                                กรุงแตก 
        เม่ือพมาเลิกทัพกลับไปแลว  ไทยก็ยังมัวประมาทตอไปเปนเวลา                                                 
ถึง  ๕  ปเต็ม ๆ ไมไดคิดปองกันใด ๆ ท้ังส้ิน  จึงเกดิเสียพระนคร 
ข้ึน  ศึกคร้ังนีฝ้ายพมาเองมิไดตั้งใจไวกอน  เกิดจากพมาไลจับมอญเชลย 
จนลวงแดนไทยเขามา  ไมเห็นไทยออกตอตานเลย  แมทัพพมาจึงเลย 
ตามเลย  ยกเขามาจนถึงพระนคร  ทัพพมาท่ีมาคร้ังนั้น  แบงเปน  ๒  ทัพ 
ใหญ  ทัพฝายเหนือมีเนเมียวสีหบดีเปนแมทัพมาต้ังคายใหญท่ีวัดภูเขา 
ทอง  ทัพฝายใตมีมังมหานรธาเปนแมทัพ  ตั้งคายใหญท่ีวัดเขมา ฯ  เมือง 
นนท  รวมกําลังแลวไมถึง  ๕๐,๐๐๐  ลักษณะของพมาคราวนี้แตกตางกวา 
ทุกคราว  คือ 
        ๑.  ไมใชทัพกษัตรยิ   
        ๒.  มีเจตนาตองการปลนทรัพยเปนใหญกวาอ่ืนหมด 
        ๓.  มีเจตนาตองการทําลายไทยใหยับเยินจนต้ังตัวไมได 
        เพราะฉะนั้น  จึงไมคํานงึถึงกฏในสงครามใด ๆ ท้ังส้ิน  เปน 
ลักษณะกองโจร  และท่ีรายกวานัน้คือ  มังมหานรธาแมทัพใหญฝายใต 
ซ่ึงเปนคนรักยตุิธรรมมาปวยตาย  กองทัพฝายใตตองรวมกับฝายเหนือ  
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ซ่ึงมีแมทัพเปนคนโหดราย  ไทยเราถือธรรมเนียมอพยพเขากําแพงเมือง 
ตามเคย  พมาไดตั้งลอมพระนครเปนช้ัน ๆ การตอสูของไทยมีดังน้ี 
        ๑.  แมทัพใหญ  คือพระยารัตนาธิเบศ  ไปรบคร้ังใดแตกกลับ 
มาทุกคร้ัง  ขุนนางผูใหญมีเจาพระยามหาเสนา  พระยาเพชรบุรีเสียชีวติ 
ในการรบ  หลวงอภยัพิพัฒนขุนนางจีนในพระนครไดคุมทหารอาสาจีน 
๒  พันคนออกไปสูขาศึก  พอขาศึกตีคายทหารจีนแตก  พวกทหารจีน 
จํานวน  ๓๐๐  คนก็กลับข้ึนไปเผาพระพุทธบาทลอกทองมณฑปแลวรีบ 
กลับพระนคร  ทัพหัวเมืองท่ีสงมาชวย  ถาจะรวมกันแลวก็มีกําลังเหนือ 
ทัพพมาหลายสิบเทา  ก็มากนัไมพรักพรอม  ท่ีไมมาเลยก็มี  มาแลวไมทัน 
รบถอยไปกอนก็มี  และท่ีรบกก็มีคือ  กองทัพเมืองพิษณุโลก  และกอง 
ทัพเมืองกําแพงเพชร  เจาพระยาพษิณุโลกออกศึกเขมแข็ง  สามารถหยุด 
กองทัพขาศึกดานภูเขาทองไวได  แตแลวทูลลากลับไปวาจะไปเผาศพ 
มารดา  เปนการท้ิงหนาท่ีโดยตรง  พระยาวชิรปราการ  (สิน)  รบศึก 
เขมแข็ง  วันหนึ่งส่ังยิงปนใหญสูพมา  โดยไมทันขออนญุาตศาลาลูกขุน 
กอน  เพราะมีกฏวาใครจะยงิปนใหญตองขออนุญาต  เพื่อจะใหหมอม ๆ 
ในวังอุดหูไดทัน  พระยาวชริปราการก็เกือบถูกประหารชีวิต  เลยทําใหเสีย 
กําลังใจ  เห็นวาพระนครคงไมรอดมือขาศึกแนแลว  จึงไดพาพรรคพวก 
ทหารไทยจีน  ๔๐๐  คน  แหกคายพมาออกไปทางตะวันออก 
        ๒.  พมาลอมกรุงเปนเวลาแรมป  ในระหวางนั้นกส็งกองโจร 
ออกไปปลนสดมภชาวบานตามชนบทตาง ๆ ชาวบานวิเศษไชยชาญ 
สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  อางทอง  ภายใตการนําของนายจันทรหนวดเข้ียว  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 200 
พันเรือน  ขุนสรรไดรวบรวมกันต้ังเปนคายใหญช่ือคายบางระจัน  แลวไป 
นิมนตพระอาจารยธรรมโชติ  วัดเขานางบวช  มาลงเลขยันตใหพวกชาว 
บานในคาย  สามารถตอสูพมาเปนเวลาถึง  ๙  เดือน  พมาสงทัพมาตีถึง  ๘ 
คร้ังก็แตกพายแพไป  คร้ังสุดทายไดใหนายกองสุกี้ซ่ึงเปนคนไทยเช้ือ 
สายมอญยกทัพมาตี  ใชปนใหญระดมยิงคายบางระจันแตก  ไมมีใครรอดชีวิต 
เลยแมแตคนเดียว  เพราะไมมีปนใหญสูพมา 
        ๓.  ฝายในพระนครกพ็ยายามเกณฑกองทัพออกไปรบ  แตทหาร 
ขวัญเสียเสียแลว  เพราะไดผูนําไมดี  คร้ังหนึ่งมีอาจารยขลังคนหนึ่งช่ือ         
นายฤกษรับอาสาคุมกองทัพเรือไปรบพมา  ตัวนายฤกษดืม่สุราจนเมายนื 
ถือดาบ  ๒  มือรําอยูหนาเรือ  พมายิงถูกนายฤกษตกน้ําตาย  กองทัพเรือ 
ท้ังกองถอยกลับไมคิดสู  อีกคร้ังหนึ่งกองทัพไทยจํานวน  ๔ พัน  ยกออก 
ไปจะตีคายพมาวัดภูเขาทอง  ตัวแมทัพคุยวาสามารถอยางโนนอยางนี ้
ตาง ๆ จึงมีพระสงฆและราษฎรชายหญิงพากันตามทัพออกไปดูหลายรอย 
คนก็ถูกพมาตีแตกกลับมาหมด 
        ๔.  เม่ือพระนครจวนจะเสียแกขาศึก  ไดเกดิอาเพศและทุนิมิต 
ตาง ๆ คือพระพุทธรูปใหญวดัพนัญเชิง  น้ําพระเนตรไหลถึงพระนาภี  เทว- 
รูปพระนเรศวรในโรงพระแสง  กระทืบพระบาทสนั่น  อีกาบินมาเสียบยอด 
พระมหาธาตุตาย  และเกิดเพลิงไหมในพระนครกอนต้ังแตตลาดปาทาน 
ถึงวัดอัษฎาวาส  บานเรือนราษฎรทําลายเปนแสนกวาหลัง  ในปเดยีวกัน 
สมเด็จพระสังฆราชส้ินพระชนม  ๒  องค  พระโกศตั้งเคียงกันอยูยังไมทัน 
พระราชทานเพลิง  พมาเอาปนใหญตั้งไวท่ีวัดแมนางปล้ืมยิงเขาพระนคร  
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ตั้งแตเชาจนคํ่า  แลวใหทหารขุดรากกําแพงเมืองเอาไฟสุมเขาพระนคร 
ไดในเวลากลางคืน  ๓  ทุมเศษ  เสียพระนครในป  พ. ศ. ๒๓๑๐  แตยัง 
นับวาเปนคราวโชคดีท่ีขาศึกเขาพระนครในเวลากลางคืน  เพราะฉะน้ัน 
ราษฎรสวนใหญจึงมีโอกาสอาศัยความมดืหนีขาศึกทัน  แตถึงอยางนัน้ 
พมาก็จับราษฎรไวเปนเชลยกวา  ๓  หม่ืน  พระสงฆกวา  ๒๐๐  รูป  เอาไปขัง 
รวมกันไวในคายโพธ์ิสามตน  แลวพมากเ็ท่ียวจดุไฟเผาพระราชวัง  วดัวา 
อาราม  ร้ือคนทรัพยสมบัติ  พระศรีสรรเพ็ชญซ่ึงเปนพระพุทธรูปหุมทอง 
คําสูง  ๘  วา  ก็ถูกไฟสุมลอกทองเอาไป  แตอัศจรรยท่ีวา  บรรดาสถานท่ีท้ัง 
หมดในพระนคร  มีอยู  ๒  วดัท่ีพมาไมไดทําลาย  คือวัดพนัญเชิงและวดั- 
พุทไธศวรรย  ตัวเนเมียวสีหบดี  เม่ือตีกรุงได  ๗  วนั  ก็รีบเลิกทัพกลับ 
เพราะมีขาววาพวกจีนเมงจูกาํลังยกกองทัพมาตีพมา  พมาไดกวาดตอน 
เอาคนไทยไปดวยราว  ๕๐,๐๐๐  เศษ  ขุนหลวงหาวัดไดถูกอัญเชิญไปดวย 
พรอมท้ังพระญาติวงศ  เม่ือไปถึงพมาพระเจามังระกใ็หขุนหลวงหาวดั 
สึกแลวประทานเรือนใหอยู  แลวตั้งเนเมียวสีหบดีเปนอโยธยาหวุน 
แปลวา  ขุนพลมีผูมีชัยเหนอือยุธยา  สวนเชลยไทยนั้น  โปรดใหแยกยาย 
กันไปตั้งภูมิลําเนารอบกรุงอังวะ  จนเกิดหมูบานที่เรียกกนัวา  ตําบลบาน 
โยเดียถึงทุกวนันี้  สําหรับทางเมืองไทยพมาแตงต้ังใหสุกี้พระนายกอง 
กับทหาร  ๓,๐๐๐  คนรักษาพระนคร  และตั้งคนไทยขายชาติคนหน่ึง  คือ 
นายทองอินเปนเจาเมืองธนบุรี  นายทองอินผูนี้มีความชอบกับพมา 
เพราะเปนผูบอกทรัพยของคนไทยใหพมารู  สวนพระเจาเอกทัศนนั้น 
ลงเรือนอยหนขีาศึกไปแอบอยูตามสุมทุมพุมไม  อดขาวอยู  ๗  วนั  เม่ือ  
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พมาคนพบก็พอดีส้ินพระชนม  สุกี้ใหเอาพระศพฝงไวในคายโพธ์ิ 
สามตน  ยังไมทันจะถวายพระเพลิง  พอดีเสียคายแกพระยาตาก 
                                                สมัยจลาจล 
        เม่ือเสียพระนครแกขาศึกบานเมืองจึงไมมีรัฐบาลกลาง  ผูมีกําลัง 
คุมกันเปนกกคอยตีปลนในพวกกกตาง ๆ ดวยกัน  เพราะเวลานัน้ไมได 
ทํานามาถึง  ๓  ปเต็ม  อาหารจึงอดอยากฝดเคืองมาก  ใครมีปญญาหาขาว- 
สารไดมาก  ผูนั้นก็มีสวามภิกัดิ์มาก  นี่เปนเหตุการณในมณฑลภาค 
ราชบุรี  แตเหตุการณในมณฑลภาคอ่ืนตรงกันขาม  เพราะภาคเหลานี ้
ไมไดรับกระทบกระเทือนจากสงครามเลย  จึงมีสภาพอุดม  ภาคเหลานี ้
ไดแบงต้ังข้ึนเปนเจา  มี  ๖  กกดวยกัน  คือ 
        ๑.  ชุมนมุเจาตาก  มีเขตอิทธิพลต้ังแตเมืองชลบุรี  ระยอง 
จันทบุรี  ตราด 
        ๒.  ชุมนมุเจาพิมาย  ไดแกกรมหม่ืนเทพพิพิธ  ซ่ึงเม่ือเสียพระ- 
นครแลว  ไดหนีข้ึนไปอยูกบัพระพิมาย  และไดลูกสาวของพระพิมาย 
เปนเมีย  ไดยกตนข้ึนเปนเจาชุมนุม  มีเขตอิทธิพลภาคอีสาน  ตั้งแต 
เมืองเพชรบูรณข้ึนไป 
        ๓.  ชุมนุมเจาพิษณุโลก  คือเจาพระยาพิษณุโลกเกา  มีเขต 
อิทธิพลต้ังแตปากน้ําโพข้ึนไป 
        ๔.  ชุมนมุเจาพระฝาง  เจาพระฝางผูนีเ้ปนพระราชาคณะ 
ตําแหนงพระพากุลเถระ  ไดรับต้ังแตงไปเปนสังฆราชเมืองฝาง  ในสมัย 
พระเจาบรมโกษฐ  ไดตั้งตัวข้ึนเปนเจา  โดยไมยอมทิ้งเพศบรรพชิต  
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แตใชสีแดงยอมจีวร  แลวลงประเจียดแจกบรรดาพระสงฆ  แตงต้ังให 
เปนแมทัพนายกองตาง ๆ แมทัพเอกคือพระครูศิริมานนท  แลวคุมกอง 
ทัพพระสงฆท้ังนี้ออกตีปลนทรัพยสินราษฎร  เขตอิทธิพลต้ังแตเมือง 
ทุงยั้งข้ึนไป 
        ๕.  ชุมนุมเจานคร  คือเมืองนครศรีธรรมราช  เขตอิทธิพล 
ตั้งแตเพชรบุรีลงไป 
        ๖.  คือชุมนุมพระนายกองสุกี้ 
        พระเจาตากไดทรงรีบฉวยโอกาสภายใน  ๓  เดือนหลังจากเสียกรุง 
ตีชุมนุมพระนายกองแตก  แลวจึงปราบดาภิเษก  ข้ึนเปนกษัตริยท่ีเมือง 
ธนบุรี 
                                                สมัยธนบุรี 
        พระเจาตากเปนบุตรของนายอากรจนี  สกุล  แซแต  มารดาช่ือ 
นกเอ้ียง  เปนคนไทย  เกิดในพระนครศรีอยุธยา  แผนดนิพระเจาบรม- 
โกษฐ  บิดาไดยกพระองคใหเปนบุตรบุญธรรมของเจาพระยาจกัรี  สมุห- 
นายกสมยัแผนดินพระเจาบรมโกษฐ   ตอมาไดถวายตนเปนมหาดเล็ก 
แลวไดรับแตงตั้งใหข้ึนไปเปนพระยาตาก  มีความชอบไดเล่ือนข้ึน 
ไปเปนพระยาวชิรปราการ  แตยังไมทันออกไปรับตําแหนงก็เกิดศึก 
พมา  พระอัธยาศัยหาวหาญ  มีความเสียสละมาก  ในการรบทุกคร้ัง 
เสด็จนําหนาทหารเหมือนพระนเรศวร  คร้ังหนึ่งตองปนขาศึกท่ีเกยชัย 
นครสวรรค  ก็รับส่ังใหพยุงพระองครุกไลขาศึกตอไป  เม่ือเสด็จไป 
รบขาศึกท่ีทาดินแดง  พระราชมารดาประชวรหนกัจวนสวรรคตอยูแลว  
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ก็ยอมสละไปรบขาศึกจนไดชัยชนะ  กลับมาไมทันทอดพระเนตรพระศพ 
แม  มีพระราชดํารัสเรียกพระองควา  "พอ"  ทุกคร้ัง  เรียกขาราชการและ 
ราษฎรวา "ลูก"  ทรงเครงครัดในศาสนา  งานท่ีฟนฟูศาสนาของพระองค 
มีดังนี ้
        ๑.  ชําระอลัชชี  เม่ือตีชุมนุมเจาพระฝางแตก  ไดประกาศให 
บรรดาพระสงฆหัวเมืองฝายเหนือ  ใหมาดําน้ําพิสูจนความบริสุทธ์ิดวย 
การดําน้ํา  ๓  กล้ันใจ  ผูใดชนะแกนาฬิกา  ก็โปรดใหคงอยูในฐานานุศักดิ์ 
ผูใดแพแกนาฬิกา  โปรดใหสึกออกมาสักขอมือ  ใชราชการจงหนกั  ผูใด 
ใหเท็จวาตนบริสุทธ์ิ  คร้ันจะใหดําน้ําพิสูจนกลับสารภาพวาตนเปน 
ปาราชิกไซร  โปรดใหเอาตัวไปประหารชีวิต  พิธีดําน้ําพสูิจนไดเร่ิมในวัน 
อังคารข้ึน  ๖  คํ่า  เดือน  ๑๑  ปขาล  พ. ศ.  ๒๓๑๓  คร้ังนัน้พระสงฆหวัเมือง 
ฝายเหนือหลายพันรูป  ท่ีเสมอกับนาฬกิาก็มี  พวกนี้โปรดใหอุปสมบท 
ใหม  ท่ีชนะมีเปนสวนนอย  ท่ีแพมีมากนักจนกระทั่งสบงจีวรกองเปน 
พะเนนิ  โปรดใหเอาไปเผาไฟท้ิงเสีย  แลวเอามาทําสมุดฉาบทาพระมหา- 
ธาตุเมืองฝาง  แลวโปรดใหขาหลวงทําไตรจีวร  ๑  พนัชุด  นิมนตพระ- 
ราชาคณะฐานานุกรม  จากกรุงธนบุรีข้ึนไป  ๕๐  รูป  อุปสมบทพระสงฆ 
เมืองเหนือใหม  ใหพระโพธิวงศาจารยอยูประจําพิษณุโลก  ใหพระ- 
พิมลธรรมอยูประจําเมืองฝาง  ใหพระธรรมเจดียอยูประจําเมืองทุงยั้ง  ให 
พระธรรมอุดมอยูประจําเมืองพิชัย  ใหพระเทพกวีอยูประจําเมืองสวรรค- 
โลก  เพื่อชําระพวกอลัชชีตอไป  สําหรับตัวเจาพระฝาง  ซ่ึงดํารัสเรียกวา 
อายเรือน  หนหีายสาบสูญไป  
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        ๒.  เม่ือเสด็จไปตีเมืองนครศรีธรรมราช  ไดทรงพบพระอาจารย 
ศรี  ชาวกรุงเกา  ซ่ึงทรงคุนเคยมากอน  จึงโปรดใหนิมนตเขามาสถาปนา 
เปนสมเด็จพระสังฆราช  แลวโปรดใหอัญเชิญพระไตรปฎกฉบับเมือง 
นครเขามาเปนแมแบบ  ทรงจางใหชางลอกจารพระไตรปฎกหลายจบ 
พระราชทานใหพระสงฆตามอารามใหญ ๆ คัมภีรใดขาดตกบกพรอง  ก็ 
โปรดใหไปแสวงหาถึงกัมพูชา  เชนคัมภรีวิสุทธิมัคคในกรุงธนบุรีไมมี 
ตนฉบับเหลือเลย  โปรดใหพระเทพกวีออกไปหาตนฉบับถึงเขมร  การ 
ศึกษาของพระสงฆคอยฟนฟข้ึูน 
        ๓.  โดยพระอัชฌาสัย  เม่ือเวนราชการงานศึกเม่ือใด  ทรงเขา 
ปฏิบัติกรรมฐานท่ีวัดบางยี่เรือ  (วัดอินทารามเด๋ียวนี้)  มีพระราชนิพนธวา 
ดวยวิธีทํากรรมฐานอยูเร่ืองหน่ึง  เรียกวา  ลักษณะบุญ  ยงัมีตนฉบับอยู 
ถึงทุกวันนี ้
        ในตอนปลายแผนดิน  หลังจากท่ีไดเสวยราชยได  ๑๕  ป  ในป 
พ. ศ.  ๒๓๒๔  อันเปนปสุดทายของรัชกาลไดเกิดจลาจลข้ึนที่กรุงธนบุรีใน 
ขณะท่ีแมทัพใหม  คือสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไปราชการทัพเมือง 
เขมร  ปรากฏวาหวัหนาจลาจลคือ  นายบุญนาก  นายบานแมลา  กับขุนสุระ 
ไดฆาพระพิชิตณรงค  ผูร้ังเมืองกรุงเกาตาย  พระเจากรุงธนโปรดใหพระยา 
สวรรคเปนแมทัพยกขึ้นไปปราบจลาจลที่กรุงเกา  แตพระยาสวรรคกลับไป 
เขากับพวกผูรายกองทัพลงมาลอมกรุงธนบุรี  ในขณะน้ันถาโปรดใหสู 
รบก็ชนะ  เพราะยังมีผูสวามิภักดิใ์นพระองคมาก  ปนใหญประจําปอมก็ยังมี 
อยูพวกกบฏกลัวปนใหญนี้ไมกลาเขาตี  ทรงเห็นแกชีวิตคนไทยดวยกนั  จึง  
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ทรงหามวา  "ส้ินบุญพอแลวอยาใหยากแกไพรเลย"  แลวโปรดใหนิมนต 
พระราชาคณะออกไปเจรจากับพระยาสวรรค  พระยาสวรรคบังคับใหพระ 
องคอุปสมบทท่ีวัดแจง  ก็ตรัสวา  เอหภิิกขุมาถึงแลว  เม่ือผนวชแลวพระ 
ยาสวรรคเอาไปกักไวพรอมกับพระราชโอรสธิดาองคนอย ๆ ท่ีเปนพระ 
องคใหญ  พระยาสวรรคใหจับกุมไวส้ิน  มีรับส่ังกับบรรดาพระโอรสองค 
นอย ๆ เหลานัน้วา  แผนดินเปนของสองคนพ่ีนองนัน้แน  ใหฝากเน้ือฝาก 
ตัวกับทานผูใหญใหด ี แลวพระยาสวรรคก็ลอบสงคนไปเผาจวนของทาน 
ผูหญิงศิริรจนา  เปนภรรยาของเจาพระยาสุรสีห  (นองรัชกาลท่ี  ๑  นาย 
สุดจินดา)  แตทางจวนปองกนัตัวไวได  เหตุการณตอนนีพ้ิสูจนไดวา 
พระยาสวรรคก็ไมซ่ือตรงตอรัชกาลท่ี  ๑  คิดจะเปนการใหญแตกําลังไม 
พอ  เม่ือขาวจลาจลทราบไปถึงสมเด็จเจาพระยา  ฯ  จึงเสด็จยกกองทัพกลับ 
มาถึงธนบุรี  ตั้งพลับพลาท่ีวดัโพธาราม  (วดัโพธ์ิทาเตียน)  บรรดา 
ขาราชการรวมท้ังพระยาสวรรคออกมากราบทูลเสด็จขามฝงไปยังพระ- 
พิพากษาวาใหสําเร็จโทษวา  ปกครองแผนดินใหแผนดนิจลาจล  จดหมาย 
เหตุปูมโหรบันทึกความส้ัน ๆ วา  วันเสารแรม  ๙  คํ่า  เดอืน  ๕  พ. ศ. 
๒๔๒๕  ขุนหลวงตากสวรรคต  ตอมาอีก ๑๐  วัน  มีโจทยฟอง 
พระยาสวรรควาเปนผูอยูหลังฉากการเผาจวนเจาพระยาสุรสีห  จึงให 
ประหารชีวิตเสียพรอมกับพรรคพวก  
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                                                 บทท่ี  ๙ 
                                พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตอน  ๖ 
                                            สมัยรัตนโกสินทร 
        ปฐมวงศจักรีสืบเนื่องมาแตเจาพระยาโกษา  (เหล็ก)  โกษา 
(ปาน)  คร้ังสมเด็จพระนารายณ  บรรพบุรุษรับราชการในตําแหนงขุนนาง 
ติดตอกันเร่ือยมา  มีนิวาสสถานอยูในกําแพงพระนครศรีอยุธยามาถึง 
แผนดินพระเจาบรมโกษฐ  ผูสืบสกุลคนสําคัญมีอยู  ๒  คนพี่นอง  รับราช- 
การเปนท่ีหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีช่ือนายทองดวงเปนพี่  นองชาย 
เปนมหาดเล็กตําแหนงหุมแพร  เรียกวา  นายสุดจินดา  ช่ือจริงบุญมา 
พี่ชายใหญอีกคนไมไดรับราชการ  มีพี่สาวอีก  ๒  คนแตงงานกับคหบดี 
ชาวกรุงเกา  ท้ังหมดนี้เปนพีน่องพอแมเดียวกัน  เม่ือพระนครเสียแก 
ขาศึก  นายสุดจินดาไดหนไีปสวามิภักด์ิกบัเจาตาก  แลวเปนผูชักนํา 
พี่ชายใหมารับราชการดวย  เปนนายทหารเอกคูพระทัยของพระเจากรุง 
ธนบุรีมาตลอดสมัย  หลวงยกกระบัตรไดเล่ือนบรรดาศักดิ์ข้ึนตามลําดับ 
ดังนี้ : 
                เปนพระราชวรินทร 
                เปนพระยายมราช 
                เปนเจาพระยาจักรี 
                เปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก  
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        ไดเสวยราชยเปนปฐมกษัตริยราชวงศจักรี  เม่ือ  พ. ศ.  ๒๓๒๕ 
ยายพระนครมาอยูฝงตรงขามกับธนบุรี  พระราชกรณยีิกจิมีดังนี ้
        ๑.  ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวัง  มีพระท่ีนั่งเชน  จักร- 
พรรดิ์พิมานดสิุตมหาปราสาท  อมรินทรวนิิจฉัย  การสรางพระนครก็ด ี        
สรางวังหลวงก็ดี  สรางวัดวาอารามก็ดี  แผนผังไดใชแผนผังกรุงเกาเปน 
แบบท้ังนั้น  เชนพระราชวังกรุงเกา  ดานหนึ่งติดฝงน้ํา  พระราชวัง 
กรุงเทพ ฯ  กเ็หมือนกนั  เอากําแพงพระราชวังช้ันนอกเปนกําแพง 
พระนครดวย  แมกระท่ังช่ือพระท่ีนั่งกเ็รียกสรรเพ็ชญมหาปราสาท  ภาย 
หลังจึงเปล่ียนเปนดุสิตมหาปราสาท 
        ๒.  ทรงสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดนีก้เ็ลียนแบบ 
วัดพระศรีสรรเพ็ชญกรุงเกา  คือเปนวัดสําหรับพระราชพิธีไมมีพระสงฆ 
อยู   ท่ีไมใชคําวาวดัพระศรีสรรเพ็ชญ  ก็เพราะทรงอัญเชิญพระแกวหยก 
สีเขียวซ่ึงไดมาจากกรุงเวียงจันทนมาประดิษฐานไว  วัดพระแกวแตเดมิ 
มีแตพระอุโบสถ  ยังไมมีปราสาทพระเทพบิดาหรือมณฑปหอไตร 
        ๓.  ทรงบูรณะวัดโพธาราม  วัดนี้เปนวัดสรางคร้ังแผนดินพระ 
เพทราชา  ไดยกข้ึเปนวดัหลวงคร้ังกรุงธนบุรี  มีพระพิมลธรรมเปน 
เจาอาวาส  พระพิมลธรรมองคนี้ไดสถาปนาเปนสมเด็จพระพนรัตนใน 
สมัยรัชกาลท่ี  ๑  ทรงใชเวลา  ๗  ป  บูรณะวัดโพธาราม  ซ่ึงเปนวัดใหญ 
ท่ีสุดในประเทศไทย  แลวเปล่ียนเปนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคูกับ 
สมเด็จพระอนชุาธิราช  ซ่ึงบูรณะวัดสลักใหช่ือวา  วัดนพิพานาราม 
ภายหลังเปล่ียนเปนวดัพระศรีสรรเพ็ชญ  แลวเปล่ียนเปนวัดมหาธาตุ  
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        ๔.  รัชกาลท่ี  ๑  ทรงใหพระพิเรนทรเทพเปนจาหลวงข้ึนไป 
อัญเชิญบรรดาพระพุทธรูปสําริดใหญนอยตามวัดรางตาง ๆ ในหวัเมือง 
ฝายเหนือลงมาพระนครจํานวน  ๑,๐๐๐  กวาองค  โปรดใหปฏิสังขรณแลว 
ประดิษฐานไวตามพระอารามหลวงท่ีทรงสรางบาง  ทรงบูรณะบาง  พระ 
ราชทานใหเจานายขาราชการไปประดิษฐานตามวัดตาง ๆ บาง  เฉพาะ 
ท่ีวัดพระเชตุพนมีพระโบราณอยูกวา  ๒๐๐  องค  และพระศรีสรรเพ็ชญซ่ึง 
พมาเผานั้น  รัชกาลท่ี  ๑  ทรงปรารถนาจะยุบหุนแลวหลอใหม  แตสมเด็จ 
พระสังฆราชหามไววา  สําเร็จเปนองคพระอยูแบวเอาเขาไฟอีกไมควร 
จึงโปรดใหสรางพระเจดียแบบยอไม  ๑๒  สูงเสนเศษ  บรรจุหุนพระศรี 
สรรเพ็ชญใหช่ือพระเจดยีวา  พระเจดียพระศรีสรรเพ็ชญ  อยูในวัดพระ 
เชตุพนเดีย๋วนี้  ในวดันีย้ังมีพระพุทธรูปขนาดใหญอีกองคหนึ่งคือพระ 
โลกนาถ  เปนพระยนืสูง  ๕  วา  อัญเชิญลงมาจากกรุงเกา  พระโลกนาถ 
เปนพระรุนนองของพระศรีสรรเพ็ชญ  เพราะฉะน้ัน  เราจึงพอจะศึกษา 
ศิลปกรรมพระศรีสรรเพ็ชญจากองคพระโลกนาถนี้  พระพุทธรูปใหญ 
อีกองคหนึ่ง  คือพระศรีศากยมุนี  ซ่ึงอัญเชิญมาจากวดัมหาธาตุเมือง 
สุโขทัยเกา  พระพุทธรูปองคนี้เม่ือจะเขาประตูพระนคร  เขาไมได 
เพราะองคพระใหญโต  จึงโปรดใหร้ือกําแพงเมืองลงแถบหนึ่ง  (หนา 
ตักพระ  ๓  วาเศษ)  เปนพระพุทธรูปสําริดองคใหญท่ีสุดของไทย  โปรด 
ใหราษฎรตั้งโตะบูชาทุกหนาบานเหยาเรือน  แลวปาวรองใหมาชวยชัก 
พระ  พระองคเองแมทรงชราภาพแลว  ก็เสด็จพระราชดําเนินโดยไมมี 
ฉลองพระบาท  นําชักพระจนกระท่ังถึงท่ีประดิษฐานใจกลางพระนคร  
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ทรงเซพลาด  เจาฟากรมขุนกษัตรานุชิต  พยุงพระองคไวทัน  ออกพระ 
โอษฐวา  "เอาพระข้ึนท่ีได  หมดธุระแลว"  คํานี้พวกเจานายถือกันวา 
เปนคําปลงพระชนมายุ  สถานท่ีประดิษฐานพระศรีศากยมุนี  ทรงเลือก 
เอาใจกลางพระนคร  โปรดใหถมดินใหสูง  หวังจะสรางใหเปนวิหารสูง 
ใหญกวาวหิารอ่ืน ๆ  ท้ังส้ิน  แตก็ไมทันไดทอดพระเนตรสวรรคตกอน 
        ๕.  สังคายนาพระไตรปฎกในป  ๒๓๓๒  ทรงมีพระราชปรารภ 
วา  ทุกวันนีก้ารศึกษาของคณะสงฆยอหยอนลงไป  เพราะพระไตรปฎก 
มีขอความวิปลาสคลาดเคล่ือนมาก  จึงตรัสใหสมเด็จพระสังฆราชเปน 
ประธาน  พรอมกับพระมหาเถรานุเถระ  จํานวน  ๒๑๘  รูป  และมีราช 
บัณฑิต  ๓๒  คน  ประชุมกนัทําสังคายนาพระไตรปฎก  ณ  วดัพระศรี 
สรรเพ็ชญ  (วดัมหาธาตุ)  เร่ิมพธีิทําสังคายนาในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  ปวอก 
พ. ศ.  ๒๓๓๑  มาแลวเสร็จเอาเดือน  ๕  ประกา  โปรดใหสรางพระไตร- 
ปฎกตามท่ีไดสังคายนาไวเปนหลักฐาน  พระราชทานใหอารามใหญนอย 
ในพระนคร  สําหรับฉบับหลวงปดทองทึบท้ังในปกหนาหลังและกรอบ 
เรียกวา  ฉบับทอง  เปนคัมภรีวินัย  ๘๐  คัมภีร  พระสูตร  ๑๖๐  คัมภีร 
อภิธรรม  ๖๑  คัมภีร  สัททาวิเสส  ๕๓  คัมภีร  รวมเปนหนังสือ  ๓๕๔  คัมภีร 
คิดเปนใบลาน  ๓๖๘๖  ผูก  พระไตรปฎกจบนี้โปรดใหประดิษฐานไวใน 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โดยทรงสรางหอมณเฑยีรธรรมข้ึน  ผลแหง 
การทําสังคายนาคร้ังน้ี  ทําใหการศึกษาของคณะสงฆรุงเรือง  สมเด็จ 
พระพนรัตน  วัดพระเชตุพน  จึงไดรจนาคัมภีรสังคีติวงศเปนภาษาบาลี 
เพื่อเปนอนุสรณ  
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        ๖.  สมเด็จพระอนุชาธิราช  ซ่ึงเปนกรมราชวังบวรนัน้  ได 
สรางวัดมหาธาตุ  ซ่ึงขยายมาจากวดัสลักเดิม  วัดนี้มีพระรัตนธาตุเจดยี 
เดิมพระเจดยีอยูในวิหารยอดมณฑป  คราวหน่ึงสามเณรในวัดทําบองไฟ 
จุดข้ึน  ไฟติดรังนกบนยอดมณฑปเกิดเพลิงไหม  กรมพระราชวังบวร 
กร้ิวนกัจะใหสึกเอาตัวไปประหารชีวิต  แตสมเด็จพระสังฆราชทูลขอ 
พระราชทานอภัย  เม่ือสรางใหมจึงโปรดใหสรางเปนหลังคาวิหารธรรมดา         
และสามเณรผูนั้นตอมาเปนสมณศักดิ์เปนท่ีพระครู  มีช่ือเสียงท่ัวแผนดิน 
วาทําบองไฟเปนท่ี  ๑  กรมพระราชบวรยงัไดสรางวัดชนะสงคราม  ปฏิสัง- 
ขรณวัดปทุมคงคา  วัดสังเวช  วัดนางชี  วัดสุวรรณดาราราม  ท่ีอยุธยา 
วัดนี้เปนวดัประจําสกุลขององคปฐมชนกแหงจักรีวงศ 
        ๗.  ในสมัยรัชกาลท่ี  ๑  พระเจาปดุงกษัตริยพมา  เพียรมาตี 
เมืองไทยหลายคร้ังแตพายแพทุกคร้ัง  คร้ังใหญท่ีสุดเรียกา  ศึก  ๙   ทัพ         
มีพลถึง  ๑๒๐,๐๐๐  ยกเขามาท้ังปกษใตฝายเหนือทุกทางท่ีเขาเมืองไทย 
ได  ไทยมีกําลังเพียง  ๗๐,๐๐๐  กรมพระราชวังบวรเปนแมทัพใหญยก 
ออกไปขัดตาทัพท่ีกาญจนบุรี  แตเนื่องจากพมาเก็งการณผิด  เพราะ 
เม่ือแบงทัพไปหลายทัพเชนนี้  เสนทางเดนิทัพแตละดาน  มีใกลมีไกล 
ไมเสมอกัน  จงึไมสามารถประชุมพรอมกนัในเมืองไทยได  ประกอบ 
ท้ังคนมากขาดเสบียงอาหาร  เปนโอกาสใหไทยแมมีกําลังนอยกวาเกือบ 
คร่ึง  สามารถเอาชนะพมาไดทุกทาง  โดยเฉพาะทางดานกาญจนบุรี 
ซ่ึงเปนดานสําคัญ  พมาแตกยับเยนิ  จนพูดวาพระเจาปดุงเอาหน ี
เกือบไมทัน  ผลจากสงครามคร้ังนี้  ทําใหไทยปลอดศึกพมาคร้ังใหญ  
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ตอมาแมจะมีบางก็เพียงกองทัพเล็กนอยประปราย  พมาเองก็ส้ินหวังท่ีจะ 
ไดเมืองไทยต้ังแตคร้ังนั้น 
        ๘.  พระราชอาณาเขตสมัยรัชกาลท่ี  ๑  กวางขวางไมมียุคใด 
ของเมืองไทยเทียมเทา  ทิศเหนือจดมณฑลยูนานของจนี  ทิศตะวัน         
ออกจดประเทศญวน  กัมพูชา  และลาว  เปนเมืองข้ึนของไทย  ทิศตะวนั 
ตกไดทวาย  มะริด  และตะนาวศรี  ทิศใตไดแหลมมลายู  เนื้อท่ีเกือบ 
เปน  ๒  ใน  ๓  ของแหลมท้ังหมด 
        ๙.  ในสมัยรัชกาลท่ี  ๑  องคเชียงสือ  เจาญวนหนีกบฏมาพ่ึง 
ไทย  ไทยไดชวยองคเชียงสือตีคืน  ๒  คร้ัง  คร้ังแรกใหพระยานคร 
สวรรคเปนแมทัพ  คร้ังนี้ตัวแมทัพไปเขากบักบฏญวน  จงึลงพระราช- 
อาญาประหารชีวิต  คร้ังท่ี  ๒  ตีเมืองญวนคืนไมได  องคเชียงสือจึงลอบ 
หนีออกจากเมืองไทย  ไปคิดการดวยตัวเอง  แตก็ไดอาศัยกําลังอาวุธบาง 
ทหารบางจากไทยไปชวย  จนกระท่ังตีประเทศญวนไดหมด  ตั้งตนข้ึนเปน 
พระเจายาลองดึกหวางเด  แปลวาไทยไดชวยต้ังราชวงศญวนข้ึนนัน่เอง 
พระเจายาลองมีความรักใครในรัชกาลท่ี  ๑  มาก  ถึงกับใหทําปายทองคํา 
จารึกพระนามไวบูชา  เม่ือกรมพระราชวังบวรส้ินพระชนมแลว  พระ 
เจายาลองมีหนังสือมาทูลเตือนพระสติรัชกาลท่ี  ๑  วา  ทรงพระชรามาก 
แลว  ขอใหรีบต้ังรัชทายาท  มิฉะนั้นเกรงจะเกิดจราจลเม่ือสวรรคต 
เพราะพระราชโอรสและพระราชนัดดามีมาก  ตางก็มีฐานะกําลังเสมอ ๆ 
กัน  ผูท่ีจะเปนรัชทายาทควรไดแกเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร  ซ่ึงเปน 
พระเชษฐโอรส  
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                                รัชกาลท่ี  ๒ 
        เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรไดข้ึนเสวยราชยในป  พ. ศ.  ๒๓๕๒ 
รัชสมัยแมจะส้ันเพียง  ๑๕  ป  สวรรคตในป  ๒๓๖๗  แตงานดานพระ- 
ศาสนาดานกวนีิพนธและดานศิลปะ  ไดแกคุณประโยชนอยางมหาศาล 
มีลําดับเร่ืองดังนี้ 
        ๑.  ทรงฟนพระราชพิธีวิสาขบูชาข้ึน  พิธีวิสาขบูชานี้  เขาใจ 
วามีมาต้ังแตคร้ังสุโขทัยแลว  ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือเร่ืองนาง 
นพมาศ  ซ่ึงเปนพระสนมเอกของพระเจามหาธรรมราชา  วงศพระรวง 
แตเหตใุดจึงมาขาดตอนลง  เขาใจวาในสมยัอยุธยาพิธีนัน้คงมีอยู  ท่ีมา 
ขาดตอนคงมาขาดตอนเม่ือเสียกรุงแลว 
        ทรงมีพระราชปรารภกับสมเด็จพระสังฆราชวาจะทรงบําเพ็ญพระ 
กุศลใหยิง่ใหญ  ขอใหสมเด็จพระสังฆราชทรงแนะนําวา  จะบําเพ็ญ 
อยางไร  จึงจะไมใหเหมือนกับการพระกุศลอ่ืน ๆ สมเด็จพระสังฆราช 
พิธี  ๓  วัน  ใหทุกเหยาเรือนตกแตงประทีปโคมไฟประกวดกนัตลอด 
๓  คืน 
                                        การศึกษาของคณะสงฆ 
        โดยการแนะนําของสมเด็จพระสังฆราช  ไดทรงมีพระราชโองการ 
ใหเปล่ียนแปลงการศึกษาของคณะสงฆ  ซ่ึงแตเดิมแบงการศึกษาเปน  ๓ 
ช้ันคือช้ันเปรียญตรี  เปรียญโท  และเปรียญเอก  ใครแปลพระสูตรไดเปน  
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เปรียญตรี  แปลพระวินยัไดเปนเปรียญโท  แปลพระอภิธรรมไดเปน 
เปรียญเอก  แตการศึกษาอยางใหมนีไ้ดแบงออกเปน  ๙  ประโยคพรอม 
ท้ังกําหนดคันถะของแตละประโยค  เพราะฉะนัน้มาตรฐานการศึกษาของ 
คณะสงฆ  จึงเร่ิมมีลักษณะเชนนั้นมาจนทุกวันนี ้
                                        ความสัมพันธกับลังกา 
        ไดมีพระราชปรารภวา  ลังกาทวีปบัดนี้ตกเปนเมืองข้ึนของฝรั่ง 
แลว  ไมทราบวาพระพุทธศาสนาจะมีสถานะเชนใด  จึงโปรดใหพระ 
อาจารยดี  พระอาจารยเทพ  เปนหวัหนาคณะสมณทูต  ออกไปสืบดูการ 
พระศาสนาในลังกา  เม่ือคณะทูตนี้กลับมา  ไดมีพระสงฆลังกาติดตาม 
เขามาดวย  ความสัมพันธกับลังกานี้จึงไดร้ือฟนข้ึนใหม  หลังจากไดหาง 
เหินกนักวา  ๕๐  ป 
                                        เหตุการณในพระราชวงศ 
        รัชกาลท่ี  ๒  ทรงมีพระราชโอรสอันประสูติแตอัครมเหษี  คือ 
เจาฟามงกุฎ  และเจาฟาจฑุามณี  และมีพระราชโอรสผูมีอาวุโสสูงสุด 
อันประสูติแตพระสนมเอก  คือกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร  เจาชายพระองค 
นี้เปนผูวาราชการตางพระเนตรพระกรรณของพระบิดา  ปญหาการสืบ 
ราชสมบัติไมนาจะมีข้ึน  ถาหากวารัชกาลที่  ๒  ไมประชวรจนตรัสอะไร 
ไมไดเลยในเวลากะทันหนั  และบังเอิญเปนเวลาเดยีกวับท่ีเจาฟามงกุฎ  
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ทรงผนวชพระท่ีวัดมหาธาตอีุกดวย  บรรดาขาราชการท้ังปวงจึงพรอมใจ 
กันถวายราชสมบัติแดกรมหม่ืนเจษฎาบดนิทร  ไดเสวยราชยเปนพระนั่ง 
เกลา ฯ 
                                        เหตุการณในรัชกาล  ท่ี  ๓ 
        กรมหม่ืนเจษฎาบดนิทร  หรืออีกนัยหนึ่งพระองคเจาทับ  ได 
เสวยราชยเปนกษัตริย  พระองคทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยางยิง่ 
เม่ือยังเปนราชโอรสไดทรงสรางวัดจอมทอง  ทรงแตงสําเภาไปคาขายใน 
เมืองจีนจนรํ่ารวย  กเ็อารายไดมาสรางวัดวา  ในปหนึ่ง ๆ ทรงใหสําเภา 
บรรทุกขาวสารไปแจกคนโซในเมือง  ท่ีวงัในกรุงเทพ ฯ  ก็ใหสรางโรง 
ทานข้ึนหนาวงั  แจกทานทุกวันไมขาดจนพระบิดาออกพระโอษฐวา 
เราเปนพระเจาแผนดินยังสูเจาสัวเขาไมได  แลวมีพระราชโองการให 
สรางโรงทานท่ีหนาประตูวิเศษชัยศรีบางเพื่อแจกทาน  รัชกาลท่ี  ๓  ได 
ทรงรับหนาท่ีฝายทหารและการคลังและการศาลมาต้ังแตสมัยพระราช- 
บิดาเชนเคยเปนแมทัพยกไปขัดตาทัพพมาท่ีเพชรบุรี  กาญจนบุรี  ทรงมี 
นายทหารเอกคูพระทัย  คือ  เจาพระยาบดนิทรเดชา  และมีขุนคลังแกว  คือ 
เจาพระยานิกรบดินทร  ตนสกุลกัลยาณมิตร  ทรงประพฤติพระองคประ- 
หนึ่งพระจักรพรรดิในพระสูตร  ทรงต้ังพระหฤทัยมุงพระโพธิญาณ  ได 
ทรงบําเพ็ญมหาทานเชนพระโพธิสัตว  คือบริจาคพระโอรสธิดาเปนทาน 
แกพระสงฆ  พระโอรสคือพระองคเจาชายวิลาส  พระธิดาคือกรมหม่ืน 
อัปสรสุดาเทพ  เม่ือพระสงฆรับแลวก็ถวายคืนพอเปนกิริยา  ในรัชกาล  
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นี้เนื่องจากทรงนิยมในการกศุลอยางเอกอุ  จึงไดบังเกิดวดัข้ึนจํานวน 
มากท้ังท่ีทรงสรางใหม  ทรงปฏิสังขรณของเกา  และทรงพระราชทาน 
ทุนชวยเขาสรางวัด  มีขอท่ีนาสังเกตคือ  วดัท่ีสรางหรือบูรณะในสมัยนี้ 
กุฎีสงฆ  ศาลาการเปรียญ  ลวนกออิฐถือปูนแข็งแรง  ไมนิยมใชเคร่ือง 
ไมอยางแตกอน  วัดสําคัญมีดังตอไปนี้  คือ 
        ๑.  วัดจอมทอง  วัดนี้ทรงสรางต้ังแตยังทรงกรม  มีพวกพอคา 
ในสําเพ็งมาชวยสรางมาก  ทรงปรารภวา  ชอฟาใบระกา  ตามศิลปะแต 
กอนไมถาวรคงทน  เม่ือสรางวัดจอมทองจงึโปรดใหทําแบบใหมท่ีคิดข้ึน 
คือกอเปนปูนปนประดับกระเบ้ืองเคลือบ  แทนท่ีจะลงรักปดทองอยาง 
แตกอน  และเนื่องจากมีพวกจีนโดยเสด็จพระราชกุศล  วัดนีจ้ึงเปนวัด 
ท่ีสรางดวยศิลปะแบบจนี  ครอเฟดทูตอังกฤษท่ีเขามากรุงเทพสมัยนั้น 
ไดไปชมวัดนีด้วยตนเอง  เขาพรรณนาวาวจิิตรพิสดารเปนท่ีหนึ่ง  แมวดั 
ในอังกฤษก็สูไมได  และเขาบันทึกวา  เห็นจะเปนเพราะในกรมผูสราง 
วัด  เปนผูรํ่ารวยในทางคาขายกับพวกจีน  มีชาวจีนข้ึนมาก 
        ๒.  วัดอรุณ  วัดนี้ในสมัยรัชกาลท่ี  ๒  ไดเร่ิมกอรางพระสถูป 
แตมาในสมยัรัชกาลท่ี  ๓  ทรงมีพระราชปรารภวา  กรุงเทพ ฯ  ยังไมมี         
มหาเจดยีสถาน  จึงใหแปลงสถูปท่ีกอรางแลวเปนปรางคสูงเสนเศษ 
ประดับดวยกระเบ้ืองเคลือบ  พระปรางควัดอรุณนี้เปนตัวอยางศิลปะ 
ของรัชกาลท่ี  ๓  ตางจากพระปรางคสมัยอยุธยาหรือสุโขทัย  กลาวคือ 
เปนปรางคทึบท้ัง  ๔  ดาน  ไมไดทําคูหาอยางของเกา  รูปทรงเพรียวชะลูด 
นอกจากวัดนีแ้ลวพงึดไูดท่ีวัดราชบูรณะและวดัจักรวรรดิ์  
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        ๓.  วัดพระเชตุพน  อายุส่ิงกอสรางในวัดนี้มาถึงสมัยนี้กวา  ๓๐ 
ปแลวจึงไดรวงโรยไปบาง  รัชกาลท่ี  ๓  ตั้งพระทัยจะปฏิสังขรณใหงดงาม         
ใหญโต  คือไดร้ือโบสถขยายใหใหญข้ึนสูงข้ึน  แลวทรงสรางพระเจดยี 
แบบไทยยอไม  ๑๒  สูงหนึง่เสนเศษอีก  ๒  องค  ถวายนามวา  พระเจดีย 
ธัมมกรกนิทาน  และพระเจดียมุนีบัตรบริขาร  อุทิศใหพระราชบิดาองค 
หนึ่ง  สําหรับพระองคเององคหนึ่ง  แลวโปรดใหกรมหม่ืนภูมินทรภักดี 
(พระองคเจาลัดดาวัลย)  เปนแมกองสถาปนาพระนอนใหญยาวเสนเศา 
พรอมท้ังวิหาร  แลวโปรดใหประชุมบรรดานักกวี  ชางหลวงแผนก 
ตาง ๆ หมอหลวงแตงตําราโคลงฉันท  กาพย  กลอน  ตํารายา  สมุนไพร 
ตําราเบนแรแปรธาตุ  ทําเปนแผนศิลาประดับไวตามวหิารทิศและศาลา 
สําหรับประชาชนไดศึกษา 
        ๔.  วัดสระเกศ โปรดใหพระยาพิพัฒนเปนแมกองถมดินกอ 
รากสรางพระมหาเจดยีองคใหญ  แตสรางไมสําเร็จ  เพราะดินรวนพัง 
ลงมา  จึงกลายเปนกองอิฐปูนใหญท่ีสุด  ท้ิงคางไวจนถึงรัชการท่ี  ๔  จงึ 
ไดดัดแปลงเปนภูเขาจําลองข้ึนสําหรับวัดนี้  รัชกาลท่ี  ๓  ใหขาหลวงขึ้น 
ไปอัญเชิญพระอัฏฐารส  วัดวิหารทอง  พษิณุโลก  เปนพระยนืสุโขทัย 
ลงมาประดิษฐานไวท่ีวัดสระเกศ 
        ๕.  วัดกลัยาณ  วดันี้เจาพระยานิกรบดินทรไดสรางในบริเวณ 
บานเดิมของทาน  รัชกาลท่ี  ๓  ไดทรงสรางพระพุทธรูปองคใหญชวยเปน 
พระพุทธเจารูปปูนปนฝมืองดงามท่ีสุดในสมัยรัตนโกสินทร  พึงสังเกตวา 
แผนผังวิธีการสรางวัดนั้นต้ังแตรัชกาลท่ี  ๑  มาแลว  พยายามเลียนแบบ  
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กรุงเกาทุกอยาง  เทียบวดักัลยาณเหมือนวัดพนัญเชิงกรุเกา  เทียบวดั- 
สุทัศนเหมือนวิหารพระมงคลบพิตรกรุงเกา  เทียบวดัสระเกศเหมือน 
วัดภูเขาทอง  กรุงเกา 
        ๖.  วัดมหาธาตุ  วัดนี้ทรงจัดการบูรณะเม่ือตอนจวนส้ินแผนดิน 
ไดร้ือกุฏีเกาออกหมดแลวกออิฐถือปูนข้ึนมาใหม  นอกจากนี้ยังมีวัด 
เทพธิดา  วัดราชนัดดา  วัดนีท้รงสรางโลหปราสาทสําหรับเปนท่ีบําเพญ็ 
กรรมฐาน  และวัดอ่ืน ๆ อีกรวมรอยเศษ  ท่ีทรงปฏิสังขรณบาง  ทรง 
พระราชทานทุนชวยบาง 
                                        การศึกษาของคณะสงฆ 
        ทรงอุทิศพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทในพระราชวัง  ใหเปนท่ีบอก 
พระปริยัติธรรมแกพระภกิษสุามเณร  โดยแบงออกเปน  ๔  กองตามมุข 
พระท่ีนั่ง  จนถึงกับมีเร่ืองขํา ๆ เลาวา  สามเณรท่ีมาเรียนหนังสือใน 
พระท่ีนั่งเลนตะกรอบนชาลาพระมหาปราสาท  สังฆการีกราบทูลฟอง  รับ 
ส่ังวา  "เจากูละเลนบางก็ชางเจากูเถิด"  ทรงมีพระราชนิยมท่ีจะสดับพระ 
ไตรปฎก  โปรดใหพระราชาคณะฐานานุกรมท่ีรับหนาถวายพระธรรม- 
เทศนาแปลเร่ืองพระไตรปฎกเปนตอน ๆ แลวนํามาแสดงถวาย  จึงเกิด 
พระไตรปฎกฉบับแปลรอยข้ึนในรัชกาลนี้  เปนคร้ังแรกท่ีแปลพระพทุธ- 
วจนะออกเปนภาษาไทยเรียงตามลําดับคัมภีร  แตไมจบเพราะส้ินรัชกาล 
กอน  สํานวนแปลรอยสมัยนี้ยังตกทอดมาถึงปจจุบัน  เชน  คัมภีรวิสุทธิ-  
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มัคคแปลรอย  มงคลทีปนีแปลรอย  สารัตถสงเคราะหแปลรอย  เปนตน 
วิธีนี้ทําใหพระสงฆตองเอาใจใสในการคนควาศึกษา 
                                        ความสัมพันธกับลังกา 
        ในรัชกาลนี้มีสมณทูตลังกาเขามากรุงเทพ ฯ  เนือง ๆ โปรดให 
ไปพักอยู  ณ  วัดบวรนิเวศ  ซ่ึงเปนศูนยท่ีมีพระสงฆสามเณรพูดภาษาบาลี 
ไดมาก  และไดโปรดใหขอยืมตนฉบับคัมภีรภาษมคธของลังกา  มา 
จําลองไวเปนอันมาก 
                                        วรรณกรรมทางศาสนา 
        พระราชอนุชาเจาฟามงกุฎ  ซ่ึงทรงผนวชอยู  ไดนพินธคัมภีรสีมา- 
วิจารณเปนภาษาบาลี  และไดสงตนฉบับไปใหทางลังกา  ปรากฏพระ 
เกียรตยิศเปนท่ียกยองของคณะสงฆลังกามาก  พระเถระอีกรูปหนึ่งคือ 
พระปญญาอัคคเถระ  (สมเด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ)  ไดนิพนธ 
คัมภีรสุคตวิทัตถิวิธาน  การกําหนดคืบพระสุคต  หนังสือเลมนี้ทางลังกา 
เอาไปแปลเปนภาษาสิงหล  สมเด็จกรมพระปรมานุชิต  ซ่ึงในขณะนั้น 
ดํารงพระยศเปนกรมหม่ืนปรมานุชิต  เจาอาวาสวัดพระเชตุพน  ทรง 
นิพนธปฐมสมโพธิกถา  ซ่ึงเปนวรรณคดีไทยช้ันเยี่ยม 
                                พระเถระท่ีทรงกิตติคุณทางวิปสสนาธุระ 
        ท่ีปรากฏชื่อเสียงมากคือพระมหาโต  เปรียญยก  วัดระฆัง  ทาน                                 
ผูนี้เปนสามเณรนาคหลวงสมัยรัชกาลท่ี  ๑  แลวไดเรียนวิปสสนาธุระใน  
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สํานักเจาคุณบวรวิริยเถร  วัดสังเวช  บางลําภู  มีปฏิปทาท่ีอัศจรรย 
ดังตอไปนี ้
        ๑.  รัชกาลท่ี  ๒  ทรงเปนโยมอุปฏฐาก  แตทานไมยอมสอบไล 
บาลี  หากมีความรูสอนศิษยใหสอบประโยค  ๙  ไดหลายรูป  เพราะเหตุนี้ 
จึงโปรดยกใหยกข้ึนเปนเปรียญ 
        ๒.  มาถึงรัชกาลท่ี  ๓  จัดพระราชทานสมณศักดิ์ใหหลายคร้ัง 
หลายหน  ทานก็หลบหนีไปดวยการธุดงค 
        ๓.  ทานมีปฏิปทาแปลกกวาคนอ่ืน ๆ เชนบางคร้ังเอาปอมา 
ทํารัดประคต  เห็นสุนัขทานไมขามแมขวางทางอยู  สุนัขนอนทับผา 
ครองของทาน  ทานก็ไมไล  พระในวัดทะเลาะกันทานก็เอาเคร่ืองสักการะ 
ไปกราบท้ัง  ๒  ฝาย  ขอฝากเนื้อฝากตัวดวย  เพราะคูทะเลาะลวนเปน 
คนเกงดวยกันท้ังนั้น 
        ๔.  ผูรายข้ึนกุฎีทาน  ๒  คน  คนหน่ึงขนของ  คนหนึ่งรับของ 
อยูตีนบันไดกุฎี  ทานแอบอยูหลังบานประตูในท่ีมืด  ทานกลับชวยขนของ 
ของทานใหคนอยูตีนบันได  จนของเกล้ียงกุฎี  คนลักของสําคัญวาเพื่อน 
ของมันเปนผูขน  ภายหลังเม่ือรูความจริงแลว  จึงชวนกนัมาขอขมาทาน 
เพราะเล่ือมใสในคุณธรรม 
        ๕.  คร้ังหนึ่งทานรับนมินต  ทางเดินตองตัดทุง  แตเปนทาง 
ลัด  ทานมาเรือกับศิษยตามลําคลอง  ใหศิษยแจวเรือไปกอน  ตัวทาน 
เองเดินตัดทุงไปรูปเดียว  เม่ือพวกศษิยไปถึงบานทายกแลวไมเห็นทาน.  
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มา  จึงชวนกันออกตามพบทานขาติดแรวอยู  เม่ือเขาจะแกทานหาม 
บอกวาขรัวโตมีผิด  เพราะปลอยนกของเขาหนีไป  ในท่ีสุดตองตามเจา 
ของแรวมากลาวคําถวายใหกับทาน  ทานจึงชักเทาออกมา 
        ปฏิปทาของทานนี้  พระเจาแผนดินท้ังรัชกาลท่ี  ๓  และตอมา 
รัชกาลท่ี  ๔  ยกทานเปนพิเศษวา  เปนผูบาปวิมุติแลว 
                                                การสอบไลบาลี 
        การศึกษาของพระสงฆในรัชกาลท่ี  ๓  รุงเรืองกวาทุกยุคทุกสมัย 
เพราะมีนกัปราชญมาก  รัชกาลท่ี  ๓  เสด็จลงฟงพระสอบไลบาลีทุกคราว         
ไมเคยขาด  นอกจากทรงพระประชวร  หรือติดพระราชกจิสําคัญอ่ืน ๆ 
ผูเปนกําลังในการสอบไลคือ  เจาฟามงกุฎ  และกรมหม่ืนปรมานุชิต 
        คร้ังหนึ่งในการสอบไล  นักเรียนคือพระมหาผองวัดประยูรวงศ 
แปลคําวา  อาสเน  วา  อาสนะ  เจาฟามงกฎุซ่ึงเปนกรรมการตรัสวาชอบ 
แตพระพุฒาจารยฉิมซ่ึงเปนกรรมการอีกรูปหนึ่งบอกวาไมชอบ  ใหแปล 
ใหม  พระมหาผองจึงแปลวาในอาสนะ  เจาฟามงกุฎทักวา  จะฉีกอาสนะ 
ลงไปอยางนั้นหรือ ?  พระพุฒาจารยโกรธกลาวคําหยาบคายออกมาวา 
"ทุกวันนี้เพราะคิดถึงบุญคุณของพระเจาแผนดินหรอก  จึงสูมารับหนาที่ 
ในการสอบไลนี้  มิเชนนัน้จะไมยอมเดินใหเจ็บตีนเปลา  ๆ"  เม่ือรัชกาล 
ที่  ๓  ทรงทราบก็กร้ิวพระพฒุาจารยวา  บังอาจหยาบคายตอพระราชวงศ 
ตอไปนี้อยานมินตเขามาเปนกรรมการอีกเลย  
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        ศิลปะ 
        รัชกาลท่ี  ๓  ไดทรงคิดแบบพระปรางคข้ึนใหม  ไมใหเหมือน 
กบปรางคแตกอน  กลาวคือเปนปรางคทึบหมดท้ัง  ๔  ดาน  และทําเปน 
รูปเพรียวสูงเดนข้ึนไป  ประดับกระเบ้ืองเคลือบ  ปรางคท่ีวานี้ดูตวัอยาง 
จากพระปรางควัดอรุณและพระปรางควัดราชบูรณะเปนตน  ขุนนางได 
จําเอาแบบไปสรางบานเชน  ปรางควัดสามปล้ืม  นอกจากนี้ยังทรงหลอ 
พุทธปฏิมาทรงเคร่ืองยืน  ๒  องค  สูงกวาคนธรรมดา  หุมทองคําองค 
หนึ่งหนัก  ๕๐  ช่ังเศษ  ประดับดวยแกวนวรัตน  ประดษิฐานไวในพระ 
อุโบสถวัดพระแกว  ถวายพระนามองคหนึ่งวา  พระพุทธยอดฟาจฬุาโลก 
องคหนึ่งวา  พระพุทธเลิศหลาสุลาลัย  (รัชกาลท่ี  ๔  มาแกเปนหลานภาลัย) 
แลวมีพระราชโองการประกาศใหขุนนางราษฎรท้ังหลาย  หามเรียกรัชกาล 
พระอัยกาวาแผนดินตน  หามเรียกพระชนกวาแผนดินกลาง  เพราะมา 
ถึงพระองคก็กลายเปนแผนดนิปลาย  ไมเปนมงคล  แตใหเรียกตามพระ- 
นามพระพุทธรูป  ๒  พระองคท่ีทรงสรางอุทิศใหพระอัยกาและพระชนก 
                                                การตางประเทศ 
        ในรัชกาลนี้เกิดกบฏและสงคราม  กบฏคือกบฏเจาอนุและสง- 
ครามเมืองเขมร  เมืองญวน  เมืองพมา  มูลเหตุท่ีรบกับญวน  เพราะ 
เร่ืองการเมืองในเขมรและในลาว  ท้ังนี้  ญวนถือวาเขมรและลาวน้ัน 
เปนประเทศของตนดวย  ฉะนั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงฐานะบุคคลของ  
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ลาวและเขมร  ญวนก็ตองสอดแทรกเขามา  เชน  กรณเีจาอนุ  เม่ือเปน 
กบฏพายแพไทย  ญวนก็อุมชู  หรือนักองคพระอุทัยราชาเจาเขมร  เม่ือเอา 
ใจออกจากไทยญวนก็เขาคุมครอง  จึงไดเกดิกรณีสงครามข้ึนระหวางไทย 
กับญวน  โดยมีสมรภูมิในลาวบาง  ในเขมรบาง  ในญวนบาง  แตทัพญวน 
ไมเคยลวงลํ้าเขามาในเขตไทยแท ๆ  แมทัพใหญฝายไทยคือเจาพระยา- 
บดินทรเดชา  แมทัพใหญฝายญวนคือองเตียนกนุ  ท้ังสองฝายผลัดกันแพ 
ผลัดกันชนะหลายคร้ังหลายคราว  เปนสงครามยืดเยื้อกวา  ๑๐  ปข้ึนไป 
ในท่ีสุดเบ่ือหนายเลิกรากนัไปเอง  เมืองลาว  เมืองเขมร  ก็คงถวายราช 
บรรณาการท้ัง  ๒  ฝายตามเดิม   สําหรับเหตุการณทางพมานั้น  ปรากฏวา 
อังกฤษทําสงครามกับพมาเปนคร้ังแรก  ไดสงทูตมาขอกองทัพไทยไปชวย 
ไทยไดใหเจาพระยามหาโยธาซ่ึงเปนเช้ือมอญเปนแมทัพบก  พระยาชุมพร 
เปนแมทัพเรือออกไปชวยอังกฤษ  โดยมีสัญญาวาอังกฤษจะมอบหัวเมือง 
มอญฝายใต  มีเมืองทวาย  มะริด  ตะนาวศรี  เปนตน  ใหแกไทย  แตแลว 
อังกฤษก็บิดพล้ิวตอสัญญา  คือจะยกหวัเมืองมอญดอนใน ๆ ใหไทย  ไทย 
จึงเรียกทัพกลับหลังจากชวยอังกฤษยึดเมืองเมาะตะมะแลว  นอกจากนี ้
ยังมีปญหาเร่ืองเมืองไทรบุรีซ่ึงตัวเจาพระยาไทยบุรีเปนกบฏ  หนีไป 
อาศัยอังกฤษอยูท่ีเกาะหมาก  (ปนัง)  อันเปนปญหากระทบกระเทือน 
ระหวางไทยกบัอังกฤษอยางรุนแรงจนเกือบจะรบกัน  ซ่ึงแนนอน  ถารบ 
กันแลวไทยตองเปนฝายเสียเปรียบ  ชะตาบานเมืองในปลายแผนดิน 
รัชกาลท่ี  ๓  ลอแหลม  ก็พอดีส้ินแผนดนิ  
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                        ปจฉิมวาระของพระน่ังเกลา 
        ทรงประมาณพระองควา  มิไดเปนเจาฟามากอน  ไมยอม                                         
สวรรคตบนพระมหาปราสาท  เกรงจะเปนท่ีรังเกียจของพระเจาแผนดนิ 
องคใหม  ทรงประกาศขอขมาสงฆ  ถาหากวาไดมีอะไรลวงเกนิ  ทรง 
เปนหวงใยบรรดาวัดวาอารามท่ีสรางไวใหญ  ๆ โต ๆ ถึงกับออกพระ 
โอษฐขอปนเงนิแผนดนิหม่ืนช่ังไวบํารุงวดัเหลานี้  และขอใหพระเจา 
แผนดินพระองคใหมชวยจดัการใหสมประสงคดวย  ไมทรงระบุองครัช- 
ทายาท  ท้ัง ๆ ท่ีมีพระโอรสที่โปรด ๆ อยูหลายพระองค  แตตรัสเปน 
กลาง ๆ วา  จะเปนพระราชวงศองคใดก็ตาม  หากมีความสามารถเปนท่ี 
พึ่งแกสมณะชีพราหมณราษฎรไดแลว  ก็ขอใหยกทานผูนั้นเปนพระเจา 
แผนดินเถิด  แลวทรงส่ังการวิเทโศบายตางประเทศวา  ทุกวันนี้เร่ือง 
ศึกสงครามเมืองญวน  เมืองพมา  ตอไปเหน็จะไมมีแลว  จะมีก็ขอให 
ระวังแตเร่ืองฝร่ังมังคา  ส่ิงใดท่ีดี ๆ ของเขาควรจะเอาเปนแบบอยาง 
ก็ควรเอา  แตวาอยาถึงกับใหเสียของดี ๆ ของเราไป 
                                พระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลท่ี  ๔ 
        เจาฟามงกุฎเปนเชษฐโอรสในสมเด็จพระอัครมเหษี  กรมพระ- 
ศรีสุริเยนทรามาตย  มีพระอนุชารวมพระชนนีคือเจาฟาจฑุามณี  กรม 
ขุนอิศเรศรังสรรค  เจาฟามงกุฎไดทรงผนวชในเวลาใกลเคียงกับพระ 
ชนกนาถสวรรคต  เม่ือท่ีประชุมขุนนางตกลงถวายราชสมบัติใหกรมหม่ืน- 
เจษฎาบดนิทร  เจาฟามงกุฎจงึไดทรงผนวชตอไป  เปนเวลาถึง  ๒๗  ป  
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เม่ือทรงผนวชแลวในช้ันแรกประทับอยู  ณ  วดัมหาธาตุ  ตอมาไดเสด็จมา 
ประทับท่ีวัดสมอราย  แลวรัชกาลท่ี  ๓  ทรงนิมนตใหมาครองวัดบวรนิเวศ 
จนถึงสมัยท่ีลาผนวชในขณะท่ีทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมีอยูนั้น  พระองค 
ไดขวนขวายหาความรูทางธรรมทางโลกประการตาง ๆ ซ่ึงมีหัวขอยอ ๆ 
ดังนี ้
        ๑.  ทรงเปนพระองคแรกท่ีใชวจิารณญาณวินจิฉัยขอความใน 
อรรถกถาฎีกา 
        ๒.  ทรงเปนนักโบราณคดีคนแรกของไทย  ทรงพิทักษคุมครอง 
โบราณวัตถุ  อาทิเชน  เม่ือธุดงคไปเมืองสุโขทัยเกา  ทรงพบพระแทน 
มนังคศิลาอาสนของพอขุนรามคําแหงก็โปรดใหอัญเชิญชลอมารักษาไว 
ในวดับวรนเิวศ  ทรงเปนคนแรกท่ีอานศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง 
และเปนคนแรกท่ีอานจารึก  เย  ธมฺมา  ฯลฯ  อักษรคฤนท  และทรง 
วินิจฉัยวาท่ีนัน้เปนจดุแรกท่ีพระพุทธศาสนาจากอินเดยีมาสูสุวรรณภูมิ 
        ๓.  ทรงศึกษาภาษาสันสกฤตกับพราหมณท่ีมาแตอินเดีย  ทรง 
ศึกษาภาษาลาตินกับบาทหลวง  (ปาเลอกวัส)  ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกบั 
บาดหลวงอเมริกัน  ปรากฏวาเปนคนไทยคนแรกและเปนกษัตริยเอเชีย 
องคแรกท่ีรูภาษาอังกฤษจนพูดไดแตงได  ผลจากการศึกษาอันกวางขวาง 
นี้เปนประโยชนแกชาติไทยเม่ือทรงเสวยราชยแลว 
        ๔.  พระเกียรติคุณในการแตกฉานพระธรรมวินัย  ไดแพรหลาย 
ไปถึงประเทศเขมรและลังกา  คณะสงฆใน  ๒  ประเทศนัน้ไดสงสมณทูต 
เขามาเรียนขอปฏิบัติกับพระองคในวดับวรนิเวศ  และนําไปประดิษฐาน 
ในประเทศของตน  
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        ๕.  ทรงพระปรารภท่ีจะเสด็จออกไปเยี่ยมประเทศพระพุทธ- 
ศาสนาอ่ืน ๆ มีปรากฏในสมณสาสนท่ีมีไปลังกาคร้ังนั้น  รวมท้ังจดหมาย 
ท่ีมีไปถึงเพื่อนชาวอเมริกนัในสหรัฐ  ทรงมีความประสงคไปเยี่ยมยุโรป 
อเมริกาแตติดขัดดวยทรงเปนเจานายช้ันผูใหญ  พระเจาแผนดินไมยอม 
ใหออกตางประเทศ  เพื่อความปลอดภัยของพระราชวงศช้ันสูง 
        ๖.  ในระหวางท่ีครองสมณเพศน้ัน  การจาริกธุดงคของพระองค 
ตามหัวเมืองตาง ๆ  ทําใหพระองคใกลชิดกบัราษฎร  รูสุขทุกขของเขาซ่ึง         
เปนประโยชนเม่ือทรงเสวยราชยแลว 
        ๗.  ชาวตางประเทศ  อาทิเชน  เซอรจอน  บาวริง  เจาเมือง 
สิงคโปรและกงศุลอังกฤษในกรุงเทพฯ  คร้ังนั้น  ตลอดจนพวกหมอสอน 
ศาสนาอเมริกันตางมีหนังสือแจงไปยังรัฐบาลของตนวา  เจาฟามงกุฎเปน 
ผูมีความคิดทันสมัยท่ีสุด  ถากรุงสยามไดทานผูนี้เปนผูนําแลว  การเจรจา 
ทําความเขาใจในสนธิสัญญา  ปญหาตาง ๆ ท่ีคางไวกจ็ะแกไขไดสะดวก 
แปลวา  ชาวยโุรปในคร้ังนั้นรูจักพระองคดีตั้งแตเปนพระ  ในตอนปลาย 
แผนดินพระนัง่เกลา  ทางสัมพันธไมตรีของไทยกับอังกฤษอยูในฐานะ 
หมนหมอง  ถึงกับผูแทนอังกฤษในปนังยืน่เสนอใหเอาเรือรบมาบังคับให 
ไทยยอมทําสนธิสัญญา  และกลาวหาวาไทยเปนชาติปาเถ่ือน  ขุนนาง 
ผูใหญตั้งแตขุนนางลงมาเปนคนปาไมนุงผาผอน  เคราะหดีท่ีรัฐบาล 
อังกฤษไมหลงเช่ือผูแทนของตน  มิเชนนัน้เอกราชของไทยนากลัวมาก 
มูลเหตุท่ีเปนเชนนี้  เพราะตางฝายไมเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
กันและกัน  พอดีส้ินแผนดนิและเจาฟามงกฎุไดเสวยราชยเปนกษัตริย  
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บุคลิกภาพและความท่ีรอบรูในไพรัชภาษา  ทําใหพระองคสามารถประ- 
สานขนบประเพณีท้ังสองฝาย  นําชาติไทยใหพนอันตรายในขณะท่ี 
ประเทศรอบบานลวนตกเปนอาณานิคมของตะวันตก  พระองคทรงมี 
พระราชสาสนเปนภาษาอังกฤษไปถึงพระนางเจาวิคตอเรีย  เปนกษัตริย 
พระองคแรกท่ีทรงราชสาสนดวยภาษาน้ัน  และมีพระราชสาสนอ่ืนอีก 
ไปถึงประธานาธิบดีลินคอลน  พระเจานโปเลียนท่ี  ๓  แหงฝร่ังเศสและ 
ประมุขนานาประเทศในยุโรป  ราชทูตไทยคนแรกท่ีพูดภาษาอังกฤษคือ 
หมอมราโชทัย  พระองคทรงสงไปเฝาพระนางเจาวิคตอเรีย  ไปเฝา 
พระเจานโปเลียน 
        เกี่ยวกับงานปกครอง  พระจอมเกลาทรงรูสุขทุกขของราษฎรมา 
แลว  เพราะฉะนั้น  จึงมีพระราชโองการหลายฉบับหลายเร่ืองลวนแตทรง 
เองท้ังส้ิน  เปนเร่ืองยกยองของบรรดานักกฏหมายนักปกครองวา  พระ- 
องคเปนกษัตริยประชาธิปไตย  ท้ัง ๆ  ท่ีทรงอยูในฐานะสมบูรณาญาสิทธิ- 
ราช  ซ่ึงพอจะยอดังนี้ : 
        ๑.  ประกาศหามมิใหเจาพนักงานไลตอนราษฎรหรือทําราย 
ราษฎรในเวลาท่ีราษฎรชมพระบารมี  โปรดใหราษฎรไดเขาเฝาใกลชิด 
ซ่ึงแตกอนหาเคยมีเปนตัวอยางไม  โดยวิธีทําใหพระองคไดรับเร่ืองราว 
รองทุกขจากราษฎรโดยตรงเกี่ยวกับขาราชการกดข่ีบาง  เกี่ยวกับไดรับ 
อยุติธรรมตาง ๆ บาง  ซ่ึงก็โปรดใหจดัการทันที  ขาราชการจึงกลัวเกรง 
ไมกลาขมเหงราษฎร  คร้ังหนึ่งมีพวกหมอมราชวงศและลูกหลานเจา- 
พระยาภูธรภัยไปฉุดผูหญิงราษฎร  ทรงไดรับเร่ืองรองทุกขพวกกรรมกร 
ก็แกตวัวา  ทานเปนลูกเจาลูกนายกรมการจะไปยุงเกีย่วดวยมิได  ตรัส  
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บริภาษพวกกรมการวา  ท่ีทําเชนนี้จะเขาใจวาเปนการเคารพราชวงศหรือ 
แทจริงกลับเปนผูทําลายราชวงศตางหาก  เพราะถาเปนราชวงศแลวก็ทํา 
เกะกะเกิน ๆ เลย ๆ เชนนี้ได  ราชวงศมิกลายเปนอายมหาโจร  พระเจา 
แผนดินมิกลายเปนโจรปกครองเมืองหรือ  เพราะฉะนั้น  จึงเห็นไดวาพวก 
กรมการเหลานี้ไมเคารพในหลวงเปนแนแลว  จึงบังอาจเปนใจกับคนผิด 
กดข่ีขมเหงราษฎร  และตรัสคาดโทษกําหนดใหกรมการไปเอาตัวพวก 
ประพฤติผิดเหลานั้นมาลงโทษตามโทษานุโทษ 
        ประกาศอีกฉบับหนึ่งโปรดใหเจาจอมพระสนมในพระองคผูใดไม 
มีความสมัครใจท่ีจะอยูกับพระองคแลวหรือมีความสนิทเสนหาในชายคน 
ใดแลวก็ใหมาสารภาพทูลลา  จะโปรดใหไปตามใจสมัครไมกีดขวางกักขัง 
เอาไวหรอกประกาศนี้นับวาประหลาดท่ีสุดท่ีกษัตริยในระบอบสมบูรณา 
ญาสิทธิราชท่ียอมใหเสรีภาพแมแตหญิงอันเปนบาทบริจาริกา  และทรง 
ส่ังสอนใหเลือกผูชายท่ีจะไปเปนผัววา  อยาไปหลงกลผูชายประเภทปอก 
ลอก  ปรากฏวาเม่ือประกาศไปแลวไมมีใครกลาทูลลา  เพราะตางกลัววา 
พระองคจะลองใจและกลัวความผิด  เพราะโทษอยางนี้ถึงประหารชีวิต 
พระจอมเกลาจึงตองออกประกาศซํ้าใหมยนืยัน  คราวนีมี้เจาจอมทูลลา 
ออกไป  ๗  คน 
                                        งานเกี่ยวกบัพระศาสนา 
        รัชกาลนี้ไดทรงสรางวดัข้ึนหลายวัดมีวัดราชประดิษฐ  วดัปทุม- 
วนาราม  วดัโสมนัสวิหาร  วัดมกุฎกษัตริย  ทรงบูรณวดัสมอราย  วัดบรม-  
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นิวาส  วดัมหาธาตุ  วัดอรุณ  วัดพระเชตุพน  วัดนี้ทรงสรางพระเจดียใหญ 
อีก  ๑  องค  รวมกับท่ีมีอยูแลวเปน  ๔  องค  มีรับส่ังกับรัชกาลท่ี  ๕  วา  พระ- 
เจาแผนดนิองคตอไป  อยาไดสรางพระเจดียในวดัโพธ์ิอีกเลย  เพราะเนื้อท่ี 
จะไมพอ  ใหถือวาพระเจดยี  ๔  องคนี้ทานผูใดเปนเจาของทานทันเหน็กัน 
อยาใหตองใสคะแนนตอไป  ท่ีวัดพระแกวไดทรงสรางรัตนเจดยี  (เจดยี 
ทอง)  และหอพุทธมณเฑียร  (ปราสาทพระเทพบิดร)  บนไพทีหนาหอไตร 
ไดทําเปนจตุรมุขยอดปรางค  ช้ันเดิมมีพระประสงคจะใหเปนท่ีประดิษฐาน 
พระแกวมรกต  แตเม่ือสรางเสร็จแลวคับแคบ  เนื้อท่ีไมพอสําหรับพระ- 
ราชพิธีจึงตองงดไว  ปูชนียสถานท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งท่ีทรงสรางคือพระ 
ปฐมเจดีย  ทรงเล่ือมใสพระปฐมเจดียเม่ือยังอยูในสมณวิสัย  เม่ือธุดงค 
ผานคราวใดก็มักปกกลดท่ีพระปฐมทุกคร้ังไดทรงทูลใหพระเชษฐาบูรณะ 
แตพระนั่งเกลาทรงรับส่ังวาของอยูในปารกบูรณะข้ึนก็ไมมีใครไป 
พระองคไดปฏิญาณกับพระปฐมวา  จะทรงหาทางบูรณะใหจงได  เพราะ 
ฉะนั้นเม่ือทรงเปนกษัตริยแลว  โปรดใหพระยาพพิัฒนเปนแมกองบูรณะ 
โดยอางพวกจนี  พวกมอญเผาอิฐ  เกณฑไพรสรางพระมหาเจดยีครอบ 
องคเกา  องคเกาเดิมสูง  ๒  เสนเศษท่ีทรงสรางใหมสูง  ๓  เสนเศษ  แต 
กอไดเพยีงฐานก็เกดิพังลงมา  จึงโปรดใหกรมหม่ืนรังษสุีริยพันธุ  (สมเด็จ 
กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ)  เปนผูคิดแบบใหมและกอข้ึนใหม  จน 
กระท่ังเสร็จเปนมหาสถูปใหญท่ีสุดในประเทศไทย  แตยงัมีส่ิงกอสราง 
ในบริเวณไมแลวอีกหลายอยาง  โปรดใหราชโอรส  ถวายปฏิญญาณกับ 
พระปฐมวา  จะรับสนองงานของพระองคตอไปไมทอดท้ิง  พระปฐม 
เจดียและส่ิงกอสรางในบริเวณนั้นเพิ่งมาสมบูรณจริง ๆ เม่ือรัชกาลท่ี  ๖  
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                                        การสงคราม 
        ในสมัยรัชกาลท่ี  ๔  ไทยไดทําสงครามกับพมาเปนคร้ังสุดทายกรณี                                                 
เมืองเชียงตุง  ซ่ึงแตเดิมเคยเปนขาขอบขัณฑสีมาของไทยมากอน  แต 
พมามายึดเอาไปภายหลัง  จึงโปรดใหกรมหลวงวงศาธิราชสนิธเปนแมทัพ 
พรอมกับกองทัพหัวเมืองพายัพท้ังปวงมีเมืองเชียงใหมเปนตน  ยกข้ึน 
ไปตีเมืองเชียงตุงคืน  แตกองทัพท่ียกข้ึนไปคร้ังนี้ประชุมไมพรักพรอม 
ประกอบท้ังขัดสนเสบียงจึงตีเชียงตุงไมได 
                                        การเมืองเพชร 
        พระเจาแผนดินเขมรถึง ๒  องค  คือนกัองคนโรดม  ๑  นักองค 
ศรีสวัสดิ์  ๑  รัชกาลท่ี  ๔  ไดชุบเล้ียงเหมือนพระโอรส  ไดเจริญชันษาใน 
กรุงเทพ ฯ  และเม่ืออายุครบอุปสมบทก็โปรดใหอุปสมบทจําพรรษาอยู  ณ 
วัดบวรนิเวศ  เม่ือลาผนวชแลวโปรดสถาปนาข้ึนเปนกษัตริยกัมพูชา  คือ 
พระเจานโรดมซ่ึงเปนเชษฐาและนักองคศรีสวัสดิ์อนุชา  เปนพระมหาอุป- 
ราช  ซ่ึงตอมาไดข้ึนเสวยราชสมบัติตอจากพระเชษฐา  รัชกาลท่ี  ๔  ทรง 
พระกรุณาพระราชทานเคร่ืองอิสริยยศมีพระมหามงกฎุเปนตน  พระราช- 
ทานใหกับเจาเขมร  แตในตอนปลายรัชกาล  เม่ือฝร่ังเศสขยายอาณานิคม 
เขามาในอินโดจีน  คือฝร่ังเศสจะรบชนะญวนแลว  ก็เลยขูเข็ญใหเขมรยอม 
เปนอาณานิคมของฝร่ังเศสดวย  พระเจานโรดมไดมีสาสนมากราบทูล 
พระจอมเกลาวา "การท้ังนี้สุดท่ีขาพระพุทธเจาจะแกไขไดแลว  แตใน 
ภายในใจของขาพระพุทธเจายังคงซ่ือสัตยจงรักภกัดีตอใตฝาละอองธุลี  
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พระบาท  ขอเปนขาของพระองคไปจนกวาชีวิตจะหาไม"  สาสนฉบับนี้ 
เปนหลักฐานสําคัญยิ่ง  แสดงวาเขมรถูกฝร่ังเศสบังคับยึดเอาไป  ไมใช 
เกิดจากความสมัครใจของเขมรเองตามท่ีฝร่ังเศสอางแกไทย 
                                        การทูตตางประเทศ 
        ทางไมตรีกับกรุงปกกิ่ง  ซ่ึงในระยะน้ันตรงกับรัชสมัยพระเจา 
ฮําฮองแหงราชวงศแนนจู  พระจอมเกลาไมยอมเสียรูจนี  เพราะทรง 
ศึกษาหลังฉากของทางไมตรี  ทรงทราบความจริงวาบรรดาชาติตาง ๆ ท่ี 
มีทางไมตรีติดตอกับปกกิ่งจนีถือชาติเหลานี้เปนเมืองข้ึนหมด  แมแต 
พระราชสาสนท่ีมีมาถึงกัน  จนีก็กดฝายตรงกันขามลงเปนเจาประเทศ- 
ราช  ยกตัวเองข้ึนเปนจอมจกัรพรรดิผูพิชิต  พระจอมเกลาจึงไมยอม 
ใหประวัติศาสตรซํ้ารอยเชนนี้เปนท่ีขายหนาอีก  ถาจะใหติดตอกนัก็ตอง 
อยูในฐานะเสมอกันจึงยอม  ทางปกกิ่งไมยอมตกลง  ไทยจึงงดสงทูตไป 
ปกกิ่งต้ังแตนัน้มา  จนกระท่ังมาร้ือฟนทางราชไมตรีข้ึนใหมเม่ือสงคราม- 
โลกคร้ังท่ี  ๒  สงบ  โดยติดตอกับรัฐบาลจีนคณะชาติ  ทูตจีนคนแรกท่ี 
เขามาเมืองไทยเปนทางการคือ  นายหลีเท๊ียะเจิง  หลังจากขาดทางไมตรี 
กวารอยป 
                                        ความสัมพันธกับชาติตะวนัตก 
        สมัยนี้ไทยไดตดิตอกับรัฐบาลอังกฤษ  ฝร่ังเศส  โปรตุเกส 
สเปญ  ออสเตรีย  เดนมารค  โดยเฉพาะอยางยิ่งหสรัฐ  ประธานาธิบด-ี  
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ลินคอลนไดมีสาสนมาทูลพระจอมเกลา  ฯ  ขอเปดทางไมตรีกับไทยเปน 
ทางราชการ  ทรงมีพระราชสาสนตอบ  ซ่ึงในสาสนนั้นรับส่ังวา  ทรงทราบ 
วา  อเมริกาไมเคยมีชางเลย  เพราะฉะน้ัน  จะทรงพระราชทานลูกชาง 
ใหกับประธานาธิบดีไปเล้ียงไว 
                                                การศาสนา 
        ในรัชกาลนี้  คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตไดเขามาแพร- 
หลายในเมืองไทย  โดยมิชชันนารีอเมริกันเปนผูนําเขามา  ผูเปนหัวแรง 
ท่ีสําคัญคือหมอบลัดเล  ซ่ึงไทยเราเรียกอยางคลองปากวา  ปลัดเล  ทาน 
ผูนี้  นอกจากทําหนาท่ีสอนศาสนาแลว  ยงัเปนคนแรกท่ีนําเอาวิชาการ 
แพทยสมัยใหมมาแพรหลายในเมืองไทย  เพราะตัวเองเรียนเปนแพทย 
มากอน  ไทยเรารูจักวิชาศัลยกรรมและปลูกฝจากหมอผูนี้  บลัดเลไดแสดง 
ฝมือทางศัลยกรรมแกคนไทยคร้ังแรกท่ีวัดประยูรวงศ  เนื่องจากมีพิธี 
ฉลองวัด  จุดบองไฟเกดิระเบิดข้ึน  ผูรับบาดเจ็บมีท้ังพระและคฤหัสถ 
บลัดเลไดทําการผาตัดคนเจบ็ท่ีวัดนี้  นอกจากนี้เขายังเปนคนแรกท่ีนํา 
เคร่ืองพิมพมาใชในเมืองไทย  เปนคนแรกท่ีออกหนังสือพิมพในเมือง 
ไทย  ใหช่ือวาหนังสือพิมพบางกอกรีคอเดอร  ออกเปนภาษาไทย  มี 
สมาชิกบอกรับรอยเศษ  สมาชิกคนแรกคือพระจอมเกลา  ความจริง 
หมออเมริกันผูนี้  เขากรุงเทพ ฯ  ตอนปลายรัชกาลท่ี  ๓  แตมามีช่ือ 
เสียงในรัชกาลท่ี  ๔  หนังสือพิมพท่ีทางราชการจางพิมพฉบับแรกคือ  
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พระราชกฤษฎีกาหามสูบฝนของรัชกาลท่ี  ๓  หมอบลัดเลไดอยูมาจนถึง 
ตนรัชกาลท่ี  ๕  จึงถึงแกกรรม  นับวาเปนผูมีคุณตอประเทศไทยคนหนึ่ง 
ในดานการแพทยและการพิมพ 
                                        เหตุการณสมัยจวนส้ินรัชกาล 
        พระจอมเกลาไดเสวยราชยเม่ือพระชนมายุมากแลว  พระราช- 
โอรสธิดาจึงลวนเยาวชันษา  พระราชโอรสองคใหญซ่ึงประสูติกอน 
เสด็จออกทรงผนวชมี  ๒  องค  คือ  กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ  กรมหมืน่ 
วิษณุนาถนภิาธร  แตทัง  ๒  พระองคก็ส้ินพระชนมกอนพระราชบิดา 
พระราชปโยรสอันประสูติแตอัครมเหษีกรมพระเทพศิรินทรามาตย  จงึ 
มีแตเจาชายจฬุาลงกรณ  แลวทรงออกมาดาํรงตําแหนงเปนพระพุทธ- 
เจาหลวงชวยพระราชโอรสปกครองแผนดิน  แตการท่ีมีพระราชดําริไว 
หาเปนไปดังประสงคไม  เพราะทรงประชวรกะทันหนั  ในคราวท่ีเสดจ็ 
ออกไปพิสูจนสุริยุปราคาตามที่ทรงคํานวณได  ณ  ตําบลหวากอ  จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ  ในครั้งนัน้  มีนักดาราศาสตรนานาประเทศเขามารวม 
พิสูจนจํานวนมาก เปนการแสดงพระปรีชาญาณสามารถในวิชานีแ้กโลก 
เม่ือเสด็จกลับก็ประชวรหนัก  สันนิษฐานวาประชวรดวยโรคมาเลเรียหรือ 
อาจจะมีโรคไทฟอยดแทรก  พรอมกันนั้นเจาฟาจฬุาลงกรณก็ประชวร 
หนักจนถึงสลบไมรูพระองค  จนเจานายตองปดบังพระอาการท้ังสองฝาย  
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แกกนั  การเมืองไทยในตอนนั้น  ผูมีอิทธิพลกุมบังเหยีนปกครองคือ 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ  (ชวง  บุนนาค)  ทานผูนี้สืบสกุลขุนนางผูใหญ 
คือสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศ  และสมเด็จเจาพระยาบรมมหา- 
วิชัยญาติ  สมเด็จเจาพระยาทัง้  ๒  องคนี้  เปนผูมีสวนอยางสําคัญในการ 
อัญเชิญสมเด็จพระจอมเกลาข้ึนเสวยราชย  มาถึงตอนน้ีทานทั้ง  ๒  ก ็
พิราลัยไปแลว  เจาพระยาศรีสุริยวงศนั้นใคร  ๆ  ก็พากันกลัวเกรงอํานาจ 
ถึงกับมีเจานายผูใหญบางพระองคแสดงความไมไววางใจทาน  เชนพระ- 
ปนเกลาเปนตน  ใคร ๆ ก็นกึวา  ถาทานจะเปนกบฏก็เปนไดงาย  ซํ้ามี 
นามตรงกันกบัเจาพระยาศรีสุริยวงศ  ซ่ึงเปนพระเจาปราสาททองคร้ัง 
กรุงเกาจนถึงพระปนเกลาทรงสะสมกระสุนดินดําเอาไวในพระบวรราช- 
วัง  แตเหตุการณท่ีนากลัวนี้กมิ็ไดเกดิข้ึนดังคาด  ดวยเหตุผลดังนี้  คือ 
        ๑.  สมเด็จพระจอมเกลา  ทรงแสดงน้าํพระทัยเปดเผยมอบความ 
ไววางพระทยัแกเจาพระยาศรีสุริยวงศ 
        ๒.  สมเด็จพระจอมเกลาไมทรงช้ีขาดตําแหนงรัชทายาท  แต 
ตรัสวาใหบรรดาเจานาย  ขาราชการประชุมกันเลือก  จะเปนพระบรม- 
วงศานวุงศใดก็ได  ถาเหน็วาจะเปนท่ีพึ่งแกแผนดนิได 
        ๓.  พระราชโอรสคือเจาฟากรมขุนพินติประชานาถ  คือเจาฟา 
จุฬาลงกรณมีฐานะเปนหลานเขยของเจาพระยาศรีสุริยวงศ  เพราะเหตุท่ี 
ไดหลานสาวของทาน  ซ่ึงตอมาในรัชกาลท่ี  ๕  ไดสถาปนาข้ึนเปนเจาคุณ 
จอมมารดาพระสนมเอก  นบัเปนมเหษีองคแรกของรัชกาลท่ี  ๕  
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        ๔.  ตัวเจาพระยาศรีสุริยวงศเองมีความสํานึกในพระเดชพระคุณ 
ของราชวงศจกัรี 
        การณจึงปรากฏวาเม่ือสมเด็จพระจอมเกลาสวรรคตลงในวันมหา 
ปวารณา  ณ  พระท่ีนั่งภาณมุาศจํารูญ  เจาพระยาศรีสุริยวงศไดเรียกประ- 
ชุมเจานายและพระสงฆ  มีกรมหม่ืนบวรรังษี  (สมเด็จกรมพระปวเรศ- 
วริยาลงกรณ)  พระพรหมมนุี  (สมเด็จพระวันรัต  [ทับ]  พุทธสิริ) 
วัดโสมนัส  ฯลฯ  เจาพระยาศรีสุริยวงศไดทําหนาท่ีเปนประธาน  ประกาศ 
ถามมติท่ีประชุมวา  จะใหผูใดเปนพระมหากษัตริย  ท่ีประชุมไดลงมติ 
เปนเอกฉันท  ขอใหเจาฟากรมขุนพินิตประชานาถ  ข้ึนเสวยราชสมบัติ 
ตอจากสมเด็จพระราชบิดา  แตเนื่องจากเจาฟาทรงพระชันษาเยาว  จึง 
ขอใหเจาพระยาศรีสุริยวงศสําเร็จราชการแผนดินแทน  ตอมาถึงปญหา 
เร่ืองพระมหาอุปราช   เจาพระยาศรีสุริยวงศแสดงความเห็นวา  ควรจะ 
ใหแกกรมหม่ืนบวรวิชัยชาญ  พระโอรสในพระปนเกลา  (เวลานัน้อยูใน 
ฐานะเปนบุตรเขยของทาน)  ทันใดนัน้กรมขุนวรจักรานุภาพ  ไดคัดคาน 
ข้ึนวา  การต้ังพระมหาอุปราชไมใชหนาท่ีของท่ีประชุม  เพราะผูท่ีจะ 
แตงต้ังคือพระมหากษัตริย  ซ่ึงมีพระองคอยูแลว  เจาพระยาศรีสุริยวงศ 
โกรธ  หันมาเกร้ียวกราดกับกรมขุนวรจกัรวา  ท่ีขัดขวางตัวอยากเปนเอง 
หรือ  กรมขุนวรจักรจึงกลาววา  เม่ือใหยอมก็ตองยอม  กรมหม่ืนบวร- 
วิชัยชาญ  จึงไดรับสถาปนาข้ึนเปนกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ  นับเปน 
พระมหาอุปราชองคสุดทายในประวัติศาสตรไทย  
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                พระพุทธศาสนาในรัชกาลท่ี  ๕  ถึงสมัยปจจุบัน 
        รัชกาลท่ี  ๕  เม่ือเสวยราชยกอนบรรลุนิติภาวะ  ไดทรงถือโอกาส 
ประพาสเมืองมลายู  สิงคโปร  เพื่อประโยชนในการปกครอง  เม่ือพระ- 
ชนมใกล  ๒๐  ไดทรงเตรียมการอุปสมบท  ราชพิธีผนวชมีข้ึนในวดั 
พระแกว  ทรงประทับบําเพญ็เนกขัมมบารมีในพระราชวัง  ๑๕  วัน  โดยมี 
คณะสงฆ  ซ่ึงมีพระราชอุปชฌายะไปอยูดวย  ณ  บริเวณตําหนักพระท่ีนั่ง 
พุทธรัตนสถาน  เม่ือลาผนวชแลวโปรดใหร้ือตําหนักทรงผนวชไปถวาย 
วัดเบญจมบพติร  ในสมัยตอมา  ทรงทําพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังท่ี  ๒ และ 
เจาพระยาศรีสุริยวงศนัน้ เม่ือพระองคไดทรงราชยก็โปรดใหสถาปนาข้ึน 
เปนสมเด็จเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ  เม่ือเสวยราชยคร้ังท่ี  ๒  ไดทรงดึง 
อํานาจกลับคืนมา  รัชสมัยของพระองคยดืยาวท่ีสุดเปนเวลา  ๔๒  ป  มี 
เหตุการณสําคัญทางดานศาสนา  ทางดานการเมือง  ดานการตางประเทศ 
คือ  
        ๑.  ทรงเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรก  ท่ีเสด็จไปถึง 
อินเดีย  เสด็จไปบูชาสังเวชนยีสถานมฤคทายวัน 
        ๒.  ทรงเปนผูวางแนวการปกครองคณะสงฆ  โดยโปรดใหตรา 
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆข้ึนเปนคร้ังแรก 
        ๓.  ทรงนิมนตใหสมเด็จพระเจานองยาเธอ  กรมหม่ืนวชิรญาณ- 
วโรรส  เปนประธานในการวางระเบียบการศึกษาของประชาชน  โดยให 
บรรดาพระเถระในสวนกลางและหัวเมือง  ตั้งโรงเรียนในวัดสอนเด็ก 
พระเปนผูสอนเอง  รัฐบาลเปนผูเกื้อกูล  เพราะฉะน้ัน  การศึกษาของ  
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ชาติจึงเร่ิมตนไปจากพระ  ภายหลังเม่ือมีกระทรวงธรรมการเกิดข้ึนแลว         
จึงไดรับงานน้ีไปทํา 
        ๔.  ทรงสรางวัดราชบพิธเปนวัดประจํารัชกาล  ทรงสรางวัด 
นิเวศนธรรมประวัติอยุธยา  โดยใชศิลปะแบบโกธิกของฝร่ัง  วัดเบญจม- 
บพิตร  วัดเทพศิรินทราวาส    สวนวดัท่ีทรงปฏิสังขรณมีจํานวนนับรอย 
ท้ังในกรุงและหัวเมือง 
        ๕.  มีผูพบพระบรมสารีริกธาตุ  ซ่ึงมีคําจารึกเปนอักษรเกา 
สมัยพระเจาอโศกเปนหลักฐาน  ณ  ปาเมอืงกบิลพัสดุ  มารควิส  เดอสัน 
อุปราชอินเดียคร้ังนั้นไดกราบทูลถวายพระบรมธาตุนี้  จึงโปรดใหพระยา 
สุขุมนัยประดษิฐ  (พระมหาปน)  ตอมาไดเปนเจาพระยายมราช  ออกไป 
เขามาเมืองไทย  กราบทูลขอแบงพระบรมธาตุ  มีญ่ีปุน  พมา  ลังกา  ทรง 
พระกรุณาแบงให  สวนท่ีเปนของไทยโปรดใหบรรจุไวในพระเจดีย  บน 
ยอดเขาสุวรรณบรรพต  วดัสระเกศ  พระนคร 
        ๖.  เม่ือเสวยราชยได  ๒๕  ป  ทรงปรารภจะบําเพ็ญพระมหา- 
กุศล  เห็นวาพระไตรปฎกท่ีเขียนไวในใบลานไมม่ันคง  ท้ังจํานวนก็มาก         
ยากท่ีจะรักษา  และเปนตัวขอม  ผูไมรูอานไมเขาใจ  บัดนี้โลกเจริญ 
แลว  มีพระราชศรัทธาพิมพพระไตรปฎกเปนเลมสมุดฝร่ัง  โปรดให 
พระเจานองยาเธอ  กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส  และพระเถรานุเถระท้ัง 
หลายชวยกนัชําระ  ถายตัวขอมเปนตัวไทย  จัดพิมพข้ึนเปน  ๑๐๐๐  จบ 
จบละ  ๓๙  เลม  พระราชทานไปใหแกตางประเทศหลายรอยจบ  พระ-  
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ราชทานไวใหศึกษาตามพระอารามหลวงทุกแหง  ไทยจึงเปนชาติแรกท่ี 
พิมพพระไตรปฎกบาลีข้ึนเปนเลมสมุด 
        ๗.  เม่ือเสด็จประพาสยุโรป  ไดทรงพบกับศาสตราจารย  ริส 
เดวิดส  ซ่ึงเวลานั้นกําลังต้ังสมาคมบาลีปกรณในลอนดอน  ไดทรงพระ-         
ราชทานทุนทรัพยเปนอันมากไปพิมพปกรณบาลีข้ึนหลายเลม 
        ๘.  ทรงพระราชทานทุนทรัพยใหตัง้มหามกุฏราชวิทยาลัย   อุทิศ 
ในสมเด็จพระราชบิดา  มหามกุฏไดออกนติยสารช่ือ  ธรรมจักษุรายเดอืน 
เปนนิตยสารทางพระพุทธศาสนาท่ีเกาท่ีสุดของไทย  มีอายุจนบัดนี้กวา 
๗๐  ป  แลวทรงพระราชทานทุนทรัพย  ตัง้มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วดัมหาธาตุ  ท้ัง  ๒  แหงมีพระราชประสงคใหเปนสถาบันการศึกษา 
ของพระสงฆข้ันสูงสุด 
        ๙.  ไดทรงหลอพระพุทธปฏิมาจํานวนมาก  องคใหญท่ีสุดคือ 
พระพุทธชินราชจําลอง  วัดเบญจมบพิตร 
        ๑๐.  ทรงพระกรุณาพระราชทานสมณศักดิ์  บรรพชิตจีน  ญวน  ข้ึน 
คณะสงฆฝายมหายานท้ัง  ๒  คณะน้ี  คณะญวนไดเขามาต้ังในพระนคร 
ตั้งแตปลายกรุงธนบุรี  ในสมัยรัชกาลท่ี  ๔  มีพระญวนองคหนึ่งช่ือองคฮึง 
มีความรอบรูพระธรรมวินัย  เปนท่ีคุนเคยของสมเด็จพระจอมเกลา 
องคฮึงมีสํานักอยูท่ีวัดตลาดนอย   คือวดัอุภัยราษฎรบํารุงเดี๋ยวนี้  สมเด็จ 
พระจอมเกลาโปรดใหพระญวนทําพิธีกงเตกข้ึนเปนคร้ังแรกในงานพระศพ 
เจานายองคสําคัญ  มาถึงรัชกาลท่ี  ๕  ทรงมีพระปรารภเหตุนี้  จึงโปรด 
ใหตั้งองคฮึงเปนพระครูสมณานัมสมณาจารย  ตําแหนงเจาคณะใหญฝาย  
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ญวนและมีฐานานุกรมทรงสมณศักดิ์คือ  พระครูบริหารอนัมพรต  เปน 
เจาคณะรอง  องคสรภาณมธุรส  ปลัดขวา  องคสุตบทบวร  ปลัดซาย  องค 
พจนสุนทร  รองปลัดขวา  องคพจนกรโกศล  รองปลัดซาย  องคอนันต- 
สรภัญญ  เทียบสมุห  วัดของญวนในกรุงเทพ ฯ  มีวดัอุภยัราชบํารุง 
กุศลสมากร  วดัโลกานุเคราะห  วัดชัยภูมิการาม  วัดมงคลสมาคม  ตาง 
จังหวดัมีวัตถาวรวราราม  ท่ีกาญจนบุรี 
        สวนคณะสงฆจีน  แรกมาต้ังแตรัชกาลท่ี  ๕  พระอาจารยสุเหง 
ชาวกวางตุง  มีกิตติคุณทางวิปสสนาธุระ  เปนท่ียกยองนับถือของชาวจีน- 
ไทยในพระนคร  ไดสรางวัดมังกรกมลาวาส  ทรงพระกรุณาต้ังใหเปน 
พระอาจารยจนีธรรมสมาธิวัตร  ถือพัดงาสานท้ังเลม  เพราะเปนตํา- 
แหนงวิปสสนาธุระ  มีฐานาเปนหลวงจนีคณานักจีนพรต  ปลัดขวา 
หลวงจีนธรมรสจีนสาสน  ปลัดซาย 
        เกี่ยวกับการตางประเทศ  รัชกาลท่ี  ๕  ไดเสด็จประพาสยุโรปสอง 
คร้ัง  เสด็จไปตามประเทศตาง ๆ   ทรงมีพระราโชบายสุขุม    มหา 
อํานาจในยุโรปสมัยนั้นถึงเยอรมัน  อังกฤษและรัสเซียประเทศเหลานีท้รง 
ฝากฝงพระโอรสใหอยูในฐานะดุจโอรสบุญธรรมของพระมหากษัตริย 
ประเทศเหลานั้น  เชน  เยอรมันทรงฝากพระองคเจาจิรประวัติไวกับพระ- 
เจาวิลเฮลมไกเซอร  ท่ีประเทศอังกฤษพระองคไดทรงฝากเจาฟาฟลาย- 
พระองคใหไปเปนนักเรียนนายรอย    คือเจาฟากรมขุนเทพราชาวดี 
(ร.  ๖)  เจาฟากรมสุโขทัยธรรมราชา  (ร. ๗)  ท่ีประเทศรัสเซีย  ทรง 
ฝากเจาฟากรมขุนพิษณุโลกประชานาถ  ไวใหเปนโอรสเล้ียงของพระเจา  
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ซารนิโคลาส  มีแตฝร่ังเศสชาติเดียวท่ีประสงครายตอไทย  แตไมกลา 
ทําลายเอกราชของไทย  เพราะพระราโชบายท่ีคุมมหาอํานาจไวเปน 
แรงดุลยอํานาจฝร่ังเศส  ฝร่ังเศสกับอังกฤษไดทําสัญญาบูรณภาพกับ 
ไทย  คือใหถือวา  ประเทศไทยเปนดนิแดนกันชนระหวางมหาอํานาจ 
ท้ังสอง  ฝร่ังเศสจะไมขยายอํานาจอาณานคิมมาทางฝงแมน้ําโขงดานไทย 
อังกฤษจะไมขยายอาณานิคมขามเทือกเขาแดนลาว  ธงไชย  และตะนาวศรี 
มาทางเขตไทย  ฝร่ังเศสไดยดึเอาดินแดนของไทยในสวนท่ีเปนประเทศ- 
ราชคือลาวไปท้ังประเทศ  มูลเหตุเกิดจากศึกฮอซ่ึงเปนพวกกบฏเหลือ 
เดนของจีน  แตกหนีลงมาต้ังม่ันอยูเชียงคํา  (ทุงไหหิน)  และยก 
กองทัพไปเท่ียวตีหวัเมืองไปประเทศลาวมีเมือง  อัตตปอ  แซโปน  สบนัว 
สิบสองปนนา  สิบสองจุไทยในแดนญวน  ท่ีสุดลงมาลอมหลวงพระบาง 
รัชกาลท่ี  ๕  จึงโปรดใหเจาหม่ืนไวยวรนาถ  (เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี 
เจิม  แสงชูโต)  เปนแมทัพใหญยกข้ึนไปปราบฮอ  ฝร่ังเศสก็ถือโอกาส 
ยกกองทพัอางเร่ืองปราบฮอเหมือนกนั  เขายึดเอาดนิแดนในประเทศ 
ลาวไปและบังคับใหไทยยอมรับอํานาจของฝร่ังเศสเหนือประเทศลาวดวย 
การสงเรือรบมาปดอาวเจาพระยา  วีรบุรุษของไทยคือพระยอดเมืองขวาง 
ไดรบยิงตอสูกบัทหารฝรั่งเศส  แลวก็ถูกทหารฝร่ังเศสบังคับใหไทยถอด 
พระยอดเมืองขวางออกจากบรรดาศักดิ์เอาตัวไปจําขัง  ตอมาไทยไดเสีย 
เมืองเสียมราฐ  พระตะบอง  และศรีโสภณใหกับฝร่ังเศสอีก  และไทยเสีย 
ประเทศราชมลายู มีไทยบุรี  กลันตัน  ตรังกานู  ไดแกอังกฤษเพื่อแลกกบั 
สิทธิทางศาล  สําหรับรายนี้รัฐบาลอังกฤษไมไดสงกองทัพมาขูเข็ญยื้อแยง  
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อยางฝร่ังเศสเปนเพิ่งการแลกเปล่ียน  เปนเพียงการแลกเปล่ียนสิทธิของ 
กันและกันเทานั้น  ทรงเสียพระทัยถึงกับมีพระราชดําริเลิกเสวยกระยาหาร 
เพื่อใหถึงกาลกิริยาไมประสงคจะเปนอยางมหากษัตริยท่ีเสียกรุงศรีอยุธยา 
อีก  เคราะหดท่ีีบรรดาพระราชวงศมีสมเด็จกรมพระยาดาํรงเปนตน  ได 
กราบทูลเตือนพระสติโดยอางเหตุตาง ๆ เชนอางวา  เสียดนิแดนเพยีง 
เทานี้  ก็เหมือนเพียงเสียแขน  แตชีวิตยังอยู  ชาวตางประเทศท่ีมีความ 
ปรารถนาดีตอไทยอยางแทจริงคืออเมริกาเหตุเพราะอเมริกาไมมีนโยบาย 
ลาอาณานิคมอยางชาติมหาอํานาจในยุโรป  ไทยไดรับอุปการะจาก 
รัฐบาลอเมริกันในดานสิทธิทางศาลหลายอยางรวมท้ังสิทธิทางการคา 
ระหวางชาติ  เจาหนาท่ีช้ันสูงในกระทรวงตางประเทศ  เราก็ไววางใจ 
คนอเมริกันยิ่งกวาฝร่ังชาติอ่ืนพวกเหลานี้รับใชประเทศไทยเหมือนชาต ิ
ของตน  นอกจากนีย้ังมีชาติเล็ก ๆ ในยุโรป  เชน  เดนมารค  และ 
เบลเยี่ยม  ไทยไดจางคนสองชาตินี้มารับราชการ  คนหน่ึงไดเปนเจา 
พระยาอภัยราชา  เปนเจาพระยาฝรั่งคนเดยีวในยุครัตนโกสินทร 
        เหตุการณในประเทศ  รัชกาลท่ี  ๕  ทรงเร่ิมเปล่ียนแปลงการ 
ปกครองของไทยมาเปนระบบเทศาภิบาล  ยุบประเทศราช  สมัยนั้นประ- 
เทศราชของไทยท่ีเหลืออยูคือ  เชียงใหม  ลําปาง  ลําพูน  นาน  แพร 
เชียงใหมนับวาเปนประเทศราชท่ีสําคัญท่ีสุด  เคยมีขาวเลาลือกันวา  เจา 
นครเชียงใหม  เอาใจออกหางจากพระเจาอยูหวัจะไปข้ึนกับอังกฤษใน 
พมา  รัชกาลท่ี  ๕  ทรงใชราโชบายอันสุขุมขอพระกนิษฐาของพระเจา 
เชียงใหมมาเปนมเหษีคือ  พระราชชายาเจาดารารัศมี  เม่ือเร่ิมระบบ  
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สมุหเทศาภิบาลแลว  ตําแหนงประเทศราชก็ไมมีท่ีเหลืออยู  เปนเพยีง 
กิตติมศักดิไ์มมีอํานาจทางปกครอง ทําใหเปนผลดีตอความเปนเอกภาพ 
ของชาติ  ในตอนปลายรัชกาลไดมีพระราชวงศกลุมหนึ่งถวายหนังสือ 
ขอใหเปล่ียนการปกครองมาเปนระบบรัฐธรรมนูญ  ก็ทรงมีรับส่ังวา 
การปกครองดวยรัฐธรรมนญูนั้นดี  แตในเวลานี้พื้นเพของคนไทยยังไม 
พรอม  กอนอืน่ตองจัดการศึกษาใหเจริญเสียกอน  รัชกาลท่ี  ๕  สวรรคต 
เม่ือพระชนมายุ  ๕๐  เศษ  มีพระราชโอรสราชธิดาเกือบ  ๑๐๐  องค 
        เจาฟากรมขุนเทพราชาวดีไดข้ึนเสวยราชยเปนพระมหากษัตริย 
ไทยตอมา  รัชกาลนี้มีอายุ  ๑๕  ป  เหตุการณท่ีสําคัญคือ 
        ๑.  ดานพระศาสนา  ไดทรงสรางโรงเรียนวชิราวุธข้ึน  โดยมี 
พระราชประสงควา  ใหเปนวัดไดดวยถาตองการ  แตทรงเห็นวาวดัใน         
พระนครมีมาก  จึงทรงโปรดใหเปนโรงเรียนไปกอน  มุงอบรมหนักใน 
ทางศีลธรรม 
        ๒.  ทรงต้ังกองเสือปา  ทรงเปนผูมีชาตินิยมและศาสนนิยม 
อยางแรง  กลาวคือ  ทรงแสดงเทศนาเสือปา  ปลุกใจใหเสือปาท้ังหลาย 
รักชาติ  รักพระพุทธศาสนา  ทรงเปรียบเทียบความเดนในทางพระพุทธ 
ศาสนากับขอบกพรองในทางศาสนาคริสต  รับส่ังวา  พระองคเองเม่ืออยู 
ในยุโรปทําคะแนนวิชาคัมภรีไบเบิลไดท่ี  ๑  แตก็ทรงเหน็ขอบกพรอง 
ของไบเบิลมากมาย  นอกจากนี้ทรงมีพระนิพนธเร่ืองพระพุทธเจาตรัสรู 
อะไร  ทรงประกาศพุทธศักราชใหใชเปนศักราชทางราชการ  (แตกอน 
ใชจุลศักราชบาง  รัตนโกสินทรศกบาง)  ทรงตราบทกําหนดในกฏ  
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มณเฑยีรบาลวาดวยพระเจาแผนดินวาจะตองเปนพุทธมามกะ  นอกจาก 
นี้ทรงเปนผูริเร่ิมใหพิมพคัมภีรอรรถกถา  ฎีกา  ในงานพระเมรุของพระ 
ราชชนนี  คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระพันวษา  ในท่ีสุดเมื่อจวน 
ใกลสวรรคตกย็ังทรงประกาศพระราชประสงควา  ในงานพระบรมศพ 
ของพระองคทานเอง  ขอใหพิมพหนังสือท่ีเปนประโยชนแกพระพุทธ 
ศาสนาใหมากที่สุด 
        ๓.  ในดานวัตถุกอสราง  ทรงขยายบริเวณพระปฐมเจดีย  ทรง 
สถาปนาพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ  คือ  พระรวงโรจนฤทธ์ิ  ทรงให 
พระเจานองยาเธอเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกหาแทงหยกวิเศษในประเทศ 
รัสเซียมาสลักเปนพระแกวมรกตองคนอยข้ึนอีกหนึ่งองค 
        ๔.  อัจฉริยะสวนพระองคคือ  ทรงเปนพระมหากษัตริยของไทย 
ท่ีมีพระราชนพินธมากท่ีสุดคือ  มีท้ังบทละคร  นวนิยาย  ประวัติศาสตร 
ศาสนคดี  นิทานชวนขัน  วจิารณการเมือง  วิจารณสังคม  โบราณคดี 
กวีนพินธประเภทตาง ๆ ท้ังทรงเปนนักแสดงดวย  ท้ังโขน  ละครรํา 
และละครพูด  สมกับพระเกยีรติท่ีไดรับเทิดทูนวา  ธีรมหาราช 
        ๕.  การตางประเทศ  ไทยไดประกาศสงครามกับฝายอักษะใน 
สงครามโลกคร้ังท่ี  ๑  กองทหารไทยกองแรกไดไปชวยรุกรบกับพันธมิตร         
ในยุโรป  นําเกียรติภูมิมาสูชาติไทย  ไทยไดเปนสมาชิกสันนิบาตชาติใน 
เจนีวา  และดวยการชวยเหลือของอเมริกา  ไทยไดสิทธิทางศาลกับนานา- 
ประเทศ  สัญญาท่ีไมเสมอภาคถูกยกเลิกไปหมด  ผูเปนตัวตั้งตัวตีใน  
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เร่ืองนี้คือ  ดร.  ชาวอเมริกัน  ซ่ึงตอมาไทยไดบําเหน็จความชอบต้ังให 
เปนพระยากัลยาณไมตรี 
        รัชกาลท่ี  ๖  มีแตพระราชธิดาองคเดียวคือ  เจาฟาเพชรรัตน 
ทรงสวรรคตดวยพระโรคไสติ่งอักเสบ  ราชสมบัติจึงตกแกพระราชอนชุา 
เจาฟาสุโขทัยธรรมราชา  (สมเด็จพระปกเกลา) 
        พระบาทสมเด็จพระปกเกลา  ไดสนองเจตนารมณของพระเชษฐา 
ดวยการชักชวนชาวสยามสละทุนทรัพยพิมพพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐข้ึน         
โดยอาศัยฉบับรัชกาลท่ี  ๔  เปนแบบชําระ  พระไตรปฎกชุดนี้มี  ๔๕  เลม 
เปนฉบับสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีประเทศไทยไดดีมาก  และนานาประเทศไดใช 
เปนเคร่ืองอางอิง  ทรงต้ังรางวัลประกวดบทความวิสาขบูชาประจําป 
แตเม่ือเกดิการเปล่ียนแปลงการปกครองแลว  ไดเสดจ็นิราศไปประทับ 
ท่ีประเทศอังกฤษกระท่ังสวรรคต  ราชสมบัติจึงตกแกพระองคเจา 
อานันทมหิดล 
        พระเจาอยูหวัอานันทมหิดล  เปนพระโอรสในกรมหลวงสงขลา- 
นครรินทร  ซ่ึงเปนพระโอรสประสูติแตพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวษา  พระอัครมเหษีของรัชกาลท่ี  ๕  และเปนพระพี่นางของ 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีในรัชกาลท่ี  ๕  ในรัชสมัยนี้รัฐบาล 
ไดเปล่ียนแปลงราชการปกครองคณะสงฆมาเปนระบบสังฆมนตรี  โดย 
อนุโลมตามปกครองแบบประชาธิปไตย 
        การปกครองคณะสงฆในประเทศไทยแตโบราณ  ถึงแมมีสมเด็จ 
พระสังฆราชเปนประมุข  ก็เปนสักแตในนาม  ทรงใชอํานาจอยูในขอบ  
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เขตภายในวัด  ถาเกิดมีปญหานอกเหนือจากพระวินยัก็เปนหนาท่ีของ 
พระมหากษัตริยทรงเปนผูบังคับบัญชาการ  เชนสมัยรัชกาลท่ี  ๑  ท่ี  ๒ 
และท่ี  ๓  เกดิมีอลัชชีข้ึนเปนจํานวนมาก  มีพระราชาคณะผูใหญตอง 
อาบัติปาราชิกหลายรูป  สมัยรัชกาลท่ี  ๑  มีพระญาณสมโพธิ  วัดนาคกลาง 
โจทกฟองวามีเมียและลูกหลายคน  สมัยรัชกาลที่  ๒  มีสมเด็จพระพนรัต 
วัดสระเกศ  ถูกโจทกในอาบัติชอบหยอกเอินสานุศิษยในทางสัปดน 
สมัยรัชกาลท่ี  ๓  พระเณรในพระนครธนบุรีถูกฟองปาราชิกรวม  ๔๐๐ 
สวนมากอยูวดัมหาธาตุ  วดัหงส  วัดแจง  เม่ือเกิดเร่ืองความเส่ือมเสีย 
อยางนี้ข้ึนทุกคร้ัง  ลําพังอํานาจพระสังฆราชยอมไมอาจจัดการกับปญหา 
เหลานี้ใหแตกหักได  พระมหากษัตริยจึงตองรับพระธุระ  จัดการปราบ 
ปรามเส้ียนหนามพระศาสนาดวยการออกกฏหมายสงฆข้ึนเปนคร้ัง ๆ บาง 
คร้ังก็รุนแรง  เชน  กรณีสมเด็จพระพันรัตวัดสระเกศ  รัชกาลท่ี  ๒  โปรด 
ใหพระเจานองยาเธอพระองคเจากรมหม่ืนรักษรณเรศ  (พระองคเจา 
ไกรศร)  และพระเจาลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทรเปนกรรมการ 
ชําระอธิกรณ  ในครั้งนั้นมีพระพุฑฒาจารยอีกรูปหนึ่งถูกโจทยดวย  และ 
พระท่ีตองปาราชิกถูกสึก  ทางบานเมืองก็ลงโทษหนักคือ  สักขอมือ  สัก 
หนาผาก  บางทีท่ีหนาผากกสั็กวา  ปาราชิก  เปนการประจานตัวเอง  เอา 
ตัวไปเปนไพรสมตะพุนหญาชางทํางานหนกั  ถึงกระนัน้ก็ไมมีเข็ดหลาบ 
ดังปรากฏในสมัยรัชกาลท่ี  ๓  จํานวนพระอลัชชีทวีปริมาณมากกวา 
รัชกาลท่ี  ๑  และ  ๒  จนรัชกาลที่  ๓  ทรงสลดพระหฤทัย  ทรงนิมนต 
กรมหม่ืนนุชิตชิโนรสและพระราชาคณะผูใหญ  นิพนธโอวาทานุสรณ  
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แจกจายอบรมไปยังพระสงฆตาง ๆ มาถึงสมัยรัชกาลท่ี  ๕  การปกครอง 
คณะสงฆไดเขารูปรอยม่ันคงยิ่งกวาสมัยท่ีแลวกอน ๆ สมัยรัชกาลท่ี  ๔ 
ทรงสถาปนากรมหม่ืนอนุชิตชิโนรสศรีสุคตบัณฑิตวงศข้ึนเปนสมเด็จพระ 
สังฆราช  ทรงมอบอํานาจในพุทธจักรถวาย  ทรงอยูในฐานะเปนผูชวย 
สมเด็จพระสังฆราชไดกําลังพระมหากษัตริยท่ีแตกฉาน  พระธรรมวินัย 
เปนผูชวยเชนนี้  การดําเนนิการปกครองกรั็ดกุมรวดเร็ว  อลัชชีจึงมีปริ- 
มาณลดลง  คร้ันมาถึงรัชกาลท่ี  ๕  ไดทรงตั้งมหาเถรสมาคมข้ึน  การ 
ปกครองคงอนุโลมแบบเกาในสวนภูมิภาค  คือแบงเปนเจาคณะใหญ 
หนหลางหนเหนือ  และในสวนกลางมีมหาเถรสมาคมเปนแทน  สมเด็จ 
พระสังฆราชทรงบัญชาการปกครองของมหาเถรสมาคม  ถึงอยางนั้น  
พระมหากษัตริยก็ยังทรงดํารงอยูในฐานะผูชวยสมเด็จพระสังฆราช   
จนลุสมัยรัชกาลท่ี  ๖ ทรงถวายอํานาจท้ังหมดใหแกสมเด็จพระมหาสมณเจา  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เปนคร้ังแรกท่ีสมเด็จพระสังฆราชมีพระอํานาจ 
สิทธ์ิขาดในการปกครอง  โดยไมมีอํานาจของบานเมืองเกีย่วของ 
                                        รัฐบาลสมัยประชาธิปไตย 
        ไดมีการสรางวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน  เปนวดัแรก  และให 
สงทูตคือหลวงธํารงนาวาสวสัดิ์  ไปอินเดยี  อัญเชิญพระบรมธาตุมาบรรจุ 
ท่ีวัดนี้  รัฐบาลไดสรางโรงพยาบาลสงฆ  วัดไทยพุทธคยา วัดไทยใน 
ลอนดอน  และไดฉลอง  ๒๕  พุทธศตวรรษ  เปนงานมหกรรมท่ีใหญท่ีสุด 
ของพระพุทธศาสนาท่ีเคยมี  มีการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก  
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๒  คร้ังในประเทศไทย  คือท่ีกรุงเทพและที่เชียงใหม  ในดานการศึกษา 
โดยการริเร่ิมของสมเด็จพระสังฆราช  (แพ)  วัดสุทัศน  คณะสงฆได 
แปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทยจบบริบูรณเปนคร้ังแรก  และตอมาทาง 
การปกครองกไ็ดเปล่ียนไปปกครองแบบมหาเถรสมาคมตามเดิม  มีการ 
ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆข้ึนเปนมหาวิทยาลัยคือ  สภาการศึกษา 
มหามกุฎราชวทิยาลัย วดับวรนิเวศ  และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดมหาธาตุ  ในดานฝายจีนนิกาย  ก็มีความเจริญกาวหนากวาเกาโดยการ 
นําของเจาคณะใหญรูปปจจบัุน  ดวยความชอบน้ีจึงมีพระกรุณาจากใน 
หลวงรัชกาลปจจุบัน  ใหยกสมณศักดิ์เจาคณะใหญจนีข้ึนเปนพระราชา- 
คณะท่ี พระคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนพิเนต  และได 
เพิ่มสมณศักดิต์ําแหนงปลัดผูชวยปลัดคือ  และรองปลัดคือ  หลวงจีน 
ธรรมนาท  จีนประพันธ  รองปลัดขวา  หลวงจีนธรรมนันทประพันธ 
รองปลัดซาย  หลวงจีนธรรมรัตนผูชวยปลดัขวา  หลวงจนีประจิต   
ผูชวยปลัดซาย  วัดจนีท่ีใหญท่ีสุดที่เอเซียอาคเณย  คือ 
วัดโพธ์ิแมนคุณาราม  ซอยสาธุประดิษฐ  พระนคร   
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ภาคผนวก 
                     -  พระพุทธศาสนาในประเทศลาว 
                     -  พระพุทธศาสนาในเกาะไตหวัน 
                     -  พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี 
                     -  พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย 
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คําช้ีแจง : 
                เพื่อใหเปนหนังสือประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาท่ีสมบูรณ  ตาม 
โครงการตําราของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  ผูรวบรวมจึงได 
ผนวกผลงานของนักศึกษาผูเคยเปนศิษยของ อาจารยเสถียร โพธินันทะ 
ไดจัดทําไวมาพิมพรวมไวดวย  คือ 
                ๑.  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศลาว :  เปน 
บันทึกสรุปของผูรวบรวม   ท่ีเลือกสรรและเช่ือมโยงขอความเกีย่วกับ 
ประวัติศาสตรและพระพุทธศาสนา  เทาท่ีจําเปนและนารูจากหนังสือไทย 
และเทศเทาท่ีจะหาได   สําหรับเปนแนวทางศึกษาและคนควาตอไป 
                 ๒.  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในเกาะไตหวัน :  นักศึกษา 
ปสุดทายรุนท่ี  ๑๖  แปลจากเอกสารช่ือ  Buddism  in  Taiwan 
ของ  Bodhedrum  Publications  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 
                  ๓.  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี :  เปนผล 
งานของมหาวทิยาลัย  Donc  Kuk  นครเซอูล  ประเทศเกาหลี  นักศึกษา 
ปสุดทายรุนท่ี ๑๕ แปล  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  จัดพิมพเปน 
ท่ีระลึก  วันสถาปนาแหงวัดเปดเรียน  ปท่ี ๒๑  วนัท่ี  ๑๖  กันยายน 
พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
                   ๔.  พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย :  เปนผลงานของ 
Collin  Mc Dogan  พระมหาเลิศ  นุชนารถ  ศ.บ. M. Lb. Sc.  
นักศึกษารุนท่ี ๑๑ เปนผูแปล  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 
จัดพิมพเปนท่ีระลึกในวันครบรอบ ๒๘ ป  ตั้งแตปการศึกษา  วันท่ี 
๑๖  กันยายน  ๒๕๑๖ 
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                                                        -๑- 
             ลาว  มีอดีตรประวตัิสืบสายเปนเช้ือชาติเดียวกบัไทย  หมอดอดกลาว 
ไวในหนังสือเร่ืองชนชาติไทยของเขาวา  'ชนชาติลาว  แหงแควนลาว 
ของฝร่ังเศสนั้นเปนสาขาหนึ่งของชาติอายลาวหรือไทยซ่ึงยึดช่ือตํานาน 
ดึกดําบรรพของเขาไวได'   เม่ือคนไทยอพยพกนัลงมาทางตอนใตของ 
ประเทศจีน   มีการอพยพมาเปนระยะ ๆ  อาศัยลําน้ําเปนทางอพยพ 
คือ  แมน้ําสาลวิน  และแมน้ําโขง  เอาตะวันและทะเลเปนจุดหมาย 
พวกท่ีอพยพในทางแมน้ําสาลวิน   ไปต้ังอาณาจักรสิบเกาเจาฟาในภาค 
เหนือของพมา  สวนพวกท่ีมาตามลําน้ําโขงก็เขามาต้ังหลักแหลงในประเทศ 
ลาวทุกวนันี้   มีเมืองสําคัญคือ  เมืองแถน  ปจจุบันเรียกเดียนเบียนฟูใน 
สิบสองจุไทย  ในบรรดากลุมชนชาติไทยที่อพยพตอ ๆ มา  พวกท่ีมาต้ัง 
หลักแหลงอยูบริเวณฝงซายคอนขางอาภัพ   ไมมีอารยธรรมสูง  สวนมาก 
เปนปาดง   สวนอีกพวกหนึ่งท่ีขามฝงขวาเร่ือยมาตามลําน้าํเจาพระยา 
ก็ไดพบกับอารยธรรมอันสูงท่ีมีอยูกอน  แลวรับเอาอารยธรรมนั้นกลาย 
เปนศูนยกลางของชนชาติไทยท่ีใหญท่ีสุดยิ่งกวาชนชาติในกลุมอ่ืนๆ  
               ประเทศลาว  มีพื้นที่  ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร  สวนใหญ 
เปนภูเขา  ภาคเหนือมีภูเขาสูงถึง  ๒,๘๕๐  ฟุต  เรียกภูเบ้ีย  และภเูขา 
อ่ืนๆ มากมายตอเนื่องมาจากภูเขาในยนูาน  แลวแผปกคลุมไปท่ัวภาค 
เหนือ  บริเวณนี้เปนถ่ินกนัดาร  เต็มไปดวยปาไมและสัตวปา  ทางตอน 
ใตมีภูเขาดงรักกันแดนลาวกับเขมร  ทางตะวนัออกมีภเูขาแดนแกวก้ัน  
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ลาวกับญวนเหนือและญวนใต  ใตเวียงจันทนลงไปมีทุงราบและทุงกวาง 
เชน ทุงสามปนนา  ทุงเมืองสอง  ทุงสุวรรณเขต  ทุงจําปาศักดิ์  ชน 
ลาวต้ังบานเรือนตามริมฝงน้ํา  หวยลําธาร  สวนพื้นท่ีสูง ๆ ตามไหลเขา 
เปนท่ีอาศัยของพวกชาวเขา คือ แมว ลานแตน  และอีกอ 
               แมน้าํเสนโลหิตไดแกแมน้ําโขง  ตนน้ําอยูประเทศจีน  ยาว 
๔,๐๐๐ กิโลเมตร  ผานยูนานสูลาว  รัฐชานของพมา  ไทย  เขมร  และ 
ญวนใตมีคนไทยอาศัยอยูเกอืบตลอดสาย  สองฝงโขงต้ังแตไชยบุรีถึงปาก 
คานเปนภเูขาซับซอน  มีเกาะแกง  หาดทราย  และสัตวปา  วิวธรรมชาติ 
สวยงามแตมีอันตราย  แมน้ําโขงตอนใตสุดของลาว  มีบริเวณกวางขวาง 
เต็มไปดวยเกาะแกงเรียกวา  ส่ีพันดอนหรือสีทันดร  แกงท่ีมีอันตรายเรียก 
แกงล่ีผี  เหนือแกงนี้  เปนเกาะโคกหินกลางน้ํา  มีบริเวณกวาง  ผูไม 
ชํานาญเอาเรือเขาไปแลวอาจหลง  เรียกวา  ลับแลทางนํ้า  ทรัพยากรที ่
สําคัญเชน  ไมสัก  ฝาย  ฝน  สมุนไพร    และของปา 
 
                                                         การนับถือผี 
           ศาสนาดั้งเดิมของลาวกอนพระพุทธศาสนา   ไดแกการนับถือผี 
เปนสรณะ  ในสมัยของพระเจาโพธิสาร  (พ.ศ. ๒๐๕๔)  ไดเคยมีการ 
พยายามเลิกลัทธินี้อยางจริงจัง  แตกไ็มอาจเลิกได  ลัทธินับถือผียังมี 
ทุกหนทกุแหง   นอกจากนับถือเพ่ือคุมครองและอํานวยโชคแลว  การ 
นับถือผียังกลายเปนกฎหมายและจารีตอีกดวย  ในกฎหมายแพงวาดวยการ 
กินดองหรือการแตงงาน  ไดกลาวไวในมาตรา ๑๑ วา  "ผัวตองมอบคาข้ึน 
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ผีและคาดองใหสอง (ตอ) หนาพวกท่ีอนุญาตใหกนิดองตามมาตรา ๕ 
(พอแมจริงหรือพอแมเล้ียง)  และพยานหญิงหรือชายนอกเกษยีณอายุ ๔ 
คน   เม่ือพระพุทธศาสนาแพรเขามาก็เลยผสมผสานกลมกลืนกันไป 
จะเห็นไดจาก  'ฮีตสิบสอง'  กลาวถึงจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติกันเปนประจํา 
ทุกเดือน  พิธีผีกับพิธีสงฆก็ปฏิบัติรวม ๆ กันไป  เชน  'ถึงเดือนเกยีง 
(พฤศจิกายน)  มานั้น  ใหเล้ียง ผีมด  ผีหมอ  ผีฟา  ผีแถน  และนิมนต 
พระสงฆเจาเขาบริวาสกรรมถึงเดือน ๗ ใหบูชาอารักษ  เล้ียงมเหศักดิ ์
หลักเมือง  ถึงเดือน ๑ ใหทําบุญเขาประดับดิน  นิมนตพระสงฆสวด 
พระชัยมงคล  รุงเชาเอาเขาประดับดินไปโปรยตามดินหญาอุทิศฝากไป 
หาญาติพี่นองและผีเปรตท้ังหลาย  และถวายทานแกพระสงฆเจา  ถึงเดือน 
๑๐ เพง (เพ็ญ)  ไดทําบุญขาวสาดฝากไปหาญาติพี่นองและเทวาอารักษ 
ท้ังหลาย'  เปนตน  ใน 'คองสิบส่ี'    'ในสวนท่ีกลาวถึงขอปฏิบัติของ 
คฤหัสถ  เร่ืองครอบครัวผัวเมีย  วัดวา ๑๔  ขอท่ีเกี่ยวกับผีและศาสนาเชน 
'ใหพรอมกันทําร้ัวใต  และกําแพงลอมวัดวาอารามและบานเรือนแหงตน 
แลวปลุกหอบชูาเทวดาไวส่ีมุมบานและเรือน'  ใน  'คองสิบส่ี'  แหง 
ทาวพระยามหากษัตริย  มีตอนหนึ่งกลาววา  'เปนทาวพระยาถึงเดือน ๗ 
ใหเทพารักษมเหศักดิห์ลักเมือง   หูเมืองตาเมือง  เส้ือเมืองธงเมือง 
ตามคองสิบส่ีแลวใหเชิญเทพารักษมเหศักดิ์เขามาชําระบานเมืองปองกนั 
อันตราย ตามโบราณราชประเพณีส่ังไววา 'เมืองชวา (หลวงพระบาง) 
ไดมีธรรมเปนท่ีคุมครองได  เอาไสยศาสตรผีเมืองาคุมครองจึงมีฮีตวันนี้ 
สืบตอมา  เพื่อไมใหกีดขวางอันตรายพวยภยัดวยผีสางคางแดง'  
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                                                      การตั้งอาณาจักร 
          ประเทศลาวแตเดิม  ในประวัติศาสตรของเขาเรียกวา  อาณาจักร 
ลานชาง  หมายถึงทําเลที่มีชางชุกชุม  คูกับ  ลานนาไทย  ซ่ึงหมายถึง 
ทําเลที่มีนามาก  แตทางลาวเองเรียกอาณาจกัรของตนเองวา  ลานชาง โดย 
สรางนิยายวา พระยาโคตรบอง  เอาตะบองขวางพระยาแกรก  ตะบอง 
พลาดมาตกในดินแดนแถบนีถู้กชางตายไปลานตัว  ตอมาไดรับอิทธิพล 
ของพระพุทธศาสนา  เลยเอาคําบาลีบัญญัติเรียกวา  กรุงศรีสัตนาคนหตุ 
ตามพระราชวนิิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาวา  ลานชาง เปน 
คําท่ีถูกตอง 
         ปฐมกษตัริยของอาณาจักรลานชางในประวัติศาสตร   พอจะเร่ิม 
ตนได   เม่ือพอขุนบูลมไดรวบรวมคนไทยกลุมหนึ่งข้ึนเปนอิสระข้ึนท่ี 
เมืองแถง  เร่ืองพอขุนบูลมตามท่ีปรากฎในพงศาวดารลานชางนั้น  นกั 
คนความีความเห็นแตกแยกกนั  บางคนวาเปนนยิาย  แตบางคนวาเปน 
ประวัติศาสตร  และเร่ืองท่ีพอขุนบูลสงพระราชโอรสไปยังแควนตางๆ นั้น ก ็
เปนการเร่ิมศักราชท่ีไทยชวงชิงอํานาจการปกครองดินแดนในแหลม 
อินโดจีนจากขอม 
           เร่ืองการสงพระราชโอรสของพอขุนบูลมนั้น  มีเลาไวในพระราช 
พงศาวดารลานชางวา พระองคมีโอรส ๗ องค  เม่ือเติบโตข้ึนก็ใหตาง 
องคตางกอสรางอาณาจักรของตน   และหามมิใหมาแยงเมืองเบียดเบียน 
พี่นองกัน  'ทรงสาปแชงไววา  ผูใดเอาร้ีพลไปตกแดน  เอาหอกดาบ  
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แขนใบตกทุง  รบเอาบานเมืองกัน  ใหผูนัน้วินาศฉิบหาย  ทําอันใดอยา 
ใหเปน  เข็นอะไรอยาใหได  ปลูกไมอยาทันตาย   ปลูกปลายอยาทัน 
รอน  ขอหมอนอยาใหรี  ปมันอยางใหกวาง  เท่ียวทางใหฟนผา  เมือปา 
ใหเสือกินไปทางน้ําใหเงือกทอเรือฉก  ไปทางบกใหเรือทอมากินมันแล' 
             องคท่ี ๑  มีนามวา  ขุนลอ  ไปสรางนครชวา คือหลวงพระบาง 
             องคท่ี ๒ มีนามวา  ยีผ่าลาน  ไปสรางอาณาจักร  หอแต  ได 
แกสิบสองปนนา 
             องคท่ี ๓ มีนามวา สามจุสง  ไปต้ังเมืองบัวชุม  ไดแกหวัพนั 
ท้ังหาท้ังหก 
              องคท่ี ๔ มีนามวา  ไสผง หรือ สีผง  ไปต้ังอาณาจักโยนก 
              องคท่ี ๕ มีนามวา  งัวอิน  ไปต้ังอาณาจักรอโยธยา 
              องคท่ี ๖  มีนามวา  ลกกรม  ไปต้ังเมืองหงษา  (นาจะเปนเมือง 
หงษาในลาว) 
              องคท่ี ๗ มีนามวา  เจ็ดเจีย้ว  ใหอยูเมืองแถน 
              การไปต้ังอาณาจักรของโอรสพอขุนบูลมท้ัง ๗ ขางตนนี้  เปน 
ระยะท่ีคนไทยอพยพคล่ืนใหญ ๆ จนเมืองแถนไมสามารถจะรับได  กต็อง 
อพยพกนัตอไป  และการไปตั้งอาณาจักรของพระราชโอรสเหลานั้นก็เปน 
การอพยพไปประดิษฐานอาณาจักรไทยเปนหยอม ๆ ลงในดินแดน 
แหลมอินโดจนี 
                                              นครชวา (หลวงพระบาง) 
             เม่ือขุนลอ  ยกไพรพลมาต้ังเมืองท่ีนครชวานั้น  ไดมาหยุดท่ีบาน 
'เซา'   ซ่ึงแปลวา หยด  เห็นจะเปนทําเลเหมาะจึงไดสรางเมืองลงตรงน้ี  
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คําวาเซานี่เองที่กลายมาเปนชวา ตอมาเรียกเมืองเชียงดงเชียงทอง  สมัย 
หลังจึงเรียกหลวงพระบางตามช่ือพระพุทธรูปประจําเมือง  คือพระบางท่ี 
ไดมาในสมยัเจาฟางุม  เมืองนี้ตั้งอยูฝงซายติดฝงแมน้ําโขง  มีแมน้ําคาน 
ไหลมาบรรจบแมน้ําโขงตอนเหนือเมือง  ตรงปากนํ้ามีวัดโบราณของลาว 
เรียกวาวดัเชียงทอง  มีเนินเขาตอนกลางสูง ๒๐๐ ฟุต  มีสถูปเจดียอยูบน 
ยอด   วดัวาอารามเต็มไปดวยภาพเขียนภาพแกะสลัก  ในเมืองเวลานีมี้ 
๒๓  วดั   ยอดประสาทของวังพระเจามหาชีวิตสูงตระหงานเหนือทิวไม 
มองจากปากน้าํตรงขามมายังหลวงพระบางจะเห็นพระธาตุภูศรี สีขาว  มี 
ฉัตรทองรับกับแสงแดด  เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๙  เคยถูกฮอปลนเมือง  เจา 
พระยาสุรศักดิม์นตรีข้ึนไปปราบและสรางวังใหใหม  ขุนลอไดสรางเมือง 
นี้แลวมีสันตติวงศสืบตอมา  ๒๐ องค  องคท่ี  ๒๑  มีนามวา  พระยาลัง 
ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๑๔  สมัยนีน้ครชวานี้นาจะข้ึนอยูกับสุโขทัย  ดังปรากฎ 
ในศิลาจารึกสุโขทัยของพอขุนรามคําแหงวา  'เบ้ืองตีนนอนรอดเมือง 
แพรเมืองนาน  เมือง.... เมื่องพล่ัวพนฝงของ   เมืองชวาเปนท่ีแลว 
เม่ือส้ินรัชกาลพระเจารามคําแหงแลว  จึงแยกเปนอิสระอีก  พระยาคําผง 
เปนผูสืบราชสมบัติตอจากพระยาลัง  มีโอรสช่ือทาวผีฟา  ตอมาปรากฏวา 
ทาวผีฟาเปนชูกับนางกํานัลของพระยาคําผงบิดา  เลยถูกเนรเทศออกจาก 
อาณาเขต  มาพ่ึงใบบุญราชสํานักเขมร  แตนี้ไปก็ถึงรัชสมัยท่ีไดยอมรับ 
กันวา  พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท  ไดแพรหลายเขาสูประเทศลาวเปน 
คร้ังแรก  จากการขุดคนของนักโบราณคดี  ไดพบพระพทุธรูปมีอายุเกา 
กอนรัชสมัยของพระเจาฟางุมข้ึนไปอีก จึงสันนิษฐานวา พระพุทธศาสนา 
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นาจะไดแพรเขาไปสูลาวอยูกอนแลว   แตเพิ่งยอมรับกันเปนทางการ 
ในรัชสมัยของพระเจาฟางุม 
 
                                           รัชสมัยพระเจาฟางุม 
          เลากันวา  เม่ือเจาผีฟาถูกเนรเทศนั้น   ไดพาครอบครัวมาพรอม 
ดวยเจาฟางุมโอรสของผีฟาอายุได ๑๐ พรรษา   เจาฟางุมเปนเด็กประหลาด 
พอเกิดมาก็มีฟนเต็มปาก  และเม่ือติดตามเจาผีฟาผูบิดาถึงแกงล่ีผี 
ไดเขาไปอาศัยอยูในวัด  เจาฟางุมนอนหลับก็ปรากฎวาหายใจกรนดังเปน 
เสียงดนตรี  รุงเชาพระปาสมัตรเถระเจาอาวาสไดดูลักษณะแลวกเ็ห็นวา 
ตอไปจะเปนกษัตริยมีบุญญานุภาพครองแผนดิน  คร้ันเจริญวัย   
พระปาสมันตเถระจึงพาไปถวายตัวเปนมหาดเล็กของพระเจาศรีจุลราช  
เมืองอินทปต (เขมร) ไดศึกษาวิทยาการตาง ๆ ในราชสํานักและรับราชการ 
จนเปนท่ีโปรดปราน  พระเจาศรีจุลราชจึงยกราชธิดาช่ือนางแกวยอดฟา 
ให  สมัยนีเ้ปนสมัยท่ีขอมหรือเขมรเส่ือมอํานาจ   ถูกรุมไลจากกลุมชน 
ชาติไทยทางกรุงศรีอยุธยา  พระเจาศรีจุลราชหวังจะไดกาํลังไวเพื่อปอง 
กันนครอินทปต   จึงหนนุใหเจาฟางุมราชบุตรเขยยึดนครชวา  พระยา 
คําผงพระอัยกาสูไมไดเลยผูกคอตาย  เจาฟางุมข้ึนครองราชยเม่ือพ.ศ. 
๑๘๗๕  พระนามวา  พระเจาฟางุมแหลงหลาธรณี  รัชสมัยของ 
พระองคมีท้ังเร่ืองดีเร่ืองราย  เร่ืองดีคือทําการรบชนะแควนใกลเคียง 
และสรางความเปนปกแผนใหแกอาณาจักรลานชางไดมาก  ในระยะนี ้
อํานาจทางสุโขทัยออนลง  ทางอยุธยากย็งัไมแข็งแรงมาก  ไทยลุมเจา- 
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พระยาเคยเปนอาณาจักรเดียวกันมาก็แตกออกเปนสอง พระเจาฟางุม 
จึงสามารถสรางความแข็มแข็งใหแกลานชางไดมากในตอนนี้ โดยยกทัพ 
เท่ียวตีเมืองใหญนอย คราวหนึ่งยกมาตเีมืองไผหนาม แตไมสามารถ 
ตีไดเพราะมีไผลอมหนาแนน พระเจาฟางุมจึงใหเอาทองคามาทาเปน 
กระสุนยิงเขาไปในกอไผท่ีลอมเมือง พวกชาวเมืองออกมาพบกระสุน 
ทองคา ก็พากนัออกมาถางปา พระเจาฟางุมตีเมืองไดสาเร็จ เมือง 
ไผหนามจึงไดช่ือวา เวยีงคา เร่ืองท่ีไมดีก็คือ  เคยเอาโอรสถวงน า 
เพราะโหรทานายวา เม่ือเติบโตข้ึนจะเปนศัตรูคูแขงกบัพอ เผอิญโอรส 
องคนี้ไมตาย มีคนชวยแอบเอาไปเล้ียงไว พระเจาฟางุมมีนิสัยชอบผิด 
ลูกเมีย จนความทราบถึงพระเจากรุงอินทปตพอตา จึงถูกเรียกตัวไป 
ใหคาม่ันสัญญาในโบสถตอหนาพระพุทธรูป คือพระบางวาจะประพฤติดี 
ตอไป พระเจาอินทปตไดประทานพระบางใหเม่ือพระเจาฟางุมเสด็จกลับ 
ไดทรงนาพระบางพรอมดวยพระปาสมันตเถระและพระสงฆอีก ๒๐ รูป 
และตนโพธ์ิท่ีมาจากลังกาไปยังนครชวาดวย  ตอมาไดสรางวิหาร 
ประดิษฐานพระบางช่ือ วัดยอดแกว พระพทุธศาสนาไดเร่ิมประดิษฐาน 
ในราชอาณาจกัรลาวต้ังแตคร้ังนั้น 
                                                 ประวัติพระบาง 
              ในพงศาวดารหลวงพระบางเลาวา พระเถระองคหนึ่งช่ือจุลนาค 
อยูในเกาะลังกา ไดชักชวนชาวเกาะสรางพระพุทธรูปยืน ยกพระหัตถ 
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เปนปางหามญาติ เม่ือสรางแลวทานไดอธิฐานเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
ของพระพุทธเจาเขาสถิตในองคพระบาง ๕ แหง คือ พระนลาต พระหนุ 
พระอุระ และพระหัตถท้ังสอง พระเจาศรีจุลราชพระเจาแผนดินอินท 
ปต (เขมร) ไดขอพระบางมาจากลังกา เปนระยะเดียวกับพระเจาราม 
คาแหงไดพระพุทธสิหิงคจากลังกา  ศักราชสรางพระบางน้ัน  พง 
ศาวดารหลวงพระบางวาสรางท่ีลังกา พ.ศ.๒๓๖ มาสูเขมร พ.ศ.๔๑๕ 
ความจริง พ.ศ. ๒๖๓ พระพทุธศานายังไมไปถึงลังกา และ พ.ศ.๔๑๘ 
นั้นอาณาจักรเขมรยังไมเกิด ในรัชสมัยเจาไชยองคเว (พ.ศ.๒๒๔๓) 
ไดเชิญพระบางมาอยูเวยีงจนัทน ลุสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระ 
พุทธยอดฟา คร้ังเปนเจาพระยามหากษัตริยศึกไดยกกองทัพไปตีเมือง 
เวียงจันทนเม่ือ พ.ศ.๒๓๐๒ ไดทรงอัญเชิญพระแกวมรกตและพระบาง 
ลงมาดวย ตอมาในปลายรัชสมัยของพระองค ไดประทานพระบางคืนไป 
ปจจุบันพระบางอยูท่ีเมืองหลวงพระบาง 
                                         _____________________ 
 
             พระเจาฟางุมเกนฑพลเมืองทาศึกสงครามมากเขา เสนาอามาตย 
ตางไมพอใจเห็นวาทาสงครามชวยพอตารุกรานกรุงศรีอยุธยามากกวา และ 
หลังจากพระนางแกวยอดฟาส้ินพระชนม ก็เลยไมสนใจในราชกิจ ลุม 
หลงอิสตรีประพฤติผิดไมวาลูกใครเมียใคร เสนาอํามาตยจึงพรอมใจกัน 
ถอดจากราชสมบัติ พระเจาฟางุมหนีไปอาศัยอยูกับพระยาคาตันเจาเมือง 
นานและสวรรคตท่ีนั่น เม่ือ พ.ศ. ๑๙๑๗    อายุ  ๕๘  พรรษา  อยูในราช 
สมบัติ ๒๐ ป 
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                            พระพุทธศาสนาสมัยพระยาสามแสนไทย 
            พระยาสามแสนไทย พระนามเดิม ทาวอุนเรือน เปนโอรสของ 
พระเจาฟางุม ท่ีโหรทานายวาจะเปนศัตรูคูแขงของพอ จงึถูกพระเจา 
ฟางุมใหเอาไปถวงน า แตมีคนชวยแอบเอามาเเล้ียงไว เม่ือพระเจาฟา 
งุมถูกปลดออกจากราชสมบัติ ทาวอุนเรือนมีชนมายไุด ๑๗ พวกเสนา 
อามาตยจึงเชิญข้ึนครองราชสมบัติเมือง พ.ศ. ๑๙๑๖ ครองราชย ๓ ป 
ไดใหทาการสารวจสามะโนครัวพลเมือง ไดความวามีอยูสามแสน จึงต้ัง 
นามวา พระยาสามไทย 
           พระยาสามแสนใทย เปนกษัตริยรักสงบ ตั้งอยูในทศพิราช 
ธรรม บารุงพระพุทธศาสนายิ่งกวาสมัยพระเจาฟางุม ทรงสรางวัด 
มโนรมย วัดอุโบสถ วัดเชียงคาน เพื่อเปนอนุสรณแกพระนางศรีวายกา 
ราชธิดาซ่ึงส้ินพระชนมเม่ือมีชนมายุได ๑๓ พรรษา นอกจากนีย้ังทรง 
สรางหอพระไตรปฎก สานักศึกษาฝายสงฆ และทรงทานุบารุงกอสราง 
บานเมืองอีกมาก 
             รัชสมัยของพระเจาสามแสนไทยนี้ บานเมืองสงบสุข กิตติศัพท 
ของพระเจาฟางุมพระราชบิดา และพระปรีชาในการจดัการบริหารบาน 
เมืองใหเรียบรอย อาณาจกัรลานชางจึงเปนปรกติสุข พระยาสามแสน 
ไทยเสวยราชยได ๔๓ ป สวรรคตเม่ือ พ.ศ.๑๙๕๙ พระชนมายุได ๖๓ 
พรรษา  
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                 สมัยสตรีอานาจ 
 เม่ือพระยาสามแสนไทยสวรรคตแลว โอรสองคใหญเสวยราชย 
ตอมา พระนามวา พระเจาฟาคาแดง เสวยราชยได ๑๒ ปก็ส้ินพระชนม 
ตอจากนีก้็มีกษัตริยขข้ึนเสวยราชยตอมาอีก ๗ พระองค ภายในระยะ ๑๐ ป 
บางองคเปนราชโอรสของพระเจาคาแดงและพระเจาสามแสนไทย บาง 
องคก็เปนพระนัดดาของพระเจาคาแดง บางองคอยูในราชสมบัติ ๑๐ 
เดือน บางองคอยูได ๓ ป ก็ถูกเจาหญิงพิมพาราชธิดาของพระเจาสาม 
แสนไทย ซ่ึงเปนผูมีอานาจในราชสานักจบัฆาหมด เจาหญิงแกวพิมพา 
เปนสตรีพิเศษทางการเมืองอยางอัศจรรย พวกขุนนางอยูในอานาจหมด 
สามารถต้ังพระเจาแผนดิน ปลดฆาเลนไดตามใจชอบ ความโหดราย 
ของเจาหญิงพมิพาเปนท่ีหวัน่เกรงอยูไดไมนาน ราษฎรและอัามาตยทน 
ไมไหวก็พากนัจับพระนางสาเร็จโทษเสียเม่ือ พ.ศ. ๑๙๘๙ 
             พระเจาโพธิสารราช 
 พระเจาโพธิสารราช เร่ิมรัชกาลเม่ือ พ.ศ. ๒๐๕๙ ในรัชกาลนี้ 
มีความสัมพันธกันระหวางไทย ลานชาง ลานนา และอยธุยา เร่ิมมี 
มากข้ึน เพราะเปนระยะท่ีพมาเร่ิมทาการรุกกรานดินแดนแถบนี้ กลุมชน 
ชาติไทยท้ังสามจึงรูสึกวาจาตองกระชับความสัมพันธใหมากข้ึน เพื่อ 
ตอสูกับการรุกรานของพมา 
 มูลเหตุความสัมพันธอันสนิทสนมระหวางลานชางกบัลานนานั้น 
มีเลาไวในพงศาวดารหลวงพระบางวา พระพุทธรูปสาคัญองคหนึ่งของ 
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เชียงใหมช่ือ พระแซกคา ตกมาอยูหลวงพระบาง พระเกษเกลาเจา 
เชียงใหมไดสงครจานวน ๒๐ คนมาลักคืน แตถูกจับหมอ พระโพธิ 
สารราชไมเอาโทษปลอยกลับไป พระเกษเกลาเห็นใจ จึงใหทาวพระยา 
พาพระราชธิดาช่ือ เจาหญิงยอดคามาถวายพระเจาโพธิสาร บันทึกของ 
กองวรรณคดลีาวกลาววา พระเจาโพธิสารไดแตงทูตไปขอพระแซกคา 
จากลานนา ทางลานนาไดมอบใหพระมงคลเถระเปนผูนามาพรอมดวย 
พระไตรปฎกอีก ๖๐ คัมภีร อยางไรก็ตาม ตามความในพระราชพงศา 
วดารนี้ พอจะสรุปความสาคัญได ๒ ประการคือ 
  ๑. พระพุทธรูปสาศัญของเชียงใหม ตกเขามาในหลวงพระบาง 
  ๒. พระเจาโพธิสารไดเจาหญิงเชียงใหมมาอภิเษก 
   อนึ่ง การมอบพระพุทธรูปของตระกูลใหแกลูกท่ีไปอยูแดนไกล 
เพื่อสักการบูชา เพื่อใหบารมีของพระคุมครองเสมือนหนึ่งวาพอตามไป 
คอยระวังอยูดวยก็เปนธรรมนิยมของไทยโบราณ การท่ีพระเจาฟาจุลราช 
กษัตริยเขมรมอบพระบางท่ีเพิ่งไดใหมๆ จากลังกาแกพระเจาฟางุม ก็นา 
จะเปนทานองเดียวกัน 
   พระเจาโพธิสาร ทรงมีความเล่ือมใสพระพุทธศาสนามาก ทรง 
มีพระราชกาหนดใหเลิกทรงเจาผี ใหยึดพระพุทธศาสนาเปนหลัก 
ทรงรับส่ังใหร้ืนศาลหลวงท่ีวัดสบดงแลวทรงสรางวัดสุวรรณเทวโลกข้ึน 
แทน  แตเนื่องจากประเพณีถือผีฝงจิตใจประชาชนอยูอยางแนนแฟน 
ประเพณีถือผีก็ยังคงมีอยูจนกระท่ังทุกวันนี้  บ้ันสุดทายแหงพระชนมชีพ 
ของพระเจาโพธิสาร นับวาแปลกคือ สวรรคตเพราะชางลมทับ  
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  พระพุทธศาสนาสมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
 พระไชยเชษฐาธิราช เปนโอรสองคหนึ่งของพระเจาโพธิสาร 
เกิดจากเจาหญิงยอดคา เม่ือพระเจาพรหมราชหรือพระยาเมืองเกษเกลา 
เจาเชียงใหมแหงอาณาจกัรลานนาผูเปนพระอัยกาสวรรคต ขุนนาง 
อมาตยก็ไดเชิญพระเจาไชยเชษฐาไปครองเมืองเชียงใหม ภายหลัง 
พระเจาโพธิสารพระราชบิดาสวรรคต พระเจาไชยเชษฐาก็ไดครองราชย 
ท้ังลานนาและลานชางเม่ือ พ.ศ. ๒๐๙๑ และไดเสดจ็กลับมาประทับอยูท่ี 
ลานชาง เม่ือเสด็จกลับมานัน้ไดนาพระแกวมรกตมาดวย ทางเชียงใหม 
ไมประสงคจะเปนเมืองออกของลานชาง จึงไปเชิญพระเมกุฏิเช้ือสาย 
พระเจาเม็งรายมาครองเชียงใหมแทน พระเมกุฏิเกรงกลัวพระเจาไชย 
เชษฐา จึงไดสงบรรณาการไปขอเปนเมืองออกพมา พระเจาไชยเชษฐา 
ทราบเร่ืองยกทัพมาตีคืนแตไมสาเร็จ เพราะพมายืน่มือเขาชวย ใน 
รัชกาลของพระองคไดทาศึกกับพมาถึง ๓ คร้ัง ผูกมิตรกับกรุงศรีอยุธยา 
และขอทาวเทพกษัตรียราชธิดาของพระมหาจักรพรรดไิปอภิเษก แต 
โชดรายท่ีพระมหาธรรมราชาเจาเมืองพิษนโุลกสมัยนั้นชิงตัวไปถวาย 
พระเจาหงสาวดีเสีย อนุสรณแหงไมตรีอันแนนแฟนระหวางอาณาจักร 
ท้ังสองไดแก เจดียศรีสองรักท่ีพระเจาไชยเชษฐากับพระมหาจักรพรรด ิ
ไดรวมกนัสรางข้ึนไวท่ีชายอาณาเขตของอาณาจักรท้ังสอง ปจจุบันอยูท่ี 
อาเภอดานซาย จังหวัดเลย ปรากฏตามจารึกวาสรางเม่ือ พ.ศ. ๒๑๐๖ 
  รัชสมัยนี้ไดยกเมืองเวยีงจนัทนเปนเมืองหลวงแทนเมืองเชียงทอง 
หรือหลวงพระบาง เพราะเมืองนีเอยูใกลพมาซ่ึงไดเมืองเชียงใหมเปน 
 
  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 264 
กาลังแลว และเปนเมืองท่ีมีภเูขาลอมรอบไมสามารถจะขยายเปน 
มหานครได ในการยายราชธานีไปต้ังไหมท่ีเวียงจันทน  ไมไดเชิญ 
พระบางไปดวย ยังคงท้ิงพระบางพระแกวมรกต และพระแซกคาไว 
ท่ีหลวงพระบางตามเดิม เมืองเวียงจันทนเรียกเต็มวา "จนัทนบุรีศรี 
สันนาคนหุตลานชางรมขาว" 
 
     นครเวียงจนัทน 
 เมืองนี้มีเลาเปนนิยายไวในตานานอุรังคธาตุวา หลังพุทธปริ 
นิพพาน พระมหากัสสปะไดเอาพระอุรังคธาตุ (กระดูกอก) มาไวท่ีภกูา 
พราเมืองโคตรบูร พระยาหานครเล่ือมใสจึงรวมใจกันสรางพระธาตุพนม 
บรรจุพระอุรังคธาตุไว  ตอมาน าทวมเมืองหนองหารหลวงและหนอง 
หารนอย เจานครของเมืองท้ังสองจมน าตายพรอมดวยพสกนิกรมากมาย 
ทาวคาบางนาเขยของเจาครองนครเมืองหนองหารหลวงไดพาผูคนไปต้ัง 
เมืองใหมท่ีหวยเกาเล้ียง เรียกเมืองสุวรรณภมิู ทาวคาบางมีราชธิดา 
องคหนึ่งช่ือ นางอินสวางลงฮอด ตอมาท่ีบานหนองคันแท มีชายข้ีร้ิว 
คนหน่ึงตัวเปนปม ช่ืออายบรีุจันทนอวยลวย เล่ือมใสพระพุทธศาสนา 
ทาบุญแลวชอบอุทิศกุศลใหพระยานาคผูรัษาแมน าโขง วันหนึ่งขณะท่ี 
จับงูจะถวายทาวคาบาง พระยานาคไดจาแลงกายเปนคนแกมาของู 
บอกวาเปนลูกตน อายบุรีจันทนก็ใหไป พระยานาคจึงบอกใหขุดบอ 
ไวริมหนอง หากตองการส่ิงใดจะใหงูท้ังสองมาชวย ตอมาอายบุรีจันทน 
อยากไดนางอินสวาง จึงขอรองใหนาคท้ังสองชวย นาคไดนิรมิตปราสาท 
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ทาใหรูปรางงดงาม  แลวพาไปอุมสมท่ีปราสาทของนางอินสวาง ทาว 
คาบางทราบความภายหลังไดจัดการอภิเษกและยกราชสมบัติให อายบุรี 
จันทนอวยลวยก็กลายเปนพระเจาจนัทนบุรีประสิทธ์ิ ยายเมืองจากหวย 
เกาเล้ียงหรือสุวรรณภูมิมาตั้งเมืองใหมท่ีหนองคันแท เรียกวา จันทนบุรี 
หรือเวยีงจันทน 
  เวียงจันทนเปนเปนเมืองเกา อยูตรงขามตาบลศรีเชียงใหมของไทย 
ในจารึกพอขุนรามกาแหงกลาววา ' ปราบเบ้ืองตะวนัออก รอดสระหลวง 
สองแควลุมบาจายสคาเทาฝงของ ถึงเวียงจนัทนเวยีงคาเปนท่ีแลว' มา 
ตั้งเปนเมืองหลวงคร้ังแรกในสมัยพระไชยเชษฐานี้ พลเมืองเครงครัดตอ 
ขนบธรรมเนียม วัดท่ีสาคัญไดแกวัดศรีสระเกษ เปนท่ีประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางตางๆ และวดัพระแกวเคยเปนท่ีประดิษฐานพระแกว 
มรกต ปจจุบันเปนพิพิธภณัฑสถานแหงชาติลาว  และเปนท่ีเก็บพระ 
คัมภีรโบรานและศิลปกรรมอันมีคา ปชนียอันสาคัญของเมืองเวียงจันทน 
ไดแกพระธาตุหลวง 
    การพระศาสนาสมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
 ในการยายราชธานีมาต้ังท่ีเวียงจนัทนนั้น พระไชยเชษฐาได 
ทรงบาเพ็ญกรณียกิจสาคัญทางศาสนาหลายประการ ท่ีสาคัญควรกลาวถึง 
คือ ๑ ) ทรงปฏิสังขรณพระธาตุหลวง เจดยีนี้เปนของเกา เดิมเรียก 
พระธาตุศรีธรรมาโศก พระไชยเชษฐาไดสรางครอมของเดิมแลวสราง 
เจดียเล็กๆลอมรอบอีก ๓๐ องค แลวเรียกวา พระธาตุโลกจุฬามณ ี
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พระเจดยีนี้สมัยหลังเม่ือฮอยพวกปลนป พ.ศ. ๒๔๒๗ ไดทาลายยอด 
เจดียขดเอาทองคาและของมีคาไปหมด ๒)  ทรงบูรณะพระธาตุพนม 
ท่ีจังหวดันครพนม เจดียนีเ้ปนสมัยโคตรบูร สังเกตจากเบ้ีองลางมีลักษณะ 
เดิมกออิฐไมถือปูน สวนตอนบนเปนของสรางใหม ๓) ทรงปฏิสขรณ 
พระธาตุบังพวน ปจจุบันตั้งอยูหมูบานธาตุ ตาบลดอนหมู อาเมือง 
จังหวดัหนองคาย ๔) ทรงสรางพระพุทธรูปองคตื้อดวยทองเหลือง 
หนาตักกวาง ๔ เมตร ๓ องค อยูท่ีเวยีงจันทน ๒ องค คือท่ีวัดองคตื้อ 
๑ องค และวดัทาลาด ๑ องค อยูท่ีวัดน าโมง อาเภอทาบอ จังหวดั 
หนองคายอีก ๑ องค และทรงสรางพระพุทธรูปพระไชยเชษฐา และวัด 
เมืองหนอง ปจจุบันเรียกวัดศรีเมือง จังหวดัหนองคาย ก็เปนถาวรวัตถุ 
ท่ีพระไชยเชษฐาทรงสรางไว ในรัชสมัยขององคมีวัดใหญนอยใน 
กาแพงเมืองถึง ๘๐ วัด 
 อวสานกาลของพระไชยเชษฐานั้น มีเร่ืองเลาวา ในทายรัชกาล 
หัวเมืองฝายใตแถบเมืองอัตปอ สาลวัน และนครจาปาศักดิ์ พากนั 
แข็งเมือง พลเมืองแหงนี้สวนมากเปนชาวขา พระไชยเชษฐายกกองทัพ 
ไปปราบแลว ถูกกลลวงตกอยูในวงลอมระหวางเขา ถูกกระหนาบ 
จนกองทัพแตกพาย พระไชยเชยฐาเองเขาปาสาบสูญไป 
       พระเจาสุริยวงศาธรรมิการาช 
หลังรัชสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแลว ไมปรากฏเหตุการณท่ี 
เดนๆเกีย่วกับพระพุทธศาสนา เหตุการณบางสมัยเปนเร่ืองการชิงราช 
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  ลุถึงรัชสมัยของพระเจาสุริยวงศา จึงปรากฏวาบานเมืองสงบ 
พระพุทธศาสนาไดรับการสงเสริมแพรหลาย มีนักปราชญราชบัณฑิต 
สามารถแตงวรรณคดีตางๆ เชน สังขศิลป ปูสอนหลาน หลานสอน 
ปูเปนตน พระสุริยวงศาเปนธรรมิกราชสมพระราชสมัญญา ทรงถือ 
ธรรมาธิปไตยม่ันอยูในความยุติธรรมยิ่งนกั จนถึงกับประหารราชบุตร 
เพราะประพฤติช่ัวเปนชูกับเมียหาดเล็ก กอนรัชสมัยของพระองคบาน 
เมืองทรุดโทรมเพราะการแยงชิงราชสมบัติ ในรัชสมัยนี้มีการแปงบาน 
แปงเมืองกันมาก บานเมืองกค็อยเจริญข้ึน และในดานตางประเทศก ็
ปรากฏวาไดมีสัมพันธไมตรีกับประเทศฮฮลันดา และอยธุยา พระเจา 
สุริยวงศาธรรมิกราชอยูในราชสมบัติ ๕๑ ป สวรรคตเม่ือ พ.ศ.๒๒๓๗ 
 
     สมัยสามอาณาจักร 
 ตอจากไดเกิดการแยงราชสมบัติวุนวาย เจาไชยองเวอยูประเทศ 
เวียตนาม ไดทราบขาวก็ไดยกทัพมายดึเวยีงจันทน ข้ึนครองราชยทรง 
พระนามวา พระไชยเชษฐาธิราชท่ี ๒ และไดเชิญพระนางลงมาไวท่ี 
วัดปาสักหลวง นครเวียงจันทน ในรัชสมัยนี้อาณาจกัรลานชางไดเกิด 
แตกแยกออกเปน ๒ โดยพระเจากิงกิสและเจาชายองคนกราชนัดดาของ 
พระเจาสุริยวงศาท่ีหนีไปอยูเมืองพง  เม่ือพระไชยองเวข้ึนครองราชย 
ไดยกทัพมายดึหลวงพระบางได พระเจาไชยองเวไดขอใหทางกรุงศรี 
อยุธยาชวย สมัยนั้นเปนสมัยของพระเพทราชา ดวยผลการไกลเกล่ีย  
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ของกองทัพไท กษัตริยท้ังสองจึงตกลงแบงเขตเปนสองสวนคือ อาณา 
จักรลานชางหลวงบาง มีอาณาเขตต้ังแตปากน าเฮืองข้ึนไป อาณา 
จักรลานชางเวยีงจันทน มีอาณาเขตต้ังแตปากน าเฮืองลงมา สวนภาค 
ใตซ่ึงเปนเขตหางไกล ทางเวียงจนัทนดูแลไมท่ัวถึง ก็ไดตั้งอาณาจกัร 
ข้ึนใหมอีกเมื่อ พ.ศ.๒๒๕๖ เรียกวาอาณาจกัรลานชางจาปาศักดิ์ อาณา 
จักรท้ัง ๓ ไดเปนของไทยมาต้ังแตสมัยพระเจาตากสิน ราชวงศทาง 
อาณาจักรคร้ังหลวงพระบางและจาปาศักดิ ์ยังคงมีสืบสายมาจนทุกวนันี้ 
สวนทางอาณาจักรเวยีงจนัทนนั้น มาส้ินสุดลงเม่ือเจาอนวุงศเปนกบฏ 
จากไทย  ถูกจบัตัวมาขังไวท่ีกรุงเทพฯ จนส้ินชีวิต ทางกรุงเทพฯ ( สมัย 
รัชกาลท่ี ๓) ไดยกกองทัพข้ึนไปตีเวียงจนัทนได  และใหยกเลิก 
ประเทศราชของเวียงจันทนนั้นเสีย ใหมีแตกรรมการรักษาเมืองอยูท่ี 
หนองคาย 
   สมัยฝร่ังเศสครอง 
 สมัยท่ีฝร่ังเศสและอังกฤษกาลังลาอาณานิคมอยูอยางขมักเขมน 
อยูทางตะวันออก ในระหวางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกลาเจาอยูหัว ฝร่ังเศสไดเขมือบญวน เขมร แลวกห็ันมาอางวา 
ดินแดงฝงซายแมน าโขงเคยข้ึนกับญวน ไทยตองยกดินแดนประเทศ 
ลาวใหอยูในอารักขาของฝร่ังเศส เม่ือฝร่ังเศสมาปกครอง แมวาเรียกลาว 
วาประเทศอารักขาแตโดยพฤตินัยกเ็ปนอาณานิคม สิทธเสรีภาพแทบทกุ 
ทางไมอาจเทาเทียมกันได ถาคนลาวมีเร่ืองกับฝร่ังเศสแมจะเปนฝายถูก  
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ก็กลับเปนฝายผิด ขาราชการลาวทาหนาท่ีเปนเพียงผูชวยเหลือขาราชการ 
ฝร่ังเศสเพ่ือปกครองพลเมืองใหเรียบรอย ไมมีโอกาสเปนหัวหนาได 
ศาลลาวก็มีหนาท่ีพิจารณาคดีเฉพาะคนลาว ไมเกี่ยวของกับคนของฝร่ัง 
เศส ถาบุคคลใดเกิดเร่ืองกับคนฝร่ังเศสก็นับวาเคราะหรายท่ีสุด ถึงตน 
จะหลบหนีไปได แตบิดามารดาหรือญาติกจ็ะตองพลอยรับเคราะหกรรม 
ไปดวย สภาอารักขาของฝร่ังเศสประชุมแตละคร้ังก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับการ 
เก็บภาษีอากรมากกวาเร่ืองอ่ืน หมดดอดเลาไวในเร่ืองชนชาติไทยวา 
การเผยแผศาสนา( ศาสนานิกายโปรเตสแตนต) ไมใครสะดวก เพราะ 
ฝร่ังเศสไมไดปลอยตามใจ ในบันทึกของเจาบุณยวัฒน อุนแกว ได 
เลาถึงการกอต้ังคณะลาวอิสระเพื่อตอตานฝรั่งเศสท่ีจะกลับคืนมามีอานาจ 
อีกภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ วา ' ฝร่ังเศสมีจุดประสงคท่ีจะลบลาง 
พระพุทธศาสนา คือในตอนแรกน้ัน ฝร่ังเศสไดทาการสารวจจานวน 
พระภกิษุสามเณรเพ่ือจะเก็บสวย ' 
 
        สมัยปจจบัุน 
 ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ลาวไดรับเอกราช มีการเปล่ียน 
แปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย มีกษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ 
เม่ือป พ.ศ.๒๔๘๘ ไดมีการปรับปรุงการพระศาสนา มีการปกครอง 
คลายบานเมือง มีพระสังฆราชเปนประมุขมีสังฆนายก สังฆมนตรีวาการ 
องคการปกครอง องคการศึกษาองคการเผยแผ และองคการปฏิสังขรณ 
ตอมา พ.ศ.๒๕๐๒ ไดยกเลิกการปกครองแบบนี้ หนัมาใชแบบสภา 
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คณะสงฆมีพระสังราชเปนประมุข คลายมหาเถรสมาคมของคณะสงฆ 
ไทย ในพระราชโองการของพระเจาศรีสวางวงศ วาดวยระเบียบสงฆ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ไดแสดงวัตถุประสงคไว ๓ ประการคือ 
     ๑. เพื่อใหพระสงฆมีระเบียบ และจัดการซอมแซมวัดและ 
         โบราณสถานของพระพุทธศาสนาใหม่ันคง 
     ๒.เพื่อขยายการศึกษาใหกวางขวาง 
     ๓.เพื่อฟนฟูกิจการพระศาสนาใหเจริญยิ่งๆข้ึนไป 
        ลาดับยศของพระสงฆตามระเบียบนีมี้ ๖ พระสังฆราชเรียก 
พระยอดแกว สมเด็จราชาคณะเรียก พระลูกแกว พระราชาคณะ 
เรียกพระ หลักคา พระครู ตองมีพรรษาครบ ๑๐ พระซา ตองมีพรรษา 
ครบ ๕ พระสัมเด็ด ตองมีพรรษาครบ ๓ 
    ในดานการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหมีการศึกษาท้ังภาษาบาลี 
ธรรมะ และวทิยาการของโลกควบคูกันไป สถาบันการศึกษาช้ันสูงของ 
สงฆไดแกสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา มีหลักสูตรการศึกษาระดบั 
มหาวิทยาลัย ตั้งอยูท่ีวดัองคตื้อ นครเวียงจนัทน 
    อนึ่ง ประเทศลาวน้ันประชากรสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา 
จึงไดยกยองพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาชาติเชนเดียวกับประเทศ 
ไทย ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญของประเทศลาว พ.ศ.๒๔๙๐ หมวด 
ท่ี ๑ บทท่ัวไป มาตรา ๗ กลาวไววา '  พระพุทธศาสนาเปนของประเทศ 
พระมหากษัตริยเปนอัครศาสนูปถัมภก '  และในหมวด ๒- พระมหา 
กษัตริย มาตรา ๘ กลาววา ' พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ  
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พระมหากษัตริยดารงในฐานนะอันเปนท่ีเคราพสักการะ  ผูใดจะละเมิด 
มิได พระองคทรงเปนพุทธมามกะ '  พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศลาว 
เปนทางการสมัยพระเจาฟางุม ในศตวรรษท่ี ๑๘  ยังม่ันคงดํารงอยู 
ไดในทามกลางมรสุมปนปวนผวนผันของเหตุการณบานเมืองตราบจน 
เทาทุกวนันี้   คํานวณอายุกาลของพระพุทธศาสนาในประเทศลาว   
ประมาณได ๗๐๐ กวาป 
       
                                                       หนังสืออุเทศ 
        ๑.  พงศาวดารลาว, มหาสีลา  วีรวงศ,  กระทรวงศกึษาธิการ 
              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. งานคนควาเร่ืองชนชาติไทย,  พันเอกหลวงวจิติรวาทการ 
               กองทัพบก, พ.ศ. ๒๕๑๒ 
           ๕. ประวัติศาสตรสากล เลม ๔,  หลวงวจิิตรวาทการ,  สํานัก 
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      ๘. บันทึกเหตุการณในประวัติศาสตรไทย,  ธวัช  รัตนาภิชาติ 
            โรงพิมพกรมสารบรรณทหารอากาศ, พ.ศ. ๒๕๑๓ 
       ๙.  เร่ืองของชนชาติไทย,  พระยาอนุมานราชธน,  โรงพิมพ 
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       ๑๐. ลาว-ไทย, ร.ท. เชิด  จันทรทอง,  พัทลุง 
       ๑๑. อภิธานประวัติศาสตรไทย ภาค ๑-๒  เล็กสุมิตร  โดดช่ืน,  
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       ๑๓. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร      รัชกาลท่ี ๑-๔, 
                 เจาพระยาทิพากรวงศ,  โรงพิมพคุรุสภา,  พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔ 
        ๑๔. History  of  Lao,  M.L. Manich, Chalermnit,  1967 
        ๑๕. Lao,  The  Staff  and  Associates  of  the  
         Human   Ralations  Area  Files,  Hraf  Press, 1960  
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                                                                    -๒- 
                                             พระพุทธศาสนาในไตหวัน 
            ยังสืบหาหลักฐานไมไดแนนอนวา  พระพุทธศาสนามาสูไตหวัน 
เม่ือไร  บางทีพระภกิษุอาจมาพรอมกับชาวจีนท่ีอพยพเขามาต้ังรกราก 
ในไตหวนัพวกแรกในศตวรรษท่ี ๒ และท่ี ๓ ก็ได  แนนอนเหลือ 
เกินกวาในป  ค.ศ. ๑๖๖๑  (พ.ศ. ๒๒๐๔)  ซ่ึงเปนปท่ีวีระบุรุษช่ือ  
เช็ง เชน กุง ( cheng  cheng  kung)  หรือท่ีชาวตะวันตกเรียกวา 
โกซินกา  (Koxinga)  ไดขับไลพวกดัชซ่ึงปกครองไตหวันออกไปนั้น 
ปรากฏวาพระพุทธศาสนาต้ังม่ันในเกาะนีแ้ลว 
             พระพุทธศาสนาไดรับการนับถือมานานเพียงไรนั้น  จะดูไดจาก 
วัดเกาๆ ในเมืองไทนาน ( Tainan )  มีวัด เซน เต ถัง (Shen  teh Tang) 
ซ่ึงสรางมาต้ังแตศตวรรษท่ี ๑๗ คือประมาณ ๕๐ ปกอนสมัย 
ของโกซินกา  วัดนีย้ังเปนท่ีแสดงธรรมประจําเดือนอยู 
             ในเกาะนี้ยังมีวัดท่ีคนนับถือมากท่ีสุดคือ วัดไขหยวนซ่ือ (Kai 
Yuan)  หรือ Temple of  the open heart  ใกลๆ กับเมืองไทนาน 
(Tainan)  กลาวกันวา  วัดนี้สรางข้ึนเม่ือ  ค.ศ. ๑๖๖๑  (พ.ศ. ๒๒๐๔) 
มีเร่ืองเลาวา  โอรสของโกซินกาพระองคหนึ่ง  ไดสราง 
พระราชวังใหพระราชมารดาประทับในเม่ือพระนางทรงชราภาพ บอน้าํ 
ท่ีพระองครับส่ังใหขุดเพื่อพระราชมารดานั้น  กย็ังปรากฏจนบัดนี้  พระ- 
  
 
  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 274 
มเหสีของพระโกซินกาอีกพระองคหนึ่งไดสรางสวนฟไผไวในลานวัดซ่ึงนํา 
หนอไมไผมาจากมณฑลฮูเปอ  และสวนไผก็ยังเหลืออยูจนบัดนี ้
              ในระหวางท่ีไตหวนัถูกญ่ีปุนปกครอง  ตั้งแต ค.ศ. ๑๘๙๔ ถึง 
๑๙๔๕ นั้น  (พ.ศ.๒๔๘๘)  ญ่ีปุนไดพยายามนาพระญ่ีปุน 
เขาไปอาศัยในวัดจนี และส่ังใหงดทาการบูชาพระพุทธรูปและศาสนาเตา 
ท่ีเกาแกตลอดถึงเทวดาประจาชาติ ซ่ึงทางวัดพระพุทธศาสนาไดใหการ 
เคารพนับถือ โดยไมไดรังเกยีจแตอยางใดเลย  มีเหตุการณสาคัญ 
ก็ตรงท่ีวา ญ่ีปุณพยายามใหชาวจีนหันมานับถือศาสนาชินโต และแต 
ละบานจะตองมีท่ีสาหรับบูชาชินโตไวดวย ในระหวางท่ีเกิดสงครามจีน 
กับญ่ีปุน (Sino-Japanese) ทางรัฐบาลไดส่ังหามไมใหนบัถือเทวดา 
ประจาชาติจีน เชน มา จู ผอ (Ma Tsu) แมพระธรณีและหามการ 
นับถือวัด  เพราะการนับถือดงักลาว อาจทาใชชาวจีนไตหวันตอง 
ระลึกวาตนยังมีความสัมพันธกับจีนแผนดนิใหญอยู 
           พอจีนไดปกครองไตหวันในป ๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) ชาวจีน 
ก็มีอิสระในการนับถือศาสนาตามความพอใจ ในระยะ ๕๐ ปท่ีผานมา 
นั้น ไดมีผูนับถือพระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนบัดนี ้ ตามรายงาน 
ของชาวพุทธมีถึง ๒ ลาน ๕ แสนคน ระยะน้ี ท้ังในชนบท ตามภูเขา 
ลาเนาไพรและเมืองสาคัญ ๆ  ก็มีวัดพระพุทธศาสนามากกวา ๖๐๐ วดั 
มีหลายครัวเรือนท่ีสมาชิกไมนับถือศาสนาพุทธเลย ก็ยังตองเกี่ยวของกับ 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู  
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     ในการสรางวัดในไตหวนันั้น ส่ิงท่ีเขาถือเปนหลักสาคัญก็คือ 
การเลือกสถานท่ีท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติ เพื่อจะทาใหผูมาเยีย่ม 
ไดมีความสุขใจ เพราะรูสึกประทับใจในความงดงามของธรรมชาติเคลา 
กับคาสอนทางศาสนา ผูมีศัทธาแกกลาอุทิศตัวจริงๆ ถือการกินเจ คือ 
งดเวนจากการกินเนื้อสัตวทุกชนิด ดังนั้น ทางวัดจึงไดจดัเตรียมอาหาร 
ประเภทผักไวอยางครบครับ คนตางศาสนาก็จะไดรับการตอนรับขับสู 
เปนอยางดี โดยไมไดคานึงวา นับถือศาสนาอะไร และยังไดรับความ 
อนุเคราะหดวยความเมตตากรุณาดวย ทุกคนท่ียางเขามาวัด จะกลับ 
ไปดวยความประทับใจมิรูลืมวา  ชาวพุทธเหลานี้ชางปฏิบัติตามคาสอน 
จริงๆ และพวกเขามิใชวาจะมีความสุขเฉพาะตัวเทานั้น ยงัทาใหผูพบ 
เห็นเขาใกลพลอยมีความเยน็และความสุขดวย 
                     
                                          วดัท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน 
    มีวัดใหญท่ีสุดคือ หลุง  ซาน  ซ่ือ (Lung Shan Temple)  ใน 
ตาบล หวั่น อ้ัว ( Wan hua) ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของกรุงไทเป 
หวั่นอ้ัว เปนตาบลที่เกาแกท่ีสุด และวดัหลุงซานซ่ือ นับไดวาเปนวัดแรก 
ท่ีสรางข้ึนในตาบลนี้ วัดนี้มีเนื้อท่ีมากกวาคร่ึงเอเคอร  และยังเปนเจาของ 
ท่ีดินรอบๆ วดั มีจานวนเทาๆกันอีก เสาหนิและภาพแกะสลักฝาผนัง 
ภายในวัดงดงามมาก สวนดอกไมและตึกรามก็มีขนาดใหญ กวางขวาง 
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มากตามแบบฉบับของไตหวัน  ประวัติความเปนมาของวัดก็มีอายุกวา 
๒๐๐ ป ซ่ึงพวกท่ีอพยพมาจาก ๓ ตาบล ในจังหวัดฟเูกีย้นเปนผูสรางคน 
เหลานี้นับถือเจาแมกวนอิมพระมารดาแหงความเมตตาซ่ึงไดเคยนับถือ 
มาแลวท่ีวดัหลุงซานซ่ือ ในจังหวดัฟูเกี้ยน และเพราะเหตุอันนี้แหละ จงึ 
ไดรวมกนัสรางสถานท่ีเคราพบูชาแบบเดยีวกัน เพื่อเปนการตอบแทน 
พระคุณแกพระแมกวนอิมในการท่ีพระองคไดชวยเหลือใหพวกเขาปลอด 
ภัย และเพื่อใหพระองคไดมีความเมตตาสงสารอีกตอไป วัดนี้ปลูกสราง 
เม่ือ ๑๗๓๘(พ.ศ. ๒๒๘๑) ใชเวลาถึง ๓ ป  จึงแลวเสร็จชาวพุทธเหลานี ้
ไดรักษาสายสัมพันธกับพี่นองชาวฟูเกีย้นในจีนแผนดนิใหญ  คือไดจดัให 
มีการเดินทางไปนมัสการท่ีวัดหลุงซานซ่ือในจังหวัดฟูเกี้ยนเปนประจาํทุกป 
และยังไดสงรูปปนพระแมกวนอิมาจากกรุงไทเป  ไปใหชาวฟูเกีย้น 
เพื่อใหชาวฟูเกี้ยนจะไดนับถือพระแมกวนอิมอยางพวกตน  การไป 
นมัสการนี้ยังไดมีการปฏิบัติเร่ือยมา   แมหลังจากยึดครองไตหวนัของ 
ญ่ีปุน   สถาปนิกท้ังหมดก็มาจากจังหวดัฟเูกี้ยน   ปจจุบันนี้ใหวดัหลุง 
ซานซ่ือในไทเป   นอกจากจะมีรูปปนพระแมกวนอิมแลว  ยังมีรูปปน 
เทพเจา  มา  จู  ผอ  เทพเจา  กวนกุง (Kuan  Kung)  คือ  กวนอูในสมัย 
สามกก  และเทพประจําลัทธิเตาอีกเปนจํานวนมาก  รูปปนเหลานี ้
ประมาณ ๑๐๐ กวารูป  ท่ีแสดงถึงวา ชาวพทุธจีนไดพยายามท่ีจะผสมลัทธิ 
ศาสนาทองถ่ินใหเขาดวยกนั  และรวมลัทธิศาสนาเหลานี้  เขามาอยู 
ภายใตการปกครองในเครือศาสนาเดียวกนั 
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ใน ค.ศ. ๑๘๖๑  (พ.ศ. ๒๔๐๔)  ตึกรามเปนอันมากยกเวนท่ี 
ใหญๆ  ไดรับความเสียหายเพราะไดเกิดแผนดินไหวทางภาคเหนือของ 
ไตหวนั ประชาชนก็รวมกับบริจาคเงินทอง เพื่อเสริมสรางทันที และ 
ในทานองเดียวกัน ยังใหการชวยเหลือในการซอมแซมส่ิงของท่ีเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเกิดใตฝุนในฤดูรอนป ๑๘๖๘ (พ.ศ. ๒๔๑๑) อีก ใน 
ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ วัดวาอารามไดถูกทาลายอีก เพราะการ 
บอมไทเปทางอากาศ รูปปนเปนอันมากถูกไฟไหม แตพระแมกวนอิม 
ยังคงอยูในสภาพปกติ เหตุการณคร้ังนี้ทาใหประชาชนเช่ือในอานาจ 
ศักดิ์สิทธ์ิของพระแมเพิ่มข้ึน และหลังจากนั้นไมนานนกั ระหวางสง 
ครามยังไมแลวเสร็จ ก็ไดมีการกอสรางเพิ่มเติมกันอีก ในฤดูหนาวป 
๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) คือหลังจากการกอสรางใหมนั้นไมทันถึงป ได 
มีการสรางเพิ่มเติมยอยๆ อีก แตเม่ือถึงป ๑๙๕๓ ( พ.ศ.๒๔๙๖) 
ทางรัฐบาลไดชวยคาใชจายให ๓,๐๐๐,๐๐๐ (เหรียญอเมริกา) เพื่อจะ 
ไดขยายโครงการนี้ใหท่ัวถึงกันหมด  นายกเทศมนตรีของไทเปไดรับ 
เปนกรรมการผูจัดการ โดยใหแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนกอสราง 
การกอสรางไดแลวเสร็จหลายปมาแลว 
     ยังมีวดัเล็ก ๆ อยูวัดหนึ่งทางดานหลังของกาแพงลุงซาน วัดน้ี 
พวกพอคาไดไปมาคาขายระหวางไทเปกบัจีนผืนแผนดนิใหญเปนผูสราง 
ไวสาหรับเคารพบูชาเทพเจา มา จู ผอ แลวเทพเจาจะไดชวยคุม 
ครองไมใหเกดิเรือลม และไดแบงกาไรจากการคาขาย ๕% ของ   
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รายไดท้ังหมดชวยเหลือ  และบํารุงกอสราง  บริเวณวัดมีเนื้อท่ี 
กวาง  และในคราวมีการเลือกตั้งเขาก็ไดจดัท่ีสําหรับใหนักการเมืองแถลง 
นโยบายหาเสียงและเผ่ือวาผูลงคะแนนเสียงซ่ึงมีจํานวนเปนพัน ๆ จะได 
มารวมฟงดวย 
             วัดนัน้  พูดไดวาเปนองคการท่ีสลับซับซอนองคการหนึ่ง  จึงตอง 
มีเจาหนาท่ีทุกดานอยางเพียงพอ  มีหองสมุดสําหรับเก็บรวบรวมผลงาน 
ของชาวพุทธ  ซ่ึงหองสมุดนี้ก็ไดบริการแกคนท่ัวไป  และมีสถานท่ี 
สําหรับเก็บผลไม  ธูปเทียน  และกระดาษเงินกระดาษทองไวสําหรับคน 
ท่ีมาสักการบูชา  เผ่ือวาพวกเขาจะไดซ้ือไดสะดวก 
              เม่ือถึงวันกลางเดือน ๔ ก็ไดจดัใหมีการฉลองอันมโหฬาร  เม่ือ 
เปนการระลึกถึงการอุบัติของพระพุทธเจา  มีการแสดงภาพเขียนท่ีมีช่ือ 
เสียงใสกรอบติดไวอยางดี  รูปหินอนุสาวรียและส่ิงของสําหรับแสดงเกี่ยว 
กับคุณประโยชนทางประวัตศิาสตรและวฒันธรรม  เพื่อใหคนไดเขาชม 
เปนประจํา  ถึงแมวา  วัด  หลุง  ซาน  ซ่ือ  จะเปนวัดท่ีชาวพุทธเปนตัว 
ตั้งตัวตี  ชวยกนัสรางนับแตวาระแรกก็ตาม   แตผูท่ีมาเยีย่มมาชมก ็
สามารถท่ีจะไดแสดงการเคารพสักการะเทวดาไดตามท่ีตนนับถือ  คือแลว 
แตใครนับถือศาสนาอะไรไดท้ังนั้น  ประชาชนมาวัด    ก็เพื่อหาทางบําบัด 
โรคภัยไขเจ็บ  ซ่ึงไมอาจจะรักษาใหหายได   และเพื่อขอความชวยเหลือ 
ใหทํามาคาข้ึน   รวมท้ังเพื่อขอโชคลาภดวย  
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                                              องคการและกลุมชาวพุทธ 
         พุทธสมาคมในสาธารณรัฐจีน  ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๑๑ 
(พ.ศ. ๒๔๕๔) นั้น  ไดรับการฟนฟูอีกในป ค.ศ. ๑๙๕๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ภายหลังจากท่ีกรุงไทเปไดกลับกลายมาเปนเมืองหลวงของรัฐบาลจีน 
สมาคมซ่ึงมีสมาชิกรายบุคคล  ๓๓,๓๕๗ คน  และสมาชิกแบบองคการ 
๘๔๓ แหง  ไดดําเนนิกิจการในรูปวิทยาลัย  และเทศนาส่ังสอน ยังให 
การอุปถัมภ  การศึกษาของพระภิกษุจีนในประเทศพุทธอ่ืน ๆ  เชน 
ประเทศไทยและญ่ีปุน   และจัดกิจกรรมดานการศึกษาดวย  นอกจากนี ้
ยังไดรับภาระในการติดตอระหวางชาวพุทธไตหวัน  กับประเทศท่ีนับถือ 
พระพุทธศาสนาท่ัวโลก 
          โครงการปจจุบันของสมาคมอยางหนึ่ง   ก็คือการกอพระเจดียท่ี 
ทะเลสาบ  "ซัน-มูน"  (Sun  moon)  ในเทือกเขาทางตอนไตหวนั 
กลาง  เพื่อไวบรรจุศพของพระภกิษุ  ฮวน  ฉาง  (Hsun  Tsang)  คือ 
ถังซําจั่ง  ซ่ึงไดนํามาจากญ่ีปุนถึงไทเป  ป ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) 
ภิกษุฮวนฉางรูปนี้   สมัยหนุมๆ ไดศึกษาพระพุทธศาสนาแลวเล่ือมใส 
แตยังไมพอใจจึงไดเดนิทางไปสูประเทศอินเดียในป   ค.ศ. ๖๓๙ (พ.ศ. 
๑๑๗๒)  ทานไดใชเวลา ๖ ป พํานักในอินเดีย  โดยเท่ียวชมสังเวชนยี- 
สถาน   คือสถานประสูติ  ตรัสรู  และปรินิพพานของพระพุทธเจา  ได 
เขาไปศึกษาพระธรรมในสํานักพระภิกษุผูมีช่ือเสียง  และไดรวบรวม 
คัมภีรทางพระพุทธศาสนาดวย  เม่ือมาถึงประเทศจีน  กไ็ดอุทิศ 
เวลาแปลหนังสือท่ีไดมาจากอินเดียถึง ๒๐ ป  การเท่ียวเทศนาและขอ 
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เขียนของทานไดทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลายในประเทศจีนอยาง 
กวางขวาง  บันทึกการเดินทางของทาน  มีความสมบูรณและถูกตอง 
จนกระท่ังวา  เปนหลักฐานท่ีทรงคุณคาแกนักปราชญสมัยปจจุบัน 
             ยังมีองคการท่ีนับวาสําคัญอีกแหงหนึ่ง  ก็คือ  "Taiwan Pro- 
vincial  Buddhist  Association"   ซ่ึงสมาคมนี้สาขาตามมณฑล 
เและสาขาในเมืองมากกวา  ๒๐ แหง  สํานกังานใหญตั้งอยูในวัด 
เปาเจียวซ่ือ (Pao  Chiao  Temple) ในไทจงุทางไตหวนักลาง  เจดียซ่ึงสูง 
ถึง ๗ ช้ัน  ของวัดเปนเคร่ืองหมายท่ีสําคัญของเมืองทีเดียว 
          สาขาตามจังหวดัและเมืองใหญ ๆ  รวมมือกันสงเสริมกิจการ 
ทางดานการศึกษาพระพุทธศาสนา   จัดเตรียมเงินทุนไวสําหรับออก 
หนังสือพิมพ  และกอต้ังมูลนิธิไวชวยเหลือคราวจําเปน  โดยไมคํานึงวา จะ 
นับถือศาสนาใด  สาขาบางแหงไดจัดต้ังคณะดนตรีของตนเองข้ึน  และ 
คณะดนตรีนี้กส็ามารถที่จะจัดใหมีการรองเพลงทางพระพุทธศาสนา  เพื่อ 
เปนเคร่ืองชวยในการเผยแผพระธรรมไปในตัว  สาขาตามทองถ่ิน  รวบ 
รวมคําสอน  แสดงธรรม  ตั้งโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนผูใหญท่ีไมรู 
หนังสือ  ใหอานหนังสือจีนออก  นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาประจําชาติ 
แกชาวเมืองท่ีไมเคยไดเรียนภาษาจนีกลางมาเลยเปนพิเศษดวย 
                งานของสมาคมน้ันมีกรรมการ ๑๕ คนเปนผูบริหารซ่ึงกรรมการ 
เหลานี้  ไดรับคัดเลือกจากตัวแทนสาขาทองถ่ิน  สมาชิกทุก ๑๐๐ คน 
มีสิทธิท่ีรับคัดเลือกเปนตัวแทนไดคนหน่ึง   เพื่อจะไดเขาประชุมใน 
สมาคม  นอกจากกรรมการดังกลาวแลว  สมาคมยังตองมีท่ีปรึกษาของ 
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สมาคมอีก ๗ คน ซ่ึงทานเหลานี้ ยอมอุทิศเวลาทางานใหแกสมาคมโดย 
ไมคิดถึงความเหน็ดเหน่ือ 
     ปทุมสโมสร (Lutus Clubs) ซ่ึงมีสมาชิกสวนมากมาจากนิกาย 
จิงทูจุง (Pure Land School) หรือนิกายสุขาวดีนัน้ เปนท่ีดงึดูด 
สมาชิกสวนใหญ (หมายถึงวา ดอกบัวเปนส่ิงท่ีบริสุทธ์ิจริงๆ เพราะ 
เกิดในเปอกตมสกปรก แตสามารถโผลเหนือพนน าเบงบานชูกลีบงดงาม 
ไดโดยไมติดเปอกตมแมแตนอยๆ) ปทุมสโมสรเพ่ิมต้ังข้ึนและดาเนิน 
งานอิสระมาแต ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ.๒๔๙๑) สานักงานเดิมอยูท่ีไทจุง 
(แปลวาภาคกลางของไตหวนั ปทุมสโมสรไดแบงแยกกจิการออกเปน 
๔ แผนก คือแผนกท่ัวไป แผนกพิธีกรรมทางศาสนา แผนกจัดการการ 
ศึกษา และแผนกสังคมสงเคราะห สโมสรนี้มีบทบาทสาคัญมาก ในการ 
สนับสนุนกิจการดานพระพุทธศาสนาในไตหวนั สมาชิกมีจานวนมากกวา 
คร่ึงซ่ึงมีอายุต ากวา ๓๐ ป 
  ในไตหวนั มีนิกายมากมาย ชาวพุทธไตหวันสวนใหญเปนพวก 
สุขาวดี (จิง ทู จุง) สวนนิกายชันหรือเซ็น นกิายมนตรยาน (เซ็นเหยียน 
จุง) และนิกายสัทธรรมปุณฑริก ก็มีผูนับถือมากเหมือนกัน 
  นิกายสุขาวด ีถือวา คนเราจะพนจากความทุกขไดนัน้จะตองมี 
ศรัทธาเปนสาคัญ  นิกายน้ีไดใหคาม่ันสัญญาแกผูเขามานับถือวา เม่ือ 
เราตายจากโลกนี้ เราก็อาจท่ีจะหลีกเล่ียงโลกท่ีเต็มไปดวยโรคภัยไขเจบ็ 
ความยากจน ความช่ัวราย และความแก  แลวไปสูโลกสุขาวดีซ่ึงมีแต 
ความสุขได เคร่ืองมืออันสาคัญของศรัทธาก็คือใหผูนับถือทองพระนาม  
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ของพระอมิตาภพุทธเจาทุกๆ คร้ังท่ีมีเวลาวาง เม่ือจิตใจเพงอยูท่ีพระ 
พุทธเจาผูนับถือก็ทาใจใหหางจากความปรารถนาทางโลก และก็เปนการ 
เตรียมเนื้อเตรียมตัว เพื่อจะไดรับความดีจากพระพุทธเจา ซ่ึงความด ี
นี้แหละจะทาใหผูนับถือพนจากกรรมและวฏัฏสงสารได อมิตสูตร ก็เปน 
สูตรท่ีสนับสนุนความเช่ือเร่ืองสุขาวดี ใหเจริญกวางขวางมากท่ีสุด 
  นอกจากการระลึกถึงพระอมิตาภพุทธเจาแลว ผูนับถือนิกาย 
สุขาวดี ก็ยังสักการบูชาพระแมกวนยนิ (KuanYin) คือกวนอิม ซ่ึง 
ไดความคิดมาจากพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว พระอมิตาภพุทธเจานัน้สง 
วิญญาณของผูนับถือไปสูสุขาวดีแกพระแมกวนยิน (กวนอิม) พระเทว ี
แหงความเมตตา พระนางทรงมีความกรุณาสงสารตอสัตวท่ีมีกาลังไดรับ 
ความทุกขอยูในโลกน้ี พระแมกวนยิน (กวนอิม) ไดบาเพญ็คุณความด ี
เพื่อยกระดับใจใหสูง จนถึงกับมีความสามารถชวยเหลือมนุษยในโลกน้ี 
ได ในบทตอไปจะไดกลาวถึงพระแมกวนยนิ  เพิ่มเติมอีก 
  นิกายชัน ซ่ึงชาวญ่ีปุนเรียกวา เซ็น (Zen) นั้นก็มีคนนับถือมาก 
ไมแพนกิายอ่ืนๆ  นิกายชันซ่ึงถือการเพงและการตรัสรูโดยญานพิเศษ 
เปนหลักเช่ือวา ความจริงอันบริสุทธ์ินั้น จงอธิบายออกเปนคาพูดไมได 
เพราะฉะนั้น การคนหาความจริงภายในจติใจของแตละคนน้ัน จะอาศัย 
การชวยเหลือภายนอก เชน พิธีกรรมและหนังสือไมไดเลย แมกระท่ัง 
พระโพธิสัตว และพระพุทธเจาท้ังหลายก็ชวยอะไรไมได 
  หางจากไทจงุไมมากนัก มีวัดและเจดียของพวกแมชีในนิกายชัน 
วัดนี้เปนวดัท่ีสาวพรหมจารี สรางข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๑๙๓๐ (พ.ศ.๒๔๘๓) 
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ผูมาชมจะเขาไปไดก็โดยเดนิตรงไปตามท่ีถนนเรียงรายไปดวยพันธุไม 
เขียวชอุมตลอดป ในบรรดาตึกรามเหลานัน้ ก็มีตึกศูนยกลางท่ีจัดไว 
เฉพาะ เพื่อเปนท่ีทาการบูชา เราจะรูสึกประทับใจในเคร่ืองประดับ 
ท่ีงายๆ 
  สุดของหองประชุมใหญ กมี็พระพุทธรูปสาริดประดิษฐานบน 
ฐานใบบวั ทอดพระเนตรตรงไปยังท่ีศาสนกิกาลังคุกเขาสวดมนต เรา 
ยังไดพบเห็นปูชนียวตัถุอีก ๒ องคในวัดนีคื้อ พระแมกวนยิน (กวนอิน) 
ขนาดเล็กทางหองทางหองขางๆ และรูปปนพระอมิตาภพุทธเจา ซ่ึงนามาจาก 
ประเทศญ่ีปุน และประดษิฐานไวบนยอดเจดีย 
  แมชี ๑๐ รูป อาศัยอยูวัดพรหมจารี แมชีเหลานี้จะลุกข้ึน ๕ 
โมงเชาทุกวัน เพื่ออานพระสูตรจนถึง ๖ โมงเชา และจากนั้นก ็
รับประทานอาหารเชาแลวจะปฏิบัติกิจตางๆ ภายในวดัจนถึงเท่ียง แลวทาสมาธิ 
๒ ช่ัวโมง บายทางานตอไป เม่ือพลบค าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ 
แลว ก็เร่ิมศึกษาพระสูตรอีก แมชีเหลานีรั้บประทานอาหารวันละ ๓ ม้ือ 
ในวนัข้ึน ๑ ค า และแรม ค า ตามจันทรคติ โดยถือวาเปนวันพกัผอน 
  ยังมีนิกายอีกนิกายหนึ่งคือนิกายมนตรยาน ผูท่ีนับถือนิกายน้ีเช่ือ 
วา พระสัจธรรมของพระพุทธเจา มีอานาจทิพยบรรจุอยู ดังนั้น การ 
ทองจาพระสูตรท่ีเหมาะสม ก็อาจจะบรรลุถึงความดีได ซ่ึงความดีนี ้
แหละจะยกระดับจิตใจใหอยูเหนือรกได พระภิกษุแมชีท่ีผูไปเยี่ยมพบ 
กาลังนั่งภาวนาพระสูตรอยูในวัดและตามหลุมฝงศพ คือผูท่ีนับถือนิกาย 
มนตรยานนีเ้อง  
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นิกายสัทธรรมปณฑริก ซ่ึงเรียกช่ือตามเหลากาเนิดเดิมของคา 
สอนในจีนผืนแผนดินใหญ ก็มีความเกี่ยวของกับนิกายชัน แตวายังมีขอ 
นาสังเกตบางประการ ท่ีสอใหเห็นวา นิกายน้ีถือหลักวา การจะตรัสรู 
ไดนั้น ตองใชวิธีหาเหตุผล เพราะถือวาบุคคลมีความจาเปนไมเหมือน 
กัน อาจจะคนหาทางเพ่ือบรรลุสัจธรรมไดแตกตางกนั คนบางคนรูแจง 
ไดทันทีเม่ือใจเปนสมาธิ แตบางคนกวาจะรูแจงไดก็ตองรับการศึกษา 
หรือตองอาศัยพิธีกรรมไปกอนและนานๆ คัมภีรท่ีวาดวยการเปรียบบกฏ 
แหงความจริงดวยดอกบัว ซ่ึงทาใหคาสอนของพระพุทธเจาเขากันไดนัน้ 
เปนคัมภีรท่ีนกิายสัทธรรมปุณฑริกนับถือมาก 
            ประเพณีทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวของกับท่ีไมนับถือ 
                 เราประมาณไดวา พุทธศาสนิกชนท่ีปฏิญาณตนแลวในเกาะนี้ 
มีจานวนอยางนอยถึง ๒๕๐,๐๐๐ คน ความรูอันเปนพื้นฐานของ 
พระพุทธศาสนาไดมีบทบาทอันสาคัญในการดารงชีวิตของชาวจีนหลายลาน 
คนในไตหวนั ซ่ึงพวกเหลานีย้ังไมไดนับถือศาสนาใดศาสนาหน่ึงใหแน 
นอนไปเลย 
              ความรูข้ันพื้นฐานเชนนี้  ตามปกติก็อยูปะปนกับความรูข้ันพื้น 
ฐานของลักธิเกาของจีนคือขงจ้ือและเตา ซ่ึงก็คลายกับคาสอนของพุทธ 
ศาสนาน้ันแหละ คือถือมาจากจีนแผนดินใหญสูไตหวันในราชวงศม่ิงกวา 
๓๐๐ ปแลว ความคิดและประเพณีจากท้ัง ๓ ศาสนา ไดฝงลึกในจิตใจ 
ของบุคคลท่ัว ๆ ไป ถึงแมบางคนยังไมยอมรับวาตนเปนศาสนิกชนใด 
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          วัดพระพุทธศาสนาในไตหวันบางวัดกเ็หมือนอยางบนผืนแผนดิน 
ใหญ   คือไดจดัหองไวสําหรับต้ังเทพเจาประจําทองถ่ินท่ีมีคนนับถือมาก 
เชน มา  จู  ผอ (เจาแมผูศักดิสิ์ทธ์ิ)  และพระภูมิเจาท่ี (ทู ตี้  กุง)  ท้ังสอง 
องคนี้เราจะไดทราบเพ่ิมเติมในบทตอไป  เคร่ืองหมายรูปสิงโต  อยาง 
หนึ่งของพระพุทธศาสนาในจีนกเ็หมือนกันในญ่ีปุน  คือสามารถท่ีใชเปน 
ท่ีรวมจุดเทวดาประจําพื้นเมืองได  และสามารถที่จะกลืนเทวดาเหลานั้น 
ไดดวย 
           เทวดาอีกองคหนึ่ง  ท่ีชาวพุทธนับถือในไตหวันดังท่ีไดกลาวไว 
แลวกอน ๆ นัน้คือ กวนยิน (กวนอิม)  หมายถึงรวมเอาความสงบ   
ความเมตตา  กรุณา  และความดีไวแหงเดยีวกัน 
           เกือบทุกๆ ครัวเรือนในไตหวัน  จะมีรูปเจาแมกวนยิน (กวนอิม) 
แขวนไวท่ีฝาหอง  ซ่ึงหองนี้จัดไวเปนท่ีบูชาบรรพบุรุษโดยเฉพาะ  หอง 
นี้ใชสําหรับเปนหองอาศัยหรือหองรับแขก  และถือวาเปนหองสําคัญมาก 
ท่ีสุดในบาน 
           เบ้ืองลางของเจาแมกวนยิน (กวนอิม)  มีเทพธิดา  มา  จู  ผอ  เจา 
แมผูศักดิ์สิทธ์ิ  ประทับนั่งอยูบนเกาอ้ีขนาบไปดวยบริวารขางละองคนี้ 
ในฮองกงนับถือวาเปนพระราชินีแหงสวรรค 
            มา  จู  ผอ  เปนเทพดาของชาวเรือท้ังหมด    ชาวจนีในไตหวัน 
มาท่ีนี้โดยผานชองแคบไตหวันซ่ึงมีคล่ืนลมแรง  เนื่องจากมีคนเดนิทาง 
ไดออนวอนขอใหพระแมชวยมากเพิ่มข้ึน  เจาแมกลายเปนเทพธิดาท่ีมี  
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คนรูจัดกมากจนกระท่ังทุกวนันี้   เจาแมองคนี้ไดรับการสักการบูชาจาก 
วัดในไตหวัน ๓๐๖ วัด   ทางการของราชวงศแมนจูซ่ึงไดยาตราทัพ 
ไปรบชนะกองทัพของโกซินกา  ก็ไดสวดออนวอนตอ  มา  จู  ผอ  ใน 
ค.ศ.  ๑๖๘๓  พ.ศ. ๒๒๒๖)    เพราะพระองคไดชวยเหลือในการ 
สงครามไดชนะ   วันเกิดครบรอบท่ี  ๑,๐๐๐   ของเจาแมผูศักดิ์สิทธ์ิ 
ไดจัดใหมีการฉลองกันในไทเปในฤดูใบไมผลิ   เมื่อป  ค.ศ. ๑๙๕๙ 
(พ.ศ. ๒๕๐๒) 
              ภาพลางทางซายของพระภูมิเจาท่ีของภาพเจาแม  มา  จู  ผอ  ใน 
บานคนโดยท่ัวไป  เปนรูปของ  ทู  ตี้  กุง  ทานเคยเปนเจาหนาท่ีเก็บภาษี 
อากรในสมัยจกัรพรรดิยุคกอน  ไดรับความนับถือ และเคารพบูชาเพราะ 
ไดปฏิบัติกับประชาชน  ดวยความเมตตากรุณาอยางไมเลือกหนา  หลัง 
จากท่ีทานตายก็ไดรับยกยองใหเปนเทวดาองคหนึ่ง  พวกชาวนาเช่ือกนั 
วาพระองคจะชวยดแูละพืชพันธุธัญญาหารใหเจริญงอกงาม  ในขณะเดียว 
กันพวกพอคาก็หวังใหพระองคชวยเหลือกิจการคาใหเจริญ   รูปทางซาย 
ของ ทู ตี้  กุง  เปนเจาจนี  (Tsao  chun)  คือเทวดาประจําครอบครัว 
เทวดาองคนี้  เปนพระราชโอรสของพระเจาจักรพรรดิ "ซาเด" (Jade) 
องคท่ี ๓ พระองคไดรับอนญุาตใหลงมาจากสวรรคเพื่อดูแลสุขทุกขของ 
ครอบครัว  พระองคทรงชอบงานแบบนี้  ดงันั้นพระองคจะตองรายงาน 
เกี่ยวกับอาหารและความประพฤติเสียหาย  ของมนุษยไปใหพระเจา  ซาเด 
ทราบทุก ๆ  ๓  วัน 
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           การท่ีมีเทพตาง ๆ  ดังกลาวมานี้   แสดงใหเห็นวาแนวคิดเร่ือง 
ศาสนาของชาวจีนมีใจกวางขวาง  ซ่ึงถือวาความดียอมมีอยูในหลายลัทธิ 
ศาสนา  และไดเตรียมวิธีปฏิบัติเพื่อชาวจนีจะไดครองชีวติใหเหมาะสม 
และเกดิความสงบสุขตอไป 
 
                                         ผลงานและส่ิงท่ีพิมพทางการศึกษา 
             การศึกษา  ท้ังในทางปฏิบัติและวชิาการดานท่ีมีคุณประโยชนตอ 
ชีวิตประจําวันของชาวจีนถือวาเปนหนาท่ีอันสําคัญของบรรดาองคการ 
พุทธศาสนาในไตหวัน  พุทธสมาคม  เครือสมาคม  และกลุมชาวพุทธ 
อ่ืนๆ ก็ไดใหการอุปถัมภสถาบันการศึกษา   เชนวิทยาลัยสําหรับภิกษ ุ
จนถึงอนุบาล   เด็กและโรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับผูไมรูหนังสือ  กลุม 
เหลานี้ยังไดพมิพหนังสือพมิพรายคาบ   และหนงัสือเลม  อุปถัมภรายการ 
วิทยุ   และยังออกทนทางดานอ่ืนๆ อีกมาก   เพื่อแพรขาวเก่ียวกับ 
ธรรมะไปสูประชาชนท่ัวไป 
             ปจจุบันนี้ใน  ไทเป  ซินจู  ไทจุง  ไทนาน  และเกาเซียง   ก็มี 
โรงเรียนและวทิยาลัยฝายสงฆซ่ึงข้ึนอยูกับวัดถึง ๙ แหงดวยกัน  โรงเรียน 
เหลานี้มีนักศกึษาท่ีเปนสามเณร  และสามเณรี  ๓๐๐ กวารูป  ซ่ึงท้ังหมด 
นี้ตั้งใจจะบวชเปนพระตอไป  มหาวิทยาลัยไตหวนัแหงชาติ (National 
Taiwan  University)   ในไทเป   ซ่ึงเปนสถาบันตั้งเปนแหงแรก 
ในเกาะนีแ้ละจัดการศึกษาช้ันสูง   ก็ไดจดัหลักสูตรเกี่ยวกับพุทธธรรม 
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และพุทธปรัชญาไวศึกษาดวย   ชาวพุทธท่ีสําคัญในองคการก็กําลังปรึกษา 
หารือเพ่ือจะต้ังมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาข้ึนเองอยูเหมือนกนั  ทาง 
กลุมก็ตั้งทุน   โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหทุนการศึกษาแกเยาวชนชาวพทุธ 
             กิจกรรมเพื่อมุงประกาศพระพุทธศาสนา   กําลังขยายอยางกวาง 
ขวาง  ทุก ๆ  ปในฤดูใบไมผลิ  และฤดูใบไมรวง  องคการท้ังทางโลก 
และธรรมท้ังเกาะจะใหมีการประชุมเปนทางการ  เพื่อจะไดปรึกษาวิธีการ 
ใหพระพุทธศาสนาเขมแข็งยิ่งข้ึน   ลดการนับถือโชคลางของขลังใหนอย 
ลงและปรับปรุงการปฏิบัติและศีลธรรมใหเปนมาตรฐาน   พระสงฆและ 
ฆราวาสท่ีเขาถึงใจคนไดดี   ก็ไดรับการแตงต้ังเพื่อเดินทางไปทุกแหง 
และประเทศใกลเคียง  เพื่อบรรยายและจัดอภิปรายข้ึน  กลุมเล็กๆ เหลา 
นี้   ตามปกติกจ็ะอธิบายพระสูตรตางๆ  พรอมกับบรรยายเปนภาษาจีน 
แลวก็มีลามแปลทีละประโยคเปนภาษาพ้ืนบานใหเปนประโยชนแกผูฟง 
ในตอนเย็น   เปนเวลาที่มีธุระยุง  (คือมีคนพลุกพลาน)   เพราะคน 
เสร็จธุระการงานบานก็มาวัด   ผูมาฟงการอภิปราย   และปาฐกถาธรรม 
ซ่ึงมาจากท่ีตาง ๆ  มีจํานวนอยางนอยไมต่าํกวา  ๓๐  และบางทีก็หลาย 
รอย 
              รายการวิทยุกไ็ดเชิญใหนักปาฐกชาวพุทธท่ีมีช่ือเสียงไดเผยแพร 
ธรรมใหแกผูฟงท่ีอยูไกลๆ   คาใชจายในการโฆษณาทางวิทยกุ็ไดรับ 
บริจาคจากชาวพุทธ 
              หนังสือพิมพพระพุทธศาสนารายคาบพิมพในไตหวันมีถึง ๒๐ ฉบับ 
นอกจากนี้มีโรงพิมพ  ๒  แหง  ซ่ึงจัดพิมพเฉพาะพระสูตร  และพระไตรปฎก 
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ของพระพุทธศาสนาเทานั้น    การแกไขตนฉบับ  ๑,๐๐๐  ฉบับใน 
พระไตรปฎกซ่ึงไดจัดพิมพเปน ๔๖ เลม  ใน ค.ศ. ๑๙๕๖ (พ.ศ.  ๒๔๙๙) 
ไดรับความสนใจมากในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต   ดัชนีพระไตรปฎก 
สวนมากก็ชวยใหนักปราชญสามารถใชหนังสือเหลานั้นไดสะดวกท้ังทาง 
ตะวนัออกและทางตะวันตก 
              หนังสือพิมพทางพระพุทธศาสนาท่ีเกาท่ีสุดในเกาะน้ีคือ  Hai 
Chao  Yin  "The  Sound  of  the  Sea  Tide"  ซ่ึงไดเร่ิมพมิพ 
คร้ังแรกในผืนแผนดินใหญหลายปกอนในศตวรรษนี้   หนังสือรายคาบท่ี 
สําคัญอีกฉบับหนึ่งคือ Bodhedrum  ซ่ึงเปนหนังสือรายเดือนในไทจุง 
(Tai  Chung)   มีจํานวนพิมพหลายพนัฉบับ 
               หนังสือพิมพรายคาบ   สวนมากกมี็รายการคลาย ๆ กัน  มีเร่ือง 
เกี่ยวกับธรรมและพิธีกรรม   มีบทความสําหรับเยาวชน   ขาวจากพุทธศาสนา 
ท่ัวโลกนอกจากไตหวันและท่ีอ่ืน ๆ   เร่ืองท่ีวานาสนใจอยางหนึ่ง 
ของหนังสือ Bodhedrum  ก็คือมีคอลัมนถามตอบ  เปนภาษาจีนและ 
อังกฤษ    ผูอานก็ไดการสนบัสนุนใหสงปญหาไปถามเก่ียวกับ 
พระพุทธศาสนาได   แลวปญหานั้น   บรรณาธิการก็จะไดตอบลงในฉบับตอไป 
ตัวอยางคําถามเชนวา  "ฉันสวดมนตใหแกภรรยาและบุตรของฉัน  การ 
กระทําเชนนี้   จะเปนการขัดกับการชวยเหลือของเทวดาหรือไม ? " 
                คําตอบก็คือ  " ทานอาจสวดมนตใหแกบุตรภรรยาของทานได 
แตความดจีะเพิ่มมากข้ึน   หากทานไดสวดมนตใหแกเทวดาท้ังหมดอีก 
ดวย   เหมือนตะเกียงดวงหนึ่งสามารถทําใหคนเดียวมองเห็นหรือหลาย  
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คนก็มองเหน็ในขณะเดียวกนั"  หนังสือพมิพเหลานี้ไดแพรหลายไปท่ัว 
ทุกแหง   และไดรับไปอานจากพ่ีนองชาวพุทธในประเทศอ่ืน ๆ ดวย 
 
                               ความสัมพันธกับชาวพทุธในประเทศอ่ืน ๆ 
              ในระหวาง ๑๐ ปมานี้   ชาวพุทธไตหวันไดตดิตอกับกลุมชาว 
พุทธ   ในประเทศอ่ืนๆ  ทางสวนตัวมากข้ึน   คณะผูแทนท้ังพระภิกษ ุ
และฆราวาสกไ็ดรวมการประชุมชาวพุทธนานาชาติข้ึนในประเทศ 
อ่ืนๆ  ในเอเซีย เชน  การฉลองพระพุทธยนัตีในกรุงเทพฯ (งานฉลอง 
๒๕  พุทธศตวรรษ)  เม่ือ ค.ศ. ๑๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๐)  และท่ี 
โตเกียว  เม่ือ ค.ศ.  ๑๙๕๙  (พ.ศ. ๒๕๐๑) 
                การติดตอฉันมิตร   ก็มีสวนสําคัญดวยเหมือนกัน   พระภิกษจุาก 
ไตหวนั  ไดเดนิทางไปเยีย่มเยียนประเทศชาวพุทธอ่ืนๆ เชนประเทศ 
ไทย  กัมพูชา  และเม่ือเดนิทางกลับไปถึงไตหวันแลว  กไ็ดเลาประสบการณ 
ในการเดินทางในประเทศน้ัน ๆ ใหประชาชนฟง   พวกภกิษุเหลานี ้
ไดมีสวนรวมทําใหชาวบานทองถ่ินไดทราบขนบธรรมเนียมประเพณตีาง 
ชาติมากข้ึน  พระภกิษแุละฆราวาสจากประเทศอ่ืน ๆ กมั็กจะมาเยีย่มเยียน 
ไตหวนัเชนเดยีวกัน 
               หนังสือรายคาบ  และดํารงทางพระพุทธศาสนาท่ีจัดพิมพข้ึนใน 
ไตหวนัก็ไดแพรหลายอยางนาพอใจในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต  และส่ิง 
ตีพิมพตางประเทศอ่ืนๆ  ก็มีวัดและหองสมุดสวนตัวรับไปอานในไตหวัน 
พระไตรปฎกฉบับแปลเปนภาษาจนี ๔๖ เลม  เปนท่ีสนใจอยางยิ่ง 
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ระหวางชาวจนีดวยกนั ตนฉบับซ่ึงพิมพเปนท่ีระลึก ก็ไดสงไปใหสภา 
พระพุทธศาสนาแหงพมา และกลุมชาวพทุธในลังกาตลอดถึงกัมพูชาดวย 
   กลุมชาวพุทธในไตหวันก็เหมือนกับเพื่อนรวมศาสนาของพวกเขา 
ในประเทศไทย  พมา และทุกแหงไดรวมกนับริจาคสรางตึก ไดแก 
Buddha' s Universal Church ท่ีซานฟรานซิสโก สหรัฐอมริกา 
บทความเร่ือง "โบสถ " ซ่ึงเขียนลงในหนังสือพิมพ ' Hongkong 
magazine ' ไดมีสวนใหชาวจีนผูหนึ่งท่ีสหรัฐไดอุทิศเวลาถึงหกเดือนใน 
การคัดลอกชิรปรัชญาปารมิตาสูตรท้ังหมดดวยลายมือบรรจงท่ีสละสลวย 
ลงบนกระดาษหลายมวน ท่ีนายกเทศมนตรี ซานฟรานซิสโก ถวายเปน 
สมบัติของวัดในนามของพุทธสมาคมชาวจีนในปจจุบันนี้ สมาคมก็ไดมอบ 
ภาพเขียนพระพุทธรูปซ่ึงนักศิลปสตรีคนหน่ึงไดบรรจงเขียนอยางประ 
ณีตไวดวย 
           ชาวพุทธไตหวัน ไดรูจักคุณคาของความรู และประสบการณ 
ซ่ึงไดรับจากการติดตอกับกลุมชาวพุทธในประเทศอ่ืนๆ และกาลัง 
ประชุมหาวิธีการ เพื่อจะใหมีการติดตอกนัเพิ่มข้ึน ยังมีปญหาเร่ืองอาหาร 
และสถานท่ีพกัของแขก และเร่ืองการหาทุนสาหรับการทองเท่ียวตลอด 
ถึงการแลกเปลี่ยนส่ิงตีพิมพ แตชาวพุทธจนีก็หาทางแกไขปญหาดังกลาว 
ใหไดเพื่อจะไดรับคุณประโยชนจากผลอันเนื่องมาจากการแลกเปล่ียน 
ทัศนคติกับชาวพุทธในประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงมีแตความแตกตางกัน ท้ังใน 
ดานภาษา และการปฏิบัติ แตวาเปนผูท่ีมีน าใจเปนอันหนึ่งอันเดยีว 
กับพวกตน ในการอุทิศชีวติเพื่อพระพุทธเจาอยางแทจริง 
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                                     -๓- 
                    พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี 
  สถานะของประเทศเกาหลีในประวัติศาสตรอารยธรรม 
  ในตอนปลายศตวรรษท่ี ๑๙ นักเขียนชาวตะวันตกเม่ือเขียน 
ประวัติศาสตร และอุปนิสัยใจคอของชาวเกาหลี  ไดใหสมญาแกเกาหลี 
วา " ประเทศฤาษี" เกาหลีเปนชาชาติท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณเีกาแก 
มาก และเปนประเทศท่ีสาคัญท่ีสุดประเทศหนึ่ง ในซีกโลกตะวนัออก 
ในสวนท่ีเกีย่วกับประวัตวิัฒนธรรม และความสนใจในดานการศึกษา 
นอกเหนือไปจากดานการเมือง และความสัมพันธกับนานาชาติ แตก ็
เปนท่ีนาประหลาดวา ความสาคัญทางวัฒนธรรมของเกาหลี ยังไมเปน 
ท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในโลกปจจุบัน 
     นับแตไดเกดิมีมนุษยชาติข้ึนมาเปนคร้ังแรก คล่ืนแหงอารยธรรม 
ของโลกไดหมุนเวยีน สับเปล่ียนกันไปมาอยูเสมอ ระหวางซีกโลก 
ตะวนัตก กับซีกโลกตะวันออก ในสวนท่ีเกี่ยวกับกับทวีเอเซีย เปนท่ี 
ยอมรับกันโดยท่ัวไปวา วัฒนธรรมของเอเซียโบราณ ไดแพรจากเอเซีย 
ตะวนัตก มายงัเอาเซียตะวันออก และมาสุดปลายทางท่ีเกาหลี อนึ่ง 
เปนท่ีรูกันดวีา ประเทศอินเดยี และจีนเปนแหงอารยธรรมตะวันออก 
อยางไรก็ตาม หากวามีการยอมรับกระบวนการทางวัฒนธรรมของเกาหลี 
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และศึกษาใหเขาใจชัดถึงอารยธรรมของมนุษย และความเจริญแหง 
วัฒนธรรมตะวันออกแลว ประวัตวิัฒนธรรมของเกาหลีก็ยอมจะมีความ 
สาคัญและมีคุณคาอยูไมนอยทีเดยีว ผูท่ีไดศึกษาประวัติศาสตรโบราน 
ของเกาหลีอยางรอบคอบแลว  ก็จะพบความเช่ือถือในเทพนิยายปรัมปรา 
และการขนานนามเทพเจาตางๆ ของเกาหลีนั้น ก็มีสวนคลายกับของ 
อียิปต อัสซีเรีย บาบิโลน กรีก และโรมัน  มีเร่ืองเลากันวา บรรพบุรุษ 
ของเกาหลีเปนโอรสของเทพเจาประจากลางวัน ผูซ่ึงอุบัติมาจากไข เร่ือง 
นี้ก็ไมแตกตางอะไรกับเร่ืองของกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต คาวา ปาล 
(Pal) ซ่ึงหมายถึงเทพเจาผูมีอานาจ และคาวา โอล, อัล (Ol , al) 
หมายถึงความศักดิ์สิทธ์ินั้น ตามตานานเกาแกของเกาหลีมีความหมายเทา 
กับโบอัล (Boal) และเอล (el) ในภาษาเซมิติคนั่นเอง จะนาท่ึงท่ี 
เดียว หากเราจะนาเอาคาในภาษาโรมันวา วลุคัน (Vulcan) อันหมาย 
ถึงเทพเจาแหงไฟ มาเปรียบเทียบกับคาในภาษาเกาหลีวา ปุลกาน 
(Pullkan1) อันหมายถึงภเูขาไฟท่ีใหญท่ีสุด หรือหมายถึงเทพเจา 
ประจาภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเกาหลี 
           ยิ่งไปกวานั้น เม่ือพิจารณาในทางโบราณคดีแลว จะทาใหเรา 
ทราบถึงความสัมพันธอยางใกลชิด ระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวัน 
ออก ตัวอยางเชน เม่ือไมนานมาน้ี ไดมีการขุดสารวจดูหลุมฝงศพ 
เกาๆ ในบริเวณทางตอนใตของเกาหลี และตะวันตกเฉียงใตของ 
ประเทศญ่ีปุน แดนท้ังสองนีมี้อารยธรรมเก่ียวเนื่องกันเปนพิเศษ ปรากฏ 
วา วัตถุโบราณท่ีขุดพบนัน้มีลักษณะวจิิตรบรรจงมาก  ศิลปะการทา 
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เคร่ืองประดับตกแตงมีลักษณะเหมือนกันกับท่ีมีแพรหลาย  ในเมือง 
อิทรูเนีย   อิตาลี  และในอาณานิคมตาง ๆ ของกรีกแถบชายฝงทะเลดํา 
ในราวศตวรรษท่ี ๓-๔ กอนคริสตศักราช   นอกจากท่ีกลาวมานี้  ยังมี 
ตัวอยางอีกมากท่ีเกีย่วกับอารยธรรมของเกาหลี  และวฒันธรรมของ 
ไมซิแน  (Mycenae) 
               อยางไรก็ตาม   การติดตอกันระหวางประเทศตะวันตกกับ 
ตะวนัออก  ไดมีมาเปนเวลาชานานหลายศตวรรษแลว   และใกลชิดกนั 
ยิ่งกวาท่ีเราคาดกันไวเสียอีก   พลังดลใจและแรงปรารถนาของมนุษยชาติ 
ในอันท่ีจะแสวงหาความสุขนั้น   มีอํานาจเหนือกําลังอาวธุและอํานาจกดข่ี 
ของจอมจักรพรรดิใด ๆ  ท้ังส้ิน   พลังท้ังสองน้ีไดบันดาลใหมนุษยเราคิด 
สรางโลก   ใหเปนเสมือนบานของสมาชิกแหงครอบครัวเดียวกัน  และ 
สามารถเอาชนะความยุงยากท้ังมวล  อันเกิดจากธรรมชาติ  และภูมิศาสตร 
และไมยอมแพตออุปสรรค   อันเกิดจากอาณาเขตของประเทศ  ความ 
รุงเรืองในเร่ืองเช้ือชาติ  และนิสัยใจคอใด ๆ เลย 
                ดังนัน้   โลกจึงไมมีความจําเปนท่ีจะไดผูบุกเบิกดังเชน  พระเจา 
อเล็กซานเดอรมหาราช  เพือ่เปนเคร่ืองเช่ือมระหวางตะวันออกกับตะวัน 
ตกเลย 
                การเผยแผพระพุทธศาสนาในเอเซียตะวนัออกและเกาหลี 
               อันท่ีจริง  พระพุทธองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน  ทาม 
กลางและท่ีสุด   ก็เพื่อความส้ินไปแหงความทุกขท่ีเกิดแกมวลมนุษยชาติ 
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สัจธรรมท่ีพระองคทรงแสดงน้ันสามารถที่จะอํานวยประโยชน  ไมเฉพาะ 
แกประเทศใดประเทศหน่ึง   หรือเช้ือชาติใดเช้ือชาติหนึ่งเทานั้น  สรรพสัตว 
ยอมจะไดรับความชุมช่ืนจากหยาดนํ้าคือ พระมหากรุณาธิคุณเทาเทียม 
กัน  โดยท่ีเขาเหลานั้นจะรูตวัหรือไมก็ตาม 
              ประมาณ  ๒๐๐  ปเศษ  หลังพุทธปรินิพพาน   พระเจาอโศก 
มหาราชแหงแควนมคธ   ไดทรงสงพระสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนา 
ยังดินแดนตาง ๆ  โดยแบงเปนสาย ๆ คือ  ในภาคตะวันตกไดสงไปยัง 
ประเทศตาง ๆ  แถบทะเลเมดิเตอเรเนยีน  เชนประเทศซีเรีย  อียิปต 
เมสิโดเนีย   เอปโรส  ทางทิศใตทรงสงไปยงัประเทศลังกา  ทางทิศตะวนัออก 
ทรงสงไปประเทศพมา    ทางทิศเหนือ  ทรงสงไปประเทศอาฟฆานิสถาน 
ซ่ึงประเทศเหลานั้นตางก็ไดรับรสแหงพระธรรมโดยท่ัวกัน 
            อยางไรก็ตาม แตกไ็มปรากฏวา  ในบรรดาประเทศตางๆ ท่ี 
พระสมณทูตเหลานั้นไดนาพระพุทธศาสนาไปเผยแผนัน้ ประเทศทาง 
ตะวนัออกเทานั้น ท่ีพุทธศาสนาหยั่งรากลงไดอยางม่ันคง เม่ือพระ 
ศรีศากยมุนีไดทรงแสดงพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ณ ยอดเขาคิชฌกูฏนั้น 
กลาวกันวา พระฉัพพัณณรังษีจากพระอุณาโลมของพระองค ไดสาด 
สองไปท่ัวประเทศทางตะวนัออก เร่ืองดังกลาวนี้เปนศุภนิมิตวา พระ 
พุทธศาสนา จะเจริญรุงเรืองในประเทศเหลานั้นเปนแนแท เม่ือ 
พระเจาอโศกยงัทรงพระชนมอยู  พวกกรีกไดสถาปนาอาณาจักรบากเตรียข้ึน 
ในแดนลุมแมน าอามู ในอาเซียกลาง ตอมาอาณาจักรนีไ้ดถูกพระเจา 
เกเต (Getae) ยดึครองไวกอน ค.ศ. ๑๓๐ ตอมาในป ๑๔๐ ป พระ 
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เจากนษิกะไดเสวยราชยเปนกษัตริยแหงเมืองนี้ และไดสถาปนาเมือง 
ซ่ึงต้ังอยูในดนิแดนทางตอนใตของแมน ากามูลใหเปนเมืองหลวง ซ่ึงตอ 
มาเมืองนี้เรียกวา คันธาระ 
       การท่ีพระเจากนษิกะ ทรงดารงพระองคในตาแหนงอัครศา 
สนูปภัมภกน้ัน ทาใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในแควนเกตัล พระพุทธ 
ศาสนาฝายมหายาน ไดกอกาเนิด และเจริญข้ึนในแควนนีเ้ปนคร้ังแรก 
ความกลมกลืนระหวางความเช่ือถือของพวกกรีก และศาสนาของชาว 
อิหรานนั้น ไดกอใหเกิดดินแดนท่ีเรียกวา Land of Perfect Joy  
(ดินแดนแหงบรมสุข) ข้ึนและแมวาจะไดมีการสรางศิลปวัตถุทางพระพุทธ 
ศาสนาอยูบางแลวในอินเดยี แตก็ไมมีหลักฐานแสดงวา ไดคนพบพระ 
พุทธรูปข้ึนเปนคร้ังแรก ในสมัยของพระเจากนิษกะนี้เอง 
     อนึ่ง เม่ือไมนานมานี้ จากการท่ีไดขุดสุสานเกาทางภาคเหนือ 
ของประเทศอาฟฆานิสถาน ไดพบพระพุทธรูปเปนจานวนมาก ซ่ึงมี 
พระพักร พระเกศ และจีวรเปนแบบกรีก และโรมันดวย จึงแสดง 
วา อินเดยีไดสรางพระพุทธรูปตามแบบกรีกและโรมัน ศิลปะเหลานี้ถือ 
กันวา เปนสมบัติอันล าคา ในทางประวัตวิฒันธรรมของมนุษย ท้ัง 
ฝายตะวันตกและตะวนัออกรวมกัน 
       อยางไรกด็ี โดยพระบรมราชูถัมภของพระเจากนิษกะ พระ 
พุทธศาสนาและศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเกิดข้ึนในอินเดีย 
แลวมาเจริญรุงเรืองในแควนคันธาระ ก็แผกระจายไปยงัแควนแคช 
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เมียร โขตาน กาษกาคร คุจะ และแมกระท่ัวถึงดินแดนท่ีจีนเรียกวา 
ประเทศทางตะวันตก  ในท่ีสุดจีนซ่ึงแตเดมินับถือลัทธิขงจื้อและเตานัน้ 
ก็ยอมรับพระพุทธศาสนาตลอดถึงศิลปะตางๆ ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึง 
แพรเขาไปควบคูกับลัทธิเดิมของตน แมวาประเทศอินเดียและจีนจะ 
แตกตางกนัทางธรรมเนียมประเพณี ภาษา ตลอดถึงอุปนิสัยใจคออื่นๆ 
ก็ตาม จีนก็ยังมีศรัทธาและกระตือรือรนในอันท่ีจะยอมรับพระพุทธ 
ศาสนาและเผยแผใหแพรหลายตอไป 
     ท่ีนี้ขอใหเราหวนกลับไปทางประเทศเกาหลี ซ่ึงอยูทางตะวนัออก 
ของประเทศจนี ไดมีผูนาพระพุทธศาสนาไปเผยแพรท่ีเมืองโคคูเรีย 
(Kokuryu) ในป ค.ศ. ๓๗๒ และในปนั้นเอง บูเกี๋ยน (Bukyun) 
ก็ไดสงสมณทูตรูปหนึ่งนามวา สุนโท ไปยงัตาบลดังกลาวนี้ พรอมกับ 
นาพระพุทธรูปและคัมภีรปุล-คียัง (Pul-gyung)ไปดวย ในป ค.ศ. 
๓๘๕ ภิกษุชาวอินเดยีช่ือ มาลานันทะ ไดจาริกผานประเทศจีนไปถึง 
เมืองแบคแจ (Backche) ทางตอนใตของประเทศเกาหลี ประมาณ 
๕๐ ป หลังจากนั้น ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดจาริกผานเมืองโคคูเรียไปถึงเมือง 
สิลลา (Silla) ซ่ึงอยูทางตอนใต ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงต้ังม่ัน 
และเจริญรุงเรืองอยูในประเทศเกาหลีนับแตนั้นเปนตนมา 
      การท่ีมีผูกลาว เกาหลีไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจาก 
ประเทศจีน ยังไมเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  เพราะจากประวัต ิ
ศาสตรปรากฏชัดวา อารยธรรมโบราณในแถบเอเซียเหนอื และตานาน 
ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ทาใหเราไดแงคิดวา ในขณะท่ีพระพุทธศาสนา 
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กําลังเจริญอยูในดินแดนทางตะวันออกนัน้  ท้ังจีนและเกาหลี 
ตางก็ไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกัน  จึงกลาวไดวา 
พระพุทธศาสนาท่ีแพรเขาสูเกาหลีนั้น   ไมใชเพราะไดรับอิทธิพลจาก 
จีนฝายเดียว 
                    ความเจริญของพระพุทธศาสนาในเกาหลี 
             การนาํพระพุทธศาสนาเขาไปเผยแผนั้น     ทําใหหลักธรรมของ 
พระพุทธศาสนาแพรหลายกวางขวางยิ่งข้ึน   พระพุทธศาสนาในอินเดีย 
นั้น  ตอนตน ๆ  มีเพียงฝายเถรวาทเทานั้น   แตเม่ือแพรมาสูตะวันตก 
ของจีนแลวก็เกิดมีมหายานข้ึน    การเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดน 
ตะวนัออก (ของอินเดีย)  ไดรับผลสําเร็จเปนอันดีท้ังในดานปริยัติและ 
ปฏิบัติ   โดยวธีิการสอนจากส่ิงท่ีงาย ๆ ไปหาหลักธรรมท่ียาก  คือ  จาก 
โลกิยธรรม  ข้ึนไปหาโลกุตรธรรม  และจากปริยัติธรรมไปหาปฏิบัติธรรม 
             ความเจริญของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนในขณะนั้น  ยัง 
ไมมีอิทธิพลตอชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป   จนกระท่ังลัทธิเลาจื้อ 
และจังจื้อเร่ิมแพรหลายข้ึน   ในยุคท่ีจีนแบงการปกครองเปน ๒ พวก 
คือ  พวกราชวงศเหนือและราชวงศใตนัน้   แมวาพระพุทธศาสนาจะพบ 
กับอุปสรรคนานัปการ   แตก็มีลักษณะสมบูรณ  และคงตัวอยูได   ความ 
เจริญอยางรวดเร็วของพระพุทธศาสนานั้น   เปนเพราะการเช่ือในหลัก 
ศุนยตาหรือสมาธิ  (หลักวาดวยความวางเปลา)   หลักนี้เขากันไดกับ 
หลักธรรมของเลาจื้อ  และจังจื้อ  ลัทธิท้ังสองนี้อับแสงลงเม่ือพระพุทธศาสนา  
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ไดแพรเขาสูประเทศจีน  เม่ือประมาณ  พ.ศ. ๘๐๐ ทานกุมารชีพ 
เจาชายแหงแควนกุสตาน   ไดแปลพระคัมภีรมหายาน ๓๐๐ คัมภีร 
พรอมกับส่ังสอนสานุศิษยประมาณ  ๓๐๐ คนอยางเขมแข็ง 
                 ดวยเหตุนี้  ทานกมุารชีพจึงไดช่ือวา  เปนผูใหกําเนิดนิกายตรีศาสตร 
ในประเทศจีน  นิกายนี้เจริญถึงขีดสุดเพราะสานุศิษยของทานช่ือเตาเซิง 
(Dosing)  ดัมเจ (Damja)  เช้ิงหนาง ( Sheungnang)  เช้ิงจุน 
(Sheung jun)  บับนั้ง (Buppnang) และกิลจาง (Kil jang) 
โดยเฉพาะเช้ิงหนางไดมีบทบาทอยางสําคัญในงานเผยแพรนิกายตรีศาสตร 
นี้มากกวารูปอ่ืน ๆ  ท่ีศึกษาขอความธรรมะในคัมภีรในนิกายน้ีและรวม 
ท้ังคัมภีรซังสิลศาสตรดวย (Sungsil' s  astra)  เพราะเหตุท่ีกุมารชีพ 
เปนผูกอกําเนดินิกายตรีศาสตร   ทานจึงไดช่ือวาเปนผูประดิษฐาน 
พระพุทธศาสนาในตะวันออกเปนคนแรก 
                  เช้ิงหนาง  ผูเปดศักราชพระพุทธศาสนาในประเทศจีนนัน้  เปน 
ภิกษุชาวเกาหลี  การท่ีนามของทานปรากฏอยูในหนังสือเร่ือง  " ชีวประวัต ิ
ของภิกษุผูมีช่ือเสียง"   ซ่ึงชาวจีนเปนผูจัดพิมพข้ึนนั้น  แสดงวาทาน 
มีเกียรติคุณอันโดงดังในประวัติพระพุทธศาสนาฝายตะวันออก   นอกจาก 
นี้  เม่ือพระพทุธศาสนาในประเทศจีน    ไดแบงแยกออกเปนนกิายตาง ๆ 
เชนนิกายสัมปริคครหศาสตร  นิกายแซอึงตอย  (Cheuntoy  Sect) 
นิกายนิรวาน (Nirvan)  นิกายศุนยตา (Sunyata)  และนิกายลักษณะ 
(Laksana)  ซ่ึงนิกายเหลานี้ท้ังหมดภกิษุชาวเกาหลีเปนผูนําท้ังส้ิน 
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           ความจริง  นิกายลักษณะ   ซ่ึงมีทานอสังคะ    และทานวสุภถพัทธุ 
เปนผูกอต้ังนัน้    เจริญข้ึนมาไดก็เพราะภิกษุชาวเกาหลีแท ๆ ทานฮวนฉาง 
เม่ือเดินทางกลับจากอินเดยี    ก็ไดนําเอาคัมภีรพระพุทธศาสนาดวย 
เปนจํานวนมาก  และไดพิมพคัมภีรวิชญาณปฏิมาตราตศาสตร ๑๐ เลม 
รวมท้ังคําบรรยายของทานธรรมปาละและทานสธิตามาตร  ซ่ึงช่ือวา 
วิชญาณมาตราเสฏฐิตริมสติศาสตร-การิกะ  ของทานอสังคะ  นักปราชญชาว 
พุทธไดศึกษาคัมภีรท้ัง ๑๐ เลมนี้โดยละเอียดแลว  ก็ไดตัง้นิกายวิชญาณ 
ข้ึน  ในขณะน้ันมีศิษยของทานฮวนฉางประมาณ ๓,๐๐๐ คน ในจํานวน 
นี้  กุยกีและวนัฉัก (Kuei-Chi, Woncheuch)  มีช่ือเสียงโดงดังมาก 
ทานรูปหลังนี้  เคยเทศนาคัมภีร  วิชญาณปฏิมาตราตะ  ท่ีวัดอีหมิงส่ือ 
ทานเปนผูแตกฉานในคัมภีรนั้น   และการสอนของทานในสวนหลักธรรม 
นั้น  แตกตางจากหลังของอาจารยของทานเพียงเล็กนอย  ทานวันฉักก ็
เปนชาวเมืองสิลลาในเกาหลี 
               ปรัชญาของวันฉัก  เปนปรัชญาท่ีสูงสงและสมบูรณท่ีสุดของพระ 
พุทธศาสนาฝายตะวันออก  ปรัชญาน้ีเกี่ยวของกับประเทศเกาหลีอยาง 
ใกลชิด  แมวาทาดูซัง (Du Sun)  จะเปนผูตัง้นิกายนี้  ในสมัยราชวงศสุย 
และคําสอนหรือหลักธรรมของนิกายนี้  ทานเฉียม (ในสมัยราชวงศถัง) 
เปนผูเผยแผกต็าม  แตกย็ังไมสมบูรณอยูนัน่เอง  ในป  ค.ศ. ๗๑๒ 
ทานบับซัง (Buppchang)  ไดดําเนนิการกอต้ังนิกายนี้จนสําเร็จ  โดยการ 
ชวยเหลือจากทานอีเสียง (Isang)  ชาวสิลลา  ตอนแรกทานเปนเพยีง 
ศิษยของอาจารยเฉียม  ซ่ึงเปนภิกษุชาวจีนเทานั้น  ในท่ีสุดทานบับซัง  
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ก็กลายเปนนักปราชญนามอุโฆษของนิกายน้ี   หลังจากท่ีทานไดศึกษา 
อยางจริงจังแลว 
             เม่ือทานเดินทางกลับประเทศเกาหลีแลว  ไดมีสานุศิษยถึง ๓,๐๐๐ คน 
พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีในปจจบัุน  ก็สืบเนื่องมาจากนกิาย 
วันนัน่เอง   ทานไดเขียนหนงัสือหลายเลมข้ึน   หนังสือของทานท่ีมีช่ือ 
มากคือ  "อีเส่ิน  บุพเกโด"    เปนหนังสืออธิบายพุทธวตัมสกสูตร  มี 
ปรัชญาวันท่ีเขียนไวอยางสมบูรณ  โดยใชถอยคําเพียง ๒-๓ รอนคําเทานั้น 
              ในปรัชญาวันมีส่ิงท่ีนาภูมิใจอยูอีกอยางหนึ่ง  คือ  ทานหวั่งเอีย้ว 
ไดกอต้ังและเผยแผนิกายใหมข้ึนมาอีก  โดยไมเกี่ยวของกับระบบดั้งเดิม 
ของจีน  และธรรมเนียมประเพณีโบราณท่ีเกี่ยวกับพระพทุธศาสนาใน 
เกาหลีดวย 
               นิกายน้ีเรียกวา นิกายเอตึง (Haytong)  หรือนิกายบุนหวาง 
(Bunwhang)  ในระยะแรก ๆ ทานหวั่งเอ้ียวไดศึกษาในสํานักของ 
ทานอ้ีเชียง  ตอมาทานอีเชียงไดไปศึกษาเพิ่มเติมในสํานกัทานเฉียง  ดงันั้น 
ทานหวั่งเอ้ียวจึงไดศึกษาคนควาดวยตัวของทานเองจนแตกฉาน  นิกาย 
เอตึงของทานนิกายเดียวเทานั้นท่ีเขมแข็ง   ท้ังไดบรรจุหลักปรัชญาไว 
อยางสมบูรณท่ีสุด 
                หวั่งเอ้ียวผูตั้งพระพุทธศาสนาแบบสมบูรณข้ึนในเกาหลี 
               ในบทกอนไดกลาวถึงพระภิกษชุาวเกาหลีหลายรูป  ซ่ึงเปนผูมี 
บทบาทสําคัญในการสรางความเจริญใหแกพระพุทธศาสนาในประเทศจีน 
พระพุทธศาสนาในประเทศจีนนี้    ไมใชพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูในเกาหลี 
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มาแตเดิม   แตเปนพระพุทธศาสนาท่ีไดรับการดัดแปลงใหเหมาะแก 
ชาวจีนอีกทีหนึ่ง   จุดมุงหมายของการปรับปรุงพระพุทธศาสนาน้ี  ก็เพื่อ 
จะวางแนวทางดําเนินชีวิตใหแกชาวจีนท้ังในดานปริยัตแิละปฏิบัติ  กลุม 
ธรรมทูตชาวเกาหลี    จําตองปรับปรุงพระพุทธศาสนาใหสมบูรณข้ึน 
พระพุทธศาสนาท่ีปรับปรุงใหมนี้ตางจากท่ีนําจากอินเดยี  และตางจาก 
พระพุทธศาสนาท่ีมีอยูในดนิแดนตะวันตกและบางสวนของจีน  ผูท่ีมี 
บทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาจนเปนผลสําเร็จในคร้ังนี้ก็คือ 
ทานหวั่งเอ้ียวนั่นเอง 
              ในเวลานั้น  นิกายพระพุทธศาสนาในเกาหลีตกอยูในภาวะท่ีระสํ่า 
ระสาย  แตก็ไดรับการแกไขใหเรียบรอยลงไดโดยนิกายเอตึง   ทานหวงั 
เอ้ียวไดเขียนหนังสือเลมหนึ่งช่ือ  Seupmunwhachang' S astra 
หนังสือเลมนี้  มีอิทธิพลอยางมากมายตอพระพุทธศาสนาทุกนิกาย  ทําให 
นิกายตาง ๆ  มีมาตรฐานสมบูรณดีข้ึน    แมวาจะมีจะมีนกิายวันเกิดข้ึนใน 
ประเทศจีนแลวก็ตาม  แตก็ไมใครนําเอาคําสอนของนิกายข้ึนไปปฏิบัตกิัน 
คําสอนนั้นจึงเปนเพียงปรัชญาเทานั้น  ทานผูตั้งนิกายนี้  ไมยินดีท่ีจะให 
ศาสนามีลักษณะเปนเพยีงปรัชญาเทานั้น  ทานมีทัศนะวา  ศาสนานั้นควร 
จะมีคําสอนเปนสัจธรรม  มีคุณคา   และควรนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
กันอยางจริงจงัได   ดังนัน้  ทานจึงทําใหคําสอนภาคปริยตัิกลมกลืนไป 
กับภาคปฏิบัต ิ
              ดวยเหตุผลดังกลาว   ทานจึงไดตั้งนิกายข้ึนใหมข้ึนนิกายเอตึง 
ซ่ึงมีความแตกตางจากเอตึงของจีน   ทานเปนคนแรกท่ีไมยอมรับ 
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ขนบธรรมเนียมประเพณเีกาท้ังหมด   ทานมีหนาท่ีท่ีจะตองสรางความอบอุน 
ใจใหแกประชาชน    ในขณะเดยีวกันก็สอนไมใหถือช้ันวรรณะดวย  และ 
ขจัดมลทินแหงพระพุทธศาสนาแบบด้ังเดมิซ่ึงมีมานานแลว   ทานเปนผู 
นําเอาหลักธรรมแนวใหมในพระพุทธศาสนามาเผยแผ  และชาวเกาหลีก็ 
รับเอาหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวติประจาํวันของตน ๆ  ไดจริง ๆ 
 
                                              เกาหลีกับพุทธศิลปะ 
             เม่ือพระพุทธศาสนาใหหยั่งรากลงในเกาหลีเปนคร้ังแรกนั้น   ก็มี 
ความขัดแยงกนับางประการ   ระหวางคําสอนแบบใหมกบัความเช่ือถือท่ี 
มีอยูเดิม  หลักคําสอนก็ดี   วรรณคดีก็ดี  ศิลปะก็ดี  เฉพาะอยางยิ่ง 
พระพุทธศาสนาท่ีมีแนวคิดเร่ืองเทวดาตาง ๆ  อยูดวย  กทํ็าใหมีอิทธิพลเหนือ 
ความเช่ือถือระบอบเกา ๆ  ไดไมสูยากนัก  อีกประการหนึ่ง   โดยอาศยั 
อิทธิพลคําสอนทางพระพุทธศาสนาน้ีเอง   จึงทําใหการดําเนินนโยบาย 
ทางการทูตระหวางจนีเกาหลีและประเทศใกลเคียงอ่ืน ๆ  เปนไปโดย 
สะดวกราบร่ืน   เพราะเหตุนี้เอง   พระพุทธศาสนาจึงไดแพรหลายไปใน 
หมูประชาชนมากข้ึนโดยลําดับ 
              ในประเทศเกาหลี   ถาหากเราไดศึกษาประวัติศาสตรโคคูเรีย 
แบคแจ   และราชวงศสิลลาแลวก็จะพบวา  ความสําเร็จคร้ังสําคัญๆ ของ 
เกาหลีนั้น  เกดิจากฝมือและแรงใจจากชาวพุทธ   และก็ไมเปนท่ีประหลาดใจ 
อะไรเลยท่ีไดเกิดมีบุคคลสําคัญ ๆ    ท่ีไดรับแรงดลใจจากอิทธิพลของ 
พระพุทธศาสนาอยางมากมาย   ไมเกนิความจริงไปเลยหากเราจะพูดวา 
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ประวัติศาสตรแหงราชวงศดงักลาวมานั้น วากันตามท่ีจริงแลว สวนมาก 
ก็เปนเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา คือเกี่ยวกับการท่ีพระพุทธศาสนา 
อิทธิพลเหนือประชาชนและประเทศชาติ เร่ืองอ่ืนๆ นอกจากนีห้าก 
นาไปเปรียบกบัเร่ืองของพระพุทธศาสนาแลวกแ็ทบจะไมมีความหมาย 
อะไร 
        เกี่ยวกับดานศิลปะศิลปกรรมท่ีถ าสุกกุลม (Sukkulam) ในแควน 
เกียงฉูนัน้ เปนท่ีรูกันดวีาเปนศิลปกรรมท่ีดีเดนท่ีสุดของเกาหลี ถ านี้ตั้ง 
อยูใกลยอดเขาโตฮัม สรางโดยขุนนางแหงแควนสิลลา ประมาณกลาง 
ศตวรรษท่ี ๑๐ จริงอยู แมในอินเดียและจนีจะไดมีถ าเปนจานวนมาก 
แตถ าเหลานั้นก็สรางไวตามเทือกเขาตางๆ ซ่ึงหาหินชนดินั้นๆ ไดงาย 
หรือในท่ีใดท่ีหาไมไมสะดวก ศิลปนก็จาเปนตองใชหนิแทน และถ าสุก 
กุลัมนี้ เปนถ ามนุษยสรางขึน้เลียนแบบถ าธรรมชาติ หินท่ีใชในการสราง 
นั้นนามาจากเทือกเขาท่ีสูงชันมากและอยูในท่ีไกลๆ เสร็จแลวกเ็อามาวาง 
ซอนกันทาเปนรูปถ าอยางสวยงาม ลักษณะของถ าท่ีสรางข้ึนนี้เลียนแบบ 
ถ าท่ีคนพบในอินเดีย บริเวณภายในถ ามีสันฐานเปนปริมณฑล เพดาน 
มีสันฐานโคงรับผนังถ าแตพองาม ตรงกลางเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธ 
จาลองพระศรีศากยมุนี สูงประมาณ ๙ ฟตุ แกะสลักดวยหินสีขาวนวล 
ความงามของพระปฏิมานี้ทาใหเกดิการตรึงใจอยางไมสามารถท่ีจะบรรยาย 
ออกมาเปนคาพูดไดเลย ณ เบ้ืองพระปฤษฎางคพระศรีศากยมุนี มีรูป 
จาลองพระโพธิสัตวกวนอิน ๑๑ พักตรประดิษฐานอยู รูปจาลองพระมหา 
สาวก ๑๐ องคประดิษฐานอยู ณ พระปรัศวท้ัง ๒ ขาง ทางเขาถ าดานขวา 
 
 
  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 305 
มีรูปพระมัญชุศรีโพธิสัตวและพระพรหมประดิษฐานอยู สวนดานซาย 
เปนท่ีประดิษฐานพระสมันตภัทรโพธิสัตว (Bohyun) และพระอินทร 
นอกจากนี้ยังมีรูปพระโพธิสัตวอ่ืนๆ อีกเปนจานวนมาก ซ่ึงลวนแลวแต 
แกะสลักเปนรูปนูนออกมาครึ่งตัว โดยเฉพาะรูปพระโพธิสัตวกวนอิม 
รูปพระพรหมและรูปพระอินทร นับไดวาเปนผลงานแกะสลักช้ินเอก 
ทีเดียว ความงามภายในถ านั้นสวยสดงดงาม ยากท่ีจะสรรหาคาใดๆ มา 
พรรณนาได จงึเปนมรดกอันล าคาท่ีชาวเกาหลีภูมิใจเปนอยางยิ่ง โดย 
สรุปแลวศิลปะการกอสรางและความวิจิตรของการแกะสลัก อีกท้ังการ 
ประดับตกแตงก็เหมาะสมทุกประการ อันแสดงถึงความทราบซ่ึงถึงศิลปะ 
ของเกาหลี โดยเฉพาะความรูสึกในดานความงามทางดานสุนทรียศาสตร 
         นักประพันธทานหนึ่งกลาววา ถ าสุกกุลัมนี้ เปนศิลปกรรมทาง 
พระพุทธศาสนาท่ีสูงสงและดีเดนที่สุดในโลกปจจุบัน นกัประพันธอีก 
ทานหนึ่งกลาววา ถ านี้เปนศิลปะแบบประยุกตท่ีตองใชความชานาญทาง 
เทคนิคเปนพิเศษ เพราะเปนศิลปะผสมระหวางเมืองอชันตะ คันธาระ 
สัสสัน ตลอดถึงศิลปะท่ีนิยมกันในอินเดยีและประเทศจนีสมัยนั้นดวย 
นับเปนศิลปกรรมท่ีดีเยี่ยมจริงๆ ซ่ึงเกิดจากพลังดลใจและความเข็มแข็ง 
ของชาวเกาหลี จึงกลาวไดวา ถ านี้เปนท่ีรวมแหงพุทธศิลปะ  
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเกาและใหม วัดพุลคึกสา (Bulkuksa) 
ท่ีสรางไวบนยอดเขาโตฮัมนัน้ มีศิลปกรรมอันมีช่ือเสียงมากหมาย เชน 
เจดีย ตาโบศักยเจดยี และรูปพระไวโรจนะเปนตนเจดียแหงวัดบุนหวาง 
และระฆังแหงวัดบองดกึในตาบลเกียงฉู เปนตัวอยางแหงศิลปะอันยอด  
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เยี่ยมมีช่ือเสียงกองโลก ท่ีสาคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือ ถ าสุกกุลัมนี้ นอก 
จากจะเปนสัญลักษณของประเทศเกาหลี ยงัเปนสัญลักษณแหง 
ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ัวโลกดวย 
                    เกาหลีกับคัมภรีทางพระพุทธศาสนา 
     พระธรรมวนิัย ท่ีพระศรีศากยมุนไีดทรงเทศนาส่ังสอนตลอด 
พระชนมายุของพระองค รวมท้ังสอนของพระสาวกของพระองคนั้น 
ถือกันวาเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเรียกกนัในภาษาสันสกฤตวา 
พระไตรปกฎ หลังจากพุทธปรินิพพานนานไดสามเดือน พระมหาสาวก 
ท้ังหลายไดประชุมกันทาสังคานนาและทรงจาสืบตอกันมา จนลุถึง 
ประมาณ ๒๐๐ ปหลังพุทธปรินิพพาน จึงประชุมกันทาสังคายนาและจารึก 
เปนอักษร ซ่ึงในการสังคายนาคร้ังตอมาก็มีขอความเพิ่มเติมมากข้ึน 
เปนลาดับ เม่ือทานกัสสปะมาตังคะไดนาพระพุทธศาสนาไปเผยแพรใน 
ประเทศจีนเปนคร้ังแรกในป ค.ศ.๖๘ ทานไดแปลพระสูตรเปนภาษา 
ทอดคัมภีรทางพระพุทธศาสนาลงสูพากยจีน ในป ๕๙๗ ทานเฝจังฝง 
(Fei Chang Fang) พระภิกษุรูปหนึ่งแหงราชวงคสุย ไดพมิพบัญชี 
รายช่ือหนังสือคัมภีรทางพระพุทธศาสนาชื่อไคฮวงสัมปวลู มีหนังสือท่ี 
แปลแลว ๑๐๗๖ คัมภีร คิดเปนจานวนเลมได ๓๒๙๒ เลม อีกเลม 
หนึ่งซ่ึงพิมพในปท่ี ๑๘ แหงสมัยไกเวียน ปท่ี ๗๓๐ ช่ือชิเชง หรือ 
ท่ีรูกันในนามวาไกเวยีนลู หนังสือเลมนี้บรรจุรายช่ือหนงัสือ ๑๐๗๖ 
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คัมภีร นับเปนเลมได ๕๐๔๘ เลม บัญชีรายช่ือหนังสืออีกเลมหนึ่งช่ือ 
เฮงอัง หรือ  Hsuchen-yuan Shi Chiao-lu  พิมพในป ๖๙๔๕ ใน 
ฐานเปนหนังสือเพ่ิมเติมคัมภีรท่ียวนชางเขียนไวในป ค. ศ. ๘๐๐ นั้นทา 
ใหเราไดทราบวา ในยุคนี้ไดมีคัมภีรจานวน ๑๒๑๔ คัมภีร นับเปนเลม 
หนังสือได ๕๔๓๑ เลม ในปจจุบันนี้ถึงแมวาเราไมมีตนฉบับเดิมของ 
คัมภีรเหลานั้น แตก็มีเหตุผลพอที่เช่ือไดวา คัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
อันมีจานวนมากมายนีน้ั้นไดพิมพแลวท้ังนั้น หรือเปนบางสวนกอน 
รัชสมัย ๕ ราชวงศ ( ๙๐๗-๙๖๑) 
         นับต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี ๑๐  เปนตนมา คัมภีร  พระไตรปฎก 
ท้ังหมดในประเทศจีนและเกาหลีไดพิมพเปนภาษาจีนและเกาหลี มาก 
กวา ๒๐ คร้ัง จักรพรรดิเทสุง แหงราชวงศสุง (๙๖๐-๑๒๙๗) ไดจัด 
พิมพคัมภีรฉบับท่ีสมบูรณข้ึน โดยใชเวลานานถึง ๑๒ ป (๙๗๑-๙๘๓) 
บรรจุตูได ๔๘๐ ตู เปนหนังสือจานวน ๕๐๔๘ เลม ตอจากนั้นก็ได 
มีการปรับปรุงเปนการสวนบุคคลอีกหลายคร้ังโดยเพิ่มเติมข้ึนบาง คัมภรี 
ท่ีไดปรับปรุงใหมนี้เรียกวา พระไตรปฎกฉบับสูง 
        ในป ๑๐๑๑ เหีย้นจง (Hen-jong) กษัตริยแหงเกาหลีโปรด 
ใหพิมพพระไตรปฎกข้ึนจากแผนจาจึกตาง ๆ ตอมาพระเจามุนจง 
(Mun-jong) ไดโปรดใหพิมพตอจนสาเร็จโดยใชเวลาพมิพหลายป 
พระไตรปฎกฉบับเกาหลีนีบ้รรจุตู ๖๓๕ ตู นับเปนจานวนได ๖๕๕๗ 
เลม แตเนื่องจากแผนไมท่ีจารึกพระไตรปฎกเหลานี้ถูกทหารมงโกลเผา 
ท้ิงเสียในรัชสมัยของพระเจาโกจง (Kao-jong) พระองคจึงโปรดให 
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พิมพข้ึนใหมในป ค.ศ. ๑๒๓๐ ในครั้งน้ีใชเวลาในการพิมพถึง ๑๕ ป 
สาเร็จเรียบรอยในป ค.ศ.๑๒๑๕ เปนพระไตรปฎกกฉบับท่ีสมบูรณท่ีสุด 
เทาท่ีมีอยู แผนไมท่ีจารึกพระไตรปฎกท้ังหมดนีย้ังเก็บรักษาอยูท่ีวัดไฮ 
ยิน (Hai-yin) ประเทศเกาหลีปจจุบันนี้ พระไตรปฎกฉบับนี้เปนคัมภรี 
ภูมิใจนักหนา 
                             เกาหลีกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
        หนาท่ีอันถือวาสาคัญยิ่งของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็คือ 
งานเผยแผพระธรรมคาสอนอันล าเลิศของพระพุทธองค เกาหลเปน 
ประเทศหน่ึงท่ีเหมาะแกการเผยแผพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
ท้ังสะดวกในการขยายอิทธิพลในดานนี้ไปยังประเทศญ่ีปุน เพราะ 
ประเทศญ่ีปุนในเวลานั้น ยังดอยกวาเกาหลีในทุกดาน วฒันธรรมดั้งเดมิ 
ของญ่ีปุนอันเกี่ยวกับพระพทุธศาสนาก็ดี เกี่ยวกับลักธิขงจื้อก็ด ี
อารยธรรมจากผืนแผนดนิใหญจีนกด็ี ลวนแลวแตไดถูกนามาเผยแผโดยผาน 
เกาหลีท้ังส้ิน 
      ตามประวตัิศาสตรของญ่ีปุน ในปท่ี ๑๓ (ค.ศ.๕๕) แหงแผนดนิ 
พระเจาจักรพรรดิกิมเม(Kimmei) พระเจาซีงเมียง (Sung-mung) แหง 
รัฐบักแจ (Bakche) ไดสงทูตช่ือนูริซิเก (Nurishicka) พรอมท้ังนา 
เอาพระพุทธรูปทองคาและพระพุทธรูปทองบรอนซจานวนหนึ่ง  คัมภีร 
พระไตรปฎกและเคร่ืองบรรณาการอ่ืนๆ ไปยังประเทศญี่ปุน ทางญ่ีปุน 
ไดนิมนตพระภิกษุชาวเกาหลีไปยังประเทศของตน เพื่อเปนผูดาเนินการ 
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เผยแผพระพุทธศาสนาและศิลปะ ทานไดสรางวัดวาอารามและพระพุทธ 
รูปข้ึนเปนจานวนมาก ท้ังยังเปนผูนาของนกิายทางพระพุทธศาสนาทุกๆ 
นิกาย ตลอดถึงเปนผูนาในการประกอบพธีิทางศาสนาทุกอยางอีกดวย 
ในป ค.ศ.๕๘๘ ทานไดตดิตอชางผูชานาญสาขาตางๆ จากเกาหลีเชน 
ชางกอสรางสถาปนิกผูออกแบบเปนตนไป ใหเดนิทางไปญ่ีปุน 
          ดังนั้น วดัท่ีมีช่ือทรงความสาคัญในทางพระพุทธศาสนาจึงไดถูก 
สรางมากข้ึน ๆ โดยลาดับ วดัท่ีเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลกวัดหนึ่ง คือวัตโฮริ 
อูจิ (Horyuji) ซ่ึงวัดนี้เดนในทางการกอสรางแบบโบราณ ท่ีทาดวย 
ไมอันเปนท่ีนยิมสรางกันสมัยนั้น ส่ิงกอสรางเหลานี้สามารถเลียนแบบ 
สถาปตยกรรมอันเกาแกของเกาหลีไดอยางสมบูรณท่ีสุด นอกจากนี้ ภาย 
ในสุวรรณศาลาแหงวดันี้ ไดมีศิลปกรรมฝาผนังท่ีสวยงามมาก อันเปน 
ฝมือแกะสลักของทานดัมเยงิ (Tamchung) ภิกษุชาวเกาหลีรูปหนึ่ง 
นอกจากนั้นยงัมีรูปพระโพธิสัตวกวนอิมท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงปจจุบันนีน้า 
ไปเก็บรักษาไวในพิพิธภณัฑอิมพีเรียล เมืองนรา  ใหประชาชนไดชม 
เพราะฉะนั้น จึงกลาวไดวา พระพุทธศาสนาตลอดถึงสถาปตยกรรม 
ของญ่ีปุนสมัยนั้นสาเร็จข้ึนมาไดก็โดยอาศัยน าพักนั้าแรงของพระภิกษ ุ
ชาวเกาหลีโดยแท 
                                 เกาหลีกบัพระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุน 
     บทบาทของชาวเกาหลีท่ีมีตอพระพุทธศาสนาในญ่ีปุน มีความ 
สัมพันธสาคัญเพียงใดน้ันปรากฏชัดตลอดราชวงศอาสึกะ (Asuka) และ 
ราชวงศนารา (Nara) ผูตั้งนิกายท้ัง ๖ ในราชวงศนารานัน้เลาก็เปน 
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พระภกิษุชาวเกาหลีเกือบท้ังหมด นกิายซันรอน ( Sanron Sect) 
พระชาวเกาหลีช่ือเฮกวน (Hekwan) เปนผูตั้งนิกายโจยินสุ  
(Jojitsu Sect) เจริญข้ึนมาไดก็เพราะทานโดชัง (Dochang) ชาวเกาหลี ทาน 
ชีบอง (Chibong) ซ่ึงเปนผูมีช่ือเสียงโดงดังมากรูปหนึ่งของนิกาย 
ฮอสโซซู (Hossoshu Sect) ก็เปนชาวเกาหลีเหมือนกัน ทานเกียวงิ 
โบสสัตสุ (Kyogibossatsu) ซ่ึงรูจักกันดใีนวงการพระพุทธศาสนา 
ในสมัยราชวงศนารา เปนศิษยของทานชีบอง นิกายเคงอน 
 (Kegon Sect) ก็มีทานชิมสางแหงนครสิลลาเปนผูใหกาเนิน ทานผูนี้ไดนาเอา 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเทศนาส่ังสอนเปนคร้ังแรกท่ีวดักินเชาจิ 
(Kinshouji)  
         สวนนิกายริชชู (Risshu) ภิกษุจีนช่ือกังจิน (Kamjin) เปน 
ผูตั้งข้ึน และชีอีก ๓ คน คือ อเจงฉิน อิโซ อิเชน ซ่ึงท้ังหมดนี้ ในระยะ 
แรกท่ีจะเผยแผนิกายน้ีก็ไดศึกษาธรรมของพระพุทธองคท่ีเมืองบักแจมา 
กอน ดังนัน้คาบสมุทรเกาหลีจึงเปนเสมือนเมืองมารดรแหงพระพุทธ 
ศาสนาในญ่ีปุน และตอมาภกิษุชาวญ่ีปุนกไ็ดไปศึกษาพระพุทธศาสนา 
และศิลปวิทยาอ่ืนๆ ในแควนสิลลาดวย 
     ในสมัยนัน้ ญ่ีปุนยังไมชานาญในการตอเรือและการเดินเรือ ผู 
โดยสารชาวญ่ีปุนจึงตองอาศัยเรือและคนเดินเรือของสิลลา เม่ือมีความ 
ประสงคจะเดนิทางไปประเทศจีน ใน ค.ศ. ๑๘ ฟูจวิารา สุเนชุก ุ
(Fujiwara  Tsunezugu) ราชทูตคนสุดทายผูเดินทางไปเจริญ 
สัมพันธไมตรีกับพระเจากรุงจีนแหงราชวงศถัง ซ่ึงเปนภกิษุอาวุโส องค 
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ท่ีสองและเปนซาซึองคท่ี ๓ แหงวัดเอนริยากจี (Enryakuji) ไดเดิน 
ทางไปยังประเทศจีนดวยเรือของสิลลา ในขณะเดียวกัน การนาเอาพระ 
พุทธศาสนาไปประดิษฐานในญ่ีปุน  ซ่ึงมีลัทธิเช่ือถืออยางอ่ืนอยูกอน 
แลวเชนลักธิชิน โต เตา และลักธินับถือเทวดาประจาธาตุท้ัง ๔ เซกิซัน 
มโยซิน (Sekisan-Myozin) เทพเจาท่ีนามาจากชังโบโงก็ดี อารักข 
เทวดาที่สิงสถิตอยูเทวสถานไมอิเทรา (Miidera) ช่ือเช็นสินแหงนคร 
สิลลาก็ดี  หิยากูชาอิ-งอนเงน (Hyakusai-Gongen)  หรือกรูาอิ 
งอนเงนแหงภเูขาฮาโกเนกด็ี  เหลานี้ท้ังหมดลวนเปนเทพเจาท่ีเกาหลี 
บูชาท้ังส้ิน เทพเหลานั้นจึงพลอยติดไปญ่ีปุนพรอมกับท่ีเกาหลีนาเอา 
พระพุทธศาสนาไปเผยแพรนั้นเอง 
                        วัฒนธรรมตะวันออกกับพระพุทธศาสนาในเกาหลี 
    แมประเทศท่ีมีช่ือเสียงทางวรรณคดีกย็ังไมรูกฎเกณฑการประ 
พันธบทกวีรอยกรอง จนกระท้ังไดนาพระพุทธศาสนาไปเผยแพรแลว 
จึงไดพบกฎเกณฑการเขียนรอยกรองทานองนี้ข้ึนเปนผลสาเร็จโดยรับเอา 
กฎเกณฑการแตงมาจากภาษาสันสกฤต แลวประยกุตเขากับของตน แม 
แตของเกาหลีและญ่ีปุน ก็เกดิข้ึนจากอิทธิพลของพระพทุธศาสนาเหมือน 
กัน บทกวีของเกาหลีช่ือ จุงเอียมอองมิง (Chung-eum Onmun) 
ท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเวลานี้ ก็เปนบทกวท่ีีดาเนินการ 
ประพันธแบบสันสกฤตโดยตรง และบทกวีนี้มีสวนคลายกันมากกับบทท่ี 
มีช่ือวา ยิดู (Yidu) ซ่ึงทานซุลชอง (Sul-shong) แหงนครสิลลา 
บุตรชายของทานหวั่งเอ้ียวเปนคนแตงข้ึน ท้ังนี้ก็มีผลเน่ืองมาจากการที่  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 312 
พระภกิษแุบบวีนิพนธของจีนมาเปนกลักในการพรรณนาโวหาร 
ในขณะท่ีตนพยายามเลียนแบบประพันธบทรอยกรองตางๆนั้น ก็พยายาม 
ปรับปรุงอักษรของตนใหเหมือน อักษรเทวนาครีดวย 
           อีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอวรรณคดีของจีนมาก 
คือทาใหวรรณคดีจีนมีลักษณะเปนปรัชญาและหนักไปในทางศาสนา จึง 
ทาใหเกดิวรรณคดีแบบใหมเกี่ยวกับพระพทุธศาสนาข้ึน ดังนั้นพระพุทธ 
ศาสนาจึงมีแรงผลักดันและสงเสริมใหเกดิวรรณคดีของจีนข้ึนโดยแท 
สาหรับประเทศเกาหลีและญ่ีปุนแลว เราก็สามารถกลาวไดอยางเต็ม 
ปากวา พระพทุธศาสนาเปนเหตุใหแนวความคิดและวรรณคดีเจริญ 
เติบโตข้ึนโดยตรงทีเดียว อนึง่ พระพุทธศาสนาแพรขยายมากข้ึนเทาใด 
แนวความคิดและวรรณคดีของประเทศท้ังสองก็แพรขยายมากข้ึนเปนเงา 
ตามตัวเทานัน้ 
            ในประเทศเกาหลี มีผูแตงบทเพลงและบทกวีกันมากข้ึน เนื่อง 
จากวาชาวเกาหลีทุกคนไดนาตนเขาไปผูกพันธกับหลักธรรมของพระ 
พุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนทีละนอยๆ ภิกษหุลายรูปไดกลายเปนนักประพนัธท่ีมี 
ช่ือเสียง บทเพลงช่ือดุสิต (Tusita) ไดรับการยกยองวาเปนบทกวีช้ัน 
สูงของชาติ วรรณคดีประเภทตางๆ เชน อิติหาสะ (Itihasa) กาพย 
ตตาก (Tataka) เปนตน เปนหนังสือท่ีไดรับความนิยมอยางแพร 
หลาย และมีอิทธิพลตอชาวเกาหลีมาจนกระท่ังทุกวัน เนือ้หาสาร 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาและนิยายปรัมปราของอินเดียท่ีมีอยูในวรรณคด ี
เหลานี้ ก็เปนเหตุใหเกิดนิยายประโลมโลก ตลอดไปถึงเร่ืองราวตางๆ 
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ของเกาหลีดวย การดนตรีตะวันออกปจจบัุนนี้ไดรับอิทธิพลจากดินแดน 
ตางๆ ทางตะวนัตก เกาหลีก็เลียนแบบมาจากทานองสวดมนตของพระ 
พุทธศาสนาในอินเดยี ซ่ึงมีทานองสวดมนตคลายกับสวดมนตในคัมภีร 
พระเวทของศาสนาพราหมณ กลาวโดยสรุปแลววัฒนธรรมของมนุษย 
ชาติในโลกตะวันออกพัฒนาขึ้นสูสัจธรรมและความเสมอภาค  อันเปนท่ี 
ยอมรับกนโดยท่ัวไปมากกวาวัฒนธรรมในโลกตะวันตก ดังนั้นเกาหลี 
จึงพลอยไดรับวัฒนธรรมมาไวเปนสมบัตขิองตัวเองอยางนาอัศจรรย ซ่ึง 
ท้ังนี้เราสามารถพูดไดอยางเต็มปากวา เปนผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ 
พระพุทธศาสนาในเกาหลีนัน่เอง 
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                                                    -๔- 
                             พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย 
             มร.เอ็ม.วี.เดล ตูโฟ กลาวไวในรายงานสาสามะโนประชากร 
ของมาเลเซีย ในป ๑๙๔๗ วา 
         " การสารวจสามะโนประชากรคราวนี้ ยังไมไดทาการสารวจ 
เกี่ยวกับเร่ืองทางศาสนา ตามท่ีทราบกันอยูแลว ความสนใจเร่ืองนี ้
มีเพียงเล็กนอยในท่ีซ่ึงมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ โดย 
ท่ัวไป ชาวยุโรปและชาวเอเซียเช้ือสายยุโรป นับถือศาสนาคริสต และ 
ชาวจีนสวนใหญก็นับถือศาสนาประจาชาติของจีน เชน ขงจื้อ และ 
บางคนก็นับถือศาสนาบูชาบรรพบุรุษ" 
             อยางไรก็ตาม ตามตัวเลขท่ีไดสารวจแลว ปรากฎดังนี ้
                      ผูนับถือศาสนาอิสลาม                               ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
                         "             "        จีน                                       ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
                         "             "       อินดู                                          ๕๐๐,๐๐๐ 
                         "             "       คริสเตียน                                 ๑๒๐,๐๐๐  
                         "             "      ซิกข                                           ๑๘,๐๐๐ 
                         "             "       ปากัน                                        ๓๕,๐๐๐ 
                         "             "       อ่ืนๆ                                          ๓๑,๐๐๐ 
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                                                    -๔- 
                             พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย 
             มร.เอ็ม.วี.เดล ตูโฟ กลาวไวในรายงานสาสามะโนประชากร 
ของมาเลเซีย ในป ๑๙๔๗ วา 
         " การสารวจสามะโนประชากรคราวนี้ ยังไมไดทาการสารวจ 
เกี่ยวกับเร่ืองทางศาสนา ตามท่ีทราบกันอยูแลว ความสนใจเร่ืองนี ้
มีเพียงเล็กนอยในท่ีซ่ึงมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ โดย 
ท่ัวไป ชาวยุโรปและชาวเอเซียเช้ือสายยุโรป นับถือศาสนาคริสต และ 
ชาวจีนสวนใหญก็นับถือศาสนาประจาชาติของจีน เชน ขงจื้อ และ 
บางคนก็นับถือศาสนาบูชาบรรพบุรุษ" 
             อยางไรก็ตาม ตามตัวเลขท่ีไดสารวจแลว ปรากฎดังนี้:- 
                      ผูนับถือศาสนาอิสลาม                               ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
                         "             "        จีน                                       ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
                         "             "       อินดู                                          ๕๐๐,๐๐๐ 
                         "             "       คริสเตียน                                 ๑๒๐,๐๐๐  
                         "             "      ซิกข                                           ๑๘,๐๐๐ 
                         "             "       ปากัน                                        ๓๕,๐๐๐ 
                         "             "       อ่ืนๆ                                          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 
ชาวเอเซียเช้ือสายยุโรป แนละหลังจากการสารวจคร้ังนี้แลว สถิติ 
พลเมืองไดเพิม่ข้ึน แตสัดสวนเฉล่ียของผูนับถือศาสนาไมไดเปล่ียน 
แปลงอะไรมากนัก ในระหวางกลุมคนเหลานั้น กย็ังมีผูนบัถือพุทธ 
ศาสนาปะปนอยู ถึงแมคาวา " ชาวพุทธ" จะไมปรากฏใหเห็นชัด แต 
คาวา   " ศาสนาประจาชาติของจีน"  ก็รวมเอาบุคคลท่ีอางตนวาเปน 
ชาวพุทธเขาไวดวย และจานวน ๓๑,๐๐๐ ตามตารางขางบน ก็รวมเอา 
บุคคลท่ีนับถือพุทธศาสนาในมาเลเซียไว คือ พมา สิงหล ( ศรีลังกา) 
และไทยดวย 
        เพื่อความสดวก จึงจะไดกลาวถึงกิจกรรมของชนเหลานั้นเปน 
ตอนๆ ไป จะเริ่มดวยชาวจนีกอน เพราะมีจานวนมากวา 
                                         บทบาทของชาวจีน 
    ยังไมมีใครเขียนเกีย่วกับแบบแผนของพุทธศาสนาท่ีปฏิบัติกันใน 
ระหวางชาวจนีในเอเซียอาคเนย อาจจะเปนไปได ท่ีวิธีการปฏิบัติตางๆ 
คงจะไมแตกตางกันกับท่ีพวกเขาปฏิบัติกันอยูในประเทศจีน อยางไร 
ก็ตาม เร่ืองเทวดาประจาภูมิภาค การปฏิบัติแปลกๆ และขนบประเพณ ี
บางอยางก็ยังถูกเก็บรักษาไวอยางดี  พวกท่ีนับถือพุทธศาสนา ดูจะ 
เครงครัดกวาวาพวกท่ีอยูในประเทศจีนเองดวยซ าไป  ตวัอยางท่ีเห็นได 
ก็คือเร่ืองเกี่ยวกับการตายและการฝงศพ 
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             การศึกษาถึงเร่ืองพทุธศาสนามหายานของจีน เปนเร่ืองใหญ 
ไมใชของงายท่ีจะเขาใจกันไดแจมชัดในภาคพื้นนี้ เพราะขาดวัตถุและ 
หลักฐานท่ีจาเปนประกอบการคนควา ในมาเลเซียเอง ผูท่ีทาการคนควา 
เร่ืองนี้จะตองมีความรูทางภาษาจีน และสามารถพูดได ๒ ภาษา และ 
ตองใชเวลาอยางนอย ๒ ป ตวัอยาง เชน มีวดั สมาคม ท่ีดาเนินงาน 
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เปนจานวนมาก สมาคมท่ีจดทะเบียนในสหพันธ 
มีถึง ๓,๔๒๘ สมาคม สวนมากเปนของชาวจีน และสวนมากก็ดาเนิน 
งานเกีย่วของกบัพุทธศาสนา ยังไมมีรายช่ือของศูนยพระพุทธศาสนา 
ท่ีจดทะเบียนแยกออกดาเนินการตาง ท้ังในสหพันธและสิงคโปร 
การจดทะเบียนก็เปนส่ิงท่ีนาจะกระทากัน แตวาการดาเนินงาน กเ็ปน 
เร่ืองยากมากเหมือนกนั อยางไรก็ตาม ไมมากก็นอย คงจะปรากฏรายช่ือ 
ท่ีสมบูรณภายใน ๒-๓ ปขางหนา ดวยการดาเนินงานขององคการ 
พุทธสัมพันธของโลกประจาทองถ่ิน ซ่ึงปจจุบันนีไ้ดกอตั้งข้ึนแลว ๔ แหง 
ดวยกัน 
          ดังท่ีทราบแลว ชาวจนีไดมีอิทธิพลในยานนี้มากอน จึงเช่ือ 
กันวา ภิกษุฟาเหียน ในการเดนิทางไปสูอินเดียใต และท่ีชวา ในราว 
ค.ศ. ๔๑๓ ซ่ึงคร้ังนั้นบันทึกกลาววา เขาไมไดพบชาวจีนคนใดเลยท่ีนั่น 
ประวัติศาสตรจีนไดกลาวถึงสถานท่ีๆ เรียกวามาเลเซียในปจจุบันนี้ ใน 
รัชสมัยของราชวงศเหลียง (Liang Dynasty)   ค.ศ. ๕๐๒-๕๖๖ 
นี้สอแสดงถึงการสัมพันธกนัทางประวัติ ระหวางประเทศท้ังสองในตอน 
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ปลายคริสตศตวรรษท่ี ๗ อิจิง (I-Taing) ไดมาถึงศูนยกลางของ 
อาณาจักรศรีวชัิย ท่ีเมืองปาเลมบัง  ไดพบผูปฏิบัติตามพุทธศาสนา 
มหายานท่ีนั่น และไดเขียนขอประทับใจไวในบันทึกของทานดวย เม่ือ 
๒ ศตวรรณท่ีแลวมา ชาวอาหรับไดเขียนเกี่ยวกับอาณาจกัรของมหาราชา 
และท่ีซ่ึงเขาใจวาเปนรัฐเคดาห อันเปนรัฐหนึ่งของมาเลเซีย ซ่ึง ณ ท่ีนัน้ 
ประชาชนนับถือพุทธศาสนาอยางม่ันคง ตามท่ีกลาวแลว อาจจะมีผูสงสัย 
วาท่ีไหน เปนท่ีตั้งเมืองหลวงและศูนยกลางอารยธรรมของชาวมาเลเซีย 
กันแน งานเขียนและงานขุดคนของ ดร.ควาริตซ เวลส และ นาง 
ควาริตซ เวลส ในรัฐเคดาห ไดกอใหเกดิการถกเถียงท่ีนาสนใจอยาง 
มากหมายใน ๒-๓ ปมานี้ และดร. ควาริตซ เวลส เช่ือวา ศูนย 
อารยธรรมอินเดียในมาเลเซีย เปนศูนยของชาวพุทธ งานขุนคนโบราณ 
วัตถุระยะแรก ๆ ของเขาน้ัน ปรากฏวามีอายุราวคริสตศตวรรษท่ี ๔ 
แตก็ไดเคยมีหลักฐานอางอิงถึงศูนยอารยธรรมท่ีสาคัญมากอน 
               อิทธิพลของฮินดูปาลวะ (Hindu Pallava) มาสูมาเลเซีย 
ในคริสตศตวรรษท่ี๖ และพุทธศาสนามหายานมาถึง หลังจากนั้นมาอีก 
๒ ศตวรรษ อาณาจักรศรีวิชัยมีความสัาคัญมากท่ีสุดตอพุทธศาสนา โดยท่ี 
ประวัติศาสตรไดบันทึกวา อาณาจักรนี้ไดปกครองแหลมมลายูและบาง 
สวนของประเทศไทยไวดวย ในคริสตศตวรรษท่ี ๗-๑๒ ในป ค.ศ. 
๑๒๗๖ ในรัชสมัยของ โมฮัมเม็ด ชาร แหงมะละกา มาเลเซีย ไดกลาย 
เปนรัฐอิสลามมาจนกระท่ังบัดนี้  และโดยความท่ีเปนชาติท่ีเครงครัดตอ 
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ศาสนา จึงทาใหศาสนาอ่ืนๆ ไมมีโอกาสจะตั้งตัวไดเลย จงึทาใหเกิด 
ความคิดวา เพราะเหตุนีก้ระมัง จึงทาใหเกดิอุปสรรคอยางมาก ในการ 
คนหาหลักฐานทางโบราณคดีของพุทธศาสนา 
      ประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานของชาวจนีพวกแรกในมาเลเซียกลาว 
วา เปนระยะกาลวางเวนเสียนานระหวางราชวงศเหล่ียง (Liang Dynasty) 
และสถานท่ีตั้งของชาวมาเลเซีย    ซ่ึงกาหนดไวในป   ค.ศ. 
๑๓๔๙ วาง ตา หยวน (Wang Ta Yuan) พอคาชาวจีนไดกลาว 
ไววา ท่ีตั้งถาวรของชาวจีนนัน้เรียกวา  ตูมาสิก (Tumasik) ซ่ึงใน 
ปจจุบันนีเ้รียกวา สิงคโปร บัดนี้เขากนัวา ท่ีดังกลาวนัน้นาจะเปนเขต 
โกตา  ติงกิ (Kota Tinggi) หรือ โจฮอร ลามา (Johore lama) 
แถบลุมแมน าโจฮอร  แตก็เปนไปได ท่ีชาวจีนจะต้ังถ่ินฐาน 
อยูในมะละกา ในราวกลางคริสตศตวรรษที่ ๕ แตวาหลังจาก ๒๐๐ ป 
ตอมา ก็ไดกระจัดกระจายเปนกลุมเล็กกลุมนอยท่ัวไป ท้ังท่ีมาเลเซีย 
ไดเปล่ียนไปเปนรัฐอิสลามแลว กย็ังมีนักแสวงบุญชาวพุทธท่ีสาคัญมาสู 
มาเลเซีย ในคริสตศตวรรษท่ี ๑๔ และปรากฏวาไมไดรับการขัดขวาง 
แตอยางไร 
           การวิวฒันาการของพุทธศาสนาของชาวจีน สวนใหญกเ็ปน 
วิวัฒนาการของการอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานของชาวจีนนัน่เอง 
                                  พระพุทธศาสนาระหวางการยึดครองของญ่ีปุน 
       ชาวญ่ีปุนใหความนับถือท้ังพระและวดัเปนอยางดียิง่    เราได 
สอบถามถึงทัศนะของชาวญ่ีปุนตอพระพุทธศาสนาระหวางการยดึครอง 
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มาเลเซีย ไมมีใครใหคาตอบไดเลย วาพวกญ่ีปุนเคยขโมยของสาคัญไป 
จากวดั และพวกพระถูกทารุณตางๆ ท่ีหาดใหญประเทศไทยเราไดรับ 
บอกเลาวา มีทหารญี่ปุนคนหนึ่งไดฆาพระไปองคหนึ่ง (อาจจะเปนความ 
เขาใจผิดกไ็ด)  และทหารคนนั้นก็ถูกประชาชนกลุมรุมกนัสังหารเขา 
เปนช้ินเล็กช้ินนอยไปในทันทีนั่นเอง แตเหตุการณแบบนี ้ไมเคยเกิด 
ข้ึนในมาเลเซียเลย แนละ โบราณวัตถุสวนมากไดหายไปจากพิพิธภัณฑ 
และท่ีอ่ืนๆ ในระหวางสงคราม แตนี้กเ็ปนสถานท่ีคลายกับการเร่ิมตน 
ปลนสดมภของชาวจีนตอชาวญ่ีปุน วดัจานวนมากไดดาเนินกิจกรรม 
ปกติของตน โดยไมถูกรบกวนแตอยางไร และสมาคมบางสมาคมยังได 
รับเงินและการสนับสนุนจากชาวญ่ีปุน เพือ่ดาเนินงานดานสาธารณ 
ประโยชนดวย เชนเดยีวกับคนอ่ืน พวกพระก็ตองเรียนภาษาญ่ีปุนดวย 
          สิงคโปรไมมีความสนใจตอความเคล่ือนไหวของพระพุทธศาสนา 
ท่ีมีอยูในปนังเลย  แมจะไมเปนเมืองใหญ และคอนขางจะเปนเมือง 
ซบเซา ตามความเห็นของคนบางคน ก็วาเปนเมืองท่ีมีความอุดมไปดวย 
เร่ืองราวเกีย่วกับพุทธศาสนามากทีเดยีว นอกจาก ๑,๘๐๐๐ สมาคม ท่ีจด 
ทะเบียนในสิงคโปรแลว ก็ยงัมีท่ียังไมไดจดทะเบียนอีกจานวนมากท่ีเปน 
สมาคมของชาวพุทธ อยางไรก็ตามมีหนังสือเลมหนึ่ง ช่ือวา วดัจีนแหง 
สิงคโปร (The   Chinese  Temples    of      Singapore)  ซ่ึง 
ไดกลาวถึงวัด ๑๑๒ วัด และมีภาพเล็ก ๆ ของวัดแตละวดั และมีขอความ 
ยอๆ บอกถึงรูปราง กาเนิด และประวัติของวัดนัน้ ไมมีภาคภาษา 
อังกฤษ มีแตฉบับภาษาจนีท้ังหมด 
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            หนังสือท่ีพิมพข้ึนเร็วๆ นี้ ช่ือวา วสิาขะราลึก ซ่ึงพิมพข้ึนเม่ือ 
ค.ศ.๑๙๔๙     โดย วดัสมาคมเล็กสมาคมใหญรวมกัน และโดยความ 
รวมมือของชาวพุทธท่ีสาคัญในสิงคโปร ไดมอบเปนของขวัญ แด พณฯ 
ทานเซอร แฟรคกลิน คิมสัน เพื่อเปนตัวแทนคารองขอจากกลุมชาวพทุ 
เพื่อใหประกาศวันวิสาขบูชา เปนวันหยุดราชการ หนังสือกลาวถึง ช่ือ 
ท่ีอยูของศูนยพุทธศาสนาในสิงคโปร และถึงแมผูรวบรวมจะไดย าถึง 
ความไมสมบูรณของสถิติท่ีรวบรวมมา  แตเราก็ไมพบวาไดมีขอขาดตก 
บกพรองอยางใดเลย คารองขอไมไดผลในขณะนั้น ภายหลังเม่ือมีการ 
แตงต้ังคณะรัฐบาลใหมข้ึน    กลุมชาวพุทธไดเขาพบกับหวัหนาคณะ 
รัฐบาล คือ มร. เดวิด มารแชล และในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ค. ศ. 
๑๙๕๕ วันวิสาขบูชาก็ไดรับอนุมัติใหเปนวันหยุดราชการ สามาคม 
ชาวพุทธจานวนมาก  ไดสงสารแสดงความขอบคุณไปยังทานหัวหนา 
รัฐบาล และในการตอบจดหมายเหลานั้น ตอนหนึ่ทานกลาววา 
        ขาพเจามีความสุขใจจริงๆ ท่ีสามารถใหความชวยเหลือองคการ 
ของประชาชน ผูมีความจงรักภักดี รักสงบ และมีคุณธรรมในการใหได 
บรรลุความประสงคของเขาเหลานั้น โดยเฉพาะขาพเจามีความสุขใจวา 
ในวนัครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ แหงการกอต้ังวัฒนธรรมอันสูงสง 
ซ่ึงเปนวัฒนธรรมอันดีท่ีมีอิทธิพลตอมนุษยชาติ ชาวพุทธในสิงคโปร 
จะไดมีโอกาสสนุกสนานในวันหยุดอยางเต็มท่ี  
                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                             เดวดิ  มารแชล 
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           เราไดใหรายช่ือ วดั สมาคม และองคการของพุทธในสิงคโปร 
ไวตางหาก  แตท่ีโดยสวนใหญก็เปนลักษณะเดียวกนักบัในมาเลเซีย และ 
โดยท่ีเรามีความคุนเคยกับมันดี  ฉะนัน้  ถาไดกลาวถึงบทบาทของวัด 
และสมาคมเหลานั้นใหละเอียดข้ึน  ก็จะเปนประโยชนมาก 
            สมาคมพุทธศาสนาชาวจีน  (The  Chinese  Buddhist 
Association)  คอนขางจะเปนสมาคมท่ีสําคัญและเกาแกท่ีสุดในยานนี ้
ตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๑๙๒๖  สวนใหญเกดิจากทานไทสุ (Tai  Hssu) 
ผูซ่ึงไดมาเยือนสิงคโปรในเวลานั้น  และไดแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับ 
พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก  ซ่ึงไดทราบตอมาวา ลําพังพระพุทธศาสนา 
อยางเดยีว  ไมใชจะใหผลดีเสมอไป  แตยังตองการผูสนใจและปญญาชน 
เพื่อใหเปนผูนาํของชาวพุทธดวย   เราไมสามารถจะกําหนดวนักอตั้งท่ี 
แทจริงได  เพราะหลักฐานตาง ๆ  ถูกทําลายกอนการตกอยูภายใตอํานาจ 
ของการยึดครองของญ่ีปุนในป ๑๙๔๒   สมาชิกในปจจุบัน  เปนชาวจีน 
ท้ังหมด  สวนใหญเปนชาวกวางตุง  มีท้ังหมดประมาณ ๕๐๐ คน  แต 
ในตอนญ่ีปุนยดึครองมีถึง ๒,๐๐๐  ตอนนั้นบรรดาสมาชิกตองทํางานหนัก 
ท้ังดานการทหารดวย  พวกเขาไดแจกจาย  ขาว  เงิน  ยารักษาโรคแกคน 
ยากจน  ปจจุบันนี้งานเกี่ยวกบัโรงเรียน   ซ่ึงมีนักเรียนประมาณ ๑๐๐ คน 
ก็ยังดําเนินการอยู  ท้ังท่ีมีปญหายุงยากมากมายเกี่ยวแกท่ีอยูอาศัย 
               ขาพเจาไดพดูถึงสาขาศูนยพุทธสัมพันธโลกประจําทองถ่ินมาแลว 
ซ่ึงต้ังอยูท่ีโรงเรียนมหาโพธ์ิในเกยแลง (Geylang)   และเปนองคการ 
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พุทธศาสดาท่ีสําคัญ  ในสิงคโปร  ผูแทนของสมาคมไดมีโอกาสเขารวม 
ประชุมองคการพุทธสัมพันธโลกคร้ังแรกท่ีศรีลังกา  ในป ๑๙๕๐  ศูนย 
พุทธศาสนาท่ีสําคัญ ๆ ในสิงคโปรท้ังหมด  ไดเขารวมกจิกรรมคร้ังนี้ดวย 
               โรงเรียนมหาโพธ์ิเอง  เปนองคการท่ีเดนท่ีสุด  ซ่ึงไดกอตั้งเม่ือป 
ค.ศ. ๑๙๔๘   ตอนนั้นมีนกัเรียนเพยีง ๔๐ คน   ซ่ึงบิดามารดาของเด็ก 
จายคาเลาเรียนของเด็กเพยีงเล็กๆ นอย ๆ เทานั้น   เพื่อใหโรงเรียนได 
ดําเนินไปดวยดี  เจาหนาท่ีตองทํางานกันต้ังแตเชายนัคํ่า  กิจการกาวหนา 
อยางรวดเร็ว  และในป ๑๙๕๑   พณฯ ทาน  มัลคอม  แมคโคแนลด 
ขาหลวงใหญประจําเอเซียตะวันออกเฉียงใต  ไดเปนผูทําพิธีเปดโรงเรียน 
ซ่ึงต้ังอยู ณ ท่ีตั้งปจจุบัน  บัดนี้มีนักเรียนกวา  ๑,๐๐๐ คน  วิชาพุทธศาสนา 
สอนเปนวิชาประจําของหลักสูตรโรงเรียน  นอกจากนี้  นางสาวพิตต  ฉิน 
ฮุย  (Pitt  Chin  Hui)  ไดพิมพหลักสูตรปริญญา ๒ ภาษา (Bilingual 
Graduated  Course)  เกี่ยวกบัคําสอนสําคัญของพระพุทธเจา   ซ่ึงมี 
เนื้อความครอบคลุมถึงหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา  ในภาษาท่ีงาย 
และเหมาะกับเด็กทุกช้ัน  เม่ือไดอานหนังสือเหลานี้แลว   ก็อดท่ีจะท่ึงใจ 
ไมได  ท่ีหนังสือไดถูกเขียนข้ึนในลักษณะหลักทางศีลธรรม  และคลาย 
กับท่ีสอนกันในโรงเรียนศาสนาคริสตท่ัวไป 
            กิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่งของศูนยพุทธศาสนาน้ี   ก็คือการสง 
สมาชิกเขาไปรวมประชุมยังประเทศตาง ๆ  และในการประชุมใหญคร้ัง 
ท่ี ๓  ศูนยพุทธศาสนาสิงคโปรก็ไดสงบันทึกไปอานในท่ีประชุม  บันทึก 
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กลาววา ชาวพุทธในสิงคโปรมีความมุงหมาย และวัตถุประสงคท่ีได 
กาหนดไวอยางแจมชัดแลว และรวมท้ังวัตถุประสงคตอไปนี้:- 
        ๑) กอต้ังโรงเรียนพุทธศาสนา เปนภาษา เปนภาษาตางๆ 
ของโลก 
         ๒) รวบรวมและแปลตาราทางพุทธศาสนา เปนภาษาตางๆ 
         ๓) กอต้ังมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
         ๔) กอต้ังโรงเรียนฝกการฝมือ 
          ๕) กอต้ังองคการอาจารยตระเวนสอนของชาวพุทธท่ัวโลก 
          ๖) กอสรางอาคารสาหรับเด็กกาพราและบานพกัคนชราตามสวน 
ตางๆ ของโลก 
           ๗) สรางโรงพยาบาล และคลีนิคของชาวพุทธ ข้ึน 
           ๘) ชักชวนพอคาใหงดการทาเคร่ืองเลนท่ีเปนอาวุธสาหรับใชใน 
การสงครามใหเด็ก และชักชวนผูปกครองเด็กท่ัวโลก ไมใหซ้ือของ 
ชนิดนั้นใหกับเด็กๆ ของตน 
            กิจกรรมของชาวพุทธเม่ือเร็วๆ นี้ซ่ึงปรากฏในรายงานสวนท่ีสอง 
ของจดหมายถึงยางกุง ซ่ึงรวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกบัการฉลอง 
วันวิสาขบูชา บริจาคเงินและส่ิงของใหแกโรงเรียน โรงพยาบาล และองคการ 
ชวยเหลือคนตาบอดหูหนวก และบริจาคเปนเงินทุนกอสรางมหาวิทยาลัย 
นานยาง รวมกบัชาวพุทธมาเลเซีย  ชาวพุทธสิงคโปร  ไดบริจาคเงิน 
ใหกับกองทุนบรรเทาอุทกภยัของอังกฤษและฮอลัดดา ในป ๑๙๕๓ และ 
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ไดชวยเหลือโดยใหเส้ือผา อาหารและการศึกษาไมคิดมูลคา  แกเด็กท่ี 
ไรท่ีอยูในคราวเกดิอัคคีภัย ท่ีสิงคโปร กัมปง บูกิส และอัลจูนิคโรด 
          ผูรับเคราะหจากโรคเร้ือน ก็ไดรับความชวยเหลือจากชาวพุทธใน 
สิงคโปรเปนอยางดี และในขณะนัน้กไ็ดพยายามท่ีจะสรางวัดข้ึนในนิคม 
โรคเร้ือนของรัฐบาล  ณ  นคิมนั้นมีคนปวยประมาณ ๑,๐๐๐ คน  ใน 
จานวนนั้น หนึ่งในสามเปนชาวพุทธ 
       สมาคมสวัสดิการคานิน      (Canine  Welfare      Association) 
ไดกอต้ังข้ึนเม่ือป ค.ศ. ๑๙๕๔ ภายใตคาแนะนาของสหพันธชาวพุทธ 
(Buddhist  Federation)  และในบัดนี้ไดมีสถานบริการสุนัขซ่ึง 
อยูติดกับวัดปอกักเซค (Poh kak  sec) ถนนทอมสัน และสวน 
สัตวท่ีสัตวทุกชนิดสามารถอาศัยอยูไดอยางเสรี สถานพานักของชาวพุทธ 
เลขท่ี ๑๗ ถนนกิมยาน สิงคโปร ซ่ึงเปนศูนยพุทธศาสนาอีกแหงหนึ่ง 
ซ่ึงใหความสนใจอยางยิ่งใหญตอสวัสดิการขอวสัตว และศูนยไดใชจาย 
ในการซ้ือสัตวปลอย เปนมูลคาถึงปละ ๑,๐๐๐ เหรียญสิงคโปร ศูนย 
นี้ไดกอต้ังเม่ือเดือน กรกฎาคม ๑๙๓๓ ปจจบัุนนี้มีสมาชิก ๕๓๐ คน 
สมาชิกสวนใหญเปนชาวฮกเก้ียนและแตจิ๋ว มีการประชุมสวดมนตและ 
สนทนาธรรมทุกสัปดาห  และมีการแสดงธรรมทุกๆ กึ่งสัปดาห สภาพ 
ภายในไดรับการประดับแบบเรียบๆ  สวยงาม มีภาพท่ีบูชาใหญเปนรูป 
พระอมิตาภะ กวนยิน และตาศิ-ชิ (Amitabha, Kuanyin  Ta-shih-chih) 
และโดยเฉพาะมีภาพชุดของกวนยินแยกไวตางหาก 
 
 
 
 
 
  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 326 
อีกหองหนึ่ง สมาชิกสวนมากมีการศึกษาและความสนใจทางพุทธศาสนา 
เปนอยางดี นอกจากนีก้็ยังมีหองสมุดดวย 
         สมาพันธชาวพุทธ  (The  Buddhist   Union  ) เดิมทีกอตั้ง 
ข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๑๙๓๘ โดย คาแนะนาของพระคุณเจาภิกษนุารทะ ชาว 
ศรีลังกา แตก็รูจักกันในนามแผนภาษาอังกฤษของสมาคมชาวพุทธ 
สิงคโปร (Singapore     Buddhist   Association)  ซ่ึงเปน 
สมาพันธของผูพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีพวกเช้ือสายสิงคโปรปนอยูดวย 
เปนจานวนมาก และมีสมาชิกท้ังหมดประมาณ ๕๐๐ คน ท่ัวไปแลว 
สมาชิกก็กาหนดใหเปนชาวจีน แตก็ไดรับการอุปถัมภจากประเทศตางๆ 
ดวย บรรดากิจกรรมท่ีกระทานั้น มุงความสนใจสวนใหญในการให 
ความสะดวกในการปฏิบัติ การรับจัดการ และการกระทาพิธีเผา และ 
ฝงศพ พิธีฉลองแบบงายๆ และประหยัด แทนการทาพิธีท่ีไมเหมาะสม 
ฟุมเฟอย ไมเปนแบบของชาวพุทธ  เชน  การบูชา  การบูชาไฟ  การ 
ทาพิธีและฉลอง เปนตน 
         สมาพันธยังไดกอตั้งทุนสวัสดิการใหกับสมาชิก กอต้ังองคการ 
สาขายุวพุทธ นอกจากนี้ยังไดพยายามเพ่ือจัดต้ังแผนทะเบียนสมรส 
ของคูสมรสท่ีไดปฏิบัติตามธรรมเนียมพุทธศาสนาหรือของชาวจีน 
         สมาคมเวิรลดเรด  สวสัติกะ แหงฮิลลสตรีท  (The  World  
Red  Swastika  Society)  คนมักจะถือเปนพุทธสมาคมดวย 
เหมือนกนั  แตความจริงไมเปนเชนนัน้  แตวาสมาคมมีความสนใจใน  
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พุทธศาสนามาก  สมาคมใหญตั้งข้ึนท่ีไทนาน (Tsinan)  ในประเทศ 
จีน ในป ค.ศ. ๑๙๒๑ และสาขาสิงคโปรในป ๑๙๓๖ และตอมาท่ี 
มะละกาป ๑๙๔๗  กวัลาลัมเปอร ๑๙๔๙ และอิโปร ๑๙๕๒ สมาชิก 
ไมจากัดบุคคล ไมวาจะรวยหรือจนไมคานึงถึงเพศ   ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมี 
นิสัยดี รักษากฎของลัทธิเตาอยางจริงจัง และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎ 
ของสมาคม การเครงครัดตอกฎเหลานี้จะปองกันมิใหเกดิการละเมิดข้ึน 
ได และกลาวไดวาโดยหลักการแลวไมใชเตา แตความสนใจทางธรรม 
ครอบคลุมถึง ไมเพียงแตเตาและพุทธเทานัน้   ยังคลุมไปถึง  อิสลาม 
คริสต  และขงจื้อ การติดตอกับชีวิตในโลกอ่ืนโดยผานทางการเขียน 
ทานองผีถวยแกว และโดยการเขียนจากผูเขาทรง สมาชิกในปจจุบันมี 
กวา ๑,๐๐๐ คน วัตถุประสงคของสมาคม คือ 
                ๑) การบูชาชีซิงซินเหลียนโลโช (Chee Sing Sin  Lian   Lo  Cho) 
(แปลไวในจดหมายลับใหกบัเรา โดยเปนคาของผูเปนเจา) 
                 ๒) เพื่อแสดงถึงเตาอันยิ่งใหญ 
                 ๓) เพื่อสงเสริมความสงบของชาวโลก 
                 ๔) เพื่อกาจัดทุกขท่ีเกิดบางคร้ังบางคราว 
               ภายใตวัตถุประสงคนี้ งานบรรเทาทุกขไดถูกกระทากันในระหวาง 
สงครามท่ีแลวในประเทศจีน   และไดใหความชวยเหลือแกผูประสบ 
อุทกภัยในจีนและญ่ีปุน เคร่ืองหมายสวัสติกะนัน้โดยท่ัวไปถือวา เปน 
ลัญญลักขณแหงความบริสุทธ์ิและโอบออมอารี และยังไดถูกสลักไว ณ 
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พระอุระของพระพุทธรูปในโรงเรียนพุทธศาสนาบางแหงดวย อยางไร 
ก็ตามเคร่ืองหมายนี้เปนสัญญลักขณลึกลับทางศาสนาในสมัยโบราณ และ 
ไมไดเกีย่วพันสมาคมสวัสติกะแดงของโลกกับพุทธศาสนา และศาสนา 
อ่ืนอยางใกลชิดมากนกั 
      ยังมีสมาคมและองคการอีกจานวนมากในสิงคโปร  ซ่ึงมีรายช่ือ 
หัวหนาสมาคมแจงอยูในภาคผนวกของหนังสือ    Buddhism       in 
Malaya 
     ชาวจีนสวนใหญไมใชแตจะอยูในสหพันธมาเลเซียเทานั้น และ 
ในสหพนัธเองก็เต็มไปดวยโบสถมุสลิม  วัดพุทธมีเพยีงไมกี่วดั  ในบาง 
เมืองเชน มะละกาและปนัง มีวัดพุทธและวัดจนีอยูอยางสงา และ 
ปนังเองก็อางวาเปนศูนยพระพุทธศาสนาในมาเลเซีย  ถาคิดจานวนวดั 
ท่ีมีอยูมากกวารอยแลวกน็าจะเปนความจริง เกาะปูลอรเจราจัก (Pulou 
Jerajak ) ซ่ึงใชเปนสถานท่ีตั้งบาบัด โรคเร้ือน  และวณัโรค  ไดกอ 
ตั้งพุทธสมาคมของตนเม่ือป ค.ศ. ๑๙๔๙ และไดสรางวัดไววดัหนึ่ง 
ดวย  เลขานุการกลาววา ในฐานะผูอาศัยของหมูบานนี้  กาลเวลาข้ึน 
อยูกับเรา คือ ถาเวลาท่ีวางนี ้จะอุทิศใหกับศาสนาก็จะมีความเจริญ 
อยางยิ่ง 
       ลักษณะรูปรางของสมาคม  และองคการดังกลาวแลวในสหพันธ 
เองก็ไมแตกตางไปจากท่ีไดกลาวมาแลว   ถึงสมาคมและองคการใน 
สิงคโปร   กลาวโดยท่ัวๆ  ไป      สมาคมท่ีมีหลักฐานม่ันคงดีท้ังหมด 
ปฏิบัติและสอนพระพุทธศาสนาอยางเปนล าเปนสัน  และมีความนอม 
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เอียงเพิ่มข้ึนในคาสอนของพระสงฆฝายเถรวาท   และลดลงในการปฏิบัติ 
ตามพุทธศาสนาฝายมหายาน    ซ่ึงไมใชแบบพุทธศาสนาท่ีเครงครัด 
เลขานุการสมาคมชาวพุทธภาคเหนือกลาววา  "เราอาจจะแบงพุทธ 
ศาสนาในมาเลเซียออกเปน ๒ กลุม คือ ชาวพุทธผูบูชาไฟ  และชาว 
พุทธผูไมบูชาไฟ พวกแรกใชจายเงินและเวลามากมายในการจุดธูปเทียน 
และเผาบานจาลอง  ใครเลาจะรูวาพวกเขากาลังคิดอะไรและทาอะไรอยู 
พวกหลังนี้เหมือนกับสมาคมของเราซ่ึงคัดคานการกระทาอยางนั้น  และ 
เช่ือวาเปนการกระทาท่ีไมถูกวัตถุประสงคของพุทธศาสนาท่ีแทจริง 
สมาคมของเราก็หนกัใจในการท่ีจะช้ีแจงใหพวกเขาลมเลิกการเผาธูปกัน 
เสียที อยางท่ีเห็นกนัอยูตามวัดตาง ๆ ในขณะนี้    ถาหากวาเราขืนทา 
อยางนั้นก็เทากับวาเราตัดผูสนับสนุนชาวจีนของเราไปเสีย เพราะดู 
เหมือนวาพวกเขาจาเปนท่ีจะตองมีพิธีเชนนี้อยางขาดเสียไมได " 
        นอกจากนี้  พุทธสมาคมประจาเขตดังกลาวมาแลว เมืองใหญ ๆ 
ท้ังหมดตางกมี็กลุมชาวพุทธและสมาคมชาวพุทธของตนเอง สวนมาก 
ก็ตั้งอยูในบริเวณของวัดหรือในท่ี  ๆ ไมใชวัดบาง 
       การจะเขาใจวา  วัดน้ีเปนวัดจีนจากการมองภายนอก  หรือ 
แมแตจากขางใน ก็ไมใชเร่ืองงายเสมอไป  และก็ไมควรจะสรุปความ 
เร็วเกนิไปวา นี้เปนวดัจนี  เพราะมีหลังคามุงกระเบ้ืองทรงแหลม และ 
มีการประดับประดาอยางสวยงาม และเปนวัดของชาวพุทธ  มีวัดเปน 
จานวนมากทีเดียวท่ีมีลักษณะ และมีช่ือในทะเบียนคลายวัดพุทธซ่ึงอยู 
ถัดไป แตแลวกลับเปนวาเปนวัดท่ีนับถือและบูชาเทพเจา  และบน 
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แทนบูชากไ็มมีส่ิงใดที่สอวาเปนรูปของพระศากยมุนี  พระอมิตาภะ หรือ 
พระอรหันตองคใดองคหนึ่งเลย  นักเขียนบางคนถือเปนกฎเครงครัด 
ในการกาหนดวาวดัใดจะเปนวัดพุทธ  ในป ค. ศ. ๑๘๙๔  เม่ือได 
เกิดมวีัดเปนจานวนมากมายเกิดข้ึนในกลุมของชาวจีน  มร. เดนนิส 
(Dennys)  เขียนไวในพจนานุกรมฉบับยอของเขาวา 
             " ไมมีวัดพุทธวัดใดที่เหมาะสมท่ีจะเรียกวาเปนวดัพุทธมีอยูใน 
มาเลเซียในสมัยอังกฤษปกครองเลย แตวาวัดจนีก็ไดทาหนาท่ีเปนตัว 
แทนไดอยู " 
            ขอนี้ไมถูกตองท้ังหมด  เพราะอยางนอยในขณะนี้ก็ยังมีวัดชาว 
ลังกาอยูวดัหนึง่ นอกจากนี้กมี็วัดจนีและวดัอ่ืนๆ  ท่ีไดถือกันวาเปนวดั 
พุทธมาเปนเวลานานแลว ตวัอยางเชนวดัเชงฮุนเตง (Cheng  Hoon 
Teng) ในมะละกา กลาวกันวา  ไดกอตั้งข้ึนโดยพระภกิษุในคริสต 
ศตวรรษท่ี ๑๗ และไดรับการซอมแซมใหมโดยญาติของปกครอง 
มะละกาเช้ือสายจีนคนท่ี ๒ มะละกาฉานลาคกัว (Chan  Lak 
Kou) ในวัดมีภาพเขียนท่ีนาสนใจหลายภาพ  และรูปทองเหลืองซ่ึง 
เปนรูปของกวนยิน (Kuan Yin) อยูดานหลังของหองประชุม ศูนย 
พุทธศาสนาของชาวจีน กระจัดกระจายกันอยูท่ัวไปในสหพันธมาเลเซีย 
ขอกลาวทางเหนือซ่ึงมีอิทธิพล  แหลงขาวท่ีดีท่ีสุดก็คือ  ศูนยพุทธศาสนา 
ประจาถ่ินขององคการพุทธสัมพันธของโลก  ซ่ึงต้ังอยูท่ีสิงคโปร  กัวลา 
ลัมเปอร  มะละกาและปนัง การประชุมคร้ังแรกขององคการสาคัญนี้ 
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จัดข้ึนท่ีศรีลังกาในป ๑๙๕๐ ตอจากนั้นก็ไดมีการจัดต้ังศูนยพุทธศาสนา 
ข้ึนในประเทศไทย    พมา    เวียตนาม   เขมร ลาว    ศรีลังกา    เนปาล 
และญ่ีปุน  แตไมมีพุทธสมาคมดังกลาวในอินเดีย จีน เกาหลี  มงโกเลีย 
หร่ือธิเบต  เพราะฉะน้ันในขณะน้ันดูจะเปนระยะฟนฟขูองประเทศท่ี 
นับถือพุทธศาสนาฝายเถรวาท แตวาความสนใจน้ันดูจะมุงท่ีความกระตือ 
รือรน และความสามารถในการรวมกลุมกนัมากกวาท่ีจะเพงในนิกายใด 
นิกายหนึ่ง  เปดรับสมาชิกท่ัวไป  ศูนยพุทธศาสนาในมาเลเซียซ่ึงรวม 
ของชาวจีน  พมา  ศรีลังกา  และไทยเขาดวย ในจานวนนั้น ๙๕% เปน 
ชาวจีน  โดยท่ัวไปกลุมชาวพุทธ  สมาคมและวดัท่ีสาคัญๆ จะเขาสังกดั 
เปนสมาชิกของศูนยพุทธศาสนาประจาเขต  องคการนี้เปนองคการใหม 
เปนองคการนานาชาติ  และไมมีอิทธิพลใดๆ หนุนหลัง และชวยเหลือ 
ชาวพุทธมาเลเซียในขณะท่ีเขาตองการรวมกลุมพวกเขาเขาดวยกัน 
     พุทธศาสนาในมาเลเซียเปนมหายานเปนสวนใหญ  คือไมมีวัด 
ฝายเถรวาทของชาวจีนเลย  ถึงแมจะมีการเรียนบาลีและเรียนเกีย่วกับ 
พุทธศาสนาฝายเถรวาท  หรือหินยานบางก็ตาม ไมจาเปนท่ีจะตองกลาว 
ถึงวัดฝายเถรวาท  คนเช้ือชาติอ่ืนๆ ซ่ึงอุปถัมภโดยชาวจนี  โดยเฉพาะ 
ในวนัศาสนพิธี  และกลาวกนัวา  ชาวจีนช้ันกลางท่ีมีการศึกษาดกีาลัง 
หันมาสนใจพุทธศาสนาฝายเถรวาทมากข้ึน  เราไมไดมีโอกาสเห็นเปน 
การสวนตัวถึงการขยายตัวของพระพุทธศาสนาน้ี  ตรงกนัขาม  ส่ิงท่ีกอให 
เกิดความสนใจตอนักสังเกตการณภายนอกก็คือ การท่ีชาวจีนยุคใหมใน 
สวนนี้ของโลก กาลังเร่ิมเกี่ยวของกับความเช่ือและขนบธรรมเนียมสมัย 
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โบราณ  และด่ืมด าในเร่ืองปรัมปราเก่ียวกบัศาสนาของพวกเขายิ่งข้ึน 
                                        บทบาทของชาวพมา 
              ชาวพมาเปนเพยีงชนกลุมนอยอาศัยอยูในมาเลเซียซ่ึงมีพลเมือง 
มากกวา ๗๐ สัญชาติ  ในสิงคโปร  และในตัวสหพันธเองมีไมต า 
กวา ๒๐๐ 
     ในปนัง  มีชาวพมาเพยีง  ๒๕  คน   มีเพยีงไมกี่คนท่ีสามารถพูด 
ภาษาของตนได  ท่ัวมาเลเซียมีวัดพมาเพียงวัดเดยีวท่ีถนนพมา (Burma 
Lane) ปนัง  ตั้งมา  ๑๑๗  ปแลว  ซ่ึงนับวาเปนวัดฝายเถรวาทที่เกา 
แกท่ีสุดในมาเลเซีย  ตรงกันขามอีกดานหนึ่งของวัดพมาก็เปนท่ีตั้งของ 
วัดชาวลังกา  ท้ังนี้เพราะถนนไดถูกตัดใหม  เดิมทีก็คงจะต้ังอยูใน 
บริเวณเดียวกนั  หัวหนาสงฆพมาคือพระคุณทาน อู.ซากะยา (U.Zaga 
ya) มีอายุ ๗๗ ป  และบวชได ๔๒ พรรษา ผูชวยของทาน คือ ทาน 
อู. วิมาลา (U. Wimala) อายอุอนทานเจาอาวาสราว  ๑๐  ป  แต 
ไดอุปสมบทอยูเปนเวลา  ๔๕  พรรษา  และไดพานักอยูท่ีปนังเปนเวลา 
๓๗  ป พระท้ังสองนี้พูดภาษามาเลเซียไดไมเหมือนกับพระไทยซ่ึงพูด 
และสอนดวยอาษาฮกเกีย้น  ท้ังนี้ก็คงเปนเพราะวาภาษาแตจิ๋ว  ซ่ึงใชอยู 
ในกรุงเทพมีความคลายคลึงกันกับเปนภาษาฮกเกีย้น 
      ในสิงคโปร  มีวัดพมาอยูวัดเดยีวท่ีถนนกินตา  (Kinta)  ไมมี 
พระอาศัยอยู  วัดในปจจุบันอยูในความปกครองของเอกชน  พระพมา 
ท่ีมีอยูองคเดียวก็ไมเกี่ยวของกับวัด  และทานก็มีแผนท่ีจะกอต้ังวัดของ 
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ทานเองข้ึนมาใหม  และต้ังคณะสอนพุทธศาสนาและวดัข้ึน  คาสอน 
ในแบบพมากคื็อนิกายเถรวาท  เม่ือเทียบกบัเถรวาทท่ีสอนอยูใน 
มาเลเชียก็ไมตางกันนกั   แทจริงแลวดวยมาตรฐานการศึกษาท่ีต าของ 
ประชาชน  และดวยความยุงยากในดานภาษาพูด  เปนการยากท่ีจะหา 
ความแตกตางของคาสอนซ่ึงมีอยูในนิกายตางๆ  และโดยท่ัวไปประชาชน 
ก็ศึกษาเร่ืองของพุทธศาสนาจากบุคคลผูมีหนาท่ีสอนโดยเฉพาะเทานัน้ 
                                            บทบาทของชาวลังกา 
       จานวนชาวพุทธศรีลังกาในมาเลเซีย  ไมไดจานวนทีแ่นนอน  แต 
คาดวามีอยูประมาณ ๑,๐๐๐ คน ในสิงคโปร  และไมเกนิ  ๓,๕๐๐ คน 
ในสหพนัธมาเลเซีย  ในบรรดาคนเหลานัน้  มีแพทย  นักกฎหมาย  นัก 
การคา  และขาราชการ   และสวนมากก็ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการคาเพชร 
พลอย   มีวัดชาวศรีลังกาแท ๆ อยูเพียง  ๒     วัดเทานั้นในสหพันธ 
มาเลเซีย  นับวาเปนเร่ืองแปลก  เม่ือคานึงถึงบทบาทท่ีชาวศรีลังกามีอยู 
ตอพระพุทธศาสนา  สวนมากแลวพระและประชาชนชาวศรีลังกามักจะ 
สนใจในเร่ืองราวของตน ๆ คือ  พรอมท่ีจะรวมประชุมกันโดยจะเกี่ยว 
กับเร่ืองศาสนามากกวาเร่ืองความเปนอยู  นอกจากนี้ พวกเขายังมีความรู 
ดานภาษาอังกฤษเปนอยางด ี
        ไมทราบวาใครเปนพระชาวศรีลังกาคนแรกท่ีมาสูมาเลเซีย  ทาน 
ธรรมปาละผูซ่ึงกอต้ังสมาคมมหาโพธิไดมาสูปนังเม่ือศตวรรษท่ีแลว 
และวดัชาวลังกาท่ี  เทมเปล  โรด  กัวลาลัมเปอร  สรางในป  ค. ศ. 
  



ประวัติพุทธ(๒) - หนาท่ี 334 
๑๘๙๔ (และ)  เปนวัดฝายเถรวาทท่ีเกาแกท่ีสุดในมาเลเซีย 
         ในปนัง  ทานคุณารัตนะแหงวัดมหินทรามะ  (Mahindarama) 
ไดไปเยือนวัด  (มหายาน)  ของพุทธสมาคมปนัง  ซ่ึง  ณ  ท่ีนั้นทานได 
แสดงธรรมและตอบปญหาธรรมตางๆ อยางท่ีทานกลาวแลววา  ไมวา 
จะเปนมหายานหรือหินยาน  ก็เปนอยางเดียวกัน  แมวาสมาคมจะปฏิบัติ 
ตามแบบมหายาน  แตถึงกระนั้นพวกเขากด็ูสนใจในการแสดงของ 
ขาพเจา  นับวาเปนเร่ืองแปลกทีเดียว  สมาคมชาวพุทธปนัง  ไดกอต้ัง 
ข้ึนโดยคาแนะนาของภิกษุชาวศรีลังกา     ช่ือวา      ทาน เปมรัตนเถร 
(Pemaratana Thera)  ซ่ึงไดมาสูปนัง   ในป   ค.ศ. ๑๙๑๙  และ 
ไดทางานเกี่ยวกับศาสนาไวอยางมากมายในภาคน้ีของโลก  ทานไดถึง 
แกมรณกรรมโดยการทางานหนกัเกนิไปในป ค.ศ. ๑๙๒๗  ดังกลาว 
แลวในตอนบทบาทของชาวจีนวา  ปนังยังคงรักษาความเปนผูนาใน 
พุทธศาสนาในแถบนี้อยูตามเคย 
       ในสิงคโปรวัดศรีลังการามยณะ  (Sri  Lankaramayana) 
ท่ีถนนเซนตมิเชลส  เปนศูนยพุทธศาสนาของสมาคมชาวพุทธประจา 
สิงคโปร  ซ่ึงมีสาขาอยูมากมาย  สมาคมใหญเปนชาวศรีลังกาทั้งหมด 
มีชาวจีนเพียง ๔ คนเทานัน้  มีสมาชิก  ๒๕๐  คน  โดยท่ีไมมีโรงเรียน 
ชาวศรีลังกา  และไมมีการสงเสริมวัฒนธรรมกันในสิงคโปร  จึงปรากฎ 
วาเดก็ๆ ชาวศรีลังลาเติบโตข้ึนโดยขาดความรูดานภาษาและวัฒนธรรม 
ไปอยางนาเสียดาย  แตบัดนี้ไดเร่ิมมีการเรียนและการสอนข้ึนภายในวดั 
บางแลว  นอกจากนีย้ังมีแผนกสุภาพสตรี  เพ่ือใชเปนท่ีศึกษาและไหว 
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พระสวดมนตตางหาก  และยังมีแผนกศึกษาภาษาบาลีอีกแผนกหนึ่งดวย 
แมจะเปนฝายเถรวาทก็ตอนรับทุก ๆ คน  และพระภกิษใุนวัดนี้  ก็ได 
เขารวมกิจกรรมกับพุทธสมาคมตางๆ ในสิงคโปรซ่ึงเปนฝายมหายาน 
อยูเสมอ 
                  สะสานะภิ  วารธิ วาทนะ (Sasanadhi Wardhi Wardana) 
เปนพุทธสมาคมชาวศรีลังกา  ตั้งข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ีแลว และตั้ง 
อยูในตกึของวดัพุทธในถนนเทมเปล  กัวลาลัมเปอร  ในป ค.ศ. ๑๘๙๔ 
บัดนี้มีสมาชิกกวา ๒๐๐ คน   และเปนท่ีประชุมของแผนกซีเลงกอร 
(Selengor)  ของสมาคมพุทธสัมพันธแหงโลก  ซ่ึงมีสมาชิกไมต า 
กวา ๑,๘๐๐ คน ศูนยนี้ไดรับการตอนรับจากหนังสือพิมพอยางมากมาย 
ในการรับชาวยุโรป ๒ คน คือนายอิริคฮอลแลนด  และนายโรเจอร 
วัดเลย  เปนอนาคาริกะ  คือข้ันเตรียมตัวเปนสามเณรและพระภิกษ ุ
ตอไป 
              มีวัดพุทธของชาวศรีลังกา  วัดเล็ก ๆ    อยูวัดหนึง่    ท่ีเซนตุล 
(Sentul)  ตั้งข้ึนเม่ือป  ค.ศ. ๑๙๒๘  วัตถุประสงคสวนใหญ  เพื่อ 
ใชเปนท่ีปฏิบัติศาสนกิจของชาวพุทธท่ีทางานรถไฟ  ท่ีถนนอัสสัม  ใน 
ไทปง  มีวัดอยูวัดหนึ่ง  ซ่ึงปจจุบันดําเนินกจิการโดยพระศรีลังกาและ 
พระไทย  วัดน้ีสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. ๑๘๙๑   ตนโพธิซ่ึงไดนํามาจากศรี 
ลังกาในป  ๑๘๙๓   และไดปปลูกไวในบริเวณวัด  บัดนีไ้ดมีกิ่งกาน 
สาขาใหญโตและเปนท่ีรูจักดขีองพวกชาวพุทธในมาเลเซีย 
             การเขามาบวชเปนอนาคาริกของชาวยุโรป  ๒  คน  ท่ีกลาวแลว 
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ไดมีข้ึนในป ๑๙๕๕   ในเดือนกุมภาพันธ  มร. อีริคฮอลแลนด  อาย ุ
๒๑  ป  รับราชการในกองทัพอังกฤษประจํามาเลเซีย  ไดรับเปนอนาคาริก 
ท่ีวัดพุทธ  ท่ีกวัลาลัมเปอร  มีคนประมาณ ๑๐๐  คน  ซ่ึงมีเช้ือชาติตาง ๆ 
เขามารวมพิธีดวย  มร.  ฮอลแลนด  ไดกลาวคํารับศีล ๑๐ เปนภาษา 
บาลีและไดปราศรัยตอท่ีประชุมดวยภาษาอังกฤษ  อีกหนึง่เดือนตอมา 
ณ  วดัเดยีวกันนี้  มร. โรเจอร  วัดเลย  อายุ ๒๐ ป  รับราชการใน 
มาเลเซีย  ไดเขาเปนอนาคาริกอีกคนหนึ่ง  เขากลาววา  เขาไดเล่ือมใส 
ในพุทธศาสนาเม่ือ ๓ ปกอน   โดยไดเขารวมอยูในพุทธสมาคมลอนดอน 
เม่ือจําเปนจะตองกลับบาน  เพื่อการศึกษาทางแพทย  ก็เปนโอกาสดีท่ี 
จะไดเปนพระภิกษุอยางสมบูรณเสียที   มีตัวอยางท่ีนาต่ืนใจท่ีชาวยุโรป 
ไดปฏิบัติกันในตะวันออกไกล  และเฉพาะภาคพืน้นี้   ซองอองเสียง 
(Song  Ong  Siang)   ไดอางถึงถึงในหนังสือ ๑๐๐ ป   ของชาวจีนใน 
สิงคโปรของเขา  เขาไดกลาววางานท่ีระลึกการกอต้ังคณะเผยแพร 
พุทธศาสนา  เปนคร้ังแรกในฮาเวลลอคโรค  ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือป ๑๙๐๔ บันทึก 
ไดกลาววาคณะแพรศาสนาไดเร่ิมโดยชาวไอริชซ่ึงรูจักกันในนามวา 
ทานอูธรรมโลก  ในโอกาสวนัท่ีระลึก  ไดมีชาวยุโรปอีกทานหน่ึง  กลาวกัน 
วาเปนนายตํารวจอยูท่ีปนัง   ไดรับการอุปสมบท  และตอมาก็ไดกลับไป 
ปนัง  เพื่อการศึกษาและปฏิบัติกิจของพุทธศาสนาตอไป   ในพิธีนั้นมีชาว 
ยุโรป ๒-๓ คน  ท่ีรูสึกตื่นเตนและอัศจรรยใจ    ท่ีไดเหน็ชาวยุโรปกม 
ลงกราบรูป  "ไมและหิน"  
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                                                  บทบาทของชาวไทย 
            พุทธสมาคมของชาวไทย   มีบทบาทท่ีนาสนใจท่ีสุดในภาคนี้  เพราะ 
มีการสอนศาสนาฝายเถรวาทกันอยางจริงจัง    และมีพุทธรูปซ่ึงมีความ 
สวยงามเปนพเิศษ  และมีประวัติเกี่ยวพนัถึงประวัติศาสตรภาคเหนือของ 
มาเลเซียอยางใกลชิด  ความจริงแลว  บทบาทนี้ไดมีมากอนสนธิสัญญา 
กรุงเทพฯ  ป ๑๙๐๙   ท่ีระบวุา   ใหรัฐทางภาคเหนือของเปลิสเคดาห 
กลันตันและตรังกานูเปนของอังกฤษ   แมในปจจุบันกย็งัมีอิทธิพลของ 
ไทยอยูอยางมากมายในภาคเหนือของมาเลเซีย  ตัวอยางเชน  รัฐเคดาห 
เอง   มีชาวไทยถึง ๑๐,๐๐๐ คน  ชาวไทยท้ังหมดในมาเลเซียมีประมาณ 
๒๐,๐๐๐ คน  ผูเช่ียวชาญผูหนึ่งไดเขียนถึงเราวา   รัฐเคดาหดูเหมือน 
จะเปนทางผานระหวางพุทธกับอิสลาม   คร้ังหนึ่งชาวเคดาหพูดภาษาไทย 
ภาคใต  และเปนชาวพุทธ  แตวาภาษามาเลยและศาสนาอิสลามไดแผ 
ปกคลุมมากข้ึนทุกที   ในปจจุบัน   พวกอยูตามชายฝงทะเล  เปนมุสลิม 
และพูดภาษามาเลย  พวกหวัหนาหมูบานเปนชาวพุทธ  และพูดภาษาไทย 
ไมตองสงสัยละวาอิทธิพลของไทย  ไดเปนไปอยางมากมาย  ท้ังดาน 
ศาสนา  และการดําเนินชีวิต  สุลตานแหงรัฐเคดาหปจจุบัน  ซ่ึงเปนลูกพี่ 
ลูกนองของตวนกูอับดุลรามาน  ก็ไดรับการเล้ียงดูโดยราชสํานักไทย 
 
              ในสิงคโปรมีชาวไทยไมเกนิ ๑๐๐ คน  และมีวัดไทยอยูเพียงวัด 
เดียว  ท่ีถนนซิลัติ  (Silat) 
                กฏหมายคณะสงฆของไทยเปนกฏหมายเกาและคอนขางสับสน  
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แตก็มีขอความชัดเจนเกี่ยวกับการครอบครองวัดและการดําเนินงานของ 
วัด  ในประเทศไทยท่ีสําหรับสรางวัด   โดยปกติแลวบริจาคโดยพระเจา 
แผนดิน   และขาราชการชั้นสูง   วัดและสมบัติของวัดตกเปนของสงฆ 
หรือคณะสงฆ    ซ่ึงเปนประธานโดยสมเด็จพระสังฆราช 
                วัดท่ีถนนซิลัต   ไมใหญและสวยงามนัก  แตนักตั้งอยูบนยอดเขา 
มีหลังคาทรงแหลมเดน  ซ่ึงสูงแหลมลาดแบบทรงไทย   ท่ีถนนใหญมอ 
ไมเห็นวัดเลย   ฉะนั้น   ชาวจีนท่ีอยูในสิงคโปรสวนมาก  จึงไมรูวามีวัด 
อยูท่ีนั่นกลาวกันวาศีล  ๒๒๗   อันเปนศีลฝายเถรวาทเปนกฏเครงครัด 
สําหรับพระภกิษุในวดันี้และท่ีอ่ืนในภาคนี้  และเราไดพบกับชาวตางชาติ 
ผูหนึ่งซ่ึงกําลังรับการฝกอบรมเปนพระภิกษุอยูในวดัไทย   และเขาได 
กลาววาเขาไดพิจารณาแลววา  การฝกอบรมท่ีดีเลิศเทาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
                ท่ีมาเลเซีย   มีวัดไทยอยูเปนจํานวนมาก   ในกวัลาลัมเปอรมี ๒ วัด 
อิโปร ๒ วัด  ไทปง ๑ วดั  ปนัง ๓ วัด  อลอสตาร ๑๙ วัด  จังหวดั 
เวลสเลย ๒ วดั  เปลิส  ๒ วดั  เปรัค ๕ วัด  วัดบาเกอร  บารตาร (Baker 
Batar)  ท่ีอลอสตาร  มีอายุเการาว ๑๑๗ และไดรับการซอมแซม 
หลายปมาแลว   สวนใหญโดยการอุปถัมภของเชเมนจาลารา (Che 
Menjalara)  สุนตานา   แหงเคดาห  เปนสุภาพสตรีชาวไทยท่ีสูง 
ศักดิ์คนหนึ่งในจํานวน ๔ คน  ซ่ึงเปนชายาของสุลตานอับดุล  ฮามิด 
ฮาลิมชาร   และเปนภรรยาของตวนกู  อับดุลรามาน   นายกรัฐมนตรี 
ปจจุบันของมาเลเซีย   อลอสตารก็เปนศูนยพุทธศาสนาศูนยหนึ่ง  ของ  
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ชาวไทยเหมือนกันและเปนสถานท่ีสอบไลของพระภิกษุ  ซ่ึงจัดข้ึนโดย 
แมกองธรรมและบาลีสําหรับการศึกษาของพระภกิษุสามเณร  จึงเดินทาง 
มาจากประเทศไทย  นกัเรียนจะสอบธรรมะ  ๓ ช้ันกอน  การบวชเปน 
พระถาวาเขาสามารถก็จะเขาสอบบาลีตอไป  หลังจากท่ีไดศึกษาแลว ๓ ป 
ถาสอบบาลีไดก็จะไดยศวา  มหานําหนาช่ือของผูสอบไดนั้น  คําวาพระ 
หมายถึงนักบวช  ครู  เปนเชนบรรดาศักดิ์  ท่ีพระราชทานแกพระภกิษ ุ
ผูไดบําเพ็ญคุณประโยชนในศาสนา  ภิกษุท่ีไดรับยศนีก้็จะไดนามวา 
พระครู 
             มีพระพุทธรูปท่ีสวยงาม  ประดิษฐานอยูท่ีวดัไทยในมาเลเซีย  แต 
ท่ีมีมากที่สุดท่ีวัดจนี  คือ  วัดอะเยอฮิตัม  (Ayer  Hitum)   ปนัง  มี 
พุทธรูปแบบไทย   ท่ีเกาๆ และด้ังเดิมเพียงไมกี่องค   สวนมากเปนแบบ 
จําลอง  ชาวไทยไดจาํลอง  และหลอพุทธรูปดวยทองเหลืองมากวา 
๑,๐๐๐ ปแลว   และมีคุณคามหาศาล  ซ่ึงปรากฏแกพิพิธภัณฑท่ัวโลก 
เปนอยางดี  บรรดาพุทธรูปเกา ๆ  สวนมากอยูในประเทศไทย  กลาว 
กันวาพุทธรูปมีมากกวาคนไทยในประเทศไทยเสียอีก  ท่ีนี้ไมอาจจะให 
รายละเอียดเก่ียวกับชนิดของพุทธรูปได  ซ่ึงเราอาจจะไดเคยเห็นแลวใน 
มาเลเซีย  กลาวส้ันก็คือมีอยู ๕ ชนิดดวยกนั 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  มีหนงัสือคูมือแกะสลักและพุทธรูปบูชาอยางดอียู 
๒ เลม  ซ่ึงหารายละเอียดไดจากหนังสือนัน้. 


