
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย



พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไร

พ.ศ. ๒๓๔ พระเจา้อโศกมหาราชจดัใหมี้การสังคายนาพระธรรมวนิยัข้ึน
(การสังคายนา คร้ังท่ี ๓) หลงัจากเสร็จส้ินการสังคายนา พระเจา้อโศกมหาราชทรงส่ง
คณะสมณฑูตไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนายงัดินแดนต่าง ๆ รวม ๙ สาย

สายท่ี ๑ พระมชัฌนัติกเถระ สายท่ี ๒ พระมหาเทวเถระ

สายท่ี ๘ พระโสณเถระและ
พระอุตตรเถระ

สายท่ี ๓ พระรักขิตเถระ สายท่ี ๔ พระโยนกธมัมรักขิตเถระ

สายท่ี ๕ พระมหาธมัมรักขิตเถระ สายท่ี ๖ พระมหารักขิตเถระ

สายท่ี ๗ พระมชัฌิมเถระ

สายท่ี ๙ พระมหินทเถระ

หัวหน้าคณะสมณทูต

การเผยแผ่พระพทุธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย



การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย



การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สมณทตูสายท่ี ๑

สมณทตูสายท่ี ๒

• แควน้แคชเมียร์และคนัธาระ
• ปัจจุบนัแควน้แคชเมียร์ คือ รัฐชมัมู

และแคชเมียร์ (กศัมีร์) ส่วนแควน้
คนัธาระ คือ จงัหวดัเปศะวะระและ
ราวลัปินดีในปากีสถาน  

• มหิสสกมณฑล
• ปัจจุบนั คือ รัฐกรณาฏกะ (เดิมช่ือรัฐไมซอร์) ดินแดนทางใตข้องแม่น ้าโคธาวารี



การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สมณทตูสายท่ี ๓

สมณทตูสายท่ี ๔

• วนวาสีประเทศ
• ปัจจุบนั คือ เขตกะนะระดินแดนท่ี

เป็นส่วนหน่ึงของรัฐกรณาฏกะใน
ปัจจุบนั

• อปรันตชนบท
• ปัจจุบนั คือ ดินแดนท่ีเป็นชายทะเลอาหรับท่ีอยูฝ่ั่งเหนือของมุมไบ (บอมเบย)์



การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สมณทตูสายท่ี ๕

สมณทตูสายท่ี ๖

• มหารัฏฐประเทศ
• ปัจจุบนั คือ รัฐมหาราษฏระ ทางทิศ
ตะวนัออกของมุมไบ อยูใ่ตเ้ทือกเขาวนิธยั

• โยนกประเทศ
• ปัจจุบนั คือ เขตแดนแบกเตรีย ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตอ้ฟักานิสถาน รวมไปถึง
ดินแดนท่ีเป็นอิหร่าน



การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สมณทตูสายท่ี ๗

สมณทตูสายท่ี ๘

• หิมวนัตประเทศ
• ปัจจุบนั คือ ประเทศแถบเทือกเขาหิมาลยั 
เช่น เนปาล

• ดินแดนสุวรรณภูมิ
• ปัจจุบนั คือ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น เมียนมา ไทย ลาว และเวยีดนาม



การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สมณทตูสายท่ี ๙

• ลงักาทวีป
• ปัจจุบนั คือ ประเทศศรีลงักา



การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของคณะสมณทูตสายท่ี ๘ ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ 
โดยเฉพาะดินแดนท่ีหมายถึงประเทศไทยนั้นมีมาเป็นเวลาชา้นานแลว้  สังเกตไดจ้าก
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีข้ึนก่อนราว พ.ศ. ๒๗๔–๓๐๔ เช่น

พระปฐมเจดีย์ ศิลาธรรมจักรและกวางหมอบ

พระพทุธศาสนาท่ีเผยแผเ่ขา้มาในช่วงน้ีเป็นนิกายเถรวาท (หินยาน) ต่อมาจึง
เป็นนิกายอาจริยวาท  (มหายาน)



75

ประวติัศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประวติัศาสตร์
ของชนชาติท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา



ยุคเถรวาท
สมยัอโศก

ยุคมหายาน                 
สมยัอาณาจักร                

อ้ายลาว

ยุคมหายาน              
สมยัอาณาจักร              

ศรีวชัิย

ยุคมหายาน                   
สมยัลพบุรี 

ยุคเถรวาท              
แบบพุกาม 

ยุคเถรวาท                 
แบบลงักาวงศ์ 

ยุคเถรวาท                 
แบบลงักาวงศ์           
สมยัสุโขทยั

พ.ศ. ๒๗๔ พ.ศ. ๖๒๐ พ.ศ. ๑๓๐๐ พ.ศ. ๑๕๕๐ พ.ศ. ๑๖๐๐ พ.ศ. ๑๖๙๖ พ.ศ. ๑๘๒๒

การนับถือพระพทุธศาสนาของชนชาตไิทย
ผ่านยุคสมัยต่าง ๆ มาดงันี้



พระพทุธศาสนาท่ีเผยแผเ่ขา้มาในช่วงแรก คือ นิกายเถรวาทและนิกาย
มหายาน ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยัสังเกตไดจ้ากหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ เช่น

พระบรมธาตุไชยา (สุราษฎร์ธานี)
สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐

พระมหาธาตุ (นครศรีธรรมราช)
สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐



พระธาตุหริภุญชยั (ล าพูน)
สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐

ปราสาทหินพนมรุ้ง (บุรีรัมย)์
สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. ๑๕๕๐



สมัยสุโขทยั

• สมยัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช โปรดเกลา้ฯ ใหนิ้มนต์
สมเดจ็พระมหาเถรสังฆราช พร้อมดว้ยคณะสงฆ ์
นิกายเถรวาทแบบลงักาวงศ ์จากเมืองนครศรีธรรมราช
ข้ึนมาเทศนาสั่งสอนประชาชนท่ีกรุงสุโขทยั โดยให้
จ าพรรษาอยูท่ี่วดัอรัญญิก

• พระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในสมยัพระยาลิไทย

พระพทุธชินราช ประดิษฐานอยูท่ี่
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ จงัหวดัพิษณุโลก

พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



• พระมหาสุมนเถระจากสุโขทยัเดินทางมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนายงัล้านนาตามค าทูลอาราธนา
ของพระเจ้ากือนา และในคร้ังน้ีพระมหาสุมน-
เถระได้อัญ เ ชิญพระบรมสา รี ริกธา ตุมาย ัง
ลา้นนาดว้ย
• พระเจา้กือนาทรงสร้างวดับุปผารามหรือวดัสวน-
ดอกเพื่อเป็นท่ีจ าพรรษาของพระมหาสุมนเถระ
และให้เป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทแบบลงักาวงศ์

วดับุปผารามหรือวดัสวนดอก

สมัยล้านนา
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



• รับอิทธิพลนิกายเถรวาทแบบลงักาวงศม์า
จากสุโขทยั

• พระมหากษตัริยทุ์กพระองคท์รงท านุ
บ ารุงพระพทุธศาสนา เช่น สมเดจ็
พระบรมไตรโลกนาถทรงสละราชสมบติั
ออกผนวชนาน ๘ เดือน และโปรดเกลา้ ฯ 
ใหส้ร้างวดัพระศรีสรรเพชญ ์ สมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช ทรงอนุญาตให้
ผูบ้วชไม่ตอ้งเกณฑท์หาร

วดัพระศรีสรรเพชญ์
(จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา)

สมัยอยุธยา
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



• พระอุบาลีกบัพระอริยมุนี  พร้อมดว้ย
คณะสงฆ ์๑๕ รูป เดินทางไปยงัลงักา               
ใหก้ารอุปสมบทแก่กลุบุตรชาวลงักา
และวางรากฐานพระพทุธศาสนาใน
ลงักาจนมัน่คงเป็นปึกแผน่ และเกิด
นิกายใหม่เรียกวา่ อุบาลีวงศห์รือ
สยามวงศ์

วดัไชยวฒันาราม

สมัยอยุธยา
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



• สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชทรงฟ้ืนฟู
พระพทุธศาสนาซ่ึงเส่ือมโทรมจากการเสียกรุงคร้ังท่ี ๒ 
จนกลบัมารุ่งเรืองดงัเดิม

• มีการประชุมพระสงฆท่ี์วดับางหวา้ใหญ่ (วดัระฆงั  
โฆสิตารามในปัจุจบนั) และไดค้ดัเลือกพระอาจารยศ์รี
วดัประดู่ แห่งกรุงศรีอยธุยาเป็นสมเดจ็พระสังฆราช
รับผดิชอบฟ้ืนฟูพระพทุธศาสนา

พระบรมราชานุสาวรีย ์
สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช

สมัยธนบุรี
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



• พระพุทธศาสนาเป็นนิกายเถรวาทแบบ
ลงักาวงศ ์เช่นเดียวกบัสมยัอยธุยาและ
สมยัธนบุรี

• พระมหากษตัริยทุ์กพระองคท์รงเป็น
พทุธมามกะและเป็นอคัรศาสนูปถมัภก

วัดพระแก้ว (กรุงเทพมหานคร)

สมัยรัตนโกสินทร์
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



รัชกาลที่ ๑
• โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
• ทรงประกาศใชก้ฎหมายคณะสงฆ์
• โปรดเกลา้ ฯ ใหมี้การสังคายนาพระไตรปิฏก
(คร้ังท่ี ๙) ณ วดัพระศรีสรรเพชญ์ (วดัมหาธาตุ-
ยวุราชรังสฤษฎ์ิในปัจจุบนั) กรุงเทพมหานคร

พระมณฑปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(กรุงเทพมหานคร)

สมัยรัตนโกสินทร์
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



รัชกาลที่ ๓

• โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างและปฏิสังขรณ์วดัมากท่ีสุด (๕๓ วดั)
• มีการช าระพระไตรปิฎก
• ทรงส่งสมณทูตไปลงักา ๒ คร้ัง
• เกิดคณะสงฆค์ณะใหม่เรียกวา่ คณะธรรมยตุ (ธรรมยติุกนิกาย)

วดัราชโอรสาราม เป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี ๓

สมัยรัตนโกสินทร์
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



รัชกาลที่ ๕

• โปรดเกลา้ฯ ใหช้ าระและพิมพพ์ระไตรปิฎกดว้ยอกัษรไทยเป็นคร้ังแรก
• ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัและมหามกฏุราชวิทยาลยั
• โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑
• โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
(กรุงเทพมหานคร)

สมัยรัตนโกสินทร์
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



รัชกาลที่ ๗

• โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัพิมพพ์ระไตรปิฎกเป็นเล่ม จ านวน
๔๕ เล่ม เรียกวา่ พระไตรปิฎกสยามรัฐ

• โปรดเกลา้ฯ มีการแต่งหนงัสือสอนพระพุทธศาสนา
ส าหรับเดก็

รัชกาลที่ ๙

• ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ
• โปรดเกลา้ฯ ใหมี้การสงัคายนาพระไตรปิฎก (คร้ังท่ี ๑๑)
• โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวนัอาสาฬหบูชาเป็นวนัส าคญั

ทางพระพุทธศาสนา

สมัยรัตนโกสินทร์
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถงึปัจจุบัน



สรุปความรู้

❖พระพทุธศาสนาไดเ้ผยแผเ่ขา้สู่ประเทศไทยหลงัจากการสังคายนา คร้ังท่ี ๓  ซ่ึง
กระท าข้ึนในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช ณ อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร 
ประเทศ
อินเดีย

❖ การเผยแผแ่ละการนบัถือพระพทุธศาสนาในประเทศไทยมีทั้งนิกายเถรวาทและ
นิกายมหายาน สืบต่อมาเป็นล าดบัตั้งแต่สมยัสุโขทยั ลา้นนา อยธุยา ธนบุรี 
จนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 


