
ประวัติและความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้
๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้
๓. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดก  ของชาติได้
๔. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑



การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศเมียนมา

• พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้าสู่ประเทศพม่าในระยะแรกเป็นแบบนิกายเถรวาท โดยผ่านเข้ามาทางเมือง      
สุธรรมวดีหรือสะเทิม ที่เป็นราชธานีของพวกมอญอยู่ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ แผ่ขยายขึ้นไปทางตอนกลาง
และตอนเหนือของประเทศพม่า

พ.ศ. ๑๕๘๗

• พระเจ้าอนุรุทธมหาราช(อโนรธามังช่อ) มีความเล่ือมใสนิกายเถรวาท ทรงส่งพระราชสาสน์ไปถึง  พระเจ้ามนูหะ 
ผู้ครองเมืองสุธรรมวดี ทูลขอพระไตรปิฎกจ านวนหนึ่งขึ้นไปยังพุกาม แต่พระเจ้ามนูหะไม่ยินยอมจึงท าให้ เกิด  
การสู้รบกันขึ้น พระเจ้าอนุรุทธมหาราชเป็นฝ่ายชนะจึงสั่งให้ท าลาย เมืองสุธรามวดี พร้อมน าพระสงฆ์มอญ    
และพระไตรปิฎกขึ้นไปยังเมืองพุกาม พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจึงได้แผข่ยายไปทั่วอาณาจักรพม่า



พ.ศ. ๑๗๓๓

• รัชกาลของพระเจ้านรปติสิทธุ ทรงทราบว่าที่ลังกามีการท าสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๖ จึงอาราธนาให้
พระอุตราชีวะน าคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา คณะสมณทูตได้น าเอา
พระพุทธศาสนานิการเถรวาทจากลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ด้วย

• ภายหลังเมื่อพุกามได้สิ้นอ านาจลงเพราะมองโกลรุกราน ท าให้อาณาจักรต่างๆ แยกตัวเป็นอิสระ  
เมื่อพระเจ้าธรรมเจดีย์ศรีปิฎกธรขึ้นครองราชย์ พระองค์จึงทรงริเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่

• มอญกับพม่าท าสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ ชนชาติมอญก็ได้สูญสิ้นอ านาจลง 
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้รับการท านุบ ารุงจนเจริญรุ่งเรืองอีกคร้ัง

• รัชกาลของพระเจ้ามินดง (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙๕-๒๔๒o) ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการท าสังคายนา
พระธรรมวินัยคร้ังที่ ๕ ณ เมืองมัณฑะเลย์ จากนั้นก็โปรดฯให้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อนแล้วท าสถูป
ครอบไว้มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๕o องค์ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



พ.ศ. ๒๔๒๙

• พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นลงส่งผลให้พระพุทธศาสนาได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย 
แต่ชาวพม่าก็ยังคงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างหนาแน่น และพยายามประคับประคองสถาบัน
พระพุทธศาสนาให้ธ ารงอยู่ได้ตลอดมา

• พม่าได้รับเอกราชจากการปกครองของประเทศอังกฤษ รัฐบาลพม่าภายใต้การน าโดยรัฐบาลของนายอูนุได้พยายาม
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ ๖ ขึ้นโดยรัฐบาลพม่าได้นิมนต์พระเถระผู้เชี่ยวชาญ
พระไตรปิฎกไปจากประเทศไทย ศรีลังกา ลาว และกัมพูชา ให้เดินทางไปร่วมเป็นจ านวนมาก

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



ประเทศอินโดนีเซีย

• พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเซียในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๓ คราวเดียวที่พระเจ้าอโศก
มหาราชส่งพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบนี้ เร่ืองราวของประเทศอินโดนีเซีย
ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เพราะได้เกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอาณาจักรหนึ่งชื่อว่า 
“อาณาจักรศรีวิชัย” ซ่ึงมีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งหมด

• อาณาจักรศรีวิชัยนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และเชื่อว่านิกายมหายานในอาณาจักรนี้คงจะเป็นที่นับถือกัน
อย่างแพร่หลาย เพราะได้ค้นพบหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญได้แก่พระพิมพ์ดินดิบและรูป        
พระโพธิสัตว์ ซ่ึงสร้างขึ้นตามคติความเชื่อของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานโดยเฉพาะ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



• ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๓ บนเกาะชวาภาคกลาง ได้เกิดราชวงศ์ที่เข้มแข็งขึ้นราชวงศ์หนึ่ง มีชื่อว่า 
“ราชวงศ์ไศเลนทร์” ซ่ึงในภายหลังต่อมา กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ได้เข้ามามีอ านาจปกครองอาณาจักร
ศรีวิชัย

• พุทธศตวรรษที่ ๑๕ ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยมีการติดต่อสัมพันธ์กับราชวงศ์ปาละแห่งแคว้น  
เบงกอล ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ที่ส าคัญก็คือ อาณาจักรศรีวิชัย ได้ส่งพระภิกษุไปศึกษา
พระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาที่พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นเบงกอลให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ทั้งยัง
ส่งพระภิกษุ ช่างฝีมือมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปะปาละ การสร้างพระพุทธรูปให้แก่ชาวศรีวิชัยด้วย 
พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียถึงจุดเสื่อมโทรมมากในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลง 
และอาณาจักรมัชปาหิตมามีอ านาจแทนที่

• เมื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของอาณาจักรมัชปาหิตทรงพระนามว่า “ระเด่นปาทา” ทรงมีศรัทธาในศาสนาอิสลามมาก 
ได้ประกาศห้ามเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ และทรงยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
ประจ าชาติ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



ประเทศมาเลเซีย

• ดินแดนของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่บนแหลมมลายูและอีกส่วนหนึ่งอยู่บนเกาะ
บอร์เนียว นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนของประเทศมาเลเซียเมื่อ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ โดยระยะแรกเป็นอย่างนิกายเถรวาท แต่มีผู้นับถือไม่มาก จนกระทั่งพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ บริเวณแหลมมลายูตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยพระพุทธศาสนานิกาย
มหายานจึงได้เผยแผ่เข้ามาสู่บริเวณนี้

• ใน พ.ศ. ๑๘๓๗ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยทรงแผ่ขยายพระราชอาณาเขตลงมา
ทางใต้ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากอาณาจักรสุโขทัยเผยแผ่เขา้สู่แหลมมลายูนี้ด้วยแต่ไม่ค่อยมีอิทธพิล 
เพราะประชาชนบนแหลมมลายูนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



• ในรัชสมัยของพระเจ้าปรเมศวร แห่งอาณาจักรมะละกา พระองค์ได้ละทิ้งพระพุทธศาสนาหันไปนับถือศาสนาอิสลาม 
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานอยู่เช่นเดิมจนถึงสมัยสุลต่านมัลโมชาห์ พระองค์ได้สั่งให้
ทหารท าลายศาสนสถานพระพุทธรูป เทวรปูของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์จนหมด แล้วให้ราษฎรหันมา
นับถือศาสนาอิสลาม

• ในช่วงมาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ได้มีชาวจีนน าพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากประเทศจีนเข้ามาเผย
แผ่ แต่ไม่ประสบความส าเร็จมากจนกระทั่งมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๕00 และมีคณะสมณทูตจาก
ประเทศไทย ศรัลังกา พม่า เดินทางเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศมาเลเซีย ท าให้
พระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาบ้าง

ประเทศมาเลเซีย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



ประเทศสิงคโปร์

• สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางทิศใต้ของประเทศมาเลเซีย ในอดีตก็เคยอยู่รวมเป็นสหพันธ์เดียวกับมาเลเซียมาก่อน
และได้แยกตัวออกเป็นประเทศอิสระเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามายังสิงคโปร์จึงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับมาเลเซีย นิกายที่ได้รับการเคารพนับถือมาก ได้แก่ นิกายมหายานและด้วยเหตุที่พลเมืองส่วนใหญ่ของ
สิงคโปร์เป็นชาวจีน พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงมีความเจริญรุ่งเรืองและได้รับการประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคง

• สิงคโปร์มีสมาคมของชาวพุทธอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ สมาคม และมีวัดทางพระพุทธศาสนาอยู่ประมาณ ๑๕๐ วัด ซ่ึง
เกือบทั้งหมดเป็นวัดฝ่ายนิกายมหายาน ส่วนวัดฝ่ายนิกายเถรวาทที่ส าคัญๆ เช่น วัดศรีลังการามายณะ ของศรีลังกา 
และวัดอานันทเมตยาราม ของไทย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



ประเทศสิงคโปร์

• การเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานในสิงคโปร์ มีการแปลต าราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็น
ภาษาต่างๆ จัดตั้งโรงเรียนอบรมศาสนาจารย์ จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาชื่อว่า “มหาโพธิ์” ซ่ึงใน
โรงเรียนนี้จะท าการสอนพระพุทธศาสนาในทุกระดับชั้น

• พุทธสมาคมของชาวจีนยังได้ด าเนินกิจการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น บริจาคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ให้แก่ผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตั้งศูนย์สงเคราะห์  
เด็กก าพร้าและคนชรา ส่วนองค์กรยุวพุทธแห่งสิงคโปร์ก็ได้มีการอบรมและจัดบรรยายธรรมทั้งภาคภาษาอังกฤษ 
และภาคภาษาจีนกลาง สอนการสวดมนต์ ฝึกการนั่งสมาธิ การสนทนาธรรมและกิจกรรมอื่นๆ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



ประเทศลาว

• พระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศลาวในรัชกาลของพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. ๑๘๙๖ - ๑๙๑๔) แห่งอาณาจักร
ล้านช้าง ซ่ึงทรงมีพระบรมเดชานุภาพมาก ชาวลาวยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชองค์แรกของชาติลาว

• มูลเหตุของการแผ่ขยายพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระนางแก้วยอดฟ้า มเหสีของพระเจ้าฟ้างุ้ม พบเห็นชาวเมือง
ยังคงนับถือบูชาลัทธิผีสางเทวดาอยู่ก็ไม่สบายพระทัย จึงกราบทูลให้พระเจ้าฟ้างุ้มแต่งตั้งคณะทูตไปทูลอาราธนา
พระสงฆ์ เพื่อมาช่วยประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากพระเจ้าศรีจุลราชพระราชบิดาของ  พระนางแก้วยอดฟ้าจึงได้
โปรดฯ ให้อาราธนาพระมหาปาสมันตเถระกับพระมหาเทพลังกาน าพระสงฆ์ ๒๐ รูป เดินทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่อาณาจักรล้านช้าง

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



พ.ศ. ๑๙๑๖-๑๙๕๕
• พระเจ้าสามเสนไทยไตรภูวนาถทรงเอาพระทัยใส่ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างดี
พ.ศ. ๒o๙๑-๒๑๑๔
• สมัยของพระเจ้าโพธิสาร ทรงมีพระราชโองการห้ามประกอบพิธีทรงเจ้าเข้าผี เลิกนับถือบูชาลัทธิผีสางเทวดา 

โดยหันมานับถือพระพุทธศาสนาแทน
พ.ศ. ๒o๙๑-๒๑๑๔
• ในรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดทรงเอาพระทัยใส่ท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา พุทธสถานส่วนใหญ่ล้วนได้รับการสร้างขึ้นในสมัยนี้แทบทั้งส้ิน
พ.ศ. ๒๔๓๖
• พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรม ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส แต่ก็ยังเป็นศาสนาประจ าชาติ ลาว  สืบต่อมา 

เพราะชาวลาวช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นอยู่ได้
พ.ศ. ๒๕๑๘
• ประเทศได้ถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ของลาวได้พยายามลดบทบาทของพระพุทธศาสนาทุกวิถีทาง 

แต่ด้วยความที่พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลฝังรากลึกอยู่ในสังคมมานานหลายร้อยปี ก็ท าให้  ชาวลาวไม่เลิกนับ
ถือพระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๕๓๐
• แต่ด้วยความที่พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลฝังรากลึกอยู่ในสังคมลาวมานานหลายร้อยปีก็ท าให้ชาวลาวยังไม่เลิก

นับถือพระพุทธศาสนา กระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองเร่ิมผ่อนคลายเร่ิมมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอีกคร้ังหนึ่ง

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



ประเทศกัมพูชา

• พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศกัมพูชา เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๘ อันเป็นช่วงที่อาณาจักรฟูนัน
ก าลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางทิศใต้ของดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน

• อาณาจักรฟูนันมีสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศจีนและอินเดีย จึงได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานจากประเทศทั้ง ๒ ด้วย

• อาณาจักรเจนละเข้ามามีอิทธิพลแทนอาณาจักรฟูนัน จากนั้นกัมพูชาก็เข้าสู่สมัยมหานครอันเป็นยุคที่กัมพูชา     
เรืองอ านาจที่สุด ทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองรวมถึงกิจการทางด้านศาสนาโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ 
พระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานและนิกายเถรวาทได้รับการท านุบ ารุงเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และโปรดฯให้สร้าง
“ปราสาทบายน” นอกจากนี้ยังส่งพระราชโอรสองค์หนึ่งให้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา และ
ได้น าเอาพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ในอาณาจักรกัมพูชาด้วย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



• อาณาจักรกัมพูชามีการย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงพนมเปญและเกิดสงครามตลอดเวลา บางครั้งราชวงศ์ของ
กัมพูชาเกิดการสู้รบแย่งชิงราชสมบัติกันเอง ส่งผลให้พระพุทธศาสนาพลอยเส่ือมลงไปด้วย

• สมัยพระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีพระพุทธศาสนาได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง โดยพระภิกษุชาวกัมพูชา ซ่ึงได้รับ
การศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาจากกรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น

• สภาพการเมืองในกัมพูชาเป็นปัญหาการท าสงครามระหว่างชาวเขมรด้วยกัน หลังจากกองทัพเขมรแดงที่นิยม
ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะก็ได้ปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของตน วัดหลายแห่งถูกรื้อ
ท าลายประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนใส่บาตรท าบุญและไม่ให้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

• เขมรแดงหมดอ านาจ และรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การน าของนายเฮงสัมริน แต่สถานการณ์ของพระพุทธศาสนา
ในกัมพูชาก็ไม่ดีขึ้น เพราะรัฐบาลเฮงสัมรินก็มีนโยบายไม่ให้ประชาชนนับถือศาสนา ภายหลังสงครามกลาง
เมืองในกัมพูชาสงบลงทั้งรัฐบาลและประชาชนกัมพูชาจึงได้ช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอีกครั้ง

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



ประเทศเวียดนาม

• ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยที่จีนได้เข้ายึดเวียดนามเป็น
เมืองขึ้นและท าการปกครองเวียดนามอยู่หลายร้อยปี จนเวียดนามเกือบจะกลายเป็นรัฐรัฐหนึ่งของจีน 
เมื่อจีนนับถือศาสนาใด ศาสนานั้นก็จะเผยแผ่เข้ามาในเวียดนามด้วย เร่ิมแรกอิทธิพลของลัทธิเต๋าและลัทธิ
ขงจื๊อได้เผยแผ่เข้ามาสู่เวียดนามก่อน จนถึง พ.ศ. ๗๓๒ คณะธรรมทูตจากจีนหลายคณะจึงได้เดินทางเข้า
มาเผยแผ่และประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายมหายานในเวียดนาม อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนา
ในช่วงสมัยแรกเร่ิมยังไม่เป็นที่นิยมนับถือกันอย่างแพร่หลายนัก จน พ.ศ.๑๕๑๒ เมื่อราชวงศ์ดินห์ได้ขึ้นมา
มีอ านาจปกครองเวียดนาม พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงได้รับการเอาใจใส่ฟื้นฟูและเป็นที่นับถือกัน
อย่างแพร่หลายมากขึ้น

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



• ราชวงศ์ดินห์  ราชวงศ์ เล  (ตอนต้น )  และราชวงศ์ลี  พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่ ง เรืองมาก                     
ท าให้พระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นที่นับถือกันอย่างแพร่หลาย

• ราชวงศ์ตรัน พระพุทธศาสนาได้เสื่อมลง เมื่อเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน โดยจีนได้สนับสนุนให้มีการเผย
แผ่ลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า รวมทั้งข้าราชการจีนก็ขัดขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

• ราชวงศ์เล (ตอนปลาย) พระพุทธศาสนามัวหมองพระภิกษุเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองรวมทั้ง
พระมหากษัตริย์ก็มิได้เอาพระทัยใส่ที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ประชาชนคลายความศรัทธาที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา

• ราชวงศ์ตรินห์แห่งเวียดนามเหนือและราชวงศ์เหงียนแห่งเวียดนามใต้แย่งชิงอ านาจกัน ก็ได้มีการสนับสนุน
พระพุทธศาสนาที่ไม่บริสุทธิ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น มีเร่ืองเวทมนต์คาถาและอภินิหารต่างๆ

• ราชวงศ์ตรัน พระพุทธศาสนาได้เสื่อมลง เมื่อเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน โดยจีนได้สนับสนุนให้มีการเผย
แผ่ลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า รวมทั้งข้าราชการจีนก็ขัดขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

• ราชวงศ์เล (ตอนปลาย) พระพุทธศาสนามัวหมองพระภิกษุเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองรวมทั้ง
พระมหากษัตริย์ก็มิได้เอาพระทัยใส่ที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ประชาชนคลายความศรัทธาที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน



พระพุทธศาสนาช่วยสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน

วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา

• พระเจ้าอโศกมหาราชทรงประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการปกครองประเทศและสร้างสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
อย่างได้ผล แนวทางของพระองค์จึงมีชื่อเรียกกันว่า “ธรรมวิชัย” (ชนะด้วยธรรม)  จนพระมหากษัตริย์ในยุคต่อๆ มา 
ยึดถือเป็นแบบฉบับในการปกครองตามที่ปรากฏในศิลาจารึกของพระองค์เอง มีสาระส าคัญพอจะสรุปได้ ดังนี้

การสร้างสัมพันธไมตรีตามแนวทางของพระเจ้าอโศกมหาราช

• ให้ความเอื้อเฟื้อแก่ลัทธิศาสนาอื่นที่เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศของเราตามสมควรแก่กาละและเทศะ

• ยินดรีับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของมิตรประเทศ รู้จักเสียสละ และประสานประโยชน์ซ่ึงกันและกัน

• พยายามละเว้นข้อพิพาท การท าสงคราม ควรแข่งขันหรือเอาชนะกันด้วยธรรมะ

• ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และต้องไม่ขัดขวางหรือดูหมิ่นศาสนาอื่น



พระพุทธศาสนาช่วยสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน

วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา

หัวเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
ในพิพิธภัณฑ์สารนาถ ประเทศอินเดีย

หัวเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
ที่กรุงเวสาลี แคว้นวัชชี ประเทศอินเดีย



พระพุทธศาสนาช่วยสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน

วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา

• แก่นของสาราณียธรรม คือ ความปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อย่างดี ดังตัวอย่าง

การสร้างสัมพันธไมตรีตามหลักสาราณียธรรม

• เมตตากายกรรม คือ แสดงออกซ่ึงความเป็นมิตรทางกายต่อประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ช่วยเหลือมิตรประเทศ       
ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

• เมตตาวจีกรรม คือ มีการกระท าทางวาจาที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อมิตรประเทศ เช่น ไม่กล่าว  ติเตียน 
ให้ร้ายกัน

• เมตตามโนกรรม คือ มีจิตใจปรารถนาดีต่อมิตรประเทศ เช่น ไม่ชักจูงมิตรประเทศด าเนินนโยบาย ก่อสงคราม
• แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยชอบธรรมแก่มิตรประเทศ เช่น ไม่สร้างเขื่อนกั้นน้ าหรือเปลี่ยน

เส้นทางของกระแสน้ าที่ประเทศเพื่อนบ้านร่วมใช้ประโยชน์ด้วย
• มีหลักความประพฤติ (ศีล) เสมอกับมิตรประเทศ และไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของประเทศอ่ืน เช่น ไม่ให้

ประเทศตนเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย
• มีความคิดเห็นตรงกับประเทศอ่ืน เช่น ยอมรับกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่นานาชาติก าหนดไว้



วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย

• ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของวิถีชีวิตไทยหรือวัฒนธรรมไทยสามารถ   
สรุปได้ ดังนี้

เช่น ตั้งชื่อ เกิด โกนผมไฟ บวช ท าบุญ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน พิธีศพ

เช่น การน าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต มาใช้ร่วมกับภาษาไทย

ด้านวงจรชีวิตของบุคคล

ด้านวงจรกาลเวลาของสังคมและชุมชนเช่น การจัดงานประเพณีวสิาขบูชา เข้าพรรษา ทอดกฐิน สงกรานต์ ลอยกระทง

เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก
แรงบันดาลใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ด้านศิลปะและดนตรี

ด้านภาษา



วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์และ
มรดกของสังคมไทย

• ความส าคัญของพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง คือ เป็นเอกลักษณ์และมรดกของสังคมไทยซึ่งสามารถ
แบ่งได้ ดังนี้

ในแง่เอกลักษณ์

• ความมีเมตตากรุณา
• ความเป็นคนใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว
• ความเป็นคนไม่ยึดมั่นเกินไป

ในแง่มรดก

• มรดกทางรูปธรรม เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ 
• มรดกทางนามธรรม เช่น ค าสอนที่กล่อมเกลาคนไทยให้มีความ อ่อนน้อม โอบอ้อมอารี



วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

• การพัฒนาชุมชนประกอบไปด้วยการพัฒนาวัตถุ และการพัฒนาจิตใจ แม้ว่าการพัฒนาจะเป็นหน้าที่โดยตรง
ของฝ่ายบ้านเมือง แต่พระพุทธศาสนาก็มีส่วนร่วมได้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้น คณะสงฆ์นี้เป็น
ชุมชนที่ชาวบ้านจะถือเป็นแบบอย่างได้ พระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะจาริกไป “เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของ
ประชาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”

การพัฒนาด้านวัตถุ 

การพัฒนาด้านจิตใจ 

• เช่น การที่พระสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านสร้างถนนในชุมชน การก่อตั้งมูลนิธิของ
พระสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ เป็นต้น

• เช่น การสอนให้คนในชุมชนมีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย์ ไม่ประมาท 
มีความพอดี เดินทางสายกลาง เป็นต้น



วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

หลักอธิปไตย ๓
ในการท างานร่วมกันในชุมชน

การถือเอาตนเองเป็นใหญ่

การถือโลกหรือความนิยมของโลกเป็นใหญ่

การถือธรรมหรือความถูกต้องเป็นใหญ่

อัตตาธิปไตย

โลกาธิปไตย

ธัมมาธิปไตย

• ตามหลักธรรมข้อนี้ การจะท าอะไรด้วยกันก็ตาม ต้องถือเอาความถูกต้องตามธรรมเป็นตัวตัดสิน มิใช่เอาความคิด
ของตนหรือความคิดของชาวโลกเป็นใหญ่



วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม

• ทุกสังคมต้องมีระเบียบ ระเบียบในที่นี้ หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ จารีตประเพณี สังคมที่ไม่มีระเบียบ     
จะเกิดความสับสนอลหม่าน ถ้าผู้คนละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน สังคมก็จะไม่มีความสุข พระพุทธศาสนา       
ใชว้ิธีการในการจัดระเบียบสังคมให้สงบสุข คือ

• อบรมปลูกฝังคนในสังคมให้มีจิตส านึกว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า

• การสอนให้รู้จักการเคารพตนเอง มีความละอายแก่บาปและไม่ท าความผิด


