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บทท่ี  ๑ 
ความเบื้องตน 

 
พระสงฆในสมัยพุทธกาล 
 ในชวง ๔๕ ปที่พระพุทธเจาทรงประกาศศาสนาอยูนั้น การคณะสงฆเกิดขึ้น และวิวัฒนามา
ตามลําดับ เพื่อใหมองเห็นแนวนโยบายของพระองคในการเผยแผพระศาสนาและการปกครอง จึงขอ
แบงชวงพุทธกาลออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะแรก   เร่ิมจากไดตรัสรูแลว พระองคทรงสอนดวยพระองคเอง และเมื่อมีผูที่เล่ือมใสใคร
จะบวช พระองคก็จะทรงประทานการบวชเอง ที่เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา และเมื่อไดสาวกที่เปน
ภิกษุผูมีความรูความสามารถแลว พระองคก็สงออกไปประกาศศาสนาชวยงานของพระองคดวย 
 ระยะท่ีสอง   หลังจากไดสงพระสาวกชวยประกาศศาสนาแลว ปรากฏวามีผูเล่ือมใสศรัทธา
ขอบวชมากขึ้น จึงทรงอนุญาตใหพระสาวกผูใหญเปนพระอุปชฌายได โดยอนุญาตใหบวชแกกุลบุตร 
ผูเล่ือมใสดวยวิธีรับไตรสรณคมน คือใหรับเอาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนที่พึ่ง เปน
แนวทางแหงชีวิต และเรียกการบวชวิธีนี้วา ติสรณคมนูปสัมปทา เมื่อพระสาวกเถระไดเปนพระ
อุปชฌาย ลูกศิษยคือภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกก็มีขึ้น ทานผูเปนพระอุปชฌายก็ตองทําหนาที่ปกครอง
ดูแลพระสัทธิวิหาริกที่ทานบวชให ในระยะที่สองนี้ จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจบาง
ประการใหพระสาวกปกครองกันเองบางแลว คือใครเปนอุปชฌายของใคร ก็ใหผูนั้นชวยดูแล
ตักเตือนศิษยของตน ถาไมเหลือบากวาแรงแลวก็จะไมใหภาระอันนั้นมาถึงพระพุทธองค 
 ระยะท่ีสาม   ตอนปลายพุทธกาล ทรงเห็นวามีพระสงฆมากแลว สมควรจะไดมอบหมายให
หมูพระสาวกดูแลปกครองกันเอง จึงทรงใหงดการอุปสมบทดวยวิธีไตรสรณคมนทรงอนุญาตใหบวช
ดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาแทน คือใหมีพระสงฆจํานวนอยางต่ํา ๑๐ รูป มีรูปหนึ่งเปนพระ
อุปชฌาย มีคูสวด สวดถึง ๔ คร้ัง จึงจะสําเร็จเปนภิกษุได เมื่อทรงอนุญาตการบวชใหเปนกิจของสงฆ
เชนนี้แลว ก็ทรงใหใชการบวชแบบเดิมนั้นกับสามเณร คือถาใครอายุยังไมถึง ๒๐ อยากจะบวชก็ให
บวชเปนสามเณรไดดวยวิธี ติสรณคมนบรรพชา มีพระอุปชฌายรูปเดียวก็พอ อนึ่ง นับตั้งแตพระองค
ทรงอนุญาตใหพระสาวกบวชดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาแลว พระองคเองก็ทรงงดการอุปสมบท
ดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เพราะไดทรงมอบหมายความเปนใหญใหแกสงฆแลว 
 พระพุทธองคทรงมีพระประสงคอยางแนนอนที่จะใหสงฆปกครองกันเอง โดยยึดเอาธรรม
วินัยเปนหลัก ไมปรารถนาใหพระเถระรูปใดรูปหนึ่งมีอํานาจหนาที่ในการปกครอง และแมแตหลัง
พุทธปรินิพพานแลว พระมหากัสสปะ ไดเปนประมุขสงฆทําสังคายนาครั้งแรกนั้น ทานก็มิไดมี
อํานาจเด็ดขาดในการปกครองสงฆทั้งมวล เพียงแตเปนประมุขในฐานะเปนพระเถระผูใหญเทานั้นเอง 
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จึงเห็นไดวาการปกครองหมูภิกษุดวยการถือเอาสงฆเปนประธาน และใหสอดคลองกับธรรมวินัยนี้
เองคือ พุทธวิธีที่พระพุทธเจาทรงมอบใหแกพระสาวก 
 
สมัยหลังพุทธกาล 
 พระพุทธเจาคงจะทรงทราบแนนอนวา ในอนาคตคณะสงฆจะแตกแยกไปเปนหมู เปนคณะ 
ดังนั้น พระองคจึงทรงแนะนําหลักแหงการปองกันการวิวาท หลักแหงสามัคคีและหลักแหงการระงับ
อธิกรณของสงฆ เปนตน  
 หลักแหงการปองกันความแตกแยกนั้น พระองคทรงแนะไว ๔ ประการ คือ 
 ๑.  ใหมีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ในเพื่อนบรรพชิต ทั้งในที่ลับ
และที่แจง ทั้งตอหนาและลับหลัง 
 ๒.   ใหมีความโอบออมอารี เอื้อเฟอตอกัน ไมตระหนี่ในปจจัย ๔ แบงปนกันใชตามที่มี 
 ๓.   ใหมีความเสมอกันโดยศีล 
 ๔.   ใหมีความเสมอกันโดยทิฐิ 
ทั้ง ๔ ประการนี้ถือเปนอุบายที่จะรักษาความสามัคคีในหมูสงฆไวได  (ที.ปา.๑๑/๓๑๗/๒๕๗) 
 หลักธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญของหมูคณะ 
 ๑.    หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
 ๒.  พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันลุกขึ้นจัดการแกไขสิ่งเสียหาย เหตุไมงาม พรอม
เพรียงกันทํากิจที่สงฆจะตองทํา 
 ๓. ไมบัญญัติส่ิงที่พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมลมลางสิ่งที่พระองคทรงบัญญัติไว สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระองคทรงบัญญัติไว 
 ๔.   ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น เห็น
ถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟง 
 ๕.    ไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้น  
 ๖.      ยินดีในเสนาสนะปา 
 ๗.   ตั้งสติระลึกไวในใจวา เพื่อพรหมจารีทั้งหลายผูมีศีลงาม ซ่ึงยังไมมา ขอใหมา ที่มาแลว 
ขอใหอยูผาสุก   (ที.ม.๑๐/๗๐/๙๐) 

 หลักแหงการระงับอธิกรณของสงฆ 
 ๑.   สัมมุขาวินัย   วิธีระงับในที่พรอมหนา 
 ๒.   สติวินัย   วิธีระงับโดยถือสติเปนหลัก 
 ๓.   อมูฬหวินัย   วิธีระงับสําหรับผูหายจากเปนบา 
          ๔.   ปฏิญญาตกรณะ   การทําตามที่รับ 
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  ๕.   ตัสสปาปยสิกา   การตัดสินลงโทษแกผูผิด(ที่ไมรับ) 
   ๖.   เยภุยยสิกา   การตัดสินตามคําของคนขางมาก 
   ๗.   ติณวัตถารกวินัย  วิธีดุจกลบไวดวยหญา   (ประนีประนอม) 
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากพุทธปรินิพพานแลว การคณะสงฆในชมพูทวีปก็ขาดเอกภาพลงอยาง
ส้ินเชิง คือไมสามารถจะรวมเปนอันเดียวกันได ตางสํานักตางมีลูกศิษยและบริวารของตนเอง ทุก
สํานักตางก็มุงสูพระศาสดาองคเดียวกัน หากแตแนวการสอน การปกครองตางกันออกไป  

 
สังคายนา 

 สังคายนาเปนการรวบรวมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหเปนหมวดหมู และใหถูกตอง
ตามที่พระพุทธเจาทรงสอน อยางไรก็ตามลักษณะของการทําสังคายนานั้นก็มีหลายรูปแบบ คือ 
 ๑.   การตรวจสอบพระพุทธพจน หรือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหถูกตองตรงกัน 
เชนการสังคายนาครั้งที่ ๑ และ ๒ 
 ๒. การที่พระสงฆไดทําการปุจฉาวิสัชชนาพระไตรปฎก เพื่อการตั้งมั่นของพระศาสนา เชน
การสังคายนาครั้งที่ ๔ 
 ๓.   การจารึกพระไตรปฎกลงในใบลาน เชนการสังคายนาครั้งที่ ๕ 
 ๔.   การแปลพระไตรปฎกและอรรถกถาแหงพระไตรปฎก จากภาษาหนึ่งมาอีกภาษาหนึ่ง 
และการแตงอรรกถาแหงพระไตรปฎก เชนการสังคายนาครั้งที่ ๖ 
 
 สังคายนาครั้งท่ี ๑ 
 เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว กําหนดถวายพระเพลิงใน ๗ วัน ณ มกุฏพันธนเจดีย ดาน
ตะวันออกของนครกุสินารา วันถวายพระเพลิง พระมหากัสสปะ พรอมดวยภิกษุบริวารเดินทางจาก
เมืองปาวามากุสินารา ทานไดทราบจากผูที่สวนทางไปวา พระพุทธเจาปรินิพพานแลวและกําหนด
ถวายพระเพลิงในวันนี้ 
 ภิกษุทั้งหลายทราบขาวนั้น ที่เปนปุถุชนก็เศราโศก ครํ่าครวญ ที่เปนพระขีณาสพ หรือพระ
อรหันตก็ปลงธรรมสังเวช แตในหมูภิกษุเหลานั้นมีอยูรูปหนึ่งชื่อสุภัททะ ผูบวชเมื่อแกแลวไดกลาววา 
อยาเศราโศกคร่ําครวญเลย พระพุทธเจานิพพานเสียก็ดีแลว พวกเราจะไดทําอะไร ๆ ตามใจชอบ ไมมี
ใครหามปราม ตําหนิ เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูคอยหามปราม ตําหนิการกระทําตาง ๆ ของ
ภิกษุทั้งหลายอยูเนือง ๆ  
 พระมหากัสสปะ ไดฟงแลวเกิดสังเวชสลดใจวา พระศาสดานิพพานไปเพียง ๗ วันเทานั้น ยัง
มีภิกษุที่เปนเสี้ยนหนามของพระธรรมวินัยถึงเพียงนี้ ตอไปภายหนากาลเวลานานไปจะเปนอยางไร 
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 เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเรียบรอยแลว พระมหากัสสปะซึ่งเปนพระเถระผูใหญใน
เวลานั้น ไดปรารภเรื่องนี้ใหพระสงฆอรหันตทั้งหลายทราบ เห็นพรอมกันวา ควรทําการสังคายนา
พระธรรมวินัยใหทรงจํากันไวเปนหลักฐาน จึงตกลงจะประชุมทําสังคายนาที่กรุงราชคฤห ยังเหลือ
เวลาอยูอีกเกือบ ๒ เดือนจะเขาพรรษา ใหภิกษุทั้งหลายแยกยายกันไปตามอัธยาศัย พอจวนเขาพรรษา
ขอใหไปประชุมพรอมกันที่กรุงราชคฤหซ่ึงเปนนครแรกที่พระพุทธเจาเสด็จเขาไปประดิษฐานพระ
ศาสนา 
 สังคายนาครั้งนี้ทําที่ถํ้าสัตตบรรณ ภูเขาเวภาระ นครราชคฤห ไดพระเจาอชาตศัตรูกษัตริยผู
ครองแควนมคธเวลานั้นเปนองคอุปถัมภก พระมหากัสสปะเปนประธานสงฆและเปนผูถาม พระอุ
บาลีซ่ึงไดรับยกยองจากพระพุทธเจาวาเลิศทางวินัย วิสัชนาพระวินัย พระอานนทวิสัชนาพระธรรม 
พระสงฆอรหันตประชุมกันจํานวน ๕๐๐ รูป เร่ิมทําหลังพุทธปรินิพพานได ๓ เดือน ทําอยู ๗ เดือนจึง
เสร็จเรียบรอย 
 การทําสังคายนาพระธรรมวินัยในสมัยนั้น ก็คือการชวยกันทรงจําไววาพระวินัยขอใด 
พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเมื่อใด ที่ใด ปรารภเหตุใดจึงทรงบัญญัติขึ้น บัญญัติเพิ่มเติมอยางไรหรือไม 
หรือทรงประกาศใหเลิกแลวอยางไร สวนพระธรรมก็เหมือนกัน ใหชวยกันทรงจําไววา พระธรรม
เร่ืองใดพระพุทธเจาทรงแสดงแกใคร ที่ไหน มีความสําคัญอยางไร เมื่อทรงเทศนาจบแลวมีผลเปน
อยางไร  
 เพราะฉะนั้น เมื่อพระมหากัสสปะถาม พระอุบาลีหรือพระอานนทตอบแลวเปนที่พอใจของ
สงฆที่มาประชุมรวมกันก็ใหสาธยายพรอม ๆ กัน เพื่อความแมนยํา ทานเหลานั้นนําไปสอนศิษยของ
ตน ใหทองจําไวตอไป ศาสนธรรม คําสอนของพระพุทธเจาไดรับการถายทอดมาโดยวิธีนี้ จนถึงสมัย
ที่รจนาลงในคัมภีรในระยะหลัง 
 เมื่อสังคายนาครั้งที่ ๑ ผานไปแลว เหตุการณในสังฆมณฑลก็สงบเรียบรอยดี ศาสนธรรมของ
พระพุทธเจาแพรออกไปตามสมควรแกกําลังความสามารถของพระสาวก แมจะมีรองรอยแหงความ
แตกแยกทางความคิดเห็นของคณะสงฆบางคณะที่ไมไดเขารวมในการทําสังคายนาบาง แตความ
แตกราวในสังฆมณฑลก็ไมปรากฏชัดเจน 

 
สังคายนาครั้งท่ี ๒ 
ในรัชสมัยของพระเจากาฬาโศก เมื่อ พ.ศ.๑๐๐ เหตุรายไดเกิดขึ้นในสังฆมณฑล โดยภิกษุชาว

แควนวัชชีจํานวนมาก ไดจงใจลวงละเมิดวินัยหลายประการ อยางนอยก็ ๑๐ เร่ือง คือ 
         ๑.    ภิกษุเก็บเกลือไวในกลักเขาควายได 

๒.  ฉันเพลหลังจากตะวันบายไปแลว ๒ นิ้วได 
๓.   ภิกษุฉันแลว ไมทําวินัยกรรมกอน ฉันในละแวกบานอีกก็ได 
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               ๔.   ภิกษุอยูในอาวาสใหญสีมาเดียวกัน แยกทําอุโบสถกรรมได 
๕.   ภิกษุทําอุโบสถกรรม ไมรอฉันทานุมัติได 
๖.   ภิกษุทําตามสิ่งที่ครูบาอาจารยเคยทํามาแลว แมจะผิดก็ได 
๗.   ภิกษุฉันแลวไมทําวินัยกรรม ดื่มนมสดได 
๘.   ภิกษุดื่มสุราอยางออนได 
๙.   ภิกษุใชผาปูนั่งไมมีชายได 
๑๐.  ภิกษุรับเงินและทองได 

 พระยสะ ไดทราบเรื่องที่ภิกษุชาววัชชีทําอยางนั้น ก็เกิดสังเวช สลดใจ จึงเดินทางไปเมืองเว
สาลี หามปรามชี้แจงมิใหทําอยางนั้น และขอรองมิใหอุบาสก อุบาสิกาสนับสนุนพระสงฆในเรื่องอัน
ไมสมควร แตก็ไมสําเร็จ ตัวทานเองยังถูกภิกษุพวกนั้นใสรายรังแกเสียอีก พระยสะจึงชักชวนภิกษุ
เถระผูมีศีลทั้งหลายใหสะสางเรื่องนั้น ไดภิกษุชาวเมืองปาวาและภิกษุชาวแควนอวันตีเปนกําลังหนุน
แลวชวนกันไปที่วาลุการาม นครเวสาลีเพื่อประชุมทําสังคายนา  
 ในตอนแรก พระเจากาฬาโศกราชผูครองแควนมคธและวัชชี ไมทรงทราบเรื่องที่แทจริง จึง
เขาขางภิกษุพวกวัชชี แตเมื่อภิกษุณีช่ือนันทาเถรี ผูเปนพระนองนางชี้แจงใหเขาพระทัยถูกตอง ทรง
ใหประชุมสงฆทั้ง ๒ ฝาย ใหช้ีแจงเหตุผล ทรงสดับแลวทรงเห็นดวยกับฝายธรรมวาทีวินัยวาที  จึงหัน
มาอุปถัมภฝายพระยสะและคณะใหทําสังคายนาโดยสะดวก 
 สังคายนาครั้งที่ ๒ ทําที่วาลุการาม เมืองเวสาลี ไดพระเจากาฬาโศกราชเปนองคอุปถัมภ พระ
สัพพกามีเถระเปนประธานสงฆ พระอรหันตประชุมกันจํานวน ๗๐๐ รูป ทําเมื่อหลังพุทธปรินิพพาน 
๑๐๐ ป ทําอยู ๘ เดือนจึงเสร็จเรียบรอย 
 สังคายนาครั้งที่ ๒ นี้มีผลดีที่สามารถรักษาพระธรรมวินัย อันเปนรากแกวแหง
พระพุทธศาสนาไวไดไมใหภิกษุนอกรีตย่ํายี แสดงอธรรมวาเปนธรรม แสดงอวินัยวาเปนวินัย แต
ปรากฎวาพวกภิกษุวัชชีบุตรก็ตั้งกองทําสังคายนาขึ้นเหมือนกัน รวบรวมพรรคพวกไดเปนหมื่น ทํา
มหาสังคายนา ตั้งคณะสงฆขึ้นใหมเรียกวามหาสังฆิกะซึ่งเปนตนเคาแหงมหายาน สวนพระอีกคณะ
หนึ่ง คือคณะของพระสัพพกามี เรียกวา นิกายเถรวาท เพราะดําเนินตามมติของพระมหากัสสปเถระ 
สมัยสังคายนาครั้งที่ ๑ มุงรักษาธรรมวินัยใหเหมือนเดิม ตอมาคณะสงฆทั้ง ๒ นิกายนี้ ไดแตกออกอีก
ถึง ๑๘ นิกาย การแตกนิกายของคณะสงฆนี้มีสาเหตุสําคัญอยู ๒ ประการ คือ 
 ๑. ขาดทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเห็นไมเสมอกัน เห็นไมตรงกันทางดานความประพฤติบาง 
ทางการตีความพระพุทธพจนบาง  
    ๒.  ขาดสีลสามัญญตา  คือมีศีลไมเสมอกัน รักษาสิกขาบทวินัยไมเทากัน มีความประพฤติ
ยอหยอนและตึงในวินัยไมเหมือนกัน 
   ทั้ง ๒ อยางนี้เปนเหตุใหคณะสงฆรังเกียจกัน และแตกแยกกัน 
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สังคายนาครั้งท่ี ๓  

 ประมาณ พ.ศ.๒๓๔ พระพุทธศาสนาไดแตกแยกกันออกไปถึง ๑๘ นิกาย คือ 
  

                                                   พระพุทธศาสนาดั้งเดิม 
         
       เถรวาทหรือสถวีรวาท                             มหาสังฆิกวาท 

 
มหิสาสกวาท          วัชชีปุตตกวาท          โคกุลิกวาท     เอกัพโยหาริกวาท     เจติยวาท 

 
สัพพัตถิกวาท   ธัมมคุตตวาท                                       พหุสุติกวาท         ปญญัติกวาท 
 
กัสปกวาท                  ธัมมุตตริกวาท   ภัทรยานิกวาท   ฉันนาคาริกวาท   สมิติวาท 
 
สังกันติวาท 
 
สุตตวาท 
 
เหตุการณคร้ังนี้เกิดขึ้นหลังจากพระเจาอโศกมหาราชเสวยราชยแลว ๑๖ ป  
  พระสงฆที่แตกแยกกัน ไดรังเกียจในความประพฤติของกันและกัน เพราะไมแนใจวา ใคร
ปฏิบัติถูก ใครปฏิบัติผิด จึงงดทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกันเสียถึง ๗ ป 
 พระเจาอโศกมีพระประสงคจะใหพระสงฆทําอุโบสถสังฆกรรมตามพระพุทธบัญญัติ รับสั่ง
อํามาตยผูหนึ่งไปไกลเกลี่ย แตพระสงฆไมยอมทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกัน อํามาตยผูนั้นถือวา
พระสงฆขัดพระบรมราชโองการ จึงฆาภิกษุผูมีศีลเสีย ๒-๓ รูป จนพระติสสเถระ (เจาชายวีตโศก 
พระอนุชาของพระเจาอโศก) มานั่งคั่นไว อํามาตยจึงไมกลาฆา 
 พระเจาอโศกทรงทราบเรื่องนี้แลวทรงสะดุงพระทัยกลัวบาปกรรมจึงเสด็จไปวัดอโศการาม 
ตรัสถามพระสงฆวา บาปจะตกถึงพระองคหรือไม บางพวกวาตกถึง บางพวกวาไมตกถึง เมื่อเปนดังนี้
จึงทรงลังเลพระทัย รับสั่งถามวา มีพระเถระผูใดบางที่มีปญญา รอบรูในพระพุทธวจนะ พอที่จะคลาย
กังขาของพระองคได ภิกษุทั้งหลายทูลวามีพระเถระผูหนึ่งชื่อโมคคัลลีบุตร ติสสเถระ สถิตอยู ณ 
อโธคังคบรรพต ตอนตนของแมน้ําคงคา เปนพระขีณาสพผูเฒา พระเจาอโศกจึงใหพระมหาเถระ
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ผูใหญและมหาอํามาตยไปนิมนตพระโมคคัลลีบุตรมาชวยแกขอกังขาของพระองค พระโมคคัลลีบุตร
ถวายวิสัชชนาวา พระองคไมตองรับบาป เพราะไมมีเจตนาใหอํามาตยไปฆาพระ อํามาตยทําไปโดย
พลการเพราะโงเขลา บาปนั้นตกแกอํามาตยผูเดียว พระเจาอโศกทรงสดับแลวพระทัยปลอดโปรง 
 พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระและพระเจาอโศกมหาราชมีความเห็นรวมกันที่จะชําระมลทิน
พระศาสนา จึงใหจับพระที่ไมรูพระธรรมวินัยสึกเสียเปนจํานวนหมื่น แลวพระโมคคัลลีบุตรให
ประชุมพระสงฆผูบริสุทธิ์จํานวน ๑,๐๐๐ รูป ทําสังคายนาครั้งที่ ๓ 
 สังคายนาครั้งนี้ ทําที่อโศการาม เมืองปาตลีบุตร นครหลวงของแควนมคธสมัยนั้น พระเจา
อโศกมหาราชเปนองคอุปถัมภ พระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระเปนประธานสงฆ เมื่อ พ.ศ.๒๓๔ ทําอยู ๙ 
เดือนจึงเสร็จเรียบรอย  
  

การสงสมณทูตออกตางประเทศ 
 หลังจากการสังคายนาครั้งที่ ๓ พระเจาอโศกและพระโมคคัลลีบุตรทรงพิจารณาเห็นวา พุทธ
ศาสนาอาจจะดํารงอยูไมยั่งยืนในอินเดีย จึงสมควรสงสมณทูตออกประกาศเผยแพรพุทธศาสนาใน
นานาประเทศ เผ่ือวาเมื่อเสื่อมสูญจากอินเดียแลว พุทธศาสนาอันเปนประโยชนแกโลกก็มีปรากฎอยู
ในประเทศอื่น ๆ จึงสงสมณทูตออกเปน ๙ สาย ดังนี้ 
 ๑. คณะพระมัชฌันติก ไปเผยแผศาสนาที่แควนกัศมีระและแควนคันธาระ (ปจจุบันคือ
ดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย คือแคชเมียร และบางสวนของอัฟกานิสถาน) 
 ๒. คณะพระมหาเทวะ ไปยังแควนมหิสมณฑล ทางใตของอินเดีย (ปจจุบันคือแควนไม
ซอร) 
 ๓.    คณะพระรักขิตเถระ ไปยังวนวาสีประเทศทางภาคตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย 
(ปจจุบันคือแควนการนาตะกะเหนือ) 
 ๔. คณะพระธรรมรักขิต  ไปยังอปรันตกชนบท (ไดแกแถวชายทะเล เหนือเมืองบอม
เบยในปจจุบัน) 
 ๕. คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปยังมหารัฐประเทศ (ปจจุบันคือแควนมหาราษฏร 
ตะวันออกเฉียงเหนือของบอมเบย) 
 ๖. คณะพระมหารักขิต ไปยังโยนกประเทศ (ไดแกประเทศกรีซในเอเซียกลาง เหนือ
ประเทศอิหรานขึ้นไปจนถึงเตอรกีสถาน) 
 ๗. คณะพระมัชฌันติกะ ไปยังหิมวันตประเทศ (คืออินเดียเหนือ แถบภูเขาหิมาลัย และ
ประเทศเนปาลในปจจุบัน) 
 ๘. คณะพระโสณะและพระอุตตระ ไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ 
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 ๙. คณะพระมหินทเถระ (ราชโอรสของพระเจาอโศก) ไปยังลังกาทวีป (คือประเทศศรี
ลังกาในปจจุบัน) 
 ประเด็นที่นาสนใจจากการที่พระเจาอโศกมหาราช ไดสงพระออกประกาศศาสนาในดินแดน
ตาง ๆ รวมถึงตางประเทศดวยนั้น พอจะมองได ๓ นัยดวยกันคือ 
 ๑.   ตองการใหดินแดนที่เปนประเทศราชของพระองคหันมานับถือศาสนาที่พระองคนับถือ
อยู จะไดมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกัน เวลาเขาสมาคมดวยกันจะไดไมตองใช
พิธีกรรมหลายอยางที่แตกตางกัน 
 ๒.   ตองการเผยแพรพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหขจรกระจายไปในดินแดนตาง ๆ 
 ๓.   ตองการทราบความเคลื่อนไหวของเมืองประเทศราช เพราะเปนที่แนนอนวา สมณทูต
ทั้งหลายยอมจะสงขาวกลับไปยังบานเมืองของตัวเอง พรรณนาถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ตนเองได
ประสบพบเห็น รวมถึงความเปนอยูของเขาดวย โดยนัยนี้ จะทําใหพระองคไดรูวากษัตริยของเมือง
ประเทศราชเหลานั้นปกครองอยางไร 
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 เก่ียวกับดินแดนที่ชื่อสุวรรณภูมิ 
 นักโบราณคดีมีทัศนะตาง ๆ กันถึง ๔ กลุมใหญ คือ 

ก. กลุมอินเดีย ๙๐ % เชื่อวา สุวรรณภูมิ คือ แหลมมลายู หรือดินแดนตอนใตของไทยลงไป
สุดสุมาตรา สมัยนาลันทารุงเรือง (พุทธศตวรรษที่ ๑๓) นั้น ไดมีนักศึกษาจากที่ตาง ๆ และจากนาลัน
ทาเดินทางไปยังสุวรรณภูมิ เพราะที่นั่นมีการศึกษาเจริญ พระจีนเดินทางดวยเรือไปอินเดียก็แวะศึกษา
ที่นั่นกอน ประวัติพื้นเมืองวา สมัยโบราณยานนั้นมีทองมาก เลนการพนันกันโดยเอาทองออกประกัน 
ชนไกก็เอาทองเทาตัวไกออกเปนเดิมพัน เขาจึงเชื่อกันวา สุวรรณภูมิก็คือแหลมมลายู 

ข. กลุมอินเดียสวนนอยเชื่อวา ไดแกริมทะเลดานตะวันออกของอินเดียใต  
 คือรัฐโอริสสาในปจจุบัน 
 ค.  กลุมพมาวา สุวรรณภูมิไดแกบริเวณตอนกลางและตอนใตของพมา และอางวาอุบาสก ๒ 
คนแรกคือ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ ซ่ึงเปนพอคาไปพบพระพุทธเจาหลังตรัสรูใหม ๆ นั้นก็คือคนพมาไป
จากสุวรรณภูมินี่เอง ขากลับไดนําเอาพระเกษาที่พระพุทธเจาทรงประทานมาบรรจุไวที่พระเจดียใหญ 
ชเวดากอง เมืองพมา 
   ง. กลุมไทยเชื่อวา ไดแกตอนใตของเมืองไทย คือบริเวณนครปฐม พระโสณะกับคณะ
เดินทางโดยเรือมาขึ้นที่นครศรีธรรมราช แลวตอมาที่นครปฐมในครั้งนั้น  เมืองนั้นจึงมีช่ือวา 
นครปฐม 

สุวรรณภูมิคงจะเปนที่รูจักแพรหลาย เปนแหลงที่ไปแสวงหาทองของพอคาอินเดียมานาน
จริง และคนอินเดีย วัฒนธรรมอินเดีย ก็คงจะมีอยูมากแลวในยานนี้กอนสมัยพระเจาอโศกมหาราช 
การที่พระเจาอโศกสงพระไปสุวรรณภูมิ พระองคคงทรงทราบแลววาที่นั่นเขากินอยูอยางไร พูดจา
ภาษาอะไร พระไปที่นั่นจะสอนเขาไดไหม และที่สําคัญก็คือ การไปตองปลอดภัย เพราะเปนตางแดน
อันแสนไกล ไปแลวคนทองถ่ินตองเปนมิตร ในทํานองเดียวกัน คนในสุวรรณภูมิก็คงไปคาขายหรือ
อาศัยอยูในอินเดียดวยเหมือนกัน และมีผูแสดงความเห็นวา คงมีพอคาชาวเอเชียอาคเนยกลุมยอม ๆ 
ไปอยูตามเมืองทาตาง ๆ ของอินเดียแลว เพราะเมื่อมาถึงสมัยประวัติศาสตรนี้ พบวามีกลุมพอคาชาว
อินโดนีเชียไปตั้งอยูแถบอาวเบงกอลและแถวฝงโกโรมันเดลก็มี 

ในบริเวณอันกวางใหญของสุวรรณภูมินี้ มีชนหลายเผาอาศัยอยู กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 
๑.   พวกมอญ   ลงมาจากลุมสาลวินและอจิระวดี มาตั้งมั่นอยูบริเวณตอนใตของพมาและ

ตอนลางของประเทศไทยในปจจุบัน 
๒.   พวกพมา   เปนพวกธิเบตอพยพลงมาทางอัสสัมและมาตั้งมั่นอยู ณ บริเวณตอนกลางของ

พมาในปจจุบัน 

 



๑๐ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๓.   ละวา หรือลัวะ พวกนี้ในครั้งโบราณ ไดกระจายอยูตามลุมแมน้ําเจาพระยา และที่ราบสูง
อีสาน ตอมาก็คอย ๆ สูญพันธุไปทีละนอย เพราะถูกชาติอ่ืนเบียดเบียนและกลืนชาติ 

๔.   พวกมลายู   กระจายอยูตามฝงทะเล จากญวนใตไปถึงแหลมมลายู และอยูตามหมูเกาะ
ใกลเคียง เชน  เกาะชวา สุมาตรา เปนตน 

๕.   ขอม เชื้อสายเดียวกับพวกมอญ และมักจะเรียกรวมกันวา ตระกูลมอญเขมร กระจายอยู
ตอนใตลุมแมน้ําโขง และบางสวนของภาคอีสาน 
 

พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ 
พระเจาอโศกมหาราช แมจะทรงอุปถัมภการสังคายนาครั้งที่ ๓ ของนิกายเถรวาท แตพระองค

ก็ยังทรงอุปถัมภเคารพ นับถือพระสงฆในนิกายอื่น ๆ ดวย พระสงฆนิกายเถรวาทที่ทําสังคายนามี
เพียง ๑๐๐๐ รูป แตยังมีพระสงฆอรหันตเถระในนิกายอื่น ๆ อีกมาก โดยเฉพาะนิกายสรวาสติวาทิน 
พระที่พระองคสงไปทั้ง ๙ สายนั้น คงมีหลายนิกาย แตที่แน ๆ ก็คือสายที่ ๘ กับสายที่ ๙ เปนสายใต
เปนพระนิกายเถรวาท ดังนั้น พระโสณะกับพระอุตตระและคณะจึงเปนเถรวาท เถรวาทใชภาษาบาลี
จดจารึกพระไตรปฎก  

เมื่อหลายปมาแลว เราไดพบธรรมจักรทําดวยศิลาแผนใหญที่นครปฐม เชื่อวาเปนอิทธิพลเถร
วาทที่สืบเนื่องมาจากสมัยพระเจาอโศก เพราะสมัยนี้ยังไมมีพระพุทธรูป และยังไดพบจารึกภาษาบาลี
วา เย ธมมา … ที่ถํ้าเขางู จังหวัดราชบุรี แมจะลงความเห็นวาอักษรจารึกนี้เปนอักษรคฤนถ ในพุทธ
ศตวรรษที่ ๙ - ๑๐ ก็ยังแสดงวาเปนอิทธิพลของเถรวาทอยูนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

บทท่ี  ๒ 
พระพุทธศาสนากอนสมัยสุโขทัย 

 
พระพุทธศาสนายุคแรกที่เขาสูดินแดนสุวรรณภูมิเปนพระพุทธศาสนาเถรวาทอยางที่พระเจา

อโศกมหาราชและชาวแควนมคธนับถือนั่นเอง สันนิษฐานกันวา แหงแรกที่พระพุทธศาสนาเขามา
ประดิษฐาน คือ ตอนใตของลุมแมน้ําเจาพระยา ไดแกเนื้อที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี ที่จังหวัดนครปฐมนั้นมีหลักฐานทางโบราณคดีหลายอยาง เชน 

๑.   องคพระปฐมเจดีย องคแทหรือองคเดิมเปนรูปทรงโอคว่ํา ยอดเปนบัลลังค มีฉัตรอยูบน 
เหมือนสถูปสาญจีเจดีย ในประเทศอินเดีย ตอมาเมื่อขอมรุงเรืองและครองดินแดนสวนนี้ ขอมไดทํา
พระปรางคครอบเพิ่มขึ้นอีก พระปฐมเจดียองคที่เราเห็นกันอยูในปจจุบันนี้เปนเจดียแบบลังกา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหสรางครอบพระปรางคลงไปอีกทีหนึ่ง พระปฐมเจดียจึง
เปนเจดีย ๓ องคซอนกันอยู องคในสุดทรงโอคว่ํานั้น เปนศิลปะสมัยหลังพระเจาอโศกเล็กนอย 

๒.   รูปธรรมจักรทําดวยศิลา มีรูปกวางหมอบและจารึกภาษาบาลีหรือภาษามคธวา “ เย ธัมมา 
“ เปนตน อันเปนหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา ที่ไมสรางพระพุทธรูปไวเปนเครื่องหมาย ก็เพราะ
ในสมัยนั้น ยังไมนิยมสรางพระพุทธรูป นิยมสรางแตเพียงเจดียและสัญญลักษณอยางอื่นและมีการ
จารึกหลักธรรมที่สําคัญไวที่ส่ิงกอสรางนั้น 

กอนที่พระโสณะและพระอุตตระจะมาเผยแพรศาสนานั้น ในดินแดนสุวรรณภูมิ มีชาวอินเดีย
ไป-มาคาขายและมาตั้งรกรากอยูมากแลว ที่เปนปราชญรอบรูในวิชาการตาง ๆ ก็มีไมนอย ชาวอินเดีย
เหลานั้น นอกจากมาเปนพอคา คหบดีแลวยังมาเปนครูของชาวสุวรรณภูมิอีกดวย อารยธรรมอินเดียจึง
แทรกซึมแพรหลายอยูทั่วไปในดินแดนสุวรรณภูมิ ทานพระโสณะและพระอุตตระ คงจะไดชาว
อินเดียเหลานั้นเปนลามใหคนพื้นเมืองเขาใจหลักคําสอนของพุทธศาสนา มนุษยพวกแรกในดินแดน
สุวรรณภูมิ ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาก็คือ พวกละวา หรือมอญโบราณนั่นเอง เวลานั้นชนเผาไทย
ยังอยูในอาณาเขตระหวางจีนกับประเทศธิเบต ตั้งแตประมาณ พ.ศ.๔๐๐ เปนตนมา พวกจีนมีอํานาจ
มากขึ้นจึงบุกรุกแดนไทย ไทยสูไมได ก็ถอยรนเรื่อยมา พวกที่ไปอยูที่แมน้ําสาละวิน เรียกวาไทยใหญ 
สวนพวกที่มาตั้งบานเมืองอยูที่ลําน้ําเจาพระยาเรียกวาไทยนอย เมื่อพวกไทยนอยถอยรนมาตั้งหลัก
แหลงที่ลุมน้ําเจาพระยานั้น ปรากฎวาพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทและมหายานไดแพรหลายทั่วไปใน
ดินแดนสุวรรณภูมิแลว ชาวไทยจึงไดยอมรับนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาของตนและนับถือตลอด
มาจนกระทั่งบัดนี้ 

 



๑๒ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   
 
 

พระพุทธศาสนาสมัยฟูนัน 
อาณาจักรฟูนันหรือพนม ตั้งขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๖ ซ่ึงเปนเวลาเดียวกับที่

พระพุทธศาสนามหายานเกิดขึ้นในอินเดีย และพุทธมามกะชาวอินเดีย ไดนําเอาพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานมาสั่งสอนประชาชนในแหลมอินโดจีน ปรากฎวาชาวฟูนันนับถือพระพุทธศาสนาทั้งฝายเถร
วาทและมหายาน รวมทั้งศาสนาพราหมณดวย อาณาจักฟูนันคืออาณาเขตที่เปนดินแดนกัมพูชาเวลานี้ 
และเลยเขามาถึงภาคอีสานและภาคเหนือของไทยและเลยไปถึงพมา นับวาเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญใน
เวลานั้น ชาวฟูนันคงเปนพวกตระกูลมอญ เขมร 

 

 
 

กษัตริยของอาณาจักรฟูนัน ตนเดิมเปนพราหมณช่ือโกณฑัญญะ มาจากอินเดีย ไดแตงงานกับ
หัวหนาของชาวฟูนัน ช่ือโสมนาคี พราหมณโกณฑัญญะสอนวัฒนธรรมและอารยธรรมใหจนรุงเรือง
ตั้งเปนอาณาจักรฟูนันขึ้น มีขอนาสังเกตอยูประการหนึ่งวาสรอยพระนามของกษัตริยฟูนันมักลงทาย
ดวยคําวา วรมัน ซ่ึงเปนอยางเดียวกับพระนามของกษัตริยทางอินเดียใต โกณฑัญญะพราหมณอาจเปน
คนอินเดียใตก็ได 

 



๑๓ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๐ สมณฑูตฟูนันที่มีช่ือเสียง ๒ ทาน คือ พระสังฆปาละและพระมันทร
เสนไดเดินทางไปแปลคัมภีรในประเทศจีน คือเมืองนานกิง ทานสังฆปาละไดแปลคัมภีรมีคาหลาย
เลม ที่เดนที่สุดคือ คัมภีรวิมุตติมรรค 

อาณาจักฟูนันเริ่มเสื่อมลงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑,๑๒ เพราะถูกพวกเจนละ (ขอมหรือเขมร) 
ซ่ึงเคยเปนเมืองขึ้นของฟูนันมากอนแยงอํานาจ พวกเจนละนับถือศาสนาพราหมณ พระพุทธศาสนาจึง
ชะงักความเจริญไประยะหนึ่ง 

 
พระพุทธศาสนาสมัยทวาราวดี  (พุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๖) 
อาณาจักรทวาราวดี เปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เจริญขึ้นขณะที่ฟูนันเสื่อม

ลง พวกมอญทางลุมน้ําเจาพระยา ประกาศอิสรภาพตั้งเปนอาณาจักรทวาราวดีขึ้น เนื่องจากเคยเจริญ
มากอนในสมัยที่เปนสุวรรณภูมิ อาณาจักรทวาราวดีจึงเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว อาณาจักรนี้ตั้งอยูระหวาง
พมากับขอมมีศูนยกลางอยูที่ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใต คือนครปฐมนั่นเอง ประชาชนชาวทวาราวดี
ในครั้งนั้นคือพวกมอญโบราณ ไดพบจารึกภาษามอญโบราณหลายหลักในลุมแมน้ําเจาพระเจาและ
ลุมแมน้ําปง เพราะอํานาจของทวาราวดีขยายขึ้นไปทางเหนือถึงเมืองลําพูนและขยายไปทางภาคอีสาน
ทั้งภาค ทางภาคใตขยายลงไปถึงเมืองไชยา (จังหวัดสุราษฏรธานีปจจุบัน) และตอนบนของแหลม
มลายู 

สวนพระพุทธศาสนานั้น ชาวทวาราวดีเล่ือมใสนิยมนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทและมั่นคง
อยูในจารีตประเพณีของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ อํานาจของทวาราวดีขยายขึ้นไปถึงเมืองลพบุรี และจากลพบุรีแผขึ้น
ไปทางเหนือของเทศไทยปจจุบันถึงลําพูน ดังที่มีตํานานเลาวา พระนางจามเทวี เจาหญิงเชื้อสายมอญ
จากลพบุรีขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัยคือลําพูน ไดอาราธนาพระสงฆผูทรงพระไตรปฎกไปประกาศ
ศาสนาที่เมืองหริภุญชัย พระเหลานั้นลวนเปนพระพุทธสาวกฝายเถรวาททั้งสิ้น ทําใหประชาชนชาว
ลําพูนมั่นคงอยูในพระพุทธศาสนาอยางเถรวาทมาจนถึงสมัยปจจุบันนี้ 

พุทธศิลปในสมัยทวาราวดีนั้นมีมาก มีตั้งแตพระพิมพเล็ก ๆ ไปจนถึงพระพุทธรูปใหญโต 
พระพุทธรูปขนาดใหญนั้น เปนพระประทับนั่งหอยพระบาท ขนาดใหญกวาคน นักโบราณคดีสมัย
ปจจุบันไดพบวาศิลปะสมัยทวาราวดีมีกระจายอยูทั่วไปในประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ใตและอีสาน 

 
พระพุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยและลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๘) 
อาณาจักรทวาราวดีเจริญรุงเรืองมาจนถึงศตวรรษที่ ๑๕ จึงเสื่อมลงในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ 

เพราะถูกพวกขอมรุกรานแผอํานาจทางตะวันตก สวนทางใตพวกศรีวิชัยรุกขึ้นมา อาณาจักรทวาราวดี
ซ่ึงอยูกลางถูกรุกขนาบทั้ง ๒ ขางจึงเสื่อมอํานาจลง อาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ที่

 



๑๔ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เกาะสุมาตรา ภายหลังจึงไดขยายอํานาจรุกขึ้นมาทางแหลมมลายูซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับอาณาจักรทวา
ราวดี 

 

 
 

พระพุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยเปนแบบมหายาน เพราะกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทระแหง
อาณาจักรศรีวิชัย นับถือลัทธิมหายานนิกายมนตรยานอยางเดียวกับราชวงศปาละแหงอินเดียใต 
กษัตริยศรีวิชัยแหงราชวงศไศเลนทระและกษัตริยแหงราชวงศปาละแหงอินเดีย ไดมีสัมพันธไมตรีอัน
ดีตอกัน และเอาอยางถายแบบกันในเรื่องการยอมรับนับถือลัทธิศาสนา ลัทธิมหายานนิกายมนตรยาน 
จึงไดเปนศาสนาประจําจักรวรรดิศรีวิชัย ตั้งแต พ.ศ.๑๒๐๐–๑๗๐๐ เศษ ตอนเหนือของแหลมมลายูคือ
นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีช่ือเรียกในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ วานครตามพรลิงคเปนประเทศราชของ
จักรวรรดิศรีวิชัย 

ในเวลานั้น อาณาจักรศรีวิชัยไดเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรมที่มีช่ือเสียงโดงดัง 
มหาเจดียและพุทธศิลปะที่สําคัญก็มีมาก เชน มหาเจดียบุโรบุโดที่เกาะชวา พระเจดียบรมธาตุไชยา 
จังหวัดสุราษฏรธานีก็สรางสมัยศรีวิชัย นอกจากนี้รูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวทําดวยสัมฤทธิ์ขนาด
โตกวาคนที่ไชยาก็ดี บรรดาพระพิมพดินดิบตาง ๆ ซ่ึงมีทั้งพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตวตามคติ
มหายานก็ดี มีมากในภาคใตของประเทศไทย เชน ที่ถํ้าคูหาสวรรค ถํ้าอกทะลุ จังหวัดพัทลุง ที่เขา

 



๑๕ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

กําปน จังหวัดปตตานี และที่ถํ้าตะเภา จังหวัดยะลาเปนตน อิทธิพลของศรีวิชัยยังกระจายไปถึงกัมพูชา
อีกดวย ประเทศพัมพูชาเวลานั้นจึงนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานตามศรีวิชัยไปดวย 
 

พระพุทธศาสนาสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๕–๑๘) 
ที่เรียกวาสมัยลพบุรี หมายถึงสมัยที่ขอมกําลังรุงเรืองในภูมิภาคนี้ พระเจาชัยวรมันที่ ๒ เปนผู

ตั้งจักรวรรดิขอมขึ้นใหม บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคเปนประเทศ
ราชของขอม ตั้งเมืองลพบุรีเปนเมืองอุปราช ปกครองลุมแมน้ําเจาพระยาทั้งหมด เมืองลพบุรีโบราณ
เรียกเมืองละโว ตอมาแผลงเปนลวปุระ แบบบาลีสันสกฤตแปลวาเมืองพระลพ โอรสพระรามในเรื่อง
รามเกียรติ์ จึงมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับพระรามในเมืองนี้ เชน ทะเลสาบชุบศร ซ่ึงกษัตริยขอมทุก
พระองคเมื่อจะทําพิธีมุรธาภิเศกตองเอาน้ําจากทะเลสาบนี้ 

ทางตอนบนของลุมแมน้ําเจาพระยา ขอมไดตั้งเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย ปกครอง ทางภาค
อีสานตั้งเมืองสกลนคร พิมาย ปกครอง 

โบราณสถาน ที่พวกขอมสรางนั้นทําดวย อิฐ ศิลาแลง และหิน ที่เกาที่สุดสรางดวยอิฐ ตอมา
สรางดวยศิลาแลงและลาสุดเมื่อขอมมีกําลังมากแลวจึงสรางดวยหิน ส่ิงกอสรางมีคติทางศาสนา
พราหมณ หรือมิฉะนั้นก็ศาสนาพุทธนิกายมหายานทั้งสิ้น คือเปนเทวสถานหรือพุทธสถานอยางใด
อยางหนึ่ง จะใหญหรือเล็กก็สุดแลวแตความสําคัญของเมืองนั้น ๆ กลาวกันวาวิธีการกอสรางของขอม
ยังล้ีลับอยู จนกระทั่งบัดนี้วาทําไดอยางไร เชน การสรางปราสาทอิฐโดยไมถือปูน  การสรางประสาท
หินโดยไมมีโครงเหล็กใด ๆ ยึดเลย เหตุใดวัตถุเหลานั้นจึงยึดเหนี่ยวกันอยูไดเปนเวลาหลายศตวรรษ  

ปรางคของขอมนั้นไดแบบมาจากอินเดีย และพวกศรีวิชัย ตอมาจึงดัดแปลงใหเปนของขอม
จริง ๆ พุทธสถานและเทวสถานของขอมนั้น มีความแตกตางที่พอสังเกตไดคือ ถาเปนเทวสถานของ
พราหมณก็สรางฐานสูงขึ้น ถาเปนพุทธสถานก็สรางราบกับพื้น ตัวอยางเชน ประสาทหินพิมาย ที่
จังหวัดนครราชสีมา และพระปรางค ๓ ยอดที่ลพบุรี สวนเทวสถานนั้นตัวอยางเชน ปราสาทเขาพระ
วิหาร 

พวกขอมนับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณปนกันไป ศาสนาพราหมณนับถือนิกาย
ไศวะ สวนพระพุทธศาสนานับถือนิกายมหายาน เพราะฉะนั้น รองรอยของโบราณสถานในสมัยนี้จึง
เปนมหายานทั้งสิ้น เชน พระพุทธรูปทรงเครื่อง มีมงกุฏ พระโอษฐหนา ดวงพระเนตรใหญ พระ
กรรณยาวมาถึงพระอังสา ลักษณะใกลไปทางเทวรูปมาก แตที่จริงคือ พระอาทิพุทธะในคติมหายาน 
ถาเปนรูปพระศากยมุนีพุทธเจา คือพระพุทธเจาองคที่พุทธศาสนิกฝายเถรวาทยอมรับนับถือก็มีรูป
พระโพธิสัตวซายขวาแทนรูปพระอัครสาวก 

ที่ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมานั้น เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกใหญโต
ที่เรียกพระนามวาชยพุทธมหานาค และพระไตรโลกวิชัยอันเปนปางหนึ่งของพระอาทิพุทธะในลัทธิ

 



๑๖ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

มหายาน ที่ขอมนิยมสรางพระพุทธรูปนาคปรกนั้น เห็นจะเนื่องมาจากกอนนับถือพุทธศาสนา พวก
ขอมไดมีลัทธิบูชางูมากอน  (ในสมัยฟูนัน ชาวพื้นเมืองนิยมบูชางูใหญ แมหัวหนาสตรีก็มีช่ือเปนงู คือ
โสมนาคี ) พอดีไปตรงกับตํานานเรื่องพระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขอยูใตตนมุจลินทนั้น มีพญานาคมา
ขนดเปนบัลลังค และเอาพังพานปกพระเศียรไวกันลมและฝน เพราะมีฝนตกพรําทั้ง ๗ วัน  

พระพุทธรูปสมัยลพบุรี มีทั้งพระศิลา พระหลอและพระพิมพ ที่มีพระทรงเครื่องดวยนั้น
หมายถึงพระอาทิพุทธะ ในคติมหายาน เพราะเวลานั้นประชาชนนับถือพุทธรูปปางสมาธิมีนาคปรก
ทําดวยศิลาตั้งแตขนาดใหญกวาตัวคนลงมาจนขนาดยอม 

พระพุทธรูปที่สรางสมัยลพบุรี มีปางเหลานี้ 
๑. ปางสมาธิ มีนาคปรกบาง ไมมีนาคปรกบาง 
๒. ปางมารวิชัย  
๓. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส ยืนกรีดนิ้วพระหัตถ 
๔. ปางประทานอภัย เปนพระยืนตั้งพระหัตถขางเดียวบาง ๒ ขางบาง (ตั้งพระหัตถขาง

เดียวเรียกปางหามญาติ ถา ๒ ขางเรียกหามสมุทร) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

บทท่ี  ๓ 
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย 

 
 อาณาจักรสุโขทัยไดรับการสถาปนาขึ้นในป พ.ศ.๑๗๖๒ ในสมัยพอขุนบางกลางหาว ซ่ึง
ตอมาไดรับการสถาปนาเปนพอขุนศรีอินทราทิตย เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศพระรวง อาณาจักร
สุโขทัยตั้งแตยุคแรกเปนตนมา มีการผสมผสานความเชื่อหลายอยางขึ้นเปนแนวทาง การปกครอง เชน 
คติการนับถือผี หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนตน คติการนับถือผีมี
ปลักฐานระบุอยางชัดเจนในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ วา 
 “เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัย....มีพระขะพุงผี เทพยดาในเขาอันนั้นเปนใหญกวาทุกผีในเมืองนี้ 
ขุนผูใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล ไหวดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผิไหวบดี พลีบถูก ผีในเขาบคุมบเกรง 
เมืองนี้หาย.....” (ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๔๘ : ๑๑๙) 
 อยางไรก็ตาม เมื่อพอขุนศรีอินทราทิตยไดขึ้นเปนกษัตริยแลว พระองคก็ทรงเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากกวาอยางอื่น ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะตองการปฏิเสธอํานาจขอมซึ่ง
นับถือพราหมณและพระพุทธศาสนาแบบมหายานอยู แตถึงอยางนั้นก็ตาม กล่ินไอของพราหมณกับ
พระพุทธศาสนามหายานก็ยังติดแนนอยูกับชาวสุโขทัยมิไดเสื่อมสิ้นไปเลยทีเดียว จะเห็นไดจากพระ
นามของพระมหากษัตริยช่ือสถานที่ตาง ๆ ก็ยังเปนแบบพราหมณและพระพุทธศาสนามหายานอยู 
 อาณาจักรสุโขทัยมีพระมหากษัตริยปกครองรวมกันทั้งหมด ๙ พระองค ทุกพระองคทรงเปน
พุทธมามกะและทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริยทั้ง ๙ พระองคนั้น คือ 
  
ลําดับท่ี พระนาม ปท่ีขึ้นครองราชย ปท่ีสิ้นสุดรัชสมัย 

๑ พอขุนศรีอินทราทิตย พ.ศ.๑๗๙๒ ไมปรากฎ 
๒ พอขุนบานเมือง ไมปรากฎ พ.ศ.๑๘๒๒ 
๓ พอขุนรามคําแหงมหาราช พ.ศ.๑๘๒๒ พ.ศ.๑๘๔๑ 
๔ พระยาเลอไทย พ.ศ.๑๘๔๑ ไมปรากฎ 
๕ พระยางั่วนําถม ไมปรากฎ พ.ศ.๑๘๙๐ 
๖ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) พ.ศ.๑๘๙๐ ระหวาง พ.ศ.๑๙๑๑-

๑๙๑๖ 
๗ พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ระหวาง พ.ศ.๑๙๑๑- พ.ศ.๑๙๔๒ 
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๑๙๑๖ 
๘ พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสลือไทย) พ.ศ.๑๙๔๓ พ.ศ.๑๙๖๒ 
๙ พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) พ.ศ.๑๙๖๒ พ.ศ.๑๙๘๑ 

(ไพฑูรย   มีกุศล, ๒๕๔๖ : ๘๖) 
 พระมหากษัตริยที่มีบทบาทที่สําคัญตอพระพุทธศาสนา คือ 

๑. พอขุนรามคําแหงมหาราช 
พอขุนรามคําแหงมหาราชเปนพระราชโอรสในพอขุนศรีอินทราทิตยและพระนางเสือง 

ประสูติเมืองป พ.ศ.๑๘๐๒ เมื่อทรงพระเยาวไดทรงศึกษาวิชาไตรเพท โดยมีพญามังรายแหงเมือง
เชียงใหมและพญางําเมืองแหงเมืองพะเยาเปนพระสหายเรียนและรวมน้ําสาบาน พระองคทรง
ครองราชยตั้งแตป พ.ศ.๑๘๒๒ – ๑๘๔๒ กรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพระองคมีการเปลี่ยนแปลงและ
เจริญกาวหนาไปมาก เปนตนวา มีการปกครองที่เขมแข็งใกลชิดราษฎร ไพรฟาประชาชนมีความอยูดี
กินดี มีการนําระบบชลประทานมาใชในการเกษตร มีความกาวหนาในการอุตสาหกรรม มีการติดตอ
คาขายกับตางประเทศ เศรษฐกิจและการเมืองมั่นคง 

พระองคทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารบานเมือง และทรงชักชวนให
ประชาชนปฏิบัติธรรม เพื่อจะไดสามารถอยูรวมกันอยางผาสุก โดยเห็นไดจากขอความในศิลาจารึก
สุโขทัย หลักที่ ๑ วา 

“พอขุนรามคําแหง เจาเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลูกไมตาลนี้ไดสิบสี่ขาว จึ่งใหฟนขดาน
ดินหินตั้งหวางกลางไมตาลนี้ วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบางแปดวัน ฝูงปูครู 
เถร มหาเถรขึ้นนั่งเหนือขดานดิน สูดธรรมแกอุบาสกฝูงทวยจําศีล......” (ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๔๘ : 
๑๒๑) 

จุดประสงคหลักของพอขุนรามคําแหงมหาราช คือตองการใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยพระองคเองทรงเปนแบบอยาง คือ ทรงใหพระเถระ
เทศนาสั่งสอนที่กลางดงตาลในวันสิ้นเดือน (วันเดือนดับ) วันขึ้นแปดค่ํา (เดือนโอกแปดวัน) วันเพ็ญ 
(วันเดือนเต็ม) และวันแรมแปดค่ํา (เดือนบางแปดวัน) เปนประจํา เปนการนําธรรมะมาเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ทําใหเกิดความสามัคคีเปนประโยชนตอการปกครอง ดังศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ วา 

“....คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัยนี้ 
ทั้งชาวแมชาวเจาทวยปวทวยนาง ลูกเจาลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผูชายผูหญิง ฝูงทวยมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน.....” (ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๔๘ : ๑๒๑) 

ศิลาจารึกนี้ สะทอนใหเห็นถึงสังคมในสมัยสุโขทัยวามีวัดเปนศูนยกลาง เปนสถานที่จัด
กิจกรรม พบปะสังสรรของชาวบานโดยมีบุญเปนตัวเชื่อมสัมพันธ 

 



๑๙ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เมื่อพอขุนรามคําแหงมหาราชไดขึ้นครองราชยในป พ.ศ.๑๘๒๒ ไดทรงสดับกิตติศัพทของ
พระภิกษุสงฆนิกายเถรวาทอยางลังกาวงศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอาราธนาพระมหา
สังฆราชจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นไปจําพรรษา ณ วัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทอยางลังกาวงศก็ไดรุงเรืองขึ้นในอาณาจักรไทยมาแตกาลนั้น ดังหลักฐานปรากฎอยูใน
ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ วาดังนี้ 

“เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญญิก พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถร
สังฆราช ปราชญเรียนจบพระไตรปฎก หล็วกกวาปูครูในเมืองนี้ ทุกตนลุกแตนครศรีธรรมราชมา” 
(ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๔๘ : ๑๒๒) 

 
ประวัติของพระสงฆลัทธิลังกาวงศ 
เมื่อคร้ังพระเจาปรกมพาหุมหาราชแหงลังกา (พ.ศ.๑๖๙๕- ) ไดทรงฟนฟูพระพุทธศาสนาเถร

วาท ไดรวมสงฆ ๓ นิกายเขาเปนอันเดียวกัน แลวโปรดใหทําสังคายนาชําระพระไตรปฎก รวมทั้งแตง
อรรถกถา ฎีกา เปนตนดวย นับเปนสังคายนาครั้งที่ ๗ ของเถรวาท ผลของการสังคายนาครั้งนี้ ทําให
พระพุทธศาสนาในลังการุงเรืองขึ้นมาก ทั้งดานการเรียนและการปฏิบัติ จึงมีพระสงฆจากนานา
ประเทศ เชน พมา ไทย เขมร ลาว เปนตน เดินทางไปศึกษาที่ลังกาเปนจํานวนมาก แตทางฝายลังกาไม
แนใจวาพระสงฆตางชาติจะบริสุทธิ์หรือไม จึงขอใหบวชใหมตามแบบของเขา คร้ันเมื่อพระสงฆจาก
ตางประเทศเหลานั้นเลาเรียนจบแลว ก็กลับสูบานเมืองของตน พระสงฆไทยก็ไดกลับมาสูบานของ
ตนที่เมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงครั้งนั้นเรียกวา “ นครตามพรลิงค” พรอมกันนั้นก็ไดนิมนตพระสงฆ
ชาวลังกาเขามาดวย หัวหนาของสงฆลังกาที่เขามาชื่อวาพระราหุล (เหตุการณตอนที่ทานเขามานั้น
กอนสมัยสุโขทัยประมาณรอยป) ลัทธินิกายนี้ซ่ึงเรียกกันตอมาวา ลังกาวงศ ก็ไดฝงรากที่มั่นคงและ
เจริญแพรหลายอยูในบริเวณนั้นสืบมาจนถึงสมัยพอขุนรามคําแหง  เมื่อพอขุนรามคําแหงไดขยาย
อาณาเขตลงไปถึงนครศรีธรรมราชไดไปพบเห็นและเลื่อมใสทานเหลานั้น จึงไดโปรดใหอาราธนา
ทานขึ้นไปยังกรุงสุโขทัยและไดสรางวัดปาถวายทาน ดังนั้นจึงเกิดเปน คณะอรัญญิก หรือคณะลังกา
วงศ สืบตอมา 

คณะอรัญญิก ก็คือหินยานหรือเถรวาทนั่นเอง แตเปนคณะเขามาใหมคนก็นิยมนับถือ เจาขุน
มูลนายและประชาชนนิยมบวชเรียนในคณะนี้ ทําใหเพิ่มจํานวนผูนับถือมากขึ้นในเวลาไมนานนัก วัด
ของคณะใหมก็เรียกวา “วัดอรัญญิก” คือเปนวัดปาที่หางจากเมืองพอประมาณ เชน วัดปามะมวง วัด
เขาพระบาทนอย และวัดสะพานหิน เปนตน ซ่ึงตั้งอยูรอบนอกกรุงสุโขทัย เมื่อเจานายชอบคณะใหม 
คนทั่วไปก็เอาอยางบาง ก็เลยทําใหผูที่นิยมแบบเกาลดจํานวนลง แบบเกาก็คือหินยานและมหายาน ใน
ระยะแรก ๆ แตละคณะไมยอมขึ้นตอกัน เพราะหินยานเดิมใชภาษาสันสกฤต ซ่ึงไปพัวพันกับพวก
มหายานที่พึ่งจะถอยออกไป สวนหินยานใหมใชภาษาบาลีตามแบบลังกา การสังฆกรรมจึงรวมกัน
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ไมได แตในระยะตอมาคณะสงฆทั้งสองฝายก็ปรองดองกันไดดวยดี เหตุแหงความปรองดองนี้อาจจะ
มาจากเหตุ ๒ ประการ คือ 

๑)   พอขุนรามคําแหง ใหกุศโลบายชักนําขอรองใหสงฆ ๒ ฝายรวมกัน  
๒)   เจานายและประชาชนหันไปนับถือคณะใหม 
รองรอยแหงการปรองดองกันของคณะสงฆ ๒ คณะนี้ยังมีในสมัยตอมา คือ 
 ๑.   การบรรพชาและการอุปสมบท หลังจากรวมกันแลว มีการใหรับไตรสรณคมน ๒ คร้ัง 

คือวาเปนภาษาบาลี ๑ คร้ัง (พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ) และวาเปนภาษาสันสกฤต ๑ คร้ัง (พุทธัม  สะระณัม 
คัจฉามิ) ทั้งนี้คงจะเปนการรักษาน้ําใจของแตละคณะ และใหแตละคณะเชื่อแนวาไดทําถูกตองครบ
ครันทั้งฝายบาลีและสันสกฤต (วิธีนี้เพิ่งมายกเลิกในสมัยรัชกาลที่ ๕) 

๒. บรรดาโบสถที่สรางมาตั้งแตคร้ังกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ถาเปนวัด
หลวงมักจะมีใบสีมา ๒ แผนซอนกันอยู สันนิษฐานวา เมื่อคณะลังกาวงศเขามารวมกับคณะเดิมแลว 
ไมสนิทใจในการทําพิธีกรรมในโบสถที่สรางไวเดิม โดยเฉพาะวัดหลวงที่ลูกหลานเจานายเคยบวชอยู 
ดังนั้นพระเจาอยูหัวอาจจะขอใหคณะสงฆลังกาวงศ ประกอบพิธีผูกสีมาซ้ําอีก จึงเกิดมีใบสีมาเพิ่ม
ขึ้นมาอีก แตก็พบเฉพาะในวัดหลวง สวนวัดราษฎรนั้น ยังคงมีใบสีมาเดียวอยูตลอดมา  

ตั้งแตลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศมาประดิษฐานที่กรุงสุโขทัย พระสงฆทั้งในสุโขทัย ลานนา 
มอญ และเขมร ตางก็นิยมแบบลังกาวงศ มีการสงพระไปเรียนลังกาบาง นิมนตพระลังกามาเปน
อุปชฌายในบานของตนบาง จึงปรากฎวาในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๘–๑๙ นั้น ลัทธิลังกาวงศได
ขยายตัวครอบคลุมประเทศไทย พมา มอญ ลาว และเขมร (สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๔                ) 

พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงสนับสนุนใหประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ทรงสรางพระแทนมนังคศิลาบาตรไวกลางดงตาลซึ่งอยูภายในกําแพงเมืองสุโขทัย 
ทรงใหพระสงฆแสดงธรรมและสั่งสอนประชาชนใหยึดมั่นในศีลธรรมในวันธรรมสวนะ พระองค
ทรงดําเนินชีวิตเปนแบบอยางชาวพุทธที่ดี ทรงเปนแบบอยางของพระมหากษัตริยผูทรงศึกษาธรรม
ปฏิบัติในธรรม และทรงทํานุบํารุงและสงเสริมการพระศาสนา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางวัดจํานวนมาก เมืองตาง ๆ ที่รายลอมราชธานีสุโขทัยทั้ง ๔ ทิศนั้น ลวนมีวัดพระธาตุอันเปนที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เปนหลักที่สําคัญของประชาชนและราชวงศกษัตริยที่ปกครอง 
ภายในกําแพงเมืองสุโขทัย ตรงกลางมีพระวิหารหลวงมีพระอัฏฐารส และในทิศทั้ง ๔ มีวัดเรียงรายอยู
ทั่วไป เชน ทางทิศตะวันตก มีวัดสะพานหิน วัดอรัญญิก วัดชางรอบ วัดพระบาทใหญ เปนตน ทางทิศ
ตะวันออก มีวัดมุมลังกา วัดชางลอม วัดหญากรอน วัดตระพังทองหลาง วัดเจดียสูง เปนตน ทางทิศ
เหนือ มีวัดพระพายหลวง วัดออมรอบ วัดศรีชุม เปนตน และทางทิศใต มีวัดพระเชตุพน วัดเจดียส่ี
หอง วัดวิหารทอง เปนตน เพื่อเปนที่พํานักของพระสงฆ และเปนสถานประกอบศาสนพิธี ดวยเหตุนี้
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ชาวสุโขทัย จึงมีการปฏิบัติศาสนกิจอยางจริงจัง ดังขอความตอนหนึ่งปรากฏอยูในศิลาจารึกสุโขทัย
หลักที่ ๑ วา 

“คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้ง
ชาวแมชาวเจา ทวยปวทวยนาง ลูกเจาลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผูชายผูหญิง ฝูงทวยมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ทรงศีลเมืองพรรษาทุกคน เมื่อพรรษากรานกฐินเดือนหนึ่งจึ่งแลว เมื่อกรานกฐินมี
พนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม มีหมอนนั่ง หมอนนอน บริพารกฐินโอยทานแลปแลวญิบลาน” 
(ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๔๘ : ๑๒๓) 

 
สมัยพระมหาธรรมราชาลิไท 
พระพุทธศาสนาซึ่งเริ่มเจริญขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยพอขุนรามคําแหงนั้น มาเจริญถึงขีดสุด

ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท พระองคทรงเปนปราชญและเลื่อมใสมากในศาสนา  ทรงศึกษา
พระพุทธศาสนามาตั้งแตยังทรงพระเยาว โดยทรงมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานพระไตรปฎก เชน 
พระอโนมทัสสี พระสารีบุตร และราชบัณฑิตอุปเสน เปนตน เปนผูสอน เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชจึงเปน
กษัตริยไทยพระองคแรกที่ทรงรอบรูพระไตรปฏก และภาษามคธ งานดานพระพุทธศาสนาในยุคนี้ 
พอสรุปไดดังนี้ 

ก.  การคณะสงฆ   พระองคไดโปรดใหไปอาราธนาพระเถระผูทรงคุณวุฒิจากนครพัน (เมาะ
ตะมะ)เขามาสูสุโขทัย และไดชวยสงเสริมกิจการพระศาสนาใหรุงเรืองขึ้นอีก พระองคไดทําถนนจาก
สุโขทัยไปเมืองนครพัน เพื่ออาราธนาทานพระมหาสวามีชาวลังกาไปสูสุโขทัย และพระองคไดเสด็จ
ออกบวชในครั้งนี้ดวย 

ข.   การเลาเรียน   โรงเรียนแหงแรกของไทยเกิดขึ้นในสมัยนี้ โดยที่พระองคไดทรงอุทิศพระ
ราชมณเฑียร เปนโรงเรียนสอนปริยัติธรรม (ไตรปฎก) แกภิกษุ สามเณร ซ่ึงตอมาสมัยอยุธยาและ 
รัตนโกสินทรก็ไดเอาอยาง คือหวังใหเปนที่สอนหนังสือ 

ค. การเผยแพรศาสนา เมื่อพระองคไดอาราธนาพระเถระชาวลังกาเขามาชวยสงเสริมศาสนา
ในเมืองสุโขทัยแลว พระองคก็ไดบําเพ็ญกุศลนานาชนิด และไดสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาแก
ประชาชนพลเมืองทุกถ่ินที่ รวมไปถึงเชียงใหม แพร นาน  ขณะนั้นมีพระยาการเมืองเจาผูครองนคร
เมืองปว จังหวัดนาน ไดทราบวา ทางกรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนากําลังรุงเรืองมาก จึงแตงทูตมา
เจริญสัมพันธไมตรี ขอความอนุเคราะหเร่ืองพระพุทธศาสนา พระมหาธรรมราชาลิไท ก็โปรดใหการ
ตอนรับเปนอยางดี เพราะเปนพระราชประสงคที่เผยแพรพระพุทธศาสนาอยูแลว เมืองนาน กับเมือง
สุโขทัย จึงมีสัมพันธไมตรีกันมานาน 

ง.   การสรางปูชนียสถาน   พระมหาธรรมราชาลิไท ไดทรงสรางปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุไว
มากมาย เชน พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห พระเจดีย ตนโพธิ และรอยพระพุทธบาท เปนตน 

 



๒๒ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะชางผูออกแบบพระพุทธรูปทั้ง ๒ องคนี้เปนคณะชางชาวเชียงแสน กับคณะชางสุโขทัย ดังนั้น จึง
ไดพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปหลอทั้งหลาย สําหรับพระพุทธชินราชนั้น ถึงกับ
กลาววา พระอินทรไดลงมาชวยหลอดวย นอกจากนี้ก็มีพระศากยมุนี พระศรีศาสดา เปนตนที่ทรง
โปรดใหหลอขึ้น ซ่ึงภายหลังก็ไดอัญเชิญลงมาไวที่กรุงเทพมหานครเสียเปนสวนมาก 

จ.   กําเนิดวรรณคดีพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทนี้ คัมภีรทาง
ศาสนาจากลังกาเปนจํานวนมากไดเขามาสูกรุงสุโขทัย มีผูแปลเปนภาษาไทยบาง แตงอธิบายบาง แต
นาเสียดายคัมภีรหรือวรรณคดีเหลานั้นไดสูญหายไปหมด คงเหลือใหเราไดศึกษาอยูเพียงเรื่องเดียว 
คือ เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง ซ่ึงเปนพระราชนิพนธของพระองคเอง  

 
คณะสงฆจากสุโขทัยไปเรียนจากพระลังกา 
ในประเทศลังกา ไดมีการปรับปรุงพระศาสนาอีกครั้ง ประมาณหลังรัชกาลพอขุนรามคําแหง 

ตอมาพระภิกษุชาวสิงหลรูปหนึ่งชื่อ พระมติมา ซ่ึงเปนพระบวชเรียนอยูในสํานักทานอุทุมพร ตอมา
ไดเดินทางจากลังกากับคณะ ๕ รูปไปนครพัน และตั้งนิกายลังกาวงศขึ้นที่นั่น ประชาชนเห็นวาทาน
มติมา มีความรูและปฏิบัติดี เกิดความเลื่อมใสจึงทําพิธีอุษยาภิเษกทานพระมติมาขึ้นเปน "พระอุทุมพร
ปุปผมหาสวามี" ตามแบบอยางในลังกา ขาวนี้เล่ืองลือไปถึงกรุงสุโขทัย คร้ังนั้นมีพระเถระชาวสุโขทัย 
๒ รูป คือ พระสุมนะ และพระอโนมทัสสี ซ่ึงเปนศิษยของพระสังฆราชปพพตะ ไดเดินทางไปหาทาน
มหาสวามี ทานแนะนําใหสึกแลวบวชใหม และใหเลาเรียนอยูในสํานักของทาน ๕ พรรษา จึงกลับไป
สุโขทัย ตอมาอีก ๕ ป ทานสุมนะ กับทานอโนมทัสสี พาพระไทย ๘ รูป ไปหาทานอีกเพื่อขอบวช
ใหม แตทานกลับมอบหมายใหพระสุมนะกับพระอโนมทัสสีเปนพระอุปชฌายแทน เพราะทั้งสอง
ทานนี้มีพรรษาครบ ๑๐ ซ่ึงเปนพระอุปชฌายไดแลว ยิ่งกวานั้น ทานยังสั่งอีกวา " ดูกอนสูทั้งหลาย 
ศาสนาอันกูนํามาแตลังกาทวีปนั้น จักไมมั่นคงในเมืองเม็งนี้นา จักไปตั้งมั่นอยูในเมืองสูโพน ตราบ
เทา ๕ พันป " 

เปนอันวาพระเถระชาวสุโขทัย ๒ รูป ไดเปนพระอุปชฌายของนิกายใหมของลังกา เมื่อคณะ
สงฆชุดนี้กลับไปสูสุโขทัยแลว ไดเผยแผลัทธิลังกาวงศใหม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา "นิกายอุทุมพร" 
เพราะพระอุทุมพรเปนผูตั้ง (แตช่ืออุทุมพรจริงนั้น คืออาจารยของทานในลังกา นิกายใหมนี้ได
แพรหลายมาสูคนไทย และเลยไปถึงอาณาจักรลานนา ลานชางดวย  ทานอุทุมพรไดเปนพระ
อุปชฌายะของพระมหาธรรมราชาลิไท) 

ตอมา พ.ศ.๑๙๑๒ พระเจากือนา แหงนครเชียงใหม ไดแตงทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีในกรณี
เดียวกันนี้อีก และไดทูลขอพระสุมนเถระ พระอาจารยผูเชี่ยวชาญพระไตรปฏกแหงกรุงสุโขทัยข้ึนไป
เผยแผศาสนาทางเหนือดวย พระมหาธรรมราชาลิไทก็โปรดประทานอนุญาต พรอมทั้งทรงมอบ 
พระไตรปฎก และ พระบรมสารีริกธาตุ ใหทานสุมนะเถระนําขึ้นไปเชียงใหมดวย 

 



๒๓ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

พระเจาอยูหัวเสด็จออกผนวช 
ในประเทศไทย การบวชและการสึก ไมเปนของตองหาม ใครใครบวชก็บวช ใครใครสึกก็สึก 

แตทุกอยางใหถูกตองตามขั้นตอนของวินัยสงฆ ไมเหมือนกับบางประเทศ เชน พมาและลังกา เปนตน 
ที่การสึกเปนเรื่องตองหาม แตก็มีบางคนฝนสึก เพราะไมมีวินัยขอใดหามไว 

สาเหตุในการเสด็จออกผนวชของพระองคนั้น อาจจะมี ๓ ประการ คือ  
๑.   ดวยทรงเลื่อมใสเปนอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา เฉพาะอยางยิ่งชาวสุโขทัยเล่ือมใสใน

ลัทธิลังกาวงศ 
๒.   ทรงปรารถนาพุทธภูมิ คือความเปนพระพุทธเจาในอนาคต ดังความในศิลาจารึกหลักที่ 

๕ วา " จุงเปนพระพุทธ จุงจักเอาฝูงสัตวทั้งหลาย (ขาม) สงสารทุกขนี้" 
๓.   คงจะเปนการดําเนินตามรอยพระบาทของพระเจาอโศกมหาราช เพราะพระองคไดทรง

ศึกษาพุทธศาสนาจนแตกฉาน ทรงทราบพระประวัติของพระเจาอโศกเปนอยางดีวา เปนพระราชาผู
ทรงธรรม ปกครองแผนดินโดยธรรม และแผอํานาจแหงธรรมไปทั่วแวนแควนและนานาประเทศดวย 
พระองคจึงทรงบํารุงพระพุทธศาสนาดวยประการตาง ๆ รวมทั้งการเสด็จออกผนวชดวย 

กอนที่จะทรงผนวช พระองคไดโปรดใหอํามาตย ไปอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชจาก
นครพัน ซ่ึงเปนพระเถระผูทรงพระไตรปฎก และเครงครัดในพระธรรมวินัยมาเปนพระราชอุปชฌายะ 
ขณะที่ทานมหาสวามีกําลังเดินทางมาจากนครพันนั้น พระองคไดโปรดใหสรางวัดปามะมวงขึ้นใน
พระราชอุทยาน เพื่อเปนที่พํานักของทานมหาสวามีและเปนที่ประทับของพระองคหลังจากทรงผนวช
แลว 

ทานมหาสวามีพํานักจําพรรษาที่วัดปามะมวงนี้ เมื่อออกพรรษาแลว พระมหาธรรมราชาลิ
ไทย ก็โปรดใหจัดการบําเพ็ญกุศลครั้งใหญ เพื่อเปนการฉลองวัดและพระพุทธรูปสําริด (พระศรีศากย
มุนี) ที่โปรดใหหลอขึ้นมีขนาดเทาองคจริงของพระพุทธเจาดวย 

คร้ันวันแรม ๘ ค่ํา เดือน ๑๒ พ.ศ.๑๙๐๕ พระองคไดเสด็จออกผนวช พิธีการอุปสมบทครั้งนี้ 
ไดกระทําในพระราชมณเฑียรนั่นเอง โดยที่พระองคทรงสมาทานศีลเปนดาบส นมัสการพระรัตนตรัย 
แลวบรรพชาเปนสามเณร ขั้นสุดทายจึงไดทําพิธีอุปสมบท ในทามกลางสงฆ อันมีพระมหาสวามี
สังฆราชเปนพระราชอุปชฌายะ ในพระสุวรรณเหมปราสาท นับเปนพระมหากษัตริยไทยพระองค
แรกที่ลาผนวชในระยะที่ยังครองราชยสมบัติอยู 
 

การปกครองสงฆ 
การที่พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชมากรุงสุโขทัย ทําให

สถานภาพของพระสงฆคณะลังกาวงศมั่นคงยิ่งขึ้น พระสงฆในคณะลังกาวงศเปนพระนักปฏิบัติ
กรรมฐาน ผูนิยมพํานักอยูในวัดที่หางไกลจากตัวเมือง คณะนี้จึงมีช่ือเรียกในสมัยนั้นวา คณะอรัญญ

 



๒๔ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วาสี หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดปา อันแตกตางจากพระสงฆฝายที่มีอยูในกรุงสุโขทัยแต
เดิม พระสงฆกลุมหลังนี้มีช่ือเรียกวา คณะคามวาสี หมายถึงกลุมพระสงฆผูพํานักอยูในวัดใกล
หมูบานหรือตัวเมือง พระสงฆคณะนี้เปนสายพระนักวิชาการผูใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการศึกษา
พระปริยัติธรรม 

คณะสงฆในสมัยสุโขทัยจึงมี ๒ คณะ คณะคามวาสี และคณะอรัญญวาสี หนังสือพงศาวดาร
เหนือบันทึกการแบงคณะสงฆเปนสองฝายนี้โดยเรียกคณะคามวาสีวา คณะฝายขวา และเรียกคณะ
อรัญญวาสีวา คณะฝายซาย คณะสงฆทั้งสองฝายแยกการปกครองเปนอิสระจากกัน แตละคณะมีเจา
คณะผูปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเปนของตนเอง เรียกวา พระสังฆราช เหตุนั้นในกรุงสุโขทัยจึงมี
พระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ ๒ รูป คือ พระสังฆราชคณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญญ
วาสี 

การปกครองคณะสงฆในหัวเมืองที่สําคัญ ๆ นอกจากกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
พระสังฆราชประจําแตละหัวเมืองในลักษณะเดียวกันกับที่ทรงแตงตั้งเจาประเทศราชไปครองหัวเมือง
ใหญในฝายอาณาจักร ในสมัยสุโขทัยจึงมีพระสังฆราชหลายองค 

เนื่องจากพระสังฆราชแตละองคไดรับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย พระสังฆราชจึงตรง
ตอพระมหากษัตริยและในขณะเดียวกัน พระสังฆราชปกครองบังคับบัญชาพระสงฆผูอยูใตบังคับ
บัญชารองลงไปตามลําดับคือพระครู และเจาอาวาส 

 
 

แผนภูมิโครงสรางการปกครองคณะสงฆสมัยสุโขทัย 
 

พระมหากษัตริย 
 

พระสังฆราชในราชธานี      พระสังฆราช      พระสังฆราชในราชธานี 
คามวาสี-ฝายขวา          หัวเมืองสําคัญ       อรัญญวาสี-ฝายซาย 

 
พระครูในราชธานี      พระครูหัวเมือง      พระครูในราชธานี 

 
    เจาอาวาสในราชธานี        เจาอาวาส         เจาอาวาสในราชธานี 

 
 

 



๒๕ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

 
บทท่ี  ๔ 

พระพุทธศาสนาสมัยลานนา 
 
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ พระนางจามเทวี ราชธิดาแหงกษัตริยมอญ ในอาณาจักรทวาราวดีได

ขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัยคือลําพูนปจจุบัน ไดทรงนําเอาอารยธรรมแบบทวาราวดีขึ้นไปดวย เชน 
สถูป ๔ เหล่ียม สุวรรณจังโกฎิเจดีย เปนตน พระนางจามเทวีทรงเปนปฐมขัตติยานีและไดทรงนําเอา
พุทธศาสนาฝายเถรวาทไปดวย ทรงสรางวัดไว ๔ มุมเมืองลําพูน ทําใหเมืองนี้มีฐานะเปนจตุรพุทธ
ปราการ พระพุทธศาสนาประดิษฐานลงอยางมั่นคงตั้งแตสมัยนี้ เมื่อขอมรุงเรืองในสมัยลพบุรี ศิลปะ
แบบขอมก็ขึ้นไปไมถึงลุมแมน้ําปง เพราะอิทธิพลศิลปะทวาราวดีกั้นไว พระธาตุหริภุญชัย ซ่ึงเปนปู
ชนียสถานสําคัญองคหนึ่งของชาวลานนา สรางขึ้นสมัยพระเจาอาทิจจราชแหงลําพูน สมัยนี้
พระพุทธศาสนารุงเรืองดี มีการเรียนพระไตรปฎกอยางแพรหลาย พระพุทธศาสนาแบบที่ใชภาษาบาลี
เปนแมบทไดแพรหลายมากอนที่ไทยจะติดตอกับลังกา 

 
 

 

 



๒๖ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ตอมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พระยามังรายหรือเม็งราย ผูเปนโอรสของพระยาลาวเม็ง 

แหงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสนเกา) ไดทรงรวบรวมเผาไทยในอาณาจักรลานนาใหเปนปกแผน ทรง
ขับไลอิทธิพลมอญออกไปจากลุมแมน้ําปง เมื่อตีหริภุญชัยไดโดยการยิงธนูไปใหไหมเมืองแทบ
ทั้งหมด แลวเสด็จเขาเมืองลําพูน ทอดพระเนตรเห็นสิ่งปรักหักพังเพราะเพลิงไหม ทอดพระเนตรเห็น
วิหารไมสักหลังหนึ่งที่วัดพระบรมมหาธาตุไมเปนอันตรายจึงทรงประหลาดพระทัย ภายหลังทรง
ทราบวา วิหารนั้นเปนที่ประดิษฐานพระเสตังคมณี (พระแกวขาว) ซ่ึงเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง
ของหริภุญชัย 

พระเสตังคมณีนี้เปนพระพุทธรูปที่พระนางจามเทวีไดทรงอัญเชิญมาจากเมืองลพบุรี พระ
ยามังรายทรงเลื่อมใสพระเสตังคมณีมาก พระองคประทับอยูที่ใดก็โปรดใหอัญเชิญพระเสตังคมณีไป
ไวที่นั่น พระยามังรายเปนพระสหายสามเสาระหวางพอขุนรามคําแหงแหงกรุงสุโขทัย กับพระยางํา
เมืองแหงเมืองพะเยา ทั้งสามเคยทําสัตยปฏิญาณตอกันและรักกันมาก เมื่อพระยามังรายชนะหริภุญชัย
แลวทรงคิดจะสรางเมืองขึ้นที่ริมฝงแมน้ําปง จึงเชิญพระสหายทั้งสองไปปรึกษา พระสหายทั้งสามได
เลือกชัยภูมิที่เหมาะสม เชิงเขาเทวบรรพต (ดอยสุเทพ) ยาวดานละ ๒,๐๐๐ วา บนฝงขวาของแมน้ําปง 
แลวสรางเมืองใหมขึ้น เมื่อ พ.ศ.๑๘๔๐ ใหช่ือวา  “นวปุรีศรีนครพิงคเชียงใหม”  เปนปฐมกษัตริยแหง
ลานนาและโปรดใหสถาปนาพระตําหนักเดิมขึ้นเปนวัดชื่อ “วัดเชียงมั่น” ประดิษฐานพระเสตังคมณี 

พระพุทธศาสนากอนสมัยพระยามังราย 
เชื่อวา กอนสมัยพระยามังราย พระพุทธศาสนาในลานนาคงจะมีมหายานปะปนอยูบาง 

เหตุผลคือ 
         ๑.    คนไทยเคยอยูทางตอนใตของจีน เมื่ออพยพลงมาสูลานนา คงจะนําพระพุทธศาสนา
มหายานแบบจีนลงมาดวย 

๒.   เมื่อประมาณ ๕๐ ปมานี้ มีผูขุดพบถาดเงินที่อําเภอเชียงแสน มีตัวหนังสือซ่ึงเขียนดวย
อักษรพื้นเมืองเปนบทมนตธารณีตามคตินิยมของฝายมหายาน อักขรวิธีคลายภาษาบาลี มิใชสันสกฤต
เหมือนอยางฝายมหายานใช แตเนื้อหาเปนของมหายาน อานวา  “ ปสัยหปตตัง ริตติ ตีติ มัตติ จุติ มุตติ 
ธรณี นาม อิทัง อหัง วันทามิ สักกัจจัง “ 

๓.   มหายานของขอมในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ (๑๗๒๔–๑๗๔๕) นั้นรุงเรืองมาก 
มหายานจากขอมอาจจะแพรเขามายังแควนโยนกก็ได 

มีขอนาสังเกตบางประการเกี่ยวกับมหายานในลานนาคือ ยังมีรองรอยของมหายานหลงเหลือ
อยูในลานนา เพราะวาชาวพุทธในบริเวณนี้ ทั้งพระและฆราวาสที่เครงครัดในศาสนาจะไม
รับประทานเนื้อสัตว เพราะถือตามคติมหายานวา ผูรับประทานเนื้อสัตวเปนผูไรเมตตาปรานี เปนการ
บํารุงกิเลส ไมเหมาะสมที่จะเปนพระโพธิสัตว สวนฝายหินยานนั้นไมถือเร่ืองนี้ เพียงถือตามบาลีวินัย

 



๒๗ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ที่วาไมเห็น ไมไดยิน และไมสงสัยวาเนื้อสัตวนั้นเขาฆาเพื่อเรา เราก็ไมผิด พระฉันได และฆราวาสก็
รับประทานได ไมผิดศีล 

อีกพิธีหนึ่งของมหายาน คือ ปอยขาวสัง ไดแกการทําบุญอุทิศสวนบุญแกญาติที่ตายไปแลว 
ผูทําบุญจัดเตรียมที่นอน มุง เสื้อผา ของใช ขาว น้ํา ทุกอยางที่คนยังมีชีวิตอยูใช แลวนําไปถวายพระ
อุทิศกุศลใหผูตาย พิธีนี้มหายานนิยมมาก และชาวจีนก็ทําพิธีนี้ ซ่ึงเรียกวา “กงเต็ก” นอกจากนี้ การฉัน
เจ ฉันผลไมหลังเที่ยงก็เปนอิทธิพลมหายาน จึงมักจะพบวา ภิกษุสามเณรชาวลานนาฉันผลไมและ
เมี่ยงหลังเที่ยง การสวดมนตทํานองพื้นเมืองลานนาก็สวดคลายกับพระมหายาน คือสวดไมเปน
ทํานอง วาไปตามตัวโดยเร็ว บางรูปสวดไมเปนเสียงบาลีก็มี 

สรุปวา กอนพระยามังรายนั้น พระพุทธศาสนาสวนใหญเปนหินยาน มีอิทธิพลมหายาน
ปะปนอยูบาง แตเมื่อพระยามังรายไดมีอํานาจขึ้นในอาณาจักรลานนาแลว หินยานก็แพรหลายและ
เจริญเปนศาสนาประจําทองถ่ิน เชนเดียวกับทางพมาและสุโขทัย 

พระพุทธศาสนาสมัยพระเจากือนา  (พ.ศ.๑๙๑๐–๑๙๓๑) 
พระเจากือนา กษัตริยองคที่ ๙ ของเชียงใหม ทรงเปนธรรมิกราช เพราะทรงเอาพระทัยใส

ศาสนาและบานเมืองรมเย็นเปนสุข พระเจากือนาจะปรับปรุงพระพุทธศาสนา และทรงทราบวาที่นคร
พันมีพระเถระมาจากลังกา ช่ือพระอุทุมพรปุปผมหาสวามี จึงทรงสงทูตไปอาราธนาทานเพื่อไปชวย
เผยแพรศาสนาในอาณาจักรลานนา ทานอุทุมพรไมไปเอง แตไดสงพระอานนทเถระกับคณะจํานวน
หนึ่งไปแทน พระเจากือนาทรงอาราธนาใหทานพระอานนทเปนพระอุปชฌาย แตทานปฏิเสธและ
ทานแนะนําวา ขอใหไปอาราธนาพระเถระจากสุโขทัย คือพระสุมนะ หรือพระอโนมทัสสีก็ได เพราะ
ทานอุทุมพรไดมอบหมายใหทานทั้งสองเปนตัวแทนของทานในลัทธิลังกาวงศ พระเจากือนาจึงสงทูต
ไปขอทานทั้งสองจากกรุงสุโขทัย รูปใดจะไปก็ยินดี คร้ังแรกพระสุมนเถระสงภิกษุอ่ืนไปแทน คร้ังที่
สองพระเจากือนาสงทูตไปขออีก พระสุมนเถระจึงตกลงไป คร้ังนั้น พระเจากือนาเสด็จไปตอนรับ
พระสุมนเถระที่ลําพูน และใหทานจําพรรษาที่วัดพระยืน ทานไดผูกพัทธสีมาอุปสมบทแกกุลบุตรชาว
ลําพูน และรวมกับพระเจากือนาบูรณะสถูปที่วัดพระยืน ออกพรรษาแลวจึงไปเชียงใหม พระเจากือนา
โปรดแตงตั้งใหทานเปนพระสังฆราชรูปแรกของลานนาดวย พระสุมนเถระไดถวายพระบรม
สารีริกธาตุ ๒ องคแกพระเจากือนา องคหนึ่งประดิษฐานไวที่วัดสวนดอก อีกองคหนึ่งพระเจากือนา
ไดทรงเสี่ยงชางอัญเชิญพระบรมธาตุ ชางไดอัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นไปบนยอดดอยสุเทวบรรพต และ
หยุดอยูที่นั่น พระเจากือนาจึงทรงใหสรางพระเจดียใหญบรรจุพระบรมธาตุ คือ พระธาตุดอยสุเทพใน
ปจจุบัน  พระธาตุหรือเจดียที่สรางครั้งนั้นเปนศิลปะแบบลังกา 

เมื่อพระเจากือนาสวรรคตแลว พระเจาแสนเมืองมา ราชโอรสไดสืบราชสมบัติตอมา ทรงได
พระพุทธสิหิงหมาจากเชียงราย จึงโปรดใหสรางวัดขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค คือ วัด
พระสิงหในปจจุบัน (ที่จริงคือวัดพระพุทธสิหิงคนั่นเอง เมื่อออกเสียงเร็ว ก็เปนวัดพระสิงห) พระ

 



๒๘ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
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พุทธสิหิงคองคปจจุบันเปนพระพุทธรูปที่สําคัญมากองคหนึ่งของไทย ประดิษฐานอยูที่พระที่นั่งพุท
ไธสวรรคในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 
 
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจาสามฝงแกน (พ.ศ.๑๙๕๔–๑๙๘๔) 
พระเจาสามฝงแกน พระบิดาแหงพระเจาติลกราช ทรงนับถือไสยศาสตร ลิบเอาที่เก็บ

ผลประโยชนบํารุงวัดของวัดอื่น ๆ มารวมใหวัดมุงเมือง เพราะพระองคสรางวัดนี้ ทําใหพระสงฆ
เดือดรอน ศาสนาเสื่อมลง พระสงฆลานนาจํานวน ๒๕ รูป จึงหนีไปลังกาเพื่อศึกษา พรอมกันนั้นก็ได
ชวนพระสงฆจากเขมร ๘ รูป จากรามัญ ๑ รูป รวมเดินทางไปดวย ออกเดินทาง พ.ศ.๑๙๖๗ ไดทําพิธี
บวชใหมในสีมาน้ําที่แมน้ํากัลยาณี ประเทศลังกา ตอมาไดกลับมาสูประเทศสยาม พระสงฆลานนาได
อาราธนาพระเถระลังกามาดวย ๒ รูป เพื่อมาเปนพระอุปชฌาย คือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระอุตตม
ปญญา ไดเดินทางกลับถึงเชียงใหมป พ.ศ.๑๙๗๔ พักที่วัดปาแดง ไดทํากาารฟนฟูศาสนาขึ้นอีกครั้ง 

สรุปความวา ศาสนาพุทธขณะนั้นมี ๓ นิกาย คือ นิกายเดิม นิกายพระสุมนะ จากสุโขทัย และ
นิกายใหมจากลังกา 
 

พระพุทธศาสนาสมัยพระเจาติลกราช (พ.ศ.๑๙๘๕–๒๐๒๐) 
พระเจาติลกราช ทรงเลื่อมใสพระสงฆนิกายลังกาวงศใหม ทรงอุปถัมภนานัปการ นับไดวา

เปนยุคทองแหงพระพุทธศาสนาในลานนาก็วาได ผลงานที่พระองคทรงกระทํา พอสรุปไดดังนี้ 
๑.   เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๕ ทรงบําเพ็ญกุศลบวชพระชาวเชียงใหมจํานวน ๕๐๐ รูป ณ ริมฝงแมน้ํา

ปง 
๒.   ทรงสรางสถูปบรรจุอัฐิของพระบิดา ณ วัดปาแดง สรางอารามตาง ๆ มีวัดอโศการาม

หรือวัดปาแดงหลวง เปนตน สรางวิหารตาง ๆ หลายหลัง 
๓. สรางโลหะปราสาทและรัตนมาลาเจดีย พระองคไดสรางวัดขึ้นแหงหนึ่ง ทางดาน

ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม โดยโปรดใหอํามาตยช่ือ “หมื่นดามพราคด” ไปดูเจดียสถานใน
อินเดียและลังกา แลวจําลองแบบวิหารพุทธคยา โลหะปราสาท และรัตนมาลาเจดีย มาสรางไวที่วัดนี้ 
เพื่อเปนการฉลองพุทธศักราชครบ ๒,๐๐๐ ป  แลวพระราชทานนามวา “มหาโพธาราม”  

๔.  ทรงใหทําสังคายนาที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) เมื่อ พ.ศ.๒๐๒๐ นับเปนสังคายนา
คร้ังแรกในประเทศไทย และเปนสังคายนาครั้งที่  ๘ ของโลก ในการสังคายนาครั้งนี้ มีพระธรรมทิน
เถระ  วัดปาตาล เปนประธาน  พระองคเปนผูอุปถัมภ วัตถุประสงคของการสังคายนาครั้งนี้ก็เพื่อขจัด
ปญหาขอขัดแยงกันระหวางสงฆ ๒ นิกาย คือ ลังกาเกากับลังกาใหม 

 



 

๒๙ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ผลการสังคายนาครั้งนี้ ทําใหพระพุทธศาสนาในลานนาเขมแข็งรุงเรืองขึ้น และเลื่องลือไปยัง
ประเทศเพื่อนบานดวย เมื่อศาสนาเขมแข็งก็ทําใหบานเมืองเปนปกแผน เปนที่ยําเกรงของอาณาจักร
ใกลเคียง เชน สุโขทัยและอยุธยา เปนตน 

๕.  เสด็จออกผนวช เมื่อ พ.ศ.๑๙๙๐ โดยมอบใหพระราชมารดาวาราชการแทน ทรงศึกษา
พระธรรมวินัยอยูช่ัวระยะหนึ่งแลวเสด็จลาผนวช 

พระพุทธศาสนาสมัยพระเจาเมืองแกว (พ.ศ.๒๐๓๘–๒๐๖๘) 
พระเจาเมืองแกวเปนหลานของพระเจาติลกราช ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง 

พระราชกิจประจําคือการสรางวัด ซอมวิหารและบวชนาค คร้ังหนึ่งมีพิธีบวชนาคหลวงครั้งใหญ
จํานวนพระ ๑,๒๐๐ รูป นับเปนการบวชครั้งใหญในลานนา 

 
วรรณคดีสมัยลานนา 
พระสงฆในอาณาจักรลานนามีหลายคณะ ทั้งลังกา รามัญ และชาวพื้นเมือง แตไมมีการ

ขัดแยงหรือแขงดีกัน ตางคนตางศึกษา คณะสงฆลานนาจึงแตกฉานในพระไตรปฎก จนสามารถแตง
คัมภีรตาง ๆ ไดมากมาย เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยตาง ๆ แลว ไมมีพระสงฆสมัยใดที่จะชํานาญดาน
ภาษาบาลีและแตงคัมภีรเปนภาษาบาลีไวมากมายเชนกับสมัยลานนาเลย คัมภีรที่แตงขึ้นในครั้งนั้น 
บางเรื่องยังใชเปนหลักสูตรของพระสงฆในปจจุบันนี้ดวย และบางเรื่องก็สูญหายไป คัมภีรตาง ๆ 
เหลานี้ คือ 

๑.   มังคลัตถทีปนี   แตงโดยพระสิริมังคลาจารย 
๒.   เวสสันตรทีปนี                 “ 
๓.   จักรวาฬทีปนี                 “ 
๔.   ชินกาลมาลีปกรณ  แตงโดยพระรัตนปญญาเถระ 
๕.   ปญญาสชาดก                 “ 
๖.   จามเทวีวงศ   แตงโดยพระโพธิรังษี    
   ฯลฯ 
 

---------------------------------------------------------- 


