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บทที่ 5
องค์ความรู้ด้านศาสนา
พระพุทธศาสนาถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทยซึ่งคนไทยมากกว่าร้อยละ 95 นับถือ
ศาสนาดังกล่าว ส่วนศาสนาอื่นๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ศาสนาซิกข์
และอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยก็ยังคงอยู่ตามปกติสุขและสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุขดังจะเห็ นได้
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุปถัมภ์
ทุกๆศาสนาอย่ า งดีเสมอมา นอกจากนี้ พระพุ ทธศาสนายั งคงมีบทบาทต่ อสั งคมและวัฒ นธรรม
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาททางด้านเศรษฐกิจที่มีการนาศาสนาผนวกเข้ากับการท่องเที่ยวซึ่งใน
ปัจจุบันมีอยู่เป็นจานวนมากดังแสดงออกให้เห็นในลักษณะรูปแบบทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ อาทิ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงศึกษาและปฏิบัติสมาธิ (EduMeditation Tourism) บทบาทดังกล่าวยังแสดงออกในรูปแบบของรายการนาเที่ยว เช่น โปรแกรม
ทัวร์ ไหว้พระ 9 วัด, โปรแกรมทัว ร์ไหว้รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏหรือจะเป็นรายการนาเที่ยว
ต่างประเทศอย่ างโปรแกรมทั ว ร์ สั งเวชนีย สถาน 4 ประเทศอินเดีย เป็น ต้น ทั้ งนี้ ประเทศไทยมี
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอยู่เป็น จานวนมากซึ่งถูกนามาบริหารจัดการในบริบททางการท่องเที่ยว
ตลอดจนมีชื่อเสียงในหลายๆพื้นที่อีกด้วยโดยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นผลมาจากการดารงอยู่และ
การยึดถือตลอดจนการรักษาพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจาชาติไว้ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงความ
เป็นและความสาคัญของศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวและบริการเป็นลาดับไป

การรับพระพุทธศาสนาของราชอาณาจักรไทย
จากการศึกษาในประวัติศาสตร์ไทยพบว่าการเข้ามาของศาสนาพุทธในประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระเจ้า อโศกมหาราชในการส่งพระสมณฑูตไปประกาศ
ศาสนายังประเทศต่างๆถึง 9 สาย โดยสมณฑูตสายที่ 8 มีพระโสณะ พระอุตระ พระฌานิยะ พระภูริ
ยะ และพระมุนียะเป็นพระธรรมฑูตที่เดินทางมายังดินแดนที่มีชื่อว่า “สุวรรณภูม”ิ ซึ่งดินแดนไทยเป็น
หนึ่งในดินแดนที่อยู่ในข้อสันนิษฐานของนักวิชาการว่าเป็นที่ตั้งของดินแดนสุวรรณภูมิดังกล่าวตาม
เอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายพุทธศาสนา
ดังกล่าวอย่างชัดเจนในหลายๆพื้นที่ อาทิ นครปฐม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การเข้ามา
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีการเผยแผ่มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ดังนี้

1. สมัยสุโขทัย ในระยะแรกของอาณาจักรสุโขทัย ก่อนการสถาปนาอาณาจักรของพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ยังคงมีการนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูซึ่งรับอิทธิพลจากขอมที่เคยมี
อานาจในแถบนี้มาก่อน ภายหลังจากการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย ศาสนาพราหมณ์ยังคงมีร่องรอยให้
เห็นอยู่ดังปรากฎหลักฐานจากศิลาจารึกที่กล่าวถึงการจัดตั้งหอเกษตรพิมานเพื่อประดิษฐานเทวรูปฮิน
ดู พระพุทธศาสนาเริ่มมีความสาคัญอย่างชัดเจจนในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชโดยการอาราธนา
พระสงฆ์ลัทธิลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระสงฆ์ลัทธิลังกาวงศ์ หลังจากนั้น
จึงสร้างวัดถวายและเกิดคณะสงฆ์อรัญญิกนิกายหรือลังกาวงศ์ขึ้น เนื่องจากลัทธิลังกาวงศ์มีข้อปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต เพื่อให้เกิดผลดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ่อ
ขุน รามคาแหงทรงประกาศคณะสงฆ์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะคามวาสี ส าหรับพระสงฆ์ในลัทธิ
หินยานเดิมและคณะอรัญวาสีสาหรับพระสงฆ์ที่ศึกษามาจากลังกา จากนั้นความเจริญรุ่งเรืองทาง
พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยก็มีความก้าวหน้าพร้อมกับผลงานด้านอื่นๆ อาทิ การศึกษา ศิลปกรรม
วรรณคดี
2. สมัยล้านนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาไทยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับ
สุโขทัย โดยรั บลัทธิลั งกาวงศ์เช่น เดียวกัน ทั้งนี้พระพุทธศาสนาเข้ามายังล้ านนาสามารถที่จะแยก
ออกเป็นช่วงๆได้ ดังนี้
2.1 สมั ยพระเจ้ า เม็ งราย ในระยะแรกของการก่ อตั้ ง อาณาจั ก รล้ า นนานั้ น
พระพุ ทธศาสนายั งคงมี ศูน ย์ก ลางที่ อาณาจัก รหริภุ ญชั ยซึ่ งขณะนั้น ตกอยู่ ในอานาจของ
ล้านนาแล้ว ในสมัยดังกล่าวคงนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์นิกายรามัญซึ่ง
ลัทธิลังกาวงศ์มีความเกี่ยวข้องกับรามัญประเทศในแถบเมืองสุธรรมวดี (เมืองสะเทิม)มาก่อน
อาณาจักรพุกามและสืบทอดมายังเมาะตะมะ ตลอดจนอาณาจักรล้านนา (สันติ เล็กสุขุม.
25489 : 42-43) ทั้งนี้ในพงศาวดารเหนือกล่าวถึงคณะสงฆ์จากลังกาได้อัญเชิญหน่อพระศรี
มหาโพธิ์มาถวายพระเจ้ามังรายอีกด้วย (พลังจิต. (ออนไลน์). 2551) อนึ่งแม้ว่าในช่วงหลังที่
พุกามมีการปะทะกับกองทัพมองโกลแต่พุทธศาสนาและศิลปกรรมทางพุกามยังคงมีอิทธิพล
กับทางล้านนา
2.2 สมัยพระเจ้ากือนา ในสมัยดังกล่าวพระเจ้ากือนาได้ส่งราชฑูตลงไปอัญเชิญพระ
สุมนเถระจากเมืองสุโขทัยเพื่อมาเผยแพร่ลัทธิลังกาวงศ์ในล้านนา(กรมศิลปากร. 2526 : 95)
จึงทาให้ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมของสองแคว้นมากยิ่งขึ้นและทรงอุทิศอุทยานหลวง
นอกเมืองเชีย งใหม่เพื่อสร้ างพระอารามให้ กับพระสุมนเถระประจาอยู่วัดแห่งนี้ คือ วัดบุ
ปผาราม (วัดสวนดอก)และสถาปนาให้เป็นสังฆราชองค์แรกแห่งแคว้นล้านนา
2.3 สมัยพระเจ้าติโลกราช พระโอรสแห่งพระเจ้าสามฝั่งแกนซึ่งมีความเลื่อมใสใน
พุ ท ธศาสนาอย่ า งมาก ทรงผนวชและโปรดให้ ก ารท าสั ง คายซึ่ ง เป็ น ครั้ ง ที่ 8 ของ

พระพุทธศาสนาขึ้น รวมทั้งส่งคณะสงฆ์ไปศึกษาพระพุทธศาสนายังลังกาประเทศและนาหน่อ
พระศรีมหาโพธิ์กลับมาและโปรดให้สร้างพระอารามขึ้น นามว่า วัดโพธาราม (วัดเจ็ดยอด)
โดยมีวิหารแบบพุทธคยาเป็นประธานของวัดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาครบ
2,000 ปีนับได้ว่าในรัชกาลดังกล่าว พุทธศาสนามีความเจริญควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองในด้าน
อื่นๆทั้งศิลปกรรมและการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆอีกด้วย
2.4 สมัยพระเมืองแก้ว พระพุทธศาสนาสมัยดังกล่าวมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่าง
มากเนื่องด้วยพระเมืองแก้วมีความเลื่อมใสและเคร่งครัดในพุทธศาสนาอย่างยิ่งโดยตลอด
รัชกาลมีการแต่งเครื่องบวชพระและการสร้างวัดวาอารามโดยยึดเป็นพระราชกิจประจาทุกปี
อีกทั้งยังเป็นยุคแห่งวรรณคดีบาลีทางศาสนาจานวนมากเนื่องด้วยมีภิกษุที่เรียนรู้แตกฉานใน
พระไตรปิฎกจนเกิดวรรณคดีที่หลากหลาย เช่น มงคลทีปนี จักรวาฬทีปนี เวสสันตรทีปนี
และชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น
3. สมัยอยุธยา ภายหลังการเสื่อมอานาจของอาณาจักรสุโขทัย พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 ทรงย้ายเมืองหลวงคือที่ตั้ งของกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบันทั้งนี้เดิมยังคงมีอาณาจักร
ลพบุรีและอู่ทองก่อตั้งขึ้นมาก่อนและยังแสดงร่องรอยของความศรัทธาทางพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
อาทิ พระพุทธรู ปขนาดใหญ่อย่างพระพุทธรูปซาปอกง วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 26 ปี ทั้งนี้ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา
ยังคงสืบเนื่องต่อมายังสมัยอยุธยา ดังอธิบายได้เป็นยุคสมัยสาคัญๆดังนี้
3.1 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระองค์ทรงหันมาสนพระทัยในด้านการพระ
ศาสนาหลังจากก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาโดยโปรดสถาปนาและสร้างวัดขึ้นถึง 2 วัดด้วยกันคือ
วัดพุทไธสวรรย์ จ.อยุธยาซึ่งเป็นวัดที่ใช้ตั้งพลับพลาขณะก่อสร้างพระนคร และวัดใหญ่ชัย
มงคล จ.อยุธยา เพื่อให้พระสงฆ์คณะป่าแก้วซึ่งไปศึกษาคัมภีร์ที่ลังกา ทั้งนี้วัดทั้งสองยังคงมี
การใช้งานด้านศาสนาและมีพระสงฆ์จาพรรษาจนปัจจุบัน
3.2 สมัยพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ถือเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่มีความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยอุทิศพระราชวังเดิมเป็นวัด นามว่า วัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งเป็น
วัดในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ อีกทั้งยัง
ทรงโปรดให้หล่อรูปพระโพธิสั ตว์อีก 500 พระชาติขึ้นซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ชิ้น ในด้าน
วรรณกรรมทรงพระนิพนธ์มหาชาติคาหลวงขึ้นซึ่งถือเป็นร่ายมหาชาติฉบับหลวงเล่มแรกของ
ยุคนี้เพื่อใช้ในการเทศน์ แก่อุบาสกอุบาสิกาฟัง อีกทั้ง พระองค์ยังทรงเลื่อมใสศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยทรงผนวชพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตามประเพณี
ทางศาสนา นอกจากนี้ยังคงมีการสร้างและบูรณะศาสนสถานและวัดวาอารามอื่นๆที่สาคัญ
ดังปรากฎในปัจจุบัน เช่น วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก เป็นต้น

