ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

คำชี้แจงกำรใช้ เอกสำรประกอบกำรเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
เอกสารประกอบการเรี ยนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถศึกษา หรื อทบทวนบทเรี ยน
ด้วยตนเอง เอกสารประกอบการเรี ยนจะเกิดประโยชน์สูงสุ ด นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามคาชี้แจง
ต่อไปนี้ อย่างเคร่ งครัด
1. ให้นกั เรี ยนอ่าน สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้อย่างละเอียด
จะได้ทราบว่าเมื่อศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี้แล้วจะได้รับความรู ้เรื่ องใดบ้าง
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ แล้วตรวจคาตอบจากเฉลย
3. ให้นกั เรี ยนศึกษารายละเอียดเนื้ อหาในแต่ละเรื่ องไปตามลาดับทีละหน้า
4. เมื่ อศึ กษาเนื้ อหาในแต่ล ะเรื่ องแล้ว ทากิ จกรรม ยังไม่เข้าใจตรงไหนขอให้นักเรี ย น
ซักถามครู หรื อกลับไปศึกษาอีกครั้ง
5. เมื่อศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนจบให้ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ
เพื่อดูความก้าวหน้าและวัดความเข้าใจของตนเอง
6. ให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบจากเฉลยท้ายเล่มด้วยความระมัดระวัง
7. ขอให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีความสุ ข
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หน่ วยที่ 1
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
มำตรฐำน ส 1.1
ม.3/1 อธิ บายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถื อสู่ ประเทศต่างๆ ทัว่
โลก
ม.3/2 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถื อในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุ ขแก่โลก
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ส่ งผลให้มีการนับถือพระพุทธศาสนาอย่าง
กว้างขวางในหลายประเทศโดยเฉพาะดินแดนในภูมิภาคเอเชี ย พระพุทธศาสนามีความสาคัญใน
การสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุ ขแก่ชาวโลก
3. สำระกำรเรียนรู้
1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก และการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเหล่านั้นในปั จจุบนั
2. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุ ข
ให้แก่โลก
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการสรุ ปย่อ
2)
ทักษะการจัดโครงสร้าง
3) ทักษะการสร้างความรู้
4)
ทักษะการวิเคราะห์
5) ทักษะการสรุ ปลงความเห็น
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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ผังมโนทัศน์
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปอเมริ กาเหนื อ
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียและทวีปแอฟริ กา
กำรเผยแผ่ และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในต่ ำงประเทศ

ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ

พระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์อารยธรรมโลก
พระพุทธศาสนากับการสร้างสันติสุขแก่ชาวโลก
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษมีความคล้ายคลึงกับประเทศเยอรมนีในเรื่ องใด
ก. การเทศนาสัง่ สอน การใช้อินเทอร์ เน็ต
ข. การสั่งการและการวางตนเป็ นแบบของคนชั้นสู ง
ค. ผูน้ าประเทศเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนาและทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม
ง. การพิมพ์หนังสื อเผยแพร่ การก่อตั้งสมาคมของชาวพุทธ การสร้างวัด
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริ ญก้าวหน้าในการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นทวีปใด
ก. ทวีปอเมริ กาเหนือ ข. ทวีปอเมริ กาใต้
ค. ทวีปออสเตรเลีย
ง. ทวีปแอฟริ กา
3. การที่พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาสอนที่สอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบตั ิตนตามทิศ 6 นั้น
ส่ งผลดีในด้านใด
ก. การจัดระเบียบสังคม
ข. การเมือง การปกครอง
ค. สถาบันและองค์กรหลักของประเทศ
ง. ความสามัคคีปรองดองกันของบุคคลทัว่ ไป
4. ข้อความใดที่สอดคล้องกับคากล่าวว่า พระพุทธศาสนาสร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลก
ก. ผูท้ ี่มีจิตเป็ นสุ ขสงบและเลื่อมใสพระพุทธศาสนาร่ วมมือกันสร้างวัดและเจดีย ์
ข. ชุมชนเล็กๆ ในชนบทจะยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมอย่างเคร่ งครัดมากกว่า
ชุมชนใหญ่
ค. ประเทศที่เจริ ญก้าวหน้าทางด้านวัตถุจะหันมาพัฒนาคุณภาพทางด้านสังคม
ง. ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็ น
แนวทางการอยูร่ ่ วมกันได้ดีกว่าระบอบการปกครองอื่น

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

4

ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

5. หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ชาวโลก มีความประพฤติดี เสี ยสละ อดทน
เอาชนะความชัว่ ด้วยทาความดี ย่อมส่ งผลสาคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันในข้อใด
ก. ความสงบสุ ข
ข. ความเจริ ญในทุกด้าน
ค. ความเจริ ญทางด้านจิตใจ
ง. ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชน
6. ประเทศใดเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศไทยและพม่าในสมัยโบราณ
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. ญี่ปุ่น
ง. ศรี ลงั กา
7. ข้อใดคือความแตกต่างของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณกับสมัยปั จจุบนั
ก. การเทศน์
ข. การปฏิบตั ิธรรม
ค. อินเทอร์เน็ต
ง. การรวมกลุ่มเป็ นองค์กรทางพระพุทธศาสนา
8. ดร.อัมเบดการ์ เป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศใด
ก. จีน
ข. ญี่ปุ่น
ค. อังกฤษ
ง. ศรี ลงั กา
9. ปั จจุบนั ชาวจีนส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิ หรื อศาสนาใด
ก. ขงจื๊อ
เต๋ า ข. ชินโต
ขงจื๊อ
ค. เชน
เต๋ า ง. ชินโต
เต๋ า
10. ลักษณะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นสอดคล้องกับข้อใด
ก. พระเจ้าอโศกมหาราชส่ งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ข. เริ่ มจากชนชั้นสู งก่อนแล้วค่อยแพร่ หลายไปในหมู่ประชาชน
ค. การรวมกลุ่มของบุคคลในองค์กรชาวพุทธหลายองค์กรผนึกกาลังความสามัคคี
ง. สมณทูตจากเกาหลีมีบทบาทสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กบั ชาวญี่ปุ่น

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

5

ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

หน่ วยที่ 1
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
1. กำรเผยแผ่ และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในต่ ำงประเทศ
พระพุทธศาสนามีแหล่งกาเนิ ดในชมพูทวีปหรื อประเทศอินเดียปั จจุบนั พระพุทธศาสนา
ได้เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งในประเทศอิ น เดี ย และแผ่ ข ยายไปยัง ประเทศต่ า งๆ ในทวี ป เอเชี ย และไป
เจริ ญรุ่ งเรื องมัน่ คงในประเทศศรี ลงั กาและกลุ่มประเทศเอเชี ยใต้ โดยมีประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาเรี ยนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.1 กำรเผยแผ่ และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวีปเอเชี ย
ทวีปเอเชี ยเป็ นถิ่ นกาเนิ ดของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาอุ บตั ิ ข้ ึนในทวีปเอเชี ยแผ่
ขยายเจริ ญรุ่ ง เรื องและมี รากฐานอันมัน่ คงในทวีป เอเชี ยในเบื้ องต้น จึ ง นับ ได้ว่า ทวีปเอเชี ย เป็ น
ภูมิภาคแรกที่ได้รับอิทธิ พลทางพระพุทธศาสนาโดยตรง จุดเริ่ มต้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทวีปเอเชี ยที่ มีหลักฐานชัดเจนเกิ ดขึ้ นในพุทธศตวรรษที่ 3 ภายหลังจากการทาสังคายนาครั้ งที่ 3
เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ
1) พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

ภาพที่ 1 พระพุทธเมตตา
ที่มหาสถูปพุทธคยาประเทศอินเดีย
ที่มา
http://handytour.blogspot.com/2005
_07_01_archive.html
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พระพุทธศาสนาได้เจริ ญรุ่ งเรื อง และยังประโยชน์สุขแต่ชาวอินเดี ยเรื่ อยมาจนกระทัง่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 ร่ องรอยการเสื่ อมถอยของพระพุทธศาสนาในอินเดี ยก็ได้ปรากฏขึ้ น
อย่างไรก็ตามในยุคการกอบกูอ้ ิสรภาพของอินเดีย พระพุทธศาสนาได้กลับมาเจริ ญขึ้นในอินเดียอีก
ครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งมี บุ ค คลหลายท่ า นที่ เ ห็ น ความส าคัญ และคุ ณ ค่ า ของพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ต่ อ มวล
มนุษยชาติ(วิทย์ วิศทเวทย์และเสถียรพงษ์ วรรณปก. 2555 : 6-7) ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม
เป็ นผูม้ ีส่วนในการฟื้ นฟูบูรณะสังเวชนียสถานในอินเดีย
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ A1#mediaviewer/File:Sir_Alexander_Canningham.jpg
เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่ งแฮม ชาวอังกฤษในยุคที่องั กฤษปกครองอินเดีย ท่านได้นา
ให้มีการสารวจแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนานับได้ว่า
ท่านเป็ นผูบ้ ุกเบิกการขุดค้นโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในอินเดีย ทาให้ชาวอินเดียต่างพากัน
หันมาสนใจมรดกอันเป็ นผลผลิตทางความคิดและความเพียรพยายามของชาวอินเดีย ทาให้เกิดการ
รื้ อฟื้ นการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนาขึ้นในหมู่ปัญญาชนชาวอินเดีย
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ภาพที่ 3 เซอร์ เอ็ดวิน อาร์ โนลด์
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/8C.jpeg
เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในด้านวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ท่านได้เขียนงานพุทธประวัติข้ ึน มีชื่อว่า “ประทีปแห่ งเอเชี ย” (The Light of Asia) ทาให้เรื่ องราว
ของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก

ภาพที่ 4 ท่านอนาคาริ ก ธรรมปาละ
ที่มา http://www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism%20%20M6/Unit8_8.html
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ต่ อ มาใน พ.ศ. 2434 อนาคาริ ก ธรรมปาละ ชาวลัง กาผูม้ ี ค วามศรั ท ธา และมี ค วาม
ปรารถนามุ่งมัน่ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ก่อตั้ง “มหาโพธิ สมาคมขึ้น ภายใต้ความร่ วมมือ
ของเหล่ า ปั ญ ญาชนชาวอิ น เดี ย และกั ล ยาณมิ ต รชาวต่ า งชาติ ผู ้มี ค วามศรั ท ธาและห่ ว งใย
ในพระพุทธศาสนา มหาโพธิสมาคมได้กลายเป็ นศูนย์กลางการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย โดย
การจัดให้มีพิธีกรรม บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม รวมทั้งการออกนิ ตยสารภาคภาษาอังกฤษชื่ อว่า
“มหาโพธิรีววิ ” เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 5 ดร.เอ็มเบ็ดก้าร์ เพชรในสลัม
ที่มา http://www.stou.ac.th/study/sumrit/9-55(500)/page1-9-55(500).html
ในยุคหลังของการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในอิ นเดี ย ได้มีชาวอิ นเดี ยที่มีบทบาทสาคัญ
ท่านหนึ่งคือ ดร.เอ็มเบดการ์ เป็ นแกนนาชาวอินเดียวรรณศูทรประกาศปฏิญาณตนเป็ นพุทธมามกะ
นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งผูน้ าชาวอินเดียท่านอื่นๆ แม้มิใช่พุทธศาสนิ กชนแต่ก็ให้ความสาคัญ
ต่อพระพุท ธศาสนา ปั จจุ บ นั จึ ง ทาให้ชาวอิ นเดี ยประกาศตนนับถื อพระพุ ทธศาสนาเพิ่มมากขึ้ น
โดยรั ฐ บาลอิ น เดี ย ให้ ก ารสนั บ สนุ น งานพระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยการส่ งเสริ มการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสนับสนุนพุทธศาสนิ กชนต่างประเทศในการสร้างวัดขึ้นในอินเดีย เพราะชาว
อินเดียโดยทัว่ ไปต่างระลึกเสมอว่า พระพุทธเจ้าคือบุคคลผูน้ าเกียรติภูมิอนั สู งส่ งมาสู่ อินเดีย
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2) พระพุทธศาสนาในประเทศศรี ลงั กา
ประเทศศรี ลงั กานับได้ว่าเป็ นดิ นแดนที่ ประชาชนมี ความศรั ทธาต่อพระพุทธศาสนา
อย่างมัน่ คงเรื่ อยมา พระพุทธศาสนาเริ่ มเข้าสู่ ประเทศรี ลงั กาตั้งแต่ พ.ศ. 236 – 287 เมื่อพระเจ้าอโศก
มหาราชส่ ง พระมหิ น ทเถระไปเป็ นพระธรรมทู ต ประจ าศรี ลัง กาในสมัย ของพระเจ้า เทวานัม ปิ ยติ ส สะ พระมหากษัต ริ ย์ศ รี ลัง กา และภายใต้ก ารอุ ป ถัม ภ์ ข องพระมหากษัต ริ ย์ท าให้
พระพุทธศาสนาเจริ ญอย่างแพร่ หลายแม้การทาสังคายนาพระธรรมวินยั ครั้ งที่ 4 ก็ได้กระทากัน
ที่เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรี ลงั กา

ภาพที่ 6 วัดธัมนัลลา ประเทศศรี ลงั กา
ที่มา https://www.google.co.th/search?q
ในประเทศอินเดีย พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์แรก ที่ยกย่อง
พระพุ ท ธศาสนาให้ เ ป็ นศาสนาประจ าชาติ อิ น เดี ย ในอดี ต ในประเทศศรี ล ัง กา พระเจ้า เทวานัมปิ ยติสสะก็ทรงประกาศรับเอาพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติศรี ลงั กาเช่ นเดียวกันและ
พระพุทธศาสนายังคงเป็ นศาสนาประจาชาติของศรี ลงั กาสื บต่อเรื่ อยมา แม้ในปั จจุบนั สถานการณ์
พระพุทธศาสนาในศรี ลงั กาเจริ ญรุ่ งเรื องและเสื่ อมถอยลงแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย โดยขึ้นอยู่
กับการอุปถัมภ์บารุ งของพระมหากษัตริ ยแ์ ละเหตุการณ์ ทางการเมืองการปกครอง จึ งกล่าวได้ว่า
ความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาในศรี ลงั กาเปลี่ยนแปลงไปตามอานาจทางการปกครอง อย่างไรก็ดี
พระสงฆ์ในศรี ลงั กามิได้มีบทบาทเพียงแค่ธารงรักษาพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่พระสงฆ์
ยัง เป็ นที่ ป รึ กษาของรั ฐ บาล อี ก ทั้ง มี สิ ท ธิ ท างการเมื อ งเช่ น เดี ย วกั บ คฤหั ส ถ์ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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และมีสิทธิ สมัครรับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งในปั จจุ บนั มี พระสงฆ์ศรี ลงั กาเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วย
3) พระพุทธศาสนาในประเทศจีน
พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องจากเอเชี ยกลางและแผ่ขยายเข้าสู่ ประเทศจีนเมื่อประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 4 ในสมัยราชวงศ์ฮนั่ และได้เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างรวดเร็ วในศตวรรษต่อๆ มาโดยอาศัย
เส้ นทางการค้า ขายที่ จี นติ ดต่ อกับ อิ นเดี ย โดยตรง โดยคณะฑู ตจากอิ นเดี ย ได้เดิ นทางมาจี นและ
พระภิ ก ษุ จี น ได้จ ารึ ก ไปอิ น เดี ย จึ ง เริ่ ม รั บ เอาพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งเป็ นทางการในสมัย ของ
พระเจ้าฮัน่ เม่ งเต้ พระองค์ไ ด้ส่ ง คณะทูตไปสื บพระพุ ทธศาสนาทางตอนเหนื อของอิ นเดี ย เมื่ อ
เดินทางกลับประเทศจีน คณะทูตได้นิมนต์พระเถระมาด้วย 2 รู ป คือ พระกัสปมาตังคะ และพระธรรมรักษ์
และจัก รพรรดิ จีน ได้ท รงสร้ า งวัด พระพุ ท ธศาสนาขึ้ น ในจี น เป็ นครั้ งแรกนอกพระนคร ชื่ อ ว่า
“ไป๋ ม่า ซื่ อ แปลว่า วัดม้าขาว เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แก่ มา้ ซึ่ ง บรรทุ ก พระธรรมคัม ภี ร์มาสู่ ประเทศจี น
อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ฮนั่ ยังไม่แพร่ หลายมากนัก เป็ นแต่เพียงนับถือกันใน
หมู่ชนชั้นสู ง จนเมื่อมีการแปลพระสู ตรสาคัญทางฝ่ ายมหายาน เช่นคัมภีร์พระอภิธรรมและปรัชญา
ปารมิตาสู ตร คาสอนในพระพุทธศาสนาจึงเริ่ มแพร่ ขยายกว้างขวางออกไป

ภาพที่ 7 วัดไป๋ หม่า หรื อ วัดม้าขาว เมืองลัว่ หยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
ที่มา http://www.abroad-tour.com/china/luoyang/white_horse_temple.html
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พระพุทธศาสนาในประเทศจีนเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดในบางยุคสมัยและเสื่ อมลงต่าสุ ดใน
บางช่ วงเวลา เหตุผลของความเจริ ญและความเสื่ อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย จนถึ งยุค
สมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2492 พระพุทธศาสนาได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก วัดถู กยึดเป็ นสถานที่ ทางราชการ ห้ามประกอบศาสนากิ จต่างๆ การเผยแผ่
หลักธรรมคาสอนถือเป็ นเรื่ องต้องห้ามและผิดกฎหมาย พระภิกษุถูกบังคับให้ลาสึ กขา พระธรรมคัมภีร์
ต่างๆ ถูกเผาทาลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงของการปฏิวตั ิวฒั นธรรมของจีน พ.ศ. 2509 – 2512

ภาพที่ 8 เหมา เจ๋ อ ตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์ เมื่อ พ.ศ. 2519 ประเทศจีน
ที่มา http://www.itswaynesworld.com/
ต่อมาภายหลังจากการอสัญกรรมของเหมา เจ๋ อ ตุ ง ประธานพรรคคอมมิ วนิ สต์ เมื่ อ
พ.ศ. 2519 รัฐบาลชุ ดใหม่ของจีนได้ผอ่ นปรนการนับถือศาสนาและลัทธิ ความเชื่ อให้กบั ประชาชน
มากขึ้นพุทธศาสนิกชนชาวจีนจึงได้มีการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาอีกครั้ง ปั จจุบนั ชาวจีนส่ วนใหญ่ได้
นับ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาควบคู่ ไ ปกับ การนับ ถื อ ลัท ธิ ข งจื้ อ และลัท ธิ เ ต๋ า ขณะที่ รั ฐ บาลจี น ก็ ไ ด้
สนับสนุ นให้มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่ งประเทศจี น และสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาขึ้ นใน
กรุ งปั กกิ่ง เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับนานาประเทศ
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4) พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี
ก่อนการเข้ามาของพระพุทธศาสนา ชาวเกาหลีนบั ถือศาสนาชามานอยู่ก่อน ต่อมาเมื่อ
พ.ศ. 915 จีนก็ได้ส่งสมณทูตชื่อว่า “ซุนเตา” เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรโคคูเรี ยวบน
คาบสมุทรเกาหลี และใน พ.ศ. 925 พระภิกษุชาวอินเดียชื่อ มาลานันทะ ได้จาริ กผ่านประเทศเกาหลี
พร้ อมกับเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบกับอิทธิ พลความเชื่ อของจีนที่ มีต่อเกาหลี จึงทาให้ชาว
เกาหลีเริ่ มหันมาสนใจและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
พระพุ ท ธศาสนาเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในเกาหลี ร ะยะหนึ่ ง จนถึ ง พุ ท ธศตวรรษที่ 14 จึ ง ได้
เสื่ อมโทรมลงภายหลังจากราชวงศ์ลี่เข้ามามีอานาจและสนับสนุ นให้ลทั ธิ ขงจื้อเป็ นศาสนาประจา
ชาติและได้รับการฟื้ นฟูข้ ึนอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 16 เป็ นต้นมา มีการสร้างวัดและพระพุ ทธรู ป
อย่างแพร่ หลาย รวมทั้งได้แปลพระไตรปิ ฎกจากภาษาบาลีเป็ นภาษาเกาหลีแล้วจารึ กลงบนแผ่นไม้
แผ่นหิ นและพิมพ์เป็ นหนังสื อจานวน 5,048 เล่ม รวมเรี ยกว่า พระไตรปิ ฎกฉบับสุ ง
ระหว่าง พ.ศ. 2453 – 2488 เกาหลี ตกอยูภ่ ายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น พุทธศาสนิ กชน
เกาหลีและญี่ปุ่นได้ร่วมกันทานุบารุ งพระพุทธศาสนาในเกาหลีให้เจริ ญรุ่ งเรื อง โดยจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาขึ้น เช่นการออกวารสารทางพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิธรรม เป็ นต้น แต่เมื่อญี่ปุ่น
ถอนตัวออกไปประกอบกับปั ญหาทางการเมือง ส่ งผลให้พระพุทธศาสนาเสื่ อมลงอีกครั้งจนถึงยุค
การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง พ.ศ. 2491 เกาหลีถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือและ
เกาหลี ใต้ จากระบอบการปกครองที่ต่างกันทาให้พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องเฉพาะในประเทศ
เกาหลีใต้
ปั จจุ บ ั น มี พุ ท ธศาส นิ กชนชาวเกาหลี ใต้ ป ระมาณ 30 ล้ า นส่ วนมาก นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนานิ กายเชนผสมกับความเชื่ อในพระอมิตาพุทธและศรี อาริ ยเมตไตรย์ มีการจัดตั้ง
พุทธสมาคมขึ้นหลายแห่ ง เพื่อให้เป็ นหน่ วยงานกลางในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
องค์กรทางพระพุทธศาสนาที่จดั ตั้งขึ้นอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิ การ

ภาพที่ 9 พระอมิตาพุทธ
ที่ ม า http://board.palungjit.org/f13/98-1439866.html?langid=34
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5) พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
เริ่ ม ต้น ขึ้ น ช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 11-13 เมื่ อ จัก รพรรดิ เ กาหลี มี พ ระประสงค์จ ะเจริ ญ
สัมพันธไมตรี กบั ญี่ ปุ่น จึ งส่ งคณะทูตนาพระพุทธรู ปและคัมภี ร์ทางพระพุทธศาสนาไปถวายแก่
จักรพรรดิ ญี่ปุ่น แต่ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั คงให้ความเลื่อมใสศาสนาชิ นโตอันเป็ นศาสนาดั้งเดิ ม
ของบรรพชนญี่ปุ่น
พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นมีความเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นตามลาดับ โดยเริ่ มเป็ นที่นิยมนับถือกัน
ในหมู่ชนชั้นสู งก่ อนแล้วค่อยแพร่ หลายออกไปในหมู่ประชาชน เริ่ มจากต้นพุทธศตวรรษที่ 12
เป็ นต้นมาเมื่อเจ้าชายโซโตกุผสู้ าเร็ จราชการของจักรพรรดินีซูอิโกะได้ทรงเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี
ทรงเอาใจใส่ ทานุ บารุ งพระพุทธศาสนาในทุกด้านและประกาศพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจา
ชาติ ในยุคนี้ จึงได้รับการขนานนามว่าเป็ นยุค สัทธรรมไพโรจน์ส่งผลให้พระพุทธศาสนานิ กาย
มหายานเจริ ญมัน่ คงสื บมาจนถึงปั จจุบนั
ในปลายพุทธศตวรรษที่ 14 ญี่ปุ่นได้ปรับบทบาทของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของประเทศ ส่ งผลให้เกิดนิกายทางพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นขึ้น 3 นิกายหลัก และเป็ นที่
เลื่อมใสนับถือกันมาจนถึงปั จจุบนั คือ นิกายโจโตหรื อนิกายสุ ขาวดี นิกายเซน และนิกายนิซิเรน
กล่ าวโดยสรุ ปพระพุทธศาสนาในญี่ ปุ่นเจริ ญรุ่ งเรื องและเสื่ อมลงในบางยุคสมัยเมื่ อ
ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งปกครอง จนภายหลั ง สงครามโลกครั้ งที่ 2
พระพุ ท ธศาสนาในญี่ ปุ่ นได้ รั บ การฟื้ นฟู อี ก ครั้ งมี ก ารส่ ง เสริ มการศึ ก ษา และการวิ จ ัย ทาง
พระพุทธศาสนา แปลและจัดพิมพ์พระไตรปิ ฎกจากภาษาจีน ทิเบต เกาหลี เป็ นภาษาญี่ปุ่นมีการ
จัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่และสื บต่อพระพุทธศาสนากับประเทศต่างๆ รวมทั้งได้
ก่อตั้งคณะพุทธศาสน์ข้ ึนในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรี ยนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาเป็ นการ
เฉพาะอีกด้วย

ภาพที่ 10 พระพุทธรู ปไดบุท
ในประเทศญี่ปุ่น
ที่มา
http://www.palungdham.com/t184.php
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1.2 กำรเผยแผ่ และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวีปยุโรป
ในช่ วงพุทธศตวรรษต้นๆ พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายเข้าไปในยุโรปเมื่อประชาชนของ
ประเทศต่างๆ ในเอเชี ยที่นบั ถือพระพุทธศาสนา เช่น อินเดีย ศรี ลงั กา พม่า ลาว เขมร และบางส่ วน
ของประเทศจีน ซึ่ งตกอยูภ่ ายใต้การยึดครองของชาติยุโรปได้นาพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ดว้ ย
สาหรับสาเหตุแห่งความประทับใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวยุโรปสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การให้อิสระแก่ผูศ้ ึกษาและนับถื อ ชาวยุโรปโดยทัว่ ไปมีความเชื่ อในวิทยาศาสตร์
เป็ นพื้ น ฐาน จึ ง เชื่ อ ในหลัก การที่ ไ ม่ บ ัง คับ ให้ ผู้ศึ ก ษาหลัก ค าสอนของพระพุ ท ธเจ้า เชื่ อ ใน
ทันทีทนั ใด จนกว่าจะได้ศึกษาใคร่ ครวญ ตรวจสอบพิจารณาและลงมือปฏิบตั ิแล้วได้ผลจริ งตามที่
ทรงสอนเสี ยก่อน
2) ความเป็ นศาสนาแห่ ง เสรี ภาพและเมตตาธรรม หลัก ธรรมของพระพุ ทธศาสนา
ส่ งเสริ มให้ประชาคมโลกมีความรัก ความเตตากรุ ณาต่อกัน ไม่ข่มแหงรังแกเบียดเบียนทาร้ ายกัน
ร่ วมทั้งส่ งเสริ มเสรี ภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค
ด้วยหลักการของพระพุทธศาสนาดังกล่าว ทาให้ชาวยุโรปสนใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา
และประกาศตนเป็ นพุ ทธมามกะเพิ่มขึ้น การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศต่างๆใน
ยุโรปมีความเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นตามลาดับจนถึงปั จจุบนั ดังนี้
1) ด้านวรรณกรรม งานเขียนวิชาการทางพระพุทธศาสนาถือเป็ นส่ วนสาคัญและเป็ น
แรงจูงใจประการหนึ่งที่ทาให้ชาวยุโรปสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนชื่ อ
“ศาสนจักรแห่ งบูรพทิศ” โดยสเปนเซอร์ อาร์ ดี และงานเขียนของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์ โนลด์ ชาว
อังกฤษ ชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย”

ภาพที่ 11 โดยสเปนเซอร์ อาร์ดี เจ้าของงาน
เขียนเรื่ อง “ศาสนจักรแห่งบูรพทิศ”
ที่มา
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=79
0137
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นอกจากวรรณกรรมดังกล่าวแล้วยังมีการจัดพิมพ์ พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาอังกฤษ
โดยสมาคมบาลี ป กรณ์ แ ละมี ก ารออกวารสารทางพระพุ ท ธศาสนาอื่ น ๆ เช่ น วารสาร
“พระพุทธศาสนา” ของพุทธสมาคมระหว่างชาติสาขาลอนดอน “พุทธศาสตร์ ปริ ทรรศน์ ” ของ
สมาคมเกรดบริ เตน และวารสาร “ทางสายกลาง” ของพุทธสมาคมลอนดอน เป็ นต้น รวมทั้งหนังสื อ
และวารสารหลายภาษาที่ออกโดยสมาคมชาวพุทธของประเทศต่างๆ ในยุโรป
2) ด้านการส่ งเสริ มการศึกษาพระพุทธศาสนาและการปฏิ บตั ิ ธรรม ได้มีการก่ อตั้ง
มูลนิธิและสมาคมทางพระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศต่างๆ เพื่อเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่การเรี ยนรู ้
และการปฏิบตั ิธรรมตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา เช่นสมาคมบาลีปกรณ์ในประเทศอังกฤษ
ได้จดั พิมพ์พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็ นครั้งแรก พุทธสมาคมระหว่างชาติสาขาลอนดอน
พุท ธสมาคมเมื องไลป์ ซิ กและศาสนสภาแห่ ง กรุ ง เบอร์ ลิน ประเทศเยอรมณี , พุ ทธสมาคมชื่ อ
“เลซามีดูบุดิสเม” (Les Amis du bouddhisme) ที่กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส โดยการนาของ
นางสาวคอนสแตนต์ ลอนสเบอรี่ พุ ท ธสมาคมในรั ส เซี ย ชื่ อ ว่ า “บิ บ ลิ โ อเธคา พุ ท ธิ ค า”
พุ ท ธสมาคมในกรุ ง เฮก ประเทศเนธอร์ แ ลนด์ เป็ นต้น นอกจากนั้น ด้วยความร่ ว มมื อระหว่า ง
ประเทศได้มี ก ารจัด ตั้ง วัด ขึ้ น ในประเทศต่ า งๆ ของยุ โ รป โดยมี พ ระสงฆ์ ไ ทยและพระสงฆ์
ชาวต่างประเทศปฏิบตั ิหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ชาวพุทธ
ในต่างประเทศ

ภาพที่ 12 นางสาวคอนสแตนต์ ลอนสเบอรี่ ผูน้ าพุทธสมาคม“เลซามีดูบุดิสเม”
ที่มา http://www.cpss.ac.th/learnonline/art_noi_2/unit_2.html
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3) ด้า นการประกอบกิ จกรรมและพิ ธี ก รรมทางพระพุ ท ธศาสนา มี ก ารประกอบ
กิจกรรมและศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมีวดั มูลนิธิ และพุทธสมาคมเป็ นศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารและการปฏิบตั ิธรรม ทั้งการปฏิบตั ิธรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาและ
การปฏิบตั ิธรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1.3 กำรเผยแผ่ และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวีปอเมริกำเหนือ
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีชาวเอเชี ยอพยพเข้าไปอาศัยอยูใ่ นทวีปอเมริ กาเหนื อ
เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะประเทศสหรั ฐ อเมริ กาและแคนาดา และได้ น าหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ดว้ ย โดยในระยะเริ่ มต้นเป็ นการเผยแผ่เฉพาะในกลุ่มของตนและขยาย
กว้างออกไปในกลุ่มประชาชนของประเทศนั้นๆ ในที่สุด
พระพุ ท ธศาสนาในทวีป อเมริ ก าเหนื อได้เจริ ญรุ่ ง เรื องในประเทศต่ า งๆ ที่ ส าคัญได้แ ก่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนนาดา กล่าวคือ ชาวญี่ปุ่นได้สร้างวัดพระพุทธศาสนานิกาย
สุ ขาวดี ข้ ึนที่นครซานฟรานซิ สโกใน พ.ศ. 2448 และได้มีการก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่ ง
อเมริ ก าขึ้ น ใน พ.ศ. 2457 และสมาคมสหายพระพุ ทธศาสนาในพ.ศ. 2485โดยสมาคมเหล่ า นี้
จะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่ การปฏิบตั ิธรรมและการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวอเมริ กนั และชาวแคนนาดา ได้มีการศึกษา
พระพุ ท ธศาสนาในเชิ ง วิ ช าการ โดยการเปิ ดสอนหลัก สู ต รพุ ท ธศาสตร์ ข้ ึ น ในมหาวิ ท ยาลัย
วิสคอนซิ นใน พ.ศ.2504 และมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธธรรมขึ้นที่มลรัฐแคลิ ฟอร์ เนี ย โดยเปิ ด
การเรี ยนการสอนพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี จนถึงปริ ญญาเอก

ภาพที่ 13 วัดไทยลอสแองเจลลิส
ที่มา
http://www.bloggang.com/viewdia
ry.php?
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ปั จ จุ บ ันมี ว ดั ไทยในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศแคนาดาเป็ นจ านวนมาก โดย
พระสงฆ์ไทยได้เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคาสอน และนาการปฏิบตั ิธรรมในนาม
พระธรรมทูตแห่ งคณะสงฆ์ไทย ซึ่ งสร้างศรัทธาและความเลื่อมใสให้แก่ชาวอเมริ กนั นับได้วา่ การ
เผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริ กามีความเจริ ญรุ ดหน้ามากยิง่ ขึ้น
1.4 กำรเผยแผ่ และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวีปออสเตรเลียและทวีปแอฟริกำ
ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซี แลนด์ถือได้วา่ เป็ นดินแดนสาคัญที่มีการเข้าไปเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งกัน มาตั้ง แต่ ภ ายหลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2 โดยเริ่ ม ตั้ง แต่
พ.ศ. 2496 เป็ นต้นมา ได้มีการก่อตั้งพุทธสมาคมขึ้นในประเทศออสเตรเลี ยเพื่อศึกษา เผยแผ่และ
ปฏิบตั ิธรรมตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา และได้รวมกันเป็ นสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่ ง
ออสเตรเลี ยโดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุ งแคนเบอร์ รา รวมความว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศออสเตรเลีย มีความเจริ ญรุ ดหน้าไปมากพอสมควร สาหรับประเทศนิ วซี แลนด์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังอยู่ในจานวนจากัดส่ วนมากจะดาเนิ นการโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวอังกฤษ ทิเบต
และญี่ปุ่น ซึ่ งจานวนผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาในปั จจุบนั ยังมีไม่มากนัก และจากัดอยูเ่ ฉพาะในเมือง
ใหญ่เท่านั้น

ภาพที่ 14 พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าไปในทวีปออสเตรเลียตั้งแต่ พ.ศ. 2453
โดยพระภิกษุชาวอังกฤษชื่อ สาสนธชะ (มร. อี. สตีเวนสัน)
ที่มา http://www.songpit.ac.th/innovare/cai-nongluk/content2-3.htm
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สาหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปแอฟริ กายังไม่มีความเจริ ญก้าวหน้ามากนัก ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการนับถือและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่เป็ นคนต่างถิ่นเข้า
ไปอาศัย อยู่ใ นประเทศเหล่ า นั้น โดยอาศัย สถานทู ต ของประเทศตนเองเป็ นสถานที่ ป ระกอบ
พิธีกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ

2.1 พระพุทธศำสนำกับกำรสร้ ำงสรรค์ อำรยธรรมโลก
พระพุทธศาสนาในฐานะแหล่ งสร้ างสรรค์ความคิ ดและบ่อเกิ ดแห่ งภูมิปัญญาได้มีส่วน
สาคัญยิง่ ในการสร้างสรรค์อารยธรรมโลก ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้า นจิ ตใจ การที่ ช าวโลกหันมาสนใจศึ ก ษาพระพุท ธศาสนานั้น เพราะเกิ ดความ
เชื่ อมัน่ ในหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาว่าสามารถให้คาตอบทางด้านจิตใจ อันถื อว่าเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่สุดของชี วิตมนุ ษย์ พระพุทธศาสนาจึ งกล่ าวว่าเป็ นแหล่งข้อมูลและให้คาตอบกับปั ญหา
ทางด้านจิตใจที่มีเหตุมีผลและเกิ ดผลเป็ นความจริ งหากนาไปปฏิบตั ิตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
และมี ส่ ว นส าคัญ ในการพัฒ นาสร้ า งสรรค์ อ ารยธรรมด้ า นนี้ ตลอดระยะเวลา 2,000 กว่ า ปี
ที่พุทธศาสนาอุบตั ิข้ ึนมา
2) ด้านวิชาการและภูมิปัญญาสากล หลักคาสอนในพระพุทธศาสนาอุดมไปด้วยหลัก
ปรั ช ญาอัน เป็ นแหล่ ง รวมวิ ท ยาการสาขาต่ า งๆ พระไตรปิ ฎกจึ ง เป็ นแหล่ ง รวมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็ นแหล่ งข้อมูลและคลังภู มิปัญญา โดยมี หลักคาสอนที่ สอดคล้องกับความจริ งใน
ธรรมชาติ หลัก ของความเป็ นเหตุ เ ป็ นผลที่ ส ามารถตรวจสอบและพิ สู จ น์ ไ ด้ด้ว ยการทดลอง
หลักคาสอนในพุทธศาสนาจึงถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ไปทัว่ โลกในภาษาต่างๆ มากมาย
3) ด้านวัตถุ พระพุทธศาสนาคือแหล่งสร้างสรรค์สิ่งที่เป็ นวัตถุและสื บทอดให้เป็ นมรดก
แห่งอารยธรรมโลก โดยอาศัยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรู ป เจดีย ์ วัด
และศาสนาสถานอื่ น ๆ ซึ่ งศาสนวัต ถุ เหล่ า นี้ ล้วนเป็ นการสร้ า งสรรค์ที่ มี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น
แรงบันดาลใจนอกจากนี้ยงั มีปูชณี ยสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาหลายแห่งซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กัน
ทัว่ โลก เช่น วัดพระศรี รัตนศาสดารามในประเทศไทย เจดียช์ เวดากองในสหภาพพม่า
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ภาพที่ 15 วัดพระศรี รัตนศาสดาราม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในประเทศไทย
ที่มา http://www.talkystory.com/wp-content/uploads/2014/04/13052011080725f84aa9b3d391.jpg

ภาพที่ 16 เจดียช์ เวดากอง ในสหภาพพม่า
ที่มา http://th.aectourismthai.com/tourismhub/879
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2.2 พระพุทธศำสนำกับกำรสร้ ำงสั นติสุขแก่ ชำวโลก
พระพุทธศาสนามีหลักคาสอนเป็ นไปเพื่อความสงบสุ ขสันติมากมายดังต่อไปนี้
1) หลักคาสอนเรื่ องความไม่เบียดเบียนทาร้ายผูอ้ ื่น เช่น หลักเบญจศีล เบญจธรรมซึ่ งถือ
ว่าเป็ นหลักธรรมพื้นฐานของความเป็ นมนุษย์ที่สอนให้คนเคารพในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของกันและกัน
2) หลักคาสอนเรื่ องความเมตตากรุ ณา พระพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาในการคิด พู ด
และทา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง รู ้ จกั ให้อภัยเมื่อมีความผิดพลาดเกิ ดขึ้ นดังนี้ พระพุทธศาสนาจึงมี
หลักการว่า สัพเพ สัตตา มวลมนุ ษย์ต่างเป็ นเพื่อนเกิ ด แก่ เจ็บ ตายร่ วมกันทั้งสิ้ น จึงเกิ ดหลักการ
ต่อมาว่า เมตตาธรรมค้ าจุนโลก
3) หลักคาสอนเรื่ องความอดทนและความอดกลั้น ด้วยหลักคาสอนดังกล่าวจึ งทาให้
เรื่ องร้ายแรงต่างๆ และสงครามไม่เกิดขึ้นและจากหลักคาสอนเรื่ องความเมตตาและความอดทนต่อ
กันนี้เองจึงทาให้มนุษย์สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุ ข
4) หลัก ค าสอนเรื่ อ งความแตกต่ า ง พระพุ ท ธศาสนามี ห ลัก ค าสอนเพื่ อ ความเป็ น
คนใจกว้า งให้ย อมรั บ ความแตกต่ า งอันนาไปสู่ ก ารเคารพสิ ทธิ ของบุ คคลอื่ น โดยเฉพาะความ
แตกต่างทางด้านทิฐิหรื อความคิดเห็ น และด้านความเชื่ อ ด้วยการให้เกี ยรติและเคารพในความคิดเห็ น
ของบุ คคลอื่ นรวมทั้งความแตกต่างกันใน ด้านการนับถื อพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องศาสนาและ
ความเชื่ อของตนเองเพื่อไปลบหลู่ ดูหมิ่นลัทธิ ความเชื่ อหรื อศาสนาอื่น ด้วยหลักการดังกล่ าวนี้ จึง
ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ ของมนุ ษยชาติวา่ ได้เกิดสงครามศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนา
อื่นใด
นอกจากหลักการดังที่กล่าวมาแล้ว พระพุทธศาสนายังมีหลักคาสอนเพื่อความสงบสุ ข
ของประชาคมโลกอีกมากมาย ดังเช่น หลักคาสอนเรื่ องความเสี ยสละ หลักคาสอนเรื่ องการเอาชนะ
ความชัว่ ด้วยความดีหลักธรรมเพื่อการปกครองที่ดี (ทศพิธราชธรรม) หลักพรหมวิหารธรรมเป็ นต้น

ภาพที่ 17 บุโรพุทโธ
ประเทศอินโดนีเซีย
ที่มา
http://www.taradplaza.com/_tarad/
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กิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวีปเอเชีย
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนนาตัวอักษรด้านขวามือมาใส่ หน้าข้อทางซ้ายมือให้มีความสัมพันธ์กนั
สมาคมมหาโพธิ์ ในประเทศอีนเดีย
สมัยพระเจ้าฮั้นเม่งเต้ของราชวงศ์ฮนั่
ลัทธิ เต๋ ากับลัทธิขงจื๊อ
สมัยราชวงศ์ถงั
ศาสนาชินโต
พุทธคยาในประเทศอินเดีย
สมณทูต ซุนเตา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศญี่ปุ่น
(……..) 9. อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศจีน
(……..) 10. การนับถือพระพุทธศาสนา
ในประเทศเกาหลี
(……..)
(……..)
(……..)
(……..)
(……..)
(……..)
(……..)
(……..)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ก. เริ่ มเมื่อปี พ.ศ. 915
ข. ผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี
ค. เป็ นศาสนาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น
ง. เป็ นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
จ. ศาสนาพุทธเริ่ มเผยแผ่เข้าสู่ ประเทศจีน
ฉ. ความเชื่อดั้งเดิมในประเทศจีน
ช. การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์
ซ. รับผ่านมาจากประเทศเกาหลี
ฌ. ท่านธรรมปาละชาวศรี ลงั กา
ญ. พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ด
ในประเทศจีน
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กิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. สาเหตุที่ชาวยุโรปสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา เนื่องมาจาก………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2. ผูน้ าของชาวพุทธกลุ่มแรกที่ก่อตั้งพุทธสมาคมเยอรมันขึ้นที่เมืองไลป์ ซิ ก เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
การเผยแผ่การศึกษา และการดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ประเทศในยุโรปมีแนวทางในการดาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกัน คือ………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. องค์กรทางพระพุทธศาสนาหรื อพุทธสมาคมในประเทศฝรั่งเศสและประเทศรัสเซี ย เช่น……….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็ นการดาเนินการโดยพระสงฆ์
จากประเทศ…………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………….
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กิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูก และเขียนเครื่ องหมาย ✗
หน้าข้อความที่ผดิ พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง
...................1. พระพุทธศาสนามีส่วนสาคัญในการจัดรู ปแบบการปกครองที่ดีให้กบั สังคม
………………………………………………………………………………………………………
...................2. หลักธรรมทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา สอนให้มนุษย์รู้จกั วิธีการปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น
ในสังคมได้อย่างถูกต้อง
.............................................................................................................................................................
...................3. หลักธรรมศีล ๕ มุ่งเน้นให้มนุษย์เป็ นคนใจกว้าง และยอมรับความแตกต่างของเพื่อน
มนุษย์ดว้ ยกัน.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................4. การบริ จาคแรงทรัพย์จานวนมหาศาลในการสร้างศาสนวัตถุ เป็ นการสร้างบุญกุศล
ขั้นสู งสุ ดของศาสนา............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................5. พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์รู้จกั ยอมรับความคิดเห็นหรื อความเชื่อที่แตกต่างกัน
อันจะนามาซึ่ งความสุ ขสงบในบ้านเมือง
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ประเทศใดเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศไทยและพม่าในสมัยโบราณ
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. ญี่ปุ่น
ง. ศรี ลงั กา
2. ข้อใดคือความแตกต่างของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณกับสมัยปั จจุบนั
ก. การเทศน์
ข. การปฏิบตั ิธรรม
ค. อินเทอร์เน็ต
ง. การรวมกลุ่มเป็ นองค์กรทางพระพุทธศาสนา
3. ดร.อัมเบดการ์ เป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศใด
ก. จีน
ข. ญี่ปุ่น
ค. อังกฤษ
ง. ศรี ลงั กา
4. ปั จจุบนั ชาวจีนส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิ หรื อศาสนาใด
ก. ขงจื๊อ
เต๋ า ข. ชินโต
ขงจื๊อ
ค. เชน
เต๋ า ง. ชินโต
เต๋ า
5. ลักษณะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นสอดคล้องกับข้อใด
ก. พระเจ้าอโศกมหาราชส่ งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ข. เริ่ มจากชนชั้นสู งก่อนแล้วค่อยแพร่ หลายไปในหมู่ประชาชน
ค. การรวมกลุ่มของบุคคลในองค์กรชาวพุทธหลายองค์กรผนึกกาลังความสามัคคี
ง. สมณทูตจากเกาหลีมีบทบาทสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กบั ชาวญี่ปุ่น
6. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษมีความคล้ายคลึงกับประเทศเยอรมนีในเรื่ องใด
ก. การเทศนาสั่งสอน การใช้อินเทอร์ เน็ต
ข. การสั่งการและการวางตนเป็ นแบบของคนชั้นสู ง
ค. ผูน้ าประเทศเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนาและทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม
ง. การพิมพ์หนังสื อเผยแพร่ การก่อตั้งสมาคมของชาวพุทธ การสร้างวัด
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7. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริ ญก้าวหน้าในการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นทวีปใด
ก. ทวีปอเมริ กาเหนือ ข. ทวีปอเมริ กาใต้
ค. ทวีปออสเตรเลีย
ง. ทวีปแอฟริ กา
8. การที่พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาสอนที่สอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบตั ิตนตามทิศ 6 นั้น
ส่ งผลดีในด้านใด
ก. การจัดระเบียบสังคม
ข. การเมือง การปกครอง
ค. สถาบันและองค์กรหลักของประเทศ
ง. ความสามัคคีปรองดองกันของบุคคลทัว่ ไป
9. ข้อความใดที่สอดคล้องกับคากล่าวว่า พระพุทธศาสนาสร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลก
ก. ผูท้ ี่มีจิตเป็ นสุ ขสงบและเลื่อมใสพระพุทธศาสนาร่ วมมือกันสร้างวัดและเจดีย ์
ข. ชุมชนเล็กๆ ในชนบทจะยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมอย่างเคร่ งครัดมากกว่า
ชุมชนใหญ่
ค. ประเทศที่เจริ ญก้าวหน้าทางด้านวัตถุจะหันมาพัฒนาคุณภาพทางด้านสังคม
ง. ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็ น
แนวทางการอยูร่ ่ วมกันได้ดีกว่าระบอบการปกครองอื่น
10. หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ชาวโลก มีความประพฤติดี เสี ยสละ อดทน
เอาชนะความชัว่ ด้วยทาความดี ย่อมส่ งผลสาคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันในข้อใด
ก. ความสงบสุ ข
ข. ความเจริ ญในทุกด้าน
ค. ความเจริ ญทางด้านจิตใจ
ง. ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชน
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ

1.

ง

6.

ง

2.

ง

7.

ค

3.

ก

8.

ง

4.

ก

9.

ก

5.

ก

10.

ข
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เฉลยกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวีปเอเชีย
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนนาตัวอักษรด้านขวามือมาใส่ หน้าข้อทางซ้ายมือให้มีความสัมพันธ์กนั
ฌ ) 1. สมาคมมหาโพธิ์ ในประเทศอีนเดีย
จ ) 2. สมัยพระเจ้าฮั้นเม่งเต้ของราชวงศ์ฮนั่
ฉ ) 3. ลัทธิ เต๋ ากับลัทธิ ขงจื๊อ
ญ ) 4. สมัยราชวงศ์ถงั
ค ) 5. ศาสนาชินโต
ง ) 6. พุทธคยาในประเทศอินเดีย
ข ) 7. สมณทูต ซุนเตา
ซ ) 8. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศญี่ปุ่น
( ช ) 9. อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศจีน
( ก ) 10. การนับถือพระพุทธศาสนา
ในประเทศเกาหลี
(
(
(
(
(
(
(
(

ก. เริ่ มเมื่อปี พ.ศ. 915
ข. ผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี
ค. เป็ นศาสนาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น
ง. เป็ นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
จ. ศาสนาพุทธเริ่ มเผยแผ่เข้าสู่ ประเทศจีน
ฉ. ความเชื่อดั้งเดิมในประเทศจีน
ช. การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์
ซ. รับผ่านมาจากประเทศเกาหลี
ฌ. ท่านธรรมปาละชาวศรี ลงั กา
ญ. พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ด
ในประเทศจีน
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กิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. สาเหตุที่ชาวยุโรปสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา เนื่องมาจาก หลักธรรมในพระพุทธศาสนามี
เหตุผลสอดคล้ องกับหลักวิทยาศาสตร์ อันเป็ นมูลฐานความเชื่ อของคนตะวันตก และเป็ นศาสนา
แห่ งเสรี ภาพและเมตตาธรรม ส่ งเสริ มให้ ประชาคมโลกมีความรั ก ความเมตตากรุ ณาต่ อกัน
2. ผูน้ าของชาวพุทธกลุ่มแรกที่ก่อตั้งพุทธสมาคมเยอรมันขึ้นที่เมืองไลป์ ซิ ก เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
การเผยแผ่การศึกษา และการดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ
ดร.คาร์ ล ไวเกนสติคเกอร์
3. ประเทศในยุโรปมีแนวทางในการดาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกัน คือ ชาวพุทธ
ร่ วมมือกันก่ อตั้งองค์ กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นศูนย์ กลางในการศึกษา ปฏิ บัติธรรม และจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
4. องค์กรทางพระพุทธศาสนาหรื อพุทธสมาคมในประเทศฝรั่งเศสและประเทศรัสเซี ย เช่น
เล ซามีดูบุดดีสเม บิบลิดอเธคา พุทธิ คา
5. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็ นการดาเนินการโดยพระสงฆ์
จากประเทศ ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย ศรี ลังกา ทิเบต
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กิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูก และเขียนเครื่ องหมาย ✗
หน้าข้อความที่ผดิ พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง
 1. พระพุทธศาสนามีส่วนสาคัญในการจัดรู ปแบบการปกครองที่ดีให้กบั สังคม
………………………………………………………………………………………………………
 2. หลักธรรมทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา สอนให้มนุษย์รู้จกั วิธีการปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น
ในสังคมได้อย่างถูกต้อง
.............................................................................................................................................................
× 3. หลักธรรมศีล ๕ มุ่งเน้นให้มนุษย์เป็ นคนใจกว้าง และยอมรับความแตกต่างของเพื่อน
มนุษย์ดว้ ยกัน เน้ นการไม่ เบียดเบียนตนเอง ไม่ เบียดเบียนผู้อื่น สอนให้ เคารพในสิ ทธิ ขนั้ พืน้ ฐาน
ของกันและกัน
× 4. การบริ จาคแรงทรัพย์จานวนมหาศาลในการสร้างศาสนวัตถุ เป็ นการสร้างบุญกุศล
ขั้นสู งสุ ดของศาสนา การสร้ างบุญจะต้ องปฏิ บัติตนตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาร่ วมด้ วย
 5. พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์รู้จกั ยอมรับความคิดเห็นหรื อความเชื่อที่แตกต่างกัน
อันจะนามาซึ่งความสุ ขสงบในบ้านเมือง
………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ
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