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บทความในวารสาร สังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับพิเศษคราวนี้  รวบรวมจากผลงานวิจัย 

บางส่วน ในโครงการส่งเสรมิกลุม่วิจยัเมธีวิจยัอาวุโส (RTA5880010) ภายใต้การสนบัสนนุ

โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ซึ่งผมท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ.  บาง

ส่วนของผู้ร่วมวิจัยได้น�าเสนอบทความเหล่านี้  ในการประชุมวิชาการปีที่หนึ่งของโครงการฯ 

ภายใต้หวัข้อ “เถรวาทในเอเชยีอาคเนย์: ศลิปะ สถาปัตยกรรม และวฒันธรรม”, จดัขึน้ ณ 

ศนูย์มานษุยวทิยาสิรนิธร ระหว่างวันท่ี 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา. การประชมุ

ครัง้ดังกล่าว  จดัขึน้ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างหลายหน่วยงาน,  ได้แก่:  ส�านักงานกองทนุ

สนับสนุนการวิจัย  (สกว.),  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, สภาคณบด ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย และศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

กล่าวโดยภาพรวม  โครงการวจิยัฯ  ซึง่ด�าเนนิงานภายใต้กรอบเวลาสามปี  ต้องการ 

สร้างพืน้ทีศ่กึษาร่วม  ส�าหรบันกัวจิยัต่างระดบัประสบการณ์และประเดน็เช่ียวชาญเฉพาะตวั 

จะได้มโีอกาสมาเรยีนรูแ้ละท�างานวชิาการร่วมกนัในแบบบรูณาการ,  หมายถงึว่านกัวิจัยจะ 

ได้รับการสนับสนุนให้ท�างาน  เพื่อสร้างความรู้ต่อยอดตามความสนใจเฉพาะที่ตนเอง

ได้บ่มเพาะมา  โดยก็จะถูกคาดหวังในขณะเดียวกันด้วย  ให้ท�าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร

ทางวชิาการระหว่างกัน  ในด้านการแลกเปลีย่นความรู ้ ประสบการณ์  และข้อมลู  ทัง้ทีม่อียู่

แล้วโดยพื้นฐาน  และท่ีจะงอกเงยขึ้นในขั้นตอนของการท�างาน,  ทั้งนี้โดยคาดว่าในที่สุด  

นอกเหนือจากการผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเป้าหมายหลักแล้ว  ทางโครงการฯ  ยังจะ

สามารถฝึกฝนนักวิจัยรุ ่นใหม่เพื่อเป็นก�าลังทางวิชาการต่อไปในภายหน้า  ตามความ 

คาดหวังของ  สกว.  ส�าหรับการสนับสนุนโครงการกลุ่มวิจัยประเภทนี้ด้วย.  ด้วยเหตุนั้น  

นอกเหนือจากการด�าเนินงานวิจัยตามปกติ  ทางโครงการฯ  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์

วิชาการขึน้อย่างสม�า่เสมอ ท้ังท่ีกระท�าเป็นการภายในระหว่างนกัวจิยัของโครงการฯ เอง ใน

รปูการประชมุประจ�าเดอืน  และทีเ่ป็นการจดัประชมุวิชาการประจ�าปี  เพ่ือเสนอความรูแ้ละ

รับฟังข้อวพิากษ์วจิารณ์จากผูท้รงคุณวุฒแิละสาธารณะ  อย่างเช่นในคราวนี.้  ทางโครงการฯ  

มุ่งหวงัจะมส่ีวนร่วมสร้างประชาคมวิชาการด้านสังคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์ทีเ่ข้มแขง็  โดย

เริ่มต้นจากในขอบเขตเล็กๆ  ของตนเองก่อน  จากน้ันจึงหาทางขยายไปสู่แวดวงสาธารณะ
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ในระดับท่ีกว้างขวางขึ้น.  “พ้ืนที่ความรู้”  ที่ถูกเลือกใช้เป็นเวทีศึกษาร่วมของนักวิจัยใน 

โครงการฯ ก�าหนดอย่างกว้างให้เป็นเรือ่งการบุกเบกิและท�าความเข้าใจความสลบัซบัซ้อนใน 

มติต่ิางๆ ของวฒันธรรมพทุธศาสนาเถรวาท  ภายใต้บรบิทความเป็นภมูภิาคเอเชยีอาคเนย์ 

ก�าหนดกรอบเวลาเริม่จากช่วงต้นสหัสวรรษท่ีสองหลงัครสิตกาล  ซึง่ถอืเป็นจดุเปลีย่นส�าคญั

ในพฒันาการเถรวาทของภูมภิาคดังกล่าว (ดังจะอธบิายถงึต่อไปข้างหน้า) มาจนถงึปัจจบุนั.

“เถรวาท” เป็นนิกายพระพทุธศาสนาเก่าแก่ นบัถอืกนัว่าได้ทรงจ�าหลกัพระธรรมวนิยั

ของพระสมัมาสัมพทุธเจ้า  ท่ีประมวลข้ึนเป็นหมวดหมูต่ัง้แต่เมือ่คราวสงัคายนาพระไตรปิฎก

ครั้งแรก  ภายหลังจากพุทธปรินิพพานไม่สู้ช้านานนักไว้ได้แม่นย�า1.  ความเป็น  “เถรวาท” 

ที่แยกความแตกต่างได้จากพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  มีต้นเค้ามาจากมติสงฆ์ใน 

ชมพทูวปีทีไ่ม่ลงรอยกัน  ในเร่ืองข้อปฏบัิติบางประการตามพระธรรมวนิยั  จนถกูปรารภเป็น

เหตแุห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ีสอง  เมือ่ภายหลงัจากพทุธปรนิพิพานราวประมาณ

หนึง่ศตวรรษ  ท�าให้สงฆ์แตกแยกกันเป็นสองกลุม่,  กลุม่หนึง่เรยีกว่าพวก  “สถวริวาท”  ได้

เป็นต้นก�าเนดิของเถรวาทต่อมา ส่วนอกีกลุม่หนึง่เรยีกว่าพวก “มหาสงัฆกิะ” เป็นต้นก�าเนดิ

ของมหายาน (พระธรรมปิฎก 2540). พระพทุธศาสนานกิายเถรวาท ใช้ภาษาบาลเีป็นหลกั

ส�าหรับถ่ายทอดค�าสั่งสอน2  ได้รุ่งเรืองอยู่ในอินเดียและศรีลังกามาก่อน3  ต่อมาจึงได้แพร่

หลายเข้ามาสู่เอเชียอาคเนย์.  ในปัจจุบันพุทธศาสนาเถรวาทได้กลายเป็นศาสนาหลักของ

พลเมอืงในหลายพืน้ท่ีของภูมภิาคดังกล่าว, ได้แก่ในประเทศไทย, พม่า, ลาว และ กมัพชูา, 

ต่อเนือ่งไปจนถงึพืน้ท่ีทางภาคตะวันตกของมณฑลยนูนาน  ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

กบัเป็นศาสนารองของพลเมอืงในรัฐอสัสัมของอนิเดีย และในบงัคลาเทศ. 

1 ส�ำหรับแง่มุมพินิจทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ว่ำด้วยก�ำเนิดและพัฒนำกำรของ “เถรวำท” ควรดู: Skilling 
(2009); Skilling et al. (2012); Norman (1990), (2007, 183-198); Gombrich (1988); Dutt (1970); Rahula, 
(1956); Adikaram (1946); Masuda (1925, 1-78).

2 ในคัมภีร์ของฝ่ำยเถรวำท เรียกภำษำบำลีว่ำเป็นภำษำของชำวแคว้นมคธ ซึ่งเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้ำทรงตรัสรู้และ
ใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรเผยแผ่พระศำสนำ ชำวพุทธเถรวำทจึงถือกันว่ำบำลีเป็นภำษำเก่ำแก่ที่สุดของพระพุทธศำสนำ.

3  เถรวำทยุคแรกในศรีลังกำ ต้ังมั่นท่ีส�ำนักมหำวิหำรเมืองอนุรำธปุระ, ต่อมำมีนิกำยย่อยแยกออกไปอีกสองนิกำย 
ได้แก่อภัยคีรีวิหำร และเชตวนำ; ในอินเดียเถรวำทแพร่หลำยมำกทำงตอนใต้ของอนุทวีป ทั้งฟำกตะวันออกและตะวันตก 
(พิริยะ ไกรฤกษ์ 2553, 61).
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พุทธศาสนาแบบ  “เถรวาท”  แพร่หลายเข้ามาในเอเชียอาคเนย์ตั้งแต่เมื่อใด  เป็น

ประเดน็ทีป่ราชญ์และนักวิชาการในพทุธศาสนาให้ความสนใจมาแล้วช้านาน.  โดยทัว่ไปมกั

เช่ือกนัโดยอ้างองิจากคัมภีร์บาลหีลายฉบับ  ท่ีรจนาขึน้ในศรลีงัการะหว่างช่วงครสิต์ศตวรรษ

ที ่ 4-5  ได้แก่ อรรถกถาพระวินัยปิฎก (สมนัตปาสาทกิา)  (มหามกฏุราชวทิยาลยั  2525ก, 

111-120) ทปีวงส์  (Oldenberg 1879, 159-160) และ มหาวงส์  (Geiger, 1912)  ว่า

น่าจะเกี่ยวข้องกับการท่ีพระเจ้าอโศกแห่งชมพูทวีป  ทรงส่งพระสมณทูตสองรูปได้แก่  พระ 

โสณกะและพระอตุตระ  พร้อมกับคณะ  เข้ามาเผยแผ่พระพทุธศาสนาในดินแดนสวุรรณภมูิ 

ภายหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สาม  ณ  เมืองปาฏลีบุตร  ตั้งแต่ในศตวรรษ

ที่  3  ก่อนคริสตกาล,  โดยท่ีได้มีการตีความกันมาในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของภูมิภาค 

อย่างน้อยตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี  15  ดังปรากฏในศิลาจารึกกัลยาณีของพระเจ้า 

ธรรมเจดย์ี  ว่า  “สวุรรณภูม”ิ  ในท่ีน้ี  ควรหมายถึงหวัเมอืงมอญทางตอนใต้ของพม่า  (Taw 

Sein  Ko  1925,  4).  อย่างไรก็ดี  หลกัฐานโบราณคดร่ีวมสมยั  ทีจ่ะใช้ยนืยนัการปรากฏตวั

ของเถรวาทในเอเชยีอาคเนย์ได้ อนัได้แก่บรรดาจารึกในพทุธศาสนาทีใ่ช้ภาษาบาลีเป็นหลกั 

ล้วนแล้วแต่มีอายุตั้งแต่ราวกลางสหัสวรรษแรกหลังคริสตกาลลงมาแล้วทั้งสิ้น;  จารึกบาลี

รุ่นเก่าเหล่านัน้  พบหลกัฐานในวัฒนธรรมท้องถิน่ของภมูภิาคหลายวฒันธรรม,  ได้แก่  “ผิว่” 

(Pyu)  และ  “มอญ”  (Mon)  ในดินแดนพม่าตอนกลางและล่าง  รวมถงึทวารวดใีนดนิแดน

ประเทศไทยและลาว,  ส�าหรับในเขมร  เรายงัไม่พบหลกัฐานชดัเจนส�าหรบัจารกึภาษาบาล ี

ที่เก่าแก่ขึ้นไปจนถึงช่วงสหัสวรรษแรกหลังคริสตกาล4.  นอกเหนือจากการใช้ภาษาบาลี

ถ่ายทอดเรือ่งราวศาสนา  วัฒนธรรมเถรวาทยคุต้นของเอเชยีอาคเนย์ แสดงให้เหน็ถงึการรบั

อิทธพิลด้านคตคิวามเชือ่และรปูแบบงานศลิปกรรมในพทุธศาสนา  จากอนิเดยีทัง้ภาคเหนอื

4 กล่ำวโดยภำพรวมในระดับภูมิภำค เถรวำทปรำกฏตัวในเขตวัฒนธรรมผิ่วในพม่ำตอนบน, มอญในพม่ำตอนล่ำง และ
ทวำรวดีในภำคกลำงของประเทศไทย มำแล้วอย่ำงน้อยตั้งแต่รำวในกลำงสหัสวรรษแรกหลังคริสตกำล; ส�ำหรับในลำว
และกัมพูชำหลักฐำนกำรปรำกฏของเถรวำทยุคต้นค่อนข้ำงเบำบำง โดยในลำวพบจำรึกภำษำมอญร่วมกับพระพุทธรูป
ยืนจ�ำหลักศิลำศิลปะแบบทวำรวดีที่ใกล้กับเวียงจันทน์ก�ำหนดอำยุรำวคริสต์ศตวรรษที่ 7-8 แสดงว่ำพุทธศำสนำเถรวำท
แบบทวำรวดีน่ำจะแพร่เข้ำไปในลำวด้วย ส่วนในเขมรพบหลักฐำนจำรึกภำษำบำลีเก่ำแก่ที่สุด มีอำยุเพียงในต้นคริสต์-
ศตวรรษที่ 14. ส�ำหรับหลักฐำนโบรำณคดียุคเก่ำ ที่ยืนยันกำรปรำกฏตัวของเถรวำทในเอเชียอำคเนย์ ควรดู: Skilling 
(2003, 87-112; 1997, 93-107; 2014, 58-68); U Thein Lwin et al. (2014, 63-68); Assavavirulhakarn (2010). 
เรื่องควำมเป็นมำของเถรวำทในพม่ำควรดู: Ray (2002).
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และใต้  และยงัอาจรวมถงึศรีลงักา  กบัยงัแสดงให้เห็นถงึการสร้างเครอืข่ายวฒันธรรมพุทธ

ศาสนาทีส่มัพนัธ์กันในภูมภิาคด้วย.

ในช่วงต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล  ได้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ

วัฒนธรรมครั้งส�าคัญข้ึนหลายเหตุการณ์  ท้ังในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  คาบสมุทรอินเดีย 

และศรีลังกา  ซึ่งล้วนส่งผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการและการแพร่กระจายของ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียอาคเนย์  ทั้งในช่วงระยะเวลานั้นและสืบต่อเนื่องภายหลัง

จากนัน้ลงมาอกีช้านาน. เหตุการณ์ส�าคัญเหล่านัน้ ประกอบด้วย: 

(1)  การรุ ่งเรืองขึ้นมาของอาณาจักรพุกาม  ในฐานะมหาอ�านาจท้องถิ่น  และ

ศนูย์กลางพระพทุธศาสนาเถรวาทแห่งส�าคัญ  ในภมูภิาคด้านฟากตะวนัตกของผืนแผ่นดนิ

ใหญ่เอเชยีอาคเนย์  ระหว่างกลางคริสต์ศตวรรษที ่ 11  ถงึปลายครสิต์ศตวรรษที ่ 135,  โดย

พุกามได้แผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรม  เข้าครอบคลุมเขตวัฒนธรรมผิ่วและ

มอญในลุม่แม่น�า้อริะวดีตอนกลางและตอนล่างทัง้หมด  กบัยงัอาจส่งอทิธพิลทางวฒันธรรม

พระพทุธศาสนา เข้ามาในดินแดนภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยด้วย. 

(2)  การล่มสลายของศูนย์กลางพระพุทธศาสนามหายานในอินเดียภาคเหนือ  ด้วย

เหตุถูกรุกรานต่อเนื่องจากพวกนอกรีตพุทธศาสนา  ได้แก่กองทัพมุสลิมจากทางตะวันตก

ท�าให้ท้ังพระสงฆ์และฆราวาสจากแถบพุทธคยาและนาลันทา  ซึ่งเคยเป็นแหล่งศูนย์กลาง

การศกึษาและจารกิแสวงบุญส�าคัญท่ีสุดในโลกพทุธศาสนามาก่อน  พากนัลีห้นภียัสงคราม

แตกกระสานซ่านเซ็น  ไปอยูต่ามดินแดนต่างๆ  ทีพ่ทุธศาสนายงัคงเจรญิรุง่เรอืงอยู ่ ซึง่นีร้วม

ถึงเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะพุกามด้วย  ตั้งแต่เมื่อราวในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่  12 

(Filliozat 1969), โดยผูค้นท่ีเคลือ่นย้ายเข้ามาเหล่านี ้คงได้น�าพาคมัภร์ีในพระพทุธศาสนา

และศลิปะวทิยาการแขนงต่างๆ ติดตวัมาด้วยอย่างแน่นอน. 

(3)  การข้ึนมามีอ�านาจทางการเมืองเป็นมหาอ�านาจท้องถิ่นของอาณาจักรเขมร 

ในภูมิภาคด้านฟากตะวันออกของผืนแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนย์,  โดยเขมรได้สถาปนา

5 ควรดู Luce (1969, Vol. 1-3).
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ศูนย์กลางทางการเมืองขึ้นที่เมืองพระนครในเขตเสียมราฐของกัมพูชา  ตั้งแต่ราวในต้น 

ครสิต์ศตวรรษที ่ 10  และได้แผ่อทิธิพลทางการเมอืงต่อเนือ่งมาทางตะวนัตก  โดยน�าพาคติ

ความเชือ่และรปูแบบศลิปกรรม  เน่ืองในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

ติดมาด้วย กระทัง่ถงึในพืน้ท่ีภาคกลางของประเทศไทย โดยได้มปีฏสิมัพนัธ์กบัพทุธเถรวาท

แบบทวารวดทีีม่อียู่มาก่อนแล้วในพืน้ท่ีด้วย  ตัง้แต่เมือ่ราวในต้นครสิต์ศตวรรษที ่ 11  จนถงึ

ต้นครสิต์ศตวรรษท่ี 136. 

(4)  การปฏิรูปพุทธศาสนาเถรวาทครั้งใหญ่ในศรีลังกา  ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรม-

พาหทุี ่ 1  ตอนกลางคริสต์ศตวรรษท่ี  12  ซ่ึงท�าให้เกดิการผนวกแปลงพทุธศาสนาเถรวาท

ส�านักใหญ่อื่นๆ  ในศรีลังกา  โดยเฉพาะได้แก่ส�านักอภัยคีรีวิหาร  ให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่ม

ส�านกัมหาวหิารได้อย่างเป็นเอกภาพ,  โดยท่ีกระแสปฏริปูพทุธศาสนาในศรลีงักาครัง้นี ้ มี 

ชื่อเสียงขจรขจายไปในโลกของเถรวาทโดยภาพรวม  ในฐานะเป็นการรื้อฟื้นแบบฉบับอัน

บริสุทธ์ิของพระพุทธศาสนา  จึงส่งผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งมาถึงเอเชียอาคเนย์ด้วย  ท�าให้

มีพระสงฆ์จ�านวนมากพากันเดินทางไปบวชแปลงและศึกษาพระธรรมวินัย  ในส�านัก 

มหาวิหารแห่งศรีลังกา  จากน้ันได้กลับมาฟื้นฟูและเผยแผ่พุทธศาสนาส�านักนี้ขึ้นใหม่ใน

เอเชยีอาคเนย์7  ท�าให้เกดิการกลนืกลายพทุธศาสนาเถรวาทส�านกัเก่าแก่อืน่ๆ  ทีอ่าจแพร่ 

มาจากศรลีงักาหรอือนิเดียใต้ตัง้แต่ก่อนหน้าน้ัน  กระทัง่ค่อยๆ  สาบสญูไป  เริม่ตัง้แต่ราวใน

ครึง่หลงัของครสิต์ศตวรรษที ่ 12  เรือ่ยมา.  กระนัน้กด็ ี การกลนืกลายพุทธศาสนาเถรวาท

นิกายเก่าแก่ต่างๆ ให้เข้ามาอยูภ่ายใต้มาตรฐานของ “มหาวหิาร” ทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีอาคเนย์ 

6 ควรดู Woodward (2003).

7 กระบวนกำรกลืนกลำยในยุคต้น ที่น่ำจะเกิดขึ้นภำยหลังรัชสมัยพระเจ้ำปรำกรมพำหุที่ 1 ไม่สู้ช้ำนำน ปรำกฏร่องรอย
ในหลักฐำนลำยลักษณ์ชั้นหลังลงมำ ได้แก่ในศิลำจำรึกกัลยำณีของพระเจ้ำธรรมเจดีย์ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 กล่ำวถึง
เหตุกำรณ์ที่พระสงฆ์จำกภูมิภำคต่ำงๆ พำกันเดินทำงไปบวชแปลงและศึกษำพุทธศำสนำในส�ำนักมหำวิหำรของศรีลังกำ 
ในระหว่ำงช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 12; ในจ�ำนวนนี้มีพระเถระ 5 รูปน�ำโดยพระฉปัฏ (Chapada) ซึ่งมีพื้นเพเดิม
เป็นชำวเมืองมอญ ได้กลับมำเผยแผ่พุทธศำสนำและตั้งนิกำยลังกำวงศ์ขึ้นใหม่ในอำณำจักรพุกำมด้วย (Taw Sein Ko 
1925, 6-15). นอกจำกนั้นเรำยังพบหลักฐำนร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 13 อยู่ในรูปสมณสำส์น (Mahānāgakula- 
sandesa) ส่งจำกพระมหำเถระนำคเสนแห่งลังกำทวีป ไปถึงพระมหำเถระกัสสปะซึ่งเป็นเจ้ำส�ำนักฝ่ำย “อรัญ” ในเมือง
พุกำม เชื้อเชิญให้พระสงฆ์พุกำมเข้ำมำร่วมอยู่ในสมณวงศ์อันบริสุทธิ์ (ชักชวนให้บวชแปลง) แห่งส�ำนักมหำวิหำร ที่
พระเจ้ำปรำกรมพำหุที่ 1 ได้ทรงฟื้นฟูขึ้นก่อนหน้ำนั้นด้วย (Frasch 2001, 85-97; Sirisena 1978, 72-73).
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กอ็าจมรีะดบัความเข้มข้นน้อยกว่าท่ีเกิดข้ึนในศรลีงักา  ซึง่เป็นต้นกระแสธารของการปฏริปู

พุทธศาสนาคราวดังกล่าว  และน้ีอาจเป็นเหตุผลด้วยที่ท�าให้เราสามารถพบร่องรอยของ

เถรวาทนกิายโบราณ  ตกค้างอยูใ่นวัฒนธรรมพทุธศาสนาของเอเชยีอาคเนย์  ได้มากกว่าใน

ศรลีงักาเองด้วย8.

ช่วงกลางสหัสวรรษท่ีสองหลงัครสิตกาล  ระหว่างครสิต์ศตวรรษที ่ 14-16  อาจถอืได้ 

ว่าเป็นยุคทองส�าหรับการเผยแผ่และสถาปนาความเป็นปึกแผ่น  ของพุทธศาสนาเถรวาท 

สายมหาวิหาร  (มักเรียกกันว่า  “ลังกาวงศ์”  ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปพุทธศาสนาใน 

ศรลีงักา  ตัง้แต่ในสมยัพระเจ้าปรากรมพาหุท่ี  1  ดงักล่าว)  ในเอเชยีอาคเนย์ซึง่เกดิควบคู่

กันไปกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคร้ังส�าคัญในภูมิภาค  ได้แก่การเสื่อมอ�านาจทาง 

การเมืองลงของอาณาจักรเขมร  พร้อมๆ  กับการขึ้นมามีอ�านาจแทนท่ีในพ้ืนที่ตอนกลาง

ของเอเชยีอาคเนย์  ของกลุม่ผูน้�าชาวไท  ซ่ึงได้ก่อตัง้อาณาจกัรล้านนา  สโุขทยั  อยธุยา  และ 

ล้านช้าง  ท่ีล้วนนับถือพุทธเถรวาทเป็นศาสนาหลัก  ขึ้นมาในดินแดนภาคเหนือและ 

ภาคกลางของประเทศไทย  รวมถึงในประเทศลาว  ในช่วงระยะเวลาทีเ่กอืบจะไล่เลีย่กนั  คอื

ระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษท่ี  13  ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่  14.  ปรากฏการณ์ส�าคัญ

ทางวัฒนธรรมอีกอย่างหน่ึงของภูมิภาค  ได้แก่การเกิดขึ้นของศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

เถรวาทส�านกัมหาวิหาร  ท่ีหัวเมอืงมอญทางตอนใต้ของพม่า  ตัง้แต่เมือ่ราวในครึง่แรกของ 

ครสิต์ศตวรรษท่ี  14  ซ่ึงได้เป็นต้นแบบพระพทุธศาสนาเถรวาทสายลงักา  ทีไ่ด้แพร่ต่อมายงั

สุโขทัยและล้านนา  ในช่วงกลางของศตวรรษเดียวกัน,  ก่อนหน้าที่พระสงฆ์ในอาณาจักร 

8  ร่องรอยกำรปรำกฏตัวในเอเชียอำคเนย์ของเถรวำทนิกำยย่อยที่อำจไม่ใช่มหำวิหำร ในช่วงต้นสหัสวรรษที่สองภำย
หลังคริสตกำล มีหลำยกรณีตัวอย่ำง, เช่น: กำรปรำกฏเรื่องเล่ำชำดกบำลี 550 ชำติ แทนที่จะเป็น 547 ชำติ ตำม
อย่ำงคัมภีร์ชำดกและอรรถกถำของส�ำนักมหำวิหำร (มีกำรเพิ่มชำดกแทรกเข้ำมำอีกสำมเรื่อง ในล�ำดับที่ 497-499: 
เวลำมะชำดก, มหำโกวินทะชำดก และสุเมธบัณฑิตชำดก) พบประดับฐำนเจดีย์เพท-เละตะวันออก และตะวันตก 
(โบรำณสถำนหมำยเลข 1030 และ 1031) ในเมืองพุกำม ก�ำหนดอำยุในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 11 (Luce 1956, 
291-307); กำรปรำกฏตัวของนิกำยสงฆ์ “อรัญ” ที่มีวัตรปฏิบัติเฉพำะตัวบำงอย่ำง แตกต่ำงไปจำกสงฆ์เถรวำทที่รู้จัก
กันในปัจจุบัน ในพม่ำตอนบนระหว่ำงคริสต์ศตวรรษที่ 13-16 (Than Tun U 1988a, 23-46; 1988b, 85-102); หรือ
ว่ำร่องรอยทำงประวัติศำสตร์ศิลปะ ที่อำจแสดงถึงกำรปรำกฏตัวของเถรวำทนิกำยก่อนหน้ำลังกำวงศ์ ในภำคกลำงของ
ประเทศไทย ร่วมสมัยกับช่วงที่วัฒนธรรมเขมรแผ่อิทธิพลเข้ำมำในพื้นที่ระหว่ำงคริสต์ศตวรรษที่ 11-13 ซึ่งไฮรัม วูดเวิร์ด 
(Hiram W. Woodward) เสนอให้เรียกว่ำ “นิกำยอริยะ” (Woodward 1997, 115-116; 2003, 166-171).
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ทัง้สองจะได้สร้างความสมัพนัธ์โดยตรงกบัคณะสงฆ์มหาวหิารแห่งศรลีงักา  ในเวลาต่อมา9. 

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  (จากแหล่งต้นก�าเนิดในภูมิภาคที่ใดยังไม่ทราบแน่ชัด)  ได้

แพร่เข้าไปในเขมรทดแทนลัทธิพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนามหายาน  ภายหลังการเสื่อม

อ�านาจลงของอาณาจกัรเขมรเมอืงพระนคร  ในคริสต์ศตวรรษที ่ 14  (Skilling  1997,  93-

107).  ส�าหรับในภูมิภาคตอนบนของเอเชียอาคเนย์  พระพุทธศาสนาเถรวาทได้แพร่จาก 

ล้านนาผ่านเชยีงตงุ  ข้ึนไปจนถงึสิบสองปันนาและซือเหมา  ในระยะเวลาทีไ่ม่เก่าแก่ไปกว่า

ในรชัสมยัพระเจ้าตโิลกราชแห่งเชยีงใหม่  ในครสิต์ศตวรรษที ่ 15  (สมุติร  ปิตพิฒัน์  และ 

เสมอชยั  พลูสวุรรณ  2546)  และได้แพร่จากพม่าข้ึนไปถงึลุม่แม่น�า้สาละวนิ  บรเิวณรฐัฉาน

ฟากตะวันตกต่อเนือ่งกบัเขตใต้คงของมณฑลยนูนาน  ตัง้แต่ราวในรชัสมัยพระเจ้าบเุรงนอง 

ในครสิต์ศตวรรษที ่16 หรอืหลงัจากน้ันลงมา (เสมอชยั พลูสวุรรณ 2552). พระพทุธศาสนา

นิกายเถรวาทเพิ่งแพร่เข้าไปในรัฐอัสสัมของอินเดีย  พร้อมกันกับการอพยพเข้าไปของ 

คนไตบางกลุม่จากพม่าตอนบน  เช่นพวกไตพ่าเก  ไตตรุงุ  ในช่วงไม่เกนิสองสามศตวรรษ

ทีผ่่านมา.

การด�ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียอาคเนย์ชั้นหลังลงมา  แม้ว่ายัง

สามารถยึดโยงความสัมพันธ์กับแหล่งต้นก�าเนิดดั้งเดิมของนิกาย  (โดยเฉพาะกับส�านัก 

9 เหตุกำรณ์ส�ำคัญคือกำรที่พระเจ้ำลิไทแห่งกรุงสุโขทัยทรงโปรดฯ ให้นิมนต์พระมหำเถระเมธังกรจำกมะตะบันที่ได้เคย
ไปบวชแปลงในศรีลังกำ ให้เข้ำมำเป็นพระอำจำรย์ของพระองค์ โดยสถิตอยู่ ณ วัดป่ำมะม่วง เมืองสุโขทัย เมื่อปี ค.ศ. 
1361 (Griswold and na Nagara 1973, 91-128). คัมภีร์มูลศำสนำและชินกำลมำลินีกล่ำวถึงพระมหำเถระอุทุมพร-
มหำสำมี ซึ่งเป็นศิษย์ของพระมหำเถระกัสสปะแห่งส�ำนักอุทุมพรคีรี ในศรีลังกำ อันเป็นสำขำย่อยของมหำวิหำร ได้ตั้ง
ส�ำนักลังกำวงศ์ขึ้นใหม่ที่มะตะบันในพม่ำตอนล่ำง ซึ่งสำมำรถดึงดูดพระสงฆ์จำกท้องถิ่นต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ 
ให้เดินทำงไปศึกษำและบวชแปลง ในส�ำนักนี้เป็นจ�ำนวนมำก โดยในจ�ำนวนนั้นมีพระสุมนเถระและพระอโนมทัสสีเถระ 
จำกสุโขทัยรวมอยู่ด้วย; ภำยหลังพระเถระทั้งสองรูปนี้ ได้กลับมำตั้งส�ำนักลังกำวงศ์ขึ้นที่สุโขทัยและศรีสัชนำลัย เมื่อ
ประมำณปี ค.ศ. 1342; พระสุมนเถระได้รับอำรำธนำให้ไปเผยแผ่พุทธศำสนำลังกำวงศ์ในล้ำนนำ เมื่อปี ค.ศ. 1369, 
โดยในปีถัดมำท่ำนได้ตั้งส�ำนักวัดสวนดอกขึ้น เป็นสำขำของลังกำวงศ์-รำมัญวงศ์ แห่งแรกในเชียงใหม่ด้วย ดูกำรสืบค้น
และอภิปรำยเรื่องนี้ใน Griswold and na Nagara (1972, 21-152). เหตุกำรณ์อีกชุดหนึ่งที่แสดงถึงควำมส�ำคัญของ
เถรวำทลังกำวงศ์ในเอเชียอำคเนย์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดยได้ถูกกล่ำวถึงในศิลำจำรึกสุโขทัยหลักที่ 2 ได้แก่กำร
ที่พระมหำเถรศรีศรัทธำรำชจุลำมุนี ศรีรัตนลังกำทวีป มหำสำมี ซึ่งเป็นเชื้อสำยพระรำชวงศ์สุโขทัย ได้เดินทำงจำริก 
แสวงบุญไปยังที่ต่ำงๆ จนถึงอินเดียและศรีลังกำ ได้บวชแปลงและศึกษำพุทธศำสนำในส�ำนักมหำวิหำรจนได้เป็น 
พระเถระแล้ว จึงกลับมำที่สุโขทัย เมื่อรำวปี ค.ศ. 1343-1344 (Griswold and na Nagara 1972, 21-152).



9บรรณาธิการแถลง  |  เถรวาทในเอเชียอาคเนย์

มหาวิหารในศรีลังกา)  ได้  ในแง่ของการอ้างอิงการสืบสายสมณวงศ์ต่อเนื่องมา10  การใช้

คัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลีชุดเดียวกันเป็นหลักอ้างอิง  รวมถึงการยึดถือจารีต

ทางสงฆ์แบบเดียวกัน  แต่ก็มิได้เป็นภาพจ�าลองอย่างเที่ยงตรงของรูปแบบพุทธศาสนา 

อันเป็นต้นเค้า,  ทั้งนี้เพราะว่าเถรวาทเองเมื่อได้เข้ามาด�ารงอยู่ในบริบทวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ต่างๆ ของเอเชียอาคเนย์  ก็จ�าเป็นต้องปรับปรนตัวเองให้เข้ากับเงื่อนไขทางด้านสังคม 

วัฒนธรรม  และการเมืองของพื้นที่  รวมถึงยังต้องประนีประนอมกับระบบคุณค่าพื้นเมือง 

ชุดอื่นๆ  เพื่อร่วมกันก่อร่างสร้างอุดมการณ์ใหม่ของสังคม  และสร้างความชอบธรรมให้กับ

ปฏบิตักิารต่างๆ  ภายใต้อดุมการณ์เหล่าน้ันด้วย11.  การปรบัตวัท�านองนี ้ ท�าให้พทุธศาสนา

เถรวาทแบบท้องถ่ินในเอเชยีอาคเนย์ สามารถผลติสร้างบคุลกิภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

10 ในคติเถรวำทส�ำนักมหำวิหำร ถือว่ำกำรอุปสมบทที่ถูกต้องจ�ำเป็นต้องกระท�ำภำยใต้ควำมเห็นชอบขององค์คณะสงฆ์ 
ของส�ำนัก ที่สืบวงศ์ในสำยของตนเองต่อกันมำโดยบริสุทธิ์ ณ สถำนที่และข้ันตอนพิธีกรรมที่เป็นไปตำมพระวินัย
บัญญัติอย่ำงเคร่งครัด. กำรยอมรับภิกษุต่ำงส�ำนักเข้ำมำในคณะสงฆ์จ�ำเป็นต้องบวชแปลงใหม่เสียก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ำ
บริสุทธิ์จริงจึงจะร่วมสังฆกรรมกันได้. ในกรณีที่เกิดภัยแก่พระศำสนำจนไม่มีผู้สืบต่อสมณวงศ์ ซึ่งเกิดขึ้นหลำยครั้งใน
ศรีลังกำ เมื่อจะฟื้นฟูพุทธศำสนำขึ้นใหม่ก็ต้องหำองค์คณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ ซึ่งสืบวงศ์หรืออ้ำงรำกเหง้ำมำจำกต้นก�ำเนิด
เดียวกัน ไปเริ่มต้นประเพณีอุปสมบทกรรมใหม่. ดังนั้นกำรขยำยตัวออกไปของส�ำนัก เพื่อไปตั้งมั่นในที่ต่ำงๆ และยัง
รักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันอย่ำงเป็นเครือข่ำย ในทำงหนึ่งก็จะเป็นหลักประกันด้วยว่ำสมณวงศ์จะไม่สูญสิ้นไปเสีย
ทั้งหมด เพรำะแม้ได้สำบสูญไปจำกที่หนึ่ง ก็ยังมีเชื้อวงศ์จำกศูนย์กลำงอื่นๆ ในเครือข่ำย ที่จะเข้ำไปช่วยกู้วงศ์พุทธ
ศำสนำกลับคืนมำอีกครั้งหนึ่งได้. หลักฐำนจำกคัมภีร์จุลวงศ์ของศรีลังกำ กล่ำวถึงกำรที่วงศ์พุทธศำสนำเสื่อมสูญไปจำก
เกำะลังกำ เนื่องจำกกำรเข้ำมำรุกรำนของพวกโจฬะนอกรีตพุทธศำสนำ รำวในช่วงเวลำที่ตรงกับคริสต์ศตวรรษที่ 11 
กระทั่งพระเจ้ำวิชัยพำหุที่ 1 ทรงกอบกู้เอกรำชยึดเมืองอนุรำธปุระและโปโลนนำรุวะกลับคืนมำจำกพวกโจฬะได้ ด้วย
ควำมช่วยเหลือจำกกษัตริย์แห่งรำมัญประเทศ (คือพระเจ้ำอนิรุทธะแห่งอำณำจักรพุกำม) ทั้งยังได้องค์คณะสงฆ์จำก 
“รำมัญประเทศ” ไปเริ่มต้นพิธีอุปสมบทกรรมใหม่ให้แก่กุลบุตรบนเกำะลังกำด้วย (Luce 1969, 39-40). อย่ำงไรก็ดี 
นักวิชำกำรศรีลังกำในปัจจุบันมักมีควำมเห็นต่อกรณีนี้ว่ำ พระสงฆ์จำก “รำมัญประเทศ” ที่เข้ำไปฟื้นฟูวงศ์พุทธศำสนำ
ขึ้นใหม่ในศรีลังกำ ก็น่ำจะเป็นพระเถระชำวศรีลังกำท่ีได้ลี้หลบภัยพวกโจฬะข้ำมทะเลมำอยู่ที่พุกำมตั้งแต่ก่อนหน้ำ
นั้น จึงเป็นเชื้อวงศ์อันบริสุทธิ์ของคณะสงฆ์ศรีลังกำเอง ที่สืบสำยต่อเนื่องมำจำกครั้งที่พระมหินทเถระได้เข้ำมำเผยแผ่ 
พระศำสนำ ภำยหลังกำรสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่สำม (Sirisena 1978, 16-35).

11 ทั้งนี้ท�ำให้กำรเมืองกับศำสนำไม่เคยแยกจำกกันได้อย่ำงเด็ดขำดตั้งแต่ครั้งโบรำณ ยกตัวอย่ำงเช่นในศิลำจำรึกศำลสูง 
(ภำษำเขมร) พบที่เมืองลพบุรี ลงศักรำชตรงกับปี ค.ศ. 1025 ซึ่งนักประวัติศำสตร์ล้วนเห็นพ้องร่วมกันว่ำเป็นหลักฐำน
เก่ำแก่ที่สุด ที่แสดงให้เห็นถึงกำรเข้ำมำมีอิทธิพลทำงกำรเมืองของเขมรที่เมืองลพบุรี ในรัชสมัยพระเจ้ำสุริยวรมันที่ 1 
ก็ได้เขียนเนื้อควำมแสดงให้เห็นถึงกำรมีอ�ำนำจครอบง�ำทำงกำรเมืองเหนือพื้นที่ ของพระเจ้ำสุริยวรมันที่ 1 ผ่ำนกำรใช้
ภำษำทำงศำสนำ กล่ำวคือทรงแสดงให้เห็นถึงกำรอุปถัมภ์บ�ำรุงและปกป้องศำสนำ พร้อมทั้งขอให้นักบวชต่ำงๆ ซึ่งรวม
ถึงพระภิกษุทั้งมหำยำนและสถวีระ (เถรวำท) ณ ที่นั้น พำกัน บ�ำเพ็ญ “ตบะ” ถวำยแด่พระองค์ (ยอร์ช เซเดส์ 2529, 
159-163; Woodward 2003, 140). ส�ำหรับควำมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำต่อกำรเมืองสยำม ในลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ควรดู Wyatt (2001, 3-66).
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แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมย่อย  ซึ่งในบางกรณีสามารถถูกรับรู้ความหมายในฐานะเป็น

อัตลกัษณ์ทางชาตพัินธ์ุ  อตัลกัษณ์ของเขตวัฒนธรรม  หรอืแม้แต่อตัลกัษณ์ของรฐัชาตไิด้

ด้วย12. ในภาพกว้างอกีทางหน่ึง การหยัง่รากลกึและแผ่ขยายตวัของพระพทุธศาสนาเถรวาท

ในเอเชยีอาคเนย์  ยังเกิดข้ึนพร้อมๆ  กบัการสร้างระบบคณุค่าร่วมทางวฒันธรรม  ทีเ่ชือ่มโยง

ร้อยรดัผูค้นเข้าด้วยกนั  เกิดเป็นเครือข่ายประชาคมทางพทุธศาสนาระดบัต่างๆ  ซึง่สามารถ

เชื่อมต่อความสัมพันธ์  หรือถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม

รูปแบบอืน่ๆ ได้อย่างยดืหยุน่อกีด้วย13.

ตัวอย่างของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในโลกพุทธศาสนา  ซึ่งแสดงความ

สัมพันธ์ภายในเกาะเกี่ยวกันเป็นโครงสร้าง  ขณะเดียวกันก็ซ้อนเหลื่อมหรือพาดทับกับโลก

วัฒนธรรมประเภทอื่นๆ  ด้วย  มีหลักฐานมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ยุคต้นของพุทธศาสนา 

อย่างเช่นการเกิดข้ึนของสถานท่ีจาริกแสวงบุญ  กระจายอยู่ในที่ต่างๆ  ข้ามความเป็น

แว่นแคว้นหรือเขตการเมืองวัฒนธรรมต่างๆ  โดยเฉพาะกรณีสังเวชนียสถานสี่ต�าบล  ที่

พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงด้วยพระองค์เองในมหาปรินิพพานสูตร  ได้แก่สถานท่ีประสูติ, 

ตรสัรู,้  ปฐมเทศนา  และปรนิิพพาน  ในฐานะเป็นอดุมสถานซึง่ชนทัง้หลายผูม้ศีรทัธา  พงึ 

จาริกไปถึงเพื่อระลึกถึงพระองค์  (มหามกุฏราชวิทยาลัย 2525ข,  233-336).  สถานที่ 

จาริกแสวงบุญทางพุทธศาสนา  ยังเพิ่มจ�านวนมากข้ึนอีกในชมพูทวีป  ในช้ันหลังจาก 

พุทธปรินิพพานลงมาแล้ว14.  การจาริกแสวงบุญระยะไกลข้ามเขตวัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเชยีอาคเนย์  มตีวัอย่างในประวัติศาสตร์  เช่นกรณพีระมหาเถระผูเ้ป็นราชครุขุองกษตัรย์ิ

ล้านนา  ได้จาริกไปนมัสการพระมหาธาตุชเว-ซีโกน  (Shwe-zigon)  ถึงที่เมืองพุกาม 

12 พุทธศำสนำที่ถูกใช้เป็นอัตลักษณ์ของรัฐชำติสมัยใหม่ โดยยึดโยงกับอ�ำนำจรัฐโดยตรง เห็นได้จำกกำรส่งเสริม 
ควำมเป็นพุทธอย่ำงเป็นทำงกำรที่ทวีควำมเข้มข้นเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ พบเป็นปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยในปัจจุบัน ทั้งใน 
ศรีลังกำ พม่ำ และไทย.

13 ส�ำหรับแง่มุมของพุทธศำสนำเถรวำท ซึ่งสัมพันธ์กับกำรสร้ำงขอบเขตวัฒนธรรมและกำรธ�ำรงชำติพันธุ์ (ethnicity) 
ที่พำดทับพรมแดนรัฐชำติ ในปรำกฏกำรณ์ร่วมสมัยของเอเชียอำคเนย์ ควรดูตัวอย่ำงงำนศึกษำ เช่น: Cohen (2000a, 
141-154; 2000b, 2001, 227-247) และ เสมอชัย พูลสุวรรณ (2552).

14 ควรดู Huntington (1985; 1986a; 1986b; 1986c; 1986d; 1987a; 1987b).
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หลายครัง้ในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่ 14  โดยได้บรจิาคปัจจัยส�าหรบัปฏสิงัขรณ์วดั  และ

ได้สร้างจารกึค�าอทิุศไว้ ณ สถานท่ีน้ันด้วย (Luce and Ba Shin 1961, 330-337). การ

จาริกแสวงบุญท�านองน้ี  นอกจากจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและรักษาความ

เป็นเครอืข่ายวัฒนธรรมเพือ่ความมัน่คงของพทุธศาสนาแล้ว  ยงัควรเป็นเหตแุห่งการถ่ายเท

แลกเปลี่ยนถึงกันของรูปแบบศิลปกรรมและประติมานวิทยาในพุทธศาสนา  ได้อย่างกว้าง

ขวางด้วย.  การสร้างต�านานทางพทุธศาสนา  เพือ่ผกูความสมัพนัธ์ระหว่างดนิแดนต่างๆ  เข้า

ด้วยกัน  ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของเครือข่ายพุทธศาสนา  มี

ตัวอย่างมาตั้งแต่ในคัมภีร์มหาวงศ์  ที่กล่าวถึงการเสด็จมายังลังกาทวีปด้วยพระองค์เอง

ของพระพุทธเจ้า  (Geiger 1912)  ซึ่งสัมพันธ์กับการผนวกลังกาทวีปเข้าเป็นส่วนหนึ่ง 

ของภมูศิาสตร์พทุธศาสนา  ท่ีมชีมพทูวีปเป็นศนูย์กลาง.  ในภมูภิาคเอเชยีอาคเนย์เอง  กม็ี

ต�านานพืน้เมอืงท�านองน้ีอยูม่าก, เป็นต้นว่า ต�านานพระเจดย์ีชเวดากอง เมอืงย่างกุง้ ทีเ่ชือ่

กันว่าได้เป็นสถานท่ีประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า  ที่นายพานิชสองพี่น้องได้แก ่ 

ตปสุสะ  และภัลลกิะ  ได้รบัประทานมาจากพระพทุธเจ้าโดยตรง ภายหลงัทรงเสวยวมิตุตสิขุ

ครบเจด็สปัดาห์แล้ว ณ บริเวณพระมหาโพธิมณฑลสถานในชมพทูวปี (Stadtner 2011, 72-

105; Moore et al. 1999), หรือการท่ีคนไทยสมยัต้นรตันโกสนิทร์ มคีวามเชือ่แน่นแฟ้น 

ว่า  พระพทุธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทท่ีแท้จรงิไว้รวม  5  องค์ในโลก  ณ  สถานทีต่่างๆ 

โดยในจ�านวนนั้นมีรอยพระพุทธบาทที่สระบุรี  และรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 

สีพ่ระองค์แรกแห่งภัททกปัท่ีเมอืงโยนก (ล้านนา) รวมอยูด้่วย15, ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิ คมัภร์ี 

อรรถกถากล่าวถึงการประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าไว้เพียงสองสถานที่เท่านั้น 

คอืทีภ่เูขาสจัจพนัธ์ และชายหาดแม่น�า้นัมทานท ีในชมพทูวปี16. นอกจากนัน้กย็งัมเีรือ่งการ 

ผูกคติพระธาตุประจ�าปีเกิด  และต�านานพระเจ้าเลียบโลกในเขตวัฒนธรรมล้านนา  ซึ่ง 

เชื่อมโยงดินแดนต่างๆ  เข้ามาอยู่ในเขตภูมิศาสตร์พุทธศาสนาเดียวกัน  (สิงฆะ  วรรณสัย 

2558), เป็นต้น.

15 ดูกำรอภิปรำยเรื่องนี้ใน นันทนำ ชุติวงศ์ (2533, 36-63).

16 ดู “ปุณโณวำทสูตร, มัชฌิมนิกำย, อุปริปัณณำสก์” ใน มหำมกุฏรำชวิทยำลัย (2525ค, 442-449).
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จากเรื่องราวความเป็นมาของเถรวาทในเอเชียอาคเนย ์ ดังได้ปริทรรศน์มาแล้วโดย

สังเขปแต่ข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าขอบเขตความสนใจของโครงการฯ  ถูกสร้างข้ึนมาบน 

พืน้ฐานการพาดทบักัน  ของความซับซ้อนทางวัฒนธรรมของภูมภิาคเอเชยีอาคเนย์หลายชดุ, 

เป็นตน้ว่าในบริบทภูมิศาสตร์การเมือง “เถรวาท” ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศในปัจจุบัน

รวมกัน,  ในบริบทวัฒนธรรม “เถรวาท” ครอบคลุมเขตวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 

ที่หลากหลาย,  และภายใต้บริบทเวลาทางประวัติศาสตร์  การด�ารงอยู่ของ “เถรวาท” ใน 

เอเชียอาคเนย์ครอบคลุมช่วงเวลายาวนานมากกว่าหน่ึงพันปี.  พื้นที่ความรู ้ดังกล่าว  

กว้างขวางเพียงพอ  ที่จะรองรับความสนใจและภูมิหลังทางวิชาการที่หลากหลายของ 

นักวิจัยที่ร่วมในโครงการฯ กับยังเป็นเวทีเหมาะสม  ส�าหรับจะทดลองการท�างานร่วมกัน

ของนกัวชิาการต่างสาขาในแบบสหวิทยาการด้วย.  ทัง้นีย่้อมแน่นอนว่า  ทางโครงการฯ  มไิด้

มุ่งหวังการสร้างองค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมพ้ืนที่ความรู้อันไพศาลดังกล่าว 

เพราะนัน้อาจเป็นภาระงานท่ีควรคาดหวังได้  กแ็ต่เฉพาะส�าหรบัการสานต่องานร่วมกนัของ

นักวชิาการหลากหลายสาขา สืบต่อเน่ืองไปอกีหลายรุน่อาย.ุ ในทางตรงข้าม โครงการฯ จะ

ท�าได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  ก็แต่มุ่งหวังให้นักวิจัยที่ได้มาร่วมงานกัน  ได้มีโอกาส

ส�ารวจความ “ไม่รู้” ของตนเองในพื้นท่ีความรู้ที่กว้างขวางดังกล่าว  พร้อมทั้งประเมินว่า 

บนพื้นฐานความพร้อมทั้งด้านความสนใจ  ความท้าทาย  ความคุ้นเคยต่อสนาม  และ

ทรัพยากรด้านข้อมูล  ตนเองสามารถจะสร้างความรู้เพื่อเติมเต็มความ “ไม่รู้” นั้นได้ใน

ขอบเขตและประเดน็ใดบ้าง.

บทความที่ลงพิมพ์ในวารสาร สังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับนี้  เป็นผลผลิตความรู้ 

ชุดแรกของโครงการฯ ซึ่งยังไม่ได้เป็นภาพแทนขอบเขตความรู้โดยภาพรวมของโครงการฯ 

ได้ท้ังหมด  ผมจึงหวังใจว่าผู้สนใจจะได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ  ที่จะน�าเสนอ

ต่อสาธารณะในล�าดับต่อๆ  ไปอีก  รวมถึงบทสังเคราะห์ภาพรวมความรู้  ที่จะเผยแพร่เมื่อ 

โครงการวิจัยฯ ได้ด�าเนินเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วย.  ส�าหรับผลงานเผยแพร่ในชุดแรกนี้ 

ครอบคลมุประเดน็สนใจดงัน้ี: เร่ืองการสร้างเครือข่ายประชาคมพุทธศาสนา  อย่างซ้อนทบั 

และสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมด้านอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตอนบนของ

เอเชียอาคเนย์,  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่าน ต�านานพระเจ้า-
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เลยีบโลก  โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตร์เข้าช่วย;  เรือ่งพทุธศาสนาทีถ่กูใช้เป็น

เวทีหรือกลไกส�าหรับการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์  กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ “ผู้ไท” และ “บรู” 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย,  โดยพจิารณาทัง้ภายใต้บรบิทของรฐัชาตสิมยัใหม่และ

โลกาภิวัตน์;  เรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  ที่ใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจ” ซึ่งถูกนิยาม 

ภายใต้อุดมการณ์พุทธศาสนาเป็นตัวขับเคล่ือน,  กรณี “ตลาดอาริยะ” ของชาวอโศก; 

เรื่องพุทธศาสนากับการเมืองแบบ “อัตลักษณ์” พิจารณาผ่านการสร้างสถาปัตยกรรมใน 

พทุธศาสนาแบบท่ีองิด้านรปูแบบศลิปกรรมกับ “สยาม” ในเมอืงพระตะบอง ประเทศกมัพชูา  

ช่วงปลายครสิต์ศตวรรษท่ี  19  ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที ่ 20,  ซึง่เป็นช่วงเวลาหวัเลีย้วหวัต่อ  ที่

อ�านาจทางการเมอืงของสยามเหนือพระตะบอง  ได้ถกูท้าทายจากมหาอ�านาจตะวนัตก  คอื

ฝรั่งเศส  กระทั่งในที่สุดสยามต้องสูญเสียอ�านาจควบคุมพระตะบองไปโดยสิ้นเชิง;  และ, 

เรือ่งวดักบัการท�าหน้าท่ีทางสังคมในฐานะส�านักช่างท้องถิน่  รวมถงึรปูแบบการสมัพัทธ์กนั

ทางวฒันธรรมระหว่างท้องถิน่กบัราชธานี โดยเฉพาะในยคุสมยัของการฟ้ืนฟงูานช่างในเมอืง

เพชรบุรีสมัยรัชกาลท่ี 5,  ศึกษากรณีการปรับเปลี่ยนผังและกายภาพของเขตพุทธาวาสวัด

ใหญ่สวุรรณาราม จงัหวัดเพชรบุรี.

ในท้ายท่ีสุดน้ี  ผมขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคคลที่มีส่วนต่อความก้าวหน้า

ของงานในโครงการฯ คร้ังน้ี ได้แก่: ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ทีส่นบัสนนุ 

โครงการฯ ด้วยดีตลอดมา;  องค์กรอื่นที่มีส่วนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการปีที่หนึ่ง 

ของโครงการฯ ตามรายชื่อท่ีได้กล่าวถึงแล้วแต่ข้างต้น;  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้กรุณาวิจารณ์ 

ผลงานในการประชุมวิชาการครั้งดังกล่าว  พร้อมทั้งให้ข้อแนะน�าที่มีประโยชน์ต่อการ

ปรบัปรงุบทความ,  ประกอบด้วย  อาจารย์แม่ชวีมิตุตยิา  (รองศาสตราจารย์  ดร. สภุาพรรณ  

ณ  บางช้าง),  ศาสตราจารย์  (พิเศษ)  ดร.  ประคอง  นิมมานเหมินท์,  ศาสตราจารย์-

เกียรติคุณ  อรศิริ  ปาณินท์,  รองศาสตราจารย์  สุมิตร  ปิติพัฒน์,  รองศาสตราจารย ์

สเุชาวน์  พลอยชมุ,  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. ฉววีรรณ  ประจวบเหมาะ,  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร. โชตมิา  จตุรวงค์,  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. อนสุรณ์  อณุโณ  และ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร. กังวล  คัชชิมา;  กับในท่ีสุดคือกองบรรณาธิการวารสาร สังคมวิทยามานุษยวิทยา 

โดยเฉพาะ  อาจารย์พรรณราย  โอสถาภิรตัน์  บรรณาธกิารบรหิาร  ทีไ่ด้เป็นแม่งานส�าคญั 
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ในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้  รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านของทางวารสารฯ  ที่ได้พิจารณา

และให้ความเหน็ทีม่ปีระโยชน์ต่อผูเ้ขียนในการปรบัปรงุต้นฉบบับทความด้วย.
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