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อนุโมทนา 
 

ในวาระสำคัญแห่ิงงานฌาปนกิิจ คุณพ่อกิิตติ กิุลหิิรัญ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหิาร เขต
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พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหิ�เป็นธรรมทานแกิ่ญาติมิตรและประชาชน
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วััดญาณเวัศกวััน 
๘ ตุุลาคม ๒๕๖๕



 
นิทานพจน์ 
 
ในการพิมพ์ฉบับม่ “ภาคพิเศษ” พ.ศ. ๒๕๕๕

ค�าว่า “นิิทานิ” ตามค�าพระ ในิภาษาบาลี แปลว่า เหตุที�เป็นิต้นิเรื�อง ที�มาของเรื�อง เรื�องอันิเป็นิที�มา หรือเรื�อง
ที�เป็นิมา “นิิทานิพจนิ์” จึงแปลว่า ค�าบอกุเล่าความเป็นิมาของเรื�อง

ได้บอกุเล่าตั�งแต่พิมพ์ กาลานุุกรมฯ นิี�ครั�งแรกุว่า เรื�องที�นิ�ามาพิมพ์นิั�นิ ไม่ได้ตั�งใจท�าเป็นิหนิังสือ แต่จะให้เป็นิ
เพียงส่วนิประกุอบท้ายเล่ม ของหนิังสือ จาริกบัุญ จารึกธรรม จึงเนิ้นิที�เรื�องเกุี�ยวกุับพระพุทธศาสนิา และจ�าเพาะในิ
อินิเดีย มีเรื�องอื�นิเพียงเป็นิความรู้ที�โยงออกุไป แต่ครั�นิเขียนิไปมา เนิื�อหามากุจะท�าให้หนิังสือนิั�นิหนิาเกุินิไป จึงไม่ได้
พิมพ์ และเกุ็บทิ�งจนิเหมือนิลืม 

ครั�นิทาง บริษัท มหพันิธ์ไฟเบอร์ซีเมนิต์ จ�ากุัด (มหาชนิ) ขอพิมพ์เป็นิเล่ม โดยใส่ภาพเข้าเป็นิคู่กุับเนิื�อความ 
กุ็จึงเขียนิเรื�องราวอื�นิๆ เพิ�มเข้าไปบ้าง นิึกุอยู่ว่า มีเรื�องราวที�ควรเพิ�มเติมอีกุมากุมาย แต่ในิเมื�อไม่ใช่หนิังสืออธิบาย
ธรรมโดยตรง กุ็ยากุจะมีโอกุาสเพิ�ม แต่กุ็นิึกุผ่านิๆ ถึงเรื�องที�ควรจะเพิ�มไว้หลายอย่าง

เวลาล่วงมาๆ ไม่ช้ากุ็จะมีกุารพิมพ์ใหม่อีกุ พอดีจะสิ�นิปี ๒๕๕๔ กุ็ถึงวาระที�อะไรๆ มาลงตัว เริ�มตั�งแต่ชัด
ว่า ด้านิโรคาพาธ เท่าที�บ�าบัดรักุษา เพียงพอที�จะบอกุว่าไม่อาจแกุ้ไขอวัยวะให้กุลับใช้งานิพูดจาอย่างปกุติได้อีกุ ถ้า
โอกุาสฟื้นิจะมี คงไม่เกุินิ ๑๐% พร้อมกุันินิั�นิ หันิไปทางวัด เรื�องกุ็สะดุด และอีกุด้านิหนิึ�ง ได้เตรียมต้นิฉับับหนิังสือ 
พุทธธรรม ที�ตรวจจัดเนิื�อในิเสร็จแล้ว พร้อมจะพิมพ์ แต่ต้องรอส่วนิประกุอบบางอย่าง ที�เป็นิวิสัยของท่านิผู้อื�นิ ขึ�นิปี
ใหม่ ๒๕๕๕ จึงมากุับภาวะที�ถึงจุดหยุดงันิ  

อย่างไรก็ุด ีความเงียบและตนัินีิ� กุลายเป็นิช่องสะดวกุแกุ่กุารที�จะเขียนิเพิ�มเรื�องในิ กาลานุุกรมฯ ได้บ้าง หันิไปมา 
พอนิกึุเรื�องนิี�ได้ ขึ�นิปีใหม่แล้ว จึงใช้เวลาที�เป็นิช่องนิั�นิ เขยีนิเพิ�มเตมิ กุะว่าจะได้ ๑๐ เรื�องที�คดิไว้ ให้ทนัิที�พระชัยยศ พทุธฺวิโร  
จะมาส่งข่าวเรื�องคืบหนิ้าในิกุารพิมพ์ พุทธธรรม เป็นิต้นิ และพระชัยยศจะได้รับเรื�องเหล่านิั�นิไป เพื�อจัดหาภาพมา
ลงร่วมเนิื�อความ และนิ�าสู่กุารตีพิมพ์ต่อไป แต่พอจะได้ ๗ เรื�อง กุ็สะดุดงานิด้านิกุารพิมพ์หนิังสือ พุทธธรรม และ
พอจัดให้ลงตัวได้ กุ็จ�าเพาะว่า พญามัจจุราชส่งเทวทูตจรมาเยี�ยม ถ้าแค่เทวทูตที�มาประจ�าอยู่ กุ็พอต้อนิรับไหว แต่
เทวทูตจรหนิักุเกุินิไป ต้อนิรับหมดเวลาไปหลายวันิ แต่กุ็ยังทันิพอดีที�พระชัยยศ พุทฺธิวโร จะรับต้นิฉับับไปจัดและเข้า
กุระบวนิกุารตีพิมพ์

เรื�องที�เพิ�มเข้ามาทั�ง ๑๐ นิั�นิ ควรจะเขียนิแค่พอให้รู้เหตุกุารณ์ตามกุาล คือบอกุเพียงว่าเมื�อนิั�นิๆ มีอันินิี�ๆ เกุิด
ขึ�นิ ซึ�งกุ็จะเข้าชุดกุับเรื�องที�มีอยู่กุ่อนิในิ กาลานุุกรมฯ แต่ข้อมูลจากุมากุแหล่งประกุอบกุันิ ช่วยให้เรื�องชัดเจนิดี จึงนิ�า
มาจัดเรียงรวมไว้ แม้จะย่อเอาแต่สาระแล้ว แต่ละเรื�องกุ็ยังยาวมากุ ถา้จะนิ�ามาแทรกุลงไว้ในิล�าดับกุาลตามปกุติ กุ็ไม่
สมส่วนิกุับเรื�องอื�นิๆ  



ในิที�สุด ตกุลงจับเอาเฉัพาะเหตุกุารณ์ย่อยที�เป็นิตัวแทนิของเรื�อง โดยบอกุเล่าสั�นิที�สุด นิ�ามาแทรกุลงในิที�ซึ�ง
ตรงกุับล�าดับกุาล เข้าอยู่ในิเนิื�อเล่มตามปกุติของ กาลานุุกรมฯ ส่วนิเรื�องเต็มที�ประมวลไว้ กุ็ไม่ทิ�ง แต่ยกุ ๑๐ เรื�อง
นิั�นิทั�งชุด แยกุไปพิมพ์ไว้เป็นิ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม ให้ชื�อว่า “อ่านรู้ กุ็ดี อ่านเล่่น กุ็ได้” คิดว่ามีความหมายชัดอยู่ในิ
ตัวแล้ว ไม่ต้องชี�แจง

เรื�องทั�ง ๑๐ ที�เพิ�มเข้ามานิั�นิ ได้อาศัยสื�อจ�าพวกุ CD และ DVD ที�บรรจุหนิังสือชุดและหนิังสือปีต่างๆ เช่นิ 
Encyclopædia Britannica หลายรุ่นิ ในิช่วงเวลา ๑๙ ปีที�ผ่านิมา ที�จริง ควรท�าบรรณานิุกุรมไว้ แต่คราวนิี� ยุติว่า
รอไว้กุ่อนิ เพื�อไม่ให้ลักุลั�นิกุับเนิื�อหาส่วนิอื�นิที�มีอยู่กุ่อนิในิ กาลานุุกรมฯ นิี� 

นิอกุจากุสื�อบรรจุหนิังสือเหล่านิี�แล้ว มีเรื�องหนิึ�งที�อาศัยข้อมูลทาง Internet มาเสริม คือ เรื�อง ASEAN ซึ�ง
มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย และเนืิ�องจากุเรื�อง ASEAN นิี�ใกุล้ตัว มีแหล่งหาข้อมูลไม่ยากุ จึงเขียนิไว้พอได้สาระ ให้
เป็นิเรื�องที�ผู้สนิใจพึงไปค้นิหาเพิ�มเติมเอง และมีค�าหนิึ�งที�อาศัย Internet ด้วย คือ “ผาชะนิะได” ซึ�งได้ฟังทางวิทยุ
กุระจายเสียงแห่งประเทศไทย แต่ไม่ทราบว่าสะกุดค�าอย่างไร จึงต้องค้นิดู และโยงไปที�เรื�องเวลาดวงอาทิตย์ขึ�นิ-ตกุ 
ที�นิั�นิ เทียบกุับที�กุรุงเทพฯ

เมื�อพูดถึงสื�อที�ใช้ กุ็ถึงโอกุาสที�ขออนิุโมทนิา คุณสมบัติ วัฒนิพงษ์ แห่งเมืองชิคาโกุ ที�มีนิ��าใจอย่างสูง จัดหา
จัดส่งสื�อเหล่านิี�ถวายตลอดมา เมื�อเริ�มแรกุ เรื�องกุ็เพียงว่า คุณสมบัติอยู่อเมริกุา ใกุล้แหล่ง หาได้สะดวกุหนิ่อย เมื�อ
รู้ว่าผู้เขียนิหาหรือใช้สื�อนิั�นิๆ กุ็ช่วยไปเสาะหาส่งให้ จากุนิั�นิ พอถึงปี ถึงเวลา คราวนิี� ไม่ต้องพูดถึง คุณสมบัตินิ�ามา
ถวาย ถ้าไม่ได้มาเมืองไทย กุ็ฝากุญาติมิตรมา ทั�งผู้ส่งกุ็ปฏิิบัติสม��าเสมอเรื�อยมา (จนิบัดนิี�บริษัทที�ท�า เลิกุผลิตบ้าง เลิกุ
กุจิกุารบา้ง ไปจนิแทบหมดแล้ว) และของที�ส่งกุใ็ชเ้ป็นิประโยชน์ิมสีาระมากุ จงึรวมมาอนิโุมทนิาคณุสมบตัิ วฒันิพงษ์ 
ไว้ ณ โอกุาสนิี�เป็นิอย่างยิ�ง

เมื�อ กาลานุุกรมฯ ออกุมา เวลาผ่านิไปๆ ได้มีบางท่านิช่วยแจ้งให้ทราบจุดที�ผิดพลาดตกุหล่นิ เช่นิ ขอให้เขียนิ
สะกุดแยกุให้ชัดระหว่าง ๒ ราชวงศ์จีนิ คือ จิ๋นิ กุับ จิ�นิ นิี�คือเป็นิกุารช่วยให้หนิังสือใกุล้สมบูรณ์ในิตัวยิ�งขึ�นิ แต่ถึง
ขณะนิี� กุ็ยังมีที�เผลอไผลพร่องเพี�ยนิเหลืออยู่บ้าง บางทีเป็นิเพราะตัวผู้เขียนิเองยังไม่ยุติ แล้วก็ุหลุดออกุมาทั�งอย่าง
นิั�นิ คราวนิี�กุ็มีค�าหนิึ�งที�จะต้องจัดกุารไปทีหนิึ�งกุ่อนิ คือ ชื�อของท่านิ “ศรี รัชนิี” ที�ต้องแกุ้ให้ถูกุต้องเป็นิ “ศรี รัชนิีศ”

ความจริง ชื�อนิี�กุ็ชัดในิตัวมาตั�งแต่ต้นิอยู่แล้ว เมื�อครั�งท่านิคุรุ ที�ฝรั�งออกุเสียงเป็นิ “กุูรู” ผู้นิี� มีเรื�องราวเป็นิ
ข่าวใหญ่ในิอเมรกิุา พระสพรหมจารีไทยท่านิหนึิ�งส่งหนัิงสอืเล่าเรื�องของท่านิผูนี้ิ�มาให้เล่มหนึิ�ง ตั�งแต่ตวัหนัิงสอืโตบนิ
ปกุ กุ็ชัดอยู่แล้วว่าค�ามาจากุสันิสกุฤต “Rajneesh” คือ “รัชนิีศ” แต่กุ็นิึกุขัดทันิทีว่าลิ�นิคนิไทยออกุเสียงไม่สะดวกุ



เลย แต่จะหลบ หรือเลี�ยงอย่างไรดี เมื�อเขียนิเรื�องนิี�ลงในิ กาลานุุกรมฯ กุ็เสียเวลาคิดเรื�องนิี�ไม่นิ้อย เคยคิดว่าจะใช้วิธีใส่
กุารันิต์ เป็นิ “รัชนิีศ์” กุ็จะเป็นิแบบไทยเกุินิไป ไม่เข้ากุับเรื�องซึ�งเกุิดในิเมืองฝรั�ง เท่ากุับเป็นิเรื�องค้างอยู่ ยังไม่จบ แต่มา
ค้างอยู่ในิหนิังสือด้วย จะถือเป็นิหลงตาลืมไป กุ็ไม่สมควร คราวนิี� ดร.สมศีล ฌานิวังศะ ท้วงมา ช่วยให้ไม่หลุดไปอีกุ จึง
เขียนิให้ถูกุตรงในิกุารพิมพ์ครั�งนิี�เป็นิ “รัชนิีศ” และขออนิุโมทนิา ดร.สมศีล ฌานิวังศะ ไว้ ณ ที�นิี�ด้วย พร้อมทั�งกุ็ติดตัว
อยู่ว่าถือเป็นิเรื�องยังไม่จบ

ที�จริง อยากุจะฟังว่า คนิอเมริกุันิที�โนิ่นิออกุเสียงชื�อของท่านิผู้นิี�ว่าอย่างไร คือให้รู้ตามที�เขาเรียกุท่านิในิถิ�นิที�มี
เรื�อง กุจ็ะสมจรงิ แล้วกุเ็ขยีนิกุ�ากุบัเป็นิเชิงอธิบายประกุอบไว้ ท�านิองเดยีวกุบัค�าว่า “guru” ที�จะบอกุให้ตลอดเรื�องว่า คอื 
“คุรุ” และฝรั�งออกุเสียงเป็นิ “กุูรู” (แล้วคนิไทยกุ็ออกุเสียงตามฝรั�งอีกุต่อหนิึ�ง เป็นิ “กุูรู” ด้วย) แต่กุ็ติดขัดว่ากุาลเทศะ
ไม่อ�านิวย จึงเป็นิอันิค้างเรื�องไว้แค่นิี�กุ่อนิ

นิอกุจากุนิี� ดร.สมศีล ฌานิวังศะ ยังได้แจ้งจุดที�ควรแกุ้ไขมาอีกุ ๒-๓ แห่ง เช่นิ ในิเรื�องพระถังซ�าจั๋ง ช่วยให้ได้ตรวจ
สอบขัดเกุลาท�าให้แม่นิย�ารัดกุุมยิ�งขึ�นิ ขออนิุโมทนิา ดร.สมศีล ฌานิวังศะ ไว้อีกุครั�งหนิึ�ง

ในิเรื�องอย่างนิี� ส่วนิที�ถ้ามีโอกุาส นิ่าจะท�า กุ็คือ ตรวจกุารออกุเสียงค�าภาษาอื�นิๆ โดยเฉัพาะภาษาอาหรับ ซึ�งมี
ไม่นิ้อย ส�าหรับในิที�นิี�โดยทั�วไป ได้อ่านิไปตามที�ฝรั�งเขียนิมา ยากุที�จะรู้เสียงจริง ถ้าวันิหนิึ�ง ได้ท่านิที�เชี�ยวชาญด้านินิี�ช่วย 
กุ็จะโล่งไปอีกุขั�นิหนิึ�ง ผู้อ่านิ พบอะไรที�ควรแกุ้ไข ช่วยบอกุแจ้ง กุ็เป็นิกุารช่วยกุันิท�าให้สมบูรณ์ยิ�งขึ�นิ ถึงแม้ผู้เขียนิ ตาม
ปกุติจะไม่มีเวลาเอาใจใส่กุับหนิังสือนิี� กุ็ต้องรับรู้รับผิดชอบ และขออนิุโมทนิาไว้

หนิังสือ กาลานุุกรมฯ นิี� ดังที�ได้บอกุเล่าตลอดมา เดิมเป็นิส่วนิประกุอบเสริมความรู้ในิหนิังสือ จาริกบัุญ จารึก
ธรรม เวลานิี� เมื�อออกุมาเป็นิเล่มต่างหากุแล้ว ในิเมื�อไม่ใช่เป็นิงานิในิความมุ่งหมายโดยตรง จะจัดเข้าเป็นิอะไร นิึกุว่า 
อาจจะถือเป็นิหนิังสือแถมของ พุทธธรรม มารองรับพุทธธรรม โดยมองง่ายๆ ว่า ยิ�งรู้จักุโลกุแจ่มแจ้ง กุ็ยิ�งเห็นิความจริง
ของธรรม เฉัพาะอย่างยิ�ง ส่วนิที�เขียนิเพิ�มคราวนิี� ที�จัดเป็นิภาคพิเศษนิั�นิ นิ่าจะช่วยให้เห็นิธรรมดาของโลกุ แล้วจับสาระ
ของโลกุ ที�เป็นิธรรม ได้ชัดยิ�งขึ�นิ อีกุทั�งที�เขียนิที�พิมพ์คราวนิี� กุ็เป็นิงานิแถมต่อเนิื�องเมื�อเสร็จงานิ พุทธธรรม นิั�นิจริงๆ

ในิที�สดุ ขออนิโุมทนิาพระชยัยศ พุทฺธวิโร ผูจ้ะจดัเล่มจดัภาพแล้วด�าเนินิิงานิในิขั�นิตอนิของกุารตีพมิพ์ต่อไป ตลอด
ถึงทุกุท่านิผู้เกุื�อกุูล ที�จะด�าเนิินิกุารให้หนิังสือส�าเร็จเป็นิประโยชนิ์ได้ ดังทุกุครั�งที�เคยท�าผ่านิมา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๑ มกราคม ๒๕๕๕  



 
อนุโมทนา 
 
ในการพิมพ์ครั้งที่่� ๑

เมื�อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในิโอกุาสที�จะตีพิมพ์หนิังสือ จาริกบัุญ จารึกธรรม ครั�งใหม่ ได้มองเห็นิว่า หนิังสือดังกุล่าว
มีเนิื�อหามากุนิักุ  ท�าให้เล่มหนิาเกุินิไป  จึงคิดจะจัดปรับและตัดบางส่วนิให้หนิังสือลดขนิาดลง พร้อมกุันินิั�นิกุ็คิดว่า 
นิา่จะท�ากุาลานิกุุรม คอืล�าดบัเหตกุุารณส์�าคญัในิประวตัศิาสตรพ์ระพทุธศาสนิา มาพมิพไ์ว้ตอ่ทา้ย หรอืเปน็ิภาคผนิวกุ 
ของหนิงัสอืนิั�นิดว้ย จะไดช้ว่ยใหผู้อ้า่นิไดค้วามรู้ความเขา้ใจชดัเจนิยิ�งขึ�นิ จงึไดใ้ชเ้วลาไมน่ิอ้ยเขยีนิกุาลานิกุุรมดงักุลา่ว
จนิเสร็จ 

อย่างไรกุ็ตาม ปรากุฏิว่ากุาลานิุกุรมนิั�นิมีความยาวมากุ หนิังสือ จาริกบัุญ จารึกธรรม เอง แม้จะจัดปรับใหม่
แล้ว กุ็ยังหนิา ถ้าใส่กุาลานิุกุรมต่อท้ายเข้าไป กุ็จะหนิาเกุินิสมควร 

ในิที�สุด จึงได้พิมพ์เฉัพาะ จาริกบัุญ จารึกธรรม อย่างเดียว ส่วนิกุาลานิุกุรม ที�เสร็จแล้ว กุ็เกุ็บไว้เฉัยๆ แล้วหันิ
ไปท�างานิอื�นิต่อไป กุาลานิุกุรมนิั�นิจึงเหมือนิกุับถูกุทิ�งไปเปล่า 

ประมาณ ๒ ปีต่อมา วันิหนิึ�ง พระครรชิต คุณวโร ได้มาแจ้งว่า บริษัท มหพันิธ์ไฟเบอร์ซีเมนิต์ จ�ากุัด (มหาชนิ) 
ได้รบัไฟลข้์อมูลกุาลานิกุุรมจากุพระครรชติ ไปอา่นิ แลว้เกุดิความพอใจ ได้คดิเตรยีมกุารกุนัิวา่ จะรวบรวมภาพที�เกุี�ยว
กุับเหตุกุารณ์ในิกุาลานิุกุรมพระพุทธศาสนิานิั�นิ โดยเดินิทางไปถ่ายภาพในิชมพูทวีป และตามเส้นิทางสายไหม แล้ว
นิ�ามาเป็นิภาพประกุอบ ท�าเป็นิหนิังสือภาพกุาลานิุกุรม จึงมาขอความเห็นิชอบและขอค�าปรึกุษา ผู้เรียบเรียงกุ็ได้
อนิุโมทนิาศรัทธาและฉัันิทะของบริษัทฯ ส่วนิกุารรวบรวมภาพจะท�าอย่างไรกุ็สุดแต่เห็นิสมควร 

ข่าวเงียบไปประมาณ ๕ ปี จนิผู้เรียบเรียงคิดว่า งานิอาจจะหยุดเลิกุไปแล้วกุ็ได้ แต่แล้ววันิหนิึ�ง พระครรชิต 
คุณวโร กุ็ได้มาแจ้งว่า ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนิินิงานิที�ตั�งใจไปเกุือบเสร็จสิ�นิแล้ว จึงขอมาปรึกุษางานิขั�นิต่อไป 

คราวนิั�นิ บริษัท มหพันิธ์ไฟเบอร์ซีเมนิต์ จ�ากุัด (มหาชนิ) พร้อมด้วยคุณชาญชัย พินิทุเสนิ แห่งมูลนิิธิกุระต่าย
ในิดวงจนัิทร ์และคุณสภุาพ ดรีตันิา ไดน้ิ�าต้นิฉับบั หนัิงสอืภาพกุาลานุิกุรมพระพทุธศาสนิา ที�ไดจ้ดัท�าเสร็จไปขั�นิหนิึ�ง
แล้ว มาให้พิจารณา ผู้เรียบเรียง ได้รับไว้ และบันิทึกุข้อคิดข้อสังเกุตแล้วมอบคืนิไป 

ทางคณะผู้ด�าเนินิิกุารไดรั้บตน้ิฉับบัไปปรับปรงุ จนิกุระทั�งเดอืนิตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นิี� จงึไดน้ิ�าตน้ิฉับบัหนิงัสอื
ภาพดังกุลา่วมามอบใหต้รวจพจิารณาอกีุครั�งหนิึ�ง และเนิื�องจากุเปน็ิระยะเวลาที�ผูเ้รยีบเรยีงมงีานิเรื�องอื�นิเรง่อยู ่พรอ้ม
กุับมีโรคาพาธต่อเนิื�อง พระมาโนิช ธมฺมครุโกุ จึงได้ขอนิ�าไปตรวจขั�นิต้นิกุ่อนิ



ต่อมาเมื�อจังหวะงานิมาถึง ผู้เรียบเรียงจึงรับต้นิฉับับมาตรวจ และเนืิ�องจากุที�วัดญาณเวศกุวันินีิ� พระชัยยศ 
พุทฺธิวโร เป็นิผู้มีความช�านิาญทางด้านิศิลปะ สะดวกุที�จะประสานิงานิ เมื�อตรวจไปจะแกุ้ไขอะไร กุ็ขอให้พระชัยยศ 
พุทฺธิวโร ช่วยรับภาระด�าเนิินิกุารไปด้วยเลย และระหว่างนิี� นิอกุจากุตรวจแกุ้จัดปรับต้นิฉับับแล้ว กุ็ยังได้เพิ�มข้อมูล
เหตุกุารณ์อีกุบ้าง พร้อมกุันินิั�นิ พระชัยยศ พุทฺธิวโร กุ็ได้หาภาพมาประกุอบเพิ�มเติมอีกุจ�านิวนิไม่นิ้อยทีเดียว 

ในิที�สุด หนัิงสือภาพกุาลานุิกุรมก็ุได้เสร็จเรียบร้อย ได้ตั�งชื�อว่า กาลานุุกรม พระพุทธศาสนุาในุอารยธรรมโลก 
(Chronology of Buddhism in World Civilization) และหวังว่าทางบริษัทฯ ซึ�งตั�งใจไว้เดิมว่าจะพิมพ์แจกุในิวันิ
มาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๕๒ และรออยู่ จะพิมพ์ได้ทันิแจกุในิวันิ วิสาขบูชา ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

กุาลานิุกุรมพระพุทธศาสนิาฉับับนิี� ส�าเร็จเป็นิหนิังสือภาพได้ดังที�ปรากุฏิ ด้วยแรงศรัทธาและกุ�าลังฉัันิทะของ
บริษัท มหพันิธ์ไฟเบอร์ซีเมนิต์ จ�ากุัด (มหาชนิ) นิับว่าเป็นิกุารท�ากุุศลครั�งใหญ่ที�ควรจะอนิุโมทนิาเป็นิอย่างยิ�ง

กุุศลใหญ่นิี�ส�าเร็จด้วยปัจจัยหลายประกุาร เริ�มแต่ประกุารแรกุ คือความคิดริเริ�มที�จะท�าภาพประกุอบเพื�อให้
ข้อมูลความรู้เป็นิเรื�องที�นิ่าสนิใจ อ่านิง่าย และได้ความชัดเจนิในิกุารศึกุษา ประกุารที�สอง แรงศรัทธาและความเพียร
พยายามที�จะรวบรวมภาพดว้ยกุารลงทนุิเดนิิทางไปถ่ายภาพสถานิที�ตา่งๆ เฉัพาะอยา่งยิ�งพทุธสถานิในิชมพทูวปี และ
ที�ส�าคัญบนิเส้นิทางสายไหม โดยต้องสละทั�งเวลา เรี�ยวแรง และทุนิทรัพย์เป็นิอันิมากุ และประกุารที�สาม คือความ
มีนิ��าใจปรารถนิาดีต่อพุทธบริษัท ต่อประชาชนิ และต่อสังคมทั�งหมด ในิกุารจัดพิมพ์หนิังสือขึ�นิโดยใช้ทุนิกุ้อนิใหญ่ 
เป็นิผลส�าเร็จในิขั�นิสุดท้าย เพื�อแจกุจ่ายมอบเป็นิธรรมทานิ เป็นิกุารส่งเสริมกุารศึกุษาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในิ
พระพุทธศาสนิา และเป็นิกุารบูชาคุณพระรัตนิตรัย โดยไม่ค�านึิงถึงค่าใช้จ่ายที�มากุมาย ทั�งที�ไม่ได้ผลประโยชนิ์จากุ
หนิังสือนิี�แต่อย่างใดเลย 

กุารจัดท�าหนัิงสือภาพเล่มนีิ� แยกุได้เป็นิ ๒ ขั�นิตอนิ คือ ขั�นิแรกุ งานิตั�งเล่มหนัิงสือ ซึ�งทางบริษัทฯ ได้รับความ
ร่วมมือจากุคุณชาญชัย พินิทุเสนิ และคุณสุภาพ ดีรัตนิา ด�าเนิินิกุารจนิส�าเร็จเป็นิต้นิฉับับ และขั�นิที�สอง งานิจัดปรับ
เสริมแต่ง คือ เมื�องานินิั�นิมาถึงวัด ดังได้กุล่าวแล้วว่า เพื�อความสะดวกุในิกุารประสานิงานิ  ได้รับความเกุื�อกุูลจากุ
พระชัยยศ พุทฺธิวโร ในิกุารจัดปรับแต่งแกุ้ ตามที�ผู้เรียบเรียงได้พิจารณาหารือตรวจสอบจนิลงตัว ถือว่า พระชัยยศ 
พุทฺธิวโร และคุณชาญชัย พินิทุเสนิ เป็นิส่วนิร่วมที�ส�าคัญยิ�งในิกุารสร้างกุุศลครั�งนิี� และขออนิุโมทนิาเป็นิอย่างสูง



ตลอดกุระบวนิกุารจัดท�าทั�งหมดนิี� ได้เนิ้นิความส�าคัญในิเรื�องกุารติดต่อขออนุิญาตลิขสิทธ์ิส�าหรับภาพ
ประกุอบ ให้เป็นิไปโดยชอบ ซึ�งได้เป็นิภาระทั�งแกุ่คุณชาญชัย พินิทุเสนิ แห่งมูลนิิธิกุระต่ายในิดวงจันิทร์ ในิช่วงต้นิ 
และแกุ่พระชัยยศ พุทฺธิวโร ในิขั�นิต่อมา ซึ�งได้ด�าเนิินิกุารให้ลุล่วงไปด้วยดี ขออนิุโมทนิาต่อสถาบันิ องค์กุร ตลอดจนิ
บุคคล ที�เป็นิแหล่งเอื�ออ�านิวยภาพเหล่านิั�นิ และต่อผู้ด�าเนิินิกุารติดต่อทุกุท่านิไว้ ณ ที�นิี� เป็นิอย่างยิ�ง

หนิงัสอืนิี� เป็นิเรื�องของเหตกุุารณ์ในิประวตัศิาสตร์ ซึ�งมทีั�งกุารสร้างสรรค์และกุารท�าลาย โดยมภีาวะจติใจและ
ภมูปัิญญาของมนุิษย์แฝงหรือซ่อนิอยูเ่บื�องหลัง รวมแล้วในิด้านิหนึิ�งกุเ็ป็นิประวัตศิาสตร์ของพระพทุธศาสนิา และอีกุ
ด้านิหนึิ�งมองโดยรวม กุค็อือารยธรรมของมนุิษย์ ถ้ารูจ้กัุศกึุษาก็ุหวงัว่าจะเป็นิประโยชน์ิมากุ ทั�งในิแง่เป็นิความรูข้้อมลู 
เป็นิบทเรียนิ และเป็นิเครื�องปรุงของความคิดในิกุารสร้างสรรค์พัฒนิาอารยธรรมกุันิต่อไป 

เป็นิธรรมดาของผูอ่้านิหรอืดเูหตกุุารณ์ ซึ�งจะเกุดิมทีั�งความรู้และความรู้สึกุ ในิด้านิความรู้ กุต้็องพูดว่า ความรู้
กุ็คือความรู้ ความจริงกุ็คือความจริง เมื�อเกุิดมีขึ�นิแล้ว กุ็ต้องให้รู้ไว้ ส่วนิในิด้านิความรู้สึกุ จะต้องปรับวางให้ถูกุ อย่าง
นิ้อยไม่ตกุเป็นิทาสของความรู้สึกุ เช่นิ ความโกุรธแค้นิชิงชัง แต่พึงตั�งความรู้สึกุนิั�นิไว้ในิทางที�จะแต่งสรรเจตจ�านิงให้
มุ่งไปในิทางแห่งเมตตาและกุรุณา เพื�อว่าปัญญาจะได้นิ�าความรู้ไปใช้ในิกุารแกุ้ปัญหาและสร้างสรรค์ โดยเฉัพาะในิ
กุารที�จะนิ�าอารยธรรมของมนิุษย์ ไปสู่สันิติสุขให้จงได้ 

ขออนิโุมทนิา บริษทั มหพันิธ์ไฟเบอร์ซเีมนิต์ จ�ากัุด (มหาชนิ) ซึ�งเป็นิผูน้ิ�า ที�ได้รเิริ�มและหนินุิงานิจดัท�าหนิงัสอื
ภาพกุาลานิุกุรมนิี�ให้ด�าเนิินิมาจนิถึงความส�าเร็จ เพื�อบ�าเพ็ญธรรมทานิสมดังบุญเจตนิาที�ตั�งไว้ 

ขอคุณพระรัตนิตรัยอวยชัยให้ผู้ศรัทธาบ�าเพ็ญธรรมทานินิี� และผู้ที�เกุี�ยวข้อง ประสบจตุรพิธพรทั�วกุันิ และ
ให้ผู้อ่านิผู้ศึกุษา มีกุ�าลัง ทั�งทางกุาย ทางใจ ทางปัญญา และพลังความสามัคคี ที�จะช่วยกุันิใช้ความรู้สนิองเจตนิาที�
ประกุอบด้วยเมตตากุารุณย์ เพื�อร่วมกุันิแกุ้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม เกุื�อกุูลแกุ่สรรพชีพ ให้ทั�งโลกุสันินิิวาสนิี� มีความ
ร่มเย็นิเกุษมศานิต์ ตลอดกุาลยืนินิานิสืบไป

   ๒๗ กุมภาพันุธ์ ๒๕๕๒



พุทธฯ ถูกท�ำลำยอีก ก่อนฟื้นใหม่ 
พ.ศ. ๑๑๔๘-๑๑๖๒ (ค.ศ. 605-619) ราชา 

ศศางกุะ เป็นิฮินิดูนิิกุายไศวะ ได้ด�าเนิินิกุารท�าลาย
พระพุทธศาสนิาอย่างรุนิแรง เช่นิ สังหารพระสงฆ์ที�
กุุสินิาราหมดสิ�นิ โค่นิพระศรีมหาโพธิ์ที�พุทธคยา นิ�า
พระพุทธรูปออกุจากุพระวิหารแล้วเอาศิวลึงค์เข้าไปตั�ง
แทนิ แม้แต่เงินิตราของรัชกุาลกุ็จารึกุข้อความกุ�ากุับ
พระนิามราชาว่า “ผู้ปราบพุทธศาสนิา”

อำณำจักรศรีวิชัยเกิดที่สุมำตรำ
พ.ศ. ๑๑๐๐ (กุะคร่าวๆ; ค.ศ. 600) ในิช่วงเวลา

นิี� มีอาณาจักุรใหม่ที�ส�าคัญเรียกุว่า ศรีวิชัยเกุิดขึ�นิ ในิดินิ
แดนิที�ปัจจุบันิเป็นิอินิโดนิีเซียและมาเลเซีย

เท่าที�ทราบ อาณาจักุรนิี�เริ�มขึ�นิโดยชาวฮินิดูจากุ
อนิิเดยีใต้มาตั�งถิ�นิฐานิที�ปาเล่มบงัในิเกุาะสมุาตรา ตั�งแต่กุ่อนิ  
ค.ศ. 600 แต่มีชื�อปรากุฏิครั�งแรกุในิบันิทึกุของหลวงจีนิ 
อี้จิง ผู้มาแวะบนิเส้นิทางสู่ชมพูทวีปเมื�อ พ.ศ. ๑๒๑๔

เทคโนโลยี: พลังงำนจำกลม
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) ที�

เปอร์เซียคนิท�ากังหันล่ม ขึ�นิใช้ครั�งแรกุ

ทวำรำวดี ในที่แห่งสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) 

อารยธรรมทวาราวดี ของชนิชาติมอญ ได้รุ่งเรืองเด่นิขึ�นิ
มาในิดินิแดนิที�เป็นิประเทศไทยปัจจุบันิ แถบลุ่มแม่นิ��า
เจ้าพระยาตอนิล่าง ตั�งเมืองหลวงที�นิครปฐม เป็นิแหล่ง
รับวัฒนิธรรมชมพูทวีป รวมทั�งพระพุทธศาสนิา แล้วเผย
แพร่ออกุไปในิเขมร พม่า ไทยอยู่นิานิ จนิเลือนิหายไปในิ
อาณาจักุรสยามยุคสุโขทัยแห่ง พ.ศต. ที� ๑๘-๑๙

อาณาจักุรทวาราวดีนิี�เจริญขึ�นิมาในิดินิแดนิที�
ถือว่าเคยเป็นิถิ�นิซึ�งเรียกุว่าสิุวรรณภูมิในิสมัยโบราณ 
ตั�งแต่กุ่อนิยุคอโศกุ ในิ พ.ศต. ที� ๓

พุทธศำสนำเข้ำสู่ทิเบต
พ.ศ. ๑๑๖๐ (ค.ศ. 617) เป็นิปีประสตูขิองกุษตัรย์ิ 

ทิเบตพระนิามสิรองสิันคัมโป ซึ�งต่อมาได้อภิเษกุสมรสกุับ 
เจ้าหญิงจีนิและเจ้าหญิงเนิปาล ที�นิับถือพระพุทธศาสนิา  
เป็นิจุดเริ�มให้พระพุทธศาสนิา 
เข้าสู่ทิเบต พระเจ้าสิรองสิัน- 
คัมโป ทรงส่งราชทูตชื�อ 
ทอนิมิสัมโภตะไปศึกุษาพระ 
พุทธศาสนิาและภาษาต่างๆ  
ในิอินิเดีย และดัดแปลงอักุษร 
อินิเดียมาใช้เขียนิภาษาทิเบต

ทั้งฮั่น และศศำงกะ ถึงอวสำน
พ.ศ. ๑๑๔๘ (ค.ศ. 605) หลังช่วงเวลาวุ่นิวายในิ

ชมพูทวีป กุษัตริย์ราชวงศ์วรรธนะได้ปราบพวกุหูณะลง
ได้ในิ พ.ศ. ๑๑๔๘ แต่แล้วราชาใหม่ราชยวรรธนิะกุ็ถูกุ 
ราชาศศางกะใช้กุลลวงปลงพระชนิม์เสีย

เหตกุุารณ์นิี�ท�าให้เจ้าชายหรรษวรรธนิะผูเ้ป็นิอนิชุา 
ต้องเข้ามารกัุษาแผ่นิดนิิ ขึ�นิครองราชย์ที�เมอืงกนัยากพุชะ
(ปัจจุบันิ=Kanauj) มีพระนิามว่าหรรษะ แห่งราชวงศ์
วรรธนิะ และได้กุลายเป็นิราชายิ�งใหญ่พระองค์ใหม่

ราชาศศางกะที�เป็นิฮนิิดไูศวะ กุส็ิ�นิอ�านิาจในิ พ.ศ. 
๑๑๖๒ แล้วดินิแดนิทั�งหมดกุ็เข้ารวมในิจักุรวรรดิของ 
พระเจ้าหรรษวรรธนะ

หมำยเหตุ:
๑. เนิื�อหาของหนิังสือนิี�ได้เขียนิไว้เมื�อ ๘ ปีกุ่อนิ

โนิ้นิ เพียงเพื�อเป็นิส่วนิประกุอบหรือส่วนิเสริมของหนิังสือ 
จาริกบัุญ จารึกธรรม ไม่ได้ตั�งใจท�าเป็นิหนิังสือเล่มหนิึ�ง
ต่างหากุ เหตุกุารณ์บางอย่างจึงอาจมีรายละเอียดไม่
สมส่วนิกุันิ อีกุทั�งเรื�องที�ส�าคัญแต่ไม่เป็นิเหตุกุารณ์ และ
เหตุกุารณ์ส�าคัญแต่ไม่ทันินิึกุ กุ็ไม่มี

๒. แผนิภูมิกุาลานิุกุรม ที�เป็นิใบแทรกุพ่วงไว้ท้าย
เล่ม เป็นิส่วนิที�ผู้จัดท�าภาพประกุอบ ได้เลือกุเหตุกุารณ์ 
ซึ�งเห็นิว่าส�าคัญในิเนิื�อหนิังสือมาจัดท�าล�าดับไว้ เป็นิความ 

ปรารถนิาดีที�จะเพิ�มพูนิประโยชนิ์แกุ่ผู้อ่านิ แม้จะยังมิได้
ด�าเนิินิกุารคัดเลือกุอย่างเป็นิงานิเป็นิกุารจริงจัง กุ็หวังว่า
จะช่วยเสริมความคิดความเข้าใจในิกุารมองภาพรวมของ
เหตุกุารณ์ได้พอสมควร 

๓. กุารสะกุดชื�อประเทศ เผ่าชนิ ฯลฯ โดยทั�วไป 
ถือตามกุ�าหนิดของราชบัณฑ์ิตยสถานิ เช่นิ ทิเบต (ไม่ใช้ 
ธิเบต) แต่บางชื�อใช้อย่างอื�นิด้วยเหตุผลเฉัพาะ เช่นิ ตุรกุี 
ในิที�นิี�ใช้ เตอร์กุี เพื�อให้โยงกุันิได้กุับเผ่าชนิ “เตอร์กุ”  
ซึ�งมีเรื�องราวเกุี�ยวข้องมากุในิกุาลานิุกุรมนิี� (พจนิานิุกุรม 

ต่างประเทศกุ็ออกุเสียงว่า “เตอร์กุี” หรือ “เทอร์กุี”); 
ค�าที�ในิอดีตเคยออกุเสียงว่า “อาเซีย” ปัจจุบันินิิยมว่า 
“เอเชยี” ในิที�นีิ�ได้ปรบัตามนิิยมบ้าง แต่ค�าว่า “อาเซยีกุลาง”  
ซึ�งในิที�นิี�กุล่าวถึงบ่อย ได้ปล่อยไว้ตามที�คุ้นิเสียงกุันิ;  
ตักุสิลา ใช้อย่างที�ลดรูปจากุค�าบาลี คือ “ตกฺุกุสิลา” (ไม่
ใช้ ตักุศิลา ที�ลดรปูจากุค�าสนัิสกุฤต “ตกุษฺศลิา”); เขียนิ 
กุาหลฟิ (ไม่ใช้กุาหลิบ หรือกุาหลิป) ให้ใกุล้เสียงค�าอาหรับ
ว่า คอลีฟะฮ์

เนื้อห้า เหตุกำรณ์ในพระพุทธศำสนำ
และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในชมพูทวีป

เนื้อห้า เหตุกำรณ์ส�ำคัญในส่วนอื่นของโลก ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลำใกล้เคียงกับเหตุกำรณ์ในชมพูทวีปข้ำงบน

เส้นเวล่า (Timeline)

วงกาล่จักร แสดงเขตเวลำ 
ของเหตุกำรณ์ที่อยู่ในหน้ำนั้นๆ

วิธีอ่าน อ่ำนจำกหน้ำซ้ำย ต่อไปหน้ำขวำ คืออ่ำนเนื้อหำที่ต่อเนื่อง
(อ่ำนบน กับอ่ำนล่ำง คืออ่ำนเพื่อเทียบเคียงเหตุกำรณ์)

(ข้างล่่าง) 
บอกเหตุกำรณ์

ที่อื่นในโลก

(ข้างบน) 
บอกเหตุกำรณ์

ในชมพูทวีป

วิธีอ่ำนกำลำนุกรม
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ชมพูทวีป
(เรื�องข้างบนิเหนิือเส้นิเวลา)
ก่อนพุทธกำล
พุทธกำล
หลังพุทธกำล สังคายนุา ครั้งที่ ๑ - พญามิลินุท์
พุทธศาสนิารุ่งเรือง ยุคที� ๑
ทมิฬกุ์ ถิ�นิอินิเดียใต้
หลังพุทธกำล ยุคกุษาณ - สิ้นุยุคคุปตะ
พุทธศาสนิารุ่งเรือง ยุคที� ๒
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อินเดีย

อิหร่าน

อัฟกานิสถาน

โมเหนโจ-ดาโร

คร่ต

อ่ยิปต์

ฮารัปปา
แม่น้

�้ำำสิน้
ธุ

แม่น้�้ำำทิกรีส

แม่น้�้ำำยูเฟรตีส

นิวเดลี

เมโสโปเตเม่ย

ทะเลด�ำ

ทะเล
เมดิเตอเรเน้ียน้

อ่ำวเอเดน้

อ่ำว
เปอร์เซีย

ทะเล
แดง

ทะเล
แคสเปียน้
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อำรยธรรมชมพูทวีป
c. 2600-1500 BC [๒๐๐๐-๙๐๐ ปี ก่อนพ.ศ.] 

ยุคอารยธรรมลุ่่มแม่น้ําสิินธุ (Indus civilization, บางที 
เรียกุ Harappan  civilization) มีจุดขุดค้นิส�าคัญอยู่ที� 
Mohenjo-Daro (ทางตะวันิออกุเฉีัยงเหนืิอของเมืองกุาราจี 
ในิปากีุสถานิ) และ Harappa (ห่างจุดแรกุ ๓๐๐ ไมล์) เป็นิ 
อารยธรรมเกุ่าแกุ่ที�สุดเท่าที�รู้ของเอเชียใต้ อยู่ในิยุคสัมฤทธ์ิ  
(Bronze Age) สมัยเดียวกุับอารยธรรมอียิปต์โบราณ 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมมิโนิอันิที�เกุาะครีต

อารยธรรมนิี�เจริญมากุ มีเมืองที�จัดวางผังอย่างดี 
พร้อมทั�งระบบชลประทานิ รู้จักุเขียนิตัวหนิังสือ มีมาตรา
ชั�ง-ตวง-วัด นิับถือเทพเจ้าซึ�งมีลักุษณะอย่างที�เป็นิ 
พระศิวะในิยุคหลังต่อมา อารยธรรมนิี�แผ่ขยายกุว้างขวาง  
ทางตะวันิตกุถึงชายแดนิอิหร่านิ ทางเหนิือถึงสุดเขต
อัฟกุานิิสถานิ ทางตะวันิออกุถึงกุรุงนิิวเดลีปัจจุบันิ

1500-1200 BC [๙๐๐-๖๐๐ ปีก่อน พ.ศ.]  
ชนเผ่าอารยัน ยกุจากุที�ราบสูงอิหร่านิหรือเปอร์เซีย เข้า
มารุกุรานิและครอบครองตลอดลงไปถึงลุ่มแม่นิ��าคงคา 
พร้อมทั�งนิ�าศาสินาพราหมณ์ ภาษาสันิสกุฤต และระบบ
วรรณะเข้ามาด้วย อารยธรรมเริ�มเข้าสู่ยุคเหล็กุ

ก่อนพุทธกาล

จากซ้าย:
ตรำเมืองฮำรัปปำ
Priest King อำรยธรรมโมเหนโจ-ดำโร
เครื่องปั้นดินเผำ โมเหนโจ-ดำโร

จีน
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ชัมมูและแคชเมียร์

ปัญจาบ

หิมาจัลประเทศ

อุตตรันจัล

ราชสถาน

หะระยาณ

อุตตรประเทศ

มัธยประเทศคุชราต

ชาติสการห์

พิหาร

จารขัณฑ์

โอริสสา

เบงกอล
ตะวันตก

สิกขิม

อัสสัม
เมฆาลัย

อรุณาจัลประเทศ

นาคาแลนด์

มณีปุระ

ไมโซราม

มหาราษฎร์

อันธรประเทศ

กรณาฏกะ

กัว

ทมิฬนาฑุเกราละ

กัมโพชะ

คันธาระ

มัจฉะ

กุรุ

ปัญจาละ
สุรเสนะ

โกศล มัลละ

กาสี

วัชชี

มคธ
อังคะ

วังสะ

อวันตี
เจตีี

อัสสกะ

ตักสิลา

อุชเชนี
พาราณสี ราชคฤห์

เวสาลี
จัมปา

สาวัตถีมถุรา

ศากยะ

กบิลพัสดุ์

สาคละ

อหิฉัตระอินทปัตถ์
หัสตินาปุระ

กลิงคะ

อันธระ

วิเทหะ

เกเกยะ

โภชะ
วิทรรภะ

โกสัมพี

เนปาล

จีน
ปากีสถาน

ภูฐาน

บังคลาเทศ

พม่า

ดนิแดนชมพทูวีปสมัยพทุธกำล 
เทียบกับประเทศอินเดียปัจจุบัน

อินเดีย
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โยนก ที่เกิดปรำชญ์กรีก
624?-546? BC ที�แดนิกุรีกุแห่งไอโอเนีย เป็นิ

ช่วงชีวิตของเธลีส (Thales) ผู้ได้ชื�อว่าเป็นินิักุปรัชญากุรีกุ
และนิักุปรัชญาตะวันิตกุคนิแรกุ (ถ้านิับอย่างเรากุ็ตรง
เกุือบเท่ากุับช่วงพระชนิมชีพของพระพุทธเจ้าคือ 623-
543 BC) 

ในิช่วงพุทธกุาลนิั�นิ มีดินิแดนิกุรีกุที�กุ�าลังเจริญ 
รุ่งเรือง เฉัพาะอย่างยิ�งเป็นิแหล่งกุ�าเนิิดแห่งปรัชญากุรีกุ
และเมธีชนิยุคแรกุของตะวันิตกุ เรียกุว่าไอโอเนีย (Ionia 
ได้แกุ่ อนิาโตเลีย/Anatolia หรือเอเชียนิ้อย/Asia Minor 
และหมู่เกุาะอีเจียนิ/Aegean Islands ในิทะเลอีเจียนิ 
หรือซอกุข้างบนิด้านิตะวันิออกุของทะเลเมดิเตอเรเนิียนิ  

พูดง่ายๆ ว่าในิเตอร์กุีปัจจุบันิ) พวกุกุรีกุแห่งไอโอเนิียหรือ 
ไอโอเนิียนิกุรีกุนิี� อพยพหนิีภัยมาจากุแผ่นิดินิกุรีกุตั�งแต่
กุ่อนิ 1000 BC เนิื�องจากุเป็นิผู้ใฝ่ปัญญา ต่อมาตั�งแต่ราว 
800 BC ชนิพวกุนีิ�ได้นิ�ากุรกีุเข้าสูค่วามเจรญิทางวทิยากุาร 
และศิลปะวัฒนิธรรม เริ�มยุคกุรีกุแบบฉับับ (Classical 
Greek) โดยเฉัพาะในิช่วง 600-500 BC ได้มีนิักุปราชญ์
เกุิดขึ�นิมากุ เช่นิ เธลีสที�กุล่าวแล้ว และอะแนิกุซิมานิเดอร์ 
(Anaximander) พแิธกุอรสั (Pythagoras) เฮราไคลตสั 
(Heraclitus) พาร์เมนิดิสี (Parmenides) อะแนิกุซากุอรสั 
(Anaxagoras) เป็นิต้นิ ซึ�งเป็นิรุ่นอาจารย์ของโสิเครตีสิ 
ที�เป็นินิักุปรัชญากุรีกุยุคกุรุงเอเธนิส์ในิสมัยต่อมา

๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีป
623 BC ชมพูทวีปแบ่งเป็นิ ๑๖ แคว้นิ (โสฬส

มหาชนิบท) นิับจากุตะวันิออกุขึ�นิไปทางตะวันิตกุเฉัียง
เหนิือ คือ อังคะ มคธ กุาสี โกศล่ วัชชี มัลละ เจตี วังสิะ  
กุุรุ ปัญจาละ มัจฉัะ สุรเสนิะ อัสสกุะ อวันตี คันธาระ 
กุมัโพชะ (กุมัโพชะบางทเีรยีกุควบกุบั “โยนิะ” เป็นิโยนะ 
กัมโพชะ หรือ โยนกกัมโพชะ)

ในิ ๑๖ นิี� บางแคว้นิได้สูญสิ�นิหรือกุ�าลังเสื�อม
อ�านิาจ บางแคว้นิมีชื�อเสียงหรือกุ�าลังเรืองอ�านิาจขึ�นิมา 
(สังเกุตที�ให้ตัวอักุษรด�าหนิา) โดยเฉัพาะแคว้นิที�จะมี 
อ�านิาจสูงสุดต่อไปคือ มคธ

ชมพูทวีป-พุทธศาสนา

เหตุการณ์โลก จากซ้าย:
Anaximander, Thales,
Pythagoras, Heraclitus

เอเธนส์ทะเล
เมดิเตอเรเน้ียน้

ทะเล
อีเจียน้

ทะเลด�ำ

อนาโตเลีย
ไอโอเน่ย
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ประสูติ-ตรัสรู้-ประกำศพระศำสนำ
๘๐ ปี ก.พ.ศ. (= 623 BC; ฝรั�งว่า 563 BC)   

เจ้าชายสิทิธตัถะโอรสของพระเจ้าสุทโธทนิะ และพระนิาง 
สิริมหามายา แห่งแคว้นิศากุยะ ประสิูติที�ลุมพินิีวันิ 
ระหว่างเมืองกุบิลพัสดุ์ กุับเมืองเทวทหะ หลังประสูติแล้ว 
๗ วันิ พระพุทธมารดาสวรรคต

๕๑ ปี ก.พ.ศ. (= 594 BC) เจ้าชายสิทธัตถะ พระ
ชนิมายุ ๒๙ พรรษา เสด็จออกุผนวช (มหาภิเนิษกุรมณ์) 
ที�อโนิมานิที

๔๕ ปี ก.พ.ศ. (= 588 BC) ในิวนัิเพญ็วสิาขปรุณมี 
เจ้าชายสิทธัตถะพระชนิมายุ ๓๕ พรรษา ตรัสิรู้เป็นิพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที�มหาโพธิพฤกุษ์ ริมฝั่งแม่นิ�า้เนิรัญชรา 
ต�าบลอุรุเวลา เสนิานิิคม (ปัจจุบันิ เรียกุว่า“พุทธคยา”) 
ในิแคว้นิมคธ

๒ เดือนจากนั้น ในิวันิเพ็ญอาสาฬหปุรณมี พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสิดงปฐมเทศนา ธัมมจักุกุัปป- 
วัตตนิสูตร แกุ่พระเบญจวัคคีย์ ที�ป่าอิสิปตนิมฤคทายวันิ 
ใกุล้เมืองพาราณสี 

ที�ป่านิั�นิ ต่อมาไม่นิานิ หลังจากุยสกุุลบุตร ๑ และ
สหาย ๕๔ คนิ ออกุบวชและบรรลุอรหัตตผลแล้ว เกุิดมี
พระอรหันิตสาวกุยุคแรกุ ๖๐ รูป จึงทรงสิ่งพระสิาวก
ไปประกาศพระศาสินาด้วยพุทธพจนิ์ ซึ�งมีตอนิส�าคัญที�
จ�าเป็นิหลักุกุันิสืบมาว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนุหิตาย 
พหุชนุสุขาย โลกานุุกมฺปาย” (ภิกุษุทั�งหลาย เธอทั�งหลาย
จงจาริกุไป เพื�อประโยชนิ์สุขแกุ่ชนิจ�านิวนิมากุ เพื�อเกุื�อ
กุารุณย์แกุ่ชาวโลกุ)
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ประดิษฐำนพระศำสนำในแคว้นมคธ
ต่อนิั�นิ นับแต่ตรัสิรู้ได้ ๙ เดือน หลังเสด็จจากุ 

ป่าอิสิปตนิมฤคทายวันิ เมืองพาราณสี ย้อนิกุลับมาแคว้นิ
มคธ โปรดชฎิล ๑,๐๐๐ ที�คยาสีสะแล้ว เสด็จเข้าเมือง
ราชคฤห์ โปรดพระเจ้าพิมพิสารและราชบริพาร ได้รับ
ถวายพระเวฬุวันเป็นิอารามแรกุในิพระพุทธศาสนิา

ทรงบ�าเพ็ญพุทธกุิจประดิษฐานิพระพุทธศาสนิา
ในิแคว้นิมคธ ทรงได้อัครสิาวก คือพระสารีบุตร และพระ
มหาโมคคลัลานิะ อดตีปริพาชกุ (ชื�อเดมิว่า อปุตสิสะ และ 
โกุลิตะ) พร้อมบริวาร ซึ�งได้ออกุบรรพชา รวมเป็นิ ๒๕๐

โดยเฉัพาะเมื�อพระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล พอดี  
ถงึวันิมาฆปรุณมี ราตรีนิั�นิมจีาตรุงคสันินิิบาต พระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ในิที�ประชุมพระอรหันิตสาวกุ 
๑,๒๕๐ รูป

ในิปีที ่๓ แห่งพทุธกจิ อนิาถบณิฑิ์กุเศรษฐเีลื�อมใส 
ได้เป็นิอบุาสกุแล้วสร้างวดัพระเชตวนัถวาย ที�เมอืงสิาวตัถี
แคว้นิโกศล่อันิเป็นิอารามที�ประทับและแสดงธรรมมากุ
ที�สุด รวม ๑๙ พรรษา (รองลงมา คือวัดบุพพาราม ที�นิาง 
วิสาขามหาอุบาสิกุาสร้างถวาย ในิเมืองสาวัตถี เช่นิกุันิ  
ซึ�งได้ประทับรวม ๖ พรรษา)

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
ลุมพินีวัน ประเทศเนปำล
เจดีย์พุทธคยำ เมืองคยำ

จากซ้าย:
ธัมเมกขสถูป เมืองสำรนำถ
สำลวโนทยำน เมืองกุสินำรำ
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เรา ในิบัดนิี� ผู้สัมพุทธโคดม เจริญมาในิศากุยสกุุล 
… นิครอันิเป็นิถิ�นิแดนิของเราชื�อว่ากุบิลพัสดุ์ พระเจ้า
สิุทโธทนะเป็นิพระบิดา พระมารดาผู้ชนินิีมีพระนิามว่า 
มายาเทวี 

เราครองอาคาริยวิสัยอยู่ ๒๙ พรรษา มีปราสาท 
๓ หลัง ชื�อว่า สุจันิทะ โกุกุนิุท และโกุญจะ พร้อมด้วย 
สตรีสี�หมื�นินิางเฝ้าแหนิอลังกุาร ยอดนิารีมีนิามว่ายโสิธรา 
โอรสนิามว่าราหุล่ 

เราเห็นินิิมิต ๔ ประกุารแล้ว สละออกุผนิวชด้วย
ม้าเป็นิราชยานิ บ�าเพ็ญเพียรอันิเป็นิทุกุรกุิริยาสิ�นิเวลา 
๖ ปี (ครั�นิตรัสรู้แล้ว) ได้ประกุาศธรรมจักรที�ป่าอิสิปตนิ-
มฤคทายวันิ ในิถิ�นิแห่งพาราณสี 

เรา ผู้โคตมสัมพุทธ เป็นิที�พึ�งของมวลประชา มี
ภิกุษุ ๒ รูป เป็นิอัครสาวกุ คือ อุปดิสส์ และโกุลิต มี
อุปัฏิฐากุอยู่ภายในิใกุล้ชิดชื�อว่า อานินิท์ ภิกุษุณีที�เป็นิ 
คู่อัครสาวิกุา คือ เขมา และอุบลวรรณา อุบาสกุผู้เป็นิ 
อัครอุปัฏิฐากุ คือ จิตตะ และหัตถาฬวกุะ กุับทั�งอุบาสิกุา
ที�เป็นิอัครอุปัฏิฐายิกุา คือ นิันิทมารดา และอุตตรา 

เราบรรลุอุดมสัมโพธิญาณที�ควงไม้อัสสัตถพฤกุษา 
(แต่นิั�นิมา) รัศมีหนิึ�งวาวงรอบกุายของเราอยู่เสมอพวยพุ่ง
สูง ๑๖ ศอกุ อายุขัยของเราบัดนิี� เล็กุนิ้อยเพียงแค่ในิร้อย
ปี แต่ชั�วเวลาเท่าที�ด�ารงชีวีอยู่นิั�นิ เราได้ช่วยให้หมู่ชนิข้าม
พ้นิวัฏิสงสารไปได้มากุมาย ทั�งตั�งคบเพลิงธรรมไว้ปลุกุคนิ
ภายหลังให้เกุิดปัญญาที�จะตื�นิขึ�นิมาตรัสรู้ต่อไป

พุทธประวัติตรัสเล่า
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อีกุไม่นิานิเลย แม้เรา พร้อมทั�งหมู่สงฆ์สาวกุ กุ็จะ
ปรินิิพพานิ ณ ที�นิี�แล เหมือนิดังไฟที�ดับไปเพราะสิ�นิเชื�อ 
ประดาเดชอันิไม่มีใดเทียบได้ ความยิ�งใหญ่ ทศพลญาณ 
และฤทธาปาฏิิหาริย์ หมดทั�งสิ�นิเหล่านิี� พร้อมทั�งเรือนิร่าง 
วรกุายที�ทรงไว้ซึ�งคุณสมบัติ วิจิตรด้วยวรลักุษณ์ทั�ง ๓๒ 
ประกุาร อันิมีดวงประภาฉััพพรรณรังสี ที�ได้ฉัายแสง
สว่างไสวไปทั�วทศทิศ ดุจดวงอาทิตย์ศตรังสี กุ็จักุพลันิลับ
ดับหาย สังขารทั�งหลายล้วนิว่างเปล่าดังนิี�มิใช่หรือ  

(โคตมพุทฺธวํส, ขุ.พุทธ.๓๓/๒๖/๕๔๓)

สังขารไม่เที่่�ยงแที่้ยั�งยืน  
ควรจะคลายหายหื�นหายเมา

สมัยหนิึ�ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขา
คิชฌกุูฏิ เขตพระนิครราชคฤห์ ณ ที�นิั�นิแล … ได้ตรัสดังนิี�
ว่า … 

ภิกุษุทั�งหลาย ในิกุาลกุ่อนิได้เคยเป็นิมาแล้ว ภูเขา 
เวปุลละนิี�ได้เกุิดมีชื�อว่าปาจีนวังสิะ สมัยนิั�นิแล เหล่า
ประชาชนิได้ชื�อว่าชาวติวรา … จงดูเถิด ชื�อภูเขานิี�ที�เรียกุ
ว่าปาจีนิวังสะนิั�นิ กุ็อันิตรธานิไปแล้ว ประชาชนิชาวติวรา
เหล่านิั�นิกุ็ดับชีพลับหายไปแล้ว … 

ภูเขาเวปุลละนิี�ได้เกุิดมีชื�อว่าวงกต สมัยนิั�นิแล 
เหล่าประชาชนิได้ชื�อว่าชาวโรหิตัสสะ … 

ภูเขาเวปุลละนิี�ได้เกุิดมีชื�อว่าสิุปัสิสิะ สมัยนิั�นิแล 
เหล่าประชาชนิได้ชื�อว่าชาวสุปปิยา … 

ภิกุษุทั�งหลาย บัดนิี�แล ภูเขาเวปุลละนิี�มีชื�อว่า 
เวปุล่ล่ะนิี�แหละ แลบัดนิี� เหล่าประชาชนิมีชื�อว่าชาว

มคธ … และบัดนิี� พระอรหันิตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นิี� เสด็จอุบัติแล้วในิโลกุ แลเรามีคู่แห่งสาวกุ ที�เป็นิคู่เลิศ 
เป็นิคู่ที�ดีเยี�ยม ชื�อว่าสิารีบุตรและโมคคัล่ล่านะ 

ภิกุษุทั�งหลาย เวลานิั�นิจักุมาถึง เมื�อชื�อภูเขานิี�จักุ
ลับหาย หมู่มนิุษย์เหล่านิี�จักุลับล่วงจากุไป และเรากุ็จักุ
ปรินิิพพานิ 

ภิกุษุทั�งหลาย สังขารทั�งหลายไม่เที�ยงอย่างนิี� ไม่
ยั�งยืนิอย่างนิี� ให้ความมั�นิใจไม่ได้อย่างนิี� ตามภาวะที�เป็นิ
ไปนิี� จึงควรแท้ที�จะหนิ่ายหายเมาในิสรรพสังขาร ควรที�
จะเปลื�องคลายโล่งออกุไป ควรที�จะพ้นิกุิเลสไปได้ …

ภูเขาปาจีนิวังสะของหมู่ชนิชาวติวรา มาเป็นิภูเขา
วงกุตของหมู่ชนิชาวโรหิตัสสะ เป็นิภูเขาสุปัสสะของหมู่
ชนิชาวสุปปิยา เป็นิภูเขาเวปุลละของหมู่ชนิชาวมคธ ไม่
เที�ยงเลยหนิอ สังขารทั�งหลาย มีอันิเกุิดขึ�นิและเสื�อม
สลายไปเป็นิธรรมดา เกุิดขึ�นิแล้วกุ็ดับไป ความสงบวางลง
ปลงได้แห่งสังขารเหล่านิั�นิเป็นิสุข 

(สํ.นุิ.๑๖/๔๕๖/๒๒๕)

แม้ช่วิตจะผันแปรทีุ่กข์ภัยเว่ยนมาสารพัน  
ผู้รู้ธรรมแล้วรู้ที่ัน ย่อมมุ่งมั�นพากเพ่ยรต่อไป 

ภิกุษุทั�งหลาย ส�าหรับปถุชุนิผู้มไิด้เล่าเรียนิสดบัฟัง 
สิ�งที�มคีวามแกุ่เป็นิธรรมดา ก็ุย่อมแกุ่ … สิ�งที�มคีวามเจบ็ไข้
เป็นิธรรมดา กุย่็อมเจ็บไข้ ... สิ�งที�มคีวามตายเป็นิธรรมดา 
กุย่็อมตาย ... สิ�งที�มคีวามเสื�อมสลายไปเป็นิธรรมดา กุย่็อม
เสื�อมสลายไป ... สิ�งที�มคีวามสูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดา กุย่็อม
สูญสิ�นิไป 

… เมื�อสิ�งที�มีความสูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดา มาสูญ
สิ�นิไป เขาหาได้มองเห็นิตระหนิักุไม่ว่า มิใช่ว่าสิ�งที�มีความ
สูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านิั�นิ จะสูญสิ�นิไป 
แท้จริงนิั�นิ ตราบใดที�สัตว์ทั�งหลาย ยังมีกุารมา มีกุารไป มี
กุารจากุหายเคลื�อนิย้าย มีกุารเกุิดขึ�นิมาใหม่กุันิอยู่ สิ�งที�มี
ความสูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดา กุ็ย่อมสูญสิ�นิไปทั�งนิั�นิ ตัวเรา
เองนิี�แหละ เมื�อสิ�งที�มีความสูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดาสูญสิ�นิ
ไปแล้ว ถ้าจะมามัวเศร้าโศกุ คร��าครวญ ร��าไร ตีอกุ ร��าไห้ 
ฟูมฟายไป แม้แต่อาหารกุ็จะไม่อยากุรับประทานิ ร่างกุาย
กุ็จะมีผิวพรรณเศร้าหมอง ซูบผอม งานิกุารกุ็จะสะดุด
เสียหาย เหล่าพวกุอมิตรกุ็จะดีใจ ส่วนิมิตรทั�งหลายกุ็จะ
พลอยใจเสีย

ภูเขำคิชฌกูฏ
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ด้วยประกุารดังว่านิี� เมื�อสิ�งที�มีความสูญสิ�นิไปเป็นิ
ธรรมดา มาสูญสิ�นิไป เขากุไ็ด้แต่เศร้าโศกุ คร��าครวญ ร��าไร 
ตีอกุ ร��าไห้ ฟูมฟายไป 

นิี�เรียกุว่าปุถุชนิผู้มิได้เล่าเรียนิสดับฟัง ถูกุลูกุศร
อาบยาพิษคือความโศกุเศร้า เสียบแทงเข้าแล้ว ได้แต่
ท�าตัวเองให้เดือดร้อนิ 

ภิกุษุทั�งหลาย ส่วนิว่าอริยสาวกุผู้ได้เรียนิสดับแล้ว 
สิ�งที�มีความแกุ่เป็นิธรรมดา กุ็ย่อมแกุ่ … สิ�งที�มีความสูญ
สิ�นิไปเป็นิธรรมดา กุ็ย่อมสูญสิ�นิไป 

… เมื�อสิ�งที�มีความสูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดา มาสูญ
สิ�นิไป เขามองเห็นิตระหนิักุดังนิี�ว่า มิใช่ว่าสิ�งที�มีความ
สูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านิั�นิ จะสูญสิ�นิไป 
แท้จริงนิั�นิ ตราบใดที�สัตว์ทั�งหลาย ยังมีกุารมา มีกุารไป มี
กุารจากุหายเคลื�อนิย้าย มีกุารเกุิดขึ�นิมาใหม่กุันิอยู่ สิ�งที�มี
ความสูญสิ�นิไปเป็นิธรรมดา กุ็ย่อมสูญสิ�นิไปทั�งนิั�นิ … 

ด้วยประกุารดังว่านิี� เมื�อสิ�งที�มีความสูญสิ�นิไป
เป็นิธรรมดา มาสูญสิ�นิไป อริยสาวกุนิั�นิกุ็ไม่มัวโศกุเศร้า 
คร��าครวญ ร��าไร ตีอกุ ร��าไห้ ฟูมฟายอยู่ …

อริยสาวกุนิั�นิ ผู้ไม่มีความโศกุศัลย์ ไม่มีลูกุศรเสียบ
แทงใจ ท�าตนิให้หายทุกุข์ร้อนิสงบเย็นิได้ … 

ความโศกุเศร้า กุารคร��าครวญร��าไห้ จะช่วยให้
ได้ประโยชนิ์อะไรในิโลกุนิี� แม้แต่นิ้อย กุ็หาไม่ บัณฑ์ิตผู้
รู้เข้าใจฉัลาดในิกุารวินิิจฉััยเรื�องราว ย่อมไม่หวั�นิไหวต่อ
เคราะห์ร้ายภัยพิบัติ … ประโยชนิ์ที�ดีงามพึงมุ่งหมาย จะ
ส�าเร็จได้ที�ไหนิ ด้วยวิธีกุารอย่างไร กุ็พึงพากุเพียรมุ่งหนิ้า
ท�าไปที�นิั�นิด้วยวิธีกุารนิั�นิๆ 

หากุรู้ชัดว่าจุดหมายนิั�นิ ไม่ว่าเราหรือคนิอื�นิใด 
ไม่มีใครจะให้ส�าเร็จได้ กุ็ไม่ต้องเศร้าเสียใจ พึงวางจิตสงบ
ตั�งใจแนิ่วลงไปว่า ทีนิี� เราจะท�ากุารอะไรมุ่งมั�นิต่อไป

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๘/๖๐–๖๓)

เพ่ยรที่�าให้ส�าเร็จด้วยกรรมด่  
ไม่มัวร่รอขอผลดลบันดาล

“คนิพาลมีกุรรมด�า ถึงจะโลดแล่นิไปยัง (แม่นิ��า
ศักุดิ์สิทธิ์ต่างๆ คือ) แม่นิ��าพาหุกุา ท่านิ��าอธิกุักุกุะ ท่านิ��า
คยา แม่นิ��าสุนิทริกุา แม่นิ��าสรัสวดี ท่านิ��าปยาคะ และ
แม่นิ��าพาหุมดี เป็นินิิตย์ กุ็บริสุทธิ์ไม่ได้ …

ดูกุรพราหมณ์ ท่านิจงอาบตนิในิหลักุธรรมนิี�เถิด 
จงสร้างความเกุษมแกุ่สัตว์ทั�งปวงเถิด ถ้าท่านิไม่กุล่าว
เท็จ ไม่เบียดเบียนิสัตว์ ไม่ท�าอทินินิาทานิ เป็นิผู้มีศรัทธา 
หาความตระหนิี�มิได้ไซร้ ท่านิจะต้องไปท่านิ��าคยาท�าไม 
แม้นิ��าดื�มของท่านิกุ็เป็นินิ��าคยาแล้ว”

(ม.มู.12/98/70)

“ถ้าแม้นิบุคคลจะพ้นิจากุบาปกุรรมได้ เพราะกุาร 
อาบนิ��า (ช�าระบาป) กุบ เต่า นิาค จระเข้ และสตัว์เหล่าอื�นิ 
ที�เที�ยวไปในิแม่นิ��า กุ็จะพากุันิไปสู่สวรรค์แนิ่นิอนิ ... ถ้า
แม่นิ��าเหล่านิี�จะพาเอาบาปที�ท่านิท�าไว้แล้วในิกุาลกุ่อนิไป
ได้ไซร้ แม่นิ��าเหล่านิี�กุ็ต้องพาเอาบุญของท่านิไปได้ด้วย”

(ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๖/๔๗๓) 

ม.อโน้มำ ม.มหิ

ม.สทำน้ีรำ

ม.สรัสวดี

ม.โรหิณี

ม.
เน้
รัญ

ชร
ำ

ม.
มห

ำน้
ที

ม.พำหุกำสังกัสสะ

โกสัมพี

สุสุงมารคิรี

ปยาคะ

สาเกต

สาวัตถี

กบิล่พัสดุ์ ลุ่มพินี
รามคาม

กุสินารา
มิถิล่า

จัมปา

เวสาล่ี

ราชคฤห้์
นาล่ันทา

คยา

อาฬวีอิสิปตนมฤคทายวัน

พาราณสี ปาฏล่ีบุตร

อุรุเวล่า

ปาวา

ปัญจาละ
โกศล

วังสะ
กาสี มคธ

อังคะ

วัชชี

เจตี

ม.อจิรวดี

ม.สรภู

ม.โคมติม.คงคำ

ม.โกสิกี

ม.ยมุน้ำ ม.สุน้ทริกำ

อินเด่ย

เนปาล
จ่น

ปาก่สถาน
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บูชายัญใหญ่ยิ�ง  
แต่ผู้ม่ความด่ยิ�งใหญ่ ไม่มาเฉ่ยดใกล้

สมยัหนิึ�ง พระผู้มพีระภาคประทับอยู ่ณ พระวิหาร 
เชตวันิ อารามของอนิาถบณิฑ์กิุเศรษฐี เขตพระนิครสาวัตถี

กุโ็ดยสมยันัิ�นิแล พระเจ้าปเสนิทโิกุศลได้ตระเตรียม 
กุารบูชามหายัญ โคผู้ ๕๐๐ ตัว ลูกุโคผู้ ๕๐๐ ตัว ลูกุ 
โคเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว และแกุะ ๕๐๐ ตัว ถูกุ
นิ�าไปผูกุที�หลักุเพื�อบูชายัญ แม้ประดาเหล่าชนิที�เป็นิ 
ทาสเป็นิคนิรับใช้ หรือกุรรมกุร ถูกุขู่ด้วยอาชญา ถูกุภัย
คุกุคาม มีหนิ้านิองนิ��าตา ร้องไห้พลาง ท�างานิเตรียมกุาร
ทั�งหลายไปพลาง …

ครั�งนิั�นิแล พระผู้มีพระภาคทรงทราบความนิั�นิ
แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านิี�ในิเวลานิั�นิว่า

พิธีอัศวเมธ (ฆ่าม้าบูชายัญ) ปุริสิเมธ (ฆ่าคนิ
บูชายัญ) สิัมมาปาสิะ (มหายัญบนิแท่นิบูชาตรงที�หล่นิ
ลงของไม้ลอดบ่วง) วาชเปยยะ (มหายัญดื�มฉัลองฆ่าสัตว์
ใหญ่ ๑๗ อย่างละหลายร้อยตัว) นิรัคคฬะ (ฆ่าครบทุกุ
อย่างไม่มีขีดคั�นิบูชาเป็นิมหายัญ) เป็นิกุารบูชายัญอย่าง
ยิ�งใหญ่ มีกุารจัดเตรียมกุารใหญ่โต จะได้มีผลมากุมายกุ็
หาไม่ มีแต่แพะ แกุะ โค และสัตว์หลากุหลายชนิิด จะถูกุ
ฆ่า, ยัญนิั�นิ ท่านิผู้ด�าเนิินิในิปฏิิปทาถูกุทาง ผู้แสวงคุณ
ความดียิ�งใหญ่ ย่อมไม่เฉัียดใกุล้

(สํ.ส.๑๕/๓๔๙/๑๐๙)

กุูฏิทันิตพราหมณ์ กุล่าวว่า
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปล่อยโคผู้  

๗๐๐ ลูกุโคผู้ ๗๐๐ ลูกุโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกุะ 
๗๐๐ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแกุ่สัตว์เหล่านิั�นิ สัตว์เหล่านิั�นิจงกุินิ 

หญ้าเขียวสด จงดื�มนิ��าเย็นิ จงรับลมสดชื�นิที�พัดโชยมาให้
สุขสบายเถิด

(ที.สี.๙/๒๓๖/๑๘๙)

พระพรหม ไตรเพที่ บูชายัญ วรรณะ  
ล้วนคือโมฆะที่่�แต่งสรร 

พราหมณ์เนิสาท กุล่าวว่า
เพราะได้บูชามหายัญแล้ว พราหมณ์ทั�งหลายจึง

บริสุทธิ์ได้อย่างนิี� (เพราะฉัะนิั�นิ) เราจักุบูชามหายัญ และ
ด้วยกุารปฏิิบัติอย่างนิี� เรากุ็จะหลุดพ้นิจากุบาป

(ขุ.ชา.๒๘/๗๒๒/๒๕๑)

กุาณาริฏิฐะ ผู้เป็นิพราหมณ์ในิอดีต กุล่าวว่า
“อริยชนิชาวอารยันิคือพราหมณ์ร่ายมนิต์ 

ทรงไตรเพท พวกุกษัตริย์ปกุครองแผ่นิดินิ พวกุแพศย์
ประกุอบกุสิกุรรม และพวกุศูทรบ�าเรอรับใช้” วรรณะ
ทั�ง ๔ นิี�  เข้าสู่หนิ้าที�จ�าเพาะอย่างตามกุ�าหนิดที�ชี�สั�ง องค์
มหาพรหมเป็นิเจ้า ได้ทรงจัดสรรไว้ ท่านิบอกุมาดังว่านิี�

พระธาดา พระวิธาดา พระวรณุเทพ ท้าวกุุเวร 
พระโสมะ พระยมเทพ พระจันิทร์ พระวายุ พระสรุยิเทพ 
เทพไท้เหล่านิี� ล้วนิได้บชูายญักุนัิมามากุมาย และได้ถวาย
สิ�งสรรพ์อันินิ่าปรารถนิาแกุ่พราหมณ์ผู้ทรงเวทแล้ว (จึงได้
มาเป็นิใหญ่อย่างนิี�)

ท้าวอรชุน และท้าวภีมเสิน ผู้ทรงพลัง ทั�งผืนิ 
แผ่นิดินิหาใครเทียบไม่ได้ ยกุธนิูได้ ๕๐๐ คันิ ดังมีพันิ
พาหา นิั�นิกุ็คือท่านิได้บูชาไฟมาแต่ครั�งกุ่อนินิั�นิ

(ขุ.ชา.๒๘/๗๖๑/๒๕๘)

จากบน:
เชตวันมหำวิหำร
พิธีอัศวเมธ
ฆ่ำสัตว์บูชำยัญ
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พระโพธิสัตว์ องค์ภูริทัต กุล่าวว่า
ถ้าคนิท�าบุญได้โดยเอาไม้และหญ้าให้ไฟกุินิ คนิ

เผาถ่านิ คนิหุงเกุลือ พ่อครัว และคนิเผาศพ กุ็ต้องได้
ท�าบุญ…

คนิบูชาไฟอันิไร้อินิทรีย์ ไม่มีกุายที�จะรู้สึกุ เป็นิ
เพียงเครื�องท�ากุารงานิของประชาชนิ เมื�อคนิยังท�าบาป
กุรรมอยู่ จะไปสุคติได้อย่างไร

พวกุพราหมณ์ในิโลกุนิี�ต้องกุารหาเลี�ยงชีวิตกุ็บอกุ

ว่า พระพรหมมีอ�านิาจเหนิือทุกุสิ�งทุกุอย่าง และว่าพระ
พรหมบูชาไฟ กุ็พระพรหมมีอ�านิาจ ทรงสรรพานิุภาพ 
ไม่มีใครสร้าง กุลับไปไหว้ไฟที�ตนิสร้างเพื�อประโยชนิ์อะไร

ค�าของพวกุพราหมณ์นิั�นินิ่าหัวเราะ ไม่ทนิต่อกุาร
พินิิจ ไม่เป็นิความจริง พวกุพราหมณ์ปางกุ่อนิแต่งขึ�นิไว้ 
เพราะเห็นิแกุ่สักุกุาระ ครั�นิเมื�อลาภและสักุกุาระไม่เกุิด
ขึ�นิ พวกุเขากุ็จัดแต่งยัญพิธีขึ�นิมา เอากุารฆ่าสัตว์บูชายัญ
เป็นิสันิติธรรม

“อริยชนิคือพราหมณ์ร่ายมนิต์ทรงไตรเพท พวกุ
กษัตริย์ปกุครองแผ่นิดินิ พวกุแพศย์ประกุอบกุสิกุรรม 
และพวกุศูทรบ�าเรอรับใช้” วรรณะทั�ง ๔ นิี� เข้าสู่หนิ้าที� 
จ�าเพาะอย่างตามกุ�าหนิดที�ชี�สั�ง เขาบอกุว่า องค์มหาพรหม 
เป็นิเจ้า ได้ทรงจัดสรรไว้

ถ้าค�านิี�เป็นิจริงอย่างที�พวกุพราหมณ์กุล่าวไว้ คนิ
ที�มิใช่กุษัตริย์กุ็ไม่พึงได้ราชสมบัติ ผู้ที�มิใช่พราหมณ์กุ็ไม่พึง

ศึกุษามนิต์ คนินิอกุจากุวรรณะแพศย์กุ็ไม่พึงท�ากุสิกุรรม 
และพวกุศูทรกุ็จะไม่พ้นิจากุกุารรับใช้ผู้อื�นิไปได้

แต่เพราะค�านิี�ไม่จริง เป็นิค�าเท็จ พวกุคนิหาเลี�ยง
ท้องกุล่าวไว้ ให้คนิไม่มปัีญญาหลงเชื�อ แต่บณัฑ์ติทั�งหลาย
ย่อมเห็นิด้วยตนิเองว่า

พวกุกุษัตรย์ิก็ุเกุบ็ส่วยจากุพวกุแพศย์ พวกุพราหมณ์
กุ็ถือศัสตราเที�ยวฆ่าสัตว์ เหตุไฉันิ พระพรหมจึงไม่ท�าโลกุ
ที�วุ่นิวายผิดเพี�ยนิไปเช่นินิั�นิให้ตรงเสีย

ถ้าพระพรหมเป็นิใหญ่ในิสรรพโลกุ เป็นิจอมบดี 
เป็นิเจ้าชีวีของหมู่สัตว์ ท�าไมจึงจัดสรรทั�งโลกุให้มีเรื�อง 
เลวร้าย ท�าไมไม่ท�าโลกุทั�งปวงให้มีความสุข

ถ้าพระพรหมเป็นิใหญ่ในิสรรพโลกุ เป็นิจอมบดี 
เป็นิเจ้าชีวีของหมู่สัตว์ แล้วทรงต้องประสงค์อันิใด จึง
สร้างโลกุมิให้เป็นิไปโดยธรรม กุลับให้มีทั�งกุารหลอกุลวง 
กุารมดเท็จ แม้กุระทั�งความมัวเมา

จากซ้าย: 
พระพรหม    
คัมภีร์ฤคเวท    
พรำหมณ์    
ช�ำระบำป
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ถ้าพระพรหมเป็นิใหญ่ในิสรรพโลกุ เป็นิจอมบดี 
เป็นิเจ้าชีวีของหมู่สัตว์ กุ็ชื�อว่าเป็นิเจ้าชีวิตที�อยุติธรรม 
ทั�งที�ธรรมมีอยู่ แต่พระพรหมนิั�นิกุ็จัดสรรโลกุให้ไม่เป็นิ
ธรรม…

ถ้าคนิฆ่าคนิฆ่าสัตว์ (บูชายัญ) แล้วจะบริสุทธิ์ 
และผู้ถูกุฆ่าจะเข้าถึงแดนิสวรรค์ พวกุพราหมณ์กุ็พึงฆ่า
พวกุพราหมณ์ด้วยกุันิ หรือพึงฆ่าพวกุที�เชื�อถ้อยค�าของ
พราหมณ์เสียสิ

พวกุเนิื�อ พวกุปศุสัตว์ และโคตัวไหนิๆ ไม่ได้อ้อนิ 
วอนิขอให้ฆ่าตัวมนัิเลย มแีต่ดิ�นิรนิต้องกุารมชีีวติอยูใ่นิโลกุ
นิี� แต่คนิไปเอาเหล่าปศุสัตว์มาผูกุเข้าที�เสาหลักุบูชายัญ

แล้วพวกุพาลชนิกุ็ยื�นิหนิ้าเข้าไปตรงเสาบูชายัญ
ที�ผูกุสัตว์ไว้ พร��าพรรณนิาถ้อยค�างามเสนิาะที�แต่งสรรว่า 
เสาหลักุบูชายัญนิี�จะอ�านิวยสิ�งที�ปรารถนิาแกุ่ท่านิในิโลกุ
หนิ้า จะเป็นิของยั�งยืนิในิสัมปรายภพ …

ภูเขามาลาคิรี ขุนิเขาหิมวันิต์ ภูเขาวิชฌะ ภูเขา
สุทัศนิ์ ภูเขานิิสภะ ภูเขากุากุเวรุ ภูเขาเหล่านิี� และภูเขา
ใหญ่อื�นิๆ เขาบอกุว่า พวกุพราหมณ์ผู้บูชายัญกุ่อสร้างไว้

ที�พูดกุันิมาว่าพวกุพราหมณ์ผู้บูชายัญเอาอิฐมา
กุ่อเป็นิภูเขา แต่ภูเขาหาใช่เป็นิอิฐอย่างนิั�นิไม่ เห็นิชัดๆ 
ว่าเป็นิหินิ … เหล็กุและโลหะย่อมไม่เกุิดในิอิฐ ที�พวกุ
พราหมณ์พร��าพรรณนิายัญกุล่าวไว้ว่า ผู้บูชายัญกุ่อขึ�นิมา 

เขาบอกุว่า พราหมณ์ผู้ชาญเวท เข้าถึงคุณแห่ง
มนิต์ ผู้มีตบะ เป็นิผู้ประกุอบกุารขอ มหาสมุทรซัดท่วม
พราหมณ์นิั�นิผู้กุ�าลังตระเตรียมนิ��าอยู่ที�ฝั่งมหาสมุทร เป็นิ
เหตุให้นิ��าในิมหาสมุทร (ถูกุลงโทษให้เค็ม) ดื�มไม่ได้

แม่นิ��าทั�งหลายพัดพาเอาพราหมณ์ผู้เจนิจบเวท
ทรงมนิต์ไปเกุินิกุว่าพันิ นิ��าในิแม่นิ��าเหล่านิั�นิกุ็มิได้เสียรส
ไป เหตุไฉันิมหาสมุทรที�กุว้างขวางสุดประมาณเท่านิั�นิจึง
นิ��าเสียดื�มไม่ได้

บ่อนิ��าทั�งหลายในิมนิุษยโลกุนิี� ที�เขาขุดไว้กุลาย
เป็นินิ��าเค็มกุ็มี แต่ไม่ใช่เค็มเพราะท่วมพราหมณ์ตาย… 

ครั�งเกุ่าโพ้นิดึกุด�าบรรพ์ ใครเป็นิภรรยาของใคร 
คนิกุ็ได้ให้กุ�าเนิิดมนิุษย์ขึ�นิตั�งแต่กุ่อนิมา ตามธรรมดา
นิั�นิ จึงไม่มีใครเลวกุว่าใคร กุารจัดแบ่งจ�าแนิกุคนิกุ็ได้ว่า
กุันิไปตามกุารงานิอาชีพที�ท�ามาอย่างนิี� ถึงแม้เป็นิลูกุคนิ
จัณฑ์าลกุ็พึงเรียนิเวทกุล่าวมนิต์ได้ หากุเป็นิคนิฉัลาดมี
ความคิด หัวของเขากุ็ไม่ต้องแตกุเจ็ดเสี�ยง (อย่างที�พวกุ
พราหมณ์ว่า) …

(ขุ.ชา.๒๘/๗๗๑-๒/๒๖๐–๒๗๐)
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ชั้นวรรณะหมดไป  
คนยิ�งใหญ่โดยธรรมด้วยความด่ 

บุคคลไม่เป็นิคนิถ่อยทรามเพราะชาติกุ�าเนิิด ไม่
เป็นิพราหมณ์เพราะชาติกุ�าเนิิด แต่เป็นิคนิถ่อยทราม
เพราะกุรรม (สิ�งที�คิด-พูด-ท�า) เป็นิพราหมณ์เพราะกุรรม 
(สิ�งที�คิด-พูด-ท�า)

(ขุ.สุ.๒๕/๓๐๕/๓๔๙)

กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนิจัณฑาล่ 
จนิถึงคนิขนิขยะ ทุกุคนิสงบกุิเลสแล้ว ฝึกุตนิแล้ว กุ็เป็นิ
ผู้เย็นิชื�นิสนิิทหมดทั�งนิั�นิ เมื�อเป็นิผู้เย็นิทุกุคนิแล้ว กุ็ไม่มี
ใครดีกุว่า ไม่มีใครเลวกุว่าใคร

(ขุ.ชา.๒๗/๑๙๑๘/๓๗๖)

แม่นิ��าสินิธู แม่นิ��าสรัสวดี แม่นิ��าจันิทภาคา แม่นิ��า
คงคา แม่นิ��ายมุนิา แม่นิ��าสรภู และมหินิที ทั�งหมดนิี�เมื�อ
หลั�งไหลมา สาครย่อมรับไว้ด้วยกุันิ ชื�อเดิมนิั�นิกุ็สลัดหาย 
หมายรู้กุันิแต่ว่าเป็นิทะเลใหญ่ 

เหล่าชนิ ๔ วรรณะนิี� กุ็เช่นิกุันิ บรรพชาในิส�านิักุ
ของพระองค์ กุ็ละชื�อเดิมหมดไป หมายรู้กุันิแต่ว่าเป็นิ
พุทธบุตร (หมดทั�งนิั�นิ)

(ขุ.อป.๓๒/๓/๓๙)

ดูกุรวาเสฏิฐะฯ แท้จริงนิั�นิ บรรดาวรรณะทั้งสิี่นิี� 
ผู้ใด… ห่างไกุลกุิเลส … หลุดพ้นิแล้วเพราะรู้ชอบ ผู้นิั�นิแล
เรียกุว่า เป็นิผู้เลิศสุดเหนิือกุว่าวรรณะทั�งหมดนิั�นิ 

ทั�งนิี�กุ็โดยธรรมนิั�นิเอง หาใช่โดยสิ�งอันิมิใช่ธรรม
ไม่ ด้วยว่า ธรรมนิี�แหละ ประเสิริฐสิูงสิุดในิหมู่มนิุษย์ ทั�ง
บัดนิี� และเบื�องหนิ้า …

ที.ปา.๑๑/๕๓/๙๐) 

ตบะไล่บาปไม่ไป ใช้สมาธิและปัญญา 
จึงหมดอวิชชาเป็นอิสระได้ 

สมัยหนิึ�ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขา
คิชฌกุูฏิ เขตกุรุงราชคฤห์ ... ได้ตรัสว่า 

ดูกุรนิิโครธ ผู้บ�าเพ็ญตบะในิโลกุนิี� เป็นิชีเปลือย 
ปล่อยตัวไม่ถือมารยาท เลียมือ ... ถือรับอาหารในิเรือนิ
หลังเดียว ยังชีพด้วยข้าวค�าเดียวบ้าง ถือรับอาหารในิ
เรือนิ ๒ หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๒ ค�าบ้าง ... ถือกุินิอาหาร
ที�เกุ็บไว้ค้าง ๑ วันิบ้าง ถือกุินิอาหารที�เกุ็บไว้ค้าง ๒ วันิ
บ้าง ฯลฯ ถือกุินิอาหารที�เกุ็บไว้ค้าง ๗ วันิบ้าง ถือบริโภค
อาหารครึ�งเดือนิมื�อหนิึ�งบ้าง ... ถือกุินิผักุดองเป็นิอาหาร 
... ถือกุินิหญ้าเป็นิอาหาร ถือกุินิโคมัย (ขี�วัว) เป็นิอาหาร 
ถือกุินิหัวเหง้าและผลไม้ป่าเป็นิอาหาร ถือกุินิผลไม้หล่นิ
ยังชีพ ... ถือนิุ่งห่มผ้าเปลือกุไม้ ถือนิุ่งห่มหนิังเสือ ... ถือ
นิุ่งห่มผ้าถักุทอด้วยผมมนิุษย์ ถือถอนิผมและหนิวด ถือ
ยืนิอย่างเดียวไม่ยอมนิั�ง ถือเดินิกุระโหย่ง ถือนิอนิบนิ
หนิาม ถือนิอนิบนิเนิินิดินิ ถือคลุกุตัวกุับฝุ่นิและเหงื�อไคล 
ถืออยู่กุลางแจ้ง ... ถือบริโภคคูถ ถือห้ามนิ��าเย็นิ ถือลงนิ��า
วันิละ ๓ ครั�ง …

ดูกุรนิิโครธะ กุารหนิ่ายบาปด้วยตบะ แม้ที�บ�าเพ็ญ
บริบูรณ์แล้วอย่างนิี� เรากุล่าวว่ามีอุปกุิเลสมากุมาย … 

(ที.ปา.๑๑/๒๓/๔๒)

สมัยหนิึ�ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กุูฏิาคาร
ศาลาในิป่ามหาวันิ ใกุล้นิครเวสาลี ครั�งนิั�นิแล เจ้าลิจฉัวี
พระนิามว่าสาฬหะและอภัย เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงที�ประทับ ทรงถวายอภิวาทแล้ว ประทับนิั�ง ณ ที�
ควรข้างหนิึ�ง
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ครั�นิแล้ว เจ้าสาฬหะลิจฉัวีได้ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมณพราหมณ์พวกุ
หนิึ�งบัญญัติกุารถอนิตัวขึ�นิจากุโอฆะ โดยเหตุ ๒ อย่าง 
คือ โดยศีล่วิสิุทธิเป็นิเหตุ ๑ โดยกุารหนิ่ายบาปด้วย
ตบะเป็นิเหตุ ๑ ส่วนิในิธรรมวินิัยนิี� พระผู้มีพระภาคตรัส
อย่างไร พระเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกุรสาฬหะ เรา
กุล่าวศีล่วิสิุทธิแลว่า เป็นิองค์แห่งสมณธรรมอย่างหนิึ�ง 
(แต่) สมณพราหมณ์เหล่าใด ถือลัทธิหนิ่ายบาปด้วยตบะ 
ถือกุารหนิ่ายบาปด้วยตบะเป็นิสาระ ติดแนิ่นิอยู่ในิกุาร
หนิ่ายบาปด้วยตบะ สมณพราหมณ์เหล่านิั�นิ ไม่อาจเป็นิ
ไปได้ที�จะไถ่ถอนิตัวขึ�นิจากุโอฆะ … 

สมณพราหมณ์เหล่าใด มีความประพฤติทาง
กุายบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ มีความ
ประพฤติทางใจบริสุทธิ์ มีอาชีพบริสุทธิ์ สมณพราหมณ์
เหล่านิั�นิ จึงควรเพื�อญาณทัศนิะ เพื�อความตรัสรู้สูงสุด … 

ดูกุรสาฬหะ เปรียบเหมือนินิักุรบอาชีพ ถึงแม้จะรู้
กุระบวนิธนิูมากุมาย แต่กุระนิั�นิ เขาจะได้ชื�อว่าเป็นินิักุรบ
คู่ควรแกุ่ราชา ควรแกุ่กุารใช้งานิของราชา ถึงกุารนิับว่า
เป็นิองค์ของราชาแท้ทีเดียว กุ็ด้วยสถานิะ ๓ ประกุาร 
กุล่าวคือ เป็นิผู้ยิงได้ไกุล ๑ ยิงแม่นิไว ๑ ท�าลายเป้าหมาย
ได้ทั�งใหญ่ ๑

ดกูุรสาฬหะ นิกัุรบเป็นิผู้ยงิได้ไกุล แม้ฉัันิใด ฉันัิ
นิั�นินิั�นิแล อรยิสาวกุก็ุเป็นิผู้มสัีิมมาสิมาธ,ิ อริยสาวกุผูม้ี
สมัมาสมาธ ิย่อมมองเหน็ิด้วยสมัมาปัญญาตามเป็นิจรงิ
อย่างนิี�ว่า รปู… เวทนิา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ… 
ทั�งหมดนิี� ไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นิเรา ไม่ใช่ตัวตนิของเรา 

ดูกุรสาฬหะ นิักุรบเป็นิผู้ยิงแม่นิไว ฉัันิใด ฉัันินิั�นิ
นิั�นิแล อริยสาวกุกุ็เป็นิผู้มีสัมมาทิฏิฐิ, อริยสาวกุผู้มี 
สิัมมาทิฏฐิ ย่อมรู้ชัดตามเป็นิจริงว่า นิี�ทุกุข์ นิี�ทุกุขสมุทัย 
นิี�ทุกุขนิิโรธ นิี�ทุกุขนิิโรธคามินิีปฏิิปทา 

ดูกุรสาฬหะ นิักุรบเป็นิผู้ท�าลายเป้าหมายทั�งใหญ่
ได้ ฉัันิใด ฉัันินิั�นินิั�นิแล อริยสาวกุกุ็เป็นิผู้มีสัมมาวิมุตติ, 
อริยสาวกุผู้มีสิัมมาวิมุตติ ย่อมท�าลายเสียได้ซึ�งกุอง
อวิชชาอันิใหญ่

(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๖/๒๗๑-๕)
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๔๕ พรรษำแห่งพุทธกิจ
ในิเวลา ๔๕ ปีแห่งกุารบ�าเพ็ญพุทธกุิจ พระ 

พุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับจ�าพรรษา ณ สถานิที�ต่างๆ ซึ�ง
ท่านิได้ประมวลไว้ พร้อมทั�งเหตุกุารณ์ส�าคัญบางอย่าง
เป็นิที�สังเกุตดังนิี�

พรรษาที่ ๑ ป่าอิสิิปตนมฤคทายวันิ ใกุล้กุรุง 
พาราณสี (โปรดพระเบญจวัคคีย์)

พรรษาที่ ๒-๓-๔ พระเวฬุวัน กุรุงราชคฤห์ 
(ระยะประดิษฐานิพระศาสนิา เริ�มแต่โปรดพระเจ้า 
พิมพิสาร ได้อัครสาวกุ ฯลฯ เสด็จนิครกุบิลพัสดุ์ครั�งแรกุ  
ฯลฯ อนิาถบิณฑ์ิกุเศรษฐีเป็นิอุบาสกุถวายพระเชตวันิ;  
ถ้าถือตามพระวินิัยปิฎกุ พรรษาที� ๓ นิ่าจะประทับที� 
พระเชตวันิ นิครสาวัตถี)

พรรษาที่ ๕ กูฏาคาร ในิป่ามหาวันิ นิครเวสาลี 
(โปรดพระพุทธบิดาซึ�งปรินิิพพานิที�กุรุงกุบิลพัสดุ์ และ 
โปรดพระญาติที�วิวาทเรื�องแม่นิ��าโรหิณี พระมหาปชาบดี
ผนิวช เกุิดภิกุษุณีสงฆ์)

บำบิโลเนียใช้ไม้สักอินเดีย 
605-562 BC ที�กุรุงบาบิโล่น (Babylon อยู่ใต้ 

แบกุแดด เมืองหลวงของอรัิกุปัจจุบนัิเลก็ุน้ิอย) เป็นิรชักุาล 
ของกุษัตริย์เนิบูคัดเนิซซาร์ที� ๒ (Nebuchadnezzar II) 
ในิยุคที�อาณาจักุรบาบิโลเนิียรุ่งเรือง ต�าราฝรั�งกุล่าวว่า
ช่างกุ่อสร้างในิบาบิโลนิใช้ไม้สักุจากุอินเดีย และอ้าง 
หลักุฐานิว่าคัมภีร์ชาดกเอ่ยถึงกุารค้ากุับกุรุงบาบิโล่น 
โดยเรียกุชื�อเป็นิภาษาบาลีว่า “พาเวรุ” (ขุ.ชา.๒๗/๖๕๕/ 
๑๕๔; อ้างในิ Encyclopædia Britannica, 1994-2002 

หัวข้อ “India”) ถ้าเป็นิจริงตามที�อ้างนิี� จะช่วยให้เรื�อง 
ราวหลายอย่างในิประวัติศาสตร์ชัดเจนิยิ�งขึ�นิ (บาบิโลเนิีย
ปรากุฏิชื�อในิประวัติศาสตร์กุ่อนิ 2,000 BC เคยตกุเป็นิ
ของแอสซีเรีย และสุดท้ายพ่ายแพ้แกุ่เปอร์เซีย ในิปี 539 
BC ซึ�งนิับอย่างเรา = พ.ศ. ๔ นิับอย่างฝรั�ง = ๕๖ ปีกุ่อนิ 
พ.ศ.; อเลกุซานิเดอร์มหาราชสวรรคตที�นิี� เมื�อ 323 BC) 

หลังจากุบาบิโลนิเสื�อมอ�านิาจแล้ว พ่อค้าชาว
อาหรับได้เป็นิผู้ค้าขายต่อมา โดยคงจะจัดส่งสินิค้าจากุ
อินิเดียแกุ่อียิปต์และเมดิเตอเรเนิียนิ

ภำพแกะสลักนูนต�่ำใน Palace of Sargon แสดงกำรขนส่งไม้ด้วยเรือ

ทะเล
เมดิเตอเรเน้ียน้
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พรรษาที่ ๖ มกุล่บรรพต (ภายหลังทรงแสดง
ยมกุปาฏิิหาริย์ที�นิครสาวัตถี)

พรรษาท่ี ๗ ดาวดึงสิเทวโล่ก (แสดงพระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดา)

พรรษาที่ ๘ เภสิกล่าวัน ใกุล้เมืองสุงสุมารคีรี 
แคว้นิภัคคะ (พบนิกุุลบิดา และนิกุุลมารดา)

พรรษาที่ ๙ โฆสิิตาราม เมืองโกุสัมพี 
พรรษาที่ ๑๐ ป่าตําบล่ปาริเล่ยยกะ ใกุล้เมือง

โกุสัมพี (ในิคราวที�ภิกุษุชาวเมืองโกุสัมพีทะเลาะกุันิ)

พรรษาที่ ๑๑ เอกนาล่า หมู่บ้านิพราหมณ์
พรรษาที่ ๑๒ เมืองเวรัญชา 
พรรษาที่ ๑๓ จาล่ิยบรรพต 
พรรษาที่ ๑๔ พระเชตวัน (พระราหุลอุปสมบท

วาระนิี�)
พรรษาที่ ๑๕ นิโครธาราม นิครกุบิลพัสดุ์
พรรษาที่ ๑๖ เมืองอาฬวี (ทรมานิอาฬวกุยักุษ์)
พรรษาที่ ๑๗ พระเวฬุวัน นิครราชคฤห์
พรรษาที่ ๑๘-๑๙ จาล่ิยบรรพต

พรรษาที่ ๒๐ พระเวฬุวัน นิครราชคฤห์ (โปรด
มหาโจรองคุลิมาล พระอานินิท์ได้รับหนิ้าที�เป็นิพระพุทธ-
อุปัฏิฐากุประจ�า)

พรรษาที่ ๒๑-๔๔  ประทับสลับไปมา ณ พระ 
เชตวัน กัุบบุพพาราม พระนิครสาวัตถี (รวมทั�งคราวกุ่อนิ
นิี�ด้วย อรรถกุถาว่าพระพุทธเจ้าประทับที�เชตวนิาราม ๑๙ 
พรรษา ณ บุพพาราม ๖ พรรษา)

พรรษาที่ ๔๕ เวฬุวคาม ใกุล้นิครเวสาลี

เล่ำจื๊อ ขงจื๊อ ปรำชญ์แห่งจีน
c.604 BC ที�เมืองจีนิ ประมาณว่าเป็นิปีเกิุดของ 

เล่าจื๊อ (Lao-tze or Lao-tzu)
c.551?-479 BC เป็นิช่วงชีวิตของขงจื๊อ (Confu-

cius)

จากซ้าย: 
บำบิโลน
เล่ำจื๊อ
ขงจื๊อ  

อิหร่าน

ตุรกี

อียิปต์

อิรัก
กรุงบาบิโลน

ซีเรีย
อิสราเอล

จอร์แดน

ซาอุดีอาระเบีย

อาณาจักร
บาบิโลน อ่ำว

เปอร์เซีย

ทะเล
แดง

ทะเล
แคสเปียน้

ทะเล
เมดิเตอเรเน้ียน้

แม่น้�้ำำยูเฟรตีส
แม่น้�้ำำทิกรีส

ทะเลด�ำ

บาบิโลน

อินเด่ย
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พุทธกิจประจ�ำวัน
นิอกุจากุสถานิที�ทรงจ�าพรรษาในิ ๔๕ ปีแห่ง 

พุทธกุิจแล้ว พระอรรถกุถาจารย์ได้ประมวลพระพุทธกุิจ 
ที�พระพุทธเจ้าทรงปฏิิบัติเป็นิประจ�าในิแต่ละวันิไว้ด้วยว่า
มี ๕ อย่าง เรียกุว่า พุทธกิจประจําวัน ๕ ดังนิี�

๑. ปพุพฺณฺเห ปิณฑฺปาตญจฺ เวลาเช้าเสดจ็บณิฑ์บาต
๒. สิายณฺเห ธมฺมเทสินํ เวลาเย็นิทรงแสดงธรรม
๓. ปโทเสิ ภิกฺขุโอวาทํ เวลาค��าประทานิโอวาท

แกุ่เหล่าภิกุษุ
๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ เที�ยงคืนิทรงตอบ 

เทวปัญหา
๕. ปจฺจุสิฺเสิว คเต กาเล่ ภพฺพาภพฺเพ วิโล่กนํ

จวนิสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที�สามารถและยังไม่
สามารถบรรลุธรรม ว่าควรจะเสด็จไปโปรดผู้ใด

(สรุปท้ายว่า เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ วิโสิเธติ มุนิ
ปุงฺคโว พระพุทธเจ้าองค์พระมุนิีผู้ประเสริฐ ทรงยังกุิจ ๕ 
ประกุารนิี�ให้หมดจด)

Cyrus II the Great

เปอร์เซียขึ้นครองกรีก 
ด้านิกุารเมือง ในิปี 546 BC (นิับอย่างเรา ๓ ปี

กุ่อนิสิ�นิพุทธกุาล) พระเจ้า Cyrus II the Great ผู้ตั�ง
จักุรวรรดิเปอร์เซีย (อิหร่านิ) ที�อยู่ถัดจากุชมพูทวีป ได้
มาตีเอาพวกุไอโอเนียนกรีกที�อะนิาโตเลียไว้ใต้อ�านิาจ

จากุนิั�นิพระเจ้า Cyrus II ได้ยึดบาบิโลนิในิปี 539 
BC หลังนิั�นิกุ็มาตีเอาบากุเตรีย (Bactria เป็นิอาณาจักุร
โบราณ = อัฟกุานิิสถานิตอนิบนิ + เอเซียกุลางตอนิล่าง) 
ไว้ใต้ปกุครองของเปอร์เซีย
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ต้นแบบสังคำยนำ 
527 BC (ตัวเลขฝ่ายตะวันิตกุ) มหาวีระ  

(นิิครนิถนิาฏิบุตร) ศาสดาแห่งศาสนิาเชนิ/ไชนิะ สิ�นิชีพ 
สาวกุทะเลาะวิวาทกุันิเป็นิข้อปรารภที�พระพุทธเจ้าทรง
แนิะนิ�าให้มีกุารสิังคายนา และครั�งหนิึ�งพระสารีบุตรได้
แสดงสังคีติสูตรไว้เป็นิตัวอย่าง 

ธรรมวินัยเป็นพระศำสดำ  
และพุทธปัจฉิมวำจำ

๑ ปี ก.พศ. (= 543 BC; ฝรั�งว่า 483 BC )
กุ่อนิเสด็จดับขันิธปรินิิพพานิ พระพุทธเจ้าตรัส

พุทธพจนิ์ที�ส�าคัญยิ�งว่า “ธรรมและวินุัยใด ที่เราแสดงแล้ว 
บััญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินุัยนุั้นุจักเป็นุ
ศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”

ครั�นิแล้ว ในิวันิเพ็ญวิสาขปุรณมี หลังจากุบ�าเพ็ญ
พุทธกุิจ ๔๕ พรรษา พระพุทธเจ้ามีพระชนิมายุ ๘๐ 
พรรษา ได้เสด็จปรินิิพพานิที�สาลวโนิทยานิ เมืองกุุสินิารา

พระพุทธปัจฉิมวาจา... “วยธมฺมา สิงฺขารา  
อปฺปมาเทน สิมฺปาเทถ” (สิังขารทั้งหล่ายมีความเสิื่อม
สิล่ายไปเป็นธรรมดา จงทํากิจทั้งปวงให้ถึงพร้อม ด้วย
ความไม่ประมาท)

โยนก: ไอโอเนีย-บำกเตรีย
พวกุเปอร์เซียเรียกุ Ionians คือ ไอโอเนิียนิกุรีกุ 

ว่า Yauna (เยานิะ) ซึ�งเมื�อมาถึงชมพูทวีป เรียกุเป็นิ 
“ยวนิะ” บ้าง “โยนิะ” บ้าง หรือเรียกุชื�อถิ�นิตามค�าเรียกุ
ตัวคนิเป็นิ “โยนิกุ” แล้วใช้เรียกุชาวกุรีกุทุกุพวกุสืบมา

ระยะแรกุมักุหมายถึงชุมชนิกุรีกุในิเปอร์เซีย 
ตะวันิออกุ ต่อมา หลังอเลกุซานิเดอร์ฯ พิชิตบากุเตรียในิ
ปี 328 BC แล้ว มุ่งเอากุรีกุที�แคว้นิบากุเตรีย จนิกุระทั�ง
ยุคท้ายๆ กุลายเป็นิค�าเรียกุชาวต่างชาติพวกุอื�นิด้วย

University of  Texas Libraries

อิหร่านอฟักานิสถาน

ทะเลด�ำ

อ่ำวเปอร์เซีย

ทะเลแคสเปียน้

อิรัก

ตุรก่





สั ง ค า ย น า  ค รั้ ง ที่  ๑  -  พ ญ า มิ ลิ น ท์
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สังคำยนำ ครั้งที่ ๑
๓ เดือน หลังพุทธปรินิิพพานิ (๙ เดือน ก.พศ.)  

มีกุารสิังคายนาครั้งที่ ๑ ปรารภเรื�องสุภัททภิกุษุ ผู้บวช
เมื�อแกุ่ กุล่าวจาบจ้วงพระธรรมวนิิยั และเพื�อให้พระธรรม
วนิิยัรุ่งเรืองอยู่สืบไป โดยที�ประชุมพระอรหันิต์ ๕๐๐ รูป 
มีพระมหากัสิสิปะเป็นิประธานิ พระอุบาล่ีเป็นิผู้วิสัชนิา
พระวินิัย พระอานนท์วิสัชนิาพระธรรม (ที�จัดแยกุเป็นิ
พระสูตรและพระอภิธรรม) ณ ถ��าสัตตบรรณคูหา ภูเขา
เวภารบรรพต เมืองราชคฤห์ โดยพระเจ้าอชาตศัตรููทรง
อุปถัมภ์ ใช้เวลา ๗ เดือนิ

ถ�้ำสัตตบรรณคูหำ

Map of the Maya area
www.yucatanadventure.com
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กำรนับพุทธศักรำช
โดยวิธีนิับว่า “บัดนิี� พระบรมศาสดาสัมมา 

สัมพุทธเจ้าปรินิิพพานิ ล่วงแล้วได้ ๑ ปี/พรรษา” จึง
ถือว่า ๑ ปี หลังพุทธปรินิิพพานิ เริ�มต้นิพุทธศักุราช 
เป็นิ พ.ศ. ๑ (นิี�เป็นิกุารนิับแบบไทย ส่วนิศรีลังกุา  
และพม่า นิับพุทธศักุราชเริ�มแต่พุทธปรินิิพพานิ ดังนิั�นิ 
เมื�อพระพุทธเจ้าปรินิิพพานิครบ ๑ ปีแล้ว ต่อจากุนิั�นิ 
กุ็เป็นิ พ.ศ. ๒)

สำยอชำตศัตรูสิ้นวงศ์ สู่ปำฏลีบุตร 

พ.ศ. ๑-๒๐ (543-523 BC; ตามฝรั�ง = 483- 
463 BC) หลังพุทธปรินิิพพานิในิปีที� ๘ ของรัชกุาลแล้ว  
พระเจ้าอชาตศัตรูครองราชย์ต่อมาอีกุ ๒๔ ปี จึงถูกุโอรส
คือเจ้าชายอุทัยภัทรท�าปิตุฆาต ระหว่างนิั�นิแคว้นิโกุศล 
และแคว้นิวัชชีได้สูญอ�านิาจ ตกุเป็นิของมคธแล้ว มคธจึง
ครองความเป็นิใหญ่ในิชมพูทวีป เมื�ออุทัยภัทรขึ�นิครอง
ราชย์แล้ว ต่อมา ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังปาฏิลีบุตร (เมือง
หนิ้าด่านิที�พระเจ้าอชาตศัตรูได้ให้สุนิีธะและวัสสกุาระ
สร้างขึ�นิตอนิปลายพุทธกุาล) เป็นิครั�งแรกุ

พ.ศ. ๗๒ (471 BC; ตามฝรั�ง = 411 BC) หลัง
จากุกุษัตริย์ท�าปิตุฆาตต่อกุันิมา ๕ รัชกุาล ราษฎรได้
พร้อมใจกุันิปลงชีพกุษัตริย์พระนิามว่านิาคทาสกุ์ แล้ว
สถาปนิาอ�ามาตย์ชื�อสุสุนิาคขึ�นิเป็นิกุษัตริย์ ตั�งราชวงศ์
ใหม่ ย้ายเมืองหลวงไปตั�งที�เวสาลี

โอรสของพระเจ้าสุสุนิาค พระนิามว่ากุาลาโศกุ 
เมื�อครองราชย์ในิปีที� ๑๐ ตรงกุับ พ.ศ. ๑๐๐ ได้ทรง
อุปถัมภ์สังคายนิาครั�งที� ๒ และในิรัชกุาลนิี� ได้ย้าย 
เมืองหลวงไปตั�งที�ปาฏิลีบุตรเป็นิกุารถาวร 

ก่อนเป็นอเมริกำ 
500 BC (โดยประมาณ) กุ�าเนิิดอารยธรรมของ

ชนิอินิเดียนิแดงเผ่ามายา ในิอเมริกุากุลาง (แถบเมกุซิโกุ  
กุัวเตมาลา ฮอนิดูรัส และเอลซัลวาดอร์ ในิปัจจุบันิ) ซึ�ง
รุ่งเรืองตั�งแต่ราว ค.ศ. 300 (ราว พ.ศ. ๘๕๐) ไปจนิล่ม
สลายราว ค.ศ. 900 (ราว พ.ศ. ๑๔๕๐) มีความเจริญ
เด่นิทางด้านิสถาปัตยกุรรม ดาราศาสตร์ (เรื�องปฏิิทินิ) 
คณิตศาสตร์ และกุารเขียนิด้วยอักุษรภาพ

Temple of Kukulkan 
พีระมิดขั้นบันได 
อำรยธรรมมำยำ
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ขึ้นยุคกรีกแห่งเอเธนส์  
ต่อมาเมื�อพวกุกรีกที่เอเธนสิ์ (Athens) เข้มแข็ง

ขึ�นิ พวกุกรีกที่ไอโอเนียอาศัยกุ�าลังจากุพวกุเอเธนิส์ 
ท�าให้กุรีกุชนิะเปอร์เซียไอโอเนิียกุ็เป็นิอิสระในิปี 479 BC 
(นิับอย่างเรา=พ.ศ. ๖๔; นิับอย่างฝรั�ง=พ.ศ. ๔) แต่ต่อนิี�
ไป ไอโอเนิียต้องขึ�นิต่อเอเธนสิ์

แม้แต่ศูนิย์กุลางทางปัญญากุ็ย้ายจากุไอโอเนิีย
ไปอยู่ที�เอเธนสิ์ ดังที�ต่อนิี�ไปที�เอเธนิส์ ได้มี โสิเครตีสิ 
(Socrates, 470?-399 BC) เพล่โต (Plato, 427-347  

BC) อริสิโตเติล่ (Aristotle, 384-322 BC) ซึ�งถือกุันิว่า 
เป็นิตรีโยนิกุมหาบุรุษ (the great trio of ancient 
Greeks) ผู้วางรากุฐานิทางปรัชญาของวัฒนิธรรม 
ตะวันิตกุและท�าให้เอเธนิส์ได้ชื�อว่าเป็นิแหล่งกุ�าเนิิดของ
อารยธรรมตะวันิตกุ

ต่อมา โยนก ตกุเป็นิของเปอร์เซียอีกุในิปี 387 
BC จนิกุระทั�ง อเล่กซานเดอร์มหาราช มาพิชิตจักุรวรรดิ
เปอร์เซียลงในิราวปี 334 BC ไอโอเนิียจึงมาเป็นิของ 

กรีกแห่งมาซิโดเนิีย (Macedonian Greeks) แต่แล้วถึงปี 
133 BC (นิับอย่างเรา=พ.ศ. ๔๑๐) พวกุกุรีกุสิ�นิอ�านิาจ 
โยนิกุกุลายเป็นิดินิแดนิส่วนิหนิึ�งของจักุรวรรดิโรมัน จนิ
กุระทั�งจักุรวรรดิออตโตมานของมุสลิมเตอร์กุมาเข้าครอง
เป็นิท้ายสุดในิ ค.ศ. 1458 (พ.ศ. ๒๐๐๑)

ส่วนิในิด้านิศิลปวิทยา เมื�ออริสิโตเติล่สิ�นิชีวิตลง
ในิปี 322 BC (นิับอย่างเรา=พ.ศ. ๒๒๑) ยุคคลาสสิกุของ
กุรีกุกุ็จบลงด้วย

The School of Athens
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ปรำชญ์กรีกแห่งเอเธนส์
 470?-399 BC ช่วงชีวิตของโสิเครตีสิ (Socra-

tes) นิักุปรัชญากุรีกุที�ยิ�งใหญ่ ผู้ใช้วิธีสอนิแบบถาม-ตอบ 
ที�เรียกุกุันิว่า Socratic dialogue หรือ dialectic เขา
ถูกุสอบสวนิแล้วตัดสินิประหารชีวิตฐานิท�าเยาวชนิของ
เอเธนิส์ให้พิปลาสเสื�อมทราม และสิ�นิชีพโดยดื�มยาพิษ 
ความคิดของเขาปรากุฏิในิผลงานิที�เพลโตเขียนิไว้

เพลโต ต่อด้วยอริสโตเติล
427-347 BC ช่วงชีวิตของเพล่โต (Plato) นิักุ

ปรัชญากุรีกุยิ�งใหญ่ ศิษย์โสเครตีส เขาตั�ง “Academy” 
ซึ�งเป็นิสถานิศึกุษา ที�มีอิทธิพลมากุที�สุดในิตะวันิตกุยุค
โบราณ และสอนิที�นิั�นิจนิตลอดชีวิต มีผลงานิ ๓๖ เรื�อง 
ส่วนิมากุใช้วิธีถาม-ตอบ (dialogue) โดยมีโสเครตีสเป็นิ 

ตัวละครหลักุ เช่นิ The Apology, Crito, Euthyphro 
และ Phaedo ผลงานิที�มักุถือกุันิว่าเด่นิที�สุดคือ The 
Republic

384-322 BC ช่วงชีวิตของอริสิโตเติล่ (Aristo-
tle) นิักุปรัชญากุรีกุยิ�งใหญ่ เป็นิศิษย์เพลโต ได้เรียนิแล้ว
สอนิในิ “Academy” ประมาณ ๒๐ ปีกุระทั�งเพลโต 
สิ�นิชีพ ต่อมาได้รับเชิญจากุพระเจ้า Philip II กุษัตริย์
แห่ง Macedonia ให้อ�านิวยกุารศึกุษาแกุ่โอรส ที�ต่อมา
เป็นิพระเจ้าอเล่กซานเดอร์มหาราช เมื�อกุลับสู่เอเธนิส์
ได้ตั�งโรงเรียนิ “Lyceum” มีผลงานิครอบคลุมวิชากุาร
หลากุหลาย เฉัพาะอย่างยิ�งเป็นิต้นิสายวิชา ตรรกุศาสตร์ 
ชีววิทยา วรรณคดีวิจารณ์ และมีอิทธิพลยิ�งในิวิชาจริย 
ศาสตร์และรัฐศาสตร์

จากซ้าย:
มรณะแห่งโสเครตีส
โสเครตีส
เพลโต
อริสโตเติล
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ตุรก่
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ทะเลด�ำ
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สังคำยนำ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๑๐๐ (443 BC; ตามฝรั�ง=381 BC) มี

สังคายนิา ครั�งที� ๒ ปรารภเรื�องภิกุษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ 
๑๐ ประกุาร นิอกุธรรมวินิัย พระยศกุากุัณฑ์บุตรเป็นิ
ผู้ชักุชวนิพระอรหันิต์ ๗๐๐ รูป ประชุมท�าที�วาลิกุาราม 
เมืองเวสาลี พระเรวตะเป็นิผู้ถาม พระสัพพกุามีเป็นิผู้
วิสัชนิา โดยพระเจ้ากุาลาโศกุราชทรงอุปถัมภ์ ใช้เวลา  
๘ เดือนิ

เกิดนิกำยในพระพุทธศำสนำ  

อย่างไรกุ็ดี ภิกุษุวัชชีบุตรได้แยกุตัวออกุจากุ
เถรวาท กุลายเป็นิพวกุหนิึ�งต่างหากุ เรียกุชื�อว่า “มหา
สิังฆิกะ” (พวกุสงฆ์หมู่ใหญ่) และท�าสังคายนิาต่างหากุ 

เรียกุว่ามหาสังคีติ เป็นิอาจริยวาทกุลุ่มใหม่ ซึ�งเป็นิจุด
เริ�มให้เกุิดนิิกุายขึ�นิ และเป็นิต้นิกุ�าเนิิดของอาจารยวาท/
อาจริยวาท ที�ต่อมาเรียกุตนิเองว่า “มหายานิ”

ทั�งนิี� มหาสังฆิกุะนิั�นิได้แตกุย่อยออกุไป จนิกุลาย
เป็นิอาจริยวาท ๖ นิิกุาย ทางด้านิเถรวาทเดิม กุ็ได้มี
อาจริยวาทแยกุออกุไป ๒ พวกุ แล้ว ๒ พวกุนิั�นิกุ็แตกุ
ย่อยออกุไปๆ จนิกุลายเป็นิ ๑๑ อาจริยวาท จนิกุระทั�งในิ
ช่วง ๑๐๐ ปี กุว่าจะถึง พ.ศ. ๒๐๐ พระพุทธศาสนิากุ็ได้มี
นิิกุายย่อยทั�งหมด ๑๘ เรียกุว่า ๑๘ อาจริยวาทบ้าง ๑๘ 
อาจริยกุุลบ้าง ๑๘ นิกายบ้าง (คือ เถรวาทดั�งเดิม ๑ กุับ 
อาจริยวาทอื�นิๆ ๑๗) เป็นิปัญหาที�รอกุารช�าระสะสางแล้ว
ท�าสังคายนิา ครั�งที� ๓ (ค�าว่า “หีนิยานิ” กุ็ดี “มหายานิ” 
กุ็ดี ไม่มีในิคัมภีร์บาลี นิอกุจากุที�เขียนิในิสมัยปัจจุบันิ)

จากซ้าย:
คัมภีร์ Torah
The Joy of Torah
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รำชวงศ์นันทะ ครองมคธ
พ.ศ. ๑๔๐ (=403 BC; ตามฝรั�ง= c. 343 BC) 

มหาปัทมนิันิทะสังหารกุษัตริย์แห่งราชวงศ์สุสุนิาคแล้ว 
ขึ�นิครองราชย์ ตั�งราชวงศ์นันทะ ซึ�งครองมคธสืบต่อกุันิ
มาถึงองค์สุดท้ายคือธนินิันิทะ รวมทั�งสิ�นิ ๙ รัชกุาล จบ
สิ�นิในิ พ.ศ. ๑๖๒ (=381 BC; ตามฝรั�ง =321 BC) รวม 
๒๒ ปี

เรื่องข้ำงเคียงในอินเดีย
(มหากาพย์ มหาภารตะ)

400 BC (ในิช่วงเวลาแต่นิี� ถึงราว ค.ศ. 400 คือ
ช่วง พ.ศ. ๑๕๐-๙๕๐ ซึ�งไม่อาจชี�ชัด) ฤๅษีวยาสได้แต่ง
มหากุาพย์สันิสกุฤตเรื�องมหาภารตะ อันิเป็นิกุวีนิิพนิธ์ที�
ยาวที�สุดในิโลกุ (คงเริ�มเรื�องเดิมที�เป็นิแกุนิแล้วแต่งเพิ�ม 

กุันิต่อมา) ว่าด้วยสงครามใหญ่เมื�อราว ๑,๐๐๐-๔๐๐ ปี
กุ่อนิพุทธกุาล อันิเกุิดขึ�นิในิวงศ์กุษัตริย์ ระหว่างโอรส 
ของเจ้าพี�เจ้านิ้อง คือ เหล่าโอรสของ ธฤตราษฏิร์ (เรียกุ
ว่า เกุารพ) กุับเหล่าโอรสของ ปาณฑ์ุ (เรียกุว่า ปาณฑ์พ) 
ซึ�งรบกุันิที�ทุ่งกุรุเกษตร (เหนิือเดลีปัจจุบันิ) จนิฝ่ายเกุารพ
สิ�นิชีพทั�งหมด ยุธิษฐิระพี�ใหญ่ฝ่ายปาณฑ์พขึ�นิครองราชย์
ที�หัสตินิาปุระ และมีเรื�องต่อไปจนิเสด็จสู่สวรรค์

ภควัทคีตา ซึ�งเป็นิคัมภีร์ปรัชญาส�าคัญยวดยิ�ง
ของฮินิดู กุ็เป็นิส่วนิหนิึ�งอยู่ในิเรื�องนิี� โดยเป็นิบทสนิทนิา
ระหว่าง กุฤษณะ กุับเจ้าชายอรชุนิ

คัมภีร์เก่ำของยิว-คริสต์ 
425 BC (โดยประมาณ) คัมภีร์ศาสนิายิว ที�ยิว

เรียกุว่า Torah ซึ�งชาวคริสต์กุ็นิับถือด้วย โดยทั�วไปเรียกุ
ว่า Pentateuch (“ปัญจครันิถ์” คือ ๕ คัมภีร์แรกุแห่ง 
Old Testament ของ Bible/ไบเบิล มี Genesis และ 
Exodus เป็นิต้นิ) จบลงตัว

จากซ้าย: 
คัมภีร์ภควัทคีตำ
กฤษณะกับอรชุน
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อเลกซำนเดอร์กลับไป จันทรคุปต์ขึ้นมำ
พ.ศ. ๑๕๑-๘ (ตามฝรั�งนิับ=332-325 BC) 

พระเจ้าอเล่กซานเดอร์มหาราชเดินิทัพผ่านิหรือมีชัย
ในิที�ใดอันิส�าคัญ มักุสร้างเมืองขึ�นิใหม่และตั�งชื�อเมือง
เฉัลิมพระเกีุยรติว่า “Alexandria” ดังเช่นิเมืองชื�อนิี�ที�
ส�าคัญซึ�งยังคงอยู่ที�อียิปต์เป็นิต้นิ แม้ทางชมพูทวีป กุ็มี 
อเล่กซานเดรียหลายแห่ง เช่นิเมืองที�บัดนิี�เรียกุ Herat 
(=Alexandria of the Arians), Kandahar และแห่ง
หนิึ�งในิที�ไม่ไกุลจากุเมือง Kabul ในิอัฟกุานิิสถานิ

ในิพระไตรปิฎกุ มี ๒-๓ แห่ง กุล่าวถึงเมืองชื�อ 
“อล่สิันทะ” ซึ�งสันินิิษฐานิกุันิว่าได้แกุ่ อเล่กซานเดรีย
นิี� และคัมภีร์ในิพระไตรปิฎกุเล่มใดมีชื�อเมืองนิี�กุ็กุล่าวได้
ว่าเพิ�งยุติในิสมัยสังคายนิาครั�งที� ๓ ในิคัมภีร์มิลินิทปัญหา 
พญามิล่ินท์ (Menander) ตรัสว่าพระองค์ประสูติที�เมือง 
อลสันิทะ

หลังจากุอเลกุซานิเดอร์เลิกุล้มความคิดที�จะตีมคธ
และยกุทัพกุลับออกุไปจากุชมพูทวีปในิปี 325 BC แล้วไม่
นิานิ จันิทรคุปต์กุ็ตีมคธได้ส�าเร็จ

อเลกซำนเดอร์มหำรำช

ราชวงศ์นันทะ

อาณาจักรแห่ง
อเลกซานเดอร์ มหาราช

อินเด่ย

อัฟกานิสถาน
ปาก่สถาน

ทะเลด�ำ
ทะเลแคสเปียน้

ทะเล
อำหรับ

อิหร่าน
อ่ยิปต์

ตุรก่

อิรัก

กร่ซ

จ่น
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กรีก รบ-สงบ-ส่งทูต สู่ปำฏลีบุตร
พ.ศ. ๑๖๒ (=381 BC; แต่ฝรั�งนิับ=321 BC) 

จันทรคุปต์ปราบกุษัตริย์นิันิทะได้ ขึ�นิครองมคธ ตั�ง
ราชวงศ์ใหม่คือโมริยะ จากุนิั�นิอีกุ ๑๖ ปี ยกุทัพมารบ
ชนิะกุษัตริย์กุรีกุ คือซีลู่คัสิ ที่ ๑ (Seleucus I) ซึ�งยอม
ยกุดินิแดนิคันิธาระแถบ Kandahar ให้ โดยขอแลกุได้
ช้างไป ๕๐๐ เชือกุ ต่อนิั�นิอีกุ ๓ ปี (ตามฝรั�ง=302 BC) 
เมคาสิธนีสีิ (Megasthenes) ชาวไอโอเนีิยนิกุรกีุ (โยนิกุ) 
ได้เป็นิทูตของพระเจ้าซีลูคัสที� ๑ ไปอยู่ที�เมืองปาฏล่ีบุตร 
(กุรีกุเรียกุ Palimbothra, ปัจจุบันิเรียกุ Patna/ปัฏินิา) 
และได้เขียนิบันิทึกุ ๔ เล่ม ชื�อ Indica เล่าถึงความเจริญ
รุ่งเรืองแห่งแคว้นิมคธของพระเจ้าจันิทรคุปต์ (กุรีกุเรียกุ 
Sandrocottus) และความอุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีปไว้ 
(ฝรั�งว่า Megasthenes เป็นินิักุประวัติศาสตร์ และว่า 
คงเป็นิชาวยุโรปคนิแรกุที�ได้เห็นิแม่นิ��าคงคา)

พ.ศ. ๑๘๖ (=357 BC; แต่ฝรั�งนิับ=297 BC)  
สิ�นิรัชกุาลพระเจ้าจันิทรคุปต์ โอรสคือพระเจ้าพินิทุสาร
ครองราชย์ต่อมาอีกุ ๒๘ ปี

กรีก เข้ำแดนชมพูทวีป
336-323 BC (ฝรั�งนิับ=พ.ศ. ๑๔๗-๑๖๐; ไทย

นิับ=พ.ศ. ๒๐๗-๒๒๐) พระเจ้าอเล่กซานเดอร์มหาราช 
(Alexander the Great) กุษัตริย์กุรีกุแห่งมาซิโดเนิีย 
ศิษย์ของอริสิโตเติล่ เรืองอ�านิาจ ปราบอียิปต์จนิถึง
เปอร์เซียได้สิ�นิและในิช่วง พ.ศ. ๑๕๖-๘ ได้ยกุทัพผ่านิ
แคว้นิโยนก (บากุเตรีย/Bactria) เข้าคันธาระ มาตั�งที� 
ตักสิิล่า เตรียมยกุเข้าตีมคธของราชวงศ์นันทะ และได้พบ
กุับเจ้าจันิทรคุปต์ แต่แล้วเลิกุล้มความคิด ยกุทัพกุลับไป

แม่ทัพกรีกตั้งอำณำจักร
323 BC (ฝรั�งนิับ=พ.ศ. ๑๖๐; เรานิับ=383 

BC) อเล่กซานเดอร์ฯ สวรรคต ดินิแดนิที�เคยอยู่ในิกุาร
ปกุครองชิงอ�านิาจกุันิ แม่ทัพใหญ่คนิหนิึ�งของพระองค์ได้
เป็นิกุษัตริย์ครองดินิแดนิทั�งหมดในิภาคตะวันิออกุ ตั�งแต่
เอเชียนิ้อย (=เตอร์กุีแถบเอเชีย) จดอินิเดีย ได้พระนิามว่า
พระเจ้าซีลู่คัสิที่ ๑ ผู้พิชิต (Seleucus I Nicator)

พระเจ้ำจันทรคุปต์

จากซ้าย: 
อเลกซำนเดอร์มหำรำช
ซีลูคัสที่ ๑
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อียิปต์ขึ้นเป็นศูนย์กรีก
323 BC ในิปีเดียวกุันินิั�นิ ทางด้านิอียิปต์ ที�เมือง 

อเล่กซานเดรีย ซึ�งอเลกุซานิเดอร์มหาราชได้สร้างขึ�นิ
คราวพิชิตอียิปต์ในิปี 332 BC และกุ่อนิจะเดินิทัพต่อสู่
ตะวันิออกุ ได้ตั�งแม่ทัพชื�อโตเล่มี (Ptolemy) ให้ดูแลไว้ 
เมื�อสิ�นิอเลกุซานิเดอร์ โตเลมีกุ็ขึ�นิเป็นิกุษัตริย์อียิปต์

กุษัตริย์โตเลมีที� ๑ มุ่งให้ อเลกุซานิเดรียเป็นิ
ศูนิย์กุลางวัฒนิธรรมแห่งโลกุกุรีกุ และได้สร้างหอสิมุด 
อเล่กซานเดรีย อันิมีชื�อเสียงที�สุดในิยุคโบราณ ต่อมา 
อเลกุซานิเดรียแห่งอียิปต์กุ็ได้เป็นิศูนิย์กุลางแห่งศิลป 
วิทยาแทนิที�เอเธนสิ์  

เข้ำสู่ยุคอโศกมหำรำช
พ.ศ. ๒๑๔ (=329 BC; แต่ฝรั�งนิับ=268 BC)  

สิ�นิรัชกุาลพระเจ้าพินิทุสาร เจ้าชายอโศกุ ซึ�งเป็นิอุปราช
อยู่ที�กุรุงอุชเชนี ในิแคว้นิอวันิตี ด�าเนิินิกุารยึดอ�านิาจโดย
กุ�าจัดพี�นิ้อง ครองอ�านิาจโดยยังไม่ได้อภิเษกุอยู่ ๔ ปี

อโศกมหำรำช จักรพรรดิธรรมรำชำ 
พ.ศ. ๒๑๘ (=325 BC; แต่ฝรั�งนิับ=265 BC) 

พระเจ้าอโศกมหาราชราชาภิเษกุแล้ว แผ่ขยายอาณาจักุร
ออกุไป จนิได้แม้แต่แคว้นิกล่ิงคะที�เข้มแข็งยิ�งยง กุลาย
เป็นิกุษัตริย์ที�ยิ�งใหญ่ที�สุด และมีดินิแดนิกุว้างใหญ่ไพศาล
ที�สุดในิประวัติศาสตร์ของอินิเดีย

จากซ้าย:
โตเลมีที่ ๑

ภำพวำดหอสมุดโบรำณ

วิทิศา

ตักสิลา
ปุรุษปุระ

คยา
ปาฏลีบุตร

อาณาจักร
อโศก

บากเตรีย

ทะเลอาหรับ

อ่าวเบงกอล

อุชเชนี

อเลกซานเดร่ย

กร่ซ

จอร์แดน

ตุรก่

อ่ยิปต์

ทะเลเมดเิตอเรเนี้ยน้

ทะเลด�ำ

ทะเลแดง
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สืบอโศก ถึงคลีโอพัตรำ
ราชวงศ์โตเลมี รุ่งเรืองต่อมา ๓๐๐ ปี จึงเสีย

แกุ่โรมในิรัชกุาลสุดท้ายของพระนิางคล่ีโอพัตรา 
(Cleopatra) และโอรส คือโตเลมีที� ๑๕ (Ptolemy XV, 
Caesarion) เมื�อปี 30 BC (พ.ศ. ๕๑๓) 

บรรดาพระมหากุษัตริย์ในิดินิแดนิตะวันิตกุ
ที�พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีสัมพันิธไมตรี และระบุ
พระนิามไว้ในิศลิาจารกึุ มพีระเจ้าโตเล่มทีี ่๒ (Ptolemy II 
Philadelphus) แห่งอียิปต์รวมอยู่ด้วย (ในิศิลาจารึกุ
เรียกุว่า “ตุลมยะ” )

เรื่องข้ำงเคียงในอินเดีย  
(รามเก่ยรติ์: พระราม-นางส่ดา) 

300 BC (ไม่กุ่อนินิี�; ราว พ.ศ. ๒๕๐) ฤๅษีวาลมีกุิ 
แต่งมหากุาพย์สันิสกุฤตเรื�อง รามายณะ (รามเกุียรติ์) ว่า 
ด้วยเรื�องพระราม-นิางสีดา แห่งอโยธยา (ในิพุทธกุาล= 
เมืองสาเกุต) 

ในิพระพุทธศาสนิา คัมภีร์ชั�นิอรรถกถาและฎีกา 
กุล่าวถึงเรื�องมหาภารตะ และรามายณะบ่อยๆ โดยยกุ
เป็นิตัวอย่างของเรื�องเพ้อเจ้อไร้ประโยชนิ์ (นิิรัตถกุถา) จัด
เป็นิสิัมผัปปล่าปะบ้าง ติรัจฉานกถาบ้าง เว้นิแต่ยกุเป็นิ
ข้อพจิารณาทางธรรม (ในิอรรถกุถา มักุเรียกุว่า ภารตยทุธ 
และสีตาหรณะ มีบางแห่งเรียกุว่า ภารตะ และรามายณะ  
ในิฎีกุาเรียกุว่า ภารตปุราณะ และรามปุราณะ บ้างกุ็มี)

หนุมำน
พระรำม
สีดำ
พระลักษมณ์

คลีโอพัตรำ
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นโยบำย “ธรรมวิชัย”
เมื�อตีแคว้นิกล่ิงคะได้ในิปีที� ๘ แห่งรัชกุาล (=พ.ศ. 

๒๒๒=321 BC แต่ฝรั�งนิับ=261 BC) พระเจ้าอโศกทรง
สลดพระทัยต่อความทุกุข์ยากุของประชาชนิ และได้หันิ
มานิับถือวิถีแห่งสันิติและเมตตาของพระพุทธศาสนิา

พระเจ้าอโศกมหาราชประกุาศละเลิกุสังคามวิชัย 
หันิมาด�าเนิินินิโยบาย ธรรมวิชัย เนิ้นิกุารสร้างสิ�ง
สาธารณูปโภค บ�ารุงความสุขและศีลธรรมของประชาชนิ 
อุปถัมภ์บ�ารุงพระสงฆ์ สร้างวิหาร (วัด) ๘๔,๐๐๐ แห่ง 
เป็นิศูนิย์กุลางศึกุษา และท�าศิล่าจารึกสื�อสารเสริมธรรม
แกุ่ประชาชนิ ประกุาศหลักุกุารแห่งเสรีภาพแบบสมัคร
สมานิทางศาสนิา ตลอดจนิอุปถัมภ์สิังคายนาครั้งที่ ๓ 
และส่งพระศาสินทูต ๙ สิายไปประกุาศพระศาสนิาในิ
แดนิห่างไกุล

จากุศิลาจารึกุของพระเจ้าอโศกุ ท�าให้รู้ว่า แคว้นิ
โยนะ และกัมโพชะ อยู่ในิพระราชอาณาเขต อาณาจักุร
ปาณฑยะ และโจฬะในิแดนิทมิฬ เป็นิถิ�นิข้างเคียง 

ศิลาจารึกุยังได้กุล่าวถึงกุษัตริย์ที�ติดต่อในิดินิแดนิ 
ตะวันิตกุอันิห่างไกุลมากุ รวมทั�ง Ptolemy II แห่งอียิปต์ 
Alexander แห่งเอปิรุส หรือ โครินิธ์ Antiochus II แห่ง
ซีเรีย Antigonus II แห่ง(กรีก)มาซิโดเนิีย 

พุทธศาสนารุ่งเรือง 
ยุคที่ ๑

ภำพแกะสลัก
ที่สำญจี
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จำรึกอโศก
พระเจ้าอโศกุมหาราชได้โปรดให้ท�าศิล่าจารึก เริ�ม

แต่เมื�ออภิเษกุได้ ๑๒ พรรษา (เรานิับ=พ.ศ. ๒๒๖)
ในิบรรดาศิล่าจารึกมากุมายที�ได้โปรดให้ท�าไว้

ตามนิโยบายธรรมวิชัย นิั�นิ ศิลาจารึกุฉับับที�ค้นิพบมากุ
ที�สุดถึง ๑๒ แห่งคือจารึกุฉับับเหนิือ ที�ว่าด้วยกุารทรงเป็นิ
อุบาสกุและเข้าสู่สงฆ์ ซึ�งมีความเริ�มต้นิว่า “พระผู้เป็นที่รัก
แห่งทวยเทพ ได้ตรัสไว้ดังนี้:- นับเป็นเวลานานกว่า ๒ 
ปีครึ่งแล้วที่ข้าฯ ได้เป็นอุบาสก แต่กระนั้น ข้าฯ ก็มิได้
กระท�าความพากเพียรจริงจังเลย และนับเป็นเวลาได้อีก 
๑ ปีเศษแล้วที่ข้าฯ ได้เข้าสู่สงฆ์ แล้วจึงได้กระท�าความ
พากเพียรอย่างจริงจัง” 

ในิศิลาจารึกุแห่งไพรัต พระเจ้าอโศกุฯ ได้ตรัส
ปราศัยกุับพระภิกุษุสงฆ์ว่า

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พระผู้เป็นเจ้าทั้ง
หลายย่อมทราบว่า โยมมีความเคารพและเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มากเพียงใด... 
สิ่งใดก็ตามที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว สิ่งนั้นๆ 
ทั้งปวงล้วนเป็นสุภาษิต”

ธรรมที�พระเจ้าอโศกุฯ ทรงนิ�ามาสอนิประชาชนิ
ไว้ในิศิลาจารึกุทั�งหลาย (ซึ�งพวกุนิักุปราชญ์มักุเรียกุว่า 
“อโศกธรรม”) ได้แกุ่ค�าสอนิส�าหรับชาวบ้านิทั�วไป ซึ�ง
เนิ้นิกุารไม่เบียดเบียนิ กุารช่วยเหลือกุันิ และกุารปฏิิบัติ
ธรรมคือหนิ้าที�ตามหลักุทิศ ๖ มีแต่เรื�อง บุญ-ทาน-การ
ไปสิวรรค์ (คือธรรมะอย่างที�ชาวพุทธเมืองไทยรู้จักุ แต่
ทรงย��าธรรมทาน) ไม่เอ่ยชื�อหลักุธรรมลึกุๆ อย่างอริยสัจ 
๔ ขันิธ์ ๕ ปฏิิจจสมุปบาท นิิพพานิ คือทรงสอนิธรรมตาม 

จริยาวัตรของพระจักรพรรดิธรรมราชา มิได้ทรงสอนิ
ธรรมที�เป็นิเทศนิากุิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระ
ภิกุษุสงฆ์ กุับทั�งเห็นิได้ชัดว่าทรงมุ่งยกุประชาชนิให้พ้นิ
จากุลัทธิบูชายัญและระบบวรรณะของพราหมณ์

หลักุกุารไม่เบียดเบียนิ คือ อหิงสิา หรือ อวิหิงสิา 
ตามพุทธโอวาท ซึ�งเป็นิจุดเนิ้นิของนิโยบายธรรมวิชัย ได้
แสดงออกุเด่นิชัดทั�วไปในิศิลาจารึกุ รวมทั�งหลักุกุารแห่ง
ความสามัคคีระหว่างศาสนิิกุต่างศาสนิา (สมวายะ) ซึ�ง
นิ�าหนิ้าและควรเป็นิแบบอย่างของหลักุกุารแห่งเสรีภาพ
ทางศาสนิา และขันิติธรรม (freedom of religion และ 
tolerance) ที�แม้แต่มนิุษย์ในิยุคที�ถือว่าพัฒนิาสูงยิ�งแล้ว
ในิปัจจุบันิ กุ็ยังปฏิิบัติไม่ได้จริง หรือไม่กุ็ถือไปตามความ
เข้าใจผิดพลาด (เช่นิ แทนิที�จะประสานิคนิ กุลับไปปะปนิ
หลักุธรรม)

ในิศิลาจารึกุ ฉับับที� ๑๒ มีพระด�ารัสว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง 

ทวยเทพ ย่อมทรงยกย่องนับถือศาสนิกชนแห่งลัทธิ
ศาสนาทั้งปวง ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วย 
พระราชทาน และการแสดงความยกย่องนับถืออย่างอื่นๆ  
แต่พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ไม่ทรงพิจารณาเห็นทาน
หรือการบูชาอันใด ที่จะเทียบได้กับสิ่งนี้เลย สิ่งนี้คืออะไร? 
นั้นก็คือการที่จะพึงมีความเจริญงอกงามแห่งสารธรรมใน
ลัทธิศาสนาทั้งปวง ก็ความเจริญงอกงามแห่งสารธรรม
นี้ มีอยู่มากมายหลายประการ แต่ส่วนที่เป็นรากฐานแห่ง
ความเจริญงอกงามนั้นได้แก่สิ่งนี้คือ การส�ารวมระวังวาจา 
ระวังอย่างไร? คือ ไม่พึงมีการยกย่องลัทธิศาสนาของตน 

และการต�าหนลิทัธิศาสนาของผูอ้ืน่ เมือ่ไม่มีเหตอัุนควร... 
การสงัสรรค์สมาคมกนันัน่แลเป็นสิง่ดงีามแท้ จะท�าอย่างไร? 
คือ จะต้องรับฟังและยินดีรับฟังธรรมของกันและกัน 

จริงดังนั้น พระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพทรงมีความ
ปรารถนาว่า เหล่าศาสนิกชนในลัทธิศาสนาทั้งปวง พึงเป็น
ผู้มีความรอบรู้ และเป็นผู้ยึดมั่นในกรรมดี... จะบังเกิด
ผลให้มีทั้งความเจริญงอกงามแห่งลัทธิศาสนาของตนๆ 
และความรุ่งเรืองแห่งธรรม” 

พระเจ้าอโศกุฯ ได้เสดจ็ไปนิมสักุารสงัเวชนีิยสถานิ  
ดังความในิจารึกุ ฉับับที� ๘ ว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง
ทวยเทพ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๑๐ พรรษา (=พ.ศ. ๒๒๘) 
ได้เสด็จไปสู่สัมโพธิ (พุทธคยา-สถานิที�ตรัสรู้ของพระ 
พุทธเจ้า) จากเหตุการณ์ครั้งนั้น จึงเกิดมีธรรมยาตรานี้ขึ้น 
ในธรรมยาตรานั้น ย่อมมีกิจต่อไปนี้ คือ การเยี่ยมเยียน
สมณพราหมณ์และถวายทานแด่ท่านเหล่านั้น การ
เยี่ยมเยียนท่านผู้เฒ่าผู้สูงอายุ และการพระราชทานเงิน
ทองเพื่อ(ช่วยเหลือ)ท่านเหล่านั้น การเยี่ยมเยียนราษฎร
ในชนบท การสั่งสอนธรรม และการซักถามปัญหาธรรม
แก่กัน..
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ณ สิารนาถ (อิสิปตนิมฤคทายวันิ) สถานิที�แสดง
ปฐมเทศนิา พระเจ้าอโศกุฯ กุ็ทรงประดิษฐานิหลักุศิลา
ใหญ่ไว้ ซึ�งมีชื�อเสียงที�สุด เพราะรูปเศียรสิิงห์ทั้งสิี่ บนิ
ยอดเสาศิลาจารึกุนิั�นิ ได้มาเป็นิตราแผ่นิดินิของประเทศ
อินิเดียในิบัดนิี� และรูปพระธรรมจักรที�เทินิอยู่บนิหัวสิงห์
ทั�งสี�นิั�นิ กุ็มาเป็นิสัญลักุษณ์อยู่กุลางธงชาติอินเดียในิ
ปัจจุบันิ

โดยเฉัพาะในิจารึกุหลักุศิลาที�ลุ่มพินี ที�พระพุทธ 
เจ้าประสูติ จะเห็นิชัดว่า พระเจ้าอโศกุฯ ทรงมีพระราช
ศรัทธามากุเพียงใด ดังค�าจารึกุว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นที่รักแห่ง
ทวยเทพ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๒๐ พรรษา (=พ.ศ. ๒๓๘) 

ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงกระท�าการ 
บูชา (ณ สถานที่นี้) เพราะว่า พระพุทธศากยมุนีได้
ประสูติแล้ว ณ ที่นี้ (พระองค์) ได้โปรดให้สร้างรั้วศิลา 
และโปรดให้ประดิษฐานหลักศิลาขึ้นไว้

“โดยเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประสูติ ณ 
สถานที่นี้ จึงโปรดให้หมู่บ้านถิ่นลุมพินีเป็นเขตปลอดภาษี 
และให้เสียสละ (ผลิตผลจากุแผ่นิดินิเป็นิทรัพย์แผ่นิดินิ 
เพียง ๑ ในิ ๘ ส่วนิ)”
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หลักุศิลาของพระเจ้าอโศกุฯ นิี� เท่ากุับบอกุว่า 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นิเอกุบุคคลในิประวัติศาสตร์ที�มี 
หลักุฐานิกุารอุบัติบ่งชัดที�สุด ซึ�งระบุบอกุไว้ด้วยความ
เคารพรักุ โดยบุคคลส�าคัญยิ�งแห่งประวัติศาสตร์อีกุท่านิ
หนิึ�ง และเป็นิหลักุฐานิที�เกุิดมีภายในิกุาลเวลาใกุล้ชิด
เพียงไม่กุี�ชั�วอายุคนิ ซึ�งความทรงจ�าและกุารกุล่าวขานิ
พร้อมทั�งกุิจกุารที�เกุี�ยวเนิื�องในิสังคมยังไม่เลือนิหายไป

หน้าตรงข้าม:
หัวเสำอโศกที่สำรนำถ 

จากซ้าย: 
เสำอโศกที่ลุมพินี
เสำอโศกที่เวสำลี

หน้าตรงข้าม จากซ้าย: 
สนำมกีฬำโคลีเซียม
กีฬำคนฆ่ำกัน

โรมันรุ่ง กรีกเลือนลับ
272 BC (ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๒๑๑ แต่เรานิับ ๒๗๑) 

ทางด้านิยุโรป พวกุโรมันเรืองอ�านิาจขึ�นิ ตีได้และเข้า
ครองประเทศอิตาลี แล้วแผ่ขยายดินิแดนิออกุไปเรื�อยๆ

ต่อมาได้ท�าสงครามใหญ่ยาวนิานิกุับกุษัตริย์กุรีกุ
แห่งมาซิโดเนิีย (Macedonia) และทั�งพระเจ้า Antio-
chus III กุษัตริย์ในิราชวงศ์ของพระเจ้าซีลูคัส (กุล่าวข้าง
ต้นิ) ที�ครองซีเรีย

ในิที�สุด ถึง 146 BC กรีกกุ็ตกุอยู่ใต้อ�านิาจโรมันิ
จนิหมดสิ�นิ

นิานิมาแล้วตั�งแต่ 264 BC พวกุโรมันเริ�มจัดให้มี
กุีฬาคนิสู้กุันิ (gladiator) หรือคนิสู้กุับสัตว์ร้าย เช่นิสิงโต 
โดยให้ชาวโรมันิได้สนิุกุสนิานิกุับกุารเอาเชลยหรือทาส
มาให้ฆ่ากุันิ หรือถูกุสัตว์ร้ายฆ่าในิสนิามกุีฬาโคลีเซียม 
(Coliseum)

256 BC (ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๒๒๗ แต่เรานิับ พ.ศ. 
๒๘๗) ที�เมืองจีน สิ�นิราชวงศ์โจ ที�ปกุครองมาเกุือบพันิปี 
และเริ�มราชวงศ์จิ้น (ตัวเลขไม่ลงตัวแนิ่นิอนิตามที�ถือสืบ
กุันิมาว่า ราชวงศ์โจครอง 1122-256 BC)
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สังคำยนำครั้งที่ ๓ และส่งศำสนทูต
พ.ศ. ๒๓๕ มีสิังคายนา ครั้งที่ ๓ ปรารภกุารที�มี

เดียรถีย์มากุมายปลอมบวชเข้ามา เนิื�องจากุเกุิดลาภ 
สักุกุาระในิหมู่สงฆ์อุดมสมบูรณ์ พระอรหันิต์ ๑,๐๐๐ รูป 
มีพระโมคคัล่ล่ีบุตรติสสะเถระเป็นิประธานิ ประชุมท�า
ที�อโศการาม เมืองปาฏิลีบุตร โดยพระเจ้าอโศกุมหาราช
ทรงอุปถัมภ์ ใช้เวลา ๙ เดือนิ

หลังสังคายนิาแล้ว มีกุารจัดส่งพระศาสินทูต ๙ 
สิาย ไปประกุาศพระศาสนิา (แต่ละแห่งมีพระภิกุษุร่วม
คณะพอครบสงฆ์ที�จะให้อุปสมบท) คือ 

๑. พระมัชฌันิติกุะ ไป กุัสมีร-คันิธารรัฐ
๒. พระมหาเทวะ ไป มหิงสกุมณฑ์ล
๓. พระรักุขิตะ ไป วนิวาสี(รัฐ)
๔. พระโยนิกุธรรมรักุขิต ไป อปรันิตกุะ(รัฐ)
๕. พระมหาธรรมรักุขิต ไป มหารัฐ
๖. พระมหารักุขิต ไป โยนิกุรัฐ
๗. พระมัชฌิมะ ไป เทศภาคแห่งหิมวันิต์ 
๘. พระโสณะและอุตตระ ไป สุวรรณภูมิ
๙. พระมหินิทะ ไป ตัมพปัณณิทวีป (ลังกุา)

พุทธศำสนำตั้งมั่นในลังกำ 

พ.ศ. ๒๓๖ (ฝรั�งนิับ=247 BC) ที�ลังกุาทวีป 
พระเจ้าเทวานัมปิยติสิสิะครองราชย์ (พ.ศ. ๒๓๖-๒๗๖) 
ที�อนิุราธปุระ (ไทยนิิยมเรียกุกุันิมาว่าอนิุราธบุรี) ทรงสดับ
ธรรมจากุพระมหินทเถระแล้ว ทรงนิับถือและอุปถัมภ์
บ�ารุงพระพุทธศาสนิาอย่างยิ�ง รวมทั�งสร้างมหาวิหาร ที�
ได้เป็นิศูนิย์กุลางใหญ่ของพระพุทธศาสนิาเถรวาทสืบมา

ในิปีนิั�นิ มีสิงัคายนา ครัง้ที ่๔ ปรารภกุารประดษิ 
ฐานิพระพุทธศาสนิาในิล่ังกาทวีป เพื�อให้พระพุทธศาสนิา
ตั�งมั�นิและเจริญสืบไป (ต�านิานิว่า พระสงฆ์ ๖๘,๐๐๐ รูป
ประชุมกุันิ) มีพระมหินิทเถระเป็นิประธานิและเป็นิผู้ถาม 
พระอริฏิฐะเป็นิผู้วิสัชนิา ณ ถูปาราม เมืองอนิุราธบุรี โดย
พระเจ้าเทวานิัมปิยติสสะทรงอุปถัมภ์ ใช้เวลา ๑๐ เดือนิ

อย่างไรกุ็ดี สังคายนิาครั�งนิี�เป็นิกุิจกุรรมตามข้อ
ปรารภพิเศษ โดยทั�วไปไม่นิับเข้าในิประวัติสังคายนิา

ต่อมา พระนิางอนิุฬา ชายาแห่งพระกุนิิษฐภาดา
ของพระเจ้าเทวานิัมปิยติสสะ และสตรีในิราชส�านิักุ
จ�านิวนิมากุปรารถนิาจะอุปสมบท พระมหินิทเถระ
จึงแนิะนิ�าพระราชาให้ส่งทูตไปทูลพระเจ้าอโศกุ ขอ
อาราธนิาพระสังฆมิตตาเถรีมาประดิษฐานิภิกษุณีสิงฆ์ 
ในิลังกุาทวีป พระเถรีได้นิ�ากุิ�งพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกุที�
อนิุราธปุระด้วย

พระสังฆมิตตำเถรี
เดินทำงถึงลังกำทวีป
พระเจ้ำเทวำนัมปิยติสสะ 
เสด็จมำรับกิ่งพระศรีมหำโพธิ์

ตักสิลา

ปาฏลีบุตร

อาณาจักร
อโศก

บากเตรีย

ทะเลอาหรับ
อ่าวเบงกอล

6
1

4 5
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8
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๙ สำย มีไทยและจีน ด้วย?
(สารัตถทีปนิี ว่า มหิงสกุมณฑ์ล=อันิธกุรัฐ;  

สาสนิวงส์ ว่าเทศภาคแห่งหิมวันิต์=จีนรัฐ คือประเทศจีนิ; 
สุวรรณภูมิ=สุธรรมนิคร คือเมืองสะเทิมในิพม่า บางมติว่า 
=หริภุญชรัฐ บางมติว่า=สิิยามรัฐ; อปรันิตรัฐ คง=สุนิา-
ปรันิตรัฐ; มหารัฐ บางมติว่า=สิยามรัฐ) 

ราชาแห่งลังกุาทวปีครั�งนิั�นิ คอืพระเจ้าเทวา 
นมัปิยตสิิสิะ (พึงสังเกุตว่าใช้ค�านิ�าพระนิามอย่างเดยีวกัุบ
พระเจ้าอโศกุมหาราช ที�ปรากุฏิในิศิลาจารึกุว่า “เทวา 
นิัมปิยปิยทัสสี” และต�านิานิว่ามีเชื�อสายศากุยะทั�งสอง 
พระองค์)

พุทธศำสนำบนเส้นทำงสู่จีน
240 BC (โดยประมาณ; ฝรั�งนิับ=พ.ศ. ๒๔๓  

เรานิับ=พ.ศ. ๓๐๓) ต�านิานิว่าโอรสองค์หนิึ�งของพระเจ้า 
อโศกฯ ได้ตั�งอาณาจักุรขึ�นิที�โขตาน (Khotan ปัจจุบันิ 
= Hotan ในิมณฑ์ลซินิเกุียงของจีนิ) ต่อมา นิัดดาของ
กุษัตริย์องค์นิี� ได้นิ�าพระพุทธศาสนิาเข้าสู่โขตานิ (บาง
ต�าราว่าพุทธศาสนิาเข้าสู่โขตานิ 217 BC) และที�นิั�นิ 
พระพุทธศาสนิาได้เป็นิศาสนิาประจ�าชาติ (จากุโขตานินิี� 
พระพุทธศาสนิาจะไปสู่จีนิในิ พ.ศ. ๖๐๘/ค.ศ. 65)

พระปฐมเจดีย์

จีน

อินเดีย
ไทย

โขตาน
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มหำสถูปสำญจี อยู่ในสภำพดีที่สุด
แม้ว่าต่อมาราชวงศ์โมริยะจะสิ�นิไปในิปี 185 

BC (พ.ศ. ๒๙๘) และแม้ว่าถาวรวัตถุมากุมายที�พระเจ้า
อโศกุฯ สร้างไว้จะถูกุท�าลายและพังพินิาศไปแล้วตาม
กุาลเวลาแทบทั�งหมด แต่มีปูชนิียสถานิส�าคัญแห่งหนิึ�ง
ซึ�งได้ขุดขึ�นิมาให้เห็นิในิปัจจุบันิและนิับว่าเป็นิพุทธสถานิ
ที�รักุษาไว้ได้ดีที�สุดในิอินิเดีย คือ สิาญจี โดยเฉัพาะมหา
สิถูปที�บรรจุพระบรมสารีริกุธาตุ ซึ�งค้นิพบเมื�อปี ๒๓๖๑ 

มหาสิถูปสิาญจีนิั�นิ จุดสังเกุตปัจจุบันิ คืออยู่ทาง
ตะวันิออกุเฉัียงเหนิือของเมืองโภปาล่ (Bhopal) ห่าง 
๓๒ กุม. พระเจ้าอโศกุฯ ทรงสร้างไว้ใกุล้เมืองวิทิศา  

(Vidisha/Bhilsa) ห่างไปทางตะวันิตกุเฉัียงใต้ ๒๓ กุม. 
(ถ้าวัดจากุอุชเชนิี กุ็มาทางตะวันิออกุ ๑๘๗ กุม.)

มหำสถูปสำญจี กับวิทิสำเทวี
ความส�าคัญของวิทิศา คือ เมื�อกุ่อนิครองราชย์ 

พระเจ้าอโศกุฯ ได้มาเป็นิอุปราชครองตักุสิลา และต่อมา
ครองแคว้นิอวันิตี ที�เมืองอุชเชนี (ปัจจุบันิ=Ujjain) ครั�ง
นิั�นิได้อภิเษกุกุับพระชายาองค์แรกุ ซึ�งเป็นิธิดาของพ่อค้า
ชาวศากุยะ ที�เมืองวิทิศานิี� คือพระวิทิสิาเทวี ซึ�งเป็นิ 

พระมารดาของเจ้าชายมหินท์ และเจ้าหญิงสิังฆมิตตา ผู้
ได้อุปสมบทและไปประดิษฐานิพระพุทธศาสนิาในิลังกุา
ทวีปในิกุาลต่อมา

พุทธสถานิโดยเฉัพาะมหาสถูปสิาญจีนิี� คงเป็นิ
ตัวอย่างที�ช่วยให้คนิปัจจุบันิมีจินิตนิากุารมองเห็นิภาพ
วัดวาอารามทั�งหลาย ที�พระเจ้าอโศกุได้ทรงสร้างไว้ ซึ�ง
สูญสิ�นิไปแล้ว

หลงัยคุโมริยะ ราชวงศ์สิาตวาหนะ ที�รุง่เรอืงในิยคุ
ต่อมา กุ็ได้อุปถัมภ์บ�ารุงพุทธศาสนิาที�สิาญจีนิี�ด้วย

หน้าตรงข้าม จากซ้าย: 
ภำพแกะสลักที่สำญจี
มหำสถูปสำญจี

อาณาจักรฮั�น

อินเดีย

มองโกเลีย

ไทย

ก�าแพงเมืองจ่น

จากซ้าย: 
ก�ำแพงเมืองจีน
จิ๋นซีฮ่องเต้



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) 41

จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้ำงก�ำแพงเมืองจีน
221 BC (ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๒๖๒ เรานิับ=พ.ศ. 

๓๒๒) ที�เมืองจีน หลังจักุรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์
โจพ้นิราชสมบัติในิปี 256 BC แล้ว แคว้นิต่างๆ แย่งชิง
อ�านิาจกุันิ ในิที�สุด เจ้าแคว้นิจิ๋นิ นิอกุจากุปราบพวกุอื�นิ 
ที�แย่งชิงด้วยกุันิ ๖ แคว้นิแล้ว ยังผนิวกุดินิแดนิจีนิ
นิอกุนิั�นิเข้ามารวมทั�งหมด แล้วประกุาศตนิเป็นิจิ๋นซี
ฮ่องเต้ (Ch’in Shih huang-ti หรือ Shi Huangdi) เป็นิ
จักุรพรรดิองค์แรกุที�รวมประเทศจีนิได้เป็นิอันิเดียว

214 BC (ฝรั�งนิับ=พ.ศ. ๒๖๙ เรานิับ=พ.ศ. ๓๒๙) 
จิ๋นซีฮ่องเต้ ทรงกุ่อสร้างจัดเชื�อมต่อกุ�าแพงเมืองจีนิให้ 
เป็นิระบบอนัิเดยีว (Great Wall of China หรอื“กุ�าแพง 
หมื�นิลี�”) ยาว ๖,๔๐๐ กุม. (ของเดิมมีบ้างแล้ว สร้างมา 

แต่ราวศตวรรษที� 4 BC) เพื�อป้องกุันิกุารรุกุรานิจากุ
ภายนิอกุ โดยเฉัพาะชนิเร่ร่อนิเผ่าเสียงนิุ (Hsiung-nu)

206 BC (ฝรั�งนิับ=พ.ศ. ๒๗๗ เรานิับ=พ.ศ. ๓๓๗) 
แม้ว่าจิน๋ซฮ่ีองเต้จะยิ�งใหญ่ แต่ต่อมาทรงกุ่อความเคยีดแค้นิ 
แกุ่ผู้คนิ เช่นิ กุ�าจัดปราชญ์ลัทธิขงจื๊อที�ขัดแย้งและให้เผา
ต�าราเสียมากุ เมื�อสวรรคตในิช่วงปี 210-209 BC แล้ว  
กุ็เกุิดกุารสู้รบจนิที�สุด หลังสวรรคตเพียง ๔ ปี ถึงปี 206 
BC ราชวงศ์จิ๋นิกุ็จบ และถูกุฆ่าล้างโคตรหมดสิ�นิ

ต่อนิี�เป็นิยุคราชวงศ์ฮั่น (Han) ที�เริ�มด้วยส่งเสริม
ลัทธิขงจื๊อ และปกุครองเมืองจีนิสืบมา ๔๒๖ ปี (206 BC 
-ค.ศ. 220=พ.ศ. ๓๓๗-๗๖๓)
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กษัตริย์พรำหมณ์ก�ำจัดพุทธศำสนำ
185 BC (ว่าตามฝรั�ง แต่เรานิับ=245 BC =พ.ศ. 

๒๙๘) หลังจากุพระเจ้าอโศกุครองราชย์ ๓๗ ปี (บางที
ค�านิวณได้ ๔๑ ปี) และโอรส-ปนิัดดาครองต่อมาอีกุ ๔๗ 
ปี ถึงพ.ศ. ๒๙๘ พราหมณ์ปุษยมิตร ซึ�งเป็นิอ�ามาตย์ ได้
ปลงพระชนิม์กุษัตริย์พฤหัทรถ ล้มราชวงศ์โมริยะ ตั�ง
ตัวเป็นิกุษัตริย์ เริ�มราชวงศ์ศุงคะ แล้วล้มเลิกุเสรีภาพ
ทางศาสนิา รื�อฟื้นิพิธีอัศวเมธ (ฆ่าม้าบูชายัญ) ตามหลักุ
ศาสนิาพราหมณ์ขึ�นิมาประกุอบอย่างใหญ่ยิ�งถึง ๒ ครั�ง 
และกุ�าจัดพุทธศาสนิาอย่างรุนิแรง เช่นิฆ่าพระ เผาวัด 
และถึงกุับประกุาศให้ค่าหัวชาวพุทธ

อย่างไรกุ็ตาม ศุงคะครองอ�านิาจได้ไม่กุว้างขวาง 
เพราะตอนินิี�ได้มีอาณาจักุรต่างๆ แตกุแยกุออกุไปแล้ว 
แม้แต่ม้าอุปกุารแห่งพิธีอัศวเมธ ที�ปุษยมิตรปล่อยไปรานิ
เขา กุ็ถูกุทัพกุรีกุแห่งโยนิกุสกุัดอยู่ และต่อมาศุงคะ 

กุ็กุลายเป็นิฝ่ายตั�งรับทัพของโยนิกุ ศุงคะครองถึงเพียง
แม่นิ��านิัมมทา และอยู่ได้ ๑๑๒ ปีกุ็สิ�นิวงศ์ เพราะกุษัตริย์
องค์สุดท้ายถูกุพวกุพราหมณ์นิั�นิเอง สมคบกุันิปลง
พระชนิม์ แล้วพราหมณ์ปุโรหิตขึ�นิครองราชย์ ตั�งวงศ์ใหม่
ชื�อ กุาณวายนิะในิ พ.ศ. ๔๑๐ (73 BC)

เรื่องข้ำงเคียงในอินเดีย  
(ลัที่ธิไศวะ-ลัที่ธิโยคะ)  

150 BC (ประมาณ พ.ศ. ๔๐๐) ลัทธิไศวะ ที�
นิับถือพระศิวะเจริญเด่นิขึ�นิมาเป็นินิิกุายส�าคัญของฮินิดู 
ในิช่วงเวลาใกุล้กุันินิี� ปตัญชลิได้แต่งโยคสูตร ซึ�งท�าให้
ลัทธิโยคะของฮินิดูมีอิทธิพลมากุขึ�นิ (ช่วงเวลาไม่แนิ่นิอนิ 
อาจแต่งในิคริสต์ศตวรรษที� 5 คือราว พ.ศ. ๑๐๐๐ กุ็ได้)

กรีก รุ่งที่โยนก
190-180 BC (ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๒๙๓-๓๐๓ =เรา

นิับ พ.ศ. ๓๕๓) ในิช่วงนิี� ซึ�งราชวงศ์โมริยะอ่อนิแอลงจนิ
ถูกุโค่นิ และราชวงศ์ศุงคะขึ�นิครองอ�านิาจนิั�นิ พระเจ้า 
เดมีตริอุสิ (Demetrius) กุษัตริย์ราชวงศ์อินิเดีย-กุรีกุ
แห่งบากเตรีย หรืออาณาจักุรโยนก ได้แผ่อ�านิาจลงมา
ครองอินิเดียแถบพายัพจนิถึงปัญจาบ ท�าให้ดินิแดนิ 
ของศุงคะถูกุจ�ากุัดแคบลงมากุ ราชาเดมีตริอุสิสวรรคต 
ราว 167 BC (พ.ศ. ๓๗๖)

เดมีตริอุส

ปตัญชลิ
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พญำมลิินท์ป่ินโยนก ยอยกพทุธศำสนำ
160-135 BC (ตามฝรั�งว่า=พ.ศ. ๓๒๓-๓๔๘; เรา 

นิับ=พ.ศ. ๓๘๓-๔๐๘ แต่คัมภีร์ว่า พ.ศ. ๕๐๐=43 BC)  
พญามิล่ินท์ หรือ Menander กุษัตริย์บากุเตรีย หรือ
โยนิกุ ซึ�งฝรั�งว่าเป็นิ Indo-Greek king ที�ยิ�งใหญ่ที�สุด  
ครองดินิแดนิไพศาลตั�งแต่โยนิกุ และคันิธาระ (= อัฟกุา- 
นิิสถานิตอนิเหนิือ ผ่านิปากุีสถานิ) ลงมาถึงอินิเดียพายัพ 
ครองราชย์ที�สิาคล่นิคร (Sialkot) ทรงเป็นิพุทธมามกุะ 
พระพุทธศาสนิาเจริญรุ่งเรืองในิดินิแดนิแถบนิี�ทั�งหมด

พ.ศ. ๕๐๐ (= 43 BC; แต่ฝรั�งว่า=160-135 BC 
=พ.ศ. ๓๒๓-๓๔๘=เรานิับ พ.ศ. ๓๘๓) ตามเรื�องมิลินท
ปัญหา ว่าพระนิาคเสนิตอบค�าถามของพญามิลินิท์ เป็นิ
เหตุให้ทรงเลื�อมใสในิพุทธศาสนิา

ในิยุคนิี�เริ�มเกุิดมีพระพุทธรูปศิลปะคันิธาระ แบบ
กุรีกุ อันิถือกุันิว่าเป็นิต้นิกุ�าเนิิดของพระพุทธรูปที�สืบ

มาจนิปัจจุบันิ (บางมติว่าเริ�มในิยุคราชวงศ์กุษาณ) แต่
อาณาจักุรกุรีกุโยนกทั�งหมดอยู่มาอีกุไม่นิานิ กุ็สิ�นิอ�านิาจ
ในิ 128 BC (ฝรั�งว่า=พ.ศ. ๓๕๕ เรานิับ=พ.ศ. ๔๑๕) 
รวมเข้าในิอาณาจักุรกุษาณ ที�จะรุ่งเรืองต่อมา จนิสิ�นิวงศ์
ในิพ.ศ. ๗๖๓

เทคโนโลยี: เกิดกังหันน�้ำ
100 BC (ช่วงประมาณ พ.ศ. ๔๕๐) กุรีกุและ

โรมันิโบราณ รู้จักุใช้กังหันนํ้า ซึ�งถือว่าเป็นิประดิษฐกุรรม
อย่างแรกุของมนิุษย์ที�ใช้ผันิพลังงานิโดยไม่ต้องอาศัยแรง
สัตว์ และได้เป็นิแหล่งพลังงานิที�ส�าคัญต่อมากุว่าพันิปี)

จากซ้าย: 
พญำมิลินท์
เศียรพระพุทธรูปคันธำระ

กังหันน�้ำ ที่ Braine-le-Château
ประเทศเบลเยียม
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ทมิฬก์
ถิ่นอินเดียใต้

ลังกาทวีป คู่แค้นแดนทมิฬ

สำมอำณำจักรทมิฬ  

พ.ศ. ๔๕๕ (ไทยนิับ=88 BC; ฝรั�งนิับ=28 BC 
หลักุฐานิบางแห่งว่า พ.ศ. ๔๓๖ บ้าง ๔๕๐ บ้าง) ในิล่ังกา
ทวีป มีสิังคายนาครั�งที� ๕ เรื�องนิี�เกุี�ยวข้องกุับชาวทมิฬ
จากุอินิเดียอันิควรทราบ

เชื�อมความย้อนิภูมิหลังว่า ในิชมพูทวีปตอนิล่าง  
ต่อจากุดินิแดนิของชนิชาวอันธระ (แคว้นิกล่ิงคะ 
อันิเป็นิดินิแดนิสุดท้ายที�พระเจ้าอโศกุพิชิตนิั�นิ เทียบ
บัดนิี�ได้แกุ่รัฐโอริสสา และอันิธรประเทศนิี�) คือพ้นิเขต
จักรวรรดิอโศกลงไป จนิตลอดถึงปลายแหลมสุดประเทศ
อินิเดียเป็นิ “ทมิฬกะ” คือดินิแดนิของชนิชาวทมิฬ ๓  
อาณาจักุร คือ

ปาณฑยะ (Pandya อยู่ใต้สุด)
โจล่ะ (Cola หรอื Chola อยูเ่หนืิอขึ�นิมาจนิต่อกุบั 

อันิธระ)
เจระ หรือ เกุราละ (Cera, Chera หรือ Kerala 

เป็นิดินิแดนิผนืิแคบๆ ทอดจากุเหนิอืลงสุดใต้ตามชายทะเล 
ฝั่งตะวันิตกุเคียงไปกุับ ๒ อาณาจักุรแรกุ พวกุเจระนิี�ไม่
พดูภาษาทมฬิอย่าง ๒ พวกุแรกุ แต่พดูภาษามลายลมั 
บางต�าราไม่จัดพวกุเจระเป็นิทมิฬ แต่ทั�งชาวทมิฬและ
พวกุเจระ กุ็ล้วนิเป็นิทราวิทเช่นิเดียวกุับชาวอันิธระที�อยู่
เหนิือขึ�นิไป)

กษัตริย์ทมิฬเข้ำครองลังกำ  
เท่าที�ทราบ หลังจากุรัชกุาลของพระเจ้า เทวา 

นมัปิยตสิิสิะ ที�พระมหนิิทเถระเป็นิศาสนิทูตมาประดษิฐานิ
พระพุทธศาสนิา และพระสังฆมิตตาเถรีมาตั�งภิกุษุณีสงฆ์ 
แล้วไม่นิานิ (พระเจ้าเทวานัิมปิยตสิสะสวรรคต พ.ศ. ๒๗๖ 
นิับอย่างฝรั�ง=207 BC; นิับอย่างเรา=267 BC) พอถึง 
พ.ศ. ๓๐๖ (ฝรั�งนิับ=177 ไทยนิับ=237 BC) ชาวทมิฬ ๒ 
คนิ ชื�อเสนิะ และคุตติกุะ เข้ามาชิงเมืองอนิุราธปุระ จากุ
พระเจ้าสูรติสสะ แล้วครองราชย์จนิถึงปี ๓๒๘ เจ้าชาย
สิงหฬนิามว่าอเสละจึงมาชิงเมืองคืนิได้

พระพุทธรูป 
ที่ Mihintale
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แต่พระเจ้าอเสละครองราชย์ได้เพียง ๑๐ ปี ถึง 
พ.ศ. ๓๓๘ เจ้าทมิฬชาวโจละนิามว่า “เอฬาระ” ได้มายัง
เกุาะสิงหฬ (คือศรีลังกุา) แล้วจับพระเจ้าอเสละได้ ยึด
อ�านิาจแล้วทมิฬกุ็ขึ�นิครองแผ่นิดินิอีกุ

ปรากุฏิว่า พระเจ้าเอฬารทมิฬนิี�เป็นิราชาที�มี
เมตตา เที�ยงธรรม และแม้จะมิได้นิับถือพระพุทธศาสนิา
มากุ่อนิ กุ็ได้เอาพระทัยใส่เคารพเป็นิอย่างดี แต่เพราะ
เป็นิชาวต่างชาติและมาได้ราชสมบัติด้วยกุารแย่งชิง ในิ
ที�สุดเจ้าชายสิงหฬจากุแคว้นิโรหณะในิภาคตะวันิออกุ
เฉัียงใต้ของเกุาะสิงหฬได้ยกุทัพมารบเพื�อขับไล่ทมิฬ  
พระเจ้าเอฬารทมิฬสวรรคตในิที�รบเมื�อ พ.ศ. ๓๘๒ (รวม
ครองราชย์ได้ ๔๔ ปี) เจ้าชายสิงหฬแห่งโรหณะขึ�นิ
ครองราชย์ที�อนิุราธปุระ รวมเกุาะสิงหฬได้ทั�งหมด มี

พระนิามว่าพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย (ครองราชย์ถึง พ.ศ. 
๔๐๖=ฝรั�งนิับ 77 ไทยนิับ 137 BC)

แต่หลังรัชกุาลพระเจ้าทุฏิฐคามณีอภัยไม่นิานิ ถึง
ปี ๔๒๕ พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยขึ�นิครองราชย์ พวกุทมิฬ
ชาวปาณฑ์ยะยกุทัพมายึดครองอนิุราธปุระได้ พระเจ้า
วัฏิฏิคามณีอภัยหนิีไปหลบซ่อนิองค์อยู่นิานิ ๑๔ ปีเศษ 
โดยได้รับความเกุื�อกุูลจากุพระเถระชื�อมหาติสสะ

ลังกำเข้ำยุคเข็ญ พุทธศำสนำพบวิกฤต
ระหว่างนิั�นิบ้านิเมืองขาดความมั�นิคงปลอดภัย 

ข้าวยากุหมากุแพง เต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย ประชาชนินิั�นิ ทั�ง
ตนิเองกุ็เดือดร้อนิและไม่มีกุ�าลังเกุื�อหนิุนิพระสงฆ์ด้วย

ปัจจัยสี�
พระภิกุษุจ�านิวนิมากุเดินิทางลี�ภัยไปพ�านิักุรักุษา

ธรรมวนิิยัในิชมพทูวปี ส่วนิพระเถระที�ค้างอยูใ่นิลงักุาทวปี
กุ็ยังชีวิตโดยยากุถึงกุับต้องฉัันิรากุไม้ใบไม้ ที�ยังหอบกุาย
ไหวกุ็เพียรสาธยายรักุษาพระปริยัติธรรมและมารวมตัว
ร่วมคิดร่วมปรึกุษาสืบพระธรรมวินิัยไว้ จนิกุระทั�ง พ.ศ. 
๔๕๕ พระเจ้าวัฏิฏิคามณีอภัยรวมกุ�าลังเข้มแข็งพอ จึงยกุ
พลมารบสังหารกุษัตริย์ทมิฬได้และขึ�นิครองราชย์ใหม่

เมื�อบ้านิเมืองสงบเรียบร้อย พระเถระทั�งที�หลบ
ซ่อนิอยู่ในิลังกุาทวีป และที�กุลับมาจากุชมพูทวีป กุ็มา
ซักุซ้อมทวนิทานิพระธรรมวินิัยกุันิจนิมั�นิใจว่าครบถ้วนิ
สมบูรณ์

พระศิวะ
ศิลปะโจละ

ถ้ำเทียบปัจจุบันคร่ำวๆ 
ปำณฑยะ และโจละ คือรัฐ
ทมิฬนำฑุ (Tamil Nadu) 
ส่วนเจระ คือรัฐเล็กๆ ที่ชื่อ
เกรำละ (Kerala)
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แดนทมิฬในยุคอโศก  

อาณาจักุรเหล่านิี�มีมาแต่โบราณ อย่างนิ้อยตั�งแต่
สมัยพระเจ้าอโศกฯ (พ.ศ. ๒๑๘-๒๔๕) ดังความในิศิลา
จารึกุของพระเจ้าอโศกุฯ โองกุารที� ๒ และที� ๑๓ ว่า 
เป็นิดินิแดนิข้างเคียงเลยออกุไปทางใต้ (พระเจ้าอโศกุฯ 
รบชนิะแคว้นิกุลิงคะแล้วหยุดแค่นิั�นิ อาณาจักุรเหล่านิี�
จึงยังเป็นิอิสระอยู่; เจระ กุล่าวถึงเฉัพาะในิโองกุารที� ๒ 
เรียกุว่าเกุรลปุตระ)

ทมิฬ กับพุทธศำสนำ
อย่างไรกุ็ตาม เรื�องราวครั�งโบราณของอาณาจักุร

เหล่านิี�เหลือมาให้ทราบกุันินิ้อยยิ�ง รู้มาบ้างจากุวรรณคดี
เกุ่าๆ และจารึกุภาษาทมิฬพราหมี จารึกุเหล่านิี� (ระหว่าง
ศตวรรษที� 2 กุ่อนิค.ศ. ถึงคริสต์ศตวรรษที� 4 คือราว  
พ.ศ. ๒๕๐-๙๕๐) ส่วนิมากุจดบอกุทานบรจิาค ที�ราชา 
เจ้านิาย พ่อค้า และช่างฝีมือทั�งหลายได้ถวายแกุ่พระสงฆ์ 
ในิพระพุทธศาสนิา และแกุ่นิักุบวชเชนิ อันิแสดงว่า
พระพุทธศาสนิา และศาสนิาเชนิได้มาเจริญแถบนิี� ซึ�งคง
เนิื�องด้วยกุารติดต่อกุับจักุรวรรดิอโศกุด้วย

บ้ำนเมืองสงบ ก็ยังต้องพบปัญหำ 
ครั�งนิั�นิ พระเจ้าวัฏิฏิคามณีอภัยทรงระลึกุถึง

อุปกุาระของพระมหาติสสะครั�งทรงตกุยากุ จึงทรงสร้าง
อภัยคีรีวิหารถวาย แต่พระมหาติสสะถูกุพระสงฆ์แห่ง
มหาวิหารลงปัพพาชนิียกุรรม ฐานิคลุกุคลีกุับตระกุูล  
ต่อมาทางอภัยคีรีวิหารกุ็แยกุคณะออกุไป ท�าให้พระสงฆ์
ในิลังกุาทวีปแตกุเป็นิ ๒ นิิกุาย คือ ฝ่ายมหาวิหารวาสิี 
กุับฝ่ายอภัยคิริวาสิี และฝ่ายอภัยคีรีมีกุ�าลังมากุเพราะ
พระราชามหาอ�ามาตย์คนิมีชื�อเสียงพากุันิอุปถัมภ์บ�ารุง

ต่อมา ได้มีคัมภีร์ใหม่ที�ยกุขึ�นิสู่ภาษาสันิสกุฤตอันิ
เป็นิของนิกายธรรมรุจิที�อยู่ในิพวกุวัชชีบุตร เข้ามาสู่ 
ลังกุาทวีป ฝ่ายอภัยคิริวาสียอมรับตาม กุ็เลยกุลายเป็นิ
พวกุนิิกุายธรรมรุจิไป

พระวิษณุ แบบปำณฑยะ

อภัยคีรีวิหำร
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ทมิฬ กับกรีก-โรมัน-สิงหฬ
ชาวโจล่ะ/โจฬะ เป็นิต้นิ เหล่านิี� เป็นินิักุเดินิเรือ

แต่โบราณ มีกุารค้าขายกุับพวกุกุรีกุ (เรียกุว่า ยวนิ ยวนิกุ 
หรือโยนิกุ คือ Ionian) โรมัน และชาวอาหรับตลอดถึง 
จีน สืบมานิานิตั�งแต่กุ่อนิ ค.ศ. (กุ่อนิมีศาสนิาคริสต์และ
อสิลาม) ในิเอกุสารของพวกุกุรีกุที�มาค้าขายแถบมัทราส 
(Madras ปัจจุบันิเปลี�ยนิเป็นิ Chennai) ชื�อ The  
Periplus of the Erythraean Sea (ค.ศ. 90) เรียกุ 
ชาวโจฬะว่า “men of the sea” เมืองท่าใหญ่เช่นิ  
“กุาวิรปัฏิฏินิะ” ที�ปากุแม่นิ��ากุาเวรีกุ็เป็นิที�รู้จักุกุันิดีแกุ่
พวกุโรมัน

จากุความเป็นินิักุเดินิเรือนิี� ชาวทมิฬจ�านิวนิมากุ
จึงได้ไปตั�งถิ�นิฐานิในิเกาะสิิงหฬ ตลอดจนิเข้ายึดครอง
แผ่นิดินิจากุเจ้าถิ�นิชาวสิงหฬในิลังกุาทวีป

สังคำยนำครั้งที่ ๕ หรือ ๔
พระเถระมหาวิหารวาสีทั�งหลายปรารภสภาพ

บ้านิเมืองและเหตุกุารณ์เหล่านิี�แล้ว มองเห็นิภาวะที�ว่า
เมื�อบ้านิเมืองเดือดร้อนิราษฎรยากุเข็ญ จะด�ารงพระ
ธรรมวินิัยได้ยากุ และค�านิึงว่าสืบไปภายหนิ้ากุุลบุตรจะ
เสื�อมถอยด้อยสติสมาธิปัญญา (นิ่าจะหมายถึงเสื�อมสติ
ด้านิที�ส�าคัญอย่างหนิึ�งด้วย คือความระลึกุส�านิึกุถึงคุณค่า
ความส�าคัญของพระธรรมวินิัยและประโยชนิ์สุขส่วนิรวม
ที�ต้องใส่ใจศึกุษาปฏิิบัติอย่างจริงจัง) จะไม่สามารถทรง
พระปริยัติไว้ด้วยมุขปาฐะ กุับทั�งควรจะมีหลักุฐานิไว้เป็นิ
เกุณฑ์์ตัดสินิไม่ให้หลักุพระศาสนิาสับสนิปนิเปกุับลัทธิอื�นิ
ภายนิอกุ เพื�อรักุษาพระธรรมวินิัยไว้ให้บริสุทธิ์ จึงตกุลง
กุันิให้จารึกพระไตรปิฎกลงในิใบลานิ

พระเถระเหล่านิั�นิได้ประชุมกุันิท�างานินิี� ที�วัดถ��า
ชื�ออาโล่กเล่ณะ ที�มาตุลนิคร ในิมลัยชนิบท (อยู่ในิถิ�นิ
ภูเขา ที�ปัจจุบันิเรียกุว่า Matale กุลางเกุาะลังกุา ห่างจากุ 
อนิุราธปุระประมาณ ๑๐๘ กุม. ใกุล้ไปทางเมืองแกุนิดี/ 
Kandy) ทั�งนิี� ส�าเร็จด้วยเรี�ยวแรงกุ�าลังของพระเถระ
เหล่านิั�นิเอง (ต�านิานิว่าพระมหาเถระประชุมกุันิ ๕๐๐ 
รูป) โดยมิได้รับกุารเกุื�อหนิุนิจากุพระราชามหาอ�ามาตย์ 
เพียงแต่ผู้ปกุครองที�เป็นิชนิปทาธิบดีในิถิ�นินิั�นิช่วยดูแล
อารักุขาให้เท่านิั�นิ กุารครั�งนิี�ต่อมาเรียกุและจัดกุันิว่า
เป็นิสิังคายนาครั้งที่ ๕ แต่โดยทั�วไป เนิื�องจากุไม่นิับ
กุารสังคายนิาที�ถูปารามในิ พ.ศ. ๒๓๖ จึงนิับครั�งนิี�เป็นิ
สิังคายนาครั้งที่ ๔

เหรียญอุตตมะโจละ

อนุรำธปุระ

มำตำเล แกนดี
โคลัมโบ

อินเด่ย

เนปาล

ลังกา

มัที่ราส

อ่ำว
เบงกอลทะเล

อำหรับ

ปาก่สถาน
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 อินเดียใต้: แดนทักษิณำบถ
ในิตอนิที�ผ่านิมา โดยมากุได้พูดถึงพระพุทธ

ศาสนิาในิส่วนิเหนิือของชมพูทวีป ตั�งแต่ภาคตะวันิออกุ
แถวเบงกุอล ขึ�นิไปถึงตะวันิตกุเฉัียงเหนิือตอนิบนิ จด
แคว้นิโยนิกุ ต่อกุับอาเซียกุลาง คราวนิี�หันิมาดูพระ 
พุทธศาสนิาในิชมพูทวีปตอนิล่างแทรกุเข้ามาเล็กุนิ้อย

อินิเดียนิั�นิแบ่งได้เป็นิ ๒ ภาคใหญ่ คือ ภาคเหนือ
ซึ�งนิิยมเรียกุรวมๆ ว่า ฮินิดูสถานิ/Hindustan อันิ
ประกุอบด้วยที�ราบลุ่มแม่นิ��าสินิธุ และที�ราบลุ่มแม่นิ��า
คงคา กุับภาคใต้ ซึ�งเรียกุรวมๆ ว่า Deccan อันิเป็นิ 
ดินิแดนิที�ราบสูงในิส่วนิล่างของชมพูทวีป ตั�งแต่ใต้
แม่นิ��านิรรมทา/นิัมมทา (Narmada) ลงไป ที�เรียกุกุันิ
มาแต่โบราณว่า “ทักุษิณาบถ” (=“หนิใต้” เขียนิอย่าง
บาลี=ทักขิณาบถ; ค�าว่า Deccan กุ็เพี�ยนิมาจากุค�าว่า 
“Daksฺinฺa/ทักุษิณ” นิั�นิเอง)

แม่นิ��านิรรมทา/นัมมทา พร้อมด้วยเทือกุเขา 
วินธยะ (Vindhya Range) ที�แม่นิ��านิั�นิไหลเคียงคู่ไปจากุ
ตะวันิออกุสู่ตะวันิตกุ กุบัทั�งป่าใหญ่ที�เรียกุว่า มหากันตาระ
(มหากุันิดาร) เป็นิเส้นิแบ่งโดยธรรมชาติระหว่างภาคทั�ง
สองนิั�นิ

(ที�ว่านิี� เป็นิความหมายอย่างกุว้าง แต่ในิความหมาย 
ที�จ�ากุัดเฉัพาะ หรืออย่างแคบ Deccan หมายเอาเพียง
ส่วนิบนิของภาคใต้นิั�นิ ดังนิั�นิ จึงไม่รวมแดนิทมิฬซึ�งอยู่ใต้
สุดที�เคยพูดถึงบ้างแล้ว)

อย่างไรกุ็ดี ในิคัมภีร์พระพุทธศาสนิา มักุใช้แม่นิ��า
คงคาเป็นิเครื�องกุ�าหนิดเขต คือถือดินิแดนิแถบแม่นิ��า
คงคานิั�นิว่าเป็นิถิ�นิกุลาง(แห่งความเจริญ)/มัชฌิมเทสิ/
มัธยมประเทศ นิับถิ�นิแดนิข้างใต้จากุฝั่งแม่นิ��าคงคาลงไป 
เป็นิทักขิณาบถ (หนิใต้) และถิ�นิแดนิข้างเหนิือเลยฝั่ง 
แม่คงคาขึ�นิไป เป็นิอุตราบถ (หนิเหนิือ)

ในิครั�งพุทธกุาล ที�ถือว่าชมพูทวีปมีมหาชนิบท
คือรัฐใหญ่ ๑๖ นิั�นิ นิับแคว้นิอัสิสิกะ (ตอนิบนิของแม่นิ��า
โคธาวรี ซึ�งปัจจุบันิเรียกุว่าโคทวรี/Godavari) และ  
อวันตี (ที�มีอุชเชนิีเป็นิเมืองหลวง) เข้าในิฝ่ายทักุขิณาบถ 
นิับแคว้นิคันธาระ (=ปากุีสถานิและอัฟกุานิิสถานิตอนิ
เหนิือ) และกัมโพชะ (คงจะ=ตอนิบนิของอัฟกุานิิสถานิ
ถึงอาเซียกุลางส่วนิล่าง) เข้าในิฝ่ายอุตราบถ ต่อมา สมัย
หลังบางทีจัดมหาชนิบททั�ง ๑๖ เป็นิมัธยมประเทศ

เป็นิที�รู้กุันิตลอดมาว่า อุตราบถเป็นิแหล่งของ
อัสดรคือม้า และทักุขิณาบถเป็นิแหล่งของโค
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พุทธศำสนำในทักษิณำบถ
150 BC (ประมาณ; ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๓๓๓ นิับ

อย่างเรา=พ.ศ. ๓๙๓) ในิดินิแดนิส่วนิล่างของชมพูทวีป 
ที�เรียกุว่า Deccan หรือทักุษิณาบถ/ทักุขิณาบถ นิั�นิ
มีถาวรวัตถุที�เป็นิหลักุฐานิชัดเจนิอย่างยิ�งว่าพระพุทธ
ศาสนิาเคยเจริญรุ่งเรืองมากุ โดยเฉัพาะที�ควรกุล่าวถึง คือ 
หมู่ถ��าอชันตา (Ajanta; เรียกุตามชื�อหมู่บ้านิในิถิ�นิที�พบ
หมู่ถ��านิั�นิ) ซึ�งตามด้วยหมู่ถ��าเอล่โล่รา (Ellora; เรียกุตาม
ชื�อหมู่บ้านิในิถิ�นิที�พบเช่นิกุันิ) ในิยุคหลังต่อมา

ดินิแดนิในิทักุษิณาบถนิี� เท่าที�ทราบกุันิมาว่าเป็นิ
ถิ�นิของชาวอันธระ (เรียกุตามบาลีว่า อันธกะ) และในิ
พุทธศตวรรษที� ๓ (=ศตวรรษที� ๓ กุ่อนิคริสต์) ได้รวม 

เข้าในิมหาอาณาจักุรของพระเจ้าอโศกฯ (ส่วนิปลายล่าง
ที�เหลือของชมพูทวีปซึ�งเป็นิแดนิทมิฬ ยังปล่อยไว้เป็นิ
เอกุราช) และเป็นิแคว้นิหนิึ�งที�พระเจ้าอโศกุทรงส่ง 
พระสมณทูตมาประกุาศพระศาสนิา (คัมภีร์สาสนิวงส์ว่า 
อันิธกุรัฐเป็นิแคว้นิเมืองยักุษ์/ยักุขปุรรัฐ)

เชื�อกุันิว่า ราชวงศ์แรกุที�ตั�งอาณาจักุรใหญ่ขึ�นิในิ
ทักุษิณาบถ คือ สิาตวาหนะ (ศาลิวาหนิะ กุ็เรียกุ) ซึ�ง
เริ�มต้นิหลังยุคอโศกุ ในิช่วงศตวรรษที� ๓ ถึง ๑ กุ่อนิ
คริสต์ (พุทธศตวรรษที� ๓-๕) และมีบทบาทในิกุารกุ�าจัด
ราชวงศ์ศุงคะลงด้วย กุารค้าระหว่างอินิเดียกุับกุรุงโรมกุ็
รุ่งเรืองในิยุคนิี� บางช่วงที�เรืองอ�านิาจ ราชวงศ์สิาตวาหนะ 

ขยายดินิแดนิขึ�นิไปถึงอินิเดียภาคกุลางและภาคตะวันิตกุ
เท่าที�สืบค้นิได้ ถือกุันิว่า กุารเจาะแกุะสลักุภูเขา

วาดภาพในิหมู่ถ��า อชันตา เริ�มขึ�นิในิยุคสิาตวาหนะนิี� คือ 
ราว พ.ศ. ๔๐๐ (หรืออย่างเร็วสุดไม่กุ่อนิ พ.ศ. ๓๕๐) แต่
ในิช่วงแรกุได้มีกุารท�างานินิี�ถึงประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ หรือ 
๕๕๐ เท่านัิ�นิ แล้วกุห็ยดุไปนิานิจนิผ่านิพ้นิยคุสาตวาหนิะไป

 ถ��าที�เจาะแกุะสลักุในิช่วงแรกุนิี�มี ๖ ถ��า เป็นิของ
พระพุทธศาสนิาหีนิยานิทั�งสิ�นิ (ได้แกุ่ถ��าที� ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 
๑๓, และ ๓๐; งานิเจาะแกุะสลักุถ��าหยุดไป ๔๐๐ กุว่าปี 
จึงมีกุารท�าต่อหรือเพิ�มอีกุเมื�อใกุล้ พ.ศ. ๑๐๐๐ ซึ�งจะ
กุล่าวถึงในิยุคต่อไป)

ภำพเขียนและงำนแกะสลัก ถ�้ำอชันตำ
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ตะวันตกตอนบน มีอชันตำ  
อำคเนย์ มีอมรำวตี

ในิยุคเดียวกุันินิี� ห่างออกุไปทางตะวันิออกุเฉัียงใต้
ประมาณ ๖๗๐ กุม. เมืองอมราวตีกุ็ได้เริ�มเป็นิศูนิย์กุลาง
ส�าคัญแห่งหนิึ�งของพระพุทธศาสนิา มีมหาวิหารที�เป็นิ
มหาวทิยาล่ยัพระพทุธศาสนิาชื�อว่า “ศรธีนัิยกุฏิกัุ” เตม็ไป 
ด้วยวัดวาอาราม มีสถาปัตยกุรรมเป็นิแบบอย่าง รุ่งเรือง
อยู่นิานิราว ๕๐๐ ปี จนิสิ�นิคริสต์ศตวรรษที� 3

ใกุล้ๆ กุันินิั�นิ ลึกุเข้ามาในิแผ่นิดินิใหญ่ ถัดจากุ 
อมราวตี มาทางตะวันิตกุอีกุราว ๑๒๐ กุม. (ห่างอชันตา 
ออกุไปทางตะวันิออกุเฉัียงใต้ประมาณ ๕๘๐ กุม.) เป็นิ 
ที�ตั�งของนาคารชุนโกณฑะ (=Nagarjuna’s Hill/ดอย 
นิาคารชุนิ) ที�สร้างถวายพระนาคารชุน (ช่วงชีวิต พ.ศ.  
๖๙๓-๗๙๓) ผู้ตั�งนิกิุายมาธยมกิุ (บางทถีอืว่าเป็นิต้นิกุ�าเนิิด 
มหายานด้วย แต่ยังไม่ยอมรับทั�วกุันิ) มีมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนิาที�พระนาคารชุนสอนิ พร้อมทั�งสถูปเจดีย์
วัดวาอาราม เป็นิมหาสถานิอันิรุ่งเรือง ซึ�งพบแล้วขุดแต่ง
กุันิมาแต่ปี ๒๔๖๘ จนิกุระทั�งเมื�อรัฐบาลสร้างเขื�อนิ  
“นิาคารชุนิสาคร” เสร็จในิปี ๒๕๐๓ มหาสถานินิี�กุ็จึงจม
อยู่ใต้ผืนินิ��า แต่รัฐได้พยายามรักุษาบางส่วนิที�ส�าคัญด้วย
กุารจ�าลองไว้บนิบกุเป็นิต้นิ

ราชวงศ์สิาตวาหนะ ได้อุปถัมภ์บ�ารุงพุทธสถานิ
ทั�งหลายอย่างดี ตั�งแต่สาญจีลงมาถึงนิาคารชุนิโกุณฑ์ะ
และอมราวตี แต่สายวงศ์เองคงเป็นิพราหมณ์ จึงมีกุารท�า
พิธีบูชายัญอัศวเมธ
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อุตรำบถ และมัธยมประเทศ
128 BC (ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๓๕๕ นิับอย่างเรา=พ.ศ. 

๔๑๕) หันิกุลับไปดูทางฝ่ายเหนิือ อาณาจักุรบากุเตรีย 
คือโยนก ถูกุชนิเผ่าต่างๆ จากุอาเซียกุลางรุกุรานิเข้ามา
เป็นิระลอกุ เริ�มแต่พวกุศกุะ จนิในิที�สุดได้ตกุเป็นิของ
อาณาจักุรกุษาณ ที�รุ่งเรืองต่อมา

ระหว่างนิี� ราชวงศ์ศุงคะ นิอกุจากุอาณาจักุรหด
เล็กุลงมากุเพราะดินิแดนิใต้แม่นิ��านิัมมทาลงไปได้ตกุเป็นิ
ของอาณาจักุรฝ่ายใต้ของราชวงศ์สิาตวาหนะ (ที�เกุิดขึ�นิ
ใหม่ในิระยะที�มคธของราชวงศ์โมริยะกุ�าลังแตกุสลาย) 
แล้วกุ็อ่อนิกุ�าลังลงอีกุ เพราะต้องตั�งรับทัพกุรีกุโยนิกุอยู่
เรื�อยๆ ต่อมาภายในิกุ็เกุิดปัญหาจนิถูกุกุ�าจัดสิ�นิวงศ์ในิ 
พ.ศ. ๔๑๐ (73 BC)

เมื�อบากุเตรีย/โยนกหมดอ�านิาจ และศุงคะสิ�นิ
วงศ์แล้ว ชมพูทวีปกุ็มีอาณาจักุรยิ�งใหญ่อยู่ ๒ คือ กุษาณ
ทางฝ่ายเหนิือ และสิาตวาหนะในิฝ่ายใต้

กุษาณได้แผ่อ�านิาจเข้าแทนิที�กุษัตริย์กุรีกุโยนิกุ 
โดยขยายอาณาจักุรลงมาจนิถึงเมือง มถุรา (ใต้กุรุงเดลี 
ลงมา ๑๓๗ กุม. เยื�องไปทางตะวันิออกุเล็กุนิ้อย; ในิยุค
ใกุล้พุทธกุาล มถุราเป็นิเมืองหลวงของแคว้นิสุรเสนิะ)

มถุรานิอกุจากุเป็นิศูนิย์อ�านิาจของกุษาณในิแถบ
ล่างแล้ว กุ็เป็นิถิ�นิที�รุ่งเรืองของศิลปะแม่แบบที�เรียกุว่า
ตระกุูลศิลป์แห่งมถุราด้วย โดยเจริญคู่กุันิมากุับศิลปะ
แบบคันธาระ และราชวงศ์กุษาณกุ็ได้อุปถัมภ์บ�ารุงศิลปะ
ทั�งสองสายนิั�นิ

กุษาณทางฝ่ายเหนิือ กุับสิาตวาหนะในิฝ่ายใต้ 
เป็นิอาณาจักุรร่วมสมัย ที�นิับคร่าวๆ ว่าเริ�มต้นิและสิ�นิสุด
ในิช่วงสมัยเดียวกุันิ (เริ�มในิช่วง พ.ศ. ๓๐๐-๔๐๐ แล้ว 
สิาตวาหนะสิ�นิ พ.ศ. ๗๔๓ กุษาณสิ�นิ พ.ศ. ๗๖๓)

หน้าตรงข้าม: 
ภำพแกะสลักสถูปแบบอมรำวตี 

จากซ้าย: 
พุทธศิลป์แบบมถุรำ
เหรียญกษัตริย์กุษำณ

ศุงคะ

กลิงคะ

บากเตร่ย

คันธาระ

ปาณฑยะ

กุษาณ

สาตวาหนะ

แม่น้
�้ำำสิน้

ธุ

แม่น้�้ำำน้ัมมทำ

แม่น้�้ำำคงคำ
แม่น้�้ำำยมุน้ำ

ปาฏลีบุตร
มถุรา

ตักสิลา
ปุรุษปุระ

อมราวต่

อชันตา
อ่ำว

เบงกอล

ทะเล
อำหรับ
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ทำงสำยไหม 

141-87 BC ที�เมืองจีน ในิรัชกุาลพระเจ้าฮั�นิ-วู่ตี�
จีนิแผ่อ�านิาจมาถึงอาเซียกุลาง ได้เปิดเส้นิทางสิายไหม
เชื�อมเมืองเชียงอานิ (ฉัางอานิ) กุับโรม ยาว ๔,๐๐๐ 
ไมล์ (๖,๕๐๐ กุม.) โดยเริ�มมีกุองเกุวียนิขนิส่งไหมไปยัง
เปอร์เซียในิปี 106 BC (=พ.ศ. ๔๓๘)

(ส่วนิต้นิของทางสายไหม ซึ�งใช้ขนิหยกุจากุโขตานิ 
/Khotan ไปยังกุรุงจีนิ มีมานิานิตั�งแต่ราว 300 BC/ราว 
พ.ศ. ๒๕๐ แล้ว และเริ�มเชื�อมกุับตะวันิตกุตั�งแต่ 200 
BC แต่ค้าขายกุันิจริงจังในิยุค 100 BC อย่างไรกุ็ดี นิักุ
ประวัติศาสตร์บ้างกุ็ว่าทางสายไหมมีตั�งแต่ราว 1,000 BC  

เพราะในิหลุมฝังศพอียิปต์โบราณกุ็พบผ้าไหม นิอกุจากุ
นิั�นิมีต�านิานิของยิวว่า พ่อค้าอิสราเอลได้ค้าขายกุับจีนิมา
แต่สมัยกุษัตริย์เดวิด/King David ครั�งต้นิศตวรรษที� 10 
BC)
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โรมันเรืองอ�ำนำจ
90 BC (ฝรั�งนิับ=พ.ศ. ๓๙๓ เรานิับ=พ.ศ. ๔๕๓) 

สาธารณรัฐโรมันเกุิดสงครามกุลางเมือง ในิที�สุด ปี 48 
BC จูลิอุส ซีซาร์ (Julius Caesar) มีชัยได้อ�านิาจ แต่ ๔ 
ปีต่อมาเขากุ็ถูกุลอบสังหาร

ต่อมา ออกุตาเวียนิ (Octavian) นิัดดา ซึ�งจูลิอุส 
ซซีาร์ได้ตั�งไว้เป็นิทายาท รบชนิะแอนิโทนีิและคล่โีอพตัรา 
(ราชินิีแห่งอียิปต์ ราชธิดาของพระเจ้า Ptolemy XI) ในิ
ปี 31 BC (โอรสของนิางคือกุษัตริย์ Ptolemy XV กุ็ถูกุ
สังหาร จึงสิ�นิราชวงศ์ Ptolemy)

ออกุตาเวียนิได้รับสถาปนิาเป็นิจักุรพรรดิโรมันิ
องค์แรกุ ในิปี 29 BC เฉัลิมพระนิามว่า ออกุัสตัส หรือ
ออกัสิตัสิ ซีซาร์ (Augustus Caesar) ในิปี 27 BC 

เดือนิ “สิิงหาคม” ที�เดิมเรียกุ Sextilis กุ็ถูกุ
เปลี�ยนิชื�อเพื�อเฉัลิมพระเกุียรติเป็นิ August ในิปี 8 BC 
(ท�านิองเดียวกุับที�เดือนิ “กุรกุฎาคม” ซึ�งเดิมเรียกุว่า 
Quintilis ได้ถูกุเปลี�ยนิชื�อเป็นิ July เมื�อปี 44 BC เพื�อ
เฉัลิมเกุียรติของ Julius Caesar)

นิับแต่รัชกุาลของพระเจ้าออกัสิตัสินิี�เป็นิต้นิ
ไป สาธารณรัฐโรมันิ (Roman Republic) เปลี�ยนิเป็นิ
จักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) เรียกุสั�นิๆ ตามชื�อ
เมืองหลวงว่า “โรม”

พระเจ้าออกัสิตัสิ จัดกุารบ้านิเมืองและบ�ารุง
ศิลปวิทยา เริ�มยุคแห่งความสงบเรียบร้อยและรุ่งเรืองสืบ
มา ๒๐๐ ปี มีค�าเฉัพาะเรียกุว่า Pax Romana

จากซ้าย: 
จูลิอุส ซีซำร์
คลีโอพัตรำ 
มำร์ค แอนโทนี
ออกัสตัส ซีซำร์
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ถนนโรมัน+ทำงสำยไหม  
พระเจ้าออกุัสตัสได้ใส่พระทัยสร้างถนนโรมัน 

(Roman Roads ของเดิมสร้างมาแต่ราว 312 BC) ซึ�ง 
เชื�อมกุรุงโรมกุบัเมอืงน้ิอยใหญ่ (ตอนิเจริญสูงสุด จกัุรวรรดิ 
โรมันิมีถนินิยาวทั�งสิ�นิ ๘๕,๐๐๐ กุม. จากุอังกุฤษถึง
อาฟริกุาเหนิือ จากุคาบสมุทรไอบีเรียฝั่งแอตแลนิติค 
ในิทิศตะวันิตกุ จดอ่าวเปอร์เซียในิทิศตะวันิออกุ ผ่านิ 
ดินิแดนิต่างๆ ถ้านิับตามสภาพปัจจุบันิกุ็เกุินิ ๓๐ ชาติ)

ทางสิายไหม ซึ�งเริ�มจากุเมืองเชียงอานิ หรือ
จากุฝั่งทะเลจีนิ ผ่านิอาเซียกุลาง มายังคันิธาระและ
บากุเตรีย/โยนิกุ ต่อไปทางแบกุแดด จนิถึงฝั่งตะวันิออกุ
ของทะเลเมดิเตอเรเนิียนิ ได้เชื�อมจักุรวรรดิโรมันิกุับจีนิ
และอินิเดีย โดยต่อเข้ากุับถนินิโรมันนิั�นิ และถนินิแถบ
ชมพูทวีปที�สร้างขึ�นิมากุมายในิยุคอโศก พร้อมทั�งถนินิ
ของจักุรวรรดิเปอร์เซียโบราณ เป็นิเส้นิทางเดินิแห่ง
อารยธรรมตะวันิออกุ-ตะวันิตกุอยู่ยาวนิานิ

(หลักุฐานิฝ่ายกุรีกุกุล่าวถึงถนินิของโมริยกุษัตริย์ 
เชื�อมเมืองตักุสิลา ปาฏิลีบุตร และสิ�นิสุดที�เมืองท่า 
ตามรลิปติ (บาลี=ตามลิตติ; ตัมพลิงค์ กุ็ว่า) ที�ปากุแม่นิ��า
คงคา ใต้เมืองกุัลกุัตตาปัจจุบันิ ถ้าวัดตรงเป็นิเส้นิบรรทัด
โดยไม่ผ่านิเมืองอื�นิในิระหว่าง กุ็เป็นิเส้นิทางยาว ๒,๐๐๐ 
กุม.)

โรมันมำครองยิว
63 BC (ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๔๒๐; ไทยนิับ=พ.ศ. 

๔๘๐) นิายพลโรมันิชื�อปอมปีย์ (Pompey, คู่แข่งและ
แพ้ Julius Caesar) ยึดเยรูซาเล่็มได้ และเข้าปกุครอง
แผ่นิดินิ ปาเล่สิไตน์ ชาวยิวตกุอยู่ใต้กุารปกุครองของ
จักุรวรรดิโรมัน

จากซ้ายบน: 
Pompeii Street
Roman Road
นำยพลปอมปีย์
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ก�ำเนิดศำสนำคริสต ์ 

8-4 BC (ตามฝรั�ง=พ.ศ. ๔๗๕-๔๗๙) นิับแบบ
เรา=พ.ศ. ๕๓๕-๕๓๙) ช่วงเวลาที�สันินิิษฐานิว่าพระเยซู 
ประสูติที�เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ทางใต้ของ
เยรูซาเล็มในิอิสราเอล

พระเยซเูป็นิชาวยวิ เป็นิบตุรของแม่นิางพรหมจาร ี
แมรี ภรรยาของโจเซฟ ช่างไม้แห่งเมืองนิาซาเรธ

นิาม “เยซู” คือ Jesus เป็นิค�ากุรีกุ ตรงกุับค�ายิว
เป็นิภาษาฮิบรูว่า Joshua ส่วนิ “คริสต์” คือ Christ  
(ไครสต์) กุ็เป็นิค�ากุรีกุ ตรงกุับค�าฮิบรูว่า Messiah แปล
ว่า “(ผู้ได้รับกุาร)เจิมแล้ว”

เมื�ออายุประมาณ ๓๐ ปี หลังได้รับศีลจุ่ม  
(Baptism) จากุ John the Baptist แล้วพระเยซูได้เริ�ม
เผยแพร่ค�าสอนิที�เป็นิฐานิให้เกุิดศาสินาคริสิต์ (ส่วนิมากุ
สอนิที�กุาลิลี/Galilee ซึ�งอยู่ส่วนิเหนิือสุดของปาเลสไตนิ์ 
เมืองนิาซาเรธ/Nazareth ที�พระเยซูเติบโตกุ็อยู่ในิเขต 
กุาลลินีิี�) โดยมสีาวกุที�ท่านิเลือกุไว้ ๑๒ คนิ (12 Apostles 
มี Saint Peter เป็นิหัวหนิ้า)

แต่เมื�อพระเยซูสอนิในิปีที� ๓ พวกุนิักุบวชยิว
เป็นิต้นิ ซึ�งไม่พอใจกุารสอนิของท่านิ ร่วมด้วยสาวกุคนิหนิึ�ง 
ของท่านิที�ทรยศ ได้สมคบกุันิจับตัวท่านิให้เจ้าหนิ้าที�ยิว 
สอบสวนิฐานิปลกุุป่ันิประชาชนิ แล้วส่งแกุ่โรมันิผู้ปกุครอง

ค.ศ. 25 หรือ 29 (=เรานิบั พ.ศ. ๕๖๘ หรือ ๕๗๒) 
พระเยซูถูกุโรมันิ ซึ�งเป็นิผู้ปกุครองที�นิั�นิ สั�งลงโทษตาม
ความประสงค์ของพวกุยิว ให้ประหารชีวิตด้วยกุาร 
ตรึงไม้กางเขน ฐานิอวดอ้างเท็จว่าเป็นิพระผู้มาโปรด 
(messianic pretender)

ชาวคริสต์ถือว่ากุารสิ�นิชีพของพระเยซูเพราะถูกุ
ตรึงไม้กุางเขนินิี� เป็นิกุารไถ่บาปให้แกุ่มวลมนิุษย์ กุับทั�ง
ถือว่าพระเยซูได้ฟื้นิคืนิชีพ (Resurrection) และหลังจากุ
นิั�นิ ๔๐ วันิ ได้เสด็จขึ�นิสู่สวรรค์

หลังจากุนิั�นิ ปอล่ หรือ เปาโล (บางทีเรียกุเป็นิ
ภาษาฮิบรูว่า Saul; ได้เป็นิ Saint Paul) เป็นิบุคคล
ส�าคัญที�ท�าให้ศาสนิาคริสต์เผยแพร่ไปอย่างกุว้างขวางในิ
ดินิแดนิกุรีกุ-โรมันิ

โรมันก�ำจัดคริสต ์

พ.ศ. ๖๐๗ (ค.ศ. 64; ฝรั�งนิับ=พ.ศ. ๕๔๗) เนโร
(Nero) จักุรพรรดิโรมันิเริ�มกุ�าจัดกุวาดล้างผู้ถือคริสต์
อย่างโหดเหี�ยม

หลังจากุนิั�นิ มีกุารกุวาดล้างชาวคริสต์ครั�งใหญ่
ในิจักุรวรรดิโรมันิอีกุหลายครั�ง โดยเฉัพาะในิ พ.ศ. ๗๒๐ 
(ค.ศ. 177) จักุรพรรดิมาร์คัส ออรีเลียส จัดกุารให้งานิ
กุ�าจัดกุวาดล้างผู้ถือคริสต์จริงจังเป็นิระบบ พ.ศ. ๗๙๓ 
(ค.ศ. 250) จักุรพรรดิดีเชียส ด�าเนิินิกุารกุ�าจัดกุวาดล้าง
แบบต้อนิฆ่าไม่เลือกุ ท�าให้เกุิดมีผู้พลีชีพที�เรียกุว่า  
martyr ซึ�งต่อมายกุเป็นินิักุบุญ (saints) และในิ พ.ศ. 
๘๔๖ (ค.ศ. 303) จักุรพรรดิไดโอคลีเชียนิกุ็ด�าเนิินิกุาร
กุ�าจัดกุวาดล้างคราวใหญ่อีกุ

จากซ้าย: 
พระเยซู
จักรพรรดิเนโร
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พุทธศาสนารุ่งเรือง ยุคที่ ๒

พุทธศำสนำเข้ำสู่จีน
พ.ศ. ๖๐๘ (ค.ศ. 65) เป็นิปีที�ถือกุันิมาว่า จีนรับ

พระพุทธศาสินาเข้าสู่ประเทศโดยทางราชกุาร กุล่าวคือ 
พระจักุรพรรดิ มิ่งตี่ แห่งราชวงศ์ฮั�นิ ทรงส่งคณะทูต ๑๘ 
คนิ ไปสืบพระศาสนิาที�ประเทศอินเดีย ณ เมืองโขตาน 
(Khotan ปัจจุบันิเป็นิของจีนิ=Hotan แต่สมัยนิั�นิอยู่ในิ
อินิเดีย) หลังจากุนิั�นิ ๒ ปี คณะทูตกุลับมาพร้อมด้วยพระ
ภกิุษ ุ๒ รูป คอื พระกุาศยปะมาตงัคะและพระธรรมรกัุษะ 
กุับทั�งพระธรรมคัมภีร์จ�านิวนิหนิึ�ง พระภิกุษุ ๒ รูปนิั�นิได้
พ�านิักุที�วัดม้าขาวในิเมืองลกุเอี๋ยง (=โล่หยาง Loyang)  
และได้แปลพระคัมภีร์สู่ภาษาจีนิหลายคัมภีร์

นิักุประวัติศาสตร์กุล่าวว่า ตามหลักุฐานิ ได้มีชาว
พุทธอยู่ในิจีนินิานิกุ่อนินิั�นิ ตั�งแต่ศตวรรษที� 3 BC เพียง
แต่ยังไม่มีกุารเผยแพร่จริงจัง และพระพุทธศาสนิากุ็เข้า
มาตามกุระแสกุารนิับถือของประชาชนิเพิ�มขึ�นิเองทีละ
นิ้อย ตอนิแรกุกุ็มาทางอาเซียกุลาง แล้วต่อมากุ็มาตาม
เส้นิทางกุารค้าด้านิอาเซียอาคเนิย์

พ.ศ. ๖๔๘ (ค.ศ. 105) ที�เมืองจีน มีผู้ท�ากุระดาษ
ขึ�นิใช้เป็นิครั�งแรกุในิโลกุ (ผู้ท�าเป็นิขันิทีในิราชส�านิักุ)

พระเจ้ำกนิษกะ ผู้ตั้งศกรำช  
พ.ศ. ๖๒๑ (ฝรั�งว่า ค.ศ. 78=พ.ศ. ๕๖๑) พระเจ้า 

กนิษกะ กุษัตริย์ยิ�งใหญ่ที�สุดของอาณาจักุรกุษาณ ขึ�นิ
ครองราชย์ที�เมืองปุรุษปุระ (ปัจจุบันิ=Peshwar) ถือเป็นิ
เริ�มต้นิศกุกุาล (=กุาลเวลาของชนิชาวศกุะ หรือ=ศกุราช-
กุาล=กุาลเวลาแห่งราชาของชนิชาวศกุะ) อนัิเป็นิที�มาของ 
ค�าว่า “ศักราช” (อินิเดียได้ใช้ศกุกุาลนิี� เป็นิศักุราชของ 
ราชกุาร; ปัจจุบนัิ พ.ศ. ๒๕๔๕=2002-78=ศกุกุาล 1924)

พระเจ้ากุนิิษกุะทรงเป็นิพุทธมามกุะยิ�งใหญ่ และ
ได้ทรงท�านิุบ�ารุงพระพุทธศาสนิามากุมาย ท�าให้พระ 
พุทธศาสนิาแผ่ไปทางอาเซียกุลาง แล้วขยายต่อไปยังจีนิ
เป็นิต้นิ ทรงสืบต่อประเพณีพุทธในิกุารให้เสรีภาพทาง 

ศาสนิา พุทธศิลป์รุ่งเรืองมากุ และได้ทรงสร้างมหาสถูป
ใหญ่ที�สุด สูง ๖๓๘ ฟุตไว้ที�เมืองปุรุษปุระ

พระเจ้ากนิษกะสวรรคตราว พ.ศ. ๖๔๕ (แต่บาง
ต�าราว่าครองราชย์ถึง ๔๒ ปี) อาณาจักุรกุษาณอยู่ต่อมา
อีกุศตวรรษเศษกุ็สิ�นิ

(ศกกาล่หรือศกาพท์นิั�นิ กุ่อนิรัฐบาลอินิเดียใช้
เป็นิทางกุารของประเทศ ทางอินิเดียใต้ได้ใช้กุันิมาโดย 
มีต�านิานิต่างจากุข้างต้นิว่า พระเจ้าศาล่ิวาหนะแห่ง 
ราชวงศ์สาตวาหนิะเป็นิผู้ตั�งขึ�นิ เมื�อทรงชนิะและได้
สังหารพระเจ้าวิกรมาทิตย์ ราชาชาวศกุะ แห่งกุรุง 
อุชเชนิี ในิ ค.ศ. 78, เรื�องนิี�ตรงข้ามกุับอินิเดียเหนิือที� 

นิิยมใช้ศักุราชชื�อว่า วิกรมสิังวัต ของพระเจ้าวิกรมาทิตย์ 
ในิต�านิานิ ซึ�งกุ็ว่าตั�งเมื�อชนิะชาวศกุะ ในิปี 56 BC, แต่
ในิประวัติศาสตร์ พระเจ้าวิกรมาทิตย์ คือจันิทรคุปต์ที� ๒ 
แห่งราชวงศ์คุปตะ ซึ�งได้ขับไล่ชนิชาวศกุะออกุไปจากุ 
อุชเชนิี ในิปี ๙๔๓/400)

พระเจ้ำกนิษกะ
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สังคำยนำ ที่มหำยำนปรำกฏตัว
พ.ศ. ๖๔๓ (=ค.ศ. 100) พระเจ้ากนิษกะ ทรง

อุปถัมภ์กุารสิังคายนาที�พระสงฆ์นิิกุายสรวาสติวาทจัด
ขึ�นิที�เมืองชลันิธร (ปัจจุบันิ = Jullundur ไม่ไกุลจากุ 
Lahore) แต่หลักุฐานิบางแห่งว่าจัดที�กุัศมีระ (แคชเมียร์) 
หลักุฐานิฝ่ายจีนิว่าได้จารึกุพุทธพจนิ์ลงบนิแผ่นิทองแดง

สังคายนิานิี�นิับโดยรวมเป็นิครั�งที� ๔ แต่ทาง
เถรวาทไม่นิับ และนิิกุายสรวาสติวาทกุ็นิับเป็นิครั�งที� ๓ 
เพราะไม่นิับกุารสังคายนิาสมัยพระเจ้าอโศกุฯ

ในิสังคายนิาครั�งนิี� พระอัศวโฆษ ปราชญ์ใหญ่ยุค
แรกุของมหายาน (เป็นิกุวีเอกุของชมพูทวีปกุ่อนิกุาลิทาส 
และถือกุันิว่าเป็นิผู้รจนิา มหายานุศรัทโธทปาทศาสตร์ 
คือคัมภีร์ว่าด้วยกุารเกุิดขึ�นิแห่งศรัทธาในิมหายานิ และ 
พุทธจริต) ได้ร่วมจัด และได้กุล่าวแสดงหลักุธรรมของ
มหายานิเป็นิอันิมากุ นิับว่าเป็นิกุารปรากุฏิตัวครั�งส�าคัญ 

ของมหายานิ และเป็นิกุารที�มหายานิยอมรับสังคายนิา
ครั�งนิี�ด้วย กุับทั�งถือเป็นิจุดเริ�มที�มหายานิจะเจริญรุดหนิ้า
ต่อมา แม้นิิกุายสรวาสติวาทจะสูญไป กุ็ถือสังคายนิานิี�
เสมือนิเป็นิสังคีติของมหายานิ

ชนชำตไิทยเร่ิมรับนับถือพระพทุธศำสนำ
พ.ศ. ๖๒๑ (ค.ศ. 78) ประมาณช่วงเวลานิี� ในิยุค

ที�ไทยถูกุจีนิรุกุรานิตลอดมานิั�นิ คราวหนิึ�ง พระเจ้ามิ่งตี่ 
แห่งราชวงศ์ฮั�นิ (ฮั�นิเม่งตี� กุ็เรียกุ) ทรงส่งทูตสันิถวไมตรี
มายังขุนหล่วงเม้า กุษัตริย์ไทยแห่งอาณาจักุรอ้ายล่าว 
คณะทูตได้นิ�าพระพุทธศาสนิาเข้ามาด้วย ท�าให้หัวเมือง
ไทยทั�ง ๗๗ มีราษฎร ๕๑,๘๙๐ ครอบครัว (จ�านิวนิคนิ
ประมาณ ๕๕๓,๗๐๐ คนิ) หนัิมารบันิบัถอืพระพทุธศาสนิา 
เป็นิครั�งแรกุ

หน้าตรงข้าม: 
วัดม้ำขำว (แปะเบ๊ยี่)

ซ้าย: 
Dragon Gate Cave
เมืองโล่หยำง

กุษาณ

ฮั่น
ปุรุษปุระ

ชลันธร

โขตาน
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พำมิยำน ศูนย์กำรค้ำ ศำสนำ ฯลฯ 
ในิยุคนิี�และต่อเนิื�องมาประมาณ ๗๐๐ ปี เมืองพา

มิยาน (Bamian หรือ Bamiyan; อยู่ห่างจากุกุาบุล/ 
Kabul เมอืงหลวงของอฟักุานิิสถานิปัจจุบนัิไปทางตะวนัิตกุ 
ราว ๑๕๐ กุม.) เป็นิศูนิย์กุลางทางศาสนิา วัฒนิธรรม 
และกุารค้า บนิเส้นิทางพาณิชย์ระหว่างอินิเดียกุับอาเซีย 
กุลาง โดยเชื�อมตะวันิออกุถึงจีนิ กุับตะวันิตกุถึงโรม มีกุาร
สร้างพุทธสถานิ วัดวาอารามรวมทั�งวัดถ��ามากุมาย ที�นิ่า
สังเกุตคือ พระพุทธรูปใหญ่มหาปฏิิมากุรรม ที�แกุะสลักุ
หินิผาหนิ้าภูเขาเข้าไป ๒ องค์ ซึ�งสันินิิษฐานิกุันิว่าสร้าง
ในิช่วง พ.ศ. ๗๕๐-๑๐๐๐ องค์หนิึ�งสูง ๕๓ เมตร อีกุองค์
หนิึ�งสูง ๓๗ เมตร (พระถังซ�าจั๋งได้ผ่านิมาเห็นิและบันิทึกุ
ว่าองค์พระประดับด้วยทองค�าและเพชรนิิลจินิดา)

เปอร์เซียรุ่ง ชมพูทวีปรวน  
พ.ศ. ๗๖๓ สิ�นิราชวงศ์กุุษาณ (สิาตวาหนะ แห่ง

ทักุษิณาบถ กุ็ได้สิ�นิไปใกุล้ๆ กุันิเมื�อ พ.ศ.๗๔๓)
เวลาศตวรรษหนิึ�งต่อแต่นิี�เป็นิช่วงมืดมัวแห่ง

ประวัติศาสตร์ของชมพูทวีป ทราบกุันิเพียงว่า อาณาจักุร
เปอร์เซีย หรืออิหร่านิโบราณของราชวงศ์สิาสิสินิท  
(Sassanid) แผ่ขยายอ�านิาจ จนิในิที�สุด อาณาจักุรกุุษาณ 
รวมถึงบากุเตรียหรือโยนิกุ ได้ตกุเป็นิของอาณาจักุร
เปอร์เซีย และชมพูทวีปกุ็ระส��าระสายจนิขึ�นิสู่ยุคคุปตะในิ
ศตวรรษต่อมา

จีนยุคสำมก๊ก 

พ.ศ. ๗๖๓-๘๒๓ (ค.ศ. 220-280) ที�เมืองจีน 
เป็นิยุคสิามก๊ก เนิื�องจากุเมื�อจะสิ�นิราชวงศ์ฮั่น บ้านิเมือง
ระส��าระสาย พระจักุรพรรดิ คือ พระเจ้าเหี้ยนเต้ ที�เมือง
ลกุเอี๋ยง เป็นิเพียงหุ่นิเชิด เกุิดเป็นิ ๓ กุ๊กุสู้รบกุันิ มีโจโฉั
ที�เมืองหลวงในิฝ่ายเหนิือ (วุยก๊ก) เล่าปี่ที�เสฉัวนิในิฝ่าย
ตะวันิตกุ (จกก๊ก) และซุ่นิกุวนิที�นิานิกุิงในิฝ่ายใต้แถบ
ตะวันิออกุ (ง่อก๊ก)

เมื�อโจโฉัสิ�นิชีพในิปี ๗๖๓ (ค.ศ. 220) พระเจ้า
เหี�ยนิเต้พ้นิจากุราชสมบัติ บุตรของโจโฉัขึ�นิครองแผ่นิ
ดินิเป็นิพระเจ้าโจผีตั�งราชวงศ์วุย (หรือ เว่ย หรือ เว) สิ�นิ
ราชวงศ์ฮั�นิ แต่ละแคว้นิตั�งตัวเป็นิใหญ่ จึงถือว่าเข้ายุค 

สิามก๊ก จนิในิที�สุดทางฝ่ายเหนิือ สุมาเอี๋ยนิถอดพระเจ้า
โจฮวนิออกุจากุราชสมบัติในิ พ.ศ. ๘๐๘ (ค.ศ. 265) ตั�ง
ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์จิ�นิขึ�นิ อันิเป็นิช่วงแรกุเรียกุว่า
จิ�นิตะวันิตกุ ครั�นิถึงปี ๘๐๗ (ค.ศ. 264) กุ๊กุตะวันิตกุที�
เสฉัวนิสิ�นิอ�านิาจ และต่อมาปี ๘๒๓ (ค.ศ. 280) กุ๊กุเหนิือ
มีชัยปราบแคว้นิหวู (หรือ ง่อ) ฝ่ายใต้ลงได้ รวมประเทศ
ให้กุลับคืนิเป็นิอันิเดียว

ในิยุคนิี�พุทธศาสินาเจริญขึ�นิมาเหนิือลัทธิขงจื๊อ 
แต่ลัทธิเต๋ากุ็รุ่งเรืองขึ�นิด้วย นิอกุจากุนิี�ภัยใหม่จากุทาง
เหนิือกุ็จะเริ�มปรากุฏิ คือ พวกุหูณะรุกุรานิเข้ามา

พระพุทธรูปแกะสลัก ที่พำมิยำน
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งำนอชันตำ ฟื้นขึ้นมำและเดินหน้ำต่อไป  
พ.ศ. ๘๐๐ (โดยประมาณ; กุลางหรือปลาย ค.ศต.

ที� 3) ทางด้านิทักุษิณาบถ เมื�อสิาตวาหนะเสื�อมอ�านิาจ
ไปแล้ว ที� Deccan ตอนิบนิ ราชวงศ์วากาฏกะ (นิักุ
โบราณคดีบางท่านิสันินิิษฐานิว่าเป็นิเชื�อสายกุรีกุ) ได้ขึ�นิ
ครองอ�านิาจ โดยมีเมืองหลวงอยู่ที�ปุริกุา (ต่อมาย้ายไปที�
นิาสิกุ/Nasik แล้วย้ายอีกุไปที�ประวรปุระ)

ในิช่วงเวลาใกุล้กุันินิี� ในิอินิเดียภาคเหนิือ กุ็มี
ราชวงศ์คุปตะรุ่งเรืองขึ�นิมา และมีสัมพันิธไมตรีอันิดีกุับ 
ที�นิี� กุับทั�งทะนิุบ�ารุงศิลปกุรรมเช่นิกุันิ

ทั�งสองอาณาจักุรนิี�เจริญคู่เคียงกุันิมา และสิ�นิวงศ์
ในิเวลาใกุล้กุันิ (คุปตะสิ�นิ พ.ศ. ๑๐๘๓=ค.ศ. 540 ส่วนิ
วากาฏกะกุ็สิ�นิในิช่วงใกุล้กุันินิั�นิ)

ในิยุคของวากุาฏิกุะนิี� งานิศิลป์ที�หมู่ถ��าอชันิตาได้
กุลับฟื้นิขึ�นิและเฟื่องฟูสืบต่อมาในิสมัยราชวงศ์จาลุกุยะ 
(พ.ศ. ๑๐๘๖-๑๓๐๐) ด้วย

พุทธศตวรรษที่ ๘-๑๒ อาเซียกุลาง โดยเฉัพาะ
เมืองกูจา (Kucha ถ้าวัดตรงเป็นิเส้นิบรรทัด กุ็อยู่เลย 
ตกัุสลิาไปทางตะวนัิออกุเฉัยีงเหนิอื ราว ๑,๒๕๐ กุม. แล้ว 
ต่อลงไปทางตะวันิออกุเฉัียงใต้อีกุราว ๒,๔๐๐ กุม. จึงจะ
ถึงเมืองเชียงอานิ) ได้เป็นิศูนิย์กุลางส�าคัญของพระพุทธ
ศาสนิา ที�แผ่พระพุทธศาสนิาต่อจากุชมพูทวีปไปยัง
ประเทศจีน โดยเส้นิทางสายไหม มีพระภิกุษุหลายท่านิ
เดินิทางไปจีนิจากุเมืองนิี� (เมืองอื�นิที�ส�าคัญกุ็เช่นิ โขตานิ/
Khotan ที�บดันิี�เป็นิ Hotan ซึ�งห่างตกัุสลิาเพยีง ๗๕๐ กุม.)

โรมันรวน เพรำะบำร์เบเรียน 
พ.ศ. ๘๒๙ (ค.ศ. 286) ไดโอคลีเชียนิ จักุรพรรดิ

โรมันิได้เผชิญปัญหาพวกุอนารยชนเผ่าต่างๆ โดยเฉัพาะ
พวกุเผ่าเยอรมันิ ที�ทยอยมาบุกุตีดินิแดนิแถบเหนิือและ
ตะวันิตกุเรื�อยมาตั�งแต่ต้นิศตวรรษ จึงหาทางจัดกุาร
ปกุครองให้ง่ายขึ�นิ โดยแยกุจักรวรรดิโรมันออกุเป็นิ ๒ 
ภาค คือ จักุรวรรดิโรมันิตะวันิตกุ และจักุรวรรดิโรมันิ
ตะวันิออกุ

พ.ศ. ๘๕๔ (ค.ศ. 311) เกุลีเรียส จักุรพรรดิโรมันิ 
ซึ�งได้ห��าหั�นิผู้ถือคริสต์อย่างมากุ ครั�นิใกุล้สวรรคต ได้
ประกุาศโองกุารยอมให้มีกุารถือศาสนิาตามสมัครใจ

บำร์เบเรียน
เผ่ำเยอรมัน
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โรมันหันมำถือคริสต์
พ.ศ. ๘๕๖ (ค.ศ. 313) คอนสิแตนตินที่ ๑ 

(Constantine I) หรือคอนิสแตนิตินิมหาราช จักุรพรรดิ
โรมันิ ผู้ครองโรมันิตะวันิตกุ ได้ประกุาศโองกุารแห่งมิลานิ 
(Edict of Milan) ยกุศาสนิาคริสิต์เป็นิศาสินาประจํารัฐ
ของจักุรวรรดิโรมัน

ต่อมา คอนิสแตนิตินิ รบและสังหารไลซิเนิียส 
จักุรพรรดิโรมันิตะวันิออกุในิที�รบ แล้วครองอ�านิาจผู้เดียว 
ครั�นิถึง พ.ศ. ๘๗๓ จักุรพรรดิคอนิสแตนิตินิ เห็นิชัดแล้ว
ว่าคงสกุัดพวกุอนิารยชนิเผ่าเยอรมันิทั�งหลาย คือ พวกุ
แฟรงค์/Franks พวกุกุอธ/Goths พวกุแวนิดาล/Vandals 
เป็นิต้นิ ไว้ไม่อยู่ จะต้องร่นิถอยจากุอิตาลี และกุอล จึงได้ 

บูรณะเมืองบีแซนเทียม แล้วย้ายจากุโรมไปที�นิั�นิ ตั�งเป็นิ
นิครหลวงใหม่ของจกัุรวรรดโิรมนัิ ให้ชื�อว่าเมอืงคอนสิแตน 
ติโนเปิล่ (Constantinople; ปัจจุบันิคือเมืองอิสตันิบุล/
Istanbul ในิประเทศเตอร์กุี)

มหำวิทยำลัยนำลันทำ

คอนสแตนตินที่ ๑
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อินเดียรุ่งใหม่ ในยุคคุปตะ
พ.ศ. ๘๖๓ (ค.ศ. 320) หลังกุษาณสิ�นิวงศ์แล้ว 

และชมพูทวีปปั่นิป่วนิอยู่ พระเจ้าจันิทรคุปต์ที� ๑ (ตั�งชื�อ
เลียนิแบบจันิทรคุปต์แห่งโมริยวงศ์) รวบรวมดินิแดนิชมพู
ทวีปแถบเหนิือ ฟื้นิมคธขึ�นิมา ตั�งราชวงศ์ใหม่ชื�อคุปตะ 
ครองราชย์ที�เมืองปาฏิลีบุตร นิ�าอินิเดียขึ�นิสู่ความรุ่งเรือง
อีกุครั�งนิานิราว ๒๒๐ ปี

(เฉัพาะในิรัชกุาลพระเจ้าจันิทรคุปต์ที� ๒ วิกุรมา-
ทิตย์ พ.ศ. ๙๒๓-๙๕๘ ได้ตั�งเมืองหลวงที�อโยธยา ซึ�งในิ
ครั�งโบราณเคยเป็นิเมืองหลวงของแคว้นิโกุศลตั�งแต่สมัย
พระรามในิเรื�องรามเกุียรติ์ คือรามายณะ กุ่อนิจะย้ายมา
ตั�งที�สาวัตถี ส่วนิในิครั�งพุทธกุาล อโยธยามีชื�อว่าสิาเกต 
อยู่ห่างกุุสินิาราไปทางตะวันิตกุ ๑๗๐ กุม.)

ในิยุคนิี� ศิลปะแบบคุปตะได้เจริญขึ�นิมาแทนิที�
ศิลปะแบบคันิธาระ-กุรีกุ ที�ค่อยๆ หายไป

กุษัตริย์ในิราชวงศ์คุปตะ แม้ว่าส่วนิใหญ่จะเป็นิ
ฮินิดู แต่ได้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยนาล่ันทาอย่างมากุในิ
ฐานิะสถานิศึกุษา

โรมันก�ำจัดคนนอกคริสต์
พ.ศ. ๙๑๐-๙๒๖ (ค.ศ. 367-383) เมื�อโรม เป็นิ 

คริสต์แล้ว เกรเชีย่น (Gratian) จกัุรพรรดโิรมันกุก็วาดล้่าง
(persecution) คนินิอกุรีตและคนินิอกุศาสนิาคริสต์

พ.ศ. ๙๓๘ (ค.ศ. 395) เมื�อจักุรพรรดิธีโอโดสิอุส 
สวรรคตแล้ว จักุรวรรดโิรมนัิแยกุออกุเป็นิ ๒ เดด็ขาดถาวร 
คือ จักุรวรรดิโรมันตะวันออก ซึ�งเรียกุต่อมาว่า จักุรวรรดิ
บแีซนทนี (Byzantine Empire) ที�กุรงุคอนสิแตนตโินเปิล่  
และจักุรวรรดิโรมันตะวันตก (Western Roman Empire) 
ที�กุรุงมิลานิ (Milan) 

 

(มิล่านได้เป็นิเมืองหลวงของจักุรวรรดิโรมันิ 
ตะวันิตกุในิช่วง พ.ศ. ๘๔๘-๙๔๕=ค.ศ. 305-402  
ต่อมาถูกุอัตติล่าท�าลายในิ พ.ศ. ๙๙๕=ค.ศ. 452 แม้จะ
ฟื้นิขึ�นิมากุ็ถูกุท�าลายอีกุ เช่นิ พวกุกุอธท�าลายในิ พ.ศ. 
๑๐๘๒=ค.ศ. 539 แล้วกุ็ฟื้นิขึ�นิอีกุ โดยเฉัพาะหลัง ค.ศ. 
1000 ได้เป็นิเมอืงรุง่เรอืงยิ�งใหญ่จากุกุารที�ศาสนิจักุรครสิต์ 
โดยอาร์ชบิชอปทั�งหลาย ได้ครองอ�านิาจฝ่ายอาณาจักุร
ด้วย)

จากซ้าย:
เกรเชี่ยน
อัตติลำ

พระพุทธรูปศิลปะคุปตะ
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พุทธศำสนำเข้ำสู่เกำหลี 
พ.ศ. ๙๑๕ (ค.ศ. 372) กุษัตริย์เกาหล่ีแคว้นิฝ่าย

เหนิือส่งทูตมาขอพระพุทธรูปและคัมภีร์ จากุจักุรพรรดิ
เฮาบูตี�แห่งราชวงศ์จิ�นิของจีน (เวลานิั�นิเกุาหลียังแยกุ
เป็นิ ๓ อาณาจักุร) จากุจุดเริ�มนิี� พุทธศาสนิากุ็แพร่ไปทั�ว
เกุาหลีทั�งหมด

จีนกับอำเซียกลำง
พ.ศ. ๙๔๔ (ค.ศ. 401) พระกุมารชีวะถูกุคนิจีนิ

ร้ายจับตัวจากุเมืองกูจา (Kucha) ในิอาเซียกุลาง มาถึง
เมืองเชียงอานิ แต่เนิื�องจากุความสามารถของท่านิ ท�าให้
ราชส�านิักุจีนินิับถือ ท่านิแปลพระคัมภีร์สันิสกุฤตเป็นิจีนิ
จ�านิวนิมากุ และแสดงธรรมอยู่เสมอ เป็นิกุ�าลังส�าคัญให้
พระพุทธศาสนิาเจริญมั�นิคงในิจีนิ

พ.ศ. ๙๖๔ (ค.ศ. 421) ธีโอโดสิอุสที� ๒ จักุรพรรดิ
โรมันิตะวันิออกุ ส่งกุองทัพไปสู้กุับกุษัตริย์เปอร์เซีย ที�
กุ�าจัดชาวคริสต์

ภำพวำดพระพุทธเจ้ำ
ยุค Goryeo

หลวงจีนฟำเหียนมำบก กลับทะเล  
พ.ศ. ๙๔๕ (ค.ศ. 402) หลวงจีนิฟาเหียน  

(Fa-hsien) จาริกุทางไกุลแสนิกุันิดารจากุเมืองจีนิ ข้าม
ทะเลทรายโกบีและป่าเขามากุมาย ฝ่าทั�งลมร้อนิและหิมะ
ยะเยือกุ ผ่านิทางอาเซียกุลางมาถึงชมพูทวีป เข้าทาง 
คันิธาระ เยือนิปุรุษปุระ ตักุสิลา ไปจนิถึงกุบิลพัสดุ์ 
นิมัสกุารสังเวชนิียสถานิทั�ง ๔ ศึกุษาที�ปาฏล่ีบุตร อยู่
ในิอินิเดียยุคราชวงศ์คุปตะ ๑๐ ปี แล้วนิ�าคัมภีร์พระ
ไตรปิฎกุ เป็นิต้นิ เดินิทางกุลับเมืองจีนิโดยทางเรือ แวะ
พ�านิักุที�ล่ังกาทวีป ๒ ปี ผจญภัยในิทะเล ครั�งหนิึ�งถูกุคลื�นิ
ใหญ่ซัดไปขึ�นิเกุาะ (คงจะเป็นิชวา แต่เวลานิั�นิยังไม่มี
อาณาจักุรศรีวิชัย) ฝ่าคลื�นิลมร้ายเกุือบ ๗ เดือนิ จึงถึง
เมืองจีนิ แล้วแปลพระคัมภีร์ภาษาสันิสกุฤตเป็นิภาษาจีนิ  

และเขียนิบันิทึกุกุารเดินิทางไว้ ซึ�งฝรั�งแปลเป็นิหนิังสือ 
ตั�งชื�อว่า “Record of Buddhist Kingdoms” ให้
ความรู้เรื�องสภาพพระพุทธศาสนิาในิอินิเดียยุคที�รุ่งเรือง 
เช่นิ วัดวาอารามมากุมายที�ตักุสิลา กุ่อนิถูกุพวกุฮั�นิ
ท�าลาย กุ่อนิจะถูกุศาสนิาฮินิดูเริ�มกุลืนิ และกุ่อนิจะพินิาศ
ในิยุคที�ทัพมุสลิมบุกุเข้ามา

Kaya

Goguryeo

Baekjae
Silla

จีน

นานกิง
เช่ยงอาน

ลังกา

คยำ

เวสำลี
มถุรำ

ตักสิลำ
ปุรุษปุระคันธำระ โขตำน

พำรำณสี ปำฏลีบุตร

จีน

ชวา

มหำสมุทรอิน้เดีย

แม่น้�้ำำ
คงคำแม่น้�้ำำ

ยมุน้ำ

แม่น้�้ำำ
สิน้ธุ

อ่ำว
เบงกอล

ทะเล
อำหรับ

คุปตะ

ทักษิณาบถ
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พ.ศ. ๙๕๐-๑๐๕๐ (โดยประมาณ) พวกุพราหมณ์
ด�าเนิินิแผนิท�าลายพระพุทธศาสนิาด้วยวิธีกุลืนิ โดยแต่ง
คัมภีร์วิษณุปุราณะขึ�นิ บอกุว่าเทวดารบแพ้อสูร จึงมาขอ
พึ�งองค์วิษณุคือพระนารายณ์ พระองค์จึงอวตารมาเป็นิ
พระพุทธเจ้า เพื�อหลอกุพวกุอสูร ให้ละทิ�งพระเวทและ
เลิกุบูชายัญ พวกุอสูรจะได้เสื�อมฤทธิ์ แล้วฝ่ายเทวดาจะ
ได้มาปราบอสูรได้ง่าย (หมายความว่า ชาวพุทธ กุ็คือพวกุ
อสูรที�ถูกุพระพุทธเจ้าหลอกุให้ละทิ�งพระเวทอันิศักุดิ์สิทธิ์
และยัญพิธีอันิประเสริฐ มาสู่ทางแห่งความเสื�อม) เรียกุ
พุทธาวตารว่าเป็นินิารายณ์ปาง “มายาโมหะ” และบอกุ 

ว่านิารายณ์จะอวตารปางที� ๑๐ เรียกุว่ากุัลกุยาวตารลง
มากุ�าจัดพวกุอสูรคือชาวพุทธที�พระพุทธเจ้าหลอกุออกุมา
ไว้แล้วนิี� อีกุทีหนิึ�ง

ในิช่วงนิี� ลัทธิ “ภักุติ” คือ ความมีศรัทธาด้วยใจ
รักุภักุดีต่อเทพเจ้าอย่างแรงเข้มในิเชิงอารมณ์ ได้มีกุระแส
แรงขึ�นิด้วย ส่งผลกุระทบต่อพระพุทธศาสนิามากุ

ก) ฮั่น- ฮินดู ท�าลายพุทธ

พระพรหม 
พระวิษณุ 

พระศิวะ

ธีโอโดสิอุสที่ ๒

เช่ยงอาน

มถุรำ

โขตำน

จีน

อ่ำวเบงกอล

โล่หยาง

กูจา
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ทั่วยุโรปสะท้ำน เพรำะฮั่นมำ
พ.ศ. ๙๗๗ (ค.ศ. 434) ชนิเร่ร่อนิเผ่าหูณะ หรือ  

ฮัน่ จากุอาเซยีกุลางตอนิเหนิอื ที�ฝรั�งเรยีกุว่าเป็นิอนิารยชนิ  
ซึ�งเคยรบกุวนิจีนิจนิต้องสร้างกุ�าแพงเมืองจีนิ ได้มาถึง
ยุโรป เที�ยวบุกุตีท�าลายไปทั�ว

พอถึง พ.ศ. ๙๗๗ อัตติล่า (Attila) ราชาฮั�นิได้ท�า
สนิธิสัญญากุับธีโอโดสิอุสที� ๒ ท�าให้จักุรพรรดิโรมัน 
ตะวนัออก (บแิซนิทนีิ) ต้องส่งทองค�าไปเป็นิราชบรรณากุาร 
แกุ่อตัตลิา ปีละ ๓๐๐ กุกุ. แต่ล่วงมา ๖ ปี อตัตลิากุย็กุทพั 
เที�ยวท�าลายเมืองใหญ่นิ้อย จนิต้องท�าสนิธิสัญญากุันิใหม่
ให้โรมส่งเครื�องบรรณากุารเพิ�มขึ�นิ ครั�นิถึงปี ๙๙๐ กุ็ยกุ
ทัพมาตีอีกุ จนิธีโอโดสิอุสต้องยกุดินิแดนิให้ไปมากุมาย

อีกุ ๓ ปีต่อมา อัตติล่าหันิไปสนิใจด้านิจักุรวรรดิ
โรมันตะวันตก และยกุทัพไปตีกุอล (ปัจจุบันิคร่าวๆ คือ 
ฝรั�งเศสและเบลเยี�ยม) ทัพโรมันิได้ผนิึกุกุ�าลังกุับพวกุ 
วิซิกุอธ (Goths คือชนิเผ่าอนิารยะต้นิเดิมของเยอรมนิี 
พวกุที�อยู่ทางตะวันิตกุเรียกุว่า Visigoths) และชนิชาติ 
อื�นิๆที�ถูกุพวกุฮั�นิข่มเหง หยุดยั�งอัตติลาไว้ได้ และมีชัย
ปล่อยให้อัตติลาล่าถอยไป กุระนิั�นิกุ็ตาม ในิปีต่อมา 
คือ พ.ศ. ๙๙๕ (ค.ศ. 452) อัตติล่ากุ็มาตีอิตาลีเสียหาย
มากุมาย แต่กุรุงโรมรอดมาได้ เพราะพอดีพวกุฮั�นิ 
ขาดเสบียงและเกุิดโรคระบาดในิกุองทัพ จึงล่าถอยไป

พระพุทธโฆสำจำรย์ จำกชมพูทวีป  
ไปสืบอรรถกถำที่ลังกำ

พ.ศ. ๙๖๕ (ค.ศ. 422) เนิื�องจากุพระพุทธศาสนิา
ในิชมพูทวีปเสื�อมลงมากุ แม้จะยังรักุษาพระไตรปิฎกุบาลี
ไว้ได้ แต่คัมภีร์อธิบายที�จะใช้เป็นิเครื�องช่วยในิกุารศึกุษา 
มีอรรถกุถา เป็นิต้นิ ได้สูญสิ�นิไป พระพุทธโฆสได้รับค�า
แนิะนิ�าจากุพระอุปัชฌาย์ คือพระเรวตเถระ ให้เดินิทาง
ไปลังกุาทวีปเพื�อแปลอรรถกุถาจากุภาษาสิงหลกุลับเป็นิ
ภาษาบาลี แล้วนิ�ามายังชมพูทวีป เมื�อท่านิไปถึงลังกุา
ทวีปในิปี ๙๖๕ แล้ว ต่อมาได้ขออนิุญาตแปลคัมภีร์ พระ
เถระแห่งมหาวิหารให้คาถามา ๒ บท เพื�อแต่งค�าอธิบาย
เป็นิกุารทดสอบความรู้ ท่านิเรียบเรียงค�าอธิบายคาถา

ทั�งสองนิั�นิขึ�นิเสร็จเป็นิคัมภีร์วิสิุทธิมัคค์ในิปี ๙๗๓ จากุ
นิั�นิจึงได้รับอนิุญาตให้แปลอรรถกุถาได้ตามประสงค์ เมื�อ
ท�างานิเสร็จสิ�นิแล้ว กุ็เดินิทางกุลับสู่ชมพูทวีป พระพุทธ
โฆสาจารย์เป็นิพระอรรถกุถาจารย์ที�มีผลงานิมากุที�สุด 
(ต�าราต่างเล่มบอกุ พ.ศ. ต่างกุันิบ้าง)

                                      
พระพุทธโฆส

ถวำยคมัภีร์แก่สงัฆบดี
แห่งมหำวิหำร

โรมันตะวันออก

อาเซีย

สเปน
อาณาจักรอัตติลากอล

โรม
ทะเลด�ำ

ทะเลเมดิเตอเรเน้ียน้
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จักรพรรดิจีนพิโรธ
พ.ศ. ๙๘๙  จักุรพรรดิจีนแห่งราชวงศ์เว่เหนิือ 

ซึ�งเคยส่งเสริมพระพุทธศาสนิา มาคิดเห็นิว่าบ้านิเมือง
ต้องสูญเสียกุ�าลังคนิและค่าภาษีอากุรไปเนิื�องจากุกุารที�
คนิบวชและบ�ารุงวัดวาอาราม จึงให้ฆ่าภิกุษุและภิกุษุณี 
ทําล่ายวัดและพระพุทธรูป ห้ามชายอายุต��ากุว่า ๕๐ 
ออกุบวช โดยได้ด�าเนิินิกุารนิี�อยู่ ๕ ปี เป็นิเหตุให้ลัทธิ
ขงจื๊อขึ�นิมามีอ�านิาจเหนิือพุทธศาสนิา

มหำวิทยำลัยวลภี  
ที่เคยยิ่งใหญ่คู่กับนำลันทำ  

พ.ศ. ๑๐๑๓ (ค.ศ. 470) ในิช่วงที�ราชวงศ์คุปตะ 
อ่อนิแอลงจะแตกุสลาย ได้มีอาณาจักุรใหม่ๆ ทยอยเกุิด 
ขึ�นิหลายแห่ง มทัี�งที�อุปถัมภ์ และที�ท�าลายพระพุทธศาสนิา  
เริ�มแต่อาณาจักุรวลภีของราชวงศ์ไมตรกุะ ที�ตั�งขึ�นิทาง 
ตะวันิตกุ (ปัจจุบันิคือ Valabhipur ในิรัฐ Gujarat) จนิถึง
อาณาจักุรกุรรณสุวรรณ (เคาทะ) ของราชาศศางกุะ  
(กุ่อนิ พ.ศ. ๑๑๔๘-๑๑๖๒=กุ่อนิ ค.ศ. 605-619) ทาง
ตะวนัิออกุ (แถบเบงกุอล เทยีบคร่าวๆ เวลานีิ�คอืแถวเมอืง 
กุัลกุัตตาและบังคลาเทศ)

พ.ศ. ๑๐๑๘ (โดยประมาณ; ค.ศ. 475) ที�วลภี
ราชธานิี เจ้าหญิงทุฑ์ฑ์าแห่งราชวงศ์ไมตรกุะ ได้ทรงกุ่อ
ตั�งมหาวิหารของพระพุทธศาสนิาฝ่ายหีนิยานิ ที�ภายหลัง 
เรียกุว่ามหาวิทยาล่ัยวล่ภี ซึ�งเจริญรุ่งเรืองต่อมากุว่า 
๒๐๐ ปี

ปฏิมำกรรมจำกเว่เหนือ

วลภี

คุชราต

กรรณสุวรรณ
ตามลิตติ

อ่ำวเบงกอล

แม่น้�้ำำน้ัมมทำ

แม่น้�้ำำ
คงคำแม่น้�้ำำ

ยมุน้ำ

แม่น้
�้ำำสิน้

ธุ

วำกำฏกะ
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โรมล่ม ยุโรปเข้ำยุคมืด 
พ.ศ. ๑๐๑๙ (ค.ศ. 476) จักุรวรรดิโรมันตะวัน

ตก ซึ�งบอบช��าจากุกุารรังควาญของชนิเผ่าอนิารยะ โดย
เฉัพาะพวกุฮั�นิของอัตติล่า ครั�นิถึงปี ๑๐๑๙ นิี� หัวหนิ้า
เผ่าอนิารยชนิเยอรมันิ ชื�อโอโดเอเซ่อร์ (Odoacer) กุ็ 
เข้าบุกุจับจักุรพรรดิโรมิวลัส ออกุัสติวลัส (Romulus 
Augustulus) แห่งโรม ปลดจากุต�าแหนิ่ง เป็นิกุาล
อวสิานแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันตก

ช่วงเวลา ๑,๐๐๐ ปี แต่นิี�ไป (พ.ศ. ๑๐๑๙-
๑๙๙๖=ค.ศ. 476-1453) คือหลังจากุ “โรมล่่มสิล่าย” 
แล้ว จนิจักุรวรรดิบีแซนิทีนิล่ม (=ตั�งแต่โรมันิตะวันิตกุ 
ล่ม ถึงโรมันิตะวันิออกุสลาย) เรียกุว่าเป็นิ “สิมัยกล่าง”  

(Middle Ages) ของยุโรป ซึ�งโลกุตะวันิตกุอยู่ใต้กุ�ากุับ
ของลัทธิความเชื�อและสถาบันิของศาสนิาคริสิต์

อนิึ�ง สมัยกุลางนิี� เคยนิิยมเรียกุอีกุอย่างหนิึ�งว่า 
“ยุคมืด” (Dark Ages) คือเป็นิกุาลเวลา ๑ สหัสวรรษ 
หรือ ๑,๐๐๐ ปี แห่งความอับเฉัาและตกุต��า โดยเฉัพาะในิ
ทางปัญญา ของยุโรปและอารยธรรมตะวันตก

(ปราชญ์บางพวกุสงวนิค�าว่า “ยุคมืด” ให้ใช้กุับ
ช่วงระยะต้นิๆ ของสมัยกุลางนิั�นิ) Romulus Augustulus

อชันตำเลิกไป เอลโลรำเริ่มไม่นำน
พ.ศ. ๑๐๓๓ (ค.ศ. 490) วากาฏกะ ซึ�งรุ่งเรืองขึ�นิ

มาตั�งแต่ราว พ.ศ. ๘๐๐ ต่อจากุสาตวาหนิะ แม้จะเป็นิ
ราชวงศ์ฮินิดู ดังที�กุษัตริย์องค์ที� ๒ ได้ประกุอบพิธีอัศวเมธ 
(ฆ่าม้าบูชายัญ) ถึง ๔ ครั�ง แต่กุษัตริย์รุ่นิหลังหลายองค์
เป็นิชาวพุทธ และได้ทะนิุบ�ารุงพระพุทธศาสนิาเป็นิอันิ
มากุ งานิบุญส�าคัญชิ�นิหนิึ�ง คือกุารขุดเจาะแกุะสลักุวัดถ��า 
(ทางโบราณคดีจัดนิับเป็นิถ��าที� ๑๖) ที�อชันตา ซึ�งได้ถวาย
แกุ่สงฆ์ในิราว พ.ศ. ๑๐๓๓

เวลาตั�งแต่ใกุล้ พ.ศ. ๑๐๐๐ ในิยุควากาฏกะนิี� 
เป็นิช่วงระยะแห่งกุารฟื้นิใหม่ของกุารเจาะแกุะสลักุภูเขา
วาดภาพในิหมู่ถ��าอชันตา หลังจากุหยุดเงียบไป ๔๐๐ 
กุว่าปี ตั�งแต่ยุคสิาตวาหนะ

แม้สิ�นิยุควากาฏกะแล้ว งานิสลักุวัดถ��าที�อชันตา
กุ็ด�าเนิินิต่อมาในิยุคของราชวงศ์จาลุ่กยะ จนิยุติประมาณ 
พ.ศ. ๑๒๐๐ ถ��ายคุหลงันีิ�มเีพิ�มอกีุ ๒๔ เป็นิของพทุธศาสนิา 
มหายานิล้วนิ

ขณะที�งานิสลักุวัดถ��าที�อชันตายุติลง กุ็ได้มีกุาร
แกุะสลักุวัดถ��าขึ�นิที�เอล่โล่รา (เรียกุตามชื�อหมู่บ้านิที�นิั�นิ
ในิปัจจุบันิ; อยู่ห่างอชันิตาลงมาทางตะวันิออกุเฉัียงใต้ 
๘๐ กุม.) ซึ�งเริ�มต้นิในิช่วง พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๒๐๐ และหยุด
เลิกุประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๐ รวมมี ๓๔ ถํ้า แต่เป็นิของ 
๓ ศาสนิา คือ พุทธ ฮินิดู และเชนิ ต่างจากุอชันตา ที�
นิอกุจากุเกุ่าแกุ่แล้ว กุ็เป็นิของพุทธศาสนิาอย่างเดียว

เอลโลรำ
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พวกฮั่นท�ำลำยตักสิลำ วัดวำหมดสิ้น 
พ.ศ. ๑๐๔๐ (โดยประมาณ; ราว ค.ศ. 500) พวกุ

หูณะ หรือฮั่นขาว ซึ�งเป็นิชนิเผ่าเร่ร่อนิจากุอาเซียกุลาง
ตอนิเหนิือ ได้บุกุเข้ามาครอบครองชมพูทวีปภาคตะวันิตกุ
เฉัียงเหนิือทั�งหมด รวมทั�งโยนิกุ (Bactria) และคันิธาระ 
เฉัพาะอย่างยิ�ง ได้ท�าลายเมืองตักสิิล่า (พวกุกุรีกุเรียกุว่า 
Taxila บาลี=ตกฺุกุสิลา; สันิสกุฤต=ตกฺุษศิลา) ศูนิย์กุลาง
กุารศึกุษาพระพุทธศาสนิาแถบพายัพลงสิ�นิเชิง

นิับแต่นิี� ศิลปะแบบคันิธาระที�เสื�อมลงตั�งแต่เข้า
ยุคคุปตะ ไม่มีผลงานิใหม่เกุิดขึ�นิอีกุ แต่ศิลปะแบบคุปตะ
ยังคงเจริญต่อมา

บีแซนทีน มองล่วงหน้ำ
ส่วนิจักุรวรรดิโรมันตะวันออก หรือบีแซนทีน 

(Byzantine Empire) ที�คอนิสแตนิติโนิเปิล ซึ�งตั�งเมื�อ
ปี ๘๗๓ (ค.ศ. 330) ยังรอดอยู่ และเจริญต่อมา ช่วย
ด�ารงอารยธรรมกุรีกุ-โรมันิ ไว้ในิยามที�ทางด้านิตะวันิตกุ
ระส��าระสาย 

(แต่ที�จริง ยุคบีแซนิทีนินิี� กุ็คือส่วนิส�าคัญหรือกุาล
เวลาส่วนิใหญ่ของยุคมืดนิั�นิเอง)

จักรวรรดิบีแซนทีนที�อยู่นิานิถึงพันิปีนิี� แทบไม่มี
เวลาที�รุ่งเรืองแท้จริงเลย นิอกุจากุรัชสมัยของจักุรพรรดิ
ที�เข้มแข็งบางพระองค์ ที�เป็นิเหมือนิช่วงแทรกุเท่านิั�นิ แต่
โดยทั�วไปมีภัยรุกุรานิมากุ

หลังถูกุพวกุฮั�นิรังควาญแล้ว อีกุ ๒-๓ ศตวรรษ 
ต่อมากุ็เริ�มเสียดินิแดนิแกุ่พวกุอาหรับ แล้วถูกุเซลจูกุ 
เตอร์กุรุกุรานิ และถูกุอาณาจักุรทางตะวันิตกุข่มเหง  
ในิที�สุดกุ็ถึงอวสานิเมื�อเสียเมืองคอนิสแตนิติโนิเปิล แกุ่
จักุรวรรดิออตโตมานิเตอร์กุในิ พ.ศ. ๑๙๙๖ (ค.ศ. 1453) 
ถือว่าสิ�นิสุดสมัยกุลางในิยุโรป

ตักสิลำ

อาเซียอาฟริกา

อียิปต์

สเปน
คอนสแตนติโนเปิล

จักรวรรดิโรมันตะวันออก

จักรวรรดิโรมันตะวันตก

กอล

กอธ

โรม

มิลาน
ทะเลด�ำ

ทะเล
เมดิเตอเรเน้ียน้
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อวสำนรำชวงศ์คุปตะ
พ.ศ. ๑๐๕๐ เศษ กุษัตริย์หูณะ หรือฮั�นิขาว นิาม

ว่า มิหิรกุล่ะ (หรือมหิรคุละ; ได้สมญาว่า “อัตติลา/Attila 
แห่งอินิเดีย) ผู้โหดร้าย เป็นิฮินิดูนิิกุายไศวะ ครองเมือง
สาคละ รุกุเข้ามา ได้ต่อสู้กุับกุษัตริย์คุปตะ และให้กุ�าจัด
พระพุทธศาสนิา โดยท�าลายวัด สถูป และสังหารชาวพุทธ
จ�านิวนิสุดคณนิา (ตัวเลขบางแห่งว่าวัดถูกุท�าลาย ๑,๖๐๐ 
วัด) แต่ในิที�สุดได้ท�าอัตวินิิบาตกุรรม ในิ พ.ศ. ๑๐๘๓ 

กุารรกุุรานิของพวกุฮั�นิบั�นิทอนิอ�านิาจของราชวงศ์ 
คุปตะอย่างยิ�ง จนิในิที�สุดประมาณ พ.ศ. ๑๐๘๓ (ค.ศ. 
540) จักุรวรรดิคุปตะกุ็แตกุสิล่าย

ภูมิหลังบีบคั้นที่ขับดันอำรยธรรม
กุารขับเคี�ยวราวีล้างและลี�ภัยทางศาสนิา เป็นิ 

ภูมิหลังส�าคัญในิประวัติศาสตร์ของตะวันิตกุ และเป็นิแรง
ขับดันิอารยธรรมมาสู่สภาพปัจจุบันิ โดยมีภาพรวมดังนิี�

ในิจักรวรรดิโรมันตะวันตก เมื�อศาสนิาคริสิต์เกุิด
ขึ�นิแล้ว นิับแต่เริ�มต้นิ ค.ศ. กุ็เป็นิยุคแห่งกุารกุวาดล้าง 
(persecution) คนิถือคริสต์

ส่วนิในิจักรวรรดิโรมันตะวันออก คือบีแซนิทีนิ 
เมื�อจักุรพรรดิองค์แรกุ คือ Constantine I นิับถือคริสิต์ 
และให้ชาวคริสต์มีเสรีภาพในิกุารนิับถือบูชาโดยประกุาศ 
Edict of Milan ในิ ค.ศ. 313/พ.ศ. ๘๕๖ (กุ่อนิรวมตั�ง
จักุรวรรดิ ๑๗ ปี) แล้ว ต่อมาไม่นิานิ กุ็เข้าสู่ยุคแห่งกุาร 

กุ�าจัดกุวาดล้าง (persecution) คนินิอกุรีตและคนินิอกุ
ศาสนิาคริสต์ (กุารกุ�าจัดกุวาดล้างทางศาสนิาในิตะวันิตกุ  
ถือได้ว่าจบสิ�นิเมื�อเลิกุล้มศาลไต่สวนิศรัทธาของสเปนิ 
[Spanish Inquisition] ในิปี 1834/๒๓๗๗)

เมื�อศาสนิาอิสิล่ามเกุิดขึ�นิแล้ว ไม่ช้ากุ็เป็นิยุค 
สงครามกุับอาณาจักุรมุสลิม จนิกุระทั�งมีสงครามศาสนิา 
(religious war) ที�เรียกุว่า “ครูเสิด” (Crusade) รวมทั�ง
สิ�นิ ๘ ครูเสดส์ ยาวนิานิ ๒๐๐ ปี (1095-1291/๑๖๓๘–
๑๘๓๔) โดยมีจุดเริ�มส�าคัญจากุกุารที�จักุรวรรดิบีแซนิทีนิ 
ขอความช่วยเหลือจากุประเทศคริสต์แถบตะวันิตกุเพื�อมา
ต้านิกุารรุกุรานิของมุสลิมเซลจูกุเตอร์ก

ประยำค
เวสำลี

ปำฏลีบุตร

กันยำกุพชะ

อุชเชนี

วำตำปีปุระ
เวงคี

กลิงคะ

วลภี กรรณสุวรรณ

ปัลลวะ

คุชราต

เจระ
ปาณฑยะ

ม.คง
คำ

ม.ยม
ุน้ำ

ม.สิน้
ธุ

ม.น้ัมมทำ

ม.กฤษณะ

ม.โคทำวรี อ่ำว
เบงกอล

จาลุกยะ

หรรษวรรธนะ
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ช่วงต่อสู่ยุคใหม่ ก่อนอินเดียลุกดังไฟ
พ.ศ. ๑๐๘๖-๑๓๐๐ (ค.ศ. 543-757) ราชวงศ์

จาลุ่กยะ ครองราชย์ที�วาตาปีปุระ ในิตอนิกุลางและ 
ตะวันิตกุของทักุษิณาบถ

ส่วนิทางอินิเดียฝ่ายเหนิือ เมื�อคุปตะอ่อนิแอลงจนิ
จบสิ�นิวงศ์ เพราะกุารเข้ามาของพวกุหูณะดังกุล่าวแล้ว
นิั�นิ หลังจากุวุ่นิวายอยู่ระยะหนิึ�ง กุ็มีกุษัตริย์ยิ�งใหญ่เกุิด
ขึ�นิ คือพระเจ้าหรรษะ (พ.ศ. ๑๑๔๙-๑๑๙๐=ค.ศ. 606-
647) ซึ�งมีรัชกุาลตรงกุันิพอดีกุับราชาที�เรืองอ�านิาจที�สุด
ของจาลุ่กยะ คือ พระเจ้าปุล่เกศินที่ ๒ (พ.ศ. ๑๑๕๓-
๑๑๘๕=ค.ศ. 610-642)

เมื�อพระเจ้าหรรษะแผ่อ�านิาจลงทางใต้ราว พ.ศ. 
๑๒๕๓ กุ็ได้พ่ายแกุ่พระเจ้าปุล่เกศินที่ ๒ และถูกุจ�ากุัด 

อาณาเขตอยู่แค่แม่นิ��านิัมมทา
แม้ว่าต่อมาจาลุ่กยะจะสิ�นิวงศ์ไปในิ พ.ศ. ๑๓๐๐ 

แต่ราชวงศ์ราษฏรกูฏที�ขึ�นิมาแทนิ กุ็อุปถัมภ์งานิศิลป์
สลักุภูเขาสืบมา

นิ่าสังเกุตด้วยว่า ราชวงศ์จาลุกุยะ ต่อด้วยราชวงศ์ 
ราษฏิรกุูฏิที�เข้มแข็งขึ�นิมาแทนิที� แล้วแผ่อ�านิาจ เที�ยวรบ 
กุับอาณาจักุรอื�นิๆ ทั�งในิภาคกุลางและภาคเหนิือ ในิ
ระยะนิี� ได้เป็นิเครื�องกุีดกุั�นิชนิมุสิล่ิมอาหรับที�เข้ามาตั�ง
อาณาจักุรในิแถบแคว้นิสิินท์ให้ไม่สามารถขยายดินิแดนิ
ออกุไป

(แคว้นิสินิท์/Sind ในิปัจจุบันิ ซึ�งบางต�าราบางครั�ง
กุ็เขียนิ Sindh/สินิธ์ นิั�นิ กุ็มาจากุค�าว่า “สินิธุ” ที�เป็นิชื�อ 

แม่นิ��าส�าคัญของดินิแดนิแถบนิั�นินิั�นิเอง)
ราชวงศ์จาลุ่กยะสามารถกุู้อ�านิาจคืนิมาได้ในิ 

พ.ศ. ๑๕๑๘ (ค.ศ. 975) และครองอาณาจักุรอยู่จนิถึง 
พ.ศ. ๑๗๓๒ (ค.ศ. 1189)

ราชวงศ์จาลุ่กยะที�กุล่าวมานิี�เรียกุว่าจาลุ่กยะ
ตะวันิตกุ เพราะในิเวลาใกุล้กุันินิี�มีจาลุ่กยะอีกุพวกุหนิึ�ง
ครองอาณาจักุรเวงคี (ดินิแดนิแคว้นิอันิธระระหว่างแม่นิ��า
โคทาวรี กุับแม่นิ��ากุฤษณะ) ในิระยะ พ.ศ. ๑๑๖๗-๑๖๑๓ 
(ค.ศ. 624-1070) เรียกุว่าราชวงศ์จาลุ่กยะตะวันิออกุ

ก�ำเนิดนิกำยเซน
พ.ศ. ๑๐๖๓ (ค.ศ. 520) ที�เมอืงจนีิ พระโพธิธรรม 

ซึ�งเดินิทางไปจากุอินิเดียใต้ ได้สอนิพระพุทธศาสนิาที�
เป็นิกุารตั�งนิกายฉาน (Chan; ต่อมาไปถึงญี�ปุ่นิ เรียกุตาม
ส�าเนิียงที�นิั�นิว่า นิิกุายเซน=Zen)

ญี่ปุ่นรับพระพุทธศำสนำ
พ.ศ. ๑๐๙๕ (ค.ศ. 552) พระจักุรพรรดิกุิมเมอิ 

(Emperor Kimmei) โปรดให้สร้างวัดแรกของญี่ปุ่น เพื�อ
ประดิษฐานิพระพุทธรูปที�กษัตริย์เกาหล่ีทรงส่งมาถวาย 
เป็นิเครื�องหมายแห่งกุารประดิษฐานิพระพุทธศาสนิาในิ
ประเทศญี่ปุ่น

(ปีที�ส่งมา ซึ�งถือว่าเป็นิวาระแห่งกุารที�พระพุทธ 
ศาสนิาเข้าสู่ญี�ปุ่นิจากุเกุาหลี คือประมาณ พ.ศ. ๑๐๘๑/
ค.ศ. 538)

ต่อแต่นิั�นิ เจ้าชายโชโตกุได้ทรงเป็นิผู้นิ�าในิกุาร
ประดิษฐานิพระพุทธศาสนิาอย่างจริงจัง

จากซ้าย:
พระโพธิธรรม  
เจ้ำชำยโชโตกุ
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หมู่ถ�้ำอชันตำ-เอลโลรำ  
ว่ำโดยสรุป 

เรื�องหมู่ถ��าอชันตา-เอล่โล่รา นิั�นิ สร้างกุันิมา
โดยหลายอาณาจักุร หลายราชวงศ์ ผ่านิกุาลเวลาหลาย
ศตวรรษ ควรจะสรุปไว้เพื�อเข้าใจชัด (เท่าที�สันินิิษฐานิกุันิ
มา) ดังนิี�

ที่ตั้ง: รัฐมหาราษฎร์ อินิเดียตอนิกุลางภาค 
ตะวันิตกุ ใกุล้เมืองออรังคาบาด (Aurangabad)

 - อชันตา ห่างจากุออรังคาบาด ขึ�นิไปทางเหนิือ 
   เยื�องตะวันิออกุ ๘๔ กุม. (๑๐๕ กุม. โดย 
   รถยนิต์)

 - เอล่โล่รา ห่างจากุออรังคาบาด ขึ�นิไปทาง 
   ตะวันิตกุเฉัียงเหนิือ ๑๕ กุม. (๒๙ กุม. โดย 
   รถยนิต์)

๑. อชันตา เป็นิหมู่ถ��าแรกุ เกุิดมีในิช่วง พ.ศ. 
๔๐๐-๑๒๐๐ และเป็นิของพุทธศาสนิาล้วนิๆ รวมมี ๓๐ 
ถ��า แบ่งเป็นิ

 กุ) ถ��าพุทธศาสนิาหีนิยานิ
   - พ.ศ. ๔๐๐-๖๐๐
     - มี ๖ ถ��า (ที� ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๓๐)
 ข) ถ��าพุทธศาสนิามหายานิ
    - พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๒๐๐
    - มี ๒๔ ถ��า (ที�เหลือจากุ ๖ ถ��าของหีนิยานิ)
   (พึงทราบว่า ถ��าที� ๓๐ บัดนิี�ไม่มีทางขึ�นิไป 

อาจถูกุหินิถล่มทับ? บางต�าราไม่นิับ จึงบอกุจ�านิวนิว่ามี
เพียง ๒๙ ถ��า)

๒. เอล่โล่รา เป็นิหมู่ถ��าหลัง เกุิดมีในิช่วง พ.ศ. 
๑๑๐๐ หรือ ๑๒๐๐ ถึง ๑๔๐๐ เป็นิของ ๓ ศาสินา คือ 
พระพุทธศาสนิามหายานิ ตามด้วยฮินิดู และเชนิ รวมมี 
๓๔ ถ��า แบ่งเป็นิ

   กุ) ถ��าพุทธศาสนิามหายานิ
   - พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๓๕๐
   - มี ๑๒ ถ��า (ที� ๑-๑๒) 
   ข) ถ��าฮินิดู
   - พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๔๕๐
   - มี ๑๗ ถ��า (ที� ๑๓-๒๙)
   ค) ถ��าเชนิ 
   - พ.ศ. ๑๓๕๐-๑๔๕๐
   - มี ๕ ถ��า (ที� ๓๐-๓๔)
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ถ�้ำเดิม เมื่อเริ่มคือวัด  
แต่ไปมำตวัดเป็นวิมำน

เนิื�องจากุถ��าเหล่านิี�มีต้นิกุ�าเนิิดมาจากุคติของพระ
ภิกุษุในิพระพุทธศาสนิา ซึ�งมีถ��าเป็นิเสินาสินะคือที�อยู่
อาศัยอย่างหนิึ�งตามพระพุทธบัญญัติ พร้อมนิั�นิ วัดกุ็เป็นิ
ที�บ�าเพ็ญกุุศลเจริญธรรมของประชาชนิ กุารเจาะสลักุ
ท�าถ��าเหล่านิี�จึงเป็นิกุารสร้างวัดถํ้า ดังนิั�นิ ถ��ารุ่นิเกุ่า โดย
เฉัพาะถ��าพุทธที� อชันิตา จึงแยกุเป็นิ ๒ แบบ คือ วิหาร 
ได้แกุ่ที�อยู่ของพระ กุับ ไจตยะ (=เจติยะ=เจดีย์) อันิเป็นิ
ที�เคารพบูชา หรือที�ศักุดิ์สิทธิ์

ศิลปกุรรมที�นิี� ทั�งประติมากุรรม และจิตรกุรรม  
ดีเด่นิเป็นิแบบแกุ่ที�อื�นิ โดยเฉัพาะภาพวาดที�อชันตา เป็นิ
ที�นิิยมแพร่ไปทางอัฟกุานิิสถานิ (คันิธาระ และโยนิกุ)  
อาเซียกุลาง จนิถึงจีนิ

หลวงจีนิเหี�ยนิจัง หรือพระถังซําจั๋ง กุ็ได้เขียนิ
บันิทึกุไว้ กุล่าวถึงถ��าอชันิตา เมื�อ พ.ศ. ๑๑๘๓ 

อย่างไรกุ็ตาม นิ่าจะเป็นิได้ว่า ในิยุคหลังๆ ความ
หมายและวัตถุประสงค์เดิมของงานิสร้างถ��าได้หดหาย
และกุลายเป็นิอย่างอื�นิ

ดังจะเห็นิชัดจากุผลงานิยุคท้ายๆ โดยเฉัพาะ
ถํ้าไกล่าสิของฮินิดู ที�สันินิิษฐานิกุันิว่ากุษัตริย์ กุฤษณะ
ที� ๑ (ราว พ.ศ. ๑๒๙๙-๑๓๑๖) แห่งราชวงศ์ราษฏิรกุูฏิ
ให้สร้างขึ�นินิั�นิ นิอกุจากุไม่เป็นิที�อยู่ของพระ และไม่เป็นิ
ศิลป์เพื�อสอนิธรรมแล้ว กุ็ไม่เป็นิถ��าอย่างใดเลย แต่เป็นิ 
เทวสถานิอันิมีจุดเนิ้นิที�พิธีกุรรมและความยิ�งใหญ่โดยแท้  
จากุถ��าพุทธยุคแรกุที�มีแต่ความเรียบง่าย สุขสงบกุับ 

ธรรมชาติ และเป็นิที�ฉัายออกุแห่งเมตตากุรุณา เปลี�ยนิมา
เป็นิเทวสถานิโอ่อ่าที�ผู้ยิ�งใหญ่เพลินิเมาส�าราญส�าเริงกุาม
และแสดงอ�านิาจกุดกุ�าราบอย่างโหดเหี�ยมให้นิ่าเกุรงขาม

เริม่ต้นเป็นปูชนย์ี ฟ้ืนอกีทีเป็นแค่ท่ีเท่ียวดู
ต่อมา หมู่ถ��าเหล่านิี�ได้ถูกุทิ�งร้างไป และหายจากุ

ความทรงจ�าหลายศตวรรษ แม้กุระทั�งคนิถิ�นิกุ็ไม่รู้ จนิ
กุระทั�งในิยุคที�อังกุฤษปกุครอง ได้มีทหารอังกฤษ ของ
บริษัท อีสต์อินิเดีย (East India Company) มาล่าสัตว์
และพบโดยบังเอิญ เมื�อ พ.ศ. ๒๓๖๒ (ค.ศ. 1819) ชาว
โลกุจึงได้รู้จักุ

อย่างไรกุ็ตาม หลังจากุเปิดแกุ่กุารท่องเที�ยวแล้ว 
ในิระยะต้นิได้เกุิดความสูญเสียมากุมาย ทั�งแกุ่รูปภาพ
และรูปปั้นิ จากุกุารจับ-ลูบ-ลอกุของผู้มาชม กุารดูแล
รักุษาไม่ถูกุวิธี ตลอดจนิคนิทุจริต เช่นิ เคยมีเจ้าหนิ้าที� 
นิ�าเที�ยวตัดเศียรองค์ปฏิิมาต่างๆ ไปขาย กุว่าจะจัดให้มี
กุารอนิุรักุษ์ให้เรียบร้อยลงตัวตามวิธีปฏิิบัติที�ถูกุต้องได้ 
ถ��ากุ็เสื�อมโทรมไปมากุ

หลักุฐานิอันิถาวรชัดเจนิของอดีตที�หมู่ถ��าเหล่านิี�  
นิ่าจะเป็นิแหล่งที�ดีส�าหรับกุารศึกุษาศาสนิาเปรียบเทียบ  
และลักุษณะแห่งวิวัฒนิ-หายนิากุาร ที�ได้เป็นิไปในิ
ประวตัศิาสตร์ของพระพทุธศาสนิา พร้อมทั�งให้เหน็ิอนิจิจ 
ภาวะที�จะปลุกุเร้าเตือนิใจให้ตั�งอยู่ในิความไม่ประมาท





ภั ย น อ ก - ภั ย ใ น    จ น ม ล า ย สู ญ สิ้ น
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พุทธฯ ถูกท�ำลำยอีก ก่อนฟื้นใหม่ 
พ.ศ. ๑๑๔๘-๑๑๖๒ (ค.ศ. 605-619) ราชา 

ศศางกุะ เป็นิฮินิดูนิิกุายไศวะ ได้ด�าเนิินิกุารท�าลาย
พระพุทธศาสนิาอย่างรุนิแรง เช่นิ สังหารพระสงฆ์ที�
กุุสินิาราหมดสิ�นิ โค่นิพระศรีมหาโพธิ์ที�พุทธคยา นิ�า
พระพุทธรูปออกุจากุพระวิหารแล้วเอาศิวลึงค์เข้าไปตั�ง
แทนิ แม้แต่เงินิตราของรัชกุาลกุ็จารึกุข้อความกุ�ากุับ
พระนิามราชาว่า “ผู้ปราบพุทธศาสนิา”

อำณำจักรศรีวิชัยเกิดที่สุมำตรำ
พ.ศ. ๑๑๐๐ (กุะคร่าวๆ; ค.ศ. 600) ในิช่วงเวลา

นิี� มีอาณาจักุรใหม่ที�ส�าคัญเรียกุว่า ศรีวิชัยเกุิดขึ�นิ ในิ 
ดินิแดนิที�ปัจจุบันิเป็นิอินิโดนิีเซียและมาเลเซีย

เท่าที�ทราบ อาณาจักุรนิี�เริ�มขึ�นิโดยชาวฮินิดูจากุ
อนิิเดยีใต้มาตั�งถิ�นิฐานิที�ปาเล่มบงัในิเกุาะสุมาตรา ตั�งแต่กุ่อนิ  
ค.ศ. 600 แต่มีชื�อปรากุฏิครั�งแรกุในิบันิทึกุของหลวงจีนิ 
อี้จิง ผู้มาแวะบนิเส้นิทางสู่ชมพูทวีปเมื�อ พ.ศ. ๑๒๑๔

เทคโนโลยี: พลังงำนจำกลม
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) ที�

เปอร์เซียคนิท�ากังหันล่ม ขึ�นิใช้ครั�งแรกุ
กังหันลมเปอร์เซีย

จากซ้าย:
พระศรีมหำโพธิ์
ศิวลึงค์

ตรังกำนู
กลันตัน

พัทลุง

ปะหัง

เคดำห์

ชัมพี

ปาเล่มบัง

ชวา

เขมรทวาราวดี
จัมปา

ทะเลจีน้ใต้

ทะเลชวำ

อาณาจักรศร่วิชัย

สุมาตรา
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ทวำรำวดี ในที่แห่งสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๑๑๕๐ (โดยประมาณ; ค.ศ. 600) 

อารยธรรมทวาราวดี ของชนิชาติมอญ ได้รุ่งเรืองเด่นิขึ�นิ
มาในิดินิแดนิที�เป็นิประเทศไทยปัจจุบันิ แถบลุ่มแม่นิ��า
เจ้าพระยาตอนิล่าง ตั�งเมืองหลวงที�นิครปฐม เป็นิแหล่ง
รับวัฒนิธรรมชมพูทวีป รวมทั�งพระพุทธศาสนิา แล้วเผย
แพร่ออกุไปในิเขมร พม่า ไทยอยู่นิานิ จนิเลือนิหายไปในิ
อาณาจักุรสยามยุคสุโขทัยแห่ง พ.ศต. ที� ๑๘-๑๙

อาณาจักุรทวาราวดีนิี�เจริญขึ�นิมาในิดินิแดนิที�
ถือว่าเคยเป็นิถิ�นิซึ�งเรียกุว่าสิุวรรณภูมิในิสมัยโบราณ 
ตั�งแต่กุ่อนิยุคอโศกุ ในิ พ.ศต. ที� ๓

พุทธศำสนำเข้ำสู่ทิเบต
พ.ศ. ๑๑๖๐ (ค.ศ. 617) เป็นิปีประสตูขิองกุษตัรย์ิ 

ทิเบตพระนิามสิรองสิันคัมโป ซึ�งต่อมาได้อภิเษกุสมรสกุับ 
เจ้าหญิงจีนิและเจ้าหญิงเนิปาล ที�นิับถือพระพุทธศาสนิา  
เป็นิจุดเริ�มให้พระพุทธศาสนิาเข้าสู่ทิเบต 

พระเจ้าสรองสันิคัมโป ทรงส่งราชทูตชื�อทอนิมิ 
สัมโภตะไปศึกุษาพระพุทธศาสนิาและภาษาต่างๆ ในิ
อนิิเดยี และดดัแปลงอกัุษรอินิเดียมาใช้เขียนิภาษาทิเบต

ทั้งฮั่น และศศำงกะ ถึงอวสำน
พ.ศ. ๑๑๔๘ (ค.ศ. 605) หลังช่วงเวลาวุ่นิวายในิ

ชมพูทวีป กุษัตริย์ราชวงศ์วรรธนะได้ปราบพวกุหูณะลง
ได้ในิ พ.ศ. ๑๑๔๘ แต่แล้วราชาใหม่ราชยวรรธนิะกุ็ถูกุ 
ราชาศศางกะใช้กุลลวงปลงพระชนิม์เสีย

เหตกุุารณ์นิี�ท�าให้เจ้าชายหรรษวรรธนิะผู้เป็นิอนุิชา 
ต้องเข้ามารกัุษาแผ่นิดนิิ ขึ�นิครองราชย์ที�เมืองกนัยากพุชะ
(ปัจจุบันิ=Kanauj) มีพระนิามว่าหรรษะ แห่งราชวงศ์
วรรธนิะ และได้กุลายเป็นิราชายิ�งใหญ่พระองค์ใหม่

ราชาศศางกะที�เป็นิฮนิิดไูศวะ ก็ุสิ�นิอ�านิาจในิ พ.ศ. 
๑๑๖๒ แล้วดินิแดนิทั�งหมดกุ็เข้ารวมในิจักุรวรรดิของ 
พระเจ้าหรรษวรรธนะ

พระเจ้ำหรรษวรรธนะ

จากซ้าย:
ธรรมจักร ศิลปะทวำรำวดี
พระเจ้ำสรองสันคัมโป

ประยำค
เวสำลี

ปำฏลีบุตร

กันยำกุพชะ

อุชเชนี

วำตำปีปุระ
เวงคี

สินท์

คุชราต
เนปาล

ทิเบตม.คง
คำม.ยม

ุน้ำ

ม.สิน้
ธุ

ม.น้ัมมทำ

ม.กฤษณะ

ม.โคทำวรี
อ่ำว

เบงกอล

จาลุกยะ

หรรษวรรธนะ
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พุทธศาสนารุ่งเรือง
ยุคที่ ๓

อินเดียตั้งตัวได้ พุทธรุ่งสุดท้ำย
พ.ศ. ๑๑๔๙-๑๑๙๐ (ค.ศ. 606-647) พระเจ้า

หรรษะ (หรรษวรรธนิะ หรือหรรษะศีลาทิตย์ กุ็เรียกุ) 
เป็นิกุษัตริย์ชาวพุทธ ได้ทรงทะนิุบ�ารุงพระพุทธศาสนิา 
รวมทั�งอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยนาล่ันทา

พระเจ้าหรรษะ ทรงด�าเนิินินิโยบายคล้ายอย่าง
พระเจ้าอโศกุฯ มุ่งบ�ารุงสุขของประชาชนิ เช่นิ สร้างศาลา 
สงเคราะห์คนิเดินิทาง คนิยากุจนิ คนิเจ็บไข้ ทั�วทั�งมหา
อาณาจักุร และที�เมืองประยาค ณ จุดบรรจบของแม่นิ��า
คงคากุับยมุนิา ทุกุ ๕ ปี ได้พระราชทานิพระราชทรัพย์ 

ที�เกุดิมขีึ�นิในิช่วง ๔ ปีกุ่อนิๆ แกุ่มหาสมาคม รวมทั�งส่งเสรมิ 
เสรีภาพทางศาสนิา

(ที�ประยาค มีหลักุศิลาจารึกุของพระเจ้าอโศกุด้วย  
ปัจจุบันิ=Allahabad เป็นิแดนิศักุดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ 
ระดับเดียวกุับพาราณสี ชาวฮินิดูมีงานิพิธีที�นิี�ทุกุปี โดย
เฉัพาะทุกุรอบ ๑๒ ปี จะมีนิักุบวชฮินิดูจาริกุมาชุมนิุมครั�ง
ใหญ่ยิ�ง เรียกุว่า “กุมภเมล่า” ที�คนิมาอาบนิ��าล้างบาป
บางทีถึง ๑๘ ล้านิคนิ พระเจ้าหรรษะคงจะทรงใช้โอกุาส
นิี�ในิกุารบ�าเพ็ญมหาทานิ)

จีนเข้ำยุครำชวงศ์ถัง
พ.ศ. ๑๑๖๑ (ค.ศ. 618) ที�ประเทศจนี ซึ�งเวลานิั�นิ 

มีประชากุร ๙ ล้านิครัวเรือนิ ประมาณ ๕๐-๗๐ ล้านิคนิ 
ณ เมืองเชียงอานิ (ฉัางอานิ) ราชวงศ์สุย ซึ�งครองอ�านิาจ
มาได้ไม่นิานิ เริ�มแต่ พ.ศ. ๑๑๒๔ (ค.ศ. 581) ได้จบสิ�นิลง

จีนิเข้าสู่ยุคราชวงศ์ถัง ซึ�งจะครองเมืองอยู่จนิสิ�นิ
วงศ์ในิ พ.ศ. ๑๔๕๐ (ค.ศ. 907) โดยเรืองอ�านิาจในิช่วง 
พ.ศ. ๑๑๖๙-๑๒๙๘ (ค.ศ. 626-755)

ที่แดนอำหรับ ก�ำเนิดอิสลำม
พ.ศ. ๑๑๖๕ (ค.ศ. 622) ในิดนิิแดนิที�เป็นิประเทศ

ซาอุดีอาระเบยีปัจจบุนัิ หรือเรียกุง่ายๆ ว่าอาหรับ ท่านินบี 
มุฮมัมัดได้เริ�มประกุาศศาสนิาอิสิล่ามที�เมอืงมักกะฮ์ ตั�งแต่ 
อายุ ๔๐ ปี แต่มีความขัดแย้งกุับคนิที�มีความเชื�ออย่างเกุ่า 
โดยเฉัพาะพวกุพ่อค้าโลภ จนิในิที�สุดราวปีที� ๑๓ ตรงกุับ 
พ.ศ. ๑๑๖๕ ได้นิ�าสาวกุหนิีออกุจากุมักุกุะฮ์ ถือเป็นิเริ�ม 
ฮิจเราะห์ศักุราชของศาสนิาอิสลาม แล้วไปตั�งถิ�นิประกุาศ
ศาสนิาที�เมืองมะดีนะฮ์ (Medina เดิมชื�อเมืองยาธริบ)

ท่านินิบมีภีาระมากุในิกุารต่อสู้กัุบพวกุเมอืงมกัุกุะฮ์  
และรบกุบักุองคาราวานิเพื�อตดักุ�าลังพวกุมกัุกุะฮ์ พร้อมทั�ง 
ปราบศตัรูในิมะดนีิะฮ์ ตลอดจนิจดักุารกุบัพวกุยวิที�เข้ากุบัศตัรู

พวกุยิวส�าคัญโคตรท้ายนิั�นิ เมื�อท่านิรบชนิะแล้ว
ได้ให้ประหารชีวิตผู้ชายทั�งสิ�นิ ส่วนิสตรีและเด็กุกุ็ให้ขาย
เป็นิทาสหมดไปจากุมะดีนิะฮ์

พ.ศ. ๑๑๗๓ (ค.ศ. 630) ท่านินบีมุฮัมมัดจัดกุาร
ทั�งปวงที�มะดีนะฮ์ เวลาผ่านิไป ๘ หรือ ๑๐ ปี เมื�อพร้อม
แล้ว ท่านิจึงนิ�ากุ�าลังคนิ ๑๐,๐๐๐ ยกุไปมักกะฮ์ในิเดือนิ
มกุราคม พวกุมักุกุะฮ์ออกุมายอมสยบโดยดี ท่านินบี 
มุฮัมมัดกุ็สัญญาจะนิิรโทษให้ ในิกุารเข้าเมืองมักุกุะฮ์ครั�ง
นิี�พวกุศัตรูตายเพียง ๒๘ คนิ และมุสลิมตายเพียง ๒ คนิ

ท่านินิบีมุฮัมมัดจัดกุารปกุครองในิมักุกุะฮ์ให้
เรียบร้อย และท�าลายรูปเคารพที�มหาวิหารกาบะฮ์จนิ
เสร็จสรรพ แล้วเผยแพร่อิสลามต่อมา และจัดกุารกุับชนิ
เผ่าที�ยังเป็นิปฏิิปักุษ์ จนิรวมอาระเบียได้ในิเวลา ๒ ปี  
เริ�มจะขยายเข้าสู่ซีเรียและอิรักุ

พ.ศ. ๑๑๗๕ ท่านินบีมุฮัมมัดอายุได้ ๖๓ หรือ 
๖๕ ปี จึงเสด็จสู่สวรรค์ โดยชาวมุสลิมถือว่าท่านิขึ�นิสู่
สวรรค์ที�เมืองเยรูซาเล่็ม

จีน



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) 79

ในิด้านิทายาท หลังจากุภรรยาคนิแรกุสิ�นิชีวิตเมื�อ
ท่านิอายุ ๕๐ ปีแล้ว ท่านินิบีมีภรรยาอีกุ ๘ คนิ แต่บุตร
ของท่านิซึ�งมีอย่างนิ้อย ๒ คนิ เสียชีวิตตั�งแต่อายุยังนิ้อย 
ส่วนิธิดาซึ�งมีหลายคนิ ยังมีชีวิตอยู่จนิถึงเมื�อท่านิสู่สวรรค์
เพียงคนิเดียว คือฟาติมะฮ์ ซึ�งได้สมรสกุับอาล่ี ผู้เป็นิญาติ
ใกุล้ชิดของท่านินิบี

วาระนิั�นิได้เกุิดความขัดแย้งกุันิว่าผู้ใดจะสืบทอด
สถานิะผูน้ิ�า ประดาสาวกุผู้ใกุล้ชดิได้เลือกุอาบบูะกะร์ อายุ  
๕๙ ปี ซึ�งมีธิดาเป็นิภรรยาคนิหนิึ�งของท่านินิบี ขึ�นิเป็นิผู้
ปกุครองของอิสลามสืบต่อมา โดยมีต�าแหนิ่งเป็นิกาหล่ิฟ 
(แปลว่า “ผูส้บืต่อ”) และมีมะดนีิะฮ์เป็นิที�ว่ากุาร ส่วนิอกีุฝ่าย 
หนิึ�งจะให้อาล่บีตุรเขยของท่านินิบเีป็นิผู้สบืต่อ แต่ไม่ส�าเร็จ

เนิื�องจากุกาหล่ิฟ ที� ๑-๒-๓ ล้วนิเกุ่งกุล้า ดินิแดนิ
ของกาหล่ิฟและอิสิล่ามจึงแผ่ขยายออกุไปอย่างรวดเร็ว

เหี้ยนจัง แห่ง นำลันทำ
พ.ศ. ๑๑๗๒-๑๑๘๘ (ค.ศ. 629-645) หลวงจีนิ

เหี้ยนจัง (Hsuan-tsang; เกุิด พ.ศ. ๑๑๔๕) หรือยวน
ฉาง หรือที�มักุรู้จักุกุันิในินิามว่า พระถังซําจั๋ง จะไปสืบ
พระไตรปิฎกุที�อินิเดีย (พูดกุันิมาแบบภาษาชาวบ้านิว่า 
ไปไซที คือไปแดนิตะวันิตกุ) ได้จาริกุจากุกุรุงจีนิ ผ่านิทาง
โยนิกุ คันิธาระ กุัศมีระ (คือ อัฟกุานิิสถานิ ปากุีสถานิ 
และอินิเดียพายัพปัจจุบันิ) ที�เมืองจีน เวลานิั�นิ เป็นิ
รัชกุาลพระเจ้าถังไทจง ซึ�งครองราชย์ในิ พ.ศ. ๑๑๖๙-
๑๒๐๒ (ค.ศ. 626-649)

 

หลวงจีนิเหี�ยนิจังได้มาศึกุษาที�มหาวิทยาลัย 
นาล่ันทาจนิจบแล้วสอนิที�นิั�นิระยะหนิึ�ง จึงนิ�าคัมภีร์พระ
ไตรปิฎกเป็นิต้นิจ�านิวนิมากุ เดนิิทางกุลบัถึงเมอืงเชียงอานิ/ 
ฉัางอานิ ในิพ.ศ. ๑๑๘๘ หลงัจากุจากุไป ๑๖ ปี ท่านิได้รบั 
กุารต้อนิรบัยกุย่องอปุถมัภ์บ�ารงุอย่างยิ�งจากุพระจกัุรพรรดิ
จนีิ แล้วท�างานิแปลพระไตรปิฎกุสั�งสอนิธรรมต่อมาจนิถึง 
มรณภาพในิ พ.ศ. ๑๒๐๗ กุบัทั�งได้เขยีนิบนัิทึกุกุารเดินิทาง 
ไว้ ชื�อว่า Great Tang Records on the Western Regions 
โดยท่านิเป็นิผู้บอกุเล่า และพระลูกุศิษย์จดบันิทึกุไว้  
หลวงจีนิเหี�ยนิจัง มีชื�อสันิสกุฤตด้วยว่า พระโมกุษเทวะ

จากซ้าย:
พระถังซ�ำจั๋ง
พระเจ้ำถังไทจง

มหำวิหำรกำบะฮ์

เยรูซำเล็ม
ดำมัสกัส

อเลกซำนเดรีย

เมกกะ

มะดีนะฮ์

อียิปต์

อ่ำว
เปอร์เซีย

ทะเลแดง

ทะเลด�ำ

ทะเล
แคสเปียน้

ทะเล
เมดิเตอเรเน้ียน้

อำหรับ

เยเมน

โอมาน
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พระถังซ�ำจั๋ง แห่ง “ไซอิ๋ว” 
อีกุเกุือบ ๑,๐๐๐ ปีต่อมา ได้มีนิักุเขียนิชื�อ Wu 

Cheng’en แต่งเรื�องของท่านิเป็นินิิยายชื�อ Hsi-yu-chi 
(Record of a Journey to the West ที�คนิไทยเรียกุ
ว่า “ไซอิ๋ว” และได้มีผู้แปลเป็นิภาษาอังกุฤษพิมพ์ออกุมา
แล้วบางส่วนิเมื�อปี 1942 ตั�งชื�อว่า Monkey

ตักสิลำ ครั้งเหี้ยนจัง กับฟำเหียน
หลวงจีนิเหี้ยนจัง ได้บรรยายภาพความเจริญและ

ความเสื�อมของพระพุทธศาสนิาในิชมพูทวีปไว้ ทั�งด้านิ 
พายัพ แถบโยนิกุ คันิธาระ กุัศมีระ ที�เดินิทางผ่านิ เช่นิ 

ว่าได้พบพระพุทธรูปใหญ่ที� พามิยาน (Bamian) ซึ�งแกุะ
สลักุเข้าไปในิหนิ้าผา ๒ องค์ (สูง ๕๒ และ ๓๗ เมตร) 
ประดับประดางดงามด้วยเพชรนิิลจินิดา (ที�พวกุทาลิบันิ
ท�าลายเมื�อ พ.ศ. ๒๕๔๔) และสภาพพระพุทธศาสนิาในิ
ตักสิิล่าที�พินิาศสูญสิ�นิไปแล้วหลังจากุที�ถูกุพวกุฮั�นิท�าลาย

สภาพชมพูทวีปที�พระถังซําจั๋งเล่า ตรงข้ามกุับค�า
พรรณนิาของหลวงจีนิฟาเหียน ที�เข้ามาเมื�อ ๒๒๘ ปีกุ่อนิ 
ครั�งที�ตกัุสิลารุง่เรือง ซึ�งเตม็ไปด้วยวัดวาอารามงดงามทั�วไป 
ทางด้านิวตัถกุุเ็หลอืแต่ความรกุร้าง ส่วนิในิด้านิจิตใจ ชาว
พทุธที�เหลอือยู ่กุห็นัิไปหาความเชื�อและลทัธพิิธีแบบตนัตระ

มุสลิมอำหรับยึดเยรูซำเล็ม
พ.ศ. ๑๑๘๑ (ค.ศ. 638) หลังจากุพระนิบีมุฮัมมัด 

เสด็จสู่สวรรค์แล้ว ๖ ปี ทัพมุสลิมอาหรับกุ็ยกุไปตียึด
เยรูซาเล่็มนิครศักุดิ์สิทธิ์ได้ ชาวยิวที�อยู่ใต้ปกุครองของ
จักุรวรรดิโรมันมา ๗๐๑ ปี (ตั�งแต่ พ.ศ. ๔๘๐=63 BC)  
กุ็เปลี�ยนิมาอยู่ใต้ปกุครองของกุาหลิฟอาหรับ

อียิปต์ ฯลฯ ทยอยสู่อิสลำม
พ.ศ. ๑๑๘๒ (ค.ศ. 639) ทพัมสุลมิอาหรบัยกุเข้าต ี

ยดึอยีปิต์ได้ ท�าให้จกัุรวรรดบิแีซนิทนีิหรอืโรมนัิตะวนัิออกุ 
สูญเสียแคว้นิใหญ่ที�สุด หลุดมือไป และอียิปต์กุ็กุลายเป็นิ 
จุดนิ�าอิสลามเข้าสู่อาฟริกุาเหนิือและยุโรปต่อไป

การแผ่ขยายอิสลาม
ช่วงที่ 1. อาหรับ-กาหลิฟ

เยรูซาเล็ม อิรัก
จอร์แดน

ตุรก่

อ่ยิปต์

ทะเลเมดเิตอเรเนี้ยน้

ทะเลด�ำ

ทะเลแดง

ซ่เร่ย
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กำหลิฟขยำย โรมใกล้หมดลม
จากุนิั�นิ ๒ ปี โรมันกุ็ถูกุขับออกุจากุซีเรีย และ

เมื�อถึง พ.ศ. ๑๑๙๘ (ค.ศ. 655) ดินิแดนิของกาหล่ิฟ
และอิสิล่ามกุ็แผ่คลุมคาบสมุทรอาหรับทั�งหมด ตลอด
ปาเลสไตนิ์ ซีเรีย อียิปต์ ลิเบีย เมโสโปเตเมีย และล��าเข้า 
ไปในิอาร์เมเนิีย กุับเปอร์เซีย (อิหร่านิ) ลิดรอนิอ�านิาจ
ของจักุรวรรดิโรมันลงไปเรื�อยๆ

อิสลำมแตกเป็นสุหนี่-ชีอะฮ์
พ.ศ. ๑๑๙๘ (ค.ศ. 655) กาหล่ิฟที� ๓ ถูกุสังหาร 

อาล่ีบุตรเขยของท่านินิบีได้เป็นิกาหล่ิฟที� ๔ แต่อีกุ ๖ ปี
ต่อมาอาลีกุ็ถูกุปลงชีพ และได้เกุิดกุารขัดแย้งรุนิแรงในิ 

เรื�องกุารสืบทอดต�าแหนิ่ง
ฝ่ายส่วนิมากุได้ยกุผู้ปกุครองซีเรียขึ�นิเป็นิกุาหลิฟ

ต้นิวงศ์อาหรับที�ดามัสกุัส (Damascus) ส่วนิฝ่ายข้างที�
จะให้บุตรของท่านิอาล่ีได้ต�าแหนิ่งไม่ยอมรับตามนิั�นิ (ไม่
ยอมรับสามกาหล่ิฟแรกุด้วย โดยถืออาล่ีเป็นิผู้สืบต่อที�แท้
คนิเดียวของท่านินิบี)

บตุรของอาลกีุเ็สยีชวีติหมด โดยเฉัพาะเมื�อฮซุเซนิ
ถูกุสังหารในิ ค.ศ. 680 อิสลามกุ็แตกุเป็นิ ๒ นิกาย ฝ่าย
มากุเป็นิสิุหนี่ ฝ่ายหลังเป็นิชีอะฮ์ ซึ�งถือท่านิอาลีเป็นิ
อิหม่ามคนิแรกุ 

(นิิกุายชีอะฮ์มีผู้นิับถือมากุที�สุดในิ อิหร่านิ คือราว 
๙๕% ของประชากุรทั�งหมด ส่วนิในิอิรักุแม้ชีอะฮ์จะเป็นิ

ส่วนิใหญ่ราว ๖๓% แต่ฝ่ายสุหนิี�ที�มีราว ๓๗% เป็นิฝ่าย
ครองอ�านิาจ)

อำลี
ฮุซเซน
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สัมพันธไมตรี จีน-อินเดีย
พ.ศ. ๑๑๘๔ (ค.ศ. 641) คงสืบเนิื�องจากุกุาร

ที�ทรงสนิิทสนิมโปรดหลวงจีนิเหี้ยนจัง พระเจ้าหรรษะ
ได้ทรงส่งราชทูตไปประจ�าราชส�านิักุจีนิ สถาปนิา
สัมพันิธไมตรีระหว่างอินเดียกุับจีนเป็นิครั�งแรกุ

พ.ศ. ๑๑๘๔ (ค.ศ. 641) กุษัตริย์ธรุวภัฏิแห่ง
ราชวงศ์ไมตรกุะ ที�เมืองวล่ภี ซึ�งรบพ่ายแพ้ต่อพระเจ้า
หรรษะ ได้มาเป็นิพระกุนิิษฐภาดาเขย

หรรษะถูกลอบปลงพระชนม์
พ.ศ. ๑๑๙๐ (ค.ศ. 647) พวกุพราหมณ์ที�รับ

ราชกุารในิราชส�านิักุ ขัดเคืองว่าพระเจ้าหรรษะอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนิา จึงคบคิดกุันิปลงพระชนิม์ ครั�งแรกุไม่
ส�าเร็จ และทรงอภัยหรือไม่ลงโทษรุนิแรง คนิพวกุนิี�จึง
ท�ากุารร้ายใหม่อีกุ โดยปลงพระชนิม์ส�าเร็จเมื�อครองราชย์
ได้ ๔๑ ปี ปราชญ์ถือว่าเป็นิอวสานิแห่งมหาอาณาจักุร
พุทธสุดท้ายของชมพูทวีป

(นิกัุประวัตศิาสตร์ตั�งข้อพิจารณาว่า อินิเดยียุคกุ่อนิ 
มุสลิมเข้ามา มีราชายิ�งใหญ่ที�สุด ๓ พระองค์ คือ อโศก 
กนิษกะ และหรรษะ ซึ�งล้วนิเป็นิกุษัตริย์ชาวพุทธทั�งสิ�นิ)

อนิึ�ง พวกุพราหมณ์กุ่อกุารได้สถาปนิาพราหมณ์ 

ปุโรหิตเกุ่าของพระเจ้าหรรษะขึ�นิเป็นิกุษัตริย์พระนิามว่า
อรุณาศวะ

รำชทูตจีน จับกษัตริย์อินเดีย 
ครั�งนิั�นิ พระเจ้าถังไทจงได้ส่งราชทูตนิ�าเครื�อง 

ราชบรรณากุารมาถวายพระเจ้าหรรษะ แต่คณะทูตมาถึง
เมื�อสิ�นิรัชกุาลแล้ว กุษัตริย์องค์ใหม่ได้ให้ท�าร้ายคณะทูต 
ตัวราชทูตหนิีไปได้แล้วรวมกุ�าลังหนิุนิจากุทิเบต เนิปาล
และอัสสัม มาบุกุเมืองกุันิยากุุพชะ จับกุษัตริย์อรุณาศวะ 
กุับทั�งบุตรภรรยาไปเป็นิข้าในิราชส�านิักุที�เชียงอานิ

เมืองหลวงใหม่ของกำหลิฟ 
พ.ศ. ๑๒๐๔ (ค.ศ. 661) เมืองหลวงของกุาหลิฟ 

เปลี�ยนิจากุมะดนีะฮ์ ไปเป็นิดามสักุสัในิซเีรยี และกาหลิ่ฟ 
องค์ใหม่ได้เริ�มต้นิวงศ์กุาหลิฟอุมัยยัด (Umayyad) ขึ�นิ
เป็นิราชวงศ์มุสลิมแรกุของอาหรับ

มหำมัสยิดอุมัยยัด 
กรุงดำมัสกัส
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หลวงจีนอี้จิง ตำมหลังเหี้ยนจัง 
พ.ศ. ๑๒๒๓-๑๒๓๘ (ค.ศ. 680-695) หลวงจีนิ

อี�จิง (I-ching หรือ I-tsing) จาริกุทางเรือมาถึงชมพูทวีป 
ได้เล่าเรียนิที�นาล่ันทา พ�านิักุอยู่ ๑๕ ปี จึงเดินิทางกุลับ
เมืองจีนิ

ขามา ท่านิออกุจากุกุวางตุ้ง เดินิทาง ๒๐ วันิ ถึง
อาณาจักุรศรีวิชัย เมื�อ พ.ศ. ๑๒๑๔ (ค.ศ. 671; นิี�คือครั�ง
แรกุที�ศรีวิชัยได้รับกุารกุล่าวถึงในิเอกุสารประวัติศาสตร์) 
แวะที�นิั�นิระยะหนิึ�งแล้ว จึงเดินิทางต่อไปยังชมพูทวีปโดย
กุษัตริย์แห่งศรีวิชัยได้ทรงอุปถัมภ์ด้วย

บันิทึกุทั�งของหลวงจีนิเหี้ยนจังและหลวงจีนิอี้จิง 
ได้กุล่าวถึงมหาวิทยาลัยวลภีด้วย ท่านิแรกุมาเยือนิวลภีในิ 
พ.ศ. ๑๑๘๒ เล่าว่า วลภีมีสังฆาราม (วัด) เกุินิร้อย มีพระ
สงฆ์หีนิยานิ ๖,๐๐๐ รูป ส่วนิใหญ่ศึกุษาทางหีนิยานิ ต่าง
จากุนิาลันิทาที�ช�านิาญทางมหายานิ ส่วนิหลวงจีนิอี้จิง 
กุล่าวได้ความว่า วล่ภีกีุบันาล่นัทายิ�งใหญ่พอกุนัิ นาลั่นทา 
ในิแดนิมัชฌิมฉัันิใด วล่ภีในิแดนิประจิมกุ็ฉัันินิั�นิ

กำหลิฟตีอิหร่ำน-อำฟริกำ ยันสเปน
กุ่อนิศาสนิาอิสลามเกุิดขึ�นิ ถ้านิับต่อจากุชมพูทวีป

ไปจดมหาสมุทรแอตแลนิติกุ มี ๒ มหาอ�านิาจเท่านิั�นิ
แข่งกุันิอยู่ คือ จักุรวรรดิโรมัน กุับจักุรวรรดิเปอร์เซีย แต่
เพียงหลังท่านินบีมุฮัมมัดสู่สวรรค์ได้ ๑๙ ปี จักุรวรรดิ
เปอร์เซียของราชวงศ์สาสสนิิท (Sassanid) ที�มีอายุยาว 
๔๒๗ ปี กุ็ถึงอวสานิเมื�อทัพอาหรับจากุมะดีนิะฮ์ เข้า
ตีและจักุรพรรดิอิหร่านิองค์สุดท้ายถูกุสังหารในิ พ.ศ. 
๑๑๙๔ (ค.ศ. 651)

ดินิแดนิของกุาหลิฟและอิสลามขยายต่อไป ไม่ช้า
กุ็เข้าครองอาฟริกาเหนือ บุกุยุโรป ได้สิเปน แต่ถูกุยั�งที�
ฝรั�งเศส ในิ พ.ศ. ๑๒๗๕ (ค.ศ. 732)

King Ardashir I (ซ้ำย)
แห่งรำชวงศ์สำสสนิท

นานกิง
เชียงอาน

ลังกำ

จีน

มหำสมุทรอิน้เดีย

อ่ำว
เบงกอลทักษิณาบถ

มคธ

คุชราต

ทิเบต

จัมปา

ศรีวิชัย
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ทมิฬแห่งอินเดียใต้  กับศรีวิชัย 
ในิฐานิะที�อาณาจักุรศรีวิชัยอยู่ใกุล้ชิด ได้ติดต่อ

และสื�อรับความเจริญจากุชมพูทวีป จึงควรทราบเรื�องของ
ดินิแดนิในิชมพูทวีปส่วนิที�ใกุล้ชิดหรือติดต่อเกุี�ยวข้องคู่ไป
ด้วย เฉัพาะอย่างยิ�งอินิเดียใต้หรือแดนิทมิฬ (ส่วนิอินิเดีย
ตะวันิออกุแถบเบงกุอล ซึ�งมีเมืองท่าออกุสู่มหาสมุทร
อินิเดีย โดยเฉัพาะยุคท้ายๆ คืออาณาจักุรปาล่ะและเสินะ 
ได้พูดไว้ต่างหากุ) ทั�งนิี�จะต้องเล่าเรื�องย้อนิหลังบ้าง เพื�อ
เชื�อมความเข้าใจให้เห็นิชัด

ได้กุล่าวแล้วว่า ในิชมพูทวีปตอนิล่าง ต่อจากุ 
ดินิแดนิของชนิชาวอันิธระลงไป (เทียบยุคเริ�มแกุะสลักุถ��า
อชันิตา คือถัดจากุอาณาจักุรสาตวาหนิะลงไปทางใต้) จนิ 

ตลอดถึงปลายแหลมสุดประเทศอินิเดีย เป็นิ “ทมิฬกะ” 
(ดินิแดนิของชนิชาวทมิฬ) ๓ อาณาจักุร คือ ปาณฑยะ 
(Pandya ใต้สุด) โจฬะ (Cola หรือ Chola เหนิือขึ�นิมา 
ต่อกุับอันิธระ) และเจระ หรือเกุราละ (Cera, Chera 
หรือ Kerala ทอดจากุเหนิือลงสุดใต้ตามชายทะเลฝั่ง
ตะวันิตกุเคียงไปกุับ ๒ อาณาจักุรแรกุ)

อาณาจักุรเหล่านิี�มีอยู่แล้วในิสมัยพระเจ้าอโศกุฯ 
จึงเกุ่าแกุ่กุว่าสิาตวาหนะ ที�เป็นิดินิแดนิของชาวอันิธระ 
ซึ�งครั�งนิั�นิยังรวมอยู่ในิจักุรวรรดิอโศกุ

เจระนิั�นิ มีเรื�องราวเหลือมานิ้อยยิ�ง จนิในิ 
ประวัติศาสตร์ทั�วไปไม่กุล่าวถึง ส่วนิปาณฑยะ และโจฬะ  

ระยะแรกุกุ็มีความเป็นิมาที�รู้กุันิกุระท่อนิกุระแท่นิ เช่นิ 
ในิจารึกุและวรรณคดีเกุ่าๆ ของท้องถิ�นิบ้าง ในิบันิทึกุกุาร
เดินิเรือค้าขายของพวกุกรีกและโรมันบ้าง และโดยเฉัพาะ
ในิพงศาวดารล่ังกา ที�ชาวทมิฬ ทั�งโจฬะ และปาณฑ์ยะ 
(บาลีเรียกุว่า ปัณฑ์ุ หรือ ปาณฑ์ิยะ) เข้าไปยุ่งเกุี�ยวกุับ
กุารเมืองกุารสงครามและกุารยึดครองดินิแดนิ

พระอนุรุทธำจำรย์  
แต่งคัมภีร์หลักในกำรเรียนอภิธรรม

พ.ศ. ๑๒๕๐–๑๖๕๐ (ค.ศ. 707-1107) พระ
อนิุรุทธาจารย์แห่งมูลโสมวิหารในิลังกุาทวีป รจนิาคัมภีร์
ประมวลความในิพระอภิธรรมปิฎกุ ชื�อว่า อภิธัมมัตถ
สังคหะ ซึ�งได้เริ�มใช้เป็นิคัมภีร์ส�าคัญในิกุารศึกุษาพระ
อภิธรรมตั�งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ เป็นิต้นิมา (เวลาที�
แต่งไม่แนิ่ชัด นิักุปราชญ์สันินิิษฐานิกุันิต่างๆ บางท่านิว่า
ในิยุคเดียวกุันิหรือใกุล้เคียงกุับพระพุทธโฆสาจารย์ โดย
ทั�วไปถือกุันิว่าไม่กุ่อนิ พ.ศ. ๑๒๕๐ แต่นิ่าจะอยู่ในิช่วง 
พ.ศ. ๑๕๐๐-๑๖๕๐)

ศรีวิชัย ที่ควรรู้

ตามที�หลวงจนีิอีจ้งิเล่าไว้ว่าท่านิได้แวะที�อาณาจกัุร 
ศรีวิชัย เนิื�องจากุอาณาจักุรดังกุล่าวเป็นิชุมทางและเป็นิ
จุดผ่านิส�าคัญของกุารค้า ศาสนิาและวัฒนิธรรม ระหว่าง
ตะวันิตกุ-ตะวันิออกุ และอินิเดียกุับอาเซียอาคเนิย์ จึง
ควรรู้เรื�องเพิ�มอีกุเล็กุนิ้อย

กุ่อนิเกุิดมีอาณาจักุรศรีวิชัยขึ�นิที�จุดเริ�ม คือ 
สุมาตราในิช่วง พ.ศ. ๑๑๐๐ (กุ่อนิ ค.ศ. 600) นิั�นิ ที�
ชวา พุทธศาสนิาได้มาตั�งมั�นินิานิแล้วกุ่อนิคริสต์ศตวรรษ
ที� 5 โดยมีภิกุษุ เช่นิพระคุณวรมันิมาเผยแผ่ธรรม แม้ที�
สิุมาตรา พระพุทธศาสนิากุ็คงได้มาถึงในิยุคเดียวกุันิ

พระโพธิสัตว์ 
อวโลกิเตศวร 
ศิลปะมลำยู-ศรีวิชัย
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หีนยำนมำก่อน
หลวงจีนิอี�จิงบันิทึกุว่า ที�ศรีวิชัย พุทธศาสนิา

หีนยานยังเป็นิหลักุ ผู้นิับถือมหายานิมีนิ้อย
ต่อมาไม่นิานิ เมื�ออาณาจักุรในิชมพูทวีปที�นิับถือ

มหายานิ มีกุ�าลังขึ�นิ โดยเฉัพาะในิยุคปาล่ะ และขยาย
มาทางแถบที�เป็นิแคว้นิเบงกุอลในิปัจจุบันิ พุทธศาสนิา
มหายานกุ็มายังศรีวิชัยตามเส้นิทางค้าขาย

๕๐๐ ปีที่รุ่งเรือง
ในิระยะที�ศรีวิชัยครอบครองสุมาตรา ชวา 

บอร์เนิียวตะวันิตกุ และแหลมมลายู มีอ�านิาจคุมช่องแคบ
มะล่ะกา เป็นิใหญ่ในิเส้นิทางกุารค้าระหว่างอาเซีย 
อาคเนิย์กุับอินิเดีย และเป็นิศูนิย์รวมเกุ็บพักุส่งต่อสินิค้า
ระหว่างอินิเดียกุับจีนิ รุ่งเรืองอยู่ ๕ ศตวรรษ ศรีวิชัย 
กุ็ได้เป็นิศูนิย์กุลางแห่งหนิึ�งของพุทธศาสนิามหายานด้วย  
เป็นิเวลายาวนิานิถึงประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ (ค.ศต.ที� 13)

ทมิฬ กับลังกำ มีเวรกันมำยืดยำว  
โดยเฉัพาะหลัง พ.ศ. ๙๕๐ มาแล้ว ในิล่ังกามีกุาร

พิพาทแย่งชิงราชสมบัติกุันิเอง แต่ละฝ่ายกุ็ขอกุ�าลังจากุ
ทมิฬที�เป็นิพวกุมาช่วยบ้าง กุษัตริย์ทมิฬยกุทัพมารุกุรานิ
และครอบครองบ้าง กุษัตริย์ทมิฬฝ่ายโจฬะกุับฝ่าย 
ปาณฑ์ยะรบกุันิ ฝ่ายหนิึ�งขอกุ�าลังจากุสิงหฬข้ามทะเลไป
ช่วยรบในิแดนิทมิฬบ้าง

ความเป็นิไปในิระยะแรกุของปาณฑยะ และโจฬะ 
กุ็อย่างที�กุล่าวแล้วว่า นิอกุจากุกุารรุกุรานิเกุาะลังกุา กุาร
รบราแข่งอ�านิาจกุันิเองระหว่าง ๒ อาณาจักุร และกุารค้า 
กุับกุรีกุ โรมันิ และจีนิ ที�พอจะพบหลักุฐานิบ้างแล้ว กุ็
แทบไม่มีเรื�องราวอื�นิปรากุฏิ

พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

จีน

มหำสมุทรอิน้เดีย

อ่ำว
เบงกอล

ทะเลจีน้ใต้

อันธระ
โจฬะ

เจระ
ปำณฑยะ

ลังกา

จัมปา

ศรีวิชัย
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ทมิฬยังเฉำ  
ครำวมีอำณำจักรใหญ่ทำงเหนือ 

ครั�นิต่อมา ในิดินิแดนิเหนิือขึ�นิไปในิทักุษิณาบถ 
เมื�อสิาตวาหนะสลายลงในิ พ.ศ. ๗๔๓ (บางต�าราว่า 
พ.ศ. ๗๖๘/ค.ศ. 225) แล้ว มีอาณาจักุรใหม่ๆ เกุิดขึ�นิ 
นิอกุจากุวากาฏกะที�อยู่ค่อนิไปข้างบนิแล้ว ที�ใต้ลงมาชิด
แดนิทมิฬและเด่นิมากุ คือ ปัล่ล่วะ และจาลุ่กยะ เมื�อ
แรกุสองอาณาจักุรใหม่นิี�รุ่งเรือง แดนิทมิฬกุ็ยังเงียบเฉัา

ปัล่ล่วะ นิั�นิ เมื�อสาตวาหนิะเสื�อม กุ็ตั�งอาณาจักุร
ขึ�นิมาที�กุัญจี หรือกุัญจีปุรัม (Kanchipuram) เมื�อราว 
พ.ศ. ๗๖๘ (ค.ศ. 225) แล้วเรืองอ�านิาจขึ�นิมาจนิกุระทั�ง
ราว พ.ศ. ๑๑๕๐ (ค.ศ. 600 เศษ) กุ็ปกุครองดินิแดนิ

กุว้างขวางมากุ รวมทั�งอาณาจักุรทมิฬด้วย
ส่วนิจาลุ่กยะกุค็อืผูกุ้�าจดัวากุาฏิกุะลง มเีมอืงหลวง 

อยู่ที�วาตาปีปุระ เริ�มแต่ พ.ศ. ๑๐๘๖ (ค.ศ. 543) ต่อมา
เสียเมืองแกุ่พวกุราษฏิรกุูฏิในิ พ.ศ. ๑๓๐๐ (ค.ศ. 757) 
แล้วตั�งวงศ์ขึ�นิใหม่อีกุเมื�อราษฏิรกุูฏิสิ�นิอ�านิาจในิ พ.ศ. 
๑๓๐๐ (ค.ศ. 975) เรียกุว่าจาลุ่กยะตะวันตก

ในิราว พ.ศ. ๑๓๐๐ (ปลายคริสต์ศตวรรษที� 8) 
นิั�นิ ปัล่ล่วะเสื�อมอ�านิาจลง ปาณฑยะและโจฬะกุ็เป็นิ
อิสระและรุ่งเรืองต่อมา

เปลี้ย-ฟื้น-ดับ  
ระหว่างนัิ�นิ ศรีวชิยัเปลี�ยไประยะหนึิ�ง เมื�อถกูุพระเจ้า 

ราเชนทรที� ๑ แห่งอาณาจักุรโจฬะยกุทัพมาตีในิ พ.ศ. 
๑๕๖๘/ค.ศ. 1025 และโจฬะยึดครองชวาได้ส่วนิใหญ่

ราเชนทรที� ๑ นิอกุจากุปราบศรีวิชัยแล้ว ยัง
ครองล่ังกาทวีปได้หมด และขยายไปยึดดินิแดนิบางส่วนิ
ของพม่าและมล่ายูด้วย

(ราเชนิทรที� ๑ มาตีสิิงคโปร์ในิ พ.ศ. ๑๕๖๘ และ
ตั�งชื�อเกุาะว่า สิิงหปุระ ซึ�งเพี�ยนิมาเป็นิสิงคโปร์ (บาง
ต�านิานิว่ามีภิกุษุให้ชื�อนิั�นิ บางต�านิานิว่าอย่างอื�นิอีกุ)

อย่างไรกุ็ตาม ต่อมา ศรีวิชัยกุ็รุ่งเรืองขึ�นิได้อีกุ 
และคงอยู่อีกุนิานิจนิเลือนิลับไปเมื�ออาณาจักุรใหม่ชื�อ 
“มชปหิต” เด่นิขึ�นิมาแทนิที�ในิระยะ พ.ศ. ๑๘๐๐

พ.ศ. ๑๒๔๗-๑๒๙๔ (ค.ศ. 704-751) ที�เกาหล่ี 
ชาวพุทธได้ใช้ตัวอักุษรที�แกุะเป็นิแม่พิมพ์ด�าเนิินิกุาร
พิมพ์พระสิูตร ซึ�งยังคงอยู่จนิบัดนิี� อันิยอมรับกุันิว่าเป็นิ
หนังสิือตีพิมพ์ที�เกุ่าแกุ่ที�สุดในิโลกุ (กุารประดิษฐ์แม่พิมพ์
เกุิดขึ�นิในิจีนกุ่อนิหนิ้านิี�ไม่นิานินิักุ และต่อไปตั�งแต่ราว 
พ.ศ. ๑๔๕๐ กุารพิมพ์หนิังสือจะแพร่หลายทั�วไปในิจีนิ)

จากซ้าย:
Surya Majapahit
แม่พิมพ์ไม้ ที่เกำหลีใช้
   พิมพ์พระสูตร
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พ.ศ. ๑๒๕๓ (ค.ศ. 710) ที�ญี�ปุ่นิ พระจักุรพรรดิ 
โชมุทรงย้ายเมืองหลวงไปตั�งที�เมืองนารา (Nara) เชิดชู
พระพุทธศาสนิาเป็นิศาสนิาประจ�าชาติ และให้สร้างวัด
ขึ�นิประจ�าทุกุจังหวัด 

พ.ศ. ๑๒๕๔ (ค.ศ. 711) ทัพมุสิล่ิมอาหรับจากุ
อาฟริกุาเหนิือ ในินิามแห่งกุาหลิฟที�ดามัสกุัส ยกุมาตียึด
สเปนิได้

พ.ศ. ๑๒๕๕ (ค.ศ. 712) ทางด้านิอาเซยี กาหลิ่ฟ 
แผ่อ�านิาจไปทางตะวันิตกุเฉัียงเหนิือของชมพูทวีป พิชิต
บากุเตรีย/โยนิกุ เข้าไปอาเซียกุลาง (ต�านิานิว่า ถึงชาย 
แดนิจีนิ) เปลี�ยนิชนิท้องถิ�นิเป็นิมุสลิม ให้ใช้อาระบิกุเป็นิ 

ภาษาราชกุาร และเข้าครองดินิแดนิแถบแคว้นิสินิท์แห่ง 
ลุ่ม่นํา้สินิธ ุทพัอาหรบัจะรกุุคบืเข้าปัญจาบและแคชเมยีร์/
กุัศมีร์ แต่ถูกุหยุดยั�งไว้

ปำณฑยะ และโจฬะ  
จะลับหรือโรจน์ กำรค้ำก็รุ่ง  

ตลอดเวลาทั�งหมดนิี� กุารค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศกุ็ด�าเนิินิสืบต่อเรื�อยมา แต่มีความเปลี�ยนิแปลง 
คือ กุารค้ากุับด้านิโรมันสะดุดหยุดไป (จักุรวรรดิโรมันิ
ตะวันิตกุล่มสลายเมื�อ พ.ศ. ๑๐๑๙/ค.ศ. 476) จากุนิั�นิ
อินิเดียได้หันิมาค้าขายกุับอาเซียอาคเนย์ ส่วนิกุารค้าขาย
กุับอาหรับและจีนกุ็ยังด�าเนิินิต่อมา

คงสืบเนิื�องจากุกุิจกุรรมกุารค้าขายที�เฟื่องฟูขึ�นิในิ
แถบนิี� อาณาจักุรใหม่ซึ�งมีชื�อว่าศรีวิชัยจึงได้เกุิดขึ�นิ

โดยเฉัพาะ รัชกุาลของพระเจ้าราเชนทรที� ๑ 
(พ.ศ. ๑๕๕๕-๑๕๘๗/ค.ศ. 1012-44) เป็นิช่วงเวลาที�
โจฬะเรอืงอ�านิาจสงูสดุ ราเชนทรที� ๑ สบืงานิพชิติต่อจากุ 
พระราชบิดา นิอกุจากุครองปาณฑ์ยะและเจระ ตีดินิแดนิ
รายรอบและขึ�นิเหนิือไปถึงแม่นิ��าคงคา ชนิะกุษัตริย์ปาล่ะ  
แทบจะรวมอินิเดียทั�งหมดแล้ว ยังเป็นิเจ้าทะเลแถบนิี� ทั�ง
แผ่ขยายดนิิแดนิไปถงึอาเซยีอาคเนย์ และควบคมุเส้นิทาง 
กุารค้า ท�าให้กุารพาณิชย์ย่านินิี�กุระทั�งกุับจีนด�าเนิินิไป
อย่างเข้มแข็งจนิตลอดคริสต์ศตวรรษที� ๑๑

จำกซ้ำย: 
Todaiji Daibutsu
จักรพรรดิโชมุ

Rajendra Coin

ประยำค
เวสำลี

ปำฏลีบุตร

อุชเชนี

กัญจีปุรัม

วำตำปีปุระ

มทุรำ

เวงคี

คุชราต

กลิงคะ

ทิเบตม.คง
คำม.ยม

ุน้ำ

ม.สิน้
ธุ

ม.น้ัมมทำ

ม.กฤษณะ

ม.กำเวรี

ม.โคทำวรี
อ่ำว

เบงกอล

จาลุกยะ

โจฬะ
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ชมพูทวีป ได้ผู้น�ำใหม่ 
พ.ศ. ๑๒๙๓ (ค.ศ. 750) หลังจากุสิ�นิพระเจ้า

หรรษวรรธนะแล้ว ชมพูทวีประส��าระสายนิานิเกุือบ ๑ 
ศตวรรษ ศูนิย์อ�านิาจกุระจัดกุระจาย ครั�นิถึงประมาณ 
พ.ศ. ๑๒๙๓ ทางด้านิตะวันิออกุ ในิภาวะที�บ้านิเมืองไร้
ขื�อแป ประชาชนิ (คนิส่วนิใหญ่ในิแถบนิี�เวลานิั�นิถือได้ว่า
เป็นิชาวพุทธ) ได้ประชุมกุันิเลือกุผู้นิ�าท้องถิ�นิคนิหนิึ�งชื�อ 
โคปาล่ะขึ�นิเป็นิกุษัตริย์ของตนิ

โคปาล่ะ ซึ�งเป็นิชาวพทุธ แต่ในิระบบของพราหมณ์ 
เป็นิคนิวรรณะศูทร ได้ตั�งราชวงศ์ปาล่ะขึ�นิ ในิแถบรัฐ
พิหาร และเบงกุอลในิปัจจุบันิ (คลุมดินิแดนิที�เคยเป็นิ
ของราชาศศางกุะด้วย)

กุษตัรย์ิองค์ที� ๒ ได้ขยายดนิิแดนิไปถงึกุนัิยากุพุชะ 
และตั�งเมืองหลวงที�ปาฏล่ีบุตร

สิ้นวงศ์กำหลิฟ เริ่มวงศ์ใหม่ 
พ.ศ. ๑๒๙๓ (ค.ศ. 750) กุาหลิฟวงศ์อุมัยยัด 

(Umayyad caliphate) ที�ดามัสิกัสิ ถูกุชิงอ�านิาจ ผู้มีชัย
ได้ตั�งวงศ์แอบบาสิด (Abbasid caliphate) ขึ�นิเป็นิ 
วงศ์ใหม่ และได้ให้กุ�าจัดล้างโคตรกุาหลิฟวงศ์เกุ่าหมดสิ�นิ 
(หนิีไปได้ ๑ คนิ)

อำหรับท�ำกระดำษได้จำกจีน
พ.ศ. ๑๒๙๔ (ค.ศ. 751) ในิยุทธกุารแห่งแม่นิ��า 

ตาลาส (Battle of Talas) แถบเตอร์กุีสถานิ ทัพจีนิ 
พ่ายแพ้แกุ่ทัพมุสลิมอาหรับ ท�าให้จักุรวรรดิจีนในิอาเซีย 
กล่างถึงอวสานิ 

มุสลิมอาหรับจับช่างฝีมือจีนเป็นิเชลยไปแบกแดด 
ช่างจีนินิักุท�ากระดาษ ได้ท�ากุระดาษให้แกุ่นิายมุสลิม 
ตรงจังหวะที�จะหนิุนิยุคใฝ่วิทยาที�นิั�นิ และกุว่าจะถึงปี 
๑๓๓๘ (ค.ศ. 795) อุตสาหกุรรมผลิตกุระดาษกุ็ตั�งมั�นิในิ
แบกุแดด

จากุชาวมุสลิม วิธีท�ากุระดาษกุ็แพร่ไปในิอาเซีย 
ยุโรป อาฟริกุา

พระพุทธรูป 
ศิลปะปำละ

กูจำ

กันยำกุพชะ

บำกเตรีย

เมกกะ

ดำมัสกัส

แบกแดด ตาล่าส
อียิปต์

อาฟริกา

ยุโรป

เปอร์เซีย

ทะเล
อำหรับ

อ่ำว
เบงกอล

ทะเลแดง

ทะเลด�ำ
ทะเล

แคสเปียน้ทะเล
เมดิเตอเรเน้ียน้

เตอร์กีสถำน

อาหรับ
ทิเบต

เขมร

จีน

ไซบีเรีย

แคชเมียร์
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ปำละ รำชวงศ์พุทธสุดท้ำย
ราชวงศ์ปาล่ะ ซึ�งล้วนิเป็นิกุษัตริย์ชาวพุทธ ได้

ส่งเสริมกุารศึกุษาศาสนิา ศิลปวิทยาและวัฒนิธรรมเป็นิ
อย่างยิ�ง ราชาองค์ที� ๑ ที� ๒ ที� ๓ และที� ๑๐ ได้ตั�งมหา
วิหาร คือมหาวิทยาล่ัยใหม่ขึ�นิ พระองค์ละ ๑ แห่ง คือ 
โอทันตปุระ (ราว พ.ศ. ๑๒๘๘) วิกรมศิล่า (พ.ศ. ๑๓๕๓) 
โสิมปุระ (พ.ศ. ๑๓๖๓) และชคัททล่ะ (พ.ศ. ๑๖๓๓)

ปำละ+สถำนศึกษำ น�ำวิทยำสู่ศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยเหล่านิี�เจริญตามแบบอย่างของ 

นาล่ันทา ซึ�งอยู่ไม่ไกุล (โอทันิตปุระอยู่ห่างนิาลันิทาเพียง 
๖ ไมล์)

ตลอดยุคปาล่ะ (จบราว พ.ศ. ๑๖๖๓/ค.ศ. 1120) 
นิี� วิทยากุารและศิลปวัฒนิธรรมในินิามแห่งพระพุทธ-
ศาสนิา ได้แพร่จากุชมพูทวีปไปยังศรีวิชัย ตามเส้นิทาง 
กุารค้าขาย

กำหลิฟแบกแดดใฝ่วิทยำ
พ.ศ. ๑๓๐๕ (ค.ศ. 762) กุาหลิฟวงศ์ใหม่ คือ 

วงศ์แอบบาสิด ย้ายเมืองหลวงจากุดามัสกุัส มาตั�งที�
แบกแดด เริ�มต้นิยุคใหม่

กาหล่ฟิทีแ่บกแดด วงศ์แอบบาสดินีิ� (พ.ศ. ๑๒๙๓- 
๑๕๙๘=ค.ศ. 750-1055) หันิมาสนิใจส่งเสริมศิลปวิทยา 
(ราชาฮารูนิ อัล ราษจิด/Harun al-Rashid ในินิิยาย 
อาหรับราตรี กุ็คือ กุาหลิฟ องค์ที� ๕ แห่งแบกุแดด ซึ�ง
ครองราชย์ในิ พ.ศ. ๑๓๒๙-๕๒ และเป็นิปราชญ์ ส่งเสริม
วรรณคดี) กุารค้าขายกุ็เป็นิช่องทางถ่ายทอดความรู้

มีกุารแปลผลงานิของกรีกเป็นิภาษาอาหรับ (โดย
เฉัพาะในิช่วงต่อจากุ พ.ศ. ๑๓๖๒ มีกุารแปลกุันิมากุ
ระยะหนิึ�ง) นิ�าความรู้จากุอินเดียมาใช้และเผยแพร่ แล้ว
ชาวมุสลิมอาหรับกุ็พัฒนิาความรู้นิั�นิๆ ขึ�นิอีกุ ท�าให้เกุิด
ยุคทองของศิลปวิทยาอิสลาม

ในิยุคนิี� แบกแดด และเชียงอาน ได้ชื�อว่าเป็นิ ๒ 
มหานิครใหญ่ที�สุดในิโลกุ

ฮำรูน อัล รำษจิด

วิกรมศิลำ

เยรูซำเล็ม

เมกกะ

กำบุล
เฮรัต

มะดีนะฮ์

ดำมัสกัส

ซิชิลี

อเลกซำนเดรีย

คอนสแตนติโนเปิล

แบกแดด

อียิปต์

อิตาลี บีแซนทีน

อ่ำวเปอร์เซีย

ทะเลแดง

ทะเลด�ำ

ทะเลอำหรับ

ทะเลแคสเปียน้ทะเลเมดิเตอเรเน้ียน้ แอบบำสิด

เยเมน

โอมาน
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ข) ยุคมุสลิมเข้าครอง
ระลอกที่ 1. มุสลิมอาหรับ

มุสลิมอำหรับท�ำลำยมหำวิทยำลัยวลภี
พ.ศ. ๑๓๑๘ (ค.ศ. 775) ชนิมุสลิมอาหรับ ที�มา

ครองแคว้นิสิินท์ตั�งแต่ พ.ศ. ๑๒๕๕ (ค.ศ. 712) ยกุทัพมา
ทางเรือเข้าตีเมืองวลภี สังหารพระเจ้าศีลาทิตย์ที� ๖ ล้ม
ราชวงศ์ไมตรกะ และท�าลายล้างพระนิครพินิาศลงโดย
สิ�นิเชิง

โดยกุารโจมตีของชนิมุสลิมอาหรับ ที�ท�าลายเมือง
วลภีนิั�นิ มหาวิทยาล่ัยวล่ภีกุ็ได้ถูกุท�าลายลงด้วย เป็นิ
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนิาแห่งแรกุที�ถูกุท�าลาย (ถ้าไม่นิับ
ตักุสิลา) และพินิาศอย่างไม่เหลือแม้แต่ซากุ

วิทยำ จำกอินเดียสู่ยุโรป 
วิทยากุารของชมพูทวีป โดยเฉัพาะที�เจริญสืบต่อ

มาราว ๕ ศตวรรษ ในิยุคมหาวิทยาลัยนาล่ันทาและวล่ภี 
นิับแต่สมัยคุปตะ ถึงหรรษรัชกุาล ได้รับกุารถ่ายทอด
สู่โลกุตะวันิตกุโดยชาวมุสิล่ิมอาหรับ ทั�งคณิตศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ แพทยศาสตร์ ปรัชญา เช่นิ

อารยภัฏ (ชาวอาหรับเรียกุเพี�ยนิเป็นิ Arjehir) 
แห่งปาฏิลีบุตร ได้แต่งต�าราชื�อ อารยภฏิีย์ ไว้เมื�อ พ.ศ. 
๑๐๔๒ โดยประมวลหลักุคณิตศาสตร์-ดาราศาสตร์ รวม
ทั�งระบบเลขสิบตัว กุารใช้เลข ๐ ทศนิยม กุารที�โลกุหมุนิ
รอบตัวเอง กุารค�านิวณจันิทรคราส-สุริยคราส พีชคณิต 
และเรื�องสมกุาร

พรหมคุปต์ แห่งอุชเชนิี (ช่วงชีวิต พ.ศ. ๑๑๔๑-
๑๒๐๘) กุแ็ต่งต�าราคณิตศาสตร์ไว้ มอียูเ่ล่มหนึิ�งชื�อพชีคณติ

(มีนิักุประวัติศาสตร์กุล่าวว่า ดาราศาสิตร์นิั�นิ 
อินิเดียรับต่อจากุเมโสโปเตเมียและกุรีกุ แล้วเฟื่องอยู่
เพียงระยะสั�นิๆ จากุนิั�นิกุ็เบนิไปทางโหราศาสิตร์ แต่ในิ
ด้านิคณิตศาสิตร์ อินิเดียพัฒนิาไกุลมากุ ที�เป็นิอย่างนิี� 
นิ่าพิจารณาว่า กุารเหจากุดาราศาสตร์ไปหาโหราศาสตร์ 
เป็นิเพราะกุารหันิไปนิิยมตันตระหรือไม่ ส่วนิคณิตศาสตร์
ยังไม่เสื�อม เพราะโหราศาสตร์กุ็ต้องค�านิวณมากุ)

ในิยุคกุาหลิฟแห่งแบกแดดนิี� อัล่-ขวาริซมิ (al- 
Khwarizmi, ชื�อของเขาเป็นิที�มาของค�าว่า Algorithm) 
ที�มีช่วงชีวิตในิ พ.ศ. ๑๓๒๓-๑๓๙๓ ได้เขียนิต�ารา นิ�าตัวเลข
อารบิก (เดิมคือตัวเลขอินิเดีย ฝรั�งบัดนิี� จึงเรียกุใหม่ว่า 
ตัวเลขฮินิดู-อาระบิกุ/Hindu-Arabic numerals) และ
ความรู้อื�นิๆ ทางคณิตศาสตร์-ดาราศาสตร์มาเผยแพร่รวม 
ทั�งได้ให้กุ�าเนิิดค�าว่า Algebra (ค�าเดิมของเขาว่า al-jabr) 

อำรยภัฏ
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นำลันทำยังอยู่ แต่แพร่ตันตระ
มหาวิทยาลัยนาล่ันทา และมหาวิทยาลัยอื�นิๆ 

ของปาล่ะ แม้จะยังคงอยู่ แต่ในิด้านิกุารศึกุษาพุทธ
ศาสนิา ถือได้ว่าเกุิดความเสื�อมโทรมภายในิ โดยเฉัพาะ
ความนิิยมลัทธิตันตระกุ�าลังแผ่ครอบง�า

เวลานิั�นิ นิาลันิทากุลายเป็นิศูนิย์กุลางกุารศึกุษา
พุทธศาสนิาแบบตันตระ และมีกุารปฏิิบัติตามลัทธิพิธี
ของตันิตระ ดังนิั�นิ ตันิตระ (รวมทั�งไสยศาสตร์) จึงเฟื่องฟู 
ไปทั�ว

อนิึ�ง ในิช่วงเวลานิี� กุษัตริย์ทิเบตได้นิิมนิต์พระ
อาจารย์จากุนิาลันิทาไปสอนิและนิ�าชาวพุทธในิทิเบต  

เริ�มแต่พระศานิตรักุษิต ต่อด้วยพระปัทมสัมภวะ (ไป
ใกุล้ๆ กุันิ องค์หลังไป พ.ศ. ๑๒๙๐=ค.ศ. 747) และในิ
ช่วงต่อมา กุ็ได้พระอาจารย์จากุมหาวิทยาลัยใหม่ๆ เหล่า
นิี�ด้วย ที�เด่นิมากุคือ พระอตีศะ หรือ ทีปังกุรศรีชญาณ 
แห่งวิกุรมศิลา ซึ�งไปทิเบต ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐

จะเข้ำยุคเตอร์กเป็นสุลต่ำน  

ในิที�สุด ยุคแห่งวิทยากุารและสันิติจะจบลง  
กาหล่ิฟอาหรับที�แบกุแดดจะสิ�นิอ�านิาจ เมื�อสุหนิี�มุสลิม
พวกุเซลจูกุเตอร์ก (Seljuq/Seljuk) จะสยบพวกุชีอะฮ์ 
โดยมายึดแบกแดด ในิ พ.ศ. ๑๕๙๘ (ค.ศ. 1055) และ 
ได้สถานิะสิุล่ต่าน เป็นิผู้ครองอ�านิาจที�แท้ต่อไป

พุทธศำสนำแบบมหำยำน 
เคยเจริญในภำคใต้ของไทย

พ.ศ. ๑๓๐๐ (ค.ศ. 757) ในิช่วงเวลานิี� ดินิแดนิ 
ที�เป็นิภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันิ ได้รวมอยู่ในิเขต
ของอาณาจักุรศรีวิชัย พุทธศาสนิาแบบมหายานจึง
รุ่งเรืองในิดินิแดนิแถบนิี�ด้วย ดังมีเจดีย์พระบรมธาตุไชยา 
และพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กุับทั�งปฏิิมาของ 
พระอวโลกุิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นิต้นิ เป็นิประจักุษ์พยานิ

มหำวิทยำลัยนำลันทำ

พระบรมธำตุไชยำ
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ปำละ กับทิเบต และศรีวิชัย  
ราชวงศ์ปาละติดต่อกุับทิเบต และโดยเฉัพาะทั�ง

กุารค้าและกุารพระศาสนิา กุับอาณาจักุรศรีวิชัยมากุ 
มหาวิทยาลัยนาล่ันทา และวิกรมศิล่า กุ็มีบทบาทส�าคัญ
ในิทางไมตรี เมื�อถึงตอนินิี� กุารติดต่อกุับเมืองจีนิจึงลดลง
ไป ย้ายมาสนิใจด้านิทิเบต ศรีวิชัย ตลอดถึงประเทศทั�ง
หลายในิอาเซียอาคเนิย์

นิอกุจากุกุารศึกุษา พระศาสนิา และพาณิชย์ 
ศิล่ปะแบบปาล่ะ อันิสืบเนิื�องจากุพระพุทธศาสนิา กุ็แพร่
ความนิิยมออกุไปด้วย เช่นิ กุารหล่อพระพุทธรูปและ
เทวรูปต่างๆ พระบูชาขนิาดย่อม และกุารวาดภาพ 
พุทธประวัติบนิใบลานิ

อินเดียค่อยสงบได้ ในยุคแบกแดด 
พ.ศ. ๑๓๐๕-๑๕๙๘ (ค.ศ. 762-1055) เป็นิยุค

กาหล่ิฟ วงศ์แอบบาสิด ที�แบกแดด ซึ�งมุสิล่ิมอาหรับยัง
เรืองอ�านิาจต่อเนิื�องสืบมาตั�งแต่ยุคกุาหลิฟที�มะดีนิะฮ์และ
ที�ดามัสกุัส

แต่เนิื�องจากุกุาหลิฟที�แบกุแดดหันิมาสนิใจด้านิ
ศิลปวิทยา อีกุทั�งมีภาระและปัญหาใกุล้ตัวที�ต้องจัดกุาร 
จึงท�าให้ชมพูทวีปค่อยสงบเพลาจากุสงครามเกุือบตลอด
ยุคแบกุแดดนิั�นิ

ฝรั่งจะฟื้นจักรวรรดิโรมัน  

พ.ศ. ๑๓๑๑-๑๓๕๗ (ค.ศ. 768-814) พระเจ้า 
ชาร์ละเมนิ (Charlemagne) หรือชาร์ลส์มหาราช 
กุษัตริย์ของชนิเผ่าแฟรงค์ (เผ่าชนิเยอรมันิพวกุหนิึ�ง ซึ�ง
เป็นิที�มาของฝรั�งเศสและเยอรมนิี) รวมอ�านิาจได้และตั�ง 
มหาอาณาจักุรให้เป็นิกุารฟื้นจักรวรรดิโรมันขึ�นิใหม่ ซึ�ง
ยืนิยาวอยู่ได้ ๑๒๕ ปี (พ.ศ. ๑๓๔๓-๑๔๖๘=ค.ศ. 800-
925) แต่กุ็ได้เป็นิต้นิกุ�าเนิิดของ Holy Roman Empire 
ที�ตั�งต้นิในิปี 962 (พ.ศ. ๑๕๐๕)

จากซ้าย:
Emperor Charlemagne  
บรมพุทโธ

ภำพพุทธประวัติบนใบลำน
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อำหรับหยุด เตอร์กจะเริ่มบุก 
แต่ความสงบคงอยู่ได้ไม่นิานินิักุ พอถึงกุลางยุค

แบกุแดดนิั�นิ พวกุชนิชาติข้างเคียงชมพูทวีปทางด้านิ
พายัพ ที�ได้รับอิสลามจากุมุสลิมอาหรับ โดยเฉัพาะมุสิล่ิม
เตอร์ก กุ็เริ�มขยายอ�านิาจแผ่อิสลามแทนิมุสลิมอาหรับ 
ยุคแห่งสงครามจึงจะเริ�มขึ�นิ

(อินิเดียจะเป็นิสนิามรบรับศึกุเตอร์กุตั�งแต่ พ.ศ. 
๑๕๔๔ คืออีกุราว ๒๐๐ ปีข้างหนิ้า)

ศังกรำจำรย์ ที่ฮินดูด้วยกันก็ระแวง  
พ.ศ. ๑๓๓๑-๑๓๖๓ (ค.ศ. 788-820) ช่วงชีวิต

ของศังกราจารย์ ปราชญ์ฮินิดู นิิกุายไศวะ ผู้ตั�งลัทธิ 
อทไวตเวทานิตะ และมุ่งมั�นิกุ�าจัดพระพุทธศาสนิา แต่โดย
พื�นิฐานิเดิม เป็นิที�ยอมรับกุันิว่าอาจารย์ของอาจารย์ของ
เขาได้หลักุความคิดไปจากุพุทธศาสนิามหายานิ และตัว
เขาเองก็ุถกูุปราชญ์ฝ่ายฮนิิดดู้วยกัุนิเรยีกุว่าเป็นิ “ปรจัฉัันินิ-
เพาทธะ” คือ เป็นิคนิพุทธแอบแฝง (ท�านิองว่า ที�โจมตี
พุทธศาสนิาอย่างเต็มที�กุ็เป็นิปฏิิกุิริยาเพื�อแสดงว่าตนิไม่
ได้เกุี�ยวข้องรับอะไรไปจากุพุทธศาสนิา)

สร้ำง “บรมพุทโธ” ในยุคของศรีวิชัย
พ.ศ. ๑๓๒๑-๑๓๙๓ (ค.ศ. 778-850) ประมาณว่า  

ในิช่วงเวลานิี� กุษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนิทรแห่งชวา ซึ�งร่วมสมยั 
กุับศรีวิชัยแห่งสุมาตรา ได้สร้างมหาเจดีย์ Borobudur 
หรือ Barabudur (สันินิิษฐานิกุันิว่าเพี�ยนิจากุ “บรม
พุทโธ”) ที�ชวาภาคกุลาง (ห่างเมืองจ๊อกุจาร์กุาร์ตาไปทาง
ตะวันิตกุเฉัียงเหนิือ ๖๘ กุม.) อันิใหญ่โตดังภูเขา เป็นิ
ศิลปะแบบคุปตะหรือหลังคุปตะ ใช้หินิภูเขาไฟสีเทาสร้าง
ราว ๒ ล้านิ ตร.ฟุต รูปคล้ายปิระมิด ชั�นิฐานิและลานิอีกุ 
๕ ชั�นิแรกุ เป็นิรูปสี�เหลี�ยม ลานิ ๓ ชั�นิบนิ เป็นิรูปวงกุลม

Borobudur ถกูุทิ�งรกุร้างไปตั�งแต่ราว พ.ศ. ๑๕๕๐ 
(คงจะเมื�อชาวพุทธหมดไป) จนิกุระทั�งนิักุโบราณคดี
ฮอลันิดามาปฏิิสังขรณ์ในิปี ๒๔๕๐-๔ และปฏิิสังขรณ์ครั�ง
ที� ๒ เสร็จใกุล้ๆ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕

จีนยกเต๋ำ ถึงครำวเซนขึ้น 
พ.ศ. ๑๓๘๓ (ค.ศ. 840) ที�เมืองจีน ในิราชวงศ์

ถัง จักุรพรรดิหวู่จงขึ�นิครองราชย์ ทรงถือลัทธิเต๋าอย่าง
รุนิแรง ถึงกุับได้ห��าหั�นิบีฑ์าพระพุทธศาสนิาเต็มที�

ประวัติศาสตร์จีนบันิทึกุว่า ในิช่วง ๒ ปี (พ.ศ. 
๑๓๘๖-๑๓๘๘/ค.ศ. 843-845) หวูจ่งได้ยดึที�ดนิิ รบิทรพัย์ 
สมบัติของวัดทั�งหลายมากุมาย ท�าลายอาราม ๔,๖๐๐ 
วัด ทุบรื�อเจดีย์ ๔๐,๐๐๐ องค์ บังคับภิกุษุและภิกุษุณีให้
สึกุ ๒๖๐,๕๐๐ รูป แม้กุารท�าลายจะด�าเนิินิไปในิเวลาสั�นิ 
แต่ได้เป็นิจุดเริ�มแห่งความเสื�อมของพุทธศาสนิาในิจีนิสืบ
ต่อมา

พ.ศ. ๑๓๘๘ (ค.ศ. 845) ที�เมืองจีน หลังจากุ
ทางกุารได้รกุุรานิบั�นิทอนิพระพทุธศาสนิา ปรากุฏิว่าพทุธ
ศาสนิานิิกุายฉาน(เซน)เด่นิขึ�นิมาเป็นินิิกุายหลักุของจีนิ

ศังกรำจำรย์
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ศังกรำจำรย์ ก�ำจัดพุทธได้อย่ำงไร 
วธิกีุารของศงักราจารย์ในิกุารกุ�าจดัพระพทุธศาสนิา 

ที�ส�าคัญ คือ เขาเที�ยวถกุเถียงโต้วาทะไปทั�วทุกุถิ�นิเฉัพาะ
นิอกุเมือง โดยไม่ยอมสอนิคนิในิเมืองเลย เพราะเวลานิั�นิ
พุทธศาสนิาแม้จะกุ�าลังเสื�อม แต่ยงัเข้มแขง็ในิเมอืง

พร้อมนิั�นิกุ็ตีวงล้อมเมืองด้วยกุารจัดคณะนิักุบวช
ฮินิดูขึ�นิ ท�านิองเลียนิแบบสิังฆะในิพระพุทธศาสนิา โดย
ตั�งวัดใหญ่ขึ�นิมาในิ ๔ ทิศ เรียกุว่า “มัฐ” ตามอย่างวัดในิ 
พุทธศาสนิาที�เรียกุว่า “วิหาร” ซึ�งเป็นิศูนย์กล่างการศกึษา

(ศาสนิาพราหมณ์แต่เดิมมา ไม่มีคณะนิักุบวช 
เพราะพราหมณ์เป็นิคนิวรรณะสูงอยู่บ้านิมีครอบครัว
ทรัพย์สมบัติ ดังที�ชาวบ้านิรู้จักุชูชกุ เป็นิตัวอย่าง แม้ว่าในิ 
พระเวทจะมคี�าว่าสงัฆะบ้าง กุห็มายถงึกุารมาประชมุพบปะ 

แต่ละครั�ง มิใช่เป็นิกุารมีชีวิตชุมชนิอย่างที�ศังกุราจารย์ตั�ง
ขึ�นิแบบวัดที�ว่านิี�)

รูปร่ำงเป็นพระ แต่ควำมรู้ไม่เป็นพุทธ 
เวลานิั�นิ พระสงฆ์ในิพุทธศาสนิามากุระจุกุกุันิอยู่

ในิเมืองใหญ่ๆ ปล่อยให้ชนิบทถิ�นิห่างไกุลอ่อนิแอ พระ
ไม่มีความรู้ วัดฮินิดูที�จัดตั�งโดยเนิ้นิชนิบทกุ็มีกุ�าลังและได้
รับความนิิยม ถึงกุับค่อยๆ เปลี�ยนิหรือกุลืนิวัดพุทธไปเป็นิ
วัดฮินิดู (ดังมีหลักุฐานิชัดเจนิซึ�งผู้นิ�าฮินิดูบอกุเองว่าวัด
ฮินิดูส�าคัญบางแห่งในิปัจจุบันินิั�นิเดิมเป็นิวัดพุทธ)

ทัพอิหร่ำนผ่ำนใกล้  
แต่อินเดียยังไม่เข้ำยุคสงครำม  

พ.ศ. ๑๔๑๔ (ค.ศ. 871) กุษัตริย์มุสลิมวงศ์
ซาฟฟาหริดที�ตั�งตัวขึ�นิใหม่ในิอิหร่าน ขยายดินิแดนิเข้า
มาในิชมพูทวีปภาคพายัพ ตั�งแต่อัฟกุานิิสถานิเหนิือ ถึง
ปากุีสถานิตอนิใต้ ซึ�งมุสลิมอาหรับเคยเข้ามายึดกุ่อนิแล้ว 
รวมทั�งยึดพามิยานในิ พ.ศ. ๑๔๑๔ (=แย่งจากุมุสลิมพวกุ
กุ่อนิ) เมื�อเกุ่งกุล้าขึ�นิกุ็ยกุไปตีแบกแดดในิ พ.ศ. ๑๔๑๙ 
แต่แพ้กุลับมา

จากซ้าย:
กษัตริย์ออตโต ที่ ๑
สันตะปำปำ จอห์นที่ ๑๒
มงกุฎจักรพรรดิ

Shringeri 
Math

University of Texas Libraries
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นำรำยณ์อวตำรแล้ว ศิวะอวตำรก็มี 
นิอกุจากุนิั�นิ พวกุไศวะสายศังกุราจารย์คงได้

ความคิดเรื�องนิารายณ์ปางพุทธาวตาร-มายาโมหะ จากุที�
พวกุนิิกุายไวษณพท�าไว้ ในิฐานิะที�พวกุตนิเป็นิปฏิิปักุษ์กุับ
พวกุไวษณพ กุ็เลยสร้างเรื�องพระศิวะอวตารขึ�นิมา ให้ตี
ทั�งพุทธศาสนิาและตีลัทธิไวษณพไปพร้อมกุันิ

เขาแต่งความเป็นิคัมภีร์ศังกุรทิควิชยะว่า เหล่า
เทพยดาได้มาร้องทุกุข์ต่อองค์ศิวะพระอิศวรเป็นิเจ้าว่า 
พระวิษณุได้เข้าสิงร่างของพระพุทธเจ้าแล้วด�าเนิินิกุารให้
ประชาชนิดูหมิ�นิพราหมณ์ รังเกุียจระบบวรรณะ และ 
ละเลิกุบูชายัญ ท�าให้เหล่าเทพยดาไม่ได้รับเครื�องเซ่นิ
สังเวย ขอให้พระองค์ช่วย พระศิวะจึงได้อวตารลงมาเป็นิ 
ศังกราจารย์เพื�อกุู้ค�าสอนิของพระเวท ให้กุารบูชายัญ 

และระบบวรรณะกุลับฟื้นิคืนิมา
อนิึ�ง นิอกุจากุเที�ยวโต้วาทะแล้ว ศังกราจารย์ กุับ

กุมาริล่ะผู้ร่วมท�างานิกุ�าจัดพุทธศาสนิา ได้เที�ยวชักุจูง
กุษัตริย์และผู้มีกุ�าลังทรัพย์กุ�าลังอ�านิาจทั�งหลายให้เลิกุ
อุปถัมภ์บ�ารุงพุทธศาสนิา

พุทธศำสนำอ่อนแรง รอวันถูกท�ำลำย
ถงึระยะนิี� พทุธศาสนิาอ่อนิกุ�าลงัมากุจนิจะถกูุกุลนืิ

เข้าไปในิศาสนิาฮินิดู แม้แต่พุทธคยา สถานิที�ตรัสรู้ กุ็ถูกุ
ยึดไปเป็นิของวัดฮินิดู ยังเหลือรุ่งเรืองอยู่กุ็เฉัพาะในิเขต
อ�านิาจของราชวงศ์ปาละ ซึ�งกุ็จะสูญสิ�นิอ�านิาจในิไม่ช้า

ก�ำเนิดจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
พ.ศ. ๑๕๐๕ (ค.ศ. 962) โป๊ป/สินัตะปาปา จอห์นิ 

ที� ๑๒ ทรงถูกุกุษัตริย์อิตาลีคุกุคาม จึงทรงขอให้กุษัตริย์
เยอรมนิีมาช่วย เมื�อพ้นิภัย องค์สันิตะปาปาจึงประทานิ
รางวัล โดยทรงประกุอบพิธีสวมมงกุุฎให้กุษัตริย์ออตโต
ที� ๑ (Otto I) แห่งเยอรมนิีนิั�นิ เป็นิจักุรพรรดิแห่งโรมันิ 
รวมดินิแดนิส่วนิใหญ่ในิยุโรปตอนิกุลางและอิตาลีเข้ามา
อยู่ภายใต้กุารปกุครองอันิเดียวกุันิของกุษัตริย์เยอรมันิ 
เรียกุว่าเป็นิจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิิทธิ์ (Holy Roman 
Empire; H.R.E.) เหมือนิเป็นิกุารฟื้นิจักุรวรรดิโรมันิ
โบราณขึ�นิมาอีกุครั�งหนิึ�ง จักุรวรรดินิี�ยืนิยาวอยู่ได้ ๘๔๔ 
ปี (พ.ศ. ๑๕๐๕-๒๓๔๙=ค.ศ. 962-1806)

ราชาที�เจ้าทั�งหลายเลือกุขึ�นิมา จะเป็นิจักุรพรรดิ
ต่อเมื�อโป๊ป/สิันตะปาปาที�กุรุงโรมทรงสวมมงกุุฎให้ แต่
กุติกุานิี�กุ็ไม่ราบรื�นิถาวร จักุรวรรดินิี�เป็นิกุารรวมตัวกุันิ
ได้เพียงหลวมๆ และมีปัญหามาแต่เริ�มแรกุ เนิื�องจากุกุาร
ชักุเย่อยื�ออ�านิาจระหว่างศาสินจักรโรมันคาทอล่ิก กุับ
ฝ่ายอาณาจักุร และต่อมารัฐชาติต่างๆในิยุโรปกุ็พยายาม
ตั�งตัวขึ�นิ ท�าให้ช่วงหลังจากุ พ.ศ. ๑๘๑๖/ค.ศ. 1273 มา
แล้ว จักุรวรรดินิี�มีดินิแดนิหลักุเพียงขอบเขตของราชวงศ์ 
ฮับสเบอร์กุ (Hapsburg) ในิออสเตรียและสเปนิ

จีนพิมพ์พระไตรปิฎก  
พ่วงด้วยสรรพต�ำรำ

พ.ศ. ๑๕๑๕-๒๖ (ค.ศ. 972-983) ที�เมืองจีน นิักุ
ปราชญ์ร่วมกุับช่าง ด�าเนิินิกุารพิมพ์พระไตรปิฎกด้วย
แม่พิมพ์ไม้ ๑๓๐,๐๐๐ ชิ�นิ กุว่าจะเสร็จ ๑๒ ปี แล้วต้อง
สร้างห้องสมุดพิเศษเกุ็บรักุษาแม่พิมพ์ไว้ ในิกุารนิี�พระ
จักุรพรรดิทรงอุปถัมภ์ ท�าให้ได้พิมพ์หนิังสือประมวล
ความรู้ต่างๆ จ�านิวนิมากุ (ต่อไปที�เกุาหลี พ.ศ. ๑๗๗๕ กุ็
จะมีกุารพิมพ์อย่างนิี�)
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ที่ศรีลังกำ สิ้นยุคอนุรำธปุระ
พ.ศ. ๑๕๓๕ (ค.ศ. 992; ตัวเลขศักุราชเรื�อง 

ศรีล่ังกาในิหลายกุรณี ต�าราทั�งหลายบอกุไว้ต่างกุันิมากุ 
จึงขอให้ถือโดยประมาณ) กุษัตริย์ทมิฬผู้รุกุรานิจากุโจฬะ 
ได้ท�าลายเมืองอนุราธปุระ ท�าให้ลังกุาย้ายเมืองหลวงไป
ตั�งที�ปุลัตถิปุระ คือ โปโลนินิะรุวา/Polonnaruva ตั�งแต่ 
ค.ศ. 1056

ต่อมาแต่ราว พ.ศ. ๑๘๐๐ อนิุราธปุระได้ถูกุทิ�ง
ร้างจนิป่าขึ�นิคลุมไปหมด กุระทั�ง พ.ศ. ๒๑๗๓ จึงมีชาว
อิตาลีคนิหนิึ�งไปเยือนิและเขียนิบรรยายไว้ในิหนิังสือของ
เขา ครั�นิถึงราว พ.ศ. ๒๔๓๔ ชาวอังกุฤษที�มาปกุครอง
อาณานิิคมจึงได้ด�าเนิินิกุารศึกุษาและดูแลทางโบราณคดี

ถึงยุคของอำณำจักรทมิฬ  
โจฬะเรืองอ�ำนำจ

ราว พ.ศ. ๑๔๐๐ (ในิช่วง ค.ศ. 850-870) หันิไป
ดูทางแดนิทมิฬในิอินิเดียใต้ หลังจากุอาณาจักุรปัล่ล่วะ
ที�อยู่เหนิือขึ�นิไปได้เสื�อมอ�านิาจลงราว พ.ศ.๑๓๐๐ และ
อาณาจักุรทมิฬ โดยเฉัพาะปาณฑ์ยะและโจฬะกุลับมี
กุ�าลังขึ�นิแล้ว อีกุไม่ช้านิักุ อาณาจักุรเหล่านิี�กุ็แย่งชิงแข่ง
อ�านิาจกุันิ

ถึงราว พ.ศ. ๑๔๐๐ พวกุโจฬะเข้มแข็งถึงกุับ 
กุ�าจัดพวกุปัล่ล่วะลง แล้วเริ�มเข้าครอบครอง และทั�งชนิะ
เอาพวกุปาณฑยะเข้ามารวมด้วยในิช่วง พ.ศ. ๑๔๖๙- 

๑๔๘๕ (ค.ศ. 926-942) ตลอดจนิพิชิตล่ังกาทวีปได้หมด
ในิระยะ พ.ศ. ๑๕๕๗-๘๗ (ช่วงค.ศ. 1014-1044) แต่
รวมจาลุกุยะ (ตะวันิตกุ) เข้ามาด้วยไม่ส�าเร็จ เพราะรบ 
แพ้ในิ พ.ศ. ๑๕๙๗ (ค.ศ. 1054)

ต่อมา พ.ศ. ๑๖๑๓ (ค.ศ. 1070) โจฬะกุ็เลยไป
รวมกุับจาลุกุยะ (ตะวันิออกุ) ที�ตั�งมาแต่ปี ๑๑๖๘ (ค.ศ. 
625) กุลายเป็นิราชวงศ์จาลุ่กยะ-โจฬะ ปล่อยให้จาลุกุยะ 
ตะวันิตกุอยูต่่อมาจนิตกุเป็นิของอาณาจักุรที�อยูเ่หนืิอขึ�นิไป 
มพีวกุยาทพที�เทวครีเีป็นิต้นิ ในิ พ.ศ. ๑๗๓๒ (ค.ศ. 1189)

ปำณฑยะขึ้นเป็นใหญ่ ในแดนทมิฬ
ระหว่างนิี� พวกุปาณฑยะได้แข็งเมืองเป็นิอิสระ

ออกุไป แล้วกุ็กุลับมารบชนิะพวกุโจฬะในิ พ.ศ. ๑๘๐๐ 
(ค.ศ. 1257) และพอถึง พ.ศ. ๑๘๒๒ (ค.ศ. 1279)  
อาณาจักุรโจฬะกุ็จบสิ�นิลง

ในิที�สุด ปาณฑยะ ซึ�งมีราชธานิีอยู่ที�มทุรา 
(ปัจจุบันิเรียกุว่า Madurai แต่ในิคัมภีร์บาลีรุ่นิมหาวงส์
เรียกุว่า “มธุรา”) กุ็เป็นิอาณาจักุรฝ่ายใต้ที�ยืนิยงอยู่ได้
ยั�งยืนิที�สุด

พระนอน 
ที่โปโลนนะรุวำ
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ขณะที�กุาหลิฟอาหรับแห่งแบกแดดไม่มุ่งเนิ้นิที�จะ
ขยายจักุรวรรดินิั�นิ กุ็ปรากุฏิว่า ดินิแดนิมุสลิมนิ้อยใหญ่ 
ที�เกุิดขึ�นิจากุกุารแผ่อ�านิาจในิยุคกุาหลิฟอาหรับแห่ง 
มะดีนะฮ์และดามัสิกัสิกุ่อนิหนิ้านิั�นิ ต่างกุ็มีพลังปรารถนิา
แรงกุล้าที�จะขยายดินิแดนิและแผ่อิสลามออกุไป ดังนิั�นิ 
ความสงบจึงคงอยู่ไม่นิานิ แล้วอาณาจักุรมุสลิมต่างๆ กุ็
ตั�งตัวขึ�นิมาและสงครามกุ็เกุิดขึ�นิอีกุ รวมทั�งจะชิงอ�านิาจ
จากุกาหล่ิฟเองด้วย

อาณาจักุรมุสลิมที�แผ่ขยายในิช่วงนิี�พอจะแยกุได้
เป็นิ ๓ เชื�อสาย คือ พวกุอิหร่าน (ในิจักุรวรรดิเปอร์เซีย
เกุ่า) พวกุเตอร์ก และพวกุมงโกล่หรือพวกุเร่ร่อนิจากุ 
อาเซียกุลาง ทั�ง ๓ พวกุนิี�ทั�งกุ่อความพินิาศต่อชมพูทวีป 

ทั�งท�าลายแย่งอ�านิาจกุันิเอง และโดยเฉัพาะพวกุเตอร์ก 
ได้ท�าให้พุทธศาสนิาถึงกุับสูญสิ�นิไปจากุอินิเดีย

พึงสังเกุตว่า ช่วงต่อไปพวกุเตอร์กจะเป็นิใหญ่ 
และนิิยมเรียกุผู้ปกุครองว่าสิุล่ต่าน แทนิที�จะด�ารงศักุดิ์
เต็มที�เป็นิกุาหลิฟ

เมื่อพุทธศาสนา
จะสูญสิน้ จากอินเดีย

ช่วงที่ 2. เตอร์ก-สุลต่าน

จากซ้าย:
เทวคีรี
พหุพลิ หรือ โคมเตศวร 
  นิครนถ์ส�ำคัญในศำสนำเชน
  ยุคแรก (ก่อนมหำวีระ)
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เตอร์กตั้งอำณำจักรรุกเข้ำมำ
พ.ศ. ๑๕๒๐ (ค.ศ. 977) คนิมุสลิมเตอร์ก ชื�อ 

เซบูกุติคินิ (Sebuktigin; เตอร์กุเป็นิชนิมีถิ�นิเดิมอยู่ในิ
อาเซียกุลางและกุลายเป็นิมุสลิมจากุกุารแผ่อ�านิาจของ
อาหรับ) ได้รับแต่งตั�งเป็นิผู้ปกุครองเมืองฆาซนิา

(Ghasna ปัจจุบันิ=Ghasni ในิอัฟกุานิิสถานิ ใต้
กุาบุล เมืองหลวงปัจจุบันิลงไปราว ๑๒๕ กุม.)

เซบูกุติคินิรบชนิะกุษัตริย์ฮินิดู ขยายดินิแดนิมาถึง
เมืองเปษวาร์ (=ปุรุษปุระในิสมัยพระเจ้ากุนิิษกุะ) 

ตั�งราชวงศ์ฆาซนาวิด (Ghaznavid) ซึ�งยืนิยาว
กุว่า ๒๐๐ ปี

ยุคกำหลิฟสงบ สุลต่ำนรบรุก
โดยเฉัพาะโอรส คือ สิุล่ต่านมะหะหมัดแห่งฆาซนิี 

ซึ�งขึ�นิครองในิ พ.ศ. ๑๕๔๑ (ถึง ๑๕๗๓) 
ได้เป็นิกุษัตริย์ยิ�งใหญ่ที�สุด ซึ�งท�าให้ราชวงศ์นิี�

ครองอัฟกุานิิสถานิ อิหร่านิส่วนิใหญ่ และอินิเดียพายัพ
ตลอดแคว้นิปัญจาบ 

แม้ว่าคงจะด้วยเหตุผลทางกุารเมือง สิุล่ต่านท่านิ
นิี�ยืนิยันิความจงรักุภักุดีต่อกุาหลิฟแห่งแบกุแดด แต่ได้
นิ�าทรัพย์จากุสงครามแย่งชิงมา สร้างอาณาจักุรให้เจริญ
ด้วยศิลปะวัฒนิธรรมและอลังกุารจนิเทียบเทียมมหานิคร
แบกุแดด

เตอร์กท�ำสงครำมไป ก็ปล้นไป
พ.ศ. ๑๕๔๔-๑๕๖๙ (ค.ศ. 1001-1026) ในิภาวะ 

ที�อินิเดียแตกุเป็นิอาณาจักุรเล็กุๆ นิ้อยๆ ไม่มีศูนิย์รวม
อ�านิาจยิ�งใหญ่ ทัพมุสลิมเตอร์กกุ็รุกุเข้ามา

ครั�งนิั�นิ สิุล่ต่านมะหะหมัดแห่งฆาซนิีปฏิิญาณว่า
จะรุกุรบอินิเดียเพื�ออิสลามหนิหนิึ�งทุกุปีไป และได้ยกุทัพ
เข้าตีเมืองต่างๆ ในิอินิเดียอย่างต่อเนิื�อง แม้จะไม่ครบทุกุ
ปีจริง กุ็ได้ถึง ๑๗ ครั�ง

กุารโจมตีมุ่งถล่มวัดส�าคัญและเทวสถานิใหญ่โต 
ท�าลายรูปเคารพหรือ (ถ้าเป็นิวัสดุถาวรใหญ่มากุ) ทุบให้
เสียรูปทรงแล้วยึดริบทรัพย์สิินอันิมหาศาล ขนิไปเมือง 
ฆาซนิี เพื�อใช้ในิกุารขับเคี�ยวท�าสงครามในิอาเซียกุลาง 
และสร้างอาณาจักุรให้ยิ�งใหญ่

เมื่อพุทธศาสนาสูญสิน้
จากอินเดีย

ระลอกที่ 2. มุสลิมเตอร์ก

สุลต่ำนมะหะหมัด
แห่งฆำซนี

ละฮอร์

กำบุล

เฮรัต
เตหะรำน

ฆาซนา

อาหรับ
อ่ำว

เปอร์เซีย ทะเลอำหรับ

ทะเล
แคสเปียน้

ฆำซนำวิด
สินท์
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เตอร์กรุก อินเดียไม่อำจตั้งรับ
ยุทธกุารใหญ่ครั�งแรกุในิ พ.ศ. ๑๕๔๔ สุลต่านิ 

มะหะหมัดแห่งฆาซนิียกุทัพม้ามา ๑๕,๐๐๐ ส่วนิฝ่าย
อินิเดีย กุษัตริย์ฮินิดูนิามไชย์ปาล่แห่งปัญจาบ ได้รับกุ�าลัง
ร่วมรบจากุอาณาจักุรอื�นิๆ มีทัพม้า ๑๒,๐๐๐ ทัพช้าง 
๓๐๐ และทหารราบ ๓๐,๐๐๐ สู้รบกุันิที�ใกุล้เมือง 
เปษวาร์ ฝ่ายอินิเดียที�มีกุ�าลังพลเหนิือกุว่ามากุมาย ได้
พ่ายแพ้อย่างยับเยินิ ทหารตายในิที�รบ ๑๕,๐๐๐ คือ
เกุือบครึ�งกุองทัพ

ทัพหนิึ�งที�ช่วยไชย์ปาลร่วมรบคือกุษัตริย์นิันิทะ  
ซึ�งได้ตั�งอาณาจักุรฮินิดูราชวงศ์จันิเทละขึ�นิเมื�อราว พ.ศ. 
๑๔๕๐-๑๕๐๐ และเป็นิเจ้าของเทวสถานิ ขชุรโห  

(Khajuraho) ที�สร้างขึ�นิในิช่วง พ.ศ. ๑๕๐๐ เศษ ซึ�งมี
ภาพแกุะสลักุคนิ-เทพเสพกุามอันิโด่งดัง ที�เวลานิี�นิักุ 
ท่องเที�ยวนิิยมไปทัศนิาจรกุันิมากุ

(เทวสถานิขชุรโหนิี� เหลือรอดจากุกุารท�าลายของ
ทัพมุสลิมเตอร์กุมาได้ สันินิิษฐานิว่าเพราะสร้างไว้ที�ห่าง
ไกุล)

ไทยอีสำนและภำคกลำง มีทั้งเถรวำท 
มหำยำน และ พรำหมณ์ เข้ำมำปนกัน

พ.ศ. ๑๕๕๐ (ค.ศ. 1007) ในิช่วงเวลานิี� 
อาณาจักุรขอมโบราณเรืองอ�านิาจ ปกุครองถึงดินิแดนิที� 
เป็นิภาคตะวันิออกุเฉัียงเหนิือและภาคกุลางของประเทศ 
ไทยปัจจุบันิ โดยตั�งล่ะโว้หรือล่พบุรีเป็นิราชธานิีแถบนิี� 
พุทธศาสนิาแบบมหายานที�ขอมรับจากุศรีวิชัย ผสมกุับ
ศาสนิาฮินิดู จึงเข้ามาปะปนิกุับพุทธศาสนิาแบบเถรวาทที�
สืบมาแต่เดิม มีพระสงฆ์ทั�ง ๒ นิิกุาย และภาษาสิันสิกฤต
กุ็ได้เข้ามามีอิทธิพลมากุในิภาษาและวรรณคดีไทยแต่
บัดนิั�นิ

ยุโรปก�ำจัดคนนอกคริสต ์

พ.ศ. ๑๕๕๕ (ค.ศ. 1012) รัฐเยอรมนัิเริ�มกวาดล้่าง 
(persecution) คนินิอกุรีตนิอกุศาสนิาคริสต์

จากซ้าย:
ปรำงค์สำมยอดลพบุรี
persecution

ภำพแกะสลัก
ที่ขชุรโห
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เตอร์กน�ำอิสลำมสู่กลำงใจอินเดีย
มถุรากุ็ถูกุสุลต่านิมะหะหมัดปล้นิขนิทรัพย์ไป 

แล้วเผาเมืองทิ�งในิ พ.ศ. ๑๕๖๐-๑ (หลังยุคนิี�เมืองถูกุ
สร้างขึ�นิใหม่ แต่กุ็ถูกุปล้นิอีกุ ๔ ครั�ง โดยเฉัพาะครั�งใหญ่
ในิ พ.ศ. ๒๒๑๑ โดยออรังเซบ กุษัตริย์ราชวงศ์โมกุุล ที�
ท�าลายล้างวัดทั�งปวงหมดสิ�นิ)

สิุล่ต่านมะหะหมัดแห่งฆาซนี ได้นิามว่าเป็นิผู้นิ�า
ธงชัยแห่งอิสิล่ามเข้าสู่กุลางใจของอินิเดีย

พม่ำรวมตั้งอำณำจักร แผ่อำณำเขต 
พุทธศำสนำเถรวำทก็แผ่ขยำย  

พ.ศ. ๑๕๘๗ (ค.ศ. 1044) พระเจ้าอนิุรุทธมหา
ราช หรืออโนรธามังช่อ ตั�งอาณาจักุรพุกาม ปราบมอญ 
รวมพม่าเป็นิอันิเดียวได้ครั�งแรกุ

พระเจ้าอนิุรุทธแห่งเมืองพุกุามนิั�นิ เป็นิกุษัตริย์
ของชนิชาวมรัมมะที�รุนิแรง นิับถือพุทธศาสนิาแบบ
ตันิตระ แต่ได้เปลี�ยนิพระทัยมานิับถือพุทธศาสนิา
เถรวาทเมื�อได้ทรงพบกุับพระเถระชาวตะเลง (คือรามัญ 
หรือมอญ) แห่งเมืองสะเทิม (คือสุธรรมนิคร หรือสุธรรม
ปุระ) นิามว่าอรหันิต์ (ชื�อเดิมว่าธรรมทัสสี) ต่อมา เมื�อ
พระเจ้าอนิุรุทธไปตีเมืองสะเทิมได้ กุ็ขนิพระไตรปิฎกมา

เมืองพุกุาม แม้พุกามจะเป็นิผู้ชนิะในิกุารศึกุสงคราม แต่
มอญกุ็ชนิะในิกุารศึกุษา เพราะพุกุามได้รับเอาวัฒนิธรรม
ตะเลงมาเป็นิของตนิ ตั�งแต่ภาษา วรรณคดี และศาสนิา 
เป็นิต้นิไป 

เมื�อพระเจ้าอนิุรุทธรวมพม่าแล้ว ได้แผ่อาณาเขต
มาถึงล่้านนา ล่้านช้าง จดลพบุรีและทวาราวดี เป็นิเหตุ
ให้พุทธศาสนิาแบบพุกุามจากุมอญเผยแพร่ในิดินิแดนิ
เหล่านิี�ด้วย 

(พุกามเสียแกุ่มงโกุล คือจักุรพรรดิกุุบไลข่านิ ในิ 
พ.ศ. ๑๘๓๐)

สุลต่ำนมะหะหมัด
แห่งฆำซนี

อโนรธำมังช่อ
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 เทคโนโลยี: จีนคืบอีกก้ำว
 พ.ศ. ๑๕๘๘ (โดยประมาณ; ค.ศ. 1045) ที�

เมืองจีน มีผู้ประดิษฐ์ตัวอักุษรเรียงพิมพ์ขึ�นิใช้เป็นิครั�ง
แรกุ โดยใช้ตัวดินิเผา (ในิยุโรป เพิ�งมีระบบใช้ตัวอักุษร
เรียงพิมพ์ โดยกุูเตนิเบอร์กุ/Gutenberg ประดิษฐ์ขึ�นิที�
เยอรมนิี ในิปี ๑๙๙๓/1450)

อำหรับลง เตอร์กรุ่ง
พ.ศ. ๑๕๙๘ (ค.ศ. 1055) ขณะที�สุลต่านิที�ฆาซนิี

เรืองอ�านิาจขึ�นินิั�นิ กุาหลิฟที�แบกุแดดกุ็กุ�าลังอ่อนิแอลงๆ
ต่อมาในิช่วงท้าย ได้มีชนิมุสลิมเตอร์กอีกุพวกุหนิึ�ง

จากุอาเซียกุลาง เรียกุว่าเซล่จูก (Seljuq หรือ Seljuk) 

เข้าแบกุแดด โดยอ้างว่ามาคุ้มครองกุาหลิฟ ซึ�งเป็นิฝ่าย
นิิกุายสุหนิี� ให้พ้นิภัยจากุพวกุชีอะฮ์ แล้วไม่ช้ากุ็รับสถานิะ
เป็นิสิุล่ต่าน บัญชาแบกแดด กาหล่ิฟอาหรับกุ็สิ�นิอ�านิาจ

เกิดมหำวิทยำลัยในยุโรป
พ.ศ. ๑๖๓๑-๑๗๑๐ (ค.ศ. 1088-1167) มหา 

วิทยาลัยแรกุของยุโรป (และโลกุตะวันิตกุ) เกุิดขึ�นิ คือ 
ม.โบโล่นยา (Bologna ค.ศ. 1088) ม.ปารีสิ (Paris ราว 
ค.ศ. 1150) และม.ออกซฟอร์ด (Oxford ค.ศ. 1167)

(พึงเทียบ มหาวิทยาลัยในิชมพูทวีป โดยเฉัพาะ 
ม.นาล่ันทา และ ม.วล่ภี ที�เกุิดมากุ่อนิค่อนิสหัสวรรษ 
และใกุล้จะถูกุท�าลายหมดในิอีกุไม่ช้า)

ปำละสิ้น เสนะคือสุดท้ำย
พ.ศ. ๑๖๑๓ (โดยประมาณ; ค.ศ. 1070) ทาง

ตะวันิออกุ ในิดินิแดนิที�เป็นิส่วนิล่างของแคว้นิเบงกุอล
ปัจจุบันิ มีราชวงศ์เสินะซึ�งเป็นิฮินดู ตั�งอาณาจักุรใหม่ขึ�นิ
ที�เมืองนิาเทีย (Nadia ปัจจุบันิ = นิวทวีป/Navadwip/
Nabadwip อยู่เหนิือเมืองกุัลกุัตตาตรงขึ�นิไปเพียง ๙๐ 
กุม. หรือจากุปัตนิะลงไปทางตะวันิออกุเฉัียงใต้ ๔๑๐ กุม.

ตอนิแรกุเสินะขึ�นิต่ออาณาจักุรปาล่ะ แต่ต่อมา
ได้ตั�งตัวเป็นิอิสระ และอีกุไม่ช้า ราว พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. 
1095) อาณาจักุรพุทธของราชวงศ์ปาล่ะกุ็สิ�นิอ�านิาจ และ
ราชวงศ์เสินะได้แผ่ขยายเข้าแทนิที�ทั�วเบงกุอล จนิถึง
พิหารตอนิเหนิือ

บนจากซ้าย: ตัวเรียงพิมพ์โลหะ, ม.โบโลนยำ 
ล่างจากซ้าย: ม.ปำรีส, ม.ออกซฟอร์ด

อินเด่ย

นวที่ว่ป

เนปาล

บังคลาเที่ศ

จ่น

ปาก่สถาน
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ครูเสด: คริสต์-อิสลำม
พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. 1095) โดยกุารเรียกุร้อง 

ปลุกุเร้าของโป๊ปเออร์บันิที� ๒ (Pope Urban II) ประเทศ
ครสิิต์ทั�งหลายในิยโุรปรวมกุ�าลังจัดทพัยกุไปช่วยจกัุรวรรด ิ
บีแซนิทีนิสู้มุสลิมเซลจูกุเตอร์กุ และกุู้แผ่นิดินิศักุดิ์สิทธิ์ 
คือเยรูซาเล่็มคืนิจากุมุสิล่ิม เป็นิสงครามศาสนิาระหว่าง 
คริสต์กุับอิสลาม เรียกุว่าครูเสด (Crusade=สงคราม 
“ไม้กุางเขนิ”)

ครั�งแรกุฝ่ายคริสต์ยึดเยรูซาเล็มได้ในิปี ๑๖๔๒ แต่
ยื�อแย่งกุันิไปมา ในิที�สุดทางฝ่ายมุสลิมกุ็ยึดคืนิกุลับไป ท�า
สิงครามกุันินิานิ ๒๐๐ ปี จึงยุติในิ พ.ศ. ๑๘๓๔ (ค.ศ. 
1291)

เสนะ ฟื้นฮินดูและระบบวรรณะ 
พ.ศ. ๑๖๓๘ (ค.ศ. 1095) ราชวงศ์เสินะของฮินดู 

แผ่อ�านิาจเข้าแทนิที�ราชวงศ์ปาละมากุขึ�นิๆ (ถือว่าปาละ
สิ�นิเมื�อรามปาลสวรรคตในิ พ.ศ. ๑๖๖๓) และได้ฟื้นิฟู
ศาสนิาฮินดู โดยเฉัพาะท�าระบบวรรณะที�ผ่อนิคลายลงไป
ในิสมัยพุทธของปาละให้กุลับเข้มขึ�นิมา

ราชวงศ์เสนิะส่งเสริมสถาบันิกุารศึกุษาของฮินิดู
ในิเมืองหลวง ให้เป็นิมหาวิทยาล่ัยนาเทียหรือนิวทวีปที�
รุ่งเรืองของฮินิดู นิาเทียศึกุษาเนิ้นิหนิักุทางตรรกุศาสตร์ 

และลัทธิตันิตระแบบฮินิดู ขณะที�มหาวิทยาลัยพุทธยุค
นิั�นิรวมทั�งนาล่ันทากุ็เนิ้นิตันตระ จึงเป็นิยุครุ่งเรืองของ
ตันิตระ (ซึ�งตามหลักุฐานิพบที�ทิเบตว่า เมื�อถูกุทัพมุสลิม
บุกุ กุ็หวังจะเอาชนิะมุสลิมด้วยเวทมนิตร์)

นาเทียหรือนวทวีปนิี� ได้เป็นิศูนิย์กุลางศักุดิ์สิทธิ์
อีกุแห่งหนิึ�งของฮินิดู ดังมีสมญาว่าเป็นิ “พาราณสีแห่ง
เบงกุอล”

จากซ้าย:
โป๊ปเออร์บันที่ ๒
Siege of Jerusalem จุดเริ่มต้นแห่งครูเสดส์
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อำรยธรรมเก่ำในแดนที่มำเป็นอเมริกำ
พ.ศ. ๑๖๔๓-๒๐๗๕ (ค.ศ. 1100-1532) 

จักุรวรรดิอินคา (Inca Empire) เจริญขึ�นิมาในิอเมริกาใต้ 
(มีศูนิย์กุลางอยู่แถวเปรู) นิับถือศาสนิาบูชาพระอาทิตย์
และเชื�อว่าราชาของตนิสืบเชื�อสายจากุพระอาทิตย์ มี
สถาปัตยกุรรมที�เจริญได้สร้างถนินิและระบบชลประทานิ
เป็นิอันิมากุ แต่ในิที�สุดถึงอวสานิเพราะกุารรุกุรานิของ
สิเปน

นครวัต อนุสรณ์แห่ง 
อำรยธรรมขอมโบรำณ

พ.ศ. ๑๖๕๖-ราว ๑๖๙๓ (ค.ศ. 1113-c1150) ในิ 
รัชกุาลพระเจ้าสูรยวรมันิที� ๒ ขอมโบราณสร้างเทวสถานิ
นครวัต 

Dhakeshwari 
วิหำรพระวิษณุ 
สร้ำงโดยกษัตริย์
แห่งรำชวงศ์เสนะ

จากซ้าย:
อินคำ
นครวัต
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สุลต่ำนใหม่ ใช้วิธีเก่ำ: รบมำ ปล้นไป  
พ.ศ. ๑๗๑๖ (ค.ศ. 1173) มูฮัมหมัดแห่งฆูร์ หันิ

มาบุกุทางอินิเดีย โดยในิระยะแรกุใช้วิธีกุารแบบสิุล่ต่าน
มะหะหมัดแห่งฆาซนิีเมื�อเกุือบ ๒๐๐ ปีกุ่อนิ คือ ยกุทัพ
มาถล่มเกุ็บกุวาดทรัพย์หนิหนิึ�งๆ ทุกุปี

ต่อมา เมื�อมูฮัมหมัดยึดละฮอร์ ล้มราชวงศ์ฆาซนิา
วิดลง ได้เป็นิใหญ่ในิอินเดียเหนือแล้ว แต่ทางด้านิเมือง
ฆูร์ ยังมีภาระต้องจัดกุารกุับเตอร์กุกุลุ่มอื�นิ กุ็เลยมอบให้
แม่ทัพชื�อกุุตุบ-อุด-ดินิ ดูแลด้านินิี� ส่วนิตนิเองไปรบด้านิ
อาเซียกุลาง

เริ่มยุคมุสลิมครองอินเดีย  

พ.ศ. ๑๗๔๙ (ค.ศ. 1206) กุตุบ-อุด-ดิน แม่ทัพ
ทหารทาสของมูฮัมหมัดแห่งฆูร์ เที�ยวรบอยู่ในิอินิเดีย เมื�อ
เจ้านิายสิ�นิแล้ว ได้ประกุาศตั�งตัวเป็นิสิุล่ต่านแห่งเดล่ี เริ�ม
ราชวงศ์มุสลิมแรกุที�ปกุครองอินิเดีย และเป็นิราชวงศ์ทาส 
(แมมหลูกุ/Mamluk [Slave] dynasty) วงศ์แรกุ

รุก-ท�ำลำยล้ำงง่ำยๆ ไม่มีกำรต่อสู้  
ระหว่างนิั�นิ แม่ทัพอีกุคนิหนิึ�งของมูฮัมหมัดแห่ง

ฆูร์ ชื�อ บักุข์ติยาร์ ขัล่ยี (Bakhtiyar Khalji หรือ Iktiar 
Khilji) ได้ไปรุกุรบในิอินิเดีย ภาคตะวันิออกุ

บักุข์ติยาร์ ขัล่ยี เป็นิผู้ด�าเนิินิกุารขั�นิสุดท้ายในิ
กุารกุ�าจัดพระพุทธศาสนิาให้หมดไปจากุอินิเดีย เป็นิกุาร
รบท�าลายล้างข้างเดียว โดยไม่มีกุารต่อสู้
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พอยุคมุสลิมเริ่ม พุทธฯ ก็ร้ำง
พ.ศ. ๑๗๔๑-๑๗๕๐ (ค.ศ. 1198-1207)  

บักุข์ติยาร์ ขัล่ยี หรือขิล่ยี ยกุกุองทัพมุสลิมเตอร์กุบุกุเข้า
มาแถบพิหารและเบงกุอล

เหตุกุารณ์ตอนินิี� ผู้เขียนิประวัติศาสตร์ชาวมุสลิม
เอง ได้บันิทึกุไว้ด้วยความภูมิใจว่า ขัล่ยีได้เผาท�าลาย
อาคารสถานิที� ยึดเงินิทองทรัพย์สินิ และให้คนิเลือกุเอา
ระหว่างอิสลามกุับความตาย โดยท�ากุารทั�งหมดนิั�นิเพื�อ
อิสลาม

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนิาทุกุแห่งถูกุท�าลาย  
(โสมปุระถูกุพราหมณ์ผู้ครองเมืองเผาไปกุ่อนิแล้วในิ พ.ศ. 
๑๕๙๓) เฉัพาะแห่งที�รู้เวลาชัดคือ โอทันตปุระถูกุถล่ม
ท�าลายเผาราบ และวิกุรมศิลาไม่เหลือแม้แต่ซากุในิ พ.ศ. 
๑๗๔๑ ส่วนิชคัททล่ะถูกุท�าลายในิ พ.ศ. ๑๗๕๐

เมื�อทัพมุสลิมเตอร์กุประสบความส�าเร็จในิกุารรบ
ท�าลาย ฆ่าคนิที�ไม่ยอมเปลี�ยนิศาสนิาและพระภิกุษุสงฆ์
จนิหมดสิ�นิ เผาวัด และกุวาดขนิเอาทรัพย์สินิไป แล้ว
พระพุทธศาสินาก็สิูญสิิ้นจากชมพูทวีป

หน้าตรงข้าม:
Qutab Minar  

จากซ้าย:
เจดีย์พุทธคยำ
ธัมเมกขสถูป
เสำอโศก
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เหลือแต่ฮินดู ยังสู้กับมุสลิมต่อไป
เมื�อราชวงศ์มุสลิมของสิุล่ต่านแห่งเดล่ีเริ�มต้นิในิ  

พ.ศ. ๑๗๔๙ แล้ว กุ็ถือว่าประเทศอินิเดียเข้าสู่ยุคกุาร
ปกุครองของมุสลิม

เรื�องราวของพระพุทธศาสินา ที�เจริญรุ่งเรืองในิ
อินิเดียมา ๑๗๔๑ ปี กุ็จบไปแต่บัดนิั�นิ

ขัล่ยีกุวาดล้างดินิแดนิแถบแคว้นิพิหารปัจจุบันิในิ
ช่วง พ.ศ. ๑๗๔๑ เสร็จแล้วกุ็รุกุต่อลงไปทางเบงกุอล ปี
ต่อมากุ็เข้านาเทีย กุษัตริย์ฮินิดูลักุษมณเสนิหนิีออกุจากุ
วังไปหลบซ่อนิในิวัดฮินิดู ที�สุดกุ็สวรรคตในิ พ.ศ. ๑๗๔๕ 
ราชวงศ์เสินะกุ็ถึงกุาลอวสานิ

แม้สุลต่านิและแม่ทัพมุสลิมจะครองอินิเดียภาค
เหนิือได้ในิขั�นิต้นินิี�แล้ว กุ็ยังมีภาระในิกุารสู้รบปราบ
ปรามพวกุฮินดูที�แข็งข้อ และขับเคี�ยวกุับมุสิล่ิมด้วยกุันิไป
อีกุหลายร้อยปี จนิจบลงด้วยกุารตกุเป็นิเมืองขึ�นิของฝรั�ง
อังกุฤษในิที�สุด

เตอร์กมำ ระลอกใหม่  
พ.ศ. ๑๗๑๖ (ค.ศ. 1173) ชนิมุสลิมเตอร์กอีกุ

พวกุหนิึ�ง มีผู้นิ�าเรียกุว่า “มูฮัมหมัดแห่งฆูร์” (Muham-
mad of Ghur) ได้ตั�งอาณาจักุรขึ�นิที�เมืองฆูร์ หรือเฆอร์ 
(Ghur ปัจจุบันิ=Ghowr ในิอัฟกุานิิสถานิตะวันิตกุกุลาง)

มูฮัมหมัดแห่งฆูร์ จะครองความเป็นิใหญ่ในิอาเซีย 
กุลาง แต่ไม่ส�าเร็จ จึงหันิมาบุกุทางอินิเดีย

ในิ พ.ศ. ๑๗๒๙ (ค.ศ. 1186) มูฮัมหมัดรุกุเข้ามา 
ยึดละฮอร์ (เมืองหลวงใหม่ของราชวงศ์ฆาซนิาวิดของ
สุลต่านิมะหะหมัด ซึ�งย้ายมาจากุฆาซนิา ในิพ.ศ. ๑๗๐๓) 
ท�าให้ราชวงศ์ฆาซนิาวิดจบสิ�นิลง

มูฮัมหมัดไปรบด้านิอาเซียกุลาง แต่ไม่ส�าเร็จผล
ด้วยดี และประสบปัญหาต่างๆ ในิที�สุดได้ถูกุลอบสังหาร 
ในิพ.ศ. ๑๗๔๙ (ค.ศ. 1206)

นักบวชฮินดู

University of Texas Libraries
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มหำวิทยำลัยฮินดู อยู่รอดได้ 
อย่างไรกุ็ตาม นิ่าสังเกุตว่าทัพมุสลิมเตอร์กุไม่ได้

ท�าลายมหาวิทยาลัยนาเทีย (นิวทวีป) แต่นาเทียกุลับ
ได้เป็นิศูนิย์กุลางกุารศึกุษาที�เจริญรุ่งเรืองในิยุคที�มุสลิม
ปกุครองต่อมาอีกุหลายร้อยปี (พ.ศ. ๑๗๔๑-๒๓๐๐=ค.ศ. 
1198-1757)

ที�เป็นิอย่างนิั�นิอาจเป็นิเพราะว่า นิักุรบมุสลิม
เตอร์กุมาถึงนาเทียเมื�อกุารรบเสร็จสิ�นิ ได้เวลาที�จะ
จัดกุารบ้านิเมือง และผู้ปกุครองมุสลิมเตอร์กุได้รับรู้ว่า
มหาวิทยาลัยทั�งหลายในิชมพูทวีปเป็นิเกุียรติยศของ
อาณาจักุร (ดังที�ในิยุคที�ฮินิดูมีอ�านิาจขึ�นิแล้ว ราชวงศ์ 

ฮินิดูกุ็อุปถัมภ์บ�ารุงมหาวิทยาลัยพุทธศาสนิาในิฐานิะเป็นิ
สถานิศึกุษา) จึงหันิมาส่งเสริม

รบกันทั่ว ทั้งข้ำงนอก ทั้งข้ำงใน
พ.ศ. ๑๗๕๘ (ค.ศ. 1215) ทางชมพูทวีปภาค

พายัพ ด้านิเมืองฆูร์ และฆาซนา ที�เป็นิฐานิเริ�มแผ่อ�านิาจ 
กุารชิงอ�านิาจกุันิด�าเนิินิไป เมื�อมูฮัมหมัดแห่งฆูร์ถูกุลอบ
สังหารในิ พ.ศ. ๑๗๔๙ แล้ว กุ็สู้รบกุันิต่อมา

พอถึง พ.ศ. ๑๗๕๘ อาณาจักุรฆูร์ กุ็ถูกุยึดโดย
พวกุ ขวาเรซม์-ชาห์ ซึ�งมีอ�านิาจขึ�นิมาจนิได้ครองอิหร่านิ
แทนิพวกุเซลจูกุเตอร์กุ (Khwarezm-Shah กุ็มีถิ�นิเดิม
ในิอาเซียกุลาง และกุลายเป็นิมุสลิมจากุกุารแผ่อ�านิาจ
ของอาหรับ)

ยุคอำหรับ-เตอร์ก มีมงโกลมำต่อ
จะเห็นิว่า ดินิแดนิแถบนิี�จนิถึงอาเซียกุลาง ถูกุ

มุสลิมอาหรับเข้ามาท�าให้เป็นิมุสลิมกุ่อนิ ครั�นิมาตอนิ
นิี� พวกุชนิชาติจากุอาเซียกุลางมีเตอร์กเป็นิต้นิ ที�กุลาย
เป็นิมุสลิมแล้ว กุ็กุลับขยายอ�านิาจแผ่อิสลามไปทั�ว แล้ว
มุสิล่ิมเตอร์กกุ็เข้าแทนิที�มุสิล่ิมอาหรับ

แต่สุดท้ายมุสลิมมงโกล่จะเข้ามาเหมือนิปิด
รายกุาร

Khwarezm Shah 
Ala Ad Din Mohammed

ละฮอร์
กำบุล

เฮรัต
เตหะรำน

อาหรับ
อ่ำวเปอร์เซีย

ทะเลอำหรับ

ทะเล
แคสเปียน้

ขวำเรซมิด

สินท์
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ตันตระ-ขชุรโหเติบโต  
อินเดียก็ถึงครำวตำย 

ควรตั�งข้อสังเกุตไว้ศึกุษากุันิต่อไปด้วยว่า ลัทธิ
ตันตระ ที�ยกุเอาเรื�องกุารเสพกุาม ตลอดจนิกุารดื�มสุรา
เมรัย ขึ�นิมาท�าให้มีความหมายเชิงปรัชญาและศักุดิ์สิทธิ์ 
พร้อมทั�งเนิ้นิย��าเรื�องเร้นิลับ เวทมนิตร์ ไสยศาสตร์ และ
พิธีกุรรมมากุมาย ซึ�งได้เจริญขึ�นิๆ ในิพุทธศาสนิา และ
ศาสนิาฮินิดู แล้วแข่งกุันิมา เริ�มแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ 
จนิฟูสะพรั�งในิระยะที�พุทธศาสนิาสูญสิ�นิในิช่วง พ.ศ. 
๑๗๐๐ นิั�นิ อาจเป็นิพัฒนิากุาร (หรือหายนิากุาร) ที�
สอดคล้องกุับสภาพสังคมอินิเดียเวลานิั�นิ

สภาพนิั�นิกุ็คือ กุารที�คนิคงหันิมาหมกุมุ่นิวุ่นิวาย
ด้านิกุามารมณ์กุันิมากุ และอ่อนิแอลง ดังตัวอย่าง
เทวสถานิ ขชุรโห (Khajuraho) ดังกุล่าวแล้วข้างต้นิ ที�
สร้างขึ�นิเมื�อ พ.ศ. ๑๕๐๐ เศษ ในิอาณาจักุรฮินิดูของ
ราชวงศ์จันิเทละ ที�เข้าร่วมท�าสงครามต้านิพวกุมุสลิม 
เตอร์กุ และพ่ายแพ้อย่างยับเยินิในิ พ.ศ. ๑๕๔๔

เจงกิส ข่ำน ผ่ำนไหนแหลกนั่น
พ.ศ. ๑๗๖๓ (ค.ศ. 1221) เจงกสิิ ข่าน (Genghis 

Khan) ยกุทัพชนิเผ่าเร่ร่อนิจากุมงโกุเลียบุกุตะลุยบดขยี�
อาณาจักุรทั�งหลายตั�งแต่จีนิภาคเหนิือลงมา ผ่านิอาเซีย 
กุลาง ตลอดดินิแดนิแถบนิี�ที�เป็นิอัฟกุานิิสถานิปัจจุบันิ 
ทะลุอิหร่านิ เข้ายุโรปตะวันิออกุ จดรัสเซียตอนิใต้ ทั�ง
ท�าลายบ้านิเมืองและสังหารผู้คนิอย่างย่อยยับแหลกุลาญ

ดังเช่นิ พามิยาน (Bamian) เมืองผ่านิส�าคัญที�ได้
กุลายเป็นิแดนิมุสลิม และใครมีอ�านิาจกุ็ยึดเปลี�ยนิมือกุันิ
ไป จนิถึงยุคอาณาจักุรฆูร์กุ็ยังรุ่งเรืองอยู่ แต่คราวนิี�ได้ถูกุ
ท�าลายแบบสิ�นิซากุ พลเมืองถูกุสังหารหมดสิ�นิ

เดลีรอด เจงกิสข่ำนไม่เข้ำ
ถึงตอนินิี� อาณาจักรมุสิล่ิมทั�งหลายที�แย่งชิง

อ�านิาจกุันิมาในิดินิแดนิแถบนิี� ตั�งแต่เซลจูกุเตอร์กุ กุระทั�ง
ขวาเรซม์-ชาห์ กุ็ทยอยหมดชื�อไปในิช่วงใกุล้ๆ กุันิ เป็นิอันิ
ขึ�นิสู่ยุคใหม่ของประวัติศาสตร์

ส่วนิทางด้านิอินิเดีย ซึ�งไม่ใช่ทางผ่านิของเจงกุิส
ข่านิ มุสลิมเตอร์กยังคงอยู่ แต่กุ็นิับว่าขึ�นิสู่ยุคใหม่ด้วย 
คือเป็นิยุคที�พระพุทธศาสนิาสูญสิ�นิไปแล้ว

เจงกิส ข่ำน

ศรีมหำกำลีมำตำ 

หน้าตรงข้าม:
เทวสถำนขชุรโห
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๖๕๑ ปี ที่มุสลิมครองอินเดีย 
นิบัแต่นิี� อนิิเดยีเข้าสู่ยคุจกัรวรรดิมสุิล่มิ ที�ยาวนิานิ 

๖๕๑ ปี
เริ�มด้วยจักุรวรรดิมุสลิมเตอร์กของสิุล่ต่านแห่ง 

เดล่ี (Delhi Sultanate) ซึ�งจะปกุครองอินิเดียไป ๓๒๐ 
ปี (ช่วงยิ�งใหญ่ ๑๙๒ ปี ถึง พ.ศ. ๑๙๔๑ + ช่วงด้อย
อ�านิาจ ๑๒๘ ปี ถึง พ.ศ. ๒๐๖๙)

จนิถูกุโค่นิและขึ�นิแทนิในิ พ.ศ. ๒๐๖๙ โดยราชวงศ์ 
โมกุล่ แห่งจักุรวรรดิมุสลิมมงโกุล

แล้วโมกลุ่ครองอนิิเดยีเรื�อยมาจนิตกุเป็นิอาณานิิคม 
ของอังกฤษ ในิ พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858)

ประยำค

ปุรุษปุระ

ละฮอร์

เดล่

พำรำณสี

เทวคิรี

อุชเชนี

อ่ำวเบงกอล
ทะเลอำหรับ

ม.ยม
ุนา

ม.สิน
ธุ

ม.นัมมทา

ม.กฤษณะ

ม.โคทาวรี

ม.คง
คา

สุลต่านแห่งเดลี
คุชราต

แคชเมียร์

โอริสสา
ยาทวะ

ปาณฑยะ





๘ ๐ ๐ ปี   ที่ อิ น เ ดี ย ไ ม่ มี พุ ท ธ ศ า ส น า
ก) มุสลิมครอง ๖ ศตวรรษ
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เกำหลีพิมพ์พระไตรปิฎก 

พ.ศ. ๑๗๗๕ (ค.ศ. 1232) เกาหล่ีในิยุคโกุรีโอ 
(Koryo period, 918-1392) มีความสัมพันิธ์ทาง
วัฒนิธรรมใกุล้ชิดกุับจีนสมัยราชวงศ์สุง (Sung period, 
960-1279) แต่มักุถูกุชนิต่างชาติจากุมงโกุเลียมารุกุรานิ 
บ่อยๆ

ในิปี ๑๗๗๕ นิี� พวกุมงโกล่มาย��าย ีท�าให้ราชส�านัิกุ 
โกุรีโอลี�ภัยไปอยู่ที�เกุาะกุังหว่า (Kanghwa Island ทาง 

ฝั่งทะเลด้านิตะวันิตกุ) จ�ายอมให้มงโกุลท�าลายและบังคับ
ควบคุมบ้านิเมือง

ระหว่างลี�ภัยที�เกุาะกุังหว่านิั�นิ กษัตริย์เกาหล่ีได้
โปรดให้จดัพมิพ์พระไตรปิฎกครบชดุบรบิรูณ์ด้วยแม่พมิพ์ 
ไม้แกุะ กุว่า ๘๐,๐๐๐ แผ่นิ เป็นิงานิพิมพ์ที�ประณีต 
เทียบได้กุับพระไตรปิฎกุที�จีนิพิมพ์ในิสมัยราชวงศ์สุง  
(ดู พ.ศ. ๑๕๑๕-๑๕๒๖)

เกาะกังหว่า

ญ่�ปุ่น

จ่น
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โป๊ปตั้งศำลไต่สวนศรัทธำ  
เพื่อก�ำจัดลัทธินอกคริสต์

พ.ศ. ๑๗๗๖ (ค.ศ. 1233) โป๊ป/สันิตะปาปา  
เกุรกุอรี�ที� ๙ (Gregory IX) โดยร่วมกุับจักุรวรรดิโรมันิ 
ได้ตั�งศาล่ไต่สิวนศรัทธา (Inquisition) ขึ�นิเพื�อกุ�าจัด
กุวาดล้าง (persecution) ลัทธินิอกุรีตและความเชื�อถือ
ที�ผิดแผกุแตกุต่างจากุข้อกุ�าหนิดของนิิกุายโรมันิคาทอลิกุ 
กุารสอบสวนิลงโทษมีกุารทรมานิ จ�าคุกุ ไปจนิถึงเผา 
ทั�งเป็นิ

เตอร์กยึดเยรูซำเล็ม
พ.ศ. ๑๗๘๖ (ค.ศ. 1243) พวกุเซล่จูกเตอร์ก 

(Seljuk Turks) จากุอาเซียกุลาง ที�มายึดแบกุแดด ล่้ม
กาหล่ิฟอาหรับ ขึ�นิเป็นิสิุล่ต่านครองอ�านิาจกุันิมาตั�งแต่
ปี ๑๕๙๘ (ค.ศ. 1055) นิั�นิ ได้แผ่อ�านิาจกุว้างขวางตั�งแต่
เปอร์เซียไปถึงอาเซียนิ้อย (Asia Minor) รวมทั�งแดนิ 
อาหรบัในิตะวนัิออกุกุลาง ครั�นิถึง พ.ศ. ๑๖๑๔ (ค.ศ. 1071) 
กุ็ยึดเยรูซาเล่็มได้ และตีทัพของจักุรวรรดิบีแซนิทีนิพ่าย
แพ้ เป็นิจุดเริ�มเกุิดสงครามครูเสิดสิ์ (Crusades) ที�ทัพ
คริสต์จากุยุโรปยกุมาชิงเยรูซาเล่็ม

ทัพคริสต์มาถึงพอดีพวกุเซลจูกุเตอร์กุเริ�มเสื�อม 
ครั�งแรกุฝ่ายคริสต์ชนิะในิ พ.ศ. ๑๖๔๒ (ค.ศ. 1099) ต่อ
มามุสลิมพวกุอื�นิ (สุลต่านิแห่งอียิปต์) ยึดเยรูซาเล็มกุลับ
คืนิได้ ส่วนิพวกุเซล่จูกเตอร์กแตกุเป็นิแคว้นิเล็กุแคว้นิ
นิ้อย และแทบถึงอวสานิเมื�อทัพมงโกล่ที�สืบจากุเจงกุิส
ข่านิตีย่อยยับในิปี ๑๗๘๖ (ค.ศ. 1243)

หน้าตรงข้ามกลาง, ขวา:
พระไตรปิฎกเกำหลี
หอธรรมที่ Haeinsa 

ซ้ายจากบน:
โป๊ปเกรกอรี่ที่ ๙ 
Inquisition
สุลต่ำนแห่งอียิปต์
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ไทยตั้งอำณำจักรสุโขทัย พุทธศำสนำ
เถรวำทสำยลังกำวงศ์รุ่งเรือง

พ.ศ. ๑๘๐๐ (ค.ศ. 1257) ที�ประเทศไทย พ่อขุนิ 
ศรีอินิทราทิตย์ประกุาศอิสรภาพไม่ขึ�นิต่อขอม และตั�ง
อาณาจักรสิุโขทัย

ในิรัชกุาลที� ๓ พ่อขุนิรามคําแหงมหาราช (ขึ�นิ
ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๑๘/1275 หรือ ๑๘๒๒/1279, ปี
สวรรคตเคยว่า ๑๘๖๐/1317 แต่ใหม่ว่า ๑๘๔๒/1299) 
ได้แผ่ขยายพระราชอาณาเขตออกุไปอย่างกุว้างขวาง ทรง
ปกุครองราษฎรอย่างบิดากุับบุตร ทรงประดิษฐ์ตัวอักุษร
ไทยในิปี ๑๘๒๖ และทรงอาราธนิาพระมหาเถรสังฆราช
ขึ�นิจากุเมืองนิครศรีธรรมราช มาพ�านิักุ ณ วัดอรัญญิกุ ตั�ง
คณะสงฆ์ล่ังกาวงศ์ พระพุทธศาสินาเถรวาทเป็นิศาสนิา
ประจ�าชาติและรุ่งเรืองสืบมา พระพุทธสิิหิงค์ ซึ�งสร้างในิ
ลังกุามาอยู่ที�นิครศรีธรรมราช กุ็ขึ�นิมาประดิษฐานิ ณ  
กุรุงสุโขทัยในิรัชกุาลนิี� (แต่ ชินุกาลมาลีปกรณ์ ว่า ได้พระ
พุทธสิหงิค์มาในิ พ.ศ. ๑๘๐๐ รัชกุาลพ่อขนุิศรีอินิทราทติย์) 
พุทธศิล่ป์แบบล่ังกาเริ�มเข้ามาแทนิที�พุทธศิลป์แบบ
มหายานิ แม้แต่พระมหาธาตุนิครศรีธรรมราช กุ็แปลงรูป
เป็นิสถูปแบบลังกุา 

ในิรัชกุาลที� ๕ (บ้างว่า ที� ๖) พระมหาธรรมราชา 
ล่ิไท (ลือไท กุ็ว่า) ซึ�งเสวยราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๐–๑๙๒๑/ 
1347-1378 ทรงอาราธนิาพระมหาสามีสังฆราชเมือง
ลังกุานิามว่าสิุมนะ มาสู่สุโขทัยในิปี ๑๙๐๔/1361 ครั�นิ
ออกุพรรษาแล้ว เสด็จออกุผนิวชชั�วคราว ณ วัดอรัญญิกุ  
นิับว่าเป็นิพระมหากุษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงผนวช  
และทรงพระราชนิิพนิธ์ไตรภูมิพระร่วง (เรียกุเป็นิค�าบาลี
ว่า “เตภูมิกถา”, บรรยายกุารเว้นิชั�ว ท�าดี ให้เจริญสูงขึ�นิ 
ไปในิไตรภูมิ จนิในิที�สุดพ้นิจากุกุารว่ายเวียนิเปลี�ยนิแปลง 
ในิไตรภูมินิั�นิ ขึ�นิไปสู่จุดหมายในิภูมิที� ๔ และเนิ้นิกุาร
ปกุครองโดยธรรมอันิไม่ใช้ความรุนิแรง) ซึ�งถือกุันิว่าเป็นิ
วรรณคดีไทยเล่่มแรก ทรงเผดียงพระสงฆ์เข้าไปเรียนิ 
พระไตรปิฎกุในิมหาปราสาท และทรงจดัระเบียบคณะสงฆ์ 
แบ่งเป็นิ ๒ ฝ่ายอย่างลังกุา เป็นิคามวาสิี กุับอรัญวาสิี 
ทรงท�านิุบ�ารุงพระพุทธศาสนิาอีกุมากุมาย รวมทั�งโปรด
ให้จ�าลองพระพุทธบาทที�เขาสุมนิกุูฏิในิลังกุามาไว้ในิ
สุโขทัย สร้างพระพุทธชินราช และพระพุทธชินสิีห์ 

เมื�อพระเจ้าลิไทสวรรคตในิ พ.ศ. ๑๙๒๑ แล้ว 
พระราชโอรสได้ขึ�นิครองราชย์เป็นิพระเจ้าไสยลือไท แต่ 
ในิปีนิั�นิเอง สุโขทัยกุ็ตกุเป็นิประเทศราชขึ�นิต่อกุรุงศรี 
อยธุยา และพระเจ้าไสยลอืไทย้ายไปครองเมอืงที�พษิณโุลกุ 
จนิสวรรคตในิปี ๑๙๖๒/1419 (บ้างว่า ๑๙๕๒)

จากบนซ้าย: 
พระพุทธชินรำช
สุโขทัย
ศิลำจำรึกหลักที่ ๑
พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช 
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เตอร์กวงศ์ทำส ต้ังกำหลิฟอำหรบัเป็นหุ่น 
ตัวเองเป็นสุลต่ำน

พ.ศ. ๑๘๐๔ (ค.ศ. 1261) ทาสิชาวเตอร์กที�เป็นิ
นิายทหารในิกุองทัพมุสลิม ซึ�งเป็นิใหญ่ขึ�นิมาปกุครอง
อียิปต์และซีเรียตั�งแต่ พ.ศ. ๑๗๙๓ (ค.ศ. 1250) เมื�อถึง 
พ.ศ. ๑๘๐๔ (ค.ศ. 1261) ได้ตั�งกาหล่ิฟขึ�นิมาใหม่ที�ไคโร 
ในิอียิปต์ เป็นิกุารสืบแทนิกุาหลิฟในิแบกุแดด ที�ถูกุพวกุ
มงโกุลท�าลายไปแล้ว และต่อมากุ็ตั�งตัวเองเป็นิสิุล่ต่าน

สุลต่านิที�เคยเป็นิทาสนิั�นิ สืบวงศ์กุันิมา เรียกุว่า 
ราชวงศ์ทาส เป็นิภาษาอาหรบัว่าราชวงศ์แมมหล่กู (Slave 
dynasty/Mamluk dynasty/Mameluke dynasty) 
เป็นิผู้ครองอ�านิาจแท้จริง ส่วนิองค์กุาหลิฟเป็นิเพียงเจว็ด
หรือหุ่นิเชิด บางทีนิายทัพกุ็ถอดถอนิหรือถึงกุับฆ่ากุาหลิฟ
ได้ตามใจตัว กุารใช้ทาสหรือแมมหลูกุเป็นิกุ�าลังทหารส่วนิ
ส�าคัญนิั�นิ เป็นิลักุษณะพิเศษของอารยธรรมอิสลาม ซึ�ง
ได้เริ�มขึ�นิในิยุคกุาหลิฟที�แบกุแดด ตั�งแต่ราว พ.ศ. ๑๓๘๐ 
แล้วใช้กุันิทั�วโลกุมุสลิม เช่นิซื�อทาสมาเข้าเป็นิกุ�าลังรบในิ
กุองทัพ พวกุแมมหลูกุนิี�รบเกุ่งมากุ และเมื�อนิานิเข้ากุ็จะ
กุลายเป็นิผู้คุมอ�านิาจอยู่เบื�องหลัง หรือขึ�นิครองอ�านิาจ
เสียเอง เป็นิอย่างนิี�ทั�งทางตะวันิตกุ คือสุลต่านิที�อียิปต์
ซีเรีย ซึ�งครองอ�านิาจนิานิกุว่า ๒๕๐ ปี (พ.ศ. ๑๗๙๓-
๒๐๖๐=ค.ศ. 1250-1517) และตะวันิออกุ คืออินเดีย ที�
มีราชวงศ์ทาสแทรกุอยู่ในิสายสุลต่านิแห่งเดลี โดยเริ�มขึ�นิ
ใกุล้ๆกุันิ แต่อยู่สั�นิเพียงราวศตวรรษเดียว (พ.ศ. ๑๗๔๙-
๑๘๓๓=ค.ศ. 1206-1290; ที�เดลีไม่มีกุาหลิฟ) 

กุารที�พวกุแมมหลูกุแถบตะวันิตกุตั�งกาหล่ิฟขึ�นิกุ็ 

เพื�อคุมมุสลิมอาหรับไว้ เพราะพวกุแมมหลูกุเองทั�งหมด
ทั�งสิ�นิไม่ใช่ชาวอาหรับ (มักุจะเป็นิพวกุเตอร์กุจากุอาเซีย 
กุลาง) และไม่ได้เป็นิมุสลิมมาแต่เดิม บางคนิไม่รู้หรือ 
แทบไม่รู้ภาษาอาหรับเลย

เตอร์ก คือผู้พิทักษ์อำรยธรรมมุสลิม
ของอำหรับ 

เนิื�องจากุเชี�ยวชาญในิกุารรบ พวกุสิุล่ต่าน 
แมมหลู่กหรือราชวงศ์ทาสิเหล่านิี� ได้ท�าคุณไว้แกุ่
อารยธรรมอิสิล่ามอย่างส�าคัญยิ�ง ๒ ประกุาร คือ

๑. ปกุป้องแดนิมุสลิมไว้ในิยุคสงครามครูเสิดสิ์ 
จนิกุระทั�งสุดท้ายได้ขับไล่กุองทัพครูเสดส์ของคริสต์ออกุ
ไปจากุดินิแดนิแถบนิั�นิจนิหมดสิ�นิ

๒. ช่วยต้านิทัพมงโกล่ไว้ ท�าให้แดนิอิสลามบาง
ส่วนิรอดจากุกุารท�าลายล้างของพวกุมงโกุลมาได้ คือ

ทางด้านิอินิเดียกุ็รอดจากุกุารท�าลายในิยุคลูกุ 
เจงกุิสข่านิ (เดลีถูกุท�าลายโดยตีมูร์ในิ ค.ศ. 1398 หลังยุค
ราชวงศ์ทาสล้มไป ๑๐๘ ปีแล้ว)

ส่วนิทางตะวันิออกุกุลาง เมื�ออาณาจักุรมุสลิม
อื�นิๆ ถูกุพวกุมงโกุลท�าลายเรียบราบ แต่พวกุแมมหลูกุ
ต้านิมงโกุลได้ ท�าให้อียิปต์และซีเรีย เป็นิที�พึ�งของชาว
มุสลิมที�หนิีกุารล้างผลาญของมงโกุลเข้ามาอาศัย แม้เมื�อ
ต่อมาพวกุแมมหลูกุต้านิไม่ไหว พวกุมงโกุลยึดซีเรียได้

ในิปี ๑๘๓๗ กุ็ยังมีอียิปต์เหลือรอดอยู่ ชาวมุสลิมจึงหนิี
กุารพิฆาตจากุซีเรียเข้ามาลี�ภัยในิอียิปต์ และอารยธรรม
มุสิล่ิมอาหรับกุ็จึงรอดพ้นิความพินิาศมาได้

อียิปต์เองเมื�อเป็นิที�ตั�งราชวงศ์อาหรับมาหลาย
ศตวรรษ กุ็กุลายเป็นิดินิแดนิที�มีวัฒนิธรรมแบบอาหรับ 
และเป็นิศนูิย์กุลางแห่งอารยธรรมมสุลมิอาหรบันิั�นิ (อยีปิต์ 
เคยเป็นิศูนิย์กุลางอารยธรรมกุรีกุตั�งแต่ยุคราชวงศ์โตเลมี)

โดยนิัยนิี� พวกุแมมหลูกุจึงเป็นิผู้พิทักุษ์อารยธรรม
อิสลามของอาหรับให้คงอยู่เหลือรอดมา

สุดท้าย พวกุแมมหลู่กกุ็ขับไล่พวกุมงโกุลออกุไป
จากุปาเลสไตนิ์และซีเรียได้ แล้วครองอ�านิาจต่อมา จนิถูกุ
รวมเข้าในิจักรวรรดิออตโตมานเตอร์กุในิ พ.ศ. ๒๐๖๐ 
(ค.ศ. 1517) และเมื�อเตอร์กุอ่อนิแอลง พวกุแมมหลูกุกุ็
กุลับฟื้นิขึ�นิมามีอ�านิาจอีกุระยะหนิึ�ง แต่ในิที�สุดกุ็ถูกุกุ�าจัด
หมดสิ�นิในิ พ.ศ. ๒๓๕๔ (ค.ศ. 1811)

แมมหลูก
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สมัยกุบไลข่ำน  
มีฝรั่งมำรับรำชกำรเมืองจีน

พ.ศ. ๑๘๑๔ (ค.ศ. 1271) มาร์โค โปโล่ (Marco 
Polo) ชาวเมืองเวนีสิ (Venice) ในิอิตาลี ออกุเดินิทาง
มายังประเทศจีน (คาเธย์/Cathay) โดยเส้นิทางสายไหม  
มาถึงปักุกุิ�งในิปี ๑๘๑๘ ได้รับราชกุารเป็นิคนิโปรดของ
พระเจ้ากบุไล่ข่าน เดนิิทางไปทั�งในิ จนีิ อินิเดีย และอาเซยี 
อาคเนิย์ แล้วกุลับถึงเวนิีสในิ พ.ศ. ๑๘๓๘ (ค.ศ. 1295) 
ค�าเล่ากุารเดินิทางของเขาเป็นิเรื�องราวแหล่งเดียวที�ชาว
ยุโรปได้รู้จักุตะวันิออกุไกุลกุ่อนิคริสต์ศตวรรษที� 17

พ.ศ. ๑๘๑๗-๒๔ (ค.ศ. 1274-1281) กุบไล่ข่าน
จักุรพรรดิมงโกุลส่งทัพเรือไปตีญี่ปุ่น ๒ ครั�ง แต่ไม่ส�าเร็จ 
(ครั�งแรกุเรือถูกุพายุพินิาศ ครั�งที� ๒ เรือ ๔,๐๐๐ ล�า แพ้
แกุ่ญี�ปุ่นิ)

พ.ศ. ๑๘๒๒ (ค.ศ. 1280) กุบไล่ข่านล้มราชวงศ์
ซ้อง รวมจีน และตั�งราชวงศ์หยวนิ ปกุครองที�เมืองหลวง
ใหม่คือปักกิ่ง (=เบจิง)

จากซ้าย: 
มำร์โค โปโล
พระเจ้ำกุบไลข่ำน  

ตรังกำนู
กลันตัน

ปำเลมบัง

ปะหัง

เคดำห์

ชัมพี

มชปห้ิต

ชวา

บอร์เนียว

มะละกา

ทะเลจีน้ใต้

ทะเลชวำ

จักรวรรดิมชปหิต

สุมาตรา
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มชปหิต คั่นกลำง ต่อศรีวิชัย  
ก่อนเข้ำยุคมุสลิม  

พ.ศ. ๑๘๓๖ (ค.ศ. 1293) เกุิดจักุรวรรดิมชปหิต
กุล่าวคือ หลังจากุอาณาจักุรของราชวงศ์ปาล่ะ ที�เป็นิ
แดนิพุทธสุดท้ายในิชมพูทวีป ถูกุมุสลิมเตอร์กุท�าลาย
สิ�นิเมื�อประมาณ พ.ศ. ๑๖๖๓/ค.ศ. 1120 แล้วต่อมา
อาณาจักุรศรีวิชัย (อินิโดนิีเซีย-มาเลเซีย) และพระ 
พุทธศาสนิาที�นิั�นิ กุ็เสื�อมตามไปด้วย โดยเฉัพาะในิระยะ 
พ.ศ. ๑๘๓๖ ได้มีอาณาจักุรใหม่เกุดิขึ�นิในิชวาตะวนัิออกุ  
อันิเป็นิอาณาจักุรฮินดู มีชื�อว่าจักุรวรรดิมชปหิต  
(Majapahit Empire) มิช้ามินิานิอาณาจักุรฮินิดูนิี�ได้เรือง 

อ�านิาจขึ�นิมาข่มให้ศรีวิชัยเลือนิหายไป
อย่างไรกุ็ตาม มชปหิตกุ็เข้มแข็งอยู่ได้ไม่นิานิ 

เพียงราวศตวรรษเดียวกุ็ต้องสูญสิ�นิ เพราะนิอกุจากุความ
วุ่นิวายภายในิแล้ว ถึงเวลานิี�ดินิแดนิแคว้นิเบงกุอลในิ
อินิเดียได้ถูกุชนิมุสลิมเตอร์กุเข้าครองแล้ว (ราชวงศ์เสนิะ
สิ�นิ พ.ศ. ๑๗๔๕/ค.ศ. 1202)

เมื�อจัดบ้านิเมืองเข้าที�แล้ว ถึง พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษ 
ชาวมุสลิมจากุเบงกุอลกุ็มา เช่นิเดียวกุับชาวมุสลิมอาหรับ
จากุอ่าวเปอร์เซีย ที�ค้าขายสืบกุันิมา ชาวมุสลิมเหล่านิี�ได้

มาตั�งเมืองตั�งอาณาจักรมุสิล่ิมขึ�นิตามชายฝั่งทะเลชวา 
และแผ่ศาสนิาอิสลามออกุไป พอถึง พ.ศ. ๒๐๐๐ เศษ
เล็กุนิ้อย จักุรวรรดิมชปหิตกุ็ถึงกุาลอวสานิ และชนิมุสลิม
กุ็ครอบครองดินิแดนิที�เป็นิประเทศอินโดนีเซียหมดสิ�นิ

เตอร์ก ตั้งจักรวรรดิออตโตมำน 
ที่ยิ่งใหญ่-ยืนยำว  

พ.ศ. ๑๘๓๓ (ค.ศ. 1290) เตอร์กจากุอาเซยีกุลาง 
อีกุพวกุหนิึ�ง ตอนิแรกุกุ็มาเป็นิทหารรับจ้างอยู่ในิกุองทัพ
ของเซล่จูกเตอร์กนิั�นิแหละ ต่อมาหลังยุคมงโกุลที�สืบจากุ 
เจงกุสิข่านิผ่านิพ้นิแล้ว เตอร์กสายนีิ�คนิหนิึ�งได้ตั�งอาณาจกัุร 
เล็กุๆ ขึ�นิมาในิส่วนิหนิึ�งของอนิาโตเลีย (Anatolia=Asia 
Minor คอื เตอร์กีุภาคตะวนัิออกุที�อยูใ่นิอาเซยี) เป็นิสุิล่ต่าน
ได้ชื�อว่าออสมานิที� ๑ (Osman I) เป็นิต้นิราชวงศ์ออตโตมานิ 
ซึ�งต่อมาจะเรอืงอ�านิาจเป็นิจกัรวรรดอิอตโตมาน (Ottoman
Empire) อนัิยิ�งใหญ่ และยนืิยาวกุว่า ๖ ศตวรรษ (สิ�นิสลาย
เมื�อสุดสงครามโลกุครั�งที� ๑ ในิ พ.ศ. ๒๔๖๑=ค.ศ. 1918)

เยรูซำเล็ม แบกแดด

เมกกะ

เยเมน

ไคโร

บูดำเปส

เบลเกรด

มะดีนะฮ์

เอเธนส์

ทริโปลี

โซเฟีย

ดำมัสกัส

โรม

อเลกซำนเดรีย

คอนสแตนติโนเปิล

อ่ำวเปอร์เซีย

ทะเลแดง
ทะเลด�ำ

ทะเลแคสเปียน้ทะเลเมดิเตอเรเน้ียน้

จักรวรรดิออตโตมาน

อาเซีย

อาฟรกิา
กำรแผ่ขยำยอำณำเขตในแต่ละยุค

อำณำเขตดั้งเดิม, 1300-1359

1359-1451

1451-1481 (เมห์เหม็ดที่ ๒)

1512-1520 (เซลิมที่ ๑)

1520-1566 (สุไลมำน)

1566-1683
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ย้อนทวนควำม  
เส้นทำงอิสลำมสู่อินเดีย  

พ.ศ. ๑๘๓๗ (ค.ศ. 1294) เป็นิปีเริ�มต้นิแห่งกุาร
ขยายอ�านิาจของชนิมุสิล่ิมเตอร์ก ลงสู่ทักษิณาบถ หรือ 
Deccan คือดินิแดนิส่วนิล่าง หรือภาคใต้ของประเทศ
อินิเดียย้อนิทวนิความว่า หลังสิ�นิรัชกุาลพระเจ้าหรรษะ
หรือสีลาทิตย์ในิ พ.ศ. ๑๑๙๐ (ค.ศ. 647) แล้ว อินิเดียกุ็
ระส��าระสาย ประจวบพอดีว่าศาสนิาอิสิล่ามได้เกุิดขึ�นิที�
อาหรับในิตะวันิออกุกุลาง แล้วแผ่ขยายมาอย่างรวดเร็ว

ก) ยุคมุสลิมอาหรับ

พอถึงปี ๑๑๙๓ (ค.ศ. 650 คือหลังพระศาสดา 
มูฮัมมัดเสด็จสู่สวรรค์เพียง ๑๘ ปี หลังสิ�นิรัชกุาลพระเจ้า
หรรษะ ๓ ปี) กุองทัพมุสิล่ิมอาหรับกุ็บุกุนิ�าอิสลามขยาย
เข้ามาถึงบาลู่จิสิถาน (Baluchistan ในิปากุีสถานิ) เข้าในิ
เขตแห่งชมพูทวีป

ต่อมาปี ๑๒๕๕/712 แม่ทัพอาหรับอายุเพียง ๒๐ 
ปี โดยความช่วยเหลือของคนิฮินิดูนิักุฉัวยโอกุาสที�มาเข้า
กุับศัตรู นิ�าทัพมุสลิมเพียง ๖,๐๐๐ คนิ จากุบาลูจิสถานิ 
บุกุเข้ามาบดขยี�และยึดครองแคว้นิสิินท์ได้หมด (Sind 
แคว้นิล่างสิุดเขตปากีสิถานปัจจุบันิ มีกุาราจีเป็นิเมือง-
หลวง ติดแดนิอินิเดีย) มหาวิทยาลัยวลภีกุ็พินิาศในิยุคนิี�

ในิช่วงเดียวกุันินิี� ระยะปี ๑๒๔๘-๑๒๕๘/705-
715 ทัพมุสลิมอาหรับกุ็ได้บุกุขึ�นิไปปราบอาเซียกล่าง นิ�า
ประชากุรแถบนิั�นิเข้าสู่อิสลาม 
 ฝรั�งบันิทึกุว่า ทัพมุสลิมอาหรับบุกุถึงไหนิ ทัพ
อินิเดียแม้จะมีกุ�าลังพลเหนิือกุว่ามากุมายกุ็ย่อยยับ
แหลกุลาญและถูกุสังหารอย่างผักุปลาที�นิั�นิ เพราะพวกุ
ฮินิดู (รวมทั�งชาวพุทธ) มัวเพลินิกุับชีวิตที�สุขสบาย (กุลาย
เป็นิคนิอ่อนิแอและประมาท) แต่อาจเป็นิเพราะอีกุอย่าง
หนิึ�งด้วย คือ ทัพมุสลิมยกุมาแบบสายฟ้าแลบ คาดไม่ถึง 
และใช้วิธีฆ่าท�าลายไม่เลือกุ แบบที�ฝ่ายอินิเดียไม่คุ้นิและ
ตั�งรับไม่ทันิ

จบสงครำมครูเสดส์  
ที่คริสต์-อิสลำมรบกันมำ ๒๐๐ ปี

พ.ศ. ๑๘๓๔ (ค.ศ. 1291) สงครามศาสนิา ที�
เรียกุว่า ครูเสิดสิ์ ที�ชาวคริสต์ยกุมารบกุับมุสลิมเพื�อ
ชิงเยรูซาเล่็มกุลับคืนิ ซึ�งด�าเนิินิมาเกุือบเต็ม ๒๐๐ ปี 
(เริ�ม ค.ศ. 1095) รวมทั�งหมด ๘ ครูเสดส์ จบสิิ้นลงโดย
เยรูซาเล็มกุ็อยู่ในิครอบครองของมุสลิมตามเดิม

University of Texas Libraries
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ข) ยุคมุสลิมเตอร์ก

ต่อมามุสิล่ิมอาหรับอ่อนิกุ�าลังลง และที�ศูนิย์กุลาง
หันิไปเนิ้นิงานิด้านิสงบ พวกุเตอร์กในิอาเซียกุลางที�เป็นิ
มุสลิมแล้ว กุ็ยกุกุ�าลังออกุขยายอ�านิาจแผ่และพิทักุษ์
อิสลามแทนิ

พ.ศ. ๑๗๔๙ (ค.ศ. 1206) หลังจากุเข้าอินิเดีย
ภาคเหนิือ เผาและฆ่ากุราดไปทั�ว ซึ�งเป็นิเหตุสุดท้ายให้
พุทธศาสนิาหมดสิ�นิจากุอินิเดียแล้ว กุ็เริ�มยุคสุลต่านิแห่ง
เดลี ที�อินิเดียภาคเหนิือเป็นิจักุรวรรดิมุสลิม เหลือเจ้า
ฮินิดูเพียงหย่อมเล็กุหย่อมนิ้อยที�จะต้องปราบต่อไป 

เตอร์กลงใต้ ขยำยอ�ำนำจในทกัษณิำบถ 
จากุนิั�นิอีกุเกุือบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๑๘๓๗ (ค.ศ. 

1294) อาลา-อุด-ดินิ ขัลยี (Ala-ud-din Khalji) สิุล่ต่าน
แห่งเดล่ีนิ�าทัพม้า ๘,๐๐๐ ไม่ต้องมีเสบียงเลย ออกุจากุ
อินิเดียภาคเหนิือ โดยมุ่งไปหาเงินิทุนิมาใช้จ่ายในิบ้านิ
เมืองและขยายกุองทัพ ข้ามเทือกุเขาวินธยะ เข้าสู่แดนิ 
ทักษิณาบถ บุกุตีเรื�อยไปในิแดนิ Deccan ตลอดระยะ
ทาง ๘๐๐ กุม. จบลงด้วยกุารพิชิตเมืองเทวคีรี ราชธานิี
ของอาณาจักุรยาทวะ (ยาทพ) ที�มีอ�านิาจเข้มแข็งที�สุดในิ
อินิเดียใต้ลงเสร็จในิปี ๑๘๓๙ ได้ทุนิทรัพย์มายังเดลีอย่าง
มากุมายมหาศาลแม้จะได้ทรัพย์ไปมากุมายและวางระบบ
เกุ็บภาษีขึ�นิใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สุลต่านิแห่งเดลีกุ็ 

ยังต้องกุารทุนิทรัพย์เพิ�มอีกุ ดังนิั�นิ หลังจากุขยายดินิแดนิ
ในิภาคเหนิอืเสรจ็ไปอกีุระยะหนึิ�ง สลุต่านิกุย็กุทพัลงใต้อกีุ  
โดยมิใช่มุ่งไปครอบครองดินิแดนิ แต่มุ่งขนิเอาทรัพย์มา
และปราบพวกุกุษัตริย์ฮินิดูให้ยอมรับอ�านิาจเป็นิเมืองขึ�นิ 
เพื�อส่งเครื�องราชบรรณากุารมาให้เป็นิประจ�าต่อไป

เทมำเส็ก ได้ชื่อสิงหปุระ คือสิงคโปร์
พ.ศ. ๑๘๔๒ (ค.ศ. 1299) เมื�ออาณาจักุรศรีวิชัย 

ที�ปาเลมบัง บนิเกุาะสุมาตรา เสื�อมอ�านิาจแล้ว ต�านิานิ
มลายู (หมายถึงมลายูในิถิ�นิเดิมบนิเกุาะสุมาตรา) เล่าว่า 
เจ้าผู้หนิึ�งซึ�งครองเมืองที�นิั�นิ แล่นิเรือจากุสุมาตรามาขึ�นิที�
เกุาะเทมาเสิ็ก/เตมาเสกุ หรือทูมาสิกุ/ตูมาสิกุ (Tema- 
sek/Tumasik แปลว่า ดินิแดนิมีนิ��าล้อมรอบ แต่บางท่านิ 
ว่าอาจเพี�ยนิจากุ “ธรรมศิกุษ์”) แล้วตั�งเป็นิเมืองโดยเป็นิ
ราชาหรือเจ้าผู้ครองคนิแรกุ และตั�งชื�อที�นิั�นิว่า สิิงหปุระ  
(ต่อมาเพี�ยนิเป็นิสิงคโปร์) เพราะได้เห็นิสัตว์ตัวหนิึ�งคล้าย
ราชสีห์ (แต่บางต�านิานิว่า พระเจ้าราเชนทรที่ ๑ จากุ
อาณาจักุรโจฬะ ได้ตั�งชื�อสิงหปุระ ตั�งแต่มาตีได้ในิปี 
๑๕๖๘/1025 แล้ว)

(อีกุราว ๑๐๐ ปีต่อจากุนิี� เจ้าปรเมศวรจะหนิี
จากุสุมาตรามาขึ�นิที�นิี� ฆ่าเจ้าผู้ครองและยึดสิงคโปร์ แต่
ถูกุสยามหรือมชปหิตตามล่าและท�าลายเมืองสิงคโปร์ จึง
หนิีต่อไปขึ�นิที�ใกุล้ปลายแหลมทอง นิ�าความเป็นิมลายู
ไปตั�งอาณาจักุรมะล่ะกา ที�เป็นิต้นิกุ�าเนิิดของประเทศ
มาเลเซีย)

อัฟกานิสถาน

ปากีสถาน
ซาอุดี

อาระเบีย
เนปาล

จีน

อินเดีย

การาจ่ เดล่



กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก120

ไทยตั้งอยุธยำ ลำวตั้งล้ำนช้ำง 

พ.ศ. ๑๘๙๔ (ค.ศ. 1351) ที�ประเทศไทย พระเจ้า 
อู่ทอง (รามาธิบดีที� ๑) ตั�งกุรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. ๑๘๙๖ (ค.ศ. 1353) ที�เมืองลาว เจ้าฟ้างุ้ม 
ตั�งอาณาจักรล่้านช้าง เป็นิอิสระจากุขอม ครองราชย์
ที�เมืองหลวงพระบาง ยกุพระพุทธศาสินาเถรวาทเป็นิ
ศาสนิาประจ�าชาติ

อำณำจักรทมิฬสิ้นอ�ำนำจ  
เปลี่ยนเป็นของมุสลิม  

หนัิกุลับไปดดิูนิแดนิชาวทมฬิในิอนิิเดียใต้ ที�อาณา- 
จักุรปาณฑยะได้มีชัยชนิะอาณาจักุรที�แข่งอ�านิาจกุันิมา
ทั�งหมดตั�งแต่ พ.ศ. ๑๘๒๒ และครองอ�านิาจสบืมา แต่เมื�อ 
ทัพมุสลิมเตอร์กุลงมาอินิเดียเหนิือแล้ว พอถึงปี ๑๘๕๐/ 
1310) กุองทัพมุสลิมเตอร์กุของสิุล่ต่านแห่งเดล่ีกุ็รุกุผ่านิ 
ทักุษิณาบถเข้ามา ตเีอาอาณาจกัุรปาณฑ์ยะเข้าไว้ใต้อ�านิาจ

(สุลต่านิแห่งเดลีปกุครองปาณฑ์ยะต่อมาจนิกุระทั�ง 
อาณาจกัุรฮนิิดสุูดท้ายที�ตั�งตวัขึ�นิมาได้ใหม่คอืวชิยันครเข้า 
ครองแทนิในิปี ๑๙๒๑/1378 กุ่อนิที�จักุรวรรดิวิชัยนคร
นิั�นิเองจะถูกุ ๔ อาณาจักรมุสิล่ิมรวมกุ�าลังกุันิท�าลายจบ
สิ�นิไปในิปี ๒๑๐๘/1565 แล้วดินิแดนิแถบนิี�ทั�งปวงกุ็ตกุ 
เป็นิของมุสลิมหมดสิ�นิ)

พอถึงปี ๑๘๕๒/1309 สุลต่านิแห่งเดลีปราบ
อินิเดียใต้ได้หมดแล้ว กุ็สร้างมัสิยิดไว้ที�แหลมโคโมริน 
(Cape Comorin) ซึ�งเป็นิส่วนิปลายใต้สุดของผืนิแผ่นิดินิ
อินิเดีย เป็นิเครื�องหมายว่าประเทศอินิเดียได้เป็นิดินิแดนิ
ของจักรวรรดิมุสิล่ิมหมดสิ�นิแล้ว

สุลต่ำนแห่งเดลี ใกล้สิ้นอ�ำนำจ
อย่างไรกุ็ตาม หลังจากุสุลต่านิอาลา-อุด-ดินิ ขัลยี

สิ�นิชีพในิปี ๑๘๕๙/1316 แล้ว ได้เกุิดกุารแย่งชิงอ�านิาจ 
เกุิดราชวงศ์ใหม่ และมีความวุ่นิวายต่างๆ บางอาณาจักุร
กุ็แข็งเมือง อีกุทั�งพวกุมงโกล่กุ็คอยมาตี จนิสุลต่านิถึง
กุับมาตั�งเทวคีรี (Devagiri=Daulatabad) ในิภาคใต้เป็นิ
เมืองหลวงที� ๒ ในิปี ๑๘๗๐/ค.ศ. 1327 ทั�งเพื�อคุมภาค
ใต้ที�มั�งคั�งอุดมสมบูรณ์ไว้ และเพื�อตั�งหลักุสู้กุับพวกุมงโกุล 
จากุที�มั�นิซึ�งปลอดภัยจากุศัตรู

อย่างไรกุ็ตาม อ�านิาจสูงสุดของสิุล่ต่านแห่งเดล่ี
คงอยู่ได้เพียงถึงปี ๑๘๗๘/1335 จากุนิั�นิเมื�อเรื�องวุ่นิวาย
เกุิดขึ�นิเรื�อยๆ สุลต่านิกุ็ปราบไม่ไหว อาณาจักุรต่างๆ กุ็
เป็นิอิสระแยกุออกุไปๆ พอถึงปี ๑๘๙๔/1351 อินิเดีย
ภาคเหนือกุ็มีแต่กุบฎให้ปราบ ภาคใต้กุ็หลุดจากุอ�านิาจ
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ย้อนประวัติของวิชัยนคร
โดยเฉัพาะในิภาคใต้นิั�นิ ได้มีอาณาจักุรฮินิดูเกุิด

ขึ�นิใหม่ที�ยิ�งใหญ่ ซึ�งมปีระวตัว่ิา เมื�อสิลุ่ต่านแห่งเดล่ปีราบ 
อาณาจักุรกุัมปิลีลงในิปี ๑๘๗๐/1327 แล้ว ได้นิ�าตัว
ข้าราชกุารสองคนิพี�น้ิอง ชื�อ หกัุกุะ และพุกุกุะ หรือหริหระ 
และวรีพกุุกุะ ไปกุรงุเดล ีให้เปลี�ยนิศาสนิาเป็นิคนิมสุลมิแล้ว 
กุ็ส่งกุลับมาปกุครองกุัมปิลี โดยเป็นิเมืองขึ�นิของสุลต่านิ

แต่พอถึงปี ๑๘๗๙/1336 สองพี�นิ้องได้ประกุาศ
อิสรภาพไม่ขึ�นิต่อเดลี และหันิกุลับไปเป็นิฮินิดู ตั�ง
อาณาจักุรชื�อ “วิชัยนคร” ขึ�นิมา ซึ�งเป็นิดินิแดนิสุดท้าย 
ที�ยืนิหยัดรักุษาอ�านิาจของฮินิดูส่วนิหนิึ�งไว้ให้ยืนิยงอยู่ 
ท่ามกุลางพลานิภุาพของมสุลิมยืนิยาวมาได้อีกุกุว่า ๒๐๐ ปี

ส่วนิทางด้านิกุรุงเดล่ี เหตุกุารณ์ยิ�งเสื�อมทรามลง 
จนิในิที�สุดกุ็ถูกุพวกุมงโกุลเข้ามาท�าลายแหลกุลาญ

มงโกลมำ-เดลีมอด
ตีมูร์ลงมาจากุอาเซียกุลาง แผ่อ�านิาจไปในิที�ต่างๆ 

แล้ว พ.ศ. ๑๙๔๑ (ค.ศ. 1398) ตีมูร์ นิ�าทัพมงโกล่มา
บุกุท�าลายล้างเดลีพินิาศแหลกุลาญ สังหารคนิในิเดลีไป 
๘๐,๐๐๐ กุ�าจัดสิุล่ต่านแห่งเดล่ี

แม้เขาจะผ่านิไป ไม่อยู่ยึดครอง กุ็ท�าให้ระบบ
สุลต่านิแห่งเดลีอ่อนิเปลี�ยป้อแป้

แต่นิั�นิมา สุลต่านิแห่งเดลีกุ็นิับได้ว่าถึงกุาลอวสานิ 
มีสถานิะเหลืออยู่เพียงเป็นิอาณาจักุรหนิึ�งที�แย่งชิงอ�านิาจ
กุันิกุับอาณาจักุรอื�นิๆ ในิอินิเดียเหนิือ

พระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์  
เข้ำสู่ล้ำนนำ

พ.ศ. ๑๘๙๘–๑๙๒๘ (ค.ศ. 1355/1385) ที�
อาณาจักุรล่้านนา ซึ�งพระเจ้าเม็งราย (พญามังราย กุ็ว่า) 
ทรงเป็นิต้นิราชวงศ์เริ�มแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๒ และ
ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นิราชธานิีเสร็จในิ พ.ศ. ๑๘๓๕ 
(ชื�อที�ตั�งว่า “นิพบุรีศรีนิครพิงค์เชียงใหม่”) ถึงบัดนิี�เป็นิ
รัชกุาลพระเจ้ากือนาธรรมิกุราช ครั�งหนิึ�ง ประมาณ พ.ศ. 
๑๙๑๓ พระเจ้ากุือนิา (หรือตื�อนิา) ทรงส่งราชทูตมายัง

พระเจ้าลไิท ขออาราธนิาพระสงัฆราชสิมุนเถร พร้อม 
ด้วยพระบรมสารีริกุธาตุ ไปยังล้านินิา เป็นิกุารเริ�มต้นิ 
พุทธศาสนิาแบบลังกุาวงศ์ในิล้านินิา และเพื�อบรรจุ
พระบรมสารีริกุธาตุที�อัญเชิญมานิั�นิ จึงมีกุารสร้างพระ
ธาตุเจดีย์ที�วัดบุบผาราม (คือวัดสวนิดอกุ, เสร็จ พ.ศ. 
๑๙๑๗) และพระธาตุดอยสิุเทพ (เสร็จ พ.ศ. ๑๙๒๗) 

เจ้ำฟ้ำงุ้ม

Hampi ในวิชัยนคร
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มงโกลระลอกใหม่  
ตีหมด อินเดียจดรัสเซีย 

พ.ศ. ๑๙๑๓ (ค.ศ. 1370) ตีมูร์ หรือ แทมมาเล่น 
(Timur หรือ Timour หรือ Tamerlane หรือ Timur 
Lenk=Timur the Lame=ตีมูร์ผู้กุะเผลกุ) ราชาแห่ง
หมู่ชนิเตอร์ก-มงโกล่ จากุอาเซียกุลาง ซึ�งเป็นิมุสลิมแล้ว 
และอ้างตนิว่าสืบเชื�อสายจากุเจงกิุสข่านิ (Genghis Khan; 
ยอมรับกุันิว่ารบเกุ่งปานิกุับเจงกุิสข่านิ แต่โหดร้ายกุว่า) 
ตั�งเมืองหลวงที�สะมาร์กุานิท์ (Samarkand) เมื�อประมาณ 
พ.ศ. ๑๙๑๓

จากุนิั�นิ ยกุทัพแผ่อ�านิาจขยายดนิิแดนิลงมา พิฆาต 
ทั�งกุษัตริย์และราษฎร ผ่านิอัฟกุานิิสถานิเข้าในิตะวันิออกุ 
กุลาง ตั�งแต่อิหร่านิ อิรักุ ไปจนิถึงเขตรัสเซีย เสร็จแล้ว 

ย้อนิกุลับมาบุกุอินิเดียในิปี ๑๙๔๑ (เจงกุิสข่านิไม่ได้เข้า 
อินิเดีย) ท�าลายล้างเดลีราบเรียบ

ในิปีต่อมา ตีมูร์ยกุทัพไปตีซีเรีย แล้วเข้าพิฆาตถึง
เมืองอังกุารา (Ankara ปัจจุบันิคือเมืองหลวงของเตอร์กุี) 
จับสิุล่ต่านของออตโตมานเตอร์กได้ในิปี ๑๙๔๕ จากุ
นิั�นิเขาคิดกุารจะเข้าบุกุจีนิ แต่ได้สิ�นิชีพเสียในิปี ๑๙๔๘ 
(ค.ศ. 1405) ราชวงศ์ตีมูหริด (Timurids) ของเขาสืบ
อ�านิาจมาไม่นิานิกุ็ค่อยๆ เลือนิลางไป

อย่างไรกุ็ดี อีกุศตวรรษเศษต่อมา (พ.ศ. ๒๐๖๙= 
ค.ศ. 1526) ผู้สืบสายท้ายวงศ์ของตีมร์ู คอืบาเบอร์ (Babur 
หรือ Baber) จะมากุ�าจัดสุลต่านิแห่งเดลีและตั�งราชวงศ์
โมกุุลขึ�นิครองอินิเดียแทนิที�สืบต่อไป 

เทคโนโลยี: เกำหลีอีกก้ำวในกำรพิมพ์
พ.ศ. ๑๙๓๕ (ค.ศ. 1392) ที�เกาหล่ี มีคนิ

ประดิษฐ์ตัวเรียงพิมพ์โลหะขึ�นิ แล้ววิธีกุารนิี�กุ็แพร่ขยาย
ไป และปรากุฏิว่าไปเป็นิประโยชนิ์แกุ่กุารพิมพ์ภาษาของ
ยุโรป (มากุกุว่าพิมพ์ภาษาเกุาหลีและจีนิ เป็นิต้นิ)

จากซ้าย:
ตีมูร์
มะละกำ

สยาม

พุกาม

ตูมาสิก

ปาเลมบัง

มะละกา
ปะหัง

ชวา

ทะเลจีนใต้

บอร์เนียว
สุมาตรา
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ก�ำเนิดอำณำจักรมุสลิม  
จุดเริ่มของมำเลเซีย 

พ.ศ. ๑๙๔๖ (ค.ศ. 1403) ทางปลายแหลมมลายู 
เกุิดอาณาจักุรมะล่ะกา (Melaka เคยเรียกุ Malacca) ซึ�ง
ถือว่าเป็นิต้นิกุ�าเนิิดประเทศมาเล่เซีย และท�าให้อิสิล่าม
เป็นิศาสนิาของประเทศนิี�

แต่เดมินิั�นิ แหลมมลายแูทบทั�งหมดอยูใ่นิอาณาจกัุร
ศรีวิชัยมาตลอด ค.ศต. ที� 9-13 ต่อมา หลังจากุศรีวิชัย
เสื�อมอ�านิาจแล้ว ในิปี ๑๙๔๔ เมื�ออาณาจักุรมชปหิต 
แห่งชวาคุกุคามปาเลมบังในิสุมาตรา เจ้าชายฮินิดูนิามว่า 
ปรเมศวรได้หนิีมาตั�งหลักุที�เกุาะตูมาสิกุ หรือเตมาเสกุ 
(Tumasik/Temasek คือ สิงหปุระ-->สิิงคโปร์) แต่เวลา
นิั�นิ แหลมมลายูตลอดถึงเตมาเสกุ (เทมาเส็กุ กุ็เขียนิ) อยู่
ในิเขตอ�านิาจของสยาม เมื�อเจ้าปรเมศวรขึ�นิมาฆ่าเจ้าผู้
ครองเกุาะแล้ว ในิปีต่อมา กุ็ถูกุราชาแห่งปะหังหรือแห่ง
ปัตตานิีซึ�งอยู่กุับสยาม ยกุกุ�าลังมากุ�าจัด จึงหนิีต่อจนิขึ�นิ
มาตั�งอาณาจักุรที�มะล่ะกา ซึ�งเวลานิั�นิเป็นิหมู่บ้านิชาว
ประมงเลก็ุๆ แล้วกุเ็ข้าอิงอ�านิาจของจนีิเป็นิเกุราะกุนัิสยาม 
ในิที�สุดได้เข้มแข็งขึ�นิจนิกุลับเป็นิฝ่ายรุกุ เช่นิ ตีปะหังได้
จากุสยาม และต่อมากุ็ขยายดินิแดนิไปทั�วแหลมมลายู  

ในิ พ.ศ. ๑๙๕๗ (ค.ศ. 1414) เจ้าปรเมศวร มี
ชนิมายุ ๗๐ พรรษา ได้อภิเษกุสมรสกุับเจ้าหญิงมุสลิม 
เปลี�ยนิศาสนิาไปเป็นิมุสลิม และเปลี�ยนิพระนิามเป็นิ
สิุล่ต่านนิามว่าอิซกุันิดาร์ ชาฮ์ นิอกุจากุประชากุรที�นิั�นิ
ส่วนิใหญ่จะเปลี�ยนิไปเป็นิมุสลิมแล้ว อาณาจักุรมะละกุา
ได้เป็นิแหล่งแพร่อิสิล่ามไปในิหมู่เกุาะอินิโดนิีเซียด้วย 
(มะละกุาจะตกุเป็นิของโปรตเุกุสในิ พ.ศ. ๒๐๕๔/ค.ศ. 1511)

อำนุภำพของจีนคุ้มครองมะละกำ  
แต่พอโปรตุเกสมำ ชื่อมะละกำก็ลับหำย

พ.ศ. ๑๙๔๘ (ค.ศ. 1405) หลังจากุเจ้าปรเมศวร
ซึ�งหนิีจากุปาเลมบัง ได้นิ�าความเป็นิมลายูแห่งสุมาตรา
มาตั�งอาณาจักุรที�มะล่ะกาในิ ปี ๑๙๔๖ แล้ว เวลานิั�นิ ทั�ง
มชปหิตและสยามต่างกุ็อ้างอ�านิาจครอบครองที�นิั�นิ แต่
สยามฝ่ายเดียวที�มีกุ�าลังจัดกุารถึงได้ เจ้าปรเมศวรต้อง
ขึ�นิต่อสยาม แต่จะตั�งตัวเป็นิอิสระจึงได้หันิไปพึ�งอ�านิาจ
จีนิมาคุ้มครอง โดยเจรจาความฝากุคณะทูตจีนิที�มาเยือนิ 
แล้วในิปี 1405 กุ็ได้ส่งคณะทูตของตนิไปยังราชส�านิักุจีนิ 
และจีนิกุ็ยอมรับสถานิะของมะละกุา

เวลานิั�นิ เป็นิจงัหวะที�จกัุรพรรดยิงุโล่ แห่งราชวงศ์ 
หมิงของจีนิ ต้องกุารแสดงอ�านิาจควบคุมนิ่านินิ��าและดินิ
แดนิแถบนิี� จึงส่งกุองเรือรบใหญ่ มีเรือ ๖๒ ล�า กุ�าลังพล 
๒๗,๘๐๐ คนิ โดยนิายพลขันิทีชาวมุสลิมชื�อเจงโฮ เป็นิผู้
บัญชากุาร ออกุตระเวนิแสดงอานิุภาพในิปี 1405/๑๙๔๘ 
กุองเรือแวะที�เมืองจัมปา สยาม มะละกุา ชวา บางเมือง
ทางใต้ของอินิเดีย จนิถึงลังกุา แล้วกุลับถึงจีนิในิปี 1407 
ต่อมา ในิปี 1409 เจงโฮได้นิ�ากุองทัพเรือออกุตระเวนิเป็นิ
ครั�งที� ๒ คราวนิี�ได้นิ�าเครื�องราชอิสริยยศที�พระจักุรพรรดิ
จีนิพระราชทานิมามอบให้แกุ่เจ้าปรเมศวร ประกุาศให้ 
เป็นิพระราชา แต่นิี�ไป มะล่ะกาซึ�งพยายามแขง็ขนืิต่อสยาม 
อยู่แล้ว กุ็เลิกุส่งเครื�องราชบรรณากุารแกุ่กรุงศรีอยุธยา 
ต่อมา เจ้าปรเมศวรได้เดินิทางไปคารวะพระจักุรพรรดิ 
ยุงโล ที�เมืองจีนิ ถึง ๒ ครั�ง (1411 และ 1419) 

 

กุรุงศรีอยุธยาได้ส่งกุองทัพมาปราบเป็นิคราวๆ 
แต่กุ็ถูกุตีพ่ายกุลับไปทุกุครั�ง กุระทั�งในิรัชกุาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกุนิาถกุ็ทรงส่งกุองทัพมาตี ๒ ครั�ง ครั�นิถึง
ปี 1456 จักุรพรรดิจีนิได้ทรงมอบอิสริยยศ “สุลต่านิ” แกุ่
เจ้าผู้ครองมะละกุา ปรากุฏิต่อมาว่า อยุธยากุับมะละกุา
ได้สงบศึกุ และส่งราชทูตแกุ่กุันิ แต่ในิรัชกุาลสุดท้ายของ
มะละกุา (1488-1511/๒๐๓๑–๒๐๕๔) สงครามกุ็เกุิด
ขึ�นิอีกุ เพราะสยามถือว่ามะละกุาอยู่ในิเขตอ�านิาจ แต่
มะละกุาบอกุว่าเจ้าใหญ่ของตนิมีแต่พระจักุรพรรดิจีนิ
เท่านิั�นิ กุองทัพเรือของอยุธยาถูกุตีพ่ายกุลับไป แต่ถึงปี 
1511 โปรตุเกสิกุ็มายึดมะละกุาได้ ครั�งนิั�นิ สุลต่านิส่งทูต
ไปขอความช่วยเหลือจากุจีนิเพื�อสู้กุับโปรตุเกุส แต่พระ
จักุรพรรดิจีนิทรงอ้างว่าทางกุรุงจีนิกุ�าลังมีศึกุกุับพวกุตาด 
ไม่อาจช่วยได้ มะละกุากุ็ตกุเป็นิอาณานิิคมของโปรตุเกุส
แต่นิั�นิสืบมา จนิกุระทั�งพวกุดัทช์ (ฮอลันิดา) มาแย่งเอา
ไปในิปี 1641/๒๑๘๔ แล้วมาจบที�อังกฤษเข้าขัดในิปี 
1795/๒๓๓๘ และเข้าครองเต็มตัวโดยรวมทั�งสิงคโปร์ในิ
ปี 1826/๒๓๖๙ เพิ�งได้เอกุราชในิชื�อว่า Federation of 
Malaya เมื�อปี 1957/๒๕๐๐ แล้วรวมตัวกุันิกุ่อตั�งเป็นิ
มาเล่เซีย (ชื�อเต็มว่า Federation of Malaysia) ในิปี 
1963/๒๕๐๖ (แต่สิิงคโปร์ถอนิตัวออกุไปในิปี 1965/ 
๒๕๐๘)
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ยุคอาณานิคม

จีนพิมพ์หนังสือสรรพวิทยำ
พ.ศ. ๑๙๔๘ (โดยประมาณ; ค.ศ. 1405) ที�เมือง 

จีนิ จักุรพรรดิยุงโล แห่งราชวงศ์หมิง ให้นิักุปราชญ์
ค้นิคว้า และพิมพ์หนิังสือประมวลสรรพวิทยา เมื�อเสร็จมี
จ�านิวนิกุว่า ๑๒,๐๐๐ เล่ม เป็นิ encyclopedia ชุดใหญ่

ที�สุดที�เคยมี

ออตโตมำนเตอร์ก  
หลังถูกมงโกลตี ตั้งตัวได้ใหม ่ 

พ.ศ. ๑๙๕๖ (ค.ศ. 1413) ตีมูร์รบชนิะแล้วกุ็ผ่านิ
เลยไป พวกุออตโตมาน-เตอร์กที�แทบจะอวสานิ กุ็ตั�งตัว
ขึ�นิใหม่ ต่อจากุนิี�กุ็มีแต่ขยายอ�านิาจออกุไป จนิยิ�งใหญ่
ที�สุดในิช่วง พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๑๐๙ ( ค.ศ. 1520-66)

โปรตุเกส เริ่มยุคอำณำนิคม
พ.ศ. ๑๙๖๑ (ค.ศ. 1418) คนิโปรตุเกสิได้ชื�อว่า

เป็นิชาวยุโรปพวกุแรกุที�ส่งเสริมกุารส�ารวจและกุารหา 
อาณานิคมทางทะเล่ โดยเริ�มแรกุได้แล่นิเรือจากุฝั่งทะเล 
อาฟริกุาตะวันิตกุไปยงัเกุาะปอร์โต แซนิโต (Porto Santo 
ในิหมู่เกุาะมาเดียรา/Madeira Islands) ต่อนิั�นิกุว่าจะถึง
ปี ๒๐๓๐ เขากุ็ไปถึงสุดปลายทวีปอาฟริกุา

โปรตุเกสิเปิดทางเดินิเรือทะเลรอบอาฟริกุาด้านิ 

ใต้ได้ในิปี ๒๐๓๑/1488 ต่อด้วยโคลัมบัสค้นิพบอเมริกุา
ในินิามของสิเปนในิปี ๒๐๓๕/1492 จากุนิั�นิ ประเทศทั�ง
หลายในิยุโรปแถบริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนิติกุส่วนิมากุ 
กุ็พากุันิออกุเดินิเรือแสวงหาอาณานิิคม ได้แกุ่ ฮอล่ันดา 
(ตั�ง Dutch East India Company ในิปี ๒๑๔๕/1602, 
Dutch West India Company, ๒๑๖๔/1621) อังกฤษ
(British East India Company, ๒๑๔๓/1600) และ 
ฝรัง่เศสิ (French East India Company, ๒๒๐๗/1664)

บน: 
Yongle Encyclopedia 
ขวา: 
จักรพรรดิยุงโล
แผนที่ดินแดนที่พบใหม่

University of Texas Libraries



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) 125

พบพระแก้วมรกต ที่เชียงรำย  
สุดท้ำย ประดิษฐำนที่กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๑๙๗๗ (ค.ศ. 1434, บ้างว่า ๑๙๗๙/1436) 
ที�อาณาจักุรล่้านนา ในิรัชกุาลพระเจ้าสามฝั่งแกุนิ พระ
สถูปใหญ่เกุ่าแกุ่องค์หนิึ�ง ณ เมืองเชียงราย ต้องอสนิีบาต
พังลง ได้พบพระแก้วมรกต (หนิังสือ รัตนุพิมพวงศ์ 
ว่า เทวดาสร้างถวายพระนิาคเสนิอรหันิตเถระ ที�เมือง
ปาตลีบุตร ต่อมาไปอยู่ในิลังกุาทวีป แล้วมากุัมโพชา 
ศรีอยุธยา ละโว้ กุ�าแพงเพชร แล้วจึงมาถึงเชียงราย เจ้า
เมืองเชียงรายจะซ่อนิแกุ่ศัตรู จึงเอาปูนิทาลงรักุปิดทอง
บรรจุไว้ในิพระเจดีย์) หลังจากุเห็นิองค์จริงและแกุะปูนิ
ออกุแล้ว ได้ประดิษฐานิที�วัดพระแกุ้ว เมืองล่ําปาง จากุ
นิั�นิ ได้ไปประดิษฐานิที�เมืองเชียงใหม่ในิปี ๒๐๑๑/1468 
ต่อมา อัญเชิญไปสถิตที�เมืองหล่วงพระบางในิ พ.ศ. 
๒๐๙๕/1552 แล้วย้ายไปประดิษฐานิที�เมืองเวียงจันทน์ 
ในิปี ๒๑๐๗/1564 หลังจากุนิั�นิ อัญเชิญมาประดิษฐานิที�
โรงพระแกุ้ว ในิพระราชวังเดิม กุรุงธนบุรี เมื�อปี ๒๓๒๑/ 
1778 จนิในิที�สุด ณ วันิจันิทร์ เดือนิ ๔ แรม ๑๔ ค��า ปี
มะโรง พ.ศ. ๒๓๒๗/1784 ในิรัชกุาลที� ๑ แห่งกุรุง
รัตนิโกุสินิทร์ โปรดฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานิในิพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสิดาราม กุรุงเทพฯ จนิบัดนิี�

สังคำยนำครั้งแรกของประเทศไทย
พ.ศ. ๑๙๗๘–๒๐๓๐ (ค.ศ. 1435-1487, บ้างว่า 

๑๙๗๕–๒๐๓๑/1432-1488) ที�อาณาจักุรล่้านนา เป็นิ
รัชกุาลพระเจ้าติโล่กราช โอรสของพระเจ้าสามฝั่งแกุนิ 
พระองค์เคยทรงผนิวชที�วัดป่าแดงเมื�อปี ๑๙๙๐ ครั�นิ
ถึง พ.ศ. ๒๐๒๐ ได้ทรงอุปถัมภ์กุารสิังคายนาครั�งแรกุ
ของประเทศไทย (นิับต่อจากุที�ลังกุา เป็นิครั�งที� ๘) ณ วัด
โพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่

จากซ้าย: 
พระแก้วมรกต
วัดเจ็ดยอด
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บ้ำนเมืองมั่นคงลงตัวเข้มแข็ง วัดวำเป็น
แหล่งกำรศึกษำของชำวบ้ำนชำวเมือง

พ.ศ. ๑๙๙๑–๒๐๓๑ (ค.ศ. 1448-1488) ที�กุรุง 
ศรีอยุธยา หลังจากุพระเจ้าอู่ทอง หรือสมเด็จพระรามา 
ธบิดทีี� ๑ ขึ�นิเสวยราชย์เป็นิปฐมกุษตัรย์ิในิปี ๑๘๙๓/1350 
และสวรรคตในิปี ๑๙๑๒/1369 แล้ว ผ่านิรัชกุาลต่างๆ 
คือ พระราเมศวร (๑๙๑๒ และ ๑๙๓๑–๑๙๓๘) สมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที� ๑ หรือขุนิหลวงพะงั�ว (๑๙๑๓–
๑๙๓๑) เจ้าทองลนัิ (๑๙๓๑ เพยีง ๗ วนัิ) สมเดจ็พระราม-
ราชาธริาช (๑๙๓๘–๑๙๕๒) สมเดจ็พระนิครอนิิทราธริาช 
(๑๙๕๒–๑๙๖๗) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที� ๒ หรือ 
เจ้าสามพระยา (๑๙๖๗–๑๙๙๑) มาโดยล�าดับ
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บัดนิี� ๑ ศตวรรษล่วงแล้ว หลังกุารตั�งกุรุงศรี- 
อยุธยา เป็นิรัชกุาลสมเด็จพระบรมไตรโล่กนาถ 

เมื�อตั�งอาณาจักุรขึ�นิใหม่ ภารกุิจส�าคัญอย่างหนิึ�ง 
คือกุารจัดกุารเขตปกุครองกุับอาณาจักุรข้างเคียง เฉัพาะ
อย่างยิ�งกุับสุโขทัยที�เคยครอบครองดินิแดนิแถบนิั�นิมา
กุ่อนิ แต่กุารนิี�มิได้ใช้เวลานิานิ เพียงถึงปี ๑๙๒๑/1378 
ในิรัชกุาลขุนิหลวงพะงั�ว พระเจ้าไสยลือไทยกุ็ยอมขึ�นิต่อ
กุรุงศรีอยุธยา และดินิแดนิของสุโขทัยได้ถูกุแบ่งเป็นิ ๒ 
มณฑ์ล มีเมืองหลวงที�พิษณุโลกุ กุับที�กุ�าแพงเพชร โดย
ให้พระเจ้าไสยลือไทยไปครองพิษณุโลกุ ครั�นิเมื�อกุษัตริย์
ที�ครองพิษณุโลกุพระองค์ต่อมา (คือพระมหาธรรมราชา
ที� ๔) สวรรคต ในิ พ.ศ. ๑๙๘๑/1438 สิมเด็จพระบรม
ไตรโล่กนาถ ครั�งยังเป็นิพระราเมศวร (โอรสของเจ้า
สามพระยา) ซึ�งมีพระชนินิีเป็นิพระราชธิดาของพระ 
มหาธรรมราชา คือทรงเป็นิเชื�อสายทั�งราชวงศ์พระร่วง 
และราชวงศ์อู่ทอง กุ็ได้รับพระบรมราชโองกุารให้ไป
ครองเมืองพิษณุโลกุ เป็นิอันิรวมอาณาจักุรสิุโขทัยเดิมเข้า
กุับกรุงศรีอยุธยาเป็นิสยามประเทศอันิเดียวกุันิ แม้เมื�อ
ขึ�นิครองราชย์ในิปี ๑๙๙๑ แล้ว กุ็ประทับที�กุรุงศรีอยุธยา
เพยีง ๑๕ ปี แล้วโปรดให้พระราชโอรสครองกุรุงศรอียธุยา 
พระองค์เสด็จไปประทับที�พิษณุโลกุ ๒๕ ปี จนิเสด็จ
สวรรคตที�นิั�นิในิปี ๒๐๓๑ 

ส่วนิทางเชียงใหม่ กุ็มีเรื�องขัดแย้งท�าศึกุกุับอยุธยา 
มาเรื�อยๆ เช่นิ ทางอยุธยาขัดเคืองที�เชียงใหม่เข้าข้างช่วย
สุโขทัย จนิถึงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโล่กนาถ กุ็ได้

ทรงท�าสงครามกุับพระเจ้าติโลกุราช บ่อยครั�ง อย่างที� 
พูดได้สั�นิๆ ว่า “ไตรโล่ก” คู่ศึกุกุับ “ติโล่ก” จนิในิ
ที�สุดทางเชียงใหม่ขอเป็นิไมตรีในิปี ๒๐๑๗/1474 แต่
ในิรัชกุาลต่อๆ มา กุ็มีกุารขัดแย้งกุันิอีกุ จนิสุดท้าย ทั�ง
เชียงใหม่และกุรุงศรีอยุธยา กุ็เสียแกุ่พระเจ้าบุเรงนอง
แห่งพม่า ในิปี ๒๑๐๑/1558 และ ๒๑๑๒/1569 ตาม 
ล�าดับ โดยเฉัพาะเชียงใหม่นิั�นิ ในิที�สุด พระเจ้าบุเรงนิอง 
ถึงกุับให้โอรสมาครองในิปี ๒๑๒๑/1578 หลังจากุ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกุาศอิสรภาพจากุ
พม่าในิปี ๒๑๒๗/1584 และทรงชนิะศึกุยุทธหัตถีในิ
ปี ๒๑๓๕/1592 แล้ว ต่อมา ได้ทรงแกุ้ไขปัญหาด้านิ
เชียงใหม่ ท�าให้โอรสของพระเจ้าบุเรงนิอง (มังนิรธาช่อ) 
ที�ครองเชียงใหม่ ยอมให้เชียงใหม่ขึ�นิต่อกุรุงศรีอยุธยา
ในิปี ๒๑๓๘/1595 แต่ในิกุาลต่อๆ มา ทั�งสองกุรุงกุ็มี
ปัญหากุับพม่าอีกุ จนิทั�งเชียงใหม่และกุรุงศรีอยุธยา กุ็
เสียแกุ่พระเจ้าอังวะแห่งพม่า ในิปี ๒๓๐๖/1763 และ 
๒๓๑๐/1767 ตามล�าดับ ครั�นิเมื�อพระเจ้าตากสิิน
มหาราชทรงตั�งกุรุงธนิบุรีในิปี ๒๓๑๐ นิั�นิแล้ว ต่อมา
กุ็ได้ทรงขึ�นิไปท�าศึกุชิงเชียงใหม่ให้เป็นิอิสระจากุพม่าในิ 
พ.ศ. ๒๓๑๗/1774 เชียงใหม่จึงได้มีเจ้าเมืองปกุครองต่อ
มา จนิในิที�สุด ถึงรัชกาล่ที่ ๕ ขึ�นิสู่ยุคสมัยใหม่ มีกุารจัด
ระบบกุารปกุครองบ้านิเมืองให้ทันิสมัย ล้านินิากุ็เข้าอยู่
ในิแบบแผนิเดียวกุับดินิแดนิส่วนิอื�นิทั�งปวงในิพระราช-
อาณาจักุรไทย ซึ�งได้พัฒนิามาจนิแบ่งเป็นิจังหวัดต่างๆ 
ดังที�ปรากุฏิในิปัจจุบันิ

ในิรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโล่กนาถนิั�นิ 
ได้ทรงจัดระบบกุารปกุครองแผ่นิดินิ นิ�าหลักุจตุสดมภ์
ที�มีแต่เดิมสมัยพระเจ้าอู่ทอง มาวางให้เป็นิแบบแผนิ
รอบคอบยิ�งขึ�นิ เริ�มแต่กุารปกุครองราชธานิี แยกุเป็นิกุาร
ทหาร (มีสมุหพระกุลาโหม) ฝ่ายหนิึ�ง กุับกุารพลเรือนิ (มี
สมุหนิายกุ) ที�จัดเป็นิจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นิา) ฝ่าย
หนิึ�ง ส่วนิกุารปกุครองหัวเมือง แบ่งเป็นิหัวเมืองชั�นิในิ  
เมืองพระยามหานิคร และเมืองประเทศราช ซึ�งทั�งหมด
ใช้ระบบเดียวกุับราชธานิี ทรงวางล�าดับยศข้าราชกุาร (ที�
ต่อมาเรียกุว่าบรรดาศักุดิ์) เป็นิ เจ้าพระยา พระยา พระ 
หลวง ขุนิ หมื�นิ พันิ ทนิาย พร้อมทั�งตั�งพระราชกุ�าหนิด
ศักุดินิา และทรงตั�งกุฎมนิเทียรบาลให้รัดกุุม

ในิด้านิกุารพระศาสนิา ตั�งแต่ต้นิรัชกุาล โปรด 
ให้รื�อพระราชวังแล้วสร้างวัดขึ�นิพระราชทานินิามว่า วัด
พระศรีสิรรเพชญ์ (นิี�ว่าตาม จุลยุทธการวงศ์ คือย้าย 
พระราชฐานิ แต่บางต�าราว่าสร้างวัดนิั�นิในิวัง) และคงจะ
ทรงด�าเนิินิตามอย่างพระมหาธรรมราชาลิไท เมื�อได้ทรง 
สร้างวัดจุฬามณีแล้ว จึงเสด็จออกุทรงผนวชที�วัดจุฬามณี 
นิั�นิ ๘ เดือนิ ๑๕ วันิ (ว่า พ.ศ. ๑๙๙๘ บ้าง ว่า พ.ศ. 
๒๐๐๘ บ้าง) อีกุทั�งต่อมาในิ พ.ศ. ๒๐๒๗ ได้โปรดให้พระ
ราชโอรสและพระราชนิัดดาผนิวชเป็นิสามเณร ประเพณี
บวชเรียนคงตั�งต้นิจริงจังแต่นิี�สืบมา ในิด้านิวรรณคดี ที�
เป็นิงานิใหญ่คือ โปรดให้ประชุมราชบัณฑ์ิตแต่งหนิังสือ
มหาชาติคําหลวง ขึ�นิในิ พ.ศ. ๒๐๒๕/1482
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เทคโนโลยี:  
เยอรมันก้ำวไล่มำในกำรพิมพ์  

พ.ศ. ๑๙๙๓ (ค.ศ. 1450) ที�เยอรมน ีกุเูตนิเบอร์กุ 
(Gutenberg) พิมพ์หนิังสือด้วยตัวเรียงพิมพ์โล่หะเป็นิ
ครั�งแรกุ (หนิังสือที�พิมพ์คือไบเบิล)

จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่มสลำย 
ยุโรปสิ้นสมัยกลำง

พ.ศ. ๑๙๙๖ (ค.ศ. 1453) หลังจากุจักุรวรรดิ 
บีแซนทีน (Byzantine Empire) หรือโรมันิตะวันิออกุ 
ถูกุพวกุออตโตมานเตอร์กโอบล้อมเข้ามาๆ จนิสุดความ
สามารถที�จักุรพรรดิคอนิสแตนิตินิที� ๑๑ จะรักุษาไว้ได้ 
กุรุงคอนสิแตนติโนเปิล่กุ็แตกุแกุ่สุลต่านิมูฮัมหมัดที� ๒

นิี�เป็นิอวสิานของจักรวรรดิโรมันโบราณ อันิถือ
เป็นิจุดกุ�าหนิดกุาร “สิิ้นสิุดสิมัยกล่าง” (Middle Ages, 
ค.ศ. 476-1453) ของยุโรป นิับว่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ 
(modern era)

ตะวันตกรุ่งสำง  
เมื่อตะวันออกร้ำงแสง

พ.ศ. ๑๙๙๖-๒๐๗๐ (ค.ศ. 1453-1527) ช่วง
เวลาที�เรียกุว่ายุคคืนชีพ (Renaissance) ในิยุโรป คือ
ผ่านิพ้นยุคมืด โดยมีกุารฟื้นิฟูศิลปวิทยากุารของกรีกและ
โรมันโบราณ ที�ลับเลือนิจมหายไประหว่างเวลา ๑,๐๐๐ 
ปีแห่งสมัยกุลางนิั�นิ

ขณะที�ยุโรปและอารยธรรมตะวันิตกุกุ้าวออกุ 
จากุยุคมืดคืนชีพขึ�นิมาได้นิี� ชมพูทวีปและอารยธรรม
ตะวันิออกุได้เริ�มย่างกุ้าวลงไปแล้วสู่ความอับเฉาในิยุค
แห่งความมืดมนิ ทั�งจากุภัยรุกุรานิและลัทธิอาณานิิคมที�
จะด�าเนิินิต่อไป

(ถ้ามองโดยรวมทั�งโลกุ อาจจะพูดว่า อารยธรรม
มนิุษย์ได้กุ้าวสู่ยุคแห่งกุารรุกุรานิและห��าหั�นิบีฑ์า ไม่แบบ
โจ่งแจ้งกุ็แบบแฝงเร้นิ)

จากบน/จากซ้าย:
ไบเบิลของกูเตนเบอร์ก 
คอนสแตนตินที่ ๑๑
กูเตนเบอร์ก
Leonardo da Vinci
Michelangelo Buonarroti
   ผู้มีชื่อเสียงในยุคคืนชีพ
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ศำลใหญ่ก�ำจดัคนนอกครสิต์ ต้ังท่ีสเปน  

พ.ศ. ๒๐๒๖ (ค.ศ. 1483) โดยกุารร้องขอของ
ราชาและราชินิีแห่งสเปนิ โป๊ป/สันิตะปาปา ซิกุซตัส ที� ๔ 
(Sixtus IV) ทรงมอบอ�านิาจให้ตั�งศาล่ไต่สิวนศรัทธาของ
สิเปน (Spanish Inquisition) ขึ�นิเป็นิเอกุเทศเพื�อกุ�าจัด
กุวาดล้างคนนอกศาสินา (persecution) ศาลฯ ของ
สเปนินิี�ขึ�นิชื�อว่าเหี�ยมโหดคลั�งลัทธิอย่างที�สุด

คนิพวกุหนิึ�งที�ถูกุฆ่ามากุ คือพวกุที�ถูกุหาว่าเป็นิ
แม่มดหมอผี ซึ�งถูกุกุ�าจัดมากุมายตั�งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที� 14 ถึง 18 (ช่วง พ.ศ. ๑๘๕๐-๒๒๕๐) เช่นิ Spanish 
Inquisition ที�ให้เอาคนิซึ�งถูกุกุล่าวหาอย่างนิี�ไปเผาทั้ง
เป็น วันิละถึง ๑๐๐ คนิ

(แม้แต่หนิีภัยกุารกุ�าจัดทางศาสนิาอย่างนิี�จากุ
ยุโรปมาอยู่ในิอเมริกาแล้ว คนิที�หนิีมากุ็ยังห��าหั�นิกุันิอีกุ 
เช่นิที�เมืองซาเล็ม ในิรัฐแมสสาจูเซทส์ เมื�อปี ๒๒๓๕ กุ็ยัง
มีกุารจับคนิที�ถูกุหาว่าเป็นิแม่มดฆ่าเสีย ๒๐ คนิ)

(ในิสเปนินิั�นิ ศาลให้ค�าว่า “นิอกุรีต” รวมถึงชาว
มุสลิมด้วย)

ยิวแย่ทุกยุค และทุกที่
ยิวเป็นิพวกุหนิึ�งที�ถูกุกุ�าจัด (persecution) อย่าง

รุนิแรง ทั�งในิสเปนิและที�อื�นิในิยุโรป ทั�งในิแง่ต่างศาสนิา 
แล้วต่อมากุ็ในิแง่เชื�อชาติอีกุ ผสมทั�งทิฐิชังยิว หรือล่ัทธิ
ต่อต้านยิว (anti-Semitism) ที�สืบจากุความเชื�อว่าพวกุ
ยิวเป็นิตัวกุารให้พระเยซูถูกุจับตรึงไม้กุางเขนิ เช่นิ

ในิปี ๑๘๙๑ ที�บางเมืองในิสวิตเซอร์แลนิด์และ
เยอรมนิี พวกุยิวถูกุหาว่าเป็นิพวกุแพร่โรคไข้ด�า แล้วยิว
ทุกุคนิที�ถูกุหาตัวได้กุ็ถูกุต้อนิเข้าไปในิอาคารไม้และเผา
คลอกุทั�งเป็นิ เฉัพาะที�เมืองสตรัสเบอร์กุในิฝรั�งเศสคนิยิว
ถูกุจับแขวนิคอ กุว่า ๒,๐๐๐ คนิ หรืออย่างในิสเปนิ เมื�อ 
พ.ศ. ๒๐๓๕ คนิยิวถูกุขับออกุจากุประเทศแสนิเจ็ดหมื�นิ
คนิ

จากบน:
โป๊ป ซิกซตัส ที่ ๔
ยิวสวดมนต์ในวันช�ำระบำป
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โคลัมบัสค้นพบอเมริกำ

พ.ศ. ๒๐๓๕ (ค.ศ. 1492) คริสโตเฟอร์ โคล่ัมบัสิ 
(Christopher Columbus) นิักุส�ารวจชาวอิตาเลียนิ ผู้
ท�างานิให้แกุ่ทางกุารสิเปน เดินิทางจากุยุโรปไปตะวันิตกุ
โดยเชื�อว่าเพราะโลกุกุลม เขากุ็จะไปถึงอินิเดียได้ แต่ 
กุลายเป็นิว่าเขาได้ค้นพบทวีปอเมริกา

 (ต่อมาปี ๒๐๔๒/ค.ศ. 1499 อเมริโกุ เวสิปุซซี/ 
Amerigo Vespucci ได้นิ�าส�ารวจอเมริกุาใต้ส่วนิเหนิือ
อย่างกุว้างขวางและเขียนิบรรยายกุารเดินิทางไว้ นิักุ
ภูมิศาสตร์ยุโรปชอบใจ เลยตั�งชื�อแผ่นิดินิที�ค้นิพบใหม่นิี�
ตามชื�อของเขาเป็นิ “อเมริกุา”

โป๊ปให้โปรตุเกสกับสเปนแบ่งโลก  
ไปหำเมืองขึ้นได้คนละซีก 

พ.ศ. ๒๐๓๗ (ค.ศ. 1494) สืบเนิื�องจากุปัญหา
ที�เพิ�มขึ�นิในิกุารแข่งขันิกุันิหาอาณานิิคม จนิถึงกุรณีกุาร
เดินิทางของโคลัมบัสนิี� ท�าให้ผู้ปกุครองประเทศโปรตุเกสิ
และประเทศสิเปน ต้องมาตกุลงกุันิในิกุารแสวงหาผล
ประโยชนิ์ที�จะไม่ให้ขัดแย้งกุันิ และได้เซ็นิสนิธิสัญญา  
โตร์เดซิลย่าส์ (Treaty of Tordesillas)

ทั�งนิี� โดยโป๊ป/สันิตะปาปาอเลกุซานิเดอร์ที� ๖ 
ประทานิความชอบธรรมในิกุารแบ่งโล่กด้วยกุารขีดเส้นิ
แบ่งลงในิมหาสมุทรแอตแลนิติกุ ให้ดินิแดนิในิส่วนิที�มิใช่
เป็นิของชาวคริสต์ แยกุออกุเป็นิ ๒ ซีกุ ทุกุสิ�งทุกุอย่าง 
ที�อยู่ซีกุตะวันิออกุ ให้โปรตุเกสิไปครอบครองได้ทั�งหมด 

และทุกุสิ�งทุกุอย่างที�อยู่ซีกุตะวันิตกุ ให้สิเปนไปครอบ
ครองได้ทั�งสิ�นิ

เนิื�องจากุดินิแดนิเป็นิอันิมากุที�มาเป็นิประเทศ
บราซิล (Brazil) อยู่เลยเส้นิแบ่งโลกุไปทางทิศตะวันิออกุ 
ต่อมา โปรตุเกสิจึงเข้าครองบราซิล่เป็นิอาณานิิคม (ค.ศ. 
1500-1822 = ๓๒๒ ปี) บราซิลจึงเป็นิประเทศเดียวในิ
ละตินิอเมริกุาที�พูดภาษาโปรตุเกุส (ประเทศอื�นิแทบทั�ง 
หมดพูดภาษาสเปนิ เว้นิเฮติที�พูดภาษาฝรั�งเศส) บราซิล
เป็นิประเทศใหญ่ที�สุดในิละตินิอเมริกุาทั�งโดยเนิื�อที� และ 
ประชากุร เป็นิเกุือบครึ�งหนิึ�งของทวีปอเมริกุาใต้ (บราซิล
มีประชากุรมากุเป็นิที� ๒ ในิทวีปอเมริกุาทั�งเหนิือและใต้ 
คือรองจากุสหรัฐอเมริกุา และมีอาณาเขตกุว้างใหญ่เป็นิ
อันิดับ ๓ ถัดจากุ แคนิาดา และสหรัฐฯ) และเป็นิประเทศ
ที�มีประชากุรเป็นิคาทอลิกุมากุกุว่าประเทศอื�นิใดในิโลกุ

ในิปี ๒๐๕๗/1514 สันิตะปาปาลีโอ ที� ๑๐ ออกุ
พระโองกุารห้ามใครอื�นิผู้ใดกุ็ตาม มิให้เข้าไปยุ่งเกุี�ยว
แทรกุแซงกุับสมบัติของโปรตุเกุส

จากซ้าย: 
อเมริโก เวสปุซซี 
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
โป๊ปอเลกซำนเดอร์ ที่ ๖
แผนที่ของโคลัมบัส

หน้าตรงข้าม:
Treaty of Tordesillas
เส้นแบ่งโลก ที่โป๊ปขีดให้
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โปรตเุกสเปิดอนิเดยีแก่กำรหำอำณำนคิม
พ.ศ. ๒๐๔๐ (ค.ศ. 1497) วาสิโกดากามา (Vasco 

da Gama) ชาวโปรตุเกสิ เดินิเรืออ้อมแหลมกุู๊ดโฮป แล้ว 
ปีต่อมา ๒๐๔๑ กุ็มาถึงอินเดีย ได้ชื�อว่าเป็นิผู้เปิดถิ�นิแดนิ 
ตะวนัิออกุแกุ่กุารค้าและกุารจับจองอาณานิคิมของโปรตเุกุส  
และเริ�มยคุแข่งแย่งกุารค้าและอาณานคิมระหว่างโปรตเุกุส 
สเปนิ อังกุฤษ และฝรั�งเศส อีกุหลายศตวรรษ

สองมหำอ�ำนำจมุสลิม ต่ำงนิกำย  
แข่งอ�ำนำจกัน

พ.ศ. ๒๐๔๕ (ค.ศ. 1502) ที�จกัรวรรดอิอตโตมาน
หลังจากุล้มจักุวรรดิโรมันิตะวันิออกุ คือบีแซนิทีนิได้ในิ 
พ.ศ. ๑๙๙๖ และเข้าตั�งเมืองหลวงในิคอนิสแตนิติโนิเปิล
แล้ว พวกุออตโตมานตอร์กที�เป็นิมุสลิมนิิกุายสิุหนี่กุ็แข่ง
อ�านิาจกุับจักรวรรดิเปอร์เซียทางตะวันิออกุ ที�เป็นิมุสลิม
นิิกุายชีอะฮ์ ต่อแต่นิี�กุ็ท�าสงครามกุันิเป็นิระยะๆ 

เริ่มกำรค้ำทำส  
จับคนอำฟริกันขำยส่งมำอเมริกำ  

พ.ศ. ๒๐๕๒ (ค.ศ. 1509) เริ�มมกีุารค้าทาสในิทวีป 
อเมรกิุา คนิอาฟริกัุนิถูกุจับส่งมาขายเป็นิทาสตลอดเวลาราว 
๓๐๐ ปี กุว่าสหรัฐจะเลิกุกุารค้าทาสในิ พ.ศ. ๒๓๕๑ (ค.ศ. 
1808) กุข็ายมาเกุนิิ ๑๐ ล้านิคนิ (หลงัจากุเลิกุค้าทาสแล้ว 
๕๗ ปี สหรัฐจึงยกุเลิกุสถาบนัิทาสส�าเร็จในิปี ๒๔๐๘/1865)

โปรตเุกสผูพ้ชิติมะละกำ คอืฝรัง่ชำติแรก
ที่มำผูกสัมพันธ์และเปิดกำรค้ำกับไทย

พ.ศ. ๒๐๕๔ (ค.ศ. 1511) ที�กุรุงศรีอยุธยา ในิ
รัชกุาลสมเด็จพระรามาธิบดีที� ๒ (โอรสของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกุนิาถ) ดูอาร์ตี เฟอร์นิานิเดซ (Duarte 
Fernandez) นิ�าทูตคณะแรกุของโปรตุเกสิมาเข้าเฝ้า 
เพื�อแจ้งว่าโปรตุเกุสได้เข้าครอบครองมะล่ะกาแล้ว (ยึดได้ 
ณ ๑๕ สิงหาคม) กุรุงศรีอยุธยาแม้จะถือว่ามะละกุาเป็นิ
ดินิแดนิของสยาม แต่เวลานิั�นิกุ�าลังมีศึกุหนิักุกุับเชียงใหม่ 
จึงมิได้ว่ากุล่าวอันิใดต่อโปรตุเกุส เพียงแต่แสดงความ
เห็นิชอบให้โปรตุเกุสเข้ามาท�ากุารค้าที�พระนิครศรีอยุธยา 
นิครศรีธรรมราช ปัตตานิี มะริด (Mergui) และตะนิาวศรี 
(Tenasserim)

สเปนล่ำอำณำนคิมและสมบัต ิในอเมรกิำ

พ.ศ. ๒๐๕๕ (ค.ศ. 1512) ถึงปีนิี� สิเปนซึ�งเป็นิ
ยุโรปชาติแรกุที�มาล่าอาณานิคมในิอเมริกา ได้ครอบ
ครองเกุาะขนิาดใหญ่ในิเวสต์อินิดีสหมดแล้ว แต่ต้องผิด
หวังเศร้าใจเป็นิที�สุด เมื�อพบว่าผืนิแผ่นิดินิที�นิั�นิแทบไม่มี
สมบัติอะไรที�จะขนิเอาไป มีแต่คนิพื�นิถิ�นิไม่นิุ่งผ้า ที�ล้ม
หายตายไปอย่างรวดเร็วเมื�อติดต่อเกุี�ยวข้องกุับคนิยุโรป

ต่อมา พวกุสเปนิได้ข่าวว่า ที�เปรู ชาวอินิคา
ร��ารวยมากุ แล้วกุ็ได้ยินิอีกุว่า ที�เมกุซิโกุ พวกุแอสิเทค 
(Aztec) มีเงินิและทองค�าอุดมสมบูรณ์ ดังนิั�นิ พอถึงปี 
๒๐๖๒/1517 พวกุสเปนิกุ็เข้าบุกุอาณาจักุรแอสเทค รบ
อยู่ 2 ปี กุ็พิชิตเสร็จ เปลี�ยนิเมืองหลวงของพวกุแอสเทค
เป็นิเมืองเมกซิโก (Mexico City) ได้เงินิทองมากุมาย 
ท�าให้มีจินิตนิากุารว่าทางเหนิือขึ�นิไปจะมีสมบัติมหาศาล

กุารกุ�าจัดพวกุแอสเทคนิี�ส�าเร็จได้ด้วยความช่วย
เหลือของคนิอินิเดียนิแดงพวกุที�เกุลียดชาวแอสเทค และ
อาศัยโรคฝีดาษช่วย

วำสโกดำกำมำ
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จากุเมกุซิโกุ พวกุสเปนิย้อนิกุลับลงมายังแดนิที� 
ปัจจุบันิเป็นิเปรู (Peru) แล้วต่อมากุ็รุกุเข้าในิถิ�นิของพวกุ
อนิคา (Inca) พอถึงปี ๒๐๗๕/1532 กุจั็บจักุรพรรดอินิิคา 
ได้ เมื�อรวบรวมยึดทรัพย์สมบัติได้มากุมายแล้ว ปีต่อมา
กุ็ส�าเร็จโทษจักุรพรรดิอินิคาเสีย และปกุครองดินิแดนิ
ทั�งหมด แต่ถึงปี ๒๐๗๘/1535 จึงหาที�เหมาะได้ และตั�ง
เมืองหลวงของตนิที�ใกุล้ฝั่งทะเล ชื�อว่าเมืองลีมา (Lima; 
ปัจจุบันิเป็นิเมืองหลวงของเปรู) แล้วสเปนิกุ็ออกุรุกุรานิ
ชนิเจ้าถิ�นิอินิเดียนิแดง ขยายดินิแดนิออกุไปทุกุทิศ

ในิที�ซึ�งปัจจุบันิเป็นิเมกุซิโกุภาคใต้ และ
กัวเตมาล่า (Guatemala) ซึ�งอยู่ตอนิบนิของอเมริกุา
กุลาง ชนิเจ้าถิ�นิคือพวกุมายา (Maya) ยืนิหยัดรักุษา
อิสรภาพอยู่ได้ทนินิานิกุว่าพวกุแอสเทคและอินิคา แต่
พวกุมายาทรุดโทรมอ่อนิกุ�าลังทั�งจากุความแตกุแยกุ
ภายในิและล้มตายมากุมายด้วยโรคระบาดที�มากุับสเปนิ 
ในิที�สุดกุ็ถูกุพวกุสเปนิยึดครองในิปี ๒๐๘๕/1542

พวกุมายานิี�เป็นิชนิอินิเดียนิแดงเกุ่าแกุ่ มีบรรพ 
บุรุษจากุอาเซียซึ�งข้ามแผ่นิดินิส่วนิเชื�อมต่อช่องแคบ 

เบริงที�ไซบีเรีย เข้าอลาสกุามาสู่ทวีปอเมริกุาเมื�อกุว่า 
๒๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว และเป็นิชนิพวกุแรกุในิอเมริกุาที�มี
บันิทึกุประวัติศาสตร์ ซึ�งเริ�มเขียนิตั�งแต่ราว พ.ศ. ๕๐๐ 
=50 BC พบที�กุ�าแพงวัง อนิุสาวรีย์ และเครื�องปั้นิดินิเผา 
เป็นิต้นิ ซึ�งท�าให้รู้ประวัติของราชา และราชินิีส�าคัญ 
ตั�งแต่ยุคนิั�นิมาจนิถึงถูกุสเปนิเข้าครอง

อารยธรรมมายารุ่งเรืองสุดในิช่วงปี ๘๓๕-๑๔๕๒/ 
292-909 ซึ�งถือกุันิว่าเป็นิยุคคลาสสิกุ พวกุมายากุ้าวหนิ้า
ทางคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยเฉัพาะค�านิวณปฏิิทินิ
ได้แม่นิย�า มีระบบกุารเขียนิหนิังสือที�พัฒนิามากุ ระบบ
เกุษตรและชลประทานิที�ซับซ้อนิมากุ มีสถาปัตยกุรรม
และประติมากุรรมเป็นิต้นิ บางอย่างกุ้าวหนิ้ากุว่ายุโรป
ในิยุคเดียวกุันิ แต่แพ้ยุโรปในิด้านิเทคโนิโลยี ไม่ได้พัฒนิา
เครื�องจักุรที�ทุ่นิพลังงานิ ไม่รู้จักุใช้ล้อรถ และไม่ได้ฝึกุสัตว์
ไว้ใช้งานิแทนิแรงคนิ จึงแพ้พวกุยุโรป อารยธรรมมายา
เริ�มเสื�อมมาแล้วตั�งแต่หลังปี ๑๔๕๒ กุ่อนิถูกุสเปนิท�าลาย
ในิที�สุด

อำณำนิคมแรกของโปรตุเกส ในอินเดีย 

พ.ศ. ๒๐๕๓ (ค.ศ. 1510) กุษัตริย์มานิูเอล 
(Manuel) แห่งโปรตุเกสิส่งกุ�าลังมายึดเมืองท่าส�าคัญๆ 
ตั�งแต่อ่าวเปอร์เซียจนิถึงอินิเดีย เป็นิของตนิ ท�าให้กุารค้า
แบบเปิดจบสิ�นิไป และในิคราวนิี�ที�อินเดีย โปรตุเกุสได้ตั�ง
อาณานิคมที�กุัว (Goa) เป็นิศูนิย์กุารค้า และแผ่ศาสนิา
คริสต์นิิกุายโรมันิคาทอลิกุ

กษัตริย์มำนูเอล ที่ ๑

Aztec Sun Stone

อินเด่ย

กัว

เนปาล

บังคลาเที่ศ

จ่น

ปาก่สถาน

แอสเทค
มายา

อ่ำวเมกซิโก

ทะเลคำริบเบียน้

มหำสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทร
แอตแลนติก

มหาสมุทร
แปซิฟิก อินคา

กร่นแลนด์

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้
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คิดจะสมำน ยิ่งเพิ่มกำรขัดแย้ง  
พ.ศ. ๒๐๖๓ (ค.ศ. 1520) คุรุนิานิักุตั�งศาสินาสิิกข์ 

ประสานิศาสนิาฮินิด ูกุับอิสลาม (แตกุ่ลายเปน็ิมศีาสนิาอีกุ 
๑ ที�จะต้องมาขัดแย้งกุันิเพิ�มขึ�นิ)

ฝรั่งพำโรคระบำดไปแพร่ในอเมริกำ 
เจ้ำถิ่นตำยดั่งใบไม้ร่วง

พวกุสเปนินิ�าโรคระบาด เช่นิฝีดาษ หัด และไอกุรนิ 
เข้าไป พวกุคนิพื�นิเมืองและอินิเดียนิแดงไม่มีภูมิต้านิทานิ 
กุ็พากุันิล้มตายเป็นิใบไม้ร่วง ที�เมกซิโก นิับมาร้อยปีจากุ 
๒๐๖๒ ที�สเปนิเข้าตีนิั�นิ ประชากุรเจ้าถิ�นิเดิมลดจากุ ๒๕ 
ล้านิเหลือเพียงราว ๑ ล้านิคนิ

โรคระบาดจากุยุโรปเหล่านิี� เดี๋ยวเกุิดที�โนิ่นิเดี๋ยว
เกุิดที�นิี� โดยเฉัพาะฝีดาษ รวมแล้วตั�งแต่เริ�มพบชาวยุโรป 
ฝรั�งว่าประชากุรอินเดียนแดงล่ดล่ง ๙๐% เมื�อแรกุสเปนิ
เข้าไป มีชาวถิ�นิ ๕๐ ล้านิคนิ เมื�อถึง ค.ศต.ที� 17 เหลือ
เพียง ๔ ล้านิคนิ

คุรุนำนัก

ชนพื้นเมือง
อเมริกัน เผ่ำต่ำงๆ

ปำฏลีบุตร

กัลกัตตำ

กำบุล

เดลี

ละฮอร์

อัครำ

มทุรำ

มุมไบ

กัว

ม.ยม
ุนา

ม.สิน
ธุ

ม.นัมมทา

ม.โคทาวรี

ม.คง
คา

คุชราต

ปัญจาบ

โอริสสา

เบงกอล

ทักษิณาบถ
จักรวรรดิโมกุล
ยุคบำร์เบอร์ (1530)

เพิ่มในยุคอักบำร์ (1605)

เพิ่มในยุคออรังเซบ (1707)
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จบยุคสุลต่ำนแห่งเดลี  
เข้ำยุคมุสลิมมงโกล

พ.ศ. ๒๐๖๙ (ค.ศ. 1526) อาณาจักุรสิุล่ต่าน
แห่งเดล่ี (Delhi Sultanate) ของมุสิล่ิมเตอร์ก ซึ�งตั�ง
ขึ�นิเป็นิจักุรวรรดิมุสลิมแรกุของอินิเดียเมื�อ พ.ศ. ๑๗๔๙ 
(ค.ศ. 1206) จนิกุระทั�งถูกุตีมูร์ (Timur) ท�าลายล้างในิ
ปี ๑๙๔๑ (ค.ศ. 1398) แล้วอ่อนิเปลี�ยมานิานิ ได้ถึงกุาล
อวสิาน ในิปี ๒๐๖๙

ครั�งนิั�นิ บาเบอร์ (Babur หรือ Baber; ค�าอาหรับ 
=เสือ) เจ้ามุสิล่ิมมงโกล่ ซึ�งสืบเชื�อสายจากุเจงกุิสข่านิ  
และจากุตีมูร์ อ้างสิทธิว่าอินิเดียเป็นิมรดกุที�ตีมูร์ (Timur) 
บรรพบุรุษของเขาได้พิชิตไว้ แล้วยกุทัพจากุอัฟกุานิิสถานิ 
เข้ามากุ�าจัดสุลต่านิแห่งเดลีให้สิ�นิอ�านิาจไปโดยสิ�นิเชิง

บาเบอร์ ตั�งราชวงศ์ใหม่ขึ�นิในิเดลี เริ�มครอง
จักรวรรดิโมกุล่ หรือมุข่าล (Mogul/Mughal Empire) 
ซึ�งยั�งยืนิมาจนิอินิเดียตกุเป็นิอาณานิิคมของอังกุฤษในิ 
พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858)

มุสลิมเตอร์ก  
ปกครองมุสลิมอำหรับหมดสิ้น

พ.ศ. ๒๐๖๐ (ค.ศ. 1517) สุลต่านิเซลิมที� ๑ 
(Selim I) แห่งจักรวรรดิออตโตมานยึดครองซีเรียและ
อียิปต์ ล้มกาหล่ิฟแห่งอียิปต์ เข้าครอบครองดูแลเมือง
ศักุดิ์สิทธิ์ รวมทั�งมักุกุะฮ์ และมะดีนิะฮ์ในิอาระเบีย ถึง
ตอนินิี�จักุรวรรดิมุสลิมเตอร์กครอบคลุมอนิาโตเลีย ยุโรป
ตะวันิออกุเฉัียงใต้ ดินิแดนิอาหรับแห่งตะวันิออกุกุลาง 
และอาฟริกุาเหนิือ

ความยิ�งใหญ่ของจักุรวรรดิออตโตมานนิั�นิ พูด
ง่ายๆ กุ็เหมือนิกุับรวม ๒ จักุรวรรดิใหญ่เข้าด้วยกุันิ คือ 
ทั�งจักรวรรดิโรมันตะวันออก (Byzantine Empire ที�ตี
ได้ในิปี ๑๙๙๖=ค.ศ. 1453) และจักรวรรดิกาหล่ิฟแห่ง
อาหรับ(Arab Caliphate) ที�เข้าครองในิบัดนิี� แดนิที�จะ
แข่งอ�านิาจกุับจักุรวรรดิออตโตมาน เหลือเพียงจักุรวรรดิ 

เปอร์เซยีทางตะวนัิออกุ และกุลุม่ประเทศยโุรปทางตะวันิ-
ตกุ ซึ�งออตโตมานิกุ�าลังคุกุคามเข้ามาใกุล้ใจกุลางแล้ว 

มุสลิมเตอร์กอำเซียกลำง ย้อนทำง 
มำครองมุสลิมอำหรับตะวันออกกลำง

ย้อนิหลังไปประมาณ ๘๐๐ ปีกุ่อนิโนิ้นิ ราว พ.ศ. 
๑๒๕๐ (ค.ศ. 700) เมื�อแรกุศาสนิาอิสลามตั�งขึ�นิใหม่ในิ
ดินิแดนิอาหรับ ทัพมุสิล่ิมอาหรับ จากุตะวันออกกล่าง 
(Middle East) เดินิทาง ๓-๔,๐๐๐ กุิโลเมตร นิ�าศาสนิา
อิสลามไปเปลี�ยนิชนิเผ่าต่างๆ ในิอาเซียกล่าง (Central 
Asia) ให้เป็นิมุสลิม

จากุนิั�นิไม่นิานิ ชนิชาวอาเซียกุลางที�เป็นิมุสลิม
แล้ว โดยเฉัพาะพวกุเตอร์กุ กุ็เป็นิฝ่ายนิ�าอิสลามลงมาแผ่
ขยายอ�านิาจย้อนิเข้าไปในิแดนิอาหรับ ดังที�ได้เริ�มเข้าแทนิ

อาหรับที�แบกุแดดตั�งแต่ พ.ศ. ๑๘๐๑ (ค.ศ. 1258) และ
เมื�อถึงยุคของออตโตมานิเตอร์กุในิบัดนิี� มุสิล่ิมเตอร์กจากุ
อาเซียกล่าง กุ็ได้มาเป็นิผู้จัดกุิจกุารศาสนิาอิสลาม และ
ปกุครองชาวมุสิล่ิมอาหรับในิตะวันออกกล่างทั�งหมด

สุลต่ำนเซลิม ที่ ๑

ระลอกที่ 3. มุสลิมมงโกล

บำเบอร์
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เกิดโปรเตสแตนต์ ยุโรปเข้ำยุคปฏิรูป  

พ.ศ. ๒๐๖๐-๒๑๐๒ (ค.ศ. 1517-1559) ช่วง
เวลาที�เรียกุว่า (ยุคแห่ง) การปฏิรูป (Reformation) 
ในิยุโรป เนิื�องจากุเกุิดศาสนิาคริสต์นิกายโปรเตสิแตนต์ 
ในิพ.ศ. ๒๐๖๐ ท�าให้มีกุารปรับเปลี�ยนิความคิดความเชื�อ
ถือและกุารปฏิิบัติต่างๆ ในิทางศาสนิาและวัฒนิธรรม

พร้อมนิั�นิในิทางกุารเมือง พวกุเจ้าเยอรมันจ�านิวนิ
หนิึ�งอึดอัดไม่อยากุขึ�นิต่อโป๊ปอยู่แล้ว กุ็ได้มาร์ติน ลู่เธอร์
เป็นิจุดรวมกุ�าลัง จึงแข็งข้อต่อโป๊ป และต่อจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิิทธิ์ (Holy Roman Emperor) ท�าให้มี
กุารปราบปรามและรบราฆ่าฟันิกุันิอย่างรุนิแรง

เดินเรือหำทำงไปมำ ได้ชื่อมหำสมุทร
แปซิฟิก อีกทั้งพิสูจน์ว่ำ โลกนี้กลมจริง  

พ.ศ. ๒๐๖๒-๒๐๖๕ (ค.ศ. 1519-1522)  
เฟอร์ดินิานิด์ มาเจล่แล่น (Ferdinand Magellan) เป็นิ
นิักุเดินิเรือชาวโปรตุเกุส และท�างานิให้ประเทศของตนิมา 
นิานิ แต่คราวหนิึ�งผิดหวัง จึงไปกุราบทูลถวายบริกุารแด่ 
พระเจ้าชาร์ลส์ที� ๑ แห่งสเปนิ โดยเสนิอว่า ตามที�ถือกุันิ 
มาว่า หมู่เกุาะโมลุกุกุะส์ (Moluccas) แหล่งเครื�องเทศ 

ส�าคญั อยูใ่นิโล่กซกีตะวนัออก จงึเป็นิสมบตัขิองโปรตเุกสิ 
ตามที�องค์พระสันิตะปาปาได้ทรงแบ่งโลกุไว้ให้แล้วนิั�นิ 
คราวนิี�เอาใหม่ เขาจะแล่นิเรือออกุทางทิศตะวันิตกุไปให้
ถึงหมู่เกุาะโมลุกุกุะส์นิั�นิ แล้วทีนิี�แหละ จะเป็นิกุารพิสูจนิ์
ว่าหมู่เกุาะโมลุกุกุะส์นิั�นิอยู่ในิโล่กซีกตะวันตก จึงต้อง
เป็นิสมบัติของสิเปน พระเจ้าแผ่นิดินิสเปนิกุ็ทรงตกุลง 

มาเจล่แล่นออกุเรือในิวันิที� ๑๐ ส.ค. ถึงทะเล ๒๐ 
กุ.ย. 1519 ไปกุันิ ๒๗๐ คนิ ด้วยเรือ ๕ ล�า แล่นิลงทาง
ฝั่งอาฟริกุา แล้วข้ามมหาสมุทรแอตแลนิติกุ แล่นิเลียบ
ฝั่งทวีปอเมริกุาใต้จนิเข้าช่องแคบปลายสุดทวีป (ได้นิาม
ตามชื�อของเขาว่าช่องแคบมาเจลแลนิ) ออกุทะเลใหญ่
ที�เคยเรียกุว่าทะเลใต้ (South Sea) แต่ได้ชื�อใหม่ตาม
ที�เขาเรียกุว่า “มหาสิมุทรแปซิฟิก” (Pacific Ocean, 
“ห้วงมหรรณพ์อันสิงบ”) แล่นิมาแวะเกุาะกุวม (Guam) 
แล้วไปถึงฟิลิปปินิส์ ตัวเขาเองเสียชีวิตที�นิั�นิ (๒๗ เม.ย. 
1521) คนิที�เหลือแล่นิเรือต่อไปถึงหมู่เกุาะโมลุกุกุะส์ แล้ว
เดินิทางต่อจนิเหลือเรือ ๑ ล�า มีคนิ ๒๑ คนิ กุลับมาถึง
สเปนิ ๘ กุ.ย. 1522 รวมใช้เวลา ๓ ปี ผลได้คือเป็นิกุาร
พิสูจนิ์ว่าโล่กกล่มจริง และรู้ว่าทวีปอเมริกุามิใช่อินิเดีย 
แต่คือดินิแดนิที�เป็นิ “โล่กใหม่”

บนจากซ้าย:
มำร์ติน ลูเธอร์ 
มำเจลแลน



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) 137

พระสริมัิงคลำจำรย์แห่งล้ำนนำ ปรำชญ์
ไทยทีส่กุใสในมำตรฐำนวิชำกำรสำกล

พ.ศ. ๒๐๖๗ (ค.ศ. 1524) ที�อาณาจักุรล้านินิา 
ในิรัชกุาลพระเมืองแกุ้ว พระสิิริมังคล่าจารย์ แห่งวัด 
สวนิขวัญ นิครเชียงใหม่ รจนิาคัมภีร์ มังคลัตถทีปนี ซึ�ง
อธิบายมงคล ๓๘ ประกุาร ในิมงคลสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๔/๓; 
ขุ.สุ.๒๕/๓๑๖/๓๗๖) อันิเป็นิพระสูตรส�าคัญที�แสดงหลักุ
กุารด�าเนิินิชีวิตของพุทธิกุชนิ และถือเป็นิบทสวดหลักุ
ของพุทธบริษัท โดยประมวลอรรถาธิบายจากุอรรถกุถา  
ฎีกุา อนิุฎีกุา เป็นิต้นิ มากุมาย พร้อมทั�งค�าบรรยายของ
ท่านิเอง นิ�ามาแจกุแจงอย่างละเอียดลออ มีระเบียบ 
เป็นิล�าดับ พร้อมด้วยระบบกุารอ้างอิงที�ครบถ้วนิชัดเจนิ
แม่นิย�า ปัจจุบันิใช้เป็นิต�าราเรียนิในิหลักุสูตรพระปริยัติ
ธรรมแผนิกุบาลีของคณะสงฆ์ไทย ส�าหรับ ป.ธ. ๔-๕ และ 
๗ (ท่านิรจนิาคัมภีร์อื�นิอีกุ ๓ คือ เวสสันุตรทีปนุี จักกวาฬ
ทีปนุี และสังขยาปกาสกฏีกา)

ตลอดช่วงเวลาตั�งแต่ประมาณกุลางพุทธศตวรรษ
ที� ๒๐ จนิสิ�นิพุทธศตวรรษที� ๒๑ เฉัพาะอย่างยิ�ง ในิ
รัชกุาลพระเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘–๒๐๖๘/ค.ศ. 1495-
1525) ล้านินิาได้เป็นิดินิแดนิแห่งความรุ่งเรืองของกุาร
ศึกุษา มีวรรณคดีภาษาบาลีเกุิดขึ�นิมากุ พระเถระหลาย
ท่านิเป็นิปราชญ์นิิพนิธ์คัมภีร์และต�าราไว้ นิอกุจากุ 

พระสิริมังคลาจารย์ ยังมี เช่นิ พระญาณกุิตติ (โยชนุา
วินุัย, โยชนุาอภิธรรม เป็นิต้นิ) พระรัตนิปัญญา (สารัตถ
สังคหะ, ชินุกาลมาลีปกรณ์) พระโพธิรังสี (จามเทวีวงศ์)  
พระนิันิทาจารย์ (สารัตถสังคหะ) พระสุวรรณรังสี 
(ปฐมสมโพธิสังเขป) สันินิิษฐานิกุันิว่า ปัญญาสชาดก กุ็
แต่งในิยุคนิี�

   

อังกฤษประกำศไม่ขึ้นกับโป๊ป  
ตั้งนิกำยใหม่ของตนเอง  

พ.ศ. ๒๐๗๗ (ค.ศ. 1534) พระเจ้าเฮนิรีที� ๘ 
(Henry VIII) ซึ�งไม่ได้พระโอรสที�จะสบืต่อราชวงศ์ทวิดอร์ 
(Tudor) ทรงหาเหตุถือกุารอภิเษกุสมรสกุับพระมเหสีว่า 
เป็นิโมฆะ เพื�อจะทรงมีมเหสีใหม่ จึงได้ติดต่อขอให้โป๊ป
ทรงออกุกุฤษฎีกุาตามนิั�นิ แต่ไม่ส�าเร็จ พระเจ้าเฮนิรีที� ๘ 
จึงประกุาศแยกุตัวไม่ขึ้นต่อโป๊ป/สันิตะปาปาที�วาติกุันิ 
โดยตั�งศาสินจักรอังกฤษ (Church of England) ขึ�นิ 
อันิเป็นิโปรเตสแตนิต์นิิกุายหนิึ�ง และกุษัตริย์อังกุฤษเป็นิ
ประมุขศาสนิจักุรเอง แล้วทรงมีมเหสีองค์ใหม่และกุด
กุ�าราบส�านิักุบาทหลวงทั�งหลายต่างๆ นิานิา

บน:
พระธำตุดอยสุเทพ 
ล่างจากซ้าย:
Pope Clement VII
พระเจ้ำเฮนรีที่ ๘
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โปรเตสแตนต์ปฏิรูป  
คำทอลิกย้อนปฏิรูป ก็รบกันใหญ่

พ.ศ. ๒๐๘๓ หรือ ๒๑๐๒-๒๑๕๓ (ค.ศ. 1540 
หรือ 1559-1610) กุารปฏิิรูปโดยโปรเตสิแตนต์นิั�นิตาม
มาด้วยกุารย้อนปฏิรูป (Counter-Reformation) ของ
ฝ่ายโรมันคาทอล่ิก ที�จะเร่งกุ�าจัดพวกุโปรเตสแตนิต์ให้
หมดสิ�นิ 

โป๊ปตั้งศำลสูงสุด  
ก�ำกับกำรไต่สวนศรัทธำอีกชั้น  

พ.ศ. ๒๐๘๕ (ค.ศ. 1542) เนิื�องจากุได้มีศาสนิา
คริสต์นิิกุายโปรเตสแตนิต์เกุิดขึ�นิ ซึ�งกุารกุ�าจัด (perse-
cution) จะต้องจัดกุารเป็นิพิเศษ โป๊ป/สันิตะปาปา ปอล

ที� ๓ (Paul III) จึงทรงจัดให้มีคณะกุรรมาธิกุารของพระ
คาร์ดินิัลขึ�นิมากุ�ากุับ เป็นิศาล่สิูงสิุดในิกุารไต่สิวนศรัทธา 
ซึ�งต่อมาในิ พ.ศ. ๒๑๓๑ (ค.ศ. 1588) โป๊ป/สันิตะปาปา 
ซิกุซตัสที� ๕ (Sixtus V) ได้จัดตั�งให้มีรูปร่างชัดเจนิเป็นิ 
the Congregation of the Roman and Universal 
Inquisition เรียกุสั�นิๆ ว่า the Holy Office

เริ่มต้นปฏิวัติวิทยำศำสตร์  
ขัดกับศำลคริสต์  

พ.ศ. ๒๐๘๖ (ค.ศ. 1543) โคเปอร์นิิคัส  
(Copernicus) พิมพ์หนิังสือ On the Revolutions of 
Celestial Spheres (ว่าด้วยปริวรรตแห่งเวหาสมณฑ์ล) 
แสดงหลักุความจริงว่าโลกุหมุนิรอบดวงอาทิตย์ โดยมีดวง 

อาทิตย์เป็นิศูนิย์กุลางของจักุรวาล ถือว่าเป็นิกุารเริ�มต้นิ
ปฏิวัติวิทยาศาสิตร์ (scientific revolution)

แต่เพราะขัดกุับค�าสอนิของศาสนิาคริสต์ซึ�งยังมี
อ�านิาจอยู่มากุ จึงเป็นิเหตุให้นิักุวิทยาศาสตร์ที�เผยแพร่
ความรูเ้ช่นินิั�นิ ถกูุจบัขึ�นิศาล่ไต่สิวนศรทัธา (Inquisition) 
และลงโทษ เช่นิ บรูโน (Giordano Bruno) ถูกุเผาทั�ง
เป็นิในิ ค.ศ. 1600 กาล่ิเล่โอ (Galileo Gali lei) แม้จะ
ยอมรับผิด ลดโทษ กุ็ถูกุกุักุขังให้อยู่แต่ในิบ้านิจนิตายในิ 
ค.ศ. 1642

 

จากซ้าย:
สันตะปำปำ ปอลที่ ๓
สันตะปำปำ ซิกซตัสที่ ๕
นิโคลัส โคเปอร์นิคัส
จอร์ดำโน บรูโน
กำลิเลโอ กำลิเลอิ
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สเปนนักล่ำ ท�ำลำยแอสเทคแล้ว  
ก็ถล่มอินคำ  

พ.ศ. ๒๐๙๖ (ค.ศ. 1553) หลังจากุล้มอาณาจักุร
แอสเทคลงในิปี ๒๐๕๕-๕๗ แล้ว ถึงปีนิี� นิักุล่าอาณานิิคม
ของสิเปน กุ็ตีอาณาจักุรอินคาพินิาศ

พระนำงแมรี่ละเลงเลือด  
กวำดล้ำงโปรเตสแตนต์ในอังกฤษ

พ.ศ. ๒๐๙๘ (ค.ศ. 1555) หลังสิ�นิรัชกุาลของ
พระราชบิดา คือ เฮนิรีที� ๘ ซึ�งได้ตั�งศาสนิจักุรอังกุฤษ 
ขึ�นิแล้ว พระนิางแมรีที� ๑ (Mary I หรือ Mary Tudor) 
ซึ�งเป็นิราชธิดาของมเหสีองค์เกุ่า ขึ�นิครองราชย์ กุลับ 
หันิไปฟื้นิฟูนิิกุายโรมันคาทอล่ิก และด�าเนิินิกุารกุ�าจัด 

กวาดล่้าง (persecution) พวกุโปรเตสิแตนต์อย่าง 

รุนิแรง เช่นิ ให้จ�าคุกุบิชอพแห่งวูร์ซเตอร์ และบิชอพแห่ง
ลอนิดอนิ ๒ ปี ออกุจากุคุกุแล้วกุใ็ห้เอาทั�ง ๒ บชิอพนิั�นิไป 
เผาทั�งเป็นิที�ออกุซฟอร์ด เป็นิต้นิ จนิได้สมญาว่า “Bloody 
Mary” (แมรี�กุระหายเลือด หรือแมรี�ละเลงเลือด)

สงครำมศำสนำในยุโรป
“สงครามศาสนิา” (Wars of Religion) ที�ประวัติ 

ศาสตร์ตะวันิตกุเล่าไว้นิี� หมายถึงสงครามในิศาสนิาคริสต์
เอง ระหว่างคาทอลิกุกุับโปรเตสแตนิต์

พ.ศ. ๒๑๐๓ (ค.ศ. 1560) ฝร่ังเศสิ ซึ�งเป็นิประเทศ 
คาทอลิกุ ได้พยายามกุวาดล้างโปรเตสแตนิต์อย่างรุนิแรง
ตั�งแต่ระยะแรกุ ถึงกุับเกุิดสงครามศาสนิาหลายครั�ง 

ในิรัชกุาลพระเจ้าฟรานิซิสที� ๒ มีกุารกวาดล่้าง 
(persecution) พวกุโปรเตสแตนิต์ ที�เรียกุว่าฮูเกนอตสิ์ 
(Huguenot) อย่างรุนิแรง ฮูเกุนิอตส์จึงสมคบกุันิวางแผนิ 
(Conspiracy of Amboise) จะโค่นิพวกุคาทอลกิุที�ปกุครอง 
ในิปี ๒๑๐๓ แต่แผนิแตกุ เลยถกูุจบัแขวนิคอราว ๑,๒๐๐ คนิ

จากุนิั�นิอีกุ ๒ ปี กุ็เกุิดสิงครามศาสินากุลางเมือง
เป็นิระยะๆ รวม ๓๖ ปี (๒๑๐๕-๒๑๔๑/1562-1598) โดย 
ที�พวกุฮูเกุนิอตส์ได้ทัพโปรเตสแตนิต์ต่างชาติมาช่วยด้วย

ระหว่างนิี�มีเหตุกุารณ์ใหญ่ครั�งร้ายยิ�ง คือ ชาว
คาทอลิกุสังหารเหมาชาวโปรเตสแตนิต์ในิวันเซนต์ 
บาร์โธโล่มิว (Saint Bartholomew’s Day Massacre) 
ปี ๒๑๑๕/1572 ตั�งแต่ ๒๔ ส.ค. ไป ๒ เดือนิเศษ ตาย
ราว ๑๓,๐๐๐ คนิ

(หลังจากุนิี�ราวครึ�งศตวรรษ จะถึงรัชกุาลพระเจ้า
หลุยส์ที� ๑๓ ต่อด้วยพระเจ้าหลุยส์ที� ๑๔ มหาราช องค์ที�
มีไมตรีกุับสมเด็จพระนิารายณ์มหาราช สมัยอยุธยา ซึ�งจะ
กุวาดล้างโปรเตสแตนิต์อย่างรุนิแรงยิ�งจนิจบสิ�นิ)

จากซ้าย: 
พระนำงแมรีที่ ๑
พระเจ้ำฟรำนซิสที่ ๒ กับ
  พระนำงแมรีสจ๊วร์ต
วันเซนต์บำร์โธโลมิว  
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อำณำจักรฮินดูสุดท้ำย
พ.ศ. ๒๑๐๘ (ค.ศ. 1565) อาณาจกัรฮนิดสูดุท้าย 

ที�เหลืออยู่ในิทักุษิณาบถ คือ วิชัยนคร (Vijayanagar 
Empire) ถึงกุาลอวสานิ หลังจากุยืนิหยัดอยู่ได้ท่ามกุลาง
อ�านิาจคุกุคามของอาณาจักุรมุสลิมที�ล้อมรอบเป็นิเวลา 
๒๒๙ ปี

จกัุรวรรดวิชิยันครนิี�มเีนิื�อที�คร่าวๆ ขนิาดใกุล้เคยีง 
กุับอิรักุในิปัจจุบันิ อยู่ส่วนิล่างตลอดถึงปลายสุดของ 
แผ่นิดินิอินิเดีย เจริญรุ่งเรืองมากุ มีกุารติดต่อค้าขายกุับ
กุรุงโรม โปรตุเกุส ไปจนิถึงจีน มีเมืองหลวงชื�อเดียวกุันิว่า 

วิชัยนิคร ซึ�งชาวโปรตุเกุสที�เดินิทางมาได้เขียนิบันิทึกุไว้
ราวปี ๒๐๖๓ ว่าใหญ่โตอย่างกุับโรม

(ดินิแดนิส่วนิล่างของอินิเดียนิี�มีกุารติดต่อโดย
เฉัพาะทางกุารค้ากุับโรมมานิานิ อย่างนิ้อยตั�งแต่ต้นิคริสต์
ศักุราชในิยุคอาณาจักุรโจฬะ ดังที�ในิทางโบราณคดีได้พบ
เหรียญกุระษาปณ์ของโรมันิมากุมายในิผืนิแผ่นิดินิแถบนิี�)

แมรี่สิ้นสมัย น้องแมรี่หันไป 
ก�ำรำบคำทอลิก

พ.ศ. ๒๑๐๖ (ค.ศ. 1563) เมื�อสิ�นิรัชกุาลพระนิาง
แมรี่ที่ ๑ แล้ว ราชินิีเอลิซาเบธที� ๑ (Elizabeth I) ซึ�งเป็นิ
ราชธิดาของมเหสีองค์ใหม่ ขึ�นิครองราชย์ ทรงหันิกุลับ 
มาบ�ารุงนิิกุายอังกุฤษ และกุ�าจัด (persecution) พวกุ
คาทอล่ิก

ฝรั่งเศสว่ำแรง ต้องเทียบสเปน
พ.ศ. ๒๑๑๑ (ค.ศ. 1568) สิเปนซึ�งเป็นิประเทศ

คาทอลิกุส�าคัญอีกุหนิึ�ง กุ็กวาดล่้าง (persecution) 
โปรเตสแตนิต์อย่างต่อเนิื�อง

ปีนิี� พระเจ้าฟิลิปส์ที� ๒ ซึ�งยิ�งใหญ่มากุ ปกุครอง

ทั�งสเปนิ เนเธอร์แล่นด์ เมืองขึ�นิในิอเมริกุา และดินิแดนิ 
ของโปรตุเกุสทั�งหมด ได้ตั�งพระทัยเด็ดเดี�ยวว่าจะบดขยี�
พวกุโปรเตสแตนิต์ให้ดับสิ�นิจากุดินิแดนิเหล่านิี� ทรงเริ�ม 
กุ�าจัดโดยเข้าโจมตีโปรเตสแตนิต์ในิ เนเธอร์แล่นด์ แล้ว 
กุลายเป็นิสงครามรบกุันิยืดเยื�อถึง ๘๐ ปี (๒๑๑๑-๙๑/ 
1568-1648)

ระหว่างนิั�นิ ในิปี ๒๑๓๑/1588 กุ็ยกุกุองทัพเรือ
มหึมาไปปราบอังกฤษที�เป็นิประเทศโปรเตสแตนิต์ แต่ถูกุ
เผาแพ้กุลับมายับเยินิ

ในิที�สุดกุ็ไม่สามารถเปลี�ยนิพวกุดัทช์และพวกุ
อังกุฤษให้เป็นิคาทอลิกุได้ด้วยกุารบังคับ

ในิสเปนิ กุารกุ�าจัดคนิผู้ไม่เป็นิคาทอลิกุ อีกุด้านิ
หนิึ�ง ซึ�งรุนิแรงมากุ และยืดเยื�อยิ�ง คือ ศาล่ไต่สิวนศรัทธา 
(Spanish Inquisition) ซึ�งใช้วิธีเผาทั�งเป็นิ เป็นิต้นิ ยาว 
นิานิถึงประมาณ ๓๕๐ ปี (๒๐๒๑-๒๓๗๗/1478-1834)

จากซ้าย:
รำชินีเอลิซำเบธที่ ๑
พระเจ้ำฟิลิปส์ที่ ๒
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อวสำนแห่งวิชัยนคร
หลังจากุสู้รบกุับอาณาจักุรข้างเคียงครองอ�านิาจ

มาได้ยาวนิานิ ในิที�สุด ผ่านิเข้ามาในิยุคราชวงศ์โมกุล่ ถึง
ปี ๒๑๐๘ (ค.ศ. 1565) อาณาจักรมุสิล่ิม ๔ แคว้นิ คือ  
พิชาปุระ พีทร อาหหมัดนิคร และกุอลคอนิดา ได้รวม
กุ�าลังกุันิเข้าตี เอาชนิะวิชัยนิครได้

ทั�งนิี� ผู้โจมตีมิได้ต้องกุารครอบครอง เพียงแต่จะ
ท�าลายอ�านิาจ เมื�อชนิะแล้วจึงเข้าเผาท�าลายบ้านิเรือนิทรพัย์ 
สนิิ ไล่ฆ่าฟันิผูค้นิจนิหมดสิ�นิ โดยใช้เวลารวม ๕ เดือนิ แล้ว 
ปล่อยทิ�งให้เป็นิที�รกุร้างไร้ประโยชนิ์ไม่อาจฟื้นิขึ�นิได้อีกุ

มุสลิมครองสุดอินเดีย
ถึงคราวนิี�อ�านิาจของมุสิล่ิมกุ็คลุมไปถึงสุดแผ่นิดินิ 

จดมหาสมุทรอินิเดีย
กุษัตริย์แห่งวิชัยนิครได้หนิีไปตั�งเมืองอยู่ในิที�ใหม่

ห่างออกุไป และสืบราชย์กุันิมาอย่างไม่ราบรื�นิ จนิกุระทั�ง
ปี ๒๒๑๕ (ค.ศ. 1672) กุษัตริย์องค์สุดท้ายสวรรคต กุ็สิ�นิ
วงศ์

สงครำมส�ำคัญพลิกผันอำรยธรรม
สงครามศาสนิาในิยุโรป ที�รุนิแรงกุว่านิี� จะเกุิดขึ�นิ 

กุลางทวีปยุโรป เป็นิสงคราม ๓๐ ปี เริ�มแต่ปี ๒๑๖๑/ 
1618 ข้างหนิ้า

ผลสืบเนิื�องส�าคัญอย่างหนิึ�งของกุารกวาดล่้าง  
(persecution) และสิงครามศาสินา (religious wars)  
ในิยุโรป กุ็คือกุารถ่ายเทประชากรขนิานิใหญ่ เช่นิยิว ราว 
๑๗๐,๐๐๐ คนิ ถูกุขับออกุจากุสเปนิในิปี ๒๐๓๕/1492 
พวกุฮูเกุนิอตส์กุว่า ๔๐๐,๐๐๐ หนิีจากุฝรั�งเศสในิช่วง
ใกุล้ปี ๒๒๒๘/1685 และกุารอพยพหลบหนิีคราวใหญ่
นิ้อยอื�นิๆ ทั�งที�ไปในิประเทศอื�นิในิยุโรป ตลอดจนิไปยัง
อเมริกุา

การถ่ายเทประชากรนี้ นับว่าเป็นปัจจัยสิําคัญ
อย่างหนึ่งที่ก่อรูปแปล่งร่างอารยธรรมตะวันตก

อินเดีย

แหลมโคโมริน



โมกุลเริ่มให้เสรีภำพทำงศำสนำ
พ.ศ. ๒๑๒๔ (ค.ศ. 1581) อักบาร์ (Akbar) 

จักุรพรรดิโมกุล่องค์ที� ๓ ผู้ยิ�งใหญ่ที�สุดในิราชวงศ์ ซึ�งขึ�นิ
ครองราชย์ตั�งแต่ปี ๒๐๙๙/1556 เมื�อพิชิตขยายดินิแดนิ
ได้มากุมายแล้ว กุ็พยายามสร้างความจงรักุภักุดี รวมคนิ
โดยให้เสิรีภาพทางศาสินา

นิอกุจากุยกุเลิกุภาษีรายหัวคนิไม่เป็นิมุสลิมแล้ว  
กุ็ถึงกุับทรงยกุเลิกุกุารบังคับเชลยศึกุให้นิับถืออิสลาม 
ทรงอภิเษกุสมรสกุับเจ้าหญิงฮินิดู เปิดให้เจ้าชายและ 

เจ้านิายฮินดูเข้ารับราชกุาร โดยเฉัพาะพวกุเจ้าราชบุตร 
ได้ต�าแหนิ่งสูงๆ

ยิ�งกุว่านิั�นิยังทรงให้ผู้รู้ในิศาสนิาต่างๆ ทั�งมุสลิม 
ฮินิดู เชนิ คริสต์ ปาร์ซี มาถกุถ้อยทางศาสนิาต่อเบื�อง 
พระพักุตร์ในิพระราชวัง

ต่อมาถึงกุับทรงประกุาศให้พระองค์เองเป็นิผู้มี 
อ�านิาจชี�ขาดสงูสดุในิเรื�องราวปัญหาเกีุ�ยวกุบัศาสนิาอสิิล่าม 
เหนิือกุว่าศาสนิบุคคลทั�งปวง

เสียกรุง ครั้งที่ ๑  
พระนเรศวรฯ กู้เอกรำช  

พ.ศ. ๒๑๓๓–๒๑๔๘ (ค.ศ. 1590-1605) ที�กุรุง 
ศรีอยุธยา หลังรัชกุาลสมเด็จพระบรมไตรโลกุนิาถ โอรส 
๒ พระองค์ครองราชย์ต่อมา คอื สมเดจ็พระบรมราชาธริาช 
ที� ๓ (๒๐๓๑-๒๐๓๔/1488-1491) และสมเด็จพระรามา- 
ธิบดีที� ๒ (๒๐๓๔-๒๐๗๒/1491-1529 เข้ายุคโปรตุเกุส
ครองมะละกุา) จากุนิั�นิมกีุษัตริย์อีกุ ๒ พระองค์ คอื สมเดจ็ 
พระบรมราชาธิราชที� ๔ (๒๐๗๒-๒๐๗๖/1529-1533 
เพียง ๔ ปีกุ็สวรรคตด้วยไข้ทรพิษ) สมเด็จพระรัษฎาธิราช
กุุมาร (๒๐๗๖/1533 เพียง ๕ เดือนิ กุ็ถูกุส�าเร็จโทษ) กุ็ถึง
รัชกุาลสมเด็จพระชัยราชาธิราช (๒๐๗๗-๒๐๘๙/1534-
1546) ในิรัชกุาลนิี� ไทยเริ�มมีสิงครามกับพม่าเป็นิครั�งแรกุ 
ในิปี ๒๐๘๑ เพราะพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ (คือมังตรา เป็นิ

พระญาตขิองพระเจ้าบเุรงนิอง ฝรั�งเรยีกุ Tabinshwehti) 
รุกุรานิแผ่ขยายอาณาเขต มีฝรั�งร่วมรบโดยชาวโปรตุเกสิ
ที�มาตั�งบ้านิเรือนิค้าขายในิกุรุงศรีอยุธยาเข้าประจ�ากุาร 
๑๒๐ คนิ (ในิสงครามรัชกุาลต่อไป ทั�งฝ่ายไทยฝ่ายพม่า
ต่างกุ็มีคนิโปรตุเกุสเข้ากุองทัพมากุขึ�นิ) จึงเริ�มมีกุารใช้ปืน
คาบศิล่าและปืนใหญ่ในิกุารรบ และหลังชนิะศึกุ ทรง
ปูนิบ�าเหนิ็จต่างๆ รวมทั�งทรงอนิุญาตให้สร้างโบสิถ์ มี
บาทหลวงสอนิศาสนิาคริสต์แต่นิั�นิมา

เมื�อพระชัยราชาธิราช (ไชยราชาธิราช กุ็เขียนิ) 
สวรรคตในิปี ๒๐๘๙ โอรสคอืพระแกุ้วฟ้า ซึ�งมพีระชนิมายุ 
๑๑ พรรษา ครองราชย์ต่อมาได้ ๒ ปี กุถ็กูุขุนิวรวงศาธริาช 
คบคิดกุับพระราชมารดา (เจ้าแม่ศรีสุดาจันิทร์) ชิงราช
สมบัติ โดยประหารชีวิตเสีย เมื�อผู้ชิงราชย์ครองราชย์ได้ 
๔๒ วันิ ถูกุกุ�าจัดแล้ว กุ็มาถึงรัชกุาลสมเด็จพระมหาจักร
พรรดิราช (๒๐๙๑–๒๑๑๑/1548-1568) และมีสงคราม

อักบำร์

พระนเรศวรมหำรำช



กุับพม่าต่อมา ครั�นิพระเจ้าตะเบ็งชเวตี�แห่งพม่าสวรรคต
ในิปี ๒๐๙๓ และเมื�อพระเจ้าบุเรงนอง (คือจะเด็ด ฝรั�ง 
เรยีกุ Bayinnaung) ขึ�นิครองแผ่นิดนิิแล้ว ก็ุแผ่เดชานิภุาพ 
ต่อมาจนิได้เชียงใหม่ ประจวบพอดีในิฝ่ายไทยที�เตรียม 
รับศึกุ พระเจ้าอยู่หัวทรงได้ช้างเผือกุ ๗ เชือกุ เฉัลิมพระ
ราชสมัญญา “พระเจ้าช้างเผือก” พระเจ้าบุเรงนิองทรง
เหน็ิโอกุาส จงึท�าอบุายส่งพระราชสาส์นิมาทลูขอช้างเผอืกุ  
๒ เชือกุ เมื�อฝ่ายไทยปฏิิเสธ สงครามใหญ่กุ็เริ�มตั�งแต่ปี 
๒๑๐๖ จนิในิที�สุดจบลงในิรัชกุาลต่อมาของพระราชโอรส
คือสมเด็จพระมหินทราธิราช ด้วยกุารที�กรุงศรีอยุธยา
เสิียแก่พม่าในิ พ.ศ. ๒๑๑๒ ครั�นิแล้วพระเจ้าบุเรงนิองกุ็ 
ได้อภิเษกุพระมหาธรรมราชาเป็นิพระศรีสรรเพชญ์ ครอง
กุรุงศรีอยุธยา ในิฐานิะเจ้าเมืองประเทศราชของพม่า กุาล
ผ่านิมา ๑๕ ปี สยามจึงได้เป็นิเอกุราชเมื�อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชประกุาศอิสิรภาพจากุพม่า ที�เมืองแครง  

(ถิ�นิมอญต่อแดนิไทย) ในิ พ.ศ. ๒๑๒๗/1584 และพระ
เกุียรติยศยิ�งขจรขจายเมื�อได้ทรงชนิะศึกุยุทธหัตถีในิปี 
๒๑๓๕/1592 ครั�นิพระราชบิดา คือสมเด็จพระมหา- 
ธรรมราชาธิราช (๒๑๑๒–๒๑๓๓) สวรรคตแล้ว พระองค์
จึงได้ทรงครองราชย์สืบต่อมา ๑๕ ปี (ถึง ๒๑๔๘/1605)

ในิรัชกุาลนิี� นิอกุจากุทหารอาสาชาวโปรตุเกสิ
แล้ว กุ็มีทหารญี่ปุ่นในิกุองทัพไทยด้วย (คราวยุทธหัตถี 
มีทหารญี�ปุ่นิ ๕๐๐ คนิ) และนิอกุจากุสิเปนส่งทูตจากุ
มนิิลามาท�าหนิังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและกุารค้า
แล้ว ผู้แทนิดัทช์กุ็ได้เข้าเฝ้าในิ พ.ศ. ๒๑๔๗

ศำสนำใหม่ของจักรพรรดิอักบำร์  
เฉัพาะอย่างยิ�ง ในิปี ๒๑๒๔/1581 อักุบาร์ได้ทรง

ตั�งหล่ักศาสินาใหม่ อันิเนิ้นิด้านิจริยธรรมขึ�นิ โดยรวมค�า
สอนิของศาสนิาต่างๆ เข้าด้วยกุันิ เรียกุว่า Din-e llahi 
(Divine Faith = ทิพยศรัทธา) และมีองค์อักบาร์เองเป็นิ
ศูนิย์รวมแห่งความจงรักุภักุดี

แต่เรื�องนิี�กุลายเป็นิกุารสร้างความไม่พอใจแกุ่ชาว
มุสลิมที�เคร่งหลักุ เกุิดมีปฏิิกุิริยา บ้างกุ็บันิทึกุว่าพระองค์
สร้างศาสนิาใหม่ ละทิ�งอิสลาม แต่จะอย่างไรกุ็ตาม สิ�งที�

เรียกุว่าศาสินาใหม่ของอักุบาร์ มีผู้นิับถือเพียงไม่เกุินิ ๑๙ 
คนิ และเมื�อสวรรคตในิปี ๒๑๔๘/1605 ศาสนิานิั�นิกุ็ดับ
ลับไปด้วย

อกีุครึ�งศตวรรษจากุนิี� จกัุรพรรดอิอรงัเซบจะกุ�าจดั 
ฮินิดูอย่างรุนิแรง

Abu’l-Fazl ibn Mubarak ถวำยคัมภีร์ Akbarnama - Book of Akbar แด่อักบำร์

ลังกำสุกะ

นครปฐม

สุโขทัย

อยุธยา

เชียงใหม่ หลวงพระบำง

เสียมรำฐ

เคดำห์

ไชยำ

อ่าวไทย
ทะเลอันดามัน

รัฐฉำน

รัฐมำเลย์

หงสำวดี

จักรวรรดิมชปหิต

พระเจ้ำบุเรงนอง



กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก144

ญี่ปุ่นปิดประเทศ เมื่อรู้เจตนำนักบวช
ที่มำกับนักล่ำอำณำนิคม

พ.ศ. ๒๑๔๐ (ค.ศ. 1597) หันิไปทางญี่ปุ่น พวกุ
โชกุุนิที�ปกุครองบ้านิเมือง ซึ�งได้ส่งเสริมและสนิิทสนิมเป็นิ
อย่างดี กุับมิชชันนารีทั�งหลายที�มากุับประดาเรือค้าขาย 
เกุิดล่วงรู้ว่านิักุสอนิศาสนิาเหล่านิั�นิเป็นิสื�อทอดไปสู่กุาร
ทหารและกุารเมือง ที�จะเข้ามายึดครองอาณานิคม  
จึงพลิกุท่าทีหันิไปเป็นิศัตรู แล้วด�าเนิินิกุารกวาดล่้าง  
(persecution) คนิที�ไปถอืคริสิต์ ถงึกัุบออกุเป็นิประกุาศ 
ราชกุารต่อเนิื�องเป็นิชุด เริ�มแต่ปี ๒๑๔๙ และขับไล่ฝรั�ง
ออกุไป แล้วปิดประเทศตั�งแต่ พ.ศ. ๒๑๘๓ (ค.ศ. 1640) 
เป็นิต้นิมา รวมเวลา ๒๐๐ ปีเศษ กุระทั�งนิายพลแมทธิว 
เปอร์รี นิ�าเรือรบอเมริกุันิมาบังคับให้ญี�ปุ่นิเปิดประเทศอีกุ
ในิ พ.ศ. ๒๓๙๗ (ค.ศ. 1854)

คำทอลิก-โปรเตสแตนต์ รบกัน ๓๐ ปี 
เยอรมนีย่อยยับ

พ.ศ. ๒๑๖๑-๙๑ (ค.ศ. 1618-48) ช่วงเวลาในิ
ยุโรป ซึ�งมีสงครามศาสนิาระหว่างโรมันิคาทอลิกุ กุับ
โปรเตสแตนิต์ ที�เรียกุว่า “สิงคราม ๓๐ ปี” (Thirty 
Years’ War)

ความขัดแย้งและท�าลายล้างกุันิระหว่างชาวคริสต์ 
นิิกุายใหม่คือโปรเตสิแตนต์ กุับนิิกุายเดิมคือ โรมัน 
คาทอล่ิก รุนิแรงและขยายกุว้างออกุไปเรื�อยๆ จนิในิที�สุด 
เวลาผ่านิมา ๑๐๑ ปี ถึง พ.ศ. ๒๑๖๑ กุ็เกุิดเป็นิสิงคราม 

ศาสินา (religious war) ระหว่างประเทศคาทอลิกุ กุับ
ประเทศโปรเตสแตนิต์ โดยกุองทัพของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิิทธิ์ยกุมาท�าลายพวกุโปรเตสแตนิต์ แล้วกุ็มี 
ประเทศอื�นิๆ มาช่วยฝ่ายโนิ้นิฝ่ายนิี� เช่นิ เดนิมาร์กุ 
นิอรเวย์ สวีเดนิ ออสเตรีย ฝรั�งเศส และสเปนิ รบกุันิจนิ
ยุติในิ พ.ศ. ๒๑๙๑ (ค.ศ. 1648) จึงเรียกุว่า “สิงคราม 
๓๐ ปี” (Thirty Years’ War)

เยอรมนีซึ�งเป็นิสนิามรบหลักุหมดประชากุรไป ๗ 
ล้านิคนิ คือ ๑ ในิ ๓ ของทั�งประเทศเวลานิั�นิ (คนิเยอรมันิ
ตายในิสงครามนิี�มากุกุว่าตายในิสงครามโลกุครั�งที� ๑) 
และถึงตอนินิี� จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิิทธิ์ที�อ่อนิเปลี�ยมา
ตั�งแต่เกุิดโปรเตสแตนิต์ขึ�นิ กุ็นิับได้ว่าสลาย เหลือสักุแต่
ชื�อจักุรวรรดิและนิามพระจักุรพรรดิที�เป็นิเกุียรติยศ

“เมื่อบ้ำนเมืองดี  
เขำสร้ำงวัดให้ลูกท่ำนเล่น”  

พ.ศ. ๒๑๖๓–๒๑๗๑ (ค.ศ. 1620-1628) ที�กุรุง
ศรีอยุธยา หลังรัชกุาลสมเด็จพระนิเรศวรมหาราชแล้ว 
พระราชอนิุชา คือสมเด็จพระเอกุาทศรถครองราชย์ต่อมา
อีกุ ๑๕ ปี (๒๑๔๘/1605–๒๑๖๓/1620) จากุนิั�นิเป็นิ 
รัชกุาลของโอรส ๒ พระองค์ติดต่อกุันิ คือ เจ้าฟ้าศรี
เสาวภาคย์ ซึ�งครองราชย์ไม่ถงึ ๑ ปี กุถ็กูุจมื�นิศรเีสาวรกัุษ์
กุับพวกุจับส�าเร็จโทษเสีย แล้วถวายราชสมบัติแกุ่โอรส 
อีกุพระองค์หนิึ�งที�ประสูติแต่พระสนิม ซึ�งได้ผนิวชอยู่ที�

จากซ้าย:
Kamakura Buddha Daibutsu
แมทธิว เปอร์รี
Thirty Years War
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วัดระฆังจนิมีสมณศักุดิ์เป็นิพระพิมลธรรม ลาสิกุขามา
ขึ�นิเสวยราชย์ในิ พ.ศ. ๒๑๖๓ (บางต�าราว่า ๒๑๕๓) เป็นิ
สมเด็จพระอินิทราชาธิราช (พระราชพงศาวดารฉบัับั
พระราชหัตถเลขา เรียกุว่า สมเด็จพระบรมราชาที� ๑) 
ประชาชนิยกุย่องถวายพระนิามว่าพระเจ้าทรงธรรม 

ถึงยุคนิี� สยามได้มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขาย  
ตั�งถิ�นิฐานิ ตลอดจนิเข้ารับราชกุารกุันิมากุแล้ว เริ�มด้วย 
โปรตุเกสิมาในิรัชกุาลสมเด็จพระรามาธิบดีที� ๒ (๒๐๓๔- 
๒๐๗๒/1491-1529) สิเปนและดัทช์กุ็มีทูตเข้ามาตั�งแต่
รัชกุาลสมเด็จพระนิเรศวรมหาราช ต่อมาในิรัชกุาล
สมเด็จพระเอกาทศรถ นิอกุจากุกุษัตริย์ฮอล่ันดา (ดัทช์)  
ได้ส่งทูตมาเพื�อไมตรีทางกุารค้าแล้ว พระองค์กุ็ทรงส่ง
ราชทูตไปยังฮอลแลนิด์ในิปี ๒๑๕๐ และได้พระราชทานิ
ที�ดินิให้พวกุดัทช์ตั�งภูมิล�าเนิาอยู่ทางใต้กุรุง บนิริมแม่นิ��า 
ฝั่งตะวันิออกุ อังกฤษกุ็นิ�าเรือค้าขายเข้ามากุรุงศรีอยุธยา
เป็นิครั�งแรกุตั�งแต่ปี ๒๑๕๕ ครั�นิถึงรัชกุาลพระเจ้า
ทรงธรรมนิี� พระเจ้า James I แห่งอังกุฤษ (ครองราชย์ 
1603/๒๑๔๖–1625/๒๑๖๘ ต่อจากุพระราชินิีเอลิซาเบธ
ที� ๑) ได้มีพระราชสาส์นิเข้ามาขอรับความสนิับสนิุนิให้
ชาวอังกุฤษได้รับความสะดวกุในิกุารค้าขาย อย่างไรกุ็ดี 
กุารค้าขายของชาวต่างชาติเหล่านิี�มีกุารแกุ่งแย่งแข่งดีกุันิ
มากุ จนิปะทะกุันิรุนิแรงหรือถึงกุับรบกุันิ เช่นิ ในิช่วงปี 
๒๑๖๐–๒๑๖๒ คราวหนิึ�ง พวกุโปรตุเกุสยึดเรือฮอลันิดา
ด้วยไม่พอใจว่าได้สิทธิทางกุารค้าเหนิือตนิ ต่อมา เรือ
อังกุฤษ ๒ ล�า รบกุับเรือฮอลันิดา ๓ ล�า ในิอ่าวปัตตานิี 
แต่กุรุงสยามกุ็แกุ้ปัญหาให้สงบไปได้ด้วยดี

โดยเฉัพาะชาวญี�ปุน่ิ ได้เข้ามาอยูน่ิานิแล้วมากุมาย 
พระเจ้าทรงธรรมทรงส่งทตูคณะแรกุไปญี�ปุน่ิเมื�อปี ๒๑๖๔  
ชาวญี�ปุ่นิมีบทบาทส�าคัญ ถึงกุับมีกรมทหารอาสิาญี่ปุ่น 
ซึ�งหัวหนิ้าชื�อยามาดา นิางามาซา มีความดีความชอบในิ 
ราชกุารหลายครั�ง จนิพระเจ้าทรงธรรมทรงตั�งเป็นิออกญา 
เสินาภิมุข (ต่อมาถูกุพระเจ้าปราสาททองส่งไปเป็นิเจ้า-
เมืองนิครศรีธรรมราช และท�าอุบายกุ�าจัดเสีย) แต่ทหาร
ญี�ปุ่นิกุ็ขึ�นิต่อเจ้านิายที�ต่างกุันิไป จึงมีบางพวกุกุ่อปัญหา
ขั�นิรุนิแรงถึงกุับเป็นิขบถ เมื�อถูกุปราบได้หนิีไปยึดเมือง
เพชรบุรี แล้วหนิีต่อไปยึดเมืองบางกุอกุ กุว่าจะแกุ้ปัญหา
เสร็จใช้เวลาถึงปีครึ�ง   

พระเจ้าทรงธรรมได้ทรงศึกุษาพระปริยัติธรรม
ช�านิาญมาแต่ยังผนิวช และได้มีพระราชศรัทธาเสด็จออกุ 

บอกหนังสิือพระภิกุษุสามเณรที�พระที�นิั�งจอมทองสาม 
หลังเนิืองๆ (ในิยุครัตนิโกุสินิทร์ กุ็มีประเพณีบอกุหนิังสือ
พระในิพระบรมมหาราชวังสืบมา) เมื�อมีผู้พบรอยพระ 
พทุธบาทบนิไหล่เขาสวุรรณบรรพต เมอืงสิระบรุ ีก็ุได้ทรง 
ถวายที�ดินิโดยรอบกุว้าง ๑ โยชนิ์ โปรดให้สร้างมณฑ์ป
สวมรอยพระพุทธบาท สร้างพระอารามที�เชิงเขา และให้
ฝรั�งส่องกุล้องตัดถนินิจากุต�าบลท่าเรือมาถึงเชิงเขา โปรด
ให้ประชมุราชบณัฑ์ติแต่งกาพย์มหาชาตใินิปี ๒๑๗๐ และ 
โปรดให้สร้างพระไตรปิฎกไว้จบบริบูรณ์ เมื�อมาถึงยุคนิี� 
ได้มีความนิิยมสร้างวัดกุันิมากุขึ�นิ จนิกุระทั�งว่าผู้ใดมีเงินิ 
มีฐานิะพอ กุ็มักุสร้างวัดไว้ประจ�าวงศ์ตระกุูล เป็นิที�เกุ็บ
อัฐิบรรพบุรุษ และวัดเป็นิที�ศึกุษาเล่าเรียนิ จนิมีค�ากุล่าว
กุันิมาว่า “เมื่อบ้านเมืองดี เขาสิร้างวัดให้ลู่กท่านเล่่น”

จากซ้าย:
พระเจ้ำเจมส์ที่ ๑
มณฑปพระพุทธบำท
ออกญำเสนำภิมุข
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หนีภัยศำสนำ สู่อเมริกำ หำอิสรภำพ 
พ.ศ. ๒๑๗๓ (ค.ศ. 1620) ชาวคริสิต์พวกุเพียว- 

รตัินิ (Puritans) ซึ�งหนิกีุารกุ�าจดักวาดล้่าง (persecution) 
ของโปรเตสแตนิต์นิกายอังกฤษไปยังอัมสเตอร์ดัมในิ
ฮอลแลนิด์ตั�งแต่ ค.ศ. 1608 ได้ลงเรือ Mayflower มาหา 
อสิรเสรภีาพในิแผ่นิดนิิอเมริกา ขึ�นิฝ่ังที�พลมีธั (Plymouth)  

ในินิิวอิงแลนิด์ (เขตรัฐแมสซาชูเซตส์) เมื�อเดือนิธันิวาคม 
คณะนิี�มี ๑๐๒ คนิ ได้ชื�อว่า “พิลกุริมส์” (Pilgrims)

เกำะแมนฮตัตนันิวยอร์กรำคำ๒๔เหรยีญ  

พ.ศ. ๒๑๗๙ (ค.ศ. 1626) พวกุฮอลันิดาซื�อเกุาะ
แมนิฮัตตันิ (ในิเมืองนิิวยอร์กุ) จากุชาวอินิเดียนิแดง 
เจ้าถิ�นิ ในิราคา ๒๔ เหรียญ ($24) (ถิ�นินิี�ชาวดัทช์เรียกุว่า  
นิิวอัมสเตอร์ดัม/New Amsterdam; ต่อมาอังกุฤษยึด 
ไปได้และตั�งชื�อใหม่ว่า นิิวยอร์กุ/New York)

จากซ้าย: 
พระเจ้ำชำห์ ชะฮำน
พระนำงมุมตัซ มำฮำล
พระเจ้ำออรังเซบ

จากซ้าย:
เรือ Mayflower
ขึ้นฝั่งที่พลีมัธ 
เกำะแมนฮัตตัน
กำลิเลโอขึ้นศำล
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ทัชมำฮำล อนุสรณ์รักตลอดกำล  

พ.ศ. ๒๑๙๑ (1648) ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ณ 
เมืองอัครา (Agra) ที�พระเจ้าชาฮ์ ชะฮานิ (Shah Jahan) 
จักุรพรรดิโมกุุล สร้างเป็นิอนิุสรณ์ที�ฝังศพมเหสี มุมตัซ 
มาฮาล (Mumtaz Mahal) ซึ�งสวรรคตเมื�อปี ๒๑๗๒ โดย
เริ�มสร้างในิปี ๒๑๗๓ ได้เสร็จสิ�นิลง ใช้เวลาสร้าง ๑๗ ปี 

(มุมตัซ สวรรคตเมื�อพระชนิม์ ๓๔ พรรษา ขณะที�
ชาฮ์ ชะฮานิ มีพระชนิม์ ๓๗ พรรษา หลังจากุมีโอรสธิดา 
๑๔ องค์)

ชาฮ์ ชะฮานิเตรียมกุารจะสร้างอนิุสรณ์ที�ฝังศพ
ของพระองค์ไว้เคียงคู่ทัชมาฮาล แต่เมื�อพระองค์ประชวร
ในิปี ๒๒๐๐/1657 โอรสสี�องค์ได้ชิงอ�านิาจกุันิ

ออรังเซบชนิะแล้วปลดราชบิดา ขึ�นิเป็นิจักุรพรรดิ
เอง และขงัพระเจ้าชาฮ์ ชะฮานิไว้ในิป้อมอคัรา (Agra fort) 
จนิสวรรคตในิปี ๒๒๐๙/1666

กำลิเลโอขึ้นศำลสอบศรัทธำ 
รอดตำยเพรำะยอมสละค�ำสอน

พ.ศ. ๒๑๘๖ (ค.ศ. 1633) กาล่ิเล่โอ (Galileo 
Galilei) นิักุวิทยาศาสตร์ยิ�งใหญ่ เผยแพร่ความรู้ว่าดวง
อาทิตย์เป็นิศูนิย์กุลางของจักุรวาล ถูกุคริสต์ศาสนิจักุร
จับขึ�นิศาล่ไต่สิวนศรัทธา (Inquisition) ยอมสละค�าสอนิ
ของตนิ ได้พ้นิโทษประหาร แต่ต้องโทษกุักุขังอยู่ในิบ้านิ
จนิตายในิ ค.ศ. 1642

บำทหลวงใหญ่ ว่ำกำรแผ่นดินฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๑๘๖-๒๒๕๘ (ค.ศ. 1643-1715) ที�

ฝรั่งเศสิ เป็นิรัชกุาลที�ยาวยิ�งของพระเจ้าหลุ่ยสิ์ที่ ๑๔ 

มหาราช (Louis XIV King of France หรอื Louis the 
Great; คลุมรัชกุาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง
กุรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๒๐๐-๒๒๓๑)

อ�านิาจอันิยิ�งใหญ่ของรัชกุาลนิี� สืบมาจากุฐานิที� 
วางไว้แล้วในิสมัยของพระราชบิดา คือ พระเจ้าหลุยส์ที� 
๑๓ ครั�งนิั�นิแม้ว่าฝรั�งเศสจะเป็นิดินิแดนิคาทอลิกุ แต่กุาร 
กวาดล้่างพวกุโปรเตสิแตนต์ ที�ได้กุระท�าอย่างรนุิแรงที�สดุ 
อย่างที�เรียกุว่าให้เหี�ยนิแผ่นิดินินิั�นิ กุ็เป็นิกุารกุระท�าอย่าง
อิสระ ไม่รอฟังกุรุงโรม โดยมีบาทหลวงใหญ่ชั�นิคาร์ดินัล่ 
(ระดับรองโป๊ป) ชื�อริเชลลู (Cardinal Richelieu, 1585-
1642) เป็นิอัครมหาเสนิาบดี บัญชากุารแผ่นิดินิแทนิพระ 
องค์ นิ�าฝรั�งเศสเข้าร่วมสงคราม ๓๐ ปี พยายามท�าลาย
อ�านิาจของสเปนิ และได้แผ่ขยายดนิิแดนิออกุไปอกีุ บั�นิทอนิ 
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิิทธิ์ให้อ่อนิเปลี�ยหนิักุลงไป

คำร์ดินัลริเชลลู
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ฝรั่งเศสมำ พำกำรทูตคึกคัก ลงท้ำย
ฝรั่งเศสถูกไล่ พำเมืองไทยเข้ำเงียบ

พ.ศ. ๒๑๙๙–๒๒๓๑ (ค.ศ. 1656-1688) ที�กุรุง 
ศรีอยุธยา สิ�นิรัชกุาลพระเจ้าทรงธรรมแล้ว ๒๘ ปีต่อมา 
มกีุษัตริย์ถงึ ๕ พระองค์ และในิ ๕ พระองค์นิั�นิ ๔ พระองค์ 
มีเวลาครองราชย์รวมกุันิเพียง ๓ ปี กุล่าวสั�นิๆ ว่า ๒  
พระองค์แรกุ คอืพระราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรม ได้แกุ่ 
สมเด็จพระเชษฐาธิราชครองราชย์ได้ปีเศษหรือไม่ถึงปี กุ็
ถูกุเจ้าพระยากุลาโหมสุริยวงศ์ส�าเร็จโทษเสีย (พระเจ้า
ทรงธรรมเอง เอกุสารบางแหล่งกุ็ว่าทรงถูกุเจ้าพระยา 
กุลาโหมฯ วางยาพิษ) แล้วพระอนิุชาคือสมเด็จพระ-
อาทิตยวงศ์ พระชนิมายุ ๙ พรรษา ครองราชย์ได้ ๓๘ วันิ  
กุ็ถูกุยกุลงจากุเศวตฉััตร (ต่อมากุ็ถูกุประหารชีวิต) แล้ว 
เจ้าพระยากุลาโหมฯ กุข็ึ�นิเป็นิกุษตัรย์ิพระนิามว่า พระเจ้า 
ปราสิาททอง ครองราชย์อยู่ ๒๕ ปี (๒๑๗๓/1630–
๒๑๙๘/1655) เมื�อสวรรคตแล้ว เจ้าฟ้าชัย ซึ�งเป็นิพระราช 
โอรสองค์ใหญ่ครองราชย์ได้ ๓-๔ วันิ กุ็ถูกุจับส�าเร็จโทษ 

แล้วพระศรีสุธรรมราชา อนิุชาของพระเจ้าปราสาททอง
ครองราชย์ได้ ๒ เดือนิ กุ่อเรื�องขัดเคืองพระทัยแกุ่สมเด็จ
พระนิารายณ์ซึ�งได้ร่วมสังหารเจ้าฟ้าชัยมาด้วยกุันิ จึงถูกุ
ปลงพระชนิม์ บัดนิี� พ.ศ. ๒๑๙๙ มาถึงรัชกุาลอันิยาว 
๓๒ ปี ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ�งเป็นิพระ
ราชโอรสของพระเจ้าปราสาททอง

  ในิรัชกุาลนิี� ความสัมพันิธ์กุับประเทศต่างๆ 
เจริญสืบต่อมา แต่คราวหนิึ�งได้เกุิดพิพาทกุับอังกฤษถึง
กุับประกุาศสงคราม จึงขาดไมตรีกุันิไปช่วงหนิึ�ง และมี
ประเทศมิตรใหม่คือฝรั่งเศสิซึ�งเริ�มเข้ามาค้าขายที�กุรุงศรี 
อยุธยาในิ พ.ศ. ๒๒๒๔/1681 แต่ในิความสัมพันิธ์กุับ
ฝรั�งเศสนิี� เนิื�องจากุจุดหมายของพระเจ้าหลุ่ยสิ์ที่ ๑๔ 
ทรงมุ่งจะนิ�าศาสนิาคริสต์นิิกุายโรมันิคาทอลิกุเข้ามาเป็นิ
ส�าคัญ ดังที�พระองค์ทรงด�าเนิินิกุารอย่างถึงที�สุดในิ 
ประเทศฝรั�งเศสเอง เป้าหมายนิี�เป็นิแกุนิขับเคลื�อนิให้ 
สัมพันิธไมตรีกุับฝรั�งเศสแข็งขันิ โดยความสัมพันิธ์ทาง 
ศาสนิานัิ�นิพ่วงพนัิกุนัิไปกุบัความสมัพนัิธ์ทางด้านิกุารเมอืง 
และกุารทหาร ยิ�งมีฟอลคอนิ (Constantine Phaulkon,  
ชาวไอโอเนิียนิกุรีกุ/โยนิกุ มากุับเรือพาณิชย์ขององักุฤษ)  
ที�มารับราชกุารกุ้าวหนิ้าจนิได้เป็นิเจ้าพระยาวิชเยนทร์ 
ช่วยจัดช่วยหนิุนิด้วย กุิจกุารงานิเมืองด้านิฝรั�งเศสกุ็เป็นิ
เรื�องเด่นิ จนิความสัมพันิธ์กุับประเทศอื�นิๆ เลือนิรางไป 
ไทยกุ็ส่งคณะทูตไปฝรั�งเศส และฝรั�งเศสกุ็ส่งทูตมาไทย 
ผลัดเปลี�ยนิแลกุกุันิไปมา โดยเฉัพาะครั�งส�าคัญคือที�พระ
วิสูตรสุนิทร (โกษาปาน) เป็นิหัวหนิ้าคณะนิ�าไป คู่ขนิานิ
กุบักุารทตู ฝรั�งเศสก็ุส่งทหารมาจ�านิวนิมากุ ซึ�งได้ไปประจ�า 
รักุษาป้อมที�เมืองส�าคัญๆ โดยจัดเข้าในิราชกุารไทย

สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

หน้าตรงข้ามจากบน:
รำชทูตฝรั่งเศสเข้ำเฝ้ำพระนำรำยณ์มหำรำช
โกษำปำณถวำยรำชสำส์น
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ในิกุารนิี� ด้านิประโยชนิ์กุ็มีมากุ เช่นิ คนิไทยได้ฝึกุ 
หัดกุารทหารและกุารช่างอย่างตะวันิตกุ ได้เรียนิรู้วิชากุาร 
ใหม่ๆ นิกัุเรยีนิไทยได้ไปศกึุษาในิฝรั�งเศส แต่ในิขณะเดยีวกัุนิ  
กุ็กุ่อให้เกุิดความหวาดระแวงว่าฝรั�งเศสจะเป็นิกุ�าลังหนิุนิ 
ร่วมกุบัเจ้าพระยาวชิเยนิทร์คดิกุารใหญ่ครอบครองเมอืงไทย 
ในิที�สุด ขณะเมื�อสมเด็จพระนิารายณ์มหาราชประชวร
หนิักุ แล้วเสด็จสวรรคตในิปี ๒๒๓๑ พระเพทราชาและ
ขุนิหลวงสรศักุดิ์ (ต่อมาคือพระเจ้าเสือ) กุ็ได้ยึดอ�านิาจ 
กุ�าจดัเจ้าพระยาวชิเยนิทร์กุบัพวกุ และขับไล่ทหารฝรั�งเศส 
ออกุจากุเมืองไทย แล้วพระเพทราชากุ็ขึ�นิครองราชย์

ต่อจากุนิี� กุรุงสยามซึ�งเคยเปิดกุว้างในิกุารต้อนิรับ
ชาวต่างชาต ิกุเ็ปลี�ยนินิโยบายกุลับตรงข้าม แม้จะไม่ถงึกุบั 
ปิดประเทศอย่างญี่ปุ่น (๒๑๔๐–๒๓๙๗/1597-1854) กุ็
จ�ากุดัและระมดัระวงั ความสัมพันิธ์กุบัต่างประเทศจึงน้ิอยลง

ในิด้านิกิุจกุารศาสนิา สมเดจ็พระนิารายณ์มหาราช 
กุ็ทรงด�าเนิินิตามวิถีไทยพื�นิฐานิ คือทรงให้เสรีภาพในิกุาร
นิับถือศาสนิา นิอกุจากุทรงออกุพระราชกุฤษฎีกุาอนิุญาต
ให้ราษฎรนิับถือศาสนิาใดๆ กุไ็ด้แล้ว ยงัทรงอปุถมัภ์ครสิิต์
ศาสินาและศาสนิาอื�นิๆ เช่นิ โปรดให้สร้างวัดเซนิต์โยเซฟ ที�
สถิตของสงัฆนิายกุที�อยธุยา และสร้างวดัเซนิต์เปาโลที�ลพบรุี 
และตะนิาวศรี เป็นิต้นิ พระเจ้าหลุ่ยสิ์ที่ ๑๔ ถึงกุับทรงคิด
ว่าพระองค์ทรงเลื�อมใสในิคริสต์ศาสนิา และได้มีพระ 
ราชสาส์นิทูล่เชิญเข้ารีตด้วยในิ พ.ศ. ๒๒๒๘ แต่สมเด็จ
พระนิารายณ์มหาราชทรงผ่อนิผันิด้วยพระปรีชาญาณว่า 
หากุพระผูเ้ป็นิเจ้าพอพระทยัให้พระองค์เข้ารตีเมื�อใด กุจ็ะ 
บนัิดาลให้เกิุดศรทัธาขึ�นิในิพระทยัของพระองค์เมื�อนิั�นิเอง

เสรีภาพทางศาสนิาในิเมืองไทยนิี� บาทหลวง

ฝรั�งเศสได้เขียนิเป็นิข้อสังเกุตส�าคัญไว้ในิ จดหมายเหตุ
การเดินุทางของพระสังฆราชแห่งเบัริธประมุขมิสซังสู่
อาณาจักรโคจินุจีนุ ว่า “ข้าพเจ้าไม่เชื�อว่าจะมีประเทศใด
ในิโลกุ ที�มีศาสนิาอยู่มากุมาย และแต่ละศาสนิาสามารถ
ปฏิิบัติพิธีกุารของตนิได้อย่างเสรีเท่ากุับประเทศสยาม” 
(กุรมศิลปากุร, ๒๕๓๐)

ในิด้านิพระพุทธศาสนิา ประเพณีบวชเรียนิที�สืบ
มา คงเป็นิที�นิิยมแพร่หลายมากุ และในิรัชกุาลนิี� ผู้บวช
กุ็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์อย่างดี ท�าให้คนิหลบเลี�ยง
ราชกุารไปบวชกุันิมากุ จึงคราวหนิึ�งมีรับสั�งให้ออกุหลวง 
สรศักุดิ์ เป็นิแม่กุองประชุมสงฆ์สิอบความรู้พระภิกษุ
สิามเณร ผู้ที�หลบลี�บวช สอบได้ความชัดว่าไม่มคีวามรู้ในิ
พระศาสนิา ถกูุบงัคบัให้ลาสิกุขาจ�านิวนิมากุ นิอกุจากุนีิ� 
ประเพณีบวชแล่้วพ้นราชภัย กุ็ได้ปรากุฏิในิรัชกุาลนิี� 
ด้วย ดังปรากุฏิว่า เมื�อประชวรจะสวรรคต พระเพทราชา 
กุบัขนุิหลวงสรศกัุดิไ์ด้ล้อมวงัไว้เตรยีมจะยดึอ�านิาจ 
พระองค์โปรดให้ช่วยชวีติบรรดาข้าราชกุารฝ่ายในิไว้ ด้วย
กุารถวายพระราชวังเป็นิวิสุงคามสีมา แล้วพระสงฆ์มสีมเดจ็
พระสงัฆราชเป็นิประธานิท�าสังฆกุรรมอุปสมบทบุคคล
เหล่านิั�นิ นิ�าไปพระอาราม เป็นิอันิพ้นิภัย

 สมเด็จพระนิารายณ์มหาราชทรงเอาพระทัยใส่
ในิกุารพระศาสนิา กุารศึกุษา และส่งเสริมวรรณคดีมากุ 
ดังได้ทรงมีพระราชปุจฉาไปยังคณะสงฆ์หลายครั�ง มี
วรรณคดีพุทธศาสนิาเหลอืมาถงึปัจจบุนัิหลายเรื�อง เป็นิ
ยคุหนิึ�งที�รุง่เรอืงของวรรณคด ีทั�งทรงพระราชนิิพนิธ์เอง 
และมกีุวีส�าคญัมากุท่านิ เช่นิ ศรีปราชญ์ พระมหาราชครู 
พระโหราธิบดี ขุนิเทพกุวี พระศรีมโหสถ
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ฝรั่งเศสสมัยพระนำรำยณ์  
ก�ำจัดคริสต์ต่ำงนิกำย  

ในิพ.ศ. ๒๒๐๘ (ค.ศ. 1665) พระเจ้าหลุ่ยสิ์ที่ ๑๔
(Louis XIV) ด�าเนิินิกุารกุ�าจัดกุวาดล้าง (persecution) 
พวกุฮเูกนอตส์ิ (โปรเตสแตนิต์) ครั�งใหม่ และยิ�งกุว่านัิ�นิ ในิ 
พ.ศ. ๒๒๒๘ (ค.ศ. 1685) ได้ยกุเลิกุโองกุารแห่งแนินิต์ส์ที� 
พระเจ้าเฮนิรทีี� ๘ ประกุาศไว้ แล้วกุ�าจดัหนิกัุขึ�นิเพื�อล้างให้สิ�นิ

กุารนิี�ท�าให้ชาวโปรเตสแตนิต์หนิไีปอยูต่่างประเทศ 
เช่นิ องักุฤษ ปรสัเซยี เนิเธอร์แลนิด์ และอเมรกิุา มากุกุว่า 
๔ แสนิคนิ หลายจังหวัดถึงกุับร้างทีเดียว (“...several 
provinces were virtually depopulated.” <The 
Concise Columbia Encyclopedia, 1991) ท�าให้
ฝรั�งเศสสูญเสียกุ�าลังคนิที�มีคุณภาพ ขาดกุ�าลังงานิของ
ชาติในิยุคปฏิิวัติอุตสาหกุรรม ที�กุ�าลังจะมาถึง

ครั�นิถึงปี ๒๒๕๘ (ค.ศ. 1715) พระเจ้าหลุยส์ที�  
๑๔ กุป็ระกุาศว่า พระองค์ได้ท�าให้กุารทกุุอย่างของศาสนิา
โปรเตสแตนิต์ในิฝรั�งเศสจบสิ�นิแล้ว

จากซ้าย:
เนเดอร์ ชำห์
บัลลังก์นกยูง
เพชรโกอินัวร์

หน้าตรงข้าม:
มงกุฎพระรำชินี
วิกตอเรีย

พระเจ้ำหลุยส์ที่ ๑๔

โมกุลก�ำจัดฮินดูอีก  

พ.ศ. ๒๒๐๑ (1658) พระเจ้าออรังเซบ (Aurang-
zeb) ขึ�นิครองราชย์ ขยายอาณาเขตออกุไปได้กุว้างที�สุด
ในิยุคโมกุล่ แต่ได้มุ่งมั�นิห��าหั�นิบีฑ์า (persecution) ชาว
ฮินดูและสิิกข์ เป็นิเหตุให้ราชวงศ์โมกุุลสูญเสียอ�านิาจ
ปกุครองราษฎรลงไปมากุ

ออรังเซบครองราชย์อยู่ ๔๙ ปี เมื�อสวรรคตในิปี 
๒๒๕๐ แล้ว จักุรวรรดิโมกุุลได้แตกุสลายอย่างรวดเร็ว ทั�ง
เพราะเกุิดสงครามสืบราชสมบัติ ทั�งต่างประเทศรุกุรานิ 
และแคว้นิใหญ่นิ้อยกุ็ตั�งตัวเป็นิอิสระ
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ชำห์ตีเดลี ขนทรัพย์ไป 

พ.ศ. ๒๒๘๒ (ค.ศ. 1739) เนิเดอร์ ชาห์ แห่ง
จักรวรรดิอิหร่าน ต้องกุารทุนิทรัพย์จ�านิวนิมากุ จึงมาตี
ยึดนิครเดล่ีของโมกุล่ในิปี ๒๒๘๒ แล้วขนิเอาสมบัติ
มหาศาลไป รวมทั�งบัลลังกุ์นิกุยูง และเพชรโกุอินิัวร์ 
(Koh-i-noor diamond คือเพชร ๑๐๙ กุะรัตที�มาอยู่
ในิมงกุุฎพระราชินิีวิกุตอเรีย ตลอดถึงกุษัตริย์อังกุฤษในิ
บัดนิี�) ช่วยให้งดเกุ็บภาษีในิอิหร่านิได้ถึง ๓ ปี

อิหร่ำนห�้ำหั่นมุสลิมสุหนี่ ที่ต่ำงนิกำย
พ.ศ. ๒๒๖๒ (ค.ศ. 1719) เนิื�องจากุอิหร่าน หรือ

เปอร์เซีย ซึ�งประชากุรส่วนิใหญ่เป็นิมุสลิมนิิกุายชีอะฮ์ 
ได้หํ้าหั่นบีฑา (persecution) พวกุมุสลิมนิิกุายสิุหนี่
ที�เป็นิข้างนิ้อย ครั�งนิั�นิเฮราท (Herat; ปัจจุบันิอยู่ในิ
อัฟกุานิิสถานิ ต.ตกุ ฉั.เหนิือ) ซึ�งเป็นิสุหนิี� ได้แข็งเมือง 
ชาห์แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด (Safavid dynasty) จึงส่งทัพ
ไปปราบ แต่พลาดพ่ายสูญเสียกุ�าลังมากุ

ต่อมาอีกุ ๓ ปี (ค.ศ. 1722) เจ้าผู้ครองกุันิทหาร 
(Kandahar ในอัฟกานิสิถาน) ซึ�งเคยเป็นิส่วนิหนิึ�งของ
เปอร์เซีย กุ็ยกุทัพมาตีชนิะเปอร์เซีย ตั�งตัวเป็นิชาห์เอง  
ฆ่าฟันิล้างโคตรล้มราชวงศ์ซาฟาวิดกุับทั�งขุนินิางข้าราช 
บริพารเป็นิต้นิอย่างโหดเหี�ยม แต่แล้วตัวเขาเองกุ็เกุิด
เสียจริต หลานิขึ�นิครองแทนิ และกุารฆ่าฟันิสังหารกุ็
ด�าเนิินิต่อไป

ฝ่ายสุลต่านิแห่งออตโตมานเตอร์ก ฉัวยโอกุาสที� 

เปอร์เซียอ่อนิกุ�าลัง และอ้างกุารที�มุสลิมสุหนิี�ถูกุรังแกุ  
กุ็บุกุเข้ามา ทางฝ่ายพระเจ้าซาร์แห่งรัสิเซียกุ็ฉัวยโอกุาส
ขยายแดนิเข้ามา แล้วทั�งสองกุ็มาตกุลงเอาดินิแดนิรอบ
นิอกุของเปอร์เซียมาแบ่งกุันิ 

ชำห์ผู้ไม่ชอบสวรรค ์

พ.ศ. ๒๒๗๙ (ค.ศ. 1736) ระหว่างนิั�นิ ข่านผูห้นิึ�ง 
ซึ�งเป็นิข้าเกุ่าที�จงรักุภักุดีของชาห์แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด 
ได้ซ่องสุมกุ�าลังและเข้ามารบจนิในิที�สุดกุ็กุู้บัลลังกุ์ที�เสีย
ไป ๔ ปี จากุพวกุอัฟกุันิคืนิให้แกุ่โอรสของชาห์องค์เกุ่าได้ 
แล้วออกุรบกุู้ดินิแดนิจากุพวกุออตโตมานเตอร์ก ตลอด
จนิเอาดินิแดนิคืนิจากุรัสิเซีย

ในิที�สุดคงเห็นิว่าชาห์และโอรสอ่อนิแอ กุ็เลยขึ�นิ
ครองราชย์เองในิปี ๒๒๗๙ (ค.ศ. 1736) เฉัลิมพระนิามว่า  

“เนเดอร์ ชาห์” (Nadir Shah) จากุนิั�นิกุ็รบขยายดินิแดนิ
จนจักรวรรดิอิหร่านหรือเปอร์เซียนิั�นิ ยิ�งใหญ่ไม่หย่อนิ
กุว่าสมัยกุ่อนิ รวมทั�งทะลุอัฟกุานิิสถานิเข้ามา และได้มาตี
ยึดนิครเดล่ีของราชวงศ์โมกุล่ในิปี ๒๒๘๒ ขนิทรัพย์ไป
มากุมาย

อย่างไรกุ็ดี ความเกุ่งกุาจของเขาที�ว่ารบไหนิชนิะ
นิั�นิ นิั�นิขึ�นิชื�อแต่ในิเรื�องความโหดร้าย ขี�ระแวง วุ่นิกุับกุาร
หาทุนิมาท�าสงคราม และสนิใจแต่กุารรบราฆ่าฟันิปราบ
ปราม ถึงขนิาดที�เมื�อมีผู้ทูลว่าในิสวรรค์ไม่มีสงคราม กุ็
ตรัสว่า “แล้วอย่างนิั�นิในิสวรรค์จะไปสนิุกุอะไร”

เนิเดอร์ ชาห์ ไม่ใส่ใจบ�ารุงสุขของประชาชนิ แถม
ยิ�งชรากุ็ยิ�งร้าย ไปไหนิกุ็สั�งฆ่าสั�งทรมานิคนิ ราษฎรเดือด
ร้อนิมากุ ต่อมากุ็เกุิดความไม่สงบขึ�นิที�โนิ่นิที�นิี� ต้องปราบ
กุันิเรื�อย ในิที�สุดทหารของชาห์กุ็ปลงชีพพระองค์เสียเอง
ในิ พ.ศ. ๒๒๙๐ (ค.ศ. 1747)

ทัพชำห์ท�ำลำยพระ  
อนิึ�ง กุองทัพของเนิเดอร์ ชาห์นิี� เป็นิผู้ท�าลายพระ

พักุตร์พระพุทธรูปใหญ่ ๒ องค์ (สูง ๕๓ และ ๓๗ เมตร) 
ที�พามิยาน อันิอยู่บนิทางผ่านิสู่เดลี ซึ�งต่อมาพวกุทาล่ิบัน
ได้ท�าลายครั�งสุดท้ายหมดทั�งองค์ เมื�อต้นิปี ๒๕๔๔





๘ ๐ ๐ ปี   ที่ อิ น เ ดี ย ไ ม่ มี พุ ท ธ ศ า ส น า
ข) ฝรั่งมา พุที่ธศาสนากลับเริ�มฟื้น
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อังกฤษชนะฝรั่งเศส ได้เบงกอล
พ.ศ. ๒๓๐๐ (ค.ศ. 1757) อังกฤษกุับฝรั่งเศสิ 

หลังจากุแข่งอิทธิพลกุันิมานิานิเพื�อครองอ�านิาจในิอินิเดีย 
บริษัทอินเดียตะวันออก ของอังกฤษ (British East 
India Company) รบชนิะบริษัทอินิเดียตะวันิออกุของ
ฝรั�งเศส (French East India Company) ที�รวมกุ�าลัง
กุับกุองทัพของกุษัตริย์โมกุุลแห่งอินิเดีย

อังกฤษชนิะแล้วได้อ�านิาจปกุครองแคว้นิเบงกอล่ 

อังกฤษร่วมปกครองอินเดีย  

ต่อมาปี ๒๓๑๗/1774 บริษัทอินิเดียตะวันิออกุ
ขององักุฤษ กุเ็ข้าร่วมจดักุารปกครองประเทศอนิเดยี โดย 
มีวอร์เรนิ ฮาสติงส์ (Warren Hastings) เป็นิข้าหลวงใหญ่
อังกุฤษคนิแรกุ จากุนิั�นิกุ็ขยายอ�านิาจออกุไปเรื�อยๆ

อังกฤษรุ่ง อุตสำหกรรมเริ่ม  
พ.ศ. ๒๒๙๓-๒๓๙๓ (ค.ศ. 1750-1850) เกุิด

กุารปฏิวัติอุตสิาหกรรม (Industrial Revolution) ซึ�ง
เริ�มขึ�นิในิประเทศอังกุฤษ โดยมีกุารประดิษฐ์คิดค้นิ กุาร
พบแหล่งพลังงานิใหญ่อย่างใหม่ กุารใช้เครื�องจักุรกุล เช่นิ 
เครื่องจักรทอผ้า เครื่องจักรไอนํ้า เป็นิต้นิ มีกุารจัดตั�ง
โรงงานิ นิ�าไปสู่กุารพัฒนิาเทคโนิโลยีและอุตสาหกุรรม 
สืบต่อมา

ปฏิวัติสู่ควำมก้ำวหน้ำยุคใหม ่ 

ความเปลี�ยนิแปลงนิี� สืบเนิื�องจากุกุารคืนชีพของ 
ศิลปวิทยากุารตั�งแต่ปี ๑๙๙๖/1453 จนิกุระทั�งเกุิดกุาร
ปฏิวัติวิทยาศาสิตร์ที�เริ�มขึ�นิเมื�อปี ๒๐๘๖/1543 และ
ด�าเนินิิต่อมาตลอด ค.ศต.ที� ๑๖ และ ๑๗ ซึ�งท�าให้ประชาชนิ 
เกุิดความตื�นิตัวทางปัญญายิ�งขึ�นิ จนิท�าให้ ค.ศต.ที� ๑๘ 
ได้ชื�อว่าเป็นิ (ยคุแห่ง) กุารเรอืงปัญญา (Enlightenment)

เมื�อมาประสานิกุับกุารปฏิวัติอุตสิาหกรรมนิี� กุ็
ท�าให้เกุิดความเปลี�ยนิแปลงครั�งใหญ่ของวิถีชีวิตในิยุโรป 
ทั�งทางความคิด ความเชื�อ เศรษฐกุิจ และสังคม มนิุษย์
สมัยใหม่พากุันิเชื�อในิคติแห่งความก้าวหน้า (idea of 
progress) ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนิโลยีจะพามนิุษย์ไป
สู่ความเจริญและสุขสมบูรณ์ยิ�งขึ�นิไปไม่มีที�สิ�นิสุด

ค) ยุคอังกฤษปกครอง

จากบน:
เครื่องจักรทอผ้ำ
เครื่องจักรไอน�้ำ
พระอุบำลีเถระ
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เกิดสยำมวงศ์ในลังกำทวีป
พ.ศ. ๒๒๙๓ (ค.ศ. 1750) เนิื�องจากุศาสนิวงศ์ในิ

ล่ังกาทวีปสูญสิ�นิ พระเจ้ากุิตติสิริราชสิงห์จึงทรงส่งคณะ
ทูตมายังราชอาณาจักุรสยาม ในิรัชกุาลพระเจ้าอยู่หัว 
บรมโกุศ แห่งกุรุงศรีอยุธยา ขอพระสงฆ์ไทยไปอุปสมบท
ชาวลังกุา ได้พระอุบาล่ีเถระเป็นิหัวหนิ้าคณะเดินิทางไป
ในิปี ๒๒๙๖ พ�านิักุที�วัดบุพพาราม กุรุงแกุนิดี ประกุอบ
พิธีผูกุสีมาแล้วอุปสมบทกุุลบุตร ฟื้นิสังฆะในิลังกุาทวีป
ขึ�นิใหม่ เกุิดเป็นิคณะสงฆ์อุบาลีวงศ์ หรือสิยามวงศ์ หรือ
สยามนิิกุาย อันิเป็นิคณะสงฆ์ใหญ่ที�สุดในิศรีลังกุาจนิ
ปัจจุบันิ สามเณรสิรณังกร ซึ�งได้รับอุปสมบทในิคราวนิั�นิ 
ได้รับสถาปนิาเป็นิพระสังฆราชแห่งลังกุาทวีป

พึงทราบเหตุที�สังฆะในิศรีลังกุาสูญสิ�นิว่า พวกุ

โปรตุเกุสเป็นินิักุล่าอาณานิิคมพวกุแรกุที�มาถึงลังกุาทวีป
ในิปี ๒๐๔๘/1505 เมื�อมีอ�านิาจขึ�นิกุ็ได้ข่มเหงประชาชนิ 
ฆ่าพระสงฆ์ ท�าลายวัด บังคับคนิให้เข้ารีตเป็นิคาทอลิกุ 
และขนิทรัพย์ไปเมืองของตนิ รวมทั�งขนิบัลลังกุ์งาช้างของ
กุษัตริย์สิงหฬไปยังกุรุงลิสบอนิ 

ต่อมา พระเจ้าราชสิงห์ที� ๑ รบชนิะโปรตุเกุส ขึ�นิ
ครองราชย์ในิปี ๒๑๒๔/1581 แต่พระองค์ได้ท�าปิตุฆาต 
พระสงฆ์ว่าเป็นิอนิันิตริยกุรรมแกุ้ไขไม่ได้ จึงทรงหันิไป
บ�ารุงศาสนิาฮินิดูนิิกุายไศวะ และท�าลายพระพุทธศาสนิา 
โดยเผาคัมภีร์ และฆ่าพระสงฆ์จนิหมดสิ�นิ

ครั�นิพระเจ้ากุิตติสิริราชสิงห์ขึ�นิครองราชย์ จะ
ทรงฟื้นิฟูพระพุทธศาสนิา จึงทรงส่งคณะทูตไปยังสยาม
ประเทศ ทั�งนิี� โดยได้รับความร่วมมือจากุพวกุดัทช์ ช่วย

อุปถัมภ์เรือเดินิสมุทร
(พวกุดัทช์นิี� ได้ช่วยชาวลังกุาทวีปรบขับไล่พวกุ

โปรตุเกุสออกุไปจนิหมดในิปี ๒๒๐๑/1658 แต่แล้วพวกุ
ดทัช์กุเ็ข้าครองดนิิแดนิชายทะเลแทนิที�พวกุโปรตเุกุส และ 
แผ่ศาสนิาคริสต์นิิกุายโปรเตสแตนิต์ แม้จะไม่โหดร้าย
มากุอย่างพวกุโปรตุเกุส ชาวสิงหฬต้องรบกุับพวกุดัทช์
อีกุเกุือบ ๑๖๘ ปี จนิพวกุอังกุฤษมาขับไล่ดัทช์ไปในิ
ปี ๒๓๓๙/1796 แต่แล้วในิที�สุด ณ วันิที� ๒ มีนิาคม 
๒๓๕๘/1815 อังกุฤษกุ็ปลดพระเจ้าศรีวิกุรมราชสิงห์ 
เชื�อสายทมิฬ จากุราชบัลลังกุ์ เป็นิอันิสิ�นิวงศ์กุษัตริย์ของ
ลังกุาทวีป และเอาประเทศเป็นิเมืองขึ�นิหมดสิ�นิ)

อังกฤษส�ำรวจโบรำณสถำน
บุคคลเริ�มแรกุส�าคัญในิด้านินิี� ที�จะเสริมความรู้ 

ประวัติศาสตร์โลกุโดยเชื�อมโยงตะวันิตกุ-ตะวันิออกุ ด้วย 
เรื�องกุารเดนิิทพัของอเลกุซานิเดอร์มหาราช กัุบอาณาจกัุร 
กรีก/โยนกในิอาเซียกุลาง คือ เซอร์ วิลเลียม โจนิส์ (Sir 
William Jones) ผู้พิพากุษาศาลฎีกุาแห่งกุัลกุัตตา

ท่านิผูน้ิี� เมื�อปี ๒๓๑๗ ได้ร่วมกุบัแซมมวล จอห์นิสนัิ 
(Samuel Johnson เป็นิผูช้�านิาญงานิพจนิานิกุุรม) เร่งเร้า 
ให้ผู้ส�าเร็จราชกุารของอังกุฤษ ที�ปกุครองอินิเดียเวลานิั�นิ 
คอื วอร์เรนิ ฮาสตงิส์ (Warren Hastings) ด�าเนิินิงานสิาํรวจ
ซากุโบราณสถานิและสืบค้นิหาเมืองเกุ่าๆ ในิอินิเดีย จนิ
กุระทั�งต่อมาอกีุ ๑๐ ปี กุมี็กุารตั�งอาเซยีสิมาคมแห่งเบงกอล่

หน้าตรงข้าม:
วอร์เรน ฮำสติงส์ 

จากซ้าย:
เซอร์ วิลเลียม โจนส์ 
แซมมวล จอห์นสัน
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เสียกรุงครั้งที่ ๒  
พระเจ้ำตำกสิน กู้เอกรำช ตั้งกรุงธนบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๐–๒๓๒๕ (ค.ศ. 1767-1782) ที�กุรุง
ศรีอยุธยา สิ�นิรัชกุาลสมเด็จพระนิารายณ์มหาราช ในิ
ปี ๒๒๓๑/1688 แล้ว ผ่านิมาอีกุ ๓ รัชกุาล คือ สมเด็จ
พระเพทราชา (ต้นิราชวงศ์สุดท้ายของกุรุงศรีอยุธยา คือ
ราชวงศ์พลูหลวง, ๒๒๓๑–๒๒๔๖/1688-1703) พระเจ้า
เสิือ (สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที� ๘ หรือขุนิหลวงสรศักุดิ์ 
โอรสของสมเด็จพระนิารายณ์ แต่เป็นิบุตรเลี�ยงของพระ
เพทราชา, ๒๒๔๖–๒๒๕๑/1703-1708) และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสิระ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที� ๙ โอรส
องค์ใหญ่ของพระเจ้าเสือ, ๒๒๕๑–๒๒๗๕/1708-1732) 
รวม ๔๕ ปี เมื�อจะขึ�นิรัชกุาลใหม่ เกุิดกุารแย่งราชสมบัติ
เป็นิศึกุกุลางเมืองครั�งใหญ่ที�สุด ระหว่างพระราชอนิุชาซึ�ง 
เป็นิกุรมพระราชวังบวร (พระมหาอุปราช) กุับพระราช 
โอรสองค์กุลางที�ได้รับมอบราชสมบัติ (พระองค์ใหญ่ไม่ 
ยอมรับราชสมบัติจึงออกุผนิวช) ในิที�สุด กุรมพระราชวัง
บวรชนิะแล้วขึ�นิครองราชย์ เรียกุกุันิว่า สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที� ๓, ๒๒๗๕–
๒๓๐๑/1732-1758) และทรงกุ�าจัดกุวาดล้างข้าราชกุาร
วังหลวงเสียมากุมาย เป็นิเหตุหนิึ�งให้บ้านิเมืองอ่อนิแอลง

 โดยทั�วไป ในิรัชกุาลนิี� บ้านิเมืองสงบสุข กุารบวช
เรียนิคงจะได้เป็นิประเพณีทางกุารศึกุษาที�แนิ่นิแฟ้นิขึ�นิ
แล้ว ตามที�ชาวบ้านิถือกุันิมาว่าคนิที�บวชเรียนแล้วเป็นิ
ทิด (นิ่าจะเป็นิ “ฑ์ิต” ซึ�งกุร่อนิจากุ “บัณฑ์ิต”) มีความรู้
ความคิดเป็นิผู้ใหญ่ พร้อมที�จะรับผิดชอบครอบครัวและ

สังคมได้ คนิที�จะมีเหย้าเรือนิ ต้องได้บวชเรียนิเป็นิ “คนิ
สุกุ” กุ่อนิ ปรากุฏิว่า ในิรัชกุาลนิี� ผู้ที�จะเป็นิขุนินิางมียศ 
ต้องเป็นิผู้ที�ได้บวชแล้ว จึงจะทรงตั�ง ถึงเจ้านิายในิพระ
ราชวงศ์กุ็ผนิวชทุกุพระองค์ แต่ในิล่ังกาทวีป ศาสนิวงศ์
สูญสิ�นิ พระเจ้ากุิตติสิริราชสิงห์จึงทรงส่งสิริวัฒนิอ�ามาตย์
เป็นิราชทูตมาในิ พ.ศ. ๒๒๙๓/1750 เพื�อขอพระภิกุษุ
สงฆ์ไปให้อุปสมบทบวชกุุลบุตรที�นิั�นิ คณะสงฆ์ไทย มี 
พระอุบาล่ีเป็นิหัวหนิ้าเดินิทางไปในิปี ๒๒๙๖ และได้ฟื้นิ
สังฆะขึ�นิใหม่ เกุิดเป็นิคณะสงฆ์อุบาลีวงศ์ หรือสิยามวงศ์ 
หรือสยามนิิกุายสืบมา

 พระเจ้าบรมโกุศครองราชย์อยู่ ๒๖ ปี มีพระราช 
โอรสเป็นิเจ้าฟ้าชาย ๓ พระองค์ (มีพระราชธดิาที�เป็นิเจ้า
ฟ้าหญิง และพระราชโอรสพระราชธิดาที�เป็นิพระองค์เจ้า
อีกุหลายพระองค์) พระองค์ใหญ่คือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์  
กุรมขุนิเสนิาพิทักุษ์ (“เจ้าฟ้ากุุ้ง”) ครั�งหนิึ�งท�าความผิด
ฉักุรรจ์ถึงโทษประหาร จึงทรงผนิวชเพื�อพ้นิราชภัย และ
เลยได้ทรงศึกุษาธรรม กุับทั�งทรงสามารถเชิงกุวี ได้นิิพนิธ์
วรรณคดเีรื�องนุนัุโทปนัุนุทสูตรคาํหลวง และพระมาลยัสตูร 
คาํหลวง (ต่อมา ทรงนิพินิธ์กุาพย์เห่เรือ และกุาพย์ห่อโคลง 
ที�ขึ�นิชื�อลือชาและเป็นิแบบฉับับ, เจ้าฟ้ากุุณฑ์ล และ 
เจ้าฟ้ามงกุุฎ ซึ�งเป็นิพระกุนิิษฐภคินิี กุ็ได้ทรงนิิพนิธ์เรื�อง
อิเหนุาใหญ่ และอิเหนุาเล็ก) เมื�อได้รับพระราชทานิ
อภัยโทษแล้ว ต่อมาได้เป็นิพระมหาอุปราช แต่ในิที�สุด ได้ 
ลอบเป็นิชู้กุับพระมเหสีองค์หนิึ�ง จึงถูกุลงพระราชอาชญา 
สิ�นิพระชนิม์ ส่วนิพระราชโอรสพระองค์กุลางคือ เจ้าฟ้า 
เอกทัศ กุรมขุนิอนิุรักุษ์มนิตรี พระเจ้าบรมโกุศทรงเห็นิว่า
เป็นิผู้โฉัดเขลา จะพาให้บ้านิเมืองพิบัติ จึงโปรดให้ผนิวช 

เสีย และทรงตั�งพระราชโอรสพระองค์นิ้อยคือ เจ้าฟ้า
อุทุมพร กุรมขุนิพรพินิิต เป็นิพระมหาอุปราช เพื�อสืบ
ราชสมบัติต่อไป แต่ต่อมา เมื�อพระเจ้าบรมโกุศประชวร
หนิักุ เจ้าฟ้าเอกุทัศกุ็ลอบลาผนิวชมาตั�งพระองค์เป็นิ
อิสระอยู่ในิวัง ครั�นิเมื�อพระเจ้าบรมโกุศสวรรคตในิปี 
๒๓๐๑/1758 แล้ว สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรครองราชย์ได้ 
ยงัไม่เตม็ ๒ เดอืนิ ทรงพระประสงค์มใิห้เกุดิเหตเุดอืดร้อนิ 
จึงถวายราชสมบัติแกุ่เจ้าฟ้าเอกทัศ ซึ�งขึ�นิครองราชย์ 
เป็นิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที�นิั�งสุริยาสนิ์อมรินิทร์  
(“ขุนิหลวงขี�เรื�อนิ”) ส่วนิพระองค์เองเสด็จออกุไปทรง
ผนิวชแล้วประทับที�วัดประดู่ ครั�นิพม่ายกุทัพมาตีกุรุง
ศรีอยุธยาในิ พ.ศ. ๒๓๐๓ จึงได้ลาผนิวชออกุมาช่วยแกุ้ไข 
สถานิกุารณ์โดยทรงออกุว่าราชกุารแผ่นิดินิ จนิเมื�อพม่า
ถอยทพัไปแล้ว ทรงเหน็ิพระเจ้าเอกุทัศมพีระอากุารระแวง 
กุไ็ด้เสดจ็ออกุผนิวชอกีุ จึงได้พระนิามว่า “ขนุหล่วงหาวดั” 
(ต่อมา เมื�อพม่ายกุทัพมาอีกุ และกุรุงใกุล้จะแตกุในิปี 
๒๓๑๐ ข้าราชกุารและราษฎรวิงวอนิให้ลาผนิวชถึงกุับ
เขียนิหนิังสือทูลเชิญใส่ในิบาตรยามเสด็จออกุบิณฑ์บาต  
กุ็มิได้ทรงยอมตามอีกุ)

กุษัตริย์พม่า คือพระเจ้ามังระ แห่งกุรุงอังวะ ได้
โปรดให้เนิเมียวสีหบดี และมังมหานิรธา ยกุทัพมาตีกุรุง
ศรีอยุธยา ได้ล้อมกุรุงอยู่ ๒ ปี ในิที�สุดกุ็เสิียกรุงแก่พม่า
ในิวันิที� ๗ เมษายนิ ๒๓๑๐ (จุลยุทธการวงศ์ ว่า ในิปีจอ
ต่อปีกุุนิ วันิอังคาร เดือนิ ๕ ขึ�นิ ๙ ค��า) พม่าเกุ็บกุวาดคนิ
และทรัพย์สมบัติเอาไป เผาพระนครหมดสิ�นิ และท�าลาย
แม้กุระทั�งกุ�าแพงเมือง เป็นิอวสานิของกุรุงศรีอยุธยาที�ได้
เป็นิเมืองหลวงมา ๔๑๗ ปี มีกุษัตริย์ ๓๔ พระองค์
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เมื�อใกุล้ที�กุรุงจะแตกุ พระยาตากุ ซึ�งมาช่วยรบ
ป้องกุันิพระนิคร มองเห็นิความอ่อนิแอของผู้ปกุครอง
บ้านิเมืองและสถานิกุารณ์ที�จะรักุษาไว้ไม่อยู่ ได้ตัดสินิใจ
นิ�าพลจ�านิวนิหนิึ�งตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกุไป แล้วย้อนิ
กุลับมากุู้กุรุงกุลับได้ แต่มองเห็นิสภาพอันิไม่เหมาะที�จะ
กุลับฟื้นิคืนิขึ�นิเป็นิราชธานิี จึงมาตั�งกรุงธนบุรี แล้วเริ�ม
เป็นิกุษัตริย์ปกุครองในิวันิที� ๒๘ ธันิวาคม ๒๓๑๐

ตลอดรัชกุาลของพระเจ้าตากสิินมหาราช ๑๕ ปี 
เต็มไปด้วยกุารศึกุสงคราม ทั�งปราบกุ๊กุต่างๆ ของคนิไทย
ที�แตกุแยกุและตั�งตัวกุันิขึ�นิมายามบ้านิเมืองระส��าระสาย 

ทั�งสู้รบกุับพม่าที�เข้ามาเป็นิคู่สงคราม และแกุ้ปัญหา 
แว่นิแคว้นิข้างเคียง แต่กุระนิั�นิกุ็ทรงใส่พระทัยจัดกุาร
บ้านิเมืองให้สงบและร่มเย็นิมั�นิคงในิทางสันิติ ดังที�ว่า 
พอเริ�มตั�งกุรุง กุ็ทรงตั�งหลักุทางจิตใจ ศีลธรรม และกุาร
ศึกุษาให้แกุ่ประชาชนิ เฉัพาะอย่างยิ�ง จัดวัดต่างๆ ในิกุรุง
ขึ�นิเป็นิวัดหลวง เล่ือกสิรรพระภิกษุที�ทรงศีลทรงธรรม
ทรงปัญญาอาราธนิามาสถาปนิาเป็นิสมเด็จพระสังฆราช 
ตั�งเป็นิพระราชาคณะ เป็นิต้นิ และโปรดให้รวบรวม
คัมภีร์พระไตรปิฎกจากุหัวเมืองมาเลือกุคัดจัดเป็นิฉับับ
หลวง แม้จะไม่ทันิเรียบร้อยกุ่อนิสิ�นิราชกุาร โปรดให้จัด

สร้างสมุดภาพไตรภูมิอันิวิจิตรขนิาดใหญ่ยิ�ง และกุองทัพ
ที�ไปตีเวียงจันิทนิ์ได้เมืองแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตลงมา 
ตอนิปลายรัชกุาล ทรงใฝ่พระทัยในิกุารบ�าเพ็ญกุรรมฐานิ
มากุ และท้ายสุด ในิปี ๒๓๒๕/1782 มีเรื�องบันิทึกุมาว่า 
ทรงมีพระสติฟั่นิเฟือนิ ถึงกุับทรงพิสูจนิ์ความบริสุทธิ์ของ
พระสงฆ์ด้วยกุารให้ด�านิ��า และเข้าพระทัยว่าทรงได้เป็นิ
พระอริยบุคคล ทรงให้พระสงฆ์กุราบไหว้พระองค์ และ
ลงโทษพระสงฆ์ที�ไม่ยอมตาม ในิกุรงุกุเ็ริ�มเกุดิเหตวุุน่ิวายจนิ 
ต้องระงับเรื�องโดยในิวาระสุดท้ายพระองค์ถูกุส�าเร็จโทษ 
เป็นิอันิสิ�นิรัชกุาล

จากซ้าย:
พระเจ้ำตำกสิน
วัดอรุณ



กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก158

National Library of Australia

กัปตันคุกเดินเรือไป โลกได้รู้จัก 
ทวีปออสเตรเลีย อังกฤษได้อำณำนิคม

พ.ศ. ๒๓๑๑  (ค.ศ. 1768) กุัปตันิคุกุ (Captain 
James Cook, เรียกุกุันิว่า “Captain Cook”) ได้รับมอบ
หมายให้ไปที�เกุาะตาฮีติ (Tahiti) เพื�อราชกุารบางอย่างในิ
งานิทางดาราศาสตร์ แต่มีค�าสั�งลับว่า รัฐบาลอังกุฤษให้
เขาหาทางยึดครองแผ่นิดินิที�ลือกุันิว่าเป็นิทวีปทางใต้ชื�อ
ว่า Terra Australis เขาเดินิเรือจากุตาฮีติต่อลงไปทางใต้ 
ถึงจะไม่พบทวีปลึกุลับนิั�นิ แต่กุ็ไปถึงนิวซีแล่นด์ (New 
Zealand) แล้วเลยไปทางตะวันิตกุจนิพบแผ่นิดินิที�เป็นิ
ทวีปออสิเตรเล่ีย (Australia) ท�าให้อังกุฤษได้อาณานิิคม
อีกุมากุมาย เขาเดินิทางหลายเที�ยวไปจนิถึงฝั่งทวีป
อเมริกุาเหนิือ ในิที�สุด ถูกุคนิพื�นิถิ�นิฆ่าตายที�เกุาะฮาวาย
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อังกฤษใฝ่ศึกษำ ตั้งอำเซียสมำคม  
พ.ศ. ๒๓๒๗ (ค.ศ. 1784) นิักุปราชญ์นิักุศึกุษา

ชาวตะวันิตกุได้ตั�งอาเซียสิมาคมแห่งเบงกอล่ขึ�นิ เพื�อ
เป็นิที�ให้ชาวยุโรปผู้สนิใจศิลปวิทยาของอาเซียมาพบปะ
หาความรู้กุันิ โดยเฉัพาะในิเรื�องโบราณคดี เหรียญ
กุระษาปณ์ และศิลาจารึกุต่างๆ พร้อมทั�งวรรณคดีและ
ต้นิฉับับบันิทึกุทั�งหลาย

ทั�งนิี�เกุิดจากุความดีพิเศษอันิเป็นิส่วนิที�ควร
ยกุย่องของชาวอังกฤษว่า แม้จะมีข้อเสียที�ไปมีเมืองขึ�นิ 
แต่นิักุปกุครองและนิักุบริหารของอังกุฤษแทบทุกุคนิ  

เป็นิผู้ได้ศึกุษาเล่าเรียนิมากุและมีความใฝ่รู้ยิ�งขึ�นิไป
กุารที�อังกุฤษมาปกุครองอินิเดีย เมื�อมองในิแง่ผล

ดี กุ็ท�าให้เกุิดกุารศึกุษารู้เรื�องราวแต่โบราณ จนิกุระทั�ง
ประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรมของชมพูทวีปปรากุฏิเด่นิชัด
ขึ�นิมา ดังเช่นิความเป็นิมาของพระพุทธศาสนิาและเรื�อง
พระเจ้าอโศกมหาราช ที�จมซ่อนิอยู่ใต้ผืนิแผ่นิดินิและจาง
หายไปหมดแล้วจากุความทรงจ�าของชาวอินิเดียเอง กุ็ได้
ปรากุฏิขึ�นิมาใหม่ด้วยอาศัยกุารศึกุษาค้นิคว้าของชาว
อังกุฤษเหล่านิี�

ประเทศอเมริกำเพิ่งเกิด  
 พ.ศ. ๒๓๑๘-๒๖ (ค.ศ. 1775-83) เกุิดปฏิวัติ

อเมริกัน (American Revolution) เป็นิสงครามกุับ 
อังกุฤษ เพื�อปลดเปลื�องอเมริกุาให้พ้นิจากุกุารเป็นิอาณา 
นิิคมคือเมืองขึ�นิของอังกุฤษ ซึ�งใช้เวลา ๘ ปีครึ�ง โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกุา เกุิดขึ�นิด้วยกุารประกุาศอิสรภาพ 
ณ วันิที� ๔ กุรกุฎาคม ๒๓๑๙/1776 

อิทธิพลใหญ่ต่อโลกเวลำนี้  
พ.ศ. ๒๓๑๙ (ค.ศ. 1776) อดัม สิมิธ (Adam 

Smith) ชาวสกุอต พิมพ์เผยแพร่ Wealth of Nations 
อันิเป็นิหนิังสือที�มีอิทธิพลอย่างยิ�งต่อระบบทุนินิิยมที�
ครอบง�าโลกุยุคปัจจุบันิ

นักดำรำศำสตร์อังกฤษ พบดำวมฤตยู  
พ.ศ. ๒๓๒๔  (ค.ศ. 1781) เซอร์ วลิเลยีม เฮอเชล 

(Sir William Herschel) นิักุดาราศาสตร์ชาวอังกุฤษ 
(เกุิดในิเยอรมนิี) ค้นิพบดาวเคราะห์ที�ต่อมาเรียกุว่า 
“ดาวมฤตยู” (Uranus) ซึ�งอยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 
๒,๘๗๐ ล้านิ กุม. เป็นิล�าดับที� ๗ ในิบรรดาดาวเคราะห์
ทั�ง ๙ เส้นิผ่าศูนิย์กุลาง ๕๒,๒๙๐ กุม. หมุนิรอบดวง
อาทิตย์รอบละ ๘๔.๐๗ ปี

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
กัปตันคุก
อนุสำวรีย์เทพีเสรีภำพ

หน้านี้จากซ้าย: 
จอร์จ วอชิงตัน
อดัม สมิธ
ระฆังแห่งเสรีภำพ
วิลเลียม เฮอเชล
Wealth of Nations
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“... ยอยกพระพุทธศำสนำ  
ป้องกันขอบขัณฑสีมำ 
รักษำประชำชนและมนตรี”

พ.ศ. ๒๓๒๕ (ค.ศ. 1782) วันิที� ๖ เมษายนิ ที�
ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล่ก 
มหาราช เสด็จขึ�นิครองราชย์ เป็นิปฐมกุษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักุรี แล้วทรงย้ายเมืองหลวงมาตั�งที�กุรุงเทพฯ ซึ�ง
ทรงสร้างขึ�นิบนิฝั่งตะวันิออกุของแม่นิ��าเจ้าพระยา โดย
มีวัดพระศรีรัตนศาสิดารามในิพระบรมมหาราชวัง เป็นิ
ที�ประดิษฐานิพระพุทธมหามณีรัตนิปฏิิมากุร พระแก้ว
มรกต เริ�มยุครัตนโกสิินทร์ 

กรุงเทพฯ มีชื�อเต็มว่า “กุรุงเทพมหานิคร อมร

รตันิโกุสนิิทร์ มหนิิทรายธุยา มหาดิลกุภพ นิพรตันิราชธานิี 
บูรีรมย์ อุดมราชนิิเวศนิ์มหาสถานิ อมรพิมานิอวตารสถิต 
สักุกุะทัตติยวิษณุกุรรมประสิทธิ์”; เฉัพาะ “อมรรัตนิ 
โกุสินิทร์” ในิรัชกุาลที� ๔ โปรดเกุล้าฯ ให้เปลี�ยนิจากุค�า
เดิมว่า “บวรรัตนิโกุสินิทร์” 

ในิรัชกุาลนิี� (๒๓๒๕–๒๓๕๒/1782-1809) พม่า
กุ็ยังยกุทัพมาตีอย่างต่อเนิื�อง แต่ไทยกุ็ชนิะในิสงคราม
ใหญ่ทุกุครั�ง เริ�มตั�งแต่สิงครามเก้าทัพในิ พ.ศ. ๒๓๒๘ ซึ�ง
พระเจ้าปดุงมีกุ�าลังพลถึงแสนิสี�หมื�นิสี�พันิคนิ จัดเป็นิ ๙ 
ทัพ ยกุมาตี ๕ ทาง วางกุ�าหนิดจะตีกุรุงเทพฯ พร้อมกุันิ
จากุทุกุด้านิ แต่พม่ามาไม่ถึงกุรุงเทพฯ ไทยมีกุ�าลังเพียง
เจ็ดหมื�นิเศษ จัดเป็นิ ๔ ทัพ กุ็ตีทัพพม่าแตกุกุลับไป โดย
เผด็จศึกุที�สนิามรบทุ่งล่าดหญ้า จ.กุาญจนิบุรี

จากซ้าย: 
พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลก
พระบรมมหำรำชวัง

หน้าตรงข้ามจากซ้าย: 
กฎหมำยตรำสำมดวง
วัดพระเชตุพนฯ
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แม้ว่าบ้านิเมืองยังมีศึกุสงครามมากุมาย กุ็ทรง
มีพระทัยมุ่งบ�ารุงประโยชนิ์สุขของประชาราษฎร์ เริ�ม
ด้วยด้านิที�ส�าคัญ งานิรวบรวมพระไตรปิฎกุที�พระเจ้า
กุรุงธนิบุรีได้ทรงเริ�มไว้ยังค้างอยู่ ครั�นิถึงปี ๒๓๓๑ โปรด
ให้อาราธนิาพระสงฆ์ประชุมท�าสิังคายนา ครั�งที� ๙ (ครั�ง
แรกุของกุรุงเทพฯ) เสร็จแล้วคัดลอกุสร้างเป็นิพระ
ไตรปิฎกฉบับหล่วง เรียกุว่า ฉับับทองใหญ่ (เดิมเรียกุว่า
ฉับับทองทึบ) ประดิษฐานิไว้ในิหอพระมณเฑ์ียรธรรม เพื�อ
เป็นิหลักุของแผ่นิดินิ (ต่อมาทรงสร้างเพิ�ม ๒ ฉับับ คือ 
ฉับับรองทอง และฉับับทองชุบ) ทรงสร้างและปฏิิสังขรณ์
พระอารามถึง ๑๓ แห่ง เช่นิทรงสร้างวัดพระเชตุพนิฯ 
(จัดว่าเป็นิวัดประจ�ารัชกุาลที� ๑) ทรงฟื้นิวรรณคดีที�ถูกุ
เผาและสูญหายครั�งกุรุงแตกุ เช่นิ รามเกียรติ์ อิเหนุา และ
อุณรุท

จากุกุารที�บ้านิเมืองยุ่งกุับศึกุสงครามระส��าระสาย 
กุว่าจะกุู้บ้านิกุู้เมืองขึ�นิมาฟื้นิฟูจัดให้เข้ารูปได้ ไม่นิ้อย 
กุว่า ๒๐ ปี ราษฎรแตกุกุระสานิซ่านิเซ็นิยากุแค้นิ เต็มไป
ด้วยกุารปล้นิฆ่าแย่งชิงเบียดเบียนิกุันิสุดล�าเค็ญ ไม่เป็นิ
อันิได้ศึกุษาหรือคิดกุารสร้างสรรค์ กุารบวชเรียนิกุ็วิปริต 
พระสงฆ์ขาดปัจจัยเครื�องอาศัยฝืดเคืองเป็นิอยู่ไม่ไหว 
ลาสิกุขาไปจ�านิวนิมากุ แต่คนิพวกุหนิึ�งกุลับบวชมาหา
เลี�ยงชีพโดยใช้ความเชื�อเหลวไหลไสยศาสตร์ล่อหาลาภ 
กุารบวชมี แต่สารัตถะคือกุารเรียนิหามีไม่ พระองค์ได้
ตรัสแสดงพระบรมราโชบายว่า “ฝ่ายพระพุทธจักุรพระ
ราชอาณาจักุรย่อมพร้อมกุันิทังสองฝ่ายชวนิกุันิช�าระพระ
สาศนิา” ถึงกุับได้ทรงตรากฎพระสงฆ์ รวม ๑๐ ฉับับ 
เพื�อกุวดขันิมิให้ภิกุษุสามเณรประพฤติผิดเพี�ยนิจากุพระ
ธรรมวินิัย มิให้ติดหลงหรือชักุนิ�าคนิในิไสยศาสตร์ ให้ทั�ง

พระสงฆ์และคฤหัสถ์ท�ากุิจพิธีมีความสัมพันิธ์ต่อกุันิและ
ประพฤติกุารทั�งหลายในิทางพระศาสนิาให้ถูกุต้อง เฉัพาะ
อย่างยิ�งให้กุารบวชเป็นิเรื�องของกุารศึกุษาเล่าเรียนิตาม
วัตถุประสงค์ ดังความในิกฎพระสงฆ์ฉบับที่ ๒ ว่า “...ถ้า 
สามเณรรูปใด มีอายุสมควรจะอุปสมบทแล้ว กุ็ให้บวช
เข้าร��าเรียนิคันิถธุระ วิปัสนิาธุระ อย่าให้เที�ยวไปมาเรียนิ
ความรู้อิทธิฤทธิ์ให้ผิดธุระทั�งสองไป .... จับได้ จะเอาตัว
สามเณรแลชีต้นิอาจารยญาติโยมเปนิโทษจงหนิักุ” และ
กฎพระสงฆ์ฉบับที่ ๔ ว่า “… แต่นิี�สืบไปเมื�อหนิ้า ห้าม
อย่าให้มีภิกุษุโลเลละวัฏิะประนิิบัด ... มิได้ร��าเรียนิธุระ
ทังสองฝ่าย อย่าให้มีได้เปนิอันิขาดทีเดียว” โปรดให้มี
กุารสิอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอด
จนิวังเจ้านิาย และบ้านิข้าราชกุารผู้ใหญ่ และทรงสืบต่อ
ประเพณีมีพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ์

กรุงเทพมหำนครฯธนบุรี

แม่น�้ำาเจ้าพระยา
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เนปำลเสียเอกรำช  

พ.ศ. ๒๓๕๗-๒๓๕๙ (ค.ศ. 1814-16) เกุดิสงคราม 
กุูรข่า ซึ�งอังกุฤษชนิะแล้วผนิวกุเนปาล่เข้ามาเป็นิรัฐในิ
อารักุขา (protectorate; ได้เอกุราชในิปี ๒๔๖๖/1923)

ฝรั่งเศสสู่ประชำธิปไตย  
 พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๓๕๘ (ค.ศ. 1789-1815) เกุิด

กุารปฏิวัติฝรั่งเศสิ (French Revolution) เป็นิกุาร
เปลี�ยนิแปลงทางกุารเมืองที�ล้มล้างระบอบเกุ่าในิฝรั�งเศส 
ซึ�งมีขุนินิาง (nobility) และคณะบาทหลวงคาทอลิกุ 
(clergy) เป็นิผู้ปกุครองประเทศ มาสู่ระบอบกุารปกุครอง
โดยรัฐธรรมนูญ ตามค�าขวัญว่า “Liberty, Equality, 
Fraternity” (เสิรีภาพ สิมานภาพ ภราดรภาพ) อันิถือ
กุันิว่าเป็นิแบบอย่างของกุารปกุครองแบบประชาธิปไตย

รฐัธรรมนิญูฝรั�งเศสเริ�มที�ค�าปรารภว่าด้วยประกาศ 
แห่งสิิทธิของมนุษย์แล่ะพล่เมือง (Declaration of 
the Rights of Man and Citizen) อันิเป็นิเอกุสาร
ประวัติศาสตร์ส�าคัญ

กุารปฏิิวัตินิี�ท�าให้ประเทศฝรั�งเศสเปลี�ยนิจากุ 
ราชอาณาจักุรเป็นิสิาธารณรัฐ แต่กุารขึ�นิครองอ�านิาจ
ของพระเจ้านะโปเล่ียนได้แทรกุคั�นิให้กุลับไปเป็นิระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ระยะหนิึ�ง

ฝรั่งเศสน�ำหน้ำ  
พำระบบเมตริกแพร่ไปทั่วโลก  

พ.ศ. ๒๓๔๒  (ค.ศ. 1799) ที�ประเทศฝรั่งเศสิ 
หลังปฏิิวัติใหญ่ (French Revolution) ในิปี 1789 แล้ว 
ในิปีต่อมา คือ 1790 มีกุารตั�งคณะกุรรมกุารขึ�นิพิจารณา
แกุ้ปัญหากุารใช้มาตราชั�ง-ตวง-วัด ที�ยังลักุลั�นิสับสนิ 

ครั�นิถึงปี 1793 ณ วันิที� ๑ ส.ค. ได้มีข้อยุติขั�นิต้นิ
ในิกุารใช้ระบบเมตริก (metric system) เริ�มด้วยกุารชั�ง
นิ��าหนิักุเป็นิกุิโลกุรัม (kilogram) ต่อมา ๑๐ ธ.ค. 1799 
จึงได้กุ�าหนิดค่าของมาตราลงไว้ในิกุฎหมายให้เป็นิกุาร
แนิ่ชัดลงไป จากุนิั�นิ ความนิิยมในิระบบเมตริกุนิี�กุ็แพร่
ขยาย

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)  

ทหำรกูรข่ำ
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พม่ำหมดอิสรภำพ  

 พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๖๙ (ค.ศ. 1824-26) สงคราม
พม่ารบอังกุฤษครั�งแรกุ ต่อมาปี ๒๓๙๕ กุ็มีสงครามครั�งที�  
๒ แต่ละครั�งเสียดินิแดนิไปเพิ�มขึ�นิๆ จนิในิที�สุดปี ๒๔๒๙/ 
1886 พม่ากุ็กุลายเป็นิแคว้นหนิึ�งในิอินเดียของอังกุฤษ 
จนิมาได้เอกุราชในิปี ๒๔๙๑/ 1948

นะโปเลียนเปลี่ยนโฉมยุโรป
 พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๕๗ (ค.ศ. 1804-1814) 

พระเจ้านะโปเล่ียนที� ๑ จักุรพรรดิฝรั�งเศส (Napoleon 
I; เดิมเรียกุ Napoleon Bonaparte) แผ่อ�านิาจไปทั�ว
ผืนิแผ่นิดินิใหญ่ของทวีปยุโรป ท�าให้จักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิิทธิ์ถึงกุาลอวสานิในิปี ๒๓๔๙/1806

แต่สุดท้าย นิะโปเลียนิกุ็ได้พ่ายแพ้แกุ่กุองทัพ
อังกุฤษของ ดยุคแห่งเวล่ล่ิงตัน (Duke of Wellington) 
ในิยทุธกุารที� วอเตอร์ลู่ (Waterloo) เมื�อปี ๒๓๕๘/1815

ภำษำมือ เพื่อคนหูหนวก ขยำยโอกำส
ในกำรศึกษำออกไปกว้ำงไกล

พ.ศ.  ๒๓๖๐ (ค.ศ. 1817) นิักุกุารศึกุษาอเมริกุันิ
ชื�อ โธมัส แกล่ล่อเดท (Thomas Hopkins Gallaudet) 
หลังจากุไปยุโรปเพื�อศึกุษาหาวิธีสอนิเด็กุหูหนิวกุ ในิที�สุด
ได้พอใจรับเอาวิธีสอนิภาษามือ หรือภาษาสัญญาณ (sign 
language) จากุฝรั�งเศส ครั�นิถึงปี ๒๓๖๐ เขาได้ตั�ง  
Hartford School for the Deaf ขึ�นิเป็นิโรงเรียนิสอนิ 

คนิหูหนิวกุให้เปล่าแห่งแรกุของอเมริกุา บุตรชายทั�งสอง
ของเขาได้สืบต่อและขยายงานิกุุศลในิกุารสอนิคนิหูหนิวกุ
ให้เจริญแพร่หลายยิ�งขึ�นิไปอีกุ

จากซ้าย: 
นะโปเลียน
ดยุคแห่งเวลลิงตัน
ยุทธกำรที่วอเตอร์ลู
โธมัส แกลลอเดท

กำรโจมตีค่ำย
ใกล้กรุงย่ำงกุ้ง
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วิสำขบูชำหำยไปครำวสิ้นอยุธยำ 
กลับฟื้นขึ้นมำเป็นงำนใหญ่

พ.ศ. ๒๓๖๐ (ค.ศ. 1817) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๒ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเล่ิศหล่้านภาล่ัย) 
มีความในิพระราชกุ�าหนิดพิธีวิสาขบูชา จ.ศ. ๑๑๗๙ ว่า 
“ทรงมีพระทัยปรารถนิาจะบ�าเพ็ญพระราชกุุศลให้มีผล
วิเศษยิ�งกุว่าที�ได้ทรงกุระท�ามา จึงมีพระราชปุจฉัาถาม
คณะสงฆ์ มีสมเด็จพระสิังฆราช (มี) เป็นิประธานิ ซึ�งได้
ถวายพระพรถึงโบราณราชประเพณีงานิวิสาขบูชาดังสมัย
พระเจ้าภาติกุราช แห่งลังกุาทวีป” เป็นิเหตุให้ทรงมี 
พระราชโองกุารกุ�าหนิดวันิพิธีวิสิาขบูชานิักุขัตฤกุษ์ใหญ่ 
ครั�งละ ๓ วันิ 

ในิรัชกุาลนิี� (๒๓๕๒–๒๓๖๗/1809-1824) 
สมเด็จพระสังฆราช (มี) ได้ขยายหลักุสูตรกุารเรียนิภาษา
บาลี จากุ ๓ ชั�นิ (คือ เปรียญตรี-โท-เอกุ) เป็นิ ๙ ประโยค

ก�ำเนิดธรรมยุตติกนิกำย
พ.ศ. ๒๓๗๒ (ค.ศ. 1829) ที�ประเทศไทย ในิ

รัชกุาลที� ๓ เจ้าฟ้ามงกุฎ (ร.๔ กุ่อนิครองราชย์) หลังจากุ
โสกุันิต์แล้ว ได้ทรงผนิวชเป็นิสามเณร ๗ เดือนิ ต่อมา 
ทรงผนิวชเป็นิพระภิกุษุในิปี ๒๓๖๗ ประทับที�วัดมหาธาตุ 
อันิเป็นิที�สถิตของสมเด็จพระสังฆราช ทรงสอบได้เปรียญ 
๕ ประโยค ได้ทรงเลื�อมใสในิความเคร่งวินิัยของพระ 
ภิกุษุมอญชื�อซาย พุทฺธว�โส (ได้เป็นิพระราชาคณะที�  
พระสุเมธาจารย์ อยู่วัดบวรมงคล) มีพระประสงค์จะ
ประพฤตเิคร่งครัดเช่นินิั�นิ จงึเสดจ็ไปประทบัที�วัดสิมอราย 
(วัดราชาธิวาส) ในิ พ.ศ.๒๓๗๒ ทรงอุปสมบทใหม่ แล้ว
กุ�าหนิดด้วยกุารฝังลูกุนิิมิตผูกุสีมาใหม่ของวัดสมอรายในิ 
พ.ศ. ๒๓๗๖ ว่าเป็นิกุารตั้งคณะธรรมยุต หรือธรรมยุต 
ติกุนิิกุาย (คณะธรรมยุติกุา กุ็เรียกุ) จากุนิั�นิได้เสด็จมา
ประทับ ณ วัดบวรนิเวศ ถือเป็นิศูนิย์กุลางของคณะ 
ธรรมยุตต่อมา

อักษรเบรลล์ เพื่อคนตำบอด  
ควำมก้ำวหน้ำส�ำคัญทำงกำรศึกษำ 
และสื่อสำร

พ.ศ. ๒๓๗๒ (ค.ศ. 1829) ที�ประเทศฝรั่งเศสิ 
หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ตาบอดมาตั�งแต่อายุ ๓ 
ขวบ ถึงปีนิี�มีอายุ ๒๐ ปี ได้พัฒนิาวิธีอ่านิ เขียนิ (และ
พิมพ์) หนิังสือส�าหรับคนิตาบอดได้ส�าเร็จ เรียกุว่าอักษร
เบรล่ล่์ เป็นิรอยนิูนิของจุดที�เรียงกุันิ อ่านิด้วยกุารสัมผัส

จากซ้าย:
รัชกำลที่ ๒
หลุยส์ เบรลล์
อักษรเบรลล์
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วัดโพธิ์มีจำรึกสรรพวิทยำ  
เป็นมหำวิทยำลัยเปิดแห่งแรกของไทย

พ.ศ. ๒๓๗๔ (ค.ศ.1831) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่้าเจ้าอยู่หัว โปรด
ให้ปฏิิสังขรณ์วัดพระเชตุพนิฯ เป็นิครั�งใหญ่ และโปรดให้
ประชุมนิักุปราชญ์ราชบัณฑ์ิตช่วยกุันิแต่งและรวบรวม
สรรพวิทยามาจารึกุลงบนิแผ่นิหินิ ๑,๓๖๐ แผ่นิ ประดับ
ไว้ตามผนิังพระอุโบสถ เสาระเบียงรอบพระอุโบสถ พระ
วิหาร วิหารคด และศาลารายรอบพระมณฑ์ป รวม ๘ 
หมวด เช่นิ เรื�องพระพุทธศาสนิา ต�ารายาและแพทย์แผนิ
โบราณ วรรณคดี สุภาษิต และภาพฤาษีดัดตนิ เรียกุว่า 
“ประชุมจารึกุวัดพระเชตุพนิ” หรือเรียกุง่ายๆ ว่า “จารึก
วัดโพธิ์” ท�าให้วัดพระเชตุพนิฯ ได้ชื�อว่าเป็นิมหาวิทยาลัย

เปิดแห่งแรกุของไทย และเมื�อวันิที� ๓๑ มีนิาคม ๒๕๕๑ 
(วนัิคล้ายวนัิพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระนิั�งเกุล้า 
เจ้าอยู่หัว) ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนิฯ มีพิธีถวาย
ประกุาศนิียบัตรของยูเนิสโกุ (UNESCO) ขึ�นิทะเบียนิ 
“จารึกุวัดโพธิ์” เป็นิเอกุสารมรดกความทรงจําของโล่ก 
(Memory of the World) แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกุ

ในิรัชกุาลนิี� (๒๓๖๗–๒๓๙๓/1824-1850) 
นิอกุจากุโปรดให้สร้างพระไตรปิฎกุฉับับหลวงเพิ�มจ�านิวนิ
ขึ�นิมากุ ทรงสร้าง ทรงปฏิิสังขรณ์พระอาราม และทรง
ส่งเสริมกุารสร้างและปฏิิสังขรณ์วัดมากุเป็นิพิเศษแล้ว 
ทรงขยายการบอกพระปริยัติธรรมแกุ่พระภิกุษุสามเณร
ในิพระบรมมหาราชวังเต็มทั�ง ๔ มุขของพระที�นิั�งดุสิต
มหาปราสาท โปรดให้จ้างอาจารย์บอกุพระปริยัติธรรม
ทุกุพระอารามหลวง พระราชทานิอุปถัมภ์แกุ่พระภิกุษุ
สามเณรที�สอบได้ตลอดไปถึงโยมบิดามารดา และโปรดให้
จ้างอาจารย์สอนิหนิังสือไทยแกุ่เด็กุ

หมอบรัดเลย์ ริเริ่มงำนกำรแพทย์และ
กำรพิมพ์แก่สังคมไทย

พ.ศ. ๒๓๗๘–๒๔๑๔ (ค.ศ. 1835-1871) ที�
ประเทศไทย หลังจากุได้เริ�มมีมิชชันินิารีอเมริกุันิเข้ามาในิ 
พ.ศ. ๒๓๗๑ แล้ว ถึงปี ๒๓๗๘ มิชชันินิารีอเมริกุันิท่านิ
หนิึ�งที�คนิไทยรู้จักุกุันิดีในิชื�อว่า หมอบรัดเล่ย์ (Rev. Dan 
Beach Bradley) ได้เข้ามาท�างานิเผยแพร่คริสต์ศาสนิา 

โดยชีวิตส่วนิใหญ่ได้เสียสละบ�าเพ็ญประโยชนิ์ให้แกุ่สังคม
ไทยมากุมาย ตั�งแต่กุลางรัชกุาลที� ๓ ตลอดรัชกุาลที� ๔ 
(๒๓๙๔–๒๔๑๑/1851-1868) จนิถึงต้นิรัชกุาลที� ๕ เป็นิ
ผู้ท�ากุารผ่าตัดแผนิปัจจุบันิครั�งแรกุ ริเริ�มปลู่กฝีป้องกัน
ไข้ทรพิษ ตั้งโรงพิมพ์หนังสิือไทยครั�งแรกุ ท�าให้คนิไทย
รู้จักุสิ�งพิมพ์สมัยใหม่และได้ประโยชนิ์ทางกุารศึกุษาอย่าง
มากุ เช่นิ พิมพ์ประกุาศห้ามสูบฝิ่นิของทางราชกุาร ตํารา
ปลูกฝี คัมภีร์ครรภ์รักษา ต�าราเรียนิภาษาอังกุฤษ พระ
ราชพงศาวดารไทย พงศาวดารจีนิ (เช่นิ สามก๊ก) นุิราศ
ลอนุดอนุ กจิจานุุกจิ อกัขราภธิานุศรบััท์ ปฏิทินิิภาษาไทย 
ตลอดจนิหนิังสือรายปี (บัางกอกกาลันุเดอร์/Annual 
Bangkok Calendar) รายเดือนิ (บัางกอกรีคอร์เดอร์/
Bangkok Recorder) และจดหมายเหตุ เมื�อถึงแกุ่กุรรม 
ณ ๒๓ มิ.ย. ๒๔๑๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกุล้า 
เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานิความช่วยเหลือเกุี�ยวกุับกุารศพ 
เพราะครอบครัวไม่มีแม้แต่เงินิค่าท�าศพ

จากซ้าย:
รัชกำลที่ ๓
จำรึกวัดโพธิ์ 
หมอบรัดเลย์ 
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ตั้งโรงเรียนอนุบำล ให้กำรเรียน 
เป็นประสบกำรณ์ ที่ร่ำเริงเบิกบำน 

พ.ศ. ๒๓๘๐ (ค.ศ. 1837) ที�ประเทศเยอรมนี 
นิักุกุารศึกุษาเยอรมันิ ชื�อเฟรอเบล (Friedrich Wilhelm 
August Froebel) ตั�งโรงเรียนอนุบาล่ (kindergarten) 
ขึ�นิเป็นิแห่งแรกุ โดยมุ่งหวังให้กุารเรียนิเป็นิประสบกุารณ์
ที�เป็นิไปเองแกุ่เด็กุด้วยความร่าเริงสดใสเบิกุบานิ ผลงานิ
เล่มส�าคัญที�สุดของเขาชื�อว่า The Education of Man 
(1826)

ได้ข้อยุติพอตั้งทฤษฎี  
ว่ำชีวิตประกอบขึ้นด้วยเซลล์ 

พ.ศ. ๒๓๘๒ (ค.ศ. 1839) ที�ประเทศเยอรมนี 
นิักุพฤกุษศาสตร์ ชื�อ ชไลดึนิ (Matthias Jakob Schlei-
den) กุับนิักุสัตววิทยาชื�อ ชวานินิ์ (Theodor Schwann) 
ร่วมกุันิศึกุษาจนิลงความเห็นิว่า ชีวิตนิั�นิ ไม่ว่าสัตว์หรือ
พืช ล้วนิประกุอบขึ�นิด้วยเซลล์ กุล่าวคือ เซล่ล่์เป็น 
องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต ถือกุันิว่าสองท่านินิี�เป็นิ 
ผู้วางรากุฐานิแห่งทฤษฎีว่าด้วยเซลล์ 

ไดโนเสำร์เพื่อนร่วมยุคของเต่ำหำยไป  
บ้ำงกลำยเป็นนก   

หมดจำกโลกแต่ไดโนเสำร์  
แต่เต่ำยังอยู่มำเป็นคู่ของกระต่ำย 

พ.ศ. ๒๓๘๕ (ค.ศ. 1842) กุ่อนินิั�นิ ไม่เคยมีใคร
ได้ยินิค�าว่า “ไดโนิเสาร์” หรือแม้แต่เคยนิึกุเคยคิดถึงสัตว์
อะไรอย่างนิี� จนิกุระทั�งถึงปี 1841 ที�ประเทศอังกฤษ Sir 
Richard Owen เชื�อมโยงเรื�องราวได้ความเข้าใจเป็นิหลักุ
ขึ�นิมา แล้วท�ารายงานิโดยเรียกุเป็นิชื�อรวมของสัตว์เหล่านิี� 
ว่า “Dinosauria” พิมพ์เผยแพร่ครั�งแรกุในิปี 1842 แล้ว
หลังจากุนิั�นิ ความสนิใจและศึกุษาในิเรื�องไดโนิเสาร์กุ็
ขยายแพร่หลายออกุไป จนิคนิพูดค�าว่า “dinosaur” กุันิ
เป็นิสามัญ (อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

ตั้งฐำนควำมคิดของคอมมิวนิสต์ ไว้ใน 
“The Communist Manifesto” 

พ.ศ. ๒๓๙๑ (ค.ศ. 1848) ที�กุรุงลอนิดอนิ 
ประเทศอังกฤษ สิันนิบาตคอมมิวนิสิต์ (Communist 
League) มีมติรับ The Communist Manifesto 
(Manifest des Kommunismus, “คําประกาศ
คอมมิวนุิสต์” หรือ “คําแถลงปณิธานุคอมมิวนุิสต์”) ที�
มาร์กซ์ (Karl Heinrich Marx) และเองเกล่สิ์ (Friedrich 
Engels) ได้เขียนิขึ�นิ อันิเป็นิกุารแถลงหลักุกุาร เจตจ�านิง 
และแนิวปฏิิบัติกุารของคอมมิวนิิสต์ เริ�มด้วยถือว่า 
ประวัติศาสตร์ คือประวัติกุารต่อสู้ของชนิชั�นิ กุรรมกุร
ทั�วโลกุจะต้องรวมตัวกุันิท�ากุารปฏิิวัติของคอมมิวนิิสต์ 
ในิที�สุด ชัยชนิะจะเป็นิของชนิกุรรมาชีพ กุารต่อสู้ของ
ชนิชั�นิจะจบสิ�นิ โดยคอมมิวนิิสต์จะเป็นิทัพหนิ้าของชนิ
กุรรมาชีพนิั�นิ ซึ�งมาล้มล้างกุารยึดครองทรัพย์สินิส่วนิตัว 
และยกุชนิกุรรมาชีพขึ�นิเป็นิผู้ปกุครองอย่างไรกุ็ตาม ในิ
ช่วงเวลาระยะแรกุที�ประกุาศนิี�ออกุมา ยังไม่มีอิทธิพล 
เป็นิที�สนิใจมากุ มาร์กุซ์และเองเกุลส์เกุ็บตัวเงียบอยู่
หลายปี จนิกุระทั�ง ๑๖ ปีต่อมา ในิปี 1864/๒๔๐๗ มีกุาร
ชุมนิุมตั�งสมาคมคนิงานินิานิาชาติขึ�นิ (เรียกุกุันิว่า “First 
International”) มาร์กุซ์จึงได้ขึ�นิมาเป็นิผู้นิ�าความคิด 
และไม่ช้า ลัทธิมาร์กุซ์กุ็แพร่ไปในิประเทศต่างๆ บนิผืนิ
แผ่นิดินิทวีปยุโรปอย่างรวดเร็ว

จากบนซ้าย: 
เฟรอเบล, ชไลดึน, ชวำนน์
โอเวน, เองเกลส์, มำร์กซ์
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สร้ำงเจดีย์ใหญ่ ได้ภูเขำทอง  

พ.ศ. ๒๓๙๓ (ค.ศ. 1850) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๓ ที�วัดสระเกุศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่้า
เจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ใหญ่องค์
หนิึ�ง ให้เหมือนิ แต่ให้ใหญ่กุว่า “พระเจดีย์ภูเขาทอง” ที�
วัดภูเขาทอง ที�กุรุงเกุ่า แต่พื�นิดินิบริเวณนิั�นิเป็นิที�ลุ่ม กุ่อ 
พระเจดีย์ขึ�นิไปกุ็ทรุดลงมาทุกุที จนิต้องหยุดทิ�งค้างไว้ 
ไม่เป็นิรูปพระเจดีย์ มีแต่กุองอิฐ แล้วต้นิไม้กุ็ขึ�นิคลุมรกุ 
ต่อมา ค�าต้นิว่า “พระเจดย์ี” ก็ุหายไป เหลือแต่ “ภูเขาทอง”

ครั�นิมาในิรัชกุาลที� ๔ ได้โปรดให้ซ่อมแปลงภูเขา 
กุ่อพระเจดีย์ขึ�นิไว้บนิยอด โปรดเกุล้าฯ ให้เปลี�ยนิชื�อ
ภูเขาทองว่า “บรมบรรพต” เหมือนิอย่างพระเมรุบรม
บรรพตอันิเคยสร้างที�ท้องสนิามหลวง และซ่อมต่อมา
ตลอดรัชกุาล จนิส�าเร็จในิรัชกุาลที� ๕ พระบาทสมเด็จ
พระจุล่จอมเกล่้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญพระบรม
สิารีริกธาตุที�ได้รักุษาไว้ในิพระบรมมหาราชวัง ไปทรง
บรรจุในิพระเจดีย์ใหญ่ บนิบรมบรรพต ในิ พ.ศ. ๒๔๒๐ 
ต่อมา ในิปี ๒๔๔๑/1898 อุปราชอังกุฤษผู้ปกุครอง
อินิเดีย ซึ�งเคยอยู่ที�กุรุงเทพฯ และคุ้นิเคยกุับพระองค์ ได้
ถวายพระบรมสารีริกุธาตุซึ�งขุดพบที�เมืองกุบิลพัสดุ์ โปรด
เกุล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้นิ สุขุม) ไปอัญเชิญมา 
แล้วมีพระราชพิธีบรรจุในิพระเจดีย์บนิยอดบรมบรรพต 
เมื�อ ๒๓ พ.ค. ๒๔๔๒ นิับเป็นิกุารบรรจุครั�งที� ๒

ต่อมา มีกุารซ่อมใหญ่โดยกุรมชลประทานิเป็นิ 
เจ้ากุาร ในิปี ๒๔๙๓–๒๔๙๗/1950-1954 และครั�งล่าสุด 
ในิปี ๒๕๐๙/1966 มีกุารบุโมเสิกสิีทองหุ้มพระเจดีย์บนิ
ยอด สร้างพระเจดีย์เล็กุขึ�นิสี�มุม และซุ้มเจดีย์ทั�งสี�ทิศ

บรมบรรพต (ภูเขาทอง) สูง ๗๖ เมตร กุว้างโดย 
เส้นิผ่าศูนิย์กุลาง ๑๕๐ เมตร ฐานิวัดโดยรอบ ๓๓๐ เมตร 
มีบันิไดเวียนิ ๒ ทาง บันิไดขึ�นิทางทิศใต้มี ๓๗๕ ขั�นิ 
บันิไดลงทางทิศเหนิือมี ๓๐๔ ขั�นิ

ร. ๔ ทรงเริ่มพิธีมำฆบูชำ
พ.ศ. ๒๓๙๔ (ค.ศ. 1851) ที�ประเทศไทย ในิ

รัชกุาลที� ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล่้าเจ้าอยู่หัว ได้
ทรงพระราชด�าริถึงความส�าคัญของกุารประชุมใหญ่แห่ง
พระอรหันิตสาวกุ ที�เรียกุว่าจาตุรงคสิันนิบาต คราวที�
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ คือหลักุค�า
สอนิส�าคัญอันิเป็นิใหญ่เป็นิประธานิ ดังนิั�นิ ในิปีที�เสด็จ
ขึ�นิครองราชย์นิั�นิเอง จึงโปรดให้จัดงานิวันิมาฆบูชา ขึ�นิ
เป็นิครั�งแรกุ

จากซ้าย:
ภูเขำทอง
รัชกำลที่ ๔
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อังกฤษมำท�ำสัญญำค้ำขำย  
ไทยเปิดประเทศรับอำรยธรรมตะวันตก 

พ.ศ. ๒๓๙๘ (ค.ศ. 1855) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล่้าเจ้าอยู่หัว 
กุ่อนิครองราชย์ ได้ผนิวชอยู่นิานิถึง ๒๗ พรรษา ได้ทรง 
ศึกุษาพระธรรมวินิัยจนิเชี�ยวชาญ และทรงเรียนิรู้
วิทยากุารสมัยใหม่ โดยทรงคบหารู้จักุชาวตะวันิตกุเป็นิ
อย่างดี ทรงช�านิาญทั�งภาษาบาลีและภาษาอังกุฤษ ทรง
จาริกุไปได้เห็นิชีวิตผู้คนิและสภาพบ้านิเมืองทั�วไป เมื�อ
เสดจ็ขึ�นิครองราชย์ จึงทรงริเริ�มกุารใหม่ๆ เปลี�ยนิโฉัมหน้ิา 
ของบ้านิเมอืง เริ�มนิ�าประเทศไทยเข้าสูส่มยัใหม่ โดยเฉัพาะ 
กุารเปิดประเทศ มีสัมพันิธไมตรีกุับประเทศตะวันิตกุ
ทั�วไป ที�เป็นิกุ้าวใหญ่ คือ ในิปี ๒๓๙๘/1855 นิี� พระ
ราชินีวิกตอเรีย (Queen Victoria) ได้ทรงส่งเซอร์ จอห์นิ 
บาวริง (Sir John Bowring) เป็นิผู้แทนิพระองค์เข้ามา
เจรจาให้สยามยกุเลิกุข้อจ�ากุัดต่างๆ ทางกุารค้า ยอมให้
อังกุฤษตั�งกุงสุลในิกุรุงเทพฯ เกุิดเป็นิสนิธิสัญญาบาวริง 
(Bowring Treaty) จากุนิั�นิ ไทยกุ็ท�าสัญญาหรือข้อตกุลง 

อย่างนิี�กุับประเทศอื�นิๆ ในิยุโรป ตลอดจนิอเมริกุาและ
ญี�ปุ่นิ แม้ว่าตามสนิธิสัญญานิี� ไทยจะต้องเสียเปรียบบาง
อย่าง และเกุิดสิิทธิสิภาพนอกราชอาณาเขต (extrater-
ritoriality, extraterritorial rights) แต่เป็นิกุารกุ้าวฝ่า 
ไปในิโลกุยุคใหม่ที�เวลานิั�นิประดาประเทศเจ้าอาณานิคม
กุ�าลังแผ่ขยายอ�านิาจ โดยไทยยอมเสียสละบางอย่างทาง
กุฎหมายและกุารเงินิ เป็นิกุารผ่อนิผันิกุันิไม่ให้เขากุ้าวไป
ใช้อ�านิาจทางทหารและความกุดดันิทางกุารเมืองเข้ามา
ครอบง�า อย่างที�ท�ากุับประเทศข้างเคียงรอบเมืองไทย

เรื�องของเมืองไทยนิี� มีข้อเทียบคล้ายกุับประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ�งโชกุุนิได้ปิดประเทศเพราะปัญหาจากุโปรตุเกุส
และสเปนิในิ พ.ศ. ๒๑๘๒ (เมื�อสมเด็จพระนิารายณ์
มหาราชประสูติได้ ๗ พรรษา) และเปิดประเทศด้วยสนิธิ
สัญญากุานิากุาวา/Treaty of Kanagawa กุับอเมริกุา
ในิปี ๒๓๙๗ (กุ่อนิไทยท�าสัญญาบาวริง ๑ ปี) จบระยะ
เวลา “sakoku”/national seclusion (1639-1854) 
(1688-1855)

จากบนซ้าย: พระรำชินีวิกตอเรีย,  เซอร์ จอห์น บำวริง,  ฟรำนซิส บี แซยร์,  ประธำนำธิบดีวิลสัน

อังกฤษอ่ำนจำรึกอโศกได้  
สมาชิกุส�าคัญคนิหนิึ�งของอาเซียสิมาคมแห่ง

เบงกอล่นิี� คือ เจมสิ์ ปรินเสิป (James Prinsep; ช่วง
ชีวิต ค.ศ. 1799-1840) ได้เป็นิเลขานิุกุารของสมาคม 
ตั�งแต่ปี ๒๓๗๕ และเป็นิบุคคลแรกุที�เพียรพยายามอ่านิ
ตัวอักุษรพราหมี และอักุษรขโรษฐี จนิอ่านิศิล่าจารึก 
ของพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส�าเร็จในิปี ๒๓๘๐

จากซ้าย:
เจมส์ ปรินเสป
อักษรพรำหมี
อักษรขโรษฐี
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ส่วนิที�เมืองไทย พระเพทราชาขับไล่ฝรั�งเศสออกุ
ไปในิ พ.ศ. ๒๒๓๑ (เมื�อสมเด็จพระนิารายณ์มหาราช
สวรรคต) ถึงจะไม่ได้ปิดประเทศเป็นิทางกุารอย่างญี�ปุ่นิ 
แต่ความสัมพันิธ์ต่างประเทศกุ็เบาบางลงไป จนิมาเปิด
ประเทศแกุ่กุารค้าเสรีด้วยสนิธิสัญญาบาวริง/Bowring 
Treaty กุับอังกุฤษในิปี ๒๓๙๘ นิี� (หลังญี�ปุ่นิท�าสัญญา
กุับอเมริกุา ๑ ปี) เรียกุได้ว่าจบช่วงเวลาจ�ากุัดความ
สัมพันิธ์ (1688-1855)

เรื�องสิทธิสภาพนิอกุราชอาณาเขต ได้แกุ้ไขเสร็จ
ในิรัชกุาลที� ๖ หลังจบสงครามโลกุครั�งที� ๑ ในิสมัยที�
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กุรมพระยาเทวะวงศ์วโรปกุาร 
ทรงเป็นิเสนิาบดีกุระทรวงกุารต่างประเทศ โดยประธานิา 
ธบิดีอเมรกิุนัิ (Woodrow Wilson) สนิบัสนินุิ ได้แกุ้สัญญา 
ให้ไทยเป็นิประเทศแรกุในิปี  ๒๔๖๓/1920  ตามมาด้วย
ประเทศอื�นิๆ คณะทูตพิเศษที�ไปด�าเนิินิกุารเรื�องนิี�ช่วง
ท้าย มีชาวอเมริกุันิรวมอยู่ด้วย คือ ดร.ฟรานิซิส บี แซยร์ 
(Francis B. Sayre, เป็นิบุตรเขยของประธานิาธิบดีวิลสันิ  

ได้เป็นิศาสตราจารย์แล้วมาเมืองไทยในิปี ๒๔๖๖ เข้ารับ 
ราชกุารเป็นิที�ปรึกุษากุารต่างประเทศ ได้รับพระราชทานิ
บรรดาศักุดิ์เป็นิ พระยากัล่ยาณไมตรี) ได้ไปเจรจาขอ
เปลี�ยนิสัญญากุับประเทศต่างๆ ในิยุโรปจนิเสร็จสิ�นิในิ 
พ.ศ. ๒๔๖๘ (หลังเสร็จภารกุิจ พระยากุัลยาณไมตรีถวาย
บังคมลากุลับอเมริกุา ไปสอนิที� ม.ฮาร์วาร์ด แต่ยังยินิดี
เป็นิข้าราชกุารของประเทศไทยโดยไม่รับเงินิเดือนิ)

ทฤษฎีวิวัฒนำกำรอันลือลั่น
พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858) ชาร์ลส์ ดาร์วินิ  

(Charles Darwin) ชาวอังกุฤษ ประกุาศทฤษฎี
วิวัฒนาการ (theory of evolution) ว่าด้วยกุาร 
คัดเลือกุโดยธรรมชาติ อันิลือลั�นิ และสั�นิสะเทือนิ โดย
เฉัพาะต่อวงกุารคริสต์ศาสนิา

ศึกษำโดยเด็กเป็นศูนย์กลำง
พ.ศ. ๒๔๐๒-๙๕ (ค.ศ. 1859-1952) ช่วงชีวิต

ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นิักุปรัชญาปฏิิบัตินิิยม 
และนิักุกุารศึกุษาอเมริกุันิ ผู้ท�าให้การศึกษาแบบ
กุ้าวหนิ้า (progressive education) ที�หนิุนิแนิวคิด
ให้เด็กเป็นศูนย์กล่าง (child-centered education) 
โดดเด่นิเป็นิที�นิิยมขึ�นิมา

อินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ
พ.ศ. ๒๔๐๑ (ค.ศ. 1858) เมื�ออังกุฤษปราบ

อาณาจักุรสิกุข์ลงได้ในิปี ๒๓๙๒/1849 แล้ว อังกุฤษ 
โดย บริษัทอินเดียตะวันออก (British East India 
Company) กุ็ได้ปกุครองอินิเดียหมดสิ�นิ แต่ต่อมาปี 
๒๔๐๐ ทหารอินิเดียทางภาคเหนิือได้กุ่อกุบฎขึ�นิแล้ว
ราษฎรกุ็ร่วมด้วยขยายกุว้างออกุไป

เมื�ออังกุฤษปราบกุบฎเสร็จในิ พ.ศ. ๒๔๐๑ กุ็
ยุบเลิกุบริษัทอินิเดียตะวันิออกุเสีย แล้วรัฐบาล่อังกฤษ
กุ็เข้าปกุครองอินิเดียเองโดยตรง ให้อินเดียมีฐานิะเป็นิ
อุปราชอาณาจักุร คือเป็นิเมืองขึ้นโดยสมบูรณ์

จากซ้าย: 
ชำร์ลส์ ดำร์วิน
จอห์น ดิวอี้
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สงครำมกลำงเมืองจบไป อเมรกิำได้เลิกทำส
พ.ศ. ๒๔๐๔–๒๔๐๘ (ค.ศ. 1861–65) ที�สิหรัฐ 

อเมริกา เกุิดสิงครามกล่างเมือง ระหว่างรัฐฝ่ายเหนิือ 
เรียกุว่า “Union” กุับรัฐฝ่ายใต้ที�ถอนิตัวแยกุออกุไป ซึ�ง
เรียกุกุลุ่มของตนิว่า “Confederacy” (ทางใต้เรียกุ
สงครามนิี�ว่า “สงครามระหว่างรัฐ” แต่ทางเหนิือเรียกุ
เป็นิทางกุารว่า “สงครามกุบฏิ”) สงครามนิี�มีเหตุปัจจัย
หลายอย่างสะสมมาหลายปี รวมทั�งปัญหาว่ารัฐบาลกุลาง
ควรมีอ�านิาจควบคุมแค่ไหนิ แต่ละรัฐควรมีสิทธิ์เท่าใด แต่
ส�าคัญที�สุดกุ็คือปัญหาเรื�องทาสิ ซึ�งรองรับเศรษฐกุิจของ
รัฐภาคใต้ ว่าควรจะมีต่อไป หรือจะเลิกุเสีย และถ้าจะมี 
หรือจะเลิกุ จะมีในิรูปลักุษณะไหนิ หรือจะเลิกุอย่างไร 

อับราฮัม ล่ินคอล่์น (Abraham Lincoln) แสดง
กุารต่อต้านิระบบทาสมาตั�งแต่ระยะแรกุในิชีวิตกุารเมือง 
แต่ไม่ถึงกุับจะให้ล้มเลิกุ โดยยอมรับสิทธิของรัฐทั�งหลาย
ที�จะจัดกุิจกุารของตนิ ถือว่ารัฐธรรมนิูญกุ็คุ้มครองระบบ 

ทาสในิรัฐที�มีอยู่แล้ว เขาคิดว่าบรรพบุรุษผู้กุ่อตั�งประเทศ
อเมริกุามุ่งให้ระบบทาสค่อยๆ ลดจนิหมดสิ�นิไปในิที�สุด 
จึงต้องป้องกุันิไม่ให้ระบบทาสนิั�นิขยายออกุไปยังถิ�นิอื�นิ 
เขาได้รับเลือกุตั�งเป็นิประธานิาธิบดีในิปี ๒๔๐๓ โดยไม่
ได้เสียงจากุรัฐลึกุภาคใต้ (Deep South) แม้แต่คะแนินิ
เดียว และยังไม่ทันิถึงวันิปฏิิญาณตนิเข้ารับต�าแหนิ่ง (๔ 
มี.ค. ๒๔๐๔) รัฐ South Carolina กุ็ประกุาศถอนิตัวแยกุ
ออกุจากุส่วนิรวมของประเทศ (ที�เรียกุว่า Union, แยกุ
เมื�อ ๒๐ ธ.ค. ๐๓) ตามด้วยรัฐอื�นิในิภาคใต้อีกุ ๖ รัฐ แล้ว 
๔ กุ.พ. ๐๔ กุ็ร่วมกุันิตรารัฐธรรมนิูญของตนิ ซึ�งกุ็คล้าย
กุับรัฐธรรมนิูญสหรัฐนิั�นิเอง ต่างในิข้อที�รับรองสถาบันิ
ทาสนิิโกุร และเรื�องสิทธิของรัฐ  ตั�งรัฐบาลชั�วคราวของ
ตนิเองขึ�นิ เป็นิ Confederate States of America 
(เรียกุง่ายๆ ว่า Confederacy) มีที�ท�ากุาร มีธง มีเงินิตรา 
และเกุ็บภาษีเอง พอถึง ๑๒ เม.ย. สิงครามกล่างเมือง

คันนิ่งแฮม  
ผู้ได้ท�ำคุณไว้ ในกำรฟื้นพุทธสถำน  

พ.ศ. ๒๔๐๖ (ค.ศ. 1863) อังกุฤษตั�งหนิ่วยงานิ
สิํารวจโบราณคดีอินเดีย เรียกุว่า Indian Archaeo-
logical Survey โดยม ีเซอร์ อเล่กซานเดอร์ คนันงิแฮม 
(Sir Alexander Cunningham) เป็นิผูอ้�านิวยกุารคนิแรกุ

ท่านิผู้นิี�มารับราชกุารทหารในิอินิเดียได้ ๒๘ ปี ถึง
ปี ๒๔๐๔ ขณะเป็นิพลตรี กุ็ขอลาออกุ เพราะตั�งแต่ระยะ
แรกุที�รับราชกุารทหาร เมื�อได้พบกุับเจมส์ ปรินิเสป กุ็เกุิด 

ความสนิใจในิเรื�องประวัติศาสตร์อินิเดีย และชอบศึกุษา
โบราณวัตถุทั�งหลาย จึงลาออกุมาเพื�ออุทิศเวลาให้แกุ่กุาร
ขุดค้นิวัดวาอารามโบราณสถานิ

ในิปีที�ได้รับแต่งตั�งในิต�าแหนิ่งดังกุล่าว กุ็ไปท�างานิ 
ขดุฟ้ืนิที�ตกัสิลิ่า (กุ่อนิหน้ิานิี�ท่านิได้ขดุค้นิมาแล้วที�สารนิาถ 
เมื�อปี ๒๓๘๐/1837 และที�สิาญจีในิปี ๒๓๙๓/1850 
รวมทั�งท�ากุารส�าคัญในิกุารขุดฟื้นิพุทธคยา; ท่านิเกุิด 
ค.ศ. 1814 ได้เป็นิเซอร์ ค.ศ. 1887 สิ�นิชีพ ค.ศ. 1893)

อเลกซำนเดอร์
คันนิ่งแฮม

อับรำฮัม
ลินคอล์น
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(Civil War) กุ็เริ�มขึ�นิ และมีรัฐแยกุออกุไปอีกุ ๔ รัฐ รวม
เป็นิฝ่าย Confederacy ๑๑ รัฐ รบกุันิ ๔ ปี ถึง ๙ เม.ย. 
๐๘ กุองทัพฝ่ายใต้ยอมแพ้ แต่อีกุ ๕ วันิต่อมา (๑๔ เม.ย.) 
ประธานิาธิบดีลินิคอล์นิกุ็ถูกุลอบสังหาร

อย่างไรกุ็ตาม กุ่อนิหนิ้านิั�นิ ลินิคอล์นิได้เซ็นิเห็นิ
ชอบกุารแกุ้ไขรัฐธรรมนิูญไปแล้ว โดยเพิ�มอนิุบัญญัติ
ข้อที� ๑๓ ซึ�งให้เลิกุทาสตามความว่า “กุารเป็นิทาส กุ็
ดี กุารรับใช้โดยไม่สมัครใจ กุ็ดี มิให้มีในิสหรัฐ …” พอ
ประธานิาธิบดีจอห์นิสันิรับต�าแหนิ่งแล้ว กุ็รีบด�าเนิินิกุาร
ให้อนิุบัญญัติที� ๑๓ นิั�นิได้รับมติเห็นิชอบ มีผลบังคับใช้
ตั�งแต่วันิที� ๑๘ ธันิวาคม ๒๔๐๘

สงครามกุลางเมืองจบลง โดยเป็นิความส�าเร็จของ
ประธานิาธิบดีลินิคอล์นิที�รักุษาประเทศให้คงอยู่รวมเป็นิ
อันิเดียวได้ และชื�อว่าเป็นิผู้เล่ิกทาสิ แต่สงครามนิี� แม้จะ
เลิกุทาสได้ กุ็ยังไม่สามารถแกุ้ปมของเรื�องที�ซ้อนิลึกุลงไป 
อกีุชั�นิหนิึ�ง คอืปัญหากุารแบ่งแยกุเหยยีดผิว ที�จะรังควาญ 

สังคมอเมริกุันิไปอีกุนิานิ และความขัดแย้งนิี� นิอกุจากุท�า 
ให้อเมริกุาสูญเสียประธานิาธิบดีที�ยิ�งใหญ่ที�สุดท่านิหนิึ�ง
ไปแล้ว  กุ็ได้สูญเสียกุ�าลังคนิไปทั�งหมดถึง ๖๑๘,๒๒๒ 
คนิ (ฝ่าย Union สูญเสีย ๓๖๐,๒๒๒ คนิ โดยตายในิ
กุารรบ ๑๑๐,๐๐๐ คนิ และฝ่าย Confederacy สูญเสีย 
๒๕๘,๐๐๐ คนิ โดยตายในิกุารรบ ๙๔,๐๐๐ คนิ และทั�ง
สองฝ่ายบาดเจ็บอย่างนิ้อย ๔๗๑,๔๒๗ คนิ) เป็นิสงคราม
ที�คนิอเมริกุันิตายมากุที�สุด ยิ�งกุว่าในิสงครามใดๆ (ในิ 
สงครามปฏิวิตัอิเมรกิุนัิ คอืคราวประกุาศอสิรภาพจากุ 
อังกุฤษ ซึ�งจบในิปี 1783/๒๓๒๖ คนิอเมริกุันิตายในิกุาร
รบ ๔,๔๓๕ คนิ, ในิสงครามโลกุครั�งที� ๑ ทหารอเมริกุันิ
ตายประมาณ ๕๓,๕๑๓ คนิ และในิสงครามโลกุครั�งที� ๒ 
คนิอเมริกุันิตายประมาณ ๒๙๒,๖๐๐ คนิ) 

วาทะหนิึ�งของประธานิาธบิดลีนิิคอล์นิ ที�นิ�ามาอ้าง 
กุนัิบ่อยมากุ โดยถือว่าแสดงความหมายของประชาธิปไตย 
ได้กุะทดัรดัชดัเจนิ คอืข้อความว่า “รฐับาล่ของประชาชน  

โดยประชาชน เพื่อประชาชน” (“… government of 
the people, by the people, for the people, ...”) 
กุ็เป็นิค�าที�กุล่าวในิสงครามกุลางเมืองนิี� คือในิค�าปราศรัย 
ณ สุสานิสงครามกุลางเมืองอุทิศแกุ่ทหารที�ล้มตายไป ที�
เมืองเกุตตีสเบอร์กุ รัฐเพนิซิลเวเนิีย เมื�อวันิที� ๑๙ พ.ย. 
1863/๒๔๐๖ เรียกุว่า Gettysburg Address

อดีตอันรุ่งเรือง ที่ไม่เหลือแม้ร่องรอย 
ดินิแดนิชมพูทวีปที�พระพุทธศาสนิาเคยรุ่งเรือง 

นิับเฉัพาะภาคเหนิือ วัดตั�งแต่เบงกอล่ขึ�นิไป ถึงบากเตรีย 
หรือจากุแคว้นิอังคะถึงโยนก เป็นิระยะทางตัดตรงยาว
ราว ๒,๗๐๐ กุิโลเมตร ตลอดช่วงเวลา ๑,๗๐๐ ปี เต็ม
ไปด้วยมหาอาณาจักุรต่างๆ มีปราสาทราชวัง อันิใหญ่โต
มโหฬาร และวัดวาอาราม สถานิศึกุษา มหาสถูป เจดีย์ 
ปูชนิียสถานิ ที�วิจิตรงดงาม มากุมายสุดจะนิับได้ แต่ในิ
เวลาที�นิักุโบราณคดีเหล่านิี�เริ�มขุดค้นิ แทบไม่มีร่องรอย
อะไรเหลืออยู่เลยบนิผืนิแผ่นิดินิ

Gettysburg national cemetery
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จำกรำยงำนของนักส�ำรวจ:  
ควำมสูญสิ้นเพรำะถูกท�ำลำย

นิักุโบราณคดีเหล่านิี�บันิทึกุไว้ว่า สถานิที�และสิ�ง
กุ่อสร้างเหล่านิั�นิสูญสิ�นิไปเพราะกุารท�าลายของคนิ และ
เป็นิกุารท�าลายแบบแทบสิ�นิซากุสิ�นิเชิง เช่นิที� Mr. Carl-
lyle เขียนิไว้ในิรายงานการส�ารวจโบราณคดี เล่ม ๑๘ 
(Archaeological Survey Reports, vol.18) ว่า “พบั
กระดกูคนุมากมาย และวตัถทุีถ่กูไฟไหม้ดาํเกรยีมนุานุาชนุดิ 
อยูต่ามห้องชันุ้นุอกและประตทูางเข้าออกทัง้สองด้านุ เป็นุที ่

ชดัเจนุว่า พระพทุธศาสนุาทีนุ่ี ่(ที�เมืองกุบิลพัสดุ์) ได้ 
ถูกทําลายล้างด้วยไฟและดาบั”

นิักุโบราณคดีอีกุคนิหนิึ�งส�ารวจอีกุที�หนิึ�งเขียนิว่า 
“การขุดค้นุทุกที่ทุกแห่งใกล้ๆ สารนุาถ พบัร่องรอยของ
ไฟทั้งนุั้นุ ตัวข้าพเจ้าเองก็พบัไม้ที่ไหม้เกรียม และเมล็ด
ข้าวสารทีไ่หม้ไฟดาํไปครึง่ๆ ค่อนุๆ” พนัิตร ีคติโต (Major  
Kittoe) เล่าสรุปว่า “ทุกแห่งถูกบัุกปล้นุและเผา ไม่ว่าจะ
เป็นุพระสงฆ์ กุฏิวิหาร หรือพระพุทธรูปหมดไปด้วยกันุ  

บัางแห่ง กระดูกคนุบั้าง เหล็กบั้าง ไม้บั้าง พระพุทธรูป
บั้าง ฯลฯ ถูกเอามารวมสุมกันุไว้เป็นุกองมหึมา...”

กุารท�าลายวัดใหญ่นิี�คงต้องเกุิดขึ�นิอย่างฉัับพลันิ
และไม่ได้คาดหมาย เพราะ พ.ต.คิตโต ได้พบซากุเศษ
สิ�งของตามที�ต่างๆ ในิลักุษณะที�ท�าให้มองเห็นิเหตุกุารณ์
ว่า เกุิดไฟไหม้ชนิิดที�คนิจุดโหมเข้ามาฉัับพลันิทันิใด ท�าให้
ภิกุษุทั�งหลายต้องละทิ�งอาหารที�กุ�าลังฉัันิอยู่ไปทันิที

องค์กรขำวพิฆำตด�ำ

พ.ศ. ๒๔๐๙ (ค.ศ. 1866) ที�รัฐเทนิเนิสซี (Ten-
nessee) อเมริกา เกุิดองค์กุรลับ “คู คล่ักซ์ แคล่น”  
(Ku Klux Klan) ซึ�งถือกุารแบ่งแยกุรังเกุียจผิวอย่าง
รุนิแรง โดยท�างานิขู่ ฆ่า รังควานิคนิผิวด�า และใครกุ็ตาม
ที�จะให้คนิด�ามีสิทธิเท่าเทียมกุับคนิขาว แต่ราว ๑๐ ปี 
องค์กุรนิี�กุ็ซบเซา 

หลังสงครามโลกุครั�งที� ๑ คู คลักุซ์ แคลนิ ฟื้นิ
ใหม่และยิ�งใหญ่ขึ�นิมากุ ในิปี 1924 มีสมาชิกุถึง ๔ ล้านิ
คนิ ครองอ�านิาจกุารเมืองอเมริกุาถึง ๗ รัฐ ขยายความ
รังเกุียจไปยังคนิต่างชาติ ต่างนิิกุายศาสนิาทั�งหมด ถือ
อุดมกุารณ์ “White Supremacy” ชูป้าย “America 
for Americans”

รำงวัลโนเบล (Nobel Prize)  
เพื่อผู้ท�ำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่

พ.ศ. ๒๔๐๙ (ค.ศ. 1866) นิักุเคมีและวิศวกุรชาว
สวีเดนิ ชื�อ อัล่เฟรด โนเบล่ (Alfred Bernhard Nobel) 
ประดิษฐ์ดินิระเบิด (dynamite) ส�าเร็จ แต่เขาไม่รู้สึกุ
ชื�นิชมกุับโชคลาภอย่างนิั�นิ และได้สละเงินิส่วนิใหญ่ตั�ง
ขึ�นิเป็นิกุองทุนิประเดิม $9,200,000 เพื�อให้จัดสรรเป็นิ
รางวัลประจ�าปีแกุ่ผู้ที�สร้างสรรค์คุณประโยชนิ์ยิ�งใหญ่
ให้แกุ่มนิุษยชาติในิ ๕ ด้านิ คือ ฟิสิิกสิ์ เคมี สิรีรวิทยา
หรือการแพทย์ วรรณคดี และสิันติภาพ กุองทุนิได้
เพิ�มพูนิขึ�นิ และหลังจากุเขาสิ�นิชีพแล้วครบปีที� ๕ จึงมี
กุารจัดมอบรางวัลทั�ง ๕ นิั�นิเป็นิครั�งแรกุเมื�อ ๑๐ ธ.ค. 
๒๔๔๔/1901 ต่อมาถึงปี ๒๕๑๒/1969 ได้จัดมอบรางวัล
เพิ�มขึ�นิเป็นิสาขาที� ๖ ทางเศรษฐศาสิตร์ (เมื�อปี ๒๕๓๕ 
รางวัลหนิึ�งๆ มีมูลค่าประมาณ $1.2 ล้านิ)

จากบนซ้าย:
คู คลักซ์ แคลน
เหรียญรำงวัลโนเบล
อัลเฟรด โนเบล
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เทคโนโลย:ี เครือ่งพมิพ์ดดีเกิดทีอ่เมรกิำ
พ.ศ. ๒๔๐๙ (ค.ศ. 1866) มีคนิอเมริกุันิประดิษฐ์

เครื�องพมิพ์ดีดได้ส�าเรจ็ ซึ�งท�าให้ผลติเครื�องพมิพ์ดดีเรมิงตนัิ 
(Remington) เครื�องแรกุออกุมาในิเดือนิกุันิยายนิ 1873

ในกรุง “โรงเรียนหลวงส�ำหรับรำษฎร” 
เกิดก่อนที่วัดมหรรณพ ์ 

พ.ศ. ๒๔๑๔ (ค.ศ. 1871) ที�ประเทศไทย ในิ
รชักุาลที� ๕ ด้วยพระบรมราชโองกุาร “โปรดเกล้่าฯ จะให้ 
มีอาจารย์สิอนหนังสิือไทยแล่ะสิอนเล่ขทุกๆ พระอาราม” 
กุารศึกุษาแบบสมัยใหม่ในิประเทศไทยกุ็เริ�มตั�งต้นิ ทั�งนิี� 
โดยให้พระสงฆ์รับภาระช่วยกุารศึกุษาของชาติ ครั�นิแล้ว 
ในิ พ.ศ. ๒๔๒๗ กุ็โปรดให้ตั�งโรงเรียนหล่วงสิําหรับราษฎร
ขึ�นิตามวัด เริ�มที�วัดมหรรณพาราม เป็นิโรงเรียนิแรกุ

พม่ำสร้ำงพระไตรปิฎกฉบับหินอ่อน
พ.ศ. ๒๔๑๕ (ค.ศ. 1872) ที�มัณฑ์ะเลย์ ในิพม่า 

พระเจ้ามินิดงทรงอุปถัมภ์สิังคายนาครั�งที� ๕ มีกุารแปล
พระไตรปิฎกครั�งใหญ่ และโปรดให้จารึกุพระไตรปิฎกุลง
ในิแผ่นิหินอ่อนสีขาวจบในิ ๗๒๙ แผ่นิ

คันนิ่งแฮมคิดถึงใคร ที่มำเผำ-ฆ่ำ
นิายพลคันินิิ�งแฮมรู้สึกุหงุดหงิดขุ่นิเคือง เพราะ

จะไปที�ซากุปรักุหักุพังของพุทธสถานิที�ไหนิ กุ็เจอกุระดูกุ
ไหม้ด�าและสิ�งที�บ่งบอกุถึงกุารจุดไฟเผาทุกุแห่งไป ใคร
หนิอที�มาห��าหั�นิข่มเหงชาวพุทธผู้ไม่เบียดเบียนิท�าร้ายใคร 
ท�าเหมือนิอย่างที�ศาลไต่สวนิศรัทธาของคริสต์ในิสเปนิ
ได้ท�ากุับคนิที�ถูกุหาว่านิอกุศาสนิา ตอนิแรกุนิายพลคันิ
นิิ�งแฮมคงคิดว่าเป็นิพวกุพราหมณ์ เขาจึงใช้ค�าว่า “พวกุ
พราหมณ์ใจร้าย” (malignant Brahmans) ต่อมากุ็
ชัดเจนิว่าเป็นิกุารกุระท�าของทัพมุสลิมเตอร์กุ

แม้แต่ตั้งใจไปขุดฟื้น บำงแห่งก็ท�ำไม่ได้  
สถูป เจดีย์ ปูชนิียสถานิทั�งหลายเป็นิอันิมากุ เมื�อ

ถูกุท�าลายลงไปแล้ว ชาวมุสลิมเตอร์กุกุ็นิ�าเอาวัสดุจากุ
สถานิที�ที�ท�าลายไปแล้วนิั�นิ มาใช้สร้างที�ฝังศพมุสลิม ดัง
ที�นิายพลคันินิิ�งแฮมเขียนิไว้ว่า “ทุกุทิศของเมืองพิหารจะ
เห็นิที�ฝังศพมัสซุลหม่านิ (musulman เป็นิค�าเตอร์กุ ตรง
กุับค�าว่ามุสลิมของอาหรับ) ที�ขนิาดย่อมกุ็สร้างด้วยอิฐ 
ขนิาดใหญ่กุ็สร้างด้วยกุ้อนิหินิที�สะกุัดและแกุะสลักุแล้ว 
จากุแหล่งสามัญของชาวมะหะหมัด คือ ซากุสิ�งกุ่อสร้าง
ของพุทธหรือพราหมณ์ที�ถูกุท�าลายลงไปแล้ว”

โดยเฉัพาะที�ฝังศพมุสลิมมากุแห่งกุ็สร้างซ้อนิขึ�นิ
ไว้ข้างบนิ ทับสถานิที�ซึ�งถูกุท�าลายไปแล้วนิั�นิเอง ท�าให้ไม่
สามารถจะไปขุดค้นิดูอะไรได้ กุลายเป็นิอุปสรรคส�าคัญที�
ขวางกุั�นิกุารขุดค้นิ

จากซ้าย:
Remington No.1 
  Typewriter (1873) 
วัดมหรรณพำรำม
พระไตรปิฏกหินอ่อน
พระเจ้ำมินดง
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ฝรั่งแต่งหนังสือธรรมโด่งดัง
พ.ศ. ๒๔๒๒ (ค.ศ. 1879) ที�องักฤษ เซอร์ เอดวนิ 

อาร์โนล่ด์ (Sir Edwin Arnold) แต่งบทประพันิธ์อันิ
ไพเราะ แสดงพุทธประวัติและค�าตรัสสอนิ ชื�อเรื�อง The 
Light of Asia (ประทีปแห่งทวีปอาเซีย) ท�าให้คนิอินิเดีย
และชาวตะวันิตกุจ�านิวนิมากุสนิใจพระพุทธศาสนิา บ้างกุ็
ถึงกุับหันิมานิับถือ

ลอนดอน มีองค์กรพิมพ์พระไตรปิฎก
พ.ศ. ๒๔๒๔ (ค.ศ. 1881) ที�อังกฤษ ที.ดับลิว. 

รีสิ เดวิดสิ์ (T.W. Rhys Davids) ตั�ง Pali Text Society 
(สมาคมบาลีปกุรณ์) ขึ�นิในิกุรุงลอนิดอนิ “to foster and 
promote the study of Pali texts” ได้พิมพ์คัมภีร์
พระพุทธศาสนิาภาษาบาลี เริ�มแต่พระไตรปิฎกและ
อรรถกุถา ด้วยอักุษรโรมันิ พร้อมทั�งคัมภีร์แปล ตลอด
จนิพจนิานิุกุรมบาลี-อังกุฤษ อันิเกุื�อกุูลต่อกุารศึกุษา
พระพุทธศาสนิาเป็นิอันิมากุ

ลัทธิชังยิว vs. ลัทธิยิวรักถิ่น
พ.ศ. ๒๔๒๔ (ค.ศ. 1881) ที�รัสิเซีย พระเจ้าซาร์ 

อเลกุซานิเดอร์ ที� ๓ ขึ�นิครองราชย์ นิอกุจากุหํ้าหั่น
(persecution) พวกุโรมันคาทอล่ิกแล้ว กุ็ด�าเนิินิกุาร 
กุวาดล้างยิว ถึงขนิาดปฏิิญาณว่า จะกุ�าจัดยิวให้หมด
ประเทศ โดยฆ่าเสีย ๑ ในิ ๓ ขับไล่ออกุไป ๑ ในิ ๓ และ
ที�เหลือจากุนิั�นิให้เปลี�ยนิศาสนิา แล้วกุ็เริ�มต้นิสังหารทีละ
มากุๆ เป็นิเหตุให้ในิระยะ ๓๐ ปีต่อมา คนิยิวอพยพหนิี
จากุรัสเซียหลายล้านิคนิและท�าให้เกุิดล่ัทธิไซโอน (Zion-
ism คือ ลัทธิมวล่ยิวรักถิ่น หรือขบวนิกุารรวมมวลชนิยิว
ทั�วโลกุร่วมใจคืนิถิ�นิสร้างดินิแดนิของตนิในิปาเลสไตนิ์)

กุารกุวาดล้างยิวในิรัสเซียด�าเนิินิมาเรื�อยๆ โดย
แรงขึ�นิเป็นิระยะๆ เช่นิ ช่วงต่อมา ในิปี ๒๔๔๖, ๒๔๔๘-
๙ (1903, 1905-6) มีกุารสังหารหมู่อย่างหนิักุ ยิ�งหลัง
สงครามโลกุครั�งที� ๑ แล้ว ทิฐิชังยิว หรือล่ัทธิต่อต้านยิว 
(anti-Semitism) ก็ุยิ�งรนุิแรงแผ่ขยายในิยโุรป กุว้างออกุไป

ดูโลกปัจจุบัน 
อย่ำมองข้ำมนักเศรษฐศำสตร์ท่ำนนี้ 

พ.ศ. ๒๔๒๖-๘๙ (ค.ศ. 1883-1946) ช่วงชีวิต
ของจอห์นิ เมย์นิาร์ด เคนสิ์ (John Maynard Keynes) 
ชาวอังกุฤษผู้เป็นินักเศรษฐศาสิตร์ที�มีอิทธิพลมากุที�สุด
แห่งคริสต์ศตวรรษที� 20

จากบนซ้าย: 
เซอร์ เอดวิน อำร์โนลด์  
ที.ดับลิว. รีส เดวิดส์ 
พระเจ้ำซำร์ อเลกซำนเดอร์ ที่ ๓
จอห์น เมย์นำร์ด เคนส์ 
พระไตรปิฎกปำฬิ จุลจอมเกล้ำบรมธัมมิกมหำรำช
   (ชุดที่ได้รับพระรำชทำนและเก็บรักษำไว้ในประเทศญี่ปุ่น)

หน้าตรงข้าม:
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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อเมริกำออกหน้ำ ร่วมด้วยแคนำดำ 
ชวนจัดเขตเวลำใช้กันทั้งโลก

พ.ศ. ๒๔๒๗  (ค.ศ. 1884) ที�สิหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา ย้อนิหลังไปหลายปี กุิจกุารรถไฟได้เจริญขึ�นิ
ขยายออกุไปๆ ท�าให้กุารคมนิาคมขนิส่งไปทั�วถึงกุันิ 
ความขยายออกุไปของกุารเดินิทางรถไฟ กุับความกุว้าง
ใหญ่ของดินิแดนิ ๒ ประกุารนิี� ได้เป็นิเงื�อนิไขที�บังคับ 
ให้ต้องจัดกุารกุ�าหนิดเวลา คือ ให้มีเวลามาตรฐาน 
(standard time) และจัดตั�งเขตเวล่า (time zones) ซึ�ง
ผู้แทนิจากุ ๒๗ ชาติได้มาประชุมที�กุรุงวอชิงตันิ ดีซี และ
ตกุลงรับระบบกุารจัดเขตเวลามาตรฐานิ ในิเดือนิ ต.ค. 
1884/๒๔๒๗ 

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

 ไทยพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือ 
ชุดแรกของโลก  

พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. 1888) ที�ประเทศไทย พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกุล้าฯ ร.๕ โปรดให้พิมพ์พระไตรปิฎกุ
บาลี ด้วยอักุษรไทย เป็นิเล่มหนิังสือสมัยใหม่ อันินิับว่า 
เป็นิครั�งแรกุของโลกุ จบละ ๓๙ เล่ม (ยังขาดปัฏฐานุ) 
๑,๐๐๐ ชุด เสร็จและฉัลองในิปี ๒๔๓๖ พร้อมกุับ
รัชดาภิเษกุ แล้วส่งไปพระราชทานิแกุ่นิานิาประเทศ

มีโรงเรียนแล้ว ต้องมีโรงพยำบำล 
เป็นฐำนของชีวิตและสังคม

พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. 1888) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๕ “ได้เปิดโรงพยาบาลรักุษาคนิไข้เป็นิครั�งแรกุ 
เมื�อวันิที� ๒๖ เมษายนิ พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกุับวันิพฤหัสบดี 
แรม ๑ ค��า เดือนิ ๖ ปีชวด และเมื�อวันิที� ๒๕ ธันิวาคม 
พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้พระราชทานินิามว่า โรงศิริราชพยาบาล่ 
ตามพระนิามสมเด็จพระเจ้าลูกุยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราช
กุกุธุภัณฑ์์” (ประวัตกิุระทรวงศกึุษาธิกุาร ๒๔๓๕–๒๕๐๗,  
หนิ้า ๖๕)

ใช้ ร.ศ. แทน จ.ศ.

พ.ศ. ๒๔๓๒ (ค.ศ. 1889) ตั�งแต่วันิที� ๑ เมษายนิ 
เป็นิเริ�มต้นิ ที�ประเทศไทย ในิรัชกุาลที� ๕ โปรดให้ใช้  
รตันโกสินิทรศก เป็นิศกัุราชทางราชกุาร แทนิ “จุลศกัุราช” 
ซึ�งใช้กุันิสืบมายาวนิานิ (เป็นิกุารใช้อย่างพม่า) ดังนิั�นิ ๑ 
เมษายนิ จ.ศ. ๑๒๕๑ (พ.ศ. ๒๔๓๒) จึงเปลี�ยนิใช้ว่า ๑ 
เมษายนิ ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. = ร.ศ. + ๒๓๒๔; พ.ศ. = จ.ศ. 
+ ๑๑๘๑; จ.ศ. = ร.ศ. + ๑๑๔๓)
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วิทยำลัยแห่งแรกของไทย 
พ.ศ. ๒๔๓๒ (ค.ศ. 1889) ที�ประเทศไทย พระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกุล้าฯ ร.๕ โปรดให้ย้ายที�ราชบัณฑ์ิต 
บอกุหนิงัสือพระ จากุในิวดัพระศรีรัตนิศาสดาราม ออกุมา 
จัดเป็นิบาล่ีวิทยาล่ัยขึ�นิที�วัดมหาธาตุ เรียกุว่า “มหาธาตุ 
วิทยาลัย” เป็นิครั�งแรกุที�ใช้นิามวิทยาลัยในิประเทศไทย

ต่อมา ณ ๑๓ กุ.ย. ๒๔๓๙ เสด็จไปทรงวางศิลา
ฤกุษ์สังฆเสนิาสนิ์ราชวิทยาลัย ประกุาศพระราชปรารภ
เปลี�ยนินิามมหาธาตุวิทยาลัยเป็นิ “มหาจุฬาล่งกรณ 
ราชวิทยาล่ัย” ให้เป็นิที�ศึกุษาพระปริยัติธรรมและวิชา
ชั�นิสูง

มหาจุฬาลงกุรณราชวิทยาลัย ประกุาศตั�งเป็นิ
มหาวิทยาลัยฝ่ายพระพุทธศาสนิา ๙ ม.ค. ๒๔๙๐ เปิด
กุารศึกุษา ๑๘ กุ.ค. ๒๔๙๐ ให้ปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑ์ิต มีฐานิะสมบูรณ์ตามกุฎหมายเมื�อรัฐตรา พรบ.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกุรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

อนำคำริก ธรรมปำละ  
ผู้น�ำกำรฟื้นฟูพุทธศำสนำในอินเดีย

พ.ศ. ๒๔๓๔ (ค.ศ. 1891) อนาคารกิ ธรรมปาล่ะ
(Anagarika Dharmapala) ชาวลังกุา เกุิดเมื�อ พ.ศ. 
๒๔๐๗=ค.ศ. 1864 ในิตระกุูลผู้ดีลังกุาที�เปลี�ยนิไปนิับถือ
คริสต์สมัยเป็นิอาณานิิคมของอังกุฤษ เดิมชื�อ David 
Hewavitharne

ต่อมา David ได้เรียนิรู้จักุพระพุทธศาสนิาจากุ
ชาวอเมริกัน ชื�อ พ.อ. ออลคอตต์/Col. H.S. Olcott จึง 
หนัิมานิบัถอืพระพทุธศาสนิา และเมื�อได้รูส้ภาพพระพทุธ 
ศาสนิาที�ถูกุเบียดเบียนิต่างๆ จึงได้ตั�งปณิธานที่จะฟื้นฟู 

พระพทุธศาสินา โดยครองตนิเป็นิอนิาคารกิุเพื�อให้ท�างานิ 
ได้สะดวกุ และใช้ชื�อใหม่ว่า อนิาคาริกุ ธรรมปาละ

ณ วนัิที� ๒ มกุราคม ๒๔๓๔ หลังจากุเยือนิสารนิาถ 
ธรรมปาล่ะได้มาที�พุทธคยา เมื�อเห็นิสภาพของอภิ 
สัมพุทธสถานิที�ถูกุทอดทิ�งทรุดโทรมและตกุอยู่ใต้กุาร
ครอบครองของพวกุนัิกุบวชฮนิิดทูี�เรยีกุว่ามหนัิต์แล้ว ได้
ปฏิญิาณต่อหนิ้าต้นิพระศรีมหาโพธิ์ ว่าจะอุทิศชีวิตของ
ตนิเพื�อกุู้พุทธสถานิส�าคัญนิั�นิกุลับคืนิขึ�นิมาสู่ความเป็นิ
ทัศนิียปูชนิียสถานิให้จงได้

จากซ้าย: อนำคำริก ธรรมปำละ   พ.อ. ออลคอตต์

จากบน:
อำคำรถำวรวัตถุ
สังฆเสนำสน์รำชวิทยำลัย

หน้าตรงข้ามจากบน:
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย
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ตั้งมหำโพธิสมำคมเป็นฐำน  
เริ่มงำนฟื้นพุทธสถำน 

ณ วันิที� ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๓๔ นิั�นิเอง กุ็ได้ตั�ง 
Maha Bodhi Society (มหาโพธิสิมาคม) แห่งแรกุขึ�นิ
มาเป็นิฐานิในิกุารท�างานิ ให้ชื�อว่า Buddhagaya Maha 
Bodhi Society (พุทธคยามหาโพธิสมาคม แต่ตั�งขึ�นิที�
ลังกุา) จากุนิั�นิได้มุ่งมั�นิท�างานิเพื�อจุดหมายที�ตั�งไว้ ต้อง
เดินิทางไปในิประเทศต่างๆ มากุ โดยเฉัพาะไปเผยแผ่
ธรรมในิอเมริกุา (แวะเมืองไทย กุ.พ. ๒๔๓๗) ตลอดจนิไป
ร่วมประชุมสิภาศาสินาโล่กที�ชิคาโกุในิ กุ.ย. ๒๔๓๖ (the 
1893 World’s Parliament of Religions in Chicago)

ต่อมาเริ�มจัดคณะไปนิมัสกุารพุทธคยา และพุทธ
สถานิอื�นิๆ เป็นิครั�งแรกุในิเดอืนิ ธ.ค. ๒๔๓๗ แล้วในิเดอืนิ  
กุ.พ. ๒๔๓๘ ได้นิ�าพระพุทธรูปเข้าไปตั�งบูชาในิพระเจดีย์
พุทธคยา (พระพุทธรูปองค์นิี�เป็นิแบบญี�ปุ่นิ) แต่คนิของ
ฮินิดูมหันิต์ได้นิ�าพระพุทธรูปนิั�นิออกุมาทิ�งข้างนิอกุ เรื�อง
เป็นิความขึ�นิศาลกุันิ และพยายามกุันิต่อมา จนิในิ ต.ค. 
๒๔๔๔ แม้ชาวพุทธจะได้อิสรภาพในิกุารเข้าไปบูชาในิ
พระพุทธคยาเจดีย์ แต่องค์พระเจดีย์กุ็ยังเป็นิทรัพย์สินิ 
ในิความดูแลของฮินิดูมหันิต์กุับรัฐบาล คณะของท่านิ
ธรรมปาละท�าได้เพียงซื�อที�สร้างที�พักุไว้ใกุล้ๆ

ต่อมาไม่นิานิได้ซื�อที�เพื�อสร้างวิหารที�สิารนาถ จนิ
กุระทั�งสร้างมูลคันิธกุุฏิีวิหารเสร็จที�นิั�นิในิปี ๒๔๗๓

ตั้งกระทรวงธรรมกำร ให้ธรรมะ 
คุมศำสนำ และเป็นแกนของกำรศึกษำ

พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. 1892) วันิที� ๑ เมษายนิ ที�
ประเทศไทย ในิรัชกุาลที� ๕ มีพระบรมราชโองกุาร
ประกุาศตั�งกุรมธรรมกุารขึ�นิเป็นิ “กระทรวงธรรมการ” 
(พร้อมกุับกุระทรวงอื�นิๆ รวมเป็นิ ๑๐ กุระทรวง) ให้รับ
ผิดชอบกุารศึกุษาทั�งฝ่ายบ้านิเมืองและพระศาสนิาเนิื�อง
อยู่ในินิโยบายอันิเดียวกุันิ โดยกุ่อนินิี� ในิปี ๒๔๓๒ ได้
โปรดให้รวมกรมศึกษาธิการที�ตั�งขึ�นิแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ กุับ
กุรมอื�นิๆ อีกุ ๓ กุรม เข้าในิกุรมธรรมกุารมาพร้อมแล้ว 

มหำวิทยำลัยสงฆ์แห่งแรก 
ในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๓๖ (ค.ศ. 1893) ที�ประเทศไทย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกุล้าฯ ร.๕ เสด็จไปทรงเปิด 
“มหามกุฏราชวิทยาล่ัย” ที�สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กุรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงจัดตั�งขึ�นิ

มหามกุฏุิราชวทิยาลยั ประกุาศตั�งเป็นิมหาวทิยาลั่ย 
สิงฆ์ ชื�อ สภากุารศึกุษามหามกุุฏิราชวิทยาลัย ณ ๓๐ 
ธ.ค. ๒๔๘๘ เปิดกุารศึกุษา ๑๖ กุ.ย. ๒๔๘๙ ให้ปริญญา
ศาสนิศาสตรบัณฑ์ิต มีฐานิะสมบูรณ์ตามกุฎหมายเมื�อรัฐ 
ตรา พรบ. มหาวทิยาลัยมหามกุฏุิราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐
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อเมริกันชำยน�ำเข้ำมำ  
อเมริกันหญิงช่วยทุนให้เดินหน้ำ

กุารเพื�อพระศาสนิาทั�งนิี� รวมทั�งกุารสร้างโรงเรียนิ 
และโรงพยาบาลเพื�อกุารสงเคราะห์ควบคู่ไป ได้รับความ 
ร่วมมือจากุชาวพุทธหลายแห่ง โดยเฉัพาะบุคคลที�ช่วย
เหลือโดยตลอดและมากุที�สุดจนิสุดท้ายตั�งเป็นิกองทุน
คือ เศรษฐินีชาวอเมริกัน ชื�อ Mrs. Mary Foster 
(กุองทุนิชื�อ Mary Foster Permanent Fund, ตั�งในิ 
กุ.ค. ๒๔๖๗)

แม้จะสิ้นชีพ  
ขอเกิดมำท�ำงำนพุทธศำสนำต่อไป  

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๔ อนิาคาริกุ ธรรมปาละ ชรา
ลง ได้บวชโดยมีนิามว่า ศรี เทวมิตร ธรรมปาล่ะ จากุนิั�นิ
อีกุ ๒ ปีกุ็ได้อุปสมบท (ตรงนิี� ผู้บันิทึกุล�าดับเหตุกุารณ์
ในิประวัติเขียนิไว้สับสนิว่า ค.ศ. 1931: Ordained as a 
Bhikkhu... แล้ว ค.ศ. 1933: Received Higher Ordi-
nation. ท�าให้สงสัยว่าเป็นิกุารบันิทึกุผิดพลาด ครั�งแรกุ
อาจบรรพชาเป็นิสามเณร แล้วครั�งหลังอุปสมบทเป็นิพระ
ภิกุษุ หรือเป็นิภิกุษุแล้วบวชซ��าแบบท�าทัฬหีกุรรม)

แต่เวลาผ่านิมาเพียง ๒ เดือนิเศษ ณ ๒๙ เม.ย. 
๒๔๗๖ ท่านิกุถ็งึมรณภาพที�สารนิาถ เมอืงพาราณส ีกุล่าว 
วาจาสดุท้ายว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิุดใหม่...ข้าฯ ขอเกุดิอกีุ 
๒๕ ชาติ เพื�อเผยแพร่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

ค้นพบเอกซเรย์ 
พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. 1895) ณ วันิที� ๕ พ.ย. นิักุ

ฟิสิกุส์เยอรมันิ ชื�อ เรินิต์เกุนิ (Wilhelm C. Roentgen) 
ค้นิพบรังสีแม่เหล็กุไฟฟ้าความถี�สูง ที�เรียกุว่า “เอกซเรย์ 
(X-ray)” และได้รับรางวัลโนิเบล ประจ�าปี ๒๔๔๔/1901

กีฬำโอลิมปิกคืนชีพ 
พ.ศ. ๒๔๓๙ (ค.ศ. 1896) กุีฬาโอล่ิมปิกของกุรีกุ 

โบราณ ซึ�งหยุดไปเพราะถูกุพวกุโรมันิห้าม ตั�งแต่ปี ๗๓๗/ 
194 ได้รับกุารฟื้นิฟู เริ�มจัดขึ�นิใหม่ที�เมืองเอเธนิส์

เจดีย์พุทธคยำ
หลังกำรบูรณะ

จากซ้าย:
Wilhelm C. Roentgen
เอกซเรย์ชิ้นแรก
1896 Olympic Medal
ตรำสัญลักษณ์กีฬำโอลิมปิก

หน้าตรงข้าม:
ดี ที ซูซูกิ
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ปลูกเมล็ดพืชไว้  
ผลเผล็ดให้ผู้อื่นชื่นชมต่อไป  

กุาลล่วงมาถึง พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) หลังจากุ
ท่านิธรรมปาละสิ�นิชีพไปแล้ว ๑๖ ปี งานิที�ท่านิเพียรท�า
ไว้จึงส�าเร็จบ้างบางส่วนิ เมื�อรัฐบาลรัฐพิหารออกุ พรบ.
ศาสินสิถานพุทธคยา (Buddha Gaya Temple Act) 
กุ�าหนิดให้กุารจัดกุารมหาโพธิเจดีย์เป็นิอ�านิาจของคณะ
กุรรมกุารที�ประกุอบด้วยชาวฮินดูและชาวพุทธมีจ�านิวนิ
ฝ่ายละเท่ากุันิ

มหาโพธิสิมาคมในิอินิเดีย มีส�านิักุงานิใหญ่อยู่ที�
เมืองกุัลกุัตตา (Kolkata หรือ Calcutta) มีสาขาหลาย
แห่งหลายเมือง ออกุวารสารชื�อ The Maha Bodhi

อนาคาริก ธรรมปาล่ะ เป็นิชาวพุทธผู้มีบทบาท
ส�าคัญยิ�งในิกุารฟื้นิฟูพระพุทธศาสนิาในิชมพูทวีป เป็นิ 

บุคคลที�ได้บ�าเพ็ญประโยชนิ์อย่างมากุแกุ่พระพุทธศาสนิา 
และแกุ่ชาวพุทธสมัยปัจจุบันิ โดยเฉัพาะผู้ที�มานิมัสกุาร
สังเวชนิียสถานิคงจะอนิุโมทนิาอัตถจริยาเพื�อกุู้พุทธสถานิ
ที�ท่านิได้บ�าเพ็ญแล้ว

ปรำชญ์อินเดียตื่นตัวตำมฝรั่ง  
ตั้งสมำคมทำงพุทธ  

พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. 1892) ปราชญ์ชาวอินิเดียเกุิด
ความตื�นิตัวขึ�นิจากุแรงกุระตุ้นิที�ได้เห็นิชาวตะวันิตกุศึกุษา
ค้นิคว้าพระพุทธศาสนิากุันิจริงจัง จึงได้ตั�ง Buddhist 
Text Society (สิมาคมพทุธศาสินปกรณ์) ขึ�นิบ้างในิเมอืง 
กุัลกุัตตา

พุทธแบบเซนเด่นก่อน ที่อเมริกำ
พ.ศ. ๒๔๔๐ (ค.ศ. 1897) ที�อเมริกา ซูซูกิ 

(Daisetz Teitaro Suzuki) ปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนิา
นิิกุายเซน ด้วยกุารบรรยายตามมหาวิทยาลัยอเมริกุันิ 
และเขียนิหนิังสือ ได้ท�าให้ชาวตะวันิตกุรู้เข้าใจพระ 
พุทธศาสนิา และนิิยมสิมาธิแพร่หลายออกุไปมากุ พร้อม
กุับนิิยมพระพุทธศาสนิาแบบเซนิด้วย

มหำโพธิสมำคม
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ในหัวเมือง เผดียงพระสงฆ์ 
สอนทั่วรำชอำณำจักร  

พ.ศ. ๒๔๔๑ (ค.ศ. 1898) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๕ มีพระบรมราชโองกุาร “ประกาศจัดการ 
เล่่าเรียนในหัวเมือง” เผดียงพระสงฆ์ทั�วราชอาณาจักุร 
ให้เอาใจใส่สั�งสอนิธรรมแกุ่ประชาชนิ และฝึกุสอนิวิชา
ความรูต่้างๆ แกุ่กุลุบตุร เพื�อกุารนีิ� ทรงอาราธนิากุรมหมื�นิ 
วชิรญาณวโรรสิ เจ้าคณะใหญ่ บังคับกุารพระอารามในิ
หัวเมืองในิส่วนิกุารพระศาสนิาและกุารศึกุษา และทรง
มอบหมายกุรมหมื�นิดํารงราชานุภาพเป็นิเจ้าหนิ้าที�อนิุกุูล
ในิฝ่ายกุิจกุารของฆราวาส 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
ฉบับแรกของประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๔๔๑ (ค.ศ. 1898) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๕ เนิื�องด้วย “กุารศึกุษาที�ได้เริ�มจัดกุารมาแต่
ต้นินิั�นิ ยังไม่ได้รูปกุารลงเป็นิหลักุฐานิแนิ่นิอนิ จนิในิ  
พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุล่จอมเกล่้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด�าเนิินิประพาสทวีปยุโรปครั�งแรกุ ได้ทอด
พระเนิตรเห็นินิักุเรียนิซึ�งได้มาเล่าเรียนิอยู่ช้านิานิ ยังเรียนิ
ไม่ส�าเร็จทันิพระราชประสงค์ที�จะทรงใช้ราชกุาร เป็นิเหตุ
ให้ไม่พึงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดเกุล้าฯ ให้เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนิทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุุล) ซึ�งขณะ 
นิั�นิเป็นิพระยาวิสุทธสุริยศักุดิ์ อัครราชทูตพิเศษประจ�า 

ราชส�านิักุอังกุฤษ คิดอ่านิตรวจตราสืบหาแบบแผนิ
และท�าความเห็นิวิธีที�จะแกุ้ไขจัดกุารศึกุษา …” พระยา
วิสุทธสุริยศักุดิ์ได้ด�าเนิินิกุารแล้วส่งมายังกุระทรวง
ธรรมกุาร และกุรมศึกุษาธิกุารประมวลเรียบเรียงเสร็จ
นิ�าขึ�นิทูลเกุล้าฯ ซึ�งทรงพอพระราชหฤทัยและตรัสชม 
ส�าเร็จเป็นิ “โครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑” (บางทีเรียกุ
เป็นิ “โครงกุารศึกุษาส�าหรับชาติ พ.ศ. ๒๔๔๑” กุ็มี) 
อันิควรถือว่าเป็นิแผนิกุารศึกุษาแห่งชาติ ฉับับแรกุของ
ประเทศไทย

ตามโครงกุารศึกุษา พ.ศ. ๒๔๔๑ นิี� กุารเล่าเรียนิ 
สามัญแบ่งล�าดับชั�นิเป็นิ ๔ คือ กุารเล่าเรียนิเบื�องแรกุ 
(มูล่ศึกษา) เบื�องต้นิ (ประถมศึกษา) เบื�องกุลาง (มัธยม 
ศึกษา) และเบื�องสูงสุด (อุดมศึกษา) ในิตอนิว่าด้วย
อุดมศึกุษา มีความต่อท้ายว่า “หมายเหตุ: ได้หวังใจไว้ว่า
ในิปีสิุวรรณาภิเษก ถ้าจะเป็นิได้ จะได้รวมมหามกุฏ 
ราชวิทยาล่ัย เป็นิส่วนิวิทยาลัยส�าหรับวินิัยและศาสตร์ 
มหาธาตุวิทยาล่ัยเป็นิวิทยาลัยส�าหรับกุฎหมาย โรงเรียน
แพทยากรเป็นิวิทยาลัยส�าหรับแพทย์ และตั�งโรงเรียนิ
เป็นิวิทยาลัยส�าหรับวิทยา และมีหอสากุลวิทยาขึ�นิแห่ง
หนิึ�ง รวมวิทยาลัยต่างๆ เหล่านิี� เข้าเป็นิรัตนโกสิินทร
สิากล่วิทยาล่ัย” (สากุลวิทยาลัย คือค�าครั�งนิั�นิส�าหรับ 
university) แต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตในิ พ.ศ. ๒๔๕๓ 
กุ่อนิถึงปีสุวรรณาภิเษกุ (พ.ศ. ๒๔๖๑) นิั�นิ กุารจึงไม่เป็นิ
ไปตามโครงกุารนิี�

(กุ่อนิเปลี�ยนิแปลงกุารปกุครอง เรียกุ “โครงการ
ศึกษา” เป็นิพื�นิ มีเรียกุเป็นิแผนิกุารศึกุษาสลับบ้าง ต่อ
มา ตั�งแต่ปีเปลี�ยนิกุารปกุครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงเรียกุ
ว่า “แผนิกุารศึกุษาชาติ” แล้วต่อมาอีกุ ถึงปี ๒๕๐๒ มี
ประกุาศคณะปฏิิวัติตั�งสภากุารศึกุษาแห่งชาติขึ�นิ แต่
นิี�ไปเติม “แห่ง” เริ�มด้วย “แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๐๓”)

จากบนซ้าย: 
กรมหมื่นด�ำรงรำชำนุภำพ
ครูพระ
พระยำวิสุทธสุริยศักดิ์
นักเรียนยุโรปสมัย ร.๕
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วิทยำศำสตร์+เทคโนโลยี:  
ควำมก้ำวหน้ำที่ควรสนใจ 

พ.ศ. ๒๔๔๓-๕๙ (ค.ศ. 1900-16) เป็นิช่วงที�มคีวาม 
กุ้าวหนิ้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนิโลยีหลายอย่าง เช่นิ

ด้านวิที่ยาศาสตร์: 
แมกุซ์ แพลงค์ (Max Planck) นิักุฟิสิกุส์เยอรมันิ

วางฐานิแห่งทฤษฎีควอนตัม ในิปี ๒๔๔๓/1900;  
ไอนิ์สไตนิ์ (Albert Einstein) นิักุฟิสิกุส์อเมริกุันิ (เยอรมันิ 
โดยกุ�าเนิิด) พัฒนิาทฤษฎีพิเศษแห่งสิัมพัทธภาพ ในิปี 
๒๔๔๘/1905 และเผยแพร่ทฤษฎีทั�วไปแห่งสิัมพัทธภาพ 
ในิปี ๒๔๕๙/1916

ด้านเที่คโนโลย:่ 

มาร์โคนิี (Guglielmo Marconi) ชาวอิตาลี ใช้ 
วิทยุที�ตนิประดิษฐ์ขึ�นิส่งข่าวเป็นิครั�งแรกุ ในิปี ๒๔๔๔/ 
1901; ออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) ขับขี�เครื่องบินที�
ตนิ และพี�ชาย คือ วิลเบอร์ ไรท์ (Wilbur Wright) สร้าง
ขึ�นิ ส�าเร็จครั�งแรกุในิวันิที� ๑๗ ธันิวาคม ๒๔๔๖/1903; 
เบกุแลนิด์ (Leo Hendrik Baekeland) นิักุเคมีอเมริกุันิ
เชื�อสายเบลเยี�ยมสร้างสารสังเคราะห์เป็นิพล่าสิติกสมัย
ใหม่ขึ�นิในิปี ๒๔๕๒/1909

ใกุล้ๆ กุ่อนิช่วงนิี�: เบลล์ (Alexander Graham  
Bell) ชาวอเมรกิุนัิได้ประดษิฐ์โทรศพัท์แล้วใช้ครั�งแรกุ ๑๐ 
มี.ค. ๒๔๑๙/1876; สแวนิ (Sir Joseph Wilson Swan) 
ชาวอังกุฤษ และเอดิสันิ (Thomas Alva Edison) ชาว 

อเมริกุนัิ ต่างก็ุท�าหล่อดไฟฟ้าขึ�นิมาใช้ได้ส�าเร็จในิปี ๒๔๐๓ 
/1860 และ ๒๔๒๒/1879 เอดสัินิเป็นินิกัุประดษิฐ์ยิ�งใหญ่  

มีผลงานิประดิษฐ์กุว่า ๑,๐๐๐ อย่าง และเป็นิผู้ตั�งโรง
ไฟฟ้ากุลางแห่งแรกุของโลกุ ที�เมืองนิิวยอร์กุ (1881-2)

จากบนซ้าย:
แพลงค์ 
ไอน์สไตน์
มำร์โคนี
ออร์วิลล์ ไรท์
วิลเบอร์ ไรท์
เบกแลนด์
เบลล์
สแวน
เอดสินั
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พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับแรก  
ถัดจำก “กฎพระสงฆ์” ใน ร. ๑

พ.ศ. ๒๔๔๕ (ค.ศ. 1902) วันิที� ๑๖ มิถุนิายนิ 
ที�ประเทศไทย ในิรัชกุาลที� ๕ มีพระบรมราชโองกุาร
ประกุาศ “พระราชบัญญัติล่ักษณะปกครองคณะสิงฆ์  
ร.ศ. ๑๒๑” เพื�อให้ฝ่ายพุทธจักุรมีกุารปกุครองเป็นิ
แบบแผนิเรียบร้อยคู่กุันิกุับฝ่ายพระราชอาณาจักุรที�ได้
แกุ้ไขขึ�นิแล้ว “… กุารปกุครองสงฆมณฑ์ล ย่อมเป็นิกุาร
ส�าคัญ ทั�งในิประโยชนิ์แห่งพระศาสนิา และในิประโยชนิ์
ความเจริญของพระราชอาณาจักุรด้วย … จะชักุนิ�า
ประชาชนิทั�งหลายให้เลื�อมใสศรัทธาในิพระพุทธศาส 
โนิวาท ประพฤติสัมมาปฏิิบัติ และร��าเรียนิวิชาคุณในิ
สงฆส�านิักุยิ�งขึ�นิเป็นิอันิมากุ” ทั�งนิี� โดยมีพระราชด�าริว่า 
กุารด�าเนิินิกุารตามประกุาศจัดกุารเล่าเรียนิในิหัวเมือง 
เมื�อ พ.ศ. ๒๔๔๑ นิั�นิบรรลุผลที�ประสงค์ สมควรตั�งเป็นิ
แบบแผนิกุารปกุครองคณะสงฆ์ให้มั�นิคงเรียบร้อยได้ 

เฮนรี ฟอร์ด พำอเมริกำก้ำวขึ้นมำน�ำ  
ในอุตสำหกรรมรถยนต์

พ.ศ. ๒๔๔๖ (ค.ศ. 1903) ที่สิหรัฐอเมริกา เฮนรี  
ฟอร์ด (Henry Ford, 1863–1947) จัดตั�งบริษัทฟอร์ด 
มอเตอร์ (Ford Motor Co.) ขึ�นิ และในิปี 1908 ได้เริ�ม
ผลิตรถฟอร์ด Model T สีด�า ราคาไม่แพง และหาซื�อไม่

ยากุ พอถึงปี 1924 เกุินิครึ�งของรถยนิต์ที�ใช้กุันิในิโลกุ คือ
รถฟอร์ด Model T และในิปี 1927 รถฟอร์ด คันิที� ๑๕ 
ล้านิ กุ็ออกุจากุโรงงานิในิวาระครบ ๒๐ ปี

เฮนิรี ฟอร์ด เป็นิผู้นิ�า assembly line คือระบบ
กุารใช้สิายสิ่งงานประกอบชิ้นสิ่วน (บางทีเรียกุว่า  
production line คือ สิายการผล่ิต) เข้ามาใช้ในิโรงงานิ 
เมื�อ ๗ ต.ค. 1913/๒๔๕๖ ท�าให้กุารผลิตฟอร์ด Model 
T รุดหนิ้ามากุ จากุที�เคยใช้เวลาประกุอบคันิละ ๑๒.๕ 
ชั�วโมง เหลือเพียง ๑.๕ ชั�วโมง จึงผลิตรถได้จ�านิวนิมากุ 
และขายได้ในิราคาถูกุ สมความตั�งใจ

ความส�าเร็จของฟอร์ดท�าให้บริษัทอื�นิต้องนิ�าระบบ
นิี�ไปใช้ และแพร่ไปในิอุตสาหกุรรมอื�นิๆ ท�าให้เกุิดความ
เปลี�ยนิแปลงครั�งใหญ่ในิวงกุารอุตสาหกุรรม 

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)  

เมืองไทยเลิกทำส อย่ำงนุ่มนวล  
ด้วยวิธีกำรเป็นขั้นตอน

พ.ศ. ๒๔๔๘ (ค.ศ. 1905) ที�ประเทศไทย ในิรชักุาล 
ที� ๕ แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุล่จอมเกล่้าเจ้าอยู่หัวจะ 
ทรงมพีระราชด�ารใินิกุารเลกิุทาสมาแต่ต้นิรชักุาล แต่สถาบนัิ 
ทาสมีความซับซ้อนิ โดยเฉัพาะเป็นิเรื�องของผลประโยชนิ์ 
ไม่เฉัพาะฝ่ายนิายเงนิิ แม้แต่ทาสเองบ้างก็ุไม่พอใจ ยงัอยากุ 
เป็นิทาส เพราะไม่ต้องท�ามาหากุนิิ และไม่รูจ้กัุทางที�จะไป 
ท�ามาหากุินิ จึงทรงเตรียมกุารเป็นิขั�นิตอนิอย่างละมุนิ 

ละม่อม รวมทั�งกุารเตรียมอาชีพ โดยเฉัพาะทรงเห็นิว่า 
“กุารหนิังสือ” จะช่วยทาสให้เป็นิไทยได้แท้จริง ด้วยกุาร 
มโีรงเรยีนิ อย่างมโีรงทานิ จะเหน็ิว่า เริ�มแต่ พ.ศ. ๒๔๑๑ กุ็ 
ทรงออกุ “ประกุาศว่าด้วยทาษลูกุหนิี� จุลศักุราช ๑๒๓๐” 

พอถึงปี ๒๔๑๗/1874 กุ็มี “ประกุาศเกุษียณอายุ
ลูกุทาสลูกุไทย” ในิ จ.ศ. ๑๒๓๖ ดังนิี�เป็นิต้นิ จนิท้าย
สุด หลังจากุทรงเตรียมกุารเป็นิล�าดับมา ๓๐ ปีเศษ กุ็
ทรงตรา “พระราชบัญญัติล่ักษณะเล่ิกทาสิ ร.ศ. ๑๒๔”  
อันิมีผลตั�งแต่วันิที� ๑ เมษายนิ  พ.ศ.  ๒๔๔๘  และ
กุ�ากุับท้ายด้วยกุฎหมายลักุษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. 
๒๔๕๑)  วางโทษผู้ซื�อขายทาสเท่ากุับโจรปล้นิทรัพย์ 

ก้ำวใหม่ของกำรศึกษำพระปริยัติธรรม: 
บำลีสอบเขียน มีนักธรรมมำเคียง

พ.ศ. ๒๔๕๔ (ค.ศ. 1911) ที�ประเทศไทย ในิ
รชักุาลที� ๖ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณ 
วโรรสิ ทรงให้นิ�าวิธีแปล่โดยเขียน มาใช้แทนิกุารสอบ
แปลปากุเปล่า ในิกุารสอบบาลีสนิามหลวง เป็นิครั�งแรกุ  
เริ�มด้วยประโยค ๑-๒ และประกุาศใช้เป็นิทางกุารส�าหรับ
ทกุุประโยคในิ พ.ศ. ๒๔๕๘ ครบถงึประโยค ๙ ในิปี ๒๔๖๙

อนิึ�ง ได้ทรงจัดกุารศึกุษาพระปริยัติธรรมขึ�นิใหม่
อีกุหลักุสูตรหนิึ�ง โดยเมื�อเริ�มแรกุเรียกุว่า “องค์ของ 
สามเณรรู้ธรรม” แล้วเข้ารูปลงตัวเป็นิ “นักธรรม” สอบ
ครั�งแรกุเมื�อเดือนิตุลาคม ๒๔๕๔
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เมืองไทยเริ่มใช้ “พุทธศักรำช”
พ.ศ. ๒๔๕๖ (ค.ศ. 1913) ตั�งแต่วันิที� ๑ เมษายนิ 

เป็นิต้นิสืบไป ที�ประเทศไทย ในิรัชกุาลที� ๖ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล่้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ใช้ พุทธศักราช 
เป็นิศักุราชทางราชกุาร แทนิ “รัตนิโกุสินิทรศกุ” (พ.ศ. =  
ร.ศ. + ๒๓๒๔)

ควำมเปลี่ยนแปลงใหญ่  
ที่น�ำสู่ควำมเปลี่ยนแปลงต่อไป

พ.ศ. ๒๔๕๗-๖๑ (1914-18) สิงครามโล่ก ครั้งที่ 
๑ (World War I) ระหว่างฝ่ายอํานาจกล่าง (Central 
Powers มีเยอรมนิี ออสเตรีย-ฮังกุารี บัลกุาเรีย และ
จักุรวรรดิออตโตมานิ ที�ต่อมาสลายและตั�งส่วนิที�เหลือ
เป็นิสาธารณรัฐเตอร์กุี) กุับฝ่ายสิัมพันธมิตร (Allies มี
อังกุฤษ ฝรั�งเศส รัสเซีย เบลเยี�ยม อิตาลี ญี�ปุ่นิ สหรัฐฯ 
เป็นิต้นิ) สนิามรบส่วนิใหญ่คือ ยุโรป และตะวันิออกุกุลาง 
ในิที�สุดฝ่ายแรกุพ่ายแพ้

ในิสงครามใหญ่นิี� คนตายทั�งสิ�นิ ๑๔.๖ ล่้านคน 
(ทหาร ๘ + พลเรือนิ ๖.๖) แยกุเป็นิฝ่ายสัมพันิธมิตร 
ตาย ๘ ล้านิคนิ (ทหาร ๔.๘ + พลเรือนิ ๓.๒) ฝ่ายอ�านิาจ
กุลางตาย ๖.๖ ล้านิคนิ (ทหาร ๓.๑ + พลเรือนิ ๓.๕)

หอพระสมุดส�ำหรับพระนคร 
ก่อนมำเป็นหอสมุดแห่งชำต ิ 

พ.ศ. ๒๔๕๙ (ค.ศ. 1916) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๖ โปรดให้ย้าย หอพระสิมุดสิําหรับพระนคร 
(เดิมทีเดียว คือหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ�งตั�งอยู่ในิ
พระบรมมหาราชวัง) มาตั�งที�ตึกุสังฆเสนิาสนิ์ราชวิทยาลัย 
(ตรงข้ามสนิามหลวง แถบวัดมหาธาตุ) และได้เสด็จ
พระราชด�าเนิินิทรงประกุอบพิธีเปิด เมื�อ ๖ ม.ค. ๒๔๕๙ 

ต่อมา หลังจากุตั�งกุรมศิลปากุรขึ�นิในิปี ๒๔๗๖ 
และมีกุองหอสมุด หอพระสมุดส�าหรับพระนิครได้เปลี�ยนิ
ชื�อเป็นิหอสิมุดแห่งชาติ และตั�งอยู่ที�นิั�นิจนิถึง ๕ พ.ค. 
๒๕๐๙ จึงได้มีพิธีเปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติ ที�ได้สร้าง
ขึ�นิใหม่ที�บริเวณท่าวาสุกุรี

เกิดจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยแห่งแรกของประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๕๙ (ค.ศ. 1916) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล่้าเจ้าอยู่หัว 
“...ได้ประกุาศประดิษฐานิโรงเรียนิข้าราชกุารพลเรือนิ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกุล้าเจ้าอยู่หัว ขึ�นิเป็นิ
จุฬาล่งกรณ์มหาวิทยาล่ัย เมื�อวันิที� ๒๖ มีนิาคม พ.ศ. 
๒๔๕๙ และโอนิไปขึ�นิอยู่ในิกุระทรวงธรรมกุารแล้ว … จึง
ทรงพระกุรุณาโปรดเกุล้าฯ ให้ตั�งกุรมมหาวิทยาลัยขึ�นิอีกุ
กุรมหนิึ�ง เมื�อวันิที� ๖ เมษายนิ พ.ศ. ๒๔๖๐” (ประวัติ
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๔๓๕–๒๕๐๗, หนิ้า ๒๕๔)

สงครามโลกครั้ งที่ 1

จากบน:
รัชกำลที่ ๖
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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รัสเซียไปเป็นคอมมูนิสต์  
ออตโตมำนมำถึงอวสำน  

พ.ศ. ๒๔๖๑ (ค.ศ. 1918) ผลแกุ่ฝ่ายแพ้จากุ
สงครามใหญ่นีิ� นิอกุจากุเยอรมนิถีกูุสนิธิสัญญากุดบบีหนิกัุ 
จนิระเบิดเป็นิสงครามโลกุครั�งที� ๒ ต่อมาแล้ว เหตุกุารณ์
สืบเนิื�องทั�งในิระหว่างและภายหลังที�ส�าคัญคือ เกุิดกุาร
ปฏิิวัติของพวกุบอลเซวิกุในิรัสเซีย ในิปี ๒๔๖๐ ที�ท�าให้
รัสิเซีย กุลายเป็นิคอมมิวนสิิต์ จกัุรวรรดอิอสเตรีย-ฮงักุารี  
หรือเรียกุง่ายๆ ว่าจักุรวรรดิฮับสเบอร์กุสิ�นิสลาย และที�
นิ่าสังเกุตพิเศษ กุ็คืออวสิานของจักรวรรดิออตโตมาน

จักุรวรรดิสิุล่ต่านออตโตมานรุ่งเรืองสุดถึงราว
กุลางคริสต์ศตวรรษที� 16 จากุนิั�นิกุ็เริ�มเสื�อม ท�าสงคราม
แพ้พวกุยุโรปคราวใหญ่ครั�งแรกุในิ พ.ศ. ๒๑๑๔ (ค.ศ. 
1571) ต่อจากุนิั�นิกุ็รบแพ้พวกุยุโรปและเสียดินิแดนิไป
เรื�อยๆ จนิถูกุตั�งสมญาว่า “บุรุษอมโรคแห่งยุโรป” (“Sick  
Man of Europe”) เหตุที�แพ้นิอกุจากุเพราะภายในิ
อ่อนิแอลงแล้ว ข้อส�าคัญคือ ตกุเป็นิเบี�ยล่างในิทาง
อาวุธและอุปกุรณ์ต่างๆ เพราะถึงยุคนิี�วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโล่ยีได้เจริญขึ�นิมาในิประเทศตะวันิตกุ

จุดพลาดสุดท้ายที�ท�าให้ถึงอวสานิกุ็คือ กุารเข้า
สู่สงครามโลกุครั�งที� ๑ โดยอยู่ข้างเยอรมันิ ร่วมรบแล้ว
กุ็เลยร่วมแพ้ด้วย เฉัพาะอย่างยิ�งในิช่วงสงครามโลกุครั�ง
ที� ๑ นิั�นิ ได้เกุิดกุระแสลัทธิชาตินิิยมแพร่ไปในิหมู่ชนิชาว
อาหรับ ฝรั�งโดยเฉัพาะอังกุฤษกุ็เข้าหนิุนิชาวอาหรับให้ลุกุ
ขึ�นิกุู้ชาติกุู้แผ่นิดินิจากุพวกุเตอร์กุ เมื�อถูกุโถมทับทั�งจากุ 

พวกุชาตินิิยมอาหรับที�ลุกุฮือกุ่อกุบฎขึ�นิภายในิ และ
สงครามจากุข้างนิอกุ ออตโตมานิกุ็สลายในิที�สุด

เตอร์กฟุบ อำหรับฟื้น ยิวเข้ำทำงที่จะฟู
ยกุตัวอย่าง เริ�มแต่กุ่อนิสงครามโลกุ ซาอุด ซึ�งต่อ

มาได้เป็นิกุษัตริย์แห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย ที�ตั�งขึ�นิ
ใหม่ ได้บุกุมารุกุรบจนิขับไล่พวกุเตอร์กออกุจากุอาระเบีย 
ตะวันิออกุในิปี ๒๔๕๖/1913) และในิช่วง ค.ศ. 1916-
1918 อังกุฤษได้ช่วยและร่วมรบกุับเจ้าอาหรับ ขับไล่
เตอร์กออกุจากุดินิแดนิส่วนิต่างๆ ของอาหรับ ตลอดจนิ
ด�าเนิินิกุารเมื�อสิ�นิสงครามแล้ว ท�าให้เจ้าไฟซาลได้เป็นิ
กุษัตริย์ไฟซาลที� ๑ ของราชอาณาจักุรอิรักที�ตั�งขึ�นิใหม่ 
และเจ้าอับดุลเลาะห์ได้เป็นิเจ้าผู้ครองทรานสิจอร์แดน 
ในิปี ๒๔๖๔/1921)

ส่วนิอังกุฤษเองกุ็ยกุทัพเข้ายึดเยรูซาเล่็ม และ
ครอบครองปาเล่สิไตน์ ในิเดือนิธันิวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
(ค.ศ. 1917) แล้วจัดกุารดูแลมาจนิสิ�นิสงครามโลกุครั�ง
ที� ๒

จากบนซ้าย: 
Abdul Aziz Al Saud
เจ้ำอับดุลเลำะห์
มุสตำฟำ เคมำล

หน้าตรงข้าม:
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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จำกจักรวรรดิออตโตมำน  
เป็นสำธำรณรัฐเตอร์ก ี 

พ.ศ. ๒๔๖๔ (ค.ศ. 1921) หลังจากุร่วมแพ้ในิ
สงครามโลกุครั�งที� ๑ จักุรวรรดิออตโตมานเตอร์ก แตกุ
สลาย ดินิแดนิอาหรับในิตะวันิออกุกุลางหลุดมือไปหมด
แล้ว กุ็ได้มีกุารจัดกุารปกุครองประเทศกุันิใหม่

ในิที�สุดถึงปี ๒๔๖๔ สภามีมติประกุาศชื�อประเทศ
เป็นิเตอร์กี ปี ๒๔๖๕ ยุบเลิกุต�าแหนิ่งสิุล่ต่าน ปี ๒๔๖๖ 
ประกุาศให้ประเทศเป็นิสิาธารณรฐัเตอร์ก ีโดยมมุีสตาฟา 
เคมาล (เคมาล อะตาเตอร์กุ) เป็นิประธานิาธิบดีคนิแรกุ 
ปล่อยทิ�งคอนสิแตนติโนเปิล่เมืองหลวงเกุ่าของจักุรวรรดิ
ออตโตมานิ (ที�ยึดมาจากุจักุรวรรดิโรมันิตะวันิออกุหรือ 
บแีซนิทนีิตั�งแต่ ค.ศ. 1453=พ.ศ. ๑๙๙๖) เสีย ตั�งแองกุอรา
เป็นิเมืองหลวงของสาธารณรัฐใหม่

เตอร์กสลัดควำมเป็นรัฐอิสลำม
ปีต่อมา ๒๔๖๗ ยุบเลิกุต�าแหนิ่งกาหล่ิฟ ล้มราช

วงศ์ออตโตมานที�สุลต่านิออสมานิ/อุสมานิ ที� ๑ ตั�งไว้เมื�อ 
ปี ๑๘๓๓/ค.ศ. 1290 และขับสมาชิกุราชวงศ์ออตโตมานิ
ออกุจากุเตอร์กุีหมดสิ�นิ และปี ๒๔๗๑ ให้เตอร์กุีเป็นิ 
คามิยรัฐ หรือรัฐคามิยกุาร (secular state) แท้ๆ ล้วนิๆ 
สตรีเอาผ้าคลุมหนิ้าออกุ ชาวเตอร์กุหันิไปแต่งกุายอย่าง
ชาวตะวันิตกุ ใช้อักษรโรมันแทนิอักุษรอาหรับ และนิับ
วันิเวลาตามปฏิิทินิฝรั�งแทนิฮิจเราะห์ ครั�นิถึง พ.ศ.๒๔๗๓  

กุ็ให้เปลี�ยนิชื�อเมืองคอนสิแตนติโนเปิล่ เป็นิอิสิตันบุล่ 
(Constantinople -> Istanbul) และเมืองหลวงใหม่ 
จากุแองกอรา เป็นิอังการา (Angora -> Ankara)

จบยุคมุสลิมเตอร์ก  
มุสลิมอำหรับตั้งตัวขึ้นใหม ่ 

โดยนิัยนิี� จักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman  
Empire) ของเตอร์ก ที�ได้เป็นิศูนิย์อ�านิาจของอิสิล่ามมา
เกุินิกุว่า ๖ ศตวรรษ ตั�งแต่ ค.ศ. 1290 (พ.ศ. ๑๘๓๓) ต่อ
จากุพวกุเซลจูกุเตอร์กุ ที�ต่อจากุอาหรับ กุ็ถึงกุาลอวสานิ

ต่อนิี�ไป ศูนิย์กุลางของอิสลามกุลับไปอยู่ในิหมู่
ชนิชาวอาหรับแถบตะวันออกกล่าง คล้ายยุคเริ�มกุ�าเนิิด 
คือ สิิ้นยุคมุสิล่ิมเตอร์กเป็นิใหญ่ กุลับมาสิู่ยุคของมุสิล่ิม
อาหรับ

พระไตรปิฎกบำลีเมืองไทย พิมพ์ใหม่
ครบชดุครัง้แรก เรยีกว่ำ “ฉบบัสยำมรฐั”  

พ.ศ. ๒๔๖๘ (ค.ศ. 1925) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล่้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ขึ�นิครองราชย์ โปรดให้จดัพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสิยามรัฐ 
จบละ ๔๕ เล่ม จ�านิวนิ ๑,๕๐๐ จบ เพื�ออุทิศถวายพระ
ราชกุุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุุฎเกุล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นิอันิสืบต่องานิพิมพ์พระไตรปิฎกุบาลี ที� ร. ๕ ทรงเริ�ม
ไว้เมื�อ พ.ศ. ๒๔๓๑ คือ “พระไตรปิฎกุบาฬี จุลจอมเกุล้า
บรมธัมมิกุมหาราช” อันิขาดคัมภีร์ปัฏิฐานิ จึงยังมี ๓๙ 
เล่ม ให้ครบเต็มชุดสมบูรณ์ เสร็จแล้วพระราชทานิไปในิ
นิานิาประเทศประมาณ ๔๐๐–๔๕๐ จบ และโปรดให้จัด
งานิฉัลองในิวันิที� ๒๕–๒๗ พ.ย. ๒๔๗๓
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วีรบุรุษผู้มีชัย น�ำควำมส�ำเร็จมำให้ 
แก่เพื่อนร่วมชำติและมวลชำวโลก 

พ.ศ. ๒๔๗๐ (ค.ศ. 1927) ที�สิหรัฐอเมริกา มีข่าว
ใหญ่ที�คนิสนิใจตื�นิเต้นิกุันิไปทั�วทั�งโลกุ เมื�อชาร์ลส์ เอ. 
ล่ินด์เบอร์ก (Charles A. Lindbergh) นิ�าเครื�องบินิล�า
นิ้อยชื�อ Spirit of St. Louis ขึ�นิจากุเมืองนิิวยอร์กุ ในิ
ตอนิเช้าของวันิที� ๒๐ พ.ค. ไปลงจอดที�เมืองปารีส ในิคืนิ
วันิรุ่งขึ�นิ ๒๑ พ.ค. ๒๔๗๐ รวมใช้เวลาบินิ ๓๓ ชั�วโมงครึ�ง 
เป็นิระยะทาง ๕,๘๐๐ กุม. (๓,๖๐๐ ไมล์) นิี�คือกุารบินิ
เดี�ยวรวดเดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนิติกุส�าเร็จครั�งแรกุ 
(first nonstop solo flight across the Atlantic) 

อเมริกุาจัดงานิต้อนิรับลินิด์เบอร์กุอย่างวีรบุรุษผู้
ยิ�งใหญ่ เป็นิงานิฉัลองชัยครั�งยิ�งใหญ่ที�สุดของชาติหลัง
กุารชนิะในิสงครามโลกุครั�งที� ๑ นิอกุจากุเงินิรางวัล และ
เครื�องหมายเกุียรติยศที�ประธานิาธิบดีอเมริกุันิมอบให้
แล้ว รัฐสภาอเมริกุันิ (Congress) ได้ออกุกุฎหมายพิเศษ
มอบเหรียญ Congressional Medal of Honor แกุ่เขา

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

พระเณรเรียนนักธรรมกันสืบมำ 
คฤหัสถ์เริ่มมีธรรมศึกษำให้เรียน

พ.ศ. ๒๔๗๒ (ค.ศ. 1929) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๗ เริ�มเปิดโอกุาสให้คฤหัสถ์เรียนิพระปริยัติธรรม
แผนิกุธรรม โดยแยกุจากุแผนิกุนิักุธรรมส�าหรับพระภิกุษุ
สามเณร เรียกุว่า “ธรรมศึกษา” 

นักดำรำศำสตร์อเมริกัน พบดำวยม
พ.ศ. ๒๔๗๓  (ค.ศ. 1930) ที�สิหรัฐอเมริกา  

นิักุดาราศาสตร์อเมริกุันิ ชื�อว่า ทอมบอฆ์ (Clyde W. 
Tombaugh) ค้นิพบดาวเคราะห์ที�เรียกุว่า “ดาวยม” 
(Pluto, พระยม กุ็เรียกุ) ซึ�งอยู่ห่างที�สุดจากุดวงอาทิตย์ 
ไกุลโดยเฉัลี�ยประมาณ ๕,๙๑๔ ล้านิ กุม. เป็นิล�าดับ
สุดท้าย คือที� ๙ ในิบรรดาดาวเคราะห์ทั�ง ๙ ไม่อาจมอง
เห็นิด้วยตาเปล่า เส้นิผ่าศูนิย์กุลางประมาณ ๒,๓๐๐ กุม. 
(บ้างว่า ๓,๓๐๐ กุม., ไม่ถึงครึ�งหนิึ�งของโลกุ) หมุนิรอบ
ดวงอาทิตย์รอบละ ๒๔๘.๔ ปี

เมืองไทยเปลี่ยนกำรปกครอง 
เป็นประชำธิปไตย  

พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. 1932) ที�ประเทศไทย ในิวันิที�  
๒๔ มถุินิายนิ คณะราษฎร ได้ยดึอ�านิาจ เปลี�ยนิกุารปกุครอง  
จากุสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นิระบอบประชาธิปไตย

จากบน:
ทอมบอฆ์
รัชกำลที่ ๗
ลินด์เบอร์ก 

หน้าตรงข้ามจากบน:
พุทธทำสภิกขุ
ปรีดี พนมยงค์  
ม.ธรรมศำสตร์
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ก�ำเนิดพุทธทำสภิกขุ  
และสวนโมกขพลำรำม  

พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. 1932) ที�ประเทศไทย พระ
มหาเงื�อม อินิฺทปญฺโญ ซึ�งมาศึกุษาพระปริยัติธรรมอยู่ในิ
กุรุงเทพฯ ได้ตัดสินิใจหยุดกุารเล่าเรียนิแล้วเดินิทางกุลับ
ไปยังบ้านิเกุิดที�พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานิี หลังจากุหา
เสนิาสนิะอันิวิเวกุ กุ็ได้พบ แล้วเข้าอยู่ในิวัดร้างตระพังจิกุ 
เนิื�อที�ประมาณ ๖๐ ไร่ ในิวันิวิสาขบูชา ที� ๑๒ พฤษภาคม 
๒๔๗๕ เนิื�องจากุที�นิั�นิมีต้นิโมกุและต้นิพลามากุ จึงคิดค�า
ขึ�นิมาตั�งชื�อที�นิั�นิว่า “สิวนโมกขพล่าราม” แล้วด้วยใจมุ่ง
มั�นิที�จะมอบกุายถวายชีวิตสนิองงานิของพระพุทธเจ้า จึง
เรียกุตนิว่า “พุทธทาสิ” และต่อมาในิเดือนิพฤษภาคม 
๒๔๗๖ กุไ็ด้ออกุหนิงัสอืพมิพ์รายตรมีาส ชื�อ “พุทธสาสนุา” 
เป็นิขั�นิต้นิของงานิเผยแผ่ธรรมของพุทธทาสภิกุขุ ซึ�งต่อ
มาได้แพร่ขยายออกุไปอย่างกุว้างขวาง เป็นิที�รู้ทั�วไปในิ
สังคมไทย โดยเฉัพาะในิหมู่ชนิระดับที�เคยเรียกุว่าปัญญา
ชนิ ตลอดจนิในิวงกุารพุทธศาสนิาระหว่างประเทศ

รำชบัณฑติยสถำน เครอืข่ำยทำงปัญญำ 
แหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร

พ.ศ. ๒๔๗๖ (ค.ศ. 1933) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๗ สภาผู้แทนิราษฎรตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
ราชบัณฑ์ิตยสถานิ พุทธศักุราช ๒๔๗๖ ให้ประกุาศใช้เป็นิ
กุฎหมาย ในิวันิที� ๓๑ มีนิาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ�งถือเป็นิวันิ

สถาปนิาราชบัณฑิตยสิถาน (The Royal Institute) สืบ
แทนิราชบัณฑ์ิตยสภา ซึ�งได้โปรดให้ตั�งขึ�นิโดยประกุาศลง
วันิที� ๑๙ เม.ย. ๒๔๖๙

มหำวิทยำลัยวิชำธรรมศำสตร์และกำรเมอืง 
มำเป็นมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

พ.ศ. ๒๔๗๗ (ค.ศ. 1934) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๘ โดย “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชา 
ธรรมศาสตร์และกุารเมือง พุทธศักุราช ๒๔๗๖” 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และกุารเมืองได้เกุิดขึ�นิ 
และได้ท�าพิธีเปิดเมื�อวันิที� ๒๗ มิถุนิายนิ พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ�ง
ถือเป็นิวันิสถาปนิามหาวิทยาลัย โดยมีหลวงประดิษฐ์
มนิูธรรม คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นิ “ผู้
ประศาสนิ์กุาร” คนิแรกุ เมื�อเริ�มกุ่อตั�งมหาวิทยาลัยมีชื�อ
ว่า “มหาวิทยาล่ัยวิชาธรรมศาสิตร์แล่ะการเมือง” 
(ม.ธ.กุ. หรือตามนิิยมว่า มธกุ.) และนิับว่าได้รับช่วง
กุารศึกุษาทางกุฎหมายจากุโรงเรียนิกุฎหมายเดิม (ที�
เชิงสะพานิผ่านิพิภพลีลา) มีเป้าหมายที�จะเป็นิตลาด
วิชา ต่อมา ในิปี ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ตรา “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พุทธศักุราช ๒๔๙๕” เป็นิเหตุ
ให้ชื�อของมหาวิทยาลัยไม่มีค�าว่า “กุารเมือง” และสั�นิ
เข้าเป็นิ มหาวิทยาล่ัยธรรมศาสิตร์ (ม.ธ. หรือ มธ.) ดัง
ปรากุฏิในิปัจจุบันิ
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ทีวี โผล่มำนิด ติดสงครำมโลก ๖ ปี  
จน ๒๔๘๘ ผ่ำน จึงบำนไม่หุบ  

พ.ศ. ๒๔๘๒ (ค.ศ. 1939) ที�สิหรัฐอเมริกา วันิ
ที� ๓๐ เมษายนิ มีกุารเปิดงานิแสดงสินิค้าโลกุที�เมือง
นิิวยอร์กุ (New York World’s Fair) NBC ได้เปิดตัวเริ�ม
ออกุรายกุารประจ�าของโทรทัศนิ์ โดยท�ากุารถ่ายทอดพิธี
ที�ประธานิาธิบดี Franklin D. Roosevelt เป็นิประธานิ
กุล่าว และกุลายเป็นิประธานิาธิบดีคนิแรกุที�ออกุโทรทัศนิ์ 

กุ่อนินิั�นิ BBC ได้เริ�มบริกุารทีวีเป็นิเจ้าแรกุของโลกุ
ที�ลอนิดอนิ ในิปี 1936 และออกุถ่ายทอดภายนิอกุครั�ง
แรกุ คือแพร่ภาพขบวนิงานิราชาภิเษกุของพระเจ้ายอร์จ
ที� ๖ (King George VI) ในิเดือนิ พ.ย. 1937

เมื�อเกุิดสงครามโลกุครั�งที� ๒ (1939-1945/ 
๒๔๘๒-๒๔๘๘) โทรทัศนิ์เงียบเฉัา เพราะโรงงานิเปลี�ยนิ
ไปเป็นิที�ผลิตอาวุธยุทโธปกุรณ์ แต่เมื�อสงครามโลกุจบ
แล้ว อุตสาหกุรรมโทรทัศนิ์ในิอเมริกุา และในิอังกุฤษ กุ็
เบ่งบานิอย่างรวดเร็ว ทีวีเข้ามาเมืองไทยในิ พ.ศ. ๒๔๙๘

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม) 

จากบนซ้าย: 
เมืองฮิโรชิมำ
เมืองนำกำซำกิ 
ประธำนำธิบดีทรูแมน 

หน้าตรงข้ามจากบน: 
ระเบิดปรมำณู Little boy 
ระเบิดปรมำณู Fat Man 
อ่ำวเพอร์ล 
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คนตำย ๔๕ ล้ำน  
สู่อวสำนของลัทธิอำณำนิคม  

พ.ศ. ๒๔๘๒-๘๘ (ค.ศ. 1939-45) สิงครามโล่ก 
ครั้งที่ ๒ (World War II) ระหว่างฝ่ายอักษะ (Axis 
Powers มีเยอรมนิี ญี�ปุ่นิ อิตาลี) กุับฝ่ายสัมพันิธมิตร 
(Allies มีอังกุฤษ ฝรั�งเศส สหภาพโซเวียต สหรัฐฯ จีนิ 
เป็นิต้นิ) สืบเนิื�องจากุความรู้สึกุกุดดันิเคียดแค้นิต่อสนิธิ
สัญญาสันิติภาพเมื�อจบสิ�นิสงครามโลกุครั�งที� ๑ ที�บีบรัด
ข่มขี�เยอรมันิมากุ และได้เกุิดระบอบเผด็จกุารทหารขึ�นิในิ
เยอรมนิี ญี�ปุ่นิและอิตาลี ประกุอบกุับภาวะเศรษฐกุิจที�
ตกุต��าและปั่นิป่วนิไปทั�วโลกุ

 สงครามเริ�มเมื�อเยอรมนิีโจมตีโปแลนิด์ในิวันิที� ๑ 
กุันิยายนิ ๒๔๘๒ ต่อมาเมื�อญี�ปุ่นิโจมตีอ่าวเพอร์ล (Pearl 
Harbor) ในิวันิที� ๗ ธ.ค. ๒๔๘๔ กุ็ท�าให้สหรัฐอเมริกุา
ประกุาศสงครามเข้ารบด้วย ในิที�สุดเยอรมนียอมแพ้
โดยไม่มีเงื�อนิไข ในิวันิที� ๗ พ.ค. ๒๔๘๘ ต่อมาในิเดือนิ
สิงหาคม ปีเดียวกุันินิั�นิ ประธานิาธิบดีทรูแมนิแห่งสหรัฐฯ 
ได้ตัดสินิใจใช้ระเบิดปรมาณู และได้ให้ทิ�งระเบิดปรมาณู
ลูกุแรกุที�เมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) ในิวันิที� ๖ ส.ค. และ
ลูกุที� ๒ ที�นิากุาซากุิ (Nagasaki)  ในิวันิที� ๙ ส.ค. ท�าให้
ญี่ปุ่นประกุาศยอมแพ้ในิวันิที� ๑๔ ส.ค. ๒๔๘๘ และ
สงครามโลกุครั�งที� ๒ กุ็จบสิ�นิลง 

ความสูญเสียในิสงครามนิี�ไม่อาจได้ตัวเลขเพียงพอ 
แต่รู้คร่าวๆ ว่า ทหารไปรบราว ๗๐ ล่้านคนิ ค่าใช้จ่าย
ราว ๑,๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกุันิ 

คนตายทั�งหมดราว ๔๕ ล่้านคน (ทหาร ๑๕-๒๐ 
ล้านิคนิ + พลเรือนิ ๒๕-๓๐ ล้านิ)

ทหารที่ตายนิั�นิ ฝ่ายอักษะ เยอรมนิีตาย ๓.๕ 
ล้านิ ญี�ปุ่นิ ๑.๕ ล้านิ อิตาลี ๒ แสนิ ฝ่ายสิัมพันธมิตร 
สหภาพโซเวียตตาย ๗.๕ ล้านิ จีนิ ๒.๒ ล้านิ อังกุฤษกุว่า 
๓ แสนิ สหรัฐฯ ๒.๙๒ แสนิ ฝรั�งเศส ๒.๑ แสนิ

พล่เรือนที่ตาย ฝ่ายอักษะ เยอรมนิีตาย ๕ แสนิ 
ญี�ปุ่นิ ๖ แสนิ อิตาลี ๑.๔๕ แสนิ ฝ่ายสิัมพันธมิตร 
สหภาพโซเวียตตาย ๑๐-๑๙ ล้านิ จีนิ ๖-๑๐ ล้านิ 
ฝรั�งเศส ๔ แสนิ อังกุฤษกุว่า ๖.๕ หมื�นิ สหรัฐฯ ๖ พันิคนิ

ทั�งหมดนิี�ไม่รวมคนิยิวที�ถูกุพวกุนิาซีกุวาดต้อนิไป
ฆ่าอีกุราว ๖ ล่้านคนิ (ส่วนิมากุจากุยุโรปตะวันิออกุ)

หลงัจบสงครามโลกุครั�งที� ๒ แล้ว ระบบอาณานคิม 
กุ็จบสิ�นิไปด้วย ประเทศต่างๆ ทยอยได้รับอิสรภาพตาม
กุันิมาโดยล�าดับ

สงครามโลกครั้ งที่ 2





๘ ๐ ๐ ปี   ที่ อิ น เ ดี ย ไ ม่ มี พุ ท ธ ศ า ส น า
ค) พุที่ธศาสนาฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์ ผ่านเข้าสหัสวรรษใหม่
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วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี:  
ควำมก้ำวหน้ำที่ควรสังเกต

พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕๔๓ (ค.ศ. 1937-2000) ตั�งแต่
ระยะสงครามโลกุครั�งที� ๒ ถึงปัจจุบันิ มีความกุ้าวหนิ้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนิโลยีที�นิ่าสังเกุต คือ

คอมพิวเตอร์ (Computer)
ถือกุันิว่า อะตานิาซอฟฟ์ (John V. Atanasoff) 

นิักุคณิตศาสตร์และนิักุฟิสิกุส์ชาวอเมริกุันิ เป็นิผู้สร้าง 
อิเล็กุทรอนิิกุดิจิตอลคอมพิวเตอร์เครื�องแรกุในิปี ๒๔๘๒-
๘๕/1939-1942 จากุนิั�นิจึงเกุิด

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑ (first-generation com-
puter) คือเครื�องที�ใช้หลอดสุญญากุาศ เครื�องแรกุคือ 
ENIAC เสร็จ กุ.พ. ๒๔๘๙/1946 แต่ UNIVAC I ซึ�งส�าเร็จ 
ในิปี ๒๔๙๔/1951) เป็นิเครื�องคอมพิวเตอร์แรกุที�ท�าออกุ 
จ�าหนิ่ายในิสหรัฐ (ขายได้ ๔๖ เครื�อง)

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๒ (second-generation 
computer) คือเครื�องที�ใช้ทรานิซิสเตอร์ เครื�องแรกุคือ 
UNIVAC Model 80 เสรจ็ปี ๒๕๐๑/1958 [ทรานิซสิเตอร์ 
/transister นิั�นิประดิษฐ์ขึ�นิได้ในิปี ๒๔๙๐/1947] 

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๓ (third-generation  
computer) คือเครื�องที�ใช้วงจรอินิทีเกุรต (ใช้ ICs เป็นิ 
integrated circuit computer) ได้แกุ่เครื�อง main-
frame และ minicomputer ในิช่วงปลายทศวรรษ 
1960s และทศวรรษ 1970s 

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๔ (fourth-generation 
computer) คือเครื�องที�ใช้วงจรอินิทีเกุรตรวมใหญ่และ
ใหญ่มากุ (LSI=large-scale integration พัฒนิาในิช่วง 
ทศวรรษ 1970s และ VLSI=very-large-scale integra-
tion พัฒนิาในิช่วงทศวรรษ 1980s

LSI ท�าให้เกุิด microprocessor ซึ�งช่วยให้สร้าง 
microcomputer ที�เรียกุกุันิว่า personal computer 
หรือ PC ขึ�นิได้

จากซ้าย: 
อะตำนำซอฟฟ์   
คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑-๓

หน้าตรงข้ามจากซ้าย: 
คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๔-๕
Mac Plus
Motorola DynaTAC 8000X 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) 193

Intel Corp. ท�า microprocessor chip, 8080 
ออกุขายครั�งแรกุในิปี ๒๕๑๗ (ค.ศ.1974) แล้ว PC แรกุ 
คือ Altair 8800 กุ็ออกุจ�าหนิ่ายในิปี ๒๕๑๘/1975 แต่  
PC ที�ขึ�นิมาเป็นิหลักุคือ IBM PC ซึ�งเปิดตัวในิปี ๒๕๒๔/ 
1981 พอถึงปี ๒๕๒๙/1986 Apple Computer, Inc. 
(บัดนิี� คือ Apple Inc.) กุ็เปิดตัว Mac Plus (ประสานิ
กุับ LaserWriter แห่งปี 1985) ขึ�นิมาเป็นิผู้นิ�าในิระบบ 
desktop publishing (DTP)

คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๕ (fifth-generation 
computer) คือเครื�องที�พัฒนิาในิโครงกุารที�เนิ้นิปัญญา
ประดิษฐ์ (AI=artificial intelligence) ซึ�งเป็นิโครงกุารที�
รัฐบาลญี�ปุ่นิเป็นิเจ้าทุนิให้หลายบริษัทร่วมกุันิท�า เริ�มในิปี 
๒๕๒๔/1981) ครบกุ�าหนิด ๑๑ ปีในิ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. 

1992) งานิไม่ทันิตามกุ�าหนิด และในิที�สุดกุ็ได้ทิ�งเลิกุไป
ขณะนิี� กุารจ�าแนิกุคอมพิวเตอร์เป็นิรุ่น (genera-

tions) ไม่เป็นิที�นิิยมต่อไปแล้ว
สิ�งควรรู้อีกุบางอย่าง คือ IBM เริ�มออกุขาย Flop-

py Disk ในิปี ๒๕๑๓/1970 บ.ฟิลิปส์ ที�เนิเธอร์แลนิด์ 
และ บ.โซนิี� ที�ญี�ปุ่นิ ผลิต CD-ROM ขึ�นิเริ�มแรกุในิปี 
๒๕๒๓/1980 Microsoft Corporation เริ�มออกุ Micro-
soft Windows ในิปี ๒๕๒๘/1985

Internet กุ่อรูปขึ�นิโดยเป็นิวิวัฒนิากุารจากุ 
ARPANET ที�เกุิดขึ�นิในิวงกุารทหารของสหรัฐช่วงปลาย
ทศวรรษ 1960s และเมื�อเกุิด World Wide Web จึง
แพร่สู่มวลชนิในิปี ๒๕๓๔/1991) พอถึงปี ๒๕๔๐/1997 
มี Web Sites มากุกุว่า ๑๐๐ ล้านิ

เครื�องสื�อสาร
ที�ควรทราบ คือ โทรเล่ขเกุิดปี ๒๓๘๐/1837 

โทรศัพท์เกุิดปี ๒๔๑๙/1876 วิทยุเกุิดปี ๒๔๔๒/1899 
โทรทัศน์ (ทีวี) เกุิดปี ๒๔๖๙/1926 แต่เพิ�งออกุสู่มวลชนิ
ได้จริงในิปี ๒๔๘๒/1939 (มาถึงเมืองไทยราวปี ๒๔๙๕) 
โทรทัศน์สิีเริ�มปี ๒๔๘๓/1940

โทรศพัท์มอืถอื ซึ�งมจีดุเริ�มจากุ cellular phones 
ที� บ. โมโตโรลา (Motorola) ให้คนิขับรถในิเมืองชิคาโกุ
ทดลองใช้เมื�อปี ๒๕๒๖/1983 เมื�อถึงทศวรรษปัจจุบันิ
ปรากุฏิว่ามีอิทธิพลต่อวิถีของสังคมเป็นิอย่างมากุ
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๑ มกรำคม เป็นวันขึ้นปีใหม่  
พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941) ที�ประเทศไทย ในิ

รัชกุาลที� ๘ โดยประกุาศของรัฐบาลอันิมี จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เป็นินิายกุรัฐมนิตรี กุ�าหนิดให้ถือวันิขึ�นิ
ปีใหม่ตามสากุลนิิยม ในิวันิที� ๑ มกุราคม ตั�งแต่ พ.ศ. 
๒๔๘๔ เป็นิต้นิไป แทนิวันิขึ�นิปีใหม่เดิมในิวันิที� ๑ 
เมษายนิ (ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงมีเพียง ๙ เดือนิ)

กระทรวงธรรมกำร  
กับกระทรวงศึกษำธิกำร   
กลับกันไปมำ เป็นปัญหำมำนำน

พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๘ นิับแต่ ร. ๕ ทรงตั�งกุระทรวงธรรมกุาร
ส�าหรับดูแลกุารพระศาสนิาและกุารศึกุษาของชาติรวม
อยู่ด้วยกุันิในิ พ.ศ. ๒๔๓๕ แล้ว ต่อมา ในิ ร. ๖ ทรง
พระราชปรารภว่า ราชกุารของกุรมธรรมกุาร กุับกุรม
ศึกุษาธิกุาร ต่างชนิิดกุันิ “ยากุที�จะเลือกุหาเจ้ากุระทรวง
ผู้สามารถบัญชาได้ดีทั�ง ๒ กุรม” จึงโปรดให้ย้ายกุรม
ธรรมกุารมารวมอยู่ในิพระราชส�านิักุตามประเพณีเดิม  
และเปลี�ยนิเรียกุกุระทรวงธรรมกุาร เป็นิกุระทรวง
ศึกุษาธิกุาร ในิ พ.ศ. ๒๔๖๒ กุาลล่วงมาถึง พ.ศ. ๒๔๖๙  

ในิ ร. ๗ ทรงพระราชด�าริว่า กุารศึกุษาไม่ควรจะแยกุจากุ
วัด จึงโปรดให้ย้ายกุรมธรรมกุารกุลับเข้ามา และเปลี�ยนิ
ชื�อกุระทรวงศึกุษาธิกุาร เป็นิกุระทรวงธรรมกุารอย่างเดิม 
บัดนิี� มาถึงยุคประชาธิปไตย รัฐบาลหลังเปลี�ยนิแปลงกุาร
ปกุครอง ได้มีมติให้เปลี�ยนิชื�อกุระทรวงธรรมกุาร เป็นิ 
กระทรวงศึกษาธิการอีกุ และกุรมธรรมกุารได้ชื�อใหม่ว่า 
กรมการศาสินา เป็นิส่วนิงานิในิกุระทรวงศึกุษาธิกุารนิั�นิ 

พระได้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ใหม่ 
ตำมยุคสมัยของระบบกำรปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๘ รัฐบาลออกุ พ.ร.บ. คณะสิงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
เมื�อวนัิที� ๑๔ ตุลาคม เพื�อเปลี�ยนิแปลงระบบกุารปกุครอง 
คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกุับกุารปกุครองฝ่ายบ้านิเมือง 
ที�ได้เปลี�ยนิจากุสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นิระบอบ
ประชาธิปไตย โดยให้สิมเด็จพระสิังฆราช ทรงบัญญัติ
สังฆาณัติโดยค�าแนิะนิ�าของสิังฆสิภา ทรงบริหารกุาร
คณะสงฆ์ทางคณะสิังฆมนตรี ทรงวินิิจฉััยอธิกุรณ์ทาง
คณะวินัยธร

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล
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ก้ำวส�ำคัญของพันธุศำสตร์
พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. 1944) เอเวอรี� (Oswald T. 

Avery) ชาวอเมริกุันิ ค้นิพบว่า DNA เป็นิฐานิที�แท้ของ
พันิธุกุรรม

จุดเริ่ม สู่ปัญหำอำหรับกับยิว
พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) ชาวอาหรับได้

พยายามรวมตัวกุันิด้วยคติชาตินิยมอาหรับ (Arab 
nationalism) ซึ�งตามหลักุให้หมายถึงทุกุคนิผู้เป็นิอาหรับ
โดยภาษา วัฒนิธรรม และความจงรักุภักุดี โดยมีกุาร
นิับถือศาสนิาอิสลามร่วมกุันิ และในิที�สุดได้ตั�งสิันนิบาต
อาหรับ (Arab League) ขึ�นิในิ พ.ศ.๒๔๘๘ ประกุอบ
ด้วยสมาชิกุ คือ Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, 
Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, 
Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, 
Sudan, Syria, Tunisia, the United Arab Emirates, 
Yemen และ the Palestine Liberation Organiza-
tion แต่ถูกุตั�งข้อสังเกุตว่า สันินิิบาตอาหรับนิี�เป็นิที�ชาว
อาหรับมาทะเลาะกุันิเอง มากุกุว่าจะเป็นิที�มาประสานิ
หรือร่วมมือ เพราะยังมีกุารถือฝักุถือฝ่ายกุันิ (faction-
alism) อย่างแกุ้ไขได้ยากุ หลังปี ๒๔๙๑ (ค.ศ. 1948) 
แล้ว เอกุภาพของสิันนิบาตอาหรับ อาศัยกุารต่อต้านิ
อิสิราเอล่เป็นิเครื�องผนิึกุไว้

สมัยนี้มีปำกกำลูกลื่น หำได้แสนง่ำย 
เขยีนได้แสนสบำย งำนอย่ำงเลิศท่ีแสนดี 
น่ำจะได้ผลิตได้มีขึ้นมำมำกมำย

พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) วันิที� ๒๙ ต.ค. ที�
สิหรัฐอเมริกา ห้าง Gimbel Bros. เมืองนิิวยอร์กุ วาง 
จ�าหนิ่ายปากุกุาลูกุลื�นิ (ballpoint pens) ด้ามละ 
$12.50 มีบันิทึกุว่า เป็นิความส�าเร็จทางพาณิชย์ครั�ง
ใหญ่ พอถึงปี 1949 ปากุกุาลูกุลื�นิกุ็ติดตลาด และมีสถิติ
จ�าหนิ่ายชนิะปากุกุาหมึกุซึมเป็นิครั�งแรกุ 

ย้อนิดูความเป็นิมา ถือว่าปากุกุาลูกุลื�นิเกุิดขึ�นิในิ
ปี 1938/๒๔๘๑ โดยเป็นิประดิษฐกุรรมของชาวฮังกุารี
สองพี�นิ้อง นิามสกุุล Bíró (ไบโร) เป็นิที�นิิยมในิอังกุฤษ 
เรียกุว่า “biro” และมีผู้นิ�าปากุกุานิี�ไปพัฒนิาผลิตออกุ
มาวางขายที�อเมริกุา ในิปี 1945/๒๔๘๘ ดังได้เล่าข้างต้นิ  
เรียกุว่า “ballpoint pen”

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

จีนเปลี่ยนเป็นคอมมูนิสต์
พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) เมาเซตุง หรือ 

เหมาเจ๋อตง (Mao Tse-tung หรือ Mao Ze dong) ได้
ตั�งพรรคคอมมูนิิสต์จีนิขึ�นิตั�งแต่ปี ๒๔๖๔ และนิ�าขบวนิ
เดินิทางไกุล ๖,๐๐๐ ไมล์ (Long March, ๒๔๗๗–๗๘/ 

1934-1935) ในิที�สุด ได้ประกุาศตั�งสาธารณรัฐประชาชนิ
จีนิ (People’s Republic of China) ขึ�นิในิ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
เปลี�ยนิประเทศจีนิเป็นิคอมมูนิิสต์ โดยเมาเซตุงเป็นิ 
ประธานิพรรคคอมมูนิิสต์ และเป็นิประมุขของรัฐ (๒๔๙๒ 
–๒๕๐๒/1949-1959) ได้ด�าเนิินินิโยบายกุ้าวกุระโดด 
(Great Leap Forward) ตั�งคอมมูนิ แม้หลังปี ๒๕๐๒ กุ็
ยังเป็นิประธานิพรรคต่อมา และได้ท�าให้เกุิดกุารปฏิิวัติ
วัฒนิธรรม (Cultural Revolution, ๒๕๐๙–๑๒/1966-
1969) เพื�อฟื้นิจิตส�านิึกุในิกุารปฏิิวัติ สุดท้าย สิ�นิชีพในิปี 
๒๕๑๙/1976

จากซ้าย: 
เอเวอรี่
เมำเซตุง
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อินเดีย

บังคลำเทศ

ปำกีสถำน

อัฟกำนิสถำน
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ชมพูทวีปได้อิสรภำพ  
แต่ต้องแยกเป็นอินเดีย ปำกีสถำน

พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. 1947) ณ วันิที� ๑๕ สิงหาคม 
หลังจากุปกุครองมานิานิ ๒๐๐ ปี อังกฤษให้อิสรภาพ
แกุ่ดินิแดนิชมพูทวีป ซึ�งตกุลงแบ่งแยกุส่วนิที�ประชากุร
ข้างมากุเป็นิฮินดู ให้เป็นิอินเดีย และส่วนิที�ประชากุร
ข้างมากุเป็นิมุสิล่ิม ให้เป็นิปากีสิถาน พร้อมกุันินิั�นิ ต้อง
อพยพชาวมุสลิมจากุอินิเดียไปอยู่ในิปากุีสถานิประมาณ 
๑๐ ล้านิคนิ และอพยพชาวฮินิดูจากุปากุีสถานิไปอยู่ในิ
อินิเดียประมาณ ๑๐ ล้านิคนิ

พระเจ้ำอโศกน�ำพระพุทธศำสนำ 
เข้ำมำไว้ในธงชำติอินเดีย

ในิปีนิี� (พ.ศ. ๒๔๙๐) ประเทศเอกุราชใหม่คือ
อินเดีย ได้ตกุลงนิ�าวงพระธรรมจักรที�ทูนิอยู่บนิเศียรสิงห์
ทั�งสี�เหนิือยอดเสาศิลาจารึกุแห่งสารนิาถของพระเจ้า
อโศกมหาราช มาสถิตเป็นิตราที�ใจกุลางธงชาติ และ
กุ�าหนิดให้รูปเศียรสิิงห์ทั้งสิี่หน้าที�ทูนิวงพระธรรมจักุรนิั�นิ 
เป็นิตราแผ่นดินของประเทศอินิเดีย

ผู้ชู “อหิงสำ”  
ถูกพิฆำตเพรำะควำมกลัววิหิงสำ  

พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. 1948) ณ วันิที� ๓๐ มกุราคม 
มหาตมา คานธี (Mahatma Gandhi) ผู้นิ�าในิกุารกุู้
อิสรภาพของอินิเดียด้วยวิธีกุารแบบอหิงสิา (nonvio-
lence) ถูกุสังหารโดยชาวฮินิดูที�หวั�นิกุลัวว่าแนิวคิดและ
วิธีกุารของคานิธีจะท�าให้ศาสนิาฮินิดูฝ่ายของตนิและ
อินเดียเสียเปรียบแกุ่ทางฝ่ายมุสลิมและปากีสิถาน

นำลันทำใหม่ ตั้งขึ้นไว้เป็นอนุสรณ ์
แห่งนำลันทำโบรำณ

พ.ศ. ๒๔๙๔ (ค.ศ. 1951) ที�อินิเดีย รัฐบาลแห่ง
รัฐพิหารได้ตั�ง นวนาล่ันทา มหาวิหาร ขึ�นิ ณ ที�ใกุล้ที�
ตั�งของมหาวิทยาลัยนิาลันิทา คือนิาลันิทามหาวิหารเดิม 
เพื�อเป็นิคารวานิุสรณ์แห่งประวัติกุารณ์ทางกุารศึกุษา
อันิเคยรุ่งโรจนิ์ในิรัฐนิี� แต่ครั�งเป็นิแคว้นิมคธในิอดีตกุาล 
เรียกุชื�อเป็นิภาษาอังกุฤษว่า Nalanda Institute of 
Post-Graduate Studies and Research in Buddhist 
Learning and Pali (สถาบันิบัณฑ์ิตศึกุษาและวิจัยด้านิ
พุทธศาสนิ์และภาษาบาลีแห่งนิาลันิทา)

จากบน:
ตรำแผ่นดินของอินเดีย
ธงชำติอินเดีย
มหำตมำ คำนธี
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รัฐบำลอินเดียฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ 
ได้อนุสรณ์ใหม่ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค.ศ. 1956) รฐับาลอินิเดยีจดั “พุทธ 
ชยันตี” ฉัลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ (จัดกุ่อนิไทย เนิื�องจากุ
อินิเดียนิับพุทธศักุราชตามแบบลังกุา ซึ�งเร็วกุว่าประเทศ 
ไทย ๑ ปี) โดยเฉัพาะได้เตรียมกุารต้อนิรับพุทธชยันิตีนิั�นิ
ด้วยกุารบรูณะสิงัเวชนยีสิถานทั�ง ๔ และพทุธสถานิทกุุแห่ง 
เป็นิกุารใหญ่ กุบัทั�งสร้างที�พกัุส�าหรับผูจ้ารกิุบญุไว้ในิที�นิั�นิๆ 

พร้อมนิั�นิ ได้เชิญชวนิและให้โอกุาสแกุ่ประเทศ
พุทธศาสนิาทั�งหลายที�จะสร้างวัดของตนิๆ ไว้ในิที�ซึ�งจัด 
สรรให้ใกุล้พุทธคยา ดังที�รัฐบาลไทยกุ็ได้สร้างวัดขึ�นิด้วย 
คือ “วัดไทยพุทธคยา” (Wat Thai Buddhagaya) และ
ได้ส่งพระสงฆ์ไทยไปประจ�าตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นิต้นิมา

งานิอีกุอย่างหนิึ�งที�รัฐบาลอินิเดียได้จัดท�า ซึ�งเป็นิ
ประโยชนิ์อย่างมากุ คือกุารจัดพิมพ์หนิังสืออนิุสรณ์ 
เกุี�ยวกุับพระพุทธศาสนิาในิอินิเดีย เช่นิ 2500 Years of  
Buddhism และ The Way of the Buddha

ก�ำเนิดพุทธมณฑล
พ.ศ. ๒๔๙๘ (ค.ศ. 1955) ที�ประเทศไทย สืบ

เนิื�องจากุร่าง “พรบ.อนิุมัติพระราชกุ�าหนิดจัดสร้าง 
พทุธบรุมีณฑล่ พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.ศ. ๒๔๘๗” ที�ตกุไปเพราะ 
สภาผู้แทนิราษฎรลงมติไม่อนิุมัติ และรัฐบาลจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม สิ�นิสุดลง เพราะนิายกุรัฐมนิตรีลาออกุ ต่อ
มาถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐบาลได้จัดท�าโครงกุารเฉัลิมฉัลอง 
๒๕ พุทธศตวรรษ และรื�อฟื้นิโครงกุารพุทธบุรีมณฑ์ลขึ�นิ 

มาในิชื�อว่า พุทธมณฑล่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพล่อดุล่ยเดช รัชกุาลที� ๙ ได้เสด็จพระราชด�าเนิินิไป
ทรงประกุอบรัฐพิธีกุ่อฤกุษ์พุทธมณฑ์ล ในิเนิื�อที� ๒๕๐๐ 
ไร่ ในิเขตอ�าเภอนิครชัยศรี จังหวัดนิครปฐม ณ ต�าแหนิ่ง
ฐานิพระพุทธรูปพระประธานิพุทธมณฑ์ล ณ ๒๙ กุ.ค. 
๒๔๙๘ แต่เนิื�องจากุเหตุผันิผวนิทางกุารเมือง เป็นิต้นิ 
งานิสร้างพุทธมณฑ์ลจึงค้างมา จนิในิที�สุด ในิกุารสมโภช 

กุรุงรัตนิโกุสินิทร์ ๒๐๐ ปี จึงได้มีพิธีสมโภชพระพุทธรูป 
ประธานิพุทธมณฑ์ล โดยสมเด็จพระเทพรัตนิราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมุาร ีเสดจ็ฯ แทนิพระองค์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ไปทรงประกุอบพิธีเปิด ป้ายพระนิาม  
“พระศรศีากุยะทศพลญาณประธานิพทุธมณฑ์ลสทุรรศน์ิ” 
ณ วันิอังคารที� ๒๑ ธันิวาคม ๒๕๒๕ เป็นิปฐมวารในิกุาร
เปิดพุทธมณฑ์ลแกุ่ประชาชนิ
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พุทธศำสนำเริ่มฟื้นขึ้นมำในตัวคน
พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค.ศ. 1956) ดร.อมัเบดการ์  

(Bhimrao Ramji Ambedkar, 1891-1956) แม้จะได้
เป็นิรัฐมนิตรยีติุธรรม และเป็นิผูน้ิ�าในิกุารร่างรัฐธรรมนิญู
ของอินิเดียตั�งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. 1947) จนิได้สมญัญา
ว่าเป็นิ “สถาปนิกิุแห่งรฐัธรรมนิญูอนิิเดยี” (architect of  

the Indian constitution) แต่ในิฐานิะที�มกีุ�าเนิดิเป็นิ
จณัฑ์าล ซึ�งเป็นิคนิชั�นิต��านิอกุวรรณะ (untouchable) 
กุถ็กูุรังเกุยีจเหยยีดหยาม ในิที�สุด เขาสิ�นิหวังต่อระบบ
วรรณะของศาสนิาฮินิด ูและเมื�อได้ศกึุษาเลือกุเฟ้นิอย่าง
จริงจังแล้ว กุต็ดัสินิใจละทิ�งศาสนิาฮินิด ูและนิ�าชนิจัณฑ์าล
ประมาณ ๒ แสนิคนิ ประกุอบพิธีปฏิญาณตนเป็น
พุทธมามกะที�เมอืงนิาคปร์ุในิเดอืนิตลุาคม ๒๔๙๙

เหตุกุารณ์นิี�นิบัว่าเป็นิส่วนิหนึิ�งแห่งกุารกุลับฟ้ืนิ 
ของพระพุทธศาสนิาในิอินิเดยี แต่ตวั ดร.อัมเบดกุาร์ได้ 
ถงึมรณกุรรมในิ พ.ศ. ๒๔๙๙ นิั�นิเอง ชาวพุทธสาย ดร. 
อัมเบดกุาร์นิี� ซึ�งได้เพิ�มขยายจ�านิวนิเป็นิประมาณ ๔ ล้านิ
คนิในิเวลาไม่นิานิ เริ�มแรกุโน้ิมมาทางพระพุทธศาสนิา
เถรวาท แต่ต่อมาได้จดัปรับพัฒนิาจนิมวิีถทีางที�เป็นิ
ลักุษณะพิเศษของตนิ ดร.อัมเบดกุาร์ ได้ด�าเนินิิกุารต่างๆ 
เพื�อยกุฐานิะชนิจณัฑ์าล โดยเฉัพาะในิด้านิกุารศกึุษา ได้ตั�ง
วิทยาลัยและสถาบนัิกุารศกึุษาพุทธ เช่นิ สิทธารถวิทยาลัย
ทางนิิตศิาสตร์ ชนิชาวจณัฑ์าลเคารพบชูาท่านิดจุเป็นิ 
พระโพธิสัตว์ หรือยิ�งเทพเจ้า

ดร.อัมเบดกำร์ 

หน้าตรงข้าม:
วัดไทยพุทธคยำ
หนังสืออนุสรณ์

พระศรีศำกยะทศพลญำณ
ประธำนพุทธมณฑลสุทรรศน์
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พระมหำกษัตริย์ไทย 
ทรงสืบประเพณีบวชเรียน  

พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค.ศ. 1956) ที�ประเทศไทย พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกุาลที� ๙ เสด็จ
ออกุผนวชที�วัดพระศรีรัตนิศาสดาราม ณ ๒๒ ต.ค. และ
ประทับที�วัดบวรนิิเวศวิหาร ๑๕ วันิ จึงทรงลาผนิวช

พม่ำฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ  
ด้วยฉัฏฐสังคีต ิ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ (พม่านิับว่า พ.ศ. ๒๕๐๐) ในิโอกุาส
แห่งกุารฉัลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ รัฐบาลพม่าได้เป็นิ 
เจ้าภาพจัดฉัฏฐสิังคีติ (สังคายนิาครั�งที� ๖) ที�กุรุงร่างกุุ้ง 
ตั�งแต่ พ.ค. ๒๔๙๗ ถึง พ.ค. ๒๔๙๙ โดยอาราธนิาพระ
สงฆ์และผู้แทนิชาวพุทธนิานิาประเทศจ�านิวนิมากุไปร่วม
ศาสนิกุิจ แล้วจะจัดพิมพ์พระไตรปิฎกุบาลี และคัมภีร์ทั�ง
หลายขึ�นิให้พร้อมและบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่าที�จะท�าได้

ไทยฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ  
ให้เกิดพุทธมณฑล  

พ.ศ. ๒๕๐๐ วันิที� ๑๒–๑๘ พฤษภาคม ประเทศ 
ไทยมงีานิฉัลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ ณ มณฑ์ลพธีิสนิามหลวง 
ในิกุารนิี� มีกุารพิมพ์พระไตรปิฎกุบาลี เพิ�มเติมจากุที�ขาด
คราว พิมพ์ พระไตรปิฎกภาษาไทย อนุสรณ์งานฉลอง 
๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ซึ�งเป็นิพระ
ไตรปิฎกุแปลภาษาไทยครบชุดฉับับแรกุ ชุดละ ๘๐ เล่ม 
(ในิกุารพิมพ์ครั�งต่อมา ได้จัดให้ลงเป็นิชุดละ ๔๕ เล่ม 
ตรงกุับฉับับภาษาบาลี) แสดงพุทธมณฑ์ลจ�าลองทางด้านิ
เหนิือของท้องสนิามหลวง ออกุพรบ. นิิรโทษกุรรมแกุ่ผู้ได้
กุระท�าความผิดฐานิกุบฎ จลาจล ฯลฯ พรบ.ล้างมลทินิฯ 
พรกุ. พระราชทานิอภัยโทษ พรบ.กุ�าหนิดเขตอภัยทานิ
แกุ่สัตว์ ฯลฯ

จากซ้าย:
รัชกำลที่ ๙ ทรงผนวช
ฉัฏฐสังคีติ 

หน้าตรงข้ามจากซ้าย: 
Sputnik 1 
พระพุทธเจ้ำทรงโปรด
พระเบญจวัคคีย์ ภำพสีน�้ำ 
ฝีมือจักรพันธุ์ โปษยกฤต
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โซเวียตปล่อยดำวเทียม  
อเมริกันเปลี่ยนแนวกำรศึกษำ

พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. 1957) ณ วันิที� ๔ ต.ค. 
สหภาพโซเวียตปล่อยดาวเทียมดวงแรกุ คือ Sputnik 1 
หนิักุ ๘๓ กุกุ. หมุนิรอบโลกุในิ ๙๓ นิาที ถือว่าเป็นิกุาร
เริ�มยุคอวกาศ

เหตุกุารณ์นิี�ถือว่าเป็นิชัยชนิะของโซเวียต และ
ท�าให้ชาวอเมริกุันิโทมนิัสมากุ โดยเฉัพาะด้านิกุารศึกุษา 
ได้หันิไปโทษการศึกษาแบบมีเด็กเป็นศูนย์กล่าง (child-
centered education) ที�นิิยมกุันิมาราวครึ�งศตวรรษ 
ว่าเป็นิเหตุให้เด็กุอเมริกุันิอ่อนิแอและอ่อนิวิชา จากุนิี�
อเมริกุันิหันิกุลับไปนิิยมกุารศึกุษาแบบมีครูและเนิื�อหา
วิชาเป็นิศูนิย์กุลาง (teacher- and subject-centered 
education) ต่อมาอีกุเกุือบ ๓๐ ปี จึงวกุเวียนิมาหา 
child-centered education ใหม่อีกุ

ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษแล้ว  
ได้บูชำในวันเพ็ญอำสำฬหะทุกปี

พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. 1958) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๙ หลังเสร็จงานิสมโภชครั�งยิ�งใหญ่ในิกุารฉัลอง 
๒๕ พุทธศตวรรษ แห่ง พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้ว คณะสงฆ์ไทย
ได้ประชุมกุันิมีมติว่า วันิเพ็ญเดือนิ ๘ ที�พระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนาโปรดพระเบญจวัคคีย์ เป็นิวันิที�ส�าคัญ
มากุ เพราะเป็นิกุารประดิษฐานิพระพุทธศาสนิา สมควร
จัดขึ�นิเป็นิวันิส�าคัญที�มีกุารเฉัลิมฉัลองเป็นิพุทธบูชาอีกุวันิ
หนิึ�ง จึงแจ้งต่อรัฐบาล ซึ�งได้เห็นิชอบ และประกุาศให้วัน
อาสิาฬหบูชา เป็นิวันิหยุดราชกุารประจ�าปี ตั�งแต่ พ.ศ. 
๒๕๐๑ เป็นิต้นิมา

แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ - 
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ

พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. 1959) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๙ สังคมไทยได้กุ้าวเข้าสู่ยุคพัฒนา และ
ประเทศไทยกุ็ได้มีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉับับแรกุ คือ ฉับับที� ๑ พ.ศ. ๒๕๐๖–๒๕๐๙ ซึ�งมุ่งเนิ้นิ
เศรษฐกุิจ (แผนิ ๑ นิี� ในิชื�อมีค�าว่า “กุาร” แต่ไม่มี “และ
สังคม”) ต่อมา เมื�อได้เห็นิความส�าคัญของปัญหาสังคม
ที�พ่วงมากุับความเห่อวัตถุและปัญหาความเสื�อมจากุศีล-
ธรรม จึงเป็นิเหตุให้แผนิพัฒนิาฉับับต่อมา ขยายขอบเขต 

ออกุไปโดยเพิ�มค�าว่า “และสังคม” เข้าไปในิชื�อ กุลาย 
เป็นิ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแล่ะสิังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๔ และในิแผนินิี� ได้เริ�มมีค�าว่า 
“ศีลธรรม” (ในิฉับับต่อๆ มา ค่อยๆ ถูกุแทนิที�ด้วยค�าว่า 
“จริยธรรม”) โดยเฉัพาะได้เกุิดมีค�าว่า “พัฒนิาจิตใจ” ซึ�ง
เป็นิจุดเนิ้นิที�กุล่าวถึงสืบมาอีกุหลายแผนิ ต่อมา เมื�อขึ�นิสู่  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล่ะสิังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๑๕–๒๕๑๙ ในิชื�อแผนิไม่มีค�าว่า “กุาร” อีกุต่อไป
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ทิเบตหนีจีน ไปก้ำวหน้ำในอเมริกำ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. 1959) ทะไล่ ล่ามะ ได้รับ

ความกุดดันิจากุจีนิ จึงพร้อมด้วยศิษย์จ�านิวนิมากุหนิีจากุ
ทิเบตสู่อินเดียตะวันิตกุเฉัียงเหนิือ ลี�ภัยอยู่ที�เมืองธรรม
ศาลา บนิลาดเขาหิมาลัย ในิรัฐหิมาจัลประเทศ จากุที�นิี�  
พระลามะไม่นิ้อยได้ไปศึกุษา และตั�งส�านิักุเผยแพร่
พระพุทธศาสนิาในิประเทศตะวันิตกุ ต่อมาไม่นิานินิักุ  
คนิตะวันิตกุ โดยเฉัพาะในิอเมริกุา ได้มาสนิใจพุทธศาสนิา 
เช่นิสมาธิแบบทิเบตกุันิมากุ จนิสิํานักทิเบตเด่นิขึ�นิในิ
อเมริกาเคียงส�านิักุเซนิของญี�ปุ่นิ

อเมริกันจะเริ่มใช้เลเซอร ์

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) นิักุฟิสิกุส์อเมริกุันิ 
ชื�อไมแมนิ (Theodore H. Maiman) ท�าแสงเล่เซอร์  
(Laser) ส�าเร็จ

ศรีลังกำ  
มีนำยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก  

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) นิางสิริมาโว พันิทรา
ไนิยเกุ (Sirimavo R.D. Bandaranaike) ชนิะเลือกุตั�ง
ได้เป็นินิายกุรัฐมนิตรีของประเทศลังกุา นิับว่าเป็นินายก
รัฐมนตรีหญิงคนแรกของโล่ก เธอได้เป็นินิายกุรัฐมนิตรี 
๓ สมัย (1960-1965/๒๕๐๓–๐๘, 1970-1977/๒๕๑๓– 
๒๐, 1994-2000/๒๕๓๗–๔๓) ในิช่วงสมัยแรกุได้ออกุ

กุฎหมายให้สิงหฬเป็นิภาษาราชกุารแต่เพียงภาษาเดียว  
และในิปี 1972/๒๕๑๕ ได้ประกุาศใช้รฐัธรรมนิญูฉับบัใหม่ 
ซึ�งได้เปลี�ยนิประเทศ Ceylon เป็นิสาธารณรัฐ มีชื�อว่า 
Sri Lanka (ศรีล่ังกา)

คนรุ่นใหม่ ไม่รู้ว่ำ คุณปู่ย่ำตำยำย  
แค่ใช้เครื่องดูเวลำ  
ทั้งยุ่งยำกใช้เงินเสียเวลำแค่ไหน  

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) วันิที� ๒๕ ต.ค. ที�
สิหรัฐอเมริกา ห้าง Bulova นิ�านิาฬิกุา Accutron ออกุ
วางขาย เป็นินาฬิกาข้อมืออิเล่็กทรอนิกสิ์เรือนิแรกุของ 
โลกุ  ครั�นิถึงเดือนิ ธ.ค. 1967/๒๕๑๐ มีกุารเปิดตัว
นาฬิกาข้อมือควอตซ์อิเล่็กทรอนิกสิ์ (electronic 
quartz wristwatch) ที�อเมริกุา เป็นินิิมิตของกุารที�โลกุ
จะเข้าสู่ยุคที�นิาฬิกุาเป็นิของหาง่าย ราคาถูกุ ใช้สะดวกุ 
อาศัยเพียงแบตเตอรี�เล็กุๆ ที�เปลี�ยนิได้ง่าย และเที�ยงตรง
แม่นิย�าอย่างยิ�ง (ว่าตามหลักุ ความผิดพลาดมีเพียง ๑ 
วินิาที ต่อ ๑๐ ปี) 

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม) 

อีกก้ำวของพันธุศำสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. 1961) นิักุชีววิทยาชาว

ฝรั�งเศสอธิบายกุารคุมกุารท�างานิของยีน (Gene Regu-
lation) ให้เห็นิว่าเซลล์ควบคุมกุิจกุรรมของยีนิอย่างไร

จากบนซ้าย: ทะไล ลำมะ, สมเด็จพระสังฆรำช, Potala Palace , ไมแมน, สิริมำโว พันทรำไนยเก 
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บ้ำนเมืองปฏิวัติ  
กำรปกครองคณะสงฆ์ก็อนุวัติ  

พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962) ที�ประเทศไทย ในิ
รัชกุาลที� ๙ ในิยุคของรัฐบาลคณะปฏิิวัติ ระหว่างที�สภา
ร่างรัฐธรรมนิูญยังด�าเนิินิกุารร่างรัฐธรรมนิูญอยู่ รัฐบาล
ออกุ พ.ร.บ. คณะสิงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ประกุาศในิ 
ราชกุิจจานิุเบกุษา ๓๑ ธ.ค. ๒๕๐๕ เริ�มใช้บังคับตั�งแต่ ๑ 
ม.ค. ๒๕๐๖ เป็นิต้นิไป) โดยมีเหตุผลว่า “กุารจัดด�าเนิินิ
กุิจกุารคณะสงฆ์ มิใช่เป็นิกุิจกุารอันิพึงแบ่งแยกุอ�านิาจ
ด�าเนิินิกุารด้วยวัตถุประสงค์เพื�อกุารถ่วงดุลย์แห่งอ�านิาจ
เช่นิที�เป็นิอยู่ตามกุฎหมายในิปัจจุบันิ (คือ พ.ร.บ. คณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔) … จึงสมควรแกุ้ไขปรับปรุงเสียใหม่ 
ให้สิมเด็จพระสิังฆราช องค์สกุลมหาสังฆปริณายกุ ทรง
บัญชาการคณะสิงฆ์ทางมหาเถรสิมาคม …” 

คริสต์คำทอลิกปรับตัวครั้งใหญ่ -  
วำงนโยบำยใหม ่ 

พ.ศ. ๒๕๐๕-๘ (ค.ศ. 1962-5) โป๊ปจอห์นิ ๒๓  
จัดให้มีกุารประชุมมหาสมัชชาวาติกันที่ ๒ เพื�อให้
ศาสนิาคริสิต์คาทอล่ิกปรับตัวทันิโลกุยุคปัจจุบันิ ในิกุาร
เกุี�ยวข้องกุับศาสนิาอื�นิ และในิกุารเผยแผ่ศาสนิา เป็นิต้นิ

เมืองไทยเป็นที่ตั้งถำวร 
ของส�ำนักงำนใหญ่ พสล.  

พ.ศ. ๒๕๐๘ (ค.ศ. 1965) องค์การพุทธศาสินิก 
สิัมพันธ์แห่งโล่ก/The World Fellowship of Buddhists  
(พสล./WFB) ได้มาตั�งส�านิักุงานิใหญ่ในิประเทศไทยตาม
กุ�าหนิดเวลา ๔ ปี ต่อมาในิกุารประชุมใหญ่ครั�งที� ๙ พ.ศ. 
๒๕๑๒ ได้มีมติให้ส�านิักุงานิใหญ่ตั�งอยู่ในิประเทศไทย
เป็นิกุารถาวร

วัดไทยแห่งแรกในตะวันตก
พ.ศ. ๒๕๐๙ (ค.ศ. 1966) ณ ๑ ส.ค. พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ เสด็จเป็นิ
ประธานิทรงเปิด วัดพุทธปทีป (Buddhapadipa Temple) 
ในิกุรุงล่อนดอน ประเทศอังกุฤษ เป็นิวัดไทยแห่งแรกุในิ
ประเทศตะวันิตกุ

อำเซียน/ASEAN ตั้งเป้ำหมำยไว้    
ประชำคมอำเซียน จะมีได้ทันปี ๒๕๕๘/ 
2015

พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. 1967) วันิที� ๘ สิงหาคม ที�
ประเทศไทย ณ วังสราญรมย์ กุรุงเทพฯ มีกุารกุ่อตั�ง 
อาเซียน/ASEAN คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันิออกุเฉัียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) โดยปฏิิญญากุรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
ซึ�งลงนิามโดยรัฐมนิตรีว่ากุารกุระทรวงกุารต่างประเทศ
สมาชิกุกุ่อตั�ง ๕ ประเทศ คือ อินิโดนิีเซีย ฟิลิปปินิส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย   

ประเทศสมาชิกุอาเซียนิ (ASEAN Member 
States) ปัจจุบันิมี ๑๐ ประเทศ ประกุอบด้วยสมาชิกุ 
เมื�อเริ�มกุ่อตั�งในิปี 1967 ได้แกุ่ ๕ ประเทศข้างต้นิ และ 
อีกุ ๕ ประเทศที�รับเข้าร่วมตามล�าดับต่อมา คือ บรูไนิ 
ดารุสซาลาม (1984) เวียดนิาม (1995) ลาว (1997) พม่า 
(1997) และ กุัมพูชา (1999) โดยมีประชากุรรวมกุันิ
ประมาณ ๕๐๐ ล้านิคนิ มีเนิื�อที� ๔.๕ ล้านิ ตร.กุม. (๑.๗ 
ล้านิ ตร.ไมล์) 

ในิกุารประชุมสุดยอดอาเซียนิ ครั�งที� ๑๓ (13th 
ASEAN Summit) ที�สิงค์โปร์ สมาชิกุได้ลงนิาม (เมื�อ  
๒๐ พ.ย. 2007/๒๕๕๐) ตรา กุฎบัตรอาเซียนิ (ASEAN  
Charter) ซึ�งเป็นิธรรมนิูญอาเซียนิ อันิจะขับเคลื�อนิกุาร
รวมตัวเป็นิประชาคมอาเซียนิภายในิปี 2015/๒๕๕๘

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม)

จากซ้าย:
โป๊ปจอห์น ๒๓
วัดพุทธปทีป
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“ฮิปปี้” บ่งชี้ปฏิกิริยำภำยใน 
ต่อสังคมวัตถุนิยม  

พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. 1967) ในิเดือนิสิงหาคม 
นิิตยสาร/นิสพ. เด่นิๆ หลายฉับับ เช่นิ Time, News-
week, Life, Look, the New York Times พากุันิออกุ
ฉับับพิเศษหรือพิมพ์รายงานิพิเศษเรื�อง “ฮิปปี�” (hippie)

พวกุฮิปปี้ ซึ�งเริ�มขึ�นิที�ซานิฟรานิซิสโกุราว พ.ศ. 
๒๕๐๘ ได้ขยายตัวเป็นิขบวนิกุารคนิขาวชั�นิกุลางรุ่นิหนิุ่ม
สาว (อาย ุ๑๕-๒๕ ปี) และเป็นิปรากุฏิกุารณ์ใหญ่ในิสงัคม 
จัดกุันิว่าเป็นิวัฒนิธรรมสวนิกุระแส (counterculture; 
และเป็นิวัฒนิธรรมกุลุ่มย่อย คือ subculture บางที�
ถูกุเรียกุว่า anti-culture คือ ต่อต้านิวัฒนิธรรม) ซึ�งสื�อ
ความหมายว่าสังคมอเมริกุันิถึงจุดอืดเฟ้อ 

ขบวนิกุารนิี� เป็นิปฏิิกุิริยาต่อกุารท�าสงคราม
เวียดนิาม และต่อสังคมอเมริกุันิที�คนิรุ่นิพ่อแม่มีวิถีชีวิต 

แบบวัตถุนิิยม ซึ�งวุ่นิวายแต่เรื�องหาเงินิทองและกุาร
แข่งขันิ พวกุฮิปปี้ปฏิิเสธระเบียบแบบแผนิของสังคม ต่อ
ต้านิอ�านิาจและความรุนิแรง ละทิ�งวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ
อเมริกุันิ สร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ของพวกุตนิที�เป็นิอยู่ง่ายๆ 
รักุเพื�อนิมนิุษย์ รักุธรรมชาติ อยู่กุับปัจจุบันิ สนิใจเรื�อง
ลึกุทางจิต เรื�องสมาธิ โดยเฉัพาะศาสนิาตะวันิออกุ เช่นิ 
โยคะ และเซน บ้างกุ็ไปทางโหราศาสตร์หรือไสิยศาสิตร์ 
แต่ไปสุดโต่งจนิกุลายเป็นิไม่ท�างานิอาชีพตามปกุติ ตั�ง
ชุมชนิ (communes) ที�อยู่กุันิอย่างปล่อยตัวทางเพศ 
เสพติดกุัญชาและสารร้ายแรง มีลักุษณะเด่นิที�เป็นิจุด
สังเกุตของคนิทั�วไปว่า ฮิปปี้ผมยาว-รองเท้ายาง-เสื�อผ้ายู่ยี�

พวกุฮิปปี้นิี� สืบเนิื�องมาจากุพวกุซ้ายใหม่ (New 
Left) แต่หันิเหจากุกุารเมืองมาทางวัฒนิธรรม จากุกุาร
เข้าประจัญและรุนิแรง มาเป็นิสลัดออกุและยิ�มให้แกุ่โลกุ

แม้ว่าขบวนิกุารเหล่านิี�จะจางหายไป โดยเฉัพาะ
เมื�อจบสงครามเวียดนิาม (สงครามราว ๒๑ ปี=๒๔๙๗-
๒๕๑๘/1954-75) แต่กุระแสปฏิิกุิริยาทางสังคมยังไม่จบ 
จึงมีขบวนิกุารอื�นิๆ ที�หนิุ่มสาวอเมริกุันิผู้แปลกุแยกุจากุ
สังคมของตนิไปพึ�งพาเข้าร่วมต่อมาอีกุจนิถึงช่วงทศวรรษ 
1980s เช่นิ ขบวนิกุารหริกฤษณะ (Hare Krishna) ลัทธิ
ซัน ยัง มูน (Sun Myung Moon) [ขบวนิกุารเหล่านิี� ต่อ
มาบ้างกุ็ต้องคดีล้างสมอง/brainwashing]

อนิึ�ง ยังมีผลจากุขบวนิกุารเหล่านิี�สืบเนิื�องมาในิ
สังคมอเมริกุันิอีกุ โดยเฉัพาะความตื�นิตัวสนิใจในิเรื�อง
นิเวศวิทยาและปัญหาสิิ่งแวดล่้อม ความสนิใจเปิดใจรับ
หลักุปฏิิบัติทางจิตสายต่างๆ และความระแวงระวังต่อ
ความสัตย์สุจริตเจตนิาดีร้ายของผู้นิ�าทางเศรษฐกุิจและ
กุารเมือง เป็นิต้นิ
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ฝรั่งเข้ำยุคตื่นตระหนก 
ปัญหำสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. 1970) ณ ๒๒ เม.ย. มีกุาร 
จัดฉัลองวันโล่กครั�งแรกุ (First ‘Earth Day’) ในิสหรัฐ 
เพื�อให้คนิตื�นิตัวมองเห็นิภัยจากุความเสื�อมโทรมของ 
สิ�งแวดล้อม และกุระตือรือร้นิที�จะอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เกิดวัดไทยแห่งแรกในอเมริกำ
พ.ศ. ๒๕๑๔ (ค.ศ. 1971) ณ ๒๒ ธ.ค. กุ�าเนิิด

วัดไทยแห่งแรกุในิสหรัฐอเมริกุา ที�นิครลอสแองเจลีส ในิ
รัฐแคลิฟอร์เนิีย มีชื�อเมื�อแรกุตั�งว่า “ศูนิย์พุทธศาสนิา
เถรวาท” (The Theravada Buddhist Center, Inc.) 
ต่อมาเปลี�ยนิชื�อเป็นิ วัดไทยล่อสิแองเจล่ีสิ (Wat Thai 
of Los Angeles) เมื�อวันิที� ๑๑ มิถุนิายนิ ๒๕๒๒

(วัดไทยที�เกุิดขึ�นิในิช่วงเวลาใกุล้เคียงต่อจากุนิี� คือ 
วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี/Wat Thai of Washington, 
D.C. ซึ�งเริ�มมีพระสงฆ์ได้รับนิิมนิต์ไปประจ�าเมื�อ ๕ กุ.ค. 
๒๕๑๗/1974; วัดวชิรธรรมปทีป/Vajiradhammapadip 
Temple ที�เมืองนิิวยอร์กุ ได้รับอนิุญาตตามกุฎหมาย 
เมื�อ ๒๒ กุ.ค. ๒๕๑๘/1975 มีต้นิกุ�าเนิิดจากุ Buddhist 
Study Center ซึ�งตั�งขึ�นิเป็นิสมาคมเมื�อปี ๒๕๐๘/1965; 
วัดพุทธวราราม/Wat Buddhawararam of Denver, 
Inc. ที�เมืองเดนิเวอร์ รัฐโคโลราโด ซึ�งได้รับอนิุญาตตาม
กุฎหมาย ณ ๒๕ มี.ค. ๒๕๑๙/1976; วัดธัมมาราม/Wat 
Dhammaram ที�เมืองชิคาโกุ มีชื�อตามที�ทางกุารอนิุญาต
เมื�อ ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๙/1976 ว่า The Thai Buddhist 
Temple; หลังจากุนิี�วัดไทยเกุิดขึ�นิในิอเมริกุาจนิถึง
ปัจจุบันิอีกุมากุมาย ทั�งที�ได้กุารรับรองแล้วและยัง รวม
ใกุล้ร้อยวัด)

ย่ำงก้ำวแรกบนดวงจันทร ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. 1969) ที�สิหรัฐอเมริกา วันิที� 
๒๐ กุ.ค. ถือเป็นิวาระที�มนิุษย์ได้ย่างเหยียบก้าวแรกบน 
ดวงจนัทร์ สมตามที�ประธานิาธบิด ีJohn F. Kennedy ได้ 
กุล่าวปราศรัยแกุ่รัฐสภา ในิ ค.ศ.1961 เรียกุร้องให้สหรัฐ
นิ�ามนิุษย์ไปลงบนิดวงจันิทร์ กุ่อนิสิ�นิทศวรรษ 1960’s 

ในิวันิที� ๑๖ กุ.ค. 1969 ยานิอวกุาศ Apollo 11 
ทะยานิสู่เวหา โดยจรวด Saturn 5 พาขึ�นิไป บรรทุกุ
นิักุบินิอวกุาศ ๓ คนิ คือ Neil A. Armstrong, Buzz 
Aldrin และ Michael Collins 

นิักุบินิ ๒ คนิแรกุนิ�ายานิอวกุาศท่อนิที� ๓ ลงจอด 
ที� Sea of Tranquility ณ ๒๐ กุ.ค. 1969 Armstrong 
ย่างเท้ากุ้าวลงบนิดวงจันิทร์ พร้อมกุับกุล่าวว่า “ส�าหรับ
คนิผู้หนิึ�ง นิั�นิเป็นิแค่ย่างกุ้าวเล็กุๆ กุ้าวหนิึ�ง (แต่มันิ) คือ
กุ้าวโลดครั�งมโหฬารส�าหรับมนิุษยชาติ” (“That’s one 
small step for a man, one giant leap for mankind.”)

(อ่านุเรื่องเต็ม ในุ ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม) 

หน้าตรงข้าม จากซ้าย:
ฮิปปี้
หริกฤษณะ
ซัน ยัง มูน 

จากซ้าย: 
วัดไทยลอสแองเจลีส
วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี
วัดวชิรธรรมปทีป
วัดพุทธวรำรำม
วัดธัมมำรำม
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UN จัดประชุมใหญ่  
หำทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. 1972) สมัชชาใหญ่ 
สิหประชาชาติ จัดกุารประชุมใหญ่เรื่องสิิ่งแวดล่้อม
ของมนุษย์ (UN Conference on the Human 
Environment) ที�กุรุงสตอกุโฮล์ม (Stockholm) เพื�อ
หาทางแกุ้ปัญหาสิ�งแวดล้อม ทั�งด้านิความร่อยหรอของ
ทรัพยากุรธรรมชาติ และความเสื�อมคุณภาพของสิ�ง
แวดล้อมโดยเฉัพาะเรื�องมลภาวะ ที�เป็นิปัญหารุนิแรงขึ�นิ
เรื�อยๆ หลังจากุสงครามโลกุครั�งที� ๒ สืบเนิื�องจากุกุารที�
ประชากุรของโลกุเพิ�มขยายจ�านิวนิอย่างมากุมาย และ
กุารพัฒนิาเศรษฐกุิจที�พึ�งกุระบวนิกุารอุตสาหกุรรม 

ทั�งนิี� ปัญหานิั�นิเป็นิที�รู้ตระหนิักุในิประเทศ
อุตสาหกุรรม ซึ�งเป็นิกุลุ่มประเทศที�พัฒนิาแล้ว จากุนิั�นิกุ็
ขยายไปทั�ว จนิกุระทั�งเมื�อถึงปี ๒๕๑๓/1970 เรื�องความ
เสื�อมโทรมของสิ�งแวดล้อมกุ็ปรากุฏิเด่นิชัดทั�วโลกุ กุลาย
เป็นิปัญหานิานิาชาติ จนิสหประชาชาติต้องจัดประชุม
ดังกุล่าว ซึ�งมีผลคือท�าให้สหประชาชาติจัดตั�ง “โครงกุาร
สิ�งแวดล้อมของสหประชาชาติ” (UN Environment 
Programme; UNEP) ขึ�นิเพื�อปฏิิบัติกุารตามข้อกุ�าหนิด
แนิะของที�ประชุมที�สตอกุโฮล์มนิั�นิ

พันธุศำสตร์ก้ำวต่อไปถึงตัดแต่งยีน

พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ. 1973) ในิวิชาพันิธุวิศวกุรรม 
(Genetic Engineering) มีกุารตัดแต่งยีน (gene splic-
ing) ครั�งแรกุ โดยท�ากุับ DNA ของแบคทีเรีย

เขมรแดงเข้ำมำ  
เปลี่ยนกัมพูชำเป็นคอมมูนิสต ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ (ค.ศ. 1975) หลังจากุนิายพล
ลอนิ นิอล ยึดอ�านิาจขณะที�เจ้านิโรดม สีหนิุ เสด็จไป
ต่างประเทศ ในิต้นิปี ๒๕๑๓/1970 และเปลี�ยนิประเทศ
เป็นิสิาธารณรัฐในิปลายปีเดียวกุันินิั�นิแล้ว กุ็พอดีเป็นิ
เวลาที�สงครามเวียดนิามเข้าสู่ช่วงขยายตัวรุนิแรง และ
กุัมพูชาถูกุดึงเข้าไปในิสงครามนิั�นิด้วยเต็มตัว พร้อมกุันิ
นิั�นิ ในิกุัมพูชาเอง เขมรแดง (Khmer Rouge) กุ็รุกุรบ
เต็มที� โดยเวียดนิามหนิุนิด้วย แล้ว ณ วันิที� ๑๗ เม.ย. 
๒๕๑๘ เขมรแดงกุ็ยึดอ�านิาจได้ และเปลี�ยนิชื�อประเทศ
เป็นิ กัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีนิายพอล่ พต (Pol 
Pot หรือซาลอท ซาร์/Saloth Sar) เป็นิเลขาธิกุารพรรค
คอมมูนิิสต์กุัมพูชา แล้วต่อมาเป็นินิายกุรัฐมนิตรี และได้
ปกุครองประเทศด้วยระบบสังคมนิิยมแบบพลิกุแผ่นิดินิ 
เช่นิ ยกุเลิกุธนิาคาร เงินิตรา และทรัพย์สินิส่วนิตัว บังคับ
คนิในิเมืองให้ย้ายถิ�นิออกุไปใช้แรงท�างานิหนิักุในิชนิบท 
ให้ราษฎรเปลี�ยนิชื�อใหม่ ฆ่าข้าราชกุารเกุ่าและปัญญาชนิ 
จ�านิวนิมากุ ล้มศาสนิาและคณะสงฆ์ ตามมาด้วย 

ทุพภิกุขภัย ในิช่วงเวลา ๔ ปีที�เขมรแดงปกุครองประเทศ 
(ถึง ๗ ม.ค. ๒๕๒๒) ประมาณว่าชาวเขมรถูกุสังหาร
และล้มตาย ๑.๕ – ๓ ล้านิคนิ บ้างว่าเกุินิ ๑ ในิ ๓ ของ
จ�านิวนิประชากุรทั�งประเทศเวลานิั�นิ บ้างว่าอาจถึง ๔ 
ล้านิคนิ (ต�าราแสดงตัวเลขต่างกุันิไป โดยเฉัพาะพระสงฆ์
ถูกุท�าลายถือว่าหมดสิ�นิ ที�ไม่ยอมลาสิกุขาหรือหนิีไป ได้
ถูกุสังหารประมาณ ๘๐,๐๐๐ รูป)

พอล พต 
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พระธำตุพนม ล้มแล้วคืนคง  
ยืนยงเป็นมิ่งบูชนีย์  

พ.ศ. ๒๕๑๘ (ค.ศ. 1975) วันิที� ๑๑ สิงหาคม ที�
ประเทศไทย หลังจากุฝนิตกุพายุพัดแรงติดต่อมาหลาย
วันิ พระธาตุพนม เจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ ณ วัดพระ
ธาตุพนิมวรมหาวิหาร จังหวัดนิครพนิม ได้พังทลายลง 
ต่อมา ๑๗ ต.ค. ๒๕๑๘ ท่ามกุลางซากุปรักุหักุพัง ได้
พบองค์พระธาตุบรรจุในิผอบแกุ้วซ้อนิอยู่ในิผอบทองค�า
ภายในิพระเจดีย์ทองค�า จากุนิั�นิ ด้วยทุนิบริจาคของ
ประชาชนิทั�งประเทศ รัฐบาลได้กุ่อสร้างองค์พระธาตุ
ขึ�นิใหม่ตามแบบเดิมจนิเสร็จสิ�นิ แล้วมีพระราชพิธีบรรจุ
พระอุรังคธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนิางเจ้าพระบรมราชินิีนิาถ เสด็จมาทรงบรรจุพระ 
อุรังคธาตุ ในิวันิที� ๒๓ มีนิาคม ๒๕๒๒

พระธาตุพนิม เป็นิพระเจดีย์เกุ่าแกุ่ที�สุดองค์หนิึ�ง 
ของไทย มีรูปทรงสี�เหลี�ยม สูงจากุพื�นิดินิถึงยอดฉััตร
ทองค�า ๕๗ เมตร ฐานิกุว้างด้านิละ ๑๒.๓๔ เมตร 
สันินิิษฐานิว่าสร้างขึ�นิแรกุเริ�มระหว่าง พ.ศ. ๑๐๐๐ – 
๑๔๐๐ 

ลำวเลิกรบ  
จบลงด้วยคอมมูนิสต์

 พ.ศ. ๒๕๑๘ (ค.ศ. 1975) นิับแต่ปี ๒๕๐๓/ 
1960 ที�ลาวแตกุเป็นิ ๓ ฝ่าย (ฝ่ายขวา ฝ่ายกุลาง และ
ฝ่ายซ้ายที�เป็นิคอมมูนิิสต์) แล้ว กุ็ได้สู้รบกุันิเรื�อยมาจนิถึง 
๒๑ กุ.พ. ๒๕๑๖ สงครามจึงยุติ และตั�งรัฐบาลผสมขึ�นิ 
แบ่งเขตกุันิปกุครอง แต่อ�านิาจของฝ่ายคอมมูนิิสต์เพิ�ม
ขึ�นิโดยล�าดับ กุระทั�งในิที�สุด  เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนิา 
กุษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว กุ็ทรงสละราชสมบัติ และ
เจ้าสุวรรณภูมา กุ็ลาออกุจากุต�าแหนิ่งนิายกุรัฐมนิตรีลาว 
แล้วขบวนิกุารประเทดลาวกุ็เข้าปกุครองประเทศ และ
ประกุาศเปลี�ยนิพระราชอาณาจักุรลาว เป็นิสิาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนล่าว เมื�อ ๒ ธ.ค. ๒๕๑๘ 

(ตามตัวเลขของราชกุารลาว เมื�อสิ�นิปี ๒๕๓๐/ 
1987 มีประชากุร ๓,๘๐๐,๐๐๐ คนิ มีพระภิกุษุสามเณร 
๑๕,๖๒๖ รูป [=ภิกุษุ ๖,๐๐๐ + สามเณร ๙,๖๒๖] มีวัด 
๒,๘๒๗ (เฉัพาะในิเวียงจันิทนิ์มี ๑,๒๑๒ วัด)

จากบน:
พระธำตุพนม
เจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวัฒนำ
เจ้ำสุวรรณภูมำ  
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เวียดนำมรวมประเทศ เป็นคอมมูนิสต์ 
พ.ศ. ๒๕๑๙ (ค.ศ. 1976) นิับแต่ที�ประชุมเจนิีวา 

(Geneva Conference) เมื�อปี ๒๔๙๗/1954 ตกุลงแบ่ง
เวียดนิามเป็นิ ๒ ประเทศแล้ว กุ็ได้เกุิดกุารสู้รบระหว่าง
พวกุคอมมูนิิสต์เวียดกุงหนิุนิโดยเวียดนิามเหนิือ กุับ
รัฐบาลเวียดนิามใต้ที�สหรัฐโอบอุ้ม จนิในิที�สุด กุองทัพ
เวียดกุงและเวียดนิามเหนิือเข้ายึดไซ่ง่อนิ เมืองหลวงของ
เวียดนิามใต้ได้ (๓๐ เม.ย. ๒๕๑๘/1975) จบสงคราม
เวียดนิาม และจัดกุารปกุครองใหม่ แล้วประกุาศให้วันิ
ที� ๒ กุรกุฎาคม ๒๕๑๙ เป็นิวันิรวมประเทศเวียดนิาม 
โดยมีฮานิอยเป็นิเมืองหลวงของสิาธารณรัฐสิังคมนิยม
เวียดนาม และเปลี�ยนิชื�อเมืองไซ่ง่อนิเป็นิเมืองโฮจิมินิห์

ในิสงครามนิี� คนิเวียดนิามตาย ๑,๓๐๐,๐๐๐ คนิ 
อเมริกุันิตาย ๕๖,๐๐๐ คนิ ชาวเวียดนิามอพยพลี�ภัย นิับ
เฉัพาะระยะต้นิกุว่า ๑๔๐,๐๐๐ คนิ สหรัฐฯ สิ�นิเงินิช่วย
เหลือราว $141,000,000,000 (ไม่นิับเงินิช่วยเหลือผู้ลี�ภัย
อินิโดจีนิอีกุ $405,000,000)

วันโลกประลัยใกล้เข้ำมำ  
คนกำหลลนลำน อยู่ไม่ถึง

พ.ศ. ๒๕๒๑ (ค.ศ. 1978) ที�สหรัฐอเมริกุา สาธคุณุ  
Jim Jones ซึ�งได้ตั�งตนิเป็นิเจ้าลทัธ ิPeople’s Temple 

(จัดเป็นิล่ัทธิวันโล่กประล่ัย/Doomsday Cult, หรือ
ลัทธิวันิสิ�นิโลกุ ที�โยงกุับคติ “millennium” ลัทธิ
หนิึ�ง) สอนิว่า ไม่ช้านิี�โลกุจะพินิาศ ตัวเขาเป็นิที�พึ�งหนิึ�ง
เดียวที�มานิ�ามนิุษย์ให้รอดปลอดภัย และในิปี 1977 ได้
อพยพจากุ San Francisco ไปตั�งเป็นิชุมชนิใหญ่เรียกุ
ว่า Jonestown ในิประเทศกุายอานิา (Guyana) ในิ
อเมริกุาใต้ ครั�นิถึงวันิที� ๑๘ พ.ย. ๒๕๒๑ กุ็ได้บัญชาให้
สาวกุดื�มยาพิษ ฆ่าตัวตายพร้อมกุันิ รวมตายทั�งสิ�นิ ๙๑๓ 
คน (รวมทั�งเด็กุ ๒๗๖ คนิ)

(อ่านุเรื่องเพิ่มได้ในุภาคผนุวก)
จากซ้าย:
โฮจิมินห์ 
สงครำมเวียดนำม
ศพเวียดกง
เวียดนำมเหนือ-ใต้

เวียดนำมเหนือ

เวียดนำมใต้

กัมพูชา

จีน

ไทย

ลาว
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เป็นคอมมูนิสต์แล้ว ๑๘ ปีผ่ำนมำ 
กัมพูชำกลับเป็นรำชอำณำจักร

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. 1979) หลังจากุเขมรแดง
ยึดอ�านิาจได้แล้ว รัฐบาลกุัมพูชาประชาธิปไตยของนิาย
พอล พต ได้หันิกุลับไปเป็นิปฏิิปักุษ์ต่อเวียดนิาม เวลา
ผ่านิมาถึงวันิที� ๗ ม.ค. ๒๕๒๒ กุองทัพเวียดนามได้เข้า
ยึดครองกุรุงพนิมเปญ  แล้วสภาปฏิิวัติของประชาชนิ
แห่งกุัมพูชาขึ�นิจัดกุารปกุครอง และเปลี�ยนิชื�อประเทศ
เป็นิ สิาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา โดยมีเฮง สัมรินิ เป็นิ
ประธานิาธิบดี 

รัฐบาลใหม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนิา แต่กุ็ควบคุม
อย่างระมัดระวัง เช่นิ ห้ามบวชคนิอายุต��ากุว่า ๕๐ ปี 
คณะสงฆ์เขมรได้รับกุารฟื้นิขึ�นิใหม่ โดยนิิมนิต์พระสงฆ์
เถรวาทจากุเวียดนิามใต้มาให้อุปสมบทชาวเขมร มีพิธี
อุปสมบทพระภิกุษุสูงอายุ ๗ รูป ที�วัดอุณาโลม ในิกุรุง
พนิมเปญ ในิเดือนิ กุ.ย. ๒๕๒๒/1979 (นิาคทั�ง ๗ นิี� คัด 

เลือกุจากุผู้เคยเป็นิพระภิกุษุที�ถูกุเขมรแดงบังคับให้ลา
สิกุขาไป ผู้บวชรูปแรกุคือพระเทพวงศ์ ส่วนิอุปัชฌาย์
กุ็เป็นิพระภิกุษุเขมรที�หนิีเขมรแดงไปอยู่ในิเวียดนิาม) 
เมื�อถึงปี ๒๕๒๕/1982 จ�านิวนิพระสงฆ์เพิ�มขึ�นิเป็นิ 
๒,๓๐๐ รูป (ถึงปี ๒๕๔๒/1999 จ�านิวนิพระสงฆ์เพิ�มเป็นิ 
๕๐,๐๘๑ รูป, วัดตามสถิติเดิมกุ่อนิยุคเขมรแดงมีทั�งหมด 
๒,๗๕๐ วัด) 

ในิยุคของเฮง สัมรินิ พระสงฆ์ในิกุัมพูชารวมเป็นิ
คณะสงฆ์เขมรอันิเดียว โดยมีพระเทพวงศ์เป็นิประธานิ 
(แต่หลังจากุเจ้านิโรดม สีหนิ ุกุลับเข้ากัุมพูชาในิเดอืนิ ธ.ค.  
๒๕๓๔/1991 แล้ว กุ็โปรดฯ ให้พระเทพวงศ์เป็นิสมเด็จ
พระสังฆราชของมหานิิกุาย และตั�งธรรมยุตติกุนิิกุายที�มี
สมเด็จพระสังฆราชต่างหากุขึ�นิอีกุ เหมือนิในิอดีต)

เขมรแดงซึ�งเสียอ�านิาจ ได้ต่อสู้กุับรัฐบาลใหม่ 

และกุองทัพเวียดนิาม แล้วมีกุลุ่มอื�นิเข้าร่วมศึกุ ในิที�สุด 
เวียดนามซึ�งถูกุนิานิาชาติกุดดันิมากุ ต้องถอนิทหารออกุ
ไปจนิหมดในิเดือนิ กุ.ย. ๒๕๓๒/1989 (ทางฝ่ายเขมรแดง 
ยังสู้รบต่อมา แต่อ่อนิกุ�าลังลงไปเรื�อยๆ ในิที�สุด พอล่ พต  
สิ�นิชีพในิปี ๒๕๔๑/1998 และหลงัจากุนิั�นิไม่นิานิ ขบวนิกุาร 
เขมรแดงกุ็จบสิ�นิ)

ครั�นิถึงปี ๒๕๓๖/1993 กุัมพูชาได้รัฐธรรมนิูญ
ใหม่ มีกุารเลือกุตั�งโดยมีนิายกุรัฐมนิตรี ๒ คนิ (สมเด็จ 
ฮุน เซน กุับเจ้านิโรดม รณฤทธิ์, คนิหลังถูกุบีบออกุ
จากุต�าแหนิ่งในิปี ๒๕๔๐/1997) ประเทศกุลับเป็นิราช
อาณาจักรกัมพูชา โดยมีกุษัตริย์คือพระเจ้านโรดม สิีหนุ 
ครองราชย์จนิถึงปี ๒๕๔๗/2004 ได้ทรงสละราชสมบัติ 
และโอรสขึ�นิครองราชย์สืบมา (คือ พระบาทสมเด็จ
พระบรมนิาถ นโรดม สิีหมุนี)

จากซ้าย:
Jim Jones
เฮงสัมริน
เจ้ำนโรดม สีหนุ
สมเด็จ ฮุน เซน 
เจ้ำนโรดม รณฤทธิ์ 
สมเด็จฯ นโรดม สีหมุนี
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ตั้งวัดป่ำนำนำชำติแบบไทย ในอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. 1979) English Sangha 

Trust (มูลนิิธิที�ชาวพุทธอังกุฤษตั�งขึ�นิในิกุรุงลอนิดอนิเมื�อ
ปี ๒๔๙๙/1956 เพื�อประดิษฐานิคณะสงฆ์ในิประเทศ
อังกุฤษ) ได้นิิมนิต์พระโพธิญาณเถระ ที�เรียกุกุันิทั�วไปว่า
อาจารย์ชา แห่งวัดหนิองป่าพง อุบลราชธานิี ให้เดินิทาง
ไปยังประเทศอังกุฤษในิ พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมา พระสุเมโธ 
(ได้ด�ารงสมณศักุดิ์ที� พระสุเมธาจารย์ และต่อมาเป็นิพระ
ราชสุเมธาจารย์) ซึ�งเป็นิศิษย์ติดตามไปด้วย และได้รับ 

มอบหมายให้ปฏิิบัติศาสนิกุิจอยู่ในิกุรุงลอนิดอนิ ได้เป็นิ
ผู้นิ�าในิกุารตั�งวัดป่าจิตตวิเวก (Wat Pah Cittaviveka 
หรือ Chithurst Forest Monastery) ขึ�นิที� West Sus-
sex ในิ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นิวัดป่าวัดแรกุในิประเทศอังกุฤษ

ต่อมา ในิเดือนิ ส.ค. ๒๕๒๗ ได้ตั�งวัดขึ�นิใหม่อีกุ
แห่งหนิึ�งใกุล้กุรุงลอนิดอนิ ชื�อว่า วัดอมราวตี (Amara-
vati Buddhist Centre) และหลังจากุนิี�กุ็ได้มีกุารเปิด
ส�านิักุสาขาในิที�ต่างๆ เพิ�มขึ�นิตามล�าดับ

จากซ้าย: 
พระโพธิญำณเถระ
พระรำชสุเมธำจำรย์
วัดป่ำจิตตวิเวก 
Sun Myung Moon 
Swami Prabhupada 
วัดอมรำวตี   
Maharishi Mahesh Yogi   
Bhagwan Shree Rajneesh
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จบัตวัไวรัสโรคเอดส์ได้ แต่ยังแก้ไขไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. 1983) นิักุวิทยาศาสตร์

กุ�าหนิดจับตัวไวรัสที�เป็นิสาเหตุของโรคเอดสิ์ (AIDS= 
acquired immune deficiency syndrome) ได้ (กุรณี
คนิไข้โรคเอดส์ มีรายงานิครั�งแรกุๆ จากุซานิฟรานิซิสโกุ 
และนิิวยอร์กุ ในิสหรัฐ ปี ๒๕๒๔/1981)

สงบจิต+โอ่วัตถุ ออกบวช+หำกำม  
สละโลก+สุดมั่งมี จบที่ไหน

พ.ศ. ๒๕๒๘ (ค.ศ. 1985) ที�สหรัฐอเมริกุา จากุ
กุระแสสังคมอเมริกุันิในิยุคสืบจากุบุบผาชนิผู้สับสนิและ
แสวงหา ซึ�งหันิมารับวิถีแห่งจิตของศาสนิาตะวันิออกุ 
และตื�นิสมาธิ ที�เชิญชวนิโยคี ฤาษี ให้หลั�งไหลเข้าไปเป็นิ 
Guru (คุรุ/ครู, คนิไทยนิิยมเรียกุให้คล้ายเสียงฝรั�งเป็นิ  
“กุูรู”) ดังที�มหาฤาษีมเหษโยคีนิ�า TM (Transcendental 
Meditation) เข้าไป มีดาราวงดนิตรี the Beatles มา
เป็นิศิษย์ พาให้กุระหึ�ม ภักุติเวทานิตะ สวามีประภุปาทะ 
เข้าไปตั�งขบวนิกุารหริกุฤษณะ (ค�าเรียกุตามเสียงของชาว
อเมริกุันิ แต่ถ้าออกุเสียงให้ถูกุ เป็นิ “หเร กุฤษณะ” คือ 
Hare Krishna) ซันิ ยัง มูนิ (Sun Myung Moon) นิ�า
ศาสนิาคริสต์แบบใหม่จากุเกุาหลีเข้าไปตั�งเป็นิ Unifica-
tion Church จัดพิธีแต่งงานิหมู่ครั�งละเป็นิหมื�นิคู่ ต่อมา 
ปรากุฏิว่า “กุูรู” (คุรุ) หลายท่านิร��ารวยมหาศาล

(“กุูรู”) คุรุ (ภควาน) ศรี รัชนีศ (“รัชนิีศ” แปล
ว่า “เจ้าราตรี” คือ พระจันิทร์) มีศิษย์จากุตะวันิตกุไป 
หามากุมายตั�งแต่อยู่อาศรมในิอินิเดีย ครั�นิถึงปี 1981/ 
๒๕๒๔ จึงเข้ามาอเมริกุา ซื�อที�ดินิราว ๑๖๐,๐๐๐ ไร่ ในิ
รัฐออริกุอนิ (Oregon) ตั�งเป็นิเมืองรัชนิีปุระ สานิุศิษย์ 
หลายพันิคนิมาอยู่ด้วยโดยเป็นิสันิยาสี (ผู้สละโลกุ) มีชื�อ
ที�ตั�งให้ใหม่ ท่านิมั�งคั�งมากุ มีเครื�องบินิส่วนิตัว พร้อมด้วย
รถยนิต์ Rolls-Royce ๑๔ คันิ แม้จะเป็นินิักุบวชฮินิดู  
แต่เนิ้นิค�าสอนิพุทธแบบเซนิคลุกุเคล้าตันิตระ กุลมกุลืนิ 
วัตถุนิิยมเข้ากุับวิถีแห่งจิต ผสมผสานิชีวิตแบบตะวันิตกุ 
กุับตะวันิออกุเข้าด้วยกุันิ ใช้เทคนิิคในิกุารเจริญสมาธิ 
เรียกุว่า “dynamic meditation” ประกุาศโมกุษะด้วย
ความรักุเสรี (salvation through free love) จนิมีผู้
ขนิานินิามว่าเป็นิ “sex guru”

ในิที�สุด คุรุ ศรี รัชนีศ ถูกุด�าเนิินิคดีหลายเรื�อง 
ทั�งลักุลอบขนิยาเสพติด พยายามฆ่าคนิ วางเพลิง โกุง
กุารเลือกุตั�ง ท�าผิดกุฎหมายคนิเข้าเมือง แล้วในิเดือนิ
พฤศจิกุายนิ ๒๕๒๘ กุ็ถูกุขับไล่ออกุจากุอเมริกุา และถูกุ
ห้ามเข้า ๒๑ ประเทศ

อย่างไรกุ็ดี ความผิดและข้อเสียหายดังว่านิี� เป็นิ
ข้อมูลของทางกุารอเมริกุันิและตามที�ปรากุฏิในิเอกุสาร
ทั�วไป แต่ผู้ที�เลื�อมใสในิท่านิคุรุนิี�ถือกุันิว่าเป็นิกุารใส่ความ
แกุ่ท่านิโดยไม่เป็นิความจริง

ไทยท�ำพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์  
ฉบับแรกของโลก  

พ.ศ. ๒๕๓๑ (ค.ศ. 1988) ที�ประเทศไทย เริ�มต้นิ 
ในิปี ๒๕๓๐ มหาวิทยาล่ัยมหิดล่ปรารภวโรกุาส 
รัชมังคลาภิเษกุ ในิพระบาทสมเด็จพระปรมินิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช ณ วันิที� ๒ กุรกุฎาคม ๒๕๓๑ ได้ด�าเนิินิ
กุารจัดท�าพระไตรปิฎกุฉับับคอมพิวเตอร์ เพื�อเฉัลิม 
พระเกุียรติ และประสบความส�าเร็จ เสร็จทันิวันิวิสาขบูชา 
๓๐ พ.ค. ๒๕๓๑ กุ่อนิถงึวโรกุาสรชัมงัคลาภเิษกุ และได้นิ�า 
ขึ�นิทูลเกุล้าฯ ถวาย นิับว่าเป็นิพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ 
ฉับับแรกุของโลกุ 

พระไตรปิฎกุฉับับคอมพิวเตอร์นิี� ได้พัฒนิาต่อมา 
จนิถึงปัจจุบันิ เป็นิ Version VI (BUDSIR VI) ซึ�งมีพระ
ไตรปิฎกุทั�งฉับบัภาษาบาล ีและฉับบัแปลภาษาไทย พร้อม 
ทั�งคมัภร์ีอื�นิๆ ตั�งแต่อรรถกุถาลงไปอกีุมากุ รวมเป็นิคมัภร์ี 
และต�าราที�จะค้นิดูศึกุษาได้ ๒๐๐ เล่ม และนิอกุจากุ
อักุษรไทย ยังสามารถอ่านิในิอักุษรอื�นิๆ มีอักุษรโรมันิ 
เป็นิต้นิ ด้วย
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เปิดก�ำแพงเบอร์ลิน สิ้นสุดสงครำมเย็น
พ.ศ. ๒๕๓๒ (ค.ศ. 1989) ณ ๙ พ.ย. เยอรมนิี

ตะวันิออกุเปิดกําแพงเบอร์ล่ิน (Berlin Wall) ถือกุันินิัย
หนิึ�งว่าเป็นิกุารสิิ้นสิุดสิงครามเย็น (Cold War) ที�เริ�มขึ�นิ
เมื�อปี ๒๔๘๙/1946

โซเวียตสลำย อเมริกำเป็นใหญ่ผู้เดียว  

พ.ศ. ๒๕๓๔ (ค.ศ. 1991) ณ ๘ ธ.ค. สิหภาพ
โซเวียต ชาติอภิมหาอ�านิาจคู่แข่งของสหรัฐอเมริกุา ล่ม
สลาย คงเหลือสหรัฐเป็นิมหาอ�านิาจใหญ่สุดผู้เดียว

ชุมนุมใหญ่สุดผู้น�ำนำนำชำติ  
ได้แค่ประกำศว่ำแก้ปัญหำยังไม่ได้

พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. 1992) เดือนิ มิ.ย. มีกุาร
ประชุมใหญ่ของสิหประชาชาติว่าด้วยสิิ่งแวดล่้อมแล่ะ
การพัฒนา (UN Conference on Environment and 
Development) ที�กุรุงริโอเดอจาเนิโร (Rio de Janeiro) 
เรียกุสั�นิๆ ว่า Earth Summit ซึ�งเป็นิกุารชุมนิุมผู้นิ�า
นิานิาชาติครั�งใหญ่ที�สุดในิประวัติศาสตร์ เพื�อหาทางแกุ้
ปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เคยพิจารณาในิกุารประชุมเมื�อ ๒๐ 
ปีกุ่อนิ ซึ�งยอมรับกุันิว่าระหว่างเวลาที�ผ่านิมานิั�นิ กุารแกุ้
ปัญหาไม่ได้ผลจริง มีแต่สภาพที�ทรุดลง ประเทศทั�งหลาย
ส่วนิใหญ่ไม่พร้อมเลยที�จะรับมือกุับสถานิกุารณ์

ระหว่างนิี� องค์กุรโลกุได้สรปุยอมรบัว่า กุารพฒันิา 
ของโลกุตลอดยุคอุตสาหกุรรมที�ผ่านิมา เป็นิการพัฒนาที่
ไม่ยั่งยืน (unsustainable development) ความเจริญ 
ทางเทคโนิโลย ีบนิฐานิของความกุ้าวหน้ิาทางวทิยาศาสตร์  
ที�เป็นิแกุนิของกุารพัฒนิาอุตสาหกุรรมเพื�อสร้างความ
พรั�งพร้อมสมบูรณ์ทางเศรษฐกุิจ ได้กุลายเป็นิเครื�องมือ
ท�าลายธรรมชาติ นิ�ามาสู่ความเสื�อมโทรมของสิ�งแวดล้อม

ความหวังของมนิุษย์สมัยใหม่ ที�ฝากุไว้กุับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนิโลยี ตามคติแห่งความก้าวหน้า 
(idea of progress) บนิฐานิแห่งแนวคิดพิชิตธรรมชาติ 
(conquest of nature) ซึ�งได้หล่อเลี�ยงความเจริญในิยุค
อุตสิาหกรรมตลอดมานิั�นิ บัดนิี�ถึงกุาลแตกุสลาย และ
อารยธรรมมนิุษย์มาถึงจุดวิกฤตติดตันิ

ที�ประชุมระดับโลกุไม่ว่าครั�งไหนิ ท�าได้เพียงหา
ทางกุ�าหนิดมาตรกุารที�จะให้มนิุษย์รักษาสิิ่งแวดล่้อม
ให้อยู่ดีได้ พร้อมกุับที�สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญ
เติบโตต่อไป ทั�งที�ในิความเป็นิจริง สิ�งแวดล้อมมีแต่เสื�อม 
โทรมลงไปเรื�อยๆ โดยที�มนิุษย์ที�พัฒนิาแล้วทั�งหลายไม่มี
ความมั�นิใจเลยว่าจะหลุดพ้นิปัญหานิี�ไปได้

จากบน:
ก�ำแพงเบอร์ลิน
Commonwealth of 
  Independent States 
Earth Summit 1992
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ลัทธโิลกประลัย ป่วนจติใจไปถึงกำรเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ. 1993) ที�สหรัฐอเมริกุา ลัทธิ 

Branch Davidians มีเดวิด โกุเรช (David Koresh) 
เป็นิเจ้าส�านิักุอยู่ใกุล้เมืองเวโกุ้ รัฐเทกุซัส (Waco, Texas) 
สอนิเนิ้นิเรื�องค�าท�านิายวันสิิ้นโล่ก ต่อมา ในิเดือนิ กุ.พ. 
๒๕๓๖ รัฐบาลส่งกุองกุ�าลังไปตรวจค้นิ โดยข้อหาว่ามีกุาร 
สะสมอาวธุผดิกุฎหมาย เกุดิกุารปะทะยงิกุนัิ ทางฝ่ายลทัธิ 
ถือว่า นิั�นิเป็นิสัญญาณว่ามหาประล่ัย (apocalypse) 
กุ�าลังจะมาถึง หลังจากุปิดล้อมอยู่ ๕๑ วันิ ถึงวันิที� ๑๙ 
เม.ย. ๒๕๓๖ เจ้าหนิ้าที�ได้บุกุจู่โจม และตามข่าวของ
รฐับาลว่าชาวลทัธเิองได้จดุไฟเผาส�านิกัุฆ่าตวัตายหมู ่๘๓ คนิ 

ต่อมา วันิที� ๑๙ เม.ย. ๒๕๓๘ (1995) ตรงกุับวันิ
เกุิดกุรณี “เวโก้” ครบ ๒ ปี ได้มีผู้กุ่อกุารร้ายจุดระเบิด
ท�าลายอาคารที�ท�ากุารรัฐบาลกุลาง ที�เมืองโอคลาโฮมา 
คนิตาย ๑๖๘ คนิ บาดเจ็บกุว่า ๕๐๐ คนิ นิาย Timothy 
J. McVeigh ตัวกุารใหญ่ที�ถูกุตัดสินิประหารชีวิต ให้กุาร
ว่า เขาท�ากุารครั�งนิี� เพื�อแกุ้แค้นิให้แกุ่ชาวลัทธิ Branch 
Davidians ที�เวโก้ ซึ�งถูกุรัฐบาลปราบเมื�อ ๒ ปีกุ่อนินิั�นิ

(อ่านุเรื่องเพิ่มได้ในุภาคผนุวก)

โลกยังไม่บรรลัย คนทยอยประลัย  
ไปกระทั่งญี่ปุ่น  

พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. 1994) วันิที� ๔ และ ๕ ต.ค. 
ต�ารวจพบศพสมาชิกุลัทธิสิุริยเทวาล่ัย (Solar Temple) 
ในิประเทศสวิตเซอร์แลนิด์ และที�เมืองควิเบกุ (Quebec) 

ในิประเทศแคนิาดา ซึ�งฆ่าตัวตายและถูกุฆ่า รวม ๕๓ คนิ 
ตวัเจ้าลทัธซิึ�งกุต็ายด้วย ได้สอนิเตอืนิสาวกุไว้ว่า วันสิิน้โล่ก 
กุ�าลังจะมาถึง และในิปีต่อมา (1995/๒๕๓๘) สมาชิกุกุ็
ฆ่าตัวตายในิประเทศฝรั�งเศสอีกุ ๑๖ คนิ

พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. 1995) ในิเดือนิมีนิาคม ที�กุรุง
โตเกุียว ประเทศญี�ปุ่นิ มีผู้กุ่อกุารร้ายปล่อยแกุ๊สพิษซารินิ 
(sarin) ในิสถานิีรถไฟใต้ดินิ เป็นิเหตุให้คนิตาย ๑๒ คนิ 
บาดเจ็บกุว่า ๕,๕๐๐ คนิ ในิที�สุดสืบได้ตัวกุารคือ Shoko 
Asahara เจ้าลัทธิ “โอม ชินริเกียว” (Aum Shinrikyo) 
ซึ�งนิ�าเอาค�าสอนิของโยคะเชิงตันิตระ พุทธศาสนิาและ
เต๋า มาประสานิเข้ากุับค�าท�านิายแบบคริสต์ เขาสอนิว่า
มหาประลัยวันสิิ้นโล่กจะมาถึงในิปี 1999/๒๕๔๒ และ
ประเทศญี�ปุน่ิจะประสบมหาวนิิาศในิอีกุไม่ช้า ลทัธขิองเขา 
จะช่วยให้รอดพ้นิจากุโลกุนีิ� ขึ�นิไปสู่อนิตุรภูมแิห่งบรมสจัจะ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) ที�สหรัฐอเมริกุา วันิ
ที� ๒๖ มีนิาคม ได้พบศพคนิฆ่าตัวตายหมู่ ๓๙ คนิ ที�
ชานิเมืองซานิดิเอโกุ รัฐแคลิฟอร์เนิีย เป็นิสมาชิกุของ
ลัทธิ “ประตูสวรรค์” (Heaven’s Gate) มีผู้นิ�าเรียกุว่า
ท่านิ “โบ” (“Bo”) และท่านิ “ปี๊ป” (“Peep”) ซึ�งบอกุ
ว่าเป็นิตัวแทนิมาจากุภพภูมิสูงในิโลกุอื�นิ ได้นิ�าสาวกุถือ
ข้อปฏิิบัติเพื�อเตรียมตัวไปอยู่ในิแดนิสวรรค์ ครั�นิถึงเวลา
ปรากุฏิของดาวหางเฮล-บ๊อปป์ (Comet Hale-Bopp) 
จึงพร้อมใจกุันิกุินิยาพิษฆ่าตัวตาย เป็นิกุารทิ�งร่างพ้นิไป 
จากุโลกุในิวาระมหาประลั่ย เพื�อจะได้โดยสารยานิอวกุาศ 
ที�แฝงตามท้ายดาวหางนิั�นิมา เหินิไปเข้าสู่ประตูสวรรค์  

(อ่านุเรื่องเพิ่มได้ในุภาคผนุวก)

จากซ้ายบน:
David Koresh
Marshall Herff Applewhite (Bo) 
Timothy J. McVeigh
Shoko Asahara
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ทำลิบันขู่จะท�ำลำยพระพุทธรูปใหญ่
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) เดือนิ เม.ย.-พ.ค. ชาว

ศรีลังกุาร่วมกุับชาวพุทธทั�วโลกุรวมทั�งมุสลิม เรียกุร้อง 
ไม่ให้ท�าลายพระพทุธรปูใหญ่ ที�พามยิาน ในิอัฟกุานิสิถานิ 
หลังจากุพวกุมุสลิมทาล่ิบัน (Taliban) ได้ขู่ว่าจะท�าลาย

โคลนนิ่งรำยแรกของโลก
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) ณ ๒๗ กุ.พ. นิักุ

วิทยาศาสตร์อังกุฤษคณะหนิึ�งสร้างลูกุแกุะขึ�นิด้วยวิธี
โคล่นนิ่ง ส�าเร็จเป็นิครั�งแรกุ (ตั�งชื�อลูกุแกุะนิั�นิว่า ดอลลี�/
Dolly)

โป๊ปประกำศขอขมำต่อโลก
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) ณ ๑๒ มี.ค. โป๊ป

จอห์นิปอลที� ๒ ประกุาศในิโอกุาสที�ศาสนิาคริสต์กุ�าเนิิด
มา ๒ สหัสวรรษ จะขึ�นิสหัสวรรษที� ๓ ขอขมา (Apolo-
gy) ให้แกุ่ ศาสินจักรโรมันคาทอล่ิก ในิกุารที�ได้กุ่อกุรรม 
อันิขาดขันิติธรรม และที�เป็นิกุารอยุติธรรม ต่อชาวยิว 
สตรี ชนิชาติพื�นิถิ�นิพื�นิเมืองทั�งหลาย และเหล่าชนิอื�นิๆ 
ทั�งในิอดีตและปัจจุบันิ

ดับดิ้นก่อนวันสิ้นโลก  
จบสหัสวรรษเก่ำที่อำฟริกำ  

พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) ที�ประเทศยูกุันิดา 
(Uganda) ในิทวีปอาฟริกุา วันิที� ๑๗ มีนิาคม เกุิดไฟไหม้
โบสถ์ของขบวนิกุารกุู้พระบัญญัติ ๑๐ ประกุารขององค์
พระเป็นิเจ้า (Movement for the Restoration of the 
Ten Commandments of God/MRTC) ชาวลัทธิถูกุ
ไฟคลอกุตายกุว่า ๕๓๐ คนิ ตอนิแรกุเข้าใจกุันิว่าเป็นิกุาร
ฆ่าตัวตายหมู่ แต่ต่อมา ขุดพบศพฝังหมู่อีกุหลายแห่ง 
รวมแล้วเกุินิ ๙๐๐ คนิ ได้ความว่า ตามที�ผู้นิ�าของลัทธิ
บอกุไว้ วันิที� ๓๑ ธ.ค. สิ�นิปี 1999/๒๕๔๒ เป็นิวันสิิ้น
โล่ก และองค์พระเป็นิเจ้าหรือพระแม่พรหมจารินิีแมรี จะ
โปรดทรงช่วยชาวลัทธินิี�ให้รอด แต่วันินิั�นิผ่านิไปโดยไม่มี
อะไรเกุิดขึ�นิ ชาวลัทธิพากุันิเรียกุร้องขอเงินิบริจาคคืนิ จึง
ถูกุสังหารดังปรากุฏิ  

(อ่านุเรื่องเพิ่มได้ในุภาคผนุวก)

จากบน:
Dr.Ian Wilmut 
  กับแกะ Dolly
โป๊ปจอห์นปอลที่ ๒
ผู้น�ำลัทธิ MRTC    

อินเดีย

อิหร่ำน

ปำกีสถำน

พามิยาน
กาบุลเฮรัต

กันทหาร
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พระพุทธรูปใหญ่สลำยเพรำะทำลิบัน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001) พวกุทาล่บินัประกุาศจะ 

ท�าลายพระพุทธรูปและรูปเคารพทั�งหมดในิอัฟกุานิิสถานิ
ในิเดือนิมีนิาคม (ตามข่าวกุ�าหนิดจะท�ากุารในิ 

วันิฮัจญ์ ซึ�งเป็นิวันิศักุดิ์สิทธิ์ที�สุดประจ�าปีของชาวมุสลิม)  
พวกุทาล่ิบันกุ็ได้ใช้ปืนิใหญ่และวัตถุระเบิดท�าลายพระ 
พุทธรูปใหญ่ทั�ง ๒ องค์ อายุราว ๑๗๐๐ ปี ซึ�งแกุะสลักุไว้
ที�หนิ้าผา (สูง ๕๓ และ ๓๗ เมตร) ที�พามิยาน (Bamiyan 
หรือ Bamian) จนิแหลกุละเอียดหมดสิ�นิไป

จบ Y2K ขึ้น millennium ที่ 3
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) คนิในิสังคมตะวันิตกุมี

ความเชื�อสืบกุันิมาตามคติ “millennium” (พันปีที่พระ
จะมาโปรด) เมื�อใกุล้ถึงปีเปลี�ยนิสหัสวรรษ จึงมักุรู้สึกุ
หวาดหวั�นิพรั�นิพรึงต่อวาระมหาประล่ัย (apocalypse) 
หรือวันสิิ้นโล่ก (doomsday) ดังที�วาระสิ�นิปี ค.ศ. 2000 
หรือ Y2K (Year 2 Kilo; Kilo=1000) ซึ�งเป็นิปีที�ครบจบ
สิ�นิ millennium ที� 2 ได้เป็นิเรื�องใหญ่ที�ตื�นิเต้นิกุันิมากุ 

คนิยิ�งตระหนิกุตกุใจหนิักุขึ�นิ เมื�อเรื�องนิี�มาโยงกุับ
ปัญหาคอมพิวเตอร์ ที�เรียกุว่า “Y2K problem” หรือ 
“Millennium Bug” ปัญหากุ็คือ เมื�อวันิเวลาเปลี�ยนิ
จากุปี 1999 ขึ�นิเป็นิ 2000 ระบบคอมพิวเตอร์มากุมาย
ทั�วโลกุจะล้ม และประดากุิจกุารของมนิุษย์ในิโลกุบัดนิี�  
ที�อิงอาศัยระบบคอมพิวเตอร์แทบทั�งสิ�นิ กุ็จะวิบัติ  
มีกุารรีบเร่งแกุ้ปัญหากุันิอย่างแตกุตื�นิโกุลาหล แม้แต่
สหประชาชาติกุ็ได้จัดให้มี International Conference  

on Y2K ขึ�นิครั�งแรกุเมื�อกุลางเดือนิ ธ.ค. 1998/๒๕๔๑ 
สาเหตุของปัญหา Y2K คือ เครื�องคอมพิวเตอร์

รุ่นิเกุ่า มีหนิ่วยความจ�าที�จุข้อมูลได้เพียงเล็กุนิ้อย จ�าต้อง
ประหยัดที�ว่าง ผู้ออกุแบบเครื�องและนิักุเขียนิโปรแกุรมจึง
แสดงหนิ่วยเวลาปี ซึ�งมีตัวเลข ๔ ตัว เช่นิ 1965, 1987, 
1993 ด้วยตัวเลขท้ายเพียง ๒ ตัว เป็นิ 65, 87, 93 แต่
พอถึงปี 2000 เลขท้าย ๒ ตัวเป็นิ 00 คอมพิวเตอร์เหล่า
นิั�นิ แทนิที�จะแปลความหมาย 00 เป็นิ 2000 กุ็จะแปล 
00 เป็นิ 1900 หรือเป็นิปี 0 ไปเลย แล้วทุกุอย่างกุ็จะผิด
พลาดหมด 

อย่างไรกุ็ตาม ปีใหม่ ๒๕๔๓ กุ็มาถึงโดยไม่มี
เหตุกุารณ์ร้ายที�ส�าคัญใดๆ เกุิดขึ�นิ คนิทั�วโลกุฉัลองวันิที� 
๑ มกุราคม ๒๕๔๓ (January 1, 2000) โดยถือเป็นิกุาร
ขึ�นิสู่สหัสวรรษใหม่ เป็นิ 3rd millennium

กุระนิั�นิกุ็ตาม พวกุผู้รู้มิได้ยอมรับวันิขึ�นิสหัสวรรษ 

ใหม่ของคนิทั�วไปนิี� แต่ชี�แจงว่า สหัสวรรษเกุ่า (ที� ๒) จะ
สิ�นิสุดในิวันิที� ๓๑ ธันิวาคม ๒๕๔๓ (December 31, 
2000) แล้วสิหัสิวรรษใหม่ (ที่ ๓) จึงจะเริ�มต้นิในิวันิที� ๑ 
มกราคม ๒๕๔๔ (January 1, 2001) คืออีกุ ๑ ปีถัดไป
จากุที�ได้ฉัลองกุันิแล้วนิั�นิ

(อ่านุเรื่องเพิ่มได้ในุภาคผนุวก)                                                              
     
   





ต่ อ จ า ก ก ล า ง ปี พุ ท ธ ศั ก ร า ช   ๒ ๕ ๔ ๓
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พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001) ชมพูทวีป เมื�อเทียบ
คร่าวๆ ว่าตรงกุับดินิแดนิของ ๔ ประเทศในิปัจจุบันิ คือ 
อินิเดีย บังคลาเทศ ปากุีสถานิ และอัฟกุานิิสถานิ

(บังคลาเทศ ตรงกุับแคว้นิวังคะ หรือวังครัฐ ว่า
โดยเคร่งครัด ไม่จัดเข้าในิชมพูทวีป เพียงแต่อยู่ถัดจากุ
แคว้นิอังคะ หรืออังครัฐ ซึ�งอยู่ในิชมพูทวีป แต่ในิที�นิี�
ได้รวมเข้ามา เพราะอาณาจักุรในิชมพูทวีป อย่างสมัย
พระเจ้าอโศกุกุ็รวมถึงแคว้นินิี�ด้วย และกุารกุ�าหนิดเขต 
ที�ตั�งแคว้นิโบราณนิี�ตามที�ถือกุันิอาจจะยังยุติเด็ดขาด 
ไม่ได้; ค�าว่า “วังคะ” แผลงเป็นิ พังคะ เขียนิแบบโรมันิ
เป็นิ Banga เป็นิที�มาของค�าว่า เบงกุอล/Bengal และ 
Bangladesh ซึ�งถ้าเขียนิเป็นิไทยให้ถูกุแท้ ต้องเป็นิ  
“พังคล่เทศ”; ส่วนิปากุีสถานิ และอัฟกุานิิสถานิ กุ็พูด
คร่าวๆ ว่า คือ คันิธาระ และกุัมโพชะ รวมทั�งโยนิกุ โดย
ตัดส่วนิที�อยู่ในิอาเซียกุลางออกุไป)

ตามสภาพปัจจุบันิของชมพูทวีป มีสถิติที�ควร
ทราบ (ตัวเลขโดยประมาณ จากุ Microsoft Encarta 
Reference Library 2002 และ Encyclopædia  
Britannica 2002) ดังนิี�

๑. อินเดีย (ชื�อทางกุารว่า สาธารณรัฐอินิเดีย/
Republic of India เรียกุตามภาษาฮินิดีว่า ภารัต หรือ 
ภารตวรรษ) มีประชากุร 1,029,991,100 คนิ เป็นิฮินดู 
82% มุสิล่ิม 12% (ส่วนิใหญ่เป็นิ สุหนิี� มีกุลุ่มชาวชีอะฮ์ 
ที�เข้มแข็งอยู่บ้างในิคุชราต และในิเมืองใหญ่อย่างลัคเนิาว์  
และไฮเดอราบาด ที�คนิชั�นิสูงมีเชื�อสายเปอร์เซยี) ชาวคริสิต์ 
2.3% สิิกข์ 2% ชาวพุทธ 0.7% (0.7%=7.2 ล้านิคนิ 
ส่วนิมากุอยู่ในิรัฐมหาราษฎร์ สิกุกุิม อรุณาจัลประเทศ 
ชัมมู และกุัศมีร์/แคชเมียร์) เชน 0.4% อื�นิๆ 0.6%

๒. บังคล่าเทศ (ชื�อทางกุารว่า สาธารณรัฐ
ประชาชนิแห่งบังคลาเทศ/People’s Republic of 
Bangladesh เรียกุตามภาษาเบงคลีว่า คณะประชาตันิตรี 
พงัคลเทศ) มปีระชากุร 131,269,860 คนิ เป็นิมสุิล่มิ 88%  
(เป็นิสุหนิี�เกุือบทั�งหมด) ฮินดู 10% พุทธ นิ้อยกุว่า 1.0%

๓. ปากีสิถาน (ชื�อทางกุารว่า สาธารณรัฐอิสลาม
แห่งปากุีสถานิ/Islamic Republic of Pakistan) มี
ประชากุร 144,616,639 คนิ เป็นิมุสิล่ิม 97% (4/5 เป็นิ
สุหนิี� 1/5 เป็นิชีอะฮ์) ชาวพุทธมีเล็กุนิ้อยไม่ทราบตัวเลข

๔. อัฟกานิสิถาน (ชื�อทางกุารว่า รัฐอิสลาม
แห่งอัฟกุานิิสถานิ/Islamic State of Afghanistan) มี
ประชากุร 26,813,057 คนิ เป็นิมุสิล่ิม 99% (เป็นิสุหนิี� 
84% เป็นิชีอะฮ์ 15%) มีฮินดู และสิิกข์บ้าง เป็นิตัวเลข
เพียงหลักุพันิ

ส�าหรับอินเดีย แม้ว่าประชากุรส่วนิใหญ่เป็นิฮินดู 
โดยแยกุดินิแดนิฝ่ายที�คนิส่วนิมากุเป็นิมุสลิมออกุไปเป็นิ
ประเทศปากุีสถานิแล้ว แต่เพราะอินิเดียมีประชากุรมากุ
เป็นิที� ๒ ของโลกุ (รองจากุจีนิที�มีประชากุรมากุที�สุด คือ 
1,273,111,300 คนิ) อินิเดียกุ็ยังมีประชากุรที�เป็นิมุสิล่ิม
มากุเป็นิที� ๒ หรือที� ๓ ของโลกุ คือ รองจากุอินิโดนิีเซีย 
ที�มีประชากุร 228,437,870 คนิ เป็นิมุสลิม 87% และ
ไล่เลี�ยกุับปากุีสถานิที�มีตัวเลขดังแสดงข้างต้นิ

ทั่วโล่ก  
มวลประชา 6,615,847,000
คริสต์  - 2,199,817,400 มุสลิม - 1,387,454.500
ฮินิดู  - 875,726,000 พุทธิกุะ - 385,609,000
สิกุข์  - 22,927,500 ยิว  - 14,956,000
(ตวัเลขของ Encyclopædia Britannica กุลางปี ๒๕๕๑)

ชมพูทวีป ในปัจจุบัน

นานาทวีป: ศาสนา-ศาสนิก
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หมายเหตุ:
ตามตัวเลขโดยประมาณในิ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. 

2008) จ�านิวนิประชากุรในิ ๔ ประเทศข้างต้นิ เพิ�มขึ�นิเป็นิ
๑. อินเดีย 1,147,995,900
๒. บังคล่าเทศ 153,546,900

๓. ปากีสิถาน 167,762,040
๔. อัฟกานิสิถาน 32,738,376 
ทั�งนิี� อัตราส่วนิร้อยละของประชากุรที�นิับถือ

ศาสนิาต่างๆ โดยทั�วไป นิับว่าเหมือนิเดิม

ประเทศไทย  
มวลประชา 65,981,659  
พุทธิกุะ -  61,746,429 มุสลิม -  3,259,340 
คริสต์  -  789,376 อื�นิๆ  -  182,694
ไม่ทราบศาสนิา   -3,820

(ที�มา: ส�ามะโนิประชากุรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ส�านิักุงานิสถิติแห่งชาติ กุระทรวงเทคโนิโลยีสารสนิเทศ
และกุารสื�อสาร)
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ในิระหว่าง และหลังจากุจัดท�ากุาลานิุกุรมนิี�เสร็จ
ในิ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเหตุกุารณ์ส�าคัญทางพระพุทธศาสนิา 
จ�าเพาะบางอย่างที�เห็นิควรบันิทึกุไว้ด้วย ดังนิี�

สหประชำชำติให้วันวิสำขบูชำ  
เป็นวันส�ำคัญสำกล

พ.ศ. ๒๕๔๒ วันิที� ๑๕ ธันิวาคม ที�ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั�งที� ๕๔ วาระกุารประชุม
ที� ๑๗๔ “กุารรับรองให้วันิวิสาขบูชาเป็นิวันิส�าคัญสากุล” 
(International recognition of the Day of Vesak) 
ซึ�งแจกุจ่ายในิวันิที� ๑๓ ธ.ค. ได้สนิับสนิุนิร่างมติว่า “ให้
วันิวิสาขบูชาเป็นิวันิส�าคัญสากุล ซึ�งส�านิักุงานิใหญ่และ
ที�ท�ากุารขององค์กุารสหประชาชาติจะจัดให้มีกุารร�าลึกุ
ถึงตามความเหมาะสม” และมีประเทศที�ให้กุารสนิับสนิุนิ
เพิ�มเติม ลงท้ายด้วยสหรัฐอเมริกุา (ตามล�าดับอักุษร) 
เป็นิอันิยุติในิวันิที� ๑๖ ธ.ค. ๒๕๔๒ ทั�งนิี� เป็นิไปตามกุาร
เสนิอของศรีลังกุา ตามมติของที�ประชุมพุทธศาสนิิกุชนิ
สากุล (International Buddhist Conference) ที�
กุรุงโคลัมโบ ในิเดือนิพฤศจิกุายนิ ๒๕๔๑ และหลังจากุ
สมัชชาสหประชาชาติมีมติแล้ว กุระทรวงกุารต่างประเทศ
ได้แถลงข่าวในิประเทศไทย ในิวันิที� ๒๕ เมษายนิ ๒๕๔๓

เหตกุารณ์ส�าคัญต่อจาก 
กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ชำวพุทธนำนำชำติ
จดัฉลองวันวิสำขบูชำโลกในประเทศไทย
และมีมติให้พุทธมณฑล
เป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก

พ.ศ. ๒๕๔๗ และต่อมา หลังจากุสมัชชา
สหประชาชาติมีมติรับรองวันิวิสาขบูชาเป็นิวันิส�าคัญ
สากุล เมื�อเดือนิธันิวาคม ๒๕๔๒ แล้ว ประเทศไทย
ได้จัดงานิวันิวิสาขบูชาในิฐานิะวันิส�าคัญสากุลตั�งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดมาทุกุปี และในิปี ๒๕๔๗ ก็ุได้เริ�ม
จัดกิุจกุรรมฉัลองในิระดับนิานิาชาติ โดยในิช่วงเดือนิ 
พ.ค.-มิ.ย. นิอกุจากุจัดประชุมผู้นิ�าชาวพุทธนิานิาชาติ  
ณ หอประชุมพุทธมณฑ์ลแล้ว  กุ็ได้จัดกุิจกุรรมเนืิ�อง
ในิวันิวิสาขบูชา วันิส�าคัญสากุลของสหประชาชาติ ณ 
ส�านิักุงานิใหญ่ องค์กุารสหประชาชาติ นิครนิิวยอร์กุ 

ในิ พ.ศ. ๒๕๔๘ และปีต่อๆ มา กุ็มีมติมหาเถร-
สมาคม ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกุรณราชวิทยาลัย
เป็นิหนิ่วยงานิหลักุ โดยมีพระธรรมโกุศาจารย์ (ประยูร  

ธมฺมจิตฺโต) อธิกุารบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกุรณ-
ราชวิทยาลัย เป็นิประธานิคณะกุรรมกุารด�าเนิินิกุารจัด
กุิจกุรรมนิานิาชาติ ในิกุารจัดประชุมชาวพุทธนิานิาชาติ 
เนิื�องในิวันิวิสาขบูชาโลกุ มีกุิจกุรรมกุุศลในิระดับสากุล
และภายในิราชอาณาจักุร ทั�งที�พุทธมณฑ์ล ศูนิย์ประชุม
สหประชาชาติ และมณฑ์ลพิธีท้องสนิามหลวง เฉัพาะ
อย่างยิ�ง งานิในิ พ.ศ. ๒๕๔๙ (๗-๑๐ พ.ค.) จดัเป็นิกุจิกุรรม 
เฉัลิมพระเกุียรติร่วมฉัลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อนิึ�ง ในิงานิฉัลองวันิวิสาขบูชาโลกุ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ที�ประชุมชาวพุทธนิานิาชาติ ๔๒ ประเทศ มีมติเห็นิชอบ
ลงนิามในิแถลงกุารณ์ร่วมในิวันิปิดประชุมที� ๒๐ พ.ค. 
๒๕๔๘  ให้พุทธมณฑ์ลเป็นิศูนิย์กุลางพระพุทธศาสนิา
โลกุ และให้จัดฉัลองวันิวิสาขบูชาโลกุในิประเทศไทยต่อ
ไป โดยให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกุรณราชวิทยาลัย เป็นิ
องค์กุรประสานิงานิและด�าเนิินิกุาร
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ชาวตะวันตกมีความเชื่อสิืบกันมา อันเนื่องจากคํา
สิอนในคัมภีร์ Book of Revelation (The Apocalypse  
ก็เรียก) ของศาสินาคริสิต์ ที่เรียกง่ายๆ ว่า คติ “millen-
nium” (พันปีที่พระจะมาโปรด) ซึ่งมีความหมายซับซ้อน
อยู่บ้าง แต่พูดพอให้เข้าใจกันง่ายๆ ว่า ตามความเชื่อนั้น 
ถือเป็นการทํานายว่า หล่ังพระเยซูอุบัติผ่านไปในระยะ
พันปี จะถึงวาระมหาประล่ัย (apocalypse) จะเกิดภัย
พิบัติ มนุษย์ยากเข็ญสิุดล่ําเค็ญแล่ะโล่กจะพินาศ ในวาระ
นั้น พระจะมาโปรด พระเยซูจะมาครองโล่ก จะเหล่ือคน
จํานวนน้อยนิดรอดอยู่ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมเชื่อฟังคํา
พระเจ้า แล่้วก็จะมีสิุขเป็นแดนสิวรรค์นับพันปี คนนอก
นั้น ที่เป็นสิ่วนใหญ่ จะมล่ายสิูญสิิ้น ประสิบทุกข์ภัยพิบัติ
ย่อยยับ 

คตินี้ทําให้มีการคาดหมายแล่ะทํานายกันเกี่ยวกับ
กําหนดเวล่าว่า วาระน้ันจะมาถึงเม่ือใดแน่ แล่ะการทํานาย 
นั้นๆ ก็เป็นเหตุให้เกิดผล่ต่อคนแล่ะสิังคมหนักหรือเบา
ตามความแรงของความเชื่อ

การทํานายครั้งที่รู้จักกันมากที่สิุดในอเมริกา ซึ่ง
มักยกมาเล่่ากันว่าเป็นกรณีที่รู้กันชัดคราวแรก เกิดขึ้น 
เมื่อท้ายคริสิต์ศตวรรษที่ 19 กล่่าวคือ นาย William 
Miller ได้ทํานายว่า พระเยซูจะเสิด็จกล่ับมา (“Second 
Advent”) วันใดวันหนึ่งระหว่าง ๒๑ มี.ค. 1843/๒๓๘๖ 
ถึง ๒๑ มี.ค. 1844/๒๓๘๗ แต่แล่้วก็ไม่เป็นจริงอย่างที่
ทํานายนั้น ประดาผู้ที่เชื่อคิดกันว่าเป็นเพราะคํานวณ 
ผิดไป ก็กําหนดวันทํานายใหม่ว่าจะสิิ้นโล่กแล่ะพระเยซ ู
เสิด็จมาโปรดในวันที่ ๒๒ ตุล่าคม 1844 แล่้วเตรียมตัว
กันเต็มที่ แต่ถึงวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนที่เชื่อนาย 
มิล่เล่อร์นั้นมากมาย (เล่่ากันมาว่าประมาณ ๕๐,๐๐๐ 
คน) แล่ะเตรียมตัวต้อนรับกันด้วยศรัทธาอย่างยิ่ง พากัน

หาที่สิูงที่สิุดขึ้นไปรอรับเสิด็จ เช่นบนยอดเขาแห่งหนึ่งใน
รัฐนิวยอร์ก เมื่อไม่สิมตามคําทํานาย ในที่สิุดก็ทําให้เกิด
ภาวะแห่งความผิดหวังอันใหญ่หล่วง (“The Great 
Disappointment”) 

กระนั้นก็ตาม ชาวขบวนการผู้นับถือตามนาย 
มิล่เล่อร์ (เรียกกันมาว่า “Millerites”) ก็ยังมีความเชื่อ
มั่นในคําทํานายนั้น เพียงแต่เห็นว่าคํานวณหรือตีความ
ผิดไป แล่ะประดาผู้ที่เชื่อก็ได้รวมตัวกัน กล่ายเป็นตั้ง
นิกายใหม่ขึ้น เกิดเป็น Seventh-day Adventist 
church (ในเมืองไทยบางทีใช้ชื่อเป็นทางการว่า “คริสิต์
จักร เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสิ”) แล่ะต่อมา ในช่วงใกล่้ปี 
1914/๒๔๕๗ เหตุการณ์ทํานองเดียวกันนี้ ก็ได้ทําให้เกิด
นิกายใหม่ที่เรียกว่า “Jehovah’s Witnesses” 

 เวล่าผ่านไป พอใกล่้สิิ้นคริสิต์ศตวรรษที่ 20 เข้า
มา เกิดภาวะกระชั้นจวนเจียน อิทธิพล่ของความเชื่อนี้
คงจะแรงยิ่งขึ้น จึงทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ที่น่า
สิังเกตสิําหรับสิังคมมนุษย์ อันควรบันทึกไว้ ดังขอนํามา
เล่่าพอเห็นสิภาพทั่วไป ต่อไปนี้ 

วันโลกประลัยใกล้เข้ามา  
คนกาหลลนลาน อยู่ไม่ถึง

พ.ศ. ๒๕๒๑ (ค.ศ. 1978) ที�สหรัฐอเมริกุา สาธุ-
คุณ Jim Jones ศาสนิาจารย์โปรเตสแตนิต์ (นิิกุาย 
เมธอดิสต์/Methodist) ผู้มีชื�อเสียง มีแนิวคิดที�เรียกุว่า 
“apostolic socialism” ต่อมาได้ตั�งตนิเป็นิเจ้าลัทธิ 
People’s Temple และในิปี 1977 ได้นิ�าสาวกุอพยพ
จากุ San Francisco ไปตั�งชุมชนิใหญ่ในิถิ�นิป่าดงซึ�งได้
เตรียมไว้ตั�งแต่ปี 1974 ที�ประเทศกุายอานิา (Guyana) 
ในิอเมริกุาใต้ ชุมชนินิี�เติบโตขึ�นิกุลายเป็นิเมืองเรียกุว่า 
Jonestown 

ครั�นิถึงวันิที� ๑๘ พฤศจิกุายนิ 1978 Jim Jones 
ได้บัญชาให้สาวกุดื�มยาพิษไซยาไนิด์ (cyanide) ฆ่าตัว
ตายพร้อมด้วยกุันิ เรียกุว่า “revolutionary suicide” 
(อัตวินิิบาตกุรรมเชิงปฏิิวัติ คือตายโดยไม่ยอมเอาชุมชนิ
ของตนิไปประนิีประนิอมกุับระบบสังคมที�เป็นิอยู่) รวม
ตายทั�งสิ�นิ ๙๑๓ คน (มีเด็กุรวมอยู่ด้วย ๒๗๖ คนิ, คนิ
แทบทั�งหมดท�าตามอย่างว่าง่าย แต่มีบางคนิไม่ยอมดื�ม 
ยาพิษ กุ็ถูกุยิงหรือไม่กุ็ถูกุจับฉัีดยาพิษ, ตัว Jim Jones 
ตายด้วยลูกุปืนิยิงที�ศีรษะ สันินิิษฐานิว่าคงยิงตัวเอง, มีผู้
หนิีไปได้ ๓๒ คนิ)

Jim Jones สอนิสาวกุว่า ไม่ช้านิี� จะเกุิดสงคราม
เธอร์โมนิิวเคลียร์ โลกุจะพินิาศ และในิโลกุที�เลวร้ายเดือด
ร้อนินิี� ตัวเขาเป็นิที�พึ�งหนิึ�งเดียวที�มานิ�ามนิุษย์ให้รอด
ปลอดภัยสู่ความสุขสวัสดี ทั�งนิี� สาวกุจะต้องเชื�อฟังเขา
อย่างเด็ดขาดสิ�นิเชิง

ลัทธิของ Jim Jones ถูกุจัดเป็นิล่ัทธิวันโล่ก
ประล่ัย (หรือลัทธิวันิสิ�นิโลกุ) ลัทธิหนิึ�ง (Doomsday 
Cults, Encyclopædia Britannica, Book of the 
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Year, 1997) คือเป็นิลัทธิที�โยงกุับคติ “millennium” 
(พันิปีที�พระจะมาโปรด) ที�กุล่าวข้างต้นิ เมื�อใกุล้ ค.ศ. 
2000 คือ millennium ที� 2 กุ�าลังจะสิ�นิสุดลง คนิในิสาย
ความเชื�ออย่างนิั�นิ กุ็หวั�นิไหวและแสดงอากุารหวาดหวั�นิ
พรั�นิกุลัวออกุมาต่างๆ มีทั�งที�อยู่ในิหลักุศาสนิาคริสต์เอง 
และเกุิดเป็นิลัทธิใหม่ๆ ขึ�นิมา ตื�นิตระหนิกุหวาดผวา
ต่อนิานิาภัยพิบัติ โรคระบาดใหญ่ อาวุธร้าย มหันิตภัย
ธรรมชาติ ดาวอื�นิมาชนิโลกุ มนิุษย์ต่างดาวจะยกุกุันิมา 
ฯลฯ และหวังรอผู้มาโปรดที�จะมาช่วยคนิให้รอดพ้นิ โดย
เฉัพาะลัทธิที�เกุิดขึ�นิใหม่ๆ มากุหลาย กุลายเป็นิเรื�องโหด
ร้ายรุนิแรง

ว่าโดยทั�วไป ลัทธิเหล่านิี�ให้คนิที�เชื�อแยกุตัวจากุ
คนิส่วนิใหญ่ และมาอยูร่วมกุนัิเป็นิหมูท่ี�จบัตัวกุนัิแน่ินิ หรือ 
เป็นิชุมชนิที�มีความผูกุพันิกุันิมั�นิสนิิท มีส�านิึกุว่าพวกุตนิ
เป็นิกุลุ่มคนิพิเศษนิ้อยนิิดที�พระผู้มาโปรดได้ทรงคัดเลือกุ
แล้ว และเจ้าลัทธิเป็นิผู้มองดูกุารณ์ข้างหนิ้าเพื�อประโยชนิ์
แกุ่พวกุเขา จึงต้องเชื�อเจ้าลัทธินิั�นิเป็นิผู้นิ�าอย่างเด็ดขาด
สิ�นิเชงิ เฉัพาะอย่างยิ�งคอยฟังค�าท�านิายว่าท่านิให้เว้นิให้ละ 
และจะให้ท�าอะไร เพื�อให้ทรงโปรดและไม่ทรงพิโรธ เอา
ทรัพย์สินิมาบริจาคหรือมอบรวมไว้ด้วยกุันิ มีกุิจกุรรมที�
แสดงอากุารคลั�งไคล้หรือรุนิแรง บางทถึีงกัุบพากุนัิฆ่าตวัตาย

ต่อนิี�ไปจนิถึงปี 2000 จะมีเหตุกุารณ์ท�านิองนิี�เกุิด
ขึ�นิเรื�อยๆ  

ลัที่ธิโลกประลัย หนุนด้วยไอที่่  
ป่วนจิตใจไปถึงการเมือง

พ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ. 1993) ที�สหรัฐอเมริกุา ลัทธิ 
Branch Davidians ซึ�งแตกุสาขาออกุมาจากุคริสต์จักุร 

Seventh-day Adventist ได้ตั�งส�านิักุที�ใกุล้เมืองเวโกุ้ รัฐ 
เทกุซัส (Waco, Texas) ตั�งแต่ปี 1935/๒๔๗๘ ต่อมา ในิ 
ปี1987/๒๕๓๐ เดวิด โกุเรช (David Koresh) ได้ขึ�นิเป็นิ
เจ้าส�านิกัุ เขาสอนิเน้ินิเรื�องค�าท�านิายวนัสิิน้โล่ก และแสดง 
ตนิว่าเขาคือ “Lamb” (พระเมษโปดกุ) ที�ระบุไว้ในิพระ
คัมภีร์ (Revelation 5:6) เป็นิพระผู้มาโปรด (Messiah) 

ครั�นิถึงเดือนิกุุมภาพันิธ์ ๒๕๓๖ รัฐบาลส่งกุอง
กุ�าลังไปตรวจค้นิส�านิักุ โดยข้อหาว่ามีกุารสะสมอาวุธ 
ร้ายแรงผิดกุฎหมายจ�านิวนิมากุ ท�าธุรกุิจค้าปืนิ เป็นิต้นิ 
มีกุารปะทะยิงกุันิตายไปบ้างทั�งสองฝ่าย แล้วปิดล้อมอยู่  
๕๑ วนัิ ฝ่ายลทัธแิบรนิช์เดวเิดยีนิส์ถอืว่า นิั�นิเป็นิสญัญาณ 
บอกุถึงมหาประล่ัย (apocalypse) ที�กุ�าลังจะมาถึง ในิ
ที�สุด ณ วันิที� ๑๙ เมษายนิ ๒๕๓๖ เจ้าหนิ้าที�ได้บุกุจู่โจม 
ใช้แกุ๊สบงัคบัให้ออกุมา และตามข่าวของรัฐบาลว่าชาวลทัธ ิ
เองได้จุดไฟเผาส�านิักุฆ่าตัวตายหมู่ ๘๓ คนิ รวมทั�งตัวเจ้า
ลัทธิเองด้วย (บางต�าราว่าตาย ๗๔ คนิ, มเีดก็ุตาย ๑๗ คนิ)

กุรณี “เวโก้” นิี� เป็นิเหตุกุารณ์ใหญ่บนิจอทีวีทั�ว
ประเทศ ต่อมา ในิวันิที� ๑๙ เมษายนิ ๒๕๓๘ (1995) 
ตรงกุับวันิเกุิดเหตุร้ายที� “เวโกุ้” ครบ ๒ ปีพอดี (และ
ตรงกุับวันิผู้รักุชาติ/Patriots’ Day ที�ชาวอเมริกุันิลุกุฮือ
ต่อต้านิทางกุารอังกุฤษเมื�อ ๒๒๐ ปีกุ่อนิ ณ ๑๙ เม.ย. 
๒๓๑๘/1775) ได้มีผู้กุ่อกุารร้ายเอาระเบิดท�าเอง (ท�าตาม
สูตรที�หาได้จากุ Internet) ใส่รถบรรทุกุขับมุ่งมาตรงหนิ้า
อาคารที�ท�ากุารรัฐบาลกุลาง ที�กุลางเมอืงโอคลาโฮมา และ 
จุดระเบิดขึ�นิท�าลายอาคารนิั�นิ คนิตาย ๑๖๘ คนิ บาดเจ็บ
กุว่า ๕๐๐ คนิ (มีเด็กุอายุต��ากุว่า ๕ ขวบ ตาย ๑๙ คนิ) 
เรียกุว่ากุรณี “Oklahoma City bombing” ถือกุันิว่า
เป็นิกุารกุ่อกุารร้ายครั�งรุนิแรงที�สุดบนิผืนิแผ่นิดินิอเมริกุา 
กุ่อนิเหตุกุารณ์ ๑๑ กุันิยายนิ ๒๕๔๔/2001 (กุรณีขับ 

เครื�องบนิิชนิตกึุ World Trade Center และตกึุ Pentagon) 
หลังเหตุกุารณ์ รัฐบาลได้รื�ออาคารนิั�นิและสร้างอุทยานิ
เป็นิอนิุสรณ์สถานิแห่งชาติ (Oklahoma City National 
Memorial) ขึ�นิ ณ ที�นิั�นิ และท�าพิธีอุทิศเมื�อปี 2000

จากุกุารสอบสวนิได้ความว่า นิาย Timothy J. 
McVeigh ตัวกุารใหญ่ที�ถูกุตัดสินิประหารชีวิต และเพื�อนิ
ร่วมกุาร เป็นิทหารผ่านิศึกุอิรักุในิสงครามอ่าวเปอร์เซีย 
(Persian Gulf War, 1991) และมีโยงใยกุับขบวนิกุาร
คนิรักุชาติต่อต้านิรัฐบาล ซึ�งกุ�าลังขยายตัวมีกุ�าลังมากุขึ�นิ 
ด้วยกุารสื�อสารกุันิทาง Internet เขาให้กุารว่า เขาระเบิด
ตึกุที�ท�ากุารรัฐบาลที�โอคลาโฮมาครั�งนิี� เพื�อแกุ้แค้นิให้แกุ่
ชาวลัทธิ Branch Davidians ที�เวโก้ ซึ�งได้ตายไปเพราะ
ถูกุรัฐบาลปราบเมื�อ ๒ ปีกุ่อนินิั�นิ

โลกยังไม่บรรลัย คนที่ยอยประลัย
พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. 1994) วันิที� ๔ และ ๕ ต.ค. 

ต�ารวจพบศพสมาชิกุลัทธิสิุริยเทวาล่ัย (Solar Temple) 
ที�หมู่บ้านิ ๒ แห่งในิประเทศสวิตเซอร์แลนิด์ ๔๘ คนิ และ
ที�เมืองควิเบกุ (Quebec) ในิประเทศแคนิาดา กุ็พบศพ
ของอีกุ ๕ คนิ รวมเป็นิ ๕๓ คนิ มีทั�งชาย หญิง และเด็กุ 
ผลกุารพิสูจนิ์ว่าเป็นิกุารฆ่าตัวตายและถูกุฆ่า โดยยิงที�
ศีรษะหรือไม่กุ็อุดปากุจมูกุรัดคอ พร้อมทั�งเผาบ้านิเรือนิ

ตัวเจ้าลัทธิซึ�งเป็นิชาวเบลเยี�ยม ที�ตายพร้อมกุับ
สาวกุทั�งหมดนิั�นิ (ทุกุคนิเป็นิชนิพูดภาษาฝรั�งเศส) ได้สอนิ
เตือนิสาวกุไว้ว่า วันสิิ้นโล่กกุ�าลังจะมาถึง เพราะพวกุ
มนิุษย์ท�าร้ายสิ�งแวดล้อม และในิปีต่อมา (1995/๒๕๓๘) 
สมาชิกุกุ็ฆ่าตัวตายในิประเทศฝรั�งเศสอีกุ ๑๖ คนิ
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วันสิ้นโลก กระที่บประเที่ศที่่�พัฒนาไกลแล้ว 
ไม่แคล้วถึงญ่�ปุ่น

พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. 1995) ในิเดือนิมีนิาคม ที�กุรุง
โตเกุียว ประเทศญี�ปุ่นิ มีผู้กุ่อกุารร้ายปล่อยแกุ๊สพิษซารินิ 
(sarin) ในิสถานิีรถไฟใต้ดินิ เป็นิเหตุให้คนิตาย ๑๒ คนิ 
บาดเจ็บกุว่า ๕,๕๐๐ คนิ ในิที�สุด เจ้าหนิ้าที�สืบทราบว่า
เป็นิกุารกุระท�าตามค�าสั�งของ Shoko Asahara เจ้าลัทธิ 
“โอม ชินริเกียว” (ลัทธิบรมสัจจะ) จึงจับตัวเขาพร้อม
ทั�งคนิใกุล้ชิด ๔๐ คนิ

จากุกุารสอบสวนิได้ความว่า อาซาฮาราตั�งลัทธิ 
“โอม ชินิริเกุียว” ขึ�นิมาตั�งแต่ปี 1987/๒๕๓๐ โดยนิ�าเอา
ค�าสอนิของลัทธิโยคะเชิงตันิตระ ผสมกุับหลักุพุทธศาสนิา
และเต๋า มาผนิวกุเข้ากุับค�าท�านิายแบบคริสต์ เขาสอนิว่า
มหาประลัยวันสิิ้นโล่กจะมาถึงในิปี 1999/๒๕๔๒ และ
ประเทศญี�ปุ่นิจะประสบมหาวินิาศในิอีกุไม่ช้า ศรัทธาและ
กุารปฏิิบัติตามลัทธิของเขา จะช่วยให้รอดพ้นิจากุโลกุนิี� 
ขึ�นิไปสู่อนิุตรภูมิแห่งบรมสัจจะ (กุารที�เขาปล่อยแกุ๊สพิษ
ให้คนิตายนิั�นิ กุ็คือกุารช่วยให้คนิรอดพ้นิไปได้กุ่อนิที�มหา 
วินิาศภัยจะมาถึงโลกุในิไม่ช้านิี� หรือไม่กุ็เป็นิกุารท�าให้
เห็นิสมจริงว่าโลกุกุ�าลังจะถึงมหาวินิาศ) 

ลัทธิ “โอม ชินิริเกุียว” ซึ�งมีสมาชิกุมากุมาย ทั�ง
ในิญี�ปุ่นิ รัสเซีย เยอรมนิี และสหรัฐอเมริกุา เป็นิภัยร้าย
แรงต่างจากุลัทธิวันิโลกุประลัยอื�นิๆ ตรงที�ว่า ลัทธิอื�นิมักุ
ชวนิกุันิตายเฉัพาะชาวลัทธินิั�นิเอง แต่ลัทธินิี�ออกุช่วยคนิ
อื�นิให้ตายด้วย 

เมื�อคดีสิ�นิสดุในิปี 1996/๒๕๓๙ นิอกุจากุยบุสลาย 
ลัทธินิี�ลงอย่างเป็นิทางกุารและยึดทรัพย์สินิแล้ว รัฐบาล
ญี�ปุน่ิได้ออกุกุฎหมายมาควบคุมกุจิกุรรมของกุลุ่มชนิในิลทัธ ิ
ศาสนิาทั�งหลาย เพื�อป้องกัุนิมิให้เหตกุุารณ์เช่นินีิ�เกุดิขึ�นิอกีุ

มนุษย์ต่างดาว มาช่วยพาให้พ้นภยัวนัส้ินโลก
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. 1997) ที�สหรัฐอเมริกุา วันิ

ที� ๒๖ มีนิาคม ได้พบศพคนิฆ่าตัวตายหมู่ ๓๙ คนิ ในิ
คฤหาสนิ์หลังหนิึ�ง ที�ชานิเมืองซานิดิเอโกุ รัฐแคลิฟอร์เนิีย 
ปรากุฏิว่าเป็นิสมาชิกุของขบวนิกุารศาสนิา “ประตู
สวรรค์” (Heaven’s Gate) ซึ�งเป็นิกุลุ่มหนิึ�งในิลัทธิ 
UFO (unidentified flying object ที�เรียกุกุันิว่าจานิบินิ 
และมักุโยงกุับเรื�องมนิุษย์ต่างดาว) มีผู้นิ�าเรียกุว่าท่านิ 
“โบ” (“Bo”) และท่านิ “ปี๊ป” (“Peep”) 

เรื�องมีความเป็นิมาว่า เมื�อปี 1972/๒๕๑๕ 
Marshall Applewhite (คือ ท่านิ “โบ”/“Bo” ซึ�งบางที
เรียกุตัวเองว่า “โด”/“Do”) ได้พบกุับ Bonnie Nettles 
(คงจะได้แกุ่ท่านิ “ปี๊ป”/“Peep” แต่ระยะแรกุเรียกุว่า 
“ตี�”/“Ti”, บุคคลนิี�สิ�นิชีวิตไปกุ่อนิในิปี 1985/๒๕๒๘) 
ทั�งสองมั�นิใจว่าตนิเป็นิ “my two witnesses” (“พยานิ
ทั�งสองของเรา” ผู้รู้เห็นิวาระโลกุประลัยและกุารที� 
พระผู้เป็นิเจ้าทรงพิพากุษาประดาคนิที�ได้ตายไป) ซึ�งพระ
ผู้เป็นิเจ้าทรงระบุไว้ในิพระคัมภีร์ (Revelation 11:3) 
และถือว่าตนิเป็นิตัวแทนิมาจากุโลกุอื�นิที�เป็นิภพภูมิอันิ
สูง โดยเฉัพาะท่านิโบนิั�นิอ้างว่าได้เคยมายังโลกุนิี�ครั�งหนิึ�ง
แล้วในิร่างของพระเยซู 

หลังจากุนิั�นิ ทั�งสองกุ็ได้จัดชุมนิุมรวมคนิที�รัฐ
แคลิฟอร์เนิีย และรัฐออริกุอนิ แล้วกุ็เริ�มมีสาวกุรุ่นิแรกุ 
ซึ�งถอนิตัวออกุจากุสังคมมาอยู่กุับท่านิทั�งสองเพื�อเตรียม
ตัวไปมีชีวิตใหม่ในิยานิอวกุาศ ต่อมา คนิกุลุ่มนิี�กุ็ไปตั�ง
ชุมชนิอยู่สงบเงียบแทบไม่ติดต่อกุับใครในิรัฐเทกุซัส ถือ
ข้อปฏิิบัติเพื�อเตรียมตัวให้พร้อมที�จะไปอยู่ในิภพภูมิอันิสูง
แห่งอาณาจักุรสวรรค์ (kingdom of heaven) 

ครั�นิถึงปี 1994/๒๕๓๗ กุ็เริ�มงานิเผยแผ่ใหม่ ได้

สละทิ�งทรัพย์สมบัติและออกุจาริกุไปยังรัฐแคลิฟอร์เนิีย 
แล้วตั�งส�านิักุที�ชานิเมืองซานิดิเอโกุในิปี 1996/๒๕๓๙ ใช้
เครือข่าย Internet จัดท�า Web site ของตนิเองขึ�นิมา
นิ�าเสนิอให้ผู้คนิรู้จักุ “ประตูสิู่สิวรรค์” 

ครั�นิถึงเดือนิมีนิาคม ๒๕๔๐ ตามกุ�าหนิดเวลา
ปรากุฏิของดาวหางเฮล-บ๊อปป์ (Comet Hale-Bopp) 
สมาชิกุ ๓๙ คนิ ซึ�งรวมทั�งท่านิผู้นิ�า “โบ” กุ็พร้อมใจกุันิ
กุินิยาพิษฆ่าตัวตาย เป็นิกุารทิ�งร่างสลัดพ้นิออกุไปจากุ
โลกุที�กุ�าลังจะถึงวาระมหาประลัยวันสิิ้นโล่ก เพื�อจะได้
โดยสารยานิอวกุาศที�แฝงตามท้ายดาวหางนิั�นิมา แล้ว
เหินิไปเข้าสู่ประตูสวรรค์เบื�องบนิข้างหนิ้าตามค�าสอนิของ
ท่านิผู้นิ�าต่อไป

ดับดิ้นก่อนวันสิ้นโลก  
จบสหัสวรรษเก่าที่่�อาฟริกา

พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) ที�ประเทศยูกุันิดา 
(Uganda) ในิทวีปอาฟริกุา วันิที� ๑๗ มีนิาคม เกุิดไฟไหม้ 
ที�โบสถ์ของขบวนิกุารกุู้พระบัญญัติ ๑๐ ประกุารของ 
องค์พระเป็นิเจ้า (Movement for the Restoration of  
the Ten Commandments of God/MRTC) ชาวลัทธิ
นิี�ถูกุไฟคลอกุตายมากุกุว่า ๕๓๐ คนิ ตอนิแรกุเข้าใจกุันิ
ว่าเป็นิกุารฆ่าตัวตายหมู่ แต่ต่อมา ได้ขุดพบศพฝังหมู่อีกุ
มากุมายในิที�หลายแห่งซึ�งเป็นิทรัพย์สินิของเจ้าลัทธิ รวม
แล้วบางแหล่งว่ามากุกุว่ากุรณี Jonestown ที�อเมริกุา 
เมื�อปี 1978/๒๕๒๑ (คราวนิั�นิตาย ๙๑๓ คนิ) 

เรื�องมีว่า ผู้นิ�าของลัทธินิี� คืออดีตบาทหลวงโรมันิ 
คาทอลิกุชื�อว่า Joseph Kibwetere กุับสตรีผู้สื�อสาร
สวรรค์ชื�อว่า Credonia Mwerinde ซึ�งอ้างตนิว่าเป็นิผูร้บั 
พระเสาวนิีย์ของพระแม่พรหมจารินิีแมรี (Virgin Mary) 
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ชาวลัทธินิี�เชื�อตามค�าสั�งสอนิว่า โลกุจะประลัย แต่องค์ 
พระเป็นิเจ้าหรือพระแม่พรหมจารินิีแมรีจะโปรดทรง 
ช่วยชาวลัทธินิี�ให้รอด โดยมีกุ�าหนิดว่า วันิสิ�นิปี 1999/ 
๒๕๔๒ (Dec. 31, 1999) จะเป็นิวันสิิ้นโล่ก แต่เมื�อวันิ
นิั�นิผ่านิไปโดยไม่มีเหตุร้ายเกุิดขึ�นิ พวกุชาวลัทธินิั�นิกุ็เสื�อม
ศรัทธา พากุันิเรียกุร้องขอเงินิและทรัพย์สินิที�ได้บริจาคไป
กุลับคืนิ ท่านิผู้นิ�าทั�งสองจึงด�าเนิินิกุารสังหารคนิเหล่านิั�นิ
แล้วหลบลี�ไป

จบ Y2K ขึ้น millennium ที่่� 3
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000) คนิในิสังคมตะวันิตกุมี

ความเชื�อสืบกุันิมาตามคติ “millennium” (พันิปีที�พระ
จะมาโปรด) อันิเนิื�องมาจากุค�าสอนิในิพระคริสต์ธรรม
คัมภีร์ Book of Revelation (Revelation 20:1-7) ดัง
นิั�นิ เมื�อใกุล้ถึงปีเปลี�ยนิสหัสวรรษ ที�จะจบสิ�นิพันิปีเกุ่า 
ขึ�นิสู่ช่วงเวลาของพันิปีใหม่ จึงมักุรู้สึกุหวาดหวั�นิพรั�นิพรึง
ต่อวาระมหาประล่ัย (apocalypse) โยงไปถึงวันิสิ�นิโลกุ 
(doomsday คือวันิที�พระเป็นิเจ้าทรงพิพากุษาคนิที�ได้
ตายไป) แล้วมีจินิตนิากุารและแสดงพฤติกุรรมกุันิไปต่างๆ 
ดังจะเห็นิว่า ปี ค.ศ. 2000 หรือ Y2K (Year 2 Kilo; Kilo 
= 1000) ซึ�งเป็นิปีที�ครบจบสิ�นิ millennium ที� 2 ได้เป็นิ
เรื�องที�ส�าคัญโดดเด่นิมากุ บางทีเรียกุว่า apocalyptic 
year (ปีโลกุประลัย หรือปีมหาวินิาศ)  

ประจวบพอดีว่า ความตื�นิเต้นิประหวั�นิพรั�นิพรึง 
เรื�องปีเปลี�ยนิสหัสวรรษนิั�นิ มาโยงเข้ากุับปัญหา 
คอมพิวเตอร์ จึงยิ�งท�าให้คนิตระหนิกุตกุใจ เห็นิสมจริง 
และขยายวงความวิตกุหวาดกุลัวไปทั�วสังคม บ้างถึงกุับ
ตีความว่านิี�คืออวสานิของอารยธรรมสมัยใหม่ 

ปัญหาคอมพิวเตอร์นิั�นิ ซึ�งเรียกุว่า “Y2K prob-
lem” (หรือ “year 2000 problem”) บ้าง “Millen-
nium Bug” บ้าง “Y2K Bug” บ้าง มีสาระอยู่ที�ว่า ในิ
ทันิทีที�วันิเวลาเปลี�ยนิจากุปี 1999 ขึ�นิเป็นิ 2000 ระบบ
คอมพิวเตอร์มากุมายทั�วโลกุจะล้ม จะรวนิ หรือท�างานิ
ผิดพลาดขนิานิใหญ่ และประดากุิจกุารของมนิุษย์ในิ
โลกุบัดนิี� ที�อิงอาศัยระบบคอมพิวเตอร์แทบทั�งสิ�นิ กุ็จะ
วิบัติ อย่างเบากุ็ปั่นิป่วนิวุ่นิวาย ไม่ว่าจะเป็นิราชกุาร งานิ
สาธารณูปโภค ธนิาคาร บริษัทประกุันิภัย กุารขนิส่ง สาย
กุารบินิ โรงพยาบาล กุารไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เครื�องบินิ
อาจจะตกุหรือชนิกุันิ เกุิดอุบัติเหตุในิกุารทหาร แม้แต่
ลิฟต์ เครื�องปรับคุมอุณหภูมิ อุปกุรณ์กุารแพทย์ และ
สารพัดสิ�งที�ใช้ computer chips จะวิบัติหรือวิปริตไป
หมดสิ�นิ 

ความหวาดกุังวลนิี�ท�าให้ผู้ที�เกุี�ยวข้อง ทั�งราชกุาร 
และวงงานิธุรกุิจ รีบเร่งแกุ้ปัญหากุันิอย่างแตกุตื�นิโกุลาหล
ตั�งแต่ปลายปี 1998/๒๕๔๑ โดยตั�งเป้าแกุ้ให้ทันิกุ่อนิสิ�นิ 
เดือนิธันิวาคม 1999/๒๕๔๒ แม้แต่สหประชาชาติกุ็ได้
จัดให้มีกุารประชุมนิานิาชาติว่าด้วยปัญหา Y2K (Inter-
national Conference on Y2K) ขึ�นิเป็นิครั�งแรกุเมื�อ
กุลางเดือนิ ธ.ค. 1998/๒๕๔๑ ทางฝ่ายอนิุกุรรมาธิกุาร
คณะหนิึ�งของสภาผู้แทนิราษฎรอเมริกุันิกุ็แนิะให้
ประธานิาธิบดีพิจารณาประกุาศภาวะฉัุกุเฉัินิแห่งชาติ
ให้ทันิกุ่อนิ ๑ ม.ค. 2000 หลายรัฐของอเมริกุาวางแผนิ
ให้กุองกุ�าลังรักุษาดินิแดนิแห่งชาติ (National Guard) 
เตรียมพร้อม องค์กุรส�าคัญบางแห่ง เช่นิ กุาชาด ถึงกุับ
แนิะนิ�าประชาชนิให้เตรียมเกุ็บปัจจัยยังชีพที�จ�าเป็นิ เช่นิ 
อาหาร นิ��า และยา ส�ารองไว้ รายกุารทีวี ภาพยนิตร์ 
เพลง กุ็ประโคมเรื�อง Millennium และ apocalypse

สาเหตุของปัญหา Y2K คือ เครื�องคอมพิวเตอร์
รุ่นิแรกุๆ เช่นิ ๓๐ ปีกุ่อนินิี� มีหนิ่วยความจ�าเพียงเล็กุนิ้อย 
จุข้อมูลได้แสนิจ�ากุัด จ�าต้องประหยัดที�ว่างให้แกุ่หนิ่วย
ความจ�าเท่าที�จะท�าได้ ผู้ออกุแบบเครื�องและนิักุเขียนิ
โปรแกุรมจึงแสดงหนิ่วยเวลาปี ซึ�งมีตัวเลข ๔ ตัว เช่นิ 
1965, 1987, 1993 ด้วยตัวเลขท้ายเพียง ๒ ตัว เป็นิ 65, 
87, 93 ดังนิี�เป็นิต้นิ และคอมพิวเตอร์รุ่นิเกุ่าจ�านิวนิมากุ
กุ็รู้จักุแต่ปีที�เป็นิเลข ๒ ตัวแบบนิี� เวลาผ่านิมาๆ กุ็ไม่มี
ปัญหาอะไร แต่พอถึงปี 2000 เลขท้าย ๒ ตัวเป็นิ 00  
ถึงตอนินิี�กุ็จะเกุิดปัญหา เพราะคอมพิวเตอร์เหล่านิั�นิ 
แทนิที�จะแปลความหมาย 00 เป็นิ 2000 กุ็จะแปล 00 
เป็นิ 1900 หรือเป็นิปี 0 ไปเลย คราวนิี�ทุกุอย่างกุ็จะ
วิปริตผิดพลาดหมด หรือเครื�องอาจจะปิดดับไปเฉัยๆ 

ด้วยเหตุนิี� คนิจึงพากุันิหวาดหวั�นิพรั�นิพรึงว่า เมื�อ
ผ่านิเที�ยงคืนิ สิ�นิปี 1999 ขึ�นิเป็นิ Jan. 1, 2000 คือ วันิที� 
๑ มกุราคม ๒๕๔๓ ความวบิตัวินิิาศอะไรจะเกุดิขึ�นิแกุ่โลกุนิี�

อย่างไรกุ็ตาม ท่ามกุลางความไหวหวั�นิระทึกุใจ
นิั�นิ ปีใหม่ ๒๕๔๓ กุ็มาถึงโดยไม่มีเหตุกุารณ์ร้ายที�ส�าคัญ
ใดๆ เกุิดขึ�นิ คนิทั�วโลกุฉัลองวันิที� ๑ มกุราคม ๒๕๔๓ 
(January 1, 2000) โดยถือเป็นิกุารขึ�นิสู่สหัสวรรษใหม่ 
เป็นิ 3rd millennium และได้รับกุารบันิทึกุไว้ว่าเป็นิ
งานิฉัลองที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในิประวัติศาสตร์

กุระนิั�นิกุ็ตาม ผู้รู้ทั�งหลายมิได้ยอมรับงานิฉัลอง
กุารขึ�นิสหัสวรรษใหม่ตามนิิยมของคนิทั�วไปนิี� แต่ได้ชี�แจง
ไว้ให้เป็นิหลักุฐานิว่า สหัสวรรษเกุ่า (ที� ๒) จะสิ�นิสุดในิ
วันิที� ๓๑ ธันิวาคม ๒๕๔๓ (December 31, 2000) แล้ว
สิหัสิวรรษใหม่ (ที่ ๓) จึงจะเริ�มต้นิในิวันิที� ๑ มกราคม 
๒๕๔๔ (January 1, 2001) คืออีกุ ๑ ปีถัดไปจากุที�ได้
ฉัลองกุันิแล้วนิั�นิ



อ่ า น รู้   ก็ ดี   อ่ า น เ ล่ น   ก็ ไ ด้



ภาคพิเศษ228



ภาคพิเศษ 229

ฝรั่งเศสน�ำหน้ำ  
พำระบบเมตริกแพร่ไปทั่วโลก

พ.ศ. ๒๓๔๒  (ค.ศ. 1799) ที�ประเทศฝรั่งเศสิ 
หลังปฏิิวัติใหญ่ (French Revolution) ในิปี 1789 แล้ว 
ในิปีต่อมา คือ 1790 มีกุารตั�งคณะกุรรมกุารขึ�นิพิจารณา
แกุ้ปัญหากุารใช้มาตราชั�ง-ตวง-วัด ที�ยังลักุลั�นิสับสนิ ครั�นิ
ถึงปี 1793 ณ วันิที� ๑ ส.ค. ได้มีข้อยุติขั�นิต้นิในิกุารใช้
ระบบเมตริก (metric system) เริ�มด้วยกุารชั�งนิ��าหนิักุเป็นิ 
กุิโลกุรัม (kilogram) ต่อมา ๑๐ ธ.ค. 1799 จึงได้กุ�าหนิด
ค่าของมาตราลงไว้ในิกุฎหมายให้เป็นิกุารแนิ่ชัดลงไป

จากุนิั�นิ ความนิิยมในิระบบเมตริกุนิี�กุ็แพร่ขยาย 
เพราะเป็นิระบบทศนิิยม (decimal system) อันิใช้เลข
ฐานิสิบ ที�มีแบบแผนิให้ค�านิวณได้ง่าย กุับทั�งได้อิทธิพล
แห่งชยัชนิะของจักุรพรรดนิิะโปเลียนิเป็นิแรงหนินุิด้วย แต่
เวลากุ็ผ่านิมาจนิ ๒๐ พ.ค. 1875/๒๔๑๘ ประเทศต่างๆ 
ในิยุโรปอีกุ ๑๗ ประเทศจึงได้ตกุลงใช้ระบบเมตริกุนิี�

เมื�อปี 1965/๒๕๐๘ อังกุฤษได้ตกุลงว่าจะหันิมา
ใช้ระบบเมตริกุแทนิระบบเกุ่าของตนิ (English Units of  
Measurement หรือ inch-pound system) คราวนิั�นิ 
แคนิาดา ออสเตรเลีย นิิวซีแลนิด์ และแอฟริกุาใต้ กุ็ตาม 
อย่างและเปลี�ยนิส�าเร็จไปแล้วอย่างรวดเร็วกุ่อนิอังกุฤษ 
 ส่วนิในิอเมริกุา รัฐบาลสหรัฐได้พยายามให้ใช้
ระบบเมตริกุตั�งแต่ปี 1821/๒๓๖๔ เรื�อยมาจนิกุระทั�ง
ในิปี 1971 ถึงกุับคิดวางเป็นิแผนิ ๑๐ ปี ให้เปลี�ยนิแบบ
สมัครใจ แล้วในิปี 1975/๒๕๑๘ ประธานิาธิบดีฟอร์ด 
(Gerald R. Ford) กุ็ลงนิามในิกุฎหมาย Metric Con-
version Act ขอให้คนิหันิมาใช้ระบบเมตริกุนิั�นิโดยสมัคร
ใจ และในิปี 1988 ถึงกุับมีข้อกุ�าหนิดให้ทุกุหนิ่วยราชกุาร 
ใช้ระบบเมตริกุในิบรรดาธุรกุรรมตั�งแต่ปี 1992/๒๕๓๕  

เป็นิต้นิไป แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะท�าอย่างไร ประชาชนิกุ็ไม่
สนิใจ คนิอเมริกุันิไม่ใช้ระบบเมตริกุ เว้นิแต่ในิบางวงกุาร 
เช่นิ วิทยาศาสตร์ กุารแพทย์ และกุรีฑ์า ขณะที�ประเทศ
อื�นิส่วนิใหญ่ใช้ระบบเมตริกุกุันิแทบทั�งหมด

[เมื�อเดือนิตุลาคม 1960/๒๕๐๓ ที�กุรุงปารีส ได้มี 
กุารประชุมระหว่างชาติจัดปรับระบบเมตริกุให้เป็นิ
มาตรฐานิใหม่ทันิกุับความกุ้าวหนิ้าทางเทคโนิโลยี วาง
เป็นิระบบนิานิาชาติ เรียกุสั�นิๆ ว่า “SI” (Système 
Internationale d’Unités = International System 
of Units)]

เทียบมาตราบางหนิ่วยไว้ เพื�อประโยชนิ์ทาง
ปฏิิบัติ ดังนิี� 

ก) ระยะทาง
1 นิิ�ว (in) = 2.54 cm 
1 ฟุต (ft) = 12 in = 30.48 cm 
1 หลา (yd) = 3 ft. = 09144 m 
1 ไมล์ (mi) = 1,760 yd = 1.609 km 
1 เซนิติเมตร (cm) = 0.39 in 
1 เมตร (m) = 39.37 in = 3.28 ft  
1 กุิโลเมตร (km) = 3,281 ft = 0.62 mi 

ข) เนื้อที่
1 acre/เอเคอร์ = 43,560 ตร.ฟุต    
  = 0.405 hectare= ๒.๕ ไร่ 
1 ตร.ไมล์ = 640 เอเคอร์ = 2.59 ตร.กุม.  
1 hectare/เฮกุตาร์ = 10,000 ตร.เมตร  
  = 2.471 acres  

  = ประมาณ ๖ ไร่ ๑ งานิ 
1 ตร.กุม. = 0.3861 ตร.ไมล์

          (๑ ไร่ = 1,600 ตร.เมตร) 

ค) นํ้าหนัก  - ชั่ง
1 ounce (oz) = 1/16 lb = 28.35 g 
1 pound (lb) = 0.45 kg 
1 gram (g) = 0.035 oz 
1 kilogram (kg) = 2.205 lb 
1 ton (short) = 2,000 lb 
1 ton (long) = 2,240 lb  
1 ton (metric) = 2,205 lb = 1,000 kg  
  = 1.1 short tons 

ง) ความจุ - ตวง
1 tablespoon (tbsp.)= 1/2 fl oz 
  = 15 cc/mL

  = 3 teaspoons   
1 ounce (fl oz) = 29.57 cc/mL  
1 cup = 8 oz = 237 cc/mL 
1 gallon (U.S.) = 0.84 imperial gallon

  = 3.785 L   
1 gallon (imperial) = 1.2 U.S. gallons  = 4.5 L 
1 cubic centimeter (cc)  = 1 milliliter (mL)    
1 milliliter (mL) = 0.034  fl oz 
1 liter (L) = 0.264 gallon

  = 1,000 mL  
  = 1,000 cc/cm3
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Sir Richard 
Owen

ไดโนเสำร์เพื่อนร่วมยุคของเต่ำหำยไป 
บ้ำงกลำยเป็นนก   
หมดจำกโลกแต่ไดโนเสำร์  
แต่เต่ำยังอยู่มำเป็นคู่ของกระต่ำย

พ.ศ. ๒๓๘๕ (ค.ศ. 1842) กุ่อนินิั�นิ ไม่เคยมีใคร
ได้ยินิค�าว่า “ไดโนิเสาร์” หรือแม้แต่เคยนิึกุเคยคิดถึงสัตว์
อะไรอย่างนิี� แม้ว่าจะเคยเจอกุระดูกุ เจอซากุ รอยเท้า 
จนิถึงโครงกุระดูกุของมันิ ดังที�ในิปี 1824 รายหนิึ�งตั�งชื�อ
ขึ�นิมาว่า “Megalosaurus” และในิปี 1832 อีกุรายหนิึ�ง
ตั�งชื�อว่า “Hylaeosaurus” กุ็ยังจับอะไรๆ ไม่เข้าทาง
ของเรื�อง

จนิกุระทั�งถึงปี 1841 ที�ประเทศอังกฤษ Sir 
Richard Owen เชื�อมโยงเรื�องราวได้ความเข้าใจเป็นิหลักุ
ขึ�นิมา แล้วท�ารายงานิโดยเรียกุเป็นิชื�อรวมของสัตว์เหล่า
นิี�ว่า “Dinosauria” พิมพ์เผยแพร่ครั�งแรกุในิปี 1842 
แล้วหลังจากุนิั�นิ ความสนิใจและศึกุษาในิเรื�องไดโนิเสาร์กุ็
ขยายแพร่หลายออกุไป จนิคนิพูดค�าว่า “dinosaur” กุันิ
เป็นิสามัญ รู้จักุกุันิไปทั�วโลกุ

“ไดโนิเสาร์” เป็นิค�าที�อ่านิออกุเสียงแบบไทย ค�า
เดิมคือ dinosaur ซึ�งเจ้าของภาษาอ่านิว่า “ไดโนิซอร์” 
มาจากุค�ากุรีกุ คือ deinos (แปลว่า monstrous คือ
อย่างยักุษ์ หรือมหึมา) + sauros (แปลว่า lizard คือ
กุิ�งกุ่า) จึงแปลว่า “กุิ�งกุ่ายักุษ์” แต่ที�จริง ไดโนิเสาร์ไม่ใช่
กุิ�งกุ่า ถึงจะมีสายสัมพันิธ์กุันิ กุ็ห่างไกุล อีกุทั�งไดโนิเสาร์
ส่วนิใหญ่กุ็มิได้นิ่ากุลัวอะไร ตัวกุ็มิใช่มีแต่ใหญ่

ไดโนิเสาร์เป็นิสัตว์เลื�อยคลานิกุ่อนิประวัติศาสตร์ 
ซึ�งตั�งแต่เกุิดมีขึ�นิมา จนิกุระทั�งสูญพันิธุ์ไป นิานิประมาณ 
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๑๗๕ ล้านิปี รวมอยู่แค่ในิมหายุคเดียว ที�เรียกุว่า Meso-
zoic era

ที�ว่าไดโนิเสาร์อยู่ในิมหายุค Mesozoic era นิั�นิ 
จะเข้าใจได้ กุ็ต้องรู้จักุธรณีกุาล (geologic time) ซึ�งทุกุ
คนิควรรู้จักุไว้เพื�อประโยชนิ์ทางกุารศึกุษา อย่างนิ้อยพอ
ผ่านิตาไว้

ธรณีกุาลนิั�นิมีกุารแบ่งไว้ โดยแยกุเป็นิ era 
(มหายุค) แล้วซอยเป็นิ period (ยุค) ซึ�งอาจจะแบ่งย่อย
ออกุไปอีกุเป็นิ epoch (สมัย)

ทั�งนิี� กุ่อนิจะขึ�นิ era (มหายุค) ที� ๑ แรกุทีเดียว มี
กุาลเวลาพิเศษ ๒ ระยะ คือ

กุ) Azoic time (บรมยุคอะโซอิกุ) ตั�งแต่โลกุนิี� 
กุ่อตัวขึ�นิมาเป็นิแผ่นิผิวเปลือกุโลกุและผืนินิ��า ไม่มี
บรรยากุาศที�จะกุั�นิขวางอุกุกุาบาต นิี�คือ ๔,๕๕๐-๓,๘๐๐ 
ล้านิปีล่วงแล้ว ไม่มีชีวิตใดๆ

ข) Precambrian time (บรมยุคพรีแคมเบรียนิ 
แต่บางท่านิเรียกุว่า Precambrian Era) ผิวเปลือกุโลกุ
อยู่ตัวมั�นิคง แร่โลหะพอกุพูนิทับถมสะสมตัว กุ่อเกุิด
หินิแปร มีกุารกุร่อนิตัว เกุิดหินิตะกุอนิ นิี�คือ ๓,๘๐๐-
๗๐๐ ล้านิปีล่วงแล้ว เริ�มเกุิดชีวิตในิทะเล จ�าพวกุสาหร่าย
เขียว มีกุารสังเคราะห์ด้วยแสง จึงเกุิดบรรยากุาศที�อุดม
ด้วยออกุซิเจนิ เกุิดชีวิตจ�าพวกุคล้ายหนิอนิ และเริ�มมี
ซากุดึกุด�าบรรพ์ (fossils)

จากุนิี� ตามด้วย ๓ มหายุค (Era) คือ
๑. Paleozoic Era (มหายุคพาลีโอโซอิกุ) สัตว์

ไม่มีกุระดูกุสันิหลัง และสัตว์ภาคพื�นิมหาสมุทร แยกุย่อย
เป็นิ ๖ ยุค (Period) รวมคือ ๕๔๒-๒๕๑ ล้านิปีล่วงแล้ว 
(ต�าราเกุ่าว่า ๗๐๐-๒๓๐ ล้านิปีล่วงแล้ว)

๒. Mesozoic Era (มหายุคมีโซโซอิกุ) คือกุาละ
ของสัตว์เลื�อยคลานิ (age of reptiles) แยกุย่อยเป็นิ 
๓ ยุค (Period) รวมคือ ๒๕๑-๖๕.๕ ล้านิปีล่วงแล้ว 
(ไดโนิเสาร์มีในิมหายุคนิี�)

๓. Cenozoic Era (มหายุคซีโนิโซอิกุ) คือกุาละ
ของสัตว์เลี�ยงลูกุด้วยนิ��านิม (age of mammals) แยกุ
ย่อยเป็นิ ๒ ยุค (Period) ซึ�งซอยออกุไปเป็นิ ๔ และ ๒ 
สมัย (epoch) ตามล�าดับ รวมคือ ๖๕.๕-๑.๘ ล้านิปี และ 
๑.๘ ล้านิปี – ปัจจุบันิ ตามล�าดับ 

(ในิมหายุคที� ๓ นิี� ควรทราบพิเศษด้วยว่า ในิช่วง
อดีต ๕-๑.๘ ล้านิปี ได้เกุิดมีลิงคล้ายคนิ ครั�นิถึงราว ๑ 
แสนิปีมาแล้วนิี� จึงปรากุฏิมี homo sapiens คือ มนิุษย์
แบบปัจจุบันิ และเมื�อราว ๑๐,๐๐๐ ปีมานิี�เอง จึงเป็นิ 
epoch คือสมัยที�มนิุษย์เริ�มมีอารยธรรม)

ในิมหายุคมีโซโซอิกุ (Mesozoic Era) ซึ�งเริ�มเมื�อ 
๒๕๑ ล้านิปีที�ล่วงแล้ว ซึ�งมีกุารพัฒนิาของสัตว์เลื�อยคลานิ
บินิได้ พืชมีดอกุ และเริ�มมีนิกุรุ่นิแรกุๆ นิั�นิ ไดโนิเสาร์
เกุิดขึ�นิเมื�อราว ๒๔๐ ล้านิปี และได้สูญสิ�นิไปในิตอนิจบ
มหายุคที� ๓ เมื�อ ๖๕.๕ ล้านิปีนิั�นิ

ทั�งนิี� เต่า ซึ�งเป็นิสัตว์เลื�อยคลานิเกุ่าแกุ่ กุ็มีมา
ตั�งแต่ครั�งไดโนิเสาร์รุ่นิแรกุๆ แต่เต่ายังคงอยู่มาจนิบัดนิี� 
ไม่ได้สูญพันิธุ์ไปด้วย

เวลาผ่านิไปๆ ความรู้ความเข้าใจในิเรื�อง
ไดโนิเสาร์ ได้เปลี�ยนิไปอย่างมากุมาย รวมทั�งเกุิดมีทฤษฎี
ใหม่ๆ เช่นิ เคยจัดกุันิมาว่าไดโนิเสาร์เป็นิสัตว์เลื�อยคลานิ
เลือดเย็นิ (cold-blooded reptiles) แต่แล้วไม่นิานินิี�
กุ็พบหลักุฐานิที�ท�าให้สรุปกุันิว่า อย่างนิ้อยบางชนิิดเป็นิ
หรืออาจเคยเป็นิสัตว์เลือดอุ่นิ (warm-blooded)

แต่กุ่อนินิี� นิักุวิทยาศาสตร์คิดว่า ไดโนิเสาร์เป็นิ 
สตัว์ร้ายที�งุม่ง่าม หรอือุย้อ้าย โง่ ปรบัตวัเข้ากุบัสิ�งแวดล้อม 
ที�เปลี�ยนิแปลงไปไม่ค่อยได้ แต่แล้วกุ็รู้ใหม่เปลี�ยนิไปว่า 
ไดโนิเสาร์หลายพวกุเป็นิสัตว์ที�คล่องว่องไว และเป็นิสัตว์
จ�าพวกุหนิึ�งที�ปรับตัวได้เกุ่งที�สุด บางชนิิดกุ็ฉัลาด

อีกุอย่างหนิึ�ง นิักุวิทยาศาสตร์เชื�อกุันิอยู่นิานิว่า
ไดโนิเสาร์หมดสิ�นิสูญพันิธุ์ไปเลย ไม่มีเชื�อสายสืบทอดเป็นิ
อะไรต่อมาอีกุ แต่ในิปัจจุบันิ ความเชื�อนิี�เปลี�ยนิแทบพลิกุ
ไปเลย นิับจากุทศวรรษ 1960’s มา งานิวิจัยไดโนิเสาร์
แสดงหลักุฐานิอันิหนิักุแนิ่นิซึ�งบ่งบอกุว่า ประดานิกุนิี�เป็นิ
สัตว์ที�สืบเชื�อสายโดยตรงมาจากุไดโนิเสาร์กุินิเนิื�อจ�าพวกุ
ธีโรปอด (theropod) ชนิิดเล็กุ นิักุวิทยาศาสตร์และผู้
เชี�ยวชาญจ�านิวนิไม่นิ้อยถึงกุับถือว่าหรือจัดนิกุทั�งหลายว่า 
เป็นิไดโนิเสาร์ นิี�กุเ็ท่ากุบับอกุว่าไดโนิเสาร์ยงัไม่สญูพนัิธุจ์ริง

กุารวิวัฒนิ์อย่างนิี�เกุิดขึ�นิในิยุคที� ๒ ของ Meso-
zoic Era ใกุล้ ๑๕๐ ล้านิปีมาแล้ว พูดง่ายๆ ว่าในิช่วง
กุลางมหายุคมีโซโซอิกุนิั�นิ ซึ�งเป็นิระยะกุาลเดียวกุับที�
เริ�มปรากุฏิพืชมีดอกุ เกุิดต้นิไม้ป่าจ�าพวกุสนิ แมกุโนิเลีย 
โอ๊กุ ปาล์ม และหลิว อย่างดึกุด�าบรรพ์ นิกุสูญพันิธุ์แล้ว
ซึ�งมีในิยุคนิี� ชื�อว่าอาร์คีออพเทริกุซ์ (archaeopteryx) 
ที�มีลักุษณะของสัตว์เลื�อยคลานิ กุ็เป็นิหลักุฐานิหนิึ�งที�
สนิับสนิุนิความเข้าใจนิี� คือแสดงว่าเป็นิช่วงต่อระหว่าง
สัตว์เลื�อยคลานิกุับนิกุ และปัจจุบันินิี� นิักุวิทยาศาสตร์ได้
จัดตัวอาร์คีออพเทริกุซ์นิี� ว่าเป็นิทั�งไดโนิเสาร์ และเป็นิ
นิกุด้วย นิอกุจากุนิั�นิ ไดโนิเสาร์ธีโรปอดชนิิดหนิึ�ง ที�ชื�อว่า
ออร์นิิธอมิมัส (Ornithomimus) มีรูปร่างและขนิาดคล้าย
อย่างนิกุกุระจอกุเทศ ที�ไม่มีขนิ หางยาว และวิ�งเร็วเช่นิ
เดียวกุันิ
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นิักุวิทยาศาสตร์ว่าไดโนิเสาร์มีร่างกุายคล้ายนิกุ
หลายอย่าง เช่นิ มีคอโค้งเหมือนิตัว S กุระดูกุหนิ้าอกุต่อ 
คอเป็นิง่าม (เป็นิรูปตัว V) เท้าเหมือนินิกุ คือมี ๓ นิิ�วหลักุ  
โดยนิิ�วที� ๔ อยูข้่างหลัง หากุนิิแถบชายทะเล ที�ลุม่ รมิแม่นิ��า 
ล�าธาร แต่ขึ�นิไปสร้างรังในิที�เนิินิสูง แถบภูเขา โดยพา
กุันิขึ�นิไปเป็นิประจ�าปี ดังเช่นิที�เทือกุเขารอคกุี (Rocky 
Mountains) มีบริเวณหนิึ�งที�ถึงกุบัตั�งชื�อว่า “Egg Mountain” 
(ที�พาตะโกุเนิีย/Patagonia ในิอาร์เจนิตินิา มีถิ�นิสร้างรัง
วางไข่ไดโนิเสาร์หลายตารางกุิโลเมตร) แล้ววางไข่ และกุกุ
ไข่ อย่างไกุ่อย่างนิกุ อาจจะเลี�ยงลูกุแบบเดียวกุับนิกุ

ในิระยะใกุล้ปี 2000/๒๕๔๓ มาจนิถึงบัดนิี� มีกุาร
ค้นิพบมากุขึ�นิๆ ที�ท�าให้แนิ่ใจกุันิแล้วว่า มีไดโนิเสาร์ที�มี
ขนิอย่างนิกุ และไม่เฉัพาะไดโนิเสาร์สะโพกุกุิ�งกุ่าสายกุินิ
เนิื�อเท่านิั�นิที�มีขนิอย่างนิกุ ไดโนิเสาร์สะโพกุนิกุกุินิพืชบาง
พวกุกุ็อาจจะมีขนิขึ�นิด้วย

ถ้าพูดโยงย้อนิจากุปัจจุบันิ กุ็บอกุว่า บรรดาสัตว์
ที�สืบสายมาจากุสัตว์เลื�อยคลานิดึกุด�าบรรพ์เช่นิเดียวกุับ
ไดโนิเสาร์ กุ็มีเต่า จระเข้ งู และกุิ�งกุ่า แล้วจระเข้นิี�ละ คือ
ญาติใกุล้ชิดที�สุดของนิกุ และเป็นิตัวเชื�อมต่อกุับสัตว์เลื�อย
คลานิกุ่อนิประวัติศาสตร์อย่างไดโนิเสาร์

อีกุเรื�องหนิึ�งที�ส�าคัญ คือ สาเหตุให้ไดโนิเสาร์สูญ
สิ�นิไปจากุโลกุ ความรู้ความเข้าใจในิเรื�องนิี� กุ็กุ้าวหนิ้า
เปลี�ยนิแปลงมาเรื�อย ขอยกุไปเล่าในิตอนิจบ

กุารที�คนิได้ยินิเรื�องไดโนิเสาร์กุันิอยู่เรื�อย กุ็สมกุับ
กุารที�ไดโนิเสาร์เป็นิสัตว์ที�เคยมีจ�านิวนิมากุมาย และได้
ครองโลกุอยู่นิานิถึงประมาณ ๑๗๕ ล้านิปี  ดังที�มีข่าวกุาร
ค้นิพบบ่อยมากุไม่รู้จักุจบ ต�าราบอกุว่า นิักุวิทยาศาสตร์
ค้นิพบไดโนิเสาร์ใหม่ๆ เฉัลี�ยแล้วปีละ ๗ ชนิิด

ที�ว่าไดโนิเสาร์มมีากุมายนิั�นิ มกีุารจดัตามลกัุษณะ 
โครงกุระดูกุเป็นิ ๒ กุลุ่มใหญ่ คือ ไดโนิเสาร์สะโพกุกุิ�งกุ่า 
(“lizard hips” บางทีว่า reptile-hipped; ค�าทางกุารว่า 
Saurischia) กุับไดโนิเสาร์สะโพกุนิกุ (“bird hips” หรือ 
bird-hipped; ค�าทางกุารว่า Ornithischia) แล้วกุ็แยกุ
ย่อยออกุไปหลายชนิิดหลายประเภท ทั�งขนิาดเล็กุ ขนิาด
ใหญ่ ทั�งพวกุกุินิพืช และพวกุกุินิเนิื�อ แต่ส่วนิมากุกุินิพืช 
เท่าที�รู้กุันิ ไดโนิเสาร์สะโพกุนิกุทั�งหมดเป็นิประเภทกุินิพืช
มีทั�งพวกุสองขา และพวกุสี�ขา และพวกุสี�ขา บางทีมีเขา
ด้วยเขาเดียวบ้าง สามเขากุ็มี ชนิิดหนิึ�งที�เรียกุว่าแองกุิโล
เสาร์ (ankylosaur) เดินิสี�ขา มีแผ่นิกุระดูกุเป็นิตาๆ คลุม
หลังและสีข้าง เหมือนิเป็นิเกุราะหุ้มตัว

ชนิิดกุินิพืชที�อยู่มายืนิยาวและพัฒนิาขั�นิสูงสุดในิ
ยุคสุดท้ายใกุล้สูญพันิธุ์ เป็นิพวกุสะโพกุนิกุ ชื�อว่า ฮาโดร
เสาร์ (hadrosaur) เป็นิไดโนิเสาร์สองเท้า ปากุเป็ด ขา
กุรรไกุรแบนิกุว้าง มีฟันิเป็นิแผงๆ ละเกุินิ ๒๐ ซี� รวมเป็นิ
หลายร้อยซี� ไว้เคี�ยวใบไม้และพืชที�แข็งเหนิียว เท้ามีพังผืด
ระหว่างนิิ�ว ว่ายนิ��าเดินิบกุได้ ถนิัดกุินิพืชนิ��า สูงถึง ๑๘ 
ฟุต ยาวถึง ๔๐ ฟุต กุ็มี

ในิกุลุ่มไดโนิเสาร์สะโพกุกุิ�งกุ่า ซึ�งแบ่งเป็นิ ๓ กุลุ่ม
ย่อยนิั�นิ กุลุ่มย่อยที�สาม คือ Theropoda รวมจ�าพวกุ
ไดโนิเสาร์กุินิเนิื�อทั�งหมด กุับทั�งนิกุด้วย ทั�งที�ชื�อแปลว่า
มีเท้าสัตว์ป่า แต่ตัวจริงมีเท้าเหมือนินิกุ จนิบางทีเรียกุ
ว่าไดโนิเสาร์เท้านิกุ (bird-footed dinosaur) และนิกุกุ็
สืบเชื�อสายมาจากุไดโนิเสาร์ธีโรปอดสายหนิึ�งที�เป็นิขนิาด
เล็กุ นิกุจึงถูกุจัดเข้าในิกุลุ่มย่อย Theropoda นิี�ด้วย (พึง
สังเกุตว่า นิกุ แทนิที�จะมาจากุไดโนิเสาร์สะโพกุนิกุ กุลับ
มาจากุพวกุสะโพกุกุิ�งกุ่า)

พวกุธีโรปอด (theropod) นิี� เดินิหรือวิ�งด้วย ๒ 
ขาหลัง ส่วนิสองขาหนิ้าสั�นิ มีนิิ�วเป็นิกุรงเล็บ ใช้เป็นิมือ
จับและฉัีกุเหยื�อ พวกุตัวใหญ่หัวยาวใหญ่ คอสั�นิ พวกุตัว
เล็กุหัวเล็กุ แต่คอยาว ล�าตัวสั�นิ ๒ ฟุตกุ็มี ยาว ๘ ฟุตกุ็มี 
มีตั�งแต่ตัวเล็กุเท่ากุา จนิถึงตัวใหญ่มหึมา (คือพวกุทีแรนิ
โนิเสาร์) หนิักุ ๖ ตันิขึ�นิไป บ้างกุ็เดินิโย่งขาระหง ร่าง
เพรียว วิ�งได้เร็ว จับกุินิสัตว์ที�เล็กุกุว่าตนิ แมลง และไข่  
กุินิไดโนิเสาร์ที�กุินิพืช จนิถึงกุินิแม้แต่พวกุเดียวกุันิเองกุ็มี 
ไดโนิเสาร์ธีโรปอด ชนิิดทีแรนิโนิเสาร์ (tyrannosaur 
แปลตามตัวว่า “กุิ�งกุ่าทรชาติ”) เป็นิสัตว์กุินิเนิื�อจอมโหด 
ตัวใหญ่มากุ เวลายืนิตรงสูงกุว่า ๒๑ ฟุต แค่สะโพกุกุ็สูงถึง 
๑๒ ฟุต แต่ตามปกุติจะอยู่ในิท่าหลังราบ โดยยกุหางขึ�นิ
ดุลไว้ ในิท่านิี�ยาวถึง ๔๖ ฟุต หนิักุ ๔-๗ ตันิ หัวโตยาว ๔ 
ฟุตครึ�ง มีฟันิแหลมคมราว ๖๐ ซี� ยาวซี�ละ ๖ นิิ�ว ได้ครอง
ความยิ�งใหญ่อยู่ในิตอนิที�ไดโนิเสาร์จะสูญพันิธุ์ไปเมื�อ 
๖๕.๕ ล้านิปีมาแล้วนิั�นิ

ไดโนิเสาร์ใหญ่ที�สุด เป็นิพวกุกุินิพืช คือพวกุ 
เสาโรปอด (sauropod, อ่านิคล้อยตามต้นิเสียงไทย ถ้า
อ่านิอย่างฝรั�ง กุ็เป็นิ สอโรพ่อด) เป็นิพวกุอยู่นิ��าได้ด้วย 
หางกุ็ยาว คอกุ็ยาว แต่หัวเล็กุ ในิพวกุนิี� ชนิิดหนิึ�งมีสี�เท้า 
ใหญ่มหึมา ตัวยาว ๘๗ ฟุต หนิักุถึง ๘๐ ตันิ บางต�ารา
บอกุว่า ชนิิดใหญ่ที�สุดยาว ๑๓๐ ฟุต ใหญ่กุว่าช้างเกุินิ 
๑๐ เท่า สัตว์ปัจจุบันิที�จะเทียบขนิาดได้ กุ็มีแต่ปลาวาฬ
บางชนิิดซึ�งมีในินิ��าเท่านิั�นิ บางชนิิดมีฟันิและหนิังคล้าย
อย่างจระเข้เวลานิี�

ดังได้กุล่าวแล้วว่า ไดโนิเสาร์เคยมีมากุมายแพร่
ไปทั�วโลกุและครองโลกุอยู่นิานิถึง ๑๗๕ ล้านิปี บรรดาผู้
เชี�ยวชาญพยายามหาค�าตอบว่า เหตุใด ไดโนิเสาร์จึงสูญ
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ไปหมดสิ�นิอย่างฉัับพลันิ และพร้อมกุันิทั�งหมด ในิตอนิสิ�นิ
ยุคสุดท้ายคือยุคที� ๓ ของมหายุค Mesozoic Era เมื�อ 
๖๕.๕ ล้านิปีล่วงแล้ว และกุ็ตอบกุันิไปต่างๆ มากุหลาย
อย่าง

ค�าตอบที�ยอมรับกุันิมากุในิระยะแรกุ คือบอกุว่า 
เป็นิเพราะกุารที�ภูมิอากุาศค่อยๆ เปลี�ยนิไป เริ�มแต่ทะเล
ตื�นิแห้งไป ท�าให้ภูมิอากุาศผิดแผกุกุันิไปทั�ว ฤดูหนิาวกุ็
หนิาวจัด ฤดูร้อนิกุ็ร้อนิจัด ไดโนิเสาร์ตัวโตเกุินิกุว่าที�จะหา
ที�หลบซ่อนิ ร่างกุายกุ็ไม่มีเครื�องปกุป้องหรือระบบระบาย
ความร้อนิ ทนิไม่ไหวจึงค่อยๆ ตายหมดไป แต่ต่อมาไม่

นิานินิี� ได้มีทฤษฎีใหม่ที�เชื�อกุันิหนิักุแนิ่นิขึ�นิว่า เป็นิเพราะ
เกุิดเหตุกุารณ์ฉัับพลันิ คือ ตอนินิั�นิ มีดาวเคราะห์นิ้อย 
(asteroid) มาชนิโลกุ และอาจจะไม่ใช่ชนิครั�งเดียว มี
หลักุฐานิที�ท�าให้คาดได้ว่าอาจมีดาวตกุมาต่อเนิื�องเป็นิชุด
เป็นิช่วง เป็นิอันิว่ามี ๒ ทฤษฎีใหญ่

ค�าตอบหลังนิี�โยงไปหาค�าตอบแรกุด้วย คือเป็นิ
เหตุให้ภูมิอากุาศเปลี�ยนิแปลงไป แต่เป็นิแบบหนิาวเย็นิ
เฉัียบพลันิ กุล่าวคือ เมื�อดาวเคราะห์นิ้อยชนิกุับโลกุ กุ็
ท�าให้หินิดินิเป็นิต้นินิับพันิล้านิตันิ ฟุ้งขึ�นิไปเป็นิเมฆฝุ่นิ
ใหญ่ และเกุิดไฟใหญ่ไหม้ไปทั�ว ทั�งควันิไฟและเมฆฝุ่นิ
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ปกุคลุมโลกุมืดมิดไม่มีแสงอาทิตย์ลงมายาวนิานิถึง ๓ ปี 
พืชและต้นิไม้ตาย กุารสังเคราะห์ด้วยแสงท�าไม่ได้ วงจร
อาหารล่ม (พืชฟื้นิได้เพราะยังมีเมล็ดและรากุฝังอยู่) 
หนิาวเย็นิจัด ทั�งไดโนิเสาร์และชีวิตในิรูปอื�นิมากุมายจึงได้
สูญสิ�นิไป ที�เหลืออยู่ได้ กุ็คือ พวกุที�มีระบบช่วยบรรเทา
ความหนิาว มีขนิ พวกุอยู่ในิที�มีแสงแดดนิ้อยอยู่แล้ว รวม
ทั�งพวกุที�อยู่ใต้ดินิ ในินิ��าลึกุ ในิทะเลลึกุ

อย่างไรกุ็ตาม นิักุวิทยาศาสตร์ไม่นิ้อยไม่สนิิทใจ 
เพราะหลังดาวเคราะห์นิ้อยชนิโลกุแล้ว มีหลักุฐานิว่า ยัง
มีไดโนิเสาร์บางชนิิดอยู่ต่อมาอีกุถึงล้านิปี อย่างนิ้อยกุ็
คิดกุันิว่าทั�งความเปลี�ยนิแปลงของภูมิอากุาศและดาว
เคราะห์ชนิโลกุ เป็นิเหตุประกุอบกุันิ ที�ส�าคัญคือ ความ
เปลี�ยนิแปลงแกุ่ชีวิตบนิผืนิโลกุนิี�เอง ไดโนิเสาร์มิใช่สูญสิ�นิ
ไปพร้อมกุันิหมดทีเดียวฉัับพลันิ

ในิสมัยแรกุมีไดโนิเสาร์นิั�นิ ภูเขาอย่างเช่นิหิมาลัย 
หรือเทือกุเขาแอลป์ ยังไม่เกุิดมี แผ่นิดินิเป็นิผืนิเดียว ล้อม
รอบด้วยทะเลกุว้างใหญ่ไพศาล แล้วต่อมาในิมหายุค 
Mesozoic Era นิั�นิแหละ ผืนิแผ่นิดินิกุ็ได้เริ�มแตกุ แยกุ
ตัวออกุไป กุลายเป็นิทวีป และเกุิดมีมหาสมุทรทั�งหลาย 
ผืนิทวีปเลื�อนิ แตกุออกุเป็นิส่วนิๆ พื�นิทะเลแผ่ขยาย ทวีป
เหล่านิั�นิค่อยๆ เลื�อนิตัวห่างกุันิออกุไปปีละ ๒-๓ ซม. จนิ
มาอยู่ในิต�าแหนิ่งที�ปรากุฏิในิปัจจุบันิ

เมื�อบรรดาทวีปเคลื�อนิย้ายที�ออกุไป สภาพพื�นิผิว 
แผ่นิดินิและภูมิอากุาศกุ็เปลี�ยนิแปลง พื�นิดินิที�เคยมีทะเล 
ตื�นิๆ คลุมทั�วไป และมีป่าทึบเลียบชายฝั่งทะเล ต่อมา 
ทะเลนิ��าตื�นิกุ็แห้งงวด ภูเขาใหญ่โตทั�งหลายกุ่อตัวขึ�นิมา 
พื�นิราบลุ่มที�หากุินิกุ็หดลดลง อากุาศที�เคยชุ่มชื�นิกุ็แห้ง 
บางที�กุลายไปในิทางจะเป็นิทะเลทราย ฤดูกุาลผันิแผกุ

แปลกุกุันิไปมากุขึ�นิๆ พืชพันิธุ์และเหล่าสัตว์ปรับตัว 
เปลี�ยนิแปลงไป มีสัตว์พวกุใหม่เพิ�มชนิิดขึ�นิ แม้แต่
ไดโนิเสาร์เองขนิาดเล็กุบางชนิิดที�กุินิเนิื�อ ถึงยุคกุลาง
ของมหายุคนิี� กุ็เริ�มวิวัฒนิากุารเริ�มกุลายเป็นินิกุไป และ
เริ�มเกุิดมีงู ถึงตอนินิี� ดินิฟ้าอากุาศ กุารเป็นิอยู่ อาหาร
กุารกุินิทุกุอย่างเปลี�ยนิแปลงไปในิทางที�ไม่เกุื�อกุูลที�จะให้
ไดโนิเสาร์อยู่ดีได้ รวมทั�งเกุิดเหตุกุารณ์ใหญ่ร้ายแรง เช่นิ 
ภูเขาไฟระเบิดระบาด ทั�งความเปลี�ยนิแปลงที�ค่อยเป็นิไป 
และเหตุกุารณ์ใหญ่ที�เกุิดขึ�นิมา กุ็พาให้ไดโนิเสาร์หมดสิ�นิ
ไป แต่รวมแล้วผู้เชี�ยวชาญกุ็ยังได้แค่สันินิิษฐานิ ไม่ท�าให้
สิ�นิสงสัย

แม้จะได้ศึกุษากุันิมามากุมายยาวนิานิ นิักุ
วิทยาศาสตร์กุ็รับว่า มนิุษย์ยังรู้เรื�องไดโนิเสาร์ไม่เพียงพอ 
แต่ในิระหว่างที�มีความรู้ยังไม่ทันิไรนิี� มนิุษย์กุ็ได้เกุิดมี
ความเข้าใจผิดต่อไดโนิเสาร์แล้วหลายอย่าง ถ้าไม่กุ้าวไป
กุับกุารศึกุษา มนิุษย์กุ็จะติดอยู่ในิความเข้าใจผิดเหล่านิั�นิ 
และนิ่าสังเกุตด้วยว่า ไดโนิเสาร์นิั�นิ กุว่าจะสูญพันิธุ์ไป ได้
ครองโลกุอยู่นิานิถึงประมาณ ๑๗๕ ล้านิปี แต่มนิุษย์เองนิี� 
ยังไม่ทันิได้ ๑ ล้านิปี กุ็ท�าท่าจะไม่ไหว พูดถึงแค่ศตวรรษ
เดียวข้างหนิ้า กุ็ชักุระอาใจว่าจะอยู่ไปได้รอดพ้นิหรือไม่ 
แถมจะพาทั�งโลกุให้ย่อยยับไปกุับตัวเสียอีกุด้วย

หน้าตรงข้ามจากซ้ายบน:
Sauropod
Hadrosaur
T Rex
Archaeopteryx 
ไดโนเสำร์สะโพกนก
ไดโนเสำร์สะโพกกิ้งก่ำ
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อเมริกำออกหน้ำ ร่วมด้วยแคนำดำ  
ชวนจัดเขตเวลำใช้กันทั้งโลก

พ.ศ. ๒๔๒๗ (ค.ศ. 1884) ที�สิหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา ย้อนิหลังไปหลายปี กุิจกุารรถไฟได้เจริญขึ�นิ
ขยายออกุไปๆ ท�าให้กุารคมนิาคมขนิส่งไปทั�วถึงกุันิ และ
ในิเมื�อประเทศทั�งสองนิี�มีดินิแดนิที�กุว้างใหญ่ไพศาล โดย
แคนิาดาใหญ่เป็นิที� ๒ ของโลกุ รองจากุรัสเซีย และสหรัฐ
ใหญ่เป็นิที� ๔ ของโลกุถัดลงมาจากุจีนิ ความขยายออกุ
ไปของกุารเดินิทางรถไฟ กุับความกุว้างใหญ่ของดินิแดนิ 
๒ ประกุารนิี� กุ็จึงได้เป็นิเงื�อนิไขที�บังคับให้ต้องจัดกุาร
กุ�าหนิดเวลา คือ

๑. ในิท้องถิ�นิใหญ่โตเป็นิเมือง เป็นิมหานิคร จนิ
แม้กุระทั�งเป็นิรัฐ แต่ละท้องที�ย่อมมีเวลาแตกุต่างกุันิไป
ตามล�าดับกุ่อนิหลังของกุารได้รับแสงของดวงอาทิตย์ที�
ผ่านิไป จึงไม่มีที�ใดมีเวลาตรงกุันิเลย แต่เมื�อคนิเดินิทาง
ติดต่อไปมาอย่างนิี� กุ็ต้องมีกุารกุ�าหนิดนิัดหมายในิเรื�อง
เวลา อย่างง่ายที�สุด เมื�อรถไฟวิ�งไป กุ็ต้องมีจุดที�หยุดรับ
ส่งคนิและของ ดังที�ตั�งเป็นิสถานิี เมื�อจะให้คนิมาบรรจบ
พอดีกุับรถไฟ กุ็ต้องมีกุารนิัดหมายเวลา ดังนิั�นิ บรรดา
คนิหมดทั�วทั�งถิ�นินิั�นิ จะต้องตกุลงกุ�าหนิดเวลาที�ใช้ให้เป็นิ
อย่างหนิึ�งอย่างเดียวกุันิ นิี�คือตกุลงกุันิตั�งเป็นิเวลาหนิึ�ง
เดียวของท้องถิ�นิดินิแดนินิั�นิร่วมกุันิทั�งหมด มีชั�วโมง นิาที 
วินิาที ตรงกุันิ เรียกุว่า เวล่ามาตรฐาน (standard time)

๒. แต่ในิดินิแดนิที�กุว้างใหญ่มากุ จะวางกุ�าหนิด
เวลามาตรฐานิลงไปเป็นิอันิเดียวกุันิทั�งหมด กุ็ไม่อาจเป็นิ
ไปได้ อย่างในิอเมริกุานิั�นิ ในิรัฐหนิึ�งสุดทางนิี� ดวงอาทิตย์
ขึ�นิโด่ง ผู้คนิลงจากุบ้านิไปท�างานิแล้ว แต่ในิอีกุรัฐหนิึ�งสุด
ทางโนิ้นิ ราตรียังไม่สิ�นิ ฟ้ายังไม่สาง คนิยังไม่ลุกุมาล้าง
หนิ้า อย่างนิี�จะท�าอย่างไร นิี�จึงเป็นิเหตุให้ต้องจัดแบ่ง 

แยกุดินิแดนิออกุไปเป็นิเขตๆ เรียกุว่า เขตเวล่า (time 
zones) โดยให้ในิเขตเวลาหนิึ�ง กุ็มีเวลามาตรฐานิหนิึ�ง
ซึ�งตรงเป็นิอันิเดียวกุันิ เมื�ออยู่ในิต่างเขตเวลา กุ็มีเวลา
มาตรฐานิที�ต่างกุันิอันิเป็นิเฉัพาะของตนิ

เมื�อเข้าใจความหมาย ๒ ด้านินิี�แล้ว จะพูดรวมไป
ด้วยกุันิให้ครบทีเดียวกุ็ได้ว่า เขตเวลามาตรฐานิ (stand-
ard time zones) เป็นิอันิใช้แกุ้ปัญหาได้ ความข้องขัดกุ็
สลาย กุลายเป็นิความคล่องแคล่ว

ขอเล่าแทรกุว่า ในิอังกุฤษ กุ็มีเรื�องราวเล่ามาว่า 
สถานิีรถไฟทุกุแห่งในิประเทศนิั�นิใช้นิาฬิกุาบอกุเวลาเมือง
กุรีนิิช คือ Greenwich time เป็นิอันิเดียวกุันิมาตั�งแต่
ราวปี 1840/๒๓๘๓ นิับได้ว่าเป็นิเขตเวลาเขตแรกุ 
ย้อนิไปเล่าเรื�องที�อเมริกุา ในิปี 1869/๒๔๑๒ คุณครูใหญ่
โรงเรียนิหนิึ�งที� Saratoga Springs ในิรัฐนิิวยอร์กุ ชื�อว่า 
Charles F. Dowd ได้เสนิอให้จัดเขตเวลา (time zones) 
ดังที�ว่านิั�นิ และมีคนิขานิรับสนิับสนิุนิอย่างแข็งขันิ รวม
ทั�ง Sir Sandford Fleming ท่านิผู้นิี�เป็นินิักุวางแผนิ
และวิศวกุรกุารรถไฟของแคนิาดา ได้ใช้เวลาในิช่วงปลาย
ทศวรรษต่อมาด�าเนิินิกุารวางแผนิเวลามาตรฐานิทั�วทั�ง
โลกุ พอถึงปี 1883 กุารรถไฟทั�งของสหรัฐ และแคนิาดา 
กุ็ได้ตกุลงใช้เขตเวลา

สืบเนิื�องจากุที�กุล่าวมานิี� ปีต่อมา 1884/๒๔๒๗ 
ในิเดือนิตุลาคม ผู้แทนิจากุ ๒๗ ชาติได้มาประชุมที�กุรุง 
วอชิงตันิ ดีซี และตกุลงรับระบบกุารจัดเขตเวลา
มาตรฐานิโดยมีมติให้ถือเส้นิเมริเดียนิ (meridian) ที�
ลากุหรือขีดจากุขั�วโลกุเหนิือถึงขั�วโลกุใต้ ผ่านิหอดูดาว
เมืองกุรีนิิช (Greenwich, เป็นิเมืองย่อยของมหานิคร
ลอนิดอนิ) ประเทศอังกุฤษ (สมมติว่า) เป็นิเส้นิเมริเดียนิ 

ปฐม หรือเส้นิศูนิย์ (prime meridian หรือ zero  
meridian) คือเป็นิจุดกุ�าหนิด เป็นิที�ตั�งต้นิเริ�มนิับ ในิ
กุารจัดแบ่งเขตเวลาที�ว่านิั�นิ (“initial meridian for 
longitude”)

สาระของระบบที�ว่านิี� คือ เมื�อสมมติเส้นิเมริเดียนิ 
กุรีนิิช (Greenwich meridian) เป็นิเส้นิเลขศูนิย์ที�ตั�งต้นิ
แล้ว เดินิหนิ้าไปขวาหรือถอยหลังไปซ้าย วนิไปจนิรอบ
โลกุที�เป็นิวงกุลมมาบรรจบที�เส้นิเลขศูนิย์นิี� ครบรอบกุ็คือ 
๓๖๐ องศา เรารู้กุันิว่าโลกุหมุนิรอบตัวเอง ๑ รอบ คือ
ครบ ๓๖๐ องศา เป็นิ ๑ วันิ ใช้เวลา ๒๔ ชั�วโมง กุ็เอาเลข 
๒๔ นิี�ไปหาร ๓๖๐ องศานิั�นิ ได้ ๑ ชั�วโมง ต่อ ๑๕ องศา

เพื�อให้พูดกุันิรู้เรื�อง เข้าใจกุันิได้ กุ็ท�าเป็นิขีดบอกุ
องศานิี� ลากุจากุขั�วโลกุเหนิือลงไปจดขั�วโลกุใต้ ขีดหนิึ�ง
เป็นิองศาหนิึ�ง เรียกุขีดนิี�ว่า ลองจิจูด (longitude) กุ็
ลงตัวว่า จากุเส้นิเมริเดียนิกุรีนิิชซึ�งเป็นิเส้นิเลขศูนิย์ที�ตั�ง
ต้นินิี� เป็นิลองจิจูด ๐ องศา เดินิหนิ้าไปทางตะวันิออกุ
จนิถึงลองจิจูด ๑๕ องศา กุ็เป็นิชั�วโมงหนิึ�ง ท้องถิ�นิดินิ
แดนิทั�งหมดบนิพื�นิโลกุทั�วบริเวณภายในิ ๑๕ องศานิี� กุ็
ถือเวลาเดียวกุันิ เป็นิ time zone คือเขตเวลาหนิึ�ง แล้ว
เดินิหนิ้าต่อไปถึงลองจิจูด ๓๐ องศา ได้อีกุ ๑๕ องศา กุ็
เป็นิอีกุชั�วโมงหนิึ�ง ดินิแดนิทั�วบริเวณภายในิ ๑๕ องศาที�
สองนิี� กุ็ถือเวลาเดียวกุันิ เป็นิ time zone คืออีกุเขตเวลา
หนิึ�ง ฯลฯ เลื�อนิไปทีละ ๑๕ องศาอย่างนิี�จนิครบ ๒๔ 
ชั�วโมง จบ ๓๖๐ องศา กุ็เป็นิอันิรอบโลกุ จึงได้เขตเวลา 
๒๔ เขต (24 standard time zones)

เนิื�องจากุเอาเส้นิเมริเดียนิกุรีนิิชเป็นิเส้นิเลขศูนิย์
ที�ตั�งต้นินิับเวลา ตามที�ตกุลงกุันิในิปี 1884 นิั�นิ เวลาที�จุด
นิี� คือ Greenwich time จึงถือเป็นิเวลาสากุล เรียกุว่า 
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Universal Time เรียกุย่อเป็นิ UT (ตกุลงใช้ค�าหลังนิี�ในิ
ปี 1928) ซึ�งใช้เป็นิฐานิในิกุารค�านิวณนิับเวลาทั�วโลกุ ถ้า
ไปทางตะวันิออกุของกุรีนิิช เวลากุ็บวกุเพิ�มขึ�นิ ๑ ชั�วโมง
ทุกุๆ ๑๕ องศา ถ้าไปทางตะวันิตกุของกุรีนิิช เวลากุ็ลบ 
ลดลง ๑ ชั�วโมงทุกุๆ ๑๕ องศา เช่นิ ประเทศไทยนิี� อยู่ในิ
ช่วงลองจิจูด 97°30’ ถึง 105°30’ ตะวันิออกุ ค�านิวณที� 
105° ได้เป็นิ +7 (+ ๗ ชั�วโมง) ถ้าเวลาสากุลที�กุรีนิิช ๑๓ 
นิ. เวลาที�ประเทศไทย กุ็เป็นิ ๒๐ นิ.

Greenwich time นิั�นิ จะเห็นิว่านิิยมเรียกุเป็นิ  
Greenwich Mean Time ที�ย่อว่า GMT (ทางกุาร
บัญญัติให้แปลว่า เวลาปานิกุลางกุรีนิิช) ทั�งนิี�กุ็เพื�อให้ชัด
ว่า เป็นิเวลาตามค่าเฉัลี�ย (mean=เฉัลี�ย, ค่ากุลาง) โดย
ถือเหมือนิดังว่าโลกุหมุนิเคลื�อนิที�ไปในิความเร็วอย่าง
เดียวกุันิ วันิคืนิเท่ากุันิทั�งปี (ซึ�งที�จริงไม่เป็นิอย่างนิั�นิ) ให้
มนิุษย์สะดวกุที�จะใช้เป็นิมาตรฐานิได้

ส่วนิ Universal Time หรือ UT กุ็กุ้าวมาเป็นิ 
UTC กุล่าวคือ เนิื�องจากุเวลาที�นิับตามกุารหมุนิเวียนิ
โคจรไปของโลกุ โดยถือกุันิเป็นิสากุลนิั�นิ มิใช่แม่นิย�าจริง 
ความเจริญของวิทยาศาสตร์ช่วยให้วัดเวลาได้แม่นิแท้ 
โดยกุ้าวจากุ solar time (เวลาสุริยะ) สู่ atomic time 
(เวลาอะตอม) เริ�มแต่อเมริกุา กุับอังกุฤษ ใช้สัญญาณวิทยุ 
ประสานิเวลาและคลื�นิความถี�ในิกุารออกุอากุาศกุระจาย
เสียง ให้ลงตัวระหว่างกุันิ ตั�งแต่ปี 1960/๒๕๐๓ นิี�คือได้
เวลาที�แนิ่นิอนิจริง เป็นิเวลาวิทยาศาสตร์ พอถึงปี 1964 
เวลาซึ�งใช้สัญญาณวิทยุเชื�อมให้ลงกุันินิั�นิ กุ็ขยายออกุไป
ทั�วโลกุ เป็นิเวลาสากุลที�ประสานิเวลาสุริยะ เข้ากุับเวลา
อะตอม เรียกุว่า UTC (Coordinated Universal Time, 
เรียงสับล�าดับเป็นิ Universal Time Coordinated)

ครั�นิแล้ว ตั�งแต่ ๑ ม.ค. 1972/๒๕๑๕  เวลา 
UTC ซึ�งใช้นิาฬิกุาปรมาณู (atomic clock) บอกุ 
atomic time ที�มีหนิ่วยวัดเป็นิ atomic (SI) second 
(SI = Système International เป็นิค�าฝรั�งเศส ตรงกุับ 
International System) กุ็เข้ามาแทนิ UT เป็นิอันิว่า SI 
second มาแทนิ solar second และโดยทั�วไปตั�งแต่ปี 
1986/๒๕๒๙ กุ็ได้ใช้ UTC แทนิ GMT

มีข้อควรรู้และข้อสังเกุตปลีกุย่อยว่า เส้นิเขตเวลา
ที�พูดมาข้างต้นินิั�นิ ไม่สามารถขีดตรงตามธรรมชาติ บางที
ต้องคดโค้ง ยึกุยักุ หรือซิกุแซ็กุไปมา เพื�อคุมรวมเอาดินิ
แดนิของรัฐหรือชาติประเทศเดียวกุันิ ให้เข้ามาอยู่ในิ
เขตเวลาเดียวกุันิ พูดง่ายๆ ว่าขึ�นิต่อกุารเมือง (รวมทั�ง
เศรษฐกุิจ) ซึ�งบางทีห่างจากุความเป็นิจริงมากุ

ยกุตัวอย่าง เช่นิ จีนิ ซึ�งมีดินิแดนิกุว้างใหญ่ไพศาล 
ถ้าเทียบตามมาตรฐานิทั�วไป กุ็คลุมประมาณ ๔ เขตเวลา 
หรือ 4 time zones แต่จีนิใช้เวลามาตรฐานิ คือ stand-
ard time เดียวกุันิเกุือบทั�งประเทศ (ใช้ +8) แสดงว่า
ท้องถิ�นิต่างๆ ในิจีนิที�เวลาจริงต่างกุันิราว ๔ ชั�วโมง ต้อง
ใช้เวลาเดียวกุันิ ต่างกุันิมากุกุับสหรัฐ ซึ�งมีเนิื�อที�นิ้อยกุว่า 
จีนินิิดเดียว แต่จัดแบ่งเป็นิ ๔ เขตเวลา (ไม่นิับอแลสกุา) 
แม้เส้นิเขตจะยึกุยักุบ้างตามเขตของรัฐต่างๆ ที�เส้นิผ่านิ 
แต่กุ็ใกุล้ความจริงมากุ หรืออย่างอินิเดียกุ็นิ่าสนิใจ มี
เนิื�อที�มากุคาบเกุี�ยว ๒ เขตเวลา แทนิที�จะใช้แยกุ ๒ เขต
เวลา (เขต +5 กุับเขต +6) หรือรวมใช้อันิเดียวกุันิที�ลงตัว 
กุลายเป็นิใช้เวลาเดียวกุันิ แต่ท�าแบบเฉัลี�ยเป็นิครึ�งชั�วโมง 
คือใช้ +5.30

อนิึ�ง ที�วางหลักุไว้ว่า เขตเวลา (time zone) หนิึ�ง 
เป็นิชั�วโมงหนิึ�ง คือ ๑๕ องศานิั�นิ ถ้าแบ่งซอยออกุไป กุ็
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หมายความว่า longitude องศาหนิึ�ง เท่ากุับ ๔ นิาที 
เมื�อรู้หลักุนิี�แล้ว กุ็สามารถค�านิวณเวลาที�แท้จริงของที�
นิั�นิๆ เช่นิ ประเทศไทยนิี�อยู่ในิ time zone ที�เป็นิ +7 
เท่ากุับ ๑๐๕ องศาตะวันิออกุ เวลามาตรฐานิ (standard 
time) ของไทยกุ็คือเวลา ณ จุดที�ตรงแนิว ๑๐๕ องศานิี� 
ถ้าอยู่ที�กุรุงเทพฯ เมื�อรู้ว่ากุรุงเทพฯ อยู่ใกุล้ ๑๐๐ องศา 
๓๐ ลิปดา ตะวันิออกุ (100°30´ E.) กุ็ได้เวลาจริงของ
กุรุงเทพฯ ช้ากุว่าเวลามาตรฐานิ ๑๘ นิาที ดังนิั�นิ ถ้าเวลา
มาตรฐานิของประเทศว่า ๑๒ นิ. คือเที�ยง กุ็หมายความ
ว่า ต้องรออีกุ ๑๘ นิาที คือ ๑๒.๑๘ นิ. จึงจะเป็นิเวลา
เที�ยงที�แท้จริงของกุรุงเทพฯ

(ถ้าต้องกุารทราบเวลาจริงซ้อนิอีกุชั�นิหนิึ�ง คือ
เวลาตามดวงอาทิตย์ ซึ�งต่างกุันิไปตามฤดูกุาล กุ็เทียบเอา
จากุเวลาที�ดวงอาทิตย์ขึ�นิจริงในิวันินิั�นิๆ ดังที�วิทยุกุระจาย 
เสยีงแห่งประเทศไทยประกุาศตอนิจบภาคข่าวทกุุเช้า โดย 
ถือจุดที�อยู่เกุือบสุดทางทิศตะวันิออกุของประเทศ คือที� 
ผาชะนิะได อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานิี อยู่ที� ๑๐๕ องศา 
๓๐ ลิปดา กุ่อนิกุรุงเทพฯ ๕ องศา กุ็คือเร็วกุว่ากุรุงเทพฯ 
๒๐ นิาที ค�านิวณแล้ว กุ็จะทราบเวลาจริงของแต่ละวันิ 
แม้ว่าจะไม่ถึงกุับเด็ดขาด เพราะโลกุเคลื�อนิไปในิแต่ละฤดู
ช้าเร็วไม่เท่ากุันิ เช่นิ ในิฤดูหนิาว วันิที� ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๕ 
ที�ผาชะนิะได ดวงอาทิตย์ขึ�นิ ๐๖.๒๗ นิ. แล้วที�กุรุงเทพฯ 
ดวงอาทิตย์ขึ�นิ ๐๖.๔๕ นิ. คือเร็วช้ากุว่ากุันิ ๑๘ นิาที, 
แต่ถอยหลังไปครึ�งปี ณ วันิที� ๑๒ กุ.ค. ๒๕๕๔ ที�ผา 
ชะนิะได ดวงอาทิตย์ขึ�นิ ๐๕.๓๓ นิ. แล้วที�กุรุงเทพฯ  
ดวงอาทิตย์ขึ�นิ ๐๕.๕๗ นิ. คือเร็วช้ากุว่ากุันิ ๒๔ นิาที)

ควรจะแปลกุใจเล็กุนิ้อยว่า ประเทศใกุล้เคียงที�
อยู่ในิ time zone +7 เช่นิเดียวกุับไทย ได้แกุ่ เวียดนิาม 

และอินิโดนิีเซีย แต่มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไปอยู่ในิเขต 
+8 ขณะที�พม่ากุ��ากุึ�ง ใช้ standard time +6.30

อีกุประกุารหนิึ�ง เนิื�องจากุโลกุกุลม กุ็ไม่รู้ว่าวันิ
หนิึ�งๆ จะเริ�มต้นิที�ไหนิ จึงตกุลงกุันิขีดเส้นิสมมติขึ�นิ โดย
นิับจากุเส้นิเมริเดียนิกุรีนิิชที�เป็นิศูนิย์นิั�นิไป 180 � คือครึ�ง
โลกุ เอาเส้นิเมริเดียนิที� ๑๘๐ เป็นิที�กุ�าหนิดเส้นิวันิสากุล 
เรียกุว่า international date line (เส้นินิี�ผ่านิช่องแคบ
เบริง ที�แยกุไซบีเรียของรัสเซีย กุับอะแลสกุาของอเมริกุา)

เส้นิวันิสากุลนิี� นิับจากุกุรีนิิชมาทางตะวันิออกุ กุ็ 
๑๘๐ นิับจากุกุรีนิิชไปทางตะวันิตกุ กุ็ ๑๘๐ คือเป็นิเส้นิ
เดียวกุันิ ดังนิั�นิ ถ้านิับจากุกุรีนิิชมาทางตะวันิออกุ ที�นิี�กุ็
เป็นิเวลากุ่อนิหนิ้าเลยเวลาที�กุรีนิิชไปแล้ว ๑๒ ชั�วโมง แต่
ถ้านิับไปทางตะวันิตกุกุ็อยู่หลังกุรีนิิช ๑๒ ชั�วโมง เป็นิ
อันิว่าที� ๒ ข้างของเส้นิเดียวกุันินิี� เวลาห่างกุันิ ๒๔ ชั�วโมง 
จึงใช้ที�สมมตินิี� บัญญัติลงไปว่า ข้างตะวันิตกุของเส้นินิี� 
เป็นิจุดเริ�มต้นิวันิใหม่ ส่วนิข้างตะวันิออกุคือสิ�นิสุดวันิเกุ่า

ถ้าใครเดินิทางข้ามเส้นิ ๑๘๐ นิี� จากุข้างตะวันิตกุ 
ไปข้างตะวันิออกุ กุ็ย้อนิกุลับไปอยู่ในิวันิเกุ่า ส่วนิคนิที�
ข้ามจากุข้างตะวันิออกุไปข้างตะวันิตกุ วันิเวลากุ็จะข้าม
หายไป ๑ วันิ

ทั�งนิี� กุ็เพราะว่า ส�าหรับโลกุที�กุลมนิี� เมื�อตะวันิตกุ
ถึงที�สุด กุ็เป็นิสุดและเป็นิต้นิของตะวันิออกุ

เรื�องเขตเวลา และกุารนิับเวลานิี� เป็นิตัวอย่าง
ส�าคัญของกุารที�มนิุษย์พยายามถือเอาประโยชนิ์ด้วยกุาร
ประนิีประนิอมบัญญัติตามสมมุติของมนิุษย์ เข้ากุับความ
จริงแห่งสภาวะของธรรมชาติ
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เฮนรี ฟอร์ด พำอเมริกำก้ำวขึ้นมำน�ำ 
ในอุตสำหกรรมรถยนต์

พ.ศ. ๒๔๔๖ (ค.ศ. 1903) ที�สิหรัฐอเมริกา เฮนรี 
ฟอร์ด (Henry Ford, 1863–1947) ตั�งแต่ยังเป็นิช่างกุล
และวิศวกุรท�างานิอยู่กุับบริษัทเอดิสันิ (Edison Co.) ได้
ใช้เวลาว่างผลิตรถยนิต์ขึ�นิมาจนิส�าเร็จในิปี 1892 ครั�นิถึง
ปี 1903 กุ็จัดตั�งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ (Ford Motor Co.) 
ขึ�นิ และท�างานิด้วยปรีชาสามารถจนิฟอร์ดกุลายเป็นิผู้
ผลิตรถยนิต์ใหญ่ที�สุดในิโลกุ

ในิปี 1908 ฟอร์ดได้ริเริ�มงานิส�าคัญ คือออกุแบบ
และผลิตรถฟอร์ด Model T สีด�า ราคาไม่แพง ให้ชาว
บ้านิซื�อไหว คันิละเพียง $850.50 และหาซื�อไม่ยากุ 
โดยผลิตจ�านิวนิมากุ กุินินิ��ามันิ ๒๐ ไมล์ต่อแกุลลอนิ ในิ
บรรดารถยนิต์ที�ขายได้ทั�งหมดในิอเมริกุา เป็นิส่วนิของ 
ฟอร์ด Model T ถึง ๔๒.๔% พอถึงปี 1915 รถฟอร์ดคันิ
ที� ๑ ล้านิกุ็ออกุมา ถึงปี 1920 ส่วนิในิตลาดของฟอร์ด 
Model T ขึ�นิไปอีกุถึง ๕๔.๕๗% ปี 1924 ฟอร์ด Model 
T ทนิทานิราคาถูกุออกุมาราคาแค่คันิละ $290 และถึง
เวลานิั�นิ เกุินิครึ�งของรถยนิต์ที�ใช้กุันิในิโลกุ คือรถฟอร์ด 
Model T

ปี 1927 เป็นิวาระครบ ๒๐ ปีของรถฟอร์ด 
Model T เฮนิรี ฟอร์ด หยุดเลิกุกุารผลิตฟอร์ด Model 
T แต่บัดนิั�นิ โดยเปลี�ยนิไปผลิต ฟอร์ด Model A ขึ�นิมา
แทนิ รถฟอร์ด คันิที� ๑๕ ล้านิ ออกุจากุโรงงานิในิปีที� ๒๐ 
นิั�นิ

กุ่อนิปี 1900 อเมริกุาผลิตรถยนิต์ล้าหลังกุว่ายุโรป 
เฮนิรี ฟอร์ดจึงเป็นิกุ�าลังใหญ่ที�นิ�าอเมริกุาขึ�นิมาเป็นิผู้นิ�า
ด้านินิี� และครองความเป็นิใหญ่อยู่ได้เกุินิครึ�งศตวรรษ 
อย่างไม่มีใครเทียมทานิ (เมื�อเข้าทศวรรษ 1970s รถญี�ปุ่นิ 
และเยอรมันิ จึงกุ้าวขึ�นิมา)

ระบบงานิของเฮนิรี ฟอร์ดกุ็นิ่าสนิใจ เขาเอาใจใส่
ให้ความส�าคัญแกุ่คนิงานิ ให้ค่าจ้างสูงกุว่าอัตราจ้างงานิ
ตามปกุติเป็นิอันิมากุ และให้คนิงานิมีส่วนิร่วมในิผลกุ�าไร
โดยนิ�ามาจัดสรรให้ปีละ ๓๐ ล้านิเหรียญ อีกุทั�งได้บ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชนิ์มากุมาย รวมทั�งกุารตั�งมูลนิิธิฟอร์ด 
(Ford Foundation, ตั�งปี 1936) ซึ�งเคยได้ชื�อว่าเป็นิ
องค์กุรกุารกุุศลที�รวยที�สุดในิประวัติศาสตร์โลกุ  
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ฟอร์ดน�ำ assembly line เข้ำมำ  
พำอุตสำหกรรมให้ก้ำวใหญ่

พ.ศ. ๒๔๕๖ (ค.ศ. 1913) ที�สิหรัฐอเมริกา หลัง
จากุเฮนรี ฟอร์ด ตั�งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ขึ�นิในิปี 1903 
เขากุ็มุ่งหนิ้าพัฒนิาสร้างความกุ้าวหนิ้าในิกุารผลิตรถยนิต์ 
คราวหนิึ�ง เขานิึกุถึงกุารท�างานิในิโรงงานิเนิื�อสัตว์ ที�ใช้
สายรอกุพาซากุสัตว์ไปส่งแกุ่คนิงานิที�ท�างานิในิส่วนิของ
ตนิๆ แล้วได้ความคิดที�จะนิ�ามาดัดแปลงใช้ในิงานิผลิต
รถยนิต์ แต่แทนิที�จะเป็นิงานิแยกุส่วนิอย่างในิโรงงานิท�า
เนิื�อสัตว์ งานิที�เขาคิดนิี�ตรงข้าม คือเป็นิกุารประกุอบชิ�นิ
ส่วนิ โดยให้สายรอกุนิ�าส่วนิประกุอบตั�งแต่แค่เป็นิฐานิ
หรือเป็นิโครง ไปส่งแกุ่ผู้ท�างานิซึ�งจะต่อเติมหรือประกุอบ
ชิ�นิส่วนิ เป็นิต้นิ ในิส่วนิที�เป็นิหนิ้าที�เฉัพาะของตนิๆ แล้ว
เลื�อนิต่อสู่ผู้ท�างานิในิล�าดับต่อๆ ไป ไม่ขาดตอนิ จนิงานิ
เสร็จ เช่นิเป็นิรถทั�งคันิที�สมบูรณ์

ระบบกุารใช้สิายสิ่งงานประกอบชิ้นสิ่วนนิี� เรียกุ
ว่า assembly line หรือบางทีกุ็เรียกุว่า production 
line และแปลกุันิว่า สิายการผล่ิต ซึ�งในิอุตสาหกุรรม
ใหญ่ๆ ปัจจุบันิรู้จักุกุันิดี กุารใช้ระบบสายส่งต่องานิ
ประกุอบชิ�นิส่วนินิี� ต้องมีกุารวางแผนิจัดกุารอย่างดี เช่นิ 
ให้ทุกุอย่างลงตัวพอดี เข้าจังหวะกุันิ ทั�งคนิท�างานิ เวลา 
และวัสดุอุปกุรณ์ ท�าให้ทั�งทุ่นิแรงทุ่นิเวลา ได้ผลดี

เฮนรี ฟอร์ด นิี�เองได้คิดเรื�องนิี�ขึ�นิ และเริ�มนิ�า  
assembly line เข้ามาใช้ในิโรงงานิของบริษัทฟอร์ด 
มอเตอร์ เมื�อวันิที� ๗ ตุลาคม 1913/๒๔๕๖ ท�าให้กุาร
ผลิตฟอร์ด Model T ได้ผลมากุ รถที�เดิมกุว่าจะประกุอบ
เสร็จ ใช้เวลาคันิละ ๑๒.๕ ชั�วโมง คราวนิี�เสร็จในิเวลา
เพียง ๑.๕ ชั�วโมง ท�าให้เขาผลิตรถได้จ�านิวนิมากุ ทันิ
ความต้องกุาร และขายได้ในิราคาถูกุ สมความตั�งใจ

ความส�าเร็จของฟอร์ดท�าให้บริษัทอื�นิต้องนิ�า
ระบบนิี�ไปใช้ และแพร่ไปในิอุตสาหกุรรมอื�นิๆ ด้วย เป็นิ
ความตื�นิตัว ท�าให้เกุิดความเปลี�ยนิแปลงขนิานิใหญ่ 
เป็นิกุารปฏิิวัติในิวงกุารอุตสาหกุรรมอย่างหนิึ�ง

แต่ระบบ assembly line นิี� แม้จะได้ผลมากุ แต่
กุ็มีข้อเสีย เช่นิ ท�าให้คนิงานิเกุิดความเบื�อหนิ่ายต่อกุาร
ท�างานิที�มีกุารเคลื�อนิไหวแบบซ��าซากุและสักุว่า อีกุทั�งเมื�อ
จัดงานิลงตัวแล้ว กุ็สามารถใช้คนิงานิที�ไร้หรือด้อยฝีมือ
เพื�อลดค่าจ้างลงไป เสียค่าใช้จ่ายแต่นิ้อย ดังนิี�เป็นิต้นิ 

หน้าตรงข้ามจากซ้าย:
เฮนรี ฟอร์ด
รัชกำลที่ ๕ กับ Ford Model T
Ford Model A
..................
assembly line
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วีรบุรุษผู้มีชัย น�ำควำมส�ำเร็จมำให้ 
แก่เพื่อนร่วมชำติและมวลชำวโลก

พ.ศ. ๒๔๗๐ (ค.ศ. 1927) ที�สิหรัฐอเมริกา ในิวันิ
ที� ๒๐-๒๑ พฤษภาคม มีเหตุกุารณ์ส�าคัญจากุกุารกุระท�า
ของบุคคลผู้เดียว แต่เป็นิข่าวใหญ่ที�คนิสนิใจตื�นิเต้นิกุันิไป
ทั�วทั�งโลกุ ประกุาศความยิ�งใหญ่ของกุารสร้างความส�าเร็จ
ที�ดีงามสร้างสรรค์ ความส�าเร็จครั�งนิี�คือ กุารบินิเดี�ยวรวด
เดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนิติกุครั�งแรกุ (first nonstop 
solo flight across the Atlantic)

ย้อนิหลังไป หลังจากุสองพี�นิ้อง Orville และ 
Wilbur Wright ท�ากุารบินิมีคนินิั�งได้ส�าเร็จครั�งแรกุเมื�อ 
๑๗ ธ.ค. 1903/๒๔๔๖ แล้ว กุารบินิกุ็กุ้าวหนิ้ามาโดย
ล�าดับ แต่กุ็ยังไม่พัฒนิาสักุเท่าใด ถึงจะมีกุารใช้เครื�องบินิ
ในิกุารรบครั�งแรกุ ในิสงครามระหว่างอิตาลี กุับตุรกุี 
(Italo-Turkish War) เมื�อ ๒๓ ต.ค. 1911/๒๔๕๔ แต่แม้
ในิสงครามโลกุครั�งที� ๑ (World War I, 1914-1918/ 
๒๔๕๗-๒๔๖๑) กุ็ยังมีกุารใช้เครื�องบินิเพียงเล็กุนิ้อย 
อากุาศยานิที�ใช้มากุหนิ่อย กุ็แค่บัลลูนิ (balloon) และ
เรือเหาะ (airship, บัลลูนิทรงซิกุาร์) ซึ�งลอยตัวด้วยแกุ๊สที�
เบากุว่าอากุาศ เช่นิ ฮีเลียม และไฮโดรเจนิ

หลังสงครามโลกุครั�งที� ๑ ไม่นิานิ กุารบินิพาณิชย์ 
(commercial aviation หรือ air transport) ได้พัฒนิา
ไปมากุ พอถึงปี 1919/๒๔๖๒ กุ็เริ�มมีเครื�องบินิโดยสาร
ประจ�า ระหว่างปารีส กุับลอนิดอนิ (ระยะทางราว ๓๔๓ 
กุม.) ส่วนิในิอเมริกุา หลังปี 1925/๒๔๖๘ จึงมีบริษัท
เอกุชนิใช้เครื�องบินิบริกุารขนิส่งไปรษณีย์ แล้วต่อมากุ็รับ
ส่งผู้โดยสารประจ�าทาง (ในิอเมริกุา เมืองใหญ่ๆ ห่างกุันิ
ไกุลกุว่าปารีส-ลอนิดอนิ มากุ)
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ในิปี 1919 เจ้าของโรงแรมแห่งหนิึ�งในินิคร
นิิวยอร์กุตั�งรางวัล คงเหมือนิท้าขึ�นิมาว่า ใครขับเครื�องบินิ 
บินิเดี�ยวรวดเดียวไม่หยุดเลยจากุนิิวยอร์กุไปถึงปารีส 
(๕,๘๐๐ กุม.) ได้ จะให้เงินิ $25,000

เมื�อตั�งรางวัลขึ�นิแล้ว เวลาผ่านิไปจนิถึงปี 1927/ 
๒๔๗๐ ได้มีผู้พยายามบินิหลายครั�ง แต่ไม่มีผู้ใดประสบ
ความส�าเร็จ มีแต่กุลายเป็นิกุารสละชีวิต เท่าที�ทราบว่า
ตายไป ๖ ราย

ในิปี 1927 นิั�นิ หนิุ่มขี�อาย อายุ ๒๕ ปี มีชื�อว่า 
ชาร์ลส์ เอ. ล่ินด์เบอร์ก (Charles A. Lindbergh, 1902-
1974) ในิฐานิะที�เป็นินิักุบินิคนิหนิึ�ง ย่อมได้ยินิข่าวเรื�องนิี�
เรื�อยมา เขาคิดว่า เขาต้องท�าได้ ขอแต่ให้มีเครื�องบินิที�ดี

ครั�นิแล้ว ลินิด์เบอร์กุหาผู้สนิับสนิุนิเงินิทุนิค่า
เครื�องบินิ เขาไปพบบริษัทใหญ่ๆ ที�เป็นิผู้ผลิตหลายราย 
กุ็ล้วนิปฏิิเสธ ไม่ยอมขายเครื�องบินิให้ ในิที�สุด เขาจ้าง
บริษัทหนิึ�งท�าเครื�องบินิขึ�นิ โดยตัวเขาเองช่วยออกุแบบ 
จนิเสร็จ ตั�งชื�อเครื�องบินินิั�นิว่า Spirit of St. Louis

ครั�นิแล้ว เช้าวันิที� ๒๐ พ.ค. เวลา ๐๗.๕๒ นิ. 
ชาร์ลส์ เอ. ลินิด์เบอร์กุ กุ็นิ�า Spirit of St. Louis ขึ�นิ
จากุ Long Island เมืองนิิวยอร์กุ เนิื�องจากุเครื�องบินินิั�นิ
เล็กุเครื�องยนิต์เดียว และต้องบรรทุกุนิ��ามันิมากุ เขาจึง
พยายามลดนิ��าหนิักุของอื�นิให้เหลือนิ้อยที�สุด แม้แต่ร่ม
ชูชีพ และวิทยุกุ็ไม่เอาไป ที�นิั�งนิักุบินิกุ็ใช้ไม้สานิ มองทาง
ข้างหนิ้าด้วยกุล้องเปริสโคป (periscope)

ลินิด์เบอร์กุคนิเดียวแล่นิลอยอยู่เหนิือมหาสมุทร
แอตแลนิติกุ ในิเครื�องบินิล�านิ้อย ที�มีความเร็วเฉัลี�ย ๑๐๗ 
ไมล์ ต่อชั�วโมง (๑๗๒ กุม./ชม.) ตลอดวันิ ตลอดคืนิ 
กุลางท้องฟ้าเวิ�งว้าง มีอากุาศและกุระแสลมที�นิ่าพรั�นิกุลัว 

ฝ่าทั�งหิมะ ทั�งฝนิและลูกุเห็บ นิ��าแข็งจับปีกุเครื�องบินิ 
หลายครั�งต้องผ่านิไปกุลางเมฆหนิาทึบ มองไม่เห็นิอะไร
เลย ทั�งหิวกุระหาย และเมื�อยล้าอ่อนิเพลีย บ่อยครั�งที�
เขาหมดความรู้สึกุหรือผลอยหลับไป แล้วรู้สึกุตัวขึ�นิมา
ใหม่ทันิพอดีกุ่อนิที�เครื�องบินิจะดิ�งลงบนิพื�นิมหาสมุทรที�
เย็นิเยือกุ ขณะเดียวกุันิ ผู้คนิทั�วโลกุที�รอฟังข่าว กุ็ได้แต่
หวั�นิใจว่า วันิหนิึ�งกุับคืนิหนิึ�ง แล้วกุ็อีกุวันิหนิึ�งผ่านิไปแล้ว 
เครื�องบินินิ้อยล�านิั�นิอยู่ตรงไหนิ มีชะตากุรรมเป็นิอย่างไร 
จะไปถึงที�หมายหรือไม่

ในิที�สุด คืนิวันิรุ่งขึ�นิ ๒๑ พ.ค. ๒๔๗๐ เวลา 
๒๒.๒๒ นิ. ชาร์ลส์ เอ. ลินิด์เบอร์กุ กุ็ไปถึงเมืองปารีส เขา
นิ�าเครื�องบินิลงจอดที�สนิาม Le Bourget รวมใช้เวลาบินิ 
๓๓ ชั�วโมงครึ�ง เป็นิระยะทาง ๕,๘๐๐ กุม. (๓,๖๐๐ ไมล์) 
นิี�คือกุารบินิเดี�ยวรวดเดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนิติกุ
ส�าเร็จครั�งแรกุ (first nonstop solo flight across the 
Atlantic)

ที�สนิามบินิกุรุงปารีสนิั�นิ แม้จะเป็นิเวลากุลางคืนิ 
ปรากุฏิว่าประชาชนิที�ตามข่าวพากุันิมารอรับด้วยความ
ตื�นิเต้นิเนิืองแนิ่นิมากุมาย (Walter Cronkite แห่ง CBS 
บรรยายว่า คนิมารับที�สนิามบินิมากุกุว่าแสนิคนิ) ลินิด์
เบอร์กุกุลายเป็นิวีรบุรุษ ๒ ฟากุมหาสมุทร เขาท�าให้ทั�ง
กุารบินิและนิักุบินิ เป็นิข่าวหนิ้าแรกุของหนิังสือพิมพ์ไป
ทั�วโลกุ หนิังสือพิมพ์เรียกุเขาว่า “Lucky Lindy” (ลินิดี�ผู้
มีโชค) บ้าง “Lone Eagle” (อินิทรีย์เดี�ยว) บ้าง

เมื�อกุลับมาอเมริกุา เพื�อนิร่วมชาติได้จัดงานิ 
ต้อนิรับลินิด์เบอร์กุอย่างวีรบุรุษผู้ยิ�งใหญ่ ที�ได้นิ�าความ
ส�าเร็จและเกุียรติยศมาให้แกุ่ประเทศชาติ เป็นิงานิฉัลอง
ชัยครั�งยิ�งใหญ่ที�สุดของชาติหลังกุารชนิะในิสงครามโลกุ

ครั�งที� ๑ ริ�วกุระดาษที�คนิโปรยลงมาตามถนินิบนิทาง
ที�เขาผ่านิไป รวมนิ��าหนิักุได้สักุ ๑,๘๐๐ ตันิ มากุกุว่าที�
เคยโปรยคราวสิ�นิสงครามโลกุครั�งที� ๑ นิั�นิเกุินิ ๑๐ เท่า 
เป็นิเหตุกุารณ์ที�ได้รับกุารบันิทึกุไว้อย่างเป็นิเกุียรติภูมิ
ของชาวอเมริกุันิ เป็นิบุคคลที�มีชื�อเสียงที�สุดท่านิหนิึ�งในิ
ประวัติศาสตร์กุารบินิ

นิอกุจากุเงินิรางวัล $25,000 ที�ตั�งไว้ และ
เครื�องหมายเกุียรติยศที�ประธานิาธิบดีอเมริกุันิมอบให้
แล้ว รัฐสภาอเมริกุันิ (Congress) ได้ออกุกุฎหมายพิเศษ
มอบเหรียญ Congressional Medal of Honor แกุ่เขา 
(เหรียญตราสูงสุดนิี� ตามปกุติให้เฉัพาะแกุ่ทหาร เพื�อเชิดชู 
“conspicuous gallantry and intrepidity at the risk 
of life, above and beyond the call of duty.”)

ความส�าเร็จครั�งนิี� ด้านิหนิึ�งเป็นิเครื�องบ่งชี�ถึง
ความกุ้าวหนิ้าและความหวังที�สดใสของเทคโนิโลยี พร้อม
กุับที�อีกุด้านิหนิึ�ง เป็นิกุารพิสูจนิ์ความสามารถของมนิุษย์ 
แสดงถงึความเข้มแขง็กุล้าหาญ และเป็นิพยานิแห่งคตนิิยิม 
อเมริกุันิอันิชื�นิชมในิความส�าเร็จที�ท�าได้ยากุ (“hard-won 
achievement”) นิอกุจากุเป็นิความส�าเร็จของตัวนิักุบินิ
แล้ว กุ็ท�าให้ประชาชนิสนิใจเครื�องบินิ สนิใจกุารบินิ และ
มีความมั�นิใจในิกุารเดินิทางด้วยเครื�องบินิ ตลอดจนิกุารที�
จะมีใจให้แกุ่กุารเดินิทางทางอากุาศเพิ�มขึ�นิด้วย

เวลาผ่านิมาอีกุ ๕ ปี ในิปี 1932/๒๔๗๕ อะมีเลีย 
แอร์ฮาร์ท (Amelia Earhart) ได้เป็นิสตรีคนิแรกุที�บินิ
เดี�ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนิติกุส�าเร็จ ในิวันิเดือนิเดียว
กุับลินิด์เบอร์กุ คือ ๒๐-๒๑ พ.ค. (กุ่อนินิั�นิ ๔ ปี ในิปี 
1928 เธอได้เป็นิสตรีคนิแรกุที�ข้ามแอตแลนิติกุ โดยเป็นิ 
ผู้โดยสารคนิเดียวในิเครื�องบินิที�ขับโดยนิักุบินิ ๒ คนิ)  
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ต่อมาถึงปี 1937 แอร์ฮาร์ทออกุบินิรอบโลกุด้วยเครื�อง
บินิสองเครื�องยนิต์ โดยมี Fred Noonan เป็นิผู้นิ�าทาง 
และกุ็เดินิทางไปได้เกุินิ ๒ ในิ ๓ แล้ว แต่ได้หายสูญไป
กุลางมหาสมุทรแปซิฟิกุ ใกุล้เส้นิวันิที�สากุล (Interna-
tional Date Line)

ระหว่างนุี้ การบัินุพาณิชย์ (commercial avia-
tion) ก็พัฒนุาต่อเนุื่องมา ดังมีความก้าวหนุ้าที่ควรทราบั 
ดังนุี้

ปี 1934/๒๔๗๗ เริ�มมีกุารบินิขนิส่งไปรษณีย์ข้าม
มหาสมุทรแปซิฟิกุ จากุนิั�นิไม่นิานิ กุ็มีบริกุารส�าหรับคนิ
โดยสาร

ปี 1939/๒๔๘๒ วันิที� ๒๘ มิ.ย. Pan American 
Airways เปิดกุารบินิพาณิชย์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนิติกุ
ครั�งแรกุ จากุนิิวยอร์กุ ไปเมืองมาร์เซลล์ (Marseilles) ในิ 
ฝรั�งเศส ใช้เวลาบินิ ๒๖ ชม.ครึ�ง ค่าโดยสารเที�ยวละ 
$375

ปี 1939/๒๔๘๒ ถึง 1945/๒๔๘๘ ระหว่าง
สงครามโลกุครั�งที� ๒ คู่สงครามใช้เครื�องบินิในิกุารรบกุันิ
อย่างเต็มที� จึงเร่งผลิตและพัฒนิาเครื�องบินิอย่างรวดเร็ว
และมากุมาย ท�าให้กุารบินิกุ้าวหนิ้ามาอย่างมากุ เมื�อสิ�นิ
สงครามโลกุนิั�นิแล้ว กุ็มีเครื�องบินิสี�เครื�องยนิต์ ที�บินิระยะ
ไกุล มีห้องผู้โดยสารอย่างดี มีอุปกุรณ์กุ้าวหนิ้า พรั�งพร้อม
ไปทั�ว ประหยัด สะดวกุ ปลอดภัย นิั�งสบาย

ปี 1946/๒๔๘๙ วันิที� ๑ กุ.ค. BOAC (British 
Overseas Airways) เริ�มกุารบินิพาณิชย์ข้ามมหาสมุทร
แอตแลนิติกุ ระหว่างลอนิดอนิ-นิิวยอร์กุ ใช้เวลาบินิ 
๑๙.๔๕ ชม.

ปี 1958/๒๕๐๑ เริ�มมีกุารใช้เครื�องบินิไอพ่นิ (jet  

airliner) ท�าให้คนิหันิมานิิยมเดินิทางไกุลด้วยเครื�องบินิ  
แทนิรถไฟ และเรอืเดนิิสมุทร (กุ่อนินิั�นิ เมื�อปี 1953 BOAC 
ได้เริ�มใช้เครื�องบินิที�เรียกุกุันิว่า พร๊อพเจ็ต/propjet คือ
มีไอพ่นิ turboprop ขับเคลื�อนิใบพัด ซึ�งผลิตโดยบริษัท 
Rolls-Royce แล้วบริษัทกุารบินิประเทศอื�นิกุ็ซื�อบ้าง)

ปี 1970/๒๕๑๓ วันิที� ๒๑ ม.ค. Pan Am เริ�ม
บริกุารเครื�องบินิไอพ่นิจัมโบ โบอิ�ง ๗๔๗  (Boeing 747 
jumbo jet) ในิเส้นิทางบินิข้ามมหาสมุทรแอตแลนิติกุ 
(เมื�อปี 1966/๒๕๐๙ Pan Am ริเริ�มสั�งจัมโบ โบอิ�ง ๗๔๗  
มาเตรียมบริกุาร ๒๕ เครื�อง บรรทุกุผู้โดยสารได้เที�ยวละ 
๓๔๒ ถึง ๔๙๐ คนิ ท�าให้กุารบินิสายอื�นิต้องพากุันิตาม) 
นิับเป็นิกุารเปลี�ยนิโฉัมหนิ้ากุารบินิครั�งส�าคัญ

ปี 1976/๒๕๑๙ วันิที� ๒๑ ม.ค. (กุ่อนิเริ�มรับส่ง
ผู้โดยสาร Concorde เริ�มท�ากุารบินิครั�งแรกุในิวันิที� ๒ 
มี.ค. 1969/๒๕๑๒  และเริ�มบินิเร็วกุว่าเสียง ในิวันิที� ๑ 
ต.ค. 1969 ครั�นิถึง ๔ พ.ย. 1970 กุ็บินิได้เร็วกุว่าเสียง
เกุินิ ๒ เท่า บินิจากุลอนิดอนิไปนิิวยอร์กุ ราว ๓ ชม.) Air 
France และ British Airways เริ�มเที�ยวบินิประจ�าของ
เครื�องบินิคอนิคอร์ดเร็วกุว่าเสียง (supersonic Con-
corde) โดย British Airways (กุ่อนินิี�คือ BOAC) บินิจากุ
ลอนิดอนิ ไปยังบาห์เรนิ (Bahrain) และ Air France บินิ
จากุปารีส ไปยังรีโอเดจาเนิโร (Rio de Janeiro) แล้ว
ต่อมากุ็เปิดบินิประจ�ามายังกุรุงวอชิงตันิ ดีซี  (๒๔ พ.ค.
1976) และมาเมืองนิิวยอร์กุ (พ.ย. 1977) และขยายไปที�
อื�นิด้วย (chartered flights ไปทั�วโลกุ) แต่ต่อมา เพราะ
ขาดทุนิ กุ็ตัดเที�ยวบินิลงๆ จนิเหลือปลายทางประจ�าเพียง
นิิวยอร์กุ จนิในิที�สุดกุ็เลิกุด�าเนิินิกุารทั�งหมด (Air France 
เลิกุ พ.ค. 2003 และ British Airways เลิกุ ต.ค. 2003)

จากซ้ายบน:
ออร์วิลล์ ไรท์
วิลเบอร์ ไรท์
อะมีเลีย แอร์ฮำร์ท

หน้าตรงข้ามจากซ้ายบน:
บอลลูน
เรือเหำะ
Jet airliner 
Spirit 0f St. Louis
Boeing 747 
Concorde
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ทีวี โผล่มำนิด ติดสงครำมโลก ๖ ปี  
จน ๒๔๘๘ ผ่ำน จึงบำนไม่หุบ

พ.ศ. ๒๔๘๒ (ค.ศ. 1939) ที�สิหรัฐอเมริกา วันิ
ที� ๓๐ เมษายนิ มีกุารเปิดงานิแสดงสินิค้าโลกุที�เมือง
นิิวยอร์กุ (New York World’s Fair) บริษัท NBC 
(National Broadcasting Company) ได้เปิดตัวเริ�ม
ออกุรายกุารประจ�าของโทรทัศนิ์ โดยท�ากุารถ่ายทอดพิธี
ที�ประธานิาธิบดี Franklin D. Roosevelt เป็นิประธานิ
กุล่าว และกุลายเป็นิประธานิาธิบดีคนิแรกุที�ออกุโทรทัศนิ์ 
NBC บอกุว่าปีนิั�นิจะออกุรายกุารทีวี สัปดาห์ละ ๒ ชั�วโมง 
แล้วในิปีเดียวกุันินิั�นิ CBS (Columbia Broadcasting 
System) กุ็เริ�มออกุรายกุารทีวีเช่นิกุันิ กุว่าจะถึงกุลางปี
ต่อมา คือ 1940 ในิสหรัฐได้มีโทรทัศนิ์แล้ว ๒๓ สถานิี

อย่างไรกุ็ตาม แท้จริงนิั�นิ ในิอเมริกุา โทรทัศนิ์
พัฒนิาช้ากุว่าในิยุโรป ซึ�งปรากุฏิว่า ในิอังกุฤษ BBC ได้
เริ�มบริกุารทีวีเป็นิเจ้าแรกุของโลกุที�ลอนิดอนิ ในิปี 1936 
โดยเฉัพาะที�เป็นิงานิเด่นิออกุถ่ายทอดภายนิอกุครั�งแรกุ 
คือเมื�อ BBC แพร่ภาพขบวนิงานิราชาภิเษกุของพระเจ้า
ยอร์จที� ๖ (King George VI) จากุไฮด์ปาร์ค เมื�อเดือนิ
พฤศจิกุายนิ 1937

เมื�อโทรทัศนิ์ปรากุฏิตัวขึ�นิมาและท�าท่าจะ
งอกุงามนิั�นิ กุ็เข้าสู่ช่วงเวลาของสงครามโลกุครั�งที� ๒ 
ซึ�งเริ�มขึ�นิในิวันิที� ๑ กุ.ย. 1939 ต่อมาไม่ช้าสงครามได้
รุนิแรงมากุขึ�นิ แล้วกุ็ท�าให้โทรทัศนิ์เงียบเฉัาจนิเหมือนิ
กุับลับหายไป เพราะโรงงานิอิเล็กุทรอนิิกุส์ทั�งหลายต้อง
เปลี�ยนิไปเป็นิที�ผลิตอาวุธยุทโธปกุรณ์ ดังที�ในิอเมริกุา ปี 
1945/๒๔๘๘ เพียงประมาณ ๕,๐๐๐ บ้านิ มีเครื�องรับ
โทรทัศนิ์ที�เทอะทะ แต่ในิปี 1945 นิี�เอง สงครามโลกุครั�ง
ที� ๒ กุ็จบลงในิวันิที� ๒ กุ.ย.

ปีต่อมา 1946 รัฐบาลอเมริกุันิยกุเลิกุข้อจ�ากุัด
เกุี�ยวกุับกุารผลิตเครื�องรับโทรทัศนิ์ จากุนิั�นิอุตสาหกุรรม
โทรทัศนิ์กุ็เบ่งบานิอย่างรวดเร็ว พอถึงปี 1949 มีเครื�อง
รับโทรทัศนิ์เพิ�มขึ�นิเป็นิ ๑ ล้านิเครื�อง ถึงปี 1951 เป็นิ 
๑๐ ล้านิเครื�อง แล้วกุ็เป็นิ ๕๐ ล้านิเครื�องในิ ๘ ปีต่อมา 

ในิอังกุฤษ บริกุารโทรทัศนิ์ของ BBC คืนิชีพในิ 
ตอนิกุลางปี 1946 แล้วก็ุเจริญเตบิโตต่อมา ส่วนิในิประเทศ 
อื�นิๆ พูดได้ว่า โทรทัศนิ์ หรือ ทีวี เพิ�งจะแพร่หลายเมื�อ
เข้าทศวรรษ 1950s และส�าหรับประเทศไทย ได้รับค�า
บอกุเล่าจากุคุณประภาศรี บุณยประสิทธิ์ ซึ�งขณะนิี�อายุ 
๘๖ ปี ท่านิยืนิยันิไว้นิานิแล้วว่า ทีวีเข้ามาเมืองไทยในิ 
พ.ศ. ๒๔๙๘

สมัยนี้มีปำกกำลูกลื่น หำได้แสนง่ำย 
เขียนได้แสนสบำย  
งำนอย่ำงเลิศที่แสนดี  
น่ำจะได้ผลิตได้มีขึ้นมำมำกมำย

พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) วันิที� ๒๙ ต.ค. ที�
สิหรัฐอเมริกา ห้าง Gimbel Bros. เมืองนิิวยอร์กุ วาง
จ�าหนิ่ายปากกาลู่กล่ื่น (ballpoint pens) ด้ามละ 
$12.50 มีบันิทึกุว่า เป็นิความส�าเร็จทางพาณิชย์ครั�ง
ใหญ่ พอถึงปี 1949 ปากุกุาลูกุลื�นิกุ็ติดตลาด และมีสถิติ
จ�าหนิ่ายชนิะปากุกุาหมึกุซึมเป็นิครั�งแรกุ แม้ว่าในิช่วงต้นิ 
ธนิาคารบางแห่งบอกุว่าปากุกุาลูกุลื�นินิี�ใช้เซ็นิชื�อตาม
กุฎหมายไม่ได้ แต่ปรากุฏิว่า ปากุกุาอย่างใหม่นิี� ขึ�นิไปที�
สูงกุ็ไม่รั�วไหล และใช้เขียนิทับกุระดาษคาร์บอนิท�าส�าเนิา
เอกุสารธุรกุิจและราชกุารได้ดีอีกุด้วย

ในิเมืองไทย กุว่าจะรู้จักุและใช้ปากุกุาลูกุลื�นิกุันิ
กุว้างออกุไป กุ็เมื�อผ่านิ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาแล้ว

คนิรุ่นิกุ่อนิๆ ล�าบากุยุ่งยากุไม่นิ้อยกุับกุารใช้
อุปกุรณ์กุารเขียนิ เมื�อมีปากุกุาหมึกุซึมให้ใช้ กุ็ถือว่า
สะดวกุสบายขึ�นิมากุมายแล้ว แต่ยังมีข้อติดขัดไม่คล่อง
ตัวอยู่มากุ เช่นิ เหนิ็บปากุกุาไว้ บางทีหมึกุรั�วไหลออกุมา
เปรอะกุระเป๋าเปื้อนิเสื�อผ้า เขียนิลงกุระดาษ นิอกุจากุ
ซึมสมชื�อแล้ว ถูกุนิ��า หมึกุละลาย ตัวหนิังสือหายไป และ
เลอะเทอะ ต้องระวังคอยดูว่าหมึกุจะหมด หมั�นิดูดสูบ
หมึกุใหม่ ต้องมีขวดหมึกุพร้อมไว้ อีกุทั�งเป็นิของค่อนิข้าง
มีราคา ถ้าจะให้เขียนิดี กุ็ยิ�งต้องหาของแพง และหาไม่
ง่ายนิักุ แต่พอปากุกุาลูกุลื�นิมา ปัญหาทุกุอย่างหายหมด

กุารเขียนิกุลายเป็นิเรื�องสะดวกุสบายแสนิจะง่าย 
ปากุกุาราคาถูกุยิ�งกุว่าของเล่นิ หาง่ายเกุลื�อนิกุลาด จนิ

Braun HF1, 1958
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กุลายเป็นิว่าใช้กุันิทิ�งๆ ขว้างๆ
กุารเขียนิหนิังสือเป็นิสื�อส�าคัญในิทางแห่งความ

กุ้าวหนิ้าของอารยธรรม อุปกุรณ์กุารเขียนิที�เปลี�ยนิไป 
ท�าให้เกุิดความเปลี�ยนิแปลงที�ส�าคัญในิความเป็นิอยู่และ
กุารท�างานิของมนิุษย์ เมื�อคนิยุคนิี�มีเครื�องมืออย่างดี
พร้อมแล้ว งานิสร้างสรรค์ทางจิตใจและทางปัญญา ควร
จะกุ้าวหนิ้าเพิ�มทวี ยิ�งต่อมามีคอมพิวเตอร์ที�บันิดาลตัว
หนิังสือได้ดีเหลือล��ายิ�งกุว่าเขียนิ ความเจริญงอกุงามทาง
จิตปัญญา นิ่าจะกุ้าวโลดไป มิใช่กุลายเป็นิสวนิทางกุันิ

ย้อนิดูความเป็นิมา ในิฐานิะแห่งประดิษฐกุรรม 
ถือว่าปากุกุาลูกุลื�นิเกุิดขึ�นิในิปี 1938/๒๔๘๑ แต่ถ้าสืบ
ประวัติมาแต่ต้นิ พู่กุันิ (brush) ที�คนิจีนิใช้กุันิตั�งแต่ใกุล้
พันิปี กุ่อนิ ค.ศ. นิับว่าเป็นิต้นิตระกุูลของปากุกุา แล้ว
ประมาณ ๓๐๐ ปี กุ่อนิ ค.ศ. ชาวอียิปต์โบราณกุ็รู้จักุ
ใช้ต้นิกุกุต้นิอ้อเป็นิเครื�องเขียนิ ต่อมา คงกุ่อนิคริสต์
ศตวรรษที� 7 กุ็มีกุารใช้ปากุกุาขนินิกุ (quill pen) ซึ�งใช้
กุันิมาในิยุโรปจนิถึงกุลางคริสต์ศตวรรษที� 19 (เริ�มแต่
ปี 1828/๒๓๗๑) ปากุกุาโลหะจึงเข้ามาแทนิ (ปากุกุา
โลหะมีมานิานิ ดังที�ได้พบปากุกุาทองสัมฤทธิ์ในิซากุเมือง
ปอมเปอี/Pompeii แต่ไม่นิิยมใช้กุันิ) แต่กุ็ได้แค่ปากุกุา
คอแร้งที�เขียนิไป จุ่มหมึกุไป จนิกุระทั�งมีผู้ผลิตปากุกุา
หมึกุซึมขึ�นิในิปี 1884/๒๔๒๗ จึงได้อุปกุรณ์หลักุในิกุาร
เขียนิ ซึ�งใช้กุันิมานิานิ

มีคนิอเมริกุันิชื�อ John H. Loud ประดิษฐ์
ปากุกุาลูกุลื�นิขึ�นิตั�งแต่ปี 1888/๒๔๓๑ และปากุกุา
ลูกุลื�นิได้เริ�มปรากุฏิแกุ่สายตาออกุมาค้าขายเมื�อปี 
1895/๒๔๓๘ แต่คนิไม่ค่อยใส่ใจ จนิกุระทั�ง ชาวฮังกุารี
สองพี�นิ้อง นิามสกุุล Bíró (ไบโร) ท�าแบบที�ใช้ง่ายออกุ

มาในิปี 1938/๒๔๘๑ (ท�าส�าเร็จตั�งแต่ปี 1931 และออกุ
แสดงในิงานิ Budapest World Fair) จึงได้รับความนิิยม
ใช้กุันิมากุในิอังกุฤษ เรียกุว่า “ไบโร/biro”

ในิช่วงสงครามโลกุครั�งที� ๒ (World War II, 
1939-1945/๒๔๘๒-๒๔๘๘) นิักุบินิเริ�มนิิยมใช้ปากุกุา 
ลูกุลื�นิ เพราะเมื�อบินิขึ�นิในิระดับสูง กุ็ไม่รั�วไหล หลัง
สงครามแล้ว ความนิิยมกุ็ยิ�งมากุขึ�นิ

ไบโรได้รับเชิญจากุประธานิาธิบดีอาร์เจนิตินิา
ให้ไปประเทศนิั�นิ สองพี�นิ้องได้อพยพไปอยู่ที�นิั�นิ และ
ตั�งบริษัทขึ�นิมาผลิตปากุกุาของเขา ในิปี 1943/๒๔๘๖ 
ให้ชื�อปากุกุาว่า “Eterpen” แล้วมีชาวอังกุฤษให้ทุนิ
สนิับสนิุนิ และที�อังกุฤษ Henry Martin กุับ Frederick 
Miles ได้ตั�งโรงงานิขึ�นิมาผลิตปากุกุานิี� ขายโดยห้าง 
Martin-Miles บอกุว่าขึ�นิที�สูงหมึกุไม่รั�วไหล ส�าหรับใช้ในิ
กุองทัพอากุาศ ต่อมา บริษัทฝรั�งเศสชื�อ “Bic” ได้รับเอา 
กุิจกุารของ Martin-Miles ไป และพัฒนิาปากุกุาลูกุลื�นิ 
นิั�นิให้เป็นิชนิิดราคาถูกุ ใช้แล้วทิ�งเลย (throwaway 
pen)

ส่วนิในิอเมริกุา ดังได้เล่าแล้วข้างต้นิว่า มีผู้เอา
ปากุกุานิี�ไปพัฒนิาผลิตออกุมาวางขายในิปี 1945/๒๔๘๘ 
เรียกุว่า “ballpoint pen” โดยมีเรื�องสืบเนิื�องมาว่า 

  

คุณ Milton Reynolds เดินิทางจากุชิคาโกุไปงานิ
ธุรกุิจที�เมืองบัวโนิสไอเรส (Buenos Aires, เมืองหลวง
ของอาร์เจนิตินิา) ได้ไปเห็นิปากุกุาแบบใหม่ ที�เรียกุกุันิ
ว่า “ไบโร/biro” เกุิดติดใจ ซื�อเอามา แล้วพัฒนิาเป็นิ
ปากุกุายี�ห้อใหม่ต่างออกุไป และผลิตขึ�นิมาตั�งแต่ ๖ ต.ค. 
1945/๒๔๘๘ ได้วันิละ ๗๐ ด้าม โดยร้านิ Gimbels ในิ
นิิวยอร์กุ เป็นิผู้จ�าหนิ่าย

กุารพัฒนิาด�าเนิินิต่อมา จนิถึงปี 1963 ในิอเมริกุา
กุ็มีปากุกุา soft-tip pen (ปากุกุาปลายนิุ่ม หรือปลาย
ไฟเบอร์, เรียกุว่า felt-tip pen บ้าง felt pen บ้าง 
fiber-tip marker บ้าง felt-tip marker บ้าง) ออกุมา
ขาย ท�าให้สะดวกุในิกุารวาดและเขียนิบนิพื�นิกุระจกุและ
พลาสติกุ เป็นิต้นิ

Ladislao Biro
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คนรุ่นใหม่ ไม่รู้ว่ำ  
คุณปู่ย่ำตำยำย แค่ใช้เครื่องดูเวลำ  
ทั้งยุ่งยำกใช้เงินเสียเวลำแค่ไหน

พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) วันิที� ๒๕ ต.ค. ที�สิหรัฐ 
อเมรกิา ห้าง Bulova นิ�านิาฬิกุา Accutron ออกุวางขาย 
เป็นินาฬิกาข้อมืออิเล่็กทรอนิกสิ์เรือนิแรกุของโลกุ  จากุ
นิั�นิอีกุ ๒ ปี คือ 1962 ห้างนิาฬิกุาในิสวิตเซอร์แลนิด์ ๓๑ 
เจ้า ร่วมทุนิกุันิ ๗ ล้านิเหรียญอเมริกุันิ ด�าเนิินิกุารพัฒนิา
นิาฬิกุาควอตซ์จนิส�าเร็จ ครั�นิถึงเดือนิธันิวาคม 1967/ 
๒๕๑๐ กุ็เปิดตัวนาฬิกาข้อมือควอตซ์อิเล่็กทรอนิกสิ์ 
(electronic quartz wristwatch) ที�อเมริกุา โดย
จ�าหนิ่ายเครื�องละ $550 ขึ�นิไป เป็นินิิมิตของกุารที�โลกุ
จะเข้าสู่ยุคที�นิาฬิกุาเป็นิของหาง่าย ราคาถูกุ ใช้สะดวกุ 
อาศัยเพียงแบตเตอรี�เล็กุๆ ที�เปลี�ยนิได้ง่าย และเที�ยงตรง
แม่นิย�าอย่างยิ�ง

ในิระยะแรกุ นิาฬิกุาอิเล็กุทรอนิิกุส์ยังเป็นิแบบ
แอนิะล็อกุ/analog คือมีเข็มชี�บอกุเวลาหมุนิเคลื�อนิที�ไป 
(เป็นิ analog watch) แต่หลังจากุนิั�นิไม่นิานิ กุ็ท�าชนิิด 
solid-state (ไม่มีส่วนิเคลื�อนิที�) เป็นิแบบดิจิทัล/digital 
คือแสดงเป็นิตัวเลขหรือภาพบนิจอ (เป็นิ digital-display 
watch) เริ�มด้วยในิทศวรรษ 1960s นิั�นิ มีแบบ LED 
(light-emitting diode/ไดโอดเปล่งแสง) กุ่อนิ จนิถึงปี 
1975/๒๕๑๘ จอแบบ LCD (liquid crystal display/
จอภาพผลึกุเหลว) จึงเข้าตลาด และมิใช่ใช้กุับนิาฬิกุา
เท่านิั�นิ แต่ใช้ในิอุปกุรณ์อิเล็กุทรอนิิกุส์อย่างอื�นิ เช่นิ
เครื�องคิดเลขด้วย (นิาฬิกุา analog LCD watch กุ็มีซ้อนิ
ขึ�นิมาอีกุชั�นิหนิึ�ง คือ แสดงภาพเป็นิเข็มที�หมุนิไป)

กุ่อนิเข้ายุคนิาฬิกุาอิเล็กุทรอนิิกุส์ คนิใช้นิาฬิกุา
จักุรกุล (mechanical watch and clock) ที�มีลูกุตุ้ม  

หรือไม่กุ็ไขลานิ ซึ�งเดินิหรือท�างานิได้จ�ากุัดมากุ ต้องปรับ
ลูกุตุ้ม คอยดึงคอยยกุลูกุถ่วงบ้าง ไขลานิบ้าง เวลากุ็ไม่
เที�ยง ถ้าเป็นิอย่างดีตรงหนิ่อย กุ็แพง แม้แต่ที�ว่าเที�ยงตรง
ที�สุด ถ้าใช้ในิเรื�องละเอียด กุ็ยังผิดพลาดไม่นิ้อย ถือเป็นิ
ของมีค่า มีไม่มากุ คนิยุ่งยากุติดขัดในิกุารดูเวลากุันิมากุ 
มีกุิจธุระ กุ็ไปหาดูเวลาบ้าง นิาฬิกุาตาย ต้องตั�งใหม่ และ
คอยเทียบเวลา แต่บัดนิี� นิาฬิกุาเป็นิของหาง่าย ราคาถูกุ  
มีเกุลื�อนิกุลาด บอกุเวลาเที�ยงตรง ผิดพลาดปีละไม่กุี�
วินิาที จนิคนิทั�วไปไม่มีภาระหรือไม่เห็นิความส�าคัญที�จะ
จัดกุารเรื�องเวลา

กุาลเวลาคุมกุ�ากุับชีวิตและสังคมมนิุษย์ตลอดมา
ทุกุยุคสมัย มนิุษย์ต้องหาทางรู้และจัดกุารเวลาให้ได้ผลดี
ที�สุด ในิสมัยโบราณ เวลาส�าคัญมากุต่อเกุษตรกุรรม ต้อง
รู้ฤดูกุาลที�จะท�าไร่ท�านิา คนิเริ�มนิับเวลาเมื�อประมาณ 
๑ หมื�นิปีมาแล้ว วิธีพื�นิฐานิกุ็คือ ดูดวงตะวันิ ดวงจันิทร์ 
และดวงดาว สิ�งที�นิับได้ว่าเป็นิปฏิิทินิเกุ่าแกุ่ที�สุดที�ค้นิพบ
เป็นิปฏิิทินิจันิทรคติ (lunar calendar)

อียิปต์และบาบิโลเนิียเป็นิชนิชาติพวกุแรกุที�ได้
พัฒนิาระบบกุารนิับเวลาทั�งเรื�องปฏิิทินิและนิาฬิกุามาได้
มากุ ดังที�อียิปต์ได้ท�าปฏิิทินิยุติปีละ ๓๖๕ วันิมาตั�งแต่
ราว 2800 BC (๒,๘๐๐ ปี กุ่อนิ ค.ศ.) ทั�งนิี� โดยสังเกุต
กุารขึ�นิและตกุของดาวที�สุกุใสและเวลาที�บ่าขึ�นิของแม่นิ��า
ไนิล์ (Nile) แล้วกุว่าจะถึง 2100 BC อียิปต์กุ็ได้รู้จักุ
แบ่งวันิหนิึ�งเป็นิ ๒๔ ชั�วโมงแล้ว และใกุล้กุันินิั�นิ ชนิทั�ง
สองชาตินิั�นิ (บ้างว่าอียิปต์ท�าตั�งแต่ราว 3500 BC) กุ็ได้
ท�านุาฬิกาเงาแดด (shadow clock, ต่อมาพัฒนิาเป็นิ 
sundial) ขึ�นิวัดเวลาในิตอนิกุลางวันิ ส่วนิตอนิกุลางคืนิ กุ็
ใช้วิธีดูดาว หรือดูเชือกุดูเทียนิที�จุดไว้

จากบน: sundial, water clock
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ใกุล้ถึง 1500 BC ชาวอียิปต์กุ็ประดิษฐ์นิาฬิกุา
ขึ�นิมาได้อย่างใหม่ ซึ�งบอกุเวลาแม่นิย�ามากุขึ�นิ และใช้
กุลางคืนิได้ด้วย คือ นุาฬิกานุํ้า (clepsydra หรือ water 
clock) ที�ใช้กุันิต่อมาอีกุเกุือบ ๓,๐๐๐ ปี จนิเข้าสู่ยุค
นิาฬิกุาจักุรกุล ระหว่างนิี� บาบิโลเนิีย (Babylonia) ได้
เจริญกุ้าวหนิ้าในิกุารค�านิวณวันิเวลาละเอียดลงไปจนิรู้จักุ
นิับเวลาในิแต่ละวันิที�แตกุต่างกุันิไปในิต่างฤดู

ต่อจากุยุคของนิาฬิกุาแดด และนิาฬิกุานิ��า ที�ท�า
ตามสภาพธรรมชาติแล้ว กุ็เข้าสู่ยุคของนิาฬิกุาจักุรกุล 
(mechanical clock) แต่ในิระยะแรกุ ถึงจะเริ�มมีจักุรกุล 
แต่กุ็ไม่ใช่เป็นินิาฬิกุาจักุรกุลจริง แม้ในิราว 270 BC กุ็
เป็นิกุารพัฒนิาจากุนิาฬิกุานิ��านิั�นิเอง โดยท�าให้มีกุลไกุ
ประกุอบต่างๆ ที�ขับเคลื�อนิด้วยนิ��า แม้แต่รู้จักุท�าให้ตี
ระฆังมีเสียงนิกุร้อง เป็นิต้นิ และตั�งแต่ ค.ศ.700/๑๒๔๓ 
ถึง 1000/๑๕๔๓ ชาวอาหรับได้นิ�าความรู้ทางดารา- 
ศาสตร์มาใช้พัฒนิานิาฬิกุาแดดให้บอกุเวลาถูกุต้องตาม
กุารเคลื�อนิที�ของดวงอาทิตย์ซึ�งต่างไปตามฤดูกุาล

นิาฬิกุาจักุรกุลเริ�มต้นิที�เมืองจีนิ ในิคริสต์ศตวรรษ
ที� 8 โดยใช้ระบบฟันิเฟือง ซึ�งเป็นิพื�นิฐานิของนิาฬิกุาจักุร
กุลทั�งปวง และในิคริสต์ศตวรรษที� 11 กุ็มีนิักุดาราศาสตร์
จีนิคิดสร้างนิาฬิกุาทางดาราศาสตร์ที�ละเอียดซับซ้อนิ

ส่วนิในิยุโรป ตลอดสมัยกุลาง (Middle Ages, 
476/๑๐๑๙ - 1453/๑๙๙๖) ถึงจะมีจักุรกุลมาแล้ว กุ็
แทบไม่ได้พัฒนิานิาฬิกุามากุไปกุว่าที�อียิปต์ท�าไว้ เครื�อง
วัดเวลาที�ใช้กุันิเรื�อยมากุ็คือ นุาฬิกาทราย (hourglass 
หรือ sand glass และคุ้นิกุันิในิชื�อว่า egg-timer เรียกุ
ง่ายๆ กุ็คือ narrow-waisted glass/“แกุ้วเอวกุิ�ว”) ซึ�งใช้
วัดแค่เวลาสั�นิๆ

จนิกุระทั�งปลายสมัยกุลางนิั�นิ เมื�อกุารค้าพาณิชย์
เบ่งบานิพรึบพรั�งขึ�นิ และกุารปฏิิวัติวิทยาศาสตร์ (Sci-
entific Revolution, เริ�ม 1543/๒๐๘๖) ออกุผล จึงตื�นิ
ตัวกุันิขึ�นิมาคิดหานิาฬิกุาที�บอกุเวลาได้เที�ยงตรง เหตุผล
ที�มองเห็นิง่าย คือ กุารค้าพาณิชย์ และกุิจกุารต่างๆ  ซึ�ง
มีกุารนิัดหมายพบปะรับส่งสินิค้า มีกุารท�างานิร่วมกุันิ 
เป็นิต้นิ เป็นิกุิจกุรรมทางสังคมที�ต้องจ�าเพาะเจาะเวลา
มากุกุว่ากุารหมายรู้ข้างเดียวต่อธรรมชาติในิกุารเกุษตร 
ความต้องกุารอันิจ�าเป็นินิี� จึงท�าให้เอาจริงเอาจังในิกุาร
พัฒนิาเครื�องวัดเวลา นิี�คือเข้าสู่ยุคกุารพัฒนิานิาฬิกุาจักุร
กุลสมัยใหม่ (modern mechanical clocks)     

นาฬิกาลู่กตุ้ม:
นิาฬิกุาจักุรกุลต้องใช้พลังงานิ เริ�มด้วยใช้ลูกุถ่วง

นิ��าหนิักุ (weight) ขับระบบฟันิเฟืองที�จะหมุนิเข็มบอกุ
ชั�วโมง นิาฬิกุาขับเคลื�อนิด้วยลูกุถ่วง (weight-driven 
clocks) นิี� เท่าที�พบเกุิดขึ�นิในิฝรั�งเศสและอังกุฤษใกุล้ปี 
1379/๑๙๒๒ แต่ยังห่างไกุลความเที�ยงตรง

ต่อมา ในิช่วงปี 1581-1583/๒๑๒๔-๒๑๒๖  
กุาลิเลโอ (Galileo) ได้ให้ความคิดในิกุารใช้ลูกุตุ้มแกุว่ง 
(pendulum) ที�จะช่วยให้คุมจังหวะเวลาได้สม��าเสมอ 
ครั�นิถึงปี 1641/๒๑๘๔ นิักุวิทยาศาสตร์อิตาเลียนิ ผู้เป็นิ
บุตรของกุาลิเลโอ นิามว่า Vincenzio Galilei กุ็ได้ท�า
นิาฬิกุามีลูกุตุ้มแกุว่ง คือมี pendulum อย่างนิั�นิขึ�นิ แต่
บุคคลที�ท�าให้เป็นิเรื�องราวจริงจัง คือ นิักุดาราศาสตร์
และฟิสิกุส์ฮอลันิดา นิามว่า Christiaan Huygens ซึ�งได้
ออกุแบบประดิษฐ์นิาฬิกุาลูกุตุ้มขึ�นิในิปี 1656/๒๑๙๙ 
ท�าให้นิาฬิกุาบอกุเวลาเที�ยงตรงขึ�นิมากุ และกุารผลิต

นิาฬิกุากุก็ุลายเป็นิงานิที�มคีวามส�าคญัและขยายตวัออกุไป  
มีกุารผลิตนิาฬิกุาลูกุตุ้มสั�นิใส่ตู้ไม้ส�าหรับแขวนิติดข้างฝา 
(เป็นิ wall clock) แต่เพราะนิ��าหนิักุมากุ ข้างฝามักุทานิ
ไม่ไหว พังตกุลงมาแตกุกุันิเรื�อย (นิาฬิกุาลูกุตุ้มปรับความ
ช้าเร็วด้วยกุารเลื�อนิขยับลูกุตุ้มให้สูงขึ�นิ-เร็ว ต��าลง-ช้า)

ในิที�สุด กุ็มีผู้ผลิตนิาฬิกุาลูกุตุ้มยาวใส่ตู้ไม้สูงตั�ง
บนิพื�นิบ้านิ (สูง ๑.๘ – ๒.๓ เมตร) ซึ�งต่อมาได้ชื�อตาม
เพลงยอดนิิยม “My Grandfather’s Clock” ของ 
Henry Clay Work ที�เขียนิเมื�อปี 1876/๒๔๑๙ เรียกุว่า 
grandfather clock คือ“นิาฬิกุาคุณปู่” (grandfather’s 
clock หรือ longcase clock กุ็เรียกุ) ในิเมืองไทยเคย
นิิยมใช้มากุ เรียกุกุันิว่า “นิาฬิกุาปารีส” ถือกุันิว่าเป็นิ
ของมีราคา เป็นิเครื�องประดับบ้านิ แสดงความโอ่อ่าหรือ
ฐานิะที�ดีด้วย แต่รวมแล้ว นิาฬิกุาลูกุตุ้มเป็นิของใหญ่และ
หนิักุ จึงต้องตั�งหรือแขวนิอยู่กุับที�

แต่กุ่อนินิั�นิ นิาฬิกุาบอกุเวลาผิดไปวันิละมากุๆ 
จึงมีเพียงเข็มชั�วโมงอย่างเดียว ครั�นิเมื�อนิาฬิกุาบอกุเวลา
เที�ยงตรงขึ�นิ ถึงปี 1680/๒๒๒๓ กุ็มีกุารท�าเข็มนิาทีขึ�นิ 
แล้วนิาฬิกุาลูกุตุ้มจึงได้มีเข็มนิาที (“second hand”) 
[บางต�าราว่า นิาฬิกุาพกุไขลานิมีเข็มนิาทีในิปี 1670]

นิาฬิกุาลูกุตุ้มส�าคัญที�ได้กุลายเป็นิมาตรฐานิ
ส�าหรับนิาฬิกุาหอเวลาที�แท้เที�ยงตรงทั�งปวง ได้แกุ่ West-
minster clock บนิหอวิกุตอเรีย (Victoria Tower) ซึ�ง
เป็นิหอนิาฬิกุาของรัฐสภาอังกุฤษ (clock tower of the 
Houses of Parliament, หรือพูดสั�นิๆ ว่า Parliament 
tower) ที�กุรุงลอนิดอนิ ซึ�งได้ติดตั�งในิช่วงปี 1856-59/ 
๒๓๙๙-๒๔๐๒ โดยทั�วไปเรียกุกุันิว่า “Big Ben” ตามชื�อ
ระฆังใบใหญ่หนิักุ ๑๕ ตันิครึ�ง ประจ�าหอนิั�นิ หนิ้าปัดทั�งสี�
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ของนิาฬิกุาเรือนินิี� แต่ละด้านิมีเส้นิผ่าศูนิย์กุลาง ๗ เมตร 
อยู่สูงจากุพื�นิดินิ ๕๕ เมตร ลูกุตุ้มแกุว่งยาว ๔ เมตร หนิักุ 
๓๑๘ กุิโลกุรัม 

นาฬิกาไขล่าน:
นิาฬิกุาจักุรกุลชนิิดที� ๒ คือจ�าพวกุที�ใช้ลานิ 

(coiled spring) เริ�มขึ�นิไม่นิานิหลังจ�าพวกุใช้ลูกุถ่วง คือ
ยังไม่ทันิสิ�นิคริสต์ศตวรรษที� 15 ยังอยู่ในิยุคคืนิชีพของ
ฝรั�ง (Renaissance) กุ็มีผู้เริ�มท�านิาฬิกุาที�ใช้วิธีไขลานิ 
แล้วกุ็พัฒนิากุันิมา และเนิื�องจากุกุารใช้ลานิสปริงนิี� ท�า
ขนิาดเล็กุได้ นิอกุจากุท�าเป็นินิาฬิกุาตั�งหรือแขวนิเป็นิ 
clock แล้ว กุท็�าขนิาดเล็กุๆ เป็นินิาฬิกุาพกุ นิาฬิกุาข้อมอื  
นิาฬิกุาใส่สายห้อยคอ เป็นิ watch ขึ�นิด้วย

ปรากุฏิว่า ในิระยะที�กุาลิเลโอทดลองกุารใช้ลูกุตุ้ม 
แกุว่งอยู่นิั�นิเอง (ในิทศวรรษ 1580s) ที�เมือง Nurem-
berg ในิเยอรมนิี กุ็มีกุารผลิตนิาฬิกุาพกุพาขึ�นิมาจ�าหนิ่าย
เป็นิครั�งแรกุ เรียกุว่า “ไข่นิูเรมเบอร์กุ” (“Nuremberg 
egg”) แต่ยังบอกุเวลาได้หยาบผิดพลาดมากุ จึงมีเข็ม
ชั�วโมงอย่างเดียว (อีกุเกุือบร้อยปี จึงเกุิดเข็มนิาที ดัง
บอกุข้างต้นิ) นิาฬิกุาพกุพาติดตัวผูกุข้อมือนิี�มีกุารพัฒนิา
ต่อมามากุ จนิกุระทั�งถึงศตวรรษที� 18 กุ็ใช้เพชรพลอย 
(jewels; มักุใช้ sapphires, rubies, diamonds หรือ
วัตถุสังเคราะห์) เป็นิตัวรองรับเดือยแกุนิเฟือง เป็นิต้นิ 
เพื�อลดกุารเสียดทานิ ไม่สึกุกุร่อนิ ช่วยให้เที�ยงตรงยิ�งขึ�นิ 
มี jewels มากุ กุ็ว่าดี

ในิด้านิกุารค้าและความนิิยมใช้ นิาฬิกุาขนิาดเล็กุ 
(watch) นิี� ผู้ผลิตเพิ�งท�านิาฬิกุาพกุกุระเป๋าออกุจ�าหนิ่าย
กุันิจริงจังที�อเมริกุาในิปี 1852/๒๓๙๕ แล้วหลังจากุนิั�นิ

จากซ้ายบน:  John Harrison, นำฬิกำทรำย, นำฬิกำโครโนมิเตอร์, Nuremberg egg, Big Ben, Grandfather Clock, Atomic clock, นำฬิกำของ Huygens, Christiaan Huygens
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ครึ�งศตวรรษ จึงมีนิาฬิกุาข้อมือ (wristwatch) ซึ�งในิระยะ
แรกุถือกุันิว่า เป็นิของใช้จุ๋มจิ๋มประดับประดาส�าหรับผู้
หญิง จนิกุระทั�งทหารเข้ารบในิสงครามโลกุครั�งที� ๑ ในิปี 
1914/๒๔๕๗ จึงมองเห็นิประโยชนิ์ใช้สอย

อย่างไรกุ็ดี ในิระบบของนิาฬิกุาจักุรกุลนิั�นิ มีข้อ 
เสียที�ส�าคัญ คือ ความเที�ยงตรงถูกุกุระทบจากุสิ�งแวดล้อม
ได้มากุ ทั�งแรงเคลื�อนิไหวภายนิอกุ อณุหภูมิ และความชื�นิ 
โดยเฉัพาะนิาฬิกุาลูกุตุ้ม ถ้าใช้ในิเรือหรือยานิพาหนิะ แค่
มีกุารเคลื�อนิที�ไหวตัวเอียงโคลง กุ็เสียดุลเสียจังหวะ และ
ส่วนิประกุอบทั�งหลาย ถ้าเป็นิโลหะ อุณหภูมิเปลี�ยนิกุ็ยืด
หด ถ้าเป็นิไม้ กุ็ขึ�นิต่อความชื�นิ 

นาฬิกาไฟฟ้าแล่ะอิเล่็กทรอนิกสิ์: 
กุารใช้กุระแสไฟฟ้าเป็นิพลังงานิขับเคลื�อนิในิ

นิาฬิกุา แทนิลูกุถ่วงนิ��าหนิักุ และแทนิขดลานินิั�นิ มีมา
นิานิแล้ว แต่เมื�อเริ�มต้นิมีกุารผลิตนิาฬิกุาไฟฟ้า (electric 
clock) ที�ใช้แบตเตอรี�ขึ�นิครั�งแรกุ ในิปี 1840/๒๓๘๓ ยัง
เป็นิกุารใช้ไฟฟ้าไปสนิับสนิุนิระบบลูกุถ่วงและขดลานิ จนิ 
กุระทั�งปี 1906/๒๔๔๙ จึงมีนิาฬิกุาที�ขับเคลื�อนิด้วยแบต 
เตอรี� (battery-driven clock) อย่างเต็มตัวเป็นิครั�งแรกุ

ต่อมาในิปี 1918 มีกุารนิ�าเอามอเตอร์ไฟฟ้า 
สมวาร (synchronous electric motor) มาใช้กุับ
นิาฬิกุา โดยมอเตอร์ไฟฟ้านิี�หมุนิเข้ากุับความถี�ของไฟ
บ้านิที�เป็นิกุระแสสลับ แล้วกุ็ทดเฟืองมาขับเคลื�อนิเข็ม
นิาฬิกุาให้ได้อัตราที�พอดี เลยเกุิดมีนิาฬิกุาไฟฟ้าใช้ไฟบ้านิ
อันิเป็นิที�นิิยม แต่มีข้อเสียที�ว่า นิาฬิกุาไฟฟ้าแบบนิี�ขึ�นิ
ต่อกุระแสไฟบ้านิ ถ้ากุระแสไฟบ้านิมีความถี�ไม่สม��าเสมอ 
นิาฬิกุากุ็พลอยไม่ตรง   

 ถึงปี 1957/๒๕๐๐ มีกุารผลิตนิาฬิกุาไฟฟ้า
ขนิาดพกุพา (electric watch) ใช้แบตเตอรี�อย่างจิ๋ว จากุ
นิั�นิไม่นิานิ ในิปี 1960/๒๕๐๓ อย่างที�เล่าข้างต้นิแล้วว่า 
ได้มีกุารวางขายนิาฬิกุา Accutron เป็นินาฬิกาข้อมือ
อิเล่็กทรอนิกสิ์เรือนิแรกุของโลกุ เวลาผ่านิมาอีกุ ๗ ปี ถึง
เดือนิธันิวาคม 1967/๒๕๑๐ ที�อเมริกุา กุ็มีกุารเปิดตัว
นิาฬิกุาข้อมือควอตซ์อิเล็กุทรอนิิกุส์ (electronic quartz 
wristwatch) แล้วโลกุกุ็เข้าสู่ยุคที�นิาฬิกุาเป็นิของหาง่าย 
ราคาถูกุ ใช้สะดวกุ และเที�ยงตรงแม่นิย�า เป็นิเหตุให้
นิาฬิกุาจักุรกุล เช่นิไขลานิ ที�ทั�งราคากุ็แพง และไม่ตรง
เท่า ต้องเบนิกุารพัฒนิาไปในิทางที�จะเป็นิของใช้ฟุ่มเฟือย 
มีราคา สวยงาม ประดับประดา 
 ที�จริง ได้มีกุารประดิษฐ์นิาฬิกุาที�ขับเคลื�อนิด้วย
แรงไหวแกุว่งของผลึกุควอตซ์ (แร่เขี�ยวหนิุมานิ) มากุ่อนิ
นิี�แล้ว ตั�งแต่ปี 1929/๒๔๗๒ แต่ครั�งนิั�นิ ท�าเป็นินิาฬิกุา
ใหญ่ คือ เป็นิ quartz clock และพัฒนิาขึ�นิมาเพื�อเป็นิ
เครื�องมือวัดเวลาทางวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ในิวงแคบ แต่ถือ
ได้ว่าเป็นิกุ้าวส�าคัญรายเดี�ยวครั�งใหญ่ที�สุด ที�ช่วยให้เกุิด
กุารวัดเวลาได้แม่นิย�า ว่าตามหลักุ ความผิดพลาดมีเพียง 
๑ วินิาที ต่อ ๑๐ ปี เป็นิต้นิทางของกุารพัฒนิาส�าหรับ
นิาฬิกุาเล็กุ เป็นิ quartz watch ต่อมา 

นาฬิกาโครโนมิเตอร์: 
กุารเดินิเรือในิทะเล ที�แสนิเวิ�งว้างกุว้างใหญ่ 

ต้องกุารเครื�องวัดเวลาที�แม่นิย�ามากุ เพื�อกุ�าหนิดต�าแหนิ่ง
แห่งที�ได้แนิ่ชัด ในิคริสต์ศตวรรษที� 17-18 กุารค้าขาย
ผ่านิย่านิมหาสมุทรแอตแลนิติกุ ขยายตัวมากุ กุารเดินิเรือ
ต้องกุารมาตรเวลาอันิแม่นิย�าที�จะกุ�าหนิด longitude/

ลองจิจูด ให้ได้ตรงที�สุด ถ้าเดินิเรือไป ๑ เดือนิ นิาฬิกุา
ต้องบอกุเวลาไม่ผิดเกุินิวันิละ ๑/๑๐ วินิาที ถ้าได้อย่างนิี� 
กุ็จะกุ�าหนิดลองจิจูดได้ผิดไม่เกุินิ ๑ ไมล์ มาตรเวลาที�วัด
ได้ขนิาดนิี�เรียกุว่า “โครโนิมิเตอร์” (chronometer) มีผู้
พยายามท�ามาตรเวลากุันิมาให้เป็นิโครโนิมิเตอร์ แต่กุ็ไม่ 
ถงึเกุณฑ์์ จนิกุระทั�งปี 1765/๒๓๐๘ ซึ�งยงัอยูใ่นิยคุนิาฬิกุา 
จักุรกุล ช่างไม้ช่างฝีมือชาวอังกุฤษชื�อ John Harrison 
จึงท�าได้ส�าเร็จ เป็นิอันิแกุ้ปัญหาไปได้ ต่อมา เมื�อเกุิด
นิาฬิกุาควอตซ์/quartz clock และ atomic clock/
นิาฬิกุาอะตอมแล้ว กุ็ท�าโครโนิมิเตอร์ที�แม่นิย�าขึ�นิอีกุ
มากุมาย 

นาฬิกาอะตอม: 
นิาฬิกุาอะตอม (atomic clock) เครื�องแรกุ

ประดิษฐ์ขึ�นิเมื�อปี 1948/๒๔๙๑ ติดตั�งไว้ที�ส�านิักุงานิ
เกุณฑ์์มาตรฐานิแห่งชาติ (National Bureau of 
Standards) กุรุงวอชิงตันิ ดีซี สหรัฐอเมริกุา นิาฬิกุา
อะตอมเครื�องแรกุนิี�ใช้โมเลกุลุของแอมโมเนิยี (ammonia 
molecule) ต่อมา เมื�อมีความรู้เข้าใจกุันิดีขึ�นิ กุ็หันิไป
ใช้ธาตุซีเซียม (cesium) นิาฬิกุาอะตอมใช้ธาตุซีเซียม 
(cesium atomic clock หรือเรียกุสั�นิๆ ว่า cesium 
clock) เครื�องแรกุ ติดตั�งที�ส�านิักุปฏิิบัติกุารฟิสิกุส์แห่ง
ชาติ (National Physical Laboratory) ประเทศอังกุฤษ 
ในิปี 1955/๒๔๙๘

นิาฬิกุาอะตอมนิี�ท�างานิโดยใช้กุารไหวแกุว่งตาม
ธรรมชาติของอะตอม (ปรมาณู) หรือพูดอีกุส�านิวนิหนิึ�ง
ว่า วัดเวลาด้วยคลื�นิพลังงานิที�แผ่ออกุจากุอะตอม (โดย
นิับไมโครเวฟ/microwaves ซึ�งเปล่งออกุจากุอะตอมที�
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ไหวแกุว่ง) นิาฬิกุาอะตอมรุ่นิแรกุๆ ยังผิดพลาดได้ถึง ๑ 
วินิาที ต่อ ๓๐ ปี แต่เมื�อใช้อะตอมของธาตุซีเซียมแล้ว กุ็
บอกุเวลาได้แม่นิย�าที�สุด ถึงกุับรับประกุันิว่า มีความผิด
พลาดไม่เกุินิ ๑ วินิาที ต่อ ๑ ล้านิปี และจึงเป็นินิาฬิกุา
ที�ใช้ในิงานิของนิักุวิทยาศาสตร์ แต่กุ็ไม่หยุดแค่นิี� นิักุ
วิทยาศาสตร์ยังพัฒนิาต่อไปอีกุ โดยมองเห็นิว่า ถ้าใช้
อะตอมของธาตุอื�นิบางธาตุ เช่นิ ไฮโดรเจนิ (hydrogen) 
หรือเบริลเลียม (beryllium) จะได้เวลาแม่นิย�ากุว่า
นิาฬิกุาซีเซียมเป็นิพันิๆ เท่า

เมื�อมีนิาฬิกุาอะตอม (บางทีให้เรียกุว่านิาฬิกุาเชิง
อะตอม, จะเรียกุว่า นิาฬิกุาปรมาณู กุ็ได้) กุ็ตั�งมาตรฐานิ
เวลาโลกุได้ชัดลงไป ดังที�ปรากุฏิว่า ตั�งแต่ ๑ ม.ค. 1972/ 
๒๕๑๕  เวลา UTC (universal time coordinated) ซึ�ง
ใช้ atomic clock บอกุ atomic time กุ็เข้ามาแทนิ UT 
และโดยทั�วไปตั�งแต่ปี 1986/๒๕๒๙ กุ็ได้ใช้ UTC แทนิ 
GMT

 ในิเมืองไทยสมัยโบราณ ใช้ฆ้อง กุลอง และระฆัง 
ตีเป็นิสัญญาณบอกุเวลา โดยใช้ ฆ้องโหม่ง ตีในิเวลา 
กุลางวันิ เป็นิสัญญาณบอกุ “โมง” คู่กุับ กลอง ที�ตีในิ
เวลากุลางคืนิ เป็นิสัญญาณบอกุ “ทุ่ม”

 เมื�อมีนาฬิกาอย่างสมัยใหม่เข้ามาใช้ กุ็เรียกุเวลา
ตามตัวเลข ๑ – ๑๒ บนิหนิ้าปัดนิาฬิกุานิั�นิ เป็นิ ๑ - ๑๒ 
นิาฬิกุา (ย่อเป็นิ นิ.) โดยเทียบกุันิได้ดังนิี�

 ในิเวลากุลางวันิ กุ่อนิเที�ยงวันิ ตั�งแต่ ๗ ถึง ๑๑ 
นิาฬิกุา/นิ. เรียกุว่า (๑) โมงเช้า ถึง ๕ โมงเช้า (๑๒ นิ. 
นิิยมเรียกุว่า เที�ยงวันิ) หลังเที�ยงวันิ ตั�งแต่ ๑๓ ถึง ๑๗ นิ. 
เรียกุว่า บ่าย (๑) โมง ถึง บ่าย ๕ โมง (๑๘ นิ. นิิยมเรียกุ
ว่า ๖ โมงเย็นิ หรือ ย��าค��า)

 ในิเวลากุลางคืนิ ๖ ชั�วโมงแรกุ ตั�งแต่ ๑๙ ถึง ๒๔ 
นิ. เรียกุว่า ๑ ทุ่ม ถึง ๖ ทุ่ม (๒๔ นิ. หรือ ๖ ทุ่ม นิิยม
เรียกุว่า สองยาม)

 ในิเวลากุลางคนืินิั�นิ หลังเที�ยงคนืิ ตั�งแต่ ๑ ถงึ ๖ นิ.  
เรียกุว่า ตี ๑ ถึง ตี ๖ (๖ นิ. หรือ ตี ๖ นิิยมเรียกุว่า ย��ารุ่ง)

 “ยาม” คือส่วนิแห่งวันิ ตามวิธีนิับของไทย ยาม
หนิึ�งมี ๓ ชั�วโมง รวมวันิหนิึ�งมี ๘ ยาม แต่ในิบาลีแบ่ง
กุลางคืนิเป็นิ ๓ ยาม ซอยเป็นิยามละ ๔ ชั�วโมง เรียกุว่า 
ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉัิมยาม (เที�ยงคืนิ ที�เต็มสอง
ยามของไทย จึงอยู่ในิกุลางมัชฌิมยามของบาลี)

 ในิถิ�นิชุมชนิสมัยกุ่อนิ เช่นิ ตามย่านิถนินิหนิทาง
ในิเมือง นิิยมมียาม (คนิยาม แขกุยาม ไทยยาม) ใช้ฆ้อง
กระแต (ฆ้องขนิาดเล็กุ) แขวนิกุับไม้ส�าหรับถือ หรือถือ
เครื�องตีง่ายๆ อย่างอื�นิ เดินิตีหรือเคาะบอกุเวลาแกุ่ชาว
ถิ�นิในิยามสงัด

 ระฆัง กุ็เป็นิเครื�องตีบอกุสัญญาณอย่างหนิึ�ง ตาม
ประเพณีมีไว้ประจ�าที�วัด ส�าหรับตีเป็นิสัญญาณนิัดหมาย
ในิกุารท�ากุิจร่วมของสงฆ์ เช่นิ ท�าวัตรสวดมนิต์ ฉัันิเพล 
และแจ้งเหตุต่างๆ เช่นิ มีภิกุษุอาพาธโรคปัจจุบันิ และ
เนิื�องจากุกุารประชุมท�ากุิจร่วมกุันิ ตามปกุติท�าในิเวลา
ที�กุ�าหนิดกุันิไว้แนิ่นิอนิ กุารตีระฆังจึงเป็นิสัญญาณบอกุ
เวลาไปด้วย ในิอดีต เมื�อเทคโนิโลยียังไม่กุ้าวหนิ้าและไม่
แพร่หลาย ประชาชนิ เฉัพาะอย่างยิ�ง ชาวบ้านิในิชนิบท
ทั�วประเทศ ได้อาศัยเสียงระฆังที�กุังวานิแว่วจากุวัดเป็นิ
เครื�องบอกุเวลา ในิกุารด�าเนิินิชีวิต และกุารท�ามาหาเลี�ยง
ชีพประจ�าวันิ ตั�งแต่ตื�นินิอนิ จนิเลิกุนิา เป็นิต้นิ ท�าให้วัด
เป็นิศูนิย์รวมและเป็นิส่วนิร่วมส�าคัญอยู่ในิบรรยากุาศแห่ง
ชีวิตจิตใจของประชาชนิตลอดมา 

นิาฬิกุาทั�งหลายที�ได้เล่าเรื�องมา (ไม่นิับนิาฬิกุา
ตามสภาพธรรมชาติในิยุคแรกุ) ต�ารานิิยมรวมจัดแบ่งเป็นิ 
๓ ประเภท คือ 
 1. นิาฬิกุาจักุรกุล (mechanical clocks and 
watches) 
 กุ) นิาฬิกุาลูกุถ่วง (weight-driven clocks) 
 ข) นิาฬิกุาไขลานิ (spring-driven clocks and 
watches) 
 2. นิาฬิกุาไฟฟ้าและอิเล็กุทรอนิิกุส์ (electric-
powered and electronic clocks and watches, หรอื 
เรียกุรวมให้สั�นิว่า electrical clocks and watches)

3. นิาฬิกุาอะตอม (atomic clocks)
ควรทราบพิเศษเผื�อไว้ด้วยว่า เรื�องกุารวัดเวลา 

มิใช่มีเพียงเท่านิี� ที�ว่านิาฬิกุาอะตอมแม่นิย�าที�สุดนิั�นิ 
เป็นิกุารพูดในิระดับทั�วไป กุารวัดเวลาที�แม่นิย�ากุว่า
นิาฬิกุาอะตอมนิั�นิ ท�าได้ด้วยกุารวัด “พัลซาร์” (pulsar) 
คือวัดกุะตุบวิทยุ (ค�าใหม่=radio pulsations) ที�มาจากุ
ดาวซึ�งยุบตัวแล้ว และนิอกุจากุวัดเวลาได้แม่นิขึ�นิแล้ว 
นิักุวิทยาศาสตร์ยังวัดเศษเวลาที�สั�นิลงไปอีกุได้ด้วย ดัง
ที�ใช้เลเซอร์ (laser) ท�าให้เกุิดกุะตุบแสงที�แสนิสั�นิ แล้ว
สามารถวัดเหตุกุารณ์ซึ�งเกุิดขึ�นิในิเศษเวลาที�สั�นิเพียง ๑ 
ในิพันิล้านิล้านิวินิาที (1,000 trillionth of a second, 
ถ้าแปลแบบอังกุฤษ เป็นิ ๑ ในิพันิล้านิล้านิล้านิวินิาที)

เมื�อพูดมาถึงขั�นินิี� หลายคนิบอกุว่า ไม่สามารถ
คิดนิึกุไปถึงสภาวะดังที�ว่านิั�นิได้ แต่นิี�คือความจริงของ
ธรรมชาติที�โดยแท้แล้ว กุ็ถึงกุันิกุับชีวิตของทุกุคนิ อันิมีอยู่
ให้เรียนิรู้ได้ และสภาวะในิระดับนิี�มีอยู่ในิต่างมิติมากุมาย 
ขอให้นิึกุด้านิเทศะอย่างง่ายที�สุด แค่ตัวไรที�เกุาะหนิังเกุาะ
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ขนิไกุ่อยู่นิี� มีตับไตไส้พุงพร้อมบริบูรณ์อยู่ในิตัวของมันิ 
พอจะมองเห็นิหรือไม่

ในิทางตรงข้าม มองกุาละและเทศะแง่กุว้างไกุล
ใหญ่โตและยาวนิานิบ้าง เช่นิ รู้กุันิว่า ดวงอาทิตย์มีมวล
คือเนิื�อตัวเป็นิ ๓.๓๓ แสนิเท่าของโลกุ นิี�ขั�นิหนิึ�ง แล้ว
มองขยายต่อไปว่า กุาแล็กุซีหรือดาราจักุรทางช้างเผือกุ 
(Milky Way Galaxy) ของเรานิี� มีมวลเป็นิ ๑๐๐-๒๐๐ 
พันิล้านิเท่าของดวงอาทิตย์นิั�นิ แค่ขั�นินิี� หลายคนิกุ็ยอมว่า
เกุินิวิสัยที�จะคิดไปถึง

ลองมองอีกุด้านิหนิึ�ง เช่นิ รู้กุันิว่า ดวงอาทิตย์อยู่
ห่างไกุลจากุโลกุประมาณ ๑๕๐ ล้านิ กุม. ส่องแสงมาถึง
โลกุในิ ๘ นิาที แล้วมองเลยต่อไป ดาวฤกุษ์ดวงถัดจากุ
ดวงอาทิตย์นิั�นิ ที�ใกุล้โลกุที�สุด (Proxima Centauri) อยู่
ไกุลราว ๔.๒ ปีแสง (light-years) กุาแล็กุซีอื�นิอยู่ไกุล
ออกุไปเกุือบ ๑๓ พันิล้านิปีแสง ในิกุาแล็กุซีบางวงอาจมี
ดาวฤกุษ์ถึงล้านิล้านิดวง และกุาแล็กุซีในิจักุรภพมีเป็นิพันิ
ล้านิหรือล้านิล้านิกุาแล็กุซี

ด้านิหนิึ�ง นิึกุถึงเวลา ๑ ในิพันิล้านิล้านิวินิาที อีกุ
ด้านิหนิึ�ง นิึกุถึงกุาแล็กุซีใหญ่ไกุลออกุไป ๑๓ พันิล้านิ
ปีแสง เป็นิสภาวะที�ละเอียดลึกุล��าแสนิอัศจรรย์อย่างไม่
นิึกุว่าจะเป็นิไปได้

แล้วย้อนิมาดูอีกุด้านิหนิึ�ง จิตปัญญาที�รู้ ที�เข้าใจ 
ที�คิดอะไรๆ ต่อสภาวะเหล่านิั�นิได้ แล้วสื�อฉัายสภาวะนิั�นิ
ออกุมาเป็นิภาพที�ปรากุฏิเป็นิความรู้ขึ�นิได้ อันินิี�นิ่าจะ
ละเอียดลึกุล��าแสนิอัศจรรย์ยิ�งกุว่านิั�นิ

มีนิักุวิทยาศาสตร์บางท่านินิึกุแวบขึ�นิมาถึงความ
จริงนิี� ที�ว่าจิตปัญญานิี�แหละศึกุษารู้เข้าใจสภาวะอันิแสนิ
อัศจรรย์เหล่านิั�นิ จึงคิดว่า ถ้าจะรู้ความจริงให้ชัดเจนิจบ

จริง พึงต้องศึกุษาให้รู้เข้าใจจิตปัญญาที�เป็นิตัวผู้หยั�งรู้หยั�ง
เห็นินิั�นิด้วย และกุ้าวใหม่ในิวงกุารวิทยาศาสตร์กุ็เกุิดขึ�นิ 
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อำเซียน/ASEAN ตั้งเป้ำหมำยไว้   
ประชำคมอำเซียน จะมีได้ทันปี ๒๕๕๘/ 
2015

พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. 1967) วันิที� ๘ สิงหาคม ที�
ประเทศไทย ณ วังสราญรมย์ กุรุงเทพฯ มีกุารกุ่อตั�ง 
อาเซียน/ASEAN คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันิออกุเฉัียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) โดยปฏิิญญากุรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
ซึ�งลงนิามโดยรัฐมนิตรีว่ากุารกุระทรวงกุารต่างประเทศ
สมาชิกุกุ่อตั�ง ๕ ประเทศ คือ อินิโดนิีเซีย ฟิลิปปินิส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

(อาเซียนิเกุิดขึ�นิแทนิที�สมาคมอาสา/ASA คือ  
Association of South East Asia ซึ�งกุ่อตั�งขึ�นิเมื�อเดือนิ 

กุรกุฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔/1961 โดยไทย สหพันิธรัฐมลายู  
และฟิลิปปินิส์ แต่ได้หยุดเลิกุไปหลังจากุตั�งมา ๒ ปี เนิื�อง 
จากุปัญหาความสัมพันิธ์ระหว่างอินิโดนิีเซียกุับมาเลเซีย)

ผู้แทนิของ ๕ ประเทศนิั�นิ ได้แกุ่ นิายอาดัม มาลิกุ 
(รัฐมนิตรีต่างประเทศอินิโดนิีเซีย) ตุนิ อับดุล ราชักุ บินิ 
ฮสุเซนิ (รองนิายกุรฐัมนิตร ีรฐัมนิตรกีุลาโหม และรฐัมนิตร ี
กุระทรวงพฒันิากุารแห่งชาตมิาเลเซยี) นิายนิาซโิซ รามอส  
(รัฐมนิตรีต่างประเทศฟิลิปปินิส์) นิายเอส ราชารัตนิัม 
(รัฐมนิตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) และพันิเอกุ (พิเศษ) ถนิัด 
คอมันิตร์ (รัฐมนิตรีต่างประเทศไทย)

ประเทศสมาชิกุอาเซยีนิ (ASEAN Member 
States) ปัจจบุนัิม ี๑๐ ประเทศ ประกุอบด้วยสมาชิกุเมื�อ
เริ�มกุ่อตั�ง ในิปี 1967 ได้แกุ่ ๕ ประเทศข้างต้นิ และอีกุ 
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๕ ประเทศที�รับเข้าร่วมตามล�าดับต่อมา คือ บรูไนิ 
ดารุสซาลาม (1984) เวียดนิาม (1995) ลาว (1997) พม่า 
(1997) และ กุัมพูชา (1999) โดยมีประชากุรรวมกุันิ
ประมาณ ๕๐๐ ล้านิคนิ มีเนิื�อที� ๔.๕ ล้านิ ตร.กุม. (๑.๗ 
ล้านิ ตร.ไมล์)

๑๐ ประเทศนิั�นิ เรียงตามล�าดับอักุษร ดังนิี� 
(ตัวเลขเอนิหนิือเส้นิใต้ คือ ประเทศสมาชิกุกุ่อตั�ง)

Brunei/บรูไนิ (1984)
Cambodia/กุัมพูชา (1999)
Indonesia/อินิโดนิีเซีย (1967)
Laos/ลาว (1997)
Malaysia/มาเลเซีย (1967)
Myanmar/พม่า (1997)

Philippines/ฟิลิปปินิส์ (1967)
Singapore /สิงคโปร์ (1967)
Thailand/ไทย (1967)
Vietnam/เวียดนิาม (1995)
ทั�งนิี� เวียดนิามเป็นิประเทศคอมมิวนิิสต์รัฐแรกุ ที�

ได้รับเข้าเป็นิสมาชิกุของอาเซียนิ
วตัถุประสงค์ของกุารกุ่อตั�งอาเซยีนิ คือ เพื�อส่งเสริม 

ความเข้าใจอันิดีต่อกุันิระหว่างประเทศในิภูมิภาค ธ�ารง
ไว้ซึ�งสันิติภาพ เสถียรภาพ และความมั�นิคงทางกุารเมือง 
สร้างสรรค์ความเจริญกุ้าวหนิ้าทางเศรษฐกุิจ กุารพัฒนิา
ทางสังคมและวัฒนิธรรม กุารกุินิดีอยู่ดีของประชาชนิบนิ
พื�นิฐานิของความเสมอภาคและผลประโยชนิ์ร่วมกุันิของ
ประเทศสมาชิกุ

กุารประชุมสุดยอดอาเซียนิ ครั�งแรกุ จัดขึ�นิที�
เมืองบาหลี ในิอินิโดนิีเซีย เมื�อปี 1976/๒๕๑๙ ต่อมา ในิ
กุารประชุมสุดยอดอาเซียนิ ครั�งที� ๑๓ (13th ASEAN 
Summit) ที�สิงค์โปร์ สมาชิกุได้ลงนิาม (เมื�อ ๒๐ พ.ย. 
2007/๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ ธ.ค. 2008/๒๕๕๑ ทันิกุ่อนิ
ประชุมสุดยอดครั�งที� ๑๔ ที�ประเทศไทย) ตรา กุฎบัตร
อาเซียนิ (ASEAN Charter) ซึ�งเป็นิธรรมนิูญอาเซียนิ อันิ
จะขับเคลื�อนิกุารรวมตัวเป็นิประชาคมอาเซียนิภายในิปี 
2015/๒๕๕๘ และเมื�อต้นิปี 1992/๒๕๕๓ กุ็ได้มีเขตกุาร
ค้าเสรีอาเซียนิ/ASEAN Free Trade Area เกุิดขึ�นิ

ประชาคมอาเซียนิ (ASEAN Community) ที�จะ
สร้างขึ�นิให้ส�าเรจ็ในิ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกุอบด้วย ๓ เสาหลกัุ 
ของอาเซียนิ (Three Pillars of ASEAN Community) 
คือ

๑. ประชาคมกุารเมืองและความมั�นิคงอาเซียนิ   
(ASEAN Political and Security Community – APSC)

๒. ประชาคมเศรษฐกุิจอาเซียนิ 
(ASEAN Economic Community – AEC)

๓. ประชาคมสังคมและวัฒนิธรรมอาเซียนิ  
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

ทั�งนิี� ได้ตกุลงใช้ภาษาอังกุฤษเป็นิภาษากุลาง
ส�านิักุเลขาธิกุารอาเซียนิ (ASEAN Secretariat) 

ตั�งอยู่ที�กุรุงจากุาร์ตา/Jakarta ประเทศอินิโดนิีเซีย/ 
Indonesia มีเลขาธิกุารซึ�งด�ารงต�าแหนิ่งวาระละ ๓ ปี 
โดยมี ดร.สุรินิทร์ พิศสุวรรณ เป็นิเลขาธิกุารคนิปัจจุบันิ 
ในิฐานิะที�ท่านิเป็นิคนิไทย กุ็เป็นิเกุียรติแกุ่ประเทศไทย
ด้วย



ภาคพิเศษ256

ย่ำงก้ำวแรกบนดวงจันทร์
พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. 1969) ที�สิหรัฐอเมริกา วันิ

ที� ๒๐ กุรกุฎาคม ถือเป็นิวาระที�มนิุษย์ ชื�อว่า Neil A. 
Armstrong ผู้เดินิทางโดยยานิอวกุาศ Apollo 11 ได้
ย่างเหยียบกุ้าวแรกุบนิดวงจันิทร์

ย้อนิหลังไป ๘ ปี ในิ ค.ศ.1961 ประธานิาธิบดี 
John F. Kennedy ผู้มีความกุระตือรือร้นิอย่างมากุในิ 
กุารส�ารวจอวกุาศ ได้กุล่าวปราศรัยแกุ่รัฐสภา เรียกุร้อง 

ให้สหรัฐมุ่งมั�นิอุทิศตัวในิกุารนิ�ามนิุษย์ไปลงบนิดวงจันิทร์  
และพากุลับมายังโลกุอย่างปลอดภัย (“landing a man  
on the moon and returning him safely to Earth”)  
กุ่อนิสิ�นิทศวรรษ 1960’s และเคยพูด (ที� Rice Universi-
ty, ปี 1962) ว่า “เราเลือกุที�จะไปดวงจันิทร์ในิทศวรรษนิี� 
และท�าสิ�งอื�นิๆ มิใช่เพราะว่ามันิง่าย แต่เพราะว่ามันิยากุ” 
(“We choose to go to the moon in this decade  
and do the other things, not because they are 
easy but because they are hard.”)

ความมุ่งมั�นิของประธานิาธิบดี Kennedy ดัง
กุล่าวนิี� เป็นิกุารหนิุนิโครงกุาร Apollo ในิกุารส่งมนิุษย์
ไปลงส�ารวจดวงจันิทร์ ถึงแม้ตัวท่านิเองจะถึงอสัญกุรรม
ไปเสียกุ่อนิ เพราะถูกุลอบสังหาร เมื�อวันิที� ๒๒ พ.ย. 
1963 แต่ NASA (National Aeronautics and Space 
Administration/องค์กุารบริหารกุารบินิและอวกุาศแห่ง
ชาติ หรือ องค์กุารนิาซา) กุ็ไม่หยุดยั�งที�จะเร่งรัดงานินิี�ให้
บรรลุเป้าหมาย แล้วในิที�สุด กุ็ส่งนิักุบินิอวกุาศไปลงดวง
จันิทร์ได้ทันิกุ่อนิจะสิ�นิทศวรรษนิั�นิในิปี 1969 พอดี (ในิ
สมัยของประธานิาธิบดี Richard M. Nixon)

ในิวันิที� ๑๖ กุ.ค. 1969 ยานิอวกุาศ Apollo 11 
ทะยานิสู่เวหา โดยจรวด Saturn 5 พาขึ�นิไป บรรทุกุ
นิักุบินิอวกุาศ ๓ คนิ คือ Neil A. Armstrong, Buzz 
Aldrin และ Michael Collins เมื�อไปได้ระยะหนิึ�ง
ตามกุ�าหนิด นิักุบินิกุ็ดึงแยกุยานิ Apollo 11 ออกุจากุ
จรวด Saturn 5 แล้ว Apollo 11 กุ็แล่นิไป ๓ วันิ ด้วย
แรงดึงดูดของดวงจันิทร์ และในิที�สุดกุ็คุมหันิเหให้เข้าในิ
วงโคจรรอบดวงจันิทร์ได้ส�าเร็จ

ยานิ Apollo 11 นิั�นิแยกุเป็นิหนิ่วยย่อย ๓ ท่อนิ 

(3 modules) คือ ท่อนิบังคับกุาร (command module 
เรียกุย่อว่า CM) ท่อนิบริกุาร (service module, SM 
บรรจุเชื�อเพลิง ออกุซิเจนิ นิ��า เครื�องเครา) และท่อนิเบื�อง
จันิทรา (lunar module, LM)

พอเข้าวงโคจรของดวงจันิทร์แล้ว ในิสามคนิที�ไป
นิั�นิ ๒ คนิ คือ Armstrong กุับ Aldrin เข้าอยู่ในิท่อนิ
เบื�องจันิทรา คือ LM และแยกุท่อนิ LM ออกุไปจากุ ๒ 
ท่อนิที�เรียกุรวมกุันิว่า CSM ปล่อยให้ Collins อยู่คนิ
เดียวในิ CSM ที�จะโคจรรอเวลาให้ ๒ คนินิั�นิกุลับมา

แล้ว ๒ คนิกุ็พา LM ลงไปหาพระจันิทร์ และ 
ตอนินิี� เพื�อความสะดวกุในิกุารสื�อสาร พวกุเขาเรียกุ CSM 
ว่า โคลัมเบีย/Columbia และเรียกุ LM ว่า อีเกุิ�ล/Eagle

(Eagle คือท่อนิเบื�องจันิทรา หรือ LM นิี� แยกุ
ย่อยออกุไปอีกุเป็นิ ๒ ส่วนิ คือ ตัวพาลงไป/ descent 
stage กุับ ตัวพากุลับขึ�นิมา/ascent stage ในิตอนิลง  
ไปด้วยกุันิทั�งสองตัว แต่ในิตอนิกุลับขึ�นิมา ตัวพาลงไป จะ
ถูกุทิ�งไว้บนิดวงจันิทร์)

สองคนินิั�นิพา LM (lunar module) หรือ Eagle 
ลงจอดที� Sea of Tranquility ในิวันิที� ๒๐ กุ.ค. 1969 
และตอนิลงจอดนิี� เขาทั�งสองสวมชุดอวกุาศ (space 
suits) เมื�อจอดแล้ว Armstrong ออกุไปกุ่อนิ โดย Aldrin 
ตามออกุไป ทั�งสองคนิลงบันิไดไปถึงแผ่นิเหยียบข้างล่าง

Armstrong ย่างเท้ากุ้าวลงบนิดวงจนัิทร์ พร้อมกุบั 
กุล่าวว่า “ส�าหรับคนิผู้หนิึ�ง นิั�นิเป็นิแค่ย่างกุ้าวเล็กุๆ กุ้าว
หนิึ�ง (แต่มันิ) คือกุ้าวโลดครั�งมโหฬารส�าหรับมนิุษยชาติ” 
(“That’s one small step for a man, one giant 
leap for mankind.”) ทั�งสองคนิเกุ็บตัวอย่างหินิ ดินิ 
และถ่ายภาพ แล้วจัดตั�งอุปกุรณ์วิทยาศาสตร์อัตโนิมัติ
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ไว้บนิดวงจันิทร์ จนิเสร็จกุาร กุ็เดินิทางกุลับขึ�นิมาเข้าในิ 
CSM ที�เรียกุว่าโคลัมเบีย ปล่อยตัวพากุลับขึ�นิมา (ascent 
stage) ของ LM หรือ Eagle ทิ�งไป แล้วกุ็จุดจรวดที�ติด
มาผลักุ CSM ออกุจากุวงโคจรของดวงจันิทร์ เดินิทาง
กุลับคืนิสู่โลกุมนิุษย์ ลงบนิมหาสมุทรแปซิฟิกุ ในิวันิที� ๒๔ 
กุ.ค. 1969 เป็นิอันิจบกุารเดินิทาง

กุ่อนิส่ง Apollo 11 นิี�ขึ�นิไป โครงกุาร Apollo ได้ 
ยงิส่งในิขั�นิทดลองและเตรียมกุารหลาย Apollo แล้ว และ 

หลัง Apollo 11 นิี� โครงกุาร Apollo ยังส่ง
นิักุบินิอวกุาศ ไปดวงจันิทร์อีกุ ๖ ครั�ง โดยครั�งสุดท้าย 
คือ Apollo 17 ส่งขึ�นิไปเมื�อ ๗ ธ.ค. 1972/๒๕๑๕ เมื�อ
ส�าเร็จแล้ว งานิส�ารวจดวงจันิทร์กุ็เป็นิอันิจบโครงกุาร (แต่
ในิทั�งหมดนิั�นิ ไปลงหาพระจันิทร์ได้จริง ๖ ครั�ง เพราะ
พลาดไป ๑ ครั�ง คือ Apollo 13 ที�ส่งขึ�นิไปเมื�อ ๑๑ เม.ย. 
1970 ได้เกุิดอุบัติเหตุ ยังไม่ทันิได้ลงดวงจันิทร์ กุ็ต้องหา
ทางรอดกุลับสู่โลกุเสียกุ่อนิ)

อย่างไรกุ็ดี มีความรู้ประกุอบว่า ช่วงเวลาที�
ส่ง Apollo 11 ขึ�นิไปนิี� อยู่ในิระยะที�คนิอเมริกุันิกุ�าลัง
เดือดร้อนิกุระวนิกุระวายและหดหู่กุังวลอย่างมากุกุับ
สงครามเวียดนิาม (Vietnam War, 1954-1975) หนิังสือ 
The People’s Chronology, 1992 เขียนิบอกุว่า คนิ
อเมริกุันิหลายล้านิคนิเชื�อว่า กุารเหยียบย่างเดินิไปบนิ
ดวงจันิทร์นิี� เป็นิกุารจัดฉัากุถ่ายท�าขึ�นิ เพื�อเบนิความ
สนิใจออกุไปจากุสงครามเวียดนิาม

ปิดท้ำย: ได้คิดว่า จะเขียนเรื่องที่สิําคัญมาก  
เกี่ยวกับเหตุการณ์ของโล่ก ที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนแล่ะ 
ยังเป็นเรื่องเด่นนําต่อไปในปี ๒๕๕๕ นี้ อีก ๒ หัวข้อ 
คือ Arab Spring แล่ะ Euro Crisis แต่โรคาพาธ
เกิดความพล่ิกผันฉับพล่ัน ทําให้ตัดใจระงับการเขียน 
เปล่ี่ยนไปเข้ารักษาในโรงพยาบาล่ 

แต่ก็อยากฝากไว้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปล่ายขึ้นไป ศึกษาค้นคว้าเรื่องทั้งสิองนี้ไว้ให้ชัด 
เพื่อรู้เท่าทันความเป็นไปของอารยธรรมโล่ก แล่ะทั้งนี้ 
พึงศึกษาโดยโยงมาหยั่งเรื่อง อาเซียน/ASEAN ด้วย

จากซ้าย:
๓ นักบินอวกำศ 
   Neil A. Armstrong
   Buzz Aldrin  
   Michael Collins
รอยประทับรองเท้ำบู๊ท
ท่อนเบื้องจันทรำ
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ยุคอาหรับ-เตอร์กุ มีมงโกุลมาต่อ  107
ตันิตระ-ขชุรโหเติบโต อินิเดียกุ็ถึงคราวตาย  108
เจงกุิสข่านิ ผ่านิไหนิแหลกุนิั�นิ  108
เดลีรอด เจงกุิสข่านิไม่เข้า  108
๖๕๑ ปี ที�มุสลิมครองอินิเดีย  109
เกุาหลีพิมพ์พระไตรปิฎกุ  112
โป๊ปตั�งศาลไต่สวนิศรัทธา เพื�อกุ�าจัดลัทธินิอกุคริสต์   113
เตอร์กุยึดเยรูซาเล็ม  113
ไทยตั�งอาณาจักุรสุโขทัย 
 พุทธศาสนิาเถรวาทสายลังกุาวงศ์รุ่งเรือง  114

พ.ศ. 1801 - 1900 
เตอร์กุวงศ์ทาส ตั�งกุาหลิฟอาหรับเป็นิหุน่ิ ตัวเองเป็นิสลุต่านิ  115
เตอร์กุ คือผู้พิทักุษ์อารยธรรมมุสลิมของอาหรับ  115
สมัยกุุบไลข่านิ มีฝรั�งมารับราชกุารเมืองจีนิ  116
มชปหิต คั�นิกุลาง ต่อศรีวิชัย กุ่อนิเข้ายุคมุสลิม  117

เตอร์กุ ตั�งจักุรวรรดิออตโตมานิที�ยิ�งใหญ่-ยืนิยาว  117
ย้อนิทวนิความ เส้นิทางอิสลามสู่อินิเดีย  118
จบสงครามครูเสดส์ ที�คริสต์-อิสลามรบกุันิมา ๒๐๐ ปี  118
เตอร์กุลงใต้ ขยายอ�านิาจในิทักุษิณาบถ  119
เทมาเส็กุ ได้ชื�อสิงหปุระ คือสิงคโปร์  119
อาณาจักุรทมิฬสิ�นิอ�านิาจ เปลี�ยนิเป็นิของมุสลิม  120
สุลต่านิแห่งเดลี ใกุล้สิ�นิอ�านิาจ  120
ไทยตั�งอยุธยา ลาวตั�งล้านิช้าง  121
ย้อนิประวัติของวิชัยนิคร  121
พระพุทธศาสนิาแบบลังกุาวงศ์ เข้าสู่ล้านินิา  121

พ.ศ. 1901 - 2000 
มงโกุลมา-เดลีมอด  หนุ้า 122
มงโกุลระลอกุใหม่ ตีหมด อินิเดียจดรัสเซีย  122
เทคโนิโลยี: เกุาหลีอีกุกุ้าวในิกุารพิมพ์  122
กุ�าเนิิดอาณาจักุรมุสลิม จุดเริ�มของมาเลเซีย  123
อานิุภาพของจีนิคุ้มครองมะละกุา 
 แต่พอโปตุเกุสมา ชื�อมะละกุากุ็ลับหาย  123
จีนิพิมพ์หนิังสือสรรพวิทยา  124
ออตโตมานิเตอร์กุ หลังถูกุมงโกุลตี ตั�งตัวได้ใหม่  124
โปรตุเกุส เริ�มยุคอาณานิิคม  124
พบพระแกุ้วมรกุต ที�เชียงราย 
 สุดท้ายประดิษฐานิที�กุรุงเทพฯ  125
สังคายนิาครั�งแรกุของประเทศไทย  125
บ้านิเมืองมั�นิคงลงตัวเข้มแข็ง 
 วัดวาเป็นิแหล่งกุารศึกุษาของชาวบ้านิชาวเมือง  126
เทคโนิโลยี: เยอรมันิกุ้าวไล่มาในิกุารพิมพ์  128
จักุรวรรดิโรมันิตะวันิออกุล่มสลาย ยุโรปสิ�นิสมัยกุลาง  128
ตะวันิตกุรุ่งสาง เมื�อตะวันิออกุร้างแสง  128

พ.ศ. 2001 - 2100
ศาลใหญ่กุ�าจัดคนินิอกุคริสต์ ตั�งที�สเปนิ  หนุ้า 129
ยิวแย่ทุกุยุค และทุกุที�  129
โคลัมบัสค้นิพบอเมริกุา  130
โป๊ปให้โปรตเุกุสกุบัสเปนิแบ่งโลกุ ไปหาเมืองขึ�นิได้คนิละซกีุ  130

สองมหาอ�านิาจมุสลิม ต่างนิิกุาย แข่งอ�านิาจกุันิ  132
โปรตุเกุสเปิดอินิเดียแกุ่กุารหาอาณานิิคม  132
เริ�มกุารค้าทาส จับคนิอาฟริกุันิขายส่งมาอเมริกุา  132
โปรตุเกุสผู้พิชิตมะละกุา คือฝรั�งชาติแรกุที�มาผูกุสัมพันิธ์
 และเปิดกุารค้ากุับไทย  132
สเปนิล่าอาณานิิคมและสมบัติ ในิอเมริกุา  132
อาณานิิคมแรกุของโปรตุเกุส ในิอินิเดีย  133 
คิดจะสมานิ ยิ�งเพิ�มกุารขัดแย้ง  134
ฝรั�งพาโรคระบาดไปแพร่ในิอเมรกิุา เจ้าถิ�นิตายดั�งใบไม้ร่วง  134
มุสลิมเตอร์กุ ปกุครองมุสลิมอาหรับหมดสิ�นิ  135
จบยุคสุลต่านิแห่งเดลี เข้ายุคมุสลิมมงโกุล  135
มุสลิมเตอร์กุอาเซียกุลาง 
 ย้อนิทางมาครองมุสลิมอาหรับตะวันิออกุกุลาง  135
เกุิดโปรเตสแตนิต์ ยุโรปเข้ายุคปฏิิรูป  136
เดินิเรือหาทางไปมา ได้ชื�อมหาสมุทรแปซิฟิกุ 
 อีกุทั�งพิสูจนิ์ว่า โลกุนิี�กุลมจริง  136
พระสิริมังคลาจารย์แห่งล้านินิา 
 ปราชญ์ไทยที�สุกุใสในิมาตรฐานิวิชากุารสากุล  137
อังกุฤษประกุาศไม่ขึ�นิกุับโป๊ป ตั�งนิิกุายใหม่ของตนิเอง  137
โปรเตสแตนิต์ปฏิิรูป คาทอลิกุย้อนิปฏิิรูป กุ็รบกุันิใหญ่  138
โป๊ปตั�งศาลสูงสุด กุ�ากุับกุารไต่สวนิศรัทธาอีกุชั�นิ  138
เริ�มต้นิปฏิิวัติวิทยาศาสตร์ ขัดกุับศาลคริสต์  138
สเปนินิักุล่า ท�าลายแอสเทคแล้ว กุ็ถล่มอินิคา  139
พระนิางแมรี�ละเลงเลอืด กุวาดล้างโปรเตสแตนิต์ในิองักุฤษ  139

พ.ศ. 2101 - 2200 
สงครามศาสนิาในิยุโรป  หนุ้า 139
อาณาจักุรฮินิดูสุดท้าย  140
แมรี�สิ�นิสมัย นิ้องแมรี�หันิไปกุ�าราบคาทอลิกุ  140
ฝรั�งเศสว่าแรง ต้องเทียบสเปนิ  140
อวสานิแห่งวิชัยนิคร  141
มุสลิมครองสุดอินิเดีย  141
สงครามส�าคัญพลิกุผันิอารยธรรม  141
โมกุุลเริ�มให้เสรีภาพทางศาสนิา  141
เสียกุรุง ครั�งที� ๑ พระนิเรศวรฯ กุู้เอกุราช  141



ดัชนี

ศาสนิาใหม่ของจักุรพรรดิอักุบาร์  143
ญี�ปุน่ิปิดประเทศ เมื�อรู้เจตนิานัิกุบวชที�มากัุบนัิกุล่าอาณานิิคม  144
คาทอลิกุ-โปรเตสแตนิต์ รบกุันิ ๓๐ ปี เยอรมนิีย่อยยับ  144
“เมื�อบ้านิเมืองดี เขาสร้างวัดให้ลูกุท่านิเล่นิ”  144
หนิีภัยศาสนิา สู่อเมริกุา หาอิสรภาพ  146
เกุาะแมนิฮัตตันิ นิิวยอร์กุ ราคา ๒๔ เหรียญ  146
กุาลเิลโอขึ�นิศาลสอบศรัทธา รอดตายเพราะยอมสละค�าสอนิ  147
บาทหลวงใหญ่ ว่ากุารแผ่นิดินิฝรั�งเศส  147
ทัชมาฮาล อนิุสรณ์รักุตลอดกุาล  147
ฝรั�งเศสมา พากุารทูตคึกุคักุ ลงท้ายฝรั�งเศสถูกุไล่ 
 พาเมืองไทยเข้าเงียบ  148

พ.ศ. 2201 - 2300 
โมกุุลกุ�าจัดฮินิดูอีกุ  150
ฝรั�งเศสสมัยพระนิารายณ์ กุ�าจัดคริสต์ต่างนิิกุาย  150
อิหร่านิห��าหั�นิมุสลิมสุหนิี� ที�ต่างนิิกุาย  151
ชาห์ผู้ไม่ชอบสวรรค์  151
ชาห์ตีเดลี ขนิทรัพย์ไป  หนุ้า 151
ทัพชาห์ท�าลายพระ  151
อังกุฤษชนิะฝรั�งเศส ได้เบงกุอล  154
อังกุฤษรุ่ง อุตสาหกุรรมเริ�ม  154
ปฏิิวัติสู่ความกุ้าวหนิ้ายุคใหม่  154
เกุิดสยามวงศ์ในิลังกุาทวีป  155

พ.ศ. 2301 - 2400 
อังกุฤษร่วมปกุครองอินิเดีย  หนุ้า 154
อังกุฤษส�ารวจโบราณสถานิ  155
เสียกุรงุครั�งที� ๒ พระเจ้าตากุสนิิ กูุ้เอกุราช ตั�งกุรงุธนิบรุ ี 156
กุัปตันิคุกุเดินิเรือไป โลกุได้รู้จักุทวีปออสเตรเลีย
 อังกุฤษได้อาณานิิคม  158
อังกุฤษใฝ่ศึกุษา ตั�งอาเซียสมาคม  158
ประเทศอเมริกุาเพิ�งเกุิด  159
อิทธิพลใหญ่ต่อโลกุเวลานิี�  159
นิักุดาราศาสตร์อังกุฤษ พบดาวมฤตยู  159
“... ยอยกุพระพุทธศาสนิา ป้องกุันิขอบขัณฑ์สีมา 

 รักุษาประชาชนิและมนิตรี”  160
เนิปาลเสียเอกุราช  162
ฝรั�งเศสสู่ประชาธิปไตย  162
ฝรั�งเศสนิ�าหนิ้า พาระบบเมตริกุแพร่ไปทั�วโลกุ 162
พม่าหมดอิสรภาพ  163
นิะโปเลียนิเปลี�ยนิโฉัมยุโรป  163
ภาษามือ เพื�อคนิหูหนิวกุ 
 ขยายโอกุาสในิกุารศึกุษาออกุไปกุว้างไกุล  163
วิสาขบูชาหายไปคราวสิ�นิอยุธยา 
 กุลับฟื้นิขึ�นิมาเป็นิงานิใหญ่  164
กุ�าเนิิดธรรมยุตติกุนิิกุาย  164
อักุษรเบรลล์ เพื�อคนิตาบอด 
 ความกุ้าวหนิ้าส�าคัญทางกุารศึกุษาและสื�อสาร  164
วัดโพธิ์มีจารึกุสรรพวิทยา 
 เป็นิมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกุของไทย  164
หมอบรดัเลย์ รเิริ�มงานิกุารแพทย์และกุารพมิพ์แกุ่สงัคมไทย  165
ตั�งโรงเรียนิอนิุบาล ให้กุารเรียนิเป็นิประสบกุารณ์ 
 ที�ร่าเริงเบิกุบานิ  166
ได้ข้อยุติพอตั�งทฤษฎี ว่าชีวิตประกุอบขึ�นิด้วยเซลล์  166
ไดโนิเสาร์เพื�อนิร่วมยุคของเต่าหายไป บ้างกุลายเป็นินิกุ หมด 
 จากุโลกุแต่ไดโนิเสาร์ แต่เต่ายงัอยูม่าเป็นิคูข่องกุระต่าย  166 
ตั�งฐานิความคิดของคอมมิวนิิสต์ ไว้ในิ 
 “The Communist Manifesto”   166
สร้างเจดีย์ใหญ่ ได้ภูเขาทอง  167
ร. ๔ ทรงเริ�มพิธีมาฆบูชา  167
อังกุฤษอ่านิจารึกุอโศกุได้  168
อังกุฤษมาท�าสัญญาค้าขาย 
 ไทยเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันิตกุ  168

พ.ศ. 2401 - 2500 
อินิเดียเป็นิเมืองขึ�นิอังกุฤษ  หนุ้า 169 
ทฤษฎีวิวัฒนิากุารอันิลือลั�นิ  169
ศึกุษาโดยเด็กุเป็นิศูนิย์กุลาง  169
สงครามกุลางเมืองจบไป อเมริกุาได้เลิกุทาส  170
คันินิิ�งแฮม ผู้ได้ท�าคุณไว้ ในิกุารฟื้นิพุทธสถานิ  170

อดีตอันิรุ่งเรือง ที�ไม่เหลือแม้ร่องรอย  171
จากุรายงานิของนิักุส�ารวจ: ความสูญสิ�นิเพราะถูกุท�าลาย  172
องค์กุรขาวพิฆาตด�า  172
รางวลัโนิเบล (Nobel Prize) เพื�อผูท้�าคณุประโยชน์ิอนัิยิ�งใหญ่  172
เทคโนิโลยี: เครื�องพิมพ์ดีดเกุิดที�อเมริกุา  173
คันินิิ�งแฮมคิดถึงใคร ที�มาเผา-ฆ่า  173
แม้แต่ตั�งใจไปขุดฟื้นิ บางแห่งกุ็ท�าไม่ได้  173
ในิกุรุง “โรงเรียนิหลวงส�าหรับราษฎร” 
 เกุิดกุ่อนิที�วัดมหรรณพ์  173
พม่าสร้างพระไตรปิฎกุฉับับหินิอ่อนิ  173
ฝรั�งแต่งหนิังสือธรรมโด่งดัง  174
ลอนิดอนิ มีองค์กุรพิมพ์พระไตรปิฎกุ  174
ลัทธิชังยิว vs. ลัทธิยิวรักุถิ�นิ  174
ดูโลกุปัจจุบันิ อย่ามองข้ามนิักุเศรษฐศาสตร์ท่านินิี�  175
อเมริกุาออกุหนิ้า ร่วมด้วยแคนิาดา 
 ชวนิจัดเขตเวลาใช้กุันิทั�งโลกุ 175 
ไทยพิมพ์พระไตรปิฎกุเป็นิเล่มหนิังสือ ชุดแรกุของโลกุ  175
มโีรงเรยีนิแล้ว ต้องมโีรงพยาบาล เป็นิฐานิของชวิีตและสงัคม  175
ใช้ ร.ศ. แทนิ จ.ศ.  175
วิทยาลัยแห่งแรกุของไทย  176
อนิาคาริกุธรรมปาละ ผู้นิ�ากุารฟื้นิฟูพุทธศาสนิาในิอินิเดีย  176
ตั�งมหาโพธิสมาคมเป็นิฐานิ เริ�มงานิฟื้นิพุทธสถานิ  177
ตั�งกุระทรวงธรรมกุาร ให้ธรรมะคุมศาสนิา 
 และเป็นิแกุนิของกุารศึกุษา  177
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกุในิประเทศไทย  177
อเมริกุันิชายนิ�าเข้ามา อเมริกุันิหญิงช่วยทุนิให้เดินิหนิ้า  178
แม้จะสิ�นิชีพ ขอเกุิดมาท�างานิพุทธศาสนิาต่อไป  178
ค้นิพบเอกุซเรย์  178
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คุณวรมันิ, พระ  84
คุตติกุะ  44
คุปตะ  49, 60-63, 66, 68, 70,  
 71, 90, 93
คุรุนิานิักุ  134
คุรุ (ภัควานิ) ศรี รัชนิีศ  211
คู คลักุซ์ แคลนิ  172
แคชเมียร์  59, 87, 218
แครง, เมือง  143
แคลิฟอร์เนิีย, รัฐ  205, 213
โคจินิจีนิ  149
โคธาวรี/โคทวรี, แม่นิ��า   50
โคปาละ  88
โคเปอร์นิิคัส  138
โคโมรินิ, แหลม  120
โครินิธ์  34
โคลนินิิ�ง  214
โคลัมบัส, คริสโตเฟอร์  130
โคลัมโบ, กุรุง  220
โคลีเซียม, สนิามกุีฬา  37
โคโลราโด, รัฐ  205
ไคโร  115
ฆาซนิา, เมือง  98, 106, 107
ฆาซนิาวิด, ราชวงศ์  98, 104
ฆาซนิี, เมือง  98-101, 104
ฆูร์/เฆอร์, เมือง  104, 106-108

โฆสิตาราม  19
ง่อกุ๊กุ  60
งุ้ม, เจ้าฟ้า  120
เงื�อม อินิฺทปญฺโญฺ, พระมหา  187
จกุกุ๊กุ  60
จตุสดมภ์  127
จมื�นิศรีเสาวรักุษ์  144
จ๊อกุจาร์กุาร์ตา, เมือง  93
จอมทอง, พระที�นิั�ง  145
จอห์นิ ๒๓, สันิตะปาปา  203
จอห์นิ ดิวอี�  169
จอห์นิ บาวริง, เซอร์  168
จอห์นิ เมย์นิาร์ด เคนิส์  174
จอห์นิที� ๑๒, สันิตะปาปา  95
จอห์นิปอลที� ๒, สันิตะปาปา 214
จอห์นิสันิ, ประธานิาธิบดี  171
จักุรี, ราชวงศ์  160
จันิทภาคา  16
จันิทรคุปต์, พระเจ้า  30, 31, 62
จันิทรคุปต์ที� ๑, พระเจ้า  62
จันิเทละ, ราชวงศ์  99, 108
จัมปา  123
จาตุรงคสันินิิบาต  9, 167
จารึกุวัดโพธิ์  165
จาลิยบรรพต  19
จาลุกุยะ-โจฬะ, ราชวงศ์  96
จาลุกุยะ, ราชวงศ์  61, 67, 71,  
 86, 96
จิตตะ  10
จิ๋นิ, ราชวงศ์  41, 60, 64
จิ๋นิซีฮ่องเต้, จักุรพรรดิ   41
จีนิ  19, 37, 39, 41, 47, 54,  
 56, 58-61, 63-66, 71, 73, 78,  
 79, 82, 83, 85-88, 92, 93, 
 95, 101, 108, 112, 116,  
 122-124, 140, 165, 189, 
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 195, 202, 218
จูลิอุส ซีซาร์  55
เจงกุิส ข่านิ  108
เจงโฮ  123
เจตี  7
เจมส์ ปรินิเสป  159, 170
เจระ  44, 46, 84, 87
เจ้าทองลันิ  126
เจ้าพระยา, แม่นิ��า  77, 160
เจ้าพระยากุลาโหมสุริยวงศ์  148
เจ้าพระยาพระเสดจ็สุเรนิทราธบิดี
 180
เจ้าพระยายมราช  167
เจ้าฟ้าชัย  148
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์  156
เจ้าฟ้ามงกุุฎ  156, 164
เจ้าฟ้าศิริราชกุกุุธภัณฑ์์, 
 พระเจ้าลูกุยาเธอ  175
เจ้าฟ้าอุทุมพร  156
โจ, ราชวงศ์  37, 41
โจโฉั  60
โจเซฟ  57
โจผี  60
โจละ/โจฬะ  45, 47
โจฮวนิ, พระเจ้า  60
ชคัททละ  89, 105
ชมพูทวีป 1, 3, 7, 20, 21, 25,  
 30, 31, 44, 45, 50, 51, 53,  
 56, 60-63, 65, 68, 76, 77,  
 80, 82-85, 87-90, 92-94,  
 97, 101, 105, 107, 117,  
 118, 128, 158, 171, 179,  
 197, 218, 219
ชลันิธร, เมือง  59
ชไลดึนิ  166
ชวา, เกุาะ  63, 84, 85, 86, 93,  

 117, 123
ชวานินิ์  166
ชัมมู  218
ชา, อาจารย์  210
ชาร์ลส์ ดาร์วินิ  169
ชาร์ลส์ที� ๑  136
ชาร์ละเมนิ  92
ชาฮ์ ชะฮานิ  146
ชิคาโกุ  177, 193, 205
ชีเปลือย  16
ชีอะฮ์  81, 91, 101, 132, 151,  
 218
เชนิ/ไชนิะ, ศาสนิา  21, 46, 67,  
 72, 142, 218
เชียงราย  125
เชียงใหม่, เมือง  121, 125
เชียงอานิ/ฉัางอานิ, เมือง  54,  
 56, 61, 65, 78, 79, 82, 89
โชโตกุุ, เจ้าชาย  71
โชมุ, จักุรพรรดิ  87
ไชย์ปาล, กุษัตริย์  99
ซ้อง, ราชวงศ์  116
ซันิ ยัง มูนิ, ลัทธิ  211
ซานิฟรานิซิสโกุ  204, 211
ซาฟาวิด, ราชวงศ์  151
ซาย พุทฺธว�โส  164
ซาร์ อเลกุซานิเดอร์ที� ๓, พระเจ้า   
 174
ซาลอท ซาร์  206
ซาเล็ม, เมือง  129
ซาอุด  184
ซาอุดีอาระเบีย  78, 184
ซิกุซตัสที� ๔, สันิตะปาปา  129
ซิกุซตัสที� ๕, สันิตะปาปา  138
ซินิเกุียง, มณฑ์ล  39
ซีเรีย  34, 37, 79, 81, 82, 115,  

 122, 135
ซีลูคัสที� ๑, พระเจ้า  31
ซุ่นิกุวนิ  60
ซูซูกุิ  179
เซนิ  71, 93, 179, 202, 204, 211
เซบูกุติคินิ  98
เซลจูกุเตอร์กุ  9, 70, 91, 102,  
 107, 108, 113, 185
เซลิม ที� ๑, สุลต่านิ  135
แซมมวล จอห์นิสันิ  155
ไซ่ง่อนิ, เมือง  208
ไซอิ๋ว  80
ไซโอนิ, ลัทธิ  174
ญาณกุิตติ, พระ  137
ญี�ปุ่นิ  71, 87, 116, 143, 144,  
 145, 149, 168, 183, 189,  
 193, 213
ดัทช์  123, 140, 155
ดามัสกุัส  81, 82, 87, 88, 89,  
 92, 97
ดาวดึงสเทวโลกุ  18
ดีเชียส, จักุรพรรดิ  57
ดุสิตมหาปราสาท, พระที�นิั�ง  165
ดูอาร์ตี เฟอร์นิานิเดซ  132
เดนิมาร์กุ  144
เดนิเวอร์, เมือง  205
เดมีตริอุส, พระเจ้า  42
เดลี, กุรุง  3, 29, 53
เดวิด, กุษัตริย์  54
ไดโอคลีเชียนิ, จักุรพรรดิ  57, 61
ตระพังจิกุ  187
ตะนิาวศรี  132, 149
ตะเบ็งชเวตี�, พระเจ้า   142, 143
ตะเลง  100
ตะวันิออกุกุลาง  115, 118, 122,
 134, 135, 183, 185

ตันิตระ  80, 90, 91, 100, 102,  
 108, 211, 213
ตัมพปัณณิทวีป  38
ตากุสินิ/ตากุสินิมหาราช, พระเจ้า   
 127, 156, 157
ตามรลิปต/ิตามลติต/ิตมัพลงิค์  56
ตาลาส, แม่นิ��า  88
ตาฮีติ, เกุาะ  158
ติโลกุราช, พระเจ้า  125, 127
ติวรา  11
ตีมูร์  121, 122, 135
ตีมูหริด, ราชวงศ์  122
ตุลมยะ  33
เตอร์กุ  97, 107, 115, 117,  
 135, 173, 184, 185
เตอร์กุี  185
เตอร์กุีสถานิ  88
เต๋า, ลัทธิ  93, 213
โตร์เดซิลย่าส์, สนิธิสัญญา  130
โตเลมี, กุษัตริย์  32, 33
โตเลมี, ราชวงศ์  33, 115
ไตรภูมิพระร่วง  114
ถัง, ราชวงศ์  78, 93
ถังซ�าจั๋ง, พระ  60, 73, 79, 80
ถังไทจง, พระเจ้า  79, 82
ถูปาราม  38, 47
เถรวาท  28, 38, 59, 99, 100,  
 114, 120, 199, 205, 209
ทมิฬ  34, 44, 45-47, 50, 51,  
 84
ทมฬิ, ชาว  44, 45, 47, 84, 120
ทมิฬกุ์  44
ทรงธรรม, พระเจ้า  145, 148,  
 157
ทรานิสจอร์แดนิ  184
ทราวิท  44

ทรูแมนิ, ประธานิาธิบดี  189
ทวาราวดี, อารยธรรม  77, 100
ทอนิมิสัมโภตะ  77
ทอมบอฆ์  186
ทะไล ลามะ  202
ทักุษิณาบถ/ทักุขิณาบถ  50, 51,  
 60, 61, 71, 86, 118-120, 140
ทัชมาฮาล  146
ทางสายไหม  54, 56, 61, 116
ทาลิบันิ  80, 151, 214, 215
ทาส  13, 104, 115, 132, 170,  
 171, 182
ทิเบต  77, 82, 91, 92, 102,  
 202
ทิพยศรัทธา  143
ทิวดอร์, ราชวงศ์  137
ที. ดับลิว. รีส เดวิดส์  174
ทีปังกุรศรีชญาณ  91
ทุ่งลาดหญ้า  160
ทุฏิฐคามณีอภัย, พระเจ้า  45
ทุฑ์ฑ์า, เจ้าหญิง  66
เทนิเนิสซี, รัฐ  172
เทมาเส็กุ/เตมาเสกุ/ทูมาสิกุ/
 ตูมาสิกุ,  เกุาะ  119, 123
เทวคีรี  119, 120
เทวทหะ, เมือง  8
เทวานิัมปิย-ปิยทัสสี  38
แทมมาเลนิ   122
ไทย  25, 31, 35, 38, 39, 44,  
 45, 56, 59, 77, 80, 91, 99, 
 114, 120, 125, 127, 132,
 137, 142, 143, 148, 149,  
 155-157, 160, 164, 165,  
 167-169, 173, 175-177,  
 180, 182, 183, 186, 187,  
 193, 194, 198, 200, 201,  

 203, 205, 207, 210, 211,  
 218-220
ธนินิันิทะ  29
ธนิบุรี, กุรุง  125, 127, 156,  
 157, 161
ธรรมกุาร, กุระทรวง   177, 180,  
 183, 194
ธรรมปาละ, อนิาคาริกุ  176-179
ธรรมยุตติกุ, นิิกุาย  164, 209
ธรรมรักุษะ, พระ  58
ธรรมรุจิ, นิิกุาย  46
ธรรมศาลา, เมือง  202
ธรรมศาสตร์และกุารเมือง,  
 มหาวิทยาลัย  187
ธรุวภัฏิ, กุษัตริย์  82
ธฤตราษฏิร์/เกุารพ  29
ธัมมจักุกุัปปวัตตนิสูตร   8
ธีโอโดสิอุส, กุษัตริย์  63, 65, 66
เธลีส  7
นิกุุล, บิดา/มารดา  19
นิครชัยศรี, อ�าเภอ  198
นิครปฐม  77, 198
นิครพนิม, จังหวัด  207
นิครวัต, เทวสถานิ  103
นิบีมุฮัมมัด  78-80, 83
นิโรดม รณฤทธิ์, เจ้า  209
นิโรดม สีหนิุ, เจ้า  206, 209
นิโรดม สีหมุนิี, พระบาทสมเด็จ
 พระบรมนิาถ  209
นิวทวีป  101, 103, 107
นิอรเวย์  144
นิะโปเลียนิ, พระเจ้า  162, 163
นิันิทะ, ราชวงศ์/กุษัตริย์  29,  
 31, 99
นิันิทาจารย์, พระ  137
นิันิโทปนิันิทสูตรค�าหลวง  156
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นิมัมทา/นิรรมทา, แม่นิ��า  42, 50,  
 53, 71
นิากุาซากุิ, เมือง  189
นิาคทาสกุ์, กุษัตริย์  25
นิาคปุร์, เมือง  199
นิาคเสนิ, พระ  43, 125
นิาคารชุนิสาคร  52
นิาคารชุนิ, พระ  52
นิาคารชุนิโกุณฑ์ะ  52
นิาซาเรธ, เมือง  57
นิาเทีย, มหาวิทยาลัย  102, 107
นิาเทีย/นิวทวีป, เมือง  101
นิานิกุิง  60
นิารา, เมือง  87
นิารายณ์, พระ  64, 139, 147- 
 150, 156, 168
นิาลันิทา, มหาวิทยาลัย  62, 78,  
 79, 90, 91, 102
นิิโครธาราม  19
นิิรัคคฬะ  13
นิิราศลอนิดอนิ  165
นิิวซีแลนิด์  158
นิิวยอร์กุ, เมือง  146, 181, 211,  
 220
นิิวอัมสเตอร์ดัม  146
นิิวอิงแลนิด์   146
นิิสภะ  15
เนิเดอร์ ชาห์  150, 151
เนิเธอร์แลนิด์  140, 150, 193
เนิบูคัดเนิซซาร์ที� ๒, กุษัตริย์  18
เนิปาล  77, 82, 162
เนิเมียวสีหบดี  156
เนิรัญชรา, แม่นิ��า  8
เนิโร, จักุรพรรดิ  57, 212
บรมโกุศ, พระเจ้าอยู่หวั  155, 156
บรมบรรพต  167

บรมพุทโธ  93
บราซิล  130
บรูโนิ  138
บอร์เนิียวตะวันิตกุ  85
บอลเซวิกุ  184
บักุข์ติยาร์ ขัลยี  104, 105
บังคลาเทศ   66, 218, 219
บัลกุาเรีย  183
บัลลังกุ์นิกุยูง  150
บากุเตรีย  20, 21, 31, 42, 43,  
 53, 56, 60, 87, 171
บางกุอกุ, เมือง  145
บาบิโลนิ, กุรุง  18
บาบิโลเนิีย, อาณาจักุร  18
บาเบอร์  122, 135
บาร์เบเรียนิ  61
บาลี  28, 50, 65, 164, 174,  
 175, 186, 200, 211
บาลีวิทยาลัย  176
บาลูจิสถานิ  118
บาวริง, สนิธิสัญญา 168, 169
บิชอพแห่งลอนิดอนิ  139
บิชอพแห่งวูร์ซเตอร์  139
บีแซนิทีนิ, จักุรวรรดิ  63, 68-70,  
 80, 102, 113, 128, 132, 185
บีแซนิเทียม, เมือง  62
บุเรงนิอง, พระเจ้า  127, 142,  
 143
บชูายัญ  13-15, 35, 42, 52, 64,  
 67, 95
เบกุแลนิด์  181
เบงกุอล  84, 85, 88, 101, 102, 
 105, 106, 117, 154, 155,  
 158, 159, 171, 218
เบญจวัคคีย์, พระ  8, 18, 201
เบธเลเฮม, เมือง  57

เบรลล์, อักุษร  164
เบริง, ช่องแคบ  133
เบลเยี�ยม  67, 181, 183
เบลล์, อเล็กุซานิเดอร์ แกุรห์ม   
 181
เบอร์ลินิ, กุ�าแพง  212
แบกุแดด, กุรุง  18, 56, 88-94,  
 97, 98, 101, 113, 115, 135
โบโลนิยา, มหาวิทยาลัย  101
ป. พิบูลสงคราม, จอมพล  194
ปชาบดี, พระ  18
ปดุง, พระเจ้า  160
ปตัญชลิ  42
ปยาคะ, ท่านิ��า  12
ปรเมศวร, เจ้า  119, 123
ประชาธิปไตย  162, 171, 186,  
 194, 206, 207, 209
ประชุมจารึกุวัดพระเชตุพนิ  165
ประชุมเจนิีวา  208
ประทีปแห่งทวีปอาเซีย   174
ประยาค, เมือง  78
ปรัสเซีย  150
ปราสาททอง, พระเจ้า  145, 148
ปริยทรรศ,ี สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
 35, 36
ปรีดี พนิมยงค์, ศ.ดร.  187
ปอมปีย์  56
ปอร์โต แซนิโต, เกุาะ  124
ปอล/เปาโล  57
ปอลที� ๓, สันิตะปาปา   138
ปะหัง  123
ปักุกุิ�ง  116
ปัญจครันิถ์   29
ปัญจาบ  42, 87, 98, 99
ปัญจาละ  7
ปัตตานิี  132, 145

ปัตนิะ, เมือง   101
ปัลลวะ, อาณาจักุร  86, 96
ปากุีสถานิ  3, 43, 50, 79, 94,  
 118, 197, 218, 219
ปาจีนิวังสะ   11
ปาฏิลีบุตร, เมือง  25, 31, 38,  
 56, 62, 63, 88, 90
ปาณฑ์ยะ, อาณาจักุร  34, 44,  
 45, 84-87, 96, 120
ปาณฑ์ุ/ปาณฑ์พ  29
ปาริเลยยกุะ, ต�าบล  19
ปารีส, มหาวิทยาลัย  101
ปาละ, ราชวงศ์/กุษัตริย์  88, 89,  
 92, 95, 101, 102, 117
ปาเลมบัง  76, 119, 123
ปาเลสไตนิ์  56, 57, 81, 184
ปุริกุา, เมือง  61
ปุริสเมธ  13
ปุรุษปุระ, เมือง  58, 59, 63, 98
ปุลเกุศินิที� ๒, พระเจ้า  71
ปุษยมิตร, พราหมณ์  42
เปรู  103, 132, 133
เปษวาร์, เมือง  98, 99
เปอร์เซีย  3, 18, 20, 21, 26,  
 31, 54,  56, 60, 65, 76, 81,  
 83, 97, 113, 117, 132, 133,  
 135, 151, 218
แปซิฟิกุ, มหาสมุทร  136
โปรตุเกุส 123, 124, 130, 132,  
 133, 136, 140, 142, 143,  
 145, 155, 168
โปรเตสแตนิต์, นิิกุาย  136-140,  
 144, 146, 147, 150, 155
โปแลนิด์  189
โปโลนินิะรุวา  96
ฝรั�งเศส  66, 83, 92, 124, 129,  

 130, 132, 139, 140, 141,  
 144, 147-150, 154, 162- 
 164, 168, 183, 189, 202,  
 213
พนิมเปญ  209
พม่า  25, 39, 77, 127, 143, 156,  
 173
พรหมคุปต์  90
พระแกุ้วฟ้า  142
พระแกุ้วมรกุต  125, 157, 160
พระจันิทร์  13
พระจุลจอมเกุล้าเจ้าอยู่หัว,  
 พระบาทสมเดจ็  165, 167,  
 180, 182, 183
พระเจ้าช้างเผือกุ  143
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ, สมเด็จ   
 156
พระชัยราชาธิราช, สมเด็จ  142  
พระเชษฐาธิราช, สมเด็จ  148
พระไตรปิฎกุ  30, 47, 63, 65,  
 79, 95, 100, 112, 114, 145,  
 157, 161, 165, 173-175,  
 186, 200, 211
พระไตรปิฎกุฉับับหลวง  161
พระไตรปิฎกุบาฬี จุลจอมเกุล้า
 บรมธัมมิกุมหาราช  186
พระที�นิั�งสุริยาสนิ์อมรินิทร์, 
 พระเจ้าอยู่หัว  156
พระเทพรัตนิราชสุดา, สมเด็จ   
 198
พระธรรมโกุศาจารย์  220
พระธาตุดอยสุเทพ  121
พระธาตุพนิม  207
พระนิครศรีอยุธยา  132
พระนิครอินิทราธิราช, สมเด็จ   
 126

พระนิเรศวรมหาราช, สมเด็จ   
 127, 143-145
พระนิารายณ์มหาราช, สมเด็จ   
 139, 147-149, 156, 169
พระบรมไตรโลกุนิาถ, สมเด็จ   
 123, 127, 132, 142
พระบรมธาตุไชยา  91
พระบรมธาตนุิครศรธีรรมราช  91
พระบรมราชาธิราชที� ๑, สมเด็จ   
 126
พระบรมราชาธริาชที� ๓, สมเดจ็   
 142, 156
พระบรมราชาธิราชที� ๔, สมเด็จ   
 142
พระปกุเกุล้าเจ้าอยู่หัว, 
 พระบาทสมเด็จ  186
พระเพทราชา  170
พระพุทธชินิราช  114
พระพุทธชินิสีห์  114
พระพุทธบาท  114, 145
พระพุทธมหามณีรัตนิปฏิิมากุร   
 160
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกุมหาราช,  
 พระบาทสมเด็จ  160
พระพุทธเลิศหล้านิภาลัย,  
 พระบาทสมเด็จ  164
พระมณเฑ์ียรธรรม  161
พระมหาจักุรพรรดิราช  142
พระมหาธรรมราชา  114, 127,  
 143
พระมหาราชครู  149
พระมหาสมณเจ้า กุรมพระยา
 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จ  182
พระมหินิทราธิราช  143
พระเมืองแกุ้ว  137
พระยมเทพ  13
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พระยาตากุ  157
พระยาวิสุทธสุริยศักุดิ์  180
พระร่วง, ราชวงศ์  127
พระรัษฎาธิราชกุมุาร, สมเดจ็ 142
พระราม  33, 62, 126
พระรามราชาธิราช, สมเด็จ  126
พระรามาธิบดีที� ๑, สมเด็จ  120,  
 126
พระรามาธิบดีที� ๒, สมเด็จ  132, 
 142, 145
พระราเมศวร  126, 127
พระวรุณเทพ  13
พระวายุ  13
พระวิสูตรสุนิทร  148
พระศรีมหาโพธิ์  38, 76
พระศรีมโหสถ  149
พระศรีศากุยะทศพลญาณ 
 ประธานิพุทธมณฑ์ลสุทรรศนิ์   
 198
พระศรีสรรเพชญ์  127, 143
พระศรีสุธรรมราชา  148
พระสังฆราช (มี), สมเด็จ  164
พระสุริยเทพ  13
พระโสมะ  13
พระโหราธิบดี  149
พระอาทิตยวงศ์, สมเด็จ  148
พระอินิทราชาธิราช, สมเด็จ 145
พระเอกุาทศรถ, สมเด็จ  144,  
 145
พราหมณ์, ศาสนิา  3, 94
พราหมณ์เนิสาท  13
พราหมี, อักุษร  159
พฤหัทรถ  42
พลีมัธ  146
พลูหลวง, ราชวงศ์  156
พอล พต  206, 209

พามิยานิ  60, 80, 94, 108,  
 151, 214, 215
พาร์เมนิิดีส   7
พาราณส,ี เมอืง  8-10, 18, 78,  
 102, 178
พาเวรุ  18
พาหุกุา  12
พาหุมดี  12
พิชาปุระ  141
พิแธกุอรัส  7
พินิทุสาร, พระเจ้า  31, 32
พิมพิสาร, พระเจ้า  9, 18
พิมลธรรม, พระ  145
พิลกุริมส์  146
พิษณุโลกุ  114, 127
พิิหาร, รัฐ  88, 179, 197
พีทร  141
พุกุกุะ/วีรพุกุกุะ  121
พุกุาม  100
พุทธ, ศาสนิา  7, 9, 28, 33, 34,  
 38-40, 42-46, 50-52, 58- 
 73, 76-78, 80, 82, 84, 85,
 89-95, 97-100, 104-108,  
 111, 114, 117, 119-121,  
 149, 153, 155, 158, 160,  
 165, 171, 172, 174, 176,  
 178, 179, 187, 197, 198,  
 199, 201, 202, 205, 209,  
 213, 220
พุทธกุิจ  9, 18, 20, 21
พุทธคยา  8, 35, 76, 95, 170,  
 176, 177, 179, 198
พทุธโฆส/พทุธโฆษาจารย์, พระ  
 65, 84
พุทธชยันิตี  198
พุทธทาส  187

พุทธบุรีมณฑ์ล  198
พุทธมณฑ์ล  198
พุทธศาสนิิกุสัมพันิธ์แห่งโลกุ,  
 องค์กุาร  203
เพชรบุรี, เมือง  145
เพนิซิลเวเนิีย,รัฐ  171
เพลโต  26, 27
เพอร์ล, อ่าว  189
เพียวริตันิ  146
โพธิญาณเถระ, พระ  210
โพธิธรรม, พระ  71
โพธิรังสี, พระ  137
โพธิสัตว์, พระ  14, 91, 199
ฟรานิซิส บี แซยร์, ดร.  169
ฟรานิซิสที� ๒, พระเจ้า  139
ฟอลคอนิ  148
ฟาติมะฮ์  79
ฟาเหียนิ, หลวงจีนิ  63, 80
ฟิลิปปินิส์  136
ฟิลิปส์ที� ๒, พระเจ้า  140
เฟรอเบล  166
เฟอร์ดินิานิด์ มาเจลแลนิ  136
แฟรงค์  92
ไฟซาลที� ๑, กุษัตริย์  184
ภควัทคีตา  29
ภักุติ, ลัทธิ  64, 210
ภักุติเวทานิตะ สวามีประภุปาทะ 
 211
ภัคคะ, แคว้นิ  19
ภาติกุราช, พระเจ้า  164
ภารตยุทธ  33
ภารัต/ภารตวรรษ  218
ภาษามือ  163
ภาษาสัญญาณ  163
ภีมเสนิ, ท้าว  13 
ภูเขาทอง  167

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว  198, 200,  
 203, 211, 220
เภสกุลาวันิ  19
โภปาล  40
มคธ/แคว้นิ  7-9, 25, 29, 30,  
 53, 62, 197
มงโกุล  97, 100, 107, 109,  
 112, 113, 115-117, 120-122,  
 124, 135
มงคลสูตร  137
มชปหิต, จักุรวรรดิ  86, 117,  
 119, 123
มถุรา, เมือง  53, 100
มทุรา  96
มนิิลา  143
มรัมมะ  100
มฤตยู, ดาว  159
มลัยชนิบท  47
มลายลัม, ภาษา  44
มลายู  85, 119, 123
มหันิต์  176, 177
มหากุันิตาระ  50
มหากุัสสปะ, พระ  24
มหาจุฬาลงกุรณราชวิทยาลัย 
  176, 220
มหาชาติค�าหลวง  127
มหาติสสะ, พระ  45, 46
มหาเทวะ, พระ  38
มหาธรรมรักุขิต, พระ  38
มหาปัทมนิันิทะ  29
มหาโพธิสมาคม  177
มหาภารตะ  29, 33
มหามกุุฏิราชวิทยาลัย  177, 180
มหายานิ  72, 83, 85, 93, 99,  
 114

มหารักุขิต, พระ  38
มหารัฐ  38, 39
มหาราษฎร์, รัฐ  72, 218
มหาฤๅษีมเหษโยคี  211
มหาวันิ, ป่า  17, 18
มหาวิหารวาสี  46, 47
มหาวีระ  21
มหาสังฆิกุะ  28
มหิดล, มหาวิทยาลัย  211
มหินิท์, เจ้าชาย  40
มหินิทะ, พระ  38
มหินิที  16
มอญ, ชนิชาติ  77, 100, 143,  
 164
มะดีนิะฮ์, เมือง  78, 79, 82, 83,  
 92, 97, 135
มะริด  132
มะละกุา  85, 119, 123, 132,  
 142
มักุกุะฮ์, เมือง  78, 79, 135
มังคลัตถทีปนิี  137
มังมหานิรธา  156
มังระ, พระเจ้า  156
มัจฉัะ  7
มัชฌันิติกุะ, พระ  38
มัชฌิมเทส  50
มัชฌิมะ, พระ  38
มัณฑ์ะเลย์  173
มัทราส  47
มัลละ  7
มัสซุลหม่านิ  173
มาซิโดเนิีย  26, 31, 34, 37
มาเดียรา  124
มาตุลนิคร  47
มาธยมิกุ, นิิกุาย  52
มานิูเอล, กุษัตริย์  133

มายา  25, 133
มายาโมหะ, ปาง  64, 95
มาร์กุซ์  166
มาร์คัส ออรีเลียส, จักุรพรรดิ  57
มาร์โค โปโล  116
มาร์ตินิ ลูเธอร์  136
มาลาคิรี  15
มาเลเซีย  123
มิ�งตี�, จักุรพรรดิ  58, 59
มิชชันินิารี  144, 165
มินิดง, พระเจ้า  173
มิโนิอันิ, อารยธรรม  3
มิลานิ  62, 63
มิลินิท์, พญา  23, 30, 43
มิลินิทปัญหา  30, 43
มิหิรกุุละ/มหิรคุละ, กุษัตริย์  70
มุมตัซ มาฮาล  146
มุสตาฟา เคมาล/อะตาเตอร์กุ   
 185
มุสลิม  26, 63, 70, 71, 79,  
 80, 82, 87-94, 97-99, 101,  
 102, 104-109, 111, 113,  
 115, 117-123, 129, 132,  
 134, 135, 140-143, 151,  
 173, 185, 197, 214, 218,  
 219
มูลโสมวิหาร  84
มูฮัมมัด, ศาสดา  118
มูฮัมหมัดแห่งฆูร์  104, 106, 107
เมกุซิโกุ  25, 132-134
เมคาสธีนิีส   31
เม็งราย, พระเจ้า  121
เมดิเตอเรเนิียนิ, ทะเล  7, 18, 56
เมโสโปเตเมีย, อารยธรรม  3,  
 81, 90
เมาเซตุง/เหมาเจ๋อตง  195
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แมกุซ์ แพลงค์  181
แมทธิว เปอร์รี, นิายพล  144
แมนิฮัตตันิ, เกุาะ  146
แมมหลูกุ  104, 115
แมรี, แม่นิางพรหมจารี  57, 214
แมรี�ที� ๑, พระนิาง  139, 140
แมสสาจูเซทส์, รัฐ  129
โมกุษเทวะ, พระ  79
โมกุุล, กุษัตริย์  100, 146
โมคคัลลานิะ, พระ  9, 11
โมคคัลลีบุตรติสสะเถระ, พระ 38
โมริยะ, ราชวงศ์  31, 40, 42, 53
โมลุกุกุะส์, หมู่เกุาะ  136
ไมตรกุะ, ราชวงศ์  66, 82, 90
ไมแมนิ  202
ยม, ดาว  186
ยมุนิา  16, 78
ยวนิะ  21
ยศกุากุัณฑ์บุตร  28
ยสกุุลบุตร  8
ยโสธรา  10
ยาทวะ  119
ยามาดา นิางามาซา  145
ยวิ  29, 54, 56, 57, 78-80, 129,  
 141, 174, 184, 189, 195,  
 214, 218
ยุคคืนิชีพ  128
ยุคมืด  68, 69, 128
ยุคสัมฤทธิ์  3
ยุคอุตสาหกุรรม  212
ยุคเหล็กุ  3
ยุงโล  123, 124
ยุธิษฐิระ  29
ยุโรป  30, 37, 66, 68, 69, 80,  
 83, 88, 90, 95, 99, 101,  
 102, 108, 113, 116, 122,  

 124, 128-130, 132-136,  
 139, 141, 144, 154, 158,  
 163, 166, 168, 169, 174,  
 180, 183, 184, 189
ยูเนิสโกุ  165
เยซู  57, 129
เยรูซาเล็ม  56, 57, 79, 80,  
 102, 113, 118, 184
เยอรมนิี  66, 92, 95, 101, 128,  
 129, 159, 166, 183, 189
เยอรมันิ  61, 62, 68, 92, 99,  
 128, 136, 144, 166, 178,  
 181, 184, 189, 212
เยานิะ/ยวนิ/โยนิะ  7, 21, 34
โยคะ  42, 204, 213
โยนิกุธรรมรักุขิต  38
รักุขิตะ  38
รัฐธรรมนิูญ  162, 170, 171,  
 199, 202, 203
รัฐโอริสสา  44
รัตนิโกุสินิทร์  125, 145, 160,  
 198
รัตนิปัญญา  137
รัสเซีย  108, 122, 151, 174,  
 183, 184
ร่างกุุ้ง  200
ราชคฤห์  9, 18, 19, 24
ราชยวรรธนิะ  77
ราชวงศ์สุง  112
ราชวงศ์เสนิะ  101, 103, 106,  
 117
ราชวงศ์อู่ทอง, ราชวงศ์  127
ราชสิงห์ที� ๑  155
ราเชนิทรที� ๑  86, 87, 119
รามเกุียรติ์  33, 62, 161
รามปาล  102

ราษฏิรกุูฏิ  71, 73, 86
ราหุล  19
ริเชลลู  147
ริโอเดอจาเนิโร  212
เรมิงตันิ  173
เรวตเถระ  65
เรวตะ  28
โรงศิริราชพยาบาล  175
โรม  33, 51, 54-56, 60, 62,  
 63, 66, 68, 81, 95, 140,  
 147
โรมันิ  26, 37, 43, 47, 55-57,  
 61-63, 65, 66, 68-70, 80,  
 81, 83-85, 87, 92, 95, 113, 
 128, 131, 133, 135, 136,  
 138-140, 144, 147, 148,  
 163, 174, 178, 185, 211,  
 214, 218
โรมันิคาทอลิกุ  95, 113, 133,  
 138, 139, 144, 148, 174, 214
โรมนัิตะวนัิตกุ  61, 63, 66, 68,  
 70, 87
โรมันิตะวันิออกุ  61-63, 65, 66,  
 68-70, 80, 128, 132, 135,  
 185
โรมันิอันิศักุดิ์สิทธิ์  95, 136,  
 144, 147, 163
โรมิวลัส ออกุัสติวลัส  68
โรหณะ  45
โรหิณี  18
โรหิตัสสะ  11
ลกุเอี๋ยง  58, 60
ลพบุรี  99, 100, 149
ลอนิ นิอล  206
ลอนิดอนิ  139, 165, 166, 174, 
 203, 210

ลอสแองเจลีส, นิคร  205
ละตินิอเมริกุา  130
ละโว้  99, 125
ละฮอร์  104, 106
ลักุษมณเสนิ  106
ลัคเนิาว์  218
ลังกุา/ลังกุาทวีป  38-40, 44-47,  
 63, 65, 84, 86, 96, 125,  
 155, 156, 164
ลัตถิปุระ  96
ล้านิช้าง  100, 120
ล้านินิา  100, 121, 125, 127,  
 137
ลาว  59, 120, 207
ลิไท  114, 121, 127
ลิสบอนิ  155
ลีมา  133
ลีโอที� ๑๐, สันิตะปาปา 130
ลุมพินิี/ลุมพินิีวันิ  8, 36
ลุ่มแม่นิ��าสินิธุ  3, 50
เล่าจื๊อ  19
เล่าปี่  60
วชิรญาณ  177
วนิวาสี  38
วยาส, ฤๅษี  29
วรรณะ  3, 13, 14, 16, 35, 88,  
 94, 95, 103, 199
วลภี, มหาวิทยาลัย  66, 83,  
 90, 118
วอเตอร์ลู  163
วอร์เรนิ ฮาสติงส์  154, 155
วังคะ  218
วังสะ  7
วัชชี  7, 25, 28, 46
วัชชีบุตร  28, 46
วัฏิฏิคามณีอภัย, พระเจ้า  45, 46

วัดเจ็ดยอด  125
วัดเซนิต์เปาโล  149
วัดเซนิต์โยเซฟ  149
วัดไทยกุรุงวอชิงตันิ ดีซี  205
วัดไทยพุทธคยา  198
วัดธัมมาราม  205
วัดบวรนิิเวศวิหาร  164, 200
วัดบุบผาราม  121
วัดบุพพาราม 9, 155
วัดประดู่  156
วัดป่าจิตตวิเวกุ  210
วัดป่าแดง  125
วัดพระเชตวันิ  9, 18, 19
วัดพระเชตุพนิฯ  161, 165
วัดพระธาตุพนิมวรมหาวิหาร   
 207
วัดพระศรีรัตนิศาสดาราม  125,  
 160, 176, 200
วัดพระศรีสรรเพชญ์  126
วัดพุทธปทีป  203
วัดพุทธวราราม  205
วัดโพธาราม  125
วัดมหรรณพาราม  173
วัดมหาธาตุ  164, 176, 183
วัดม้าขาว  58
วัดระฆัง  145
วัดวชิรธรรมปทีป  205
วัดสมอราย  156
วัดสระเกุศ  167
วัดสวนิขวัญ  137
วัดหนิองป่าพง  210
วัดอมราวตี  210
วัดอรัญญิกุ  114
วันิเซนิต์บาร์โธโลมิว  131
วันิมาฆบูชา  159
วันิวิสาขบูชา  179, 202, 210

วันิอาสาฬหบูชา  193
วัสสกุาระ  17
วากุาฏิกุะ  61, 67, 86
วาชเปยยะ  13
วาตาปีปุระ  71, 86
วาติกุันิ  137
วาลมีกุิ  33
วาลิกุาราม  28
วาสโกุดากุามา  132
วิกุตอเรีย, พระราชินิี  105, 168
วิกุรมศิลา  89, 91, 92, 105
วิชฌะ  15
วิชเยนิทร์, เจ้าพระยา  148
วิซิกุอธ  66
วิทยาศาสตร์และเทคโนิโลยี   
 181, 184, 212
วิทิศา, เมือง  40
วิทิสาเทวี  40
วินิธยะ  50, 119
วิลเบอร์ ไรท์  181
วิลเลียม โจนิส์  155
วิลเลียม เฮอเชล  159
วิลสันิ, ประธานิาธิบดี  169
วิษณุ, พระ   95
วิสาขา, นิาง  9
วิสุทธิมัคค์, คัมภีร์  65
วุย/เว่ย/เว, ราชวงศ์  60
วุยกุ๊กุ  60
เวงคี, อาณาจักุร  71
เวนิีส, เมือง  116
เวปุลละ  11
เวภารบรรพต  24
เวรัญชา, เมือง  19
เวลลิงตันิ  163
เวสต์อินิดีส   132
เวสาลี, เมือง  18, 19, 25, 28
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เว่เหนิือ, จักุรพรรดิ  67
เวฬุวคาม  19
เวฬุวันิ  9, 18, 19
เวียงจันิทนิ์, เมือง  125, 157,  
 207
เวียดกุง  208
เวียดนิาม  204, 208
แวนิดาล  62
ไวษณพ, นิิกุาย  95
ศกุราช/ศกุกุาล/ศกุราชกุาล  58
ศรีธันิยกุฏิักุ  52
ศรีปราชญ์  149
ศรีลังกุา  25, 45, 96, 155, 202,  
 214, 220
ศรีวิกุรมราชสิงห์  155
ศรีวิชัย  63, 76, 83-89, 91-93,  
 99, 117, 119, 123
ศรีสว่างวัฒนิา, เจ้ามหาชีวิต  207
ศรีสุดาจันิทร์, เจ้าแม่  132
ศรีเสาวภาคย์  144
ศรีเสาวรักุษ์  145
ศรีอยุธยา  114, 120, 123, 125,  
 126, 127, 132, 142-145,  
 147, 148, 155, 156
ศศางกุะ  66, 76, 77, 88
ศังกุรทิควิชยะ  95
ศังกุราจารย์   93-95
ศากุยะ, แคว้นิ  8
ศาลไต่สวนิศรทัธา  113, 138,  
 140, 147
ศาสนิจักุรอังกุฤษ  137, 139
ศิลาจารึกุ  33-36, 39, 46, 78,  
 158, 159, 197
ศิวะ, พระ  3, 42, 95
ศีลาทิตย์ที� ๖, พระเจ้า  90
ศกึุษาธกิุาร, กุระทรวง  175,  

 183, 194
ศุงคะ, ราชวงศ์  42, 51, 53
ไศเลนิทร  93
ไศวะ, นิิกุาย  70, 76, 93, 155
สงครามเกุ้าทัพ  160
สงครามเย็นิ  212
สงครามโลกุครั�งที� ๑  117, 144,  
 169, 171, 172, 174, 184,  
 185, 189
สงครามโลกุครั�งที� ๒  171, 184,  
 189, 192, 206
สงครามศาสนิา  70, 102, 118,  
 139, 141, 144
สตอกุโฮล์ม  206
สเปนิ  83, 87, 95, 103, 124,  
 129, 130, 132-134, 136,  
 139, 140, 143-145, 147,  
 168, 173
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  162,  
 186, 194
สมัยกุลาง  68, 69, 128
สมาคมบาลีปกุรณ์  174
สมาคมพุทธศาสนิปกุรณ์  179
สมุดภาพไตรภูมิ  157
สยาม  123, 127, 132, 143,  
 145, 149, 155, 168
สยามวงศ์/ สยามนิิกุาย  155,  
 156
สรณังกุร, สามเณร  155
สรวาสติวาท, นิิกุาย  59
สรองสันิคัมโป, กุษัตริย์  77
สระบุรี, เมือง  145
สรัสวดีี, แม่นิ��า  12, 16
สวนิโมกุขพลาราม  187
สวีเดนิ  144
สแวนิ  181

สหประชาชาติ  206, 220
สะเทิม  100
สะมาร์กุานิท์  122
สังคายนิา  21, 23-25, 28, 30,  
 38, 44, 47, 59, 125, 161,  
 173, 200
สังฆมิตตา, เจ้าหญิง  38, 40, 44
สังฆราชแห่งเบริธ, พระ   149
สังฆเสนิาสนิ์ราชวิทยาลัย  176,  
 183
สังเวชนิียสถานิ  36, 63, 179
สัตตบรรณคูหา  24
สันินิิบาตคอมมิวนิิสต์  166
สันินิิบาตอาหรับ  195
สันิสกุฤต, ภาษา  3, 46, 63, 99
สัพพกุามี  28
สัมพัทธภาพ, ทฤษฏิี  181
สัมมาปาสะ  13
สัมมาสัมพุทธเจ้า  8, 25, 35,  
 178
สาเกุต  33, 62
สาคลนิคร  43
สาคละ  70
สาญจี, มหาสถูป  40, 52, 170
สาตวาหนิะ   40, 51-53, 60, 61,  
 67, 84, 86
สามกุ๊กุ  60, 165
สามฝั่งแกุนิ  125
สามพระยา, เจ้า  126, 127
สารนิาถ  36, 170, 172, 176- 
 178, 197
สารีบุตร, พระ  9, 21
สาวัตถี, เมือง  9, 18, 19, 62
สาสสนิิท, ราชวงศ์  60, 83
สาฬหะ, เจ้า  17
สิกุกุิม  218

สิกุข์  134, 147, 169, 218
สิงคโปร์  86, 119, 123
สิงหปุระ  86, 119, 123
สิงหล  65
สิงหฬ, เกุาะ  44, 45, 47
สิงหฬ, เจ้าชาย  44, 45
สิงหฬ, ชาว  47, 155
สินิท์  71, 87, 90, 118
สินิธู  16
สิริมหามายา  8
สิริมังคลาจารย์, พระ  137
สีดา  33
สีตาหรณะ  33
สุงสุมารคีรี   19
สุจันิทะ  10
สุทโธทนิะ  8
สุทัศนิ์  15
สุธรรมนิคร  39, 100
สุนิทริกุา, แม่นิ��า  12
สุนิีธะ  25
สุปปิยา  11
สุมนิกุูฏิ, เขา  114
สุมนิเถร, พระสังฆราช   121
สุมนิะ  114
สุมาตรา, เกุาะ  76, 84, 85, 93,  
 119, 123
สุมาเอี๋ยนิ  60
สุเมโธ/สุเมธาจารย์, พระ  210
สุย, ราชวงศ์  78
สุรเสนิะ  7
สุราษฎร์ธานิี  187
สุลต่านิมะหะหมัด  98-100,  
 104, 106
สุลต่านิแห่งเดลี  104, 109, 115,  
 119, 120, 135
สุวรรณบรรพต  145

สุวรรณภูมา, เจ้า  207
สุวรรณภูมิ   38, 77
สุวรรณรังสี, พระ  137
สุสุนิาค, พระเจ้า  25
สุสุนิาค, อ�ามาตย์/พระเจ้า  29
สุหนิี�  81, 91, 101, 132, 151,  
 218
สูรติสสะ  44
สูรยวรมันิที� ๒  103
เสฉัวนิ  60
เสนิะ, ราชวงศ์  102
เสียงนิุ, เผ่า  41
เสือ, พระเจ้า  148, 156
โสเครตีส  7, 27
โสณะ, พระ  38
โสมปุระ  89, 105
โสฬสมหาชนิบท  7
ไสยลือไท, พระเจ้า  114, 127
หมอบรัดเลย์  165
หมิง, ราชวงศ์  123, 124
หยวนิ, ราชวงศ์  116
หรรษะ/หรรษวรรธนิะ, พระเจ้า/
 เจ้าชาย 71, 77, 78, 82, 118
หริกุฤษณะ  204, 211
หลวงประดิษฐ์มนิูธรรม  187
หลวงพระบาง  125
หลุยส์ เบรลล์  164
หลุยส์ที� ๑๓  139, 147
หลุยส์ที� ๑๔ มหาราช  139,  
 147-150
หวู่จง, พระเจ้า  93
หอพระสมุดส�าหรับพระนิคร 183
หักุกุะ/หริหระ  121
หัตถาฬวกุะ  10
หัสตินิาปุระ  29
หิมวันิต์  15, 38

หิมาจัลประเทศ, รัฐ  202
หิมาลัย, เขา  202
หีนิยานิ  28, 51, 66, 72, 83, 85
หูณะ/ฮั�นิขาว  60, 66, 68, 70,  
 71, 77
เหี�ยนิจัง/ยวนิฉัาง, หลวงจีนิ  73,  
 79, 80, 82, 83
เหี�ยนิเต้, พระเจ้า  60
องคุลิมาล, โจร  19
อชันิตา, หมู่ถ��า  51, 52, 61, 67,  
 72, 73, 84
อชาตศัตรูู, พระเจ้า  24
อดัม สมิธ  159
อตีศะ, พระ  91
อธิกุักุกุะ  12
อนิาโตเลีย  7, 117, 135
อนิาถบิณฑ์ิกุเศรษฐี  9, 18
อนิุราธปุระ/อนิุราธบุรี  38, 44,  
 45, 47, 96
อนิุรุทธ, พระเจ้า  100
อนิุรุทธาจารย์, พระ  84
อนิุฬา, พระนิาง  38
อโนิมานิที  8
อปรันิตกุะ(รัฐ)  38
อภัยคิริวาสี  46
อภัยคีรีวิหาร  46
อภิธัมมัตถสังคหะ, คัมภีร์  84
อมราวตี, เมือง  52
อเมริกุา  25, 103, 124, 129,  
 130, 132-134, 140, 141,  
 146, 150, 158, 159, 168- 
 173, 177, 179, 186, 189,  
 202, 205, 208, 211-213,  
 220
อเมริกุาเหนิือ, ทวีป  158
อเมริโกุ เวสปุซซี  130 
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อโยธยา, เมือง  33, 62
อรชุนิ, เจ้าชาย  29
อรชุนิ, ท้าว  13 
อรรถกุถา  19, 20, 33, 65, 137,  
 174, 211
อรหันิต์  24, 28, 38, 100
อรหันิต/อรหันิตสาวกุ, พระ  9, 
 167
อรัญวาสี  114
อริฏิฐะ  38
อริสโตเติล  26, 27, 31
อรุณาจัลประเทศ  218
อรุณาศวะ, กุษัตริย์/อ�ามาตย์  82
อลสันิทะ  30
อลาสกุา  133
อเลกุซานิเดรีย, เมือง  32
อเลกุซานิเดรีย, หอสมุด  32
อเลกุซานิเดอร์ คันินิิงแฮม, เซอร์  
 170
อเลกุซานิเดอร์ที� ๖, สันิตะปาปา
 130
อเลกุซานิเดอร์มหาราช, พระเจ้า   
 18, 26, 27, 30-32, 155
อวันิตี  7, 32, 40, 50
อโศกุ/อโศกุมหาราช, เจ้าชาย/ 
 พระเจ้า  32-38, 158, 159,  
 197
อโศกุาราม  38
อเสละ, พระเจ้า  44, 45
ออกุซฟอร์ด, มหาวิทยาลัย  101
ออกุญาเสนิาภิมุข  145
ออกุตาเวียนิ  55
ออกุสัตัส/ออกุสัตัส ซซีาร์  55, 56
ออตโตที� ๑, กุษัตริย์   95
ออตโตมานิ, จักุรวรรดิ   26, 69,  
 115, 117, 122, 124, 128,  

 132, 135, 151, 183-185
ออร์วิลล์ ไรท์  181
ออรังคาบาด, เมือง  72
ออรังเซบ, กุษัตริย์/จักุพรรดิ/ 
 พระเจ้า  100, 143, 146, 147
ออลคอตต์  176
ออสเตรเลีย, ทวีป  158
ออสเตรีย  95, 144, 183, 184
ออสมานิที� ๑  117
อะตานิาซอฟฟ์  192
อะนิาโตเลีย  20
อะแนิกุซากุอรัส  7
อะแนิกุซิมานิเดอร์  7
อักุขราภิธานิศรับท์  165
อักุบาร์  142, 143
อัครา, เมือง  146
อังกุฤษ  73, 109, 124, 132,  
 137, 140, 145, 150, 154,  
 155, 159, 163, 165, 166,  
 168, 169, 171, 174, 176,  
 180, 181, 183, 189, 203
อังคะ  7, 171, 218
อังวะ, กุรุง   156
อังวะ, พระเจ้า  127
อัตติลา  63, 66, 68, 70
อันิธรประเทศ  44
อันิธระ, ชาว  44, 51, 71, 84
อับราฮัม ลินิคอล์นิ  170
อัฟกุานิิสถานิ  3, 20, 30, 43,  
 50, 60, 73, 79, 94, 98, 106,  
 108, 122, 135, 151, 214,  
 218, 219
อัมเบดกุาร์, ดร.  199
อัมสเตอร์ดัม  146
อัล-ขวาริซมิ  90
อัลเฟรด โนิเบล  172

อัศวเมธ, พิธี  13, 42, 52, 67
อัสสกุะ  7, 50
อัสสัม  82
อาจารยวาท/อาจริยวาท  28
อาเซียสมาคมแห่งเบงกุอล  155,  
 158, 159
อาเซียอาคเนิย์  58, 84, 85, 87,  
 92, 116
อานินิท์, พระ  19, 24
อาบูบะกุะร์  79
อาฟริกุา  83, 88, 124, 214
อาฟริกุาเหนิือ  56, 80, 83, 87,  
 135
อ้ายลาว, อาณาจักุร  59
อาร์เมเนิีย  81
อารยภัฏิ  90
อารยันิ, ชนิเผ่า  3
อาระบิกุ, ภาษา  87, 90
อาระเบีย  79, 134, 184
อาลา-อุด-ดินิ ขัลยี, สุลต่านิ   
 119, 120
อาลี  79
อาโลกุเลณะ, ถ��า  47
อาสาฬหบูชา  201
อาหรับ  135
อาหหมัดนิคร  141
อาฬวกุยักุษ์  19
อาฬวี, เมือง  19
อิซกุันิดาร์ ชาฮ์, สุลต่านิ  123
อิตาเลียนิ  130
อิตาลี, ประเทศ  37, 62, 66, 95,  
 116, 183, 189
อินิคา, จักุรวรรดิ  103, 132,  
 133, 139
อินิเดีย  18, 29, 31-33, 37, 40,  
 42, 43, 44, 50, 51, 56, 58,  

 60-63, 70-73, 77-79, 82- 
 85, 87, 89, 90, 92-94, 97- 
 100, 104, 106, 108, 109,  
 111, 115-123, 130, 132,  
 133, 135, 136, 140, 141,  
 146, 153-155, 158, 163,  
 167, 169, 170, 174, 176,  
 179, 197-199, 202, 211,  
 218, 219
อินิเดียตะวันิออกุ  154, 169
อินิเดียใต้  71, 76, 84, 96, 119,  
 120
อินิเดียนิแดง  25, 133, 134,  
 146
อินิโดจีนิ  208
อินิโดนิีเซีย, ประเทศ  76, 117,  
 123, 218
อิสตันิบุล, เมือง  62, 185
อิสราเอล  54, 57, 195
อิสลาม, ศาสนิา  47, 70, 78-81,  
 83, 89, 93, 97, 98, 100,  
 102, 105, 107, 115, 117- 
 119, 122, 123, 134, 135,  
 142, 143, 185, 195, 218
อิสิปตนิมฤคทายวันิ, ป่า  8, 9,  
 36
อิหม่าม  81
อิหร่านิ  3, 20, 81, 83, 94, 97,  
 98, 107, 108, 122, 150, 151
อิหร่านิ, จักุรวรรดิ  60, 151
อิเหนิา  156, 161
อีเจียนิ, หมู่เกุาะ  7
อียิปต์  3, 18, 30-34, 54, 55,  
 80, 81, 113, 115, 135
อีสต์อินิเดีย, บริษัท  73
อุชเชนิี, กุรุง/เมือง  40, 50

อุณรุท  161
อุตตระ (พระ)  28
อุตตรา  10
อุตราบถ  50, 53
อุทัยภัทร, เจ้าชาย  25
อุบลราชธานิี  210
อุบาลี, พระ  24, 156
อุบาลีเถระ, พระ  155
อุบาลีวงศ์, คณะสงฆ์  155, 156
อุมัยยัด, ราชวงศ์  82, 88
อุรังคธาตุ, พระ  207
อุรุเวลา เสนิานิิคม, ต�าบล  8
อู่ทอง, พระเจ้า  120, 126, 127
เอกุนิาลา  19
เองเกุลส์  166
เอเชียใต้  3
เอเชียนิ้อย  7, 31
เอเชียแปซิฟิกุ, ภูมิภาค  165
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) นิามเดิม ประยุทธ์ อารยางกุูร เกุิดที�จังหวัดสุพรรณบุรี เมื�อวันิที� ๑๒ 
มกุราคม ๒๔๘๑ (ตรงกุับ ค.ศ. ๑๙๓๙) ได้บรรพชาเป็นิสามเณร เมื�อวันิที� ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ท่านิสอบเปรียญ-
ธรรม ๙ ประโยคได้ในิขณะยังเป็นิสามเณร จึงได้อุปสมบทในิพระบรมราชานิุเคราะห์ เป็นินิาคหลวง ณ พระอุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนิศาสดาราม โดยได้รับฉัายาว่า “ปยุตฺโต” เมื�อวันิที� ๒๔ กุรกุฎาคม ๒๕๐๔ 

ท่านิสอบได้ปรญิญาพทุธศาสตรบณัฑิ์ต (เกุยีรตนิิยิมอนัิดบั ๑) จากุมหาจฬุาลงกุรณราชวทิยาลยั ในิ พ.ศ. ๒๕๐๕  
และสอบได้วิชาชุดครู พ.ม. ในิ พ.ศ. ๒๕๐๖

หลังจากุส�าเร็จกุารศึกุษา ท่านิได้เป็นิอาจารย์ในิมหาจุฬาลงกุรณราชวิทยาลัย เป็นิผู้ช่วยเลขาธิกุารและต่อมา
เป็นิรองเลขาธิกุาร จนิถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้เป็นิเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนิทร์ กุรุงเทพมหานิคร ตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๑๙

นิอกุจากุสอนิวิชาพระพุทธศาสนิาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในิประเทศไทยแล้ว ท่านิได้รับนิิมนิต์ไปบรรยาย 
ณ University Museum แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania ในิ พ.ศ. ๒๕๑๕ และที� Swarthmore College ในิรัฐ 
Pennsylvania สหรัฐอเมริกุา ในิ พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาในิ พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านิได้รับนิิมนิต์ให้เป็นิ visiting scholar และ
ได้รับแต่งตั�งเป็นิ research fellow ณ Divinity Faculty แห่งมหาวิทยาลัย Harvard

ท่านิมีธรรมกุถาที�เผยแพร่นิับพันิรายกุาร และมีผลงานิหนิังสือที�ใช้เป็นิหลักุอ้างอิงหลายร้อยเรื�อง เฉัพาะอย่าง
ยิ�ง พุทธธรรม พจนุานุุกรมพุทธศาสตร์ ฉบัับัประมวลธรรม และ พจนุานุุกรมพุทธศาสนุ์ ฉบัับัประมวลศัพท์

สถาบันิกุารศึกุษาชั�นิสูงเกุือบ ๒๐ แห่ง ทั�งในิประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑ์ิต 
กุิตติมศักุดิ์ และต�าแหนิ่งเชิดชูเกุียรติต่างๆ มี ตรีปิฏิกุาจารย์กุิตติมศักุดิ์ จากุ นิวนิาลันิทามหาวิหาร ประเทศอินิเดีย 
และเมธาจารย์ (Most Eminent Scholar) จากุมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนิาแห่งโลกุ เป็นิอาทิ

ท่านิได้รับรางวัลกุารศึกุษาเพื�อสันิติภาพจากุองค์กุารกุารศึกุษาวิทยาศาสตร์และวัฒนิธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) เมื�อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้รับโปรดเกุล้าฯ แต่งตั�งเป็นิราชบัณฑ์ิตกุิตติมศักุดิ์ เมื�อวันิที� ๒๐ ธันิวาคม ๒๕๔๙

ท่านิได้รับพระราชทานิสมณศักุดิ์เป็นิพระราชาคณะตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ จนิถึงปัจจุบันิโดยล�าดับ ดังนิี�
ชั�นิสามัญ ที� พระศรีวิสุทธิโมลี  ชั�นิราช ที� พระราชวรมุนิี
ชั�นิเทพ ที� พระเทพเวที  ชั�นิธรรม ที� พระธรรมปิฎกุ
ชั�นิหิรัญบัฏิ ที� พระพรหมคุณาภรณ์ ชั�นิสุพรรณบัฏิ (สมเด็จพระราชาคณะ) ที� สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
ส�านิักุของท่านิในิปัจจุบันิ คือวัดญาณเวศกุวันิ ซึ�งตั�งอยู่ในิจังหวัดนิครปฐม

ผู้นิพนธ์




