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1 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 ค ำช้ีแจงกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน 
เร่ือง  ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

 
 เอกสารประกอบการเรียนน้ีสร้างข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนสามารถศึกษา หรือทบทวนบทเรียน
ดว้ยตนเอง  เอกสารประกอบการเรียนจะเกิดประโยชน์สูงสุด  นกัเรียนควรปฏิบติัตามค าช้ีแจง
ต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 1. ใหน้กัเรียนอ่าน  สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้อยา่งละเอียด 
จะไดท้ราบวา่เม่ือศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ีแลว้จะไดรั้บความรู้เร่ืองใดบา้ง  

 2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้  แลว้ตรวจค าตอบจากเฉลย  
3. ใหน้กัเรียนศึกษารายละเอียดเน้ือหาในแต่ละเร่ืองไปตามล าดบัทีละหนา้      
4. เม่ือศึกษาเน้ือหาในแต่ละเร่ืองแล้ว  ท ากิจกรรม  ยงัไม่เข้าใจตรงไหนขอให้นักเรียน

ซกัถามครู  หรือกลบัไปศึกษาอีกคร้ัง 
5. เม่ือศึกษาเอกสารประกอบการเรียนจบใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้     

เพื่อดูความกา้วหนา้และวดัความเขา้ใจของตนเอง  
6. ใหน้กัเรียนตรวจค าตอบจากเฉลยทา้ยเล่มดว้ยความระมดัระวงั 

7. ขอใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมอยา่งมีความสุข   
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2 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

หน่วยที ่ 1 
เร่ือง ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั   
     มำตรฐำน  ส 1.1   
  ม.3/1  อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศต่างๆ ทัว่
โลก 
  ม.3/2  วิเคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก 
2. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผเ่ขา้สู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก ส่งผลใหมี้การนบัถือพระพุทธศาสนาอยา่ง
กวา้งขวางในหลายประเทศโดยเฉพาะดินแดนในภูมิภาคเอเชีย พระพุทธศาสนามีความส าคญัใน
การสร้างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบสุขแก่ชาวโลก 
3. สำระกำรเรียนรู้ 
  1.  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก และการนบัถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบนั 

  2.  ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรม และความสงบสุข
ใหแ้ก่โลก 
4. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 

  1) ทกัษะการสรุปยอ่  2) ทกัษะการจดัโครงสร้าง  

  3) ทกัษะการสร้างความรู้  4) ทกัษะการวเิคราะห์  

  5) ทกัษะการสรุปลงความเห็น 

 4.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวนิยั   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3.  มุ่งมัน่ในการท างาน 



 

พระพุทธศาสนา  ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

3 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

ผงัมโนทศัน์ 
เร่ือง ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ 

ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

การเผยแผแ่ละการนบัถือพระพุทธศาสนาในทวปีเอเชีย 

 การเผยแผแ่ละการนบัถือพระพุทธศาสนาในทวปียโุรป 

การเผยแผแ่ละการนบัถือพระพุทธศาสนาในทวปีออสเตรเลียและทวปีแอฟริกา 

การเผยแผแ่ละการนบัถือพระพุทธศาสนาในทวปีอเมริกาเหนือ 

ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำ 

พระพุทธศาสนากบัการสร้างสันติสุขแก่ชาวโลก 

พระพุทธศาสนากบัการสร้างสรรคอ์ารยธรรมโลก 
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4 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

 
ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  วธีิการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศองักฤษมีความคลา้ยคลึงกบัประเทศเยอรมนีในเร่ืองใด 
 ก.  การเทศนาสั่งสอน การใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ข.  การสั่งการและการวางตนเป็นแบบของคนชั้นสูง 
 ค.  ผูน้ าประเทศเห็นความส าคญัของพระพุทธศาสนาและทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 
 ง.  การพิมพห์นงัสือเผยแพร่ การก่อตั้งสมาคมของชาวพุทธ การสร้างวดั 
 

2.  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและความเจริญกา้วหนา้ในการนบัถือพระพุทธศาสนาในทวปีต่างๆ 
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้ทวปีใด 
 ก.  ทวปีอเมริกาเหนือ ข.  ทวปีอเมริกาใต ้
 ค.  ทวปีออสเตรเลีย ง.  ทวปีแอฟริกา 
 

3.  การท่ีพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมค าสอนท่ีสอนใหพุ้ทธศาสนิกชนปฏิบติัตนตามทิศ 6 นั้น 
ส่งผลดีในดา้นใด 
 ก.  การจดัระเบียบสังคม 
 ข.  การเมือง การปกครอง 
 ค.  สถาบนัและองคก์รหลกัของประเทศ 
 ง.  ความสามคัคีปรองดองกนัของบุคคลทัว่ไป 
 

4.  ขอ้ความใดท่ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าววา่ พระพุทธศาสนาสร้างสรรคอ์ารยธรรมใหแ้ก่โลก 
 ก.  ผูท่ี้มีจิตเป็นสุขสงบและเล่ือมใสพระพุทธศาสนาร่วมมือกนัสร้างวดัและเจดีย ์
 ข.  ชุมชนเล็กๆ ในชนบทจะยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมอยา่งเคร่งครัดมากกวา่
ชุมชนใหญ่ 
 ค.  ประเทศท่ีเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุจะหนัมาพฒันาคุณภาพทางดา้นสังคม 
 ง.   ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใชห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางการอยูร่่วมกนัไดดี้กวา่ระบอบการปกครองอ่ืน 
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5 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

5.  หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีสอนใหช้าวโลก  มีความประพฤติดี เสียสละ อดทน 
เอาชนะความชัว่ดว้ยท าความดี ยอ่มส่งผลส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในขอ้ใด 
  ก.  ความสงบสุข 
  ข.  ความเจริญในทุกดา้น 
  ค.   ความเจริญทางดา้นจิตใจ 
  ง.   ความสามคัคีกลมเกลียวกนัของประชาชน 
 

6.  ประเทศใดเป็นศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทยและพม่าในสมยัโบราณ 
 ก.  จีน   ข.  อินเดีย  
 ค.  ญ่ีปุ่น  ง.  ศรีลงักา 
 

7.  ขอ้ใดคือความแตกต่างของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสมยัโบราณกบัสมยัปัจจุบนั 
 ก.  การเทศน์  ข.  การปฏิบติัธรรม 
 ค.  อินเทอร์เน็ต  ง.  การรวมกลุ่มเป็นองคก์รทางพระพุทธศาสนา 
 

8.  ดร.อมัเบดการ์ เป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศใด 
 ก.  จีน   ข.  ญ่ีปุ่น  
 ค.  องักฤษ  ง.  ศรีลงักา 
 

9.  ปัจจุบนัชาวจีนส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกบัลทัธิหรือศาสนาใด 
 ก.  ขงจ๊ือ เต๋า ข.  ชินโต ขงจ๊ือ 
 ค.  เชน  เต๋า ง.  ชินโต เต๋า 
 

10.  ลกัษณะการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ่นสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
 ก.  พระเจา้อโศกมหาราชส่งสมณทูตไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ข.  เร่ิมจากชนชั้นสูงก่อนแลว้ค่อยแพร่หลายไปในหมู่ประชาชน 
 ค.  การรวมกลุ่มของบุคคลในองคก์รชาวพุทธหลายองคก์รผนึกก าลงัความสามคัคี 
 ง.  สมณทูตจากเกาหลีมีบทบาทส าคญัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหก้บัชาวญ่ีปุ่น 
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6 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

หน่วยที ่1 
เร่ือง ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

 
1. กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ 

 
 พระพุทธศาสนามีแหล่งก าเนิดในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียปัจจุบนั พระพุทธศาสนา
ได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย และแผ่ขยายไปยงัประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และไป
เจริญรุ่งเรืองมัน่คงในประเทศศรีลงักาและกลุ่มประเทศเอเชียใต ้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาเรียนรู้และเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 

1.1 กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวปีเอเชีย 
 

 ทวีปเอเชียเป็นถ่ินก าเนิดของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาอุบติัข้ึนในทวีปเอเชียแผ่
ขยายเจริญรุ่งเรืองและมีรากฐานอนัมัน่คงในทวีปเอเชียในเบ้ืองต้น จึงนับได้ว่าทวีปเอเชียเป็น
ภูมิภาคแรกท่ีไดรั้บอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาโดยตรง จุดเร่ิมตน้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทวีปเอเชียท่ีมีหลกัฐานชัดเจนเกิดข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 3 ภายหลงัจากการท าสังคายนาคร้ังท่ี 3    
เม่ือพระเจา้อโศกมหาราชไดส่้งสมณทูตไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ  
      1) พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 พระพุทธเมตตา 
ท่ีมหาสถูปพุทธคยาประเทศอินเดีย  
ท่ีมา 
http://handytour.blogspot.com/2005
_07_01_archive.html 

http://photos1.blogger.com/blogger/4613/1334/1600/Edit_Buddha2.jpg
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7 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

     พระพุทธศาสนาไดเ้จริญรุ่งเรือง และยงัประโยชน์สุขแต่ชาวอินเดียเร่ือยมาจนกระทัง่
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 ร่องรอยการเส่ือมถอยของพระพุทธศาสนาในอินเดียก็ไดป้รากฏข้ึน 
อยา่งไรก็ตามในยคุการกอบกูอิ้สรภาพของอินเดีย พระพุทธศาสนาไดก้ลบัมาเจริญข้ึนในอินเดียอีก
คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีบุคคลหลายท่านท่ีเห็นความส าคัญและคุณค่าของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อมวล
มนุษยชาติ(วทิย ์ วศิทเวทยแ์ละเสถียรพงษ ์ วรรณปก.  2555 : 6-7) ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม   

เป็นผูมี้ส่วนในการฟ้ืนฟูบูรณะสังเวชนียสถานในอินเดีย 
ท่ีมา  http://th.wikipedia.org/wiki/ A1#mediaviewer/File:Sir_Alexander_Canningham.jpg 

 
      เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม  ชาวองักฤษในยุคท่ีองักฤษปกครองอินเดีย ท่านไดน้ า
ให้มีการส ารวจแหล่งโบราณสถานโบราณวตัถุและศิลปกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนานบัไดว้่า
ท่านเป็นผูบุ้กเบิกการขดุคน้โบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในอินเดีย ท าให้ชาวอินเดียต่างพากนั
หนัมาสนใจมรดกอนัเป็นผลผลิตทางความคิดและความเพียรพยายามของชาวอินเดีย ท าให้เกิดการ
ร้ือฟ้ืนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาข้ึนในหมู่ปัญญาชนชาวอินเดีย 
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ภาพท่ี 3 เซอร์ เอ็ดวนิ อาร์โนลด ์    
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/8C.jpeg 

 
     เซอร์ เอด็วนิ อาร์โนลด ์   เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในดา้นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ท่านไดเ้ขียนงานพุทธประวติัข้ึน มีช่ือวา่ “ประทีปแห่งเอเชีย” (The Light of Asia) ท าให้เร่ืองราว
ของพระพุทธเจา้และพระพุทธศาสนาเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ 
ท่ีมา http://www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism%20%20M6/Unit8_8.html 

http://th.wikipedia.org/wiki/8C.jpeg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C.jpeg
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      ต่อมาใน พ.ศ. 2434 อนาคาริก ธรรมปาละ ชาวลังกาผูมี้ความศรัทธา และมีความ
ปรารถนามุ่งมัน่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไดก่้อตั้ง “มหาโพธิสมาคมข้ึน ภายใตค้วามร่วมมือ
ของเหล่าปัญญาชนชาวอินเดียและกัลยาณมิตรชาวต่างชาติผู ้มีความศรัทธาและห่วงใย                   
ในพระพุทธศาสนา มหาโพธิสมาคมไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย โดย
การจดัให้มีพิธีกรรม บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม รวมทั้งการออกนิตยสารภาคภาษาองักฤษช่ือว่า              
“มหาโพธิรีววิ” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ดร.เอม็เบ็ดกา้ร์ เพชรในสลมั 
ท่ีมา http://www.stou.ac.th/study/sumrit/9-55(500)/page1-9-55(500).html 

 
      ในยุคหลงัของการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย ได้มีชาวอินเดียท่ีมีบทบาทส าคญั
ท่านหน่ึงคือ ดร.เอม็เบดการ์ เป็นแกนน าชาวอินเดียวรรณศูทรประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
นบัถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งผูน้  าชาวอินเดียท่านอ่ืนๆ แมมิ้ใช่พุทธศาสนิกชนแต่ก็ให้ความส าคญั
ต่อพระพุทธศาสนา ปัจจุบนัจึงท าให้ชาวอินเดียประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มมากข้ึน    
โดย รัฐบาลอินเ ดียให้การสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา  ด้วยการส่งเส ริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสนบัสนุนพุทธศาสนิกชนต่างประเทศในการสร้างวดัข้ึนในอินเดีย เพราะชาว
อินเดียโดยทัว่ไปต่างระลึกเสมอวา่ พระพุทธเจา้คือบุคคลผูน้ าเกียรติภูมิอนัสูงส่งมาสู่อินเดีย 
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      2) พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลงักา    
     ประเทศศรีลงักานับได้ว่าเป็นดินแดนท่ีประชาชนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

อยา่งมัน่คงเร่ือยมา พระพุทธศาสนาเร่ิมเขา้สู่ประเทศรีลงักาตั้งแต่ พ.ศ. 236 – 287 เม่ือพระเจา้อโศก
มหาราชส่งพระมหินทเถระไปเป็นพระธรรมทูตประจ าศรีลังกาในสมัยของพระเจ้าเทวา-                       
นัมปิยติสสะ พระมหากษัตริย์ศรีลังกา และภายใต้การอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ท  าให้
พระพุทธศาสนาเจริญอย่างแพร่หลายแมก้ารท าสังคายนาพระธรรมวินยัคร้ังท่ี 4 ก็ได้กระท ากนั        
ท่ีเมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลงักา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 วดัธมันลัลา ประเทศศรีลงักา 
ท่ีมา https://www.google.co.th/search?q 

 
      ในประเทศอินเดีย พระเจา้อโศกมหาราชทรงเป็นพระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รก ท่ียกยอ่ง
พระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจ าชาติ อินเดียในอดีต ในประเทศศรีลังกา พระเจ้าเทวา-              
นมัปิยติสสะก็ทรงประกาศรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติศรีลงักาเช่นเดียวกนัและ
พระพุทธศาสนายงัคงเป็นศาสนาประจ าชาติของศรีลงักาสืบต่อเร่ือยมา แมใ้นปัจจุบนัสถานการณ์
พระพุทธศาสนาในศรีลงักาเจริญรุ่งเรืองและเส่ือมถอยลงแตกต่างกนัไปในแต่ละยุคสมยั โดยข้ึนอยู่
กบัการอุปถมัภ์บ ารุงของพระมหากษตัริยแ์ละเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง จึงกล่าวไดว้่า
ความมัน่คงของพระพุทธศาสนาในศรีลงักาเปล่ียนแปลงไปตามอ านาจทางการปกครอง อยา่งไรก็ดี 
พระสงฆใ์นศรีลงักามิไดมี้บทบาทเพียงแค่ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่พระสงฆ์
ย ังเป็นท่ีปรึกษาของรัฐบาล อีกทั้ งมีสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกับคฤหัสถ์  สิทธิเลือกตั้ ง               
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และมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงในปัจจุบนัมีพระสงฆ์ศรีลงักาเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรดว้ย 

     3) พระพุทธศาสนาในประเทศจีน  
     พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจากเอเชียกลางและแผข่ยายเขา้สู่ประเทศจีนเม่ือประมาณ

พุทธศตวรรษท่ี 4 ในสมยัราชวงศฮ์ัน่ และไดเ้จริญรุ่งเรืองอยา่งรวดเร็วในศตวรรษต่อๆ มาโดยอาศยั
เส้นทางการค้าขายท่ีจีนติดต่อกับอินเดียโดยตรง โดยคณะฑูตจากอินเดียได้เดินทางมาจีนและ
พระภิกษุจีนได้จารึกไปอินเดีย  จึงเร่ิมรับเอาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการในสมัยของ               
พระเจ้าฮัน่เม่งเต้ พระองค์ได้ส่งคณะทูตไปสืบพระพุทธศาสนาทางตอนเหนือของอินเดีย เม่ือ
เดินทางกลบัประเทศจีน คณะทูตไดนิ้มนตพ์ระเถระมาดว้ย 2 รูป คือ พระกสัปมาตงัคะ และพระธรรมรักษ ์
และจักรพรรดิจีนได้ทรงสร้างวดัพระพุทธศาสนาข้ึนในจีนเป็นคร้ังแรกนอกพระนคร ช่ือว่า    
“ไป๋ม่าซ่ือ แปลว่า วดัม้าขาว เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มา้ซ่ึงบรรทุกพระธรรมคมัภีร์มาสู่ประเทศจีน
อยา่งไรก็ตาม พระพุทธศาสนาในสมยัราชวงศฮ์ัน่ยงัไม่แพร่หลายมากนกั เป็นแต่เพียงนบัถือกนัใน
หมู่ชนชั้นสูง จนเม่ือมีการแปลพระสูตรส าคญัทางฝ่ายมหายาน เช่นคมัภีร์พระอภิธรรมและปรัชญา
ปารมิตาสูตร ค าสอนในพระพุทธศาสนาจึงเร่ิมแพร่ขยายกวา้งขวางออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 วดัไป๋หม่า หรือ วดัมา้ขาว เมืองลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน 
ท่ีมา http://www.abroad-tour.com/china/luoyang/white_horse_temple.html 
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      พระพุทธศาสนาในประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในบางยุคสมยัและเส่ือมลงต ่าสุดใน
บางช่วงเวลา เหตุผลของความเจริญและความเส่ือมแตกต่างกนัออกไปในแต่ละยุคสมยั จนถึงยุค
สมยัของการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต ์พ.ศ. 2492 พระพุทธศาสนาไดรั้บ
ผลกระทบอย่างมาก วดัถูกยึดเป็นสถานท่ีทางราชการ ห้ามประกอบศาสนากิจต่างๆ การเผยแผ่
หลกัธรรมค าสอนถือเป็นเร่ืองตอ้งห้ามและผิดกฎหมาย พระภิกษุถูกบงัคบัให้ลาสึกขา พระธรรมคมัภีร์
ต่าง  ๆถูกเผาท าลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงของการปฏิวติัวฒันธรรมของจีน พ.ศ. 2509 – 2512  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 เหมา เจ๋อ ตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์ เม่ือ พ.ศ. 2519 ประเทศจีน 
ท่ีมา http://www.itswaynesworld.com/ 

 
      ต่อมาภายหลังจากการอสัญกรรมของเหมา เจ๋อ ตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์ เม่ือ   
พ.ศ. 2519 รัฐบาลชุดใหม่ของจีนไดผ้อ่นปรนการนบัถือศาสนาและลทัธิความเช่ือให้กบัประชาชน
มากข้ึนพุทธศาสนิกชนชาวจีนจึงไดมี้การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาอีกคร้ัง ปัจจุบนัชาวจีนส่วนใหญ่ได้
นับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการนับถือลัทธิขงจ้ือและลัทธิเต๋า ขณะท่ีรัฐบาลจีนก็ได้
สนับสนุนให้มีการจดัตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน และสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาข้ึนใน  
กรุงปักก่ิง เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนากบันานาประเทศ 
 

http://www.itswaynesworld.com/wp-content/uploads/2012/03/news4259-pic2.jpg
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     4) พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี  
     ก่อนการเขา้มาของพระพุทธศาสนา ชาวเกาหลีนบัถือศาสนาชามานอยู่ก่อน ต่อมาเม่ือ 

พ.ศ. 915 จีนก็ไดส่้งสมณทูตช่ือวา่ “ซุนเตา” เขา้ไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในอาณาจกัรโคคูเรียวบน
คาบสมุทรเกาหลี และใน พ.ศ. 925 พระภิกษุชาวอินเดียช่ือ มาลานนัทะ ไดจ้าริกผา่นประเทศเกาหลี
พร้อมกบัเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบกบัอิทธิพลความเช่ือของจีนท่ีมีต่อเกาหลีจึงท าให้ชาว
เกาหลีเร่ิมหนัมาสนใจและยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนา 
      พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเกาหลีระยะหน่ึง จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 14 จึงได ้   
เส่ือมโทรมลงภายหลงัจากราชวงศ์ล่ีเขา้มามีอ านาจและสนบัสนุนให้ลทัธิขงจ้ือเป็นศาสนาประจ า
ชาติและไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึนอีกคร้ังในพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา มีการสร้างวดัและพระพุทธรูป
อยา่งแพร่หลาย รวมทั้งไดแ้ปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาเกาหลีแลว้จารึกลงบนแผน่ไม ้
แผน่หินและพิมพเ์ป็นหนงัสือจ านวน 5,048 เล่ม รวมเรียกวา่ พระไตรปิฎกฉบบัสุง 
      ระหวา่ง พ.ศ. 2453 – 2488 เกาหลีตกอยูภ่ายใตก้ารยึดครองของญ่ีปุ่น พุทธศาสนิกชน
เกาหลีและญ่ีปุ่นไดร่้วมกนัท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในเกาหลีให้เจริญรุ่งเรือง โดยจดักิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาข้ึน เช่นการออกวารสารทางพระพุทธศาสนา การปฏิบติัธรรม เป็นตน้ แต่เม่ือญ่ีปุ่น
ถอนตวัออกไปประกอบกบัปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเส่ือมลงอีกคร้ังจนถึงยุค
การเปล่ียนแปลงทางการปกครอง พ.ศ. 2491 เกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต ้จากระบอบการปกครองท่ีต่างกนัท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเฉพาะในประเทศ
เกาหลีใต ้
      ปั จ จุบัน มีพุ ทธศาส นิกชนชาว เก าห ลี ใต้ประมาณ 30 ล้ าน ส่วนมากนับ ถื อ
พระพุทธศาสนานิกายเชนผสมกบัความเช่ือในพระอมิตาพุทธและศรีอาริยเมตไตรย ์มีการจดัตั้ง
พุทธสมาคมข้ึนหลายแห่ง เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการศึกษาและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดย
องคก์รทางพระพุทธศาสนาท่ีจดัตั้งข้ึนอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 พระอมิตาพุทธ 
ท่ีมา http://board.palungjit.org/f13/98-143986-
6.html?langid=34 
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     5) พระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ่น  
     เร่ิมต้นข้ึนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11-13 เม่ือจักรพรรดิเกาหลีมีพระประสงค์จะเจริญ

สัมพนัธไมตรีกบัญ่ีปุ่น จึงส่งคณะทูตน าพระพุทธรูปและคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปถวายแก่
จกัรพรรดิญ่ีปุ่น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงให้ความเล่ือมใสศาสนาชินโตอนัเป็นศาสนาดั้งเดิม
ของบรรพชนญ่ีปุ่น 
      พระพุทธศาสนาในญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึนตามล าดบั โดยเร่ิมเป็นท่ีนิยมนบัถือกนั
ในหมู่ชนชั้นสูงก่อนแล้วค่อยแพร่หลายออกไปในหมู่ประชาชน  เร่ิมจากตน้พุทธศตวรรษท่ี 12  
เป็นตน้มาเม่ือเจา้ชายโซโตกุผูส้ าเร็จราชการของจกัรพรรดินีซูอิโกะไดท้รงเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
ทรงเอาใจใส่ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในทุกดา้นและประกาศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาติ ในยุคน้ีจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นยุค สัทธรรมไพโรจน์ส่งผลให้พระพุทธศาสนานิกาย
มหายานเจริญมัน่คงสืบมาจนถึงปัจจุบนั 
      ในปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 ญ่ีปุ่นไดป้รับบทบาทของพระพุทธศาสนาให้สอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ของประเทศ ส่งผลใหเ้กิดนิกายทางพระพุทธศาสนาในญ่ีปุ่นข้ึน 3 นิกายหลกั และเป็นท่ี
เล่ือมใสนบัถือกนัมาจนถึงปัจจุบนั คือ นิกายโจโตหรือนิกายสุขาวดี นิกายเซน และนิกายนิซิเรน 
      กล่าวโดยสรุปพระพุทธศาสนาในญ่ีปุ่นเจริญรุ่งเรืองและเส่ือมลงในบางยุคสมยัเม่ือ
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองปกครอง จนภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 
พระพุทธศาสนาในญ่ีปุ่นได้รับการฟ้ืนฟูอีกคร้ังมีการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา แปลและจดัพิมพ์พระไตรปิฎกจากภาษาจีน ทิเบต เกาหลีเป็นภาษาญ่ีปุ่นมีการ
จดัตั้งองคก์รทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผแ่ละสืบต่อพระพุทธศาสนากบัประเทศต่างๆ รวมทั้งได้
ก่อตั้งคณะพุทธศาสน์ข้ึนในมหาวทิยาลยัเพื่อจดัการเรียนการสอนทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็นการ
เฉพาะอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10 พระพุทธรูปไดบุท  
                ในประเทศญ่ีปุ่น 
ท่ีมา 
http://www.palungdham.com/t184.php 
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1.2 กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวปียุโรป 
 
 ในช่วงพุทธศตวรรษตน้ๆ พระพุทธศาสนาไดแ้ผ่ขยายเขา้ไปในยุโรปเม่ือประชาชนของ
ประเทศต่างๆ ในเอเชียท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา เช่น อินเดีย ศรีลงักา พม่า ลาว เขมร และบางส่วน
ของประเทศจีน ซ่ึงตกอยูภ่ายใตก้ารยึดครองของชาติยุโรปไดน้ าพระพุทธศาสนาเขา้ไปเผยแผด่ว้ย
ส าหรับสาเหตุแห่งความประทบัใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวยุโรปสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
      1) การให้อิสระแก่ผูศึ้กษาและนับถือ ชาวยุโรปโดยทัว่ไปมีความเช่ือในวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐาน จึงเช่ือในหลักการท่ีไม่บังคับ  ให้ผู ้ศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเช่ือใน
ทนัทีทนัใด  จนกวา่จะไดศึ้กษาใคร่ครวญ ตรวจสอบพิจารณาและลงมือปฏิบติัแลว้ไดผ้ลจริงตามท่ี
ทรงสอนเสียก่อน 
      2) ความเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพและเมตตาธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมให้ประชาคมโลกมีความรัก ความเตตากรุณาต่อกนั ไม่ข่มแหงรังแกเบียดเบียนท าร้ายกนั 
ร่วมทั้งส่งเสริมเสรีภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค 
 ดว้ยหลกัการของพระพุทธศาสนาดงักล่าว ท าใหช้าวยโุรปสนใจท่ีจะศึกษาพระพุทธศาสนา
และประกาศตนเป็นพุทธมามกะเพิ่มข้ึน การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศต่างๆใน
ยโุรปมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึนตามล าดบัจนถึงปัจจุบนัดงัน้ี 
           1) ดา้นวรรณกรรม งานเขียนวชิาการทางพระพุทธศาสนาถือเป็นส่วนส าคญัและเป็น
แรงจูงใจประการหน่ึงท่ีท าใหช้าวยโุรปสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานเขียนช่ือ 
“ศาสนจกัรแห่งบูรพทิศ” โดยสเปนเซอร์ อาร์ดี และงานเขียนของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ ชาว
องักฤษ ช่ือ “ประทีปแห่งเอเชีย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 โดยสเปนเซอร์ อาร์ดี เจา้ของงาน
เขียนเร่ือง “ศาสนจกัรแห่งบูรพทิศ” 

ท่ีมา 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=79

0137 
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          นอกจากวรรณกรรมดงักล่าวแลว้ยงัมีการจดัพิมพ ์พระไตรปิฎกฉบบัภาษาองักฤษ
โดยสมาคมบาลีปกรณ์และมีการออกวารสารทางพระพุทธศาสนา อ่ืนๆ เ ช่น  วารสาร 
“พระพุทธศาสนา” ของพุทธสมาคมระหว่างชาติสาขาลอนดอน “พุทธศาสตร์ปริทรรศน์” ของ
สมาคมเกรดบริเตน และวารสาร “ทางสายกลาง” ของพุทธสมาคมลอนดอน เป็นตน้ รวมทั้งหนงัสือ
และวารสารหลายภาษาท่ีออกโดยสมาคมชาวพุทธของประเทศต่างๆ ในยโุรป 

          2) ดา้นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาและการปฏิบติัธรรม ไดมี้การก่อตั้ง
มูลนิธิและสมาคมทางพระพุทธศาสนาข้ึนในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเผยแผก่ารเรียนรู้
และการปฏิบติัธรรมตามหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนา เช่นสมาคมบาลีปกรณ์ในประเทศองักฤษ
ไดจ้ดัพิมพพ์ระไตรปิฎกฉบบัภาษาองักฤษเป็นคร้ังแรก พุทธสมาคมระหว่างชาติสาขาลอนดอน 
พุทธสมาคมเมืองไลป์ซิกและศาสนสภาแห่งกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี, พุทธสมาคมช่ือ                   
“เลซามีดูบุดิสเม” (Les Amis du bouddhisme) ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยการน าของ      
นางสาวคอนสแตนต์  ลอนสเบอร่ี พุทธสมาคมในรัสเซีย ช่ือว่า  “บิบลิโอเธคา พุทธิคา”                          
พุทธสมาคมในกรุงเฮก ประเทศเนธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนั้น ด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศได้มีการจัดตั้ งวดัข้ึนในประเทศต่างๆ ของยุโรป โดยมีพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ ์                  
ชาวต่างประเทศปฏิบติัหนา้ท่ีในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา สอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ชาวพุทธ
ในต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  12 นางสาวคอนสแตนต ์ลอนสเบอร่ี ผูน้ าพุทธสมาคม“เลซามีดูบุดิสเม” 

ท่ีมา http://www.cpss.ac.th/learnonline/art_noi_2/unit_2.html 
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          3) ด้านการประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการประกอบ
กิจกรรมและศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมีวดั มูลนิธิและพุทธสมาคมเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล
ข่าวสารและการปฏิบติัธรรม ทั้งการปฏิบติัธรรมเพื่อความรู้ความเขา้ใจในหลกัพระพุทธศาสนาและ
การปฏิบติัธรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

 
1.3  กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวปีอเมริกำเหนือ 
 

 ภายหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดมี้ชาวเอเชียอพยพเขา้ไปอาศยัอยูใ่นทวีปอเมริกาเหนือ
เพิ่ม ข้ึนเ ร่ือยๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และได้น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเขา้ไปเผยแผด่ว้ย โดยในระยะเร่ิมตน้เป็นการเผยแผเ่ฉพาะในกลุ่มของตนและขยาย
กวา้งออกไปในกลุ่มประชาชนของประเทศนั้นๆ ในท่ีสุด 
 พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศต่างๆ ท่ีส าคญัได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนนาดา กล่าวคือ ชาวญ่ีปุ่นไดส้ร้างวดัพระพุทธศาสนานิกาย
สุขาวดีข้ึนท่ีนครซานฟรานซิสโกใน พ.ศ. 2448 และได้มีการก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่ง
อเมริกาข้ึนใน พ.ศ. 2457 และสมาคมสหายพระพุทธศาสนาในพ.ศ. 2485โดยสมาคมเหล่าน้ี               
จะท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ ่การปฏิบติัธรรมและการศึกษาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 จากความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวอเมริกนัและชาวแคนนาดา ไดมี้การศึกษา
พระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการ โดยการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์ข้ึนในมหาวิทยาลัย
วิสคอนซินใน พ.ศ.2504 และมีการก่อตั้งมหาวิทยาลยัพุทธธรรมข้ึนท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเปิด
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  13 วดัไทยลอสแองเจลลิส 
ท่ีมา  
http://www.bloggang.com/viewdia
ry.php? 
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 ปัจจุบันมีวดัไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเ ป็นจ านวนมาก โดย
พระสงฆไ์ทยไดเ้ดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจเผยแผห่ลกัธรรมค าสอน และน าการปฏิบติัธรรมในนาม
พระธรรมทูตแห่งคณะสงฆไ์ทย ซ่ึงสร้างศรัทธาและความเล่ือมใสให้แก่ชาวอเมริกนั นบัไดว้า่การ
เผยแผแ่ละการนบัถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเจริญรุดหนา้มากยิง่ข้ึน 
 

1.4 กำรเผยแผ่และกำรนับถือพระพุทธศำสนำในทวปีออสเตรเลียและทวีปแอฟริกำ 
 

 ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนดถื์อไดว้า่เป็นดินแดนส าคญัท่ีมีการเขา้ไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเกิดข้ึนต่อเน่ืองกันมาตั้ งแต่ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยเร่ิมตั้ งแต่        
พ.ศ. 2496 เป็นตน้มา ไดมี้การก่อตั้งพุทธสมาคมข้ึนในประเทศออสเตรเลียเพื่อศึกษา เผยแผ่และ
ปฏิบติัธรรมตามหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนา และไดร้วมกนัเป็นสหพนัธ์พระพุทธศาสนาแห่ง
ออสเตรเลียโดยมีส านกังานใหญ่อยู่ท่ีกรุงแคนเบอร์รา รวมความว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศออสเตรเลียมีความเจริญรุดหน้าไปมากพอสมควร ส าหรับประเทศนิวซีแลนด์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนายงัอยู่ในจ านวนจ ากดัส่วนมากจะด าเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวองักฤษ ทิเบต
และญ่ีปุ่น ซ่ึงจ านวนผูน้บัถือพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัยงัมีไม่มากนกั และจ ากดัอยูเ่ฉพาะในเมือง
ใหญ่เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผเ่ขา้ไปในทวปีออสเตรเลียตั้งแต่ พ.ศ. 2453  
โดยพระภิกษุชาวองักฤษช่ือ สาสนธชะ (มร. อี. สตีเวนสัน) 

ท่ีมา http://www.songpit.ac.th/innovare/cai-nongluk/content2-3.htm 
 

http://www.songpit.ac.th/innovare/cai-nongluk/content2-3.htm
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 ส าหรับการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในทวปีแอฟริกายงัไม่มีความเจริญกา้วหนา้มากนกั ส่วน
ใหญ่จะเป็นการนบัถือและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธท่ีเป็นคนต่างถ่ินเขา้
ไปอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้น โดยอาศัยสถานทูตของประเทศตนเองเป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
 
2. ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำ 
 
 

2.1 พระพุทธศำสนำกบักำรสร้ำงสรรค์อำรยธรรมโลก 
 

 พระพุทธศาสนาในฐานะแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญาได้มีส่วน
ส าคญัยิง่ในการสร้างสรรคอ์ารยธรรมโลก ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
      1) ด้านจิตใจ การท่ีชาวโลกหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนานั้น เพราะเกิดความ
เช่ือมัน่ในหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนาวา่สามารถให้ค  าตอบทางดา้นจิตใจ อนัถือวา่เป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีสุดของชีวิตมนุษย ์พระพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าเป็นแหล่งขอ้มูลและให้ค  าตอบกบัปัญหา
ทางด้านจิตใจท่ีมีเหตุมีผลและเกิดผลเป็นความจริงหากน าไปปฏิบติัตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอน 
และมีส่วนส าคัญในการพัฒนาสร้างสรรค์อารยธรรมด้านน้ีตลอดระยะเวลา 2 ,000 กว่าปี                 
ท่ีพุทธศาสนาอุบติัข้ึนมา 

     2) ดา้นวิชาการและภูมิปัญญาสากล หลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาอุดมไปดว้ยหลกั
ปรัชญาอันเป็นแหล่งรวมวิทยาการสาขาต่างๆ พระไตรปิฎกจึงเป็นแหล่งรวมค าสอนของ
พระพุทธเจา้เป็นแหล่งขอ้มูลและคลงัภูมิปัญญา โดยมีหลกัค าสอนท่ีสอดคล้องกับความจริงใน
ธรรมชาติ หลักของความเป็นเหตุเป็นผลท่ีสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยการทดลอง         
หลกัค าสอนในพุทธศาสนาจึงถูกตีพิมพเ์ผยแพร่ไปทัว่โลกในภาษาต่างๆ มากมาย 
      3) ดา้นวตัถุ พระพุทธศาสนาคือแหล่งสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นวตัถุและสืบทอดให้เป็นมรดก
แห่งอารยธรรมโลก โดยอาศยัความศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  เช่น  พระพุทธรูป เจดีย ์วดั
และศาสนาสถานอ่ืนๆ ซ่ึงศาสนวตัถุเหล่าน้ีล้วนเป็นการสร้างสรรค์ท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็น        
แรงบนัดาลใจนอกจากน้ียงัมีปูชณียสถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนาหลายแห่งซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนั
ทัว่โลก เช่น วดัพระศรีรัตนศาสดารามในประเทศไทย  เจดียช์เวดากองในสหภาพพม่า    
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ภาพท่ี 15 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ในประเทศไทย 
ท่ีมา http://www.talkystory.com/wp-content/uploads/2014/04/13052011080725f84aa9b3d391.jpg 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 16 เจดียช์เวดากอง ในสหภาพพม่า    

ท่ีมา http://th.aectourismthai.com/tourismhub/879 
 

 

http://th.aectourismthai.com/tourismhub/879
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2.2 พระพุทธศำสนำกบักำรสร้ำงสันติสุขแก่ชำวโลก 
 

 พระพุทธศาสนามีหลกัค าสอนเป็นไปเพื่อความสงบสุขสันติมากมายดงัต่อไปน้ี 
      1) หลกัค าสอนเร่ืองความไม่เบียดเบียนท าร้ายผูอ่ื้น เช่น หลกัเบญจศีล เบญจธรรมซ่ึงถือ
วา่เป็นหลกัธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษยท่ี์สอนใหค้นเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของกนัและกนั 
      2) หลกัค าสอนเร่ืองความเมตตากรุณา พระพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาในการคิด พูด
และท า ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั รู้จกัให้อภยัเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนดงัน้ี พระพุทธศาสนาจึงมี
หลกัการว่า สัพเพ สัตตา มวลมนุษยต่์างเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายร่วมกนัทั้งส้ิน จึงเกิดหลกัการ
ต่อมาวา่ เมตตาธรรมค ้าจุนโลก 
      3) หลกัค าสอนเร่ืองความอดทนและความอดกลั้น ดว้ยหลกัค าสอนดงักล่าวจึงท าให้
เร่ืองร้ายแรงต่างๆ และสงครามไม่เกิดข้ึนและจากหลกัค าสอนเร่ืองความเมตตาและความอดทนต่อ
กนัน้ีเองจึงท าใหม้นุษยส์ามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข 
      4) หลักค าสอนเร่ืองความแตกต่าง พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเพื่อความเป็น          
คนใจกวา้งให้ยอมรับความแตกต่างอนัน าไปสู่การเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะความ
แตกต่างทางดา้นทิฐิหรือความคิดเห็น และดา้นความเช่ือ ดว้ยการให้เกียรติและเคารพในความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืนรวมทั้งความแตกต่างกนัใน ดา้นการนับถือพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องศาสนาและ
ความเช่ือของตนเองเพื่อไปลบหลู่ดูหม่ินลทัธิความเช่ือหรือศาสนาอ่ืน ดว้ยหลกัการดงักล่าวน้ีจึง  
ไม่เคยปรากฏในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติวา่ไดเ้กิดสงครามศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนากบัศาสนา
อ่ืนใด 
      นอกจากหลกัการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พระพุทธศาสนายงัมีหลกัค าสอนเพื่อความสงบสุข
ของประชาคมโลกอีกมากมาย ดงัเช่น หลกัค าสอนเร่ืองความเสียสละ หลกัค าสอนเร่ืองการเอาชนะ
ความชัว่ดว้ยความดีหลกัธรรมเพื่อการปกครองท่ีดี (ทศพิธราชธรรม) หลกัพรหมวหิารธรรมเป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 17  บุโรพุทโธ  
ประเทศอินโดนีเซีย 
ท่ีมา  
http://www.taradplaza.com/_tarad/ 
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กจิกรรมที่ 1.1 
เร่ือง กำรเผยแผ่และกำรนับถอืพระพุทธศำสนำในทวปีเอเชีย 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนน าตวัอกัษรดา้นขวามือมาใส่หนา้ขอ้ทางซา้ยมือใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
 
(……..)  1.  สมาคมมหาโพธ์ิในประเทศอีนเดีย   
(……..)  2.  สมยัพระเจา้ฮั้นเม่งเตข้องราชวงศฮ์ัน่   
(……..)  3.  ลทัธิเต๋ากบัลทัธิขงจ๊ือ   
(……..)  4.  สมยัราชวงศถ์งั   
(……..)  5.  ศาสนาชินโต   
(……..)  6.  พุทธคยาในประเทศอินเดีย 
(……..)  7.  สมณทูต  ซุนเตา 
(……..)  8.  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
                  ในประเทศญ่ีปุ่น 
(……..)  9.  อุปสรรคในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
                    ในประเทศจีน   
(……..)  10.  การนบัถือพระพุทธศาสนา 
                    ในประเทศเกาหลี   
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ก.  เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 915 
ข.  ผูเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี 
ค. เป็นศาสนาดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น 
ง. เป็นสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
จ.  ศาสนาพุทธเร่ิมเผยแผเ่ขา้สู่ประเทศจีน 
ฉ.  ความเช่ือดั้งเดิมในประเทศจีน 
ช.  การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ 
ซ.  รับผา่นมาจากประเทศเกาหลี 
ฌ.  ท่านธรรมปาละชาวศรีลงักา 
ญ.  พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 
      ในประเทศจีน 
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กจิกรรมที่ 1.2  
เร่ือง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 

 

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามเก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 
1. สาเหตุท่ีชาวยโุรปสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา เน่ืองมาจาก……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผูน้  าของชาวพุทธกลุ่มแรกท่ีก่อตั้งพุทธสมาคมเยอรมนัข้ึนท่ีเมืองไลป์ซิก เพื่อเป็นการส่งเสริม 
การเผยแผก่ารศึกษา และการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ประเทศในยโุรปมีแนวทางในการด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ…………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. องคก์รทางพระพุทธศาสนาหรือพุทธสมาคมในประเทศฝร่ังเศสและประเทศรัสเซีย เช่น………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการโดยพระสงฆ ์ 
จากประเทศ…………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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24 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

กจิกรรมที่ 1.3  
เร่ือง  ควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ  

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ขอ้ความท่ีถูก และเขียนเคร่ืองหมาย ✗
หนา้ขอ้ความท่ีผดิ พร้อมทั้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 
...................1. พระพุทธศาสนามีส่วนส าคญัในการจดัรูปแบบการปกครองท่ีดีใหก้บัสังคม 
……………………………………………………………………………………………………… 
...................2. หลกัธรรมทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา สอนใหม้นุษยรู้์จกัวธีิการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น 
ในสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
............................................................................................................................................................. 
...................3. หลกัธรรมศีล ๕ มุ่งเนน้ใหม้นุษยเ์ป็นคนใจกวา้ง และยอมรับความแตกต่างของเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
...................4. การบริจาคแรงทรัพยจ์  านวนมหาศาลในการสร้างศาสนวตัถุ เป็นการสร้างบุญกุศล 
ขั้นสูงสุดของศาสนา............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
...................5. พระพุทธศาสนาสอนใหม้นุษยรู้์จกัยอมรับความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีแตกต่างกนั 
อนัจะน ามาซ่ึงความสุขสงบในบา้นเมือง 
……………………………………………………………………………………………………… 
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25 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
เร่ือง ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

 
ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ประเทศใดเป็นศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทยและพม่าในสมยัโบราณ 
 ก.  จีน   ข.  อินเดีย  
 ค.  ญ่ีปุ่น  ง.  ศรีลงักา 
 

2.  ขอ้ใดคือความแตกต่างของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสมยัโบราณกบัสมยัปัจจุบนั 
 ก.  การเทศน์  ข.  การปฏิบติัธรรม 
 ค.  อินเทอร์เน็ต  ง.  การรวมกลุ่มเป็นองคก์รทางพระพุทธศาสนา 
 

3.  ดร.อมัเบดการ์ เป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศใด 
 ก.  จีน   ข.  ญ่ีปุ่น  
 ค.  องักฤษ  ง.  ศรีลงักา 
 

4.  ปัจจุบนัชาวจีนส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกบัลทัธิหรือศาสนาใด 
 ก.  ขงจ๊ือ เต๋า ข.  ชินโต ขงจ๊ือ 
 ค.  เชน  เต๋า ง.  ชินโต เต๋า 
 

5.  ลกัษณะการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ่นสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
 ก.  พระเจา้อโศกมหาราชส่งสมณทูตไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ข.  เร่ิมจากชนชั้นสูงก่อนแลว้ค่อยแพร่หลายไปในหมู่ประชาชน 
 ค.  การรวมกลุ่มของบุคคลในองคก์รชาวพุทธหลายองคก์รผนึกก าลงัความสามคัคี 
 ง.  สมณทูตจากเกาหลีมีบทบาทส าคญัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหก้บัชาวญ่ีปุ่น 
 

6.  วธีิการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศองักฤษมีความคลา้ยคลึงกบัประเทศเยอรมนีในเร่ืองใด 
 ก.  การเทศนาสั่งสอน การใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ข.  การสั่งการและการวางตนเป็นแบบของคนชั้นสูง 
 ค.  ผูน้ าประเทศเห็นความส าคญัของพระพุทธศาสนาและทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 
 ง.  การพิมพห์นงัสือเผยแพร่ การก่อตั้งสมาคมของชาวพุทธ การสร้างวดั 
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26 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

7.  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและความเจริญกา้วหนา้ในการนบัถือพระพุทธศาสนาในทวปีต่างๆ 
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้ทวปีใด 
 ก.  ทวปีอเมริกาเหนือ ข.  ทวปีอเมริกาใต ้
 ค.  ทวปีออสเตรเลีย ง.  ทวปีแอฟริกา 
 

8.  การท่ีพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมค าสอนท่ีสอนใหพุ้ทธศาสนิกชนปฏิบติัตนตามทิศ 6 นั้น 
ส่งผลดีในดา้นใด 
 ก.  การจดัระเบียบสังคม 
 ข.  การเมือง การปกครอง 
 ค.  สถาบนัและองคก์รหลกัของประเทศ 
 ง.  ความสามคัคีปรองดองกนัของบุคคลทัว่ไป 
 

9.  ขอ้ความใดท่ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าววา่ พระพุทธศาสนาสร้างสรรคอ์ารยธรรมใหแ้ก่โลก 
 ก.  ผูท่ี้มีจิตเป็นสุขสงบและเล่ือมใสพระพุทธศาสนาร่วมมือกนัสร้างวดัและเจดีย ์
 ข.  ชุมชนเล็กๆ ในชนบทจะยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมอยา่งเคร่งครัดมากกวา่
ชุมชนใหญ่ 
 ค.  ประเทศท่ีเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุจะหนัมาพฒันาคุณภาพทางดา้นสังคม 
 ง.   ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใชห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางการอยูร่่วมกนัไดดี้กวา่ระบอบการปกครองอ่ืน 
 

10.  หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีสอนใหช้าวโลก  มีความประพฤติดี เสียสละ อดทน 
เอาชนะความชัว่ดว้ยท าความดี ยอ่มส่งผลส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในขอ้ใด 
  ก.  ความสงบสุข 
  ข.  ความเจริญในทุกดา้น 
  ค.   ความเจริญทางดา้นจิตใจ 
  ง.   ความสามคัคีกลมเกลียวกนัของประชาชน 
 
 
 
 



 

พระพุทธศาสนา  ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

27 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 
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28 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

เฉลยกจิกรรมที ่1.1 
เร่ือง กำรเผยแผ่และกำรนับถอืพระพุทธศำสนำในทวปีเอเชีย 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนน าตวัอกัษรดา้นขวามือมาใส่หนา้ขอ้ทางซา้ยมือใหมี้ความสัมพนัธ์กนั 
 
(  ฌ  )  1.  สมาคมมหาโพธ์ิในประเทศอีนเดีย   
(  จ  )  2.  สมยัพระเจา้ฮั้นเม่งเตข้องราชวงศฮ์ัน่   
(  ฉ  )  3.  ลทัธิเต๋ากบัลทัธิขงจ๊ือ   
(  ญ  )  4.  สมยัราชวงศถ์งั   
(  ค  )  5.  ศาสนาชินโต   
(  ง  )  6.  พุทธคยาในประเทศอินเดีย 
(  ข  )  7.  สมณทูต  ซุนเตา 
(  ซ  )  8.  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
                  ในประเทศญ่ีปุ่น 
(  ช  )  9.  อุปสรรคในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
                    ในประเทศจีน   
(  ก  )  10.  การนบัถือพระพุทธศาสนา 
                    ในประเทศเกาหลี   
 

 
 
 

 
 

 

 

ก.  เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 915 
ข.  ผูเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี 
ค. เป็นศาสนาดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น 
ง. เป็นสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
จ.  ศาสนาพุทธเร่ิมเผยแผเ่ขา้สู่ประเทศจีน 
ฉ.  ความเช่ือดั้งเดิมในประเทศจีน 
ช.  การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ 
ซ.  รับผา่นมาจากประเทศเกาหลี 
ฌ.  ท่านธรรมปาละชาวศรีลงักา 
ญ.  พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 
      ในประเทศจีน 
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29 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

กจิกรรมที่ 1.2  
เร่ือง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 

 

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามเก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 
1. สาเหตุท่ีชาวยโุรปสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา เน่ืองมาจาก  หลักธรรมในพระพุทธศาสนามี
เหตุผลสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์  อันเป็นมลูฐานความเช่ือของคนตะวันตก  และเป็นศาสนา
แห่งเสรีภาพและเมตตาธรรม  ส่งเสริมให้ประชาคมโลกมีความรัก  ความเมตตากรุณาต่อกัน 
2. ผูน้  าของชาวพุทธกลุ่มแรกท่ีก่อตั้งพุทธสมาคมเยอรมนัข้ึนท่ีเมืองไลป์ซิก เพื่อเป็นการส่งเสริม 
การเผยแผก่ารศึกษา และการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ   
   ดร.คาร์ล  ไวเกนสติคเกอร์ 
3. ประเทศในยโุรปมีแนวทางในการด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ  ชาวพุทธ  
ร่วมมือกันก่อตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษา  ปฏิบัติธรรม  และจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
4. องคก์รทางพระพุทธศาสนาหรือพุทธสมาคมในประเทศฝร่ังเศสและประเทศรัสเซีย เช่น   
   เล  ซามีดูบุดดีสเม  บิบลิดอเธคา  พุทธิคา 
5. การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการโดยพระสงฆ ์ 
จากประเทศ  ไทย  ญ่ีปุ่น  อินเดีย  ศรีลังกา  ทิเบต 
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30 ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

กจิกรรมที่ 1.3  
เร่ือง  ควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ  

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ขอ้ความท่ีถูก และเขียนเคร่ืองหมาย ✗
หนา้ขอ้ความท่ีผดิ พร้อมทั้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 
              1. พระพุทธศาสนามีส่วนส าคญัในการจดัรูปแบบการปกครองท่ีดีใหก้บัสังคม 
……………………………………………………………………………………………………… 
              2. หลกัธรรมทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา สอนใหม้นุษยรู้์จกัวธีิการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น 
ในสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
............................................................................................................................................................. 

         ×       3. หลกัธรรมศีล ๕ มุ่งเนน้ใหม้นุษยเ์ป็นคนใจกวา้ง และยอมรับความแตกต่างของเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั เน้นการไม่เบียดเบียนตนเอง  ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  สอนให้เคารพในสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของกันและกัน 

         ×       4. การบริจาคแรงทรัพยจ์  านวนมหาศาลในการสร้างศาสนวตัถุ เป็นการสร้างบุญกุศล 
ขั้นสูงสุดของศาสนา การสร้างบุญจะต้องปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาร่วมด้วย 
              5. พระพุทธศาสนาสอนใหม้นุษยรู้์จกัยอมรับความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีแตกต่างกนั 
อนัจะน ามาซ่ึงความสุขสงบในบา้นเมือง 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เร่ือง ประวตัแิละควำมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 
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