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บทความเรือง “ความรู้ จ ัก ประเทศจีน ผ่ า นพระพุ ท ธศาสนาและการทู ต แบบแพนด้ า ” ได้ ช4ีใ ห้ เ ห็น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทมีี มานับพันปี เพือประโยชน์ทางการค้าทัง4 ทางบกและทางทะเล
อารยธรรมจากจีนส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญขึน4 เอกสารทีเป็ นหลักฐานการติดต่อระหว่างเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กบั จีนในสมัยโบราณมีอยู่ค่อนข้างมาก เนืองจากจีนบันทึกไว้ได้ดถี งึ แม้จะเป็ นมุมมองของจีนแต่กด็ กี ว่าทีจะไม่มี
หลักฐานจากทีใดเลย เราคนไทยต้องรูจ้ กั ประเทศจีนให้มากขึน4 เพราะจีนเป็ นประเทศใหญ่ทมีี ประชากรถึง 1,300 ล้าน
คน จีนเป็ นตลาดศักยภาพสูงและเป็ นสมาชิก “อาเซียน +6” จีนจะกลายเป็ นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต
เราควรทําความรูจ้ กั จีนในทุกมิติโดยผ่านสิงทีคนไทยคุน้ เคย เริมจากพระพุทธศาสนาหรือสถานทีสําคัญของจีนอย่าง
“หลวงพ่อโตเล่อซัน” จนถึงการทูตแบบแพนด้าทีจีนเป็ นประเทศเดียวทีทําได้และเกียวข้องกับเราคนไทย
คําสําคัญ : ประเทศจีน, พระพุทธศาสนา, การทูตแบบแพนด้า

Abstract
The article “Befriend China through Buddhism and Panda Diplomacy” reveal a thousand years of
international relations between China and Southeast Asia, for business’s interest both of mainland route and
maritime route. China civilization developed growth toward Southeast Asia, with many of ancient’s evident
from Chinese’s point of view is better than we have no proof. Thai people should know China well because
of a large number of 1,300 million china population, high effective market and become world’s economic
polar in the future. We begin to know China in familiar ways, starting with Buddhism or the significant place
as “Leshan Giant Buddha” to Panda Diplomacy which only China can do and related to Thai people.
Key word: China, Buddhism, Panda Diplomacy.

บทนํา
บทความนี4มวี ตั ถุประสงค์เพือทําความรูจ้ กั ประเทศจีน เพราะเป็ นเพือนบ้านของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตัง4 แต่สมัยโบราณ ในปั จจุบนั จีนเข้ามารวมกลุ่ม “อาเซียน +6” กับกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิป ปิ น ส์ สิง คโปร์ บรูไ น เวียดนาม เมีย นมาร์ ลาว และกัม พูชา ส่ว น +6 ได้แ ก่ จีน ญีปุ่น เกาหลีใ ต้ อินเดีย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 1 เพืออํานวยความสะดวกทางด้านเศรษฐกิจและเพิมโอกาสในการเข้าถึงผลประโยชน์
ทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนี4ยงั มีความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมันคง ด้านสังคม
อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรมอาเซียน, จาก www.asean-focus.com เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2555.
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และวัฒนธรรมอีกด้วย จีนเป็ นประเทศใหญ่ทมีี ประชากรถึง 1,300 ล้านคน 2 เป็ นตลาดศักยภาพสูงทีทุกประเทศต่าง
ต้องการส่งออกสินค้าไปขาย จีนจะเป็ นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในอนาคตทีทัวโลกให้ความสนใจ ดังนัน4 การทําความ
เข้าใจบทบาทของประเทศจีนในปั จจุบนั จึงต้องอาศัยพื4นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์จนี ในบริบทอืนๆต่อไป บทความนี4ให้ความรูเ้ กียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั จีนตัง4 แต่
ยุคโบราณ ภาพรวมพระพุทธศาสนาในประเทศจีน อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาต่อศิลปวัฒนธรรมจีน และรูปแบบการ
ทูตแพนด้าของจีน
การทีภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น4ีมที ตัี ง4 อยู่ตดิ กับสองอารยธรรมทียิงใหญ่ จีนทางทิศเหนือ และอินเดีย
ทางทิศตะวันตก ทําให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รบั อิทธิพลทางอารยธรรมจากทัง4 สองชนชาติ เข้าครอบงําวิถชี วี ติ ของ
ผูค้ นอย่างลึกซึง4 และกว้างขวางมาตัง4 แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มคี วามแตกต่างจากจีนและ
อินเดีย ตรงทีเป็ นภูมภิ าคทีมีลกั ษณะเป็ นปฏิรปู เทสทีเหมาะสําหรับการตัง4 ถินฐานทีอยู่อาศัยมากทีสุดแห่งหนึงของโลก
พืน4 ทีราบลุ่มและแม่น4ําทีสําคัญ ได้แก่ แม่น4ําอิรวดี แม่น4ําสาละวิน แม่น4ําเจ้าพระยา และแม่น4ําโขง ส่งผลให้มคี วามอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารในภูมิภาค ประชากรอยู่ดีกนิ ดีไม่ยากจนแร้นแค้นเหมือนในจีนและอินเดีย 3 การมี
ทรัพยากรหลากหลาย เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง พืชสมุนไพร ป่ าไม้ และเครืองเทศ เป็ นสิงสนับสนุนให้เกิด
อารยธรรมเฉพาะตัวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นบ่อเกิดของอาณาจักรทีเข้มแข็งและเป็ นตัวแสดงหลักของโลก
ยุคโบราณ
ถึงแม้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มคี วามสัมพันธ์กบั จีนและอินเดียมาตัง4 แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ อารยธรรม
จากจีนและอินเดียทําให้สภาพสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญขึน4 แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กไ็ ม่ได้ถูกกลืนด้วย
อารยธรรมทัง4 สอง หากแต่มอี ารยธรรมเฉพาะตัวทีแตกต่างออกไปอย่างสิน4 เชิง ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือกรับเอา
เฉพาะอารยธรรมทีส่งเสริมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของตนเองให้ดขี น4ึ หรือเป็ นสิงทีสมเหตุสมผลเหมาะสมกับวิถชี วี ติ ของ
ตนเองเพียงเท่านัน4 เรืองนี4สามารถพิสูจน์ ได้จากการทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้รบั เอาระบบชนชัน4 วรรณะที
เคร่งครัดตามความเชือแบบฮินดูในอินเดียเข้ามาใช้ ไม่ได้รบั หลักความเชือในการสร้างสุสานกษัตริยท์ มีี ขนาดใหญ่แบบ
จีนเข้ามาใช้ เป็ นต้น

เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้กบั จีน
จีนเป็ นชนชาติหนึงทีติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปี ชาวจีนเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ว่า “นันยาง” (Nanyang) หมายถึง ดินแดนทีอยู่ทางทะเลตอนใต้ของจีน 4 จีนมีความแตกต่างกับอินเดียตรงทีเผยแพร่
อารยธรรมพร้อมกับการขยายอํานาจของตน จีนเรียกตนเองว่า “จงกั pว” จงแปลว่ากลาง กั pวแปลว่าประเทศ5 หมายถึง รัฐ
ศูนย์กลางของโลก จีนเชือว่าชาติตนเองยิงใหญ่ทสุี ดในโลก จึงต้องการให้ทุกอาณาจักรโดยรอบ และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รบั รองอํานาจอันยิงใหญ่ของจีนด้วยการส่งเครืองบรรณาการไปแสดงความอ่อนน้อมต่อจีนก่อน แบบทีเรียกกัน
ว่า เกาเตาหรือจิม4 ก้อง เพือทีจีนจะยอมค้าขายด้วย ดังนัน4 อารยธรรมจีนจึงจํากัดอยู่ในบริเวณทีตนเองสามารถส่งทหาร
เข้าไปถึง จีนครอบครองญวนหรือเวียดนามราวพ.ศ. 543– 5436 ระยะเวลากว่า 1,000 ปี น4ี ทําให้จนี สามารถดํารงอารย
ธรรมของตนในเวียดนามอย่างมันคง ไม่ว่าจะเป็ นความเชือพระศาสนา ประเพณี สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการ
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แต่งกาย นอกจากเวียดนามแล้วก็มสี งิ คโปร์ทีประชากรเป็ นชาวจีนอพยพและใช้อารยธรรมของจีนเป็ นวิถีชวี ติ หลัก
จนถึงปั จจุบนั
เอกสารทีเป็ นหลักฐานการติดต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั จีนมีอยู่ค่อนข้างมาก เนืองจากจีนบันทึก
ไว้ถึงแม้ว่าจะเป็ นไปในลักษณะทีจีนเป็ นศูนย์กลางอํานาจก็ตาม แต่กท็ ําให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กบั ชนชาติต่างภูมภิ าคได้เป็ นอย่างดี ดังเช่นความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรฟูนันกับจีน อาณาจักรที
สํา คัญ แห่ง หนึงในเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ม าตัง4 แต่ พุ ทธศตวรรษที 6-7 คืออาณาจักรฟู นัน สัน นิ ษฐานว่ า ขณะที
อาณาจักรฟูนนั มีความเจริญสูงสุดนัน4 ได้มอี าณาเขตครอบคลุมตัง4 แต่ลุ่มแม่น4ําเจ้าพระยาหรือตอนกลางของประเทศไทย
ไปจนถึงลุ่มแม่น4ําโขงแถบตอนล่าง หรือประเทศเวียดนามภาคใต้ จีนจดบันทึกไว้ว่าในปี พ.ศ.786 อาณาจักรฟูนันได้ส่ง
คณะทูต นักดนตรีและพืชผล มายังประเทศจีนเพือเป็ นเครืองบรรณาการ โดยอาจเข้ามาเพือแลกเปลียนผลประโยชน์
เกียวกับการค้าทางทะเล ต่อมาในปี พ.ศ. 900 กษัตริยแ์ ห่งฟูนนั ได้ทรงส่งช้างทีฝึกมาแล้วเป็ นเครืองราชบรรณาการ ใน
พ.ศ. 1027 กษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรฟูนนั นี4มพี ระนามว่า “พระเจ้าชัยวรมัน” ได้สง่ พระนาคเสนนําเครีองราชบรรณาการมา
ถวายพระจักรพรรดิจนี 7 โดยได้ขอให้จนี ช่วยปราบปรามพวกจามปาด้วย แต่ในทีสุดก็ไม่ได้สง่ กองทัพลงมาปราบปราม
ประเทศจามปา
อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันเป็ นสมัยทีอาณาจักรฟูนันเจริญรุ่งเรืองทีสุด ดังหลักฐานทีจีนให้
การรับรองว่า พระเจ้าชัยวรมันเป็ นกษัตริยแ์ ห่งฟูนัน ด้วยความทีอาณาจักรฟูนันมีพระพุทธศาสนาทีเจริญรุ่งเรืองมาก
ในช่วงพ.ศ.1078 – 1088 จีนได้แต่งตัง4 คณะทูตเข้ามายังราชอาณาจักรฟูนนั เพือขอให้กษัตริยแ์ ห่งฟูนนั ได้ทรงรวบรวม
พระคัมภีร์คําสอนทางพระพุทธศาสนา รวมทัง4 ส่งคณะสงฆ์เดินทางไปยังประเทศจีน โดยกษัตริย์แห่งฟูนันได้ตดั สิน
พระทัยส่งพระภิกษุทมาจากเมื
ี
องอุชเชนี คือ พระปรมารถ ซึงขณะนัน4 กําลังพํานักอยู่ในอาณาจักรฟูนันไปเมืองจีนในปี
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พ.ศ.1089
ส่วนอาณาจักรอืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มกี ารติดต่อกับจีนเช่นเดียวกันกับอาณาจักรฟูนัน เช่น
อาณาจักรโพลิทตัี ง4 อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวา ถ้าไม่หมายถึงเกาะบาหลีกต็ อ้ งเป็ นเกาะบอร์เนียว ซึงจีนได้บนั ทึก
ไว้ว่า “อาณาจักรโพลิได้ส่งราชทูตเข้าไปยังจีนในช่วงพ.ศ.1050 – 1075 อาณาจักรกันโทลิ ทีตัง4 อยู่บนเกาะสุมาตรา
(ต่อมาถูกแทนทีด้วยอาณาจักรศรีวชิ ยั ) ก็ได้สง่ คณะทูตไปยังจีนในปี พ.ศ.1045 และพ.ศ.1062 ซึงส่วนใหญ่การติดต่อกับ
จีนเป็ นไปในเรืองของเศรษฐกิจการค้า” พ.ศ.1546 อาณาจักรศรีวชิ ยั มีสมั พันธภาพทีดีกบั จีนโดยส่งราชทูตไปถวาย
เครืองราชบรรณาการแก่ จีน ขณะนัน4 อาณาจัก รศรีวิชยั ได้ส ร้างวัด ทางพระพุท ธศาสนา คณะทูต กราบทูล ให้พ ระ
จักรพรรดิจนี พระราชทานชือ ซึงพระจักรพรรดิจนี ก็พระราชทานชือวัดให้ รวมทัง4 ได้หล่อระฆังพระราชทานแก่คณะทูต
จากศรีวชิ ยั ด้วย 9
แต่ ถึง แม้ว่า ชาวจีนจะถือว่าตนเองเป็ นศูนย์กลางของโลก จึงไม่จําเป็ นต้อ งเดิน ทางออกไปติดต่ อ กับโลก
ภายนอกจีนมองว่าชนชาติอนนั
ื น4 ด้อยกว่าจึงต้องเข้าไปส่งบรรณาการ ทีแสดงถึงการให้ความเคารพจักรพรรดิจนี เพือ
การติดต่อทางการค้าของอาณาจักรอืนๆ ดังนัน4 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโบราณ จึงอยู่
ในรูปแบบของความ “เหนือกว่า” และ “ด้อยกว่า” ถือว่าเป็ นรูปแบบของความสัมพันธ์แบบบรรณาการ ทีไม่มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อพลเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อิทธิพลของอารยธรรมจีนมักเป็ นเรืองชนชัน4 กษัตริย์และขุนนาง
ระดับสูงในราชสํานัก อย่างไรก็ตาม จีนไม่ได้รอให้ชนชาติอนๆ
ื เข้าไปหาอยู่เพียงฝ่ ายเดียว จีนเองมีความพยายามทีจะ
ขยายอํานาจและสร้างอิทธิพลให้เป็ นปึ กแผ่นมันคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ดังเช่นในช่วงพ.ศ. 1548-1576

7

สุภทั รดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึงพ.ศ. 2000, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมประวัตศิ าสตร์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2535), หน้า 16.
8
อ้างอิงแล้ว, หน้า 19.
9
อ้างอิงแล้ว, หน้า 53.

จักรพรรดิจีนได้มพี ระบัญชาให้เจิ4งเหอเดินทางเยือนอาณาจักรต่ างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 7 ครัง4 ซึงการ
กระทําเช่นนี4เป็ นการแสดงออกถึงความมีอทิ ธิพลและยังคงไว้ซงความยิ
ึ
งใหญ่ของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อิทธิพลของอารยธรรมจีนทีส่งผลกระทบทัวไปในระดับของพลเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นัน4 เกิดขึ4น
ตัง4 แต่พ.ศ.2390 เป็ นต้นมา เนืองจากเป็ นระยะเวลาทีชาวยุโรปเริมเข้ามามีบทบาทเหมือนจักรพรรดิจนี ส่งผลให้ชาวจีน
ระดับล่างมีฐานะยากจน เดือดร้อน ประกอบกับการประสบกับภาระข้าวยากหมากแพง ชาวจีนทียากจนจึงตัดสินใจ
อพยพย้ายถินฐานลงมาสู่ดนิ แดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือโอกาสในการมีชวี ิตทีดีข4นึ คนจีนทีอพยพมานี4 ต่างก็
พยายามรักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม และความเชือถือของตนเอาไว้ได้อย่างเด่นชัดมันคงสืบต่อ
กันรุ่นสูร่ ุ่น เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการแต่งงานระหว่างชาว
จีนกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมจีนจึงแพร่ขยายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางมันคงและ
ต่อเนืองสืบมา 10

ภาพรวมพระพุทธศาสนาในประเทศจีน
จีนเป็ นเพือนบ้านเก่าแก่กบั อินเดียมาตัง4 แต่ก่อนยุคพระสมณโคดม พอมีหลักฐานจากราวพ.ศ.243-311 ใน
รัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริยผ์ เู้ ลือมใสและทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า พระองค์ได้ส่งพระสมณทูต
ออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง4 หมด 9 สายตามมติการประชุมคณะสงฆ์ทเมื
ี องปาตลีบุตร 11 ศาสนาพุทธได้รุ่งเรืองแผ่
ไพศาลออกไปเป็ นลําดับ ทางบกจากเอเชียกลางเข้าสู่จนี ทางทะเลจากลังกาเข้าสู่จนี จีนมีบนั ทึกไว้อย่างละเอียดว่า
คัมภีรศ์ าสนาพุทธเริมแพร่เข้าสูจ่ นี ก่อนคริสตกาล 2 ปี สมัยราชวงศ์ฮนั ในรัชกาลพระเจ้าฮันหยวนตี4 ได้มรี าชทูตมาจาก
รัฐทางตะวันตกของจีน (แถบมณฑลซินเกียงทีมีปัญหาชาวอุยกูร์ใ นปั จจุบนั ) จีนดินแดนนี4เรียกว่า “เยวียจือ” โดย
ราชทูตอีฉุนได้อธิบายพุทธปรัชญาด้วยปากเปล่าให้ปราชญ์จนี ชือฉินจิงเสีย4 นฟั ง ตรงนี4นับเป็ นจุดแรกทีพุทธศาสนา
เข้าถึงราชสํานักจีน 12
ราชสํานัก ฮันสัมพันธ์กบั ประเทศใกล้เคียงทางด้านตะวันตกมากขึ4น จึงเริมรับรู้เรืองราวของศาสนาพุท ธ
รัชสมัยจักรพรรดิฮนหมิ
ั งตี4 พระองค์ทรงพระสุบนิ หลายครัง4 ว่า มีนกั บุญกายสีทอง ทีศีรษะมีฉพั พรรณรัวสีเหาะเข้ามาใน
พระราชวัง ภายหลังจึงทราบว่านันคือพระพุทธเจ้า จักรพรรดิฮนหมิ
ั งตี4ทรงส่งปราชญ์ชอใช่
ื อนิ เดินทางไปยังดินแดน
เยวียจือ แต่ หนังสือบางเล่มบอกว่าไปอินเดีย เพืออัญเชิญพระพุทธศาสนามาประดิษฐาน ณ เมืองลัวหยาง ใช่อิน
กลับมาพร้อมกับภิกษุชาวต้าเยวียจือสองรูป โดยใช้มา้ ขาวบรรทุกพระคัมภีร์ จักรพรรดิฮนหมิ
ั งตี4ทรงโปรดให้สร้างวัด
ขึ4นทางตะวัน ตกของลัวหยางให้ชือว่า “วัดไป๋ หม่า ซือ” แปลว่ าวัด ม้าขาว วัดนี4 จึงนับเป็ นวัดพุท ธแห่ งแรกในจีน 13
พระพุทธศาสนาทีเริมแพร่หลายในช่วงแรกนี4เป็ นนิกายเถรวาท จักรพรรดิราชวงศ์ฮนองค์
ั
ต่อๆมาทรงสนับสนุ นศาสนา
14
พุทธเต็มที ช่วง 300 ปี แรกนี4มพี ระสงฆ์ต่างชาติเข้าไปอยู่ในจีนถึง 60 กว่ารูป กษัตริย์ เจ้าขุนมูลนายและราษฎร
เลือมใสในพระพุทธศาสนาต่างสร้างวัดวาอารามขึน4 มากมาย คําสอนจากพระสงฆ์ต่างชาติจงึ ไม่เพียงพอ พระสงฆ์จนี จึง
ต้องออกเดินทางไปศึกษาพระธรรมทีอินเดียให้แตกฉานเพิมมากขึน4 การเผยแพร่ศาสนาพุทธในจีนเริมจากเล่าปากต่อ
ปาก ต่อมามีการแปลธรรมบทเต็มตามต้นฉบับเป็ นภาษาจีน แต่การแปลนี4ไม่สามารถรักษาต้นฉบับตรงตามเนื4อความ
ได้อย่างสมบูรณ์ ปั จจัยสําคัญของการแปลอยู่ทระดั
ี บความเข้าใจ ระดับสติปัญญา และความเอนเอียงของผูแ้ ปล การทีผู้
10

ธนาสฤษฎิ s สตะเวทิน, เอเชียอาคเนย์ : พัฒนาการทางการเมืองและการต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2555), หน้า 7.
11
เกรียงไกร เกิดศิร,ิ พุกาม : การก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากก้อนอิ ฐแห่งศรัทธา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
อุษาคเนย์, 2551), หน้า 7.
12
ทองแถม นาถจํานง, พุทธศาสนาในจีน, เมืองโบราณ ปี ที 26 ฉบับที 3 กรกฎาคม-กันยายน 2543, หน้า 86.
13
อ้างอิงแล้ว.
14
อ้างอิงแล้ว.

แปลตีความตามความเข้าใจของตนก็เสมือนหนึงว่าประกาศนิกายใหม่นันเอง จุดนี4เป็ นจุดสําคัญอันหนึงทีเป็ นปั จจัยใน
การทําให้ศาสนาพุทธกลายรูปไปเป็ นศาสนาพุทธแบบจีน
ต่อมาพุทธศาสนานิกายมหายานรุ่งเรืองขึน4 ในอินเดียฝ่ ายเหนือ ชาวจีนเริมเปลียนความนิยมจากเถรวาทไป
เป็ นมหายานทีมีหลายสํานักและแยกย่อยลงไปอีก ราว พ.ศ.950 พระสงฆ์ทเริ
ี มนํานิกายมหายานเข้าไปเผยแผ่ในจีน
คือ จิวหมอหลัวเสิน และเจินตี4 พ.ศ.1145–1207 พระถังซําจั pงผูไ้ ด้รบั ยกย่องว่าเป็ นนักแปลพระคัมภีรผ์ ูย้ งใหญ่
ิ
ทสุี ดของ
15
จีน ได้ตงั 4 นิกายย่อยคือนิกายฝ่ าเซียงจ้งทีมีอทิ ธิพลแพร่หลายในจีนในยุคนัน4 แต่ปัจจุบนั ได้เสือมสลายไปแล้ว เหลือ
เพียงนิกายฉาน หรือฌานในภาษาบาลี ส่วนญีปุ่นออกเสียงว่าเซ็น นิกายนี4เน้นการเข้าฌานทําสมาธิเป็ นหนทางหลุดพ้น
ตามตํานานเล่าว่าเริมต้นแพร่หลายจากภิกษุชาวอินเดียชือตักม้
} อ เดินทางมายังเมืองกว่างโจวในปี พ.ศ.1070 คําสอนนี4
สืบทอดมาจนถึง พ.ศ.1167-1248 ซึงเป็ นรัชสมัยของพระนางบูเช็กเทียน นิกายฉานได้แตกออกเป็ นฝ่ ายเหนือและฝ่ าย
ใต้ สํานักฉานฝ่ ายใต้เข้าถึงจิตใจมวลชนจึงคงอยู่มาจนถึงราว พ.ศ.1343 ในสังคมจีนได้เกิดการปฏิรูปพุทธศาสนา
เพราะศาสนาพุทธเป็ นของชาวต่างชาติทเผยแผ่
ี
เข้าไปในจีน ย่อมเกิดความขัดแย้งกับลัทธิดงั 4 เดิม16 เช่น ลัทธิเต๋าและ
ขงจื}อ ช่วงเวลานัน4 ตรงกับราชวงศ์ถงั การต่อสูแ้ ย่งชิงฐานะนําระหว่างฝ่ ายพุทธ ขงจื}อและเต๋าดุเดือดรุนแรง ต่างฝ่ าย
พยายามโค่นกัน ลัทธิขงจื}อฝั งรากลึกครอบงําอยู่ในวงการเมืองการปกครอง ส่วนลัทธิเต๋าอยู่ในวงการนักบวช แต่เมือ
นิกายฉานประสานสภาพสังคมจีนเข้ากับคําสอนซึมซับเอาลัทธิดงั 4 เดิมของจีนเข้าไปบ้าง ปรับคําสอนและวิธปี ฏิบตั ธิ รรม
ให้ง่ายขึน4 เพิมเติมสีสนั ให้ดเู ป็ นเรืองของฆราวาสมากขึน4 ทําให้พุทธศาสนาทีเดิมยังคงมีกลินไอต่างชาติอยู่ปรับเปลียน
เป็ นศาสนาของจีนเองอย่างแท้จริง นิกายฉานจึงรุ่งเรืองและมีสถานะเหนือกว่าลัทธิเต๋า แล้วยังคงเผยแผ่สบื ทอดกันมา
โดยตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุ่งโรจน์เหมือนในสมัยราชวงศ์ถงั ก็ตาม นอกจากนี4จนี ยังมีศาสนาพุทธนิกายลามะทีรุ่งเรือง
อยู่ในสมัยราชวงศ์หยวนหรือมองโกล ช่วงราว พ.ศ.1743-1943 จักรพรรดิมองโกลทรงนับถือเทิดทูนนิกายลามะ ทําให้
บรรดาพระลามะมีอภิสทิ ธิมากมายและไม่
เกรงกลัวกฎหมาย17
s
ศาสนาพุทธเมือก่อตัวเป็ นนิกายฉานแล้วก็มสี ถานะเหนือกว่านิกายเต๋ามาโดยตลอด ศาสนาพุทธขยายตัว
รวดเร็วเกินไป พระสงฆ์และแม่ชมี จี ํานวนมากเกินไปจนกลุ่มผู้ปกครองอาณาจักรหวาดระแวง เพราะพระและแม่ชไี ม่
ต้องเสียภาษีอากรให้รฐั ทําให้รฐั สูญเสียรายได้ วัดมีทดิี นมหาศาลส่งผลให้สาํ นักสงฆ์มกั ขัดแย้งกับเจ้าทีดินฆราวาส
ศาสนาพุทธถูกปราบปราม 3 ครัง4 ใหญ่ๆ ครัง4 ที 1 พ.ศ.989 ในรัชสมัยจักรพรรดิไท่อู่ต4ี ราชวงศ์โฮ้วเว่ย สาเหตุหลักมา
จากความขัดแย้งกับฝ่ ายเต๋า อิทธิพลของวัดทําให้จกั รพรรดิระแวง และกลุ่มกบฏมีการซุกซ่อนอาวุธทีวัดในเมืองฉางอัน
นักพรตเต๋ายุยงจักรพรรดิให้ส่งทหารออกกวาดล้างทําลายวัดพุทธ เข่นฆ่าพระสงฆ์ไปมากมาย 18 ครัง4 ที 2 พ.ศ.1117
และ พ.ศ.1120 ในรัชสมัยจักรพรรดิอ่ตู แ4ี ห่งราชวงศ์เป่ ยโจว เนืองจากรัฐสูญเสียรายได้ภาษีอากร รวมทัง4 มีคํากล่าวเล่า
ลือว่าผีบุญกายสีดาํ จะขึน4 เป็ นเจ้า พระสงฆ์พุทธจีนและนักพรตเต๋าต่างก็นุ่งห่มสีดํา จักรพรรดิจงึ หวาดระแวงออกคําสัง
ล้มเลิกศาสนาพุทธรวมทัง4 ลัทธิเต๋า จับพระสงฆ์และนักพรตเต๋าสึกเป็ นฆราวาส 19 และครัง4 ที 3 พ.ศ.1388 ในรัชสมัยของ
จักรพรรดิถงั อู่ต4ี ราชวงศ์ถงั ด้วยสาเหตุจากแรงผลักดันของนักพรตเต๋า เนืองจากพระสงฆ์ แม่ชแี ละศิษย์วดั มีจํานวน
มาก ไม่เสียภาษี ไม่ผลิตและต้องพึงพาอาหารของผูอ้ นื การสร้างวัดวาอารามต้องใช้โภคทรัพย์และแรงงานชาวบ้าน
มากมาย ทําลายเศรษฐกิจของชาติ จึงสังให้ลม้ เลิกศาสนาพุทธ ยุบเลิกวัดไป 4,600 กว่าวัด พระสงฆ์และแม่ชถี ูกจับสึก
ประมาณ 260,000 รูป ปลดปล่อยไพร่ตดิ ทีดินวัดกว่า 150,000 คนและยึดทีดินคืนจากวัดหลายล้านโหม่ว (หนึงโหม่ว
เท่ากับ 60 ตารางฟุต) 20
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แม้ถูกทางการปราบปรามหลายครัง4 แต่ศาสนาพุทธในจีนก็ฟ4ื นคืนได้ใหม่ หลังยุคราชวงศ์ถงั แล้วความขัดแย้ง
ต่างๆเบาลงไป แนวปรัชญาทีเกิดขึน4 ใหม่จงึ เป็ นการซึมซับส่วนดีของทัง4 สามลัทธิเข้าผสมกัน ศาสนาพุทธได้สบื ทอดมา
จนกระทังถูกการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมเหมาเจ๋อตุงโจมตีจนเกือบสูญสิน4 ไป ในปั จจุบนั มีการปรับปรุงวัดวาอารามให้ดคี งเดิม
ประชาชนเข้ามาทําพิธกี รรมได้ การเข้าวัดของคนจีนคล้ายคลึงกับคนไทย คือมักติดอยู่กบั พิธกี รรมภายนอก เช่น จุดธูป
จุดเทียนไหว้พระ และบนบานเท่านัน4 นอกจากนี4ยงั มีลทั ธิใหม่ๆทีอิงพระพุทธศาสนาเกิดขึน4 ด้วย เช่น นิกายฝ่ าหลุนกง

อิ ทธิ พลทางพระพุทธศาสนาต่อศิ ลปวัฒนธรรมจีน
พระพุทธศาสนาทําให้เกิดการก่อสร้าง วัด เจดีย์ วิหาร และพระพุทธรูปทัวไปในจีน ในมณฑลเสฉวน เมืองเฉิง
ตู ภูเขาเล่อซันมีพระพุทธรูปองค์สาํ คัญทีสุดของจีนองค์หนึงคือ หลวงพ่อโตเล่อซัน ทีชาวจีนเรียกว่า เล่อซันต้าฝอ เป็ น
ปฏิมากรรมสลักหินจากภูเขาทัง4 ลูกขึน4 เป็ นองค์พระสังกัจจายน์ท่านังทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดในโลก และถือเป็ นหนึงในเจ็ดสิง
มหัศจรรย์ของจีนทีมีความสูงถึง 71 เมตร หรือเท่ากับตึกสูงราว 25 ชัน4 ประวัตกิ ารสร้างนัน4 หลวงพ่อโตเล่อซันสร้างขึน4
ในสมัยราชวงศ์ถงั เริมสร้างในปี พ.ศ.1256 รัชสมัยจักรพรรดิถงั เสวียนจง โดยพระสงฆ์ชอื ไห่ทง ซึงเป็ นชาวกุย้ โจว21
ท่านต้อ งการลดความเชียวกรากของจุ ดบรรจบของแม่น4ํ า ทัง4 3 สาย ได้แก่ แม่น4ํ าหมินเจียง แม่น4ํ าชิง ยีเจีย ง และ
แม่น4ํ าต้าตู้เหอ บริเวณจุดบรรจบนี4มเี รืออับปางบ่อยครัง4 ส่วนบนฝั งก็มอี ุทกภัยอย่างหนักทุกปี สร้างทุกขเวทนาแก่
ประชาชนทีอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก พระอาจารย์ไห่ทงจึงสร้างหลวงพ่อโตเล่อซันขึน4 มาปกป้ องคุม้ ครอง โดยเชือว่า
เหล่าวิญญาณร้ายในแม่น4ําจะเชือฟั งและตกอยู่ใต้การควบคุมของหลวงพ่อโตเล่อซันตลอดไป22 เมือข่าวการสร้างแพร่
ออกไปได้มผี บู้ ริจาคเงินเพือการสร้างหลวงพ่อโตเล่อซันให้พระอาจารย์ไห่ทงมาโดยตลอด
พระอาจารย์ไห่ทงระดมช่างฝี มอื ชาวจีนนับพันคนเพือแกะสลักภูเขาหิน ท่านจําลองแบบหลวงพ่อด้วยศิลปะ
สมัยราชวงศ์ถังไว้เป็ นพระพุทธรูปขนาดเท่าตัวคน ซึงประดิษฐานอยู่ทางด้านขวามือของหลวงพ่อโตเล่อซัน พระ
อาจารย์ไห่ทงได้ควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเอง ท่านดูแบบจากองค์จําลองแล้วปี นขึน4 ไปตะโกนบอกช่างให้แกะสลัก
ตามทีท่านบอก การเดินขึน4 ลงเขาตลอดวัน ซึงถือเป็ นงานทียากลําบากอย่างทีสุด แต่ท่านไม่ย่อท้อ 23 จนกระทัง 20 ปี
ต่อมาพระอาจารย์ไห่ทงสามารถรวบรวมเงินบริจาคทีเพียงพอสําหรับการสร้างหลวงพ่อโตเล่อซันให้สาํ เร็จได้ แต่โชค
ร้ายทีมีขุนนางมาขอสินบนจากเงินบริจาคเพือให้สร้างพระต่ อไปได้ ถ้าไม่ใ ห้จะแทงตาของพระอาจารย์ไห่ทง พระ
อาจารย์ไห่ทงไม่ยอม ท่านควักลูกตาตัวเองออกมาแล้ววางกองไว้บนโต๊ะตรงหน้าขุนนางจนเขาตกใจวิงเตลิดหนีไป 24
ถึงรักษาเงินบริจาคไว้ได้แต่การก่อสร้างเป็ นไปด้วยความล่าช้าเพราะพระอาจารย์ไห่ทงเสียชีวติ หนังสือบางเล่มบอกว่า
ขณะนัน4 แกะสลักถึงบริเวณไหล่ บางเล่มบอกว่าแกะสลักถึงบริเวณเอว แต่บรรดาลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไห่ทงไม่ยอม
แพ้และสร้างพระต่อไป แต่ได้หยุดชะงักลงไปอีกเมือแกะสลักถึงบริเวณหัวเข่าแล้วไม่มงี บประมาณ ซึงต่อมากษัตริย์
รัฐบาลท้องถิน และราษฎรได้ร่วมกันบริจาคเงินกันอีกครัง4 จนกระทังการสร้างได้สาํ เร็จลงในปี พ.ศ.1346 ในรัชสมัยของ
จักรพรรดิถงั เต๋อจง รวมใช้เวลาก่อสร้างถึง 90 ปี สะท้อนถึงศิลปกรรมสกุลช่างราชวงศ์ถงั ได้อย่างสวยงามและน่ า
อัศจรรย์ ท่านสูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร ไหล่กว้าง 24 เมตร
หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร และนิ4วพระบาทแต่ละนิ4วสูงท่วมหัวคน 25 หลังจากสร้างสําเร็จลงแล้วบริเวณจุดบรรจบของ
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แม่น4ําทัง4 สามสายกลับนิงสงบปราศจากภัยพิบตั แิ ละไม่มอี ุทกภัยเกิดขึน4 อีกเลย อาจเป็ นเพราะการแกะสลักหินจากภูเขา
จํานวนมหาศาลลงไปในแม่น4ําได้ช่วยชะลอความรุนแรงของแม่น4ําลงไปนันเอง

(ภาพทีQ 1): หลวงพ่อโตเล่อซัน (Leshan Giant Buddha) จาก www.uchinatravel.com/attracttion/leshan-giantBuddha เมือ 1 พฤศจิกายน 2555
ภูมปิ ั ญญาของสกุลช่างราชวงศ์ถงั ได้สกัดหินเป็ นทางระบายนํ4าเป็ นชัน4 ๆจํานวน 18 ชัน4 ประกอบด้วยพระเกศ
จํานวน 1,021 เกศ จนถึงด้านหลังของพระกรรณ เพือไม่ให้น4ํ าฝนไหลลงมากัดเซาะบนองค์พระ 26 จึงสามารถคง
รูปลักษณ์เดิมได้ใกล้เคียงกับเมือสมัยทีสร้างเสร็จได้ สมัยก่อนได้สร้างวิหารไม้ขนาดใหญ่ 13 ชัน4 ล้อมรอบองค์พระไว้
ด้วยเพือปกป้ องจากนํ4าฝนและแสงแดด แต่วหิ ารไม้ได้ถูกทําลายลงไปในสมัยทีมองโกลเข้ามายึดครองต่อจากราชวงศ์
หยวน 27 ปั จจุบนั หลวงพ่อโตเล่อซันกับพืน4 ทีโดยรอบประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร ได้รบั การขึน4 ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมือปี พ.ศ.2539 และเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีมณฑลเสฉวนเมือปี พ.ศ.2551 ก็ไม่ได้ทาํ ให้องค์
พระเสียหายเลยแม้แต่น้อย เมืองเฉิงตูนอกจากจะมีชอเสี
ื ยงเรืองหลวงพ่อโตเล่อซันแล้ว ยังมีเขือนตูเจียงเอีย4 น และมี
ศูนย์อนุรกั ษ์และวิจยั แพนด้า สัตว์ประจําชาติจนี ทีจีนใช้เป็ นรูปแบบการทูตแพนด้าจนโด่งดังไปทัวโลกด้วย

รูปแบบการทูตแพนด้าของจีน
หมีแพนด้า สัตว์ประจําชาติจนี ทีได้รบั การขึน4 บัญชีเป็ นสมบัตชิ าติของจีน รวมทัง4 การเป็ นสัตว์ใกล้สญ
ู พันธุ์ ได้
กลายมาเป็ นของขวัญทีมีบทบาททางการทูตทีจีนจะมอบให้เป็ นของขวัญแก่ประเทศทีสนิทบางประเทศเท่านัน4 การมอบ
หมีแพนด้าเป็ นทูตสันถวไมตรีเริมตัง4 แต่สมัยราชวงศ์ถงั รัชสมัยของพระนางบูเช็กเทียน พ.ศ.1167-1248 ได้ทรงมอบ
แพนด้าจํานวน 1 คู่เป็ นของขวัญตอบแทนแก่พระจักรพรรดิญีปุ่นทีส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี จนมาถึงยุคจีน
สมัยใหม่เมือ พ.ศ.2484 ภรรยาของนายพลเจียงไคเช็คได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาและได้มอบแพนด้าหนึงคู่ให้
สหรัฐฯเพือตอบแทนทีได้ช่วยชาวจีนในช่วงสงครามโลกครัง4 ทีสอง ต่อมา พ.ศ.2489 จีนมอบแพนด้าหนึงตัวให้องั กฤษ
26
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ต่อมาปี พ.ศ.2500 จีนมอบแพนด้าหนึงคู่ให้สหภาพโซเวียต ช่วง พ.ศ. 2500-2525 จีนมอบแพนด้าให้แก่มติ รประเทศ 9
ชาติโดยไม่คดิ ค่าตอบแทนและถือเป็ นสิทธิขาดของประเทศนั
น4 แต่ภายหลังปี พ.ศ.2525 จํานวนหมีแพนด้าในจีนลดลง
s
จนใกล้สญ
ู พันธุ์ รัฐบาลจีนได้ประกาศยุตกิ ารมอบหมีแพนด้าเป็ นของขวัญ แต่เปลียนรูปแบบมาเป็ นการเช่ายืมแพนด้า
28
แทน
กรมป่ าไม้ของจีนเป็ นองค์การหลักทีตัง4 เงือนไขในการให้ยมื ตัวหมีแพนด้าเพือทําการวิจยั ร่วมกัน โดยประเทศ
คู่สญ
ั ญาต้องบริจาคเงินให้จนี ปี ละ 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ จีนอ้างว่าเงินร้อยละ 60 จะใช้เพือการอนุ รกั ษ์แพนด้า ส่วนที
เหลืออีกร้อยละ 40 เป็ นค่าตอบแทนบุคลากรเพือการวิจยั แพนด้า ระยะการยืมตัวแพนด้า 10 ปี สิทธิขาดทุ
กประการใน
s
ตัวแพนด้าเป็ นของจีน แม้แพนด้าตายศพก็ยงั เป็ นของจีน หากแพนด้ามีลูกจะต้องจ่ายเพิมปี ละ 6 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ
ลูกแพนด้าเป็ นกรรมสิทธิของจี
s นและต้องส่งให้จนี เมือเวลาผ่านไป 3 ปี แต่ค่าเช่ายืมแพนด้านี4บางประเทศได้รบั ส่วนลด
29
พิเศษ ในกรณี “ช่วงช่วง” และ “หลินฮุ่ย” ของไทยทีจีนคิดค่าเช่ายืมปี ละ 3 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ ค่าดูแลแพนด้าต่อปี
ของไทยสูงถึง 10 ล้านบาท มากกว่าเลีย4 งช้างถึง 5 เท่าตัว การต้องสร้างทีพักติดแอร์ ต้องสังซื4อต้นไผ่จนี วันละ 40
กิโลกรัมเพือเป็ นอาหารจึงสิน4 เปลืองงบประมาณไม่น้อย ซึงจีนมีแต่ได้กบั ได้ เงินมหาศาลขนาดนี4น่าจะนําไปใช้เพือดูแล
ช้าง สัตว์คู่บา้ นคู่เมืองของไทยหรือใช้เพือวัตถุประสงค์อนๆเพื
ื
อประโยชน์ในวงกว้าง ซึงเป็ นเรืองทีผู้เกียวข้องจะต้อง
พิจารณาชังนํ4าหนักให้ดี

(ภาพทีQ 2): แพนด้าในศูนย์อนุรกั ษ์และวิจยั แพนด้า จาก http://www.absolutechinatours.com/Chengduattractions/Chengdu-Panda-Breeding-and-Research-Center.html เมือ 1 พฤศจิกายน 2555
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