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บทความเรือง “ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปั จจุบนั ” ได้นําเสนอการเข้ามา
ของพระพุทธศาสนา เริมจากอาณาจักรพุกามทีถือเป็ นอาณาจักรแรกของชนชาติพม่าทีซึงพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทได้รุ่งเรืองขึน< และฝั งรากลึกในพม่าตราบจนถึงปั จจุบนั โดยผ่านการยกตัวอย่างสถานทีสําคัญในพุกาม รวมทัง<
พุทธศาสนิกชนผู้ทมีี บทบาทหลักในการธํารงพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระมหากษัตริย์ คณะสงฆ์ และประชาชนทัวไป
แม้ภายหลังอาณาจักรพุกามได้ล่มสลายลงไปแล้ว และพม่าได้เผชิญกับความผันผวนทางการเมืองเรือยมาจนถึงปั จจุบนั
แต่พระพุทธศาสนายังคงเป็ นสถาบันหลักทีแข็งแกร่งทีสุดนับตัง< แต่ยุคอาณาจักรพุกาม ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทาง
ความเชือและแนวทางการปฏิบตั ทิ างพระพุทธศาสนาระหว่างคนไทยกับคนพม่าอยู่บา้ ง แต่เราคนไทยจําเป็ นต้องเรียนรู้
เรืองสังคมและวัฒนธรรมของชาวพม่าเพือเป็ นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทีจะมีผลอย่างสมบูรณ์ใน
วันที 31 ธันวาคม 2558
คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา, อาณาจักรพุกาม

Abstract
The article “Tracing Buddhism in Myanmar from the Kingdom of Bagan to Current Period” reveal
entered of Buddhism beginning from the Kingdom of Bagan, the first kingdom of Burma ethnic where the
Theravada Buddhism was prosperous and implanted in Myanmar through today. The Important places in
Bagan were examine combine with Buddhist who maintain Buddhism such as the king, priest and people.
Bagan failed and Burma still face with instability politics now, but Buddhism become vital and strength
organization since Bagan period. Although Thai and Myanmar Buddhism way are difference, but Thai people
need to learn Myanmar socio-cultural for complete ASEAN community in December 31, 2015.
Key words: Buddhism, the Kingdom of Bagan.

บทนํา
ประเทศเมียนม่าร์หรือพม่าในการรับรูข้ องชาวไทยนัน< ค่อนข้างอยู่ในเชิงอคติเพราะเป็ นประเทศศัตรูค่สู งคราม
ในประวัตศิ าสตร์ต่อกันมาอย่างยาวนาน แต่การเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในวันที 31 ธันวาคม 2558
จึงมีความจําเป็ นทีคนไทยต้องเปลียนมุมมองใหม่ต่อชาวพม่า ต้องทําความรูจ้ กั เรียนรูซ้ งกั
ึ นและกัน และทําความเข้าใจ
ร่วมกันตามกรอบ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ เสาประชาคมการเมืองและความมันคง เสาประชาคม
∗

อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เศรษฐกิจ และเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม จุดเด่นอีกเรืองหนึงของประเทศพม่านอกเหนือจากการครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล นันคือชาวพม่ามีความเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า สามารถ
สังเกตได้จากการแบ่งเงินเดือนถึงครึงหนึงไว้ทาํ บุญ ทัง< ทีค่าแรงขัน< ตําของชาวพม่าอยู่ทราว
ี 42,500 จัตk หรือประมาณ
1
1,700 บาทต่อเดือนเท่านัน< รวมทัง< การเดินเท้าเปล่าเมือเริมเข้าเขตพุทธสถานเป็ นเรืองปกติของชาวพม่า ในขณะทีเรา
ชาวไทยพุทธเองเมือไปเยียมชมวัดและเจดียใ์ นพม่าเรากลับคิดว่าการถอดรองเท้าและถุงเท้าก่อนเข้าเยียมชมนัน< เป็ น
อุปสรรคและ “ขัดใจ” เราคนไทยอย่างใหญ่หลวง เมือเกิดโทสะส่งผลให้ยงคิ
ิ ดว่าพม่าเป็ นประเทศด้อยพัฒนาและยากจน
คนจึงยังกล้าเดินเท้าเปล่าได้อย่างหน้าตาเฉย แทนทีจะเข้าใจและชืนชมชาวพม่าต่อความเคารพในพระพุทธศาสนา
อย่างสุดหัวใจ
จากบันทึกของลังกา สามารถสืบย้อนไปถึงเมือปี พ.ศ. 302 ตามมติการประชุมคณะสงฆ์ทเมื
ี องปาตลีบุตรได้
ส่งพระสมณทูตออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง< หมด 9 สาย สายหนึงให้พระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระเข้ามา
2
เผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ โดยนักประวัตศิ าสตร์ชาวพม่าเชือว่าเป็ นดินแดนตอนล่างของพม่า ส่วน
ในบันทึกของจีนได้กล่าวว่า ดินแดนทางตอนเหนือของพม่าได้มผี คู้ นมาตัง< ถินฐานมาอย่างน้อยตัง< แต่ปี พ.ศ. 415 พืน< ที
ทางตอนเหนือของพม่านี<ยงั เป็ นเส้นทางการค้าทีสําคัญด้วย ในแถบลุ่มแม่น<ํ าอิระวดีระยะแรกมีการอพยพเข้ามาของ
3
ชาวพยู ตามมาด้วยชาวมอญและชาวพม่า ชาวพยูตงั < ถินฐานทีเมืองศรีเกษตรหรือเมืองสารเขตก่อนและมีหลักฐานว่า
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองขึน< อยู่ทนีี แต่ต่อมาชาวมอญรุกราน ชาวพยูจงึ อพยพไปตัง< ศูนย์กลางใหม่ทเมื
ี อง
หลินจี แต่บางส่วนอพยพไปยังเมืองเปาก์กนั และอยู่รวมกับชาวพม่าทีอพยพลงมาจากทางเหนือ
มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญอยู่ในพม่าราวพุทธศตวรรษที 6 เพราะได้พบหลักฐาน
ทีจารึกไว้เป็ นภาษาบาลีในตอนใต้ของพม่า นักประวัตศิ าสตร์ชาวธิเบตท่านหนึงทีชือว่า ตารนาถ กล่าวว่ามีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในพม่ามาตัง< แต่สมัยทีพระเจ้าอโศกส่งพระสมณทูตมาเผยแผ่ศาสนา หลังจากนัน< ศิษย์ของ
พระวสุพนั ธุได้นําพระพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาเผยแพร่ คาดว่าพระพุทธศาสนาในระยะทีผ่านมานี<เข้ามาจาก
4
เส้นทางเดินเรือพาณิชย์ ดังนัน< พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและแบบมหายานจึงอยู่ในพม่ามานานหลายศตวรรษ ในปี
พ.ศ. 1375 อาณาจักรพยูได้ล่มสลายลงจากการรุกรานของน่ านเจ้า ชาวพยูถูกกวาดต้อนไปเป็ นแรงงานและทหารใน
5
การโจมตีเมืองทังลองหรือฮานอยในปี พ.ศ. 1406 ส่วนเมืองเปาก์กนั ได้ย้ายราชธานีหลายครัง< มายังเมืองติพสิ ายา
เมืองสัมปาวดีและได้ยา้ ยมายังเมืองพุกามในรัชสมัยของพระเจ้าปยินพยาและได้สร้างกําแพงเมืองขึน< ในปี พ.ศ.13916
1393
อาณาจักรพุกามหรือปะกัน (Bagan) รุ่งเรืองขึน< ราวพุทธศตวรรษที 16 มีศนู ย์กลางคือทีตัง< เมืองพุกามปั จจุบนั
ทีอยู่ในตําแหน่งทีแม่น<ําอิระวดีและแม่น<ําชินด์วนิ ไหลมาบรรจบกัน ทีตัง< อยู่ห่างไกลจากมหาสมุทรรวมทัง< การมีเทือกเขา
7
อาระกันกัน< อยู่ทางทิศตะวันตกส่งผลให้พุกามอยู่ในเขตเงาฝน จึงมีปริมาณนํ<าฝนน้อยทีสุดในพม่า แผ่นดินแห้งแล้งและ
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อากาศร้อน อบอ้าว ภูมปิ ระเทศของพุกามจึงไม่เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม แต่พุกามตัง< อยู่ในบริเวณนี<เนืองจาก
ต้องการควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างลุ่มแม่น<ําทัง< สอง แม่น<ําอิระวดีสามารถเชือมต่อไปยังยูนนานหรือตอนใต้ของจีน
ในขณะทีแม่น<ําชินด์วนิ สามารถเชือมต่อไปยังลุ่มแม่น<ําพรหมบุตรในอินเดียได้ พุกามจึงเป็ นศูนย์กลางการค้า การเมือง
การปกครอง รวมทัง< ยังเป็ นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงของโลก เห็นได้ชดั จากหลักฐาน
อารยธรรมโบราณทีเจริญทัดเทียมกับอารยธรรมเขมร อารยธรรมชวา และอารยธรรมของมนุ ษย์ทอาศั
ี ยอยู่ในภูมภิ าค
อืนๆของโลก นอกจากนี<อาณาจักรพุกามยังเป็ นอาณาจักรแรกของกลุ่มชาติพนั ธุพ์ ม่า ทําให้ในยุคต่อมาแม้ว่าอาณาจักร
พุกามจะล่มสลายไปแล้ว คนไทยก็ยงั คงนิยมเรียกอาณาจักรพม่าในยุคหลังๆอยู่ว่าพุกามประเทศ

หลักฐานความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรพุกาม
ตามพงศาวดารของพม่าถือว่าพระเจ้าอโนรธามังช่อหรือพระเจ้าอนิรุทธิแห่
{ งอาณาจักรพุกาม กษัตริยอ์ งค์ที 42
8
ของชาวพม่า เป็ นวีรกษัตริยอ์ งค์สาํ คัญทีสุดองค์หนึงของพม่า เนืองจากพระองค์ทรงเปี ยมด้วยพระปรีชาสามารถที
รวบรวมอาณาจักรพุกามให้เป็ นปึ กแผ่นรวมทัง< สร้างความเรืองรองให้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเริมสถิตย์เสถียร
อย่างมันคงอยู่ในพม่าตราบจนถึงปั จจุบนั พระเจ้าอโนรธามังช่อหรือพระเจ้าอนิรุทธิขึ{ น< ครองราชย์ในอาณาจักรพุกาม
9
ระหว่างพ.ศ.1587-1620 ในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์ ศาสนาพุทธแบบเถรวาทในอาณาจักรพุกามกําลังตกตําลงถึง
ขีดสุด เนืองจากขณะนัน< มีความเชือหลายประการอยู่ใ นอาณาจักรพุกามทัง< ความเชือไสยศาสตร์ ภูติผีปิศาจ เช่น
ความเชือการบูชาในเรือง “นัต” ทีเป็ นวิญญาณของผู้ทตายโหง
ี
มีสถานะกึงเทพกึงผี มีอายุยนื ยาวหลายร้อยปี และ
10
สามารถบันดาลโชคลาภ และความโชคดีโ ชคร้ายแก่คนได้ และศาสนาพุทธแบบตันตระทีตีความคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าผิดเพี<ยนไปมาก มีความเชือถึงขนาดทีว่าการเสพเมถุนของพระสงฆ์เป็ นหนทางไปสู่นิพพาน จุด
เปลียนนี< ม าจากพระภิก ษุ จ ากเมือ งสุ ธ รรมวดีห รือ เมือ งสะเทิม หรือ เมือ งตะโถ่ ง (ทางตอนใต้ ข องพม่ า ) ชือว่ า
พระธรรมทรรศี สามารถเปลียนพระทัยของพระเจ้าอโนรธามังช่อให้หนั มานับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้
เนืองจากมีความเป็ นเหตุเป็ นผลไม่เชือในสิงเหนือธรรมชาติ ความศรัทธาของพระองค์ได้นํามาสู่การกําจัดลัทธิทรงเจ้า
เข้าผี รวมทัง< พระสงฆ์แบบมหายานและนิกายตันตระ พระองค์ทรงพยายามใช้ความรุนแรงกําจัดความเชือเรืองนัตด้วย
แต่พระเจ้าอโนรธาไม่สามารถขจัดความเชือเรืองนัตทีมีอยู่ให้หมดไปได้ มีนัตคงเหลือ 36 ตน พระองค์จงึ ทรงอัญเชิญ
พระอินทร์มาเป็ นนัตตนที 37 เพือเป็ นกษัตริยข์ องนัตทัง< 36 ตน พร้อมทัง< ตัง< ศาลไว้ทภูี เขาโปปาอันเป็ นทีสถิตย์ของมัง
11
มหาคีรนี ัตทีสําคัญทีสุด และประกาศให้นัตเป็ นผูเ้ ลือมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้า ในกาลต่อมาจึงนิยมสร้างนัตไว้
หน้ าเจดีย์เพือเป็ นเจ้าทีเจ้าทางดูแลเจดีย์ด้วยซึงชาวพุกามให้ความสําคัญกับเจดีย์เพราะเชือว่าเจดีย์แต่ ละองค์คือ
12
พระพุทธเจ้า 1 พระองค์นนเอง
ั
พระเจ้าอโนรธาต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาททีถูกต้องในพระราชอาณาจักร จึงทรงแต่งตัง< ทูต
อัญเชิญพระราชสาส์นเดินทางไปยังเมืองสะเทิม อาณาจักรมอญเพือขอคัดลอกพระไตรปิ ฎกเนืองจากในขณะนัน< ศาสนา
พุทธแบบเถรวาทมีความเจริญรุ่งเรือง และมีแนวทางการปฏิบตั ทิ ถูี กต้องเทียงตรงตามแบบของพระพุทธเจ้ามากทีสุด
แต่กษัตริย์เมืองสะเทิมกลับไม่ทรงยินยอม พระเจ้าอโนรธาจึงจัดทัพมาตีเมืองสะเทิมได้ ทรงนําพระไตรปิ ฎก 30 จบ
8

พิภพ บุษราคัมวดี, พม่าตราตรึง, (กรุงเทพมหานคร: แพรวสํานักพิมพ์ท่องโลก, 2554), หน้า 103.
สุภทั รดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึงพ.ศ. 2000, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมประวัตศิ าสตร์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2535), หน้า 99-103
10
คัทลียา เหลียมดี, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, 2555), หน้า 153.
11
อ้างอิงแล้ว, พุกาม : การก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากก้อนอิ ฐแห่งศรัทธา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อุษาคเนย์,
2551), หน้า 22.
12
สัมภาษณ์ หม่องแอ, มัคคุเทศน์ชาวเมียนม่าร์, เมือวันที 5 มิถุนายน 2557
9

13

โบราณวัตถุรวมทัง< พระภิกษุ สงฆ์ผูแ้ ตกฉานในธรรม บรรทุกบนหลังช้าง 32 เชือก ราษฎร นักปราชญ์และช่างฝี มอื
14
รวมกันกว่า 30,000 คน เดินทางกลับมายังพุกาม ฝ่ ายกษัตริย์มอญแห่งเมืองสะเทิมทีชือว่าพระเจ้ามนู หะกับพระ
มเหสีได้ถูกพระเจ้าอโนรธาจับกลับมาเป็ นเชลยศึก และให้ประทับอยู่ทีหมู่บ้านมยินกะบาในวัดนานพยาทีเคยเป็ น
เทวสถานของพราหมณ์ฮินดูมาก่อนทีจะเปลียนเป็ นพุทธสถานในกาลต่ อมา พระเจ้ามนู หะกับพระมเหสีทรงอึดอัด
คับแค้นพระทัยเป็ นอันมากทีต้องตกอยู่ในฐานะเชลยศึก ทัง< สองพระองค์ทรงนําอัญมณีและเครืองประดับส่วนพระองค์
15
ไปขาย แล้วนําเงินทีได้มาสร้างวัดมนูหะ เป็ นวัดแบบมอญขึน< ในปี พ.ศ.1602 วัดนี<อยู่ใกล้กบั วัดนานพยา วัดมนูหะได้
สะท้อนความอึดอัด คับแค้นพระทัยด้วยการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชยั และพระนอนทีมีขนาดใหญ่คบั วิหาร ทาง
ด้านหน้ามีรปู ปั น< ของทัง< สองพระองค์ประดิษฐานอยู่ดว้ ย เป็ นหลักฐานว่าทรงเคยถูกจับมาเป็ นชเลยทีนี ชาวพม่าเชือว่า
เวลามากราบไหว้ทวัี ดนี<จะอธิษฐานขอให้ปราศจากอุปสรรคและไม่มสี งใดมาทํ
ิ
าให้อดึ อัดคับข้องใจ

(ภาพทีR 1): พระอึดอัดวัดมนูหะ บันทึกภาพเมือวันที 5 มิถุนายน 2557
การตีเมืองสะเทิมนี<ทําให้เกิดการรวมอาณาจักรมอญเข้ากับอาณาจักรพุกามกันอย่างเป็ นปึ กแผ่น ชาวพุกาม
จึงได้รบั วัฒนธรรมมอญมาหลายประการ ทัง< ศาสนา ตัวอักษร ภาษาและวรรณคดี พระเจ้าอโนรธาทรงส่งพระธรรมทูต
16
ไปลังกาเพือนําพระไตรปิ ฎกมาตรวจทานกับฉบับทีได้มาจากเมืองสะเทิม หลักฐานอีกประการหนึงทีพุกามมีชยั ชนะ
เหนือมอญคือ เจดียช์ เวซีกอง ทีมีความหมายว่าพื<นทีแห่งชัยชนะ ถือว่าเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานทีสําคัญของชาว
พม่า และถือว่าเป็ นเจดียต์ ้นแบบในการสร้างเจดียใ์ นยุคต่อมาของพม่า เจดียช์ เวซีกองเริมสร้างขึน< ในรัชสมัยของพระ
เจ้าอโนรธาเพือบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุทเป็
ี นส่วนของพระนลาฏ (หน้าผาก) และพระรากขวัญ (ไหปลาร้า) ทีได้มาจาก
เจดียเ์ ก่าในเมืองศรีเกษตร รวมทัง< พระทันตธาตุ (ฟั น) จากลังกา แต่มาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.1632 ในรัชสมัยของพระเจ้า
17
ญาณสิทธา รอบองค์พระเจดียม์ จี ุดทีน่าสนใจหลายจุด อาทิเช่น พระพุทธรูปยืนศิลปะแบบพุกาม หลุมนํ<าสมดุลเพือวัด
13

อ้างอิงแล้ว, พระพุทธศาสนาในอาเซี ย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2555), หน้า 184.
อ้างอิงแล้ว, พม่าตราตรึง, (กรุงเทพมหานคร: แพรวสํานักพิมพ์ทอ่ งโลก, 2554), หน้า 104.
15
สัมภาษณ์ หม่องแอ, มัคคุเทศน์ชาวเมียนม่าร์, เมือวันที 5 มิถุนายน 2557
16
อ้างอิงแล้ว, พระพุทธศาสนาในอาเซี ย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2555), หน้า 185.
17
สัมภาษณ์ หม่องแอ, มัคคุเทศน์ชาวเมียนม่าร์, เมือวันที 5 มิถุนายน 2557
14

ระดับเจดีย์ หอนัต 37 ตนทีชาวพม่าเคารพนับถือ โดยเชือว่านัตเป็ นผูป้ กป้ องพระพุทธศาสนา วัด และเจดีย์ สิงห์ 4 ตัว
รอบเจดีย์ รวมทัง< ม้ากัณฐกะทําจากหินอ่ อน ทีมีค อกไม้ส ร้า งล้อ มไว้ชิดกับตัว ม้า เนื องจากเมือครัง< มีผู้นํ ามาถวาย
18
ชาวบ้านได้ราลื
ํ อว่าม้าตัวนี<ออกมาวิงในยามวิกาล
ยุคทองของศาสนาพุทธแบบเถรวาทอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าญาณสิทธา โอรสองค์หนึงของพระเจ้าอโนรธาที
ขึน< ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.1627-1656 ในรัชสมัยของพระเจ้าญาณสิทธามีการสร้างเจดียแ์ ละวิหารมากมายในพุกาม
จนพุกามได้รบั ฉายาว่าเมืองแห่งทะเลเจดีย์ ความศรัทธาพุทธศาสนาของชาวพุกามสะท้อนออกมาจากการสร้างวัดและ
19
เจดียใ์ นเมืองพุกาม จากการตรวจนับในปี พ.ศ. 1830 พบว่ามีวดั และเจดียถ์ งึ 13,000 แห่ง วัดทีได้รบั การยกย่องว่า
เป็ นเพชรนํ<าหนึงของพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกาม คือ วัดอนันดาหรืออนันทวิหาร เริมสร้างเมือปี พ.ศ.1633 พระเจ้าญาณ
สิทธาทรงสร้างวัดนี<ตามคําบอกเล่าของพระภิกษุ สงฆ์จากอินเดีย 8 รูปทีมารับบาตรจากพระองค์ตลอดช่วงฤดูฝน
20
ด้า นในวิห ารมีช่ อ งเจาะผนั ง เพือไว้พ ระพุ ท ธรูป ปางต่ า งๆกว่ า 1,800 องค์ พระพุ ท ธรูป เหล่ า นี< ห มายถึง อดีต
พระพุทธเจ้าจํานวนมากมาย และมีนยั ถึงยอดเขาคันธมาทน์ ซึงเป็ นทีชุมนุมของบรรดาพระปั จเจกพุทธเจ้า วัดอนันดามี
วิหารทัง< 4 ทิศ แต่ละทิศมีพระพุทธรูปประทับยืนหันหน้าออกสู่แต่ละทิศ แต่ละองค์แทนพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ทผ่ี าน
มา ทิศเหนือ คือ พระกกุสนั ธพุทธเจ้า ทิศตะวันออก คือ พระโกนาคมนพุทธเจ้า ทิศใต้ คือ พระกัสสปพุทธเจ้า และทิศ
ตะวันตก คือ พระโคดมพุทธเจ้า พระพุทธรูปทิศเหนือและทิศใต้เป็ นของดัง< เดิม แต่พระพุทธรูปทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกถูกสร้างขึ<นใหม่เนืองจากวิหารเคยถูกไฟไหม้ทําลายไป หากได้ไปเยียมชมสักการะให้สงั เกตพระพุทธรูป
ประจําทิศใต้ทแสดงถึ
ี
งภูมปิ ั ญญาของช่างฝี มอื ชาวมอญอย่างแท้จริง เมือเรายืนมองพระพุทธรูปองค์น<ีจากระยะไกลจะ
เห็นพระโอษฐ์ยม<ิ มีเมตตา หากก้าวเข้าไปใกล้จะเห็นพระโอษฐ์เป็ นเส้นตรงนิงเฉย แต่ถ้าเราก้าวเข้าไปใกล้ท่านอีกจะ
เห็นพระโอษฐ์เป็ นเส้นโค้งขึน< ดูเหมือนท่านกําลังโกรธบึง< ตึงอยู่ วัดอนันดานี<มกี ารสร้างต่อเติมด้านนอกด้วยศิลปะแบบ
ยุโรป สันนิษฐานว่ากษัตริยย์ ุคหลังอย่างพระเจ้ามินดงหรืออาจเป็ นพระเจ้าสีปอกษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายของพม่าได้มรี บั สังให้
สร้างไว้ ในปี พ.ศ.2533 รัฐบาลพม่าฉลองสมโภชองค์พระเจดียท์ วัี ดอนันดาด้วยการปิ ดทองทับยอดเจดียจ์ นกลายเป็ นสี
21
ทอง ได้รบั การบอกเล่าจากชาวบ้านบริเวณนัน< ว่าหากเช้าตรู่วนั ใดทีหมอกลงจัดจะเห็นเหมือนว่ายอดเจดียว์ ดั อนันดา
ลอยอยู่กลางอากาศเลยทีเดียว

18

อ้างอิงแล้ว, พม่าตราตรึง, (กรุงเทพมหานคร: แพรวสํานักพิมพ์ทอ่ งโลก, 2554), หน้า 117.
เรืองเดียวกัน.
20
สัมภาษณ์ หม่องแอ, มัคคุเทศน์ชาวเมียนม่าร์, เมือวันที 5 มิถุนายน 2557
21
เรืองเดียวกัน.
19

(ภาพทีR 2): พระกัสสปพุทธเจ้า พระพุทธรูปประจําทิศใต้แห่งวัดอนันดา บันทึกภาพเมือ 5 มิถุนายน 2557
ราว 300 ปี ทพระพุ
ี
ทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองอยู่ในอาณาจักรพุกามเนืองจากมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ น
ศูนย์กลางอํานาจในรูปแบบเทวราชาผสมผสานกับธรรมราชาผ่านทศพิธราชธรรม กษัตริย์เลือมใสและทํานุ บํารุ ง
พระพุทธศาสนา กษัตริยไ์ ม่ใช่แกนหลักเดียวเท่านัน< ทีธํารงพระพุทธศาสนาในอาณาจักรพุกาม แต่คณะสงฆ์กม็ บี ทบาท
อย่างสูง ในสมัยพุกามมีการสถาปนาคณะสงฆ์หลายนิกาย เช่น มรัมวงศ์ สิงหล และอรัญวาสี เพือให้ถ่วงดุลอํานาจ
กันเอง อันส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางพระพุทธศาสนา เพือไม่ให้คณะสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึงมีอทิ ธิพลมากจนเกินไป สมัย
นัน< มีการจําแนกระดับพระสงฆ์ไว้ดงั นี< พระสังฆราช เป็ นตําแหน่งของเจ้าอาวาสทีดูแลวิหารขนาดใหญ่และมีความสําคัญ
22
รองลงมาเป็ นตําแหน่ งพระมหาเถระทีดูแลวิหาร ลําดับถัดมาเป็ นภิกษุ และสามเณร นอกจากนี<พุทธศาสนิกชนใน
พุกามตัง< แต่ชนชัน< สูงถึงประชาชนทัวไปทีศรัทธา เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ประกอบกับความมังคังของ
อาณาจักรทีเป็ นศูนย์กลางการค้าได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสถาปั ตยกรรมทางศาสนสถานเป็ นจํานวน
มาก ประชาชนในสมัยนัน< บริจาคทีดินให้วดั อย่างมหาศาล เพืออุทศิ บุญกุศลให้ญาติผูล้ ่วงลับ ความเชือทีว่าสร้างเพือ
สะสมบุญจนนําไปสู่การก้าวพ้นสังสารวัฏเพือบรรลุพระนิพพาน หรือความเชือทีจะไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตร
การบริจาคทีดินให้วดั เพือเก็บดอกผล หรือเพือสร้างวัด การถวายเงินทองข้าวของเครืองใช้แก่พระภิกษุ สงฆ์ การ
คัดลอกพระไตรปิ ฎกให้พระภิกษุสามเณรได้ศกึ ษา สิงเหล่านี<ลว้ นแล้วแต่เป็ นความพยายามสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มี
อายุยนื ยาวถึง 5,000 ปี
กษัตริย์องค์สุด ท้า ยแห่ ง อาณาจักรพุ กามคือ พระเจ้า นราธิห ปติ ขึ<น ครองราชย์ร ะหว่ าง พ.ศ.1798-1830
ขณะนัน< ราชสํานักขาดเสถียรภาพเพราะมีการแย่งชิงความเป็ นใหญ่อยู่ตลอด การแยกตัวเป็ นอิสระจากหัวเมืองต่างๆ
22

Michael Aung-Thwin, Pagan the Origins of Modern Burma, (Honolulu : University of Hawaii Press, 1985), PP.137-
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ส่งผลให้พุกามยิงอ่อนแอลง พุกามแห้งแล้งและมีพน<ื ทีการเกษตรจํากัดรวมทัง< การใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลในการ
สร้า ง ศาสนสถานมาเกือ บตลอด 300 ปี ทีผ่ า นมา พุ ก ามจึง ไม่ ส ามารถเลี<ย งตนเองได้ อีก ต่ อ ไป รวมทัง< การที
23
พุทธศาสนิกชนบริจาคพืน< ทีส่วนใหญ่ให้เป็ นกรรมสิทธิของวั
{ ด ทําให้อาณาจักรไม่สามารถเก็บภาษีได้ พุกามจึงไม่มี
ความพร้อ มในการทํา สงคราม ท้ายทีสุดจึงถู กจักรพรรดิกุบ ไลข่า นแห่ง มองโกลขยายอํา นาจเข้า ปกครองในทีสุด
ความเสือมและล่มสลายของอาณาจักรพุกามนี<เป็ นการเปิ ดโอกาสให้อาณาจักรแถบลุ่มแม่น<ําเจ้าพระยาได้เติบโตขึน< ด้วย
เนืองจากเขมรก็อ่อนแอลงเช่นเดียวกัน อาณาจักรสุโขทัยสถาปนาขึน< ในปี พ.ศ.1762 อาณาจักรล้านนาในปี พ.ศ.1839
และกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.1893
พุกามเป็ นพืน< ทีแห้งแล้ง อากาศร้อนอบอ้าวเมือดินแดนต่างๆแยกตัวออกไป พุกามจึงไม่เหมาะสมทีจะเป็ น
ศูนย์กลางอีกต่อไป จึงย้ายทีตัง< ไปยังจุดบรรจบของแม่น<ําอิระวดีกบั แม่น<ํ ามยิตเวซึงเป็ นทีตัง< ของเมืองอังวะซึงถูกชาว
ไทยใหญ่รุกรานในเวลาต่อมา จนต้องย้ายมาสถาปนาเมืองใหม่ทตองอู
ี
แต่อย่างไรก็ตามพืน< ทีเดิมของอาณาจักรพุกาม
ซึงยังคงทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาต่อมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที 21 และได้ร่วงโรยลงไปในทีสุด
เนืองจากไม่ได้มกี ษัตริยเ์ ป็ นแกนหลักในการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาอีกต่อไป

พระพุทธศาสนายุคหลังอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบนั
หลังการสิน< สุดความเป็ นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของพุกาม ในเวลาต่อมาอาณาจักรของพม่าได้แตก
ออกจากกันอีกครัง< โดยมีเมืองสําคัญใหญ่ๆ 3 เมืองได้แก่ เมืองอังวะของชาวไทใหญ่ เมืองหงสาวดีของมอญ และเมือง
ตองอูของชาวพม่า ทัง< 3 เมืองนี<มุ่งเน้นการทําสงครามต่อกันเป็ นหลัก ไม่เน้นการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าจะ
มีความพยายามของพระเจ้าธรรมเจดียศ์ รีปิฎกแห่งเมืองหงสาวดีในการฟื< นฟูศาสนาพุทธแบบเถรวาทขึน< มาใหม่โดย
ความช่วยเหลือจากกษัตริย์ลงั กาแล้วก็ตาม ในกาลต่อมาพ.ศ.2074-2093 รัชสมัยพระเจ้าตะเบงชะเวตี<แห่งตองอูได้
รวบรวมพม่าเกือบทัง< หมดให้เป็ นอาณาจักรเดียวกันได้อกี ครัง< และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทหงสาวดี
ี
เพราะยุทธศาสตร์
พื<น ทีดีรวมทัง< สะดวกในการค้า ขายกับ ชาวยุโ รป ต่ อ มาพระเจ้า บุเ รงนองผู้เ ป็ นพีเขยของพระเจ้า ตะเบงชะเวตี<ไ ด้
ครองราชย์ต่อระหว่างพ.ศ.2094-2124 และสามารถครอบครองอาณาจักรทีอยู่รอบๆได้ทงั < หมดทําให้เป็ นยุคทีพม่ามี
24
อาณาเขตกว้างใหญ่ทสุี ด พระเจ้าบุเรงนองพยายามฟื< นฟูพระพุทธศาสนาและประกาศห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่เมือมีคนตาย
แต่หลังจากรัชสมัยของพระองค์อาณาจักรพม่าได้แตกแยกอีกครัง< อาณาจักรโดยรอบได้ประกาศอิสรภาพ พม่าเผชิญ
กับสงครามภายในระหว่างเมืองต่างๆ รวมทัง< การทําสงครามกับภายนอก เช่น การทําสงครามกับอาณาจักรอยุธยาครัง<
สุดท้ายในปี พ.ศ.2310 การทําสงครามกับอาณาจักรจีน และกลับมาทําสงครามกับอาณาจักรสยาม การทีพม่ารุกราน
แคว้นอัสสัมของอินเดียทําให้เผชิญหน้ ากับอังกฤษผู้เป็ นเจ้าอาณานิคมของอินเดียโดยตรง การเริมเสียดินแดนให้
อังกฤษในปี พ.ศ.2369 นําไปสูก่ ารสูญเสียเอกราชของพม่าต่ออังกฤษในทีสุด
เมือตกเป็ นอาณานิคมของอังกฤษทําให้ศาสนาพุทธในพม่ายิงสันคลอน การทีอังกฤษขับไล่พระเจ้าสีปอ
กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าพร้อมกับพระมเหสีศุภยาลัตไปอยู่ทอิี นเดียในปี พ.ศ.2428 ทําให้พม่าขาดกษัตริย์ซงเป็
ึ น
หลักในการธํารงพระพุทธศาสนา ทางฝ่ ายอังกฤษก็ไม่ใ ห้เกียรติชาวพม่าและพระพุทธศาสนาในพม่าเลย อังกฤษ
พยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์แทนที ประกอบกับการเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างรุนแรงของชาวยุโ รป ดังเช่น การ
ตักตวงทรัพยากรอย่างมหาศาลไปยังสิงคโปร์ การสวมรองเท้าเข้าวัดและเจดีย์ ประกอบกับการทีชาวตะวันตกบางส่วน
ไปตระเวนแกะภาพดินเผาเคลือบจากโบราณสถานหลายแห่งในพุกาม และยังนําเทวรูปพระศิวะจากวิหารนัตลวงกาว
23

Keneath R.Hall, Exploration in Early Southeast Asia History the Origin of Southeast State Craft, (Michigan :
Paper on Southeast Asia, 1976), P.225.
24
พระมหาประภาส (ปริชาโณ), ธรรมะของพระพุทธเจ้าในเมืองพม่า, (นนทบุร ี : จัดพิมพ์โดยธิงค์ บียอนด์ บุ๊ค, 2555), หน้า
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25

กลับไปยังพิพธิ ภัณฑ์แห่งหนึงในกรุงเบอร์ลนิ ประชาชนพม่าจึงหันหน้าไปพึงพาพระสงฆ์ให้มาเป็ นทัง< ผูน้ ําศาสนาและ
ผู้นําขบวนการชาตินิยมในการปลดปล่อยอาณานิคมจากอังกฤษ จุดเริมนี<เองทีทําให้พระสงฆ์ใ นพม่ามีบทบาททาง
26
การเมืองมากกว่าพระสงฆ์ในไทย ลาวและกัมพูชา
อังกฤษได้ส ร้างความแตกแยกระหว่า งชนชาติต่ างๆในพม่า มากขึ<น เพราะเป็ น ประโยชน์ ใ นการปกครอง
โดยเฉพาะการนําชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรียงมาเข้ารีตเป็ นศาสนาคริสต์รวมทัง< ฝึ กฝนให้เป็ นกองกําลังของอังกฤษ เมือ
เกิดการปะทะกันระหว่างขบวนการชาตินิยมชาวพม่ากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรียงในคราบกองกําลังของ
อังกฤษก็ยงทํ
ิ าให้เกิดความเป็ นปฏิปักษ์ของชนชาติต่างๆในพม่ามากขึน< จากจุดนี<เองแม้ภายหลังการได้รบั เอกราชจาก
อังกฤษในเดือนมกราคม พ.ศ. 2491 พม่าไม่สามารถใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้เนืองจากมี
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ เกิดการสูร้ บระหว่างกองกําลังรัฐบาลกับกองกําลังติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยที
ครอบครองดินแดนส่วนต่างๆในพม่า ทําให้นายกรัฐมนตรีอูนุ ผู้นํารัฐบาลพลเรือนได้ร้องขอให้นายพลเนวิน ซึงเป็ นผู้
27
บัญชาการทหารจัดตัง< รัฐบาลทหารรักษาการชัวคราว เพือขจัดความวุ่นวายและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองแก่พม่า
รัฐบาลทหารพม่าเน้นการสร้างความเป็ นหนึงเดียวด้วยการปราบปรามชนกลุ่มน้อยอย่างรุนแรง การใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบผูกขาดทําให้นักศึกษาและประชาชนไม่พอใจ การรวมตัวกันประท้วงทําให้รฐั บาลพม่าปิ ดมหาวิทยาลัย
หลายแห่งและปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเหตุการณ์ในวันที 8 สิงหาคม 2531 ทําให้นักศึกษาและ
ประชาชนล้มตายเป็ นอันมาก จากช่วงวิกฤตการณ์น<ีเองทําให้นางอองซาน ซูจี บุตรสาวของนายพลอู อองซาน อดีต
ผูน้ ําชาตินิยมในพม่าเพือต่อต้านอังกฤษ ซึงนางอองซาน ซูจไี ด้เข้ามาต่อสูเ้ รียกร้องประชาธิปไตยในพม่าจนกลายเป็ น
สัญลักษณ์ประชาธิปไตยของชาวพม่า แรงกดดันภายในและนานาชาติต่อรัฐบาลทหารพม่า ได้นําไปสู่การเลือกตัง< ในปี
พ.ศ.2533 นางอองซานยังได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ.2534ด้วย นางอองซานเคยถูกกักบริเวณหลาย
ครัง< แต่กย็ งั พยายามต่อสูเ้ พือประชาธิปไตยในพม่าจนนําไปสูก่ ารเลือกตัง< ในวันที 8 พฤศจิกายน 2558

อิ ทธิ พลของพระพุทธศาสนาต่อชาวพม่า
28

นั บ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ นสถาบัน ที แข็ง แกร่ ง ที สุ ด ของพม่ า ในปั จจุ บ ัน ถึ ง แม้ ช าวพม่ า จะนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนกับไทย ลาวและกัมพูชา แต่กจิ วัตรของพระสงฆ์พม่าก็มคี วามแตกต่างจากไทย
หลายประการ รวมทัง< ความเชือของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าด้วย สาเหตุประการหนึงมาจากความผันผวนทางการเมือง
การปกครองของพม่าตลอดช่วงหลังอาณาจักรพุกาม เช่น พระสงฆ์พม่าสามารถเป็ นผูน้ ําทางการเมืองได้ ท่านใช้จวี ร
สีแดงกรักและไม่โกนคิว< ท่านออกบิณฑบาตรได้ 3 เวลาหรือทัง< วัน ตอนเช้าท่านบิณฑบาตรเพือฉันเช้า เวลาบ่ายเพือ
ยารักษาโรค และเวลาคําเพือนํ<าปาณะ ปั จจุบนั มีพระสงฆ์ในพม่ากว่า 500,000 รูป ส่วนแม่ชใี นพม่าจะครองผ้าสีชมพู
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เหมือนกับแม่ชใี นเนปาล ถึงมีความแตกต่างกันอยู่บา้ งแต่คณะสงฆ์จากพม่าได้มาประชุมพบปะกับคณะสงฆ์ของไทย
และศรีลงั กาอยู่เสมอ
รัฐบาลพม่าถึงแม้ว่าจะปกครองแบบทหารแต่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี มีการบูรณะเจดีย์ ปิ ดทอง
ใหม่แก่เจดียอ์ งค์สาํ คัญทุก 10 ปี โดยเฉพาะการดูแล 5 มหาบูชาสถานทีสําคัญทีสุดของชาวพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์
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ชเวดากอง พระมหาเจดียช์ เวซีกอง พระมหาธาตุมุเตา พระธาตุอนิ ทร์แขวน และพระมหามัยมุนี พุทธศาสนิกชนชาว
พม่ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดบริจาคเงินเพือทําบุญถึงครึงหนึงของรายได้ทงั < หมด แม้ว่าเศรษฐกิจ
ของพม่าจะไม่ดนี กั ก็ตาม ชาวพม่าทีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจะพกรูปพระมหาเจดียท์ ตนเองนั
ี
บถือติดตัวไว้ ทีนิยม
คือ พระมหาเจดียช์ เวดากองและพระธาตุอนิ ทร์แขวน โดยไม่ได้มกี ารสร้างพระเครืองหรือมีเครืองรางแบบต่างๆทีเป็ น
ลักษณะพุทธพาณิชย์เหมือนของไทย ปั จจุบนั ในแต่ละเมืองของพม่าก็ยงั นิยมสร้างเจดียช์ เวดากอง เจดียช์ เวซีกอง พระ
ธาตุมุเตาและพระมหามัยมุนีองค์จาํ ลองไว้ให้ประชาชนได้สกั การะกราบไหว้ดว้ ย
รอบบริเวณเจดียข์ องพม่าจะมีลานกว้างไว้รองรับผูม้ าสักการะ ชาวพม่ามักจะมาทุกวันในเวลาหลังเลิกงานถึง
ประมาณสีทุ่ ม ชาวพม่ า นิ ย มใช้ด อกบัว ดอกมะลิ ดอกลีลาวดีแ ละดอกบุ น นาคร้อ ยยาวเป็ น เส้น มาสัก การะเจดีย์
พระพุทธรูปและเทวดาประจําวันเกิดรอบเจดีย์ รวมทัง< นัดทีเปรียบเสมือนเจ้าทีเจ้าทางผูด้ แู ลเจดียด์ ว้ ย โดยรอบเจดียท์ งั <
8 ทิศ จะมีพ ระพุ ท ธรูป ประจํ า วัน นังอยู่ ก ับ เทวดาประจํ า วัน เกิด และทีฐานจะมีส ตั ว์พ าหนะประจํา วัน เกิด ด้ว ย ซึง
พระพุทธรูปแตกต่างกับของไทย คนไทยต้องอ่านป้ ายภาษาอังกฤษว่าตรงกับวันไหน วิธกี ารสักการะของชาวพม่าคือ
การเริมรดนํ<าพระพุทธรูปประจําวันเกิด 3 ครัง< ก่อน รวมทัง< เทวดาประจําวันเกิดและสัตว์พาหนะ เป็ นจํานวนครัง< เท่ากับ
อายุบวก 1 เพือต่ออายุ แต่ถ้าคนอายุเกิน 30 จะรดเพียงแค่ 5 ครัง< เพือบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ บิดา
มารดา และครูอาจารย์ เจดียห์ ลายแห่งเตรียมก๊อกนํ<า ถังนํ<าและขันนํ<าไว้บริการด้วย นอกจากนี<ชาวพม่ายังนิยมถวาย
ฉัตรสีต่างๆเพือเป็ นพุทธบูชาด้วย โดยด้านในของวัดและเจดียจ์ ะมีฉัตรอันเล็กหลายสีขาย ตามความเชือของชาวพม่า
ฉัตรสีเงินและสีทองหมายถึงความรํารวย ฉัตรสีขาวหมายถึงความสุข แต่ถา้ เป็ นการสักการะทัวไปมักจะใช้ฉัตรสีเหลือง
และสีแดง
ชาวพม่าให้ความสําคัญกับเส้นผมของตนเองมาก เชือว่าต้องดูแลเส้นผมประดุจดังการบูชาพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า จึงไม่น่าแปลกใจทีสตรีชาวพม่าสามารถทํามวยผม เกล้าผม ถักเปี ยได้หลายรูปแบบมาตัง< แต่สมัยโบราณ
ดังมีหลักฐานหุ่นจําลองการเกล้าผมแบบต่างๆนับร้อยทรงทีแสดงไว้ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติพุกาม สตรีชาวพม่ามัก
นําดอกไม้สด เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบและกล้วยไม้มาประดับผม เราคนไทยมักจะเห็นนางอองซาน ซูจี นุ่ งผ้าซินยาว
ถึงตาตุ่ม สวมเสือ< แขนกระบอกสีขาวยาวจรดข้อมือ มีผา้ คลุมไหล่และประดับผมด้วยดอกไม้สด หลายแห่งในพม่ายังคง
เคร่งครัดในการปฏิบตั ิต่อผมของตนเองถึงขนาดทีว่าผมทีตัดออกมาต้องเก็บไว้ใ นทีสูงเพือแสดงการเคารพผมของ
ตนเอง ส่วนเส้นผมทีร่วงเองตามธรรมชาตินนั < ต้องห่อและนําไปลอยนํ<า
เทศกาลงานประเพณีของชาวพม่าทีจัดขึน< ตลอดทัง< ปี กล็ ว้ นแล้วแต่ได้รบั อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาทัง< สิน<
เช่น งานปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว เป็ นงานประเพณีของชาวไทใหญ่ทงั < ในพม่าและในภาคเหนือของไทย ดังเช่น
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานเทศกาลธะดิงจุหรืองานจุดไฟทีจัดขึน< ในช่วงวันออกพรรษา ชาวพม่าจะจุดเทียน โคมไฟ หรือ
อาจใช้ตะเกียงนํ<ามันเพือประดับตามวัด เจดีย์ บ้านเรือนและตามริมถนนเพือต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์
ชัน< ดาวดึงส์หลังทรงโปรดพุทธมารดา เป็ นต้น
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