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ย้ อนรอยพระพุทธศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Tracing Buddhism in the Multi-cultural Society of the Five Southern Border Provinces
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
พื ้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วยจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
ตังอยู
้ ่บริเวณตอนใต้ สดุ ของประเทศไทยติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้ วยภูเขา
ป่ าไม้ พื ้นที่ลกู คลื่นลอนลาด ที่ราบชายฝั่งทะเล พรุ และป่ าชายเลน พื ้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น
พื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้ และแร่ธาตุสาคัญหลายชนิด ในอดีตมีการทาเหมืองแร่
ดีบกุ ทองคา ในปัจจุบนั ยังมีแร่แมงกานีส พลวง ตะกัว่ ถ่านหิน และมีการค้ นพบ น ้ามันดิบซึง่ เป็ น
แหล่งน ้ามันเชื ้อเพลิงธรรมชาติ และนอกจากนันแล้
้ วยังเป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสาหรับกรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เนื่องจากมีแหล่งน ้าสาคัญหลายสายเช่นแม่น ้าปัตตานี แม่น ้าสายบุรี แม่น ้าบางนรา แม่น ้า
โก-ลก แม่น ้าตากใบ คลองอูต่ ะเภา คลองเทพา คลองนาทวี คลองรัตภูมิ คลองมาบัง คลองละงู เป็ น
ต้ น
พื ้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื ้อที่ทงสิ
ั ้ ้น 13,006,081 ไร่ แบ่งการใช้ ที่ดนิ ออกเป็ นพื ้นที่
การเกษตรประมาณ 7,362,173 ไร่ (ร้ อยละ 56.6) พื ้นที่ป่าไม้ ประมาณ 2,570,963 ไร่ (ร้ อยละ 19.7)
พื ้นที่แหล่งน ้าประมาณ 725,625 ไร่ (ร้ อยละ5.6) และพื ้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ประมาณ 2,344,342 ไร่
(ร้ อยละ 18.0 ) (กองกรรมาธิการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.2542.1) มีจานวนประชากรประมาณ
3,138,260 คน
พื ้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นภูมิภาคที่อดุ มสมบูรณ์ในด้ านต่างๆ และเป็ นเมืองท่าสาคัญจึง
เป็ นพื ้นที่ที่มีผ้ คู นในภูมิภาคอื่นอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยเป็ นจานวนมากตังแต่
้ โบราณกาล ผู้คนเหล่านันต่
้ างก็
นาเอาคติความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต ประเพณี หรื อเรี ยกรวมว่าวัฒนธรรมเข้ ามาสูพ่ ื ้นที่ห้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ด้วย ผู้คนเหล่านันได้
้ ตดิ ต่อสัมพันธ์กนั จนเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมที่เกิดจากผู้คนต่างชาติพนั ธุ์
และศาสนา ส่งผลให้ มีการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ จงึ สามารุสรุปได้
ว่า เดิมเป็ นที่ตงของชนพื
ั้
้นเมืองพวกนิกริ โต เนื่องจากภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ ต่อมาจึงมี
ผู้คนอพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ปะปนกับชนกลุม่ เดิม ได้ แก่พวกมลายู เขมร มอญ ไทย และจีน เป็ นต้ น เมื่อ
มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ ้น คนเชื ้อสายอื่นๆ ก็เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานมากขึ ้นจนกลายเป็ นชุมชนใหญ่
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จึงก่อให้ เกิดการสัง่ สมวัฒนธรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-7 ชาวอินเดียได้
เดินทางมาติดต่อค้ าขายและได้ นาเอาศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เข้ า
เผยแพร่ด้วย ดินแดนภาคใต้ จงึ ได้ รับเอาวัฒนธรรมตามแบบอย่างอินเดียหลายอย่าง และในช่วงเวลา
ใกล้ เคียงกัน จีน อาหรับ ชวา ก็ได้ เดินทางมาค้ าขายกับดินแดนทางภาคใต้ จึงทาให้ วฒ
ั นธรรมของพวก
อาหรับและจีนมีอิทธิพลต่อชนชาวใต้ การนับถือผีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมใหม่ที่รับเข้ ามาคือการนับถือ
ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ตามแบบอย่างของอินเดีย และนับถือศาสนาอิสลามตามแบบอย่างชาว
อาหรับ” (ประทุม ชุม่ เพ็งพันธุ์. 2523. 4-9)
พระพุทธศาสนาได้ เข้ ามาสูด่ ินแดนภาคใต้ เป็ นเวลายาวนานตังแต่
้ ยคุ แรกของการเผยแผ่จาก
หลักฐานที่ค้นพบในพื ้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ธรรมจักรศิลา พบในท้ องที่ อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี
สลักจากหินทรายสูง 13 เซนติเมตร วงล้ อกว้ าง 26 เซนติเมตร มีกงล้ อ 8 อัน และสถูปดินเผาจาลอง น.
ณ ปากน ้ากล่าวว่าเป็ นสถูปเก่าแก่ที่สดุ เท่าที่พบมาในเอเชียอาคเนย์ เหมือนสถูปแบบคุปตะที่กสุ ินาราและ
ที่สารนาถ (อนันต์ วัฒนานิกร.2531.20) โบราณวัตถุทงสองชิ
ั้
้นสันนิษฐานว่าเกิดจากอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทสมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช เนื่องจากสมัยนันไม่
้ นิยมสร้ างพระพุทธรูปเพราะเชื่อว่า
มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถถ่ายทอดพุทธลักษณะซึง่ เป็ นมหาบุรุษได้ จึงสร้ างสัญลักษณ์แทนองค์
พระพุทธเจ้ าด้ วย ธรรมจักร เจดีย์ พระแท่น รอยพระพุทธบาทเป็ นต้ น เช่นเดียวกับการค้ นพบโบราณวัตถุ
ที่จงั หวัดนครปฐม “ มีศลิ าทาเป็ นรูปพระธรรมจักรเหมือนอย่างเช่นที่ชาวอินเดียสร้ างกันในสมัยก่อนมี
พระพุทธรูป เช่น ทาแท่นพุทธอาสน์ และรอยพระพุทธบาท เป็ นที่สกั การบูชาต่อมาในประเทศนี ้อีกหลาย
อย่าง สิ่งสาคัญเหล่านี ้แสดงว่าพระพุทธศาสนาซึง่ แรกมาประดิษฐานในประเทศสยาม เป็ นลัทธิเถรวาท
อย่างเช่นที่พระเจ้ าอโศกมหาราชได้ เที่ยวสัง่ สอนยังนานาประเทศ จึงสันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาเห็นจะ
มาประดิษฐานในประเทศสยามตังแต่
้ ก่อนพ.ศ. 500” (สิริ เปรมจิตต์.2524.202) นอกจากนันยั
้ งได้ ค้นพบ
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็ นอิทธิพลของพุทธศาสนาสมัยต่างๆ ในห้ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกหลาย
แห่ง หลักฐานเหล่านันล้
้ วนยืนยันว่าห้ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนามาเป็ น
เวลายาวนานและต่อเนื่อง
เมื่อพระสงฆ์จากอินเดียนาพระพุทธศาสนาเข้ ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิก็ทาหน้ าที่สงั่ สอน
อบรมจนผู้คนเลื่อมใสศรัทธายอมรับพระพุทธศาสนาเป็ นสรณะ จึงได้ สร้ างวัดเป็ นศาสนสถานสาหรับเป็ น
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ที่พานักอาศัยและปฏิบตั ธิ รรมของพระสงฆ์ รวมทังเป็
้ นที่อบรมสัง่ สอนแสดงธรรมและการบาเพ็ญศาสนพิธี
แก่พทุ ธศาสนิกชน ในวัดจะแบ่งพื ้นที่สาคัญเป็ น 2 เขตดังนี ้
1.เขตพุทธาวาส ประกอบด้ วยอุโบสถเป็ นที่ประดิษฐานพระประธานประกอบสังฆกรรม การ
อุปสมบท สวดปาฏิโมกข์ เป็ นต้ น วิหารเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและประกอบศาสนพิธีตา่ งๆ สถูป
เจดีย์และพระปรางค์เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ พระพุทธรูป หอพระธรรมหรื อหอไตร เก็บ
รักษาพระคัมภีร์ พระไตรปิ ฎก
2.เขตสังฆาวาส ประกอบด้ วยศาลาการเปรี ยญใช้ สาหรับประกอบศาสนพิธี ใช้ ร่วมกันระหว่าง
พระสงฆ์กบั พุทธศาสนิกชน และกุฏิที่พกั ของสงฆ์
เขตพุทธาวาสเป็ นสถานที่ประดิษฐานสิ่งสาคัญและควรแก่การเคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา
อันได้ แก่ พระบรมธาตุเจดีย์ พระปรางค์ พระบรมสารี ริกธาตุ พระประธาน พระไตรปิ ฎกเป็ นต้ น
พระสงฆ์หรื อพุทธศาสนิกชนเข้ าเขตพุทธาวาสจะต้ องสารวมและแสดงความเคารพ ส่วนเขตสังฆาวาสมี
ศาลาการเปรี ยญและกุฏิสงฆ์ก็มีความจาเป็ นที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้ ใช้ สาหรับเป็ นที่พกั อาศัย
และประกอบพิธีกรรม พุทธศาสนิกชนเชื่อกันว่า หากได้ สร้ างสิ่งสาคัญไว้ กบั พระพุทธศาสนาเช่น
พระพุทธรูป เจดีย์ พระปรางค์ วิหาร ศาลาการเปรี ยญ และกุฏิจะมีอานิสงส์แก่ผ้ สู ร้ างมากมาย จึงมีผ้ ู
นิยมสร้ างกันอย่างมากมาย ด้ วยพุทธศิลป์ ตามยุคสมัยของผู้สร้ างตังแต่
้ โบราณกาลจนถึงปัจจุบนั ดังนัน้
วัดจึงเป็ นศาสนสถานที่รวมเอาศาสนวัตถุหลายอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาค้ นคว้ า เรื่ องราวความเป็ นมา
ของพระพุทธศาสนาในอดีต อนึง่ ในพื ้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพหุวฒ
ั นธรรมมีการผสมผสาน
วัฒนธรรมของหลายเชื ้อชาติศาสนาเข้ าด้ วยกัน จึงมีการนาเอาศิลปวัฒนธรรมของต่างกลุม่ เข้ ามา
สอดแทรกในสิ่งก่อสร้ างถาวรวัตถุเหล่านัน้ ถือเป็ นการผสมผสานวัฒนธรรม อื่นเข้ ากับชาวไทยพุทธ
ดังนันคณะผู
้
้ วิจยั จึงสนใจศึกษาค้ นคว้ าวัดที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในห้ าจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อทราบถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของพระพุทธศาสนา บอกยุคสมัยของความเจริญรุ่งเรื องของ
พระพุทธศาสนาในภาคใต้ และสามารถนาความรู้ดงั กล่าวเป็ นฐานข้ อมูลให้ กบั ชุมชนและการศึกษา
ดังกล่าวทาให้ ทราบถึงสาเหตุปัจจัยของการผสมผสานทางวัฒนธรรมซึง่ จะเป็ นฐานข้ อมูลพื ้นฐานการสร้ าง
ความเข้ าใจอันดีในการอยูร่ ่วมกันของคนในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
แนวทางในการทาวิจยั ต่อไป
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-อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทในห้ าจังหวัดชายแดนภาคใต้
-ร่องรอยของพุทธศาสนามหายานในห้ าจังหวัดชายแดนภาคใต้
-หลักพุทธปรัชญามหายานในตานานหลวงพ่อทวด

