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พุทธศิลปพุทธธรรมในการสืบทอดประเพณีไทยและอาเซียน
ผศ. ดร.พูนชัย ปนธิยะ
อาจารยประจำ มจร วิทยาเขตเชียงใหม

พุทธศิลป คือ งานศิลปะ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับพุทธศาสนา ทัง้ ทีเ่ ปนจิตรกรรม ประติมากรรม
หรือสถาปตยกรรม ก็เรียกไดวา เปนพุทธศิลป ทัง้ สิน้ มีการคนพบศิลปวัตถุชนิ้ แรกจนถึงปจจุบนั
ใหความหมายเกีย่ วกับพุทธศิลป พุทธศิลป คือศิลปกรรม ทีส่ รางขึน้ รับใชพระพุทธศาสนาโดย
ตรง ทัง้ ในดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนา
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) ไดอธิบายความหมายไววา เจดียท เี่ คารพนับถือ บุคคล
สถานที่ หรือวัตถุทค่ี วรเคารพบูชา เจดียเ กีย่ วกับพระพุทธเจามี ๔ อยางคือ (๑) ธาตุเจดีย บรรจุ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ (๒) บริ โ ภคเจดี ย คื อ สิ่ ง หรื อ สถานที่ พ ระพุ ท ธเจ า เคยทรงใช ส อย
(๓) ธรรมเจดีย บรรจุพระธรรม คือพุทธพจน (๔) อุทเทสิกเจดีย คือ พระพุทธรูป ; ในทาง
ศิลปกรรมไทย หมายถึง สิง่ ทีก่ อ เปนยอดแหลมเปนทีบ่ รรจุสงิ่ ทีเ่ คารพนับถือ เชน พระธาตุ และ
อัฐบิ รรพบุรษุ ๑
เมือ่ พูดถึงศิลปะและประเพณีรว มสมัยผลงานศิลปะแนวหนึง่ ทีป่ รากฏอยู คือ “ พุทธศิลป”
ตามความเขาใจแบบทัว่ ๆไปคำตอบทีค่ ลายคลึงกันก็ คือ งานศิลปะทีเ่ กีย่ วของกับศาสนาพุทธ
ตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรม เปนการสือ่ ธรรมประการหนึง่ ไดแก งาน สถาปตยกรรม การสราง
โบสถวหิ าร วัดวาอาราม ประติมากรรม พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งราวเกีย่ วกับพุทธ
ประวัตหิ รือปริศนาธรรม ฯลฯ นัน่ เปนความเขาใจทีเ่ ขาใจกัน และถาพูดถึงพุทธศิลปในแงรว ม
สมัยปจจุบนั ความเขาใจของคนทัว่ ไปก็คอื ผลงานการสรางสรรคทศ่ี ลิ ปน ปจจุบนั มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมหี ลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมเพือ่ ใหพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถทสี่ นใจไดศกึ ษาพุทธศิลปเพือ่ เปนการอนุรกั ษ สืบสานในปจจุบนั จึงไดพฒ
ั นาขอบเขต
๑

http://www.dvthai2.com/Bd0a265025-18.htm

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

304

ของเรือ่ งราว รูปแบบ การแสดงออก และ คำวา ศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture) เปนคำที่
มาดวยกัน เรียกวาลักษณะทีเ่ ปนเอกลักษณของสังคม ทัง้ ทีศ่ ลิ ปะเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรม
ทำใหเกิดความเพลิดเพลินและประทับใจและเห็นคุณคา จึงเปนปจจัยสำคัญสิง่ หนึง่ เพือ่ สรางความ
มัน่ คงของชาติ การสรางอุดมการณของชาติ เพือ่ ใหเกิดประโยชนและเขาถึงประชาชนมากทีส่ ดุ
เปนสือ่ สำคัญในการสรางประเทศ สรางความกาวหนา การรักษาศิลปวัฒนธรรมเทากับเปนการ
รักษาเอกลักษณ จุดเดน วิญญาณของชาติศลิ ปะเกิดจากวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมคือผลรวม
แหงชีวติ มนุษย เพือ่ สนองตอบความตองการทางรางกาย ใหมชี วี ติ อยรู อดพรอมกับความเจริญ
งอกงาม ในการรับรทู างกาย ทางสติปญ
 ญา ทางอารมณ ทางสังคม ทางสุนทรียะ และการ
สรางสรรค ศิลปะชวยกลอมเกลาและสนองตอบความตองการของวิถชี วี ติ มนุษยไดดใี นระดับหนึง่
เพราะสุนทรียะหรือความงามทีใ่ นรูปแบบทีม่ ากหลาย ดวยรูปแบบของศิลปะทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งใช
เครือ่ งประดับ และรูปเคารพมาโดยตลอดแตดกึ ดำบรรพ มีวถิ ชี วี ติ ของมนุษยเปนตัวกำหนดทัง้
ทางตรงและทางออม ตราบใดทีศ่ ลิ ปะยังเปนการสรางผลงานของมนุษยเพือ่ มนุษยเชนนี้ ความ
สัมพันธระหวางศิลปะกับวัฒนธรรมก็ยังคงเดินคูกันไปเชนนี้ เพราะความที่ตางก็เปนเหตุและ
ผลของกันและกัน พุทธศิลปถกู สรางขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองความตองการทางกายทางใจสำหรับ
มนุษย ทีพ่ อใจกับการไดเห็น ไดยนิ ไดใชสอย สิง่ ดีงาม ไพเราะเหมาะสม ไมวา ประยุกตศลิ ป
หรือ วิจติ ศิลป มีพทุ ธศิลปเปนตัวแสดงออกอยางเปนรูปธรรมทีค่ อยโนมนำและชีม้ มุ ตาง ๆ
งานพุทธศิลปสว นใหญจะเปนการสงเสริมประเพณีและมีการเชือ่ มโยงดานประเพณีทาง
พระพุทธศาสนามาตลอด ตัวอยางประเพณีออกพรรษา มีรูปแบบงานศิลปกรรมเรื่องราว
เกีย่ วกับงานพุทธศิลป ทีป่ รากฏเทศกาลการออกพรรษา คือ ตักบาตรเทวโรหณะ มีงานจิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม เชน จังหวัดสกลนครมีประเพณีแหประสาทผึง้ ประเพณีการเทศน
มหาชาติ มีขบวนประดับตกแตงอยางสวยงาม และมีประเพณีอนื่ ๆ ทัง้ ในและตางประเทศก็เหมือน
กัน ศิลปะทางพระพุทธศาสนามีสว นในการสงเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเพราะประเพณี
เปนสิง่ ทีป่ ฏิบตั สิ บื ตอกันมาเปนเวลานาน บางครัง้ ก็ไมอาจกำหนดระยะเวลาได พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔๒ ไดใหความหมาย คำวาประเพณี หมายถึง สิง่ ที่
๒

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพ : นานมีบุคสพลับลิเคชันส,
๒๕๔๖), หนา ๖๖๓.
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นิยมถือประพฤติปฏิบตั ิ สืบ ๆกันมา จนกวาเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี
มีนกั ปราชญหลายทาน เชน เสถียรโกเศศ๓ ไดกลาววา ประเพณี คือความประพฤติทหี่ มชู น
หมูหนึ่ง ถือเปนธรรมเนียมแบบแผนสืบตอกันมานานจนพิมพเดียวกันถาใครในหมูประพฤติ
นอกแบบก็เปนการผิดประเพณีและยังมีอที า นหนึง่ คือ พระยาอนุมานราชธน๔ ไดกลาววา ประเพณี
เปนความเชือ่ ความคิด คานิยม ทัศนคติ ศึละธรรม จารีต ระเบียบแบบแผน และวิธกี ระทำหรือ
ประกอบพิธกี รรมในโอกาสตาง ๆ ซึง่ เชือ่ ถือปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาจนกลายเปนแบบแผนของ
ความคิดความเชือ่ ถือและปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาจนกลายเปนแบบอยางของความคิด ความเชือ่ และ
การกระทำนัน้ ๆ ประเพณีและพิธกี รรม จึงมีความหมาย ลักษณะความสำคัญ ทีจ่ ะเกิดคุณคา
ตอสังคมอยางไร ขณะทีส่ งั คมมีการปฏิบตั เิ ปนวิถชี วี ติ อยู พุทธศาสตรบณ
ั ฑิต ควรเรียนรแู ละนำไป
ปฏิบตั ไิ ด หลายทานไดกลาววา ประเพณี พิธกี รรมเปรียบเหมือนกระพีห้ รือเปลือกไม แกนหรือ
ใจของไมเปรียบเหมือนหลักคำสอนของพุทธศาสนา มีคำขยายความประเพณีและพิธกี รรม คือ
“ประเพณี” (Tradition) และพิธกี รรม เปนคำทีเ่ รียกสอดคลองกันเสมอวา ประเพณี
พิธกี รรมท เพราะวา เปนสิง่ ทีส่ บื ทอดกันมา พีธกี รรมบางอยางกลายเปนประเพณีกม็ ี ประเพณี
จึงเปนแบบอยางทางคานิยมได เชน การทำขวัญนาค การแหนาคในพิธบี วช ประเพณีทำบุญ
ตานกวยสลาก (สลากภัต)ประเพณีรดน้ำ-ดำหัว ของภาคเหนือ ประเพณีแหเทียนพรรษา ภาค
อีสาน
ประเพณีจงึ แยกเปน ๓ อยาง คือ
๑) จารีตประเพณี หมายถึง ประเพณีทเี่ ปนกฎ ระเบียบ ของสังคมรวมทัง้ หลักของ
ศีลธรรมของศาสนาดวย
๒) ขนบประเพณี หมายถึงแบบแผนของสังคมทีป่ ฏิบตั สิ บื ตอกันมา
๓) ธรรมเนียมประเพณี หมายถึงประเพณีที่ปฏิบัติกันมาไมไดเครงครัด ถือวาเปน
ประเพณีธรรมดา
นอกจากประเพณี แลวยังพิธกี รรมก็เปนการสืบเนือ่ งในการสนับสนุนงานศิลปกรรมได
พิธีกรรม คือ แบบแผนที่ปฏิบัติกันในสังคมนั้น ๆ ซึ่งพิธีกรรมเปนแบบแผนที่ถือมาจาก
๓
บันเทิง พาวิจติ ร, ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยและความเชือ่ , (กรุงเทพ : โอเดียนสโตรส, ๒๕๔๙), หนา ๗๖.
๔
ภารดี มหาขันธ, พืน้ ฐานอารยธรรมไทย, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพฯ: พริน้ ติง้ เฮาส, ๒๕๔๔), หนา ๑๒๖.
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ขนบธรรมเนียมประเพณีทงั้ ทางตรงและทางออม ทีไ่ ดมาจากศาสนาหรือความเชือ่ ตามประเพณี
ทองถิน่ สวนคนไทยสวนมากนัน้ ถือพระพุทธศาสนายอมนำพิธกี รรมแบบแผนพุทธมาใช แลวนำมา
ประยุกตกบั ประเพณีตามความเชือ่ ของทองถิน่
ดนัย ไชยโยธา ไดใหความหมายของคำวา พิธกี รรม คือ การบูชา อันหมายถึง การ
กระทำตามแบบอยางการปฏิบตั ติ ามธรรมเนียม เพือ่ สรางความเปนระเบียบเรียบรอย พิธกี รรม
เปนการแสดงออกแหงความเชือ่ ทางศาสนา อันกอใหเกิดความอบอนุ ทางใจ พิธกี รรมทางพระ
พุทธศาสนามีความเกีย่ วของทัง้ รัฐพิธแี ละพิธรี าษฎร รวมทัง้ พิธกี รรมทางสังคมและงานเทศกาล
ตาง ๆ
พิธกี รรมกับศาสนาเปนสิง่ เกีย่ วเนือ่ งกัน โดยมีพธิ กี รรมเปนสวนประกอบในการปฏิบตั ติ าม
หลักคำสอนบางประการ พิธกี รรมทีส่ ำคัญในพระพุทธศาสนาแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ๕
ดังตอไปนี้
๑. พิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับวินยั สงฆโดยเฉพาะ เชน พิธบี รรพชา พิธอี ปุ สมบท พิธเี ขา
พรรษา พิธปี วารณา พิธแี สดงอาบัติ พิธกี ฐิน พิธสี วดปาติโมกข พิธรี ะงับอธิกรณ เปนตน
๒. พิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับวันสำคัญทางศาสนาและสังคมแยกเปนดังนี้
๒.๑ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาฬหบูชา
๒.๒ พิธกี รรมทางสังคมทีพ่ ระพุทธศาสนามีสว นเกีย่ วของอยดู ว ย เชน พิธสี มรส
พิธศี พ พิธที ำบุญในโอกาสตาง ๆ เปนตน
ศ. เกียรติคณ
ุ มณี พยอมยงค ไดกลาววา พิธกี รรมคืออะไร พิธกี รรมคือแบบแผนหรือ
เกณฑทกี่ ำหนดไวในประเพณี ความจริงแลวความรคู วามหมายและการเกิดขึน้ ของพิธกี รรมนัน้
มีนักปราชฌผูรูไดใหความหมายที่ปรากฏอยูในหนังสือมากมาย แตสำหรับขาพเจานั้น คิดวา
พิธกี รรมจะเกิดขึน้ จะตองมีประเพณีมากอน ทุกอยางทีป่ ระพฤติในประเพณีทวั่ ไป ของคนไทย
ทุกภาคก็มปี ระเพณีเปนของตนเองแตละประเพณี ก็มขี นบประเพณีหรือระเบียบ วางไวทจี่ ะให
ทำถูกตามประเพณี
๕

ดนัย ไชยโยธา. พจนานุกรมพุทธศาสตร. (กรุงเทพฯ : โอเอสเพนตตงิ เฮาส, ๒๕๔๓), หนา ๑๔๙.
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การเกิดพิธกี รรมพิธกี รรมเกิดจากการปฏิบตั ทิ างศาสนา หรือพุทธศาสนานัน้ มาจากพุทธ
บัญญัติ และพิธกี รรมทีผ่ สมผสานกับประเพณีทอ งถิน่ หรือศาสนาอืน่ จนกลายเปนประเพณีทอ ง
ถิน่ เชน พิธบี วช ปอยสงลอง ของไทยใหญภาคเหนือ การชิงเปรตของภาคใต แหประสาทผึง้
ของภาคอีสานก็ยงั เปนประเพณีและพิธกี รรมทีป่ ฏิบตั กิ นั มาถึงปจจุบนั ไมนยิ มเปลีย่ นแปลงแกไข
หรือถาหากคงไวกไ็ มขดั ตอชีวติ ประจำวันในสังคมปจจุบนั ควรจะอนุรกั ษเอาไว สวนพิธกี รรม
อืน่ ๆ นอกจากนี้ ก็ควรพิจารณาเปนเรือ่ ง ๆ ไป
พิธกี รรมของพระพุทธศาสนาทีป่ ฏิบตั ใิ นสังคมไทย
๑. พิธกี รรมทีเ่ ปนของพุทธลวน ๆ เชน กฐิน, อุโบสถกรรม เปนพิธกี รรมตาม พระธรรม
วินยั
๒. พิธกี รรมแบบผสม หมายถึง พิธกี รรมทีม่ ใี นศาสนาและผสมผสานกับพิธกี รรมทอง
ถิน่ สังคมไทย มี พิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ เชน เกิดจากประเพณีเกีย่ ว
กับชีวติ ของคนไทย๖ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑. ประเพณีเกีย่ วกับครอบครัว ไดแก เรือ่ งการทำบุญเทศกาลตาง ๆ งานบวช
นาค งานแตงงาน และเรือ่ งของความตาย เปนตน
๒. ประเพณีเกีย่ วกับสวนรวมเนือ่ งดวยเทศกาล ไดแก เทศกาลตรุษสงกรานต เทศกาล
เขาพรรษา และออกพรรษา ประเพณีสารทไทย เทศกาลลอยกระทง
พิธกี รรม ไมใชหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรงแตกเ็ ปนเครือ่ งหอหมุ หลักธรรม
มิใหสญ
ู หายไป ทีเ่ ปนดานแรกทำใหคนสนใจในพระพุทธศาสนา พิธกี รรมจึงประดุจดังเปลือก
ไมหอ หมุ ตนไมเอาไวฉะนัน้ นักปราชญจงึ เปรียบพิธกี รรมเหมือนกับเปลือกของตนไม แมจะไม
ใชแกนของศาสนา แตกช็ ว ยหลอเลีย้ ง สรางขวัญและกำลังใจใหบคุ คลทำความดี สืบทอดอายุพระ
พุทธศาสนาใหยนื ยาวตอไปได คนสวนใหญ มักเขาใจวา “เปนเรือ่ งของศาสนา” เทานัน้ อาจ
จะเปนเรือ่ งของการประกอบพิธกี รรมในทีท่ วั่ ไป เชน การบวงสรวง ตัง้ ศาลพระภูมิ สะเดาะ
เคราะห ตอชะตา เปนตน เพือ่ เปนการรวมคน สรางขวัญและกำลังใจ สรางวินยั ขัน้ พืน้ ฐาน
๖

พระครูสงั ฆรักษจกั กฤษ, ภูรปิ ฺโญ สถิต ศิลปะชัย, เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา, พิมพครัง้ ที่ ๒,
(กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศการพิมพ, ๒๕๔๘) , หนา ๑๐.
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ใหมขี นึ้ เปนตน เพราะฉะนัน้ ทุกศาสนาจึงมีพธิ กี รรม ไมมศี าสนาใด ๆ เลย ทีไ่ มมพี ธิ กี รรม
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา๗ มีความเปนสากล เพราะมีขอ ปฏิบตั ทิ เี่ ปนทางสายกลาง
สอนใหตงั้ อยบู นพืน้ ฐานของศรัทธา ทีป่ ระกอบไปดวยปญญา และมีจดุ มงุ หมายเปนไปตามความ
เปนจริง (อริยสัจ) ตามเหตุตามปจจัย แกปญ
 หาตาง ๆ ดวยเหตุผลและไมประมาท

คุณคาประเพณีและพิธีกรรม
คุณคาประเพณีและพิธกี รรม คุณคาประเพณีและพิธกี รรม คือ ในการจัดประเพณีหรือ
พิธกี รรมเพือ่ ใหผลสำเร็จ๘ ก็ควรรักษาไวอยางแทจริง แตควรพิจารณาในดานของความเหมาะ
สมและสอดคลองกับการดำรงชีวติ ในสังคมในปจจุบนั และหลักของพุทธศาสนาเพราะมีความบีบ
คัน้ ทางดานเศรษฐกิจมาก ตลอดถึงความรีบเรงทางดานเวลาดวย เพราะฉะนัน้ การจัดพิธกี รรม
และประเพณีตา ง ๆ จำเปนตองตระเตรียม ถาไมมกี ารจำกัดขอบเขต หรือทำใหถกู วิธแี ลวจะ
ทำใหสนิ้ เปลืองมาก เขาทำนองทีว่ า “ตำน้ำพริกละลายแมน้ำ”
พิธกี รรมเปนทางนำไปสเู ปาหมายของศาสนาแตละศาสนาเริม่ จากพิธกี รรมการปฏิญาณ
ตนเปน
ศาสนิกชนคือการปฏิญาณตนนับถือศาสดาหรือคำสอนของศาสดานัน้ ๆ เชน พิธบี ชู า
มิสซาพิธศี ลี ลางบาป พิธลี ะหมาด พิธบี ชู าวิญญาณ พิธกี รรมในพุทธศาสนาเชน พิธแี สดงตนเปน
พุทธมามกะ เปนประกาศวาจาวาตนขอนับถือพระรัตนตรัย จึงไดถอื วาเปนคาตอตนเองและสังคม
เมือ่ การสืบเนือ่ งของพุทธศิลป ประเพณี พิธกี รม ทีท่ ำใหชาวพุทธ นำไปประพฤติปฏิบตั แิ ลว
สืบทอด ทำใหเกิดความมัน่ คงแกพระพุทธศาสนาได พุทธศิลปจงึ ปรากฏเปนหลักฐานในประเทศ
ตางในอาเซียน เชน
พุทธศิลปะลาว ศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของประชาชนชาวลาวในสมัยตาง ๆ ตลอด
จนสถาปตยกรรม ประติมากรรม ทีส่ ะทอนถึงความเปนอยขู องประชาชนชาวลาว ชวยให
๗
๑๔.

๘

สถิต ศิลปะชัย, เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ :จรัลสนิทวงศการพิมพ, ๒๘๔๘), หนา
พระธรรมปฎก (ปยุทธ ปยุตโต), พิธกี รรมใครวาไมสำคัญ, (กรุงเทพฯ: สหธัมมิก จำกัด, ๒๕๓๗), หนา ๕.
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ทานทีม่ คี วามสนใจในศิลปะ บังเกิดความรคู วามเขาใจในศิลปกรรมและไดเปรียบเทียบกับ
ศิลปกรรมไทยได เชน พระธาตุ หลวงเจดียใ หญ และสวยงามทีส่ ดุ ใน สปป.ลาว สรางขึน้
มี คุ ณ ค า ทางด า น ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมชั้ น สู ง และยั ง เป น ตั ว แทนของ
สถาปตยกรรมศิลปของลาวลานชาง สามารถดึงดูดเอาความรักความสามัคคีของลาว
บรรดาพระสงฆสามเณร องคการจัดตัง้ มหาชน และประชาชนจำนวนมากทัง้ ภายใน กำแพง
นครเวียงจันทน และแขวงตางๆ ไดพากันหลัง่ ไหลเขามาเพือ่ ทำบุญนมัสการ พระธาตุหลวง
ประจำปรว มกันดวยจิตเลือ่ มใส ศรัทธา
พุทธศิลป พมา เปนงานศิลปะไดรบั อิทธิพลจากจีน อินเดีย และไทยมานาน จึงมีการ
ผสานวัฒนธรรมเหลานีเ้ ขากับวัฒนธรรมของ ตนจนเปนเอกลักษณ นอกจากนีย้ งั ไดรบั อิทธิพล
จากพุทธศาสนา จึงเกิดประเพณีสำคัญเชน พระมหาธาตุเจดียช เวดากอง ตัง้ อยบู ริเวณเนินเขา
เชียงกุตระ เมืองยางกงุ ประเทศพมา โดยชือ่ “ชเว” หมายถึง ทอง “ดากอง” นัน้ เปนชือ่ เดิม
ของเมืองยางกงุ เชือ่ กันวาเปนมหาเจดียท บี่ รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจำนวน ๘ เสน
บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู ก็เปนศูนยรวมจิตใจของชาวพมา ถึง ปจจุบนั
พุทธศิลปอนิ โดนิเซีย จากทีพ่ ระพุทธศาสนาไดรงุ เรืองมาก ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒
มีโบราณสถานทีส่ ำคัญ ๒ แหงอยใู นอินโดนีเซียคือ บรมพุทโธ (โบโรบุดรู ) ตัง้ อยทู รี่ าบเกฑุ (kedu)
ในภาคกลางของชวา หางจากเมืองยอกจาการตา (Jogjagata) เมือ่ ชาวอินโดนีเซียสวนใหญจงึ
เปลีย่ นมานับถือศาสนาอิสลามนับตัง้ แตนนั้ เปนตนมาขณะทีพ่ ระพุทธศาสนาตกอยใู นภาวะมีอยู
นอตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และเปนสาเหตุทีทำใหพระพุทธศาสนาแทบจะหายไปจาก
อินโดนีเซียในปจจุบัน
ในอาเซียนมีหลักฐานงานพุทธศิลปเปนจำนวนมาก หลายประเทศทีง่ านพุทธศิลป
ปรากฏใหเห็นวา คือ มรดกทางวัฒนธรรมของโลก หรือ เรียกวาหลักฐานทางอารยธรรม
ของมนุษยชาตินนั้ เอง
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