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พทุธศลิป คอื งานศลิปะ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับพทุธศาสนา ทัง้ทีเ่ปนจติรกรรม ประตมิากรรม
หรอืสถาปตยกรรม กเ็รยีกไดวาเปนพทุธศิลป ทัง้สิน้ มกีารคนพบศิลปวัตถชุิน้แรกจนถึงปจจบุนั
ใหความหมายเก่ียวกับพทุธศิลป พทุธศิลป คอืศลิปกรรม ทีส่รางข้ึนรบัใชพระพุทธศาสนาโดย
ตรง ทัง้ในดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนา  

 พระราชวรมนุ ี(ประยทุธ ปยุตโฺต) ไดอธบิายความหมายไววา เจดยีทีเ่คารพนบัถอื บคุคล
สถานท่ี หรอืวตัถุทีค่วรเคารพบูชา เจดยีเกีย่วกบัพระพุทธเจาม ี๔ อยางคอื (๑) ธาตเุจดยี บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ (๒) บริโภคเจดีย คือส่ิงหรือสถานท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย
(๓) ธรรมเจดยี บรรจพุระธรรม คอืพทุธพจน (๔) อทุเทสกิเจดยี คือ พระพทุธรปู ; ในทาง
ศลิปกรรมไทย หมายถึง สิง่ทีก่อเปนยอดแหลมเปนทีบ่รรจุสิง่ทีเ่คารพนบัถอื เชน พระธาต ุและ
อฐับิรรพบรุษุ๑

เมือ่พดูถึงศิลปะและประเพณรีวมสมยัผลงานศลิปะแนวหนึง่ทีป่รากฏอย ูคอื “ พทุธศลิป”
ตามความเขาใจแบบทัว่ๆไปคำตอบทีค่ลายคลงึกนัก ็คอื งานศลิปะทีเ่กีย่วของกบัศาสนาพทุธ
ตวัอยางทีเ่ปนรปูธรรม เปนการสือ่ธรรมประการหนึง่  ไดแก งาน สถาปตยกรรม การสราง
โบสถวหิาร วดัวาอาราม ประตมิากรรม พระพทุธรปู จติรกรรมฝาผนงัเรือ่งราวเกีย่วกบัพทุธ
ประวตัหิรอืปรศินาธรรม ฯลฯ นัน่เปนความเขาใจทีเ่ขาใจกัน และถาพดูถงึพทุธศลิปในแงรวม
สมยัปจจบุนั ความเขาใจของคนท่ัวไปก็คอื ผลงานการสรางสรรคทีศ่ลิปน ปจจบุนัมหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดมหีลกัสตูรสาขาวชิาพทุธศลิปกรรมเพือ่ใหพระภกิษสุามเณรและ
คฤหสัถทีส่นใจไดศกึษาพทุธศลิปเพือ่เปนการอนรุกัษ สบืสานในปจจบุนั จงึไดพฒันาขอบเขต
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ของเรือ่งราว รปูแบบ การแสดงออก และ คำวา ศลิปวฒันธรรม (Art and Culture) เปนคำที่
มาดวยกนั เรยีกวาลกัษณะทีเ่ปนเอกลกัษณของสงัคม ทัง้ทีศ่ลิปะเปนสวนหนึง่ของวฒันธรรม
ทำใหเกดิความเพลิดเพลินและประทบัใจและเหน็คณุคา จงึเปนปจจยัสำคญัสิง่หนึง่เพือ่สรางความ
มัน่คงของชาติ การสรางอุดมการณของชาติ เพือ่ใหเกดิประโยชนและเขาถงึประชาชนมากท่ีสดุ
เปนสือ่สำคัญในการสรางประเทศ สรางความกาวหนา การรกัษาศลิปวฒันธรรมเทากบัเปนการ
รกัษาเอกลักษณ จดุเดน วญิญาณของชาตศิลิปะเกดิจากวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมคอืผลรวม
แหงชวีติมนษุย เพือ่สนองตอบความตองการทางรางกาย ใหมชีวีติอยรูอดพรอมกบัความเจริญ
งอกงาม ในการรบัรทูางกาย ทางสตปิญญา ทางอารมณ ทางสงัคม ทางสนุทรยีะ และการ
สรางสรรค ศลิปะชวยกลอมเกลาและสนองตอบความตองการของวถิชีวีติมนษุยไดดใีนระดบัหนึง่
เพราะสนุทรยีะหรอืความงามทีใ่นรปูแบบท่ีมากหลาย ดวยรูปแบบของศลิปะทีเ่กีย่วกับเครือ่งใช
เครือ่งประดบั และรปูเคารพมาโดยตลอดแตดกึดำบรรพ มวีถิชีวีติของมนษุยเปนตวักำหนดทัง้
ทางตรงและทางออม  ตราบใดทีศ่ลิปะยงัเปนการสรางผลงานของมนษุยเพือ่มนษุยเชนน้ี ความ
สัมพันธระหวางศิลปะกับวัฒนธรรมก็ยังคงเดินคูกันไปเชนนี้ เพราะความที่ตางก็เปนเหตุและ
ผลของกนัและกนั พทุธศิลปถกูสรางขึน้มาเพือ่ตอบสนองความตองการทางกายทางใจสำหรบั
มนษุย ทีพ่อใจกบัการไดเหน็ ไดยนิ ไดใชสอย สิง่ดงีาม ไพเราะเหมาะสม ไมวาประยกุตศลิป
หรอื วจิติศลิป มพีทุธศลิปเปนตวัแสดงออกอยางเปนรปูธรรมท่ีคอยโนมนำและช้ีมมุตาง ๆ

งานพุทธศิลปสวนใหญจะเปนการสงเสริมประเพณีและมีการเช่ือมโยงดานประเพณีทาง
พระพุทธศาสนามาตลอด ตัวอยางประเพณีออกพรรษา มีรูปแบบงานศิลปกรรมเร่ืองราว
เก่ียวกบังานพทุธศิลป ทีป่รากฏเทศกาลการออกพรรษา คอื ตกับาตรเทวโรหณะ มงีานจิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม เชน จงัหวัดสกลนครมีประเพณีแหประสาทผ้ึง ประเพณีการเทศน
มหาชาต ิมขีบวนประดบัตกแตงอยางสวยงาม และมปีระเพณอีืน่ ๆ  ทัง้ในและตางประเทศกเ็หมอืน
กนั ศลิปะทางพระพทุธศาสนามสีวนในการสงเสรมิประเพณทีางพระพทุธศาสนาเพราะประเพณี
เปนสิง่ท่ีปฏบิตัสิบืตอกนัมาเปนเวลานาน บางครัง้กไ็มอาจกำหนดระยะเวลาได  พจนานกุรม
ฉบบัราชบัณฑติยสถาน ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๔๒ ไดใหความหมาย คำวาประเพณี หมายถึง สิง่ที่

๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพ : นานมีบุคสพลับลิเคชันส,
๒๕๔๖), หนา ๖๖๓.
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นยิมถอืประพฤตปิฏบิตั ิสบื ๆกนัมา จนกวาเปนแบบแผน ขนบธรรมเนยีมหรอืจารตีประเพณี
มนีกัปราชญหลายทาน เชน เสถยีรโกเศศ๓  ไดกลาววา ประเพณี คอืความประพฤติทีห่มชูน
หมูหนึ่ง ถือเปนธรรมเนียมแบบแผนสืบตอกันมานานจนพิมพเดียวกันถาใครในหมูประพฤติ
นอกแบบก็เปนการผิดประเพณีและยังมอีทีานหน่ึงคอื พระยาอนุมานราชธน๔ ไดกลาววา ประเพณี
เปนความเชือ่ ความคดิ คานยิม ทศันคต ิศลึะธรรม จารตี ระเบยีบแบบแผน และวธิกีระทำหรอื
ประกอบพธิกีรรมในโอกาสตาง ๆ  ซึง่ เชือ่ถอืปฏบิตัสิบืทอดกนัมาจนกลายเปนแบบแผนของ
ความคดิความเช่ือถอืและปฏิบตัสิบืทอดกนัมาจนกลายเปนแบบอยางของความคิด ความเช่ือและ
การกระทำนัน้ ๆ ประเพณแีละพธิกีรรม จงึมคีวามหมาย ลกัษณะความสำคัญ  ทีจ่ะเกดิคณุคา
ตอสงัคมอยางไร ขณะทีส่งัคมมกีารปฏบิตัเิปนวถิชีวีติอย ูพทุธศาสตรบณัฑติ ควรเรยีนรแูละนำไป
ปฏบิตัไิด หลายทานไดกลาววา ประเพณี พธิกีรรมเปรียบเหมือนกระพ้ีหรอืเปลือกไม แกนหรอื
ใจของไมเปรยีบเหมอืนหลักคำสอนของพทุธศาสนา มคีำขยายความประเพณแีละพธิกีรรม คอื

“ประเพณี”  (Tradition)   และพิธกีรรม เปนคำทีเ่รยีกสอดคลองกนัเสมอวา ประเพณี
พธิกีรรมท เพราะวา เปนสิง่ทีส่บืทอดกนัมา พธีกีรรมบางอยางกลายเปนประเพณกีม็ ี  ประเพณี
จงึเปนแบบอยางทางคานยิมได  เชน การทำขวญันาค  การแหนาคในพิธบีวช  ประเพณทีำบญุ
ตานกวยสลาก (สลากภัต)ประเพณีรดน้ำ-ดำหวั  ของภาคเหนือ  ประเพณีแหเทยีนพรรษา ภาค
อสีาน

ประเพณจีงึแยกเปน ๓ อยาง คอื
๑) จารตีประเพณ ี หมายถงึ ประเพณทีีเ่ปนกฎ ระเบยีบ ของสงัคมรวมทัง้หลกัของ

ศลีธรรมของศาสนาดวย
๒) ขนบประเพณี หมายถึงแบบแผนของสังคมท่ีปฏบิตัสิบืตอกนัมา
๓) ธรรมเนียมประเพณี หมายถึงประเพณีที่ปฏิบัติกันมาไมไดเครงครัด ถือวาเปน

ประเพณธีรรมดา
นอกจากประเพณ ีแลวยงัพธิกีรรมกเ็ปนการสืบเนือ่งในการสนับสนุนงานศิลปกรรมได

พิธีกรรม คือ แบบแผนที่ปฏิบัติกันในสังคมนั้น ๆ ซึ่งพิธีกรรมเปนแบบแผนที่ถือมาจาก

๓ บนัเทิง  พาวิจติร, ประเพณีวฒันธรรมไทยและความเชือ่, (กรงุเทพ : โอเดยีนสโตรส, ๒๕๔๙), หนา ๗๖.
๔ ภารดี  มหาขันธ, พืน้ฐานอารยธรรมไทย, พมิพครัง้ที ่๒, (กรุงเทพฯ: พริน้ติง้เฮาส, ๒๕๔๔), หนา ๑๒๖.
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ขนบธรรมเนียมประเพณีทัง้ทางตรงและทางออม ทีไ่ดมาจากศาสนาหรือความเช่ือตามประเพณี
ทองถิน่ สวนคนไทยสวนมากนัน้ถอืพระพทุธศาสนายอมนำพธิกีรรมแบบแผนพทุธมาใช แลวนำมา
ประยกุตกบัประเพณีตามความเชือ่ของทองถิน่

ดนยั  ไชยโยธา ไดใหความหมายของคำวา พธิกีรรม  คอื การบชูา อนัหมายถงึ การ
กระทำตามแบบอยางการปฏิบตัติามธรรมเนียม เพือ่สรางความเปนระเบียบเรียบรอย พธิกีรรม
เปนการแสดงออกแหงความเช่ือทางศาสนา อนักอใหเกดิความอบอนุทางใจ พธิกีรรมทางพระ
พทุธศาสนามคีวามเกีย่วของทัง้รฐัพธิแีละพธิรีาษฎร รวมทัง้พธิกีรรมทางสงัคมและงานเทศกาล
ตาง ๆ

พธิกีรรมกบัศาสนาเปนส่ิงเกีย่วเน่ืองกัน โดยมพีธิกีรรมเปนสวนประกอบในการปฏิบตัติาม
หลกัคำสอนบางประการ พธิกีรรมทีส่ำคญัในพระพทุธศาสนาแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ ๕

ดงัตอไปนี้
๑. พธิกีรรมทีเ่ก่ียวกบัวนิยัสงฆโดยเฉพาะ  เชน พธิบีรรพชา พธิอีปุสมบท พธิเีขา

พรรษา พธิปีวารณา  พธิแีสดงอาบตั ิพธิกีฐนิ พธิสีวดปาตโิมกข พธิรีะงบัอธกิรณ เปนตน
๒. พธิกีรรมท่ีเกีย่วกับวนัสำคญัทางศาสนาและสังคมแยกเปนดงัน้ี

๒.๑ วนัสำคญัทางพระพทุธศาสนา เชน วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา และวนั
อาฬหบชูา

๒.๒ พิธกีรรมทางสงัคมทีพ่ระพทุธศาสนามสีวนเกีย่วของอยดูวย เชน พธิสีมรส
พธิศีพ พธิทีำบญุในโอกาสตาง ๆ เปนตน

ศ. เกียรตคิณุมณ ี พยอมยงค ไดกลาววา พธิกีรรมคืออะไร  พธิกีรรมคือแบบแผนหรือ
เกณฑทีก่ำหนดไวในประเพณี ความจริงแลวความรคูวามหมายและการเกิดขึน้ของพิธกีรรมน้ัน
มีนักปราชฌผูรูไดใหความหมายที่ปรากฏอยูในหนังสือมากมาย แตสำหรับขาพเจานั้น คิดวา
พธิกีรรมจะเกิดขึน้จะตองมีประเพณมีากอน  ทกุอยางทีป่ระพฤตใินประเพณีทัว่ไป  ของคนไทย
ทกุภาคก็มปีระเพณีเปนของตนเองแตละประเพณี กม็ขีนบประเพณีหรอืระเบียบ วางไวทีจ่ะให
ทำถกูตามประเพณี

๕ ดนยั  ไชยโยธา. พจนานกุรมพทุธศาสตร. (กรงุเทพฯ : โอเอสเพนตตงิเฮาส, ๒๕๔๓), หนา ๑๔๙.
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การเกิดพธิกีรรมพิธกีรรมเกิดจากการปฏิบตัทิางศาสนา หรอืพทุธศาสนาน้ัน มาจากพุทธ
บญัญตั ิและพิธกีรรมท่ีผสมผสานกับประเพณีทองถ่ิน หรอืศาสนาอ่ืน จนกลายเปนประเพณีทอง
ถิน่ เชน พธิบีวช ปอยสงลอง ของไทยใหญภาคเหนือ การชงิเปรตของภาคใต แหประสาทผึง้
ของภาคอีสานกย็งัเปนประเพณีและพธิกีรรมท่ีปฏบิตักินัมาถงึปจจบุนั ไมนยิมเปล่ียนแปลงแกไข
หรอืถาหากคงไวกไ็มขดัตอชวีติประจำวนัในสังคมปจจบุนั ควรจะอนุรกัษเอาไว สวนพิธกีรรม
อืน่ ๆ นอกจากนี ้กค็วรพิจารณาเปนเรือ่ง ๆ ไป

พธิกีรรมของพระพุทธศาสนาท่ีปฏบิตัใินสังคมไทย
๑. พธิกีรรมทีเ่ปนของพทุธลวน ๆ  เชน กฐนิ, อโุบสถกรรม เปนพธิกีรรมตาม พระธรรม

วนิยั
๒. พธิกีรรมแบบผสม  หมายถึง  พธิกีรรมท่ีมใีนศาสนาและผสมผสานกับพธิกีรรมทอง

ถิน่สงัคมไทย ม ีพธิกีรรมทีเ่ก่ียวกบัพระพทุธศาสนาเปนสวนใหญ เชน เกดิจากประเพณเีกีย่ว
กบัชีวติของคนไทย๖  แบงออกเปน  ๒ ประเภท คอื

๑. ประเพณเีก่ียวกบัครอบครวั  ไดแก  เรือ่งการทำบญุเทศกาลตาง ๆ  งานบวช
นาค  งานแตงงาน  และเรือ่งของความตาย เปนตน

๒. ประเพณเีกีย่วกบัสวนรวมเนือ่งดวยเทศกาล ไดแก เทศกาลตรษุสงกรานต  เทศกาล
เขาพรรษา และออกพรรษา  ประเพณีสารทไทย เทศกาลลอยกระทง

พธิกีรรม  ไมใชหลกัคำสอนของพระพทุธศาสนาโดยตรงแตกเ็ปนเครือ่งหอหมุหลักธรรม
มใิหสญูหายไป ทีเ่ปนดานแรกทำใหคนสนใจในพระพุทธศาสนา  พธิกีรรมจึงประดุจดงัเปลือก
ไมหอหมุตนไมเอาไวฉะนัน้ นกัปราชญจงึเปรียบพธิกีรรมเหมือนกบัเปลอืกของตนไม  แมจะไม
ใชแกนของศาสนา  แตกช็วยหลอเลีย้ง สรางขวญัและกำลงัใจใหบคุคลทำความด ี สบืทอดอายพุระ
พทุธศาสนาใหยนืยาวตอไปได คนสวนใหญ  มกัเขาใจวา  “เปนเร่ืองของศาสนา” เทาน้ัน  อาจ
จะเปนเร่ืองของการประกอบพิธกีรรมในท่ีทัว่ไป เชน การบวงสรวง ตัง้ศาลพระภูม ิ สะเดาะ
เคราะห ตอชะตา  เปนตน  เพือ่เปนการรวมคน  สรางขวัญและกำลงัใจ  สรางวนิยัข้ันพืน้ฐาน

๖ พระครสูงัฆรกัษจกักฤษ, ภรูปิโฺญ สถติ  ศลิปะชยั, เทศกาลและพิธกีรรมพระพทุธศาสนา, พมิพครัง้ที ่๒,
(กรุงเทพฯ: จรลัสนิทวงศการพิมพ, ๒๕๔๘) , หนา ๑๐.
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ใหมขีึน้  เปนตน  เพราะฉะน้ัน  ทกุศาสนาจึงมพีธิกีรรม  ไมมศีาสนาใด ๆ เลย ทีไ่มมพีธิกีรรม
หลกัธรรมคำสอนของพระพทุธศาสนา๗ มคีวามเปนสากล  เพราะมีขอปฏบิตัทิีเ่ปนทางสายกลาง
สอนใหตัง้อยบูนพืน้ฐานของศรทัธา ทีป่ระกอบไปดวยปญญา  และมจีดุมงุหมายเปนไปตามความ
เปนจรงิ (อรยิสจั)  ตามเหตตุามปจจยั แกปญหาตาง ๆ ดวยเหตผุลและไมประมาท

คุณคาประเพณีและพิธีกรรม
คณุคาประเพณแีละพธิกีรรม   คณุคาประเพณแีละพธิกีรรม คอื ในการจดัประเพณหีรอื

พธิกีรรมเพ่ือใหผลสำเรจ็๘ กค็วรรกัษาไวอยางแทจรงิ  แตควรพจิารณาในดานของความเหมาะ
สมและสอดคลองกบัการดำรงชวีติในสงัคมในปจจบุนัและหลกัของพทุธศาสนาเพราะมคีวามบบี
คัน้ทางดานเศรษฐกจิมาก ตลอดถงึความรบีเรงทางดานเวลาดวย  เพราะฉะนัน้  การจดัพธิกีรรม
และประเพณตีาง ๆ   จำเปนตองตระเตรยีม  ถาไมมกีารจำกดัขอบเขต  หรอืทำใหถกูวธิแีลวจะ
ทำใหสิน้เปลอืงมาก เขาทำนองทีว่า “ตำน้ำพรกิละลายแมน้ำ”

พธิกีรรมเปนทางนำไปสเูปาหมายของศาสนาแตละศาสนาเร่ิมจากพิธกีรรมการปฏิญาณ
ตนเปน

ศาสนกิชนคอืการปฏญิาณตนนบัถอืศาสดาหรอืคำสอนของศาสดาน้ัน ๆ เชน พธิบีชูา
มสิซาพิธศีลีลางบาป พธิลีะหมาด พธิบีชูาวิญญาณ  พธิกีรรมในพุทธศาสนาเชน พธิแีสดงตนเปน
พทุธมามกะ เปนประกาศวาจาวาตนขอนบัถอืพระรตันตรยั จงึไดถอืวาเปนคาตอตนเองและสงัคม
เม่ือการสืบเน่ืองของพุทธศิลป ประเพณี พธิกีรม ทีท่ำใหชาวพุทธ นำไปประพฤติปฏบิตัแิลว
สบืทอด ทำใหเกดิความม่ันคงแกพระพุทธศาสนาได พทุธศิลปจงึปรากฏเปนหลักฐานในประเทศ
ตางในอาเซยีน เชน

พทุธศลิปะลาว  ศลิปวัฒนธรรม วถิชีวีติของประชาชนชาวลาวในสมัยตาง ๆ  ตลอด
จนสถาปตยกรรม ประติมากรรม ทีส่ะทอนถงึความเปนอยขูองประชาชนชาวลาว ชวยให

๗ สถติ ศลิปะชยั, เทศกาลและพิธกีรรมพระพทุธศาสนา, (กรุงเทพฯ :จรลัสนิทวงศการพิมพ, ๒๘๔๘), หนา
๑๔.

๘ พระธรรมปฎก (ปยุทธ  ปยุตโต), พธิกีรรมใครวาไมสำคญั, (กรงุเทพฯ: สหธมัมกิ จำกดั, ๒๕๓๗), หนา ๕.



พุทธศิลปพุทธธรรมในการสืบทอดประเพณีไทยและอาเซียน 309

ทานท่ีมคีวามสนใจในศิลปะ บงัเกิดความรคูวามเขาใจในศิลปกรรมและไดเปรยีบเทียบกับ
ศลิปกรรมไทยได  เชน พระธาตุ หลวงเจดียใหญ และสวยงามท่ีสดุใน สปป.ลาว สรางข้ึน
มีคุณคาทางดาน ประวัติศาสตร ศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูง และยังเปนตัวแทนของ
สถาปตยกรรมศิลปของลาวลานชาง สามารถดึงดูดเอาความรักความสามัคคีของลาว
บรรดาพระสงฆสามเณร องคการจดัตัง้มหาชน และประชาชนจำนวนมากท้ังภายใน กำแพง
นครเวียงจันทน และแขวงตางๆ ไดพากันหล่ังไหลเขามาเพ่ือทำบุญนมัสการ พระธาตุหลวง
ประจำปรวมกนัดวยจิตเลือ่มใส ศรทัธา

พทุธศลิป พมา  เปนงานศิลปะไดรับอทิธพิลจากจีน อนิเดีย และไทยมานาน จงึมกีาร
ผสานวัฒนธรรมเหลานีเ้ขากบัวฒันธรรมของ ตนจนเปนเอกลักษณ นอกจากน้ียงัไดรบัอทิธพิล
จากพทุธศาสนา จงึเกดิประเพณสีำคญัเชน พระมหาธาตุเจดียชเวดากอง ตัง้อยบูรเิวณเนินเขา
เชยีงกตุระ เมอืงยางกงุ ประเทศพมา โดยชือ่ “ชเว” หมายถงึ ทอง “ดากอง” นัน้เปนช่ือเดมิ
ของเมืองยางกงุ เชือ่กนัวาเปนมหาเจดียทีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจำนวน ๘ เสน
บนยอดสดุของพระเจดยี มเีพชรอย ูกเ็ปนศนูยรวมจิตใจของชาวพมา ถงึ ปจจบุนั

พทุธศลิปอนิโดนิเซยี จากทีพ่ระพทุธศาสนาไดรงุเรอืงมาก ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๒
มโีบราณสถานท่ีสำคญั ๒ แหงอยใูนอินโดนีเซยีคอื บรมพุทโธ (โบโรบุดรู) ตัง้อยทูีร่าบเกฑุ (kedu)
ในภาคกลางของชวา หางจากเมอืงยอกจาการตา (Jogjagata) เมือ่ชาวอนิโดนเีซยีสวนใหญจงึ
เปลีย่นมานบัถอืศาสนาอสิลามนบัตัง้แตนัน้เปนตนมาขณะทีพ่ระพทุธศาสนาตกอยใูนภาวะมอียู
นอตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และเปนสาเหตุทีทำใหพระพุทธศาสนาแทบจะหายไปจาก
อินโดนีเซียในปจจุบัน

ในอาเซยีนมีหลกัฐานงานพทุธศลิปเปนจำนวนมาก หลายประเทศทีง่านพทุธศลิป
ปรากฏใหเหน็วา คอื มรดกทางวัฒนธรรมของโลก หรอื เรยีกวาหลักฐานทางอารยธรรม
ของมนุษยชาตินัน้เอง
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