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บทคัดย่อ 
  บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น คือ (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องทาสและทาสเจดีย์
ในพระพุทธศาสนา (2) เพ่ือศึกษาเมืองพุกามด้านประวัติศาสตร์และความสําคัญ และ (3) เพ่ือศึกษา
บทบาทของทาสเจดีย์ด้านพระพุทธศาสนาที่เมืองพุกาม นําเสนอในเชิงเอกสาร ข้อมูลหลักจาก
พระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการ เพ่ือมาสนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้วิธีการศึกษาแบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (content analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า เมืองพุกามเป็นราชธานีที่รุ่งเรืองด้วยอารยธรรมแบบพระพุทธศาสนาใน
ประเทศเมียนมา ในอดีตพุกามมีโครงสร้างการปกครองท่ีประกอบด้วย (1) พระมหากษัตริย์ (2) เจ้า
เมือง คือพวกเมียวทุคยี (Myothugyi) และ(3) ทาส คือคยูน (Kyun) และทาสที่นายอุทิศให้
พระพุทธศาสนาเรียกว่า พยาคยูน (Paya Kyun) ทาสน้ันเป็นชนช้ันกรรมาชีพมีฐานะทางสังคมท่ีตํ่าสุด 
กลุ่มทาสน่ันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทาสที่เกิดขึ้นในภาวะปกติ ได้แก่กลุ่มทาสที่เป็นมรดก, ทาส
สินไถ่, ทาสในเรือนเบ้ีย เป็นต้นและกลุ่มทาสที่เกิดขึ้นในภาวะสงคราม ซึ่งถูกจับในฐานะเชลยศึก ใน
จํานวนทาสเหล่าน้ี ทาสท่ีนายทาสอุทิศให้กับพระพุทธศาสนามีหน้าที่ในการสร้างและทํานุบํารุงศาสน
สถาน เรียกว่า “ทาสเจดีย์” ในความเป็นรัฐของอาณาจักรพุกามน้ัน มีเอกลักษณ์ความเป็นรัฐศาสนา 
ซึ่งมีทาสเจดีย์เป็นกลไกในสร้างรัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ประเด็น คือ (1) สร้างอัตลักษณ์รัฐด้วยพุทธ
ศาสนา (2) ขจัดลัทธินอกรีต (3) ยึดมั่นในพระรัตนตรัย (4) สร้างระบบศักดินา (Feudalism) ที่เอ้ือต่อ
ความมั่นคง และ (5) กระจายอํานาจการปกครองในระบบศักดินา (Feudalism) ทาสเจดีย์เหล่าน้ี จึง
เป็นผู้ปิดทองหลังองค์พระเจดีย์แห่งเมืองพุกาม กลุ่มทาสเหล่าน้ีถึงแม้มีฐานะทางสังคมท่ีตํ่า แต่
ทรงคุณค่าคือได้สร้างสรรค์พุทธศิลปะให้อนุชนได้ช่ืนชม และฝากไว้เป็นมรดกให้กับอารยธรรมของ
ประเทศเมียนมาตราบเท่าทุกวันน้ี 
คําสําคัญ: ทาสเจดีย์, รัฐศาสนา, เมืองพุกาม, ประเทศพม่า  
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Abstract 
The three purposes of this academic article were: (1) to study the concept of 

slaves and slaves in the Buddhist pagodas (2) to study Pagan city, history, and 
importance and (3) to study the role of Buddhist pagoda slaves in Pagan. In this paper 
is used the documentary presentations from the Tipitaka and from academic works, 
for supporting the data analysis by using the method of data analysis.  

The results found that the former Pagan capital city that flourished with the 
Buddhist civilization of Myanmar. In the past, Pagan has a governance structure that 
consists of (1) king (2) the ruler (myutugyi) and (3) slaves (kyun) and slaves which the 
owner dedicated to Buddhism called paya kyun. The slave is a working class, has the 
lowest social status. The group of slaves is divided into 2 groups: groups that occur in 
normal conditions, including the group of inherited slaves, slaves, fines, slaves in the 
prison etc. and the slave groups that occurred at war, who was arrested as a prisoner 
of war. Among those slaves, the slaves that the owner devoted to Buddhism was 
responsible for creating and preserving religious places called “Dasacetiya (the slave 
in pagoda)” in the state of the Pagan kingdom. With a unique state of religion which 
has Dasacetiya (the slave in pagoda)" as a mechanism of the creation of the state that 
has 5 elements, namely (1) creating a state identity with Buddhism, (2) eliminating 
heresy, (3) adhering to the triple gem, (4) create a feudalist system for contributing to 
the stability of the state and (5) decentralizing power in feudalism. Therefore, the 
Dasacetiya (the slave in pagoda) is the people who stand in behind of the golden 
pagoda in all over the Pagan field. These people, even though they have a low social 
status but they are still valuable for the creation of the Buddhist arts for the new 
generations to appreciate and deposited as a heritage for the civilization of Myanmar 
up until today. 
Keywords:  Dasacetiya (the slave in pagoda), Religious State, Pagoda, Myanmar 
บทนํา 
  เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ในพุทธศตวรรษท่ี 3 ในยุคของพระ
เจ้าอโศกมหาราช ซึ่งดินแดนสุวรรณภูมิในยุคน้ัน เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม และเมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับและมีศาสนิกชนมีจิตศรัทธา ได้นําเอา
หลักพุทธธรรมไปประพฤติในวิถีชีวิต ทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม
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ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม กระทั่งกลายเป็นพหุวัฒนธรรมเชิงพุทธ หมายความว่า พระพุทธศาสนาช่วยสร้าง
วัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (tangible culture) และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible 
culture) ให้กับนานาอารยประเทศ และช่วยการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา และประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของกลุ่มชน (ethnicity) เช้ือชาติ (race) สถานะของ
ครอบครัว (socioeconomic status) เพศ (gender) ความสามารถพิเศษ (exceptionalities) ภาษา 
(language) ศาสนา (religion) บทบาททางเพศ (sexual orientation) และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 
(geographical area)” (ประพันธ์ กุลวินิจฉัย, 2557:11) ของแต่ละอารยธรรม ซึ่งในอดีตน้ัน
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในชมพูทวีป ที่มีวัฒนธรรมเดียวคือเกษตรกรรม แต่เมื่อมีการผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของแต่ละถิ่นเข้าไป ทําให้พระพุทธศาสนามีลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมจน
กลายเป็นพหุวัฒนธรรมที่เชิงพุทธมีอัตลักษณะเฉพาะถิ่นในที่สุด   

เมืองพุกาม หรือเมืองปากาน (Pagan) เป็นอาณาจักรโบราณของประเทศเมียนมา ในช่วง 
พ.ศ.1587-1830 (นวลจันทร์ คําปังสุ, 2551: 213) และได้ช่ือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศเมียน
มา เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของเมืองพุกามท่ีสื่อสารต่อชาวโลก และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวก็คือ 
“เมืองแห่งทะเลเจดีย์” หรือ “ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์” เมืองพุกามเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธศาสนา
เคยเจริญรุ่งเรือง กระทั่งพระราชาผู้ครองราชย์ในราชธานีพุกาม คือพระเจ้าอนิรุทธ์ มีการปกครองแบบ
ราชาธิปไตย (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 2553: 100) โดยการนําระบบศักดินามาใช้ ทั้งน้ี เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อการปกครองประเทศท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่ และพ้ืนแผ่นดินเป็นจํานวนมาก ผลแห่ง
การปกครองแบบราชาธิปไตยและยึดระบบการบริหารแบบศักดินา ส่งผลเชิงบวกต่อพระพุทธศาสนา
โดยตรง น้ันคือการสร้างศาสนสถาน คือ “พระเจดีย์” เป็นจํานวนมาก ซึ่งในการก่อสร้างพระเจดีย์และ
การทํานุบํารุงรักษาพระเจดีย์ที่มีจํานวนมากน้ี สิ่งหน่ึงที่ปรากฏเด่นชัดในประวัติศาสตร์ของเมือพุกาม 
คือ การมี “ทาสเจดีย์” ผู้คอยทําหน้าที่ก่อสร้างและทํานุงบํารุงพระเจดีย์อย่างสมํ่าเสมอ (สุธิดา ตันเลิศ
, 2555:237) ความเป็นทาสเจดีย์ของประชาชนเมืองพุกามในยุคน้ัน ย่อมเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่ารูปแบบการ
ปกครองที่นําเอาศาสนามาช่วยส่งเสริมการปกครอง หรือเรียกว่า “รัฐศาสนา” น้ันได้เกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรพุกาม ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนากับกลุ่มทาสเจดีย์ ที่เอ้ือต่อการ
สร้างรัฐศาสนาแบบพุกาม ดังที่ผู้เขียนจึงขอนําเสนอรายละเอียดเป็นลําดับดังต่อไปน้ี 
ทาสเจดีย์ คือ ผู้ปิดทองหลังองค์พระเจดีย์ 

แนวคิดเก่ียวกับระบบทาส 
แนวคิดเร่ืองทาสน้ัน มีมาต้ังแต่บรรพกาลในทุกสังคมมนุษย์ทั้งฝั่งโลกตะวันตกมีกรีก เป็นต้น 

และฝั่งโลกตะวันออกมีอินเดียเป็นต้น ซึ่ง“ระบบทาส (Slavery)น้ี เป็นการบังคับใช้แรงงาน 
(Compulsive Labor) ของบุคคลที่ตกอยู่ในสถานตํ่ากว่าในสังคม และถูกลดทอนสถานภาพจนถึงขั้น
ตํ่ากว่ามนุษย์โดยถูกระบุในทางกฎหมายว่าเป็นทรัพย์สิน (Chattle/Property) ใต้อาณัติการถือครอง
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ของบุคคลอ่ืน ไร้ซึ้งอิสรภาพและถูกใช้กําลังบังคับขู่เข็ญกักขังอยู่ตลอดเวลา ทาสยังถูกใช้แรงงานอย่าง
หนักจนเจ็บป่วยบาดเจ็บพิการตลอดจนตกเป็นเหย่ือการประทุษร้ายจนถึงแก่ความตายได้โดยนายทาส
ในกรณีที่ทาสน้ันมีฐานะเป็นทรัพย์สมบัติ รูปแบบการบังคับใช้แรงงานเช่นนี้มีอยู่คู่สังคมมนุษย์มาอย่าง
ยาวนาน…(ทัศสภา อุมะวิชนี, 2557: 15) ซึ่งในส่วนของโลกซีกตะวันตกน้ัน ปรากฏหลักฐานว่ามีอยู่
ต้ังแต่ในยุคอารยธรรมกรีกโบราณ ดังจะเห็นได้จากงานเขียนของ Aristotle ซึ่งเขาเห็นว่า “ทาสคือ
เครื่องจักร (Machine) ที่มีชีวิต” สังคมจําเป็นต้องมีทาสเพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ (อัธยา โกมล
กาญจน์, 2541: 71) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ายุคกรีกโบราณน้ันพวกทาสได้แก่บุคคลที่มี
หน้ีสินและยอมขายตนเองลงเป็นทาส รวมทั้งเชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาจากการทําสงคราม (เจษฎา 
ทองขาว, 2560: 85) ดังน้ัน แนวความคิดเรื่องทาส จึงเป็นแนวความคิดเก่ียวกับระบบการใช้
แรงงานคนผู้มีสถานะทางสังคมตํ่าที่สุด และเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อระบบเจ้า
ขุนมูลนายหรือระบบศักดินา (Feudalism) เพ่ือใช้ในการปกครองดูแลข้าทาส แรงงาน ทั้งน้ีเพ่ือการมี
ทาสไว้สําหรับใช้แรงงาน เพ่ือช่วยกิจการต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศชาติและระดับปัจเจกบุคคล 

ความหมายและประเภทของ “ทาส” ในทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย: ทาส ตรงกับศัพท์ภาษาบาลีว่า “ทาสี” และ “ทาโส” ซึ่งแปลว่า หญิงบ่าว และ

ชายบ่าว ตามลําดับ ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “a Female slave, a maid-servant, and a slave 
a servant” (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, 2537: 358) ดังน้ัน บุคคลผู้เป็นทาส มีทั้ง
เพศหญิงและเพศชาย มีทั้งเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งทาสเหล่าน้ันมีหน้าที่ในการรับใช้บุคคลผู้เป็นเจ้านาย
ของทาส ทั้งในรูปขององค์กร เช่นรัฐหรือราชสํานัก และปัจเจกชนมีอํามาตเป็นต้น 

ประเภท: ในวรรณคดีของพระพุทธศาสนามีปรากฏศัพท์บาลีว่าด้วยคําว่า “ทาส” ไว้หลาย
ประเภท เช่น ทาสเชลย ศัพท์บาลีคือ กรมมานีต, ทาสติดที่ดิน ศัพท์บาลีคือ กสฺสกทาส และ ภูมิทาส, 
ทานในเรือน ศัพท์บาลีคือ อนฺโตชาต, ทาสในเรือนเบ้ีย ศัพท์บาลีคือ อามายทาส. อามายทาสี. และอน
โตชาต, ทาสรับใช้ ศัพท์บาลีคือ วิเสสิตเสวก, ทาสสมัครใจ ศัพท์บาลีคือ ทสพฺโยปคฺค และ ทาสสินไถ่ 
ศัพท์บาลีคือ ธนกฺกีต และอีกคําหน่ึง คือ ทาสทาน ศัพท์บาลีคือ ทาสทาน (พระมหาโพธิวงศาจารย์ 
(ทองดี), 2559: 296) และในอรรถกถาธรรมบทก็ปรากฏมีศัพท์บาลีว่าด้วย “ทาส” อีกพอประมาณ 
เช่น “ทาสกมฺมกรโปริส แปลว่า ประชุมแห่งบุรุษผู้เป็นทาสและกรรมกรทั้งหลาย, ทาสกมฺมกรา 
แปลว่า อันว่าทาสและกรรมกรทั้งหลาย, ทาสกมฺมกราทีหิ แปลว่า อันชนทั้งหลายมีทาสและกรรมกร
เป็นต้น, ทาสทารก แปลว่า เด็กผู้เป็นทาส, ทาสทาสิโย แปลว่า อันว่าทาสและทาสีทั้งหลาย เป็นต้น” 
(บุญสืบ อินสาร, 2555: 364-365) ดังน้ัน ในสมัยพุทธกาลน้ัน ได้มีการแบ่งทาสออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ ทาสเกิดภายใน คือ ลูกที่เกิดจากทาส (ทาสี) ย่อมเป็นทาสเช่นเดียวกับมารดาผู้ให้กําเนิด, ทาสที่
ช่วยมาด้วยทรัพย์ คือ ทาสที่นายทาสซื้อตัวมาจากนายเงินผู้อ่ืนแล้วนําทานน้ันมาเป็นทาสของตน, ทาส
ที่เขานํามาเป็นเชลย คือ ทาสที่ถูกกวาดต้อนมาภายหลังจากที่กษัตริย์เป็นผู้ชนะสงคราม ฝ่ายที่แพ้
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สงครามก็จะถูกจับลงเป็นทาส และบุคคลที่ยอมเป็นทาสเอง คือ ทาสที่ยอมขายตนเองลงเป็นทาส
เพ่ือให้ได้รับการเลี้ยงดูหรือคุ้มครองจากผู้เป็นนาย (เจษฎา ทองขาวและคณะ, 2560 :90-91) และใน
วิธุรชาดกได้ระบุทาสไว้จํานวน 4 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ทาสในเรือนเบ้ีย (2) ทาสท่ีซื้อมาด้วยทรัพย์ 
(3) ทาสที่ยอมตนเข้าเป็นข้าเฝ้า และ (4) ทาสเชลย (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 28/1445/409, อ้างใน พระศรี
คัมภีรญาณ, รศ.ศ., 2557: 673) 

ความหมายและประเภทของ “ทาส” ในบริบททั่วไป 
ความหมาย: ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทาส หมายถึง บุคคลซึ่งถูกนับ

สิทธิเสมือนสิ่งของของผู้อ่ืน ไม่มีอิสระในการดํารงชีวิต และมีหน้าที่รับใช้ผู้อ่ืนโดยมิได้รับการตอบแทน
จากเจ้าของ (นายทาส) เช่น การรับใช้ทางด้านแรงงาน และหากไม่เช่ือฟังคําสั่ง อาจถูกลงโทษได้
ตามแต่นายทาสจะกําหนด ยกเว้นเป็นการกระทําอันทําให้ถึงแก่ความตาย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
https://th.wikipedia.org/wiki/ทาส) 

ประเภท: จากข้อมูลของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีได้ระบุว่า ในประเทศไทย ทาสได้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 7 ชนิด (ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา โดยในสมัยก่อนหน้าน้ันยังเป็นข้อถกเถียงของ
นักวิชาการ) ได้แก่ (1) ทาสสินไถ่- เป็นทาสที่มีมากที่สุดในบรรดาทาสทั้งหมด โดยเง่ือนไขของการเป็น
ทาสชนิดน้ี คือ การขายตัวเป็นทาส เช่น พ่อแม่ขายบุตร สามีขายภรรยา หรือขายตัวเอง ดังน้ัน ทาส
ชนิดน้ีจึงเป็นคนยากจน ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือตนเองได้ จึงได้เกิดการขายทาสขึ้น โดย
สามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปเมื่อมีผู้มาไถ่ถอน และทาสชนิดน้ีที่ปรากฏในวรรณคดีไทยคือนางสาย
ทองซึ่งขายตัวให้กับนางศรีประจันน่ันเอง (2) ทาสในเรือนเบ้ีย-เด็กที่เกิดขึ้นระหว่างที่แม่เป็นทาสของ
นายทาส ทาสชนิดน้ีไม่สามารถไถ่ถอนตนเองได้ (3) ทาสที่ได้รับมาด้วยมรดก - ทาสที่ตกเป็นมรดกของ
นายทาส เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทาสคนเดิมเสียชีวิตลง และได้มอบมรดกให้แก่นายทาสคนต่อไป (4) ทาส
ท่านให้ – ทาสที่ได้รับมาจากผู้อ่ืนอีกทีหน่ึง (5) ทาสที่ช่วยไว้จากทัณฑ์โทษ - ในกรณีที่บุคคลน้ัน เกิด
กระทําความผิดและถูกลงโทษเป็นเงินค่าปรับ แต่บุคคลน้ัน ไม่มีความสามารถในการชําระค่าปรับ หาก
ว่ามีผู้ช่วยเหลือให้สามารถชําระค่าปรับได้แล้ว ถือว่าบุคคลน้ัน เป็นทาสของผู้ให้ความช่วยเหลือในการ
ชําระค่าปรับ (6) ทาสที่ช่วยไว้ให้พ้นจากความอดอยาก - ในภาวะที่ไพร่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้
ประกอบอาชีพได้แล้ว ไพร่อาจขายตนเองเป็นทาสเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากนายทาส และ (7) 
ทาสเชลย - ภายหลังจากได้รับการชนะสงคราม ผู้ชนะสงครามจะกวาดต้อนผู้คนของผู้แพ้สงครามไปยัง
เ มื อ ง ข อ ง ต น  เ พ่ื อ นํ า ผู้ ค น เ ห ล่ า น้ั น ไ ป เ ป็ น ท า ส รั บ ใ ช้ ( วิ กิ พี เ ดี ย  ส า ร า นุ ก ร ม เ ส รี 
https://th.wikipedia.org/wiki/ทาส)  ส่วนสุธิดา ตันเลิส ได้แบ่งประเภททาสออก 5 ประเภท คือ 
ทาสเชลย ทาสวัด ทาสในเรือนเบ้ียหรือทาสมรดก และทาสสินไถ่ รวมถึงทาสแบบใหม่ คือ ทาสที่ถูกไล่
ล่า (สุธิดา ตันเลิศ, 2555: 236)   
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ดังน้ัน จากการแบ่งประเภททาสทั้งจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่น้ัน โดย
สรุปแล้วทาสน้ันมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ทาสเกิดในสภาวะปกติ คือ กลุ่มทาสที่เป็นมรดก, ทาสสินไถ่, 
ทาสในเรือนเบ้ีย เป็นต้น และกลุ่มที่ 2 ทาสเกิดในภาวะสงคราม คือ  กลุ่มทาสที่เกิดขึ้นจากผลของ
สงคราม มีอยู่ในรูปของผู้แพ้สงคราม ถูกจับในฐานะเชลยศึกเป็นต้น 
  ทาสเจดีย์ คือ ใคร? 
ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลน้ันได้มีการแบ่งทาสออกเป็น 4 ประเภทดังที่ได้กล่าวไปแล้วน้ัน การ
นําเอาคนลงเป็นทาสในสมัยพุทธกาลเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากระบบวรรณะ ตามคติความเช่ือของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทาสจึงมีลักษณะเป็นเหมือนทรัพย์สินอย่างหน่ึงของนายทาส และมีหน้าที่รับใช้
และทําตามคําสั่งของนายทาสอย่างเดียวเท่าน้ัน (เจษฎา ทองขาวและคณะ, 2560:91) และเมื่อ
อิทธิพลแนวคิดระบบวรรณะของอินเดียได้แผ่ขยายไปยังอาณาจักรโบราณในทวีปเอเชีย การขายตนเอง
ลงเป็นทาสหรือการขายคนในครอบครัวลงเป็นทาสเป็นประเพรีที่ชาวเอเชียให้การยอมรับโดยทั่วไปว่า
สามารถทําได้ ทาสจึงกลายเป็นแรงงานที่สําคัญและกลายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบชนช้ันทาง
สังคมที่หย่ังรากลึกอยู่กับวิถีในการดําเนินชีวิตของชาวเอเชียที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอารย
ธรรมอินเดียโบราณมาอย่างช้านาน (เจษฎา ทองขาวและคณะ, 2560 : 90) ดังน้ัน ในบรรดาทาส
ทั้งหลาย ทาสที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา คือ “ทาสวัด ซึ่งคําว่า หมายถึงสมาชิกสังคมกลุ่มที่รับ
ใช้ศาสนสถาน เรียกช่ือต่างกัน เช่น เลกวัด ทาสจังหัน ข้อยโอกาส พวกเขาได้รับอภิสิทธ์ิมากที่สุดซึ่งไม่
ต้องเข้ารับการเกณฑ์แรงหรือออกทัพจับศึก” (สุธิดา ตันเลิศ,2555: 237) ซึ่งทาสเหล่าน้ีเรียกอีกอย่าง
หน่ึงก็คือ ‘ทาสเจดีย์’ ซึ่งมาจากคําว่า ทาส+เจดีย์ ซึ่งแปลว่า ทาสของพระเจดีย์ อันหมายถึง บุคคลที่
คอยดูแลเอาใจใส่พระเจดีย์ในพระพุทธศาสนา  และทาสเหล่า น้ี เ กิดขึ้นจากการอุทิศของ
พระมหากษัตริย์ที่มอบหมายให้ทาสเหล่าน้ีดูแลรักษาพระเจดีย์องค์สําคัญแต่ละแห่ง ซึ่งทาสเหล่าน้ีพวก
เขาได้อภิสิทธ์ิมากที่สุดซึ่งไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์แรงงานหรือออกรบทัพจับศึก (สุธิดา ตันเลิศ,2555: 
237) ในแต่ส่วนของประเทศเมียนมาในอดีตน้ัน ได้ปรากฏหลักฐานว่า ในระยะเวลาเดียวกันน้ีเอง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุถึงการขยายอํานาจของเมียนมาจากตะวันตกเฉียงเหนือ ดังน้ัน 
กษัตริย์ จึงเป็นผู้มีอํานาจเพียงผู้เดียวในการรับสั่งให้ทาสวัดเข้าทํางานรับใช้กองทัพคราวศึกสงคราม 
ทาสวัดเป็นทาสที่มีพัฒนาการสืบเน่ืองมากที่สุด ทาสวัดประเภทหน่ึงอาจะได้รับการตีความว่าเป็นทาส
กษัตริย์ เน่ืองจากพวกเขาแม้จะต้องโทษแต่พวกเขาต้องอาศัยศาสนาเป็นเกราะป้องกันอันตราย ดังที่
หลุย เดอร์ คาร์เนอร์ (Louis de Carne) ได้แสดงทรรศนะต่อทาสประเภทน่ีว่า “...ทาสกษัตริย์ คือ 
ทาสท่ีแท้จริง ไม่ว่าพวกเขาจะถูกจับเป็นเชลยศึกในการสงคราม หรือผู้ที่ได้รับอภัยโทษจากคดีความ
ต่าง ๆ ทุกคนที่เป็นอาชญากรน้ันสามารถเป็นไทได้หากพวกเขาสามารถหลบหนี้เข้าไปในเขตวัดวาอา
รมได้ น้ีคือการป้องกันศาสนาจักรในเง่ือนไขที่ได้กลายมาเป็นทาสหรืออาจเป็นนักบวชตลอดชีวิต...” 
(Carne, 2000: 83 อ้างใน สุธิดา ตันเลิศ, 2555: 238) ดังน้ัน ทาสเจดีย์ คือ บรรดาทาสผู้ที่เจ้าของ
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หรือเจ้านาย ทั้งกษัตริย์และเจ้านายระดับต่าง ๆ อุทิศถวายให้เป็นทาสวัด หรือ เลกวัดในพุทธศาสนา 
ซึ่งทาสเจดีย์เหล่าน้ีมีหน้าที่ในการรับใช้ดูแลพุทธศาสนสถาน ทั้งก่อสร้าง ทํานุบํารุง และเอาใจใส่
ดูแลศาสนสถานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย บางยุคกลุ่มทาสเจดีย์เหล่าน้ีได้รับอภิสิทธ์ิไม่ต้องเข้าไปเป็น
เกณฑ์แรงงานและเป็นทหารเพ่ือออกช่วยรบกับทางการ แต่บางอาณาจักรก็ต้องออกไปเป็นแรงงาน
และออกไปช่วยรบกับทางการด้วย ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับพระราชา ผู้ครองอาณาจักรต่าง ๆ ในยุคน้ันว่ามี  รา
โชบายในเรื่องน้ีอย่างไร 
  สังคมชนชั้นของเมียนมาในยุคก่อนอาณานิคม 
 ก่อนที่อังกฤษจะยึดครองเมียนมาเป็นอาณานิคม เพ่ือให้เมียนมาเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
อังกฤษมาปกครองน้ัน เมียนมามีโครงสร้างทางสังคมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมียนมา คือ มีระบบ
กษัตริย์ และพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมอย่างมาก มีขุนนางข้าราชการปกครองดูแลประชาชน
ตามระบบไพร่ ทาส เครือญาติอุปถัมภ์ ดังน้ัน องค์ประกอบของโครงสร้างสังคมเมียนมาในยุคก่อน
อาณานิคมน้ัน ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ศาสนาพุทธ เมียวทุคยี (Myothugyi เจ้าเมือง) และประชาชน 
ซึ่งมีทั้งเสรีชนและทาส เสรีชนมี 2 พวก คือ อามูดัน (Ahmudan) กับ อทิ (Athi) ส่วนทาสจะมีทาสท่ี
รับใช้นายเรียกว่า คยูน (Kyun) และทาสวัดเรียกว่า พยาคยูน (Paya Kyun) องค์ประกอบทั้งหมดนั้น 
คือ โครงสร้างของสังคมเมียนมา และทําให้สังคมเมียนมารวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (บุญเทียม พลาย
ชมพู, 2559: 53)  และในส่วนของการควบคุมพลเมืองเมียนมาในสมัยโบราณก่อนตะวันตกเข้ามา คือ 
การจัดระเบียบเกณฑ์แรงงานประชาชนเป็นเสรีนิยมและทาส รวมทั้งหมด 3 ประเภท คือ 
  1.อามูดัน (Ahudan) คือ พวกท่ีต้องรับใช้ราชการเพื่อแลกเปลี่ยนกับสวัสดิการในด้านการ
ชลประทานจะโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม พวกน้ีมีหน้าที่ต้องรับใช้หลวงและได้รับการยกเว้นจากการเสีย
ภาษีรายหัว (Per Capital Tax) ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน 3-4 เดือนต่อปี เพ่ือรับใช้กษัตริย์  
  2.อทิ (Athi) คือ ไพร่ที่สังกัดมูลนาย (ตรงกับไพร่สมของไทย) พวกน้ีต้องให้แรงงานของตนกับ
นายคนใดคนหน่ึงที่ตนขึ้นอยู่โดยเฉพาะ และต้องเสียภาษีรายหัวให้แก่รัฐแทนการเกณฑ์แรงงาน พวกน้ี
รวมทั้งพวกช่างฝีมือและพ่อค้าด้วย  
  3.คยูน (Kyun) คือ ทาส มีทั้งแบบตกทอดในสกุล คือ ลูกหลานท่ีเกิดมาต้องเป็นทาสด้วย 
และแบบไม่ต้องทอดในสกุล ได้แก่ลูกหน้ี หรือเชลยศึก ราคาซื้อขายทาสในเมียนมามักตกลงกันใน
ตลาดประมูล ทาสที่หลบหนีมูลนายมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมาย ผิดสัญญาแพ่งชําระหน้ี แต่มิใช่เป็น
อาชญากร จารึกของเมียนมาสมัยพุกาม มีกล่าวถึงคติเก่ียวกับทาสว่า มักเกิดจากการกระทําที่ไม่
เหมาะสมของทาสเกือบทั้งหมด เช่น ทาสหนีจากนายเก่าไปหานายใหม่ การดําเนินคดีก็ดําเนินคดีกับ
นายใหม่มิใช่ตัวทาสเอง ทาสมีสิทธ์ิที่จะได้อาหารและเสื้อผ้า ตลอดจนการดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย และ
สวัสดิการที่ดีจากนายของตน  ในเมียนมาสมัยก่อนตะวันตกเข้ามายังมีทาสอีกชนิดหน่ึง เรียกว่า พยาค
ยูน (Paya Kyun) คือ ทาสที่สมัครใจอุทิศเป็นข้าของสงฆ์ โดยหวังจะได้บุญกุศล หรือมิฉะน้ันก็เป็นทาส
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ที่มาจากการบริจาค ที่เรียกว่า การกัลปนาของผู้เป็นนาย โดยยกทั้งที่ดินและผู้คนให้วัด เพราะหวังใน
ผลบุญ พยาคยูนได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเว้น ไม่ต้องเสียภาษีรายหัว และการเกณฑ์แรงงานหลวง จึงทํา
ให้ทาสพวกน้ีมีมากกว่าพวกอ่ืน (บุญเทียม พลายชมพู, 2559: 55-56) จากหลักฐานที่ปรากฏนั้น ทําให้
เห็นเชิงประจักษ์ว่า ทาสผู้ที่ทําหน้าที่ในงานด้านพุทธศาสนาในราชอาณาจักรพุกาม ก็คือพยาคยูน 
(Paya Kyun) หรือเรียกว่า ทาสเจดีย์ที่ใช้ในบริบทงานช้ินน้ี ซึ่งกลุ่มทาสเหล่ามีเป็นแกนหลักในการ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เปรียบดังผู้ปิดทองหลังองค์พระเจดีย์จํานวนมากมายใน
ราชอาณาจักรพุกาม 
  เมืองพุกาม: ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ 

คําว่า “พุกาม” น้ีเป็นช่ือเรียกอาณาจักรโบราณแห่งหน่ึงซึ่งต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเอยาวดีใน
ประเทศเมียนมา คําว่า “พุกาม” น้ีมีช่ือเรียกที่แตกต่างด้วยสําเนียงและภาษาทีแตกต่างกันออกไปเช่น
คําว่า ‘ปะก่ัน’ (นวลจันทร์ คําปังสุ, 2551 :213) บ้าง หรือใช้ในภาษาอังกฤษปัจจุบันว่า ‘Pagan’ ใน
ประวัติของประเทศเมียนมาน้ัน ในปี “พ.ศ.1587 (ค.ศ.1044) พระเจ้าอนุรุทธมหาราช (อนุรุทธ 
แปลว่าผู้สงบ) หรืออโนรธามังช่อ ในภาษาเมียนมาออกเสียงว่า “อโนยะธา” (Anowrahta) ต้ัง
อาณาจักรพุกาม ปราบมอญ รวมเมียนมาเป็นอันเดียวได้ครั้งแรก” (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 
2553:100) สําหรับพระเจ้าอนุรุทธมหาราช หรือ อโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา พระองค์ทรง
ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์บัลลังก์ในปี ค.ศ.1044 ทรงพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์พุกามด้วยการพิชิต
ราชธานีของมอญลงในปี 1507 จากข้อมูลทางเอกสารช้ีชัดว่า“อาณาจักรพุกามถือว่าเป็นอาณาจักร
แรกของชนชาวเมียนมา” (ภภพพล จันทร์วิวัฒนกุล, 2558: 93)  โดยพระเจ้าอนุรุทธแห่งเมืองพุกาม
น้ัน เป็นกษัตริย์ของชนชาวมรัมมะที่รุนแรง นับถือพุทธศาสนาแบบตันตระ แต่ได้เปลี่ยนพระทัยมานับ
ถือพุทธศาสนาเถรวาท หลังจากพบกับพระเถระชาวตะเลง (คือรามัญหรือมอญ) แห่งเมืองสะเทิม (คือสุ
ธรรมนครหรือสุธรรมปุระ) นามว่าอรหันต์ (ช่ือเดิมสุธรรมทัสสี) ต่อมาเมื่อพระเจ้า อนุรุทธไปตีเมือง
สะเทิมได้ ก็ขนพระไตรปิฎกมาเมืองพุกาม แม้พุกามจะเป็นผู้ชนะในการศึกสงคราม แต่มอญก็ชนะใน
การศึกษา เพราะพุกามได้รับเอาวัฒนธรรมตะเลงมาเป็นของตนต้ังแต่ภาษา วรรณคดี และศาสนา เป็น
ต้นไป” (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 2553: 100) เมื่อพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เข้ามามี
อิทธิพลในราชอาณาจักรพุกาม ทําให้เมืองพุกามมีความเจริญรุ่งเรือในหลายด้าน โดยเฉพาะหลักฐานที่
เ ด่นชัดที่สุดก็คือเจดีย์จํานวนมากที่ถูกต้องสร้างขึ้น และจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า 
“โบราณสถานในพุกามมีจํานวนมาก บางเอกสารกล่าวว่ามีถึงหมื่นแห่ง บ้างก็ว่าถึง 5 พันแห่ง แต่ใน
เอกสารของปิแอร์ ปีชาร์ด (Pierre Pichard, 1992-1995) ที่ได้เข้ามาสํารวจ ทําผัง และเก็บ
รายละเอียดไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2523 ได้กล่าวว่าในสมัยอังวะ พระเจ้าโมหะยิน (Mohnyin) (เมื่อราวพุทธ
ศตวรรษที่ 21) เคยไปให้คนนับได้ถึง พันแห่ง และในเอกสารที่ปิแอร์ ปีชาร์ด (Pierre Pichard, 1992-
1995) และยูเนสโก (Unesco) เข้ามาสํารวจ ทําผัง และถ่ายรูปเก็บรายละเอียด ระบุว่ามีจํานวน



การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 5 “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสําคัญของโลก”  
วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ  วทิยาลยัสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

~ 463 ~ 

โบราณสถานเกือบ 25,000 แห่งแล้ว ปัจจุบันเช่ือกันว่าน่าจะมีโบราณสถานถึง 4,000 แห่ง…” (ภภพ
พล จันทร์วิวัฒนกุล, 2558: 93)  
 ทาสเจดีย์กับความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เมืองพุกาม 

ในความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามน้ัน สถาบันที่มีความสําคัญและเป็นแกนกลางให้ชาว
พุกามมีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันและสามารถสร้างรัฐศาสนาในแบบของชาวพุกามได้น้ันคือสถาบัน
พระพุทธศาสนา ในความเป็นสถาบันของพระพุทธศาสนาน้ัน เน่ืองมาจากพระพุทธศาสนาช่วยค้ําจุน
โครงสร้างนามธรรมของสังคมพุกามเอาไว้อย่างมั่นคง ในประเด็นน้ี ผู้เขียนขอนําเสนอปัจจัยที่ส่งผลให้
ความเป็นรัฐศาสนาของพุกามประสบความสําเร็จในการสร้างอาณาจักร โดยมีชนช้ันกรรมาชีพผู้ใช้
แรงงาน กรรมกรแบกหาม คือ ‘ทาส’ แต่ทาสที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงน้ัน ในบทความจึง
ใช้คําว่า “ทาสเจดีย์” ซึ่งทาสเจดีย์น้ีเป็นกําลังสําคัญในการช่วยขับเคล่ือนให้อาณาจักรพุกาม
เจริญเติบโตกระทั่งเป็นรัฐศาสนา โดยผู้เขียนขอแยกไว้เป็น 5 ประเด็นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.สร้างอัตลักษณ์รัฐด้วยพุทธศาสนา: ในการปกครองแผ่นดินให้มีเอกภาพน้ัน สิ่งที่จําเป็น
และเป็นกลไกของการลอมรวมใจของคนในชาติก็คือ ‘ศาสนา’ ซึ่งศาสนาน้ันเป็นสถาบันสําคัญที่ค้ําจุน
โครงสร้างทางนามธรรมของสังคมเอาไว้ โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอโนรธา มหาราชผู้ปกครองเมือง
พุกาม ได้ทรงมีจิตศรัทธาและรับเอาพระพุทธศาสนาจากเมืองสะเทิม ด้วยการมีชัยชนะต่อพระเจ้ามนู
หะ ซึ่งเมื่อการรบก็เสร็จสิ้น...เมื่อสะเทิมยอมแพ้...กองทัพเมียนมาเข้าค้นเมืองได้พระไตรปิฎก จับพระ
เจ้ามนูหะใส่ตรวนทองคําและจับข้าราชสํานักใส่หลังช้าง แห่แผนขบวนทัพที่ได้ชัยชนะไปตลอดทาง
จนถึงเมืองพุกาม พวกเชลยท่ีถูกกวาดตอนไปกรุงพุกามในครั้งน้ันมีทั้งพระสงฆ์ นักปราชญ์ นักเขียน
จารึก และช่างฝีมือ ...ในส่วนข้อมูลของดี.จี.ฮอลล์ (D.G.E.HALL) ให้ข้อมูลเสริมตรงน้ีไว้ว่า...
ความสําเร็จที่สําคัญย่ิงของพระองค์ได้แก่ชัยชนะเหนืออาณาจักรมอญแห่งสะเทิม เช่ือกันว่าพระองค์
ทรงอุปการะภิกษุมอญรูปหน่ึง คือ ชินอรหันต์ ผู้ที่ทรงมอบหมายให้ชักจูงชาวเมียนมามานับถือพุทธ
ศาสนานิกายหีนยาน การกระทําก่อให้เกิดการชิงชัยกับคณะสงฆ์ซึ่งเรียกกันว่า อารี ซึ่งมีอํานาจทาง
ตอนเหนือ พวกน้ีนับถือนิกายมหายาน ปฏิบัติพิธีกรรมตามลัทธิตันตระและพิธีกรรม ทางเพศอ่ืนๆ 
พระองค์ต้องการพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่ถูกต้องมาสั่งสอนประชาชนพลเมือง จึงทรงเข้าตีและยึด
ครองสะเทิม เพราะที่น่ันมีพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่ครบชุด (อ้างใน มัลลิกา ภูมะธน พระระพิน พุทฺธิ
สาโร, 2559: 60) ดังน้ันเมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลในราชอาณาจักรพุกาม และได้รับ
ราชูปถัมภ์จากพระราชา ส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง และพระสงฆ์ในนิกายพุทธศาสนาแบบเถรวาทในยุคน้ัน
มีอิทธิพลต่อราชสํานักพระเจ้าอโนธราเป็นอย่างมาก “พระสงฆ์เป็นครูสอนหนังสือแก่เยาวชนในระดับ
ต้น พระสงฆ์จะได้รับของถวายที่ให้อย่างทุ่มเทจากเศรษฐีที่หวังในส่วนผลบุญ จนกระทั่งภูมิประเทศ
ของเมียนมาสมัยอาณาจักรพุกามเต็มไปด้วยเจดีย์ สถานสักการะนับเป็น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่านิยม
ชาวพม่าในเร่ืองความเช่ือในผลบุญเป็นอย่างมาก (บุญเทียม พลายชมภู, 2549: 58) และนอกจากน้ียัง
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มีข้อมูลที่สอดคล้องกันคือ “ในการศึกษาช้ันต้นจึงมีอิทธิพลต่อการสร้างแนวความคิดต่าง ๆ พระสงฆ์
จะได้รับของที่บรรดาเศรษฐีที่หวังในผลบุญกุศลถวายให้อย่างทุ่มเท ที่เรียกว่า “การกัลปนา” มีทั้ง
ถวายที่ดินอันกว้างใหญ่ พร้อมทั้งอาคารเช่น วัดวาอาราม เจดีย์ สถานสักการะต่าง ๆ ผู้คนข้าทาส
บริวารข้าวของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ทําให้มีเจดีย์และสถานสักการะนับพัน ๆ ในพุกาม ผู้คนข้าทาสบริวารที่
เป็นของวัด ก็เพาะปลูกทํามาหากินในที่ดินที่กัลปนา ทรัพย์สมบัติรายได้ต่าง ๆ ก็เป็นของวัด สิ่งเหล่าน้ี
อาจะเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้อํานาจของกษัตริย์ลดน้อยลง เพราะการที่หมู่บ้านเป็นหมู่ ๆ รวมทั้งคน และ
ที่ดินถูกยกให้แก่สถาบันทางศาสนา มีผลทําให้กษัตริย์ต้องขาดคนรับใช้งานหลวง ขาดรายได้ ซึ่งแต่เดิม
เคยได้รับจากแหล่งดังกล่าว ทําให้สถานภาพของกษัตริย์และรัฐคลอนแคลนลง อาจถือได้ว่าเป็นส่วน
หน่ึงของความอ่อนแอของรัฐพุกามก็ได้” (วิรัช นิยมธรรม, 2551: 93) ดังน้ัน ในช่วงท้ายของสมัยพุกาม 
กษัตริย์พุกามจึงต้องปรับปรุงทางศาสนาใหม่ โดยได้ออกระเบียบว่าด้วยการยึดครองที่ดินของวัด 
จัดการทําบุญเสียใหม่ แต่ความพยายามดังกล่าว เพ่ือสนองความมั่นคงของรัฐ และลดอํานาจทาง
ศาสนาได้รับผลสําเร็จพอประมาณเท่าน้ัน ดังน้ัน จึงเป็นเชิงประจักษ์ว่าเมื่อพุกามเข้าครอบครอง
ดินแดนของมอญ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินตอนล่าง มีผลให้วัฒนธรรมมอญแผ่ไปในวังหลวง ทั้งทางด้านศึกษา 
ศาสนา ศิลปกรรม ตัวอักษร และวรรณกรรม การสร้างวิหารเจดีย์ต่าง ๆ สมัยพุกาม ล้วนได้รับอิทธิพล
จากมอญทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์มีบาทสําคัญย่ิง เช่น กําหนดคําสาบานอันน่าสะพรึงกลัว
ที่ใช้ในกันในการพิจารณาสอบสวนคดี พระเป็นผู้สอนหนังสือให้แก่เด็ก (หม่อง ทิน อ่อง. เพ็ชรี สุมิตร, 
2519: 40) รูปแบบการปกครองแบบราชอาณาจักรพุกามยุคต้น จึงเป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นรัฐ
ศาสนาโดยตรง ซึ่งเมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยตรงจากพระราชา ย่อมมีความ
เจริญรุ่งเรืองโดยมีหลักฐานคือเจดีย์น้อยใหญ่เป็นจํานวนมากที่ถูกสร้างขึ้น และเจดีย์เหล่าน้ี ผู้ที่อยู่
เบ้ืองหลังการก่อสร้างและสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรมให้กับชาวเมียนมา ก็คือทาสเจดีย์ ซึ่งเปรียบดังผู้
ปิดทองหลังองค์พระเจดีย์ ซึ่งอาจจะว่ามีบทบาทเพียงน้อยนิด แต่มีพละกําลังมหาศาล ในการสร้างองค์
พระเจดีย์อย่างมากมาย 

2.ขจัดลัทธินอกรีต: จากข้อมูลหลักฐานพบว่า ตอนต้นของสมัยพุกามมีการนับถือพุทธศาสนา
แบบตันตริที่เช่ือไสยศาสตร์ควบคู่ไปกับการนับถือและเซ่นสรวงภูตผีปีศาจ ซึ่งเป็นความเช่ือพ้ืนเมือง
ด้ังเดิม มีการเซ่นสรวงประจําปี พระเจ้าแห่งท้องฟ้า ซึ่งเช่ือว่าสิงสถิตอยู่ยอดเขาโปปา (Mount Popa) 
มีการบูชาศาลซึ่งเป็นที่เร่ร่อนของผี 36 ตัว ที่เรียกว่า การนับถือผีนัต มีการใช้เวทมนต์คาถา (หม่อง 
ทิน อ่อง. ประวัติศาสตร์เมียนมา. แปลโดย เพ็ชรี  สุมิตร, 2519: 40) ด้วยเหตุและผล เมื่อพระ
เจ้าอโนรธาต้องการปกครองแผ่นดินของพระองค์ให้มั่นคง ราชกิจแรกที่พระองค์พึงปฏิบัติคือการชําระ
ราชอาณาจักรของพระองค์ให้บริสุทธ์ิ โดยเฉพาะในลัทธิความเช่ือเก่าแบบเก่าๆ ที่ยังมีอิทธิผลต่อชาว
พุกาม ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งการขจัดลัทธินอกรีตเหล่าน้ี จึงเป็นราโชบายในการสร้างชาติ โดยใช้
พุทธศาสนาเป็นแกนกลางของสังคมในการปกครองราชอาณาจักร ในการขจัดลัทธินอกรีตน้ีมีผลอาจจะ
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ไม่มีผลโดยตรงต่อบรรดาทาสเจดีย์ และมีผลโดยอ้อม คือผ่านมาทางสถาบันพระพุทธศาสนา ซึ่ง
สถาบันพระพุทธศาสนาน้ีเป็นสถาบันทางสังคมที่โอบอุ้มความเป็นรัฐศาสนาของพุกามเอาไว้ และทาส
เจดีย์ก็ยังคงทําได้รับผลจากการเข้าไปมีส่วนในการสร้างและดูแลเจดีย์ในพระพุทธศาสนานั่นเอง 

3.ยึดม่ันในพระรัตนตรัย: เมื่อพระเจ้าอโนรธา เกิดจิตศรัทธาและได้รับเอาพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทจากเมืองสะเทิมซึ่งอยู่ทางตอนใต้ พร้อมกับกวาดต้อนพระเจ้ามนูหะพร้อมอัครมเหศรีเป็น
เป็นเชลยศึก แต่ในความเป็นเมียนมาในยุคน้ัน ถึงแม้จะมีการรับเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเข้ามา
แล้วแต่ยังคงนับถือศาสนาท้องถิ่นที่ เรียกว่า “ผีนัต” อย่างมิเสื่อมคล้าย สมดัง ดร.ตันทูน นัก
ประวัติศาสตร์ชาวเมียนมา ได้เคยแสดงทัศนะเก่ียวกับทัศนะของชาวเมียนมาว่า “...เมียนมาน้ันแม้จะ
ได้รับอิทธิพลต่อต่างชาติ แต่ก็ยังรักษาวิถีชีวิตด้ังเดิมไว้ได้ ดังเช่น สังคมเมียนมากลายเป็นสังคมพุทธที่
เหนียวแน่นเพราะอิทธิพลจากอินเดียก็จริง แต่ชาวเมียนมาก็มิอาจละทิ้งความเช่ือในเร่ืองผีนัตซึ่งเป็น
ความเช่ือด้ังเดิม ศาสนาพุทธกลับเป็นหลักยึดในชีวิต และวัดก็เป็นหัวใจของชุมชน โดยเฉพาะตาม
หมู่บ้าน แม้แต่ความเจริญทางอุตสาหกรรมก็ไม่อาจทําลายวิถีพุทธของชาวเมียนมา อีกทั้งเมียนมาเคย
รับเอาวัฒนธรรมแขกและจีนมาก่อนด้วยซ้ํา เห็นได้จากงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และค่านิยมชาวเมียน
มา...” (วีรัช นิยมธรรม, 2551: 135) ดังน้ันจึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า “ตอนต้นของสมัยพุกามมี
การนับถือพุทธศาสนาแบบตันตริที่เช่ือไสยศาสตร์ควบคู่ไปกับการนับถือและเซ่นสรวงภูตผีปีศาจ ซึ่ง
เป็นความเช่ือพ้ืนเมืองด้ังเดิม มีการเซ่นสรวงประจําปี พระเจ้าแห่งท้องฟ้า ซึ่งเช่ือว่าสิงสถิตอยู่ยอดเขา
โปปา (Mount Popa) มีการบูชาศาลซึ่งเป็นที่เร่ร่อนของผี 36 ตัว ที่เรียกว่า การนับถือผีนัต มีการใช้
เวทมนต์คาถา และดวงดาวเป็นหลัก ให้ชาวพุกามมีความมั่นใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ โชคร้าย
และการเก็บเก่ียวที่ไม่ได้ผล มีการสักตามตัว และการด่ืมยาวิเศษที่ใช้เวทมนต์ผสม เช่ือว่าทําให้อยู่ยงคง
กระพัน (หม่อง ทิน อ่อง, เพ็ชรี สุมิตร, 2519 :40) ดังน้ัน เพ่ือให้ความเป็นรัฐที่มั่นคงและมีความเป็น
เอกเทศจากอํานาจการครอบงําจากอิทธิพลของลัทธิความเช่ือที่เก่าแก่พระเจ้าอนุรุทธจึงได้ทําการลด
ความสําคัญของ “ผีนัต”ลงให้เหลือแค่ 36 ตัว แล้วเอาพระอินทร์เป็นไปหัวหน้าของผีนัต และเอาผีนัต
เหล่าน้ีมาเป็นผู้คอยดูแลรักษาปกป้องเจดีย์ ดังที่อูกองต้ัง ได้เขียนเอาไว้ว่า “พุกามแห่งเมียนมา” โดย
มองประวัติศาสตร์บนฐานคิดของพุทธศาสนาที่ตนศรัทธาและให้ค่าไว้สูงย่ิงจึงเสนอข้อคิดให้ชาวเมียน
มารู้สึกเทิดทูนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวเมียนมา เพ่ือให้สํานึกที่จะรักษา ศาสนา เผ่าพันธ์ุ และ
ประเพณีของชาติตน และด้วยพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของชาติ จึงให้ความสําคัญต่อสํานึกในหน้าที่
ตอบแทนและปกป้องประเทศชาติ เพ่ือพิทักษ์แผ่นดินพุทธศาสนา ท้ายสุด คือ ให้บังเกิดความปิติยินดี
ที่เกิดเป็นชาวเมียนมาและเป็นชาวพุทธพุกามของอูกอง พุกามจึงมีกลิ่นไอของธรรมะอันงดงามตรึงใจ 
แต่ก็แฝงแนวคิดทางการเมืองแบบชาตินิยม ตามแนวทางของรัฐบาลเมียนมาไว้อย่างลงตัว (วิรัช นิยม
ธรรม, 2551: 95-96) ดังน้ัน การนําเอาพระพุทธศาสนาขึ้นมามีอิทธิพลเหนือศาสนาพ้ืนบ้านหรือผีนัต 
ก็เพ่ือเป็นการสร้างจุดยืนทางบ้านเมืองโดยการนําเอาพระพุทธศาสนามาเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดรวม
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ใจของคนพุกามทั่วทั้งประเทศ ซึ่งในความเป็นจุดศูนย์รวมของจิตจิตหรือความมั่นคงในพระรัตนตรัยน้ี 
จึงเป็นเคร่ืองสะท้อนได้ชัดเจนว่า พระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งรัฐพุกาม หรือเมืองพุกามเป็นรัฐ
ศาสนาโดยปริยาย 

4.สร้างระบบศักดินาที่เอ้ือต่อความม่ันคง: ทางด้านการปกครอง อํานาจในการบริหารของ
พุกามรวมอยู่ทางเมียนมาตอนบน ประชากรของเมียนมาตอนบนมีไม่มากนัก และอยู่กันอย่างกระจัด
กระจาย ที่ดินมีอยู่มากมาย กษัตริย์แห่งพุกามจึงใช้การปกครองระบบศักดินา หรือระบบกินเมือง ที่
เรียกว่า เมียวซา (Myosa) โดยทรงพระราชทานศักดินาแก่เจ้านาย พระราชวงศ์ ขุนนางข้าราชการ 
เพ่ือให้คนเหล่าน้ันมีสิทธิถือครองที่ดินจํานวนหน่ึง เป็นการบําเพ็ญความดี ความชอบในหน้าที่ราชการ 
ที่ดินเหล่าน้ันมักอยู่ไกลจากเมืองหลวง หรือมอบหมายให้ไปปกครองดูแลหัวเมืองหรือหมู่บ้าน” (บุญ
เทียม พลายชมภู, 2549: 46) “ผู้มีศักดินาดังกล่าวจะได้รับรายได้จากการเก็บภาษีผลผลิตพืชผลต่าง ๆ 
ในเมือง หรือหมู่บ้านที่อยู่ใต้ปกครอง เป็นการช่วยให้พวกเจ้านายขุนนางข้าราชการที่มีอยู่มากมาย
ขณะน้ันสามารถดํารงชีพอยู่ได้ และในระบบเมียวซามีการจัดชนช้ัน คือ พวกข้าราชการ เรียกว่า อามู
ดัน (Ahmudan) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่หลวง ซึ่งมีการชลประทาน” (บุญเทียม พลายชมภู, 2549: 
47)“กลุ่มชนอีกพวก คือ คนสามัญเรียกว่า อทิ (Athi) อาศัยอยู่ในที่ของตน...ส่วนมากจะเป็นทาสที่ดิน
อยู่กับวัด ที่เจ้านายข้าราชการ เศรษฐีอุทิศให้กับวัด จึงมีหน้าที่ปฏิบัติต่อวัด โดยไม่เก่ียวข้องกับรัฐมาก
นัก” (บุญเทียม พลายชมภู, 2549: 47) ดังน้ัน ระบบการปกครองแบบศักดินาหรือระบบกินเมือง ที่
เรียกว่า เมียวซา (Myosa) น้ี ส่งผลให้มีข้าทาสบริวารที่ขึ้นตรงกับเจ้านาย หรือผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
และข้าทาสรับใช้ และข้าทาสบริวารน้ีมีหน้าที่หลักในการช่วยเมียวซาทํางาน รวมท้ังช่วยเมียวซาในการ
ก่อสร้างพระเจดีย์องค์น้อย องค์ใหญ่ตามกําลังหรือสิทธิแห่งศักดินาที่เมียวซาผู้เป็นเจ้านายได้รับน่ันเอง 

5.กระจายอํานาจการปกครอง: เน่ืองจากระบบการเมืองสมัยพุกาม เป็นระบบการปกครอง
แบบราชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ปกครองสูงสุดเพียงพระองค์เดียว แต่เมื่อเหตุการณ์บ้านเมือง
เปลี่ยนแปลง คือ หลังจากที่เมืองพุกามมีการขยายอาณาเขตการปกครอง ในสมัยของพระเจ้าอโนรธา 
ส่งผลให้ไม่สามารถปกครองและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทําให้ราชอาณาจักรมีความอ่อนแอ ใน
ประเด็นน้ี บังอร ปิยะพันธ์ุ ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “ ...เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้รัฐขาดแคลนแรงงานและ
อ่อนแอลง ในด้านการควบคุมคน กษัตริย์แห่งพุกามจะแต่งต้ังหัวหน้า เรียกว่า เมียวทุคยี (Myotukyi) 
ให้ควบคุมดูแลราษฎร์ที่เป็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมิใช่ชาวเมียนมา ตําแหน่งเมียวทุคยีน้ีเป็นตําแหน่ง
ตกทอดสายโลหิตกันได้ ชาวบ้านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนอกเหนือไปจากการไปรับใช้หลวง เช่นการ
เกณฑ์แรงงาน และการเป็นทหาร...) (บังอร ปิยพันธ์ุ, 2537 อ้างใน บุญเทียม พลายชมภู, 2549: 47) 
ซึ่งเมื่อมีการกระจายอํานาจการปกครองในระบอบศักดินา (Feudalism) โดยการแต่งต้ังหัวหน้าผู้ทํา
หน้าที่ดูแลหัวเมืองต่าง ๆ ที่เรียกว่า เมียวทุคยี (Myotukyi) ซึ่งตําแหน่งน้ียอมมีสิทธิในการครอบครอง
พ้ืนดินที่ตนเองได้รับในฐานะของหัวหน้าเมือง และมีสิทธิในการมีข้าทาสสําหรับใช้หรือช่วยใช้แรงงาน



ใ
ต
ต
ข
เ
ม
เ
เ
เ
ก
ค

บ

ป
อ
ส
พ
ส
แ
ศิ
ศ
อ

การประชุมวิ

วัน

ในกิจการต่าง
ตามลําดับ ซึ่ง
ตําแหน่ง ‘เมีย
ของตนเองเป็น
เป็นเจดีย์ที่กษั
มาตามบรรดา
เช่น เจดีย์ชเว
เจดีย์ตะบิญญ
เหล่าน้ี หรือที่
กระทั่งเมืองพุ
คงเหลือในปัจ

 
 
 
 

บทสรุป 
เมือง

ประเทศเมียน
อารยธรรมเป็
สถาบันสําคัญ
พระพุทธศาส
สะเทิมหรือเมื
และอัครมเหสี
ศิลปะสกุลต่า
ศาสนา คือ มี
อาณาจักรพุก

วชิาการระดับชา

ันที ่7 เมษายน 

ง ๆ และหาก
งมีความเป็นไ
ยวทุคยี’ ที่เกิด
นแรงงานสําคั
ษตัริย์สร้าง แล
าศักด์ิ นอกจา
วซันดอ, อานัน
ญพยา เป็นต้น
ที่เรียกว่า “ทา
กามกลายมาเ
จุบัน 

สรุปรปู

งพุกาม ดินแด
มา และเป็นเม

ปนของตนเอง
ญที่ค้ําจุนโคร
นาแบบเถรว

มืองสุธรรมวดี
สี เจ้าผู้ครอง
าง ๆ ส่งผลให้
มีพระพุทธศา
ามน้ี ผู้ที่อยู่เบื

ภาพ
ที่มา

าติคร้ังที่ 5 “ต้น

2562 ณ  วทิยา

กสังเกตได้จาก
ไปได้ที่ขนาด
ดจิตศรัทธาต่อ
คัญในการสร้า
ละองค์ที่มีขนา
ากเจดีย์ชเวซีโ
นทวิหาร, เจดี
น” (วีกีพิเดีย ส
สเจดีย์” จึงมี
เป็นเมืองแห่งท

ปแบบของบท

ดนแห่งท้องท
มืองที่มีความเ
งของพุกาม สิ
งสร้างทางนา
าทมาสู่อาณา

ดีทางตอนใต้ 
นครสุธรรมว
ห้อาณาจักรพุ
าสนาเป็นศูน
บ้ืองหลังการช

พที่ 1  
า: ผู้เขียน 

นทุนอารยธรรม 

าลยัสงฆ์ลําพูน ม

~ 467

กจํานวนและ
ดของเจดีย์ที่แ
อพระพุทธศาส
าง  ในบรรดา
าดเล็กถัดมาเป็
โกนแล้ว ยังมี
ดีย์ตะเบียงนิว
สารานุกรมเส

มีบทบาทสําคัญ
ทะเลเจดีย์ทา

ทบาททาสเจดี

ทะเลเจดีย์ เป็
เจริญรุ่งเรืองใ
สิ่งหน่ึงทีขาด
ามธรรมของ
าจักรของตนเ
แล้วอัญเชิญพ
วดี พร้อมด้วย
พุกามน้ี เป็นอ
นย์กลางการ
ช่วยสรรสร้าง

 ตามรอยวิถีครูบ

 มหาวิทยาลัยมห

7 ~ 

ะขนาดเจดีย์ใ
แตกต่างเหล่า
สนาและสร้าง
เจดีย์ในเมือง
ป็นการสร้างโด
มีเจดีย์สําคัญ 
ว, วัดพะยาตอ
สรี, 2562) 
ญอย่างเด่นชัด
างพระพุทธศา

ดีย์ต่อความเป็
 
 
 
 

ป็นเมืองที่ได้
ในด้านต่าง ๆ 
มิได้เลยก็คือ 
สังคมเอาไว้ 
เอง หลังจากที
พระไตรปิฎก 
ยพระสงฆ์ นัก
อาณาจักรที่มี
ปกครอง ใน
ศิลปกรรมเชิง

บา และเส้นทาง

หาจุฬาลงกรณร

ในเมืองพุกาม
น้ี เกิดขึ้นจา
เจดีย์โดยการ
พุกาม หากเป็
ดยเหล่าขุนนา
ๆ อีกหลายอง
องซู, วัดติโลมิ
ดังน้ัน ข้าทา

ดในการการส
สนา ดังที่ปรา

ปน็รัฐศาสนาข

ขึ้นช่ือว่าเป็น
เป็นอย่างมาก
สถาบันศาส
และเมื่ออาณ
ที่พระเจ้าอโน
พร้อมกวาดต

กปราชญ์ ราช
มีความรูปแบบ
ท่ามกลางคว
งสกุลช่างพุกา

งบุคคลสําคัญขอ

ราชวิทยาลัย 

มน้ัน มีขนาดใ
กการสร้างข

รบัญชาให้ข้าท
ป็นเจดีย์องค์ใ
าง อํามาตย์ ล
งค์และวัดสํา
มินโล, เจดีย์ธั
าสที่ทําหน้าที่
สร้างเจดีย์ในเมื
ากฏร่องรอยห

ของเมืองพุกา

นราชธานีแห่ง
ก ในความเป็

สนา เพราะศา
ณาจักรพุกาม
นรธาได้ยกทัพ
ตอนเอาพระ
ชบัณฑิต ช่าง
บการปกครอ
วามเจริญรุ่ง
าม ให้มีเอกลั

 

องโลก”  

ใหญ่ เล็ก 
องผู้ดํารง

ทาสบริวาร
ใหญ่สุดจะ
ลดหลั่นลง
คัญ ๆ อีก
ธัมมะยังจี, 
ดูแลเจดีย์
มืองพุกาม 
หลักฐานที่

าม 

งแรกของ
นเมืองที่มี
าสนาเป็น
มได้รับเอา
พไปตีเมือง
เจ้ามนูหะ
ฝีมือ ช่าง
องแบบรัฐ
เรืองของ
ักษณ์และ



การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 5 “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสําคัญของโลก”  
วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ  วทิยาลยัสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

~ 468 ~ 

แสดงความเป็นอาณาจักรที่มีอารยธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง กลุ่มชนเหล่าน้ีก็คือ ทาสเจดีย์ หรือ
เมียนมาเรียกว่า พยาคยูน (Paya Kyun) ซึ่งเป็นเชลยศึกบ้าง เป็นข้าทาสบริวารบ้างที่เจ้าของหรือนาย
ยกมอบให้เป็นทาสในพระเจดีย์ ทาสเจดีย์เหล่าน้ี จึงเป็นผู้ปิดทองหลังองค์พระเจดีย์แห่งเมืองพุกาม ให้
เหลืองอร่ามทั่วท้องทุ่งพุกาม กลุ่มชนเหล่าน้ีถึงแม้มีฐานะทางสังคมที่ตํ่า แต่กลุ่มคนเหล่าน้ียังทรงคุณค่า 
คือเป็นผู้สรรสร้างพุทธศิลปะให้อนุชนได้ช่ืนชม และฝากไว้เป็นมรดกให้กับอารยธรรมของประเทศเมียน
มา ตราบเท่าทุกวันน้ี 
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