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บทคัดย่อ
สืบเนื่องจำกได้เดินทำงไปยังกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เพื่อเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนวิชำกำร และ
ผลงำนวิจัยในงำนสัมมนำนำชำติ และเห็นว่ำกรีก มีพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์มำอย่ำงยำวนำน ทั้ง
องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนในสำขำรัฐศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง มีนักคิดนักเขียนร่วม
สมัยอย่ำง โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล เป็นบุคคลที่คำบเกี่ยวร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้ำ ที่ยังคงมีอิทธิพล
ต่อนักคิด นักเขียน และนักรัฐศำสตร์ กำรปกครองทั่วโลก และที่สำคัญสำหรับชำวพุทธ มีหลักฐำนว่ำ
พัฒนำกำรของพระพุทธรูป มีจุดกำเนิดจำกกำรปั้นเทพเจ้ำในควำมเชื่อแบบกรีกโบรำณ และพัฒนำไปสู่
อินเดียกลำยเป็นรูปเคำรพและพระพุทธรูปในปัจจุบัน มิลินทปัญหำมีที่มำจำกพระยำมิลินท์ ก็มีหลักฐำนว่ำ
เป็นกษัตริย์กรีก ในฐำนะเจ้ำผู้ครองแคว้นประเทศรำชในอินเดียและหันมำนับถือพระพุทธศำสนำ ด้วย
สนทนำธรรมกับพระนำคเสน จนเป็นที่มำของวรรณกรรมมิลินทปัญหำที่โดดเด่นและจดจำของชำวพุทธ
และผู้ศึกษำพระพุทธศำสนำจำกทั่วโลก รูปแบบกำรครองจีวรของพระในพระพุทธศำสนำ ก็มีประวัติ
ควำมเชื่อมโยงกับกรีก เมื่อเดินทำงไปจึงนำมำบันทึกเล่ำแบ่งปันเป็นองค์ควำมรู้ด้ำนอำณำบริเวณศึกษำ
ในบันทึกนี้
คาสาคัญ: พระพุทธรูป, มิลินทปัญหำ, เอเธนส์, กรีซ, กรีกโบรำณ
Abstract
According to a visiting Athens in Greece for presenting in academic and research
papers at international conference, Greek has been found that has a long historical
development and related to the teaching and learning in political science, politics and
government. There are philosophers who contemporary writers like Plato, Socrates,
Aristotle, and who were contemporary people with the Lord Buddha that still have an
influence on thinkers, writers and political scientists domination around the world
especially important for Buddhists. There is evidence that the development of the
Buddha statue originated from the deity in ancient Greek beliefs and developed into
India that currently becoming a statue and Buddha image. Milinda Pañha had
originated from King Milinda which has been shown the evidence that he was being
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the king as the ruler of the country in India and turns to Buddhist. He used to have a
conversation with Phra Nāgasena until becoming a literature called “Milinda Pañha”,
the outstanding and memorable problems of Buddhists and Buddhist students from
around the world. The style of wearing robes of Buddhist monks has also had the
connection with Greek history. Therefore, when the writer has the opportunity to visit
Greece, this journal is written for knowledge sharing through the technique of area
studies.
Keywords: Buddha Statue, The Milinda Pañha, Athens, Greece, Ancient Greek
บทเริ่ม
บันทึกนีเ้ ขียนขึ้นจำกประสบกำรณ์กำรเดินทำงในกำรเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนวิชำกำรในงำน
สัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ และจำกประสบกำรณ์นั้นทำให้ได้กำรเรียนรู้เชิงพื้นที่ จำกประเทศปลำยทำง
ของกำรเดินทำงเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 25 (The
Twenty-Fifth International Conference on Learning) โดยได้ส่งผลงำนเข้ำร่วมนำเสนอ จำนวน 3
เรื่อง ได้แก่ “Educational Management in Past and Present in ASEAN Community, Trends
of Educational Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community,
and A Model of Leadership Development for Learning Organization of Universities in
Thailand” สถำนที่ คือ University of Athens เมือง Athens ประเทศกรีซ ในระหว่ำงวันที่ 20–25
มิถุนำยน 2561 บันทึกนี้จึงเป็นบันทึกกำรเดินทำง สะท้อนคิดผ่ำนสิ่งที่พบเห็นเป็นกำรเล่ำเรื่ องพร้อม
เชื่อมโยงกับพระพุทธศำสนำหรือประเด็นเกี่ยวข้องทำงพระพุทธศำสนำ
ในข้อเท็จจริง เรำรับทรำบถึงอำรยธรรมกรีกเริ่มขึ้นเมื่อประมำณ 750 ปีก่อนคริสตศักรำช มี
ศู น ย์ ก ลำงอยู่ ที่ ก รุ ง เอเธนส์ (Athens) เมื อ งหลวงของประเทศกรี ซ ในปั จ จุ บั น เป็ น อำรยธรรมที่
เจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันตก ชำวกรีกเรียกตัวเองว่ำ “เฮลลีน” (Hellene) เป็นพวกอินโดยูโรเปียน ที่สำคัญได้แก่ พวกไอโอเนียน (Ionians) และพวกไมซีเนียน (Mycenaeans) นครรัฐของกรีก
ภำคเหนือ ได้แก่ แคว้นมำซิโดเนีย (Macedonia) เทสซำลี (Thessaly) และอิไพรัส (Epirus) ภำคกลำง
ได้แก่ บริ เวณที่เป็น เนิ นเขำสูง เป็ นที่ตั้งของ นครทีบส์ (Thebes) นครเดลฟี (Delphi) นครเอเธนส์
(Athens) แหล่ ง ก ำเนิ ด กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตย บริ เ วณคำบสมุ ท รเพโลพอนนี ซั ส
(Peloponnesus) อยู่ตอนใต้อ่ำวคอรินท์ เป็นที่ตั้งของนครรัฐสปำร์ตำ (Sparta) ที่มีชื่อเสียงด้ำนกำรรบ
สถำปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกิจกรรมสำธำรณะ แต่เป็นควำมงดงำมของสัดส่วนที่
สมบูรณ์แบบใช้ระบบโครงสร้ำงแบบเสำและคำน แผนผังอำคำรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีกำรสร้ำงเสำ
รำยรอบอำคำร ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงตรงหัวเสำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบดอริก (Doric)
แบบไอโอนิก (Ionic) และแบบคอริ นเธียน (Corinthian) เช่น วิหำร สนำมกีฬำ โรงละคร วิหำรที่มี
ชื่อเสียงที่สร้ำงบนภูเขำที่มีชื่อเรียกว่ำ อะครอโพลิส (Acropolis) คือ วิหำรพำร์เธนอน สร้ำงเพื่อถวำย
แด่เทพีอะธีนำ (Athena) มหำกำพย์ของโฮเมอร์ (Homer, ช่วงประมำณ 850 ปีก่อนคริสตกำล) เรื่อง
อีเลียด (Iliad) และโอดิสซี (Odusseia) คำดว่ำประพันธ์ขึ้นในรำว 800 ปีก่อนคริสตกำล ที่สะท้อนถึง
ควำมรู้สึกที่กวีมีต่อโศกนำฏกรรมในสงครำมทรอย (Troy) ปรัชญำ โสเครติส เพลโต อริสโตเติล กรีก
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เป็นชนชำติแรกในโลกตะวันตกที่เริ่มศึกษำประวัติศำสตร์ตำมแบบวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ โดยนัก
ประวัติ ศำสตร์ กรี กคนแรกที่เริ่ มเขีย นงำนประวัติ ศำสตร์และได้รั บกำรยกย่ องว่ำ เป็น บิด ำแห่ ง วิช ำ
ประวัติศำสตร์ของโลกตะวันตก คือ เฮโรโดตัส (Herodotus, ประมำณ 484 – 425 ก่อน ค.ศ.)
นอกจำกนี้ยังมี ทูซิดิดีส (Thucydides, ประมำณ 460 – 395 ก่อน ค.ศ.) กับผลงำนเขียนบันทึก
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ด้วย เรื่อง The Peloponnesian War ซึ่งนับเป็นวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
ในแบบของนักวิชำกำรเป็นครั้งแรก คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ นักคณิตศำสตร์เด่นของกรีก ปิทำโกรัส
แห่งเมืองซำมอส (Pythagoras of Samo, ประมำณ 570 – 495 ก่อน ค.ศ.) ผู้คิดค้นทฤษฎีบทปิทำโกรัส
ยูคลิดแห่งเมืองอะเล็กซำนเดรีย (Euclid of Alexandria, ประมำณ 325–270 ก่อน ค.ศ.) ผู้คิด
เรขำคณิตแบบยูคลิดและเขียนหนังสือชุด Elements ซึ่งมีจำนวน 13 เล่ม เนื้อหำส่วนใหญ่กล่ำวถึง
เรขำคณิต ระนำบและเรื่ องสั ด ส่ ว น อำร์ คิมี ดี ส แห่ งเซี ย รำคิว ส์ (Archimedes of Syracuse
ประมำณ 287 – 212 ก่อน ค.ศ.) เป็นผู้คิดระหัดวิดน้ำแบบเกลียวลูกกรอกชุด ตั้งกฎของคำนดีดคำนงัด
และพบวิธีกำรหำปริมำตรของวัตถุโดยกำรแทนที่น้ำ ดังนั้น เมื่อพูดถึงกรีก และอำรยธรรมที่เชื่อมต่อไป
ยังส่วนต่ำง ๆ ของโลก แล้วทำให้เห็นควำมสำคัญและมีอิทธิพลต่อประชำคมโลก เมื่อเดินทำงไปแล้วไม่
นำมำเล่ำถึงดูจะเสียโอกำสของกำรเดินทำง จึงนำสิ่งที่พบเห็น สะท้อนคิดผสมรวมมำแบ่งเป็นบันทึก
เรื่องเล่ำจำกกำรเดินทำงต่อไป

ภาพที่ 1 แบบเสำชนิดต่ำง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ และถูกส่งต่อเป็นมรดกของประชำชำติจำกกรีกโบรำณ
(ที่มำ: ออนไลน์, 1 กันยำยน 2562)
นอกจำกนี้ควำมเป็นกรีกยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำที่มำของพระพุทธรูป รูปแบบ
กำรทรงหรือครองจีวรของพระภิกษุในพระพุทธศำสนำ รวมทั้งวรรณกรรมสำคัญอย่ำง มิลินทปัญหำ ที่
เป็นวรรณกรรมที่ทำให้ชำวพุทธทั่วโลกมีหน้ำมีตำ และเป็นกำรสื่อสำรแนวควำมคิดทำงพระพุ ทธศำสนำ
สู่ประชำคมโลก รวมทั้งมีนักปรำชญ์ชำวกรีก ซึ่งเป็นที่รู้จักของครูอำจำรย์ นักวิชำกำรทำงด้ำนกำร
ปกครอง รัฐศำสตร์ ปรัชญำ และศำสตร์อื่น ๆ ที่เนื่องเกี่ยวกันจำนวนมำกที่ต้องศึกษำ ทั้งโสเครติส เพลโต
อริสโตเติล รวมทั้งภำพยนตร์ในชื่อ “Helene of Troys” ที่สร้ำงขึ้นมำและเป็นที่จดจำของชำวโลก
ทั้งหมดที่ย กมำล้ วนเป็น บุคคลที่เนื่องด้ว ยควำมเป็นกรีก และดินแดนใกล้เคียงอย่ำงตุรกี หรือรัฐใน
อินเดีย เมื่อเดินทำงมำแล้ว และคิดว่ำคงไม่บ่อย ในรอบชีวิตกับกำรเดินทำงไปที่ใดที่หนึ่ง จึงบันทึกสิ่งที่
Copyright@Research, Information and Academic Services Division, ASEAN Studies Centre, MCU
Published: 15thSeptember 2019

The Twenty-Fifth International Conference on Learning University of Athens, Greece 2018 หน้ำ 4

พบเห็นเป็นกำรบอกเล่ำเรื่องกำรเดินทำงจำกสิ่งที่พบเห็นในแบบอำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies)
แบ่งปันประสบกำรณ์ของกำรเดินทำงไว้ ซึ่งจะได้แบ่งปันประสบกำรณ์และนำเสนอต่อไป
จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
วิธีกำรเดินทำงก็ใช้กำรเดินทำงด้วยสำยกำรบิน Turkis Airline ในรอบดึกของวันที่ 20
มิถุนำยน 2561 ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8-9 ชั่วโมง และแวะเปลี่ยนเครื่อง ที่สนำมบินนำนำชำติ
Istulbul Turkey จำกนั้นก็บินต่อไปยัง Rome ประเทศอิตำลี แวะพักค้ำง 1 คืน จำกนั้นก็ต่อเครื่องที่
สนำมบิน ระหว่ำงสนำมบินจำก Rome ไปยัง Athens ในเช้ำของอีกวัน สำหรับกำรเดินทำงครั้งนี้
ผู้เขียนและคณะ ได้ส่งบทควำมอันเป็นผลผลิตที่ได้จำกกำรวิจัยเข้ำร่วมนำเสนอในงำน The TwentyFifth International Conference on Learning ที่มหำวิทยำลัย University of Athens, Greece,
เมื่อ 23rd June 2018 เพื่อไปนำเสนอใน 3 ประเด็น อันประกอบด้วย (1) Trends of Education
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community อันเป็นผลกำรวิจัย
ได้รับแหล่งทุนจำกสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ส่วนผู้เขียนเป็นนักวิจัยร่วม (2) Education Management in Past and Present in ASEAN
Community เป็นกำรถอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในอำเซียนตำมที่เคยได้ทำกำรวิจัยไว้
(3) A Model of Leadership Development for Leaning Organization of Universities in
Thailand เป็นผลงำนนิสิตระดับปริญญำเอก ที่ผู้เขียนได้เป็นที่ปรึกษำพร้อมทั้งร่วมพัฒนำบทควำมเพื่อ
นำเสนอในครำวนี้ ในกำรเดินทำงครั้งนี้ใช้วิธีกำรแบบ Slow Life แบบไม่เร่งรีบแวะโรม ได้ที่พักรำคำ
ประหยัด จำกนั้นก็ทัศนศึกษำยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ด้วยกำรชื้อตั๋วรถไฟ ที่เป็นแบบ One Day Trip
พร้อมแผนที่เดินทำงไปยังจุดสำคัญ ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น สำนักวำติกัน อันเป็นสูนย์กลำงของ
เมือง ตั้งอยู่ ในกรุ งโรม ประเทศอิตำลี เป็นที่ประทับของพระสั นตะปำปำ ซึ่งเป็นประมุขสู งสุดแห่ ง
คริสตจักรโรมันคำทอลิก (Roman Catholic Church) ศูนย์กลำงคือมหำวิหำรนักบุญเปโตร (Basilica
Sancti Petri) ซึ่งออกแบบโดยมี เกลันเจโล หรือที่มักรู้จักกันในชื่อ ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo di
Lodovico Buonarroti Simoni, ค.ศ. 1475 - ค.ศ. 1564) จิตรกร สถำปนิก และประติมำกรชื่อดัง
ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร (Renaissance) โดยมีผู้ปกครองสูงสุดคือพระสันตะปำปำ สมเด็จพระ
สันตะปำปำฟรำนซิส (Franciscus, ค.ศ.1936) ซึ่งได้รับเลือกเมื่อวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2556 หมด
วำระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ อีกสถำนที่คือโคลอสเซียม (Colosseum) เป็นสนำมกีฬำกลำงแจ้งขนำด
ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม เริ่มสร้ำงขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียน (Vespasian) แห่งจักรวรรดิโรมัน
และสร้ำงเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส (Titus) ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วย
อิฐและหินทรำยวัดโดยรอบได้ประมำณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สำมำรถจุผู้ชมได้ประมำณ 50,000 คน
เมื่อ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 โคลอสเซียมได้รับเลือกให้เป็น 1 ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จึง
นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่สำคัญ โดยประสบกำรณ์ที่พบเห็นด้วยตำเพื่อนำมำแบ่งปัน
สะท้อนคิดเป็นเรื่องเล่ำจำกกำรเดินทำงด้วยภำพดังปรำกฏ
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ภาพที่ 2 ระหว่ำงเดินทำงทีต่ ้องไปแวะผ่ำนเครื่องที่โรม และพักคืน จึงใช้กำรเดินทำงด้วยรถไฟไปยัง
โคลอสเซียม (Colosseum) และสำนักวำติกัน ที่อยู่ใจกลำงกรุงอิตำลีและนั่งเครื่องเพื่อ
เดินทำงต่อไปยังกรุงเอเธนส์ต่อไป (ที่มำ: ผู้เขียน, 21 มิถุนำยน 2562)

ภาพที่ 3 สำนักวำติกัน ที่อยู่ใจกลำงกรุงอิตำลี นครรัฐที่ไม่มีทำงออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่
และประชำกร ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตำลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปำปำ ซึ่งเป็นประมุขสูงสุด
แห่งคริสตจักรโรมันคำทอลิก (ทีม่ ำ: ผู้เขียน, 21 มิถุนำยน 2561)
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กรีกกับพระพุทธศาสนา พระยามิลินท์ พระพุทธรูป และจีวรพระ
ชำวพุทธส่วนใหญ่รู้จักพระยำมิลินท์ หรือมิลินทปัญหำ ที่เป็นวรรณกรรมที่ถูกยอมรับและมี
กำรแปล เป็นภำษำต่ำง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งยอมรับว่ำเป็นวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำที่ถูกบันทึกและ
ถ่ำยทอดไว้จนกระทั่งปั จ จุบั น ดังนั้ น เมื่อมีโ อกำสเดินทำงมำยังประเทศที่ได้ชื่อว่ำมีพัฒ นำกำรทำง
ประวัติศำสตร์ มำอย่ ำงยำวนำน ผู้ เขียนเมื่อได้มีโ อกำสเดินทำงไปยังกรีก จึงนำมำแบ่งปันเล่ ำเรื่อง
เชื่อมโยงกับพระพุทธศำสนำที่เกี่ยวเนื่องด้วยกรีก

ภาพที่ 4 ภำพเหรียญตรำที่ของพระเจ้ำเมมำนเดอร์ (พระยำมิลินท์) ผู้เป็นที่มำของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
อันเป็นที่รู้จักของประชำคมโลกต่อพระพุทธศำสนำ The Milinda Panha
(ที่มำ: ออนไลน์, 2 กันยำยน 2562)

ภาพที่ 5 หนังสือมิลินทปัญหำในภำคภำษำไทย และพระพุทธรูปสมัยคันธำระ (The Seated Buddha, dating from
300 to 500 CE, was found near Jamal Garhi, Pakistan, and is now on display at the Asian Art
Museum in San Francisco) ที่เชื่อว่ำได้รับอิทธิพลจำกกรีก รวมทัง้ รูปแบบกำรครองผ้ำ ครองจีวรของ
พระสงฆ์ในปัจจุบันด้วย (ที่มำ: ออนไลน์, 2 กันยำยน 2562)
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ภาพที่ 6 ภำพกำรสนทนำธรรมระหว่ำงพระนำคเสน และพระยำมิลนิ ท์ หรือกษัตริย์เมมำนเดอร์ กษัตริย์กรีก
ผู้ปกครองกำเลสนคร อันเป็นที่มำของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำในชื่อ “มิลินทปัญหำ”
(ที่มำ: ออนไลน์, 21 มิถุนำยน 2562)

ภาพที่ 7 (ซ้ำย) ชุดผ้ำคลุมของชำวโรมันเรียกว่ำ โทกำ (toga) (ขวำ) พระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบคันธำรรำษฎร์
พระพุทธรูปองค์แรกๆ ของโลก (One of the first representations of the Buddha, 1st–2nd century
AD, Gandhara, Pakistan: Standing Buddha (ปัจจุบันอยู่ที่ Tokyo National Museum) มีรูปร่ำง
ละม้ำยคล้ำยพวกกรีก กล่ำวคือ มีพระพักตร์คล้ำยฝรั่ง (บ้ำงว่ำคล้ำยใบหน้ำของเทพอพอลโล) พระนำสิกโด่ง
พระโอษฐ์เล็ก พระเกศำเป็นเส้นผมอย่ำงคนสำมัญและยำวสลวย แต่เกล้ำขึ้นสูงส่วนจีวรของพระพุทธองค์นั้น
ก็ทำเหมือนกับเสื้อคลุมของชำวกรีก-โรมัน โดยจีวรมีลักษณะคล้ำยผ้ำหนำ ส่วนใหญ่ห่มคลุมทั้งสองบ่ำ และมี
ริ้วรอยย่นเป็นริ้วใหญ่คล้ำยของจริง (ที่มำ: ออนไลน์, 3 กันยำยน 2562)
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ในส่ว นพระพุทธรูป หรื อ รูปเคำรพแทนพระพุทธเจ้ำ ในตำนำนเรื่องพระแก่นจันทน์ได้
พรรณนำเรื่องพระพุทธรูปองค์แรกไว้ว่ำ ครั้งที่พระพุทธเจ้ำเสด็จจำพรรษำเพื่อโปรดพุทธมำรดำ ณ
สวรรค์ชั้นดำวดึงส์นั้น พระเจ้ำปเสนทิโกศล (Pasenadi) กษัตริย์แห่งเมืองสำวัตถี ทรงรำลึกถึงพระพุทธ
องค์เป็นอย่ำงมำก จึงโปรดฯ ให้ช่ำงหำไม้แก่นจันทน์หอมที่ดีที่สุด มำแกะสลักเป็นพระพุทธรูปอันงดงำม
มีพุทธลักษณะคล้ำยพระพุทธองค์ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐำนยังพระรำชมณเฑียร เมื่อพระบรมศำสดำ
เสด็ จ กลั บ จำกดำวดึงส์ และเสด็จ มำยั งเมือ งสำวั ตถี พระเจ้ำ ปเสนทิโ กศลจึ งทูล อำรำธนำให้ เ สด็ จ
ทอดพระเนตรพระพุทธรูปองค์ดังกล่ำว ครั้นพระพุทธองค์เสด็จไปถึง พระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ได้ขยับ
องค์จำกพระแท่นที่ประดิษฐำน เพื่อถวำยควำมเคำรพพระศำสดำ ครำนั้นพระพุทธองค์จึงทรงยกพระ
หัตถ์ซ้ำยขึ้นห้ำม พระไม้แก่นจันทน์จึงกลับไปประทับยังพระแท่นที่เดิม พระเจ้ำปเสนทิโกศลเห็นเช่นนั้น
ก็ยิ่งเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ จำกข้อมูลที่ยกมำเป็นตำนำนว่ำด้วย “พระพุทธรูป ” หรือรูปเคำรพที่
ปรำกฏในครั้งพุทธกำล
ส่วนกำรสร้ำงพระพุทธรูปจริง ๆ นั้นเริ่มมีกำรสร้ำงขึ้นมำตั้งแต่ระหว่ำง พ.ศ. 500 ถึง 550 เมื่อ
ชำวกรีก ที่ชำวชมพูทวีป (อินเดียโบรำณ) เรียกชำวต่ำงแดนว่ำ "โยนำ" หรือ "โยนก" ดังปรำกฏใน
งำนค้นคว้ำเรื่อง “The Greeks in Bactria and India” (W.W. Tarn,1966) หรือในหนังสือเรื่อง
“Echoes of Alexander the Great: Silk route portraits from Gandhara (Marian
Wenzel, Eklisa Anstalt, 2000) และงำนค้นคว้ำเรื่อง The Buddhist art of Gandhara, (Sir John
Marshall, 1960) รวมไปถึงงำนของ Gauranga Nath Banerjee ในเรื่อง Hellenism in Ancient
India (1961) ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ถึ ง ควำมสั ม พั น ธ์ กั บ กรี ก และอิ น เดี ย รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลของงำนศิ ล ปะผ่ ำ น
พระพุทธรูปจำกกรีกสู่อินเดียด้วย จำกข้อมูลที่พอสืบค้นได้ปรำกฏว่ำ
“....ในราวปี พ.ศ.217-218 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้บุกยึดดินแดน
แถบลุ่มน้าสินธุ และตังแม่ทัพนายกองปกครองบ้านเมืองเพื่อรักษาพระราชอาณาจักร
ครันเมื่อสินพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ก็ไม่มีผู้ใดสืบทอดอ้านาจเด็ดขาด ราชอาณาจักรก็
แตกแยกออกเป็นประเทศต่างๆ โดยทางเอเชียนีพวกกรีก (หรือชาวโยนก) ก็ต่างตังตน
เป็นอิสระหลายอาณาเขตด้วยกัน จากนันก็ชักชวนสมัครพรรคพวกของตนให้เข้ามาตัง
รกรากในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาเรียกว่ า อาณาเขต
คันธารราษฎร์ (Gandhara) ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า กันดาฮาร์ (Kandahar)…”
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“…อาณาเขตคันธารราษฎร์ในยุคเริ่มแรกนีอยู่ในประเทศบัคเตรีย ซึ่งแม่ทัพกรีก
คนหนึ่งตังตัวเป็นเจ้า ครันต่อมาบัคเตรียแพ้สงครามก็จ้าต้องตัดอาณาเขตคันธารราฐ
ให้ แก่พระเจ้ าจั น ทรคุป ต์ ต้นราชวงศ์โ มริยะ และเป็นพระอัยกาของพระเจ้าอโศก
มหาราชดั ง นั น เมื่ อ พระเจ้ า อโศกมหาราชอุ ป ถั ม ภ์ เ ชิ ด ชู พ ระพุ ท ธศาสนาไว้ สู ง สุ ด
พระพุทธศาสนาก็จึงเข้าไปประดิษฐานในคันธารราฐนับแต่นัน เมื่อพระพุทธศาสนา
ของอินเดียผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของชาวกรีกในคันธารราฐ ก็ไม่น่าแปลกใจที่ช่าง
กรีกจะแหวกหลักประเพณีเดิมของอินเดียที่ห้ามสร้างรูปบุคคล เนื่องจากพวกกรีกนัน
คุน้ เคยกับการสร้างปฏิมากรรมเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ อยู่แล้ว…”
จำกข้ อ มู ล ของ ผำสุ ข อิ น ทรำวุ ธ ที่ เ ผยแผ่ ใ นหนั ง สื อ ชื่ อ “อั ฟ กานิ ส ถาน แหล่ ง ผลิ ต
พระพุทธรูปองค์แรกในโลก” (สุจิตต์ วงศ์เทศ, บรรรณำธิกำร, 2545) และเผยแผ่เป็นบทควำมในชื่อ
เดียวกับหนังสือ ในศิลปวัฒนธรรม ออนไลน์ เมื่อวันอังคำรที่ 30 เมษำยน พ.ศ.2562 ให้ข้อมูลไว้ว่ำ
“...ในรัชสมัยของพระเจ้ากนิษกะ สกุลคันธาระได้ผลิตผลงานด้านพุทธศิลป์ ซึ่ง
ประกอบด้วยผลงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม จัดว่าเป็น สกุล
แรกที่เริ่มสร้างรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปมนุษย์ (ในสมัยพระเจ้าอโศกยังนิยมสร้างแต่รูป
สัญลักษณ์เช่นรอยพระบาท) และเนื่องจากสกุลช่างนีตังอยู่ในแคว้นคันธาระ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกรีกและโรมัน (ดังได้กล่าวมาแล้ว) ดังนันพระพุทธรูป สกุล
ช่างคันธาระจึงมีลักษณะเหมือนประติมากรรมแบบกรีก -โรมัน แต่คติการสร้างยังเป็น
คติ ค วามเชื่ อ ของชาวอิ น เดี ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ 32 ประการของ
พระพุทธเจ้า (ตามคติความเชื่อของนิกาย มหายานที่ให้อิทธิพลต่อนิกายหินยานในยุค
ต่อมา) พระพุทธรูปคันธาระจึงมีพระพักตร์คล้ายเทพอพอลโลของกรีก มีพระเกศาหยิก
สลวย (ยั ง ไม่ เ ป็ น ขมวดก้ น หอย) และมี อิ ท ธิ พ ลโรมั น ในการท้ า ริ วจี ว รเป็ น ริ วผ้ า
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ธรรมชาติ ตามแบบประติมากรรมโรมันในสมัยของจักรพรรดิออกุสตุส อย่างไรก็ตาม
ยังมีลักษณะมหาบุรุษบางประการปรากฏอยู่ด้วย คือมีอุณาโลม (ขนระหว่างคิว) มี
อุษณีษะศีรษะ (กะโหลกศีรษะโปงตอนบน) และมีพระกรรณยาว (หูยาว)…”
จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับ พระพุทธรูปและจีวรนั้น ได้ถูกล่ำวถึงภำยใต้แนวคิดของกำรรับช่วง
อิทธิพลผ่ำนมำทำงอำรยธรรมกรีก -โรมัน โบรำณ และผสมระหว่ำงเทพเจ้ำในกรีก กับพระพุทธลักษณ์
ของพระพุทธเจ้ำในพระพุทธศำสนำ ซึ่งข้อมูลหลักฐำนเหล่ำนี้ปรำกฏในหลำยแหล่งด้วยกัน ทั้ง มีที่มำ
และเชื่อมโยงไปยังพระเจ้ำเมนันเดอร์ที่ 1 (Menander I Soter) หรือพระยำมิลินท์ กษัตริย์เชื้อสำย
กรีก ยกทัพกรีกเข้ำมำครอบครองแคว้นคันธำรรำฐ และสร้ำงเมืองหลวงเป็นที่ประทับ ณ เมืองสำคละ
หลังจำกที่ได้พบพระสงฆ์ท่ำนหนึ่งนำมว่ำ นำคเสน จึงมีเรื่องรำวแห่งกำรตั้งคำถำมของพระเจ้ำ มิลินท์ต่อ
พระนำคเสน จนทำให้พระเจ้ำมิลินท์ ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ ส่วนคำถำมคำตอบปุจฉำวิสัชนำ
ซึ่งถูกเขียนบันทึกเป็นหนังสือและแปลเป็นภำษำต่ำง ๆ ที่มีชื่อเสียงมำกและรู้จักกันในวงกว้ำงคือ “มิลินท
ปัญหำ” ดังปรำกฏในงำนของ Kelly, John (2005), Milindapañha: The Questions of King
Milinda (excepts), Access to Insight งำนของ Rhys Davids, Thomas (1894), The
questions of King Milinda งำนของ Pesala, Bhikkhu (1992) The Debate of King
Milinda: An Abridgement of the Milindapanha รวมทั้งงำนของ Mendis, N.K.G. (1993)
The Questions of King Milinda: An Abridgement of the Milindapanha ทั้งหมดเป็นงำน
ที่เ นื่ อ งด้ว ยมิลิ น ทปั ญ หำของพระยำมิ ลิ น ท์ อัน สะท้ อ นถึ ง หลั ก คิด คำสอนของพระพุ ทธศำสนำที่ ถู ก
ถ่ำยทอดสู่สำธำรณะ นอกจำกนี้พระองค์ยัง ได้มีกำรสร้ำงสถำปัตยกรรม และประติมำกรรมทำงพุทธ
ศำสนำมำกมำยในแคว้นคันธำรรำฐ ซึ่งกำรสร้ำงพระพุทธรูปนั้นมีลักษณะต่ำง ๆ ตำมพุทธประวัติ ดังมี
หลักฐำนว่ำ พระพุทธรูป “องค์แรก” เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้ำมิลินท์ หรือเมนันเดอร์ที่ 1 ชำวกรีก
ที่มำครอบครองแคว้นคันธำรรำฐ เมื่อประมำณพุทธศตวรรษที่ 6 หรือ 2,000 ปีที่แล้ว จึงเรียกรูปแบบ
ของพระพุทธรูปนี้ว่ำ แบบคันธำรรำฐ โดยถ่ำยแบบอย่ำงเทวรูปที่พวกชำวกรีกนับถือกันในยุโรปมำสร้ำง
พระพุทธรูปแบบคันธำรรำฐจึงมีใบหน้ำเหมือนฝรั่งชำวกรีก จีวรก็เป็นริ้วเหมือนเครื่องนุ่งห่มของเทวรูป
กรีก และต่อมำในภำยหลัง รำวพุทธศตวรรษ ที่ 4-12 มีคตินิยมสร้ำงพระพุทธรูปเป็นขนำดเล็กๆ (พระเครื่อง)
บรรจุไว้ในพุทธเจดีย์ด้วย ดังนั้น พระพุทธศำสนำในแบบรูปเคำรพ รูปแบบกำรครองจีวรของพระ และ
วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำมิลินทปัญหำ ถูกสร้ำงภำยใต้เงื่อนของประเทศรำชกรีก ในสมัยพระ
เจ้ำอเล็กซำนเดอร์ และมีผู้ปกครองเป็นเมมำนเดอร์แห่งกรีก ดังปรำกฏเป็นหลักฐำนและข้อมูลที่สืบค้น
มำนำเสนอได้
กษัตริย์กรีกผู้เป็นชาวพุทธ
เกิดคำถำมต่อไปอีกว่ำแล้วพระเจ้ำเมนันเดอร์ ที่ 1 (Menander I Soter) หรือที่รู้จักกันเป็น
อย่ำงดีในวรรณกรรมบำลีว่ำ “พระเจ้ำมิลินท์” เป็นใคร ผู้เขียนในฐำนะผู้เดินทำง และมือใหม่ก็ต้องหำ
และสืบค้นข้อมูล เพื่อเชื่อมให้เห็นว่ำ “กรีก-อินเดีย-พุทธ” อย่ำงไร ซึ่งพบหลักฐำนให้ข้อมูลไว้ว่ำ พระ
เจ้ำเมนันเดอร์ ที่ 1 เป็นกษัตริย์อินโด-กรีก (165/155-130 ปี ก่อน ค.ศ.) ผู้ปกครองจักรวรรดิขนำดใหญ่
ในภูมิภำคตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้จำกเมืองหลวงของพระองค์คือ เมืองสำคละ (Sagala, ปัจจุบัน
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เรียกว่ำ Sialkot อยู่ทำงเหนือของแคว้นปัญจำบในประเทศปำกีสถำน) และพระองค์ถูกบันทึกว่ำเป็นผู้
อุปถัมภ์ศำสนำพุทธ ในหลักฐำนปรำกฏว่ำ พระเจ้ำเมนันเดอร์ทรงกำเนิดที่แถบคอเคซัส ทรงเป็นกษัตริย์
ของแคว้นบักเตรีย หลังจำกพิชิตแคว้นปัญจำบได้ พระองค์สถำปนำจักรวรรดิขึ้นในเอเชียใต้ ขยำยออก
จำกที่รำบหุบเขำลุ่มแม่น้ำคำบูลจำกทำงทิศตะวันตก ไปจรดถึงแม่น้ำรำวีทำงทิศตะวันออก และจำกที่
รำบหุบเขำลุ่มแม่น้ำสวัตทำงตอนเหนือ ไปจรดถึงอะรำโคเซีย (จังหวัดเฮลมันด์) ซึ่งนักบันทึกชำวอินเดีย
โบรำณชี้ว่ำ พระองค์ได้ขยำยอำณำจักรไปทำงทิศใต้เข้ำมำในรัฐรำชสถำนและขยำยไปทำงทิศตะวันออก
ไกลถึ ง แม่ น้ ำคงคำตอนล่ ำ งที่ เ มื อ งปำฏลี บุ ต ร (ปั ฏ นำ) และสตรำโบนั ก ภู มิ ศ ำสตร์ ก รี ก เขี ย นไว้ ว่ ำ
“พระองค์พิชิตรัฐ (ในอินเดีย) ได้มากกว่าพระเจ้า อเล็กซานเดอร์มหาราช” จำกหลักฐำนที่พบเป็น
เหรียญของพระองค์จำนวนมำกที่ถูกขุดพบ ยื นยันถึงทั้งกำรค้ำที่เจริญรุ่งเรืองและช่วงระยะเวลำของ
จักรวรรดิของพระองค์ พระเจ้ำเมนันเดอร์ยังได้เป็นผู้อุปัฏภัมภ์พระพุทธศำสนำ และบทสนทนำของ
พระองค์กับพระนำคเสน (Nāgasena) พระเถระนักปรำชญ์ชำวพุทธ ก็ถูกบันทึกไว้เป็นผลงำนสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำชื่อว่ำ "มิลินทปัญหำ" (ปัญหำของพระเจ้ำมิลินท์) หลังจำกที่ พระองค์สวรรคตในปี 130
ก่อน ค.ศ. พระมเหสีของพระองค์พระนำมว่ำ อะกำทอคลีอำ (Agathokleia) ก็รับช่วงเป็นผู้ปกครองต่อ
โดยเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดินแทนพระโอรสของพระองค์พระนำมว่ำ สตรำโต ที่ 1 (Strato I) กำร
บันทึกของชำวพุทธบอกว่ำพระองค์ส่งมอบอำณำจักรไปสู่พระโอรสและปลีกตัวเองจำกโลก แต่พลูตำร์ช
(Plutarch, ประมำณ ค.ศ.46-120) นักประวัติศำสตร์ชำวกรีกได้บันทึกไว้ว่ำ พระองค์สวรรคตในค่ำยใน
ขณะที่มีกำรออกรบทำงทหำร และยังบอกว่ำ พระอัฏฐิของพระองค์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนเท่ ำ ๆ กันเพื่อ
เมืองต่ำง ๆ เพื่อนำไปประดิษฐำนในอนุสรณ์สถำนอำจจะเป็นสถูปทั่วทั้งอำณำจักรของพระองค์
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ภาพที่ 8 ในกรุงเอเธนส์ ทหำรได้เปลี่ยนผลัด เป็นกำรสวนสนำมให้นักท่องเที่ยวได้รอชมและถ่ำยรูป
เป็นเสน่ห์ของเมืองอีกแบบหนึ่ง (ที่มำ: ผู้เขียน, 23 มิถุนำยน 2561)
หลังกำรครองรำชย์ของพระเจ้ำเมนันเดอร์ที่ 1 สตำโบ ที่ 1 ยังมีผู้ปกครองของอินโดกรีกอีก
หลำยพระองค์ในยุคสมัยต่อมำ เช่น อมินทำส (Amyntas) ไนเซียส (Nicias) พีกอลำออส (Peukolaos)
เฮอแมอัส (Hermaeus) และ ฮิปปอสทรำตัส (Hippostratos) โดยมีข้อมูลว่ำกษัตริย์เหล่ำนี้ได้สร้ำงรูป
เคำรพตัวเองบ้ำง หรือ เทพเจ้ำกรีกตำมที่เคำรพนับถือ ผสมผสำนกันอำทิ มีพระหัตถ์ขวำท่ำทำงเป็น
สัญลักษณ์เหมือนกับท่ำวิตรรกะ มุทรำ (vitarka mudra) (ท่ำจีบหัวแม่มือและนิ้วชี้คู่กัน ส่วนนิ้วอื่น
เหยีย ดออก) เป็ นกำรผสมผสำนกับ พุทธศำสนำ ที่รูปทรงดัง กล่ำวหมำยถึงกำรถ่ำยทอดคำสอนของ
พระพุทธเจ้ำ (ปำงแสดงปฐมเทศนำธรรมจักรกัปปวัตนสูตร) ในเวลำเดียวกัน หลังจำกกำรสิ้นพระชนม์
ของพระเจ้ำเมนันเดอร์แล้ว ผู้ปกครองชำวอินโดกรีกจำนวนมำกเริ่มนำไปใช้ในเหรียญของพวกตน หัวข้อ
ธรรมะภำษำบำลีที่ว่ำ “ธมฺมิก” (Dharmikasa) หมำยควำมว่ำ ผู้ทรงธรรม (ข้อธรรมะที่พระเจ้ำอโศก
มหำรำชกษัตริย์ชำวพุทธใช้คือ ธรรมรำชำ หมำยควำมว่ำ พระรำชำแห่งธรรมะ) กำรใช้หัวข้อธรรมะนี้ถูก
นำไปใช้โดยพระเจ้ำสตำโบ ที่ 1 โซอิลอส ที่ 1 เฮลิโ อเกลส์ ที่ 2 (Heliokles II) ธีโ อฟิล อส
(Theophilos) พีกอลำออส (Peukolaos) และ อำร์คิบิออส (Archebios)
Copyright@Research, Information and Academic Services Division, ASEAN Studies Centre, MCU
Published: 15thSeptember 2019

The Twenty-Fifth International Conference on Learning University of Athens, Greece 2018 หน้ำ 13

ภาพที่ 9 ภำพวิหำรพำร์เธนอน หรือกลุ่มเมืองโบรำณสถำนทีส่ ำคัญของเอเธนส์ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขำกลำงเมือง
เอเธนส์ และนับว่ำเป็นสถำนที่สญ
ั ลักษณ์ของควำมรุ่งเรืองของอำรยธรรมกรีกโบรำณ ที่ไปไม่ได้เที่ยว
หรือไปไม่ถึง ถือว่ำไปไม่ถึงอีกเช่นกัน (ที่มำ: ออนไลน์/ผู้เขียน 21 มิถุนำยน 2561)

สำหรับกำรเปลี่ยนมำนับถือพุทธศำสนำของพระเจ้ำเมนันเดอร์ถูกบรรยำยไว้ในมิลินทปัญหำ
นอกจำกนี้ กำรเปลี่ ย นมำนั บ ถือ พระพุ ท ธศำสนำของพระยำมิ ลิ นท์ มีส่ ว นช่ว ยในกำรขยำยตัว ของ
พระพุทธศำสนำไปสู่เอเซียกลำง และเอเชียตอนเหนือ ดังมีหลักฐำนเชื่อมโยงเป็นอิทธิพลของพุทธ
ศำสนำในกุษำณะ (Kushans) ซึ่งมีหลักฐำนว่ำมีควำมเป็นไปได้ว่ำอำจมีกำรนำพระพุทธศำสนำมำใน
พื้ น ที่ เ หล่ ำ นั้ น จำกแคว้ น คั น ธำระ อั น เชื่ อ มต่ อ จำกยุ ค ของพระยำมิ ลิ น ท์ นอกจำกนี้ ภ ำยหลั ง กำร
สิ้นพระชนม์ของพระเจ้ำเมนันเดอร์ (พระยำมิลินท์) อิทธิพลของอำรยธรรมกรีกยังดำเนินเนื่องต่อมำ ดัง
ปรำกฏเป็นหลักฐำนในลำยผ้ำสักหลำดที่ สถูปสำญจี (Sanchi) แสดงให้เห็นถึงพุทธสำวกในชุดเครื่อง
แต่งกำยแบบกรีก ผู้ชำยเป็นภำพที่มีผมหยิกสั้นมักจะเกล้ำขึ้นด้วยแถบคำดศีรษะชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไป
บนเหรียญกรีก เสื้อผ้ำก็เป็นแบบกรีก พร้อมด้วยเสื้อคุมแบบกรีก (tunics) ผ้ำคลุมไหล่และรองเท้ำแตะ
เครื่องดนตรียังมีลักษณะพิเศษ เช่นขลุ่ยคู่ที่เรียกว่ำ ออลอส (aulos) นอกจำกนี้ยังมองเห็นเครื่องเป่ำ
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ยำวๆ คล้ำยแตร พวกเขำทั้งหมดฉลองที่ ทำงเข้ำของเจดีย์ คนเหล่ำนี้อำจจะเป็นชำวอินโดกรีกมำจำก
อินเดียตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเยี่ยมชมสถูปสำญจี รวมทั้งกษัตริย์ในช่วงต่อมำยังมีกำรสัญลักษณ์ทำง
พระพุทธศำสนำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังกรณีกำรสร้ำงเหรียญของกษัตริย์ผู้สืบต่อจำกพระองค์
โดยเฉพำะกษัตริย์หลังจำกพระเจ้ำเมนันเดอร์ ล้วนปรำกฏสัญลักษณ์ทำงพระพุทธศำสนำในเหรียญ
ประจำพระองค์ เช่น ท่ำวิตรรกะ มุทรำ เป็นต้น
ทั้งหมดที่ย กมำล้ ว นเป็ น เรื่องของพระยำมิลิ นท์ ที่เนื่องด้ว ยอำณำจักรโบรำณ และเป็ น
กษัตริย์กรีกที่ชำวพุทธรู้จักในนำม “พระยามิลินท์” ผู้สร้ำงวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำร่วมกับพระ
นำคเสน ดังนั้น เมื่อได้มีโอกำสเดินทำงไปเอเธนส์ กรีกจึงไปค้นคว้ำเกี่ยวประวัติและควำมเชื่อมโยงกั บ
พระพุทธศำสนำ และเชื่อมให้เห็นว่ำกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงวัฒนธรรม มีควำมสำคัญต่อพัฒนำกำรทำง
ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำด้วย ดังนั้น พระพุทธรูปก็ดี รูปแบบของกำรทรงจีวร ครองจีวร ล้วนมี
ร่องรอยมำจำกอำรยธรรมของกำรครองผ้ำของกรีก -โรมัน เมื่อเดินทำงทั้งทีก็นำมำเล่ำแบ่งปัน เพื่อ
ประโยชน์ขององค์ควำมรู้จำกพื้นที่ศึกษำ
ม้าไม้เมืองทรอย กับนกไม้ในธรรมบท
มำถึงกรีก ผ่ำนตุรกี ไม่พูดถึงม้ำไม้เมืองทรอย วรรณกรรมในเชิง “ตำนำน” และภำพยนตร์
เลื่องชื่อ ก็เหมือนมำไม่ถึงกระมัง จำกกำรสืบค้นข้อมูล ผู้เขียนไปไม่ถึงดินแดนกรีก และตุรกี กับตำนำน
อันที่มำของม้ำไม้เมืองทรอย เมื่อได้มำเปลี่ยนเครื่องที่สนำมบินอิสตันบูล (Istanbul) ประหนึ่งมำเหยียบ
เมืองทรอย ถ้ำจะเล่ำเรื่องเมืองทรอยด้วยก็คงไม่ผิดไปเสียทีเดียว “กรีก-ตุรกี/ม้าไม้เมืองทรอย”

ภาพที่ 10 ในกำรเดินทำงครั้งนี้ ผู้เขียนได้แวะเปลี่ยนเครื่อง Turkish Airline ที่สนำมบินอิสตัลบูล
กับขนม Turkish Delight อันเป็นถิ่นเมืองทรอย (ที่มำ: ผู้เขียน 26 มิถุนำยน 2561)
ปลายทางการเดิ น ทางของผู้ เ ขียนเป็น กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ ต้องเปลี่ ยนเครื่องที่
อิสตัลบูน ตุรกี พร้อมแวะพักค้ำงคืนที่โรมอิตำลี เส้นทำงกำรเดินทำงเป็นแบบนี้ทั้งขำไปและกลับ เมื่อ
เป็นดังนั้นจึงมีเหตุให้ผลที่จะพูดถึงม้ำไม้เมืองทรอย กับนกไม้ ในคติทำงพระพุทธศำสนำที่เหมือนกันคือ
ว่ำด้วยเรื่องกลยุทธ์ หรือวิธีกำรในเชิงศึก ที่มีเป้ำหมำยเพื่อหวังผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งด้วย
แล้วเรื่องม้าไม้เมืองทรอยเป็นอย่างไร ?
ก็ต้องตอบแบบคนเพิ่งสืบค้นข้อมูลในแบบสนใจใคร่รู้ว่ำ
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ตำมต ำนำนกรี ก โบรำณในมหำกำพย์ เ รื่ อ ง ‘อิ เ ลี ย ต’ (Iliad) ของกวี น ำมว่ ำ ‘โฮเมอร์ ’
(Homer) ได้มีกำรบันทึกเรื่องรำวเกี่ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอำไว้ว่ำ ‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
จุดยุทธศำสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทำให้นครแห่งนี้สำมำรถควบคุม
เส้ น ทำงกำรติดต่อทั้ งทำงบกและทำงน้ ำระหว่ำงทวีปเอเชี ยและทวีปยุโ รปได้ ตำมบันทึกที่ ว่ำนี้นั้ น
แรกเริ่มเดิมทีเหล่ำนักปรำชญ์และผู้เชี่ยวชำญทั้งหลำยต่ำงก็เชื่อว่ำกรุงทรอยเป็นแค่เมืองในตำนำน หำ
ได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ไม่ หำกแต่เมื่อรำว 140 ปีที่แล้ว มีผู้ค้นพบซำกของเมืองโบรำณแห่งหนึ่ ง ซึ่งเชื่อ
กันว่ำนี่คือซำกของ “กรุงทรอย”
เมื่อปี ค.ศ. 1868 ไฮน์ริช ชลีมันน์ (Heinrich Schliemann) นักธุรกิจและนักโบรำณคดี
ชำวเยอรมัน ที่ยอมลงทุนและลงแรงออกเดินทำงตำมหำกรุงทรอยในตำนำน ด้วยควำมเชื่ อที่ว่ำเมือง
แห่งนี้มีอยู่จริง จนกระทั่งเขำได้พบกับซำกเมืองโบรำณในเขตของเมือง Canakkale เมืองทำงตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศตุรกี บริเวณช่องแคบดำร์ดะเนลส์ (Dardanelles) ซึ่งเป็นช่องแคบที่กั้นระหว่ำง
คำบสมุทร Gallipoli ที่แยกทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียออกจำกกัน และเชื่อกันว่ำนี่คือซำกของกรุงทรอย
หำกแต่กรุงทรอยที่ชลีมันน์ค้นพบนั้นหำได้มีอำณำเขตใหญ่โตตำมที่มหำกำพย์อิเลียต กล่ำวไว้ไม่ เป็น
เพียงแค่ซำกปรักหักพังของเมืองที่ถูกเผำทำลำย ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัด ชำนักคำแล (Çanakkale
Merkez) ส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีในปัจจุบัน ซึง่ เป็นชำยแดนรอยต่อของกรีกด้วยเช่นกัน
ส่วนตำนำนที่ว่ำด้วยเรื่องรำวของ ‘สงครามกรุงทรอย’ (Trojan War) หรือที่รู้จักกันในชื่อ
‘สงครามม้าไม้’ นั้น เป็นกำรสู้รบกันระหว่ำงกองทัพของชำวกรีกและกองทัพของชำวทรอยหรือชำวโทรจัน
ชนวนเหตุของสงครำมเกิดจำกกำรที่ ‘เจ้าชายปารีส’ แห่งทรอย ได้ไปลักพำตัว ‘เจ้ำหญิงเฮเลน’ ซึ่ง
เป็น ชำยำของ ‘พระเจ้าเมเนลาอุส ’ กษัตริย์นครสปำร์ ตำแห่งกรีก ซึ่งถือเป็นกำรหยำมเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของ ‘พระเจ้าเมเนลาอุส’ เป็นอย่ำงมำก จึงได้เกิดสงครำมแย่งชิงตัว ‘เจ้าหญิงเฮเลน’ ขึ้น มี
กำรสู้รบกันเป็นเวลำนำนถึง 10 ปี ในที่สุดกองทัพกรีกก็ได้คิดแผนกำรที่จะตีกรุงทรอย โดยกำรออก
อุบำยสร้ำงม้ำไม้จ ำลอง หรือที่เรีย กกันว่ำ ‘ม้าไม้เมืองทรอย’ ม้ำไม้ขนำดใหญ่ยักษ์แต่ข้ำงในกลวง
เพื่อที่จะได้ซ่อนทหำรกรีกเอำไว้ภำยในได้ แล้วมอบให้กับกรุงทรอยเสมือนเป็นของขวัญและเป็นนัยว่ำ
กองทัพกรีกยอมแพ้ต่อกองทัพของชำวทรอยอย่ำงรำบคำบ
ชำวทรอยเมื่อเห็นม้ำโทรจันต่ำงก็ดีใจที่สงครำมได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้ทำกำรเข็นม้ำโทรจัน
เข้ำมำในเมือง มีกำรเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะในครั้งนี้อย่ำงยิ่งใหญ่ และเมื่อชำวทรอยทั้งหลำยนอนหลับ
พักผ่อนกันอย่ำงสบำยอกสบำยใจอยู่นั้น ทหำรกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้ำโทรจันก็แอบออกมำ และเปิด
ประตูเมืองให้กองทัพกรีกที่ซุ่มอยู่ด้ำนนอกเข้ำมำข้ำงใน และสุดท้ำยกองทัพกรีกก็สำมำรถยึดเมืองทรอย
ได้อย่ำงง่ำยดำย มิหนำซ้ำยังเผำทำลำยเมืองทั้งเมืองทิ้งอีกด้วย
ตำนำนเกี่ยวกับม้ำไม้เมืองทรอย พูดถึงกลยุทธ์ “ลับ-ลวง-พราง” และใช้วิธีกำร “ลวง” ทำให้
อีกฝั่งชื่อว่ำสงบแล้ ว จึ งนำไปสู่ กำรหลงเข้ำไปในกับดักที่วำงไว้ ผลก็คือม้ำไม้เมืองทรอย กลำยเป็น
เครื่องมือในกำรทำลำยอีกฝั่งหนึ่ง เป็นกลยุทธ์ ที่ถูกนำมำสร้ำงเป็น ละคร “Helen of Troys”
(2003) และภำพยนตร์ Troys (2004) และเป็นที่รับรู้ของคนในวงกว้ำงเกี่ยวกับ ภำพยนตร์ อิง
ประวัติศำสตร์ และกลำยเป็นฉำกสำคัญของหนังและเป็นภำพจำและรับรู้เกี่ยวกับเอเธนส์ และเมือง
ทรอย ผู้เขียนอำจไม่ได้เดินทำงไปถึงม้ำไม้ เสียทีเดียวแต่อย่ำงน้อยก็ได้ย่ำงกำยไปจนถึง ตุรกี เรียกว่ำ
“เฉียด” ก็ต้องพูดถึงเสีย หน่ อย ม้ำไม้ นับเป็นกลยุทธ์ หรือกลศึกในแบบโบรำณใช้เทคนิคกำรสร้ำง
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สถำนกำรณ์จำลอง เพื่อทำให้อีกฝ่ำย หลงเชื่อ และทำศึกจนชนะ ซึ่งวิธีกำรเหล่ำนี้เป็นกลยุทธ์ในทำงกำร
บริหำรจัดกำรทั้งสิ้น และในกำรบริหำรทำให้เกิดผลเป็นกำรยอมรับหรือควำมเชื่อเสียก็ไม่ผิดทีเดียว

ภาพที่ 11 ม้ำไม้เมืองทรอย (ขวำ) ที่ Holly Wood ถ่ำยทำหนังเรื่อง Helen of Troys มอบให้เป็นที่
ระลึกหลังถ่ำยทำเสร็จ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด ชำนักคำแล (Çanakkale Merkez) ในตุรกี อัน
เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อของสงครำมกรุงทอยส์ (ซ้ำย) ลูกปัดที่สนำมบินเอกลักษณ์ของกำร
แต่งกำยที่ถือว่ำเป็นเอกลักษณ์แบบตุรกีอีกอย่ำงหนึ่ง (ที่มำ: ออนไลน์/ผู้เขียน 21 มิถุนำยน
2562)
ในส่วนธรรมบทของพระพุทธศำสนำก็มีเรื่องนกไม้ ที่ใช้เป็นยุทธ์ในกำรศึก ม้ำไม้เมืองทรอย
เป็นเหตุกำรณ์ที่กรีก ใช้เพื่อลวงชำวเมืองทรอย ให้หลงเข้ำใจว่ำบุกยึดเมืองไม่ได้สักที คงหนีเลิกทัพ กลับ
เมือง พร้อมทิ้งม้ำไม้ไว้เป็นอนุสรณ์สถำนสำหรับกำร ทำศึก อีกฝ่ำยก็เข้ำใจตำมนั้นเปิดประตูเมืองไปขน
ลำกม้ำไม้ที่ศัตรูทิ้งไว้ให้ดูต่ำงหน้ำ เป็นอนุสรณ์ แต่ก็มีกำรวำงกลยุทธ์ซ่อนทหำรไว้ในม้ำไม้ และยำมดึก
ออกมำเปิดประตูเมืองให้ฝ่ำยเอเธนส์มำทำศึกจนชนะในที่สุด ในส่วนวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
ปรำกฏในธรรมบทเรื่อง โพธิรำชกุมำร ที่ให้ช่ำงทำปรำสำทไว้อย่ำงวิจิตรงดงำม แต่อีกนัยหนึ่งเกรงว่ำช่ำง
จะไปสร้ำงให้คนอื่นแล้วมีควำมสวยงำมเทียบได้ จึงมีดำริสังหำรช่ำงก่อสร้ำงปรำสำทเสีย แต่อีกนัยหนึ่ง
ช่ำงก็รู้ว่ำตัวเองตกอยู่ในสถำนกำรณ์ถูกหมำยชีวิต จึงลวงว่ำให้กษัตริย์ว่ำให้หำไม้เนื้ออ่อนไร้แก่น มำเพื่อ
ทำปรำสำทขั้นตอนสุดท้ำย และสร้ำงครุฑไม้ แล้วพำครอบครัวหนีไปในที่สุดดังมีหลักฐำนเป็นข้อมูลว่ำ
“ฝ่ายนายช่างนั่งถากไม้เหล่านันอยู่ในห้ องๆ หนึ่งท้าเป็นนกครุฑ ควรที่บุตร
ภรรยาของตนนั่งภายในได้ ในเวลารับประทานอาหาร สั่งภรรยาว่า “เธอจงขายของทุก
สิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้ว รับเอาเงินและทองไว้ ” ที่สำมำรถขี่ได้ทั้งครอบครัวหนีไป “ฝ่าย
พระราชกุมารรับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ ทรงจัดตังการรักษาเพื่อ ประโยชน์จะไม่ให้ นายช่าง
ออกไปได้ แม้นายช่าง ในเวลาที่นกส้าเร็จแล้ว สั่งภรรยาว่า “วันนี หล่อนพึงพาเด็ก แม้
ทังหมดมา” รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ให้บุตรและภรรยานั่งในท้องนก ออกทาง
หน้าต่าง หลบหนีไปแล้ว”
พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับมหำจุฬำฯ) เล่มที่ 7
วินัยปิฎก จุลวรรค ภำค 2 ข้อที่ 267-268 หน้ำที่ 49
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ดังนั้น ม้าไม้เมืองทรอย นกไม้ในธรรมบท เป็นเรื่องเล่ำที่ว่ำด้วยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
รวมทั้งเป็นตำนำนที่ว่ำด้วยกลยุทธ์และวิธีกำรที่เกิดขึ้น นัยหนึ่งเป็นรูปแบบทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีกว่ำหรือมีประโยชน์กว่ำ จึงยกมำเป็นกรณีศึกษำเล่ำไว้ บันทึกไว้ เมื่อผู้เขียนผ่ำนไปถึง
เอเธนส์ ผ่ำนตุรกี ผู้สร้ำงตำนำนม้ำไม้ร่วมกัน ก็ให้ประหวั่ นนึกถึงนกไม้ในพระพุทธศำสนำที่เคยได้ยินมำ
จึงค้นคว้ำเรียบเรียงนำมำประกอบกันเพื่อให้เห็นว่ำกลยุทธ์และวิธีกำรมีควำมสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงทั้งใน
เชิงศึก กำรบริหำร และกำรใช้ชีวิต

ภาพที่ 12 เรื่ องม้ำไม้เมืองทรอย ถูกนำมำสร้ำงเป็นละครในปีล่ ำสุ ด ในชื่อ Helen of Troy
(miniseries) นำแสดงโดย Sienna Guillory และ Matthew Marsden ฉำยในปี
2003/2546 ภำพยนตร์เรื่อง Troy หนัง Holly Wood ที่ถูกสร้ำงในปี 2004/2547 นำ
แสดงโดย Brad Pitt ม้ำไม้ที่ใช้ถ่ำยทำได้มอบให้ตุรกี หลังหนังทำเสร็จ (ที่มำ: ออนไลน์
กันยำยน 2562)
มา Athens ทั้งทีต้องพูดถึง เพลโต โสเครตีส อริสโตเติล
มำเที่ยวท่องถึงกรีซ ไม่พูดถึงนักปรัชญำเด่น ๆ ของโลก อย่ำง โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล
ดูจะห่ำงไกลและเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระมัง เมื่อมำแล้ว ถึงไม่ได้สัมผัสโดยตรง หรือเกิดไม่ทัน หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับควำมเป็นสำขำอำชีพ โดยตรงทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง หรือรัฐศำสตร์ แต่เชื่อได้
เลยว่ำในศำสตร์ของกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย จะต้องมีบุคคลทั้ง 3 ท่ำนโลดแล่นอยู่ในตำรับตำรำ
อำจเป็นรัฐศำสตร์เบื้องต้น กฎหมำยเบื้องต้น กำรบริหำรกำรปกครอง ที่เนื่องด้วยกำรปกครองในยุค
สมัยต่อมำ ที่ทำให้เห็นว่ำอย่ำงไรเสียควำมสำคัญบุคคลทั้ง 3 เนื่องด้วยกำรเมืองกำรปกครองทั้งสิ้น และ
ที่สำคัญมีประวัติพัฒนำกำรร่วมสมัยกับบุคคลสำคัญของโลก ทั้งพระพุทธเจ้ำ เล่ำจื้อ เม่งจื้อ ทำงบูรพำ
ทิศ ดังนั้น จึงนำมำเล่ำแบ่งปันจำกกำรเดินทำงเกี่ยวกับบุคลทั้ง 3 ต่อไป
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ภาพที่ 13 นักคิดทำงด้ำนรัฐศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง โสเครตีส ถูกส่งต่อไปสู่ เพลโต และถูกส่ง
ต่อไปยังนักปรัชญำอย่ำง อริสโตเติล จนกลำยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อศำสตร์ของควำมรู้
ในสำขำนี้ (ที่มำ: ออนไลน์, 24 กรกฎำคม 2562)
ถำมว่ำทั้ง 3 คนเป็นใครก็ต้องตอบว่ำ รู้แบบงู ๆ ปลำๆ ในตอนเรียนระดับชั้นปริญญำตรี ใน
ชื่อรำยวิชำที่มีคำว่ำ “เบื้องต้น” ต่อท้ำย แบบผ่ำนหูผ่ำนตำ จึงให้ต้องมำหำข้อมูลเพิ่ม ผ่ำน Google ยุค
สมัยของข้อมูลข่ำวสำร ที่สำมำรถสืบค้นได้ให้ข้อมูลว่ำ
โสเครตีส (Socrates; 4 มิถุนำยน 470 ปีก่อนคริสตกำล — 7 พฤษภำคม 399 ปีก่อน
คริสตกำล) เป็นนักปรำชญ์ของกรีกโบรำณและเป็นชำวเมืองเอเธนส์ ซึ่งถือกันว่ำเป็นผู้วำงรำกฐำนของ
ปรัชญำตะวันตก โสเครตีสเป็นบุคคลในประวัติศำสตร์ที่ไม่ได้มีผลงำนกำรเขียน แต่ ซีโนฟอน ได้บันทึก
กล่ ำวถึงโสเครตีสว่ำ “โสเครตีส ใช้ชีวิตกับกำรสนทนำปรัช ญำ” แปลว่ำสิ่ งที่เขำทำคือกำรสื่ อสำร
ควำมคิด ข้อมูลจำกอำริสโตฟำนเนสว่ำ “โสเครตีส ได้เปิดโรงเรียนของตนเอง” แต่กำรเปิดโรงเรียนนัย
หนึ่งถูกให้คำนิยำมว่ำเป็นอำชีพสำหรับเลี้ยงตัวเอง ดังข้อมูลของซีโนฟอนกล่ำวใน "ซิมโพเซียม" ว่ำ “โส
เครตีส รับเงินจากลูกศิษย์ของเขา” แต่เพลโตได้บรรยำยแย้งกับข้อมูลเรื่องค่ำสอนว่ำ “โสเครตีส
ไม่ได้รับเงินจากลูกศิษย์” โสเครติสไม่ได้เขียนหรือบันทึกหนังสือ แต่โสเครติส ได้สื่อสำรแสดงทัศนะ
ผ่ำนกำรพูดบรรยำย โต้แย้งและสอนหนังสือ จึงทำให้แนวคิดถูกส่งต่อและอีกนัยหนึ่งก็เป็นกำรโต้แย้งกับ
ระบบควำมรู้ ควำมคิดเดิมในช่วงเวลำนั้นด้วย
โสเครตี ส ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นอำณำจั ก รเอเธนส์ ช่ ว งที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงจำกจุ ด สู ง สุ ด ของ
อำณำจักรเอเธนส์ถึงยุคเสื่อมภำยหลังกำรพ่ำยแพ้ให้กับกรุง สปำร์ตำ (Sparta) มีบุคคลสำมคนสำคัญที่
ยุให้ศำลสำธำรณะของกรุงเอเธนส์ไต่สวนโสเครตีส โดยกล่ำวหำว่ำโสเครตีส เป็นผู้ที่สร้ำงควำมเสื่อม
ศรัทธำในศำสนำ และเยำวชนในกรุงเอเธนส์ เรื่องรำวทั้งหมดนี้สำมำรถอธิบำยได้ เมื่อนึกถึงสถำนกำรณ์
ในเมืองเอเธนส์ภำยหลังกำรพ่ำยแพ้ให้กับสปำร์ตำนั้น ชำวเมืองเอเธนส์ ผู้ยังเชื่ อถือในเทพเจ้ำผู้ปกป้อง
เมืองต่ำง ๆ มองว่ำกำรพ่ำยแพ้ของเอเธนส์เป็นเพรำะเทพเจ้ำเอเธนำ (Athena) ผู้เป็นเทพปกครองเมือง
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เอเธนส์นั้นประสงค์จะลงโทษเมืองเอเธนส์เพรำะผู้คนในเมืองเสื่อมศรัทธำในศำสนำ กำรที่ โสเครตีส ตั้ง
คำถำมและสนทนำเกี่ยวกับปรัชญำจึงเท่ำกับเป็นกำรทรยศชำติ กำรไต่สวนตัดสินว่ำโสเครตีส มีควำมผิด
เขำถูกประหำร โดยกำรดื่มยำพิษและเสียชีวิตในที่สุด
ควำมเชื่อและควำมไม่เชื่อมีผ ลเป็นควำมมีมำแต่อดีต ต่อเนื่องมำแต่สมัยใหม่ ไม่ใช่เรื่อง
แปลก แปลว่ำโสเครติสเสียชีวิต ด้วยควำมเชื่ออีกชุดหนึ่ง แต่ไม่ใช่ในแบบที่เขำเชื่อ ฉะนั้น ควำมตำยจึง
เป็นที่สุดด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 14 กำรตำยของโสเครตีส โดยฌัก-หลุยส์ ดำวีด พ.ศ. 2330 (ที่มำ: ออนไลน์, 3 กันยำยน 2562)
เมื่อพูดถึ งโสเครติส จะพบว่ำไม่ ได้เขีย น แต่ส อน พูดบรรยำย ถ่ำยทอด ด้ว ยเหตุผ ลว่ ำ
เทคโนโลยีกำรเขียน ภูมิปัญญกำรเขียนยังไม่มีกระมัง แต่คนที่ต่อยอดและมำขยำยส่งต่อควำมคิดของ
เขำมีนักปรัชญำที่เรำรู้จักอีกคนหนึ่ง เพลโต (Plato)
แล้ว เพลโต (Plato) เป็นใคร ? ถามแบบคนไม่ได้เรียนสายนี้
ก็ต้องเอามาตอบต่อว่า เพลโต (Plato) เป็นนักปรัชญำที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของกรีกและของ
โลก อีกทั้งเป็นบุคคลแรกของประวัติศำสตร์โลก ที่สร้ำงปรัชญำขึ้นมำอย่ำงมีระบบ มีควำมสมบูรณ์ และ
มีขอบข่ำยกว้ำงขวำงครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เพรำะเพลโตได้นำเอำจุดเด่นของนัก
ปรัชญำกรีกที่สำคัญ ๆ มำเชื่อมต่ออธิบำยอย่ำงเป็นระบบ โดยเพลโตถือว่ำโลกมีอยู่ 2 โลก คือ โลกแห่ง
วัตถุ (Material World) ซึ่งเป็นโลกที่รู้ได้ทำงประสำทสัมผัส คือทำงตำ หู จมูก ลิ้น และกำย เหล่ำนี้ทำ
ให้มนุษย์รู้รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ซึ่งเพลโตถือว่ำเป็นโลกแห่งผัสสะ (Sensible World) ซึ่งโลก
แห่งวัตถุนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เพียงชั่วครำว มีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ (Subjective Reality) เป็นโลกแห่ง
มำยำที่ไม่จริงแท้ ซึ่งเป็นโลกแห่งควำมไม่สมบูรณ์
เพลโตได้ก่อตั้ง โรงเรียนขึ้นและกลำยมำเป็นต้นแบบให้สถำนศึกษำระดับสูงในยุคปัจจุบัน
ผู้คนในยุคสมัยนั้นยกย่องเพลโตว่ำเป็น “สุดยอดแห่งปรมาจารย์-The Divine Teacher” งำนเขียน
ของเขำได้บ รรยำยถึงโครงสร้ ำงทำงสั งคมในอุดมคติและควำมเป็นนิรันดร์ของจิตวิญญำณ เพลโต
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(Plato) นักคิดผู้มีชีวิตอยู่ในสมัยกรีก กล่ำวไว้ว่ำ “เวลาเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของความเป็นนิรันดร:
Time is a Moving Image of Eternity”
เมื่อยกโสเครติส เพลโตมำแล้ว ก็ต้องมีบุคคลที่เนื่องต่อด้วย เพรำะในตอนเริ่มต้น จั่วหัวไว้
พูดถึง 3 คน ก็แปลว่ำกล่ำวและยกมำยังไม่ครบทั้ง 3 คน แล้วใครอีกคนละ ก็ต้องตอบว่ำ อริสโตเติล

ภาพที่ 15 นักปรัชญำสำคัญของกรีกโบรำณ โสเครติส (ขวำ) เพลโต (ซ้ำย) หน้ำอำคำร Academy of
Athens หน่วยงำนร่วมของ University of Athens ที่ผู้เขียนไปร่วมเสนองำนสัมมนำทำง
วิชำกำรระหว่ำง 21-23 มิถุนำยน 2561
ก็ต้องถามต่อไปว่า อริสโตเติล (Aristotle) เป็นใคร
อริสโตเติล (Aristotle, 384 ปีก่อนคริสตกำล – 7 มีนำคม 322 ปีก่อนคริสตกำล) เป็นนัก
ปรัชญำกรีกโบรำณ เป็นลูกศิษย์ของเพลโต และเป็นอำจำรย์ของอเล็กซำนเดอร์มหำรำช (Alexander
the Great, 356-233 ปีก่อน ค.ศ.) อริสโตเติล และเพลโตได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักปรัชญำที่มี
อิทธิพลสูงที่สุดคนหนึ่งในโลกตะวันตก ด้วยผลงำนเขียนหนังสือ
อริสโตเติลเป็นหนึ่งในไม่กี่บุคคลในประวัติศำสตร์ที่ได้ศึกษำแทบทุกสำขำวิชำที่มีในช่วงเวลำของ
เขำ ในสำขำวิทยำศำสตร์ อริ สโตเติ ลได้ศึ กษำ กำยวิ ภำคศำสตร์ ดำรำศำสตร์ วิ ทยำเอ็มบริ โอ
ภู มิ ศ ำสตร์ ธรณี วิ ท ยำ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ ฟิ สิ ก ส์ แ ละสั ต ววิ ท ยำ ในด้ ำ นปรั ช ญำอริ ส โตเติ ล เขี ย น
เกีย่ วกับ สุนทรียศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ จริยศำสตร์ กำรปกครอง อภิปรัชญำ กำรเมือง จิตวิทยำวำทศิลป์
และ เทววิทยำ เขำยังสนใจเกี่ยวกับศึกษำศำสตร์ ประเพณีต่ำงถิ่น วรรณกรรม และ กวีนิพนธ์ ผลงำน
ของเขำเมื่อรวบรวมเข้ำด้วยกันแล้ว สำมำรถจัดว่ำเป็นสำรำนุกรมของควำมรู้สมัยกรีก
นักปรัชญำกรีกโบรำณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออริสโตเติล เพลโต (อำจำรย์ของอริสโตเติล) และ
โสเครตีส (ที่แนวคิดของเขำนั้นมีอิทธิพลอย่ำงสูงกับเพลโต) พวกเขำได้เปลี่ยนโฉมหน้ำของปรัชญำ
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กรีก สมัยก่อนโสเครตีส จนกลำยเป็นรำกฐำนสำคัญของปรัชญำตะวันตกในลักษณะปัจจุบัน โสเครตีส
นั้นไม่ได้เขียนอะไรทิ้งไว้เลย ทั้งนี้ เนื่องจำกผลของแนวคิดปรำกฏในบทสนทนำของเพลโตชื่อ เฟดรัส
(Phaedrus) เรำได้ศึกษำแนวคิดของเขำผ่ำนทำงงำนเขียนของเพลโตและนักเขียนคนอื่น ๆ ผลงำนของ
เพลโต และอริสโตเติลเป็นแก่นของปรัชญำโบรำณ
การเสนอผลงานทางวิชาการที่ University of Athens
เล่ ำเรื่ องเกี่ย วเนื่ องเสี ย ยำว ก็ต้ องวกกลั บมำที่ภ ำรกิจของกำรเดินทำงในครั้งนี้ กำรเข้ำ
ร่วมงำนเป็นเหตุผลในกำรเดินทำงร่วมงำนที่ Athens ในครั้งนี้ สำหรับกำรนำเสนองำนที่มหำวิทยำลัย
Athens ในครั้งนี้ เกิดจำกกำรที่ผู้เขียนมีเครือข่ำยเป็นงำนสัมมนำและเข้ำร่วมในแต่ละที่ในแต่ละครั้ง ที่
มีกำรหมุนเวียนไปจัดในหลำย ๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครังที่ 19
(The Nineteenth International Conference on Learning) ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2555 สหรัฐอเมริกา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครัง
ที่ 21 (The Twenty-first International Conference on Learning) ณ วิทยาลัย Touro มลรัฐ
นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2557 เป็นต้น และในแต่ละครั้ง
ผู้เขียนก็ได้มีโอกำสและประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมเสนองำนตำมโอกำส และในครั้งนี้ก็ได้เข้ำร่วมด้วย
เช่นกัน โดยผลงำนก็มี 3 ชิ้นงำนดังที่เล่ำแจ้งไว้ในตอนแรก ๆ แต่สำระสำคัญของกำรเดินทำงคือ (1) ได้
เผยแผ่องค์ควำมรู้ ตำมที่ได้ทำกำรศึกษำวิจัยไว้ อันเป็นภำระงำนของศูนย์อำเซียนศึกษำโดยตรง (2) ได้
สร้ ำงเครือข่ำยให้กับ มหำวิทยำลั ย ในเวทีวิชำกำรระดับนำนำชำติ และ (3) ประกำศเกียรติคุณของ
มหำวิทยำลัย ให้ปรำกฏต่อสำธำรณะ เพรำะทุกครั้งที่ผู้เขียนร่วมนำเสนองำน จะถูกตั้งคำถำมว่ำ ทำไม
มหำวิ ท ยำลั ย ของคุ ณ ท ำไมชื่ อ ยำวจั ง ออกเสี ย งอย่ ำ งไร ผู้ เ ขี ย นก็ จ ะแจ้ ง ว่ ำ เป็ น มหำวิ ท ยำลั ย
พระพุทธศำสนำ มหำวิทยำลัยของชำวพุทธ และก่อตั้งโดยอดีตบูรพกษัตริย์ไทย ซึ่งก็จะง่ำยและสื่อสำร
เพื่อควำมเข้ำใจตรงกัน และ (4) ได้นำผลงำนไปสู่เวทีนำนำชำติ ในนำมบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ก็จะ
ทำให้ เกิด ผลในทำงปฏิบั ติตำมกำรประเมิ นผลในกำรจัดอั นดับของมหำวิทยำลั ยภำยใต้ เกณฑ์ห รื อ
มำตรฐำนสำกลได้
จำกที่เกริ่นมำกำรนำเสนองำนในเวทีนำนำชำติก็คงไม่แตกต่ำงกันในเชิงพื้นที่ไม่ว่ำที่ใดแหล่ง
ใด รูปแบบจะคล้ำย ๆ กัน แต่สิ่งที่สำคัญและจำเป็นคือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้เกิดขึ้นในเวทีสำธำรณะ
และเวทีนำนำชำติ ดังที่ผู้เขียนได้ไปร่วมนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่
25 (The Twenty-Fifth International Conference on Learning) ณ University of Athens
Athens, ประเทศกรีซ ในระหว่ำงวันที่ 21–23 มิถุนำยน 2561 โดยมีสมำชิกผู้เข้ำร่วมงำนจำนวนมำก
จำกนำนำประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ แคนำดำ ฝั่งยุโรปก็อีกหลำกหลำยประเทศ รวมทั้งอเมริกำ
ใต้ เปรู และบรำซิล ส่วนจำกเอเชีย จะมีเพียงผู้เขียนกับ ชำวฟิลิปปินส์ อิหร่ำน และตุรกี เป็นต้น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เครือข่ำยและประสบกำรณ์ของกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ของแต่
ละท่ำนร่วมกัน
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ภาพที่ 16 ผู้เขียนในกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในงำนสัมมนำชำติ the twenty-fifth International
conference on learning ที่มหำวิทยำลัย University of Athens, Greece, เมื่อ on 23rd
June 2018 นำเสนอผลกำรวิจัยในเรื่อง (1) Trends of Education Management for
Unity and Peace of Countries in ASEAN Community (2) Education Management
in Past and Present in ASEAN Community (3) A Model of Leadership
Development for Leaning Organization of Universities in Thailand (ที่มำ: ผู้เขียน,
22-23 มิถุนำยน 2561)
ถอดบทเรียน/ประสบการณ์การเดินทาง
จำกประสบกำรณ์กำรเดินทำงประเทศที่มีประวัติศำสตร์ อำรยธรรม และภูมิปัญญำในอดีต
และเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำควำมคิด หรือเป็นรำกของควำมคิดทำงด้ำนรัฐศำสตร์ กำรเมือง และนักคิด
สำคัญของโลก อย่ำงอริสโตเติล เพลโต โสเครตีส รวมไปถึงพัฒนำกำรของกำรอำรยธรรมกรีก สู่อำรย
ธรรมพระพุทธศำสนำ พระพุทธรูป และวรรณกรรมเลื่องชื่อ มิลินทปัญญำ ทำให้เห็นกำรไหลบ่ำของ
อำรยธรรมควำมรู้จำกพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่ง กับกำรเชื่อมโยงทั้งในทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตกับกำรหยิบยืมของกันและกัน ไม่มีสิ่งใดจริงแท้ มีแต่ควำมจริงในเชิงกำรเรียนรู้และ
พัฒนำจำกยุคสู่ยุครุ่นสู่รุ่นเสียมำกกว่ำ ซึ่งในกำรเดินทำงครั้งนี้อำจบันทึกถอดบทเรียนร่วมกันได้ คือ
1. ทุกการเดินทางจะได้ประสบการณ์ของการเดินทางและการเรียนรู้ของผู้เดินทาง ดัง
กรณีผู้เขียนเดินทำงจำกไทยเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล แล้วต่อเครื่องจำกอิสตันบูลไปพักค้ำงคืนที่อิตำลี
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รวมทั้งเพื่อให้ได้วีซ่ำจำกกำรเดินทำงเพื่อเข้ำเอเธนส์ กรีกในวันต่อไป และว่ำถ้ำไม่ลองทำดู ไม่ใช้วิธีกำร
แบบนี้ก็จะไม่ทรำบได้ว่ำมีรูปแบบและแนวทำงแบบนี้ได้เพียงแต่ไม่เป็นที่นิยม
2. ผู้เขียนไม่ได้ขอวีซ่าไปก่อนจากประเทศไทย แต่ใช้สิทธิ์ของวีซ่ำ Changen จำกประเทศ
อิตำลีและเดินทำงต่อไปยังเอเธนส์ และในกำรเดินทำงกลับก็ใช้เส้นทำงดังกล่ำว นับเป็นประสบกำรณ์
จำกกำรเดินทำงและกำรเรียนรู้จำกกำรเดินทำงด้วยเช่นกัน
3. ผู้เขียนมีประสบการณ์ของการไม่ได้ Check in Online ตั๋วก่อนเดินทำงระหว่ำง
สนำมบินโรม ไปสนำมบินเอเธนส์ ปรำกฏว่ำสำยกำรบิน Rynair สำยกำรบินรำคำถูกสัญชำติไอร์แลนด์
ไม่มีเคำเตอร์ให้เช็คอิน ต้องเช็คจำกระบบ Web Online เท่ำนั้น ทำให้ต้องเสียค่ำธรรมเนียม ในกำร
เช็คอิน และทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำงแต่ก็นับเป็นประสบกำรณ์สำหรับผู้เขียนโดยตรง เรียนรู้
จำกหน้ำงำนผ่ำนสถำนกำรณ์จริงเสียเงินได้ควำมรู้ เวลำล่ำช้ำไปอีกเล็กน้อย
4. พัฒนาการของอารยธรรมและความเชื่อมต่อทางอารยธรรมของพระพุทธศำสนำใน
อดีตเชื่อมต่อกับพัฒนำกำรทำงประวัติอย่ำงต่อเนื่อง นัยหนึ่งเป็นกำรผสมผสำนให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
ใหม่ ประสบกำรณ์อย่ำงใหม่ และกลไกอย่ำงใหม่ต่อธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต แต่อีกนัยหนึ่งทำให้เกิด
พัฒนำกำรในสิ่งใหม่ หรืออย่ำงใหม่ ดังกรณีพระพุทธรูป รูปเคำรพในศำสนำ กำรห่มผ้ำ ครองจีวรของ
พระ ที่กลำยเป็นอำรยธรรม ประเพณี ของประชำคมชำวพุทธทั่วโลก ในแบบของชำวพุทธ หรือองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สถำปัตยกรรม และอื่น ๆ ที่เชื่อมจำก
อดีต ถึงปัจจุบันส่วนหนึ่งมีกำเนิดมำจำกดินแดนเอเธนส์ กรีกแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
ดังนั้ น จำกบั นทึกกำรเดินทำงนี้เป็นกำรบันทึก จำกพื้นที่ เป็นประสบกำรณ์ร่วมจำกกำร
เดินทำงของผู้เขียนในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และคำดว่ำจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจด้ำนพื้นที่ศึกษำและ
อำรยธรรมกรีก จึงนำมำถอดเป็นบันทึกกำรเดินทำงกึ่งวิชำกำรเพื่อ เล่ำแบ่งปันตำมข้อมูลเชิงประจักษ์
จำกหลำยแหล่งดังที่ปรำกฏ
บันทึกขอบคุณ
ขอกรำบขอบพระคุณผู้บริหำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ที่อนุญำตให้ผู้เขียนได้เดินทำงไปนำเสนอ
ผลงำนวิจั ย เพื่ อประกำศเกีย รติคุ ณของมหำวิ ทยำลั ย ในเวที น ำนำชำติ โดยมี พระรำชวรเมธี , ดร.
รักษำกำรผู้อำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (สมณศักดิ์: พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 28 กรกฎำคม 2562)
และพระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (ในขณะนั้น) รวมทั้งนำงสำวมุกรวี ฉิมพะเนำว์
บุคลำกรศูนย์อำเซียนศึกษำ ที่อำนวยควำมสะดวกในกำรจองที่พักในที่กรุงโรม และเอเธนส์ รวมทั้งจอง
ตั๋วสำยกำรบินภำยในระหว่ำงอิตำลีและกรุงเอเธนส์ กรีก ทำให้กำรเดินทำงเส้นทำงสำยยำว “กรุงเทพฯอิสตันบูล-โรม-เอเธนส์ ” สำเร็จและไม่ประสบปัญหำระหว่ำงเดินทำงนัก นับเป็นควำมน่ำประทับใจ
รวมทั้งได้องค์ควำมรู้จำกพื้นที่ มำแบ่งปันในรูปแบบของบันทึกกำรเดินทำง กำรศึกษำเชิงพื้นที่ จำกกำร
ร่วมเสนองำนในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณในกำรช่วยอำนวยควำมสะดวกในครั้งนี้

Copyright@Research, Information and Academic Services Division, ASEAN Studies Centre, MCU
Published: 15thSeptember 2019

The Twenty-Fifth International Conference on Learning University of Athens, Greece 2018 หน้ำ 24

รายการอ้างอิง
สุจิตต์ วงศ์เทศ. (2535). อัฟกานิสถาน แหล่งผลิตพระพุทธรูปองค์แรกในโลก. กรุงเทพมหำนคร: มติชน.
Gauranga Nath Banerjee. (1961). Hellenism in ancient India. Delhi: Munshi Ram
Manohar Lal.
Kelly, J. (2005). Milindapañha: The Questions of King Milinda (excepts), Access to Insight.
Marshall, S. J. (1960). The Buddhist art of Gandhara, ISBN 81-215-0967-X.
Mendis, N.K.G. (1993). The Questions of King Milinda: An Abridgement of the
Milindapanha. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1993 (repr.
2001). Based on Horner (1963–64).
Pesala, Bhikkhu. (1992). The Debate of King Milinda: An Abridgement of the
Milindapanha. Delhi: Motilal Banarsidass, 1992. Based on Rhys Davids (1890,
1894).
Tarn, W.W. (1966).The Greeks in Bactria and India. Cambridge University Press.
Thomas, R. D. (1894). The questions of King Milinda, Part 2, The Clarendon press.
Wenzel, M. (2000). Echoes of Alexander the Great: Silk route portraits from
Gandhara (Eklisa Anstalt, 2000).

Copyright@Research, Information and Academic Services Division, ASEAN Studies Centre, MCU
Published: 15thSeptember 2019

