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บทคัดย่อ 

ภาคนิพนธ์เรื่อง การนับถือศาสนาพุทธในสาธารณรัฐตูวา สหพันธ์รัฐรัสเซีย เป็นการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐตูวานับถือพระพุทธศาสนา สาธารณรัฐตูวาเป็น

สาธารณรัฐที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการนับถือศาสนา อีกทั้ง

ยังเป็น 1 ใน 3 สาธารณรัฐที่นับถือพระพทุธศาสนาในรัสเซยี การนับถือพระพุทธศาสนาในสาธารณรฐั

ตูวาน้ัน เปน็การนับพระพุทธศาสนาแบบทิเบตหรือนิกายมหายาน มีการนับถือและเลื่อมใสในองค์ดา

ไลลามะ ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นมาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่รัสเซีย รวมถึงประวัติศาสตร์

แรกเริ่มที่พระพทุธศาสนาเข้ามาในสาธารณรัฐตูวา ศาสนสถานที่สำคัญต่าง ๆ  ประเพณีและวัฒนธรรม

ทางศาสนาที่เช่ือมโยงกับชาวตูวา  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการนับถือศาสนาพุทธในสาธารณรัฐตูวา ได้แก่ ปัจจัย

ภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมองโกลเลีย มีภูมิหลังประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาร่วมกัน 

การมีกฎหมายรับรองและได้การยอมรับในการนับถือศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างอิสระในสหพันธรัฐรัสเซีย 

อีกทั้งมีการสืบทอดความคิดทางสังคมในสาธารณรัฐตูวาต่อการนับถือศาสนาพุทธ รวมถึงปัจจัย

ทางด้านตัวผู้นำที่ปกครองสาธารณรัฐตูวา  
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ABSTRACT 

This term paper in the topic “Worship in Buddhism in Republic of Tuva, Russia 

federation” aimed at studying the factors influencing people in Republic of Tuva to 

worship Buddhism.  Republic of Tuva is outstanding in cultures, traditions, language, 

and religion.  Moreover, this is one third republic that worships Buddhism in Russia. 

Adoring Buddhism in Republic of Tuva is the worship in Tibet Buddhism or Mahayana. 

This worship is based on a faith in Dalai Lama, which is different from worshiping 

Buddhism in Thailand, which believes in Theravada.  The researcher studied the 

background in propagating Buddhism into Russia, including the earliest history when 

Buddhism entered Republic of Tuva at many religious places. 

 According to the results, it was found that the factors that influenced 

worshipping Buddhism in Republic of Tuva are geography that has territories 

connecting to Mongolia, legislation approved and buttressed for worshiping any 

religions freely and independently, and also inheritance of social idea in Republic of 

Tuva towards the worship of Buddhism. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ภาคนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือของท่านอาจารย์กติมา 

พ่วงชิงงาม อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ และอาจารย์ ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร กรรมการสอบภาค

นิพนธ์ ผู้ซึ่งกรุณาให้คำแนะนำต่าง ๆ ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเมตตาอย่างสูง รวมทั้ง

มีกำหนดวันการส่งงานให้ตรวจและเข้าพบอยู่เสมอ ซึ่งทำให้การทำภาคนิพนธ์ในครั้งนี้ มีเป้าหมาย

และแรงผลักดันในการทำภาคนิพนธ์ ซึ่งผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาและความเสียสละเวลาของท่าน

เป็นอย่างย่ิง จึงกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี  

รวมถึงขอบคุณเพื่อน ๆในกลุ่มภาคนิพนธ์ที่มีอาจารย์ปรึกษาท่านเดียวกัน ที่ช่วยเสนอ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อภาคนิพนธ์ของผูว้ิจัย ทำให้เกิดประเด็นในการหาข้อมูลมาทำ

นิพนธ์เพิ่มข้ึน  

ขอขอบคุณประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนระยะสัน้ที่รัสเซีย ทำให้เห็นความเป็นรัสเซียในแบบ

ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จึงได้มองเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม เช้ือชาติและหน้าตาของผู้คน ที่

ไม่เพียงแต่มีหน้าตาแบบชาวยุโรปเท่าน้ัน มีหน้าตาคล้ายคนเอเชียอยู่จำนวนมากด้วย จึงทำให้เกิดการ

หาข้อมูลและพบว่ามีสาธารณรัฐขนาดเล็ก อย่างสาธารณรัฐตูวา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของสหพันธรัฐรัสเซยี 

ที่มีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นในการนับถือศาสนาพุทธ จึงได้มีการศึกษามาเป็นภาคนิพนธ์ใน

ครั้งน้ี 

ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการเรียนตลอดมา และเป็น

กำลังใจให้ผู้วิจัยในทุกเรื่อง ๆ รวมถึงเรื่องการทำภาคนิพนธ์ในครั้งน้ี   

ขอขอบคุณเพื ่อนทุก ๆคน ทั้งเพื ่อนในมหาวิทยาลัยและเพื ่อนสมัยมัธยม ที่คอยให้

คำปรึกษาและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อยู่เคียงข้างกันเสมอ รวมทั้งคอยช่วยเหลือและตอบคำถาม 

ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยสงสัยเกี่ยวกับการทำภาคนิพนธ์อยู่เสมอด้วยความเต็มใจตลอดมา 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ท่ีมาและความสำคญัของปัญหา 

 

สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่มพีื้นที่กว้างใหญ่ โดยมีพื้นที่ต้ังอยู่ในทวีปเอเชียและทวีป

ยุโรป ซึ่งมีเทือกเขาอูราล เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นทั้งสองทวีป พื้นที่มากกว่า 2 ใน 3 ของประเทศ

รัสเซียอยู่ในทวีปเอเชีย การที่สหพันธรัฐรัสเซียมีพื้นที่กว้างใหญ่ก็ส่งผลให้สหพันธรัฐรัสเซยี แบ่งเขต

การปกครองออกเป็น 9 เขตสหพันธ์ (federal districts) ทั้งสหพันธรัฐ ประกอบด้วยหน่วยการ

ปกครองรวมทั้งหมด 85 หน่วย แบ่งเป็น 22 สาธารณรัฐ (Republic) 9 เขตการปกครอง (Krai)  46 

มณฑล (Oblast) 3 นคร (Federal cities) 4 ภาคปกครองตนเอง (Autonomous Okrug) และ  

1 มณฑลปกครองตนเอง (Autonomous Oblast)1   

สหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบไปด้วยประชากร 143,967,789 คน2 ในจำนวนประชากรน้ี 

ประกอบด้วยกลุ ่มชาติพันธุ ์มากกว่า 190 เชื ้อชาติ ทำให้ประชากรในสหพันธรัฐรัสเซียมีความ

หลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียรอ้ยละ 77.7 ของประชากร

ทั้งหมด ส่วนกลุ่มชาติพันธ์ุที่เหลือเปน็ชาวตาตาร์ ยูเครน เชเชน และอื่น ๆ รวมทั้งมีประชากรทีส่ืบเช้ือ

สายจากกลุ่มเชื้อชาติมองโกลอยด์และคอเคเซียน  ชาวรัสเซีย ส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกาย  

ออร์โธดอกซ์รัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 71.8 ของประชากรทั้งหมดในรัสเซีย ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 5.5 นับถือคริสต์ศาสนานิกายคาธอลิก ร้อยละ 1.8 และคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 0.7 

พุทธศาสนานิกายมหายาน ร้อยละ 0.6 และศาสนาอื่น ๆ  ร้อยละ 1.2  รวมถึงไม่นับถือศาสนาใด ๆ  

ร้อยละ 18.93  

                                                
 1 World Statesmen, “Administrative Divisions of the Russian Federation”, Russian Federation, accessed 

April 20, 2018, http://www.worldstatesmen.org/Russian_republics.htm. 
2 World population review, “Russia population 2018”, world population, accessed April 20, 2018, 

http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/. 

 3  สถานเอกอัครทูตไทย ณ กรุงมอสโก, “ศาสนา”,เก่ียวกับสหพันธรัฐรัสเซีย, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560, 

http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=s1&artid=5. 
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ในยุคของสหภาพโซเวียต ศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกกีดกันออกจากประชาชน ห้ามประชาชนนับ

ถือศาสนาต่าง ๆ มีการเผาสถานที่ในการปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงหนังสือและตำราต่าง ๆทางศาสนา

ด้วย หลังจากโซเวียตล้มสลายศาสนาจึงกลับมามีบทบาทต่อประชาชนอีกครั้ง ในปัจจุบันศาสนาพุทธ 

เป็นศาสนาที่ได้รับความสนใจในหมู่คนทั่วโลกมากขึ้น ในประเทศรัสเซียนั้น มีหลักฐานการมีอยู่ของ

พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8  ซึ่งเป็นอิทธิพลวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของประเทศจีน เกาหลี 

แมนจูเรีย และมองโกเลีย ซึ่งประเทศเหล่านี้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับประเทศรัสเซียในทางตอนใต้ 

พระพุทธศาสนาที่ได้เผยแผ่เข้ามา เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายาน พุทธศาสนาได้เกิดข้ึนครั้งแรกใน

ศตวรรษที่ 17 โดยเข้าสู่เขตไซบีเรียเป็นครั้งแรกในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งสมณะทูตออก

เผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาได้เข้าสู่สหพันธรัฐรสัเซียอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1223 เป็นช่วง

ที่รัสเซียอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเจงกิสข่านแห่งอาณาจักรมองโกล ซึ่งชาวมองโกลส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธและลัทธิเต็งกรี หรือลัทธิบูชาเทพ และในกลางศตวรรษที่ 17 หรือประมาณปี ค.ศ. 

1650 ลามะจากมองโกลและทิเบตได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดินแดนชายฝั่งตะวันออกของ

ทะเลสาบไบคาล  ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย และในเวลาต่อมาพระพุทธศาสนาเริ่มมีการจัดต้ัง

ข้ึนอย่างมั่นคงในประเทศรัสเซีย ในสาธารณรัฐ 3 แห่งคือ บูยาเทีย (Buryatia) คาลมิเกีย (Kalmykia) 

และ ตูวา (Tuva) 

สาธารณรัฐตูวา (Tuva Republic)  ซึ่งเป็นสาธารณรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตสหพันธ์ไซบีเรีย 

(Siberian Federal District) เป็นสาธารณรัฐ 1 ใน 3 ของสาธารณรัฐในรัสเซียที่นับถือศาสนาพุทธ 

ประชากรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 นับถือศาสนาพุทธ สาธารณรัฐตูวาตั้งอยู่ห่างไกลจากเมือง

หลวงของรัสเซีย มีความแตกต่างในด้านเขตเวลาและภูมิภาค มีเขตแดนติดต่อกับประเทศมองโกเลีย 

อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ร่วมกับหลายประเทศ เช่น จีน มองโกเลีย และประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ชาติพันธ์ุที่สืบเช้ือสายมากจากชาวมองโกลอยด์ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงออกถึงความ

เป็นเอเชีย ทั้งในด้านวัฒนธรรมและประเพณี การดำรงชีวิต  

ประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจในสาธารณรัฐตูวา คือ การนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบต นิกาย

มหายาน เป็นการนับถือศาสนาที่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซียซึ่งมักจะนับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายกรีกออโธดอกซ ์และแต่เดิมนั้นสาธารณรัฐตูวานับถือลัทธิชาแมนหรือหมอผี การ

ยอมรับในการนับถือศาสนาพุทธของประชากรในสาธารณรัฐตูวาจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจในสาเหตุที่ทำให้ประชากรในสาธารณรัฐตูวา เลือกนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบต นิกายมหายาน 

และเหตุใดจึงต้องเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อวิจัยการนับ

ถือศาสนาพุทธในสาธารณรัฐตูวา  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธในสาธารณรัฐตูวา  

1.2.2 เพื่อศึกษาการนับถือศาสนาพุทธของประชาชน ในสาธารณรัฐตูวาในปัจจุบัน  

1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ประชาชนในสาธารณรัฐตูวานับถือศาสนาพุทธ  

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

ขอบเขตของเน ื ้อหาของการทำว ิจ ัย โดยจะศึกษาถ ึงความเป ็นมาและประว ัต ิการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในสหพันธรัฐรัสเซียและในสาธารณรัฐตูวา ในตั้งแต่ช่วงก่อนก็ตั้งสหพันธรัฐ รวมถึง

ช่วงการเปลี ่ยนแปลงการปกครองสู ่ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ จนถึงในช่วงปัจจุบัน และมุ่ง

ทำการศึกษาค้นคว้าถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ประชาชนในสาธารณรัฐตูวาเลือกนับถือพระพุทธศาสนา 

ตลอดจนการนับถือศาสนาพุทธที่สะท้อนผ่านวิถีการดำรงชีวิต ด้านความเช่ือ ประเพณี และวัฒนธรรม  
 

1.4 วิธีการศึกษา 

 

ภาคนิพนธ์ฉบับนี ้ศ ึกษาด้วยวิธ ีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ

แนวทางวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Documentary Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่อไปน้ี 

1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Resources) เช่น บทความที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐ 

ตูวา การเผยแผ่ศาสนาพุทธในรัสเซีย สารคดีที่มีการสัมภาษณ์ชาวตูวา เพลงชาติและบทสวดใน

พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารช้ันต้นที่ผ่านการแปลจากภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย  

2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Resources) ซึ่งได้แก่ เอกสารและหนังสือที่มกีาร

วิเคราะห์ วิจารณ์แล้ว และมีการเรียบเรียงข้ึนมาใหม่ เช่น หนังสือพระพุทธศาสนาแบบทิเบต หนังสือ

มนุษย์กับศาสนา อีกทั้งยังพิจารณารวมถึงงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษาด้วย 

ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รวบรวมจากเอกสาร งานวิจัย บทความและ

วารสารวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการค้นคว้าจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมไปถึงเว็บไซต์ และสื่อ
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โซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในเชิงลึกและครอบคลุม เมื่อทำการแปลเอกสารในส่วนที่

เกี่ยวข้องแล้ว จึงจะนำมาวิเคราะห์และเรียบเรียงใหม่ให้มีความเข้าใจในข้อมูลน้ันมากข้ึน 

 

1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา 
 

1.5.1 เนื่องจากเรื่องที่ศึกษามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐตูวา ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะ

ด้านและข้อมูลยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบาก 

เพราะมีข้อมูลดังกล่าวน้อยโดยเฉพาะข้อมูลที ่เป็นภาษาไทย จึงต้องทำการสืบค้นข้อมูลที ่เป็น

ภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย 

1.5.2 เอกสาร บทความ และหนังสือ มีจำนวนน้อยมาก การเข้าถึงเอกสารจึงทำไดย้าก 

ทำให้เอกสารและข้อมูลส่วนใหญ่ ที่ทำการศึกษาค้นคว้ามักเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.5.3 ข้อมูลบางอย่างมีความซับซ้อนและข้อมูลจากบางแหลง่มีความแตกต่างกัน ทำให้

ต้องศึกษาอย่างถ่ีถ้วน ว่าข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเช่ือถือมากกว่ากัน 

 

1.6 สมมติฐานของการศึกษา 

 

1.6.1 การที่ศาสนาพุทธสามารถเข้าไปเผยแผ่ในสาธารณรัฐตูวาได้นั้น เป็นผลมาจาก

อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงความเป็นมาของสาธารณรัฐตูวาที่เคยถูก

ปกครองโดยประเทศอื่น ๆที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ประเทศมองโกลเลีย และประเทศจีน อาจจะส่งผลให้มี

การเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้ามาในสาธารณรัฐตูวา   

1.6.2 การที ่ศาสนาพุทธเข้ามาเจริญรุ ่งเรืองในสาธารณรัฐตูวาได้นั ้น เป็นผลจากภูมิ

ประเทศที่ตั้งของสาธารณรัฐตูวาที่มีความใกล้ชิดกับทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธใน

อดีต รวมถึงประชากรในสาธารณรัฐเป็นผู้อพยพมาจากดินแดนที่นับถือและเลื่อมใสในพุทธศาสนามา

ก่อน 

1.6.3 การที ่ประชาชนในสาธารณรัฐตูวานับถือศาสนาพุทธ เป็นผลมาจากนโยบาย

เกี่ยวกับการนับถือศาสนาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย 
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1.7 แผนการดำเนินงาน  

 

ผู้ทำการศึกษาได้จัดทำแผนการดำเนินงานในช่วงปี ค.ศ.2017-2018 ไว้ดังต่อไปน้ี 

 

เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน   เริ่มหาหัวข้อภาคนิพนธ์ที่สนใจจะศึกษาและเตรียมหาข้อมูล  

พร้อมกับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีประโยชน์ 

 

เดือนธันวาคม – เดือนมกราคม      เสนอหัวข้อและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อปรับ 

และแก้ไขหัวข้อภาคนิพนธ์ รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้นเพื่อจัดทำบทที่ 1 

 

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม       จัดทำบทที่ 1 จนเรียบร้อย เพื่อเตรียมสอบโครงร่างภาคนิพนธ์  

 (Proposal defense) และรวบรวมข้อมูลเพิ ่มเติมจากแหล่ง

ต่าง ๆ เพื่อจัดทำบทที่ 2, 3 และ 4 

 

เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม     จัดทำบทวิเคราะห์และบทสรุป 

 

เดือนมิถุนายน                            จัดรูปแบบและเรียบเรียงภาคนิพนธ์ให้สมบูรณ์ 

 

1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

เมื่อศึกษาเรื่อง การนับถือศาสนาพุทธ ในสาธารณรัฐตูวา ประเทศรัสเซีย แล้ว ประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับมีดังต่อไปน้ี 

1.8.1 ทำให้ทราบถึงการเผยแพร่ศาสนาพุทธในสาธารณรัฐตูวา  

1.8.2 ทำให้ทราบถึงปัจจัยในการเลือกนับถือศาสนาพุทธของประชาชนในสาธารณรัฐ 

ตูวา 

1.8.3 ทำให้ทราบถึงการนับถือศาสนาพุทธของประชาชนในสาธารณรัฐตูวา  
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1.9 นิยามศัพท์และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.9.1 นิยามศัพท์ 

       “สาธารณรัฐตูวา”  (Tuva Republic)  หมายถึง สาธารณรัฐขนาดเล็กต้ังอยู่ในเขต

สหพันธ์ไซบีเรีย ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของรัสเซีย มีพรมแดนติดกับประเทศมองโกเลีย 

       “พุทธศาสนาแบบทิเบต นิกายเกลุกปะ” (Gelugpa school) หมายถึง พุทธศาสนา

นิกายหน่ึงของพุทธศาสนาแบบมหายานที่แพร่หลายในทิเบต เป็นนิกายที่เคร่งครัดในการปฏิบัติพระ

วินัยโดยการฝึกฝนตามตรรกวิภาษ 

      “ลัทธิหมอผี”(Shamanism) หมายถึง ความเช่ือด้ังเดิมของชาวตูวา มีหมอผีเป็นคน

ทำพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การรักษาโรค หมอผีจะเช่ือมต่อกับธรรมชาติและจิตวิญญาณ 

      “ความเช่ือ” (Believe) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่ยึดมั่น และการ

ยอมรับในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ 

      “ประเพณี” (Tradition) หมายถึง กิจกรรมที ่มีการปฏิบัติสืบเนื ่องกันมาเป็น

เอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม 

      “เอกลักษณ์” (Identity) หมายถึง ลักษณะเด่น ลักษณะที่ดีงามที่มีในกลุ่ม สังคม 

หรือชนชาติที่แสดงถึงความเป็นชาติ 

      “พิธีกรรม”(Worship) หมายถึง พฤติกรรมที่มนุษย์ พึ่งปฏิบัติต่อความเชื ่อทาง

ศาสนาของตนเอง ทุกศาสนามีวิธีการที่ต่างกันในการปฏิบัติต่อศาสนาของตน 

      “วัฒนธรรม”(Culture) หมายถึง สิ่งที่ทำให้มีความเจริญงอกงามในสังคม มีการสั่ง

สมและสืบทอดจากคนรุ ่นหนึ ่งไปสู ่คนอีกรุ ่นหนึ ่ง จากสังคมหนึ ่งไปสู ่อ ีกสังคมหนึ ่ง สามารถ

แพร่กระจายได้  

       “มหายาน”(MAHAYAH) หมายถึง นิกายหนึ่งในพุทธศาสนาที่นับถือในประเทศ

แถบตอนเหนือของอินเดีย จีน เนปาล ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม มองโกเลีย ไปจนถึงบางส่วนของรัสเซีย 
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1.9.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

        ม ิต ิทางประว ัต ิศาสตร ์ ล ักษณะเฉพาะทางประว ัต ิศาสตร ์  (Historical 

Particularism) โดย Franz Boas ได้เสนอว่า วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างรวม (holistic) คือ การศึกษา

วัฒนธรรมของสังคมใด ๆ โดยนำโครงสร้างทุกส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันในขณะเดียวกันและเพื่อความ

เข้าใจวัฒนธรรมในภาพรวมของสังคมหนึ่งๆ และ วิธีการ ทางประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 

(Comparative method) เป็นศาสตร์ทางด้านการปฏิบัติโดยเช่ือว่า วัฒนธรรมถูกกำหนดให้มีรปูแบบ

ต่าง ๆ โดยกลุ่มชาติพันธ์ุ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและระบบทำมาหากิน 

       มิติการแพร่กระจาย (Diffusionism Theory) โดย Alfred Kroeber เขาเสนอไว้

ว่า วัฒนธรรมแพร่กระจายจากจุดศูนย์กลาง คือ จุดกำเนิดไปตามพื้นที ่เท่าที่มันจะไปได้ในเขต

ภูมิศาสตร์เดียวกัน และยุคสมัยใกล้เคียงกัน การศึกษาการแพร่กระจายวัฒนธรรมจึงพิจารณาได้จาก

การใช้หลักภูมิศาสตร์ การใช้ประวัติศาสตร์สืบย้อน การขุดค้นทางโบราณคดี และดูวิวัฒนาการทาง

วัฒนธรรม อีกทั้ง Franz Boas ยังได้เสนอว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มี

ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมหน่ึงแพร่กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหน่ึง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมใหม ่

       อัตลักษณ์ ในทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง ความสำนึกของแต่ละบุคคลว่าตนเอง มี

ความแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร โดย Erik H. Erikson ได้เสนอว่า อัตลักษณ์ คือ การตอบคำถามว่า 

“ฉันคือใคร” และจากน้ันอาจตามมาด้วยชุดคำถามที่ว่า “ฉันเป็นใครในสายตาคนอื่น” “ฉันแตกต่าง

จากคนอื่นอย่างไร” ซึ่งคำถามเหล่าน้ีเป็นการกำหนดตำแหน่ง (Position) ที่ระลึกรู้ทางสังคม ซึ่งเกิด

จากการที่เรามีปฏิสังสรรค์ มีการสื่อสารกับตัวเอง บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ โดยที่     

อัตลักษณ์น้ันอาจจะเกิดได้จากการที่เราให้คำนิยามตัวเอง หรือคนอื่นนิยาม  

       เมื่อบุคคลตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ฉันเป็นใคร” ก็จะได้รับคำตอบจาก 2 ทาง คือ 

คำตอบจากตัวเอง (private)  คือ ลักษณะที่บุคคลนิยามตัวเองว่า คือใคร ซึ่งเป็นรูปแบบอัตลักษณ์

ส่วนบุคคล (Personal Identity)  ส่วนคำตอบจากสาธารณชน (Public) คือ ภาพลักษณ์ที่คนอื่น ๆ มี

ต่อบุคคลหน่ึง ซึ่งเป็นรูปแบบอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity)  

       การมีอัตลักษณ์ร่วมมีนัยของสิ่งต่าง ๆต่อไปน้ี  

       การเกี่ยวพันกับการตื่นตัว (Active) เป็นลักษณะบางอย่างในตัวของเรา เช่น เรา

เลือกที่จะแสดงตัวตนกับกลุ่มหรืออัตลักษณ์ที่เฉพาะ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าคนอื่น  

       ความตระหนัก (Awareness) อัตลักษณ์ต้องการพื ้นฐานบางอย่าง อาจถูกจัด

ประเภทด้วยการมีลักษณะบุคลิกภาพแต่เราต้องแสดงตน   

       ความแสดงความสำคัญของการแสดงตัวตน (Marking Oneself) คือ อัตลักษณ์

เหมือนกับกลุ่มหน่ึงและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น หากเราลองคิดถึงสถานการณ์ที่เราพบกับใครสัก
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คนในครั้งแรก และเรากำลังพยายามค้นหาว่าเขาคือใคร ด้วยการต้ังคำถามว่าเข้ามาจากไหนและเขา

ทำอะไรในสถานการณ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่าน้ี เป็นการกำลังพยายามค้นหาสิ่งที่เกี่ยวกับตัวบุคคลน้ีและสิ่งที่

เขาทำให้เหมือนกับเราด้วย รวมถึงสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากเรา 

       ความรู้สึกระลึกรู้ (Recognition) หากพิจารณาถึงสถานการณ์การเดินทางไกล 

สถานที่ที่คุณจะไป คุณได้ยินเสียงคนกลุ่มหน่ึงกำลังสนทนาแล้วพูดภาษาเดียวกับคุณ คุณจะรับรู้ด้วย

ความระลึกรู้และความเป็นเจ้าของร่วมกันกับกลุ่มน้ัน การที่คุณมีบางอย่างร่วมน้ี ได้นำเสนอช่วงของ

การระลึกรู้และการมีบางอย่างร่วมกับผู้อื่นผู้ที่มีอัตลักษณ์ร่วมกับคุณ อัตลักษณ์ถูกแสดงออกให้เห็น

ด้วยการคล้ายกัน น้ันคือบุคคลที่เหมือนเราและความแตกต่างของบุคคลที่ไม่เหมือนเรา 

        สัญลักษณ์ (Symbol) เป็นลักษณะสำคัญของอัตลักษณ์ ที่จะใช้แสดงตน เช่น 

ภาษา เข ็มโรงเร ียน ผ ้าพ ันคอของท ีม หร ือเส ื ้อผ ้าท ี ่ เราสวมใส ่ ส ัญล ักษณ์เป ็นต ัวแทน 

(Representations) เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงให้เห็นแนวร่วมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะตัว

เราด้วยการสร้างความต่างจากคนอื่น  

        กระบวนการที่คนเราก่อรูปตัวตนหรือประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมานั้นอาจดไูด้

จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น วัฒนธรรม และภาษา รวมไปถึงรสนิยมและรูปแบบการ

ใช้ชีวิต บุคคลหน่ึงอาจมีหลายอัตลักษณ์ ซึ่งมองตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ ในฐานะหน่วยสมาชิกในสังคม 

เช่น อัตลักษณ์ทางชนชาติ (Ethnic Identity) ที่หมายถึงกลุ่มที่แตกต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่ใน

สังคมด้วยคุณลักษณะที่เป็นเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ศาสนา ภาษา เชื ้อชาติ ชุมชน ความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์  คุณลักษณะดังกล่าวน้ี ในด้านหน่ึงช่วยรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มย่อยไว้ ในอีกด้านหน่ึง

ก็ทำให้แตกต่างไปจากคนอื่น ๆ  ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมน้ี เปน็กระบวนการสร้างสำนึกรว่มของกลุม่ต่าง ๆ ใน

สังคม อันทำให้สมาชิกได้ตระหนักถึงลักษณะร่วมของกลุ่มและเข้าใจว่า “พวกเรา” มีลักษณะต่างจาก 

“พวกเขา” อย่างไร สำนึกร่วมดังกล่าวสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนได้ โดยอาศัยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่

ถูกสร้างข้ึนในระบบวัฒนธรรมของกลุ่ม ดังน้ันสังคมและวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสร้าง การรักษา

และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์โดยตรง  

       เมื่อกล่าวถึงอัตลักษณ์ ก็มักจะมีความเช่ือมโยงที่เกีย่วข้องกับชาติพันธ์ุ จากแรกเริ่ม

ใช้คำว่า เชื้อชาติ (race) และเผ่า (tribe) ในการเรียกผู้คน ทั้งสองคำล้วนมีข้อจำกัดในการอธิบาย

ความแตกต่างระหว่างกลุ ่มผู ้คนและแฝงไปด้วยอคติ ซึ ่งต่อมาได้ใช้คำว่า กลุ ่มชาติพันธุ ์ (ethnic 

group) แทนคำทั้งสอง โดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นเครื่องจำแนกความแตกต่างของกลุ่มคน องค์ความรู้

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ Clifford Geertz ได้เสนอว่า อัตลักษณ์

ชาติพันธุ ์เป็นสิ่งที ่มีมาหรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ (primordial ties) ส่วน Barth ได้เสนอว่า  

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพรมแดนทางชาติพันธุ์ (ethnic boundaries)  และ

แนวคิดการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุหรือทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivism) ที่เช่ือว่า 
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อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น หรือถูกกำหนดให้เป็น ไม่ได้มีอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ อัตลักษณ์

เป็นสิ่งที ่ไม่หยุดนิ่ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการการปฏิบัติการทางสังคม เป็นสิ ่งที ่เรียกว่า 

กระบวนการกลายมาเป็น (process of becoming)  

       ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural Functionalism) เป็นที่นิยมใช้กันในมิติ

ของสาขาวิชาส ังคมวิทยาและมนุษวิทยา โดยมีผ ู ้วางรากฐานสำคัญ คือ Emile Durkhenim, 

Bronislaw Malinowski  และ A.R. Radcliffe-Brown โดย Malinowski ได้เสนอว่า วัฒนธรรม

ตอบสนองความจำเป็นของปัจเจกบุคคล 3 ด้าน คือ   

       (1) ความจำเป็นพื้นฐานเพื่อการดำรงอยู่ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้

ดำรงชีวิตที่จำเป็น  

       (2) ความต้องการด้านสังคมและจิตใจ เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานที่ให้ร่างกายได้รับ

ความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การผลิตสินค้าและการควบคุมทางสงัคมด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ  

       (3) ความต้องการเพื ่อความมั ่นคงทางจิตใจ เช่น ความสงบทางจิตใจ ความ

กลมกลืนทางสังคม และการมีระบบสังคมที่ตอบสนองได้ เช่น ความรู้ กฎหมาย ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่ง

หน้าที่ของวัฒนธรรมเป็นหลักการสำคัญในการใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์  

        ส่วน Emile Dukheim ได้เสนอว่า ความเป็นกลุ่มที่ปัจเจกบุคคลผูกพันกับสังคม 

เป็นวิธีแสดงออกที่ผลกระทบต่อสมาชิกของสังคม โดยพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

ศาสนาหรือระบบความเชื่อกับสังคม ปัจเจกชนกับกลุ่มสังคมจะนำไปสู่ธรรมเนียมประเพณทีี่มั่นคง 

และพิธีกรรมที่กลายมาเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมทางสังคม  และ Radcliffe-Brown ได้กล่าวว่า 

ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ช่วยในการอธิบายบริบทของสังคมในมิติขององค์ประกอบของสถาบันต่าง 

ๆ ที่ปรากฏ ความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนในรูปแบบของวิถีชีวิต การใช้กลไกทางสังคม

ผ่านระบบความเชื ่อและค่านิยมเพื ่อควบคุมพฤติกรรมของคน ให ้ส ังคมอยู ่ในภาวะสมดุล  

(Equilibrium) ไม่ให้เกิดความไร้ระเบียบ (Anomie) 
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1.10 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

“พระพุทธศาสนาแบบทิเบต”4 เรียบเรียงโดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน เป็นหนังสือ

ที่รวบรวบประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศทิเบต รวมถึงหลักธรรมและนิกายต่าง ๆ ที่

ชาวทิเบตใช้เป็นหลักธรรมคำสอนและใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆในโลก ซึ่งรวม

ไปถึงในสาธารณรัฐตูวาด้วย  

ประเทศทิเบตเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในอดีต

พุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในทิเบต เป็นการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนานิกานมหายานทั้งจากจีนและ

อินเดีย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายตันตระของอินเดีย จนเกิดเป็นพุทธศาสนานิกาย

วัชรยานข้ึน ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาในทิเบตเป็นแบบมหายาน เน้นทางวัชรยาและตันตระซึ่ง

ได้รับอิทธิพลจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเด่นอื่น ๆ ของพระพุทธศาสนาในทิเบต ได้แก่ ลามะ

ตรรกวิภาษ และการปฏิบัติแบบตันตระ 

เดิมชาวทิเบตเป็นกลุ่มคนที่นับถือผีสางเทวดาและนักรบผู้กล้าหาญ ระบบเดิมของทิเบต

น้ันมีพระราชาเป็นดังเทวราชา ในปี ค.ศ. 432 พระเจ้าลาโธโธรี เย็นเซ เป็นกษัตริย์ทิเบตองค์แรกทีนั่บ

ถือพระพุทธศาสนาได้รับเครื่องบรรณาการจากตัวแทนชาวอินเดีย โดยนำคัมภีร์พระพุทธศาสนาและ

พระพุทธรูปเข้ามาในทิเบต ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คนทิเบตได้รู้จักกับพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังไมเ่ปน็ที่

แพร่หลาย เพราะชาวทิเบตยังนับถือลัทธิบอน ซึ่งมีความเช่ือเรื่องภูตผีปีศาจอยู่มาก ในปี ค.ศ.1230 

เป็นยุคประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของทิเบต พระเจ้าซรอนซันกัมโป สนับสนุนให้มีการศึกษาพุทธศาสนา

จากคัมภีร์ที่นำเข้ามาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น พร้อมทั้งดำเนินการปฏิรูปศรัทธาทางดานศาสนาของทิเบต 

ต่อมาจึงประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ประเด็นที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ คือ 

จะช่วยให้ผู้ศึกษาทราบถึงแหล่งที่มาและแหล่งกำเนิดของพุทธศาสนาในประเทศทิเบต ซึ่งถือเป็น

ประเทศแรกที่นำพระพุทธศาสนาและลัทธิมหายานเข้ามาเผยแผ่ยังประเทศอื ่น ๆที่อยู ่ใกล้เคียง 

รวมถึงสาธารณรัฐตูวา ในประเทศรัสเซีย  

“พุทธศาสนามหายาน”5 เขียนโดย สุมาลี มหณรงค์ชัย ในปี ค.ศ. 2003 เป็นหนังสือที่ให้

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน โดยที่ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมที่

ชัดเจนเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานครบทุกแง่มุม โดยเริ่มจากการบรรยายให้ความรู้ถึงประวัติความ

เป็นมาและความหมาย ไปจนถึงหลักคำสอนและแนวคิดของสำนักพุทธมหายานที่สำคัญของแต่ละ

สำนักทั้งในจีนและอินเดีย 

                                                
 4 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฎเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. (กรุงเทพฯ: ส่องศยาม, 2538) 

 5 สุมาลี มหณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน. (กรุงเทพฯ: สยาม, 2546) 



 
 

11 

“เจงกิสข่าน มหาบุรุษผู้เปลีย่นโลก (Genghis Khan and the Making of the Modern 

World) 6” เขียนโดย แจ๊ก เวเธอร์ฟอร์ด และแปลเป็นภาษาไทยโดย เรืองชัย รักศรีอักษร เป็นหนังสอื

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเจงกิสข่านในเชิงชีวประวัติ ซึ่งผู้เขียน แจ๊ก เวเธอร์ฟอร์ด เป็นนักมานุษยวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านชนเผ่า ได้ใช้เวลา 6 ปีในงานภาคสนามสำรวจไปทั่วมองโกเลีย รัสเซีย และจีน เพื่อ

ติดตามสถานที่เกิด เติบโตและเส้นทางการก้าวสู่อำนาจของเจงกิสข่าน โดยมีพงศาวดารลับของมอง

โกล ที่เพิ่งมีการแปลและถอดความหลงัจากที่หายสาบสญูไปกว่าเจ็ดศตวรรษ รวมทั้งความร่วมมือและ

ความช่วยเหลือจากนักวิชาการช้ันนำของมองโกเลียและชาวเลี้ยงสัตว์แห่งทุ่งหญ้าสเตปปใ์นมองโกเลยี 

เจงกิสข่าน เป็นจอมทัพผู้นำชนเผ่าเร่ร่อนชาวมองโกลไปพิชิตทั่วทั้งเอเชียและยุโรป เรื่องราวต่าง ๆใน

เล่มยังสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วิถีชีวิต ตลอดจนการเชื่อมโยงอารยธรรมต่าง ๆ ข้ามโลก รวมถึง

วิทยาการที่ก้าวล้ำ วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำชาวมองโกล 

ประเด็นที่น่าสนใจในเล่มนี้ คือ จะช่วยให้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองโกล

เลียและรัสเซียในอดีต ในยุคที ่เจงกิสข่านบุกเข้าจักรวรรดิรัสเซีย ในจักรวรรดิมองโกล มีการให้

เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ทุกศาสนาต่างมีข้อผูกพันว่าต้องสนองความต้องการของจักรวรรดิ

ก่อนความต้องการของศาสนา อีกทั้งในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการอุปถัมภ์และให้อำนาจแก่พุทธ

ศาสนามากกว่า โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายทิเบต   รวมทั้งกล่าวถึง  ความสัมพันธ์ในยุคอดีตของมอง

โกลเลีย จีน และรัสเซีย  

республика тыва путеводитель7 (the Republic of Tuva travel guide) ซึ่งเป็น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นโดย  департамент по туризму Министерства культуры 

Республики Тыва กระทรวงการท่องเทีย่วของสาธารณรัฐตูวา เป็นหนังสือที่มเีน้ือหาที่เกีย่วข้องกบั

สาธารณรัฐตูวาในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนังสือภาษารัสเซียและมีภาษาอังกฤษด้วย ใน

หนังสือได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นของสาธารณรัฐตูวา ได้แก่ เป็นภูมิภาคในศูนย์กลางของเอเชีย 

สัญลักษณ์ การปกครอง ธงและเพลงของสาธารณรัฐตูวา รวมถึงประวัติความเป็นมาของสาธารณรัฐ 

แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการมาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐตูวา กิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่

นิยมทำคือการล่าสัตว์และตกปลาในสาธารณรัฐตูวา และยังได้กล่าวถึงเทศกาลต่าง ๆ ที่มีในสาธารณรฐั

ตูวา ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ร่องรอยเกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา  

                                                
 6 แจ๊ก เวเธอร์ฟอร์ด, เจงกิสข่านมหาบุรุษผู้เปล่ียนโลก, แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร (กรุงเทพฯ: มติชน,2553) 

 7 департамент по туризму Министерства культуры Республики Тыва .(2016). 

“республика тыва путеводитель,” accessed December 15, 2017, http://img.2r.ru/files/2017/07/по 
Республике Тыва.pdf. 
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“Buddhism in Russia:  challenges and choices in the post- Soviet period”8 

เรียบเรียงโดย Edward C. Holland เป็นบทความที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ศาสนากับรัฐในระดับภูมิภาค  ซึ่งมีความซับซ้อนโดยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ชายขอบและจำนวน

ประชากรกลุ่มเล็ก ๆ ที่เช่ือมโยงกับพุทธศาสนาเป็นรูปแบบของการปฏิบัติทางศาสนา และได้กล่าวถึง

ศาสนาพุทธที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียทั้ง 3 สาธารณรัฐ คือ คาลมิเกีย บูยาเทีย และตูวา รวมทั้ง

กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาที่เกิดข้ึนในแต่ละสาธารณรัฐต้ังแต่ยุคสหภาพโซเวียต 

และการมาเย่ียมเยือนของดาไลลามะในสาธารณรัฐ 

“Religion in Tuva: Restoration or Innovation?” 9เรียบเรียงโดย Philip Walters 

เป็นบทความที่ผู้เขียนได้กล่าวถึง ศาสนาทั้ง 3 ศาสนาในสาธารณรัฐตูวา มีศาสนาพุทธ การนับถือหมอ

ผี และศาสนาคริสต์  อีกทั้งยังกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสาธารณรัฐตูวาตั้งแต่ในอดีต ความ

เป็นอยู่ชองศาสนาในสาธารณรัฐตูวาภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต รวมทั้งการปรับเปลี่ยน

ของศาสนา   

“Religion in the Culture of the Altai-Sayan People: Historical and Philophical 

Analysis”10 เรียบเรียงโดย Olga M. Khomushku เป็นวารสารที ่ผู ้เขียนได้กล่าวถึงบทบาทและ

ความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ ผู้เขียนให้การวิเคราะห์การพัฒนาประเพณีทางวัฒนธรรมและศาสนาใน

สาธารณรัฐตูวา สถานะปัจจุบันของศาสนาในประเทศ อีกทั้งสำรวจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และลักษณะเฉพาะของระบบศาสนาต่าง ๆที่แพร่หลายในภูมิภาค  

 

                                                
 8 Edward C. Holland. (2014). “Buddhism in Russia: challenges and choices in the post-Soviet period,” 

accessed December 15, 2017, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637494.2014.980603. 

 9 Philip Walters.  ( 2001) .  “Religion in Tuva:  Restoration or Innovation? ,” accessed January 23, 2018, 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637490120061877. 

 10 Olga M. Khomushku. (2016). “Religion in the Culture of the Altai-Sayan People: Historical and 

Philophical Analysis,” accessed January 28, 2018 http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/32334/05_ 

Khomushku.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสาธารณรัฐตูวา 

 

2.1 ประวัติของสาธารณรัฐตูวา 

 

ชาวตูวิเนียน (Tuvinian) หรือชาวตูวาในอดีต สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเร่ร่อนตระกูล

เทอร์กิค คือ ชนเผ่าเร่ร่อนอัลไต-เทิกส์ ( Altai Turks) ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในตระกูลเทอร์กิคโบราณ

ที่มาจากภูเขาอัลไต เป็นภูเขาในเอเชียกลางทีม่ีอาณาเขตของมองโกเลีย รัสเซีย คาซัคสถานและจีน

ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายโกบีและที่ราบสูงไซบีเรีย ในอดีตสาธารณรัฐตูวา เป็น

ดินแดนที่ถูกครอบครองโดยชนเผ่าเร่ร่อนต่าง ๆ เช่น ชาวไซเธียน (the Scythains)1  ชาวฮั่น (the 

Huns) ชนเผ่าเร่ร่อนตระกูลเทอร์กิค (Turkic) ชาวอุยกูร์ (the Uigurs) และชาวคีร์กีซ (the Kirghiz) 

ในศตวรรษที่ 6 จนถึงกลางศตวรรษที ่9 ดินแดนของชาวตูวินเนียนได้เป็นอาณาเขตส่วนหนึ่งของชน

เผ่าเร่ร่อนตระกูลเทอร์กิค อุยกูร์ คีร์กีซ ชาวตูวินเนียนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทางวัฒนธรรม 

ภาษาและศาสนากับชนเผ่าเร่ร่อนอัลไต-เทิกส์  

ต้นศตวรรษที่ 13 อาณาเขตของสาธารณรัฐตูวา ถูกยึดครองโดยเจงกิส ข่าน (Genghis 

Khan) แห่งจักรวรรดิมองโกล และได้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของมองโกล-ตาตาร์ จนถึงปลาย

ศตวรรษที1่4 หลังจากสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์มองโกล-ตาตาร์ ดินแดนของชาวตูวิเนียน ได้มี

อิสระเป็นดินแดนที่ปกครองตนเอง จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 16 ก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการ

ปกครองของมองโกเลียเหนือ ต่อมาช่วงศตวรรษที่ 18 ในวันที่ 31 สิงหาคม ปี ค.ศ.1727 ก็ได้ถูกยึด

ครองโดยชาวแมนจูเลียจากราชวงศ์ชิงลำดับที ่ 5 ของจักรพรรดิยงเจิ้ง (The Yongzheng Emperor) 

และได้ล้มล้างอำนาจจนได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ.1913  และถัดมาในปี ค.ศ. 1914 ภูมิภาคเตนนู 

อูรยานไคร (Tannu Uryankhai) ซึ่งในปัจจุบันคืออาณาเขตของสาธารณรัฐตูวา ก็ได้ถูกรับมาเป็น

ดินแดนในอารักขา โดยซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งจักรวรรดิรัสเซีย 

วันที่ 4 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1921 – วันที่ 11 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1944 ดินแดนของตูวาซึ่งเป็น

รัฐอิสระได้รวมเข้าเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียต ช่ือว่าสาธารณรัฐประชาชนตูวา (The people’s 

                                                
 1 ไซเธียน (the Scythains) คือ ชนเผ่าเร่ร่อนอิหร่านดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสเตปป์ มีความสามารถในการยิงธนูบนหลัง

ม้า ชาวไซเธียนได้อพยพและขยายอาณาเขตเข้ามาในบริเวณดินแดนทางตอนใต้ของรัสเซีย บางส่วนของพ้ืนที่ในไซบีเรียที่อยู่เหนือมอง

โกลเลีย รวมทั้งยูเครน และคาซัคสถาน 
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Republic of Tuva : PRT) และในวันที่ 11 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1944 นั้น ตูวาได้เป็นมณฑลปกครอง

ตนเองของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (Russian SFSR หรือ RSFSR) ซึ่งเขตปกครอง

รัสเซียน้ีได้ถูกจัดต้ังข้ึนในสมัยที่พรรคบอลเชวิคจัดต้ังสหภาพโซเวียตข้ึนใน ค.ศ.1917 ซึ่งในช่วงเวลาน้ี

เป็นช่วงเวลาของการสร้างกรรมสิทธิ์ร่วมกันในการผลิต (Collectivization)2 ซึ่งที่ดินในสาธารณรัฐ

ปกครองตัวเองตูวา ถูกนำไปเข้าร่วมในการผลิตมากกว่าทุกที่ในสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต 

ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคมปี ค.ศ. 1961 ตูวาได้เป็น 1 ใน 16 ของสาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยม

โซเวียต (ASSR) ภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (Russian SFSR หรือ RSFSR)  

จึงกลายเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองตูวาน (Tuvan ASSR)  และในปี ค.ศ.1990 ก็ได้มีการประกาศ

ที่จะเลื่อนสถานะตนเองเป็นสาธารณรัฐ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ จนกระทั่งในวันที่ 3 ตุลาคม ปี ค.ศ.1991 

สภาโซเวียตสูงสุดของสหภาพโซเวียต (Supreme Soviet of the Soviet Union) ได้ตัดสินใจที่จะ

แต่งต้ังให้เป็นสาธารณรัฐตูวา ( Tuva Republic) ซึ่งต่อมาอีก 3 เดือน สหภาพโซเวียตได้ล่มสลาย ใน

เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1991  สหพันธรัฐรัสเซียจึงได้มีสาธารณรัฐทั ้งหมด 21 สาธารณรัฐ รวมถึง

สาธารณรัฐตูวาด้วย ทำใหส้าธารณรัฐตูวาก็ได้เป็นส่วนหน่ึงของสหพันธรัฐรัสเซียในเขตสหพนัธ์ไซบเีรยี 

จนถึงปัจจุบัน  

ในวันที่ 17 กันยายน ปี ค.ศ. 1992 สมัชชาใหญ่แห่งสาธารณรัฐตูวา (the Tuvan Great 

Khural) 3 ได้เห็นชอบให้มีการใช้ตราแผ่นดินและธงชาติแบบใหม่  ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐตูวา 

เป็นภาพของชายข่ีม้า พื้นหลังของภาพเป็นสีฟ้า สวมชุดพื้นเมืองประจำสาธารณรัฐ และกำลังข่ีม้ามุ่ง

ไปยังลำแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ ด้านล่างของตราแผ่นดินได้เขียนบรรยายไว้ว่า “ตูวา (Tuva)” 

บนผ้ายาวคล้ายริบบิ้นหรือแถบเหรียญตราดั้งเดิมที่เรียกว่า “คาดาก (kadak) ” ทั้งชายขี่ม้า ตัวม้า 

พระอาทิตย์ และลำแสงของพระอาทิตย์ รวมถึงคำบรรยายว่า “ตูวา (Tuva)” ทั้งหมดนี้ได้ทำเป็นสี

ทองหรือสีเหลือง ภาพดังกล่าวได้อยู่ในกรอบรูปดอกห้ากลีบ เส้นกรอบนอกเป็นสีทองหรือสีเหลือง 

ด้านในเป็นสีขาว และเส้นกรอบในสุดเป็นสีทองหรือสีเหลือง4 จึงจะเห็นได้ว่าชาวตูวา ได้รับอิทธพิล

                                                
2 การสร้างกรรมสิทธิ์ร่วมกันในการผลิต (Collectivization) เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1929 -1933 

เพื่อลดอำนาจทางเศรษฐกิจของชาวนาที่ร่ำรวย (kulaks) การเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มทำการผลิตในที่ดินของกลุ่มหรือที่รัฐจัดไว้ให้ 

เกษตรกรจะได้รับการปันส่วนผลผลิตอย่างเท่าเทียมกัน และต้องแบ่งปันผลผลิตของกลุ่มเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มการผลิตอ่ืน ๆ ที่ใหญ่

ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการครอบครองปัจจัยการผลิต เช่น "ที่ดิน" ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต แต่ความจริงแล้ว 

การยึดที่ดินให้กับกลุ่มฟาร์มและขายผลผลิตให้กับรัฐในราคาที่น้อยที่สุดที่กำหนดโดยรัฐเอง 
3 สมัชชาใหญ่แห่งสาธารณรัฐตูวา (the Tuvan Great Khural) คือ รัฐสภาที่ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 130 

คน และ สภานิติบัญญัติ มีสมาชิก 32 คน ประธานาดิบดีได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งระยะเวลา 4 ปี 

 4 департамент по туризму Министерства культуры Республики Тыва , республика 

тыва путеводитель, 7. 
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ทางด้านวัฒนธรรม การดำรงชีวิตที่สืบทอดมาจากชาวอัลไต-เทิกส ์เน่ืองจากชนเผ่าเร่รอ่นตระกลูเทกิส์

โบราณน้ัน มีความสามารถด้านการข่ีม้าและให้ความสำคัญกับม้า เพราะม้าเป็นพาหนะที่จำเป็นอย่าง

มาก ในการย้ายถ่ินฐาน และการสู้รบบนหลังม้าสำหรับการเข้าไปยึดครองพื้นที่ต่าง ๆ 

ส่วนธงของสาธารณรัฐตูวาในปัจจุบัน เป็นผ้าสีเหลี่ยมพื้นผ้าสีฟ้า มีเส้นสีขาวขนานกัน 

เริ่มจากด้านบนและด้านล่างของธงด้านซา้ย ลาดเอียงขนาดกันจนถึงกึ่งกลางของธงและลาดขนานตรง

ไปจนสุดปลายธงทางด้านขวา มีรูปร่างคล้ายตัว Y ในแนวนอน ในส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมจากเส้นที่ลาด

เอียงของข้างบนและข้างล่างของธง บริเวณเป็นสีทองหรือสีเหลือง ในธงมีทั้งหมด 3 สี คือ สีฟ้า 

หมายถึงท้องฟ้า สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนา และสีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิและความสุข 

เพลงชาติของสาธารณรัฐตูวา เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1993 จนถึงปี ค.ศ. 2011  มีช่ือเพลงว่า 

โตรุคตุก ดลไก ตังดึม (Tooruktug Dolgai Tangdym, Тооруктуг долгай таңдым ) ซึ่งแปลเป็น

ภาษารัสเซียมีความหมายว่า ป่าไทกาเต็มไปด้วยถ่ัวสนซีดาร์5 หรือป่าเต็มไปด้วยถ่ัวสน ผู้แต่งทำนอง

และเน้ือร้อง คือ Ayana Mongush  ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 ได้มีการแต่งเพลงชาติข้ึนใหม่ ช่ือว่าเพลง 

เมน-ตูวา เมน (Мен – тыва мен , Я – Тувинец , Men- Tuva Men ) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้

ว่า ฉันคือชาวตูวิเนียน ผู ้แต่งเนื ้อร้อง คือ Okei Shanagash และผู ้แต่งทำนอง คือ Kantomur 

Saryglar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 การประชุมในสภาสหภาพโวเวียตสูงสุด เพื่อรวมสาธารณรัฐประชาชนตูวา (The people’s Republic 

of Tuva : PRT) เป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียต, республика тыва путеводитель “History of Tuva 

Republic” accessed December 17, 2017, http://img.2r.ru/files/2017/07/поРеспубликеТыва.pdf. 

                                                
 5 ถั่วสนซีดาร์ (Cedar Nuts) เป็นถั่วที่เกิดจากต้นสนในป่าไทกาแพร่หลายในเทือกเขาอูราลในไซบีเรียและยังเติบโตในที่ราบ

สูงทางตอนเหนือของจีนและมองโกเลีย 
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ภาพที ่ 2.2 ตราแผ่นด ินของสาธารณรัฐต ูวา, Heraldry of the world, “TUVA REPUBLIC (Республика 

Тыва),” ngw.nl. accessed December 17, 2017, http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title= 

File:Tuva.png. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ธงของสาธารณรัฐตูวาในปัจจุบัน, Russia trek, “Tuva Republic, Russia,” russiatrek.org. accessed 

December 17, 2017, http://russiatrek.org/tuva-republic.  
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2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

 

2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ 

สาธารณรัฐตูวา เป็นสาธารณรัฐที่ต้ังอยู่ในบริเวณเอเชียตอนกลาง มีอนุสาวรีย์ทาง

ภูมิศาสตร์ของเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองไคซิล เมืองหลวงของสาธารณรัฐตูวา ที่เรียกว่า ศูนย์กลางทาง

ภูมิศาสตร์ของเอเชีย (center of Asia , ЦентрАзии , АзияныңТөвү ) ซึ่งเป็นสัญลกัษณ์ที่ยืนยัน

ว่า สาธารณรัฐตูวานั ้นตั ้งอยู ่ในศูนย์กลางของทวีปเอเชีย อีกทั ้งเป็นส่วนหนึ ่งของยูเรเชียด้วย 

สาธารณรัฐตูวาอยู่ในทางตอนใต้เขตสหพันธ์ไซบีเรียตะวันออก  ในดินแดนทางภาคใต้และตะวันออก

เฉียงใต้มีพรมแดนติดกับประเทศมองโกเลีย ในภาคตะวันออกมพีรมแดนติดกับสาธารณรัฐบูยาเทีย ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับมณฑลอีร์คุตสค์ (Irkutsk Oblast)6  ในภาคเหนือ มี

พรมแดนติดกับเขตการปกครองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk krai)7 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มี

พรมแดนติดกับสาธารณรัฐคาคาซเชีย (Republic of Khakassia) และภาคตะวันตกมีพรมแดนติดกับ

สาธารณรัฐอัลไต (Altai Republic)  

ในสาธารณรัฐตูวา มีทะเลสาบและภูเขาทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่มากมาย เช่น ภูเขา

มองกัน-ไทกา (Mongun-Taiga Mountain) ที่มียอดเขา ที่เร ียกได้ว่า เป็นจุดสูงสุดของไซบีเรีย

ตะวันตกสาธารณรัฐตูวา เป็นภูมิภาคที่มีภูเขาจำนวนมากสลับกันไปมา มีลุ่มน้ำระหว่างภูเขา พื้นที่

มากกว่า 80% ของอาณาเขตทั้งหมดเป็นภูเขา ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบของทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นที่สำหรับ

การเกษตรด้วย8 และมีแมน่้ำเยนีเซย์ (Yenisei ,Енисей) เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของ

โลกและเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย ทางตอนเหนือและตะวันออกของสาธารณรัฐตูวา มีสันเขาและ

เทือกเขาซายัน (Sayan Mountains) ที่มียอดเขาสูง 2000-3000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นแหลง่

ที่ทำให้เกิดแม่น้ำสายย่อยที่รวมตัวกันเป็นแม่น้ำสายหลกัของไซบเีรยี เคยถูกเป็นพื้นที่โดดเด่ียวและถูก

คุ้มครองโดยสหภาพโซเวียตในอดีต และยังเป็นต้นกำเนิดในการเลี้ยงกวางเรนเดียร ์

                                                
 6มณฑลอีร์คุตสค์ (Irkutsk Oblast) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 6 ของไซบีเรีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของไซบีเรีย และเป็นที่ตั้งของ

ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่มีปริมาณน้ำจืดมากที่สุดในโลก เป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม มีอุตสาหกรรมการแต่งแร่ไมกา การแปรรูป

ไม้ผลิตรถยนต์ มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

 7 เขตการปกครองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk krai) เป็นส่วนหนึ่งของเขตสหพันธ์ไซบีเรีย เป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ

ที่ 2 ของรัสเซีย 

 8 Сборник [pseud.], Книга патриота, ed. М. Николаева (Moscow: Liters, 2017), 20, accessed 

January 28, 2018, https://goo.gl/ohgbq2. 
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สาธารณรัฐตูวามีความหลากหลายในภูมิศาสตร์อย่างมาก สามารถพบกวาง 

เรนเดียรท์ี่อยู่ทางภาคเหนือ และยังสามารถพบอูฐได้ในภาคใต้ รวมถึงสามารถพบวัวภูเขาที่มีขนยาว 

(yaks) ในตะวันตกเฉียงใต้ จึงกล่าวได้ว่า ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ในสาธารณรัฐตูวาที ่มีความ

หลากหลายทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติ เนื ่องจากสาธารณรัฐตูวาได้ต ั ้งอยู่ใน

แผ่นดินใหญ่ในเอเชีย ซึ่งอยู่ทั้งในเขตสหพันธ์ไซบีเรียและบริเวณอาณาเขตเอเชียกลาง จึงทำใหท้ี่ต้ัง

ของสาธารณรัฐตูวาได้รวมองค์ประกอบของทั้งสองที่มีพื้นที่ธรรมชาติที่มีความแตกต่างกัน ได้แก ่ที่

ราบสูงทุนดราและมีพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย จากบริเวณพื้นที่ป่าไทกาไปสู่ที่ราบกว้างใหญ่ จากธาร

น้ำแข็งและทุ่งหิมะของเทือกเขาสูงลงไปสู่แอ่งน้ำที่เป็นบึง  

ไคซิล (Kyzyl , Кызыл ) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตูวา ระยะทางจากเมือง

ไคซิลถึงมอสโก ประมาณ 4,668 กิโลเมตร ที่ต้ังอยู่ที่จุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย ต้ังอยู่

ในลุ่มน้ำตูวา ที่ซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเยนิเซย์ใหญ่และแม่น้ำเยนิเซย์เล็ก มี

ประชากรในป ีค.ศ 2017 เป็นจำนวน 116,015 คน เมืองน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1914 โดยแรงงานที่

ได้รับคัดเลือกจากเขตการปกครองครัสโนยาสค์ , มณฑลทอมสค์ (Tomsk Oblast) และเมืองอื่น ๆ  

ในภูมิภาคไซบีเรีย อีกทั ้ง มีชาวสวนชาวไร่ในตูวา คนงานรัสเซียที ่หลบหนีมาจากเหมืองทองคำ 

เนื่องจากสภาพการทำงานหนักและสภาพความเป็นอยู่ลำบาก มาเป็นแรงงานในการสร้างเมือง ใน

ปัจจุบัน ไคซิลได้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการขนส่งทางวิทยาศาสตร ์ศูนย์ธุรกิจและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนนิยมมาล่าสัตว์และตกปลา  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 เมืองไคซิล (Kyzyl , Кызыл ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐตูวา, Nasty Skurihina, “KYZYL | TYVA,” 

tripsib. accessed May 17, 2018, http://tripsib.com/local/kyzyl. 
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สภาพภูมิอากาศของสาธารณรัฐตูวา มีสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน 

จะมีสภาพภูมิอากาศที่อุ่นปานกลางในบริเวณเทือกเขาและแอ่งน้ำ อุณหภูมิจะร้อนบริเวณหุบเขา 

ส่วนในฤดูหนาว อุณหภูมิของอากาศมักจะลดลงอย่างมาก -30 ถึง -40 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน

อุณหภูมิจะสูงข้ึนถึง 25-35 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี 200 มิลลิเมตรในบริเวณหุบเขา 

และสูงข้ึนถึง 1,000 มิลลิเมตร ในบริเวณเทือกเขา ช่วงฤดูกาลที่ดีที่สุดของปี คือปลายฤดูใบไม้ผลิและ

ต้นฤดูใบไม้ร่วง มีระยะเวลาในการปลูกพืช 150-160 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ที่ตั้งของสาธารณรัฐตูวา ,“Republic Of Tuva, Russia,” worldatlas, accessed January 28, 2018, 

https://www.worldatlas.com/eu/ru/ty/a-tuva-republic-russia.html. 
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ภาพที่ 2.6 อนุเสาวรีย์ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของเอเชียที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงไคซิล, Rita Willaert,“center of 

Asia, ЦентрАзии , АзияныңТөвү,” ( photo) , September 18, 2014 accessed March 22, 2018, 

https://www.flickr.com /photos/rietje/16325196143/. 
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2.2.2 ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

บริเวณที่ธรรมชาติที่มีความสำคัญและสวยงามอย่างมาก คือ บริเวณที่ราบสูงทุนด

ราที่เต็มไปด้วยดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร และบริเวณป่าไทกาไป

จนถึงทุ่งหญ้าสเตปป์และทะเลทราย ส่วนบริเวณที่เหมาะกับการพักผ่อนอยู่ในบริเวณทางตะวันตก

และส่วนกลางของสาธารณรัฐตูวา ซึ่งประกอบไปด้วย หุบเขาตูวินสกายา (Tuvinskaya Hollow , 

Тувинская котловина ) ที่รอบล้อมไปด้วยสันเขาต่าง ๆ คือ สันเขาซายันตะวันตก สันเขาชาร์ปชา 

สกี ้(Shapshalsky, Шапшальским ) สันเขาซากาน-ชิแบตู (Tsagan-Shibetu, Цаган-Шибэту) 

สันเขาตานนู-โอลา (Tannu-Ola, Танну-Ола) และภูเขาทางตะวันออกของสาธารณรัฐตูวา ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของสันเขาซากาน-ชิแบตู มีภูเขาที่สูงที่สุดในสาธารณรัฐตูวา คือภูเขามองกัน- ไทกา 

สูง 3,970 เมตร 

แหล่งของแร่ธาตุ ในสาธารณรัฐตูวา เป็นอาณาเขตที่มีความพิเศษของแหล่งแร่ธาตุ

ต่าง ๆ ซึ่งมีแร่อโลหะประมาณ 2,000 กว่าแร่ และพบแร่หายากเกิดขึ้นในอาณาเขตของสาธารณรัฐ

ด้วย อีกทั ้งย ังม ีอ ัตราส ่วนของแร ่ดิบที ่หาได้ยาก เช่น โคบอลต์ ลิเท ียม หินคารบอเนไทต

(carbonatite)9 และ แร่แทนทาลัม ไนโอเบียม (Tantalum niobium)10 ถ่านหินทั้งหมดของรัสเซีย

มากกว่า 83 เปอร์เซ็นต์ถูกขุดขึ ้นในเขตสหพันธรัฐไซบีเรีย อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ทำให้

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐตูวามีการพัฒนาและเติบโตมากข้ึน  

ทรัพยากรป่าไม้ ในสาธารณรัฐตูวา มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 11,373 พันเฮกตาร์ และ

มีพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนหลากหลายสายพันธุ์ 7,554 พันเฮกตาร์ ส่วนใหญ่เป็นต้นสนสายพนัธ์ุ   

ไซบีเรีย ผลไม้ที่อยู่ในป่าเป็นผลไม้ตระกูลเบอรร์ี่ อีกทั้งยังมีสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธ์ุ เช่น เสือดาว

หิมะ นกบัสตาร์ด นกป่าทุนดรา และปลาหลากหลายสายพันธ์ุ 

ทรัพยากรน้ำ ในสาธารณรัฐตูวา เป็นแหล่งกำเนิดน้ำธรรมชาติขนาดใหญ ่แม่น้ำ

ส่วนใหญ่จะไหล่จากสาธารณรัฐตูวาไปยังทางตะวันตกของประเทศมองโกเลีย อาณาเขตของ

สาธารณรัฐตูวา ประกอบไปด้วยทะเลสาบมากกว่า 430 ทะเลสาบ จึงถูกเรียกว่าเป็นสาธารณรัฐของ

                                                
 9 หินคาร์บอเนไทต์ (carbonatite) คือหินอัคนีชนิดพิเศษที่มีต้นกําเนิดมาจากการหลอมตัวของเนื้อโลก ส่วนบน (upper 

mantle) เป็นแมกมาที่อุดมไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แต่มีปริมาณซิลิกาต่ํา และเมื่อแข็งตัว จะให้เนื้อหินประกอบขึ้นด้วยแร่คาร์บอเนต

มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมวลหินคาร์บอเนไทต์ส่วนใหญ่ที่พบมัก เกิดร่วมกับมณฑลหินอัคนีซับซ้อนเนื้ออัลคาไลน์ (alkaline igneous 

rock complexes) ภายในแผ่นทวีป ที่ค่อนข้างมีความเสถียร (relatively stable crustal region) โดยเฉพาะในบริเวณที่มีระบบรอย

เล่ือน ขนาดใหญ่ หรือที่มีร่องทรุดตัวกลางแผ่นทวีป (rifting) เกิดขึ้น 
 10 แร่แทนทาลัม ไนโอเบียม (Tantalum niobium) ใช้ทำโลหะผสม (Tantalum Niobium Alloy) ชนิดพิเศษที่ใช้ ใน

เคร่ืองยนต์ และลำตัวของยานอวกาศ ตลอดจนยานพาหนะที่ต้องการให้มีความคงทนต่อความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี เช่น เคร่ืองบิน 

รถยนต์ หรือ รถไฟความเร็วสูง 
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แม่น้ำและทะเลสาบสีฟ้า และส่วนใหญ่เป็นต้นกำเนิดของทะเลสาบน้ำแข็ง อีกทั้งยังมีทะเลสาบน้ำเค็ม 

13 แห่ง และมีน้ำพุธรรมชาติหรือน้ำพุศักด์ิสิทธ์ิ เป็นน้ำที่ใช้ในการรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ 

 

2.3 สังคมและวัฒนธรรม 

 

2.3.1 สภาพสังคมและประชากรศาสตร์ 

ชาวตูวาน (Tuvans) มีประเพณีการอาศัยอยู่ในกระโจม (Yurts) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

ดั้งเดิมของชนเผ่าเร่ร่อนในเอเชีย ที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากอาณาเขตอานาโตเลีย (Anatolia)11 เข้า

มายังอาณาเขตของมองโกเลีย กระโจมเป็นบ้านที่สามารถพกพาได้เคลื่อนย้ายได้ง่ายซึ่งประกอบและ

ถอดประกอบได้ง่าย กระโจม มีคำเรียกที่แตกต่างกัน คำเรียกกระโจมในภาษาเทอร์กิค เรียกว่า เจิท 

(jurt) มีความหมายว่า สมาชิกในครอบครัว ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และดินแดนของบรรพบุรุษ ในภาษา

คีร์กีซสถานและคาซัคสถาน เรียกว่า อทา-เจิท (ata-jurt) มีความหมายว่า บ้านเกิดเมืองนอน, บ้าน

ของบิดา ในภาษามองโกลเลีย เรียกว่า เกอ (ger) ซึ่งมีความหมายว่า บ้าน และในภาษาตูวาน เรียกว่า 

อาล (aal , ög) มีความหมายว่า ครอบครัว12  ในปัจจุบันการอาศัยอยู่ในกระโจมก็ยังคงอยู่ มีไว้สำหรบั

พักอาศัยในช่วงเลี้ยงสัตว์และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพัก ตามธรรมเนียมผู้ชายจะทำการล่าสัตว์และ

เลี้ยงปศุสัตว์ พืชหลักในการทำการเกษตร คือ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่างและข้าวสาลี  ส่วนผู้หญิง

จะดูแลเด็กและทำงานบ้าน ในสมัยก่อนการมีคู่สมรสหลายคนเป็นเรื่องปกติ และพวกเขาจะแต่งงาน

กันตั้งแต่อายุ 12-13 ปี แต่ในปัจจุบัน การแต่งงานที่มีคู่สมรสมากกว่า 1 คน เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

และจะแต่งงานได้เมื่อมีอายุครบ 18 ปี   

สาธารณรัฐตูวา ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์รัฐรัสเซียในค.ศ. 1944 โดยมี

ระดับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ำมาก ปัญหาสำคัญที่พบในการพัฒนา คือ ระบบขนส่งไม่ได้

รับการพัฒนาข้ึนในสาธารณรัฐ ไม่มีทางรถไฟ การสำรวจทางธรณีวิทยาทางวิศวกรรมและการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางรถไฟไปยังสาธารณรัฐได้ดำเนินการในปี ค.ศ. 1976 – 1982 

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างไม่ได้เริ่มต้นขึ้น การขนส่งทางน้ำมีจำกัด การขนส่งสินค้าลดลง การขนส่ง

ทางอากาศมีจำนวนเที่ยวบินลดลง แต่การขนส่งทางถนนที่มีมากกว่าร้อยละ 90  สินค้ามีราคาแพง 

การแข่งขันของสินค้าที ่ผลิตในสาธารณรัฐมีน้อยและจำกัด รวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพของ

ประชาชนในสาธารณรัฐ การติดสุราเรื้อรัง ปัญหาการว่างงาน ปัญหามลพิษของบรรยากาศของเมือง

                                                
 11 อานาโตเลีย (Anatolia) คือ บริเวณที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน 

12 Kochevnik [pseud], “20 Interesting Facts about Yurt, the Cradle of Nomad’s Life,” Kochevnik, 

accessed January 31, 2018, http://www.kochevnik.ca/20-interesting-facts-about-yurt-the-cradle-of-nomads-

life.html. 
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หลวงไคซิล ในช่วงฤดูหนาว ในปัจจุบันจึงได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ13 ในด้าน

ต่าง ๆให้ดีข้ึน ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนสง่ทางถนนที่รวมรสัเซีย มองโกเลียและจนี 

เข้าด้วยกัน รวมทั้ง มกีารจัดระเบียบทางเดินระหว่างประเทศของรถยนต์และเทีย่วบินระหว่างประเทศ 

ทำใหม้ีการสร้างงานมากกว่า 1,500 ตำแหน่งและเพิ่มรายได้ให้กับงบประมาณของสาธารณรัฐถึงสอง

พันล้านรูเบลิ ด้วยแนวโน้มของการดำเนินการโครงการทางรถไฟซึ่งมีเส้นทางผ่านจีน มองโกเลีย และ

รัสเซีย ในบริเวณสาธารณรัฐบูยาเทีย ซึ ่งอยู ่ใกล้เคียงกับสาธารณรัฐตูวา ทำให้การจ้างงานของ

ประชากรจึงเพิ่มมากข้ึนสองเทา่ ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมองโกเลยีและสาธารณรัฐตูวา 

จึงการจัดเที่ยวบินระหว่างประเทศ เส้นทางเมืองหลวงไคซิล-เมืองหลวงอูลาบาตอร์  อีกทั้งมข้ีอตกลง

กับสายการบินขนาดใหญ่เพื่อจัดเทีย่วบินตรงไปยังกรุงมอสโก เที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังกรุงปักกิ่งและ

เมืองหลวงสำคัญทั ้งหมดของเขตสหพันธ์ไซบีเรีย นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม

การเกษตรและปศุสัตว์ ได้สนับสนุนและพัฒนาแนวทางการผลิตปศุสัตว์แบบด้ังเดิมต่อไป เพื่อที่จะใช้

ประโยชน์จากสายพันธ์ุท้องถ่ินที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้มาซึ่งความย่ังยืนในตลาดต่างประเทศ โดยมี

เป้าหมายผลิตสายพันธ์ุโคพันธ์ุ แพะ จามรี และกวางสายพันธุ์ตูวา ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในตลาด

รัสเซียและประเทศใกล้เคียง  

สาธารณรัฐตูวา มีประชากรทั ้งหมด 321,597 คน ประกอบไปด้วยชาวตูวา

มากกว่าร้อยละ 80 ชาวรัสเซียประมาณร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นชาวฮาคาส ชาวตาตาร์ ชาวอาเมเนียน 

ชาวคีร์กีซ ชาวบูยัท และเชื ้อชาติอื ่น ๆ ที่อาศัยอยู ่บริเวณพรมแดนประเทศนั้น ๆ ประชากรจะ

หนาแน่นในเมืองหลวงไคซิล เน่ืองจากรัสเซียได้ประสบปญัหาการลดลงของประชากรอย่างต่อเน่ืองใน

ทุก ๆปี ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐตูวา จึงได้มีโครงการทุนการคลอดบุตร มีการสนับสนุนให้มีบุตร

มากกว่าหน่ึงคน โดยมีการให้กู้ยืมเงินแก่ครอบครัวที่จะมีบุตรคนที่สองหรือสาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 13Правительство Республики Тыва. (2012). постановлением Правительства Республики 

Тыва: Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года. accessed 

February 1,2018, http://gov.tuva.ru/content/2031/. 
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ภาพที่ 2.7 กระโจมหรืออาล (aal , ög) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวตูวา, Rita Willaert,“Nomad yurt camp Biy-

Khem Tuva – Siberia,” ( photo) , September 18, 2014 accessed March 22, 2018, 

https://www.flickr.com/photos/rietje/16900111816/in/album-72157651591909282/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.8 คู ่สามีภรรยาชาวตูวาในเมืองชาดานา, onesecbeforethedub [pseud.], “Tuvinian couple in 

Chadana,Tuva Siberia Russia,”(photo), July 5, 2010 accessed March 22, 2018, https://www.flickr.com 

/photos/onesec/4994494671/. 
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2.3.2 ภาษาและศาสนา 

ภาษาด้ังเดิมของชาวตูวา คือ ภาษาตูวาน (Tuvan language) จัดอยู่ในกลุ่มย่อย

ของภาษากลุ่มเทอร์กิค มีลักษณะบางส่วนคล้ายกับภาษาอัลไตอิกและภาษาอุยกูร์ นอกจากน้ียังได้รับ

อิทธิพลจากมองโกเลียและรัสเซียเป็นอย่างมาก ผู้พูดภาษาตูวาในรัสเซียมี 235,000 คน ในอดีตชาว 

ตูวาจำเป็นต้องพูดภาษารัสเซียหรือจีน หากต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ภาษาตูวาน เกือบ

ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มภาษาที่ใกล้สาบสูญ หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย ภาษาตูวานก็มีความมั่นคง

ข้ึน การครอบงำของภาษารัสเซียยังคงอยู่เหนือภาษาตูวานอย่างเห็นได้ชัดเจน ในการพูดของชาวตูวา

ที่เติบโตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนนิยมพูด อ่าน และเขียน ภาษารัสเซียแทนภาษา

ท้องถ่ิน  

ภาษาตูวามี 4 ภาษาหลัก ได้แก่ ภาษาตูวาตะวันตก ภาษาตูวากลาง ภาษาตูวา

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาตูวาตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนภาษาเขียนของตูวาใช้ภาษาตูวากลางเป็น

พื้นฐานในการเขียน ซึ่งถูกเขียนข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. 1930 โดยใช้อักษรละตินกับระบบสะกดที่คิดค้น

โดย Mongush Lopsang-Chinmit เป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวตูวา หนังสือและหนังสือพิมพ์บางฉบับถูก

พิมพ์โดยใช้ระบบของท่าน ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1943 ภาษาตูวาได้เขียนด้วยภาษาซีริลลิก

อักษรซีริลลิก หรือ อักษรซิริลลิก (Cyrillic script) เป็นตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวเขียนสำหรับภาษาในกลุ่ม

ภาษาสลาวิกนอกจากน้ียังใช้เป็นตัวเขียนสำหรับภาษาในอีกหลายประเทศ แต่ไม่มีอักษรซีริลลิกทุกตัว

กับภาษาใด ขึ้นอยู่กับการเขียนในภาษานั้น ในกลุ่มประเทศที่ใช้อักษรซีริลลิกด้วยกันเอง จะไม่เรียก 

ซีริล แต่จะออกเสียงว่า คีริล แทน เช่น ในภาษารัสเซียเรียกอักษรซีริลลิกว่า คีริลลิซา (Кириллица)  

ประชาชนในสาธารณรัฐตูวา ปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญป่ระมาณรอ้ย

ละ 50  รองลงมาคือนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์รัสเซียและศาสนาคริสต์นิกายโปรเตส

แตนส์ร้อยละ 34 นับถือหมอผีเป็นความเชื่อดั้งเดิม (Shamanism) ประมาณร้อยละ 15 กลุ่มความ

เช่ือด้ังเดิม (Old believers)14 ร้อยละ 1 

 

 

 

 

 

                                                
 14 กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม (Old believers) คือกลุ่มที่แตกออกจากพระศาสนจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่ 17 

เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนจักรของสมเด็จพระอัครสังฆราชนิคอน (Patriarch Nikon of Moscow) 
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ภาพที่ 2.9 อักษรละตินและอักษรซีริลลิกสำหรับภาษาตูวาน, Omniglot the online encyclopedia of writing 

systems & languages, “Latin alphabet and Cyrillic alphabet for Tuvan,” omniglot. accessed March 

22, 2018 https://www.omniglot.com/writing/tuvan.php. 
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2.3.3 ประเพณี และวันสำคัญ 

วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาวตูวิเนียน ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของ

สาธารณรัฐตูวา เป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าเร่ร่อนจากเอเชียกลาง สาธารณรัฐตูวาเป็นพื้นที่ที่นิยมทำ

เกษตรกรรม มีการทำอุตสาหกรรมทางการเกษตร คือ การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ห่างไกล มีการผสมพันธ์ุ

สัตว์เพื่อขยายพันธ์ุ ได้แก่ แกะ แพะ  ม้า และสัตว์อื่น ๆที่นำมาเป็นอาหาร  

พิธีการของการต้มเน้ือแกะที่โตเต็มที่สำหรับการต้อนรับแขก ซึ่งมักจะมีข้ึนในช่วง

เทศกาลที่สำคัญ คือ เทศกาลซากา (Shagaa) และเมื่อมีการสร้างกระโจมหรืออาลขึ้นใหมห่รือมีการ

จัดงานแต่งเกิดข้ึน สิ่งที่สำคัญในการต้มเนื้อแกะคือไม่ควรต้มนานจนเกินไป ซึ่งจะช่วยให้รสชาตขิอง

เนื้อแกะมีความพิเศษ เนื้อและลำไส้จะถูกเสิร์ฟตามขั้นตอนดั้งเดิม ซึ่งมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ ส่วนคอและส่วนกระดูกสันหลังจะวางไว้ด้วยกันกับหัวแกะ ส่วนกระดูกสะโพกจะรวมไว้กับหาง

ซี่โครงใหญ่จะเสิร์ฟกับขาหน้า กระดูกโคนขาเสิร์ฟรวมกับขาหลัง ส่วนเครื่องในต่าง ๆ  เสิร์ฟรวมกัน 

เนื้อเป็นอาหารจานหลักของชาวตูวา พวกเขาสามารถกินเนื้อได้เกือบทุกชนิด เช่น อูฐ จามรี กวาง 

เน้ือวัว แพะ และเน้ือมา้ แต่เน้ือที่อร่อยและนิยมกินมากที่สดุ คือ เน้ือแกะ มีการถนอมอาหารด้วยการ

นำไปทำเน้ือตากแห้ง เน้ือเค็ม และเน้ือแช่งแข็ง ชาวตูวานิยมต้มเน้ือสัตว์ไม่นิยมทอด  

ในตูวา นมเป็นผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ที่ได้รับการเคารพและมีเกียรติมากที่สุดเสมอ 

อาหารส่วนใหญ่มาจากนม ตั ้งแต่ในสมัยโบราณ นมถูกเรียกว่า อาคช์ เคม (akh chem) แปลว่า 

อาหารสีขาว (white food) ในระหว่างช่วงเวลาการเฉลิมฉลอง การประชุม นมจะถูกเสิร์ฟเป็นอย่าง

แรกเสมอ เจ้าของกระโจมหรืออาลที่เป็นผู้หญิง จะทำการสาดนมด้วยแปรงหรืออุปกรณ์พรมน้ำมนต์ 

เพื่อบูชาท้องฟ้าและพื้นดิน ชาวตูวา เช่ือว่า นมสามารถปกป้องพวกเขาจากอำนาจช่ัวร้ายและสามารถ

ช่วยในการทำสิ่งที่สำคัญได้ นมที่นิยมดื่มกันมาก คือ ชานมที่เรียกว่า เชย์ (shay) ชาต้องเป็นสีเขยีว 

ซึ่งจะต้มในหม้อเหล็กหล่อใส่เกลือ ชาสามารถต้มกับนมแกะ นมแพะและนมอูฐ ไม่ใช่เฉพาะกับนมวัว 

คูมิช (koumiss) เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากนมม้า, โฮยแพค (hoytpak)  คือนมเปรี้ยว , อาร์จี (aarji) 

คือ นมข้น และ อราคา (araka) วอดก้านม  

วันสำคัญและเทศกาลในสาธารณรัฐตูวา มีหลากหลายเทศกาล ได้แก่ เทศกาล 

ซากา (Shagaa) หรือเทศกาลปีใหม่ทางจันทรคติ มีข้ึนในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี และได้รับสถานะ

เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐตูวา (Republic of Tuva’s Day) เป็นวันที่เฉลมิ

ฉลองและระลึกถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งอัตลักษณ์ความเป็นชาติของตูวา มีการคำนวณวันตาม

ปฏิท ินดวงจันทร ์โดยลามะ ประชาชนจะไปสวดมนต์ภาวนาในว ัดและมีการแสดงมหรสพ  

เทศกาลซากา คือ ช่วงเวลาแห่งการชำระล้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ิ ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความดี และความสุข มีการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพรม ชุดหนัง 
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เตียง เสื้อผ้า และรองเท้า ก็จะถูกนำมาทำความสะอาด สิ่งเก่ามาก ๆ จะถูกนำไปทิ้งและเผา เป็นพธีิ

การชำระล้างบาปและความช่ัวร้ายออกจากบ้าน คนที่มีฐานะร่ำรวยชาวตูวา จะบริจาคม้าและฆ่าแพะ

ตัวผู้ตัวที่อ้วนที่สุด เพื่อนำไปทำอาหารสำหรับเลี้ยงต้อนรับทุกคนที่มาเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน แม้แต่

คนที่ยากจนที่สุดก็จะได้รับอาหารในวันหยุด ช่วงเวลา 3 วันก่อนเริ่มเทศกาลซากาและในช่วงเดอืน

หลังจากเริ่มปีใหม่ ต้องละเว้นจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการใช้เครื่องดื ่มแอลกอฮอล์ 

ในช่วงเวลาระหว่าง 3 นาฬิกาในตอนกลางคืนและ 6 นาฬิกาในตอนเช้า ในช่วงเวลานี้ คนที่ไม่ได้ไป

สวดมนต์ภาวนาในวัด กจ็ะอยู่ในบ้านและอ่านนิทานให้กับเด็ก ๆ  เล่มเกมพื้นบ้าน และรอคอยเวลาเช้า 

พร้อมกับด่ืมชากับเด็ก ๆ  เมื่อถึงรุ่งเช้าพวกผู้ชายจะเริ่มจดุไฟที่เรยีกว่า แซน (san) คือ กระถางไฟที่ติด

ไฟด้วยถ่านหิน และนำอาหารไปไหว้ พร้อมกับพูดถึงสิ่งดี ๆที่ปรารถนาในปีใหม่ที่จะมาถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 เทศกาลซากา (Shagaa), The Siberian Times, “New Year morning in Tuva Republic. Waiting 

for the sun,” ( photo)  February 8, 2016 accessed April 21, 2018 https: / / twitter. com/ siberian_ 

times/status/696954778883072000.  

 

เทศกาลนาดิม (Naadym) เป็นเทศกาลที่มาจากมองโกเลีย เป็นงานเฉลิมฉลองทีม่ี

สีสัน มีการแข่งขันทางกีฬา และเป็นเทศกาลผสมพันธ์ุด้วย เทศกาลน้ีเป็นเทศกาลประจำสาธารณรัฐ 

ตูวาที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมากกว่าพันปี ในการเทศกาลดานิมน้ี 

ประชาชนก็จะเข้าร่วมแข่งขันในกีฬามวยปล้ำ ที่เรียกว่า ฮูเรช (Khuresh) มีการยิงธนู และแข่งขี่ม้า

เร็ว การแข่งขันข่ีม้าเร็วน้ี แสดงถึงลักษณะเฉพาะของชาติของชาวตูวิเนียน เน่ืองจากวิถีชีวิตของพวก

เขา ม้าเป็นสัตว์พาหนะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อชาวตูวา การแข่งม้าไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์

พิเศษใด ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถข่ีม้าสามารถมีส่วนร่วมในการแข่งได้ ปกติการแข่งขันน้ีจะเริ่มข้ึนใน
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ฤดูใบไม้ผลหิลังจากที่หิมะละลาย จะเริ่มต้นจากภูมิภาคตะวันตกของตูวา แล้วต่อด้วยภาคใต้ แต่กีฬา

มวยปล้ำฮูเรชก็ยังคงเป็นงานหลักที่ผู้คนสนใจอย่างมากในเทศกาลนาดิม มีผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวน

มากกว่า 300 - 400 คน เพื่อที่จะหาผู้ชนะเพียงหน่ึงเดียว ผู้หญิงสามารถเข้าแข่งขันในการยิงธนูและ

การข่ีม้าได้ แต่ไม่สามารถเข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ำได้ ชุดกีฬาของนักมวยปล้ำ มีช่ือเรียกว่า โชดัก-ชูดัก

(shodakh-shudakh) ซึ ่งประกอบด้วยกางเกงขาสั ้น และเสื ้อที ่มีแขนเสื ้อที่ต่อกันด้วยแถบผ้าที่

ด้านหลัง ส่วนรองเท้าเป็นรองเท้าประจำชาติที่มีพื ้นนุ ่ม พิธีเปิดกีฬามวยปล้ำฮูเรช เริ ่มด้วยพิธี

กรรมการเต้นรำที่เรียกว่า ดีวิก หรือ อีไซร์ ซามี (Deving or Ezir samy) ซึ่งแปลว่า การเต้นของนก

อินทรี (Eagle dance) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักและความเคารพต่อแผ่นดินเกิด อีกทั้งยังเป็น

สัญลักษณ์ของความชำนาญและความแข็งแรง ท่าของการเต้นคือกางแขนให้คล้ายกับนกอินทรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11  นักกีฬามวยปล้ำฮูเรช (Khuresh) ทำการเต้นท่านกอินทรีก่อนพิธีการแข่งขัน , РИА НОВОСТИ, 
РОССИЯ СЕГОДНЯ “ Национальная борьба Хуреш,” accessed April 21, 

2018https://ria.ru/photolents/20140730/ 1018031605.html. 
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เทศกาลดนตรีสด อุสตู-ฮูเร (ustuu-huree, устуу-хурээ ) เทศกาลน้ีเกิดข้ึนครั้ง

แรกในปี ค.ศ. 1999 หลังจากที่มีการบูรณะครั้งใหญ่ของวัดที่ช่ือ อุสตู-ฮูเร ในเมืองชาดาน (Chadan) 

เทศกาลนี้มีจุดมุ่งหมายให้ความสำคัญกับศาสนาในระดับสากล เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวตูวา

และหาเงินเพื่อฟืน้ฟูวัดทางพุทธศาสนาที่พังและเสียหายในยุคโซเวียต เทศกาลน้ีเป็นเทศกาลประจำปี

ที่จัดข้ึนในเดือนกรกฎาคม สามารถดึงดูดและได้รับความสนใจจากนักดนตรีมากมายที่จะเข้ามาแสดง

ในงาน ซึ่งมีทั้งมือสมัครเลน่และนักดนตรีอาชีพ มาจากในตูวา และจากรัสเซีย อีกทั้งยังมีนักดนตรีจาก

ต่างชาติด้วย ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลมีส่วนร่วมในขบวนพาเหรดและกิจกรรมอื่น ๆ  ที่นำไปสู่เทศกาล

ดนตรีสด 3 วันและผู้ที่เข้ามารวมงานเทศกาลดนตรีน้ี ก็จะจัดให้อาศัยอยู่ในเต็นท์ของแคมป์ ได้ใกล้ชิด

กับธรรมชาติ อาศัยอยู่ท่ามกลางเสียงดนตรี มีดนตรีและเพลงให้ฟังทุกประเภท รวมทั้งสามารถเย่ียม

ชมสถานที่ของวัด การร้องเพลงด้วยลำคอของชาวตูวิเนียน ที่เรียกว่า ฮูเมย (khoomei) ซึ่งมีช่ือเสียง

ไปทั่วโลก เป็นสิ่งที่ดึงดูดทำให้คนสนใจในสาธารณรัฐตูวา การร้องเพลงด้วยลำคอน้ัน เป็นทักษะที่หา

ยาก ซึ่งเป็นพรสวรรค์ของชาว ตูวิเนียน ก็ได้แสดงในเทศกาลน้ีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี ่  2.12 ขบวนพาเหรด ในเทศกาลดนตร ี สด  ท ี ่ ว ั ดอ ุ สตู -ฮ ู เ ร  (ustuu-huree, устуу-хурээ )  , 
travelcalendar,“МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ И ВЕРЫ 
«УСТУУ- ХУРЭЭ традиции Тувы » В ЧАДАНЕ,” accessed April 21, 2018 

http://travelcalendar.ru/mezhdunarodnyj-festival-zhivoj-muzyki-i-very-ustuu-huree-v-chadan.
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บทที่ 3 

การเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าสู่สาธารณรัฐตูวา 

 

3.1 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่รัสเซีย 

 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ศาสนาหน่ึงของโลก ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา

เกิดข้ึนในประเทศอินเดีย และได้แพร่หลายไปทั่วทวีปเอเชีย ทั้งเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ รวมทั้งส่วนตะวันออกไกลของรัสเซียด้วย ประชากรที่นับถือศาสนา

พุทธส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ภูฏาน เนปาล อินเดีย จีน เกาหลี 

และญี่ปุ่น โดยศาสนาพุทธมีนิกายที่สำคัญ คือ เถรวาท1และมหายาน2  

พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักในดินแดนแถบเอเชียกลาง ตามเส้นทางสายไหม มาตั้งแต่

ศตวรรษที่ 1 มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ ่มขึ ้น ในพื ้นที ่ระหว่างทะเลอารัล (Aral Sea) และ

ทะเลสาบแคสเปี้ยน (Caspian Sea) รวมไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ocean) มีหลักฐานการ

เคยมีอยู่ของพระพุทธศาสนาที่พบในยุคกลาง คือ การสร้างวัดในตัวเมืองใหญ่ๆ ในแถบเอเชียกลาง 

ต่อมาในศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 9  พระพุทธศาสนาเริ่มหายไปจากเอเชีย ซึ่งเป็นผลมาจากอทิธิพล

ของศาสนาอิสลาม และพระพุทธศาสนาได้กลับมาอีกครั้งในศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 14 ในบริเวณ

ภาคตะวันตกของเอเชียกลางและตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโวลก้า (Volga River)  

รัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งทวีปเอเชียและยุโรป จึงทำให้

เกิดความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 90 นับ

ถือศาสนาคริสต์นิกายกรีกออโธดอกซ์ ประมาณร้อยละ 6 นับถือศาสนาอิสลาม และประมาณร้อยละ 

0.6 นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ดินแดนต่าง ๆ  ของประเทศรัสเซียในช่วง

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า ในคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูต

ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนไซบีเรียของรัสเซียด้วย หลังจาก

ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าสู่รัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1223 เป็นช่วงที่

                                                
1เถรวาท หรือหินยาน  เป็นนิกายหนึ่งที่สำคัญของพระพุทธศาสนา และนิกายเก่าแก่ที่สุด ยดึถือพระธรรมวินัยเดิมอย่าง

เคร่งครัด ซ่ึงถือกันว่าเป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าที่นับว่าใกล้เคียงที่สุด นับถือมากในไทย พม่า เขมร ลาว ศรีลังกา 
2 มหายาน มองพระพุทธศาสนาในแง่ปรัชญา วิพากษ์วิจารณ์ความหมายพระพุทธศาสนาไปในแง่ต่าง ๆ ตามความคิดของ

บุคคลแต่ละบุคคล ปรับปรุงธรรมวินัยไปตามกาลเทศะ เพ่ือความเหมาะสมแก่ประชาชนและส่ิงแวดล้อม  
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รัสเซียตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของเจงกิสข่านแห่งจักรวรรดิมองโกล โดยปกติชาวมองโกลจะ

นับถือศาสนาพุทธและลัทธิเต็งกรีหรือลัทธิบูชาเทพเจา้ แต่เจงกิสข่านก็ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

เน่ืองจากในพระบรมราชวงศ์ของพระองค์มีผู้นับถือศาสนาเกือบทุกศาสนา  

ในกลางศตวรรษที่ 17 หรือประมาณปี ค.ศ. 1650 ลามะจากมองโกลและทิเบตได้เผยแผ่

พระพุทธศาสนาเข้าไปยังดินแดนชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบไบคาล บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ใน

เวลาไม่นานประชาชนในถิ่นใกล้เคียง คือ สาธารณรัฐตูวา สาธารณรัฐคาลมิเกีย สาธารณรัฐบูยาเทีย

แถบทะเลสาบแคสเปี้ยน และแถบพรมแดนมองโกลเลีย ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นนิกาย

เกลุกปะ (Gelugpa)3 เป็นนิกายที่แพร่หลายมากที่สุด ก่อตั้งโดย ท่านฌอนฮาวะ (Tsonhava) ชาว

ทิเบต อีกทั้งในสาธารณรัฐบูยาเทียนั้น ได้มีการสร้างวัดและสมาคมขึ้นหลายแห่ง มีการสร้างวัดแห่ง

แรกขึ้น ชื่อ วัลฮิลแกนตุส (hilgantus Temple) และมีจัดตั้งดัทซัน (Datsan)4 ขึ้นหลากหลายแห่ง 

นอกจากน้ี มีชาวจีนจำนวนหน่ึงได้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐคาลมิเกีย ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนใต้

ของไซบีเรีย ชาวจีนเหล่าน้ีได้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนแห่งน้ีด้วย 

ปลายศตวรรษที่ 19 พระพุทธศาสนาในบูยาเทียมีความเจริญรุ่งเรืองมาก วัดได้รับการ

ทำนุบำรุงอย่างดี เพื่อใช้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรรมของลามะ รวมทั้งไว้สำหรับสอนภาษาทเิบต 

ภาษามองโกเลีย สันสกฤต รวมถึงวิชาปรัชญา อีกทั้งยังมีการสร้างวัดอีกหลายแห่ง เช่น วัดอีกิตุสต์ 

(Iekitus Temple) วัดอากินส์ (Akin Temple) และวัดสึโกลิส (Suekolis Templs) โดยมีพระภิกษุ

องค์แรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ให้สร้างวัดพุทธในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คือ พระอักวัน ดอร์จีพ 

(Agvan Dorzhiev) ชาวบูยาเทีย นับเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่สร้างข้ึนในยุโรป  

ต่อมามีนักวิชาการด้านตะวันออกศึกษาให้ความสนใจพุทธศาสนาและศึกษาอย่างจริงจัง

มากขึ ้น จนทำให้เกิดกระแสการตั ้งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กให้เป็นศูนย์กลาง ในการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาในรัสเซีย ส่งผลให้เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลายเป็นศูนย์กลางการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาที ่สำคัญและใหญ่ที ่ส ุดในศตวรรษที ่ 19 ถึงแม้ว่านักวิจ ัยกลุ ่มแรกที ่ศ ึกษา

พระพุทธศาสนาจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแบบตะวันออกก็ตาม แต่พวกเขาก็มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

และกระตือรือร้น ในการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาอย่างมาก มีการตีพิมพ์ผลงานและกิจกรรม

ทางการศึกษา เรื่องวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาของปัญญาชนชาวรัสเซีย อีกทั้งยัง

                                                
3 นิกายเกลุกปะ หรือ นิกายเกลุก หรือ นิกายหมวกเหลือง (Gelupa) คือ พุทธศาสนานิกายหนึ่งของพุทธศาสนาแบบ

มหายานที่แพร่หลายในทิเบต เป็นนิกายที่เคร่งครัดในการปฏิบัติพระวินัยโดยการฝึกฝนตามตรรกวิภาษ คือ เป็นการโต้วาทีทางธรรมโดย

ใช้หลักตรรกะ เพ่ือให้มีความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาให้ดีขึ้น ขจัดความเห็นผิด วิธีการของตรรกวิภาษจะประกอบด้วยผู้

ถามและผู้ตอบ อีกทั้งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่ให้ความสำคัญในการศึกษาตำราและประเพณีสงฆ์ 
4 ดัทซัน (Datsun) เป็นคำที่ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยวัดของพระพุทธศาสนา ตามรูปแบบของนิกายเกลุกปะ ซ่ึงมีอยู่ทั่วไปใน

ประเทศมองโกเลีย ทิเบต และในไซบีเรียของรัสเซีย โดยทั่วไปดัทซันจะมี 2 คณะ คือ คณะปรัชญา และคณะแพทย์ ในบางคร้ังมีก็คณะ

ปฏิบัติตันตระ ซ่ึงพระสงฆ์จะใช้ศึกษาหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากคณะปรัชญาแล้ว 
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มีการแปลหลักคำสอนพื้นฐานในพระพุทธศาสนา ในยุคที่การศึกษาพระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดใน

รัสเซียนั้น จัดให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเอกในภาควิชาตะวันออกศึกษา โดยเริ่มจาก

นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่ร่วมกันแปลตำราทางพระพุทธศาสนา 

ซึ่งจัดเป็นงานแปลทางวิชาการที่เช่ือถือได้ และเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าวิจัยสำหรับชาวรัสเซียที่สนใจ 

จนกระทั่งมีการก่อตั้งสาขาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็นวิชาอิสระที่เปิดขึ้นในภาควิชาตะวันออกศึกษา 

ในช่วงครึ ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของพระเจ้าซาร์ที ่ดำเนิน

นโยบายกับเอเชียกลาง ประกอบกับชาวเอเชียที่อยู่ในประเทศรัสเซียนับถือพระพุทธศาสนาแบบ

ทิเบต-มองโกเลีย จึงทำให้นักวิชาการคนแรกที่ศึกษาพุทธศาสนศึกษาให้ความสนใจพระพุทธศาสนา

แบบทิเบต-มองโกเลีย  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย นำโดย 

วลาดิมีร์  เลนิน ผู้นำพรรคบอลเชวิค ได้ทำการปฏิวัติล้มล้างระบอบกษัตริย์ และได้มีการจัดต้ังรัฐบาล

พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้น ผลจากการปฏิวัติในครั้งนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกศาสนา รวมถึง

พระพุทธศาสนาด้วย วัดและสมาคมต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง หน่วยทหารได้ตั้งที่ทำการอยู่ในเขตวัด 

พุทธศาสถานต่าง ๆ ชำรุดทรุมโทรม พระพุทธรูปและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาถูกทำลาย เหล่าทหาร

คอมมิวนิสต์ฉีกกระดาษจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาม้วน

เป ็นมวนบุหร ี ่แล ้วจ ุดส ูบ หล ังจากการปฏิว ัต ิ ในเดือนต ุลาคม ค .ศ .1917 สถานการณ์ของ

พระพุทธศาสนาก็ดำเนินไปอย่างยากลำบาก แต่ก็มีการรวมตัวของชาวพุทธเกิดข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลได้

ออกการรับรองให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ในฐานะความเช่ือทางศาสนาความเช่ือหน่ึงในรัสเซีย จึงทำ

ให้เกิดการรวมตัวกันของชาวพุทธเป็นจำนวนมากในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1869 มี

ประชาชนเพียงคนเดียวเท่านั ้นที ่ เป ็นพระพุทธศาสนิกชน แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 มีพระ

พุทธศาสนิกชนทั้งหมด 76 คน ในปี ค.ศ. 1910 มีพระพุทธศาสนิกชนทั้งหมด 184 คน จึงได้มีการ

จัดตั้งชุมชนชาวพุทธขึ ้นโดยชาวบูยาเทีย ชาวคาลมิเกีย และชาวตูวา ซึ่งเป็นพุทธศาสนาท้องถ่ิน

ประจำชาติรัสเซียที่อพยพมาจากดินแดนแถบ ทรานซ์ไซบีเรีย อัสตราคาน และสตาวรอโพล 

ในยุคสมัยของสหภาพโซเวียต หลังจากร ัสเซ ียเปลี ่ยนการปกครองเป็นระบอบ

คอมมิวนิสต์ รัฐบาลรัสเซียไม่ให้การคุ้มครองแก่องค์กรศาสนา ไม่ว่าจะศาสนาก็ตาม บุคลากรทาง

ศาสนาถูกกวาดล้าง วัดในพระพุทธศาสนา พระพุทธรูป และคัมภีร์ต่าง ๆ  เริ่มถูกทำลาย เนื่องจาก

แนวคิดที่สำคัญของระบอบการปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์ ได้ใช้แนวความคิดลัทธิมากซ์เป็น

แนวคิดหลัก ซึ่งมุมมองของลัทธิมากซ์ต่อศาสนาเป็นมุมมองในแง่ลบ มีการปฏิเสธทุกศาสนา มองว่า

ศาสนาเปรียบเสมือนยาเสพติดในสังคม อีกทั้งในช่วงของเลนิน ได้มีการต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์

ศาสนาอย่างรุนแรง มีการประกาศห้ามมีศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงห้ามสวดมนต์อย่างเด็ดขาดแม้แต่

ภายในบ้านของตนเอง ได้มีการยึดเครื่องบูชาทางศาสนาต่าง ๆ รวมถึงจู่โจมและก่อกวนผู้นับถือและ
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ทำพิธีทางศาสนา ต่อมาในช่วงของสตาลิน สถานการณ์ในการต่อต้านการนับถือศาสนาในยุคน้ีมีความ

รุนแรงมากขึ้น มีการขับไล่บุคคลสำคัญทางศาสนา เช่น พระ บาทหลวง ไปยังค่ายกักกันในไซบีเรีย

เพื่อใช้เป็นแรงงาน มีการฆ่าบาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์รัสเซียไปจำนวนมาก และมี

จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ ต้องการกำจัดศาสนจักรในรัสเซียให้หมดไป จึงทำให้ปี ค.ศ. 1929 ได้มี

กฎหมายห้ามเผยแผ่ศาสนาในรัสเซีย มีการจัดตั้งสมาคมต่อต้านการเชื่อในพระเจ้า เพื่อสอดส่อง 

ป้องกัน และปราบปราม การเผยแผ่ศาสนาและแนวคิดอื ่น ๆ นอกเหนือจากลัทธิคอมมิวนิสต์ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสมาคมต่อต้านการเชื่อในพระเจ้าในบูยาเทีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อลงโทษ

พระภิกษุ ผู้ที่มาศึกษาและทำงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาปรัชญา และปิดทำการวัดทุกวัด โดย

มาตรการน้ีได้เริ่มต้นบังคับใช้อย่างเข้มงวดในปี ค.ศ. 1930  และในปีค.ศ. 1935 ได้มีการจับพระภิกษุ

ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ศึกษาพระพุทธศาสนศกึษา 

จำนวนมากถูกปราบปรามและประหารชีวิต  

ช่วงปลายสมัยของสหภาพโซเวียต ได้มีการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา มีการทำนุ

บำรุงโบสถ์ หรือศาสนสถานมากข้ึน ในปี ค.ศ. 1948 รัฐบาลแห่งสหภาพโซเวียตได้อนุมัติให้มกีารสรา้ง

วัดข้ึนมาใหม่ในเขตอิโวลกา (Ivoga) โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างทั้งหมด ต่อมา 

ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 ก็ได้มีการจัดต้ังองค์กรคณะสงฆ์แห่งรัสเซีย โดยการสนับสนุนของผู้นำชุมชน

ชาวพุทธตามดัทซนัต่าง ๆ ของสาธารณรัฐบูยาเทีย สาธารณรัฐคาลมิเกีย และสาธารณรัฐตูวา ในยุคน้ี

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก จากการสำรวจพุทธศาสนิกชนในปี ค.ศ. 1991 พบว่ามีชาวพุทธอยู่

ประมาณ 300,000 คน มีศูนย์พระพุทธศาสนา อยู่ 432 คน มีวัดอยู่ 16 วัด มีลามะประมาณ 70 รูป 

ชาวพุทธโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบไซบีเรียและเมืองเซนปีเตอร์สเบิร์ก พุทธศาสนิกชนเหล่าน้ี 

ช่วยกันเผยแผ่ สืบทอด พระพุทธศาสนาให้สืบเน่ืองเรื่อยมาจนปัจจุบัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 สาธารณรัฐทั้ง 3 สาธารณรัฐในรัสเซียที่นับถือพระพุทธศาสนา, tibetswiss ,“Kalmykia, Tuva and 

Buryatia,” accessed February 25, 2018, http://www.tibetswiss.ch/news-fullpage-reader/items/why-

cant-the-dalai-lama-visit-russia.html. 
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3.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่สาธารณรัฐตูวา 

 

ศาสนาหรือความเชื่อดั้งเดิมของชาวตูวาที่นิยมนับถือกันในอดีต คือ ความเชื่อและการ

นับถือลัทธิหมอผี (Shamanism) ซึ่งการนับพระพุทธศาสนา เข้ามาในศตวรรษที่ 13 การเข้ามาเผยแผ่

ของพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้เป็นการเข้ามาแทนที่การนับถือลัทธิหมอผี การนับถือพระพุทธศาสนา

น้ัน เป็นเหมือนการเข้ามาเพิ่มอีก 1 ความเช่ือในสาธารณรัฐน้ี ซึ่งในศตวรรษที1่8 ก็ได้มีการประกาศ

ว่าลัทธิหมอผียังไม่ได้หายไป ยังคงเป็น 1 ใน 2 ของศาสนาในสาธารณรัฐตูวา ต่อมาหลังจากการล้ม

ล้างอำนาจของราชวงศ์แมนจูเรียของจีน ในปี ค.ศ. 1914 ตูวาก็กลายเป็นดินแดนอารักขาส่วนหน่ึง

ของจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งในตอนนั้นจักรวรรดิรัสเซียก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของศาสนาในตูวา 

หน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา จึงเป็นของผู้นำศาสนา และในช่วงที่ตูวาเป็นดินแดนอารักขาของ

จักรวรรดิรัสเซีย ได้มีก่อต้ังศูนย์ทางพระพุทธศาสนาข้ึน  

ในปี ค.ศ. 1921 สาธารณรัฐประชาชนตูวา ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้เข้าเป็น

ส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวียต และมีรัฐธรรมนูญที่ยอมรับสิทธิอันชอบธรรมในการนับถือทุก ๆ ศาสนา 

ตามที่พวกเขาเลือก ในตอนนั้นสหภาพโซเวียตก็เริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในสาธารณรัฐ ซึ่งก่อนหน้าน้ี

สหภาพโซเวียตยังไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมากมัก เนื่องจากยังมีอำนาจและอิทธิพลของจีนอยู่ในภูมิภาคน้ี 

และในปี ค.ศ. 1921 ถึง ค.ศ. 1928 รัฐบาลของตูวา ได้รับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ใต้การดูแล

ของตน สหภาพโซเวียตจึงเริ่มมีความต่ืนกลัว จึงได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องน้ี โดยมีการส่งชาวตูวาวัย

หนุ่มสาวไปยังเมืองมอสโก เพื่อให้ได้รับการศึกษาแบบพิเศษ และเมื่อพวกเขากลับมา พวกเขาเหล่าน้ี

ก็จะเป็นควบคุมดูแล การนับถือศาสนาของประชาชนในสาธารณรัฐ  

ในปี ค.ศ. 1929 ได้มีนโยบายการต่อต้านการนับถือศาสนาเกิดข้ึน แต่การนับถือ เลื่อมใส

ในศาสนายังคงเป็นไปอย่างเข้มแข็ง มีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่มากกว่า 28 สถานที่ และมี

จำนวนลามะมากกว่า 100 รูป ซึ ่งในปี ค.ศ. 1931 มีการสำรวจประชากรพบว่ามีจำนวนหมอผี

มากกว่า 725 คน  ในรัฐบาลมีผู้ต่อต้านการนับถือศาสนาต่าง ๆ  ได้ทำการคุกคามประชาชนที่นบัถือ

ศาสนา จึงเกิดการปะทะและบาดหมางระหว่างกัน แต่เหตุการณ์ก็ลดความรุนแรงลง ต่อมามีการ

ดำเนินข้ันรุนแรง ในปี ค.ศ. 1936 มีการไล่ทำร้ายและสังหารประชาชนที่นับถือศาสนา ทรัพย์สินและ

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ถูกควบคุมดูแลโดยรัฐบาล พระสงฆ์ถูกปลดออกจากตำแหน่ง ไม่มีสิทธิ

อันชอบธรรมในทรัพย์สินที ่เกี ่ยวข้องพระพุทธศาสนา จึงทำให้ในปี ค.ศ. 1937 เหลือสถานที่ทาง

พระพุทธศาสนาเพียง 5 สถานที่ และลามะมีจำนวนเพียง 67 รูป ที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนตูวา 

ในปี ค.ศ. 1949 – ค.ศ.1954 ลามะก็ยังคงยืนกรานต่อต้านและพยายามทำทุกวิธีทางใน

การปฏิรูปพระพุทธศาสนา จึงมีลามะบางรูปที่รอดชีวิตจากการถูกกวาดล้าง มีการนัดพบกันระหว่าง

พระสงฆ์และผู้นับถือ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยเป็นที่รู้จักกันในช่ือ การสวด
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มนต์ในกระโจม (praying yurts) ซึ่งลามะที่เป็นผู้ก่อตั้งการรวมกลุ่มขึ้นมาอย่างไม่เป็นทางการนี้ คือ 

ลามะเคนเดน โคมุชคุ (Kenden Khomushku) ในต้นปี ค.ศ. 1950 ท่านได้ถูกย้ายไปยังอิวอลคิน

สก ี ดัทซัน  ( Ivolginsk Datsan) 5 ในบ ูยาเท ีย  และก ็ย ั งดำเน ินการต ่อในการเป ็นผ ู ้นำของ 

ศาสนิกชนชาวพุทธในตูวา ถึงแม้ว่าลามะและหมอผีจะถูกปฏิบัติในการปราบปรามอย่างรนุแรงราวกบั

เป็นศัตรูของประชาชน แต่ทั้ง 2 ศาสนาน้ีก็ไม่ได้หายไปจากสาธารณรัฐตูวาเลย และมีท่าทีที่แข็งแกร่ง

ขึ้น ในปีค.ศ. 1960 มีลามะจำนวนประมาณ 100 รูป ที่รอดจากการถูกปราบปราม แต่ก็ยังมีการ

ปราบปรามจากรัฐบาลในการจัดการการรวมกลุ่มกันของลามะ ให้หยุดการทำกิจกรรมต่าง ๆใน

พระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้ลามะเคนเดน โคมุชคุ ถูกห้ามเข้ามาในตูวา แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีลามะรูป

อื่นดำเนินกิจกรรมทางศาสนาแทนลามะเคนเดน และในบางครั้งลามะเคนเดนก็เข้ามาเย่ียมเยือนแบบ

ผิดกฎหมาย  

เกือบหนึ่งศตวรรษของการต่อต้านพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลโซเวียต 

พระพุทธศาสนาได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง ระบบการฟื้นฟูของพระพุทธศาสนาได้ถูกส่งเสริมข้ึนในปี ค.ศ. 

1992 ภายหลังจากการเดินทางเข้ามาเย่ียมเยือนครั้งแรกขององค์ดาไลลามะ6ในเดือนกันยายน ในทั้ง 

3 สาธารณรัฐนับถือพระพุทธศาสนาในรัสเซีย ได้แก่ สาธารณรัฐบูยาเทีย สาธารณรัฐคาลมิเกีย และ

สาธารณรัฐตูวา ต่อมาในเดือนมีนาคม ซึ่งในตอนน้ัน มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของตูวา

และรัฐบาลของทิเบตในการลีภั้ย เจ้าหน้าที่ใน 3 สาธารณรัฐ ได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงต่างประเทศ

ของรัสเซียให้ออกวีซ่าให้องค์ดาไลลามะ แต่เน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง

รัสเซียและจีนมีความสำคัญมากขึ้น การดำเนินการด้านวีซ่าขององค์ดาไลลามะจึงถูกยุติลงในปี ค.ศ 

2004   

ในปี ค.ศ. 1993 ตัวแทนจิตวิญญาณขององค์ดาไลลามะในรัสเซียและมองโกเลีย คือ ท่าน

ลามะจีชี จามปา ธิงลี (Geshe Jampa Thingley) ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนในสาธารณรัฐตูวา และ

ต้ังแต่ในปีน้ันท่านลามะก็ได้มาเย่ียมเยือนในสาธารณรัฐเป็นประจำ อีกทั้งยังมีผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ

                                                
5 อิวอลคินสกีดัตสัน ทำการเปิดในปี ค.ศ. 1945 เป็นศูนย์ศาสนาของชาวพุทธแห่งเดียวของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต

(USSR) เป็นสถานที่พำนักของท่านปัณฑิโต คัมโบ ลามะ ผู้เป็นประมุขของพระลามะของรัสเซีย ต่อมาเป็นที่พำนักของคณะกรรมการ

พุทธศาสนากลางของสหภาพโซเวียต ซ่ึงต่อมาถูกเปล่ียนชื่อเป็นพุทธสังฆะของรัสเซีย ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่พำนักของท่าน บัณฑิโต 

คัมโบ ลามะ ผู้เป็นประมุขของพระลามะของรัสเซีย พิธีกรรมที่จัดขึ้นในวัดนี้มีทั้งพิธีกรรมทางศาสนา การรักษาโรค ตลอดจนเป็นที่จัด

การศึกษาพุทธศาสนาแบบโบราณ และมีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอยู่ในสังกัดชื่อ มหาวิยาลัย ดาชิ โชอินโขร์ลิง (Dashi Choinkhorling) 

ซ่ึงเปิดเมื่อปี ค.ศ. 1991 
6 องค์ดาไลลามะ คือ ตำแหน่งสูงสุดในประเทศธิเบต ซ่ึงเป็นทั้งผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นผู้นำทางการเมือง การปกครอง 

ทรงมีตำหนักโปตาลาและตำหนักนอร์บูลิงกาเป็นที่ประทับและเป็นสถานที่สำหรับประชุมคณะรัฐมนตรี ตำแหน่งดาไลลามะนั้นเร่ิมมีมา

ตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบันนี้นับเป็นองค์ที่ 14 
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ชาวทิเบต คือ บอดโด จีเจน (Bogdo Gegen) ผู้ที่มักจะเข้ามาเย่ียมเยือนในสาธารณรัฐตูวาเสมอ และ

มีจำนวนประชาชนวัยรุ่นจำนวนมากได้รับการศึกษาทางด้านจิตวิญญาณการนับถือพระพุทธศาสนา

แบบทิเบตในอินเดียใต้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 ท่านลามะจีชี จามปา ธิงลี (Geshe Jampa Thingley) , Дже Цонкапа , “Централизованная 
Религиозная Буддийская Организация,” accessed May 23, 2018 http://geshe.ru/. 

 

ท่านลามะชิวาลหา รินโปเช (Shiwalha Rinpoche) เป็นลามะระดับสูง ที่มีความสำคัญ

อย่างมากในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในตูวา ท่านเดินทางมาเยี่ยมเยือนในสาธารณรัฐตูวาครั้งแรกใน      

ปี ค.ศ. 2004 ซึ่ง 4 ปีต่อมาในปี ค.ศ.2008 ท่านก็ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานถาวรที่สาธารณรัฐตูวาตามคำ

เชิญของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ท่านได้เริ่มต้นการฟื้นฟูศรัทธาในด้านพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมของ

ภูมิภาคไซบีเรียที่เคยถูกกดขี่อย่างหนัก ภายใต้การปกครองของโซเวียต พร้อมกับผู้นำทางศาสนา 

อื่น ๆ ท่านมีลูกศิษย์หลายพันคนในรัสเซียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตูวา ท่านได้ก่อตั้งองค์กรหลาย

แห่ง ได้เปิดศูนย์สมาธิแบบพุทธแห่งแรกในตูวา ในปี ค.ศ. 2012 รัฐบาลท้องถิ ่นได้มอบรางวัล

ประกาศนียบัตรผู้พัฒนาและฟื้นฟูจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ให้แก่ท่าน และในปี 

ค.ศ. 2014 ท่านได้ยื่นสมัครของสัญชาติรัสเซีย โดยมีความเชื่อว่าตัวท่านเองเป็นชาวไซบีเรียพลัดถ่ิน

และบอกว่าท่านมีความรู้สึกเช่ือมโยงที่ลึกซึ้งกับภูมิภาคไซบีเรีย  

แต่ในปี ค.ศ. 2015 ท่านได้ถูกเนรเทศออกจากรัสเซยี โดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัย

ของประเทศ (Federal Security Service: FSB) ซึ่งกล่าวว่า การปรากฎตัวของท่านในประเทศ เป็น

บุคคลที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซีย เหตุการณ์น้ีสร้างความสับสนและ
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ความไม่พอใจอย่างมากต่อประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในรัสเซียและตูวา เน่ืองจากตลอดระยะเวลา

กว่า 11 ปี ที่ผ่านมา ท่านมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและนำปรัชญาทางพุทธศาสนา

มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ศรัทธา สอนผู้คนให้มีมุมมองเชิงบวกในชีวิตมากข้ึน เพื่อเปิดใจให้กับความเมตตาและ

ความรัก ส่งผลให้ผู้สนับสนุนและลูกศิษย์ของท่านร่วมลงชื่อยื่นคำร้องออนไลน์คัดค้านการเนรเทศ

ดังกล่าว ได้มีคนร่วมลงชื่อคัดค้านมากกว่า 2,600 ฉบับ รวมถึงนายกรัฐมนตรีของตูวา นายโชลบาน 

คาราออล (Sholban Kara-Ool ) ก็ได้เรียกร้องให้เจ้าที่ FSB พิจารณาความเป็นไปได้ของวิธีการอื่น ๆ 

ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสาเหตุของการเนรเทศในครั้งน้ีเกิดจากท่านลามะได้ละเมิดกฎหมายบางอย่าง

และทางร ัฐบาลไม่ต้องการที ่จะทำลายชื ่อเส ียงของท่านต่อสาธารณชน ส่วน Boris Falikov7 

ผู้เช่ียวชาญด้านศาสนา กล่าวว่า เป็นผลมาจากความสัมพันธ์รัสเซียและจีน ซึ่งจีนมีความพยายามที่จะ

ระงับการเผยแผ่ของพุทธศาสนาแบบทิเบตในรัสเซีย เพื่อลดอทิธิพลขององค์ดาไลลามะที่พยายามจะ

แบ่งแยกดินแดนและแสวงหาอิสรภาพให้ทิเบต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 ท่านลามะชิวาลหา รินโปเช (Shiwalha Rinpoche), Сохраним Тибет, “Фото. Шивалха 
Ринпоче даровал в Туве благословение Авалокитешвары,” accessed April 25, 2018 

http://savetibet.ru/2012/10/13/tuva.html. 

                                                
7 Claire Bigg and Ilya Kizirov, “Banished Tibetan Lama Says He Was Warned By Russian Authorities,” Radio 

Free Europe Radio Liberty, accessed April 25, 2018 https://www.rferl.org/a/russia-tibetan-lama-expelled-shiwalha-

rinpoche/27308604.html. 
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ในปี ค.ศ. 2016 ได้มีการพบกันระหว่างองค์ดาไลลามะและนายโชลบาน คาราออล 

(Sholban Kara-ool) ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐตูวา เน่ืองในโอกาสที่นายโชลบาน คาราออล ได้

ถูกรับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีในสมัยที่ 3 และได้รับการแสดงความยินดีจากนายลอบซัง ซังเกย์ 

(Lobsang Sangay) นายกรัฐมนตรีของทิเบต โดยองค์ดาไลลามะและประธานาธิบดีของตูวา เคยพบ

กันครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 และต่อมา ในปี ค.ศ. 2017 ได้มีการจัดงานนิทรรศการรูปถ่ายขึ้น ช่ือ

นิทรรศการว่า องค์ดาไลลามะ-ตราบใดที่ช่วงเวลาระลึกถึง (The Dalai Lama -As long as space 

remains) นิทรรศการนี้ประกอบด้วยภาพที่สวยงามที่ถ่ายโดย เทนซิน โซโจล (Tenzin Choejor) 

ช่างภาพส่วนตัวของพระองค์ซึ่งเดินทางไปพร้อมกับพระองค์ในการเดินทางทั่วโลก รวมทั้ง อิกอร์ ยา

โชกลอฟ ( Igor Yachoglov) ช่างภาพชาวมอสโกและผ ู ้ร ่วมอำนวยการม ูลน ิธ ิ Save Tibet 

Foundation ภาพแต่ละภาพจะมาพร้อมกับคำพูดจากหนังสือขององค์ดาไลลามะและคำสอนทาง

ศาสนาที่แปลเป็นภาษารัสเซีย ผู้จัดงานในตูวากำลังดำเนินการที่จะแปลเป็นภาษาตูวาและเผยแพร่

อัลบั้มรูปเพื่อแจกจ่ายให้กับคนในท้องถ่ิน และในวันที่  15 กันยายน ในทุกปี ชาวตูวาจะจัดงานฉลอง

ในโอกาสครอบรอบการมาเข้ามาเย่ียมเยือนสาธารณรัฐตูวาครั้งแรกและยังคงเป็นครั้งเดียว รวมถึงวัน

เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาขององค์ดาไล ลามะองค์ที่ 14 องค์ปัจจุบันน้ีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 การเฉลิมฉลองในวันครบรอบการมาเยือนขององค์ดาไลลามะที่ 14 ในสาธารณรัฐตูวา, central Tibetan 

administration restoring freedom for Tibetans, “Tibetan Delegation Visits Tuva Republic,”tibet.net, 

accessed February 25, 2018, http://tibet.net/2012/09/tibetan-delegation-visits-tuva-republic/. 
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ภาพที่ 3.5 นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงองค์ดาไลลามะที่ 14 (The photo exhibition “The Dalai Lama – 

As Long As Space Remains”) ,central Tibetan  administration restoring  freedom for Tibetans ,“Photo 

Exhibition in the Russian Buddhist Republic of Tuva,” tibet. net, accessed February 25, 2018, 

http://tibet.net/2017/03/photo-exhibition-in-the-russian-buddhist-republic-of-tuva/. 

 

3.2.1 ลักษณะของพระพุทธศาสนาท่ีนับถือในสาธารณรัฐตูวา  

ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่นับถือในสาธารณรฐัตูวา คือ พุทธศาสนาแบบทิเบต 

เป็นการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนานิกายมหายานที่ได้รบัมาจากจีนและอินเดีย อีกทั้งได้รับอิทธิพล

จากพุทธศาสนานิกายตันตระของอินเดียจนเกิดเป็นนิกายวัชรยานขึ้น จึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาใน

ทิเบต เป็นแบบพุทธศาสนามหายาน ซึ่งเน้นทางตันตระและวัชรยาน ที่ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จาก

อินเดีย ในพุทธศาสนาแบบทิเบตนั้น มีหลากหลายนิกาย นิกายที่แพร่ขยายเข้ามาในสาธารณรัฐตวูา 

(Tuva Republic) ประเทศรัสเซีย คือ นิกายเกลุกปะ (Gelugpa) 

พุทธศาสนานิกายสำคัญในทิเบต บางครั้งจะพบคำว่า ปะ ต่อท้าย แปลว่า เป็น

ของ เช่น  นิงมะปะ คือ ของนิกายนิงมะ นิกายเกลุกเป็นนิกายที่มุ่งเน้นในด้านความเคร่งครัดของการ

ปฏิบัติพระวินัย ถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนา นิกายเกลุก ถือว่า

การศึกษาอย่างเป็นวิชาการ เป็นพื้นฐานสำคัญของการฝึกสมาธิ ดังน้ันจึงเน้นการสอนทั้งในด้านพระ

สูตรและตันตระและ วิธีการสอนจะเน้นออกมาทางวิเคราะห์โดยผ่านการฝึกฝนตามตรรกวิภาษ เกลุก

หรือเกลุกปะ คือโรงเรียนปฏิรูปที่ก่อต้ังโดยสองขะปะ (Tsongkhapa) เป็นลามะที่มีบทบาทสำคัญใน
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นิกายเกลุก เกิดเมื่อปี ค.ศ.1357  ในศตวรรษที่ 14 ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการศึกษาตำราและ

ประเพณีสงฆ์นิกายเกลุกปะ (Gelugpa) เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศตะวันตกเป็นโรงเรียนของพุทธ

ศาสนาในทิเบตที่เกี่ยวข้องกับความศักด์ิสิทธ์ิของดาไลลามะ ในศตวรรษที่ 17 โรงเรียนเกลุก (Gelug 

school )ได้กลายเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลที่สุดในทิเบตและยังคงเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งจีนเข้ามา

ควบคุมทิเบตในปี ค.ศ.1950 
นิกายที่สำคัญของพระพุทธศาสนาแบบทิเบต 1 ใน 3 นิกายที่สำคัญ คือ นิกาย

มาธยมิกะ (Madhyamika) ชาวทิเบตเรียกนิกายน้ีว่า เกลุกปะ (Galugpa) หรือเรียกได้อีกช่ือว่า นิกาย

หมวกเหลือง เพราะพระภิกษุในนิกายน้ีสวมหมวกและนุ่งห่มจีวรสีเหลืองนิกายน้ี มีความเคร่งครัดใน

พระวินัยเป็นอย่างมาก สมาชิกของนิกายจะไม่ดื ่มสุรา ไม่แต่งงาน และมีความเป็นอยู ่ทางด้าน

จริยธรรมสูง คุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นคือ  ความเลื่อมใส ศรัทธา ต่อศาสนาพุทธแบบทิเบต นิกาย

เกลุกปะ และการยอมรับต่อองค์ดาไลลามะอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ซึ ่งมีลักษณะสำคัญของนิกาย 

เกลุกปะ คือให้ความสำคัญและเคร่งครัดในการปฏิบัติพระวินัยและประเพณีสงฆ์เป็นอย่างมาก โดย

การฝึกฝนตามตรรกวิภาษ โดยเป็นวิธีการศึกษาธรรมะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของนิกายน้ี    

เกเช ลอบชัง ทาร์ชิน ซึ่งเป็นนักวิชาการชั้นนำของทิเบต อธิบายว่า จุดประสงค์

ของตรรกวิภาษไม่ใช่จะทำให้ผู้ถูกถามพ่ายแพ้หรือขายหน้า แต่เพื่อให้ผู้ถูกถามเอาชนะทัศนะที่เห็นผิด

ความหมายของตรรกวิภาษม ี 3 ประการ ประการแรก คือ สามารถขจดัความเห็นผิดหรือการใช้หลัก

เหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ประการที่ 2 คือ การสร้างทัศนะที่ถูกต้อง และประการที่ 3 คือ ขจัดความไม่แน่ใจ

ในการสร้างทัศนะที่ถูกต้อง ลักษณะเด่นของตรรกวิภาษ คือ การใช้มือ เวลาผู้ถาม ถามคำถามแรกแก่

ผู้ตอบ มือซ้ายจะย่ืนไปที่ผู้ถาม และมือขวายกข้ึนเหนือระดับไหล่ เมื่อสิ้นคำถามจะตบมือขวาลงบนฝ่า

มือซ้าย 

กระบวนการตรรกวิภาษ กระทำโดยพระสงฆ์ มานั่งล้อมวงกันเพื่อเริ่มการตรรก 

วิภาษ ซึ่งในแต่ละวงจะมีพระรูปหน่ึงยืนตรงกลาง เป็นผู้คอยต้ังคำถามจากเน้ือหาในคัมภีร์ เพื่อให้พระ

ทุกรูปในวงได้น่ังถกกัน เมื่อทุกคนได้อภิปรายกันมาถึงจุดสำคัญแล้ว พระที่ยืนกลางวงก็จะปรบมือเปน็

สัญญานให้ยุติ แล้วผายมือซ้ายเลือกพระรูปหนึ่งให้ลุกขึ้นมาตอบคำถาม ระหว่างกระบวนการตรรก 

วิภาษ พระที่ยืนกลางวงสามารถตั้งคำถามได้หลายครั้งจนกว่าจะหมดความสงสัย แล้วจึงเปลี่ยนให้

พระรูปอื่นมายืนกลางวงแทน พระที่ตั้งคำถามจะออกท่าทางที่แข็งขันพร้อมกับส่งเสียงดัง เป็นการ

แสดงถึงพลังและความมั่นใจของตน ซึ่งสำหรับคนภายนอกแล้ว ดูราวกับเป็นการเต้นรำประกอบ

กิจกรรมทางศาสนกิจอันศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ันการฝึกการใช้เหตุผลตามแบบตรรกวิภาษ จึงเป็นทั้งแบบการ

ฝึกฝน การละเล่นรื่นเริง ทีต้ั่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในหลักคำสอนของพุทธศาสนา 
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ภาพที ่ 3.6 การตรรกวิภาษ, China Xinhua News ,“บรรยากาศ ตรรกวิภาษ ของพระทิเบต,” (รูปภาพ). 16 

พฤษภาคม 2559. สืบค้นเมื ่อว ันที ่ 14 ธันวาคม 2560.  https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgen 

cy.th/posts /1752399214976093. 

 

ลักษณะเด่นอีกประการหน่ึงของพุทธศาสนาแบบชาวตูวา ซึ่งเป็นผลมาจากการอยู่

ร่วมกันกับลัทธิความเชื่อหมอผี (shamanism) มานานหลายศตวรรษ จึงมักมีหมอผีเข้าร่วมพิธีทาง

ศาสนาพร้อมกับคณะสงฆ์ลามะด้วย พุทธศาสนาในสาธารณรัฐตูวา เป็นบทบาทหน่ึงที่เปน็พื้นฐานของ

ชีวิตทางสังคม เป็นปัจจัยเสริมในการพัฒนาสังคม  พุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อศาสนาดั้งเดิม

ของชาวตูวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมของวัฏจักรชีวิต งานแต่งงาน พิธีคลอดและพิธีศพ ใน

ปัจจุบันประชากรชาวตูวามีทัศนะคติธรรมร่วมกันกับทั้งสองศาสนา ในบางครั้งถ้าประชาชนมีปัญหา

บางอย่างพวกเขาจะไปหาหมอผีและยังไปหาลามะอีกด้วย ความเชื่อเรื่องหมอผีและพุทธศาสนามี

ความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดในตูวา ในบ้านหรือกระโจมของชาวตูวาจะได้เห็นวัตถุพิธีทางศาสนา

พุทธและหมอผีต้ังอยู่บนแท่นบูชาใกล้ ๆ กัน 

ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในตูวา จะมีการผูกธงหลากหลายสีตามต้นไม้ที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ บนพื้นธงมีอักขระ หรือภาพ คล้ายกับผ้ายันต์ ธงเหล่านี้มีชื่อเรยีก

หลายอย่าง ได้แก่ มนตราธวัช, ธงมนต์, ธงอธิษฐาน หรือธงมนตรา ( Prayer Flag) ถูกนำมาใช้เพื่อ

แสดงถึง สันติภาพ ความมีเมตตา ความเข้มแข็งและปัญญา มีความเช่ือว่าบทสวด และมนตราที่อยู่บน

ธงจะถูกลมพัดพาเพื่อนำเอาสิ่งดี ๆ  และความรักความเมตตา แผ่ซ่านไปสู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบน้ี 
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การแขวนธงศักด์ิสิทธิไว้ในที่สูง ๆ ก็เพื่อจะนำพรที่อยู่บนธงไปสู่ทุก ๆ ชีวิต เพราะว่าสายลมที่พัดผ่าน

ผิวของผืนธง จะดูดซับและได้รับพลังจากมนตราที่อยู่บนธง คือ โอม มณี ปัทเม หุม (Om-mami-

pad-me-khum) เป็นคำ 6 พยางค์ มีความหมายว่า ดวงมณีที่เกิดในดอกบัว ซึ่งแต่ละคำมีความหมาย 

ได้แก่ โอม (Om) หมายถึง คำสอนทุกอย่างของพระพุทธเจ้า มณี (mami) หมายถึง ความรักและ

ความเมตตา ความตั ้งใจที ่จะได้รับความสว่างเปรียบเหมือนอัญมณี ส่วนคำว่า ปัทเม (padme) 

หมายถึง ดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา และยังเจริญเติบโตมาจากโคลนตม 

เปรียบเหมือนผู้มีปัญญา และคำสุดท้าย คำว่า หุม (khum) หมายถึง จิตวิญญาณของการตรัสรู้ บท

สวดนี้จะนิยมสวดกันอยู่เสมอ ยิ่งสวดได้มากครั้งก็จะเป็นสิริมงคล นิยมสวดจำนวน 108 ครั้ง หรือ

จำนวนมากกว่าย่ิงดี การนับว่าสวดได้จำนวนกี่ครั้งแล้ว จะนับตามจำนวนลกูปัดที่ร้อยเป็นสร้อย คล้าย

สร้อยลูกประคำ มีการทำธงเป็นคำตามบทสวดแล้วนำไปแขวนไว้ในบริเวณกระโจมหรืออาลด้วย เมื่อ

เข้าไปในบริเวณวัดในตูวาจะมีวงล้อสวดมนต์ (prayer wheel) ต้ังอยู่ไว้สำหรับหมุน ซึ่งบนวงล้อจะมี

บทสวดน้ีอยู่เช่นกัน การเคารพบูชาพระพุทธรูปจะใช้การจุดไฟใส่ตะเกียงน้ำมันที่มีลักษณะคล้ายพาน

บูชา  

ธงมนต์มีทั้งหมด  5 สี และมีความหมายในแต่ละสีด้วย ได้แก่ สีเขียว หมายถึง น้ำ 

,สีฟ้า หมายถึง ท้องฟ้า ,สีขาว หมายถึง อากาศ ลมหรือก้อนเมฆ ,สีเหลือง หมายถึง แผ่นดินหรือโลก 

และสีแดง หมายถึง ไฟหรือพระอาทิตย์ ธงอธิษฐานม้าลม ( Wind horse ) เรียกอีกอย่างว่า ลังตา 

(Lung-ta) เป็นธงอธิษฐานที่พบมากที่สุดในหมู่ชาวพุทธ ภาพของม้าลม ( Wind horse) ถูกวาดไว้ตรง

กลางของธงคำอธิษฐาน ในขณะที่มุมด้านนอกได้รับการรักษาโดยสัตว์ทั้ง 4 ที่เป็นมงคลและมีเกียรติ  

ได้แก่ ครุฑ แสดงถึง ภูมิปัญญา ,มังกร แสดงถึง พลังอ่อนโยน ,เสือ แสดงถึง ความเช่ือมั่น และสิงโต

หิมะ แสดงถึงความกล้าหาญและความสุข สัตว์ผู้ปกครองเหล่าน้ีสามารถแสดงในรูปแบบภาพหรือเปน็

คำที่เขียนได้ นอกจากนี้ยังมีจารึกของพระสูตรหรือมนต์บนธง กล่าวกันว่า เมื่อธงอธิษฐานม้าลม 

(Wind horse) พลิกตัวไปตามลม จะทำใหพ้ลังแห่งจติวิญญาณของภาพอันศักด์ิสิทธ์ิและพระคัมภีรจ์ะ

แพร่กระจายไปทั่วทุกแห่ง บนหลังของม้าลม จะมีอัญมณีแห่งการตรัสรู้ เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่เขียน

ลงบนธงอธิษฐาน เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและโชคดี อีกทั้งมีความเช่ือว่า ย่ิงธงมีสีซีดจางถือเป็นสิ่ง

ที่ดีเป็นมงคล ซึ่งก็หมายถึงว่า ลมได้พัดผ่านผืนธงหลายครั้ง เท่ากับว่าบทสวดที่อยู่บนผืนธงก็แผ่

กระจายไปได้หลายครั้งและหลายแห่ง เมื่อภาพและอักษรบนธงจางลง อันเกิดจากสิ่งต่าง ๆที่ผ่านเข้า 

ก็เหมือนกับชีวิตที่จะต้องเดินหน้าต่อไป และถูกทดแทนด้วยชีวิตใหม่ ศาสนิกชนจะสร้างความหวัง

ใหม่ๆของพวกเขา โดยการแขวนธงใหม่ทับไปบนธงเก่า สิ่งน้ีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการยินดีต่อการ

เปลี่ยนแปลงของชีวิต และเป็นความเข้าใจ เป็นการยอมรบัว่าทุกสรรพสิ่ง เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร 

หรือ วัฏสังสาร ที่ย่ิงใหญ ่  
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ภาพที่ 3.7  ธงมนตราที่ผูกไว้บนต้นไม้ในสาธารณรัฐตูวา, Rita Willaert , “Tuva Republic - Russia - Siberia: 

Prayer Flag,” (photo) , September 15, 2014 accessed February 24, 2018, https: / /www. flickr. com/ 

photos/rietje/16920115665/in /album-72157651591909282/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ธงมนตราที่มีอักษรคำว่า โอม มณี ปัทเม หุม (Om-mami-pad-me-khum) แขวนไว้ในกระโจมของชาว

ต ู วา  ,Rita Willaert , “Tuva Republic -  Russia -  Siberia:  Mantra on a flag -  Om Mani Padme Hum,” 

(photo), September 21, 2014 accessed April 24, 2018 https://www.flickr.com/photos/rietje /16 935 

222092/in/album-72157651591909282/. 
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ภาพที่ 3.9  ธงอธิษฐานม้าลม ( Wind horse  ) หรือ ลังตา (Lung-ta) เป็นธงอธิษฐานที่พบมากที่สุดในหมู่ชาวพุทธ, 

Rita Willaert , “Tuva Republic - Russia - Siberia: Prayer Flag,” (photo), September 15, 2014 accessed 

February 24, 2018, https: / / www. flickr. com/ photos/ rietje/ 16732452908/ in/ album- 7215 

7651591909282/. 

 

3.3.2 พุทธศาสนสถานท่ีปรากฏในสาธารณรัฐตูวา 

พุทธศาสนสถาน คือ สถานที่ หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ หรือ

เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนา ได้แก่ สำนักสงฆ์ วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และสถูป เป็นต้น เป็น

สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณของ

พระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พุทธศาสนสถาน ยัง

ถือว่าเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยู่ของพระพุทธศาสนา และการเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

สถานที่นั้น ๆ  พุทธศาสนสถานที่มีอยู่ในสาธารณรัฐตูวามีอยู่หลากหลายที่ ศาสนสถานที่สำคัญและ

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดดวงอาทิตย์หรืออูลัง-โฮลัม (Solar temple “ulug-khorum”, ovyur) 

ถูกค้นพบว่ามีอยู่ป ีค.ศ. 1950 - ค.ศ. 1970 ของศตวรรษที่ 20 ในสาธารณรัฐตูวา มีความเป็นไปได้ว่า

เกิดจากการศึกษาทางจิตวิญญาณของผู ้คนในยุคของไซเธียน มีการฝังศพทับซ้อนกันมากมายใน

บริเวณน้ี มีการสันนิษฐานว่าวัดน้ีสร้างข้ึนโดยชนเผ่าเรร่่อนโบราณที่เปิดรับและสนใจในเอเชียกลาง ใน

หุบเขาที ่ใกล้กับหมู ่บ้านซางรี  (Sagly) มีเนินเขาที ่ใหญ่มากเหนือหลุมฝังศพของพวกไซเธียนใน

สาธารณรัฐตูวา ช่ือว่าอูลัง-โฮลัม (ulug-Khorum) ซึ่งก็ได้มีการขุดหาและนำออกมา การขุดค้นหาใน

เนินเขาลูกนี้ได้รับการช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็ได้ค้นพบว่า มันไม่ใช่แค่การฝังศพ แต่คือ
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ช้ินส่วนของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัดดวงอาทิตย์จึงถือว่าเป็นวัดของชนเผ่าเร่รอนโบราณใน

อดีต มีการสักการะบูชาดวงอาทิตย์และสรวงสวรรค์ ให้ระลึกถึงแสงอาทิตย์ที่สอดส่องมายังพื้นที่ทุ่ง

หญ้าสเตปป์ พื้นที่ทั้งหมดของวัดดวงอาทิตย์คือ 3,700 ตารางเมตร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 วัดดวงอาทิตย์หรืออูลัง-โฮลัม (Solar temple “ulug-khorum”, ovyur) , республика тыва 
путеводитель “ travelling in Tuva:  it is worth seeing,” accessed February 24, 2018, 

http://img.2r.ru/files/2017/07/поРеспубликеТыва.pdf. 
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ช ่ อ งห ินซ ู ม ี บ ู ชาพระพ ุทธร ู ป  ( Buddhist niche Sume , Chaa-Kholsky 

kozhuun) เป็นอนุสาวรีย์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะทางพระพุทธศาสนาในศตรวรรษที่ 8 

สามารถเห็นได้เพียงหนึ่งครั้งต่อปี ในช่วงเวลาที่มีการระบายน้ำจากที่เก็บน้ำ Sayano-Shushen-

Skoye มีการสวดมนต์ของชาวพุทธในช่องที่ตัดจากหินที่ช่ือว่า ซูมี (Sume) ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำ โดยมี

ช่างฝีมือโบราณได้แกะสลักเป็นภาพนูนของพระพุทธรูป ถือเป็นจิตวิญญาณทางพระพุทธศาสนาบน

หินสีเทา หินซูมี (Sume) จึงได้กลายเป็นสถานที่ที่มีไว้สักการะบชูาพระพุทธศาสนาของศาสนิกชนชาว

พุทธทั่วประเทศในรัสเซียรวมถึงศาสนิกชนชาวพุทธจากประเทศอื่น ๆด้วย ที่เดินทางมาสักการะบูชา 

ช่วงที่เปิดให้สักการะบูชา คือ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 ช่องหินซูมีบูชาพระพุทธรูป (Buddhist niche Sume ,Chaa-Kholsky kozhuun), республика 
тыва путеводитель “ travelling in Tuva:  it is worth seeing,”, accessed February 24, 2018 

http://img.2r.ru/files/2017/07/поРеспубликеТыва.pdf. 
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ว ัดอ ุสตู-ฮ ูรี “Ustuu-Huree” (Dzun-Khemchiksky kozhuun) เป ็นวัดทาง

พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในตูวาก่อนที่จะมีการปฏิวัติข้ึน ในปี ค.ศ. 1930 เกิดเหตุการณ์ตอบโต้ด้วย

กองกำลังทหารต่อคณะสงฆ์ วัดแห่งน้ีเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรม ที่

คงเหลือแต่ซากปรักหักพังและแสดงถึงความอดกลั้นของลามะ กำแพงของวัดมีการสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

1905 ถึงปี ค.ศ. 1907 วัดทางพระพุทธศาสนาทั ้ง 31 แห่งถูกทำลายจนหมดสิ ้น เหลือเพียงวัด 

Ustuu-Huree ที่ยังคงเหลือเป็นซากปรักหักพัก ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 วัดอุสตู-ฮูรี ( Ustuu-Huree) 

ก็ได้ถูกนำไปอยู่ใต้การดูแลของรัฐบาลและได้รับการยอมรับว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่ถูกทำลายในสมัย

สหภาพโซเวียต ได้มีการจัดเทศกาลดนตรีสดนานาชาติและเทสกาลแห่งความศรัทธา จัดข้ึนใกล ้ๆกับ

วัด เทศกาลมักจะเริ่มในต้นเดือนกรกฎาคม มีการบูรณะวัดข้ึนมาใหม่โดยเงินบริจาคของชาวตูวา และ

ได้นายเซอเกย์ ซอยกู (Sergei Shoigu) ก็ได้ร่วมบรจิาคในการบูรณะวัดน้ีด้วย ซึ่งนายเซอเกย์ ซอยกู 

ถือเป็นวีรบุรษุของชาวรัสเซียที่เกิดในตูวา อีกทั้งยังได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ของสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 ซากปรักพังของวัดอุสต-ูฮูร ี(Ustuu-Huree ,Dzun-Khemchiksky kozhuun), Rita Willaert , “Tuva 

- Kyzyl - Siberia – Russia : Ustuu - Huree - Buddhist temple,” (photo), September 20, 2014 accessed 

February 24, 2018,   https: / / www. flickr. com/ photos/ rietje/ 16985308651/ in/ album- 72157 

651591909282/. 
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บนหลังคาของวัดอุสตู-ฮูรี ( Ustuu-Huree) ที่ได้บูรณะข้ึนมาใหม่ จะมีรูปปั้นของ

ธรรมจักรและกวาง 2 ตัวหมอบ (Dharmachakra and pair of deer) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ถึง

ความเป็นพระพุทธศาสนา สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์การประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของ

พระพุทธเจ้า รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยทรงเทศนาโปรด

พระปัญจวัคคีย์ 5 ท่าน คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมกานามะ และพระอัสสชิ 

ด้วยพระธรรมเทศนา ช่ือว่า “ธัมมจักกัปปวัตนะ” ซึ่งเป็นกำเนิดของวงล้อธรรมะ ที่จะหมุนเคลื่อนตัว

ไปรอบแล้วรอบเล่า เพื่อจะให้เข้าถึงพวกหมู่สัตว์ทั่วไป เปรียบเหมือนวงล้อของราชรถที่พระราชา

ประทับขับเคลื่อนไปยังทุกที่  ส่วนกวางหมอบเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ เป็นที่แสดงธรรมของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ เขตปลดปล่อยโดยสวัสดิภาพ มีช่ือ

เรียกว่า “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13  วัดอุสตู-ฮูรีที่บูรณะใหม่ (Ustuu-Huree,Dzun-Khemchiksky kozhuun) ,Rita Willaert, “Tuva - 

Kyzyl - Siberia – Russia : Ustuu-Huree- temple,” (photo), September 20, 2014 accessed  February  

24,  2018, https://www.flickr.com/photos/rietje/16778 829027/in/album-72157651591909282/. 
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ในจัตุร ัสอราตา ในเมืองหลวงไคซิล ของสาธารณรัฐตูวา มีสถานที่สำคัญทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโรงละครเพลงและศูนย์การค้า ซึ่งที่นี่เป็นที่แรกที่มีวงล้อสวดมนต์

สำหรับศาสนิกชนชาวตูวา (prayer wheel) มีเรียกว่า โอม มณี ปัทเม หุม (Om-mami-pad-me-

khum) แปลว่า ดวงมณีที่เกิดจากดอกบัว เป็นการสรรเสรญิพระพุทธเจ้า ถูกสร้างข้ึนโดยพระสงฆ์ชาว

ทิเบตที่ศึกษาพระพุทธศาสนามาจากอินเดียใต้ สถานที่แห่งน้ีได้สร้างมาจากเงนิบริจาคด้วยความสมคัร

ใจของศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2005 – ค.ศ.2006 และในวงล้อน้ี

ประกอบไปด้วยบทสวดมนต์มากกว่า 115 ลา้นบทสวด การสวดมนต์เพื่อช่วยในเรื่องสมาธิ และเช่ือว่า

จะทำให้สิ่งที่ต้ังใจน้ันสมความปรารถนา ศาสนิกชนชาวตูวา ได้กล่าวถึงการที่ได้จับวงล้อน้ันว่า ทำให้

ผู้คนซาบซึ้งในความสงบสขุในจิตใจ ถ้าจับและหมุนวงล้อด้วยใจที่บรสิทุธ์ิและมคีวามคิดดี ทำดี จะต้อง

หมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าน้ัน ห้ามหมุนทวนเข็มโดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.14 วงล้อสำหรับสวดมนต์ในเมืองไคซิล (Buddhist prayer wheel erected on central square of 

Kyzyl ), Rita Willaert , “Tuva - Kyzyl - Siberia - Russia :Prayer wheel,” (photo), September 20, 2014 

accessed February 24, 2018 https: / / www. flickr. com/ photos/ rietje/ 16946922942/ in/ album-

72157651591909282/. 
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ภูเขาโดจี (Dogee Mountain, KYZYL SKY KOZHUU) เป็นภูเขาที่เป็นที่สักการะ

ทางศาสนา และเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของศาสนาที่รวมกันของเนินหลุม

ฝังศพและอนุเสาวรีย์ของศิลปะการแกะสลัก การจารึกลงบนหิน ด้วยบทสวดหรือมนตราคำว่า โอม 

มณี ปัทเม หุม (Om-mami-pad-me-khum) รวมทั้งเป็นที่ประกอบพธีิสำคัญต่าง ๆ ในเมืองหลวงของ

ตูวา ซึ่งได้สร้างข้ึนจากหินที่อยู่บนภูเขา โดยมีความเช่ือกันว่าเมื่อได้ข้ึนไปถึงจุดสูงสุดของภูเขา จะได้

ชำระล้างจิตวิญญาณและกำจัดความคิดที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ดีออกไป ในปี ค.ศ. 2013 ได้มีการสร้าง

ประติมากรรมอนุสาวรีย์พระพุทธรูปที่สูงที่สุดในสาธารณรัฐตูวา มีความสูงประมาณ 6 เมตร ซึ่งสร้าง

ขึ้นบนภูเขาโดจี (Dogee) ในเมืองหลวงไคซิล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินมีราคาประมาณ 12-13 ล้านรู

เบิล ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค ในปัจจุบันรูปปั้นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใน

เขต Elista ในทางตะวันตกเฉียงใต้ในสาธารณรัฐคาลมิเกีย ซึ่งมีความสูงมากกว่า 10 เมตร นอกจากน้ี

ยังเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 ภูเขาโดจี (Dogee Mountain, KYZYL SKY KOZHUU), республика тыва путеводитель 
“ travelling in Tuva:  it is worth seeing,”, accessed February 24, 2018 http: / / img. 2r. ru/ files/ 2017 

/07/поРеспубликеТыва.pdf.
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บทที่ 4  

ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนในสาธารณรัฐตูวานับถือศาสนาพุทธ 

 

4.1 ปัจจัยด้านอิทธิพลของวัฒนธรรมมองโกเลยีต้ังแต่อดีต 

 

ประเทศมองโกเลีย เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออก ไม่มีพื้นที่ทางออกสู่ทะเล มี

พรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทิศใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใชส้ำหรับ

การเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหน่ึง มีประชากรเพียง 2 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 

3 เท่า จึงทำให้ประเทศมองโกเลียเปน็หน่ึงในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก 

โดยประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลันบาตอร ์สาธารณรัฐตูวา ทางภาคใต้

และตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนพื้นที ่ราบติดกับประเทศมองโกเลีย สามารถใช้เส้นทางหลวง

สหพันธรัฐรัสเซีย M-54 หรือ R-257 เยนิเซย์ (Yenisei) ในการเดินทางไปยังชายแดนมองโกเลียได้ ซึ่ง

เป็นถนนที่ผ่านเขตการปกครองครัสโนยาสค์ เมืองอาบาคานของสาธารณรัฐคาคาซเชีย และเมือง 

ไคซิล เมืองหลวงของสาธารณรัฐตูวาไปยังชายแดนมองโกเลีย เนื่องจากมีชายแดนที่มีลักษณะเป็นที่

ราบติดต่อกัน ทำให้เกิดการข้ามดินแดนระหว่างกันได้ง่าย จึงก่อให้เกิดปัญหาการขโมยปศุสัตวแ์ละ

ลักลอบขนเน้ือสัตว์ระหว่างชายแดนมองโกเลียกับสาธารณรัฐตูวา  

สาธารณรัฐตูวากับประเทศมองโกเลียน้ัน มีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม ความเช่ือ 

ประเพณี วิถีชีวิตและพิธีกรรมทางศาสนา เริ่มต้ังแต่การเคยเป็นชนเผ่าเรร่่อนในอดีต มีการอาศัยอยู่ใน

กระโจม นิยมเลี้ยงปศุสัตว์ไว้เป็นอาหาร มีเทศกาลนาดิม ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการแข่งขันทางกีฬา 3 

ประเภท ได้แก่ ว่ิงม้าเร็ว ยิงธนู และมวยปล้ำ ที่ชาวตูวาได้รับนำมาปฏิบัติจนกลายเป็นหน่ึงในเทศกาล

ที่สำคัญของสาธารณรัฐตูวา  รวมถึงมีความเช่ือในเรื่องการฆ่าสัตว์ที่คลา้ยคลึงกนั คือ การลม้แกะ หรอื 

ในภาษาตูวา คือคำว่า โฮยอือเซรี (khoj ozeeri)  การฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร เป็นส่วนหน่ึง

ของความใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ที่ทั้งชาวตูวาและชาวมองโกเลียให้ความสำคัญต่อสัตว์ที่ตนเอง

เลี้ยงมาก วิธีการล้มแกะ กระทำโดยการทำให้สัตว์หมดลมหายใจ ด้วยการลวงเข้าไปในรอยกรีดที่ได้

ทำการกรีดไว้ที่หนังแกะ แล้วใช้น้ิวเด็ดเส้นเลือดใหญ่ให้ขาด สัตว์ก็จะตายโดยไม่รู้ตัวและเป็นการตาย

อย่างสงบ  ผู้ฆ่าแกะจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดและต้องระวังไม่ให้เลือดกระเซ็นแม้แต่หยดเดียว อีกทั้ง

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐตูวาและตราแผ่นดินของประเทศมองโกเลีย ยังมีความคล้ายคลึงกัน คือ มี
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รูปของม้าอยู่บนตราแผ่นดินของตูวาและมองโกเลยี ซึ่งเป็นรูปม้าที่หันหน้าไปทางด้านขวาเช่นเดียวกัน 

นับว่าม้าเป็นสัตว์พาหนะที่สำคัญอย่างมากกับดินแดนที่เคยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนมาก่อน เนื่องจากต้อง

ย้ายถ่ินฐานตามฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ เมื่อบริเวณน้ันไม่มีอาหารให้สัตว์ได้กิน จึงจำเป็นต้องย้ายตามแหล่ง

อาหารของฝูงสัตว์ที่เลี้ยง ดังนั้น ตราแผ่นดิน จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของม้า

เหมือนกัน และบริเวณด้านล่างของตราแผ่นดินของตูวา จะมีผ้ายาวคล้ายริบบิ้นหรือแถบเหรียญตรา

ด้ังเดิมที่เรียกว่า “คาดาก (kadak) ” บนผ้าได้เขียนบรรยายไว้ว่า ตูวา (Tuva) ซึ่งผ้ายาวคล้ายริบบิ้นน้ี 

เรียกว่า ผ้าคาตะ (khata) เป็นผ้าไหมสีขาว ผ้าคาตะ เป็นวัฒนธรรมที่มาจากทิเบตและได้กลายเป็น

ส่วนสำคัญของชีวิตชาวทเิบตเป็นเวลาหลายศตวรรษ โดยมีความสำคัญและการใช้งานในวงกว้างต้ังแต่

พิธีกรรมทางศาสนาไปจนถึงพิธีทางสังคม สำหรับจุดประสงค์ทางศาสนา กล่าวคือ เมื่อไปวัดวาอาราม

หรือพบลามะ  ผ้าคาตะ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพและศรัทธาต่อลามะและพระพุทธศาสนา ผ้า

คาตะ จะพบที่สถานที่ในพิธีทางสังคม ได้แก่ การเกิด การสำเร็จการศึกษา งานแต่งงานหรือรูปแบบ

การเฉลิมฉลองต่าง ๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคำทกัทายและความปรารถนาดีในโอกาสดังกล่าว อีกทั้ง

ยังสามารถใช้ในพิธีศพเพื่อแสดงความเสียใจและเห็นอกเหน็ใจ ต่อมาวัฒนธรรมการใช้ผ้าคาตะน้ี ได้รับ

การยอมรับจากหลายประเทศ ได้แก่ มองโกเลีย ภูฏาน เนปาลและบางส่วนของอินเดีย รวมทั้ง ชาวตู

วาก็ได้รับเอาวัฒนธรรมน้ีมาใช้ด้วย ถือว่าเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบทิเบตที่สามารถ

พบได้ทั่วไปตามประเทศที่ได้กล่าวข้างต้น 

ความเป็นพุทธศาสนิกชนแบบทิเบตของมองโกเลียนั้น ได้มีการเก็บรวบรวมเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหอสมุดแห่งชาติ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองหลวงอูลานบาตอร์ เป็น

สถานที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ เอกสารและหนังสือทางพุทธศาสนามากกว่า 1 ล้านเล่ม ในจำนวนนี้มทีั้ง

ช้ินงานที่เป็นของมองโกเลียด้ังเดิม และที่เป็นฉบับสำเนาเน้ือหาเกี่ยวกับหลกัพุทธศาสนาแบบทเิบตใน

ยุคแรก ๆที่หาได้ยาก คัมภีร์ทิเบตด้ังเดิมจำนวนมากสญูหายหรอืถูกทำลายในช่วงที่จีนเข้ารกุรานทเิบต

ในปี ค.ศ. 1950 มองโกเลียมีสายสัมพันธ์อันดีกับทิเบตมานานหลายศตวรรษ จึงเชื่อได้ว่ายังพอมี

คัมภีร์ทิเบตดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ในมองโกเลีย ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการนำคัมภีร์ทิเบต

ศักด์ิสิทธ์ิเข้ามาในมองโกเลียจำนวนหลายแสนเล่ม เพื่อแปลเป็นภาษามองโกลและนำไปถวายให้แก่วัด

ต่าง ๆ ศาสนาพุทธในมองโกเลียมีความผูกพันใกล้ชิดกับศาสนาพุทธในทิเบต  ชาวพุทธมองโกเลีย

จำนวนมากก็ศร ัทธาในตัวองค์ดาไล ลามะ เช่นเดียวกันกับ 3 สาธารณรัฐในร ัสเซียที ่นับถือ

พระพุทธศาสนาก็มีความเลื่อมใสต่อองค์ดาไลลามะด้วยเช่นกัน อีกทั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศ

มองโกเลีย ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมเยือนองค์ดาไลลามะ ที่ประเทศอินเดียหลายครั้งและในปี ค.ศ. 

2009 มหาวิทยาลัยมองโกเลยีได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่องค์ดาไลลามะด้วย โดยคำว่า 

ดาไล ลามะ ถูกเรียกข้ึนครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1587 โดยผู้ปกครองมองโกลในยุคน้ันได้มอบพระนาม ว่า 

ดาไล ลามะ ให้แก่ โซนัม เกียตโซ ซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณแห่งทิเบตองค์ที่สาม คำว่า ดาไล เป็นภาษา
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มองโกลมีความหมายว่า มหาสมุทร ส่วนคำว่า ลามะ เป็นภาษาทิเบตมีความหมายว่า ผู้รู้ จากน้ันคำ

ว่า“ดาไล ลามะ” ก็ได้กลายเป็นช่ือที่ใช้เรียกผู้นำจิตวิญญาณแห่งทิเบตที่ได้รับการสืบทอดต่อ ๆ มา 

ความเชื่อมโยงระหว่างมองโกเลียกับพุทธศาสนาแบบทิเบตนั้น เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 3 

ก่อนคริสต์ศักราช เป็นช่วงเวลาที ่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่ศาสนา ซึ่ง

พระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่ผ่านเส้นทางสายไหม เข้ามาในชนเผ่าเร่รอนมองโกลด้วย มองโกลเป็นเพยีง

ชนเผ่ากลุ่มน้อยโบราณที่เร่ร่อนกลุ่มขนาดเล็กกลุ่มหนึ่ง มีประชากรเพียงไม่กี่หมื่นคน อาศัยอยู่ใน

บริเวณภูมิประเทศที่ราบสูงที่กว้างใหญ่ทางภาคเหนือของจีน มีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทุรกันดาร 

และหนาวจัด ซึ่งบริเวณนี้คือ ทะเลทรายโกบีซึ่งเป็นบริเวณของประเทศมองโกเลียในปัจจุบัน ชาว

มองโกเลียในอดีต ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์ เพื่อใช้เป็นอาหาร และพักอาศัยใน

กระโจม นับถือลัทธิบูชาวิญญาณ  ต่อมาในช่วงเริ่มต้นในช่วงศตวรรษ ที่ 11 หลังจากที่เจงกิส ข่านได้

ข้ึนมาดำรงตำแหน่งผู้นำจักรวรรดิมองโกล (Mongol Empire) ก็ได้นำพาจักรวรรดิมองโกลไปสู่ความ

รุ่งเรืองทางด้านอาณาเขต มีการมุ่งแผ่ขยายการรุกรานออกไปเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้จักรวรรดิ 

มองโกลมีอาณาเขตกว้างขวางมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ในปี ค.ศ. 1227 มีการแผ่ขยายพื้นที่

ออกไปครอบคลุม 13 ประเทศในทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศรัสเซียในส่วนยุโรปตะวันออก เป็นส่วน

หนึ่งที่ถูกแผ่ขยายพื้นที่เข้ามาด้วย ซึ่งบริเวณนี้เองเป็นที่ตั้งของอาณาเขตตูวา หลังจากต้นศตวรรษ 

ที่ 13 อาณาเขตของตูวา ถูกยึดครองโดยจักรวรรดิมองโกลและได้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของ

มองโกล-ตาตาร์ ซึ่งช่วงเวลานี้ทำให้พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ตูวาด้วย ในศตวรรษที่ 17 หลังจากที่

รัสเซียได้เริ่มอพยพคนไปยังไซบีเรียและตะวันออกไกล มองโกลและรัสเซียจึงเริ่มเป็นมิตรต่อกัน 

ปฏิสัมพันธ์ของรัสเซียและมองโกล เพื่อแลกเปลี่ยนการค้าและวัฒนธรรม โดยขณะนั้นมองโกลกถู็ก

รุกรานจากแมนจูเลีย แต่รัสเซียก็ไม่สามารถช่วยเหลือมองโกลได้เนื่องจากยังไม่ได้ทุ ่มกำลังมายัง

ตะวันออกไกลอย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ชาวมองโกลมักจะหลบหนีเข้ารัสเซีย และส่วนใหญ่ก็ได้รับการ

ปฏิบัติเป็นอย่างดีจนได้รับสัญชาติรัสเซีย  

การแผ่ขยายอำนาจของจักรวรรดิมองโกลเข้าไปยังดินแดนในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิด

การผสมผสานทางวัฒนธรรมและเช่ือมโยงอารยธรรมต่าง ๆ ทำให้มีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน ใน

ด้านเครื่องแต่งกาย การนับถือศาสนา ประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ  รวมถึงการแพร่กระจายทางชาติ

พันธุ์ ซึ่งสาธารณรัฐตูวาเป็นดินแดนที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ มีพื้นที่ติดตอ่กัน
ทางด้านเขตแดน ก็ได้รับเอาวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากมองโกเลยี ทั้งในด้านเครื่องแต่งกาย การนับ

ถือศาสนา ประเพณี เทศกาล และการละเล่นต่าง ๆ ชาวตูวาและชาวมองโกล มีชาติพันธ์ุเดียวกัน คือ 

มองโกลอยด์โบราณ ถึงแม้ว่ากลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่ได้อยู ่ในประเทศหรืออาณาเขตเดียวกัน แต่

พรมแดนความเป็นชาติพันธุ์นั้น เป็นลักษณะวัฒนธรรมที่กำหนดความเป็นกลุ่ม อยู่ที่สมาชิกในกลุ่ม

สามารถที่จะเลือกใช้คุณสมบัติทางวัฒนธรรม (cultural attribute) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในการ
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นิยามความเป็นตัวตนของตนเอง การเลือกเป็นพหุวัฒนธรรม (cultures) และการปรับเปลี่ยนเพื่อ

นำมานิยามกลุ่มตนเอง กล่าวคือ การเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุมองโกลอยด์โบราณในตูวาและมองโกเลยี สิ่งที่

แสดงถึงความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันคือ เป็นชนเผ่าเร่ร่อน นับถือผี และนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบต 

จึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวตูวานับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตนั้น เป็นผลมาจากการที่มี

ดินแดนที่เป็นพื้นที่ราบติดต่อกับประเทศมองโกเลีย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการย้ายถิ่นฐานของคนในอดีต 

และการรับเอาวัฒนธรรมการนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีทางศาสนานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับภมูิหลังเช้ือ

ชาติและวัฒนธรรมทั่วไปของอารยธรรมเร่ร่อน การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและประเพณีทาง

ศาสนาที่มีรากฐานมาจากทิเบตน้ัน จะเห็นได้ว่าจะแพร่กระจายในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันและใกล้เคียง

กัน และการแผ่ขยายอำนาจของจักรวรรดิมองโกล ทำให้การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและประเพณี

ทางศาสนาเป็นไปได้ง่ายข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.1 อาณาเขตจักรวรรดิมองโกลในยุคของเจงกิสข่าน, พวงทอง ภวัครพันธ์ุ และ รณพล มาสันติสุข,“เขตแดน

จีน-รัสเซีย-มองโกลเลีย”accessed February 25, 2018 http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ref/collection/ 

textbooks/id/68. 
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ภาพที่ 4.2 ดินแดนแห่งพุทธศาสนาแบบทิเบต ซึ่งรวมถึงตูวา และบูยาเทียในประเทศรัสเซีย, the Conservancy 

for Tibetan Art & Culture, “1,000 years of Tibetan culture,” tibetanculture, accessed February 25, 

2018  http://www.tibetanculture.org/tibetan-culture/. 
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4.2 ปัจจัยด้านนโยบายเก่ียวกับการนับถือศาสนาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย  

 

หลังจากผ่านพ้นช่วงการกวาดล้างทางศาสนาในช่วงสหภาพโซเวียต เสรีภาพทางศาสนา

ได้กลับคืนมาอีกครั้ง ในยุคของมิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Sergeyevich Gorbachyov) เริ่มต้ังแต่

ปี ค.ศ.1985 เป็นต้นไป กิจกรรมทางศาสนาเริ่มกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง รัฐบาลสหภาพโซเวียต

ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1990 กฎหมายนี้อนุญาตให้

ประชาชนเลือกนับถือศาสนาและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเสรี ต่อมาหลังจากสหภาพ 

โซเวียตล่มสลาย ในวันที่ 26 กันยายน ปี ค.ศ.1997 นายบอริส เยลต์ซิน (Boris Yeltsin) ได้ลงนาม

รับรองกฎหมายโดยรัฐบาลรัสเซียได้ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาหลักที่มีในประเทศ 

ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยมีการระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่มีชื่อว่า 

Федеральный Закон  О свободе совести и религиозных объединениях  ( Russian 

Federation federal law “Freedom of Conscience and Religious Associations”) 1 ซึ่ ง

สาระสำคัญของหัวข้อกฎหมายนี้ ระบุเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่รัฐบาลกลางรัสเซียได้

นำเอามาใช้เพื่อการควบคุมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมืองชาวรัสเซียทุกคน ในการ

นับถือศาสนาหรือการจัดตั้งองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ  พลเมืองในประเทศรัสเซียสามารถที่จะนับถือ

ศาสนาใด ๆ ก็ได้ตามอิสระ ซึ ่งจะไม่ม ีการบังคับขู ่ เข ็ญ ให ้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ ่งเป็น

เฉพาะเจาะจง เพราะเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวน้ี ส่วนการจัดต้ังองค์กรทางศาสนาใด ๆ จะต้อง

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด การที่จัดตั้งองค์กรหรือสมาคมทางศาสนา 

จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  รวมถึงการที่จะเผยแผ่ศาสนาใด ๆ จะต้อง

ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลกลางรัสเซียก่อน ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ เป็น 3 

ศาสนาหลักที่ประชาชนชาวรัสเซียนับถือกันมากทีสุ่ด โดยศูนย์กลางของศาสนาคริสต์อยู่ที่เมืองมอสโก 

ซึ ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซีย ส่วนศาสนาอิสลามนั ้น มีศูนย์กลางทางศาสนาอยู ่ที ่เมืองคาซาน 

สาธารณรัฐตาตาร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมอสโกนัก และศาสนาพุทธ มีศูนย์กลางอยู่ใน 3 สาธารณรัฐ 

คือ สาธารณรัฐบูยาเทีย สาธารณรัฐคาลมิเกีย และสาธารณรัฐตูวา  
ในสมัยที่นายดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี

ของสหพันธ์รัสเซีย ในวันที่ 24 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2009  ได้เดินทางไปเยือนวัดพุทธอีฟวอลกินสกี้ 

(Ivolginsky Datsan) ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในสาธารณรัฐบูยาเทีย และได้กล่าวถึง วัดและศาสนาพุทธว่า 

ศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญสำหรับพระพุทธศาสนาในรัสเซีย พุทธศาสนาได้รับการยกย่อง

                                                
1 Russian Federation federal law freedom of Conscience and Religious Associations. (n.d.). accessed 

February 25, 2018,  http://base.garant.ru/171963/. 
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ว่าเป็นหนึ่งในศาสนาแบบด้ังเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาที ่เก่าแก่ที่ส ุดในโลก ได้รับการฝึกฝนและ

อนุรักษ์โดยชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศน้ี ได้แก ่ชาวบูยัท (Buryats) ชาวคามึค (Kalmyks) และ

ชาวตูวาน (Tuvans ) และชนชาติอื่น ๆ ปรัชญาและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนามี

อิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อประเพณีและวัฒนธรรมของทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่และทุกคนที่ปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาน้ี วัฒนธรรมของพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นส่วนสำคัญและมีคุณค่าอย่างย่ิงต่อมรดกทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซีย ชุมชนชาวพุทธกำลังเริ่มการฟื้นฟูจิตใจ อารามเก่าได้รับการ

บูรณะและได้สร้างวัดใหม่ข้ึน พวกลามะได้ทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูประเพณีของพุทธศาสนาที่ลืมไป 

ตำราทางศาสนาที่สำคัญที่สุดกำลังถูกแปลเป็นวรรณคดีรัสเซีย ศาสนามีบทบาทพิเศษในการพฒันา

ทุกประเทศ เช่น ในรัสเซียในการพัฒนาและสร้างจริยธรรมของประชาชน ชาวพุทธของรัสเซียมีส่วน

สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและความสามัคคีทางสังคมในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 นายดมิทรี เมดเวเดฟเดินทางเยือนวัดพุทธอีฟวอลกินสกี้ (Ivolginsky Datsan) ในสาธารณรัฐบูยาเทีย 

,Official Internet Resources of the President of Russia, “Dmitry Medvedev made a working visit to 

Buryatia,”  en. kremlin. ru, accessed February 25, 2018, http: / / en. kremlin. ru/ events/ president 

/news/5266. 
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และในวันที่ 12 เมษายน ปี ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดี วลาดิมรี์ ปูติน ได้เดินทางไปยังวัด

เดียวกันนี้เช่นกัน มีการกล่าวชื่นชมในวิธีการสอนทางศาสนาในสาธารณรัฐบูยาเทีย และได้กล่าวถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและรัสเซียตั ้งแต่ในอดีต ว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตของ

ประชาชนชาวรัสเซียที่ประสบกับความยากลำบากในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และปูตินก็ได้กล่าว

เน้นย้ำว่า รัฐบาลรัสเซียและหน่วยงานระดับภูมิภาค พร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านศาสนาเสมอ การ

เดินทางเยือนในทั้ง 2 ครั้งนั้น ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปิดรับศาสนาพุทธมากขึ้น มีความ

ร่วมมือที่จะแปลหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นภาษารัสเซีย เพื่อให้คนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา อีกทั้งประเทศรัสเซียประกอบไปด้วยประชาชนหลากหลายเช้ือชาติและศาสนา การ

เย่ียมเยือนวัดทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการยอมรับความหลากหลายของคนใน

ชาติ และแสดงถึงความปรองดอง สมานฉันท์กัน แม้ว่าจะมีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติและ

ศาสนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 นายวลาดิมีร์ ปูตินเดินทางเยือนวัดพุทธอีฟวอลกินสกี้ (Ivolginsky Datsan) ในสาธาราณรัฐบูยาเทีย , 

“ Putin in Siberia to salute Buddhism and the religion's important role in Russian history,” accessed 

February 25, 2018 http://siberiantimes.com/business/investment/news/putin-in-siberia-to-salute-

buddhism-and-the-religions-important-role-in-russian-history/. 
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4.3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การดำรงชีวิตตามแบบพุทธ 

 

สาธารณรัฐตูวา เป็นสาธารณรัฐที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นอย่างมาก ทัง้

ในด้านประเพณี และวัฒนธรรม มคีวามภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งความภูมิใจในความ

เป็นตนเองน้ัน ก็ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ในสิ่งที่ดีงามของตนที่มีอยู่แล้ว เช่น การนับถือพระพุทธศาสนา 

ที่มีการนับถือกันมายาวนานตั้งแต่ในอดีต ควบคู่มากับความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งการนับถือ

พระพุทธศาสนา เป็นการนับถือแบบนิกายมหายาน หรือวัชรยาน ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาแบบทิเบต 

ที่นับถือองค์ดาไลลามะเป็นสำคัญ พระพุทธศาสนาแบบทิเบตนั้น มักจะเกี่ยวข้องกับความเชื ่อที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติ เช่น การระลึกชาติได้ขององค์ดาไลลามะ การกลับชาติมาเกิดของ

องค์ดาไลลามะ  

ปัจจัยภายในของประชาชนชาวตูวาที่ทำให้พระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

คือ มีความเลื่อมใสในองค์ดาไลลามะ และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ที่แสดงให้

เห็นถึงความอดทนอดกลั้นต่อการถูกต่อต้าน ถึงแม้ว่าจะมีการกำจัดผู้นับถือศาสนาในช่วงการปกครอง

สหภาพโซเวียต พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้หายไปจากสาธารณรัฐตูวา เน่ืองจากยังคงมีความยึดมั่นถือมั่น

ต่อความเช่ือในพระพุทธศาสนา ที่สอนให้ยอมรับความคิดเห็นที่ความแตกต่างจากผู้อื่น อีกทั้ง ความ

เชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้หายไปหรือเลิกเชื่อในความเชื่อนั้นได้ยาก เพราะมีการเรียนรู้และปลูกฝัง มา

ตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากพระพุทธศาสนามีพิธีกรรมที่ความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ซึ่งถือได้ว่า

พระพุทธศาสนาของชาวตูวาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ในกระโจมที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวตูวาก็

มักจะมีรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบทิเบต เอาไว้สักการะบูชา  

ดัทซันในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ยังถือเป็นสถานสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนอยู่เสมอ 

เช่น เป็นที่ให้คำปรึกษาปัญหาในชีวิต ทางด้านจิตใจ ลามะเป็นผู้รับฟังปัญหาทุกข์ต่าง ๆ บางครั้งวัดก็

เป็นสถานที่ในการรักษาทางด้านร่างกาย ซึ่งเป็นความเช่ือหน่ึงเพื่อความสบายใจในการรักษา การจัด

งานหรือพิธีการสำคัญต่าง ๆ ก็มีการจัดข้ึนที่วัด เช่น เทศกาลดนตรีนานาชาติก็จดัข้ึนในวัดที่สำคัญใน

สาธารณรัฐตูวา อีกทั้งวัดก็ยังเป็นโรงเรียนที่ใช้สอนทางด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนทั่วไป มี

การศึกษาภาษามองโกเลีย เพื่อที่จะสวดมนต์ด้วย ในสาธารณรัฐตูวายังมีความเช่ือที่ว่า ถ้าลูกชายได้

บวชเป็นลามะ ก็ถือว่าเป็นบุญของครอบครัว ที่ช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนา จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยภายใน

ที่ทำให้สาธารณรัฐตูวายังคงความเป็นพุทธ มีการนับถือพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน คือ การมีความ

ศรัทธาและความเชื่อที่ยึดมั่นถือมั ่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ที่มีความ

สอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของชาวตูวาที่มีความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นพื้นฐาน และ

การนับถือพระพุทธศาสนาน้ันเป็นสิ่งที่นับถือกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษจึงเป็นสิ่งต้องอนุรักษ์ไว้  
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ปัจจัยภายในอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนชาวตูวานับถือพระพุทธศาสนา และทำให้

พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่ในตูวาน้ัน คือ ปัจจัยทางตัวผู้นำของตูวา ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1992 

นายเชอริก-ออล ออลชาค (Sherig-ool Oorzhak) ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของ

สาธารณรัฐตูวา ดำรงตำแหน่งถึงปี ค.ศ. 2007 เขาพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับมองโกเลีย

และสร้างศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เขาจึงได้เชิญองค์ดาไลลามะที่ 14 มาให้คำอวยพรแก่

สาธารณรัฐที่จัตุรัสอราตาที่อยู่กลางเมอืงไคซิล ซึง่บริเวณน้ีเป็นที่ต้ังของวงล้อสวดมนต์อันแรกของตูวา 

และในวันที่ 24 สิงหาคม ปี ค.ศ.2006 นายเชอริก-ออล ออลชาคได้ไปเข้าพบองค์ดาไลลามะอีก 

ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว เขายังเดินทางไปพบองค์ดาไลลามะอีกครั้ง ใน

วันที่ 27 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2016 พร้อมกับอดีตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐคาลมิเกีย นายคีร์ซาน 

อิลยิมชินอฟ (Kirsan Ilyumzhinov) ได้ม ีการสนทนากัน ขอให้องค์ดาไลลามะไปเยี ่ยมเยือน

พุทธศาสนิกชนในภูมิภาคของรัสเซียอีกด้วย การเข้าพบองค์ดาไลลามะบ่อยครั้งของนายเชอริก-ออล 

ออลชาค แสดงให้ถึงความเลื่อมใสในตัวองค์ดาไลลามะอย่างมากแม้ว่าจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.5 นายเชอริก-ออล ออลชาค (Sherig-ool Oorzhak) ได้เข้าพบองค์ดาไลลามะ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปี 

ค.ศ. 2006, The Tibet Museum, “His Holiness the Dalai Lama with Tuva President Sherig-Ool-Oorzhak, 

24 August 2006,” accessed February 25, 2018 http://tibetmuseum.org/his-holiness-the-dalai-lama-

meeting-with-world-leaders/. 
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ภาพที่ 4.6  การพบกันระหว่างองค์ลาไดลามะที่ 14 คีร์ซาน อิลยิมชินอฟ (Kirsan Ilyumzhinov) อดีตประธานาธิบดี

สาธารณรัฐคาลมิเกีย และ เชอริก-ออล ออลชาค (Sherig-ool Oorzhak) พร้อมด้วย จูเลีย จิรอนคินา (Julia 

Jironkina) ผู ้อำนวยการมูลนิธิ Save Tibet , Kirsan Ilyunzhinov Information Portal, “Ilyumzhinov visits 

the Dalai Lama teachings in India,” kirsan. today, accessed February 25, 2018 

http://kirsan.today/en/news/item/1258-ilyumzhinov-visits-the-dalai-lama-teachings-in-india.html. 

 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 นายโชลบาน คาราออล (Sholban Kara-ool) ได้ถูกเสนอช่ือเข้า

ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐตูวา โดยนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่ง

สหพันธรัฐรัสเซีย และดำรงตำแหน่งมาถึงปัจจุบัน เขาได้เข้าพบองค์ดาไลลามะครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 

2011 และได้รับพรและคำแนะนำจากดาไลลามะในการสร้างวิหารทางพุทธศาสนาแห่งใหม่ในเมือง

หลวงไคซิล (Kyzyl) การก่อสร้างเริ่มข้ึนในปี ค.ศ.2014 แม้ว่าหลายวัดจะถูกทำลายในช่วงยุคโซเวียต 

แต่ปัจจุบันกำลังจะสร้างวัดข้ึนใหม่ในเขตต่าง ๆของสาธารณรัฐ  โครงการน้ีเป็นเพียงโครงการหน่ึงใน 

สญัญาณของการฟื้นตัวของพุทธศาสนาในตูวา ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งก็มีการจัดประชุมร่วมกนั

ทางด้านพระพุทธศาสนาของทั้ง 3 สาธารณรัฐที่นับถือพระพุทธศาสนาบ่อยครั้ง ดังเช่น การประชุม

ครั้งแรก "พระพุทธศาสนาในโลกกำลังเปลี่ยนแปลง" จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมป ีค.ศ. 2014 ที่เมือง 

อูลัน อูดี (Ulan Ude) สาธารณรัฐบูยาเทีย (Buryatia) ภายใต้กรอบงานฉลองครบรอบ 250 ปีของ

สถาบัน Pandit Khambo Lama ของรัสเซีย จัดโดยสถาบันการศึกษามองโกเลียพุทธและทิเบต 
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สาขาไซบีเรียของสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซีย มีนักวิชาการเข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ ทั้ง

สหรัฐอเมริกาอินเดีย ,ฝรั่งเศส ,มองโกเลีย,โปแลนด์,รัสเซียและอุซเบกิสถาน  

การประชุมครั้งที ่2 หัวข้อประชุมเรื่อง "พระพุทธศาสนาในการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม

ตะวันออกกับตะวันตก: อดีตปัจจุบันและอนาคต" จัดขึ้นในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 2015 ในเมือง 

เอลิสตา (Elista) เมืองหลวงของสาธารณรัฐคาลมิเกีย  (Kalmykia) ภายใต้กรอบงานฉลองครบรอบ 

10 ปีของวัดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้าศากยมุนี การประชุมในครั้งนี้ จัดโดย

รัฐบาลของคาลมิเกีย ,วัดพุทธอีฟวอลกินสกี้ (Ivolginsky Datsan), มหาวิทยาลัยคาลมิเกีย (Kalmyk 

State University), และสถาบันทางวัฒนธรรมอื่น ๆ  เข้าร่วมประชุมโดย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง

ทิเบต, ผู ้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ ด้านศิลปะพุทธศาสนาชาวทิเบตและเนปาล และนักวิชาการจาก

บัลแกเรีย มองโกเลีย รัสเซียและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งนักเขียนอาวุโสจากฮ่องกง  

การประชุมครั้งที่ 3 "พุทธศาสนาในสหัสวรรษที่ 3 " ในกรุงไคซิล (Kyzyl) จัดขึ้นโดย

รัฐบาลตูวา สถาบันมนุษยศาสตร์ตูวา และศูนย์วิจัยทางสังคมและเศรษฐกิจประยุกต์ของมหาวิทยาลัย

ตูวา องค์กรบริหารลามะอาวุโสของสาธารณรัฐตูวาประเทศทิเบต ศูนย์วัฒนธรรมและข้อมูลในกรุง

มอสโกและมูลนิธิ Save Tibet Foundation นักวิชาการจากบัลแกเรีย คาซัคสถาน มองโกเลียและ

รัสเซียเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ พุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและพุทธศาสนาภูมิภาค

ตะวันตกในรัสเซีย: แนวโน้มการพัฒนา การศึกษาพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ และพุทธศาสนากับ

แพทยศาสตร์แผนโบราณ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 กันยายน ปี ค.ศ 2016  ที่รวบรวมนักวิชาการจาก

ประเทศต่าง ๆ มาแบ่งปันความคิดและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาพุทธศาสนาร่วมกันกับด้าน

ต่าง ๆ การฟื้นฟูความเช่ือทางศาสนา กระบวนการทางสังคมและจิตวิญญาณในสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่

จะนำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงสถานที่ของศาสนาในสังคม แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาศาสนาและ

วิวัฒนาการของจิตสำนึกทางศาสนาที่ไม่ล้าหลัง  

การประชุมที่เกิดข้ึนทั้ง 3 ครั้ง ในสาธารณรัฐทั้ง 3 ที่นับถือพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็น

ถึงความร่วมมือด้านศาสนาในระหว่างสาธารณรัฐ เนื่องจากเป็นสาธารณรัฐที่นับถือพระพุทธศาสนา

แบบทิเบตในแบบเดียวกัน บ่งบอกความเป็นกลุ่ม ความเป็นพวกเดียว ซึ่งเป็นเหมือนอัตลักษณ์รว่ม

ของกลุ่ม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ศาสนาพุทธไม่ใช่แค่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเท่านั้น ศาสนาพุทธไมใ่ช่

ศาสนาเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีปรัชญาและยังมีวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจ ทางการแพทย์ ดังน้ัน

จากมุมมองของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ศาสนาพุทธทำหน้าที่หลากหลายอย่างให้กับประชาชน 

สามารถให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในด้านจิตวิทยา รวมถึงสามารถรักษาอาการเจบ็ป่วยของประชาชน

ได้ในทางศาสนาที่ควบคู ่การแพทย์ และการประชุมแต่ละครั้งจะไม่สามารถจัดขึ้นได้ ถ้าไม่มีการ

เห็นชอบจากทางรัฐบาลตูวา และทางตัวผู้นำเอง การที่ผู้นำสนับสนุนให้มีการนับถือศาสนาพุทธและ

ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาข้ึนอีกครั้งในตูวาวิเคราะห์ได้ว่า ตัวผู้นำเองต้องการใช้กลไกทางสังคมผ่านระบบ
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ความเชื่อและค่านิยมเพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในสังคม ซึ่งก็คือศาสนาพุทธ ดังจะเห็นได้

จากการแก้ปัญหาการติดสุราเรื้อรังของชาวตูวา โดยใช้ศาสนามาเป็นตัวช่วย ในวันที่ 16 มกราคม ปี 

ค.ศ. 2013 องค์ดาไลลามะที ่ 14 ได้ส่งจดหมายสนับสนุนโครงการต่อต้านแอลกอฮอล์สำหรับ

สาธารณรัฐตูวา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร World League: Mind free of Drugs และได้ส่งตัวนาย

เจนิชเบค นาซาลาเลียฟ (Jenishbek Nazaraliev) นักฟื้นฟูด้านยาเสพติด เข้ามาในตูวา อีกทั้งยังอวย

พรให้ชาวตูวาต่อสู้กับปัญหาทางสังคม องค์ประกอบหน่ึงที่สำคัญของการช่วยชาวตูวาจากโรคพิษสุรา

เรื้อรัง คือ การเสริมสร้างองค์ประกอบทางศาสนา ดังน้ัน นักพัฒนาองค์กรการเลิกสุราและยาเสพติด 

กล่าวว่า การนับถือศาสนาพุทธที ่มีอย่างแพร่หลายในตูวานั้น พุทธศาสนาสามารถสนับสนุนจิต

วิญญาณและจิตสำนึกที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่ติดแอลกอฮอล์ การให้พรที่เฉพาะเจาะจงของผู้นำทางจิต

วิญญาณของพุทธศาสนิกชนมีบทบาทสำคัญในประเด็นน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 การพบกันระหว่างองค์ดาไลลามะที่ 14 กับนายโชลบาน คาราออล (Sholban Kara-ool) ประธานาธิบดี

คนปัจจุบันของตูวา, central Tibetan administration restoring freedom for Tibetans, “Mr Sholban Kara-

ool, Chairman of Tuva Republic with His Holiness the Dalai Lama,” accessed  April 25, 2018, 

http://tibet.net/2016/09/sikyong-congratulates-mr-sholban-kara-ool-chairman-of-tuva-republic/. 
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ภาพที่ 4.8 จดหมายขององค์ดาไลลามะที่ 14 ให้กับประชาชนชาวตูวา เพื่ออวยพรและเป็นกำลังใจในการเลิกสุรา, 

Doctor life newsreel, “Jenishbek Nazaraliev Will Convey a Benediction of Dalai Lama XIV to the 

people of Tuva,” doctorlife. tv, accessed  April 25, 2018, http: / / www. doctorlife. tv/ en/ news/ 

full/626.html. 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สาธารณรัฐตูวา เป็น 1 ใน 3 สาธารณรัฐที่นับถือพระพุทธศาสนา ในสหพันธรฐัรัสเซีย 

และสาธารณรัฐตูวามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและที่อยู่อาศัย รวมถึงอุดม

ไปด้วยแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ความเป็นศาสนาพุทธของสาธารณรัฐตูวา แม้ว่าจะไม่เด่นชัดเท่า

สาธารณรัฐคาลมิเกีย และสาธารณรัฐบูยาเทีย เน่ืองจากความเป็นศาสนาพุทธของสาธารณรัฐตูวาได้

ผสมผสานความเช่ือหมอผี (Shamanism) ซึ่งเป็นศาสนาด้ังเดิมของชาวตูวา พุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่

ครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 13  ความเป็นพุทธของชาวตูวาน้ัน สะท้อนมาจากวิถีชีวิตและจิตวิญญาณ 

ซึ่งจะเห็นได้จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา จะมีการผูกผ้าธงมนตราไว้เต็มไปทั่วบริเวณ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ   เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้จิตวิญญาณของชาวพุทธได้ฟื้นกลับมาอีกครั้ง เมื่อ

เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1992 องค์ดาไลลามะที่ 14 ผู้นำทางจิตวิญญาณได้เข้ามาเย่ียมเยือนสาธารณรฐั

ตูวาเป็นครั้งแรก ก่อให้เกิดความเลื่อมใสและความอิ่มเอมใจอย่างมากต่อประชาชนชาวตูวา การพบ

พระองค์ทำให้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในช่วงที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียต ที่เป็นช่วยปราบปรามการ

นับถือศาสนาอย่างรุนแรง ได้หายไปหมดสิ้นก่อเกิดเป็นความสุขในใจ ต่อมาจึงมีการมาเย่ียมเยือนของ

ลามะระดับสูงที่เป็นตัวแทนขององค์ดาไลลามะ เข้ามาเย่ียมเยือนที่สาธารณรฐัตูวาอยู่เสมอ และมีท่าน

ลามะชิวาลหา รินโปเช (Shiwalha Rinpoche) เป็นลามะระดับสูง  เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่าง

มากในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในตูวา มีการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมในตูวาหลายแห่ง ถึงแม้ว่าในปี ค.ศ. 

2015 ท่านได้ถูกเนรเทศออกจากประเทศรัสเซยี เน่ืองจากเหตุผลทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซยี

กับจีน ซึ่งจีนและทิเบตมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันในเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระของทิเบตที่ได้รับการ

สนับสนุนโดยองค์ดาไลลามะที่ 14 และอีกหนึ่งเหตุผลคือตัวท่านได้ทำการละเมิดกฎหมายบางอย่าง

ของรัสเซีย จึงทำให้ถูกเนรเทศ การเนรเทศน้ีส่งผลให้ชาวพุทธในตูวาแสดงความไม่เห็นด้วยจึงมีการลง

รายช่ือคัดค้านการเนรเทศของท่าน จากการเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐตูวาเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว

ขององค์ดาไลลามะ ทำใหป้ระชาชนชาวตูวารอคอยการกลับมาขององค์ดาไลลามะเสมอ มีการจัดการ

นิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับองค์ดาไลลามะ เพื่อระลึกถึงความทรงจำที่ท่านได้เข้ามาเยือนใน

ครั้งน้ัน รวมถึงจัดวันครบรอบของวันมาเยือนในทุก ๆปี  

จากการศึกษาและค้นคว้า เรื่องการนับถือศาสนาพุทธของประชาชนตูวา ในสหพันธรัฐ

รัสเซียน้ัน พบปัจจัยที่ทำให้ประชาชนตูวานับถือศาสนาพุทธแบบทิเบต ได้แก่ ปัจจัยด้านอิทธิพลของ
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วัฒนธรรมมองโกลเลียในอดีต มองโกลเลียและชาวตูวา มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ร่วมกันทางดา้น

ชาติพันธ์ุ สืบเช้ือสายมาจากชนเผ่าเร่ร่อน วิถีชีวิตและประเพณี วัฒนธรรม มีความคล้ายคลึงกันอย่าง

มาก มีความเช่ือและการให้ความสำคัญในสิ่งเดียวกัน เช่น ความสำคัญของม้า ม้าเป็นสัตว์พาหนะที่มี

ความสำคัญอย่างมากต่อทั้งมองโกเลียและตูวา เพราะม้าจำเป็นต่อการย้ายถ่ินฐานที่อยู่ไปยังที่ต่าง ๆ 

สำหรับวิถีชีวิตความเป็นชนเผ่าเร่ร่อน ต้องมีการเลี้ยงปศุสัตว์ ศาสนาด้ังเดิมของชาวตูวาคือการนับถือ

ผีและจิตวิญญาณ (Shamanism) ส่วนศาสนาด้ังเดิมของชาวมองโกเลีย คือ ลัทธิเต็งกรีหรือลัทธิบูชา

เทพเจ้า การเข้ามาของศาสนาพุทธนั้น จักรวรรดิมองโกลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเผยแผ่ศาสนา

พุทธในมองโกเลียและตูวา เนื่องจากตัวผู้นำของจักรวรรดิมองโกลได้ให้เสรีภาพในการนับถือทุก

ศาสนา เพราะในบรมราชวงศ์ของพระองค์มีผู้การนับถือศาสนาเกือบทุกศาสนา การเข้ามาเผยแผ่

ศาสนาพุทธครั้งแรกในรัสเซียก็เป็นช่วงที่รัสเซียอยู่ภายใต้การปกครองของเจงกิสข่านแห่งจักรวรรดิ

มองโกล การแผ่ขนายอำนาจของจักรวรรดิมองโกลออกไปครอบคลมุทั่วทวีปเอเชีย ซึ่งรวมถึง จีน และ

ทิเบตด้วย ผลให้เกิดการผสมผสานและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาเข้า

มายังรัสเซียในบริเวณภูมิภาคไซบีเรีย ซึ่งมีพรมแดนและภูมิศาสตร์ติดต่อกับประเทศมองโกเลียใน

ปัจจุบัน 

ปัจจัยทางด้านนโยบายเกี ่ยวกับการนับถือศาสนาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย  โดย

รัฐบาลรัสเซียได้ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาหลักที่มีในประเทศ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยมีการระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่มีชื่อว่า Федеральный Закон 

О свободе совести и религиозных объединениях ( Russian Federation federal law 

“Freedom of Conscience and Religious Associations”) ซึ่งสาระสำคัญของหัวข้อกฎหมายน้ี 

ระบุเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่รัฐบาลกลางรัสเซียได้นำเอามาใช้เพื่อการควบคุมในเรื่อง

ของสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมืองชาวรัสเซียทุกคน ในการนับถือศาสนาหรือการจัดตั้งองคก์ร

ทางศาสนาต่าง ๆ  พลเมืองในประเทศรัสเซียสามารถที่จะนับถือศาสนาใด ๆ  ก็ได้ตามอิสระ โดยที่ไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และทำการกฎระเบียบที่ระบุไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด การจะสร้าง

สถานที่ทางศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล มีการเดินทางไปเยือนวัดในบูยาเทียของนาย 

ดมิทรี เมดเวเดฟ และนายวลาดิมรี์ ปูติน แสดงใหถึ้งการเปิดรับศาสนาพุทธมากข้ึน การเย่ียมเยือนวัด

ทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนสญัลักษณ์ในการยอมรับความหลากหลายของคนในชาติ และแสดง

ถึงความปรองดอง สมานฉันท์กัน แม้ว่าจะมีความหลากหลายและแตกต่างในด้านเช้ือชาติและศาสนา  

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การดำรงชีวิตตามแบบพุทธ คือ ประชาชนตูวามีความ

เลื่อมใสต่อองค์ดาไลลามะอย่างมาก การมีความศรัทธาและความเชื่อที่ยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมคำ
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สอนของพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ที่มีความสอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของชาวตูวาที่มีความ

เช่ือที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจิตวิญญาณเป็นพื้นฐาน ศาสนาพุทธทำหน้าที่หลากหลายอย่างให้กับ

ประชาชน สามารถให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในด้านจิตวิทยา รวมถึงสามารถรักษาอาการเจ็บป่วย

ของประชาชนได้ในทางศาสนาที่ควบคู่การแพทย์ และการนับถือพระพุทธศาสนาน้ันเป็นการขัดเกลา

ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทั้งเป็นสิ่งที่นับถือกันมาตั้งแต่

บรรพบุรุษจึงเป็นสิ่งต้องอนุรักษ์ไว้ พุทธศาสนาในตูวา มีความเป็นพุทธที่ไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนา

ศาสนาพุทธให้สอดคล้องในทุกด้านของสังคม มีการจัดประชุมความร่วมมือทางพุทธศาสนารวมกัน

ของทั้ง 3 สาธารณรัฐที่นับถือศาสนาพุทธ ได้แก่ สาธารณรัฐคาลมิเกีย สาธารณรัฐบูยาเทีย และ

สาธารณรัฐตูวา ซึ่งก็ผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมในแต่ละครั้ง รวมถึงปัจจัยภายในทางด้านตัว

ผู้นำของสาธารณรฐัที่มีความเลื่อมใสในศาสนาพุทธอย่างมากและให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการ

ฟื้นฟูศาสนาพุทธในตูวา เพื่อใช้ศาสนาพุทธที่เป็นระบบความเช่ือและค่านิยมทางสังคม เป็นตัวช่วยใน

การปรับพฤติกรรมของประชาชนและใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางสังคม  

จากปัจจัยทั้ง 3 ประการที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ ทำให้ผู้วิจัยคิด

ว่าแนวโน้มในอนาคตสาธารณรัฐตูวาจะมีผู้นับถือศาสนาพุทธและมีความเข้มแข็งทางศาสนามากข้ึน 

อาจจะมีการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม วัด เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ตูวาและรัฐบาลรัสเซีย อีกทั้งศาสนาพุทธสอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมของประชาชนตูวา เป็นการนับ

ถือศาสนาพุทธมาต้ังแต่เกิด เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดมาให้ ศาสนาพุทธสามารถให้เหตุผลทางด้าน

วิทยาศาสตร์แก่คนรุ่นใหม่ได้ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ มีความร่วมมือระหว่างกันและการพัฒนาอยู่เสมอ ทำ

ให้ศาสนาพุทธยังดำรงอยู่ต่อไปในสาธารณรฐัตูวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 

รายการอ้างอิง 

 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

 

ฉัตรสุมาลย์ กบลิสงิห ์ษัฎเสน. พระพทุธศาสนาแบบทิเบต. กรุงเทพฯ: ส่องศยาม, 2538. 

ปรีชา ช้างขวัญยืน, และ สมภาร พรมทา. มนุษย์กบัศาสนา. 

          กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 

พวงทอง ภวัครพันธ์ุ, และ รณพล มาสันติสุข. เขตแดนจีน-รสัเซีย-มองโกเลีย.  

          กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตำราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,์ 2554. 

เวเธอร์ฟอร์ด, แจ๊ก. เจงกิสข่าน มหาบรุุษผูเ้ปลี่ยนโลก. แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร.  

          กรุงเทพฯ: มติชน, 2553. 

สุมาลี มหณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ: สยาม, 2546. 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

สถานเอกอัครทูตไทย ณ กรุงมอสโก. “ศาสนา.” เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย. สืบค้นเมื่อ 

ว ันที่  4 ธ ันวาคม  2560.  http://th. thaiembassymoscow.com/info/?section=s1 

&artid=5. 

China Xinhua News. “บรรยากาศตรรกวิภาษของพระทเิบต.” (รปูภาพ). 16 พฤษภาคม 2559. 

สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560. 

https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/posts /1752399214976093. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 

Electronic Media 

 

Bigg, Claire, and Ilya Kizirov. “Banished Tibetan Lama Says He Was Warned By Russian 

Authorities.” Radio Free Europe Radio Liberty. Accessed April 25, 2018. 

https://www.rferl.org/a/russia-tibetan-lama-expelled-shiwalha-

rinpoche/27308604.html. 

Central Tibetan administration restoring freedom for Tibetans.  “Mr Sholban Kara-ool, 

Chairman of Tuva Republic with His Holiness the Dalai Lama. ” tibet. net. 

Accessed April 25, 2018.  http: / / tibet.net/2016/09/sikyong-congratulates-mr-

sholban-kara-ool-chairman-of-tuva-republic/. 

Central Tibetan administration restoring freedom for Tibetans. “Photo Exhibition in the 

Russian Buddhist Republic of Tuva. ” tibet. net.  Accessed February 25, 2018. 

http://tibet.net/2017/03/photo-exhibition-in-the-russian-buddhist-republic-of-

tuva/. 

Central Tibetan administration restoring freedom for Tibetans. “Tibetan Delegation 

Visits Tuva Republic.” tibet.net. Accessed February 25, 2018. 

http://tibet.net/2012/09/tibetan-delegation-visits-tuva-republic/. 

Doctor life newsreel. “Jenishbek Nazaraliev Will Convey a Benediction of Dalai Lama 

XIV to the people of Tuva.” doctorlife.tv. Accessed  April 25, 2018. 

http://www.doctorlife.tv/en/news/ full/626.html. 

Garant ru. “Russian Federation federal law freedom of Conscience and Religious 

Associations.” base.garant.ru. Accessed February 25, 2018.  

http://base.garant.ru/171963/. 

Heraldry of the world. “TUVA REPUBLIC (Республика Тыва).” ngw.nl.  

          Accessed December 17, 2017. 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tuva.png. 

Holland, Edward C. “Buddhism in Russia: challenges and choices in the post-Soviet 

period.” tandfonline. Accessed December 15, 2017. 

http://www.tandfonline.com/doi/ pdf/10.1080/09637494.2014.980603. 

Khomushku, Olga M. “Religion in the Culture of the Altai-Sayan People: Historical and 

Philophical Analysis.” elib.sfukras.ru. Accessed January 28, 2018. 



 
 

71 

http://elib.sfukras.ru/bit stream/handle/2311/32334/05_ Khomushku.pdf 

?sequence=1&isAllowed=y. 

Kirsan Ilyunzhinov Information Portal. “Ilyumzhinov visits the Dalai Lama teachings in 

India.” kirsan.today. Accessed February 25, 2018. 

http://kirsan.today/en/news/item/1258-ilyumzhinov-visits-the-dalai-lama-

teachings-in-india.html. 

Klasanova, Lyudmila. “International Conference in Tuva Marks Revival of Buddhism in 

Central Asia.” Buddhistdoor Global. Accessed May 20, 2018. 

https://www.buddhistdoor.net/features/international-conference-in-tuva-

marks-revival-of-buddhism-in-central-asia. 

Kochevnik [pseud]. “20 Interesting Facts about Yurt, the Cradle of Nomad’s Life.” 

Kochevnik. Accessed January 31, 2018. http://www.kochevnik.ca/20-

interesting-facts-about-yurt-the-cradle-of-nomads-life.html. 

Official Internet Resources of the President of Russia. “Dmitry Medvedev made a 

working visit to Buryatia.” en.kremlin.ru. Accessed February 25, 2018. 

http://en.kremlin.ru /events/president/news/5266. 

Omniglot the online encyclopedia of writing systems & languages. “Latin alphabet 

and Cyrillic alphabet for Tuvan.” Omniglot. Accessed March 22, 2018. 

https://www.omniglot.com/writing/tuvan.php. 

Onesecbeforethedub [pseud.]. “Tuvinian couple in Chadana,Tuva Siberia Russia.” 

(photo). July 5, 2010. Accessed March 22, 2018. https://www.flickr.com 

/photos/onesec/4994494671/. 

OVAA MEDIA, “Watchtower of Kyzyl. Кызыл - это Я” (video). October 17, 2017. 

Accessed May 20, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNS_hWaDDd4&index=3&list=LLgSA9kKAI

aJgrmZlEA48_iQ&t=1s. 

Russia trek. “Tuva Republic, Russia.” russiatrek.org. Accessed December 17, 2017. 

http://russiatrek.org/tuva-republic.  

The Conservancy for Tibetan Art & Culture. “1,000 years of Tibetan culture.” 

Tibetanculture. Accessed February 25, 2018.  

http://www.tibetanculture.org/tibetan-culture/. 



 
 

72 

The Tibet Museum. “His Holiness the Dalai Lama with Tuva President Sherig-Ool-

Oorzhak, 24 August 2006.” Tibetmuseum. Accessed February 25, 2018. 

http://tibetmuseum.org/his-holiness-the-dalai-lama-meeting-with-world-

leaders/. 

The Siberian Times. “New Year morning in Tuva Republic. Waiting for the sun.” 

(photo). February 8, 2016. Accessed April 21, 2018. 

https://twitter.com/siberian_times/status/696954778883072000. 

The Siberian Times. “ Putin in Siberia to salute Buddhism and the religion's important 

role in Russian history.” accessed February 25, 2018. 

http://siberiantimes.com/business/investment/news/putin-in-siberia-to-salute-

buddhism-and-the-religions-important-role-in-russian-history/. 

Tibetswiss.  “ Kalmykia, Tuva and Buryatia. ”  Tibetswiss. news.  Accessed February 25, 

2018.  http: / /www. tibetswiss. ch/news- fullpage- reader/ items/why- cant- the-

dalai-lama-visit-russia.html. 

Travel calendar.  “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ И 

ВЕРЫ «УСТУУ-ХУРЭЭ традиции Тувы » В ЧАДАНЕ. ” Travelcalendar. 

Accessed April 21, 2018.  http: / / travelcalendar. ru/mezhdunarodnyj- festival-

zhivoj-muzyki-i-very-ustuu-huree-v-chadan. 

Skurihina, Nasty. “KYZYL | TYVA.” Tripsib. Accessed May 17, 2018. 

http://tripsib.com/local/kyzyl. 

Walters, Philip.  “Religion in Tuva:  Restoration or Innovation? .” tandfonline.  Accessed 

January 23, 2018. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0963749012 

%200061877. 

Willaert, Rita. “center of Asia, ЦентрАзии , АзияныңТөвү.” (photo). September 18, 

2014. Accessed March 22, 2018.  
         https://www.flickr.com /photos/rietje/16325196143/. 

Willaert, Rita. “Nomad yurt camp Biy-Khem Tuva – Siberia.” (photo). September 18, 

2014. Accessed March 22, 2018. 

https://www.flickr.com/photos/rietje/16900111816/in/album-

72157651591909282/. 



 
 

73 

Willaert, Rita. “Tuva Republic - Russia - Siberia: Prayer Flag.” (photo). September 15, 

2014. Accessed February 24, 2018. https://www.flickr.com/ 

photos/rietje/16920115665/in /album-72157651591909282/. 

Willaert, Rita. “Tuva Republic - Russia - Siberia: Mantra on a flag - Om Mani Padme 

Hum.” (photo). September 21, 2014. Accessed April 24, 2018. 

https://www.flickr.com/photos/rietje /16 935 222092/in/album-

72157651591909282/. 

Willaert, Rita. “Tuva Republic - Russia - Siberia: Prayer Flag.” (photo). September 15, 

2014. Accessed February 24, 2018. 

https://www.flickr.com/photos/rietje/16732452908/in/album-7215 

7651591909282/. 

World Atlas. “Republic Of Tuva, Russia.” Worldatlas. Accessed January 28, 2018. 

https://www.worldatlas.com/eu/ru/ty/a-tuva-republic-russia.html. 

World population review. “Russia population 2018.” world population. Accessed April 

20, 2018. http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/.  

World Statesmen. “Administrative Divisions of the Russian Federation.” Russian 

Federation. World statesmen. Accessed April 20, 2018. 

http://www.worldstatesmen.org/Russian_republics.htm. 

Департамент по туризму Министерства культуры Республики Тыва.  “республика 

тыва путеводитель.” img.2r.ru.  Accessed December 15, 2017. 

http://img.2r.ru/files/2017/07/по Республике Тыва.pdf. 
Дже Цонкапа. “Централизованная Религиозная Буддийская Организация.” 

geshe.ru. Accessed May 23, 2018. http://geshe.ru/. 

Правительство Республики Тыва. “постановлением Правительства Республики 

Тыва: Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва 
до 2020 года.” gov.tuva.ru. Accessed February 1, 2018. 

http://gov.tuva.ru/content/2031/. 

РИА НОВОСТИ, РОССИЯ СЕГОДНЯ.  “Национальная борьба Хуреш. ” ria. ru. 

Accessed April 21, 2018. https://ria.ru/photolents/20140730/ 1018031605.html. 

Сборник [pseud.]. “Книга патриота.” Moscow: Liters. Accessed January 28, 2018. 

https://goo.gl/ohgbq2. 



 
 

74 

Сохраним Тибет. “Фото. Шивалха Ринпоче даровал в Туве благословение 

Авалокитешвары.” savetibet.ru. Accessed April 25, 2018. 

http://savetibet.ru/2012/10/13/tuva.html. 

Тувинская Единая Служба Информации, “Фильм о Туве | Тува видео” (video). 

February 28, 2017. Accessed May 20, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=hSXhX_HDl2Q&list=LLgSA9kKAIaJgrmZlEA

48_iQ&index=8&t=0s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 

ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ                                นางสาวอัมมารินทร์  อุตรชน 

วันเดือนปีเกิด                         25 ธันวาคม 2538 

วุฒิการศึกษา                          ปี พ.ศ. 2551- 2556 

                                          มัธยมศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

                                          ปี พ.ศ. 2557- 2560  

                                          ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา 

                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


