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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาของคณะสงฆใ์นราชอาณาจกัรกมัพูชา” มีวตัถุประสงค์ในการ
วิจยั ๓ ประการคือ ๑) ศึกษาพฒันาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชา  ๒) ศึกษารูปแบบ
การจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูา ๓) ศึกษาสภาพปัญหาจดัการศึกษาของคณะสงฆ์
ในประเทศกัมพูชา ผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ คือเน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงภาคสนาม (Field Research) คือราชอาณาจกัรกมัพูชา 
ผลการวิจยัพบว่า 
 กมัพชูาไดรั้บพระพุทธศาสนานับตั้งแต่สมยัพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงการเขา้มาของ
พระพุทธศาสนานั้นไดพ้ฒันามาทุกยคุสมยั แต่ละยคุสมยัมีเหตุการณ์เกิดข้ึนแตกต่างจากกนัไปตาม
บริบทของสงัคมนั้น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แลว้มีความผกูพนัทางการเมือง เมื่อบา้นเมืองมีเสถียรภาพ 
พระพุทธศาสนาไดรั้บการส่งเสริม และสนบัสนุนจากผูน้  าประเทศ จนมีคาวามเจริญงกงาม แต่เมื่อ
บา้นเมืองประสบกบัปัญหา ท่ีส าคญัคือทางการเมืองพระพุทธศาสนาก็ตกต ่าเส่ือมไปดว้ย เน่ืองจาก
พระสงฆถ์กูน าไปเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง  
 รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพูชายุคตน้ ๆ ให้ความส าคญัดา้น
วิชาพระพุทธศาสนาอย่างเดียวคือทั้งปริยติัธรรมและปฏิบัติธรรม แต่เม่ือมาถึงยุคกมัพูชาตกอยู่
ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศสมาจนถึงปัจจุบัน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไดพ้ฒันาเป็น
รูปแบบและโครงสร้างการจดัการศึกษาค่อนขา้งชดัเจน ท่ีส าคญัคือหลกัสูตรโดยแบ่งเป็นสองดา้น 
คือดา้นหน่ึงเป็นวิชาพระพุทธศาสนาและอีกดา้นหน่ึงคือวิชาสมยัใหม่ จึงท าให้การจดัการศึกษาใน
ระหว่างช่วงดงักล่าว มีความพฒันาอยา่งรวดเร็ว แต่ในช่วงท่ีกมัพชูาประสบกบัปัญหาทางการเมือง 
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ท่ีส าคญัคือในยคุรัฐบาลลอนนอล และเขมรแดง การจดัการศึกษาของคณะสงฆต์กต ่าถึงขั้นขีดสุด 
เม่ือพระพุทธศาสนาไดรั้บฟ้ืนฟใูนรัฐบาลของเฮง สมัริน การจดัการศึกษาของคณะสงฆย์งัไม่ไดรั้บ
การฟ้ืนฟมูากพอ เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากความไม่มัง่คงทางการเมือง อน่ึงถูกจ  ากดัอายุ ๕๐ ปี
ข้ึนไปของผูป้ระสงคบ์วชจากขอ้บงัคบัของภาครัฐ     
 ปัจจุบนัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาไดพ้ฒันามากา้วหน้าอย่างรวดเร็ว จนสามารถ

เปิดท าการเรียนการสอนถึงระดบัอุดมศึกษา ขณะเดียวกนั การจดัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพูชาก็

ยงัประสบกบัปัญหาและอุปสรรคหลายดา้น เช่น ขาดการวางแผนนโยบายการจดัการศึกษายงัให้

เป็นเอกภาพระหว่างสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจดัสรรงบประมาณไม่

เพียงพอจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการพัฒนา ฝึกอบรมและผลิตครูผู ้สอน 

งบประมาณการสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทน

ครูผูส้อน การก าหนดหลกัสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาสงฆ์ยงัไม่สอดคลอ้งกบัการจัด

การศึกษาในระบบโรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ ซ่ึงเป็นปัญหาหน่ึงส่งผลให้พระสงฆต์อ้งหันไป

สนใจวิชาชีพมากกว่าวิชาพระพุทธศาสนา  
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Abstract 

 This Thesis entitled “Education of Sangha in The Kingdom of Cambodia” is aimed 
the following objectives: first, to study the history of Buddhism in Cambodia; second, to study a 
pattern of Sangha’s education management; and third, to study the problem of Sangha’s education 
management in the Kingdom of Cambodia. The qualitive research method was selected by using 
documentary research and field research in Cambodia.   
 Cambodia received Buddhism from India during the Great Asoka King period  to present 
day and has been developing by each periods according to context  of  that societies, but mainly is 
related to politic. When politic was stability, Buddhism was promoted and supported from 
governments, but when politic was trouble, Buddhism was decreased because of Buddhist monks  
were become the tool of politic.       
 A pattern of Sangha’s education management; at fisrt period, was only studied on 
Buddhism by mainly principles were pariyattidhamma (study in Buddhism) and patipattidhamma 
(practise in meditation) but have been continually changed under French colonial until to present 
day period, education managment were mostly clear patterned and structures ,especially 
curriculums were divided to two sections; firstly was Buddhism study, and secondly was general 
curruculums or modern sciences, just these periods edcuation of Sangha have fast been 
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developed. But were decreased untill to zero point under Lon Nol and and Khmer Rouge 
governments because of the politic problem. However, when Buddism was renaissance, education 
of Sangha was not yet refreshed because of instability politic and also were numbering monks 
controlled by the state that limited the monkhood must be 50 years age up.  
  At present time, The education of Sangha in the Kingdom of Cambodia has been 

constantly developing but faced with many problems and obstacles as like lacking the 

understanding of policy education management which no unity between central and region 

sections, insufficient budget allocated; especially for development human resources as teachers 

training, schools building, tools of education, and also for monthly salary of teachers. Also, 

curriculums of Buddhism education were almost standard and disaccord with general curriculums 

of Ministry of Sport and Youth which control all institutes of education, from these problems 

caused the monks must paid attention to the professional courses than Buddhism courses.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/renaissance
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กติตกิรรมประกาศ 

        วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลงไดเ้พราะอาศยัการช่วยเหลือของอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้ง ๓ท่าน 
คือพระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโ ดร. พระมหาศิริวฒัน์ สิริวฑฺฒโน ดร. และรองศาสตราจารยส์มหมาย 
ชินนาค ท่ีไดเ้สียสละเวลาใหค้  าแนะน าตรวจแกว้ิทยานิพนธม์าโดยตลอด จนท าใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีมี
ความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความเอาใจใส่ของอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน จึงขอขอบพระคุณไว ้
ณ โอกาสน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่แด่เจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานี รองอธิการบดีวิทยาเขต
อุบลราชธานี พระครูสารธรรมรังษี เจา้อาวาสวดัศรีแสงทองท่ีมีไดเ้มตตานุเคราะห์ให้ท่ีพ  านักอาศยั 
พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาใหผู้ว้ิจยั และใหก้  าลงัใจแก่การศึกษามาโดยตลอด นบัตั้งแต่ผูว้ิจยัไดเ้ขา้มา
พกัอาศยัอยูจ่งัหวดัอุบลราชธานี 
 ขอกราบขอบพระคุณส าหรับพระมหาเถรานุเถระทุกระดบัชั้นท่ีให้ความกรุณาให้ขอ้มูล
และการสมัภาษณ์ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการท าวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงมีรายนามดงัต่อไปน้ี  สมเด็จพระมหาสุ
เมธาธิบดี นนท์ แง้ด สมเด็จพระสังฆนายกแห่งพระราชาอาณาจักรกัมพูชา (           

                                                ) สมเด็จพระธรรมลิขิต 
เฬาะ ลาย สมเด็จพระสังฆนายกรองท่ีหน่ึง (         ង្ឃ                 

         ) สมเด็จพระมหาสุมงคลปัญญาจวนเอ้ือ พระครูเพจร สอน เจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบ 
ศ.พระมหาคิน ณารา    พระหงส์ สารีผูอ้  านวยการพุทธิกมหาวิทยาพระสีหมุนีราชา พระมหาเธือน สุเธีย 
พระมหาซวนจนัทร์ ทอน ศ.แมน ปรางค์ท่ีปรึกษาส านักงานพุทธิกศึกษาแห่ชาติ ศ.เทพ พุนท่ีปรึกษา
สมเด็จพระสงัฆราช ตุ๊ย โฮยอดีตผูอ้  านวยการส านกังานศาสนา และวฒันธรรมจงัหวดัเสียมเรียบ พระ
มหาปุ่น ฮงเซนรองอธิการบดีวิทยาเขตบดัด าบอง ดร.เฮง มุนีจินดา ประธานพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา
จงัหวดับดัด าบอง ซวน บุนเธือน ผูอ้  านวยการส านกังานศาสนา และวฒันธรรมจงัหวดับดัด าบอง และ
คณะผูบ้ริหารสงฆ ์พระสงฆเ์ป็นคณาจารยม์หาวิทยาลยัทั้งพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช และพุทธิ
กมหาวิทยาพระสีหมุนีราชาทั้งในกรุงพนมเปญ  และต่างจงัหวดั พระนิสิตทั้งสองมหาวิทยาลยั และอีก
หลายท่านท่ีไม่ได้ขนานนามมา รวมไปถึงคณาจารย ์ทายกทายิกาจ านวนมาก จึงขออนุโมทนา
ขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย   

 ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่แก่ผูมี้ส่วนในการช่วยเหลือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั
ในคร้ังน้ี เช่น สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นนท์ แงด้ สมเด็จพระสังฆนายกแห่งพระราชาอาณาจกัร
กมัพชูา สมเด็จพระธรรมลิขิต ลาส ฬาย สมเด็จพระสงัฆนายกรองท่ีหน่ึง พระมหาซี ซีน คณะบดีพุทธิ
กมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช คณะภาษาบาลี - สันสกฤต  อาจารยเ์ร่ือง ยุ่ง คณบดี คณะพุทธศาสตร์ 
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อาจารยเ์จีย มุนีฤทธี ราชบณัฑิตสภากมัพชูา รองศาสตราจารยส์มหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ และ
นางสาวลกัษณา ทองทศ เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษ ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

 ขอขอบคุณอยา่งยิง่แก่เจา้หนา้ท่ีหอสมุดหลวง (National Library of Cambodia) เจา้หน้าท่ี
หอ้งสมุดพุทธศาสนบณัฑิต กรุงพนมเปญ (Library of Institut Bouddhique) เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดพุทธิกม
หาวิทยาลยัพระสีหนุราช กรุงพนมเปญ (Library of Preah Sihanouk Raja Buddhist University) เจา้หนา้ท่ี
หอ้งสมุดพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราชา กรุงพนมเปญ (Library of Preah Sihamony Raja Buddhist 
University) เจา้หน้าท่ีห้องสมุดราชบณัฑิตสภา (Library of Royal Academy of Cambodia) เจา้หน้าท่ี
หอ้งสมุดศึกษาจกัร วดัด านกั จงัหวดัเสียมเรียบ (Library of Siksãcakr,Siem Reap) เจา้หน้าท่ีห้องสมุด
พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราชวิทยาเขตจงัหวดับดัด าบอง (Library of PSRBU,Battambong Campus) 
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดศูนยว์ฒันธรรม
อุบลราชธานี ห้องสมุดวิทยบริการมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฎอุบลราชธานี ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ห้องสมุด
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตอุบลราชธานี ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กรุงเทพมหานคร และแหล่งขอ้มลูอีกหลายแห่งท่ีมีความเมตตาอนุเคราะห์ใหผู้ว้ิจยัเขา้ไปบริการในช่วง
เก็บขอ้มลูท าวิทยานิพนธ ์

 ขอขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่ส าหรับพระมหาเถรานุเถระมีพระกรุณาใหผู้ว้ิจยัไดพ้  านกัอาศยั
วดัในช่วงเก็บขอ้มลู เช่น วดัอุณณาโลม พนมเปญ  วดัมหาไมตรีพนมเปญ วดัพะเท๊ียะกนัดาล จงัหวดัก  า
พลจาม วดัขะส๊าจ วดัพระอินโกสียจ์งัหวดัเสียมเรียบ วดัก  าแพ่งจงัหวดับดัด าบอง และอีกหลายวดัท่ี
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นท่ีน้ี  

 ขอขอบพระคุณ และขอบคุณส าหรับพระนิสิต และนักศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั คณะพุทธ
ศาสตรมหาบณัฑิต รุ่นสองท่ีเป็นเพ่ือนท่ีดี พร้อมทั้งให้ขอ้คิดอนัมีค่าหาประมาณมิได ้และให้ความ
ช่วยเหลือหลาย ๆ  ดา้น เช่น การใชภ้าษา การเขียน การอ่าน เอกสาร ต ารา เป็นตน้ รวมทั้งการรับ -ส่งไป-
กลบัระหว่างมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งมีความรู้สึกท่ีดี ๆ ในระยะเวลา ๒ ปีท่ีผ่านมา ไดม้ีโอกาสศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งทุ่มเทอยา่งเต็มท่ี     

 ผลจากความส าเร็จดา้นการศึกษาคน้ควา้มาโดยตลอดนั้น หากงานวิจยัน้ี จะพึงมีคุณงาม
ความดีและมีประโยชน์เก้ือกลู ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระรัตนตรัย  คุณครูอุปัชฌาย ์อาจารย ์ผูม้ีพระคุณ 
ผูม้ีอุปการคุณ ญาติสนิทมิตรสหาย ขออานิสงส์ในคุณงามความดีท่ีเกิดจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี       จง
บงัเกิดมีทัว่ถึงกนัทุก ๆ ท่าน 
       พระสุเธีย สุวณฺณเถโร(ยนต)์ 
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สารบัญ 
 
เร่ือง                       หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย         ก 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ          ค 
กิตติกรรมประกาศ         จ 
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     บทที่ ๑ 

     บทน า 
 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญญา 

      กมัพชูา  เป็นประเทศหน่ึงในเอเชียอาคเนย ์ท่ีไดรั้บเอาอารยธรรม วฒันธรรมธรรมทาง
ศาสนาจากประเทศอินเดียมาเป็นเวลาชา้นาน ท่ีส าคญัคือได้รับอิทธิพลทั้งศาสนาพราหมณ์และ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานับว่าเป็นศาสนาท่ีมีหลกัค าสอนแทรกซึมเขา้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนักับวิถีชีวิตของผูค้น  จากประวติัพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พบว่า
พระพุทธศาสนา เคยเป็นศาสนาประจ าชาติกว่าสองพนัปี โดยในอดีตนั้น จากหลกัฐานศิลาจารึกท่ี
คน้พบในโวกัญ และเอกสารจดหมายเหตุต่าง ๆ ของราชทูตจีนระบุว่าพระพุทธศาสนาเข้ามา
ประเทศน้ีในยคุฟนูนั และมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในยุคฟูนัน ท่ีส าคญัคือรัชสมยัของสมเด็จ
พระเจ้าศรีมาระ พระเจ้า เกาณฑิณยวรมัน และพระเจ้ารุทรวรมัน ท่ีทรงมีความเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา และไดเ้ป็นพุทธศาสนูปถมัภ์  ต่อจากนั้น สถานภาพพระพุทธศาสนาถูกพฒันาให้
เจริญข้ึน และสืบทอดมาเป็นล าดบั จนถึงยคุพระนคร คือในรัชสมยัของสมเด็จพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ 
ไดท้รงสร้างศาสนาสถาน เช่น ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม เป็นตน้ เพื่อเป็นศาสนสถานประจ า
รัชกาล และไดท้รงใหค้วามอุปถมัภแ์ก่ศาสนา การศึกษาของพระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งไดผ้นวช
พระราชบุตรช่ือตามลินทะในพระพุทธศาสนาและส่งไปศึกษาท่ีมหาวิหาร ประเทศศรีลงักา  แต่
พระพุทธศาสนาในยคุตน้ ๆ น้ีค่อนขา้งจะเป็นศาสนาในรูปแบบมหายานมากกว่า ก่อนท่ีจะเปล่ียน
มาเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทเต็มรูปแบบในตน้คริสตร์าชท่ี  ๔ จนถึงปัจจุบนัน้ี ดว้ยเหตุน้ี จึงนับ
ไดว้่ากมัพชูาเป็นประเทศเมืองพุทธ ๔  

                                                             

           ,           ,    ១,(       ,២០០៨),      ៥២.  
                ន,ព          ,             ២, (U.S.A:Oceanside, California, ២០០៥),
      ១៣១-១៤១.  
            สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ยาม,  ๐๐๗), 
หนา้  ๖  -  ๖ .   
                  ๔ Yang Sam, Khmer Buddhism and Policics 1954 – 1984 , (United States of America : Khmer 
Studies Institute , 1987) , p. 1., George A.sioris, A History of Buddhism from Extinction to Expansion an 
outline, (Chiangmai: The Knowledge Center, 2004), p. 82.     



  

       อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากสถานภาพของพระพุทธศาสนาตอ้งอาศยัความเจริญความ
มัน่คงของบา้นเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ท าใหน้บัตั้งแต่ยคุหลงัพระนครเป็นตน้มา สถานภาพของ
พระพุทธศาสนาในกมัพูชาตอ้งตกอยู่ในสถานภาพท่ีไม่แน่นอน  บางคร้ังเม่ือประเทศชาติมีความ
มัน่คงพระพุทธศาสนาก็ถกูพฒันาข้ึนไปในทางท่ีดีมีความเจริญรุ่งเรือง  แต่บางคร้ังก็กลบัเส่ือมลง
เพราะความไม่มัน่คงและความเปล่ียนแปลงทางการเมือง และผลจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ในแต่ละคร้ังนั้น ก็จะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในกมัพูชาโดยตรง ดงัเช่นตวัอย่างท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงท่ีอาณานิคมฝร่ังเศสเขา้มาปกครองประเทศ (ปี ค.ศ.  ๘๖  -  ๙๕ )๕ ไดท้  าการปฏิรูป
ระบบองคก์รศาสนา นบัแต่ระดบัสูงถึงระดบัทอ้งถ่ิน จนน าไปสู่การประทว้งต่อตา้นอย่างรุนแรง 
จากพุทธศาสนิกชนชาวกมัพูชา๖ ต่อมาในยุคของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ นับว่าเป็นยุคทองแห่ง
พระพุทธศาสนา เน่ืองจากรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะไดน้ าเอาหลกัธรรมพระพุทธศาสนา “ทางสายกลาง หรือ
พุทธสงัคมนิยม” มาเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนา 
ไดเ้ร่ิมเส่ือมลงอยา่งต่อเน่ือง จนถึงขั้นจบในระว่างปี ค.ศ.  ๙๗๕ -  ๙๗๙ ภายใตก้ารปกครองแบบ
คอมมิวนิสต ์น าโดยนาย พอล พต (Pol pot) ท่ีรู้จกัในนามเขมรแดง ถึงแมว้่าพระพุทธศาสนาไดรั้บ
ฟ้ืนฟ ูแต่ก็อยูใ่นขอ้จ  ากดั เน่ืองจากรัฐบาลต่อมาออกขอ้บงัคบัผูท่ี้ประสงค์บวชจะตอ้งมีอายุ ๕๐ ปี
ข้ึนไป๗ ปัจจุบนั พระพุทธศาสนาไดรั้บการฟ้ืนฟ ูและสนบัสนุนจากภาครัฐ จนบรรจุในรัฐธรรมนูญ
ว่า เป็น “ศาสนาของรัฐ” พระสงฆมี์ส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมมากข้ึน ท่ีส าคญัคือศีลธรรมสงัคม 

 จากการส ารวจเอกสารเบ้ืองตน้ของผูศึ้กษาพบว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูา
ไดพ้ฒันามาไปตามแต่ละยคุสมยั โดยยคุตน้ ๆ เน้นวิชาพระพุทธศาสนาคือปริยติัธรรมและปฏิบติั
ธรรมควบคู่กนัจนมาถึงยุคกมัพูชาตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสได้เปล่ียนแปลงรูปแบบ
การศึกษาดงัเดินโดยมีรูปแบบ โครงสร้าง การบริหารการจดัการศึกษาค่อนขา้งชดัจนพฒันามาถึงยคุ
ปัจจุบนั แต่การศึกษาไดเ้ร่ิมเส่ือมลงในช่วงท่ีกมัพชูาประสบการปัญหาทางการเมืองระหว่างปีค.ศ.
 ๙๗๐ -  ๙๗๙ ถึงแมว้่าพระพุทธศาสนาไดรั้บการฟ้ืนฟภูายหลงัรัฐบาลพอล พตถกูโค่นลม้ แต่การ
จดัการศึกษายงัไม่เป็นรูปธรรม เน่ืองจากอยูใ่นช่วงท่ีประเทศยงัไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการ

                                                             

                    ๕ ในงานวิจยัน้ีจะใช ้ปี ค.ศ. ตามที่นิยมใชก้นัในประเทศกมัพูขา ฉะนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพของ
งานช้ินน้ี เอกสารใดๆ ที่เขียนเป็นปีพ.ศ. จะแปลงมาเป็นปี ค.ศ.แทน   
                   ๖ Anne Ruth Hansen, How to Behave Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 1860 
– 1930,(Chiangmai : Silkworm Books, 2008), p.111- 112. 
        ๗ Michael Vickery , Cambdia 1975 – 1982, (Chiangmai : Silkworm Books, 1999), p. 216 – 217. 



  

เมือง ปัจจุบนัอาจจะกล่าวไดว้่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพูชามีความพฒันากา้วหน้าอย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกนั การจดัการศึกษาก็ยงัประสบกบัปัญหาหลายดา้น ท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษา    

ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศ
กมัพูชาคือพฒันาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา 
รวมทั้งสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูา  เพราะถา้เราสามารถเขา้ใจประเด็นทั้ง  
อยา่งท่องแทแ้ลว้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนยกระดบัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพูชาให้
สูงข้ึนได ้  
 
๑.๒  วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

               . .  เพื่อศึกษาพฒันาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพชูา 
  . .  เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูา 
                  . .  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูา 
 
๑.๓  ขอบเขตการวจิยั  

       การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งขอบเขตของการศึกษาเป็น   ส่วน คือ 
                . .   ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่การศึกษาพฒันาการของพระพุทธศาสนา รูปแบบ

การจัดการศึกษา และสภาพปัญหาจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา ยุคปัจจุบัน       
(ค.ศ. ๐๐๙)    

   . .   ขอบเขตดา้นประชากรท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีไดจ้ากสัมภาษณ์พระภิกษุท่ีเป็น
นกัศึกษา คณาจารยจ์  านวน ๕ รูป/คน นกัวิชาการจ านวน   คน เจา้หนา้ท่ีกรมการศาสนาจ านวน   
คน และประชาชนทัว่ไปท่ีสามารถใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของคณะสงฆไ์ดจ้  านวน ๕ คน   

   . .  ขอบเขตระยะเวลา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  ๙ กรกฎาคม  ๕๕  จนถึงวนัท่ี   ๐  ตุลาคม  
 ๕๕     
 
๑.๔  ปัญหาที่ต้องการทราบ  
  .๔.   พฒันาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพชูาเป็นอยา่งไรบา้ง  
  .๔.  รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูาเป็นอยา่งไรบา้ง 
  .๔.   สภาพปัญหาจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูาเป็นอยา่งไรบา้ง 
 
 



๔ 

๑.๕  ค าจ ากดัความของศัพท์ที่ใช้ในการวจิยั  
 ๑.๕.๑ กมัพูชา หมายถึงประเทศ และประชาชนชาวกมัพชูา  
 ๑.๕.๒ เขมร หมายถึงภาษาเขมร  
         ๑.๕.๓  คณะสงฆ์กมัพูชา หมายถึงพระภิกษุ สามเณรท่ีเป็นชาวกมัพูชาซ่ึงครองสมณ
เพศอยูใ่นระหว่างปี ค.ศ.  ๘๖  –  ๐๐๙ 
  ๑.๕.๔  พระพุทธศาสนา หมายถึงพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซ่ึงเป็นนิกายท่ีมีผูค้น
นบัถือมากท่ีสุดในประเทศกมัพชูา  
  ๑.๕.๕  การศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชา หมายถึงการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรชาว
กมัพชูาท่ีด  าเนินการเรียนการสอนนบัแต่ยคุตน้ ๆ จนถึงยคุปัจจุบนั          
           ๑.๕.๖ การจดัการศึกษา หมายถึงการจดัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูานบัแต่ยคุตน้ ๆ 
จนถึงปัจจุบนั 
   ๑.๕.๘ สภาพปัญหาการจดัการศึกษา หมายถึงสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของคณะ
สงฆก์มัพชูาในยคุปัจจุบนัปีค.ศ.  ๐๐๙  
 
๑.๖  ทบทวนเอกสารและรายงานการวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ๑. หนงัสือ “ พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๐๐” ของพุทธศาสนบณัฑิต ไดก้ล่าวถึงการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชาว่ามีมาตั้งแต่ยุคต้น ๆ จนถึง พ.ศ.  ๕๐๐ (ปี ค.ศ. 
 ๙๗๕ )   โดยเอกสารน้ีได้ก ล่าว ถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา ท่ีมี ต่อสังคม เช่น 
พระพุทธศาสนากบัประชาชน พระพุทธศาสนากบัรัฐ พระพุทธศาสนากบัเยาวชน พระพุทธศาสนา
กบัการศึกษาเป็นตน้ โดยเฉพาะการศึกษาฝ่ายปริยติัธรรมของคณะสงฆจ์ดัว่ามีความเจริญพอสมควร 
มีการสร้างโรงเรียนหลายแห่ง และท่ีส าคญันบัแต่ปี ค.ศ. ๙ ๙ เป็นตน้มา การศึกษาของคณะสงฆ์
เป็นรูปธรรมมากข้ึน คือมีกลุ่มพระสงฆซ่ึ์งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางศาสนาไดป้ระชุมตกลง
กนัจดัรูป แบบการศึกษา ปรับปรุงการบริการการจดัการ และแปลคมัภีร์พระไตรปิฎกเป็นฉบับ
ภาษาบาลีและภาษาเขมร  มีจดัคณะกรรมการ แบ่งหนา้ท่ีกนัท าอยา่งเป็นระบบจนไดส้ าเร็จในท่ีสุด 
เมื่อปี ค.ศ.  ๙๖๕ ไดจ้ดัพิธีฉลองพระไตรปิฎกเป็นทางการ พร้อมทั้งมีจดัตีพิมพเ์ผยแพร่ ซ่ึงคมัภีร์น้ี
ไดส่้งอิทธิพลต่อการศึกษาคน้ควา้แก่การศึกษาของคณะสงฆแ์ละประชาชนทัว่ไปจนปัจจุบนัน้ี๘  
  . เดวิด แชนเลอร์(David P.Chandler) ในหนังสือ “A History of Cambodia” ได้
กล่าวถึงประวติัศาสตร์กมัพชูาตั้งแต่ยคุตน้ ๆ จนถึงหลงัสงครามเขมรแดง (ค.ศ.  ๙๙๔) โดยเฉพาะ
                                                             

          ๘      ន      ,       ២៥០០,(             ន      ),១៩៧៥. 



๕ 

นับแต่ฝร่ังเศสเข้ามาเป็นผูป้กครองราวคริสต์ศตวรรษท่ี  ๐  ฝร่ังเศสได้เฝ้าดูสถาบนัสงฆอ์ย่าง
ระมดัระวงั เน่ืองจากได้มีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันข้ึน เม่ือปี ค.ศ.  ๙๔  มีการเดินขบวนต่อตา้น
ฝร่ังเศสซ่ึงน าโดยพระเฮม เจียว(Hem Chieu) ท่ีเป็นอาจารยส์อนภาสาบาลีชั้นสูงในกรุงพนมเปญ 
ทา้ยท่ีสุดพระรูปน้ีถกูจบัได ้ซ่ึงการจบัพระรูปน้ีท าให้พระสงฆ ์และประชาชนทัว่ประเทศมีมากว่า 
 ,๐๐๐ รูป/คน เดินขบวนเรียกร้องขอให้ปล่อยพระเฮม เจียว แต่ท่านถูกน าไปไว้ท่ีเกาะพูโล 
คอนดอร์ ( Poulo Condore)จนมรณภาพในท่ีสุด ปีค.ศ.  ๙๔    ขา้หลวง และนักปราชญ์ฝร่ังเศสท่ี
น าโดย Georges Gautier และ George Coedes ไดพ้ยายามเปล่ียนพยญัชนะกมัพูชาทั้ง ๔๕ ตวัให้เป็น
อกัษรโรมนั (Khmer Romanization) การปฏิรูปตวัหนงัสือน้ีท าใหส้ถาบนัสงฆไ์ม่พอใจโดยมองว่าเป็น
การโจมตีการศึกษาแบบจารีต ดงันั้นผลงานของ David P. Chandler เล่มน้ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาใน
งานคร้ังน้ีคือท าใหเ้ขา้ใจถึงการเขา้มาของฝร่ังเศส สถานภาพพระสงฆ ์การปฏิรูปการศึกษาแบบจารีต
มาเป็นสมยัใหม่นิยม และการต่อตา้นนโยบายฝร่ังเศสท่ีด าเนินการในประเทศกัมพูชาในสมยันั้น 
ตลอดจนความเป็นชาตินิยมของคณะสงฆ ์เป็นตน้ ๙    
           . พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยุตฺโต)ในหนังสือช่ือ “พระพุทธศาสนาในเอเชีย” ได้
กล่าวถึงการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูานบัตั้งแต่ฝร่ังเศสเขา้มาจนถึงรัชสมยัของสมเด็จ
พระสีหนุ ว่าระบบการศกึษาของคณะสงฆมี์ความเจริญข้ึนเช่นไดเ้ปิดการเรียนการสอนบาลีชั้นสูง 
เรียกว่าศาลาบาลีชั้นสูง ซ่ึงไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น“พุทธิกวิทยาลยั” และไดพ้ฒันามาเป็นมหาวิทยาลยั
พุทธศาสนา ท่ีตั้ งข้ึนโดยสมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุเรียกว่า มหาวิทยาลยัพระสีหนุราช เร่ิม
ด าเนินการสอนในชั้นปริญญาตรี เม่ือปีพ.ศ. ๕๐   (ค.ศ.  ๙๕๘) ปริญญาโทเมื่อปีพ.ศ. ๕๐๕
(ค.ศ.  ๙๖ ) ทั้งน้ีในช่วงปีพ.ศ. ๕  (ค.ศ.  ๙๖๘) มีการจดัพิมพพ์ระไตรปิฎกชุดภาษาบาลี แปล
เป็นภาษาเขมรถึง   ๐ เล่ม ส าเร็จเสร็จส้ิน หลงัจากนั้นมา ประเทศกมัพูชาประสบปัญหาป่ันป่วน
วุ่นวาย อันเน่ืองมาจากภาวะสงครามทั้ งภายในและระหว่างประเทศซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก ดงัท่ีมีการเรียกยคุน้ีว่า Zero year ๐ 
  ๔. ชาติ เปรมฤดี ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ “ชะตากรรมพระพุทธศาสนาระหว่างสงครามใน
สาธารณรัฐเขมร” กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชาช่วงระหว่างปี ค.ศ.  ๙   -  ๙๗๐ 
ว่า อยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีมีแผนท าลายลา้งพระพุทธศาสนา เพื่อ
เผยแพร่หลกัการศาสนาใหม่(ทฤษฎีคอมมิวนิสต์)โดยมีการท าลายท่ีสุขาภิบาลท่ีท าการของรัฐ

                                                             

 ๙ David P.Chandler , A History of Cambodia, 2rd. ( Chiang Mai,Thailand : Silkworm Books,1994), 
pp.167 -171.         

     ๐ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา),  ๕๔๐.  



๖ 

โรงเรียนวิทยาลยัมหาวิทยาลยั โรงเรียนปริยติัธรรม โบสถ ์วดั พระวิหาร ท่ีประชุม และท่ีท่ีส าคญั
คือพระสงฆห์ลายพนัรูปถกูท าร้ายจนมรณภาพ คมัภีร์พระไตรปิฎก เอกสาร ต ารับต าราทางศาสนา
ถกูเผาท้ิง ในเอกสารช้ินน้ีมีประโยชน์ต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในแง่
ของการต่อตา้นหลกัการศาสนาใหม่ โดยมีการออกแถลงการณ์ร่วมของพุทธสมาคมต่าง ๆ เพื่อเรียก 
ร้องขอความมีสนัติภาพกลบัคืนสู่สงัคม       
  ๕. มาร์กาแรด โซคอมบ์(Margaret Socomb) ในหนังสือ “The People’s Republic of 
Kampuchea ๑๙๗๙ –๑๙๘๙” ไดก้ล่าวถึงพระพุทธศาสนาในยคุเขมรแดงปกครองว่าถูกผลกระทบ
มากท่ีสุด เพราะพระสงฆถ์กูบงัคบัใหสึ้ก และให้แต่งงาน พระสงฆท่ี์ปฏิเสธก็จะถูกน าไปประหาร
ชีวิต แมว้่าผูน้  าประเทศไดป้ระกาศให้มีการนับถือศาสนาอย่างอิสระก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัแลว้ 
พระสงฆท่ี์อยูก่็ถกูบงัคบัใหท้ างานหนกั ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ มีการทารุณกรรมทั้งทางกายและจิตใจ 
ประชาชนถูกบงัคับให้ใชแ้รงงาน และเลิกนับถือศาสนา ความเช่ือ จนกระทั่งเม่ือวนัท่ี ๕ เดือน
ธนัวาคม  ๙๘๐ รัฐบาลภายใตก้ารน าของนายเฮง สัมริน ไดป้ระกาศเร่ืองสิทธินับถือศาสนาตาม
กฎระเบียบของคณะปฏิวติั ระบุว่าผูท่ี้เขา้มาบวชไดต้อ้งมีอาย ุ๕๐ ปีข้ึนไป จนกระทัง่นับแต่ปี ค.ศ. 
 ๙๙  เป็นตน้มา จึงไดมี้การฟ้ืนฟพุูทธศาสนาในกมัพูชาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการซ่อมแซมวดั 
การบวช การบริหารการจัดการศาสนาระดับเทศบาลนคร จังหวัด ท้องถ่ิน แม้ว่าจะไม่ได้
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากนักแต่ก็นับเป็นบันไดขั้นแรกในการพฒันาพระพุทธศาสนาของ
กมัพชูาใหเ้จริญข้ึนในอนาคต    
          ๖. อินท ์โอมสาเมงในหนังสือ “ประวัติปรัชญา ศาสนา ศีลธรรม และการเมือง” ได้
กล่าวถึงวฒันาการการศึกษาของคณะสงฆห์ลงัปีค.ศ.  ๙๗๙ –  ๐๐  ว่า ขณะท่ีประเทศกมัพชูาตก
อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเขมรแดง สถานภาพพระสงฆย์  ่าแย่มากท่ีสุด ส่วนการศึกษาไม่สามารถ
ด าเนินการได ้บุคลากรทางการศึกษาถกูประหารชีวิต หอสมุด หนังสือ ศาสนสถานถูกท าลายและ
เผาท้ิง จนถึงปีค.ศ.  ๙๗๙ -  ๙๘๘ แมป้ระเทศได้ฟ้ืนฟู แต่การศึกษายงัไม่ได้ด  าเนินการเป็น
รูปธรรมอนัเน่ืองจากประเทศยงัอยู่ในสถานภาพป่ันป่วน เม่ือปี ค.ศ.  ๙๘๘ –  ๐๐  การศึกษา
ของคณะสงฆไ์ดเ้ปิดเป็นทางการมากข้ึน โดยสามารถเปิดท าการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา กล่าวคือพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราชสามารถด าเนินการเรียนการสอนอีกคร้ัง 

                                                             

             ชาติ  เปรมฤดี, ชะตากรรมพระพุทธศสานาระหว่างสงครามในสาธารณรัฐเขมร, (กรุงเทพมหานคร : 
ชุติมาการพิมพ)์, 2517.  
                      Margaret Socomb ,The People’s Republic of Kampuchea 1979 -1989.(Chiangmai: 
Silkworm Books ) , 2003. 



๗ 

มีนักศึกษาจ านวน     รูป ส่วนมัธยมศึกษาเปิดได้  ๔ แห่ง จ  านวนนักเรียน  ,๖๐๐ รูป 
นอกจากน้ี เอกสารช้ินน้ียงัไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา
หลกัสูตร โดยเฉพาะหลกัสูตรการศึกษาไดป้รับรูปแบบใหม่คือประยุกต์หลกัสูตรเดิมและศาสตร์
สมยัใหม่เขา้ใชด้ว้ยกนั เช่น ปรัชญา การเมือง ปัญหาประชาชน หลกัการประชาธิปไตยเป็นตน้      
   ๗. พระระพิน ด้วงลอย ในวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์
กมัพูชา ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๘๙” พบว่า สถานภาพพระสงฆก์มัพชูาตกต ่า เน่ืองจากอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลท่ีน ามาใช้ในการปกครองประเทศ ท าให้สถานภาพพระสงฆ์ทางด้าน
การศึกษา การปกครอง การเผยแผแ่ละสงัคมสงเคราะห์เปล่ียนไปโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาของ
พระสงฆท่ี์เป็นฐานของการพฒันาองคก์รสงฆม์ีจ  านวนนอ้ย และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการศึกษา
ของพระสงฆ์สามเณรท่ีมีจ  านวนกว่า ๖๐,๐๐๐ รูป ทั่วประเทศรวมทั้งขาดการสนับสนุนอย่าง
เพียงพอจากรัฐไม่ว่าจะเป็นงบประมาณท่ีจะใหจ้ดัมีการเรียนการสอนงบประมาณครูและสนับสนุน
ใหม้ีการเปิดโรงเรียนทางดา้นพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริม และรักษาศาสนาใหอ้ยูคู่่กบัสงัคม ๔  
   ๘. สมสุเพียบ เปรียบ(Samsopheap Preap) ในวิทยานิพนธ ์“A Comparative study of 
Thailand and Khmer Buddhism” เป็นผลงานวิทยานิพนธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครอง พอ
สรุปไดว้่าพระพุทธ ศาสนาเขา้สู่ประเทศกมัพูชามาเป็นเวลาชา้นานแลว้และมีบทบาทอย่างส าคญัในการ
เยยีวยาจิตใจผูค้นใหอ้ยูร่่วมกนัอย่างเป็นปกติสุขสถาบนัสงฆเ์ป็นสถาบนัหน่ึงท่ีนักการเมืองพยายามเอา
มาเป็นเคร่ืองมือในทางการเมืองดงันั้นถา้สถาบนัสงฆไ์ม่เขม้แข็งพอก็ย่อมหมายความว่าการศึกษาของ
สถาบนัสงฆอ์าจจะเส่ือมไปตามการเมืองด้วยอย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา
ของผูว้ิจยั กล่าวคือ ท าใหท้ราบว่า ตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกมัพชูาตอ้งให้ความสนับสนุน ความคุม้ครอง 
และการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยเลง็เห็นความส าคญัว่า พระพุทธศาสนาท าให้สังคมอยู่ดว้ยกนัได ้
ไม่ก่อความเดือดร้อน สร้างความรักความสามคัคีกนัในสงัคม ๕  

                                                             

    ឥន ឱ      ,ប្បវត្តិទស្សនៈ,សាស្នា,សី្លធម,៌នយោបាយ, (      , ២០០៥),      
២៦៧-២៦៩. 
            ๔ พระระพิน ดว้งลอย, “การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ. 1975 – 1989” , 
วิทยา นิพนธ์ปริญญาศาสตร์มหาบณัฑิต (บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 2545. 
         ๕ Samsopheap Preap , A Comparative study of Thailand and Khmer Buddhism,  International 
Master Degree of Arts Program Gratitude School .Buddhist Studies. (Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalay 
University.), 2548. 



๘ 

           ๙. จอน มาร์สตัน(John Marston)  และคณะ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ช่ือ 
“History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia” ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
ขบวนการเคล่ือนไหวของคณะสงฆก์มัพชูา พอท่ีสรุปไดว้่า พระพุทธศาสนาในยคุตน้ ๆ จนถึงกลาง
คร่ึงศตวรรษ (นบัแต่ศตวรรษท่ี ๕ เป็นตน้มา) ไม่ค่อยมีหลกัฐานชดัเจนมากนัก อีกทั้งส่วนใหญ่ได้

จากศิลาจารึึก ศิลปะ วรรณกรรม จนกระทัง่ถึงยคุของพระเจา้องคจ์นัทร์ (หลงัยคุพระนคร) ความ
เช่ือในพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสามคัคีของคนในสังคม โดยเฉพาะ
เร่ืองพระศรีอริยเมตไตย ์และไดป้รับเปล่ียนระบบโครงสร้างของสังคม ศาสนาเขา้สู่สังคมแห่งยุค
สมยัใหม่ (Modernization) โดยอาณานิคมฝร่ังเศส บุคคลส าคญัในการบุกเบิกการศึกษาของคณะ
สงฆค์ร้ังแรก คือสมเด็จพระสงัฆราชเท่ียง (Samdec Sangharaj Dien) และสมเด็จพระสังฆราชธิปดี
ปาน (Samtec Sagandhadhipati Pan) ท่ีไดรั้บการศึกษาอบรมจากคณะสงฆ์ไทย และเป็นผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการศึกษาของคณะสงฆรุ่์นใหม่ เช่น สมเด็จพระสงฆราช จวน ณาต (Chuon Nath) และ
สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ฮวต ตาด (Huot Tat) ทั้งน้ี การจดัการศึกษาของคณะสงฆรุ่์นใหม่ เป็น
ปัจจัยประการหน่ึงท่ีท าให้คณะสงฆก์มัพูชาแตกแยกกันเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายท่ีเป็นอนุรักษ์นิยม 
(Traditionalist) กบัฝ่ายท่ีใหค้วามส าคญัในการจดัระบบโครงสร้างทางคณะสงฆแ์ละการศึกษาใหม่
ท่ีเรียกว่าฝ่ายสมยัใหม่นิยม (Modernist) โดยฝ่ายหลงัน้ีเห็นว่า การตีความในอรรถธรรมของคณะ
สงฆอ์นุรักษนิ์ยม มีความผดิเพ้ียนจากพระธรรมวินยัในคมัภีร์พระไตรปิฎก ฉะนั้นควรท าการศึกษา
อย่างจริงจงั เพราะเหตุน้ี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.  ๙ ๐ เป็นต้นมา จึงมีการสร้างโรงเรียนพุทธิกศึกษา 
ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา ขณะเดียวกนั ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการช าระ
พระไตรปิฎกบาลีแปลเป็นเขมร สร้างพุทธศาสนบณัฑิต และหอสมุด เป็นตน้ โดยการสนับสนุน
ของอาณานิคมฝร่ังเศส และพระราชูปถมัภ ์ ท าใหมี้พระภิกษุ สามเณรเขา้มาศึกษาจ านวนเพ่ิมข้ึนทุก
ปี นบัว่าเป็นยคุทองของพระพุทธศาสนาของประเทศกมัพชูาในขณะนั้น ๖         

             ๐.ยงั ซม (Yang Sam) ในงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “Buddhism in Cambodia: ๑๗๙๕–
๑๙๕๔” ไดท้ าการ ศึกษาพฒันาการพุทธศาสนาในกมัพชูา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ยคุ คือ ยคุท่ี
จงัหวดับดัด าบอง อยูภ่ายใตก้ารปกครองประเทศไทย (ศตวรรษท่ี  ๙) ยุคพระพุทธศาสนาท่ีเมือง
หลวงตั้งอยูท่ี่กรุง อุดงคม์านชยั (ค.ศ.  ๗๙๕ –  ๘๖๐) และยคุเมืองหลวงยา้ยมาตั้งท่ีพนมเปญ (ค.ศ. 
 ๘๖๔ –  ๙๕๔) โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในยุคอุดงค์มานชยั และพนมเปญนั้น พอสรุปไดว้่า 
พระพุทธศาสนาในยคุน้ีถูกผลกระทบจากสงครามระหว่างกมัพูชากบัประเทศเพื่อนบา้นกล่าวคือ

                                                             

           ๖ John Marston and others (editors), History, Buddhism , and New Religious Movements in 
Cambodia, (Chiangmai : Silkworm Books), 2006.  



๙ 

เวียดนามพยายามเปล่ียนพระพุทธศาสนาใหเ้ป็นศาสนาตามรูปแบบเวียดนาม แต่ผูน้  าของกมัพูชาก็
ไดพ้ยายามปกป้องและอนุรักษศ์าสนาไวโ้ดยเฉพาะสมเด็จพระเจา้องคด์ว้งไดเ้ป็นพระราชปูถมัภท์าง
การศึกษาของคณะสงฆ ์และน าเอาพุทธธรรมมาเป็นหลกัการบริหารประเทศ ต่อจากนั้นมา กลุ่มรุ่น
สมยัใหม่นิยม ซ่ึงเป็นปัญญาชน มีความรู้ความสามารถในพระพุทธศาสนาไดท้ าการปฏิรูปศาสนา 
การศึกษา ซ่ึงน าโดยสมเด็จพระสังฆราช จวน ณาต และสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ฮวต ตาด ได้
จดัตั้งคณะกรรม การช าระพระไตรปิฎก และตีพิมพเ์ผยแพร่ ในส่วนเก่ียวกบัการศึกษาของคณะสงฆ์
นั้น คณะสงฆก์มัพชูาในยคุนั้นไดรั้บการศึกษาทั้งการฝึกอ่านเขียนภาษาเขมร พุทธธรรม ภาษาบาลี 
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมดั้งเดิมของศาสนา จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.  ๙๐๙ ก็ไดม้ีการ
สร้างโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษาคร้ังแรกท่ีจงัหวดัเสียมเรียบ(Siem Reap) ต่อมาฝร่ังเศสไดจ้ัด
การศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูา เพื่อตดัความสมัพนัธค์ณะสงฆก์มัพชูากบัไทย และลดบทบาทอ านาจ
ของไทย แต่การจดัการศึกษาน้ีไม่มีรูปแบบชดัเจนมากนกั เช่นการเปิดการสอนพุทธิกบาลีชั้นสูงก็มี
ความลา้ชา้ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของพุทธิกประถมศกึษาท่ีมจี  านวนนกัเรียนเพ่ิมข้ึนได ้
ในปี ค.ศ.  ๙๕๔ การศึกษาของคณะสงฆมี์ความเจริญมากพอสมควร เพราะมีการสอนตั้งแต่ระดบั
พุทธิกประถมศึกษา จนถึงระดบัอุดมศึกษา แต่อยา่งไรก็ตาม นบัตั้งแต่ภายหลงัจากยคุน้ีมา พระพุทธ 
ศาสนาในประเทศกมัพชูาก็ตกอยูใ่นความขดัแยง้ทางการเมือง เมื่อผูน้  าประเทศไดน้ าเอาพระพุทธ 
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง จนท าใหศ้าสนาตกต ่าจนถึงขีดสุดในยคุเขมรแดงปกครอง ๗       
       . จนั บุนนี (Chan Bunni)ในงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศกมัพูชาปี ค.ศ. ๑๙๔๐ – ๑๙๕๓”ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการศึกษาของคณะสงฆน์ับแต่ปี ค.ศ. 
 ๙๔๘ เป็นตน้มาว่า การศึกษาของคณะสงฆม์ีความเจริญมากพอสมควรโดยการศึกษารูปแบบใหม่
ท าใหต้อ้งขยายโรงเรียนวดัไปทัว่ประเทศ มีการจดัหลกัสูตรการสอนชดัเจนกว่าเดิม ผูท่ี้สอนตอ้ง
ผา่นการประสบการวิชาชีพครู คือผูจ้ะเป็นครูไดต้อ้งผา่นการอบรม และประชาชนมีความเขา้ใจใน
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้ความสนับสนุนในการยกระดบัการศึกษาให้ดีข้ึน 
นอกจากน้ีในเอกสารช้ินน้ีไดก้ล่าวถึงการปรับเปล่ียนระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา การ
จดัรูปแบบสอบคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มาเรียน การวดัผล การบริหารการเงินของโรงเรียน และไดใ้ห้ทุน
พระท่ีมีจากกมัพชูาโกรม (เวียดนามใต)้ จ  านวน  ๗ รูปเขา้มาศึกษา การศึกษาของคณะสงฆม์ีความ

                                                             

           ๗ Yang Sam, Buddhism in Cambodia, 1795 – 1954, A Thesis for Degree of Master of Arts , 
Cornell University, 1990.  



 ๐ 

เจริญอยา่งรวดเร็วน้ี โดยไดรั้บพระราชูปถมัภจ์ากพระมหากษตัริย ์และรัฐบาลพร้อมทั้งพุทธสมาคม
อ่ืนๆ ใหค้วามสนบัสนุน ๘        
    . ผลงานวิจัยของพุทธศาสนบัณฑิต พนมเปญเร่ือง “ประวัติพุทธิกศึกษา” ให้
ความส าคัญประวัติความเป็นมาของการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชานับแต่
พระพุทธศาสนาเขา้มายุคตน้ ๆ จนถึงปีค.ศ. ๐๐๖ นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรการศึกษาของ
คณะสงฆก์มัพชูาค่อนขา้งชดัเจนมากท่ีสุดนับแต่กมัพูชาอยู่ภายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสจนถึง
ปัจจุบนั ๙   
    . พระมหาเสาร์ จันทอลและคณะได้ท าการวิจัยเร่ือง “การอบรมพระสงฆ์ใน
ราชอาณาจกัรกมัพูชาปีค.ศ.๑๙๙๒ – ๒๐๐๔” การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์
กมัพูชาประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น การบริหารการจดัการศึกษาไม่เป็นเอกเทศ ผูบ้ริหาร
สถาบนัการศึกษาขาดความเขา้ใจมากพอเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษา ขาดความประสานกนั 
ระว่างสถาบนัเก่ียวข้อง งบประมาณไม่เพียงพอในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา การจัดซ้ือ
เคร่ืองมือการศึกษา การสร้างอาคารศึกษา หลกัสูตรยงัไม่เป็นท่ีรู้ จักของสถาบันการศึกษาของ
ภาครัฐ นอกจากน้ีได้กล่าวถึงพระสงฆ์ขาดความเข้าใจเพียงพอเก่ียวกับงานวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา และศาสตร์สมยัใหม่ ๐        
               จากเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
พระพุทธศาสนาและการศึกษาของคณะสงฆก์มัพูชายงัมีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาน้อยอยู่
โดยเฉพาะเร่ืองรูปแบบการจดัการศึกษาตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการจดัการศึกษาของคณะ
สงฆก์มัพชูา   
 
๑.๗  กรอบแนวคดิในการวจิยั  
                การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัก  าหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

                                                             

                  ๘  ន     ន  ,                                   ១៩៤០-១៩៥៣,       
          -                     ២      ៣-៥      ១៩៩៩,(         .    ន       ),១៩៩៩. 

 ๙       ន       ,ប្បវត្តិពុទធិកសិ្កា, (              ន      ),២០០៦. 

 ๐                             ,                     
                           ១៩៩២-២០០៤,                
(                                 ),២០០៥. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๘  วธิีด าเนินการวจิยั  
                  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น   ขั้นตอนคือ  

        ๑.๘.๑ การวจิยัเอกสาร (Documentary Research)  

การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจกัรกมัพูชา 
 

พฒันาการของพระพุทธศาสนา  

ในประเทศกมัพูชา 

สภาพปัญหาการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์

ประเทศกมัพูชายุคปัจจุบนั(ค.ศ.  ๐๐๙) 

- การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในกัมพูชายุค
เร่ิมตน้ 

- พระพุทธศาสนาในยุคฟูนนัและเจนละ(ค.ศ .๖๘-
๘๐  

- พระพุทธศาสนายุคพระนคร (ค.ศ.๘๐ - ๔  ) 
-พระพุทธศาสนาหลงัยคุพระนคร                      
(ค.ศ. ๔  - ๘๖ )  
- พระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคม(ค.ศ. ๘๖ -
 ๙๕ ) 
- พระพุทธศาสนาในรัชสมยัของสมเดจ็พระนโรดม    
สีหนุ(ค.ศ. ๙๕ - ๙๗๐)  
- พระพุทธศาสนาในยุคลอน นอล (ค.ศ. ๙๗๐-
 ๙๗๕)  
-พระพุทธศาสนาในยุคเขมรแดง (ค.ศ. ๙๗๕-
 ๙๗๙)  
- เฮง สัมรินกับการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา (ค.ศ.
 ๙๗๙- ๙๙ )  
- พระพุทธศาสนาภายหลังจากเลือกตั้ งจนถึ ง
ปัจจุบนั (ค.ศ. ๙๙ - ๐๐๙)  
 
 

รูปแบบการจดัการศึกษาของ    

คณะสงฆใ์นประเทศกมัพูชา 

- รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
กมัพูชาในยุคเร่ิมตน้  
- รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
กมัพูชาในยุคอาณานิคม (ค.ศ. ๘๖ - ๙๕ ) 
- รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
กัมพูชาภายใต้พระราโชปถมัภ์สมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ (ค.ศ. ๙๕ - ๙๗๐)  
- รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
กมัพูชาในยุคลอน นอล (ค.ศ. ๙๗๐- ๙๗๕) 
- รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
กมัพูชาในยุคเขมรแดง (ค.ศ. ๙๗๕- ๙๗๙)  
- รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
กมัพูชาในยุคเฮง ส าเริน(ค.ศ. ๙๗๙- ๙๙ ) –  
-พฒันาการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา
นบัแต่ปีค.ศ. ๙๙ - ๐๐๙ 

- นโยบายจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบนั (ค.ศ. ๐๐๙)   
  
  
  
  
  
 

- ภาพปัญหาด้าน
นโยบาย และแนวทาง
การจดัการศึกษา  
-  สภาพปัญหาและ
อุปสรรคดา้นการ
จดัตั้งสถาบนัการ 
ศึกษา 
- ภาพปัญหาด้านงบ 
ประมาณส าหรับส่ง 
เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า
บุคลากร  
- สภาพปัญหาด้าน
หลกัสูตร 
- สภาพ ปัญหาการจดั
การศึกษาตามหลัก 
การไตรสิกขา     
  



   

  เป็นการศึกษาวิจัยจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดการศึกษา และสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ใน
ประเทศกัมพูชา โดยเอกสารท่ีใช้เป็นแหล่งอา้งอิงจะมาจากแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary 
Sources) ไดแ้ก่หนงัสือ หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเขียนเป็นภาษาเขมร (Khmer Language) ขอ้มลูชั้นทุติย
ภูมิ (Secondary Sources) ไดแ้ก่งานวิจยั วิทยานิพนธ ์หนงัสือ ต ารับต าราวิชาการ วารสาร ในภาษา
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
          ๑.๘.๒ การวจิยัภาคสนาม (Field Research)  
  เป็นขั้นตอนเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ (Interview Purposive Sampling) จาก
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
  ทั้งน้ี ขอ้มลูท่ีไดจ้ะถกูน ามาจดัเป็นหมวดหมู่ ประเมินหลกัฐานพร้อมวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากเอกสาร และขอ้มูลภาคสนาม แลว้จะน าเสนอในลกัษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis)    
  
๑.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  .๙.  ท าใหท้ราบถึงพฒันาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพชูา 
  .๙.  ท าใหท้ราบถึงรูปแบบการจดัการศึกษาคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูา    
  .๙.  ท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูา  

 



บทที่ ๒ 

พฒันาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชา 

 ในบทท่ี ๒ น้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาประวติัความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชา
นบัแต่การเขา้มาของพระพุทธศาสนาในยคุเร่ิมตน้มาจนถึงปัจจุบนั เป็นล าดบัต่อไป     
 
๒.๑ การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในยุคเร่ิมต้น  
 กมัพชูานบัไดว้่าเป็นประเทศหน่ึงในภาคภูมิเอเชียอาคเนยท่ี์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
ดงัท่ีนกัโบราณคดีไดค้น้พบเศษเคร่ืองมือใชส้อย และโครงกระดูกของคนโบราณในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 
สมโรงแซน จงัหวดัก  าปงชนงั เพรกชะโลง อ  าเภอเมมว็ด จงัหวดัก  าปงจาม และถ ้าสะเพ๊ียน จงัหวดับดั
ด าบอง(พระตะบอง)ซ่ึงสามารถยืนยนัว่ามีอายุนับพนัๆปี ก่อนคริสต์ศักราช หากพิจารณาในเชิง
วฒันธรรม วิถีชีวิตและความเช่ือแลว้ จะพบว่าชาวกมัพชูาคงจะไม่แตกต่างจากวฒันธรรมของประเทศ
ทัว่โลกในช่วงก่อนคริสตศ์กัราชกล่าวคือเป็นชาติพนัธุห์น่ึงท่ีอาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มๆมีหวัหนา้เป็นผูป้กครอง 
ระบบเศรษฐกิจจะประกอบดว้ยการล่าสตัว ์การเก็บผกัและผลไม ้หรือการท าไร่ท านาเป็นอาชีพหลกัใน
การด ารงชีวิต นอกเหนือจากน้ี ยงัมีความเช่ือเร่ืองภูตผีวิญญาณ อย่างไรก็ตาม นับแต่ไดรั้บวฒันธรรม
จากประเทศอินเดียท่ีส าคญัคือศาสนา ทั้งศาสนาพราหมณ์ก็ดี พระพุทธศาสนาก็ดี วิถีชีวิตและความ
เป็นอยูข่องผูค้นไดเ้ปล่ียนไปตามความเช่ือและวฒันธรรมนั้น ๆ  เดวิด แชนด์เลอร์ไดพ้ยายามท าความ
เข้าใจเก่ียวกับการยอมรับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียของกัมพูชาโดยค านึงถึงเกณฑ์ท่ีนัก
มานุษยวิทยาเรียกว่า “วฒันธรรมหลวง” และ “วฒันธรรมชาวบา้น” วฒันธรรมหลวงเก่ียวขอ้งกบัอินเดีย 
ภาษาสนัสกฤต ราชส านกั และศาสนาฮินดู ส่วนวฒันธรรมชาวบา้นจะเก่ียวขอ้งกบั ภาษาเขมร หมู่บา้น 
และศาสนาพ้ืนเมือง ส่วนวฒันธรรมท่ีไดรั้บจากพระพุทธศาสนานับไดว้่าเป็นวฒันธรรมชั้นสูง ยงัมี
บทบาทส าคัญในหมู่บ้าน ว ัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น การบูชาบรรพบุรุษ หรือนิทานพ้ืนบ้าน ก็ยงัมี
ความส าคัญในราชส านัก อีกส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัและแทรกซึมอยู่ทัว่ไปในชีวิตหมู่บา้นนั้นคือ 
ต านานพระพุทธศาสนาหรือนิทานชาดก๑ 

                                                             

 ๑. เดวิด แชนดเ์ลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, แปลโดยพรรณงาม เง่าธรรมสาร และคณะ, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๘. 



๑๔ 

      ส าหรับประเทศกมัพชูา นบัแต่พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผเ่ขา้มา หลกัธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาก็ไดแ้ทรกซึมเข้ากับวิถีชีวิตของชาวบา้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท าให้ผูค้นใน
สงัคมรู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงวิถีชีวิตดงักล่าวไดสื้บต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

      อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงประวติัศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศกัมพูชาแลว้ จะพบว่ากัมพูชานับได้ว่าเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศในสุวรรณภูมิ (เอเชีย
อาคเนย)์ ท่ีไดรั้บพระพุทธศาสนาภายหลงัท าสงัคายนาคร้ังท่ี ๓ (ตติยสังคายนา) เมื่อปีพุทธศกัราช 
๒๓๔ โดยมีพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระเป็นพระประธาน ภายใตพ้ระราชูปถมัภ์ของพระเจา้อโศก
มหาราชแห่งมคธรัฐ ภายหลงัการสังคายนาคร้ังนั้น พระเถระซ่ึงเป็นพระประธานก็ไดส่้งสมณทูต
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆท่ีส าคัญคือพระโสณเถรและพระอุตตรเถรได้น า
พระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศสุวรรณภูมิ ดงัในคมัภีร์ปฐมสมนัปาสาทิกาท่ีว่า  

‚ท าตติยสังคายนาเสร็จแลว้พระโมคคลัลีบุตรติสสเถระด าริว่าพระพุทธ 
ศาสนาจะตั้งอยูโ่ดยชอบในปัจจนัตประเทศทั้งหลาย เสร็จแลว้พระมหาเถระได้
ส่งภิกษุทั้ง หลายเป็นสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น ๙ สาย ซ่ึงสายของ
พระโสณเถร และพระอุตตรเถรไปสู่สุวรรณภูมิ‛๒ 

     ทั้งน้ีค  าว่า “สุวรรณภูมิ” ยงัถือว่าเป็นประเด็นซ่ึงเป็นปัญหามาจนถึงบัดน้ีทั้งในเชิง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี กล่าวคือประเทศทั้งหลายท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น 
ประเทศไทย ลาว กมัพชูา พม่า และมาเลเซียต่างก็พยายามกล่าวอา้งว่าขอบเขตดินแดนสุวรรณภูมิ
อยูใ่นประเทศของตน ในกรณีของประเทศไทยนกัวิชาการก็อา้งว่าอยู่ท่ีจงัหวดันครปฐมโดยมีพระ
ปฐมเจดียเ์ป็นเคร่ืองยืนยนัและเป็นศูนยก์ลางท่ีพระมหาเถระทั้งสองเผยแผ่ศาสนาเขา้มา๓ ขณะท่ี
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ก็อา้งว่านบัแต่ท าตติยสงัคายนาแลว้ พระเจา้อโศกมหาราช
ได้ส่งสมณทูตเข้ามาประเทศของตน  ส่วนประเทศพม่าดูเหมือนว่ามีหลกัฐานทั้งท่ีเป็นทั้งเชิง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีมากมายเป็นเคร่ืองยืนยนั ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาของพรหมชาลสูตร ท่ี
ระบุว่าพระมหาเถรทั้งสองเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้มาท่ีทาตุน (Thaton) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่ของ

                                                             

   ๒             ,           ២៥០០,(                    ,
១៩៥៧),      ១១-១២. 

    ๓ Phra Brahmaguna Bhorm (P.A. Payutto), Thai Buddhist in the Buddhist World,(Bangkok : 
Mahachulalongkornrajavidyalaya Press, 2005), p. 24-26., Charuwan Phongtian, Buddhist Arts of Thailand, 
Thesis of  M.A. Magadha University, (India : Bodha-Gaya,1979-1981), p. 15., Thai - Cambodia culture 
relationship through Arts, Dissertation of Ph.D. of Magadha University, (India : Bodha-Gaya,2000), p.6 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2


๑๕ 

พม่า นอกจากน้ียงักล่าวถึงประวติัพระพุทธศาสนาและคมัภีร์ “ศาสนาวงัสะ - Sãsanavamsa” ท่ี
รวบรวมภายหลงัสงัคายนาคร้ังท่ี ๗ โดยเน้ือหาหลกัๆ มีอยูว่่าขณะท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้นั้นพ่อคา้
สองพี่น้องซ่ึงเป็นชาวพม่าช่ือพลิกะ (Bhallika) ตาปุสสะ (Tapussa)ไดฟั้งพระธรรมจากพระโอฐ
ของพระพุทธเจา้ท่ีอุรุเวละ (Uruvela) จนมีความศรัทธาเล่ือมใสและขอถือพระพุทธ พระธรรมเป็น
สรณะ พร้อมทั้งขอส่ิงท่ีระลึกจากพระพุทธเจา้ ๆ ทรงมอบพระเกศา (ผม) ๗ เส้น ภายหลงักลบัจาก
การคา้ ทั้งสองพ่ีน้องไดส้ร้างพระสถูปเจดียช่ื์อชเวดากอง(Shwedagon) บรรจุพระเกศาเพื่อเป็นท่ี
สักการบูชา๔  นอกจากน้ี ยงัค้นพบช้ินส่วนของพุทธปฏิมาอีกจ านวนมากท่ียืนยนัว่ามีอายุก่อน
คริสตศ์กัราช๕ส่วนประเทศมาเลเซียก็มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานคือพระพุทธศาสนาท่ีเขา้มา
ประเทศน้ี เน่ืองจากพ่อค้าอินเดียและศาสนทูตได้ข้ึนเรือผ่านมายงัประเทศน้ี ซ่ึงศาสนทูตนั้ น
หมายถึงพระมหาเถรทั้งสองน้ีเอง๖ อน่ึง พระปาง ขดัไดอ้า้งถึงพี.ปาพาด(P. Bapat) ระบุว่าสุวรรณ
ภูมิเป็นแผน่ดินทองอยูร่ะหว่างแหลมมลายแูละเกาะสุมาตราของมาเลเซีย๗  

        ส าหรับประเทศกมัพชูา จากพระราชพงศาวดารกรุงกมัพชูาระบุว่าพระพุทธศาสนาเขา้
มายงัดินแดนกัมพูชาตั้ งแต่พระพุทธเจ้าทรงยงัมีพระชมมายุอยู่ กล่าวคือเม่ือพระพุทธเจ้ามี
พระชนมาย ุ๘๐ พระพรรษาก่อนท่ีจะปรินิพพาน พระองคก์บัพระอานนทเ์สด็จผา่นประเทศกมัพชูา 
ซ่ึงในตอนนั้นประเทศน้ียงัเป็นช่ือ ‚เกาะโคกทะโลก‛ หรือ ‚โคกหมนั‛ และในมุมมองของนัก
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีกมัพูชาแลว้ ประเทศทั้งหลายท่ีไดก้ล่าวมาข้างตน้ ในอดีตเคยเป็น
ดินแดนท่ีอยู่ใต้การปกครองของกัมพูชา มีประชาชนพูดภาษาตระกูลมอญ -เขมรและละว้า        
(Mon-Khmer and Lawa) ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเรียกกนัว่าสุวรรณภูมิ๘   
                                                             

       ๔ Khamsao Cuvilize, A Study of the Present Laotian Buddhist Sangha’s Status and Roles in 
Educational Administration, Thesis of M.A. of Buddhist Studies, (Bangkok: Mahachulalongkorn 
rajavidyalay, 2007), p. 13. 

        ๕ Roger Bischoff, Buddhism in Myanmar: A Short Story, (Kandy,Srilanka: Buddhist 
Publication Society,1995), p.16 - 19,26 – 27, 28, 32.Available at < http://www.buddhanet.net/pdf_file/bud-
myanmar.pdf> (13 June 2010) 

     ๖ Buddhism in Malaysia, Available at< http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Malaysia > 
(13  June 2010)  

      ๗              ,           ២៥០០,      ៥៩.  
         ๘ นกัองค ์นพรัตน์, ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา (                   ), แปลโดยทอง

ดี ธนรัชต,์ พิมพค์ร้ังท่ี ๒,  ส านกัพิมพศ์รีปัญญา จ.จนทบุรี, ๒๕๕๐), หนา้ ๕ - ๗.     

           

http://www.buddhanet.net/pdf_file/bud-myanmar.pdf
http://www.buddhanet.net/pdf_file/bud-myanmar.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Malaysia


๑๖ 

        ถา้หากส ารวจดูผลงานของนกัวิชาการส าคญั ๆ ดา้นพระพุทธศาสนาท่ีพยายามศึกษา
ค้นคว้าพระพุทธศาสนาทั้ งในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น T.W.Rhys Davids ใน
พุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดีย (Buddhist India) Louis Finot ในพระพุทธศาสนาในมุมมองดา้น
ตน้ก าเนิด และปฏิรูป(Le Buddhism: Son Origine, Son Evolution) Ven.S. Dhammika ในพระราช
ประกาศของพระเจ้าอโศกมหาราช (The Edicts of King Asoka)พระเจ้าอโศกมหาราชและ
พระพุทธศาสนาในกรณีศึกษา เชิงประวติัศาสตร์ และวรรณคดีศึกษา (King Asoka and Buddhism: 
History and Literary Studies) โดยมี Auradha Seneviratna เป็นบรรณาธิการ จะพบว่านักวิชาการ
เหล่าน้ีไม่พบค าว่าสุวรรณภูมิในหลกัศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกเพียงแต่กล่าวว่าในรัชสมยัของ
พระองค ์ทรงส่งศาสนทูตไปเผยแผท่ัว่ทุกมุมของโลก๙ แต่ในพงศาวดารของศรีลงัการะบุวา่พระโมค
คลัลีบุตรติสสเถระไดส่้งพระโสณเถระและพระอุตตรเถระมายงัสุวรรณภูมิจริง๑๐ แต่น่าเสียดาย พระ
ราชพงศาวดารน้ีไม่ไดร้ะบุว่าสุวรรณภูมิอยู ่ณ แห่งท่ีใดของชมพทูวีป 

         เน่ืองจาก ประเด็นเร่ืองท่ีตั้ งของสุวรรณภูมิยงัคงไม่มีข้อยุติ พระปางขัดซ่ึงเป็น
นกัวิชาการดา้นภาษาสนัสฤตและยงัเป็นนกัโบราณคดีของชาวกมัพูชาไดพ้ยายามศึกษาทั้งทางเชิง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ท้ายท่ีสุดหยิบเอาผลงานของนักโบราณคดี เช่น  Ge.Ferrand.J, 
G.Cœdès , P. Dupont ซ่ึงทั้งสามท่านน้ีพยายามศึกษาเพ่ือยติุความขดัแยง้ของนักวิชาการท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้ นกัวิชาการทั้งสามท่านน้ีไดจ้  ากดัขอบเขตดินแดงสุวรรณภูมิว่าอยูใ่นภูมิภาคของเอเชียอาคเนย์๑๑

ซ่ึงหมายถึงประเทศทั้งหลายไดแ้ก่ ประเทศไทย ลาว พม่า กมัพชูา มาเลเชีย และอินโดนีเซียน้ีเอง 
      นอกจากพระมหาเถรทั้งสองไดน้ าเอาพระพุทธศาสนาเขา้สู่สุวรรณภูมิ(กมัพูชา)เมื่อ

พระพุทธศตวรรษท่ี ๓ แลว้ ยงัมีพวกพ่อคา้เรือทะเลชาวอินเดีย และพ่อคา้เกวียนไดนิ้มนต์พระสงฆ ์
และพระพุทธรูปทีปังกรเพื่อท าศาสนกิจ หรือเป็นท่ีพึ่งหรืออาจจะเป็นการเช่ือไดว้่าตวัแทนของ

                                                             

     ๙ See at T.W.Rhys Davids, Buddhist India, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 

            , ដ ើមឬសព្រះរុទ្ធសាស                         ,                
   ,             ៣, (                    ),១៩៥៩,      Ven.S. Dhammika The Edicts of 

King Asoka (Kanaky, Sri Lanka: Buddhist Publication Society), 1994)., King Asoka and Buddhism : History and 
Literary Studies, Ed.Auradha Seneviratna, (Kanaky, Sri Lanka : Buddhist Publication Society), 1994. 
 ๑๐ Wilhelm Geiger, The Mahãvamsa or The Great of Chronicle of Ceylon, (London: Oxford 
Press, 1912), p.82. Available at <http://www.archive.org/details/mahavamsagreatch00geigrich>  (13 June 2010)   

           ๑๑              ,           ២៥០០,      ២០. 

http://www.archive.org/details/mahavamsagreatch00geigrich


๑๗ 

ศาสนาน้ีเป็นเคร่ืองป้องกนัศตัรู จึงน ามารวมเดินทางเขา้สู่ดินแดงแห่งน้ีดว้ย และพระพุทธศาสนาท่ี
น ามาเป็นนิกายเถรวาท๑๒  

       นับแต่พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่เขา้สู่ประเทศกมัพูชา ได้น าเอาทั้งวฒันธรรม และ
หลกัธรรมค าสอนซ่ึงท าใหช้าวกมัพชูาไดย้อมรับนบัถือมาอยา่งดี กลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัวถีิ
ชีวิตของชาวกมัพชูา จึงท าใหพ้ระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงตน้คริสตศ์กัราช  

 
๒.๒  พระพุทธศาสนายุคฟูนัน และเจนละ (ค.ศ. ๖๘ – ๘๐๒)  

       ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ นบัแต่ประเทศกมัพชูาไดย้อมรับพระพุทธศาสนาแลว้ กท็  าให้
ศาสนาน้ีไดเ้ผยแผไ่ปอยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ ท่ีส าคญัคือช่วงตน้คริสตศ์กัราช (หมายถึงยุคฟูนัน
และยคุเจนละ) โดยมีทั้งศิลาจารึกท่ีเป็นภาษาสันสกฤต และหนังสือจดหมายเหตุของจีนไดบ้นัทึก
ความเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างอาณาจกัรทั้งสอง บางคร้ังมีพระภิกษุสงฆเ์ป็นตวัเช่ือม และพระสงฆ์
เหล่านั้นมีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดไม่เพียงแต่เป็นราชทูตเท่านั้น แต่ยงัเป็นผูเ้ผยแผ่ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรมอีกดว้ย จึงท าให้เขา้ใจไดว้่าพระพุทธศาสนามีความเจริญมาก จนสามารถเผยแผ่จาก
ประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหน่ึงได ้ 

      อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีน่าเสียดายว่า หลกัฐานชั้นตน้ดงักล่าวไดสู้ญหายไปตามกาลเวลา 
จะยงัมีเหลือบา้ง ก็แต่ศิลาจารึก ๔ แห่ง ท่ีคน้พบท่ีโว - กาญ จงัหวดัญาตรัง (เวียดนาม) ๑ แห่ง นกัตา
ด าบองแดก จงัหวดัตาแกว้ ๑ แห่ง ปราสาทปร าละแวง  กซูงัซิน (โคชินจีน - Cochin China) ๑ แห่ง 
และท่ีแม่น ้ าบาตี จงัหวดัตาแกว้ ๑ แห่ง ศิลาจารึกเหล่าน้ีไดก้ล่าวถึงพระราชาผูเ้คารพศาสนาพราหมณ์ 
ขณะท่ีบางแห่งกล่าวถึงพระราชานับถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ทั้งประชาชน และ
พระราชานบัถือศาสนาผสมผสานปะปนกนั๑๓  
         นอกจากน้ี ยงัได้พบจดหมายเหตุของจีนท่ีได้บันทึกเร่ืองราวของพระราชาใน
ราชอาณาจกัรฟนูนั (นครพนม) หลายพระองค ์ท่ีส าคญัคือพระราชาองคห์น่ึง ในปลายคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี ๒ พระนาม ฝาน-มนั หรือฝาน-เจ-มนั หรือเสร็ยเมียเรียะ (ศรีมาระ) ผูเ้ป็นกษัตริย ์ท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา มีช่ือเสียงเล่ืองลือ ทรงยกทพัไปตีประเทศใกลเ้คียงให้ยินยอมพระองค์ทั้งหมด อีก
ทั้งศิลาจารึกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกมัพชูาท่ีคน้พบในโว-กาญ ก็ไดบ้นัทึกพระราชโองการของพระเจา้

                                                             

        ๑๒              ,           ២៥០០,      ៣៦.,        ,             
          ,(                            ,១៩៥៧),      ៤៩.  

     ๑๓              ,           ២៥០០,      ៣៧.  



๑๘ 

ฝาน-เจ-มนั(ศรีมาระ) ว่าทรงเล่ือมใสต่อพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกบัศิลาจารึกของพระเจา้อโศก
มหาราช แห่งประเทศอินเดีย  
      เน้ือความในศิลาจารึกน้ีได้กล่าวไวว้่า “พระราชวงศศ์รีมาระ ไดใ้ห้จารึกไวเ้พื่อเป็น
อนุสาวรียจ์  าเพาะพระเจา้ศรีมาระว่า ราชกุละ คือประถมวงศเ์ล่ือมใสต่อพระพทุธศาสนา โดยทรงเห็น
แจง้ซ่ึงสจัธรรมท่ีส าคญัคือไตรลกัษณ์ (การเวียนว่ายตายเกิดแห่งสัตวโ์ลก) ทรงประกอบดว้ยพระ
เมตตากรุณาแห่งสรรพสัตว์ และให้บริจาคพระราชทรัพย์ของพระองค์เพื่อเป็นทานไว้เป็น
สาธารณประโยชน์ ท่ีสุดทรงสัง่ก  าชบัไวว้่าขอใหพ้ระราชาผูเ้สวยราชยต่์อไปในอนาคต ปฏิบติัตาม
ประกาศน้ี เพ่ือเป็นประโยชน์อนัใหญ่หลวงของสตัวโ์ลก๑๔ 
        จากศิลาจารึกขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า พระราชาทรงให้ความส าคญัแก่พระพุทธศาสนา
เป็นอยา่งยิง่ ไม่เพียงแต่เป็นพุทธศาสนูปถมัภเ์ท่านั้น ทรงยงัไดศึ้กษาหลกัธรรมวินัยเขา้ใจอย่างถ่อง
แท ้จนทรงบริหารประเทศตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยยดึหลกัทศพิธราชธรรมเพือ่ก  าจดัทุกขบ์ ารุง
สุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยความเป็นอยูข่องประชาชน จึงตอ้งจารึกพระบรมราชโองการ
เพื่อใหพ้ระราชาภายในอนาคตยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั ต่อมามีพระราชาหลายพระองคท่ี์ยงัใหค้วาม
เคารพนับถือพระพุทธศาสนา เช่น พระเจา้เกาฑินยะชยัวรมนั (ค.ศ.๔๗๘) ซ่ึงแต่ก่อนทรงนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ ต่อมาไดเ้ปล่ียนมานบัถือพระพุทธศาสนา ในราชสมยัน้ี มีพระภิกษุอินเดียรูปหน่ึง
ช่ือนาคเสน ผูม้ากด้วยความรู้ทางพระธรรมวินัย ท่ีพระองค์ทรงให้ความเคารพนับถือมากท่ีสุด 
กระทัง่ทรงแต่งตั้งใหเ้ป็นศาสนทูตกระชบัความสมัพนัธไ์มตรีกบัราชวงศจี์น คือพระเจา้ วู ตี พร้อม
ทั้งน าเคร่ืองบรรณาการเป็นจ านวนมากไปถวาย พระเถระรูปน้ีไดทู้ลพระเจา้กรุงจีนวา่ “ประเทศฟนูนั
นบัถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ แต่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมีพระภิกษุสามเณรจ านวน
มาก‛ ต่อมาปีค.ศ.๕๐๓  ไดส่้งราชทูตไปเมืองจีนอีกรอบโดยน าเอาบรรณาการเป็นจ านวนมากไป
ถวาย เช่น พระพุทธรูปท าดว้ยหินทะเล (ปะการัง) จ  านวนหน่ึง๑๕ เอียน แฮริส (Ian Harris) ไดอ้า้งถึง
ขอ้ความของ Che ท่ีบนัทึกไวใ้นศตวรรษ  ท่ี ๕ ว่า มีพระภิกษุท่ีมาจากประเทศอินเดีย ๒๐๐ รูป อยูใ่น
รัฐตวน เซียน (Tuen-siun) ซ่ึงเป็นรัฐอยูใ่ตก้ารปกครองของอาณาจกัรฟูนัน  ในราชสมยัเดียวกนัน้ี 
ทรงไดส่้งพระสงัฆปาละ(Sanghapala) หรือสงัฆปาละแห่งฟนูนั ท่ีจีนเรียกว่า เสงโปโล (ค.ศ.๔๖๐ - 
๕๒๔) ซ่ึงเป็นพระชาวฟนูนั ผูม้ีความเช่ียวชาญในพระอธิธรรม เดินทางไปยงักรุงกวางตุง้ และได้
ศึกษาเพ่ิมเติมจากพระภิกษุชาวอินเดียช่ือคุณภทัร จนมีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยและภาษา
ต่างๆ พร้อมทั้งมีจริยวตัรอนังดงาม เป็นท่ีเล่ือมใสของพระเจา้จกัรพรรติบู่ตี จึงทรงสร้างศาสนสถาน
                                                             

       ๑๔              ,           ២៥០០,      ៤៥.  
     ๑๕         ,      ៤៩-៥០., พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ),  พระพุทธ

ศาสนาในเอเชีย,หน้า ๕ – ๖. 



๑๙ 

ถวาย เป็นท่ีพ  านกัถึง ๕ แห่ง และเป็นส านกังานในการแปลคมัภีร์พระไตรปิฎก และความคมัภีร์อ่ืนๆ 
มาเป็นภาษาจีน ซ่ึงเป็นส านกังานท่ีมีช่ือเสียงในช่ือฟนูนั กวน (Bereau of Funan - Guan) ท่ีมีผลงาน
แปลมากมาย แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัวิชาการรุ่นหลงัคือคมัภีร์วุมิตติมรรค ซ่ึงพระอุปติสสเถระเป็น
ผูเ้ขียนก่อนคริสต์ศกัราช ต่อมามีพระภิกษุอีกรูปหน่ึงช่ือพระมณัฑาระ(Mandra) หรือ มนั-โต-โล 
เป็นศาสนทูตเช่นเดียวกนัไดไ้ปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีประเทศจีนในปีค.ศ.๕๐๓ และมโีอกาสแปล
หนังสือบางเล่มกับพระสังฆปาล แต่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าใดนัก เน่ืองจากท่านมีปัญหาในการใช้
ภาษาจีน นอกจากน้ียงัมีพระสุปพุติ (Subhuti) ซ่ึงก็เป็นชาวฟนูนัเช่นเดียวกนัไดเ้ป็นศาสนทตูไปเมอืง
จีน และยงัมี พระปรามาทา (Paramartha) (ค.ศ.๔๙๙ - ๕๖๙) ซ่ึงเป็นพระชาวอุเชนี จากภาคตะวนัออก
ของอินเดียไดจ้าริกมาพกัอยูใ่นอาณาจกัรฟนูนัมาหลายปีก่อนจะไปประเทศจีน และระหว่างเดินทาง
ไปประเทศจีนไดน้ าเอาคมัภีร์ ๒๔๐ เล่มจากฟนูนัไปดว้ย ๑๖ 

     พระเจา้เกาฑิยชยัวรมนั และ พระเจา้รุทรวรมนั (ค.ศ. ๕๑๔) เป็นกษตัริยอ์งค์สุดทา้ย
ของยคุอาณาจกัรฟนูนั ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ ทรงได้ประกาศเป็น
อุบาสก และทรงมีพระเกศาธาตุไวเ้ป็นท่ีสักการบูชา แต่ต่อมาพระเจ้าเมืองจีนไดส่้งพระภิกษุช่ือ            
เจ ยนุ ปาว มาขอเป็นเคร่ืองสกัการบูชา ในพระรัชสมยัน้ีมีพระพุทธรูปหลายองคท่ี์ท าจากหิน ศิลปะคุป
ตะ คนัธาระ มถุรา หรืออชนัตา พนมดา โดยมีองัโกร์บุรีเป็นศนูยก์ลางแห่งการก่อสร้างปฏิมากรน้ี๑๗ 

     จากหลกัฐานขา้งตน้ กล่าวไดว้่า พระพุทธศาสนาในยคุน้ีมีความเจริญมากพอสมควรมี
การเผยแผอ่ยา่งกวา้งขวาง ดงัท่ีพบเห็นตามศิลาจารึก และพระพุทธรูปมากมาย มีนักวิชาการหลาย
ท่านแสดงความเห็นว่า ชาวฟนูนันบัถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศิลาจารึกบางแห่ง มีขอ้ความ
เป็นแบบเถรวาท ส่วนคัมภีร์วิมุตติมรรคท่ีสังฆปาละแปลก็เป็นของฝ่ายเถรวาท จึงสรุปได้ว่า
พระพุทธศาสนาท่ีเขา้มายงัฟนูนัคร้ังแรกนั้น เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท ต่อมาศาสนาฮินดูนิกาย
ไศวะไดแ้ผเ่ขา้มาทางชนชั้นปกครอง และทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูไดเ้จริญรุ่งเรืองอยู่คู่
เคียงกนัตลอดจนส้ินยคุ แต่ต่อมาอาณาจกัรน้ีประสบกบัปัญหาทางการเมือง จึงตกอยูใ่ตก้ารปกครอง
ของอาณาจกัรเจนละซ่ึงเคยอยูใ่ตก้ารปกครองมาก่อน  

     เจนละนบัเป็นอีกอาณาจกัรหน่ึงท่ีเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของอาณาจกัรฟนูนั แต่ภายหลงั
ท่ีอาณาจกัรฟนูนัเส่ือมลง เจนละก็มีอ  านาจแทน พระมหากษตัริยท่ี์ปกครอง เช่น พระเจา้ภวรมนัท่ี ๑ 
(จิตรเสน) มเหนทรวรมนั (ระหว่าง ค.ศ. ๖๑๖ - ๖๓๙) นบัถือศาสนาฮินดู โดยเฉพาะลทัธิหริหระ แต่
พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ยงัเจริญรุ่งเรืองอยู ่แต่อยา่งไรก็ตาม ในภายหลงัพระพุทธศาสนามหายานก็
                                                             

       ๑๖              ,           ២៥០០,      ៥១., Ian Harris, Cambodian Buddhism: 

History and Practice, (Chiang Mia: Silkworm Books, 2006), p. 5., พระธรรมปิฎก, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕ – ๖. 
       ๑๗              ,           ២៥០០,      ៥៣-៥៤. 



๒๐ 

เขา้มาแทน เน่ืองจากนิกายน้ีมีลกัษณะคลา้ยกนักบัศาสนาพราหมณ์ ดงัในพระราชพิธีเถลิงราชสมบติั
ของพระเจา้อิศานวรมนัท่ี ๑ (ค.ศ. ๖๑๒ - ๖๒๖) เอียน แฮริส(Ian Harris) ไดอ้า้งถึงพระราชพงศาวดาร
จีนในรัชสมยัซู (Sui Dynasty) ว่า มีพระภิกษุและภิกษุณีจ  านวนมากเข้าร่วมในพิธีน้ีด้วย แมว้่า
พระองคย์งัทรงนบัถือศาสนาพราหมณ์ก็ตาม๑๘ แต่เอกสารบางช้ินกลบัระบุวา่ในยคุน้ีมีการเบียดเบียน
พระพุทธศาสนาอย่างหนัก จนแทบจะสูญส้ิน โดยเฉพาะในรัชสมยัของพระเจ้าภวรมนัท่ี  ๒             
ปี ค.ศ. ๖๓๙ ดงัท่ีพระภิกษุชาวจีนรูปหน่ึง คือ ย-ีจีง ไดบ้นัทึกไวเ้มื่อเดินทางผา่นมาทางเอเชียอาคเนย์
ในช่วงปีค.ศ. ๖๗๑ - ๖๙๕ ว่า “ประเทศน้ี พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิง่นกั และแพร่หลาย
ทัว่ไป ต่อมามีพระราชาพระองคห์น่ึงไม่พอพระทยั และทรงลา้งผลาญจนหมด เวลาน้ีแมภิ้กษุองค์
หน่ึงก็ไม่เหลืออยูด่ว้ย”๑๙ อยา่งไรก็ตาม ต่อมามีพระมหากษตัริยอี์กองคห์น่ึงพระนามพระเจา้ชยัวรมนั
ท่ี ๑ (ค.ศ. ๖๕๗ - ๖๘๑) มีเดชานุภาพขยายอาณาเขตอย่างกวา้งขวางจนไปถึงน่านเจา้ มีศิลาจารึก
หลายแห่งท่ีกล่าวถึงรัชสมยัน้ีว่า พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง  ดงัศิลาจารึกท่ีวดัไพรเวยีร์ใกล้
เมืองวยาธปุระกล่าวถึงกษตัริยส์องพี่น้องนามว่ารัตนาภานุและรัตนะสิงหะไดท้รงผนวช พระเจา้
ชยัวรมนัท่ี ๑ ไดท้รงมีพระบญัชาใหส้ร้างวดัถวาย พร้อมทั้งจดัตั้งใหมี้คนดูแล(ทาส)วดัอีกดว้ย๒๐ 

      มีการคน้พบศิลาจารึกหลายแห่ง เช่น ท่ีไพรเวียร์ อ  าเภอก าพงตรฺอแบก จงัหวดัไพรแวง 
(ค.ศ. ๖๖๔) ท่ีวดัปราสาท อ  าเภอก าพงตรฺอแบกเช่นเดียวกัน และศิลาจารึกท่ีปราสาทตาเกียม 
จงัหวดัเสียมเรียบ (ค.ศ.๗๙๑) รวมทั้งศิลาจารึกอีกมากมาย ท่ีคน้พบท่ีประเทศไทย เช่น ศิลาจารึกท่ี
พบในจังหวดัปราจีนบุรี เป็นศิลาจารึกภาษาเขมร ศิลาจารึกท่ีหินกอน (Hin K’on) จังหวัด
นครราชสีมา ท่ีเป็นทั้งภาษาสนัสกฤตและภาษาเขมร ศิลาจารึกท่ีปราสาทอ าป๊ิลโรลม จงัหวดัก  าปง
ธม (กมัพูชา) ซ่ึงศิลาจารึกทั้งน้ีลว้นแต่กล่าวถึงการบูชาพระรัตนไตรย การก่อสร้างพระพุทธรูป
โพธิสตัว ์การถวายทาสพระโพธิสัตว ์(ผูดู้แลพระพุทธปฏิมารูปอวโลกิเตศวร) การถวายพทัธสีมา 
และการถวายผา้กฐินแก่พระภิกษุสงฆช่์วงออกพรรษา ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาในปลายยุค
อาณาจกัรเจนละน้ีมีความเจริญมากทีเดียว๒๑ ดงัท่ี หลวงจีนช่ืออ้ีจงัซ่ึงไดจ้าริกไปอินเดียและเดิน
ทางผา่นทะเลใตไ้ดเ้ขียนบนัทึกไวว้่า ในประเทศฟูนัน (เจนละ) มีวดัทัว่ไปทุกแห่ง มีสถานท่ีศกัด์ิ

                                                             

       ๑๘ Ian Harris, ibid.p.9.  
        ๑๙              ,           ២៥០០,      ៥៣-៥៤., Ian Harris, ibid. p.9.  

      ๒๐ พระธรรมปิฎก , เ ร่ืองเดียวกัน , หน้า  ๙.,              ,           
២៥០០,      ៥៩-៦០. 

              ๒๑              ,        ,     ៦០.,         ,        ,      ៤៩-
៥០., Ian Harris, ibid., p. 10., 



๒๑ 

ของพราหมณ์อยูใ่กลก้นักบัวดัพระพุทธศาสนา ทั้งสองศาสนาอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ประชาชน
ทัว่ไปนิยมบวชในพระพุทธศาสนา แมพ้วกเจา้นายก็บวชเช่นเดียวกนั๒๒  

        ต่อมาหลงัจากพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๑ ไม่นานนักอาณาจักรเจนละไดแ้ตกแยกเป็น ๒ 
ส่วน คือเจนละน ้ า และเจนละบก ซ่ึงเจนละทั้งสองน้ีอยู่ใตอิ้ทธิพลของชวา ส่วนพระเจา้ชยัวรมนั    
ท่ี ๒ ซ่ึงข้ึนครองราชยต่์อได้ยา้ยเมืองหลวงไปตั้งอาณาจักรท่ีอ่ืน จึงนับไดว้่ายุคเจนละส้ินสุดลง 
พระพุทธศาสนาก็เร่ิมเส่ือมลงเหมือนกนั แต่นั้นไม่ไดห้มายความว่าพระพุทธศาสนาสูญหายจาก
อาณาจกัรยุคเจนละ กล่าวคือยงัมีประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง และขา้หลวงชั้นผูน้  าให้
ความเคารพนบัถือ และสนบัสนุนพระพุทธศาสนามาอยา่งดี   

         มีนกัโบราณคดีหลายท่านตั้งขอ้สังเกตรูปปฏิมาต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นพระโพธิสัตว ์
ไดส้รุปว่าพระพุทธศาสนาท่ีเขา้มาในยคุน้ีเป็นพระพุทธศาสนานิกายมหายานซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก
อาณาจกัรศรีวิชยั และไดแ้พร่ไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากนิกายน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัศาสนาพพราหมณ์ 

 
๒.๓  พระพุทธศาสนายุคพระนคร (ค.ศ. ๘๐๒ – ๑๔๓๑) 
         ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ว่าอาณาจกัรเจนละ ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ีเป็นศูนยก์ลางแห่งการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปวฒันธรรมระหว่างประเทศ(จีนกบักมัพูชา) แต่ผูน้  าอาณาจักรน้ีได้
แตกแยกสามคัคีกนัจนน าไปสู่การแบ่งเป็นสองอาณาจกัรคือเจนละน ้ า และเจนละบก ท่ีต่างก็เป็นรัฐ
อิสระออกจากกัน ต่อมาไม่นานนักอาณาจักรน้ีก็ตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรชวา  ทั้ ง
ประชาชนทัว่ไป และเช้ือพระวงศถ์ูกกวาดตอ้นไปอยู่ท่ีชวา หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และศิลา
จารึก ไม่ไดร้ะบุชดัเจนเท่าใดนักเก่ียวกบัชะตากรรมของประชาชน แต่พอมีหลกัฐานท่ีท าให้เรารู้   
ว่าอยา่งนอ้ยมีเช้ือพระวงศท่ี์รู้จกัในนามพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๒  (ค.ศ.๘๐๒) ไดพ้ยายามกูอิ้สรภาพจาก
ชวา โดยเกณฑป์ระชาชนจ านวนหน่ึงท่ียงัมีความศรัทธาต่ออดีตพระราชาให้ลุกข้ึนต่อตา้นอ านาจ
ชวา และประกาศอิสรภาพ รวบรวมเจนละทั้งสองให้เขา้ดว้ยกนั ทา้ยท่ีสุดทรงสามารถจดัตั้งราช
ธานีดว้ยตนเอง  ซ่ึงราชธานีแรกช่ืออินทรบุระนคร (ปัจจุบนัอยู่ท่ีอ  าเภอทะโบงขะมุม จงัหวดัก  าปง
จาม) ต่อมายา้ยเมืองหลวงมาท่ีหริหราลยะ (Harharalaya) ห่างจากจงัหวดัเสียมเรียบ๑๕  กิโลเมตร 
และทา้ยท่ีสุดตั้งราชธานีใหม่ท่ีภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงในจงัหวดัเสียมเรียบช่ือพนมกูเลน ราชธานี
ใหม่น้ีช่ือว่า มเหนทรบรรพต (Mahendraparvata) ณ ท่ีแห่งนั้น ทรงไดป้ระกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิหน่ึงช่ือ 
“เทวราช” ซ่ึงเป็นพิธีประกาศเอกราชเป็นจกัรพรรดิธิราช และยกเกียรติของพระองค์ข้ึนเป็นองค์

                                                             

        ๒๒ พระธรรมปิฎก, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙.  

 



๒๒ 

เทวราชคือพระหริหระคร้ังแรกในประวติัศาสตร์กมัพชูา ซ่ึงภาษาเขมรโบราณเรียกว่า “กมรงเตงชค
ตราชย”์ ซ่ึงหมายถึงเป็นเสด็จแห่งสากลจกัรวาล กมัพชูาในรัชสมยัน้ี เคารพนับถือพระหริหระ (คือ
พระนารายณ์กบัพระอิศวรรวมตวักนั) แต่พระพุทธศาสนาทั้งสองนิกายยงัมีการเคารพนับถือในรัช
สมยัน้ี๒๓  
       จากการศึกษาผลงานของนักวิชาการหลายท่าน พบว่าในรัชสมยัน้ีและรัชสมยัต่อมา 
(ประมาณสองศตวรรษต่อมา) มีการเปล่ียนแปลงการนับถือศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาพราหมณ์ กล่าวคือถา้พระราชานบัถือพระพุทธศาสนา ราชปุโรหิตจะนบัถือศาสนาพราหมณ์ 
ถา้ราชปุโรหิตนบัถือพระพุทธศาสนา พระราชาจะนบัถือศาสนาพราหมณ์ เช่น พระเจา้อินทรวรมนั
ท่ี ๑ (ค.ศ.๘๗๗ ) ตั้งราชธานีท่ีโรลวัะ อ  าเภอศูทรนิยม จงัหวดัเสียบเรียบ มีปราสาทบาโคง เป็น    
หริหาลยัสถาน ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ แต่ทรงโปรดปรานพระพุทธศาสนาเหมือนกนั ศิลา
จารึกท่ีบุนเก (ค.ศ. ๘๘๖)ระบุว่า มีราชปุโรหิต ช่ือโสมาทิตยไ์ดส้ร้างพระพุทธรูปช่ือ“ไตรโลกนาถ” 
เป็นพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สามารถช่วยบรรเทาความทุกขข์องผูค้นท่ีศรัทธาได ้ตามศิลาจารึกพระ
โค (ค.ศ. ๘๗๙) มีการใชค้  าว่า “กัมพุชะ” หรือ “กมัพุชะเทศ” ซ่ึงเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์
กมัพชูา จึงท าให้หลายปีต่อมา ผูค้นเรียกประเทศน้ี “กมัพูชาหรือกมัพุเจีย” พระเจา้ยโศวรมนัท่ี ๑
(ค.ศ. ๘๗๙) ไดรั้บราชสมบติัต่อ จึงทรงยา้ยพระราชธานีไปอยูก่รุง “ยโศธรปุระ” (นครธม) ทรงนับ
ถือพระพุทธศาสนายิ่งนัก จนยอมรับพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นทางการคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์ แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ทรงให้ความอุปถมัภ์เหมือนกนั ดงั
จะเห็นไดจ้ากศาสนสถานทั้งสามท่ีทรงสร้างถวาย เช่น พราหมณาศรม ไวษณวาศรม เสาคตาศรม 
ซ่ึงเป็นการใหเ้กียรติทั้งสามศาสนาใหมี้สิทธิเท่าเทียมกนั พระราชาท่ีสืบทอดพระราชสมบติัต่อจาก
พระองคห์ลายพระองคก์็นบัถือศาสนาพราหมณ์ กระทัง่มาจนถึงรัชสมยัของพระเจา้ราเชนทรวรมนั 
(อินทวรมันท่ี ๒) ค.ศ. ๙๔๔ ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ แต่โปรดปราณพระพุทธศาสนา
เช่นเดียวกนั ไดส้ร้างวดัวาอารามทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง ในรัชสมยัน้ีมีราชปุโรหิต ชั้นสูง
คนหน่ึงช่ือกวินทราริมถนะ เป็นเทวานปริยะ รู้วิชาสถาปัตยกรรมดงัองค์วิศวกรรมเทพบุตร และ
เป็นมหาพุทธศาสนิกชนไดส้ร้างวิหารทางพระพุทธศาสนาสามแห่ง ไดแ้ก่ในบาตรชม แห่งท่ีหน่ึง
เพื่อถวายแด่พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อีกแห่งหน่ึงถวายพระวชัรปาณี และอีกแห่งหน่ึงถวายพระนาง
ปราชญาปารมิตา พระราชาองค์น้ีทรงไดแ้ต่งตั้งกวินทรริมถนะเป็นประธานราชปุโรหิต และทรง
มอบพระพุทธรูปมากมายแก่ราชปุโรหิตคนน้ี เช่น พระพุทธรูปพระพุทธชินศรีท่ีชยนัตประเทศ       

                                                             

   ๒๓              ,        ,       ៦៣., พระธรรมปิฎก, เร่ืองเดียวกนั,      

หนา้ ๑๓., Ian Harris, ibid.,p. 11.  

 



๒๓ 

(ค.ศ.๙๔๖) พระพุทธรูปพระโลกนาถและรูปนางเทวรีสององค์ท่ีกุฎีศวร พระพุทธปฏิมากรชินศรี 
และรูปเทพยเทวี (ปราชญาปารมิตา) พร้อมทั้งรูปวชัรปาณีท่ีปราสาทเมบุณย ์(ค.ศ.๙๖๓)  ต่อมาพระ
เจ้าชัยวรมนัท่ี ๕ (ค.ศ. ๙๖๘) ซ่ึงเป็นพระราชบุตรของพระองค์ได้รับราชสมบัติต่อ ทรงนับถือ
ศาสนาเหมือนพระบิดา กล่าวคือศาสนาพราหมณ์แต่ทรงเป็นราชูปถมัภ์แด่พระพุทธศาสนา มี     
ราชปุโรหิตหลายคนนบัถือพระพุทธศาสนา ทรงแต่งตั้งกิริต์บณัฑิตเป็นประธานราชปุโรหิต ศิลา
จารึกท่ีวดัเสร๊ยสันโธร์ไดก้ล่าวถึงการบูชาพระรัตนไตรย(ตรีกายของพระพุทธเจา้) การบูชาพระ
โพธิสตัว ์และการสดุดีพระบารมีของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๕ ไวว้่า เป็นเลิศแห่งราชาท่ีใหสิ้ทธิเสรีภาพ
การนบัถือศาสนา และสดุดีกิริตบ์ณัฑิตว่า เป็นผูเ้ลิศแห่งการปรับเปล่ียนพระพุทธศาสนาระบบใหม่ 
และการปฏิสงัขรณ์พระพุทธรูปหลายองคเ์ป็นตน้ ศิลาจารึกน้ียงัไดก้ล่าวต่ออีกว่า “มีการคลุกเคลา้
ศาสนาพราหมณ์กบัพระพุทธศาสนาเขา้ดว้ยกัน” ศิลาจารึกท่ีพนมบนัเทียนาน (ค.ศ. ๙๘๒) ได้
กล่าวถึงรัชสมยัน้ีดว้ย  ซ่ึงเน้ือหาหลกัแลว้ คือ “การปฏิบติัตามพระธรรมวินัยของพระราชาการ
กล่าวสดุดีตรีกายของพระพุทธเจา้ การสดุดีพระอวโลกิเตศวร พระปราชญาปรมีตา และการบริจาค
เพื่อไตรโลกยาวิชายากิศวร (Trailokyavijayagisvari) คือปราชญาปารมีตานั้นเอง ศิลาจารึกจากทะ
มอร์ปวก กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน โดยเน้ือหาหลักคือ “การคลุกเคล้าเทพทาง
พระพุทธศาสนาให้เขา้ดว้ยกนั เช่น พระพุทธเจา้ พระปราชญาปารมีตาอวโลกิเตศวร    ไมตริยะ 
วชัรปาณี และอินทระ เป็นตน้” ๒๔  
         พระเจา้สุริยวรมนัท่ี ๑ (ค.ศ.๑๐๐๒) นบัไดว้่าเป็นปฐมกษตัริยใ์นยุคมหานครท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นทางการ และยงัเป็นพุทธศาสนูปถมัภกนิกายมหายานเป็นอย่างดี แต่ขา้ราช
ปุโรหิตของพระองคน์บัถือศาสนาพราหมณ์ ในรัชสมยัน้ี อาณาจกัรกมัพูชาไดแ้พร่ขยายอาณาเขต
จากจันทบุรีออกไปทางตะวนัตกตลอดลุ่มแม่น ้ าเจ้าพระยาจนถึงประเทศพม่า ท าให้อาณาจักร     
ทวาราวดี ศนูยก์ลางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงไดเ้คยอยู่ในอ านาจของอาณาจกัรฟูนัน และ
ไดรั้บเอกราชเม่ืออาณาจกัรฟนูนัสลาย แต่ตอ้งกลบัส้ินอิสรภาพอีกคร้ัง  และใตล้งไปก็ไดอ้าณาจกัร
ตามพรลิงค ์ส่วนทางเหนือ ดา้นลุ่มแม่น ้ าโขง หลกัฐานบางแห่งว่า แพร่ไปถึงเมืองเชียงแสน แต่นัก
ประวติัศาสตร์เช่ือกนัว่าคงถึงเพียงเมืองหลวงพระบาง๒๕  
        พระเจา้สุริยวรมนัท่ี ๑ นับได้ว่าเป็นพระราชาท่ียิ่งใหญ่องค์หน่ึงในยุคมหานครทรง
บริหารบา้นเมืองตามหลกัศาสนา ท่ีส าคญัคือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีศิลาจารึกหลายแห่งท่ี
กล่าวถึง นอกจากน้ียงัเป็นราชาท่ีประกอบด้วยขันติธรรมยิ่งนัก ทรงไม่เป็นเพียงแต่เป็น

                                                             

         ๒๔              ,        ,       ៦៣-៦៦., Ian Harris, ibid., p. 17.  

      ๒๕              ,        ,       ៦៧., พระธรรมปิฎก, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๔- ๑๕. 



๒๔ 

พุทธศาสนิกชนลทัธิมหายานเท่านั้น แต่ทรงยงัใหค้วามอุปถมัภแ์ละโปรดปรานพระพุทธศาสนาเถร
วาทและศาสนาพราหมณ์อีกด้วย นักวิชาการบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า ในรัชสมยัน้ีมี
พระพุทธรูปนาคปรกคร้ังแรก ซ่ึงไม่เคยมีมาแต่อดีต แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้่าทรงเป็นพุทธศาสนิกชน
ก็ตาม แต่นั่นไม่ไดห้มายความว่าทรงละท้ิงพระราชประเพณีดั่งเดิมหาไม่ ทรงยงัรักษาพระราช
ประเพณีของอดีตพระราชาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือรักษาปกป้อง ส่วนด ้าน
ศาสนาทรงให้สิทธิเท่าเทียมกัน ดังศิลาจารึกภาษาเขมรโบราณท่ีค้นพบจงัหวดัลพบุรี ประเทศ
ไทย (ค.ศ. ๑๐๒๒ - ๑๐๒๕)ท่ีระบุว่า “ภิกษุมหายานก็ดี ภิกษุเถรวาทก็ดี อยู่ร่วมกันด้วย
ความสุขเกษมศานต์ ส่วนพวกฤษีโยคีก็ปฏิบัติตามลทัธิศาสนาพราหมณ์ได้โดยเสรี ไม่ มีการ
กดข่ีข่มเหงกันและกัน” ๒๖ 
         ต่อมาในรัชสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี ๒ (ค.ศ. ๑๑๑๓ - ๑๑๕๐) ผูท้รงนับถือศาสนา
พราหมณ์ นบัเป็นราชาท่ียิง่ใหญ่อีกองคห์น่ึงในประวติัศาสตร์ ไม่เพียงแต่ทรงขยายอ านาจปกครอง
ไปทัว่ถึงดินแดนพม่า ชวา เท่านั้น ยงัทรงไดส้ร้างปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงรู้จกักนัในนาม 
“นครวดั” ต่อมาพระเจา้ธรณินทรวรมนัท่ี ๒  ผูไ้ดรั้บราชสมบติัต่อ (ค.ศ.๑๑๕๐) โดยมีพระนางศรี
ชยราชจูฑามณีเป็นอคัรมเหสี มีพระราชบุตรพระองคห์น่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติัทุกประการ เป็น
มกุฎราชกุมารในอนาคต คือพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ พระเจา้ธรณินทรวรมนัท่ี ๒ ทรงถือพระพุทธ 
ศาสนามัน่คงนกั ศิลาจารึกท่ีปราสาทตามพรหมไดก้ล่าวสดุดีพระองคห์ลายประการ แต่ดว้ยเน้ือหา
รวมแลว้ว่า “พระองคเ์ป็นราชาท่ียิง่ใหญ่ นบัถือพระพุทธศาสนาอยา่งจริงจงั ทรงใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่
พระภิกษุ พราหมณ์ ประชาชนทัว่ไปท่ีประสงคเ์พ่ือจะท าใหเ้ห็นแจง้ซ่ึงสัจธรรม” นอกจากน้ี อย่าง
กล่าวต่ออีกว่า “ทรงท าวตัรปฏิบติั  มีกราบบงัคมแทบพระบาทแห่งพระชินศรีทุกกาลทั้งปวง”๒๗    
      คร้ันเม่ือพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ไดรั้บราชสมบติัต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ใน    
ปีค.ศ. ๑๑๘๑ พระองค์เป็นพระราชาท่ียิ่งใหญ่ ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารกมัพูชา ทรงเป็น
พุทธศาสนูปถมัภก ท่ีส าคญัคือเคารพพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรและพระปราชญาปารมิตา ตาม
กระแสของพระราชบิดา นกัวิชาการหลายท่านตั้งขอ้สงัเกตว่า ทรงท าการปฏิรูประบบความเช่ือทาง
ศาสนา กล่าวคือเปล่ียนจากเทวราชมาเป็นพุทธราช      
      ในรัชสมยัน้ี พบเห็นหลกัฐานทางโบราณคดีและศาสนสถานโบราณ รวมทั้งศิลาจารึก
มากมายทัว่ดินแดนกมัพชูา ตลอดจนถึงท่ีประเทศไทย ลาว พม่า เป็นตน้ ศาสนสถานเหล่าน้ี ลว้นแต่
สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศแด่พระพุทธศาสนา พระบิดามารดา มีปราสาทมากมายท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ เป็น

                                                             

       ๒๖              ,        ,      ៦៨. 

       ๒๗         .  



๒๕ 

ผูก่้อสร้าง แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัท่ีสุดทัว่โลกคือ ปราสาทบายน (นครธม) ปราสาทตาพรหม ปราสาท
พระขนัธ ์และอีกหลายปราสาทในจงัหวดัเสียมเรียบ     
        พระราชบุตรของพระองคช่ื์อสูรยกุมาร ทรงไดก้ล่าวสดุดีพระบิดาของพระองค์ ดงัท่ี
พบในศิลาจารึกตาพรหมว่าทรงก่อสร้างและท านุบ ารุงวดัทางพระพุทธศาสนามากมาย พร้อมทั้งได้
กล่าวถึงบญัชีวตัถุเคร่ืองบริโภค วตัถุส าหรับพุทธบูชา เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงักล่าวถึงพระราชทรัพย์
และไทยทานเพ่ือบูชาแด่พระมหาเถระจ านวน ๑๗ รูป พระราชาคณะอีก ๒,๗๔๐ รูป ๒๘ 
      พระเจา้ชัยวรมนัท่ี ๗ ทรงไม่เพียงแต่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและศึกษาพระ
ธรรมวินยัเท่านั้น ยงัทรงรู้บุญคุณของพระบิดามารดาอีกดว้ย ดงัศิลาจารึกปราสาทบายนท่ีกล่าวว่า 
ทรงสร้างปราสาทตาพรหมเพื่ออุทิศแด่พระนางชยราชจูฑามณี ซ่ึงเป็นพระราชมารดา “กรรมอนั
เป็นกุศลซ่ึง (พระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗) ไดท้รงบ าเพญ็โดยชอบต่อพระราชมารดา ดว้ยความจงรักภกัดี
อยา่งน้ีแลว้ พระราชาตั้งประณิธานว่า โดยอ านาจบุญราศีน้ี ขอพระราชชนนีของขา้ซ่ึงผ่านพน้จาก
มหาสาครคือภพแลว้ ไดส้ าเร็จซ่ึงความเป็นพระชิศรีอยา่คลาดเลย” นอกจากน้ีทรงยงัสร้างปราสาท
พระขันธ์ เพื่อประดิษฐานปฏิมากรของพระเจ้าธรณินทรวรมนั ผูเ้ป็นพระราชบิดาไวเ้ป็นองค์
โพธิสตัวโ์ลเกศวร และถวายพระนามว่า “ชยวรเมศวร”๒๙  
         ศาสนสถานท่ีส าคญัประการท่ีสองของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ก็คือ การสร้างท่ีพกัคน
เดินทางทุกระยะ ๑๖ กิโลเมตร ตลอดจนถนนสายหลกั ๆ ของกมัพชูา มีท่ีพกัคนเดินทางในลกัษณะ
น้ี ๕๗ แห่ง บนเสน้ทางระหว่างเมืองพระนครกบัเมืองหลวงของจามปา และอีก ๑๗ แห่ง ระหว่าง
เมืองพระนคร กบัปราสาทพระพุทธศาสนาท่ีพิมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
จากกรุงยโศธรปุระไปกรุงชยวดี ต่อไปชยสิงหวดี ต่อไปชยวีรวดี ตามถนน ๑๔ หลงั  ท่ีกรุงกลัป์
ยาณสิทธิกะ ๑ หลงั รวมทั้งหมด ๑๒๑ หลงั และทา้ยท่ีสุดก็คือสระน ้ าของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ซ่ึง
รู้จกักนัในนามบารายเหนือ นอกจากน้ี ยงัมีบญัชีพระพุทธรูปท าดว้ยทอง เงิน สัมฤทธ์ิ พร้อมทั้ง 
พระยม พระกาฬดว้ยอยูทุ่กจงัหวดั จ  านวน ๒๐,๔๐๐ องค์๓๐  
        ส่ิงก่อสร้างใหม่ๆ เหล่าน้ีเกิดจาการท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ทรงพิจารณาว่าพระองค์มี
ภารกิจตอ้งช่วยขจดัโศกของราษฎร ดงัท่ีศิลาจารึกโรงพยาบาลระบุไวว้่า  

      “เพราะทรงเห็นถึงความดีงามของโลกเต็มเป่ียมพระหฤทยั พระเจา้อยู่หัวจึง
ทรงปฏิญาณว่า “เราจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายท่ีเวียนว่ายอยู่ในวฎัฎะสงสาร 

                                                             

       ๒๘              ,        ,       ៧២-៧៩. 

      ๒๙         ,       ៨០-៨១. 

             
๓๐

         ,       ៩៩-១០៧, เดวิด แชนเลอร์,  เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙๐. 



๒๖ 

ด้วยคุณธรรมและราชกิจอันดีงาม ขอราชะแห่งกัมพูชาซ่ึงสืบต่อจากเรา          
จงตั้งอยูใ่นความดี พร้อมดว้ยมเหสีและนางนม ขา้ราชการและมิตรสหาย ไปถึง
แดนสุขวดีท่ีปลดพน้จากโรคาทั้งปวง”๓๑  

           ตามพงศาวดารพม่ากล่าวว่า “มีสามเณรมอญองคห์น่ึง ช่ือ ฉปตะ อายุ ๒๐ ปี ออกไป
เรียนท่ีเกาะลงักา ๒๐ ปี ในปีเดียวกนัมีพระภิกษุอีก ๔ รูป รูปหน่ึงช่ือตามลินทะ เป็นพระราชบุตร
ของพระมหากษตัริยแ์ห่งประเทศกมัพชูา” ภิกษุตามลินทะ น้ีไม่ใช่ใครอ่ืนนอกจากพระราชบุตรของ
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗  ซ่ึงพระตามลินทะไดน้ าพระพุทธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ ์เขา้มาเผยแผ่ใน
ประเทศกมัพชูา และเป็นท่ีนิยมท่ีสุดในรัชสมยัของพระเจา้สินทรวรมนั (ค.ศ. ๑๑๙๖) ทรงไดส้ร้างวดั
วาอารามมากมาย  พร้อมทั้งไดบ้ริจาคทรัพยสิ์นเพ่ือพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่
เหล่า จนทา้ยท่ีสุดทรงสละราชสมบติัใหพ้ระราชบุตรและเขา้ปฏิบติัธรรมในป่าจนชีวิตจะหาไม่  ซ่ึง
ในรัชสมยัน้ี (หมายถึงราชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ถึงพระเจา้สินทรวรมนั ) มีราชทูตจีน ช่ือ    
จู – ตา – กวน ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ท่ีไดพ้บเห็นมากมายในช่วงท่ีเขามาสร้างเช่ือมความสมพนัธไ์มตรี
ทาง การทูตกบัอาณาจกัรกมัพชูา “ในพระราชอาณาจกัรน้ีมีนกับวชใชผ้า้สีเหลืองมากมาย เดินดว้ย
เทา้เปล่า ไม่มีนักบวชผูห้ญิง(พระภิกษุณี)” เขาตั้งขอ้สงสัยในขบวนเสด็จของพระมหากษตัริยว์่า     
“มีพระพุทธรูปทองอยู่ข้างหน้า ดูเหมือนว่า น่าแต่เป็นพระเจา้สินทรวรมนั” ขณะเดียวกนั ตาม
ประวติัศาสตร์ลาว กล่าวว่า ในรัชสมยัน้ี อาณาจกัรลานชา้งไดรั้บอิทธิพลจากกมัพชูา ท่ีส าคญัคือพระเจา้
ฟ้างุม้ ทรงไดเ้ล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนากบัคณะสงฆผ์ูน้  าหลายรูป และเมื่อกลบัมายงัประเทศของ
พระองคไ์ดน้ าพระภิกษุสงฆ ์ราชบณัฑิตทางพระพุทธศาสนา ขนมธรรมประเพณีกมัพชูามาดว้ย๓๒    
         ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองพระพุทธศาสนาในยคุพระนคร หมายถึงยุคท่ีนครวดันครธม ซ่ึง
เป็นเมืองหลวงกมัพชูาในอดีต เป็นยคุท่ีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด เป็นมหาอาณาจกัรยิ่งใหญ่ 
ส่วนศาสนา ท่ีส าคัญคือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญรุ่งเรืองคู่ เคียงกับศาสนาฮินดูและ
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ปราสาทราชฐานต่าง ๆ ลว้นสร้างอุทิศถวายในพระพุทธศาสนามหายานและ
ศาสนาฮินดู ขอ้ความในศิลาจารึกท่ีพบก็แสดงถึงอิทธิพลค าสอนของมหายานอยา่งชดัเจน และมีคติ
ฝ่ายฮินดูแฝงอยู่ดว้ย ส่วนพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นท่ีนับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทัว่ไป แต่
ไม่ไดรั้บความเชิดชูจากราชส านัก อาจพูดสั้นๆ ว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่กบัประชาชน ส่วน
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๒๗ 

พระพุทธศาสนามหายานและฮินดูอยูก่บัราชส านัก แต่ทั้งสามลทัธิศาสนาก็อยู่ร่วมกนัโดยสงบสุข 
(ดงัท่ี  จู-ตา-กวนไดก้ล่าวไว)้ ปลายยคุพระนครพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีความเจริญ พระราชา
ทรงเชิดชู เน่ืองจากมีเช้ือพระวงศบ์วชในส านกันิกายน้ีดว้ย ส่ิงท่ีเราไม่คาดการณ์ไม่ถึงคือภายหลงัแต่
อดีตพระราชผูย้ิง่ใหญ่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผา่นไปไม่ถึงก่ีปี ราชอาณาจกัรกมัพูชาไดเ้ปล่ียนสถานะ
ของตนอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือจากการเปล่ียนลทัธิศาสนาจากพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาพราหมณ์ 
จากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพระพุทธศาสนา และมีสงครามการเมืองภายใน พร้อมทั้งสงครามภายนอก 
(หมายถึงอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยาของประเทศไทย) แทรกแซง จนทา้ยท่ีสุดถึงยคุเส่ือม  
 
๒.๔ พระพุทธศาสนายุคหลงัพระนคร (ค.ศ.๑๔๓๑-๑๘๖๓)  
       ประวติัศาสตร์ปลายยุคพระนครดูเหมือนว่ามีความซบัซอ้น และข้อมูลท่ีเก่ียงขอ้งก็
ประสบกับปัญหาความขาดแคลน เราไดท้ราบแลว้ว่าสมยัยุคพระนครมากด้วยศิลาจารึก และ
จดหมายเหตุของจีน ส่วนภายหลงัยุคพระนครเป็นตน้มา ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นต านานพ้ืนบา้นและ
พงศาวดาร  
         นบัแต่ยคุพระนครเส่ือมลงจดัไดว้่าเป็นยคุมืดทางประวติัศาสตร์ของกมัพูชา กล่าวคือ
เกือบสามศตวรรษท่ีไม่มีขอ้มลูใดกล่าวถึง ดงันั้น พระราชพงศาวดารนบัไดว้่าเป็นเอกสารช้ินส าคญั
ท่ีสามารถให้ข้อมูลเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสมยัหลงัยุคพระนคร จากการส ารวจพระราชพงศาวดาร
กมัพูชาพบว่าราวประมาณเกือบสามร้อยปี มีการปฏิรูปทางการเมือง กล่าวคือระบุพระนามของ
พระราชาซ่ึงในช่วงน้ี ค  าว่าวรมนัไม่ไดน้ าเอามาใชอี้กต่อไป(ค าว่าวรมนัถูกเอามาใชอี้กคร้ังในราช
สมยัของสมเด็จพระนโรดม  สีหนุภายหลงัจากได้รับเอกราชจากฝร่ังเศส และอีกคร้ังระหว่าง      
ค.ศ. ๑๙๘๙ - ๑๙๙๕) แต่พระราชา (ตาตรอซอกพะแอม หรือ ตาแตงหวานปี ค.ศ.๑๖๓๖ - ๑๓๔๐) 
ท่ีสืบทอดพระราชสมบติัทรงไดใ้หค้วามอุปถมัภแ์ด่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ให้สิทธิเสรีภาพทั้ง
การนบัถือ และเผยแผ่๓๓  
       พระราชพงศาวดารยงัระบุว่า อาณาจกัรอยุธยาเป็นอาณาจกัรท่ีเรืองอ  านาจไดน้ าทพั
มาตีกรุงพระนครเสมอ จนท าให้พระราชารุ่นหลงั เช่น สมเด็จพระโพเญียญาตตอ้งยา้ยเมืองหลวง 
จากพระนครมาท่ีบาสาน (เสร็ยสนัโธร์ จงัหวดัก  าปงจามปัจจุบนั) และทา้ยท่ีสุดมาท่ีพนมเปญ การ
ยา้ยเมืองหลวงแต่ละคร้ัง พระราชาตอ้งมาปรึกษาหารือกบัสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ และ

                                                             

     ๓๓       ,ឯកសារ មហារុរសខ្មែរៈព្រះរាជរង្សាវតារខ្មែរតាមសាស្ដសារ សលឹករតិ្, (        
              ,១៩៦៧),      ៧-១៥.  



๒๘ 

คณะราชปุโรหิต ซ่ึงท าให้เราเขา้ใจไดว้่าพระพุทธศาสนายงัมีความส าคญัต่อพระราชส านัก และ
ประชาชนทัว่ไป พร้อมทั้งเป็นท่ีพ่ึง และขวญัก าลงัใจใหพุ้ทธศาสนิกชนเสมอ      

       พระราชพงศาวดารยงัระบุต่ออีกว่าพระพุทธศาสนายงัมีความเจริญ และสามารถอยู่
เคียงคู่กบัสงัคม เน่ืองจากพระราชาเป็นศาสนูปถมัภ์มาอย่างดี(หมายถึงสมเด็จพระบาทเสรฺยธรรม
ราชา ปีค.ศ.๑๖๒๙ - ๑๖๓๔ ถึงพระบาทสุคนบท) ทรงไม่เพียงแต่มีความศรัทธาเล่ือมใสเท่านั้น 
บางคร้ังตอ้งปฏิบติัธรรม และใหโ้อวาทแก่ขา้ราชการใหรู้้จกัการท าบุญ ใหท้าน ท าความดี พร้อมทั้ง
ไดส้ร้างวดัวาอารามเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีทรงให้พระราชบุตรบวชเรียนในส านักพระพุทธ 
ศาสนา ในรัชสมยัน้ี มีพระมหาเถระหลายรูปผูม้ากดว้ยความรู้ทางพระพุทธศาสนา เช่นสมเด็จพระ
สุคนธม์หาสงัฆราชา วดัเนียะตาสึก เป็นตน้ ท่านเช่ียวชาญในพระไตรปิฎก แกป้ริศนาธรรม ทั้งเป็น
กาพยแ์ละบาลี ท่านเป็นท่ีเล่ือมใสของเช้ือพระวงศ ์บางคร้ังสมเด็จพระบาทเสร  ยธรรมราชาเสด็จ
มาทรงวาทีธรรมเป็นภาษากาพยก์บัสมเด็จพระสงัฆราช ทั้งเป็นปริศนาธรรมและบาลี ท าให้ผูม้าเฝ้า
ทั้งขา้ราชการ และประชาชนทัว่ไปช่ืนชมพระปัญญาญาณทั้งสองพระองค ์๓๔ 
          พระพุทธศาสนานบัไดว้่ามีความเจริญมากท่ีสุดยคุเมืองหลวงยา้ยมาท่ีอุดงคซ่ึ์งในยคุน้ี
แมว้่ามีสงครามทางการเมืองทั้งภายใน(การขดัแยง้พระราชสมบติั) และภายนอก(ไทยและเวียดนาม) 
ก็ตาม แต่พระพุทธศาสนายงัท าหน้าท่ีเป็นท่ีพึ่งทางใจของพระราชส านักและประชาชนเสมอ อนั
เน่ืองจากพระราชาท่ีไดข้ึ้นมาครองราชสมบติัลว้นแต่ไดบ้วชเรียนมาก่อน เช่น สมเด็จพระบาทองค์
เอง (ค.ศ.๑๗๗๙ - ๑๗๙๖) เคยบวชเรียนท่ีวดัมหาธาตุ กรุงเทพ เขา้ใจหลกัพระธรรมศาสนาเป็น
อยา่งดี ทรงให้โอวาทแก่ขา้ราชการให้เรียนรู้หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา และรัชสมยัน้ีมี  พระ
ธรรมวิปัสสนากอง จากวดัพระนคร (จงัหวดัเสียมเรียบ) เป็นผูม้ากดว้ยความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
และวิปัสสนา เช้ือพระวงศใ์หค้วามเคารพนับถือและเคยไปเยี่ยมท่านเป็นประจ า๓๕ ต่อมาพระองค์
จันทร์ หรือพระบาทอุทัยราชา ได้สืบราชสมบัติต่อจากพระบิดา ทรงให้ความเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนาตามรอยของพระบิดา ทรงให้ความอุปถมัภ์แด่พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งให้พระ
ราชบุตร และพระอนุชาผนวชในส านักพระพุทธศาสนา ทรงปรึกษาหารือกบัสมเด็จพระสังฆราช
พระธรรมวิปัสสนาวดัสะมอร์ราย จงัหวดัเสียมเรียบเสมอ พระราชพงศาวดารระบุว่า พระองคจ์นัทร์
ทรงใหส้ร้างวดัวาอารามมากมายทัว่ประเทศ ไม่ว่าจะในพระราชวงั(เขาพระราชทรัพย ์ณ อุดงค์) 
หรือนอกราชวงั  และยงัระบุต่ออีกว่า พระราชาองค์น้ี ไดนิ้มนต์พระมหาเถรทั้งหลายท่ีมากดว้ย
ความรู้ทางพระไตรปิฎกทัว่ประเทศมาสงัคายนาแปลพระไตรปิฎกท่ีพระวิหารบนเขาพระราชทรัพย ์

                                                             

     ๓๔       ,        ,      ៦៨១-៦៨៣., นกัองค ์นพรัตน์, เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๙๘  –  ๑๐๕. 

        ๓๕        ,        ,      ១០២១-១០៣៥. 



๒๙ 

(กรุงอุดงค)์๓๖ แต่ภายหลงัรัชสมยัน้ี กมัพชูาอยู่ใตก้ารปกครองเวียดนาม เวียดนามไดท้ าการปฏิรูป
โครงสร้างสังคมมากมาย ท่ีเห็นเด่นชดัก็คือบงัคบัให้ขา้ราชการแต่งตวัเป็นเวียดนาม และแต่งตั้ง
พระองคม์ี (ค.ศ.๑๘๓๔ - ๑๘๔๑) เป็นกษตัริยโ์ดยขนานนามพระนางในภาษาเวียดนามว่า “ยากุ๋นภู” 
ในพระราชพิธีอภิเษก ก็ใหข้า้ราชการ เช้ือพระวงศแ์ต่งตวัในชุดเวียดนาม นอกจากน้ียงัไดท้ าลายวดั
ทางพระพุทธศาสนา ร้ือโบสถท่ี์สร้างด้วยไมม้าท าเป็นส านักงานเวียดนาม พระวิหารพระพุทธ 
ศาสนาเปล่ียนมาเป็นพระวิหารอุงเชือง ซ่ึงเป็นช่ือของข้าหลวงเวียดนามท่ีมาประจ าการใน
พนมเปญ๓๗ เอกสารบนัด าตาเมี๊ยส (Ta Mas’s Memoir)ได้ให้ข้อมูลอย่างส าคัญเก่ียวกบัความ
โหดร้ายของเวียดนามท่ีใชก้  าลงัท าลายพระพุทธศาสนา เช่น เผาโบสถว์ิหาร ท าลายพระสงฆ ์เอา
พระพุทธปฏิมาทางประวติัศาสตร์ท่ีท าโดยทอง ส าริด เงินเป็นตน้๓๘ บงัคบัพุทธศาสนิกชนกมัพูชา
ให้เปล่ียนนับถือจากพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาของเวียดนาม๓๙  ท าให้ประชาชนตอ้งลุกข้ึน
ต่อตา้นอยา่งรุนแรง ซ่ึงท าให้เขา้ใจไดว้่า สถานภาพพระพุทธศาสนาในช่วงน้ีไม่คอยดีนัก ปิดกั้น
เสรีภาพทางการเผยแผ ่อาจพดูในอีกมุมว่าระบบสงัคมนิยมพระพุทธศาสนาถกูท าลายจนส้ินเชิง  แต่
อยา่งไรก็ตาม จากการส ารวจพระราชพงศาวดารในปลายยคุอุดงคพ์บว่าพระพุทธศาสนาไดฟ้ื้นฟอีูก
คร้ัง ซ่ึงในการฟ้ืนฟคูร้ังน้ี มีความเจริญยิง่กว่ายคุไหนๆ ภายหลงัยุคพระนคร กล่าวคือพระองค์ดว้ง
(ค.ศ.๑๘๔๑ - ๑๘๕๙) เน่ืองจากในขณะท่ีทรงเป็นเชลยสงครามในประเทศสยาม ทรงไดบ้วชเรียน
หลายพรรษาในกรุงเทพ มีความรู้ แตกฉานในพระไตรปิฎก ทรงมีความเล่ือมใสอย่างยิ่งในคณะ
สงฆธ์รรมยติุนิกายท่ีพึ่งอุปติใหม่ ในผลงานของมานิจ ชุมซาล (Manich Jumsal) ว่าทรงไดส้นทนา
ธรรมเป็นประจ ากบัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมื่อทรงยงัอยูใ่นสมณะเพศเดียวกนั๔๐  
     ภายหลงัออกพระผนวช ทรงไดเ้ป็นพระมหากษัตริยป์ระจ ากรุงอุดงค์ ภายใต้การ  
สนับสนุนของพระมหากษัตริย ์สยามในรัชกาลท่ี ๓ ทรงบริหารประเทศชาติด้วยหลัก              
                                                             

        ๓๖ นกัองค ์นพรัตน์, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๘๑ – ๑๙๙. 
        ๓๗        ,        ,      ១០៤៥-១០៥៥.  

            
๓๘

 นักองค์ นพรัตน์, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔๔,          ,       ,(       
         ,២០០៧),      ១៤. 

         ๓๙              ,ព្រវត្តិសាស្ដសរព្រដទ្សកមពុជា ចារត់ាាំង្សរីសត្វត្សរទ៍្ី១នៃព្រិសតសករាជរហូត្មក
,                                , (                    
     ,២០០៧),      ២០០៥., ถนอม อานามวัฒน์, ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เขมร-ญวน, 

(กรุงเทพมหานคร : แสงรุ้งการพิมพ,์ ๒๕๒๓), หนา้ ๑๓๑ - ๑๓๒. 
      ๔๐ Manich Jumsal, History of Thailand and Cambodia From the days of Angkor to the 

present, (Bangkok: Chalermnit Press, 1987),  p.84. 



๓๐ 

ทศพิธราชธรรม แนะน าข้าราชการให้รู้จักปฏิบัติพระธรรมวินัย ทรงผนวชพระราชบุตรและ      
พระอนุชาในส านักพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีสังฆราชนิลเตียง และสมเด็จพระสังฆราชป้าน (สมเด็จ
พระสงัฆราชฝ่ายธรรมยตุนิกาย) เป็นผูใ้ห้การดูแล ทรงจดัตั้งโรงเรียน และพระวิหารในพระบรม
ราชวงั ภายหลงัเลิกพระราชกิจ ทรงเสด็จมาสอนธรรมวินัย บาลีแก่พระภิกษุสามเณร ทรงเป็น
กษัตริยพ์ระองค์แรกท่ีท าการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ และแต่งตั้ งคณะสงฆ์
ตามล าดบัสายการปกครอง๔๑ 
     รัชสมยัของสมเด็จพระองคด์ว้ง นบัไดว้่าพระพุทธศาสนาเจริญมากท่ีสุด ประเทศสงบ
สุขปราศจากสงคราม ท าให้พระองค์มีโอกาสในการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศ การ
ใหบ้ริการแก่ประชาชน นบัเป็นยคุทองของพระพุทธศาสนาอีกคร้ัง ขณะเดียวกนั ในระหว่างช่วงน้ี 
ชาวตะวนัตกเร่ิมมีบทบาททางการเมืองภาคเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงท าให้พระองค์ต้องพ่ึงพาอ านาจ
ชาวตะวนัตกท่ีส าคญัคือฝร่ังเศสมาคานอ านาจประเทศเพ่ือนบา้นอยา่งไทย และเวียดนาม   
  ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ไทยและเวียดนามมีบทบาทในกมัพูชามากท่ีสุดภายหลงัยุค
พระนคร ไม่ว่าทางการเมือง หรือวฒันธรรม แมก้ระทัง่ในราชส านกั ซ่ึงท าให้ผูน้  าของประเทศตอ้ง
หาท่ีพ่ึงใหม่ นัน่หมายถึงว่ากมัพูชาตอ้งหันไปหามหาอ านาจอย่างฝร่ังเศส ดงันั้นพระองค์จึงสร้าง
สัมพนัธไมตรีกบัฝร่ังเศส แต่การสร้างความสมพนัธ์ไมตรีระหว่างประเทศน้ีตอ้งยุติชะหงกัเมื่อ
สมเด็จพระองคด์ว้งทรงสวรรคต แต่อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ไดห้มายความว่า กมัพูชาหมดท่ีพ่ึง พระ
ราชบุตรพระองคน์ามสมเด็จพระองคน์โรดม (ค.ศ.๑๘๕๙ - ๑๙๐๔) ไดสื้บสานความสมพนัธ์ไมตรี
กบัฝร่ังเศสต่อ จนทา้ยท่ีสุด กมัพชูาตอ้งตกอยูใ่ตอ้าณานิคมฝร่ังเศสในปีค.ศ.๑๘๖๓ 
         รัชสมยัน้ี จากการศึกษาพระราชพงศาวดาร พบว่าสมเด็จพระนโรดมทรงยา้ยเมือง
หลวงจากกรุงอุดงค ์มาท่ีพนมเปญ ทรงไดส้ร้างพระวิหารท่ีภูเขาราชทรัพย ์สร้างพระวิหารพระแกว้
มรกต ท่ีพนมเปญ โดยมีพระสงฆใ์นสิมากรรม ๑๕๐ รูป และพระสงฆ ์๕๐๐ รูป มาเทศนาสงัคายนา 
มีขบวนแห่พระไตรปิฎกมาประดิษฐานไวท่ี้พระวิหารพระแก้วมรกต พร้อมทั้งไดส้ร้างวดัปทุม 
(เดิมช่ือวดัโขปฺบตาย่ง) เพ่ือถวายแด่สมเด็จพระสุคันธาธิบดีป้าน นอกจากน้ี ทรงไดท้ านุบ ารุง
พระพุทธศาสนามาอยา่งดี จนมีการสอบบาลีมหาประโยค (เด็ญประโยค ในภาษาเขมร) อนันบัไดว้่า
เป็นการสอบคร้ังแรกในประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในกมัพชูา๔๒  
 
 
                                                             

            
๔๑

        ,        ,     ១០៦៨-១០៩៦.,  นักองค์ นพรัตน์, เร่ืองเดียว 

กัน, หน้า ๒๗๔ -  ๓๐๙. 
      ๔๒        ,        ,      ១១០១-១២០៦. 



๓๑ 

๒.๕  พระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคม (ค.ศ.๑๘๖๓ – ๑๙๕๓) 
 ดงัผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาแลว้เป็นบางส่วนเก่ียวกบักัมพูชาภายหลงัยุคพระนครว่า  การ
แทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศ ท าใหก้มัพชูาตอ้งประสบกบัปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
เป็นอยู่ของประชาชน ยิ่งเลวร้ายกว่านั้น คือประชาชาชนส่วนหน่ึงไดก้ลายเป็นเชลยศึกสงคราม 
พระราชพงศาวดาร (Chronicle) และการบนัทึกความทรงจ าของตาเมี๊ยะ (Ta Mas’s Memoir) ได้
ระบุความเป็นอยู่ของเชลยศึกไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานของเดวิด แชนด์เลอร์ ว่าสถานภาพของ
ประชาชนท่ีเป็นเชลยศึกและประชาชนทัว่ไปเปรียบเหมือนคนตายทั้งเป็น ทรัพยสิ์นนอกจากถูกเผา
ท าลายแลว้ และยงัถกูยดึเอาเป็นทรัพยสิ์นของตน 
        จากเหตุผลดงักล่าว นบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้สมเด็จพระองค์ดว้งทรงตดัสินพระทยั
ยอมรับท าตามการเสนอแนะของนักเผยแผ่ศาสนาชาวฝร่ังเศสในการสร้างความสัมพนัธ์ไมตรีกบั
ขา้หลวงฝร่ังเศส  แต่การกระชบัความสมัพนัธด์งักล่าวตอ้งยติุชะงกัเม่ือสมเด็จพระองคด์ว้งสวรรคต
ไปก่อน อยา่งไรก็ตาม พระรัชทายาทของพระองค ์คือเจา้นโรดมไดสื้บสานสัมพนัธ์ไมตรีต่อจนได้
บรรลุความส าเร็จ โดยพระองคไ์ดล้งพระปรมาภิไธยยอมรับใหฝ้ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม เม่ือวนัท่ี 
๑๖ สิงหาคม ปีค.ศ. ๑๘๖๓๔๓       
       การท าสนธิสัญญายอมรับฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานิคมกมัพูชา ถา้มองในมิติหน่ึงจะ
พบว่ากมัพชูาสามารถคานอ านาจจากการคุกขา้มของประเทศเพื่อนบา้นได ้แต่ถา้หากมองในอีกมติ
หน่ึงจะพบว่า กมัพชูาก  าลงัจะเสียเปรียบฝร่ังเศส กล่าวคือนับแต่ท าสนธิสัญญามา ฝร่ังเศสยงัไม่ได้
ท าประโยชน์ใหก้มัพชูาเป็นช้ินเป็นอนั มิหน าซ ้ายงัไดท้  าสนธิสญัญากบัประเทศไทยในการยอมรับ
ใหส้ามจงัหวดัภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เช่น จงัหวดับดัด าบอง (พระด าบอง) จงัหวดัเสียม
เรียบ (เสียมราฐ) สิรีโสภณัฑ ์(ศรีโสภณ) อยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
นอกจากนั้ น ย ังมีสนธิสัญญาอีกหลายฉบับท่ีบ่งบอกถึงการทอน และลดบทบาทอ านาจของ
พระมหากษตัริย ์ไม่ว่าจะเป็นอ านาจการบริหารการจดัการ การปกครอง การทหาร การเงิน เป็นตน้๔๔  

  จากประเด็นปัญหาขา้งตน้ สามารถเช่ือมโยงถึงเหตุการณ์เกิดข้ึนกบัพระพุทธศาสนา
ในกมัพชูา กล่าวคือนบัแต่ฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม คณะสงฆก์มัพชูาชุดหน่ึงท่ีน าโดยอาจารยส์วา 
(Achar Sva)๔๕ และอาจารยโ์ปก าโบร์ (Achar Pokambo) ไดท้  าการเคล่ือนไหวต่อตา้นฝร่ังเศส๔๖ 

                                                             

        ๔๓       ,         ,      ២៥៨. 

        ๔๔       ,         ,      ២៥៩., เดวิต แชนตเ์ลอร์, เร่ืองเดียงกนั, หนา้ ๒๒๔. 

          ๔๕ (ดูเพิ่มเติม)           ,       ,១៩៦៨. 

          ๔๖       ,         ,      ២៥៩-១៦០. 



๓๒ 

ควบคู่การเคล่ือนไหวของพระสงฆช์าวกมัพชูาท่ีกลบัมาจากประเทศไทยซ่ึงถูกปลุกระดมชาตินิยม
โดยเจา้นโรดมยคุนัโธร์ (Prince Norodom Yukanthor)๔๗ 
    การเคล่ือนไหวคร้ังนั้น ท าให้เจา้หน้าท่ีฝร่ังเศสตอ้งจบัตาพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ 
นอกจากน้ี พระพุทธศาสนายงัถกูกดข่ีข่มเหงทั้งบทบาทและหนา้ท่ี ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัศาสนพิธี 
กระทัง่การเขา้มามีส่วนในการจดัปฏิรูประบบการปกครองของคณะสงฆ ์  
      จากการศึกษาของยงั ซมั (Yang Sam) พบว่า ในแต่ละปีฝร่ังเศสไดท้ าการปฏิรูประบบ
การปกครองหลายคร้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจากฝร่ังเศสอยากมีบทบาททางการปกครองคณะสงฆ ์เหตุผลก็คือ  
        ๑) อยากมีอ  านาจเหนือคณะสงฆธ์รรมยุตินิกายท่ีมีสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้ความ
อุดหนุน และลดอิทธิพลของไทย  
        ๒) ลดความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีให้ความเคารพนับถือคณะสงฆ์มหานิกาย โดย
กล่าวหาอาจารยส์วาและอาจารยโ์ปก าโบร์ ซ่ึงเป็นอดีตพระสงฆว์่าเป็นขบถ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัของเจา้หนา้ฝร่ังเศส๔๘  
     การเคล่ือนไหวของคณะสงฆต่์อตา้นฝร่ังเศสนั้นมีหลายคร้ัง เช่น กรณีชาวบา้นคร าง
เลียว จงัหวดั  ก  าปงชนังท่ีฆาตกรรมขา้หลวงฝร่ังเศสช่ือบาร์เดซ (Résident Supérieure Bardez) 
ในขณะท่ี มาเก็บภาษี ซ่ึงมีพระสงฆเ์คยเตือนเจา้หนา้ท่ีฝร่ังเศสให้ผ่อนปรน แต่เจา้หน้าท่ีฝร่ังเศสยงั
ด้ือร้ัน กระทัง่พยายามวางแผนเพ่ือเก็บภาษีจากพระสงฆ ์ และต่อมาคือการเคล่ือนไหวของพระ
อาจารยแ์ฮม เจียว (Preah Ajar Ham Chiev) ผูเ้ป็นศาสตราจารยบ์าลีชั้นสูง ซ่ึงการเคล่ือนไหวคร้ังน้ีมี
จ  านวนพระสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชนมากกว่าพนัคนเดินขบวน เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเพื่อ
ปกป้องอกัษรศาสตร์จากขา้หลวงฝร่ังเศสใหญ่ช่ือยอร์จโคติเอร์ (Georger Gautier) ซ่ึงเป็นขา้หลวง
ใหญ่ประจ ากมัพชูาพยายามท าการเปล่ียนแปลงภาษาเขมรมาเป็นภาษาฝร่ังเศส จึงแต่งตั้งเจา้หน้าท่ี
ทั้งชาวฝร่ังเศส และกมัพูชาท่ีสามารถพูดภาษาฝร่ังเศสไดป้ระจ าการตามส านักงานต่าง ๆ นับแต่
ระดบัต ่าจนถึงระดบัสูงสุด โดยคดัหวงัว่า จะสามารถตั้งประเทศฝร่ังเศสท่ีอีกชายฝ่ัง (La France d’ 
outré Mer) ซ่ึงหมายถึงกมัพชูา๔๙ ดงันั้น ขา้หลวงฝร่ังเศสช่ือ ยอร์จ โกติเยร์ ไดป้ระกาศความตั้งใจจะ
จะเปล่ียนพยญัชนะกมัพชูาทั้ง ๔๕ ตวัให้เป็นตวัอกัษรโรมนั โดยมี จอร์จ เซเดส์ (George Cædès) 
เป็นผูรั้บผติชอบการถ่ายอกัษร มีตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า ระบบใหม่น้ีสามารถคงระบบการออก

                                                             

          ๔๗ Anne Ruth Hansen, History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia: 
Khmer Identity and Theravada Buddhism, (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p. 70. 

          ๔๘ Yang Sam, Buddhism in Cambodia, 1795 - 1954, Thesis of Master of arts, (cornel 
University, 1990), p.124 - 125 

        ๔๙              ,        , (      ,១៩៧១),      ៨. 
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เสียงในภาษาเขมรไดดี้ โกติเยร์และเพ่ือนร่วมงานของเขาไดม้องการปฏิรูปน้ีว่าเป็นกา้วท่ีจะไปสู่ 
“การท าให้ทนัสมยั” พวกเขามองระบบท่ีเขา้ใจไดช้ดัเจนว่าเป็นส่ิงท่ีดี ในเอกสารท่ีเขียนข้ึนเพ่ือ
อธิบายถึงการปฏิรูปนั้น  โกติเยร์ไดโ้จมตี “ทศันคติของชาวกมัพูชาต่อโลก” ว่าเป็นส่ิงท่ี “ลา้สมยั” 
และเปรียบเทียบภาษาชาวกมัพชูาว่าเสมือน “เส้ือท่ีตดัเยบ็อยา่งไม่ประณีต” และเพ่ิมเติมค าศพัท์ใน
ภาษาฝร่ังเศสท่ี “สมเหตุผล” ใหก้บัภาษาเขมรท่ีเปล่ียนมาใชอ้กัษรโรมนันั้น   โกติเยร์คิดว่า อาจช่วย
ปรับปรุงกระบวนการคิดของชาวกมัพชูา  โกติเยร์ไดย้กตวัอยา่งการใชต้วัอกัษรโรมนัในเตอรกี แต่
ใชว้ิธีเงียบแบบการทูตส าหรับกรณีการใชต้วัอกัษรโรมนัในภาษาเวียดนาม ดูเหมือนว่าโกติเยร์เช่ือ
ว่าคุณความดีของการปฏิรูปเป็นเร่ืองประจักษ์แจง้ในตัวเอง เช่น เดียวกบัความลา้หลงัท่ีมีอยู่ใน 
“ความคิดของชาวกมัพชูา”๕๐ แมแ้ต่ เกง วนัศกัด์ิ (Keng Vansak) ซ่ึงพึ่งส าเร็จการศึกษาจากประเทศ
ฝร่ังเศสดา้นอกัษรศาสตร์ และมนุษยศ์าสตร์ (Faculte’ des letters et des sciences humaines) และ
เป็นคนแรกของชาวกมัพชูาท่ีสร้างแม่พิมพต์วัอกัษรเขมรตามระบบสมยัใหม่ เขาแสดงความคิดเห็น
สอดคลอ้งกบัยอร์จโคติเอร์ จึงเขาพยายามเสนอแนวความคิดให้ใชร้ะบบการแปลศพัท์จากภาษา
ฝร่ังเศส น ามาใชร่้วมกบัภาษาบาลี และภาษาสนัสกฤต๕๑  

      สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ์ ท่ีส าคัญคือสถาบันพุทธ     
ศาสนบัณฑิต สถาบันบาลีจั่วนขะป่ัวะ และสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ได้คัดค้านจากการปฏิรูป
ดงักล่าว โดยพระองคข์ู่ว่า ถา้หากยงัฟ้ืนท าต่อไปจะสละพระราชสมบติั๕๒  

     นอกจากตัวอกัษรแลว้ โคติเอร์มีความประสงค์จะท าการเปล่ียนแปลงปฏิทินซ่ึง
กมัพชูายดึตามจนัทรคติสืบทอดต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน ท่ีส าคญัคือปีใหม่ท่ีนิยมปรารภกนัเดือน
แจ๊ด (เดือน ๕) หรือกลางเดือนเมษายน (วนัท่ี ๑๓, ๑๔, ๑๕)  แต่โคติเอร์ยนืยนัว่าจะตอ้งปรารภตาม
สุริยคติ คือปีใหม่จะตอ้งเร่ิมตน้เดือนมกราคม แต่ไดรั้บคดัคา้นจากพระสงฆ ์และพระราชมารดา
ของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ๕๓   

 นักวิชาการฝร่ังเศสดา้นโบราณคดี และเคยเป็นผูอ้  านวยการส านักงานฝร่ังเศสแห่ง
ปลายบูรพาทิศ คือขา้หลวง หลุยวี วีโนด ไดย้  ้ากบัขา้หลวงผูน้  าว่า ภาษาเขมรมีพ้ืนฐานจากภาษาบาลี 

                                                             

      ๕๐ เดวิท แชนดเ์ลอร์, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๖๖. 
         ๕๑ Yang Sam ,ibid.p.31.,         ,            ,    ៤,២០០៩,       ៦-៧. 
         ๕๒ เขมรในทัศนะเจ้านโรมดม สีหนุ , จัง ลากูติวร์ สัมภาษณ์ ,แปลโดยสว่าง วงศ์ พวัพนัธ์ ,พิมพ์

คร้ังท่ี ,(กรุงเทพมหานคร : เรือนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๒๑), หนา้ ๓๕ – ๓๗. 
         ๕๓ อา้งแลว้  



๓๔ 

และสนัสกฤต ส่วนภาษาลาตีนไม่เก่ียวขอ้งกบัภาษาเขมรแมแ้ต่นอ้ย พร้อมทั้งขอเสนอให้ฟ้ืนฟูและ
สนบัสนุนการศึกษาของพระสงฆช์าวกมัพชูา๕๔ 

        การปฏิรูปตวัหนังสือไดส่้งผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบนัสงฆ ์
ซ่ึงมองว่า การปฏิรูปน้ีเป็นการโจมตีการศึกษาแบบจารีต และผูท่ี้อยู่ในสถานะสูงในสังคมกมัพูชา
ซ่ึงมกัเป็นนกัการศึกษาแบบแนวจารีตนิยม๕๕  

 
๒.๖ พระพุทธศาสนาในรัชสมยัของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ (ค.ศ.๑๙๕๓ – ๑๙๗๐) 

 เป็นเวลาร่วมเกา้สิบกว่าปีท่ีกมัพูชาอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณานิคมฝร่ังเศส  ท า
ใหสู้ญเสียสิทธิเสรีภาพในการปกครองของตน อีกทั้งปัญหาทางการเมืองก็สร้างความป่ันป่วนหามี
ความสงบไม่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ จึงทรงมีพระด าริว่า “ไดเ้วลาท่ีกมัพชูาตอ้งท าอะไรสักอย่าง”  
ดงันั้น ในปีค.ศ. ๑๙๕๐ จึงทรงตดัสินพระทยัว่าจะไม่ทรงเป็นเพียงกษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญหรือ
เป็นเคร่ืองมือของฝร่ังเศสอีกต่อไป แต่ทรงจะปกครองกมัพูชาดว้ยพระองค์เอง ดงันั้นใน ปีค.ศ. 
๑๙๕๒ พระองค์ทรงยึดอ  านาจรัฐบาลและประกาศยุบสภาเพื่อด าเนินการเรียกร้องเอกราชจาก
ฝร่ังเศสให้ไดภ้ายในปีค.ศ. ๑๙๕๕๕๖ เน่ืองจากพระองค์ทรงไดเ้ห็นความป่ันป่วนของสภาผูแ้ทน 
ความแตกร้าวทางการเมือง จึงท าให้พระองค์มิอาจอยู่น่ิงดูชะตากรรมกมัพูชาให้เส่ือมโทรมลงได ้
โดยไม่ไดท้  าอะไรสักอย่าง ดังสุนทรพจน์ของพระองค์ว่า “ทุกอย่างหาระเบียบไม่ได ้ไม่มีการ
ปกครอง ไม่มีการใชส้ติปัญญาอยา่งมีเหตุผล...”๕๗     

 พระองค์ท าการเคล่ือนไหวทางการเมืองด้วยการเจรจา ตดัความสัมพนัธ์ไมตรี และ
ยกเลิกสนธิสญัญาทุกฉบบัท่ีมีกบัฝร่ังเศส ขณะเดียวกนัฝร่ังเศสเองประสบกบัปัญหาทางสงคราม 
ดงันั้นในเดือนตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๓ ฝร่ังเศสจึงยินยอมให้กษตัริยก์มัพูชามีอ  านาจในการควบคุม
กองทพั ดา้นการคลงัและการต่างประเทศ แมว้่าฝร่ังเศสยงัจ  ากัดอ  านาจบางประการ แต่ส าหรับ
สมเด็จพระนโรดมสีหนุแล้ว ทรงมองว่าฝร่ังเศสก าลงัเส่ือมอ านาจลงจากกัมพูชา จึงทรงใช้
ยุทธศาสตร์สุดท้ายของพระองค์คือให้ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างจังหวดัเสียมเรียบกับพนมเปญ

                                                             

         ๕๔       ,ព្រវត្តិរុទ្ធិកសិកា, (                    ,២០០៦),      ៣៧-៣៨. 
                ๕๕        ,               ,(                  ,១៩៧២),     
៤១-៤៣.(            .             ,១៩៩៩),     ៥៧-៥៨.  

  
๕๖ ธีระ นุชเป่ียม, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา, (กรุงเทพมหานคร:โครงการจดัพิมพ์

คบไฟ, ๒๕๔๒๗),หนา้ ๔๒-๔๓. 
  ๕๗ เดวิด แชนดเอลร์,เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๘๙. 



๓๕ 

เดินขบวนประทว้งฝร่ังเศส เหตุดงักล่าวท าให้ชาวกมัพูชาทั้งเป็นฆราวาสและพระสงฆ์๕๘ออกมา
เดินขบวนเรียกร้องเอกราชอยา่งอิสรเสรี กระทัง่นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไปก็เขา้มาร่วมเป็นจ านวน
มาก จนในท่ีสุด ฝร่ังเศสตอ้งมอบ “เอกราช”อยา่งสมบูรณ์แบบใหแ้ก่ชาวกมัพูชาในวนัท่ี ๒๙ เดือน
พฤศจิกายน ปีค.ศ. ๑๙๕๓    

 หลงัจากไดรั้บเอกราชอยา่งสมบูรณ์ สมเด็จพระนโรดมสีหนุกลายเป็นพระประมุขของ
รัฐ ทรงก าหนดแผนนโยบายไม่เขา้เป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมืองในการด าเนินบริหารประเทศ โดย
ใชน้โยบายท่ีเรียกว่า “สังคมนิยมพระพุทธศาสนา” ซ่ึงเป็นสายกลางในพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า 
“มัชฌิมาปฏิปทา” เป็นแนวทางบริหารประเทศ ทั้ ง น้ี  เ น่ืองจากทรงเคยได้บวชเรียนใน
พระพุทธศาสนา๕๙ และมีพระด าริว่า “การจะสร้างประเทศให้พฒันามาได ้พระสงฆค์วรมีบทบาท
อยา่งยิง่ในสงัคม 

 “สงัคมนิยมพระพุทธศาสนา” เป็นหลกัการบริหารประเทศท่ีสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ไดคิ้ดคน้มาโดยพระองคเ์อง เน่ืองจากทรงเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์และประชาชนว่า 
พระพุทธศาสนาน ามาซ่ึงความเท่าเทียมกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ซ่ือสัตยต่์อกัน พร้อมทั้ ง
ช่วยเหลือกนั รักษาไวซ่ึ้งธรรมเนียมแบบจารีตนิยม ทั้งน้ี ลว้นแต่เป็นหลกัพ้ืนฐานในวิถีชีวิตของ
ประชาชน  อีกส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือเพื่อส่งเสริม และยกระดบัพระพุทธศาสนา”๖๐ 
โดยทรงมีพระด าริว่าการพฒันาประเทศ และศาสนาตอ้งไปควบคู่กนั “ประเทศชาติประกอบดว้ย
จกัรสองคืออาณาจกัรส าหรับคบัเคล่ือนประเทศชาติ ส่วนอีกจกัรหน่ึงคือพุทธจกัรส าหรับคบัเคล่ือน
ศีลธรรม และความสามคัคีของผูค้นในสงัคม ถา้ประเทศชาติขาดจกัรใดจกัรหน่ึงแลว้ หรือจกัรทั้ง
สองเดินไปไม่สม ่าเสมอกนัแลว้ ประเทศไม่สามารถเขา้ไปสู่ความสงบสุขและพฒันาข้ึนได”้๖๑ เดียบ 

                                                             

 ๕๘ កមពុជសុរយីា,     ២៥,    ១២       ១៩៥៣,      ៩៥៩. 

 
๕๙ Sam Nhean, The History of Buddhist in Cambodia, (Phnom Penh: Buddhist Association, 1957),  p. 29 – 32. 

        ๖๐ Yang Sam, Khmer Buddhism and Politics, 1954-1984, (Newington.CT: Khmer Studies 
Institute, 1987), pp.12 - 13. 

        ๖๑ Keyes Charl F. (1994) Communist Revolution and the Buddhist Past in Cambodia’ in 
Keyes, Charles F. Laural Kendall and Helen Hardare (eds) Asian Vision of Authority: Religion and the 

Modern State of East and Southeast Asia, Honolulu :University of Hawaii Press, p.53.,          ,     ១,
   ១,       ១៩៨៨,      ៩-១០.  
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สุผล (Deap Sophal) ว่า เป็นทฤษฎีสร้างข้ึนเพ่ือบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขแก่ประชาชน “ทุกข์ของราษฎร์
คือทุกขข์องขา้พระเจา้”๖๒  

      เพราะเหตุดังนั้น จึงทรงงานกบัประชาชนทุกนิคมชุมชนหมู่บ้าน ทรงวางพระองค์
เหมือนประชาชนคนหน่ึงท่ีร่วมสุขร่วมทุกขก์บัหมู่ชนทัว่ไป ดงัปรากฏในผลงานของยงัซมั (Yang 
Sam) ว่า “ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตท่ีพระมหากษตัริยว์างตวัเหมือนคนทัว่ไป ทรงงานร่วมกินร่วม
นอนกบัประชาชนของพระองค์ ซ่ึงท าให้ประชาชนของพระองค์กลา้ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ
โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการทางการมากมาย”๖๓ 

      นอกจากน้ี สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงให้ความส าคญัแก่พระสงฆเ์ป็นพิเศษ ทรงได้
ถวายต าแหน่งส าคัญ ๆ แก่ผูน้  าศาสนา เช่น สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย คือมหานิกายและ 
ธรรมยติุนิกาย พร้อมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ใชพ้ระราชาศพัท์แก่สมเด็จพระสังฆราชทั้งสอง  
ขณะเดียวกนัพระพุทธศาสนาก็ไดรั้บพระบรมราชูปถมัภท์ั้งทางดา้นรูปธรรมและนามธรรม กระทัง่
มีเช้ือพระวงศไ์ดเ้ขา้มาผนวชเพ่ือสืบทอดพระราชประเพณีดงัเดิม อีกส่วนหน่ึง ในการพฒันาคณะ
สงฆ ์ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู ่หรือการศึกษา ทรงใหค้วามช่วยเหลือทุกกรณี ทั้งโดยทางตรง 
และทางออ้ม ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระสังฆราช ฮวด ตาด ลงพ้ืนท่ีพบปะกบัพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือรับฟังการร้องทุกข์ และแนวทางการบริหารของ
องคพ์ระประมุขของรัฐ  ผลท่ีไดรั้บจากการลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ี พบว่า ทั้งพระสงฆ ์และประชาชนทัว่ไป 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหลกัการบริหารประเทศของพระองค์ จึงอาจจะกล่าวไดว้่า ในยุคน้ี 
พระพุทธศาสนามคีวามพฒันาแทบทุก ๆ ดา้น   

 จากการส ารวจจ านวนสถิติการเจริญเติบโตของศาสนสถาน เช่น วดั โบสถว์ิหาร เป็น
ตน้ พบว่าปีค.ศ.๑๙๖๙ มีจ  านวน ๓,๓๖๙ วดั โดยเฉล่ียวดัเกิดใหม่ปีละ ๖๓วดั และวดัใหม่ลว้นแต่
ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล  ระหว่างปีค .ศ.๑๙๖๑-๑๙๖๙ พระสงฆ์มีจ  านวน ๕๓,๕๐๙-
๖๕,๐๖๒ รูป/องค ์โดยเฉล่ียพระสงฆบ์วชใหม่หน่ึงพนัรูปต่อปี มีนกัวิชาการหลายท่าน เช่น ยงั ซมั
มองว่าสมเด็จพระนโรดมไดรั้บแรงดลบนัดาลใจ และเดินตามรอยของพระเจา้อโศกมหาราช๖๔ดงั
พระองคเ์คยตรัสว่าไว ้“พระพุทธเจา้ฝากพระศาสนาไวก้บัพระมหากษตัริย”์๖๕   

                                                             

      ๖๒          ,                                              , ១៩៥៥-

១៩៧០,             ២,(             ,២០០៩),      ១២០-១៤៦. 
      ๖๓ Yang Sam, Khmer Buddhism and Politics, 1954-1984,p.12.  

 ๖๔ Yang Sam, op.cit. pp.19, 14-15, 23. 
 ๖๕           ,     ១    ១         ១៩៥៨,      ៣.  
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๒.๗ พระพุทธศาสนาในยุคลอน นอล (ค.ศ.๑๙๗๐ – ๑๙๗๕) 
 ปลายปีค.ศ.๑๙๖๙ ประเทศกมัพูชาประสบกบัปัญหาหลายประการ ไม่ว่าเป็นปัญหา
ทางการเมือง สงัคม หรือเศรษฐกิจ รัฐบาลท่ีรู้จกัในนามพุทธสังคมนิยม ไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้
ทา้ยท่ีสุด เจา้สีสุวตัถ์ิสิรีมะตะ(Sisowath Sirimaktak) กบัทหารอีกกลุ่มหน่ึงไดก้ดดนัใหน้ายพลลอน 
นอล (Lon Nol)โค่นอ านาจของสมเด็จพระนโรดมสีหนุลง ขณะท่ีพระองค์เสด็จไปเยือน
ต่างประเทศ ดงันั้น ประเทศกมัพชูาไดข้นานนามใหม่ว่า “สาธารณรัฐเขมร- Khmer Republic” นับ
แต่วนัท่ี ๑๘ เดือนมีนาคม ปีค.ศ.๑๙๗๐ เป็นตน้ไป โดยมีนายพลลอน นอล เป็นประธานาธิบดีคน
แรกในประวติัศาสตร์กมัพชูา 
  ในระบบราชานิยมหรือสงัคมนิยมพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีต
พระมหากษตัริย ์ท่ียิง่ใหญ่หลงัยคุพระมหานคร นายพลลอน นอล ซ่ึงเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
ไดเ้รียนรู้มากมายเก่ียวกบัแนวนโยบายการบริหารประเทศของสมเด็จพระนโรดมสีหนุตามแบบ
พระพุทธศาสนาท่ีมีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต  ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สงัคม ลว้นแต่มีหลกัพ้ืนฐานจากพระพุทธศาสนา ดงันั้น เขาจึงตดัสินใจ
จะบริหารประเทศตามแนวทางน้ี ซ่ึงขั้นแรก คือบญัญติัพระพุทธศาสนาไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตราท่ี
๒ ว่า “เป็นศาสนาของรัฐ” และเปิดเสรีภาพการนับถือศาสนาทุกศาสนา ๖๖ ขณะเดียวกัน 
คณะกรรมการกระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีหน้าท่ีในเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไดท้ า
การเปล่ียนแปลงบทสวดมนต์แผ่เมตตา “อากาสฐา”ในหนังสือ คิหิปฏิบติัสังเขป (Gihipatipatti 
Sangkhep) ของพุทธศาสนบณัฑิตจาก “ราชโน” มาเป็น “รัฐเก”  กล่าวคือเปล่ียนเป็น “อากาสฐา จ 
ภุมมฺฐา เทวา นาคา มหิทฐิกา บุญญงั โน อนุโมทนัตุ จีรัง รักขนัตุ รัฐเก” ซ่ึงมีความหมายว่า “เทวดา
ทั้งหลายท่ีอยู ่ณ อากาศก็ดี อยู่ ณ แผนดินก็ดี นาคทั้งหลายท่ีมากดว้ยฤทธ์ิก็ดี จงอนุโมทนาในบุญ
กุศลของขา้พเจา้ทั้งหลาย จงรักษามหาชนในรัฐให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นนิจเทอญ”๖๗  
อนัเป็นการเปล่ียนจากการแผเ่มตตาแด่พระราชา “ราชาโน” มาเป็นมหาชน “รัฐเก”   

 แต่อย่างไรก็ตาม การท ารัฐประหาร (Coup d’état) ของนายพลลอน นอล มิได้
หมายความว่ากมัพชูาจะมีความสงบสนัติก็หาไม่ ตรงกนัขา้ม ส่ิงเลวร้ายไดเ้กิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองนับ

                                                             

 ๖๖ ព្រជុាំ   ធមែៃុញ្ញព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ១៩៤៧-២០០៦,(             ,២០០៨),      
២៦.  ๖๗ Yim Sombo and Others, The Threads of Continuity: Buddhism and Conflict in Cambodia, 
1953 to 1979 in Siksacakr, Penny Edwards, Michel Rethy Antelme, Editors, (Center for Khmer Studies: Ponleu 
Khmer Printing& Publishing House, 2007), p.86.  
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แต่วนัท่ี ๑๘ มีนาคม ปีค.ศ.๑๙๗๐ เป็นตน้มา เช่น กรณีการเดินขบวนประทว้งของพระสงฆ ์และ
พุทธิกศาสนิกชนในพนมเปญ ไดน้ าไปสู่การฆาตกรรมขา้ราชการประจ ากระทรวงกิจการศาสนา 
และวฒันธรรม๖๘ และการเดินประท้วงของพระสงฆ์และประชาชนจากจังหวดัก  าปงจาม เพื่อ
เรียกร้องใหรั้ฐบาลคืนอ านาจบริหารประเทศถวายแด่อดีตพระมหากษตัริยส์มเด็จพระนโรดมสีหนุ 
ซ่ึงการประท้วงต่อต้านคร้ังน้ีได้ฆาตกรรมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัก  าปงจามสองคน 
ขณะเดียวกนั เม่ือขบวนประทว้งน้ีเดินเขา้กรุงพนมเปญโดยขา้มสะพานโจรฺยจงัวา (Chroy Chang 
Wa bridge) รัฐบาลก็ไดใ้ชก้  าลงัทหารเขา้สลายกลุ่มผูป้ระทว้งน้ี ท าใหมี้พระสงฆแ์ละประชาชนเป็น
จ านวนมากเสียชีวิต กระทัง่พระสงฆใ์นกรุงพนมเปญถกูทางการหา้มแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งส้ิน
เก่ียวกบัการท ารัฐประหาร๖๙ นอกจากน้ียงัมีกองก าลงัของทหารเวียดกงหรือแนวร่วมปลดปล่อย
แห่งชาติเวียดนามใต้ (Viet Cong or the National Front for the Liberation of Southern Vietnam - 
NLF) และเวียดมินห์ หรือสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม (Viet Minh or League for the 
Independence of Vietnam) จ านวน ๕๐,๐๐๐ คน ไดคุ้กขา้มอธิปไตยกมัพชูา สร้างความป่ันป่วนทาง
เมือง จนท าใหท้ั้งพระสงฆ ์นกัศึกษา และพุทธศาสนิกชนเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่เวียด 
กง และเวียดมินห์ออกจากอธิปไตยกมัพชูา๗๐  

 ในช่วงปีดงักล่าว นกัวิชาการบางคนมองว่า สงครามท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัฐบาลลอน นอล 
กบักองก าลงัเวียดนามเป็นสงครามศาสนา สงครามจิตวิทยา สงครามยุทธศาสตร์ ซ่ึงโฆษณาชวน
เช่ือใหเ้ยาวชนเขา้ร่วมกองก าลงัทหาร เพื่อคดัคา้นก าลงัเวียดกง และเวียดมินห์ ท่ีเอาวดัมาเป็นฐาน
ในการท าศึกสงคราม มีการจับพระสงฆ์เป็นตัวประกนั ซ่ึงทางรัฐบาลมองว่าเป็นพวกไร้ศาสนา 
หรือทมิฬศาสนา เป็นคอมมิวนิสต์ ดงัประโยคท่ีว่า “หากคอมมิวนิสต์มา พระพุทธศาสนาจะสูญ
หาย” อีกอยา่งหน่ึงเพื่อคดัคา้นการเดินขบวนของพระสงฆ์ทัว่ประเทศ เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลคืน
อ านาจถวายสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ดงันั้นในวนัท่ี  ๙ เดือนตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๗๐ ลอน นอล ไดส่้ง
จดหมายไปยงัสมเด็จพระสงัฆราชมีใจความว่า “การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ไม่ไดห้มายความว่า
ไม่ซ่ือสตัยต่์อพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนายงัเป็นศาสนาของรัฐนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พุทธ
ธรรมลว้นแต่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของผูค้น พระพุทธศาสนาสอนเราให้ซ่ือสัตย ์ไม่เห็นแก่ตัว 
ส่งเสริมการช่วยเหลือกนั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเคร่ืองหมายแห่งเสรีภาพ ความเสมอภาพ ภราดร

                                                             

 
๖๘ สัมภาษณ์ ศ.แมน ปรางค,์ ทีป่รึกษาพุทธิกศึกษาแห่งชาติ,  พนมเปญ, ๑๕ ตุลาคม ๒๐๐๙.  

 ๖๙ Yim Sombo and Others, ibid., p. 86.  

 
๗๐ កមពុជសុរយីា,     ៤២    ១៣       ១៩៧០,      ១១៥២-១១៥៩.  
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ภาพ การพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู ้คน”๗๑ ฉัตร เปรมฤดี  ซ่ึงเป็นผู ้ท่ี ช่ืนชอบต่อท่าน
ประธานาธิบดีว่า เป็นผูท่ี้พิทกัษพ์ระพุทธศาสนา และเคารพนบัถือศาสนาอยา่งเคร่งครัด เป็นห่วงใย
ต่อบา้นเมือง “เราจะป้องกนัพระพุทธศาสนาโดยชีวิต และเลือดเน้ือ เพ่ือใหพ้ระพุทธศาสนาด ารงคง
อยูถึ่ง ๕๐๐๐ พระพรรษา...ฯ...ต่อสูเ้พื่อปกป้องบา้นเมือง และศาสนาโดยล าพงั”๗๒  

 แมว้่า ทางภาครัฐพยายามสร้างความกลมเกลียวให้พระสงฆเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
หรือสร้างความเช่ือมัน่แก่พุทธศาสนิกชนว่ารัฐบาลใหค้วามเคารพนบัถือพระพุทธศาสนา อย่างไรก็
ตาม เพื่อตอบโต้รัฐบาลของลอน นอล กองก าลงัเวียดกงและเวียดมินห์ ก็ไดโ้ฆษณาชวนเช่ือให้
พระสงฆท่ี์อยูต่่างจงัหวดั เช่น จงัหวดัก  าปงจาม และไพรแวง เป็นตน้ เดินขบวนต่อตา้นรัฐบาลลอน 
นอล โดยให้ค  ามัน่สัญญาว่า “จะคืนอ านาจท่ีแทจ้ริงให้ชาวกมัพูชา” แต่ในทางตรงขา้มกบัค ามัน่
สญัญา ทั้งกองก าลงัเวียดกงและเวียดมินห์ก็ไดท้  าลายพระพุทธศาสนา เช่น ประหารชีวิตพระสงฆ ์
ท าลายวดัวาอาราม พุทธปฏิมา เผาท าลายคมัภีร์ฎีกา เอกสารท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม และศาสนา พร้อมทั้งขู่บังคบัให้พระสงฆสึ์กเขา้เป็นทหารของตน ยึดทรัพยสิ์น และ
เกณฑช์าวกมัพชูาเป็นทหาร ซ่ึงระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๐ – ๑๙๗๑ วดัท่ีถกูท าลายดว้ยกองก าลงัเวียดกง 
และเวียดมินห์มีถึง ๒๔๑ แห่ง มีพระสงฆม์รณภาพ ๔๒ รูป บาดเจ็บ ๕๒ รูป ถูกจบัเป็นเชลยศึก 
๒๑ รูป และตอ้งอพยพเขา้มาพนมเปญ ๔๕๒ รูป นอกจากน้ียงัมีโบสถค์ริสต ์๑๓ แห่ง บาทหลวง ๓ 
รูป รวมทั้ งมสัยิด ๖ แห่ง๗๓ นอกจากน้ียงัใช้กองก าลงัทหารเข้ายึดครองนครวดัซ่ึงเป็นมรดก
ประวติัศาสตร์ศาสนา และศิลปวฒันธรรมโลก ดงัรายงานของพุทธิกสมาคม และสมาคมนักนิพนธ์
กมัพชูาว่า  

            “วนัท่ี ๒๓ มีนาคม ปี ค.ศ.๑๙๗๐ เวียดกงและเวียดมินห์ โฆษณาชวน
เช่ือประชาชนในจงัหวดัก  าปงจาม และไพรแวง ต่อตา้นกบัรัฐบาลสาธารณรัฐ 
วนัท่ี ๒๘ มีนาคม ปีค.ศ.๑๙๗๐ กองก าลงัเวียดกง และเวียดมินห์จ านวน 
๕๐,๐๐๐ คนเข้ามาในกัมพูชา ได้ท าลายท่ีท างาน โรงเรียน วิทยาลยั ศูนย์
สุขภาพ เผาท าลายวดัวาอาราม ศาสนสถาน จบัพระสงฆเ์ป็นตวัประกนัเดิน
น าหนา้เพ่ือป้องกนัมิใหท้หารรัฐบาลยงิ  นอกจากน้ีไดท้ าร้ายพระสงฆด์ว้ยการ

                                                             

 ๗๑ Yam Sam, Yang Sam, Khmer Buddhism and Politics, 1954-1984,p.53 – 59. 
                       ๗๒ ชาติ เปรมฤดี,ชะตากรรมพระพุทธศสานาระหว่างสงครามในสาธารณรัฐเขมร, (กรุงเทพ มหา
นคร : ชุติมาการพิมพ,์ ๒๕๑๗), หนา้ ๒๖, ๕๔. 

 ๗๒ កមពុជសុរយីា,     ៤៣    ៣       ១៩៧១,      ១០៦៣-១០៦៤ 

     ๗๓ កមពុជសុរយីា,     ៤២    ១៣       ១៩៧០,      ១១៤៧-១១៥១,១១៥២-១១៥៩. 



๔๐ 

ตบตีอยา่งโหดร้าย ขณะน้ีทั้งเวียดกงและเวียดมินห์ก าลงัยดึครองปราสาทนคร
วดั ซ่ึงเป็นแหล่งมรดกแห่งประวติัศาสตร์ ศาสนาและศิลปวฒันธรรมโลก”๗๔   

 นอกจากน้ียงัมีการออกแถลงการณ์ของนาย อู ทนั(U Thant) ซ่ึงเป็นอคัรเลขาธิการ
สหประชาชาติ(UN Secretary-General) วนัท่ี ๘ เดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๙๗๐ ว่า  

 “สงครามเวียดนามไดคุ้กคามลุกลามเขา้มากมัพูชา ท าลายชีวิตคนเป็นจ านวนมาก ท า
ใหเ้สียหายทรัพยสิ์น สงครามเวียดนามกลายเป็นสงครามอินโดจีน ปราสาทนครวดัซ่ึงเป็นมรดก
ทางประวติัศาสตร์ ศาสนาและวฒันธรรม เป็นท่ีสักการบูชา และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศ
กมัพูชา ก  าลงัได้รับการเบียดเบียนพยาบาทอย่างร้ายแรงเหมือนดงัปราสาทในกรุงเว ้ประเทศ
เวียดนาม.... 

 ดงันั้น เราตอ้งปลดปล่อยนครวดัใหไ้ด ้“Angkor Wat doit être sauvé” ขา้พเจา้เรียกร้อง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เคารพปราสาทโบราณซ่ึงเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ ศาสนา และวฒันธรรมซ่ึงอยู่ทุก
ภมูิภาคของประเทศกมัพชูา และภูมิภาคอ่ืนในอินโดจีน ...ตอ้งป้องกนัดูแลปราสาทเหล่าน้ีใหไ้ด.้..”๗๕ 

 ผลจากจากการย ัว่ยแุละโฆษณาชวนเช่ือของเวียดกง และเวียดมินห์ ท าให้คณะสงฆท์ัว่
ประเทศ ไดจ้ดัประชุมสมชัชาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี ๑๗ เมษายน ปีค.ศ. ๑๙๗๑ ท่ีห้อง
ประชุมจตุมุข กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะเป็นประธานในพิธีซ่ึงประเด็น  
หลกั ๆ แลว้ คือเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายชดัเจนต่อพระพุทธศาสนา การรักษาฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน และปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา โดยออกแถลงการณ์ร่วมกนัมีใจความส าคญัว่า  

“ระหว่างวนัท่ี ๒๓ มีนาคม ปีค.ศ. ๑๙๗๐ ถึงวนัท่ี ๑๗ เมษายน ปีค.ศ.
๑๙๗๑ กองก าลงั เวียดกง และเวียดมินห์ ไดท้ าลายวดั ๒๐๕ แห่ง พระสงฆ์
มรณภาพ และบาดเจ็บจ านวนมาก ดว้ยทารุณกรรมอนัโหดร้ายของพวกทมิฬ
ไร้ศาสนา  พระสงฆ์นับเป็นพันๆ รูปต้องอพยพจากวัดไปหาท่ีปลดภัย 
การศึกษาของคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นพุทธิกศึกษา หรือศาลาธรรมวินัยไม่

                                                             

  
  ๗๕ កមពុជសុរយីា,     ៤២    ២         ១៩៧០,     ៨១០-៨១១. 



๔๑ 

สามารถด าเนินการได ้ในต่างจงัหวดั ศาสนสถาน ปราสาทโบราณ พระพุทธ
ปฏิมาถกูท าลาย”๗๖   

 ระหว่างท่ีกมัพชูาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของนายพล ลอน นอล นับแต่เดือนมีนาคม ปี   
ค.ศ.๑๙๗๐ ถึง เดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๙๗๓ มีจ  านวนวดั ๙๙๗ แห่ง หรือหน่ึงในสามถูกท าลายดว้ย
การเผา และระเบิดโดยกองก าลงัของเวียดกงและเวียดมินห์ พระสงฆท่ี์อยูต่่างจงัหวดัและชนทบตอ้ง
อพยพไปอยู่ในท่ีปลอดภยั เช่น พระสงฆต์อ้งอพยพไปอยู่ภายใตก้ารอารักขาหรือศูนยป์ลดปล่อย 
(Liberated Zone) ของรัฐบาลนายพล ลอน นอลจ านวน ๑,๑๕๖ รูป อีก ๑๑๔ รูป มรณภาพ ๑,๑๕๓ 
รูปบาดเจ็บ และอีก ๓๖๐ รูป ถูกจบัเป็นตวัประกนัของเวียดกงและเวียดมินห์ ขณะท่ีพระสงฆอี์ก
ส่วนหน่ึงตอ้งอพยพอยูศ่นูยป์ลดปล่อยของเขมรแดง ท่ีอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 
ซ่ึงพระสงฆเ์หล่าน้ีถูกอบรมดว้ยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์๗๗ ขณะเดียวกัน ระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๐ – 
๑๙๗๓ กองก าลงัสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต ้ไดโ้จมตีขบัไล่กองก าลงัเวียดนามเหนือหรือเวียด
มินห์ขา้มเขา้มาดินแดนกมัพูชาภาคตะวนัออก เฉียงเหนือของประเทศ และไดท้ิ้งระเบิดมากกว่า
แสนตัน ซ่ึงการท้ิงระเบิดคร้ังน้ี ท าให้มีพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวกมัพูชาเสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก โดยไม่มีการประเมินความสูญเสียใดๆ จากรัฐบาล แมรั้ฐบาลจะรับทราบเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนดงักล่าวก็ตาม ดงันั้น พระสงฆท่ี์อยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ หลายจงัหวดัตอ้ง
อพยพมากรุงพนมเปญ ซ่ึงท าให้วดัวาอารามในกรุงพนมเปญ ไม่สามารถรองรับจ านวนพระสงฆ์
จ  านวนมากได ้

ระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๔-๑๙๗๕ กองก าลงัเขมรแดงไดข้ยายตวัและมีอ  านาจทางการเมืองมาก
ข้ึนจนสาสามารถยึดพ้ืนท่ีปกครองของประเทศไดห้ลายจงัหวดั ท่ีส าคญัคือภาคตะวนั ออกเฉียง
เหนือของประเทศ  ขณะเดียวกนั เขมรแดงไดพ้ยายามโฆษณาชวนเช่ืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์โดย
เอาพระสงฆเ์ป็นผูเ้ผยแพร่ พร้อมทั้งไดม้อบอาวุธให้พระสงฆ์ป้องกนัตวัขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี จน
น าไปสู่การโค่นอ านาจจากรัฐบาลลอน นอลได้ในท่ีสุด โดยมีพระสงฆ์เขา้ร่วมในกระบวนการ
ปฏิวติัน้ีดว้ย๗๘  

 
 

                                                             

  
๗๖ កមពុជសុរយីា,     ៤៣    ១         ១៩៧១,     ១៨៦-១៩៩. 

 ๗๗ Yang Sam, ibid., p .58 – 59. 

  
๗๘ Yim Sombo and Others, ibid., p. 90 



๔๒ 

๒.๘  พระพุทธศาสนาในยุคเขมรแดง (ค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙) 
 วนัท่ี ๑๓ – ๑๕ เมษายน ปี ค.ศ.๑๙๗๕ อาจกล่าวได้ว่าเป็นวนัท่ีชาวกัมพูชาควรจะ
ได้รับความสุข ความสนุกสนานจากขนบธรรมเนียมอนัเก่าแก่  กล่าวคือเป็นวันปีใหม่ (ว ัน
สงกรานต)์ แต่ความสุข ความสนุกสนานน้ีเปรียบเหมือนดัง่ความฝันท่ีเลือนลอยในจินตนาการ จาก
บทสมภาษณ์หลายคนท่ีไดรั้บประสบการณ์ชีวิตในสมยัเขมรแดง พอจะสรุปได้ว่า บางจังหวดั 
ยกเวน้กรุงพนมเปญ จงัหวดับดัด าบอง เสียมเรียบ เป็นตน้ ต่างตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของเขมร
แดง ก่อนวนัท่ี ๑๗ เมษายน ปีค.ศ.๑๙๗๙ เขมรแดงไดใ้ชอ้  านาจบีบบงัคบัไม่ให้ประชาชนนับถือ
ศาสนา หรือท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งขบัไล่ให้ออกจากเมืองหลวง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานของ ธีระ นุชเป่ียม๗๙ แต่ขณะเดียวกนั เขมรแดงก็พยายามชกัชวนพระสงฆใ์ห้มีส่วนร่วม
ในการเคล่ือนไหวเพ่ือปฏิวติัภาคประชาชนท่ีใสสะอาด บริสุทธ์ิ๘๐ โดยเฉพาะ ก่อนการเคล่ือนไหว
ปลอดปล่อยกรุงพนมเปญวนัท่ี ๑๗เมษายน ปีค.ศ.๑๙๗๕ พระสงฆท่ี์อยู่ห่างไกลเมืองหลวงถูกขดั
เกลาดว้ยอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์พร้อมทั้งบงัคบัใหมี้ส่วนรวมกบัปฏิวติั โดยสญัญาว่า จะไม่ท าการ
ปฏิปักษต่์อพระพุทธศาสนา และพระสงฆ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสนทนาระหว่างพระระพิน ดว้ง ลอย 
กบั ณิม เด็ม ซ่ึงเป็นครูในโรงเรียนวดับ่อเวล จงัหวดับาดด าบองว่า  

 “ในช่วงก่อนปีค.ศ.๑๙๗๕ เขมรแดงไดช้กัชวนพระสงฆเ์ขา้มามีส่วนรวมเพื่อท าการ
ปฏิวติั โดยให้สัญญากบัพระเหล่านั้นว่า เม่ือปฏิวติัส าเร็จจะไม่ท าลาย หรือก าจดัพระพุทธศาสนา
ตามแนวทางของคอมมิวนิสต ์และจะสนบัสนุนพระสงฆผ์ูท่ี้เขา้ร่วมการปฏิวติัให้มีต  าแหน่งสูงข้ึน
ในทางการปกครองคณะสงฆ ์แต่ภายหลงัการปฏิวติัพระสงฆเ์ขา้ร่วมปฏิวติักบัเขมรแดงกลบัไดรั้บ
ผลตอบแทนในทางท่ีตรงกนัขา้ม”๘๑  
 วนัท่ี ๑๗ เมษายน ปีค.ศ. ๑๙๗๕ ขณะท่ีกองก าลงัเขมรแดงเคล่ือนเขา้ยึดกรุงพนมเปญ 
ประชาชนชาวกมัพูชาหวงัว่าจะเป็นวนัสงบ สันติภาพ ภายหลงัจากการยุติการสู้รบกนัระหว่าง
รัฐบาลสาธารณะเขมรซ่ึงน าโดยนายพล ลอน นอล กบัเขมรแดงซ่ึงน าโดยนาย ซา ลุด ซอ หรือท่ี
รู้จกักนัในนาม พอล พต ประชาชนชาวกรุงพนมเปญจึงพากนัออกมาตอ้นรับดว้ยเสียงเชียร์ พร้อม
กบัโบกธงผา้สีขาว อนัเป็นเคร่ืองหมายบ่งบอกถึงความปลาบปล้ืมใจ ดีอกดีใจจากการยุติสงคราม

                                                             

 ๗๙ ธีระ นุชเป่ียม, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๑. 

 
๘๐ Yin Sambo and others, ibid.,p.91.  

 ๘๑ พระระพิน ดว้งลอย, การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕- ๑๙๘๙,       
สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวติัศาสตร์เอเชีย), (กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๔๕), หนา้ ๔๐. 



๔๓ 

ทางการเมือง แต่ความปลาบปล้ืมใจของประชาชนก็ตอ้งผิดหวงั๘๒ เม่ือเสียงปืนหลายนัดยิงข้ึนฟ้า 
เพื่อบอกใหป้ระชาชนรีบอพยพออกจากกรุงพนมเปญอยา่งเร็งด่วนภายใน ๒๔ ชัว่โมง ดงัปรากฏใน
ภาพถ่ายของโรแลนต ์เนโว (Roland Neveu) และภาพยนตร์ท่ีก  ากบัโดย ดิท ปราน (Dith Pran) เร่ือง 
ทุ่งสงัหาร (The Killing Field) ซ่ึงในขบวนรถของกองก าลงัเขมรแดงก็มีพระสงฆห์ลายรูปอยูป่ะปน
อยูก่บักองก าลงัทหาร๘๓ น่ีคงไม่แปลกนกัเน่ืองจากช่วงนั้น พระสงฆก์็มีส่วนรวมในการเคล่ือนไหว
ปฏิวติัน้ี๘๔  

 ก่อนเขมรแดงยึดพนมเปญไม่ก่ีชัว่โมง วิทยุแห่งชาติซ่ึงมีแฮม เขต ดารา (Hem Keth 
Dara) ผูเ้ป็นลูกของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับสมเด็จพระสังฆราชฮวต ตาด 
(Supreme Patriach  Huot Tath) ไดป้ระกาศตามวิทยุกระจายเสียงเรียกร้องให้ผูน้  าทางการเมืองยุติ
การสู้รบกนั เพื่อหันมาเจรจาดว้ยสันติวิธี สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระด ารัสว่า “สงครามยุติลง
แลว้ เราเป็นพี่น้องกัน ขออยู่เงียบ ๆ แต่ในบ้านของตัวเอง” น่ีคงจะเป็นเสียงปรารถนาดีของ
พระสงฆผ์ูน้  าคร้ังสุดทา้ยท่ีมีสิทธ์ิออกอากาศในช่วงรัฐบาลลอน นอล ๘๕ 

 สถาบนัสงฆเ์ป็นสถาบนัแรกท่ีเขมรแดงไม่พึงปรารถนาจะพบเห็น เพราะเหตุดงันั้น 
พระสงฆทุ์กรูปจึงถูกขบัไล่ออกจากกรุงพนมเปญ เช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป โดยในวนัท่ี ๑๗ 
เมษายน ๑๙๗๕ ทหารเขมรแดงคนหน่ึงไดม้านิมนต์สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ฮวด ตาด 
ออกจากพนมเปญ เช่นเดียวกบัพระสงฆอี์กหลายรูป และในวนัท่ี ๑๘ เมษายน สมเด็จพระสังฆราช
กบัมนตรีสงฆร์ะดบัสูงถกูน าไปอุดงคซ่ึ์งเป็นเมืองหลวงเก่า ท่านไดรั้บการดูหม่ินเหยียดหยามจาก
ทหารเขมรแดง และถกูทรมาน ทา้ยท่ีสุดถกูสงัหารชีวิตท่ีวดัปรางค ์อ  าเภออุดงค ์จงัหวดัก  าปงสะพือ 
ส่วนมนตรีสงฆ์อีกหลายรูป รวมทั้งพระสงฆ์ท่ีเป็นนักวิชาการซ่ึงเป็นอดีตคณะกรรมการช าระ
พระไตรปิฎก(สังคายนาพระไตรปิฎก)  เช่น พระธรรมลิขิต กึม โต พระวนัรัตน์ วงษ์ สัมเพียะส์ 
พระโพธิวงัษ ์โซ ฮาย เป็นตน้ ไดห้ายตวัไป ส่วนสมเด็จพระสงัฆราชคณะธรรมยุตินิกายและมนตรี
สงฆช์ั้นผูน้  าก็หายสาบสูญไปเช่นเดียวกนั เอียน ฮาริสส์ (Ian Harris) ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราช

                                                             

 ๘๒            , សង្គ្រា មអាដមរកិដៅកមពុជា លៃ់ ៃល់ៃិង្សខ្មែរព្កហម,             ២, 
(      ,២០០៥),     ១៧៦.,         , ព្រវត្រិកមពុជាព្រជាធិរដត្យយ ,(                

         ,២០០៧),      ១៦.        
 ๘๓ Dith Pran, The Killing Field, Available on < http://www.youtube.com/watch?v=Xkl89 

QmAotA&feature=r elated> , (25, April 2010)  

 ๘๔ Yin Sambo and others, ibid.,p.91. 

 ๘๕ Op.cit.  

http://www.youtube.com/watch?v=Xkl89%20QmAotA&feature=r%20elated
http://www.youtube.com/watch?v=Xkl89%20QmAotA&feature=r%20elated


๔๔ 

ฮวด ตาด ถกูกล่าวหาอยา่งร้ายแรงว่า “แอบมีลกู มีเมียท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส” พร้อมทั้งไดอ้า้ง
ขอ้มลูจากผูส่ื้อข่าวชาวเวียดนามว่า ท่านถกูลากดว้ยรถแทรกเตอร์ มรณภาพอยา่งสยดสยอง๘๖  

 ขณะท่ีจงัหวดับดัด าบอง เมื่อเขมรแดงเขา้มาถึง ก็ไดใ้ชใ้บปลิวชวนเช่ือ โดยลงนามของ
เจา้คณะจงัหวดับดัด าบอง คือพระครู บุน สมเพียจ ซ่ึงเป็นพระนกัวิชาการทางภาษาบาลี และเป็นท่ี
เคารพนับถือของชาวจังหวดับัดด าบองว่า “ขอให้ทหารและประชาชนทุกคนวางอาวุธลง และ
เขา้ข้างเขมรแดง สงครามจบแลว้” และทนัทีท่ีเขมรแดงยึดจงัหวดับัดด าบอง ก็ไดแ้ยกพระสงฆ์
ออกเป็นสองฝ่าย คือพระสงฆภ์าคมลูฐานหรือพระสงฆเ์จา้ถ่ิน(Base monks)ท่ีอยูช่นบทกบัพระสงฆ์
เมืองหลวง (Capital city monks) กล่าวคือพระสงฆธ์รรมดากบัพระสงฆท่ี์มีต  าแหน่งเป็นพระผูใ้หญ่ 
โดยพระสงฆท่ี์มีต าแหน่งนบัแต่เจา้คณะอ าเภอข้ึนไปจนถึงระดบัสูงสุด เช่น พระครู บุน สมเพียจ 
พระครู จาน นี วดัแกว้ พระครู แกว้ สร้าง วดัก  าแพง เป็นตน้ ถูกกล่าวหาหลายประการ แลว้น าไป
สงัหารชีวิต๘๗ จากบทความของพระมหาฮุก สาวนั ระบุว่า พระครูบน สมเพียจ ถูกเขมรแดงจบัสึก 
แลว้สัง่ใหขุ้ดดินฝ่ังตวัเอง ท่ีแบกจาน ใกลส้นามบินจงัหวดับดัด าบอง ซ่ึงขณะนั้น ท่านมีต าแหน่ง
เป็นพระราชาคณะชั้นหน่ึง เป็นเจา้คณะจงัหวดัด าบอง และเป็นอดีตสมาชิกช าระพระไตรปิฎก ส่วน
พระครูเสก เนียง ซ่ึงเป็นศาสตราจารยภ์าษาบาลีประจ าพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช พนมเปญ 
และเป็นอดีตสมาชิกช าระพระไตรปิฎกถกูเขมรแดงจบัสึก และบงัคบัให้แต่งงานกบัสตรีคนหน่ึงท่ี
จงัหวดัไพรแวง แต่เน่ืองจากท่านบอกสตรีคนนั้นว่าจะนบัถือกนัเป็นพ่ีนอ้ง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีเพศ
สมพนัธ์กนั เร่ืองของท่านไดเ้ผยเขา้หูเขมรแดง ท่านจึงถูกน าไปประหารชีวิต โดยท่านไดข้อร้อง
ก่อนจะหมดลมหายใจว่า “ขอเอาผา้จีวรคลุมหลุมฝังศพ” พระมหาฮุก สาวนั ยงักล่าวต่ออีกว่า ทุก
วนัน้ี ไดค้น้พบหลุมฝังศพท่านแลว้ และไดเ้อาอฐิัธาตุมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา๘๘    

 วนัท่ี ๒๔ เมษายน ปีค.ศ.๑๙๗๕ พระสงฆ์สองรูปซ่ึงเป็นพระสงฆ์ชั้นผูใ้หญ่ท่ีมี
บทบาท และเป็นท่ีเคารพนบัถือของหมู่ชน พร้อมทั้งเป็นนักวิชาการส าคญัทางพระพุทธศาสนาถูก
หลอกให้มาต้อนรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุท่ีทรงเสด็จกลบัประเทศ ณ สนามบินโปเชนตุง 
(Pochentong Airport)ในกรุงพนมเปญ เมื่อเดินทางมาถึง ก็ถกูน าไปสงัหารชีวิตทนัที เน่ืองจากเขมร
แดงเขา้ใจว่า พระสงฆส์องรูปน้ีมีอิทธิพลและบทบาทในสังคมมากท่ีสุด เช่นเดียวกนักบัพระเขียว 
จม ซ่ึงเป็นปัญญาชนสงฆ ์และเป็นนักวิชาการท่ีถูกขนานนามว่าพระสงฆน์ักประชาธิปไตยใน
                                                             

 ๘๖ Ian Harris, Cambodian Buddhism: History and Practice, (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p.195. 

 ๘๗ សាំៃុាំដរឿង្សររស់ត្ុលាការកាត្ដ់ោស រៃព្រលយ័រូជសាសៃ៍រ៉ុលរត្ ដ ៀង្សសារ,ី(              

             ,១៩៨១),      ១៩២. 
 ๘๘ Essay of  Preah Maha Hok Savann, Dr. Analytical Memorial of monks were killed by 

Politician Available at< www.hoksavann.org>  (14 July,2009)  



๔๕ 

ระบบสาธารณรัฐ เป็นนักคิดนักเขียน และเคยมีส่วนรวมในการเคล่ือนไหวกบัพระอาจารย ์แฮม 
เจียว และพระสงฆช์าตินิยมอีกหลายรูปในการต่อตา้นฝร่ังเศส ปีค.ศ. ๑๙๔๒  ท่านเป็นเป้าหมาย
ส าคญัของเขมรแดง เพราะฉะนั้น ท่านจึงถกูไล่ล่า และสังหารชีวิตในท่ีสุด ท่ีจงัหวงัก  าปงชนัง นับ
แต่อาทิตยแ์รกท่ีเขมรแดงยดึไดห้วัเมืองทัว่ประเทศ ๘๙  

 สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี เทพ วงษ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักร
กมัพชูา ไดเ้ล่ายอ้นหลงัในอดีตสมยัเขมรแดงปกครองว่า สมยันั้นท่านเป็นรองเจา้อาวาสวดัราชโบณ์ 
และเป็นพระวินัยธร จังหวดัเสียมเรียบ ขณะท่ีเขมรแดงยึดได้เมืองส าคญั ๆ สามวนัถดัต่อมาได้
เกณฑ์พระสงฆแ์ละประชาชนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน มาประชุมท่ีนครวดั พระสงฆถ์ูกแยกเป็น ๒ 
ส่วน คือพระสงฆใ์นตวัเมือง และพระสงฆอิ์สระ(เป็นพระสงฆท่ี์มีส่วนรวมในการปฏิวติัหรือเป็น
พระสงฆท่ี์อยูช่นบท) แก โพก (Ke Pauk) ซ่ึงเป็นแกนน าส าคญัของเขมรแดงกล่าวว่า “ยกเลิกนบัถือ
พระพุทธศาสนา” หลงัการประชุม พระเทพ วงษ ์และพระสงฆอี์กหลายรูปถูกสั่งไปอยู่ชนบท และ
พระครูปุจ ปุ่น เจา้อาวาสวดัเกสราราม (เป็นเจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบในสมยัพระราชอาณาจกัร
กมัพชูา มรณภาพในปีค.ศ. ๒๐๐๕) ก็ไดเ้ขา้รวมประชุมคร้ังน้ีดว้ย นอกจากน้ีในท่ีประชุมยงัมีการ
ปรารภถึงวนัคลา้ยแห่งชยัชนะ มีเล่นการบนัเทิง แลว้มีพระสงฆส์วดชะยนฺัโต ต่อมาพระถูกขบัไล่
ออกจากวดั พระท่ีขดัขืนก็ถกูยงิมรณภาพหนา้โบสถ ์ส่วนพระท่ีมีอายุพรรษามากไดรั้บการเหยียบ
หยาม ดูหม่ิน๙๐  

  เอกสารตดัสินคดีของเขมรแดงปีค.ศ. ๑๙๗๙ ไดบ้นัทึกว่าจงัหวดัเสียมเรียบมีวดั ๑๗๓ 
แห่ง พระสงฆ ์๔,๘๐๐ รูป (ตามสถิติปีค.ศ.๑๙๗๐) ถึงตน้ปี ๑๙๗๖ พระสงฆท์ัว่จงัหวดัถูกบงัคบัให้

                                                             

         ๘๙ พระเขียว จม ตามการบอกเล่าของคุณประหยดั บุรารักษ์ เลขานุการเอกอคัรราชทูตไทยประจ า

กรุงพนมเปญ ซ่ึงเป็นลูกศิษย์เอกของพระเขียว จม ไดเ้ล่า ว่า พระเขียว จม ก่อนเขมรแดงปกครองประเทศ มี

ต าแหน่งเป็นสมเด็จสงฆ์  เป็นท่ีปรึกษาของคณะรัฐบาลทั้งยงัท างานให้รัฐสภา เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองประเทศจากราชอาณาจกัรมาเป็นสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญฉบบัเก่าจึงน าใชไ้ม่ได ้จ าตอ้งแกไ้ข ซ่ึงสมเด็จ

เขียว จมอยูใ่นคณะกรรมการชุดน้ีดว้ย คุณประหยดัยงัเล่าต่ออีกว่า สมเดจ็เขียว จม เป็นผูม้ากดว้ยความรู้ ไม่ว่าดา้น

การศาสนา หรือการเมืองการปกครอง คร้ังหน่ึงมีการวิวาทกนัระหว่างเจ้านโรดมจันทรังษี กบัผูน้  าสาธารณรัฐ

เขมร โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ สมเดจ็เขียว จมไดอ้อกมาคลีคลา้ยปัญหาให้ยุติดว้ยการไม่ตอ้งเสียเลือดเสียเน้ือ

แมแ้ต่นอ้ย เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเป็นเป้าหมายหลกัของเขมรแดงจะตอ้งท าการบา้น จนทา้ยสุด ท่านถูกไล่ลา้ และ

สังหารชีวิตที่จงัหวดัก  าพงฉะนงั จาก ม.ร.ว.เปญจาภาไกรฤกษ,์ เนาเขมร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, 

๒๕๔๗), หนา้ ๑๔๐ – ๑๔๓. 
 ๙๐ Ian Harris, Buddhism under Pol Pot, (Phnom Penh : Documentation Center of Cambodia,2007 ), p. 108. 



๔๖ 

สึกจนหมด และถกูส่งไปท่ีสหกรณ์แห่งหน่ึงท่ีเขมรแดงไดจ้ดัให ้พระสงฆบ์างรูปท่ีมีอายุ ๗๐ ปี ถูก
บงัคบัใหแ้ต่งงาน พระครู ทิต พอน เจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบถกูจบัถอดผา้เหลืองออกแลว้สั่งให้ไป
ท าเลา้เป็ด ไก่ ทั้งวนัทั้งคืน แมว้่าท่านมีอายุพรรษา ๗๘ ปี จนร่างกายทนกบัสภาพดงักล่าวไม่ไหว 
ท่านจึงมรณภาพในปี ค.ศ. ๑๙๗๗  ขณะท่ีพระครูบูร์ วดัตะแบง้ ต าบลรุนตกั อ  าเภอสูทรนิคม พระ
ครูมิตร วดัองค์โกร์สะเมย ์ท่ีจงัหวดัเสียมเรียบ ถูกน าตวัไปเรือนจ า (            ) แลว้หายตัว
ไป๙๑ ยงั ซมั (Yang Sam) ไดบ้รรยายค าพูดสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ ณ ศาลตดัสินคดีของเขมร
แดงปีค.ศ. ๑๙๗๙ ว่า   

    “วนัท่ี ๖ พฤษภาคมปีค.ศ. ๑๙๗๕ ฉันถูกสั่งให้ออกจากวดั เดินทางไป
อ าเภอชีแกรง หลงัเดินทางสามวนัสามคืน ถูกบงัคบัให้ท างานหนัก ท่ีวดัฤษี
เลจ  ต่อมาเปล่ียนมาท่ีว ัดสรฺองจา และวัดกะบาลด าเรย ์อ  าเภอพอนไลย ์
จงัหวดัเสียมเรียบ ฉันท างานเหมือนทาส และถูกสั่งสอนอย่างสาหัส  ปีค.ศ.
๑๙๗๕  พวกเขาถอดผา้จีวรฉันออกแลว้เอาชุดทหารมาให้ ฉันได้รับความ
ทุกขแ์สนสาหสัเกินจะทน ต่อมาก็ถกูน าไปใส่คุก ๘๔ วนั โดยไม่ทราบเหตุผล 
ฉนักบัเพื่อนอีก ๑๐๐ รูป พร้อมทั้งนอ้งชายของฉนั ช่ือพนม เปือน ไดรั้บชะตา
กรรมคลา้ย ๆ กนั ทุก ๆ วนั เราไดรั้บความ     ทรมานเพ่ิมทุกที พวกเขาแบ่ง
ขา้วสารใหป้ระมาณวนัละ ๙๐๐ กรัม ต่อคน ๔๐  - ๗๐ คน”  

สมเด็จพระสงัฆราชเทพ วงษ ์ยงัเล่าต่ออีกว่า  
   “ท่ีจงัหวดัเสียมเรียบมีพระสงฆป์ระมาณ ๔,๘๐๐ รูป ถูกบงัคับให้สึก

แลว้ส่งไปท างานหนกั (ท าเข่ือนน ้ าและถนน) ใครท่ีไม่ท า ถูกกล่าวหาว่าเป็น
ศตัรูขององค์การ ตอ้งประหารชีวิต ท่ีอ  าเภอจนัทร์ สอร์ ทหารเขมรแดงได้
สงัหารพระสงฆ ์๕๗ รูป รวมทั้งหลานของฉนัอีก ๓ รูป คือ พระฮาน พระเทก 
และพระมุม๙๒ 

 ตุ๊ย โฮย อดีตผูอ้  านวยการกิจการศาสนา และวฒันธรรมประจ าจงัหวดัเสียมเรียบ ผูท่ี้
เห็นเหตุการณ์ท่ีพระสงฆถ์กูขบัไล่ออกจากหวัเมืองไดเ้ล่าว่า “ทนัทีท่ีเขา้มาถึงเมืองหลวง เขมรแดง
ไดข้บัไล่พระสงฆอ์อกจากตวัเมืองแลว้ส่งมาท่ีชนบทเพื่อท างานดา้นเกษตรกรรมและสร้างเข่ือน 
พร้อมทั้งหาวิธีทางทุกอยา่งเพื่อก  าจดัพระสงฆโ์ดยกล่าวหาดว้ยประการต่างๆ ไม่ว่าเป็นเร่ืองเท็จจริง

                                                             

 ๙๑ សាំៃុាំដរឿង្សររស់ត្ុលាការកាត្ដ់ោស រៃព្រលយ័រូជសាសៃរ៍៉ុលរត្ ដ ៀង្សសារ,ី      ១៩៤.  
 

๙๒  Yam Sam., ibid.,p.68 – 69. 



๔๗ 

มากนอ้ยแค่ไหน ส่ิงท่ีตอ้งการคือจบัผดิพระสงฆใ์หไ้ด”้๙๓ เช่นเดียวกบัอุบาสกวดัขะส๊าจ ต าบลฤษี
โลก อ  าเภอชีแกรง จงัหวดัเสียมเรียบ ท่ีเล่าว่า “กรณีพระสงฆ ์เขมรแดงลงโทษหนักกว่าประชาชน
ทัว่ไป เช่น ท่ีเข่ือนน ้ ามะกัก๊ อ  าเภอชีแกรง พระสงฆถ์ูกบงัคบัให้ขุดสระ และท าเข่ือนทั้งวนัทั้งคืน 
รับขา้วตม้วนัละม้ือ เห็นแลว้ใจหดใจหู่ สงสารท่าน” ถนนไปวดัไพรปร๊อส ต าบลสงัเวย ลว้นแต่เป็น
ฝีมือของพระสงฆ ์และประชาชนใหม่ (ช่ือเรียกประชาชน ๑๗ เมษายน)๙๔ 

 บ่อยคร้ังท่ีทหารเขมรแดงกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาเป็นศกัดินา พระสงฆเ์ป็นพ้ืนฐาน
แห่งการแบ่งชนชั้นวรรณะ พร้อมทั้งบังคบัให้ถอดผา้สีเหลืองออก ดั่งกรณีพระ เจีย ทอง (Chea 
Tong) ท่ีรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ ในบทบันทึกของ Far Eastern 
Economic Review รายงานว่า “ท่านกบัพระสงฆอี์กประมาณมากกว่า ๑๐๐ รูปถกูบงัคบัให้ออกจาก
วดัท่ีอยูก่รุงพนมเปญ เดินทางดว้ยเทา้ไปท่ีสหกรณ์แห่งหน่ึงท่ีภาคเหนือของประเทศท่ีห่างไกลจาก
พนมเปญประมาณ ๕๐กิโลเมตร ณ ท่ีนั้น ท่านกับเพ่ือนๆ ถูกบังคับให้ถอดผา้เหลืองออกโดย
กล่าวหาว่า พระสงฆเ์ป็นพวกศกัดินา เอารัดเอาเปรียบประชาชน เป็นกาฝากสังคม ดูดกินเลือดเน้ือ
ประชาชน ต่อมาพระสงฆบ์างรูปตอ้งสึกและบางรูปหายตวัไป”๙๕ 

 แมว้่าทนัทีหลงัจากท่ีเขมรแดงยดึกรุงพนมเปญและหวัเมืองอ่ืนๆ  เอียง สารี ซ่ึงเป็นรัฐ
มนตีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะได้ประกาศว่า รัฐบาลเขมรแดงให้สิทธิเสรีภาพการนับถือ
ศาสนากบัความเช่ือ๙๖ ดงัท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญของกมัพชูาประชาธิปไตย มาตรา ๒๐ ว่า  

   “ประชาชนกมัพชูาทุกคนมีสิทธิเช่ือหรือนับถือศาสนาไหนก็ได ้และมี
สิทธิจะไม่เช่ือหรือนับถือศาสนาไหนก็ได ้ไม่อนุญาตให้มีศาสนาปฏิกิริยาท่ี
ท าลายกมัพชูาประชาธิปไตยและประชาชนชาวกมัพชูา”๙๗ 

                                                             

 ๙๓ สัมภาษณ์นาย ตุ๊ย โฮย, อดีตผูอ้  านวยการส านักงานกิจการศาสนาและวฒันธรรม จังหวดัเสียม
เรียบ, ๖ มกราคม ๒๐๑๐.  

 ๙๔ สัมภาษณ์อุบาสกวนัขะส๊าจ,จงัหวดัเสียมเรียบ, ๑๖ เมษายน ๒๐๑๐.  

 ๙๕  Keyes, and Charles, Buddhism and Revolution in Cambodia. Available at <http://www.cul 
tural survival. org/publications/cultural-survival-quarterly/cambodia/buddhism-and-revolution-cambodia>  12 
Jan 2010 

 ๙๖ Yang Sam, ibid.,p 57. 

 ๙๗ ព្រជុាំ   ធមែៃុញ្ញព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ១៩៤៧-២០០៦,      ៥៦. 



๔๘ 

 เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญฉบบัน้ีอยา่งผวิเผนิ ดูเหมือนว่าเขมรแดงยงัมีความประสงค์และ
เจตนาดีต่อพระสงฆก์บัพระพุทธศาสนา แต่ตรงกนัขา้ม หากมองอีกมมุหน่ึงจะพบว่าเป็นการสร้างภาพ
ลวงตามากกว่า๙๘ ดงัท่ี เดวิด แชนดเ์ลอร์ระบุว่า เป็นการลม้เลิกศาสนาอยา่งนุ่มนวลมากท่ีสุด๙๙  

 ในช่วงระยะเวลาส่ีปี ท่ีเขมรแดงปกครอง พระพุทธศาสนาถูกยกเลิกการนับถือ 
พระสงฆ์ถูกบังคับสึก และแต่งงาน และท่ีสุดถูกฆาตกรรม ดังกรณีเกิดข้ึนกับอดีตสมาชิก
คณะกรรมการช าระพระไตรปิฎก สมเด็จพระธรรมลิขิต ลาส ฬาย หลงัจากถูกบงัให้แต่งาน ส่วน
สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แงด้ ถกูบงัคบัตดัตน้ไม ้และท าหวีดน ้ า พระครูมหาธรรมญาณ ชวน 
เอ้ือ วดัพะเทียะกนัดาล จังหวดักัมปงจาม ไม่ได้รับลงโทษแต่อย่างใด เน่ืองจาก เขมรแดงเป็น
ลกูหลาน และท่านสามารถสัง่สอนให้ยกเลิกการลงโทษประชาชน สมเด็จพระสงฆน์ายกท่ี ๓ เฮง 
เลียงโฮ อดีตสมาชิกคณะกรรมการช าระพระไตรปิฎก หลงัจากสึกแลว้๑๐๐ ทหารเขมรแดงมาขอเอา
ผา้ท าเป็นผา้ปูนอน แต่ท่านปฏิเสธแลว้เอาผา้ยอ้มสีด า เพ่ือให้สอดคลอ้งกับเส้ือผา้สีด  าซ่ึงเป็น
เคร่ืองหมายขององคก์ารปฏิวติัเขมรแดง สมเด็จอุม้ สุ้ม วดัสาราวนั พนมเปญ ถูกบงัคบัให้เล้ียงววั 
เล้ียงควาย และเก็บข่ีววั ควายมาท าเป็นปุ๋ย ท่านถูกทหารเขมรแดงเยาะเยย้ว่า ถูกพระพุทธศาสนา
หลอกหมด ๓๙ ปี๑๐๑ พระเพชร สอน เจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบ ถกูสัง่ใหท้ าน ้ าตาล๑๐๒  

 นอกจากน้ี เขมรแดงยงัลงโทษประชาชนท่ีไม่ยอมเลิกนับถือศาสนา ความเช่ือ พร้อม
ทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การท าวตัรสวดมนต์  ท าจิตภาวนา ซ่ึงเป็นการคดัต่อกฎระเบียบของ
องคก์ารปฏิวติั ขณะเดียวกนั บงัคบัใหช้าวพุทธท าลายพระพุทธรูป โบสถว์ิหาร ศาสนสถาน เพื่อเอา
เศษหิน ปูนซีเมนต ์ดินทราย ไม ้และอิฐ มาท าเป็นครอกสัตวบ์า้ง เป็นยุง้ฉางบา้ง เป็นท่ีส านักงาน
บา้ง เป็นถนน สะพาน และโรงพยาบาลบา้ง๑๐๓ เขมรแดงเขา้ใจว่า พระพุทธรูปเพียงแต่ปูนซีเมนต ์
ไม่มีอะไรท่ีส าคญัมากกว่าน้ี ส่วนพระสงฆเ์ป็นลกูชาวบา้นธรรมดา การกราบไหวพ้ระพุทธรูปและ
พระสงฆ ์เป็นเร่ืองท่ีไร้สาระ งมงาย เสียเวลาการท างาน “ថ្វា យបង្គំព្រះ     ស ៊ីម៉ង់្ត៍ ថ្វា យបង្គំ

                                                             

 ๙๘ Cory Campbell, Between the Lines of the Pol pot Regime, p. 2 - 3. 

 ๙๙ เดวิด แชนเลอร์, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๓๖. 

 ๑๐๐สัมภาษณ์สมเด็จพระธรรมลิขิต ลาส ฬาย (Las Lay),พนมเปญ, ๑๑ กนัยายน ๒๐๐๙ , สมเด็จ
พระมหาสุเมธาธิบดี      นน้ แงด( Noun Gget) ,พนมเปญ, ๑๓ ตุลาคม  ๒๐๐๙, พระครู จวน เอือ  (Jun Eou) ,กมั
ปงจาม ,๓๐ธนัวาคม ๒๐๐๙. 

 ๑๐๑ Ian Harris, Buddhism under Pol Pot, p.115. 

 ๑๐๒ สัมภาษณ์พระครูเพชร สอน, เจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบ, ๕ พฤศจิกายน ๒๐๐๙.  

 ๑๐๓ សាំៃុាំដរឿង្សររស់ត្ុលាការកាត្ដ់ោស រៃព្រលយ័រូជសាសៃរ៍៉ុលរត្ ដ ៀង្សសារ,ី      ១៩៦.  



๔๙ 

លោកសង្ឃ     កូនអ្នកស្សុក” และ“                                ‛๑๐๔แต่ก็มี
โบสถ์วิหารท่ียงัคงมีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเขมรแดงไม่สามารถท าลายได้๑๐๕ แต่บางคร้ังศาสนสถานถูก
น าไปใช้เป็นท่ีกักขัง เรือนจ า หรือเป็นคุก (            ) และสนามฆาตกรรมผลงานของ
ศูนยว์ิจยัเอกสารกมัพูชาระบุว่าท่ีเรือนจ าส. ๒๑ (      .๒๑=S-21)  ท่ีรู้จกัในนามคุกตวัล เสลฺง 
(          ) มีรูปภาพถ่ายพระสงฆท่ี์ไม่รู้จกัช่ือ นามสกุล และอดีตพระสงฆจ์  านวนหน่ึง ประชาชนท่ี
ท างานใกลคุ้กตวนเสลงกล่าวว่า “ณ ท่ีแห่งน้ีมีแต่คนเดินเขา้แต่ไม่เคยมีใครเดินออกมาเลย” ๑๐๖   

  อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าเขมรแดงพยายามท าลายพระพุทธศาสนาให้ส้ินจากกมัพูชา นั้น
ไม่ไดห้มายความว่าพระสงฆถ์กูบงัคบัใหสึ้ก หรือสังหารจนหมดส้ิน ยงัมีพระสงฆบ์างรูปสามารถ
เอาตวัรอดจากความตายดว้ยการอพยพไปประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม
เป็นตน้๑๐๗    

 มีนกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าลายพระพุทธศาสนา เช่น       
สูกิ้ตฺยา กบัคณะ (Souketya and others) ว่า “ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา เขมรแดงท าลายจน
ส้ิน”๑๐๘ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ปยตฺุโต) ไดถ้อดขอ้ความของพระเถระผูน้  าชาวกมัพูชาท่ีล้ีภยัอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ล่าแก่ท่ีประชุม ณ ศาลาการเองบอสตนั ว่า “ดงัท่ีท่านทราบอยู่แลว้ 
ประชาชนชาวกัมพูชาเกินกว่าหน่ึงในสาม (๑/๓) ได้ถูกสังหารไปแลว้ ภายใน ๑๐ ปีท่ีผ่านมา 

                                                             

 ๑๐๔ Ian Harris, Cambodian Buddhism, p.180,           ,រទ្រិដសាធៃ៍ៃិង្ស អាថ៌កាំបាំង្សនៃ
រររកមពុជាព្រជាធិរដត្យយ, (           ,២០០៩),      ១៦២-១៦៣.,  บุญปลูก ส่วนพงษ์, พรรค

คอมมิวนิสต์กับการปฏิวัติในกัมพูชา , (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ,์ ๒๕๒๓), หนา้ ๑๖๘.  
 ๑๐๕ Yin Sombo and Other, ibid., 93. 

 ๑๐๖ ខ្សែង្សរកការរិត្,   ៨០,      ២០០៦,     ១៥.,   ៨១       
២០០៦,      ១៤.,  ៨៣          ២០០៦,      ១៧-១៩.,     ៨៦         ២០០៧,     ១២-
១៦.,   ៨៧       ២០០៧,      ១០-១១.,   ៨៨       ២០០៧,     ១២-១៣.,    
២         ២០០០,      ១៦.   

 ๑๐๗See more on  Kampuchean Front for National Salvation, p.20. 

                        ๑๐๘                     , រិធីរាំរួសនារ ដៅព្រដទ្ស កមពុជាៈ ត្ីត្កាលៃិង្សរចចុរបៃន, 
(                                       ,២០០៥),      ២១. 



๕๐ 

รวมทั้งพระภิกษุเกือบทั้งหมด ๘๐,๐๐๐ รูป”๑๐๙ และอีกหลายท่านประมาณว่า พระสงฆท่ี์มรณภาพมี
ประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รูป ขณะเดียวกนั พระสงฆท่ี์ถูกลงโทษถึงแก่ชีวิต ขาดสารอาหาร 
เป็นโรค บงัคบัใหท้ างานหนัก จนทา้ยสุดตอ้งมรณภาพ มีประมาณ ๓๔,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ รูป จาก
การยนืยนัของสมชัชาสงฆค์ร้ังแรกท่ีพนมเปญ ปีค.ศ. ๑๙๘๒ ระบุว่า มีพระสงฆม์รณภาพ ๖๐, ๐๐๐ 
รูป ส่วนบีโซด (Bizot) ระบุว่า ตน้ปีมีพระสงฆท์ั้งหมด ๖๓, ๙๘๙ รูป ดว้ยเฉล่ียแลว้ร้อยละเกา้สิบ
สาม (๙๓ %) ของพระสงฆใ์นกมัพชูาถกูมรณภาพ๑๑๐  

 
๒.๙ เฮง สัมรินกบัการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา (ค.ศ.๑๙๗๙-๑๙๙๓) 
 นับตั้งแต่กัมพูชาประชาธิปไตยหรือท่ีรู้จักในนามรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นลม้ไป 
กมัพูชาไดข้นานนามใหม่ว่า ‚สาธารณรัฐประชาชนกมัพูชา‛ ภายใตก้ารหนุนหลงัของเวียดนาม 
โดยมีนายเฮง สัมรินเป็นผูบ้ริหารประเทศ และเป็นตวัแทนของแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยแห่งชาติ
กมัพูชาและสภาปฏิวติัประชาชนกมัพูชา อีกไม่ก่ีปีก็ไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศใหม่เป็น ‚รัฐกมัพูชา‛ 
โดยมี ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี ดงันั้นในระหว่างช่วงน้ี ผูว้ิจยัศึกษา ๒ ประเด็นหลกัคือ  

 ๑) การฟ้ืนฟพูระพุทธศาสนา  
 ๒) การร้ือฟ้ืนระบบปกครองคณะสงฆ ์  
  
 ๒.๙.๑ การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา  

 ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ ภายใต้การปกครองของนายพอล พต ใน
ระบอบกมัพชูาประชาธิปไตย ประชาชนชาวกมัพชูาทัว่ประเทศไดรั้บความทุกขอ์ยา่งแสนสาหัสทั้ง
ดา้นร่างกายและจิตใจจากทารุณกรรมอยา่งโหดเห้ียม ไร้มนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ทุกส่ิงทุกอย่าง
ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงเสมอ ไม่ว่าอยูใ่นกรณีไหนก็ตาม น้ีเป็นกฎของธรรมชาติ ฉะนั้น ภายใตค้วาม
ร่วมมือของกองก าลงัเวียดนาม กองก าลงัท่ีน าโดยเฮง สัมริน ไดบุ้กโจมตีกองก าลงัเขมรแดง เมื่อ
วนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๘ และสามารถยึดกรุงพนมเปญไดใ้นเดือนมกราคมปีรุ่งข้ึน การ

                                                             

            
๑๐๙

 Phra Brohmaganabhorn (P.A. Payutto), Thai Buddhism in the Buddhist World, (Bangkok 
:  MCU press,2005), p.106., พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา้ ๓๖. 

 ๑๑๐ Gyallay-Pap, From conflict to Reconciliation in Cambodia Toward indigenous 

Approach, (Battambang: Cambodia,July,1993), p. 364-365., Cambodian Institute of Human Rights, Using 
Buddhist Values and Human Right to promote Free, Fair and Secure Elections in Cambodian, (Phnom 
Penh:  Cambodia, November ,1997), p. 36. 



๕๑ 

ปฏิวติัของคอมมิวนิสต์กมัพูชาประชาธิปไตยซ่ึงมีนายพล พต เป็นแกนน านับได้ว่าส้ินสุดลง๑๑๑ 
ดงันั้นวนัท่ี ๗ มกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ซ่ึงเป็นวนัท่ี กองก าลงัท่ีน าโดยเฮง สัมรินสามารถยึดกรุง
พนมเปญได ้จึงนบัไดว้่าเป็นศกัราชใหม่ของกมัพชูา มีการขนานนามประเทศใหม่ว่า “สาธารณรัฐ
ประชาชนกมัพชูา” โดยมีนาย เฮง สมัรินเป็นประมุขของประเทศ๑๑๒ 

 คร้ันไดย้ินว่าประเทศชาติกลบัสู่สภาพปกติ ประชาชนท่ีถูกเขมรแดงสั่งอพยพไปอยู่
ชนบทห่างไกลจากตวัเมืองหลวง หรือบางคนท่ีถกูยา้ยไปอยูช่นบทอ่ืนท่ีห่างไกล ไดเ้ดินทางกลบัสู่
บา้นเกิดของตน ยงั ซมั (Yang Sam) และเธียน เมา้ (Thean Moa) ไดบ้รรยายว่าขณะท่ีประชาชนเดิน
กลบัสู่บา้นเกิด พวกเขาก็พบเห็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา เช่น โบสถ ์วิหาร โรงเรียนพุทธิก
ศึกษา ศาลา พระพุทธรูปองคพ์ระประธานถกูท าลาย คมัภีร์ทางศาสนา เช่น พระไตรปิฎกถูกเผาท้ิง 
บางคมัภีร์กระจาดกระจายเต็มบริเวณวดั บางวดัเห็นแต่โครงสร้างของอาคาร บางวดัเห็นร่องรอย
แห่งการพยายามโค่นลม้อาคาร ขูดภาพฝาผนังโบสถ์ พระพุทธรูปบางองค์ขาดเป็นท่อนๆ ท าให้
ขวญัก  าลงัใจและความรู้สึกของผูพ้บเห็นยิง่ทรุดหนกั ไม่มีแรงก าลงัท่ีจะสูก้บัชีวิต  ประชาชนเร่ิมไม่
แน่ใจว่า น่ีเป็นการกลบัสู่สภาพปกติจริงหรือไม่ หรือว่าเป็นการเดินถอยหลงั๑๑๓ ความเสียหายคร้ังน้ี 
ไม่สามารถประเมินเป็นตวัเลขได ้ทั้งดา้นวตัถุสมบติั ร่างกายและท่ีส าคญัคือจิตใจ   

 จากความเสียหายดังกล่าว ก็เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีน าไปสู่การฟ้ืนฟู การบูรณะให้กลบัสู่
สภาพเดิม แต่การฟ้ืนฟน้ีูเป็นไปค่อนขา้งจะล าบาก เน่ืองจากทุกส่ิงทุกอยา่งถกูท าลายจนส้ินไม่เหลือ
ซาก เป็นการกวาดลา้งคร้ังยิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ของกมัพชูา ท่ีส าคญัคือพระพุทธศาสนาเคยเป็น
แรงขวญัก าลงัใจของพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชานับเป็นพนั ๆ ปี ตอ้งสูญหายในพริบตา ดังท่ี       
ยนุ ยาด (Yun Yat) อดีตรัฐมนตรีของกระทรวงวฒันธรรมธรรม ประชาสัมพนัธ์และโฆษณาของ
ระบอบกมัพูชาประชาธิปไตยกล่าวว่า “พระพุทธศาสนาตายไปแลว้ แผ่นดินน้ีถูกกวาดลา้งแลว้
ก่อตั้งวฒันธรรมปฏิวติัใหม่”๑๑๔ สมเด็จพระมหาโฆษานันท์ (Ven.Maha Ghosananda) ซ่ึงเป็นหน่ึง
                                                             

 ๑๑๑ ธีระ นุชเป่ียม, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการจดัพิมพ์

คบไฟ, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๐๐. 
 ๑๑๒เดวิด แชนดเ์ลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, หนา้ ๓๕๙. 
 ๑๑๓ Yam Sam, Khmer Buddhism and Politics 1954 - 1984, p.80 ,         ,     
                              ,                                          
                                      ១៩៧៩,(                     , 
២០០៧),      ១៧០.  
 ๑๑๔ Ian Harris, Buddhism under Pol Pot , (Phnom Penh: Documentation Center of 
Cambodia, 2007), p.179. 



๕๒ 

ในพระสงฆ์ชาวกัมพูชาไม่ถึงร้อยรูปท่ียงัสามารถครองผา้เหลืองในช่วงสมยัเขมรแดงกล่าวว่า 
“เขมรแดงเช่ือว่าพวกเขาสามารถท าลายพระพุทธศาสนาได้ จึงเขาพยายามเหยียดหยาม แต่
พระพุทธศาสนาไม่ตาย อยูใ่นหวัใจของชาวกมัพชูาเสมอ  

 ดว้ยเหตุน้ี การฟ้ืนฟูหรือซ่อมแซมบูรณะนั้น ส่ิงแรกท่ีตอ้งค านึงคือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 
ลินตนั (Suzannal Linton) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ความตอ้งการของประชาชนกมัพูชาตอนน้ีคือ
จิตแพทย ์หรือผูท่ี้มีความรู้ดา้นจิตวิทยา แลว้ยงัตอ้งยดึแนวทางของรัฐบาลท่ีว่า“เอาเร่ืองอดีตเก็บไว้
ขา้งหลงัโดยการใหอ้ภยั หรือลืมเร่ืองในอดีต” พร้อมทั้งแนวคิดจากสมเด็จพระมหาโฆษานนท์ ท่ีว่า 
การฟ้ืนฟนูอกจากประชาชนจะตอ้งสามคัคีกนั ไดรั้บการฟ้ืนฟจิูตใจแลว้ ยงัตอ้งใหอ้ภยั และมีความ
เมตตาต่อกัน พร้อมทั้ งต้องเดินตามสายกลางซ่ึงหมายถึงขันติธรรมและปัญญาธรรม๑๑๕ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานของพระยศ ฮวด เขมจาโร Koslyn Reedy, Leakkhena Nou , Chath piersath, 
และ Alexandria Smith  ท่ีว่า “ประชาชนกมัพชูาตกอยูใ่นสภาพชอกช ้า (Trauma) เน่ืองจากไดส้มัผสั
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสมยัเขมรแดง”๑๑๖ ดงัท่ี Hisch Rifka และ Chea Soklim ไดอ้า้งค าพูดของสมเด็จ   

พระมหาโฆษานนัท ์ความตอนหน่ึงว่า  

                                                             

 ๑๑๕ Suzannal Linton, Reconciliation in Cambodia, (Phnom Penh: Documentation Center of 
Cambodia, 2004), p. 12, 75 - 77.  
       ๑๑๖ Hirsch Rifka; CHea Sok Lim, The trauma of Cambodia: the psychological impact of mass 
violence: (Refugee Studies Centre : Boston.Massachusetts, 1986), p. 1- 6 Available at < http://repository 
.forcedmigration. org/show_ metadata.jsp? pid=fmo:299,(27 Jan. 2010, 5:44 PM.) Yos Hut Khemacaro, 
Steering the Middle path: Buddhism, non-violence and political change in Cambodia in An 
international Review of Peace Initiative, Accord Safeguarding Peace: Cambodia’s 
constitutional challenge,(London : Conciliation Resource,1998), p.71 -75, Koslyn Reedy,(2007),The 

mental Health Conditions of Cambodian Refugee Children and Adolescents, M.A of Research distinction 
in International studies , Ohio state Un. (Unpublished), 2007,p.9 ., Leakkhena Nou, A Qualitative 
Examination of the Psychosocial Adjustment of Khmer Refugee in Three Massachusetts Community, 
U.of (Massachusetts Boston : Institute of Asia American Studies,2006), p 1 - 5., Chath piersath,Coping 
Thethods: Personal and Community Resources Used among Cambodians in Cambodia and Cambodian-
Americans in Lowell , Massachusetts ,M.A of Community Social Psychology of U.of Massachusetts of 
Lowell, 2000 , p.53 - 55 l, Cambodians’ vision Loss Linked to War Trauma: The Los Aneles 
Times,Oct.15,1989, and Alexandria Smith , Cambodian Witness to Horror Cannot See : the New York 
Time,Sep.8,1989., Available at <http:// cranepsych.com/Travel/bosnia/Cambodian_blindness.pdf> (27 Jan 
2010) 



๕๓ 

‚...อาการชอกช ้ าของชาวกัมพูชาหนักหนวงยิ่ง ความทุกข์ของ
กมัพชูาเป็นความทุกขท่ี์มีความลึกซ้ึงมาก ทั้งชอกช ้ าและความทุกข์เป็นส่ิง
ท่ีเราตอ้งศึกษาคน้หา ท าความเขา้ใจ และมีความเมตตาอย่างยิ่ง คุณธรรมน้ี
น ามาให้เรามีสันติสุขจากครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และน าไปสู่
สนัติภาพของโลก โลกน้ีเป็นบา้นพกัอาศยัของเรา...‛๑๑๗ 

 จากการสัมภาษณ์ ดร.เฮงมุนีจินดา ( Heng Munichenda) ผูก่้อตั้งสถาบนัพระพุทธ 
ศาสนาเพ่ือการพฒันา จงัหวดับดัด าบองของผูว้ิจยั ค  าตอบก็จะคลา้ยกบัผลการศึกษาของ พระระพิน 
ดว้งลอย ท่ีว่า “ถึงวนัพระ ชาวบา้นพากนัไปท าบุญสมาทานศีลท่ีวดั แต่ไม่มีพระสักรูป ดงันั้นมีแต่
สมาทานกบัพระพุทธรูปในโบสถโ์ดยเรียนเชิญอดีตพระสงฆม์าเป็นอธิบดีในพิธี”๑๑๘  

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นว่าความตอ้งการดา้นจิตวิญาณหรือท่ีพึงทางใจ และการ
ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมเก่าแก่ของพุทธศาสนิกชนชาวกมัพูชาท่ีเคยมี เป็นส่วนหน่ึงตอ้งฟ้ืนฟู
ควบคู่กบัพระพุทธศาสนาและโครงสร้างของประเทศ ดงัท่ี Ian Harris ระบุว่า “ในหลาย ๆ ส่ิงท่ีตอ้ง
ท าควบคู่กนักบัจดัโครงสร้างของสังคมก็คือการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนานับแต่ไดย้ึดอ  านาจมาคร้ัง
แรก”๑๑๙ เช่นเดียวกบั Heike LÖschmann ท่ีมองว่า “การท่ีจะปรับโครงสร้างของสังคมหรือฟ้ืนฟู
ใหม่นั้น ตอ้งขอความร่วมมือจากประชาชนเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน”๑๒๐  

 ดว้ยเหตุน้ี รัฐบาลใหม่จึงสญัญาว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การคบหาสมาคม ต่อมาไดอ้อกขอ้ปฏิบติัหลกั ๑๑ ขอ้ โดยให้ประชาชนชาวกมัพูชามี
สิทธิเสรีภาพทุกอย่าง แม้กระทั่งความเช่ือ การนับถือศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

                                                             

 ๑๑๗ Hirsch Rifka; CHea Sok Lim, The trauma of Cambodia: the psychological impact of mass 
violence: (Refugee Studies Centre : Boston.Massachusetts, 1986), p. 1- 6 Available at < http://repository 
.forcedmigration. org/show_ metadata.jsp? pid=fmo:299,    (27 Jan. 2010, 5:44 PM.) 

 ๑๑๘ สัมภาษณ์ ดร.เฮง มุนีจินดา (Dr.Heng Munichenda) ประธานพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา,จังหวดั
บดัด าบอง ๘ มกราคม ๒๐๑๐.,พระระพิน ดว้งลอย, การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์กัมพูชา ระหว่างค.ศ.๑๙๗๕ – 
๑๙๘๙, หนา้ ๕๑. 

 ๑๑๙ Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice, (Chiang Mai: Silkworm Books: 
Bangkok, 2007), p.190.  

 ๑๒๐ Heike LÖschmnn, Buddhism and Social Development in Cambodia since the Overthrow 
of the Pol Pot Regime in 1979 in Siksacakr Journal (Special Issue on Buddhism), (Center for Khmer Studies: 
Ponleu Khmer Printing &Publishing House, 2007), p.100. 



๕๔ 

ศิลปวฒันธรรม๑๒๑ ดงัมาตราท่ี ๖ ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนกมัพูชาท่ีระบุว่า“เสรีภาพ
ในความเช่ือ ถกูอนุญาตใหเ้คารพ การกระท ากิจกรรมใด ๆ ของศาสนาท่ีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
น้ีและกฎหมาย รัฐใหค้วามรับรอง กิจกรรมใด ๆ ท่ีเอาศาสนาเพื่อสร้างความกระทบแก่ความสันติ
สุข ความเรียบร้อยของสาธารณะ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้ม”๑๒๒ 

 นอกจากน้ีรัฐบาลไดป้ระกาศให้มีโรงเรียน วดั ระบบเงินตรา ครอบครัว และสถาบนั
ทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเคยถูกยกเลิกไปในสมยัการปกครองของเขมรแดงกลบัมา มีชีวิตชีวาอีกคร้ัง 
โรงเรียนทัว่ประเทศเร่ิมเปิดสอนใน ค.ศ. ๑๙๗๙ มีการบวชพระ ตลอดจนการบูรณะวดัต่าง ๆ ทัว่
ราชอาณาจกัร๑๒๓ อดีตพระสงฆห์ลายคนคร้ันไดท้ราบข่าวการให้สิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนา ก็
ไดอ้อกมาประกาศตวัว่ายงัรักษาความเป็นสมณะเพศ แมว้่าผา้เหลืองจะถูกเขมรแดงบงัคบัให้ถอด
ออกก็ตาม บางคนก็กล่าวว่าการใส่ชุดเส้ือผา้(สีด  า เป็นผา้ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ขององคก์ารเขมรแดง) ท่ี
เขมรแดงมอบใหน้ั้น ศีลยอ่มไม่ตกเน่ืองจากไม่ไดป้ล่อยจิตใหย้นิดีไปดว้ย บางคนนุ่งผา้ชุดขาวเพ่ือ
รอการจดัพิธีอุปสมบทเป็นทางการ๑๒๔ ดว้ง สาเวือน (Duong Savouen) ผูอ้  านวยส านักงานศาสนา 
และวฒันธรรมจังหวดัเกาะกุง ระบุว่ามีบางรูปประกาศตัวว่ามาจากเวียดนาม บางรูปว่ามาจาก
ประเทศไทยซ่ึงล้ีภยัในปีค.ศ. ๑๙๗๕ และบางรูปก็ว่าสมยัเขมรแดงไม่ถกูบงัคบัใหสึ้ก๑๒๕ 

  นอกจากน้ี การท่ีตอ้งรอคอยพิธีอุปสมบทของอดีตพระสงฆท์ าใหบ้างรูปตดัสินใจบวช
เอง ดงัค  าให้สัมภาษณ์ของพระครูจวน เอือ ท่ีว่า“เพียงแต่เอาผา้สีเหลืองมาปรารภพิธีในโบสถ์
จดัเป็นพระในพระพุทธศาสนาอยา่งสมบูรณ์”๑๒๖ นอกจากบวชเองแลว้ อดีตพระสงฆบ์างรูปยงัเป็น
พระอุปัชฌายบ์วชให้พระหลายร้อยรูปทั้งในพนมเปญและต่างจงัหวดั ตวัอย่าง เช่น พระนิล มุนี 
(Nil Muni) ซ่ึงเคยบวชเป็นพระในปี ค.ศ. ๑๙๔๓ เป็นเจา้อาวาสวดัองโกร์นิเรียม (Angkor Niream) 
และเป็นเจา้คณะอ าเภอทะโบงขะมุม (Tbong Khmum) จงัหวดัก  าปงจาม ถูกบงัคบัให้สึกในสมยั

                                                             

 ๑๒๑         , ព្រវត្តិព្រះសង្សឃខ្មែរដៅ ទ្សវត្សទ្ី ៨ – ១០ នៃសត្វត្សទ្ី២០, (             
         ,២០០៤),       ២., Margaret Slocomb, The People’s Republic of Kampuchea 1979 - 

1989 The Revolution after Pol Pot,( Chiang Mai : Silkworm Book ,2003), p.180., Ian Harris, ibid.,p.190. 
 ๑๒๒ ព្រជុាំ   រធមែៃុញ្ញព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ១៩៤៧-២០០៦,      ៦៥. 

 ๑๒๓ ธิบดี บวัค  าศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), หนา้ ๑๓๑. 
 ๑๒๔ สัมภาษณ์พระครูเพชร สอน (Pech Sorn) เจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบ, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒. 
 ๑๒๕          ,                                                       

                   ១៩៧៩, (                      ,២០០៧),     ២៥៨. 

 ๑๒๖ สัมภาษณ์พระครูจวน เอือ (Jun Oeu) เจา้อาวาสวดัปาเดสกนัดาล อ  าเภอสีสันทอ จังหวดัก  าปง
จาม, ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒. 



๕๕ 

เขมรแดง และบวชใหม่ในวนัท่ี ๗ เมษายน ๑๙๗๙ ไดก้ล่าวว่าท่านกบัเพื่อนอีก๔ รูป มีพระแฉม 
(Chhem) พระปุน (Phonn) พระมุม (Mom) และพระสิทธ์ิ (Seth) ซ่ึงเป็นอดีตพระสงฆม์าก่อน ไดจ้ดั
พิธีอุปสมบทด้วยตนเอง โดยมีพระพุทธรูปท่ีว ัดสันสมกุศล (Sansamkosal)  เป็นพยาน ซ่ึง
หมายความว่าเป็นการบวชท่ีไม่มีพระอุปัชฌาย ์ยดึเอาพระพุทธรูปเป็นตวัแทน การจดัพิธีบวชคร้ังน้ี
มีผูค้นนบัพนัคนมาอนุโมทนาแสดงความยนิดีกบัการมีพระสงฆอี์กคร้ัง ทนัทีหลงัจากท่ีพระนิล มุนี
อุปสมบทดว้ยตนเองแลว้ ท่านก็ไดเ้ป็นพระอุปัชฌายบ์วชใหพ้ระอีก ๕๐๐ รูป หน่ึงในจ านวนนั้นก็มี
พระนนท์ แง้ด (ปัจจุบันมีต  าแหน่งเป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี) และยงับวชให้พระในบาง
จงัหวดั๑๒๗    

  จากปัญหาการขาดแคลนคณะสงฆข์า้งตน้ ท าให้ทางการซ่ึงน าโดยเฮง สัมริน (Heng 
Samrin) เจีย ซิม (Chea Sim ) และฮุน เซน (Hun Sen)ไดจ้ดัพิธีกรรมบวชอุปสมบทเป็นทางการ โดย
นิมนตค์ณะสงฆม์าจากกมัปูเจียกรอม ซ่ึงอยูบ่ริเวณเวียดนามทางตอนใต ้ท่ีในอดีตเคยเป็นดินแดน
ของกมัพชูาแต่ต่อมาตกอยูใ่ตก้ารปกครองของเวียดนาม จ านวน ๙ รูป มาเป็นพระอุปัชฌาย ์แต่พระ
อาจารย ์ตุง ซ่ึงเป็นหน่ึงในพระอุปัชฌายม์รณภาพในระหว่างเดินทางมากรุงพนมเปญ อีกรูปหน่ึง
เป็นผูม้าสังเกตการณ์ซ่ึงเป็นพระในนิกายมหายาน การบวชในคร้ังน้ีทางรัฐบาลหรือทางการได้
คดัเลือกอดีตพระสงฆท่ี์เคยเป็นพระบวชมาประมาณ ๒๐ – ๔๐ ปี และเคยเป็นอาจารย ์ผูม้ีความรู้
ความสามารถ และเป็นผูมี้ศีลบริสุทธ์ิไม่ปนเป้ือนดว้ยมลทินทางโลก กล่าวคือไม่เคยแต่งงานในยุค
เขมรแดงมาเขา้ในพิธีอุปสมบท ๗ รูป เมื่อวนัท่ี ๑๙ กนัยายน ปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ณ วดัอุณาโลม กรุง
พนมเปญ ซ่ึงมีรายช่ือดงัน้ี๑๒๘  

 ๑. พระเกิด วาย (Koeut Vay) จากจงัหวดัก  าปงธม อาย ุ๘๒ ปี 
๒. พระปรัก ดิต (Prak Dith) จากจงัหวดัตาแกว้ อาย ุ๖๗ ปี 
๓. พระดิน สารุน (Din Sarun) จากจงัหวดักนัดาล อาย ุ๕๕ ปี 

                                                             

 ๑๒๗
 Ian Harris, Buddhism under Pol Pot, p.186., Ian Harris, Cambodian Buddhism: History 

and Practice, (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p.191., Hayashi Yukio, Buddhism Behind Official 
Organizations : Note on Theravada Buddhist Practice in Comparative Perspective, p. 210 - 213. 

 ๑๒๘          ,          ,      ២-៥., Yam Sam, Khmer Buddhism and Politics 

1954 - 1984.,p.80 - 81., Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice, p.192., Margaret Slocomb, 
The People’s Republic of Kampuchea 1979 - 1989, (Chiang Mai : Silkworm books,2003), p.182.,  Heike 
LÖschmann.,ibid.p. 102.,   Keyes Charl F,Communist Revolution and the Buddhist Past in Cambodia’ in 
Keyes, Charles F. Laural Kendall and Helen Hardare (eds.) Asian Vision of Authority: Religion and the 
Modern State of East and Southeast Asia, (Honolulu:University of Hawail Press,1994), p.60.  



๕๖ 

๔. พระอ้ิด สุม้ (Et Som) จากจงัหวดัตาแกว้ อาย ุ๕๕ ปี 
๕. พระนนท ์แงด้ (Nuon Gget) จากจงัหวดัตาแกว้ อาย ุ๕๕ ปี ( ปัจจุบนัมีต  าแหน่งเป็น

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีนนท ์แงด้ สมเด็จพระสงัฆนายกแห่งพระราชอาณาจกัรกมัพชูา)  
๖. พระแกน วงษ ์(Kaen Vong) จากจงัหวดัไพรแวง อาย ุ๕๔ปี 

 ๗. พระเทพ วงษ์ (Tep Vong) จากจงัหวดัเสียมเรียบ อายุ ๔๗ ปี (ปัจจุบนัมีต  าแหน่ง
เป็นสมเด็จพระอคัรมหาสงัฆราชาธิบดีเทพ วงษ ์สมเด็จพระมหาสังฆราช คณะมหานิกายแห่งพระ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา)  

 พิธีการอุปสมบทได้เปิดอย่างกวา้งขวางทั่วประเทศ ทั้งอดีตพระสงฆ์และผูมี้ความ
ประสงคมี์สิทธ์ิเขา้มาบวช พระพุทธศาสนาไดฟ้ื้นฟู และปรากฏแก่สายตาของพุทธศาสนิกชนชาว
กมัพชูาอีกคร้ัง วดัวาอาราม โบสถ ์วิหาร กุฏิ ศาลาท่ีถูกท าลายในสมยัเขมรแดงไดซ่้อมแซม และ
บูรณะใหม่ คมัภีร์ทางศาสนาต ารับต ารา หนงัสือ เอกสารไดร้วบรวมและจดัพิมพเ์ผยแผไ่ปยงับรรดา
ห้องสมุด โรงเรียน วดัวาอาราม ซ่ึงนับได้ว่าเป็นศกัราชใหม่ของพระพุทธศาสนาในประเทศ
กมัพชูา๑๒๙ 

 นบัแต่วนันั้นเป็นตน้มา ความลงัเลสงสยัในพระสงฆว์่าบริสุทธ์ิหรือไม่ หรือเป็นเพียง
นัยทางการเมืองในความคิดของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาได้ส้ินลงไป พระทั้ง ๗ รูป 
กลายเป็นพระอุปัชฌายอุ์ปสมบทใหพ้ระหลายรูปต่อ ๆ กนัทั้งในพนมเปญ และต่างจงัหวดั ประตูวดั
ไดเ้ปิดตอ้นรับพิธีกรรมทางศาสนาอีกคร้ัง ชาร์ล เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes) ไดอ้า้งค ากล่าวของ 
เบน เคียร์นนนั (Ben Kiernan) ว่าในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ผูม้าเยือนกมัพูชาพบเห็นมีพระสงฆใ์นตามวดั
บา้งแลว้ รัฐบาลไดอ้นุญาตให้มีโรงงานผลิตพระพุทธรูป และประชาชนสามารถปฏิบติัตามความ
เช่ือของตนได้ ปีแรกของรัฐบาลสาธารณประชาชนกัมพูชา หรือPRK แต่การพัฒนาการ
พระพุทธศาสนาค่อนขา้งจะ ลา้ชา้๑๓๐ ปีเดียวกนั วดัในกรุงพนมเปญสามารถด าเนินกิจกรรมทาง

                                                             

 ๑๒๙          ការខ្សែង្សយល ់ាំរីររត្ព់្រះរុទ្ធ សាសនាដៅកនុង្សសង្សាមខ្មែរ,              ២, 

(                      ,២០០២),      ១៣៤.  
 ๑๓๐ Charles F. Keyes,ibid.,p.62. 



๕๗ 

ศาสนาได้ ๗๐ วดั มีพระสงฆ์ ๕๐๘ รูป๑๓๑ จังหวดักันดาล (Kandal Province) มีวดั ๑๖๓ วัด 
พระสงฆ ์๑๘๗ รูป๑๓๒ กมัปงชนงัมี ๑๗ รูป๑๓๓ รวมทั้งในต่างจงัหวดัท่ียงัไม่ระบุจ  านวนท่ีชดัเจน   

 ในปี ค.ศ.๑๙๘๑ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกมัพูชา หรือ PRKได้จดัพิธีบุญฉลอง
ครบรอบวนัท่ี ๗ มกราคม ทางภาครัฐไดนิ้มนตพ์ระสงฆท์ัว่ประเทศจ านวน ๔๐๐ รูปเพื่อเขา้ร่วมพิธี
อนัเป็นประวติัศาสตร์ ในปีเดียวกนัมีผูเ้ขา้มาอุปสมบทจ านวน ๕๐๐ รูป สามเณรจ านวน ๑,๕๐๐ 
องค์๑๓๔ และมจีดังานทอดกฐินหลงัการจ าพรรษาครอบ ๓ เดือน๑๓๕   

 ปี ค.ศ. ๑๙๘๒ รัฐบาลของ PRKสามารถรักษาดุลทางการเมืองค่อนขา้งจะไดดี้ มีพลงั
เพียงพอในการรักษาความเรียบร้อยของประเทศ จึงไดจ้ดัประชุมพระสงฆท์ัว่ประเทศคร้ังแรกท่ี
จงัหวดัเสียมเรียบ ซ่ึงท่ีประชุมไดส้รุปยอดจ านวนพระสงฆท์ัว่ประเทศว่ามีทั้งหมด ๒,๓๑๑ รูป มีวดั 
๑,๘๒๑ วดั ซ่ึงลดจาก ๖๐,๐๐๐ รูปก่อนยคุเขมรแดง หรือโดยเฉล่ียวดัละ ๒ รูป  

 อยา่งไรก็ตาม ต่อมาเน่ืองจากจ านวนพระสงฆเ์พ่ิมข้ึนทุกปี เป็นสาเหตุท่ีท าให้รัฐบาล
ตอ้งออกกฎหมายจ ากดัอายุผูเ้ขา้มาอุปสมบท ๕๐ ปีข้ึนไป และมีประวติับริสุทธ์ิดีคือไม่เคยมีลูก 
ภรรยา หรือไม่เคยเขา้ร่วมในกิจการใด ๆ กบัเขมรแดง ดงัปรากฏในหนงัสือประกาศเลขท่ี ๐๒/๘๒ 
ลงวนัท่ี ๑ ตุลาคม ปี ค.ศ.๑๙๘๒ ว่า “ผูท่ี้จะมาอุปสมบทต้องมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป”๑๓๖ หนังสือ
ประกาศน้ีไดข้ดัต่อความรู้สึกและสร้างความไม่พอใจให้ประชาชน และผูท่ี้มีความประสงค์จะมา
บวชอุปสมบท อีกประการหน่ึงขดัต่อหลกัธรรมวินยัท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประชาชนชาวกมัพชูาท่ีมีมายาวนาน  

                                                             

 ๑๓๑        ,                                    ១៩៧៩: 

                                           ១៩៧៩, (                      ,
២០០៧),      ២៧៥. 

 ๑๓๒           ,                              ១៩៧៩ ,      

                                      ១៩៧៩,(                      ,
២០០៧),      ១៦០. 

 ๑๓๓       ,                                  ១៩៧៩,       

                                      ១៩៧៩,(                      ,
២០០៧),      ២០៤.  

 ๑๓๔ Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice, p.194. 
 ๑๓๕ Op.cit,p.193. 
 ๑๓๖          ,          ,      ១៤-២២.  



๕๘ 

 ถึงกระนั้ นก็ตาม แม้จะมีกฎหมายจ ากัดเร่ืองอายุ ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมจ านวนสงฆ ์หรืออาจเป็นไปตามความประสงค์ของเวียดนาม๑๓๗ ในทาง
กลบักนัก็พบว่า พระสงฆใ์นต่างจงัหวดัมีจ  านวนเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก กล่าวคือในชนบทมีจ านวน
พระท่ีอายนุอ้ยกว่า ๕๐ ปีบวชโดยไม่ไดแ้จง้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ส่วนหน่ึงมาจากทางภาครัฐไม่สามารถ
มาติดตามอ านาจทางกฎหมายท่ีบญัญติัไปแลว้ว่ามีอ  านาจสามารถควบคุมพระสงฆท์ัว่ประเทศได้
หรือไม่ ประชาชนใหค้วามร่วมมือหรือไม่ จากการสมัภาษณ์พระกินหลง จนทปัญโญ ซ่ึงเป็นพระ
บวชก่อนท่ีรัฐจะอนุญาตใหม้ีการบวชไดเ้สรีในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ของพระระพิน ดว้งลอย มีใจความว่า 
“มีการแจ้งอายุเท็จ เพื่อท่ีจะขอบวช” และ“เพื่อท่ีจะครองผา้เหลืองแลว้ บางคนมีติดสินบนกับ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ” ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่ากฎหมายดงักล่าวไม่มีอ  านาจบงัคบัไปทัว่ประเทศ๑๓๘   

 ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ รัฐบาล PRK ดูเหมือนว่าจะเลง็เห็นความส าคญัของพระพุทธศาสนา
มากข้ึน แมว้่าจะมีการจ ากดัอายผุูม้าบวชและไม่ให้งบของประเทศมาสนับสนุนก็ตาม แต่รัฐบาลก็
ไดเ้ป็นขวญัก าลงัใจใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบูรณะวดัเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ หรือเป็น
ท่ีพ่ึงทางใจ และในปีเดียวกนันัน่เอง ก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กล่าวคือเวียดนามไดใ้ห้
ค  ามัน่สญัญาว่าจะถอนก าลงัออกจากประเทศกมัพชูาในเร็ววนั ขณะเดียวกนั ฮุน เซน (Hun Sen) ซ่ึง
เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ก็ไดพ้บปะกบัสมเด็จพระนโรดมสีหนุบ่อยคร้ังระหว่างปีค.ศ. ๑๙๘๘ 
- ๑๙๘๙ ซ่ึงเป็นสญัญาณบ่งบอกถึงการกลบัสู่สภาพปกติทางการเมือง๑๓๙  

 ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ไดก้ล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการว่า 
“เป็นความผิด”ใน “การจ ากดัสิทธิผูม้าบวช เป็นความผิดพลาดของเขาเองและรัฐบาลชุดแรก” 
เหตุผลท่ีกล่าวขอโทษเน่ืองจากว่า นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และคณะรัฐบาลไดพ้บเห็นพระในเมือง
หลวงมีจ านวนนอ้ย และมีอายคุ่อนขา้งมากไม่เพียงพอต่อพิธีกรรมทางศาสนาและความตอ้งการของ
ประชาชน ขณะเดียว กนัในต่างจงัหวดั มีพระจ านวนมากลว้นแต่มีอายตุ  ่ากว่า ๕๐ อีกทั้ง ฮุน เซน ก็
เคยเป็นเด็กวดั ขณะท่ี เฮง สมัริน ซ่ึงเป็นเลขานุการพรรค และเจีย ซิม ซ่ึงเป็นประธานรัฐสภาลว้น
แต่เป็นอดีตพระสงฆ ์เช่นเดียวกบั ซุน งุ๊ก มิญ (Son Ngoc Minh) และ ตู สามุต (Tou Samouth) ซ่ึง
เป็นแกนน าพรรคคนแรกๆ ก็เคยเป็นอดีตพระสงฆ์เหมือนกันและในปีเดียวกัน วิทยุแห่งชาติ
พนมเปญไดเ้ผยแพร่ข่าวรัฐบาลจดัพิธีท าบุญแห่พระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไวท่ี้พระจุฬามนี
เจดีย ์กรุงพนมเปญ พร้อมทั้งจดัพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหผู้ท่ี้เสียชีวิตในสมยัเขมรแดง และน าเอา

                                                             

 ๑๓๗ Alexandra Kent, Recovery of the Collective Spirit: the Role of the Revival of Buddhism 
in Cambodia, Goteborg of U., 2003, p.8.  

 ๑๓๘ Yang Sam,ibid.,p. 81., พระระพินดว้งลอย, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๔. 
 ๑๓๙ Charles F. Keyes,ibid.,p.62. 



๕๙ 

อฐิัของประชาชนเหล่านั้นมาบรรจุไวท่ี้เจดียต์วลแสลง และวดัเชิงเอก กรุงพนมเปญ๑๔๐ซ่ึงบ่งบอกว่า 
รัฐบาลเร่ิมหันเขา้สู่ศาสนามากข้ึน ขณะเดียวกนั ก็พยายามท าความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์
ไมตรีอย่างใกลชิ้ดระหว่างรัฐบาลกับประชาชน โดยมีศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการน าไปสู่การ
กระชบัความใกลชิ้ด  

 ต่อมารัฐบาลไดท้บทวนกฎหมายว่าดว้ยการจ ากดัอายผุูเ้ขา้มาบวช โดยไดอ้อกหนังสือ
เลข ๔๕๑ ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ เพื่อยกเลิกขอ้จ ากดัเสรีภาพการเขา้มาบวช หนังสือ
เลข ๐๓/๘๙ มีใจความว่า “เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาใหค้งอยูก่บัสงัคมกมัพชูา เพื่อปฏิบติัตามพุทธา
นุญาติและพุทธปัญญัติท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เพื่อสอดคลอ้งต่อความต้องการของประเทศ 
ดงันั้น ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิเข้ามาบวชตามความปรารถนาไม่มีการจ ากัดเร่ืองอายุ แต่ตอ้งให้
ถกูตอ้งตามระกฎระเบียบคือมีพระอุปัชฌายแ์ละขออนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีรัฐประจ าทอ้งถ่ิน”๑๔๑  

 ในปีเดียวกัน มีการเปล่ียนโฉมหน้าของประเทศใหม่คือ การเปล่ียนช่ือประเทศจาก
สาธารณรัฐประชาชนกมัพชูาไดเ้ปล่ียนมาเป็นรัฐกมัพชูา(State of Cambodia) พร้อมทั้งไดเ้ปล่ียนธง
ชาติและเพลงชาติใหม่ อีกทั้งกองก าลงัของเวียดนามก็ไดถ้อนออกจากกมัพูชา รัฐสภาไดป้รับปรุง
รัฐธรรมนูญใหม่โดยบญัญติัให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ๑๔๒ ดงัในมาตราท่ี ๖ แห่ง
รัฐธรรมนูญรัฐกมัพชูาท่ีระบุว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ กิจกรรมใดของแต่ละศาสนาท่ี
สอดคลอ้งต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศ รัฐให้ความรับรอง กิจกรรมใดๆ ท่ีเอาศาสนา
เป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความไม่ปลอดภัยต่อความเรียบร้อยและผลประโยชน์ของประชาชน
ตอ้งหา้ม”๑๔๓ 

 ในช่วงระหว่างปีค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ อดีตพระสงฆบ์างรูปไดล้ี้ภยัทางการเมือง มาอยู่
ชายแดนไทยกมัพชูา เพื่อท าพิธีอุปสมบท เช่น พระมหาสิรีสุวณฺโณ พิน แสม และอีกรูปหน่ึงซ่ึงเป็น

                                                             

 ๑๔๐ Charles F. Keyes,ibid.,p.63., Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice, 
p.201,   Ian Harris, Buddhism under Pol Pot, ibid.,p.210 - 211.,Ian Harris, Buddhism in Extremis the Case 
of Cambodia :Buddhism and Politics in Twentieth - Century Asia,(Cromwell Press.Ltd.1999), p.64. 

 ๑๔๑          ,          ,      ២៣-២៧. 

 ๑๔๒ Heike LÖschmann, Buddhism and Social Development in Cambodia since the 
Overthrow of the Pol Pot Regime in 1979 in Siksacakr Journal (Special Issue on Buddhism), (Center for 
Khmer Studies: Ponleu Khmer Printing &Publishing House, 2007),p.105., เดวิด แชนดเ์ลอร์, เร่ืองเดียวกนั, หน้า 
๓๖๐., ธีระ นุชเป่ียม,เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๑๒๗,๑๖๔.,  Ian Harris, Cambodian Buddhism History and 

Practice,  p.201., Margaret Slocomb, ibid.,p.182. 
 ๑๔๓ ព្រជុាំ   ធមែៃុញ្ញព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា១៩៤៧-២០០៦,      ៨៩.  



๖๐ 

พระชาวกมัพชูาท่ีมีส่วนส าคญัในการฟ้ืนฟพูระพุทธศาสนาและประเทศชาติคือพระมหาโฆษานนัท ์
หลงัจากส าเร็จการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลยันาลนัทา (Nalanda University) 
ประเทศอินเดียก็ไดเ้ดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบติัธรรมท่ีวดัชยันา จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่าน
เป็นผูม้ีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือผู ้อพยพโดยจัดตั้ งศูนย์อพยพ ขอความช่วยเหลือจาก
นานาชาติ และเป็นพระอุปัชฌายใ์หผู้ท่ี้อยูศ่นูยท่ี์มีความประสงคจ์ะบวช นอกจากรับผดิชอบผูอ้พยพ
แลว้ ท่านยงัไดเ้ป็นผูป้ระสานงานใหน้กัการเมืองไดห้นัมาเจรจากนัดว้ยสนัติวิธี ท่านยงัใหอ้ภยัเสมอ
แก่เขมรแดง ซ่ึงในขณะนั้ น ศูนย์อพยพท่ีชายแดนไทยกัมพูชามีจัดตั้ งรัฐบาลผสมกัมพูชา
ประชาธิปไตย (Coalition Government of Democratic Kampuchea ) โดยความรวมมือสามฝ่ายคือ 
สมเด็จพระนโรดมสีหนุ, ซอน ซาน และเอียง ซารี ตวัแทนกัมพูชาประชาธิปไตย หรือเขมรแดง  
พระสงฆก์็ถูกควบคุมดว้ยกลุ่มทั้งสามฝ่ายน้ีเช่นกนั เช่น ศูนยบี์ (Site B) เป็นพระสงฆฝ่์ายสมเด็จ
พระสีหนุ ศนูย ์๘ (Site8) เป็นพระสงฆฝ่์ายเขมรแดง และศนูย ์๒ (Site 2) เป็นพระสงฆเ์ขมรอพยพ
หรือท่ีเรียกว่าเป็นฝ่ายของ ซอน ซาน (Son San) ซ่ึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ผูน้  าเขมรแดง เช่น เอียง 
สารี ได้กล่าวยอมรับความผิดพลาดไว้ว่ า“ เป็นความผิดพลาดทางการเมืองของกัมพูชา
ประชาธิปไตย” และยงัให้การตอ้นรับอย่างอบอุ่นแด่พระชาวกัมพูชาช่ือพระเบล ฬุงท่ีอาศยัอยู่ท่ี    
คาลิฟอร์เนีย ท่ีมาเยอืนศนูยอ์พยพเขมรแดง และในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ ทางรัฐบาลไดต้อ้นรับประชาชนท่ี
อพยพล้ีภยัท่ีชายแดนไทย กัมพูชากลบัสู่ประเทศ๑๔๔ ตามขอ้ตกลงสนธิสัญญาปารีส เพื่อพฒันา
การเมืองแบบประชาธิปไตยโดยมีการเลือกตั้งจากผูมี้สิทธ์ิออกเสียง  

 ระหว่างปีค.ศ.๑๙๙๑-๑๙๙๓ สมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จกลบัสู่ประเทศเพื่อเป็น
ประมุขของรัฐ และไดน้ ามาซ่ึงนิกายธรรมยติุ เพราะนบัจากเขมรแดงถกูโค่นลม้ การจดัตั้งคณะสงฆ์
ไม่มีนิกาย ประธานสงฆเ์ทพ วงษ์ไดก้ล่าวว่า “ในเวลาน้ีสงฆไ์ม่มีความแตกต่างกนัระหว่างสอง
นิกาย มีเพียงแต่คณะสงฆก์มัพชูาท่ีเรียกว่าคณะสงฆข์องพวกเรา” จากค ากล่าวของพระอุม้ สุ้ม ได้
ยนืยนัว่า “การปกครองสงฆภ์ายใตรั้ฐบาลเฮง สมัริน ไม่มีพระสงฆม์หานิกายหรือธรรมยติุนิกาย แต่
เป็นคณะสงฆผ์ูรั้กชาติ” โฬสแมนน์ (LÖschmann ) เรียกว่า “เป็นคณะสงฆเ์อกภาพชาติ” สมเด็จพระ
นโรดมสีหนุไดเ้ป็นประมุขของชาติ ทรงวางพระองคเ์ป็นกลางทางการเมือง เป็นพุทธศาสนูปถมัภ ์
ทรงแต่งตั้งประธานสงฆเ์ทพ วงษ ์ใหม้ีต  าแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช คณะมหานิกาย พระบูครี 
มีต  าแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช คณะธรรมยุตินิกาย จึงนับไดว้่าพระพุทธศาสนาในประเทศ
กมัพูชากลบัมีสองนิกายอีกคร้ัง และมีความเจริญพอสมควร จากความไม่มีกลบัสู่ความมีหรือท่ี
                                                             

 ๑๔๔ Santidhammo Khikkhu, Maha Ghosananda: The Buddha of the Battlefield. 
S.R.Printing Co.Ltd.Thailand,p.31, 37, 39 - 43., Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice, 

p.199 - 204., Ian Harris, Buddhism under Pol Pot, p.207 - 208., Keyes Charl F, ibid., p.63  



๖๑ 

เรียกว่าเร่ิมตน้จากศนูย ์ดงัท่ีพระเทพ วงษ(์สมเด็จพระสงัฆราช)ไดก้ล่าวว่า “พระพทุธศาสนามีความ
เจริญกา้วหน้ามากพอสมควร” สรุปยอดรวมจ านวนพระสงฆ ์ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๕ - ๑๙๘๙ มี
ประมาณ ๗,๒๕๐ รูป และเพ่ิมข้ึนในปีค.ศ. ๑๙๙๐ ซ่ึงมีจ  านวนประมาณ ๑๔,๔๐๐ รูป จ  านวน
สามเณร ประมาณ ๖,๕๐๐ องค์๑๔๕  

 
 ๒.๙.๒ การร้ือฟ้ืนระบบการปกครองคณะสงฆ์ 
 การปกครองคณะสงฆ์ก่อน ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จะมีพระชั้นปกครองตามล าดบัสายการ

ปกครอง แต่การปกครองในรูปแบบน้ีถูกยกเลิกไปในสมยัเขมรแดง พ่ึงมาร้ือฟ้ืนอีกคร้ังในสมยั
รัฐบาลเฮง สมัริน ซ่ึงการปกครองในรูปแบบใหม่มีลกัษณะแตกต่างจากการปกครองสมยัดงัเดิมท่ี
เคยมีในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น สมเด็จพระสงัฆราช เป็นตน้ แต่หลงับวชอุปสมบทอดีตพระสงฆท์ั้ง ๗ 
รูป คณะสงฆท์ั้งหมดน้ีไดเ้ป็นผูท่ี้มีความส าคญัทางการปกครองและบริหาร พระเกิด วาย ไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย ์แต่ท่านมอบภาระน้ีให้พระเทพ วงษ์ ท าหน้าท่ีแทน ขณะเดียวกัน ทาง
ภาครัฐก็ร่วมมือกบัคณะกรรมการมชัฌิมรณะเซ (រណសិរយ - แนวร่วมส่วนกลาง) และสภาปรึกษา
ประชาชนปฏิวติักมัพชูา จดัตั้งคณะสงฆม์ชัฌิม (คณะสงฆส่์วนกลาง) และกระทรวงกิจการศาสนา 
และวฒันธรรมชัว่คราว ตามหนังสือเลข ๐๑ ลงวนัท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ.๑๙๗๙ ทั้งน้ีเพ่ือ
อ  านวยสะดวกแก่การบริหารคณะสงฆ ์จ  านวนผูป้ระสงค์เขา้มาอุปสมบทเพ่ิมข้ึนทุกวนั ซ่ึงเป็น
ปัญหาในการเดินทางมายงัพนมเปญ ทางภาครัฐและคณะสงฆม์ชัฌิมไดป้ระชุมตกลงกนั แต่งตั้งให้
มีพระอุปัชฌายทุ์กเขตกรุง ตามหนงัสือเลข ๒๔/๘๑ ลงวนัท่ี ๕ เดือนมิถุนายน ปีค.ศ. ๑๙๘๑ ซ่ึงลง
นามโดยนายเฮง สมัริน๑๔๖  

 จากท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมา ช้ีใหเ้ห็นว่า การจดัการปกครองของคณะสงฆเ์ร่ิมเป็นรูปธรรม
นับแต่มีการอุปสมบทอดีตพระสงฆท์ั้ ง ๗ รูป ซ่ึงการจดัการปกครองรูปแบบใหม่น้ีรู้จกัในนาม
สมชัชาแนวร่วม (The Front Council) คือไม่มีต  าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มีเพียงมนตรีสงฆ์ท่ี
เรียกว่าประธานสงฆ ์ซ่ึงพระเทพ วงษ ์ไดรั้บการคดัเลือกจากรัฐบาลเฮง สมัริน ใหเ้ป็นประธานสงฆ ์
นอกจากน้ีท่านยงัไดรั้บเลือกเป็นรองประธานสภาสมชัชาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นองค์กรสูงสุดของรัฐ ท า
                                                             

 ๑๔๕          ,ព្រវត្រិកមពុជាព្រជាធិរដត្យយ,      ៧៥-៧៧.,Yang Sam, ibid.,p. 86 - 87., Ian 

Harris, Cambodian Buddhism History and Practice.p.204 - 215,. Heike LÖschmann, ibid.,p 104., Keyes 
Charl F, ibid.,p.57,63.  Ian Harris, Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia. p.67., Ian Harris, 
Buddhism under Pol Pot, p.210 - 211., เดวิด แชนด์เลอร์.เร่ืองเดียวกนั,หน้า. ๓๗๗ – ๓๗๘., ธีระ นุชเป่ียม, 
เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๖๘ – ๑๘๓ ., พระระพินดว้งลอย, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖๑ – ๖๓. 

 ๑๔๖          ,          ,      ៨-១២. 



๖๒ 

หน้าท่ีด้านนิติบัญญัติ ซ่ึงพระเทพ วงษ์ ได้ปฏิเสธต าแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช ดังท่ีให้
สมัภาษณ์กบันกัข่าวชาวเวียดนามว่า “มนัไม่ไดมี้ประโยชน์ในสงัคมแบบลทัธิคอมมิวนิสตน้ี์๑๔๗   

 ขณะท่ีการปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวดัมิได้เป็นการปกครองในรูปแบบเดิมท่ี
เรียกว่า “เพร๊ียะเมกวน”(เจ้าคณะจังหวดัในภาษาไทย)อย่างในสมยัก่อนการปฏิวติั แต่เรียกว่า 
“ประธานสงฆเ์ขต” และในระดบัอ าเภอแต่เดิมเรียกการปกครองว่า “เพร๊ียะอนุกวน” ในสมยัน้ีมีการ
ปกครองเหมือนกนัคือระดบัอ าเภอแต่เรียกว่าประธานสงฆส์รุก (เจา้คณะอ าเภอในภาษาไทย) และ
ระดบัล่างลงไปคือเพร๊ียะครูเจา้อธิการ์ (เจา้อาวาสในภาษาไทย) พระท่ีไดรั้บเลือกจะท าหน้าท่ีรับใช้
ประชาชนเช่น เดียวกบัสมาชิกทางการเมืองและหวัหนา้สงฆใ์นเขตพ้ืนท่ีนั้น๑๔๘   

 รูปแบบการปกครองดงักล่าวค่อย ๆ เปล่ียนไปในอีกรูปแบบหน่ึง ขณะท่ีสาธารณะรัฐ
ประชาชนกมัพชูาไดเ้ปล่ียนมาเป็น “รัฐกมัพชูา” พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติประกาศไว้
ในรัฐธรรมนูญมาตรีท่ี๖๑๔๙ หนงัสือเลข ๐๗/๙๐ ลงวนัท่ี ๒๖ เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ในนาม 
เจีย ซิม ว่าดว้ยการจดัระบบการปกครองทางพระพุทธศาสนาคือพระสงฆท่ี์เป็นผูบ้ริหารจะตอ้งมี
การเลือกตั้งในรูปแบบสงฆาธิปไตย นบัตั้งแต่ในต าแหน่งสงฆนายกจนถึงระดบัคณะสงฆท์อ้งถ่ิน 
และมาตราท่ี ๑ – ๓๐ ว่าดว้ยการจดัระบบการเลือกตั้งสงฆนายก เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ เจา้
คณะต าบล เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ระบุว่า จะต้องมีเสียงข้างมาก และต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารปกครอง มีความประพฤติท่ีงดงาม เป็นท่ีนับถือของผูค้นและสามารถ
พาน าพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญได้ คณะสงฆ์ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และเจ้าหน้าท่ีรณะเซทุก
ระดบัชั้นซ่ึงเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง หลงัจากไดรั้บผลการเลือกตั้งแลว้ จะตอ้งท าหนังสือเสนอ
ระณะเซชั้นสูง เพ่ือแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาท่ีผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงธรรมการและ
พระสงฆนายก๑๕๐  เพราะเหตุน้ี จึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองจากประธานสงฆเ์ขตมา

                                                             

 ๑๔๗ Yang Sam, ibid.,p.86.,Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice, p.198.204 
- 207  ., Ian Harris, Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia, p.67., ธีระ นุชเป่ียม, เร่ืองเดียวกนั, หน้า 
๑๒๖.,    พระระพินดว้งลอย, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๙ – ๖๐.  

 ๑๔๘ Yang Sam, ibid., p.86.,                    ,រិធីរាំរួសនារ ដៅព្រដទ្ស កមពុជាៈ ត្ីត្
កាលៃិង្សរចចុរបៃន ,      ១៣៣-១៤៨.,សាា រៃ័រុទ្ធសាសនា កមពុជា ព្កុមព្រឹកាជាត្ិ     រណសិរយ កសាង្សការពារ
មាត្ុភូមិកមពុជា,(      ,១៩៩០),      ៧-៣៧.,         ,        ,      ១៣៣-១៤៨. 

 ๑๔๙ ព្រជុាំ   ធមែៃុញ្ញព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ១៩៤៧-២០០៦,      ៨៩. 
 ๑๕๐

 សាា រៃ័រុទ្ធសាសនា កមពុជា ព្កុមព្រឹកាជាត្ិ រណសិរយ កសាង្សការពារមាត្ុភូមិកមពុជា,      ៧-
៣៧.  



๖๓ 

เป็นเจา้คณะจงัหวดั ประธานสงฆส์รุกมาเป็นเจา้คณะอ าเภอ ประธานและรองประธานวดัมาเป็นเจา้
อาวาสและรองเจา้อาวาส๑๕๑ 

 คณะสงฆท่ี์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นทางการจะมีหน้าท่ีบริหารไปตามสายบงัคบับญัชา คณะ
สงฆนายกเป็นผูบ้ริหารคณะสงฆท์ัว่ประเทศ มีต าแหน่งสมณศกัด์ิเป็นพระมหาสุเมธาธิบดี อธิบดี
สงฆร์องท่ี ๑ เป็นพระโพธิวงัษ์ อธิบดีรองท่ี ๒ เป็นพระมงัคลเทพาจารย ์และมีสมาชิกอีก ๕รูป 
นอกจากน้ียงัมีเลขาธิการท่ีมีสมาชิก ๘ รูป และเถรสภาอีก ๑๑ รูป ส่วนสายการปกครองระดับ
จงัหวดัและอ าเภอมีลกัษณะคลา้ยกนั มีเจา้คณะจงัหวดัและเจา้คณะอ าเภอเป็นผูบ้ริหารกิจกรรม
ทัว่ไป และประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร เช่น พระปลดัเจา้คณะจงัหวดัหรือเจา้คณะอ าเภอมีต  าแหน่ง
เป็นรองประธาน พระวินยัธรเจา้คณะจงัหวดัหรือเจา้คณะอ าเภอมีหน้าท่ีในการรักษาพระวินัยและ
การระงบัอธิกรณ์สงฆ์ พระธรรมธรเจ้าคณะจังหวดัหรือเจา้คณะอ าเภอมีหน้าท่ีในการดูแลฝ่าย
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา นอกจากน้ียงัมีพระสมุห์ และเลขาธิการประจ าจงัหวดั อ  าเภอท่ีมี
หนา้ท่ีในการดูแลเอกสาร การบนัทึก  

 ต่อมาในปีค.ศ. ๑๙๙๓ การปกครองคณะสงฆก์็มีการเปล่ียนอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตาม
สถานการณ์ของบ้านเมืองท่ีมีพระมหากษัตริย ์เป็นประมุขของรัฐ เป็นพุทธศาสนูปถมัภ์ โดย
พระมหากษตัริยท์รงมอบถวายในต าแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชประเพณี เช่น พระสงฆนายกคณะ
มหานิกายมีต าแหน่งสมณศกัด์ิเป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี หรือพระสังฆราชคณะมหานิกาย       
พระสงฆนายกคณะธรรมยุตินิกายมีต าแหน่งสมณศักด์ิในนามสมเด็จพระสุคันธาธิบดีหรือ
พระสงัฆราชคณะธรรมยติุนิกาย โดยทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศไวใ้นพระราชกฤษฎีกา๑๕๒ 

 
๒.๑๐ พระพุทธศาสนาภายหลงัจากเลอืกตั้งจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. ๑๙๙๓ – ๒๐๐๙)  

 การจดัตั้งรัฐบาลผสมกมัพชูาประชาธิปไตยของอดีตนกัการเมืองส าคญัทั้งสามฝ่าย ไม่
สามารถท าให้ประเทศกัมพูชามีความสงบสุขได้ มิหน าซ ้ ายงัมีความขัดแยง้กันอย่างรุนแรง 
ขณะเดียวกนั การจดัตั้งรัฐบาลพนมเปญ (สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา)ของเฮง สัมริน เจีย ซิม 
และฮุน เซน กลบัไดรั้บความสนบัสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งรัฐบาลผสม
กมัพชูาประชาธิปไตย กบัรัฐบาลพนมเปญยงัมีความคดัแยง้กนัจนน าไปสู่การสู้รบกนัดว้ยกองก าลงั
ของของตน ดงันั้นเพ่ือยติุความขดัแยง้ทางการเมืองดงักล่าว องค์การสหประชาชาติจึงไดเ้ขา้มาท า

                                                             

 ๑๕๑                   ,        ,      ៤៣. 
 ๑๕๒                    ,        ,      ៤២-៤៣,        ,    

    ,      ៣៥-១៣៩.,                    ,      ៥៣-៦០. 



๖๔ 

หนา้ท่ีเป็นคนกลาง โดยใหน้กัการเมืองทุกฝ่ายหนัมาเจรจากนัดว้ยสนติวิธี ท่ีส าคญัคือปี ค.ศ. ๑๙๙๑ 
มีลงนามในสนธิสัญญาปารีส (Paris Agreements) ว่าดว้ยความตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบ
เก่ียวกบัความขดัแยง้ในกมัพูชา (Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the 
Cambodian Conflict) เป็นขอ้ตกลงน าไปสู่การยุติสงครามและน ามาซ่ึงการปรองดองแห่งชาติ ท า
ให้ผูน้  าทางการเมืองหันมาเจรจากัน เช่น ตวัแทนของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือพรรค
ประชาชนกมัพชูา (Cambodia People ‘s Party - CPP) ตวัแทนเขมรแดง (Democratic Kampuchea - 
DK) ตวัแทนของแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยเขมร (Khmer People’s National Liberation Front -  
KPNLE) ตวัแทนของฟุนซินเปก (National United Front for an Independent ,Neutral ,Peaceful, 
and Cooperative Cambodia – FUNCIPEC) ทั้งส่ีกลุ่มมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นผูป้ระสานงาน 
อีกส่วนหน่ึงดว้ยความสนบัสนุนร่วมมือขององคก์ารบริหารชัว่คราวของสหประชาชาติในกมัพูชา
หรือท่ีเรียกว่า อนัแทก (United National  Transitional Authority in Cambodia - UNTAC) ซ่ึงน า
ประเทศกมัพูชาไปสู่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยในปีค.ศ. ๑๙๙๓ แมว้่าตวัแทนกมัพูชา
ประชาธิปไตย หรือเขมรแดงปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมก็ตาม๑๕๓  

 องคก์ารสหประชาชาติในนาม UNTAC ไดท้  าหน้าท่ีของตนเป็นผูพ้ิทกัษ์ รักษาความ
สงบ สนติภาพในกมัพชูา ประการแรกคือส่งกลบัผูอ้พยพทั้งหมดจากชายแดนไทยกมัพูชาซ่ึงมีพระ
มหาโฆษานนท์เป็นผูน้  า และประการต่อมาคือการเลือกตั้งทัว่ไปในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๓ 
โดยมีพรรคการเมืองส าคญั ๆ เช่น พรรคประชาชนกัมพูชาของเฮง สัมริน ฮุน เซน และเจีย ซิม 
พรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธ (Buddhist Liberal Democratic Party-BLDP) ของซอน ซาน 
พรรคฟุนซินเปกของเจ้านโรดมรณฤทธ์ิ และอีกหลายพรรค๑๕๔ ซ่ึงพรรคการเมืองเหล่าน้ีได้เอา
พระพุทธศาสนาโฆษณาหาเสียง การเลือกตั้งคร้ังน้ี มีประชาชนและพระสงฆ์เป็นจ านวนมาก
ออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งเกินกว่าเป้าหมายของอนัแทกท่ีคาดไว ้ผลการเลือกตั้ง พบว่าพรรคฟุน         
ซินเปกไดค้ะแนนเสียงร้อยละ ๔๕  ของผูม้าใชสิ้ทธ์ิ และได ้๕๘ ท่ีนั่งจากจ านวน ๑๒๐ ท่ีนั่งของ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนกมัพชูาดว้ยคะแนนเสียงร้อยละ ๓๘ ของผูม้าใชสิ้ทธ์ิและได ้
๕๑ ท่ีนัง่ พรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธไดค้ะแนนเสียงร้องละ ๔ และได ้๑๐ ท่ีนัง่ นอกจากนั้นก็
ยงัมีกลุ่มท่ีเรียกว่าขบวนการปลดแอกแห่งชาติกมัพูชา  (Mouvment de Liberation Nationale du 
Kampuchea - MOULINAKA) ได ้๑ ท่ีนัง่๑๕๕ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มีพรรคการเมืองใดไดเ้สียง
ขา้งมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดสงครามกลางเมืองอีกคร้ัง สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงตระหนกัถึง
                                                             

 ๑๕๓ ธีระ นุชเป่ียม, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๖๘, ๑๗๖.  
 ๑๕๔

 เดวิด แชนตเ์ลอร์,  เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๗๗ – ๓๗๘. 

 ๑๕๕
 ธีระ นุชเป่ียม, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๘๑ – ๑๘๓.  



๖๕ 

ภาวะจ าเป็นดงักล่าว จึงไดท้รงขอให้เจา้นโรดมรณฤทธ์ิ(Prince Norodom Ranariddh) และนายฮุน 
เซน (Hun Sen)ร่วมกนัเป็นผูน้  ารัฐบาลแห่งชาติชัว่คราว (Provisional National Government) ใน
ฐานะนายกรัฐมนตรีคนท่ีหน่ึง และนายกรัฐมนตรีคนท่ีสอง๑๕๖ ซ่ึงอาจจะเรียกไดว้่าเป็นคร้ังแรกแห่ง
ประวติัศาสตร์โลกท่ีมีนายกรัฐมนตรีพร้อมกนัสองคน  

 อย่างไรก็ตาม การจัดตั้ งรัฐบาลผสม ปัญหาท่ีตามมาก็คือการแบ่งอ  านาจ แม้ว่า
รัฐธรรมนูญใหม่ (ปีค.ศ.๑๙๙๓) ไดแ้บ่งอ  านาจการบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ส าหรับประเทศท่ีมีสอง
นายกรัฐมนตรี เป็นเร่ืองยาก แมม้ีการเสนอให้แบ่งอ  านาจ ๕๐ ต่อ ๕๐ แต่FUNCIPEC เสียเปรียบ 
CPP หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกองก าลงัทหาร โครงสร้างการจดัตั้งของพรรคท่ียงัไม่เขม้แข็ง ขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะเขา้ด  ารงต าแหน่งระดบัสูงในหลายกระทรวง รวมทั้ง
การท่ี CPP ดูแลกระทรวงท่ีส าคญัๆ หลายกระทรวง๑๕๗ 

 อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัเลือกตั้งปีค.ศ. ๑๙๙๓ รัฐธรรมนูญไดข้นานนามประเทศกมัพูชา
เป็น “พระราชอาณาจักรกัมพูชา” มาตราท่ี ๑๑๐ ได้ก  าหนดค าขวญัของประเทศว่า “ชาติ ศาสนา 
(หมายถึงพระพุทธศาสนา) และพระมหากษตัริย”์ ชาวกมัพูชาทั้งสองเพศมีสิทธ์ิในการนับถือศาสนา 
เสรีภาพการนบัถือศาสนา และการปฏิบติัศาสนา รัฐให้ความป้องกนัในกรณีการเคารพความเช่ือและ
การนบัถือศาสนาไม่ส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบหรือ ความสันติสุขของสาธารณชน พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาของรัฐ (ม.๔๓) ในดา้นการศึกษา ชาวกมัพชูามีสิทธ์ิไดรั้บการศึกษาจากภาครัฐอย่างน้อย ๙ 
ปี รัฐใหค้วามสนบัสนุนการเผยแผ ่และส่งเสริมโรงเรียนบาลี และพุทธิกบาลี (ม.๖๘)๑๕๘ 

 เป็นท่ีน่าสงัเกตหลงัจากเลือกตั้งปี.ค.ศ. ๑๙๙๓ พระพุทธศาสนาไดท้ าหนา้ท่ีอยา่งส าคญั
ยิง่ในดา้นสร้างสนัติภาพและพฒันาสังคม ผูท่ี้เป็นตวัแทนพระพุทธศาสนาในช่วงนั้น ไดแ้ก่สมเด็จพระ
มหาโฆษนนท์ ไดช่้วยเหลือประชาชนชาวกมัพูชาทุกฝ่าย สมเด็จทรงเป็นเคร่ืองหมายในการเสริมสร้าง
สนัติภาพในกมัพชูา ทุก ๆ  พระราชกรณีกิจท่ีทรงท าลว้นแต่บ่งบอกถึงการสร้างสันติภาพให้หวนกลบัคืน
สู่สภาพเดิมเหมือนดงัในอดีตท่ีเคยเป็น ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมนานาชาติว่าดว้ยการเจรจาสันติภาพกมัพูชา
“Peace Negotiations” ทรงเป็นตวักลางฝ่ายกมัพชูา และเป็นผูป้ระนีประนอมปรองดองกบัผูน้  ากมัพูชาทุก
ฝ่าย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผูน้  ากมัพูชาทุกฝ่ายมีสติ ลดละเลิกการใชค้วามรุนแรง วางอาวุธจบัพระธรรม 
ดงัพระด ารัสของท่านท่ีว่า “สนัติภาพคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน”๑๕๙      

                                                             

 ๑๕๖
 ธีระ นุชเป่ียม, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๘๔. 

 ๑๕๗
 ธีระ นุชเป่ียม, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๘๖. 

 ๑๕๘ព្រជុាំ   ធមែៃុញ្ញព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ១៩៤៧-២០០៦,      ១១០-១១៧,១២៣. 
         

๑๕๙ Santidhammo Bhikkhu, Maha Ghosananda the Buddha of the Battlefield, p. 42  



๖๖ 

   การสร้างสนัติภาพในกมัพชูาตามเชิงพุทธแลว้ ถา้มองโดยภาพรวมแลว้พบว่าไม่น่าจะ
เป็นไปได ้ขณะผูน้  าการเมืองทุกฝ่ายเต็มไปดว้ยไฟแห่งโลภะ โทสะ โมหะเผาผลาญทัว่ร่างกายและ
จิตใจในระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๙-๑๙๙๗ แต่ในมุมมองของสมเด็จพระมหาโฆษนนท์แล้วคือ 
“สนัติภาพสามารถท าได”้( Peace is possible) สนัติภาพทุกยา่งกา้ว “Step by step” สนัติภาพอยูท่ี่ลม
หายใจเขา้ออก รู้สึกการเคล่ือนไหวแห่งร่างกายตามแนวทางสติปปฐานสูตรส่ี การไม่เห็นแก่ตวั การ
ไม่ยึดติดกบัอารมณ์เป็นเจา้ของ อหิงสา ยุติธรรม เสรีภาพ สติ เมตตา กรุณา  ปัญญาลว้นแต่เป็น
หนทางน าไปสู่ความบรรลุแห่งสนัติภาพท่ีแทจ้ริง โดยรวมไปถึงสนัติภาพเกิดจากตวัปัจเจกบุคคล  

   ดงันั้น การเคล่ือนไหวดว้ยการเสริมสร้างสนัติภาพของสมเด็จพระมหาโฆษนนทท์ าให้
ทัว่โลกยิง่เขา้ใจถึงความตอ้งการความสงบสุขของชาวกมัพชูา ท่ีส าคญัคือการท าการเคล่ือนไหวดว้ย
การเดินขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพหกคร้ัง (ค.ศ.๑๙๙๒-๑๙๙๗) อยู่บนพ้ืนฐานแห่งหลกั
ปรัชญา “ออกจากวดัเข้าสู่วดัแห่งประสบการณ์ของมนุษยช์าติท่ีเต็มไปดว้ยความทุกข์ ” แมว้่า
บางคร้ัง บางปี ผูร่้วมเดินขบวนธรรมยาตราถูกเขมรแดงจบัเป็นตวัประกนั การติดอยู่ท่ามกลาง
ระหว่างการต่อสูด้ว้ยอาวุธของฝ่ายรัฐบาลและเขมรแดง การโยนระเบิดเขา้สู่ขบวนธรรมยาตรา แต่
ผลไดรั้บมีค่ามากท่ีสุดซ่ึงหาประเมินมิไดน้ั้นคือท าใหผู้น้  าทุกฝ่าย พร้อมทั้งชาวกมัพูชาทัว่ประเทศ
ไดต้ระหนักถึงสันติภาพเชิงพุทธ และผลสูญเสียท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรงท่ีผ่านมา ระหว่าง
เดินขบวนธรรมยาตราทั้งหกคร้ัง สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ได้รับขนานนามพระเกียรติว่าเป็น
พระพุทธเจ้าในสนามรบ“Maha Ghosananda The Buddha of the Battlefield” คานธีแห่ง
ราชอาณาจกัรกมัพูชา “The Gandi of the Kingdom of Cambodia” พร้อมทั้งไดรั้บรางวาลดา้นการ
สร้างสนัติภาพอีกมากมาย๑๖๐  

   การเคล่ือนไหวของสมเด็จพระมหาโฆษนนท ์เป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับพระสงฆรุ่์นหลงั
กลา้มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมมากข้ึน ดงักรณีการเปิดสมชัชาชาติว่าดว้ยพระพุทธศาสนากบั
พฒันาสังคมเขมร “National Seminar on Buddhism and the Development of Khmer Society” เมื่อ
วนัท่ี ๒๑  – ๒๓ พฤศจิกายน ปีค.ศ.๑๙๙๔ ณ พนมเปญ สมเด็จพระมหาโฆษนนท์กบัสมเด็จพระ
มหาสุเมธาธิบดีเทพ วงศ ์และสมเด็จพระสุคันธาธิบดีบวัครี พร้อมทั้งสงฆร์ะดบัผูน้  าทัว่ประเทศ 
ส่วนฝ่ายฆราวาสมีสมเด็จพระบรมมุนีนาถนโรดมสีหนุกับขา้ราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
และกระทรวงกิจการศาสนาและวฒันธรรม พร้อมดว้ยสมาคมพระพุทธศาสนาเพื่อพฒันาสังคม 

                                                             

  ๑๖๐ See more, Maha Ghosananda the Buddha of the Battlefield by Santidhammo Bhikkhu., 
Kathryn Poething, and Locating the Transnational in Cambodia’s Dhammayatra, in History, Buddhism, 
and New Religious Movements in Cambodia, Cambodian Buddhism: History and Practice by Ian 
Harris,p.207-210.  



๖๗ 

ประเด็นหลกัของการประชุมสมชัชาว่าดว้ยเร่ือง “พระพุทธศาสนากบัการพฒันาสงัคมเขมร” คณะผู้
เขา้สมชัชาใหค้วามส าคญัดา้นการฟ้ืนฟศีูลธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม การช่วยเหลือคนยากจน 
พระพุทธศาสนาส าหรับวนัพรุ่งน้ีในกมัพูชา พระพุทธศาสนากบัการฟ้ืนฟูสันติภาพในกัมพูชา 
พระพุทธศาสนากบัสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจนไดรั้บความช่ืนชมจากสมเด็จพระนโรดม  
สีหนุว่าเป็นหนทางเดียวกนักบันโยบาย สงัคมนิยมพระพุทธศาสนา ดงัในพระราชสาส์นว่า “...พระ 
พุทธศาสนากับพระสงฆไ์ม่เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นท่ีพึ่ งด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่พระสงฆย์งัมี
ส่วนรวมในดา้นยกระดบัคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พระพุทธศาสนาน ามาซ่ึงศีลธรรม 
และอภิสมาจารแก่สงัคมกมัพูชาเรา พระสงฆไ์ดช่้วยเหลือคนยากจน การพฒันาชนบทดา้นอบรม 
และศีลธรรม...”๑๖๑ โดยเฉพาะ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันาสังคมเดิมก่อตั้งอยู่ท่ี
ศนูยอ์พยพวดัฤทธิแสนชายแดนไทยกมัพชูาเคยใชย้ทุธศาสตร์พระพุทธศาสนากบัการพฒันาสังคม 
“เขา้ไปหา เขา้ใหถึ้ง”และไดจ้ดัประชุมสมชัชาพระพุทธศาสนา จากการศึกษาบทความในหนังสือ
ประกอบการสัมมนาเร่ืองพระพุทธศาสนากับอนาคตกัมพูชา (Buddhism and the Future of 
Cambodia) ใหค้วามส าคญัพระพุทธศาสนากบัวฒันธรรม สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ๑๖๒     

   อยา่งไรก็ตาม พระพุทธศาสนาท่ีเพ่ิงไดรั้บการฟ้ืนฟกู็ตอ้งประสบกบัปัญหาอีกคร้ัง เมื่อ
มีการท ารัฐประหารเมื่อว ันท่ี ๕ – ๘ กรกฎาคม ปีค.ศ.๑๙๙๗ ซ่ึงท าให้รัฐบาลผสมสองนายก 
รัฐมนตรีส้ินสุดลง เจ้ารณฤทธ์ิต้องล้ีภัยไปยงัต่างประเทศ ฮุน เซนจึงสนับสนุนให้นายอึง ฮวด         
(Ung Huot) ซ่ึงเป็นสมาชิกของพรรค FUNCIPEC ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรีชัว่คราว เพ่ือ
เตรียมเลือกตั้งพรรคการเมืองอยา่งเป็นทางการในปีค.ศ.๑๙๙๘  

   ภายหลงัจากเลือกตั้งปีค.ศ.๑๙๙๘  แมว้่าพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุน เซนไดรั้บ
คะแนนเสียงขา้งมาก มีผูส้งเกตการณ์หลายท่านว่าเป็นคะแนนเสียงไดม้าจากการไม่ชอบมาพากล 
ขณะเดียวกนั คณะสงฆท่ี์อยู่ในกรุงพนมเปญ ท่ีส าคญัพระสงฆจ์  าพรรษาท่ีวดัอุณณาโลม และวดั
ปทุมวดีหลายร้อยรูปเดินขบวนประทว้งพรรคประชาชนกมัพูชา ประเด็นหลกั ๆ คือประการแรก
ต่อตา้นรัฐบาลและสมเด็จพระสงัฆราชเทพ วงษท่ี์ออกกฎหมายใหพ้ระสงฆเ์ลือกตั้งพรรคการเมือง 
ประการท่ีสองคือการเลือกตั้งคร้ังน้ีตอ้งจดัเป็นโมฆะ เน่ืองจากมีส่ิงไม่ชอบมาพากลเกิดข้ึนระหว่าง
การเลือกตั้งกล่าวคือทุจริตคะแนนเสียง ประการสุดทา้ยคือขบัไล่ชาวเวียดนามท่ีเขา้มาอย่างผิด
กฎหมายออกจากราชอาณาจกัร การประทว้งคร้ังน้ี พระสงฆท่ี์เดินขบวนไดโ้ชวภ์าพและขอ้ความ
                                                             

 ๑๖๑ (อ่านเพิ่มเติม)           ,                            ,             
  ២,(        JSRC Printing House),១៩៩៤. 

 ๑๖๒ See more on Pin Sen, Heng Monichenda, Edits. Buddhism and the Future of Cambodia, 
(Rithisen : Khmer Buddhist Research Center),1986. 



๖๘ 

ของพระอาจารยแ์ฮม เจียว ซ่ึงเป็นวีรบุรุษกมัพชูาท่ีกลา้ต่อตา้นฝร่ังเศสให้คืนสิทธิเสรีภาพ เอกราช
ภาพแก่ชาวกมัพชูา อยา่งไรก็ตาม ภาครัฐไดใ้ชก้องก าลงักวาดลา้งขบวนประทว้งน้ีอย่างรุนแรง จน
น าไปสู่การเสียชีวิต บาดแผลและสูญหายไปหลายรูป ทางภาครัฐไดส้ัง่หา้มพระสงฆอ์อกจากวดั ซ่ึง
ขณะนั้น เป็นช่วงท่ีเข้าพรรษา และเปิดเทอมพุทธิกศึกษา ดงันั้น พุทธิกศึกษาทัว่กรุงพนมเปญตอ้ง
หยดุชะงกัไปชัว่ระยะหน่ึง อีกอยา่งหน่ึงเป็นช่วงฤดูเทศกาลบุญผชุมบิณฑ ์(บุญขา้วสารท) สมเด็จพระ
นโรดมสีหนุส่งพระราชสาส์นแก่สมเด็จฮุน เซนซ่ึงเป็นนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาและผ่อนปรนต่อ
ขอ้บงัคบั เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดจ้  าพรรษาดว้ยความสะดวกสบาย ปลอดภยั พร้อมทั้งไดศึ้กษาเล่าเรียนใน
พุทธิกศึกษาเป็นปกติ และมีส่วนรวมในเทศกาลบุญผชุมบิณฑ์๑๖๓         
 นับแต่ปีค.ศ.๑๙๙๘ เป็นต้นมา อาจจะกล่าวไดว้่าพระพุทธศาสนาได้ผ่านพน้วิกฤตอนั
เลวร้าย รัฐบาลหันมาสนใจ และสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจงั ดงัท่ีพบเห็นเป็นประจ า เช่น 
การมีส่วนรวมในการก่อสร้างศาสนสถาน มีโบสถว์ิหาร โรงเรียน พุทธิกศึกษา เป็นตน้ การมีส่วน รวม
ในศาสนพิธี เช่น การแห่เทียนพรรษา  งานกฐินทาน งานบุญผชุมบิณฑ ์สงกรานตปี์ใหม่          วิสาขบู
ชา และมาฆบูชาเป็นตน้  และยงัมีส่วนรวมในการพฒันาองค์การพระพุทธศาสนา เช่น การก่อตั้ง
ส านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Center) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘๘ 
ลงวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ปีค.ศ.๒๐๐๖๑๖๔ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงกิจการศาสนา 
และวฒันธรรม(Ministry of Cult and Religion) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๑๔ ลงวนัท่ี ๑๔ คมภาพนัธ ์
ปีค.ศ.๑๙๙๘๑๖๕ การก่อตั้งเถรสภา (Councils of Buddhist Monk ) ตามะราชกฤษฎีกา เลข ๕๗๖ ลงวนัท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๐๐๖๑๖๖ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงหลกัการบริหาร และแต่งตั้งผูบ้ริหารมนตรีสงฆท์ัว่
ประเทศนบัแต่ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัสูงสุด เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละพระราชกฤษฎีกาลว้นแต่ลงในนาม
ของนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑ คือนาย อุง ฮวด และสมเด็จนายกรัฐมนตรีฮุน เซน 
 ในช่วงการจดัสมชัชาสงฆป์ระจ าปี นอกจากสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะ และ
มนตรีสงฆท์ัว่พระราชอาณาจกัรเขา้มาประชุมแลว้ จากการสังเกตพบว่าคณะรัฐบาล ท่ีส าคญัคือ
สมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และขา้ราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี บางปี สมเด็จพระบรม

                                                             

 ๑๖๓ Ian Harris, op.cit.p. 216-220 

 ๑๖๔                 , កព្មង្សឯកសារព្រះរុទ្ធ សាសនាសរីរីរចនាសមពៃ័ធ ចាត្ត់ាាំង្ស 
ឋានាៃុព្កម ត្ួនាទ្ ី ព្រះរាជកិចច មង្គ្ៃរីសង្សឃ ជាៃម់ពស់ នៃ ព្រះ រាជាណាចព្កកមពុជា,(                   
      ,២០០៦),      ៤៤-៥២.  

 ๑๖๕         ,      ៧-៨. 
 ๑๖๖         ,      ៩-១០. 



๖๙ 

นาถนโรดมสีหมุนี พระมหากษตัริยแ์ห่งพระราชอาณาจักรกมัพูชา พร้อมดว้ยขา้ราชการประจ า
พระราชวงั เสด็จเขา้มารวมรับฟังการรายงานประจ าปีของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา และ
วฒันธรรม ว่าดว้ยการแกปั้ญหาศาสนาและการเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนา การเขา้ร่วมแต่ละ
คร้ัง ทั้งสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ไดแ้สดงความคิดเห็น 
และกล่าวช่ืนชมทั้งมนตรีสงฆ ์กระทรวงกิจการศาสนาและวฒันธรรมท่ีใส่ใจต่อการพฒันาการของ
พระพุทธศาสนา สมชัชาสงฆค์ร้ังท่ี ๑๘ วนัท่ี ๒๙-๓๑ เดือนธนัวาคม ปีค.ศ.๒๐๐๙ สมเด็จอคัรมหา
ธรรมโพธิศาล เจีย ซีม ซ่ึงเป็นประธานวุฒิสภาและเป็นตวัแทนของสมเด็จพระบรมนาถ นโรดมสีหมุนี
เขา้มารวมรับฟังการสมชัชาสงฆ ์พร้อมทั้งตรัสร าลึกถึงบทบาทพระสงฆใ์นการพฒันาสังคม ส่วน
รัฐบาลได้แก่ท่านผูห้ญิง แมน สมอ้อน เป็นรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และเป็นรอง
นายกรัฐมนตรีมาเป็นตวัแทนของสมเด็จนายกรัฐมนตรีไดเ้ขา้ร่วมรับฟังและกล่าวช่ืนชมในวนัปิด
สมชัชาคร้ังท่ี ๑๘ น้ี๑๖๗ 
 ดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทั้ งคณะสงฆ์และคณะรัฐบาลทุกระดับชั้น 
พร้อมทั้งพระราชส านัก ท่ีส าคัญคือสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี ซ่ึงเป็นพระมหากษัตริย ์
ปัจจุบนัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาพระพุทธศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียม ศิลปวฒันธรรม 
ซ่ึงท าใหพ้ระพุทธศาสนาและการศึกษาสงฆม์ีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนั พระสงฆ์
ไดห้นัมาท างานดา้นการพฒันาสงัคมเพ่ิมมากข้ึน เช่น พระสงฆก์บัการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม พระสงฆ์
กบัศีลธรรมจริยธรรม พระสงฆก์บัการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม พระสงฆก์บัโรคเอดส์ พระสงฆก์บั
การพฒันาชนบทในโครงการ SEILA Project พระสงฆก์บัการต่อตา้นยาเสพติด พระพุทธศาสนา
กบัการฟ้ืนฟูสังคม “Buddhism and Social Reconciliation” ซ่ึงเป็นโครงการของสมเด็จนายกรัฐ 
มนตรีมอบใหก้ระทรวงกิจการศาสนาและวฒันธรรม และสถาบนัพระพุทธศาสนาท าหน้าท่ีในดา้น
น้ีโดยอยู่บนพ้ืนฐานหลกัศีลธรรม (ศีล๕)ซ่ึงโครงการน้ีไดถ่้ายทอดสุดตามโทรทัศน์ช่อง CTN 
(Cambodian Television Network) ประจ าทุก ๆ วนัพระ โดยมีคณาจารย ์พระนิสิตประจ าพุทธิกมหา
วิทยาลยัพระสีหนุราช พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราชา และขา้ราชการประจ ากระทรวงกิจการ
ศาสนาและวฒันธรรม พร้อมทั้งนิสิต นักศึกษา พุทธศาสนิกชนทัว่ไปเขา้ร่วมในกิจกรรมน้ี จน

                                                             

 ๑๖๗                 ,កព្មង្សឯកសារ រ រសាទ្រ ៃុសាំវចឆរមហាសៃនិបត្មង្គ្ៃរីសង្សឃ

ទ្ូោាំង្សព្រដទ្សដលើកទ្ី១៨  នថៃទ្ី២៩-៣១  ខ្មធនូ  ឆ្ន ាំ២០០៩ , ,(                      
   ),២០០៩.  
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โทรทศัน์ทุกช่องเอารายการน้ีมาเปิดฉายเป็นประจ าวนัทั้งภาคเชา้และเยน็ โครงการน้ีสร้างความรู้
และความเขา้ใจแก่พุทธิศาสนิกชนทัว่ประเทศเก่ียวกบับทบาทพระสงฆก์บัการพฒันาสงัคม๑๖๘     
 

สรุปท้ายบท  
 จากการกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า พระพุทธศาสนาไดม้ีความเจริญเติบโต และ
เส่ือมลงไปตามยคุสมยั ซ่ึงสามารถจ าแนกไดเ้ป็นดงัน้ี  

๑. พระพุทธศาสนาในยคุตน้ ๆ พุทธศาสนิกชนชาวกมัพชูาทุกระดบัชั้นนบัถือศาสนา
ปะปนผสมผสานกนั ทั้งพระพุทธศาสนานิกายมหายานบา้ง พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทบา้ง บา้ง
คร้ังนบัถือศาสนาพราหมณ์ โดยมพีระมหากษตัริยใ์หค้วามอุปถมัภ ์แต่บา้งคร้ังคือราชบุโรหิต และ
ประชาชนทัว่ไป วิถีชีวิตของศาสนิกชนไดผ้นวกเขา้กบัหลกัธรรม และความเช่ือของแต่ละศาสนา 
และนิกายนั้น ๆ จนมีการสร้างศาสนสถานในลักษณะเป็นปราสาทบ้าง เป็นเจดียบ์้าง ซ่ึงเป็น
อนุสรณ์สถาน ดงัท่ีเห็นมีปราสาท และเจดียเ์ป็นจ านวนมากท่ียงัคงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั      

๒. พระพุทธศาสนาหลงัยคุพระมหานครเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท แต่เมื่อประเทศ
ประสบกบัปัญหาทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก ท าให้ตอ้งเคล่ือนยา้ยเมืองหลวงบ่อยคร้ัง 
ท่ีสุดตั้งเมืองหลวงท่ีกรุงอุดงค ์และต่อมาท่ีพนมเปญ ซ่ึงการเคล่ือนยา้ยแต่ละคร้ังไดส่้งผลกระทบทั้ง
พระพุทธศาสนา ระบบการปกครอง ระบบการศึกษา การคา้ การเกษตรเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม 
พระพุทธศาสนายงัไดรั้บความอุปถมัภ์เป็นอย่างดีจากพุทธศาสนิกชน ทั้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์
และประชาชนทัว่ไป     

๓.  พระพุทธศาสนาเร่ิมเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองนับแต่กัมพูชาตกอยู่ใตก้ารดูแล
ของฝร่ังเศส โดยในขณะนั้น พระสงฆ ์และนกัการเมืองท าการเคล่ือนไหวต่อตา้นเจา้หน้าท่ีฝร่ังเศส
ประจ ากมัพชูาใหคื้นสิทธิเสรีภาพ และเอกราชแก่ชาวกมัพชูา ขณะเดียวกนั สมเด็จพระนโรดมสีหนุ 
ไดน้ าเอาหลกัธรรม “สายกลาง หรือพุทธสงัคมนิยม”เป็นแนวทางการบริหารประเทศ เน่ืองจากทรง
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อความสัมพนัธ์ระหว่างพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

                                                             

 
๑๖๘ See more on Mech Samphors, Kamma as a Concept in Addressing HIV/AIDS, Master of 

Arts in Cultural Studies,( Phnom Penh : Royal University of Phnom Penh) ,2004., Komai Hiroshi, The Role of 
Buddhism in the Reconstruction of the Cambodian Rural Village: A case study in Tropeang 
Veeng,Takeo. Paper submitted to ‚National Socio-Culture Research Congress on Cambodia,‛ 17-19 
December,1997.Roayal Univ. of Phnom Penh., Roles of Monks in SEILA/Local Planning Process, 
Workshop Report held from 26-28 January 1998 in Pursat Province.,   
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ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชาวกมัพูชา ซ่ึงท าให้พระพุทธศาสนามีความเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว แต่พระพุทธศาสนาค่อย ๆ เส่ือมลงในรัฐบาลนอล นอล เน่ืองจากมีความขดัแยง้ระหว่าง
พรรคการเมืองหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายพยายามโฆษนาชวนเช่ือพระสงฆ์ให้มีส่วนรวมในการ
เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะในรัฐบาลของเขมรแดง พระพุทธศาสนาตกอยู่ขั้นวิกฤต
ต ่าท่ีสุด เน่ืองจากในสมยัน้ีไม่สนบัสนุนใหมี้ระบบความเช่ือ และศาสนา พระสงฆถ์ูกบงัคบัให้สึก 
และสงัหารชีวิต ศาสนสถาน โบสถ ์วิหาร พระพุทธรูป ต าราเอกสารซ่ึงมีพระไตรปิฎก เป็นตน้ ถูก
ท าลาย และเผาท้ิง แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลงัรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นลม้ พระพุทธศาสนาไดรั้บ
ฟ้ืนฟูอีกคร้ัง แต่อยู่ในบริบทข้อจ ากัด เน่ืองจากผูท่ี้ประสงค์จะบวชตอ้งมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป ตาม
ขอ้บงัคบัของภาครัฐ ปัจจุบนั พระพุทธศาสนาไดรั้บการดูแล และสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ 
และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ขณะเดียวกนั พระสงฆก์็มส่ีวนรวมในการพฒันาสงัคมหลาย ๆ ดา้น           

  



     บทที่ ๓ 

รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกมัพูชา 

 ในบทท่ี ๓ น้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพูชา
นบัแต่ยคุเร่ิมตน้จนถึงยคุปัจจุบนั ซ่ึงมีรายละเอียดในประเด็นต่อไป 
 
๓.๑ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชาในยุคเร่ิมต้น 
      การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาประเทศกัมพูชาก่อนคริสต์ศกัราช เราสามารถ
คาดคะเนบริบทการศึกษาของคณะสงฆต์อนนั้นว่าคงจะไม่แตกต่างจากสมยัคร้ังพระพุทธกาลเท่าใด
นัก โดยหลกัส าคญัแลว้ คือเน้นการปฏิบติัมากกว่าปริยติั แต่เมื่อเวลาผ่านไปนับเป็นหลายร้อยปี 
ในช่วงท่ีกัมพูชาอยู่ในยุคอาณาจักรนครพนมหรือฟูนันและอาณาจักรเจนละ จากศิลาจารึกท่ี
นกัวิชาการดา้นโบราณคดีคน้พบ พอจะสรุปไดว้่าการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาเร่ิมเปล่ียนจากรูป
แบบเดิม คือมีทั้งแนวทางปฏิบติัและปริยติั โดยเฉพาะนบัแต่รัชสมยัของพระเจา้ศรีมาระเป็นตน้มา 
การศึกษาดา้นปริยติัธรรมมีความเจริญงอกงาม จนมีช่ือเสียงไปยงัต่างประเทศ ดงักรณีพระนาคเสน 
พระสงัฆปาล และพระมนัตรเสน ไม่เพียงมีความรู้พระธรรมวินยัเท่านั้น แต่เป็นทั้งนักคิด นักเขียน 
แปลคมัภีร์ต่างๆ พร้อมทั้งพระไตรปิฎกดว้ย เช่น ผลงานของท่านเหล่านั้นไดแ้ก่สปฺตสติกาปฺรชฺญา
ปารมิตา (Sapta satikã prajñãpãramitã), มญฺชุศฺรีปริปฺฤกฺขาสูตฺร (Mañjuçripariprkkhãsütra), 
โพธิสตฺัวปิฏกสูตฺร (Bodhi sattva-pitakasütra), ทศธรรมกะ (Daçadharmaka), สรรพพุทฺธวิษยาวตาร 
(Sarvabuddhvisayãvatãra) สปฺตสติกาปฺรชฺญาปารมิตา(Saptasatikãprajñãpãramitã),ธรรมธาตุปรฺกฺฤตฺ
ยอสมเภทนิ รฺ เทศ (Dharma dhãtuprakrtyasamabhe danirdeça),มญฺชุศฺ รีพุ ทฺธเกฺษ ตฺรคุณวฺยูหะ
(Mañjuçrïbuddha ksetragunavyüha) และรตฺนเมฆสูตฺร (Ratnameghasütra) และคมัภีร์วิมุตติมรรค 
หรือคมัภีร์หนทางสู่ความหลุดพน้ (The Path of Freedom) เป็นผลงานแปลของพระสังฆปาลแห่ง
ฟนูนัซ่ึงไดค้น้พบเป็นภาษาจีนโดยใชช่ื้อจี-โต-เตา-ลูน (Cei-to-tao-lun) โดยคมัภีร์เล่มน้ีเป็นคมัภีร์
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท นิพนธโ์ดยพระอุปติสสะ แห่งส านกัอภยัคีรีวิหารในลงักา โดยตน้ฉบบั
เดิมสนันิษฐานว่าน่าจะแต่งข้ึนใน พ.ศ. ๖๐๙ หรือประมาณปลายคริสต ์ศตวรรษท่ี ๓ คมัภีร์เล่มน้ีเป็น
หนงัสือท่ีอธิบายพระไตรปิฎก ทั้ง ๓ หมวดโดยยกเอาหลกัไตรสิกขามาเป็นประเด็นในการอธิบาย
หลกัค าสอนในพระพุทธศาสนา  นอกจากน้ียงัมีอีกหลายคมัภีร์ท่ีเขียนและแปลโดยพระทั้งชาวฟนูนั 

                                                             

       Arahant Upatissa, The Path of Freedom (Vimuttimagga) ,Rev.N.R.M.Ehara and others (tr.) 
,(Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1995), p.XLII-XLIII., ทรงธรรม ปานสกุณ, ร่องรอยพระพุทธศาสนา
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และเจนละ และพระต่างชาติ เช่นพระภิกษุอินเดียนามว่า ปรมารถ (Po-lo-mo-tho) มีช่ือว่า คุณรัตนะ 
(Kü-nâ-lo-tho) หรือ กุลนาถ (Kü-lo-nâ-tho) แห่งเมืองอุชชินี ไดน้ าคมัภีร์ ๒๔๐ ผกูเขา้ไปยงัเมืองจีน
เมื่อ ปี ค.ศ. ๕๔๖ ซ่ึงคมัภีร์เหล่าน้ีเอามาจากอาณาจกัรฟนูนั  ตามประวติัพบว่างานทั้งหมดของท่าน
ปรมารถม๓ี๐๐ เล่ม (volume) โดยจดัท าข้ึนเป็นภาษาจีนจากคมัภีร์ตน้ฉบบัภาษาสนัสกฤต๒ 

  จากการศึกษาคมัภีร์ดงักล่าว พอสนันิษฐานไดว้่า การศึกษาของคณะสงฆใ์นขณะนั้น 
ให้ความส าคัญด้านปริยติัท่ีส าคัญคือพุทธปรัชญามหายานไม่น้อยกว่าด้านปฏิบัติ และอาจจะ
เช่ือมโยงได้ว่า พระสงฆ์เหล่าน้ี คงได้รับอิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ใน
มหาวิทยาลยันาลนัทา (Nalanda Buddhist University) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีพระสงฆจ์  านวนมากท่ี
เดินทางไปศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นสูง ณ ท่ีแห่งนั้น ดงับนัทึกของพระจีนช่ือ อี- จิง (I-Tsing) 
จนมาถึงอาณาจกัรเจนละการศึกษาของคณะสงฆอ์าจจะเปล่ียนไปจากเดิมเป็นบางประการ ดงัศิลา
จารึกท่ีกล่าวถึงเช้ือพระวงศ ์(พระรัตนภาณุ และพระรัตนสิงห์) และประชาชนนิยมบวชเรียนปฏิบติั
ธรรม ซ่ึงหมายถึงว่าใหค้วามส าคญัแนวทางการปฏิบติัมากกว่าปริยติั 

  การศึกษาของคณะสงฆใ์นยคุพระนครจดัไดว้่า มีความพฒันากา้วหนา้ทีเดียว กล่าวคือ
ในรัชสมยัของพระเจ้าชัยวรมนัท่ี ๕  จากการศึกษาของพระปาง ขัด พบว่า มีการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั     ท่ีส าคญัคือพุทธปรัชญามหายาน โดยมีพระนางปราณาซ่ึงเป็นพระอคัรมเหสีของพระ
เจา้ราเชนตรวรมนั   ท่ี ๒ เป็นอธิการบดี๓ การศึกษายิง่มีความเจริญในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 
๗ เน่ืองจากในรัชสมยัน้ีมีมหาวิทยาลยัถึงสามแห่ง คือมหาวิทยาลยัคเชนทรทุงคะ(          -
Kajendratungka) สอนพุทธปรัชญามหายาน มหาวิทยาลยัทิลกกุตตร(          -Tilkakuttara) และ
มหาวิทยาลยั นเรนทราสรฺม (         -Narendrasram) ซ่ึงมหาวิทยาลยัทั้งสองน้ี สอนวิธีปฏิบติั

ของสตรี และปรัชญาทัว่ไป มหาวิทยาลยัเหล่าน้ี มีพระนางอินทรเทวีซ่ึงเป็นพระอคัรมเหสีของพระ
เจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ เป็นอธิการบดี พร้อมทั้งเป็นศาสตราจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัเหล่าน้ี จากการศึกษา
พบว่า ปราสาทตาพรหม หรือราชวิหารเป็นศาสนสถานส าหรับพระสงฆพ์กัอาศยั พระวิหารชยัศรีท่ี
ปราสาทพระขนัธเ์ป็นมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีพระมหาเถรระดบัศาสตราจารยช์ั้นสูง  ๘ 
รูป ท าหนา้ท่ีในการดูแล บริหาร และจดัการมหาวิทยาลยั และมีพระสงฆจ์  านวน ๒,๗๔๐ รูป เป็น
                                                                                                                                                                              

ในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๗, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเขมรศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๘), หนา้ ๖๔ – ๖๖. 

 ๒ Arahant Upatissa, op.cit.p. XLIII., ทรงธรรม ปานสกุณ, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖๖ – ๖๘. 

        ๓              ,           ២៥០០,(                     ,
១៩៥៧),      ៦៧.  



๗๔ 

ศาสตราจารยต์ามระดับชั้นสาย ซ่ึงท าให้เราพอจะสันนิษฐานได้ว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ใน
ขณะนั้นมีความเจริญกา้วหนา้มากท่ีสุด เป็นยคุทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ ์อีกอย่างหน่ึงพระ
ราชโอรสของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ พระนามตามลินทะ เสด็จไปศึกษาวิชาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา 
และได้ทรงพระผนวชท่ีวดัมหาวิหาร ประเทศศรีลงักา เมื่อทรงเสด็จกลบัประเทศไดน้ าคัมภีร์
พระไตรปิฎกและคมัภีร์ต่างๆ จ  านวนมากมาเก็บไวท่ี้มหาวิทยาลยั    ชยัศรี และไดน้ าพระพทุธศาสนา
เถรวาทแบบลงักาวงศเ์ข้ามาประเทศกมัพูชาเป็นคร้ังแรก๔ ต่อมาการศึกษาของคณะสงฆอ์าจจะ
เปล่ียนไปจากเดิม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปลายยคุพระนคร จากการบนัทึกของทูตจีนช่ือจู-ตา-กวน ระบุ
ว่า มีพระสงฆช์อบอ่านต ารา จ่าใบลาน และลูกชาวบา้นเขา้มาเรียนประจ า๕ จึงพอท่ีจะสรุปไดว้่า 
การศึกษาของพระสงฆใ์นช่วงน้ีเร่ิมใหค้วามส าคญัดา้นปริยติัพระพุทธศาสนาเถรวาท และการบริการ
สงัคมมากกว่า  

      นับแต่ภายหลงัยุคพระนคร กมัพูชาประสบกบัปัญหาทางการเมือง และภยัธรรมชาติ 
ดงันั้น จึงตอ้งยา้ยเมืองหลวงหลายคร้ัง กล่าวคือจากพระนครมาจนถึงพนมเปญ การเคล่ือนยา้ยแต่ละ
คร้ังตอ้งใชเ้วลามากท่ีเดียวเพ่ือท่ีจะปรับสภาพภูมิทศัน์ให้เขา้ท่ีเขา้ทาง  ดงันั้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบนั
พระพุทธศาสนา การศึกษา หรือระบบสงัคมก็ยงัไม่สามารถจดัใหเ้ป็นระบบแบบแผน จากการศึกษา
พระราชพงศาวดาร พบว่าในรัชสมยัของสมเด็จพระบาทเสรฺยธรรมราชา (ค.ศ. ๖๒๙ -  ๖๓๔) ทรง
พยายามฟ้ืนฟพูระพุทธศาสนาตลอดจนมีพระสงฆบ์ณัฑิตช านาญพระไตรปิฎก๖ แต่ไม่ไดร้ะบุว่ามี
การจดัตั้งสถาบนัการศึกษา จึงท าใหย้ากในการสนันิษฐานว่าการศึกษาของคณะสงฆใ์นขณะนั้น เป็น
อยา่งไร และใชว้ิธีการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง แต่มีขอ้สงัเกตก็คือ มีพระสงฆท่ี์ทรงจ าพระไตรปิฎก 
และมีการจดัท าสงคายนา น้ีอาจจะเป็นประเด็นส าคญัส าหรับนักวิชาการทางประวติัศาสตร์ตอ้ง
ท าการศึกษา เพื่อแกป้มปริศนาธรรมน้ี ขณะเดียวกนั ถา้เราพิจารณาวรรณกรรม “ตุมเตียว - Tum 

                                                             

        ๔               ,ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា, (                      ,២០០៦),
      ១០-១១.,         ,                  ,             ២,(             
      ,១៩៧២),      ៣២. 

       ๕ Zhou Daguan, A record of cambodia: The land and its poeple, Peter Harris,tr. , (Chiang Mai: 
Silkworm Book,2007),p.52 - 53. 

          ๖        ,                                             ,(        
              ,១៩៦៩),      ៨១-៨២.,  นักองค์ นพรัตน์, ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา 

(                   ), แปลโดยทองดี ธนรัชต์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒,( จนทบุรี: ส านักพิมพ์ศรีปัญญา, ๒๕๕๐), 
หนา้ ๙๘ -  ๐๕. 



๗๕ 

Teav”๗ ท่ีเกิดในสมยัดงักล่าว จะพบว่า พระภิกษุสามเณรท่ีบวชมา ไดเ้ดินทางหาสถานท่ีศึกษาพระ
ธรรมวินยัจากส านกัหน่ึงไปยงัอีกส านกัหน่ึง ดงักรณีสามเณร ตม และสามเณรเพชร เป็นตน้ ซ่ึงตั้งขอ้
สนันิษฐานไดว้่า อยา่งนอ้ยตามวดัวาอารามมีการจดัการศึกษาใหแ้ก่พระภิกษุสามเณร แต่ในลกัษณะ
แบบจารีตนิยมมากกว่า   

  ปลายยคุเมืองหลวงท่ีตั้งอยูท่ี่อุดงค ์สมเด็จพระองคด์ว้งทรงไดฟ้ื้นฟพูระพุทธศาสนาจน
สามารถจดัตั้งโรงเรียนบาลีในพระบรมราชวงั เพ่ือยกระดบัการศึกษาของคณะสงฆด์า้นภาษาบาลี 
และอกัษรศาสตร์ ดงัผลงานเขียนของสุง สิว (Song Siv) ว่าการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยันั้น 
เป็นการจดัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนา เน่ืองจากมีหลกัสูตรค่อนขา้งจะชดัเจน ซ่ึง
หลกัสูตรเหล่านั้นประกอบดว้ยพุทธปรัชญาเถรวาท ไวยากรณ์บาลี แปลคมัภีร์อรรถกถาธรรมบท 
คมัภีร์มงคลทีปนี อกัษรศาสตร์เขมร กาพยศาสตร์ วรรณกรรมเป็นตน้๘ นอกจากน้ี พระองค์ทรง
พยายามเก็บรวบรวมคมัภีร์ฎีกา ท่ีสูญหายกลบัมา พร้อมทั้งไดเ้สนอขอคมัภีร์พระไตรปิฎก และคมัภีร์
ต่างๆ  ของพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย กระทัง่น ามาซ่ึงพระพุทธศาสนาธรรมยุตินิกายอีกดว้ย 
จึงพอจะสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนา และการศึกษาของคณะสงฆ์ในยุคน้ีเร่ิมได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศไทย เช่น อยา่ง สมเด็จพระมหาสงัฆราชเตียงคณะมหานิกาย และสมเดจ็พระสงัฆราชสุเมธาธิ
บดีป้านท่ีได้รับจากการศึกษาในประเทศไทย๙ เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวมีการท าปฏิรูประบบศาสนา และการศึกษาคือจัดตั้งบาลีวิทยาลยัข้ึนท่ีวดั
มหาธาตุ โดยมีระบบแบบแผนค่อนขา้งชดัเจน และไดจ้ดัตั้งมงกุฎราชวิทยาลยัอย่างเป็นทางการ 
จดัรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเป็นเอกเทศ อาจจะเรียกไดว้่าเป็นการจดัการศึกษาแบบ
สมยัใหม่ มีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ ๐ จึงท าให้ระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยมีความกา้วหน้า

                                                             

           ๗ George Chigas.Tum Teav, A translation and Analysis of a Cambodian Literary Classic, 

(Phnom Penh:  Documentation Center of Cambodia), 2005.,                 ,     ,(             
         ,១៩៩៨),      ៥-៦.        ,        ,      ៣៤. 

         ๘         ,        ,      ៣៤..  
          ๙ Anne Ruth Hansen, History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia: 

Khmer Identity and Theravada Buddhism, (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p.53. 

            ๐ Penny Edwards, Cambodge: The Cultivation of a Nation, 1860-1945.(Chaing Mai: 
Silkworm Books, 2008), p.110., Anne Ruth Hansen, ibid.,p.84 - 85,123,126, 130,134., Phra Brahmagunabhorn 
(P.A.Payutto), Thai Buddhism in the Buddhist World,  international Buddhist conference on the United 
Nations Day of Vesak on May, 18 - 22, 2005 (Bangkok : MCU), p.28, 137.  



๗๖ 

อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงท าใหพ้ระชาวกมัพชูาจ านวนหน่ึงเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบนัแห่งน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง   

       จากผลงานของเมียจ บุญ (Meach Bun) ระบุว่าการจดัการศกึษาของคณะสงฆก์มัพชูายคุ
หลงัพระนคร เป็นการศึกษาแบบจารีตนิยมซ่ึงแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนคือ  ) การฝึกหัด เขียน อ่านขั้น
พ้ืนฐาน ๒) การฝึกอ่านคัมภีร์ฎีกา ๓) การอ่านคัมภีร์กาพย์ และ ๔) การอ่านคัมภีร์เทศน์ ซ่ึง
วฒันธรรมการเรียนรู้ดงักล่าวไดสื้บทอดมาจนถึงสมยัฝร่ังเศสปกครองในปีค.ศ.  ๘๖๓ ๒ 

 
๓.๒ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชาในยุคอาณานิคม (ค.ศ.๑๘๖๓ – ๑๙๕๓)  
          นับแต่ฝร่ังเศสเข้ามาปกครองกัมพูชา ข้าหลวงฝร่ังเศสประจ ากัมพูชาได้ท าการ
เปล่ียนแปลงสถาบนัการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนสถาบนัพระพุทธศาสนา ฝร่ังเศสไม่ให้
ความส าคญัพระพุทธศาสนา เน่ืองจากสถาบนัพระสงฆป์ระทว้งต่อตา้นและคดัคา้นต่อการกระท า
ของเจา้หนา้ท่ีฝร่ังเศสท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา แต่ถา้มองในบทบาทหน้าท่ีทางพระพุทธศาสนาแลว้ 
นบัไดว้่ามีความ ส าคญัต่อกมัพูชาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นสังคม สุขาภิบาล การศึกษา 
ยติุธรรม อกัษรศาสตร์ วรรณกรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวฒันธรรม พร้อมทั้งวิถีชีวิต
ของประชาชน ดว้ยเหตุน้ี จึงไดรั้บการคุม้ครอง ปกป้อง และดูแลจากสถาบนัพระมหากษตัริยน์บัแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัเห็นไดใ้นรัชสมยัของสมเด็จพระนโรดม(ค.ศ. ๘๕๙ -  ๙๐๔) รัชสมยัของ
สมเด็จพระเจา้สีสุวตัถ์ิ(ค.ศ. ๙๐๔ –  ๙๒๗) และรัชสมยัของสมเด็จพระเจา้สีสุวตัถ์ิมุนีวงษ์ (ค.ศ.
 ๙๒๗ –  ๙๔ ) ทรงอุทิศตนเป็นพุทธ  ศาสนิกชน และพุทธศาสนูปถัมภ์ รวมทั้ ง เชิดชู
สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ ์เช่น สนับสนุนดา้นพุทธิกบาลีศึกษา(Buddhist Education) จดัตั้ง
หอสมุดหลวง (Royal Library) พุทธศาสนบณัฑิต (Buddhist Institute) และจดัตั้งคณะกรรมการ
ช าระพระไตรปิฎก (Tipitaka Commission) จนสามารถแปลคมัภีร์พระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลีและ
เขมรได้ ซ่ึงสถาบนัดงักล่าวได้รับความสนับสนุนจากนักวิชาการชาวฝร่ังเศสประจ าส านักงาน

                                                             

            Anne Ruth Hansen, ibid.,p.80 - 93., Penny Edwards, Cambodge, pp.111-113., Ian Harris, 
Cambodian Buddhism, p. 3. 

          ๒         ,                        ,             ២,(           ,
២០០១),      ២៤-៤២.    



๗๗ 

ฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) ท่ีเห็นความส าคัญ
พระพุทธศาสนากบัอกัษรศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปวฒันธรรมท่ีตอ้งอยูคู่่กบัสงัคมกมัพชูา ๓  

       ระหว่างท่ีฝร่ังเศสปกครองกัมพูชาในรัชสมยัของสมเด็จพระนโรดม ซ่ึงเป็นผูน้  า
ประเทศในขณะนั้น เม่ือทรงมีพระชนมายคุ่อนขา้งมาก ไดท้รงหันมาบุรณะ ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา 
ท่ีส าคญัคือดา้นการศึกษาของพระสงฆอ์ย่างจริงจงั ทรงได้กราบเรียนสมเด็จสังฆราชนิลเตียง(Nil 
Tieng) ใหท้ าสถิติพระสงฆท่ี์ศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศ แลว้รับสั่งให้มีการประชุมราชบณัฑิต
(Royal Buddhist Scholars: Krom Reahabandit) และคณะกรรมการพระสังฆาธิการ(Committee for 
Monk’s Affairs: Krom Sanghakari) ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุ
สามเณร ๔  
       ในปีค.ศ.  ๘๘๒  ก่อนปีใหม่หน่ึงเดือน สมเด็จพระนโรดมไดจ้ดัท าการสอบบาลีคร้ัง
แรกในพระบรมราชวงั ซ่ึงใช้เวลาสอบ ๓  เดือน โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเตียง และสมเด็จ
พระสงัฆราช    สุคนัธาธิบดีป้าน เป็นผูต้รวจการสอบ ในการสอบคร้ังนั้น พระสงฆต์อ้งแปลคมัภีร์
ดว้ยปากเปล่า ยกเวน้พระไตรปิฎก ซ่ึงเรียกว่าสอบไล่ประโยค หรือเด็ญประโยค (        ) 
การสอบในคร้ังนั้นมีสามระดบั คือ มหาสามประโยค มหาส่ีประโยค และมหาห้าประโยค ผูท่ี้สอบ
ผ่านจะไดรั้บพดัยศจากสมเด็จพระนโรดม ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายว่าสอบผ่าน เป็นพระมหาเปรียญ
ประโยค ๕ 

    อยา่งไรก็ตาม การศึกษาบาลี พระไตรปิฎกไม่ค่อยจะด าเนินไปดว้ยความราบร่ืนเท่าไร
นกั เน่ืองจากขาดแคลนสถานท่ี ท่ีส าคญัคือโรงเรียน หรือโบสถ ์วิหาร ดงัท่ีไดท้ราบกนัแลว้ว่า ใน
รัชกาลของสมเด็จพระนโรดม ทรงประสบกบัสงครามแทรกแซงทางการเมืองระหว่างไทย และ
เวียดนาม ดงับนัทึกความทรงจ าของตาเม๊ียส ดงันั้น การศึกษาของคณะสงฆย์งัประสบกบัปัญหาใน
ลกัษณะเดียวกนั เม่ือเมืองหลวงยา้ยมาท่ีพนมเปญ บริบทส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งจะไม่ค่อยเรียบร้อย

                                                             

          ๓         ,ការរកីចមប្រើនននប្ពះពុទ្ធសាសនា  កនុងជីវតិ្ខ្មែ ,(          .       
      ,១៩៩៩),      ៥៧-៥៨.  
   ๔        ,        ,      ១១៦២.,  Yang Sam, Buddhism in Cambodia, 1795 

- 1954, Thesis of Master of arts, (cornel University, 1990), p.113 

          ๕        ,        ,      ១១៦៣-១១៦៤.,         ,ការខ្សែងយលអ់ំពីរបត្់
ប្ពះពុទ្ធ សាសនាមៅកនុងសងគរខ្មែរ,             ២,(                     ,២០០២),      
១២៦-១៣១.  



๗๘ 

เท่าไรนัก จนกว่าสร้างวดัพระแก้ว (Vatt preah keo) เสร็จ จึงท าให้การศึกษาค่อนขา้งจะดีข้ึน 
เน่ืองจากวดัน้ีสร้างเฉพาะเพ่ือการศึกษาของคณะสงฆอ์ยา่งเดียว ๖ 

    การจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นรัชสมยัของสมเด็จพระนโรดม จดัไดว้่าเป็นประทีป
ส่องแสงสว่างแด่พระสงฆช์าวกัมพูชาให้ต่ืนตวัมากข้ึน และเร่ิมให้ความส าคญัทางการศึกษา แต่
การศึกษาภายในประเทศยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องของพระสงฆ์วยัหนุ่มได้ จึงมี
พระสงฆห์ลายรูปตอ้งเดินทางไปศึกษาท่ีประเทศไทย เมื่อกลบัมาก็ไดน้ ามาซ่ึงคมัภีร์ ต  ารา เอกสาร 
วฒันธรรม พร้อมทั้งการปฏิรูประบบนิกายศาสนา ท่ีส าคญัคือธรรมยติุนิกายมาเผยแผ ่
 พระสงฆช์าวกมัพชูาท่ีเดินทางกลบัมาบา้นเกิดของตน มีบทบาทมากกว่าพระสงฆท่ี์อยู่
ภายในประเทศ ทั้งการแสดงความคิดเห็น บทบาททางสงัคม ท่ีส าคญัคือทางการเมือง ดงันั้น ในรัช
สมยัของสมเด็จพระบาทสีสุวตัด์ิ (ปี ค.ศ.  ๙๐๔ –  ๙๒๗) จึงทรงริเร่ิมจดัระบบการศึกษาของคณะ
สงฆอ์ยา่งเป็นทางการ กล่าวคือ ปีค.ศ.  ๙๐๙  มีก่อตั้งโรงเรียนพุทธิกบาลี แห่งแรกท่ีปราสาทพระ
นครวดั จงัหวดัเสียมเรียบ ช่ือพุทธิกบาลีบรมพุทธวจนปริยติัสารท โดยความร่วมมือของขา้หลวง
กมัพชูา สมเด็จพระบาทสีสุวตัด์ิ สมเด็จพระสังฆราชเตียง และขา้หลวงของฝร่ังเศส เช่น ขา้หลวง 
กลูโบสกี(M. Le Gouverneur general Klobowski) ขา้หลวง โบล ์ลูส์ (Résident Supérieure Pol 
Luce) เป็นตน้ โดยมีพระพุทธวงศ ์อ้ีง เทพมี (Preah Buddhavong Ing Thepmi) เป็นผูอ้  านวยการ ๗  

       พุทธิกบาลีแห่งแรกน้ี ไดท้  าหน้าท่ีอย่างส าคญัในการรักษาพระพุทธพจน์ และอกัษร
ศาสตร์ชาติ เน่ืองจากเกือบหน่ึงร้อยปีท่ีผา่นมา กมัพชูาตกอยูใ่ตก้ารปกครองของสยาม(ไทย)ท่ีส าคญั
คือสามจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ เช่น จงัหวดับดัด าบอง(พระตะบองในภาษาไทย)
เสรีโสภณัฑ์ (ศรีโสภณ) และจงัหวดัเสียมเรียบ (เสียมราฐ) ซ่ึงจงัหวดัทั้งน้ี แมว้่าเจา้อาณานิคม
ฝร่ังเศสไดย้ดึคืนใหก้มัพชูาปกครอง อยา่งไรก็ตาม ประชาชนจ านวนหน่ึงก็ยงัพูดภาษาในส าเนียง
ปะปนกนัคือเขมรผสมภาษาไทยเป็นบางค า อีกประการหน่ึงในจงัหวดับดัด าบอง ขา้หลวงของไทยได้
เปิดท าการเรียนการสอนภาษาไทยใหแ้ก่ชาวกมัพชูาท่ีวดัพิภทธ ์วดัสงัแก วดัก  าแพง แต่ละวดัมีนกัเรียน

                                                             

          ๖          ,        ,(                 ,២០០៧),      ១៤-១៥., 
Yang Sam, ibid.,p. 114. 

          ๗              ,ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ១៧-១៨.,        ,ការខ្សែងយលអ់ំពី
របត្ប់្ពះពុទ្ធ សាសនាមៅកនុងសងគរខ្មែរ,      ២៣៨. 



๗๙ 

จ านวนมาก ซ่ึงทุกๆ ปลายปี จะมีพระสงฆช์าวไทยระดบัเจา้คุณมาคดัเลือกผูเ้รียนดี มีคะแนนเฉล่ียสูงไป
ศึกษาต่อประเทศไทย ๘ 

        เน่ืองจากอิทธิพลของไทยส่งต่อทั้งต่อดา้นภาษา วฒันธรรม และอ านาจการปกครอง 
จึงท าใหข้า้หลวงชาวฝร่ังเศสในกมัพชูา และพระสงฆช์ั้นผูน้  าพยายามเปิดพุทธิกศึกษา เพ่ือสอนบาลี 
และสันสกฤต ซ่ึงเป็นรากพ้ืนฐานของภาษาเขมรแด่พระสงฆ ์โดยให้ความส าคญัทางไวยากรณ์
ภาษาบาลี เน่ืองจากท าให้ผูเ้รียนสามารถออกเสียงทั้งในภาษาบาลีและภาษาเขมรอย่างถูกต้อง 
นอกจากน้ี สมเด็จพระนโรดมสีสุวตัถ์ิยงัทรงมีพระราชค าสัง่ใหส้อนเพ่ิมเติมเก่ียวกบัพระธรรมวินัย
เช่น ปฐมปัญญติั เป็นตน้ และตรัสสั่งให้สอนแก่พุทธบริษทัให้รู้จกัอกัขระวิธีอย่างถ่องแท ้แต่การ
เปิดพุทธิกบาลีแห่งแรกน้ี ท าไดเ้พียง ๓ ปี เท่านั้น ก็ตอ้งยุติลง อนัเน่ืองจากประสบกับอุปสรรค
มากมาย ซ่ึงท าพระสงฆบ์างรูปตอ้งเดินทางไปศึกษาท่ีกรุงเทพเช่นเคย เน่ืองจากสถาบนัศึกษาสงฆม์ี
หลกัสูตรท่ีชดัเจน โดยเฉพาะ คือวิชาสมยัใหม่ กล่าวคือไม่เพียงแต่เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาอย่าง
เดียว แต่ยงัรู้ถึงวิชาของโลกอีกดว้ย ๙   

       อย่างไรก็ตาม แมพุ้ทธิกบาลีแห่งแรกท่ีนครวดัจะยุติบทบาทก็จริง แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าผูน้  าลม้เลิกความคิด ซ่ึงตรงกนัขา้ม เจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดพ้ยายามหายุทธวิธี
เพ่ือปรับปรุงพุทธิกบาลีท่ีจะเปิดสอนในอนาคตใหส้ามารถด าเนินการได ้ดงันั้น สมเด็จองค์พระสีสุ
วตัด์ิทรงไดอ้อกพระราชประกาศเลขท่ี ๘๕  ลงวนัท่ี ๒๔ เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. ๙ ๔ ให้เปิด
สอนพุทธิกบาลีท่ีวดัพระแกว้ ในพระบรมราชวงัพนมเปญ เป็นชัว่คราว โดยตั้งช่ือว่าพุทธิกอรม
พุทธ วจนปริยติัมันตี  (Amrabuddhavajanapariyatamonti) ภายใต้พระราชูปถมัภ์ของพระองค ์
หลกัสูตรท่ีเปิดท าการเรียนการสอนมีทั้งภาษาบาลี บาลีไวยากรณ์ อรรถกถาคมัภีร์ธรรม มงคลทีปนี 
ปฐมสมนัตปัปสาทิกา วิสุทธิมรรค และพระอภิธรรมสังคหะ ต่อมาหลงัจากสร้างโรงเรียนพุทธิก
บาลีเสร็จ จึงยา้ยมาสอน ณ โรงเรียนพุทธิกบาลีแห่งใหม่น้ี๒๐ ซ่ึงต่อมาได้พฒันาเป็นศาลาบาลี
จัว่นขะป่ัวะ หรือบาลีชั้นสูง(ค.ศ. ๙๒๒) โดยมีเจา้หน้าส านักงานฝร่ังเศสประจ าบูรพาทิศ(Ecole 
Francaise d’ Extreme-Oient - EFEO) เป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงมีLouis Finot เป็นผูอ้  านวยการของ

                                                             

   ๘        ,                  ,(                         
          ,១៩៩៤),      ១៦៣-១៦៨.   

   ๙ Penny Edwards, ibid.,p.70. 

         ๒๐               ,ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ១០-២០. 



๘๐ 

ส านกังานฝร่ังเศสประจ าบูรพาทิศเป็นกรรมการศาลาบาลีแห่งน้ีดว้ย การจดัสถาบนัศึกษาบาลีชั้นสูง
แห่งน้ี ไดอ้อกขอ้บงัคบัหา้มพระสงฆเ์ดินทางมาศึกษาท่ีกรุงเทพ๒        

       การจดัการศึกษาแบบสถาบนั ท าให้พระภิกษุสามเณรในขณะนั้นต่ืนตวักบัการศึกษา
เล่าเรียนเพ่ิมข้ึนท่ีส าคญัคือท าลายระบบความคิดดังเดิมท่ียึดถือการศึกษาแบบจารีตนิยม หรือท่ี
เรียกว่ายดึต าราท่ีบนัทึกในใบลานเป็นหลกั  ส่วนกลุ่มพระสงฆท่ี์จดัการศึกษาแบบสถาบนัน้ีเรียกว่า
พระสงฆฝ่์ายปฏิรูปนิยม หรือผูท่ี้ยึดถือตามแบบสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นผูท่ี้กลา้เปิดเผยขอ้เท็จจริง หรือ
ข้อบกพร่องในอดีตท่ีผ่านมา และพยายามท าให้หลกัพระสัทธรรมบริสุทธ์ิ รู้จักการประยุกติ
หลกัธรรมตามกาลเวลาท่ีเหมาะสมนักวิชาการหลายท่านมองว่า เป็นการเคล่ือนไหวชาตินิยมท่ี
เรียกว่า ภาษาชาติ “National Language” และอกัษรชาติ “National Literature”๒๒   

       การศึกษาของคณะสงฆใ์นยุคน้ีมีความกา้วหน้าทุกปี จนสามารถสร้างโรงเรียนบาลี
ต่างจงัหวดั พร้อมทั้งสามารถจ าแนกระดบัชั้นได ้เช่น เป็นพุทธิกประถมศึกษาหรือโรงเรียนบาลีรอง 
พุทธิกมธัยมศึกษาหรือศาลาบาลีจวนขะปัวะ (พุทธิกบาลีชั้นสูง) นอกจากน้ียงัมีหอสมุดหลวง 
หอสมุดพุทธศาสนบัณฑิต ลว้นแต่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมต ารับต ารา คัมภีร์ฎีกา ใบลาน ทาง
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีสามารถท าให้พระภิกษุสามเณรใน
ขณะนั้นสามารถพฒันาองคค์วามรู้ได ้ซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไปน้ี 
        ๓.๒.๑  โรงเรียนพุทธิกประถมศึกษา หรือบาลรีอง 
        ในปี ค.ศ.  ๙๓๓  ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนโรงเรียนอย่างเป็นทางการ แมว้่า
งบประมาณท่ีใหม้าไม่เพียงพอก็ตาม แต่คณะสงฆใ์นขณะนั้นก็ไดส้ร้างโรงเรียนดว้ยความช่วยเหลือ
จากพุทธบริษทัเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษามีอยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศ และ
สามารถใหบ้ริการดา้นการศึกษาแด่พระสงฆท่ี์อยู่ทอ้งถ่ินหรือต่างจงัหวดัไดอ้ย่างสะดวกง่ายโดยไม่
จ าเป็นตอ้งมาเมืองหลวง  

    ส าหรับหลกัสูตรพุทธิกประถมศึกษา มีรายวิชาและจ านวนเวลาสอนต่อสปัดาห์ดงัน้ี๒๓ 
 

                                                             

           ๒  Penny Edwards, Making a Religion , p.70 - 71., Penny Edwards, Cambodge.,  ibid.,p. 112-113. 

        ๒๒       ,                ,(                     ,១៩៩៣),      ៩-
១៤. Penny Edwards, Cambodge.,ibid.p.117., Penny Edwards, Making a Religion, p. 73 - 74. 

             ๒๓            ,                                  ១៩៤០-១៩៥៣, 
                -                     ២      ៣-៥      ១៩៩៩,(         .       
      ,១៩៩៩),      ១២៨.   



๘  

           รายวชิา     จ านวนเวลาสอนต่อหนึ่งสัปดาห์ 
    . ไวยากรณ์บาลี และธรรมบท   ๗ - ๘ ชัว่โมงต่อหน่ึงสปัดาห์  

 ๒.  วินยั พุทธิปัญญติั     ๒    -  
  ๓.  ภาษาชาติ: ไวยากรณ์เขมร การเขียนตามอ่าน  ๔ - ๖    -  

๔. คณิตวิทยา      ๔ - ๕    - 
๕. ประวติัศาสตร์เขมร          - 
๖. ภูมิศาสตร์เขมร          - 
๗. วิทยาศาสตร์และสุขภาพ    ๓๐  นาที  - 
๘. ประชากรวิชา(พลรัฐวิชา)        - 
๙. ทฤษฎีว่าดว้ยเกษตรกรรม   ๓๐ นาที   - 

       การศึกษาในพุทธิกประถมศึกษาใชเ้วลา ๓ ปี จึงมีสิทธิเข้าสอบเอาวุฒิบัตรพุทธิก
ประถม ศึกษาได(้Certificate of Buddhism Primary Studies) และผูท่ี้สอบผา่นมีสิทธ์ิจะสอบเขา้เรียน
ต่อในระดบัพุทธิกมธัยศึกษา ตามจ านวนสถิติในปี ค.ศ.  ๙๔๙ ระบุว่า มีจ  านวนนกัเรียน  ,๒๔๔ รูป 
และสอบผา่นเขา้เรียนต่อในระดบัพุทธิกมธัยมศึกษาได ้๖๙๒ รูป มีโรงเรียน ๒๓๒ โรง 

       ๓.๒.๒ พุทธิกมธัยมศึกษา๒๔  
         โรงเรียนพุทธิบาลีมธัยมศึกษาตอนต้น หรือศาลาบาลี ( ปีค.ศ. ๙ ๔ -  ๙๒ ) ถือ
ก าเนิดจากพระราชกฤษฎีกาเลขท่ี ๘๕ ลงวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ.  ๙ ๔ ท่ีอนุญาตให้สร้าง
โรงเรียนพุทธิบาลีข้ึน และในปีเดียวกนันั้นเอง ก็มีการสอบคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มาเป็นครูสอนจ านวน 
๕ ซ่ึงนบัว่าเป็นคร้ังแรกท่ีใชร้ะบบแบบน้ี  
  การสอบคัดเลือกผูท่ี้เข้ามาเรียนต่อในพุทธิกบาลีมธัยมศึกษาตอนต้นเร่ิมในเดือน
กุมภาพนัธ ์ ๙ ๔ มีผูท่ี้สอบผา่นจ านวน ๖๐ รูป โดยแบ่งเป็นระดบัชั้นเรียนมี ๓ ห้องแต่ละห้องมี 
๒๐ รูป มีระยะเวลาเรียน ๓ ปี  

ก. หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษา  
 ) ภาษาบาลี  
๒) ไวยากรณ์บาลี  
๓) การแปลคมัภีร์ธรรมบทกถาจากบาลีมาเป็นภาษาเขมร  
๔) การแปลคมัภีร์วิสุทธิมรรคจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร 
๕) การแปลคมัภีร์สงฆอ์ภิธรรมจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร  

                                                             

       ๒๔           ,        ,      ១២៩-១៣០.  



๘๒ 

 ในปี ค.ศ .  ๙ ๗  มีการสอบส า เร็จการศึกษรอบแรก (The Pali Diploma 
Examination) มีผูผ้า่นจ านวน  ๖ รูป โดยเรียกผูท่ี้สอบผา่นว่า “พระมหา ” จ  านวนผูท่ี้สอบผ่านและ
ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปีจาก  ๖, ๒๐ และ ๔๕ รูปต่อปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงจ านวนผูเ้ขา้มาบวช
เรียนเพ่ิมข้ึน และภาษาบาลีก  าลงัเป็นท่ีนิยมศึกษากนัในขณะนั้น จนหลกัสูตรท่ีเปิดท าการเรียนการ
สอนและ ระดบัการศึกษาไม่สามารถตอบสนองจ านวนผูท่ี้แจง้ความประสงค์เขา้เรียนต่อได ้เพราะ
เหตุนั้นจึงเห็นมีการปรับหลกัสูตรเพ่ิมเติม และปรับระดบัชั้นเรียนสูงข้ึน ซ่ึงระดบัชั้นท่ีปรับเรียกว่า
พุทธิกมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ “ศาลาบาลีจ่วนขะปัวะ” ตามพระราชกฤษฎีกาเลขท่ี ๕๗ ลงวนัท่ี 
 ๓ เดือนเมษายน ปี ค.ศ.  ๙๒๒ ให้เปิดเรียนได ้๔  ห้อง ภายในระยะเวลา ๔ ปี  สถานท่ีตั้งอยู่ท่ี
ส านกังานรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการและศาสนา ส านักงานพุทธศาสนบณัฑิต ต่อมาเปล่ียนเป็น
หอสมุดหลวงเมื่อปี ค.ศ.  ๙๒๕ โรงเรียนโบเดิอวงั สมยัอาณานิคมฝร่ังเศส โรงเรียนน้ีอยู่ใตก้าร
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และต่อมากระทรวงกิจการศาสนาใต้การดูแลของขา้หลวงชั้นสูง
กมัพชูา  

   ข.หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือช้ันสูง (จ่วนขะปัวะ)๒๕  
   หลังจากมีการเปล่ียนศาลาบาลี (พุทธิกมธัยมศึกษาตอนต้น) มาเป็นศาลาบาลีจ่

วนขะปัวะได้ท าการปฏิรูประบบหลกัสูตรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งตามสมยันิยมในขณะนั้น ซ่ึง
ประกอบดว้ยรายวิชาดงัน้ี  

              )  ตนัตีภาษา: ภาษาบาลี ภาษาสงัสกฤต   
             ๒)  ภาษา วฒันธรรม อกัษรศาสตร์เขมร และศาสนา 

   ๓)  การเมือง ศาสนา และโบราณวิทยาในกมัพชูา  
๔)  ประวติัศาสตร์เขมร 
๔) ประวติัพระพุทธศาสนา 
๕) ภูมิศาสตร์อินโดจีน และอนุภาคประเทศ ท่ีส าคัญคือกลุ่มประเทศท่ีนับถือ

พระพุทธศาสนา 
๖) ภาษาฝร่ังเศส  
๗) คณิตศาสตร์  
๘) ประวติัศาสนา  
๙) ประวติัการเมืองและเศรษฐกิจ  

                                                             

        ๒๕           ,        ,      ១៣០-១៣៣.  

 



๘๓ 

 ๐) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และอนามยั เป็นภาษาฝร่ังเศส (เร่ิมปี ค.ศ.  ๙๕๒) 
       ผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาในระดบัน้ีไดจ้ะตอ้งผ่านการสอบคดัเลือก ซ่ึงวิชาท่ีสอบคดัเลือก
ประกอบดว้ย  ๒ รูป แบบ คือแบบขอ้เขียน และแบบสอบโดยปากเปล่า   
   รูปแบบข้อสอบด้วยการเขียน  

 ) เขียนตามอ่าน Khmer Dictation (ภาษาเขมร)              ๒ (หน่วยกิต) 
๒) แปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร     ๓ 
๓) อธิบายคมัภีร์อรรถกถาธรรมบทบาลี     ๓ 
๔) นิทานคมัภีร์อรรถกถาธรรมบท    ๓ 

             ผูท่ี้จะสอบขอ้เขียนดว้ยปากเปล่าจะตอ้งไดค้ะแนนอย่างน้อย   ๐ ข้ึนไป แต่ห้าม
ติดศนูยใ์นวิชานั้น ๆ  ซ่ึงขอ้สอบประกอบดว้ยรายวิชาดัง่น้ี 
   รูปแบบข้อสอบด้วยการตอบปากเปล่า  

    ) บาลีไวยากรณ์          ๒ (หน่วยกิจ)   
   ๒) พุทธประวติั       ๒ 

๓) พระพุทธศาสนา       ๒ 
๔) พระวินยั        ๒ 

         ผูท่ี้ศึกษาในพุทธิบาลีชั้นสูง หรือ พุทธิกมธัยมศึกษาตอนปลาย ตอ้งศึกษาจนครบ ๔ ปี 
จึงมีสิทธ์ิสอบส าเร็จการศึกษาได ้และผูท่ี้สอบผา่นจะไดรั้บวุฒิบตัรบาลีชั้นสูง (Diploma of The Pali 
High School) ซ่ึงประกอบดว้ย ๒ รูปแบบ คือ 
          . เป็นขอ้เขียน  
           ๒. เป็นขอ้สอบดว้ยปากเปล่า ดงัมีรายวิชาต่อปี  
   รูปแบบข้อสอบด้วยการเขียน    
         แปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร  

           ) แปลภาษาสงัสกฤตมาเป็นภาษาเขมร  
๒) แปลภาษาเขมรมาเป็นภาษาฝร่ังเศส  
๓) แปลภาษาเขมรมาเป็นภาษาบาลี  
 ๔) อธิบายพระวินยั  

            ๕) เขียนบาลีตามอ่าน (Pali Dictation) 
      รูปแบบข้อสอบด้วยการตอบปากเปล่า 
         แปลและท าความเขา้ใจเน้ือหาภาษาสงัสกฤตใน Devanagari เป็นเสียงภาษาเขมรและลาตีน  
            ) ประวติัศาสนา และโบราณวิทยาในประเทศกมัพชูา    



๘๔ 

           ๒) ศีลธรรมและสิกขาบทในพระพุทธศาสนา  
           ๓) ประวติัศาสนา  
           ๔) อกัษรศาสตร์เขมร  
           ๕) ภูมิวิทยา อาซีตะวนัตก อินดูจีน  
           ๖) สนทนาภาษาฝร่ังเศส  
           ๗) สนทนาภาษาบาลี  
           ๘) คณิตศาสตร์  
           ๙) ประวติัการเมือง เศรษฐกิจ และสหอนามยั  

             ๐) ศีลธรรมและประชากรวิทยา   
        ค.   คณะผู้บริหารพุทธิกบาลช้ัีนสูง๒๖   
       ตามพระราชกฤษฎีเลขท่ี  ๐,  ๕ และพระราชประกาศเลข  ๕ ๗ ลงวนัท่ี ๓ - ๖ เดือน
มิถุนายน ปีค.ศ.  ๙๕๒ ของคณะรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการและศาสนาว่าดว้ยการแต่งตั้งคณะ
ผูบ้ริหารพุทธิกบาลีชั้นสูง ดงัน้ี  

             )   ออก ญา รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงยติุธรรมและธรรมการ  เป็นประธาน  
             ๒)   พระโพธิวงัษ ์ฮวด ตาด ผูอ้  านายการบาลีชั้นสูง   สมาชิก  

๓) พระมหาพรหมมุนี เทพ อู ้รองผูอ้  านายการบาลีชั้นสูง  สมาชิก  
๔) นาย หวัร์ คึมสีว ผูอ้  านวยการประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สมาชิก  
๕) พระธรรมไตรโลกาจารย ์เกด ทิดศีลา ทีปรึกษาสมเด็จพระสังฆนายกคณะ

ธรรมยติุนิกาย      สมาชิก  
๖) พระเทพ สูร์หาย ทีปรึกษาสมเด็จสงัฆนายกคณะมหานิกาย  สมาชิก  
๗) พระครูสดัถา บุญ สมภาช ศาสตราจารยบ์าลีชั้นสูง  สมาชิก  
๘) พระบาลดัโพธิราม เจีย ทัว่น ศาสตราจารยบ์าลีชั้นสูง  สมาชิก  
๙) นาย ณึม สุมน์ ศาสตราจารยบ์าลีชั้นสู    เลขาธิการ  

 นบัแต่เร่ิมเปิดสอนพุทธิกศึกษานบัแต่ปีค.ศ.  ๙๐๙ -  ๙๔๘ มา พุทธิการศึกษามีความ
พฒันาก้าวหน้าทุกปี มีจ  านวนนักเรียน นักศึกษา และศาสตราจารยจ์  านวนมากกล่าวคือ โดย
ภาพรวมมีนกัเรียนมี ๕,๗๐๐ รูป/องค์ ครู อาจารย ์ศาสตราจารย ์๓๗๔ รูป /คน โรงเรียนมี ๓๗๔ 
โรง ในระหว่างดงักล่าวโรงเรียนเหล่าน้ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเจา้หนา้ฝร่ังเศส จนมาถึงปีค.ศ. ๙๔๘ 

                                                             

           ๒๖          ,        ,     ១៣៤.  



๘๕ 

ขา้หลวงฝร่ังเศสช่ือฟรองซวัร์ มาตินี (François Matini) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากระทรวงธรรมการ และ
เป็นอคัรเลขาธิการพุทธศาสนบณัฑิตไดโ้อนกิจการใหรั้ฐบาลกมัพชูาดูแลและบริหารจดัการเอง๒๗ 
 

๓.๓ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชาภายใต้ราชูปถัมภ์สมเด็จพระนโรดมสีหนุ   
(ค.ศ.๑๙๕๓-๑๙๗๐)  

 การศึกษาของพระสงฆใ์นยุคสมยัสมเด็จพระนโรดมสีหนุมีความเจริญกา้วหน้าอย่าง
รวด เร็วจนสามารถเปิดท าการเรียนการสอนถึงระดบัอุดมศึกษา เป็นยุคท่ีมากดว้ยสงฆบ์ณัฑิตมี
ความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เป็นท่ีเคารพนบัถือของพุทธศาสนิกชนชาวกมัพชูา สาเหตุท่ีท าให้
การศึกษาในสมยันั้นมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่าทฤษฎีพุทธสังคมนิยม 
ซ่ึงเป็นแผน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศมีส่วนในการส่งเสริมและยกระดับ
พระพุทธศาสนา และการศึกษาของคณะสงฆ ์อีกส่วนหน่ึงรัฐบาลในนามสมเด็จพระนโรดมสีหนุมี
ส่วนในการพฒันาการศึกษาของคณะสงฆ์ ท่ีส าคัญคือการปรับปรุงหลกัสูตรและแนวทางการ
บริหารการจดัการศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่คณะสงฆไ์ปศึกษาท่ีต่างประเทศ๒๘จนมีการ
ยกระดบัการศึกษาในขณะนั้นว่า เป็น “มาตรฐานการศึกษาแบบนานาชาติ”  

 โดยทัว่ไป การจดัการศึกษาของคณะสงฆภ์ายใตร้าชูปถมัภ์ของสมเด็จพระนโรดม      
สีหนุ แบ่งเป็น ๓ ระดบั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

 ๓.๓. . พุทธิกประถมศึกษา (โรงเรียนบาลช้ัีนต้น)  
   พุทธิกประถมศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนศาลาบาลีรอง ซ่ึงเป็นโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ก่อตั้ง
เมื่อปีค.ศ.  ๙๓๓ และไดเ้ปล่ียนมาเป็นศาลาพุทธิกประถมศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาเลขท่ี ๖๐๗ 
ลงวนัท่ี  ๒ เดือนธนัวาคม ปีค.ศ.  ๙๕๗ เพื่อยกระดบัการศึกษาของคณะสงฆใ์หสู้งข้ึนท่ีส าคญัคือ
พระสงฆส์ามารถสอบเขา้เรียนต่อท่ีพุทธิกวิทยาลยั และพุทธิกอุดมศึกษาได้๒๙   
   การเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับพุทธิกประถมศึกษาน้ี แมว้่ามีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการศึกษา ตามแผนนโยบายของคณะสงฆ์ และกระทรวงกิจการศาสนาแลว้ก็
ตาม แต่ก็ยงัประสบกบัปัญหามากมาย ท่ีส าคญัคือขาดบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู หรือาจารย์
สอน หลกัสูตร งบประมาณ เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้มาท าหน้าสอนประจ ายงัไม่สามารถท าหน้าท่ีเต็มท่ี

                                                             

                ๒๗               ,ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ២៧-២៨.,          ,           -
  ,(      ,១៩៧១),      ៨៧-៨៩.   

      ๒๘          ,     ២     ១១           , ១៩៥៩,      ២១-២២. 
 ๒๙ ករពុជសុរយីា,     ២៥     ១២           ១៩៥៣,      ៣១.  



๘๖ 

เท่าใดนักหรืออาจกล่าวได้ว่าขาดแรงจูงใจ เทคนิควิธีในการสอนเน้ือหาทางศาสนา หรือยงัไม่
คุน้เคยกบัระบบใหม่น้ี๓๐ 
   ส่วนผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการดูแลหรือบริหารไดแ้ก่เจา้อาวาส หรือเจา้ส านกั ก็ตอ้งท าหน้าท่ี
ทั้งเป็นผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และหางบประมาณเพ่ือสนบัสนุนค่าใชจ่้ายทั้งค่าก่อสร้างโรงเรียน  ค่าจา้ง
ครู เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท าใหมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการศึกษาไปเร่ือย ๆทั้งน้ีอาจจะเป็น
การหาจุดแข็ง หรือประสบการเพ่ือจัดการศึกษาในระดับน้ีให้ดีข้ึนเหมาะสมเป็นการศึกษา
ระดบัชาติ ดงัพระราชด ารัสของสมเด็จพระอุปยุวราช (พระนโรดมสีหนุ) และพระมหากษตัริยานี 
(พระมารดา)ว่า“การศึกษาของพระสงฆค์วรปรับให้ทนัสมยันิยม เพื่อให้พระสงฆม์ากดว้ยความรู้ 
และเพื่อยกระดับพระพุทธศาสนา”  เพราะเหตุนั้น พุทธิกประถมศึกษาจึงได้เพ่ิมระดับจ านวน
โรงเรียนและนักเรียนข้ึนทุกปีกล่าวคือก่อนสมเด็จพระนโรดมสีหนุถูกนายพลลอน นอลโค่นลม้
อ  านาจลง มีโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษาทั้งหมด ๖๖๗ โรง จ  านวนนักเรียน  ๐,๗๘๓ รูป/องค ์
เจา้หนา้ท่ีบุคลากรทางการศึกษา (ไดแ้ก่ครู และอาจารยส์อน) ถึง ๗ ๐ รูป/คน๓   
   ในส่วนของหลกัสูตรเบ้ืองตน้พบว่าพุทธิกประถมศึกษาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปี        
ค.ศ.  ๙๔๗ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรศาลาบาลีรองในสมยัฝร่ังเศสปกครอง เป็นหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน มี
ระยะเวลาท าการศึกษา ๓ ปี ประกอบดว้ยหลกัสูตรดงัน้ี 

  .ไวยากรณ์บาลี 
 ๒. แปลธรรมบทกถาจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร  
 ๓. พระวินยั  
 ๔. พุทธประวติั   
 ๕. พระพุทธศาสนา  
 ๖. วรรณกรรมเขมร  
 ๗. คณิตศาสตร์  
 ๘. ประวติัศาสตร์ประเทศกมัพชูา  
 ๙. ภูมิศาสตร์ประเทศกมัพชูา  
  ๐. วิทยาศาสตร์และสุขศึกษา  
   . โลกนิติ  

                                                             

 ๓๐         ,      ៣២.  
 ๓            ,     ១     ១            , ១៩៥៨,      ៣៥-៣៦. 



๘๗ 

  ๒. ทฤษฎีว่าดว้ยการเกษตรศาสตร์๓๒  
  

 ๓.๓.๒. พุทธิกมธัยมศึกษา๓๓  
   พุทธิกมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสอง(         ២) หรือมัธยมศึกษา 
(        ) เดิมเป็นโรงเรียนบาลีจ่วนขะปัวะหรือบาลีชั้นสูง (            )เปล่ียน
มาเป็นมธัยมศึกษาพระพุทธศาสนา (                        ) ตามพระราช
กฤษฎีกาเลข ๒๖๕ ลงวนัท่ี  ๘ พฤษภาคม ปีค.ศ.  ๙๕๕ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นพุทธิกวิทยาลยัเปรียะ
สุรามฤต (                       ) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๓๘๘ ลงวนัท่ี ๔ กรกฎาคม ปี

ค.ศ.  ๙๕๕ พร้อมทั้งไดเ้ปล่ียนหลกัสูตรใหม่ตามกฤษฎีกา เลข ๒๖๕ ลงวนัท่ี  ๘ พฤษภาคม ปี
ค.ศ.  ๙๕๕ ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัคือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยกระดบัมธัยมศึกษาเขา้สู่คณะ
สงฆ ์หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่แก่คณะสงฆก์มัพชูา   

 พุทธิกมัธยมศึกษามีหลักสูตรสอนทั้ งวิชาทางพระพุทธศาสนา และวิชาต่าง ๆ 
นอกจากนั้นยงัเรียนควบคู่ไปกบัภาษาต่าง ๆ เช่น บาลี สนัสกฤต ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศสเป็นตน้ 
ส าหรับโรงเรียนในระดบัน้ีเร่ิมเปิดสอนคร้ังแรกท่ีพุทธิกวิทยาลยัพระสุรามฤต ณ กรุงพนมเปญเพียง
แห่งเดียว ต่อมาไดจ้ดัก่อตั้งเพ่ิมข้ึนอีกในต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดับดัด าบอง ช่ือว่าพุทธิกวิทยาลยัอุ
งธวง เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร ส าหรับการศึกษาในระดบัพุทธิกมธัยมศึกษามี
ระยะเวลา ๔ ปี เมื่อเรียนจบแลว้สามารถเขา้เรียนต่อในระดบัพุทธิกอุดมศึกษา หรือในระดบัก่อน
มหาวิทยาลยั 

 หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษา ปีท่ี   มีรายวิชาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ดงัน้ี 
   - ภาษาประจ าหอ้งไดแ้ก่        
        . ภาษาบาลี(คมัภีร์มงคลทีปนี)  ๘ ชัว่โมงต่อหน่ึงสปัดาห์ 
     ๒. ภาษาเขมร      -  

 ๒- ภาษาสมยัใหม่ ไดแ้ก่  
    . ภาษาฝร่ังเศส (วิชาเลือก)  ๕ -  
   ๒. ภาษาองักฤษ (วิชาเลือก)   ๒ -  
 ๓- ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ 
    .ประวติัศาสตร์    ๒ –  

                                                             

 ๓๒           ,        ,      ២៧. 
 ๓๓             ,        ,      ៣៥-៣៨. 



๘๘ 

   ๒. ภูมิศาสตร์       –  
 ๔- คณิตศาสตร์     ๕ -  
 ๕- วิทยาศาสตร์ มีส่ิงแวดลอ้ม และสุขศึกษา  ๒ -   
 ๖- ความรู้ทัว่ไปไดแ้ก่ โลกนิติ     -   
 หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษา ปีท่ี ๒ มีรายวิชาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ดงัน้ี 
  - ภาษาประจ าหอ้งไดแ้ก่        
   . ภาษาบาลี(คมัภีร์มงคลทีปนี)  ๖ ชัว่โมงต่อหน่ึงสปัดาห์   
  ๒. ภาษาเขมร      –  
  ๓. ภาษาสนัสกฤต    ๓ -   
 ๒- ภาษาสมยัใหม่ ไดแ้ก่  
    . ภาษาฝร่ังเศส (วิชาเลือก)  ๕ -  
  ๒. ภาษาองักฤษ (วิชาเลือก)   ๒ -  
 ๓- ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ 
   .ประวติัศาสตร์      –  
  ๒. ภูมิศาสตร์       –  
 ๔- คณิตศาสตร์     ๔ -  
 ๕- วิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่  
   . ธรรมชาติและสุขลกัษณะ    -  
  ๒. รูปวิหทยา    ๒ –  
  ๓. เคมีวิทยา      -   
 หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษา ปีท่ี ๓  มีรายวิชาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ดงัน้ี 
  - ภาษาประจ าหอ้งไดแ้ก่        
    . ภาษาบาลี(คมัภีร์มงคลทีปนี)  ๖ ชัว่โมงต่อหน่ึงสปัดาห์   
   ๒. ภาษาเขมร      – 
   ๓. ภาษาสนัสกฤต    ๓ -   
 ๒- ภาษาสมยัใหม่ ไดแ้ก่  
   . ภาษาฝร่ังเศส (วิชาเลือก)  ๕ -  
  ๒. ภาษาองักฤษ (วิชาเลือก)   ๒ -  
 ๓- ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ 
   .ประวติัศาสตร์      –  



๘๙ 

  ๒. ภูมิศาสตร์       –  
 ๔- คณิตศาสตร์     ๔ -  
  ๕- วิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่  
   . ธรรมชาติและสุขลกัษณะ    -  
  ๒. รูปวิทยา      –  
  ๓. เคมีวิทยา      -   
 ๖- วิชาทัว่ไป ไดแ้ก่ประวติัศาสนา     –  
 
 หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษา ปีที่ ๔ มีรายวิชาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ดงัน้ี 
  - ภาษาประจ าหอ้งไดแ้ก่        
   . ภาษาบาลี(คมัภีร์มงคลทีปนี)  ๕ ชั่ว โมงต่อหน่ึ งสัปดา ห์ 
  ๒. ภาษาเขมร      –  
  ๓. ภาษาสนัสกฤต    ๓ -   
 ๒- ภาษาสมยัใหม่ ไดแ้ก่  
   . ภาษาฝร่ังเศส (วิชาเลือก)  ๔ -  
  ๒. ภาษาองักฤษ (วิชาเลือก)   ๒ -  
 ๓- ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ 
   .ประวติัศาสตร์    ๒ –  
  ๒. ภูมิศาสตร์       –  
 ๔- คณิตศาสตร์     ๔ -  
 ๕- วิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่  
   . ธรรมชาติและสุขลกัษณะ    -  
  ๒. รูปวิทยา      –  
  ๓. เคมีวิทยา     -   
 ๖-วิชาทัว่ไปไดแ้ก่ 
   . โลกนิติ      
  ๒. วฒันธรรม ศิลปะเขมร    
 ๓.๓.๓ พุทธิกอุดมศึกษา 
 สมเด็จพระโพธิวงัศ ์ฮวต ตาด ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการศาลาบาลีบาลีจ่วนขะปัวะหรือบาลี

ชั้นสูง(Pali in high School) ณ พนมเปญ ไดคิ้ดคน้หาวิธีเพื่อท าการปฏิรูประบบการศึกษาท่ีส าคญั



๙๐ 

คือการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจากท่านมีพระด าริว่าการศึกษาของคณะสงฆทุ์กวนัยงัไม่นับว่า
เป็นการพฒันาเท่าท่ีควรตามยุคสมยัท่ีก  าลงัพฒันา ส่ิงหน่ึงท่ีจ  าเป็นคือไปทศันศึกษาตามบรรดา
ประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา เพราะเหตุดงันั้น สมเด็จพระอุปยุวราชนโรดมสีหนุจึงไดม้ีพระ
บรมราชานุญาตใหท่้านกบัคณะไปท าทศันศึกษาเป็นเวลาหน่ึงเดือนท่ีประเทศอินเดีย ศรีลงักา ไทย 
พม่า จีน และประเทศในเอเชีย และยโุรปท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา 

 ผลจากไปทศันศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ท่านไดเ้รียนรู้มากมายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา  สมเด็จพระอุปยวุราช (สมเด็จพระนโรดมสีหนุ)ทรงมีความปีติยนิดีกบัข่าวอนัเป็น
มงคลน้ี ทรงโปรดเกลา้ให้จดัตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาและ
สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะมาเป็นประธานให้ความเห็นชอบในการจดัตั้งการสถาบนัศึกษา
ระดบั อุดม ศึกษาน้ี โดยคณะกรรมการชุดน้ีไดเ้ห็นชอบใหจ้ดัตั้งภายใตช่ื้อว่า “พุทธิกมหาวิทยาลยั
เปร๊ียะสีหนุเรียช หรือ พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช” (                          - 
Buddhist Sihanouk Raja University) เพื่อให้เหมาะสมกบัพระเกียรติของพระอุปยุวราชท่ีทรงเป็น
พระราชูปถมัภแ์ก่พระพุทธ ศาสนามาอย่างดี ขณะเดียวกนัรัฐสภา และคณะกรรมการกรมปรึกษา
แห่งชาติกมัพชูา ก็ไดอ้นุมติเห็นชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘๗๙ ลงวนัท่ี   กรกฎาคม ปีค.ศ. 
 ๙๕๔ ว่าเป็นมหาวิทยาลยัอยูใ่ตก้ารดูแลของรัฐ ๓๔ 

  การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาน้ีมีเป้าหมายหลกัคือ  
   ) เพ่ือยกระดบัการเรียนรู้ของพระสงฆช์าวกมัพูชาทั้งทางวิชาพระพุทธศาสนา 

และวิชาโลกให้สูงข้ึน อนัเน่ืองจากพระสงฆเ์ป็นท่ีเคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ดงันั้น 
พระสงฆ์ควรได้รับการศึกษาเพื่อเอาความรู้มาเผยแผ่ หรือเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจ
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถ่องแท ้หรืออาจจะเรียกไดว้่าพระสงฆเ์ป็นผูน้  าทางจิตวิญญาณ 
บูชาแรงกายและจิตใจเพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหเ้คียงคู่อยูก่บัสงัคมกมัพชูาสืบต่อไป  

     ๒) เพื่อหลีกเล่ียงจากการต าหนิว่า พระสงฆเ์ป็นผู ้“ไร้การศึกษา เป็นผูเ้ขลาเบา
ปัญญา” ซ่ึงค  าน้ีไม่ควรอยา่งยิง่ส าหรับพระสงฆช์าวกมัพชูาท่ีเป็นตวัแทนของพระพุทธศาสนา หาก
ว่าพระสงฆย์งัตอ้ยต ่า เบาปัญญา ไร้การศึกษา พระพุทธศาสนาและสังคมกมัพูชาก็ตอ้ยต ่าไปดว้ย 
เน่ืองจากพระสงฆ์ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ยงัเป็นตวัแทนของสังคม
กมัพชูาทั้งในดา้นขนบธรรมเนียม ศิลปวฒันธรรม อกัษรศาสตร์ วรรณกรรม และวิถีชีวิต  

     ๓) ถา้หากพระสงฆม์ีความรู้ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศไดแ้ละ
ส่ือสารกับคนต่างชาติได้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า ก็จัดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งส าหรับประเทศ
                                                             

  ๓๔           ,        ,      ២៤-២៥.  



๙  

กมัพชูา   ท่ีมีสงฆบ์ณัฑิตสามารถเป็นทูตสมัพนัธไ์มตรีอนัดีงามกบัประเทศเหล่านั้น และยงัสามารถ
เผยแผข่นมธรรมประเพณี ศิลปวฒันธรรมของกมัพชูาไปยงัต่างประเทศ  

     ๔) เพื่อสร้างสงฆบ์ณัฑิตแก่องคก์ารศาสนาท่ีส าคญัคือพระพุทธศาสนา สามารถท า
หน้าท่ีด้านสังคมทั้ งด้านศาสนาและสังคมส่วนรวม นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งส าหรับกัมพูชา 
นอกจากนั้น หากว่าสงฆบ์ณัฑิตเหล่าน้ีออกจากผนวช ก็ยงัเป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นความรู้ 
คุณธรรมและศีลธรรม  

 การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสามระดบั ระดับท่ีหน่ึงเรียกว่า “อุดมศึกษา
ประถมภูมิ” หรือ “ภูมิศึกษาชั้นสูงท่ีหน่ึง” ระดบัท่ีสองเรียกว่า“อุดมศึกษาทุติยภูมิ” หรือ“ภูมิศึกษา
ชั้นสูงท่ีสอง” ระดบัท่ีสามเรียกว่า “อุดมศึกษาตติยภูมิ”หรือ “ภูมิศึกษาชั้นสูงสุด” (Les études de L’ 
Université Boutdhique Preah Sihanouk Raj sont divisées en trios cycles: Le premier cycle our 
cycle d’ Etude Supérieures du premier degré  , le deuxiéme cycle ou cycle d’ Utudes Supérieures 
du second degré , et le troisièm cycle our cycle d ‘ Etudes Supèrieures du degré final) ซ่ึงแต่ละ
ระดบัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    . การจดัหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาประถมภูมิ๓๕ (Supérieures du premier degré) เป็น
หลักสูตร ๓ ปี ซ่ึงมีราชวิชา เช่น บาลี สันสกฤต ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ไทย ฮินดี จีน 
ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ตะวนัตกและตะวนัออก คณิตศาสตร์ รูปวิทยา เคมีวิทยา ธรรมชาติ
วิทยา (เช่น สัตวศ์าสตร์ พืชศาสตร์) ประวติัพุทธศาสนา จิตวิทยา สังคมวิทยา สรีระวิทยา อาการ
วิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ ปรัชญาทัว่ไป ตรรกวิทยา จริยศาสตร์ การอบรม โลกนิติ โบราณวิทยา 
ลทัธิศาสนา ประวติัปรัชญา ปรัชญาเปรียบเทียบ จกัรวาลวิทยา และวฒันธรรม   
   ผูท่ี้จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับน้ีได้จะต้องมีวุฒิบัตรพุทธิกมัธยมศึกษาทางวิชา
พระพุทธศาสนา หรือวุฒิบตัรท่ีเทียบเท่า เม่ือศึกษาจบในระดบัน้ีจะไดรั้บวุฒิบตัรอุดมศึกษาประถม
ภูม ิ(Baccalauréat complet) ซ่ึงเทียบเท่ากบัปริญญาตรีในปัจจุบนั   
   ๒. การจดัหลกัสูตรในระดับอุดมศึกษาทุตยิภูมิ๓๖ (Supérieures du second degré) เป็น
หลกัสูตร ๔ ปี ซ่ึงผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาต่อในระดบัน้ีจะตอ้งส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาประถม
ภูมิหรือวุฒิบตัรเทียบเท่า ประกอบ ดว้ยรายวิชาดงัน้ี ลทัธิพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ ภาษา
บาลี ภาษาสงัสกฤต วฒันธรรม รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภูม  ศาสตร์ 
การเมืองการปกครอง จักรวาลวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมือง กฎหมายอาญา มานุษยวิทยา การ
                                                             

 ๓๕                 ២    ១០           ១៩៥៩,      ៥២-៥៣. 

 ๓๖         ,       ៥៥-៥៦. 



๙๒ 

บริหารรัฐ กฎหมายสาธารณะ กฎหมายเอกชน วรรณกรรม อารยธรรมวิทยา การอบรบ ผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับน้ีจะได้รับปริญญาบัตรอุดมศึกษาทุติยภูมิ (ปริญญาโท) หรือพุทธศาสตร
มหาบณัฑิต (Master of Art in Buddhist Studies)  
  การศึกษาในระดบัน้ีไดแ้บ่งเป็นคณะหรือปริญญาบตัรเป็น ๖ คณะ ไดแ้ก่ปริญญาบตัร
ด้านศาสนา (Licence d’etudes religieuses),ปริญญาบัตรปรัชญาเปรียบเทียบ(licence de 
philosophies compares) ปริญญาบตัรภาษาศาสตร์ (licence de liguistique) ปริญญาบตัรอารยธรรม
เขมร (licence de civilization Khmer), ปริญญาบตัรภาษาคลาสิก (licence de langues classicques), 
ปริญญาบตัรภาษาสมยัใหม่ (licence de langues vivantes) 
  ๓. การจดัหลกัสูตรในระดับอุดมศึกษาตตยิภูมิ๓๗ (Supèrieures du troisièm degré) เป็น
ภูมิศึกษาท่ีสูงสุดส าหรับหลกัสูตรวิชาทางพระพุทธศาสนา เป็นหลกัสูตร ๓ ปี ซ่ึงผูท่ี้มีสิทธิเข้า
ศึกษาต่อในระดบัน้ีจะตอ้งมีปริญญาบตัรทุติยภูมิหรือปริญญาบตัรท่ีเทียบเท่า ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัน้ีจะไดรั้บปริญญาบตัรอุดมศึกษาตติยภูมิ หรือวุฒิบตัรดุษฎีบณัฑิตพระพุทธศาสนา (Docteur 
de l Universtité Bouddhique) หลงัจากท าวิทยานิพนธ์ (Dissertation) ท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เห็นชอบใหจ้ดัพิมพเ์ผยแพร่  
 

 ๓.๓.๔ การบริหารการจดัการระดับอุดมศึกษา  
 ๑. ด้านการบริหารทั่วไป๓๘ มหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาประกอบดว้ยอธิการบดีหน่ึง

รูปเป็นผูรั้บผติชอบ ซ่ึงแต่งตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามการเสนอขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ธรรมการ จากความเห็นชอบของคณะกรรมการกรมปรึกษาของมหาวิทยาลยั มีเลขาธิการหน่ึงคน
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการแต่งตั้ ง นอกจากนั้นยงัมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ
มหาวิทยาลยัประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการ สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกายและธรรมยุตินิกายเป็น
กรรมการ มีอธิการบดี และศาสตราจารยจ์  านวน ๓ คน เป็นกรรมการ และอาจมีอีกหลายรูป/คนเป็น
กรรมการ  

 คณะกรรมการชุดน้ี มีหนา้ท่ีดูแล รับผิดชอบทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั และสามารถ
ท าหน้าท่ีแทนบางต าแหน่งท่ีว่างลง นอกจากนั้ นย ังท าหน้าท่ีด้านการร่างกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยัทั้งวินยั การปรับปรุงหลกัสูตร การออกขอ้สอบ พร้อมทั้งสามารถใหค้วามเห็นชอบต่อ

                                                             

 ๓๗         ,       ៥៧.  

 ๓๘         ,       ៤៩-៥០. 



๙๓ 

งานท่ีเสนอข้ึน และยงัมีคณะกรรมอีกหน่วยหน่ึงท่ีมีสมาชิกจ านวน  ๐ คน ตามพระราชกฤษฎีกา 
โดยการเสนอขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการท าวิจัย เขียนต ารา 
หนงัสือ เพื่อสอนในระดบัมหาวิทยาลยั  

 ๒.  ด้ านงบประมาณ ๓๙ ได้ รับก าร อุดหนุน  จ ากกระทรวงธรรมการ  และ
กระทรวงการคลงั ตามการเสนอขอของอธิการบดีโดยผ่านคณะกรรมการท่ีปรึกษา นอกจาก
งบประมาณทางภาครัฐอดหนุนตามพระราชกฤษฎีกาแลว้ ยงัมีงบท่ีไดรั้บจากการบริจาคของผูม้ี
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทัว่ประเทศ แต่อยูใ่ตก้ารดูแลของคณะกรรมชุดน้ี กระทัง่การตรวจสอบ
รายได ้รายจ่ายประจ าเดือน ปี ของมหาวิทยาลยั ส่วนเจา้หน้าท่ีทุกหน่วยงานทั้งเป็นขา้ราชการ
ประจ า และอตัราจา้ง ไดรั้บงบหนุน (เงินเดือน) จากมหาวิทยาลยัตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘ ๘ ลง
วนัท่ี  ๓ ตุลาคม ปีค.ศ.  ๙๕๓        

 ๓. ด้านบุคลากรทางการศึกษา๔๐หมายถึงผูท่ี้มาท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยส์อน ตามมาตรา ๘ 
ของพระราชกฤษฎีกา เลข ๖๓๘ ลงวนัท่ี ๘ ตุลาคม ปีค.ศ.  ๙๕๕ ว่า บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อน
ตอ้งประกอบดว้ยศาสตราจารย ์ท่ีมีต  าแหน่งเต็ม และศาสตราจารยท่ี์ไม่มีต  าแหน่งในมหาวิทยาลยั 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอาจารยส์อนตามพระราชกฤษฎีกา โดยการเสนอขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรม
การ ผา่นคณะกรรมการกรมปรึกษา ซ่ึงศาสตราจารยท์ั้งน้ี ตอ้งประกอบดว้ยวุฒิรอบรู้ระดบัปริญญา
บตัรและดุษฎีบณัฑิต  นอกจากน้ี ยงัมีอาจารยต์าม อตัราจา้งหน่ึงปี ซ่ึงเห็นชอบตามการเสนอขอของ
อธิการบดี 

 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมีสิทธิในการติดต่อกับนักวิชาการ ผูช้  านาญการ หรือผูม้ี
ประสบการณ์เฉพาะด้านมาบรรยายให้นักศึกษาฟังตามความเหมาะสม ทั้ งน้ี อาจารย์ และ
ศาสตราจารย ์จะไดรั้บการอุดหนุนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง จากมหาวิทยาลยัตาม
พระราชกฤษฎีกาเลข ๘ ๘ ลงวนัท่ี  ๓ ตุลาคม ปีค.ศ.  ๙๕๓ และมีสิทธิจะไดรั้บประโยชน์ หรือ
สถานะเท่าเทียมกบัสถาบนัการศึกษาระดบัชาติท่ีสอนธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการ
ปกครองใน  พนมเปญเหมือนกนั    

 นอกจากคณะกรรมการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งน้ีย ังมี
คณะกรรมการอีกชุดหน่ึง มีหนา้ท่ีในรักษาความสงบเรียบร้อย เรียกว่าคณะกรรมการดา้นวินัย ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีดูแลทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกฎระเบียบ วินัย ไม่ว่าขณะท าการเรียนการสอน หรือสอบ 

                                                             

 ๓๙         ,       ៥០. 
 ๔๐         ,       ៥១. 



๙๔ 

การลงทะเบียนสอบ และยงัมีสิทธ์ิลงโทษแก่เจ้าหน้าท่ี หรือนักศึกษาท่ีไม่เคารพตามกฎระเบียบ 
ตามพระราชกฤษฎีกามอบอ านาจให ้ 

 ๔. การวดัผลและประเมนิผลการศึกษา๔๑ ดา้นการวดัผลนั้น ทุก ๆ ปี จะมีการจดัสอบ
สองหนคือประจ าเดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม ซ่ึงข้อสอบประกอบด้วย  ) ขอ้เขียนได้แก่
รายวิชาท่ีท าการสอนประจ าวนั จ  าแนกเป็น ๓ หน่วย คือวิชาปรัชญา วิชาภาษาประจ าวนั และ
ขอ้สอบท่ีไดรั้บจากการคดัเลือก (vote) ๒) ขอ้สอบดว้ยปากเปล่า ซ่ึงเป็นขอ้สอบตามรายวิชา แต่
ส าหรับนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนน  ๐ ใน ๒๐ ( ๐/๒๐) เท่านั้น  

 ดา้นการประเมินผลการศึกษา จะมีระดบัคะแนนสูงสุดคือ ๒๐ โดยก าหนดเกณฑด์งัน้ี 
 ค่าระดับ   ผลการศึกษา 

 .  ๐,   และ  ๒  ผา่น  (Passable)   
๒.  ๓, ๔   ค่อนขา้งดี  (Assez bien) 
๓.  ๕, ๖   ดี (Bien)  
๔.  ๗-๒๐   ดีเยีย่ม (Très bien) 
 

  ๓.๓.๕ โรงเรียนสอนธรรมวนิัย โรงเรียนสอนธรรมวินัยเป็นการศึกษาสงฆท่ี์มีแต่เดิม 
โดยจดัข้ึนตามวดัต่างๆ ท าการสอนพระพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ ์สามเณร และฆราวาส แต่เดิม
การศึกษาของสงฆ์เป็นการเรียนหลกัธรรมและเรียนภาษาบาลีซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ในการบันทึก
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา การสอนเป็นระบบพี่สอนนอ้ง อาจารยส์อนลกูศิษย ์ท่ีสืบทอดกนัมา
อยา่งยาวนาน การเรียนรู้จึงจ ากดัอยูเ่ฉพาะในวดั ผูท่ี้ตอ้งการรู้หนังสือจึงฝากตวัเป็นลูกศิษยว์ดั ฝึก
ปฏิบติัมารยาทชาวพุทธและเรียนรู้หลกัการทางพระพุทธศาสนาอีกชั้นหน่ึง เม่ือคุณสมบติัครบถว้น
จึงสามารถบวชเป็นสามเณรหรือบวชเป็นพระภิกษุในล าดบัต่อมา  
  วิธีการจดัการศึกษาในยุคแรก นอกจากเป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนแลว้ ยงัเป็น
วิธีการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทางหน่ึง โดยการบวชเรียนของพระภิกษุสามเณรและ
ท าหนา้ท่ีสนองตอบต่อสงัคมเป็นล าดบัมา ในค.ศ.  ๙๕๐ รัฐไดส้นับสนุนให้มีการเรียนการสอน
พระธรรมวินัย และพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์สามเณรในกัมพูชา โดยจัดเป็นระบบและมี
รูปแบบมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการตราพระราชกฤษฎีกา เลขท่ี ๒ ๔ ลงวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ค.ศ. 
 ๙๕๐ เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาขอพระสงฆโ์ดยตั้งเป็นโรงเรียนท่ีเรียกว่า “ศาลาธรรมวินยั”๔๒  

                                                             

 ๔          ,       ៥៤.  

 ๔๒           ,        ,      ១៤០. 



๙๕ 

    หลกัสูตรของการเรียนธรรมวินยั ไดแ้ก่พุทธพุทธประวติั ธรรมะ วินยั และพุทธศาสน
สุภาษิต ใชเ้วลาเรียน ๓ ปี แบ่งเป็น ๓ ระดบั ซ่ึงสอบปีละหน่ึงระดบั ประกอบไปดว้ย ชั้นธรรม
โกศลตรี(           ) ธรรมโกศลโท (          ) ธรรมโกศลเอก (        
  ) คลา้ยกบัการเรียนธรรมวินยัในประเทศไทย คือมีชั้นนักธรรมตรี (ปีท่ี ) นักธรรมโท (ปี ๒) 

และนกัธรรมเอก (ปีท่ี ๓)๔๓  
   รัฐบาลไดพ้ยายามส่งเสริมท่ีจะให้เจา้อาวาสในแต่ละวดัจดัการศึกษาตามโรงเรียน
ธรรมวินยัในทุกระดบัครบทุกวดัทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
ในประเทศกมัพชูา และไดแ้บ่งคณะกรรมการใหดู้แล รับผดิชอบต่อการศึกษา ท่ีส าคญัคือส าหรับ
ศาลาธรรมวินัย เช่น ศาลาธรรมวินัยต่างจังหวดัอยู่ใตก้ารดูแลของเจา้คณะจงัหวดัและเจา้คณะ
อ าเภอ ศาลาธรรมวินยัในตวัเมืองหลวงอยูใ่ตก้ารดูแลของเจา้อาวาสแต่ละวัด ส่วนศาลาธรรมวินัย
ธรรมยติุนิกายผูว้่าอ  าเภอและผูว้่าจงัหวดัเป็นผูรั้บผติชอบ๔๔  
  ทฤษฎีพุทธสงัคมนิยมมีส่วนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และยกระดบัการศึกษา
ของพระสงฆเ์ป็นอยา่งมาก ขณะเดียวกนั พระสงฆเ์องก็ให้ความส าคญัดา้นการศึกษาท่ีส าคญัคือ
การ     ประยกุติหลกัสูตรตามรูปแบบสมยัใหม่จนท าให้การจดัการศึกษาในสมยัน้ีมีความพฒันา
กา้วหน้าอย่างรวดเร็ว มีพระสงฆม์ากดว้ยความรู้ตามสาขาวิชานั้น ๆ ดัง ตรินห์ วานห์ (Trinh 
Vanh)ได้กล่าวว่า ปีค.ศ.  ๙๖๖ มีพระสงฆท่ี์ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตอกัษรศาสตร์ ได้ท า
ปริญญานิพนธ์ปริญญาบตัรชั้นสูงท่ีประเทศฝร่ังเศส (Ecole Pratique des Hautes Etudes in Paris) 
  รูป ปริญญาบตัรอกัษรศาสตร์ ๗ รูป มธัยมปริญญาบตัร   ๕ รูป มีผูส้อบผ่านภูมิศึกษาปริญญา
บตัรจ านวน ๒๘ รูป คือ ๒ รูป คณะภาษาบาลี และอีก  ๒ รูป คณะปรัชญาทัว่ไป อีก ๕ รูป คณะ
ปรัชญาโลกตะวนัตก๔๕ จากสถิติการศึกษาของพระสงฆ์ ตามรายงานของ อุก้ มู่ด อนุรัฐเลขา
กระทรวงกิจการศาสนาในท่ีสมชัชาสงฆป์ระจ าปีคร้ังท่ี ๒๕ วนัท่ี  ๗ มกราคม ปีค.ศ.  ๙๖๙ ว่า 
พุทธิกประถมศึกษามีจ านวน ๓๒๕ โรง มีจ  านวนนกัเรียน ๙,๖๒  รูป/องค ์โรงเรียนท่ีท าการสอน
ตามระบบใหม่จ  านวน ๒๔๓โรง จ  านวนนักเรียน ๗,๘๗๒ รูป/องค์ พุทธิกมธัยมศึกษามีจ  านวน 
๒๔ โรง นกัเรียนจ านวน  ,๐๖๒ รูป/องค ์ส่วนพุทธิกอุดมศึกษามีพระนิสิตจ านวน  ๕๔ รูป/องค ์

                                                             

 ๔๓           ,        ,       ១៤២. 
 ๔๔           ,        ,       ១៤៤. 
 ๔๕ Yim Sombo and Others, The Threads of Continuity: Buddhism and Conflict in 

Cambodia, 1953 to 1979 in Siksacakr, Penny Edwards, Michel Rethy Antelme, Editors, (Center for Khmer 

Studies: Ponleu Khmer Printing& Publishing House, 2007), p.83. 



๙๖ 

แบ่งเป็น ปริญญาบตัร   ๔ รูป/องค ์และปริญญาโทจ านวน ๔๐ รูป โดยแยกตามคณะศึกษา เช่น 
คณะศาสนาเปรียบเทียบ คณะปรัชญา และคณะภาษาศาสตร์๔๖ อีกส่วนหน่ึงอดท่ีจะกล่าวถึง
เก่ียวกบัผลส าเร็จทางการศึกษาของคณะสงฆใ์นยุคน้ีคือมีการแปลช าระพระไตรปิฎกฉบบัภาษา
บาลี-เขมร ส าเร็จลุล่วง จ  านวน   ๐ เล่ม จนมีการจดัพิธีเฉลิมฉลองคร้ังยิ่งใหญ่ทีสุดในระหว่าง
คร่ึงปีพุทธศกัราช ๒๕๐๐ โดยรัฐบาลขอรับภาระหนา้ท่ีเป็นเจา้ภาพ และเรียนเชิญทูตานุทูตบรรดา
ประเทศนบัถือพระพุทธศาสนาเขา้ร่วมในงานเฉลิมฉลองน้ีดว้ย๔๗      
 
๓.๔ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชาในยุคลอน นอล (ค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๗๙) 

 การศึกษาของคณะสงฆท่ี์เกิดข้ึนในช่วงระหว่างนายพลลอน นอลปกครองในระบอบ
สาธารณรัฐเขมร จากผลงานของนกัวิชาการหลายท่านและจากการสมัภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา
ดา้นพระพุทธศาสนาประจ าพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช พนมเปญ เช่น ศาสตราจารยเ์มน 
ปรางค์ (Prof.Man Prang) ศาสตราจารย์เทพ พุน (Prof. Thep Phon) และ ดร.เฮง มุนีจินดา           
(Dr. Heng Municheda) ประธานพระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา๔๘ ระบุว่าระหว่างปีค.ศ. ๙๗๐- 
 ๙๗๓ ศาลาธรรมวินยั(โรงเรียนนกัธรรม) พุทธิกวิทยาลยัพระสุรามฤทธ์ิ และพุทธิกมหาวิทยาลยั
พระสีหนุราชยงัสามารถด าเนินการเรียนการสอนได ้แต่เน่ืองดว้ยยงัมีการสู้รบกนั ท าให้พระสงฆ ์
นกัศึกษาและอาจารย ์ศาสตราจารย ์ไม่สามารถมาท าการเรียนการสอนต่อเน่ือง หลกัสูตรและแนว
ทางการบริหารก็ยงัคงยึดเอารูปแบบการศึกษาของคณะสงฆใ์นสมยัของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ 
ส่วนในต่างจงัหวดัยกเวน้จงัหวดับดัด าบอง ส่วนใหญ่อยูใ่ตก้ารปกครองของเวียดกง และเวียดมินห์
(หมายถึงเวียดนามเหนือ) เขมรเวียดมินห์ และเขมรแดง การศึกษาทั้งในระดบัพุทธิกศึกษา และ
ธรรมวินยัไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากจงัหวดัเหล่าน้ีถูกตดัออกจากโลกภายนอก พระสงฆ์

                                                             

 ๔๖         ,ការខ្សែងយលអ់ំពីរបត្ប់្ពះពុទ្ធ សាសនាមៅកនុងសងគរខ្មែរ,      ៤១៥. 

 
๔๗
         ,                      ,(                          

   ,១៩៥៧),      ៩៧-១០០.,          ,                         ,(        
             ,១៩៦៩),      ១៦-១៨.  

 ๔๘ สัมภาษณ์ ศ.แมนปรางค ์(Prof. Man Prang), ที่ปรึกษาพุทธิกศึกษาแห่งชาติ, ศ. เทพ พุน (Prof. 
Tep Phon), ที่ปรึกษาสมเดจ็พระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจกัรกมัพูชา, พนมเปญ  ๕ ตุลาคม ๒๐๐๙   และ ดร. 
เฮง มุนีจินดา (Dr. Heng Munichenda), ประธานพระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา, ๘ มกราคม ๒๐ ๐.  



๙๗ 

ส่วนหน่ึงถกูชวนเช่ือ และอบรมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อีกส่วนหน่ึงไดรั้บผลกระทบการจากท้ิง
ระเบิดของกองก าลงัสหรัฐอาเมริกา๔๙  
 ส่วนสถาบนัการศึกษาของรัฐ(หมายถึงการศึกษาของฆราวาส) แทบจะไม่ตอ้งกล่าวถึง 
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โรงเรียนนบัแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาถูกสั่ง
ปิด จากผลการศึกษาของเกง จนั สุเพียกและโทมสั เกลตนั (Keng Chan Sopheak, Thomas Clayton) 
เก่ียวกบัการศึกษาของประเทศกมัพชูาพบว่าโรงเรียนในต่างจงัหวดั ชนบทถกูสัง่ปิด โรงเรียนไดรั้บ
ความเสียหายจากการสูร้บกนัระหว่างกองก าลงัรัฐบาลกบักองก าลงัเวียดกง เวียดมินห์และเขมรแดง 
รวมทั้งการท้ิงระเบิดของกองก าลงัสหรัฐอเมริกา นกัเรียน นักศึกษาเสียชีวิตและบาดเจ็บดว้ยอาวุธ
สงครามเป็นจ านวนมาก โดยภาพรวมแลว้ โรงเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวน ๕,๒๗๕ แห่ง หรือ
คิดเป็น ๘๐ % โรงเรียนมธัยมศึกษาประมาณ  ๔๖ แห่ง มหาวิทยาลยั ๙ แห่ง ยกเวน้มหาวิทยาลยั
พนมเปญ และพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชถูกสั่งปิด๕๐โดยรัฐบาลไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ไดจ้นลุกลามไปทัว่ประเทศ มิหน าซ ้าเขมรแดงไดโ้ค่นลม้อ  านาจของนายพลลอน นอล 
ท าใหร้ะบบการศึกษาทั้งสถาบนัรัฐ เอกชน และสถาบนัพุทธิกศึกษาของคณะสงฆไ์ม่มีความหมาย
ในสายตาของเขมรแดง หรือคอมมิวนิสต์กัมพูชาประชาธิปไตย ซ่ึงนับได้ว่าเป็นยุคมืดทาง
ประวติัศาสตร์กมัพชูาหรืออาจเรียกไดว้่าปัญญาชนเป็นเคร่ืองหมายแห่งความตาย  
 
๓.๕ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชาในยุคเขมรแดง (ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๗๙)   
  จากท่ีน าเสนอชะตากรรมของพระสงฆแ์ละพระพุทธศาสนาในยคุเขมรแดง สามารถท่ี
จะกล่าวไดว้่าเป็นยคุท่ีศาสนาในกมัพชูาถึงกาลอวสาน ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่อาจท่ีจะมีการจดัการศึกษา
ของคณะสงฆแ์ต่อย่างใด อน่ึง เน่ืองจากองค์กรเขมรแดงคงไม่ไวใ้จ และเขา้ใจว่าพวกท่ีมีความรู้ 
เป็นปัญญาชนมีอิทธิพลทั้งดา้นความคิด ปลุกระดมประชาชนใหลุ้กต่อตา้นหรือก็สามารถก่อความ
ป่ันป่วนใหแ้ก่สงัคมท่ีเขาสร้างมา อีกอยา่งหน่ึงตามทฤษฎีคอมมิวนิสต ์ปัญญาชน หรือผูมี้การศึกษา
เป็นผูท่ี้เอารีตเอาเปรียบประชนชน เป็นผูเ้ห็นแก่ตัว แบ่งชนชั้นวรรณะ ดงันั้น จึงเขมรแดงตอ้ง
ประหารชีวิตปัญญาชน และท าลายทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาบันการศึกษาและสถาบัน

                                                             

 ๔๙ Yim Sombo and Others, ibid., p. 90 – 91. 

 ๕๐
 Keng Chan Sopheak and Thomas Clayton, Going to school in East Asia: Schooling in 

Cambodia,(Greedwood press, 2007), p.47. 
 



๙๘ 

ศาสนา โดยมุง่สร้างความเสมอภาพ และความเท่าเทียมกนัอยา่งเดียว๕  อีกอยา่งหน่ึง เขมรแดงเขา้ใจ
ว่าปัญญาชนซ่ึงเป็นพระสงฆเ์ป็นผูเ้ขา้ขา้งรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร ซ่ึงเป็นศตัรูหมายเลขหน่ึงของ
องคก์ารเขมรแดง๕๒ 

 ฉะนั้น  โดยภาพรวมแลว้ เขมรแดงเล็งเห็นว่า ครูและผูม้ีความรู้(ปัญญาชน)ไม่ว่าจะ
เป็นฆราวาส หรือพระสงฆล์ว้นแต่เป็นศตัรูหมายเลขหน่ึงท่ีตอ้งก าจดั ส่วนโรงเรียน มหาวิทยาลยั
บางแห่งยงัคงว่างเปล่า หรือเป็นสถานท่ีคุมขงันกัโทษ และเป็นท่ีเก็บเคร่ืองมือใชส้อยของเขมรแดง 
บางท่ีถูกท าลายจนเส่ือมสภาพไร้ประโยชน์ใชง้าน ตามรายงานของ Information Agency PRK, 
1979 ระบุว่า จ  านวนครูประมาณ ๘๐ % ถูกประหารชีวิตและหายตวัไป จากบทสัมภาษณ์ของอีวา 
มีสฺลีวีก (Eva Mysliwiec) กบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าก่อนปีค.ศ.  ๙๗๐ มีครูและ
คณาจารยป์ระมาณ๒๒,๐๐๐ คน/รูปถูกฆาตรกรรมและเหลืออยู่ประมาณ ๗,๐๐๐ คน ผูท่ี้กลบัมา
เป็นครูอีกคร้ังประมาณ ๕,๐๐๐ คน๕๓ ผลการศึกษาของเกง จนัสุเพียกกับโทมาส เกลตัน(Keng 
Chan Sopheak and Thomas Clayton) ระบุว่าเขมรแดงไดท้ าลายสถาบนัการศึกษาและเจา้หน้าท่ีซ่ึง
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่มท่ี   ไดแ้ก่อาคารเรียน ๙๐ % กลุ่มท่ี ๒ คือฆาตรกรรมครู 
และคณาจารย ์๗๐ % กลุ่มท่ี ๓ คือนักศึกษา ๙๐ % ๕๔จากขอ้มูลของส าหนักงานสหรัฐอาณาจกัร 
เพื่อพฒันาระดบันานาชาติ (The United Kingdom Department for International Development - 
DFID) ประมาณว่าระหว่าง ๗๕ % - ๘๐ % ของจ านวนครู และผูม้ีการ ศึกษาระดบัสูงชาวกมัพูชา
ถกูสงัหารชีวิต และหายตวัไป บางคนอพยพไปต่างประเทศ๕๕  

 

                                                             

 ๕  សំនុំមរឿងរបស់ត្ុលាការកាត្ម់ោស បនប្បលយ័ពូជសាសន៍ប៉ុលពត្ មអៀងសារ,ី(              
             ,១៩៨១),      ១៩៨.,Ian Harris, Buddhism and Politics in Twentieth - Century 

Asia, (Cromwell Press, Ltd,1999), p.65., สัมภาษณ์ พระมหาหงเซน ผูอ้  านวจการวิทยาเขตจงัหวดับดัด าบอง,วนัที่ 
๘ มกราคม ๒๐ ๐. 

 ๕๒ สัมภาษณ์ ดร.เฮง มุนีจินดา, ประธานพระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา,วนัที ่๘ มกราคม ๒๐ ๐. 

 ๕๓ Sok Udom Deth, The People’s Republic of Kampuchea 1979 - 1989: A Draconian Savior? 
, M.A .of art, (Ohio University , 2009), p. 68. (Unpublished)   

 ๕๔ Keng Chan Sopheak, Thomas Clayton, Schooling in Cambodia: Going to school in East 

Asia (Greedwood press, 2007), pp. 47 - 48. 

 ๕๕ Leang Nguonly ,Needs Assessment for Arts Education in Cambodia, in Education for 

Creativity : Bringing the Arts and Culture into Asian Education, ellie Meleisea, UNESCO Con. for culture 
(Edited), UNESCO in Bangkok,2005.p.98. 



๙๙ 

๓.๖ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชาในยุคเฮง ส าริน (ค.ศ.๑๙๗๙-๑๙๙๓) 
 นับแต่ปี ค.ศ.  ๙๗๙ เป็นตน้มา รัฐบาลพยายามฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาอย่างสุดความ 
สามารถ แต่ทางด้านพุทธิกศึกษายงัไม่สามารถด าเนินการการเรียนการสอนได้ อาจจะสืบเน่ือง
จะตอ้งรักษาความสงบสนัติและป้องกนัประเทศจากการสู้รบของเขมรแดง แต่อย่างไรก็ตาม ดว้ย
ความส านึกในพระพุทธศาสนาท่ีเคยให้การศึกษาอบรม อดีตพระสงฆ์และพระสงฆ์ท่ีบวชมา
ภายหลงัก็ไดท้  าการเปิดการเรียนการสอนไม่เป็นทางการ ดงัจากค าให้สัมภาษณ์ของ ตุ๊ย โฮยท่ีว่า
“ส่วนมากมาจากความส านึกท่ีเคยเล่าเรียนมา พระสงฆบ์างรูปจนท าพลีกรรมทางการศึกษาอย่าง
จริงจงั แมท้างภาครัฐยงัไม่ด าเนินพุทธิกศึกษาเป็นทางการก็ตาม ธรรมวินยัท่ีเปิดสอนในบางวดั ไม่
สามารถจดัสอบได”้๕๖ ซ่ึงสอดคลอ้งกับค าให้สัมภาษณ์ของสมเด็จพระธรรมลิขิตเฬาะ ลาย ท่ีว่า 
“ตน้ปี  ๙๘๐ เคยแอบสอนภาษาบาลีในสมยัสาธารณรัฐประชาชนกมัพูชา บางวนักลวัทางการจบั
ได ้และกล่าวหา จึงเปล่ียนมาสอนในช่วงค ่า”๕๗และค าให้สัมภาษณ์ของสมเด็จพระมหาสุเมธาธิ
บดีนน แงด้ท่ีว่า “การด าเนินการพุทธิกศึกษาตอนแรกค่อนขา้งล าบากมากท่ีสุด ประเทศยงัตกอยู่ใน
สภาวะสงคราม แต่เราพยายามร้ือฟ้ืนการศึกษาให้ด  าเนินการได ้พุทธิกศึกษาแรกเปิดท่ีวดัอุณณา
โลม กรุงพนมเปญ วดัลงักาถกูเขมรแดงท าลายจนหมดสภาพจะฟ้ืนฟ ูต่อมาจึงสร้างไดท่ี้วดัปุทมวดี 
(วดัปทุมวดีราชวราราม) แต่สอนได ้๓ ปีเท่านั้น”๕๘   
 จากตวัอยา่ง ทั้ง ๓ ท่านท่ีไดย้กมา  คงไม่ต่างจากพระสงฆห์ลายรูปทัว่ประเทศกมัพูชา
ท่ีมีความส านึก และรู้สึกท่ีดีในการสืบทอดการศึกษาพระพุทธศาสนา ดงับทสัมภาษณ์ของชาร์ล 
เอฟ คายส์กบัประมุขสงฆ ์๒ ท่านคือพระเทพ วงษ ์(ต่อมามีต าแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช) และ
พระอุม้ สุม้ซ่ึงเป็นตวัแทนพระชาวกมัพชูามาประชุมท่ีคาลิฟอร์เนีย เมื่อวนัท่ี ๒ – ๓ พฤษภาคม ปี
ค.ศ.  ๙๙๐ ว่าดว้ยเร่ือง “กมัพชูาในปีค.ศ.  ๙๙๐ : บทบาทพระพุทธศาสนาในสงัคม” (Cambodia in 
the 1990s: The Role of Buddhism in The Society) ว่า “เราพยายามเก็บรวบรวมเอกสาร ต ารับต ารา
ท่ีหายไป ส่วนหน่ึงไดจ้ากต่างประเทศส่งมา พุทธศาสนบณัฑิตซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ คน้ควา้ส าคญั
ของพระภิกษุสงฆไ์ดเ้ปิดชัว่คราวท่ีวดัอุณณาโลม และจดัตีพิมพนิ์พนธ์ของสมเด็จ ฮวด ตาด ส่วน

                                                             

 ๕๖ สัมภาษณ์ ตุ๊ย โฮย (Tuy Hoy ) อดีตผูอ้  านวยการส านกังานกิจการศาสนาและวฒันธรรม จังหวดั
เสียมเรียบ วนัที่ ๖ มกราคม ๒๐๐๙. 

 ๕๗ สัมภาษณ์ สมเดจ็พระธรรมลิขิตเฬาะ ลาย (Samdech Dhammalikit Las Lay) วนัที ่   สิงหาคม ๒๐๐๘. 

 ๕๘ สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีนน แงด้ (Samdech Preah MahasumeDhadhipadi Noun 

Gget) วนัที่  ๓ ตุลาคม ๒๐๐๘.   



 ๐๐ 

ตามทอ้งตลาดยงัไม่พบเห็นมีขาย”๕๙ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นท่ีท าใหรู้้ถึงความพยายามฟ้ืนฟกูารศึกษาของ
คณะสงฆก์มัพชูา  

  เน่ืองดว้ยเห็นความส าคญัของการศึกษาพระพุทธศาสนา รัฐบาลจึงไดป้ระกาศในพระ
ราชกฤษฎีกาเลข ๒๙๒ ลงวนัท่ี  ๓ พฤศจิกายน ปี ค.ศ.  ๙๘๙ อนุญาตให้เปิดพุทธิกประถมศึกษา
เป็นทางการ ปีค.ศ.  ๙๘๙ –  ๙๙๐ คณะรัฐบาลซ่ึงมีนาย เจีย ซิม (ต่อมามีต  าแหน่งเป็นสมเด็จเจีย 
ซิม) เป็นประธานของพรรคประชาชนปฏิวติัแห่งกมัพชูาไดใ้หเ้กียรติในพิธีเปิดการพุทธิกศึกษาเป็น
ทางการในวดัโตล ตมปง กรุงพนมเปญ๖๐  

 ปี ค.ศ.  ๙๙๒ รัฐสภาแห่งรัฐกมัพชูาไดอ้นุญาตใหก้ระทรวงธรรมการไดเ้ปิดท าการอีก
คร้ัง เพ่ือเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พุทธิกศึกษา และพุทธศาสนบณัฑิต๖ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
ใหม่ว่าดว้ยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ นัน่ยอ่มหมายถึงรัฐพยายามเขา้มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของพระสงฆ์๖๒ 

 การดูแลและการเอาใจใส่ของกระทรวงกิจการศาสนาและวฒันธรรมโดยไดท้ าการเปิด
พุทธิกมธัยมศึกษาคร้ังแรกในปี ค.ศ.  ๙๙๒ หลงัไดรั้บการปลดปล่อยจากยคุมืดแห่งประวติัศาสตร์
เขมรแดง พุทธิกศึกษาท่ีเปิดด าเนินการเรียนการสอนอยู่ท่ีศาลาบาลีชั้นสูงหรือท่ีเรียกว่าพุทธิก
วิทยาลยัพระสุรามฤต ในปีถดัต่อมาก็ไดเ้ปิดท่ีจงัหวดับดัด าบอง และกระจายไปทัว่ประเทศ๖๓พุทธิก
ศึกษาสามารถด าเนินการไปอย่างรวดเร็วเช่นน้ี ก็ด้วยการเอาใจใส่ของคณะสงฆผ์ูน้  าท่ีส าคญัคือ
สมเด็จพระมงคลเทพาจารยส์งฆเถโร อุม้ สุม้ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แงด้ สมเด็จพระธรรม
ลิขิต เฬาะ ลาย และสมเด็จพระอุดมมุนี เฮง เลียงโฮ ท่านเหล่าน้ีไดบู้ชาแรงกายและแรงใจในการ
ยกระดบัการศึกษาของพระสงฆ์๖๔  

 จากสถิติการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาท่ีผูว้ิจยัไดม้า มีดงัน้ี จงัหวดักนัดาล ระหว่างปี  
ค.ศ.  ๙๙๒ –  ๙๙๓ มีโรงเรียนธรรมวินยั (นกัธรรมในภาษาไทย)  ๙ โรง แบ่งเป็น ๒๐ หอ้ง ธรรม
วินยัชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จ  านวนนักเรียน ๒๘๒ รูป/องค์  จ  านวนครูอาสาสมคัร ๒๐ รูป/คน 
                                                             

 ๕๙ Keyes Charl F, ibid.,p.63. 

 ๖๐สัมภาษณ์ศาสตราจารยแ์มนปรางค์ (Prof. Maen Prang), ที่ปรึกษาส านกังานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ
,  ๕ ตุลาคม, ๒๐๐๙.  

          ๖                ,ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,     ៥៧.    
 ๖๒ ប្បជុំ   ធរែនុញ្ញប្ពះរាជាណាចប្កករពុជា ១៩៤៧-២០០៦,      ៨៩. 
 ๖๓ สัมภาษณ์ศาสตราจารยเ์ทพ พุน(Prof. Thep Phon), ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช,  ๕ ตุลาคม 

๒๐๐๙. 
 ๖๔              ,ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,     ៥៨. 



 ๐  

กรุงพนมเปญระหว่างปี ค.ศ.  ๙๗๙ –  ๙๘๙ สามารถเปิดพุทธิประถมศึกษาได ้๒ โรง มีนักเรียน 
๕๐ รูป/องค ์และเพ่ิมข้ึนอีกในปี ค.ศ. ๙๙๓ พุทธิกประถมศึกษา  ๗ โรง มีนักเรียน ๖๖๐ รูป/องค ์
จงัหวดับดัด าบอง ปี ค.ศ.  ๙๙๓ มีโรงเรียนธรรมวินัย ๓๘ โรง จ  านวนนักเรียน ๘๕๗ รูป/องค ์
พุทธิกประถมศึกษามี ๒๐ โรง จ  านวนนักเรียน ๔๖๘ รูป/องค์ จงัหวดัก  าปงสะพือ ระหว่างปีค.ศ.
 ๙๘๗ –  ๙๙๓ มีพุทธิกประถมศึกษา ๔ โรง  จ  านวนนกัเรียน  ๙๖ รูป/องค์๖๕  

 จากสถิติตัวอย่างข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า จังหวดัอ่ืน ๆ คงมีพฒันาการศึกษาไม่
แตกต่างกนัเท่าไรนกั จะมากนอ้ยนั้นก็อยูท่ี่ปัจจยั ๓ อยา่ง คือผูน้  าของสงฆ ์สถานภาพทางการเมือง 
และสังคม ถา้ ๓ ปัจจยัน้ีมารวมประสานกัน การพฒันาการศึกษาของคณะสงฆ์ระหว่างปี ค .ศ.
 ๙๗๕ –  ๙๙๓ คงจะมีความพฒันาค่อนขา้งมากท่ีเดียว  

 อยา่งไรก็ตาม แมว้่าการศึกษาของพระภิกษุสงฆภ์ายในสิบกว่าปี หลงัจากเขมรแดงถูก
โค่นลม้ ค่อนขา้งจะลา้หลงัก็ตาม แต่ก็นบัไดว้่ามีความพฒันาพอสมควร เน่ืองจากพระพุทธศาสนา
เร่ิมตน้จากศูนยม์าจนสามารถเปิดพุทธิกระดบัประถมศึกษาได ้นอกจากน้ี รัฐบาลไดพ้ยายามจัด
ระเบียบการบริหารการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เป็นระบบมาข้ึน กระทั่งได้ออกกฎ
ประกาศว่าดว้ยการจดัการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ระดบั คือ๖๖  

 . พุทธิกประถมศึกษา เป็นการศึกษาระดบัพ้ืนฐานมีมีหลกัสูตรเรียน ๓ ปี  
๒. พุทธิกมธัยมศึกษาเป็นการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีหลกัสูตรเรียน ๔ปี 
๓. พุทธิกอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดบัสูงมีหลกัสูตรศึกษา  ๐ ปี  

  นอกจากนั้น ยงัได้แต่งตั้งสมเด็จพระมงคลเทพาจารย ์อุม้ สุ้ม เป็นประธานบริหาร
พุทธิกศึกษา ซ่ึงพุทธิกศึกษาน้ีประกอบด้วยอธิการบดี (អគ្គា ធិការៈ อัคเกียธิการ์)   รูป รอง
อธิการบดี ๒ รูป (អគ្គា ធិការរង=อคัเกียธิการ์รอง) และผูอ้  านวยการ (នាយក=เนียย ัว๊ะ)   รูป๖๗ และ

ตอ้งอยู่ใต้การดูแลของท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการแนวร่วมเพื่อปลดปล่อย แต่ทว่าในช่วงปีค .ศ.
 ๙๗๙ –  ๙๙๓ พุทธิก ระดับพุทธิกมธัยมศึกษาและอุดมศึกษายงัไม่สามารถด าเนินการได้๖๘ 
                                                             

 ๖๕               ,                                 
            ១៩៧៩,     ១៦-១៧     ២០០៧,(                      
,២០០៧),      ១៦១-២៤៧. 

 ๖๖         , ការខ្សែងយលអ់ំពីរបត្ប់្ពះពុទ្ធ សាសនាមៅកនុងសងគរខ្មែរ,      ១៣៣. 
 ๖๗          , ប្បវត្តិប្ពះសងឃខ្មែរមៅ ទ្សវត្សទ្ី៨ – ១០ ននសត្វត្សទ្ី២០,      ៤៦-៤៧. 

 ๖๘                    ,ពិធីបំបួសនាគ មៅប្បមទ្ស ករពុជាៈអត្ីត្កាលនិងបចចុបបនន ,      

១៩៤. 



 ๐๒ 

นอกจากเปิดท าการเรียนการสอนธรรมวินัย ๓ ระดบั คือ ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ซ่ึงแต่ละชั้นมี
ระยะเวลาเรียน   ปี๖๙ การสอนระดบัพุทธิกบาลีตอ้งอาศยัพระสงฆท่ี์มีความช านาญในภาษาบาลี 
และเคยเป็นอดีตสมาชิกกรรมการช าระพระไตรปิฎก เช่น สมเด็จพระมงคลเทพาจารย ์อุม้ สุ้ม และ
พระครูสอน ซ่ึงลว้นแต่มีอายคุ่อนขา้งสูง แต่งบประมาณไม่เพียงพอจากรัฐบาลท่ีอดหนุน นอกจาก
ไดรั้บความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ทั้งในและนอกประเทศ๗๐  

  อย่างไรก็ตาม ก็อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณร เน่ืองจากพระภิกษุสามเณรเป็นทรัพยากรส าคญัของประเทศท่ีมีส่วนในการพฒันาดา้น
จิตใจหรือท่ีเรียกว่าฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของประชาชนให้ดีข้ึน จากอาการชอกช ้ าท่ีประสบในยุคมืด
แห่งประวติัศาสตร์กมัพชูาประชาธิปไตยหรือท่ีรู้จกัในนาม ‚ยคุเขมรแดง‛  

 
๓.๗ การพฒันาการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชานับแต่ปีค.ศ. ๑๙๙๘ – ๒๐๐๙  
 นบัแต่ปีค.ศ. ๙๙๘ เป็นตน้มา อาจจะกล่าวไดว้่าพระพุทธศาสนาไดผ้่านพน้วิกฤตอนั
เลวร้ายทางการเมือง รัฐบาลหนัมาสนใจ และสนบัสนุนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจงั การศึกษาทาง
พระพุทธศาสนานบัไดว้่ามีความเจริญกา้วหนา้พอสมควร จากรายงานของพุทธิกศึกษาชาติกมัพูชา
ระหว่างปีค.ศ. ๙๙๙ – ๒๐๐๔ พบว่ามีการเปิดสอนพุทธิกศึกษาถึงสามระดับ กล่าวคือพุทธิก
มธัยมศึกษาประถมภูมิ หรือพุทธิกวิทยาลยัระดบัท่ีหน่ึง (Pali Junior High School) จ  านวน    
จงัหวดั มีนกัเรียน ๓,๘๕๐ รูป/องค ์พุทธิกมธัยมศึกษาทุติยภูมิ (Pali Senior High School) มีจ  านวน
นกัเรียน ๖๒ รูป/องค ์พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช มีสมณะนิสิตจ านวน ๒๗๐ รูป/องค์๗  ปี
ค.ศ.๒๐๐๔ – ๒๐๐๕  มีจ  านวนโรงเรียนพุทธิกศึกษาเพ่ิมข้ึนคือ  ๙ แห่งทัว่พระราชอาณาจกัรมีนกัเรียน 
๓,๒๔  รูป/องค ์พุทธิกมธัยมศึกษาทุติยภูมิจ  านวน ๗ แห่ง มีจ  านวนนกัเรียน ๖๕๔ รูป/องค์๗๒  

 จะเห็นได้ว่า พุทธิกศึกษาทั้งสามระดบัมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบนัทั้ง
พุทธิกมธัยมศึกษาประถม และพุทธิกมธัยมศึกษาทุติยภูมิมีครบทั้ง ๒๔ จงัหวดั/กรุง ส่วนพุทธิก
อุดมศึกษามีสองคือพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช  และพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราชา  

                                                             

 ๖๙         ,        ,      ១៤២.    
 ๗๐ สัมภาษณ์ศาสตราจารยเ์ทพ พุน, ที่ปรึกษาสมเดจ็พระสังฆราช,  ๗ ตุลาคม ๒๐๐๙. 

 ๗                             ,                         
                      ១៩៩២-២០០៤,(                        
          ,២០០៥),      ៤២. 

 ๗๒                            ,        ,      ៤៤-៤៥. 



 ๐๓ 

 ด้านพุทธิกอุดมศึกษา ทางคณะสงฆ์ผูบ้ริหาร และกระทรวงกิจการศาสนา และ
วฒันธรรมไดพ้ยายามฟ้ืนฟูท่ีส าคญัคือพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช (Preah Sihanouk Raja 
Buddhist University - PSRBU) ซ่ึงเคยเปิดท าการเรียนการสอนในรัชสมยัสมเด็จพระสีหนุ (ปีค.ศ.
 ๙๕๔ –  ๙๗๐) และมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ตอ้งหยุดชะงกัระหว่างปีค .ศ. ๙๗๐ – 
 ๙๗๙ ดว้ยรัฐประหารของนายพล ลอน นอล และพอล พต หรือผูน้  าเขมรแดง จนถึงปีค.ศ. ๙๙๘ 
จึงมีพระราชกฤษฎีกาเลข  ๓ ลงในพระราชประกาศให้เปิดท าการเรียนการสอนได ้ซ่ึงระหว่างปี
ค.ศ. ๙๙๙ – ๒๐๐๐ รองนายกรัฐมนตรี ซก อาน ไดเ้ชิญมาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ขณะนั้น
พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราชด าเนินการได ้๒ ปี แลว้ แต่การเปิดคร้ังแรกนั้นมีเพียงคณะเดียว 
คือ คณะพุทธปรัชญา โดยอาศยัอาจารยม์าจากมหาวิทยาลยัภูมินท์พนมเปญ และมหาวิทยาลัยราช
บณัฑิตสภาพนมเปญ๗๓  
 ปัจจุบัน พุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชพนมเปญ มีความเจริญก้าวหน้ามาก
พอสมควร  ในปีค.ศ. ๒๐๐๘ มีสมณะนิสิตจ านวน ๗๗  รูป/องค์/คน มี ๓ วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยา
เขตจงัหวดัก  าปงจาม วิทยาเขตจงัหวดัก  าปงชนัง วิทยาเขตจงัหวดับัดด าบอง เฉพาะพุทธิกมหา
วิทยาลยัพระสีหนุราชพนมเปญแบ่งเป็น ๔ คณะ และหน่ึงศนูยฝึ์กอบรมวิชาชีพครู ไดแ้ก่๗๔  

 . คณะปรัชญาและศาสนา (Faculty of Philosophy and Religions) 
๒. คณะอบรมศาสตร์ และสารสนเทศ (Faculty of Education and Information 

Technology) 
๓. คณะอกัษรศาสตร์เขมร (Faculty of Khmer Literature) 
๔. คณะภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาต่างประเทศ (Faculty of Pali-Sanskrit and 

Foreign Languages) 
๕. ศนูยฝึ์กอบรมวิชาชีพครู (Center of Teacher Training) 

 ขณะท่ีพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราช (Sihamoni Raja Buddhist University-
PSBU) เป็นอีกหน่ึงของพุทธิกอุดมศึกษาในกมัพูชา ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความพยายามของสมเด็จพระสุ
คนัธาธิบดี บวัร์ครี สมเด็จพระสงัฆราชคณะธรรมยติุนิกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
บรมนาถนโรดมสีหมุนี ในวโรกาสครองราชสมบติัครบรอบสามปี และเพื่อยกระดบัการศึกษาของ

                                                             

 ๗๓                          ,                                  
    , (                                  ,២០០៩),      ៤១-៤៣. 

 ๗๔                 ,               ,(                     
   ,២០០៨),      ២២-២៣.  



 ๐๔ 

คณะสงฆก์มัพชูาระดบัอุดมศึกษา ทั้งระดบัความรู้อาณาจกัรและพุทธจกัรท่ีส าคญัคือการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งตามแผนนโยบายพฒันาประเทศของรัฐบาล ในปีค.ศ. 
๒๐๐๔ สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีทรงพระราชทานมหาวิทยาลยัน้ีว่า“พุทธิกมหาวิทยาลยั
พระสีหมุนีราช” ตามพระราชนามของพระองค ์๗๕ 

 ปัจจุบัน (หมายถึงปีค.ศ.๒๐๐๙)พุทธิกมหาวิทยาลยัน้ี มีพฒันาการอย่างรวดเร็ว จน
สามารถด าเนินการเปิดท าการศึกษาได ้๔ คณะ ตามพระราชกฤษฎีกา เลข ๘๓ ลงวนัท่ี ๒๔ เดือน
กรกฎาคม ปีค.ศ.๒๐๐๗ ไดแ้ก่๗๖  

 . คณะปรัชญา ศาสนา นิติศาสตร์(Faculty of Philosophy ,Religion and Law) 
๒. คณะภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาต่างประเทศ (Faculty of Pali-Sanskrit and 

Foreign Lauguages) 
๓. คณะอกัษรศาสตร์เขมร (Faculty of Khmer Literature) 
๔. คณะสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)  

 นอกจากความพยายามของคณะสงฆใ์นการพฒันาการศึกษาแลว้ ยงัมีภาครัฐท่ีมีส่วน
ส าคัญในการพฒันาการศึกษาน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากคณะรัฐบาล และมนตรีของกระทรวงกิจการ
ศาสนาและวฒันธรรมเขา้เยีย่มสมณะนิสิตทั้งในพุทธิกมธัยมศึกษา และพุทธิกมหาวิทยาลยั ท่ีส าคญั
คือ เมื่อวนัท่ี ๒๒ เดือนสิงหาคม ปีค.ศ. ๒๐๐๗ สมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ไดเ้ขา้มาพบปะ
สมณะนิสิต นักศึกษาพุทธิกวิทยาลยัพระสุรามฤต และพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช ในการ
พบปะคร้ังน้ี สมเด็จนายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวช่ืนชมความกา้วหนา้ ของพุทธิกศึกษา พร้อมทั้งกล่าวให้
ก  าลงัใจแก่สมณนิสิต และนักศึกษาให้ขยนัศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะเป็นก าลงัส าคัญในการพฒันา
พระพุทธศาสนาและสงัคม๗๗  

 ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรม นาย มิน ฆิน ไดเ้ขา้พบปะสมณ
นิสิตทั้งในพนมเป็ญ และต่างจงัหวดับ่อยคร้ัง เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการศึกษาของคณะ
สงฆ์๗๘  และการสมัมนาคณะสงฆค์ร้ังท่ี  ๘ รัฐมนตรีประจ ากระทรวงธรรมการและศาสนา นาย 
มิน ฆิน ไดก้ล่าวถึงความเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนา และพุทธิกศึกษาในท่ีประชุมว่า ปัจจุบนั 
(ปีค.ศ. ๒๐๐๙) ทัว่พระราชอาณาจกัรมีวดั ๔,๓๙๒ วดั พระภิกษุสามเณรจ านวน ๕๔,๗๖๔ รูป/องค ์

                                                             

 ๗๕                          ,        ,      ៤៤-៤៥. 
 ๗๖                ,      ២៤-២៥.   
 ๗๗                ,      ៣២. 
 ๗๘                ,      ៣២-៣៦. 



 ๐๕ 

แบ่งเป็นสองนิกายคือ คณะมหานิกายมี ๔,๒๔  วดั พระภิกษุสามเณร ๕๓,  ๔๕๖ รูป/องค์ คณะ
ธรรมยติุนิกายมีวดั  ๕  วดั พระภิกษุสามเณร  ,๓๘๐ รูป/องค ์ดา้นพุทธิกศึกษา มีโรงเรียนทั้งหมด 
 ,๓๗๐ โรง ซ่ึงมีสมณนิสิต และนักเรียนทั้งหมด ๓ ,๖๗๙ รูป/องค์ แบ่งเป็นศาลาธรรมวินัยสาม
ชั้น คือชั้นตรี -โท-เอก มีจ  านวน ๖๔๕ โรง มีนักเรียนจ านวน  ๒,๘๔๐ รูป/องค์ โรงเรียนพุทธิก
ประถมศึกษา (Pali Primary School) จ านวน ๔๗๐ โรง มีนกัเรียนจ านวน  ๐,๐๔๓ รูป/องค์ พุทธิก
มธัยมศึกษาประถมภูมิ (Pali in Junior High School) จ านวน ๒๙ โรง นักเรียนจ านวน ๔,๓๘  รูป 
พุทธิกมธัยมศึกษาทุติยภูมิ (Pali in Senior in High School) มี  ๔ โรง มีนักเรียนจ านวน ๒,๓๘๖ 
รูป/องค ์พุทธิกอุดมศึกษามีสอง คือพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช มีสมณนิสิตจ านวน ๘๘๘ รูป/
องค/์คน และแบ่งเป็น ๓ วิทยาเขต เช่น พุทธิกมหาวิทยาลยั จงัหวดัก  าปงจาม มีจ  านวนสมณนิสิต 
 ๗๙ รูป/องค ์พุทธิกมหาวิทยาลยัจงัหวดัก  าปงชนัง มีสมณนิสิตจ านวน ๗๗ รูป/องค์   พุทธิกมหา
วิทยาลยัจงัหวดับดัด าบอง มีสมณนิสิตจ านวน ๒๓๘ รูป/องค์/คน และผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และรับปริญญาบัตรของพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราชระหว่างปีค .ศ.๒๐๐๗ – 
๒๐๐๘ มีจ  านวน ๒๓๘ รูป/องค/์คน๗๙  ส่วนพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราช มีสมณนิสิตจ านวน 
๖๐๒ รูป/องค/์คน๘๐  

 ปีค.ศ.๒๐๐๙ มีสมณนิสิตพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช พนมเปญ ไดรั้บปริญญา
บตัรจ านวน ๗๗ รูป/องค/์คน จาก ๒ คณะ คือ คณะพุทธศาสน์ศึกษา (Faculty of Buddhist Studies) 
จ  านวน ๓๒ รูป/คน/องค ์คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education Science) จ  านวน ๔๕ รูป/องค์/
คน และในวนัท่ี ๒ – ๓ เดือนมีนาคม ปีค.ศ.๒๐ ๐ จะมีสมณนิสิตส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และไดป้ริญญาบตัรจ านวน  ๕๓ รูป/องค์/คน จาก ๔ คณะคือ คณะพุทธศาสน์ศึกษา จ  านวน ๔๐ 
รูป/องค/์คน คณะวิทยาศาสตร์จ านวน ๓๘ รูป/องค/์คน คณะอกัษรศาสตร์เขมร (Faculty of Khmer 
Literature) จ  านวน ๔๒ รูป/องค์/คน คณะภาษาศาสตร์บาลี-สันสกฤต (Faculty of Pali-Sanskrit 
Liguistic) จ  านวน ๓๓ รูป/องค/์คน๘   

 
 

                                                             

 ๗๙               ,     ៣៧. 

 ๘๐                 ,                                         
                ១៨      ២៩-៣១       ២០០៩,(                     
   ,២០០៩),      ៣/៣/២. 

 ๘          ,      ១៧/៤. 



 ๐๖ 

 ๓.๗.๑ การบริหารจดัการพุทธิกศึกษา  
 รูปแบบการบริหารการจัดการของพุทธิกประถมศึกษาค่อนข้างจะไม่เป็นรูปแบบ
ชดัเจนมากนกั โดยทัว่ไปแลว้จากการส ารวจพบว่า ถา้วดัไหนเปิดสอนพุทธิกประถมศึกษาหัวหน้า
ของวดัหรือพระครูเจา้อาวาสวดันั้น ๆ จะเป็นผูบ้ริหาร และเป็นผูห้างบประมาณมาเพ่ือสนับสนุน
ดา้นการจดัการเรียนการสอน เช่น งบส าหรับสร้างอาคาร ซ้ือเคร่ืองใชส้อยท่ีเก่ียวกบัการศึกษา โดย
แหล่งรายไดส่้วนใหญ่ไดจ้ากพุทธศาสนิกชนใหค้วามอุปถมัภ์๘๒ ต่อมากระทรวงกิจการศาสนาและ
วฒันธรรมไดพ้ฒันารูปแบบการบริหารพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้น โดยแบ่งใหมี้คณะผูบ้ริหาร เช่น มี
ผูอ้  านายการ เลขาธิการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบนัทึกข้อมูล เป็นตน้ โดยเฉพาะพุทธิกศึกษาในแต่ละ
จงัหวดั มีเจา้คณะจังหวดัเป็นผูดู้แล พร้อมทั้งมีส านักงานพุทธิกศึกษาประจ าส านักงานกิจการ
ศาสนา และวฒันธรรมอ านวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรในการติดต่อภาครัฐ๘๓   
 ส่วนพุทธิกมหาวิทยาลยัทั้งสอง รูปแบบการบริหารการจดัการ จะเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาท่ีได้ก  าหนดไว ้ โดยแต่ละมหาวิทยาลยั มีสิทธ์ิปรับโครงสร้างบริหารไปตามความ
เหมาะสม เพื่อใหพุ้ทธิกศึกษาด าเนินการได ้แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงกิจการศาสนา 
และวฒันธรรม พร้อมทั้งส านกังานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ๘๔  
โดยทัว่ไปรูปแบบจะเป็นในลกัษณะดงัน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ๘๒                                           ២០     ២០០៩(             
                                                              
                

 ๘๓                            ,        ,      ៣៣. 
 ๘๔         ,        ,      ១៤៩-១៥០.,               ,      ២៣,២៥. 



 ๐๗ 

แผนพงัการบริหารการจดัการสถาบนัศึกษาพระสงฆ ์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สัมภาษณ์พระมหาปุน หงคเ์ซน รองอธิการบดีวิทยาเขตจงัหวดับดัด าบอง และ ซวน บุน เจือน ผูอ้  านวยการ
กิจการศาสนา และวฒันธรรม จงัหวดับดัด าบอง,  ๙ ธนัวาคม ๒๐๐๙ 

         ๓.๗.๒ งบประมาณพุทธิกศึกษา 
 นับแต่จัดตั้ ง รัฐบาลภายหลังเลือกตั้ งปีค.ศ.  ๙๙๘ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ พุทธิกศึกษาอยู่ใตก้ารดูแลของรัฐบาลซ่ึงหมายความว่า
รัฐบาลรับผิดชอบต่อการศึกษาของพระสงฆท์ั่วพระราชอาณาจกัร อย่างไรก็ตาม งบประมาณท่ี
รัฐบาลจดัสรรให้ประจ าปี ระหว่างปีค.ศ. ๙๙๘ – ๒๐๐๒ ก็ยงัไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบส าหรับ
พุทธิกมธัยมศึกษาปฐมภูมิ (พุทธิกวิทยาลยั) ดงักรณีพุทธิกวิทยาลยัราชบูรณ์ จงัหวดัเสียบเรียบ คณะ
ผูบ้ริหารตอ้งเขียนหนังสือขอรับบริจาคจากพระราชส านัก และสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน 
โดยตรงซ่ึงหมายความว่าเป็นงบส่วนตัวของพระราชส านัก และนายกรัฐมนตรี ส่วนพุทธิก
ประถมศึกษา ส่วนมากเป็นเจา้อาวาส หรือเจา้ส านักท่ีเปิดพุทธิกเป็นผูรั้บผิตชอบ ไม่ว่าจะเป็นค่า
บ ารุงโรงเรียน ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรทางการศึกษา เป็นตน้ 
 นบัแต่ปีค.ศ.๒๐๐๒ เป็นตน้มา รัฐบาลไดป้รับปรุงรูปแบบพุทธิกศึกษาใหม่ โดยเฉพาะ
ดา้นงบประมาณ รัฐบาลไดจ้ดัสรรใหม้ากพอสมควร โดยมีเจา้หนา้ท่ีบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุ

กระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรม 

 

ส านกังานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ  

 

พุทธิกประถมศึกษา พุทธิกมธัยมศึกษา 

พุทธิกอุดมศึกษา 

ส านกังานกิจการศาสนา และวฒันธรรมประจ าจงัหวดั 

พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราชา 
ส านกังานเจา้คณะจงัหวดั 



 ๐๘ 

เป็นขา้ราชการไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ ์และฆราวาส  และผูไ้ดผ้า่นวิชาชีพครู รัฐบาลมอบค่าตอบแทน
เหมือนขา้ราชการครูทัว่ไป ส่วนครู อาจารย ์และอาสาสมคัรท่ีเป็นอตัราจา้งอยู่ใตก้ารดูแลของคณะ
ผูบ้ริหาร พุทธิกศึกษาแต่ละส านกั ซ่ึงงบส่วนใหญ่ไดจ้ากพุทธศาสนิกชน และพุทธสมาคมประจ า
แต่ละจงัหวดั อีกส่วนหน่ึง รัฐบาลไดจ้ัดสรรค่าบ ารุงพุทธิกศึกษาประจ าปีเพื่อป้องกันความขาด
แคลน๘๕    
 ส าหรับพุทธิกอุดมศึกษา ทั้งพุทธิกมหาวิทยาพระสีหนุราชและพุทธิกมหาวิทยาลยั       
พระสีหมุนีราชา คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบด้านงบประมาณแต่ละมหาวิทยาลยั จะเป็นผูเ้ขียน
แผนงานเสนอของบประมาณประจ าปีจากรัฐบาล โดยผา่นกระทรวงกิจการศาสนาและวฒันธรรม๘๖ 
ส าหรับสมณนิสิต และนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเขา้ศึกษาต่อในระดบัพุทธิกมหาวิทยาลยั ไม่จ  าเป็นตอ้ง
เสียค่าเทอม  ซ่ึงหมายความว่า รัฐบาลมอบทุนศึกษาใหทุ้กรูป/คน จนกว่าศึกษาจบตามหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลยั๘๗  

 ๔.๓.๓ การจดัหลกัสูตรพุทธิกศึกษา  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ก่อนปีค.ศ. ๒๐๐๒  การจดัหลกัสูตรพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้น
ยงัประสบกบัปัญหา ท่ีส าคญัคือความขดัแยง้ระหว่างกระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรมกบั
กระทรวง ศึกษาธิการ ดว้ยกระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรมตอ้งการท่ีจะจดัหลกัสูตรดว้ย
ตนเอง เน่ืองจากเป็นผูดู้แลศาสนาโดยตรง ขณะเดียวกนั กระทรวงศึกษาธิการ อา้งสิทธ์ิว่าการศึกษา
ทุกระบบทัว่       พระราชอาณาจกัร ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวง เพราะเหตุดงันั้น หลกัสูตร
ของพุทธิกศึกษาจึงยงัไม่ชดัเจน ตอ้งอาศยัหลกัสูตรท่ีมีตั้งแต่รัชสมยัของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ มา
ประยกุตใ์ช ้เช่น ภาษาบาลี ตอ้งท าการศึกษาตั้งแต่การแปลคมัภีร์ธรรมบทกถา จนถึงวิสุทธิมรรค 
และพระไตรปิฎก ไวยากรณ์บาลี วิเคราะห์บาลีโดยสมัพนัธ์วิคหะเป็นภาษาเขมร และบาลี เป็นตน้ 
ส่วนภาษาสนัสกฤตมีเพียงแต่ฝึกอ่าน แปลบางคมัภีร์เท่านั้น  ส่วนวิชาทางโลกตอ้งหยบิยกหลกัสูตร
ท่ีท าการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ นบัแต่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๔ ข้ึนไป   
 อยา่งไรก็ตาม ต่อมากระทรวงทั้งสองไดท้ าการตกลงกนัร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตร 
ตามนโยบายของรัฐบาล ดงันั้นตั้งแต่ปีค.ศ.๒๐๐๒ เป็นตน้มา พุทธิกศึกษาจึงมีหลกัสูตรของตนเอง 

                                                             

 ๘๕ สัมภาษณ์พระสุ้ม พิสิทธ์ิ,เลขาเจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบ, ๖ มกราคม ๒๐ ๐.  

 ๘๖                ,      ២៣. 
 ๘๗                                                         ១៨      ២៩-

៣១       ២០០៩,      ១៧/៤. 



 ๐๙ 

ซ่ึงเป็นผลจากความร่วมมือของกระทรวงทั้งสอง๘๘ และองค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดคือ
ส านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Center) ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
ดูแลพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจดัการ การสอบบรรจุครู อาจารย ์การ
จดัสรรงบประมาณ การปรับปรุงหลกัสูตร เป็นตน้๘๙  โดยส านกังานพุทธิกศึกษาแห่งชาติไดจ้ดัแบ่ง
หลกัสูตรออกเป็น ๓ ระดบั คือพุทธิประถมศึกษา ๓ ปี พุทธิกมธัยมศึกษาปฐมภูมิ(มธัยมศึกษา
ตอนตน้) ๓ ปี และพุทธิกมธัยมศึกษาทุติยภูมิ (มธัยมศึกษาตอนปลาย) ๓ ปี  

 ๑. เนือ้หาของหลกัสูตร แต่ละหลกัสูตรมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ก. หลกัสูตรพุทธิกประถมศึกษา๙๐ 

หลกัสูตรพุทธิกประถมศึกษาปีที่ ๑  หลกัสูตรพุทธิกประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 รายวชิา   ช่ัวโมงต่อเดือน  รายวชิา  ช่ัวโมงต่อเดือน 

 . ภาษาบาลี   ๓๒ ชัว่โมงต่อเดือน  . ภาษาบาลี       ๓๒ ชัว่โมงต่อเดือน 
๒. พระวินยั ,ศีลธรรม ๐๘ -  ๒. พระวินยั ,ศีลธรรม ๐๘  - 
๓. พุทธประวติั  ๐๔  -  ๓. พุทธประวติั  ๐๔  - 
๔. พุทธศาสนา   ๐๔  -  ๔. พุทธศาสนา   ๐๔  - 
๕. ภาษาเขมร  ๒๔  -  ๕. ภาษาเขมร   ๖  - 
๖. ภาษาองักฤษ  ๐  -  ๖. ภาษาองักฤษ   ๒  - 
๗. คณิตศาสตร์  ๒๐ -  ๗. คณิตศาสตร์   ๘  - 
๘. วิทยาศาสตร์   ๐ -  ๘. วิทยาศาสตร์   ๐  - 
๙. สงัคมศึกษา  ๘  -  ๙. สงัคมศึกษา  ๐๘  - 
- ประวติัศาสตร์  ๐๔  -  - ประวติัศาสตร์   ๔  - 
- ภูมิศาสตร์  ๐๔  -  - ภูมิศาสตร์  ๐๔  -

  
หลกัสูตรพุทธิกประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 รายวชิา   ช่ัวโมงต่อเดือน 
 . ภาษาบาลี   ๓๒ ชัว่โมงต่อเดือน  
๒. พระวินยั ,ศีลธรรม ๐๘ -  

                                                             

 ๘๘ ប្ពឹត្តិបប័្ត្ពត័្ម៌ាន,      ២៣,២៥. 
 ๘๙                                         ,      ៧-៨. 
 ๙๐ ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ៦០-៦២. 



  ๐ 

๓. พุทธประวติั  ๐๔  -  
๔. พุทธศาสนา   ๐๔ -  
๕. ภาษาเขมร  ๐๖  -  
๖. ภาษาองักฤษ   ๒  -  
๗. คณิตศาสตร์   ๘ -  
๘. วิทยาศาสตร์  ๐๘  -  
๙. สงัคมศึกษา  ๐๘  -  
- ประวติัศาสตร์  ๐๔  - 
- ภูมิศาสตร์  ๐๔  -  
 ข. หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษาปฐมภูมิ๙๑ 

ตารางวชิาเรียนประจ าวนัพระ 
ล รายวชิา ช้ันปีที่ ๑ ช้ันปีที่๒ ช้ันที่ ๓ สรุป 
  ภาษาบาลี ๖ ชัว่โมง ๖ ชัว่โมง ๕,๓๐ ชัว่โมง  ๗,๓๐

ชัว่โมง 

๒ ภาษาสันสฤต ๒  - ๒  - ๒  - ๖  - 

๓ พุทธวินยั ๒  - ๒  - ๒ - ๖  - 

๔ พุทธศาสนา    -     -    - ๓  - 

๕ ภาษาเขมร ๕  - ๕  - ๔,๓๐  -  ๔,๓๐  - 

๖ ภาษาองักฤษ ๔  - ๔  - ๔  -  ๒  - 

๗ คณิตศาสตร์ ๕  - ๕  - ๕  -  ๕  - 

๘ วิทยาศาสตร์ ๔,๓๐  - ๔,๓๐  - ๕,๓๐  -  ๔,๓๐  - 

รูปวิทยา    -    - ๒  - ๔  - 

เคมีวิทยา    -    -    - ๓  - 

ปฐพีวิทยา    -    -    - ๓  - 

ชีววิทยา  ,๓๐  -  ,๓๐  -  ,๓   - ๔,๓๐  - 

๙ สังคมศึกษา ๓  - ๓  - ๓  - ๙  - 

 ประวติัศาสตร์    -    -    - ๓  - 

ภูมิศาสตร์    -    -    - ๓  - 

ศีลธรรม-หนา้ที่พลเมือง    -    -    - ๓  - 

 สรุป ๓๒,๓๐  - ๓๒,๓๐  - ๓๒,๓๐  - ๙๗,๓๐  - 

                                                             

 ๙  ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,     ៦៣-៦៤. 



    

 สรุปช่ัวโมงต่อเดือน  ๓๐130  -  ๓๐  -  ๓๐  - ๓๙๐  - 

 สรุปช่ัวโมงต่อปี   ๗๐  -   ๗๐  -   ๗๐  - ๓๕ ๐  - 

 ค. หลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษาทุตยิภูมิ๙๒ 
ตารางวชิาเรียนประจ าวนัพระ 

 

ล รายวชิา ช้ันปีที่๑ ช้ันปีที่๒ ช้ันที่ ๓ สรุป 
  ภาษาบาลี ๕ชัว่โมง ๕ชัว่โมง ๕ ชัว่โมง  ๕ ชัว่โมง 

๒ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒  - ๒  - ๒  - ๖ - 

๓ พระธรรม    -    -    - ๓  - 

๔ ภาษาสันสกฤต ๒  - ๒  - ๒  - ๖  - 

๕ ภาษาเขมร ๔  - ๔  - ๔  -  ๒  - 

๖ ภาษาองักฤษ ๔  - ๔  - ๔  -  ๒  - 

๗ คณิตศาสตร์ ๕  - ๕  - ๕  -  ๕  - 

๘ วิทยาศาสตร์ ๖,๓๐  - ๖,๓๐  - ๕,๓๐  -  ๘,๓๐  - 

รูปวิทยา ๒  - ๒  - ๒  - ๖  - 

เคมี ๒  - ๒  -    - ๕  - 

ปฐพีวิทยา    -    -    - ๓  - 

ชีววิทยา  ,๓๐  -  ,๓๐  -  ,๓๐  - ๔,๓๐  - 

๙ สังคมศึกษา ๓  - ๓  - ๔  -  ๐  - 

ประวติัศาสตร์    -    -    - ๓  - 

ภูมิศาสตร์    -    -    - ๓  - 

ศีลธรรม-หนา้ที่พลเมือง   -    - ๒  - ๔  - 

 สรุป ๓๒,๓๐  - ๓๒,๓๐  - ๓๒,๓๐  - ๙๗,๓๐  - 

 สรุปต่อเดือน  ๓๐  -  ๓๐  -  ๓๐  - ๓๙๐  - 

 สรุปต่อปี   , ๗๐  -  , ๗๐  -  , ๗๐  - ๓๕, ๐๐- 

 

                                                             

 ๙๒ ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ៦៦-៦៧. 



  ๒ 

 ง. หลกัสูตรพุทธิกอุดมศึกษา 
 การจดัหลกัสูตรของพุทธิกอุดมศึกษา ทั้งพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช และพุทธิก 
มหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราชา มีคณะกรรมการฝ่ายการวางแผนและหลกัสูตรของวิทยาลยันั้นๆ เป็น
ผูจ้ดัการ โดยมีส านกังานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ และกระทวงกิจการศาสนา และวฒันธรรมร่วมกบั
กระทรวง ศึกษาธิการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ    

 พุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช ประกอบดว้ย ๔ คณะ และหน่ึงศูนยว์ิชาชีพครู ซ่ึง
หลกัสูตรมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ๑. หลกัสูตรคณะศาสนาและปรัชญา(พุทธศาสตร์)๙๓  
  . พระวินยั   ๒. พระสูตร 

 ๓. พระอภิธรรม   ๔. พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบนั
 ๕. พุทธศาสนากบัสงัคม ๖. ประวติัพระพุทธศาสนา 

 ๗. พุทธศาสนามหายาน ๘. อรรถกถาพระสูตร 
 ๙. อรรถกถาพระอภิธรรม  ๐. ตรรกวิทยาพระพุทธศาสนา   
   . พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์  ๒.พุทธปรัชญามหายาน  
  ๓. สมัมนาพระพุทธศาสนา  ๔. การฝึกสมาธิ  
  ๕. ภาษาองักฤษ   ๖. วฒันธรรมและสงัคมเขมร   
  ๗. สงัคมวิทยาเบ้ืองตน้  ๘. รัฐธรรมนูญ    
  ๙. เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ๒๐. ปรัชญาเบ้ืองตน้  
 ๒ . การใชห้อ้งสมุด  ๒๒. กฎหมายสาธารณะ  
 ๒๓. กฎหมายแพ่ง  ๒๔. เศรษฐศาสตร์การเมือง 
 ๒๕. จิตวิทยาเบ้ืองตน้ ๒๖. ตรรกวิทยาเบ้ืองตน้  
 ๒๗. นานาศาสนา   ๒๘. วิจยัเบ้ืองตน้ 
 ๒๙. วิธีวิจยั(วิธีเขียนสารนิพนธ)์๓๐. ปรัชญาศาสนา 
 ๓๑. ศาสนาเปรียบเทียบ ๓๒. วรรณกรรมบาลี  
 ๓๓. ปรัชญาอินเดีย  ๓๔. จริยาศาสตร์   
 ๓๕. ปรัชญาศึกษา  ๓๖. ปัญหาศาสนา  
 ๓๗. เขียนสารนิพนธ ์ 
       

                                                             

 ๙๓         ,        ,      ១៥៦-១៦០. 



  ๓ 

 ๒. หลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์๙๔  
  . วฒันธรรม-อารยธรรม ๒. วิทยาศาสตร์การเมือง 
 ๓. การบริหารการศึกษา ๔. ปรัชญาทัว่ไป  
 ๕. การบริหารการจดัการดา้นการศึกษา   ๖. เศรษฐศาสตร์อบรม 
 ๗. วิธีศาสตร์อบรมพระพุทธเจา้ ๘. ประวติัพระพุทธศาสนา 
 ๙. วิธีศาสตร์วิจยัการศึกษา      ๐. วรรณกรรมบาลี 

    . พระสงฆเ์ขมรกบัการอบรม   ๒. ภาษาองักฤษ 
   ๓. ทฤษฏีอบรม  ๔. การอบรมแบบพระพุทธศาสนา 
   ๕. สงัคมวิทยาอบรม  ๖. ประวติัจิตวิทยา 
   ๗. พระพุทธศาสนามหายาน   ๘. พระสูตร  
 

 ๓. หลกัสูตรคณะบาล ีสันสกฤต และภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาบาล)ี   
  . ปรัชญาเบ้ืองตน้  ๒. ศาสนศาสน์ 
 ๓. คณิตศาสตร์  ๔. ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
 ๕. การบริหารรัฐกิจ  ๖. จิตวิทยา 
 ๗. การแต่งบาลี  ๘.ประวติัการพฒันาการของภาษาบาลีและสนัสกฤต 

  ๙. นิติรัฐธรรมนูญ   ๐. สนัสกฤต  
    . พุทธศาสนากบัการพฒันาสงัคม  ๒. ภาษาองักฤษ 
    ๓. บาลีปริวตัน์   ๔. เขมรปริวรรต 
    ๕. ประวติัศาสตร์เขมร  ๖. แต่งฉนัทบ์าลี 
    ๗.วรรณกรรมบาลี   ๘. อภิธรรม ๙ ปริจเฉท 
   ๙. วิธีศาสตร์วิจยั(วิธีเขียนสารนิพนธ)์  ๒๐. การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
  ๒ . เขียนสารนิพนัธ ์(ท าวิทยานิพนธ)์  
 

 ๔. หลกัสูตรคณะอกัษรศาสตร์ (เอกวรรณกรรมเขมร) 
  .  ปรัชญาเบ้ืองตน้  ๒. ศาสนศึกษา 
 ๓. คณิตศาสตร์  ๔. ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
 ๕. การบริหารรัฐกิจ  ๖. จิตวิทยา 

                                                             

 ๙๔ ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ៧១-៧២. 



  ๔ 

 ๗. การแต่งบาลี  ๘.ประวติัการพฒันาการของภาษาบาลีและสนัสกฤต 
 ๙. วฒันธรรม-อริยธรรม  ๐. วรรณกรรมเบ้ืองตน้ 
   . ทฤษฏีวรรณกรรม  ๒. วรรณกรรมก่อนยคุสมยัพระนคร 
  ๓. วรรณกรรมตะวนัตก  ๔. ภาษาองักฤษ 
  ๕. วรรณกรรมหลงัยคุพระนคร  ๖.วรรณกรรมปี  ๙๕๓- ๙๗๐ 
  ๗. สงัคมวิทยา   ๘. วิธีศาสตร์เขียนวรรณกรรม 
  ๙. รัฐธรรมนูญ  ๒๐. การเขียนวรรณกรรม 

  ๒ . วรรณกรรมเปรียบเทียบ  ๒๒. วิธีศาสตร์วิจยั 
  ๒๓. วิธีศาสตร์เขียนสารนิพนธ ์๒๔. เขียนสารนิพนธ ์ 
 
  ๒. โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  .หลกัสูตรพุทธิกอุดมศึกษาประกอบดว้ย วิชาทางพระพุทธศาสนา ๓๕ % และวิชาทาง
โลก มี ๖๕ % ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษา ๔ ปี  

  ๒.โครงสร้างของการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น๒ ภาคการศึกษา  
     ๓.การก าหนดหน่วยกิต โดยเฉล่ีย ๒๐ หน่วยกิต (อย่างน้อย  ๙ และสูงสุด ๒๓ หน่วย

กิต) ยกเวน้ภาคเรียนท่ี ๒ปีท่ี ๔ ท่ีมี  ๐ หน่วยกิต รวมทั้งหมด  ๕๐ หน่วยกิต   
    ๔. การจ าแนกรายวิชา๙๕ แต่ละคณะของมหาวิทยาลยัมีการก าหนดปริญญาบตัร เช่น 

ปริญญาบตัรศาสนา ซ่ึงจ  านวนเป็นรายวิชาดงัน้ี 
๔.  กลุ่มวิชาบงัคบัท่ีตอ้งเรียนเรียกว่าวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education) หรือ

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทัว่ไป (The General Basic Subjects) 
๔.๒ กลุ่มวิชาเอก (Major Subjects) และวิชาโท (Minor Subjects) เป็นวิชาท่ี

ส าหรับศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๔ เลือกเรียนตามความประสงค ์ 
๔.๓ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (Elective) เป็นวิชาท่ีใหน้กัศึกษาเลือกเรียนโดยเสรี  
๔.๔ กลุ่มวิชาบังคับ (The Compulsory Subjects) เป็นรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ

ศาสนา เช่น ศาสนาเปรียบเทียบเป็นตน้ 
 ๕. ช่ือปริญญาบัตร๙๖ ช่ือปริญญาบตัรคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต ในภาษาองักฤษคือ 

Bachelor of Arts ซ่ึงพุทธิกมหาวิทยาลยัแบ่งเป็น ๕ คณะ แต่ละคณะจะมีช่ือปริญญาบตัรท่ีแตกต่าง

                                                             

 ๙๕ ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ១៥២-១៥៣. 
 ๙๖ ប្បវត្តិពុទ្ធិកសិកា,      ១៥៥. 
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กนั เช่น ศิลปะ ศาสตรบณัฑิต สาขาปรัชญา (Bachelor of Arts in Philosophy) ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาพุทธศาสน์ศึกษา (Bachelor of Arts in Buddhist Studies) เป็นตน้  

 ๖. จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด ในแต่ละหลกัสูตรจะมีจ  านวน  ๕๐ หน่วยกิต แยก
ออกแต่ละหมวดไดด้งัน้ี๙๗ 

 เลข  หมวดวชิา   จ านวนหน่วยกติ 
  . กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๕๒ 
 ๒. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทัว่ไป   ๓๖ 
 ๓. กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น   ๕๔ 
 ๔. กลุ่มวิชาเลือกเสรี    ๘ 
 ๖. การวดัและประเมินผลการศึกษา๙๘ โดยเฉล่ียวิชาบงัคบัหรือวิชาแกนตอ้งไดอ้ย่าง

นอ้ยระดบั C ส่วนวิชาศึกษาทัว่ไปและวิชาเลือก หรือวิชาโทตอ้งไดร้ะดบัเฉล่ียอย่างน้อย C ซ่ึงจะ
จ าแนกได ้๗ ระดบั ดงัน้ี 

 ระดับ ผลการศึกษา ค่าระดับ มาตรฐาน  
 A ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐  ผา่นวิชาบงัคบัและวิชาหลกั 

 B- ดีมาก Very (good) ๓.๕  ผา่นวิชาบงัคบัและวิชาหลกั 
 C- พอใช ้(Fair)  ๒.๕  ผา่นวิชาเลือก 
 C ปานกลาง (Moderate) ๒.๐  ผา่นวิชาเลือก  
 D อ่อน (Mediocre)   .๕  ผา่นวิชาเลือก 
 F ตก (Failed)  ๐  ตก (ลงทะเบียนเรียนใหม่) 

 
 ๓. องค์กรที่เกีย่วข้องกบัการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์  

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ปัจจุบันพุทธิกศึกษามีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ดว้ย
ความร่วมมือของสามสถาบนัหลกัอนัไดแ้ก่ กระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรม ส านักพุทธิก
ศึกษาแห่งชาติ และพุทธิศาสนบณัฑิต ซ่ึงแต่ละองคก์รมีบทบาทดงัน้ี 

 ก. กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ีส าคัญในการดูแลทุกกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับพุทธิกศึกษาทุกระดับชั้น โดยมีส านักงานรับผิดชอบแต่ละหน่วย เช่นหน่วยงาน

                                                             

 ๙๗         .  
 ๙๘         .  
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รับผิดชอบด้านการศึกษา หน่วยงานรับผิตชอบด้านการอบรม และเผยแผ่พระธรรมศาสนา 
หน่วยงานรับผดิชอบดา้นศึกษาวิจยัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้๙๙ 

 ข. ส านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาต ิ(National Buddhist Education Center) มีหนา้ท่ีดงัน้ี๑๐๐ 
 -  ดูแล ติดต่อ ตรวจสอบพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้นทัว่พระราชอาณาจกัร  
  -  ดูแลบริหารจัดการและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับชั้น แต่ต้องสอดคล้องกับ

กระทรวงอบรม เยาวชน และกีฬา (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 -  ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตร ท่ีส าคญัคือดา้นพระพุทธศาสนา ศาสนา ธรรม
วินยั บาลี และสนัสกฤต 
 -  ตรวจสอบ และปรับปรุงหลกัสูตรสอดคลอ้งตามแผนพฒันานโยบายของรัฐบาล  
 -  จดัท าแผนเพ่ือลงพ้ืนท่ีในการติดตาม หรือตรวจสอบพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้น โดย
เนน้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งพุทธิกศึกษาทุกชั้นและธรรมวินยัทุกระดบั  

 -  จดัท าแผน ตรวจสอบและปรึกษาหารือเก่ียวกบัการคดัเลือกขอ้สอบประจ าปี ส าหรับ
พุทธิกศึกษาทุกระดับชั้น  คัดเลือกครูหรืออาจารยท่ี์มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ทั้ง
พระสงฆแ์ละฆราวาสเพื่อใหก้าร ศึกษาประกอบดว้ยคุณภาพ  
 -  ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการเสนอการก่อสร้าง และเปิดพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้น ก่อนท่ี
จะเสนอเร่ืองใหก้ระทรวงธรรมการและศาสนาเห็นชอบเป็นทางการ  
 -  ท าการติดต่อประสานงานกบัพุทธิกศึกษาทัว่โลกท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะ
โดยวิธีการทศันศึกษา ดว้ยคณะผูบ้ริหาร หรือ สมณะนิสิต ทั้งน้ีเพ่ือหาประสบการณ์ในพฒันา
หลกัการบริหาร การจดัการพุทธิกศึกษาใหม้ีความพฒันากา้วหนา้  

 -  รวบรวม และตีพิมพเ์ผยแผว่ารสาร “พุทธศึกษา” 
 โดยทัว่ไปพุทธิกศึกษาแห่งชาติท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้น ซ่ึงมี

โครงสร้างดงัน้ี ๐  
 . เลขาธิการ ประกอบดว้ยอธิบดีและรองอธิบดี มีหนา้ท่ีดงัน้ี  

- มีนโยบายอบรมพุทธิกศึกษาทุกระดบั 
- ดูแลส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธิกศึกษา 

                                                             

 ๙๙ ប្ពឹត្តិបប័្ត្ពត័្ម៌ាន,      ១៤-១៦. 
  ๐๐         .  
  ๐                              ,        ,      ១៩-២៤. 



  ๗ 

 -  ติดต่อประสานกบัส านักงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งการให้ก  าลงัใจและพฒันาการทุกดา้นท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 -  ออกเอกสารทางการในการช้ีแนะ การตดัสิน การสัง่การ โดยประสานกบัพุทธิกศึกษา 

- ท ารายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธิศึกษา 
- ติดต่อประสานงานกบัสถาบนัการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศเพื่อพฒันา

พุทธิศึกษา 
- บริหารจดัการพุทธิกสมาคมสมณศึกษาพุทธิกวิทยาลยัพระสุรามฤตเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
๒. ส านักงานพุทธิประถมศึกษา ประกอบดว้ยประธาน  คน และผูช่้วย   คน มี

หนา้ท่ีดงัน้ี 
- ตรวจสอบ ปรับปรุงหลกัสูตรพุทธิกประถมศึกษาโดยติดต่อประสานงานกับ

ส านกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ท าสถิติโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษาและสมณศึกษา 
- ตรวจสอบ ติดตามงานพุทธิกประถมศึกษา 
- ใหค้วามแนะน า แสดงความคิดเห็นทุกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธิกศึกษา 
- ติดต่อประสานงานกบัส านักงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการบริหาร การจดัการและ

สารสนเทศ 
- จดัเตรียมสอบวุฒิบตัรพุทธิกประถมศึกษา 
- ตรวจสอบค ายืน่ขอเปิดโรงเรียนพุทธิประถมศึกษาและแนะน าใหย้ืน่ขอเป็นทางการ 
- ทุกการงานตอ้งขอความเห็นชอบตามล าดบัขั้นของอธิการฐานพุทธิกศึกษา 
๓. ส านักงานพุทธิกมธัยมศึกษา ประกอบดว้ยประธาน  คน และผูช่้วย   คน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตรพุทธิกมธัยมศึกษาโดยติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ท าสถิติโรงเรียนพุทธิกมธัยมศึกษาและสามญัศึกษา 
- ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของพุทธิกมธัยมศึกษา 
- แนะน าและแสดงความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัพุทธิกมธัยมศึกษา 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นการบริหาร การจัดการ และ

สารสนเทศ 
- จดัเตรียมสอบเอาวุฒิบตัรและสอบคดัเลือกเขา้พุทธิกมหาวิทยาลยั 
- ตรวจสอบค าเสนอขอเปิดโรงเรียนพุทธิกมธัยมศึกษาถกูตอ้งตามกฎระเบียบทางการ 
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- ทุกการงานตอ้งขอความเห็นชอบตามล าดบัขั้นของอธิการฐานพุทธิกศึกษา 
๔. ส านักงานธรรมวนิัย ประกอบดว้ยประธาน   คน และผูช่้วย   คน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- เป็นเสนาธิการ(ผูจ้ดัการ) ของพุทธิกศึกษาแห่งชาติ 
- ท าสถิติโรงเรียนธรรมวินยั และสมณศึกษา 
- ตรวจสอบ ปรับปรุงหลกัสูตรธรรมวินัยดว้ยการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน

พุทธิกศึกษา 
- จดัเตรียมสอบวุฒิบตัรธรรมวินยั 
- มอบวุฒิบตัรธรรมวินยั 
- ติดต่อประสานงานกบัสมเด็จพระสงัฆราชทั้งสองคณะเก่ียวกบังานดา้นธรรมวินยั 
- ตรวจสอบค าเสนอเปิดโรงเรียนธรรมวินยัใหถ้กูตอ้งตามกฎระเบียบทางการ 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการบริหาร การจดัการ และสาร

สนัเทศน์ 
- จดัท าเอกสารเพื่อสอนระดบัธรรมวินยั 
- ทุกการงานตอ้งขอความเห็นชอบตามล าดบัขั้นของอธิการฐานพุทธิกศึกษา 
๕. ส านักงานการวางแผนการพัฒนาการศึกษา ประกอบดว้ยประธาน   คน และ

ผูช่้วย  คน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ติดต่อประสานงานกบักระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานศึกษาดา้นเทคนิค 
- ปรับปรุงหลักสูตรทั่วไปเพ่ือสอนเพ่ิมเติมในวิชาบาลี สันสกฤตและรายวิชา

พระพุทธศาสนา 
- รวมรวบบทความเพื่อจดัพิมพเ์ป็นวารสารพุทธิกศึกษา 
- ปรับปรุงส่ือเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
- ติดต่อประสานงานเพ่ือหาเคร่ืองทดลองส าหรับสอนพุทธิกมธัยมศึกษา 
- ศึกษา ประเมินผลการอบรม ตรวจสอบหลกัสูตร เอกสารศาสนา ตรวจสอบแผน

ปฏิบติังานของทางการ การศึกษาวิชาชีพครู การจดัการพุทธิกศึกษาและการประกนัคุณภาพครู 
- ติดต่อประสานงานและติดตามเทคนิคด้านการศึกษาธรรมวินัยประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา  
- ทุกการงานตอ้งขอความเห็นชอบตามล าดบัขั้นของอธิการฐานพุทธิกศึกษา 
๖. ส านักงานวชิาชีพครูประกอบดว้ยประธาน   คน และผูช่้วย   คน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ติดต่อประสานงานกบักระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัเอกสารและศาสตร์การสอน  
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- จดัท าแผนคัดเลือกสอบครูทุกระดบัเพื่อน าเสนออธิการฐานพุทธิกศึกษา (พุทธิก
ศึกษาแห่งชาติ) และรัฐบาล  

- ท าแผนโครงการเปิดสอนวิชาชีพครูทุกระดบั 
- คน้ควา้ ปรับปรุงหลกัสูตรศึกษา รวมรวบเอกสารเตรียมสอน 
- ทุกการงานตอ้งขอความเห็นชอบตามล าดบัขั้นของอธิการฐานพุทธิกศึกษา 
๗. ส านักงานอธิการกจิพุทธิกศึกษา (ส านักงานเก่ียวกบัการตรวจสอบพุทธิกศึกษา) 

ประกอบดว้ยประธาน   คน และผูช่้วย   คน มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ท าตรวจสอบ ติดต่อการเรียนการสอนตามแต่ละพุทธิกศึกษาทั้งประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา โดยการร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ส านักงานดา้นเทคนิคการศึกษา,ส านักงาน
วิชาชีพครู)  

- แนะน าพุทธิกศึกษาใหจ้ดัระเบียบการเรียนการสอนใหถ้กูตอ้งตามระบบวิชาชีพ 
- ท าแผนเก่ียวกบัการตรวจสอบติดตามพุทธิกศึกษา 
- ท ารายงานถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ทุกการงานตอ้งขอความเห็นชอบตามล าดบัขั้นของอธิการฐานพุทธิกศึกษา 

 ค. พุทธศาสนบัณฑติ (Institut Bouddhisque) มีหนา้ท่ีดงัน้ี ๑๐๒ 
- ดูแล และปกครองคณะกรรมการช าระพระไตรปิฎก  
- ดูแล และปกครองคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วฒันธรรม  
- ท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎีศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ และวรรณกรรมทางศาสนา  
- ให้การบริการห้องสมุดพุทธศาสนบณัฑิตแก่สาธารณชน และห้องสมุดทุกวดัวา

อารามทัว่ประเทศ  
- ตรวจสอบบทความ ตีพิมพห์นงัสือท่ีช ารุด  
- ตรวจสอบหนงัสือธรรมวินยั ศาสนา ทุกประเภทก่อนจะตีพิมพ ์ 
- เผยแผ่บทความทางศาสนา อกัษรศาสตร์ ด้วยการตีพิมพ์วารสาร และการจัด

ประชุมสมัมนาทางวิชาการ  
- ติดต่อประสานงานกบัสมาคมพุทธศาสนาทัว่โลก เพ่ือหาประสบการณ์ในการพฒันา

พุทธศาสนบณัฑิต  
- ตีพิมพเ์ผยแพร่วารสาร “กมัพุชาสุริยา”   

                                                             

  ๐๒ ប្ពឹត្តិបប័្ត្ពត័្ម៌ាន,      ១៤-១៥. 



 ๒๐ 

๓.๘ นโยบายการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
 หลงัจากผา่นวิกฤตทางการเมืองในช่วงระหว่างปีค.ศ. ๙๙๓ –  ๙๙๘ กมัพูชาก็เขา้สู่
ความมัน่คงทางการเมืองอีกคร้ัง ท าใหรั้ฐบาลมีโอกาสในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี  (ค.ศ. ๙๙๖ – ๒๐๐๐) โดยไดก้  าหนดแนวทางกวา้งๆ ในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และ เป้าหมายในการพฒันาการศึกษาไว  ้๓ ประการคือการให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาอย่างเท่า
เทียมโดยทัว่กนั การยกระดบัคุณภาพทางการศึกษา และการปรับปรุงการวางแผนบริหารจดัการ
ดา้นการศึกษาใหเ้ขม้แข็งมากข้ึน โดยมีแผนการลงทุนดา้นการศึกษารองรับในช่วงระหว่างปีค.ศ.
 ๙๙๕ – ๒๐๐๐ ต่อมาจากการปรึกษาหารือกบัองค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัหน่ึง 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๒ (ค.ศ.๒๐๐  – ๒๐๐๕) ก็เป็นการสานต่อแนว
ทางการพฒันาการศึกษาท่ีเนน้ถึงระดบัแผนปฏิบติัการมากข้ึน ๐๓  

  ทั้งน้ีแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติในการขยายโอกาสทางการศึกษานั้น ประกอบดว้ยแผน
ระยะสั้น ปีค.ศ.๒๐๐  – ๒๐๐๒  แผนระยะยาวปี ค.ศ.๒๐๐๓ – ๒๐ ๕ และแผนระยะปานกลางปี   
ค.ศ. ๒๐๐๔ – ๒๐๐๘ โดยแผนระยะปานกลางปีค.ศ.๒๐๐๔ – ๒๐๐๘ และแผนระยะยาวปี ค.ศ.
๒๐๐๓ – ๒๐ ๕ เป็นการปรับปรุงจากแผนระยะสั้นปี ค.ศ.๒๐๐  – ๒๐๐๒ กบัแผนยทุธศาสตร์ใน
การลดภาวะความยากจน (Poverty Reduction Strategic Plan: PRSP) เมื่อปีค.ศ. ๒๐๐๒ เป็นหลกั 
โดยใหส้อดรับกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจระดบัมหาภาคในช่วง  ๐ – 
 ๕ ปีข้างหน้าของกัมพูชาร่วมกับแนวทางจากการประชุม World Education Forum และ 
Millennium Development Goals ซ่ึงเนน้ Education for All ๐๔   

  แผนระยะยาว ปี ค.ศ.๒๐๐๓ – ๒๐ ๕ นั้น ไดก้  าหนดให้กมัพูชาบรรลุเป้าหมาย
ดงัต่อไปน้ีภายในปีค.ศ. ๒๐ ๕ 

   . การเขา้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมสูงข้ึนเป็น ๓.๘ ลา้นคน  

                                                             

  ๐๓ พชัราวลยั วงศ์บุญสิน , แนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน: กรณี

ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม< http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=948>( 24 
August 2010) .,MoEYS (2001), Education Reform in Cambodia, 2001,Ministry of Education, Youth and 
Sport, Royal Government of Cambodia, Available at <www.moeys.gov. kh/education reform in_Cambodia 
/strategic_analysis. >(28 August 2010)  

  ๐๔ พชัราวลยั วงศ์บุญสิน , อ้างแล้ว., MoEYS (2003), Education for All National Plan 2003 - 

2015. Ministry of Education, Youth and Sport, Available at <www.moeys.gv.kh/efa /Millennium_ Develop 
ment.html.and MoEYS (2003). Education for All National Plan 2003-2015. Ministry of Education, Youth and 
Sport, Royal Government of Cambodia. > (28 August 2010)  

http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=948
http://www.moeys.gv.kh/efa%20/Millennium_%20Develop%20ment.html.and%20MoEYS%20(2003).%20Education%20for%20All%20National%20Plan%202003-2015.%20Ministry%20of%20Education,%20Youth%20and%20Sport,%20Royal%20Government%20of%20Cambodia.%20%3e%20(28
http://www.moeys.gv.kh/efa%20/Millennium_%20Develop%20ment.html.and%20MoEYS%20(2003).%20Education%20for%20All%20National%20Plan%202003-2015.%20Ministry%20of%20Education,%20Youth%20and%20Sport,%20Royal%20Government%20of%20Cambodia.%20%3e%20(28
http://www.moeys.gv.kh/efa%20/Millennium_%20Develop%20ment.html.and%20MoEYS%20(2003).%20Education%20for%20All%20National%20Plan%202003-2015.%20Ministry%20of%20Education,%20Youth%20and%20Sport,%20Royal%20Government%20of%20Cambodia.%20%3e%20(28


 ๒  

  ๒.  การเพ่ิมชัว่โมงการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
  ๓. การเพ่ิมหอ้งเรียนและสถานท่ีเรียนในพ้ืนท่ีขาดแคลน  
  ๔. การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพครูและการฝึกหดัครู โดยเนน้ส าหรับระดบัมธัยมศึกษา

มากข้ึนคือปีละประมาณ  ๐, ๐๐๐ คน ดว้ยอตัราเงินเดือนเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ ๓ – ๕ ต่อปี ๐๕  
  ทั้งน้ี กมัพชูาไดมี้การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ทางศึกษามาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ ดงัจะเห็นได้

จากแผนยทุธศาสตร์ท่ีเรียกว่า Educational Strategic Plan, 2004 - 2008   หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า ESP 
2004/08 แผนยทุธศาสตร์ทางศึกษาดงักล่าว มีเป้าหมายระยะยาวในการท าให้เด็กและเยาวชนชาว
กมัพชูาทุกคน ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง ทุกระดบัสถานะทางเศรษฐกิจ ทุก
เพศ ทุกพ้ืนท่ี ทุกเช้ือชาติ แมผู้พิ้การทางร่างกาย เพื่อให้สอดรับกบัรัฐธรรมนูญของประเทศ และ
ความผกูพนัท่ีทางรัฐบาลมีต่อ U.N. Convention on the Rights of the Child ๐๖  
      แผนดงักล่าวตามรายงานของกระทวงศึกษาธิการระบุว่าผูท่ี้มาสมคัรเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษามีจ านวนเกินเป้าหมายท่ีกระทรวงก าหนด ส่วนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีผูส้อบ
ไล่ไดร้้อยละเกา้สิบส่ี (๙๔.๕%) โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีผูส้อบไล่ไดร้้อยละเจ็ดสิบ (๗๐%) 
สถิติน้ีบ่งบอกถึงแนวทางพฒันาของกระทรวงท่ีตอ้งการลดอตัราผูไ้ม่รู้หนงัสือ คือการตั้งใจท่ีจดัตั้ง
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ใหไ้ดท้ัว่ทุกต าบล ส่วนมธัยมศึกษาตอนปลาย เป้าหมายในอนาคตคือ
ให้ได้ทัว่ทุกอ  าเภอ ทั้งน้ี เพ่ือให้คนยากจนทั่วทุกภาคของประเทศมีโอกาสไดศึ้กษาไดม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีควร หรืออาจกล่าวไดว้่าภาครัฐพยายามลดอตัราคนไม่รู้หนงัสือใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ๐๗ 
    ดา้นการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนพฒันาของกระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรม
ระยะยาว ๕ ปี (Strategy plan for National Development, 2009 - 2013: Ministry of Religion and 
Cults) ซ่ึงประเด็นแรกให้น ้ าหนักไปท่ีการประเมินผลงานท่ีผ่านมาทางด้านสถาบันการศึกษา
พระพุทธศาสนา และการพยายามวางแผนเพ่ือก าหนดยทุธศาสตร์ในอนาคต ซ่ึงจ  าแนกไดด้งัน้ี  
   .ให้ความส าคญัดา้นการสอบเขา้พุทธิกศึกษา (สถาบนัการศึกษาพระพุทธศาสนา) 
และสอบเอาวุฒิบตัรทุกระดบั และการสอบคดัเลือกทุนศึกษา 

                                                             

  ๐๕ พชัราวลยั วงศ์บุญสิน ,อา้งแลว้..,MoEYS (2003), Education for All National Plan 2003-

2015, Ministry of Education, Youth and Sport, Royal Government of Cambodia. Available at 
<www.moeys.gov.kh >(28 August 28, 2010) 

  ๐๖ พชัราวลยั วงศบ์ุญสิน ,อา้งแลว้. 

  ๐๗ See more on MoEYS, Education congress summary report on the education, youth and 

sport performance for the academic year 2007-2008 and the academic year 2008-2009 goals. Available at 
<www.moeys.gov.kh >(28 August 28, 2010) 



 ๒๒ 

  ๒. เพ่ิมอตัราค่าตอบแทน(เงินเดือน)ประจ าชัว่โมง แก่ครู อาจารย ์และศาสตราจารย ์ 
ทุกระดบัของสถาบนัการศึกษาของพระสงฆ ์ 

  ๓. การจดัสมัมนาเพ่ือพฒันาหลกัสูตรสถาบนัการศึกษาของพระสงฆ ์ 
  ๔. ส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆทุ์กระดบั ทัว่เขต/กรุง  
  ๕. ขยายสถาบนัพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้นทัว่เขต/กรุง 
  ๖. ขยายวิทยาเขตอุดมศึกษาทัว่เขต/กรุง 
  ๗. ปรับแนวทางการบริหารการจดัการพุทธิกศึกษาทุกระดบัชั้น 
  ๘. การตีพิมพเ์อกสารการศึกษาเก่ียวสถาบนัการศึกษาพระพุทธศาสนาทุกระดบัชั้น และ 

  ๙. การจดัท ากฤษฎีเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาน้ี  
  นอกจากน้ี แผนพฒันาน้ียงัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ หรือท่ี

เรียกว่างานวิจัย การแปล คัมภีร์อรรกถา และรวบรวมตีพิมพ์เอกสารท่ีมีประโยชน์ทางด้าน
วรรณกรรม อกัษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวพระพุทธศาสนา ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับ
การศึกษา และศีลธรรมสงัคมตามระยะพระพุทธศาสนา อีกส่วนหน่ึงคือการจดัตั้งห้องสมุดทัว่เขต/
กรุง เพ่ือบริหารแก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไป พร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามระยะส่ือต่าง ๆ 
เช่น วิทยกุระจายเสีย โทรทศัน์ วารสาร เป็นตน้ ๐๘   

 จากแผนพฒันาดงักล่าวนบัไดว้่าเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการขบัเคล่ือนการศึกษาของ
พระสงฆใ์หม้ีความกา้วหนา้ เพื่ออบรมศีลธรรม และจริยธรรมแก่สงัคม และเพื่อตอบสนองต่อแผน
นโยบายของรัฐบาลท่ีเรียกว่า “The Government ‘s Rectangular Strategy” ท่ีใหค้วามส าคญัดา้นการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีประกอบดว้ยคุณภาพตามระยะการศึกษาเล่าเรียน ซ่ึงเรียกว่าการศึกษาเพื่อ
ทุกคน (Education for all) ท่ีมีเป้าหมายหลกัคือความเท่าเทียมดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลดอตัราผูท่ี้
ไม่ รู้ตัวหนัง สือ ห รือเปิดโอกาสให้คนยากจนได้ศึ กษาเ ล่า เ รียนให้ได้มาก ท่ี สุด  ๐๙ ซ่ึ ง
สถาบนัการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งน้ีไดท้ าบทบาทหน้าท่ีอย่างส าคญัในการเปิดโอกาสให้ลูก
ชาวไร่ชาวนาท่ีห่างจากตวัเมือง ไร้โอกาสดา้นการศึกษาจะไดรั้บการศึกษาเพราะ ดงัท่ีไดรั้บทราบ

                                                             

  ๐๘ Strategy plan for National Development, 2009 - 2013 : Ministry of Religion and Cults. 

  ๐๙ Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia, Addressed about “Rectangular Strategy” for Growth, Employment, Equity and Efficiency 
Phase II ,First Cabinet Meeting of the Fourth of the Fourth Legislature of the National Assembly at the Office 
of the Council of Ministers, Phnom Penh,26 September 2008.Available at <http://www. 
aideffectiveness.org/media/k2/attach ments/Rectangular_Strategy Phase_II_1.pdf> (28 August 2010)   



 ๒๓ 

กนัทัว่ไปแลว้ว่า พระสงฆช์าวกมัพชูาส่วนใหญ่เป็นลกูชาวไร่ชาวนาท่ีเขา้มาบวชเพ่ือหาโอกาสทาง
การศึกษาเล่าเรียนทั้งดา้นพุทธจกัรและอาณาจกัร 

 
สรุปท้ายบท  
 จากการกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ใน
ประเทศกมัพชูามีลกัษณะคลา้ยคลึงและต่างกนัไปตามแต่ละยคุสมยั ดงัเช่นในยคุตน้ ๆ การศึกษายงั
อยูใ่นรูปแบบถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเนน้ปริยติัธรรม และปฏิบติัคือศีล สมาธิ และปัญญา ซ่ึงด ารง
ควบคู่กนัจนมาถึงปลายยคุพระนคร ต่อมายคุหลงัพระนครการศึกษาของคณะสงฆเ์นน้ตามหลกัจริต
นิยมคือผูป้ระสงคจ์ะเรียนรู้ตวัหนงัสือจะตอ้งเขา้มาบวชเรียน เขียน อ่าน ซ่ึงรูปแบบน้ีไดสื้บทอดกนั
มาจนถึงก่อนยคุกมัพชูาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส 
 การศึกษาของคณะสงฆภ์ายใตก้ารดูแลของฝร่ังเศส ช่วงตน้ ๆ ยงัยึดรูปแบบดงัเดิมคือ
เนน้เรียนรู้ภาษาบาลีอยา่งเดียว แต่เมื่อการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ โดย
เน้นประยุกต์ศาสตร์สมยัใหม่เขา้กบัศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ท าให้การศึกษาคณะสงฆไ์ทยมี
ลกัษณะโดดเด่น และพฒันากา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ซ่ึงท าให้พระสงฆ์ชาวกัมพูชาส่วนหน่ึงไดม้า
ศึกษาท่ีประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง เมื่อพระสงฆเ์หล่าน้ีกลบัมายงัประเทศ มีบทบาทอ านาจทางสงัคม
มากกว่าพระสงฆใ์นประเทศ ท่ีส าคญัคือทางการเมืองซ่ึงท าใหเ้จา้หน้าท่ีฝร่ังเศสประจ ากมัพูชาตอ้ง
ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของตน และล่าสุดได้เปิดโรงเรียนภาษาบาลีระดับประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษา โดยปรับปรุงทั้งหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนศึกษาให้พระ
ชาวกมัพชูาไปศึกษาต่างประเทศ แต่เมื่อพิจารณารูปแบบแลว้จะพบว่าเป็นการน าเอารูปแบบการจดั
การศึกษาของคณะสงฆไ์ทยมาประยกุตใ์ช ้แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาให้ลึกลงไปจะพบว่าการจดั
การศึกษาคณะสงฆก์มัพชูาของฝร่ังเศสมีวตัถุประสงคห์ลกั ๆ คือเพื่อคานอ านาจบทบาทของไทยท่ี
ส่งอิทธิพลกับพระสงฆ์กัมพูชาพร้อมทั้งการเปิดเรียนระดับบาลีศึกษาน้ีได้ออกข้อบังคับมิให้
พระสงฆเ์ดินทางไปศึกษาท่ีประเทศไทย      
 ภายใตร้าชูปถมัภ์ของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ การศึกษาของคณะสงฆม์ีความพฒันา
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากไดป้รับปรุงหลกัสูตร และแนวทางการบริหารการจดัการศึกษาใหม่
ใหเ้ขา้กบับริบทสงัคมในขณะนั้น พร้อมทั้งประยุกต์ใชรู้ปแบบการศึกษาในสมยัฝร่ังเศสปกครอง
เขา้มาดว้ย อน่ึง นโยบายพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ  “พุทธสังคมนิยม”หรือ “แนวทางสาย
กลาง” มีส่วนในการยกระดบัการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา   โดยรัฐบาลมองว่าการจะ
พฒันาสงัคมใหมี้ความกา้วหนา้และมีความสงบสุขไปได ้พระสงฆค์วรมีบทบาททางสังคมมากข้ึน 
ซ่ึงหมายความว่าพระสงฆค์วรไดรั้บการศึกษามากกว่าเดิม เพื่องานสังคม  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ



 ๒๔ 

ศึกษาลึกลงไปพบว่ารัฐบาลในนามพุทธสังคมนิยมแอบแฝงดว้ยความคิดทางการเมือง เน่ืองจาก
เขา้ใจว่าวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวฒันธรรมของชาวกมัพูชาผนวกเขา้กบัหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา   
 การศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาตกต ่ามากท่ีสุดในช่วงระหว่างสาธารณรัฐเขมรในสมยั
รัฐบาลของนายพลลอน นอล และกมัพชูาประชาธิปไตยของนายพล พต พระพุทธศาสนาถูกยกเลิก  
พระสงฆถ์กูบงัคบัใหสึ้ก และสงัหารชีวิต แต่พระพุทธศาสนากไ์ดรั้บการฟ้ืนฟอีูกคร้ังในรัฐบาลของ
เฮง ส าริน อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชายงัไม่เป็นรูปธรรม จนกระทั่ง
หลงัจากเลือกตั้งปีค.ศ. ๙๙๓ การจดัการศึกษาของคณะสงฆเ์ร่ิมไดรั้บฟ้ืนฟ ูรัฐบาลหนัมาสนบัสนุน 
คณะสงฆต่ื์นตวัทางการศึกษามากข้ึน ขณะเดียวกนั รูปแบบการจดัการศึกษายงัยดึรูปแบบดงัเดิมคือ
เนน้ดา้นปริยติัธรรมโดยใหค้วามส าคญัหลกัศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 
พร้อมทั้งไดป้ระยกุต์ศาสตร์สมยัใหม่เขา้มาในหลกัสูตรน้ีดว้ย เพ่ือให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการ
ของสังคม นอกเหนือจากน้ี ยงัมีสถาบันและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาการจดัการศึกษาของคณะสงฆน้ี์ดว้ย ปัจจุบนั การจดัการศึกษาของคณะสงฆมี์ถึงสามระดบั
คือนบัแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถบริการให้ความรู้แก่พระสงฆ ์และ
ยกระดบัพระพุทธศาสนาใหม้ีความพฒันาเคียงคู่กบัสงัคม      
 กล่าวไดว้่า นบัแต่ยคุกมัพชูาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสจนถึงปัจจุบนั หลกัสูตร
การศึกษาของคณะสงฆก์มัพูชาจ าแนกเป็นสองส่วนคือส่วนหน่ึงเป็นวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาและอีกส่วนหน่ึงคือวิชาทัว่ไป (วิชาของคฤหัสถ)์ หรือศาสตร์สมยัใหม่
เพื่อให้พระสงฆ์มีความเข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการโลกปัจจุบัน และสามารถประยุกต์ใช้วิชา
พระพุทธศาสนาเขา้กบัศาสตร์ต่าง ๆ ของโลกปัจจุบนั  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 
สภาพปัญหาการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์กมัพูชาในปัจจุบัน (ค.ศ. ๒๐๐๙) 

 ปัจจุบนัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว จนสามารถเปิด
ท าการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้น ขณะเดียวกนั การจัดการศึกษาของคณะสงฆก์ัมพูชาก็ยงั
ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคหลายดา้น ซ่ึงสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี      
 
๔.๑ สภาพปัญหาด้านนโยบายและแนวทางการจดัการศึกษา  

 ๑. คณะสงฆไ์ม่มีนโยบายและขอบเขตการจดัการศึกษาท่ีชดัเจน ซ่ึงการขาดนโยบาย ท่ี
ชดัเจนท าให้คณะสงฆข์าดกรอบและทิศทางท่ีจะพฒันาการจดัการศึกษาให้ดีข้ึนได้ อีกทั้งยงัไม่
สามารถอ านวยประโยชน์ต่อสงัคมตามท่ีควร เมื่อพิจารณาใหลึ้กลงไป จะพบว่ารากเหงา้ของปัญหา
ส่วนหน่ึงยงัอยูรู่ปแบบการศึกษาท่ียงัยดึแบบจารีตนิยม 

 ๒. ความขดัแยง้ระหว่างสองสถาบนั ไดแ้ก่ กระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรมกบั
สถาบนัส านกังานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงสองสถาบนัน้ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในการจดัระบบ
แบบแผนพฒันาการการศึกษา ดา้นหน่ึงมองว่าพระสงฆ์ควรได้รับการศึกษาเหมือนคนทัว่ไปท่ี
ส าคญัคือ หลกัสูตร เพื่อวิสยัทศัน์กวา้งขวางทนัต่อกระแสโลก อีกดา้นหน่ึงมองว่าการจดัในรูปแบบ
ดา้นจริยธรรมดีอยูแ่ลว้เพื่อรักษาวฒันธรรมดงัเดิม กล่าวคือวินัยของสงฆ ์ ต่างคนต่างมองแตกต่าง
กนั ไร้ขอ้ยติุจนท าใหส้ถาบนัการศึกษาแห่งน้ีตอ้งลา้ชา้๑ 
   ๓. การจ ากดัโควตา (Quota) ประจ าปีของนกัเรียนท่ีสอบเขา้ จากรายงานประจ าปีของ
ส านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติพบว่าโควตาของนักเรียนท่ีสอบเข้ามีจ  านวนจ ากัด คือจ านวน
นกัเรียนแต่ละโรงเรียนมีมากท่ีสุดระหว่าง ๕๐ – ๖๐ รูป/คน ถา้โรงเรียนไหนท่ีมีจ  านวนห้องเรียน
มากจะแบ่งโควตาไปตามนั้น ส่วนพุทธิกอุดมศึกษาจะแบ่งไปตามแต่ละคณะของมหาวิทยาลยันั้น ๆ  
คือแต่คณะไม่เกิน ๕๐ – ๖๐ รูป (ดูเพ่ิมเติมจากภาคผนวก)  
 
 
 

                                                             

 ๑                 ,កម្រងឯកសារអបអរសាទរអនុសំវច្ឆររហាសននិបាតមនរដនរី
សងឃទូទងំម្បទទសទ ើកទី១៨ ថ្ងៃទី២៩-៣១ ខែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០០៩, (                        ,
២០០៩),      ១៧/២. 



๑๒๖ 

๔.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านการจดัตั้งสถาบันการศึกษา  
   ๑. ความไม่ชัดเจนของคณะสงฆ์เก่ียวกับการจัดสถาบันการศึกษา หรือการจัดตั้ ง

โรงเรียนพุทธิกศึกษา (บางคร้ังเรียกว่าพุทธิกบาลี) ดูเหมือนว่าไม่คอยจะเป็นระบบแผนท่ีชดัเจน 
เช่น การตั้งโรงเรียนพุทธิกศึกษา ยงัมีลกัษณะต่างคนต่างจดั ไร้ทิศทาง บางคร้ังตอ้งอิงบารมีของ
พระเถระผูใ้หญ่หรือผูม้ีอ  านาจทางการเมือง  
     จากรายงานประจ าปีของส านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติพบว่าการจดัตั้งโรงเรียน
ส่วนมากตั้งตามช่ือพระมหาเถระ และผูมี้อ  านาจทางการเมือง เช่น พุทธิกสมเด็จเทพ วงศนิ์โรธรังสี 
พุทธิกสมเด็จลาส ฬาย สันสมกุศล พุทธิกสมเด็จอุม้สุ้มมหามนตรี พุทธิกสมเด็จบวัร์ครี พุทธิก
สมเด็จเจียสีม ตรอเพียงฌูก พุทธิกสมเด็จจวน ณาด ก  าปงจาม พุทธิกสมเด็จฮุน เซน ไป่ลิน เป็นตน้ 
ทั้งน้ีก็ เน่ืองจากพระมหาเถระ และผูมี้อ  านาจทางการเมืองเป็นผูท่ี้สนับสนุนดา้นงบประมาณ บาง 
คร้ังเป็นผูจ้ดัการ หรือเป็นผูอ้  านวยการดว้ยตนเอง  
     ในท่ีประชุมสมชัชาสงฆป์ระจ าปี ค.ศ.๒๐๐๙ เมื่อวนัท่ี ๒๙ – ๓๑ ธนัวาคม ๒๐๐๙ ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมรับฟังการประชุมคร้ังนั้นดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนา และ
วฒันธรรมไดก้ล่าวในท่ีประชุมความตอนหน่ึงว่า จะมีการเปล่ียนแปลงช่ือสถาบนัพุทธิกศึกษาบาง
แห่งในอนาคต เช่น พุทธิกอุดมศึกษาจงัหวดัก  าปงจาม และบดัด าบอง เป็นตน้ ซ่ึงมีช่ือเป็นพุทธิก 
มหาวิทยาลยัพระนโรดมสีหนุอยู่แลว้ แต่ต้องการเปล่ียนมาเป็นช่ือนักการเมืองระดบัชาติ เช่น             
จะเปล่ียนมาเป็นพุทธิกมหาวิทยาลยัสมเด็จอคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ก  าปงจาม และพุทธิก 
มหาวิทยาลยัสมเด็จอคัรมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม บดัด าบอง เป็นตน้ ทั้งน้ี ก็คงจะเป็นการคาดหวงั
ผลทางการเมือง หรือผูม้ีอ  านาจทางการเมืองใหค้วามสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  
    ๒. ปัญหาดา้นอาคารสถานท่ี เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเช่นเดียวกนั ท่ีผ่านมา 
การจดัตั้งสถาบนัหรือก่อสร้างโรงเรียนพุทธิกศึกษา มกัเกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ไป อีกส่วนหน่ึงไดจ้ากปัจเจกบุคคลทางคณะสงฆแ์ละนักการเมืองส าคญั ๆ จนตอ้งตั้งช่ือของ
บุคคลเหล่านั้นเป็นช่ือสถาบนัพุทธิกศึกษา (ดูรายช่ือโรงเรียนพุทธิกศึกษาจากภาคผนวก) ส่วนงบ 
ประมาณของภาครัฐดา้นก่อสร้างอาคารพุทธิกศึกษาดูเหมือนว่ามีน้อยมาก อีกประเด็นหน่ึง การ
สร้างอาคารพุทธิกศึกษาส่วนมากไม่มีลกัษณะแบบแผน มาตรฐานท่ีชดัเจน กระทรวงกิจการศาสนา 
และวฒันธรรมท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลดา้นน้ีไม่คอยใหค้วามส าคญั การจดัแผนพฒันาของกระทรวง
กิจการศาสนา และวฒันธรรมไม่ไดก้ล่าวถึงในประเด็นน้ี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามแผนพฒันาของ
รัฐบาล๒    

                                                             

 ๒         ,      ២២. 



๑๒๗ 

    ๓. ปัญหาการกระจุกตวัของสถานศึกษา สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆปั์จจุบนัจ ากดั
อยู่เฉพาะเมืองหลวง (เขต/กรุง) ส่วนในชนบท จากการส ารวจจากตารางรายช่ือของสถาบนั การ 
ศึกษาและการลงพ้ืนท่ีของผูว้ิจยั พบว่าพุทธิกศึกษาประจ าอ  าเภอมีน้องมาก ส่วนมากอยู่ท่ีจงัหวดั
ใหญ่ๆ เช่นกนัดาล บดัด าบอง ก  าปงจาม และเสียมเรียบ เป็นตน้ ขณะท่ีการจดัพุทธิกศึกษาระดบั
อ  าเภอมีเพียงระดบัประถมเท่านั้น ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่ผา่นกระบวนการทางกฎหมาย  
    จากท่ีกล่าวมา ช้ีให้เห็นว่าการ ศึกษาของคณะสงฆม์ีแต่ในเขตเมืองหลวง (เขต/กรุง) 
เท่านั้น ซ่ึงสร้างช่องว่างระหว่างผูไ้ดรั้บการศึกษากบัผูท่ี้ไร้การศึกษา ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาตอ้งเดินทาง
มาในเมืองหลวง ซ่ึงผูน้ั้นตอ้งมีความตั้งใจมัน่แนวแน่ทางการศึกษา จึงจะทนอยู่ไดน้าน ซ่ึงเป็นภยั
อีกอยา่งหน่ึงในระหว่างช่องว่างน้ี ถา้หากมองยอ้นไปในอดีต ท่ีส าคญัคือสมยัรัฐบาลลอน นอล และ
เขมรแดง พระสงฆท่ี์อยู่ภาคชนบทถูกอบรมและชวนเช่ือดว้ยอุดมการณ์การเมือง จนน าไปสู่การ
ประทว้งต่อตา้นรัฐบาลและท าการปฏิวติัในท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจากพระสงฆท่ี์อยู่ห่างจากเมืองหลวง
ขาดการศึกษาอยา่งถกูตอ้ง    
 
๔.๓ สภาพปัญหาด้านงบประมาณส าหรับส่งเสริมและพฒันาบุคลากร  
       ๑. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งจริงจงัจากภาครัฐ ปัจจยัน้ีนบัไดว้่ามีส่วน
ส าคญัมากท่ีสุด แมว้่าตามรัฐธรรมนูญจะระบุว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ รัฐตอ้งให้การ
สนบัสนุนพุทธิกศึกษา หรือพุทธิกศึกษาอยู่ใตก้ารดูแลของรัฐบาล แต่ตรงขา้มกนั สถาบนัเหล่าน้ี
กลบัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณไม่เพียงพอจากภาครัฐ ท่ีส าคญัคืองบประมาณดา้นบุคลากร
ทางการศึกษา แมว้่ารัฐบาลจะมอบทุนการศึกษาใหพ้ระสงฆศ์ึกษาในสถาบนัศึกษาศาสนาทุกระดบั
ก็ตาม (เรียนฟรีทุกระดบัชั้น) แต่จากรายงานประจ าปีของส านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติระบุว่า มี
ครูท่ีบรรจุเป็นเข้าราชการน้อยมาก ตวัอย่างเช่น พุทธิกมธัยมศึกษาตอนต้น (Pali Junior High 
School) ซ่ึงมีอยู ่๑๖ เขต/กรุง มีครูบรรจุเพียง ๕๑ รูป/คน อตัราจา้ง ๒๓ รูป/คน อาสาสมคัร ๑๒๘ 
รูป/คน รวมเป็น ๒๐๘ รูป/คน จ านวนนักเรียน ๔,๔๖๘ รูป/คน ห้องเรียน ๙๕ ห้อง พุทธิก
มธัยมศึกษาตอนปลาย (Pali Senior High School) ซ่ึงมีอยู่ ๑๑ เขต/กรุง มีจ  านวนนักเรียน ๒,๓๘๖ 
รูป/คน ห้องเรียน ๕๒ ห้อง ส่วนจ านวนครูบรรจุ อตัราจา้ง และอาสาสมคัรยงัไม่ไดร้ะบุในแผน
รายงาน ส่วนพุทธิกประถมศึกษา (Pali Primary School) ซ่ึงมีอยู่ ๒๑ เขต/กรุง มีจ  านวนนักเรียน 
๑๐,๐๔๑ รูป ห้องเรียน ๖๒๘ ห้อง จ  านวนครูบรรจุ ๙๓ รูป/คน อัตราจ้าง ๑,๗๓๓ รูป/คน 
อาสาสมคัร ๗๗๘ รูป/คน รวมเป็น ๗๔๔ รูป/คน  
    จากตวัเลขขา้งตน้จะพบว่า จ  านวนบุคลากรของรัฐทางสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ์
มีน้อยมาก ส่วนครูอัตราจ้าง และอาสาสมคัรก็อยู่ใต้การดูแลของโรงเรียนแต่ละส านัก  ซ่ึง



๑๒๘ 

หมายความว่า วดัไหนท่ีเปิดพุทธิกศึกษาตอ้งหางบประมาณในการอดหนุนครูท่ีมาสอนเอง ทั้งน้ี 
อาจจะเน่ืองมาจากรัฐบาลคงจะเขา้ใจไดว้่าพุทธิกศึกษาเป็นโรงเรียนกุศล หรือเป็นโรงเรียนสังคม
สงัเคราะห์ น่าจะไดรั้บความอุปถมัภอ์ยา่งดีจากพุทธศาสนิกชนจากภายในและนอกประเทศ  
    ปัจจยัดงักล่าว ช้ีใหเ้ห็นว่าภาครัฐยงัเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของคณะ
สงฆน์อ้ยมาก จากการบอกเล่าของบรรดาคณาจารย ์และครูตามโรงเรียนต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัไปสัมผสัมา 
ส่วนมากระบุว่าท่ีมาท าหน้าท่ี ณ สถาบนัแห่งน้ี เน่ืองจากมีความเล่ือมใสในทางพระพุทธศาสนา 
อยากเอาความรู้มาฝากไวก้บัศาสนา เพ่ือเป็นบุญกุศลในอนาคต จึงมาสอนดว้ยความตั้งใจ และเต็ม
ใจ แมว้่าค่าตอบแทนจะนอ้ยนิดก็ตาม  

 ๒. ปัญหาคุณภาพของครู อาจารย ์เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และไม่เพียงแต่เป็นผูถ่้ายทอดความรู้เท่านั้น แต่ตอ้งประกอบดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความเป็นครูหรือคุณธรรมความเป็นครู ส าหรับการจดัการศึกษาของพระสงฆก์มัพูชานั้น เร่ืองการ
พฒันาครู คณาจารย ์หรือบุคลากรทางการศึกษายงัเป็นปัญหาจนถึงทุกวนั น้ี เพราะผูท่ี้สอนใน
สถาบนัน้ี ส่วนมากครู คณาจารยร์ะดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษายงัไม่ผ่านวิชาชีพครู แมว้่ามี
ศูนยอ์บรมวิชาชีพครู(Center for Teacher Training or Pedagogy of Teaching) ก็ตาม ดงัรายงาน
ประจ าปีของพุทธมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช พนมเปญ ประจ าปี ค.ศ.๒๐๐๖ – ๒๐๐๗ และ ๒๐๐๗ 
– ๒๐๐๘ ท่ีว่าระหว่างปีค.ศ. ๒๐๐๗ – ๒๐๐๘ มีผูที้สอบเขา้ศึกษาในศนูยว์ิชาชีพครู หรือ Pedagogy 
of Teaching มีจ  านวน ๑๐ รูป/คน เท่านั้น ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา หาก
เปรียบเทียบกบัสถิติโรงเรียนพุทธิกศึกษาท่ีมีจ  านวนเพ่ิมทุกปี  ส่วนบุคลากรระดบัอุดมศึกษามกั
ไดรั้บอบรมจากมหาวิทยาลยัภูมินทร์พนมเปญ จากการพดูคุยกบันกัเรียน และพระนิสิตของพุทธิก
ศึกษาพบว่า ครู และคณาจารยย์งัขาดเทคนิควิธีการ และความเขา้ใจเร่ืองเทคนิคการสอน ส่วนมากมี
ความรู้ความเขา้ใจดา้นพระพุทธศาสนาอย่างเดียว ดงันั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาประกอบด้วยคุณภาพ ชอย ยีเฮียง (Chor Yihearng) ได้เสนอความคิดเห็นว่า ทั้ ง
กระทรวงกิจการศาสนา และศาสนากบักระทรวง ศึกษาธิการ ควรร่วมมือกนัในการพฒันาบุคลากร
ทางพระพุทธศาสนาใหม้ีคุณภาพ กล่าวคือพระสงฆก่์อนจะเป็นครูหรือคณาจารย ์ควรผ่านขั้นตอน
การอบรม ด้านจิตวิทยาการสอน ศาสตร์การสอน และเทคนิคในการสอน เหมือนกับการจัด
การศึกษาของฆราวาสท่ีผา่น Pedagogy of Teaching๓  
 

                                                             

 ๓ ឆយ យ    ,                   ),          ,   ៣,      
៥៨,២០០៤,       ១២៣. 



๑๒๙ 

๔.๔ สภาพปัญหาด้านหลกัสูตร  
    ๑. ปัญหาเร่ืองการจดัหลกัสูตรนับเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ียงัประสบอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั แมว้่าจะมีการปรับเปล่ียนแนวทางพฒันากนัมาเป็นเวลานาน นบัแต่มีการจดัแบบจารีตนิยม
มาจนถึงพฒันาเป็นระบบแบบสมยัใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งต่อบริบทของสังคมแต่ละยุคสมยั ชอย    
ยเีฮียง แสดงความคิดเห็นว่าพระสงฆค์วรไดรั้บการศึกษาศาสตร์สมยัใหม่ประยุกติใชก้บัพระพุทธ 
ศาสนา๔ ดงันั้น การจดัระบบหลกัสูตรของพระสงฆ ์ตอ้งอาศยัหลกัสูตรของฆราวาสกบัหลกัสูตร
พระพุทธ ศาสนาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั แต่ตอ้งมีความสมดุลซ่ึงกนัและกนั  
     จากการกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การจัดหลกัสูตรการศึกษาของพระสงฆ์ไม่
เพียงแต่ค านึงถึงวิชาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นยงัค  านึงถึงหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเป็น
หลกัสูตรบงัคบัทัว่ๆ ไป โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาให้ความส าคญัดา้นศีลธรรมสังคม และ
เอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม วิชาของกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคญัดา้นวิชาชีพ และแนวทาง
แกปั้ญหาสงัคม ดงันั้น จึงตอ้งบงัคบัใหพ้ระสงฆต์อ้งเรียนรู้ควบคู่กนั  
    ๒. ปัญหาการจัดการศึกษาท่ีให้ความส าคัญด้านปริยติัมากกว่าปฏิบัติ ซ่ึงการจัด
การศึกษาในลกัษณะแบบน้ีไม่สมดลกบัหลกัพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา ท่ีให้ความส าคญั
ทั้งพระปริยติัและปฏิบติั ซ่ึงทั้งสองน้ีตอ้งใหค้วามส าคญัเท่าเทียมกนั จึงจะท าให้พระพุทธศาสนามี
เจริญเคียงคู่อยู่กบัสังคมอีกแสนนาน แต่การจดัการศึกษาดา้นพระปริยติั จากการวิเคราะห์ตาราง
หลกัสูตร (ดูบทท่ี ๔) พบว่าตารางแบ่งเวลาวิชาทางพระพุทธศาสนามีน้อยกว่าวิชาทัว่ ๆ ไป (วิชา
ของฆราวาส) ดงันั้น การใหบ้ริการดา้นความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ ์อาจสันนิษฐานได้
ว่า พระสงฆท่ี์มีความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาค่อนขา้งจะน้อยมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งต่อการ
จดัตั้งสถาบนั “พุทธิกศึกษา - Buddhist Education” ซ่ึงหมายถึงการให้ความส าคญัต่อการศึกษาทาง
พระพุ ทธศาสนาแ ต่ ถ้ามอง อีกด้ านหน่ึ ง คื อสั งคมมี ก าร เป ล่ี ยนแปลงหรื อ ท่ี เ รี ยกว่ า 
โลกาภิวฒัน์     (Globalization) แต่การจดัการศึกษา ก็ควรให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของสังคม 
โดยไม่ลืมพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา  
    ๓. พระสงฆ์ให้ความส าคัญต่อศาสตร์สมยัใหม่ และวิชาชีพมากกว่าวิชาพระพุทธ 
ศาสนา ซ่ึงในกรณีน้ีพบเห็นทัว่ไปในกมัพูชา โดยเฉพาะพระสงฆท่ี์มีโอกาสเขา้มาศึกษาในเมือง
หลวงพยายามเลือกเอาวิชาท่ีมีส าคญัต่อการประกอบวิชาชีพภายหลงัสึกเป็นฆราวาส  ถา้หากมองใน
อีกด้านหน่ึง วิชาเหล่าน้ีมีส่วนส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เข้าเวทีโลก แต่ส าหรับ
พระสงฆท่ี์เรียนวิชาเหล่าน้ี ส่วนมากเม่ือส าเร็จการศึกษาก็สึกเป็นฆราวาสหาเป็นประโยชน์ของ

                                                             

 ๔         ,      ២៣. 



๑๓๐ 

ศาสนาไม่ ส่วนพระสงฆท่ี์ศึกษาในกรุงพนมเปญ จากการพดูคุยกบัสมณะนิสิตพุทธิกมหาวิทยาลยั
พระสีหนุราชระบุว่า มีพระสงฆห์ลายรูปไปศึกษาในมหาวิทยาลยัขา้งนอกมากกว่ามหาวิทยาลยัทาง
พระพุทธศาสนา บางคร้ังศึกษาควบคู่กนัไป ซ่ึงหมายความว่าศึกษาสองมหาวิทยาลยั เน่ืองจากมี
ความคิดว่าหลงัจากส าเร็จการศึกษาทางศาสนา โอกาสในการหางานยาก ส่วนมหาวิทยาลยัขา้งนอก 
ภายหลงัส าเร็จการศึกษาแลว้มีตลาดแรงงานยินดีตอ้นรับ ยิ่งปัจจุบนั รัฐบาลให้ความส าคญัสิทธิ  
เท่าเทียมกนัทางการศึกษา และการสอบเขา้มหาวิทยาลยั ท าใหพ้ระสงฆส่์วนหน่ึงสอบเขา้ศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั้งในกรุงพนมเปญ และต่างจงัหวดั ส่วนมหาวิทยาลยัท่ีให้โอกาสแก่คน
ยากจนศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลยัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resources 
University) จากการพดูคุยกบัพระสงฆท่ี์วดัมหาไมตรีพนมเปญ ระบุว่า บางคณะมีพระสงฆม์ากกว่า
นกัศึกษาท่ีเป็นฆราวาส  
    สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นนท ์แงด้ สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาปรินายกแห่งพระ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ซ่ึงเป็นทั้งอธิการบดีพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช และเป็นผูอ้  านวยการ
ส านักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ ทรงมีพระฎีกา (หมายถึงพระโอฐ)ว่า “การศึกษาวิชาพระพุทธ 
ศาสนา ภาษาบาลีในบา้นเราปัจจุบันก าลงัประสบกบัปัญหามาก ภาษาบาลีอ่อนแอลง เน่ืองจาก
พระสงฆไ์ม่ ค่อยใหค้วามส าคญัทางศาสนา ไม่ใหค้วามเคารพสิกขาคารวดา ไม่หนกัแน่นกบัศาสนา 
ย่อหย่อนต่อการศึกษาทางศาสนา ให้ความส าคญัการศึกษาดา้นวตัถุนิยมมากกว่า ‘บวชเรียน สึก
ท างาน”๕ เฮง มินาจินดา ประธานพุทธศาสนาเพื่อพฒันาสังคม กล่าวว่า “พระสงฆทุ์กวนัน้ีชอบ
ศึกษาเล่าเรียนมาก วนั ๆ เห็นแต่ไปเรียนกนั แต่ไม่รู้เรียนอะไร ส่วนมากดา้นอาณาจกัร แต่พุทธจกัร
ไม่คอยจะสนใจเท่าไร”๖ 
 
๔.๕ สภาพปัญหาการจดัการศึกษาตามหลกัการไตรสิกขา     
     การจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์ถา้มองในดา้นหน่ึง ก็ท าให้พระศาสนามีความพฒันา 
เน่ืองจากมีบุคลากรมากดว้ยความรู้ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ภาคประชาชนทัว่ทุกมอง
โลก เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อสงัคม ถา้พระสงฆไ์ม่เห็นแก่ตวั แต่หากมองอีกดา้นหน่ึง การจดัการ
ศึกษาของคณะสงฆปั์จจุบนั ก  าลงัทา้ทายพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก ซ่ึงผูท่ี้ศึกษาให้ความส าคญั 
เคารพ เช่ือถือศาสนาน้อย เอาศาสนาเป็นเคร่ืองมือ   หาประโยชน์ส่วนตัว ส่งผลโดยตรงต่อ
พระพุทธศาสนา และท าใหศ้าสนาตอ้งเส่ือมสูญไปอีกดว้ย ผลท่ีไดรั้บคือการแปลง ตีความเน้ือหา

                                                             

 ๕ บทสัมภาษณ์ สมเดจ็พระมหาสุเมธาธิบดีนนท ์แงด้, ๑๓ ตุลาคม ๒๐๐๙.  

 ๖ บทสัมภาษณ์ ดร. เฮง มุนีจินดา, ๘ มกราคม  ๒๐๑๐. 



๑๓๑ 

ในพุทธพจน์หรือพระธรรมวินัยผิดเพ้ียนจากตน้ฉบบัเดิมท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก  สร้าง
ความเขา้ใจผติ ๆ ต่อสงัคม พระสงฆค์งจะไม่ใช่เป็นตวัแทนดา้นศิลปวฒันธรรม วรรณกรรม อกัษร
ศาสตร์ ภาษาศาสตร์อีกต่อไป 
    ประเด็นปัญหาน้ียิง่ใหท้ าพระพุทธศาสนาตอ้งประสบกบัความเส่ือมสูญในท่ีสุด ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ไดท้รงพยากรณ์เหตุแห่งความเส่ือมของพระพุทธศาสนาไวว้่า๗  
    ภิกษุทั้งหลาย มลูเหตุ ๔ ประการท่ีเป็นไปเพื่อความเส่ือมสูญหายไปแห่งสทัธรรม...คือ 

๑. พวกภิกษุเล่าเรียนสูตรกนัมาผิดล  าดบัโดยบทพยญัชนะท่ีสืบทอดกันมาไม่ดี แม้
อรรถแห่งบทพยญัชนะท่ีสืบทอดกนัมาไม่ดี ก็เป็นการสืบทอดขยายความไม่ดี  

๒.  เป็นผูว้่ายาก ประกอบดว้ยธรรมเคร่ืองท าความเป็นผูว้่ายาก ไม่อดทน ไม่รับค าพร ่ า
สอนโดยเคารพ 

๓. เป็นพหูสูต เรียนจบคัมภีร์ ทรงจ าวินัย ทรงมาติกา ไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผูอ่ื้นโดย
เคารพ เม่ือภิกษุเหล่านั้นล่วงลบัไป สูตรก็ขาดรากฐาน ไม่มีท่ีพึ่งอาศยั  

๔. เป็นเถระเป็นผูม้กัมาก เป็นผูย้่อหย่อน เป็นผูน้  าในโอกกมนธรรม (นิวรณ์ธรรม) 
ทอดธุระในวิเวก ไม่ปรารถนาความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพื่อท าให้
แจง้ธรรมท่ียงัไม่ไดท้  าใหแ้จง้ หมู่คนรุ่นหลงัพากนัตามอยา่งภิกษุเถระเหล่านั้น แมห้มู่คนรุ่นหลงันั้นก็
เป็นผูม้กัมาก เป็นผูย้อ่หยอ่นเป็นผูน้  าในโอกกมนธรรม ทอดธุระในวิเวก ไม่ปรารถนาความเพียรเพื่อถึง
ธรรมท่ียงัไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพื่อท าใหแ้จง้ธรรมท่ียงัไม่ไดท้  าใหแ้จง้ ซ่ึงปัญหาน้ีเคยมี
แลว้ในสมยัลอน นอล และสมยัเขมรแดง จนท่ีสุด ทั้งพระพุทธศาสนาและการศึกษาถกูยกเลิก 

   ตรงกนัขา้ม หากพระภิกษุตั้งหมัน่เพียรกบัการศึกษา เจา้ใจอย่างแจ่มแจง้ซ่ึงพระธรรม
วินยัดว้ยอรรถและพยญัชนะ เป็นผูว้่าง่ายสอนง่าย เป็นพหูสูตทรงจ าวินัย มาติกา ถ่ายทอดความรู้สู่
คนรุ่นหลงั เป็นผูม้กันอ้ย ตั้งอยูใ่นความวิเวก ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นท่ีด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา
ไวต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและสืบต่อไปกระทัง่อนาคตคือ“การศึกษาพระธรรมวินัย”ซ่ึงการศึกษา
ในท่ีน้ีหมายถึงไตรสิกขา  

 ไตรสิกขาหมายถึงขอ้ท่ีจะตอ้งศึกษาหรือขอ้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัมี ๓ อย่าง๘ ไดแ้ก่ศีลเรียก 
ว่าสีลสิกขา สมาธิเรียกว่าจิตสิกขา และปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขา รวมเรียกว่าไตรสิกขา ซ่ึงทั้ง ๓ 
อยา่งน้ีจะตอ้งมีความเช่ือมโยงสมัพนัธก์นั โดยเร่ิมจากศีลก่อน นัน่คือบุคคลตอ้งมีศีลหรือตอ้งรักษา
                                                             

 ๗             ,ពុទធសាសាន២៥០០,(                    , ១៩៥៧), 
      ១៧៨ - ១៧៩.  

 ๘ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ัง
ที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพจ์นัทร์เพญ็, ๒๕๕๑), หนา้ ๑๒๑. 



๑๓๒ 

ศีลก่อนเป็นอนัดบัแรก แลว้จึงเจริญสมาธิไดอ้ยา่งแน่วแน่ ต่อจากนั้นปัญญา คือการรู้แจง้ก็จะเกิดข้ึน
ในจิตใจของตนเอง 

 กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา เป็นการศึกษาและอบรมเก่ียวกบัศีล สมาธิและ
ปัญญา นัน่คือ ถา้มีการฝึกฝนดา้นกายและวาจาใหย้ิง่ข้ึนไป เรียกว่า อธิสีลสิกขา ถา้ฝึกฝนดา้นจิตใจ
ใหม้ีคุณภาพเรียกว่าอธิจิตตสิกขา และถา้มีการฝึกฝนอบรมดา้นปัญญาใหย้ิง่ข้ึนไปเรียกว่า อธิปัญญา
สิกขา ซ่ึงมีดงัน้ี๙ 

 ๑. อธิศิลสิกขา (ศีล) คือ การฝึกฝนอบรมในดา้นความประพฤติ ระเบียบวินัย ความ
สุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ 

 ๒. อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คือ การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพสมรรถภาพ และสุขภาพของจิต 

 ๓. อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คือ การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้เขา้ใจส่ิง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตามเหตุปัจจยัท่ีท าใหแ้กไ้ขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่า
ทนัโลกและชีวิต จนสามารถท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิหลุดพน้จากความยดึติดถือมัน่ในส่ิงต่าง ๆ ดบักิเลส
ดบัทุกขไ์ดเ้ป็นอยูด่ว้ยจิตใจอิสระผอ่งใสเบิกบาน  

 ไตรสิกขาคือฝึกปรือความประพฤติ การฝึกปรือจิต และการฝึกปรือปัญญา ชนิดท่ีท า
ใหแ้กปั้ญหาของมนุษยไ์ด ้เป็นไปเพื่อความดบัทุกข ์น าไปสู่ความสุขและความเป็นอิสระแทจ้ริง๑๐  

 
สรุปท้ายบท 

   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปไดว้่าการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชายงั
ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคหลายดา้น คือดา้นหน่ึงเป็นผูบ้ริหารการจดัการศึกษาของสถาบัน
สงฆ ์อีกดา้นหน่ึงคือผูศ้ึกษาเอง  

   ผูบ้ริหารการจดัการศึกษาของสถาบนัสงฆย์งัไม่เขา้ใจเพียงพอต่อการวางแผนนโยบาย
จดัการศึกษาและยกระดบัการศึกษา มีความขดัแยง้ภายในกนัเอง กระทัง่การรับนักเรียน นักศึกษา
เขา้มาเรียนต่อยงัมีจ  านวนจ ากดั และการเขา้มามีส่วนรวมของรัฐบาลดา้นงบประมาณก็นับไดว้่ายงั
ไม่มากเพียงพอ อน่ึง ดา้นหลกัสูตรก็ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงท่ีสมควรไปตามยุคสมยั ไม่ว่าจะเป็น

                                                             

 ๙ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต),  วิ ธีคิดตามหลักพุทธธรรม ,  พิมพ์คร้ังท่ี  ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ยาม, ๒๕๕๑), หนา้ ๑๐ – ๑๑. 

 ๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,พิมพ์คร้ังท่ี 

๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒), หนา้ ๖๐๔. 



๑๓๓ 

วิชาทางพระพุทธศาสนาและวิชาโลกสมยัใหม่ ผูท่ี้ถ่ายทอดวิชาเหล่าน้ี ยงัไม่มีประสบการณ์มากพอ 
ทั้งน้ี ลว้นแต่ส่งผลกระบทโดยตรงต่อการพฒันาการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์     
    ส่วนนักเรียน นักศึกษาของสถาบันสงฆใ์ห้ความส าคัญวิชาชีพมากกว่าวิชาในทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงทางพระพุทธศาสนา หากพระสงฆไ์ม่
ตั้งอยูใ่นปริยติัและปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอท่ีส าคญัคือไตรสิกขา กล่าวคือพระสงฆไ์ม่เพียงแต่มีความรู้
ด้านปริยติัอย่างเดียว แต่มีหลักประพฤติปฏิบัติอนังดงาม ขณะเดียวกัน ก็ส่งผลด้านลบ หาก
พระสงฆย์ดึติดกบัวตัถุนิยม มวัเมากบัโลกิยวตัถุจนลืมหนา้ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิชาทางศาสนา และ
ท าความเขา้ใจอยา่งถ่องแทต่้อพระธรรมวินยั การศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาคือเป็นการสืบทอด
อายพุระพุทธศาสนาใหอ้ยูอี่กนานเคียงคู่กบัสงัคม  
 

 



บทที่ ๕ 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาของคณะสงฆใ์นราชอาณาจกัรกมัพชูา” ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงค์
ในการศึกษาวิจยัไว ้๓ ประการดงัต่อไปน้ี 

 ๑. ศึกษาพฒันาการของมาของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพชูา 
๒. ศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพูชา 

         ๓.  ศึกษาสภาพปัญหาจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นประเทศกมัพชูา  
 วิธีการในศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ดงักล่าว  มี ๒ ลกัษณะ คือการศึกษาวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และการวิจยัเชิงภาคสนาม (Field Research) คือราชอาณาจกัร
กมัพชูา จากการศึกษาสามารถสรุปผล และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
 ๑. พฒันาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชา 
 ประเทศกมัพชูาไดรั้บพระพุทธศาสนาเขา้มาจากอินเดียภายหลงัการท าสงัคายนาคร้ังท่ี 
๓ เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๓๔ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นพระประธาน ภายใต้พระ
ราชูปถมัภ์ของพระเจา้อโศกมหาราชแห่งมคธรัฐ ภายหลงัการสังคายนาคร้ังนั้น พระเถระซ่ึงเป็น
พระประธานก็ไดส่้งสมณทูตไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆท่ีส าคญัคือพระโสณเถร
และพระอุตตรเถรได้น าพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นดินแดนของประเทศ
กมัพชูาในอดีต 
 การเขา้มาของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชาไดพ้ฒันามาทุกยุคสมยั ซ่ึงแต่ละยุค
สมยัมีเหตุการณ์เกิดข้ึนแตกต่างจากกนั ไปตามบริบทของสงัคมนั้น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แลว้มีความ
ผกูพนัทางการเมือง โดยเฉพาะในยคุตน้ ๆ เมื่อผูน้  าประเทศนบัถือศาสนาหรือนิกายไหน ๆ ศาสนา
หรือนิกายนั้น ๆ ยอ่มมีความเจริญ ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวกมัพูชา ถึงแมว้่าวิถีชีวิตได้ประยุกต์ใช้
กบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ก็ยงัไม่ละเลิกความเช่ือดังเดิมท่ีได้รับอิทธิพลจากศาสนา
พราหมณ์  ซ่ึงเป็นการเคารพนบัถือผสมผสานกนัระหว่างศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนาเถรวาท 
และพระพุทธศาสนามหายาน จนมีการสร้างศาสนสถานเป็นอนุสรณ์ส าหรับศาสนา และนิกายนั้น 
ๆ แต่อยา่งไรก็ตาม พระพุทธศาสนาในยคุหลงัพระนครไดรั้บผลกระทบเป็นอย่างมากจากความไม่
มัน่คงทางบา้นเมือง  



๑๓๕ 

 คร้ังเม่ือประเทศกมัพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศส พระพุทธศาสนาได้
กลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ทั้งพระสงฆ ์พุทธศาสนิกชน และนักการเมืองท าการเคล่ือนไหว
ต่อตา้นเจา้หนา้ท่ีฝร่ังเศสเพ่ือเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเอกราชในฐานะเจา้ของประเทศ ถึงแมว้่าใน
ยุคสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ประเทศไดรั้บเอกราชจากฝร่ังเศส แต่พระพุทธศาสนายงัมีบทบาท
ส าคญัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีส าคัญคือผูน้  าประเทศไดน้ าเอาหลกัธรรม “สายกลาง 
หรือพุทธสังคมนิยม” เป็นแนวทางการบริหารประเทศ เน่ืองจากทฤษฎีน้ีอยู่บนพ้ืนฐาน
แนวความคิดทางพุทธศาสนาโครงสร้างทางสงัคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตของชาวกมัพูชา โดยเน้น
หลกัความเสมอภาค ความเป็นอยู่ท่ีดีของคนยากจน และเอกลกัษณ์ของชาติ ซ่ึงหมายความว่าเพื่อ
ส่งเสริมบารมีทางการเมืองนั้นเอง และทางการเมืองก็มีส่วนในการยกระดบัพระพุทธศาสนาให้
พฒันากา้วหนา้ ขณะเดียวกนั พระพุทธศาสนาในยคุสาธารณรัฐเขมร พระสงฆถ์กูนกัการเมืองหลาย
ฝ่ายโฆษนาชวนเช่ือใหเ้ขา้ขา้ง และเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง จนกระทัง่พระสงฆม์ีส่วนร่วม
ในการปฏิวติัในยคุกมัพชูาประชาธิปไตย ท่ีรู้จกัในนามเขมรแดง ซ่ึงยคุน้ีเองท่ีพระพุทธศาสนาและ
ความเช่ือถกูยกเลิก พระสงฆถ์กูบงัคบัใหสึ้ก และสงัหารชีวิต ซ่ึงเป็นจุดจบของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศกมัพชูา   
 ภายหลงัรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นลม้ พระพุทธศาสนาได้รับฟ้ืนฟูอีกคร้ัง แต่อยู่ใน
บริบทขอ้จ ากดั เน่ืองจากผูท่ี้ประสงค์บวชจะตอ้งมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป ตามขอ้บงัคบัของภาครัฐ ซ่ึง
หมายความว่าพระพุทธศาสนาถูกควบคุมอย่างใกลชิ้ดจากทางการเมือง ปัจจุบนั พระพุทธศาสนา
ได้รับการดูแลและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ขณะเดียวกัน 
พระพุทธศาสนายงัเป็นเคร่ืองส าคญัทางการเมือง ดงัท่ีพบเห็นเป็นประจ าท่ีนักการเมืองไปพบปะ
ประชาชนไดนิ้มนตพ์ระสงฆไ์ปร่วมรับฟังในคร้ังน้ีดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม พระสงฆมี์ส่วนส าคญัใน
การพฒันาสงัคมหลาย ๆ ดา้นท่ีส าคญัคือดา้นศีลธรรม          

๒. รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกมัพูชา 
  เม่ือกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาในพระพุทธศาสนาท่ีสืบมาแต่คร้ังพุทธกาลจะ
พบว่าการศึกษาคือส่วนหลกัหรือเรียกไดว้่าเป็นเน้ือตวัของพระพุทธศาสนา จนไดรั้บการเรียกขาน
จากนักการศึกษาทั้งหลายว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา” ซ่ึงค  าว่า “การศึกษา” ตาม
ความหมายของพุทธศาสนานั้นหมายความถึง “การพฒันาชีวิต” ดว้ยการเขา้ถึงความจริงท่ีสมบูรณ์
และเป็นสัจจะเป็นสาระส าคัญ โดยการพฒันาชีวิตให้เข้าถึงความจริงท่ีสมบูรณ์ น้ีถือว่าเป็น
เป้าหมายหลกัของการศึกษาในพระพุทธศาสนาควบคู่กบัการด ารงอยู่ 
 ในบริบทของประเทศกัมพูชา เม่ือพุทธศาสนาได้ถูกน ามาเผยแพร่ให้ตั้ งมัน่อยู่ใน
ประเทศน้ี โดยเฉพาะยคุตน้ๆ พระสงฆจ์ริงจงักบัการศึกษาและปฏิบติั ซ่ึงเรียกว่าการศึกษา (ปริยติั) 



๑๓๖ 

น ามาซ่ึงการปฏิบัติ หรือท่ีเรียกอีกนัยหน่ึงว่าปริยติัควบคู่กับการปฏิบติั รูปแบบการศึกษาก็ไม่
สลบัซบัซอ้นมากนกั เป็นการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาลว้น ๆ โดยเป้าหมายหลกัคือสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา รูปแบบการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ใชล้กัษณะมุขปาฐะคือท่องจ าและแปลคมัภีร์
เป็นภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร หรือจากภาษาเขมรมาเป็นภาษาบาลี ซ่ึงวิธีน้ีไดสื้บทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
จนมาถึงยุคท่ีกมัพูชาตกอยู่ภายใตก้ารปกครองฝร่ังเศสในยุคอาณานิคม รูปแบบการจดัการศึกษา
ดงัเดิมไดเ้ปล่ียนไปในรูปแบบใหม่ กล่าวคือมีการจัดเป็นระบบแบบแผนมากข้ึน ทั้งระบบการ
บริหารการจดัการ การจดัตั้งคณะผูบ้ริหาร การตีพิมพห์นงัสือในรูปแบบสมยัใหม่ การจดัหลกัสูตร
มีลกัษณะสองอยา่งคือส่วนหน่ึงเป็นวิชาพระพุทธศาสนา และอีกส่วนหน่ึงเป็นวิชาสมยัใหม่ จึงท า
ใหก้ารศึกษาในสมยัน้ีมีลกัษณะโดดเด่น แต่อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการจดัการศึกษาน้ีไดรั้บอิทธิพล
จากรูปแบบจดัการศึกษาของคณะสงฆ์สยาม ดงันั้น วตัถุประสงค์หลกัของการจดัการศึกษาคณะ
สงฆก์มัพชูาในสมยัฝร่ังเศสปกครองก็เพื่อคานอ านาจของสยามดว้ย 
 คร้ันเมื่อกมัพชูาไดรั้บเอกราชจากฝร่ังเศส พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ไดเ้ขา้มามีบทบาท
ต่อการเมืองของกมัพชูา โดยเฉพาะอยา่งยิง่นบัตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๕๐ เป็นตน้มา สมเด็จพระเจา้นโรดม
สีหนุไดน้ าเสนอ "พุทธสงัคมนิยม" เป็นแนวทางการบริหารประเทศ ซ่ึงพุทธสังคมนิยมน้ีมีส่วนใน
การส่งเสริม และยกระดบัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาเป็นอยา่งมาก ระบบการบริหารการจดัการ 
ตลอดจนหลกัสูตรก็ได้ปรับเปล่ียนใหม่ ระบบการจัดการศึกษาได้พฒันาทุกระดับ ทั้ งพุทธิก
ประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา มีพระสงฆไ์ดรั้บทุนศึกษาไปต่างประเทศ และไดท้ าปริญญา
นิพนธช์ั้นสูงท่ีฝร่ังเศส ซ่ึงการจดัการศึกษาในยคุน้ีนบัไดว้่าเป็น “ยุคทองแห่งการจดัการศึกษาของ
พระพุทธศาสนา” แต่การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ได้เร่ิมเส่ือมลงอย่างต่อเน่ืองในรัฐบาล
สาธารณรัฐเขมรภายใตก้ารน าของนายพลลอน นอล เน่ืองดว้ยสงครามการเมือง และยิ่งตกต ่าถึงขั้น
ขีดสุดในสมยัเขมรแดง ภายใต้การน าของนายพอล พต รัฐบาลเขมรแดงปกครองประเทศอย่าง
เข้มงวด และเปล่ียนแปลงสังคมกัมพูชาอย่างถึงรากถึงโคน จนพระพุทธศาสนาสูญส้ินไปจาก
ประเทศกมัพูชา อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูอีกคร้ังในรัฐบาลของเฮง ส าริน
หลงัจากเขมรแดงถกูโค่นลม้ แต่การศึกษายงัไม่ไดรั้บฟ้ืนฟูเท่าท่ีควร เน่ืองจากบา้นเมืองยงัไม่สงบ
เน่ืองจากมีการสูร้บกนัระหว่างกองก าลงัรัฐบาลและเขมรแดง อน่ึง ยงัไดรั้บผลกระทบจากขอ้บงัคบั
ท่ีภาครัฐอนุญาตให้ผูป้ระสงค์บวชจะตอ้งมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป ซ่ึงหมายความว่าเป็นการลดจ านวน
พระสงฆใ์หเ้หลือนอ้ยลง    

 ปัจจุบนั สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาไดพ้ฒันามาอย่างต่อเน่ือง จนสามารถ
จดัการศึกษาอยา่งเป็นเอกเทศ มีระบบแบบแผนการจดัการศึกษาค่อนขา้งชดัเจน นอกจากน้ี ในรัช
สมยัของสมเด็จพระนโรดมสีหมุนี (พระโอรสของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ) ซ่ึงทรงเป็นกษตัริยอ์งค์
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ปัจจุบนั พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวฒันธรรมไดรั้บการส่งเสริม และ
สนบัสนุน   
 ๓. สภาพปัญหาจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกมัพูชา  

   ถึงแมว้่าปัจจุบนัการศึกษาของคณะสงฆก์มัพชูาไดพ้ฒันามากา้วหน้าอย่างรวดเร็ว จน
สามารถเปิดท าการเรียนการสอนถึงระดบัอุดมศึกษา ขณะเดียวกนั การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์
กมัพชูาก็ยงัประสบกบัปัญหาและอุปสรรคหลายดา้น เช่น ขาดการวางแผนนโยบายการจดัการศกึษา
ท่ีเป็นเอกภาพระหว่างสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจดัสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการพัฒนา ฝึกอบรมและผลิตครูผูส้อน 
งบประมาณการสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทน
ครูผูส้อน การก าหนดหลกัสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาสงฆ์ยงัไม่สอดคลอ้งกบัการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ คือให้น ้ าหนักแตกต่างกนั บางคร้ังให้ความส าคญั
วิชาพระพุทธศาสนามากกว่าวิชาสมยัใหม่ และบางคร้ังให้ความส าคญัวิชาสมยัใหม่มากกว่าวิชา
พระพุทธศาสนา 

   นอกจากน้ี ยงัปัญหาอีก เช่น ขาดความเขา้ใจเพียงพอต่อการจดัการศึกษา และการไม่
เป็นเอกภาพกนัของหลกัสูตร พร้อมทั้งการขาดประสานงานกนัระหว่างสถาบนัเก่ียวขอ้ง อนัเป็น
ปัญหาหน่ึงท าให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีเป็นพระสงฆ์ต้องหันไปสนใจวิชาชีพมากกว่าวิชาทาง
พระพุทธศาสนา ยิง่ท าใหพ้ระสงฆห่์างไกลจากพระพุทธศาสนา ท่ีส าคญัคือไม่เขา้ใจหลกัแก่นแท้
ของพระพุทธศาสนาท่ีว่าดว้ยไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และปัญญา  

 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการจดัการศึกษาของคณะสงฆก์ัมพูชาในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยไดค้้นพบองค์
ความรู้เป็นอเนกประการ แต่ในขณะเดียวกนั ผูว้ิจยักลบัพบว่ายงัมีปมปัญหาอีกหลายอย่างท่ีควรจะ
ไดรั้บการคน้ควา้วิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ก็เช่นเดียวกนักบัการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพทุธ 
ศาสนาในกมัพชูา ดงันั้น เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การศึกษา  ผูว้ิจยัจึงขอขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย
และส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. กระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนด
นโยบายและแนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์ห้ชดัเจนเป็นระบบอย่างสอดคลอ้งกนัในทุก
ระดบัชั้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปในรูปแบบและแนว
เดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ๒. รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา ของคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และไดป้ระสิทธิผลโดยเฉพาะงบประมาณดา้นการ
พฒันา ฝึกอบรมและผลิตครู ผูส้อน งบประมาณการสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา 
ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทนครูผูส้อนใหม้ากกว่าท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
 ๓. กระทรวงกิจการศาสนา และวฒันธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนด
หลกัสูตรการศึกษาของสถาบนัการศึกษาของสงฆ์ ให้สอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ และประสานงานใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐ รับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของสงฆ ์ให้เทียบเท่ากบัการศึกษาตามระบบการศึกษาของรัฐในระดบัต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและการออกไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คง 
 ๔. รัฐควรอุดหนุนงบประมาณดา้นอุปกรณ์การศึกษาส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาของสงฆเ์ช่นเดียวกบัโรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ และมีอุปกรณ์การศึกษาท่ี
ทันสมัย ตลอดจนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในระบบการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ และส่ือการสอนต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ๕. ส านกังานกิจการศาสนา และวฒันธรรมประจ าจงัหวดั ควรสนบัสนุนส่งเสริมให้มี
การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน สนใจการส่งเสริมการศาสนศึกษา การสร้างบุคลากรทางศาสนา
มากกว่าสร้างถาวรวตัถุในพระพุทธศาสนา อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพต่อการจดัการศึกษา
และบุคลากรทางศาสนาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ๑. ควรศึกษาแนวทางในการปรับหลกัสูตรของพุทธิกศึกษาให้เขา้กบัหลกัสูตรสาย
สามญัอยา่งเป็นสากล และมีการเช่ือมต่ออยา่งครบวงจร 
 ๒. ควรศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กัมพูชาในการพฒันาสังคม โดยเลือกหยิบยก
พระสงฆท่ี์มีบทบาทเป็นท่ียอมรับ เช่น สมเด็จพระมหาโฆษนันท์ ผูริ้เร่ิมโครงการธรรมยาตราเพ่ือ
สนัติภาพในกมัพชูา 
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๕. สัมภาษณ์ 

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นนท ์แงด้ สมเด็จพระสงฆนายกแห่งพระราชาอาณาจกัรกมัพชูา , 
พนมเปญ ๑๓ ธนัวาคม ๒๐๐๙. 

สมเด็จพระธรรมลิขิตฬาล ลาย , ประธานเถรสภา,พนมเปญ ๑๓ ธนัวาคม ๒๐๐๙. 
สมเด็จพระสุมงคลปัญญา จวน เอ้ือ,ก  าปุงจาม  ๓๑ ตุลาคม ๒๐๐๙.  
พระครูเพชร สอน,เจา้คณะจงัหวดัเสียมเรียบ  ๕ ตุลาคม ๒๐๐๙. 
พระมหากิน ณารา,ศาสตราจารยภ์าษาบาลี,พนมเปญ, ๒ ตุลาคม ๒๐๐๙. 
พระหงส์สารี,ผูอ้  านวยการพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหมุนีราชาพนมเปญ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๐๙. 
พระมหาซวัน จนัทอน,พนมเปญ ๑๑ กนัยายน ๒๐๐๙. 
พระมหาเธือน สุเธีย,พนมเปญ ๑๐ ตุลาคม ๒๐๐๙. 
ศาสตราจารย ์แมน ปรางค,์ท่ีปรึกษาพุทธิกศึกษาแห่งชาติ,พนมเปญ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๐๙. 
ศาสตราจารย ์เทพ พุน, ท่ีปรึกษาสมเด็จพระสงัฆราชแห่งพระราชอาณาจกัรกมัพชูา, พนมเปญ ๑๕

ตุลาคม ๒๐๐๙.  
ตุ๊ย โฮย, อดีตผูอ้  านวยการส านกังานกิจการศาสนาประจ าจงัหวดัเสียมเรียบ ๖ มกราคม ๒๐๑๐. 
พระมหาหงเซน,ผูอ้  านวยการพุทธิกมหาวิทยาลยัพระสีหนุราช จงัหวดับดัด าบอง๘ มกราคม 
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บทสัมภาษณ ก 
สมเด็จพระสังฆราชพระมหาสุเมธาธิบดี นนท แงด 
สมเด็จพระสังฆนายกแหงพระราชาอาณาจักรกัมพูชา 

 
(ตําแหนง) เปนอธิการบดีพทุธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช 
เปนผูอํานวยการสํานักงานพทุธศาสนศึกษาแหงชาติกัมพชูา 

เปนเจาคณะราชธานีกรุงพนมเปญ 
และเปนเจาอาวาสวัดปทุมวดีราชวราราม พนมเปญ 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ ณ วัดปทุมวดีราชวราราม พนมเปญ 

***** 

 สมเด็จทรงประสูติเม่ือวันท่ี ๕ เดือนพฤษภาคม ปค.ศ.๑๙๒๔ ท่ีหมูบานตรอเพ๊ียงแวง 
ตําบลลมจอง อําเภอสําโรง จังหวัดแตแกว ปจจุบันมีพระชนพรรษา ๘๖ 

พระสุเธีย(ผูสมภาษณ):  เกลากระหมอมฯ ช่ือพระสุเธีย เกิดท่ีจังหวัดเสียมเรียบ บวชเรียนในสํานัก
วัดพระอินโกสิย โดยมีพระครูเพชร ซอน ซ่ึงเปนเจาคณะจังหวัดเสียมเรียบเปนผูใหการอบรมดูแล 
ส่ังสอน ณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจากําลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และกําลังทําปริญญานิพนธ จึงขอกราบทูลเรียนสมเด็จพระ
เมตตาโปรดใหขาพระพุทธเจาไดสัมภาษณ เกี่ยวกับพุทธศาสนาศึกษาในประเทศของเรา  
สมเด็จพระสังฆราชพระมหาสุเมธาธิบดี (นนท แงด):  นิมนตนั่งตามสบายกอน ฉันน้ําชา เปน
อยางไรบางทานพระครูเจาคณะจังหวัดยังสบายดี นะ ไดยินวาทานไมคอยสบาย และยังไดยินวา
ทานจะเดินทางไปทอดกฐินท่ีประเทศอินเดียในอีกเร็ววัน เปนอยางไรบาง การศึกษาของทานยัง
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ราบร่ืนดี นะ ไมมีความคัดของ มีอะไรพอจะชวยไดก็บอกมา จงทําตัวเปนกันเอง นะ อยาเครงกลัว
เลย  
พระสุเธีย: ขอขอบพระทัยมาก(������������������������) หลวงพอพระครู
เจาคณะจังหวัดยังสบายดีอยูครับ แตพระวรกายของทานทรุดโทรมนิดหนึ่ง แตทานยังยืนยันวาจะ
เดินทางไปอินเดียเนื่องจากคิดถึงลูก ศิษยลูกหา การศึกษาของขาพระพุทธเจายังคอยเปนคอยไป  
 ขาพระพุทธเจามีความประสงคทูลเรียน พระพุทธศาสนาในสมัยกัมพูชาอยูใตการดูแล
ของอาณานิคมฝร่ังเศส สมเด็จพอมีพระเมตตามองดวยภาพทั่วไปไดไหม ครับผม  
สมเด็จพระสังฆราช: ฝร่ังเศสปกครองบานเรา ๙๙ ป เขาริบเอาส่ิงท่ีมีคาทางประวัติศาสตร และ
ศิลปวัฒนธรรมมากมายไปบานเขา เขาเอารีดเอาเปรียบเรามาก กดข่ีเรา เขาไมคอยใหพระสงฆไดรับ
การศึกษาเลาเรียนมากท่ีควร ทําลายวัฒนธรรมเรา ปริวรรษตัวอักษรของเราใหเปนตัวโรมัน เหมือน
ดังเวียดนาม เปนการทําลายอักษรศาสตรชาติเรา แตเรายังมีผูกลารักชาติ ศาสนา ไดออกมาตอตาน
อยางองอาจ เชน พระอาจารยแฮม เจียว ซ่ึงเปนศาสตราจารยศาลาบาลีจั่วนขะปวะ(บาลีช้ันสูง) และ
เปนกลุมชําระพระไตรปฎก ไดเดินขบวนตอตานดวยอหึงสา และสันติวิธี กองขบวนประทวงมี
มากกวาพันคน มีพระสงฆ แมชี นักศึกษา แตเจาหนาฝร่ังเศสเขาไมไวใจในการเจรจา ไดบังคับให
ขาหลวงประจํากระทรวงศาสนาจับพระอาจารยแฮม เจียวสึกโดยไมผานพิธีกรรมทางศาสนา และ
ธรรมเนียมเรา ท้ังพระสงฆ แมชี และพุทธศาสนิกชนยิ่งเกรียวโกรธกันใหญ จนปะทะกับเจาหนาท่ี
ฝร่ังเศส จึงเปนท่ีมาของสงครามฉัตร การเคล่ือนไหวของพระสงฆคือใหฝร่ังเศสลมเลิกการทําลาย
วัฒนธรรม 
 เจาอาณานิคมฝร่ังเศสคิดวา เพื่อปกครองกัมพูชาใหไดเต็มรูปแบบนั้น ส่ิงแรกคือเขา
ทําลายวัฒนธรรม และประการตอมาคือจํากัดสิทธิเสรีภาพพระสงฆ เนื่องจากพระสงฆเปนผูรักษา
ไวซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมศาสนา อักษรศาสตร และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 สมเด็จพระสังฆราช จวน ณาต ทานพยายามสงเสริม ปกปองพระพุทธศาสนา ทานทรง
งานหนักมาก ท้ังการเขียนตํารา แปลพระไตรปฎกมาเปนภาษาเขมร เขียนพจนานุกรมภาษาเขมร 
ทานเปดพุทธิกศึกษา(สถาบันพุทธศาสนาศึกษา) เพื่อใหพระสงฆยิ่งมีความรูทางโลกและทางธรรม 
ปฏิบัติพระวินัยศาสนาอยางถูกตอง มีพระสงฆจํานวนมากสอบเขา ท่ีสําคัญคือศาลาบาลีจั่วนขะปวะ 
ทําใหหนาท่ีสําคัญมากทางดานรักษาอักษรศาสตร ภาษาศาสตร และวัฒนธรรม สมเด็จทานคํานึงถึง
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรเสมอ  
 ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชจวน ณาต การศึกษาของพระสงฆมีความเจริญกาวหนามาก 
พระสงฆเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียนมากท่ีสําคัญคือภาษาบาลี เนื่องจากเปนพื้นฐานอักษรศาสตร
เขมร ดังท่ีเราเห็นแลว ผลงานของทานคือพจนานุกรม เปนหลักฐาน 
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 ทุกวันนี้ ขาพยายามเดินตามรอยพระบาทของทาน แมวาไมไดเหมือนทานแตพยายาม
จนสุดความสามารถ คือพยายามฟนฟูพระพุทธศาสนา และสถาบันศึกษาของพระภิกษุสามเณร ดังรู
กันแลว ปค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ ระบอบเขมรแดง คือพอล พต เขาทําลายทุกส่ิงทุกอยางจนส้ินท่ี
เกี่ยวของกับศาสนา แมแตชีวิตคน เขาทําลายเขมรกันเอง เผาทําลายทรัพยสิน ศาสนา คัมภีรฎีกา 
และไมมีความเช่ือเร่ืองศาสนา   
พระสุเธีย:  สมัยเขมรแดงสมเด็จมีสถานภาพแบบไหนบาง เขาส่ังใหสมเด็จทําอะไร  
สมเด็จพระสังฆราช:  เขมรแดงเขามาถึงพนมเปญ เขาจับฉันสึกทันท่ี แลวลงทัณฑอยางสาหัส 
บังคับใหไปทํางาน เชนตัดตนไมตามภูเขาหางไกล ๆ และทําวิดน้ํา ตอนนั้น ฉันอธิฐานรักษาศีลเปน
เหมือนพระ ไมแตะตองอาหารเย็น แมแตเขาบังคับใหแตงงาน การกระทําของเขมรแดงคือการลาง
เผาพันธุ บังคับพระสงฆใหสึก คับไลกษัตริยออกจากพระบรมราชวัง  
พระสุเธีย: หลังจากเขมรแดงถูกโคนลมสมเด็จทรงไปไหนตอ  
สมเด็จพระสังฆราช: หลักจากพรรคระณะเซ ปลดปลอยประเทศจากเขมรแดง ฉันไดเขามา
อุปสมบทอีกรอบกับพระสงฆท้ัง 7 รูป หลังจากบวชแลว เราพยายามฟนฟูพระพุทธศาสนา คือ
พยายามใหมีพระสงฆท่ัวประเทศ เพียงไมกี่ป เราสามารถเปดพุทธิกศึกษาที่วัดอุณณาโลมไดหนึ่ง
แหง และทําการเรียนการสอน สวนวัดลังกาถูกเขมรแดงทําลายเกือบจะหายรองรอย ตอมา ฉันจึง
ยายมาท่ีวัดปทุม กอต้ังพุทธิกบาลีศึกษา ทําการเรียนการสอนไดสามป    
พระสุเธีย: ทุกวันนี้สมเด็จมองเห็นอยางไรบางเกี่ยวกับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเรา  
สมเด็จพระสังฆราช: ทุกวันนี้การศึกษามีความพัฒนามากท่ีเดียว แตการศึกษาดานภาษาบาลีดู
เหมือนกําลังประสบปญหา คือพระสงฆสนใจการศึกษาฝายโลกมากกวา ไมคอยใหความสําคัญวิชา
พระพุทธศาสนา เขาสนใจแตเร่ืองวัตถุนิยม ยึดติดแตส่ิงท่ีหลอโลมดวยกิเลส ไมหนักแนนกับ
ศาสนา “บวชเรียน สึกทํางาน” การใหเปนพุทธคารวะ ธรรมคารวะ สงฆคารวะ สิกขาคารวะ ยังยอ
หยอน ฉันเปนหวงมากเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และการศึกษา ในอนาคตไมรูจะเปนอยางไร ถาหัก
พระสงฆไมหนักแนนกับการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาแลว  
 ทุกวันนี้พระสงฆมีความรูก็มากองคอยูแลว แตฉันยังเปนหวงอยู เหมือนท่ีไดกลาวแลว 
ความคารวะหยอนลงมาก ไมคอยหนักแนนกับศาสนา “ทุกส่ิงลวนแตเปนอนิจธรรม” ผูเขาใจ
วิปสสนาธุระนองมาก แตดานคันธธุระ(ปริยัติธรรม)มาก  
 ผู ถือวินัยพระพุทธศาสนาลดลง  “พระสงฆขาดวินัย  สัตรีขาดกฎสงวนตัว -
����������� ���������������������” วินัยเปนบรรทัด เปนเข็มทิศ
ของสัตวโลก ถาพระสงฆไรวินัยแลว ศาสนาของตถาคตเจาจะเส่ือมลง ฉันเปนหวงศาสนาใน
อนาคตมาก  



๑๕๖ 

 อนาคตกลัวไมมีคนเคารพนับถือศาสนา ถาเขาศรัทธา มีความเช่ือม่ันในศาสนา พระ
พุทธ ศาสนาคงจะอยูอีกนาน แตความคารวะนี้ยังยอหยอนอยู เพราะเหตุดังนี้ ทุกวันพระ ฉันใหศีล
สามเณร ทดสอบใหสวดบาลีไวยากรณ ไมวาจะเปนนาม อาขยาต กิตตนาม อักขระวิธีเปนตน สวน
เด็กวัด (นักศึกษาที่อาศัยวัด) ใหทําวัดสวดมนต และฉันสอนเร่ืองศีลธรรมพระพุทธศาสนา เพราะ
พวกเขาเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนพระศาสนา เนื่องจากพวกเขาตอไปอาจจะเปนผูหนาท่ี 
ตําแหนงใดทางรัฐ และคงจะคิดถึงความเปนอยูสมัยเปนเด็กวัด    
พระสุเธีย ขาพระพุทธเจาขอขอบพระทัยอยางยิ่งท่ีสมเด็จพระเมตตาโปรดใหขาพระพุทธเจาไดมี
โอกาส เขามาทําการสัมภาษณ ขาพระพุทธเจาคิดวาคงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา  

 ขาพระพุทธเจา ขอถวายพระพุทธพร ขอบารมีพระพุทธศาสนาจงปกปองรักษาสมเด็จ
มีพระชนพรรษายืนอยูนาน มีพระกําลังพลังแข็งแรง หายโรคาพาธ เพื่อเปนประโยชนแก
พระพุทธศาสนา และสรรพสัตว 
สมเด็จพระสังฆราช: ใหพรผูวิจัย พรอมท้ังใหกําลังใจการศึกษา 
 
  ********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณ 

ศาสตราจารยแมน ปรางค 
ท่ีปรึกษาสํานกังานพุทธศาสนศึกษาแหงชาติ 

เปนศาสตราจารยประจําพุทธิกวิทยาลัยบาลีพระสุรามฤทธ์ิพนมเปญ 
วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ 

ท่ีสํานักงานพทุธศาสนศึกษาแหงชาติกัมพชูา 
National Buddhist Education Center 

***** 
 แตกอนพระสงฆอยากมีความรูมาก เพราะเหตุนั้น ทานเหลานั้นตองเดินทางไปศึกษาท่ี
ประเทศไทย เม่ือกลับมาไดถายทอดความรูใหกัน แตระบบการจัดการศึกษายังไมชัดเจน  

สมัยอาณานิคมฝร่ังเศส 
 สมัยฝร่ังเศสปกครอง ไดเขามาจัดการศึกษา ซ่ึงจะพูดไดวา ทุกระบบการบริหารการ
จัดการในกัมพูชา เจาหนาท่ีฝร่ังเศสมีสิทธ์ิ อํานาจ แตการจัดการศึกษาของพระสงฆขณะนั้นเร่ิม
ดําเนินการแลวท่ีพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ แตดําเนินการไดเพียงไมกี่ปตองยุติชะงัก  เนื่องจาก
หางไกลพระเนตพระการณ พระบาทสมเด็จสีสุวัตถ์ิทรงอนุญาตใหพระสงฆเขามาเรียนในพระบรม
ราชวัง วัดพระแกว โดยทางพระบรมราชวังใหความอุปถัมภ และขณะนั้น ริเร่ิมเปดพุทธิกศึกษาเปน
ทางการ ท่ีสําคัญคือศาลาบาลีจั่วนขะปวะ (บาลีช้ันสูง) ไดดําเนินการศึกษา มีพระภิกษุสามเณร
จํานวนมากเขาศึกษา แตระบบการจัดการศึกษาข้ึนอยูท่ีเจาหนาท่ีฝร่ังเศส 
 ฝร่ังเศสใชอํานาจเกินขอบเขต ซ่ึงทําใหพระสงฆ และพุทธศาสนิกชน นักศึกษาพาการ
ประทวง พระสงฆเทศนเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญของศาสนา เอกราช เสรีภาพ ความเปน
เจาของประเทศ และใหลุกข้ึนตอตานฝร่ังเศสโดยมีญ่ีปุนอยูเบ้ืองหลัง จึงเปนท่ีมาของสงครามฉัตร 
เจาหนาท่ีฝร่ังเศสจับผูนําประทวง ท่ีสําคัญคือพระอาจารยแฮม เจียว ซ่ึงเปนศาสตราบาลีจั่นขะปวะ
สึก และติดคุก (มรณภาพในคุด) ท่ีเกาะตรอฬาจ (ประเทศเวียดนาม) ยิ่งทําใหมีการประทวงคร้ัง
ยิ่งใหญนี้ เพื่อเรียกรองใหปลอยทานแฮม เจียว หลายเดือนตอมา เหตุการณ จึงสงบ ศาลาบาลีจัว่นขะ
ปวะจึงสามารถดําเนินการเปดการเรียนการสอนได  
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สมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุวรมัน 

 สมัยนั้น พุทธิกศึกษามีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว มีพุทธิกศึกษาท่ัวจังหวัด เชน 
จังหวัดบัดดําบองเปนตน รัฐบาลใหความสนับสนุนท่ีสําคัญคือพระราชสํานัก พระราชสํานักมอบ
ทุนศึกษาใหพระสงฆท่ีสอบเขาเรียนระดับพุทธิกอุดมศึกษา  (ปริญญาบัตร) ๙๐๐ เรียลตอเดือน ซ่ึง
เปนจํานวนเงินมากท่ีเดียว สามารถเล้ียงดูพอแมไดอยางสบายเลย สวนรัฐบาลมอบทุนใหเรียนฟรี
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา พระสงฆยิ่งเอาใจตอการศึกษาเปนทวีเทา ผูสําเร็จการศึกษาเปนท่ีช่ืนชอบ
ของพุทธบริษัท มีคานิยมสูง ไปไหนมาไหนมีแตคนใหความเคารพนับถือ แมวบางรูปสึกไปแลว ยัง
มีอํานาจคอนขางมาก (สังคมใหความสําคัญนักปราชญ)   
เพราะเหตุไร (ผูวิจัยถาม)  
 เพราะขณะน้ันประเทศกําลังพัฒนา ตองการผูรู ผูมีความรูมีนอย แตภาครัฐตองการมาก 
และพระสงฆท่ีมีความรูลวนแตประกอบดวยคุณภาพ  
 สมเด็จพระสังฆราช จวน ณาต ทรงเอาพระทัยใสใจการศึกษาพระสงฆสามเณรมาก 
ทรงเปนปราชญท่ีมีความรูแทจริง (ชัดเจน) มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม เปนผูมากดวยคุณภาพท้ังพระ
ปริยัติ และปฏิบัติ ทรงเปนปราชญสําคัญท่ีไดรับการยกยองมากท่ีสุด   
 พระสงฆสมัยนั้นมีการเคารพปฏิบัติพระธรรมวินัยเครงครัดมาก ถาพูดส้ัน ๆ แลวคือ
ปฏิบัติไดดีมากกวาปจจุบัน และระบบการจัดการศึกษาไดชัดเจนมาก ผูบริหาร และนักเรียน 
นักศึกษาจริงจังกับการศึกษามาก คือทุกส่ิงทุกอยางพรอม  

สมัยนายพลลอน นอล 

 การศึกษาของพระสงฆคอนขางดี คือสืบตอเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุวร
มัน ความเจริญกาวหนาของพุทธิกดูเหมือนมีแตปริมาณ แตคุณภาพรูสึกวาหยอนลง  แตอยางไรก็
ตาม รัฐบาลพยายามยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเปนอยางมาก กอต้ังสํานักงานพุทธิก
ศึกษาตามเง่ือนไขของรัฐ  
 นับแตปค.ศ. ๑๙๗๓ เปนตนมา การศึกษาเร่ิมมีปญหา พระพุทธศาสนาเร่ิมเส่ือมลง 
สงครามเริ่มสรางความปนปวน พระสงฆ แมชี นักศึกษาเดินขบวนประทวงตอตานรัฐบาล จนผู
ประทวงฆาตกรรมขาราชการประจํากระทรวงศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากเขมรแดงยั่วยุให
พระสงฆตอตานรัฐบาล ตอนน้ัน กระผมทํางานท่ีพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช และพุทธิก
วิทยาลัยพระสุรามฤต์ิ ไดสองป ไดเห็นเหตุการณกับตา 
 การศึกษาของพระสงฆไมตอเนื่อง ตามชนบทไดรับกรรมรายจากการยิงระเบิดของ
กองกําลังสหรัฐ วัดวาอารามไดรับผลกระทบมากที่สุด พระสงฆอพยพเขาเมืองหลวง วัดถูกลูก
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ระเบิดไหม บางคร้ังเปนสถานท่ีสําหรับกองกําลังพักอาศัย สงครามไดลุกลามท่ัวประเทศ จนถึงจด
จบในสมัยเขมรแดง      

สมัยเขมรแดง  
 ปค.ศ.๑๙๗๕ เขมรแดงยึดเมืองหลวง(พนมเปญ)ได พุทธิกศึกษาถูกปด ขับไลพระสงฆ
ออกจากวัด จับพระสงฆสึก รูปไหนไมยอมถูกสังหารชีวิตทันท่ีทันใด สมเด็จพระสังฆราชฮวด ตาต 
ถูกเขมรแดงสังหารพระชน เม่ือเขามาถึงกรุงพนมเปญ สวนพระครูปุนสมเพียจ ซ่ึงเปนผูอํานวยการ
พุทธิกศึกษาจังหวัดบัดดําบองก็ถูกสังหารชีวิต  
เพราะเหตุไร(ผูวิจัยถาม)  
 เพราะเขมรแดง เขาทําลายลางเผาพันธุ เอาหลักทฤษฎีมโนคมคอมมิวนิสตมาใช ใครก็
ตาม ท่ีมาคัดคานจะประสบกับจดจบสถานเดียว เขาคิดวาอะไรก็แลว ท่ีเปนระบบเกา ๆ เอารีดเอา
เปรียบกัน ตองทําลายจนส้ิน ไมมีการตอตาน ไมมีระบบการอบรม พูดส้ัน ๆ คือไมมีระบบ สถาบัน
ท่ีคงเหลือมีบาง  แตมีอยูนอย สถาบันพระพุทธศาสนาไมตองพูดถึง ส้ินหมดแลว ต้ังแตเขามาตอน
แรก เขาคิดวาสถาบันใหไวนานไมได และไวใจไมได  พระสงฆเปนผูมีอิทธิพลดานความคิดเห็น 
และกลมเกลียว เปนผูมีเหตุมีผล ถาใหอยูนานอาจจะกอความปนปวน(ระดมประชาชนใหลุก
ตอตาน) ก็ได ดังนั้น สถาบันนี้จึงถูกกําจัดจนส้ิน พวกเขาพูดเสมอวา จะสรางสังคมท่ีไรตนแบบ 
เปนสังคมแบบใหม ไมมีชนช้ันวรรณะ มีแตประชาชนเขมรท่ีสะอาดสะอม บริสุทธ์ิ ไมมีรอยตํานิ
ในอดีต  

สมัยเฮง สัมริน  
 ระบอบเขมรแดงถูกโคนลม วันท่ี ๗ มกราคม ค.ศ.๑๙๗๙ นับวาเปนวันคลายวันเกิด
ใหมของกัมพูชาใตระบอบสาธารณรัฐกัมพูชา ซ่ึงมีเวียดนามหนุนหลัง รัฐบาลเฮง สัมรินไดอนุญาต
ใหมีสถาบันพระพุทธศาสนาอีกคร้ัง มีจัดอุปสมบทอดีตพระสงฆท่ีมีอายุมาก ตอมาจึงอนุญาตให
พระวัยนุน ๆ เขามาอุปสบบทได    
ทําไมจึงเปนแบบนี้ (ผูวิจัยถาม)  
 เพราะขณะน้ันตองกากําลังคนเปนจํานวนมาก ประการแรกคือเปนกองกําลังพิทักษ
ชาติ เนื่องจากกองกําลังเขมรยังระบาดตามภูมินิคม เผาทําลายบานประชาชน ประการท่ีสองเพื่อ
พัฒนาประเทศ ถาพูดไปแลว กําลังคนมีนองมาก ผูท่ียังมีชีวิตอยูไมตางจากความตายเทาไรนัก ท้ัง
ความโหยหิว ขาดแคลนอาหาร ผอมซีด ตางคนตางวิงหาครอบครัว พอแมพี่นอง ลูก หลาน เจอบาง
ไมเจอบาง บางคนเหลือแตผูเดียว ระลึกถึงเร่ืองนี้ตอนไหน ผมมีแตน้ําตา เคยประสบกับชะตากรรม
นี้ คิดไมถึงวา สังคมเคยอยูอยางรุมเย็นเปนสุข แตมาถึงสมัยหนึ่งตองตกตํ่า จะอยูจะเปน จะตายไมมี
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ใครรู รูอยางเดียว คือวันนี้ จะมีลมหายใจหรือไม เม่ือนอน ลุกมาตอนเชาจึงรูสึกวามีชีวิตผานไป
หนึ่งวันแลว ถาระลึกถึงสมัยนั้นตอนไหนผมพูดไมออก เพราะเหตุการณมันติดกับตายากจะลืมได   
 แตสมัยนั้นพูดไปแลว ก็พอทําใหเราเห็นคุณคาของชีวิตท่ียังมีอยู และคิดจะทําอะไรให
เปนประโยชนบาง พระพุทธศาสนามีกําเนินใหม ประมาณปแปดสิบปลาย (๑๙๘๐) สามารถเปด
พุทธิกศึกษาได โดยมีรัฐบาลเปนอธิบดีในพิธีเปด  

สมัยปจจุบัน  
 ปจจุบัน พุทธิกศึกษามีความเจริญกาวหนาคอนขางมากท่ีเดียว สามารถเปดทําการเรียน
การสอนต้ังแตระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา มีท่ัวทุกจังหวัด แตก็สังเกตเห็นวา เปนการ
พัฒนาดานปริมาณ ดานคุณภาพยังดอยอยู  
เพราะเหตุไรจึงวาแบบนั้น(ผูวิจัยถาม)  
 เพราะผูศึกษาพุทธิกนี้ไมคอยเอาใจเทาไรนัก ชอบแสวงหาความรูขางนอก เชนเรียน
วิชาชีพ เรียนภาษาตาง ๆ จนลืมบาทบาทความเปนพระในดานศึกษาธรรมวินัยเพื่อยกระดับ
พระพุทธศาสนา  ถาพูดไปแลวคือการเ รียนวิชาชีพตาง  ๆ  มีตลาดเขารองรับ  สวนวิชา
พระพุทธศาสนาคอนขางจะยากนิดหนึ่ง  
 รัฐบาลใหความสนับสนุน แตยังขาดอยู เชน ครู อาจารยเปนตน สวนมากไมอยูใน
เง่ือนไข    (อาตราจาง) ของรัฐ ท่ีสําคัญคือระดับประถมศึกษา บางสํานักหาครู อาจารยมาสอนเอง 
หางบเอาเอง ซ่ึงมันไมเปนระบบ และการรับผิตชอบเทาท่ีควร  
 ในนามผมเปนเจาหนาท่ีของกระทรวง และสํานักงานพุทธศาสนาศึกษาแหงชาติ 
พยายามมาก เพื่อจะใหพระสงฆมีความรูความสามารถ ไดรับการเรียนรูท่ัวทุกรูป เพื่อจะยกระดับ
พระพุทธศาสนา และสังคมใหเดินคูขนานกัน  
ขอเสนอ ตอไปอานาคด รัฐบาลควรแตบรรจุครูใหเปนขาราชการเต็มสิทธ์ิ และประกอบดวย
คุณภาพ สวนพระสงฆเองก็ควรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เพราะตอนนี้คุณภาพ
พระสงฆตกตํ่ามาก    
   

***** 
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ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ 
ตุย โฮย 

อดีตผูอํานวยการสํานักงานกจิการศาสนา และวัฒนธรรมประจําจังหวดัเสียมเรียบ 
ปจจุบันเปนท่ีปรึกษาสํานักงานกิจการศาสนา และวัฒนธรรม 

วันท่ี ๖ มกราคม ป ค.ศ. ๒๐๑๐ 
***** 

สมัยเขมรแดง 
 ผูวิจัย:  อยากทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนสมัยเขมรแดง 
 ตุยโฮย:  ระหวางท่ีเขมรแดงมีอํานาจ ไมนานเทาไรไดประกาศขับไลประชาชนออก

จากเมืองหลวง แมแตพระสงฆ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนนี้  จึงไมสามารถอธิบายหาเหตุผลได ประชาชน
ออกจากเมืองหลวง พระมหากษัตริยถูกควบคุมตัว และหลีกภัยไปตางประเทศ ศาสนาซ่ึงเปนส่ิงยึด
เหนียวจิตใจเปนปฏิปกษตอหลักการคอมมิวนิสต ดังนั้นเขาไมมีความประสงคท่ีจะพบเห็น
พระสงฆ  
 ถาพูดไปแลว พระพุทธศาสนาเคยเปนพื้นฐานอํานาจของเขมรแดงตน ๆ ท่ีกาวสู
อํานาจ พวกเขาพยายามปลุกระดมพระสงฆใหมีสวนรวมในการปฏิวัติ เหตุผลคงจะฟงไมข้ึน ถา
เปนพระสงฆเปนปญญาชนคงจะไมเช่ือแน แตมักไดรับการยอมรับเฉพาะพระสงฆจากชนบทท่ีขาด
การศึกษา ความเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น เม่ือมีการเจรจาขอตกลงประกอบดวยเหตุผลเชิงบวก
กับสถานการณท่ีเกิดข้ึน ยิ่งทําใหพระสงฆเหลานั้นมีความเช่ือม่ันตอนโยบายเขมรแดง เม่ือพระสงฆ
ทํางานใหเขมรแดง จึงเขาใจวา คงจะเปนไปตามคําพูดท่ีเคยกลาวเอาไวแนนอน ถึงกระนั้นยังกดดัน
ใหพระสงฆสึกและถูกบังคับใหเปนทหารอีกดวย  
 นอกจากนั้น กลุมเขมรแดงยังไมเช่ือเร่ืองบาปบุญ คุณโทษ พระสงฆ ศาสนา ใครก็
ตามท่ีขัดขวางตองประสบกับชะตาชีวิตสถานเดียว ดังนั้น เพื่อใหองคการดําเนินการไปได ประการ
แรกคือทําลายความเช่ือม่ันตอศาสนา  คือใหประชาชนลมเลิกความเช่ือถือศาสนา ประการตอมาคือ
สึกพระสงฆใหหมดส้ิน ถาหากพระสงฆยังมีอยูจะเปนการกินแรงผูคนหรืออาจเปนแกนนําในการ
ปลุกระดมประชาชนใหลุกข้ึนตอตานก็ได   เพราะพระสงฆมีอํานาจทางจิตวิญญาณของ
พุทธศาสนิกชนมาชานานแลว สําหรับพระสงฆท่ีสึกถูกบังคับใหใชแรงงานบาง แตงงานบาง 
พระสงฆท่ีเปนปญญาชนยังประสบกับชะตากรรมต้ังแตเขมรแดงชุดแรกเขามา ประการสุดทาย เพื่อ
ลมเลิกศาสนาออกจากจิตวิญญาณของผูคน จะตองทําลายส่ิงท่ีเปนเคร่ืองหมายของศาสนา เชน 
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โบสถ วิหาร กุฎิ พระพุทธรูป เปนตน บางคร้ังไดมีการสับเปล่ียนแบงหนาท่ีไปทําประโยชนอยาง
อ่ืน เชน เปนแหลงเก็บอาวุธ เล้ียงวัว หมู โรงพยาบาล เปนเรือนจํา สนามสังหารชีวิต บางทีตองทุบ
เอากอนหิน ปูน มาทําอยางอ่ืน เชน สะพานเปนตน    
 แตเม่ือประชาชนและอดีตพระสงฆตองเผชิญสถานการณเชนนั้น ก็ยังไมลมเลิกการนบั
ถือศาสนาเลย ยิ่งทําใหพวกเขาเกิดความศรัทธาและมีแรงบันดาลใจท่ีจะใชศาสนาเปนท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจตราบเทาชีวิต พวกเขาไดขัดเกลาดวยทฤษฎีศีลธรรมทางศาสนามาต้ังแตบรรพบุรุษ ซ่ึงทําให
พวกเขาทราบซึ้ง แมจะถูกทางการปดกั้นก็ตาม แตดานจิตใจของพวกเขาเต็มไปดวยความบริสุทธ์ิ 
บางคร้ังจําเปนตองสวดบทภาวนาเพ่ือระลึกถึงรพระพุทธคุณตลอดเวลา เพราะเขาคิดวาจะไมมีทาง
รอดหรือท่ีพึ่งอยางอ่ืนอีกแลว ดังนั้น ถาตายไปจะไดช่ือวามีสรณะเปนที่พึ่ง นําดวงวิญญาณไปสู
สุคติสัมปรายภพ บางทีพวกออนวอนขอพระพระบาทธรรมิก (อานในภาษาเขมรธรรมึก) มา
ชวยเหลือพวกเขาได โดยเช่ือวา เม่ือถึงจุดจบสุด ๆ แลว จุดเร่ิมตนคงจะมาถึงนั้นหมายความวา พระ
บาทธรรมิกะจะมากอบกูประเทศไดอยางแนนอน  
 อดีตพระสงฆท่ีมีความรูและทราบซ้ึงหลักธรรม เม่ือชวงคํ่า ๆ แอบลักใสเส้ือผาขาว 
บางคร้ังนอกกอดผาจีวรต้ังอธิฐานศีลเหมือนพระ ถาจะพูดส้ันๆแลว คือทุกส่ิงทุกอยางเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาคือศูนยส้ิน     

สมัยเฮง สัมริน  
 ผูวิจัย: สถานภาพพระพุทธศาสนา และการศึกษาของพระสงฆเปนอยางไร  
 ตุยโฮย:  ๗ มกราคม ๑๙๗๙ เรียกวาสาธารณรัฐกัมพูชา พระพุทธศาสนา ลัทธิศาสนา 

ความเชื่อ และศาสนาอ่ืน ๆ ไดรับสิทธิในการฟนฟูข้ึนใหม โดยสมเด็จพระสังฆราช เทพ วงษ 
ขณะน้ันไดเดินทางกลับมาวัดราชบูรณเสียมเรียบ เปนตาขาว (บวชเปนตาขาวคือใสชุดขาว) พาญาติ
โยมท่ีบริเวณวัดทําความสะอาดวัด หลังจากท่ีกลุมเขมรแดงทําลายทุกส่ิงทุกอยาง ดังนั้นมันกระจัด
กระจายไปหมด ไมเปนระเบียบ ในขณะที่กําลังแตทําความสะอาดนั้น ก็พบเห็นตูเหล็กขางในมีแต
ทอง และวัตถุโบราณท่ีมีคาประเมินไมได แลวเอามาใหผูวาจังหวัดซ่ึงเปนกรรมการรอณะเซ  
 เม่ือทางการคัดเลือกอดีตพระสงฆ ท่ีประกอบดวยคุณงามความดี มีศีลบริสุทธ์ิมา
อุปสมบทใหม ทานเทพ วงษถูกคัดเลือกหนึ่งในเจ็ดคน เนื่องจากทานมีความดีความชอบกับทาง
ราชการ 

 หลังจากไดอุปสมบทอดีตพระสงฆไดท้ัง ๗ แลว ตอมาก็อุปสมบทใหตอ ๆ กัน จนเรา
พบเห็นมีพระสงฆปรากฏมีตามวัด แลวซอมแซมบูรณะ วัดวาอารามจวบจนปจจุบัน  
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 การศึกษาของพระสงฆแลวชวงตน ๆ คือเพียงแตรักษาธรรมเนียมเทานั้น คือทองมนต
อะไรทํานองนี้ เพราะไมมีพระสงฆเพียงพอจะจัดการศึกษาเลาเรียน ตอมา ๑๙๘๐ เร่ิมมีศาลาธรรม
วินัย แตไมมีการจัดสอบ  ปค.ศ.๑๙๘๒ เปนตน พระมหาพินแซม ซ่ึงบวชในชมรมท่ีชายแดนไท - 
กัมพูชาไดเดินทางกลับมาวัดราชบูรณไดกอต้ังโรงเรียนพุทธิกบาลีรอง (ประถมศึกษา) ปค.ศ.๑๙๙๙ 
– ๒๐๐๐ ไดพัฒนามาเปนพุทธิกวิทยาลัยบาลี เรียกวา “พุทธิกวิทยาลัยวัดราชบูรณ”โดยกระทรวง
ศาสนาและวัฒนธรรมใหความเห็นชอบ  ถาพูดไปแลว พระสงฆท่ีอุปสมบทมาก็มีวัตถุประสงค
เดียวกัน คือฟนฟูศาสนา และการศึกษา  

 ผูวิจัย: ทําไม มีอะไรเปนแรงดึงดูดใจใชไหม  
 ตุยโฮย: ทุกมุมแหงประเทศ พระสงฆท่ีเคยไดรับเรียนรูกอนเขมรแดง เขาใจลักษณะ

ของเขมร คือศาสนา ถาพระสงฆไมมีความรูจะเปนท่ีเล่ือมใส และไวใจไดอยางไร จะเปน
เคร่ืองหมายของศาสนา และเอกลักษณะของประเทศไดอยางไร ดังนั้น ทานเหลานี้จึงพยายามรักษา
สัญลักษณทางพุทธศาสนาไมใหสูญหายอีก ทราบวาแนวความคิดแบบพุทธสังคมนิยมของสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุเปนท่ีช่ืนชอบของทานเหลานั้น อยากนําประเทศและศาสนาคืนสูพุทธสังคมนิยม
อีกคร้ัง  พระสงฆมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในสมัยนี้ก็เหมือนกัน แม
พระสงฆจะมีจํานวนนอยประกอบกับขอจํากัดอายุบวชก็ตาม แตศรัทธาบริสุทธ์ิกับศาสนาเปนทวี
เทา พระสงฆเหลานี้มีสวนพัฒนาเปนอยางมากไมวาจะเปนดานจิตใจหรือวัตถุสมบัติ จะเห็นไดวา
พระสงฆนําญาติโยมสรางถนน ปรับปรุงสะพานใหม สรางโรงเรียน สระนํ้า สอนตัวหนังสือ และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย (เห็น ผูวิจัยตอบ) ถามวาทางราชการไดหยิบยื่นขอเสนอหรือไม เม่ือทางราชการ
ไมไดเสนอ พระสงฆสมัครใจดําเนินการเอง การนําผูคนเขามามีสวนรวมในการพัฒนากอสรางนั้น 
ไมมีเงินงบประมาณเพียงพอ แตอาศัยพระสงฆออกจาริกรับบิณฑบาตรแรงศรัทธาจากญาติโยมมา
ชวยเหลือหรือเปดเคร่ืองกระจายเสียงประกาศใหญาติโยมมารวมทําบุญกัน (ผูวิจัย : เคยมีสวนรวม
เหมือนกันสมัยเปนนักเรียน เพียงแตไดยินหลวงพอบอกก็ชักชวนกันไป  ก็ทําใหเกิดบรรยากาศการ
ทํางานอยางเต็มท่ีและสนุกสนานดี) ส่ิงเหลานี้คือการชวยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาและชวย
พัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา  

 ปจจุบันทานคิดดูสิ บทบาทพระสงฆมากตอมากเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เชน โรค
เอดส การสอนศีลธรรม เปนตน มีแตพระสงฆเทานั้น ถามวา ถาพระสงฆไมมีการศึกษาจะทํางาน
พวกนี้ไดหรือ  

 ดังนี้ ภาครัฐของเราพยายามใหพระสงฆมีความรูท้ังทางโลกและทางธรรม (พุทธจักร
และอาณาจักร) ยิ่งใหพระสงฆมีความรูมากข้ึน แรก ๆ เขา ไมใชแมแตปจจุบันนี้ การศึกษาของ
พระสงฆ เราหยิบเอาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เพียงแต เพิ่ม เ ติมหลักสูตรวิชา



๑๖๔ 

พระพุทธศาสนาท่ีเคยมีในสมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุมาผสมผสานกัน เชน บาลี สันสกฤต เปน
ตน พระสงฆยังเปนเคร่ืองหมายดานอักษรศาสตร และวัฒนธรรม เพราะทานมีความเขาใจอยางดี
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อักษรศาสตร ไมมีใครมีภูมิความรูเหมือน
พระสงฆ ภาษาบาลี และสันสกฤต ผูท่ีสนใจจะเรียน แตพระสงฆทานจะเลือกเรียน ซ่ึงลวนแลวแต
เปนเคร่ืองหมายของอักษรศาสตร และวรรณกรรม ในขณะน้ีพระสงฆมีความรูเพิ่มระดับอีกคือ
สามารถพูดภาษาตางประเทศได ผมทํางานกับศาสนาต้ังแตยุคเฮงสัมรินจนถึงเกษียณ และเปนท่ี
ปรึกษาทบวงปจจุบันนี้ เขาใจเกี่ยวกับพระสงฆมาอยางดี ดังนั้น จึงพยายามใหพระสงฆมีความรูให
ไดมากที่สุด ซ่ึงอาจจะเร็ววันนี้ จังหวัดเสียมเรียบเราคงจะเปดพุทธิกมหาวิทยาลัย ตอนนี้กําลัง
ดําเนินการตามข้ันตอน ตอไปทานคงจะเปนแรงสําคัญชวยสงเสริมการจัดการศึกษาตอไป  

 ผูวิจัย: อาตมามีความสนใจเร่ืองสังคมนิยมพระพุทธศาสนา โยมชวยขยายความใหนอยได
ไหม 

 ตุยโฮย:  สมัยสังคมนิยมพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวาสังคมราษฎรนิยม หรือพุทธสังคม
นิยม เขาใชเคร่ืองหมายสามอยางเช่ือมตอกัน คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ทานคิดวาอยางไร 
พระมหากษัตริยเรา คือองคสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาศึกษาเลาเรียน
พระธรรมจนเขาใจ เช้ือพระวงศจํานวนหน่ึงก็พระออกผนวช เห็นไหม ท่ีผานมาเจานโรดมรันฤทต์ิ
พระเปนโอรสคนโตของสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงพระผนวช  ซ่ึงถือวาเปนธรรมเนียม
พระมหากษัตริยของเรามาชานานและปฏิบัติสืบทอดตอกันช่ัวลูกช่ัวหลาน ชาติหมายถึงประชาชน
ทุกชนช้ันในสังคมเขมรเราก็นับถือพระพุทธ ศาสนา ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับแรกของเราจึงได
บัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  

 การศึกษาของพระสงฆรัฐเปนผูรับผิตชอบ คือสมเด็จพระประมุขของรัฐเอาพระทัยใส
ใจตอการศึกษาพระสงฆมาก ทรงมอบทุนประจําเดือนใหพระสงฆท่ีสอบเขาเรียนตอพุทธิกมหา
วิทยาลัย ซ่ึงเปนจํานวนเงินมากเม่ือเทียบกับปจจุบัน ดังนั้น จึงพระสงฆมีแรกกําลังศึกษาเลาเรียน 
การปฏิบัติธรรมวินัยก็เครงครัดดี คือเห็นแลวเกิดศรัทธา ยิ่งรูวาทานเรียนศาลาบาลีจั่วนขะปวะ หรือ
บาลีรองเทานั้น โฮ ไมตองพูดถึง ใคร ๆ ก็เกรงใจมาก ทานมีความรูและประพฤติวัตรปฏิบัติดีงดงาม 
มีพลังอํานาจมาก ตอนนั้นผมเปนเด็กวัด ปฏิบัติครูบาอาจารยอยางเครงคัด ผมเติบโตมาไดก็เพราะ
อาศัยวัด ถือวาเปนสังคมเขมรท่ีจะตองคลุกคลีอาศัยอยูกับวัดต้ังแตเล็กจนโต จวบจนวันสุดทายของ
ชีวิต  (หัวเราะ)  

สวนครูอาจารยผูสอนมีความเขมงวดมาก แตมีจิตใจดี มีเมตตา เสียสละอุทิศงาน
สวนตัวสอนหนังสืออยางจริงจัง พอแมผูปกครองมีความเกรงใจในความดีของทานมาก และ
ครูผูสอนในขณะนั้นเปนท่ีเคารพนับถือมาก คาตอบแทนท่ีภาครัฐใหสูงมาก เล้ียงครอบครัว ญาติพี่



๑๖๕ 

นองเหลือใชและเปนผูทรงคุณคาทางศีลธรรมมาก จนมีผูท่ีสนใจมาสมัครเปนครูจํานวนมาก 
พระสงฆท่ีสําเร็จการศึกษาสวนมากเปนครูสอนภาษาเขมร และภาษาตางประเทศอีกดวย  

 ผูวิจัย: รัฐใหความชวยเหลืออยางไร  
 ตุยโฮย: สมัยนั้น ประชาชนคือรอยเปอรเซ็นตนับถือพระพุทธศาสนา นิยมฝากลูกบวช

เรียนเขียนอานหนังสือ เช่ือฟงพระสงฆ ไมวาทานมีตําแหนงสูงตํ่าอยางไร ก็ประชาชนเคารพ
เหมือนกัน แมแตพระมหากษัตริยเคารพยิ่งนัก พระองคเสด็จพระราชดําเนิน ณ สถานท่ีใด ไมเคย
ทอดท้ิงพระสงฆหมูใหญ เห็นพระสงฆนิมนต สมเด็จไปกราบคารวะ ขาราชการ และประชาชนเหน็
พระองควางตัวแบบนั้นยิ่งเลียนแบบตาม และชื่นชมพระองคไมเคยถือเนื้อถือตัว ยิ่งเปนพระครูเจา
อาวาสแลว มีพลังอํานาจมากท่ีเดียว ลูกศิษยลูกหาปฏิบัติกันใหญ ใครอยากไดความรูตองเอาใจทาน
บาง แตเพราะทานมีความเมตตาดี ไดพรํ่าสอนเร่ืองศีลธรรม วินัย กฎเกณฑกฎระเบียบตาง ๆ 
หลักการปกครองชีวิต ถาพูดไปแลว ผูท่ีออกบวชไดฝกหัดการเลาเรียนเขียนอานยอมไดเปรียบกวา
ผูอ่ืน ในปจจุบัน จะสังเกตไดวารัฐบาลไดรับอิทธิพลจากวัด สมเด็จฮุน แซน นายกรัฐมนตรี เปนเด็ก
วัด มีครูเปนพระสงฆ ถาสมเด็จพระนโรดมสีหนุไมถูกทํารัฐประหาร สมเด็จนายกรัฐมนตรีของเรา
คงจะไดบวชแลว ก็ไมแน ใคร ๆ ก็ตาม อยูวัด นาน ๆ ก็ไดบวช ทานดูสิ สมเด็จเจีย ซิม และ เฮง สัม
ริน ลวนแตเปนอดีตพระสงฆมากอนเทานั้น  

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

ภาคผนวก ง 
บทสมภาษณ 

พระมหาปุน หงเซน 
รองอธิบดีพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช วิทยาเขตจังหวัดบัดดําบอง 

วันท่ี ๘ มกราคม ปค.ศ.๒๐๑๐ 
***** 

สมัยพุทธสังคมนิยม (ยุคสมเด็จพระนโรดมสีหนุ)  
 ถาเราพิจารณาดูแลว ไมวาจะเปนยุคไหน ๆ ก็ตาม การศึกษาเกิดจากวัดวาอาราม 
หมายความวาวัดยังเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู ท่ีสําคัญคือประชาชนที่อยูหางไกลจากเมืองหลวง 
แมแตปจจุบันยังมีความสําคัญซ่ึงมิอาจจะกลาววาการศึกษายุคสมัยท่ีภาครัฐจัดมีความพัฒนานั้น แต
ผูคนตามชนบทใหลูกบวชเรียนเชนเดียวกับปจจุบันนี้  
 การศึกษาในยุคนี้ ระบบการจัดการศึกษาของพระสงฆเปนระบบมากข้ึน คือมีลักษณะ
เหมือนนานาชาติ เนื่องจากผูนําสงฆเราไดเดินทางไปทัศนะศึกษาประเทศท่ีนับถือศาสนา ทําใหมี
แนวความคิดจะจัดการศึกษาเหมือนประเทศเหลานั้น  
 สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีจวน ณาต ทานเปนสถาปนิกท่ีมากดวยความรูและ
ประสบการณ คือสรางหลักสูตรพระพุทธศาสนากับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการใหเขา
ดวยกัน ทานมีพระดําริวา พระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานดานอริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
เขมร พรอมท้ังอบรมส่ังสอนใหรูศีลธรรมสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงหมายความวา
พระสงฆมีพื้นฐานดานพระพุทธศาสนามาอยางดี แตวิชาดานอาณาจักรของกระทรวงศึกษาธิการ 
พระสงฆมีพื้นฐานคอนขางนอย ดังนั้นทานจึงประยุกติหลักสูตรผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อให
พระสงฆไดเรียนรูอยางเปนระบบและวิสัยทัศนกวางขวางมากข้ึน นอกเหนือจากนี้คือการเรียน
ภาษาตางประเทศ พระสงฆสามารถพูดได  
 สวนพุทธิกบาลีจั่วนขะปวะ พุทธศาสนบัณฑิต และกลุมชําระพระไตรปฎก มีหนาท่ี
สําคัญมากในการพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ ระดมสมอง ความคิดนักปราชญตีพิมพหนังสือ
มากมาย ดังท่ีปรากฏในปจจุบันนี้ ไมวาจะเปนพระไตรปฎก อรรถกถา คัมภีรฎีกา หนังสือตํารา
มากมาย ซ่ึงปจจุบันการตีพิมพยังไมมากเหมือนสมัยนั้นเลย อาจกลาวไดวา เกิดจากการระดม
กําลังสติปญญาในอดีตสงผลสะทอนใหเกิดอานิสงสในวันนี้  



๑๖๗ 

 สมัยนั้นมีนักปราชญหลากหลายสาขา ทํางานรวมกันมีเปาหมายเดียวกันคือพัฒนา
การศึกษาใหมีความเจริญเติบโต สวนดานรัฐบาลสังคมนิยมพระพุทธศาสนาใหความสนับสนุน
การศึกษาพระสงฆมากท่ีเดียว พรอมท้ังมอบทุนการศึกษาใหแกพระสงฆ    

สมัยนายพลลอน นอล  
 สมัยนี้เราเกือบจะไมตองพูดถึงเร่ืองพระพุทธศาสนาเลย แมแตการศึกษาท่ัวไป คือ
สงครามลุก ลามทั่วประเทศภายหลังโคนอํานาจสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เขมรแตกแยกกันท้ัง
ความคิด  ไลลาจับผิดกัน  นักเรียนนักศึกษาท่ีสวามีภักดีตอสมเด็จพระนโรดมสีหนุ  อดีต
พระมหากษัตริย เขาปาเปนกองโจร แอบทําการเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาล  
 รัฐบาลเองเอาพระพุทธศาสนา ท่ีสําคัญคือพระสงฆมาชวยเกล้ียกลอมใหประชาชนมี
สามัคคีกัน พรอมท้ังมิใหพระสงฆทําการเคล่ือนไหวใด ๆ ท้ังส้ิน  
 การศึกษาเทาท่ีจะรูมาไดทรุดโทรมวลง จนตองปดประตูทําการเรียนการสอนระหวาง
ป ค.ศ.๑๙๗๒ 

กัมพูชาประชาธิปไตย (เขมรแดง) 
 ทฤษฎีคอมมิวนิสตเปนท่ีนิยมในสมัยนั้น การปลุกระดมความรักชาติผิด ๆ ถือวาเปน
การทําลายชนในชาติดวยกันเอง มีการสอนระบบทุนนิยมและงานกรรมาชีพ และศาสนากลายเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการทําลายความเช่ือม่ันของประชาชนคือสึกพระสงฆ เนื่องจากพระสงฆเปนผูไม
มีภาคผลิต เปนกาฝากสังคม เพราะฉะน้ัน การนับถือศาสนาจึงถูกปฏิเสธและริดรอนสถานะลงอยาง
นาใจหาย 
 ทฤษฎีคอมมิวนิสตกลุมเขมรแดงคือผูนําอยางพอล พต ไดเรียนรูต้ังแตเปนนักศึกษาท่ี
ประเทศฝรั่งเศส เขาฝงลึกในใจ “มีแตระบบนี้ท่ีสามารถทําลายระบบชนชั้น และความเหลือมลํ้าใน
สังคมกัมพูชาได”  
 เพื่อการปฏิวัติและเปล่ียนแปลงสังคมไดนั้น ส่ิงแรกคือจําแนกประชาชนเปน
ประชาชนใหม และประชาชนเกา สืบหาปญญาชนแลวกําจัดสถานท่ี “สังคมบริสุทธ์ิคือไรคนทํา
ผิด” ปญญาชนหมายถึงผูมีความผิด สรางความแตกแยกใหสังคม พระสงฆหมายถึงผูสรางชนช้ันใน
สังคม 
 เพื่อสรางสังคมใหม ใสสะอาดบริสุทธ์ิ ตองกําจัดท้ิงปญญาชน ปฏิเสธความชวยเหลือ
ใด ๆ จากปญญาชน นอกจากชนกลุมนอยของพวกเขา เอาเด็กเขาโรงเรียน เพื่อปลุกระดมความ
ชาตินิยม เกลียดชังฝายตอตาน  สวนศาสนาไมเรียกวาศาสนา เนื่องจากพระสงฆถูกจับสึกจนหมด 
แตใชคําวา “อังการ” แทนศาสนา คือ “องคการหมายถึงศาสนาใหม” 



๑๖๘ 

สมัยสาธารณรัฐกัมพูชาและรัฐกัมพูชา  
 ประเทศฟนฟู ศาสนาก็ฟนฟูเหมือนกัน แตมีการจํากัดอายุผูท่ีประสงคจะบวช เพราะ

การสูรบกับเขมรแดงยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง การเคล่ือนไหวทางการเมืองยังไมสงบ ดังนั้นรัฐบาล
ตองการผูชายเพื่อเปนกองสนับสนุนพิทักษชาติ 

 ประเด็นสําคัญคือกลุมเขมรแดงไมไดใหความสําคัญกับพระสงฆ ซ่ึงไมสามารถทราบ
ไดวาเปนเพราะสาเหตุใด ในเร่ืองนี้ จะตองพิจารณาในแงบวกใหมาก สมัยเขมรแดงมีประชาชน
หลายหม่ืนคนถูกสังหาร ผูท่ียังมีชีวิตไมตางกับความตายคือตายท้ังเปน ศาสนาตองใหมีเนื่องจาก
ประชาชนฝงลึกในธรรมเนียมศาสนา มีเหตุการณเกิดข้ึน ศาสนาออกมาทําหนาท่ีสําคัญในสังคม 
ดังนั้นรัฐใหมีความอิสระในการนับถือศาสนาแตจํากัดเกณฑอายุ เพื่อเอากําลังคนมาชวยพัฒนา
ประเทศชาติ ศาสนาในสมัยนั้นเพื่อรักษาธรรมเนียมท่ีมีอยูเทานั้น ดังนั้น การศึกษาพระสงฆไมตอง
พูดถึง แมแตมีพระสงฆจํานวนไมเพียงพอ คือมีเพียง ๒-๓ รูปตอวัดเทานั้น  

 ๑๙๙๒ – ๑๙๙๓ เปนตนมา ประเทศสงบจากสงคราม ภาครัฐมีโอกาสจัดระเบียบสังคม
มากข้ึน สถาบันศาสนาเร่ิมเปดเปนทางการ มีจํานวนพระสงฆเขามาบวชเรียนเขียนอานมากข้ึน  

พระราชอาณาจักรกัมพูชา    
 พระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาของพระสงฆมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
พอสมควร แตไมสามารถเทียบกับสมัยพุทธสังคมนิยมได (สมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุ)  พระสงฆ
จํานวนหนึ่งออก ไปศึกษาตางประเทศ ระบบการศึกษาของพระสงฆมีลักษณะเหมือนของ
กระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองตอความตองการของสังคม  และมีการยอมรับจาก 
“คณะกรรมการประกันคุณภาพการอบรมกัมพูชา” หรือท่ีเรียกวา“Accreditation Committee of 
Cambodia or ACC” 
 ปจจุบันการศึกษาของกัมพูชากําลังมีการแขงขันตามทองตลาด รัฐพยายามยกระดับ
การศึกษาเขาสูสนามตลาดเวทีโลก ไมวาจะเปนระบบการบริหารการศึกษา การจัดการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดหลักสูตรการศึกษา หรือท่ีเรียกวา การจัดการศึกษาแบบโลกสมัยใหม แตก็
ไมท้ิงพื้นฐานการเรียนรูแบบดั่งเดิมของกัมพูชา รวมไปถึงหมายถึงประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
และวิถีชีวิต ถาเราสังเกตดูหลักสูตรจะพบวา สวนหนึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม หรืออาจจะเรียกไดวา “รักษาวัฒนธรรมมรดกโบราณ” สวนการศึกษาของพระสงฆ
ในประเด็นนี้มีความสําคัญมาก เพราะพระสงฆเปนเคร่ืองหมายของศิลปวัฒนธรรมอยูแลว ดังนั้น 
การจัดหลักสูตรพระสงฆควรคํานึงถึงจุดนี้เปนสําคัญ ถาใหสถาบันศาสนาแขงขันการศึกษาท่ัว ๆ 
เหมือน คงจะไปสามารถทําได แตพระสงฆท่ีเรียนจบทุกวันยังมีโลกแหงตลาดเสรีใหความตอนรับ
อีกมาก 



๑๖๙ 

 ระบบโครงสรางการจัดการของพระสงฆไมคอยสลับซับซอนเทาไรนัก คือการบริหาร
จัดการโดยท่ัวไปแลวประกอบดวย กระทรวงธรรมการและศาสนา สํานักงานพุทธิกศึกษาแหงชาติ 
หนวยงานศึกษาประจําจังหวัด สํานักงานเจาคณะจังหวัดเปนตนใหความดูแลอยางท่ัวถึง  
 วิทยาเขตบัดดําบองปจจุบันมีจํานวนนักศึกษา ๒๐๖ รูป/องค/คน คือพระสงฆจํานวน 
๑๑๖ รูป/องค นอกจากนั้นเปนนักศึกษาหญิงชาย ซ่ึงผูท่ีศึกษาในระดับนี้ไดรับทุนจากภาครัฐ
หมายความว า ผู ท่ีสอบเขามาระดับนี้ ศึกษาฟรีไมจํ า เปนตองเ สียค า เทอม  ถา เปนระบบ
พระพุทธศาสนาเหมือนกันหมด แมวาฆราวาสที่สอบเขาศึกษาสถาบันนี้ก็ไมตองเสียคาเทอม ขอให
ใชความสามารถสอบผานเขาศึกษาตอได  
 หลักสูตรท่ีเราเปดทําการเรียนการสอนคือปรัชญาและศาสนา แตสวนมากใหความ
สนใจดานอักษรศาสตร สําหรับคาตอบแทนครู อาจารย ศาสตราจารยประจําช่ัวโมงรัฐเปน
ผูดําเนินการ พรอมท้ังไดรับความชวยเหลือจากผูบริจาคท้ังในและนอกประเทศ  
 

***** 
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สมัยอาณานิคมฝร่ังเศส  
 ผูวิจัย : เจริญพรอาจารยชวยทําการวิเคราะหเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาใน

สมัยฝร่ังเศส  
 ดร.เฮง มุนิจินดา: ท่ีจริงแลว ถาพูดเร่ืองอาณานิคมฝร่ังเศสท่ีเขามากัมพูชา ใชศัพทใน

ภาษาอังกฤษวา (Protectorate) คือหมายถึงรัฐที่อยูใตการอารักขาของมหาอํานาจใดมหาอํานาจหน่ึง 
ตัวอยางฝรั่งเศสท่ีมาปกครองประเทศของเราเรียกวาผูอารักขา สวนกัมพูชาเรียกวาผูใตการอารักขา 
แตเราไมใชคําวา (Colonial) เรียกวาอาณานิคม หรือเปนเมืองข้ึน สนธิสัญญาท่ีเราทํากับฝร่ังเศส
เรียกวา อารักขาสนธิสัญญา (Treaty of protectorate) ซ่ึงกัมพูชาเราทํากับฝร่ังเศสเพ่ือคานอํานาจ
สยามประเทศ แตเม่ือทําแลวเจาหนาท่ีฝร่ังเศสเขาใชอํานาจผิตตามขอบังคับในสนธิสัญญา ทําใหมี
เหตุการณเกิดข้ึนหลายประการจึงคําวาอารักขากลายมาเปนอาณานิคม เชน  

๑. พระพุทธศาสนาเปนกําแพงกัน หรือเปนอุปสรรค ซ่ึงปองกันไมใหเจาหนาท่ี
ฝร่ังเศสทําอะไรโดยไมมีหลักการหรือทําตามความตองการของตน  

๒. พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญคือพระสงฆเร่ิมต่ืนตัวเม่ือถูกเจาอาณานิคมปดกั้นสิทธิเสรีภาพ 
ไมวา 
จะเปนดานความเชื่อ บทบาทหนาท่ี แมแตปกปองดินแดนฝรั่งเศสไมคอยใสใจ ซ่ึงทําใหพระสงฆ
ตองทําอะไรบางอยางเพ่ือปกปองศาสนา ดินแดน เชน การเคล่ือนไหวของอาจารยสวา และอาจารย
โปกําโบร ฝร่ังเศสพยายามทําลายจริยธรรม และวัฒนธรรมเขมร 



๑๗๑ 

 เพื่อปกครองเขมรเราไดทุก ๆ ดาน เขาพยายามหาวิธีหลายอยาง เพื่อใหชาวเขมรเรา
ยอมรับเขาเปนเจานาย ข้ันตอนแรกที่เคยทําสําเร็จในประเทศเวียดนามคือเปล่ียนแปลงตัวอักษร
เขมรเปนตัวโรมัน แตพระสงฆของเราทานไดทําหนาท่ีเปนผูพิทักษ ไมวาจะเปนตัวอักษร แตยัง
ดูแลวัฒนธรรม ขนบธรรม เนียมประเพณี ซ่ึงเปนเอกลักษณของเขมร ถาไมมีพระสงฆส่ิงท่ีเปน
เอกลักษณของเขมรคงจะหายไปในสมัยฝร่ังเศสแลว   
  การทําสงครามฉัตรกับฝร่ังเศสไมมีอะไรอ่ืนนอกจากปกปองความเปนเขมร ท่ีมีภาษา 
อักษรเปนของตน นี้เปนความภาคภูมิใจสําหรับเขมรเราท่ีมีพระสงฆเปนผูรักชาติ เม่ือมีสงครามแตละ
คร้ัง ภาษา และอักษรไปอยูกับวัด ซ่ึงหมายถึงวา ลูกชาวบานเรานี้ไปบวชเรียนเขียนอาน ตํารับตํารา
อักษรศาสตร มีความรูความสามารถดานนี้แหละ ขณะเดียวกัน ลูกของผูรํ่ารวยพากันเรียนตัวอักษร
ฝร่ังเศส คานิยมเขาเปนฝร่ังหมด วัฒนธรรมการเลียนแบบตามวัฒนธรรมตะวันตกเกิดข้ึนในสมัยนี้
แหละ  

 ผูวิจัย: ถาพูดแบบนั้นรูสึกวามันดูเหมือนอคติตอฝร่ังเศส เพราะเทาท่ีจะรูมาคือมีชาว
ฝร่ังเศสบางคนไดทําประโยชนใหเรามากมาย  

 ดร.เฮง มุนีจินดา: ก็จริงท่ีพระคุณเจาวา คือมีชาวฝร่ังเศสกลุมหนึ่งซ่ึงเปนนักวิชาการ
ดานโบราณคดีเขาไดศึกษาความเปนเขมร ไมวาเปนดานประวัติศาสตร คัมภีรฎีกาใบลาภาษาบาลี 
สันสกฤต ท่ีเปนพุทธก็ดี เปนพราหมณก็ดี ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต เม่ือพวกเขาศึกษาพบ
กับต่ืนเตนกันกับผลงานอันสําคัญนี้ ซ่ึงพวกเขาไดชวยปกปองเอกลักษณของเรา เชน ชวยจัดต้ังพทุธ
ศาสนบัณฑิต พิพิธภัณฑชาติ กลุมชําระพระไตรปฎก แตก็มีบางอยางท่ีเขาเอาจากเราไป ซ่ึงมีคาเชิง
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ส่ิงเหลานี้ถาเราไปเท่ียวท่ีพิพิธภัณฑปารีส จะพบเห็นวัตถุโบราณ
ของเขมร แตถามองในอีกดานหนึ่งก็เหมือนสัญลักษณท่ีเผยแพรวัฒนธรรมของเราเขาสูประเทศ
ตะวันตก มีหนังสือหลายเลมท่ีกลุมนักคนควานี้ไดตีพิมพเกี่ยวกับเขมร ท่ีสําคัญคือปราสาทนครวัด 
ไดตีพิมพเผยแพรท่ัวประเทศยุโรป ซ่ึงทําใหโลกตะวัตตกไดรูจักประเทศเขมรมากข้ึน ท่ีพูดมานี้ก็
เปนนักวิชาการกลุมหนึ่งเทานั้น แตสําหรับผูท่ีมีอํานาจเต็มมีท่ีเรียกวาขาหลวงนี้ พวกน้ีไมพอใจกับ
พระสงฆ เนื่องจากความคิดของพระสงฆขัดตอเจตนารมณฝร่ังเศสเสมอ คือพระสงฆเปนเคร่ืองกั้น
หรือเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

 ผูวิจัย: ไดยินวาฝร่ังเศสชวยคัดคานอํานาจไทยจริงใชไหม  
 ดร.เฮงมุนีจินดา: ถาพูดเร่ืองประเทศไทย หรือประเทศสยามแลว เขาไดเพราะปลูก

วัฒนธรรมไมใชนอยในเขมรเรา คือมากกวาเวียดนาม คือนับแตสมเด็จพระนโรดมขึ้นครองราช
สมบัติ ตอนนั้นรูสึกวาจะเปนราชกาลท่ี ๔ แหงกษัตริยสยามวงจักรี ไดเอานิกายธรรมยุติเขามาเขมร 
นับแตคร้ังนั้นมาจึงมีพระพุทธศาสนา ๒ นิกาย คือธรรมยุตินิกายมีพระราชสํานักใหความอุปถัมภ 



๑๗๒ 

สวนมหานิกายซ่ึงเปนนิกายดั่งเดิมอยูกับประชาชน นิกายท้ังสองนี้มีความปฏิบัติตางกัน จนมีความ
แตกแยกกัน แบงแยกนิกายนับถือ ไดแก ธรรมยุติกายสําหรับราชวัง สวนมหานิกายเปนของราษฎร 
ซ่ึงหมายถึงวาประชาชนไมพอใจกับนิกายใหมนี้ ก็เหมือนท่ีไมพอใจกับพระมหากษัตริย ท่ีกลาวมา
หมายถึงเปนสงครามจิตศาสตร ท่ีพยายามกอใหเกิดความแตกแยกทางสังคมเทานั้น ดังมีสํานวน
ท่ีวา “แตกแยก เพื่อปกครอง” พระคุณเจาตองทําความเขาใจสํานวนนี้  

สมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุ  
 ผูวิจัย ไดยินวาสมัยนี้เปนยุคทองของพระพุทธศาสนา ทําไม  
 ดร.เฮง มุนีจินดา: ผมคงจะกลาวโดยสรุปส้ัน ๆ คือ  

๑. ประเทศเขมรไดรับเอกราช มีสิทธในการปกครอง บริหารการจัดการเอง  
๒. รัฐธรรมนูญปญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  
๓. โครงสรางหลักของประเทศคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซ่ึงหมายความ

วา ศาสนาเปนตัวเช่ือมสถาบันท้ังสอง  
๔.   แนวทางการบริหารประเทศยึดหลักพระพุทธศาสนาคือ “พุทธสังคมนิยม” ซ่ึง

ประชาชนยังจําสํานวนท่ีวา “สังคมราษฎรนิยม”  
๕. มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการศึกษา เคยไดยินไหมวา กลุมพระสงฆสมัยใหม และ

กลุมพระสงฆอนุรักษนิยม  
๖. สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาได รับความสนับสนุนจากภาครัฐ  และ

พระราชสํานัก โรงเรียนมีทุกระดับ ตอนนี้มีสอบบาลีมหาเปรียญ ๔ ประโยค เปนประโยคสูงสุด ท่ี
สอบไดคร้ังเดียวคือสมเด็จพระสังฆราชจวน ณาต ซ่ึงเปนเอกของนักปราชญเขมร  

๗. ยกยองผูมีความรู หากไดยินวาพระรูปนี้ศึกษาจบจากศาลาบาลีจั่วนขะปวะ หรือ
บาลีรอง ใครก็ตามเอ็นดูทานเหลานี้เปนอยางดี คานิยมผูรูสูง คือเคารพผูรู  

๘. พระสงฆท่ีไดเรียนระดับบาลีวิทยาลัยข้ึนไปไดรับพระราโชปถัมภ  
๙. ทฤษฎีพุทธสังคมนิยม มีเปาหมายอยางหนึ่ง  ถาพูดเชิงศาสนา  คือสงเสริม

พระพุทธศาสนา อีกสวนหน่ึง พยายามนําพระสงฆใหมาชวยบริการสังคม เชน ทําสะพาน ถนน 
สระนํ้า โรงเรียน เปนตน  

สาธารณรัฐเขมร “ลอน นอล”  
 ผูวิจัย: อาตมารูสึกวามีความรูเก่ียวกับสมันนี้นอยมาก ถาเปนไปไดขออาจารยชวยทํา
การวิเคราะหในในมุมมองท่ัว ๆ ไป  



๑๗๓ 

ดร.เฮง มุนีจินดา: เรารูการทํารัฐประหารมันเปนอยางไร สงผลทั้งดี และเสียแกสังคม 
ถามองเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา ประการแรกคือเปนชวงตอจากสมัยสังคมนิยม
พระพุทธศาสนา หมายถึงวาสองปแรก การศึกษายังไมมีการเปล่ียนแปลง เพราะรัฐบาลใหความ
สนับสนุนเหมือนเดิม แตตอมามีการแตกแยกกันเปน ๒ ฝาย คือ  

๑. ผูนิยมสมเด็จพระนโรดมสีหนุ คือผูท่ีนิยมอดีตพระมหากษัตริยพากันเขาปา แมแต
พระสงฆบางรูปสึก และทําการเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาล สวนพระสงฆบางรูปเดินขบวนประทวง
รัฐบาลลอน นอลใหคืนอํานาจถวายแดสมเด็จพระนโรดมสีหนุ บางคร้ังมีการปะทะกันอยางรุนแรง  

๒. ผูนิยมสาธารณรัฐเขมร ซ่ึงพวกนี้ไมนิยมระบบราชานิยม สวนพระสงฆเรามีพระ
อาจารย เขียว จม ทานเคยตอตานนโยบายสังคมนิยมพระพุทธศาสนา   ดังนั้น พระพุทธศาสนาเรา
อยูระหวางสงครามการเมือง คือตางพยายามเอาพระสงฆเปนเคร่ืองมือทางการเมือง อีกกลุมหนึ่งท่ี
เขามาลับ ๆ คือเขมรแดง พวกนี้มาแรง นโยบายเขมรแดงใคร ๆ ก็ยอมรับวาดี ซ่ึงพวกนี้เอาความ
นิยมจากพระสงฆ และประชาชนชนบท แตพวกปญญาชนมองวา เขมรแดงใชทฤษฎีคอมมิวนิสต 
เอาศาสนาเพ่ือปกปองตัวเอง โดยรวมแลวคือ  
 ๓.  เขมรแดงเอาพระสงฆมาเผยแพรลัทธิของตน ตามแนวทางปฏิจจสมุบปาทธรรม 

๔. สวนพวกสาธารณรัฐเขมรพยายามหาพระสงฆท่ีมีมนตคาถา ขลังศักดิ์สิทธ์ิ  ทํายัน
กถา เพื่อปลุกกําลังใจทหาร  

สมัยกัมพูชาประชาธิปไตย  
  ผูวิจัย: อยากทราบถึงวาทําไมเขมรแดงเขาทําลายพระพุทธศาสนา และปญญาชน 
ทําไมจึงเขาทําลายทุกระบบซ่ึงเปนโครงสรางของประเทศ  

ดร.เฮง มุนีจินดา: ถาพูดถึงพระพุทธศาสนาแลว ในยุคนี้สูญส้ินไปแลว คือไดรับ
ผลกระทบมากท่ีสุด สมเด็จพระสังฆราชฮวดตาด และพระราชสมเพียจ ซ่ึงเปนปราชญมากดวย
ความรู และความสามารถถูกเปนเปาหมายแรกที่พวกเขาตองกําจัด ดังนั้น เม่ือพรรคพวกเขามา สักครูหนึ่ง
ก็เอาทานไปประหารชีวิตทันที ดังเหตุผลพอจะสรุปได ๓ ประเด็น ไดแก  

๑. พระสงฆเปนผูเขาขางกับสาธารณรัฐเขมร เปนพวกศักดินา เปนพวกนิยมจักรพรรดิอาเม
ริกา  

๒. ใชทฤษฎีcommunist ของ Webber “ศาสนาเปนยาเสพติด เปนกาฝากสังคม ดูดกิน
แรง 

ประชาชน กดข่ีขมเหงคนตอยตํ่ากวา” “ไมสนับสนุนใหมีศาสนา”  
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๓. พระสงฆเปนผูนําดานจิตวิญญาณ คือวาถาเอาชนะภาครัฐไดแลว หมายถึงวาบังคับ
ไดเฉพาะรางกายแตดานจิตวิญญาณจะไมสามารถบังคับได ถาพูดไปแลวจักรสําหรับคับเคล่ือน
สังคมเรามีสองคือพุทธจักรและอาณาจักร ซ่ึงจักรท้ังสองนี้ตองเดินคูขนานกัน ดังนั้นจึงพวกเขา
ทําลายพุทธจักรตอ เพราะจักรนี้มีอิทธิพลดานความคิด สามารถปลุกระดมคนใหต่ืนตอตานในสัก
วันหนึ่งก็ได ดังท่ีเรารูแลวสมัยสงครามฉัตร จึงมีพระสงฆตอตานกับเจาหนาท่ีอยางเปดเผย สวน
เขมรแดงเองก็มีสวนรวมเหมือนกันในสมัยนั้น  

 ดังนั้นจึงพวกเขาพยายามครองจิตวิญญาณเขมร ดวยการทําลายเอกลักษณจิตวิญญาณ
เขมรมีการทําลายวัด กําจัดพระสงฆ ทําลายพระพุทธรูปโบสถวิหารเปนตน เม่ือเปนเชนนั้น พวกเขา
เช่ือวาสามารถควบคุมประชาชนได เพราะระบบความเช่ือถูกยกเลิก ประชาชนไมมีทางเลือก 
หนทางเดียวคือตองเดินตามองคการอยางเดียว   

สมัยสาธารณรัฐกัมพูชา  
 ผูวิจัย: เขมรเราไดฟนฟูท้ังประเทศ และศาสนา แตวามีอะไรแอบแฝงกับการฟนฟูไหม 
ท่ีสําคัญคือพระพุทธศาสนา 
 ดร.เฮง มุนีจินดา: จริง เราเร่ิมฟนฟูทุกระบบโครงสรางของรัฐ และศาสนา กองกําลัง
เวียดนามเขามาปลดปลอย กูเอกราชประเทศเรา เขาเขาใจวาขณะน้ีเราตองการอะไร และส่ิงไหนท่ี
ขาดหายไป ดังนั้นเวียดนามเขาปลดปลอยเราแตดานรางกาย แตดานจิตใจหาบังคับได เพราะเหตุ
ดังนั้น เขาจึงพยายามกดดันใหรัฐบาลท่ีอยูใตการดูแลของเขาใหเปดสิทธิการนับถือศาสนา ทําอยาง
นี้เขาเช่ือไดวาสามารถเอาใจเขมรได คือใหชาวเขมรเขาใจวา “ระบอบสังคมนิยม”ใหเสรีภาพดาน
ศาสนาไมเหมือนระบอบกัมพูชาประชาธิปไตย  ในประเด็นนี้เรามองวาเปนการเอาศาสนาเปน
เคร่ืองมือทางการเมือง เขาอนุญาตใหมีศาสนาก็จริง แตจํากัดอายุผูมาบวช คือผูท่ีมาบวชตองมีอายุ 
๕๐ ข้ึนไป เรามองวา 

๑. ลดจํานวนผูคนเขามาบวชเพ่ิมกองกําลังรักษาความปลดภัยของสังคม  
๒. เพื่อรักษาธรรมเนียมเดิมไวเทานั้น สวนการศึกษายังไมมีนอกจากทองมนตเทานั้น  

พูดไปแลวคือเพื่อใหมีอาณาจักรท้ังสองยังคงมีอยูในสังคม สวนพุทธจักรไมมีแรงพอยังออนแออยู 
คือวาเปาหมายของเขาคือพระสงฆตองมีสวนรวมในการเผยแพรนโยบายไปสูภาคประชาชน  
ปค.ศ. ๑๙๘๙ – ๑๙๙๓ การศึกษาของพระสงฆเร่ิมตนแลว ศาสนามีนิกายเดียว ไมมีธรรมยุติหรือ
มหานิกาย แตเปนพระพุทธศาสนาเขมรเทานั้น แตปค.ศ.๑๙๙๓  ศาสนาแบงเปน ๓ คือ  

๑. ศาสนาเขมรในกัมพูชา(สรุก) คือหมายถึงพระสงฆท่ียึดปฏิบัติตามธรรมเนียมดั่งเดิม 
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 ๒. ศาสนาเขมรชายแดน หมายถึงพระสงฆหนุม ๆ ท่ีชอบอิสระ ท้ังการแสดงความ
คิดเห็น การศึกษาเลาเรียน ไมชอบการกดข่ีขมเหง พวกนี้ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากไทย 

 ๓. ศาสนาเขมรตางประเทศ พวกน้ีเขาพยายามรักษาอะไรที่เรียกวาเอกลักษณเขมร 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 หลังจากเลือกต้ังดวยการสนับสนุนดวยแอนตัก อดีตพระมหากษัตริย สมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ ทรงเสด็จกลับประเทศ นํามาซ่ึงนิกายธรรมยุติ  

สมัยพระราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ผูวิจัย: ถาจะวิเคราะหเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในสมัยนี้แลวควรวิเคราะหอยางไรบาง  
 ดร.เฮง มุนีจินดา: ผมมองในลักษณะ ๒ ประการคือ  

๑. ความเส่ียง(Risky) การเขามาของวัฒนธรรมโลกไรขอบแดน ขณะเดียวกันลัทธิ
ศาสนาก็เขามาในเขมรอยางอิสระ เชน ศาสนาอิสลาม คริสเตียน เปนตน ตอนนี้โลกแหงระบบ
อินเทอรเน็ตก็กําลังเขามาอยางรวดเร็ว มองไดสอนดานคือเปนประโยชน และคุณวิบัติ เช่ือเคร่ือง
ยาเสพติด ส่ือลามกอะไรทํานองนี้ ซ่ึงทําใหนักศาสนาบางรูปปลอยอารมณหลงติด ทําใหเส่ือมเสีย
แกศาสนา สวนวัดท่ีวามีความเจริญเติบโตน้ีก็จริงแตวาเปนไดปริมาณเทานั้น พูดไปแลวระบบการ
ปกครองของคณะสงฆของเรายังออนแออยู ไมชัดเจนเทาไรหนัก การศึกษาของพระสงฆเราก็
เหมือนกัน 

๒. โอกาส (Opportunity) พระสงฆทุกวันนี้ชอบศึกษาเลาเรียน แตไมรูวาจะเรียนอะไรกัน 
สวนมากดานอาณาจักร แตพุทธจักรไมคอยจะสนใจเทาไร ดังนั้นไมสามารถจัดไดวาเปนโอกาสท่ีดี ถา
พระสงฆศึกษาพุทธธรรม หลักคําสอนศาสนาเขาใจอยางถองแท อาจจะเปนปจจัยหนึ่งสามารถทําให
ศาสนาอยูได สามารถชวยการเผยแผศาสนาเขาสูภาคประชาชน พูดส้ัน ๆ คือศาสนากับการบริการให
สังคม  

คณะน้ีมีพระสงฆจํานวนหนึ่งท่ีไดรับการศึกษาแลวหันมาใชการบริการแกสังคมเชน   
๑. พระสงฆกับการตานยาเสพติด 
๒. พระสงฆกับการตอตานยาสูบ 
๓. พระสงฆกับการปกปองส่ิงแวดลอม  
๔. พระสงฆกับการพัฒนาสังคม  
๕. พระสงฆกับเอดส 
๖. พระสงฆกับการอบรมศีลธรรมเปนตน  

คือหมายความวาพระสงฆท่ีมีสวนรวมกับการพัฒนาสังคมก็เนื่องจากการศึกษาเลาเรียนนี้แหละ  
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**** 
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 พระราชอาณาจักรกัมพูชา 
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย   กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม 

           สํานักงานพุทธิกศึกษาแหงชาติ  
รายงานประจาํปค.ศ.๒๐๐๙ ของสํานักงานพุทธิกศึกษาแหงชาต ิ

๑. ผลรายงานของสํานักงานพุทธิกมัธยมศึกษา  

          ก.สถิติโรงเรียน.ชั้น.นักเรียน.ครูบรรจุ.ครูอาตราจาง.ครูอาสาสมัคร.พุทธิกมัธยมศึกษา
ประถมภูมิ  

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ สรุป ครู  ล เขต/กรุง โรงเรียน 

จ.
หอง 

จ.นักร. จ.
หอง 

จ.นักร. จ.ห. จ.น. จ.ห. จ.น. บ. อา. อา
ส. 

สรุป 

๑๐ พนมเปญ ๐๙ ๐๑ ๕๗๐ ๑๐ ๔๓๓ ๑๐ ๓๓๐ ๓๐ ๑๓๙๐ ๐๖ ๐๑ ๑๑๖ ๑๒๓ 

๒ กันดาล ๐๓ ๐๓ ๑๔๓ ๐๓ ๑๓๙ ๐๓ ๑๑๙ ๐๙ ๔๐๑ ๐๔ ๐๐ ๐๐ ๐๔ 

๓ ไพรแวง ๐๑ ๐๒ ๘๐ ๐๒ ๖๔ ๐๒ ๖๓ ๐๖ ๒๐๗ ๐๓ ๐๐ ๑๒ ๐๓ 
๔ สวายเรียง ๐๑ ๐๒ ๗๑ ๐๑ ๓๗ ๐๑ ๔๗ ๐๔ ๑๕๕ ๐๔ ๐๒ ๐๐ ๑๘ 
๕ กําพงจาม ๐๔ ๐๔ ๒๒๐ ๐๓ ๑๓๘ ๐๒ ๑๐๓ ๐๙ ๔๖๑ ๐๕ ๐๓ ๐๐ ๐๘ 
๖ กําพงฉะนั่ง ๐๑ ๐๒ ๑๑๐ ๐๒ ๙๗ ๐๑ ๕๘ ๐๕ ๒๖๕ ๐๒ ๐๐ ๐๐ ๐๒ 
๗ โพธิสัตว ๐๑ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๔๖ ๐๑ ๔๙ ๐๓ ๑๕๐ ๐๔ ๐๐ ๐๐ ๐๔ 
๘ บัดดําบอง ๐๑ ๐๒ ๑๑๑ ๐๒ ๙๗ ๐๒ ๙๓ ๐๖ ๓๓๐ ๐๖ ๐๐ ๐๐ ๐๖ 
๙ บันเทีย

เมียนเจย 
๐๑ ๐๒ ๑๑๐ ๐๑ ๔๗ ๐๑ ๒๗ ๐๔ ๐๘๔ ๐๒ ๐๖ ๐๐ ๐๘ 

๐๐ กําพงธม ๐๑ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๔๙ ๐๑ ๓๑ ๐๓ ๑๕๕ ๐๑ ๐๐ ๐๐ ๐๙ 
๑๑ เสียมเรียบ ๐๑ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๕๑ ๐๑ ๔๙ ๐๓ ๑๕๕ ๐๑ ๐๐ ๐๐ ๐๑ 
๑๒ ตาแกว ๐๑ ๐๑ ๕๒ ๐๑ ๖๐ ๐๑ ๔๐ ๐๓ ๑๕๒ ๐๖ ๐๑ ๐๐ ๐๗ 
๑๓ กําโพต  ๐๑ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๓๘ ๐๓ ๑๔๘ ๐๓ ๐๒ ๐๐ ๐๕ 
๑๔ กระเจะ  ๐๑ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๔๕ ๐๑ ๔๓ ๐๓ ๑๔๓ ๐๒ ๐๑ ๐๐ ๐๓ 
๑๕ พระสีหนุ ๐๑ ๐๑ ๔๓ ๐๑ ๔๙ ๐๑ ๒๙ ๐๓ ๑๒๑ ๐๑ ๐๐ ๐๐ ๐๑ 
๑๖ ไปลิน ๐๑ ๐๑ ๗๐ ๐๑ ๐๐ ๐๑ ๐๐ ๐๑ ๗๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ 

สรุป ๒๙ ๓๕ ๑๘๕๕ ๓๒ ๑๔๐๗ ๓๐ ๑๑๑๙ ๙๕ ๔๔๖๘ ๕๑ ๒๓ ๑๒๘ ๒๐๒ 

** * จ.ห.หมายถึงจํานวนหองเรียน    อา.หมายครูอาตราจาง จ.น.หมายถึงจํานวนนักเรียน 
 อาส.หมายถึงครูอาสาสมัคร  บ.หมายถึงครูบรรจุ 

 
 



๑๗๘ 

ข. สถิติโรงเรียน.ชั้น.นักเรียน.ครูบรรจุ.ครูอาตราจาง.ครูอาสาสมัคร.พุทธิกมัธยมศึกษาทุติยภูมิ 

  
ค.สอบเอาวุฒิบัตรพุทธิกมัธยมศึกษาประถมภูมิ(Exam.for Certification of Pali Junior High 
School)  

ล หนวยสอบ จ .นัก เ รียนลงชื่ อ เข า
สอบ 

สอบไลได สอบตก หมายเหตุ 

๑ พนมเปญ ๓๙๖ รูป/องค/คน ๓๘๙  รูป /องค /
คน 

๗ รูป/องค/คน  

๒ ไพรแวง ๘๓รูป/องค/คน ๘๒รูป/องค/คน ๑ รูป/องค/คน  
๓ พระสีหนุ ๑๑๒รูป/องค/คน ๑๑๐รูป/องค/คน ๒รูป/องค/คน  
๔ โพธิสัตว ๗๘รูป/องค/คน ๗๘ รูป/องค/คน ๐ รูป/องค/คน  
๕ เสียมเรียบ ๑๕๙ รูป/องค/คน ๑๕๖  รูป /องค /

คน 
๓ รูป/องค/คน  

ล เขต/กรุง โรงเรีย
น 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ สรุป ครู  

   ห น ห น ห น ห น บ อา อา
ส 

สรุป 

๑ พนมเปญ ๐๔ ๐๔ ๓๙๙ ๐๖ ๒๗๙ ๐๕ ๓๔๒ ๑๙ ๑๐๒๐    ๐๐ 

๒ กันดาล ๐๑ ๐๑ ๕๗ ๐๑ ๕๓ ๐๑ ๔๒ ๐๓ ๑๕๒    ๐๐ 
๓ ไพรแวง ๐๑ ๐๑ ๔๗ ๐๑ ๖๔ ๐๑ ๖๓ ๐๓ ๑๗๔    ๐๐ 
๔ กําพงจาม ๐๑ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๕๑ ๐๑ ๕๐ ๐๓ ๐๕๔    ๐๐ 
๕ กําพงฉะน่ัง ๐๑ ๐๒ ๓๓ ๐๒ ๔๒ ๐๑ ๐๙ ๐๕ ๑๑๔    ๐๐ 
๖ โพธิสัตว ๐๑ ๐๑ ๓๙ ๐๑ ๒๘ ๐๑ ๒๖ ๐๓ ๙๓    ๐๐ 
๗ บัดดําบอง ๐๑ ๐๒ ๘๙ ๐๒ ๘๖ ๐๒ ๑๐๒ ๐๖ ๒๗๗    ๐๐ 
๘ บันเดียเมียนเจญ ๐๑ ๐๑ ๕๔ ๐๑ ๒๘ ๐๐ ๐๐ ๐๒ ๘๒    ๐๐ 
๙ กําพงธม ๐๑ ๐๑ ๔๗ ๐๑ ๒๗ ๐๐ ๐๐ ๐๒ ๗๔    ๐๐ 
๑๐ เสียมเรียบ ๐๑ ๐๑ ๕๕ ๐๑ ๔๖ ๐๑ ๒๒ ๐๓ ๑๒๓    ๐๐ 
๑๑ กําโพต ๐๑ ๐๑ ๔๔ ๐๑ ๓๙ ๐๑ ๓๘ ๐๓ ๑๒๑    ๐๐ 

สรุป ๑๔ ๑๖ ๙๑๙ ๑๖ ๗๔๓ ๑๔ ๗๒๔ ๕๒ ๒๓๘๖ 
 

๐ ๐ ๐ ๐๐ 



๑๗๙ 

๖ กําพงจาม ๑๕๑รูป/องค/คน ๑๕๐  รูป /องค /
คน 

๑ รูป/องค/คน  

สรุป ๙๗๙ รูป/องค/คน ๙๖๕ รูป/องค/
คน 

๑๔ รูป/องค/
คน 

 

 
ง.สอบเอาวุฒิบัตรมัธยมศึกษาทุติยภูมิ(Exam. For Certification of Pali Senior High School)  
 
ล หนวยสอบ จ .นัก เ รียนลงชื่ อ เข า

สอบ 
สอบไลได สอบตก หมายเหตุ 

๑ พนมเปญ ๕๘๐ รูป/องค/คน ๔๗๗รูป /องค /
คน 

๑๐๓รูปองค /
คน 

 

 
จ.สอบเขาพุทธิกมัธยมศึกษาประถมภูมิ (Entrance for Pali Junior High School) 

ล. ชื่อหนวยสอบ จ.นักเรียนลงช่ือเขา
สอบ 

สอบไลได สอบตก ห ม า ย
เหตุ 

๑ พระสุรามฤทต์ิ  ๒๘๔ ๑๖๕ ๑๑๙  
๒ สมเด็จบัวรครี ๒๔ ๕๕+๓๑(สุ.ม.) ๐  

๓ สมเด็จอุมสุม มหามนตรี ๙๐ ๖๕ ๒๕  
๔ สมเด็จลาส สาย สนสมกุศล ๖๔ ๕๕ ๑๙  
๕ สมเด็จเทพ วงศนิโรธรังษี ๙๙ ๕๕ ๔๔  
๖ จําพูวัน  ๑๖๒ ๕๐ ๑๑๒  
๗ รัตนสาเรือน  ๑๐๒ ๖๕ ๓๗  
๘ สมเด็จเจียสีม ตรอเพียงฌูก  ๘๘ 60 ๒๘  
๙ ตาขะเมา กรอเปอหา ๑๔๙ ๕๕ ๙๔  
๑๐ มุนีสาโกร ๖๓ ๕๕ ๘  
๑๑ สิตฺโย ๓๖ ๓๓ ๓  
๑๒ ไพรแวง ๑๒๕ ๘๐ 45  
๑๓ สวายเรียง ๘๕ ๗๑ ๑๔  
๑๔ สมเด็จเจียสีม ตาแกว ๖๐ ๕๒ ๘  
๑๕ จมเกรียล กําโพต ๘๓ ๕๕ ๒๘  
๑๖ อินทรเญียณสวีส ๔๓ ๔๓ ๐  



๑๘๐ 

 
ฉ.สอบเขาพุทธิกมัธยมศึกษาทุติยภูมิ (Entrance for Pali Senior High School) 
 

ล ชื่อหนวยสอบ จ.นักเรียนลงช่ือเขา
สอบ 

สอบไลได สอบตก หมาย
เหตุ 

๑ พระสุรามฤทธิ์ ๒๗๗ ๒๒๑ ๕๖  
๒ สมเด็จนนท แงด ลังกา ๙๑ ๖๑ ๓๐  
๓ ตาขะเมากรฺอเปอหา ๖๔ ๕๗ ๗  
๔ สมเด็จบัวรครี ๗๒ ๖๐ ๑๒  
๕ รัตนสาเรือน ๖๙ ๕๗ ๑๒  
๖ รัตนารามเองโฮยกําพลธม ๒๓ ๓๒(จ.ณ .๑๕) ๖  
๗ สมเด็จจวนณาตกําพงจาม ๗๕ ๕๕ ๒๐  
๘ ราชบูรณ ๗๔ ๕๕ ๑๙  
๙ จมเกรียล กําโพต ๔๗ ๔๔ ๓  
๑๐ อึ้งธัวง บัดดําบอง ๙๐ ๘๙ ๑  
๑๑ โพธิ์สัตว ๔๐ ๓๙ ๑  
๑๒ เขมรรังสี กําพงฉะน่ัง ๓๓ ๓๓ ๐  

๑๗ เขมรงษี ๑๓๘ ๑๑๐ ๒๘  
๑๘ พระสุวรรณเถรอุม เอียม ๙๔ ๕๕ ๓๙  
๑๙ อึงธวง บัดดําบอง ๒๖๗ ๑๑๐ ๑๕๗  
๒๐ ส.เจียสีมบันเตียยเมียนเจย ๑๘๒ ๑๑๐ ๗๒  
๒๑ สาสานตเจียโฉม ๗๒ ๕๕ ๑๗  
๒๒ ราชบูรณ ๑๐๙ ๕๕ ๕๔  
๒๓ รัตนาราม เอง โฮย กําพงธม ๘๘ ๕๕ ๓๓  
๒๔ สมเด็จจวน ณาด กําพงจาม ๘๗ ๕๕ ๓๒  
๒๕ สุวรรณคีรี เจองฉลุก ๕๘ ๕๕ ๓  
๒๖ ส.ฮุนแซน ๘๗ ๘๘ ๓๒  
๒๗ โอรํางอูว ๕๖ ๕๕ ๑  
๒๙ ส.ฮุน แซน ไปลิน  ๗๐+๔๘(บ.ด.)+

๑ ๙ ( พ . ว . ) + ๓
(บ.จ) 

  

สรุป ๒๗๙๐ ๑๘๕๔ ๙๓๖  



๑๘๑ 

๑๓ ส.บันเตียเมียนเจย ๓๑ ๔๒ (ร.บ.๑๒) ๐  
๑๔ ไพรแวง  ๕๐ ๔๗ ๓  

สรุป ๑๐๓๖ ๘๕๑ ๑๔๕  

๓. ผลรายงานของสํานักงานพุทธิกประถมศึกษา 

 สถิติโรงเรียน.ชั้น.นักเรียน.ครูบรรจุ.ครูอาตราจาง.ครูอาสาสมัคร.พุทธิกประถมศึกษา 
 

โรงเรียน ปท่ี ๑ ปท่ี๒ ปท่ี ๓ สรุป ครู  ล เขต/กรุง 
 จ.ช. จ.น. จ.ช. จ.น. จ.ช. จ.น. จ.ช. จ.น. บ. อา. อาส. สรุป 

๑ พนมเปญ ๑๐ ๕ ๑๑๐ ๕ ๑๒๓ ๓ ๓๖ ๑๓ ๒๗๙ ๓ ๒ ๔๑ ๔๖ 
๒ กันดาล ๖๙ ๕๖ ๙๘๖ ๒๕ ๓๖๖ ๑๙ ๒๙๗ ๑๐๐ ๑๖๔๓ ๕ ๑๔ ๑๖๘ ๑๘๗ 
๓ ไพรแวง ๓๕ ๑๙ ๓๕๑ ๑๒ ๑๒๕ ๑๑ ๑๑๕ ๕๒ ๕๙๑ ๗ ๓๕ ๕ ๔๗ 
๔ สวายเรียง ๒๒ ๑๒ ๗๕ ๑๑ ๗๕ ๑๑ ๙๒ ๓๔ ๒๔๒ ๐ ๙ ๑๕ ๒๔ 

๕ กําพงจาม ๕๖ ๔๒ ๙๑๐ ๑๕ ๒๖๓ ๑๒ ๒๑๘ ๖๙ ๑๓๘๑ ๕ ๐ ๖๑ ๖๖ 
๖ กําพงฉะนั่ง ๒๔ ๑๖ ๒๒๖ ๖ ๑๑๕ ๗ ๑๕๓ ๒๙ ๕๒๐ ๑ ๔ ๑๓ ๑๘ 
๗ โพธิสัตว ๑๖ ๑๑ ๑๕๓ ๕ ๔๗ ๗ ๘๒ ๒๓ ๒๘๒ ๑ ๔ ๑๓ ๑๘ 
๘ บัดดําบอง ๓๐ ๒๑ ๕๔๑ ๑๒ ๒๓๙ ๙ ๒๓๙ ๔๒ ๑๐๑๙ ๒๙ ๑๒ ๑ ๔๒ 
๙ บันเคีย

เมียนเจย 
๒๐ ๑๔ ๒๖๙ ๖ ๘๑ ๓ ๖๙ ๒๓ ๔๑๙ ๒ ๖ ๑๕ ๒๓ 

๑๐ กําพงสะปอ ๒๒ ๑๗ ๓๑๕ ๕ ๗๐ ๒ ๒๔ ๒๔ ๔๐๙ ๓ ๑๔ ๒๗ ๔๔ 
๑๑ กําพงธม ๕๔ ๓๖ ๕๓๒ ๒๒ ๓๒๘ ๑๐ ๑๕๒ ๖๘ ๑๐๑๒ ๕ ๒๓ ๙9 ๓๗ 
๑๒ เสียมเรียบ ๒๘ ๒๑ ๔๕๔ ๖ ๑๓๐ ๖ ๗๘ ๓๓ ๖๖๒ ๓ ๘ ๑๔ ๒๕ 
๑๓ ตาแกว ๓๗ ๓๐ ๓๗๘ ๑๗ ๒๓ ๔ ๔๖ ๕๑ ๖๕๔ ๘ ๑ ๔๑ ๕๐ 
๑๔ กําโพต ๑๘ ๑๒ ๑๓๙ ๑๐ ๑๑๓ ๐ ๐ ๒๒ ๒๕๒ ๘ ๑ ๔๑ ๕๐ 
๑๕ กระแจะ ๙ ๔ ๙๓ ๔ ๕๒ ๒ ๓๕ ๑๐ ๑๘๐ ๓ ๓ ๓ ๙ 
๑๖ พระสีหนุ ๖ ๖ ๑๑๐ ๒ ๒๕ ๑ ๓๔ ๙ ๑๖๕ ๕ ๓ ๒๐ ๒๘ 
๑๗ แกบ ๒ ๑ ๒๑ ๑ ๑๒ ๑ ๔ ๓ ๓๗ ๓ ๐ ๐ ๓ 
๑๘ เกาะกุง ๔ ๓ ๕๘ ๑ ๒๐ ๑ ๘ ๕ ๘๖ ๐ ๐ ๑๒ ๑๒ 
๑๙ พระวิหาร ๒ ๒ ๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๔ ๐ ๓ ๐ ๓ 
๒๐ ไบลิน ๓ ๑ ๑๕ ๑ ๑๓ ๓ ๕๗ ๕ ๘๕ ๒ ๒ ๑ ๕ 
๒๑ อุดรเมียนเจย ๓ ๖๒ ๖๒ ๑ ๙ ๑ ๒๖ ๖ ๙๗ ๒ ๑ ๖ ๙ 

สรุป ๔๗๐ ๓ ๔
๒ 

๕๘๓๒ ๑๖๗ ๒๔๓๖ ๑ ๑
๓ 

๑๗๗๕ ๖ ๒
๓ 

๑๐๐๔๑ ๙๓ ๑๗๓ ๗๗๘ ๗๔๔ 

 



๑๘๒ 

๔. ผลรายงานของสํานักงานธรรมวินัย(นักธรรม) 

 สถิติโรงเรียน.ครู.นักเรียน ปค.ศ.๒๐๐๙ 
จ.นักเรียนช้ันตี จ.นักเรียนช้ันโท จ.นักเรียนช้ัน

เอก 
ล เขต/กรุง จ.

โรงเรียน 
นักเรียน หอง นักเรียน หอง นักเรียน หอง 

สรุปน. สรุป
ครู 

๑ พนมเปญ ๔ ๒๕ ๒ ๔๑ ๓ ๓๒ ๓ ๙๘ ๖ 
๒ พระสีหนุ ๗ ๑๑๙ ๕ ๕๒ ๒ ๒๘ ๑ ๑๙๙ ๑๒ 
๓ แกบ ๒ ๒๔ ๒ ๒๑ ๑   ๔๕ ๓ 
๔ กันดาล ๓๕ ๗๔๔ ๓๐ ๓๓๙ ๑๔ ๑๘๓ ๘ ๑๒๖๖ ๔๗ 
๕ กําพงสะปอ ๔๕ ๕๒๔ ๔๕ ๑๐๘ ๑๕ ๓๐ ๕ ๖๔๓ ๔๔ 
๖ ตาแกว ๓๑ ๓๗๓ ๓๑ ๑๗๘ ๑๘ ๖๘ ๑๕ ๕๗๘ ๓๑ 

๗ กําโพต ๒๔ ๒๔๗ ๑๗ ๑๒๖ ๗ ๘ ๑ ๓๘๓ ๒๗ 
๘ ไพรแวง ๔๑ ๕๐๑ ๓๗ ๓๔๘ ๓๙ ๑๕๔ ๒๐ ๙๙๒ ๔๖ 
๙ สวายเรียง ๒๐ ๒๖๒ ๑๕ ๑๒๔ ๘ ๖๔ ๕ ๔๕๐ ๒๐ 
๑๐ กําพงจาม ๓๑ ๔๐๒ ๒๗๖ ๑๙๕ ๓๑ ๑๐๒ ๙ ๖๙๙ ๓๑ 
๑๑ กําพงฉะน่ัน ๒๗ ๕๙๘ ๒๘ ๑๐๗ ๑๐ ๑๐๕ ๘ ๘๑๐ ๔๖ 
๑๒ กําพงธม ๘๗ ๙๓๔ ๖๕ ๓๕๑ ๒๕ ๑๓๕ ๑๑ ๐๔๒๐ ๔๖ 
๑๓ โพธิสัตว ๕ ๒๒๔ ๑๗ ๘๖ ๑๒ ๓๘ ๔ ๓๔๘ ๒๑ 
๑๔ บัดดําบอง ๘๓ ๙๐๑ ๗๐ ๓๐๖ ๓๓ ๑๓๒ ๑๘ ๑๓๓๙ ๙๕ 
๑๕ เสียมเรียบ ๙๘ ๑๑๐๐ ๙๒ ๓๗๐ ๔๖ ๑๒๓ ๑๖ ๑๕๙๓ ๙๔ 
๑๖ บันเตียย

เมียนเจย 
๗๐ ๖๒๐ ๕๘ ๒๘๗ ๒๖ ๑๖๕ ๑๗ ๑๐๗๒ ๗๔ 

๑๗ พระวิหาร ๔ ๙๓ ๘ ๑๕ ๑ ๕ ๑ ๑๒๓ ๑๑ 
๑๘ อุดรเมียนเจย ๗ ๑๑๒ ๗ ๓๐ ๓ ๒๙ ๒ ๑๓๑ ๒ 
๑๙ กรฺอแจะ ๒ ๘๒ ๔ ๒๕ ๒ ๒๔ ๒ ๑๓๑ ๒ 
๒๐ สฺตึงแตรง ๖ ๘๖ ๖ ๔๑ ๓ ๑๗ ๓ ๑๔๑ ๙ 
๒๑ เกาะกุง ๖ ๘๕ ๖ ๑๙ ๕ ๒๓ ๕ ๑๐๐ ๖ 
๒๒ ไปลิน ๕ ๕๒ ๕ ๑๒ ๕ ๑๘ ๓ ๘๒ ๗ 
๒๓ รัตนะคีรี ๓ ๒๙ ๓ ๒๗ ๑ ๑๔ ๑ ๗๐ ๖ 
๒๔ มณดลคีรี ๒ ๑๐ ๒ ๙ ๑ ๖ ๑ ๒๕ ๒ 

สรุป ๖๔๕ ๘๑๒๐ ๕๘๓ ๓๒๑๗ ๒๙๓ ๑๕๐๓ ๑๘๙ ๑๒๗๗๘ ๗๐๐ 



๑๘๓ 

๔. ผลรายงานพุทธิกอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยพระสีหนุราช) 
ก.สถิติ สมณนิสิต นักศึกษาไดรับทุนศึกษาหนึ่งรอยเปอรเซ็นต 
 

ปที่๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ สรุป ล เขต/กรุง 
หญิง สรุป หญิง สรุป หญิง สรุป หญิง สรุป หญิง สรุป 

๑ พนมเปญ ๑๓ ๒๘๒ ๙ ๒๐๗ ๗ ๒๔๔ ๐ ๑๕๕ ๒๙ ๘๘๘ 
๒ วข.บัดดําบอง ๔๑ ๑๖๖ ๓ ๗๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๔ ๒๓๘ 
๓ วข.กําพงจาม ๓๙ ๑๒๘ ๑๒ ๕๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๑ ๑๗๙ 
๔ วข.กําพงฉะน่ัง ๓๑ ๑๐๘ ๑๒ ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๓ ๑๔๔ 

สรุป ๙๓ ๖๘๔ ๓๖ ๓๖๖ ๗ ๒๔๔ ๐ ๐๕๕ ๑๖๗ ๑๔๔๙ 

 

ข.สถิติ สมณนิสิต.นักศึกษา.ไดรับทุนศึกษา(๑๐๐%)สําเร็จและเตรียมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัตรปค.ศ.๒๐๑๐ 

 
สําเร็จศ.๒๐๐๙ เตรี ยมสํ า เร็ จศ .

๒๐๑๐ 
สรุป วั น สํ า เ ร็ จ

การศึกษา 
ล คณะ 

      
๑ คณะพุทธปรัชญา ๐ ๓๒ ๐ ๔๐ ๓๒ ๔๐ 
๒ คณะอบรมศาสตร ๐ ๔๕ ๐ ๓๘ ๔๕ ๓๘ 
๓ คณะอักษรศาสตรเขมร

คณะ 
๐ ๐ ๐ ๔๒ ๐ ๔๒ 

๔ บาลี-สันสกฤต ๐ ๐ ๐ ๓๓ ๐ ๓๓ 

สรุป ๐ ๗๗ ๐ ๑๕๓ ๗๗ ๑๕๓ 

สําเร็จการศึกษา
วั น ที่ ๐ ๒ - ๐ ๓
มีนาคม ๒๐๑๐ 

 

 

 

 



๑๘๔ 

ค.สถิติศาสตราจารยในประเทศ และตางประเทศสอบปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 
ศาสตราจารยในประเทศ ศาสตราจารยตางประเทศ  

ล 
พุทธิกมหาวิทยาลัย 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก สรุป ป.ตรี ป.
โท 

ป.
เอก 

สรุป 

๑ ปขึ้นพ้ืนฐาน(foundation 
Year) 

๕ ๑๓ ๑ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒ พุทธปรัชญา ๒ ๘ ๓ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓ อบรมศาสตรและสารสนเทศ  ๑ ๑๑ ๓ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔ อักษรศาสตรเขมร ๒ ๑๐ ๒ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๕ บาลี-สันสกฤต  ๘ ๗ ๑ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๐ 

สรุป ๑๘ ๔๙ ๑๐ ๗๗ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕. พุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา  
ป

การศึกษา 
รุนท่ี 
๑ 

คณะ สมณ
นิสิต 

นัก
ศึกษาช. 

นัก
ศึกษาญ. 

สรุป สรุป
นักศึกษา 

ศาสตราจารย 

อบรมศาสตร ๕๐ ๐ ๐ ๕๐ ๒๐๐๖-๗ ๑ 

ปรัชญาศาสนา ๔๙ ๐ ๑ ๕๐ 

๑๐๐ ๒๒ 

นิติศาสตร ๔๑ ๑๐ ๒ ๕๓ ๒๐๐๗-๘ ๑ 

ภาษาตางประเทศ ๔๘ ๙ ๖ ๖๓ 

๑๑๖ ๒๒ 

นิติศาสตร ๓๖ ๗ ๓ ๔๖ 

ภาษาตางประเทศ ๒๕ ๑๒ ๖ ๔๓ 

ปรัชญาศาสนา ๒๘ ๐ ๐ ๒๘ 

 ๒ 

อบรมศาสตร ๑๒ ๐๕ ๒ ๒๙ 

๑๔๖ ๓๖ 

ปรัชญาศาสนา ๑๔ ๓๒ ๑๔ ๖๐ 

อบรมศาสตร ๑๓ ๓๐ ๑๗ ๖๐ 

นิติศาสตร ๒๓ ๒๙ ๘ ๖๐ 

 ๓ 

ภาษาตางประเทศ ๖ ๓๐ ๒๔ ๖๐ 

๒๔๐ ๕๐ 

สรุป ๓๔๕ ๑๗๔ ๗๕ ๖๐๒ ๖๐๒  

 



๑๘๕ 

 
สถิติวัด และ พระสงฆ ๒๔ เขต/กรุง ปค.ศ.๒๐๐๙ – ๒๐๑๐ 

 

จํานวนวัด คณะมหานิกาย คณะธรรมยุตินิกาย อา
สรม 

ล ช่ือเขต/กรุง 

มหานิ. ธรร
ยุติน. 

สรุป พระ สามเณร สรุป พระ สามเณร สรุป 

จ.
พระสงฆ
ทั้งสอง
คณะ 

 

๑ พนมเปญ ๘๔ ๒ ๘๖ ๓๓๔๗ ๑๓๖๙ ๔๗๑๖ ๑๒๕ ๒๒ ๑๔๗ ๔๘๖๓ ๔ 
๒ กันดาล ๓๖๙ ๒๖ ๙๕ ๒๒๒๙ ๓๖๓๓ ๕๘๖๒ ๙๕ ๑๓๔ ๒๒๙ ๖๐๙๑  
๓ กําพงจาม ๕๕๙ ๑๕ ๕๗๔ ๒๕๒๔ ๔๓๒๑ ๓๘๓๕ ๕๕ ๘๗ ๑๔๒ ๖๙๘๗  
๔ ไพรแวง ๔๗๙ ๑๗ ๔๖ ๑๒๔๙ ๒๕๘๖ ๓๘๓๕ ๒๗ ๕๔ ๘๑ ๓๙๖๑ ๓๙ 
๕ บัดดําบอง ๓๑๑ ๑๕ ๓๒๖ ๑๘๖๘ ๒๗๕๖ ๔๖๒๔ ๔๔ ๑๑๘ ๑๖๒ ๔๗๘๖ ๙ 
๖ เสียมเรียบ ๒๐๗ ๖ ๒๑๓ ๒๐๙๓ ๒๐๔๘ ๔๑๔๑๑ ๓๔ ๓๔ ๖๘ ๔๒๐๙ ๑๒ 
๗ ตาแกว ๓๐๕ ๑๖ ๓๒๑ ๑๒๕๑ ๑๗๒๓ ๒๙๗๔ ๔๓ ๕๐ ๙๓ ๓๐๖๗ ๘ 
๘ กําโพต ๒๑๕ ๙ ๒๒๔ ๙๐๙ ๑๐๗๙ ๑๙๘๘ ๑๑ ๒๙ ๔๐ ๒๐๒๘ ๑๒ 
๙ กําพงสะปอ ๒๖๓ ๑๕ ๒๗๘ ๑๒๒๗ ๑๗๔๙ ๒๙๗๖ ๒๔ ๖๒ ๘๖ ๓๐๖๒ ๓๙ 
๑๐ กําพงธม ๒๑๙ ๑ ๒๒๐ ๗๗๔ ๒๐๙๔ ๒๘๖๘ ๑ ๑๑ ๑๒ ๒๘๘๐ ๑๑ 
๑๑ สวายเรียง ๒๓๔ ๐๐ ๒๓๔ ๖๖๘ ๑๐๕๓ ๑๗๒๑ ๐ ๐ ๐ ๑๗๒๑ ๗ 
๑๒ บันเตียย

เมียนเจย 
๒๑๑ ๗ ๒๑๘ ๑๒๙๗ ๑๗๘๖ ๓๐๘๓ ๑๓ ๖๔ ๘๒ ๓๑๖๕ ๔ 

๑๓ โพธิสัตว ๑๕๔ ๕ ๑๕๙ ๑๖๔ ๑๐๗๓ ๑๖๖๗ ๑๓ ๔๑ ๕๔ ๑๗๒๑ ๒๒ 
๑๔ กําพงฉะน่ัง ๒๐๒ ๑ ๒๐๓ ๙๑๘ ๑๒๙๗ ๒๒๕๑ ๑ ๖ ๗ ๒๒๕๘  
๑๕ กรฺอแจะ ๑๑๔ ๔ ๑๑๘ ๓๔๕ ๖๓๖ ๙๘๑ ๓ ๑๐ ๑๓ ๙๙๔  
๑๖ เกาะกุง ๔๓ ๓ ๔๖ ๑๘๙ ๒๐๘ ๓๙๗ ๑๑ ๒๙ ๔๐ ๔๓๗  
๑๗ พระสีหนุ ๓๖ ๒ ๓๘ ๒๕๖ ๓๓๕ ๕๙๑ ๔ ๒ ๖ ๕๙๗  
๑๘ สะตึงแตรง ๔๘ ๐ ๔๘ ๑๐๗ ๑๕๔ ๒๖๑ ๐ ๐ ๐ ๒๖๑  
๑๙ พระวิหาร ๗๐ ๐ ๗๐ ๑๕๙ ๓๔๗ ๕๐๖ ๐ ๐ ๐ ๕๐๖ ๓ 
๒๐ รัตนะคีรี ๒๑ ๐ ๒๑ ๘๙ ๑๒๙ ๒๐๘ ๐ ๐ ๐ ๒๑๘ ๒ 
๒๑ มณดลคีรี ๑๒ ๑ ๑๓ ๓๑ ๒๗ ๕๘ ๑ ๕ ๖ ๖๔  
๒๒ แกบ ๑๓ ๐ ๑๓ ๔๓ ๑๐๖ ๑๔๙ ๐ ๐ ๐ ๑๔๙ ๑ 
๒๓ ไปลิน ๑๘ ๒ ๒๐ ๖๗ ๑๗๒ ๒๓๙ ๓ ๖ ๙ ๒๔๘ ๓ 
๒๔ อุดมเมียนเจย ๕๔ ๔ ๕๘ ๑๙๔ ๓๑๑ ๕๐๕ ๑๔ ๑๗ ๓๑ ๕๓๖ ๒ 

สรุป ๔๒๔๑ ๑๕๑ ๔๓๙๒ ๒๑๙๙๕ ๓๐๙๙๒ ๕๓๔๕๖ ๕๒๗ ๗๘๑ ๑๓๐๘ ๕๒๗๖๔ ๑๗๘ 



๑๘๖ 

 



ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ  :  พระสุเธีย สุวณฺณเถโร(ยนต)์  
เกิด  :  ปีพ.ศ. ๒๕๒๒ 

สถานท่ีเกิด :  จงัหวดัเสียมเรียบ,ประเทศกมัพชูา  
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลยั วิทยาเขตอุบลราชธานี  
เขา้ศึกษา :  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ส าเร็จการศึกษา :  วนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  วดัศรีแสงทอง,ต.ในเมือง,อ.เมือง,จ.อุบลราชธานี  
อีเมล ์ :  svakhumcam@hotmail.com  
เวบ็ไซด ์ : http://svakhum.wordpress.com/  
 : http://sotheadarma.wordpress.com/  
 : http://svakhum4khmer.blogspot.com/  
 : http://www.facebook.com/sothea.yon 
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