
๑.เพ่ือศึกษาประวติัศาสตร์ศาสตร์ 
การเมือง การปกครอง วฒันธรรม
พระพทุธศาสนาของประเทศกมัพชูา 
๒. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทาง

สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
พระพุทธศาสนาท่ีมีต่อประชาชนใน
ประเทศกมัพชูา 
๓. เพ่ือศึกษากระบวนการกิจกรรม

ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาของ

พระสงฆใ์นประเทศกมัพชูา 
๔. วิเคราะห์แนวโน้มและทิศ

ทางด้านพระพุทธศาสนากบัการ
พฒันาสังคมและวฒันธรรมใน
ประเทศกมัพชูา 

 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  
และความสัมพันธ์ทางสังคม 
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บทน ำ 

ศ า ส น า ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักร
กัมพูชานั้ น  ความเชื่ อดั้ ง เดิมของ
ประชาชน คือ นับถือตามบรรพบุรุษ 
ได้แก่ นับถือโลกธาตุ ดิน น้้าลม ไฟ 
และผี  ต่อมาได้ รับเอาวัฒนธรรม
อินเดียมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ โดย
ศาสนาแรกที่ประชาชนนับถือ ได้แก่ 
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู ต่อมานับถือ
ศาสนาพุ ทธนิ ก ายมหาย านและ     
เถรวาทตามล้าดับ ในสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ ซ่ึงเริ่มเมื่อ พ.ศ.๑๗๒๔ 
ไ ด้ ท ร ง ท้ า นุ บ้ า รุ ง ศ า ส น า จ น
เจริญรุ่งเรืองและได้รับการนับถือจาก
ประชาชนทุกระดับตั้งแต่กษัตริย์ลงมา 
และ เป็ นศาสนาประจ้ าชาติ ขอ ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท ๙๕% นับถือศาสนา
อิสลาม ๓% ที่ เหลือนับถือศาสนา
คริสต์และศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

นับแต่ประเทศกัมพูชาได้ยอมรับ
พระพุทธศาสนาแล้ว ก็ท้าให้ศาสนานี้
ไ ด้ เ ผยแผ่ ไปอย่ า งกว้ า งขวา งทั่ ว
ป ร ะ เ ท ศ  ที่ ส้ า คั ญ คื อ ช่ ว ง ต้ น
คริสต์ศักราช โดยมีทั้งศิลาจารึกที่เป็น
ภาษาสันสกฤต และหนังสือจดหมาย
เหตุ ของจี นได้บั นทึ กความ เชื่ อม
สัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรทั้ งสอง 
บางครั้งมีพระภิกษุสงฆ์เป็นตัวเชื่อม 
และพระสงฆ์เหล่านั้นมีบทบาทส้าคัญ
มากที่สุดไม่เพียงแต่เป็นราชทูตเท่านั้น 
แ ต่ ยั ง เ ป็ น ผู้ เ ผ ย แ ผ่ ศ า สน า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย  

โดย : พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.,และคณะ 
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ประเทศกัมพูชา ถือว่าเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม
เก่าแก่มาช้านาน และมีอ้านาจครอบครอง ผืน
แผ่นดินหลายประเทศ เช่น บางส่วนของไทย พม่า 
ลาว และเวียดนาม ประเทศเหล่านี้ ล้วนเคยรับ
อารยธรรมจากกัมพูชาโบราณที่ เรียกว่าขอม
ด้วยกันทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันขอมหรือกัมพูชาเอง
ได้รับอิทธิพลจากที่อื่นนั้นคืออารยธรรมของ
อินเดีย แทนที่จะเป็นอารยธรรมจีนซึ่งเป็นประเทศ
ใหญ่ที่อยู่ ใกล้กว่า ในขณะที่ เพื่อนบ้านอย่าง
เวียดนามกลับรับอารยธรรมจากจีนอย่างเต็มที่ เรา
สามารถแยกลักษณะการรับวัฒนธรรมอินเดียของ
กัมพูชาออกเป็นลักษณะดังนี้คือ  

๑ ดา้นศาสนา ชาวกัมพูชานับถือศาสนาพราหมณ์ทั้ง
นิกายไศวะ หรือไวศณพ ศาสนาพุทธทั้งนิกายมหายาน

และเถรวาท  
๒ ดา้นการเมืองการปกครอง กัมพูชาได้คติลัทธิเทวราช 

วิษณุราช และพุทธิราช อันเป็นอุดมคติทางศาสนาของ
อินเดีย    

๓ ดา้นการเปน็อยู ่ชาวกัมพูชานิยมรับประทานข้าวด้วย
มือ โพกผ้าบนหัว นุ่งโจงกระเบน  เทินของบนศีรษะ
เหมือนชาวอินเดีย    

๔ ดา้นภาษา ภาษาสันสกฤตและบาลีมีอิทธิพลสูงสุด 
เป็นภาษาในราชส้านัก ใช้ทั้งจารึก ติดต่อขีดเขียนทั่วไป 
อิทธิพลทั้งสองภาษายังมีในภาษากัมพูชาปัจจุบันอีกด้วย
  
๕ ดา้นสถาปตัยกรรม การกอ่สรา้งปราสาทราชวงั เทวาลยั การ

สรา้งวดัวาอาราม การสรา้งพระพทุธรปู การสรา้งเทวรปูปางตา่ง 
ๆ จนหลายคนกลา่ววา่ ถา้ไมม่อีารยธรรมอนิเดยี กไ็มม่ปีราสาท
นครวดั นครธม เป็นตน้  

กระบวนการสร้างความสัมพันธท์างศาสนา
และวัฒนาธรรม 
ในประเทศกัมพูชา  

กัมพูชายุคก่อนประวัติศาสตร์  

ทั้งสองศาสนาต่างพยายามชิงอิทธพิลกนัอย่างหนั
กในหมู่ประชาชนธรรมดาไปจนถึงชนชัน้สูง 
พระราชวงศ์ในช่วงต้นๆ 
ศาสนาพราหมณ์สามารถท้าได้ส้าเร็จโดยยึดฐานช
นชั้นผู้ปกครองได้มากกว่าอันจะเห็นได้จากรายชื่
อพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาตั้งแตยุ่คแรกเป็นต้
นมา  จนถึงราวพ.ศ. ๑๗๐๐ เศษ 
ล้วนมีนามเป็นสันสกฤตพระมหากษัตริย์กัมพูชา 

จึงกลายมาเป็นพุทธมามกะโดยสมบูรณ์ 

กัมพูชาได้รับพระพุทธศาสนาในสมัยของพระ 

เจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตเข้ามาในสุวรรณภูมิ
อันมีพระโสณะและพระอุตตระเป็นหวัหน้าคณะ 

สายที่ ๘ 

ประเทศกัมพูชาได้รับอารยธรรมที่รุ่งเรืองมาจากอิ
นเดียไว้เป็นมรดกตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว 
ถ้าดูตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้ว 
เขมรอยู่ใกล้จีนมากกวา่อินเดีย 
น่าจะได้รับอารยธรรมจากจีนมากกว่า 
แต่เขมรกลับเลือกรับเอาอารยธรรมอินเดียมาเป็น
สมบัติของชาติหลักฐานนี้บ่งบอกให้ทราบเป็นนัยๆ 
ว่าอารยธรรมอินเดียมีความเจริญและเขม้แข็งมาก 

กว่าจีนมาก โดยเฉพาะสมยันั้น 
ศาสนาที่เขมรนับถือซึ่งรับมาจากอินเดียคือศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธ 

นกัปราชญช์าวกมัพชูาเชือ่อยา่งมัน่คงวา่สวุรรณภมูนิัน้หมาย
ถงึดนิแดนทีเ่ปน็กมัพชูาปจัจบุนัโดยอา้งหลกัฐานของจนีหลา
ยชิน้ถา้เราเชือ่ตามแนวคิดนีแ้สดงวา่กมัพชูาเริม่นบัถอืพระพุ
ทธศาสนาแบบเถรวาทตัง้แตน่ัน้มาแมว้า่กมัพชูาจะไดร้บัพระ
พทุธศาสนาโดยตรงจากคณะพระธรรมทตูคือพระโสณะและ
พระอตุตระอนัเปน็นกิายเถรวาท หรอืหนิยาน 
แตก่ลบัไมเ่จรญิรุง่เรอืงเพราะตอ่มาพระพทุธศาสนาแบบมหา
ยานและศาสนาพราหมณน์กิายไศวะ และไวศณพ 

ไดเ้ขา้เจรญิมัน่คงแทนโดยมภีาษาลนัสกฤตเป็นภาษาสา้คัญ
ของราชวงศ์และของพวกพราหมณผ์ูท้้าหนา้ทีส่ือ่กลางระหว่
างมนษุยก์บัพระเจา้แนวความเชือ่ของศาสนาทัง้สองนีไ้ดห้ยัง่
รากลกึลงในหวัใจของชาวกมัพชูาทกุคนตัง้แตช่นชัน้ปกครอง
จนถงึประชาชนธรรมดาผลงานทีบ่ง่บอกถงึความศรทัธาทีม่ัน่
คงแนว่แนต่อ่ศาสนาของพวกเขาคือการกอ่สรา้งศาสนสถาน
ดว้ยหนิศิลาของทัง้สองศาสนาเกอืบ ๒,๐๐๐ 
แหง่ทัว่แผน่ดนิกมัพชูา ลาว เวยีดนาม 

ซ่ึงแตล่ะแหง่สรา้งไดอ้ยา่งใหญโ่ตมโหฬาร 
ผูท้ีไ่มม่ศีรทัธามัน่คง 

การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในกัมพูชา 

ความขดัเกลาทางสงัคมเกดิขึน้ไดด้ว้ยการสัง่สมเวลาที่
ยาวนานในการนบัถอืพระพทุธศาสนา พรอ้มทัง้ไดร้บัการ
สนบัสนนุสง่เสรมิจากชนชัน้น้าตลอดมา ท้าให้ชาวกมัพชูามี
ศลีธรรม คณุธรรม กจิกรรมทางสงัคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
พระพทุธศาสนา เชน่ งานทอดกฐนิ ผา้ป่า เทศนามหาชาติ
หรอืพธิชีวีติ เชน่ งานตาย เป็นกจิกรรมทีต่อ้งท้ารว่มกนัของ
สงัคม เป็นกจิกรรมทีป่ระสานโลกประสานธรรมเขา้ดว้ยกนั
เสมอ สงัคมกมัพชูาเป็นสงัคมเกษตรกรรม มชีวีติอยู่แบบตอ้ง
พึง่พา และมคีวามเอือ้อาทร เพราะเหตจุากผลกระทบทาง
การเมอืงถงึกบัตอ้งพึง่พาการชว่ยเหลอืจากนานาชาต ิ 

แนวโน้มและทิศทางของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังค
มและวัฒนธรรมในประเทศกัมพูชา  

แนวโน้มและทิศทางของพระพุทธศาสนามีความมั่นคง
ถาวรหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นข้ึนอยู่กับเง่ือนไข
ส้าคัญ ๔ ประการ คือ  

๑) การเมอืงการปกครอง  ๒) การบริหารจดัการ 
3) ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม  และ 
๔) วิถีชีวิของประชาชน 



พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.,และคณะ เพจ 3 

หนังสือ  ต้าราวิชาการ  วารสาร ในภาษาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

จึงใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content anal-
ysis) เพื่อจับประเด็นส้าคัญและสงเคราะห์องค์
ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัย
วิ ธีศึกษาจากเอกสาร (Document)ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนา  รูปแบบการ
จัดการศึกษา  และสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา  โดยเอกสารที่ใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงจะมาจากแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  (Primary 
Sources) ได้แก่หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เขียนเป็น
ภาษา เขมร  (Khmer Language) ข้ อมู ลชั้ นทุ ติ ยภู มิ 
(Secondary Sources) ได้แก่  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์  

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

นามว่า กงัไถ่ (Kang Tai) และ จูหยิง (Chu Ying) 
เดินทางมา พ.ศ. ๗๖๘ ได้เข้าเฝ้ากษตัริย์แห่งฟูนัน
ด้วย  เมื่อเดินทางกลับได้เขียนรายงานการเดินทาง
เก็บไว้ แต่โชคร้ายที่รายงานฉบับดงักล่าวได้สูญ
หายไป จึงเหลือแต่หลักฐานรายงานการเดินทางมา
ฟูนันในหอจดหมายเหตุของจีนเท่านั้น คณะทูตจีนนี้
นับเป็นชุดแรกที่มาเยือนราชส้านักกัมพชูาอยา่งเป็น
ทางการ  

ทีต่ัง้ของฟนัูน 
เกีย่วกบัสถานทีต่ัง้ของอาณาจกัร ฟนูนั'นี ้ไดม้คีวามเหน็ขดัแยง้กนั

หลายคน จงึขอยกบางทา่นมาดงันี ้
๑. ศาสตราจารยย์อรจ์ เซเดย ์กลา่ว วา่อาณาจกัรฟนูนัตัง้อยูท่ี่

เวยีดนามภาคใต ้บรเิวณปากแมน่้้าโขง คือ เมอืงออกแกว้ปจัจบุนั ซ่ึง
ปจัจบุนัไดค้้นพบเหรยีญและซากโบราณสถานลายแหง่ในเมอืงนี ้

๒ สมเดจ็กรมพระยาด้ารงราชานภุาพ กลา่ววา่ อาณาจกัรนี้

นา่จะอยูท่ีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย เพราะค้าวา่ พนม มี
ความหมายตรงกบัค้าวา่ ฟนูนั โดยเฉพาะเมอืงนครพนม 

๓.ศาสตราจารย์บวสเซอริเยร์ชาวฝร่ังเศสได้
กล่าวว่าอาณาจกัรนี้ตอนแรกน่าจะมีศูนย์กลางอยู่
ในภาคกลางของไทยบริเวณลุ่มแม่น้้าเจา้พระยา 
(ต่อมานักโบราณคดี ท่านนี้ก็ได้เปลี่ยนแนวคิด
แล้ว) กษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรฟูนันหรือพนม  

ราว พ.ศ. ๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๑๐๙๓ ค้าว่า พนม 
แปลว่า ภูเขา ชาวจีนเรียกอาณาจกัรนี้ว่า ฟูนัน  
(Funan) บางทีเขียนเป็น ฟูนาน โปหน้า และ ฟู
หน้า ก็มี ในศิลาจารึกภาษาสันสกฤต เรียกวา่ วฺร
วาน้ เมืองหลวงตั้งอยู่ที่เกาะต้นหมัน อ้าเภอไพร
กัปบาส จังหวัดตาแกว้ เรียกว่ากรงุโคกธลอก 
เรียกเป็นภาษาสันสกฤตว่าอังครปุระ เมืองนี้เป็น
เมืองหลวงราว ๓๐๐ ป ีประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
ยุคนี้คลุมเครือมานาน เพราะมีหลกัฐานให้สืบค้น
ได้น้อยมาก หลักฐานโดยมากจึงอาศัยจดหมาย
เหตุของจีนเป็นหลัก  

นอกจากนั้นเรายังได้หลักฐานจากราชทตู
ของพระเจ้าซุ่นกวนที่เดินทางมายังอาณาจักรฟูนัน

พระพุทธศาสนาสมัยเมืองพนม  (ฟูนัน) (พ.ศ. ๕๔๓ - พ.ศ. 

การเผยแผ่ของพระพุทธศาสนามาสูดิ่นแดนกัมพูชา 

การเผยแผข่องพระพทุธศาสนามาสูด่นิแดนแถบนี ้
มดีว้ยกนั ๒ ทาง 
คือทางบกและทางน้า้ในทางบกนัน้พระพทุธศาสนาไดเ้ผ
ยแผต่ามพอ่ค้าขบวนเกวยีนซ่ึงเดนิทางค้าขายตามเมอืงใ
หญน่อ้ยในเขตอนิเดยี และนอกเขตอนิเดยี  
สว่นทางทะเลไดต้ามพอ่ค้าเดนิทะเลมาสูด่นิแดนแถบนีต้
ามธรรมเนยีมชาวพทุธแมจ้ะเปน็พอ่ค้ากต็ามเวลาเดนิทา
งไกลครัง้หนึง่มกัจะนมินตพ์ระสงฆห์รอืพระพทุธรปูเอา 

ไปดว้ยเพีอ่ปอ้งกนัอนัตรายตามทางผา่นและเพือ่ความ 

เจรญิรุง่เรอืงของการค้าขายดว้ย 

หลกัฐานทางด้านพระพุทธศาสนาทีป่รากฏเหน็ในภมูภิาคนี ้ 

แหลมมาลายู (มาเลเซีย) 
ในหลักฐานของฝ่ายจีนกล่าวว่า ณ 
ที่นี่มีรัฐเล็กๆ ถือตามวัฒนธรรมอินเดีย 
ต้ังแต่คริสตศตวรรษที่ ๒ 
เรียกอาณาจักรเหล่านี้ว่า 
อาณาจักรศรีวิชัยและลังกาสุกะ  

หมู่เกาะสุมาตรา (อินโดนีเซีย) 
มีศิลาจารึกหลายแห่งพบศิลาจารึกของพระเจ้า
มูลวรมันในเมืองกุไต เกาะบอร์เนียว 

และศิลาจารึกของพระเจ้าปูรณวรมัน ณ 
ภาคตะวันตกของเกาะชวาที่นี่พบพระพุทธรูปที
ปังกรหลายองค์  ศิลปะอมราวดี 

 

ภาคตะวันออก ประเทศจามปา 
(ภาคใต้ของเวียดนาม) 
เป็นดินแดนของชาวจามในอดีต 
นับถือพระพุทธศาสนา มีนิกายที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ 
๒ นิกาย  คือ นิกายอารยะ สัมมิติยนิกาย 
และสรวาสติวาทนิกาย  

ภาคตะวันออกตอนกลาง ประเทศพนม (ฟูนัน) 
หลักฐานของจีนกล่าวว่า พระเจ้าหุน เทียน 
(โกณฑัญญะ) พระนางเลียวยี่ (โสมา)  

ภาคตะวนัตกตอนกลาง 
อันเป็นที่ตั้งประเทศไทยในปัจจุบัน  
มีจารกึกลา่วว่า"เย ธมฺมา"  

ภาคตะวันตก ประเทศมอญ 
(ประเทศพม่าในปัจจุบัน) 
มีลานทองหลายแผ่นจารึกว่า  เย  ธมฺมา   



   วจิารณ์ 

สรุปผลการวิจัย 

พานิชเพิ่มข้ึนในเมืองใหญ่ เช่นเสียมเรียบ พระตะบอง  ก้าปง
จาม ตาแก้ว พนมเปญ ก็อาจปรับตัวทางวัฒนธรรมหรือรับมือ
กับสิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันด้วยเช่นกัน  
 

บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร :  

       โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ศิลปากร, กรม.  ทะเบียนโบราณวัตถุสถานท่ัวราชอาณาจักร.  

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖. 
เคงเหลียง สีบุญเรือง.  ประวัติพระถังซัมจ๋ัง .  กรุงเทพฯ : 

๑๐๑ freelance, ๒๕๔๒. 

 

แนวโน้มและทิศทางของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เป็นสิ่งที่เดินเคียงข้างกันกับสังคมและวัฒนธรรมส้าหรับชาว
กัมพูชาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการกระทบกระทั่งให้
เกิดความกระเทือนโดยฝรั่งเศส เจ้าถึงยุคของการกวาดล้าง
จนสิ้นซากโดยรัฐบาลเขมรแดง ผ่านยุคฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ 
เข้าสู่การจัดโครงสร้างที่ชัดเจนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ้าชาติ ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งและคาดว่ามีผลใน
ทางบวกมากกว่าลบ  ถ้าเง่ือนไขทางการเมืองการปกครองยัง
ไม่เปลี่ยนแปลง  ในส่วนของวัฒนธรรมเชิงพุทธก็จะดูมีพลัง
ประคับประคองบทบาทหน้าที่ในการชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุข
เกษมศานต์ิให้กัมพูชาได้อย่างโดดเด่น แต่กระนั้น  เมื่อสังคม
พัฒนาก้าวหน้าข้ึน ไปว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ธุรกิจเชิง

                                                                        
จัง ลากูติวร์.  เขมรในทัศนะเจ้านโรมดมสีหนุ. แปลโดยสว่าง  
                 วงศ์พัวพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ :  เรือน 
                 แก้วการพิมพ์, ๒๕๒๑. 
จ้านงค์ ทองประเสริฐ. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชีย

อาคเนย์ .  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๓๔. 

ชาติ เปรมฤดี.  ชะตากรรมพระพุทธศสานาระหว่างสงคราม
ในสาธารณรัฐเขมร. กรุงเทพฯ : ชุติมา 

การพิมพ์, ๒๕๑๗. 
เดวิด แชนด์เอลร์.  ประวัติศาสตร์กัมพูชา.  แปลโดยพรรณ

งาม เง่าธรรมสาร และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๔๖. 

ถนอม อานามวัฒน์. ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เขมร-
ญวน. กรุงเทพฯ : แสงรุ้งการพิมพ์, ๒๕๒๓. 

ทองสืบ ศุภะมาร์ค (ผู้แปล), พระพุทธศาสนาในกัมพูชา , 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
๒๕๑๕. 

ธิดา สารยา.  อาณาจักรเจนละ.  กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเนศป
ริ้นต้ิงเซนเตอร์ จ้ากัด, ๒๔๔๐. 

ธิบดี บัวคาศรี. ประวัติศาสตร์กัมพูชา . กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๔๗. 

ธีรภาพ โลหิตกุล.  นครวัด นครธม.  กรุงเทพฯ : บริษัทภัค
ธรรศ, ๒๕๔๓. 

ธีระ นุชเปี่ยม. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา .  
กรุ ง เทพฯ :  โครงการ จัดพิมพ์คบไฟ , 
๒๕๔๒. 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนที่เรียกว่ากัมพูชา ต้ังแต่สมัยหลัง
สังคายนาครั้ งที่  ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว   พระมหากษัตริย์ทรงยอมรับ
พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติ สืบทอดกันมาเป็นยุคสมัย คือ (๑) ยุค
ฟูนัน ซึ่งมีลักษณะของพระพุทธศาสนามหายาน (๒) ยุคเจนละ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นพระพุทธศาสนามหายาน (๓) ยุคพระนครซึ่งพระพุทธศาสนาลุถึงความ
เจริญถึงขีดสุดในสมัยพระเ จ้าชยวรมันที่  ๗ ซึ่ งนับว่า เป็นยุคทองของ
พระพุทธศาสนา และ (๔) ยุคหลังพระนคร พระพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการ
ยอมรับมากข้ึน แต่ในระยะที่เขมรแดงมีอ้านาจ พระพุทธศาสนาถูกปราบปราม
จนสิ้นสูญ  พอหมดยุคของเขมรแดงแล้ว พระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง 
จนกระทั่งเป็นศาสนาประจ้าชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
๒) เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศกัมพูชาแล้ว  ได้มีการจัดการ
ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของแต่ละยุค  กระทั่งใน
ปัจจุบัน การจัดการด้านการปกครอง คณะสงฆ์กัมพูชามีองค์กรการปกครอง
สูงสุดโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้น้าทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย 
และมีการปกครองคณะสงฆ์ระดับรัฐถึงระดับวัด  พระสงฆ์มีความตระหนักถึง
ประวั ติศาสตร์  มีความเป็น “พระสงฆ์ของชาวบ้าน” การจัดการด้าน
การศึกษา ปัจจุบันมีองค์กรจัดการศึกษาโดยอิสระคือจัดการเรียนการสอนที่วัด 
และองค์กรที่รัฐบาลอุปถัมภ์ มีสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะรองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยพุทธิกศึกษา  ๓) ด้วยเหตุที่
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาด้วยระยะเวลานับ
พันปีแล้ว  เป็นเหตุให้สังคม วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาพัฒนาการเป็น
กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างเหนียวแน่น ประชาชนยึดมั่นในพระ
รัตนตรัย แล้วแสดงออกมาด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตามเทศกาล 
เช่น วันธรรมสวนะ  มีประเพณีสิบสองเดือนที่เชื่อมโยงระหว่างความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมประเพณี สิ่งเหล่านี้ท้าให้เกิดกระบวนการ “วิถี
พุทธแบบกัมพูชา” แม้ว่าประเทศกัมพูชาเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส แต่
อิทธิพลของฝรั่งเศสไม่สามารถเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมเชิงพุทธได้ แม้ถูกเขมร
แดงปราบปรามชนิดที่ เรียกว่าสิ้นซาก แต่ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ ง ท้าให้
พระพุทธศาสนายังคงเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ๔)  
ในอนาคต  แนวโน้มและทิศทางของพระพุทธศาสนา ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะก้าหนดทิศทางว่าพระพุทธศาสนาจะขับเคลื่อนไป
ในทิศทางใดและอย่างไร ในขณะเดียวกัน องค์กรทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ 
และประชาชน อาจจะต้องเรียนรู้กระแสความก้าวหน้าทางวัตถุอย่างรู้เท่าทัน  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก้าลังเข้ามาพร้อมกับการเปิดประเทศ ทั้งนี้เพื่อท้าทายพลังแห่งจิต
วิญญาณ  และพลังแห่งศรัทธาในพระรัตนตรัยของแต่ละคนด้วย 

 

     องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนาธรรมในประเทศกัมพูชา  

ความขัดเกลาทางสังคมเกิดข้ึนได้ด้วยการสั่งสมเวลาที่ยาวนานในการนับถือพระพุทธศาสนา 
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชนชั้นน้าตลอดมา ท้าให้ชาวกัมพูชามีศีลธรรม คุณธรรม 
กิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น งานทอดกฐิน ผ้าป่า 
เทศนามหาชาติหรือพิธีชีวิต เช่น งานตาย เป็นกิจกรรมที่ต้องท้าร่วมกันของสังคม 
เป็นกิจกรรมที่ประสานโลกประสานธรรมเข้าด้วยกันเสมอสังคมกัมพูชาเป็นสังคมเกษตรกรรม 
มีชีวิตอยู่แบบต้องพึ่งพา และมีความเอื้ออาทร 

เพราะเหตุจากผลกระทบทางการเมืองถึงกับต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากนานาชาติ 
แต่ส้าหรับชาวกัมพูชาแล้วยังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความเอื้ออาทรต่อกันในประเทศด้วย  
นี่ลักษณะที่ได้รับการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน  


