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บทคดัย่อ 

บทความวชิาการเรื่อง พระพุทธศาสนาเถรวาทในกมัพูชา : สมยัหลงัพระนคร เป็นบทความที่
ศึกษาถึงประวัติและพฒันาการของพระพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยหลงันครวัต ใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เขยีนเป็นความเรยีงในแบบทความวชิาการ 

ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเสื่ อมไปของ อาณาจักรมหานคร ที่แ ต่เดิมนับถือ
พระพุทธศาสนามหายาน  พระพุทธศาสนาเถรวาทได้เข้ามาแทนที่เจรญิเติบโตเป็นนิกายหลกั โดยมี
หลกัฐานว่าตามลนิทะผูเ้ป็นราชโอรสของพระเจา้ชยัวรมนัที ่ 7 เป็นบุคคลส าคญัทีน่ าพระพุทธศาสนาเถร
วาทจากลังกาเข้าสู่กัมพูชา รวมทัง้จารึกอักษรบาลีที่วัดโคกสวายเจก เป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยนัถึง
พฒันาการของพระพุทธศาสนาเถรวาทและเขา้มาเป็นศาสนาหลกัในกมัพูชานับภายหลงัอาณาจกัรนคร
ธม จนกระทัง่ปัจจุบนั  
ค าส าคญั : พระพุทธศาสนาเถรวาท,กมัพชูา,สมยัหลงัพระนคร 
Abstract 

Academic Article Theravada Buddhism in Cambodia:  Post-Phra Nakhon Period Is an 
article that examines the history and development of Theravada Buddhism in the postwar period 
Use the study method from the document And research related as essays in the form of academic 
articles 

The results of the study showed that After the deterioration of the metropolitan empire 
Mahayana Buddhism the growth of Theravada Buddhism has replaced evidence that historians 
interpret that according to Tamlinda, the son of Jayavarman VII, was an important person who 
brought Theravada Buddhism from Lanka into Cambodia. Including the Pali script inscriptions at 
Wat Khok Sawai Jek It is one evidence of the development of Theravada Buddhism and became 
the main religion in Cambodia after the Angkor Kingdom, Until now. 
Keywords ; Theravada Buddhism,Cambodia,After Angkor 
 
บทน า 
 กมัพูชาเป็นประเทศทีม่ปีระวตัแิละพฒันาการทางอารยธรรมมาอย่างยาวนาน มลีกัษณะร่วมใน
การนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดยีวกบัไทย โดยมหีลกัฐานในช่วงแรกนับถอืพระพุทธศาสนามหายาน 
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และเปลี่ยนผ่านเจรญิเติบโตมาเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยหลงัพระนคร ดงัปรากฏข้อมูลใน
งานวจิยัของ  Mae Chee Huynh Kim Lan (2010,10)  ให้ข้อมูลว่า “ตราวนิ (Tra Vihn) เป็นพื้นที่ราบ
ใหญ่สุดที่มีประชาชนเขมรอาศัยอยู่ พบพระพุทธรูป 13 แห่ง และอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ของ
พระพุทธศาสนามหายานอกี 4 องค”์ เท่ากบัว่าหลกัฐานดงักล่าวยนืยนัถงึความเกี่ยวเนื่องกบัอาณาจักร
ก่อนพระนครและสมัยพระนครและการนับถือพระพุทธศาสนามหายานโดยมีศูนย์กลางที่พระนคร 
จนกระทัง่มกีารนับถอืพระพุทธศาสนาเถรวาทในสมยัต่อมา ซึ่งมขีอ้มูลว่าพระราชโอรสของพระเจา้ชยัวร
มนัที ่7 (Jayavarman VII, ค.ศ.1125–1218/1724-1762)  “ตามลินทะ” (Tamlindha) ไดเ้คยไปศกึษาที่
มหาวหิาร (Mahavihara) ศรลีงักา ระหว่าง ค.ศ.1180-1190/1723-1733 และน าพระพุทธศาสนาเถรวาท
มาเผยแผ่และมีอิทธิพลในสมัยหลังพระนคร (David P.Chandler, Noble Ross Reat,1994)  หรือ
หลกัฐานบนัทึกของโจว ต้า กวน (Zhou Daguan,ค.ศ.1270-) ให้ข้อมูลว่า เมื่อมาถึงเมอืงพระนคร ใน
เดือนสงิหาคม ค.ศ.1296/1839 พบว่าผู้คนนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว (Zhou Daguan,2007)  
รวมถงึในงานวจิยัเรื่อง "จารกึโคกสวายเจก : จารกึภาษาบาลใีนอาณาจกัรเขมรโบราณ" (พระมหากวีศักดิ์ 
ญาญกวิ และทรงธรรม ปานสกุล,2562) ที่ถอดความจากจารึกโคกสวายเจก (K.754)  ซึ่งให้ข้อมูลว่า “...จารึก
หลักนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่สันนิษฐานว่าคงจะตั้งมั่นแล้วในรัชสมัยของพระ
เจ้าศรีนทรวรมัน (พ.ศ. 1839-1852) เนื้อความในจารึกเริ่มด้วยบทประณามพจน์นอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
และบอกถึงศักราชที่พระเจ้าศรีนทรวรมันข้ึนครองราชย์ และพระราชกรณียกิจบางประการของพระองค์ ใน
ส่วนของการใช้ภาษาบาลี พบว่ามีการใช้สังเกตสังขยาคือคำศัพท์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำเรียกตัวเลขทั่วไปเพื่อ
บอกศักราช และมีการแต่งชื่อเฉพาะของภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณให้เป็นภาษาบาลี...” หรือ
ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันเสนอว่า “...แต่ในรัชสมัยของพระเจ้าศรีนทรวรมัน (พ.ศ. 1839-1852) ปรากฎมีจารึก
ภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่ใช้บันทึกในพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยกล่าวถึงศักราชที่พระองค์ขึ้นครองราชย์
และพระราชกรณียกิจที่นับเนื่องในสาสนาพุทธเถรวาท เช่น รับสั่งให้สร้างวัดและประดิษฐานพระพุทธรูป เป็น
ต้น และหลักฐานที่บ่งบอกถึงศาสนาในรัชสมัยนี้ก็คือบันทึกของโจว ตากวานราชทูตจีนที่เข้ามายังเมืองพระ
นครเมื่อ ปี พ.ศ. 1839 นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่า พระเจ้าศรีนทรวรมัน ทรงนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท
...” ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปยังดินแดนที่
เคยเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชา และดำรงอยู่คู่กับกับกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรนับแต่นัน้ ผ่านส านึกความเป็นคนเขมร 
พูดภาษาเขมรและมวีดัพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรม ทัง้เป็นส่วนส าคญัใน
การรักษา สืบต่อเอกลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ร่วมกับการคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรจนกระทัง่
ปัจจุบนั ซึ่งในการศกึษานี้จะไดส้บืคน้และน าเสนอเป็นล าดบัไป   
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ภาพที ่1  ปราสาทบายน “พุทธราชา-ธรรมราชา” แนวคดิทีว่่าดว้ยพระราชาผูป้กป้องของอาณาจกัร 

ในช่วงพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 (ภาพศูนยอ์าเซยีนศกึษา มจร. 21 เมษายน 2561)  
 
พระพทุธศาสนา “มหายาน” ในกมัพชูา  
 กัมพูชาหรอือาณาจกัรเขมรโบราณเป็นอีกอาณาจกัรหนึ่งที่ได้รบัอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
อินเดีย ดงัปรากฏในงานการศึกษาของ George Coedes  (1971) ในงานเรื่อง The Indianized States 
of Southeast Asia ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัอิทธพิลของอินเดยีในสงัคมเขมรโบราณ (ที่รวมไปถงึคาบสมุทร
มาลายู/สุมาตรา/ชวา/บอรเ์นียวฯ) ทีเ่ขา้มามอีทิธพิลระหว่าง ค.ศ.650-1250 โดยมพีฒันาการของการนับ
ถอืพระพุทธศาสนาทัง้ในส่วนของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู รวมทัง้พระพุทธศาสนา ดงัปรากฏเป็นโบราณ
สถานทีเ่นื่องดว้ยศาสนาพราหมณ์ฮนิดู ทีน่ครวตั (Kent Davis,2008) และศาสนสถานของพุทธมหายาน 
ทีน่ครธม หรอือาณาจกัรมหานคร ทีม่หีลกัฐานว่าการนับถอืพุทธศาสนาเริม่ขึน้ในสมยักษัตรยิส์ุรยิวรมนั
ที ่1 (Suryavarman I,1001-1050 AD) โดยมลีกัษณะของการเจรญิเตบิโตหรอืไดร้บัการสนับสนุนตามแต่
กษัตริย์หรือผู้ปกครองผู้นัน้จะนับถืออะไรหรอืศาสนาอะไร โดยในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
กมัพูชาความเจรญิเตบิโตเจรญิก้าวหน้าสูงสุดในยุคสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 (King Jayararman VII) ใน
ยุคสมยัของอาณาจกัรมหานคร หรอืนครธม ดงัปรากฏในงานของ Vannak Lim  (2017) ในงานวจิยัเรื่อง 
A Study of the Influence of Mahayana Buddhism Over the King Jayararman VII หรือในงานของ 
Samsopheap Preap (2005) ในงานวจิยัเรื่อง “A comparative study of Thai and Khmer Buddhism ที่
สะท้อนข้อมูลถึงกษัตริย์ผู้ด าเนินนโยบายทางการเมืองจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู “เทวราชา” สู่
แนวทาง “พุทธราชา” ผ่านสลกัหนิก่อนใหญ่มหมึาที่มเีสน่ห์มนต์ขลงั ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่าคุณค่า
ความเป็นพระพุทธศาสนามหายานคอืความเจรญิเตบิโต และก้าวหน้า การน าแรงงานหลายหมื่นคน มา
เป็นแรงงานในการเคลื่อนย้ายหนิก้อนใหญ่หลายหมื่นก้อนไปเรยีงสร้างงานปฏิมากรรมกลางแจ้ง ที่
เรยีกว่า “ศาสนสถาน” ทีป่รากฏเนื่องต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนั  ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็คุณค่าและความส าคญั
ของสิง่ประดษิฐ์ทางศาสนาและสงัคม เป็นพฒันาการทางสงัคมจากพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมหายาน
ซึ่งเป็นทศันะทีป่รากฏในงานของนักวชิาการหลายท่าน ทัง้ในงานของ Harris, Ian (2005) ที่ศึกษาเรื่อง 
Cambodian Buddhism ในงานของ Marston, John Amos; Guthrie, Elizabeth (2004) เรื่อง History, 
Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia หรอืในงานศึกษาของนักวชิาการด้านไทย
ศึกษาอย่าง Wyatt, David (2003) ในงานเรื่อง  Thailand: A Short History ที่ศึกษาเรื่องไทยแต่ก็จะ
สะท้อนข้อมูลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างไทยกมัพูชาทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย  รวมทัง้ในงานของ Bapat, 



P.V.; Takasaki, J.N. (1959) ในการศกึษาพระพุทธศาสนาแบบองคร์วมรายประเทศเรื่อง  "Progress of 
Buddhist Studies in Ceylon, Burma, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, China and Japan" , ใ น
งานของ Rawson, Philip (1990) ทีดู่เหมอืนจะมุ่งศกึษาศลิปะแต่กเ็ป็นศลิปะทีเ่นื่องดว้ยพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะในกมัพูชา ดงัปรากฏในงาน The Art of Southeast Asia หรอืในงานของ Harris, Ian (2001) 
ที่ถือว่าเป็นงานร่วมสมัยในเรื่อง "Sangha Groupings in Cambodia" ที่สะท้อนให้เห็นพลวัฒน์ของ
พระพุทธศาสนาร่วมสมยัแต่กต้็องยอ้นกลบัไปหาพระพุทธศาสนามหายานในครัง้มหานคร  รวมไปถงึใน
งานที ่ Chau Séng (ed.) เป็นบรรณาธกิารในเรื่อง  Organisation buddhique au Cambodge ทีผ่ลงาน
ออกมาเป็นภาษาฝรัง่เศส โดยทัง้หมดของงานการศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็ว่ามหายานเคยเป็นส่วนหนึ่งของ
เขมรยุคโบราณและมพีฒันาการเป็นขดีสุดผ่านอาณาจกัรมหานครที่ยงัหลงเหลือเป็นพัฒนาการของ
สถานทีแ่ละประวตัศิาสตรร์่วมสมยัจนกระทัง่ปัจจุบนั  
 
พทุธราชา/ธรรมราชากบัโลกทศัน์แห่งรฐั  
 แนวคดิที่เชื่อมโยงระหว่างโลกทศัน์ของพุทธศาสนาปรากฏที่ปราสาทบายน ที่สะท้อนแนวคดิ
ทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาที่รุ่งเรอืงในเขมรช่วงเวลานัน้ แต่อีกนัยหนึ่งเป็นการสะท้อน
บทบาทของพระเจา้แผ่นดนิทีเ่ป็นประหนึ่ง “เทพ” ตามแบบคตศิาสนาพราหมณ์ฮนิดู แต่เมื่อพฒันาและ
เปลี่ยนมาเป็นพระพุทธศาสนาบทบาทของกษตัรยิ์จงึเปลี่ยนไป ดงัปรากฏในงานวจิยัของ  นิพทัธ์ แย้ม
เดช (2558,169-204) ในเรื่อง “จากต้นแบบธรรมิกราชาของพระเจ้าอโศกมหาราชสู่บทบาทพระ
เจ้าชยัวรมนัท่ี 7 พระราชาผู้บรรเทาทุกขข์องทวยราษฎร์ : ภาพสะท้อนจากจารึกประจ าอโรคย
ศาล” ไดส้ะทอ้นแนวคดิเรื่อง “ธรรมราชา” ขององคม์หาราชในอดตีอย่างพระเจา้อโศกมหาราชกษตัรยิ์
ทีท่รงอุปถมัภ์พระพุทธศาสนาในประวตัศิาสตร์อนิเดยี  ดงันัน้การทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่ 7 กษตัรยิท์ีส่รา้ง
รูปจ าหลกัที่ปราสาทบายนขึ้นมาประหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าและกษตัรยิผ์ู้ปกปักษ์ ที่มผีู้ใหค้วามหมายว่า
เป็นรูปพระพกัต์ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ซึ่งหนัหน้าไปทุกทศิทางเพื่อปกครองดูแลพสกนิกรทวยราษฎร์
ของพระองค์ (Thomas Mark Shelby,1998) รวมไปถงึ ความเป็น “พทุธราชาหรือธรรมราชา” ในการ
ทรงเป็นกษตัรยิ ์ “ทีมุ่่งเน้นการใชคุ้ณธรรมในพุทธศาสนาเพือ่เสรมิสร้างพระบารมรีวมถงึพระราชอ านาจ
ในการปกครองอย่างเป็นธรรม อนัส่งผลใหเ้ห็นเป็นหลกัฐานด้านจารกึสรรเสรญิพระเกยีรติทีต่กทอดมา
ในปัจจุบัน” (นิพัทธ์ แย้มเดช, 2558, 169-204) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนัยหนึ่งเป็นผลผลิตของ
พระพุทธศาสนา มหายานที่ท าให้กษตัรยิ์เป็นประหนึ่ง  “เทพ” ในคติแบบพราหมณ์ฮินดู ที่ต้องปกป้อง
ประชาชน เปลี่ยนมาเป็น “พุทธราชา” ที่ท าให้กษัตรยิ์ต้องมหีน้าปกปักและรกัษาประชาชนโดยธรรม 
ตามคติทางพระพุทธศาสนา “ราชาผู้ทรงธรรม” รวมไปถึงเป็นพฒันาการให้กษัตรยิ์ในยุคต่อมารับ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาทัง้น ามาเป็นคติในการแสดงบทบาทของกษัตรยิ์มาเป็นแนวทางในการ
จดัการรฐัจารตีแบบโบราณทีว่่า “ธรรมิกราช” พระราชาผู้ทรงธรรม หรือแนวคิด “ทศพิธราชธรรม” ที่
กลายมาเป็นแบบแผนของกษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทในอาณาจักรภายใต้ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าง
อาณาจักสุโขทัย  (ราว พ.ศ. 1792 – 2006 อายุราว 215 ป)ี อาณาจักรอยุธยา (พ.ศ.1893-พ.ศ.2310,417 ปี) 
อาณาจักรธนบรี (พ.ศ.2310-2325,15 ปี และรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-ปัจจุบัน,237 ปี) รวมไปถึงกษัตริย์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87


กัมพูชาในสมัยหลังที่ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว ก็นำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นส่วนสนับสนุน
การปกครองดังกรณีของพระเจ้าส ีหนุ (Sihnulk,พ.ศ.2465/1922-2555/2012) ) ก ับบทบาทกษัตริย์ 
(ครองราชย์,พ.ศ.2484/1941-2498/1955) ที่ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และจนกระทั่งถูกนิยามว่าเป็น “ยุค
ทอง” ของพระพุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชานับแต่การสิ้นสุดอาณาจักมหานครในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ภายใต้แนวคิด “พุทธสังคมนิยม” (Buddhist Socialism) ที่ผสมผสานแนวคิดระหว่างพระพุทธศาสนา ใน
ภาพลักษณ์ของกษัตริย์ที่ทรงธรรม กับแนวคิดสังคมนิยม (Socialism) ที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสความร้อนแรง
ของแนวคิดทางการเมืองในช่วงเวลาน้ัน ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาในช่วง ค.ศ.
1975-1979 ในยุคสมัยเขมรแดง เป็นต้น  
 
เถรวาทกมัพชูากบัพฒันาการทางประวติัศาสตรใ์นยุคหลงัพระนคร 
 ในสมยัหลงันครธม พฒันาการของพระพุทธศาสนาในกมัพูชาในช่วงหลงั สลบักนันับศาสนา
พราหมณ์ฮินดู และพระพุทธศาสนามหายานตามแต่กษัตรยิ์ผู้ปกครองของแต่ละช่วงเวลา แต่ทัง้สอง
ศาสนากเ็จรญิเตบิโตสลบักนัไปอยู่ในราชส านักเท่านัน้ แต่ในส่วนเถรวาท มหีลกัฐานว่าไดร้บัอทิธพิลและ
เจรญิเตบิโตอยู่ในกลุ่มประชาชน โดยพุทธศาสนานิกายเถรวาทเริม่ปรากฏชดัเจนและมัน่คงในสมยัหลงั
พระนคร โดยหลกัฐานทีท่ าใหท้ราบว่า พุทธศาสนานิกายเถรวาทมัน่คงในอาณาจกัรมหานคร ดงัปรากฏ
ใน “บนัทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจินละ” ของนักเดินทางชาวจีนชื่อว่า โจว ต้า 
กวน ซึ่งตดิตามคณะทูตมาเพื่อทวงเครื่องบรรณาการจากกษตัรยิเ์ขมรโบราณเมื่อราว พ.ศ.1839/ โดยได้
บันทึกเกี่ยวกับศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณไว้ว่า มีสามศาสนาคือ พวกนักศึกษาเรียกว่า บนัจี้ 
พระภิกษุเรยีกว่า จู้กู พวกนักพรตเรียกว่า ป๊ะซือเหวย (เฉลิม ยงบุญเกิด, 2557: 15) และได้อธิบาย
ลกัษณะของนักบวชเพิม่เตมิอกีว่า “บนัจี้ (บณัฑติ) นุ่งห่มอย่างคนสามญัธรรมดา มดีา้ยสขีาว 1 เสน้ หอ้ย
ไว้ทีค่ออนัแสดงใหเ้หน็ถึงระดบัชนชัน้ ส่วนจู้กู (เจ้ากู, พระภิกษุ) พวกจู้กูโกนศรษีะนุ่งห่มเหลือง เปิดที ่
ไหล่ขวาข้างเดียว ท่อนล่างนุ่งสบงสเีหลอืงและเดินด้วยเท้าเปล่า เพยีงมื้อเดียว พระสูตรทีพ่ระภกิษุท่อง
บ่นอยู่นัน้มมีากมาย ทัง้หมดท าส าเร็จด้วยการเอาใบลานทบัซ้อนกนั พระเจ้าแผ่นดินทรงมขี้อราชการ
ส าคญักท็รงปรกึษาหารอืดว้ย เขาไม่มภีกิษุณีในพระพุทธศาสนา และพวกป๊ะซอืเหวยนุ่งห่มเหมอืนอย่าง
คนธรรมดาสามญั เวน้แต่ศรีษะคาดผา้สแีดงหรอืสขีาว 1 ผืน พวกนี้มีเทวสถานแต่เมื่อเทียบกับวัดวาอาราม
แล้วแคบกว่า ศาสนาเต๋านั้นไม่เจริญรุ่งเรืองเสมอด้วยพุทธศาสนา พวกเขาไม่เคารพบูชารูปอื่นใดนอกจากศิลา
ก้อนเดียวเท่านั้น”(เฉลิม ยงบุญเกิด, 2557: 15-16) จากบนัทึกของโจว ต้า กวน ท าให้เราทราบว่า ในรชั
สมยัของพระเจา้ชยัวรมนัน่าจะม ี3 ศาสนา แต่ดูเหมอืนว่ากษตัรยิจ์ะใหค้วามส าคญักบัพระภกิษุมากกว่า 
ในรัชสมัยของพระเจ้าศรีนทรวรมัน ( Srindravarman-ស្រីន្ទ រ្ វរ្ ម័្ พ.ศ.1838/1295-1851/1308) จากข้อมูล
จารกึโคกสวายเจก ซึ่งเป็นจารกึภาษาบาลหีลกัแรก พ.ศ.1839  ซึ่งสนันิษฐานว่า พระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทคงเป็นศาสนาหลกัในช่วงรชักาลนี้แล้ว  โดยพระองคท์รงส่งเสรมิรือ้ฟ้ืนพุทธศาสนาและอาจเป็น
ผู้สร้าง (?) วดัป่าเลไลย์ในนิกายเถรวาทติดก าแพงพระราชวงั (ไมเคลิ ไรท์,2559,10) จารกึภาษาบาลี
หลกันี้อาจจะสนับสนุนความเห็นที่ว่าปราสาทวดัป่าเลไลย์ซึ่งเป็นศาสนาสถานเนื่องในพุทธศาสนาเถร
วาทเพยีงแห่งเดยีวในอาณาจกัรเขมรถูกสรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้ศรนีทรวรมนั  



 นอกจากนี้ขอ้มูลในเอกสารฝ่ายไทย และฝ่ายลงักาใหข้อ้มูลว่ามพีระจากมอญ จากพม่า ลา้นนา 
ไทย และเขมรไปศกึษาและบวชแปลง ดงัปรากฏในหลกัฐานสมยัสุโขทยั หรอืสมยัอยุธยา รวมไปถงึสมยั
รตัโกสนิทร์ ดงันัน้หลกัฐานความเชื่อมโยงทางประวตัิศาสตร์  ดินแดนและความสมัพนัธ์ทางศาสนา ใน
ส่วนของเขมรเองก็ปรากฏหลกัฐานที่ใหข้้อมูลว่ามกีารส่งเอกสารพระสงฆก์มัพูชา 5 รูป ไปศึกษายงัศรี
ลงักา ยอ้นกลบัไปเฉพาะในส่วนของศรีลังกากับกัมพูชา จารึกวัดป่าแดง (กรมศิลปากร, 2526) คัมภีร์ชินกาล
มาลีปกรณ์ (พระรัตนปัญญาเถระ,2550) ที่มีบันทึกเชื่อมโยงระหว่างพระพุทธศาสนาศรีลังกากับดินแดนใน
ภูมิภาคนีร้่วมทั้งเขมรโบราณด้วย  อาจมีคำถามว่าทำไมพระเจ้าชยวรมันที่ 7 ที่นับถือพระพุทธศาสนามหายน
อย่างแรงกล้า ทำไมจึงเลือกที่จะสง่ราชโอรสไปศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาท ? หรือข้อมูลส่วนน้ีมีความสบัสน 
? อีกความหมายหนึ่งเมื่อมกีารส่งพระตามลินทะไปศึกษาพระพุทธศาสนามหายานที่ “อภยัครี”ี แต่ตา
มลนิทะอาจสนใจและไปบวชแปลงในแบบ “มหาวหิาร” ซึ่งเป็นเถรวาทหรอืไม่อย่างไร ? ยงัไม่มหีลกัฐาน
ยนืยนั แต่น่าสนใจต่อไปอกีว่าเมื่อพระตามลนิทะ กลบัมากระแสของการเกณฑแ์รงงานไปเพื่อสรา้งศาสน
สถานนครธมทีใ่หญ่โตเกนิกว่าก าลงัมนุษย ์ซึ่งเขมรโบราณในขณะนัน้สามารถไดด้ว้ยเงื่อนทางเศรษฐกจิ  
การคมนาคม ระบบชลประทาน และการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจยัต่อความส าเรจ็ในการสร้างศาสนสถานที่
ใหญ่โตตลอดเวลาของของการปกครองรัฐกัมพูชาโบราณในช่วงสมัยชัยวรมันที่  7 (David 
Chandler,2008) แต่อกีนัยหนึ่งกม็ขีอ้มูลว่า “ประชาชน” เมื่อทราบว่าพระเจา้อยู่หวัสวรรคต ทุกคนวาง
จอบ เสยีม และเหลก็สกดักลบัไปยงัทีอ่ยู่ของตนเอง (David Chandler,2008) มนีักประวตัศิาสตรต์คีวาม 
ช่วงเวลาของความยากล าบากในการเป็นผูใ้ชแ้รงงานได้สิน้สุดลง พระพุทธศาสนามหายานทีเ่ป็นศาสนา
ของการเกณฑ์แรงงานกับมีภาพรุ่งเรืองและได้รับการสนับสนุนเฉพาะในราชส านัก ในส่วนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเจรญิเติบโตอยู่ในชนบทรอบนอกของเมอืง และเจรญิขึ้นอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นกระแสหลกัของเขมรในช่วงสมยัต่อมา  
 
จุดเปลี่ยนจากมหายานสู่เถรวาท 
 ข้อมูลจากเอกสารและงานวจิยัได้เสนอไว้ว่า มหายานใช้สนัสฤตในการบนัทึกค าสอน ในส่วน
ของเถรวาทใช้บาลี เป็นเอกลกัษณ์ทางด้านการสวด และการสอน และการใช้พระไตรปิฎกฉบบัภาษา
บาลีเป็นสญัลกัษณ์ของช่วงเวลาดงัปรากฏเป็นจารกึภาษาบาลีในสมยัหลงั ตามพงศาวดารพม่ากล่าวว่า 
“มีสามเณรมอญองค์หนึ่ง ช่ือ ฉปตะ อายุ 20 ปี ออกไป เรียนที่เกาะลังกา 20 ปี ในปี เดียวกันมีพระภิกษุอีก 4 
รูป รูปหนึ่งช่ือตามลินทะ เป็นพระราชบุตรของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศกัมพูชา” ซึ่งตีความว่า “ตามลิน
ทะ” เป็นพระราชบุตรของพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 (Jayavarman VII,1181-1218) โดยตามลินทะผู้นี้ถูกบันทึกว่า 
เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ มายังอาณาจักรมหานคร เผยแผ่จนเป็นที่นิยมที่สุดในรัชสมยัของ
พระเจ้าสินทรวรมัน (ค.ศ.1196) ทรงได้สร้างวัดจำนวนมาก พร้อมบริจาคทรัพย์สินเพื่อพระพุทธศาสนา  จน
ท้ายที่สุดด้วยศรัทธาแรงกล้า มีหลักฐานว่าทรงสละราชสมบตัิให้พระราชบุตรและเข้าปฏิบตัิธรรมในปา่จนวาระ
สุดท้ายของชีวิต  นอกจากนี้มีหลักฐานในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (Jayavarman VII,1181-1218) 
ถึงพระเจ้าสินทรวรมัน  มีราชทูตจีน ช่ือ โจว–ต้า–กวน ที่เข้ามาในช่วงสมัยพระนคร พร้อมได้บันทึกเหตุการณ์



ที่ได้พบเห็นในช่วงที่เข้ามา ดังมีหลักฐานจากบันทึกว่า “ในพระราชอาณาจักรนี้มีนักบวชใช้ผ้าสีเหลืองมากมาย 
เดินด้วย เท้าเปล่า ไม่มีนักบวชผู้หญิง(พระภิกษุณี)” โจว ต้า กวน ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของเขาว่า “ในขบวน
เสด็จของพระมหากษัตริย์มีพระพุทธรูปทองอยู่ข้างหน้า ซึ ่งน่าจะเป็นช่วงพระเจ้าสินทรวรมัน ” (Zhou 
Daguan,2007) ขณะเดียวกันมีหลักฐานร่วมสมัยของประวัติศาสตร์ลาว ที่ว่า “อาณาจักรล้านช้างในสมัยพระ
เจ้างุ้ม ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาจากกัมพูชา”  (มาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์,2558) โดยพระเจ้าฟ้างุ้มของ
ลาวได้เคยมาศึกษา เล่าเรียนพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ผู้นำของกัมพูชาหลายรูป และเมื่อกลับมายังล้านช้าง 
ก็ได้นำพระภิกษุ ราชบัณฑิต พระพุทธศาสนา ขนบธรรมประเพณีกัมพูชาไปเผยแผ่ในลาวด้วย (Ian 
Harris,2001) จากขอ้มูลทีป่ระมวลได ้จงึอาจสรุปไดว่้า พระพุทธศาสนาในยุคพระนคร ในช่วงทีน่ครธรม
เป็นศูนยก์ลาง  ถอืว่าเป็นยุคทีอ่ารยธรรมเจรญิถงึขดีสุด โดยศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู และพระพุทธศาสนา
มหายาน เจรญิเคยีงคู่สลบักนั ผสมผสานเข้าด้วยกนั  ปราสาทราชฐานต่าง ๆ ล้วนสร้างอุทิศถวายใน
พระพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮนิดู นอกเหนือจากนี้ ขอ้ความในจารกึกแ็สดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของ
ค าสอนของพระพุทธศาสนาในแบบมหายาน ในส่วนพุทธศาสนาเถรวาท ก็มหีลกัฐานว่านับถอืทัว่ไปใน
หมู่ประชาชน  หรอือาจเรยีกว่าได้เถรวาทอยู่กบัประชาชน โดยไม่ไดร้บัการสนับสนุนหรอืเชิดชูจากราช
ส านัก   แต่ทัง้หมดของแต่ละศาสนาแต่ละนิกายก็อยู่ผสมกลมกลนืกนัอย่างปกต ิ สอดคลอ้งกบัหลกัฐาน
ของ โจว ต้า กวน บนัทึกไว้ว่า  “...ปลายยุคพระนครพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทมีความเจริญ 
พระราชา ทรงเชิดชูเนือ่งจากมีเช้ือพระวงศบ์วชในส านักน้ีด้วย”  สถานการณ์ของพระพุทธศาสนา
ในยุคหลงัพระนครนี้ ถ้าประมวลจากหลกัฐานมกีารสลบักนัเจรญิรุ่งเรอืงทัง้พุทธเถรวาท มหายาน และ
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู จนกระทัง่มสีงครามภายใน และความเจรญิเติบโตของรฐัในลุ่มน ้าเจ้าพระยาอย่า
งอโยธยา พรอ้มกบัการแทรกแซงจากภายนอกและถงึยุคเสื่อมของอาณาจกัรมหานคร  

แต่อกีนัยหนึ่งนักประวตัศิาสตร์ตคีวามว่าความเสื่อมของอาณาจกัรมหานคร คอืววิฒันาการของ
พุทธเถรวาท หลงัจากพุทธศตวรรษที ่13 เถรวาทเป็นศาสนาประจ าชาตขิองประเทศกมัพูชา ในระหว่าง
ทีพ่ระตามลนิทะ ไปศกึษาทีว่ดัมหาวหิาร (Mahavihara) ในศรลีงักา ในช่วง ค.ศ.1180-1190 ดงัปรากฏ
ในเอกสารของ Devid P. Chandler ในหนังสือ History Cambodia  หรือในงานของ Prashanthi 
Narangoda (2018) ในบทความค้นคว้าเรื่อง Emergence of Buddha Image in Cambodia and Impact 
of Srilanka ทีส่ะทอ้นการศกึษาผ่านพระพุทธรูปทีต่คีวามและยนืยนัว่าไดร้บัอทิธพิลจากศรลีงักา รวมทัง้
ผูเ้ขยีนท่านเดยีวกนันี้กย็นืยนัแนวคดิถงึอทิธพิลของพระพุทธศาสนาเถรวาทในกมัพูชา 3 เช่นรบัอทิธพิล
จากสยาม ซึ่งน่าจะเป็นในสมยัหลงัสยามมอีทิธพิลเหนืออาณาจกัรมหานครแลว้ หรอืการรบัอทิธพิลจาก
พระธรรมทูตศรลีงักา และแนวคดิโอรสกษัตรยิ์กมัพูชาไปศึกษายงัประเทศศรลีงักา ซึ่งแนวคดิหลงันี้
ปรากฏในงานศึกษาของ Chandler ในเรื่อง History of Cambodia และในงานของ Sirisena.W.M. 
(1978) เรื่อง Srilanka and South East Asia : Political, Religious and Cultural Relations from A.D. 
C.1000 to C.1500   ที่ยนืยนัข้อมูลในเรื่องโอรสของพระเจา้ชยัวรมนัที ่ 7 (/ค.ศ.1181-1218 CE) ที่ไป
บวชในศรลีงักาและน าพระพุทธศาสนาเถรวาทเขา้มาเผยแผ่ในกมัพูชา   หรอืในงานของ Polkinghorne, 
M.  ( 2018)  ใ น เ รื่ อ ง  “Reconfiguring Kingdoms:  The end of Angkor and the emergence of Early 
Modern period Cambodia” ถึงจะไม่ได้ชี้ชัดโดยตรงในผลการศึกษาแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาถึงอิทธิพลทาง



สถาปัตยกรรมและความเชื่อก็เปลี่ยนไป  ในประเด็นของการเชื่อมต่อระหว่างพุทธศาสนาจากศรีลังกากับ
ภูม ิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ม ีข้อมูลว่าการที่ ศร ีล ังกามีสงครามกับทมิฬที ่น ับถือศาสนาฮินดู 
พระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบและถูกทำลาย จึงทำให้ศรีลังกาต้องปรับตัวภายใต้สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนขณะนั้น ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในฟื้นฟูศิลปวิทยาในโลกพระพุทธศาสนานานาชาติอันการเช่ือมต่อกับ
พระพุทธศาสนาจากนานาชาติ (Deegalle, Mahinda (ed.),2006)  รวมทั้งมีการส่งออกพระพุทธศาสนาไปยัง
พม่า รัฐมอญ เชียงใหม่ ล้านนา สุโขทัย ลาว และกัมพูชาด้วย  

   
ภาพที ่2 เอกสารบนัทกึเกี่ยวกบันครธม และโจว ต้ากวน ทูตจนีทีเ่ดนิทางมายงันครธม  

(ภาพ Zhou Daguan,2007) 
 

ดังปรากฏข้อมูลเช่ือมโยงว่า สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ศรปีิฎกธร (Dhammazedi,ค.ศ.1471-1492/พ.ศ. 
2014–2035) ข้ึนครองราชย์ในเมืองหงสาวดี รามัญประเทศ ในขณะนั้นพระสงฆ์ในเมืองมอญได้แตกแยกเป็น 
6 คณะใหญ่ มีความหย่อนยานทางข้อปฏิบัติ และขาดความเป็นเอกภาพในคณะสงฆ์ ต่างรังเกียจไม่ยอมท า
สงัฆกรรมร่วมกนั และถอืพธิปีฏบิตัผิดิแผกกนัออกไปตามคตคิวามเหน็ของแต่ละฝ่าย พระองคท์รงวติก
ว่า การถือปฏิบตัิของพระสงฆ์ในกาลภายหน้าจะเป็นเหตุใหพ้ระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลง และจะเสื่อม
สูญไปจากดนิแดนมอญในทีสุ่ด พระองคป์ระสงคจ์ะช าระพระพุทธศาสนาใหบ้รสิุทธิแ์ละใหพ้ระสงฆม์อญ
ถือวตัรปฏิบตัิเป็นไปตามพระไตรปิฎกเป็นอย่างเดียวกนั จึงทรงฟ้ืนฟูใหม่ด้วยการใหค้ณาจารย์จาก 6 
ส านักใหญ่มาประชุมกนั ขอร้องใหไ้ปอุปสมบทใหม่ในลงักา เพื่อให้เกดิความเสมอภาคและเป็นปึกแผ่น
ของคณะสงฆม์อญ คณะสงฆจ์าก 6 ส านักกเ็หน็ชอบด้วย จงึทรงรบัสัง่ใหค้ณาจารยข์องแต่ละฝ่ายให้ไป
รบัการอุปสมบทจากพระสงฆใ์นลงักาทวปี เพื่อใหม้พีระสงฆม์อญ(รามญั) ทีบ่รสิุทธิเ์กดิขึน้มาก่อน แลว้
กลบัมาให้การอุปสมบทแก่ลูกศิษย์ต่อไปเพื่อใหพ้ระสงฆใ์นรามญัประเทศเป็นวงศ์เดียวกนั เพื่อปฏิรูป
คณะสงฆใ์นรามญัประเทศใหด้ ารงสบืต่อไปอย่างเป็นเอกภาพ “....พระองค์ส่งพระเถระ 22 รูป และพระ
อนุจรอกี 22 รูปไปรบัการอุปสมบทในลงักาทวปี กษตัรยิล์งักาทรงอุปถมัภ์ดว้ยด ีทรงนิมนต์พระมหาเถระ
ชาวลงักา 3 รูป คอื พระธรรมกติต ิพระวนัรตั และพระมงัคละ และพระสงฆอ์กี 25 รูป ท าการอุปสมบทแก่
พระสงฆม์อญใหม่ เมือ่กลบัมาสู่เมอืงหงสาวดแีลว้ พระเจา้ธรรมเจดยีก์ไ็ดป้ระกาศราชโองการใหพ้ระสงฆ์
ทัว่แผ่นดินสกึกนัหมด แล้วบวชใหม่กบัคณะสงฆท์ีบ่วชจากลงักา ตามแบบของคณะมหาวหิารในลงักา 



ซึง่เป็นนิกายเดยีวทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด โดยเรยีกคณะใหม่ว่าคณะกัลยาณี ในครั้งนั้นได้มีพระบวชในคณะกัลยาณี
ถึง 15,666 รูป คณะสงฆ์เมืองหงสาวดีก็กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง…” ซึ่งสอดคลองกับ  ดี.จี.อี. ฮอลล์ (Hall, 
D.G.E.,1960) ที่ได้ศึกษาและให้ข้อมูลไว้ว่า "พระองค์เป็นผู้ปกครองชาวพุทธที่ยอดเยี่ยม มีการชำระและปฏิรูป
ศาสนา ภายใต้การปกครองของพระองค์อาณาจักรมอญมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและโดดเด่น แตกต่างอย่าง
มากกับความวุ่นวายและความป่าเถ่ือนของอาณาจักรอังวะ"  

ดงันัน้ข้อมูลส่วนนี้ย่อมสะท้อนได้ดีถึงแนวคดิในเรื่องการส่งทูตไปประกาศพระศาสนาดินแดน
ต่าง ๆ นอกลงักาซึ่งหมายรวมดินแดนกมัพูชาหรอืพระสงฆ์ในกมัพูชาด้วย จากข้อมูลจะเห็นถึงความ
เชื่อมโยงและปฏสิมัพนัธ์ระหว่างศาสนาร่วมกนั  มนีักวชิาการทางดา้นภาษาศาสตรแ์ละนักประวตัศิาสตร์
อย่าง David Chandler หรอืจีโต มาดแลนด์ ที่เสนอโดยอ้างถึงจารกึกลัยาณีว่า พระเจ้าธรรมเจดีย์ท า
ขึ้นมาในกรุงหงสาวดี เมื่อ พ.ศ.2019 โดยอธิบายถึงประวตัิความเป็นมาของพระสงฆล์งักาวงศ์ในเมอืง
มอญและการปฏริูปพระสงฆข์องพระองค ์(ไมเคลิ ไรท์. 2559, 22) นอกจากนี้ในเนื้อความจารกึยงัไดเ้ล่า
ยอ้นถงึประวตัศิาสตรด์า้นศาสนาของเมอืงมอญซึ่งมเีนื้อความตอนหนึ่งบอกไวว่้า “เอวญจ ปน โส จนฺิเตตฺ
วา ตามลตฺิถวิาลปุีตฺเตน สวีลเิถเรน กมฺโพชราชตนุเชน ตามลนฺิทเถเรน กญิจปุิรวาสตินเยน อานนฺทเถเรน 
ลงฺกาทปีวาสกฺิตฺเชน ราหุลเถเรน จ สทฺธ ึส วธิาย นาว  อภริูหตฺิวา ปจฺจาคจฺฉิ” แปลสรุปความว่า “พระฉปฎ
เถระได้พาพระสวีลเีถระ ผู้เป็นบุตรชาวลิตถิคาม พระตามลินทเถระ ผู้เป็นราชบุตรของเจา้เมอืงกมัโพช 
พระอานันทเถระ ผู้เป็นบุตรชาวเมอืงกิญจิบุร ีและพระราหุลเถระ ผู้เป็นบุตรชาวลงักาทวปี ขึ้นเรอืแล้ว
กลบัมายงัพุกาม” (พระมหาวชิชาธรรม (เรอืง เปรยีญ),128) 

ในหนังสือ “จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ค.ศ. 1566-ค.ศ. 1747” จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร 
อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2109–2290 จำนวน 40 หลัก ซึ่งแปลและรวบรวมโดย อุไรศรี วรศะริน (2542) ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์จำนวน 35 หลัก เนื้อหาในจารึกเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ในฐานะผู้แสดงบทบาททาง
สังคมควบคู่ไปกับการเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาท นอกจากนี้ในบทความเรื่อง จารึกโคกสวายเจก: จารึก
ภาษาบาลีในอาณาจักรเขมรโบราณ (พระมหากวีศักดิ์ ญาณกวิ และทรงธรรม ปาณสกุณ, (2562,51-67) ที่
เสนอแนวคิดว่าช่วงดังกล่าวเป็นพุทธศาสนาเถรวาท  โดยตีความผ่าน “กมฺโพชราชตนุเชน ตามลินฺ
เถเรน” ซึ่งแปลว่า “ตามลนิทเถระ ผูเ้ป็นราชบุตรของเมอืงกมัโพช” ว่าเป็นพระราชโอรสองคห์นึ่งของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มฐีานมาจากการที่ศาสตราจารย์จิโต มาดแลน เสนอไว้ว่า “ในพุทธ
ศตวรรษที ่18-19 พุทธศาสนาลงักาวงศ์ได้เริม่แพร่ขยายในราชอาณาจกัรขอม การทีพ่ระราชโอรสองค์
หนึง่ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ได้เสด็จไปพ านักอยู่ในเกาะลงักาอาจถือไดว่้าเป็นการเริม่ต้นของการเผย
แผ่ศาสนาใหม่ในราชอาณาจกัรขอม” (จโิต มาดแลน,2543,124) นอกจากนี้เดวดิ แชนเลอร ์(2546,102) 
ยงัได้เสนอแนวคดินี้ยนืยนัเชิงส าทบัอีกว่า “บทบาทของพุทธศาสนาเถรวาทคงมมีาแลว้ตัง้แต่ครัง้สมยั
เมอืงพระนครตอนปลาย โดยรบัผ่านมาจากลงักาและไทย ดงัทีป่รากฏว่าพระโอรสองค์หนึง่ของพระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 ไดเ้ดนิทางไปศกึษาพุทธศาสนาเถรวาททีล่งักา จนไดร้บัสมณศกัด์มาดว้ย”  

จากหลกัฐานและความเห็นของนักวชิาการหลายท่าน อาจสนันิษฐานได้ว่า พุทธศาสนานิกาย
เถรวาทน่าจะเป็นที่รู้จกัของราชอาณาจกัรเขมรมาตัง้แต่ปลายรชัสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 แม้ว่า
อาจจะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับนัก เนื่องจากตอนนัน้พุทธศาสนามหายานเป็นศาสนาหลกั แต่ก็คงจะมี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=D.G.E._Hall&action=edit&redlink=1


พระภกิษุนิกายเถรวาทอยู่บา้งแลว้ ดงัทีศ่าสตราจารยย์อรซ์ เซเดส ์กล่าวไวว่้า “...พุทธศาสนาลทัธลิงักา
วงศ์ซึง่พระราชโอรสพระองคห์นึง่ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ไดเ้สดจ็ไปทรงศกึษามาแต่เกาะลงักา กไ็ดม้ผีู้
นับถือและมพีระภิกษุสงฆ์อยู่แล้ว” (สุภัทรดิศ ดิศกุล,หม่อมเจ้า,2560,213) หรือในงานของ Joanna 
Sokhoeun Duong (2009) ในงานศึกษาเรื่อง “The Incurrence of Theravada Buddhism on Spiritual 
and Social reforms in Cambodia” ที่ต่างก็ยืนยันถึงการมอีิทธิพลของพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาที่
เนื่องต่อมาจากสมยัเมอืงพระนคร 
 เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จสวรรคต พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 (พ.ศ.1763-1786) จึงขึ้น
ครองราชย์ต่อมา มผีู้สนันิษฐานว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 และนับถือ
พุทธศาสนานิกายมหายานเช่นเดยีวกบัพระราชบดิา แต่เมื่อกษตัรยิอ์งคต่์อมาขึน้ครองราชย ์คอื พระเจา้
ชยัวรมนัที่ 8 (พ.ศ.1786-1838) พระองค์นับถือศาสนาฮินดูลทัธิไศวนิกาย จึงปรากฏว่าพราหมณ์ได้
กลบัมามบีทบาทในราชส านักอกี (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และศานต ิภกัดคี า,2557,15)  ดงันัน้พุทธศาสนา
มหายานจงึน่าจะถูกลดบทบาทลงอย่างรวดเรว็ แต่เมื่อสิน้รชัสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที ่8 ผูท้ีค่รองราชย์
ต่อมาคือพระเจ้าศรีนทรวรมัน ในรัชสมัยนี้ก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในด้านศาสนาอีกครัง้หนึ่ง มีผู้
สนันิษฐานว่า พระเจา้ศรนีทรวรมนั ผูเ้ป็นพระชามาดา (ลูกเขย) ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่ 8 ไดแ้ย่งชงิราช
สมบตัจิากพระเจา้ชยัวรมนัที ่ 8 (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และศานต ิภกัดคี า,2557,15) ในเรื่องนี้สอดคลอ้ง
กบับนัทกึของ โจว ต้า กวน ชาวจนีผูเ้ดนิทางมายงัเขมร เมื่อ  ปี พ.ศ.1839 โดยโจว ต้า กวน ไดบ้นัทกึ
ไวว่้า “พระเจา้แผ่นดนิพระองคใ์หม่นี้ (พระเจา้ศรนีทรวรมนั) เป็นราชบุตรเขยของพระเจา้แผ่นดนิองคเ์กา่ 
(พระเจา้ชยัวรมนัที ่ 8) เดมิมตี าแหน่งเป็นผู้บญัชาการทหาร พระเจา้แผ่นดนิองคพ์่อตาทรงมพีระสิเนหา
ในพระราชธดิา พระราชธดิาจงึไดท้รงลกัเอาพระขรรคท์องค าไปใหพ้ระสวาม ีเป็นเหตุใหพ้ระโอรสาธริาช
ทรงสบืสนัตวิงศ์ต่อไปไม่ได”้(เฉลมิ ยงบุญเกดิ, 2557, 43) ศาสตราจารยม์าดแลน จโิต กไ็ดใ้หค้วามเหน็
ในประเดน็นี้ไวว่้า “ใน พ.ศ.1838 พระเจา้ชยัวรมนัที ่8 คงจะทรงพระชรามากแลว้ จารกึหลกัหนึง่กล่าวว่า 
แผ่นดนิซึง่รองรบัโดยพระราชาผูช้ราย่อมไม่เหมาะสม เนือ่งจากเกดิมคีวามยากล าบากขึ้นอย่างมากพระ
เจ้าชยัวรมนัที ่8 ทรงสละพระราชสมบตัพิระราชทานแก่บุตรเขยคอืพระเจ้าศรทีรวรมนั” (จิโต มาดแลน
,2543,125) และศาสตราจารย์โคลด ฌาค ก็ได้อธิบายไว้ว่า “พระเจา้ชยัวรมนัที ่8 ต้องทรงสละพระราช
สมบตัิ ใน พ.ศ.1838 ให้แก่ราชบุตรเขย คอื พระเจ้าศรนีทรวรมนั พระเจ้าศรนีทรวรมนัได้โปรดใหส้รา้ง
จารกึภาษาบาลขีึ้นในประเทศกมัพูชา ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการรบัรองทางราชการของพุทธศาสนาลทัธิเถร
วาทอย่างชดัเจน” (สุภทัรดศิ ดศิกุล,หม่อมเจา้,2532,125) 
 นอกจากนี้มนีักวชิาการสนันิษฐานไวห้ลายท่านว่า เจดยีห์รอืสถูปทรงลงักาทีอ่ยู่ภายในปราสาท
ประธานของปราสาทพระขรรคถ์ูกสรา้งขึน้หลงัรชัสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที ่ 8 อาจเป็นรชัสมยัของพระ
เจา้ศรนีทรวรมนั ซึ่งต้องการจะเปลีย่นศาสนสถานพุทธมหายานใหเ้ป็นพุทธเถรวาท จงึนับไดว่้าเป็นสถปู
ทรงลงักาที่เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งในกมัพูชา ดงันัน้งานศิลปกรรมแบบลงักาจึงปรากฏใหเ้หน็นับแต่สมยั
เมอืงนครตอนปลายเป็นต้นไป (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และศานต ิภกัดคี า,2557,106) และอาจกลา่วไดว่้า
รชักาลของพระเจ้าศรนีทรวรมนัเป็นจุดเปลีย่นของการสรา้งศลิปะสมยัเมอืงพระนครตอนปลาย เพราะ
นับแต่นี้ความนิยมในการสรา้งปราสาทจะเปลีย่นไปเป็นการสร้างวดัทางพระพุทธศาสนาเถรวาท อนัมี



องคป์ระกอบทีส่ าคญัประกอบดว้ยวหิาร พระอุโบสถซึ่งมใีบเสมาลอ้มรอบ เจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ทีส่รา้งขึน้โดยใชห้นิทรายหรอืศลิาแลง (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และศานต ิภกัดคี า,2557,106) 
 จากหลกัฐานคอืจารกึโคกสวายเจกทีใ่ชใ้นภาษาบาลใีนการบนัทกึศกัราชขึน้ครองราชย ์หรอืพระ
ราชกรณียกิจของพระเจา้ศรนีทรวรมนัอนันับเนื่องในพุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนาจึงน่าจะตัง้มัน่ใน
อาณาจกัรเขมรนับแต่รชัสมยัของพระเจา้ศรนีทรวรมนั โดยศาสตราจารยย์อรช์ เซเดส์กไ็ด้ใหค้วามเหน็
ว่า ในครสิต์ศตวรรษที ่13 (พุทธศตวรรษที ่18) พุทธศาสนานิกายหนียานแบบลงักาทีใ่ช้ภาษาบาลีก็ได้
แพร่เข้ามายงักมัพูชาโดยผ่านประเทศสยามและในไม่ช้าก็ได้ขจดัศาสนาอื่น ๆ  ออกไป (ยอร์ช เซเดส.์ 
2556) ศาสนาเดิมถูกท าลายจากความเชื่อในพุทธศาสนาแบบลงักาท าให้พระราชศกัดิข์องกษัตรยิ์ลด
น้อยลง และพระราชอ านาจในทางโลกก็สลายไป จึงท าให้พุทธศาสนานิกายเถรวาทกลายเป็นศาสนา
หลกัในรชัสมยันี้ ซึ่งหากมองในแง่ของการเปลีย่นผ่านยอมรบันับถอืศาสนาใหม่นี้ พพิฒัน์ กระแจะจนัทร ์
ได้ให้ความเหน็ว่า ศาสนาพุทธเถรวาทจากลงักาเป็นศาสนาของชนชัน้น าและมวลชนที่ต้องการจะหลุด
พน้จากกลุ่มอ านาจทางการเมอืงในระบบดัง้เดิมทีน่ับถือพราหมณ์ฮนิดู และพุทธศาสนามหายาน ดงันัน้
ต่อจากรชัสมยัของพระเจา้ศรนีทรวรมนั พุทธศาสนานิกายเถรวาทจงึกลายเป็นศาสนาหลกัของกมัพูชา
มาจนกระทัง่ถงึปัจจุบนั 

  
ภาพที ่2 เดนิทางร่วมสงัเกตการณ์พระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบนัทีจ่งัหวดัเสยีมเรยีบและพนมเปญ 

(ภาพศูนยอ์าเซยีนศกึษา มจร. 21 เมษายน 2561) 
 
เถรวาทกบัพฒันาการท่ีคงอยู่และบทสรปุ 
 สมัยหลังพระนครเปน็ยุคที่เรารบัรูก้ันว่ามหายานเสื่อมและพระพุทธศาสนาเถรวาทเจริญเติบโต แต่ก็มี  
มติหนึ่งของนักประวัติศาสตร์ที่ตีความถึงการที่เขมรเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เถรวาทเป็น 
“ปัจจัย” ร่วมที่ทำให้เขมรโบราณที่เคยมีความเจริญก้าวหน้าทางอารยธรรมขีดสุดได้กลายเป็นรัฐที่เล็กเรียว
ด้วยเงื่อนไขของศาสนาและคำสอนทางศาสนา ? แต่อีกเหตุผลในเรื่องความอ่อนแอของเขมรเกิดข้ึนจากรัฐทาง
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้เจริญเติบโตและขยายอิทธิพลไปครอบทับเขมร  กรณีที่ยกมาจึงมติและอีกนัยหนึ่งเป็น
เหตุการณ์ของข้อเท็จจริงร่วมสมัยในขณะนั้น โดยยืนยันหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาทิกัมพูชาในสมัยหลัง
พระนครถือว่าเป็น “ยุคมืด” ที่ไม่ปรากฏหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชัดเจน ตามคำนิยามของ David 
Chandler (2008) ในงานศึกษาเรื่อง A History of Cambodia แต่อีกนัยหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความออ่นแอ 
จนกระทั่งกลายเป็นรัฐที่ตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของรัฐที่เจริญเติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันรัฐในลุ่ม
แม่น้ำเจ้าพระยาอย่าง “อโยธยา” และกลายเป็นความอ่อนแอสะสมจนกระทั่งย้ายเมืองจากมหานคร ไปยัง



แห่งอื่น ๆ เช่น จตุมุข (พ.ศ.1974–2068) สมัยละแวก (พ.ศ.2068–2136) สมัยศรีสันธร (พ.ศ.2136–2162) 
สมัยอุดง (พ.ศ.2162–2406)   และ กรุงพนมเปญ  แต่ในหลักฐานที่ปรากฏอาณาจักรเหล่านั้นก็ยังนับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ ดังปรากฏในพงศาวดารราชอาณาจักรกัมพูชา แม้จะเปลี่ยนผ่านผันผวนด้วย
สถานการณ์ทางการเมืองจนกระทั่งพระพุทธศาสนาระส่ำในช่วงสถานการณ์ทางการเมือง และหายไปในยุค
สมัยของเขมรแดง และฟื้นคืนกลับในสมัยหลัง (พระระพิน พุทฺธิสาโร,2544) หรือการกลับมามีคณะสงฆ์
ธรรมยุตินิกายที่นัยหนึ่งเคยมีและหายไปในช่วงเวลาหนึ่ง (พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,2559) และมีพัฒนาการ
ร่วมกับสังคมร่วมสมัยและกลบัมาเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาซึ่งนับเป็นพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
สังคมร่วมสมัยเนื่องด้วยอดีตต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งน่าจะง่ายต่อการสืบค้นหรื อศึกษาในวงกว้าง
จนกระทั่งปัจจุบัน  
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