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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้เป็นบันทึกจำกกำรเดินทำงไปเมืองจ ำปำสัก โดยสะท้อนจำกเหตุกำรณ์ในกำร
เดินทำงระหว่ำงวันที่  1-4 กันยำยน พ.ศ.2562 ภำยใต้ “โครงกำรนิสิตสัมพันธ์อำเซียน : กรณีศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ไทย-ลำว” เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้นิสิตและบุคลำกรในมหำวิทยำลัยสงฆ์ของไทย และ
วิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสักได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม ภำษำ ศำสนำ พร้อมบันทึกกำรเดินทำง
เล่ำเรื่องเพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทำงและสะท้อนพัฒนำกำรกำรจัดกำรศึกษำของ
คณะสงฆ์ลำวที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในลำว ผลกำรศึกษำพบว่ำ ลำวมีกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำพระสงฆ์และสำมเณรในฐำนะศำสนทำยำทในหลำยระดับทั้งระดับโรงเรียนมัธยมสงฆ์
ช้ันต้น และช้ันสูงและวิทยำลัยสงฆ์ที่เวียงจันทน์และจ ำปำสัก โดยมีวัดเป็นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำพระภิกษุสำมเณรในประเทศลำว โดยที่กำรจัดกำรศึกษำของคณะสงฆ์ลำวนั้นมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ รวมทั้งส่งต่อเป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ใน
ประเทศด้วย   

 

ค ำส ำคัญ: จ ำปำสัก, กำรศึกษำสงฆ์ลำว, กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 

Abstract  
This article is a journal writing from visiting Champasak by reflecting of the 

events from journey on 1-4 September 2019 under the "ASEAN Sangha Youth Project: A 
Case Study of Relationship between Thai-Laos". This project provided the opportunity for 
students and staff from Thai Buddhist University and the Champasak Sangha College to 
participate in the exchange of culture, language and religion. Writing journal of sharing 
learning experience was conducted as a guideline and to reflect the development of Laos 
Sangha educational management that has the goal to develop human resources in Laos. 
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The results of the study indicated that Laos has educational management to develop 
monks and novices as a religious heir in many levels consisted of the Sangha high school 
both basic and high levels and Buddhist colleges in Vientiane and Champasak with 
temples based education to develop monks and novices in Laos. The main focus of Laos 
Sangha educational management is to develop human resources in Buddhism and 
forwarding to develop human resources in Lao People’s Democratic Republic. 
 

Keywords: Champasak, Laos Sangha Education, Human Resources Development 
 

บทน ำ 
 สืบเนื่องให้ต้องเดินทำงไปยังเมืองจ ำปำศักดิ์ หรือช่ือเป็นทำงกำรว่ำ ปำกเซ อีกครั้งภำยใต้
กิจกรรมโครงกำรนิสิตสัมพันธ์อำเซียนของศูนย์อำเซียนศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 2-4 กันยำยน พ.ศ.2562 
ปลำยทำงที่เมืองจ ำปำสัก ประสบกำรณ์เดิมผู้เขียนเคยเดินทำงไปยังเมืองหลวงเวียงจันทน์ ครั้งแรก 
ระหว่ำงวันที่ 10-11 พฤษภำคม พ.ศ.2560 เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง “Trends of Educational 
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community” (2561) และครั้ง
ที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 21-23 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 เพื่อเก็บข้อมูลกำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” (2562) และเมืองหลวงพระบำง ระหว่ำงวันที่ 11-15 กรกฎำคม พ.ศ.2561 เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย
เรื่อง “การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระบาง 
สปป.ลาว” (2562) ในรอบปีที่ผ่ำนๆ มำ เพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแสวงหำองค์ควำมรู้เป็นงำนวิจัยนี้ 
ส่วนเป้ำหมำยของกำรเดินทำงนี้ ระหว่ำงวันที่ 1 - 4 กันยำยน พ.ศ.2562  เพื่อน ำนิสิตลงพื้นที่จริงเรียนรู้
พหุวัฒนธรรมควำมหลำกหลำยในอำเซียน ภำยใต้กิจกรรมของโครงกำร “นิสิตสัมพันธ์อาเซียน” ไปยัง
วิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสัก และแหล่งกำรเรยีนรู้ โบรำณสถำนอื่น ๆ  อีกหลำยแห่ง อำทิ วัดหลวงปำกเซ อันที่ตั้ง
ของวิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสัก  เป็นสถำบันกำรศึกษำระดับสูงข้ันมหำวิทยำลัยของลำว และเคยเป็นศูนย์กลำง
ของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกำย ที่เคยเผยแผ่มำจำกสยำมและเจริญเติบโต ในจ ำปำสักของลำวเท่ำนั้น  รวมไป
ถึงแหล่งโบรำณคดีปรำสำทวัดภู อันเป็นสถำนที่ส ำคัญในฐำนะที่เป็นแหล่งส ำคัญทำงโบรำณคดี รวมทั้ง
สถำนที่ส ำคัญของกำรท่องเที่ยวในปำกเซ  ตลำดดำวเรือง ที่มีควำมหลำกหลำยของสินค้ำส ำหรับคนชอบช้ือ 
ชอบจ่ำย รวมทั้งวัดส ำคัญอีก 2-3 แห่ง อันมีควำมโดดเด่นด้ำนสถำปัตยกรรมและภูมิสถำปัตย์อยู่ในกำร
สร้ำงนั้น เป้ำหมำยส ำคัญของกำรน ำนิสิตไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพรำะนัยหนึ่งนิสิตนั้นเป็นทุนมนุษย์ของ
ประเทศชำติที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ รวมไปถึงเป็นศำสนทำยำทที่ควรลงทุนเพิ่มศักยภำพและระบบคิดให้
ผู้เรียน รวมทั้งเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ตรงของนิสิตจำกพื้นที่ (Area Studies) กำรเรียนรู้ใน
ประเทศอำเซียนกรณีศึกษำประเทศลำวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีพื้นที่ติดกันยำวประมำณ 1,754 

http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Phra-Rajvaramethi_PhD_Research-Project-1.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Phra-Rajvaramethi_PhD_Research-Project-1.pdf
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กิโลเมตร รวม 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงรำย พะเยำ น่ำน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคำย นครพนม 
มุกดำหำร อ ำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี 
 ดังน้ัน ในบันทึกน้ีอยำกน ำเร่ืองกำรเดินทำงในสถำบันกำรศึกษำของคณะสงฆ์ลำว ด้วย
ประสบกำรณ์ที่ตัวเองเคยเดินทำงไปยังหลวงพระบำง และเวียงจันทน์ ไปยังสถำบันกำรศึกษำในแต่ละช่วง จำก
กำรได้พบเห็น สัมภำษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นอื่น ๆ แต่อย่ำงน้อยก็ได้เดินทำงไปยังลำว   ได้
ท ำกำรศึกษำเชิงพื้นที่ โดยได้สังเกตเฉพำะประเด็นพระพุทธศำสนำด้วย ทั้งกำรจัดกำรศึกษำของคณะสงฆ์ลำว 
ที่จะเป็นกลไกหรือช่องทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ที่นัยหน่ึงเพื่อศึกษำรูปแบบ ระบบ แนวทำง วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ อีกนัยหน่ึงในฐำนะที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  (มจร) เป็นสถำบันกำรศึกษำ
ภำยใต้คณะสงฆ์ และพระพุทธศำสนำ ซ่ึงมีนิสิตที่เป็นพระสงฆ์ สำมเณรชำวลำวเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัย 
จำกข้อมูลสถิติพระสงฆ์ลำวที่มำศึกษำยัง มจร ทั่วประเทศรวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 250 รูป ในปีกำรศึกษำ 2562 
และรวมไม่น้อยกว่ำ 3,500 รูป ในรอบ 10 ปีทีผ่ำนมำ ซ่ึงนัยหน่ึงอำจเป็นเครือข่ำยร่วมกันระหว่ำง
มหำวิทยำลัย ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ร่วมกันได้ จึงเก็บข้อมูลมำเล่ำเพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำร่วมกันและเป็นกำรแบ่งปันข้อมูลจำกกำรเดินทำงในประเทศลำวที่เมืองจ ำปำสัก ปำกเซ ในคร้ังน้ี
ด้วย 

 
ภำพท่ี 1 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมศูนย์อำเซียนศึกษำร่วมกับ มจร วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ก่อนน ำนิสิตลงพื้นที่จริงเพื่อ

เรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียน ที่ปำกเซ และวิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสัก    
            (ที่มำ: ศูนย์อำเซียนศึกษำ, 2 กันยำยน 2562)     
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วิธีกำรเดินทำง 
 คณะของพวกเรำเดินทำงจำกกรุงเทพมหำนคร ด้วยสำยกำรบินแอร์เอเซีย โดยมี มุกรวี ฉิมพะเนำว์ 
บุคลำกรศูนย์อำเซียนศึกษำ เป็นผู้จัดกำรเรื่องตั๋ว กำรเดินทำง ที่พัก ปลำยทำงที่สนำมบินอุบลรำชธำนี 
จำกนั้นในภำคเช้ำของวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ.2562 ร่วมท ำกิจกรรมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกับนิสิต มจร 
วิทยำเขตอุบลรำชธำนี  ผู้ร่วมโครงกำรในประเด็นกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียน โดยมีผู้บริหำร อำทิ 
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, ผศ.ดร. (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรวิทยำเขตอุบลรำชธำนี) พระใบฎีกำ    
สุพจน์ ตปสีโล (คณะครุศำสตร์ วิทยำเขตอุบลรำชธำนี) และพระอำจำรย์ศิวเดชน์ ญำณวโร  (ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนวิทยำเขตอุบลรำชธำนี) โดยเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำง เมื่อเสร็จเรียบร้อย คณะพวก
เรำกว่ำเกือบ 20 รูป/คน จึงเดินทำงต่อโดยรถตูจ้ำกวิทยำเขตอุบลรำชธำนี  พร้อมคณะไปชำยแดนเพื่อผ่ำน
จุดผ่ำนแดน  ผ่ำนอ ำเภอสิรินธร ว่ิงผ่ำนสันเข่ือนสิรินธร ไปจนถึงช่องเม็ก อันเป็นจุดผ่ำนแดนทำงบก
ระหว่ำงไทยและลำว  รวมระยะทำงจำก มจร วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ไปถึงชำยแดนรำวประมำณ 80 
กิโลเมตร โดยประมำณ จำกนั้นได้นั่งรถผ่ำนเข้ำไปยังฝั่งลำว ว่ิงไปตำมถนน 16W ผ่ำนบ้ำนนำเวียง บ้ำน
โพนทอง และปำกเซระยะทำงจำกชำยแดนรำวประมำณ 50 กิโลเมตร นั่งรถจำกชำยแดนผ่ำนทุ่งนำป่ำข้ำว
ยำมนี้ ในบรรยำกำศของกำรเดินทำงแบบบ้ำนป่ำนำข้ำว ที่บรรยำกำศสองฟำกทำงเต็มไปด้วยนำข้ำว และ
ฝนปรอยประกอบภำพข่ำว "โพดุล" ถล่มยับ เหนือ-อีสานอ่วม” (ไทยรัฐ: 31 สิงหำคม 2561)  เมื่อจ ำเพำะ
ไปที่จังหวัดอุบลรำชธำนีสถำนกำรณ์น้ ำท่วมพร้อมภำพข่ำวที่ว่ำ “แตกแล้ว! อ่างเก็บน ้าห้วยจาระแม จ.อุบลฯ 
เจอฤทธ์ิโพดุลถล่ม” (ผู้จัดกำรออนไลน์: 30 สิงหำคม 2562 ) ดังนั้น สถำนกำรณ์ของกำรเดินทำงตลอด 2-3 
วัน เป็นบรรยำกำศที่ฉ่ ำเย็น ฝนตกตลอดกำรเดินทำง จึงท ำให้รู้สึกอย่ำงนั้นเพรำะฝนไม่เปิดโอกำสให้ลงไป
ถ่ำยรูปที่ใดได้เลย แม้ในขณะที่ลงมือบันทึกเกี่ยวกับกำรเดินทำงในจ ำปำสัก ก็มีข้อมูลว่ำน้ ำท่วมจ ำปำสัก  
“วิกฤติหนัก! น ้าท่วมวัดใน 'ปากเซ' สปป.ลาว พระสงฆ์ต้องเดินลุยน ้า” (แนวหน้ำ ออนไลน์: 4 กันยำยน 
2562)  และบำงพื้นที่ในจังหวัดอุบลรำชธำนี ก็ขอส่งแรงใจก ำลังใจพี่น้องผูป้ระสบภัยเกี่ยวกับน้ ำท่วมภำยใต้
กระแสพำยุ ที่พำดผ่ำนไทยลำวในช่วงนี้ผ่ำนไปด้วยดี ดังนั้น จำกประสบกำรณ์ของกำรเดินทำงกรุงเทพฯ-
อุบลรำชธำนี-จ ำปำสัก บรรยำกำศหน้ำฝน สู่น้ ำท่วม ผู้เขียนจะได้บันทึกเรื่องเล่ำแบ่งปันกันเป็นล ำดับไป   

 
ภำพท่ี  2 เอกสำรใช้ส ำหรบักำรเดินทำงกรุงเทพฯ-อุบลรำชธำนี-ด่ำนช่องเม็ก-ปำกเซ (จ ำปำสัก) กับ

กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกพื้นที่วิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสัก  ที่วัดหลวงปำกเซ และปรำสำทวัดภู   
(ที่มำ: ผู้เขียน, 2 กันยำยน 2562)     

https://www.youtube.com/watch?v=jjJ4XLNbTKo
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พัฒนำกำรของพระพุทธศำสนำในลำว 
 เมื่อมำประเทศลำว มำจ ำปำสักเรำอำจคุ้นชินกับนักกำรศึกษำที่ถ้ำพูดถึงลำวต้องอ่ำนหนังสือ
ของท่ำนเหล่ำนี้ อำทิ มหำศิลำ วีรวงศ์ นักปรำชญ์ลำวเลื่องช่ือ ที่เกิดจังหวัดอุดรธำนี เขียนหนังสือ 
“ประวัติศาสตร์ลาว” (2539)  ผลงำนอมตะหลังได้รับเอกรำชจำกฝรั่งเศส และผู้ที่ศึกษำลำวจะต้องอ่ำน 
และผ่ำนตำ หรือประวัติศำสตร์อีสำนที่เนื่องต่อระหว่ำงลำวและอีสำน ในเรื่อง “ประวัติศาสตร์อีสาน” 
(2546) ของเติม วิภำคย์พจนกิจ หรือนักวิชำกำรออสเตรเลีย อย่ำง Stuart-Fox, M. ที่ศึกษำพัฒนำกำรของ
พระพุทธศำสนำกับกำรปกครองสมัยใหม่ในควำมเป็นคอมมิวนิสต์ที่ผสมรวมกับพระพุทธศำสนำ ในช่ือ
หนังสือ Buddhist Kingdom, Marxist State: The Making of Modern Laos (1996) รวมทั้ง 
“ประวัติศาสตร์ลาว-History of Laos” (2553) โดยทั้งหมดให้ข้อมูลและพัฒนำกำรของพระพุทธศำสนำ
ไว้คนละนิดละหน่อยคล้ำย ๆ กัน “พุทธศำสนำเถรวำทแพร่เข้ำสู่อำณำจักรลำวล้ำนช้ำง (ประเทศลำว) ใน
สมัยเจ้ำฟ้ำงุ้ม (ครองรำชย์ ค.ศ. 1353-1373)” ดังนั้น พัฒนำกำรและประวัติของพระพุทธศำสนำในลำวจึง
เนื่องด้วยเจ้ำฟ้ำงุ้มและควำมเช่ือต่อทำงประวัติศำสตร์กับอำณำจักรกัมพูชำ ในข้อมูลของ หอมหวล บัวระภำ 
(2553: 76) ในผลงำนเรื่อง “พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 2518-2533” ให้ข้อมูลอีกว่ำ  
 

“...ในสมัยเจ้าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ ค.ศ. 1353-1373) พระองค์ทรงเป็นเอกอัคร
ศาสนูปถัมภกได้ยกยอพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวของประชาชน พุทธ
ศาสนาได้เป็นศาสนาประจ้าชาติและมีอิทธิพลต่อสถาบันทางการเมือง วิถีชีวิตทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนลาวต่อมาหลายศตวรรษ...”  

เมื่อร่วมสมัยเข้ำมำหน่อยจำกบันทึกของ อองรี  มูโอต์ (Henri Mouhot,พ.ศ.2369 -
2404/1826-1861) นักส ำรวจชำวฝรั่งเศสในยุคสมัยของอำณำนิคม เมื่อเดินทำงไปถึงเมืองหลวงพระบำงใน 
พ.ศ. 2404 ในบันทึกกำรส ำรวจเชิงพื้นที่เรื่อง “Voyage dans les royaumes de Siam, de 
Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l'Indochine =Travels in the Central 
Parts of Indo-China (Siam), Cambodia, and Laos During the Years 1858, 1859, and 1860” 
อันถูกถ่ำยทอดจำกต้นฉบับสู่ภำษำไทยในช่ือ “บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ ในราชอาณาจักรสยาม 
กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆ” (กรรณิกำ จรรย์แสง, 2015)  ดังควำมตอนหนึ่งเมื่อเขำได้
เห็นพระสงฆ์ลำว เขำได้กล่ำวว่ำ “...พระสงฆ์ลาวพร่้าสวดมนต์อยู่ในวัด ตั งแต่เช้าจนค้่าอย่างต่อเนื่อง ส่ง
เสียงดังน่ากลัว นี่เป็นหลักประกันอย่างแน่นอนว่าพวกเขาควรจะได้ตรงไปสู่สวรรค์ ...” (แม่น้ ำโขง ณ 
นครพนม, 2552: 196) ดังนั้น พระพุทธศำสนำกับสังคมลำวจึงเป็นพัฒนำกำรร่วมและแนบแน่นกันมำแต่
อดีตดังปรำกฏในบันทึกและงำนกำรศึกษำเชิงประจักษ์     
 ในส่วนกำรปกครองของคณะสงฆ์ บริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ในยุคสมัยของระบบรำชำธิปไตย 
ก่อน พ.ศ.2518/1975 ปรำกฏในข้อมูลของ หอมหวล บัวระภำ (2553: 76) ที่น ำเสนอข้อมูลไว้ว่ำ  
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“ก่อนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองราชอาณาจักรลาวเป็น สปป. ลาวตั งแต่ปี 
ค.ศ. 1945 โครงสร้างคณะสงฆ์ลาวด้าเนินการปกครองโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์
ประมุข ผู้บริหารมีสังฆนายกและสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง องค์การศึกษา 
องค์การเผยแผ่ และองค์การปฏิสังขรณ์  ต่อมาปี ค.ศ. 1959 ได้ยุบเลิกองค์การสงฆ์แบบ
นี แล้วตั งที่ปรึกษาสงฆ์ 4 องค์แทน นอกจากนั นก็มีเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเมือง เจ้าคณะ
ตาแสง และเจ้าอธิการวัด และก้าหนดขั นยศ (สมณะศักดิ์) ของพระภิกษุเป็น 6 ชั น คือ 
1) พระยอดแก้ว (สมเด็จพระสังฆราช) 2) พระลูกแก้ว (สมเด็จพระราชาคณะ) 3) พระ
หลักค้า (พระราชาคณะ) 4) พระครู (มีพรรษาครบ 10 แล้ว) 5) พระซา (มีพรรษา 5 ขึ น
ไป) และ 6) พระสมเด็จ (มีพรรษา 3 ขึ นไป)”   

 จนกระทั่งเมื่อลำวเปลี่ยนแปลงกำรปกครองจำกระบบรำชำธิปไตย (Monarchy) เป็นระบบ
สังคมนิยมพร้อมกับเวียดนำม กัมพูชำใน ค.ศ.1975/2518 ลำวได้เปลี่ยนแปลงพระพุทธศำสนำภำยใต้
เงื่อนไข  “พุทธศาสนาและคอมมิวนิสต์” ดังปรำกฏในหนังสือ “Buddhist Kingdom, Marxist State: 
The Making of Modern Laos” (Stuart-Fox, M.,1996)  และ “พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์
สังคมนิยม 2518-2533”(หอมหวล บัวระภำ, 2553) และบทบันทึกกำรเดินทำงเรื่อง “จัวน้อย: มองลาว
ผ่านการศึกษาและแสวงหาโอกาสในชีวิตของสามเณร” (ธัชวรรธน์ หนูแก้ว, 2561) ที่ให้ข้อมูลไว้ว่ำ  

 
“....ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์ รัฐบาลลาวพยามควบคุมพระสงฆ์

สามเณรให้อยู่ในกรอบอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในการสร้างชาติสังคมนิยมโดยเฉพาะช่วงสี่
ปีแรก มีการปฏิรูปองค์กรสงฆ์ใหม่ ตั งแต่ 2 ธันวาคม 2518  การปฏิรูปในส่วนของ
บ้านเมือง มีการปรับเปลี่ยนองค์กรอิสระอื่นให้มาเป็นแบบสหกรณ์เพื่อที่รัฐจะได้ควบคุม
ได้และมีการเก็บส่วนเกินเข้ามาสู่รัฐโดยไม่มีต่อต้าน นอกจากด้านการเมือง การปกครอง
และวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว เฉพาะองค์กรทางด้านสถาบันศาสนาก็ได้รับการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ปกครองของคณะสงฆ์ด้วย ดังนี    

1) ได้ปฏิรูปยกเลิกโครงสร้างการบริหาร การปกครองของคณะสงฆ์ในแบบเก่า 
องค์กรสูงสุดในด้านการบริหารและผู้น้าของคณะสงฆ์ลาว ได้แก่มหาเถรสมาคมซึ่ง
ประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช และพระราชาคณะอาวุโสจ้านวนหนึ่งได้รับถูกแทนที่
ด้วยคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ดูแล และด้าเนินการจัดตั ง ปกครองและบริหาร
สงฆ์ในรูปแบบใหม่ โดยรวมเอาธรรมยุตินิกายและมหานิกายเข้าด้วยกันเรยีกว่า พระสงฆ์
ลาว   
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2) พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจัดให้มีการประชุม อบรมสั่งสอนทางการเมืองส้าหรับ
พระภิกษุสามเณรอย่างสม้่าเสมอ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สังคมนิยม พระสงฆ์ควรจะได้
รับรู้แนวคิดมาร์กซ-เลนิน เพิ่มเติม เพื่อน้าไปใช้ในการเทศน์แก่ประชาชนให้รับรู้
แนวความคิด และนโยบายของรัฐบาลด้วย  

3) การใช้วิธีการประนีประนอมในการใช้พุทธศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับ
รัฐบาล สปป. ลาว โดยรัฐบาลใหม่จึงมอบหมายงานด้านการพัฒนาประเทศให้กับ
พระสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติ รัฐได้ตั งโรงเรียน และวิทยาลัยเทคนิคส้าหรับพระสงฆ์ เพื่อ
ฝึกอบรมความรู้ด้านยาสมุนไพรพื นบ้าน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้าน
วิทยาศาสตร์สังคม...”   

 
เมื่อล่วงมำถึงกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ภำยใต้กำรปกครองสมัยใหม่ มีกำรจัดต้ังของพระสงฆ์

ตำมธรรมนูญปกครองสงฆ์ลำว ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547)  มีองค์กรเป็นของตนเองช่ือว่ำ "องค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว" (อ.พ.ส.) มีพระมหำงอน ด ำรงบุน เป็นประธำนสงฆ์ลำว เข้ำพิธีฮดสรง (พิธีมหำเถรำภิเษก 
หรือพิธีฮดสง เป็นพิธีกรรมแต่โบรำณดั้งเดิมของชำวพุทธลำว โดยมหำชนไม่ว่ำจะชนช้ันฐำนะใด จะน ำ
เครื่องสักกำระบูชำมำถวำยแด่พระภิกษุที่เป็นที่นับถือสูงสุดของบ้ำนเมือง แล้วรดสรงน้ ำแสดงควำมเคำรพ
และถือว่ำได้ต้ังพระภิกษุอำวุโสรูปนั้นให้เป็นที่มหำเถระผู้ใหญ่ในบ้ำนเมือง) เป็นสังฆนำยกปกครองสงฆ์ลำว
อย่ำงเป็นทำงกำร  ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่ำนมำ โดยพระมหำงอน ด ำรงบุน เป็นเจ้ำอำวำสวัด
ไซยะพุม แขวนสะหวันนะเขต  เป็นมหำเถระล ำดับที่สองตำมล ำดับอำวุโสพรรษำ สภำสงฆ์แห่ง สปป.ลำว 
จึงมีมติเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์ ให้มีอ ำนำจก ำกับดูแลและประสำนงำนสงฆ์ทั้งปวงบนแผ่นดิน
ลำวตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 พระมหำงอน  เป็นประธำน อ.พ.ส. ล ำดับที่ 5 แห่งกำรปกครองระบบใหม่ 
มีวำระด ำรงต ำแหน่งครั้งละ 5 ปี แต่ถ้ำกองกำรประชุมประจ ำปีของคณะสงฆ์ทั่วประเทศเห็นสมควร ก็
สำมำรถด ำรงต ำแหน่งไปได้เรื่อยๆ ซึ่งแตกต่ำงจำกระบอบสังฆรำชแห่งรำชอำณำจักรล้ำนช้ำงร่มขำวเดิม 
ตำมค ำปรำรภในกฎหมำยคณะสงฆ์ลำว ว่ำ “พุทธศาสนาจะแยกออกจากชาติมิได้ พุทธศาสนาต้องยัง
ประโยชน์ให้แก่ชาติและประชาชนบรรดาเผ่า” (ธีรภัทร เจริญสุข, ออนไลน์, 15 กุมภำพันธ์ 2560) 
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ภำพท่ี 3  แผนผังกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ในลำว ตำมกำรจัดต้ัง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ใหม่ 
(ที่มำ/ดัดแปลงจำก พระมหำดำวสยำม ปัญญำวชิโร, 2555)  

 
ในส่วนของประชำกรสงฆ์ คือ พระสงฆ์สำมเณรลำวก่อนเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง มีสถิติที่พบ

ใน  ค.ศ. 1972/2515 มีสถิติว่ำ  มีวัด 2,108 วัด มีพระภิกษุสำมเณรทั้งหมด 18,224 รูป จำกจ ำนวน
ประชำกรทั้งประเทศ 3,450,000 คน แต่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ใน ค.ศ.1975/2518 และสถิติ
ที่พบเมื่อ  ค.ศ. 1987/2530  ภำยหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง มีพระภิกษุสำมเณรลดจ ำนวนลงอยู่ที่
ประมำณ 15,000 รูป เมื่อเทียบกับจ ำนวนประชำกรและสถิติของวัดที่เพิ่มข้ึน จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ.2008 
พบว่ำจ ำนวนภิกษุสำมเณรเพิ่มข้ึน ประมำณ 19,759 วัด ทั่วประเทศ โดยมีจ ำนวนของวัด และประชำกรที่
เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน  พร้อมทั้งมี วัดและประชำกร เพิ่ม ข้ึนเป็นจ ำนวนมำก จำกข้อมูลในหนังสือ 
“พระพุทธศำสนำในลำว” (2555) โดยพระมหำดำวสยำม ปัญญำวชิโร และ พระมหำเวท เมศนัย รอง
ประธำนศูนย์กลำงองค์กำรพระพุทธศำสนำสัมพันธ์ลำว ให้ข้อมูลว่ำ   

“...พ.ศ. 2554 มีพระตามสายการบริการกิจการคณะสงฆ์ (อพส.) ทั งหมดทั่ว
ประเทศ 4,559 รูป โดยเป็นกรรมการศูนย์กลาง อพส. 85 รูป ชั นแขวง นครหลวง 170

การเผยแผ่พุทธศาสนา 

วิปัสสนากรรมฐาน 

เทศนา/สอน 

การปกครอง 

แขวง/จังหวัด 

เมือง/อ าเภอ 

เขต/ต าบล 

ประธาน อ.พ.ส. 
องค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว 

แนวลาวสร้างชาติ 
(กรมการศาสนา) 

การศึกษาสงฆ์ลาว 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ประถมศึกษา 

วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ 

วิทยาลัยสงฆ์จ าปาสัก 
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รูป  ชั นเมือง 452 รูป ชั นวัด/บ้าน 3,860 รูป มีพระสงฆ์สามเณร ทั งหมด 24,253 รูป 
แบ่งเป็นพระสงฆ์ 9,582 รูป สามเณร 14,671 รูป  มีวัดทั งหมด 4894 วัด วัดที่มี
พระสงฆ์อาศัย 3860 วัด วัดร้าง 1 ,038 วัด และในปี พ.ศ. 2560 วัดมี 4 ,884 วัด  
แบ่งเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ้าพรรษา 4,134 วัด และวัดร้าง 750 วัด มีพระสงฆ์สามเณร
ประมาณ 35,000 รูป...” (เดลินิวส์ ออนไลน์ 22 มกรำคม 2561)    

โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ในลำวถูกปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกับกำรบรหิำรโดยรฐัใน
ระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งข้อเด่นของพระพุทธศำสนำในลำวไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งสูญหำยไป เมื่อ
เทียบกับกัมพูชำ หรือประเทศจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์  ระบบกำรปกครองแบบเดิมคือระบบกษัตริย์ในลำวถูก
ยุบเลิกไปเหมือนในกัมพูชำ เวียดนำม  พระสงฆ์และกำรบริหำรกิจกำรปกครองคณะสงฆ์ในลำวจงึเปลี่ยนไป 
ตำมอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของยุคสมัยจนกระทั่งปัจจุบัน  โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ในลำวมี
พัฒนำกำรสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของรัฐ พิจำรณำได้จำกสถิติของพระภิกษุสำมเณรที่เพิ่ มข้ึน มีควำม
เป็นเอกภำพในกำรบริหำรงำนคณะสงฆ์มำกขึ้น รวมทั้งกำรขยำยตัวของระบบกำรศึกษำ ที่จ ำนวนมำกข้ึน 
และพระสงฆ์หนุ่มสำมเณรน้อยได้รับกำรศึกษำดังปรำกฏข้อมูลว่ำมีพระภิกษุสำมเณรเข้ำมำศึกษำยัง
ประเทศไทย จ ำนวนมำกข้ึนต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะได้น ำเรื่องกำรศึกษำและทิศทำงกำรศึกษำมำน ำเสนอเพื่อให้
เห็นทิศทำงกำรศึกษำของคณะสงฆ์ลำว รวมทั้งกำรที่รัฐที่มีลักษณะผ่อนคลำยกำรควบคุมคณะสงฆ์ลำว ท ำ
ให้มีพระสงฆ์ลำวได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นกลไกในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
พระพุทธศำสนำมำกข้ึน ดังปรำกฏภำพลักษณ์ผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำสงฆ์ลำวที่มีทิศทำงกำรขยำยตัวเพิ่ม
และก้ำวหน้ำมำกขึ้น  
 
กำรศึกษำของคณะสงฆ์ลำว โรงเรียนสงฆ์ และทิศทำงเพ่ือกำรพัฒนำคนในพระพุทธศำสนำ 
 ในบทบันทึกนี้จะได้กล่ำวถึงกำรศึกษำในลำว ตำมภำรกิจของกำรพำนิสิตไปศึกษำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในส่วนของกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียน เมื่อส ำส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ ได้มีข้อมูล
กำรจัดกำรศึกษำคณะสงฆ์ลำว ปรำกฏในงำนวิจัย พระโสภณพัฒนบัณฑิต , และ ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล 
(2560: 39-47) เรื่อง “พระพุทธศำสนำในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว: ประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม และควำมสัมพันธ์ทำงสังคม” ที่ให้ข้อมูลผลกำรศึกษำว่ำ  

“...ต่อมารัฐบาลภายใต้การชี น้าของพรรคประชาชนปฏิวัติประชาชนลาวได้เห็น
คุณค่า ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมมาก (จิตร ภูมิศักดิ์ , 2556 : 259) จึงผ่อนผัน
ความเข็มงวดที่มีต่อ สถาบันพระพุทธศาสนาให้สิทธิเสรภีาพในการประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาในประเทศลาว และได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐเป็นอย่างดีมีการก่อตั ง
สถาบันการศึกษาของสงฆ์ขึ นเป็นวิทยาลัย สงฆ์เช่น วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื อประจ้านคร
หลวงเวียงจันทน์....”   
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กำรจัดกำรศึกษำของสงฆ์ลำว จัดตำมกำรศึกษำในระบบสำมัญของรัฐหลังจำกปฏิวัติ
คอมมิวนิสต์ 2518 โรงเรียนสงฆ์ลำว มีกำรสอนทั้งระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ จนถึงระดับ
มหำวิทยำลัย โดยมี 2 หลักสูตรเคียงคู่กันไป คือหลักสูตรสำยสำมัญและสำยพระปริยัติธรรม ซึ่งสำยสำมัญ
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ส่วนสำยพระปริยัติธรรม  ได้
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรเรียนตำมที่คณะศึกษำสงฆ์ศูนย์กลำงก ำหนด  ขณะเดียวกันคณะ
ศึกษำสงฆ์ศูนย์กลำงยังได้ก ำหนดให้วัดที่มีควำมพร้อมทั้งทั้งทุนทรัพย์และครูอำจำรย์จัดกำรเรียนกำรสอน
โดยแยกกำรเรียนกำรสอนจำกสำยสำมัญ ซึ่งมีหลักสูตรกำรเรียน 3 ข้ัน คือ นักธรรมข้ันปีที่ 1 ข้ันปีที่ 2 และ
ข้ันปีที่ 3 ในข้ันแรกของระบบกำรศึกษำสงฆ์ได้ก ำหนดให้พระสงฆ์เรียนสวด เทศน์หนังสือลำวและหนังสือ
ธรรมให้ได้ก่อน หลังจำกนั้นจึงอนุญำตให้เรียนตำมหลักสูตรในปี ค.ศ. 2009-2010 (พระศรีธำตุ ศรีประทุม 
และคณะ, 2553: 92) โดยข้อมูลจำกศึกษำของหอมหวล บัวระภำ ได้กล่ำวถึงกำรศึกษำของสงฆ์ลำวไว้ว่ำ 
โรงเรียนสงฆ์ลำวได้อนุวัติตำมนโยบำยกำรศึกษำของชำติ คือ โรงเรียนทั่วประเทศลำวได้เข้ำสู่ระบบใหม่ตำม
แผนปฏิรูปกำรศึกษำ คือ ตั้งปี 2553 กำรสำมัญศึกษำลำวจะเข้ำหลักสูตร 12 ปี แทนหลักสูตรที่เคยเรียน
เพียง 10 ปี  ด้วยระบบ 5-3-2 เปลี่ยนเป็น 12 ปี ด้วยระบบ 5-4-3 ดังนั้น คณะสงฆ์ลำวได้จัดให้สอดคล้อง
กับกำรศึกษำของชำติ คือ ประถมปลำย คือ ป.3 – ป.4 – ป.5  ระดับมัธยมต้น 4  ระดับคือ ม.1 – ม.2 – 
ม. 3 - ม.4 และระดับมัธยมปลำย 3 ระดับคือ ม.5- ม.6 – ม.7 (หอมหวล บัวระภำ, 2552: 50; ธัชวรรธน์ 
หนูแก้ว, 2561)  
 โรงเรียนสงฆ์ เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญต่อพุทธศำสนำในลำวมำยำวนำน เป็นที่
ปลูกฝังอุดมกำรณ์ทำงพุทธศำสนำและสร้ำงผลผลิตที่มีคุณภำพจำกกำรศึกษำผ่ำนโรงเรียนสงฆ์ทั่วประเทศ 
สปป.ลำว จ ำนวนมำกนับแต่อดีตมำแล้ว บทบำทของโรงเรียนสงฆ์ได้สร้ำงทั้งบุคลำกรให้กับศำสนำและเป็น
ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ให้กับสังคม  เช่นบทบำทเป็นข้ำรำชกำร นักกำรเมืองและประชำชนทีมีคุณภำพ 
หลำยคนมีเส้นทำงผ่ำนกำรศึกษำในระบบโรงเรียนสงฆ์มำก่อน ดังข้อมูลของ ธชวรรธน์ หนูแก้ว (2561) ที่
ให้ข้อมูลไว้ว่ำ  

“....การเรียนของสามเณรนั น บางพื นที่มีสามเณรสามารถไปเรียนปะปนกับเด็ก
ชาวบ้านด้วยทั งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้  จากสถิติวัดทั่วประเทศมีโรงเรยีน
สงฆ์ทั งหมด 58 แห่ง ในนั นมีโรงเรียนประถมศึกษาสงฆ์ 11 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา
สงฆ์ตอนต้น 34 แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาสงฆ์ตอนปลาย 11 แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ 2 
แห่ง มีครูอาจารย์สอนทั งหมด 657 รูป/คน มีครูพระสงฆ์ 253 รูป และครูฆราวาส 404 
คน และมีนักเรียนนักศึกษาสงฆ์ทั งหมด 6,974 รูป (พระศรีธาตุ ศรีประทุม และคณะ, 
วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง, 2553: 92)  

ค่าเล่าเรียนส้าหรับโรงเรียนสงฆ์ เมื่อ 10 ปีก่อน ค่าเล่าเรียนเพียง 3,5000 กีบ 
หรือประมาณ 140 บาท ต่อปี (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2549 : 44)  ซึ่งปัจจุบันนี ก็ยังอยู่
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ระหว่าง 50,000 – 100,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทยไม่เกิน 400 บาท ค่าเล่าเรียน
ดังกล่าวนับว่าเป็นค่าเรียนที่ไม่สูงเลย แต่หากครอบครัวจากชนบทลาวก็ยังถือว่าเป็น
จ้านวนที่หาได้ยาก อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสงฆ์ต้อง
อาศัยการอุดหนุนจากรัฐเป็นส่วนใหญ่  และความจริงแล้วทางวัดก็จะเป็นฝ่ายจ่ายให้กับ
สามเณรในส่วนของค่าเล่าเรียนต่อปีส่วนนี  เช่น ที่โรงเรียนสงฆ์วัดผาโอ เมืองหลวงพระ
บางที่มีจ้านวนมากถึง 400 รูป วัดก็จ่ายในส่วนนี ให้  ดังนั น การจ่ายค่าเทอมจ้านวนน้อย
นี จึงนับเป็นการเปิดโอกาสให้ เด็กจากครอบครัวยากจนตามชนบทห่างไกลมี
ความสามารถที่จะจ่ายได้ด้วยตนเอง และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้พ่อแม่จากถ่ินห่างไกล 
ตัดสินใจน้าเอาลูกชายตัวเองเข้ามาบวชเป็นจัวน้อย ด้วยต้องการให้ลูกตนเองมีการศึกษา
ในระบบที่สูงขึ น ดังนั น ในลาวจึงเห็นภาพของสามเณรตัวน้อยอายุระหว่าง 12-16 ปี
จ้านวนมากกว่าพระสงฆ์อย่างชัดเจน  ซึ่งต่างจากประเทศไทยจะเห็นจ้านวนพระสงฆ์ที่มี
อายุมากแล้วอยู่ตามวัดเป็นส่วนมากกว่าสามเณร หากไม่ใช่ส้านักเรียนเฉพาะ...” 

นอกจำกนี้ในกำรส ำรวจพื้นกำรศึกษำสงฆ์ในลำวของธชวรรษ หนูแก้ว (2561) ที่สัมภำษณ์
ผู้บริหำรกำรศึกษำสงฆ์ในลำวอย่ำงอำจำรย์เวียงทอง  ต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่โรงเรียนสงฆ์ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นตั้งอยู่ที่วัดจอมแจ้ง เมืองแก่นท้ำว แขวงไซยะบุรี ที่ให้ข้อมูลว่ำ  

“....โรงเรียนแห่งนี สอนระดับมัธยมตอนต้น ม.1 – ม. 4  ที่นี มีครูอยู่ 11 ท่าน เป็น
ทั งฆราวาสและพระสงฆ์ และมีนักเรียนสามเณรประมาณ 90 รูป ถือว่าเป็นโรงเรียนสงฆ์
ขนาดเล็กในเมืองแก่นท้าว โรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สภาพโรงเรียนเป็น
ตึกหลังเดียว สองชั น ปรับปรุงจากกุฏิสงฆ์มาเป็นโรงเรียน จากการสังเกตห้องเรียนชั น
ล่างของชั น ม. 3  เป็นพื นที่เก็บของที่ใช้เป็นห้องเรียน  การสอนของครูฆราวาสผู้สอนใช้
การบรรยายให้นักเรียนสามเณรจดตามที่ตนสอน โรงเรียนสงฆ์แห่งนี เป็นโรงเรียนอยู่
ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญ คือ 
การผสมผสานทั งเรียนธรรมและเรียนฝ่ายสามัญด้วย  จบการศึกษาออกมาสามารถไป
เรียนต่อยังสถาบันที่สูงขึ นทุกแห่งเหมือนการศึกษาของรัฐอื่นทั่วไป ส่วนใหญ่ของ
สามเณรมาจากชนบทห่างไกลมาอาศัยตามวัดต่างๆในเมืองแก่นท้าวไม่ได้ประจ้าอยู่วัดนี 
แห่งเดียว เณรจะกระจายตามวัดต่างๆ เพราะวัดที่มีโรงเรียนไม่สามารถรองรับจ้านวน
สามเณรได้ทั งหมด”   
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ภำพท่ี 12 พระหนุ่มสำมเณรน้อย ในนำมนักเรียนโรงเรียนมธัยมสงฆ์ วัดภูควำย  
(ที่มำ: ออนไลน์, 15 กรกฎำคม 2561) 
 

 “.....สามเณรที่มาบวชถือว่ามาจากหลากหลายและมีฐานะไม่เท่ากัน อาจมีบาง
คนที่ฐานะไม่ได้ถือว่าขาดหรือยากจน ได้ใช้โอกาสนี ในการศึกษาเล่าเรียนเพราะว่า
ประหยัดได้เยอะกว่าการเป็นฆราวาสไม่ได้อยู่วัด  อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ได้ห้ามบวช 
หากแต่เปิดโอกาสให้บวชได้ เพราะรัฐก็มองว่าผูป้กครองรบัผิดชอบไม่ได้ หรือถ้าไม่บวชก็
หยุดการศึกษาไปเลย นี่จึงเป็นทางเลือกที่รัฐยังเห็นความส้าคัญ ทั งคณะสงฆ์ลาวได้
พยายามของความสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างไทยในบางโอกาส….” (ธัชวรรธ์      
หนูแก้ว, 2561) 

“....หน้าที่ของสามเณรนั นถือว่ามีภาระมากกว่าเด็กธรรมดา เพราะต้องรับผิดชอบ
การศึกษาฝ่ายสามัญที่ตนเองต้องการ และต้องการปฏิบัติกิจศาสนาในฐานะของความ
เป็นนักบวชด้วย สามเณรจึงเรียนมากกว่าเด็กธรรมดา โดยจะเริ่มตื่นตั งแต่ ตี 5 เพื่อ
เตรียมตัวออกบิณฑบาต เป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารและเป็นวิถีของ
พุทธ  ก่อนจะกลับเข้าวัดเพื่อจะได้รับทานอาหารร่วมกัน เป็นการฉันในบาตรโดยใช้มือ
กิน ช่วงเวลา ระหว่าง 6 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา ส่วนหลังจากนี แล้วก็งดการกินอาหาร
ตลอดวัน นอกจากนี สามเณรต้องท้างานให้กับวัด เป็นแรงงานสร้าง ซ่อมแซมศาลา วัด 
เก็บขยะ และสารพัดงานวัดที่มี สามเณรต้องมาเป็นแรงงานที่ปราศจากค่าจ้าง แต่เป็น
การตอบแทนศาสนาที่ให้ที่อยู่ที่กนิโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายในส่วนนี   ส้าหรับสามเณรนั น การ
อยู่ในวัดถือว่าเป็นผู้ที่ต้องท้างานรับใช้ล่างสุด เช่น สามเณรต้องล้างจาน เก็บกวาดท้า
ความสะอาดกุฏิ ศาลาวัด กวาดลานวัดเป็นประจ้าในวัดที่ตนอยู่ ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ
งานเหล่านี ได้ นอกจากนี   ในบางโอกาสเมื่ออยู่ในโรงเรียน ผู้เขียนได้พบสามเณรต้องมา
ลงแรงท้างานในการก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนด้วย เช่นที่โรงเรียนสงฆ์เมืองไซยะบุรี 
ผู้เขียนเห็นว่ามีการท้างานใช้แรงค่อนข้างหนักในตอนบ่ายของเหล่าสามเณรที่ ก้าลัง
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ขะมักเขม้นในการท้างานร่วมกันดูประหนึ่งว่าการท้างานเป็นการผ่อนคลายจากการเรียน
ของสามเณร  เช่น ขนอิฐ ขนปูนทรายการเทปูนลานวัดให้เป็นพื นที่ใช้ประโยชน์ได้
สมบูรณ์ การขุดดิน ขนทราย สิ่งเหล่านี เป็นงานที่สามเณรสามารถท้าได้ทั งจัวน้อยและ
อ้ายจัว ทั งนี  สามเณรนับเป็นแรงงานในวัดที่แข็งแรง และจ้านวนมากมีพลังงานเหลอืเฟอื 
เพราะยังเป็นวัยรุ่น  ถึงแม้จะทานอาหารสองมื อ แต่เมื่อรวมกันมากก็มีประสิทธิภาพ
ท้างานส้าเร็จจ้านวนมากได้ อาจกล่าวได้ว่า สามเณรนั นต้องรับผิดชอบตนเองสูง เพราะ
นอกจากจะต้องค้านึงถึงกิจของสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติธรรมรักษาศีล 10 ข้อแล้ว ขณะเดียวกัน 
การงานที่เกิดขึ นในวัดสามเณรจะต้องท้างานนั นกับคนอื่นๆ ภายในวัดด้วย เพื่อให้มีสิทธิ
ในการอยู่วัดนั นต่อไปได้ ทั งนี  นับว่าต้องใช้ความอดทนอย่างสูงส้าหรับสามเณรตัวน้อยๆ 
ที่ต้องจากครอบครัวออกมาอยู่วัดอย่างโดดเดี่ยว....” (ธชวรรธ์ หนูแก้ว, 2561) 

 

 ดังนั้น จำกภำพรวมของกำรศึกษำสงฆ์ของลำวทั้งประเทศ อยู่ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรและสั่ง
กำรจำกส่วนกลำงสอดคล้องกับกำรศึกษำชำติ มีเพียงกำรศึกษำในส่วนของฝ่ำยศำสนำ ที่อำจมีควำม
แตกต่ำงอันหมำยถึงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำจะจัดให้มีเสริมส ำหรับพระภิกษุสำมเณรในโรงเรียน
กำรศึกษำสงฆ์หรือกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับพระภิกษุสำมเณรในลำว ในส่วนของภำคปกติก็จัดให้มีกำรเรียน
กำรสอนที่สอดคล้องกับกำรศึกษำชำติ ดังข้อมูลปรำกฏ  
 
คณะสงฆ์ธรรมยุตินิกำยท่ีจ ำปำสักในอดีต 
 เหมือนนอกประเด็นแต่เมื่อไปแล้วได้ยินค ำบอกเล่ำบำงประกำร ที่น่ำสนใจเกี่ยวกับคณะสงฆ์
ธรรมยุติ ที่มีพื้นก ำเนิดจำกประเทศไทย ก่อตั้งให้ก ำเนิดโดยวชิรญำณภิกขุ ที่ต่อมำลำสิกมำมำครองรำชย์
เป็นพระเจ้ำแผ่นดินเป็นรัชกำลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะของธรรมยุตินิกำยที่เป็นกำยใหม่ใน
สังคมไทย ทั้งในส่วนของแนวคิดเรื่องควำมเป็นสัจจนิยม กำรตีควำมใหม่ และกำรสร้ำงพุทธศิลป์แนวใหม่ 
ดังปรำกในงำนของ อภิภัทร อังสนันท์ (2562) ในงำนเรื่อง “ธรรมยุติกนิกาย: พุทธศาสนาแนวสัจนิยม” 
และ พระไพศำล วิสำโล (2546) ในงำนเรื่อง “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจาก
วิกฤต”  และพุทธศำสนำแบบธรรมยุติ ได้รับกำรยอมรับและเผยแผ่ส่งต่อไปยังกัมพูชำ และลำวโดย
เฉพำะที่จ ำปำสัก เมื่อมำถึงสถำนที่แห่งนี้ก็มีกำรน ำพำมำยังวัดหลวงปำกเซ อันเป็นที่ตั้งของวิทยำลัยสงฆ์
ปำกเซ  ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลำงกำรปกครองและบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ฝ่ำยธรรมยุติ รวมทั้งค ำบอก
เล่ำกับภำระกิจกำรยุบรวม “ธรรมยุติ-มหานิกาย” ให้เป็นเพียง “พระพุทธศาสนาลาว” ภำยใต้แนวคิด 
“พุทธศาสนาจะแยกออกจากชาติมิได้ พุทธศาสนาต้องยังประโยชน์ให้แก่ชาติและประชาชนบรรดา
เผ่า” (ธีรภัทร เจริญสุข.ออนไลน์. 15 กุมภำพันธ์ 2560)  จำกค ำสัมภำษณ์บอกเล่ำทำงออนไลน์ของ      
มหำผ่อง ในฐำนะประธำนสงฆ์ลำว เทียบได้กับสมเด็จพระสังฆรำช ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
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ใน ค.ศ.1975 ได้เล่ำให้ฟังถึงภำระกิจกำรยกเลิกนิกำยสงฆ์ในประเทศลำว คือ คณะสงฆ์ธรรมยุติ กนิกำย 
และมหำนิกำย ให้เหลือเพียงนิกำยพระพุทธศำสนำแบบลำวเท่ำนั้น ท่ำนเล่ำไว้ว่ำ  

“....ก่อนที่จะเป็นอิสระนั น ประเทศ สปป.ลาว มีพระสงฆ์ 2 นิกาย คือ มหานิกาย
และธรรมยุต คณะสงฆ์ทั งสองนิกายมีความแตกแยกมากที่สุดที่นครจ้าปาสัก หรือแขวง
จ้าปาสัก ประชาชนและพระสงฆ์ที่เป็นธรรมยุต จะไม่ร่วมสังฆกรรมกับพระมหานิกาย 
แม้กระทั่งผู้ชายที่อยู่ฝ่ายมหานิกายจะแต่งงานกับหญิงสาวที่อยู่ฝ่ายธรรมยุต ฝ่ายชาย
ต้องมาเข้าแต่ฝ่ายธรรมยุตเท่านั น 

ในครั งนั นวัดพระธรรมยุตที่แขวงจ้าปาสักมีรวมกันถึง 23 วัด ได้รับการอุปถัมภ์ค ้า
จุนจากบุตรธิดาและญาติเจา้บุญอุ้ม ผู้ครองนครจ้าปาสัก จึงมีอ้านาจและบารมีเหนือกว่า
พระในฝ่ายมหานิกาย ซึ่งเป็นนิกายเก่าและมีจ้านวนมากกว่า…” 

  
ดังนั้น พัฒนำกำรของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกำยในลำว สิ้นสุดไปพร้อมกับรูปแบบกำรปกครอง

ใน ค.ศ.1975/2518  เหมือนในกัมพูชำนิกำยของพระสงฆ์ถูกยกเลิกไปพร้อมกับระบบกำรปกครองใหม่ แต่
ในลำวยกเลิกแล้วสิ้นสุดไป แต่ในกรณีประเทศกัมพูชำได้มีกำรฟื้นกลับมำเมื่อมีกำรน ำรูปแบบกำรปกครอง
ในแบบเสรีนิยมประชำธิปไตย ในปี ค.ศ.1995/2535  พระพุทธศำสนำจึงกลับมำเป็นสองนิกำยตำมเดิมดัง
ปรำกฏอยู่ ในปัจจุบัน ในเมื่อมำแล้วก็น ำมำแบ่ งปันเป็นข้อมูลควำมรู้ เกี่ยวกับประเทศลำวกับ
พระพุทธศำสนำตำมเรื่องโดยรวมที่น ำมำเล่ำแบ่งปัน  
 
กำรศึกษำสงฆ์ท่ีเวียงจันทน์ 
 เวียงจันทน์นับเป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำ โดยใน
เวียงจันทน์มีข้อมูลเกี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำของคณะสงฆ์ระดับสูง 2 แห่ง คือวิทยำลัยสงฆ์องตื้อ และมี
ข้อมูลว่ำได้มีกำรจัดสร้ำงวิทยำลัยสงฆ์เพิ่มอีก ๑ แห่งที่นครเวียงจันทน์ ซึ่งผู้เขียนเคยเดินทำงไปสัมภำษณ์
เก็บข้อมูลวิจัย ก็ใช้โอกำสนี้เขียนถึงในประเด็นเกี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำสงฆ์ เพื่อประโยชน์ของกำร
เช่ือมต่อกำรศึกษำของคณะสงฆ์ลำวและไทย ในบริบทที่พระสงฆ์สำมเณรน้อยของลำวเข้ำมำรับกำรศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยสงฆ์ในประเทศไทย ทั้งมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย จำกสถิติรวมแล้วกว่ำ 500 รูป ทั่วประเทศนับว่ำมีจ ำนวนมำก และเป็นประโยชน์ส ำหรับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำด้วยเช่นกัน  
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ภำพท่ี 4 ลงพื้นที่วิจัยเรื่องกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม สปป ลำว /วัดพระแก้ว/วัดพระธำตุองค์ตื้อ/ 

วัดธำตุหลวง นครหลวงก ำแพงเมืองเวียงจันทน์ ระหว่ำง 21-23 กุมภำพันธ์ 2561 พบและ
สัมภำษณ์ผู้บริหำรวิทยำลัยสงฆ์องตื้อ อำทิ พระหลักค ำวรมณีุ มหำคัมภีรำจำรย์ พระอำจำรย์
ใหญ่ ปรญิญำเอก พวงประเสริฐ ณ วิทยำลัยสงฆ์องค์ตื้อ แขวงนครเวียงจันทน์  สปป.ลำว  
(ที่มำ: ผู้เขียน ณ วิทยำลัยสงฆ์องค์ตื้อ, 23 กุมภำพันธ์ 2561) 

 
 วิทยำลัยสงฆ์องค์ตื้อ ลงพื้นที่วิจัยเรื่องกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม สปป ลำว /วัดพระแก้ว/วัด
พระธำตุองค์ตื้อ/วัดธำตุหลวง นครหลวงก ำแพงเมืองเวียงจันทน์ ระหว่ำง 21-23 กุมภำพันธ์ 2561 พบและ
สัมภำษณ์ผู้บริหำรวิทยำลัยสงฆ์องตื้อ อำทิ พระหลักค ำวรมุณี มหำคัมภีรำจำรย์ พระอำจำรย์ใหญ่ ปริญญำ
เอก พวงประเสริฐ ณ วิทยำลัยสงฆ์องค์ตื้อ แขวงนครเวียงจันทน์  สปป.ลำว (ที่มำ: ผู้เขียน, วิทยำลัยสงฆ์
องค์ตื้อ, 23 กุมภำพันธ์ 2561) 
 วิทยำลัยสงฆ์วัดเทพนิมิต ซึ่งมีข้อมูลว่ำได้มีพิธีกำรด ำเนินกำรเปดิอำคำร เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 
พ.ศ.2561  ได้มีกำรเปิดกำรใช้อำคำรวิทยำลัยสุธรรมนิมิตร ซึ่งเป็นวิทยำลัยสงฆ์แห่งใหม่ข้ึนที่วัดเทพนิมิตร
(ธำตุพุ่ม) เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทนฺ สปป.ลำว  โดยมีผู้ร่วมในพิธีทั้งพระสงฆ์และฆรำวำสจ ำนวน 
82 รูป/คน  โดยมีพระอำจำรย์ใหญ่มหำงอน ด ำรงบุญ  ประธำนองค์กำรพุทธศำสนำสัมพันธ์ลำว และ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมด้วยประชำชนเป็นจ ำนวนมำก วิทยำลัยสุธรรมนิมิตร เป็นวิทยำลัยสงฆ์
แห่งที่ 3 ใน สปป.ลำว  แห่งแรกที่วัดองค์ต้ือมหำวิหำร แห่งที่ 2 ที่วัดหลวงปำกเซ วิทยำลัยสุธรรมนิมิต มี
เนื้อที่ประมำณ 6,000 ตำรำงเมตร เป็นอำคำรเรียน 3 ช้ัน แต่ละช้ันประกอบด้วย 12 ห้องเรียน มี 1 ห้อง
ประชุมใหญ่ โดยใช้เวลำก่อสร้ำง 20 เดือนจึงแล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560  
 
กำรศึกษำของสงฆ์ท่ีหลวงพระบำง 
  ในงำนวิจัยของ Phrarajapariyatti (2016 : 42-56)  เรื่อง The Religion Educational 
Management for Buddhism Propagation in the Greater Mekong Sub-Region Counties ที่
ศึกษำเปรียบเทียบกำรศึกษำสงฆ์ของคณะสงฆ์ในลำว ไทย พม่ำ โดยเฉพำะในลำวได้ท ำกำรศึกษำใน หลวง
พระบำงที่วัดพระพุทธบำท (Wat Phra Buddha Baht) ซึ่งให้ข้อมูลไว้ไม่แตกต่ำงกันนัก ในส่วนผู้เขียนเมื่อ
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ได้มีโอกำสเดินทำงไปหลวงพระบำงได้ไปยังสถำนศึกษำ 2 แห่งที่เป็นระดับมัธยมสงฆ์ คือ ที่โรงเรียนสงฆ์วัด
ภูควำย และและโรงเรียนสงฆ์วัดผำโอ อันเป็นวิทยำลัยสงฆ์ระดับประถมและมัธยม ที่เปิดโอกำสและจัด
กำรศึกษำส ำหรับพระหนุ่มเณรน้อย  ซึ่งนัยหนึ่งเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำชำติด้วย ดังที่ธัชวรรธน์ หนูแก้วได้ท ำกำรศึกษำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำไว้ว่ำ  

 “...รูปแบบชีวิตนักบวชในพุทธศาสนาของลาว เป็นเส้นทางแห่งการเริ่มต้นศึกษาของ
เด็กยากจนอยู่ห่างไกลเมืองและไร้โอกาสทางการศึกษา โดยมีโรงเรียนสงฆ์ประจ้าเมืองให้
การศึกษาทั งทางโลกและทางธรรมกับเด็กเหล่านี  การให้โอกาสจากโรงเรียนสงฆ์เป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายและให้ที่พักอาศัย ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความอดทนให้กับสังคมลาว 
สามเณรนอกจากจะอดทนในฐานะนักบวชแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
พุทธศาสนา และนับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้กับเมืองส้าคัญ เช่น เมืองหลวงพระ
บางเมืองมรดกโลก ที่มีภาพลักษณ์แห่งเมืองพุทธศาสนา ภาพของสามเณรจ้านวนมากได้
ส่งเสริมให้ลาวเป็นเมืองพุทธศาสนาที่มีเสน่ห์น่าค้นหา และเดินทางมาท่องเที่ยวของคนทั่ว
โลก ยังผลให้รัฐบาลลาวได้ให้ความส้าคัญต่อการจัดระเบียบสงฆ์ให้ผิดชอบต่อพระศาสนา
และประเทศชาติของตนด้วย...” (ธัชวรรธ์ หนูแก้ว, 2561) 

  

 
ภำพท่ี 5 สังเกตกำรณ์ และพบผูบ้รหิำรและนักเรียนกำรศึกษำสงฆ์ของลำวที่หลวงพระบำง                 

                      โรงเรียนมัธยมสงฆ์ วัดผำโอ (ที่มำ: ผู้เขียน, 15 กรกฎำคม 2561) 
 

จำกข้อมูลของพระมหำนิกร ฐำนุตตโร (2559 : 65-77)  ที่เคยไปทัศนะศึกษำยังหลวงพระบำงและ
ได้เขียนถึงกำรศึกษำของคณะสงฆ์ลำวหลวงพระบำงไว้ในบทควำมเรื่อง “พระพุทธศำสนำในประเทศลำว
กรณีศึกษำ กำรศึกษำของคณะสงฆ์หลวงพระบำง (เมืองมรดกโลก).” ให้ข้อมูลว่ำ  

 

“...ในประเทศลาวมีวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื อ นครหลวง
เวียงจันทน์ และวิทยาลัยสงฆ์จ้าปาสัก แต่ในหลวงประบางยังไม่มีวิทยาลัยสงฆ์ แต่
แนวโน้มในอนาคตจะมีการจัดตั งขึ นได้ เพราะในหลวงพระบางมีการจัดการเรียนการสอน
ปริยัติสามัญเป็นหลักและมีการเล่าเรียนนักธรรมบาลีรองลงมา...”  
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  ในขณะเดียวกันผู้เขียนท่ำนเดียวกันนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำสงฆ์ในหลวงพระบำง ยังเสนอ
แนวคิดว่ำกำรศึกษำสงฆ์นอกเหนือจำกเป็นกำรจัดกำรแบบทำงเลือกแล้วยังเป็นกลไกของรัฐในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรให้กับสังคมประเทศชำติและพระพุทธศำสนำในลำวด้วย ดังข้อมูลที่ว่ำ  

“...ความจริงหลวงพระบางมีพระสงฆ์ไม่มาก ที่มีมากเป็นสามเณร มีการตักบาตรทุก ๆ 
เช้า เห็นขบวนพระภิกษุ-สามเณรยาวเหยียดมีพระเดินน้าหน้าไม่ก่ีรูปที่ตามหลัง ส่วนมากเป็น
สามเณรที่หลวงพระบางมีระบบที่น่าทึ่ง ทางรัฐรับรองสถานะของหลักสูตรการศึกษาที่จัดขึ น
ในวัดต่าง ๆ ของเมืองหลวงพระบางให้มีฐานะเทียบเท่าระบบการศึกษาที่จัดในโรงเรียนโดยรัฐ 
มีหลักสูตรที่แตกต่างกันบ้าง โดยในระบบเรียนวัดมีวิชาเก่ียวกับศีลธรรมและพระพุทธศาสนา
เพิ่มมาจากระบบโรงเรียน 3 วิชา ขณะเดียวกันก็ตัดวิชาบางวิชาของระบบโรงเรียนออก เช่น 
วิชาขับร้องและพลศึกษา หลักสูตรและชั นปีเทียบเท่าระบบโรงเรียน เม่ือเรียนจบสามารถเข้า
ศึกษาต่อในสายอาชีพหรืออุดมศึกษาเช่นเดียวกับระบบโรงเรียน เด็กที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาจึงเดินทางเข้าเมือง เพื่อแสวงหาโอกาสทางการศึกษาจากระบบโรงเรียนในวัด ไม่
ต้องมีค่าใช้จ่ายในเร่ืองการกินอยู่เพราะอยู่อาศัยวัด และอาศัยอาหารจากญาติ โยมที่มา
บิณฑบาต ขณะเดียวกันก็ได้บวชเรียนใกล้ชิดเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับพุทธศาสนาท้าให้เยาวชน
ของชาติมีพื นฐานที่ดีทางจิตใจ...”  

 

 
ภำพท่ี 6  สังเกตกำรณ์ และพบผู้บริหำรและนกัเรียนกำรศึกษำสงฆ์ของลำวที่หลวงพระบำง  
            วัดภูควำย  (ที่มำ: ผู้เขียน, 15 กรกฎำคม 2561) 
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ภำพท่ี 7 กิจกรรมใสบ่ำตรพระร้อย ที่หลวงพระบำง กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมสำธิตส ำหรับ 

                      นักท่องเที่ยว แต่เท่ำทีส่ังเกตและเก็บข้อมลู เพรำะเหล่ำน้ีส่วนใหญเ่ป็นนักเรียน  
            นักศึกษำที่วัดภูควำย  (ที่มำ: ผู้เขียน, 15 กรกฎำคม 2561) 

 
 ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ของธชวรรธน์ หนแูก้ว (2561) ให้ข้อมูลเสริมว่ำ  

 “....โรงเรียนสงฆ์หลวงพระบาง เป็นเมืองใหญ่และมีพระสงฆ์และสามเณรจ้านวน
มากที่เลือกเส้นทางการเข้ามาบวชเรียน การได้ส้ารวจหลวงพระบางและสัมภาษณ์พระ
ทอง พรมมะลี ได้ข้อมูลเพิ่มเติมคือ แต่เดิมนครหลวงพระบางมีโรงเรียนสงฆ์หลวงพระ
บาง 1 แห่ง แต่แยกที่ตั งเป็น 3 วัด คือ โรงเรียนวัดมะโน สอนในระดับประถมศึกษา  2) 
โรงเรียนวัดสบ ตั งอยู่ฝั่งตะวันตกของถนนสักกะรินทร์ สอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และ 3) โรงเรียนวัดสีพุทธบาท เป็นที่ตั งของห้องการ หรือส้านักงานใหญ่ จัดการบริหาร
รวมกันอยู่ที่นี แห่งเดียว สอนทั งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย(พระทอง พรมมะลี 
สัมภาษณ์)  นอกจากนี มีโรงเรียนมัธยมสงฆ์ขนาดใหญ่อีกแห่งคือ โรงเรียนมัธยมสงฆ์ วัด
ภูควายหลวงพระบาง จัดการศึกษาแบบภาคปกติจนถึงมัธยม 7 มีการสอนรายวิชาหลัก
และวิชาเฉพาะ เช่น วิจิตรศิลป์ พระพุทธศาสนา บาลีเบื องต้น ปัจจุบัน พระและสามเณร
มีประมาณ 800 รูป และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนสงฆ์สร้างขึ นใหม่เพิ่ม เป็น
โรงเรียนนอกเขตหลวงพระบาง และมีจ้านวนสามเณรจากเผ่าต่างๆกันมาอยู่ร่วมกันมาก 
คือ วัดผาโอ โรงเรียนสงฆ์วัดผาโอ  มีนักเรียน ระดับมัธยม 1  ถึงมัธยม 7 เป็นโรงเรียน
สงฆ์แบบกินนอน (ส้านักเรียนบาลี) มีผู้เรียนประมาณ 500 รูป ครูประมาณ 20 คน ที่
ได้รับการบรรจุโดยรัฐบาล การจัดการศึกษาที่วัดผาโอ พระอ่อนแก้ว สิทธิวงศ์  เจ้าคณะ
จังหวัดนครหลวงพระบาง เจ้าอาวาสวัดผาโอ เป็นพระที่เปน็หลกัในการหาสามเณรที่เปน็
ชนเผ่ามาเรียน ได้สร้างวัดผาโอ  ประมาณ ปี 2008 รวม 11 ปี เพื่อให้เป็นที่ เรียนของ
นักเรียนสามเณรในถ่ินห่างไกลเมือง เบื องต้นได้อาศัยการสนับสนุนเงินจากการบริจาค
ของพุทธศาสนิกชนที่นับถือ  ก่อนที่ภายหลังรัฐบาลจึงเข้ามาช่วยเหลือในด้านการใช้จ่าย
เงินเดือนครู โดยแนวโน้มนักเรียนยังมีสามเณรจากเผ่าห่างไกลยังเพิ่มขึ นต่อเนื่อง  ใน
ส่วนนี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ น ท้าให้บางวันอาหารไม่เพียงพอ เพราะสามเณรจ้านวนมาก 
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จึงต้องทดแทนคืออาหารส้าเร็จรูปอย่างมาม่า โดยการขอรับบริจาคหรือการแผ่เอาจาก
สังคมออนไลน์ ส่วนผ้านุ่งห่ม บางทีก็ขาดไม่เพียงพอ โดยส่วนหนึ่งเครื่องนุ่งห่มได้ความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงฆ์เมืองไทยไปช่วยเหลือในแต่ละปี...” 

ดังนั้น ในหลวงพระบำงกำรศึกษำสงฆ์ลำวยังเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน
พระพุทธศำสนำและเป็นเอกลักษณ์ที่ไปเยือนยลมำพร้อมทั้งพบและพูดคุยกับเจ้ำส ำนักสงฆ์ที่ป่ำภูควำย 
และวิทยำสงฆ์วัดผ่ำโอ และเจ้ำอำวำสในเขตหลวงพระบำงหลำยรูป ล้วนตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของ
กำรศึกษำของพระภิกษุสงฆ์สำมเณรกับกำรส่งเสริมให้เป็นกลไกกำรพัฒนำคนในหลวงพระบำงและใน
ประเทศลำวต่อไปได้ด้วย 
 
บันทึกปำกเซ  และกำรศึกษำสงฆ์ท่ีจ ำปำสัก 
 ในกำรเดินทำงครั้งนี้ของผู้ เขียนเกิดข้ึนภำยใต้โครงกำรกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมอำเซียน:  
กรณีศึกษำประเทศลำว ภำยใต้โครงกำร นิสิตสัมพันธ์อำเซียน: ควำมสัมพันธ์ทำงศำสนำไทย-ลำว  โดยศูนย์
อำเซียนศึกษำ มจร  คณะของพวกเรำเดินทำงด้วยเครื่อง และรถยนต์ และปลำยทำงเป็นปำกเซ หรือจ ำปำ
สัก ดินแดนที่มีพัฒนำกำรมำยำวนำน แต่ในควำมยำวนำนเหล่ำน้ัน เรำอำจเคยได้ยินช่ือครูบำโพนสะเม็ก ผู้
มีส่วนต่อกำรสร้ำงและบูรณะองค์พระธำตุนครพนม หรือในช่ืออื่น เช่น ครูบำข้ีหอม อันหมำยถึงควำม
งดงำมเกียรติขจรไปยำวไกล 

วิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสักก่อเปน็สถำบันกำรศึกษำระดับสูงแห่งที่ 2 ของคณะสงฆ์ลำว ตั้งเมื่อ  ค.ศ.
2006 โดย พระอำจำรย์สุวรรณ จันทรำช เจ้ำคณะแขวงจ ำปำสัก สปป ลำว รับรองโดย กระทรวงศึกษำธิกำรและ
กีฬำ  มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนต้ังแต่ 2007 เป็นต้นมำ เมื่อจ ำเพำะไปที่เรื่องกำรศึกษำของวิทยำลัยสงฆ์
ลำว มีกำรจัดกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี  ซึ่งในปัจจุบันมีจ ำนวน 3 สำขำ อันประกอบด้วยคณะพุทธ
ศำสนำศึกษำ (Faculty of Buddhist Studies) คณะลำว (Faculty of Lao) และคณะภำษำอังกฤษ 
(Faculty of English) 
 กิจกรรมแรกในภำคเช้ำคือกำรร่วมท ำกิจกรรมทำงวิทยำสงฆ์ปำกเซ ที่นิสิตระหว่ำงของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี บริหำรและด ำเนินกำรโดยศูนย์อำเซียน
ศึกษำเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ เกิดประสบกำรณ์ตรงร่วมกับระหว่ำงนิสิตและผู้เรียน และที่ส ำคัญท ำ
ให้เกิดกำรปรับสมดุลทำงควำมคิดจำกประสบกำรณ์และกำรเดินทำงจริง โดยกิจกรรมแรกเป็นกำรพบกับ
นิสิตของวิทยำลัยสงฆ์ลำว โดยประเด็นเป็นกำรพูดคุยในประเด็นกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม กำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย ซึ่งผู้บริหำรคณำจำรย์ของวิทยำลัยสงฆ์ได้แบ่งปันและเสริมองค์ควำมรู้
ร่วมกันทั้งในส่วนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของวิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสักว่ำ   
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“....การเรียนรู้นอกห้องเรียนนั นส้าคัญ การวิจัยก็ส้าคัญมากเช่นกัน ถือเป็นการ
บริการวิชาการสู่สังคม การเรียนการสอนก็เน้นการวิจัยในชั นเรียน ก้าหนดขึ นโดยกรม
สร้างครู กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั นยังเน้นการพัฒนาผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่ง 
“สอนเก่ง สื่อสารได้ และใช้ ICT เป็น...” 

สัมภำษณ์ อำจำรย์ค ำพุด วิมนจิก  
    รอง ผอ.ฝ่ำยกจิกรรมนักศกึษำ วิทยำลัยสงฆ์ปำกเซ  3 กันยำยน 2562 

 
“...การวิจัยนั นส้าคัญที่สุด โดยทางองค์การสร้างครูได้ให้ความส้าคัญกับการวิจัย 

และผลวิจัยที่เป็นตัวเลข วัดผลได้ในเชิงประจักษ์ จึงเน้นให้พัฒนาบุคลากรด้านวิจัยด้วย
ในขณะนี ...” 

พระอำจำรยส์ุวรรณ จันทรำช 
     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสัก เจ้ำคณะแขวงจ ำปำสัก สปป ลำว  

 
“...การปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2518 การปกครอง สปป.ลาว มีการปฏิรูป4ครั งแล้ว 

ปัจจุบันลาวก้าลังปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อเดินหน้าเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และมีความเป็นนานาชาติมากขึ น การศึกษาคณะสงฆ์ มีเพียงหนึ่งเดียว คือ
องค์กรพุทธศาสนาสัมพันธ์ ลาว โดยมีช่ือย่อว่า พอส. ลาว แสดงให้เห็นถึงระบอบ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ชัดมากกว่าประชาธิปไตย…” 

    พระปลัดสรุิยำ สุริโย (พุทธศำสตรป์ีที่1) สำมเณรธนวันต์ พิมพะ 

เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่ำงนิสิตอำจำรย์ เพื่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรง มีกำรตอบค ำถำม 
พูดคุย แบ่งปัน แชร์ประสบกำรณ์และควำมรู้สึกร่วมกัน ผลที่ได้คือนิสิตมีควำมตื่นตัว ในกำรถำมและกำร
ตอบประหนึ่งสรำ้งแรงจงูใจระหว่ำงกันและกันจำกพื้นที่จริงของวิทยำลัยสงฆ์ปำกเซ จำกนั้นผูเ้ขียนและทำ่น
พระใบฎีกำสุพจน์ ตปสีโล อำจำรย์ประจ ำครุศำสตร ์วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ซึ่งเป็นผู้น ำพำนิสิตในนำมวิทยำ
เขตไปยังพื้นที่ได้พบ กับท่ำนปรึกษำ  เข้ำกรำบนมัสกำรพระเดชพระคุณ พระสุวรรณ จันทะรำช เจ้ำคณะ
แขวงจ ำปำสัก ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสัก เพื่อเรียนปรึกษำกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
(MOU) ระหว่ำงวิทยำลัยสงฆ์จ ำปำสักและศูนย์อำเซียนศึกษำ ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรในประชำคม
อำเซียน ซึ่งพระเดชพระคุณได้เห็นควำมส ำคัญและยินดีในกำรจัดท ำควำมร่วมมือครั้งนี้ โดยศูนย์อำเซียน
ศึกษำและ มจร วิทยำเขตอุบลรำชธำนี จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระเบียบของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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ภำพท่ี 8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหำร นิสิตวิทยำลัยสงฆ์ปำกเซ ณ อำคำรวิทยำลัยสงฆ์  
           วัดหลวงปำกเซ จ ำปำสัก (ที่มำ: ศูนย์อำเซียนศึกษำ, 3 กันยำยน 2561)  
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ภำพท่ี 9 สักกำระ และสัมภำษณ์ กำรด ำเนินกจิกำรของวิทยำลัยสงฆ์ กับพระอำจำรย์สุวรรณ จันทรำช  

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ เจ้ำคณะแขวงจ ำปำสัก สปป ลำว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหำร 
นิสิตวิทยำลัยสงฆ์ปำกเซ ณ อำคำรวิทยำลัยสงฆ์  (ภำพศูนย์อำเซียนศึกษำ 3 กันยำยน 2561) 

 

 
ภาพท่ี 10 วังเจ้าบุญอุ้ม เจ้าบุญอุ้ม เป็นเจ้าผู้ครองแขวงจ าปาสกัองค์สดุท้าย ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในปี พ.ศ.2518 ท าให้วังของเจ้าบุญอุ้ม อยูใ่นความดูแลของรัฐบาล ส่วนเจ้าบุญอุ้ม
ลี้ภัยไปประทับอยู่ที่ฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.2521 โดยที่ ตัวเจ้าบุญอุ้ม ซึ่งเป็นเจ้าของวังนั้น ไม่เคยอยู่
ในวังของตัวเองเลย เพราะอพยพไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่ก่อนวังจะสร้างเสร็จ เจ้าบุญอุ้ม เป็นบุคคล
ส าคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศลาว ในฐานะผู้ทรงอิทธิพลฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัด จาก
ภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีลาวถึง 2 สมัย คือ พ.ศ.2491-2493 และ พ.ศ.
2503-2505 ถึงช่วงปี พ.ศ.2513 การเมืองลาวแตกเป็นหลายก๊กหลายเหล่า เจ้าบุญอุ้มซึ่ง
ขณะนั้นมีฐานที่มั่นอยู่ทางใต้ที่เมืองปากเซ พอลาวเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน
ปี พ.ศ.2518 ก็หนีไปอยู่ฝรั่งเศสและไม่กลับมาอีก ทิ้งวังที่ก าลังก่อสร้างค้างไว้ ต่อมารัฐบาลลาว 
ให้บริษัทคนไทยจัดการต่อเติมจนเสร็จ และเปิดเป็นโรงแรมในภายหลัง  (ที่มา: ออนไลน์, 15 
กรกฎาคม 2561) 
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ภำพท่ี 11 ป้ำยประชำสัมพันธ์ ปรำกฏในเว็บออนไลน์ของวิทยำลัยสงฆ์ที่น่ำจะสะท้อนถึงกำรจัดกำรศึกษำ

เกี่ยวกับวิทยำลัยสงฆ์ในองค์รวมได้ดี เมื่อเทียบกับวันที่ผู้เขียนไปสัมผัสด้วยตนเอง ก็จะเห็น
พัฒนำกำรผ่ำนทำงกำยภำพ เช่น อำคำร สถำนที่  จ ำนวนนิสิตและรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน (ภำพออนไลน์)  
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ภำพท่ี 12 ปรำสำทวัดภู เทวสถำนของอำยรธรรม “ขอม” โบรำณ ในดินแดนจ ำปำสัก ในวันเดินทำงฝนตก 

จึงไดแ้ต่แบ่งปันจำกภำพจำกกัลยำณมิตร ที่เคยร่วมเดินทำงกับศูนย์อำเซียน และเคยเดินทำง
มำแล้วมำแบ่งปัน เพื่อให้ครอบคลุมกำรเล่ำเรื่องในจ ำปำกสักด้วย (ที่มำ: เครือข่ำยศูนย์อำเซียน
ศึกษำ, 12 พฤษภำคม 2562) 

 

 กำรเดินทำงในจ ำปำสักครั้งนี้ เป็นกำรเดินทำงที่เต็มไปด้วย “อุปสรรค” เนื่องด้วยฝน เพรำะ
สถำนกำรณ์ในประเทศไทย น้ ำท่วม จังหวัดอุบลรำชธำนี น้ ำข้ึนสูงเรื่อยๆ ฝนตกพร ำตลอดทั้งวัน ลงเที่ยว
ค่อนข้ำงยำก กับจุดส ำคัญ เช่น วังเจ้ำบุญอุ้ม ณ จ ำปำสัก ที่ตั้งตระหง่ำน จึงได้แต่หำภำพทำงออนไลน์ มำ
ประกอบเพื่อประโยชน์กำรเดินทำง น้ ำท่วมตลำดดำวเรือง เพรำะฝนตก ปรำสำทวัดภูที่เป็นจุดส ำคัญของ
กำรศึกษำทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี ด้วยถนนหนทำงไม่เอื้อต่อกำรเดินทำง ทุกอย่ำงเป็นเงื่อนไข แต่
อย่ำงน้อยก็ได้ประสบกำรณ์และเห็นว่ำในสถำนกำรณ์ของฝน ท ำให้พวกเรำต้องตระหนักเรื่องควำม
ปลอดภัย กำรศึกษำแลกเปลี่ยนสิ้นสุดไปพร้อมกับควำมชุ่มเย็นในจ ำปำสัก และภำพข่ำวเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์น้ ำท่วมในประเทศไทย ในหลำยจุด ๆ  จึงหยิบมำบันทึกเป็นเรื่องเล่ำตำมสถำนกำรณ์ของ
ช่วงเวลำ  จึงได้แต่กล่ำวว่ำ “สบำยดีจ ำปำสัก” ก่อนกำรเดินทำงกลับ  

 
ภำพท่ี 13 บรรยำกำศในองค์รวมฝนตกเสียเป็นส่วนใหญ่  ร่มและละอองฝน จึงเป็นภำพประกอบของกำร

เดินทำงในช่วงกลำงพรรษำของประเทศไทยลำว ในร่องมรสุมพำยุ โพดุล สถำนที่คือ Sabaidee 
Valley ไร่กำแฟคุณภำพของลำวจ ำปำสัก อันเป็นพื้นที่ปลูกกำแฟที่มำของกำแฟ “ดำว” ของ
ลำว  (ที่มำ: ผู้เขียน, 4 กันยำยน 2562) 
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บทสรุป 
 กำรศึกษำเป็นกลไกประกำรหนึ่งของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในทุกประเทศ และทุกองค์กร
หน่วยงำน พระพุทธศำสนำลำว จัดกำรศึกษำสงฆ์ก็เพื่อเป้ำหมำยส ำหรับกำรพัฒนำคนในศำสนำในประเทศ
ของตนเองด้วย ศูนย์อำเซียนศึกษำก็เล็งเห็นและให้ควำมส ำคัญในฐำนะที่เป็นพันธกิจและหน้ำที่ของ
มหำวิทยำลัย จึงได้หำแนวทำงร่วมในกำรที่จะพัฒนำคนในศำสนำ ในฐำนะที่ เป็นศำสนทำยำทใน
พระพุทธศำสนำด้วยเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์รวมในกำรพัฒนำคน พัฒนำ
ประเทศชำติ ดังงำนศึกษำของเรืองศิลป์ หนูแก้ว ในเรื่อง เสนอเป็นผลกำรศึกษำไว้ว่ำ  

“....วิถีของพระสงฆ์สามเณรต้องอาศัยความอดทนทั งกายและจิตใจอย่างสูง จาก
การประพฤติปฏิบัติที่สวนทางกับชีวิตช่วงวัยรุ่น สามเณรต้องมาควบคุมตัวเองในการ
รักษาศีล สวดมนต์ ท้ากิจภายในวัด ขณะเดียวกันการเล่าเรียนฝ่ายสามัญ (ทางโลก) ก็
ต้องตั งใจส้าหรับอนาคตที่ดี  แต่ส่วนใหญ่ของสามเณรนั่นสามารถเดินทางไปสู่
ความส้าเร็จทางการศึกษาได้ เพื่อยกระดับชีวิตของตนเองและครอบครัว ดังนั น 
ปลายทางของสามเณรลาว หลังส้าเร็จการศึกษามีทางเลือกอยู่สองทาง คือ สามเณรเมื่อ
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ส่วนหนึ่งจะลาสิกขาไปเรียนต่อระดับสูงขึ น เช่น 
วิทยาลัยสุภานุวงศ์ วิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง หรือแม้แต่วิทยาลัยอาชีพอื่นๆ  อีก
ส่วนหนึ่งยังคงอยู่ในร่มเงาของศาสนาต่อ เข้าสู่วัยผู้ใหญ่อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ต่อไป เข้า
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั งในลาวเอง เช่น วิทยาลัยสงฆ์องตื อ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ 
ส่วนหนึ่งเดินไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร.) และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ทั งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท  เป็นต้น  ทั งนี จากการสัมภาษณ์สาธุทอง พรมมะลี พระสงฆ์ลาวจากเมือง
หลวงพระบาง  ท่านเรียนหนังสือที่วัดผาโอ วัดนอกเมืองหลวงพระบาง ท่านได้รับโอกาส
ได้มาเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี โดย
ความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสส่งมาเรียน สาธุทองได้เลือกเส้นทางการศึกษาต่อในสภาวะ
ความเป็นพระ ซึ่งมีน้อยในส่วนนี  เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรทั งค่าเทอมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (พระทอง พรมมะลี, สัมภาษณ์)...” 

 รวมทั้งสถิติของพระภิกษุหนุ่มสำมเณรน้อย ที่มำเข้ำรับกำรศึกษำยังประเทศไทย จำกสถิติของ
ส ำนักทะเบียนและวัดผล สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรศึกษำเป็นกลไกกำรพัฒนำ รวมทั้งกำรศึกษำแบบเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ำยจะท ำให้เป็นเครื่องไม้ เครื่องมือส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศชำติและพระศำสนำได้ด้วย 
จำกกำรจำกกำรเดินทำงครั้งนี้ได้มีโอกำสเดินทำงและสัมผัส จะเห็นว่ำกำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ ดังมีข้อมูลว่ำ  
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“....การศึกษาในโรงเรียนสงฆ์ทั งระดับมัธยมศึกษา และระดับวิทยาลัยสงฆ์ได้
สร้างบุคลากรที่มคุีณภาพกับสงัคมลาว บุคลากรเหล่านี อาจจะไม่ได้ยกระดับไปสู่ระดับสงู
ของสังคม แต่ก็ถือได้ว่าการศึกษาของสงฆ์ได้ให้หลักประกันชีวิตในระดับทีพ่อเลี ยงตนเอง
ได้อย่างกลุ่มคนที่มีการศึกษาหรือกลายเป็นชนชั นกลางในสังคมขึ นมา อาชีพที่ศิษย์เก่า
โรงเรียนสงฆ์เลือกท้า นอกจากการเป็นครูแล้ว ความมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมี
ความรู้ด้านวัฒนธรรมหลายคนได้เลือกที่จะเข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ที่เป็นความต้องการ
ของเหล่าจัวน้อยหลายคนเมื่อมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษ ทั งนี ในฐานะหลวงพระบาง
เป็นเมืองมรดกโลก ธุรกิจการท่องเที่ยวในลาว ได้เป็นช่องทางท้าให้ผู้ที่เก่งภาษาได้มีงาน
ท้าอย่างต่อเนื่อง...”  

 กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำนับเป็นหัวใจของกำรพัฒนำ ในกำรเดินทำง
ครั้งนี้จึงสะท้อนคิดจำกประสบกำรณ์ตรง แบ่งปันเป็นข้อเขียนบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น พร้อมน ำมำแบ่งปันเล่ำ
เรื่องเป็นบันทึกกำรเดินทำง บันทึกกิจกรรมของศูนย์อำเซียนศึกษำ และบันทึกเวลำ ท ำให้เห็นว่ำอย่ำงไรเสยี
กิจกรรมเช่ือมโยง ประสำนแบบนี้จะมีประโยชน์ในเชิงพัฒนำคน พัฒนำงำนและพัฒนำเครือข่ำยร่วมกัน
ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำสงฆ์ของไทย และสถำบันกำรศึกษำสงฆ์ของลำว เพื่อเป็นเครื่องมือร่วมกันในกำร
พัฒนำคนพัฒนำงำนกำรศึกษำในองค์รวมได้ 

สถิติพระสงฆ์สำมเณร ที่เข้ำมำศึกษำยังมหำวิทยำลัยสงฆ์ในประเทศไทย ข้อมูลจำกส ำนัก
ทะเบียนและวัดผล มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย,เมื่อ  สิงหำคม 2562/2019 พบว่ำมีนิสิต 
รวมจ ำนวนกว่ำ 257 รูป ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน และรวมกันตลอดระยะเวลำในรอบ 10 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2550-
2560 พบว่ำมีนิสิตที่จบกำรศึกษำไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 3,500 รูป ที่จำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย ประเทศไทย ดังนั้น แนวคิดกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำ แนวคิดเรื่องกลไกกำรพัฒนำศำสนทำยำท 
นับเป็นควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญ ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำในลำวเองก็ดี หรือมหำวิทยำลัยสงฆ์ใน
ประเทศไทยก็ดี ล้วนเนื่องเกี่ยว และต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลของกันและกันในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำในองค์รวมด้วยเช่นกัน 

  
บันทึกขอบคุณ 
 ศูนย์อำเซียนศึกษำ ขอกรำบขอบพระคุณพระศรีธวัชเมธี  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ที่
อนุมัติโครงกำรและมอบหมำยให้ด ำเนินโครงกำร รวมทั้งบุคลำกรในโครงสร้ำงกำรบริหำรของศูนย์อำเซียน
ศึกษำพระมหำจิรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร. รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียน พระปลัดอภิเชษฐ สุภทฺรวำที 
บุคลำกรศูนย์อำเซียนศึกษำ ในกำรจัดโครงกำรและพัฒนำงำนในนำมศูนย์อำเซียนศึกษำร่วมกัน และที่
ส ำคัญนำงสำวมุกรวี ฉิมพะเนำว์ บุคลำกรส่วนวิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ ที่
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจองที่พัก ประสำนงำน จองตั๋ว อ ำนวยกำรระหว่ำงเดินทำง และอีกหลำยอย่ำง
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ตำมภำระงำนและสถำนกำรณ์ของงำนที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลำ พร้อมร่วมเดินทำงปฏิบัติงำนขับเคลื่อน
โครงกำรจนกระทั่งแล้วเสร็จ ตำมภำรกิจพันธกิจของศูนย์เพื่อเช่ือมต่อให้กับพันธกิจเครือข่ำยนำนำชำติของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยต่อไป   
 วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ขอกรำบขอบคุณผู้บริหำรคณำจำรย์ พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒ
โน, ผศ.ดร. (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรวิทยำเขตอุบลรำชธำนี) พระใบฎีกำสุพจน์ ตปสีโล (คณะครุศำสตร์ 
วิทยำเขตอุบลรำชธำนี )  และพระอำจำรย์ ศิวเดชน์ ญำณวโร  (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต
อุบลรำชธำนี) ที่อนุมัติ และอนุญำต ให้ด ำเนินกิจกรรมร่วม และอนุมัตินิสิตให้เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำ
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แบบเสริมสร้ำง และกำรเรียนรู้ในแบบพื้นที่จริงอำณำบริเวณศึกษำเกิดข้ึน (Area Studies) เป็นกำรสร้ำง
แรงจูงใจ ผสมจินตนำกำรเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบในอนำคตของพระพุทธศำสนำไทย-ลำวในอนำคตได้  
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