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บทคัดย่อ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจัยสนับสนุนการคงอยู่ของชาติพันธุ์เขมร
ด้วยอัตลักษณ์ทางศาสนา ภาษา วิถีวัฒนธรรมทางศาสนา เป็นสัญญะสร้าง “ตน” ให้
คงอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
เขมรในเวียดนาม “เขมรคือเถรวาท” รวมทัง้ เถรวาทท�ำให้เขมรมีเครือ่ งมือในการหลอม
ชาติพนั ธุใ์ ห้ชดั เจนขึน้ ไม่เปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลากว่าหลายร้อยปี นับแต่ดนิ แดน
“กรอม” หรือส�ำนึกในความทรงจ�ำของชาวเขมรในชื่อ “ไพรนคร-เมืองป่า” ดินแดน
ส่วนหนึ่งของอาณาจักร “ขอม”โบราณ และต้องมาตกเป็นส่วนหนึ่งของ “เว้” หรือ
“เวียดนาม-ไทย” หลังการเข้ามามีอทิ ธิพลเหนือราชส�ำนักกัมพูชา จนตกเป็นส่วนหนึง่
ของฝรั่งเศสในช่วงโคจินจีน และเป็นของเวียดนามหลังได้รับเอกราชแล้ว พระพุทธ
1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
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ศาสนาเถรวาทจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนอัตลักษณ์และการคงอยู่ของ “ชาติพันธุ์เขมร”
ในเวียดนาม ภายใต้บริบทใหม่ตามหลักเขตแดน และการปะทะรังสรรเพื่อการคงอยู่
ของเถรวาทและชาติพันธุ์ที่ยังคงถูกส่งต่อและเป็นพลวัตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
บทความทางวิชาการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประวัตพิ ทุ ธศาสนาเถรวาท
กับบทบาทในการหลอมสร้างอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ “เเขมร์กรอม”
ในเวียดนาม โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย รวมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สัมภาษณ์และน�ำมาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ
ค�ำส�ำคัญ : พุทธศาสนาเถรวาท,ชาติพันธุ์,แขมร์กรอม,การคงอยู่

Abstract
Theravada Buddhism is a supporting factor for the survival of
The Khmer ethnic group. Religious Identity, language, Culture, Religion
Create “self” to remain under the political, social, economic and cultural
conditions of the Khmer ethnic group in Vietnam. “Theravada is Khmer
or Khmer, Theravada,” as well as Theravada, making Khmer a distinct
identity for ethnic identity. It has not changed over the hundreds of
years since the land “Krom” or the memory of the Khmer in the name.
“Pranakorn - the forest town” is part of the ancient “Khmer” kingdom
and must be part of “Hue” or “Vietnam - Thailand” after its influence
over The Cambodian court. It was part of The Cochin China during The
French Colonial. And after Vietnam’s independence, Theravada
Buddhism is a factor supporting the identity and existence of “Khmer
Ethnicity” in Vietnam in a New Border Context And the clashes for the
persistence of Theravada and ethnic groups are still being passed on,
and Pattani has continued until the present.
This essay aims to study the history of Theravada Buddhism.
Its role in melting ethnic identity and persistence. “Khmer Cham” in
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Vietnam Use of research papers and research. The interviews were
collected and analyzed as academic articles.
Keywords : Theravada Buddhism, Ethnic, Khmer’s Krom, Retention

บทน�ำ
เวียดนามจ�ำแนกกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ มากกว่า 53 กลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยมีกลุม่
“แขมร์กรอม” หรือชาติพันธุ์เขมรอยู่ในนั้นด้วย ดังหลักฐานในงานวิจัยของ Mae
Chee Huynh Kim Lan เรื่อง A Study of Theravada Buddhism in Vietnam
ซึง่ สะท้อนถึงการคงอยูข่ องชาติพนั ธุ์ “เขมร” ในประวัตศิ าสตร์ของกัมพูชา เวียดนาม
ในมิ ติ ข องโคจิ น จี น หรื อ คนเขมรเรี ย กดิ น แดนส่ ว นนี้ ว ่ า “กั ม พู เ จี ย กรอม”
(Khmer: ខ្មែរក្រោម, Vietnamese: Khơ Me Crộm) อันหมายถึงกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมร
ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่ราบต�่ำปากแม่น�้ำโขง ในบริเวณตอนใต้ของเวียดนามใน
ปัจจุบัน ซึ่งหลักฐานในฝ่ายเขมรให้ข้อมูลว่า “แขมร์กรอม” เป็นดินแดนที่เคยเป็น
ส่วนหนึ่งของเขมรมีพื้นที่ประมาณ 89,000 ตารางกิโลเมตร (34,363 sq mi) โดย
สัมพันธ์กับอาณาจักรเขมรโบราณยุคมหานคร นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
(Jayavarman II) ในช่วง ค.ศ.802/1345 (Stuart-Fox, William, 1985 :p.6)
“แขมร์กรอม” มีที่ตั้งอยู่ตามลุ่มแม่น�้ำโขงที่ไปออกปากอ่าวของเวียดนาม และเป็น
อีกหนึง่ กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นจ�ำนวนทัง้ หมด 53 กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นเวียดนาม (Dang Nghiem
Van, Chu Thai Son and Luu Hung, 1993: p.17) ในส่วนของประชากรจากหลัก
ฐานของ Taylor (2014) ในงานค้นคว้าเรื่อง “The Khmer lands of Vietnam” ที่
ให้ข้อมูลว่ามีคนเขมรในเวียดนามกว่า 7 ล้านคน ซึ่งย้อนแย้งกับข้อมูลของรัฐบาลที่
ให้ข้อมูลสถิติ (2009 Census) ว่ามีสถิติของ “เขมร” อยู่ที่ประมาณ 1,260,640 คน
หรือในงานเขียนเรื่อง Ethnic Minorities in Vietnam ของ Dang Nghiem
Van, Chu Thai Son and Luu Hung (1993 :p.17) ซึ่งผู้วิจัยเป็นชาวเวียดนาม ได้
ให้ข้อมูลไว้สอดคล้องกับข้อมูลของรัฐว่ามีประชากรกว่า 1 ล้านคน ซึ่งในบทความนี้
จะได้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์กลไกการคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามโดยมี
พระพุทธศาสนาเถรวาท วัด พระสงฆ์เป็นต้นธารของการคงอยู่ วัดเป็นศูนย์กลางใน
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การรักษาเอกลักษณ์ มีพระเป็นผูส้ ง่ ต่อ มีภาษาบาลีเป็นความแตกต่างระหว่างเถรวาท
เวียดนามทีต่ งั้ ขึน้ ในภายหลัง ดังหลักฐานของ Tai Thu Nguyen (2008: p.12 ) เรือ่ ง
“The History of Buddhism in Vietnam” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
พระพุทธศาสนาในส่วนของของอาณาจักรเขมรโบราณกับดินแดน “แขมร์กรอม” ใน
เวียดนามปัจจุบนั ผ่านจารึกสันสกฤตทีจ่ งั หวัดกวางนัม (Quang Nam) หรือพระพุทธ
รูปที่วัดดองเดือง (Dong Duong Temple) ในช่วงอาณาจักรจัมปา (Champa) ใน
ช่วงมหายานของกัมพูชา และเถรวาทของกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมรทีม่ มี าแต่เดิม ทัง้ นับเป็น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการคงอยู่ของชาติพันธุ์เขมรในประเทศเวียดนาม
ด้วย ซึ่งในบทความนี้ จะได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าน�ำเสนอเป็นล�ำดับไป

หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแขมร์กรอม
ในประวัติศาสตร์กัมพูชา ดินแดนส่วนนี้ถูกจารึกเรียกในชื่อ “ไปรอังกอร์ไพรนคร” หรือเมืองป่า ตามความหมายของชือ่ เมืองทีป่ รากฏในประวัตศิ าสตร์กมั พูชา
(David Chandler. 2009) รวมไปถึงค�ำว่า “กัมปูเจีย” หรือ “แขมร์กรอม” จึงหมาย
ถึงดินแดนทีเ่ คยเป็นของเขมร หรือดินแดนทีม่ ชี าวเขมรอยู่ ดังมีหลักฐานว่าในช่วงสมัย
ของจักวรรดิ์เขมรโบราณดินแดนส่วนนี้เป็นของเขมร จนกระทั่งในสมัยพระบาทพระ
ไชยเชษฐา ที่ 2 (Chey Chettha II/ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី ២/ค.ศ.1576–1628/21192171) ครองราชย์อยู่กรุงอุดงค์ (ค.ศ.1618–1628/2161-2171) ได้อภิเษกสมรสกับ
เจ้าหญิงเวียดนาม คือ สมเด็จพระภัควดีพระบวรกษัตรี (Nguyễn Thị Ngọc Vạn)
(Nghia M. Vo; Chat V. Dang; Hien V. Ho,2008) เป็นธิดาของขุนนางตระกูลเหงี
ยนฟุกเหงียน (Nguyễn Phúc Nguyên/ค.ศ.1563–1635/2106-2178) ซึ่งมี
ศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองเว้ (Phú Xuân/Huế) ด้วยความสัมพันธ์นี้กษัตริย์
เขมรได้อนุญาตให้เวียดนามภายใต้การปกครองของเว้ อพยพเข้ามาอยู่อาศัยยังเมือง
“ไพรนคร” เพื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งเพื่อเป็นการผูก
สัมพันธไมตรี อาศัยอ�ำนาจเวียดนามต่อต้านอ�ำนาจสยาม ทัง้ ฝ่ายเขมรเองก็สนับสนุน
การท�ำสงครามกับขุนนางตระกูลตริญ (Trịnh) จนกระทัง่ ชนะในสงคราม “เหงียน-ตริญ”
(Trịnh–Nguyễn War/ค.ศ.1627–1673/2170-2216) รวบแผ่นดินเวียดนามทัง้ หมด
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ได้ส�ำเร็จ ดินแดน “ไพรนคร” จึงถูกครอบครองโดยพฤตินัยจากเวียดนามนับแต่นั้น
มา รวมทั้งการที่เขมรอ่อนแอ ถูกแทรกแซงทั้งจากไทยและเวียดนาม กระทั่งตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส (ค.ศ.1862-1954/2405-2497) พร้อมกับเมื่อฝรั่งเศสให้
เอกราชแก่อินโดจีน ดินแดนส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม ที่มาพร้อมกับการ
แยกเป็นประเทศเวียดนามเหนือ/เวียดนามใต้ หลังจากข้อตกลงในการเจรจาสันติภาพ
เจนีวา (Geneva Conference. 1954/พ.ศ.2497) รวมทั้งการที่สหรัฐอเมริกาเข้ามา
อิ ท ธิ พ ล ใ น เ วี ย ด น า ม พ ร ้ อ ม กั บ ส ง ค ร า ม เ วี ย ด น า ม ( V i e t n a m
War,ค.ศ.1955-1975/2498-2518) กระทั่งรวมประเทศเป็นเวียดนามเดียวภายใต้
การปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ ใน ค.ศ.1975/พ.ศ.2518 จนกระทั่งปัจจุบัน
ความเป็นชาติพนั ธุ์ “เขมร” ตัง้ ถิน่ ฐานอยูต่ ามลุม่ แม่นำ�้ โขง ในอดีตเคยเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรพระนคร ตามหลักฐานของ Nguyễn Sĩ Lâm (2004: p.35)
ที่ปรากฏในงานวิจัยของ Mae Chee Huynh Kim Lan (2010: p.10) ให้ข้อมูลว่า
“ตราวิน (Tra Vihn) เป็นพื้นที่ราบใหญ่สุดที่มีประชาชนเขมรอาศัยอยู่ พบพระพุทธ
รูป 13 แห่ง และอวโลกิเตศวร พระโพธิสตั ว์ของพระพุทธศาสนามหายานอีก 4 องค์”
เท่ากับหลักฐานดังกล่าวยืนยันถึงความเกีย่ วเนือ่ งกับอาณาจักรก่อนพระนครและสมัย
พระนครและการนับถือพระพุทธศาสนามหายานโดยมีศนู ย์กลางทีพ่ ระนคร จนกระทัง่
มีการนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยต่อมา ซึง่ มีขอ้ มูลว่าพระราชโอรสของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 (Jayavarman VII. ค.ศ.1125–1218/1724-1762) “ตามลินทะ”
(Tamlindha) ได้เคยไปศึกษาที่มหาวิหาร (Mahavihara) ศรีลังกา ระหว่าง ค.ศ.
1180-1190/1723-1733 และน�ำพระพุทธศาสนาเถรวาทมาเผยแผ่และมีอิทธิพลใน
สมัยหลังพระนคร (David P.Chandler, Noble Ross Reat.1994) ดังหลักฐานบันทึก
ของโจว ต้า กวน (Zhou Daguan.1270-) ให้ข้อมูลว่า เมื่อมาถึงเมืองพระนคร ใน
เดือนสิงหาคม ค.ศ.1296/1839 พบว่าผูค้ นนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว (Zhou
Daguan. 2001) ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้วา่ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้รบั การ
ยอมรับและแพร่หลายไปยังดินแดนทีเ่ คยเป็นส่วนหนึง่ ของกัมพูชา และด�ำรงอยูค่ กู่ บั
กับกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมรนับแต่นนั้ ผ่านส�ำนึกความเป็นคนเขมร พูดภาษาเขมรและมีวดั
พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นศูนย์กลางในการท�ำกิจกรรม ดังนั้นพระพุทธศาสนา
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ภาพประกอบ 1 แผนที่อาณาจักรในเวียดนาม อาทิ Nguyen, Mac, and Champa
ในช่วง ค.ศ.1640/2183 ก่อนที่เวียดนามจะมีอิทธิพลเหนือดินแดนไพรนครของอาณาจักรเขมร
หรือโฮจิมินท์รวมทั้งดินแดนตอนใต้ในปัจจุบัน
(ที่มา : Online, Retrieved December 8, 2017)

เถรวาทจึงเป็นส่วนส�ำคัญในการรักษา สืบต่อเอกลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ร่วมกับ
การคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามด้วย
หลักฐานความเป็นมาของดินแดน “โคจินจีน” (Chochina) ในส่วนนี้หรือ
ที่คนเขมรเรียกตัวเองว่า “แขมร์กรอม” ซึ่งหมายถึงดินแดนที่อยู่ทางใต้ หรือพื้นที่ต�่ำ
กว่ าแผ่ น ดิ น ประเทศกัม พูช าในปัจจุบัน และด้ว ยบริบทของชาติ พั น ธุ ์ จึ ง ท� ำ ให้
เอกลักษณ์ทางภาษาและศาสนา วิถีชีวิต ความเชื่อ และสถาปัตยกรรมในแบบเขมร
ยังคงอยู่กระทั่งปัจจุบัน อาณานิคม “โคคินไชน่า” ของฝรั่งเศส ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่
เคยเป็นของเขมร หรือแขมร์กรอม (Khmer Krom) ด้วยนั้น ได้ถูกยกให้แก่เวียดนาม
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อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1949/พ.ศ.2492 ซึง่ ในข้อเท็จจริงโดยพฤตินยั ดินแดนส่วน
นีไ้ ด้ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของชาวเวียดนามมาตัง้ แต่ชว่ งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17
ดินแดนแขมร์กรอม (Khmer Krom) ครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่า “ไพรนครเปรย นอคอร์” (Prey Nokor-ព្រៃនគរ-เมืองไพร) อันเป็นที่ตั้ง การมีอยู่และคงอยู่
ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร แต่บัดนี้รู้จักกันในชื่อว่านครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางการเงินของ
เวียดนาม และหนึ่งในมหานครที่มีสีสันอีกแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พระพุทธศาสนาเถรวาทเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์
ภายหลังราชวงศ์ “เหงียน” มีอ�ำนาจเหนือดินแดนปากแม่น�้ำโขง อันเคย
เป็นส่วนหนึง่ ของเขมรโบราณ ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นชือ่ วัดเขมรให้เป็นภาษา
เวียดนาม บังคับให้พระสงฆ์เปลี่ยนมาบวชแบบมหายาน (Mae Chee Huynh Kim
Lan. 2010) แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ อดทนต่อสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เขมรในเวียดนามก็ผา่ น
สภาวะทีบ่ บี คัน้ เหล่านัน้ มาได้ หรือในเขมรแผ่นดินใหญ่เองก็เคยถูกนโยบายท�ำให้เป็น
เวียดนาม (Vietnamization) ในช่วงทีเ่ วียดนามมีอำ� นาจเหนือราชส�ำนักกัมพูชาด้วย
เช่นกัน (David P. Chandler. 2000) มีประวัติเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในความทรงจ�ำของ
ชาวเขมรในเวียดนามถึงออกญา ซัน กุย (ឧកញ៉ា ស៊នឺ គុយ-Ouk Nha Son Kuy ค.ศ.
?-1821/พ.ศ.2364 ) ผู้ปกครองเมืองพระตะพัง ที่คนเขมรถือว่าเป็นวีรบุรุษคนหนึ่ง
ถูกเวียดนามทีม่ อี ทิ ธิเหนือเขมรในเวลานัน้ ให้บงั คับคนเขมรเปลีย่ นไปนับถือพระพุทธ
ศาสนา เปลีย่ นรูปแบบประเพณี วิถชี วี ติ ให้เป็นแบบเวียดนาม ซัน กุย ซึง่ เป็นเจ้าเมือง
ในเวลานัน้ ไม่ยอมปฏิบตั ติ าม จึงถูกประหารชีวติ ตัดคอใน ค.ศ.1821/พ.ศ.2364 แต่กอ่ น
เสียชีวติ ได้ขอปลูกต้นยาง พร้อมค�ำสัง่ เสีย “ต้นยางอยู่ ชาติพนั ธุเ์ ขมร และพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทจะยังอยู่” เป็นวาทะที่ถูกจดจ�ำของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม
ปัจจุบัน ประหนึ่งเป็นการปลุกใจสู้และยืนยันอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เขมร ที่มีพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทเป็นเครื่องก�ำกับตลอดมา ทั้งเป็นประวัติศาสตร์และเล่าขานแก่ลูก
หลานเขมรเวียดนามจนกระทั่งปัจจุบัน (Keaw Suwatti. 2005) ปัจจุบันต้นยางก็ยัง
อยู่เป็นเครื่องค�้ำยันศรัทธาความมุ่งมั่นต่อพระพุทธศาสนาเถรวาทของลูกหลานใน
ชาติพันธุ์เขมรให้ด�ำรง คงอยู่ในแผ่นดินประเทศเวียดนามต่อไป
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ภาพประกอบ 2 ภาพของ Oknha Son Kuy อดีตเจ้าเมืองพระตระพัง
ที่ชาวแขมร์กรอมจดจ�ำว่าเป็นวีรบุรุษแห่งชาติพันธุ์ ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
และชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม จนกระทั่งถูกประหารชีวิต ใน ค.ศ.ก1821 พร้อมต้นยางที่ปลูก
ก่อนเสียชีวิตพร้อมค�ำอธิษฐาน “พระพุทธศาสนาเถรวาท ชาติพันธุ์เขมรคงอยู่Buddhism and Khmer race so they can live on”
(ที่มา : Online, Retrieved December 8, 2017)

นอกนี้ยังมีหลักฐานว่า ขะแมร์กรอม ที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม (ซึ่งมีความ
คล้ายชาวเขมรในประเทศกัมพูชา เชื่อกันว่ามีจ�ำนวนเกินกว่า 1 ล้านคน) รวมทั้ง
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่เมืองออกแก้ว (Okco) อาทิ หลั ก ฐานโบราณสถาน
พระพุ ท ธรู ป เทวรู ป สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเกี่ ย วเนื่ อ งของพระพุ ท ธศาสนา
ในแบบเขมรมาแต่โบราณ เมื่อมีการเปลี่ยนอ�ำนาจการครอบครองดินแดนดังกล่าว
พระพุทธศาสนาภายใต้ความเป็นชาติพันธุ์เขมรต้องเผชิญกับการถูกกีดกันและการ
ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด (ผู้ให้สัมภาษณ์ A, 10 พฤศจิกายน 2560) หรือมีข้อมูลของ
ธัจ เศรษฐา (Thach Setha) กรรมการของสมาคมเพือ่ นมิตรขะแมร์กมั ปูเจีย (Khmer
Kampuchea Friends Association) ทีเ่ สนอกับวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาเขมร (RFA’s
Khmer Service) ว่า “....ชาวขะแมร์ กรอม ในเวียดนาม ไม่ได้กำ� ลังเรียกร้องต้องการ
ดินแดนของพวกเขากลับคืนไปแต่อย่างใด หากแต่เพียงแค่ก�ำลังขอร้องฮานอยมอบ
สิทธิต่างๆ ในฐานะที่เป็นชนพื้นถิ่นให้แก่พวกเขา...” หรือข้อมูลขององค์การฮิวแมน
ไรต์ วอตช์ (Human Rights Watch) ตั้งส�ำนักงานอยู่ในสหรัฐฯ ในเอกสารรายงาน
125 หน้า “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s
Mekong Delta” (Online, Retrieved December 8, 2017) มีข้อมูลว่า “...ชาว
ขะแมร์ กรอม ต้องเผชิญกับการถูกจ�ำกัดสิทธิตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นสิทธิในการแสดงความ
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คิดเห็น สิทธิในการรวมตัวกัน สิทธิในการสมาคม สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และ
สิทธิในการเดินทางรัฐบาลเวียดนามนัน้ ได้สงั่ ห้ามไม่ให้ออกสิง่ พิมพ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ของชาวขะแมร์ กรอม และควบคุมการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอย่าง
เข้มงวด โดยที่ชาวขะแมร์ กรอม ถือเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมอันโดดเด่นของพวกตน และเป็นรากฐานแห่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์...”
รวมไปถึงมีข้อมูลจาก Khmers Kampuchea-Krom Federation ซึ่งเป็นองค์กรจัด
ตัง้ ของชาวเขมรเวียดนามในโพ้นทะเล ว่ามีการจับกุมและคุมขัง หรือลอบสังหาร พระสงฆ์
แขมร์กรอมทีม่ พี ฤติกรรมกระด้างกระเดือ่ งหรือเป็นปฏิปกั ษ์ (Khmers KampucheaKrom Federation,2010) ดังนัน้ มูลทีป่ รากฏอาจอธิบายได้เป็น 2 กรณีคอื การก�ำกับ
ควบคุมความเป็นชาติพันธุ์เขมร ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเจ้าของดินแดนที่อยู่มา
ก่อน อีกนัยหนึ่งเป็นการต่อสู้ รักษาความเป็นชาติพันธุ์โดยมีพระพุทธศาสนาเถรวาท
เป็นเครื่องอ�ำนวย ส่งเสริม รักษา ค�้ำยันต่อความเป็นชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม ดัง
นั้น ชาติพันธุ์จึงกลายเป็นเครื่องมือ เชิงเงื่อนไขที่ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่อง “ย้อนแย้ง”
ต่อสู้ เพือ่ รักษาอัตลักษณ์เขมรไว้ดว้ ยเช่นกัน ดังกรณีชาติพนั ธุม์ อญกับเอกลักษณ์ทาง
ภาษาและศาสนา (Brian L. Foster. 1971) จึงท�ำให้มอญต่างจากคนไทยและคนพม่า
จากเอกลักษณ์ทางภาษา อาหาร และการนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นเอกลักษณ์
ในแบบมอญ หรือศรีลังกากับเอกลักษณ์ทางศาสนาที่ใช้ยืนยันความเป็น “สิงหล”
(Gombrich, Richard. 1988) หรือการทีพ่ ม่าใช้อตั ลักษณ์ทางพระพุทธศาสนายืนยัน
และรักษาเอกลักษณ์ชาติพนั ธุใ์ นแบบ “พม่า” (Bischoff, Roger. 1995) ในคราวต่อสู้
เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและแนวทางดังกล่าวมีผลต่อ
การอธิบายปรากฏการณ์ของความเป็นพระพุทธศาสนาและสัญลักษณ์แห่งตัวตนที่
ปรากฏในอดีตของกัมพูชากรอมในประเทศเวียดนามด้วย
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ภาพประกอบ 3 พระภิกษุ และประชาชนแขมร์ที่มีพื้นถิ่นเกิดในเวียดนาม
ประท้วงที่หน้าสถานทูตเวียดนามในกรุงพนมเปญ
เรียกสิทธิและเสรีภาพในความเป็นชาติพันธุ์เขมร รวมทั้งเรียกร้องดินแดนคืนจากเวียดนาม
(ที่มา : Khouth Sophak Chakrya and Mom Kunthear (2014). Krom march on missions.
The PhomPenh Post : online, 22 July 2014. Retrieved December 8, 2017)

พั ฒ นาการของพุ ท ธศาสนาเถรวาทกั บ การคงอยู ่ ข องชาติ พั น ธุ ์ เ ขมรใน
เวียดนาม
พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นเอกลักษณ์ของชาติพนั ธุเ์ ขมรในเวียดนาม โดย
มีวัดเป็นที่ศึกษาพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาเขมร วัดจึงเป็น
ศูนย์กลางในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ ซึ่งไม่แตกต่างกับชนกลุ่ม
น้อยอื่น ๆ คนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซีย (Irving Johnson. 2017) คนมอญใน
ประเทศไทย และคน “โยเดีย” ในพม่า รวมไปถึงคน “เขมร” ในประเทศไทยและ
เวียดนาม เอกลักษณ์แห่งชาติพนั ธุถ์ กู ส่งผ่านอย่างมีพลวัตร่วมกับพระพุทธศาสนา ดัง
นั้นสถิติของวัดเถรวาทในกลุ่มชาติพันธุ์กัมพูชากว่า 500 วัด (สัมภาษณ์ A, เมื่อ 10
พฤศจิกายน 2560,Ho Chi Minh) จึงเป็นฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในเวียดนาม ทีเ่ ป็นทัง้ การย้อนแย้งต่อหลักดินแดน ประวัตศิ าสตร์ชาติพนั ธุ์ พร้อมบ่ม
เพาะ พัฒนารักษาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบเขมรไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสามารถยก
มาอธิบายและน�ำเสนอได้ในล�ำดับต่อไป
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สถิติวัดเถรวาทในเวียดนาม (ชาติพันธุ์เขมร+ชาติพันธุ์เวียดนาม)
ที่

เมือง ที่ตั้ง

วัดเขมร

วัดเวียดนาม

ที่

เมือง ที่ตั้ง

วัดเขมร

วัดเวียดนาม

1

Hồ Chí Minh City

02

23

13

DakLak

0

1

2

An Giang

64

0

14

Đồng Nai

1

16

3

Bà Rịa Vũng Tàu

1

7

15

Hậu Giang

15

0

4

Bạc Liêu

22

0

16

Huế City

0

6

5

Bến Tre

0

1

17

Khánh Hòa

0

1

6

Bình Dương

0

3

18

Kiên Giang

74

1

7

Bình Định

0

1

19

Quảng Nam

0

2

8

Bình Phước

2

2

20

Sóc Trăng

92

0

9

Bình Phước

0

1

21

Tiền Giang

0

4

10

Cà Mau

7

0

22

Trà Vinh

141

1

11

Cần Thơ

12

1

23

Vĩnh Long

13

5

12

Đà Nẳng

0

1

รวมทั้งหมด (529)

452
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ตาราง 1 สถิติวัดเถรวาทในประเทศเวียดนาม
จ�ำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์เขมรและชาติพันธุ์เวียดนาม
ที่มา : Mae Chee Huynh Kim Lan (2010). Theravda Buddhism in Vietnam: p 92

ข้อมูลจากตาราง 1 สะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 แบบ คือ
เวียดนามเถรวาท กับเขมรเถรวาท โดยมีสถิตขิ องวัดเป็นตัวจ�ำแนก รัฐบาลได้สง่ เสริม
ให้เกิดพระพุทธศาสนาเถรวาทในแบบเวียดนาม ที่นับถือโดยกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม
ซึ่งลักษณะทางกายภาพเวียดนามกับเขมรมีความต่างกันในหลายลักษณะ อาทิ รูป
ทรงของวัดและความเป็นพระเถรวาทเวียดนามใช้ภาษบาลีในการสวดและประกอบ
พิธีกรรม แต่ใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารระหว่างชาวเวียดนามและชาวเขมรที่
นับถือเถรวาท ในส่วนเขมรเองใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาในการสือ่ สาร ดังนัน้ ความแตก
ต่างระหว่างเถรวาททัง้ 2 อาจเทียบได้กบั เป็นนิกายเวียดนาม และนิกายเขมร เหมือน
กับในศรีลังกาที่ความต่างของนิกายไปสัมพันธ์กับชาติพันธุ์และที่มา เช่น สยามวงศ์
(สยาม) นิกายอมรปุรนิกาย (พม่า) และนิกายรามัญ (มอญ) ในความต่างดังกล่าวจึง
เกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์ โดยในการศึกษานี้จะได้จ�ำแนกลักษณะของเถรวาทใน
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แบบเขมรอันมีผลต่อการคงอยู่ของชาติพันธุ์และพระพุทธศาสนาได้คือ
1. พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ หมายถึง เขมร
ต้องนับถือพุทธศาสนาเถรวาทและเป็นเถรวาทในแบบเขมร ที่สืบเนื่องยึดถือปฏิบัติ
มาแต่เดิม ในแบบเขมร อาทิ พูดภาษาเขมร การแต่งกาย เสื้อผ้า อาหาร รูปทรงบ้าน
เรือน ดนตรี โดยมีวดั ในพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ เป็นจุดเชือ่ ม รักษา ส่งต่อจาก
รุ่นสู่รุ่น เช่นเดียวกับชาวเขมรในอดีต วัดชาวเขมรในเวียดนามเปรียบเสมือนเป็น
สัญลักษณ์ของหมูบ่ า้ นซึง่ มีความหมายเหมือนกับศาลาประจ�ำหมูบ่ า้ น มีผทู้ ำ� การศึกษา
ไว้ว่า “...วัดเขมรมีความผูกพันใกล้ชิดกับชีวิตของชาวบ้านมากกว่าศาลาประจ�ำ
หมูบ่ า้ นหรือบ้านกลางของชนเผ่าอืน่ ๆ...” นอกจากนีว้ ถิ ธี รรมเนียมปฏิบตั ขิ องเขมร
ในเวียดนาม ซึ่งอาจคล้ายกับไทย กัมพูชา และลาว ตรงที่ “เด็กชาย” ต้องเข้าไปเป็น
ศิษย์วดั เรียนหนังสือและสวดมนต์ รวมไปถึงบวชในพระพุทธศาสนาอย่างน้อย 1 ครัง้
อาจเป็นสามเณรหรือพระภิกษุ การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีล
ธรรม ดังนัน้ การบวชจึงถือว่าเป็นประเพณีทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับลูกผูช้ ายเขมรในเวียดนาม
ทุกคน นอกจากนี้วัด พระพุทธศาสนา ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผ่านพิธีกรรม อาทิ
งานวิวาห์หรืองานศพจะมีพระภิกษุสงฆ์ไปเป็นส่วนหนึง่ ของพิธกี รรม การแสดงความ
เคารพต่อบรรพชน หรือการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ วัดและพระพุทธศาสนา
จึงเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ดังนัน้ อัตลักษณ์การคงอยูจ่ งึ ผูกพันสัมพันธ์อยูก่ บั พระพุทธ
ศาสนานับแต่ต้น
2. วัดเถรวาทเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง วัดพุทธศาสนาเถรวาท
ในส่วนของกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมรล้วนเนือ่ งด้วยพิธกี รรม และการด�ำเนินชีวติ ในแบบชาว
เขมร ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและการคงอยู่ การสวดด้วยภาษาบาลี การนับถือพุทธ
ศาสนาเถรวาท การใช้วัดเป็นฐานทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น กฐิน ผ้าป่า
การบวช รวมทั้งงานศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมเฉพาะเนื่องด้วยความเป็น
ชาติพันธุ์เขมร
วัดไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานที่สะท้อนแนวคิดและการประกอบศาสนกิจ
ของเขมรเท่านัน้ หากยังเสมือนคลังหนังสือธรรมะและค�ำสอนแห่งพุทธศาสตร์ รวมทัง้
เป็นที่รับแขกจากต่างถิ่นเพราะวัดและพระสงฆ์มีความใกล้ชิดกับคนในชุมชนเหมือน
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ภาพประกอบ 4 พิธีบุญกฐิน วิถีบุญทางพระพุทธศาสนาเถรวาทของกลุ่มแขมร์กรอมใน
ประเทศเวียดนาม
(ที่มา : Phrapalad Somchai Damnoen, 22 ตุลาคม 2560)

สมาชิกในครอบครัว จะพึงด�ำเนินการร่วมกัน และเป็นกิจกรรมตามวิถีทางศาสนาที่
ปรากฏในแต่ละพื้นถิ่นที่มีชุมชนชาวเขมรตั้งอยู่ (ผู้ให้สัมภาษณ์ B,23 พฤศจิกายน
2560,Hanoi) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เหงวียน หุ่ง หวี นักวิจัยวัฒนธรรมพื้น
เมือง ให้ข้อมูลไว้ว่า “...คนชนเผ่าเขมรมีความผูกพันกับวัดเหมือนครอบครัว ซึ่งมี
ทั้งความหมายทางศาสนาและการด�ำเนินชีวิต เป็นที่พึ่งที่ส�ำคัญทางจิตใจเพื่อให้
ทุกคนมาขอค�ำปรึกษา ดังนั้นวัดคือสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชุมชน...”
3. วัดเถรวาทเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม หมายถึง วัดเถรวาทในเวียดนาม
ในกลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีเอกลักษณ์ในทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับเขมรกัมพูชา
โดยมีฐานจากอาณาจักรเขมรโบราณ และผสมเขมรสมัยใหม่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของ
ช่อฟ้า ใบระกา คันทวย หางหงส์ พญานาค หัวสิงห์ เป็นต้น เป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏ
ได้ทั่วไปแยกเป็นความแตกต่างระหว่างวัดเถรวาทแบบเขมรและเวียดนาม คือไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดก็แสดงออกถึงศิลปกรรมแบบเขมร (Wayne A.Kennedy. 2000) ในทาง
กลับกันความเป็นเถรวาทเวียดนามก็สะท้อนวิถใี นแบบเวียดนามภายใต้การรับอิทธิพล
จากจีนเป็นหลัก ที่ยังคงผสมรวมกับศิลปกรรมในแบบจีนด้วยเหตุผลว่าเวียดนาม
เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนเป็นเวลากว่า 1 พันปี
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ภาพประกอบ 5 พระภิกษุเขมรและชุมชนชาวพุทธเขมร ที่วัดจันทรังษี ใน Ho Chi Minh
ที่ยังคงเอกลักษณ์วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี สถาปัตยกรรม อาหาร
ในแบบเขมรไว้อย่างสมบูรณ์ (ที่มา: ภาพผู้เขียน,10 พฤศจิกายน 2560)

ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของ รศ.ดร.ดร.เลิ ม บ๊ า นาม มหาวิ ท ยาลั ย
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ทีใ่ ห้ผลการค้นคว้าวิจยั
ไว้วา่ “...สถาปัตยกรรมวัดเขมรนัน้ มีเอกลักษณ์พเิ ศษทีไ่ ม่เหมือนวัดในเขตทีร่ าบลุม่
ภาคเหนือ ในชุมชนชนเผ่าเขมรวัดจะถูกตัง้ บนทีส่ งู อย่างโอ่โถงสวยงามเพือ่ ให้สม
กับเป็นชายคาร่วมของชุมชน เป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจให้แก่ชาวบ้าน...” โดยสถาปัตยกรรม
วัดเขมรมีลักษณะเด่นที่สังเกตได้ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ คือ หลังคามักจะมีการ
แกะสลักรูปพญานาค โดยเขมรเชื่อกันว่า เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคติที่เนื่องด้วย
พระพุทธศาสนาและเป็นสัตว์ทเี่ กีย่ วกับพระพุทธเจ้า ซึง่ ถ้าเป็นพญานาคสามเศียรจะ
เป็นสัญลักษณ์ของฟ้า-ดิน-มนุษย์ พญานาค 5 เศียรหมายถึง 5 ธาตุ อันประกอบ
ด้วย ธาตุ ไฟ ดิน ทอง น�้ำ ไม้ พญานาค 7 เศียรเป็นสัญลักษณ์ของการไปสู่การตรัสรู้
หรือถ้าเป็น 9 เศียรก็เป็นการเบิกทางไปสู่สวรรค์ นอกจากนี้ ในผลงานวิจัยของ
เหงวียนหุ่งหวี นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมพื้นเมืองพบว่า สถาปัตยกรรมของวัดเขมร
ในเวียดนามยังเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภาพปักหลากสีสันที่
สะท้อนวัฒนธรรมความเชือ่ เฉพาะของชาวเขมร “...จากสีสนั ทีส่ ดใสและมีการผสม
กันอย่างกลมกลืนเพื่อสร้างเป็นภาพอันงดงามนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนชนเผ่าเขมร
เป็นคนทีม่ หี วั ศิลปะและมีความพิถพี ถิ นั มากกว่าชุมชนในท้องถิน่ อืน่ ๆ...” ปัจจุบนั
ในเขตทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ โขงมีวดั พุทธเถรวาทแบบเขมรกว่า 600 แห่ง แม้จะมีการก่อสร้าง
ในช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆแต่วัดทุกแห่งล้วนเป็นกิจการแห่งศิลปะที่มีความสวยงาม
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ยิ่งจนมีวัดหลายแห่งที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีได้รับการรับรองเป็นโบราณสถานทาง
วัฒนธรรมและความเลื่อมใสแห่งชาติ
4. ศาสนากับภาษาเพือ่ รักษาวิถขี องวัฒนธรรม เมือ่ สอบถามชาวเขมรใน
เวียดนามส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลคล้ายกันว่าวัดเป็นสถานที่เรียนภาษาทั้งในส่วนของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน (สัมภาษณ์ C,17 ธันวาคม 2560. พระนครศรีอยุธยา) เพราะ
ในโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการการเรียนภาษาของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์แต่อย่างใด การคงอยู่ของชาวเขมรในเวียดนาม การคงรักษาเอกลักษณ์ทาง
ภาษา การนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท สัมพันธ์กับวิถีชีวิต การคงอยู่มรดกของ
บรรพชน ที่สืบมาแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน แม้ในเชิงวิถีทางศาสนาจะเป็นรูปแบบ
เดียวกัน แต่วถิ ชี วี ติ การแต่งตัวและการด�ำเนินชีวติ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั
เขมรก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนหลายชนเผ่าในเวียดนามดังนั้นในชุมชนเขมร วัดวา
อารามถือเป็นจุดส�ำคัญที่ไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานเท่านั้นหากยังเป็นโรงเรียนเพื่อ
อบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการผลิต การด�ำเนินชีวิตวัฒนธรรม
และการศึกษาของชาวท้องถิน่ นอกจากนีว้ ถิ ชี วี ติ ของเขมรกับความสัมพันธ์ทางศาสนา
ยังมีอีกหลายกรณี อาทิ “บุญปีขึ้นใหม่” สงกรานต์แบบไทย ที่ในภาษาเขมรเรียกว่า
“Boon Cho Cha Nam” หรือแซนโฎนตา ที่ปรากฏในเขมรถิ่นไทย (พระอธิการ
ช่วง ฐิตโสภโณ (ตั้งอยู่), 2554) บุญผชุมเบญ (Pchum Ben) ในเขมรกัมพูชา (John
Holt Clifford,2012) และแขมร์กรอม ในเวียดนาม ที่เป็นการท�ำบุญอุทิศให้กับ
บรรพบุรษุ ในช่วงเดือนสิบ “สารทเดือนสิบ-บุญสารท” ตามคติวถิ เี นือ่ งด้วยพระพุทธ
ศาสนา ซึง่ สะท้อนถึงวิถเี อกลักษณ์ของความเป็นชาติพนั ธุเ์ ขมรทีม่ ลี กั ษณะผ่านความ
เชื่อและศาสนาในประเทศเวียดนาม
5. เถรวาทกับลักษณะร่วมทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ประวัติศาสตร์
ชาติพนั ธุแ์ ขมร์กรอม (Khmer Krom) ในเวียดนาม มีสำ� นึกทางประวัตศิ าสตร์รว่ มกัน
กับเขมรกัมพูชา จึงท�ำให้สำ� นึกต่อความเป็นเขมร เป็นเรือ่ งเดียวกัน ดังกรณีเหตุการณ์
การตกเป็นผูถ้ กู กระท�ำ การถูกรุกราน คุกคาม หรือการท�ำให้เป็นเวียดนามถูกสะท้อน
คิดผ่านระบบคิดทางประวัติศาสตร์เดียวกัน ดังปรากฏในงานของ Shawn Mc Hale
(2013) เรื่อง Ethnicity, Violence, and Khmer-Vietnamese Relations: The
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ภาพประกอบ 6 สถาปัตยกรรม สิ่งสร้างศาสนาสถานของวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทของ
ชาวเขมรในเวียดนามที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ ที่วัดสมบูรณ์วงศ์ จังหวัดตราวิน ประเทศเวียดนาม
(ที่มา : Phrapalad Somchai Damnoen, 22 ตุลาคม 2560)

Signicance of the Lower Mekong Delta. 1757–1954” ที่สะท้อนความขัดกัน
ในบริบททางประวัตศิ าสตร์และชาติพนั ธุ์ ทีส่ มั พันธ์กบั การเสียดินแดนเขมรเช่นเดียว
กับคนเขมรพนมเปญ ท่าทีและความขัดกันในอดีต จึงมีผลต่อท่าทีและความสัมพันธ์
ของรัฐทีแ่ สดงออกต่อเขมรเวียดนามด้วยเช่นกัน ทัง้ ความผูกพันทางศาสนาอันผูกโยง
ว่าด้วยชาติพนั ธุแ์ ละส�ำนึกทางประวัตศิ าสตร์ แม้ภายหลังจะมีพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบเวียดนาม แต่ด้วยเหตุผลในเชิงการเมือง และนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล
เวียดนาม การตั้งเถรวาทเวียดนามเมื่อ 70 ปีโดยประมาณจึงมีความหมายเป็นการ
กลืนกลายและสร้างการมีส่วนร่วมในการนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทของเขมรใน
เวียดนาม แต่เงื่อนไขที่พบคือเถรวาทเวียดนามไม่ได้พูดภาษาเขมร หรือไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มชาติพันธุ์เขมร ในปัจจุบันแม้จะมีเถรวาทเวียดนาม แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แนบ
แน่น ต่อความเป็นเถรวาทร่วมกันแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลในทางประวัติศาสตร์และ
ชาติพนั ธุ์ ทัง้ ภาษาเขมรกับบาลีมคี วามใกล้เคียงและเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมภาษา
เขมรมากกว่าเมื่อเทียบกับภาษาเวียดนามที่มีฐานมาจากวัฒนธรรมจีน
ดังนั้นความแนบแน่นทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท�ำให้เอกลักษณ์
ของกัมพูชาที่มีพื้นถิ่นอยู่ในเวียดนามมีส�ำนึกในแบบที่ไม่ใช่เวียดนาม สะท้อนถึงค่า
นิยม และโลกทัศน์ของความเป็นเขมรมากกว่าเวียดนามแม้จะพูดภาษาเวียดนาม
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ประกอบอาชีพ ตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นภูมศิ าสตร์เวียดนามก็ตาม การนับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาทของชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามจึงมีความหมายเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของชาติพันธุ์เขมรที่ผสมรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน

สรุป
การคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม นับเป็นภารกิจร่วมกันของ
กลุ่มชาติพันธุ์เขมร โดยมีพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่เป็นมรดกของแผ่นดินที่
เปลีย่ นไปตามสภาพระหว่างเวียดนามและกัมพูชาจนกระทัง่ ปัจจุบนั พระพุทธศาสนา
ทีใ่ ช้ภาษาบาลี มีจารีตผสมรวมกับภาษาเขมร ท�ำให้พระพุทธศาสนาเถรวาทชาติพนั ธุ์
เขมรมีความแตกต่างจากเถรวาทแบบเวียดนาม เถรวาทแบบเขมร โดยชาติพันธุ์ลูก
หลานเขมร ทีพ่ ดู สวดท่วงท�ำนองโดยมีทมี่ าจากภาษาเขมร ส่วนเถรวาทแบบเวียดนาม
สวดบาลีทำ� นองไทย รวมไปถึงใช้ภาษาเวียดนามในวิถชี วี ติ เมือ่ นับเป็นนิกายจึงถือว่า
เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทนิกายแบบเวียดนาม จากบริบทของพระพุทธศาสนาผสม
กับอัตลักษณ์ทางภาษา ค่านิยม วิถีชีวิต อาชีพ รวมไปถึงส�ำนึกทางประวัติศาสตร์ ที่
มีประวัติความเป็นมายาวนาน จึงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ ตัวตน และค่านิยมในแบบ
เขมรมากกว่า รวมทั้งการรักษาสืบทอด โดยวัด พระภิกษุสงฆ์ ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ให้
เป็นอัตลักษณ์ทคี่ งอยูข่ องชาติพนั ธุเ์ ขมร โดยมีวดั พระสงฆ์ และการใช้ภาษาเขมรเป็น
เครื่องมือ สื่อสารในวิถีชีวิต การใช้ภาษาบาลีในการสวดมนต์ และท�ำพิธีกรรมของ
พระสงฆ์ รวมทั้งภาษาบาลียังเป็นฐานของภาษาเขมร จึงท�ำให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ภาษาศาสนาในภาษาชีวิตเขมรด้วย นอกจากนี้วิถีทางวัฒนธรรม ประเพณียังกลาย
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกับชาวเขมร เช่น บุญวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อและวิถีชีวิต เช่น บุญพชุมเบญ บุญกฐิน และอื่น ๆ ที่
เนือ่ งด้วยความเชือ่ ทางศาสนา ดังนัน้ พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงยังคงเป็นเอกลักษณ์
และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการคงอยู่ของชาวเขมรในเวียดนามจนกระทั่งปัจจุบัน
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