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บทคัดย่อ

 พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจัยสนับสนุนการคงอยู่ของชาติพันธุ์เขมร 

ด้วยอัตลักษณ์ทางศาสนา ภาษา วิถีวัฒนธรรมทางศาสนา เป็นสัญญะสร้าง “ตน” ให้

คงอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

เขมรในเวยีดนาม “เขมรคอืเถรวาท” รวมทัง้เถรวาทท�าให้เขมรมีเคร่ืองมือในการหลอม

ชาติพนัธุใ์ห้ชดัเจนข้ึน ไม่เปลีย่นแปลงตลอดระยะเวลากว่าหลายร้อยปี นบัแต่ดนิแดน 

“กรอม” หรือส�านึกในความทรงจ�าของชาวเขมรในชื่อ “ไพรนคร-เมืองป่า” ดินแดน

ส่วนหนึ่งของอาณาจักร “ขอม”โบราณ และต้องมาตกเป็นส่วนหนึ่งของ “เว้” หรือ 

“เวยีดนาม-ไทย” หลงัการเข้ามามอีทิธพิลเหนอืราชส�านกักมัพูชา จนตกเป็นส่วนหนึง่

ของฝรั่งเศสในช่วงโคจินจีน และเป็นของเวียดนามหลังได้รับเอกราชแล้ว พระพุทธ

1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
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ศาสนาเถรวาทจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนอัตลักษณ์และการคงอยู่ของ “ชาติพันธุ์เขมร” 

ในเวียดนาม ภายใต้บริบทใหม่ตามหลักเขตแดน และการปะทะรังสรรเพื่อการคงอยู่

ของเถรวาทและชาติพันธุ์ที่ยังคงถูกส่งต่อและเป็นพลวัตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 บทความทางวชิาการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาประวตัพุิทธศาสนาเถรวาท 

กับบทบาทในการหลอมสร้างอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ “เเขมร์กรอม” 

ในเวียดนาม โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย รวมท้ังลงพื้นที่เก็บข้อมูล

สัมภาษณ์และน�ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ 

ค�าส�าคัญ : 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�า

 เวยีดนามจ�าแนกกลุม่ชาตพินัธ์ุต่าง ๆ  มากกว่า 53 กลุ่มชาตพินัธุ ์โดยมกีลุ่ม 

“แขมร์กรอม” หรือชาติพันธุ์เขมรอยู่ในนั้นด้วย ดังหลักฐานในงานวิจัยของ Mae 

Chee Huynh Kim Lan เรื่อง A Study of Theravada Buddhism in Vietnam 

ซึง่สะท้อนถงึการคงอยูข่องชาตพินัธุ ์“เขมร” ในประวตัศิาสตร์ของกมัพชูา เวยีดนาม 

ในมิติของโคจินจีน หรือคนเขมรเรียกดินแดนส่วนนี้ว ่า “กัมพูเจียกรอม” 

(Khmer: ខ ម្ែរក្រោម, Vietnamese: Khơ Me Crộm) อนัหมายถงึกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมร

ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นท่ีราบต�่าปากแม่น�้าโขง ในบริเวณตอนใต้ของเวียดนามใน

ปัจจุบัน ซ่ึงหลักฐานในฝ่ายเขมรให้ข้อมูลว่า “แขมร์กรอม” เป็นดินแดนที่เคยเป็น

ส่วนหน่ึงของเขมรมีพื้นที่ประมาณ 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�้าโขงที่ไปออกปากอ่าวของเวียดนาม และเป็น

อกีหนึง่กลุม่ชาติพนัธุใ์นจ�านวนทัง้หมด 53 กลุม่ชาตพินัธุใ์นเวยีดนาม (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�าการศึกษาวิเคราะห์กลไกการคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามโดยมี

พระพุทธศาสนาเถรวาท วัด พระสงฆ์เป็นต้นธารของการคงอยู่ วัดเป็นศูนย์กลางใน
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การรักษาเอกลกัษณ์ มพีระเป็นผูส่้งต่อ มีภาษาบาลเีป็นความแตกต่างระหว่างเถรวาท

เวยีดนามทีต่ัง้ขึน้ในภายหลงั ดงัหลกัฐานของ Tai Thu Nguyen (2008: p.12 ) เรือ่ง 

“The History of Buddhism in Vietnam” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ

พระพทุธศาสนาในส่วนของของอาณาจักรเขมรโบราณกบัดนิแดน “แขมร์กรอม” ใน

เวยีดนามปัจจบุนั ผ่านจารกึสนัสกฤตทีจ่งัหวดักวางนมั (Quang Nam) หรอืพระพทุธ

รูปที่วัดดองเดือง (Dong Duong Temple) ในช่วงอาณาจักรจัมปา (Champa) ใน

ช่วงมหายานของกมัพชูา และเถรวาทของกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมรท่ีมมีาแต่เดมิ ทัง้นบัเป็น

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการคงอยู่ของชาติพันธุ์เขมรในประเทศเวียดนาม

ด้วย ซึ่งในบทความนี้ จะได้ท�าการศึกษาค้นคว้าน�าเสนอเป็นล�าดับไป 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแขมร์กรอม 

 ในประวัติศาสตร์กัมพูชา ดินแดนส่วนน้ีถูกจารึกเรียกในชื่อ “ไปรอังกอร์-

ไพรนคร” หรอืเมอืงป่า ตามความหมายของชือ่เมอืงทีป่รากฏในประวตัศิาสตร์กมัพชูา 

(David Chandler. 2009) รวมไปถงึค�าว่า “กมัปเูจยี” หรอื “แขมร์กรอม” จงึหมาย

ถงึดนิแดนทีเ่คยเป็นของเขมร หรอืดินแดนทีม่ชีาวเขมรอยู ่ดงัมหีลักฐานว่าในช่วงสมยั

ของจักวรรดิ์เขมรโบราณดินแดนส่วนนี้เป็นของเขมร จนกระทั่งในสมัยพระบาทพระ

ไชยเชษฐา ที่ 2 (Chey Chettha II/្្រះបាទជ័យកជដ្ឋាទី ២/ค.ศ.1576–1628/2119-

2171) 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” เพ่ือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในพื้นท่ีทางการเกษตร ทั้งเพื่อเป็นการผูก

สมัพนัธไมตร ีอาศยัอ�านาจเวยีดนามต่อต้านอ�านาจสยาม ทัง้ฝ่ายเขมรเองกส็นบัสนนุ

การท�าสงครามกับขุนนางตระกูลตริญ (Trịnh) จนกระท่ังชนะในสงคราม “เหงยีน-ตรญิ” 

(Trịnh–Nguyễn War/ค.ศ.1627–1673/2170-2216) รวบแผ่นดนิเวยีดนามทัง้หมด
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ได้ส�าเร็จ ดินแดน “ไพรนคร” จึงถูกครอบครองโดยพฤตินัยจากเวียดนามนับแต่นั้น

มา รวมทั้งการที่เขมรอ่อนแอ ถูกแทรกแซงทั้งจากไทยและเวียดนาม กระทั่งตกเป็น

อาณานิคมของฝรั่งเศส (ค.ศ.1862-1954/2405-2497) พร้อมกับเมื่อฝรั่งเศสให้

เอกราชแก่อินโดจีน ดินแดนส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม ที่มาพร้อมกับการ

แยกเป็นประเทศเวยีดนามเหนอื/เวยีดนามใต้ หลงัจากข้อตกลงในการเจรจาสันตภิาพ

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 

 ความเป็นชาตพินัธุ ์“เขมร” ตัง้ถิน่ฐานอยูต่ามลุม่แม่น�า้โขง ในอดตีเคยเป็น

ส่วนหนึ่งของอาณาจักรพระนคร ตามหลักฐานของ Nguyễn Sĩ Lâm (2004: p.35) 

ที่ปรากฏในงานวิจัยของ Mae Chee Huynh Kim Lan (2010: p.10) ให้ข้อมูลว่า 

“ตราวิน (Tra Vihn) เป็นพื้นที่ราบใหญ่สุดที่มีประชาชนเขมรอาศัยอยู่ พบพระพุทธ

รปู 13 แห่ง และอวโลกิเตศวร พระโพธสิตัว์ของพระพทุธศาสนามหายานอกี 4 องค์” 

เท่ากบัหลกัฐานดงักล่าวยนืยนัถึงความเก่ียวเนือ่งกับอาณาจกัรก่อนพระนครและสมยั

พระนครและการนบัถอืพระพทุธศาสนามหายานโดยมศีนูย์กลางทีพ่ระนคร จนกระทัง่

มกีารนบัถอืพระพทุธศาสนาเถรวาทในสมยัต่อมา ซึง่มข้ีอมลูว่าพระราชโอรสของพระ

เจ้าชัยวรมันที่ 7 (Jayavarman VII. ค.ศ.1125–1218/1724-1762) “ตามลินทะ” 

(Tamlindha) ได้เคยไปศึกษาท่ีมหาวิหาร (Mahavihara) ศรีลังกา ระหว่าง ค.ศ.

1180-1190/1723-1733 และน�าพระพุทธศาสนาเถรวาทมาเผยแผ่และมีอิทธิพลใน

สมยัหลงัพระนคร (David P.Chandler, Noble Ross Reat.1994) ดงัหลกัฐานบนัทกึ

ของโจว ต้า กวน (Zhou Daguan.1270-) ให้ข้อมูลว่า เม่ือมาถึงเมืองพระนคร ใน

เดอืนสงิหาคม ค.ศ.1296/1839 พบว่าผู้คนนบัถอืพระพทุธศาสนาเถรวาทแล้ว (Zhou 

Daguan. 2001) ดงันัน้จงึอาจสรปุได้ว่าอทิธพิลของพระพทุธศาสนาเถรวาทได้รบัการ

ยอมรบัและแพร่หลายไปยงัดนิแดนทีเ่คยเป็นส่วนหนึง่ของกมัพชูา และด�ารงอยูคู่ก่บั

กบักลุม่ชาตพินัธุเ์ขมรนบัแต่นัน้ ผ่านส�านกึความเป็นคนเขมร พดูภาษาเขมรและมวีดั

พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรม ดังนั้นพระพุทธศาสนา
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เถรวาทจึงเป็นส่วนส�าคัญในการรักษา สืบต่อเอกลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ร่วมกับ

การคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามด้วย 

 หลักฐานความเป็นมาของดินแดน “โคจินจีน” (Chochina) ในส่วนนี้หรือ

ที่คนเขมรเรียกตัวเองว่า “แขมร์กรอม” ซึ่งหมายถึงดินแดนที่อยู่ทางใต้ หรือพื้นที่ต�่า

กว่าแผ่นดินประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน และด้วยบริบทของชาติพันธุ์ จึงท�าให้

เอกลักษณ์ทางภาษาและศาสนา วิถีชีวิต ความเช่ือ และสถาปัตยกรรมในแบบเขมร

ยังคงอยู่กระทั่งปัจจุบัน อาณานิคม “โคคินไชน่า” ของฝรั่งเศส ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่

เคยเป็นของเขมร หรือแขมร์กรอม (Khmer Krom) ด้วยนั้น ได้ถูกยกให้แก่เวียดนาม

ภาพประกอบ 1 แผนที่อาณาจักรในเวียดนาม อาทิ Nguyen, Mac, and Champa 
ในช่วง ค.ศ.1640/2183 ก่อนที่เวียดนามจะมีอิทธิพลเหนือดินแดนไพรนครของอาณาจักรเขมร 

หรือโฮจิมินท์รวมทั้งดินแดนตอนใต้ในปัจจุบัน 
(ที่มา : Online, Retrieved December 8, 2017)
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อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1949/พ.ศ.2492 ซ่ึงในข้อเทจ็จรงิโดยพฤตนิยัดนิแดนส่วน

นีไ้ด้ตกอยู่ภายใต้การควบคมุของชาวเวียดนามมาตัง้แต่ช่วงกลางครสิต์ศตวรรษที ่17 

ดินแดนแขมร์กรอม (Khmer Krom) ครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่า “ไพรนคร-

เปรย นอคอร์” (Prey Nokor-ព្្នគរ-เมืองไพร) อันเป็นที่ตั้ง การมีอยู่และคงอยู่

ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร แต่บัดน้ีรู้จักกันในช่ือว่านครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางการเงินของ

เวียดนาม และหนึ่งในมหานครที่มีสีสันอีกแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์  

 ภายหลังราชวงศ์ “เหงียน” มีอ�านาจเหนือดินแดนปากแม่น�้าโขง อันเคย

เป็นส่วนหนึง่ของเขมรโบราณ ได้มคีวามพยายามทีจ่ะเปลีย่นชือ่วัดเขมรให้เป็นภาษา

เวียดนาม บังคับให้พระสงฆ์เปลี่ยนมาบวชแบบมหายาน (Mae Chee Huynh Kim 

Lan. 2010) แต่ด้วยความมุง่มัน่อดทนต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เขมรในเวยีดนามกผ่็าน

สภาวะทีบ่บีคัน้เหล่านัน้มาได้ หรอืในเขมรแผ่นดนิใหญ่เองกเ็คยถกูนโยบายท�าให้เป็น

เวยีดนาม (Vietnamization) ในช่วงท่ีเวยีดนามมอี�านาจเหนือราชส�านกักมัพชูาด้วย

เช่นกัน (David P. Chandler. 2000) มีประวัติเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในความทรงจ�าของ

ชาวเขมรในเวียดนามถึงออกญา ซัน กุย (ឧកញ៉ា ស៊ឺន គយ៊-Ouk Nha Son Kuy ค.ศ. 

?-1821/พ.ศ.2364 ) ผู้ปกครองเมืองพระตะพัง ท่ีคนเขมรถือว่าเป็นวีรบุรุษคนหนึ่ง 

ถกูเวยีดนามทีม่อีทิธเิหนอืเขมรในเวลานัน้ ให้บงัคบัคนเขมรเปลีย่นไปนบัถอืพระพทุธ

ศาสนา เปลีย่นรปูแบบประเพณ ีวถิชีีวติให้เป็นแบบเวยีดนาม ซัน กยุ ซึง่เป็นเจ้าเมอืง

ในเวลานัน้ไม่ยอมปฏบิตัติาม จงึถกูประหารชวีติตดัคอใน ค.ศ.1821/พ.ศ.2364 แต่ก่อน

เสยีชีวติได้ขอปลกูต้นยาง พร้อมค�าสัง่เสยี “ต้นยางอยู ่ชาตพินัธุเ์ขมร และพระพทุธ

ศาสนาเถรวาทจะยังอยู่” เป็นวาทะที่ถูกจดจ�าของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม

ปัจจุบัน ประหนึ่งเป็นการปลุกใจสู้และยืนยันอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เขมร ที่มีพระพุทธ

ศาสนาเถรวาทเป็นเครื่องก�ากับตลอดมา ท้ังเป็นประวัติศาสตร์และเล่าขานแก่ลูก

หลานเขมรเวียดนามจนกระทั่งปัจจุบัน (Keaw Suwatti. 2005) ปัจจุบันต้นยางก็ยัง

อยู่เป็นเครื่องค�้ายันศรัทธาความมุ่งม่ันต่อพระพุทธศาสนาเถรวาทของลูกหลานใน

ชาติพันธุ์เขมรให้ด�ารง คงอยู่ในแผ่นดินประเทศเวียดนามต่อไป 
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ภาพประกอบ 2 ภาพของ Oknha Son Kuy อดีตเจ้าเมืองพระตระพัง  
ที่ชาวแขมร์กรอมจดจ�าว่าเป็นวีรบุรุษแห่งชาติพันธุ์ ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
และชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม จนกระทั่งถูกประหารชีวิต ใน ค.ศ.ก1821 พร้อมต้นยางที่ปลูก

ก่อนเสียชีวิตพร้อมค�าอธิษฐาน “พระพุทธศาสนาเถรวาท ชาติพันธุ์เขมรคงอยู่- 
Buddhism and Khmer race so they can live on” 

(ที่มา : Online, Retrieved December 8, 2017)

 นอกนี้ยังมีหลักฐานว่า ขะแมร์กรอม ท่ีอาศัยอยู่ในเวียดนาม (ซึ่งมีความ

คล้ายชาวเขมรในประเทศกัมพูชา เช่ือกันว่ามีจ�านวนเกินกว่า 1 ล้านคน) รวมทั้ง 

หลักฐานทางโบราณคดี ที่เมืองออกแก้ว (Okco) อาทิ หลักฐานโบราณสถาน  

พระพุทธรูป เทวรูป สะท้อนให้เห็นถึงความเก่ียวเนื่องของพระพุทธศาสนา 

ในแบบเขมรมาแต่โบราณ เม่ือมีการเปลี่ยนอ�านาจการครอบครองดินแดนดังกล่าว 

พระพุทธศาสนาภายใต้ความเป็นชาติพันธุ์เขมรต้องเผชิญกับการถูกกีดกันและการ

ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด (ผู้ให้สัมภาษณ์ A, 10 พฤศจิกายน 2560) หรือมีข้อมูลของ 

ธจั เศรษฐา (Thach Setha) กรรมการของสมาคมเพือ่นมติรขะแมร์กมัปเูจยี (Khmer 

Kampuchea Friends Association) ท่ีเสนอกบัวทิยเุอเชยีเสรภีาคภาษาเขมร (RFA’s 

Khmer Service) ว่า “....ชาวขะแมร์ กรอม ในเวยีดนาม ไม่ได้ก�าลงัเรยีกร้องต้องการ

ดินแดนของพวกเขากลับคืนไปแต่อย่างใด หากแต่เพียงแค่ก�าลังขอร้องฮานอยมอบ

สิทธิต่างๆ ในฐานะที่เป็นชนพื้นถ่ินให้แก่พวกเขา...” หรือข้อมูลขององค์การฮิวแมน 

ไรต์ วอตช์ (Human Rights Watch) ตั้งส�านักงานอยู่ในสหรัฐฯ 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 ต้องเผชญิกบัการถกูจ�ากดัสทิธต่ิางๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธใินการแสดงความ
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คดิเหน็ สทิธใินการรวมตวักนั สทิธใินการสมาคม สทิธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสาร และ

สทิธใินการเดนิทางรฐับาลเวยีดนามนัน้ได้ส่ังห้ามไม่ให้ออกสิง่พมิพ์ด้านสทิธิมนษุยชน

ของชาวขะแมร์ กรอม และควบคมุการปฏบิติัตามหลกัศาสนาพทุธนกิายเถรวาทอย่าง

เข้มงวด โดยที่ชาวขะแมร์ กรอม ถือเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เป็นรากฐานของ

วัฒนธรรมอันโดดเด่นของพวกตน และเป็นรากฐานแห่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์...” 

รวมไปถึงมีข้อมูลจาก Khmers Kampuchea-Krom Federation ซึ่งเป็นองค์กรจัด

ต้ังของชาวเขมรเวยีดนามในโพ้นทะเล ว่ามกีารจบักมุและคมุขงั หรอืลอบสงัหาร พระสงฆ์

แขมร์กรอมทีม่พีฤตกิรรมกระด้างกระเดือ่งหรอืเป็นปฏิปักษ์ (Khmers Kampuchea-

Krom Federation,2010) ดงันัน้มลูทีป่รากฏอาจอธบิายได้เป็น 2 กรณคืีอการก�ากบั

ควบคุมความเป็นชาติพันธุ์เขมร ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเป็นเจ้าของดินแดนที่อยู่มา

ก่อน อีกนัยหนึ่งเป็นการต่อสู้ รักษาความเป็นชาติพันธุ์โดยมีพระพุทธศาสนาเถรวาท

เป็นเครื่องอ�านวย ส่งเสริม รักษา ค�้ายันต่อความเป็นชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม ดัง

นั้น ชาติพันธุ์จึงกลายเป็นเครื่องมือ เชิงเงื่อนไขที่ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่อง “ย้อนแย้ง” 

ต่อสู ้เพือ่รกัษาอตัลักษณ์เขมรไว้ด้วยเช่นกนั ดังกรณชีาตพินัธุม์อญกบัเอกลกัษณ์ทาง

ภาษาและศาสนา (Brian L. Foster. 1971) จงึท�าให้มอญต่างจากคนไทยและคนพม่า 

จากเอกลกัษณ์ทางภาษา อาหาร และการนบัถอืศาสนาอย่างเคร่งครดัเป็นเอกลักษณ์

ในแบบมอญ หรือศรีลังกากับเอกลักษณ์ทางศาสนาที่ใช้ยืนยันความเป็น “สิงหล” 

(Gombrich, Richard. 1988) หรอืการทีพ่ม่าใช้อตัลกัษณ์ทางพระพทุธศาสนายนืยนั

และรักษาเอกลักษณ์ชาตพินัธุใ์นแบบ “พม่า” (Bischoff, Roger. 1995) ในคราวต่อสู้

เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและแนวทางดังกล่าวมีผลต่อ

การอธิบายปรากฏการณ์ของความเป็นพระพุทธศาสนาและสัญลักษณ์แห่งตัวตนที่

ปรากฏในอดีตของกัมพูชากรอมในประเทศเวียดนามด้วย
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พัฒนาการของพุทธศาสนาเถรวาทกับการคงอยู่ของชาติพันธุ ์เขมรใน
เวียดนาม

 พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นเอกลกัษณ์ของชาติพนัธุเ์ขมรในเวยีดนาม โดย

มีวัดเป็นที่ศึกษาพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาเขมร วัดจึงเป็น

ศูนย์กลางในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ ซึ่งไม่แตกต่างกับชนกลุ่ม

น้อยอื่น ๆ คนไทยพลัดถ่ินในมาเลเซีย (Irving Johnson. 2017) คนมอญใน

ประเทศไทย และคน “โยเดีย” ในพม่า รวมไปถึงคน “เขมร” ในประเทศไทยและ

เวยีดนาม เอกลกัษณ์แห่งชาตพินัธุถ์กูส่งผ่านอย่างมพีลวตัร่วมกบัพระพทุธศาสนา ดงั

นั้นสถิติของวัดเถรวาทในกลุ่มชาติพันธุ์กัมพูชากว่า 500 วัด (สัมภาษณ์ A, เมื่อ 10 

พฤศจิกายน 2560,Ho Chi Minh) จึงเป็นฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ในเวยีดนาม ทีเ่ป็นทัง้การย้อนแย้งต่อหลกัดนิแดน ประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ ์พร้อมบ่ม

เพาะ พัฒนารักษาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบเขมรไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสามารถยก

มาอธิบายและน�าเสนอได้ในล�าดับต่อไป 

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)
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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 77

ตาราง 1 สถิติวัดเถรวาทในประเทศเวียดนาม  
จ�าแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์เขมรและชาติพันธุ์เวียดนาม 

ที่มา : Mae Chee Huynh Kim Lan (2010). Theravda Buddhism in Vietnam: p 92

 ข้อมูลจากตาราง 1 สะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 แบบ คือ 

เวยีดนามเถรวาท กบัเขมรเถรวาท โดยมสีถิตขิองวดัเป็นตวัจ�าแนก รฐับาลได้ส่งเสรมิ

ให้เกิดพระพุทธศาสนาเถรวาทในแบบเวียดนาม ที่นับถือโดยกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม 

ซึ่งลักษณะทางกายภาพเวียดนามกับเขมรมีความต่างกันในหลายลักษณะ อาทิ รูป

ทรงของวัดและความเป็นพระเถรวาทเวียดนามใช้ภาษบาลีในการสวดและประกอบ

พิธีกรรม แต่ใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารระหว่างชาวเวียดนามและชาวเขมรที่

นบัถอืเถรวาท ในส่วนเขมรเองใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาในการส่ือสาร ดงันัน้ความแตก

ต่างระหว่างเถรวาททัง้ 2 อาจเทยีบได้กบัเป็นนกิายเวยีดนาม และนกิายเขมร เหมอืน

กับในศรีลังกาที่ความต่างของนิกายไปสัมพันธ์กับชาติพันธุ์และที่มา เช่น สยามวงศ์ 

(สยาม) นิกายอมรปุรนิกาย (พม่า) และนิกายรามัญ (มอญ) ในความต่างดังกล่าวจึง

เกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์ โดยในการศึกษาน้ีจะได้จ�าแนกลักษณะของเถรวาทใน
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แบบเขมรอันมีผลต่อการคงอยู่ของชาติพันธุ์และพระพุทธศาสนาได้คือ 

 1. พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ หมายถึง เขมร

ต้องนับถือพุทธศาสนาเถรวาทและเป็นเถรวาทในแบบเขมร ที่สืบเนื่องยึดถือปฏิบัติ

มาแต่เดิม ในแบบเขมร อาทิ พูดภาษาเขมร การแต่งกาย เสื้อผ้า อาหาร รูปทรงบ้าน

เรอืน ดนตร ีโดยมวีดัในพระพทุธศาสนา พระภกิษสุงฆ์ เป็นจดุเชือ่ม รกัษา ส่งต่อจาก

รุ่นสู่รุ่น เช่นเดียวกับชาวเขมรในอดีต วัดชาวเขมรในเวียดนามเปรียบเสมือนเป็น

สญัลกัษณ์ของหมูบ้่านซึง่มคีวามหมายเหมอืนกับศาลาประจ�าหมูบ้่าน มผีูท้�าการศกึษา

ไว้ว่า “...วัดเขมรมีความผูกพันใกล้ชิดกับชีวิตของชาวบ้านมากกว่าศาลาประจ�า

หมูบ้่านหรอืบ้านกลางของชนเผ่าอืน่ๆ...” นอกจากนีว้ถิธีรรมเนยีมปฏบิตัขิองเขมร

ในเวียดนาม ซึ่งอาจคล้ายกับไทย กัมพูชา และลาว ตรงที่ “เด็กชาย” ต้องเข้าไปเป็น

ศษิย์วดั เรยีนหนงัสอืและสวดมนต์ รวมไปถงึบวชในพระพทุธศาสนาอย่างน้อย 1 ครัง้ 

อาจเป็นสามเณรหรือพระภิกษุ การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีล

ธรรม ดงันัน้การบวชจงึถอืว่าเป็นประเพณทีีจ่�าเป็นส�าหรบัลกูผูช้ายเขมรในเวียดนาม

ทุกคน นอกจากนี้วัด พระพุทธศาสนา ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผ่านพิธีกรรม อาทิ 

งานววิาห์หรอืงานศพจะมพีระภกิษสุงฆ์ไปเป็นส่วนหนึง่ของพธิกีรรม การแสดงความ

เคารพต่อบรรพชน หรือการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ วัดและพระพุทธศาสนา 

จงึเป็นส่วนหน่ึงของวถิชีวีติ ดงันัน้อตัลกัษณ์การคงอยูจ่งึผูกพนัสัมพนัธ์อยูก่บัพระพทุธ

ศาสนานับแต่ต้น 

 2. วัดเถรวาทเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง วัดพุทธศาสนาเถรวาท

ในส่วนของกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมรล้วนเนือ่งด้วยพธิกีรรม และการด�าเนนิชีวติในแบบชาว

เขมร ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและการคงอยู่ การสวดด้วยภาษาบาลี การนับถือพุทธ

ศาสนาเถรวาท การใช้วัดเป็นฐานทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น กฐิน ผ้าป่า 

การบวช รวมทั้งงานศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมเฉพาะเนื่องด้วยความเป็น

ชาติพันธุ์เขมร 

 วัดไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานท่ีสะท้อนแนวคิดและการประกอบศาสนกิจ

ของเขมรเท่านัน้หากยงัเสมอืนคลงัหนงัสือธรรมะและค�าสอนแห่งพทุธศาสตร์ รวมทัง้

เป็นที่รับแขกจากต่างถิ่นเพราะวัดและพระสงฆ์มีความใกล้ชิดกับคนในชุมชนเหมือน
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สมาชิกในครอบครัว จะพึงด�าเนินการร่วมกัน และเป็นกิจกรรมตามวิถีทางศาสนาท่ี

ปรากฏในแต่ละพื้นถิ่นที่มีชุมชนชาวเขมรตั้งอยู่ (ผู้ให้สัมภาษณ์ B,23 พฤศจิกายน 

2560,Hanoi) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เหงวียน หุ่ง หวี นักวิจัยวัฒนธรรมพ้ืน

เมือง ให้ข้อมูลไว้ว่า “...คนชนเผ่าเขมรมีความผูกพันกับวัดเหมือนครอบครัว ซึ่งมี

ทั้งความหมายทางศาสนาและการด�าเนินชีวิต เป็นที่พ่ึงที่ส�าคัญทางจิตใจเพื่อให้

ทุกคนมาขอค�าปรึกษา 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

กลบักนัความเป็นเถรวาทเวยีดนามกส็ะท้อนวถิใีนแบบเวยีดนามภายใต้การรบัอทิธพิล

จากจีนเป็นหลัก ที่ยังคงผสมรวมกับศิลปกรรมในแบบจีนด้วยเหตุผลว่าเวียดนาม 

เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนเป็นเวลากว่า 1 พันปี 

ภาพประกอบ 4 พิธีบุญกฐิน วิถีบุญทางพระพุทธศาสนาเถรวาทของกลุ่มแขมร์กรอมใน
ประเทศเวียดนาม 

(ที่มา : Phrapalad Somchai Damnoen, 22 ตุลาคม 2560)
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 ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของ รศ.ดร.ดร.เลิมบ๊านาม มหาวิทยาลัย

สงัคมศาสตร์มนษุยศาสตร์ แห่งมหาวทิยาลยัแห่งชาตฮิานอย ทีใ่ห้ผลการค้นคว้าวจิยั

ไว้ว่า “...สถาปัตยกรรมวดัเขมรนัน้มีเอกลักษณ์พเิศษทีไ่ม่เหมอืนวดัในเขตทีร่าบลุม่

ภาคเหนอื ในชมุชนชนเผ่าเขมรวดัจะถกูตัง้บนท่ีสงูอย่างโอ่โถงสวยงามเพือ่ให้สม

กบัเป็นชายคาร่วมของชมุชน เป็นท่ีพึง่ทางจติใจให้แก่ชาวบ้าน...” โดยสถาปัตยกรรม

วัดเขมรมีลักษณะเด่นท่ีสังเกตได้ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ คือ หลังคามักจะมีการ

แกะสลักรูปพญานาค โดยเขมรเชื่อกันว่า เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคติท่ีเนื่องด้วย

พระพทุธศาสนาและเป็นสตัว์ทีเ่กีย่วกบัพระพทุธเจ้า ซึง่ถ้าเป็นพญานาคสามเศยีรจะ

เป็นสัญลักษณ์ของฟ้า-ดิน-มนุษย์ พญานาค 5 เศียรหมายถึง 5 ธาตุ อันประกอบ

ด้วย ธาตุ ไฟ ดิน ทอง น�้า ไม้ พญานาค 7 เศียรเป็นสัญลักษณ์ของการไปสู่การตรัสรู้ 

หรือถ้าเป็น 9 เศียรก็เป็นการเบิกทางไปสู่สวรรค์ นอกจากน้ี ในผลงานวิจัยของ  

เหงวียนหุ่งหวี นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมพื้นเมืองพบว่า สถาปัตยกรรมของวัดเขมร

ในเวียดนามยังเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภาพปักหลากสีสันที่

สะท้อนวฒันธรรมความเช่ือเฉพาะของชาวเขมร “...จากสสีนัทีส่ดใสและมกีารผสม

กันอย่างกลมกลืนเพื่อสร้างเป็นภาพอันงดงามนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนชนเผ่าเขมร

เป็นคนทีม่หีวัศลิปะและมคีวามพิถพีถินัมากกว่าชุมชนในท้องถิน่อืน่ๆ...” ปัจจบัุน

ในเขตทีร่าบลุม่แม่น�า้โขงมวีดัพทุธเถรวาทแบบเขมรกว่า 600 แห่ง แม้จะมกีารก่อสร้าง

ในช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆแต่วัดทุกแห่งล้วนเป็นกิจการแห่งศิลปะที่มีความสวยงาม

ภาพประกอบ 5 พระภิกษุเขมรและชุมชนชาวพุทธเขมร ที่วัดจันทรังษี ใน Ho Chi Minh  
ที่ยังคงเอกลักษณ์วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี สถาปัตยกรรม อาหาร  

ในแบบเขมรไว้อย่างสมบูรณ์ (ที่มา: ภาพผู้เขียน,10 พฤศจิกายน 2560)
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ยิ่งจนมีวัดหลายแห่งท่ีมีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีได้รับการรับรองเป็นโบราณสถานทาง

วัฒนธรรมและความเลื่อมใสแห่งชาติ 

 4. ศาสนากบัภาษาเพือ่รกัษาวถิขีองวฒันธรรม เมือ่สอบถามชาวเขมรใน

เวียดนามส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลคล้ายกันว่าวัดเป็นสถานที่เรียนภาษาทั้งในส่วนของ

ภาษาพดูและภาษาเขียน (สัมภาษณ์ C,17 ธันวาคม 2560. พระนครศรอียธุยา) เพราะ

ในโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการการเรียนภาษาของกลุ่ม

ชาติพนัธุ์แต่อย่างใด การคงอยู่ของชาวเขมรในเวยีดนาม การคงรกัษาเอกลกัษณท์าง

ภาษา การนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท สัมพันธ์กับวิถีชีวิต การคงอยู่มรดกของ

บรรพชน ท่ีสืบมาแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน แม้ในเชิงวิถีทางศาสนาจะเป็นรูปแบบ

เดยีวกนั แต่วถิชีวีติ การแต่งตวัและการด�าเนนิชวีติมคีวามแตกต่างกันอย่างเหน็ได้ชัด 

เขมรก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนหลายชนเผ่าในเวียดนามดังนั้นในชุมชนเขมร วัดวา

อารามถือเป็นจุดส�าคัญที่ไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานเท่านั้นหากยังเป็นโรงเรียนเพื่อ

อบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการผลิต การด�าเนินชีวิตวัฒนธรรม

และการศกึษาของชาวท้องถิน่ นอกจากนีว้ถิชีวีติของเขมรกับความสมัพนัธ์ทางศาสนา

ยังมีอีกหลายกรณี อาทิ “บุญปีขึ้นใหม่” สงกรานต์แบบไทย ที่ในภาษาเขมรเรียกว่า 

“Boon Cho Cha Nam” หรือแซนโฎนตา ท่ีปรากฏในเขมรถิ่นไทย (พระอธิการ

ช่วง ฐิตโสภโณ (ตั้งอยู่), 2554) บุญผชุมเบญ (Pchum Ben) ในเขมรกัมพูชา (John 

Holt Clifford,2012) และแขมร์กรอม ในเวียดนาม ที่เป็นการท�าบุญอุทิศให้กับ

บรรพบรุุษในช่วงเดอืนสบิ “สารทเดอืนสบิ-บญุสารท” ตามคตวิถิเีนือ่งด้วยพระพทุธ

ศาสนา ซึง่สะท้อนถึงวถีิเอกลกัษณ์ของความเป็นชาตพินัธุเ์ขมรทีม่ลีกัษณะผ่านความ

เชื่อและศาสนาในประเทศเวียดนาม

 5. เถรวาทกับลักษณะร่วมทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ประวัติศาสตร์

ชาตพินัธุแ์ขมร์กรอม (Khmer Krom) ในเวยีดนาม มสี�านกึทางประวตัศิาสตร์ร่วมกนั

กบัเขมรกมัพชูา จงึท�าให้ส�านกึต่อความเป็นเขมร เป็นเรือ่งเดยีวกนั ดงักรณเีหตกุารณ์ 

การตกเป็นผูถ้กูกระท�า การถูกรกุราน คกุคาม หรอืการท�าให้เป็นเวยีดนามถูกสะท้อน

คิดผ่านระบบคิดทางประวัติศาสตร์เดียวกัน ดังปรากฏในงานของ Shawn Mc Hale 

(2013) เรื่อง Ethnicity, Violence, and Khmer-Vietnamese Relations: The 
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Signicance of the Lower Mekong Delta. 1757–1954” ที่สะท้อนความขัดกัน

ในบรบิททางประวตัศิาสตร์และชาตพินัธุ ์ทีส่มัพนัธ์กบัการเสยีดนิแดนเขมรเช่นเดียว

กับคนเขมรพนมเปญ ท่าทีและความขัดกันในอดีต จึงมีผลต่อท่าทีและความสัมพันธ์

ของรัฐทีแ่สดงออกต่อเขมรเวียดนามด้วยเช่นกัน ทัง้ความผูกพนัทางศาสนาอนัผูกโยง

ว่าด้วยชาตพัินธุแ์ละส�านกึทางประวตัศิาสตร์ แม้ภายหลงัจะมพีระพทุธศาสนาเถรวาท

แบบเวียดนาม แต่ด้วยเหตุผลในเชิงการเมือง และนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล

เวียดนาม การตั้งเถรวาทเวียดนามเม่ือ 70 ปีโดยประมาณจึงมีความหมายเป็นการ

กลืนกลายและสร้างการมีส่วนร่วมในการนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทของเขมรใน

เวียดนาม แต่เงื่อนไขท่ีพบคือเถรวาทเวียดนามไม่ได้พูดภาษาเขมร หรือไม่ได้อยู่ใน

กลุ่มชาติพันธุ์เขมร ในปัจจุบันแม้จะมีเถรวาทเวียดนาม แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แนบ

แน่น ต่อความเป็นเถรวาทร่วมกันแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลในทางประวัติศาสตร์และ

ชาตพัินธุ ์ทัง้ภาษาเขมรกบับาลมีคีวามใกล้เคยีงและเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมภาษา

เขมรมากกว่าเมื่อเทียบกับภาษาเวียดนามที่มีฐานมาจากวัฒนธรรมจีน 

 ดังนั้นความแนบแน่นทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท�าให้เอกลักษณ์

ของกัมพูชาที่มีพื้นถิ่นอยู่ในเวียดนามมีส�านึกในแบบที่ไม่ใช่เวียดนาม สะท้อนถึงค่า

นิยม และโลกทัศน์ของความเป็นเขมรมากกว่าเวียดนามแม้จะพูดภาษาเวียดนาม 

ภาพประกอบ 6 สถาปัตยกรรม สิ่งสร้างศาสนาสถานของวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทของ 
ชาวเขมรในเวียดนามที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ ที่วัดสมบูรณ์วงศ์ จังหวัดตราวิน ประเทศเวียดนาม  

(ที่มา : Phrapalad Somchai Damnoen, 22 ตุลาคม 2560)
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ประกอบอาชพี ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นภูมศิาสตร์เวยีดนามกต็าม การนบัถือพระพทุธศาสนา

เถรวาทของชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามจึงมีความหมายเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  

ของชาติพันธุ์เขมรที่ผสมรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน

สรุป 

 การคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม นับเป็นภารกิจร่วมกันของ

กลุ่มชาติพันธุ์เขมร โดยมีพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่เป็นมรดกของแผ่นดินที่

เปลีย่นไปตามสภาพระหว่างเวียดนามและกมัพชูาจนกระทัง่ปัจจบุนั พระพุทธศาสนา

ทีใ่ช้ภาษาบาล ีมจีารตีผสมรวมกบัภาษาเขมร ท�าให้พระพุทธศาสนาเถรวาทชาตพินัธุ์

เขมรมีความแตกต่างจากเถรวาทแบบเวียดนาม เถรวาทแบบเขมร โดยชาติพันธุ์ลูก

หลานเขมร ทีพ่ดู สวดท่วงท�านองโดยมทีีม่าจากภาษาเขมร ส่วนเถรวาทแบบเวยีดนาม

สวดบาลที�านองไทย รวมไปถงึใช้ภาษาเวยีดนามในวถิชีวีติ เมือ่นบัเป็นนกิายจงึถอืว่า

เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทนกิายแบบเวยีดนาม จากบรบิทของพระพทุธศาสนาผสม

กับอัตลักษณ์ทางภาษา ค่านิยม วิถีชีวิต อาชีพ รวมไปถึงส�านึกทางประวัติศาสตร์ ที่

มีประวัติความเป็นมายาวนาน จึงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ ตัวตน และค่านิยมในแบบ

เขมรมากกว่า รวมทั้งการรักษาสืบทอด โดยวัด พระภิกษุสงฆ์ ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ให้

เป็นอตัลกัษณ์ทีค่งอยู่ของชาตพินัธุเ์ขมร โดยมีวดั พระสงฆ์ และการใช้ภาษาเขมรเป็น

เครื่องมือ สื่อสารในวิถีชีวิต การใช้ภาษาบาลีในการสวดมนต์ และท�าพิธีกรรมของ

พระสงฆ์ รวมทั้งภาษาบาลียังเป็นฐานของภาษาเขมร จึงท�าให้เห็นความสัมพันธ์ของ

ภาษาศาสนาในภาษาชีวิตเขมรด้วย นอกจากนี้วิถีทางวัฒนธรรม ประเพณียังกลาย

เป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมร่วมกบัชาวเขมร เช่น บญุวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา 

ประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อและวิถีชีวิต เช่น บุญพชุมเบญ บุญกฐิน และอื่น ๆ ที่

เนือ่งด้วยความเชือ่ทางศาสนา ดงันัน้พระพทุธศาสนาเถรวาทจงึยงัคงเป็นเอกลกัษณ์

และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการคงอยู่ของชาวเขมรในเวียดนามจนกระทั่งปัจจุบัน  
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