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บทคัดย่อ 
บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนัมนิกายพระพุทธศาสนาแบบเวียดนาม

ในประเทศไทย:  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ใช้การศึกษาด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสังเกตในพื้นที่จริง ผลการศึกษาพบว่า อนัมนิกายเป็นนิกายทาง
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยมีประวัตแิละพัฒนาการมาจากประเทศเวียดนามกว่า 200 
ปี ที่ยังคงรักษาแบบอย่างอัตลักษณ์ทางด้านพระพุทธศาสนา วิถีและแนวทางในแบบตัวเองไว้ แต่ใน
เวลาเดียวกันก็ผสมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทย อาทิ การแต่งกาย การสวด ฉัน และวัตร
ปฏิบัติในบางประการ ที่เอื้อประสานสอดคล้องกับการคงอยู่ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์
สนับสนุนของสถาบันกษัตริย์และรัฐบาล มีโครงสร้างการปกครองตามแบบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ไทย และมีจ านวนวัดและพระภิกษุเพิ่มจ านวนข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีการพัฒนาเจริญเติบโตเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคมไทยจนกระทั่งปัจจุบัน  
 

ค าส าคัญ: อนัมนิกาย, พระพุทธศาสนา, เวียดนาม 
 
Abstract 
 The purpose of this academic article was to study Annam Niyaka Buddhism on 
Vietnamese Style in Thailand focusing on the history and the development. The article 
was written by using documentary study, area study with historical method and 
participatory observation. Results of study indicated that Annam Niyaka is one of the 
Buddhist sects in Thailand. It has been modeled from Vietnam for more than 200 years 
and still preserving the identity of Buddhism following Vietnamese way of self. At the 
same time, the blends became part of Thai society such as dress, prayer and practice 
in some respects that correlated the retention in Thailand under the encouragement 
of the monarchy and the government. There is an administrative structure base on 
Thai Sangha Acts and the number of temples and monks are increasing continually 
and are currently developing as a part of Thai society. 
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บทน า 
ในงานวิจัยของเรื่อง The History of Buddhism in Vietnam (2009) ที่มี  Tai th 

Nguyen  เป็นบรรณาธิการ มีผู้ เ ขียนอาทิ  Dinh Minh Chi  และคณะ เป็นต้น ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในเวียดนาม ซึ่งจะสะท้อนถึงถึงพัฒนาการของ
พุทธศาสนามหายานในเวียดนาม รวมไปถึงในงานของ  Minh Chi  (1993)  Buddhism in 
Vietnam หรือ Sommai  Chinnak และ PhrakruSarakijkosol (2016) ในงานวิจัยเรื่อง “The 
Buddhism in Vietnam: History, Cultural and Social Relationship-พุทธศาสนาในเวียดนาม : 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคม”  ที่ให้ข้อมูลพัฒนาการของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศเวียดนามในภาพรวม และส่งต่อไปยังดินแดนต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพล
พระพุทธศาสนาแบบมหายานในสมัยหลังด้วย ดังปรากฏในงานของ Wu Zhibin  (2017,169-185) 
เ รื่ อ ง  The Development of Chinese Nikaya Mahayana Buddhism in Thailand ที่ ศึ กษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยแบบมหายาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แบบจีน และเวียดนาม ซึ่งในแบบ
เวียดนามไทยเรียกว่า “อนัมนิกาย” ที่มีพัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างเวียดนามและไทยนับแต่อดีตและ
มีพัฒนาการจนกระทั่งปัจจุบัน ดังปรากฏในงานของ Thích Nhuận An (2551/2008) เรื่อง “A 
Study of Annam-Nikaya in Thailand”  ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งเขียนถึงพระพุทธศาสนาใน
แบบเวียดนามที่เป็นจุดเช่ือมประสานไทยและเวียดนาม  ที่มาพร้อมกับค าว่า “อนัมนิกาย” หรือ
พระพุทธศาสนาที่มีพื้นถ่ินมาจากเวียดนาม ส่วนจีนนิกายเป็นการน าพระพุทธศาสนาจากประเทศจีน
ซึ่ งต่างออกไป ดังนั้นในบทความนี้จึงประสงค์ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของอนัมนิกาย
พระพุทธศาสนาที่มาจากเวียดนาม และมีพัฒนาการ ผสมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เป็นพหุ
วัฒนธรรมทางศาสนา ความเช่ือ และวิถีที่มีเอกภาพภายใต้ความแตกต่างดังปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งจะ
ได้น าองค์ความรู้เกี่ยวกับเวียดนามในประเทศไทย และสะท้อนองค์ความรู้ด้านอาณาบริเวณศึกษา  
(Area Studies) ให้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างไทยและเวียดนามในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันด้วย  

   
จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามในประเทศไทย 
 ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ความเป็นมาเกี่ยวกับเวียดนามในประเทศไทย ยังไม่พบหลักฐาน
ชัดเจน  พบเพียงหลักฐานจากพงศาวดารของชาวเวียด ที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ มีอยู่ว่าเมื่อประมาณ ปี 
พ.ศ. 2316/1773 ได้เกิดกบฏข้ึนที่ เมืองเว้ อันเป็นเมืองหลวงของอนัม พวกราชวงศ์เวียดนาม ได้พา
กันหนีพวกกบฏ ลงมาทางเมืองไซ่ง่อน องเชียงชุนราชบุตรองค์ที่ 4 ของเจ้าเมืองเว้ ได้หนีมาอาศัยอยู่ที่
เมืองฮา เตียน ต่อแดนมณฑลบันทายมาศของเขมร เมื่อพวกกบฏยกก าลังติดตามมาเจ้าเมืองฮาเตียน
ก็ อพยพครอบครัว พาองเชียงชุนเข้ามากรุงธนบุรี เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2319/1776 สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช (Taksin the Great,2310-2325/1767–1782)  ได้โปรดเกล้า ฯ ให้รับไว้ และ
พระราชทานที่ดินให้ตัง้บ้านเรือนอยู่นอกฝั่งพระนคร ทางฝั่งตะวันออก บริเวณถนนพาหุรัดในปัจจุบัน 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ องเชียงสือ ราชนัดดาของเจ้าเมืองเว้ ได้หนีกบฏไปอยู่เมืองไซ่ง่อน 
แต่ต่อมาเมื่อสู้กบฏไม่ได้ จึงได้หนีมาอยู่ที่เกาะกระบือในเขมร  และมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ที่กรุงเทพ ฯ ในช่วง พ.ศ. 2326/1783 โดยได้รับพระราชทาน
ที่ดินให้องเชียงสือ พร้อมผู้ติดตามจ านวนมาก ตั้งบ้านเรือนบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 
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ต าบลคอกกระบือ (บริเวณวัดยานนาวา กทม.) ในปัจจุบัน องเชียงสือได้คุมพลพรรคเวียดนามไปตาม
เสด็จในการท าสงครามกับพม่าหลายครั้ง และได้รับพระราชทานกองทัพไปตีเมืองไซ่ง่อน  ครั้งหนึ่ง 
ต่อมาองเชียงสือได้ลอบหนีกลับไปเมืองเวียดนาม เพื่อคิดอ่านตีเอาเมืองไซ่ง่อนคืน ท าให้กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงขัดเคืองมาก จึงโปรดให้ครัวเวียดนามของที่มาพร้อมกับองเชียงสอื 
ย้ายออกไปตั้งบ้านบ้านเรือนไกลออกไปถึงบางโพ และได้สืบเช้ือสายดังปรากฏมาถึงปัจจุบัน 

  
 

ภาพที่ 1 หนังสือเรื่อง The History of Buddhism in Vietnam (2009) และ Buddhism in Vietnam (1993) ที่
ให้ข้อมูลเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในเวียดนามเพื่อเชื่อมไปสู่พุทธแบบเวียดนามในประเทศไทย  (ภาพ : ออนไลน์) 

 
 กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ช่วง พ.ศ. 2377/1834  กษัติรย์มินมาง (Minh 
Mạng,2363-2382/1820-1839) แห่งเวียดนาม ได้ด าเนินนโยบายประกาศห้ามมิให้เวียดนามถือ
ศาสนาคริสตัง และจับพวกเข้ารีตท าโทษด้วยประการต่าง ๆ เมื่อถูกรุกรานชาวเวียดนามจึงอพยพหนี
ภัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยมาอยู่ที่เมืองจันทบุรีเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนอพยพเข้ามาอยู่ใน
กรุงเทพ ฯ และได้รับพระราชทานที่อยู่ให้ที่สามเสน จนกระทั่งในช่วง พ.ศ. 2376 เจ้าพระยาบดินทร์
เดชา (Chao Phraya Bodindecha, 2369-2392/1777–1849) ได้ยกทัพไปตีเมืองญวน ดังปรากฏใน
งานบันทึกเรื่อง “อานามสยามยุทธ : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับลาว เขมร และญวน” 
(บดินทร์เดชา, เจ้าพระยา,2550)  และในงานของ ถนอม อานามวัฒน์ (2516) เรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างไทย เขมร และญวน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” และการแย่งชิงสมรภูมิในพื้นที่เขมรดัง
ปรากฏในงาน สุเจน กรรพฤทธ์ิ (Sujane Kanparit,2561 : 117-175) เรื่อง “ศึกชิง “กัมพูชา” และ 
“ฮาเตียน”ระหว่างราชสําานักสยามและตระกูลเหงวียนช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้น
คริ ส ต์ ศต วร ร ษที่  19-The Contestation over the Indochinese Peninsula between the 
Siamese Court and the Nguyễn Lord from the Late Eighteenth Century to the Early 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_royal_and_noble_titles#Chao_Phraya
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Nineteenth Century” โดยในเหตุการณ์ในสมรภูมิเหล่าน้ีได้มีเหตุการณ์สืบเนื่องเป็นการอพยพครัว
เวียดนามเข้ามายังกรุงเทพ ฯ โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2377/1834 ได้มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา ให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับรักษาป้อมเมืองใหม่ที่ทรงสรา้งขึน้ที่
ปาก แพรก ส่วนที่นับถือคริสต์ศาสนา ให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามเสน ซึ่งมีการตั้งถ่ินฐานมาแต่ก่อน
แล้ว และโปรดเกล้า ฯ ให้ข้ึนอยู่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ (Pinklao,พ.ศ.2394/2408,1851-
1866) เมื่อครั้งยังทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ เพื่อทรงฝึกหัดเป็นทหาร
ปืนใหญ่ 
 จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 (King Rama IV พ.ศ. 
2394-2411/1851–1868) ได้พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เวียดนาม ที่อยู่เมืองกาญจนบุรี 
มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมแล้ว จัดให้เป็นทหารปืนใหญ่ฝ่ายวังหลวงสืบมา  ความ
เช่ือมโยงทางการเมืองระหว่างประเทศของสยามกับเวียดนาม ดังปรากฏในงานของ มรกตวงศ์ ภูมิ
พลับ (2556/2013) เรื่อง  “แส็กเกิ่ม–สว่ายมู้ด”: ประวัติศาสตร์การรับรู้มหายุทธสยามพ่าย  ใน
มุมมองของเวียดนาม” หรือในงานของ Morragotwong Phumplab (2553/2010) ในเรื่อง “The 
Diplomatic Worldviews of Siam and Vietnam in the Pre-colonial Period (1780s-1850s) 
ซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อมูลการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามผ่านดังปรากฏข้อมูลว่า  

“สยามเข้ามาเกี่ยวข้องกับศึกชิงอํานาจระหว่างเต็ยเซินและตระกูลเหงวียน
ตั้งแต่สมัย พระเจ้าตากสิน ซึ่งภายหลังจากเจ้าตระกูลเหงวียนถูกไล่ล่าจากเต็ยเซิน 
ปรากฏมีเจ้าตระกูล เหงวียนนามว่า โตนเทิ้ดซวน (Tôn Thất Xuân) ได้หนีมายัง
กรุงธนบุรี พร้อมกับหมักเทียนต๊ือ (Mạc Thiên Tứ) ขุนนางตระกูลหมักผู้สนับสนุน
ตระกูลเหงวียน เพียงไม่กี่ปีช่วงปลาย รัชสมัยของพระเจ้าตากสิน ปรากฏว่าโตนเทิ้ด
ซวน รวมทั้งผู้ติดตาม 53 คน ถูกตัดสินประหาร ชีวิต สาเหตุการตัดสินประหารชีวิต
ให้รายละเอียดต่างกันในบันทึกของไทยและเวียดนาม หลักฐานไทยกล่าวว่าพระเจ้า
ตากสินทรงพระสุบินว่าโตนเทิ้ดซวนขโมยเพชรกลืนลงไปและจะ หนีจากกรุงธนบุรี 
ส่วนหลักฐานเวียดนามระบุว่าพระเจ้าตากสินกริ้วที่เรือสินค้าสยามถูกปล้น และ
พ่อค้าถูกสังหารโดยกองโจรเวียดนาม ทว่ากลุ่มเต็ยเซินก็ยังไม่สามารถโค่นอํานาจ
ตระกูลเหงวียนได้เด็ดขาด ด้วยยังเหลือ ทายาทตระกูลเหงวียน คือ เหงวียนแอ๊งห์
หรือองเชียงสือ โดยองเชียงสือนี่เองที่หนีมาขอความช่วยเหลือจากราชสํานักสยาม
สมัยรัชกาลที่ 1…ในปี ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) ภายหลังจากสถาปนาราชวงศ์จักรไีด้
เพียงสองปี”  

ดังนั้น  “องเสียงสือ” หรือ เหงวียนแอ๊งห์ (Nguyễn Ánh)  ข้อมูลของเวียดนาม ซึ่งต่อมาได้
ข้ึนครองราชย์เป็นจักรพรรดิซาลอง (Gia_Long,1780-1802/2323-2345)  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์
เหงวียน (Nguyễn) เมื่อไปศึกษาในพัฒนาการของพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามในประเทศไทย ล้วน
ให้ข้อมูลเหมือนกันว่า การมาของกษัตริย์เวียดนามพลัดถ่ินไม่ได้มาคนเดียว แต่มีประชาชนและเสนา
อ ามาตย์มาด้วย และที่ส าคัญก็คือน าความเช่ือทางศาสนามาด้วย หลักฐานการตั้งถ่ินฐานชุมชนใน
ประเทศไทยของอดีตกษัตริย์เวียดนาม นัยหนึ่งเป็นความเช่ือมโยงระหว่างประเทศ เมื่อจ าเพาะไปที่
ข้อมูลของพุทธศาสนาแบบอนัมนิกายจะพบข้อมูลว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
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โลกมหาราช (King Rama I, พ.ศ.2325-2352/1782-1809) มีการตั้งหลักแหล่งของชาวเวียดนาม ที่
อพยพลี้ภัยสงครามมาตั้งแต่ปลายสมัยธนบุรี  เมื่อมีการตั้งก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ซึ่งบวชมาจากประเทศ
เวียดนามมาประจ าในประเทศไทย  คณะสงฆ์เวียดนามชุดแรก ๆ มีพระผู้ใหญ่ ที่ส าคัญ 2 องค์ คือ 
พระครูคณาณัมสมณาจารย์ (ฮึง) และพระครูสมณานัมสมณาจารย์ (เหยี่ยวกร่าม) เป็นผู้น าของคณะ
สงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย  ต่อมาในรัชกาลที่ 2  (King Rama II,พ.ศ.2352-2367/1809-1824), 
และรัชกาลที่ 3 (King Rama III,พ.ศ.2367-2394/1824-1851) คณะสงฆ์เวียดนามในประเทศไทยกับ
คณะสงฆ์เวียดนามขาดการติดต่อกัน จนกระทั่งกลับมาติดต่อสัมพันธ์กันอีกครั้งในรัชกาลที่ 4  (King 
Rama IV,พ.ศ.2394-2411/1851-1868) และรัชกาลที่ 5 (King Rama V,พ.ศ.2411-2453/1868-
1910) ในสมัยนั้นมีพระสงฆ์เวียดนามเข้ามาในประเทศไทยอีก แต่ด้วยขณะนั้นดินแดนเวียดนามอยู่
ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส  การติดต่อระหว่างคณะสงฆ์เวียดนามในประเทศไทย กับพระสงฆ์
เวียดนามถ่ินเดิมเป็นไปด้วยความล าบาก  คณะสงฆ์เวียดนามในประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบประเพณีและวัตรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับพระสงฆ์ไทยหลายประการ เช่น การออกบิณฑบาต 
การท าวัตรเช้าและเย็น การถือวิกาลโภชนาและการผนวกพิธีกรรมฝา่ยเถรวาท เช่น การมีพิธีทอดกฐนิ
และทอดผ้าป่า พิธีบวช   พิธีเข้าพรรษา เป็นต้น  
 นอกจากนี้เส้นทางการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาวเวียดนามในประเทศไทย ที่ปรากฏใน
งานของ Narongsakdi Kuboonya-aragsa, Pisit Boonchai and Paiboon Boonchai (2018) เรือ่ง 
“ The Role of Ethnic Thai-Vietnamese People in Effecting Changes On the Thai 
Economy, Society and Culture-บทบาทของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม” หรือในงานของ กฤษณะ ทองแก้ว และคณะ (2014 : 123-146) 
ในเรื่อง “อํานาจ ชอบธรรมและสิทธ์ิอํานาจในการเลื่อนช้ันทางสังคมของชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม-
Legitimate Power and Authority in Social Mobility of Vietnamese Thai”  โดยในงานวิจัย
ศึกษาศึกษาถึงการกลุ่มเวียดนามอพยพสมัย “ใหม่” ซึ่งไม่ปรากฏความเช่ือมโยงถึงศาสนาในแนบอนมั
นิกายในประเทศไทยเสียทีเดียว แต่จะเป็นเรื่องวิถีศาสนา วัฒนธรรมในแบบ “ศาลเจ้า หิ้งบูชาบรรพ
บุรุษ” หรือนับถือศาสนาอื่น ๆ อาทิคริสต์ศาสนา เป็นต้น    
 
พัฒนาการและการแพร่ขยายของอนัมนิกายในประเทศไทย  
  เมื่ อมีการอพยพเคลื่ อนของกลุ่ม เ วียดนามมายังประเทศไทย มีทั้ งกลุ่ มที่นับถือ
พระพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนา เมื่อเมื่อมีการอนุญาตให้ตั้งถ่ินฐานแห่งใด ก็จะมีการสร้างวัดเพื่อ
แสดงออกซึ่งความเช่ือทางศาสนาของกลุ่ม กลุ่มชาวเวียดนามรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในแบบ
จีน  จึงมีการสร้างวัดและตามแบบอย่างความเช่ือในครั้งกระนั้น   โดยอนัมนิกายสร้างข้ึนในช่วงแรก
เกิดข้ึนจากการที่มีกลุ่มเวียดนามอพยพเข้ามาในครั้งแรก คือ อพยพมาในครั้งกรุงธนบุรี กับองเชียงชุน 
และได้มีการก่อตั้งวัด 2 แห่ง ในการตั้งชุมชนในครั้งกระนั้น คือ 1) วัดกามโล่ตื่อ (วัดทิพยวารีวิหาร) 
ตั้งอยู่บริเวณตลาดบ้านหม้อ  ปัจจุบันเป็นวัดภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย 2) วัดโหย่
ค้ันต่ือ (วัดมงคลสมาคม) เดิมอยู่ที่บ้านญวนข้างหลังวังบูรพาภิรมย์ ครั้นเมื่อจะตัดถนนพาหุรัด วัดน้ัน
อยู่ในแนวถนน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ท าผาติกรรมอย่างวัดไทย คือ
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พระราชทานที่ดินและให้สร้างวัดข้ึนใหม่ แลกกับวัดเดิมโดยย้ายไปตั้งที่ริมถนน แปลงนามในอ าเภอ 
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 
 การตั้งชุมชนและสร้างวัดพร้อมกับการอพยพของกลุ่มชาวเวียดนามในช่วงที่ 2  โดยเป็นกลุ่ม
เวียดนามที่พร้อมกับองเชียงสือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 
1 พร้อมกับมีการตั้งถ่ินฐานและสร้างวัด 2 แห่ง คือ 1) วัดค้ันเยิงตื่อ (วัดอุภัยราชบ ารุง) อยู่ที่หลังตลาด
น้อย (ริมถนนเจริญกรุง) ในอ าเภอสัมพันธวงศ์ 2) วัดกว๋างเพื๊อกตื่อ (วัดอนัมนิกายาราม) ที่บางโพ 
เรียกกันเป็นสามัญว่าวัดบางโพ 
 การตั้งชุมชนและสร้างวัดพร้อมกับการอพยพของกลุ่มชาวเวียดนามในช่วงที่ 3 เกิดข้ึนในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้มีการตั้งชุมชนและสร้างวัด 3 แห่ง คือ 1) 
วัดค้ันถ่อตื่อ (วัดถาวรวราราม) อยู่ที่เมืองกาญจนบุรี เมื่อเวียดนามพวกนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ ฯ 
ก็ได้สร้างวัดเวียดนามข้ึนอีกวัดหนึ่งคือ 2) วัดเกี๋ยงเพื๊อกตื่อ (วัดสมณานับบริหาร) เรียกกันสามัญว่าวัด
ญวนสะพานขาว อยู่ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ในอ าเภอดุสิต 3) วัดเพื๊อกเดี้ยนต่ือ (วัดเขตร์นาบุญญา
ราม) อยูท่ี่เมืองจันทบุรี 
 แต่ในเวลาเดียวกันก็มีการสร้างวัดในแบบอนัมนิกายในพื้นที่ต่าง ๆ  อันเนื่องด้วยพัฒนาการ
ของพระพุทธศาสนามหายานที่มีลักษณะร่วมหลายประการเป็นเหมือนกับชาวจีน จึงได้รับความนิยม
และแพร่หลายไปยังชุมชนชาวจีนในถ่ินต่าง ๆ  ด้วย ดังปรากฏวัดที่ถูกสร้างข้ึนในภายหลังอาทิ 1) วัด
โผเพื๊อกตื่อ (วัดกุศลสมาคร) อยู่ในอ าเภอสัมพันธวงศ์ ใกล้ถนนราชวงศ์  2) วัดต๊ีหง่านตื่อ (วัดชัยภูมิกา
ราม) อยู่ในอ าเภอสัมพันธวงศ์ ที่ตรอกเจ๊ฮัวเนียม 3) วัดหยิบเพื๊อกตื่อ (วัดบ าเพ็ญจีบพรต) อยู่ใน
อ าเภอสัมพันธวงศ์ ใกล้ถนนเยาวราช ต่อมาเป็นวัดพระจีนปกครอง 4) วัดต้ือเต้ต่ือ (วัดโลกานุเคราะห)์ 
อยู่ในอ าเภอสัมพันธวงศ์ ซอยผลิตผล ถนนราชวงค์ 5) วัดค้ันถ่อตื่อ ( วัดถาวรวราราม) อยู่ที่อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างใหม่เมื่อ ปี พ.ศ. 2501 

วัดฝ่ายอนัมนิกายในประเทศไทยถือก าเนิดข้ึนก่อนวัดจีนในรัชกาลที่ 3 ระหว่างที่สมเด็จเจ้า
ฟ้ามงกุฎ   ทรงพระผนวชอยู่ ในนาม “วชิรญาณภิกขุ”  ทรงสนพระทัยในลัทธิประเพณี และการ
ปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายมหายานซึ่งในขณะนั้นพระสงฆ์ฝ่ายมหายานมีแต่ฝ่ายอนัมนิกายยังไม่มีฝ่ายจีน
นิกายจึงโปรดให้นิมนต์ องฮึง เจ้าอาวาสวัดญวนตลาดน้อยในขณะนั้นมาเข้าเฝ้าซึ่งทรงถูกพระราช
อัธยาศัยเป็นอย่างดี  เมื่อเสด็จข้ึนครองราชย์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย
เข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และอยู่ในสถานะดังกล่าวเรื่อยมาแม้จะมีการผลัดเปลี่ยนรัชกาลมา
จนถึงปัจจุบัน  ในช่วงแรกที่วัดเวียดนามเข้ามาอยูใ่ต้พระบรมโพธิสมภาร วัดเวียดนามแห่งแรก ๆ เช่น 
วัดญวนตลาดน้อยก็ได้รับพระราชทานเงินช่วยเหลือในการปฏิสังขรณ์และยังโปรดเกล้าฯ ให้พระสงฆ์
เวียดนามเข้าเฝ้าเป็นประจ า รวมทั้งให้มีพิธีกรรมตามความเช่ือของฝ่ายอนัมนิกายในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 



พัฒนาการของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายแบบเวียดนามในประเทศไทย    
 Development of Annam Niyaka Buddhism on Vietnamese Style in Thailand [หน้า 7] 

 

  

ภาพที่ 2  วัดเขตนาบุญญาราม จ.จันทบรุ,ีวัดสมณานัมบริหาร  หรือวัดญวนสะพานขาว กทม. วัด
อนัมนิกายในประเทศไทย (ภาพ : ออนไลน์,10 ตุลาคม 2561) 

พัฒนาการและการคงอยู่ 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์ใน พ.ศ. 2411 ได้ทรง

ปฏิบัติตามแบบอย่างสมเด็จพระบรมชนกนาถในเรื่องที่เกี่ยวกับ การอุปถัมภ์และการปฏิสังขรณ์วัด
เวียดนาม โดยพระราชทานเงินช่วยเหลือในการปฏิสังขรณ์วัดญวนตลาดน้อยอีกครั้งและได้
พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอุภัยราชบ ารุง ค าว่า "อุภัย" แปลว่า สอง แสดงให้เห็นถึงความหมายว่า 
เป็นวัดที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ขององ
ฮึงเจ้าอาวาสวัด เป็นที่ "พระครูคณานัมสมณาจารย์" เป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอนัมนิกายในประเทศ
ไทย ต่อมายังได้พระราชทานนามวัดเวียดนามและวัดจีนอื่น ๆ อีกหลายวัดด้วย 
 ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเกี่ยวกับจ านวนวัด จ านวนพระ และพิธีกรรมที่
เนื่องด้วยศาสนา รวมทั้งปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่ก าหนดให้พระพุ ทธศาสนาใน
ประเทศไทย มี 2 นิกายหลัก 4 นิกายย่อย อันประกอบด้วยมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย อันเป็น
ส่วนของเถรวาท ส่วนมหายานประกอบด้วยจีนนิกาย ที่ เป็นการนับถือในแบบจีน (Wu 
Zhibin,2017,169-185) และอนัมนิกายเป็นการนับถือในแบบเวียดนาม เมื่อจ าเพาะไปเฉพาะ
พระพุทธศาสนาในแบบเวียดนาม ท าให้เห็นว่าในความเป็นจริงพระพุทธศาสนาในแบบดังกล่าว คือ
ข้อเท็จจริงและการเกิดข้ึนภายใต้ความเหมือนและความต่างที่ไม่แตกต่างด้วยเช่นกัน  
 
ตารางท่ี 1 สถิติวัดและพระภิกษุในแต่ละนิกายในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2560/2017   
 

 

สถิติคณะสงฆ์เถรวาท สถิติคณะสงฆ์มหายาน 
มหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย  จีนนิกาย อนัมนิกาย 

วัด พระ-เณร วัด พระ-เณร วัด พระ-เณร วัด พระ-เณร 
36,934 258,995 (พ)  

53,230 (ณ) 
3,610 33,639 (พ) 

6,712 (ณ) 
15 - 21 300+(พ) 

250+ (ณ) 
ท่ีมา: ข้อมูลพื้นฐานทางพระพทุธศาสนา ปี 2560 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานเลขานกุารกรม  
        ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สบืค้น 10 ตุลาคม 2561) 
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นอกจากนี้สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับวัดอนัมนิกายในประเทศไทย มีทั้งหมด 21 วัด อยู่ใน
กรุงเทพฯ 7 วัด จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัด และจังหวัดสงขลา จันทบุรี ยะลา อุดรธานี ฉะเชิงเทรา 
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม  จังหวัดละ 1 วัด วัดเวียดนามในกรุงเทพฯ จ านวน 7 วัด มีช่ือ
และสถานที่ตั้ง ดังนี้ 
ตาราง 2  สถิติวัดของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย    

No วัด   ที่ตั้ง 
1 วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ) CHÙA PHỔ PHƯỚC   กรุงเทพ 
2 วัดโลกานุเคราะห์  (ตื้อเต๊ต่ือ) CHÙA TỪ TẾ   กรุงเทพ 
3 วัดอนัมนิกายาราม  (กว๋างเพื๊อกตื่อ) CHÙA QUẢNG PHƯỚC   กรุงเทพ 
4 วัดสมณานัมบริหาร  (กั๋นเพื๊อกตื่อ) CHÙA CẢNH PHƯỚC   กรุงเทพ 
5 วัดอุภัยราชบ ารุง  (ค้ันเยิงตื่อ) CHÙA KHÁNH VÂN   กรุงเทพ 
6 วัดชัยภูมิการาม  (ตี๋หง่านตื่อ) CHÙA THÚY NGẠN   กรุงเทพ 
7 วัดมงคลสมาคม  (โห่ยค้ันตื่อ) CHÙA HỘI KHÁNH   กรุงเทพ 
8 วัดเขตร์นาบุญญาราม   (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ) อ.เมือง CHÙA PHƯỚC ĐIỀN   จันทบุรี 
9 วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล  (หง็อกทันตื่อ) สองพี่น้อง CHÙA NGỌC THANH   สุพรรณบุรี 
10 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  (ฮึงถ่ันตื่อ) CHÙA HƯNG THẠNH   นครปฐม 
11 วัดเจริญบุญไพศาล  (ฮึงเพื๊อกตื่อ) CHÙA HƯNG PHƯỚC   กาญจนบุรี 
12 วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บ ารุง  (ค้ันซันตื่อ) อ.เมือง CHÙA KHÁNH SANH   ยะลา 
13 วัดหมื่นปีวนาราม  (หย่างถ่อตื่อ) CHÙA VẠN THỌ   ราชบุรี 
14 วัดถ้ าเขาน้อย  (ล็องเซิงตื่อ) อ.ท่าม่วง CHÙA LONG SƠN   กาญจนบุรี 
15 วัดถาวรวราราม  (ค้ันถ่อตื่อ)  อ.เมือง CHÙA KHÁNH THỌ   กาญจนบุรี 
16 วัดสุนทรประดิษฐ์ (ค้ันอังตื่อ) อ.เมือง CHÙA KHÁNH AN   อุดรธานี 
17 วัดศรัทธาย้ิมพานิชวราราม  (โผเจี๊ยวต่ือ) CHÙA PHỔ CHIẾU    สมุทรสาคร 
18 วัดอุภัยภาติการาม  (ซ าปอกง - ตามบ๋าวก็องเผกิตื่อ) อ.เมือง CHÙA TAM BẢO CÔNG   ฉะเชิงเทรา 
19 วัดถาวรวราราม (ค้ันถ่อตื่อ) หาดใหญ่  CHÙA KHÁNH THỌ   สงขลา 
20 วัดนพรัตน์วนาราม  (เพื๊อกถ่อตื่อ) อ.มะขาม CHÙA PHƯỚC THỌ   จันทบุรี 
21 วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม  (ฮึงเยิงตื่อ) อ.ธัญญะ CHÙA HƯNG VÂN   ปทุมธานี 

ที่มา : Website คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย (ข้อมูล : 10 มีนาคม 2560)  
 

พระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกายมีการปฏิบัติพิธีกรรมคล้ายฝ่ายจีนนิกายทุกประการ แต่มีพิธีบวช พิธี
เข้าพรรษา พิธีสรงน้ าพระพุทธรูป คล้ายกับพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ในขณะที่ฝ่ายจีนนิกายไม่มี ส่วนการ
ปกครองคณะสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์เหล่าน้ี ได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ์ในท านองเดียวกันกับพระสงฆ์มอญ ที่ได้รับมาแล้วในรัชกาลที่ 4 แต่เนื่องจาก
พระสงฆ์จีนนิกาย และอนัมนิกาย นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และประกอบพิธีกรรมที่ต่าง
ไปจากพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท คือ พระไทย และพระมอญ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีท าเนียบสมณศักดิ์ส าหรบั
พระสงฆ์เวียดนามข้ึนต่างหาก และโปรดเกล้าฯ ให้มีสมณศักดิ์ ส าหรับพระสงฆ์จีนด้วยในคราว
เดียวกัน อีกทั้งให้เลือกพระสงฆ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ข้ึนเป็นพระครู พระปลัด รองปลัด (เทียบด้วย
สมุห์) ผู้ช่วยปลัด (เทียบด้วยใบฎีกา) และได้พระราชทานสัญญาบัตร มีราชทินนามและพัดยศ ซึ่ง
จ าลองแบบมาจากพัดยศ ของพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท แต่มีขนาดเล็กกว่า คณะสงฆ์อนัมนิกายเดิมให้
สังกัดกรมท่าซ้าย ในความดูแลของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ปั้น) และมีขุนอนัมสังฆการ เป็นผู้ดูแล
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พระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกายควบคู่กันไป โดยให้เป็นผู้แทนติดต่อกับส านักพระราชวัง กรมธรรมการ และ
กรมท่าซ้าย ต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้โอนพระสงฆ์ทั้งฝ่ายอนัมนิกาย และจีนนิกาย มาข้ึนกับ
กระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. 2441/1898 

 
ภาพที่ 3  วิถีประเพณีทางศาสนาที่ผสมผสานระหว่างเวียดนามแบบไทย ของของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย   

(Picture : Online,10 October 2018) 
 

 ภาพ 4 คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย มีรูปแบบการบริหาร และการปกครองเป็นแบบของตนเอง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505/1962 และมีกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ.2520/1977 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์อื่น จัดให้มี
การด าเนินการปกครอง ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ลัทธินิกาย กฎหมาย และพระบัญชาของสมเด็จ
พระสังฆราช โดยมีโครงสร้างการปกครอง อยู่ภายใต้การก ากับของสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการ
มหาเถรสมาคม โดยมีหน่วยงานของภาครัฐคอยก ากับดูแลคือกรมการศาสนา ดังปรากฏตามแผนผังที่
จ าแนกได้ คือ 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการบรหิารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายอนมันิกายในประเทศไทย (ข้อมลู : Online : 
https://www.anamnikayathai.com, Website Annam Nikaya in Thailand) 

 
โครงสร้างและต าแหน่งการปกครองของคณะสงฆ์อนัมนิกาย 

กฎกระทรวงฯ ได้ก าหนดให้เจ้าคณะใหญ่มีอ านาจในการวางระเบียบและออกค าสั่ง โดยไม่
ขัดแย้งกับพระธรรมวินัย ลัทธินิกาย กฎหมาย พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และระเบียบแบบ

https://www.anamnikayathai.com/
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แผนของทางราชการ เพื่อให้การปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2520 จึงได้ก าหนดให้มีบรรพชิตเป็นผู้ปกครองตามต าแหน่ง โดยล าดับดังนี้คือ (ภาพที่ 5) 

 
 

ภาพที่ 5  โครงสร้างการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนกิายในประเทศไทย (ข้อมลู : Online : 
https://www.anamnikayathai.com, Website Annam Nikaya in Thailand) 

 
จากภาพที่ 5 โครงสร้างการบรหิารของคณะสงฆ์ฝา่ยอนัมนิกาย จีนนิกาย แยกส่วนกันบริหาร

ในกลุ่มของตนเอง โดยในส่วนของอนัมนิกายมีผู้น าสูงสุดหนึ่งรูป อยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์
ไทย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชที่ได้รับการถสาปนาโดยพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุข และอยู่ภายใต้การ

https://www.anamnikayathai.com/
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ก ากับโดยกรมการศาสนา และอยู่ภายใต้การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับแก้ไข 
2561/2018 ด้วยเช่นกัน ทั้งหมดต้องการสท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของการปกครองคณะสงฆ์ฝ่าย
อนัมนิกาย ที่เป็นพัฒนาการร่วมของสังคมไทยและประเทศไทยในองค์รวมด้วยเช่นกัน  

 
การคงอยู่และการด าเนินต่อไป  
 พัฒนาการของพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามในประเทศไทย กลายเป็นส่วนหนึ่งและมี
พัฒนาการในวงกว้างในกลุ่มชาวจีน ด้วยเหตุผลว่าชุมชนชาวจีนก็นับถือและให้การสนับสนุนมหายาน
แบบเวียดนามในประเทศไทย  ข้อมูลพระพุทธศาสนาแบบจีนในประเทศไทย เกิดข้ึนและมีในภายหลงั
ฝ่ายนเวียดนาม แต่จีนแต่เดิมก็เป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับวัดฝ่ายเวียดนามแต่แรกด้วยเช่นกัน 
เนื่ องด้วยความมีลักษณะร่วมทาง วัฒนธรรมร่วมกัน ดั งปรากฏในงานของ Kanokwan 
Komalittipong  (2007/2549) เรื่อง “The Administration of the Chinese Buddhist Sangha 
in Thailand-การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”  ที่ศึกษาถึงพัฒนาการของ
การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย  รวมถึงงานของ Ongpalat Sitthisak 
Thianya (Saekhow) (2014/2557) เรื่อง “Management of Efficiency in Public Welfare of 
The Anam Nikaya Buddhist Sangha in Thailand การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณ
สงเคราะห์ ของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย” ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบ “อนัม
นิกาย” โดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สะท้อนความเกาะเกี่ยวของพุทธศาสนา รวมไปถึงการเช่ือมต่อกับ
บริบทอื่น ๆ  อาทิ การศึกษาหาความรู้ของพระภิกษุฝ่ายอนัมนิกาย  พระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ท าให้พระภิกษุสามเณรระหว่างนิกายมีความเช่ือมโยงไปมาหาสู่กันมากขึ้น 
การเรียนรู้ภาระงาน และกิจกรรมร่วมกันจึงเกิดข้ึนมากข้ึน ท าให้บทบาทของพระพุทธศาสนาฝ่าย
อนัมนิกาย มีพัฒนาการและเกาะเกี่ยวออกนอกกลุ่มเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกันมากข้ึน 
จนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบในองค์รวมด้วย   
 พระเวียดนามในประเทศไทย ช้ันแรกบวชมาจากดินแดนเวียดนาม  คือในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ต่อมาเมื่อเวียดนามขัดแย้งกัน พระเวียดนามในประเทศไทยก็มีแต่
ที่บวชอยู่ในประเทศไทย พระเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยน วัตรปฏิบัติบางประการ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการอยู่ในดินแดนประเทศไทย อาทิ  ถือสิกขาบทไม่ฉันอาหารเวลาวิกาล  
ครองผ้าสีเหลือง  ไม่ใส่รองเท้าและถุงเท้า ส าหรับข้อวัตรปฎิบัติอื่น ๆ ตลอดจนกิจพิธี คงท าตามแบบ
ในเมืองเวียดนาม จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
พระฝ่ายเวียดนามมีสมณศักดิ์ และได้โปรดเกล้า ฯ ให้มาท าพิธีกงเต๊ก เป็นพิธีหลวงบ่อย ๆ จึงได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกิจพิธีคล้ายกับพระสงฆ์ไทยมากยิ่งข้ึนอีกหลาย ประการ ดังปรากฏในงานวิจัยของ  
Phrakusol Khánhlê , Wutthinant Kantatian (2017,248-257) ใ น เ รื่ อ ง  “A Method of the 
Conservation of Ceremonies and Practices of Anamnikaya Sanga in Thailand”  ที่ ใ ห้
ข้อมูลว่า อนัมนิกายมีพัฒนามากว่า 200 ปี ยังด าเนินพิธีกรรมและรักษาส่งต่ออย่างต่อเนื่อง อาทิ 1 
พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ 2) พิธีสรงน้ าพระพุทธรูปและหล่อเทียนพรรษา 3) พิธีบริจาคทานทิ้งกระจาด 
4) พิธีกรรมในเทศกาลถือศีลกินเจ 5) พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ เป็นต้น หรือในงานของ ที่สะท้อนถึง
ความนับถือเป็นอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของผู้นับถือ ดังปรากฏในงาน แม้งานวิจัยจะศึกษาในกลุ่ม
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ชาวจีนแต่ภาพเช่ือมต่อระหว่างวัดถาวรวราราม ที่หาดใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดอนัมนิกายใน
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ดังปรากฏในงานของ พรทิพา บรรทมสินธ์ุ,เรวดี อึ้งโพธ์ิ (2017/2559) เรื่อง 
“ Pyramid of Religion, Powe,Identity and Community : the Interralation Between 
Mahayana Buddhism and the Thai-Chinese People in Had-Yai City-ปิ ร ามิ ดแห่ งศาสนา 
อ านาจ อัตลักษณ์และชุมชน : ความผูกพัน ระหว่างพุทธศาสนามหายานกับชาวไทยเช้ือสายจีน นคร
หาดใหญ่” ที่ชาวจีนก็ไปท ากิจกรรมร่วมกับทางวัดในฐานะที่เป็นวัดในทางพระพุทธศาสนาด้วย  
 จากหลักฐานข้อมูลที่ปรากฏสืบไปจนกระทั่งสมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ครั้ง
ยังคงทรงผนวชอยู่ ใคร่จะทราบลัทธิของพระเวียดนาม จึงทรงสอบถามองฮึง (ซึ่งต่อมาได้เป็นที่พระครู
คณานัม สมณาจารย์องค์แรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ) จึงได้ทรงคุ้นเคยชอบ
พระราชอัธยาศัยมาแต่ครั้งนั้น เมื่อพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว พระ เวียดนามก็ได้มี
โอกาสเฝ้าแหนได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดังจะเห็นได้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
เวียดนามยังเข้าไปถวายธูปเทียน และกิมฮวยอั้งติ้วอยู่ทุกปี ส่วนพิธีกงเต๊กที่ได้ท าเป็นงานหลวงนั้น 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ท าเป็นครั้งแรก เมื่องานพระศพสมเด็จพระเทพศิ
รินทราบรมราชินี เมื่อปี พ.ศ.2404/1861 ต่อมาเมือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เสด็จสวรรคต 
เมื่อปี พ.ศ.2408/1865 ก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้มีพิธีกงเต๊กในพระบรมราชวังอีกครั้งหนึ่ง การพิธีกงเต๊ก 
จึงได้เข้าในระเบียบงานพระศพซึ่งเป็นการใหญ่ เป็นประเพณีสืบต่อมา 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ทรงมีพระราชด าริเห็นว่า อดีตบูรพกษัตริย์ได้ทรง
โปรดเกล้า ฯ ตั้งพระสงฆ์มอญให้มีสมณศักดิ์เหมือนอย่างพระสงฆ์ไทย  จึงเห็นสมควรจะทรงตั้ง
พระสงฆ์ที่มาแต่เวียดนามและเกิดในแผ่นสยามได้มีสมณศักดิ์ เช่นกัน จึงมีพระราชด าริให้มีท าเนียบ
สมณศักดิ์ส าหรับมหายานข้ึนทั้งในส่วนจีนนิกายและอนัมนิกาย  ทรงเลือกพระอนัมที่เป็นคณาจารย์ 
ตั้งเป็นต าแหน่งพระครู พระปลัด รองปลัด (เทียบด้วยสมุห์) ผู้ช่วย (เทียบด้วยใบฎีกา) ส่วนพระจีนน้ัน
หัวหน้าเป็นต าแหน่งพระอาจารย์ (เทียบด้วยพระครู วิปัสสนา) และมีฐานานุกรม เป็นปลัด และรอง
ปลัด เช่นเดียวกันกับพระเวียดนาม พระราชทานสัญญาบัตร มีราชทินนามกับพัดยศซึ่งจ าลองแบบพดั
ยศของคณะสงฆ์ไทย แต่ท าเป็นขนาดย่อลงมา 

 
ภาพที่ 6 วัดสุนทรประดิษฐ์ วัดอนัมนิกายที่จัดให้มีการเรียนการสอนปริยัติสามัญ พบสัมภาษณ์พระกุศล อาจารย์

ใหญ่โรงเรียนของวัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี  (ภาพผู้เขียน : 25 ตุลาคม 2561) 
 

การรับรู้ต่อความเป็นพุทธศาสนาจากเวียดนาม 
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 ในสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปการรับรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามใน
ประเทศไทยต่ออนัมนิกายจะน้อยลง หรืออาจไม่ทราบด้วยซ้ าว่า อนัมนิกายคืออะไร แต่อาจตีความ
เป็น “พระจีน” ด้วยภาวะการรับข้อมูลเกี่ยวกับจีน อาทิ ภาพจ าจากภาพยนต์จีน เป็นต้น  รวมถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของศาสนสถาน วัตรปฏิบัติ ที่สอดประสานกับพระเถรวาทในประเทศ
ไทยเสียมากกว่า ส านึกความเป็นอนัมแบบไทย กับเวียดนามจึงดูห่างกันไปด้วย  

จนเมื่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแบบมหายานเวียดนาม กลายเป็นกระแสใหม่ที่มา
พร้อมกับพระภิกษุชาวเวียดนามอย่างพระติช นัท ฮัน (Tich Nath Han) ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาจ านวนมาก และถูกน ามาแปล สู่ภาษาไทย อาทิ  “ศิลปะแห่งอ านาจ” รวมถึง
บทบาทของท่านถูกตีความว่าเป็นพระสงฆ์แนวขบวนการพุทธใหม่ที่มีบทบาทในฐานะเป็นพุทธศาสนา
เพื่อสังคม   ท่านถูกล่าวถึงในฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาใน
แบบพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม  ถูกกล่าวถึงในงานของ  Pimalaporn Wongchinsri (2541/1998) 
ในเรื่อง Influence of Zen Buddhism on Thich Nhat Hanh's literary หรือในงานของ  Phra 
Subchoo Mahaweero (Bunpila) ( 2554/2011 )   The Study of the Method of Practicing 
Mindfulness in Daily Life According to Thich Nhat Hanh’s Way  ที่กล่าวถึงความเป็นพระสงฆ์
ที่น าหลักการทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ จนกระทั่งมีการนิมนต์ท่านมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย รวมทั้งตั้งสาขาอันเป็นพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามในประเทศไทยที่ช่ือว่า “หมู่บ้าน
พลัมในประเทศไทย และท ากิจกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาในแบบเวียดนาม แต่อีกนัยหนึ่ง
พัฒนาการของพระพุทธสาสนา แบบดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับประเทศเวียดนามมากกว่า ส่วนอนัม
นิกาย ที่มีพัฒนาการมาจากเวียดนาม ได้พัฒนาเป็นแบบไทยเสียมากกว่า อาทิ การฉันเนื้อ การฉัน 2 
มื้อ เป็นต้น โดยจะมีความ ใกล้เคียงกับบริบทของประเทศไทยมากกว่า ด้วยเหตุผลในเรื่องพัฒนาการ
ทางการเมือง ที่ก าหนดให้นิกายทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อยู่
ภายใต้การปกครองแห่งรัฐ สมาชิกในศาสนาหรือผู้บวชอาจเป็นคนพื้นถ่ินซี่งรักษาไว้เพียงเอกลักษณ์
การสวด และรูปแบบหรือความเป็นเช้ือสาย ที่อาจพูดเวียดนามไม่ได้ หรืออาจเป็นกลุ่มคนไทย หรือ
จีน ที่มาบวชในแบบอนัมนิกายดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  
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ภาพที่  7 หนังสือของ พระติช นัท ฮัน (Tich Nath Hanh) ที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ท าให้คนไทยรู้จักและมีความ
สนใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามเพิ่มมากขึ้น  (ภาพ : Online,10 ตุลาคม 2561) 

 
บทสรุป 
 พระพุทธศาสนาอนัมนิกายประเทศไทย นัยหนึ่งเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ในแบบเวียดนาม
ในประไทย อีกความหมายหนึ่งสื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองผ่านมิติทางศาสนา ที่
นอกเหนือจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมในบางประการ การที่พระพุทธศาสนาอนั
เป็นมรดกร่วมของทั้งประเทศที่ผสมรวมกันทั้งมหายาน มีปรากฏทั้งสองประเทศ ที่ในเวียดนามก็มีทั้ง
มหายานและเถรวาท ที่เนื่องในแบบเวียดนามและเถรวาทที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธ์ุเขมร ที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธ์ุนหึ่งในเวียดนามปัจจุบัน วัดอนัมนิกายในประเทศไทยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ที่ผสมผสานระหว่างจีน เวียดนาม และไทย วัดอนัมไม่นิยมสร้างโบสถ์ที่มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์
อย่างไทย แต่มีการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ หอกลอง และหอระฆัง ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมจีน
ส่วนรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดเวียดนาม คือ รูปท้าวมหาชมพู ดังนั้นอนัมนิกายในประเทศไทย 
จึงเป็นภาพแทนความเช่ือมโยงทางพระพุทธศาสนาระหว่างเวียดนามและไทย รวมไปถึงความสัมพันธ์
ทางการเมืองประวัติศาสตร์รวมกัน ในส่วนของพระพุทธศาสนาในแบบเวียดนามผ่านพระติชนัทฮันท์ 
จึงเป็นเงื่อนไขที่ท าให้พระพุทธศาสนาถูกท าการศึกษาและท าความเข้าใจมากข้ึน  จนกระทั่งมี
พัฒนาการผ่านหนังสือ การเผยแผ่และการด าเนินกิจกรรมของพระพุทธศาสนาแบบมหายานใน
ประเทศไทย  ทั้งมีการก่อตั้งวัดสาขาของพระพุทธศาสนาแบบเวียดนามในช่ือวัดพลัม ที่จังหวัด
นครราชสีมาประเทศไทยด้วย ดังนั้นอนัมนิกาย หรือมหายานแบบเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ใน
การรับรู้ของชาวพุทธไทยหรือสังคมไทยในองค์รวมด้วย  
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