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บทคัดย่อ 
 พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจัยสนับสนุนการคงอยู่ของชาติพันธุ์เขมร ด้วยอัตลักษณ์ทางศาสนา ภาษา 
วิถีวัฒนธรรมทางศาสนา เป็นสัญญะสร้าง “ตน” ให้คงอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม “เขมรคือเถรวาท” รวมทั้งเถรวาทท าให้เขมรมีเครื่องมือในการ
หลอมชาติพันธุ์ให้ชัดเจนขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลากว่าหลายร้อยปี นับแต่ดินแดน “กรอม” หรือส านึก
ในความทรงจ าของชาวเขมรในชื่อ “ไพรนคร-เมืองป่า” ดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักร “ขอม”โบราณ และต้อง
มาตกเป็นส่วนหนึ่งของ “เว้” หรือ “เวียดนาม-ไทย” หลังการเข้ามามีอิทธิพลเหนือราชส านักกัมพูชา จนตกเป็น
ส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสในช่วงโคจินจีน และเป็นของเวียดนามหลังได้รับเอกราชแล้ว พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเป็น
ปัจจัยสนับสนุนอัตลักษณ์และการคงอยู่ของ “ชาติพันธุ์เขมร” ในเวียดนาม ภายใต้บริบทใหม่ตามหลักเขตแดน 
และการปะทะรังสรรเพื่อการคงอยู่ของเถรวาทและชาติพันธุ์ที่ยังคงถูกส่งต่อและเป็นพลวัตเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน  บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติพุทธศาสนาเถรวาท กับบทบาทในการหลอม
สร้างอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ “เเขมร์กรอม” ในเวียดนาม โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัย รวมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ  
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Abstract 
 Theravada Buddhism is a supporting factor for the survival of the Khmer ethnic group 
through religious identity, language and religious culture in order to create " self"  to remain 
under the political, social, economic and cultural conditions of the Khmer ethnic group in 
Vietnam. " Khmer is Theravada” as well as Theravada is making Khmer has the key of showing 
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"  was a part of the ancient 
"Khmer"  Kingdom and must be part of "Hue"  or "Vietnam -  Thailand"  after its influence over 
the Cambodian court. It was a part of the Chinese Koenig during the French Revolution. After 
Vietnam's independence, Theravada Buddhism is a factor supporting the identity and existence 
of "Khmer Ethnicity"  in Vietnam with a new border context. The clashes for the persistence of 
Theravada and ethnic groups are still being passed on, and has continued dynamic until the present. 
The purpose of this article is to study the history of Theravada Buddhism with the role in 



creating ethnic identity and persistence of "Khmer Cham"  in Vietnam. Documentary research 
study and field study with in-depth interview were designed for data collection and analysis 
of this academic article. 
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บทน า 

เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อยู่ในเวียดนาม โดยมีกลุ่ม “ขะแมร์กรอม” หรือ
เขมรอยู่ในนั้นด้วย ดังหลักฐานในงานวิจัยของ Mae Chee Huynh Kim Lan เรื่อง A Study of Theravāda 
Buddhism in Vietnam ซึ่งสะท้อนถึงการคงอยู่ของชาติพันธุ์ “เขมร” ในประวัติศาสตรข์องกัมพูชา เวียดนาม 
ในมิ ติ ของ โคจินจี น  หรื อคน เขมร เรี ยกดินแดนส่ วนนี้ ว่ า  “กัมพู เ จี ยกรอม”  (Khmer: ខ្មែ រ ក្ រោម

, Vietnamese: Khơ Me Crộm) อันหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่ราบต่ าปากแม่น้ า
โขง ในบริเวณตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งหลักฐานในฝ่ายเขมรให้ข้อมูลว่า “ขะแมร์กรอม” เป็นดินแดน
ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเขมรมีพื้นที่ประมาณ 89,000 ตารางกิโลเมตร (34,363 sq mi) โดยสัมพันธ์กับ
อาณาจักรเขมรโบราณยุคมหานคร นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (Jayavarman II,) ในช่วง ค.ศ.
802/1345 (Stuart-Fox, William,  1985 :p.6)  โดย “ขะแมร์กรอม” มีที่ตั้งอยู่ตามลุ่มแม่น้ าโขงที่ไปออก
ปากอ่าวของเวียดนาม และเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในจ านวนทั้งหมด 53 กลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม (Dang 
Nghiem Van, Chu Thai Son and Luu Hung, 1993: p.17)  ในส่วนของประชากรจากหลักฐานของ Taylor 
(2014) ในงานค้นคว้าเรื่อง “The Khmer lands of Vietnam” ที่ให้ข้อมูลว่ามีคนเขมรในเวียดนามกว่า 7 
ล้านคน ซึ่งย้อนแย้งกับข้อมูลของรัฐบาลที่ให้ข้อมูลสถิติ (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 ก็ให้ข้อมูลไว้สอดคล้องกับข้อมูลของรัฐว่ามี
ประชากรกว่า 1 ล้านคน ซึ่งในบทความน้ีจะได้ท าการศึกษาวิเคราะห์การคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใน
เวียดนามโดยมีพระพุทธศาสนาเถรวาท  วัด พระสงฆ์เป็นต้นธารของการคงอยู่ มีวัดเป็นศูนย์กลางในการรักษา
เอกลักษณ์ มีพระเป็นผู้ส่งต่อ มีภาษาบาลีเป็นความแตกต่างระหว่างเถรวาทเวียดนามที่ตั้งขึ้นในภายหลัง ดัง
หลักฐานของ Tai Thu Nguyen (2008, p.12 ) เรื่อง “The History of Buddhism in Vietnam” ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของพระพุทธศาสนาในส่วนของของอาณาจักรเขมรโบราณกับดินแดน “ขะแมร์กรอม” 
ในเวียดนามปัจจุบัน ผ่านจารึกสันสกฤตที่จังหวัดกวางนัม (Quang Nam) หรือพระพุทธรูปที่วัดดองเดือง 
(Dong Duong Temple) ในช่วงอาณาจักรจัมปา (Champa) ในช่วงมหายานของกัมพูชา และเถรวาทของ
กลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่มีมาแต่เดิม ทั้งนับเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการคงอยู่ของชาติพันธุ์เขมรใน
ประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งในบทความนี้ จะได้ท าการศึกษาค้นคว้าน าเสนอเป็นล าดับไป   
 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อดินแดนกัมพูชากรอม  
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 ในประวัติศาสตร์กัมพูชา ดินแดนส่วนนี้ถูกจารึกเรียกในชื่อ “ไปรอังกอร์-ไพรนคร” หรือเมืองป่า ตาม
ความหมายของชื่อเมืองที่ปรากฏในประวัติศาสตร์กัมพูชา (David Chandler,2009) รวมไปถึงค าว่า “กัมปู
เจีย” หรือ “ขะแมร์กรอม” จึงหมายถึงดินแดนที่เคยเป็นของเขมร หรือดินแดนที่มีชาวเขมรอยู่  ดังมีหลักฐาน
ว่าในช่วงสมัยของจักวรรดิ์เขมรโบราณดินแดนส่วนนี้เป็นของเขมร จนกระทั่งในสมัยพระบาทพระไชยเชษฐา ที่ 
2 (Chey Chettha II/ររះបាទជ័យក្ជដ្ឋា ទី ២/ค.ศ.1576–1628/2119-2171) ครองราชย์อยู่กรุงอุดงค์ (ค.ศ.
1618–1628/2161-2171) ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเวียดนาม  คือ สมเด็จพระภัควดีพระบวรกษัตรี 
(Nguyễn Thị Ngọc Vạn) (Nghia M. Vo; Chat V. Dang; Hien V. Ho,2008) เป็นธิดาของขุนนางตระกูล
เหงียนฟุกเหงียน (Nguyễn Phúc Nguyên/ค.ศ.1563–1635/2106-2178) ซึ่งมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่
เมืองเว้ (Phú Xuân/Huế) ด้วยความสัมพันธ์นี้กษัตริย์เขมรได้อนุญาตให้เวียดนามภายใต้การปกครองของเว้ 
อพยพเข้ามาอยู่อาศัยยังเมือง “ไพรนคร” เพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรี อาศัยอ านาจเวียดนามต่อต้านอ านาจ
สยาม  ทั้งฝ่ายเขมรเองก็สนับสนุนการท าสงครามกับขุนนางตระกูลตริญ (Trịnh) จนกระทั่งชนะในสงคราม 
“เหงียน-ตริญ” (Trịnh–Nguyễn War/ค.ศ.1627–1673/2170-2216) รวบแผ่นดินเวียดนามทั้งหมดได้ส าเร็จ 
ดินแดน “ไพรนคร” จึงถูกครอบครองโดยพฤตินัยจากเวียดนามนับแต่นั้นมา รวมทั้งการที่เขมรอ่อนแอ ถูก
แทรกแซงทั้งจากไทยและเวียดนาม กระทั่งตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ค.ศ.1862-1954/2405-2497) 
พร้อมกับเมื่อฝรั่งเศสให้เอกราชแก่อินโดจีน  ดินแดนส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม ที่มาพร้อมกับการ
แยกเป็นประเทศเวียดนามเหนือ/เวียดนามใต้ หลังจากข้อตกลงในการเจรจาสันติภาพเจนีวา (Geneva 
Conference,1954/2497)  รวมทั้งการที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาอิทธิพลในเวียดนามพร้อมกับสงครามเวียดนาม 
(Vietnam War,ค.ศ.1955-1975/2498-2518) กระทั่งรวมประเทศเป็นเวียดนามเดียวภายใต้การปกครองด้วย
ระบบคอมมิวนิสต์ ใน ค.ศ.1975/2518 จนกระทั่งปัจจุบัน ในส่วนความเป็นชาติพันธุ์ “เขมร” ที่อยู่ตามลุ่ม
แม่น้ าโขงที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพระนคร ตามหลักฐานของ Nguyễn Sĩ Lâm (2004,p.35) ที่
ปรากฏในงานวิจัยของ Mae Chee Huynh Kim Lan (2010,p.10)  ให้ข้อมูลว่า “ตราวิน (Tra Vihn) เป็น
พื้นที่ใหญ่สุดที่มีประชาชนเขมรอาศัยอยู่ พบพระพุทธรูป 13 แห่ง และอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ของ
พระพุทธศาสนามหายานอีก 4 องค์” เท่ากับหลักฐานดังกล่าวยืนยันถึงความเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรก่อนพระ
นครและสมัยพระนครและการนับถือพระพุทธศาสนามหายานโดยมีศูนย์กลางที่พระนคร จนกระทั่งมีการนับ
ถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยต่อมา ซึ่งมีข้อมูลว่าพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (Jayavarman 
VII, ค.ศ .1125–1218/พ.ศ .1724-1762)   “ตามลินทะ” (Tamlindha)  ได้ เคยไปศึกษาที่ มหาวิหาร 
(Mahavihara) ศรีลังกา ระหว่าง ค.ศ.1180-1190/1723-1733 และน าพระพุทธศาสนาเถรวาทมาเผยแผ่และ
มีอิทธิพลในสมัยหลังพระนคร (David P.Chandler, Noble Ross Reat,1994) ดังหลักฐานบันทึกของโจว ต้า 
กวน (Zhou Daguan,1270-) ให้ข้อมูลว่า เมื่อมาถึงเมืองพระนคร ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1296/1839 ซึ่งเป็น
สมัยหลังเมืองพระนคร พบว่าผู้คนนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว (Zhou Daguan,2001) ดังนั้นจึงอาจ
สรุปได้ว่าอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปยังดินแดนที่ เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกัมพูชาในอดีตในช่วงต่อมารวมทั้ง “ขะแมร์กรอม” ในเวียดนาม และด ารงอยู่คู่กับกับกลุ่มชาติพันธุ์เขมร

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%87%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9F%A2&action=edit&redlink=1
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นับแต่นั้น ผ่านส านึกความเป็นคนเขมร พูดภาษาเขมรและมีวัดพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นศูนย์กลางในการ
ท ากิจกรรม ดังนั้นพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเป็นส่วนส าคัญในการรักษา สืบต่อเอกลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์
ร่วมกับการคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรในเวียดนามด้วย  
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่อาณาจักรในเวียดนาม อาทิ   Nguyen, Mac, and Champa  ในช่วง ค.ศ.1640/2183 ก่อนที่เวียดนามจะมี

อิทธิพลเหนือดินแดนไพรนครของอาณาจักรเขมร หรือโฮจิมินทร์วมทั้งดินแดนตอนใต้ในปัจจุบัน  
(ที่มา : Online, Retrieved December 8, 2017) 

 

 หลักฐานความเป็นมาของดินแดน “ขะแมร์กรอม” ซึ่งหมายถึงดินแดนที่อยู่ทางใต้ หรือจุดต่ ากว่า
แผ่นดินเขมรในปัจจุบัน และด้วยบริบทของชาติพันธุ์ จึงท าให้เอกลักษณ์ทางภาษาและศาสนา วิถีชีวิต ความ
เชื่อ และสถาปัตยกรรมในแบบเขมรยังคงอยู่กระทั่งปัจจุบัน อาณานิคม “โคคินไชน่า” ของฝรั่งเศส ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ที่เคยเป็นของเขมร หรือขะแมร์กรอม (Khmer Krom) ด้วยนั้น ได้ถูกยกให้แก่เวียดนามอย่าง
เป็นทางการในปี 1949/2492 ซึ่งในข้อเท็จจริงโดยพฤตินัยดินแดนส่วนนี้ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของชาว
เวียดนามมาตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ดินแดนขะแมร์กรอม (Khmer Krom) ครั้งหนึ่งเคยได้รับการ
ขนานนามว่า “ไพรนคร-เปรย นอคอร์” (Prey Nokor-ព្ររនគរ-เมืองไพร) อันเป็นที่ตั้ง การมีอยู่และคงอยู่ของ



กลุ่มชาติพันธุ์เขมร แต่บัดนี้รู้จักกันในชื่อว่านครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางการเงินของเวียดนาม และหนึ่งในมหานคร
ที่มีสีสรรอีกแหง่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
 
พระพุทธศาสนาเถรวาทเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์    

มีข้อมูลว่าหลังจากราชวงษ์ “เหงียน” มีอ านาจเหนือดินแดนปากแม่น้ าโขง อันเคยเป็นส่วนหนึ่งของ

เขมรโบราณ ได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อวัดเขมรให้เป็นภาษาเวียดนาม บังคับให้พระสงฆ์เปลี่ยนมาบวช

แบบมหายาน (Mae Chee Huynh Kim Lan,2010) แตด่้วยความมุ่งมั่นอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขมรใน

เวียดนามก็ผ่านสภาวะที่บีบคั้นเหล่านั้นมาได้ หรือในเขมรแผ่นดินใหญ่เองก็เคยถูกนโยบายท าให้เป็นเวียดนาม 

(Vietnamization)  ในช่ วงที่ เ วี ยดนามมีอ านาจเหนือราชส านักกัมพูชาด้ วย เช่นกันกัน  ( David P. 

Chandler,2000) มีประวัติเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในความทรงจ าของชาวเขมรในเวียดนามถึงออกญา ซัน กุย 

(ឧកញ៉ា  ស ៊ឺន គ យ-Ouk Nha Son Kuy ค.ศ. ?-1821/?-2364 )  ผู้ปกครองเมืองพระตะพัง (Trapeang 

Province /ปัจจุบัน-Tra Vinh) ที่คนเขมรนับเป็นวีรบุรุษอีกคนหนึ่ง ถูกเวียดนามที่มีอิทธิเหนือเขมรในเวลาน้ัน 

ให้บังคับคนเขมรเปลี่ยนไปนับถือพระพุทธศาสนา เปลี่ยนรูปแบบประเพณี วิถีชีวิตให้เป็นแบบเวียดนาม ซัน 

กุย ซึ่งเป็นเจ้าเมืองในเวลานั้นไม่ยอมปฏิบัติตาม จึงถูกประหารชีวิตตัดคอใน ค.ศ.1821/2364  แต่ก่อนเสียชีวิต

ได้ขอปลูกยางนา พร้อมค าสั่งเสีย “ต้นยางอยู่ ชาติพันธุ์เขมร และพระพุทธศาสนาเถรวาทจะยังอยู่” เป็นวา

ทะที่ถูกจดจ าของชาวเขมรเวียดนามในปัจจุบัน ประหนึ่งเป็นการปลุกใจสู้และยืนยันอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เขมร ที่

มีพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเครื่องก ากับตลอดมา ทั้งเป็นประวัติศาสตร์และเล่าขานแก่ลูกหลานเขมร

เวียดนามจนกระทั่งปัจจุบัน (Keaw Suwatti,2005) ปัจจุบันต้นยางนาก็ยังอยู่เป็นเครื่องค้ ายันศรัทธาความ

มุ่งมั่นต่อพระพุทธศาสนาเถรวาทของลูกหลานในชาติพันธุ์เขมรให้ด ารง คงอยู่ในแผ่นดินประเทศเวียดนาม

ต่อไป  

 
ภาพประกอบ 2  ภาพของ Oknha Son Kuy อดีตเจ้าเมืองพระตระพัง  ที่ชาวขะแมร์กรอมจดจ าว่าเป็นวีรบุรุษแห่งชาติพันธุ์ ที่

ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและชาตพิันธุ์เขมรในเวียดนาม จนกระทั่งถูกประหารชีวิต ใน ค.ศ.1821 พร้อมต้น
ยางนาที่ปลูกก่อนเสียชีวิตพร้อมค าอธิษฐาน “พระพุทธศาสนาเถรวาท ชาติพันธุ์เขมรอยู่คงอยู่-Buddhism and Khmer race 

so they can live on” (ภาพที่มา : Online, Retrieved December 8, 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism


 

นอกนี้ยังมีหลักฐานว่า ขะแมร์กรอม ที่พ านักอาศัยอยู่ในเวียดนาม (ซึ่งมีความละม้ายคล้ายชาวเขมรใน

ประเทศกัมพูชา เชื่อกันว่ามีจ านวนเกินกว่า 1 ล้านคน) รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดี ที่เมืองออกแก้ว (Okco) 

อาทิ  หลักฐานโบราณสถาน พระพุทธรูป เทวรูป สะท้อนให้ เห็นถึง ให้ เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของ

พระพุทธศาสนาในแบบเขมรแต่โบราณ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการอ านาจการครองครองดินแดนดังกล่าว 

พระพุทธศาสนาภายใต้ความเป็นชาติพันธุ์เขมรต้องเผชิญกับการถูกกีดกันและการถูกควบคุมอย่างเข้มงวด 

(ผู้ให้สัมภาษณ ์A, 10 พฤศจิกายน 2560) หรือมีข้อมูลของ  ธัจ เศรษฐา (Thach Setha) กรรมการของสมาคม

เพื่อนมิตรขะแมร์กัมปูเจีย (Khmer Kampuchea Friends Association) ที่เสนอกับวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษา

เขมร (RFA’s Khmer Service) ว่า “....ชาวขะแมร์ กรอม ในเวียดนาม ไม่ได้ก าลังเรียกร้องต้องการดินแดน

ของพวกเขากลับคืนไปแต่อย่างใด หากแต่เพียงแค่ก าลังขอร้องฮานอยมอบสิทธิต่างๆ ในฐานะที่เป็นชนพื้นถิ่น

ให้แก่พวกเขา...” หรือข้อมูลขององค์การฮิวแมน ไรต์ วอตช์ (Human Rights Watch) ตั้งส านักงานอยู่ใน

สหรัฐฯ ในเอกสารรายงาน 125 หน้า “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s 

Mekong Delta” (Online, Retrieved December 8, 2017)  มีข้อมูลว่า “...ชาวขะแมร์ กรอม ต้องเผชิญกับ

การถูกจ ากัดสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น  สิทธิในการรวมตัวกัน สิทธิในการสมาคม 

สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสิทธิในการเดินทางรัฐบาลเวียดนามนั้นได้สั่งห้ามไม่ให้ออกสิ่งพิมพ์ด้านสิทธิ

มนุษยชนของชาวขะแมร์ กรอม และควบคุมการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอย่างเข้มงวด โดยที่

ชาวขะแมร์ กรอม ถือเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เป็นรากฐานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นของพวกตน และ

เป็นรากฐานแห่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์...” รวมไปถึงมีข้อมูลจาก Khmers Kampuchea-Krom Federation 

ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งของชาวเขมรเวียดนามในโพ้นทะเล ว่ามีการจับกุมคุมขัง หรือลอบสังหาร พระสงฆ์ขะแมร์

กรอมที่มีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องหรือเป็นปฏิปักษ์ (Khmers Kampuchea-Krom Federation,2010)  

ดังนั้นข้อมูลที่ปรากฏอาจอธิบายได้เป็น 2 กรณีคือการก ากับควบคุมความเป็นชาติพันธุ์เขมร ซึ่งเป็นกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่มีมาอยู่แต่เดิม อีกนัยหนึ่งเป็นการต่อสู้ รักษาความเป็นชาติพันธุ์โดยมีพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเครื่อง

อ านวย ส่งเสริม รักษา ค้ ายันต่อความเป็นชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม ดังนั้น ชาติพันธุจ์ึงกลายเป็นเครื่องมือ เชิง

เงื่อนไขที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่อง “ย้อนแย้ง” ต่อสู้ เพื่อรักษาอัตตลักษณ์เขมรไว้ด้วยเช่นกัน ดังกรณีชาติพันธุ์

มอญกับเอกลักษณ์ทางภาษาและศาสนา  (Brian L. Foster,1971) ดังนั้นท าให้มอญต่างจากคนไทยและคน

พม่า จากเอกลักษณ์ทางภาษา อาหาร และการนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นเอกลักษณ์ในแบบมอญ หรือศรี

ลังกากับเอกลักษณ์ทางศาสนาที่ใช้ยืนยันความเป็น “สิงหล” (Gombrich, Richard,1988) หรือการที่พม่า

ใช้อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนายืนยันและรักษาเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ในแบบ “พม่า” (Bischoff, Roger,1995) 

ในคราวต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและแนวทางดังกล่าวมีผลต่อการอธิบาย



ปรากฏการณ์ของความเป็นพระพุทธศาสนาและสัญลักษณ์ของตัวตนที่ปรากฏในอดีตของกัมพูชากรอมใน

ประเทศเวียดนามด้วย 

   
ภาพที่ 3 พระภิกษุ และประชาชนขะแมร์ที่มีพื้นถิ่นเกิดในเวียดนาม ประท้วงที่หน้าสถานทูตเวียดนามในกรุงพนมเปญ เรียก
สิทธิและเสรีภาพในความเป็นชาติพันธุ์ เขมร รวมทั้งเรียกร้องดินแดนคืนจากเวียดนาม   (ภาพ : Khouth Sophak 
Chakrya and Mom Kunthear (2014). Krom march on missions. The PhomPenh Post : online, 22 July 2014. 
Retrieved December 8, 2017, fromhttp://www.phnompenhpost.com/national/krom-march-missions) 

 
พัฒนาการของพุทธศาสนาเถรวาทกับการคงอยู่ของเขมรในเวียดนาม 
 พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรในเวียดนาม โดยมีวัดเป็นที่ศึกษา
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาเขมร วัดจึงเป็นศูนย์กลางในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์
ของชาติพันธุ์  ซึ่งไม่แตกต่างกับชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ  เช่น คนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซีย (Irving Johnson,2017)  
คนมอญในประเทศไทย และคน “โยเดีย” ในพม่า รวมไปถึงคน “เขมร” ในประเทศไทยและเวียดนาม 
เอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ถูกส่งผ่านอย่างมีพลวัฒน์ร่วมกับพระพุทธศาสนา ดังนั้นสถิติของวัดเถรวาทในกลุ่มชาติ
พันธุ์กัมพูชากว่า 500 วัด (สัมภาษณ์ A, เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560,Ho Chi Minh) จึงเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในเวียดนาม ที่เป็นทั้งการย้อนแย้งต่อหลักดินแดน ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ พร้อมบ่มเพาะ 
พัฒนารักษาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบเขมรไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสามารถยกมาอธิบายและน าเสนอได้ใน
ล าดับต่อไป  
 

สถิติวัดเถรวาทในเวียดนาม (ชาติพันธุ์เขมร+ชาติพันธุ์เวียดนาม) 

ที ่ เมือง ที่ตั้ง วัดเขมร วัดเวียดนาม ที ่ 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 01 07 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 

http://www.phnompenhpost.com/author/khouth-sophak-chakrya/17821
http://www.phnompenhpost.com/author/khouth-sophak-chakrya/17821
http://www.phnompenhpost.com/author/mom-kunthear/83


11 Cần Thơ   12 1 23 Vĩnh Long   13 5 

12 Đà Nẳng  0 1 รวมทั้งหมด (529) 452 77 

ตาราง 1 สถิตวิัดเถรวาทในประเทศเวียดนาม จ าแนกเป็นตามกลุ่มชาติพันธุ์เขมรและชาติพันธุเ์วียดนาม  
ที่มา : Mae Chee Huynh Kim Lan (2010). Theravda Buddhism in Vietnam. p 92 

ข้อมูลจากตาราง 1 สะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 แบบ คือ เวียดนามเถรวาท กับเขมร
เถรวาท โดยมีสถิติของวัดเป็นตัวจ าแนก  รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกิดพระพุทธศาสนาเถรวาทในแบบเวียดนาม ที่
นับถือโดยกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม ซึ่งลักษณะทางกายภาพเวียดนามกับเขมรมีความต่างกันในหลายลักษณะ 
อาทิ รูปทรงของวัดและความเป็นพระพระเถรวาทเวียดนามใช้ภาษบาลีในการสวดและประกอบพิธีกรรม แต่ใช้
ภาษาเวียดนามในการสื่อสารระหว่างชาวเวียดนามและชาวเขมรที่นับถือเถรวาท ในส่วนเขมรเองใช้ภาษาเขมร
เป็นภาษาในการสื่อสาร  ดังนั้นความแตกต่างระหว่างเถรวาททั้ง 2 อาจเทียบได้กับเป็นนิกายเวียดนาม และ
นิกายเขมร เหมือนกับในศรีลังกาที่ความต่างของนิกายไปสัมพันธ์กับชาติพันธุ์และที่มา เช่น สยามวงศ์ (สยาม) 
นิกายอมรปุรนิกาย (พม่า) และนิกายรามัญ (มอญ) ในความต่างดังกล่าวจึงเกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์ โดยใน
การศึกษานี้จะได้จ าแนกลักษณะของเถรวาทในแบบเขมรอันมีผลต่อการคงอยู่ของชาติพันธุ์และ
พระพุทธศาสนาได้คือ  

  1.พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ หมายถึง เขมรต้องนับถือพุทธ
ศาสนาเถรวาทและเป็นเถรวาทในแบบเขมร ที่นับเนื่องถือปฏิบัติมาแต่เดิม ในแบบเขมร อาทิ พูดภาษาเขมร 
การแต่งกาย เสื้อผ้า อาหาร รูปทรงบ้านเรือน ดนตรี โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ เป็นจุดเชื่อม 
รักษา ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เช่นเดียวกับชาวเขมรในอดีต วัดชาวเขมรในเวียดนามเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของ
หมู่บ้านซึ่งมีความหมายเหมือนกับศาลาประจ าหมู่บ้าน มีผู้ท าการศึกษาไว้ว่า “...วัดเขมรมีความผูกพันธ์
ใกล้ชิดกับชีวิตของชาวบ้านมากกว่าศาลาประจ าหมู่บ้านหรือบ้านกลางของชนเผ่าอื่นๆ...” นอกจากนี้วิถี
ธรรมเนียมปฏิบัติของเขมรในเวียดนาม ซึ่งอาจคล้ายกับไทย กัมพูชา และลาว ตรงที่ “เด็กชาย” ต้องเข้าไป
เป็นศิษย์วัด เรียนหนังสือและสวดมนต์ รวมไปถึงบวชในพระพุทธศาสนาอย่างน้อย 1 ครั้ง อาจเป็นสามเณร
หรือพระภิกษุ การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ดังนั้นการบวชจึงถือว่าเป็นประเพณีที่
จ าเป็นส าหรับลูกผู้ชายเขมรในเวียดนามทุกคน  นอกจากนี้วัด พระพุทธศาสนา ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผ่าน
พิธีกรรม อาทิ งานวิวาห์หรืองานศพจะมีพระภิกษุสงฆ์ไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม การแสดงความเคารพต่อ
บรรพชน หรือการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ วัดและพระพุทธศาสนา จึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ดังนั้นอัต
ลักษณ์การคงอยู่จึงผูกพันสัมพันธ์อยู่กับพระพุทธศาสนานับแต่ต้น   
  2. วัดเถรวาทเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง วัดพุทธศาสนาเถรวาทในส่วนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์เขมรล้วนเนื่องด้วยพิธีกรรม และการด าเนินชีวิตในแบบชาวเขมร ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและการคง
อยู่  การสวดด้วยภาษาบาลี การนับถือพุทธศาสนาเถรวาท การใช้วัดเป็นฐานทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เช่น กฐิน ผ้าป่า การบวช รวมทั้งงานศพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมเฉพาะเนื่องด้วยความเป็นชาติพันธุ์
เขมร  



 

 
ภาพที่ 4 พิธีบุญกฐิน วิถีบุญทางพระพุทธศาสนาเถรวาทของกลุ่มขะแมรก์รอมในประเทศเวียดนาม 

 (ภาพ : Phrapalad Somchai Damnoen, 22 ตุลาคม 2560) 

 วัดไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานที่สะท้อนแนวคิดและการประกอบศาสนกิจของเขมรเท่านั้นหากยัง
เสมือนคลังหนังสือธรรมะและค าสอนแห่งพุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นที่รับแขกจากต่างถิ่นเพราะวัดและพระสงฆ์มี
ความใกล้ชิดกับคนในชุมชนเหมือนสมาชิกในครอบครัว จะพึงด าเนินการร่วมกัน และเป็นกิจกรรมตามวิถีทาง
ศาสนาที่ปรากฏในแต่ละพื้นถิ่นที่มีชุมชนชาวเขมรตั้งอยู่ (ผู้ให้สัมภาษณ์ B,23 พฤศจิกายน 2560,Hanoi)  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เหงวียน หุ่ง หวี นักวิจัยวัฒนธรรมพื้นเมือง ให้ข้อมูลไว้ว่า “คนชนเผ่าเขมรมี
ความผูกพันธ์กับวัดเหมือนครอบครัว ซึ่งมีทั้งความหมายทางศาสนาและการด าเนินชีวิต เป็นที่พึ่งที่ส าคัญ
ทางจิตใจเพื่อให้ทุกคนมาขอค าปรึกษา ดังนั้นวัดคือสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชุมชน”  
 3.วัดเถรวาทเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม หมายถึง วัดเถรวาทในเวียดนามในกลุ่มชาติพันธุ์เขมร มี
เอกลักษณ์ในทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับเขมรกัมพูชา โดยมีฐานจากอาณาจักรเขมรโบราณ และผสม
เขมรสมัยใหม่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของช่อฟ้า ใบระกา คันทวย หางหงส์ พญานาค หัวสิงห์ เป็นต้น เป็นเอกลักษณ์
ที่ปรากฏได้ทั่วไปแยกเป็นความแตกต่างระหว่างวัดเถรวาทแบบเขมรและเวียดนาม คือไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็
แสดงออกถึงศิลปกรรมแบบเขมร (Wayne A.Kennedy,2000) ในทางกลับกันความเป็นเถรวาทเวียดนามก็
สะท้อนวิถีในแบบเวียดนามภายใต้การรับอิทธิพลจากจีนเป็นด้านหลัก ที่ยังคงผสมรวมกับศิลปกรรมในแบบจีน
ด้วยเหตุผลว่าเวียดนามเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนเป็นเวลากว่า 1 พันปี   
 

  
ภาพที่ 5  พระภิกษุเขมรและชุมชนชาวพุทธเขมร ที่วัดจันทรังษี ใน Ho Chi Minh ที่ยังคงเอกลักษณ์วิถีชีวิต ภาษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี สถาปัตยกรรม อาหาร ในแบบเขมรไว้อย่างสมบูรณ์  (ภาพผู้เขียน,10 พฤศจิกายน 2560) 

 



มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของ รศ.ดร.ดร.เลิมบ๊านาม  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ แห่ง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ที่ให้ผลการค้นคว้าวิจัยไว้ว่า “สถาปัตยกรรมวัดเขมรนั้นมีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่
เหมือนวัดในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ในชุมชนชนเผ่าเขมรวัดจะถูกตั้งบนที่สูงอย่างโอ่โถงสวยงามเพื่อให้สม
กับเป็นชายคาร่วมของชุมชน เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่ชาวบ้าน” โดยสถาปัตยกรรมวัดเขมรมีลักษณ์เด่นที่
สังเกตได้ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ คือ หลังคามักจะมีการแกะสลักรูปพญานาค โดยเขมรเชื่อกันว่า เป็นสัตว์
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคติที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาและเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ซึ่งถ้าเป็นพญานาคสาม
เศียรจะเป็นสัญลักษณ์ของฟ้า-ดิน-มนุษย์ พญานาค 5 เศียรหมายถึง 5 ธาตุ อันประกอบด้วย ธาตุ ไฟ ดิน ทอง 
น้ า ไม้ พญานาค 7 เศียรเป็นสัญลักษณ์ของการไปสู่การตรัสรู้ หรือถ้าเป็น 9 เศียรก็เป็นการเบิกทางไปสู่สวรรค์ 
นักวิจัยวัฒนธรรมพื้นเมือง นอกจากนี้ ในผลงานวิจัยของ เหงวียนหุ่งหวี นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง
พบว่า สถาปัตยกรรมของวัดในท้องถิ่นอื่น ๆ ของเวียดนาม นอกจากนี้วัดเขมรในเวียดนามยังเอกลักษณ์โดด
เด่นที่สุดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภาพปักหลากสีสันที่สะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะของชาวเขมร “จากสีสันที่
สดใสและมีการผสมกันอย่างกลมกลืนเพื่อสร้างเปน็ภาพอันงดงามนัน้เราจะเห็นได้ว่าคนชนเผ่าเขมรเปน็คน
ที่มีหัวศิลปะและมีความพิถีพิถันมากกว่าชุมชนในท้องถิ่นอื่นๆ” ปัจจุบันในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงมีวัดพุทธ
เถรวาทแบบเขมรกว่า 600 แห่ง แม้จะมีการก่อสร้างในช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆแต่วัดทุกแห่งล้วนเป็นกิจการ
แห่งศิลปะที่มีความสวยงามยิ่งจนมีวัดหลายแห่งที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีได้รับการรับรองเป็นโบราณสถานทาง
วัฒนธรรมและความเลื่อมใสแห่งชาติ  
 4. ศาสนากับภาษาเพื่อรักษาวิถีของวัฒนธรรม หมายถึง เมื่อสอบถามชาวเขมรในเวียดนามทุกคน
จะพูดคล้ายกันว่าวัดเป็นสถานที่เรียนภาษาทั้งในส่วนของภาษาพูดและภาษาเขียน (สัมภาษณ์ C,17 ธันวาคม 
2560,พระนครศรีอยุธยา) เพราะในโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการการเรียนภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์แต่อย่างใด การคงอยู่ของชาวเขมรในเวียดนาม การคงรักษาเอกลักษณ์ทางภาษา การนับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาท สัมพันธ์กับวิถีชีวิต การคงอยู่มรดกของบรรพชน ที่สืบมาแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน แม้
ในเชิงวิถีทางศาสนาจะเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่วิถีชีวิต การแต่งตัวและการด าเนินชีวิตมีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด  เขมรก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนหลายชนเผ่าในเวียดนามดังนั้นในชุมชนเขมร วัดวาอารามถือเป็น
จุดส าคัญที่ไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานเท่านั้นหากยังเป็นโรงเรียนเพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ทั้งด้านการผลิต การด าเนินชีวิตวัฒนธรรมและการศึกษาของชาวท้องถิ่น  นอกจากนี้วิถีชีวิตของเขมรกับ
ความสัมพันธ์ทางศาสนายังมีอีกหลายกรณี อาทิ “บุญปีขึ้นใหม่” สงกรานต์แบบไทย ที่ในภาษาเขมรเรียกว่า 
“Boon Cho Cha Nam” หรือแซนโฎนตา ที่ปรากฏในเขมรถิ่นไทย (พระอธิการช่วง ฐิตโสภโณ (ตั้งอยู่),
2554) บุญผชุมเบญ (Pchum Ben) ในเขมรกัมพูชา (John Holt Clifford,2012) และขะแมร์กรอม ใน
เวียดนาม ที่เป็นการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษในช่วงเดือนสิบ “สาร์ทเดือนสิบ-บุญสารท” ตามคติวิถีเนื่อง
ด้วยพระพุทธศาสนา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติพันธุ์เขมรที่มีลักษณะผ่านความเชื่อและ
ศาสนาในประเทศเวียดนาม 



 
ภาพที ่6 สถาปัตยกรรม สิ่งสร้างศาสนาสถานของวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทของชาวเขมรในเวียดนามที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ 

ที่วัดสมบูรณ์วงศ์ จังหวัดตราวิน ประเทศเวียดนาม  (ภาพ : Phrapalad Somchai Damnoen, 22 ตุลาคม 2560) 

 
 5.เถรวาทกับลักษณะร่วมทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ขะแมร์กรอม (Khmer 
Krom) ในเวียดนาม มีส านึกทางประวัติศาสตร์ร่วมกันกับเขมรกัมพูชา จึงท าให้ส านึกต่อความเป็นเขมร เป็น
เรื่องเดียวกัน ส านึกของความกันในประวัติศาสตร์ การตกเป็นผู้ถูกกระท า การถูกรุกราน คุกคาม หรือการท า
ให้เป็นเวียดนามถูกสะท้อนคิดผ่านระบบคิดทางประวัติศาสตร์เดียวกัน ดังปรากฏในงานของ Shawn McHale 
(2013) เรื่อง Ethnicity, Violence, and Khmer-Vietnamese Relations: The Signicance of the Lower 
Mekong Delta, 1757–1954” ที่สะท้อนความขัดกันในบริบททางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ ที่สัมพันธ์กับ
การเสียดินแดนเขมรเช่นเดียวกับคนเขมรพนมเปญ ท่าทีและความขัดกันในอดีต จึงมีผลต่อท่าที่และ
ความสัมพันธ์ของรัฐที่แสดงออกต่อเขมรเวียดนามด้วยเช่นกัน  ทั้งความผูกพันธ์ทางศาสนาอันผูกโยงว่าด้วย
ชาติพันธุ์และส านึกทางประวัติศาสตร์ แม้ภายหลังจะมีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบเวียดนาม แต่ด้วยเหตุผลใน
เชิงการเมือง  และนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลเวียดนาม การตั้งเถรวาทเวียดนามเมื่อ 70 ปีโดยประมาณ
จึงมีความหมายเป็นการกลืนกลายและสร้างการมีส่วนร่วมในการนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทของเขมรใน
เวียดนาม แต่เงื่อนไขที่พบคือเถรวาทเวียดนามไม่ได้พูดภาษาเขมร  หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ใน
ปัจจุบันแม้จะมีเถรวาทเวียดนาม แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แนบแน่น ต่อความเป็นเถรวาทร่วมกันแต่อย่างใด ด้วย
เหตุผลในทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ ทั้งภาษาเขมรกับบาลีมีความใกล้เคียงและเป็นฐานทางวัฒนธรรม
ภาษาเขมรมากกว่าเมื่อเทียบกับภาษาเวียดนามที่มีฐานมาจากวัฒนธรรมจีน  
 ดังนั้นความแนบแน่นทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท าให้เอกลักษณ์ของกัมพูชาที่มีพื้นถิ่นอยู่ใน
เวียดนามมีส านึกในแบบที่ไม่ใช่เวียดนาม สะท้อนถึงค่านิยม และโลกทัศน์ของความเป็นเขมรมากกว่าเวียดนาม
แม้จะพูดภาษาเวียดนาม ประกอบอาชีพ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิศาสตร์เวียดนามก็ตาม การนับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาทของชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามจึงมีความหมายเป็นเอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ ของชาติพันธุ์เขมรที่ผสม
รวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
 
สรุป  



 การคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร นับเป็นภารกิจร่วมกันของกลุ่มชาติพันธ์ุเขมร โดยมีพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทที่เป็นมรดกนับแต่แผ่นดินเดิมมาจนกระทั่งปัจจุบัน พระพุทธศาสนาที่ใช้ภาษาบาลี มีจารีตผสม
รวมกับภาษาเขมร ท าให้พระพุทธศาสนาเถรวาทชาติพันธุ์เขมรต่างจากเถรวาทแบบเวียดนามไปด้วย เถรวาท
แบบเขมร โดยชาติพันธุ์ลูกหลานเขมร ที่พูด สวดท่วงท านองโดยมีที่มาจากภาษาเขมร ส่วนเถรวาทแบบ
เวียดนามสวดบาลีท านองไทย รวมไปถึงใช้ภาษาเวียดนามในวิถีชีวิต เมื่อนับเป็นนิกายจึงถือว่าเป็นพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทนิกายแบบเวียดนาม จากบริบทของพระพุทธศาสนาผสมกับอัตลักษณ์ทางภาษา ค่านิยม วิถีชีวิต 
อาชีพ รวมไปถึงส านึกทางประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน จึงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ ตัวตน และ
ค่านิยมในแบบเขมรมากกว่า รวมทั้งการรักษาสืบทอด โดยวัด พระภิกษุสงฆ์ ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น  ให้เป็นอัต
ลักษณ์ที่คงอยู่ของชาติพันธุ์เขมร โดยมีวัด พระสงฆ์ และการใช้ภาษาเขมรเป็นเครื่องมือ สื่อสารในวิถีชีวิต การ
ใช้ภาษาบาลีในการสวดมนต์ และท าพิธีกรรมของพระสงฆ์ รวมทั้งภาษาบาลียังเป็นฐานของภาษาเขมร จึงท า
ให้เห็นความสัมพันธ์ของภาษาศาสนาในภาษาชีวิตเขมรด้วย  นอกจากนี้วิถีทางวัฒนธรรม ประเพณียัง
กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกับชาวเขมร เช่น บุญวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อและวิถีชีวิต เช่น บุญพชุมเบญ บุญกฐิน และอื่น ๆ ที่ เนื่องด้วยความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น
พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงยังคงเป็นเอกลักษณ์และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการคงอยู่ของชาวเขมรในเวียดนาม
จนกระทั่งปัจจุบัน    
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