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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการทาง
พระพุทธศาสนา บทบาททางสังคมวัฒนธรรมและวิเคราะหแนวโนมพระพุทธ
ศาสนาในประเทศเวียดนามโดยการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่
เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง และเวียดนามใต ผลการศึกษาพบวา ในยุคแรก
เวียดนามอยูภายใตการปกครองของจีนนับพันป จึงไดรับอิทธิพลพุทธศาสนา เตา
และการบูชาบรรพชน ตอมาตกเปนอาณานิคมฝรั่งเศส พุทธศาสนาเสื่อมโทรม
ลงมาก แมพุทธศาสนิกเองถูกลดบทบาทในการบริหารประเทศ จนเกิดขบวนการ
กูชาติตอตานฝรั่งเศสโดยพระสงฆเปนผูนำประทวงเพื่อพิทักษพุทธศาสนาทำ
อัตวินิบาตเผาตัวเอง มีการจัดตั้งสมาคมพุทธบริษัทเวียดนาม ในยุคหลังอาณานิคม
องคกรสงฆถูกแบงเปนภาคเหนือในระบอบสังคมนิยม และภาคใตในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามการแบงประเทศเวียดนามในมติการประชุมที่เจนีวา ภายหลัง
เมื่อโฮจิมินหปลดปลอยเวียดนามเหนือและยึดไซงอนไดรวมประเทศเวียดนาม
เปนหนึ่งเดียว องคกรทางศาสนาจึงปรับตัวใหเขากับจุดมุงหมายและหลักการของ
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต
บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของพุทธศาสนาในเวียดนาม พบวา พุทธ
ศาสนาในเวียดนามสวนใหญเปนนิกายมหายานมีบทบาทในทางภาคเหนือซึ่งมี
ศาสนิกสวนมากเปนกลุมชาติพันธุกิงห (Kinh) มีคติในเรื่องพระโพธิสัตวและแดน
สุขาวดีมีอิทธิพลตอวิถีความเชื่อของประชาชนมาก ขณะที่นิกายเถรวาท มีบทบาทใน
ทางภาคใต มีศาสนิกชนสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุเขมร มีวิถีพุทธเปนเอกลักษณ
เฉพาะตนในแบบวัฒนธรรมเขมร โดยมีวัดและเจดียที่เปนภาพสะทอนความหลาก
หลายเชิงวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และตะวันตก ทั้งยังมี
งานวิจัยชิ้นนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ประจำปงบประมาณ 2556 ผานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 รองศาสตราจารย (มานุษยวิทยา), ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภูมิภาคลุมน้ำโขงศึกษา
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีเมล: schinnakubon@gmail.com
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ประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญคือ พิธีที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญของพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งวันประสูติและตรัสรู และพิธีอีกอยางหนึ่ง
คือ พิธีเตด (Tet) คือเทศกาลวันตนปใหม ที่ใหความสำคัญกับบุคคล บรรพบุรุษ
และเทพเจา นอกจากนี้ พระสงฆยังมีบทบาทในดานการสงเสริมการศึกษา การ
สังคมสงเคราะห การพัฒนาชุมชน การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีองคกรสงฆ
ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มีบทบาทในการบริหาร
และบริการในดานตาง ๆ
แนวโนมและทิศทางพุทธศาสนาในเวียดนาม พบวาความสัมพันธระหวาง
รัฐกับศาสนาในเวียดนาม ดำเนินการโดยผานกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี เพื่อคลี่คลายความขัดแยงในอดีตและเพิ่มความเปนเสถียร
ภาพทั้งสองฝาย ในสวนของสถานการณทางพุทธศาสนา ไดรับการคลี่คลายและ
ใหเกิดทิศทางไปในทางที่ดีหลังจากที่ทาน ติช นัท ฮันห สามารถกลับไปเยือน
บานเกิดที่เวียดนามไดภายใตการตอนรับอยางอบอุนและไดรับความสนใจ
จากตางประเทศ ประกอบกับเวียดนามไดเปนเจาภาพจัดการประชุมชาวพุทธ
นานาชาติ ที่มีชาวพุทธรวมประชุมมากที่สุด เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2551
อยางไรก็ตาม พุทธศาสนาในเวียดนามตองดำเนินการภายใตการกำกับของรัฐ
และมีบทบาทในทามกลางความหลากหลายภายใตความเชื่อดั้งเดิมและศาสนาอื่น
ในลักษณะเปน “พุทธศาสนาแบบเวียดนาม” รวมทั้งเปนเครื่องมือสำคัญ
ประการหนึ่งในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศของเวียดนามกับนานา
ประเทศ
คำสำคัญ: พุทธมหายานพุทธเถรวาท เวียดนามประวัติศาสตร วัฒนธรรมความ
สัมพันธทางสังคม
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Abstract
The objectives of this research are to study the history and
development of Buddhism and its social and cultural roles and to
analyze the trend of Buddhism in the Socialist Republic of Vietnam.
Documentary and ﬁeld researches were implemented in northern,
central and southern regions of the country. The study found that
in the early period, Vietnam was under the rule of China for a thousand
years. Then the country was inﬂuenced by Buddhism, Taoism and
the belief of worshipping ancestors. Vietnam then fell under the
French colony that severely deteriorated Buddhism. Buddhists’ role
in national administration was diminished. Liberation movement
against France took place. Monks had a leading role in protesting for
Buddhism protection and they even committed self-burning
suicide. Vietnamese Buddhist association was also established.In
post-colonization period, as Vietnam was divided by the Geneva
Resolution, Sangha council was separated into socialist system in
the north and democratic system in the south. Ho Chi Minh later
liberated North Vietnam and conjugated South Vietnam into a
unitary state. Religious organizations, thus, comply themselves with
the aim and principle of socialist communist system.
Findings on social and cultural roles of Buddhism in Vietnam:
Buddhism in Vietnam is mainly in Mahayana sect in the north that
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most believers are Kinh ethnics. They believe in Bodhisattva and
Buddha’s Pure Land that immensely inﬂuence the people’s belief.
Theravada sect takes major role in the south. Most followers are
Khmer Krom ethnics. They have their own Buddhism identity within
Khmer culture. Temples and shrines reﬂect the cultural diversity
inﬂuenced by Chinese, Indian and western culture. Furthermore,
there are important traditions and rites related to Buddha and
Bodhisattva especially the birth and enlightenment memorial days.
There is also another special ceremony called Ted, the traditional
New Year’s event, for paying homage to the signiﬁcant persons,
ancestors and angels. In addition, monks have their roles in
promoting education, social welfare, community development, arts
and culture that Sangha councils in central, provincial and district
levels take their roles in various administration and support.
For the trend and direction of Buddhism in Vietnam, it has
been found that the relationship between the government and
religious sector in Vietnam has been proceeded through religious,
cultural and traditional activities in order to diminish conﬂicts in the
past and to enhance stability of both parties. The situation of
Buddhism has been relieved and destined for the better after monk
ThichNhatHanh was able to visit his hometown with a warm
welcome in Vietnam that attracted international community.
Furthermore, Vietnam hosted an International Buddhist Conference
with the highest number of Buddhist participants in May 2008.
However, Buddhism in Vietnam is still under the supervision of the
government and has its role in the mid of diversity under the fundamental belief and other religions that can be characterized as “Vietnamese Buddhism Model”.
Keywords: Mahayana Buddhism, TheravadaBuddhism, Vietnam,
History, Cultural, SocialRelationship
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บทนำ
ปจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาค
อาเซียน ที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทามกลางสถานการณทางเศรษฐกิจ
และทางการเมืองของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลทำใหเวียดนามเริ่มมีบทบาทที่
เดนชัดขึ้นในเอเชีย (อนุชา มวงใหญ, ม.ป.ท.: น. 1) การเติบโตดานเศรษฐกิจดังกลาว
เปนผลจากการที่เวียดนามไดริเริ่มแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่เรียกวา
โดยเหมย (DoiMoi) (วิทย บัณฑิตกุล, 2555: น. 56) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนสู
เศรษฐกิจและสังคมแบบใหมที่ดีกวาในป ค.ศ. 1986 ทำใหมีการเปดประเทศ
และปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไปสูระบบตลาดเสรี สงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศใหเปนไปตามกลไกของตลาดการปรับปรุงดานโครง
สรางดานเศรษฐกิจของเวียดนามใหเปนแบบเสรีที่ใชกลไกตลาดเปนเครื่องมือจัด
สรรทรัพยากรดังกลาว ทำใหเวียดนามปรับตัวเขาสูกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน
(Globalization) และกลายเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงดานเศรษฐกิจประเทศหนึ่ง
ในระยะเวลาอันสั้น และเวียดนามเขาไปเปนสวนหนึ่งขององคกรและกลุมที่มี
บทบาทในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ เชน ASEAN AFTA WTO ฯลฯ
เชนเดียวกับประเทศไทยและประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
ขณะที่ในดานประเพณีวัฒนธรรมของเวียดนาม โดยเฉพาะความเชื่อทาง
ศาสนานั้น แมวาเวียดนามจะเปนประเทศสังคมนิยมที่ไมยอมรับการมีศาสนา
อยางเปนทางการ แตชาวเวียดนามสวนใหญมีการปฏิบัติทางศาสนาแบบชาวพุทธ
ที่ผสมผสานแนวทางของลัทธิขงจื้อและเตาดังเชนชาวจีน เนื่องจากเคยอยูใต
การปกครองของจีนรวมพันป ทำใหชาวเวียดนามมีความเชื่อและนับถือดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษ มีการเซนไหวดวงวิญญาณของผูตาย โดยถือวา "คนตายปกครองคนเปน"
คือผูที่มีชีวิตอยูตองเคารพเชื่อฟงถอยคำโอวาทของบิดามารดาหรือบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลวเพราะดวงวิญญาณเหลานี้จะคอยปกปกรักษาใหพวกเขาไดรับ
ความสุข พนจากโรคภัยไขเจ็บอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจะทำใหเกิดเหตุราย
หรืออันตรายเมื่อเขาไมเคารพตอดวงวิญญาณนั้น ๆ
ทั้งนี้การที่เวียดนามเคยอยูภายใตการปกครองของจีนนับพันปดังกลาว
จึงไดรับอิทธิพลดานความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตจากจีน
แมวาปจจุบันชาวเวียดนามจะไมนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอยางเครงครัด
แตประเพณีสำคัญเทศกาลตาง ๆ ก็สะทอนความเกี่ยวกับศาสนาพุทธและความเชื่อ
เรื่องการกราบไหวบูชาบรรพบุรุษเชนเดียวกับคนจีน และอีกลักษณะหนึ่ง
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อาจกลาวไดวาพุทธศาสนาในเวียดนามเปนการผสมผสานที่นาอัศจรรยของพุทธ
หลายนิกาย ซึ่งไดสืบทอดมาจากอินเดียและจีน อาจกลาวรวมไดวาพุทธศาสนา
ขยายประเด็นจากกฎระเบียบสังคมในลัทธิขงจื้อ ไปสูสภาพทั่วไปของมนุษย
อยางไรก็ตาม แมวาทั้งเวียดนาม ไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำลัง
เคลื่อนตัวไปสูความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะกระแสของการรวมตัว
เขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป ค.ศ. 2015 ที่มิใช
เพียงเรื่องทางเศรษฐกิจอยางเดียว แตสิ่งสำคัญคือมิติทางสังคมวัฒนธรรมดวย
ซึ่งตองยอมรับวาองคความรู (knowledge) เกี่ยวกับเวียดนามในประเทศไทย
โดยเฉพาะพุทธศาสนาในเวียดนามของแวดวงวิชาการของไทยนั้นยังมีอยูคอน
ขางจำกัดอีกทั้งองคความรูที่มีอยูก็มักจะเปนองคความรูแบบทั่วไป (general)
มิไดเจาะลึก (speciﬁc) ลงไป จนทำใหผูศึกษางานเหลานั้น เขาใจวาพุทธศาสนา
ในเวียดนามนั้นก็เปนพุทธศาสนาแบบเดียวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย
หรือแบบเดียวกับในประเทศจีน เกาหลีหรือญี่ปุนเพียงอยางเดียว ไมเขาใจถึง
ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ (identity) ของพุทธศาสนาแบบเวียดนาม
ดังนั้น งานศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพัฒนาการ
ทางพระพุทธศาสนา บทบาททางสังคมวัฒนธรรม แนวโนมพระพุทธศาสนา
ในประเทศเวียดนามขึ้น เพื่อเปนขอมูลในการเรียนรูบทบาทพระพุทธศาสนาที่
มีความหลากหลายในประเทศเวียดนามตอไป
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีเ่ นนการวิจยั เชิงเอกสาร (documentary
research) และการวิจัยภาคสนาม (ﬁeld research) โดยไดทำการเก็บขอมูล
ภาคสนามในประเทศเวียดนามครอบคลุมทั้งสามภาค ไดแกภาคเหนือ ศึกษาที่
เมือง ฮานอย (Hanoi) และเมืองวิงห (Vinh) ภาคกลาง ศึกษาที่เมืองเว (Hue)
ดานัง (Da Nang) และโหยอาน (Hoi An) และภาคใตศึกษาที่กรุงโฮจิมินห (Ho
Chi Minh City) หมี ทอ (My Tho) และเมืองจาวิง (TraVinh)
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) การสนทนากลุม (focus
group discussion) การสังเกตแบบมีสวนรวม (participatory observation)
และแบบไมมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูลประกอบดวย พระสงฆเวียดนามจำนวน
10 รูป ฆราวาสหรือประชาชนชาวเวียดนามจำนวน 7 คนนักวิชาการดาน
ศาสนาชาวเวียดนาม 1 คน และผูแทนภาครัฐคือเจาหนาที่จัดการประชุม
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พุทธศาสนาระดับนานาชาติครั้งที่ 7 ณ กรุงโฮจิมินหจำนวน 1 คนนำขอมูล
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห
และอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษา
1.พุทธฝายเหนือและพุทธฝายใต: อัตลักษณกับพัฒนาการของพุทธศาสนา
ในเวียดนาม
ประวั ต ิ ศ าสตร แ ละพั ฒ นาการพระพุ ท ธศาสนาในประเทศเวี ย ดนาม
มีความเกี่ยวพันอยางแนบแนนกับ “ภูมิรัฐศาสตร” (geo-politic) คือลักษณะ
ทางภู ม ิ ศ าสตร แ ละพั ฒ นาการการสร า งรั ฐ ชาติ ข องประเทศเวี ย ดนาม
ที่นำมาซึ่งอัตลักษณที่โดดเดนของพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามคือ
ความแตกตางระหวางพุทธศาสนาทางภาคเหนือซึ่งเปนพุทธฝายมหายาน
กับพุทธศาสนาทางภาคใตซึ่งเปนพุทธฝายเถรวาท ฉะนั้นการอธิบายพัฒนาการ
ของพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามในลักษณะรวม ๆ แบบเดียวกับการอธิบาย
พัฒนาการของพุทธศาสนาในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พุทธศาสนา
สวนใหญเปนแบบเถรวาทนั้น เปนการยากที่จะทำใหเราเขาใจลักษณะเดน ๆ
ของพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามไดอยางลึกซึ้ง
ดังนั้นการทำความเขาใจพัฒนาการของพุทธศาสนาในเวียดนามดังกลาว
จึงตองศึกษาถึงประวัติศาสตรการสรางรัฐชาติของเวียดนามซึ่งเริ่มตนขึ้นในพื้นที่
เขตภาคเหนือของประเทศกอนที่จะขยายดินแดนลงมาทางภาคใตและดวยเหตุ
ที่ประวัติศาสตรและความเปนมาที่ตางกัน ทำใหคนนอกมองประเทศเวียดนาม
แตกตางกันออกไป บางก็มองวาเวียดนามควรจัดอยูในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
ซึ่งไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนโดยตรง เชน แนวคิดขงจื้อ พุทธศาสนา
นิกายมหายาน แตอีกสวนหนึ่งก็รวมเวียดนามไวในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เนื่องจากมีวัฒนธรรมหลายอยางคลายกันกับผูคนในเขตนี้ โดยเฉพาะเขตภาคใตของ
เวียดนามที่มีสภาพภูมิศาสตรและอากาศไมตางไปจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้
ซึ่งความแตกตางเหลานี้สะทอนผานลักษณะทางภูมิประเทศและวัฒนธรรมของ
ผูคนที่อาศัยอยูในบริเวณลุมแมน้ำแดงในภาคเหนือ และผูคนบริเวณที่ราบลุม
แมน้ำโขงในภาคใตไดอยางชัดเจน (มนทิรา ราโท, 2556: น. 53-58)
อยางไรก็ตาม ก็ตองยอมรับกันวาแมวาเวียดนามมีความใกลชิดกับดินแดน
ทีเ่ ปนเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีน ซึง่ ไดรบั สมญาวา “มังกรนอย” (The Little Dragon)
The Buddhism in Vietnam: History, Cultural and Social Relationship
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ก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาในเวลาเดียวกันเวียดนามมิไดเปนสวนหนึ่งของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เหตุเพราะวาประวัติศาสตรนิพนธเวียดนามสวนใหญ
มีแนวทางการเลาเรื่องที่ใชเลาประวัติศาสตรการสรางชาติจากทางเหนือลงสู
ทางใตนั่นเอง ขนบเรื่องเลาประวัติศาสตรเชนนี้อาจจะเรียกไดวาเปนแบบจารีต
หรือแบบกระแสหลัก ซึ่งดูไมตางจากกลุมนักประวัติศาสตรนิพนธของไทยที่
อธิบายพัฒนาการประวัติศาสตรชาติไทยวาชนชาติไทยอพยพถิ่นฐานมาจาก
จีนตอนใต ทั้งๆ ในความเปนจริงแลวพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเวียดนาม
ก็มีลักษณะที่ไมไดเปนเอกภาพ ไมสืบเนื่อง และเชื่อมตอกับวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไมนอยกวา “ความเปนจีน” (Taylor, Keith W.,1998: 949 – 978.
อางใน ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2556: 90)
สำหรับพัฒนาการของพุทธศาสนาในเวียดนามนั้น เนื่องจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของเวียดนามที่มีลักษณะคลายตัวอักษร S ในภาษาอังกฤษที่ยาวจาก
เหนือจรดใตกวาสองพันกิโลเมตรนั้น ในแงหนึ่งไดมีสวนสำคัญในการแบงแยก
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงพุทธศาสนาของภาคเหนือและภาคใตดวย
เพราะนักวิชาการจำนวนไมนอยเชน Skilton (1994: 159) และ Keown (2003:
326) ที่อธิบายวาพุทธศาสนาเขามาสูเวียดนามจากสองแหลงคือ พุทธมหายาน
เขามาสูภาคเหนือจากอินเดียโดยผานทางเสนทางสายไหม (silk route) สูจีน
กอนที่เขามาเวียดนาม สวนพุทธเถรวาทเขาสูภาคใตจากอินเดียโดยผานทางทะเล
เขาสูประเทศไทย ลาว กัมพูชา กอนที่จะเขาสูเวียดนาม ดังนั้น พุทธศาสนาใน
เวียดนามจึงมีสองนิกายหลักคือมหายานและเถรวาท (A. Skilton, 1994: 159
และ D. Keown and et.al, 2003: 326 อางใน Thich Quang Thanh, 2011: 11)
ซึ่งแนวคิดการเขามาของพระพุทธศาสนาในเวียดนามนี้สอดคลองกับคำสัมภาษณ
ของนักวิชาการดานพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม กรุงฮานอย
(Vietnam National University, Hanoi) คือ Associate Professor
Dr.Pham Hong Tung ดวยเหตุนี้เอง อัตลักษณทางพุทธศาสนาของเวียดนาม
จึงประกอบดวย “พุทธฝายเหนือ” ที่เปนฝายมหายาน กับ “พุทธฝายใต” ที่เปน
เถรวาท
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ภาพที่ 1 :แผนที่แสดงการเผยแผพุทธศาสนาจากอินเดียเขาสูเวียดนาม
(ที่มา: จากเอกสารการบรรยายของ Associate Professor Dr. Pham Hong Tung
ผูอำนวยการ Science & Technology Department, Vietnam National University,
Hanoi วันที่ 23 มีนาคม 2556)

การศึกษาพัฒนาการของพุทธฝายเหนือเวียดนามในยุคเริ่มตน ในชวงตน
ของประวัติศาสตรเวียดนามตองอยูภายใตอิทธิพลของเพื่อนบานที่มีอำนาจเหนือกวา
คือ จีน ฉะนั้นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของเวียดนาม สวนหนึ่งเชื่อวาไดรับอิทธิพล
มาจากจีนดวย และลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของพุทธศาสนาในเวียดนาม
โดยเฉพาะทางภาคเหนือหรือ “พุทธฝายเหนือ” ที่มีความละมายคลายคลึงกับ
พุทธศาสนาของจีนคือ พุทธมหายาน ซึ่งเปนนิกายของพุทธศาสนาที่เผยแผ
ออกจากจีนแผนดินใหญไปยังภูมิภาคตาง ๆ ที่อยูใกลเคียง โดยเฉพาะเอเชีย
ตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) และเวียดนามทางภาคเหนือ
สำหรั บ การเผยแพร พ ุ ท ธมหายานเข า สู  ภ าคเหนื อ ของเวี ย ดนามนั ้ น
มีหลักฐานวาในพุทธศตวรรษที่ 8 พระมหาชีวกะ ชาวอินเดีย และพระขวองตังหอย
(หรือกังเซงโฮย) ไดเดินทางเขามาประกาศพระพุทธศาสนา ตอมา พระฉิโจงโหลง
(หรือพระกัลยาณรุจิ) ก็เดินทางไปจีน แปลคัมภีรพระพุทธศาสนาแลวจึงกลับมา
เผยแผศาสนาที่เวียดนาม
พุทธศาสนาในเวียดนามระยะแรกนี้ มิไดมีความเจริญกาวหนาหรือการ
เผยแพรมากแตอยางใด เพราะเวลานั้น จักรพรรดิจีนใหความสนพระทัยแตใน
การประกาศคำสอนของขงจื้อ และไมพอพระทัยที่เห็นใครนับถือพระพุทธศาสนา
ฉะนั้นนับแตอาณาจักรเวียดนามถูกรวมเขาเปนดินแดนของจีนใน พ.ศ.433 แลว
The Buddhism in Vietnam: History, Cultural and Social Relationship
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จีนไดใชนโยบายผนวกกลืน คือพยายามรวมเวียดนามเขาในจีน ทางเชื้อชาติ
ภาษา วัฒนธรรม และการเมืองโดยจัดการปกครองเวียดนามอยางมณฑลหนึ่งของจีน
เรงใหชาวจีนอพยพเขามา จัดการศึกษาและธรรมเนียมการสอบแขงขันเขารับ
ราชการแบบจีน ใชภาษาจีนเปนภาษาราชการ ทำใหภาษาจีนกลายเปนภาษาของ
ชนชั้นสูงและภาษาวรรณคดีของเวียดนามใชหนังสือจีน มีระบบการปกครอง
ศาสนาปรัชญา วัฒนธรรมความเปนอยูที่ละมายคลายคลึงหรือสืบเนื่องมาจาก
จีน ศาสนาที่เวียดนามไดรับสืบทอดจากจีนคือ พุทธศาสนา เตา และ การบูชา
บรรพชน (ลัทธิขงจื้อก็มีอิทธิพลมากเชนเดียวกัน หลักฐานบางแหงจึงกลาววา
ศาสนาทั้งสามที่สืบทอดจากจีนคือ พุทธขงจื้อ และเตา) ซึ่งไดเจริญคูเคียงกันมา
และคอย ๆ กลมกลืนกันเขาจนเปนลัทธิผสมอันหนึ่งอันเดียว
อยางไรก็ตาม บรรดาศาสนาเหลานี้ พระพุทธศาสนามีอิทธิพลมากที่สุด
เพราะปรับตัวเขากับลักษณะชนชาติเวียดนามไดดีกวาและมีวัดมีพระสงฆที่อยู
ใกลชิดกับประชาชนเปนศูนยกลางของชุมชน พระพุทธศาสนาแมมาจากจีน
แตเมื่อชาวเวียดนามนับถือเปนสวนที่ชวยสรางเสริมความสำนึกในชาติของตน
จึงปรากฏวาวัดในชนบทไดกลายเปนศูนยกลาง การลุกฮือตอตานรัฐบาลจีน
อยูบอย ๆ ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจีนจึงพยามยามจัดวางระบบควบคุมวัดและ
พุทธศาสนสถานอยางเขมงวดโดยแตงตั้งใหพระสงฆที่ปกครองมีฐานันดรศักดิ์
ตามอยางระบบการปกครองของจีน และถวายความอุปถัมภบำรุงพรอมทั้ง
อภิสิทธิ์ตางๆ วางขอกำหนดใหพระสงฆสอบไล เสียภาษี เสียคาธรรมเนียมตางๆ
แกรัฐ เปนตน การควบคุมไดผลนอย อิทธิพลของฐานันดรศักดิ์ก็ไมมั่นคง
ในคริสตศตวรรษที่ 19 เวียดนามตกอยูภายใตอาณานิคมฝรั่งเศส ก็มีความ
เคลื่อนไหวเหมือนเดิม
สำหรับพุทธศาสนาในภาคใต นิกายเถรวาทเปนพุทธศาสนาที่เกาแกที่สุด
ในเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับพุทธศาสนานิกายมหายาน (พระมหาการุณ
การุนิโก, (สัมภาษณ 17 เมษายน 2557)ดินแดนภาคใต ในอดีตจัดเปนดินแดน
ของกลุมชาติพันธุเขมร ทั้งนี้ชาวเขมรในภาคใตของเวียดนามปจจุบันนับเปน 1
ใน 54 กลุมชาติพันธุของเวียดนาม ตามสถิติเมื่อป 2009 ระบุวามีประชากร
ที่เปนชาวเขมรในภาคใตของเวียดนามจำนวน 1,260,640 คน กระจายตัวใน
จังหวัดตาง ๆ ทางภาคใต แตสวนมากเปนจังหวัดในเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขง
เชน ซ็อก จัง (Soc Trang) จา วิงห (Tra Vinh) เกียน ยาง (Kien Giang) บัก เลียว
(Bac Lieu) วิงห ลอง (Vinh Long) เติย นิงห (Tay Ninh) และโฮจิมินหซิตี้
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(Ho Chi Minh City) ภาษาเขมรเปนภาษาตระกูลมอญ-เขมร ในสาขาของ
ตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) อันเปนกลุมตระกูลภาษาที่พบเห็นได
ทั่วไปในเวียดนามและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในภูมิภาคนี้ ดินแดนที่เปนบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขง เปนดินแดน
ที่มีพัฒนาการขึ้นเปนรัฐกอนดินแดนอื่นๆ ซึ่งอาณาจักรฟูนัน (Funnan) ซึ่งเปน
อาณาจักรแรกเริ่ม ตอมาเปนอาณาจักรเจนละหรือเจนลา (Chenla) จนถึง
อาณาจักรเมืองพระนคร (Angkor) อันเปนชวงเวลาที่ดินแดนดังกลาวอยูภายใต
การปกครองของกษัตริยเขมร กอนที่ดินแดนดังกลาวจะถูกผนวกรวมเขากับ
อาณาจักรเวียดนามในป ค.ศ.1757 ทำใหกลุมชาติพันธุเขมรในพื้นที่นี้กลายเปน
ประชากรสวนหนึ่งของเวียดนามนับแตบัดนั้นเปนตนมา (PhungThi My, 2012:
น.15) ดังนั้น การศึกษาพัฒนาการของพุทธฝายใตหรือพุทธศาสนานิกายเถรวาท
(เถรวาทเขมร) ทางภาคใตของเวียดนามนัน้ ตองมองผานพัฒนาการของพุทธศาสนา
ของกัมพูชาไปพรอมๆ กันดวย
2. บทบาทของพุทธศาสนาในเวียดนามที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม
บทบาทของพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา
บทบาทของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมและประชาชนชาวเวียดนามในปจจุบันนั้น
จะครอบคลุม 6 ประเด็นหลักคือ บทบาทดานพิธีกรรมกับชุมชนบทบาทดานการ
สงเสริมการศึกษาทางดานพุทธศาสนา บทบาทดานการพัฒนาชุมชนและเกื้อกูลสังคม
บทบาทดานการสงเสริมพุทธาคม ไสยศาสตรและโหราศาสตรบทบาทดานการ
สงเสริมและเผยแผธรรมและบทบาทดานการสงเสริมศิลปะ ประเพณีและพิธีกรรม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บทบาทดานพิธีกรรมกับชุมชน
วัดกับพระสงฆในเวียดนาม ก็เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่นับถือพุทธศาสนา
คือมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมใหกับชุมชนโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
กับชีวิต อาทิงานมงคลสมรส งานศพ และงานพิธีกรรมตามประเพณี ในกรณี
ของพุทธฝายมหายานบาวสาวที่แตงงาน นิยมมาขอพรกับพระสงฆที่วัด (Nguyen
Thi Kim Thoa, (สัมภาษณ) 17 เมษายน 2556) และในพิธีศพ ก็จะนิมนต
พระสงฆไปสวดและนำขบวนแหศพไปยังสุสาน (Ton Nu Thi Na (สัมภาษณ)
17 เมษายน 2556) เชนเดียวกับพุทธฝายเถรวาททางภาคใต ก็มีบทบาท
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ด า นพิ ธ ี ก รรมต อชุ ม ชนไมแ ตกตางจากพุทธเถรวาทในประเทศไทยมากนั ก
โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี (นายสุบิน, (สัมภาษณ) 11 พฤษภาคม
2556 และ พระให (หตฺถจิตฺโต) สัมภาษณ, 23 มิถุนายน 2556) นอกจากนี้
จุดเดนประการหนึ่งของวัดฝายมหายานในเวียดนามที่พบคือ การมุงไปที่การทำบุญ
ในรูปของการบริจาคทานพบวาในวัดฝายมหายานทุกวัดมีการตั้งตูบริจาคไว
บางแหงมีมากกวาหนึ่งตู โดยมากอยูบริเวณหนาแทนจุดธูปเทียนบูชาในวิหาร
ทั้งนี้ก็เพราะ “วัดของเวียดนามบริหารจัดการดวยเงินบริจาค ซึ่งตางจากประเทศไทย
ที่มีการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ ชุมชนและปจเจกบุคคล” คำกลาวนี้ คณะนักวิจัย
ไดสรุปมาจากการสัมภาษณบรรดาเจาอาวาสและพระภิกษุในวัดตางๆ ที่ไดเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ฉะนั้น ในแตละวัดตองหาเงินในการเลี้ยงตัวเองทั้งในรูปของ
การตั้งตูบริจาค หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เสริม อาทิ การขายอาหารมังสวิรัติ
(เชน วัดเถรวาท HuenKhong son Tuong pagoda เมือง Hue) การขาย
ของที่ระลึก หนังสือ รวมทั้งสิ่งเคารพบูชา เปนตน

ภาพที่ 2 :หญิงสาวชาวเวียดนามกำลังบริจาคเงินที่วัด Vinh Nghiem จังหวัด Ho Chi Minh

นอกจากนี้ กิจกรรมหนึ่งของสาธุชนชาวเวียดนามที่เหมือนกับชาวพุทธ
คือการไปวัด สำหรับชาวเวียดนามที่เครงครัดจะเขาวัดเพื่อฟงเทศนฟงธรรม
ทุกเย็นวันที่ 14 และ 30 ของเดือนทางจันทรคติ (เทากับวันพระใหญในบานเรา)
เพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอไป แตสำหรับชาวเวียดนามโดยทั่วไปไปวัดเพื่อไปขอพร
หรืออธิษฐานบนบานมากกวาที่จะไปนั่งปฏิบัติธรรมหรือนั่งวิปสสนา
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หากเราเขาไปในวัดหรือเจดียในประเทศเวียดนาม พบวาเมื่อสาธุชนที่มาวัด
เดินทางมาถึง ซึ่งมีทั้งแบบมาตัวเปลาๆ และแบบที่ถือธูปเทียนหรือเครื่อง
เซนไหวมาพรอม ก็จะเริ่มตนดวยการจุดธูปบูชา กวานเบาเวหรือทหารยาม
ที่จะตั้งอยูบริเวณทางเขาวัดทั้งสองดาน โดยดานหนึ่งเปนทหารยามฝายดี
และอีกดานหนึ่งจะเปนทหารยามฝายชั่ว จากนั้น เดินไปที่ตูบริจาคของวัด
เพื่อบริจาคเงิน หรือจุดธูปบริเวณแทนบูชาหลัก พนมมือแลวอธิษฐานตรงหนา
แทนบูชาครูหนึ่ง แลวจึงคำนับ พรอมปกธูปลงในกระถางธูปที่เต็มไปดวยเถา
หรือในกรณีที่กระถางธูปอยูดานนอกตัวอาคาร (ดังกรณีของวัดลิง อึ้ง ที่ดานัง)
เมื่อปกธูปแลว สาธุชนก็เขาไปไหวรูปเคารพดานในอาคาร โดยสวนใหญจะกมลง
กราบกับพื้นพรอมอธิษฐานไปดวย
สวนใหญผูที่เขามาวัดทุกคนมักจุดธูป ซึ่งหลาย ๆ แหงก็จะมีรานขายธูปอยู
ภายในบริเวณวัดหรือหนาวัด ทั้งที่เปนของวัดเอง ของชุมชนหรือของสวนบุคคล
โดยในรานคามีสินคาทางศาสนาจำหนายจำนวนมาก อาทิ สรอยคอ รูปเคารพ
วัตถุมงคล ชุดและอุปกรณของนักบวช รวมทั้งวารสารทางพุทธศาสนา เปนตน
การจุดธูปนั้นจะจุดทั้งหอหรือจุดเพียงไมกี่ดอกก็ไดตามแตโอกาส แตตองจุดเปน
เลขคี่ จะจุดเปนเลขคูไมได สำหรับควันธูปที่ลอยขึ้นไปเชื่อวาเปนสัญลักษณของ
การสื่อสารกับปรโลก ทำใหสามารถติดตอกับบรรพบุรุษหรือขอพรจากเทพบน
สรวงสวรรคได
สำหรับบางคนการไปวัด นอกจากการกราบไหวรูปเคารพในวัดแลว ยังถือ
โอกาสไปสนทนากับพระ ดื่มน้ำชาและถวายของ สวนการไปนั่งสมาธินั้นจะพบ
มากในสวนของวัดพุทธฝายเถรวาท อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาในบริบทของ
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมนั้น บทบาทดานพิธีกรรมของพุทธศาสนา
ในเวียดนามดูเหมือนวาจะโดดเดนคอนขางมาก เนื่องจากรัฐมองวาบทบาทดังกลาว
ไมกระทบตอการบริหารงานประเทศของพรรคหรือรัฐบาลนั่นเอง
บทบาทดานการสงเสริมการศึกษาทางดานพุทธศาสนา
การศึกษาทางดานพุทธศาสนาในเวียดนามนั้นซบเซาลงอยางมากในชวง
สงคราม จนกระทั่งปลาย ค.ศ.1980 เวียดนามไดใชนโยบายเปดประเทศ Doi
Moi เมื่อป ค.ศ.1986 เปนตนมา อยางไรก็ตาม กลาวไดวา ปจจุบันบทบาท
ของวัดและพระสงฆในเวียดนามในดานการสงเสริมการศึกษาลดนอยลงมาก
เนื่องจากรัฐไดเขามาจัดการศึกษาในทุกดานในทุกระดับ จากการศึกษาพบวา
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วัดและพระสงฆในเวียดนามไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมการศึกษาดาน
พุทธศาสนามากพอสมควร โดยเฉพาะในสวนของพุทธเถรวาทในภาคใต วัดสำคัญ ๆ
หลายแหงไดมีการเปดสอนโรงเรียนปริยัติธรรมดวย รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษา
พุทธศาสนาและการเผยแผพุทธศาสนา เชน การออกไปอบรมศีลธรรมในโรงเรียน
(พระมหาการุณ การุนิโก, (สัมภาษณ) 17 เมษายน 2556) การเปดอบรม
พุทธศาสนาในวันอาทิตยหรือโครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(พระทัจ วาย (Thach Why), (สัมภาษณ) 12 พฤษภาคม 2556) เปนตน
นอกจากนี ้ พ บว า ประเทศเวี ย ดนามป จ จุ บ ั น มี ส ถาบั น การศึ ก ษาทาง
พระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ) ตามจังหวัดตางๆ
ทั้งหมด 4 แหง คือ ฮานอย (Hanoi) เว (Hue) โฮจิมินห (Ho Chi Minh City)
และเกิ่นเธอ (Can Tho) และมีวิทยาลัยพุทธศาสนา 8 แหง และโรงเรียน
พระปริยัติธรรมจำนวน 30 แหง กระจายอยูทั่วประเทศ (พระนักศึกษาชั้นปที่ 1
วัด Vinh Nghiem (มหายาน) (Ho Chi Minh City), สัมภาษณ 11 พฤษภาคม
2556) ทั้งนี้ การศึกษาทางดานพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆของเวียดนามนั้น
พระสงฆสวนใหญเปนฝายมหายาน ขณะที่พระสงฆฝายเถรวาท จะไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย (พระทัจวาย
(Thach Why), (สัมภาษณ) 12 พฤษภาคม 2556) ซึ่งพระสงฆฝายเถรวาท
ของเวียดนามสวนใหญถือวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาของโลกในปจจุบัน
นอกจากนี้ ดานการศึกษาของคณะสงฆเวียดนาม พบวาวัดในประเทศเวียดนาม
บางแหงก็เปดสอนเองโดยเจาอาวาส ไมไดสงพระหรือเณรไปเรียนที่อื่น เรียกวา
เปนสำนักเรียนก็ได ดังเชนในกรณีของหลวงพอเจาอาวาส วัดปาสมาธิ (เมือง
Hue) ที่ทานดำเนินการสอนเอง (พระมโน, (สัมภาษณ), 17 เมษายน 2556)

ภาพที่ 3: หลวงพอ ทาจ วาย (Thach Why) อาวาสวัดโพธิศาลราชหรือวัดกำปง (Tra Vinh)
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บทบาทดานการพัฒนาชุมชนและเกื้อกูลสังคม
บทบาทของวัดและพระสงฆในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจาก
ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหประชาชนมองเห็นความ
สำคัญของพุทธศาสนานอยลง ความสัมพันธระหวางวัดและพระสงฆกับประชาชน
ก็หางกันมาก สวนใหญความสัมพันธมุงไปที่พิธีกรรมและการทำบุญเพื่อมุงหวัง
ปลดเปลื้องทุกขจากภาวะเศรษฐกิจ หรือไปขอพรเพื่ออธิษฐานบนบานมากกวา
ที่จะไปนั่งปฏิบัติธรรมหรือนั่งวิปสสนาดังที่กลาวขางตน
จากการศึกษาภาคสนามพบวา บทบาทดานการพัฒนาชุมชนและเกื้อกูล
สังคมของวัดและพระสงฆเวียดนามในปจจุบันนั้น มีลักษณะเปนการบำเพ็ญ
ประโยชนหรือการสาธารณสงเคราะหมากกวา ทั้งนี้บทบาทในสวนนี้ที่พุทธศาสนา
ไดดำเนินการตอชาวเวียดนามที่สำคัญและเห็นประโยชนทันทีคือ การรักษาดวย
สมุนไพรโดยพระสงฆเปนผูบริหารจัดการและเปนผูดำเนินการในการรักษา
กรณีวัดอภิสุญญตาราม เมือง Hue จัดเปนโรงพยาบาลหรือศูนยการแพทยทองถิ่น
ในวัดรักษาดวยสมุนไพร มีหองเก็บยามีหองรับ รักษาผูปวย เปนการรักษาที่มี
ระบบของตนเอง โดยมีเจาอาวาสเปนอาจารยหมอ (หมอแมะ) มีเจาหนาที่
ประจำประมาณ 40 คน ในแตละวันจะมีคนไขมาใหหมอแมะรักษาประมาณ
200-300 คน วัดทำในลักษณะของการกุศล โดยคนไขจายเพียงคายา สวนทางวัด
ดูแลเรือ่ งเข็มและแอลกอฮอล (พระมหาการุณ การุนโิ ก, สัมภาษณ 17 เมษายน 2556)

ภาพที่ 4 : (ซาย) หองเก็บสมุนไพรเพื่อบริการประชาชนที่วัดอภิสุญญตาราม เมืองเว (Hue) และ
ภาพที่ 5: (ขวา) พระมหาการุณ การุนิโกผูชวยเจาอาวาสวัดอภิสุญญตาราม เมือง Hue
ขณะใหสัมภาษณ
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ขณะที่ในภาคใตของเวียดนามที่ประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุเขมรนั้น
จากการศึกษาพบวา แมวา การแพทยแผนปจจุบนั เจริญกาวหนา จนมีสถานพยาบาล
หรือโรงพยาบาลหรืออนามัยเกิดขึ้นทั่วทุกแหงของจังหวัด และประชาชนสวนใหญ
ยังใชบริการแพทยแผนปจจุบันก็ตาม แตก็มีโรคบางชนิดที่ไมสามารถรักษาโดย
แพทยแผนปจจุบันใหหายขาดได รวมทั้งโรคทางใจ จึงพบวามีการรักษาผูปวย
ดวยสมุนไพรโดยพระสงฆอยูตามวัดตาง ๆ มากมาย เชนที่วัดโพธิศาลราชหรือ
วัดกำปง ในจังหวัด Travinh ที่มีอาคารไมหนึ่งหลังตั้งอยูทางดานทิศใตของโบสถ
ใชสำหรับรักษาพยาบาลประชาชนดวยสมุนไพร นอกจากนี้ วัดใหญอีกแหงคือ
วัดอังกอร โบเรย (Angkor Borei) ที่อยูไมไกลกันนัก ก็พบวามีประชาชน
ทั้งชายหญิงทั้งที่เปนกลุมชาติพันธุเขมรและกลุมชาติพันธุเวียดนาม (กิงห) เขามา
รับการรักษาเปนจำนวนมาก (พระลูกวัด Angkor Borei จังหวัด TraVinh,
สัมภาษณ 12 พฤษภาคม 2556) ทั้งนี้รูปแบบการรักษาพยาบาลของพระสงฆ
ทั้งสองแหงนั้น จัดเปนการรักษาพยาบาลแบบพื้นบาน (Local Traditional
Medicine) โดยมีทั้งการใชสมุนไพร การรดน้ำมนต ประกอบกับบริกรรมคาถา
ตามวิธีการรักษาในแบบเขมร (เพิ่งอาง)

ภาพที่ 6: (ซาย) พระสงฆที่ Angkor Borei จังหวัด TraVinh กำลังรดน้ำมนตใหประชาชน
ที่มารับการรักษา
ภาพที่ 7: (ขวา) พระสงฆที่วัดกำปง จังหวัด TraVinh กำลังใชสมุนไพรในการรักษาพยาบาล

จากที่นำเสนอไปขางตน ไมวาจะเปนกรณีวัดอภิสุญญตาราม เมืองเว (Hue)
วัดโพธิศาลราชหรือวัดกำปง และวัดอังกอร โบเรย (Angkor Borei) ในจังหวัด
จาวิงห (Travinh) ลวนแตสะทอนใหเห็นบทบาทของวัดและพระสงฆที่มีตอสังคม
และประชาชนชาวเวียดนามในปจจุบัน ในดานของการรักษาพยาบาลแบบพื้นบาน
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แตมีขอนาสังเกตคือ บทบาทของวัดและพระสงฆในลักษณะเชนนี้ ไมปรากฏ
ในกลุมของวัดและพระสงฆฝายมหายานแตอยางใด
บทบาทดานการสงเสริมพุทธาคม ไสยศาสตรและโหราศาสตร
ภายใตบริบทการเมืองการปกครองของประเทศเวียดนาม บทบาทดานนี้
ถือวาสิ่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาลถือวาพลเมืองทุกคนตองยึดมั่นในลัทธิ
ความเชื่อเดียวคือลัทธิคอมมิวนิสต ฉะนั้นความเชื่อเกี่ยวกับพุทธาคม ไสยศาสตร
และโหราศาสตร ก็ถือวาจะเปนภัยตอความมั่นคงของลัทธิคอมมิวนิสต
อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลว บทบาทของวัดและพระสงฆของเวียดนาม
ในปจจุบันเกี่ยวกับพุทธาคม ไสยศาสตรและโหราศาสตร ดูจะเพิ่มบทบาทขึ้น
อยางกวางขวาง สวนกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการเนน
ความเจริญดานวิทยาศาสตร ซึ่งสะทอนถึงภาวะทางจิตใจของผูคนที่ยังไมมั่นคง
ตองอาศัยการพึ่งพิงอำนาจเหนือธรรมชาติ (Super-natural being) เพื่อสราง
ขวัญกำลังใจใหเขมแข็งสามารถยืนหยัดตอสูกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงผันผวน
อยูตลอดเวลา จึงพบวาวัดและพระสงฆเวียดนามสวนหนึ่งนิยมสรางวัตถุมงคล
หรือเครื่องรางของขลังเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ไมวาจะเปน
การนำรูปสมมติ พระพุทธรูปและพระพุทธสาวก หรือรูปเหมือนของพระเกจิ
อาจารยในอดีตและปจจุบัน ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของประชาชนวามีความ
ศักดิ์สิทธิ์สามารถแผบารมีมาปองปองอันตรายตางๆ ได มาสรางเปนรูปเคารพ
ตางๆ โดยในแตละวัด (โดยเฉพาะวัดฝายมหายาน) มีรานคาอยูภายในวัด
ซึ่งนอกจากขายธูป เทียน ดอกไม สำหรับนำไปจุดสักการบูชาพระพุทธรูปหรือ
รูปเคารพที่ประดิษฐานไวภายในวัดแลว ยังมีสินคาประเภทเครื่องรางของขลัง
พระเครื่อง พระบูชาโดยเฉพาะรูปเคารพเจาแมกวนอิมวางไวใหพุทธศาสนิกชน
เชาไปบูชาอีกดวย และนี่ก็เปนการแสวงหารายไดอีกอยางหนึ่งเพื่อใชในกิจการ
ของวัด เนื่องจากวัดของเวียดนาม สวนใหญจะไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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ภาพที่ 8 : รานคาในวัด BửuLâm (อำเภอ MỹTho จังหวัด TiềnGiang) ที่ขายวัตถุมงคล
ในหลากหลายรูปแบบ

บทบาทดานการสงเสริมและเผยแผธรรม
บทบาทดานการสงเสริมและเผยแผธรรม นับเปนหนาที่โดยตรงของพระภิกษุสงฆ
หากแตในบริบทของประเทศเวียดนามที่ปกครองดวยระบอบสังคมนิยมนั้น
การดำเนินการในลักษณะนี้จัดเปนการโฆษณาชวนเชื่อรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจ
กระทบตอความมั่นคงของรัฐและของพรรค ฉะนั้นการสงเสริมและเผยแผธรรม
ของพระภิกษุสงฆเวียดนามนับแตชวงการรวมประเทศเมื่อป ค.ศ.1975 เปนตนมา
เปนไปอยางยากลำบาก และถูกจับตาดูอยางใกลชิดจากรัฐ จนกระทั่งเมื่อ
เวียดนามไดดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (DoiMoi) เมื่อป ค.ศ.1986 นโยบาย
ดังกลาวคอย ๆ ลดระดับลง
ปจจุบัน กลาวไดวารัฐบาลเวียดนามเปดกวางทางสิทธิเสรีภาพดานศาสนา
มากขึ้น จึงทำใหพระภิกษุสงฆเวียดนามเริ่มมีบทบาทดานการสงเสริมและ
เผยแผธรรม ในหลายรูปแบบขึ้นซึ่งพบไดจากการที่พระภิกษุสงฆเวียดนามไดรับ
นิมนตใหไปบรรยายหรืออบรมธรรมะใหกับเยาวชนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ตาง ๆ การจัดคายเยาวชนที่มีการนิมนตพระภิกษุสงฆไปเปนวิทยากร (PHAM
Hong Tung, (สัมภาษณ) 23 มีนาคม 2556) การพิมพหนังสือสวดมนต
แปลฉบับภาษาเวียดนาม การออกวารสารเกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน วารสาร
GiácNgộ ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและความเคลื่อนไหวในแวดวง
ของพุทธศาสนาทั้งของเวียดนามและนานาประเทศ รวมทั้งการเปดสอนและอบรม
ธรรมะใหกับพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของวัดและพระสงฆฝาย
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เถรวาททางภาคใต (พระทาจ วาย (Thach Why), (สัมภาษณ) 12 พฤษภาคม
2556 เปนตน

ภาพที่ 9: วารสาร GiácNgộ ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเวียดนามและ
นานาชาติ

บทบาทดานการสงเสริมศิลปะ ประเพณีและพิธีกรรม
บทบาทดานการสงเสริมศิลปะ ประเพณีและพิธีกรรมของวัดและพระสงฆ
เวียดนามพบในดานการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การประกอบกิจกรรม
ตามประเพณีและพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วของกับพุทธศาสนา เพือ่ เปนสือ่ นำใหพทุ ธศาสนิกชน
เขาสูวัด รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมเพื่อหาทุนมาพัฒนาวัด
หรือบูรณะและสรางถาวรวัตถุภายในวัด
สำหรับวัดและพระสงฆฝายมหายานนั้น บทบาทดานนี้เนนที่พิธีกรรมที่
เกี่ยวของกับพุทธศาสนาเปนหลัก โดยเฉพาะพิธีกรรมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
ซึ่งถือวาสำคัญที่สุด ขณะที่วัดและพระสงฆฝายเถรวาทคอนขางจะมีบทบาท
ทั้งดานสงเสริมศิลปะ ประเพณีและพิธีกรรม เนื่องจากพุทธเถรวาทซึ่งสวนใหญ
อยูทางภาคใตของประเทศนั้น วัดและพระสงฆนับเปนผูมีบทบาทสำคัญในการ
เปนผูนำประกอบพิธีกรรมตามประเพณีที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา เชน การเทศน
มหาชาติ การทอดผาปา การทอดกฐิน การฝงลูกนิมิต การประกอบพิธีวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา เปนตน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมเขมร อาทิ การสอนภาษาเขมร การอนุรักษศิลปะการแสดง
การละเลนตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุเขมรที่เรียกตนเองวา “กัมปูเจีย กรอม”
(Kampuchea Krom) ทีอ่ ยูท างภาคใตของประเทศเวียดนามและปจจุบนั ทางฝายรัฐ
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คอนขางผอนปรนกับการดำเนินกิจกรรมของวัดและพระสงฆ “กัมปูเจีย กรอม”
มากขึ้นตามลำดับ การดำเนินกิจกรรมดานศิลปะ ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ
ที่วัดและพระสงฆจึงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ภาพที่ 10 : ภาพของหญิงสาวกัมปูเจียแตงกายแบบเขมรเพื่อไปรวมงานบุญกฐิน

บทสรุป: แนวโนมและทิศทางพุทธศาสนาในเวียดนาม
แนวโนมและทิศทางพุทธศาสนาในเวียดนาม เมื่อวิเคราะหจากปรากฏการณ
ทางสังคมศาสนาสรุปได 5 ประเด็น ดังนี้
สถานการณพุทธศาสนาในเวียดนาม
จากการที่เวียดนามไดมีการกอเกิดพุทธศาสนาในประเทศเปนทั้งในสวน
ของมหายานที่มาจากสวนเหนือและเถรวาทที่มาจากสวนใต ในอดีตเปนการแบง
ประเทศชัดเจนเปนเวียดนามเหนือและเวียดนามใตและรากเหงาทางพระพุทธศาสนา
ก็จัดแบงเปนมหายานและเถรวาทตามการกอเกิดนั้น กระทั่งเวียดนามกาวเขาสู
การเปนประเทศภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส แนวคิดทางตะวันตกในมิติของ
ศาสนาแนวคริ ส ต ไ ด พ ยายามครอบคลุ ม มิ ต ิ ท างสั ง คมและการปกครอง
ทำใหเกิดการตอสูและการตอตานอำนาจรัฐจากองคกรศาสนาดั้งเดิมในเวียดนาม
ในเวลานั้นทำใหเกิดลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลายขึ้นมา
สถานการณทางพุทธศาสนาในเวียดนามตามจำนวนศาสนิกชนหรือผูนับถือ
ศาสนา ซึ่งกระจายไปตามลัทธิความเชื่อใหมที่เกิดขึ้น จำนวนหรือขอมูลผูนับถือ
ศาสนาในเวียดนาม แมวาตัวเลขจะแตกตางกันไประหวางตัวเลขของเอกสาร
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ทางการและตัวเลขของเอกสารฝายตะวันตกหรือแมแตของนักวิชาการชาว
เวียดนามเองก็ตาม แตก็สามารถที่จะกลาวไดวาประเทศเวียดนามเปนประเทศ
ที่มีประชากรนับถือพุทธศาสนาเปนสวนใหญ
นอกจากนี้ ถึงแมวาประชากรสวนใหญของเวียดนามจะนับถือพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานแตก็พบวาเริ่มมีชาวเวียดนามสวนหนึ่งที่หันมานับถือพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทมากขึ้นในระยะหลังอีกทั้งนับตั้งแตรัฐบาลเวียดนามไดมีการผอนปรน
เรื่องสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ
(DoiMoi) ในชวงนับแตปลายคริสตศตวรรษ 1980 เปนตนมาทำใหพุทธศาสนา
ในเวียดนามไดรับการฟนฟูมากขึ้น
จากการสำรวจเมื่อป พ.ศ.2552 ระบุวา ประชากรที่เปนชาวพุทธมีเพียง
รอยละ 9.6 โดยที่สวนใหญเปนผูที่ไมไดระบุวานับถือศาสนาใด ๆ มีมากถึง
รอยละ 81.69 ขณะที่เปนชาวคริสต รอยละ 7.48 และอื่น ๆ รอยละ 1.23
นอกจากนี้ การสำรวจของศูนยวิจัยกรุงวอชิงตันดีซี เมื่อป พ.ศ.2553 พบวา
ประชากรเวียดนามที่เปนชาวพุทธคิดเปนรอยละ 16.4 โดยที่สวนใหญจะเปนผู
นับถือศาสนาดั้งเดิมหรือภูมิปญญาเดิมในทองถิ่น รอยละ 45.3 ขณะที่เปนคริสต
รอยละ 8.7 และไมระบุวานับถือศาสนา รอยละ 29.6
อยางไรก็ตาม จากการนำเสนอของนักวิชาการชาวเวียดนาม คือ Assoc.
Prof. Dr. Pham Hong Tung ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศาสนาระบุวา
ลักษณะที่สำคัญยิ่งของชาวเวียดนามก็คือการถือบรรพบุรุษ (วิญญาณบรรพบุรุษ)
และเนนย้ำวาพุทธศาสนาในเวียดนามปจจุบันเปนพุทธศาสนาที่อยูในทามกลาง
ความเชื่อในเรื่องเทพเจาหรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
พุทธศาสนาทามกลางความเชื่ออันหลากหลาย
สำหรับในประเด็นนี้เปนการวิเคราะหวา อัตลักษณหรือลักษณะความเปน
พุทธศาสนาของเวียดนามนั้น อาจอธิบายไดโดยผานแนวคิดเรื่องพุทธศาสนาใน
เวียดนามทามกลางความเชื่ออันหลากหลาย ที่มีพัฒนาการมาแตอดีตนับแตใน
ยุคภายใตการปกครองของจีน ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสและอเมริกา และในยุคที่
เวียดนามไดรับเอกราช ดังนั้น ลักษณะความเชื่อในเวียดนามจึงมีความ
หลากหลายที่สืบทอดมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม ชาวเวียดนาม
ประมาณ รอยละ 80 ที่มีความเชื่อทางศาสนา (Religious beliefs) ในลัทธิ
ความเชื่อแนวตะวันออกที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา เห็นไดวาชาวเวียดนามมี
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ความเชื่อหลากหลายไดแก 1) ความเชื่อดั้งเดิม (Traditional Beliefs) 2)
ลัทธิเตา (Taoism) และขงจื้อ (Confucianism) 3) พุทธศาสนามหายาน
(Mahayana Buddhism) 4) พุทธศาสนาหินยานหรือเถรวาท (Theravada
Buddhism) 5) พุทธศาสนาฮวาหาว (HoaHao Buddhism) และลัทธิเกาได
(Caodaism)
เสรีภาพในการนับถือศาสนา
ผลจากศึกษาพบวา เสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศเวียดนาม
คอนขางดีขึ้นตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต สอดคลองกับงานศึกษาที่ผานมา
ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแมวาเวียดนามจะถูกมองวาจำกัดเสรีภาพทาง
ศาสนาเพิกเฉยตอเสียงวิพากษวิจารณเรื่องปดกั้นเสรีภาพทางศาสนาและไมเคารพ
สิทธิมนุษยชนเทาที่ควรในเวียดนามเองนั้นมีประชาชนที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุและประชาชนก็นับถือศาสนาที่แตกตางกันออกไปซึ่งแตเดิมนั้นชาวเวียด
นามนับถือศาสนาธรรมชาติเชนปูยาตายายเทพเจาตาง ๆ ที่แตละทองถิ่นจะนับถือ
ตางกันออกไปโดยศาสนาที่ประชาชนชาวเวียดนามนับถือนั้นไดแกพุทธศาสนา
ศริสต ศาสนาอิสลาม ฮวาเหา เกาได เปนตน แตถึงแมวารัฐบาลคอมมิวนิสตของ
เวียดนามจะทำลายความเชื่อและศาสนาสวนหนึ่งไปในชวงปฏิวัติระบบการปกครอง
แตหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามมีการปฏิรูปประเทศตามนโยบาย “โดยเมย” ใน
พ.ศ. 2529 ศาสนาตางๆในเวียดนามไดมีเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น (เขียน ธีระวิทย, 2542: น.66) เรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนา
รัฐบาลอนุญาตใหประชาชนมีเสรีภาพทางศาสนาไดตราบเทาที่เสรีภาพนั้นไม
สั่นคลอนเสถียรภาพพรรคคอมมิวนิสตและรัฐบาลและสิทธิมนุษยชนเสรีภาพ
ทางศาสนาถูกจำกัดมากขึ้นหากการใชเสรีภาพถูกนำมาใชเพื่อการตอตานรัฐบาล
หรือพรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนามหมายความวาสิทธิและเสรีภาพเหลานี้
ตองใชโดย “มีจิตสำนึกในอุดมการณสังคมนิยม” เปนสำคัญโดยรัฐบาลเวียดนาม
พยายามแสดงใหเห็นวารัฐบาลเองนั้นไดใหเสรีภาพทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น
พุทธศาสนาภายใตการกำกับของรัฐ
แมวาเสรีภาพในการนับถือศาสนาในเวียดนามดูจะเพิ่มขึ้นมาเปนลำดับ
แต เ นื ่ อ งจากการปกครองของเวี ย ดนามเป น ระบบพรรคเดี ย วตามแนวทาง
ของสังคมนิยม ฉะนั้น รัฐยอมไมยอมใหมีอุดมการณอื่นนอกไปจากอุดมการณ
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คอมมิวนิสต ดวยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาจากสภาพการณปจจุบันจากที่ไดนำเสนอ
ขางตน คณะวิจัยมีทัศนะวาแนวโนมและทิศทางของพุทธศาสนาในเวียดนาม
ประการหนึ่งที่สำคัญคือ พุทธศาสนาภายใตการกำกับของรัฐ เพราะจากผลศึกษา
เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของพุทธศาสนาในเวียดนามพบวา รัฐคอนขางเขามา
กำกับดูแลอยางใกลชิดเมื่อเทียบกับประเทศไทย
พุทธศาสนาในฐานะเครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
ในปจจุบันกลาวไดวา พุทธศาสนาไดเปนเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการ
ดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศของเวียดนามกับนานาประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนา ดังเชนในกรณีของ
ประเทศไทยกับเวียดนาม พบวาปจจุบันความรวมมือของทั้งสองประเทศดาน
พุทธศาสนามีมากขึ้น โดยผานความรวมมือระหวางกันในรูปแบบตาง ๆ ที่เปน
รูปธรรมและสงผลตอความสัมพันธระหวางกันเปนอยางมาก ไมวาจะเปนความ
รวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งจากหนวยงานของรัฐบาล คณะสงฆ
หรือแมแตภาคประชาชนของทั้งสองประเทศไดมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น
ซึ่งความรวมมือในภาคสวนตาง ๆ มีประโยชนที่เกื้อกูลกันอยางมากในความสัมพันธ
ทุกระดับของทั้งสองประเทศ
รูปแบบของความสัมพันธดังกลาวพิจารณาไดจากกิจกรรมสำคัญ ๆ
สองประการคือ การทอดกฐินพระราชทานที่วัดเวียดนาม และการเขามาศึกษา
พุทธศาสนาของพระชาวเวียดนามในประเทศไทย สำหรับการทอดกฐินพระราชทานนัน้
เริ่มตนนับแตสถานทูตไทยในนครโฮจิมินหไดขอพระราชทานพระกฐินพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทอด ณ วัดโฝมินห นครโฮจิมินห เมื่อป
ค.ศ.2002 หลังจากนั้น ก็ไดมีการจัดการทอดกฐินพระราชทานแทบทุกป โดยได
ขยายออกไปตามวัดพุทธเถรวาทเวียดนามในตางจังหวัดทางภาคใตและภาคกลางดวย
และในป ค.ศ.2013 นี้ก็จะทอดที่เมืองเว (พระมหาการุณ การุนิโก (สัมภาษณ)
17 เมษายน 2557) สวนการเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ของพระสงฆเวียดนามนั้น ปรากฏชัดขึ้นนับแตป ค.ศ.2003 เปนตนมา ซึ่งเปน
ปที่รัฐบาลออกหนังสือเดินทางเพื่ออนุญาตใหพระสงฆเวียดนามสามารถเดินไป
ศึกษาในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ แมวาจะไมไดสนับสนุนในเรื่องคาใชจาย
หรือทุนการศึกษาก็ตาม ยกเวนพระสงฆเถรวาทเวียดนามจากทางภาคใตบางแหง
ที่อาจจะไดรับทุนการศึกษาจากคณะสงฆเถรวาทเวียดนามของจังหวัด
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