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ขอมเป็นชื่อทางวัฒนธรรม ดังนั้นขอมไม่เป็นชื่อชนชาติหรือเชื้อชาติ จึงไม่มี
ชนชาติขอม หรือเชื้อชาติขอม
ฉะนั้นใครๆ ก็เป็นขอมได้เมื่อยอมรับนับถือวัฒนธรรมขอม
ขอม เป็นคำ�ไต-ไท กลายจากภาษาเขมร ใช้เรียกกลุ่มคนพวกที่อยู่ตอนล่าง
(ของไทย) บริเวณเป็นรัฐละโว้ (ลพบุร)ี โดยไม่ระบุจ�ำ เพาะเผ่าพันธุใ์ ด หลังจากนัน้
อีกนานขอมจึงเลื่อนไปหมายถึงชาวเขมร (ในกัมพูชา)
คำ�ว่า ขอม มีใช้ในภาษาไทยก่อน พ.ศ. 1800 เพราะพบคำ�ว่าขอมครั้งแรก ใน
จารึกอักษรไทย ภาษาไทย ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา เมื่อหลัง พ.ศ. 1800
หมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ส่วนมากพูดภาษาเขมรในรัฐละโว้ (ลพบุรี) โดยไม่
จำ�แนกชาติพนั ธุเ์ ป็นพวกใดพวกหนึง่ แต่ให้ความสำ�คัญการนับถือศาสนาพราหมณ์
กับพุทธมหายาน (ซึ่งมีพิธีกรรมใกล้เคียงกัน)
ในกัมพูชาขณะนัน้ ไม่พบคำ�ว่า ขอม ดังนัน้ เขมรในกัมพูชาจึงไม่เรียกตัวเองว่า
ขอม แต่ตอ่ ไปข้างหน้าจะถูกเหมารวมเป็นขอม ทัง้ ในกัมพูชาและในอีสานลุม่ น้�ำ มูล

วัฒนธรรม และคน

ขอม โดยทั่วไปหมายถึง 2 อย่าง ได้แก่ วัฒนธรรมขอมและชาวขอม ดังนี้
1. วัฒนธรรมขอม หมายถึง ประเพณีพธิ กี รรมทางศาสนาพราหมณ์และพุทธ
มหายาน ได้แก่ เทวรูป, ปราสาทอิฐและหิน, บารายหรือสระน้ำ�, เมืองรูปสี่เหลี่ยม
เป็นต้น
รวมถึงอักษร เขมร, ภาษาเขมร, นุง่ โจงกระเบน, ตัดผมสัน้ เกรียน, เคีย้ วหมาก
ฯลฯ เหล่านี้ถือเป็นต้นทางสำ�คัญของวัฒนธรรมของความเป็นไทย
วัฒนธรรมขอมโดยรวมๆ แล้ว ไทยยกย่องนับถือเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์
อย่างยิ่ง มีอิทธิปาฏิหาริย์ เช่น อักษรขอมใช้ลงอักขระในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และ
คนสมัยก่อนต้องเรียนรู้ “ขอมไทย” หมายถึง อักษรขอมเขียนภาษาไทย แต่เพิ่ง
เลิกไปไม่ถึง 100 ปีมานี้
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2. ชาวขอม หมายถึง คนในวัฒนธรรมขอม (ไม่มชี นชาติขอมหรือคนเชือ้ ชาติ
ขอม) แต่มีความหมายต่างกัน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก ขอมเป็นชือ่ ทีค่ นอืน่ เรียก (ในทีน่ คี้ อื พวกไต-ไท) ไม่ใช่เรียกตัวเอง
หมายถึง คนในวัฒนธรรมขอมที่อยู่รัฐละโว้ (ลพบุรี) บริเวณลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา โดย
ไม่ระบุชาติพันธุ์ จะเป็นใครก็ได้ถ้าอยู่สังกัดรัฐละโว้ในวัฒนธรรมขอม ต้องถือเป็น
ขอมทั้งนั้น
แต่หลังจากมีคนไทยในรัฐอยุธยา คนพวกนี้กลายตัวเองเป็นคนไทย
ระยะหลัง ขอม หมายถึง ชาวเขมรในกัมพูชาเท่านัน้ แม้เปลีย่ นนับถือศาสนา
พุทธเถรวาทก็ถูกคนอื่น (คือ ไทย) เรียกเป็นขอม
แต่ชาวเขมรไม่เรียกตัวเองว่าขอม เพราะไม่เคยรู้จกั ขอม และภาษาเขมรไม่มี
คำ�ว่าขอม
[เคยมีผู้ดูถูกเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขมร ใช้แนวคิดชาตินิยมคลั่งเชื้อชาติไทย
โฆษณาป่าวร้องปลุกระดมว่าขอมไม่ใช่เขมร เป็นคนละชาติพันธุ์ ซึ่งมีเหตุจาก
ยกย่องวัฒนธรรมขอม แต่เหยียดหยามเขมร]

ขอมละโว้ โอนชื่อขอมให้เขมร

หลังมีคนไทยลุม่ น้�ำ เจ้าพระยา ชาวขอมละโว้กลายตัวเองเป็นไทย เรียกตัวเอง
ว่าไทย จึงโอนคำ�ว่าขอมให้เขมรในกัมพูชา นับแต่นั้นก็เรียกเขมรว่าขอม
[เพิง่ พบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อกั ษร ว่า คนกลุม่ หนึง่ บริเวณลุม่ น้�ำ เจ้าพระยา
ภาคกลาง เรียกตัวเองว่าไทย, คนไทย ราวหลัง พ.ศ.1800 ก่อนหน้านั้นมีคนพูด
ตระกูลภาษาไต-ไท ไม่เรียกตัวเองว่าไทย, คนไทย แต่เรียกตามชื่อกลุ่มต่างๆ กัน
เช่น ลื้อ, ลาว, จ้วง เป็นต้น]
ก่อนมีคนไทยในลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา บรรดาคนไต-ไท (ตอนบน) เรียกชาวละโว้
ว่าขอมโดยไม่เกี่ยวกับชาวเขมรในกัมพูชา
ส่วนในกัมพูชาไม่มชี อื่ ขอม ชาวเขมรยุคนัน้ ไม่รจู้ กั ขอม ไม่เรียกตัวเองว่าขอม

คำ�ว่าขอม

ขอม ดั้งเดิมเริ่มแรกเป็นคำ�ของคนในวัฒนธรรมลาว (หรือคนตระกูลไต-ไท
ลุ่มน้ำ�โขง และสาละวิน) ใช้เรียกคนกลุ่มหนึ่งที่ชำ�นาญงานหิน ผู้ทรงภูมิรู้ทาง
ศิลปวิทยาการ และมีบา้ นเมืองใหญ่โตอยูด่ นิ แดนข้างล่างทางทิศใต้ลงไป หมายถึง
บริเวณที่ราบลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่เมืองละโว้ (ลพบุรี)
ขอม พบคำ�นี้เก่าสุดเป็นภาษาไทย อักษรไทยในจารึกวัดศรีชุม (สุโขทัย) ทำ�
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ขึ้นราวหลัง พ.ศ. 1800 แสดงว่าก่อนนั้นมีใช้เป็นที่รู้จักนานมากแล้ว แต่ไม่เคยพบ
คำ�นี้ในกัมพูชา
หลังจากนัน้ พบบ่อยๆ ในจารึกบริเวณบ้านเมืองลุม่ น้�ำ ปิง วัง ยม น่าน เมือ่ อ้าง
ปีนักษัตรเทียบระหว่างแบบขอม (อยู่ทางใต้) กับแบบไต-ไท (อยู่ทางเหนือ) มีคำ�
คล้องจองว่า “ขอมพิสัย ไทภาษา”
ผู้รู้ทางอักษรศาสตร์ อธิบายว่าขอมในภาษาไทย กลายคำ�จากภาษาเขมร ว่า
กรฺอม (เพราะ กรฺ ออกเสียงได้เป็น ข คนล้านนาแต่ก่อนออกเสียงว่า กล๋อม) แปล
ว่า ต่ำ�, ข้างล่าง หมายถึงคนกลุ่มที่มีหลักแหล่งอยู่ที่ราบลุ่มต่ำ�
[ชาวกัมพูชาทุกวันนี้ เรียกคนที่ราบสูง บริเวณลุ่มน้ำ�มูล ทิวเขาพนมดงเร็ก
ว่า แขฺมร์เลอ แปลว่า เขมรสูง เรียกคนที่ราบลุ่ม บริเวณโตนเลสาบ ว่า แขฺมร์กรฺ
อม แปลว่า เขมรต่ำ�]

พิมาย เมืองบรรพชน ต้นตระกูลขอม

บริเวณลุ่มน้ำ�มูล ในอีสาน สมัยแรกๆ ไม่เกี่ยวกับขอม แต่สมัยหลังถูกเหมา
รวมเป็นขอม มีที่มาดังนี้
1. คนที่ราบสูง (ไทย, ลาว) กับคนที่ราบลุ่ม (ไทย, กัมพูชา) ส่วนใหญ่เป็นคน
พวกเดียวกัน ไปมาหาสู่เป็นเครือญาติชาติพันธุ์และชาติภาษา ไม่น้อยกว่า 3,000
ปีมาแล้ว
อาจมีแตกต่างกันบ้างทางวัฒนธรรม ได้แก่ กลุม่ เกาะบางพวกอพยพโยกย้าย
ขึ้นไปตั้งหลักแหล่งบนที่ราบชายฝั่ง ซึ่งมีไม่มาก (เมื่อเทียบจำ�นวนคนอยู่ดินแดน
ภายใน)
2. ศาสนาจากอินเดียพราหมณ์-พุทธ ถึงทีร่ าบลุม่ ราวหลัง พ.ศ.1000 แล้วขยาย
ขึ้นที่ราบสูง ผ่านช่องเขาต่างๆ ทางลพบุรี-นครราชสีมา-ชัยภูมิ, และ สระแก้วบุรีรัมย์ ฯลฯ
3. ต้นวงศ์กษัตริย์กัมพูชามีหลักแหล่งอยู่ต้นลุ่มน้ำ�มูล (ศูนย์กลางอยู่เมือง
พิมาย) ตั้งแต่ก่อน พ.ศ.1600 เป็นเครือญาติกษัตริย์รัฐละโว้ (ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา)
ต่อมาได้สร้างปราสาทขึน้ อย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่ ปราสาทพิมาย บนทีร่ าบสูง
และปราสาทนครวัด บนที่ราบลุ่ม (หลังจากนั้นอีกนานจึงสร้างปราสาทบายน ที่
นครธม)
ยุคนัน้ ไม่มชี อื่ ขอม แต่ในภายหลังถูกเหมาเรียกว่าขอม ต้นวงศ์กษัตริยท์ เี่ มือง
พิมายโดยปริยายเลยกลายเป็นบรรพชนต้นตระกูลขอม

