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สถานการณ์และทิศทางของพระพทุธศาสนาในโลกปัจจบุนั 
 
       แปลและเรียบเรียงโดย 
        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
         อธิการบดี 
             มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 
 

สภาพโดยรวมของพระพทุธศาสนาในอเมริกา 
 

   สภ าศาสนาแห่ ง โลก  (World’s Parliament of Religions) 

จดัตัง้ขึ้นที่นครชิคาโก สหรฐัอเมรกิา เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐(ค.ศ.๑๘๙๓) หรอืเมื่อ ๑๑๐ ปีล่วง
มาแลว้ นัน่คอืจุดเริม่ตน้แหง่การทีพ่ระพทุธศาสนาเขา้ไปสูอ่เมรกิา 
   ต่างชาตทิีน่ าพระพทุธศาสนาเขา้ไปในอเมรกิาในยคุเริม่ตน้กค็อืพวกพอ่คา้
และผูอ้พยพเขา้ไปในแคลฟิอรเ์นียซึง่มทีัง้ชาวจนีและญีปุ่่ น นิกายทีเ่ขา้ไปในยคุแรก คอื ชนิ 

(สขุาวด)ีและเซน  ต่อมา ใน พ.ศ.๒๔๔๐ หรอื ๑๐ ปีหลงัจากจดัประชมุสภาศาสนาแหง่โลก 

นกัปราชญ์ชาวญีปุ่่ นชือ่ไดเซต็ ไตตาโร ่ ซซูกูซิึง่ในขณะนัน้อายเุพยีง ๒๗ ปี ไดเ้ดนิทางไป
อเมรกิา พรอ้มกบัน าพระพทุธศาสนานิกายเซนแบบญีปุ่่ นเขา้ไปเผยแผ ่ โดยไปท างานเป็น
ผูช้ว่ยของพอล คารสุ ทีร่ฐัอลิลนิอยส ์ เป็นกจิกรรมสาธารณสงเคราะหท์ีย่ดึหลกัศาสนาในการ
ด าเนินการ เป็นผลท าใหพ้ระพทุธศาสนานิกายเซนรุง่เรอืงอยา่งมากใน พ.ศ.๒๔๙๓ (๕๓ ปี
หลงัจากทีท่า่นซซูกูเิขา้ไป) 

   รชิารด์ ซเีกอร ์ผูเ้ขยีนหนงัสอืชือ่ “Buddhism in America” บอกวา่ 
ลกัษณะของพระพทุธศาสนาในอเมรกิาโดยรวม ม ี๓ แบบ คอื 
  ๑. พระพุทธศาสนาแบบทีศ่าสนิกเปลี่ยนจากศาสนาอื่นมานับถือ(Convert 

Buddhism) อาจหนัมานับถือเพราะสนใจเอง หรอืภาวะจ าเป็นบางอย่าง เช่น ภรรยาเป็น
ชาวพทุธ สามเีป็นชาวครสิต ์สามหีนัมานบัถอืพระพทุธศาสนาตามภรรยา 
  ๒. พระพุทธศาสนาของคนอพยพ  (Immigrant Buddhism) หรือ
พระพทุธศาสนาแบบชาตพินัธุ(์Ethnic Buddhism) 

  ๓ . พระพุ ทธศาสนาแบบผสมระหว่ างเอ เชียกับอ เมริก า  (Asian-

American Buddhism) ลูกหลานของครอบครวัทีภ่รรยาเป็นพุทธ สามเีป็นครสิต์หรือ



 ๒ 

เป็นศาสนิกของศาสนาอื่น หรอืสามเีป็นพุทธ ภรรยาเป็นครสิต์หรอืเป็นศาสนิกของศาสนาอื่น 

คนเหล่านี้หนัมานบัถอืพระพทุธศาสนาตามบดิามารดา 
   เจน   นั ต เตี ย ร์ก ล่ าว ไว้ ในหนั งสือ (บทความ )เรื่ อ ง  “Issues in 

American Buddhism” ว่า โดยภาพรวม พระพุทธศาสนาในอเมรกิาแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 

คอื 
  ๑ . พ ร ะพุ ท ธ ศ า ส น า แ บ บ น า เข้ า (Import Buddhism) ห รื อ
พระพุทธศาสนาชัน้น า (Elite Buddhism)  พวกกลุ่มคนชัน้กลาง ส่วนมากเป็นพวก
ยโุรป-อเมรกิาซึง่สนใจปฏบิตักิรรมฐาน มเีวลาและเงนิพอทีจ่ะซือ้หนงัสอือ่าน หาเวลาไปปฏบิตัิ
กรรมฐานในศนูยต์่าง ๆ และฟังการบรรยายเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา 
  ๒ . พ ร ะพุ ท ธ ศ า ส น า แ บ บ ส่ ง อ อ ก (Export Buddhism) ห รื อ
พระพุทธศาสนาแบบเปลี่ยนศรทัธา(Evangelical Buddhism) โดยเฉพาะกลุ่มที่นับ
ถือนิกายโซกะงักไก อาจเป็นพระพุทธศาสนาแบบที่ประเทศในเอเชียทัง้หลายที่นับถือ
พระพุทธศาสนา จดัส่งพระธรรมทูตหรอืไปสรา้งวดัในอเมรกิา หรอือาจเป็นชาวอเมรกิาเองนัน่
แหละไปอยู่ในประเทศอื่น หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วน ากลับไปเผยแผ่ในอเมริกา 
พระพุทธศาสนาแบบนี้ไม่ได้เขา้มาในอเมรกิาเพราะความประสงค์ของชาวอเมรกินั  แต่เป็น
ความประสงคข์องคนกลุ่มอื่น 

  ๓ . พ ระพุ ท ธศ าสน าของผู้ อพ ยพ (Baggage Buddhism) ห รือ
พระพุทธศาสนาแบบชาติพันธุ์(Ethnic Buddhism) พระพุทธศาสนาแบบนี้เข้ามาสู่
อเมรกิาในฐานะเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมของผูอ้พยพ 

 
กลุ่มนิกายแห่งพระพทุธศาสนา 
 

   ช า ร์ ล ส์  เอ ส . เพ รบิ ช  ผู้ เขี ย น ห นั ง สื อ เรื่ อ ง  “The Faces of 

Buddhism in America” กล่าวถงึกลุ่มนิกายหลกั ดงันี้ 
  Zen Mountain Monastery, the Buddhist Peace 

Fellowship, Sooka Gakkai International-USA, the Buddhist 

Churches of America, His Lai Temple, the Insight Meditation 

Society, Spirit Rock Meditation Center, and Shambhala 

International.  

   ชารล์ส ์ เอส.เพรบชิไมไ่ดก้ล่าวถงึพระพทุธศาสนาทีถ่อืปฏบิตัอิยูใ่นกลุ่มคน
ไทย สรา้งวดัไทยในลอสแองเจลสิ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๖ ปัจจุบนัสถติขิองกรมการศาสนาบอกวา่ ม ี



 ๓ 

๑๐๓ วดั มพีระภกิษุ ๖๐๓ รปู ประเดน็ทีน่่าสนใจกค็อืวา่ พระพทุธศาสนาแบบไทยในอเมรกิามี
นโยบายและทศิทางอยา่งไร จะอยูใ่นกลุ่มไหน หรอืเป็นแบบไรท้ศิทาง ? 

 
ทิศทางและกระแสของพระพทุธศาสนาเถรวาท 
 

   กระแสของพระพทุธศาสนาเถรวาทในอเมรกิา แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คอื 
  ๑ . พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ บ บ อ นุ รั ก ษ์ นิ ย ม ข อ ง ผู้ อ พ ย พ  (More 

Conservative in Immigrant Communities) 

  ๒. พระพุทธศาสนาวปัิสสนากรรมฐาน (Insight Meditation Group) 

ด าเนินการโดยกลุ่มฆราวาสทัง้ทีเ่ป็นชาวไทย ศรลีงักา พมา่ เขมร และชาวอเมรกินั 

  ๓. พระพุทธศาสนาแบบวดัของกลุ่มพระภิกษุหรอืคฤหสัถ์ที่เน้นนโยบายเชิง
วชิาการ(Monastic-led)  

   ทศิทางของพระพทุธศาสนาในอเมรกิาปัจจุบนั อาจก าหนดไดด้งันี้ 
  ๑. ความเสมอภาคระหวา่งเพศ (Gender Equity) กระแสน้ีเริม่ก่อตวัขึน้
ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๓ พยายามลบภาพความแบ่งแยกระหวา่งสตรกีบับุรษุ ระหวา่งสมณะกบั
ฆราวาส   ระหวา่งคนเพศปกตกิบักลุ่มคนรกัรว่มเพศ ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้เกีย่วกบัคณุสมบตัิ
ของผูป้ระสงคจ์ะบวชเป็นพระภกิษุ เชน่ คนม ี ๒ เพศ(อุภโตพยญัชนก) ไมม่สีทิธบิวชเป็น
พระภกิษุ  

  ๒. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Engagement) กระแสน้ีเริม่ก่อ
ตวัขึน้ประมาณ พ.ศ.๒๕๐๓ ซึง่อาจแบ่งเป็น ๒ รปูแบบตามความเชือ่ คอื  
   ๒.๑ กลุ่มทีเ่ชือ่มัน่ในพลานุภาพศกัดิส์ทิธิ ์ จงึพฒันาตนแลว้กระจาย
ศกัยภาพของตนออกไป  

       ๒ .๒ ก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ อ ย่ า ง (Mindfulness-Based 

Engagement) นัน้ แต่เชื่อพลงัเหน็แลว้ท า(Seeing then Acting) จงึใหบ้รกิารแก่
สงัคมโดยตรง (Social-Based Engagement) 

  ๓. สากจัฉาทัง้ภายในและระหวา่งศาสนา (Intra-Inter Dialogue, or 

Pan-Buddhism)  กระแสน้ีปรากฏทัว่ไป หลวงพอ่พทุธทาสกม็หีลกัขอ้หนึ่งในสามวา่ “ให้
พยายามท าความเขา้ใจระหวา่งศาสนา” ตทินทัฮนักส็อนไวใ้นศลีขอ้ที ่ ๑ ใน ๑๔ ขอ้วา่ “อยา่
เป็นคนคลัง่ลทัธขิองตนเอง อยา่ถอืวา่ศาสนาทีต่นนบัถอืดทีีส่ดุ”(Do not be idolatrous 

about or bound to any doctrine, theory, or ideology, even 

Buddhist Ones.) 



 ๔ 

  
ค าส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาในอเมริกา 
 

   ชาร์ลส์ เอส.เพรบิช ใช้ค าที่น่าสนใจหลายค าในหนังสือ “Luminous 

Passage : The Practice and Study of Buddhism in America” ในการ
เขีย น ถึ งพ ระพุ ท ธศ าสน าใน อ เม ริก า  เช่ น   Ethnicity, Democratization, 

Practice, Engagement, and Adaptation. 

   เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนาในอเมรกิา มจี านวน ๑๕๙,๐๐๐ เวบ็ไซต์
โดยประมาณ เป็นขอ้มลูทีน่่าสนใจ และทีน่่าสนใจไปกวา่นี้ กค็อื อาจเป็นไปไดว้า่ในอนาคต ที่
มัน่ของพระพทุธศาสนาจะเคลื่อนจากสวุรรณภมูใินเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ปทีอ่เมรกิา แต่ที่
น่าเสยีใจอยูบ่า้งกค็อืวา่ เวลาเขาพดูถงึพระพทุธศาสนาในอเมรกิา เขาไมไ่ดพ้ดูถงึ
พระพทุธศาสนาแบบไทย แต่เป็นพระพทุธศาสนาทีม่ทีศิทางแบบเอเชยีตะวนัออก 

 
รปูแบบใหม่ท่ีอยู่ในความสนใจปัจจบุนั 
 

   อะไรคอืนยัส าคญัของค าวา่ “Cybersangha”  สงัฆะในคอมพวิเตอร ์ 
ชมุชนแหง่สงัฆะตดิต่อกนัผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  รปูแบบน้ีก าลงัจะกา้วล ้าเขา้ไปสู่
กระบวนการแหง่สงัฆกรรมผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  มรีะบบสนทนาธรรม พดูคยุธุระ หรอื
พดูคยุสนุกสนานผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ความเป็น “สงัฆะ” อาจไมจ่ าเป็นตอ้งมพีระภกิษุ ๔ 

รปูมารว่มประชมุกนัอกีต่อไป เกณฑอ์าจจะมเีพยีงวา่ “มเีครอืขา่ยอนิเตอรห์รอืมอีเีมลเชือ่มโยง
ถงึกนั มขีอ้ตกลงรว่มกนั” กเ็ป็นสงัฆะประกอบกจิกรรมทีเ่ป็นทางการได ้  นอกจากค าวา่ 
“Cybersangha” แลว้ ยงัมคี าอื่นทีใ่ชใ้นความหมายใกลเ้คยีงกนั คอื “Silent Sangha, 

Virtual Community” 
   รปูแบบของการบวชเป็นอยา่งไร ? ในครัง้พทุธกาล มกีารใชว้ธิอีุปสมบท
แบบ “ทตู(ทเูตน อุปสมัปทา)” ส าหรบับวชหญงิแพศยาชือ่ “อฑัฒกาส”ี เรือ่งมอียูว่า่ นางอฑัฒ
กาสบีวชเป็นภกิษุณีในภกิษุณีสงฆแ์ลว้ จะไปบวชในฝ่ายภกิษุสงฆ ์ เพือ่ใหเ้ป็นภกิษุณีอภุโต
สงฆโ์ดยสมบรูณ์  

  พวกนกัเลงพอไดย้นิขา่ววา่ อฑัฒกาสจีะเดนิทางไปกรงุสาวตัถ ี ดกัซุ่มอยูใ่น
ระหวา่งทาง นางทราบวา่มนีกัเลงดกัคอยประทษุรา้ยอยูใ่นระหวา่ง จงึสง่ขา่วไปกราบทลู
พระพทุธเจา้ซึง่ประทบัอยู่ทีก่รงุสาวตัถ ี พระพทุธองคท์รงอนุญาตใหจ้ดัอุปสมบทโดยทตู  



 ๕ 

  วธิกีารกค็อื ใหภ้กิษุณรีปูหน่ึงซึง่อยูท่ีก่รงุสาวตัถ ี ท าหน้าทีเ่ป็นทตู(เป็น
ตวัแทน) เขา้ไปหาภกิษุสงฆ ์ บอกใหภ้กิษุสงฆท์ราบถงึเหตุทีภ่กิษุณีผูน้ัน้มาดว้ยตวัเองไมไ่ด ้

ขอใหภ้กิษุสงฆอ์นุเคราะหอ์ุปสมบทใหเ้ธอดว้ย  และกระบวนการอุปสมบทตอ้งเป็นแบบญตัติ
จตุตถกรรม 

  ในปัจจุบนั มแีนวโน้มวา่จะน าวธิกีารน้ีมาใชใ้นการอุปสมบทกุลบุตรทีต่่างเมอืง
กนั และแมแ้ต่การรือ้ฟ้ืนองคก์รภกิษุณีกพ็ยายามประยกุตใ์ชว้ธิกีารน้ี 

   รปูแบบของ Lay Sangha หรอืสงัฆะแหง่คฤหสัถ์เป็นอยา่งไร ?  ชาว
อเมรกินัทีห่นัมานบัถอืพระพทุธศาสนา ก าลงัชว่ยกนัเผยแพรแ่นวคดิเกีย่วกบั “สงัฆะ” และถอื
วา่ “สงัฆะ” ในอเมรกินัตอ้งเป็น “สงัฆะแหง่คฤหสัถ์”  สาเหตุกค็อื มคีนแปลความหมายของค า
วา่ “สงัฆะ” ใหฟั้งและไมอ่ธบิายใหค้รบกระบวนความ โดยบอกแต่เพยีงวา่ “สงัฆะ” แปลวา่ หมู ่
ซึง่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่ เมือ่มาอยูร่วมกนัเป็นกส็ามารถเป็น “สงัฆะ” ได ้

  อกีสาเหตุหน่ึงทีส่ าคญัไมน้่อยกค็อื ชาวอเมรกินัทีเ่ผยแพรแ่นวคดิ “สงัฆะแหง่
คฤหสัถ์” นี้ นบัถอืพระพทุธศาสนานิกายเซนแบบญี่ปุ่ น และพระสงฆเ์ซนแต่งงานมคีรอบครวัได ้

วถิชีวีติหลายสว่นเหมอืนคฤหสัถ์  ชาวพทุธอเมรกินัจงึคดิวา่ “พวกเขามสีถานะไมแ่ตกต่างจาก
พระสงฆแ์หง่นิกายเซน” 
  ชาวพทุธอเมรกินัไมท่ราบวา่ เซนในญีปุ่่ นมาจากจนี และเซนจากจนีมาจาก
อนิเดยี ซึง่พระภกิษุในนิกายเซนกต็อ้งถอืปฏบิตัติามพระธรรมวนิยั มคีรอบครวัไมไ่ด ้ 

พระภกิษุแหง่นิกายเซนในญีปุ่่ นในเบือ้งตน้กไ็มไ่ดแ้ต่งงาน แต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๑๑ รฐับาล
ญีปุ่่ นปิดวดั ไมใ่หพ้ระภกิษุอยู ่และบงัคบัใหใ้ชช้วีติเป็นคฤหสัถ์ 
 
กระแสพระพทุธศาสนาในโลกปัจจบุนั 
 

   ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ทีม่ตีวัเลขระบุจ านวนผูน้บัถอืศาสนาต่าง ๆ จ านวน 

๑๑๙ ประเทศ มปีระชากรรวมทัง้สิน้ ๖,๑๕๗,๔๐๐,๕๖๐ คน (ตวัเลขเมือ่เดอืนกรกฎาคม 

๒๕๔๔) ในจ านวนประเทศเหล่าน้ี มเีพยีง ๑๐ ประเทศเทา่นัน้ทีร่ะบุวา่มจี านวนของผูน้บัถอื
พระพทุธศาสนา บางทอีาจม ี ๑๑ ประเทศ เพราะขอ้มลูบางแหง่บอกวา่ ประเทศจนีซึง่มี
ประชากรทัง้สิน้ ๑,๒๗๓,๑๑๑,๒๙๐ คน(หนึ่งพนัสองรอ้ยเจด็สบิสามลา้นหนึ่งแสนหน่ึงหมืน่
หนึ่งพนัสองรอ้ยเกา้สบิคน) มผีูน้บัถอืพระพทุธศาสนา จ านวน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ คน คดิเป็น 

๘.๐๓ เปอรเ์ซน็ต ์

   ประเทศต่าง ๆ ทีร่ะบุจ านวนผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา มดีงันี้ 
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ที ่ ประเทศ จ านวนประชากร จ านวนชาวพุทธ/เปอรเ์ซน็ต ์

๑  ไทย  ๖๑,๗๙๗,๗๕๑        ๙๕  % 

๒   กมัพูชา   ๑๒,๔๙๑,๕๐๑        ๙๕  % 

๓   ไตห้วนั   ๒๓,๓๗๐,๔๖๑          ๙๓  %   

๔   พม่า   ๔๑,๙๙๔,๖๗๘        ๘๙  %   

๕   ญีปุ่่ น ๑๒๖,๗๗๑,๖๖๒        ๘๔  % 

๖   ลาว     ๕,๖๓๕,๙๖๗        ๖๐  % 

๗   เกาหลใีต ้   ๔๗,๙๐๔,๓๗๐       ๔๗  % 

๘   เนปาล   ๒๕,๒๘๔,๔๖๓       ๗.๘ % 

๙   แอฟรกิาใต้   ๔๕,๕๘๖,๐๙๗       ๑.๕ % 

๑๐   อนิโดนีเซยี ๒๒๘,๔๓๗,๘๗๐         ๑ % 

 

    เทยีบกบัจ านวนศาสนิกของศาสนาต่างๆ ทัว่โลก  พระพทุธศาสนามี
จ านวนศาสนิกอยูใ่นอนัดบัที ่๕ คอื ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ คน(สามรอ้ยหา้สบิลา้นคน-จากประชากร
โลกประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ คน) 

   ศาสนาทีม่ศีาสนิกมากเป็นอนัดบั ๑ คอื ครสิตศ์าสนา จ านวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ คน (สองพนัลา้นคน) อนัดบั ๒ คอื อสิลาม จ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ คน 

(หนึ่งพนัสองรอ้ยลา้นคน) อนัดบั ๓ คอื ฮนิด ูจ านวน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ คน (เกา้รอ้ยลา้นคน) 

อนัดบั ๔ คอื ศาสนาแนวนีโอ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ คน (เกา้รอ้ยลา้นคน) 

   เฉพาะในพระพทุธศาสนาเอง จ านวนศาสนิกของแต่ละนิกาย คอื มหายาน 

จ านวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ คน (หนึ่งรอ้ยแปดสบิหา้ลา้นคน) เถรวาท จ านวน ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
คน (หนึ่งรอ้ยยีส่บิสีล่า้นคน) วชัรยาน(ทเิบต) จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน (ยีส่บิลา้นคน) 

 
ภาวะหลงมิติด้านศาสนา 
 

   แนวโน้มใหมท่ีเ่รยีกวา่ “วกิฤตกิารณ์แหง่อตัตลกัษณ์หรอืเอกลกัษณ์แหง่
มวลชน(Mass Identity Crisis)” มหีลายลกัษณะ เชน่ เป็นครสิตน์ิกาย 
Prebyterian แต่ไมเ่ชือ่ในพระเจา้ เป็นครสิตน์ิกายโปรดเตสแตนทแ์ต่ปฏบิตัโิยคะ นบัถอืยู
ดายแต่ประกาศวา่ “เราเป็นอเทวนิยม”  นบัถอืนิกายลเูทอรแ์รน แต่ปฏบิตักิรรมฐานแบบ
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พระพทุธศาสนา กล่าวโดยสรปุกค็อื ศาสนิกของแต่ละศาสนาไมรู่ศ้าสนธรรมของศาสนาทีต่น
นบัถอือยู ่“มองตวัเองไมอ่อก บอกตวัเองไมไ่ด ้ใชต้วัเองไมเ่ป็น” 
   ความไหลบ่าแหง่ทางเลอืก ท าใหเ้กดิภาวะหลงมติมิากขึน้ การเลอืกทีจ่ะนบั
ถอืศาสนาใด ๆ ไมม่กีฎหมายก าหนดไว ้วธิกีารทีจ่ะเขา้หาศาสนากม็หีลากหลาย ปรากฏการณ์
ทางศาสนาแบบไหนจรงิ แบบไหนถูกปัน้แต่งขึน้ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ยากทีจ่ะแบ่งแยกและ
ตดัสนิ 

   พระพทุธศาสนาแบบสถาบนัในญีปุ่่ น จ ากดับทบาทของตวัเองมาก หรอืบาง
ทเีป็นเพราะความไมน่ าพาพระธรรมวนิยั ท าใหส้งัคมใหค้วามส าคญัแก่พระสงฆน้์อยลง 
พระสงฆเ์องตอ้งดิน้รนประกอบธุรกจิเพือ่ยงัชพี บางคนในญีปุ่่ น เรยีกพระพทุธศาสนาว่า 
“พระพทุธศาสนาแหง่งานศพ(Funeral Buddhism) คฤหสัถ์ไมไ่ดค้าดหวงับทบาทอะไร
จากวดั ยกเวน้เรือ่งงานและการตาย  พระสงฆญ์ีปุ่่ นสญูเสยีความสามารถทีจ่ะอบรมประชาชน
ดา้นศลีธรรมโดยสิน้เชงิ 
   ทีน่่าเศรา้ยิง่ขึน้ไปอกีกค็อืวา่ ในวดัจ าเป็นตอ้งมสีสุาน เพือ่เกบ็คา่เชา่เป็นราย
ของวดั พระสงฆม์ฐีานะเพยีงคนเฝ้าสสุาน เมือ่มคีนตาย ชาวญีปุ่่ นเสยีคา่จดังานศพประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ เยนต่อหน่ึงรายในเวลา ๒ วนั(ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท) ชาวญีปุ่่ นบางคนเรยีก
พระสงฆญ์ีปุ่่ นแบบดถููกวา่ “พระแดง(Red Monk)” เหมอืนในเมอืงไทยทีบ่างคนเรยีกพระ
ไทยวา่ “จิง้เหลอืง” 
  วดัแหง่พระพทุธศาสนากบัศาลเจา้แหง่ชนิโตก าลงัต่อสูก้นัในระดบัหน่ึง 
โดยเฉพาะเรือ่งการหารายได ้ ขอ้แตกต่างกค็อืวา่ วดัก าหนดคา่ใชจ้่ายส าหรบัสสุานคอ่นขา้งจะ
ตายตวัมากกวา่ศาลเจา้แหง่ชนิโต   ใน พ.ศ.๒๕๔๓ มกีารส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ๗๖.๖ 

เปอรเ์ซน็ตไ์มน่บัถอืศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ 
   ปัจจุบนั ทัง้พทุธและชนิโตมคีูแ่ขง่เพิม่ขึน้มาอกี คอื ครสิตศ์าสนา มชีาวญีปุ่่ น
จ านวนมากนิยมแต่งงานแบบครสิต(์Christian Styled Wedding) มกีารส ารวจกลุ่ม
ตวัอยา่ง ๔๐๐ กลุ่มตวัอยา่งทีแ่ต่งงาน ๗๐.๒ เปอรเ์ซน็ตบ์อกวา่ “จดังานแต่งงานแบบครสิต”์ 
๑๗.๘ เปอรเ์ซน็ตแ์ต่งแบบพธิชีนิโต  ๑๑.๑ เปอรเ์ซน็ตไ์มไ่ดจ้ดัพธิทีางศาสนา และไมม่ใีครจดั
งานแต่งงานในวดัแหง่พระพทุธศาสนาเลย  ถามวา่ “เกดิอะไรขึน้ในสงัคมญีปุ่่ น ?” ชาวครสิต์
ในญีปุ่่ นมปีระมาณ ๐.๘ เปอรเ์ซน็ต ์โบสถ์ครสิตม์เีพยีง ๖,๕๐๐ แหง่ ศาลเจา้ชนิโตม ี๘๐,๐๐๐ 
แหง่ และวดัแหง่พระพทุธศาสนาม ี๗๕,๐๐๐ แหง่(พ.ศ.๒๕๔๑) 
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นวนิยมแห่งพระพทุธศาสนา 
Buddhistic Modernism 
 

 

 ปัจจุบนั มคีวามพยายามทีจ่ะศกึษาแนวคดิ/เรือ่งราวทัง้หลายทัง้ปวงทีป่รากฏในคมัภรี์
พระพทุธศาสนาทกุระดบั วเิคราะหแ์ละก าหนดประเดน็ส าคญัออกมา ศกึษาทศิทางของสงัคม
ปัจจุบนัโดยรวม ต่อจากนัน้ไดพ้ยายามทีจ่ะอธบิายความใหมแ่ละวางต าแหน่งหลกัการทาง
พระพทุธศาสนาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  มกีารตัง้ค าถามในกลุ่มนกัวจิารณ์ยคุใหม่
วา่ “ในพระพทุธศาสนา อะไรคอืจุดขาย ? อะไรคอืสิง่ทีส่ามารถละลายเขา้ไปในวถิชีวีติของ
ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ?”  จงึมกีารก าหนดประเดน็ทีเ่หน็วา่จะเป็นค าตอบ ศาสตราจารย ์
ดร. ไฮนซ ์ เบเชริต์ เขยีนบทความเรือ่ง  Buddhistic Modernism: Present 

Situation and Current Trends”  ใหป้ระเดน็ทีน่่าสนใจหลายเรือ่ง เชน่  

 ๑.  การค้นพบใหม่ (Re-Discovery) 
 

 การคน้พบใหมห่รอืการคน้หาใหพ้บใหมซ่ึง่คมัภรีพ์ระพทุธศาสนาดัง้เดมิ ในฐานะเป็น
แหล่งขอ้มลูหลกัแหง่ความรูเ้ของเราทัง้หลาย เป็นความรูเ้กีย่วกบัสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนาทีแ่ทจ้รงิ
ไดเ้ป็นมาแลว้  ตรวจสอบคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาอกีครัง้หนึ่งวา่ อะไรคอืพระพทุธศาสนาที่
แทจ้รงิ  ประโยชน์มหาชนเป็นตวัตัง้หรอื หรอืความหลุดพน้เฉพาะตนเป็นตวัตัง้ อะไรคอืสาระ
และขอบเขตวถิชีวีติแบบวดั(Monastic Life) อะไรคอืสาระและขอบเขตวถิชีวีติแบบ
ชาวบา้น(Lay-Daily Life)  

 หลกัการทีป่รากฏในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาระดบัพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา และอนุ
ฎกีา ตรงกบัหลกัพระพทุธศาสนาดัง้เดมิ(Early Buddhism)ทัง้หมดหรอืไม ่ นกัเขยีน
คมัภรีใ์นยคุพระเจา้อโศกมหาราชหรอืในยคุพระเจา้กนิษกมหาราช อยูใ่นสภาพสงัคมอยา่งไร มี
แรงบนัดาลอะไรในการเขยีนคมัภรี ์ 
 ๒.  การลดทอนความเป็นเทพนิยาย (De-Mythologization) 
 

 น าแหล่งขอ้มลูดัง้เดมิ หรอืทฤษฎดีัง้เดมิมาท าใหท้นัสมยั เชน่ แนวคดิเกีย่วกบัจกัรวาล
วทิยาทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมยคุใหม่ เรือ่งปลาตมิ ิ  ปลาตมิงิคละ ปลาตมิติมิงิคละ พวกอสรู นาค 

คนธรรพ ์มลี าตวัใหญ่รอ้ยโยชน์กม็ ีสองรอ้ยโยชน์กม็ ีอาศยัอยูใ่ตม้หาสมทุร  
 นี่คอือะไร 
 มหาสระทัง้ ๗ คอื สระอโนดาด สระกณัณมณุฑ ์สระรถการ สระกุณาละ สระมนัทากนิ ี

สระสหีปปาตะ ตัง้อยูใ่นป่าหมิพานต์ คอือะไร ? มอียูจ่รงิหรอืไม ่? 



 ๙ 

 สระอโนดาด แวดลอ้มดว้ยภเูขา ทัง้ ๕ คอื ภเูขาสทุสัสนะ จติระ กาฬะ คนัธมาทน์ และ
ไกรลาส คอือะไร ? มอียูจ่รงิหรอืไม ่? ขอ้ความในวมิานวตัถุบอกวา่ “สระอโนดาด มนี ้านเยอืก
เยน็ มดีอกอุบลน่ารืน่รมย ์อยูใ่นป่าหมิพานต”์ 
 แนวทางการตคีวามเทพนิยายแบบใหมน่่าจะอยูใ่นลกัษณะ (๑)ท าใหเ้ป็นรปูธรรม (๒)

ท าใหท้นัสมยั (๓)ท าใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคม (๔)ท าใหเ้ป็นระบบ 

 ๓.  ศาสนาแห่งวิทยาศาสตร ์(Scientific Religion) 
 

 การวจิยัและน าเสนอสารแหง่กาลามสตูร  ค าวา่ “มา-อยา่” มนียัทีแ่ทจ้รงิอยา่งไร บาง
เรือ่งตอ้งอาศยัคนอื่นสอน ถา้ไมเ่ชือ่คนสอนแลว้จะเริม่ตน้ปฏบิตักินัอยา่งไร ? นยัของ “มา-
อยา่” เป็นนยัเชงิวทิยาศาสตร ์ ทกุอยา่งตอ้งเริม่ดว้ยการทดลองดว้ยตวัเอง การทีพ่ระสทิธตัถะ 
โคตมะทรงบ าเพญ็เพยีรเป็นเวลา ๖ ปี นัน่คอืการทดลองอยา่งหนึ่ง จะดว้ยจุดประสงคเ์พือ่บอก
ใหค้นอื่นรูว้า่ “พระองคเ์คยทดลองมาแลว้” หรอืดว้ยจุดประสงคเ์พือ่คน้หาสจัธรรมจรงิ ๆ กต็าม  

     การวจิยัและน าเสนอสาระแหง่ทฤษฎนีิยาม ๕ เชน่ กรรมในฐานะเป็นกฎ
ธรรมชาต ิ(กรรมนิยาม)  จุดประนีประนอมกนัระหวา่งศรทัธากบัปัญญา จุดทีศ่รธัทากบัปัญญา
ท างานรว่มกนัได ้  ทา้ยทีส่ดุแลว้พระพทุธศาสนาสามารถตอบค าถามทางวทิยาศาสตรท์ัง้หมด
หรอืไม ่  

 ๔.  เร่ืองจริงส าคญักว่าทฤษฎี  

            (More Practical Issues than Theoritical Issues) 

 
 ความจรงิ ขอ้เทจ็จรงิ เรือ่งจรงิในสงัคม ส าคญักวา่ทฤษฎ ี  ทฤษฎดีหีรอืไมด่ ีขึน้อยูก่บั
ความเป็นสิง่ทีส่ามารถประยกุตส์ูภ่าคปฏบิตัไิดห้รอืไม่ เกณฑก์ค็อื ประยกุตไ์ด(้๑)งา่ย (๒)

สะดวก (๓)เป็นประโยชน์ (๔)บรสิทุธิ ์ (๕)สรา้งความรูส้กึในดา้นบวก-Optimistic 

มากกวา่ความรูด้า้นลบ-Pessimistic  (๕)สรา้งกระแส Activistm มากกวา่ –
Inactivism  
 วฒันธรรมแบบ “ไดอ้ยา่งเสยีอยา่ง” ปรากฏชดัเจนในกลุ่มพทุธศาสนา จะเหน็วา่
พทุธศาสนิกชนมหีลากหลายอาชพี บางอาชพีสจุรติดว้ย ยตุธิรรมดว้ย บางอาชพีสจุรติ แต่ไม่
ยตุธิรรม การสมาทานศลี ๕ กม็คี าบาลวีา่ “วสิงุ วสิงุ-แยก ๆ” รวมอยูด่ว้ยหมายถงึวา่ ใหร้กัษา
ศลีแยกขอ้ ละเมดิขอ้ใดกเ็ป็นอนัขาดเฉพาะขอ้นัน้ ประโยคในวรรณคดบีาลทีีพ่บเสมอวา่ “ไมใ่ช่
ความผดิของใคร นัน่เป็นโทษของวฏัฏะ” เป็นการบอกใหรู้ว้า่ มหีลายเรือ่งแมจ้ะไมด่งีาม มนุษย์
กไ็มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ บางกรณีไดธ้รรม เสยีวนิยั บางกรณีไดว้นิยัแต่เสยีธรรม 

 ๕.  เอาใจใส่ต่องานสงัคม (Engage in Social Works) 
 



 ๑๐ 

 สบืสานพทุธประสงคท์ีป่รากฏในคราวทรงสง่พระสาวกชดุแรกไปประกาศพระศาสนาวา่ 
“พวกเธอจงเทีย่วไปเพือ่เกือ้กลูแก่คนมาก เพือ่สขุแก่คนมาก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่
ประโยชน์ เพือ่ความสขุแกเ่ทวดาและมนุษย ์…” 
 ในประเทศไทยเขตภาคเหนือ การตัง้ศนูยเ์ดก็ก่อนเกณฑใ์นวดัเป็นทีน่ิยมมาก กลุ่มแสง
ธรรมน าโดยพระอาจารยส์มยั จนิตโฆสโก วดับางไสไ้ก่ พระพศิาลธรรมพาท ีวดัสวนแกว้ เป็น
ตน้ รปูแบบจรยิธรรมม ี๔ ประการ คอื (๑)จรยิธรรมแหง่วนิยั (๒)จรยิธรรมแหง่ศลีธรรม (๓)

จรยิธรรมปรตัถนิยม (๔)จรยิธรรมเชดิชสูงัคม  จรยิธรรมทีเ่กือ้เฟ้ือแก่พหชูนมากทีส่ดุกค็อื
จรยิธรรมแบบที ่๔ 

 ๖.  ปรชัญาสงัคม ปรชัญาแห่งความเสมอภาค  

          (Social Philosophy, Philosophy of Equality) 
 

 สาระแหง่พทุธธรรมทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์โลกปัจจุบนั ตอ้งเป็นรฐัศาสตร ์ สงัคม
วทิยา มานุษยวทิยาแหง่พระพทุธศาสนา เป็นตน้ ทฤษฎทีศิ ๖ กระแสแหง่พระพทุธศาสนา
แบบคฤหสัถ์ทีก่่อตวัขึน้ในสมยัพทุธกาล เชน่ บทบาทของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี วสิาขามหา
อุบาสกิา หรอืในยคุหลงั เชน่ พระเจา้อโศกมหาราช พระเจา้กนิษกมหาราช กระแส
พระพทุธศาสนาแบบสตรนีิยมทีก่่อตวัขึน้ในสมยัพทุธกาล ประมาณพรรษาที ่ ๕ แหง่พทุธกจิ 
การรบัพระนางมหาปชาบดโีคตมแีละคณะเขา้มาบวชเป็นพระในพระพทุธศาสนา 
 ๗.  ประชาธิปไตยในสงัคมพทุธ สงัคมประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา 
      (Democracy in Buddhist Society, Democratic Society in Buddhism) 
   

 วจิยัและน าเสนอสาระของค าบาลวีา่ “สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล ” ความพรัง่พรอ้มของสงฆถ์งึที่
แลว้ นยัเดมิกค็อื (๑)ภกิษุมาประชมุพรอ้มกนัตามเกณฑ ์ (๒)น าฉนัทะของภกิษุทีอ่ยูใ่นวดัซึง่
ไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้(๓)ภกิษุทีป่ระชมุอยูน่ัน้ไมม่ใีครคดัคา้น 

 พธิกีรรมทีเ่ป็นทางการของพระสงฆ ์ ๔ ประการ คอื อปโลกนกรรม ญตัตกิรรม ญตัติ
ทตุยิกรรม ญตัตจิตุตถกรรม กรรม ๓ ประการหลงัถอืเป็นตน้แบบแหง่ประชาธปิไตยแบบหล่อ
หลอมสงัคม มตใินเรือ่งใด ๆ ตอ้งเป็นเอกฉนัท ์ 

 วธิกีารแกปั้ญหาทีเ่รยีกวา่ “อธกิรณสมถะ” ถอืเป็นตน้แบบแหง่วธิกีารแกปั้ญหาสงัคมทกุ
ยคุทกุสมยั  วธิกีารแกปั้ญหาตอ้งไมม่สีตูรส าเรจ็เพยีงสตูรเดยีวกนั ตอ้งมหีลากหลาย เชน่  
 เรือ่งส าคญัเกีย่วกบัพระศาสนา หรอืสว่นบุคคล เชน่ ความเหน็ไมต่รงกบัวา่ “นี้เป็นธรรม 
นี้เป็นอธรรม นี้เป็นวนิยั นี้มใิชว่นิยั” ตอ้งมโีจทกม์จี าเลย เรือ่งอยา่งนี้ใชว้ธิ ี “สมัมขุาวนิยั” คอื
พรอ้มหน้าสงฆ ์บุคคล วตัถุ และธรรม 



 ๑๑ 

 เรือ่งเกีย่วกบัการนินทาวา่รา้ยคนดศีรสีงัคม เพือ่ปกป้องพระอรหนัตห์รอืคนดขีองสงัคม
อยา่งนี้ ใชว้ธิ ี“สตวินิยั” คอื สงฆร์บัประกนัความบรสิทุธิใ์ห ้
 เรือ่งเกีย่วกบัคนทีอ่าจวกิลจรติไปชัว่ขณะ หรอืท าผดิไปเพราะอารมณ์ชัว่วบู การปกป้อง
คนเชน่น้ี ใชว้ธิ ี“อมฬูหวนิยั” คอื รบัประกนัความบรสิทุธิใ์ห ้
 การตดัสนิลงโทษตามค ารบัสารภาพ ใชว้ธิ ี“ปฏญิญาตกรณะ” 
 เรือ่งการทะเลาะววิาท นินทาวา่รา้ยกนั หรอืความเหน็ลงรอยกนัทีไ่มเ่กีย่วกบัพระธรรม
วนิยั ใชว้ธิ ี“เยภยุยสกิา” คอื ลงคะแนนตดัสนิเอาตามเสยีงขา้งมาก 
 การลงโทษแกผู่ท้ าผดิ ใชว้ธิ ี“ตสัสปาปิยสกิา” 
 เรือ่งความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม ทีไ่มเ่กีย่วกบัพระธรรมวนิยั แต่เป็นการแขง่ดกีนัระหวา่ง
กลุ่ม หรอืเรือ่งความเชือ่ถอืทีไ่มต่รงกนั มศีรทัธาในบางเรือ่งไมเ่สมอกนั ใชว้ธิ ี “ตณิวตัถารก
วนิยั” คอื ประนีประนอมกนั 
 ๘.  ชาตินิยมแห่งพระพทุธศาสนา (Buddhist Nationalism) 
 

 ตน้แบบลทัธชิาตนิิยมแหง่พระพทุธศาสนาม ี ๒ ประเทศ คอื ศรลีงักากบัพมา่ แต่
ประเทศอื่นทีจ่ะด าเนินรอยตามไมค่วรใชว้ธิกีารอยา่งเดยีวกนั ๒ ประเทศดงักลา่ว วธิกีารทีพ่งึ
ประสงคน่์าจะเป็นการเชดิชวูฒันธรรมแหง่พระพทุธศาสนาใหโ้ดดเด่นเหนือวฒันธรรมอื่น ๆ  

 ๙.  สติปัฏฐานแห่งพระพทุธศาสนา (Buddhist Mindfulness) 
   

 การปฏบิตักิรรมฐานปรากฏใหเ้หน็ทัว่ทกุมมุโลก โดยเฉพาะวปัิสสนากรรมฐาน การรือ้
ฟ้ือและประชาสมัพนัธศ์นูยก์รรมฐานเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ปรากฏการณ์แบบ Mass 

Meditation มใีหเ้หน็ทัว่ไป  ความใหมข่องกรรมฐานในพระพทุธศาสนากค็อื ความที่
เอือ้เฟ้ือเกือ้กลูแกก่ารด าเนินชวีติอยา่งแทจ้รงิ ไมม่อีะไรส าเรจ็ไดถ้า้ปราศจากกรรมฐาน นี่คอื
ความจรงิ 
 

แนวโน้มใหม่ ๆ ในพระพทุธศาสนาร่วมสมยั 

New Trends in Contemporaray Buddhism 
 ๑.   กระบวนการสีเขียว (Green Movement) 

  พระพทุธศาสนาสเีขยีวไดร้บัการตอบรบัจากสงัคมโลกดมีาก ในเมอืงไทย มกีาร
ระบุถงึอาจารยพ์งษ์ศกัดิ ์ เตชธมโมทีเ่ชยีงใหม ่  การสบืสานกระแสแนวคดิปาฏเทสนียะและ
เสขยิวตัร เป็นแนวทางของกระบวนการสเีขยีว 
 ๒.  ชาตินิยมแห่งพระพทุธศาสนา (Buddhist Nationalism) 



 ๑๒ 

 รปูแบบชาตนิิยมแหง่พระพทุธศาสนาอาจมหีลากหลาย ไมใ่ชเ่พยีงแต่การเขา้ไปมสีว่น
รว่มทางการเมอืง การเป็นเจา้ของกจิการ หรอืการประทว้งเรยีกรอ้งสทิธ ิ  การเชดิชคูณุธรรม
ทางพระพทุธศาสนา การชีน้ าทางสงัคมในแนวทางของพระพทุธศาสนา การยนืยนัในหลกัการ
ของตวัเองทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นในสงัคม ถอืวา่เป็นชาตนิิยมแหง่พระพทุธศาสนาได ้

 อยา่งไรกต็าม กระแสชาตนิิยมแหง่พระพทุธศาสนาไดเ้ริม่ขึน้แลว้ในประเทศไทย เมือ่มี
การชมุนุมของพระสงฆแ์ละคฤหสัถ์จ านวนมาก เรยีกรอ้งใหต้ัง้กระทรวงพระพทุธศาสนาและ
วฒันธรรมไทย เรยีกรอ้งใหบ้ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญวา่ “พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ
ไทย” 
   ๓.  ย้อนกลบัไปทบทวนค าสอนและคณุค่าของพระพทุธศาสนาแบบเดิม 
            (Re-Assertion of the Teaching and Values of Traditional Buddhism) 
 

 หลกัการและแนวทางของพระพทุธศาสนากระแสหลกั(ไมใ่ชด่ัง้เดมิ) ยงัคงมี
ประสทิธภิาพอยูห่รอืไม ่? สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นไปของสงัคมปัจจุบนัหรอืไม่ ? การเผย
แผพ่ทุธธรรมเน้นทีก่ารพดูใหฟั้งหรอืควรอยูใ่นรปูแบบไหน ?  

 รปูแบบการศกึษาพระธรรมวนิยัมจีุดเด่นจดุดอ้ยตรงไหน ทีค่วรจะแกไ้ขและเสรมิให้
เขม้แขง็ยิง่ขึน้ ระบบสมณศกัดิย์งัเขม้แขง็ดหีรอืไม ่ ? คณุคา่(หรอืมลูคา่)ของพระพทุธศาสนา
กระแสหลกัสงูสง่ เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่กนั แต่กเ็ป็นคณุคา่ปฐมภมู ิ ถามวา่ “คณุคา่อยา่งนี้
เกือ้กลูแก่ประชาชนสว่นใหญ่หรอืไม ่ ?” ถามต่อไปอกีวา่ “คณุคา่ระดบัทตุยิภมูอิยูท่ีไ่หน ? 

อะไรคอืคณุคา่ระดบัทตุยิภูม ิ?” คณุคา่ระดบัทตุยิภมูกิอ็ยูท่ีค่ณุคา่ระดบัปฐมภมูนิัน่แหละ แต่ถกู
ประยกุตห์รอืถูกน ามาใชเ้พือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่พหชูน 

 ในความรูส้กึของคนไทย อุโบสถหรอืพระอุโบสถศกัดิส์ทิธิห์รอืไม ่ ? พระพทุธรปู
ศกัดิส์ทิธิห์รอืไม ่ ? พระเถระ พระมหาเถระ พระสปุฏบิตัทิีม่คีนเคารพนบัถอืมาก เป็นพระที่
ทรงคณุคา่หรอืไม ่ ? ค าตอบกค็อื “ศกัดิส์ทิธิ ์ ทรงคณุคา่” นี่คอืคณุค่าระดบัปฐมภมู ิ  ถามวา่ 
“คณุคา่ระดบัทตุยิภมูอิยูท่ีไ่หน ?” 
 พระพทุธเจา้หลงัจ าพรรษาในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เสดจ็ลงมาโลกมนุษย ์ เกดิประเพณีตกั
บาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีทีถ่อืปฏบิตัแิพรห่ลาย นี่คอืคณุคา่ระดบัทตุยิภมู ิ บัง้ไฟ
พญานาคกอ็ยูใ่นทศิทางเดยีวกนั 

 ๔.  ย้อนกลบัไปหารากฐานดัง้เดิมของพระพทุธศาสนา 
         (Redical Return to te Root of Buddhism) 
 

    วถิชีวีติแบบฤาษแีละเรยีบงา่ย อาศยัปัจจยั ๔ คอื เครือ่งนุ่งหม่ อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั ยา
รกัษาโรค  สิง่ทีห่ล่อเลีย้งรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทีจ่ าเป็นจรงิ ๆ คอือะไรบา้ง ?  



 ๑๓ 

 ชมุชนสนัตอิโศกด าเนินชวีติกจิกรรม โดยตคีวามหมายคมัภรีใ์หมอ่ยา่งอสิระ ยดึรปูแบบ
ทีใ่กลเ้คยีงชวีติกจิกรรมแหง่พทุธบรษิทัในสมยัพทุธกาลมากทีส่ดุ วฒันธรรมแหง่
พระพทุธศาสนาแบบเดมิในสงัคมนัน้องิอาศยักฎหมายบา้นเมอืงมากเกนิไป นบัแต่สมยัรชักาล
ที ่๑ แหง่กรงุรตันโกสนิทรเ์ป็นตน้มาถงึปัจจุบนั กฎหมายส าหรบัพระสงฆ ์ม ี๔ ฉบบัหลกั คอื  
 กฎหมายพระสงฆ ์สมยัรชักาลที ่๑ พ.ศ.๒๔๓๙ ม ี๑๐ ขอ้ 
 พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ ร.ศ.๑๒๑ สมยัรชักาลที ่๕ พ.ศ.๒๔๔๕ ม ี

๔๕ มาตรา 
 พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พทุธศกัราช ๒๔๘๔ สมยัรชักาลที ่๘ ม ี๖๐ มาตรา 
 พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ สมยัรชักาลที ่๙ ม ี๔๖ มาตรา  
 พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ม ี๔๖ มาตรา 
 กฎมหาเถรสมาคม ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ จนถงึ พ.ศ. ๒๕๔๑ ม ี๒๔ ฉบบั มรีะเบยีบ
มหาเถรสมาคมอกีจ านวนมาก ไมน่บัรวมกฎกระทรวงในสว่นทีเ่กีย่วกบักจิการคณะสงฆไ์ทย จงึ
เป็นทีส่งสยัวา่ “องคก์รสงฆใ์นประเทศไทยปัจจุบนั องิกฎหมายหรอืพระธรรมวนิยั ?” ชมุชน
สนัตอิโศกหรอืชมุชนอื่นใดทีม่แีนวทางคลา้ยกนั ลว้นตัง้ขอ้สงสยัในประเดน็น้ีทัง้นัน้  

      ๕.  เปล่ียนวฒันธรรมแห่งอรญัญวาสีใหม่ 

     (Renewal of the Ideas of Forest-Monk) 
 

 การสรา้งป่าในบา้น หรอืสรา้งบา้นในป่า วธิกีารไหนจะใหค้วามสมบรูณ์แก่ธรรมชาตไิด้
มากกวา่กนั โดยธรรมชาต ิ มนุษยต์อ้งอยูใ่นป่าใชห่รอืไม่ ? วดัตอ้งปลกูตน้ไมอ้ยา่งน้อยวดัละ 
๑๐ ตน้ต่อปี วดัทัว่ประเทศไทย ๓๒,๗๐๐ วดัโดยประมาณ จะไดต้น้ไมปี้ละ ๓๒๗,๐๐๐ ตน้ 

 อรญัญวาสไีมใ่ชเ่รือ่งของพระภกิษุสงฆเ์ทา่นัน้ ชาวบา้นทัว่ไปกต็อ้งบ าเพญ็ตนเป็น
อรญัญวาสดีว้ย คนกบัป่าตอ้งอยูด่ว้ยกนั 

 ๖.  รือ้ฟ้ืนสมถกรรมฐาน 

             (Revival of Samatha Meditation) 
 

 วปัิสสนากรรมฐาน เป็นไปเพือ่ตดักเิลส สมถกรรมฐานเป็นไปเพือ่ประกอบอาชพีใน
ปัจจุบนั ทกุงานตอ้งใชก้รรมฐาน ศนูยป์ฏบิตัธิรรมควรเน้นแนวสมถะพอ ๆ กบัแนววปัิสสนา 
เพราะไมไ่ดห้มายถงึวา่ทกุคนจะไปนิพพานกนัหมด คนมภีาระดา้นครอบครวั มภีาระกบัคนรอบ
ขา้ง มอียูไ่มน้่อยเหมอืนกนั หรอืคนทีว่าสนาบารมยีงัไมเ่ตม็ แต่อยากมคีวามสขุในปัจจุบนักม็ไีม่
น้อย  ความจรงิ สมถะกบัวปัิสสนายอ่มเกือ้กลูกนั “ฌานยอ่มไมม่แีก่คนทีไ่มม่ปัีญญา ปัญญาก็
ไมม่แีก่คนทีไ่มม่ฌีาน  ฌานและปัญญามแีก่บุคคลใด บุคคลนัน้ยอ่มอยูใ่กลน้ิพพาน” นี้คอื
หลกัฐาน การปฏบิตัธิรรมทีไ่มไ่ดผ้ลเตม็ที ่อาจเป็นเพราะเน้นจุดใดจุดหนึ่งเกนิไปกไ็ด ้



 ๑๔ 

 ๗.  รือ้ฟ้ืนลทัธิพิธีกรรมและเผยแผต่นัตรยาน 
      (Revival of Ritualism and Spread of Tantrayana) 
 

 สรา้งคณุค่าแก่ชวีติและสงัคมโดยอาศยัพธิกีรรม การใหรู้ส้กึส านึกในพลงัศกัดิส์ทิธิท์ีม่อง
ไมเ่หน็  ระเบยีบปฏบิตัขิองพระพทุธศาสนาแบบตนัตระ แมจ้ะมนียัลกึลบั แต่ใหค้วามหมายที่
ยากจะบรรยาย 

   ๘.  รปูแบบใหม่แห่งลทัธิสงัคหพระพทุธศาสนา 
      (New Type of Buddhist Syncretism) 
 

 มหาตมะ คานธบีอกวา่ “มขีนัตธิรรมต่อศาสนาอีน่ยงัไมเ่พยีงพอ ตอ้งเคารพศาสนาอื่น
เหมอืนกบัเคารพศาสนาของตวัเองดว้ย”  
 ตทิ นทั ฮนับอกวา่ “รปูแบบต่างๆของพระพทุธศาสนาตอ้งเปลีย่น เพือ่วา่สาระแหง่
พระพทุธศาสนาจะไดค้งอยู ่  สาระทีว่า่นี้ประกอบดว้ยหลกัการทีม่ชีวีติ(พลวตั)ทีไ่มส่ามารถมี
สตูรเฉพาะได”้ 
    ๙.  เล่าเทพนิยายแห่งพระพทุธศาสนารปูแบบใหม่ 

          (Re-Mythologization of the Buddhist Tradition) 
 

  การปลกูฝังความเชือ่เกีย่วกบัเทพเทพ ีผป่ีา ผบีา้น ใหป้ระโยชน์แก่การด าเนิิน
ชวีติไดไ้มน้่อย ความเชือ่อยา่งนี้เป็นปัจจยัเชดิชกูตญัญกูตเวทติาธรรมไดเ้หมอืนกนั 

    ๑๐.  สตรีนิยมแห่งพระพทุธศาสนา 
      (Buddhist Feminism) 
   

   พระพทุธเจา้มพีทุธประสงคอ์ยูแ่ลว้ทีจ่ะใหส้ตรบีวชเป็นพระ พทุธบรษิทั ๔ คอื ภกิษุ 

ภกิษุณ ีอุบาสก และอุบาสกิาเป็นองคป์ระกอบจ าเป็นในพระพทุธศาสนา วเิคราะหแ์ละวจิยัสาระ
แหง่พระพทุธพจน์ทีว่า่ “อยา่เลย โคตม ี เธออยา่ชอบการทีม่าตุคามไดอ้อกบวชจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชติในธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศไวเ้ลย” 
     “ถา้มาตุคามไมอ่อกบวชเป็นบรรพชติในพระพุทธศาสนา พรหมจรรยจ์ะด ารงอยู่
ไดน้าน สทัธรรมจะด ารงอยูไ่ดถ้งึ ๑,๐๐๐ ปี แต่เพราะมาตุคามออกบวช พรหมจรรยจ์ะด ารงอยู่
ไดไ้มน่าน สทัธรรมจะตัง้อยูไ่ดเ้พยีง ๕๐๐ ปีเทา่นัน้” ค าวา่ “สทัธรรม” หมายถงึปรยิตั ิปฏบิตั ิ

และปฏเิวธ 
 วเิคราะหแ์ละวจิยัสาระแห่งพระพทุธพจน์ทีว่า่ “พระพทุธศาสนาทีม่นีกับวชหญงิจะตัง้อยู่
ไดไ้มน่าน เหมอืนเรอืนทีม่ชีายน้อยสตรมีาก ยอ่มถูกปลน้ไดง้า่ย” 
 “พระพทุธศาสนาทีม่นีกับวชหญงิจะตัง้อยูไ่ดไ้มน่าน เหมอืนนาขา้วสาลทีีถู่กหนอน
ขยอกลง ยอ่มตัง้อยูไ่ดไ้มน่าน” 



 ๑๕ 

 “พระพทุธศาสนาทีม่นีกับวชหญงิจะตัง้อยูไ่ดไ้มน่าน เหมอืนไรอ่อ้ยทีถ่กูเพลีย้ลง ยอ่ม
ตัง้อยูไ่ดไ้มน่าน” 
    ในกลุ่มสตรนีิยมนี้ รวมเอากระแสแหง่พระพทุธศาสนาแหง่ความเสมอภาค(Buddhism 
of Equality)ไวท้ัง้หมด เชน่ พระพทุธศาสนาแหง่คฤหสัถ์(Lay-Oriented) และพระพทุธศาสนา
แหง่ความเสมอภาคทางเพศ(Gender Equal) รวมทัง้ความเป็นประชาธปิไตยใน
พระพทุธศาสนา เป็นแนวโน้มแหง่โลกอนาคต 
 ๑๑.  พระพทุธศาสนาแห่งการค้นพบ (Exploratory Buddhism) 
 

    กระแสลทัธหิลงัยคุโครงสรา้งนิยมหรอืหลงัยคุใหม่ (Poststructuralism, or 

Postmodernism) เขา้มามบีทบาทในกลุ่มคนทีอ่่านคมัภรีแ์ลว้มคีวามเหน็ไมต่รงกนั 

ค าตอบต่อปัญหาหน่ึงอาจมมีากกวา่หนึ่ง ศาสตรแ์หง่การตคีวาม(Hermeneutics)กเ็ขา้มา
มบีทบาทในเรือ่งนี้ 
 กระแสน้ีในเบือ้งตน้ไมเ่ชือ่ขอ้ความในคมัภรีเ์สยีทัง้หมด หรอืไมเ่ชือ่ปรากฏการณ์เสยี
ทัง้หมด แต่เชือ่ในกฎแหง่เหตุผล  ผลติผลทัง้หมดมอีงคป์ระกอบอื่นบางอยา่งทีเ่หนือขึน้ไป
สรา้งขึน้มา “ในความไมเ่ชือ่ของหลงันวนิยม กลบัมคีวามเชือ่อกีอยา่งหนึ่งทีแ่ฝงเรน้อยู่” นัน่คอื 
“ไมเ่ชือ่วา่มแีคน่ี้ แต่ตอ้งมมีากกวา่นี้” แต่บทสรปุตอ้งเป็นเรือ่งเฉพาะตวั ผูน้ัน้ตอ้งคน้พบดว้ย
ตวัเองจรงิ ๆ  

 ๑๒.  พระพทุธศาสนาแห่งชมุชนและส านึกทางสงัคม 

       (Community-Oriented and Socially Conscious) 
 

 พ.ศ. ๒๔๔๙ มหาตมะ คานธตีัง้ “สตัยาเคราะหอ์าศรม” เป็นศนูยร์วมของคนต่างเชือ้
ชาตศิาสนา ยดึถอืสจัธรรม งดเวน้ความรนุแรง   ต่อสูก้บัการรดิรอนสทิธขิองชาวอนิเดยีใน
แอฟรกิาใต ้ 

   พ.ศ. ๒๔๙๙ ดร.พมิราว อมัเบดการร์วมกลุ่มคนวรรณะต ่า ใหค้วามชว่ยเหลอืกนัตาม
ฐานะ ต่อมา รว่มกบัพวกคนวรรณะต ่าประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ประกาศตวัเป็นชาวพทุธใหม ่ที่
นาคปรู ์อนิเดยี 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ อหงัคมเน ทดูอร ์ อรยิรตัเน ตัง้กลุ่ม “สารโวทยั(Sarvodaya 

Shramadana Movement)” จดัสวสัดกิารใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนผูด้อ้ยโอกาสใน
ศรลีงักา  ค าวา่ “สารโวทยั” เป็นค าทีม่หาตมะ คานธไีดค้ดิขึน้ ทา่นไดแ้ปลหนงัสอืของจอหน์ 

รสักนิ ชือ่ Unto This Last” จากภาษาองักฤษ(?)เป็นภาษาคชุราต ีแลว้ตัง้ชือ่หนงัสอืนี้
ใหมว่า่ “สารโวทยั(สรรโวทยั)” 



 ๑๖ 

   ทา่นอื่น ๆ เชน่ ตทิ นทั ฮนั ตัง้กลุ่มศาสนาเพือ่สงัคมในเวยีดนาม เป็นสาเหตใุห้
ตอ้งอพยพลีภ้ยัไปอยูใ่นฝรัง่เศส ที ่ “Plum Village(หมูบ่า้นลกูเกด)” เบอรน์ี่ กร๊าซแมน 

หรอืโจแอนน่า แมคซี ่เป็นตน้ ทา่นเหล่านี้ลว้นแต่ด าเนินกจิกรรมพระพทุธศาสนาเพื่อสงัคม 

  

  

 

  

   

 


