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พระพุทธศาสนาในเวยีดนาม 
 

       พระมหาสมจนิต ์ สมฺมาปญฺโญ, 
       รองศาสตราจารย,์ ดร. 
       รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
  ก าเนิดและพัฒนาการชาตเิวียดนาม 
 

  ประวตัิศาสตรพ์ระพทุธศาสนาในเวียดนาม มีความสมัพนัธก์บัประวตัิศาสตรช์าตเิวียดนามอย่าง
แยกไม่ออก เหมือนกบัปรากฏการณใ์นอินเดีย ศรลีงักา หรอืประเทศไทย เวียดนามยคุแรกปกครองดว้ย
ระบบกษัตรยิ ์ ตอ่สูบ้ากบั่นสรา้งชาติขึน้มาท่ามกลางสงครามและสนัติภาพ สถาบนัพระพทุธศาสนาได้
ยืนหยดัเคยีงคูก่บัสถาบนักษัตรยิต์ลอดมา ต านานพืน้เมืองบอกวา่ กษัตรยิพ์ระองคแ์รกท่ีปกครอง
เวียดนาม พระนามวา่ ฮงุ เวอืง สืบเชือ้สายมาจากสวรรค ์ มีพระบิดาเป็นเทพมงักรช่ือลกั หลง กวนและ
พระมารดาเป็นเทพธิดาช่ือเอา โก เวียดนามจงึมีต านานการสรา้งชาติคลา้ยๆกบัจีน ญ่ีปุ่ นหรอืชาติอื่นๆ
ในแถบเอเชีย  เวียดนามในครัง้โบราณมีหลายช่ือ ท่ีนิยมเรยีกกนัคือ ไดเวียด(Dai Viet)๑ เน่ืองจากชาว
เวียดนามประกอบดว้ยชน ๒ เชือ้ชาติคือ (๑) ชนชาติเชือ้ได(Dai)ท่ีอพยพมาจากมณฑลยนูนานตัง้รกราก
อยู่บรเิวณลุม่แม่น า้แดง (๒) ชนเชือ้ชาติเวียด(Viet)ซึง่เป็นชนพืน้เมือง ตอ่มามีการรวม ๒ เผ่านีเ้ขา้
ดว้ยกนัเรยีกวา่ “ไดเวยีด-Dai Viet” 

                                                 

  
๑   ช่ืออ่ืนๆ เช่น วนัหลาง, เอาหลาก, อนันาม, นามเวียด(อนันาม+เวียดเทือง=นามเวียด), ทา้ยท่ีสดุสมยั

เหงียน พกุ อนั(หรือพระนามทีค่นไทยรูจ้กัดวีา่ อง เชยีง สอื) เป็นกษัตริยพ์ระนามวา่ เกีย หลง  จีนซึง่เขา้มามีอ านาจ
เหนือดินแดนนีใ้นบางยคุ  ใหใ้ชค้  าวา่   “เวียดนาม” ตัง้แตป่ระมาณ พ.ศ.๒๓๔๕  เป็นตน้มา ค าวา่ “เวียดนาม” ไดถ้กู
ใชเ้รียกดินแดนแห่งนี ้แปลวา่  ชาวเวียด เป็นค าท่ีจีนใชเ้รียกหมายถงึ คนใต ้ดูรายละเอยีดใน สพุรรณี ป่ินมณี(ผูแ้ปล), 
เวียดนาม, (กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพห์นา้ตา่งสูโ่ลกกวา้ง, ๒๕๔๙), หนา้ ๓๕. 
   และดรูายละเอียดใน ดวงธิดา ราเมศวร ์ (ผูเ้รียบเรียง), อารยธรรมคู่ขนานแหง่อาเซีย: ญ่ีปุ่น-เกาหลี-

เวียดนาม อารยธรรมท่ีสบืเน่ืองจากแหลง่เดียวกนัแตต่า่งมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งตามพืน้ถ่ินของตนเอง,(กรุงเทพฯ: 
ส  านกัพิมพม์ายิก, ๒๕๓๗), หนา้ ๑๙๑-๑๙๖.  และดวงธิดา ราเมศวร(์ผูเ้รียบเรียง), ประวัตศิาสตรแ์ละราชวงศ์
อาเซียตะวันออกเฉียงใต้: ลาว สยาม พมา่ กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส,์ (กรุงเทพฯ: 
ส  านกัพิมพม์ายิก, ๒๕๓๗), หนา้ ๑๔๕-๑๔๖. 



 ๒ 

    เวียดนามยคุโบราณเคยมี ๓ อาณาจกัร คือ  
   (๑) อาณานามเวยีดหรอือนันาม อยู่ทางตอนเหนือ มีฮานอยเป็นเมืองหลวง  
   (๒) อาณาจกัรจามปา อยูต่อนกลาง มีอินทรปรุะเป็นเมืองหลวง  (หรอืเมืองเวห้ใ์นปัจจบุนั, ชาว
จามปาสว่นมากสืบเชือ้สายมาจากอินเดีย)    
   (๓) อาณาจกัรฟนูนั อยู่ทางตอนใตส้ดุ มีวยธัปรุะเป็นเมืองหลวง(อยู่ติดกบัพนมเปญในปัจจบุนั)  
     ขอ้ท่ีน่าศกึษาเก่ียวกบัประวตัิศาสตรเ์วียดนามคือ ความบากบั่นอดทนและความพรอ้มใจกนั
ตอ่สูส้รา้งชาติภายใตก้ารปกครองของชาติอื่น สลบักบัการมีอิสรภาพในการปกครองตนเองมาอย่าง
ยาวนาน ตัง้แต ่พ.ศ.๓๓๕ จนถงึ พ.ศ.๒๔๙๘ รวมเวลา ๒๑๖๓ ปี๒  มีราชวงศท่ี์ไดร้บัการสถาปนาขึน้มา
ปกครองเวียดนามทัง้สิน้เทา่ท่ีปรากฏขอ้มลู ๑๒ ราชวงศ์๓ ประกอบดว้ย (๑)ราชวงศเ์ตรยีว พ.ศ.๓๓๕ 
(๒)ราชวงศห์ลี พ.ศ.๑๐๘๔ (๓)ราชวงศโ์ง พ.ศ.๑๔๘๑ (๔)ราชวงศเ์ลอ พ.ศ.๑๕๒๔ (๕)ราชวงศล์ี่ พ.ศ.
๑๕๕๒ (๖)ราชวงศต์รนั พ.ศ.๑๗๖๘ (๗)ราชวงศโ์ฮ พ.ศ.๑๙๔๓ (๘)ราชวงศเ์หา เลอ (๙)ราชวงศฝ่์าย
เหนือ-ราชวงศม์กัและราชวงศท์รนิ พ.ศ.๒๐๗๐ (๑๐)ราชวงศเ์หงียน พ.ศ.๒๐๗๐ (๑๑)ราชวงศเ์ลอ-ยคุ
หลงั พ.ศ.๒๓๒๙ (๑๒)ราชวงศเ์หงียน-ยคุหลงั พ.ศ.๒๓๔๕ ราชวงศเ์หงียนเป็นราชวงศส์ดุทา้ยท่ีปกครอง
เวียดนาม ตัง้แต ่พ.ศ.๒๐๗๐-๒๓๒๘, และ พ.ศ. ๒๓๔๕-๒๔๙๗ 

                                                 

  ๒ สรุปความจาก ดวงธิดา ราเมศวร ์(ผูเ้รียบเรียง), ประวัตศิาสตรแ์ละราชวงศอ์าเซียตะวันออกเฉียงใต้: 
ลาว สยาม พมา่ กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส,์ (กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพม์ายิก, ๒๕๓๗), หนา้ 
๑๓๐-๑๔๙.  
  

๓ เก่ียวกบัล าดบัราชวงศนี์ ้ มีขอ้มลูหลากหลายท่ีไมต่รงกนัทัง้ช่ือและ พ.ศ. ซึง่อาจเป็นไปไดว้า่บางราชวงศ์
อาจมีหลายช่ือ สว่น พ.ศ.นัน้คงประมาณการเอา เช่น หลกัฐานบางแห่งปรากฏช่ือ ๙ ราชวงศ ์ดงันี ้ 
    (๑)ราชวงศฮ์งุเวอืง ประมาณ ๔๕๐๐ ปีก่อน พ.ศ. (๒)ราชวงศโ์ง พ.ศ.๑๔๘๒-๑๕๑๐  (๓)ราชวงศด์งิห ์พ.ศ.
๑๕๑๑-๑๕๒๓ (๔)ราชวงศเ์ตีย่นเล พ.ศ.๑๕๒๓-๑๕๕๒ (๕)ราชวงศห์ล ี พ.ศ.๑๕๕๒-๑๗๖๘ (๖)ราชวงศต์รนั พงศ.
๑๗๖๘-๑๙๔๓ (๗)ราชวงศโ์ฮ พ.ศ.๑๙๔๓-๑๙๗๑ (๘)ราชวงศเ์ล พ.ศ.๑๙๗๑-๒๓๑๙ (๙)ราชวงศเ์หวยีน(หรือเหงียน) 
พ.ศ.๒๓๓๕-๒๔๒๖   
                ดรูายละเอียดใน สพุรรณี ป่ินมณี(ผูแ้ปล), เวียดนาม, (กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพห์นา้ตา่งสูโ่ลกกวา้ง, ๒๕๔๙), 
หนา้ ๒๖-๓๔. 



 ๓ 

  กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศเ์หงียนคือ กษัตรยิบ์าว ได ๋ พระองคท์รงสละพระราชอ านาจใน 
พ.ศ.๒๔๙๗ เพราะแรงบีบคัน้ทางการเมือง โดยเฉพาะบทบาทของท่านโฮ จิ มินห์๔ ผูน้  านิยมคอมมิวนิสต์
กองก าลงัอิสระหรอืเวียดมินห ์
  เมื่อกษัตรยิบ์าว ไดส๋ละราชบลัลงัก ์แมจ้ะทรงไดร้บัการแตง่ตัง้โดยท่านโฮ จิ มินหใ์หเ้ป็นท่ีปรกึษา
อาวโุสในรฐับาลเวียดมินห ์ แตก่็ไม่ท าใหส้ถานการณบ์า้นเมืองเขา้สูค่วามสงบ เกิดสงครามระหว่าง
ฝรั่งเศสกบัเวียดนาม แมว้า่ทา้ยท่ีสดุเวยีดนามจะเอาชนะฝรั่งเศสได ้ แตก่เ็ป็นผลท าใหเ้วียดนามแบง่เป็น 
๒ สว่นคือเวียดนามเหนือกบัเวียดนามใต ้ โดยโฮ จิ มินหเ์ขา้ครอบครองเวยีดนามเหนือ มีฮานอยเป็น
เมืองหลวง  ฝรั่งเศสเขา้ครอบครองเวียดนามใตช้ั่วคราว ตอ่มาใน พ.ศ.๒๔๘๘ ฝรั่งเศสไดน้ ากษัตรยิบ์าว 
ไดก๋ลบัสูร่าชบลัลงักป์กครองเวียดนามใต ้ แตพ่อฝรั่งเศสถอนก าลงัออกจากเวยีดนามใน พ.ศ.๒๔๙๘ 
ตามสญัญาเจนีวา เวียดนามใตไ้ดร้บัอิสรภาพ ในเวลาไลเ่ลี่ยกนันัน้ สหรฐัอเมรกิาก็เขา้มาแทรกแซง  
สนบัสนนุโง ดินห ์เดียมขึน้เป็นนายกรฐัมนตรปีกครองเวียดนามใตแ้ทน เปลี่ยนประเทศเป็น “สาธารณรฐั
เวียดนาม” มีไซง่อ่นเป็นเมืองหลวง กษัตรยิบ์าว ไดถ๋กูแรงบีบคัน้จากฝ่ายการเมืองใหส้ละพระราชอ านาจ  
นายกรฐัมนตรโีง ดินห ์ เดียม มาจากครอบครวัขนุนางแห่งเมืองเวห้ ์ นบัถือครสิตศ์าสนานิกาย
โรมนัคาทอลกิ ไม่มีภรรยา มีนอ้งชายช่ือโง ดิน น ูเขา้มามีบทบาทในการปกครองเวียดนามใตร้ว่มกนั  
  พ.ศ.๒๕๑๒ ประธานโฮ จิ มินหถ์งึแก่อสญักรรม ก่อนความฝันของท่านท่ีจะเห็นเวียดนาม ๒ 
สว่นรวมเป็นหนึ่งเดยีวเป็นความจรงิ แตใ่นท่ีสดุ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ สงครามระหวา่งเวียดนาม
เหนือกบัเวียดนามใตย้ตุ ิ สหรฐัอเมรกิาถอนทหารออกไป เวยีดนามเหนือกบัเวียดนามใตร้วมเป็นหนึ่ง
เดียว ตามเจตนารมณข์องท่านโฮ จิ มินห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ๔ ท่านโฮ จิ มินหม์ีช่ือเดิมวา่ เหวียน ซิง กงุ ตอ่มาเปลี่ยนเป็น เหวียน ทตั ทนัห ์ก่อนท่ีจะมาใชช่ื้อโฮ จิ มินห ์ซึง่
เป็นช่ือท่ีใชใ้นการเคลื่อนไหวกูอ้ิสรภาพ   
                ดรูายละเอียดใน ศชุปรีดา พนมยงค,์ โฮจิมินห ์เทพเจา้ผูย้งัมีลมหายใจ, (กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพม์ิ่งมิตร, 
๒๕๔๙), หนา้ ๒๕-๒๘, ๑๗๐-๑๗๑. 



 ๔ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวียดนาม๕ 
 

  ประวตัิศาสตรพ์ระพทุธศาสนาในเวียดนาม ไม่แตกตา่งจากประวตัิศาสตรพ์ระพทุธศาสนาใน
ประเทศอื่นๆเท่าไรนกั เพราะมีขอ้มลูหลายแหลง่ตรงกนัวา่ พระเจา้อโศกมหาราชทรงสง่สมณทตูเขา้ไป
เผยแผ่พระพทุธศาสนาในเวียดนามตอนเหนือในดินแดนช่ือ “เกียวเจา” ซึง่เช่ือกนัวา่ตัง้อยู่ในประเทศจีน
ตอนใตค้รัง้โบราณ ในปัจจบุนัตัง้อยู่บรเิวณจงัหวดับคันนิหข์องเวียดนาม โดยสรุป พระพทุธศาสนาใน
เวียดนามแบง่เป็น ๔ ยคุ คือ 
 
   ยุคที ่๑ ปรับเปล่ียนพระพุทธศาสนานานาชาตสู่ิพระพุทธศาสนาเวยีดนาม 
                   ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐-๑๕๐๐  
   
 จีนครัง้โบราณมีศนูยก์ลางพระพทุธศาสนา ๓ แห่ง คอื ลั่วหยาง รงิเฉิน และหลยุ เหลา  กลา่ว
เฉพาะหลยุ เหลา ซึง่ตัง้อยู่ในเมืองเกียวเจาตอนใตข้องจีน สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศฮ์ั่น ประมาณ พ.ศ.
๖๐๐ มีฐานะเป็นเมืองหลวงของเกียวเจา ตอ่มาเป็นเมืองขึน้ของจีน ตัง้อยู่ในเสน้ทางคา้ขายส าคญั
ระหวา่งอินเดียกบัจีน จงึเป็นดินแดนท่ีเจรญิรุง่เรอืง พระธรรมทตูอินเดยีชอบใชเ้ป็นท่ีพกัพิงและเผยแผ่
พระพทุธศาสนาก่อนท่ีจะจารกิตอ่ไปยงัดินแดนตอนเหนือของจีน 
  ประวตัิศาสตรบ์อกวา่ กอ่นท่ีจะเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไปยงัดินแดนอื่นๆ ไดมี้การสถาปนา
องคก์รสงฆข์ึน้มาในเมืองเกียวเจาก่อน ในสมยัราชวงศฮ์ั่นตะวนัออก หลยุ เหลาเป็นดินแดนแห่งแรกท่ีรบั
พระพทุธศาสนาจากอนิเดยีซึง่เผยแผ่โดยพระสงฆอ์ินเดีย และพระสงฆเ์หลา่นีต้อ่มาไดเ้ผยแผ่
พระพทุธศาสนาไปทางเหนือ บรเิวณลุม่แม่น า้แยงซีตอ่ไปจนถงึเมืองลั่วหยาง อนัเป็นเมืองหลวงของจีน
ในสมยันัน้  ภิกษุท่ีมีบทบาทส าคญัในยคุนีค้ือ พระกงัเซน็ฮยุชาวเมืองหลยุ เหลา แปลคมัภีร ์
พระพทุธศาสนาเป็นภาษาจีน เท่ียวจารกิสอนพระพทุธศาสนาไปท่ีนานกิง และสรา้งปฐมเจดียไ์วท่ี้เมือง
นานกิง 

                                                 

ดวงธิดา ราเมศวร ์ (ผูเ้รียบเรียง), ประวัตศิาสตรแ์ละราชวงศอ์าเซียตะวันออกเฉียงใต้: ลาว สยาม พมา่ กมัพชูา 
เวียดนาม มาเลซีย, หนา้ ๑๔๘.    
   ๕ แปลและเรียบเรียงจากบทความของท่านติช มินห ์ เจา(Thich Minh Chau) เรื่อง A Brief History of 

Vietnamese Buddhism ปาฐกถาในงานสมัมนาวดันานาชาติ เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.๒๕๓๗ ณ เมืองแวนคเูวอร ์
ประเทศแคนาดา  
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  นอกจากนี ้ มีภิกษุชาวอินเดียอีกหลายรูป เช่น พระมหาชีวกะ พระกลัยาณรุจิมีบทบาทส าคญัใน
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา และนกัปราชญช์าวจีนช่ือเมียวโปเดินทางมาเมืองหลยุ เหลาเพ่ือศกึษา
พระพทุธศาสนากบัภิกษุอินเดีย มีการสรา้งเจดียข์ึน้ท่ีเมืองหลยุ เหลา จ านวน ๒๐ องค ์ แปลคมัภีร ์
พระพทุธศาสนาเป็นภาษาจีนไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ เลม่ มีพระสงฆไ์มน้อ้ยกวา่ ๕๐๐ รูป พระสตูร ๔๒ ตอนซึง่
พบท่ีเมืองเกียวเจาใน พ.ศ.๗๐๐ เช่ือกนัวา่เป็นพระสตูรแรกท่ีมีการแปลเป็นภาษาจีนในเมืองหลยุเหลานี้
เอง ดงันัน้ ลกัษณะเดน่อย่างหนึ่งแห่งพระพทุธศาสนาเวียดนามก็คือ เป็นพระศาสนาท่ีเผยแผ่โดยพระ
ธรรมทตูชาวอินเดียเขา้ไปในเมืองเกียวเจานานแลว้ ก่อนท่ีจะแผ่ขยายไปยงัเมืองจีน หลกัฐานดา้น
วรรณกรรมในพระสตูรแปลขา้งตน้ เป็นเครื่องพิสจูนว์า่ ในยคุแรกจรงิๆ พระพทุธศาสนาเวียดนาม 
(Vietnamese Buddhism) รบัเอาหลกัการส าคญัของพระพทุธศาสนาดัง้เดมิจากพระสงฆอ์ินเดยี และใน
หลายศตวรรษตอ่มา พระพทุธศาสนาเวียดนามก็รบัเอาแนวคิดทางพระพทุธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ซึง่เป็น
แบบมหายาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระพทุธศาสนานิกายเซน(ฌาน)แบบจีน พรอ้มๆกบัพฒันาการแห่ง
พระพทุธศาสนาในจีน 
  ลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนาเวียดนามท่ีชดัเจนอีกอยา่งหนึ่งก็คือ มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ด
กบัวิถีชีวิตของคนในชาติ และพระสงฆก์็ด  าเนินกิจกรรมท่ีเป็นคณุปูการตอ่การสรา้งและปกปอ้งคุม้ครอง
ชาติของตน ชนชัน้ในสงัคมท่ีมีการศกึษาดีท่ีสดุคือพระสงฆเ์วียดนาม ไดป้ฏิบตัิหลกัพระศาสนาเคียงคูไ่ป
กบัประชาชนทั่วไปและมีความเป็นมิตรกบัศาสนิกของศาสนาอื่นๆ เช่น เตา๋ ขงจือ้  อาจารยเ์ซนจ านวน
มากเป็นปราชญผ์ูย่ิ้งใหญ่ของขงจือ้ ซึง่นอกจากปฏิบตัิศาสนกิจของตนแลว้ก็ยงัมีบทบาทส าคญัในดา้น
สงัคม  อาจเป็นไปไดว้า่ อาจารยเ์ซนเหลา่นัน้ใชพ้ระพทุธศาสนาแบบจีนในสมยัราชวงศส์ยุ(พ.ศ.๑๑๐๐)
และราชวงศถ์งั(พ.ศ.๑๒๐๐) เป็นเครื่องมือเพ่ือท่ีจะพฒันาพระพทุธศาสนาเวียดนาม และขัน้ตอ่ไปก็คือ
การสรา้งกระบวนการชาตินิยมเพ่ือการปลดปลอ่ยจากการครอบครองของจีน 
  ยคุแรกแห่งอิสรภาพของไดเวียด (เวียดนาม-พ.ศ.๑๐๘๗-๑๑๔๕) เริ่มตน้ในสมยักษัตรยิล์ินมัเด 
ผูท้รงนบัถือพระพทุธศาสนาและทรงปรกึษากบัพระสงฆแ์ละปฏิบตัิตามค าแนะน าของพระสงฆเ์หลา่นัน้
เก่ียวกบังานดา้นศาสนจกัรและอาณาจกัร ในการปกปอ้งชาติใหพ้น้การรุกรานของตา่งชาติ ทา้ยท่ีสดุ 
น าไปสูช่ยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ ณ แม่น า้บกัดงั ใน พ.ศ.๑๔๐๐ ซึง่เป็นการเปิดหนา้ใหม่แห่งประวตัิศาสตรไ์ด
เวียด 
   ยุคที ่๒ ยุคทองของพระพุทธศาสนา  
                   ประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐-๒๐๐๐  
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   ประมาณปี พ.ศ.๑๕๐๐ ถือเป็นการเปิดศกัราชใหม ่ ชาติไดเวียดไดร้บัอสิรภาพอีกครัง้หนึ่งและ
พระพทุธศาสนาก็เจรญิรุง่เรอืง  ถือเป็นยคุทองของพระพทุธศาสนาเวียดนาม พระสงฆจ์ านวนมาก
ท างานดา้นการเมือง ในสมยัราชวงศด์ินห(์พ.ศ.๑๕๑๑-๑๕๒๓) ราชวงศเ์ลอยคุแรก(Former Le-พ.ศ.
๑๕๒๓-๑๕๕๒) ราชวงศห์ลี(พ.ศ.๑๕๕๓-๑๗๖๘) และราชวงศต์รนั(พ.ศ.๑๗๖๘-๑๙๔๓) 
  พระสงฆบ์างรูปไดร้บัแตง่ตัง้เป็นท่ีปรกึษาแห่งรฐัและเป็นครูแห่งชาติ เช่น อาจารยเ์ซนช่ือขงุ 
เวียด อาจารยผ์ปั ตวน อาจารยเ์วยีน ฉงุ  และเหนืออื่นใด อาจารยเ์ซนช่ือวานฮานหซ์ึง่สรา้งคณุปูการ
อย่างย่ิงตอ่การขึน้ครองราชยข์องกษัตรยิล์ี่ไทตผููก้่อตัง้ราชวงศล์ี่ ตอ่มาไดร้บัสถาปนาเป็นประธานสงฆ ์ 
ดว้ยเหตท่ีุเป็นพระสงฆท่ี์มีความสามารถมาก ท่านไดอ้ทิุศตวัเองในการสอนพทุธธรรมและการสรา้งชาต ิ
แมก้ระนัน้ ท่านกย็งัด าเนินชีวิตพน้จากโลกิยวิสยั ก่อนท่ีจะมรณภาพ ท่านไดแ้สดงหลกัปรชัญาท่ี
สละสลวยปรากฏในสภุาษิตท่ีสงบเยือกเย็นสงูสง่ ดงันี ้
    ประสบการณข์องเราทัง้หลายก็เหมือนสายฟ้าท่ีผ่านเขา้ไปสูค่วามไมมี่อะไร 
    พืชทัง้มวลงอกงามในฤดใูบไมผ้ลิ และเห่ียวเฉาในฤดใูบไมร้ว่ง 
   ทัง้ๆท่ีชะตาชีวิตขึน้ๆลงๆ เราทัง้หลายก็ยงัไม่กลวักนั 
   เพราะสิ่งทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็นเพียงหยดน า้คา้งบนยอดหญา้ 
   พระพทุธศาสนาเวียดนามเจรญิรุง่เรอืงสงูสดุในสมยัราชวงศล์ี่และราชวงศต์รนัเป็นเวลา ๔ 
ศตวรรษ กษัตรยิล์ี ่ ไท ตูและผูส้ืบราชวงศต์อ่มาทรงสนบัสนนุและอปุถมัภพ์ระพทุธศาสนาดว้ยความ
ศรทัธา ทรงยอมรบัใหพ้ระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ทรงปกครองบา้นเมืองดว้ยหลกั
ทศพิธราชธรรม กษัตรยิใ์นราชวงศต์รนัทรงรบัสั่งใหส้รา้งเจดียแ์ละสถปูจ านวนหลายพนัองคท์ั่วประเทศ 
เจดียเ์สาเดียวท่ีกรุงฮานอยซึง่มีช่ือเสียงมากเป็นหนึ่งในเจดียท่ี์ทรงรบัสั่งใหส้รา้งขึน้ในยคุนัน้ กษัตริยบ์าง
พระองคห์ลงัจากทรงครองราชยไ์ดร้ะยะหนึ่งแลว้ ทรงสละราชสมบตัิบ  าเพ็ญตนเป็นอาจารยเ์ซน เช่น 
กษัตรยิล์ี่ไทต ู กษัตรยิล์ี่ทนัหโ์ตน กษัตรยิล์ี่อนัหโ์ตน กษัตรยิล์ี่เกาโตน กษัตรยิต์รนัไทโตน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกษัตรยิต์รนังนัโตนผูท้รงเป็นปราชญท์างพระพทุธศาสนา หลงัจากทรงเอาชนะพวกมองโกลแลว้ 
ทรงสละราชสมบตัิและทรงก่อตัง้นิกายเวฬวุนั(ตรกัลมั)ท่ีภเูขาเหยินต ู นบัเป็นเซนในเวียดนามนิกายแรก
ท่ีไดเ้คยมีมาและพระมหากษัตรยิท์รงไดร้บัการสถาปนาเป็นสงัฆนายกองคแ์รกของเซนนิกายเวฬวุนัแห่ง
เวียดนาม ตอ่มา สงัฆนายกแห่งนิกายเวฬวุนัทรงรวมเซนนิกายวินิตารุจิ(นิกาย “วินิตารุจิ” ก่อตัง้โดยพระ
วินิตารุจิ ชาวอินเดีย ตอ่มาไดร้บัสถาปนาเป็นสงัฆนายกองคแ์รกของพระพทุธศาสนานิกายเซนใน
เวียดนาม ในสมยันี ้ไดมี้การสรา้งสถปูทั่วประเทศไมน่อ้ยกวา่ ๒๐ องค ์เพ่ือบรรจพุระบรมสารรีกิธาต)ุ นิ
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กายอชัฌตัติกญาณ(วหูยนัตงุ-แบบจีน))และนิกายอาศรมบถ(เซา้ตงั-แบบจีน)เขา้ดว้ยกนัเป็นหนึ่งเดยีว
เป็น “พระพทุธศาสนานิกายเซนแบบเวียดนาม” 
  ในยคุทองนี ้ หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา วรรณคดีพระพทุธศาสนาทัง้แบบรอ้ยกรองและรอ้ย
แกว้ และสถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนาไดร้บัการพฒันาอย่างดีย่ิง เหนืออื่นใด ท่ีนับวา่ส  าคญัมาก
ท่ีสดุก็คือไดมี้การจารกึคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาซึง่ใชเ้วลาด าเนินการ ๒๔ ปี(พ.ศ.๑๘๓๘-๑๘๖๒) ณ วดัค
วินหล์มัเจติยาราม โดยกษัตรยิต์รนัอนัห ์ โตงทรงใหค้วามอปุถมัภ ์ อาจารยเ์ซนฟัป โลซึง่เป็นพระสงัฆ
นายกองคท่ี์ ๒ ของเซนนิกายเวฬวุนั รว่มกบัพระสงฆแ์ละคฤหสัถจ์ านวนหลายพนั ไดช้่วยกนัจารกึคมัภีร ์
พระพทุธศาสนาและวรรณกรรมท่ีเขียนขึน้โดยนิกายเวฬวุนั  อาจารยฟั์ป โลไดส้รา้งคณุปูการย่ิงตอ่
พระสงฆม์ากกวา่ ๑๕,๐๐๐ รูป และวดัเวฬวุนัมากกวา่ ๒๐๐ แห่ง อาจารยฮ์เูหยินกวงหลงัจากรบั
ราชการมา ๒๐ ปี ไดส้ละโลกบ าเพ็ญสมณธรรมท่ีภเูขากอนซอน สืบทอดเจตนารมณข์องอาจารยฟั์ปโล 
เป็นปราชญแ์ละกวีเอกทางพระพทุธศาสนา สอนธรรม ปฏิบตัิกรรมฐานแบบเซน และประพนัธบ์ทกลอน
ไวจ้  านวนมาก 
  พระพทุธศาสนาเซนนิกายเวฬวุนัมีสาระส าคญัอยู่ท่ีเนน้ใหพ้ทุธศาสนิกฝึกจิตไม่วา่จะอยู่ใน
สถานการณใ์ดก็ตาม วธีิการปฏิบตัิธรรมปรากฏชดัเจนในบทกวีนิพนธช่ื์อ “ยดึมั่นศรทัธาในศาสนา
ขณะท่ีด ารงชีวิตอยู่ในโลก ประพนัธโ์ดยกษัตรยิต์รนันนัโตน ปฐมสงัฆนายกของนิกายเวฬวุนั สรุปบทกวี
ดว้ยคาถาดงัตอ่ไปนี ้
   ขอใหย้ดึมั่นศรทัธาในศาสนาไม่วา่เราจะอยู่ในสถานการณใ์ด 
   ขอใหเ้รากินเม่ือหิวและหลบัเม่ือเหน็ดเหน่ือย 
   แกว้มณีสถิตในตวัเราทัง้หลาย ดงันัน้ อย่าไปแสวงหาท่ีอื่น 
   เมื่อจิตของเราคลายความยดึมั่นจากสิ่งแวดลอ้ม ย่อมไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัสมาธิ 
  สาระท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึง่ของพระพทุธศาสนานิกายลี่ตรนัก็คือมีทิศทางท่ีจะผสมผสาน
พระพทุธศาสนากบัศาสนาเตา๋และขงจือ้ ทิศทางท่ีจะรวม ๓ ศาสนาเขา้ดว้ยกนัโดยวิถีทางท่ีกลมกลนืนี ้
เป็นผลท าใหเ้กิดผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชา ๓ ประการ ในผูเ้ช่ียวชาญเหลา่นัน้ จ านวนมากเป็นอาจารยเ์ซน 
กษัตรยิ ์ ขนุนางจีนประจ าราชส านกั ซึง่มีบทบาทในฐานะผูน้  าในการตอ่สูห้ลายครัง้กบักองทพัของ
ราชวงศส์งุ และตอ่มาไดต้อ่สูก้บัการรุกรานของพวกมองโกล ในยคุท่ีบา้นเมืองสงบและมีศกึสงคราม 
ชาวพทุธเหลา่นีไ้ดพ้ยายามท่ีจะน าความสขุสวสัดีมาสูป่ระเทศชาติ ในยคุท่ีพระพทุธศาสนาเวียดนาม
เจรญิรุง่เรอืงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทัง้ศาสนาเตา๋และขงจือ้ตา่งก็รบัไดร้บัการพฒันาสง่เสรมิและเป็นท่ี
นิยมนบัถือในสงัคมทกุชนชัน้ 



 ๘ 

 
   ยุคที ่๓ ยุคเส่ือมและยุคฟ้ืนฟู 
                   ประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐-๒๔๖๓  
   
  ตอนปลายของราชวงศต์รนั ขณะท่ีปราชญข์งจือ้ไดร้บัอ านาจสิทธิขาดแตเ่พียงผูเ้ดียวในราช
ส านกั พระพทุธศาสนากส็ญูเสียอิทธิพลของตนตามล าดบั โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลงัการบกุเขา้มาของ
ราชวงศห์มิงใน พ.ศ.๑๙๕๗ ไดเวียดกลายเป็นเมืองขึน้ของจีนอีกครัง้หนึ่ง และกษัตรยิแ์ห่งราชวงศห์มิง
ทรงคดัคา้นชาวพทุธเวียดนามโดยการรบิคมัภีรพ์ระพทุธศาสนา แลว้สง่ไปท่ีชินหลาง พรอ้มกนันัน้ก็
ท าลายเจดียจ์  านวนมาก  ย่ิงไปกวา่นัน้ พระสงฆท่ี์มีความสามารถจ านวนมากถกูสง่ไปเมืองจีนในฐานะผู้
ลีภ้ยั ทัง้หมดลว้นเป็นนโยบายท่ีจะกลืนชาวเวยีดนามใหเ้ป็นชาวจีนและเป็นแนวทางเผยแผล่ทัธิขงจือ้ให้
โดดเดน่เพียงลทัธิเดียว ขณะเดียวกนัก็ควบคมุพระพทุธศาสนาและศาสนาเตา๋อย่างเขม้งวด 
  หลงัจากตอ่สูก้บัราชวงศห์มิงเป็นเวลา ๑๐ ปี ในท่ีสดุไดร้บัชยัชนะในยคุเลอลอย วีรบรุุษแห่งชาติ
ผูก้่อตัง้ราชวงศเ์ลอยคุหลงั(Latter Le) แตพ่ระพทุธศาสนาก็ยงัอยู่ในสถานการณล์  าบาก กษัตรยิเ์ลอไท
โตรบัสั่งใหพ้ระสงฆ(์ผูป้ระสงคจ์ะอยู่เป็นพระตอ่ไป)ตอ้งสอบผ่าน(บางระดบั) หรอืมิเช่นนัน้ก็ตอ้งลา
สิกขาไปเป็นคฤหสัถ ์  ลทัธิขงจือ้มีอิทธิพลมากตอ่กษัตรยิ ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตอ่ปัญญาชนในยคุนัน้ 
เน่ืองจากการนบัถือขงจือ้เป็นใบเบิกทางท่ีดีท่ีสดุซึง่จะน าไปสูอ่  านาจและความรุง่เรอืงในราชส านกั สิ่งท่ี
ยงัหลงเหลืออยู่ซึง่นบัวา่โชคดีมากก็คือ พระพทุธศาสนาไดห้ยั่งรากลกึลงในชนทกุระดบั แมใ้นยามทกุข์
ยากพวกเขาก็ยงัยดึมั่นศรทัธา สรา้งเจดีย ์ วดั และพิมพซ์  า้คมัภีรพ์ระพทุธศาสนา ทัง้ๆท่ีนกัปราชญล์ทัธิ
ขงจือ้คดัคา้นและกษัตรยิร์บัสั่งใหเ้ขม้งวดเป็นพิเศษ 
  ประมาณปี พ.ศ.๒๑๐๐ ยคุท่ีกลุม่ตรนิหก์บัเหงียนขดัแยง้กนัซึง่ยืดยาวเป็นประมาณ ๓๐๐ ปี 
พวกขนุนางทัง้ของกลุม่ตรนิหแ์ละเหงียน พยายามท่ีจะฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาเพ่ือหวงัเอาชนะจิตใจของ
ประชาชน คนเหลา่นัน้เป็นชาวพทุธผูศ้รทัธาประกาศสรา้งหรอืซอ่มแซมเจดียห์รอืสถปูท่ีมีช่ือเสียง เชน่ 
เจดียเ์ทียนมใูนเวห้ ์เจดียเ์ทียนโต เจดียอ์นัโตน 
  ประมาณปี พ.ศ.๒๒๐๐ พระสงฆจี์นจ านวนมากเดินทางมาเวียดนาม กอ่ตัง้นิกายเซน เชน่ 
นิกายหลินชิ(รนิไซ)และนิกายเซา้ทงุ(โซโตะ) พระสงฆจี์นเหลา่นัน้ไดร้บัการตอ้นรบัอย่างอบอุน่จากขนุ
นางตรนิหซ์ึง่สนบัสนนุใหฟ้ื้นฟนิูกายเซนส านกัเวฬวุนัอยู่แลว้  อาจารยเ์ซนช่ือชานเหงียนเป็นหนึ่งใน
บรรดาผูเ้ป็นดวงประทีปแหง่พระสงฆเ์วียดนามในเวียดนามเหนือ กษัตรยิเ์ลอ ด ู โตงทรงสถาปนาท่าน
ชานเหงียนเป็นประธานสงฆ ์  ท่านน ู เฮ่ียนและน ู ตรุงซึง่เป็นศิษยข์องท่านชานเหงียน รว่มกนัพยายาม



 ๙ 

ฟ้ืนฟเูซนนิกายเวฬวุนัและพิมพซ์  า้วรรณกรรมจ านวนมาก ท่ีเขียนโดยสงัฆนายกนิกายเวฬวุนั  อาจารย์
เซนช่ือฮงุไฮเป็นอีกท่านหนึง่ท่ีมีช่ือเสยีงโดดเดน่ ท าหนา้ท่ีสานศุิษยจ์ านวนหลายพนัคนท่ีวดัเหงียทดงุ 
บรรดาศิษยเ์หลา่นัน้ บางคนมีช่ือเสียงมากและไดร้บัสถาปนาเป็นประธานสงฆใ์นยคุตอ่มา 
  ทางตอนใต ้ พวกขนุนางเหงียนใหก้ารตอ้นรบัอาจารยเ์ซนจ านวนมากท่ีเดินทางจากจีน มากอ่ตัง้
นิกายลนิชิ(รนิไซ)และนิกายเซา้ตงุ(โซโตะ) พรอ้มกบัสรา้งเจดียไ์วใ้นหลายจงัหวดัในขณะท่ีขยายอาณา
เขตลงไปทางใต ้ นอกจากนี ้ อาจารยเ์ซนชาวเวยีดนามไดพ้ยายามเตม็ท่ีท่ีจะฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา
เวียดนาม อาจารยเ์หลยีวกวงแห่งนิกายลินชิไดร้บัยกย่องเป็นผูน้  าของบรรดาอาจารยเ์ซน ในการฟ้ืนฟู
พระพทุธศาสนา สอนธรรมในหลายจงัหวดัและไดร้บัการนบัถืออย่างย่ิงจากพวกขนุนางเหงียน ค าสอน
ของท่านเหลียวกวงเป็นการผสมผสานวิธีคิดแบบเวียดนาม เน่ืองจากท่านพยายามท่ีจะออกแบบศาสนา
ท่ีน ามาจากจีนเสียใหม ่ ท าใหเ้ป็นแบบเวียดนามและมีชีวิตชีวาทัง้ในดา้นพิธีกรรม บทกวนิีพนธ ์ ศิษย์
หลายคนของท่านเหลยีวกวงไดช้่วยกนัสืบตอ่การสอนดว้ยวิธีดงักลา่วนีไ้ปทั่วเวยีดนามตอนใต ้ และ
อิทธิพลของเซนนิกายลินชิจะเห็นไดแ้มใ้นยคุแห่งการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาประมาณ พ.ศ.๒๕๐๐ 
  จากการท่ีนกัลา่อาณานิคมฝรั่งเศสเริม่เขา้มาครอบครองเวียดนาม ท าใหส้ถานการณแ์ห่ง
พระพทุธศาสนาอยู่ในภาวะเลวรา้ยอย่างเห็นไดช้ดั ในสมยัราชวงศเ์หงียน พระพทุธศาสนาถกูตอ่ตา้น
อย่างรุนแรงจากพวกขนุนางซึง่เป็นปราชญข์งจือ้ ในขณะท่ีกษัตรยิส์ว่นมากซึง่ไม่ใช่ผูท่ี้ทรงอปุถมัภท่ี์
ศรทัธามั่นคงก็ทรงละทิง้พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาในยคุนัน้จงึประสบกบัความล าบากหลาย
อย่างจากการปกครองของพวกนกัลา่อาณานิคม 
   
   ยุคที ่๔ ยุคพระพุทธศาสนาเพือ่สังคม 
                   ประมาณ ๒๔๖๓-ปัจจุบัน  
 
  พ.ศ.๒๔๖๓ ดว้ยผลพวงจากการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาแบบจีน ท าใหมี้ขบวนการเพ่ือการฟ้ืนฟู
พระพทุธศาสนาเวียดนาม น าโดยอาจารยข์นัหห์วั สมาคมชาวพทุธจ านวนมากไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ใน
เวียดนามใต ้ เวียดนามกลาง และเวียดนามเหนือ ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๔๘๔ ถงึ พ.ศ.๒๔๗๗ การฟ้ืนฟู
พระพทุธศาสนาไดร้บัความเห็นชอบจากชาวพทุธจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิง พวกปัญญาชนทั่ว
ประเทศ แตข่บวนการนีไ้ดส้ะดดุลงเพราะเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ 
    พ.ศ.๒๔๙๑ ไดก้่อตัง้สหสมาคมพระพทุธศาสนาเวียดนาม(United VN Buddhist 
Associations) และด าเนินกิจกรรมในกรุงฮานอย มีการตีพิมพนิ์ตยสารทางพระพทุธศาสนาและงาน



 ๑๐ 

แปลหนงัสือทางพระพทุธศาสนาเป็นภาษาเวียดนามจ านวนมาก ท่ีเมืองเวห้ ์ พระมหาเถระเก๊ียก เตียน
และดร.เลอดินหต์มัซึง่เป็นปราชญค์ฤหสัถช์าวพทุธ ไดก้่อตัง้สถาบนัพระพทุธศาสนาท่ีเวฬวุนาราม 
ตอ่จากนัน้ไดก้่อตัง้สมาคมพระพทุธศาสนาแห่งอนันามขึน้ท่ีวดัตกูวง และโรงเรยีนพระพทุธศาสนา
ส าหรบัภิกษุและภิกษุณีอีก ๒ แห่ง ดร.เลอดินหต์มัผูนี้แ้หละท่ีไดส้รา้งคณุปูการมากมายตอ่การ
ฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาโดยการเผยแผ่พทุธธรรมโดยใชภ้าษาเวียดนาม ผูก้อ่ตัง้องคก์ารเยาวชนชาวพทุธ
จ านวนมาก และแปลสรูงัคมสตูรเป็นภาษาเวียดนาม นบัวา่เป็นผูเ้อาใจใสต่อ่การฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา
อย่างแทจ้รงิ 
  ในยคุนีเ้องท่ีพระติช นทั ฮนัท์๖ไดเ้ริม่แสดงบทบาทเพ่ือสงัคม เมื่อท่านเขา้มาบวชเป็นสามเณร
ขณะอาย ุ ๑๖ ปี ตอ่มาใน พ.ศ.๒๔๙๒ ไดบ้วชเป็นภิกษุท่ีวดัเซน เป็นบคุคลแรกท่ีใชค้  าวา่ 
“พระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคม(Engaged Buddhism)” ในหนงัสือท่ีท่านเขียนช่ือ “เวยีดนาม: ดอกบวัใน
ทะเลแห่งเปลวเพลิง(Vietnam: Lotus in a Sea of Fire)”   
  พ.ศ.๒๔๙๔ ไดจ้ดัการประชมุชาวพทุธแห่งชาติขึน้ท่ีเมืองเวห้ ์ มีจดุมุ่งหมายท่ีจะรวมสมาคม
พระพทุธศาสนาทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั พรอ้มกบัจดัระบบกิจกรรมของพระสงฆใ์หม ่ นอกจากนี ้ ไดอ้นมุตัิให้
ชาวพทุธเวียดนามเขา้รว่มองคก์ารพทุธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก(พสล.=WFB) ซึง่ก่อตัง้ขึน้ ณ กรุง
โคลมัโบ ใน พ.ศ.๒๔๙๓ 
  พ.ศ.๒๔๙๗ หลงัจากท่ีเวยีดนามแบง่เป็นเวียดนามเหนือกบัเวียดนามใต ้ ตามขอ้ตกลงเจนีวา  
ประเทศถกูแบง่เป็น ๒ สว่น  ประชาชนไม่ไดส้ขุสบายขึน้อย่างท่ีควรจะเป็น  เม่ือเกิดสงครามระหวา่ง
เวียดนามเหนือกบัเวียดนามใต ้ ชาวพทุธในเวียดนามใตป้ระสบความล าบากจากการแบง่แยกและการ
เขม้งวด โดยระบบการปกครองของโงดนิหเ์ดียม จนกระทั่งเม่ือมีการบีบคัน้มากขึน้ ชาวพทุธผูใ้ฝ่สนัติจงึ
รวมตวัประทว้งทั่วประเทศ จากการท่ีพระโพธิสตัวต์ิชกวงดึค๊สละชีวิตจดุไฟเผาตวัเอง เป็นผลท าใหผู้ย้อม
สละชีวิตเพ่ือพระพทุธศาสนากลุม่อื่นๆ วางแนวทางเพ่ือโคน่ลม้รฐับาลของโงดินหเ์ดียมใน พ.ศ.๒๕๐๖ 
  พ.ศ.๒๕๑๘ หลงัจากท่ีเวยีดนามใตไ้ดร้บัอิสรภาพ มีขบวนการชาวพทุธน าโดยพระมหาเถระติช 
ตร ี ต ู พยามท่ีจะรวมนิกายและองคก์รพระพทุธศาสนาเวียดนามทัง้หมด และมีการก่อตัง้คณะสงฆ์
เวียดนาม(VN Buddhist Sangha)๗ขึน้ใน พ.ศ.๒๕๒๔  คณะสงฆเ์วียดนามมีพระมหาเถระธรรมสงัฆราช
ติช ดุ๊ค หงวน ไดอ้นมุตัิแผนการท างานเพ่ือการท างานรว่มกนัและความสามคัคีในหมู่นิกาย
                                                 

  
๖ ท่านติช นทั ฮนัทเ์กิดเมื่อวนั ๑๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๖๙ เป็นชาวเวียดนามภาคกลาง ปัจจบุนัอาย ุ ๘๔ ปี 

เท่ียวจาริกสอนพระพทุธศาสนาไปทั่วโลก 
  ๗ ก่อนหนา้นี ้องคก์รพระพทุธศาสนาในเวียดนาม เรียกช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า Unified Buddhist Church  



 ๑๑ 

พระพทุธศาสนา เพ่ือเผยแผ่ธรรมเพ่ือท าใหค้นรูจ้กัหลกัการส าคญัของพระพทุธศาสนามากขึน้ เพ่ือท า
ระบบการศกึษาของวดัใหม้ั่นคง และเพ่ือสง่เสรมิมิตรภาพในหมู่องคก์รพระพทุธศาสนาทั่วโลก เพ่ือ
สนัติภาพโลก ในยคุนีเ้อง ไดมี้การกอ่ตัง้สถาบนัการศกึษาพระพทุธศาสนาระดบัอดุมศกึษาขึน้ท่ีฮามอย 
และใน พ.ศ.๒๕๒๗ ไดก้่อตัง้อีกแห่งหนึ่งขึน้ท่ีกรุงโฮจิมินห ์จดุประสงคก์็เพ่ือใหก้ารศกึษาอบรมภิกษุและ
ภิกษุณีรุน่ใหม่ใหมี้คณุภาพ เพ่ือใหส้ามารถสนองงานคณะสงฆเ์วียดนามในดา้นตา่งๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภิกษุและภิกษุณีท่ีเป็นนิสิตศกึษาทัง้คมัภีรพ์ระพทุธศาสนาและวิชาทั่วไป รวมทัง้หลกัการ
ส าคญัของ ๓ นิกายหลกั คือ เถรวาท สรวาสติวาท และมหายาน  นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาสามารถ
ศกึษาตอ่ในเวียดนามหรอืในตา่งประเทศ๘ เพ่ือเตรยีมตวัเป็นนกัวิจยัท่ีสถาบนัวิจยัพระพทุธศาสนาแหง่
เวียดนาม ซึง่ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ.๒๕๓๒  
  สถาบนัวิจยัพระพทุธศาสนาแห่งเวียดนาม ในฐานะเป็นกิจกรรมแขนงใหม่ของคณะสงฆ์
เวียดนาม ด าเนินการใหก้ารศกึษาพระพทุธศาสนา เนน้การสรา้งนวรรตกรรมในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา ใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางสงัคมและวิทยาศาสตรใ์นยคุของพวกเรา ย่ิงไปกวา่
นัน้ สถาบนันีย้งัพยายามอย่างย่ิงท่ีจะขยายกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาไปทั่วโลก และสง่เสรมิการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรทางพระพทุธศาสนาเวียดนามกบัชาวพทุธของประเทศอื่นๆ  ผูมี้บทบาทในการน า
ของสถาบนัวิจยัพระพทุธศาสนาแห่งเวียดนาม ประกอบดว้ยพระมหาเถระติช เทียน เซี่ยวเป็นรอง
อธิการบดีรบัผิดชอบภาควิชาพระพทุธศาสนาเวียดนาม และพระ ดร.ติช เทียน เจาเป็นรองอธิการบดี
รบัผิดชอบภาควิชาพระพทุธศาสนาทั่วโลก อนึ่ง ยงัมีภาควิชาอื่นๆ อีก เช่น ภาควิชาความเช่ียวชาญดา้น
พระพทุธศาสนา  ภาควิชาอารามศกึษา ภาควิชาการศกึษา และเหนืออื่นใด มีภาควชิาการแปลและเผย
แผ่พระไตรปิฎกเป็นภาษาเวยีดนาม  ภาระย่ิงใหญ่เก่ียวกบัการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาล ี
ภาษาองักฤษ และภาษาจีนเป็นภาษาเวียดนาม พรอ้มกบัการเผยแผ่พระไตรปิฎกเวียดนามนี ้ เริม่
ด  าเนินการใน พ.ศ.๒๕๓๔ โดยคาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ ๒๐ ปีเพ่ือด าเนินงานใหเ้สรจ็สมบรูณ ์
  เก่ียวกบักิจกรรมทางพระพทุธศาสนาทั่วโลกนัน้ ผูแ้ทนของคณะสงฆเ์วียดนามไดเ้ขา้รว่มประชมุ
ใหญ่ของสภาพระพทุธศาสนาแห่งเอเชียเพ่ือสนัติภาพ หรอื ABCP (Asian Buddhist Conference for 
Peace) ครัง้ท่ี ๖ และครัง้ท่ี ๗ และพระมหาเถระติช มินห ์ เจากไ็ดร้บัเลือกเป็นรองประธานของ ABCP 
และเป็นประธานของศนูยแ์ห่งชาติ ABCP ในเวียดนาม  พ.ศ.๒๕๒๗ ผูแ้ทนของคณะสงฆเ์วียดนามได้
                                                 

  
๘ ถา้เป็นการศกึษาสาขาวิชาพระพทุธศาสนา ในยคุนี ้ พระสงฆเ์วียดนามนิยมไปศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท

และปริญญาเอกท่ีอินเดีย รองลงมาน่าจะเป็นท่ีศรีลงักา ตัง้แต ่ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นตน้มา นิยมมาศกึษาท่ีประเทสไทย 
โดยเฉพาะท่ีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  



 ๑๒ 

เขา้รว่มประชมุโต๊ะกลมท่ีกรุงนิวเดลีและโดยเฉพาะอยา่งย่ิง พ.ศ.๒๕๒๘ คณะสงฆเ์วียดนามรว่มกบัศนูย์
แห่งชาติ ABCP ไดเ้ป็นเจา้ภาพการประชมุสภาผูบ้รหิารระดบัสงูและเลขานกุารนานาชาติของ ABCP ท่ี
กรุงฮานอย พ.ศ.๒๕๒๙ ซึง่เป็นปีสนัติภาพโลก ไดมี้การจดัสมัมนา ๒ ครัง้เรื่อง พระพทุธศาสนากบั
สนัติภาพ ณ กรุงฮานอยและกรุงโฮจิมินห ์  ในปัจจบุนั ผูแ้ทนของคณะสงฆเ์วียดนามไดเ้ขา้รว่มสมัมนา
หรอืประชมุทางศาสนา ท่ีจดัขึน้ในประเทศตา่งๆ เช่น อินเดีย ศรลีงักา ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลยี อิตาลี ฝรั่งเศส 
ไตห้วนั ประเทศไทย 

     
สถานะและบทบาทในปัจจุบัน 
 

  ตลอดระยะเวลายาวนานในประวตัิศาสตรข์องเวียดนาม พระพทุธศาสนาเวียดนามมี
ความสมัพนัธก์บัความด ารงอยู่แห่งชาติ  ไม่วา่ชาติจะอยู่ในยคุเจรญิรุง่เรอืงหรอืในยคุเสื่อม นบัแตย่คุ
แรกแห่งการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในเวียดนามมา จิตใจของชาวพทุธเวียดนามไดร้บัการกลอ่มเกลา
ดว้ยค าสอนของพระพทุธองคใ์นเรื่องเมตตา ขนัติ ความเห็นอกเห็นใจ ท าใหพ้ระพทุธศาสนาเวียดนาม
สามารถอยู่รว่มกบัศาสนาอื่นๆดว้ยความสงบมาเป็นเวลากวา่ ๒,๐๐๐ ปี  ภิกษุและภิกษุณียคุแลว้ยคุ
เลา่ ไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในการท าใหพ้ระพทุธศาสนาเป็นศาสนาของชาวเวียดนามอย่างสมบรูณ ์
ผสมผสานไปดว้ยวิถีและวฒันธรรมเวียดนาม อกีประการหนึ่ง พระพทุธศาสนาเวียดนามมีอทิธิพลอย่าง
มากตอ่วรรณคดี ศลิป ดนตร ี และสถาปัตยกรรม กลา่วคือ พระพทุธศาสนาไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งแห่ง
ชีวิตของชาวเวียดนาม   
    พระพทุธศาสนาในเวยีดนามโดยเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสถาบนัพระสงฆมี์ความเจรญิรุง่เรอืง ใน
คราวท่ีไดร้บัการสนบัสนนุจากฝ่ายการเมือง และตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอยในคราวท่ีฝ่ายการเมืองละเลย
ไม่อปุถมัภห์รอืบีบคัน้ดว้ยกฎระเบียบตา่งๆ เป็นอยา่งนีเ้รื่อยมา เมื่อคราวท่ีไดร้บัอิสรภาพโดยเดด็ขาด
จากจีน สถานะและบทบาทของพระพทุธศาสนาดเูหมือนวา่จะด าเนินไปดว้ยดี แตท่างบา้นเมืองก็เกิด
สงครามระหวา่งฝรั่งเศสกบัเวียดนามอกี เป็นผลท าใหเ้วียดนามแบง่เป็น ๒ สว่นคือเหนือกบัใต ้ ท าให้
องคก์รสงฆใ์นเวียดนามตอ้งแบง่เป็น ๒ สว่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ กลา่วเฉพาะเวยีดนามใต ้ สถานะและ
บทบาทของพระพทุธศาสนาย่ิงดจูะตกอยู่ในความล าบากขึน้ไปอีกเมื่อฝรั่งเศสถอนก าลงัออกจาก
เวียดนามใน พ.ศ.๒๔๙๘ และสหรฐัอเมรกิาเขา้มามีบทบาทแทน อเมรกิาสนบัสนนุโง ดินห ์เดียมขึน้เป็น
นายกรฐัมนตร ีพระพธุศาสนาถกูกดขี่อย่างหนกั  ท าใหเ้กิดการตอ่ตา้นจากชาวพทุธซึ่งเป็นประชากรสว่น



 ๑๓ 

ใหญ่ ทา้ยท่ีสดุเม่ือวนัท่ี ๑๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๐๖ พระมหาเถระติช กวง ดึก๊ พระสงฆฝ่์ายมหายานจดุ
ไฟเผาตวัเองประทว้งรฐับาลโง ดินห ์เดียม และเกิดการรฐัประหารโคน่ลม้รฐับาลในเวลาตอ่มา 
   ปัจจบุนั แมร้ะบบการปกครองของประเทศเวียดนามจะยงัเป็นแบบสงัคมนิยมอยู ่ แตน่โยบายท่ี
รฐับาลเวียดนามใชใ้นการบรหิารประเทศ ไดมี้การประยกุตผ์สมผสานระหวา่งสงัคมนิยมกบัทนุนิยม เปิด
ประเทศสูโ่ลกกวา้ง รบักระแสแห่งการพฒันาดา้นวตัถจุากนานาประเทศ ท าใหส้ถานการณแ์ห่ง
พระพทุธศาสนาในเวยีดนามเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ สถาบนัสงฆเ์วียดนามมีการติดตอ่สมัพนัธก์ับ
องคก์รชาวพทุธตา่งประเทศ  
  พระพทุธศาสนาในเวยีดนามมีทัง้เถรวาทและมหายาน แตม่หายานมีจ านวนมากกวา่ทัง้ดา้นศา
สนบคุคลและศาสนวตัถมีุบทบาทอยู่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ ติดตอ่สมัพนัธก์บั
พระพทุธศาสนาในจีน โดยเฉพาะนิกายเซน ท าใหเ้ซนมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของคนเวียดนามมากจนถงึ
ปัจจบุนั๙ ในขณะท่ีเถรวาทอยู่ในภาคใต ้ ในช่วงสงครามเวียดนามเหนือ-ใต ้พระเถระผูใ้หญ่ท่ีท างานเพ่ือ
สงัคม ไดร้วมนิกายตา่งๆประมาณ ๑๑ นิกายทัง้เถรวาทและมหายานเขา้ดว้ยกนัเป็น  Unified Buddhist 
Church เพ่ือตอ่ตา้นสงคราม๑๐     
    มีสถิตท่ีิน่าสนใจเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นเอกสารรายงานใน พ.ศ.๒๕๔๐ เช่น๑๑ 
พทุธศาสนิกชนท่ีเป็นคฤหสัถ ์ มีประมาณ ๗,๖๒๐,๘๐๓ คน มีภิกษุ ภิกษุณี และสามเณรรวมกนั
ประมาณ ๒๗,๑๘๘ รูป มีวดั ๑๔,๐๑๗ แห่ง  โดยสรุปประชาชนสว่นใหญ่นบัถือพระพทุธศาสนา 
รองลงมาน่าจะเป็นครสิตศ์าสนา มีหลกัฐานบางแห่งบอกวา่ ประชากรเวียดนามจ านวน ๘๐ ลา้นคน
(ปัจจบุนันา่จะประมาณ ๘๕ ลา้นคน) ประมาณ ๑๔ ลา้นไม่นิยมนบัถือศาสนา และประมาณ ๓ ใน ๔ 
                                                 

  
๙ ประวตัิศาสตรพ์ระพทุธศาสนาในเวียดนามบางแหลง่บอกว่า ประมาณ พ.ศ.๙๐๐ พระพทุธศาสนาเถรวาท

จากกมัพชูาเขา้ไปสูเ่วียดนาม ท่านโพธิธรรมหรือปรมาจารยต์ั๊กมอ้ แห่งอินเดียใต ้ เขา้มาเผยแผ่พระพทุธศาสนานิกาย
เซนในจีน จากนัน้ ประมาณ ๑๐๐๐ เดินทางลงใตเ้ขา้สูเ่วียดนาม 
  ๑๐ Robert Topmiller จากมหาวิทยาลยัเคนตั๊กกี ้สหรฐัอเมริกา เขา้ไปท าวิจยัเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาในเวียด
ระหวา่ง พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ สรุปไวว้า่ พระพทุธศาสนาในเวียดนามมี ๗ กลุม่หลกั ประกอบดว้ย (๑)Unified 
Buddhist Church-UBC (๒)พระพทุธศาสนาแบบจีน-เซน (๓)พระพทุธศาสนาเถรวาทเวียดนาม (๔)พระพทุธศาสนา
เถรวาทเขมร (๕)พระพทุธศาสนาหีนยาน (๖)พระพทุธศาสนานิกายโฮเฮา (๗)พระพทุธศาสนาท่ีอยู่นอกกลุม่ UBC ด ู
http://www.quangduc.com/English/WorldBuddhism/27vietnam.html., p.3. 
  

๑๑  แหลง่ขอ้มลู: Government Committee for Religious Affairs, ใน http://mailman1.u. 
washingtonedu/pipermail/vsg/2006.June/001911.html. ทางการเวียดนามหมายเอาคนท่ีประพฤติปฏิบตัิตามหลกั
พระพทุธศาสนาจริงๆ มีประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน สว่นท่ีเหลือเป็นชาวพทุธแตเ่พียงในนาม 

http://www.quangduc.com/English/WorldBuddhism/27vietnam.html
http://mailman1.u/


 ๑๔ 

ของประชากร ๖๖ ลา้นคนท่ีเหลอื นั่นคือประมาณ ๔๙ ลา้นคนพอจะบอกไดว้า่เป็นชาวพทุธ เพราะนิยม
เขา้วดัในเทศกาลตา่งๆ มีโลกทศันบ์างสว่นท่ีไดร้บัการกลอ่มเกลาโดยหลกัพระพทุธศาสนา๑๒  
    การปกครองคณะสงฆเ์วยีดนามมีลกัษณะคลา้ยกบัของประเทศไทย มีพระสงัฆราชหรอืประธาน
สงฆส์งูสดุเพียงรูปเดยีว อยู่ในฐานะเป็นพระสงัฆราชทัง้ของเถรวาทและมหายาน มีรองประธานหรอืรอง
พระสงัฆราชฝ่ายพระเถรวาทและมหายานฝ่ายละ ๑ รูป๑๓ พระเถระท่ีมีบทบาทเดน่ในปัจจบุนั มีหลาย
รูป เช่น ฝ่ายเถรวาทมีพระติช เทียน ธรรม ฝ่ายมหายาน มีพระติช ชี กวง พระตชิ กวง เทียน พระติช มินห ์
เจา  
    ปัจจบุนั สถาบนัการศกึารศกึษาพระพทุธศาสนาหลายแห่งในเวียดนาม เชน่ มหาวิทยาลยั
พระพทุธศาสนาเวียดนาม(Vietnamese Buddhist University) ตัง้อยู่ท่ีกรุงโฮ จิ มินหเ์ปิดด าเนินการโดย
พระมหาเถระติช มินห ์ เจา, ท่านศาสตราจารเ์ลอ มนัห ์ ทตั, ท่านตชิ นทั ตเูป็นตน้ เปิดการสอนระดบั
ปรญิญาตรใีนหลายสาขาวิชา นอกจากนีย้งัมีสถาบนัวิจยัพระพทุธศาสนาแห่งเวียดนาม(Vietnam 
Buddhist Research Institute) สถาบนัวิจยัดา้นศาสนาและศรทัธา(Institute of Research of 
Religions and Beliefs) สถาบนัศาสนศกึษา(Institute of Religious Studies) และสถาบนัพทุธศาสตร์
ศกึษาแห่งเวียดนาม(Vietnam Academy for Buddhist Studies)ทัง้ ๔ แห่งนีต้ัง้อยู่ท่ีกรุงฮานอย สถาบนั
ทั่วไปท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระพทุธศาสนาและมีการศกึษาคน้ควา้เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา เช่น ศนูย์
สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรแ์ห่งชาติ ท่ีกรุงฮานอย มหาวิทยาลยัเวห้ ์ ท่ีเมืองเวห้ ์ สถาบนัเหลา่นี ้
ช่วยกนัจดักิจกรรมดา้นพระพทุธศาสนาอย่างตอ่เน่ือง เช่น ระหวา่งวนัท่ี ๑๕-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
มีการสมัมนานานาชาติเรื่อง “พระพทุธศาสนาในศกัราชใหม่: ความเปลีย่นแปลงและความทา้ทา้ย”
(Buddhism in the New Era: Changes and Challenges) จดัขึน้ท่ีกรุงโฮ จิ มินห ์ มีนกัวิชาการดา้น
พระพทุธศาสนาจากทั่วโลกมารว่มสมัมนา 
   ในดา้นการศกึษานี ้ ปัจจบุนัพระสงฆเ์วียดนามมีสิทธิสอบเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัทั่วไป แทบ
จะทกุสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาทางการแพทย ์มีพระสงฆเ์วียดนามจบการศกึษาเป็นแพทยศาสตรบณัฑิต
ไปแลว้หลายรูป  

                                                 

  
๑๒ http://www.vnhrnet.org/english/documents/us_report99.htm, p.2, 5. ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นบัถือ

พระพทุธศาสนามหายาน รองลงมานบัถือเถรวาท และมีนิกายย่อยอีก ๒ คือ (๑)นกิายคาว ได(๋Cao Dai)เป็นนิกาย
ผสมแนวคิดของศาสนาตา่งๆ และ(๒)นกิายโฮ เหา(Hoa Hao) เป็นนิกายปฏิรูป ไมม่ีนกับวชและปฏิเสธพิธีกรรม 
  ๑๓ ประธานสงฆห์รือพระสงัฆราชรูปปัจจบุนัคือ พระมหาเถระติช ตรี ตินห ์ วดัวานดึก๊ รองประธานสงฆห์รือ
รองพระสงัฆราชฝ่ายเถรวาทคือ พระติช เทียน ธรรม วดัโฟมินหเ์จติยาราม ฝ่ายมหายานคือ พระติช ชี กวง วดั  ……… 

http://www.vnhrnet.org/english/documents/us_report99.htm


 ๑๕ 

ความสัมพันธก์ับประเทศไทย 
 

  เวียดนามกบัไทยมีความสมัพนัธก์นัมายาวนานในทกุดา้น ท่ีน่าสนใจคือดา้นการเมืองและการ
พระพทุธศาสนาซึง่เก่ียวขอ้งกนัอย่างแยกไมอ่อก กลา่วคือ ใน พ.ศ.๒๓๑๖ รชัสมยัพระเจา้ตากสิน
มหาราช อง เชยีง ชนุราชบตุรองคท่ี์ ๔ แห่งราชวงศเ์หงียนหนีกบฎเมืองเวห้เ์ขา้มาอาศยัพระบรมโพธิ
สมภาร ชาวเวียดนามท่ีนบัถือพระพทุธศาสนานิมนตพ์ระสงฆม์าดว้ย และใน พ.ศ.๒๓๑๙ ไดมี้การสรา้ง
วดัขึน้ในกรุงธนบรุ ีเช่น ทิพยวารแีละวดัมงคลสมาคม ตอ่มาใน พ.ศ.๒๓๒๖ รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รชักาลท่ี ๑ อง เชยีง สอืราชนดัดาของกษัตรยิร์าชวงศเ์หงียนแห่งเมืองเวห้ห์นีกบฎ
ไกเซินเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ท าใหเ้วียดนามมีความสมัพนัธก์บัไทยมากขึน้  พ.ศ.๒๓๗๗ รชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี ๓ มีชาวเวียดนาม ๒ กลุม่เขา้มาประเทศไทย คือ กลุม่ท่ี
นบัถือพระพทุธศาสนา พระเจา้อยู่หวัรชักาลท่ี ๓ โปรดใหไ้ปอยู่ท่ีจงัหวดักาญจนบรุ ี กบักลุม่ท่ีนบัถือ
ศาสนาครสิต ์โปรดใหไ้ปอยู่ท่ีสามเสน เวียดนามท่ีเป็นชาวพทุธกลุม่นีมี้บทบาทในการสรา้งวดัขึน้ ๓ แห่ง 
คือ วดัถาวรวราราม วดัสมณานมับรหิาร และวดัเขตตบ์ญุญาราม จงัหวดัจนัทบรุ ี และตอ่มามีการสรา้ง
วดัขึน้อีก ๕ แห่ง คือ วดักศุลสมาคร วดัชยัภมิูการาม วดับ าเพ็ญจีนพรต วดัโลกานเุคราะห ์ และวดั
ถาวรวราราม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ปัจจบุนัมีวดัอนมันิกายในประเทศไทย จ านวน ๑๓ วดั)  
  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี ๔ ทรงมีโอกาสนสนทนากบัภิกษุเวียดนามช่ือ 
อง ฮงึ ไดท้รงทราบความเป็นไปของการพระพทุธศาสนาในเวียดนาม โปรดใหค้วามอปุถมัภแ์ก่พระสงฆ์
เวียดนาม ตอ่มาในสมยัรชักาลท่ี ๕ ภิกษุอง ฮงึ ไดร้บัพระมหากรุณาธิคณุโปรดเกลา้ฯใหด้  ารงสมณศกัดิ์

ท่ี พระครูคณานมัสมณาจารย ์ ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รสงฆเ์วียดนามกบัองคก์รสงฆไ์ทย ด าเนินมา
ดว้ยดีตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั  ในพ.ศ.๒๕๒๐ ไดมี้การออกกฎกระทรวง วา่ดว้ยการปกรองคณะสงฆ์
เวียดนาม(รวมทัง้คณะสงฆจี์น)ในประเทศไทย และพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๕ ทว ิ นิยามไวว้า่ “คณะสงฆอ์ืน่ หมายความว่า บรรพชติจีนนกิาย หรอือนมันกิาย(เวยีดนาม)” 
และมีการจดัระเบียบการปกครองคณะสงฆอ์นมันิกาย ใหเ้ป็นไปตามพระธรรมวินยั กฎหมายและพระ
บญัชาสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ดงัแผนภมิูแสดงโครงสรา้งการปกครองคณะสงฆ์
อนมันิกาย(เวียดนาม)๑๔ ดงันี ้

                                                 

  ๑๔ ค าวา่ “อนมั…” แผลงมาจากค าวา่ “อนันาม” ซึง่เป็นช่ือเดิมครัง้โบราณของเวียดนาม ปัจจบุนั เจา้คณะ
ใหญ่ของอนมันิกาย คือ พระมหาคณานมัธรรมปัญญาธิวตัร (เจริญ กิ๊นเจ๊ียวมหาเถระ) เจา้อาวาสวดักุศลสมาคร 



 ๑๖ 

เจา้คณะใหญ่

รองเจา้คณะใหญ่

ผูช่้วยเจา้คณะใหญ่ฝ่ายขวา ผูช่้วยเจา้คณะใหญ่ฝ่ายซ้าย

ปลดัขวา ปลดัซ้าย

รองปลดัขวา รองปลดัซ้าย

ผูช่้วยปลดัขวา ผูช่้วยปลดัซ้าย

คณานุกรม

คณานุกรมเจา้คณะใหญ่ฝ่ายขวา คณานุกรมเจา้คณะใหญ่ฝ่ายซ้าย

ผูช่้วยคณานุกรมเจา้คณะใหญ่ฝ่ายขวา ผูช่้วยคณานุกรมเจา้คณะใหญ่ฝ่ายซ้าย

คณานุกรมปลดัขวา คณานุกรมปลดัซ้าย

 

  ความสมัพนัธด์า้นเศรษฐกิจการเมืองในปัจจบุนัเป็นอย่างไร ?  ไทยและเวียดนามมี
ความสมัพนัธท์างการทตูมาเป็นเวลา ๓๐ ปี ๖ เดือนแลว้๑๕ โดยวนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ประเทศ
ไทยและเวียดนามไดส้ถาปนาความสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการระหวา่งกนั  เป็นผลท าใหมี้การขยาย
ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือกนัในทกุดา้น เม่ือเวยีดนามการประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้
                                                                                                                                                             

 

             ๑๕ บทความในหนงัสือพิมพม์ติชน วนัท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยนายสรุพงษ ์ ชยันาม อดีตอธิบดี
กรมสารนิเทศและอดีตเอกอคัรราชทตูไทยในหลายประเทศ ดใูน http://www.rakbankerd.com/ 
01_jam/thaiinfor/county_info/index.html., p.1.  

http://www.rakbankerd.com/%2001_jam/thaiinfor/county_info/index.html
http://www.rakbankerd.com/%2001_jam/thaiinfor/county_info/index.html


 ๑๗ 

ช่ือ “โดยเมย” (Doi Moi) ของเวียดนาม พ.ศ.๒๕๒๙ ท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัเวียดนามขยาย
ไปสูภ่าคเศรษฐกิจ สงัคม และทีส่  าคญัคอืภาคพระพทุธศาสนา อนัจะเป็นผลท าใหม้ีความร่วมมอืกนัใน
การศกึษาวจิยัดา้นพระพทุธศาสนา ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตต้อ่ไปในอนาคต  และใน พ.ศ.
๒๕๓๘ เวียดนามไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้อาเซี่ยน) ท าให้
ความสมัพนัธแ์นน้แฟน้ย่ิงขึน้  วนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นวนัครบรอบ ๓๐ ปีแห่งความสมัพนัธ์
ทางการทตูระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเวียดนาม      ปัจจบุนั ไทยกบัเวียดนามมีความรว่มมือกนัใน
หลายดา้น เช่น๑๖ ความร่วมมือทางวชิาการ (Cooperation in Technical Cooperation) ความร่วมมอื
ทางการศกึษา (Cooperation in Educational Cooperation)  และในการประชมุของกลุม่ประเทศ
ความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก(Asia-Pacific Economic Cooperation=APEC) ครัง้ท่ี ๒๑ ซึง่
จดัขึน้ท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยหวัขอ้หลกัใน
การประชมุคือ “มุ่งสู่ประชาคมแห่งพลวตัรและเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนืและความมั่งคั่ง(Towards a 
Dynamics Community for Sustainable Development and Prosperity)” ฯพณฯ พล.อ.สรุยทุธ ์จลุา
นนท ์นายกรฐัมนตรขีองไทยไดเ้ขา้รว่มประชมุและกระชบัสมัพนัธไมตรกีบัเวียดนาม๑๗ 

  ความสมัพนัธร์ะดบัสถาบนัการศกึษาพระพทุธศาสนาเป็นอย่างไร ? คณะสงฆเ์วียดนามกบั
ผูบ้รหิารของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รูจ้กัคุน้เคยกนัจากการท่ี
ไดไ้ปศกึษาพระพทุธศาสนาในสถาบนัเดียวกนัในอินเดียบา้ง จากการท่ีไดเ้ขา้ประชมุนานาชาติใน
ประเทศตา่งๆรว่มกนับา้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัไดร้บั
มอบหมายจากมหาเถรสมาคม ใหเ้ป็นเจา้ภาพหลกัจดัประชมุนานาชาติท่ีประเทศไทย คณะสงฆ์
เวียดนามไดส้ง่ผูแ้ทนเขา้มาท างานและรว่มประชมุอยา่งใกลชิ้ดทกุครัง้ เช่น ในการประชมุนานาชาติ
เน่ืองในวิสาขบชูาโลก ครัง้ท่ี ๑  ระหวา่งวนัท่ี ๑๘-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.   ๒๕๔๘ และในการประชมุ
นานาชาติเองในวนัวิสาขบชูาโลกครัง้ท่ี ๒ ระหวา่งวนัท่ี ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
  ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๓ เป็นตน้มาท่ีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เปิดสอน
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาโท สาขาวิชาพระพทุธศาสนา ไดมี้ภิกษุชาวเวยีดนามเขา้มาศกึษาทกุปี 
เฉพาะปีการศกึษา ๒๕๔๙ มหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาเวียดนามสง่ภิกษุมหายานจ านวน ๑๑ รูปเขา้

                                                 

   
๑๖

 และสรุปการประชมุรว่มคณะรฐัมนตรีไทย-เวียดนามอย่างไมเ่ป็นทางการ เม่ือวนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 
๒๕๔๗ ใน http://www.eppo.go.th/admin/cab/th.vn-press.02.html., p. 1-2. 

   
๑๗ http://region1.prd.go.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id., p.1-2. 

http://www.eppo.go.th/admin/cab/th.vn-press.02.html
http://region1.prd.go.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id


 ๑๘ 

มาศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ ระดบัปรญิญาโท โดยมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ใหก้าร
สนบัสนนุทนุคา่หน่วยกิต คา่ใชจ้่ายประจ าเดือน และจดัหาสถานท่ีพกัใหต้ลอดระยะเวลาท่ีศกึษาอยู่ 
  เมื่อวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและ
มหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาเวียดนาม รว่มกนัจดัสมัมนาเรื่อง “พระพทุธศาสนาเพือ่สงัคมในศตวรรษที ่
๒๑(Engaged Buddhism in the 21st Century)” ท่ีมหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาเวียดนาม กรุงโฮ จิ 
มินห ์ การสมัมนาครัง้นีมี้ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร คณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จ านวน ๕๔ รูป/คน พรอ้มกบัผูบ้รหิาร คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี นิสิตและ
นกัวิชาการดา้นพระพทุธศาสนาเพื่อสงัคมในเวยีดนาม จ านวน ๑๕๐ รูป/คน เม่ือเสรจ็การสมัมนา ไดมี้
การลงนามความรว่มมือทางวิชาการระหวา่งกนั สาระส าคญัของขอ้ตกลงประกอบดว้ยเรื่องการวิจยั การ
แลกเปลี่ยนนิสิต การแลกเปลี่ยนอาจารย ์และความรว่มทางวิชาการดา้นอื่นๆ 

 
พระพุทธศาสนาเพือ่สังคมในเวียดนาม 
   

 เวียดนามในปัจจบุนัเป็นอย่างไร ? เวียดนามจะเดนิไปในทิศทางไหน ? สงัคมโลกตัง้ค  าถามกนั
มาก เวียดนามมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม” มีพืน้ท่ีประเทศ ๓๒๙,๕๕๖ 
ตารางกิโลเมตร ประชากรปัจจบุนัประมาณ ๘๕ ลา้นคน ประชากรสว่นใหญ่นบัถือพระพทุธศาสนา และ
เป็นพระพทุธศาสนาฝ่ายมหายานมากกวา่ฝ่ายเถรวาท  
    เวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรม รายไดข้องประเทศมาจากการผลิตขา้วขาย คิดเป็นประมาณ 
๔๕ เปอรเ์ซน็ตข์องผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ(GDP) ในขณะท่ีภาคอตุสาหกรรมมีประมาณ ๓๐ 
เปอรเ์ซน็ตข์องผลิตภณัฑม์วลรวมทัง้หมด พ.ศ. ๒๕๒๙ เวียดนามประกาศใชน้โยบาย “โดยเมย(Doi 
Moi)” เริม่แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมอนัมุ่งมั่น และตัง้แตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นตน้มา 
เวียดนามประกาศหนัหลงัใหส้งครามอย่างเดด็ขาดโดยถอนทหารออกจากประเทศกมัพชูา๑๘ หนัมา
ทุ่มเทสรรพก าลงัพฒันาชาติ เปิดประเทศรบัการลงทนุจากตา่งประเทศ ท าใหบ้รษัิททัง้จากประเทศเอเชีย
ดว้ยกนัเองและในยโุรป หลั่งไหลเขา้ไปตัง้ฐานการลงทนุในเวียดนาม ปัจจบุนั แมค้วามกา้วหนา้ดา้น
เทคโนโลยีเวียดนามจะสูก้บัประเทศอื่นเชน่ ญ่ีปุ่ น เกาหลี หรอืแมก้ระทั่งไทยไมไ่ด ้แตใ่นอนาคตอนัใกลนี้ ้

                                                 

  
๑๘ เวียดนามสง่กองทพัเขา้ยดึครองกมัพชูาตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๒๑  ถงึ พ.ศ.๒๕๓๒ รวมเวลา  ๑๐ปี  

ดรูายละเอียดใน สพุรรณี ป่ินมณี(ผูแ้ปล), เวียดนาม, (กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพห์นา้ตา่งสูโ่ลกกวา้ง จ ากดั, ๒๕๔๙), 
หนา้ ๔๙-๖๐. 



 ๑๙ 

คงจะอยู่ในฐานใกลเ้คียงทดัเทียมกนัแน่ ดว้ยความเป็นชนชาติท่ีมีความมุ่งมั่นบากบั่นไม่ทอ้ถอยและมีวิธี
คิดท่ีอยู่บนพืน้ฐานภมิูปัญญาของตนเอง 
    อตัราการใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสารของเวียดนามปัจจบุนั คิดเป็นจ านวนเครื่องตอ่ประชากร ๑๐๐ 
คน ดงันี ้โทรศพัทบ์า้น ๑๘ เครือ่ง, โทรศพัทม์ือถอื ๑๐ เครือ่ง, คอมพวิเตอร์ประมาณ ๑ เครือ่ง, จ านวน
ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็ ๗ คนตอ่ประชากร ๑๐๐ คน๑๙ สถิตินีเ้มื่อเทียบกบัประเทศอื่นในแถบเอเชียดว้ยกนั 
เวียดนามยงัคงตามหลงัอยู ่ แตด่พูฒันาการของเวียดนามในรอบ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา อีกประมาณ ๑๐ ปี
ขา้งหนา้ เวียดนามตอ้งแซงขึน้มาเทียบทนักบัประเทศในแถบเอเชียดว้ยกนัแน ่ ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัคอื 
เมื่อ ๑๐ ปีท่ีแลว้ ในกรุงโฮ จิ มินห(์ไซง่อ่น) ประชาชนใชจ้กัรยานเป็นสว่นมาก ถามวา่ ในปัจจบุนัเป็น
อย่างไร ? จากการคาดคะเนดว้ยสายตาพอจะบอกไดว้า่ ประชาชนในกรุงโฮ จิ มินหใ์ชจ้กัรยานยนตเ์ป็น
สว่นมาก (สว่นมากเป็นจกัรยานยนตแ์บบผูห้ญงิ) มีผูใ้ชจ้กัรยานเหลือไม่ถงึ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ และมีผูใ้ช้
รถยนตป์ระมาณ ๒๕ เปอรเ์ซน็ต ์ฉะนัน้ ประมาณ ๗๐ เปอรเ์ซน็ตข์องคนท่ีใชร้ถจกัรยานยนตน่ี์แหละ ใน
อีก ๑๐ ปีขา้งหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ครึง่หนึ่งของเขาเหลา่นีจ้ะเปลี่ยนไปใชร้ถยนตส์ว่นตวักนั  ถามวา่ มีขอ้มลู
อะไรเป็นฐานรองรบั ?  
  จกัรยานยนตใ์นเวียดนามไม่ใช่ราคาถกู จากค าบอกเลา่ของคนเวียดนาม จกัรยานยนตค์นัหนึ่ง
ถา้คณุภาพระดบัปานกลาง คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทถงึ ๔๐,๐๐๐ บาท๒๐  แตล่ะ
ครอบครวัในกรุงโฮ จิ มินหแ์ละบรเิวณชานเมืองจะมีรถจกัรยานยนตโ์ดยเฉลี่ยประมาณ ๒ คนั แสดงวา่
คนท่ีก าลงัใชจ้กัรยานยนตเ์หลา่นีมี้ก าลงัซือ้พอสมควร ดว้ยอตัราคา่จา้งเงินเดือนระดบันี ้ ในสภาพสงัคม
ปัจจบุนั ลองคิดถงึอตัราคา่จา้งและสภาพสงัคมในอนาคตอีก ๑๐ ปีขา้งหนา้ดทีูวา่จะเป็นอย่างไร  
   เวียดนามมีความสมัพนัธก์บันานาชาติอยู่ในระดบัดี ดว้ยความเป็นชาติท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวกบัการตอ่สูม้ายาวนาน และดว้ยความเป็นชาติท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็น
พระพทุธศาสนานิกายเซน ท าใหมี้หลกัการและวิธีการก าหนดนโยบายตา่งประเทศอย่างชาญฉลาด 
ประเดน็ท่ีเป็นชาตินบัถือพระพทุธศาสนาน่ีแหละท าใหน้่าสนใจศกึษามาก พระพทุธศาสนานิกายเซนมี
อะไร และใหอ้ะไรแก่คนท่ีนบัถือปฏิบตัิตาม ?  

                                                 

  ๑๙ แหลง่ขอ้มลู: ศูนยว์จิยักสกิรไทย  
  

๒๐ ๑ บาท= ๓๙๕ ดอง, ๓๐,๐๐๐ บาท=๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ดอง โดยประมาณ และคิดเป็นเงินดอลลา่หส์หรฐั
ประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ โดยประมาณ 



 ๒๐ 

   ผูศ้กึษาปฏิบตัิตามเซนจะไดค้ณุสมบตัิอย่างนอ้ย ๓ อย่าง คือ (๑) สมาธิ ความมุ่งมั่นจดจ่อไม่
ทอ้ถอย (๒)จิตตะ ความเอาใจใสใ่ครค่รวญอย่างพิถีพิถนั (๓)ความสมดลุกนัระหวา่งความเช่ือ(ศรทัธา)
กบัเหตผุล(ปัญญา)  
  ประชาสงัคมเชิงพทุธในเวียดนามดเูหมือนจะเป็นสว่นหนึ่งของของพระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคมใน
เวียดนาม โดยมีท่านติช นทั ฮนัทซ์ึง่เป็นพระนิกายเซนมีบทบาทส าคญัในการรเิริ่มงานพระพทุธศาสนา
เพ่ือสงัคม 
  ประชาสงัคมเชิงพทุธในเวียดนาม เกิดขึน้ตัง้แตส่มยัราชวงศต์รนัปกปครองเวียดนาม (พ.ศ.
๑๗๖๘-๑๙๔๓) กษัตรยิต์รนั งนั โตงทรงสละราชสมบตัิบวชเป็นภิกษุและทรงตัง้โรงเรยีนเวฬวุนัเพ่ือสอน
พระพทุธศาสนา ประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัพระสงฆเ์วยีดนามท่ีท างานเพ่ือสงัคมนี ้ ถือเป็นแรงบนัดาลใจให้
พระสงฆเ์วียดนามในยคุตอ่มาท างานเพ่ือสงัคมตลอดมา ท่านติช นทั ฮนัทซ์ึง่เป็นผูน้  าขบวนการ
พระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคมท่ีย่ิงใหญ่ ก็ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากพระจรยิาวตัรของกษัตรยิต์รนั งนั โตง
เหมือนกนั 
  เมื่อเวยีดนามแบง่เป็นเหนือกบัใต ้ และเกิดสงครามระหวา่งเหนือกบัใต ้คนท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
ภยัสงครามถกูละเลยไมไ่ดร้บัการเหลียวแลเท่าท่ีควร พ.ศ.๒๔๙๙   ท่านตชิ นทั ฮนัท์๒๑ ไดก้่อตัง้
มหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาวนัฮนัห(์Van Hanh Buddhist University=VHBU)ขึน้ท่ีกรุงไซง่อ่น
(ปัจจบุนัคือกรุงโฮ จิ มินห)์ เพ่ือใหก้ารศกึษาและฝึกอบรมพระสงฆใ์หมี้ความพรอ้มในการท างานเพ่ือ
สงัคม และ พ.ศ.๒๕๐๓ ไดก้่อตัง้โรงเรยีนเยาวชนเพื่อช่วยเหลอืสงัคม(School of Youth for Social 
Services=SYSS)ขึน้ท่ีกรุงไซง่อ่น รวบรวมอาสาสมคัรตระเวนไปตามชนบทตัง้โรงเรยีน ตัง้คลินิกและ
ฟ้ืนฟหูมู่บา้น ช่วยเหลือครอบครวัท่ีประสบภยัพิบตัิจากสงคราม ท่านเดินทางไปทั่วโลกเพ่ือขอเสียง
สนบัสนนุขบวนการสนัติภาพในเวียดนาม  ช่วงระหวา่งสงครามเวียดนามเหนือ-ใต ้ มหาวิทยา
พระพทุธศาสนาวนัฮนัทน์อกจากจะท าหนา้ท่ีใหก้ารศกึษาพระพทุธศาสนา ยงัท าหนา้ท่ีไกลเ่กลี่ยเพ่ือให้
เกิดสนัติภาพในเวียดนาม พ.ศ.๒๔๙๙ ไดอ้อกประกาศขอ้เรยีกรอ้งเพ่ือสนัติภาพ ใจความวา่ “ถงึเวลา
แลว้ทีเ่วยีดนามเหนอืและใตจ้ะแสวงหาวถิทีางหยดุสงครามและช่วยใหช้าวเวยีดนามทัง้ประเทศอยู่กนั
อย่างสนัตแิละเคารพซึ่งกนัและกนั” ท่านติช นทั ฮนัทแ์ละพระสงฆเ์วียดนามรว่มกนัท างานเพ่ือสงัคม
ท่ามกลางความกดดนัจากปัจจยัหลายอย่าง พ.ศ.๒๕๐๓ ท่านติช นทั ฮนัทเ์ดินทางไปศกึษาศาสนา
เปรยีบเทียบท่ีมหาวิทยาลยัปรนิสซตนั สหรฐัอเมรกิา และในขณะเดียวกนัก็ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอาจารย์

                                                 

  
๒๑ http://en.wikipedia.org./wiki/Thich_Nhat_Hanh, p. 2-4. 

http://en.wikipedia.org./wiki/Thich_Nhat_Hanh


 ๒๑ 

พิเศษสอนพระพทุธศาสนาท่ีมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย พ.ศ.๒๕๐๖ เดนิทางกลบัเวียดนาม พ.ศ.๒๕๐๙ 
ออกเดินทางไปสหรฐัอเมรกิาอีกเพ่ือเป็นผูน้  าจดัประชมุวา่ดว้ยเรื่องพระพทุธศาสนาเวียดนาม ท่ี
มหาวิทยาลยัเคอเนลพรอ้มกนัสานดา้นสนัติภาพตอ่ โดยท างานรว่มมือกนักบัมารต์ิน ลเูธอร ์ คิง จเูนียร ์
นกักิจกรรมเพ่ือสงัคมในสหรฐัอเมรกิาผูมี้ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรบัในสหรฐัอเมรกิา พ.ศ.๒๕๑๐ มารต์ิน ลู
เธอร ์ คิง จเูนียรเ์สนอช่ือทา่นติช นทั ฮนัทใ์หเ้ป็นผูส้มควรไดร้บัรางวลัโนเบล สาขาสนัติภาพ และท่าน
ไดร้บัรางวลันีใ้นปีตอ่มา  พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นผูแ้ทนฝ่ายสงฆใ์นการเจรจาสนัติภาพสงบศกึสงคราม
เวียดนามเหนือ-ใต ้ ณ กรุงปารสี ฝรั่งเศส ตอ่มามีการเซน็สญัญาสงบศกึใน พ.ศ.๒๕๑๖ พรอ้มกนันัน้
รฐับาลเวียดนามปฏิเสธไมใ่หท้่านเดินทางกลบัเขา้ประเทศ  ท่านติช นทั ฮนัทจ์งึตอ้งลีภ้ยัไปอยู่ท่ีฝรั่งเศส 
ตัง้ Unified Buddhist Church ขึน้ท่ีฝรั่งเศส ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือประชาชนเวียดนามกลุม่แลว้กลุม่เลา่ท่ี
พากนัอพยพออกนอกประเทศ โดยอาศยัเรอืประมงบา้ง เรอืโดยสารประเภทอื่นบา้ง จนชาวโลกเรยีกคน
เวียดนามวา่ “มนษุยเ์รอื”  
   พ.ศ.๒๕๑๘ ท่านติช นทั ฮนัทก์่อตัง้ศนูยก์รรมฐานช่ือ Sweet Popatoes(มนัเทศหวาน) และ 
พ.ศ.๒๕๒๕ ก่อตัง้ศนูยพ์ระพทุธศาสนาช่ือ Plum Village(หมู่บา้นพลมัหรอืหมูบ่า้นลกูเกด) ขึน้ท่ีโดร์
ดอญเน่ (Dordogne)ตอนใตข้องประเทศฝรั่งเศส มีฐานะเป็นวดัและศนูยป์ฏิบตัธิรรม กลุม่ของท่านติช 
นทั ฮนัทมี์ช่ือเรยีกเป็นภาษาองักฤษวา่ “Order of Interbeing”(แปลเป็นภาษาเวียดนามผสมกบั
ภาษาไทยวา่ คณะเทียบเหียน, ภาษาไทยน่าจะแปลวา่ ความมีในกนัและกนัหรอืความเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู
กนั) ปัจจบุนั Plum Village มีสาขาจ านวนมากตัง้อยู่ทัง้ในยโุรปและอเมรกิา ท่ีตัง้อยู่ในสหรฐัอเมรกิา
ประกอบดว้ย Maple Forest Monastery, Green Mountain Dharma Center ท่ีเวอรม์อนท,์ the 
Community of Mindful Living, Parallax Press, Deer Park Monastery ท่ีแคลิฟอรเ์นีย  และ 
Magnolia Village ท่ีมิซซิสสิปป้ี โดยเฉพาะ Parallax Press เป็นส านกัพิมพท่ี์จดัพิมพผ์ลงานปาฐกถา
ของท่านติช นทั ฮนัทเ์ผยแพรไ่ปทั่วโลก๒๒ 
  งานพระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคมในเวียดนามไดร้บัการสบืทอดไม่ขาดตอน จากยคุสูย่คุ เป็นไป
ตามความประสงคข์องท่านติช นทั ฮนัทท่ี์แมจ้ะพ านกัอยู่ในฝรั่งเศส แตมี่สายสมัพนัธอ์นัดีกบัพระสงฆใ์น
เวียดนาม ในช่วงท่ีท่านติช นทั ฮนัทต์อ่รณรงคใ์หเ้กิดสนัติภาพในเวียดนาม ขบวนการพระพทุธศาสนา
เพ่ือสงัคม(Engaged Budhsm)ในเวียดนามกย็งัเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ไม่วา่จะเป็นภิกษุ ภิกษุณีหรอื
อบุาสกอบุาสกิาท่ีเป็นคนใกลชิ้ดกบัวดั ลว้นเขา้มามีสว่นรว่มกนัท างาน ในระหวา่งสงคราม ไม่วา่จะเป็น
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สมยัท่ีตอ่สูก้บัจีน กบัฝรั่งเศส หรอืในระหวา่งสงครามเวียดนามเหนือ-ใต ้ สถาบนัพระพทุธศาสนา
เวียดนามไม่เคยน่ิงดดูาย วดัถกูใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บเสบยีงและเป็นศนูยต์อ่ตา้นสงคราม๒๓  ในช่วงสงคราม
เวียดนามเหนือ-ใต ้ สตรเีวยีดนามช่ือนทั ชี ไมซึง่เป็นชาวพทุธ(เป็นภิกษุณี ?) เรยีกรอ้งสนัติภาพใหแ้ก่
ชาติของเธอ ไดท้  ารา้ยตวัเองพรอ้มกบักลา่ววา่ “ดฉินัตอ้งการใชร่้างกายใหเ้ป็นดจุประทปีทีจ่ะขบัไล่
ความมืดและน าแสงสว่างมาสู่เวยีดนาม” และเธอไดเ้ขียนจดหมายถงึประธานาธิบดีสหรฐั ขอ้ความตอน
หนึ่งวา่ “ท่านรูไ้หมว่าพวกเราชาวเวยีดนามส่วนมาก รูส้กึเกลยีดชาวอเมริกนัผูน้  าความทกุขย์ากอนัเกิด
จากสงครามมาสู่ประเทศของพวกเราแคไ่หน ?”๒๔  
   ในเวียดนามปัจจบุนั มีโครงการสรา้งวดัปรชัญา(Prajna Monastery หรือ Wisdom Monastery)
ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการศกึษา ปฏิบตัิและประยกุตห์ลกัพระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคม โดยมีท่านติช ดึก๊ หง ี
และคณะเป็นหลกัในการท างาน ท่านติช ดึก๊ หงีสรา้งวดัปรชัญาขึน้ใน พ.ศ.๒๕๓๘ โดยไดร้บัแรงบนัดาล
ใจจากท่านติช นทั ฮนัท ์หวงัเจรญิรอยตาม ตลอดระยะเวลาท่ีท างานเพ่ือพระศาสนามา ๓๐ ปี ไดส้รา้ง
วดัขึน้ ๘ แห่งในชนบทห่างไกลความเจรญิ เพ่ือช่วยเหลือคนยากจน ชกัน าเดก็ชายชาวเวียดนามใหเ้ขา้
มาบวชเป็นสามเณร ด าเนินโครงการดว้ยรกัและเขา้ใจ(Love and Understanding Programme) สืบ
สานเจตนารมณข์องหมู่บา้นพลมั(Plum Village-หมูบ่า้นลกูเกด) มีการตัง้โรงเรยีนเลีย้งดเูดก็เลก็อายุ
ระหวา่ง ๓-๖ ขวบ เพ่ือใหพ้อ่แม่ท่ีฐานะยากจนมีเวลาออกไปท างานหารายไดเ้ลีย้งครอบครวั 
  ระหวา่งวนัท่ี ๑๑ มกราคม -๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ ท่านติช นทั ฮนัทไ์ดมี้โอกาสกลบัมาเย่ียม
เวียดนามดินแดนมาตภุมิูนบัตัง้แตจ่ากบา้นเกิดเมืองนอนไปใน พ.ศ.๒๕๑๐ ท่านตระเวนสอนธรรมไปทั่ว
ประเทศพรอ้มกบัภิกษุ ๙๐ รูปและคฤหสัถท่ี์เป็นสมาชิกของ Order of Interbeing จ านวน ๑๐๐ คน ได้
เห็นโครงการตา่งๆท่ีพระสงฆ(์ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร)เวียดนามท างานเพ่ือประโยชนแ์ก่สงัคม และ
สถานะและบทบาทของพระสงฆเ์วียดนามอยู่ในสภาพไมสู่ด้ีนกั จงึมีโครงการสง่ภิกษุ ภิกษุณีจาก
หมู่บา้นพลมัในฝรั่งเศสมาท่ีวดัตา่งๆในเวียดนาม เพ่ือใหก้ารศกึษาอบรม วิธีการด าเนินโครงการเพ่ือ
สงัคม โดยมีวดัปรชัญาเป็นศนูยป์ระสานงาน จดักิจกรรมศกึษาปฏิบตัิธรรม มีภิกษุภิกษุณี ๓๐๐ รูปอยู่
ปฏิบตัิธรรม ท่านติช ดึก๊ หงีวางแผนไวว้า่ ภายในปี พ.ศ.๒๕๔๘ จะมีภิกษุภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูปมา
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 ๒๓ 

ศกึษาปฏิบตัิธรรม และในอนาคตประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๓ จะมีภิกษุภิกษุณีมาศกึษาปฏิบตัิธรรมท่ีวดั
ปรชัญาไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ รูป๒๕ 
  ในปัจจบุนั ดเูหมือนวา่พระสงฆเ์วียดนามจะด าเนินนโยบายเนน้ ๒ ดา้นคูข่นานกนัไปคือ การ
ฟ้ืนฟสูรา้งพรอ้มกบัสนบัสนนุใหค้นมาบวชเป็นภิกษุ ภิกษุณี และสามเณร ในขณะเดียวกนัก็ขยาย
เครอืขา่ยกิจกรรมการช่วยเหลือสงัคมออกไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตวัอย่างเช่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
เกิดภยัน า้ท่วมหนกัในบรเิวณ ๗ จงัหวดัชายฝ่ังทะเล เช่น เมืองเวห้ ์เมืองถวั เทียน นบัเป็นโศกนาฏกรรม
ครัง้ใหญ่ของประเทศเวียดนาม ชาวพทุธเวียดนามท่ีอยู่ในตา่งประเทศ เช่น พระสงฆแ์ห่งสหราช
อาณาจกัร(UK Sangha) และหมู่บา้นพลมั(Plum Village)ในฝรั่งเศส รว่มกบัองคก์รสงฆใ์นเวียดนาม ได้
ระดมความช่วยเหลอืจากทั่วโลก เพ่ือช่วยเหลอืชาวเวียดนามท่ีประสบภยัน า้ท่วม  ภิกษุ ภิกษุณีไดอ้อก
ตระเวนช่วยเหลือชาวบา้น เขา้ถงึทกุจดุท่ีกระแสน า้เช่ียวกรากแมแ้ตเ่จา้หนา้ท่ีของรฐัยงัไม่กลา้ท่ีจะเขา้
ไป๒๖ 
  กิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีพระสงฆเ์วียดนามด าเนินงานอยู่ในปัจจบุนั สว่นมากเกิดจากการ
ประสานงานกนัระหวา่งพระสงฆใ์นเวียดนามและพระสงฆท่ี์หมู่บา้นพลมัในฝรั่งเศส ท่านติช นทั ฮนัทมี์
แผนท่ีจะสรา้งคณุปูการแกบ่า้นเกิดใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได ้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มีแผนท่ีจะกลบัมา
เย่ียมประเทศมาตภุมิูอีกครัง้หนึ่ง ในช่วงวนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๕๐๒๗ เพ่ือใหก้ารเยียวยาประชาชนท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากสงครามและภยัพิบตัิตา่งๆ แมส้งครามเวียดนามเหนือ-ใตจ้ะยตุิไปแลว้เป็นเวลา ๓๒ 
ปี แตจิ่ตใจของชาวเวียดนามไม่วา่จะเป็นทางเหนือ ภาคกลาง หรอืทางตอนใตย้งัไม่ไดร้บัการเยียวยา
อย่างทั่วถงึ ท่ีส  าคญัเพ่ือการตัง้สาขาหมุ่บา้นพลมั(หมู่บา้นลกูเกด)ในเวียดนาม ซึง่ปัจจบุนัมีอยู่แลว้ ๓ 
แห่งในเวยีดนาม คือ วดัธรรมเมฆาราม(Phap Van Temple หรอื Dharma Cloud Monastery) ในกรุงโฮ 
จิ มินห,์ วดัต ู เฮ่ียวท่ีเมืองเวห้อ์นัเป็นบา้นเกิดของท่านและวดัปรชัญา(Bat Nha Monastery, หรอื 
Wisdom Monastery) ณ เมืองดาลตั ท่ีราบสงูตอนกลางของเวียดนาม๒๘ 
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