
๑ 

 
อเมริกันปัญญาพุทธ   

พีรพร พงศ์พิพฒันพนัธุ์ 0 ๑ 

บทนํา 

 การแพร่เข้าไปของพระพทุธศาสนาในสหรัฐอเมริกาในปัจจบุนัเป็นไปอยา่งกว้างขวาง แม้วา่สหรัฐฯ 

จะเป็นประเทศท่ีแยกระบบการปกครอง (รัฐ)ออกจากศาสนา(secular state) หรือศาสนาไมไ่ด้อยูภ่ายใต้

การควบคมุกํากบัดแูลโดยรัฐ  หากการนบัถือศาสนาเป็นไปตามความนิยมเชิงปัจเจก  ตามแบบอยา่งจารีต

อเมริกนั ซึง่เน้นเสรีภาพในเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบั ศาสนาตามท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญูอเมริกนั เป็นท่ีตัง้   

โดยท่ีการปกครองไมอิ่งหรือผกูพนักบัการนบัถือศาสนาใดๆ   

 ภายใต้ระบบการเปิดเสรีอเมริกนัดงักลา่ว ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวอยา่งมากมายของกิจกรรม

เชิงลทัธิหรือศาสนาตา่งๆในสหรัฐฯ ซึง่นอกเหนือไปจากพลเมืองอเมริกนัแล้ว ในช่วงท่ีผา่นมายงัมี

นกัการเมืองอเมริกนั ท่ีอ้างตนเองอยา่งเป็นทางการวา่นบัถือศาสนาพทุธ รวมอยูใ่นนัน้ด้วย ได้แก่ สมาชิก

วฒุิสมาชิก(สว.)หญิง  Mazie Keiko Hirono แห่งรัฐฮาวายท่ีเพิ่งได้รับการเลือกตัง้เม่ือเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๕ ,สมาชิกสภาคองเกรส(สส.) Hank Johnson  แห่งรัฐจอร์เจีย และสส .หญิง Colleen Hanabusa  

แห่งรัฐฮาวาย ทัง้หมดสงักดัพรรคเดโมแครต พรรคเดียวกบันายบารัก โอบามา ผู้ นําสหรัฐฯ 

 ขณะท่ีก่อนหน้านีน้กัการเมืองอเมริกนัหลายคนได้พบกบัผู้ นําชาวพทุธ ได้แก่ ทะไลลามะ ท่ีเดนิทาง

ไปสหรัฐฯบอ่ยครัง้ และพบกบัผู้ นําทางการเมืองของอเมริกนั ก่อนหน้านี ้ดงัมีนายจอร์จ ดบัเบลิยู บชุ 1

๒ อดีต

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ   และประธานาธิบดีบารัก โอบามา 2

๓ เป็นต้น นอกเหนือไปจากท่ี ผู้ นําทางด้านจิต

วิญญาณของชาวทิเบต ยงัเคยพบ สมาชิกวฒุิสภา (สว.)John McCain อดีตผู้สมคัรชิงตําแหน่ง

ประธานาธิบดี  ,สส.หญิง Nancy Pelosi ผู้ นําในสภาลา่ง(คองเกรส)ของพรรคเดโมแครตท่ีถึงขนาดเดนิทาง

ไปหาพระองค์ถึงธรรมศาลา รัฐหิมาจลัประเทศ  อินเดีย  และในสว่นของสส. John Boehner ผู้ นําเสียข้าง

มากในสภาคองเกรส (Speaker of  House) แห่งพรรครีพบัลกินั ก็ได้มีการพบปะกบัทะไลลามะมาแล้ว

เช่นเดียวกนั  

 

                                                            
๑ นิสติปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั(มจร.)  
๒ ทะไลลามะพบอดีตประธานาธิบดี จอร์จ  ดบัเบิลย ูบชุ  ก่อนรับเหรียญทองของสภาคองเกรส (Congressional 

Gold Medal )เม่ือ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๐ ,zimbio.com . Dalailama and Gorge W Bush.  [online]. Source : 

http://www.zimbio.com/photos/Dalai+Lama/George+W+Bush/Dalai+Lama+Awarded+Congressional+Gold+

Medal/WRK2ZZ1xgHT[Jan 21,2013]. 
๓ องค์ทะไลลามะเคยเดินทางไปพบกบัประธานาธิบดีบารัค โอบามา ท่ีห้อง Map Room ในทําเนียบขาว เม่ือ ๑๘ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ , Huffingtonpost.com. Dalai Lama Congratulates Barack Obama On Reelection, Thanks 

President For Peace Efforts .[online].source :http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/dalai-lama-

congratulates-obama-reelection_n_2088857.html[Jan 20, 2013]. 

http://www.zimbio.com/photos/Dalai+Lama/George+W+Bush/Dalai+Lama+Awarded+Congressional+Gold+Medal/WRK2ZZ1xgHT%5bJan
http://www.zimbio.com/photos/Dalai+Lama/George+W+Bush/Dalai+Lama+Awarded+Congressional+Gold+Medal/WRK2ZZ1xgHT%5bJan


๒ 

 

 

ไมร่วมถึงคนมีช่ือเสียงของอเมริกนัอีกจํานวนมากท่ีหนัมานบัถือพระพทุธศาสนา เช่น Brad Pitt , 

Angelina Jolie , Jennifer Lopez  , Ron Reagan , Keanu Reeves , Richard Gere ,Steve Jobs หรือ

แม้กระทัง่ Steve Wynn เจ้าของคาสโินและโรงแรม Wynn แห่งนครลาสเวกสัท่ีหากถือตามหลกัการของ

หลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาแล้ว ถือวา่เป็นธุรกิจบาป 

แม้แตค่นในครอบครัวของนายโอบามา  Maya Soetoro-Ng ซึง่เกิดท่ีอินโดนีเซีย และเป็นน้องสาว

ตา่งบดิาของประธานาธิบดีคนปัจจบุนั ก็แสดงตนเองวา่ยอมรับนบัถือพระพทุธศาสนาในเชิงการยอมรับ ใน

หลกัการเชิงปรัชญา(philosophically Buddhist) เช่นเดียวกนั  โดยขณะนี ้ Soetoro-Ng พํานกัอยูใ่นรัฐ

ฮาวาย สหรัฐฯ   

การหนัมาให้ความสนใจและนบัถือพระพทุธศาสนาของ Soetoro-Ng  เป็นเพราะเธอได้รับอิทธิพล

จากควา มเป็น คนเอเชีย เม่ือ วยัเดก็ท่ีเคย อาศยัในอินโดนีเซียและบรรยากาศของชมุชนคนเอเชียใน รัฐ

ฮาวาย ซึง่ท่ีมีคนเชือ้สายญ่ีปุ่ นท่ีนบัถือพระพทุธศาสนาอยูเ่ป็นจํานวนมาก  อยา่งไรก็ตามทัง้หมดเก่ียวข้อง

กบัความกบัความสนใจของตวัเธอเองด้วย  ทัง้นีห้ากมองจากฐานของความสนใจในพระพทุธศาสนาของ 

Soetoro-Ng  ซึง่เป็นน้องสาวของบารักโอบามาท่ีเธออ้างตอนทําแคมเปญเลือกตัง้ช่วยพ่ีช ายทัง้ ๒ ครัง้วา่ 

“โตมาด้วยกนัและมีความสมัพนัธ์ฉนัท์น้องพ่ีท่ีดีมาตลอด ”แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐ บารัก โอบามา น่าจะ

ได้รับอิทธิพลเชิงความรู้และ ความสนใจด้านพระพทุธศาสนา อยูไ่ม่น้อย ซึง่สามารถเป็นแรงบนัดาลใจสว่น

หนึง่ตอ่การเย่ียมชมพทุธศาสนสถาน เน่ืองในโอกาสเยือนไท ยระหวา่งวนัท่ี ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

โดยท่ีตวัของนางฮิลลารี คลนิตนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ เองในเวลานัน้ ก็ให้ความ

สนใจพระพทุธศาสนาและศาตร์ตะวนัออกอยูไ่มน้่อย ดงันัน้ เม่ือพิจารณา ถึงบริบทแห่ง “โอกาสอนั

เหมาะสม”ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและโอกาสในการถ่ายทอดวฒันธรรมด้านอ่ืนๆจากฝ่ังไทยไปยงัฝ่ัง

อเมริกาก็ยอ่มมีทางเป็นไปได้มาก  

  

ความสนใจพระพุทธศาสนาในอเมริกา 

 จากข้อมลูของ U-T San Diego ระบวุา่ เม่ือปี ๒๕๕๕ ชาวอเมริกนัท่ีเป็นชาวพทุธและให้ความ

สนใจเร่ืองการปฏิบตัติามหลกัการของศาสนาพทุธ มีประมาณ ๑.๒ ล้านคน โดยมีสดัสว่นเอเชียน-อเมริกนั

จํานวนมากกวา่คนเชือ้สายอ่ืน และในจํานวนนี ้ร้อยละ ๔๐ อาศยัอยูใ่นรัฐแคลฟิอร์เนียภาคใต้ 3

๔  ความ

สนใจในพทุธศาสนานี ้แบง่ออกเป็น ความสนใจทัง้ในฝ่ายนิกายมหายานและเถรวาท ซึง่เป็นนิมิตรหมายท่ี

ดีอยา่งยิ่งในการเช่ือมโยงโลกทัง้ 2 ซีกเข้าด้วยกนั เพราะยิ่งสงัคมอเมริกนั เดนิหน้าไปหาวตัถมุากขึน้เท่าใด  

สว่นของผู้ ท่ีเลง็เห็นทกุขสจัจะ ก็ยอ่มมีเพิ่มมากขึน้ไปด้วย  คนอเมริกนักําลงัมองหนทางท่ีจะแก้ปัญหา

                                                            
๔ Wikipedia.org .Buddhism in the United States. [online]. Source : http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Buddhism_in_the_United_States[Jan 21, 2013]. 

http://en.wikipedia.org/


๓ 

 

เช่นเดียวกนั เพียงแตห่ลกัความเช่ือ ซึง่มีแรงสง่มาจากรากเหง้าทางด้านวฒันธรรม  ไมเ่หมือนกบัการมอง

หรือวิสยัทศัน์แบบไทยๆ  

ข้อสงัเกตเก่ียวกบัความสนใจตอ่พทุธศาสนาของคนอเมริกนั4

๕ 

๑.เพ่ือบําบดัความกระหายใคร่รู้ หรือมีความสนใจเฉพาะบคุคลนัน้ๆ เป็นความสนใจสว่นตวั 

๒.เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั อเมริกาเจริญด้วยวตัถุ  แตมี่ข้อบกพร่องทางด้านจิต หรือการ

จดัการตอ่กระบวนการภายใน  ซึง่ปัญหานีค้นอเ มริกนัได้ให้ความสนใจอยา่งถึงรากเหง้า หรือแก่นของคํา

สอน(พทุธธรรม) วฒันธรรมบางอยา่งของอเมริกนัมีสว่นตอ่ความเบี่ยงแบนในการตีความหลกัพทุธธรรมแต่

น่าจะน้อยกวา่การตีความท่ีอิงวฒันธรรมของคนไทย ท่ีมกัยดึโยงกบัประเพณีและคา่นิยมบางประการเข้าไว้

ด้วย แม้อิทธิพลด้าน วฒันธรรม อเมริกนัและความสนใจเชิงความรู้พทุธปรัชญา สง่ผลตอ่ท่าทีการนบัถือ

พระพทุธศาสนาของคนอเมริกนั  แตค่นอเมริกนักลบัใส่ใจ ในแง่การบําบดัภายในหรือในแง่ของปฏิบตัทิาง

จิตโดยตรง หลกัปฏิบตัใินเร่ืองการฝึกสมาธิและสตจิงึได้รับความนิยมในหมูอ่เมริกนัจํานวนหนึง่   

๓.เป็นไปตามกระแสการเตบิโตของศาตร์บรูพา ในอเมริกา   เหมือนกบัท่ีศาตร์ตะวนัออกอยา่งเช่น 

โยคะ ได้รับความสนใจอยา่งมากจาก คนอเมริกนัชนในเวลานี ้ พร้อมๆกบัการประยกุต์ศาตร์เหลา่นีใ้ห้

กลมกลืนกบัวฒันธรรมของอเมริกนัเอง ในแง่ของพทุธศาสนาก็เช่นเดียวกนั 

๔.เป็นไปตามกระแสของส่ือตะวนัออกท่ีเข้ามาเผยแพร่ในอ เมริกา ไมว่า่จะเป็นภาพยนตร์ทัว่ไป 

สารคดี หนงัสือและส่ือออนไลน์ตา่งๆ  โดยเฉพาะจากฟากจีนและอินเดีย ท่ีเป็นส ดมภ์หลักของแหลง่ผลติ 

ส่ือตะวนัออก 

๕.ความสนใจในเชิงสทิธิมนษุยชน  ปกตคินอเมริกนัออ่นไหวง่ายในเร่ืองสทิธิมนษุยนชนอยูแ่ล้ว 

ได้แก่ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัชาวพทุธ ทิเบต เร่ืองนีมี้กลุม่นกัการเมืองและนกัสทิธิมนษุยชนในอเมริกาให้

ความสนใจอยา่งมาก  พร้อมกบัออกมาคดัค้าน และประท้วงรัฐบาลจีน ตลอดช่วงหลายปีท่ีผา่นมา  

ขณะเดียวกนัเม่ือองค์ทะไลลามะเดนิทางไป ยงัอเมริกา ก็ได้รับความสนใจอยา่งมากทัง้จากบรรดาผู้สนใจ

พระพทุธศาสนา นกัสทิธิมนษุยชน และส่ือตา่งๆ  

๖.ความสนใจในอารยธรรมพทุธศาสนา พทุธศาสนาได้ก่อกําเนิดอารยธรรมท่ีน่าสนใจในหลายๆท่ี

ท่ีแผอิ่ทธิพลไปถึง  เป็นความสนใจในแง่ประวตัศิาตร์และอารยธรรมของมนษุย์  ซึง่ก็นบัเป็นสว่นหนึง่ของ

ความสนใจของคนอเมริกนั 

๗.ความสนใจเชิงวิชาการ หลายสถาบนัการศกึษาอนัดบัต้นๆของอเมริกา  เช่น มหาวิทยาลยั

แคลฟิอร์เนีย ลอสแองเจลสิ (UCLA) มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนียเบร์ิคเลย์่ มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 

มหาวิทยาลยัชิคาโก ฯลฯ ได้มีการก่อตัง้ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนา (Center for Buddhist studies) ขึน้มา 

หากเป็นการให้ความรู้วิชาการเชิง ปรัชญาและทําการวิจยัเชิงการปฏิบตัิ  ซึง่เร่ืองดงักลา่วนบัวา่น่าสนใจ

                                                            
๕พีร์ พงศ์พิพั ฒนพนัธุ์ .วชิาการพระพุทธศาสนา .[ออนไลน์ ].แหลง่ข้อมลู : jaojook.wordpress. 

com/2011/05/13/วิชาการพระพทุธศาสนา/.[๒๐ ม.ค.๒๕๕๖].   



๔ 

 

เพราะหากองค์กรพทุธฝ่ายไทยสามารถเช่ือมกบัองค์กรด้านการศกึษาของอเมริกนัได้ ก็จะทําให้ การเผยแผ่

พระพทุธศาสนาจากฝ่ังไทยไปยงัฝ่ังอเมริกามีความเป็นระเบียบแบบแผนมากขึน้  ทัง้ยงัสามารถทํางานเชิง

ลกึด้านการวิจยัพระพทุธศาสนา 

  คงไมอ่าจปฏิเสธวา่  อเมริกนัและคนตะวนัตกสว่นหนึง่สนใจใ นเร่ืองหลกัการของการปฏิบตัิ   ซึง่

ยอ่มต้องใช้ความรู้เก่ียวกบัหลกัคําสอนในแง่การปฏิบตัิ  แตง่านด้านวิชาการนัน้ เป็นงานท่ีมีหลกัมีเกณฑ์ มี

บรรทดัฐาน การวิจยัและวิเคราะห์ การทํางานด้านวิจยัเชิงความร่วมมือด้านพระ พทุธศาสนาจะช่วยให้การ

หยัง่รากของพระศาสนา ในสหรัฐฯลง ลกึมากขึน้ สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของคนในโลก

ตะวนัตกขณะเดียวกนัสามารถเสริมจดุออ่นของระบบพระพทุธศาสนาในเมืองไทยให้เข้มแข็งมากขึน้

ท่ามกลางสงัคมร่วมสมยั 

 

พุทธเถรวาทในอเมริกา 

นบัแตปี่พ.ศ.๒๕๑๔  ท่ีวดัไทยแห่งแรกถือกําเนิดในสหรัฐฯ ท่ีนครลอสแองเจลสิ มลรัฐแคลฟิอร์เนีย  

โดยช่ือเม่ือแรกตัง้วา่ ศนูย์พทุธศาสนาเถรวาท (The Theravada Buddhist Center, Inc.) ตอ่มาเปล่ียนช่ือ

เป็นวดัไทยลอสแองเจลสิ (Wat Thai of Los Angeles) เม่ือ ๑๑ มิถนุายน ๒๕๒๒ 5

๖ นัน้ การขยายตวัของ

ฝ่ายพระพทุธศาสนาเถรวาทไทยในสหรัฐฯ สว่นใหญ่ยงัอยูแ่ตใ่นวงแคบๆ เฉพาะในกลุม่ของชาวพทุธไทย

ลาว หรื อชาวพทุธเถรวาทเอเชียชาตอ่ืินๆ  โดยยงัคงมีลกัษณะของความแปลกแยกกบัชาวพทุธอเมริกนั

ทัว่ไปอยูม่าก เน่ืองจากชาวพทุธไทยและลาว หรือชาวพทุธเชือ้สายเอเชียมีจํานวนมากพอท่ีจะสมาคม

กนัเองมากกวา่ท่ีสมาคมกบัคนอเมริกนัโดยทัว่ไป ตา่งจากชาวพทุธ ทิเบต (ทัง้ลามะและฆราวาส ) ท่ีมี

จํานวนน้อยกวา่ ทําให้ต้องกนัไปสมาคม หรือตดิตอ่กบัคนอเมริกนัทัว่ไปมากขึน้ และเป็นเหตใุห้

พระพทุธศาสนาตนัตระยานหรือวชัรยาน ถกูเผยแผไ่ปได้กว้างไกลในหมูค่นอเมริกนักวา่พระพทุธศาสนา

แบบเถรวาท 6

๗ ซึง่ถือเป็นการปรับตวัท่ีสําคญัมากของ ฝ่ายวชัรยาน ทําให้นิกายของทิเบตนิกายเดียวกนันีมี้

อิทธิพลตอ่นบัถือพระพทุธศาสนาของคนอเมริกนั 

อดีตพระโรเบร์ิต สนฺตกิโร ซึง่เป็นอเมริกนั มองวา่ 

 

“พระเอเชียสว่นใหญ่ในอเมริกนัไมเ่หมือนพระอเมริกนั  คําวา่พระท่ีผมใช้นีร้วมถึงภิกษุณีด้วย  พวก

เราท่ีเป็นคนอเมริกนักบัพระเอเชียจํานวนหนึง่ไมม่ากนกั ได้กลบัอเมริกาหรือไปอยูอ่เมริกาเพ่ือเผยแผก่บัคน

                                                            
๖ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) , กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก  , พิมพ์ครัง้ท่ี ๖ /๒ ,

(กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์ผลธิมัม์ , ๒๕๕๕), หน้า ๒๐๕ 
๗ พลงัจิตดอทคอม . แนวโน้มใหม่ของพุทธศาสนาในอเมริกา /สัมภาษณ์  พระโรเบร์ิต สนฺตกิโร  

โดย พระไพศาล วสิาโล  . [ออนไลน์]. แหลง่ท่ีมา : board.palungjit.com /f10/แนวโน้มใหมข่องพทุธศาสนาในอเมริกา-

134876.html[๒๑ ม.ค.๒๕๕๖]. 

http://www.skyd.org/html/sekhi/52/america.html#skb


๕ 

 

อเมริกนั โดยตัง้ใจจะนําพทุธศาสนาให้เข้าถึงวฒันธรรมอเมริกนั ไมเ่หมือนกบัพระไทย  พระจีน พระญวน

กวา่เก้าสบิเปอร์เซน็ต์ซึง่ไมไ่ด้ตัง้ใจแบบนัน้  พระไทยไปเพ่ือบริการคนไทย พระจีนก็ไปเพ่ือบริการคนจีน  ท่ี

จะตา่งกนัก็คือพระชาวทิเบตเพราะวา่ผู้อพยพชาวทิเบตในอเมริกามีน้อย  แตค่นอเมริกนัท่ีสนใจพทุธแบบ

ทิเบตมีเยอะ สว่นใหญ่พระเอเชียก็จะอยูแ่ตก่บัชาตขิองตน”7

๘ 

วดัไทยฝ่ายเถรวาทถกูสร้างขึน้ในสหรัฐฯในเวลาตอ่มา เช่น วั ดไทยกรุงวอชิงตนัดี .ซี. ซึง่เร่ิมมี

พระสงฆ์รับนิมนต์ไปประจําเม่ือ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ,วดัวชิรธรรมปทีป  ท่ีเมืองนิวยอร์ค ได้รับอนญุาต

ตามกฎหมายเม่ือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๘  มีต้นกําเนิดจาก Buddhist study center ซึง่ตัง้ขึน้เป็นสมาคม

เม่ือปี ๒๕๐๘ , วดัพทุธวราราม ท่ีเมืองเดนเ วอร์ รัฐโคโลราโด ซึง่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย เม่ือ ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๑๙  , วดัธมัมาราม ท่ีเมืองชิคาโก มีช่ือตามท่ีทางการอนญุาตเม่ือ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙ วา่ 

The Thai Buddhist temple หลงัจากนัน้ก็เกิดมีวดัไทยในสหรัฐฯขึน้มาจํานวนมากมาย8

๙ สว่นใหญ่ด้วยเงิน

บริจาคและการสนบัสนุ นหลกัจากชมุชนไทย และเพ่ือสนองตอบตอ่เจตนารมณ์เชิงสงัคม (วฒันธรรม

ประเพณี)ของคนไทยในสหรัฐฯเสียเป็นสว่นใหญ่  

ทัง้นี ้น่าสงัเกตวา่ การสร้างวดัไทยในสหรัฐฯ ยงัเก่ียวพนักบัการปฏิบตัข้ิอกฎหมายของสหรัฐฯอีก

ด้วย รวมถึงยงัเก่ียวข้องกบั “การดแูลควบคมุวินยัประพฤตขิองพระสงฆ์” เพ่ือความเรียบร้อยงดงามเชิงวตัร

ปฏิบตั ิซึง่อํานาจของมหาเถรสมาคม (มส.)แห่งประเทศไทยเอือ้มไปไมถ่ึงแม้วา่ จะมีสมชัชาสงฆ์ไทยใน

สหรัฐอเมริกา (The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.) เป็นองค์กรดแูลรับผิดชอบพระสงฆ์อยูแ่ล้ว

ก็ตาม แตก่ฎหมายของสหรัฐฯเป็นคนละระบบ กบักฎหมายไทย จงึก่อให้เกิดปัญหาด้านการควบคมุวินยั

สําหรับพระสงฆ์ท่ีฝ่าฝืน อยา่งเช่น แม้ สมชัชาสงฆ์ หรือชาวพทุธไทยรู้วา่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึง่ ละเมิดวินยั

สงฆ์ถึงขัน้ปาราชิก แตก็่ไมส่ามารถจบัสกึได้ หากไมข่ดักบัหลกักฎหมายของอเมริกนั  โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ี

ได้รับสถานะเป็นผู้ มีถ่ินฐานถาวรในสหรัฐฯ (Green card holder) และพระสงฆ์ท่ีเป็นพลเมืองอเมริกนั (US 

citizen) ยิ่งไมส่ามารถทําการลงโทษใดๆทางวินยั กบัพระสงฆ์ท่ีละเมิดวินยั (แตไ่มผิ่ดกฎหมายอเมริกนั )

เหลา่นัน้ได้เลย  

  

ทางออกของปัญหายังมี 

 ผู้ เขียนมองวา่ความสมัพนัธ์เชิงศาสนา ระหวา่งคนไทยกบัคนอเมริกนั โดยมีพระพทุธศาสนาเป็น

ตวัเช่ือมนัน้สามารถท่ีจะทําให้สมัพนัธภาพระหวา่ง ๒ ประเทศ พฒันาไปในทางท่ีดีมากยิ่งขึน้และเป็น

ประโยชน์ในแง่การเกิดสนัตภิาพภายในและภายนอกของประชาชนทัง้ ๒ ประเทศ โดยท่ีสนัตภิาพภายใน ท่ี

หมายถึงการปฏิบตัทิางใจสง่ผลตอ่สนัตภิาพภายนอก ท่ีหมายถึงการกระทํา  

 ทางออกของปัญหาสมัพนัธภาพระหวา่งไทยและสหรัฐฯโดยอาศยัพระพทุธศาสนา มีดงันี ้

                                                            
๘ อ้างแล้ว 
๙  พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ. ปยตฺุโต) , กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก , หน้า ๒๐๕ 



๖ 

 

 ๑.เสริมสร้างความรู้ความใจ ให้เห็นถึงความสําคญัและคณุคา่ของพระพทุธศาสนาให้เกิดขึน้กบั

บรรดาพทุธศาสนิกของทัง้ ๒ ประเทศ 

 ๒.ขวนขวายเรียนรู้วฒันธรรมของกนัและกนั (หมายถึงวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอเมริกนั ) โดย

ไมจํ่ากดัเพียงบริบทวฒันธรรมด้านภาษาเพียงอยา่งเดียวเท่านัน้ แตต้่องครอบคลมุวฒันธรรมด้านอ่ืนด้วย  

 ๓.ฝ่ายไทย ซึง่เป็นฝ่ายเผยแผพ่ระพทุธศาสนาควรศกึษาระบบกฎหมายอเมริกนัให้เข้าใจชดัเจน 

 ๔.ฝ่ายการเมือง (รัฐบาล+รัฐสภา) ควรสง่เสริมด้านนโนบายและงบประมาณตอ่ฝ่ายศาสนา 

 ๕.ในแง่ของการสง่พระธรรมทตูไปจากเมืองไทย ต้องมีกระบวนการ ทดสอบ คดักรองท่ีรัดกมุมาก

ยิ่งขึน้ 

 ๖.การตดิตามและวิเคราะห์ กระแสสถานการณ์ความเป็นไปของคนอเมริกนัและของโลกอยา่ได้

ขาดหาย หรือต้องมีการตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง 

 ๗.เปิดเวทีสําหรับการแปลกเปล่ียนความคดิเห็นประเดน็ด้านศาสนา (โดยไมจํ่ากดัวา่ต้องเป็น

พระพทุธศาสนาเพียงศาสนาเดียว) ระหวา่งฝ่ายไทยและฝ่ายอเมริกนั 

 

สรุป 

 หากการเยือน วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ ) ของนายบารัก โอบามา  เม่ือวนัท่ี ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่ีผา่นมา โดยมีคําพดูของประธานาธิบดีถึง ท่านเจ้าคณุ พระสธีุธรรมานวุตัร (เทียบ 

สริิญาโณ) คณดีบณัฑิตวิทยาลยั มจร. ตอนนําชมวดัโพธ์ิ ทํานองขอให้ช่วยสวดภาวนา(อธิษฐาน) ขอให้เขา

ผา่นพ้นปัญหาการเผชิญหน้าประเดน็ผาการคลงั (Fiscal cliff) เม่ือปลายปี ๒๕๕๕ ('We're working on 

this budget. We're going to need a lot of prayer for that’-  Barack Obama)๑๐ไปให้ได้ รวมถึงความ

สนใจเย่ียมชมวดัไทยอนัเก่าแก่ในกรุงเทพแห่งเดียวกนันีน้ัน้ เป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตวัท่ีดี การ

ให้ความสําคญักบัความเช่ือ และศลิปวฒันธรรมข องไทย โดยเฉพาะพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

สําคญัสงูสดุของวฒันธรรมไทย ทําให้เห็นคณุปูการท่ีจะเกิดขึน้ หลงัจากนี ้หากมีการสานตอ่เชิง

ความสมัพนัธ์ทางด้านศาสนาท่ีถกูต้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์  เพราะในสหรัฐฯเองมีขัว้ชาวพทุธและ

ไมใ่ช่ชาวพทุธ ทัง้นกัการเมืองและบคุคล สําคญั รวมทัง้ตวัประธานาธิบดีเองท่ีมีภมูิหลงัของตวัเองและ

ครอบครัวในเชิงการเปิดกว้างทางความคดิด้านศาสนา รอ ตอ่เช่ือมกบัชาวพทุธข้างฝ่ายเมืองไทย ขึน้กบั

ความสามารถของชาวพทุธไทยเราท่ีจะสืบสานความสมัพนัธ์เพ่ือเอือ้ประโยชน์ด้านสนัตภิาพทัง้ภายนอก

และภายในให้ได้มากท่ีสดุโดยไมจํ่ากดัพรมแดน ได้หรือไมเ่ท่านัน้ 

                                                            
๑๐ dailymail.co.uk .  Obama turns to divine inspiration to avoid fiscal cliff as he asks Buddhist monk 

to pray for success of budget talks . [online]. Source : http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2235116 / Obama-turns-divine-inspiration-avoid-fiscal-cliff-asks-Buddhist-monk-pray-success-budget-talks. 

html 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2235116/Obama-turns-divine-inspiration-avoid-fiscal-cliff-asks-Buddhist-monk-pray-success-budget-talks
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2235116/Obama-turns-divine-inspiration-avoid-fiscal-cliff-asks-Buddhist-monk-pray-success-budget-talks


๗ 
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