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3 สิง่ที่แตกต่างระหว่าง 

พระไทยกับพระญี่ปุ่น 
Japanese Style 

ถ้าพูดถึงศาสนาพุทธของไทยกับญี่ปุ่นแล้ว 

ทุกคนคิดว่า เหมือนหรือว่าแตกต่างกัน

ตรงไหนบ้างคะ? เท่าที่พอจะทราบกันอยู่บ้าง

แล้วคือ ถึงแม้ไทยกับญี่ปุ่นจะมีศาสนาหลัก

เป็นศาสนาพุทธเหมือนกัน แต่ว่าต่างกันที่

นิกาย โดยเรื่องความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน

และเราอยากจะหยิบยกขึ้นมาแนะน าให้กับ

ผู้อ่านในครั้งนี้ก็มี 3 ข้อด้วยกัน 

เนื่องจากต่างนิกายกัน หลักค าสอนหรือการ

ปฏิบัติตนก็ย่อมต้องมีข้อที่แตกต่างกันอย่าง

แน่นอน อย่างพระสงฆ์ของไทยกับพระสงฆ์

ญี่ปุ่นนั้นถ้านอกจากเรื่องการแต่งกายแล้ว 

หลักปฏิบัติบางข้อยังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

อีกด้วย เนื้อหาบทความที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

จะช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นด้วย โดย

แบ่งเป็น 3 เรื่องหลักๆ ได้ดังนี้ 

1. พระสงฆ์ญี่ปุ่นสามารถแต่งงานได้ 

เมื่อครั้งหนึ่งผู้เขียนได้เคยดูจากเอนิเมะและ

เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรียกพระสงฆ์ว่าพ่อ 

ตอนนั้นก็นึกว่าเป็นสรรพนามเรียกทั่วไป

เหมือนกับวิธี เรียกบาทหลวงของศาสนา

คริสต์เสียอีกค่ะ (^-^”) พอดูไปดูมาถึงรู้ว่า

พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่น เขาแต่งงานมีลูกและ

ส าม าร ถ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ บ้ า น เ ดี ย ว กั น กั บ

ครอบครัวได้! ต่างจากพระสงฆ์ไทยที่ไม่เพียง

แค่แต่งงานไม่ได้ แต่การถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง 

นั้นยังถือเป็นเรื่องต้องห้าม 

ตอนเรียนมัธยมปลายผู้เขียนเคยพาคุณครู

หนุ่มญี่ปุ่นขี้สงสัยคนหนึ่งไปเที่ยว เมื่อพาขึ้น

รถไฟใต้ดิน เขาก็เอะใจกับป้าย Priority Seat 

หรือที่นั่งพิเศษ ซึ่งเขาสงสัยมากๆ ว่าท าไม

ต้องจัดที่นั่งให้พระสงฆ์ด้วยล่ะ?? 

เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นการแสดงความเคารพ

ต่อพระสงฆ์ แต่มีวัตถุประสงค์อื่นแฝงอยู่ด้วย

หรือเปล่านะ..? แน่นอนว่าผู้หญิงไทยก็แทบจะ

ไม่เข้าใกล้ที่นั่งพิเศษตรงนั้นเลย ซึ่งก็ช่วย

ก าหนดระยะห่างระหว่างพระสงฆ์กับผู้หญิง

ได้ด้วย ดังนั้นอีกวัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ผู้หญิงถูกตัวพระสงฆ์โดยไม่ได้ต้ังใจใน

พื้นที่แออัดอย่างบนรถไฟนั่นเอง 

2. พระสงฆ์ญี่ปุ่นกับระบบเงินเดือน?? 

ข้อนี้หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบกัน แต่ว่า

พระสงฆ์ญี่ปุ่นมีเ งินเดือนปกติเหมือนกับ

พนักงานบริษัทเลยล่ะค่ะ 

ระบบเงินเดือนของพระสงฆ์จะเป็น “ตัดวันที่ 

20 และจ่ายเงินเดือนให้ในวันที่ 35”(ข้อมูล

จ า ก ห นั ง สื อ  Bouzumarumoukei no 

Karakuri) 

ในกรณีศาสนาพุทธของญี่ปุ่นนั้น หากจะถือ

ว่าพระสงฆ์เป็น “อาชีพ” ก็ไม่ผิดค่ะ หากท า

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์ในวันนั้นๆ เสร็จ

แล้ว จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนส์ 

แล้วนั่งชิลจิบเบียร์หน้าทีวีก็ท าได้ และยังรับ

เ งินเดือนทุกๆเดือน ซึ่ งไม่ ต่างอะไรจาก

พนักงานกินเงินเดือนแบบเราๆ เลยล่ะค่ะ 

ในกรณีของพระสงฆ์ไทยนั้นก็อย่างที่ เรา

ทราบกันคือ ตราบใดที่ยังบวชเป็นพระอยู่ 

หน้าที่ของพระที่ต้องปฏิบัติก็จะไม่มีจบสิ้น 

ดังนั้นเรื่องความคิดที่จะเปลี่ยนจีวรเป็นชุดไป

รเวทแล้วนั่งจิบเบียร์หลังเลิกงานย่อมไม่มีอยู่

แล้วล่ะค่ะ และแน่นอนว่าพระสงฆ์ไทยไม่มี

ระบบเงินเดือนเหมือนกับพระสงฆ์ของญี่ปุ่น 

แต่แทนที่จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินก็จะได้รับ

อาหาร ที่พักอาศัย และเครื่องนุ่งห่มแทน ซึ่ง

ตามวินัยของพระสงฆ์ที่เข้มงวดมากๆ มีอยู่ 

ข้อหนึ่งก็คือ ห้ามจับเงิน (ตามหลักแล้วที่รับ

เงินบริจาคมา หากน าไปใช้ในทางศาสนา ไม่

น าไปใช้ส่วนตัวก็ถือว่าไม่ผิดค่ะ) 

เรื่องแปลกใจของพระสงฆ์ญี่ปุ่น 

เนื่องจากพระสงฆ์ของญี่ปุ่นมีระบบเงินเดือน 

การท ากิจของสงฆ์ก็เหมือนกับการท างานที่

ได้รับค่าจ้าง ดังนั้นในคืนวันปีใหม่ที่พระสงฆ์

ต้องตีระฆังที่วัดเป็นจ านวน 108 ครั้ง (เพื่อ

ขจัดสิ่งไม่ดีทั้ง 108 ประการ) ต้อนรับวันขึ้นปี

ใหม่น้ัน ก็จ าเป็นต้องอยู่จนดึกใช่ไหมล่ะคะ ใน

กรณีนั้นพระสงฆ์ก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงตอบแทน

เหมือนกับ OT อีกต่างหากด้วย 

3. พระญี่ปุ่นเปรียบเหมือนคริสต์นิกายโป

รแตสแตนท์ พระไทยเหมือนนิกายคาทอลิก? 

ศาสนาพุทธที่มีการแบ่งแยกนิกายกัน จะว่า

ไปก็เหมือนกับศาสนาคริสต์เลยล่ะค่ะ ถ้าดู

จากลักษณะการสร้างวัดแล้ววัดของไทยก็คง

คล้ายกับโบสถ์ของคาทอลิกโดดเด่นและมี

การเล่นสีสัน ส่วนวัดของทางญ่ีปุ่นจะคล้าย

กับโบสถ์โปรเตสแตนต์ที่ให้อารมณ์เงียบขรึม

ค่ะ อ่านกันมาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะ

สงสัยกันใช่ไหมคะว่า ท าไมพระสงฆ์ญี่ปุ่นจึง

สามารถดื่มเหล้าเบียร์ได้? เหตุผลในก็คือ 

ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สืบทอดกันมา

ต้ังแต่สมัยก่อนในประเทศจีนและประเทศ

ญี่ปุ่นนั้น พระสงฆ์จะมีจิตใจที่แรงกล้าในการ

ปฏิบัติตามศีลหรือข้อห้ามต่างๆ ที่ เชื่อว่า

สามารถปฏิบั ติตามได้ เป็นปกติวิสัยอยู่

แล้ว  โดยเฉพาะพระสงฆ์ของญี่ปุ่นที่ไม่ได้มี

กฎห้ามดื่ มสุ รา  ฉัน เนื้ อสัตว์  หรือห้ าม

แต่งงาน และหากท าบาปก็มีแนวคิดที่ว่าไม่ว่า

จะเป็นพระหรือใครก็ตามจะต้องเจอกรรม

ตามสนองอยู่แล้วด้วย 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นหลักปฏิบัติ

โดยเน้นที่ความศรัทธาและความเชื่อจาก

ภายในอย่างแท้จริง คล้ายกับค าสอนของ

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เลยล่ะค่ะ 

เป็นยั ง ไงบ้างคะ  พระญี่ปุ่ นกับพระ ไทย

แตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ 
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SMART MONEY 
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ประกนัสังคม 
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 โพลเผยเด็กไทยติดอบายมุข,กินเหล้า,ใช้ยาเสพติดเพียบ 
 
ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุข ชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุข
ชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย ถึงผลวิจัย "เอแบคเรียลไทม์โพลล์" เรื่อง โครงการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพอนาคต
เยาวชนไทย กรณีศึกษา ตัวอย่างเด็กและเยาวชนไทย อายุ 9-18 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี 
และ สงขลา จ านวน 2,060 ตัวอย่างกิจกรรมเชิงสร้างสรรคท่ี์กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ท าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า 

 
ส่วนกิจกรรมเชิงลบที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ท า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

 
ดร.นพดล กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 9-18 ปี จังหวัดดังกล่าว กว่า 1.7 ล้านคน 
พบว่ามีผู้เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 619,311 คน และยังพบว่าจ านวน 310,538 หรือ 
เคยใช้ยาเสพติดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ค่าสถิติวิจัย เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงใน
การใช้ ยาเสพติดสูงถึงประมาณ 9 เท่า หรือ 8.692 เท่ามากกว่า เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ เด็กและ เยาวชนที่เล่นทาย
พนัน มีความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดสูงถึง 6.735 เท่ามากกว่า กลุ่มเด็กและ เยาวชนที่ไม่ได้เล่นทายพนัน เด็กและเยาวชนที่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ มี ความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดสูงถึง 4.080 เท่ามากกว่า กลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เด็กและเยาวชนที่พฤติกรรมเที่ยวกลางคืน อาทิ ผับ/ดิสโก้/คาราโอเกะ มีความเสี่ยง
ใน การใช้ยาเสพติดถึง 3.647 เท่ามากกว่าเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เที่ยวกลางคืน เม่ือสอบถามความคิดเห็นของเด็กและ
เยาวชน เกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดของ ยาเสพติด พบว่า ร้อยละ 59.2 คิดว่ายาเสพติดกลับมาแล้ว มีเพียงร้อยละ 5.8 
เท่านั้นที่คิดว่ายาเสพติด ยังไม่กลับมา 
  
แหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน  
 ร้อยละ 57.8 ระบุเธค /ผับ /สถานบันเทิง เป็น 
 รองลงมาร้อยละ 31.2 ระบุบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนที่พักอาศัย  
 ร้อยละ 30.8 ระบุโรงเรียน /สถานศึกษา  
 ร้อยละ 29.7 ระบุในชุมชนที่พักอาศัย  
 และร้อยละ 19.0 ระบุสถานที่ ก่อสร้าง ตามล าดับ 
 
บทความจาก ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามยาเสพติด 

ร้อยละ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
86.6 เล่นกีฬา 

ร้อยละ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
73.3 เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
29.2 เที่ยวกลางคืน เช่น ผับ /ดิสโก้/คาราโอเกะ 
28.6 หนีเรียน 
24.4 เล่นทายพนัน/เล่นหวย 

  for 
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By Production Control 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน การเว้นระยะห่าง และ

การหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มท ากิจกรรม เป็นแนวทางหนึ่งเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด 

 ดังนั้นแผนก Production Control จึงพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมของเดอืนนี้ออกไป

ก่อน ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 การตรวจพ้ืนที่ 5ส ดีเด่น ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 

 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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5 June 5 ideas วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 

 

รักษ์โลกพร้อมประหยัดพลังงานแบบง่าย ๆ ไปพร้อมกัน ! 

ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้ก าหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพ่ือให้ประชาคม

โลกตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้โลกนา่อยู่ขึ้น รวมถึงลดต้นเหตกุารเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 

เช่น ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านพลังงาน วันนี้ กระทรวงพลังงาน มี 5 

ไอเดียเก๋ ๆ ทีทุ่กคนสามารถท ากันได้ แม้สถานการณ์ที่เราอยู่บ้านกันเป็นส่วนมาก จะมีอะไรบ้าง มาดกูัน

ครับ  

1. อยู่บ้าน ลดปริมาณการใช้รถยนต์ 

ลองหันมาเดินหรือปั่นจักรยานในการเดินทางระยะสั้น ได้ทั้งประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ ามัน ลดการ

ปล่อยควันพิษสู่อากาศ และได้ออกก าลังกายไปในตัว 
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2.สั่งอาหารอย่างรู้คุณค่า รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ ลดการใช้แล้วทิ้ง 

การสั่งอาหาร Delivery เป็นรูปแบบท่ีใช้กันมากขึ้น เราควรเลือกซื้ออาหารในปริมาณที่พอดี และทานให้หมด เพราะ

อาหารที่เหลือจะกลายเป็น ขยะอาหาร (Food waste) ที่ถูกรวมน าไปท้ิงท่ีกองขยะ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ในปริมาณ

มหาศาลอีกด้วย 

 

3.Work From home เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการติดฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เพราะเครื่องหมายนี้แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้
พลังงานได้คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท างาน หากไม่ได้ใช้งาน
ชั่วคราว ควรปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 
 
4. จัดมุม Green Zone ในพื้นที่เหมาะสม 
หันมาปลูกต้นไม้ต้นเล็ก ๆ ภายในบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่น และยังช่วยฟอกอากาศให้เราได้ด้วย ยิ่งปลูกเยอะ 
ยิ่งช่วยให้อากาศสะอาด แถมเป็นมุมธรรมชาติที่สามารถผ่อนคลายรับลมจากธรรมชาติ ลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน
ได้ด้วย 
 
5. หันมารับแสงสว่างจากธรรมชาติบ้าง 
เราลองตกแต่งให้มีพื้นที่รับแสงธรรมชาติ เพื่อส่องสว่างภายในตัวบ้านในช่วงกลางวันแทนการใช้หลอดไฟ จะช่วยลดใช้
พลังงานจากการเปิดไฟ และอย่าลืม ต้องปิดไฟทุกครั้งเม่ือไม่ใช้งาน 
 
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจ าวันเหล่านี้ เป็นเรื่องท่ีทุกคนท าได้ไม่ยาก ซ่ึงหากเรารู้จักใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟ ยังช่วยชาติประหยัดพลังงาน และช่วย
รักษ์โลก เราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสมบูรณ์ และย่ังยืน 
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กิจกรรมตอบค ำถำมพลังงำนและควำมปลอดภัย 
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564 จ ำนวน 70 รำงวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) 

สแกนค าถามได้จาก QR Code ด้านล่างค่ะ 

หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งาน QR Code รบกวนติดต่อแผนก PC ค่ะ 

https://forms.gle/95etNsoAqhuazdFi9  




