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บทคัดย่อ
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ”
มี วัต ถุ ป ระสงค์ ๓ ประการ คื อ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในคั ม ภี ร์ เถรวาท
(๒) เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ (๓) เพื่อเสนอกลยุทธ์การ
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สายต่ างประเทศ การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ผลการวิจัย พบว่า
หลักการที่พระพุทธเจ้าใช้ ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในช่วงเริ่มต้น ในการประกาศ
พระศาสนา คือเจาะจงกลุ่ม เป้าหมายจากชนชั้นปกครอง ชนชั้น นาทางสังคมคือพราหมณ์มหาศาล
คหบดีมหาศาล ซึ่งเป็นระดับเศรษฐีที่มั่งคั่งและเป็นเจ้าลัทธิ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มวลชนหันมาสนใจ
พระพุทธศาสนา เมื่อได้บุคคลระดับผู้นาเข้ามาเป็นพุทธบริษัทก็จะสามารถเป็นกาลังสาคัญในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน พระพุทธองค์ได้ประทานแนวทางการประกาศ
พระศาสนาแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูป ผู้ทาหน้าที่ประกาศพระศาสนาในช่วงแรกเพื่อมุ่งประโยชน์ และ
ความสุขแก่มหาชนจานวนมาก ซึง่ เป็นโอวาทสาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นหลักการ
ที่พระสงฆ์สาวกใช้มาจนถึงปัจจุบัน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์
ไทยที่ ได้ ผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต รโครงการอบรมพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศ และได้ รั บ
มอบหมายให้ น าหลั กธรรมคาสั่ งสอนทางพระพุ ท ธศาสนาไปเผยแผ่ แก่ป ระชาชนในต่างประเทศ
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของคณะสงฆ์ ไทยและองค์ ก รร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก ประโยชน์
๓ ประการ คือ ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์
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ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในประเทศต่าง ๆ ได้รับรู้
ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา
การเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศ
ประกอบด้วย ๑. กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ได้แก่ (๑) การกาหนดเป้าหมายหลักและแนวทางในการเผย
แผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ ชั ด เจนและประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ทั่ ว ถึ ง (๒) การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ของวั ด ใน
ต่างประเทศและพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน (๓) การสร้างฐานข้อมูลกลางในการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติของประเทศต่าง ๆ (๔) การจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสองภาษา เช่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น (๕) การจัดสรรงบประมาณในการ
บริหารจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ๒. กลยุทธ์ระดับบุคคล คือ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับพระธรรมทูต โดยตรง ได้แก่ (๑) การรู้จักตนด้วยการวิเคราะห์ตนเอง พัฒนาตนเอง
ด้านความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ พร้อมทั้งความรู้ทางโลกตามความ
จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต (๒) การรู้จักชุมชนและสภาพแวดล้อมในประเทศที่จะไปเผย
แผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ตลอดทั้ ง แนวโน้ ม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในอนาคต ด้ ว ยการรู้ เท่ าทั น
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคมนั้น
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Abstract
This dissertation entitled “Strategies for Buddhism Propagation of Overseas
Dhammaduta Bhikkhus” has three objectives: 1) to study the principles used for
Buddhism propagation in Theravada Buddhism, 2) to study the Overseas
Dhammaduta Bhikkhus’ propagation of Buddhism, and 3) to propose the Overseas
Dhammaduta Bhikkhus’ strategies in the propagation of Buddhism. This is a
qualitative research.
The research findings were found that the principles the Buddha used in
the beginning while propagating Buddhism was mainly focused on the chief target
where people from the class of rulers and social leaders, rich Brahmas and wealthy
person were prioritized with a view to motivating a great deal of people in Buddhism.
Once those people were accepted then they rapidly lead the role as the propagators
of Buddhism. At this time, sixty of the worthy monks were allowed by the Buddha to
propagate Buddhism in order to provide a hefty of benefit and happiness to people
through the significant instructions by which they have been being observed till the
present.

ง

In the Overseas Dhammaduta Bhikkhus’ propagation of Buddhism,
Buddhist monks who passed the Overseas Dhammaduta Bhikkhus Training Program
are highly regarded as the Thai Sangha’s delegates to communicate the
Buddhadhamma to the people around the world under the Thai Sangha and the
other cooperation within three main advantages: 1) virtues conducive to benefits in
the present, 2) virtues conducive to benefits in the future, and 3) virtues conducive
to benefits in the final eternal goal (Nibbãna) leading to the awareness of the proper
practices in accordance with the Buddhist teachings.
In this research, the Buddhism propagation strategies of the Overseas
Dhammaduta Bhikkhus was of the organizational and individual strategies, the former
consists of: 1) setting the main goals and guidelines in propagating Buddhism clearly
and thoroughly, 2) creating a database of Thai temples and Dhammaduta Bhikkhus in
the foreign countries, 3) providing a central database to gather information about the
foreign countries’ history, and 4) making a bilingual database of Buddhist Dhammas,
like Thai and English or Pali and English database, and 5) providing the budget in a
row for managing the propagation works in the foreign countries, and the latter
consist of: 1) getting to know oneself and others through self-analysis, and
developing oneself to acquire more Buddhism knowledge through learning, practice
and comprehension, especially in meditation, manners, as well as other knowledge
needed for the Dhammaduta works, and 2) getting to know the target country of
Buddhism propagation, and future trends in Buddhism propagation and also the upto-date situations.
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วิทยำลัย พระมหำทวี มหำปญฺโ , ผศ. ดร., รศ. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร ที่ได้เสียสละเวลำอันมีค่ำ
รับเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ดูแลให้คำแนะนำเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ และช่วยชี้แนะแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมกำรตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ ศ. ดร.วัชระ งำมจิตร
เจริญ ผศ. ดร.มนตรี สิระโรจนำนันท์ และดร.บุญเลิศ โอฐสู ที่ช่วยชี้แนะแนวทำงกำรทำวิจัยจนทำให้
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยทุกท่ำน ที่ช่วยอำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ในกำรทำเอกสำรสำคัญต่ำง ๆ จนทำให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ ำ นที่ ได้ เสี ย สละเวลำให้ สั ม ภำษณ์ แ ละตรวจสอบ
เครื่ องมื อในงำนวิจั ย นี้ และคณำจำรย์ทุ กท่ ำนที่ ป ระสิ ทธิ์ ป ระสำทควำมรู้ จ นท ำให้ ผู้ วิจัย มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถพอที่จะศึกษำได้
กรำบขอบพระคุ ณ พระโสภณวชิ ร ำภรณ์ (ไสว โชติ โ ก) รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยกิ จ กำร
ต่ำงประเทศ ผู้บริหำร คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่มีส่วนสนับสนุน และให้ โอกำสในกำรทำดุษฎีนิพนธ์ เล่มนี้จนสำเร็จ
สมบูรณ์
กรำบขอบพระคุณ อุปัชฌำย์อำจำรย์ผู้ให้กำรบรรพชำอุปสมบท ขอขอบคุณบิดำมำรดำ
ญำติธรรมทั้งหลำย เพื่อนนิสิตปริญญำเอก พธ.ด. สำขำวิชำพระพุทธศำสนำรุ่นที่ ๑๒ แบบ ๒.๑ แม่ชี
ดร.สุนันทำ เรียงแหลม ดร.ปณัชญำ ลีลำยุทธ และผู้ที่มิได้เอ่ยนำม ที่มสี ่วนสนับสนุนให้กำรช่วยเหลือ
ในกิจกำรงำนต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกนี้ พร้อมทั้งกัลยำณมิตรทุกท่ำนที่
เป็นกำลังใจในกำรทำดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้จนสำเร็จไปด้วยดี
สุดท้ำยนี้ คุณควำมดีและประโยชน์อันใดที่พึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวำย
เป็นเครื่องสักกำรบูชำต่อพระรัตนตรัย คุณบิดำมำรดำ คุณครูบำอำจำรย์ทุกท่ำน ขออุทิศส่วนบุญกุศล
นี้แก่บุรพำจำรย์ผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน
พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน (เหลาทอง)
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย
๑.๖ ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวของ
๑.๗ วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑.๘ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
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บทที่ ๒ หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคัมภีร์เถรวาท
๒.๑ ควำมเป็นมำของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๒.๑.๑ ควำมหมำยของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๒.๑.๒ กำรเผยแผ่พระศำสนำในสมัยพุทธกำล
๒.๑.๓ กำรเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้ำ
๒.๑.๓.๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพุทธกิจ
๒.๑.๓.๒ คุณสมบัติในกำรสอนของพระพุทธองค์
๒.๑.๓.๓ เนื้อหำที่พระพุทธองค์ทรงสอน
๒.๑.๓.๔ พุทธลีลำในกำรสอน
๒.๑.๓.๕ วิธีกำรสอนของพระพุทธเจ้ำ
๒.๑.๓.๖ พุทธวิธีสอนด้วยปำฏิหำริย์
๒.๑.๓.๗ พุทธวิธีตอบปัญหำ
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๑๖
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๒.๑.๔ พระพุทธเจ้ำทรงมอบหลักกำรเผยแผ่พระศำสนำแก่สำวก
๒.๑.๔.๑. เป้ำหมำย
๒.๑.๔.๒. หลักกำร
๒.๒ วิเครำะห์พุทธวิธีในกำรเผยแผ่
๒.๒.๑ พุทธวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๒.๒.๒ กำรสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคคลภำยนอกศำสนำ
๒.๒.๓ วิสัยทัศน์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๒.๒.๔ พุทธวิธีกำรนำเสนอ
๒.๓ ควำมเป็นมำของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกำล
๒.๓.๑ ควำมเป็นมำของพระธรรมทูต
๒.๓.๒ ควำมหมำยของพระธรรมทูต
๒.๔ พระสำวกที่ออกไปเผยแผ่พระศำสนำในต่ำงถิ่น: กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร
๒.๔.๑ ข้อสนับสนุนในกำรจัดตั้งคณะสงฆ์
๒.๔.๒ เป้ำหมำยกำรจัดตั้งคณะสงฆ์
๒.๔.๓ กำรเกิดขึ้นของพระสงฆ์และองค์กรสงฆ์ในสมัยพุทธกำล
๒.๔.๔ กำรบัญญัติพระธรรมวินัย : กำรวำงแผน
๒.๔.๕ ลักษณะของกำรปกครอง : กำรจัดองค์กร
๒.๕ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสำวก
๒.๖ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำหลังพุทธกำล
๒.๗ สรุปควำม

บทที่ ๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๓.๑ ควำมเป็นมำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศของประเทศไทย
๓.๑.๑ ควำมเป็นมำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๓.๑.๒ ควำมหมำยของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๓.๒ ระเบียบปฏิบัติสำหรับพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศในปัจจุบัน
๓.๒.๑ ระเบียบกำรฝึกอบรมพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศมหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
๓.๒.๒ ภำรกิจวิทยำลัยพระธรรมทูตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย
๓.๒.๓ ระเบียบสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่ำงประเทศ (ธรรมยุต)
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๓.๒.๔ คุณสมบัติของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๓.๓ นโยบำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์ไทย
๓.๓.๑ ด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๓.๓.๒ ด้ำนพระธรรมทูต
๓.๔ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๓.๔.๑ หลักกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๓.๔.๒ วิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูต
๓.๕ สถำนกำรณ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๓.๕.๑ ทวีปเอเชีย
๓.๕.๑.๑ ประเทศศรีลังกำ
๓.๕.๑.๒ ประเทศอินเดีย
๓.๕.๑.๓ ประเทศอินโดนีเซีย
๓.๕.๑.๔ ประเทศสิงคโปร์
๓.๕.๒ ทวีปยุโรป
๓.๕.๒.๑ ประเทศอังกฤษ
๓.๕.๒.๒ ประเทศเนเธอร์แลนด์
๓.๕.๒.๓ ประเทศนอร์เวย์
๓.๕.๓ ทวีปอเมริกำ
๓.๕.๔ ทวีปโซนโอเชียเนีย
๓.๕.๔.๑ ประเทศออสเตรเลีย
๓.๕.๔.๒ ประเทศนิวซีแลนด์
๓.๖ ปัญหำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๓.๖.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
๓.๖.๒ ประเทศออสเตรเลีย
๓.๖.๓ ประเทศนิวซีแลนด์
๓.๖.๔ ประเทศสิงคโปร์
๓.๖.๕ ประเทศอินเดีย
๓.๖.๖ ประเทศอินโดนีเซีย
๓.๖.๗ ประเทศในกลุ่มยุโรป
๓.๖.๘ ประเทศเนเธอร์แลนด์
๓.๗ สรุปควำม
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บทที่ ๔ เสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
๔.๑.๑ ควำมหมำยของกลยุทธ์
๔.๑.๒ กำรวำงแผนกลยุทธ์
๔.๒ ควำมสอดคล้องระหว่ำงแนวคิดกำรวำงแผนกลยุทธ์กับกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๓ วิเครำะห์ปัญหำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูต
สำยต่ำงประเทศ
๔.๓.๑ ปัญหำด้ำนทัศนคติ ค่ำนิยมและควำมเชื่อ
๔.๓.๒ ปัญหำด้ำนงบประมำณกำรสร้ำงวัดและกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
๔.๓.๓ ปัญหำด้ำนกำรสอนธรรมด้วยภำษำอังกฤษ
๔.๓.๔ ปัญหำด้ำนศำสนำประเพณีและวัฒนธรรม
๔.๓.๕ ปัญหำด้ำนบุคลำกรคือพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๔ กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๔.๑ เป้ำหมำยในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๔.๔.๒ กลุ่มเป้ำหมำยในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๔.๔.๓ กำรวิเครำะห์ตนเอง
๔.๔.๔ วิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อม
๔.๔.๕ วิเครำะห์แนวโน้มในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในอนำคต
๔.๔.๖ กำรเผยแผ่ทำงสื่อสังคมออนไลน์
๔.๔.๗ กำรวำงแผนในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๔.๔.๘ กำรใช้สื่อสมัยใหม่ในกำรสอนธรรมะ
๔.๔.๙ ยุทธวิธีในกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ
๔.๔.๑๐ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรกับปัญหำในเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๔.๕ สังเครำะห์กลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูต
สำยต่ำงประเทศ
๔.๕.๑ กลยุทธ์ด้ำนควำมเข้ำใจสภำพปัญหำ
๔.๕.๒ กลยุทธ์ด้ำนนโยบำยและกำรวำงแผน
๔.๕.๓ กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้ไข
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๔.๖ เสนอกลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๖.๑ กลยุทธ์ระดับหน่วยงำน
๔.๖.๒ กลยุทธ์ระดับบุคคล
๔.๗ สรุปควำม
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บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ

๑๖๐

๕.๑ สรุปผลกำรวิจัย
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
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ประวัติผู้วิจัย
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่

หน้า

๑.๑ แผนภูมิ ๑.๑ แสดงกระบวนกำรวิจัย
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๑.๒ แผนภูมิ ๑.๒ แสดงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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อธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ
๑) ภาษาไทย
ก. คาย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก
อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้ำงอิงจำกคัมภีร์ พระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับ
มหำจุฬำเตปิฏก, ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พุทธศักรำช ๒๕๓๙
พระวินัยปิฎก
วิ.มหำ.
วิ.ม.
วิ.ม.
วิ.จู.

(ไทย)
(ไทย)
(บำลี)
(ไทย)

=
=
=
=

วินัยปิฎก
วินัยปิฎก
วินยปิฏก
วินัยปิฎก

มหำวิภังค์
มหำวรรค
มหำวคฺคปำลิ
จูฬวรรค

(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำบำลี)
(ภำษำไทย)

พระสุตตันตปิฎก
ที.สี
ที.ม
ที.ปำ.
ม.มู.
ม.ม.
ม.อุ.
ส.ส.
ส.นิ.
ส.สฬำ.
ส.ข.
องฺ.ทุก.
องฺ.ติก.
องฺ.จตุกฺก.
องฺ.ปญฺจก.
องฺ.ฉกฺก.

(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก

ทีฆนิกำย สีลขันธวรรค
ทีฆนิกำย มหำวรรค
ทีฆนิกำย ปำฏิกวรรค
มัชฌิมนิกำย มูลปัณณำสก์
มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์
มัชฌิมนิกำย อุปริปัณณำสก์
สังยุตตนิกำย สคำถวรรค
สังยุตตนิกำย นิทำนวรรค
สังยุตตนิกำย สฬำยตนวรรค
สังยุตตนิกำย ขันธกวรรค
อังคุตตรนิกำย ทุกนิบำต
อังคุตตรนิกำย ติกนิบำต
อังคุตตรนิกำย จตุกกนิบำต
อังคุตตรนิกำย ปัญจกนิบำต
อังคุตตรนิกำย ฉักกนิบำต

(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)

ฐ

องฺ.สตฺตก.
องฺ.อฏฺ ก.
องฺ.ทสก.
ขุ.ธ.
ขุ.อิติ.
ขุ.ชำ.เอกก.
ขุ.จู.

(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)

=
=
=
=
=
=
=

สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย สัตตกนิบำต
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย อัฏฐกนิบำต
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย ทสกนิบำต
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย ธรรมบท
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย อิติวุตตกะ
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย เอกกนิบำตชำดก
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย จูฬนิเทส

(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)
(ภำษำไทย)

ข. คาย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา
อรรถกถาพระวินัยปิฎก
วิ.ม.อ.

(ไทย)

= วินัยปิฎก

สมันตปำสำทิกำ มหำวรรคอรรถกถำ

(ภำษำไทย)

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก
ที.สี.อ.

(ไทย)

= ทีฆนิกำย สุมังคลวิลำสินี สีลขันธวรรคอรรถกถำ

(ภำษำไทย)

การใช้หมายเลขย่อ
กำรใช้อักษรย่อเกี่ยวกับภำษำไทย ใช้ระบบอ้ำงอิงที่ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้ำ หลังคำย่อคัมภีร์
เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. หมำยถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกำยมหำวรรค ภำษำไทย เล่ม ๑๐ ข้อ
๒๑๖ หน้ำ ๑๖๔ ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ๒๕๓๙
กำรใช้อักษรย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถำ ใช้ระบบอ้ำงอิงที่ระบุ เล่ม/หน้ำ หลังคำย่อคัมภีร์
เช่น องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๑๗๗/๖๘. หมำยถึง อรรถกถกำพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกำย ปัญจก
นิบำต มโนรถปูรณี ภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำอฏฺฐกถำ ภำค ๓ ข้อ ๑๗๗ หน้ำ ๖๘

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การด ารงอยู่ ข องพระพุ ท ธศาสนาจากวั น ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงประกาศ
พระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๖๐๐ ปี พระพุทธศาสนาได้สูญหายไปจากดินแดนต้น
กาเนิด (ประเทศอินเดีย) ในราว พ.ศ. ๑๗๐๐ เป็นต้นมา และได้รับการฟื้นฟูขึ้นในประเทศอินเดียอีก
ครั้งในราว พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยนายเยาวหรลาล เนห์รู (Jawaharlal Nehru) นายกรัฐมนตรีของอินเดีย
และ ดร. บิมเรา รามจิ เอมเบดการ์ (Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar) ผู้นาชาวอินเดียพุทธ๑ ในช่วง
เวลาที่พระพุทธศาสนาสูญหายไปจากดินแดนต้นกาเนิด ได้ไปปรากฏขึ้นนอกดินแดนต้นกาเนิด ได้แก่
ประเทศไทย ศรีลังกา พม่า ลาว กัมพูชา เป็นต้น และทาให้พระพุทธศาสนายังดารงอยู่จนถึงทุกวันนี้
และได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในดินแดนต้นกาเนิด
การประกาศศาสนาของพระพุทธองค์ในฐานะพระศาสดาและพระธรรมทูตองค์แรก ทาให้
เกิดพระสาวกผู้เป็นพระอรหันต์และพระธรรมทูตชุดแรกขึ้น พระพุทธองค์ได้ ส่งพระสาวกเหล่านั้นไป
ประกาศพระธรรมในทิศต่าง ๆ โดยตรัสว่า “พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก
เพื่ออนุ เคราะห์ ช าวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุ ขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ”๒ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลกระทาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดงธรรม การสนทนาธรรม การ
แนะนาสั่งสอน การตอบปัญหาข้อข้องใจ ความน่าเลื่อมใสของพระสาวก โดยพระพุทธเจ้าได้ประทาน
หลักการและเทคนิคในการเผยแผ่ให้เป็น ผู้มีคุณธรรม มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ชี้แจงให้เข้าใจ
ชัดเจนในแต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะ
เห็นแก่ลาภสักการะ ไม่แสดงธรรมยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อื่น ๓ และอีกหลักการหนึ่ง ได้แก่
หลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญพระสารีบุตร ว่าเป็นพระธรรมทูตที่พร้อมด้วยธรรม
๘ ประการ คือ (๑) ยอมรับฟังข้อแนะนาในกติกา กฎหมายหรือความเป็นไปของบ้านเมืองนั้น ๆ
(๒) ทาให้เขาได้ยินหรือรับฟังจุดประสงค์หรือธรรมะที่ตนนามา (๓) เรียนรู้อุปนิสัย สภาวะความเป็นไป
ของบ้านเมืองนั้น ๆ เพื่อจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมของเขาโดยไม่เสียความเป็นสมณสารูป (๔) เมื่อ
๑

สถานทูตไทยในประเทศอินเดีย กรุงนิวเดลี แหล่งที่มา: http://newdelhi.thaiembassy.org/th
[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].
๒
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓.

๒

เรียนรู้อุปนิสัยความเป็นไปของบ้านเมืองนั้นแล้ว ต้องจาให้ดี ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และต้องรู้ว่าตนมา
ในฐานะอะไร ทาหน้าที่อะไร (๕) รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ รู้เท่าทันต่อสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้ง (๖) ทาให้ผู้อื่นเข้าใจแจ่มแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ตามวิถีแห่ง
พุทธธรรม (๗) เป็นผู้ฉลาดในข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเมื่อจะเผยแผ่ธรรมให้แก่คนในบ้านเมือ ง
นั้น ๆ และ (๘) ต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาทหรือขัดใจกับใคร ๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระ
สาวกดาเนินการต่อเนื่องมาเป็น ลาดับ จากพระธรรมทูตชุดแรกจนปรากฏพระสาวกจานวนมากทา
หน้าที่ถ่ายทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทาให้มีผู้ศรัทธานับถือ
จนมีพุทธบริษัท ๔ เกิดขึ้นจานวนมากขยายขอบเขตไปในอาณาบริเวณต่าง ๆ
ในช่วงเวลาหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัช
สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะ เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก
ที่สุดยุคหนึ่ง พระองค์ทรงเป็นราชาอุปถัมภ์การสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๓๖
เมื่ อ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ พระองค์ ท รงให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ ว ยการส่ ง พระธรรมทู ต ไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังประเทศต่าง ๆ แบ่งเป็น ๙ สายรวมทั้งประเทศไทยด้วย ๕ โดยมีพระโสณเถระกับ
พระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะจาริกไปยังดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ใน
ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย ๖ ซึ่งถือได้ว่าพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ปรากฏขึ้น อย่ างเป็ น ทางการในการเดินทางออกนอกถิ่นกาเนิดและต่างภาษาและวัฒ นธรรม ซึ่ง
ประเทศไทยยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติและเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ทาให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นในประเทศไทยตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นต้นมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ในปัจจุบัน
พระสงฆ์เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย และเป็นผู้ที่จะนาพระธรรมคาสอนมาเผยแผ่อบรมสั่ง
สอนให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ แล้วนาไปปฏิบัติ และในประเทศไทย พระภิกษุสงฆ์ยัง มีส่วนร่วมทา
ประโยชน์ให้แก่สังคม ทาให้เกิดกลุ่มพระสงฆ์ที่เรียกว่า “พระธรรมทูต” ขึ้น เพื่อทาหน้าที่หลักในการ
เผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์
แก่ชนทั่วไปด้วย

๔

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๓/๒๐๘, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๕๕/๒๒๑.
๕
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, “สมัยแรกพระพุทธศำสนำเป็นประธำนของประเทศ”, ใน
สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม, สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕),
หน้า ๒๓-๒๔.
๖
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตำนำนพระพุทธเจดีย์, (ธนบุรี: รุ่งวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๑๓),
หน้า ๓๓-๓๔.

๓

พระธรรมทูตที่ปรากฏในประเทศไทย แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ พระธรรมทูตในประเทศกับ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มีการส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการเริ่มดาเนินการมาในราว พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ซึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๙ กรมการ
ศาสนาได้ฟื้นฟูงานพระธรรมทูตในประเทศขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมุ่งหมายให้
ประชาชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีศีลธรรมประจาใจ มีความเคารพรักต่อประเทศชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความเข้าใจอันดีระหว่างชนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ และได้ทดลองดาเนินงานโดย
อาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะอานวยการ จัดส่งพระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระศาสนาใน
ถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ๗ ในส่วนของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ได้มีพระภิกษุสงฆ์ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ทาให้มี
การสร้างวัดไทยในประเทศต่าง ๆ เกือบทุกทวีป ทาให้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๓ มีการจัดอบรม
พระภิกษุเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ แต่ได้หยุดดาเนินการไป และได้กลับมาดาเนินการจัด
ฝึกอบรมพระภิกษุสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศอย่างเป็นทางการอีก ครั้ง
ในราว พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการทาหน้าที่จัดอบรมพระธรรมทูตไทยเพื่อทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมา
จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ นับเป็นรุ่นที่ ๒๔ ซึ่งจานวนพระภิกษุที่เข้ารับการอบรม ๒๔ รุ่น รวม ๑,๘๙๔ รูป๘
แต่จานวนพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ผ่ านการอบรมยังคงไม่เพียงพอต่อการทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
การประกาศพระศาสนาขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า โดยพระองค์ เ องและ
พระสาวก เมื่อล่วงเวลามาถึงยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ออกเผยแผ่พระศาสนาจนทาให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่มาถึงประเทศไทยและกลายเป็นศาสนาของคน
ส่วนใหญ่ในประเทศมานานกว่า ๗๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชเป็นต้นมา ประเทศไทย
ได้ให้ความสาคัญกับการจัดส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา ในสมัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นที่มาของงานพระธรรมทูตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
การปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และการปฏิบัติ
๗

สง่ า พิ ม พ์ พ งษ์ , คู่ มื อ พระธรรมทู ต , (กรุ งเทพมหานคร: ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ ,
๒๕๕๑), หน้า ๑๑-๑๒.
๘
วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถิติพระธรรมทูต โครงการอบรม
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ (ฝ่ายมหานิกาย).

๔

หน้าทีข่ องพระธรรมทูตสายต่างประเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบปัญหาทีเ่ กิดขึ้นอย่างไรบ้าง
เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ศึ ก ษาหาแนวทางส าหรั บ แก้ ปั ญ หาในการน าเสนอเป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศต่ อ ไป เพื่ อ การสนั บ สนุ น ให้ ง านเผยแผ่ มี
ประสิทธิภาพและประสิท ธิผล ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีแนวทางดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคัมภีร์เถรวาท
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๑.๒.๓ เพื่อเสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ
๑.๓.๑ หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคัมภีร์เถรวาท เป็นอย่างไร
๑.๓.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นอย่างไร
๑.๓.๓ กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นอย่างไร

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย
ผูว้ ิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๑.๔.๑ ด้ำนเนื้อหำ
เนื้อหาในการทาวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ” จะศึกษาข้อมูล การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ทั้งสถานะ หน้าที่ ปัญหาในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต่ า งประเทศ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาเชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศ ให้ มี แ นวทางจั ด การกั บ สภาพปั ญ หาที่ พ บ
ในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมของพระธรรมทูตสายต่างประเทศต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมของ
แต่ละประเทศที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต
๑.๔.๒ ด้ำนแหล่งข้อมูล
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการศึ ก ษาเอกสารและข้ อ มู ล จากคั ม ภี ร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสารตาราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากหนังสือ
วิช าการ และงานประชุ มสั ม มนาต่ าง ๆ เพื่อรวบรวมข้ อ มูล เกี่ ยวกั บ การเผยแผ่ พ ระพุทธศาสนา
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ พร้อมทั้ง ผู้ที่มี

๕

ส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล มา
เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศต่อไป
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการพร้อมทั้ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จานวน ๑๕ รูป/คน ได้แก่
๑. พระเทพสุวรรณเมธี, ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโ ) รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
๒. พระราชสิ ท ธิ มุ นี วิ . , ดร. (บุ ญ ชิ ต าณส วโร) ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ ปั ส สนาธุ ร ะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชีย
เนีย
๔. พระวิมลศาสนวิเทศ (สารวจ กมโล) รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
๕. พระมงคลธี ร คุ ณ , ดร. (อิ น ศร จิ นฺ ต าปญฺ โ ) ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ยพระธรรมทูต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจารี) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
๗. พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน ปุญฺ ธโช) เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป
เจ้าอาวาสวัดพุทธราม ประเทศ สวีเดน
๘. พระครูโสภณพุทธิคุณ (คองเหียน มหาวีโร) วัดพุทธิคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ ไทย
ในประเทศสิงคโปร์ รูปที่ ๑
๙. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ าณธีโร) พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาล
๑๐.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร. ผู้อานวยการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑. พระมหาศั ก ดิ์ ช าย โกวิ โ ท รั ก ษาการผู้ อ านวยการ ส านั ก งานวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย
พระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒. พระปราโมทย์ วาทโกวิโท พระวิทยากรสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๑๓. ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง คณะสังคมสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔. นพ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์ ผู้อุปถัมภ์วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๕. ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ รองประธานบริหารหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน

๖

ผู้ให้ข้อมูลจากการประชุมสัมมนา แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ จานวน ๑๕ รูป/คน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น
๒๕ จานวน ๒๕ รูป

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย
๑.๕.๑ พระธรรมทูต หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ผู้ทาหน้าที่หลักในการเดินทางหรือจาริกไป
เผยแผ่พระธรรมคาสอนหรือพรหมจรรย์หรือประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชนจานวนมากในสถานที่
ต่างๆ เพื่อให้ชนเหล่านั้นได้รับประโยชน์สุขจากพระธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
๑.๕.๒ พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ของไทย เดินทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจนอกประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การเยี่ยมเยือน เจริญสัมพันธไมตรี เป็นต้น ประกอบด้วยกลุ่มที่
เดิน ทางไปต่างประเทศตามที่ได้รั บกิจนิมนต์จากพุทธศาสนิก ชนไทย กับกลุ่ มที่เดินทางไปปฏิบัติ
ศาสนกิจอย่างเป็นทางการภายใต้การกากับดูแลของคณะสงฆ์ไทย
๑.๕.๓ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมายถึง การดาเนินงานเพื่อให้หลักธรรมคาสั่งสอน
ในทางพระพุ ท ธศาสนาแพร่ ห ลายออกไปในทุ ก สารทิ ศ มี ผู้ ศ รั ท ธาเลื่ อ มใส เคารพ ย าเกรง
ในพระรัตนตรัย น้อมนาเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ
๑.๕.๔ กลยุทธ์ หมายถึง แผนดาเนินการที่ออกแบบมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์มี
ทั้ ง ระดั บ ใหญ่ ที่ เ รี ย กว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง กลยุ ท ธ์ ส ามารถมี ไ ด้ ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ องค์ ก ร ระดั บ
หน่ ว ยงาน ระดั บ ที ม งานและระดั บ บุ ค คลที่ เ ป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ร หน่ ว ยงานหรื อ ที ม งาน
ส่วนยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผนระยะยาว ในภาพกว้าง สาหรับองค์กรใหญ่ ใช้คาว่ายุทธศาสตร์
แต่ในงานวิจัยนี้ ใช้คาว่ากลยุทธ์ระดับบุคคลคือพระธรรมทูต
๑.๕.๕ กลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมายถึง กลยุทธ์ระดับบุคคลคือตัวพระธรรม
ทูตสายต่างประทศที่ต้องการวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ลงมือดาเนินการจริงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศนั้น ๆ เป็นแผนชนิดหนึ่ง แต่เป็นแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

๑.๖ ทบทวนเอกสำรและงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย ดังนี้
๑.๖.๑ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กล่าวไว้ว่า การสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
และเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่จะต้อง
ปฏิบัติ ตามกาลังความสามารถโดยฐานานุรูป เพราะภิกษุสามเณร มีความสานึกและปฏิบัติกันมาโดย
ลาดับ พระพุทธศาสนาจึงเป็นมรดกสืบมาถึงทุกวันนี้ โลกวิวัฒนาการมากขึ้น การปฏิบัติหน้าที่สืบต่อ

๗

พระพุทธศาสนาจึงมีวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยไม่ทิ้งหลักการ คือ พระธรรมวินัย เป็นที่น่าชื่นชม
ยิ น ดี ที่ พ ระสงฆ์ แ ห่ ง สั ง ฆมณฑลไทย ที่ อ อกไปประกาศพระศาสนาในประเ ทศต่ า ง ๆ มี ค วามรู้
ความสามารถสูง จึงปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศพระศาสนา (พระธรรมทูต) ได้ ดังทีป่ รากฏอยู่ทั่วโลก๙
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ในหนังสือ “พระธรรมทูตไทยเบิกทางสู่อารยธรรม
ใหม่” สรุปได้ว่า พระธรรมทูตมีคุณสมบัติที่เป็นหลักอยู่ ๓ ประการ คือ
๑. พระธรรมทู ต จะต้ อ งมี ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ค่ า ความดี ง าม ความประเสริ ฐ ของ
พระพุทธศาสนา
๒. พระธรรมทูตจะต้องมีความประพฤติที่ดีงามอันชวนให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้
ที่พบเห็น พระธรรมทูตจะต้องมีความหนักแน่น คือเมื่อไปอยู่ในประเทศที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม
แตกต่างกับสั งคมไทย พระธรรมทูตจะต้องมีความหนักแน่นในพระธรรมวินัย ไม่หวั่นไหวไปตาม
สภาพแวดล้อม และภารกิจที่สาคัญของพระธรรมทูตนั้นก็เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการจาริกไป
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งโลก
๓. พระธรรมทูตจะต้องมีความมั่นคงทางจิตใจ มีคุณธรรม ให้บุคคลภายนอกมองเห็นใน
เชิงสร้างคุณค่าทางจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิ๑๐
พิสิฐ เจริญสุข กล่าวไว้ว่า วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิผล โดยสรุปมีอยู่ ๒
วิธี คือ การเผยแผ่ทางกาย ได้แก่ การปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง เวลา ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นไปด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสติสารวม ระมัดระวัง แสดงท่าทางของผู้สงบเยือกเย็น และการเผยแผ่
ทางวาจา ได้แก่ พูดธรรมะให้ผู้อื่นฟังด้วยวิธีที่เรียกว่าบรรยาย ปาฐกถาธรรม แสดงธรรม ที่เรียกว่า
ธรรมกถึก แปลว่า ผู้กล่าวธรรม ผู้สอนธรรม แสดงให้ผู้อื่นฟัง อย่างมีศิลปะ๑๑
วศิน อินทสระ กล่าวไว้ว่า พุทธวิธีการสอน หมายถึง วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธ
บริษัทด้วยพุทธวิธีหลายอย่าง เพื่อให้เหมาะสมแก่ผู้ฟัง เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อจบการสอน
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ ฟังรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น เพื่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้
ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังพอตรองตามให้เห็นด้วยตนเอง และเพื่อให้ผู้ฟังได้รับผลของการ
ปฏิบัติตามสมควร สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแก่กาลังแห่งการปฏิบัติของตน๑๒
๙

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ), พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ รุ่นที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร:
นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๕.
๑๐
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), พระธรรมทู ต ไทยเบิ ก ทำงสู่ อ ำรยธรรมใหม่ , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๒-๑๗.
๑๑
พิสิฐ เจริญสุข , คู่มือกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา,
๒๕๓๙), หน้า ๓-๔.
๑๒
วศิน อินทสระ, พุทธวิธีในกำรสอน, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๕), หน้า ๓๕.

๘

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กล่าวไว้ว่า นอกจากพระสงฆ์จะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้ว
ยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม๑๓
๑.๖.๒ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระครู ป ลั ด สุวั ฒ นวชิ ร คุณ (ไสว โชติ โ ก) และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์
ยุ ทธศาสตร์ ห ลั กในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ” ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยในอินเดีย จัดเป็นยุคทองของพระธรรมทูต
วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในอินเดียและชาวพุทธต่างชาติ ได้ประกาศเกียรติคุณของชาติให้
ประจักษ์แก่คนทั่วโลก ในส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ปัจจุบันพระธรรมทูตมีจานวนน้อยมาก ทางานไม่
เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีเครือข่ายชาวพุทธระดับนานาชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นต้องสร้างสานักงานพระธรรมทูตให้ชัดเจน เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับองค์การได้
ด้านการศึกษา พบว่า พระธรรมทูตได้ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา มีการสร้างโรงเรียน
ปัญจศีล และโรงเรียนต้นกล้า มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน นาเยาวชนมาปฏิบัติ
ธรรมในวัด มีการทาวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ในส่ ว นข้อเสนอแนะ พบว่า วัดยังไม่ได้ส ร้าง
เครือข่ายศูนย์การศึกษา เพื่อประสานงานกับองค์ก ารข้างนอก ผู้สอนขาดทักษะด้านภาษาท้องถิ่น
และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ จาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยเหลือ
ด้านการสงเคราะห์ พบว่า พระธรรมทูตเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา มีการอนุเคราะห์
ต่อผู้อื่น มีการแจกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคและการดูแลรักษาพยาบาล มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การอนุเคราะห์การศึกษาเผยแผ่ ในส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า วัดยังขาดกองทุนเพื่อการสงเคราะห์สุขภาพ
ชุมชน เมื่อประสบภัยพิบัติ ขาดทุนทรัพย์ในการบริหาร จึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องหาแนวทางในการตั้งเป็นกองทุน
หรือมูลนิธิขึ้น เพื่อจะเอื้อต่อการทางานสงเคราะห์ด้านนี้
ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องพระธรรมทู ต พบว่ า จากการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของพระธรรมทู ต
ได้มองเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางศาสนา มีความมั่นใจในคุณค่า ความดีงาม
และมุ่ ง มั่ น แน่ ว แน่ ต่ อ อุ ด มการณ์ ข องพระพุ ท ธศาสนา ท าให้ เ ห็ น ประโยชน์ ที่ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ ข อง
พระธรรมทูต ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า พระธรรมทูตทางานไม่ต่อเนื่อง เกิดอาการท้อแท้ หมดกาลังใจ
รู้สึกเบื่อต่อภาระความรับผิดชอบและเกิดความรู้สึกว่าการมาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ทาให้ความรู้
ความสามารถของตนเองด้อยลง จาเป็นต้องสร้างกาลังใจและความพึงพอใจในการทางานให้มากขึ้น
ด้านความคิดเห็น พบว่า พระธรรมทูตได้เกิดรู้สึกมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบด้าน
การเผยแผ่และได้ทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจให้ กับภารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในส่วน

๑๓

สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ศำสนำกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: พาสิโก, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓.

๙

ข้ อ เสนอแนะ พบว่ า พระธรรมทู ต ควรพั ฒ นาความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง โดยเฉพาะขาดความรู้
ขาดประสบการณ์ ขาดทักษะในด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร๑๔
พระมหำวินัย ปุญฺ ำโณ และคณะ วิจัยเรื่อง “การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เถรวาทของไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ เป็นต้นว่า พุทธศาสนิกชนไทยในอเมริกามี
ความเห็นว่าพระธรรมทูตยังมีคุณสมบัติในหลาย ๆ ด้าน ที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาในอเมริ กา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติต่าง ๆ ในแง่ของการบริหารจัดการ
กระบวนการในการทางาน เช่น ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ การวางแผน กระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น
ในแง่ของบทบาทด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสอดคล้องกันในด้านคุณสมบัติที่ต้องมีการ
พัฒนา กล่าวคือ พระธรรมทูตมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกา แต่คนไทย
เหล่านั้นรวมทั้งพระธรรมทูตเองยังมีความรู้สึกว่าพระธรรมทูตแสดงบทบาทหรือดาเนินงานในกลุ่ม
ชาวต่างชาติได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเมื่อประเมินจากความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนและพระธรรมทูตเอง
พบผลที่สอดคล้องกันเรื่องความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่ต้องมีการพัฒนา เพราะเป็น
ปัญหาที่ทาให้การดาเนินบทบาทในหมู่ชาวต่างชาติทาได้ไม่ค่อยดี๑๕
พระมหำสุริยำ วรเมธี และคณะ วิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัยพบว่า
๑. แนวคิด วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเป็นไปตาม
หลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ มีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่ง
ประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ ไม่แสดงธรรมโดยยกตนข่มท่านและไม่
เสี ย ดสี ข่ ม ขู่ ผู้ อื่ น เป้ า หมายการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศ
เพื่อประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลในการดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง
ในการชี้ น าบุ ค คลให้ ตั้ ง อยู่ ใ นความไม่ ป ระมาท เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจและกิ จ กรรมของชาวพุ ท ธ
ในต่างประเทศ โดยมีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ตั้งหรือการ
จัดกิจกรรมภายในวัด เช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญ
พระครู ป ลั ด สุวั ฒ นวชิ รคุ ณ (ไสว โชติ โ ก) และ คณะ, วิ เ คราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ห ลัก ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย, รำยงำนกำรวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๕), หน้า บทคัดย่อ.
๑๕ พระมหาวินัย ปุญฺ
าโณ และคณะ, “การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทของไทยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา”, รำยงำนกำรวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๗), หน้า บทคัดย่อ.
๑๔

๑๐

ของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เป็นต้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เช่น การสอนบรรยายธรรมในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่อยู่นอกวัด การใช้เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์หรือการจัดกิจกรรม
ทางศาสนานอกวัด เป็ น ต้น การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแบบเครือข่าย เช่น การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การส่งต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันของวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั้งฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์
(สมัชชาสงฆ์ไทย)
๒. ปัญหาและอุปสรรคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พระธรรม
ทูตยังไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ทาให้การสื่อสารกับคนในประเทศ
นั้นไม่ดีเท่าที่ควร ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระธรรมทูตยังไม่เข้มแข็งพอ ให้การสนับสนุน
และดูแลได้ไม่ทั่วถึง แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่กากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง
๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร การจัดการและการปกครองสาหรับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
โดยจั ด ตั้ ง สถาบั น หรื อ วิ ท ยาลั ย พระธรรมทู ต เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงานเผยแผ่ พ ระศาสนา
ในต่างประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการพระธรรมทูต ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ควรได้รับ
มอบอ านาจจากมหาเถรสมาคม ให้ ส ามารถเข้ า ไปดู แ ลเรื่ อ งการคั ด เลื อ ก จั ด ส่ ง พระธรรมทู ต ฯ
ไปประจ าหรื อ ท างานในต่ า งประเทศ การดู แ ลเรื่ อ งสวั ส ดิ ก าร สุ ข ภาพ การเดิ น ทางไปเผยแผ่
การพิจารณาให้ความดีความชอบ และมาตรการลงโทษ พร้อมกันนี้ควรมีบุคลากร และงบประมาณรับ
สนองงานด้านนี้อย่างเพียงพอ๑๖
พระมหำปรำโมทย์ มหำวี ริ โ ย (ปี ก รม) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจาประเทศ
อิ น เดี ย ” ผลการวิ จั ย พบว่ า พระธรรมทู ต ในประเทศไทยพั ฒ นามาจากโครงการธรรมจาริ ก
โดยคุณสมบัติของพระธรรมทูตจะต้องปฏิบัติต่อชุมชนสังคม มีการอบรม แนะนาสั่งสอนศีลธรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการประกอบอาชีพ ให้การศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น๑๗

พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ, “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”, รำยงำนกำรวิจัย , (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ.
๑๗
พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย (ปีกรม), “การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจาประเทศอินเดีย”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒.
๑๖

๑๑

แม่ชีคมคำย คุมพันธ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทู ต สายต่ างประเทศ: ศึ ก ษาเฉพาะกรณี พระสุ เ มธาจารย์ (โรเบิ ร์ ต สุ เ มโธภิ กขุ) ”
ผลการวิจัยพบว่า ท่านเป็นชาวอเมริกันมาบวชและเป็นลูกศิษย์ศึกษาพระพุทธศาสนาจากหลวงพ่อ
ชา สุภทฺโท และทาหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิปทาของท่านเมื่อประจาอยู่ในประเทศ
อังกฤษ ได้แก่ หน้าที่ในการเป็นล่ามให้แก่หลวงพ่อชา มีความเพียรอดทน มีกิจวัตรในการบิณฑบาต
เป็นพระนักเทศน์ เป็นนักอบรมให้พุทธศาสนิกชนมีศีล เป็นนักปฏิบัติกรรมฐาน (ฝึกจากคณะ ๕ วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และที่ประเทศพม่า) เป็นนักบริหารจั ดการวัด เป็นนักพัฒนาคนและพัฒนา
สถานที่ สร้ า งถาวรวั ต ถุ ข องวั ด เป็ น นั ก สร้ า งบุ ค คลให้ เ ป็ น พระ เณรและแม่ ชี ธ ารา และเป็ น
พระอุปัชฌาย์ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอังกฤษในระยะแรก ๆ พบว่า
ชาวอังกฤษไม่ค่อยใส่บาตร วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกัน การเดินทางโดยสารรถสาธารณะมี
อุปสรรคเพราะต้องใกล้ชิดกับผู้หญิง การทางานเผยแผ่จึงต้องมีการปรับตัวหลายประการ ส่วนปัญหา
และอุปสรรคในการเผยแผ่ในประเทศไทย ได้แก่ การสื่อสาร เนื่องจากในช่วงต้นท่านยังไม่ชานาญ
ในการใช้ภาษาไทย ภูมิอากาศที่ ค่อนข้างร้อน วัตรปฏิบัติที่ต้องนั่งพับเพียบ รสชาติของอาหารอีสาน
ที่มีรสจัด รวมถึงอารมณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้น เช่น ไม่อดทน หงุดหงิดง่าย โกรธ เป็นตัวอย่าง๑๘
พระปรีชำ พงษ์พัฒนะ ศึกษาเรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมทูต
ซึ่ ง เข้ า รั บ การอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทู ต รุ่ น ที่ ๑-๖ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีความคิดเห็น ดังนี้ ด้านการนาไปใช้ของเนื้อหาภาควิชาการ พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับสูง ด้านการนาไปใช้ของเนื้อ หาภาคจิตภาวนา พบว่าอยู่ในระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
ด้านการนาไปใช้ของเนื้อหาภาคสาธารณูปการ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ขณะที่ปัญหา
และอุ ป สรรคที่ พ บ ได้ แ ก่ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารพุ ท ธธรรมและการปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนา
กรรมฐานแก่ชาวต่างชาติ ส่วนด้านสาธารณูปโภค พบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการก่อสร้างของแต่
ละเมืองและแต่ละรัฐ ส่วนการประเมินในภาพรวม พบว่า หลักสูตรทั้งภาควิชาการ ภาคจิตภาวนาและ
ภาคสาธารณูปโภคมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ขอเพิ่มเติมเรื่องความรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ส่วนความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการในภาพรวมของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
หลั กสู ตร พบว่า หลั กสู ตรสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดีในระดับหนึ่ง และมี

๑๘

แม่ชีคมคาย คุมพันธ์, “การศึกษาบทบาทในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธภิกขุ) ”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๘๗-๘๙.

๑๒

ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม สร้างจิตส านึกพระธรรมทูต และเพิ่มเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาธรรมะให้มากขึ้น๑๙
บัญชำยุทธ นำคมุจลินท์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทที่พึงประสงค์
ในพระพุ ท ธศาสนา” โดยศึ ก ษาศาสนทายาทของเขตการปกครองคณะสงฆ์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทต่อไป พบว่า การพัฒนาศาสนทายาท
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้เข้ารับการพัฒนาคุณลักษณะด้านการศึกษาในเชิงวิชาการและ
การศึกษาเชิงพุทธควบคู่กันไป โดยยึดทฤษฎีไตรสิกขาเป็นหลัก๒๐
กฤติยำ วโรดม ศึกษาเรื่อง “พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
สายอินเดีย-เนปาล” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๘ งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ได้พัฒนาขึ้นมาสู่
งานพระธรรมทูตทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสายต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เชิงรุกที่เห็น
ภาพได้ชัด คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศชุดแรกของไทยอย่างเป็นทางการคือ พระธรรมทูตสาย
อินเดีย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงมีพัฒนาการงานเผยแผ่มากว่า ๕๐ ปี และจากการศึกษาพบว่า
พระธรรมทู ตส่ ว นใหญ่ยั ง คงรั ก ษาหลั ก การและเป้า หมายของการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาตามที่
พระพุทธองค์ประทานไว้ให้ แต่ในส่วนของวิธีการดาเนินงานและการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผย
แผ่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงทรรศนะของหัวหน้า
พระธรรมทูตในแต่ละรุ่น และยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเดิมแท้ของการไป
เผยแผ่ยังประเทศอินเดียที่ต้องการนาพระพุทธศาสนากลับคืนให้แก่ชาวอินเดีย๒๑
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว พบว่า เป็นการศึกษาบทบาทของ
พระธรรมทูต คือ ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ พระศาสนาด้ว ยการ
ประกาศหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา และทาคุณประโยชน์ให้กับวงการพระศาสนา โดยจะ
ทาหน้าที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน
๑๙

พระปรีชา พงษ์พัฒนะ, “การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ศึกษาเฉพาะ: พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”, วิทยำนิพนธ์สังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต , (คณะสังคม
สังเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า บทคัดย่อ.
๒๐
บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”,
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า
บทคัดย่อ.
๒๑
กฤติยา วโรดม, พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล”,
สำรนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า
บทคัดย่อ.

๑๓

ในงานวิจัยเล่มนี้จะเสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

๑.๗ วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศ และผู้เข้า อบรมในโครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๕ โดยผู้วิจัย
มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
๑.๗.๑. ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยข้อมูลส่วนนี้
ผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทย คัมภีร์อรรถกถา ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา จากตารา เอกสารงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาเรียบเรียงเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคัมภีร์เถรวาท
๑.๗.๒ ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา จากตารา เอกสารงานวิจัย เอกสารเผยแพร่
และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่าง ๆ และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อนามาวิเคราะห์ เรียบเรียง
๑.๗.๓. ผู้ วิจั ย จะน าข้อมูล ที่รวบรวมได้จากการสั มภาษณ์เชิงลึ ก โดยใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักวิ ชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ จานวน ๑๕ รูป/คน เพื่อสัมภาษณ์ทัศนะและความคิดเห็น เกี่ยวกับกลยุทธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๑.๗.๔ ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อ ที่ตั้งไว้ตามลาดับ และสรุป
ผลการวิจัย เพื่อเสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

๑๔

จากที่ได้น าเสนอวิธีการดาเนินการวิจัย ในเบื้องต้นนั้น ผู้ วิจัยได้จัดขั้นตอนของการ
ดาเนินการวิจัย (Research Process) โดยแสดงเป็นแผนภูมิ ดังต่อไปนี้
หลักการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน
พระพุทธศาสนา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕ รูป/คนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ง า น เ ผ ย แ ผ่
พระพุ ท ธศาสนาใน
ต่างประเทศ

กลยุทธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตสายต่างประเทศ

สรุปผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะ

แผนภูมิ ๑.๑ แสดงกระบวนการวิจัย

๑๕

๑.๘ กรอบบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศ” ผู้วิจัยนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ได้ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีการวางแผน
กลยุทธ์
วิเคราะห์สภาพปัญหา
ของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ

วางแผนกลยุทธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

หลักการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
แผนภูมิ ๑.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
๑.๙.๑ ทราบหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคัมภีร์เถรวาท
๑.๙.๒ ทราบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๑.๙.๓ ได้เสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

บทที่ ๒
หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคัมภีร์เถรวาท
ในบทนี้ ผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษาหลั ก การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในคั ม ภี ร์ เถรวาทในประเด็ น
ดังต่อไปนี้
๒.๑ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒.๒ วิเคราะห์พุทธวิธีในการเผยแผ่
๒.๓ ความเป็นมาของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล
๒.๔ พระสาวกที่ออกไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างถิ่น: การจัดโครงสร้างองค์กร
๒.๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสาวก
๒.๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล

๒.๑ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒.๑.๑ ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การทาให้พระพุทธศาสนาขยายออกไป กล่าวคือการ
ขยายพระพุทธศาสนาซึ่งครอบคลุมถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ออกไปสู่ พหูชน ให้ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ไปในที่ที่ยังไม่มีพระธรรมคาสอนเหล่านี้หรือมีแล้วแต่ ยังไม่เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง คาว่า เผยแผ่ มีความหมายว่า ทาให้ขยายออกไป เช่น เผยแผ่พระศาสนา ๑ ในงานวิจัยเล่มนี้
ผู้วิจัยให้ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า การนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไป
ประกาศหรือแสดงให้ แก่บุคคลในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลจานวนมากได้รับประโยชน์จากพระ
ธรรมคาสอนเหล่านั้น ซึ่งมีที่สุดคือความดับทุกข์
๒.๑.๒ การเผยแผ่พระศาสนาในสมัยพุทธกาล
การเผยแผ่พระศาสนาในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงดารงพระชนม์ชีพ ส่วนใหญ่จะผ่านการ
ถ่ายทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์จากพระสงฆ์สาวกเป็นหลัก พระสาวกผู้ทาหน้าที่ เผยแผ่
พระศาสนาหรือเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์นั้น ทาหน้าที่ภายใต้หลักการซึ่งพระพุทธ
องค์ตรัสไว้ว่า เพื่อประโยชน์แก่มหาชน นั่นคือเพื่อให้ชนจานวนมากได้รับประโยชน์ จากพระธรรมคา
สอนในพระพุ ท ธศาสนามากที่ สุ ด ผู้ ที่ จัดว่าเป็ น ต้นแบบของการเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนา จึงได้แ ก่
พระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง เป็ น พระศาสดาของพระพุ ท ธศาสนา รวมถึ ง พระสาวกผู้ ท าหน้ า ที่ เ ผยแผ่
๑

ส านั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภา, พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, [ออนไลน์ ]
แหล่งที่มา: http://www.royin.go.th/dictionary/index.php. [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑].

๑๗

พระพุทธศาสนาโดยยึดถือหลักการที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้แก่พระสาวกผู้เป็นพระอรหันต์สาวก
๖๐ รูปแรก ดังมีพระดารัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วง ๒ ทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวก
เธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริก ไปเพื่อ
ประโยชน์ เกื้อกู ล และความสุ ข แก่ช นหมู่ มาก เพื่ อ อนุ เคราะห์ โลก เพื่ อประโยชน์ เกื้ อกูล และ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด๓ จงประกาศพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง๔ พร้อม
ทัง้ อรรถ และพยัญชนะ สัตว์ทั้งหลายพวกที่มีธุลีคือกิเลสน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม
ไป ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี๕
การประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นทาได้อย่างไร ใน
ประเด็นนี้ เหล่าสาวกที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาพึงดาเนินตามคาสอนดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ เจริญ ทาให้มากด้วยดีโดย
วิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นาน ดารงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุข
แก่ ค นหมู่ ม าก เพื่ อ อนุ เคราะห์ ช าวโลก เพื่ อ ประโยชน์ เกื้ อ กู ล เพื่ อ ความสุ ขแก่ เทวดาและมนุ ษ ย์
ทั้งหลาย๖
จากพระด ารั ส นี้ อ ธิบ ายได้ ว่ า การเผยแผ่ คื อ การท าให้ ข ยายออกไป การท าให้ ขยาย
วงกว้างออกไป ทาให้แพร่หลายออกไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้แก่การดาเนินงานเพื่อให้
หลั กธรรมคาสั่ งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่ห ลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ
ยาเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมนาเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ

๒

บ่วง ในที่นี้หมายถึง โลภะ วิ.อ. (ไทย) ๓/๓๒/๑๙.
๓
ธรรมมีความงามในเบื้องต้นหมายถึงศีล ธรรมมีความงามในท่ามกลางหมายถึง อริยมรรค และธรรม
มีความงามในที่สดุ หมายถึงพระนิพพาน ที.สี.อ. (ไทย) ๑๙๐/๑๕๙.
๔
คาว่า พรหมจรรย์หมายถึงความประพฤติประเสริฐ มีนัย ๑๐ ประการ คือ ทาน (การให้) ไวยาวัจจะ
(การขวนขวายช่วยเหลือ) ปัญจสีละ (ศีลห้า) อัปปมัญญา (การประพฤติพรหมวิหารอย่างไม่มีขอบเขต) เมถุนวิรัติ
(การงดเว้นจากการเสพเมถุน) สทารสันโดษ (ความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน) วิริยะ (ความเพียร) อุโปสถังคะ (องค์
อุโบสถ) อริยมรรค (ทางอันประเสริฐ) และศาสนา (พระพุทธศาสนา) ในที่นี้หมายถึงพระพุทธศาสนา ที. สี.อ. (ไทย)
๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒.
๕
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๑.
๖
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.

๑๘

๒.๑.๓ การเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้า
การตรั ส รู้ อ นุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณของพระพุ ท ธองค์ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการประกาศ
พระศาสนาหรือธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ หรือที่ใช้ในความหมายเดียวกับการเผยแผ่พระศาสนา เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีป การประกาศพระศาสนาของพระพุทธ
องค์เริ่มจากพระพุทธองค์ตัดสินพระทัยสั่งสอนพระธรรมแก่บุคคลต่าง ๆ ด้วยทรงพิจารณาแล้วว่าผู้มี
ปัญญาซึ่งสามารถเข้าใจและรู้ตามธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ได้ยังมีอยู่ พระองค์ทรงเริ่มจาริกจากตาบล
อุรุเวลา แคว้นมคธ โดยมีเป้ าหมายที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ระหว่างทางได้พบกับ
พ่อค้าสองคนและเทศนาธรรมจนพ่อค้าทั้งสองปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่ง
เมื่อจาริกมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันและได้พบเป้าหมายคือปัญจวัคคีย์หรือพราหมณ์ทั้ง ๕ ซึ่งเคย
ดูแลพระองค์ขณะบาเพ็ญเพียรอยู่และได้จากมาก่อนพระองค์ตรัสรู้ พระองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนาชื่อ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครั้นพระธรรมจบลง ท่านโกญฑัญญะ พราหมณ์ผู้มีอายุมากที่สุดในกลุ่มและ
เป็นหนึ่งในพราหมณ์ผู้ได้รับเลือกให้พยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า) ครั้งเพิ่งประสูติได้ดวงตา
เห็ น ธรรม บรรลุ โสดาปั ตติผ ล จึ งทูล ขอบวชเป็น พระภิกษุ ส งฆ์ องค์แรกในพระพุ ท ธศาสนา ท าให้
พระรัต นตรัย ครบองค์ส าม และเมื่อพราหมณ์ อีกสี่ ท่ านที่ เหลื อบรรลุ โสดาปั ตติผ ลและทู ล ขอบวช
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาชื่ออนัตตลักขณสูตร ทั้ง ๕ ท่านได้บรรลุอรหัตตผลเกิดมีพระสาวก
ผู้ บ รรลุ เป็ น พระอรหั น ต์ ได้ แ ล้ ว ๕ องค์ คื อ พระอั ญ ญาโกณฑั ญ ญะ พระวั ป ปะ พระภั ท ทิ ย ะ
พระมหานามะ และพระอัสสชิ เรียงตามลาดับการบรรลุโสดาปัตติผล ๗ และเมื่อยสกุลบุตรเดินผ่านมา
ที่ป่ าอิสิ ป ตนมฤคทายวัน และได้พบพระพุท ธองค์ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ยสกุล บุตรด้ว ย
อนุปุพพิกถา และต่อด้วยอริยสัจ ๔ ยสกุลบุตรบรรลุโสดาปัตติผล๘ และเมื่อท่านเศรษฐีบิดาของยสกุล
บุ ต รออกติ ด ตามมาถึ งป่ า อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น พระพุ ท ธองค์ ท รงแสงธรรมแก่ ท่ า นเศรษฐี ด้ ว ย
อนุปุพพิกถา และต่อด้วยอริยสัจ ๔ ท่านเศรษฐีได้บรรลุโสดาปัตติผลและปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย
เป็นอุบาสกคนแรกที่ถึงพระรัตนะทั้งสาม ๙ ส่วนยสกุลบุตรซึ่งนั่งอยู่ ณ ที่นั้นบรรลุอรหัตตผลได้เป็น
พระอรหั น ต์ ในวั น นั้ น และได้ ทู ล ขอบวช ท่ า นเศรษฐี ได้ นิ ม นต์ พ ระพุ ท ธองค์ แ ละพระยสะไปฉั น
ภัตตาหารที่บ้าน เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม มารดาของพระยสะและหญิงซึ่ง เคยเป็นภรรยา
ของยสกุลบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผลขอปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยเป็นอุบาสิกาคู่แรกที่ถึงพระรัตนะ
ทั้งสาม๑๐ เมื่อสหายของพระยสะอีก ๕๔ คน ทราบเรื่องการบวชของพระยสะและติดตามมาพบได้ทูล
ขอบวชจากพระพุทธองค์และทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ณ เมืองพาราณสี เกิดมีพระภิกษุสงฆ์
๗

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๒๔/๑๘-๓๑.
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕-๒๘/๓๑-๓๖.
๙
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๗/๓๓-๓๔.
๑๐
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๙/๓๖-๓๘.
๘

๑๙

องค์แรกขึ้น ทาให้ พระรัตนตรัย ครบองค์ ๓ เกิดมีพระอรหั นตสาวกและมีอุบาสกอุบาสิ กาเกิดขึ้น
และเมื่อมีพระอรหันตสาวก ๖๐ รูปแรก พระพุทธองค์จึงเริ่มส่งพระอรหันตสาวกทั้ง ๖๐ รูป จาริกไป
ประกาศพระพุทธศาสนาในเมืองต่าง ๆ เรียกพระสงฆ์ผู้จาริกไปเพื่อเผยแผ่หรือประกาศพระศาสนาว่า
พระธรรมทูต ในช่วงเวลาเดียวกันพระพุทธองค์ยังคงทาหน้าที่ประกาศพระศาสนาและแสดงพระธรรม
แก่พุทธบริษัทอยู่ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ เป็นเวลาถึง ๔๕ พรรษาในการประกาศพระศาสนา
การถ่ายทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ จึงมาจากพระพุทธองค์และจากพระสงฆ์สาวกเผยแผ่
ไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วชมพูทวีป
การประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์ซึ่งดาเนินมาหลังการตรัส รู้จนถึงพระพุทธองค์
เสด็ จ ดั บ ขั น ธปรินิ พ พานเมื่ อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา รวมเวลาประกาศพระศาสนา ๔๕ ปี ทรง
ประกาศการตรัสรู้ของพระองค์แก่บุคคลจานวนมาก ทั้งนักบวชและผู้ที่มิใช่นักบวช จนทาให้เกิดมี
พุทธบริษัทครบองค์และจานวนมากขึ้นเป็นลาดับ มีผู้รู้ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์สามารถ
หลุดพ้นจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดหรือมีสุคติเป็นที่ไปเป็นจานวนมากมายนับไม่ถ้วน การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้า สามารถรวบรวมเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
๒.๑.๓.๑ การปฏิบัติหน้าที่ตามพุทธกิจ
พุทธกิจ๑๑ อีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ปฏิบัติคือทรงพิจารณาว่าในวันหนึ่ง ๆ นั้น
พระพุทธองค์จ ะทรงแสดงธรรมแก่ใคร ซึ่งบุคคลที่พระองค์เสด็จไปพบนั้น โดยปกติแล้ว จะได้รับ
ประโยชน์ในทางพ้นทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ เริ่มจากถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ บรรลุ
โสดาปัตติผล หรือสูงสุดที่อรหัตตผล นั่นแสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนใน
การปฏิบัติภารกิจ และสามารถคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน แนวทางนี้พระพุทธองค์ทรงใช้ตั้งแต่
วันที่พระพุทธองค์ตัดสินพระทัยประกาศพระศาสนา จนเสด็จ ดับขันธปรินิพพาน ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถ
เทียบได้
๒.๑.๓.๒ คุณสมบัตใิ นการสอนของพระพุทธองค์
คุณสมบัติในการสอนของพระพุทธองค์ มีดังนี้
(๑) ทรงสอนสิ่งที่จริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
(๒) ทรงรู้เข้าใจสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์
(๓) ทรงสอนด้วยเมตตา มุ่งประโยชน์แก่ผู้รับคาสอนเป็นที่ตั้ง ไม่หวัผลตอบแทน
(๔) ทรงทาได้จริงอย่างที่สอน เป็นตัวอย่างที่ดี
(๕) ทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมและพึงพอใจได้ความสุข
๑๑

สุรีย์ มีผลกิจและวิเชียร มีผลกิจ, พระพุท ธกิจ ๔๕ พรรษา, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร:
คอมฟอร์ม, ๒๕๕๑), หน้า อารัมภบท.

๒๐

(๖) ทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนยอดเยี่ยม๑๒
๒.๑.๓.๓ เนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอน
เนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอน มีแนวทาง ดังนี้
(๑) สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งรู้เห็นเข้าใจได้ยาก
หรือยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ เช่น อริยสัจ ทรงเริ่มจากเรื่องทุกข์ ความเดือดร้อน ปัญหาชีวิตที่มองเห็น
และประสบอยู่โดยธรรมดาและเห็นอยู่ทุกคน ต่อจากนั้น จึงกล่าวถึงเหตุที่ยากและลึกซึ้ง และแนวทาง
แก้ไขต่อไป
(๒) สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟัง หรือ มีประสบการณ์ตรง ถ้าสิ่งที่
จะสอนนั้นเป็นสิ่งที่แสดงได้
(๓) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเรื่อง ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอกเรื่อง
โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา
(๔) สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้
(๕) สอนเท่าที่จาเป็นพอดีให้เกิดความเข้าใจได้ ให้การเรียนรู้ ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่
ตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก
(๖) สอนสิ่งที่มีความหมาย หรือสิ่งที่ผู้เรียนจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่
ตัวผู้เรียน๑๓
๒.๑.๓.๔ พุทธลีลาในการสอน
พระพุทธองค์ทรงใช้ เทศนาวิธี ๔ ประการได้แก่ (๑) ชี้แจงให้ เห็ นชัด (๒) ชวนให้
อยากรับเอาไปปฏิบัติ (๓) เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า (๔) ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ซึ่งมักพบ
เทศนาวิธีหรือลีลาการสอน ๔ ประการนี้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมีกถาหรือการสนทนาที่ไม่ได้มีความมุ่งหมาย
พิเศษ เช่น ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปรับภัตตาหารที่บ้านของท่านเศรษฐีบิดาของพระยสะ
เมื่อเสวยเรียบร้อยแล้ว พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่มารดา บิดาและภรรยาเก่าของพระยสะ ทาให้
ทั้งสามท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ดังเนื้อความว่า “...ทรงชี้แจงให้มารดา บิดาและภรรยาเก่าของ
ท่านพระยสะเห็ น ชัด ชวนให้ อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้ า ปลอบชโลมใจให้
สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะจากไป”๑๔ หรือเมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้น

๑๒

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๐), หน้า ๓๐-๓๑.
๑๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑-๓๔.
๑๔
วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๙/๓๖-๓๗.

๒๑

มคธ ทรงถวายภัตตาหารแล้ว ทรงถวายอุทยานเวฬุวัน (วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา) เป็นที่พักสงฆ์
แก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการนี้แก่พระเจ้าพิมพิสาร๑๕ เป็นตัวอย่าง
สามารถอธิบายขยายความเทศนาวิธี ๔ ประการ ได้ดังนี้
๑) สั น ทั ส สนา ชี้ แ จงให้ เห็ น ชั ด อธิ บ ายว่ า เมื่ อ จะสอนอะไร จะชี้ แ จง จ าแนก
แยกแยะ อธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริง
๒) สมาทปนา ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ อธิบายว่า สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทา
จะแนะนาหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความสาคัญที่จะต้องฝึกฝนบาเพ็ญจนใจยอมรับ
อยากลงมือทาหรือนาไปปฏิบัติ
๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า อธิบายว่า ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น
เกิ ด ความอุ ต สาหะ มี ก าลั ง ใจแข็ งขั น มั่ น ใจที่ จ ะท าให้ ส าเร็ จ ได้ สู้ ง าน ไม่ ร ะย่ อ ไม่ ก ลั ว เหนื่ อ ย
ไม่กลัวยาก
๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง อธิบายว่า บารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน
โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสาเร็จยิ่งขึ้นไป ทาให้ผู้ฟัง
มีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ สรุปให้สั้นทั้ง ๔ ประการ ได้ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง๑๖
๒.๑.๓.๕ วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า มีหลากหลายวิธี ดังนี้
(๑) การสนทนา หรือสากัจฉา เป็นวิธีที่ทรงใช้เมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรม พระพุทธองค์จะทรงถามนาคู่สนทนาเข้าสู่
ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด
(๒) การบรรยาย มักใช้ในที่ประชุม ในการแสดงธรรมประจาวัน ซึ่งมีประชาชนหรือ
พระสงฆ์จานวนมากและส่วนมากเป็นผู้มีพื้นความรู้ความเข้าใจหรือมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ ว
มาฟังเพื่อมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ ผู้ฟังมักเป็นคนประเภทเดียวกัน
และระดับใกล้เคียงกันพอที่จะใช้วิธีบรรยายเนื้อหาแบบกว้าง ๆ ได้
(๓) การตอบปัญหา ผู้ถามปัญหา มีทั้งผู้ที่มีความข้องใจสงสัยในข้อธรรมต่าง ๆ หรือ
เป็นผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาอื่น เพื่อมาลองภูมิบ้างเพื่อมาข่มปราบให้ได้อายบ้าง๑๗

๑๕

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑-๗๒.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓๘, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๑๓๔-๑๓๕.
๑๗
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, หน้า ๔๓-๔๗.
๑๖

๒๒

๒.๑.๓.๖ พุทธวิธีสอนด้วยปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์ที่ทรงใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่บุคคลต่าง ๆ ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) อิทธิปาฏิหาริย์ คือ แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง ได้แก่ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็
ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กาแพง (และ) ภูเขาไป
ได้ ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดาลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้าก็ได้ เดินบนน้าโดยที่น้า
ไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้อานาจทาง
กายไปจนถึ งพรหมโลกก็ ได้ เป็ น ตั ว อย่ าง แต่ พ ระพุ ท ธเจ้ าเล็ งเห็ น โทษในอิ ท ธิป าฏิ ห าริ ย์ อ ย่ า งนี้
และรังเกียจเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ๑๘ เช่น พระพุทธองค์ทรงมิให้ท่านเศรษฐีบิดาของท่านยสะเห็นท่าน
ยสะ ทั้งที่นั่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ขณะที่ท่านนั่งฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์ ๑๙ หรือเมื่อองคุลิมาล
ขณะเป็นโจรและวิ่งไล่ตามหลังพระพุทธองค์ แต่ไม่สามารถวิ่งตามได้ทัน๒๐ เป็นตัวอย่าง
(๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์ คือ แสดงปาฏิหาริย์ ได้แก่ ทายจิต ทายเจตสิก ทายความ
วิตกวิจารของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่า จิตของท่านเป็นอย่างนี้ เป็นไปโดยอาการอย่างนี้ เป็นต้น
พระพุทธเจ้าเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย์ และรังเกียจเรื่องอาเทสนาปาฏิหาริย์๒๑ เช่น พระพุทธ
องค์ทรงใช้วิธีนี้กับอุรุเวลกัสสปและกลุ่มชฎิล เมื่อไปโปรดชฎิลที่ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม๒๒ เป็นต้น
(๓) อนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ คือ การพร่าสอนต่าง ๆ เช่น ท่านจงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึก
อย่ างนั้ น จงใส่ใจอย่ างนี้ อย่ าใส่ ใจอย่างนั้น จงละสิ่ งนี้ จงเข้าถึงสิ่ งนี้อยู่เถิด ๒๓ หรือจงตรึกอย่างนี้
อย่ าได้ตรึกอย่างนี้ จงมนสิการอย่างนี้ อย่าได้มนสิ การอย่างนี้ จงละธรรมนี้ จงบรรลุ ธรรมนี้อยู่ ๒๔
ปาฏิหาริย์คืออนุศาสนี ย์ คาสอนเป็นจริง สอนให้เห็นจริง นาไปปฏิบัติได้ผลสมจริง เป็นอัศจรรย์ ๒๕
วิธีนี้เป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุด เพื่อช่วยให้พระสาวกสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงกล่าวยืนยันกับ สังคารวพราหมณ์ว่า ภิกษุผู้
ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ๓ อย่างนี้มีอยู่จานวนมาก๒๖

๑๘

ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๔/๒๑๔-๒๑๕.
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๗/๓๓-๓๔.
๒๐
ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๘/๔๒๒-๔๒๓.
๒๑
ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๕/๒๑๕-๒๑๖.
๒๒
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๗-๕๔/๔๗-๖๕.
๒๓
ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๖/๒๑๖.
๒๔
องฺ.ทุกฺ. (ไทย) ๒๐/๖๑/๒๓๕.
๒๕
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๙๖.
๒๖
องฺ.ทุกฺ. (ไทย) ๒๐/๖๑/๒๓๗.
๑๙

๒๓

๒.๑.๓.๗ พุทธวิธีตอบปัญหา
วิธีตอบปัญหาที่พระพุทธองค์ทรงใช้ตามลักษณะของปัญหา ๔ ประเภท คือ
(๑) เอกังสพยากรณียปัญหา หรือ ปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว
(๒) วิภัชชพยากรณียปัญหา หรือ ปัญหาที่ควรแยกตอบ
(๓) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา หรือ ปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม
(๔) ฐปนียปัญหา หรือ ปัญหาที่ควรงดตอบ๒๗
วิธีการเหล่านี้ เป็นหลักการที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการตอบปัญหาที่มีบุคคลต่าง ๆ
สอบถามหรือสนทนากับพระองค์ ซึ่งมีคาอธิบายวิธีการตอบปัญหาแต่ละข้อไว้ดังนี้
๑) เอกังสพยากรณียปัญหา หรือปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว ซึ่งแปลอีกอย่างว่า
ปัญหาที่ควรตอบทันที เป็นปัญหาง่าย ๆ ผู้ถามถามด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องการคาตอบ และฟังแล้ว
ได้ประโยชน์
๒) วิภัชชพยากรณียปัญหา หรือปัญหาที่ควรแยกตอบ ซึ่งแปลอีกอย่างว่า ปัญหาที่
ควรตอบอย่างมีเงื่อนไข เป็นปัญหาคลุมเครือ มีสองแง่สองมุม ถ้าตอบอย่างตรงไปตรงมา อาจจะผิดได้
จึงต้องตอบอย่างมีเงื่อนไข เพราะบางครั้งคนถามอาจมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ มีเล่ห์เหลี่ยม เพื่อจับผิด
๓) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา หรือปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม ซึ่งแปลอีกอย่าง
ว่า ปัญหาที่พึงย้อนถามก่อนแล้วจึงตอบ เป็นปัญหาที่ผู้ถามมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อยู่ก่อน
แล้วเพื่อให้ผู้ถามเข้าใจเรื่องที่ถามหรื อปัญหาได้ถูกต้อง จึงใช้การย้อนถามเพื่อให้ผู้ถามเข้าใจปัญหาที่
ถามได้
๔) ฐปนียปัญหา หรือปัญหาที่ควรงดตอบ ซึ่งแปลอีกอย่างว่า ปัญหาที่ไม่พึงตอบเลย
มักเป็นปัญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเฉพาะหน้า คือการแก้ทุกข์ และมักถามเพื่อ
ชวนถกเถียงเพื่ออวดภูมิปัญญาของตนมากกว่าการแสวงหาความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง๒๘
๒.๑.๔ พระพุทธเจ้าทรงมอบหลักการเผยแผ่พระศาสนาแก่สาวก
พระพุทธเจ้าทรงมอบหลักการหรือแนวทางเพื่อเผยแผ่ห รือประกาศพระศาสนาให้ แก่
พระสาวกผู้เป็นพระธรรมทูต ดังนี้
๑) แนวทางการประกาศพระศาสนาแก่พ ระอรหั นต์ส าวก ๖๐ องค์แรก ซึ่งทรงส่ งไป
ประกาศพระศาสนาเป็นชุดแรก ใช้เป็นหลักในการทาหน้าที่ และพระภิกษุสาวกใช้ ในการทาหน้าที่
พระธรรมทูตจนถึงปัจจุบัน
๒๗

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๒/๗๐.
๒๘
แสง จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐),
หน้า ๙๓-๑๐๑.

๒๔

พระพุทธองค์ตรัสให้เหล่าพระสาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ เหล่าพระสาวกพึงดาเนิน การตามคาสอนดังที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ เจริญ
ทาให้มากด้วยดี โดยวิธีนี้พรหมจรรย์จะพึงตั้งอยู่ได้นาน ดารงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูล
แก่คนหมู่ มาก เพื่ อสุ ขแก่คนหมู่มาก เพื่ ออนุเคราะห์ ช าวโลก เพื่ อประโยชน์ เกื้อ กูล เพื่ อ ความสุ ข
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๒๙ พระสาวกจึงต้องเรียนรู้เพื่อให้มีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นก่อน จึงสามารถ
นาธรรมเหล่านี้ไปเผยแผ่หรือประกาศได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์
๒) ประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันตสาวก จานวน ๑,๒๕๐ รูป๓๐ ซึ่งเป็นแนวทาง
ของความประพฤติ หลักการและอุดมการณ์ ซึ่งพระสาวกทั้งหมดสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตัว
อีกทั้งยังสามารถนาไปเป็นแนวทางในการแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนให้บุคคลต่าง ๆ นาไปประยุ กต์
ในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ ด้ ว ย ซึ่ ง โอวาทปาฏิ โ มกข์ มี ค าอธิ บ ายสรุ ป เป็ น หลั ก การ ๓ อุ ด มการณ์ ๔
และวิธีการ ๖ ดังนี้
หลักการ ๓ คือหัวใจของพระพุทธศาสนา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โอวาทปาฏิโมกข์
๓ ได้แก่ ๑. การไม่ทาความชั่วทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น ไม่ทาบาป อกุศลทุจริตใด ๆ ทั้งทางกาย วาจา
และทางใจ ๒. การทาแต่ความดี ได้แก่ การประพฤติ ปลูกฝัง สร้างสมบุญกุศลสุจริต ทางกาย วาจา
ใจ และ ๓. การทาใจของตนให้บริสุทธิ์ ได้แก่ การชาระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสหรือสิ่งที่ทาใจ
ให้เศร้าหมอง
อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง ๑ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
กล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ๑ ผู้ทาร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ๑ ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อ
ว่าเป็นสมณะ ๑
วิธีการ ๖ ได้ แก่ การไม่ก ล่ าวร้าย ๑ การไม่ ทาร้าย ๑ การส ารวมในปาฏิ โมกข์ ๑
การเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑๓๑
๓) ประทานแนวทางของผู้ ที่ จ ะท าหน้ า ที่ เป็ น ทู ต โดยตรั ส ว่ า ผู้ จ ะท าหน้ า ที่ ทู ต ได้
ควรมีคุณสมบัติ ๘ ประการ ได้แก่ ๑. รู้จักฟัง ๒. สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ ๓. ใฝ่ศึกษา ๔. ทรงจาได้ดี
๕. เป็ น ผู้ รู้ได้เข้าใจชัด ๖. สามารถพูดให้ ผู้ อื่น เข้าใจได้ ๗. ฉลาดในสิ่ งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็ น

๒๙

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๑๓๐-๑๓๑.
ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๖๐.
๓๑
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา,“วันมาฆบูชา”, [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://www.onab.go.th/articles [๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑].
๓๐

๒๕

ประโยชน์ และ ๘. ไม่ ก่ อ การทะเลาะวิ ว าท คุ ณ สมบั ติ นี้ พระพุ ท ธองค์ ต รัส ถึ งพระสารี บุ ต รว่า มี
คุณสมบัติของผู้ทาหน้าที่ทูต๓๒
๔) ผู้ทาหน้าที่ประกาศพระศาสนา ทาให้บุคคลที่พบเห็น เกิดความเลื่อมใสได้ ๔ แบบ คือ
(๑) บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณหรือเลื่อมใสในรูป
(๒) บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณหรือเลื่อมใสในเสียง
(๓) บุ ค คลผู้ ถื อ ความเศร้ า หมองเป็ น ประมาณหรื อ เลื่ อ มใสในความเศร้า หมอง
หมายถึง ความเศร้าหมองแห่ งจีวร คือ จีวรที่หยาบ จีวรเก่า และจีวรปะเย็บหลายครั้ง และความ
เศร้าหมองแห่งบาตร คือ บาตรที่มีรอยบุบหลายแห่ง
(๔) บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณหรือเลื่อมใสในธรรม๓๓
อธิบายขยายความให้ละเอียดขึ้นได้ดังนี้
บุ ค คลผู้ ถื อ ประมาณในรู ป (รู ป ประมาณ) เป็ น บุ ค คลที่ ม องเห็ น รู ป ร่ างสวยงาม
อวัยวะสมส่วน ท่าทางสง่า สมบูรณ์พร้อมของผู้ ประกาศพระศาสนา จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะ
เชื่อถือ เช่น อุปติสสะ ซึ่งพบพระอัสสชิเดินบิณฑบาตด้วยจริยาวัตรที่น่าเลื่อมใสและได้เดินตามไป
จนได้ฟังพระธรรมและบรรลุโสดาปัตติผล ๓๔ หรือพระวักกลิ ซึ่งบวชเพราะต้องการเห็นพระพุทธเจ้า
แต่ที่สุดแล้ว๓๕ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ทั้งสองท่านบรรลุอรหัตตผลได้ในที่สุด เป็นต้น
บุคคลผู้ถือประมาณในเสียง (โฆษประมาณ) เป็นบุคคลที่ได้ยินได้ฟังเสียงสรรเสริญ
เกียรติคุณหรือเสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ เช่น พระลกุณฏกภัททิยะ
ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านมีเสียงไพเราะ๓๖ เป็นต้น
บุคคลผู้ถือประมาณในความคร่าหรือเศร้าหมอง (ลูขประมาณ) เป็นบุคคลที่มองเห็น
สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ค วามเป็ น อยู่ ที่ เศร้ า หมอง เช่ น จี ว รคร่า ๆ หรื อ มองเห็ น การกระท าคร่าเครี ย ด
เป็นทุกรกิริยา ประพฤติเคร่งครัดเข้มงวดขูดเกลาตน จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ
บุ คคลผู้ ถือประมาณในธรรม (ธรรมประมาณ) เป็น บุคคลที่ พิจารณาด้วยปั ญ ญา
เห็ น สารธรรมหรื อการปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ คื อ ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา จึงชอบใจเลื่ อมใสน้ อ มใจที่ จ ะ
เชื่อถือ๓๗
๓๒

องฺ.อฏฺ ก. (ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔๒-๒๔๓.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘-๑๐๙.
๓๔
วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๒-๗๔.
๓๕
ขุ.อ. (ไทย) ๓๓/๔๓-๖๕/๒๔๓-๒๔๖.
๓๖
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๔๐/๓๓๒.
๓๗
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓๘, หน้า ๑๒๒-๑๒๓.
๓๓

๒๖

๕) พระพุทธองค์ตรัสถึงบุคคลที่ ควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม
ควรมีลักษณะตามองค์คุณของกัลยาณมิตร ๗ ประการ คือ
(๑) ปิ โย น่ ารั ก เป็ น ที่ รั ก ที่ พ อใจ เป็ น ที่ ว างใจ และสนิ ท สนม อั น ครอบคลุ ม ถึ ง
ลักษณะแห่งกัลยาณมิตร ๘ ประการ ได้แก่ (๑) มีศรัทธา คือ เชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคต เชื่อกรรม
และผลของกรรม (๒) มี ศีล คือ เป็ นที่ รัก เป็ น ที่เคารพ เป็น ที่ นับ ถือของสั ตว์ทั้ งหลาย (๓) มีสุ ต ะ
คือ กล่ าวถ้อยคาที่ลึ กซึ้งที่ สั มปยุ ตด้วยสั จจะและปฏิ จจสมุป บาท (๔) มี จาคะ คือ ปรารถนาน้ อย
สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ (๕) มีความเพียร คือ ปรารภความเพียรในการปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล
แก่ตนและเกื้อกูลแก่ผู้อื่น (๖) มีสติ คือ มีสติตั้งมั่น (๗) มีสมาธิ คือ มีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่าน (๘) มีปัญญา
คือ รู้อย่างไม่วิปริต ใช้สติพิจารณาคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม รู้สิ่งที่เกื้อกูลและสิ่งไม่เกื้อกูลแห่ ง
สัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาตามความเป็นจริง มีจิตเป็นหนึ่งในอารมณ์นั้นด้วยสมาธิ เว้นสิ่งที่ไม่เกื้อกูล
ประกอบสิ่งที่เกื้อกูลด้วยความเพียร
(๒) ครุ น่าเคารพ เป็นที่เคารพ ทาให้เกิดความอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย
(๓) ภาวนีโย น่ายกย่อง เป็นที่ยกย่อง ทรงคุณคือมีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง
(๔) วตฺ ตา รู้ จั ก พู ด ฉลาดในการใช้ คาพู ด เป็ น นั ก พู ด คอยให้ คาแนะน าว่ากล่ าว
ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้
(๕) วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคา เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคา พร้อมจะรับฟังคาซักถาม
ต่าง ๆ อยู่เสมอและสามารถรับฟังด้วยความอดทนไม่เบื่อหน่าย รวมถึงปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านให้แล้ว
(๖) คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งได้ เป็นผู้พูดถ้อยคา
ลึกซึ้งได้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับฌาน วิปัสสนา มรรค ผล และนิพพาน
(๗) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย ป้องกันไม่ให้ทาในสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์เกื้อกูล มีคติเป็นทุกข์ แต่ชักชวนให้ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมีคติเป็นสุข๓๘
กล่ าวโดยสรุ ป การเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาของพระพุ ทธเจ้าในฐานะต้นแบบ จะพบว่า
ความสาเร็จมีสาเหตุมาจาก อุดมการณ์ เป้าหมาย แนวคิด และหลักการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
ชัดเจน ซึ่งเป็น สิ่งที่พุทธสาวกผู้ทาหน้าที่รักษาและเผยแผ่พระศาสนาในยุคหลังควรทาความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และนาเป็นแบบอย่าง ดังนั้น ในประเด็นนี้สามารถจะนาวิธีการเผยแผ่พระศาสนาของ
พระพุทธเจ้ามาศึกษาและแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายแก่การเป็นต้นแบบของการวิเคราะห์
งานเผยแผ่พระศาสนาในยุคหลัง ดังนี้

๓๘

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.

๒๗

๒.๑.๔.๑. เป้าหมาย
หลั งการตรั ส รู้ ๔๙ วั น พระองค์ เริ่ม งานโดยการเสด็ จ ไปโปรดปั ญ จวั ค คี ย์ ที่ ป่ า
อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น จากนั้ น ก็ ได้ โ ปรดสาธุช นอี ก จ านวนหนึ่ งในระหว่า งที่ ท รงจ าพรรษา ณ ป่ า
อิสปตน มฤคทายวัน เมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ทรงมีสาวกถึง ๖๐ รูป พระสาวกเหล่านี้ล้วนเป็น
พระอรหั น ต์ จากนั้ น พระองค์ ท รงเริ่ ม งานขั้ น ต่ อ ไปด้ ว ยการส่ ง พระสาวกเหล่ า นั้ น ไปท างาน
เป็ น นโยบายแรกเริ่ ม ของงานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา เป็ น ที่ สั งเกตว่า พระพุ ท ธเจ้ าทรงใช้ ค าว่ า
“ประกาศพรหมจรรย์ ” มิใช่ “เผยแผ่พระพุทธศาสนา” การประกาศพรหมจรรย์ จึงเป็นการเผยแผ่
รูปแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐ๓๙ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่น
ในจูฬนิเทศ ขุททกนิกาย อธิบายถึงประโยชน์และการรู้จักประโยชน์ว่า เป็นการทาให้แจ่ม
แจ้งแล้ว ซึ่งประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบัน ประโยชน์
ในภพหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง อันหมายถึงพระนิพพาน๔๐
ส าหรั บ ประโยชน์ ใ นภพปั จ จุ บั น นั้ น ชื่ อ ว่ า ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ หมายถึ ง การรู้ จั ก ใช้
ความสามารถเพื่อการประกอบหน้าที่การงานอันเป็นสุจริตให้ได้ผลดี การรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้
การรู้จักคบมิตร การรู้จักบริหารรายรับรายจ่ายเพื่อประคองชีวิตให้ได้อย่างเหมาะสม๔๑ ส่วนประโยชน์
ในภพหน้ าชื่ อ ว่า สั ม ปรายิ กั ต ถะ หมายถึ ง ประโยชน์ ในอนาคต ได้ แ ก่ การมี ศ รั ท ธาที่ เหมาะสม
ประพฤติอยู่ในศีลธรรม รู้จักเสียสละ และพัฒนาปัญญาของตน ก็จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิต
ในอนาคตต่อไป๔๒
จะเห็ น ได้ ว่ า พระพุ ท ธศาสนามิ ไ ด้ ส อนมุ่ ง สู่ นิ พ พานเท่ า นั้ น แต่ ใ ห้ ค วามส า คั ญ กั บ
การดารงชีวิตอย่างเป็นสุขของปุถุชนด้วย ผู้ที่ต้องการเป็นสมณะประพฤติพรหมจรรย์ พระพุทธองค์ก็
จะทรงสอนให้ละเลิกกามคุณให้ สิ้น แต่หากเป็นปุถุชนกลับทรงสอนให้รู้จักปฏิบัติต่อกามคุณอย่าง
ถูกต้อง โดยที่ยังคงความเป็นอิสระอยู่ได้ ไม่ตกเป็นทาสของกามคุณ และมิให้กามคุณกลายเป็นสิ่งก่อ
โทษทุกข์ภัย ตัวอย่างเช่น ในโทณพราหมณสูตร ที่ทรงยกธรรมของคหบดีพราหมณ์เรื่องการแต่งงาน
และกามคุณในชีวิตคู่ขึ้นมาเทศนา ๔๓ หรือในสิงคาลกสูตร มีข้อความที่พระองค์ทรงกาหนดหน้าที่ของ

๓๙

พุทธทาสภิกขุ, อบรมพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิและธรรมสภา, ๒๕๔๔),

หน้า ๒๕-๒๖.
๔๐

ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๔๔/๔๗๔.
๔๑
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓๘, หน้า ๑๑๖.
๔๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๖-๑๔๗.
๔๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๒๐.

๒๘

ภิกษุพึงปฏิบัติต่อฆราวาส ๖ สถาน มีอยู่ข้อหนึ่งว่า “ชี้ทางสวรรค์ให้ ”๔๔ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เขามี
ความสุข ตามแบบฆราวาสทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
อนึ่ง คาสอนทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้น รวมแล้วมาจากแก่นธรรมที่พระพุทธองค์ได้
ตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทที่ว่าด้วยสิ่ง ๆ ต่างมีขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยที่ต่างอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นวงจร
หากตัดวงจรเสียได้ก็ไม่มีการเกิด พระองค์ทรงสอนอริยสัจ ๔ ที่ว่าด้วยเรื่องของ ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์
การดับทุกข์ และวิธีเพื่อดับทุกข์ พระองค์ทรงพบว่าหนทางที่จะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ นามาซึ่งความสุข
ในการดารงชีวิตคือ มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด อันได้แก่ การรักษาศีล
ฝึ กสมาธิ และพั ฒ นาปั ญ ญา ๔๕ เมื่ อมนุ ษ ย์ป ฏิ บั ติแ ล้ ว จะได้รับ ความสุ ขเพิ่ มขึ้ น ตามแต่ ระดั บ ของ
ความสามารถที่พัฒนาได้ กล่าวคือ ศีล เป็นเครื่องมือควบคุมตนให้มี ความประพฤติเป็นปกติ คาว่า
ปกติห มายถึง ไม่สร้างความเดือดร้อนขึ้นมา การมีสมาธิคือการรู้จักควบคุมจิตใจ และการพัฒ นา
ปัญญาคือการฝึกตนให้มีความรู้ในอริยสัจ ๔ เมื่อมนุษย์ได้พัฒนาด้วยแนวทางนี้ แม้จะยังไม่บรรลุธรรม
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และตั้งใจสั่งสอนให้มนุษย์ไปถึงขั้นนั้น แต่มนุษย์ก็จะได้รับ
ความปกติสุขในการดาเนินชีวิต ส่งผลให้สังคมเกิดความสันติสุขไปด้วย
งานเผยแผ่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้แล้ว จึงไม่ใช่การประกาศศาสนาใน
ลักษณะของความเป็น เจ้าของกลุ่มองค์กรใด ๆ และมิได้มีเป้าหมายเพื่อก่อตั้งองค์กรพระพุทธศาสนา
ให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์เจาะจงแก่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่พระองค์ต้องการประกาศหลักการ
หรือแบบแผนในการดารงชีวิตที่ดีงามตามที่พระองค์ทรงค้นพบ ให้ชาวโลกได้รับรู้และนาไปปฏิบัติ
“เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข และเพื่อสันติภาพของมวลมนุษย์ ” โดยที่พระพุทธองค์ทรงเชื่อมั่นว่า
มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนได้ การรู้ธรรมคือการพัฒนา และพัฒนาการขั้นสูงสุดของ
มนุษย์คือการได้บรมธรรม หรือพระนิพพาน อันเป็นภาวะที่มนุษย์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลโดยสิ้นเชิง
๒.๑.๔.๒ หลักการ
เมื่ อ จะกล่ า วถึ ง หลั ก การและเหตุ ผ ล หรื อ หั ว ใจของพ ระพุ ทธศาสนา คื อ
โอวาทปาติโมกข์ว่า
ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็น
บรมธรรม ผู้ทาร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การไม่ทา
บาปทั้ ง ปวง การท ากุ ศ ลให้ ถึ ง พร้ อ ม การท าจิ ต ของตนให้ ผ่ อ งแผ้ ว นี้ คื อ ค าสั่ ง สอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความสารวมในปาติโมกข์

๔๔
๔๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐.
พุทธทาสภิกขุ, อบรมพระธรรมทูต, หน้า ๒๖-๒๗.

๒๙

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต
นี้คือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย๔๖
จากพุทธดารัสนี้ เมื่อพิจารณาร่วมกับพุทธโอวาทคราวส่งพระสาวก ๖๐ รูป ออกไปเผยแผ่
ในครั้งแรกแล้ว สามารถวิเคราะห์ถึงหลักการและเหตุผลของคาสอนรวมถึงคุณธรรมของผู้ทาหน้าที่
เผยแผ่ได้ ดังนี้
๑) ว่าด้วยหลั กการแห่ งพระธรรมวินั ยทั้ งมวล คือการไม่ท าบาปทั้งปวง ท ากุศลให้ ถึ ง
พร้อม และทาจิตของตนให้ผ่องแผ้ว โดยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด ซึ่งก็คือไตรสิกขา
๒) ว่าด้วยหลักการของการเผยแผ่ คือ “จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงาม
ในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณ์ครบถ้วน” หมายถึง ให้รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมคาสอน โดยสอนศีลเป็นเบื้องต้น
สมาธิเป็นท่ามกลาง และปั ญญาเป็ นเบื้องปลาย ๔๗ ซึ่งก็คือการฝึกอบรมบุคคลให้ เกิดการพัฒ นาไป
ตามลาดับขั้นนั่นเอง อนึ่ง การพัฒ นาบุคคลอันเป็นภารกิจหลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น
ได้แก่ การสร้างให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงของสภาวะทั้งหลาย มีทัศนคติต่อ
สิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเป็น เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์
ตน คือ ความมีชีวิตอยู่อย่างสาเร็จผลดีที่สุด มีจิตใจเป็นอิสระ และประโยชน์ผู้อื่น คือสามารถช่วย
สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้๔๘
๓) ว่าด้วยคุณธรรมของผู้ทาหน้าที่เผยแผ่ ได้แก่
(๑) อดทนอดกลั้น ทั้งต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ลาบากและต่อการถูกดูหมิ่นหรือไม่ยอมรับ
ผู้ทาหน้าที่เผยแผ่ต้องไม่ตอบโต้เพราะเป้าหมายของการเผยแผ่คือสันติสุข
(๒) จาริกไปมิให้ยึดติดกับสถานที่ นอกจากจะเพื่อให้ได้มีโอกาสสั่งสอนผู้คนได้มากขึ้นแล้ว
ยังเป็นการทาให้ไม่ยึดติดกับลาภสักการะหรือการสะสมที่จะมีขึ้นในสถานที่ใดที่หนึ่งที่อยู่นาน
(๓) มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ อนุเคราะห์ด้วยธรรมอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ
๔) มีความกล้าหาญ ดังที่ทรงให้แยกย้ายกันไป อย่าไปทางเดียวกันสองรูป
๕) ประพฤติพรหมจรรย์เป็นแบบอย่าง จากประโยคเดิมที่ว่า “...จงประกาศพรหมจรรย์
พร้ อ มทั้ งอรรถและพยั ญ ชนะบริสุ ท ธิ์ บ ริบู รณ์ ค รบถ้ ว น” ค า‘อรรถะ’ หมายถึ ง เนื้ อหาแท้ ๆ คื อ
การกระทา ส่วน ‘พยัญชนะ’ คือ คาพูด๔๙
๔๖

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๐.
๔๗
ที.สี.อ. (ไทย) ๑๙๐/๑๕๙.
๔๘
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒),
หน้า ๖.
๔๙

พุทธทาสภิกขุ, อบรมพระธรรมทูต, หน้า ๓๒-๓๓.

๓๐

ดั ง นั้ น การประกาศพรหมจรรย์ จึ ง ไม่ ใช่ เพี ย งแค่ ค าสั่ ง สอน แต่ เป็ น การไปประกาศ
การกระทา ส่วนคาสั่งสอนนั้นเป็นวิธีการประกอบ นอกจากนี้คาว่า ธรรม ยังหมายรวมถึง ธรรม ๓
ประการ คือ ปริยัติธรรม ปฏิปัตติธรรม และปฏิเวธธรรม ผู้ทาหน้าที่เผยแผ่จึงต้องสามารถแสดงธรรม
ได้ครบทั้ง ๓ ประการ จึงจะสมบูรณ์
๖) มีค วามหวังในผลส าเร็จมุ่ งมั่น ไม่ท้ อถอย และไม่ล ะเลยประโยชน์ สุ ขของผู้ คนแม้ มี
จานวนน้ อย ด้วยประโยคที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่ อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม
จักมีผู้ รู้ธรรม” เป็ น การแสดงถึงคาสอนที่ไม่ให้ พระสาวกท้อแท้สิ้ นหวังในงานที่ยากนี้ และทรงให้
กาลังใจว่า ยังมีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนนี้ได้แน่นอน จึงขอให้มุ่งมั่นทาประโยชน์ต่อไป
๗) มี ความมัก น้ อย สมถะส ารวมพากเพี ยรในการฝึ กฝนตน ซึ่งจะได้เป็ น ต้ น แบบของ
การประพฤติพรหมจรรย์ และเป็นประโยชน์เฉพาะตนแก่พระสาวก

๒.๒ วิเคราะห์พุทธวิธีในการเผยแผ่
พุทธวิธี ในการเผยแผ่ คาสอนของพระพุ ทธเจ้า คือการวางเป้ าหมายหรือวัตถุป ระสงค์
ที่ต้องการบรรลุ ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ พุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเริ่มจากผู้นา
คือชนชั้นปกครองหรือตระกูลใหญ่ ๆ มาเป็นผู้สนับสนุนเพราะชนชั้นปกครองซึ่งหมายถึงเจ้าผู้ครอง
แคว้น มหาอามาตย์ราชปุโรหิตผู้ใหญ่ และตระกูลใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์มหาศาล หรือคหบดี
มหาศาลซึ่งระดับเศรษฐีมหาศาลทั้งนั้น ถ้าได้บุคคลระดับนี้เข้ามาเป็นพุทธบริษัทก็จะเป็นกาลังสาคัญ
ในการเผยแผ่พระศาสนา คือเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันให้พุทธบริษัทด้วย เป็น การสร้างแรงจูงใจและ
ความสนใจให้ผู้อื่นมานับถือพระพุทธศาสนาตามด้วย และที่สาคัญเป็น การบารุงภิกษุและภิกษุณีสงฆ์
ไปด้วยในตัว ดังเช่น พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ซึ่งมีบริษัทนับพันคนมาเป็นพุทธสาวก
และไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งปกครองแคว้นมคธและแคว้นอังคะ มีเศรษฐีตระกูลใหญ่ประจาอยู่
แคว้นมคธนี้ เช่น เมณฑกเศรษฐี บิดาของธนัญชัยเศรษฐี ซึ่งเป็นปู่ของนางวิสาขา เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารครั้งแรก ชาวเมืองมีทั้งศิษย์พวกชฎิลบูชาไฟมาก่อน
เมื่อชฎิล ๓ พี่น้องมาเป็นพุทธสาวก ขนกลุ่มนี้จึงเปลี่ยนใจมานับถือพระพุทธเจ้าโดยง่าย๕๐
๒.๒.๒ การสร้างแรงจูงใจต่อบุคคลภายนอกศาสนา
การสร้างแรงจูงใจต่อบุคคลภายนอกศาสนาให้หันมานับถือพระพุทธศาสนานั้น มิใช่เรื่อง
ง่ายในสมัยพุทธกาลเพราะในสมัยนั้นมีกลุ่มของเจ้าลัทธิครูทั้ง ๖ ทุกฝ่ายเอ่ยอ้างอวดอิทธิฤทธิ์ ว่าตน
๕๐

ดูรายละเอียดในวิ.ม. (ไทย) ๔/๕๕-๕๖/๖๖-๖๗.

๓๑

เป็นผู้วิเศษ เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว ซึ่งสร้างความสับสนจนไม่ทราบว่าชาวบ้านชาวเมือง
จะเชื่อใครดี การที่จะสร้างแรงจูงใจให้เหล่าอัญญเดียรถีย์มานับถือพระพุทธศาสนายิ่งยากขึ้นไปอีก
เพราะพวกนี้ เป็ น ผู้ มีความรู้ เป็ น เจ้าหมู่เจ้าคณะ มานะถือตัว ย่อมมีมากกว่าสามัญ ชน โดยเฉพาะ
อติมานะว่าตนหรือพวกตนยิ่งกว่าผู้อื่น๕๑ พระพุทธเจ้าทรงดาเนินการ ดังนี้
๑. พระองค์ และพระสาวกมี พ ระธรรมวินั ยเป็ น หลั ก มีค วามส ารวมกายวาจาอยู่แ ล้ ว
มีสติมั่นคงดารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่อยู่ โดยปราศจากสติ เมื่อเสด็จไปที่ใดหรือพระอรหันตสาวกจาริกไปที่ ใด ก็เป็ น ที่ดึงดูดใจให้ น่ าเลื่ อมใสในปฏิ ปทา ดังกรณี ตัวอย่างพระอัส สชิออกเที่ ยว
บิ ณ ฑบาต อุป ติส สปริพ าชก ศิษ ย์ ของสั ญ ชัยเวลั ฏ ฐบุ ตร หนึ่งในหกเจ้าลั ทธิได้พ บเห็ น ก็เกิดความ
เลื่อมใส หาโอกาสเข้าไปสนทนากับพระอัสสชิหลังฉันภัตตาหารแล้วเมื่อได้สดับธรรมเพียงย่อ ๆ ก็มี
ความเลื่อมใส จึงชวนเพื่อนคือโกลิตะไปพบท่านด้วย ศิษย์สัญชัย ๒ ท่านนี้ ต่อมาได้อุปสมบทในสานัก
ของพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งมีเกียรติคุณโด่งดังได้เป็นพระอัครสาวก
เบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าตามลาดับ๕๒
๒. เมื่อพระพุทธเจ้ามีโอกาสและจังหวะ มักเสด็จไปเยี่ยมพวกอัญญเดียรถีย์ถึงสานักพวก
เขาบ่อย ๆ ได้สนทนาธรรมกัน เช่น คราวหนึ่งเมื่อประทับอยู่ในนิคมชื่ออนุปิยะ แคว้นมัลละ แต่เช้าตรู่
ได้เสด็จเข้าไปสานั กของนักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร และสนทนากันด้วยอัธยาศัยไมตรี ในที่สุ ด
ปาฏิกบุตรปริพาชกมีความเลื่อมใส แม้จะไม่ได้เปลี่ยนใจมานับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็กราบทูลถึง
ความในใจตนอย่างไพเราะจับใจว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงการที่ข้าพระองค์ซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกัน
มีความถูกใจแตกต่างกัน มีความพอใจแตกต่างกัน มีอาภรณ์แตกต่างกัน เข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ นี้เป็นสิ่ง
ที่กระทาได้ยากก็จริง แต่ข้าพระองค์จักรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไว้ให้ดีให้ได้๕๓
คราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏในกรุงราชคฤห์ ได้เสด็จเข้าไปสานัก
ของนิ โ ครธปริ พ าชกซึ่ ง พ านั ก อยู่ ณ ปริ พ าชการามที่ พ ระนางอุ ทุ ม พริ ก า มเหสี อ งค์ ห นึ่ ง ของ
พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวาย เป็นอารามใหญ่มีบริวารของนิโครธปริพาชกพักอยู่ด้วยถึง ๓,๐๐๐
คน ได้สนทนากัน ด้วยเรื่องกีดกันบาปด้วยตบะ จนนิโครธปริพาชกและบริวารเข้าใจ สารภาพว่าตน
เป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาด และที่เคยกล่าวร้ายพระพุทธองค์ ขอให้พระพุทธองค์อดโทษให้ด้วย และจะได้
สารวมต่อไป๕๔ ผู้ที่เคยนับถือลัทธิอื่น เมื่อได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ ได้กราบทูลถามปัญหาหรือได้สดับ
ธรรมจากพระองค์ เกือบทั้งหมดเกิดความเลื่อมใสในพระจริยาวัตรอันงดงามในวิธีการตรัสสอนและ
เรื่องที่ทรงแสดงให้เหมาะกับอัธยาศัยของบุคคล ทาให้เขาเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใส ปฏิญาณตนเป็น
๕๑

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๑.
ดูรายลเอียดในวิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐-๖๒/๗๒-๗๗.
๕๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๘/๓๔.
๕๔
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๙-๗๗/๓๔-๕๕.
๕๒

๓๒

พุทธมามกะจานวนมาก ทาให้การเผยแผ่พระศาสนาของพระองค์นั้นได้ประสบผลสาเร็จอย่างยิ่งและ
รวดเร็ว
๒.๒.๓ วิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในการเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้าจาต้องมีวิสัยทัศน์ซึ่งเป็น ความจาเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและกาหนดแผนกลยุทธ์ใหม่ เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าที่ได้ตั้งไว้ในอนาคต ซึ่งจะต้องพิจารณา
ให้รอบคอบและละเอียด เช่นตัวอย่างของกรณีการให้บรรพชาอุปสมบทซึ่งพระสาวกรุ่นแรกที่ทรง
จัดส่งไปประกาศพระศาสนาจานวน ๖๐ รูปนั้น ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าประทาน
การอุปสมบทด้วยพระดารัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ” แล้วตรัสต่อไปว่า “ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว
เธอจงประพฤติ พ รหมจรรย์ เพื่ อ ท าที่ สุ ด แห่ ง ทุ ก ข์ โ ดยชอบเถิ ด ”๕๕ เมื่ อ ท่ า นเหล่ านั้ น ส าเร็ จ เป็ น
พระอรหันต์แล้ว ได้ทรงจัดส่งไปประกาศพระศาสนา โดยทรงให้แยกย้ายกันจาริกไปเพื่อประโยชน์สุข
แก่คนหมู่มาก ออกไปประกาศพรหมจรรย์ เพื่อผู้มีธุลีคือกิเลสเบาบางจักได้บรรลุธรรม แม้แต่พระพุทธ
องค์ก็จักเสด็จไปอุรุเวลาเสนานิคม๕๖ นี้เป็นแผนครั้งแรกที่ทรงตัดสินพระทัยจัดส่งพระอรหันตสาวกไป
ประกาศพระศาสนาทั่วทิศานุทิศและก็ได้ผลด้วย เพราะต่อมามีกุลบุตรเป็นจานวนมากเลื่อมใสมา
ขอบรรพชาอุปสมบท แต่พระสาวกเหล่ านั้นยังไม่ได้รับพระพุทธานุญาตไว้ให้การบรรพชาอุปสมบท
ด้ ว ยตนเองได้ ก็ ต้ อ งพาคนเหล่ า นั้ น เดิ น ทางมาเข้ า เฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง เป็ น ความล าบากมาก
พระพุทธเจ้าก็ต้องทรงปรับเปลี่ย นกลยุทธ์ใหม่ ตัดสินพระทัยอนุญาตให้ ภิกษุเหล่ านั้นให้ บรรพชา
อุปสมบทแก่กุลบุตรที่เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทด้วยตนเองได้ “เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบทด้วย
ไตรสรณคมน์ เหล่านี้”๕๗ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ที่เข้ามาทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระองค์โดยตรงในช่วง
นี้ก็ยังได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาอยู่
ในส่ ว นภิกษุ ที่ได้รับ การบรรพชาอุป สมบทจากส านั กพระเถระต่าง ๆ ในยุคแรกก็อาจ
ออกไปอยู่กันตามลาพัง มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เพราะขาดสมณสารูป มีความประพฤติไม่เหมาะสม
ท าให้ ช าวบ้ านเสื่ อ มความศรั ท ธา พากั น ต าหนิ ติ เตี ย น เหตุ เช่ น นี้ ท าให้ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงคิ ด ใหม่
เพราะการได้ปริมาณสาวกเพิ่มแต่ไม่มีคุณภาพก็ไม่มีประโยชน์อันใด ต้องทรงปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่
กาหนดให้มีการถืออุปั ชฌาย์ ทรงวางระเบียบทั้งอุปัช ฌายวัต รและสัทธิวิห าริกวัตรที่จะพึงปฏิบัติ
ต่อกัน๕๘
ครั้ น ต่ อ มามี เรื่ อ งที่ ร าธพราหมณ์ ป ระสงค์ จ ะบวช แต่ ไ ม่ มี ภิ ก ษุ รู ป ใดคิ ด จะบวชให้
พระพุทธเจ้าทรงจัดการเรื่องนี้ โปรดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทแบบจตุตถกรรมวาจา โดยให้มีสงฆ์ ๑๐
๕๕

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕; ๔/๓๗/๔๐.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
๕๗
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒-๔๓.
๕๘
วิ.ม. (ไทย ๔/๗๔-๗๘/๗๙-๙๗.
๕๖

๓๓

รู ป ขึ้ น ไปเข้ าร่ ว มพิ ธี ทรงยกเลิ ก ติ ส รณคมนู ป สั ม ปทาแก่ ภิ ก ษุ เสี ย ๕๙ ครั้น ต่ อ มามี พ ระอุ ปั ช ฌาย์
เป็นจานวนมาก สักแต่ว่าบวชให้กุลบุตรแล้ว บางรูปก็ไม่ใส่ใจดูแล ทอดทิ้งธุระหลีกไปหรือมรณภาพไป
พระพุ ท ธเจ้ าทรงปรั บ ทิ ศ ทางใหม่ ให้ ภิ ก ษุ ใหม่ พ รรษายั งไม่ ค รบห้ า ให้ ถื อ อาจารย์ ทรงก าหนด
อาจริยวัตร และอันเตวาสิกวัตร คือข้อปฏิบัติที่ศิษย์กับอาจารย์ใหม่พึงปฏิบัติต่อกัน๖๐
เรื่ อ งการบรรพชาอุ ป สมบทเรื่อ งเดี ย ว พระพุ ท ธเจ้ า ทรงปรับ เปลี่ ย นแนวทางปฏิ บั ติ
ตลอดเวลา เพราะมีปัญหามากแม้แต่เรื่องเดียรถีย์มาขอบวชแล้วสร้างปัญหา ก็ทรงให้อยู่ปริวาสก่อน
เรียกว่า ติตถิยปริวาส มีกาหนดมาบรรพชาเป็นสามเณรทดลองดูใจกันก่อน ๔ เดือน เห็นว่าเข้ามาดี
ตั้งใจจริง เลื่อมใสจริง จึงทรงอนุญาตให้บวช๖๑ ที่มีตัวอย่างให้เห็นและเป็นที่มาของพระสูตรหลายสูตร
คื อ สามเณร ๒ รู ป ได้ แ ก่ วาเสฏฐะและภารทวาชะ ๖๒ มี ก รณี ข องพระมหากั จ จายนะประกาศ
พระศาสนาอยู่ในแคว้นอวันตี ต่อมาพราหมณ์ชื่อโสณกุฏิกัณณะ ซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากของท่านมาขอ
บวช กว่าพระมหากัจจายนะจะหาพระภิกษุได้ครบ ๑๐ รูป ต้องใช้เวลาถึง ๓ ปี จึงครบองค์มาให้การ
อุปสมบทได้ ครั้นต่อมาจึงได้ขอพระพุทธเจ้าให้ลดจานวนสงฆ์ลงแค่ ๕ รูปในกรณีท้องถิ่นกันดารที่มี
พระสงฆ์จาพรรษาอยู่น้อย ก็ทรงมีพระพุทธานุญาตพร้อมทรงกาหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิม ชนบทไว้อย่างชัดเจนด้วย๖๓
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการบรรพชาสามเณรแก่พระราหุล การบรรพชาแบบทายัชชอุปสมบท
แก่สามเณรบางรูปที่อายุเพียง ๗ ขวบ แต่สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วให้เป็นภิกษุ การอนุญาตให้สตรี
เข้ามาบรรพชาอุปสมบท โดยมีพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นองค์ปฐม การบรรพชาเป็นสามเณรี
สิกขมานา ล้ วนเป็ น เรื่องที่พระพุทธเจ้าต้องตัดสินพระทัยปรับเปลี่ยนแนวทางไปตามสถานการณ์
กล่าวได้ว่า ในพรรษาแรกที่ตรัสรู้ที่ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พระปัญ จวัคคีย์ จวบจนพรรษา
สุดท้ายได้ประทานการอุปสมบทให้แก่พระสุภัททะที่เตียงพระบรรทมก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน๖๔
จะเห็นได้ว่าในประเด็นเรื่องการให้ อุปสมบทแก่กุลบุตรที่ประสงค์จะบวชในพระศาสนานี้
พระองค์วางข้อปฏิบั ติไว้อย่างเคร่งครัดมาก โดยเฉพาะเดียรถีย์มาขอบวช ก็ทรงให้อยู่ปริวาสก่อน
เพราะบวชแล้วเกรงว่าจะสร้างปัญหาในภายหลัง

๕๙

วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๙-๗๐/๙๗-๙๙.
๖๐
วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๔-๘๓/๑๐๒-๑๒๒.
๖๑
วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๗-๘๗/๑๓๗-๑๔๒.
๖๒
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑/๘๓.
๖๓
วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๗-๒๕๙/๓๒-๓๙.
๖๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๒-๒๑๕/๑๗๐-๑๗๔.

๓๔

๒.๒.๔ พุทธวิธีการนาเสนอ
วิธีการประกอบการสอนในหลักพุทธวิธีการสอน พระพุทธเจ้าจะทรงใช้ดังนี้
๑. การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคาอธิบายและการ
เล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จาได้แม่นยา เห็นจริงและเกิด
ความเพลิดเพลิน ทาให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น เช่น เมื่อจะอธิบายให้เห็นว่าบุคคลควรพูดแต่คาที่
น่าพอใจ ไม่ควรพูดคาไม่น่าพอใจ แม้แต่สั ตว์อื่นเขาก็ชอบคาพูดที่น่าพอใจเช่นกัน ก็เล่านิทานชาดก
เรื่อง โคนั น ทวิศาล ๖๕ เป็ น ต้น พระพุทธเจ้าทรงใช้อุท าหรณ์ และนิทานประกอบการสอนมากมาย
เพียงใด จะเห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่าง ๆ มีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏอยู่ทั่วไป
๒. การเปรี ย บเที ย บด้ วยข้ อ อุ ป มา ค าอุ ป มาช่ว ยให้ เรื่ อ งที่ ลึ กซึ้ ง เข้ าใจยาก ปรากฏ
ความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบ
ให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้
ความหนักแน่นเข้า เช่น กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไม่ได้ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นกระลาพัก
ก็ลอยไปทวนลมไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษ ลอยไปทวนลมได้ กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นหอมเหล่านี้
คื อ กลิ่ น จั น ทน์ กลิ่ น กฤษณา กลิ่ น ดอกอุ บ ล และกลิ่ น ดอกมะลิ ๖๖ ตั ณ หาย่ อ มเจริ ญ แก่ ม นุ ษ ย์ ผู้
ประพฤติประมาท เหมือนเถาย่านทรายเจริญในป่า เขาย่อมเร่ร่อนไปมา เหมือนวานรที่ต้องการผลไม้
เที่ยวเร่ร่อนไปมาในป่า ฉะนั้น๖๗
๓. ใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่าง ๆ ที่จัดทาขึ้น
ไว้เพื่อการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่าง
กว้างขวาง หากจะใช้อุป กรณ์ บ้ าง ก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่ งของที่มีในธรรมชาติ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ที่ผู้คนใช้กันอยู่ ตัวอย่างที่ทรงใช้อุปกรณ์การสอน โดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ ในกรณีสอนผู้เรียนที่มี
อายุน้อย ๆ ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านามธรรม บางทีก็ทรงใช้วิธีทายปัญหาซึ่งช่วยให้เกิดความรู้สึก
สนุกสาหรับเด็ก ดังปรากฏในสามเณรปัญหา ความว่า “อะไรชื่อว่า หนึ่ง...อะไรชื่อว่า สอง...อะไรชื่อ
ว่า สาม...อะไรชื่อว่า สี่”๖๘
๔. ทาให้ดูเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการทา
เป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นการสาธิตให้ดู พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นาที่ดี
สอนโดยทาเป็นตัวอย่าง คือพระจริยาวัตรอันดีงามที่เป็นอยู่โดยปกติ แต่ที่ทรงปฏิบัติเป็นเรื่องราว
เฉพาะ เช่น “คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ตามเสด็จ ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะที่อยู่
๖๕

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๘/๑๒.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๔-๕๕/๔๓-๔๔.
๖๗
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓๔/๑๓๗.
๖๘
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔/๕.
๖๖

๓๕

ของพระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตรและคูถ
ของตน ไม่มีผู้ดูแล จึงเสด็จเข้าไปหาจัดการทาความสะอาด ให้นอนโดยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรง
ประชุมสงฆ์ ทรงสอบถามเรื่องนั้น และตรัสตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้
คอยพยาบาล ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า พวกเธอไม่ พ ยาบาลกั น เอง ใครเล่ า จะคอยพยาบาลพวกเธอ
ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะพยาบาลเรา ก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิด”๖๙
๕. การเล่ น ภาษา เล่ น ค าและใช้ ค าในความหมายใหม่ การเล่ น ภาษาและเล่ น ค า
เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระพุทธเจ้าที่มีรอบด้าน เมื่อผู้ใดทูลถามมาเป็นคาร้อยกรอง พระองค์ทรงตอบเป็นคาร้อยกรอง
ไปทันที บางทีเขาทูลถามหรือกล่าวข้อความ โดยใช้คาที่มีความหมายไปในทางไม่ดีงาม พระองค์ตรั ส
ตอบไปด้วยคาพูดเดียวกันนั้นเอง แต่เป็นคาพูดในความหมายที่ต่างออกไปเป็นฝ่ายดีงาม คาสนทนา
โต้ตอบแบบนี้ มีรสอยู่แต่ในภาษาเดิม แปลออกสู่ภาษาอื่นย่อมเสียรสเสียความหมาย บางครั้งผู้มาเฝ้า
บริภาษพระองค์ ด้วยคาพูดต่าง ๆ ที่รุนแรงยิ่ง พระองค์ยอมรับคาบริภาษเหล่านั้นทั้ งหมด แล้วทรง
แปลความหมายอธิบายเสียใหม่ให้เป็นเรื่องดีงาม เช่น กรณีของเวรัญชพราหมณ์๗๐ และสีหเสนาบดี๗๑
ผู้รับแผนมาจากนิครนถ์นาฏบุตร
๖. อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายสาคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เริ่มแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงดาเนินพุทธกิจด้วย พุทโธบาย
ที่ได้ผลดีอย่างยิ่ง ในการสั่งสอนแสดงธรรมทรงมักเริ่มต้นด้วยบุคคลที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือประมุข
ของประเทศ อีกทั้งผู้นาของลัทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของเจ้าลัทธิครูทั้ง ๖๗๒ ทาให้ การเผยแผ่
พระศาสนาของพระองค์นั้นได้ประสบผลสาเร็จอย่างยิ่งและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการยืนยันพระปรีชา
สามารถของพระองค์เป็นอย่างดีด้วย
๗. การรู้จักจังหวะและโอกาส เมื่อผู้เรียนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดปริปากะแห่งอินทรีย์หรือ
ญาณ ผู้สอนต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญ แต่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อถึงจังหวะและโอกาส ก็ต้องมี
ความฉับ ไวที่ จ ะจั บ มาใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์ ไม่ป ล่ อ ยให้ ผ่ านเลยไป เช่น ในระยะเริ่มแรกประกาศ
พระพุทธศาสนา ณ วันมาฆปุรณมี หลังตรัสรู้ ๓ เดือน เมื่อประทับอยู่ ณ เวฬุวัน พระสงฆ์สาวกมา
ประชุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น และเป็ นโอกาสเหมาะ พระองค์ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๗๓ เป็นการ
ใช้จังหวะและโอกาสให้เกิดประโยชน์
๖๙

วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๒๔/๒๔๐.
๗๐
ดูรายละเอียดใน องฺ.อฏฺ ก. (ไทย) ๒๓/๑๑/๒๑๙-๒๒๒.
๗๑
ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๔/๕๔-๕๖.
๗๒
ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๒๘/ ๒๘๐-๒๘๑.
๗๓
ที.ม.อ. (ไทย) ๑๐/๑๒.

๓๖

๘. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิ ฏฐิ
เสียให้น้อยที่สุด ก็จะมุ่งไปยังผลสาเร็จในการเรียนรู้เป็นสาคัญสุด แต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดี
ที่สุด ก็จะทาในทางนั้น ไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้ บางคราวเมื่อสมควรก็ยอมรับ
ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม โอนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด สมควร
คล้ อยก็คล้อย สมควรปลอบก็ป ลอบ ดังพระดารัส ว่า “เราฝึ กผู้ที่ควรฝึ กได้ด้วยวิธีแบบสุ ภ าพบ้าง
วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้าง”๗๔
๙. การลงโทษและให้ ร างวั ล มี ค าสรรเสริ ญ พระพุ ท ธคุ ณ ที่ ย กมาแสดงข้ า งต้ น ว่ า
“พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญา” แสดงว่าการใช้อานาจ
ลงโทษไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้า แต่การลงโทษน่าจะมีอยู่แบบหนึ่ง หมายถึงการลงโทษ
ตนเอง ซึ่ ง มี ทั้ ง ในทางธรรมและวิ นั ย ในทางวิ นั ย ถื อ ว่ า มี บ ทบั ญ ญั ติ ค วามประพฤติ อ ยู่ แ ล้ ว
และบทบัญญัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบแห่งสงฆ์ ส่วนในทางธรรม ภิกษุ
ที่ว่ายากสอนยากจริง ๆ สอนไม่ได้จริง ๆ ก็จะถูกเพื่อนพรหมจารีและเพื่อนภิกษุถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรว่า
กล่ าวสั่ งสอนและตักเตือน ไม่มีใครคบค้ าสมาคมด้ วยไม่ว่าทางธรรมหรือ วินั ย โดยวิธีนี้ซึ่งถื อเป็ น
บทลงโทษที่รุนแรงที่สุด๗๕ ส่วนการให้รางวัล ทรงใช้การชมเชยยกย่อง แต่เป็นในรูปแบบการยอมรับ
คุณความดีของผู้นั้นคือกล่าวชมโดยธรรม ให้เขามั่นใจในการทาความดี
๑๐. กลวิธี แ ก้ปัญ หาเฉพาะหน้า ปัญ หาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึ้นบางครั้ง ย่อมมี ลั กษณะ
แตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต์
หลักวิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้ง การได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหา
เช่น นี้ อาจช่วยให้ เกิด ความเข้าใจในแนวทางที่จะนาไปใช้ป ฏิบั ติได้บ้ าง การประกาศพระศาสนา
พระพุท ธเจ้ าก็ท รงประสบปั ญ หาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา และทรงแก้ส าเร็จไปในรูป ต่าง ๆ กั น
ดังเช่นที่ปรากฏใน ธนัญชานิสูตร๗๖ สุนทริกสูตร๗๗ เป็นต้น

๒.๓ ความเป็นมาของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล
๒.๓.๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูต
พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระธรรมทูตต้นแบบของพระธรรมทูตทุกองค์ในฐานะที่พระองค์ทรง
ประกาศศาสนาและเป็นแบบอย่างของพระสาวกผู้ทาหน้าที่ประกาศพระศาสนาตามที่พระพุทธองค์
ทรงมอบหมาย โดยพระธรรมทูตชุดแรก ได้แก่ พระอรหันตสาวก ๖๐ รูปแรก และในเวลาต่อมามี
๗๔

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๐.
วิ.อ. (ไทย) ๒/๔๒๘/๔๒๐-๔๒๑.
๗๖
ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๔๕/๕๕๗.
๗๗
ดูรายละเอียดใน ส.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๕๒๗๘.
๗๕

๓๗

พระอรหัน ตสาวกเกิดขึ้น อีกเป็นจานวนมากตลอดระยะเวลาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงดารงพระชนม์ชีพ
และพระอรหันตสาวกส่วนใหญ่ได้ทาหน้าที่เผยแผ่หรือประกาศพระศาสนาซึ่งถือเป็นการทาหน้าที่
พระธรรมทูตแม้จะไม่มีการกล่าวถึงการเป็นพระธรรมทูตอย่างเป็นทางการ
๒.๓.๒ ความหมายของพระธรรมทูต
ในสมัยพุทธกาลมีการใช้คาว่า ทูต โดยสามารถอธิบายความหมายตามนัยนั้นได้ว่า บุคคล
ผู้ ทาหน้ าที่ แทนบุ คคลหรือกลุ่ มคน ในการน าส่ งข่าวสารหรืออื่ น ๆ ไปสู่ อีก บุคคลหรือกลุ่ มบุ คคล
เป็นบุคคลใดก็ได้ มีสถานภาพใดก็ได้ เช่น ภิกษุ สิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุณี หรือ คฤหัสถ์
และมีการใช้คาว่า ราชทูต๗๘ พราหมณทูต๗๙ อนุทูต๘๐ เทวทูต ๔ เป็นต้น๘๑
ส่วนคาว่า พระธรรมทูต ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ มีความหมายตามที่นักวิชาการสมัยปัจจุบันใช้ดังนี้
พระธรรมทูต หมายถึง ภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่าง ๆ ทาหน้าที่เหมือนทูตทาง
ธรรมหรือทูตของพระศาสนา อาจใช้คาว่าพระธรรมจาริก มีความหมายเช่นเดียวกับพระธรรมทูต
ปัจจุบันในประเทศไทย แบ่งพระธรรมทูตเป็น ๒ ประเภท คือพระธรรมทูตในประเทศกับพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ๘๒
ธรรมทูต หมายถึง ผู้ นาส่งสาส์นแห่งธรรม ผู้ถือสาส์ นแห่ งธรรม ทูตของธรรม ทูตผู้นา
ธรรมไปสื่ อ สาร ผู้ สื่ อ สารแห่ งธรรม พระภิ ก ษุ ผู้ ได้ รับ มอบหมายหรือ แต่ งตั้ งให้ เดิ น ทางไปเผยแผ่
ประกาศธรรมในต่างถิ่นต่างแดน๘๓
พระธรรมทู ต หรื อ สมณทู ต คื อ พระภิ ก ษุ ใ นพระพุ ท ธศาสนาที่ จ าริ ก ไปในต่ า งถิ่ น
หรือต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง และเกิดความเข้าใจถูกต้อง
เกี่ยวกับคาสอน ซึ่งดาเนินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยเรียกพระสงฆ์ไทยผู้ทาหน้าที่พระธรรมทูต โดย
ได้ รับ การอนุ มั ติจ ากองค์กรสงฆ์ ไทยหรือกรรมการมหาเถรสมาคม ให้ เดิน ทางไปปฏิ บั ติศ าสนกิ จ

๗๘

ส.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๕ /๒๕๘.
๗๙
ที.สี. (ไทย) ๙/๓๕๙/๑๕๑.
๘๐
วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๕๘/๔๑๙.
๘๑
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓ /๒๒.
๘๒
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ “คาวัด”, พิมพ์ครั้งที่
๓, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๑), หน้า ๖๔๖.
๘๓
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่
๓๐, หน้า ๑๔๔.

๓๘

(Religious Workers) ในต่างประเทศว่า พระธรรมทูตไทย (Thai Buddhist Monks to Abroad –
Dhammaduta Monks)๘๔
ในที่นี้ขอสรุปความหมายของพระธรรมทูตว่า พระภิกษุสงฆ์ผู้ทาหน้าที่หลักในการเดินทาง
หรือจาริกไปเผยแผ่พระธรรมคาสอนหรือพรหมจรรย์หรือประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชนจานวนมาก
ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ชนเหล่านั้นได้รับประโยชน์สุขจากพระธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
พระธรรมทูตชุดแรก ซึ่งพระพุทธองค์ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนา ทาหน้าที่ประกาศ
หรือเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามใน
ที่สุด๘๕ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนจานวนมาก ซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้ เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ทา
ที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว และเป็นบทบาทหน้าที่ที่ต้องใช้ความเมตตา กรุณา ความเสียสละและความเพียร
อย่างยิ่ ง เพราะต้องเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล เพื่อให้ช นที่พร้อมต่อการฟังธรรมได้รับ
ประโยชน์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ ซึ่ ง อาจต้ อ งพบกั บ สถานการณ์ อั น ไม่ พึ ง ปรารถนา
เช่น พระปุณณะจาริกไปที่สุนาปรันตชนบท ซึ่งเป็นชนบทที่ได้รับการกล่าวขานว่าป่าเถื่อน แต่ท่าน
สามารถทาให้ชาวชนบทแห่งนั้นเข้าถึงธรรมเป็นจานวนกว่าหนึ่งพันคน๘๖

๒.๔ พระสาวกที่ออกไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างถิ่น: การจัดโครงสร้างองค์กร
ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยจะได้เสนอบทบาทของพระสาวกที่ออกไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างถิ่น
ในรูปแบบของการจัดโครงสร้างองค์กรได้แก่ การจัดตั้งคณะสงฆ์และการบริหารจัดการโดยคณะสงฆ์ที่
ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักการทีท่ าให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นมาจนถึงปัจจุบัน
๒.๔.๑ ข้อสนับสนุนในการจัดตั้งคณะสงฆ์
มู ล เหตุ ส าคั ญ ให้ มี ก ารเกิ ด ขึ้ น และด ารงอยู่ ข ององค์ ก รทุ ก องค์ ก ร ย่ อ มมี ผ ลมาจาก
สภาพแวดล้อมที่องค์กรดารงอยู่ ทั้งนี้เพราะองค์กรเป็นหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งของสังคม หลักการจัดตั้ง
และดาเนินกิจกรรมขององค์กรจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมใหญ่ มีสาเหตุที่เป็นไปได้ จากทัศนะเรื่อง
วรรณะในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือ
๑) ในทางทฤษฎี (ใช้ ห ลั กกรรมแทนหลั กพรหมนิรมิต ) ชี้ ให้ เห็ นว่า มีการต่อต้านและ
หักล้างความเชื่อถือในเรื่องวรรณะ ด้วยการเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการของโลกและสังคมโดยการกระทา
ของมนุษย์ แทนทฤษฎีการสร้างโลก และบันดาลความเป็นไปในสังคมโดยพระผู้เป็นเจ้า มิให้ถือชาติ
๘๔

พั น ธกิ จ ค ณ ะพ ระธรรม ทู ต วั ด พุ ท ธป ที ป ก รุ ง ล อ น ดอ น , [ออน ไล น์ ]. แห ล่ งที่ ม า
http://www.padipa.org/venerable-monks.[๑ เมษายน.๒๕๖๒].
๘๕
ธรรมมีความงามในเบื้องต้น หมายถึงศีล ธรรมมีความงามในท่ามกลางหมายถึงอริยมรรค และธรรม
มีความงามในที่สดุ หมายถึงพระนิพพาน ที.สี.อ. (ไทย) ๑๙๐/๑๕๙.
๘๖
ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๙๖-๓๙๗/๔๔๙-๔๕๑.

๓๙

กาเนิ ด เป็ น เครื่ องแบ่ งแยกและวัดความสู งต่ าของมนุษ ย์ ให้ ถือ คุณ ธรรม ความสามารถและความ
ประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องแบ่งแยกวัดความทรามและความประเสริฐของมนุษย์ สอนให้ตระหนักว่า
วรรณะไม่สามารถกีดกัน จากัดขอบเขตความสามารถของมนุษย์ บุคคลทุกคนไม่ว่าเกิดในวรรณะใดก็
มีความเป็นมนุษย์เท่ากัน และสามารถทาตนให้ดีเลวได้จนถึงที่สุดเท่า ๆ กัน ควรได้รับสิทธิและโอกาส
เท่าเทียมกันในการที่จะเลือกทางชีวิตและการปฏิบัติของตนเอง
๒) ในทางปฏิบัติ พระพุทธองค์ทรงตั้งคณะสงฆ์เป็นสังคมปราศจากวรรณะ และรับคน
จากทุกวรรณะเข้ามาสู่ความมีฐานะและสิทธิที่เท่าเทียมกัน และวางระบบสังคมพุทธบริษัทที่จะช่วยค้า
จุน สังคมปราศจากวรรณะไว้ และทรงบัญญัติความหมายและสร้างความรู้สึกใหม่ ๆ ให้ กับถ้อยคา
ต่าง ๆ ที่แสดงความแบ่งแยกชนชั้นเท่าที่มีใช้อยู่ในสมัยนั้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะวัดคนด้วย
คุณธรรม มิใช่ชาติกาเนิด เช่น คาว่า อริยะ หรือคาว่าพราหมณ์ ดังพระพุทธดารัสที่ได้ตรัสไว้ว่า
พราหมณ์ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลก็หาไม่ เราจะเรียก
คนว่าต่าทรามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความ
เป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็หาไม่ เราจะเรียกคนว่าต่าทรามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลเพราะ
ความเป็นผู้มีวรรณะใหญ่โตก็หาไม่ เราจะเรียกคนประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากมายก็
หามิได้ เราจะเรี ย กคนว่าต่าทรามเพราะความเป็ น ผู้ มีโภคะก็ห ามิได้ แท้จริงบุ คคลบางคน
แม้เกิดในตระกูลสูง ก็ยังเป็นผู้ชอบฆ่าฟัน ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด
พูดคาหยาบ พูดคาเพ้อเจ้อ เป็นคนละโมบ คิดเบียดเบียน เป็นมิจฉาทิฏฐิ๘๗
จากพระพุท ธพจน์ นี้ แสดงให้ เห็ นว่า พระพุท ธองค์ไม่ทรงถือชั้นวรรณะแต่ประการใด
แต่ทรงถือความประพฤติดีของบุคคล เช่น ประพฤติกุศลกรรมบถ เป็นต้น ไม่ทาชั่วด้ วยกาย วาจา
และไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นด้วยใจ เป็นต้น
๒.๔.๒ เป้าหมายการจัดตั้งคณะสงฆ์
เป้ าหมายส าคั ญ ในการจั ด ตั้ งคณะสงฆ์ มี อยู่ ห ลายประการ คื อ เพื่ อ ประโยชน์ รวมแก่
พุทธบริษัท ๔ เพื่อประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคล เพื่อประโยชน์แก่การดาเนินชีวิตของประชาชนให้ มี
ความสุขในปัจจุบัน และอนาคต และเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในการดารงอยู่ ทั้งนี้ ในการ
จัดตั้งองค์กรคณะสงฆ์ คือ การกาหนดรูปแบบกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี การปฏิบัติในการดาเนินชีวิตอยู่
ร่ ว มกั น ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ที่ เป็ น หลั ก การ เหล่ า นั้ น เรี ย กว่ า พระธรรมวิ นั ย
โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งองค์กรคณะสงฆ์เป็นจุดมุ่งหมายจาเพาะมีด้วยกัน ๕ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อประโยชน์ แก่ส งฆ์ส่ว นรวม พระพุ ทธเจ้าทรงบัญ ญั ติพ ระธรรมวินัย เพื่อใช้เป็ น
แนวทางการศึกษาและการปฏิบั ติแก่พ ระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้เพราะแบบแผนและจุดมุ่งหมายของการ
๘๗

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๖๔/๖๑๒.

๔๐

ดาเนินชีวิตของพระภิกษุนั้นมีแบบแผนและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างจากสังคมทั่วไป จึงจาเป็นต้องมีการ
จัดสภาพที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ ที่มุ่งตรงต่อจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา และเป็นการเผยแพร่
ความดีงามที่เกิดจาการปฏิบัติเช่นนั้นให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก ความสาคัญที่
เป็นความจาเป็นในการที่จะกาหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสังคม
ใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยประสานแนวคิดและการปฏิบัติให้เป็นไปในทานองเดียวกัน หรือมีความ
เสมอกันทั้งทิฎฐิสามัญญตา และสีลสามัญญตา
๒) เพื่อประโยชน์เฉพาะปัจเจกบุคคล ในยุคต้นของสมัยพุทธกาลบุคคลที่เข้ามาบวชล้วน
เป็นผู้มีสัมมาทิฎฐิ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการทาที่สุดแห่งทุกข์อย่างแท้จริง และบางท่านก็ได้เป็นผู้บรรลุ
ธรรมในชั้นสูงแล้ว จึงได้รับการบรรพชาอุปสมบท แม้บางท่านจะยังไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูง ระเบียบ
ปฏิบัติและการดารงอยู่ก็เป็นบุคคลที่มีศีล เป็นที่รัก ต่อมา เมื่อมีคนเข้ามาบวชมากขึ้น มีการประพฤติ
ผิ ดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ พระภิ กษุ ที่ มีศี ล เป็ นที่ รักจึงได้รังเกียจ ซึ่ งพระพุ ทธเจ้าตรัส ไว้ว่าการอยู่
ร่วมกันของบุคคลที่ไม่เสมอกันนั้นเป็นทุกข์ การบัญญัติพระธรรมวินัยจึงเป็นไปเพื่อการาบพระภิกษุ
ผู้ไม่มีความละอายในการประพฤติปฏิบัติตนที่นาความเสื่อมเสียมาสู่คนหมู่มาก โดยเป็นการกาหนด
ขอบเขตการประพฤติปฏิบัติ และเมื่อฝ่าฝืน ย่อมมีโทษตามสมควรแก่ธรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นการป้องกัน
และเพื่อเป็นการอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเพราะบุคคลผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมต้องการอยู่อย่าง
สงบสุข
๓) เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์ พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ย่อมเป็นเหตุที่ทา
ให้เกิดผลในการเข้าไปปิดกั้นความประพฤติที่อาจเข้าไปล่วงละเมิดกฎหมายของรัฐด้วย ซึ่งเป็นการปิด
กั้นผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ตั้งอยู่ในสังวรวินัยแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้
มีธ รรมส าหรั บ ปิ ดกั้ น ความชั่ ว และส าหรับ อบรมฝึ กหั ด ตนให้ เป็ น คนดี ทั้ งนี้ เพราะเป็ น ผู้ คุ มความ
ประพฤติให้เป็นปกติ เป็นผู้ไม่ตกไปจากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ดาเนินไปสู่หนทางอันสูงสุด
และแม้จะไม่ได้บรรลุธรรมในขั้นสูงก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ดารงอยู่ในคุณความดีสมควรแก่ธรรมที่ตนได้
ปฏิบัติ
๔) เพื่อประโยชน์ แก่ป ระชาชนทั่วไปที่เป็นสั งคมใหญ่ การเกิดขึ้นขององค์กรคณะสงฆ์
เป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะองค์กรคณะสงฆ์เป็นการรวมตัวของ
บุคคลที่ได้รับการฝึกฝน รับการพัฒ นาแล้ ว ดารงตนอยู่ในฐานะอันสูงสุดเป็นผู้ ประกอบด้วยธรรม
การปฏิบัติดีของพระสงฆ์ จึงเป็น ประโยชน์แก่มหาชน๘๘
นอกจากนั้ น สังคมสงฆ์เป็นชุมชนซึ่งมีห น้าที่เกี่ยวกับธรรมโดยตรง เพราะเป็นผู้ปฏิบัติ
ฝึกอบรมตน และประพฤติเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก เป็นชุมนุมที่มีคุณธรรมหรือประพฤติความดี
๘๘

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๔.

๔๑

ไว้ได้มากที่สุด รักษาวินัยซึ่งยากยิ่งที่ปุถุชนจะประพฤติได้ เป็นสมาคมของคนที่โดยมากมีคุณธรรม
เป็นสัญลักษณ์ของธรรมหรือการดารงอยู่แห่งธรรม ทั้งนี้ องค์กรคณะสงฆ์ จัดได้ว่าเป็นสังคมผู้นาใน
ด้านคุณธรรม ความดี ที่เป็นแบบอย่างของคนในสังคมอันก่อให้เกิดความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไม่
เลื่อมใส และน้อมนาตนเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติในความดี พระภิกษุถึงแม้จะได้รับการพัฒนาอย่าง
สมบูรณ์แล้วคือ เป็นพระอรหันต์ก็ตาม แต่ก็ยังต้องประพฤติตามกฎเกณฑ์ของสังคม หรือประพฤติตัว
ให้เป็นแบบอย่าง๘๙
๕) เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ พ ระศาสนา การบั ญ ญั ติ พ ระธรรมวิ นั ย เพื่ อ ใช้ เป็ น แกนกลาง
ในการดาเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรคณะสงฆ์ จะเป็นส่วนทาให้ พระภิกษุสงฆ์ได้รับการศึกษา
และมีแนวปฏิบัติพร้อมกันนั้น ก็สามารถที่จะนาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้เจริญ
และมั่นคงต่อไปอันเป็นเหตุให้พระศาสนาดารงอยู่ได้นาน๙๐
สรุปได้ว่า เนื่องจากสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาล มีการแบ่งแยกเรื่องชนชั้นเป็นอย่างมาก
ทาให้บุคคลหลายชนชั้น ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมบริหารประเทศ ทั้งไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
เช่น พวกศูทร จัณ ฑาล เป็ นต้น แต่เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นกลั บเป็นโอกาสให้ บุคคลเหล่านั้น
มีสิทธิเท่าเทียมกับวรรณะอื่น ๆ เพราะอาศัยหลักธรรมวินัยความประพฤติ จึงทาให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนทั่วไป ในความเสมอภาคกัน ความเป็นเอกภาพของพระพุทธศาสนา เห็นได้จากเหล่าพุทธ
บริษัทได้รวมตัวกันเป็นองค์กรใหญ่ เพื่อความมั่นคงและเพื่อการควบคุมบุคคลที่ไม่ปรารถนา ไม่ให้มี
อานาจในการปกครองคณะสงฆ์
๒.๔.๓ การเกิดขึ้นของพระสงฆ์และองค์กรสงฆ์ในสมัยพุทธกาล
การเพิ่มจานวนของภิกษุบริษัท ในระยะเริ่มแรกของการเผยแผ่พระศาสนา บุคคลผู้เข้ามา
บวชในองค์กรคณะสงฆ์มีจานวนไม่มากนั้น พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติของผู้
ต้ อ งการจะบวช ทั้ งนี้ เพราะพระองค์ ท รงท าหน้ า ที่ ในการคั ด เลื อ กและให้ ก ารบวชเอง เรีย กว่ า
เอหิภิกขุอุปสัมปทา และผู้ที่เข้ามาบวชเป็นผู้ที่ได้อบรมอินทรีย์มาเป็นอย่างดีแล้ว การประพฤติปฏิบัติ
จึ ง เป็ น ไปตามจารี ต ของนั ก บวชสมั ย นั้ น ภายหลั งจากที่ ส่ ง พระสาวกออกประกาศพระศาสนา
ปรากฏว่ า มี ผู้ เลื่ อ มใสต้ อ งการจะมาบวชด้ ว ยเป็ น จ านวนมาก พระสาวกเหล่ า นั้ น ก็ น ามาเฝ้ า
พระพุทธเจ้าเพื่อประทานการบวชให้ แต่บางท่านก็อยู่ในสถานที่ไกล การคมนาคมไม่สะดวก อีกทั้งผู้
ต้องการบวชก็เพิ่มจานวนปริมาณมากขึ้นทุกขณะ พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาให้มอบอานาจในการ
๘๙

พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต), พุ ท ธธรรม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และขยายความ, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔๓๘ - ๔๓๙.
๙๐
วิ .มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓,พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โต), นิ ติ ศ าสตร์ แ นวพุ ท ธ, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๖๒ - ๖๓.

๔๒

พิจารณารับและให้การอุปสมบท โดยทรงวางหลักเกณฑ์ กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะบวช
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของพระสาวกส่งผลให้สมาชิกขององค์กรคณะสงฆ์เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว เมื่อคนมาอยู่ร่วมกันเป็นจานวนมากจึงจาเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้
การอยู่ร่วมกัน เป็ นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ ไปในแนวทาง
เดีย วกัน พระพุ ท ธเจ้ าจึ งทรงบั ญ ญั ติสิ กขาบทเพื่ อเป็ น เครื่องควบคุ มความประพฤติ เพื่ อส่ งเสริม
การศึกษาและปฏิบัติให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนา การบัญญัติสิกขาบทจึงเป็นการจัดตั้ง
องค์กรคณะสงฆ์ วางระบบ การประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีในองค์กรคณะสงฆ์๙๑
ในสมั ย พุ ท ธกาล พระภิ กษุ ทั้ งหลายไม่ มี อุ ปั ช ฌาย์ ไม่ มี ใครตัก เตือ นไม่ มี ใครพร่าสอน
ย่อมนุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกาลังบริโภคย่อมน้อมบาตร
สาหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง ข้างบนของควรลิ้ม
บ้าง ของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉันในโรงอาหารก็เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียง
ดังอยู่ ประชาชน จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า
ไฉนพระสมณะเชื้ อ สายพระศากยบุ ต ร จึ ง ได้ นุ่ งห่ ม ไม่ เรี ย บร้ อ ย มี ม รรยาทไม่ ส มควร
เที่ยวบิณฑบาตเมื่อประชาชนกาลังบริโภค ได้น้อมบาตรสาหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบน
ของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง
ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน แม้ในโรงอาหารก็ได้เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่
เหมือนพวกพราหมณ์ในสถานที่เลี้ยงพราหมณ์๙๒
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ การที่ภิกษุเข้ามาใหม่ยังไม่รู้ระเบียบข้อบังคับ จาเป็นต้องมีผู้คอย
แนะน า คื อ มี พ ระอุ ปั ช ฌาย์ เป็ น ผู้ ฝึ ก สอนหรือ ดู แ ลเป็ น ผู้ น าเข้ าหมู่ เป็ น ผู้ รับ รอง ถ้ าไม่ ได้ อ ยู่ กั บ
พระอุ ปั ช ฌาย์ ต้ อ งถื อ ภิ ก ษุ อื่ น ให้ เ ป็ น อาจารย์ เพื่ อ ไว้ พึ่ งพิ ง ฝึ ก มารยาท ให้ ค วามรู้ ต่ าง ๆ แทน
พระอุ ปั ช ฌาย์ เป็ น การเข้ าไปพึ่ งพิ ง อาศั ย ภิ ก ษุ อื่ น ให้ ค อยแนะน าตั ก เตื อ นตนเอง ในเวลาต่ อ มา
เมื่อพระภิกษุทั้งหลาย ได้ยินประชาชนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุ
ทั้งหลาย จึงได้นุ่ งห่ มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่ส มควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกาลังบริโภค
ได้ น้ อมบาตรส าหรั บ เที่ ย วบิ ณ ฑบาตเข้ าไปข้ างบนของควรบริ โภคบ้ าง ข้ างบนของควรเคี้ย วบ้ าง
ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน แม้ในโรง
อาหารก็ได้เป็นผู้มีเสียงอื้ออึงมีเสียงดังอยู่ดังนี้ แล้วกราบทูลความนั้นแด่ พระพุทธเจ้า พระอุปัชฌาย์
ในช่ว งแรกเกิด จากการที่ พ ระสงฆ์ ให้ เกียรติกั นเองว่าพระภิ กษุ รูป นั้ นเป็น พระเถระ มี ภู มิธ รรมใน
ระดับสูงพอที่จะชี้แนะสัทธิวิหาริกของตนเองได้ถูกต้อง ต่อมาในระยะหลังจึงได้มีระเบียบการสรรหา
๙๑
๙๒

ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๗/๑๐๗.

๔๓

เพื่ อ เป็ น เกณฑ์ วัด คุ ณ สมบั ติข องพระอุ ปั ช ฌาย์ ซึ่งปั ญ หาเรื่อ งพระอุปั ช ฌาย์นี้ ได้ มี มาแล้ ว ในสมั ย
พุทธกาล ดังปรากฏใน อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ซึ่งได้มีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไร จึงจะให้กุลบุตรอุปสมบทได้ ได้ตรัสแสดงแก่พระอุบาลีว่า ภิกษุ
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้ ดังนี้
๑. เป็นผู้มีศีล สารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
๒. เป็ น พหู สู ต ทรงสุ ตะ สั่ งสมสุ ต ะ เป็ น ผู้ ได้ ฟั งมากซึ่ งธรรมที่ มี ค วามงามในเบื้ อ งต้ น
มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ
บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ทรงจาไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ
๓. ทรงจ าปาติ โมกข์ ได้ ดี จาแนกได้ ดี ให้ เป็ น ไปได้ ดี โดยพิ ส ดาร วิ นิ จฉั ย ได้ ดี โดยสู ต ร
โดยอนุพยัญชนะ
๔. เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เอง หรือผู้อื่นช่วยพยาบาลสัทธิวิหาริกผู้เจ็บไข้
๕. เป็นผู้สามารถระงับได้เอง หรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี
๖. เป็นผู้สามารถบรรเทาความราคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม
๗. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม
๘. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีล
๙. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิต
๑๐. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญา๙๓
คุณธรรมทั้งหมดนี้ เป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะของพระอุปัชฌาย์ในสมัยพุทธกาล
เพื่อเป็นการรับรอง ในด้านความประพฤติของพระอุปัชฌาย์ ไม่ให้ทาผิดนอกกรอบแห่งพระธรรมวินัย
ขณะเดียวกัน ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกุลบุตรผู้หวังเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา โดยหวังพึ่งพา
พระอุปัชฌาย์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการอนุเคราะห์ ด้วยปัจจัย ๔ มีอาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น และการ
อนุเคราะห์ด้านจิตใจ เช่น การดูแลเอาใจใส่ในเมื่ออาพาธหรือป่วยไข้ การดูแลเอาใจใส่เมื่อไม่ต้องการ
จะบวชอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม พระอุปัชฌาย์จะต้องเอาใจใส่ต่อผู้บวชในทุก ๆ ด้าน
จึง จะถือว่าปฏิ บั ติห น้ าที่อย่ างสมบู รณ์ และนี้ ก็คือ ความส าคั ญ ของพระอุปั ช ฌาย์ที่ อาจวิเคราะห์
ตี ค วาม อี ก ทั้ งมองเห็ น ได้ จ ากคุ ณ สมบั ติ ต่ าง ๆ ที่ ค วรมี ในพระอุ ปั ช ฌาย์ ท รงอนุ ญ าตอุ ปั ช ฌายะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยาย จึงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก
ความเป็นคนบารุงยาก ความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน
ตรัสคุณแห่ งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบารุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความกาจัด
๙๓

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๔/๘๔-๘๕.

๔๔

ความขัดเกลา อาการที่น่ าเลื่ อมใส การไม่ส ะสม การปรารภความเพี ยร โดยอเนกปริยาย ทรงท า
ธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌายะ อุปัชฌายะจักตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร
สัทธิวิหาริกจักตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌายะฉันบิดาเมื่อเป็นเช่นนี้ อุปัชฌายะและสัทธิวิหาริก
นั้น ต่างจักมีความเคารพ ยาเกรงประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์
ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลาย ก็แลสัทธิวิหาริกพึงถืออุปัชฌายะอย่างนี้๙๔
วิธีถืออุปัชฌายะสัทธิวิหาริกนั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้านั่งกระโหย่งประคอง
อัญ ชลี แล้ วกล่ าวคาอย่ างนี้ ๓ หน ท่านเจ้าข้ า ขอท่ านจงเป็น อุปั ช ฌายะของข้าพเจ้ า ท่ านเจ้าข้ า
ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า๙๕ อุปัชฌายะ
รับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อุบายละ สมควรละ หรือ รับว่า จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการ
อันน่าเลื่อมใสเถิด ดังนี้ ก็ได้ รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยกายด้วยวาจาก็ได้ เป็นอันสัทธิวิหาริก
ถืออุปัชฌายะแล้ว ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันสัทธิวิหาริกถือ
อุปัชฌายะ
ในประเด็นนี้จะเห็นถึง ความเป็นมาในเรื่องของพระอุปัชฌาย์ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไป
โป รดปั ญ จวั ค คี ย์ โ ดยการแสดงพ ระธรรมเท ศน าเรื่ อ งธั มมจั ก รกั ป ป วั ต ตน สู ต ร ณ ป่ า
อิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ภายหลังที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อ
พระองค์ทรงแสดงธรรมกัณฑ์แรกจบลง ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม จึงกราบทูลขอ
บวชต่อพระพุทธเจ้าโดยพระองค์ทรงตรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” แล้วตรัสต่อไปว่า “ธรรมอันเรา
กล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทาที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด ”๙๖ นั้นเป็นการเริ่มต้นของการมี
พระอุ ปั ช ฌาย์ โ ดยพระพุ ท ธองค์ (เอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทา) ซึ่ งในเวลาต่ อ มา จึ งทรงอุ ป สมบทให้ กั บ
พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ๙๗ ตามลาดับ เริ่มแรกทีเดียวนั้นพระพุทธเจ้า
ทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เอง เมื่อภิกษุทั้งหลายได้พากันนาผู้ต้องการบวชมาเพื่อกราบทูลขอ
อนุญาต เป็นจานวนมากขึ้น ๆ พระองค์จึงราพึงว่า
บั ดนี้ ภิกษุทั้งหลายพาเหล่ ากุลบุตรผู้ มุ่งบรรพชา และมุ่งอุปสมบทมาจากทิศนั้น ๆ จาก
ชนบทต่าง ๆ ด้วยตั้งใจว่า พระผู้มีพระภาคจักทรงให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบท ทาให้เกิดความ

๙๔

วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๐/๘๘.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๐/๙๑.
๙๖
วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕/๑๘.
๙๗
วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๖/๑๙.
๙๕

๔๕

ลาบากมาก จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละจงให้บรรพชา จงให้อุปสมบท
ในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆ เถิด๙๘
จากพระพุทธพจน์นี้ จะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์โดยอนุญาตให้บวชได้
ด้วยระบบใหม่ที่พระเถระรูปอื่น ๆ ก็สามารถให้การบวชได้ ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อนากุลบุตรเพื่อเข้า
มาบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอีกต่อไป ระบบการบวชใหม่นี้เป็นระบบที่ใช้ได้ทั่วไปเป็นการติด
อาวุธในการเผยแผ่พระศาสนาให้กับเหล่าพระสาวก ระบบนี้เรียกว่า ไตรสรณคมน์ แม้พระพุทธเจ้าจะ
ทรงกระจายพุทธประสงค์ไปยังพระเถระให้สามารถเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ แต่เมื่อมีพระภิกษุจานวน
มากเข้ามาบวชแล้ว พระอุปัชฌาย์ก็มีจานวนน้อย ไม่สามารถควบคุมดูแลพระนวกะให้อยู่ในกรอบของ
พระธรรมวินัยได้ เนื่องด้วยไม่มีใครว่ากล่าวเหล่าภิกษุที่ประพฤติไม่งาม ไม่เรียบร้อย ทั้งการนุ่งห่ ม
มารยาท เที่ยวบิณฑบาต ไม่มีใครคอยตักเตือน พร่าสอน๙๙ จึงทรงตั้งพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
ได้เข้าไปตั้งจิตคุ้น เคยสนิ ทสนมในสั ทธิวิห าริกฉันบุตร และเพื่ อให้ เข้าไปตั้งจิตคุ้นเคยสนิทสนมใน
พระอุปัชฌาย์ฉันบิดา๑๐๐ ต่อกันและกัน เริ่มแรกนั้นไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์เป็นหลักการเอาไว้
เพียงแต่ทรงอนุญาตให้แสวงหาพระอุปัชฌาย์เอาเอง โดยตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริก พึงถือ
อุปัชฌาย์อย่างนี้ พึงห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง กราบเท้า นั่งกระโหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านผู้เจริญ ท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าเถิด ”๑๐๑ เพียงเท่านี้ก็สาเร็จประโยชน์ได้ แต่แล้วการ
อุป สมบทด้ ว ยระบบไตรสรณคมน์ ได้ ก่อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น มาอี กอย่ างหนึ่ ง คือ ถ้ าบรรดาภิ ก ษุ ไม่
ประสงค์จะให้บ วชก็เกิดเป็นปั ญหาใหญ่ขึ้นมา ตัดสินไม่ได้ อุปัชฌาย์ไม่รับบวช พระองค์จึงต้องหา
ทางออกให้ ทั้ งนี้ ก็มี ข้อ ยกเว้น ดังเช่น กรณี ของราธะพราหมณ์ แ ม้ บรรดาภิ กษุ ไม่ อนุ ญ าตให้ บ วช
แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครระลึกถึงความดีของพราหมณ์นั้นได้บ้าง พระสารีบุตรกราบทูลว่าเมื่อข้า
พระองค์เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นี้ พราหมณ์นั้นได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า
ดีล ะ ๆ สารีบุ ตร สั ตบุ รุษทั้งหลายเป็นผู้ กตัญ ญู กตเวที ถ้าเช่นนั้น เธอจงให้ พราหมณ์ นั้นบรรพชา
อุปสมบทเถิด๑๐๒ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะพราหมณ์ผู้นี้มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมได้
ในเวลาต่อมา พระองค์ประกาศห้ามการอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ และให้ใช้อุปสมบท
ด้วยญัตติจตุตถกรรมแทน ๑๐๓ ซึ่งเป็นระบบการให้อุปสมบทที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน อันแสดงให้เห็น
ถึงการส่งมอบพุทธบัญญัติของพระองค์สู่คณะสงฆ์อย่างแท้จริง ส่วนระบบไตรสรณคมน์นั้น ใช้สาหรับ
๙๘

วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๒/๓๔.
๙๙
วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๙/๖๔.
๑๐๐
วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๑/๖๕.
๑๐๑
วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๑-๘๒/๖๕.
๑๐๒
วิ.ม. (ไทย) ๔/๙๗/๖๙.
๑๐๓
วิ.ม. (ไทย) ๔/๙๘/๖๙-๗๐.

๔๖

การให้ บ รรพชาสามเณรตั้งแต่นั้ นมา จึงทาให้ พระอุปัช ฌาย์มีบทบาทที่สาคัญในการบรรพชาและ
อุปสมบท เพราะจะต้องอบรมสั่งสอนให้รู้จักวัตรปฏิบัติของพระภิกษุรวมทั้งให้ความรู้เรื่องพระธรรม
วินั ย ด้ ว ย โดยปกติ แ ล้ ว ท่ านจะให้ พ ระนวกะ (ผู้ บ วชใหม่ ) อาศั ย อยู่ กั บ พระอุ ปั ช ฌาย์ อย่ า งน้ อ ย
เป็นเวลาถึง ๕ ปี เพื่อป้องกันการปฏิบัติไม่ถูกต้องของพระนวกะ เช่น กรณีของพระเทวทัตต์ ชักจูงให้
พระบวชใหม่ห ลงผิ ดเป็ น ชอบ โดยการทูล ขอให้ พระพุ ทธเจ้าทรงบัญ ญั ติสิกขาบทใหม่ขึ้นมา ดังนี้
(๑) ภิกษุพึ งเป็ น ผู้ อยู่ป่ าเป็ น วัตรตลอดชีวิต รูปใดไปสู่ ล ะแวกบ้าน รูปนั้นมีโทษ (๒) ภิกษุพึ งเที่ยว
บิณฑบาตเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดรับนิมนต์ รูปนั้นมีโทษ (๓) ภิกษุพึงถือนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
ตลอดชีวิต รูปใดรับผ้าคหบดี รูปนั้นมีโทษ (๔) ภิกษุพึงถืออยู่โคนไม้เป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดเข้าสู่ที่มุง
ที่ บั ง รู ป นั้ น มี โ ทษ (๕) ภิ ก ษุ ไม่ พึ งฉั น ของสดของคาวมี ปลา เนื้ อ เป็ น ต้ น ตลอดชี วิ ต รู ป ใดฉั น
รูปนั้นมีโทษ๑๐๔
ในกรณีนี้ พระศาสดาไม่ทรงเห็ นชอบเพราะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ตึงเครียดเกินไป
ตรัสว่า “อย่าเลยเทวทัต รูป ใดปรารถนาจะถืออยู่ป่าเป็นวัตรหรืออยู่บ้านตลอดจนถึงการเที่ยวถือ
บิ ณ ฑบาต รั บ นิ ม นต์ ถื อ ห่ ม ผ้ า บั ง สุ กุ ล หรื อ รั บ ผ้ า คหบดี ก็ แ ล้ ว แต่ ใ จตนสมั ค รจะประพฤติ ”
ส่ว นเรื่ องเสนาสนะถือโคนไม้นั้ น อนุญ าตให้ อยู่ได้เพียง ๘ เดือนเท่านั้ น และถ้าเนื้อที่ บริสุ ท ธิ์โดย
ส่วนมากแล้วก็อนุญาตให้ฉันได้ แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตเช่นนี้ พระเทวทัตต์จึงประกาศลัทธิ
ของตนแก่หมู่ภิกษุว่า ลั ทธินี้เป็ นสิ่ งเลิ ศที่อาจนาออกซึ่งกองทุกข์ได้ เหล่ าภิกษุบางพวกที่บวชใหม่
มีความรู้อ่อนก็เชื่อตามเข้าสมัครเป็นสาวกของพระเทวทัตต์เป็นจานวนมาก แต่นั้นมา พระเทวทัตกับ
บริ ว ารก็ แยกท าสั งฆกรรมอี กส่ ว นหนึ่ งไม่ร่ว มกั บ ใคร ๆ ในเวลาต่อมา พระพุ ท ธองค์ ท รงรับ สั่ งให้
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปกล่าวอนุศาสนี ปรับความเข้าใจในข้อธรรมกับเหล่าภิกษุนวกะที่
ตามพระเทวทัตไป ให้ละทิฏฐิที่ผิดแล้วพากลับมาได้ ส่วนพระเทวทัตเมื่อขาดบริวารแล้ว ก็เป็นอันหมด
สิ้นอานาจทุกด้าน ต่อมาได้รู้สึกผิดจึงได้กลับมาขอขมาต่อพระพุทธองค์ แต่มาไม่ทันถึงก็ได้มรณภาพ
เสียก่อน๑๐๕
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนี้ พระอุปัชฌาย์ จึงมีบทบาทที่สาคัญต่อการประพฤติชอบตาม
พระธรรมวินัยของพระนวกะ ผู้ยังมีการศึกษาไม่รอบด้านและยังเป็นผู้ใหม่ต่อศาสนาอีกด้วย เพื่อเป็นผู้
ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยแก่กุลบุ ตร ผู้เข้าไปบวชให้รู้จักหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุ และผู้ดารงไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา คือศาสนทายาท
ดังนั้น เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการศึกษาในหัวข้อนี้ ผู้วิจัย จะได้นาเสนอถึงมูลเหตุ
ที่ทาให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยแก่เหล่าภิกษุในรูปแบบของการตั้งองค์กรคือ
๑๐๔

วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๙/๑๓๔-๑๓๕.
๑๐๕
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย ,
๒๕๔๓), หน้า ๒๒-๒๓.

๔๗

๒.๔.๔ การบัญญัติพระธรรมวินัย : การวางแผน
สมัยที่ พระพุทธเจ้าเผยแผ่พ ระศาสนา เพื่อให้ เกิดมีผ ลที่เป็นประโยชน์แก่ห มู่มนุษย์ใน
สังคม โดยทรงบัญญัติระเบียบในหมู่มนุษย์ จึงเรียกว่า “วินัย” คาว่า วินัย มีความหมายเป็น ๓ นัย๑๐๖
ได้แก่ (๑) วินั ย หมายถึงนั ย ต่าง ๆ เพราะมีป าติโมกข์ ๒ คือ ภิ กขุป าติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์
มีวิภังค์ ๒ คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์ และมีอาบัติ ๗ กองเป็นต้น (๒) วินัย หมายถึง นัย เพราะมี
พระอนุ บั ญ ญั ติ เพิ่ ม เติ ม ให้ สิ ก ขาบทที่ ท รงบั ญ ญั ติ ไว้ แ ล้ ว มี ค วามรั ด กุ ม มากยิ่ งขึ้ น หรือ ผ่ อ นผั น ให้
เหมาะสมแก่การกระทาความผิ ดหรื อการล่ วงละเมิด (๓) วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับสาหรับ
ฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็นเครื่องป้องกันการประพฤติไม่เหมาะสมทางกายและวาจา ฉะนั้น
คาว่า วินัย จึงมีคาที่เป็นไวพจน์หรือคาที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน
มากอยู่ ๓ ค า คื อ ศี ล พระบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท แต่ รวมความหมายแล้ ว ก็ ใช้ ในความหมายเดี ยวกั น
คือ เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้การศึกษาและการปกครองสงฆ์
และในที่นี้มุ่งเอาความหมายที่เป็นวินัยที่ใช้สาหรับพระภิกษุ
เมื่อพระพุ ทธเจ้ าทรงก่อตั้งองค์กรคณะสงฆ์ แรก ๆ ยังไม่ได้บั ญ ญั ติพ ระวินัย ทั้ งที่ เป็ น
ปาฏิโมกข์และอภิสมาจาร พระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามรูปแบบที่เป็น
ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยหลักการที่เป็นทั้งคาสั่ง และคาสอนรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจัดเป็นจารีต
ศีล เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีใจความว่า “การไม่ทาบาปทั้งปวง การทากุศลให้ถึงพร้อม การทาจิต
ของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือ คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”๑๐๗
หากมองในแง่ของเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น จะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้
บัญญัติไว้ล่วงหน้ าเหมือนกับกฎหมายโดยทั่วไป แต่ทรงคานึงถึงกาลเวลาและความเหมาะสมของ
เหตุการณ์เป็นหลัก และพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทก็ประกอบไปด้วย (๑) เมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งาม
เกิดขึ้น ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ (๒) ตรัสถามภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (๓) ทรงตาหนิ
ภิกษุที่ก่อเรื่อง (๔) ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด๑๐๘
เมื่ อ พระพุ ท ธเจ้ า จะทรงบั ญ ญั ติ พ ระวิ นั ย เพื่ อ ใช้ ในการปกครององค์ ก รคณะสงฆ์
ทรงคานึ งถึงเหตุปั จ จัย ต่าง ๆ เป็ น องค์ประกอบหลัก ดังที่พระพุทธองค์ตรัส กับ พระสารีบุ ตร เมื่อ
พระสารีบุตรได้ทูลขอร้องให้ทรงบัญญัติสิกขาบทและแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเป็นเหตุให้
พรหมจรรย์ดารงอยู่ได้นาน ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร (๒) สังคมสงฆ์
๑๐๖

แสวง อุดมศรี, พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุนีวิภังค์, (กรุงเทพมหานคร: ประยูร
วงศ์ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๗.
๑๐๗
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓–๑๘๕/๙๐-๙๑.
๑๐๘
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๒๗.

๔๘

ขยายตัวใหญ่ขึ้น (๓) มีผลประโยชน์เกิดมากขึ้น (๔) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น (๕) มีผู้ประพฤติผิดให้
เป็นที่เสื่อมเสีย๑๐๙
๒.๔.๕ ลักษณะของการปกครอง : การจัดองค์กร
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มีลักษณะความเป็นประชาธิปไตยและเป็นสังคมที่
เสมอภาค พระสงฆ์ทุกรูป มีห น้ าที่ปฏิบัติตนตามพระวินัย พระเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มี
หน้ าที่ป กครองสานุศิษย์ของแต่ละรูป แต่ในสั งฆกรรมทั้งปวงสงฆ์ย่อมเป็นใหญ่ ไม่เลือกว่าจะเป็น
อาจารย์หรือสานุศิษย์ เมื่อมีกิจของสงฆ์เกิดขึ้นจะต้องประชุมสงฆ์และถือมติเอกฉันท์เป็นหลัก ฉะนั้น
การปกครองตามพระวินัย แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑) ในลักษณะอาจารย์ปกครองศิษย์แต่ละสานัก คล้ายกับบิดามารดาปกครองบุตรธิดา
เป็นครอบครัวเช่นเดียวกัน
๒) ลักษณะที่สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรม คือการงานของหมู่สงฆ์ที่เป็นส่วนรวม พระพุทธ
องค์ประทานความเป็นใหญ่ให้แก่หมู่สงฆ์ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การอุปสมบท การลง
ปาฏิโมกข์ การสวดอัพภาณ เป็ น ต้น การมอบอานาจชั้นแรก คือการอนุญ าตให้ รับสมาชิกเข้าหมู่
ที่เรียกว่า “จตุตถกรรมอุปสัมปทา” ซึ่งแปลว่า การบวชที่ต้องสวดประกาศอันมีการสวดเสนอญัตติ
รวม ๔ ครั้ง และกาหนดจานวนสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรม ตลอดจนกาหนดเขตที่ประชุมเรียกว่า
“สีมา”๑๑๐ ในการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ในช่วงระยะกาล ๔๕ พรรษาที่พระพุทธเจ้าทรง
พระชนม์ชีพบาเพ็ญพุทธกิจอยู่ มีวิวัฒนาการขององค์กรคณะสงฆ์ เริ่มจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ และ
ตัดสิ น พระทัย ทาการประกาศเผยแผ่พระศาสนาให้ แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อมีผู้เลื่อมใสใคร่จะบวช
พ ระพุ ท ธอ งค์ ก็ จะป ระท าน ก ารบ วช ให้ ด้ ว ยตั วพ ระอ งค์ เอ ง เรี ย ก ก ารบ วช แ บ บ นี้ ว่ า
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ได้ทาการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคล
และได้ส่งพระสาวกเหล่านั้น ออกประกาศเผยแผ่พระศาสนายังที่ต่าง ๆ ครั้นในเวลาต่อมา ปรากฏว่า
มี ผู้ มี ศ รั ท ธาเลื่ อ มใสจะขอบวชด้ ว ยจ านวนมาก พระสงฆ์ ส าวกได้ น ากุ ล บุ ต รเหล่ า นั้ น มาเฝ้ า
พระพุทธเจ้าเพื่ อที่จะให้ พระองค์ท รงบรรพชาให้ พ ระสาวกเหล่ านั้นต่างได้รับ ความล าบากในการ
เดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม่สะดวก ทาให้งานการเผยแผ่เป็นไปอย่างล่าช้า พระพุทธองค์ทรง
คานึงถึงเหตุเหล่านี้ จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การ
บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรที่มีศรัทธาด้วยวิธี “ติสรณคมนูปสัมปทา หรือไตรสรณคมน์” และให้การ
ปกครองดูแลกันเองในกลุ่ม๑๑๑
๑๐๙

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓.
คะนึ ง นิ ต ย์ จั น ทบุ ต ร, สถาน ะและบ ทบ าทของพ ระพุ ทธศาสนาใน ป ระเทศไทย ,
(กรุงเทพมหานคร: กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, ๒๕๓๒), หน้า ๙-๑๐.
๑๑๑
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒-๔๓.
๑๑๐

๔๙

ส่วนเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชาแก่
กุลบุตรผู้มีศรัทธาทั่วไปนั้น เป็นการมอบอานาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองกัน ในลักษณะ
ของอุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตน โดยพระพุทธองค์ทรงแสดง
หลักการของพระศาสนาที่เรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” เพื่อเป็นหลักการของพระศาสนา และการ
ดาเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก ดังนั้น ในการปกครองคณะสงฆ์ในระยะเริ่มแรก จึงเป็นการปกครอง
ในรูป ลั กษณ์ ที่ ขึ้น ตรงต่อพระพุ ท ธเจ้า พระพุ ท ธองค์ ทรงดาเนิน การปกครองและให้ การศึกษาแก่
พระสาวกด้วยตัวพระองค์เอง และมอบหน้าที่ให้พระอุปัชฌาย์ดูแลบ้าง เพราะลักษณะของงานของ
พระศาสนาระยะนี้ เป็นงานด้านการเผยแผ่หลักคาสอนของพระพุทธองค์เป็นส่วนมาก พระภิกษุใน
พระพุ ท ธศาสนามี ส ถานะของอนาคาริ ก ที่ จ าริ ก ไปตามที่ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ประกาศหลั ก ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง อาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ พระศาสนาจึงแผ่ไปอย่างรวดเร็วและ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่ วถึง ในเวลาต่อมา พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธานุญ าต ให้ ภิกษุให้ การ
อุปสมบทแก่สตรีที่ประสงค์จะบวชเป็นภิกษุณี อันสืบเนื่องมาจากการร้องขอของพระนางมหาปชาบดี
โคตมีและมีพระอานนท์เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ได้รับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมี จึงนับได้
ว่าเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม ๘ ประการจากพระพุทธ
องค์ และต่อมาก็บวชให้แก่เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีทาให้มีพุทธบริษัทเป็น ๔ กลุ่ม
(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา) จึงทาให้รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในช่วงระยะต่อมาเป็นงาน
ด้านการปกครอง เพื่อให้การศึกษา และการเผยแผ่พระศาสนาเป็นส่วนมาก ในกรณีนี้ เมื่อพระพุทธ
องค์ทรงเห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกเพิ่มมากขึ้นเป็นจานวนมาก งานของพระศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง
สังคมสงฆ์กลายเป็น สังคมที่มีขนาดใหญ่ สมควรที่จะมอบหมายภาระให้ ห มู่สงฆ์ได้ปกครองกันเอง
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการปกครองคณะสงฆ์โดยหมู่สงฆ์เอง พระพุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วย
วิธีไตรสรณคมน์ และทรงอนุญาตให้มีการบวชด้วยวิธี “ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และได้นาวิธีการบวช
แบบไตรสรณคมน์ ไปใช้กับการบวชของสามเณรแทนซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
ครั้นพระพุทธองค์ทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์ หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้
สงฆ์อย่างเต็มที่แล้ว ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใคร ๆ ทรงทาหน้าที่สั่งสอนและดูแลภายในองค์กร
คณะสงฆ์โดยทั่วไป พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์อย่างแน่นอนที่จะให้สงฆ์ปกครองกันเอง โดย
ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง ไม่ทรงปรารถนาให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใดมีอานาจ
หน้าที่ในการปกครอง ดังปัจฉิมโอวาทที่ตรัสกับพระอานนท์ก่อ นที่จะดับขันธปรินิพพานว่า “อานนท์
พระธรรมวินัยใดที่เราแสดงและบัญญัติไว้เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นแหละจักเป็น
พระศาสดาของเธอทั้งหลาย”๑๑๒
๑๑๒

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.

๕๐

กล่าวโดยสรุป การวางแผนในการเผยแผ่พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่
พระองค์ทรงมีพระดาริจะไม่แสดงธรรมโปรดสัตว์โลก หลังที่ทรงเสวยวิมุติสุข ณ ควงต้นราชายตนะ
เป็นเวลา ๗ วันแล้วได้เสด็จกลับไป ยังควงต้นอชปาลนิโครธอีก ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทว่าเป็น
ธรรมที่ลึกซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก ยากที่คนมีกิเลสตัณหามากจะรู้ถึงเข้าใจได้ เป็นภูมิสาหรับผู้เป็น
บัณฑิตโดยเฉพาะ เมื่อทรงพิจารณาเห็นดังนี้ จึงทรงดาริจะไม่แสดงธรรมโปรดสัตว์โลก เมื่อสหัมบดี
พรหมได้ทราบความดาริของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
เพราะเห็ น ว่ า เหล่ า สั ต ว์ ที่ มี กิ เลสน้ อ ย มี ภู มิ ปั ญ ญา พอที่ จ ะเข้ า ใจถึ ง แจ้ ง ตามธรรมก็ ยั ง มี อ ยู่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นด้วยกับคากราบทูลอาราธนาของสหัมบดีพรหม ประกอบกับที่ทรงมี พระ
กรุณาในหมู่สัตว์มากอยู่แล้ว จึงทรงพิจารณาเปรียบเทียบอุปนิสัยของเหล่าสัตว์กับดอกบัวที่เกิดเจริญ
งอกงามอยู่ในน้า บางดอกยังจมอยู่ในน้า บางดอกอยู่เสมอน้า บางดอกขึ้นพ้นน้า เหล่าสัตว์ก็เช่นกัน
บางพวกมีกิเลสมากเปรีย บเหมือนดอกบัวที่ยังจมอยู่ในน้า บางพวกมีกิเลสเบาบางเปรียบเหมือน
ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้า บางพวกมีกิเลสน้อยมีความพร้อมที่จะตรัสรู้เปรียบเหมือนดอกบัวที่พ้นน้าแล้ว
พร้อมที่จะบาน พระองค์จึงมีกลยุทธ์พิจารณาบุคคลที่ควรจะได้รับฟังธรรม ทรงนึกถึง อาจารย์ที่เคย
สอนกัมมัฏฐาน แต่อาจารย์ทั้งสองท่านได้เสียชีวิตไปก่อน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ จึง
เสด็ จ ไปยั ง ป่ า อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น เพื่ อ จะแสดงปฐมเทศนาธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร จนท าให้
โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกและวัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ได้ธรรมจักษุเป็น
ลาดับ ต่อมา ซึ่งเป็ น การทาให้ เกิดพระรัตนตรัย และต่อมาพระองค์ทรงขยายกระจายคาสอนของ
พระองค์ให้ มากและกว้างขวางยิ่งขึ้นจึงได้ไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ คือ โปรดยสกุล บุตรและ
สหายอีก ๕๔ คน รวมทั้ง ทรงแสดงธรรมโปรดภัททวัคคียกุมารและพวก ๓๐ คน ทรงแสดงธรรม
เทศนาโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง รวมทั้งบริวาร ๑,๐๐๐ คน เพื่อจะให้ลูกศิษย์ทั้งหลายที่บรรลุอรหัตตผล
เป็ น ตั ว แทนไปเผยแผ่ ศ าสนา นอกจากนั้ น พระองค์ ท รงแสดงธรรมโปรดพระเจ้ า พิ ม พิ ส ารซึ่ ง มี
ประชาชนในปกครองราว ๑๒๐,๐๐๐ คน ได้ดวงตาเห็นธรรมแสดงตนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัย
หลังจากที่ทรงให้มีการบวชด้วยเอหิภิขุอุปสัมปทาด้วยพระองค์เอง เมื่อมีผู้เลื่อมใสศรัทธาที่จะบวชต้อง
เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจานวนมาก พระองค์ทรงอนุญ าตให้ ภิกษุสงฆ์เป็นผู้บรรพชาอุปสมบท
กุลบุตรได้โดยไม่ต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้า นี่คือกลยุทธ์ที่พระองค์เผยแผ่ศาสนาได้ไปอย่างกว้างไกลและ
รวดเร็ว

๕๑

๒.๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสาวก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสาวก ผู้วิจัยจะนาเสนอปฏิปทาต่าง ๆ เพื่อที่จะให้
พระสงฆ์ในยุคหลังสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
๑) พระอัส สชิ ท่ านเป็ นหนึ่งในพระปัญ จวัคคีย์ ขณะที่ท่ านเดิน บิณ ฑบาตด้ วยกิริยาที่
ส ารวม จั ก ษุ ท อดลงต่ า ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยอิ ริ ย าบถ ท าให้ เกิ ด ความเลื่ อ มใสแก่ ผู้ พ บเห็ น โดยเฉพาะ
อุปติสสมาณพ ทาให้อุปติสสมาณพติดตามท่านไป และได้รับการถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าจาก
พระอัสสชิ จนอุปติสสมาณพได้ดวงตาเห็นธรรมและธรรมะนี้ถูกถ่ายทอดต่อให้แก่โกลิต มาณพจนได้
ดวงตาเห็นธรรม ทาให้ทั้งคู่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอบวชในพระพุทธศาสนา ได้รับยกย่องว่าเป็น
พระอัครสาวก และบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในเวลา ๑๕ วัน๑๑๓ จริยาวัตรของพระอัสสชิ ทาให้เกิด
ความเลื่อมใสแก่อุปติสสมาณพจึงได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าและบรรลุอรหัตตผล
๒) พระสารี บุ ต ร ได้ รั บ การยกย่ อ งจากพระพุ ท ธเจ้ า ให้ เ ป็ น พระอั ค รสาวกคู่ กั บ
พระโมคคัลลานะ และท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้สามารถทาหน้าที่ของทูต ได้
เพราะมีคุณสมบัติของทูต ๘ ประการ ได้แก่ (๑) รู้จักฟัง (๒) สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ (๓) ใฝ่ศึกษา
(๔) ทรงจ าได้ ดี (๕) เป็ น ผู้ รู้ ได้ เข้ า ใจชั ด (๖) สามารถพู ด ให้ ผู้ อื่ น เข้ าใจได้ (๗) ฉลาดในสิ่ ง ที่ เป็ น
ประโยชน์ แ ละไม่ เป็ น ประโยชน์ และ (๘) ไม่ ก่ อ การทะเลาะวิว าท ๑๑๔ และได้ รับ การยกย่ อ งเป็ น
เสนาบดีทางธรรมในการช่วยประกาศธรรมจักรที่ยอดเยี่ยม ๑๑๕ ท่านได้ทาหน้าที่ประกาศพระศาสนา
แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบ าสกและอุบ าสิกาจานวนมาก และท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถเทศนาธรรมได้
ลึกซึ้งที่สุดในบรรดาพระสาวก
๓) พระโมคคั ล ลานะ ได้ รั บ การยกย่ อ งจากพระพุ ท ธเจ้ า ให้ เป็ น พระอั ค รสาวกคู่ กั บ
พระสารีบุตร ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มาก สามารถพลิกแผ่นดินได้ ๑๑๖ สามารถเห็นในสิ่งที่ไม่มีรูปขันธ์ เช่น
เปรต เป็ น ต้น ได้ ๑๑๗ ท่ านได้ท าหน้ าที่ ป ระกาศพระศาสนาแก่ ภิก ษุ ภิ กษุ ณี อุบ าสกและอุ บาสิ ก า
จานวนมากเช่นเดียวกับพระสารีบุตร
ในครั้ งหนึ่ งพระสารี บุ ต รและพระโมคคั ล ลานะได้ รับ ค าสั่ งจากพระพุ ท ธเจ้ า ให้ ไปน า
พระภิก ษุบวชใหม่ ๕๐๐ รูป ที่ได้ติดตามพระเทวทัตไปกลับมาที่วัดเวฬุวัน โดยพระสารีบุตรกล่ าว
ตักเตือนสั่งสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถาที่เป็นอนุศาสนี ประกอบด้วยอาเทสนาปาฏิหาริย์ (คือรู้ว่า
ภิกษุรูปนี้มีความคิดอย่างไร ภิกษุรูปนั้นมีความคิดอย่างนั้น แล้วแสดงธรรมให้เหมาะแก่ ความคิดของ
๑๑๓

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐-๖๒/๗๒-๗๗.
๑๑๔
วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๗/๒๐๘.
๑๑๕
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๖.
๑๑๖
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๗/๑๐.
๑๑๗
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๑/๒๒๘-๒๓๒/๒๒๐-๒๔๖.

๕๒

ภิกษุนั้น ๆ) ส่วนพระโมคคัลลานะกล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถา ที่เป็นอนุศาสนี
ประกอบด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไป
เป็นธรรมดา” ทาให้ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินได้เกิดแก่ภิกษุ เหล่านั้น และติดตาม
ท่านทั้งสองกลับไปวัดเวฬุวัน ๑๑๘
๔) พระอุรุเวลกัสสปะ ก่อนท่านอุรุเวลกัสสปะและคณะของท่านจะบวช ท่านในฐานะ
หัวหน้าชฎิลได้รับการนั บถือจากประชาชนจานวนมาก เมื่อบวชแล้วท่านและคณะทั้งหมดซึ่งเป็ น
พระอรหันต์ ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปในเมืองมคธ เพื่อจะทรงไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ครั้งนั้น
ชาวเมืองจานวนมากซึ่งอยู่ในที่นั้น มีความสงสัยว่า ใครเป็นศาสดาของใครระหว่างพระพุทธเจ้าและ
พระอุรุเวลกัสสปะ พระพุทธเจ้าจึงสนทนากับพระอุรุเวลกัสสปะซึ่งได้ลงไปซบพระบาทของพระองค์
ทาให้ ช าวเมืองเข้าใจถูกต้อง เมื่อชาวเมืองมีจิตใจพร้อมขึ้นแล้ ว พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาทาให้พระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองส่วนใหญ่บรรลุโสดาปัตติผล เหลือเพียงส่วนน้อยซึ่งนับถือ
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ๑๑๙ ท่านช่วยพระศาสดาในการประกาศพระศาสนาโดยช่วยให้ชาวเมืองส่ วน
ใหญ่ซึ่งนับถือท่านอยู่ก่อน นับถือพระพุทธองค์ได้ในเวลาอันรวดเร็วและช่วยอนุเคราะห์ชาวเมืองให้ได้
ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรม
๕) พระปุณณะ ท่านได้จาริกไปเผยแผ่พระศาสนา ณ สุนาปรันตชนบท ซึ่งก่อนที่ท่านจะ
ออกจาริกไป ได้ไปพบพระพุทธเจ้าและพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนและตรวจสอบว่า ท่านมีความ
พร้อมในการไปประกาศพระศาสนาในสถานที่แห่ งนั้นหรือไม่ เนื่องจากชาวชนบทแห่งนี้ได้รับการ
กล่ าวขานว่ามี นิ สั ย หยาบคาย ดุร้ าย ซึ่ งพระพุ ท ธองค์ ท รงตรวจสอบด้ วยคาถามและค าตอบจาก
พระปุณ ณะ ดังเช่น เมื่อถูกด่าหรือบริภ าษ จะคิดว่าดีที่ไม่ถูกฆ่าด้วยฝ่ามือ เมื่อจะถูกฆ่าด้วยฝ่ ามือ
จะคิดว่าดีที่ไม่ถูกฆ่าด้วยก้อนดิน เมื่อจะถูกฆ่าด้วยก้อนหิน จะคิดว่าดีที่ไม่ถูกฆ่าด้วยท่อนไม้ เมื่อจะถูก
ฆ่าด้วยท่อนไม้ จะคิดว่าดีที่ไม่ถูกฆ่าด้วยศัสตรา เมื่อจะถูกฆ่าด้วยศัสตรา จะคิดว่าดีที่ไม่ถูกฆ่าด้วย
ศัสตราที่คม เมื่อจะถูกฆ่าด้วยศัสตราที่คม จะคิดว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์
นั้นอึดอัด ระอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิต แสวงหาศัสตราเครื่องปลงชีวิต ก็มีอยู่ เราได้ศัสตรา
เครื่องปลงชีวิตที่ไม่ได้แสวงหาเลย เป็นต้น เมื่อได้คาตอบเช่นนี้ พระพุทธองค์ ตรัสกับพระปุณณะว่า
เป็นผู้ประกอบด้วยความข่มใจและความสงบใจ จักสามารถอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้ และเมื่อไปถึงที่
นั่น ท่านทาให้ชาวสุนาปรันตะแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงประมาณ ๑,๐๐๐ คน๑๒๐
๖) พระอานนท์ ท่านมีหน้าที่ดูแลอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า และได้ทูลพระพุทธเจ้าจนทาให้
พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้รับพุทธานุญาตบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาจากการรับ
๑๑๘

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๔/๒๐๓-๒๐๘.
๑๑๙
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๕-๕๖/๖๕-๖๘.
๑๒๐
ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๙๕-๓๙๗/๔๔๗-๔๕๑.

๕๓

ครุธ รรม ๘ ประการ ซึ่งถ่ ายทอดสู่ ท่ านโดยพระอานนท์ ๑๒๑ ท่ านมีคุ ณ สมบัติ ส าคัญ มากข้อหนึ่งที่
เรียกว่าพหูสูตคือมีความรู้ในพระธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธองค์ทรงเทศนาแก่ผู้ใดก็ตามที่ท่านไม่ได้อยู่
ณ ที่นั้น ท่านขอพรให้ทรงแสดงธรรมแก่ท่านอีกครั้ง จึงทาให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับพระธรรมคาสอน
ของพระพุทธองค์
จะเห็นได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสาวก กล่าวคือการจาริกไปในที่ต่าง ๆ
ของพระสาวก ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปเพื่อประโยชน์สุขของชนเป็นอันมาก ตามความเชี่ยวชาญของ
แต่ละท่าน ตัวอย่างพระสาวกที่ยกมานี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะว่าพระสาวกรุ่นแรกมีจานวน
๖๐ รูป ในการทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบของพระธรรมทูต
ในประเด็นนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การออกไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตใน
ปัจจุบัน พระอรหันตสาวก ๖๐ รูปแรกที่จาริกไปประกาศพระศาสนาจัดว่าเป็นพระธรรมทูตชุดแรกใน
พระพุทธศาสนา สิ่ งหนึ่ งที่พระสาวกรุ่นต่อมาต้องเข้าใจให้ชัดเจนคือ พระสาวกผู้ทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น ส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์ห รือพระอริยบุคคลระดับรองลงมา
การเผยแผ่พระศาสนาจึงสาเร็จผลได้เป็นอย่างดี และพระสาวกผู้ทาหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาแต่ละ
ท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ไม่ใช่ทุกท่านที่จะมีความเชี่ยวชาญทุกด้านหรือมี ความรู้ทุกเรื่อง
แต่ ทุ ก คนต้ อ งมี ค วามรู้ ที่ เ ป็ น แก่ น หรื อ หลั ก ส าคั ญ ในพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ท าให้ ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสาเร็จได้ในระดับสูง การศึกษาความเป็นมาของการประกาศพระพุทธศาสนาและการ
เผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาท าให้ พ ระภิกษุ ส งฆ์ส าวกในยุคหลั งมีต้นแบบและวิธีการที่ ส ามารถใช้เป็ น
แบบอย่างของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้จะยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระธรรมทูตในสมัย
พุทธกาลก็ตาม สิ่งที่ต้องมีคือความรู้ในแก่นหรือหลักการส าคั ญของพระพุทธศาสนา โดยสามารถ
ศึกษาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาด้วยตนเองจากพระคัมภีร์ เพื่อนามาพัฒ นาแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของตนเอง และฝึกฝนพัฒ นาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จาเป็นต่อการทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต่อไป

๒.๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล
หลังพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ได้มีการทาสังคายนาหลักธรรมคาสอนหลายครั้ง
ครั้ งแรกเกิดขึ้น โดยความดาริของพระมหากัสสปะ และได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าอชาตศัตรู
มีพระอรหันต์เข้าร่วม ๕๐๐ องค์ การสังคายนาครั้งที่ สอง โดยความดาริของพระยศกากัณฑกบุตร
พระเจ้ ากาลาโศกราชเป็ น ศาสนู ป ถัมภ์ มีพระอรหั นต์เข้าร่วม ๗๐๐ องค์ การสังคายนาครั้งที่ส าม
โดยความดาริของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ พระเจ้าอโศกมหาราชเป็น ราชูปถัมภก มี พระอรหันต์
เข้าร่วม ๑,๐๐๐ รูป เพราะมีผู้ปลอมตัวบวชเข้ามาหาลาภสักการะในพระพุทธศาสนาจานวนมาก
๑๒๑

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๒-๔๐๓/๓๑๓-๓๒๐.

๕๔

และมีการตรวจสอบผู้ปลอมบวชจนทาให้เหลือเพียงพระภิกษุที่แท้จริง ๑๒๒ เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช
พระองค์ ได้ ร วบรวมดิ น แดนในชมพู ท วี ป ให้ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของพระองค์ ด้ ว ยการเข่ น ฆ่ า
ประชาชนไปเป็นจานวนมาก รวมถึงพระญาติของพระองค์ทาให้พระองค์รู้สึกสลดพระทัย ภายหลังได้
หันมานับถือพระพุทธศาสนาหลังจากได้พบสามเณรนิโครธและนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
เป็นหลักในการปกครองเรียกว่า ธรรมวิชัย และได้ทรงเขียนศิลาจารึกเพื่อประกาศนโยบายการบริหาร
ประเทศตามที่ ต่าง ๆ และสร้ างเสาอโศกเพื่ อ แสดงถึงสถานที่ ส าคัญ ต่ าง ๆ ทางพระพุ ท ธศาสนา
ในสมั ย ของพระเจ้ า อโศกมหาราชมี ก ารตั้ ง องค์ ก รพระธรรมทู ต ส่ ง ไปประกาศธรรมปฏิ บั ติ ทั่ ว
ราชอาณาจั กรของพระองค์และในดิ นแดนไกล ได้ แก่ เอเชียตะวัน ตก ยุโรปตะวัน ออก แอฟริก า
เหนื อ๑๒๓ พระเจ้าอโศกทรงมี ป ระสงค์ส่ งพระภิกษุออกเผยแผ่ พระพุทธศาสนาไปในทิศทางต่าง ๆ
ทั้งหมด ๙ สาย ดังนี้
๑) พระมหินทเถระ พระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นหัวหน้าคณะพร้อม
ด้วยพระอิฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ พระสัมพลเถระ พระภัททสาลเถระ และสุมนสามเณร จาริกไปที่
เกาะลังกา ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ (ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา)
๒) พระมัช ฌัน ติกเถระ เป็นหั วหน้าคณะจาริกไป ณ แคว้นคันธาระ และกาศมีระ
(ปัจจุบัน ได้แก่ รัฐปัญจาป และรัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ตามลาดับ)
๓) พระมหาเทวเถระ เป็นหัวหน้าคณะ จาริกไป ณ มหิงสกมณฑล แถบตอนใต้ของ
ลุ่มน้าโคธาวรี (ปัจจุบันคือรัฐไมซอร์ ประเทศอินเดีย)
๔) พระรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะจาริกไป ณ วนวาสีประเทศ ได้แก่ แคว้นกนรา
เหนือ ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
๕) พระธรรมรักขิตเถระหรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระ เป็นหัว หน้าคณะจาริกไป
ณ อปรั น ตกชนบท (ปั จ จุ บั น คื อ แคว้น ทางชายทะเลทางตอนเหนื อของเมื อ งบอมเบย์ ห รือ มุ ม ไบ
ประเทศอินเดีย)
๖) พระมหารักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะจาริกไป ณ โยนกประเทศ ดินแดนที่อยู่ใน
ความยึดครองของกรีก ในทวีปเอเชียตอนกลาง เหนืออิหร่านขึ้นไปจนจรดเตอรกีสถาน
๗) พระมั ช ฌิ มเถระ เป็ น หั ว หน้ า คณ ะ พร้ อ มด้ ว ยพระเถระ ๔ รู ป ได้ แ ก่
พระกัสสปโคตะ พระมูลกเทวะ พระทุนทภิสสร และพระเทวะ จาริกไป ณ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย
(สันนิษฐานว่าปัจจุบันคือ ประเทศเนปาล)
๑๒๒

วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่
๒, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๓๕), หน้า ๖๑-๗๒.
๑๒๓
นวม สงวนทรัพย์, พระเจ้าอโศกราชมหาราช, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),
หน้า ๗๕-๗๗.

๕๕

๘) พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะ จาริกไป ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ
เชื่อกันว่า ได้แก่ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เช่น ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
๙) พระมหาธรรมรักขิตเป็นหัวหน้าคณะจาริกไป ณ แคว้นมหาราษฎร์ ดินแดนแถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือ๑๒๔
พระธรรมทูตทั้ง ๙ สายนี้ ประกอบด้วยพระธรรมทูตที่เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง
ดินแดนรอบต้นกาเนิดและดินแดนนอกต้นกาเนิดของพระพุทธศาสนา จนในที่สุดพระพุทธศาสนาได้
เผยแผ่ ม าถึ ง ประเทศไทยและเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในประเทศไทยจนถึ ง ปั จ จุ บั น ท าให้ เห็ น ภาพได้ ว่ า
การส่งพระธรรมทูตออกเดินทางไปนอกดินแดนต้นกาเนิดมีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช ซึ่งการที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูตทั้ง ๙ สายออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ครั้งนั้นถือเป็นตัวแบบหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในปัจจุบัน

๒.๗ สรุปความ
จากการศึ กษาการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในคั ม ภีร์ เถรวาทสามารถสรุป เป็ น ประเด็ น
ดังต่อไปนี้
ประเด็น ที่ ๑ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรง
ดารงพระชนม์ชีพ โดยส่วนมากจะผ่านการถ่ายทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ ไปสู่พระสงฆ์
สาวกเป็นหลัก พระสาวกผู้ทาหน้าที่ เผยแผ่พระศาสนาหรือเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์
นั้น ทาหน้าที่ภายใต้หลักการพระพุทธองค์ตรัสไว้ ว่า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน นั่นคือ
เพื่อให้ชนจานวนมากได้รับประโยชน์จากพระธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนามากที่สุด ผู้ที่จัดว่าเป็น
ต้นแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้แก่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดา รวมถึงพระอรหันต
สาวกผู้ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึดถือหลักการที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้แก่พระสาวก
ผู้เป็นพระอรหันต ๖๐ รูป ผู้ทาหน้าที่ประกาศพระศาสนาในช่วงแรก ใช้เป็น โอวาทในการทาหน้าที่
และเป็นหลักการที่พุทธบริษัทสี่ใช้จนถึงปัจจุบัน
ประเด็นที่ ๒ วิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายที่ช นชั้น ผู้นาทางสังคม คือชนชั้นปกครองหรือตระกูลใหญ่ ๆ เพราะชนชั้นปกครอง
ครอบคลุ ม ถึงเจ้ าผู้ ครองแคว้น มหาอามาตย์ราชปุโรหิ ตย์ผู้ ใหญ่ และตระกูล ใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดีมหาศาล เป็นระดับเศรษฐีที่มั่งคั่ง ถ้าได้บุคคลระดับนี้เข้ามาเป็นพุทธ
บริษัทจะเป็นกาลังสาคัญในการเผยแผ่พระศาสนา ทั้งเป็นผู้อุปภัมถ์ช่วยคุ้มครองป้องกันพุทธบริษัท
๑๒๔

๒, หน้า ๗๑-๗๔.

วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่

๕๖

สร้างแรงจูงใจและความสนใจให้ผู้อื่นหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามด้วยและที่สาคัญเป็นกาลังบารุง
อุปถัมภ์ค้าชูภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ด้วย
ประเด็ น ที่ ๓ พระสาวกที่ อ อกไปเผยแผ่ พ ระศาสนาในต่างถิ่น ในรูป แบบของการจั ด
โครงสร้างองค์กร เป็นการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในรูปแบบเป็นโครงสร้างที่มั่นคง มีพระพุทธเจ้าเป็น
ศูนย์กลางการบริหารจัดการ มีพระมหาสาวกเอตทัคคะทาหน้าที่เป็นบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีเจ้าคณะ
เจ้ าส านั ก อุ ปั ช ฌาย์ อ าจารย์ ควบคุ ม ดู แลภิ กษุ ส งฆ์ ล ดหลั่ น กั น ไปตามหน้ าที่ ที่ พึ งปฏิ บั ติ ระหว่ าง
อุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก และระหว่างอาจารย์กับอันเตวาสิก ไม่มีการแบ่งเขตปกครองหรือมอบหมาย
ให้ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดทาหน้าที่ควบคุม ทุกสานัก (วัด) มีอุปัชฌาย์อาจารย์ดูแลศิษย์ของตน ทุก สานัก
เป็นอิสระแก่กัน ขึ้นตรงต่อพระพุท ธเจ้า โดยมีพระธรรมวินัยเป็นกรอบของการปฏิบัติ ส่วนหนึ่งของ
การเผยแผ่ พระศาสนาจึ งเท่ากับ การจัดตั้งองค์กรพระพุ ทธศาสนา เป้าหมายจึงไม่ได้อยู่เพี ยงการ
ประกาศพรหมจรรย์ เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมกระบวนการจัดการพุทธบริษัท
๔ ด้ ว ย เพราะองค์ ป ระกอบศาสนาจะต้ อ งมี ศ าสดา หลั ก ธรรม สาวก พรตหรื อ พิ ธี ก รรม ไม่ ใช่
ตั้งเป้าหมายไว้โดยไร้ทิศทาง ต้องวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย เมื่อมีองค์พระศาสดาพร้อม
แล้ว มีหลักธรรมพร้อมแล้ว กาลังสาคัญ ในการจัดตั้งองค์การพระศาสนาที่ยังขาดอยู่ก็คือสาวก ซึ่ง
หมายถึงพุทธบริษัท ๔ ซึ่งทาหน้าที่รับรองการตรัสรู้ของพระองค์ มารับรองหลักธรรมของพระองค์ว่า
อัศจรรย์จริง มีผลดีแก่ผู้นาไปประพฤติปฏิบัติจริง คนต่อคน กลุ่มต่อกลุ่ม ก็จะเป็น ฐานเสียงประกาศ
พระศาสนาช่วยพระองค์อย่างกว้างขวางอีกทางหนึ่ง ไม่ใช่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาพระองค์
เดียว แต่ว่าผู้มาช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจาก ๕ เป็น ๖ เป็น ๑๐ เป็น ๖๐ ซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกที่จะทรง
จัดส่งไปประกาศพระศาสนาในถิ่นต่าง ๆ ได้
ประเด็นที่ ๔ ความเป็นมาของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล มีการใช้คาว่า ทูต คือบุคคล
ผู้ทาหน้าที่แทนบุคคลหรือกลุ่มคน ในการนาส่งข่าวสารหรืออื่น ๆ ไปสู่อีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็น
บุคคลใดก็ได้ มีสถานภาพใดก็ได้ เช่น ภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สิกขมานา สามเณรีหรือคฤหัสถ์ จาก
พระด ารั ส ของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ต รั ส แก่ พ ระอรหั น ต์ ๖๐ รู ป แรกและส่ ง พระสาวกออกไปเผยแผ่
พระศาสนาในครั้งนั้นคือไปทางานเป็นพระธรรมทูต
ส่วนคาว่า พระธรรมทูต ที่ใช้ในปัจจุบันนี้หมายถึง ภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่าง ๆ
ทาหน้ าที่ เหมื อนทู ตทางธรรมหรื อทู ตของพระศาสนา อาจใช้คาว่าพระธรรมจาริก มีความหมาย
เช่นเดียวกับพระธรรมทูตปัจจุบันในประเทศไทย แบ่งพระธรรมทูตเป็น ๒ ประเภท คือ พระธรรมทูต
ในประเทศกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

๕๗

คุณสมบัติของพระธรรมทูตตามแนวโอวาทปาฏิโมกข์มี ๓ ด้านคือ
๑. ด้านบุคลิกภาพ พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่แสดงกิริยาท่าทีอันจะทาให้
เสียบุคลิกภาพ “ความอดทน ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง” เป็นผู้รู้จักข่มจิตใจ การปฏิบัติหน้าที่ไม่
เห็นแก่ความยากลาบาก ยอมตรากตราทางานเพื่อพระศาสนา
๒. ด้านคุณธรรม พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดมคติประจาตัวซึ่งคุณธรรม
พื้นฐานของพระธรรมทูตในโอวาทปาฏิโมกข์ คือ “การไม่ทาบาปทั้งปวง การทากุศลให้ถึงพร้อม การ
ทาจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ถือเป็นคติประจาตัวที่พระธรรมทูตไม่ทาบาปทั้ งทางกาย วาจาและใจ เป็น
ผู้ทาแต่ความดี สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความเมตตาปราณีต่อทุกคน
มีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์
๓. ด้านการดาเนินชีวิต พระธรรมทูตจะต้องดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน มีชีวิต
แบบเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นผู้สารวมระวังในการบริโภคใช้สอยเสนาสนะ
ประเด็นที่ ๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสาวก กล่าวคือการจาริกไปในที่ต่าง ๆ
ของพระสาวก ที่พระพุ ทธเจ้าทรงส่ งไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันมาก ตามแต่ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละท่าน ตัวอย่างพระสาวกที่ยกมานี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าพระสาวกรุ่น
แรกมีจานวน ๖๐ รูป ในการทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบของ
พระธรรมทูต ในประเด็น นี้ เมื่อเปรียบเที ยบกั บการออกไปเผยแผ่ พระศาสนาในต่างประเทศของ
พระธรรมทู ตในยุ ค ปั จ จุ บั น พระอรหั นตสาวก ๖๐ รูป แรกที่ จาริกประกาศพระศาสนาจัดว่า เป็ น
พระธรรมทูตชุดแรกในพระพุทธศาสนา สิ่งหนึ่งที่พระสาวกรุ่นต่อมาต้องเข้าใจให้ชัดเจนคือ พระสาวก
ผู้ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น ส่วนใหญ่เป็ นพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคล
ระดับรองลงมา การเผยแผ่ พระศาสนาจึงส าเร็จผลได้เป็นอย่างดี และพระสาวกผู้ทาหน้าที่เผยแผ่
พระศาสนาแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ไม่ใช่ทุกท่านที่จะมีความเชี่ยวชาญทุกด้านหรือมี
ความรู้ทุกเรื่อง แต่ทุกท่านมีความรู้ธรรมที่เป็นแก่น หลักสาคัญในพระพุทธศาสนาจึงทาให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสาเร็จได้ในระดับสูง การศึกษาความเป็นมาของการประกาศพระพุทธศาสนาและการ
เผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาท าให้ พ ระภิกษุ ส งฆ์ส าวกในยุคหลั งมีต้นแบบและวิธีการที่ ส ามารถใช้เป็ น
แบบอย่างของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้จะยังไม่มีคุณสมบัติค รบถ้วนตามพระธรรมทูตในสมัย
พุทธกาลก็ตาม สิ่งที่ต้องมีคือความรู้ในแก่นหรือหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา โดยสามารถ
ศึกษาการเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาด้ว ยตนเองจากพระคัมภี ร์เพื่ อน ามาพั ฒ นาแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของตนเอง และฝึกฝนประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จาเป็นต่อการทา
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

๕๘

ประเด็ น ที่ ๖ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในสมั ย หลั ง พุ ท ธกาล หลั ง จากการดั บ
ขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีพุทธสาวกช่วยกันทาหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็น
ลาดับ จนทาให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง และผู้ มีเข้ามาบวชเป็นจานวนมากจนมาถึงใน
สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความสาคัญ ต่อการประดิษ ฐานพระพุทธศาสนานอก
ดิ น แดนต้ น ก าเนิ ด จนท าให้ พ ระพุ ท ธศาสนายั งสามารถด ารงมั่ น อยู่ จ นถึ งปั จ จุ บั น นี้ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วงระยะเวลาที่พระพุ ทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนั้น ได้มี
การทาสังคายนาหลายครั้งจนถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช มี ผู้ปลอมตัวเข้ามาบวชเพื่อแสวงหา
ลาภสั ก การะในพระพุ ท ธศาสนาจ านวนมาก จนท าให้ เกิ ดมีก ารสั งคายนา ครั้งที่ ๓ และเมื่อ การ
สังคายนาซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้สนับสนุนสาเร็จลง พระองค์ทรงมีประสงค์ส่งพระภิกษุออก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางต่าง ๆ และออกไปนอกดินแดนในปกครองของพระองค์ด้วย รวม
ทั้งหมด ๙ สาย ประกอบด้วยพระธรรมทูตที่เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งดินแดนรอบต้นกาเนิด
และดินแดนนอกต้นกาเนิดของพระพุทธศาสนา จนในที่สุด พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาถึงประเทศ
ไทยและเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน การที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูตไปยัง
ทวี ป ต่ า ง ๆ ในครั้ ง นั้ น ถื อ เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต ไป
ต่างประเทศในปัจจุบัน

บทที่ ๓
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้ ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
๓.๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของประเทศไทย
๓.๒ ระเบียบปฏิบัติสาหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปัจจุบัน
๓.๓ นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย
๓.๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๓.๕ สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๓.๖ ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

๓.๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของประเทศไทย
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช
ต่อมาเมื่อประเทศไทยรวบรวมดินแดนเป็นอาณาจักร จึงเริ่มรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจา
ชาติตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา โดยมีการส่งพระสงฆ์ไทยไปศึกษาพระศาสนานอกราชอาณาจักร
และนิ มนต์ พ ระสงฆ์ เข้ ามาเผยแผ่ พ ระศาสนาในราชอาณาจักร จนมาถึงสมั ยอยุธ ยาเป็ น ราชธานี
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ได้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ เกาะลังกา
จนเกิดนิกายสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ขึ้นในประเทศศรีลังกา๑
๓.๑.๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
การส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ มีหลักฐานชัดเจนว่า เริ่มใน
สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี รั ช สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกษฐ์ (บางเล่ ม ใช้ สมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ได้ส่งพระธรรมทูตเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกา ๒ คณะ ได้แก่
คณะของพระอุ บ าลี แ ละพระอริ ย มุ นี และคณะของพระวิ สุ ท ธาจารย์ แ ละพระวรญาณมุ นี
รวมระยะเวลาในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศลังกา (ศรีลังกา ในปัจจุบัน) ประมาณ ๗ ปี
จนทาให้เกิดนิกายสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ขึ้นในประเทศศรีลังกา และในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราช
ธานี รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ได้ส่งคณะสงฆ์ไปที่ประเทศ
๑

พระเทพดิ ลก (ระแบบ ฐิต าโณ), ประวัติ ศาสตร์พ ระพุ ทธศาสนา, พิ มพ์ ค รั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔๑๖-๔๑๗.

๖๐

ศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ ง โดยมีระยะเวลาประมาณ ๑ ปี นับได้ว่าประเทศไทยส่ งพระสงฆ์ห รือเรียกว่า
พระธรรมทูตไปประเทศศรีลังกาเป็นประเทศแรก ในช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร) ได้รับอาราธนาไปประเทศพม่า อินเดีย ยุโรปและอเมริกา เพื่องานพระธรรมทูต
และท่านได้ส่งอาจารย์และนิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อที่ประเทศพม่า ศรีลังกา
และอิ น เดี ย จากนั้ น เริ่ ม มี ก ารส่ งพระธรรมทู ต ไทยไปเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในประเทศต่ า ง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
ท่านศรียวาหราล เนรูห์ นายกรัฐมนตรี ของประเทศอินเดีย ได้เชิญให้รัฐบาลไทยไปสร้าง
วัด ณ ประเทศอิ น เดี ย วัด ไทยพุ ท ธคยาจึงได้ ถูก สร้างขึ้น ที่ ต าบลพุ ท ธคยา รัฐ พิ ห าร ในราว พ.ศ.
๒๔๙๘-๒๕๐๐ จัดเป็นวัดไทยวัดแรกในประเทศอินเดีย และได้ส่งพระสงฆ์ไทยหรือพระธรรมทูต ไป
ประจาอยู่ ๕ รูป นาโดยสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) ซึ่งขณะนั้นอยู่ในสมณศักดิ์ที่พระ
ธรรมธีรราชมหามุนี
ท่านอานั น ท์โพธิ์ พระชาวแคนาดา ซึ่งเคยมาฝึ กวิปัส สนาที่ วัดมหาธาตุเป็ น เวลา ๒ ปี
ได้ เ ดิ น ทางไปที่ ป ระเทศอั ง กฤษ และเปิ ด สอนวิ ปั ส สนาที่ ก รุ ง ลอนดอน ท่ า นได้ อ าราธนา
พระราชสิ ท ธิ มุ นี (โชดก าณสิ ทฺ ธิ ) ผ่ า นรั ฐ บาลไทยและเมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ บาลไทยแล้ ว
ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชสิทธิมุนีจึงรับอาราธนาและเดินทางไปประเทศอังกฤษ พร้อมคณะรวม ๕ รูป
พระธรรมทูตคณะนี้ ถือว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตชุดแรก เมื่องานที่ได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็ จ วั ด ไทยแห่ ง แรกในประเทศอั ง กฤษ ได้ ส ร้ า งส าเร็ จ ราว พ.ศ. ๒๕๐๙ ในชื่ อ ที่ ได้ รั บ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ว่า วัดพุทธปทีป๒
สมเด็จพระพุฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้จัดส่งพระสงฆ์ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมที่ต้องการที่พึ่งทางใจ และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้นิ มนต์พ ระสงฆ์ไทย ไปบรรยายธรรมและเผยแผ่คาสอนขององค์ส มเด็จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ้า ๓
และคนไทยในลอสแองเจลิส ได้เริ่มสร้างวัดไทยลอสแองเจลิสขึ้นเป็นวัดแรกในสหรัฐอเมริกา ในช่วง
พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕๔
จากประวัติการเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนาของพระสงฆ์ไทยที่ เดิน ทางไปปฏิ บัติ ศาสนกิ จ
นอกประเทศ เริ่มมีการจาริกไปตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และถึงแม้ในช่วงเวลาต่อมาจะไม่
๒

ความเป็นมา (History), [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://www.padipa.org/ [๑ พฤศจิกายน๒๕๖๑].
บิ๊กป๋วย ใจไทย, ผู้เรียบเรียง, 33 พระไทยไปนอกเพื่อให้ฝรั่งไหว้, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซเว่น
โมชั่น เทคโนโลยี จากัด, ๒๕๕๖), หน้า คานา.
๔
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒-๑๙๗.
๓

๖๑

มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน เมื่อมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
รั ช กาลที่ ๙ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ได้ มี ก ารจั ด ส่ ง พระสงฆ์ ไ ทยไปต่ างประเทศเพื่ อ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเป็น รูป ธรรมที่ชัดเจนและเป็นทางการมากที่สุด ตลอดถึงมีการสร้างวั ดไทย
ในประเทศต่าง ๆ จานวนมากจนปัจจุบันมีจานวนวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก มากกว่า ๓๘๕ วัด๕
ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย ได้ดาเนินการแบ่งภารกิจออกเป็น
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาภายในประเทศ และการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในต่ างประเทศ
ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธศักราช ๒๕๕๐” ใช้เป็นกรอบในการดาเนินการ โดยมีสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกแยกออกจากกรมการศาสนาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ๖
๓.๑.๒ ความหมายของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
พระภิกษุสงฆ์ในยุคก่อนที่คณะสงฆ์ไทยจะมีการจัดอบรมพระธรรมทูตอย่างเป็นทางการ
ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอยู่เนือง ๆ ตามความต้องการของพุทธศาสนิกชน
ไทยผู้ เดิ น ทางไปตั้ งหลั ก แหล่ งที่ อ ยู่ ใหม่ ห รื อ ท างานอยู่ ณ ประเทศต่ าง ๆ ทั่ ว โลก และต้ อ งการ
ให้พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยไปประกอบศาสนกิจในถิ่นที่อยู่อาศัยนอกประเทศ ทาให้การรับนิมนต์
เหล่านั้นอยู่ในรูปแบบส่วนตัว ต่างคนต่างทาหน้าที่ แต่เมื่อเริ่ มมีการสร้างวัดไทยขึ้นในประเทศต่าง ๆ
คณะสงฆ์ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนในการจัดอบรมพระภิกษุของไทยให้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจาริกไปทาหน้าที่พระธรรมทูตในต่างแดน และเรียกพระธรรมทูตกลุ่มนี้ว่า พระธรรม
ทูตสายต่างประเทศ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ของไทย ทาหน้าที่เดินทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนานอกประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มที่เดินทางไปต่างประเทศตามที่ได้รับกิจนิมนต์
จากพุทธศาสนิก ชนไทยเป็นการส่วนตัว กับกลุ่มที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการภายใต้
การกากับดูแลของคณะสงฆ์ไทยและมักได้รั บการถวายความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทู ตสาย
ต่างประเทศ เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศได้

๕

เอกสารดาวน์โหลด, รายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ ๓๘๕ วัด. สานักงานกากับดูแลพระธรรมทู ตไป
ต่างประเทศ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.obhik.com. [๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].
๖
ส านั ก พระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ , ยุ ท ธศาสตร์ ส านั กงาน พ ระพุ ทธศาสน าแห่ ง ชาติ ,
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๕๕.

๖๒

ในประเด็ น ของความหมายพระธรรมทู ต นี้ ได้ มี นั ก วิ ช าการทางพระศาสนาได้ ใ ห้
ความหมายไว้ดังนี้คือ
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ได้กล่าวถึงความหมายของพระธรรมทูตไว้ว่า
‘พระธรรมทูต’ ที่ชาวบ้านเข้าใจกัน หมายถึงพระภิกษุผู้นาธรรมะไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชน ส่วนใน
ภาษาบาลี หมายถึ งผู้ ได้ รั บ มอบหมายให้ น าข่ าวหรื อธรรมะไปบอกหรือ ไปเผยแผ่ แทนคณะสงฆ์
เพราะคาว่า ‘ทูต’ มาจากรูปวิเคราะห์ว่า โย เปสิยเต โส ทูโต แปลว่า ผู้ใดถูกส่งไปแจ้งข่าว (หรือ คา
สอน) หรือได้รับมอบหมายให้ไปติดต่อสื่อสารผู้นั้นชื่อว่าเป็นทูต ส่วนในทางโลก ทูตหมายถึง ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ ไปติ ด ต่ อ สื่ อ สารงานราชการต่ า งบ้ า นต่ า งเมื อ ง ตลอดถึ ง ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ กั บ นานา
อารยประเทศ แต่ ในทางธรรมหรื อ ในทางศาสนา ท่ า นน าเอาค าว่ า ‘ธรรมะ’ มาน าหน้ า ‘ทู ต ’
จึงสาเร็จรูปเป็น ‘ธรรมทูต’ เพราะฉะนั้น ‘ธรรมทูต’ โดยความหมาย ได้แก่ ผู้ ทาหน้าที่เป็นทูตทาง
ธรรมนั่นเอง ซึ่งมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ถ้าเป็นภิกษุเรียกว่า ‘พระธรรมทูต’ และมีทั้งพระธรรมทูต
ฝ่ายในประเทศและฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระศาสนา๗
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายการทางานของพระธรรมทูตว่า เทียบได้กับทางฝ่าย
บ้านเมืองที่มี ราชทูต มีรัฐทูต ทูตในทางบ้ านเมืองนั้นไปเพื่อผลประโยชน์ ของประเทศชาติ เป็นเรื่อง
ของโลกมนุษย์ที่มีการแบ่งเป็นหมู่เป็นชนชาติ แต่ละชนชาติก็ย่อมพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ราชทูต รัฐทูต จึงทาหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศนั้ น ๆ ไปเจรจาเพื่อรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์ของ
ประเทศของตน แตกต่างจากธรรมทู ต ซึ่งมีหน้าที่ นาธรรมะไปเผยแผ่ แก่ประชาชนในดินแดนที่ไป
เป็นทูต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในดินแดนนั้น พระสงฆ์คือผู้ทาหน้าที่ธรรมทูตมาแต่เดิม ตั้งแต่
ยุคพระอรหันตสาวกรุ่นแรก ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพรหมจรรย์๘
ศูน ย์ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ ที่ก่ อตั้ งขึ้น ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม
เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ แ สดงความหมายของพระธรรมทู ต ไว้ ว่ า คื อ พระภิ ก ษุ ที่ ท าหน้ า ที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยนาหลักธรรมเข้าหาประชาชนทุกถิ่นที่ เป็นกลุ่มพระภิกษุที่ผ่านการฝึก
วิธีการ หลักการอธิบายธรรมะและเป็นผู้มีความรู้ดี และปฏิบัติดี ทาหน้าที่เสมือนทูตทางธรรม คือเป็น
ผู้ น าหลั ก ธรรมค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนาไปเผยแผ่ แ ก่ ป ระชาชนถึ ง ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย แบ่ ง เป็ น
พระธรรมทูตในประเทศ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ๙
๗

พระพรหมวชิ ร ญาณ (ประสิ ท ธิ์ เขมงฺ ก โร), “วิ ถี แ ห่ ง พระธรรมทู ต ”, ใน พระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศ รุ่นที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๔-๑๒๙.
๘
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺโต), พระธรรมทู ตในต่ างประเทศ, พิ มพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕, ๓๖.
๙
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๓๔.

๖๓

ในขณะเดียวกันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศไปสู่ผู้ที่ยังไม่มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา รวมไปถึงการรักษาศรัทธาของผู้ที่มีความศรัทธาอยู่แล้ว ให้มีความมั่นคงหนักแน่น
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็ นภารกิจ ที่สาคัญ ของพระธรรมทูตคือพระสงฆ์ ที่เป็น หนึ่ งในพุทธบริษัท ที่ต้อง
ทาหน้าที่เป็นผู้นาของพุทธศาสนิกชน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป๑๐
ทั้งนี้ นอกจากพระสงฆ์ ที่เป็นพระธรรมทูตได้ทาหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้
เกิดมีความมั่นคงภายในประเทศแล้ว การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาไปสู่ประเทศอื่น
ก็ เป็ น หน้ าที่ ส าคัญ ของพระสงฆ์ ที่จะต้องปฏิบั ติ เพื่อ การด ารงอยู่และการแพร่ กระจายหลั กธรรม
คาสอนของพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศนั้น จะส่งผลให้พุทธศาสนิกชนในประเทศต่าง ๆ จะได้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามหลั ก ธรรมค าสอน อั น จะส่ งผลให้ พ ระพุ ท ธศาสนามี ค วามเจริญ รุ่งเรือ งและเกิ ด ความมั่ น คง
ในโลกสืบไป
สรุป ได้ ว่าพระธรรมทู ต หมายถึง พระสงฆ์ส าวกที่ ท าหน้ าที่ เผยแผ่ ธ รรมะเชิงรุก โดยมี
เป้าหมายและหลักการตามคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมทูตไทยยุคใหม่
คือ ผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยที่ได้รับการฝึกฝนอบรมในหลั กการและวิธีการเพื่อมอบหมายให้ ไปทางาน
เผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

๓.๒ ระเบียบปฏิบัติสาหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปัจจุบัน
ในงานของพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศนั้ น คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคมได้ จั ด ส่ ง
พระภิ ก ษุ ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศออกไปปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
ประจาตามวัดไทยในประเทศต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีจานวนวัดไทยในต่างประเทศมากกว่า ๓๐๐ วัด
ใน ๒๖ ประเทศ๑๑ โดยมุ่งให้วัดไทยเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศให้สามารถเข้าใจ
หลักธรรมและนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง และเพื่อให้วัดไทยในต่างประเทศเป็นสถานที่ศึกษา
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยของชาวต่างประเทศที่มีความสนใจ ๑๒ มหาเถรสมาคมได้
จัดตั้งสานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้น ส่วนการดาเนินกิจการของพระธรรมทูตนั้น
ได้แยกกันระหว่างมหานิกายและธรรมยุ ติกนิกาย พระธรรมทูตไปต่างประเทศต้องผ่านหลักสูตรการ
อบรมเสียก่อน โดยแต่ละนิกายจัดอบรมแยกกัน ทางมหานิกายมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช๑๐

ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ , ประวั ติ ค วามส าคั ญ ของการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา.
(กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๕๓.
๑๑
พระธรรมริน ทร์ โภคาภรณ์ , งานพระธรรมทู ต ประเทศอิ น เดี ย - เนปาล พระเทพโพธิ วิเทศ
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ), (พุทธคยา อินเดีย: สานักงานพระธรรมทูต วัดไทยพุทธคยา อินเดีย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๕.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.

๖๔

วิทยาลัยเป็นผู้จัดการฝึกอบรม ส่วนทางธรรมยุตติกนิกายมีสานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
(ธรรมยุต) เป็นผู้จัดการฝึกอบรม
๓.๒.๑ ระเบียบการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๑) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
(๑) เป็นพระภิกษุมีพรรษา ๕ ขึ้นไป มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
(๒) มีวุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
(๓) มีเปรียญธรรม หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๔) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้การได้
(๕) มีศรัทธาและเสียสละ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(๖) มีบุคลิกดี จริยาวัตรงดงาม มีคารวะธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดี
(๗) มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
๒) ระเบียบการประพฤติปฏิบัติตน สาหรับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๑) ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ต้องอยู่ในกิจกรรมการอบรม
เป็ น เวลา ๒๔ ชั่ ว โมงต่ อ วัน ตลอดระยะเวลาการอบรม แม้ เวลาการจาวัด ต้ อ งอยู่ ในอาณาเขตที่
กาหนดให้ถือว่านับเป็นเวลาการอบรม ห้ามมิให้ออกไปนอกสถานที่ที่กาหนดให้
(๒) ผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จะต้องปฏิบั ติกัมมัฏฐานเข้า
ร่วมฟัง บรรยาย เข้าร่วมทาวัตร เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาและสถานที่ที่กาหนดให้ทุกครั้ง
ห้ามขาด
(๓) ห้ ามใช้ เครื่อ งอุ ป กรณ์ อิ เล็ ค ทรอนิ ค ต่ าง ๆ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ โทรศั พ ท์
เป็นต้น เข้าเว็บไซด์ทไี่ ม่เหมาะสม หรือห้ามใช้ในกิจที่ไม่เหมาะสม
(๔) คณะกรรมการของโครงการอบรมพระธรรมทู ต สาย ต่ า งประเทศ
เป็นผู้ ประเมินผลการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กรรมการของโครงการฯ มีสิทธิ์ตักเตือนผู้
เข้าอบรม หรือพิจารณาผลให้ตกจากการอบรมได้โดยไม่ต้องเตือน
(๕) ห้ามมิให้ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ออกนอกพื้นที่กิจกรรม
การอบรมโดยพละการ
(๖) การลา ให้ลาได้เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น จึงจะไปได้ ห้ามไป
ก่อนได้รับอนุญาต และให้รีบกลับ

๖๕

(๗) การลาป่ ว ยหรือ อาพาธห้ ามไปโดยพละการ จะต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตก่ อ น
หรือต้องให้บคุ ลากรผู้ดูแลโครงการไปด้วยทุกครั้ง
(๘) ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศต้องมีสัมมาทิฏฐิ ต้ องปฏิบัติตน
ตามศีล ระเบียบ วินัย กติกาหรือข้อตกลง
(๙) การนุ่งห่มผ้า ต้องห่มรัดอก ห่มเป็นปริมณฑล ด้วยสีที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๐) ห้ามใช้ผ้าคลุมไหล่ ยกเว้นในกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต
(๑๑) ห้ ามวิจารณ์ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพ ห้ามกระทาการใด ๆ ในทาง
เสียหายต่อโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อต่าง ๆ ทุกชนิด
(๑๒) ห้ามถ่ายภาพ ห้ามถ่ายวีดิโอ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๑๓) ห้ามประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมต่อสมณะสารูป
(๑๔) ต้องให้ความเคารพเชื่อฟัง เอื้อเฟื้อ ต่อกรรมการ อาจารย์ วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ
(๑๕) ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ปฏิบัติ หรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้พ้นสภาพ
ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ๑๓
๓.๒.๒ ภารกิจวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลั ยพระธรรมทูตมีภ ารกิจ เกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพื่ อพัฒ นาพระธรรมทูต
จัดการฝึกอบรมพระธรรมทู ต วิจัยพัฒ นารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศดังนี้
๑) ส านั กงานวิท ยาลัย มี อานาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานบริห าร
และงานสารสนเทศของวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ
การเงิ น การบั ญ ชี พั ส ดุ นโยบายและแผนพั ฒ นา รวมทั้ งประสานงานกั บ ส่ ว นงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และปฏิบัติงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่ ม งานวางแผน วิ จั ย และพั ฒ นา ปฏิ บั ติ ง านศึ ก ษาวิ เคราะห์
ดาเนินการจัดโครงสร้าง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวม จัดเก็บรักษาข้อมูลของวิทยาลัยให้
เป็นระบบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
๒) สานักงานวิช าการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวางแผน
และพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๓

พระโสภณวชิราภรณ์, (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ, มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙,
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.odc.mcu.ac.th. [๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒].

๖๖

(๑) กลุ่มงานวางแผนทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ ปฏิ บั ติงานวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานวิ ชาการและคุณ ภาพการศึ ก ษา ปฏิบั ติงานจัดท าการศึ กษา
วิเคราะห์ ประเมิน ผล และพัฒ นาวิทยาลัยพระธรรมทูต ให้เป็นที่ แพร่ห ลาย และครอบคลุมนานา
ประเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย๑๔
๓.๒.๓ ระเบียบสานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
ระเบียบสานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ว่าด้วยการไปต่างประเทศสาหรับ
พระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๔๓๑๕ ในหมวดที่ ๒ ว่าด้วยพระธรรมทูต กาหนดคุณสมบัติของพระธรรมทูตไว้ดังนี้
ข้ อ ๑๓ พระภิ ก ษุ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจากส านั ก ฝึ ก อบรมให้ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
พระธรรมทูตในต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีพรรษาพ้น ๕
(๒) สาเร็จการฝึกอบรมจาก สพธต.๑๖
(๓) ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
(๔) ไม่ ด ารงต าแหน่ ง พระสั งฆาธิ ก าร ตั้ งแต่ ร ะดั บ เจ้ าอาวาสขึ้ น ไป เว้ น แต่
การรักษาการ
(๕) ได้รับอาราธนา หรือคพธต.๑๗ ส่งไปต่างประเทศเพื่อการนี้
(๖) เป็นปกตัตตะ และมีอาจาระเรียบร้อยดีงาม
(๗) ไม่อยู่ในระหว่างต้องอธิกรณ์
คพธต. อาจยกเว้ น คุ ณ สมบั ติ ข องพระธรรมทู ต ตามข้ อ (๑) ตามที่ เห็ น สมควร
เฉพาะรายก็ได้
หมวด ๓ การปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
ข้ อ ๑๔ พระธรรมทู ต ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามค าสั่ ง หรื อ ค าแนะน าของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ระเบียบ ข้อบังคับ จารีต และกฎหมายของประเทศนั้น ๆ อันไม่ขัดกับพระธรรมวินัย
ข้อ ๑๕ พระธรรมทูตต้องปฏิบัติตามนโยบาย คาสั่ง กฎระเบียบของสานักฝึกอบรมและ
ของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด
วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร. วัดมหาธาตุ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.odc.mcu.ac.th [ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒].
๑๕
ลงลิขิตโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
๑๖
สพธต. หมายถึง สานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศคณะธรรมยุต
๑๗
คพธต. หมายถึง คณะกรรมการบริหารสานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศคณะธรรมยุต.
๑๔

๖๗

ข้อ ๑๖ พระธรรมทูตต้องไปอยู่จาพรรษาในวัดหรือสถานที่ที่สานักฝึกอบรมกาหนด
ข้อ ๑๗ การปฏิบัติศาสนกิจมีวาระคราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการคณะธรรมยุตในแต่ละประเทศ หรือคณะกรรมการวัดในประเทศนั้น ๆ
ทั้งนีโ้ ดยความเห็นชอบของ คพธต.
ข้อ ๑๘ พระธรรมทูตจะย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสานัก
ฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการคณะธรรมยุตในแต่ละประเทศหรือคณะกรรมการ
วัดในประเทศนั้น ๆ
ข้อ ๑๙ พระธรรมทูตต้องจัด ทารายงานการปฏิบัติศาสนกิจในรอบปีของแต่ละรูปเสนอ
ส านั ก ฝึ ก อบรม โดยเสนอผ่ านประธานกรรมการคณะธรรมยุ ต ในแต่ ล ะประเทศ เพื่ อ พิ จ ารณา
ประเมินผลงานทุกปี ในกรณีในประเทศนั้ นไม่มีคณะกรรมการคณะธรรมยุ ตให้เสนอสานักฝึกอบรม
โดยตรง
ข้อ ๒๐ พระธรรมทูตจะลาสิกขาในประเทศที่ตนไปปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้ ต้องเดินทางกลับ
มาลาสิกขาในประเทศไทยเท่านั้น
ข้อ ๒๑ พระธรรมทูตรูปใดกลับมาก่อนครบวาระ หรือครบวาระแล้ว ต้องรายงานให้สานัก
ฝึกอบรมทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่กลับ
หมวด ๔ ว่าด้วยจริยาพระธรรมทูตและผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๒๒ พระธรรมทูตรูปใดประพฤติตนทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถาบันพระพุทธศาสนา
และประเทศชาติ ให้ถือว่าเป็นความผิดอันร้ายแรง
ข้อ ๒๓ ผู้ บั งคับ บัญ ชาในประเทศนั้น ๆ จะต้องดูแลระมัดระวังให้ ผู้อยู่ใต้บั งคับบัญ ชา
ปฏิบัติตนให้สมควรแก่สมณสารูป ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต้องดาเนินการตาม
กฎระเบียบ หรือรายงานความประพฤติของพระธรรมทูตรูปนั้น ๆ ให้สานักฝึกอบรมทราบโดยเร็ว
ถ้าผู้บังคับบัญชารูปใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ ให้ ถือว่าผู้บังคับบัญชารู ปนั้นละเว้นไม่ปฏิบัติ หน้าที่
ทีร่ ับผิดชอบ
ข้อ ๒๔ พระธรรมทูตละเมิดจริยามีโทษ ๔ สถาน
(๑) ภาคทัณฑ์หรือตาหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) เรียกตัวกลับประเทศไทย
(๓) ระงับการต่ออายุหนังสือเดินทาง
(๔) เพิกถอนหนังสือเดินทางและให้พ้นจากความเป็นพระธรรมทูต
หมวด ๕ ว่าด้วยการสิ้นสุดความเป็นพระธรรมทูต ดังนี้
(๑) มรณภาพ
(๒) อยู่ครบวาระ

๖๘

(๓) ลาออกจากความเป็นพระธรรมทูต
(๔) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(๕) คณะกรรมการสานักฝึกอบรมให้พ้นจากความเป็นพระธรรมทูต
(๖) ถูกเพิกถอนหนังสือเดินทาง เนื่องจากความประพฤติตนไม่เหมาะสม
สาหรับขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปประกอบศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
นั้น (ตัวอย่างของธรรมยุต) มีดังนี้
ขั้ น ตอนที่ ๑ พระธรรมทู ต ยื่ น ใบสมั ค รฯ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานประกอบต่ า ง ๆ
ต่อเจ้าอาวาสวัดในต่างประเทศที่ขอไปปฏิบัติศาสนกิจ
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าอาวาสหรือประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ในต่างประเทศ ส่งเรื่อง
ให้ ป ระธานกรรมการบริห าร หรื อหั วหน้ าพระธรรมทูตในประเทศนั้น ๆ พิ จารณาเสนอขออนุ มัติ
และส่ ง ให้ ส านั ก ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไปต่ า งประเทศ (ธรรมยุ ต ) ด าเนิ น การ ในกรณี ที่ วั ด ใน
ต่างประเทศไม่มีคณะกรรมการบริหารประจาประเทศนั้น ๆ ให้เจ้าอาวาสวัดยื่นเรื่องต่อสานักฝึกอบรม
พระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยตรง
ขั้ น ตอนที่ ๓ เมื่ อ ส านั ก ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไปต่ า งประเทศ ได้ รั บ เรื่ อ งแล้ ว
จะตรวจสอบความถูกต้อง เสนอพระเถระที่คณะธรรมยุตมอบหมายให้พิจารณากลั่นกรองตามลาดับ
และเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติแล้ ว ก็จัดส่งสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาเนินการ
แจ้งกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เพื่อออกหนังสือเดินทาง
ขั้นตอนที่ ๔ พระธรรมทูตตรวจดูรายชื่อในมติมหาเถรสมาคม โดยสามารถตรวจสอบได้
ที่ เวปไซต์ http://www.onab.go.th/MatiMaha/news.htm หรื อ สอบถามเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนศาสนวิเทศ)
ทั้ ง นี้ ภิ ก ษุ ผู้ ที่ ต้ อ งการจะท างานเป็ น พระธรรมทู ต นั้ น จะต้ อ งผ่ านหลั ก สู ต รการอบรม
ได้วุฒิ บั ตรเสีย ก่อน ภิกษุที่เดินทางไปทางานเป็นพระธรรมทูตนี้เป็นผู้เสี ยสละอย่างยิ่ง เพราะโดย
หลักการแล้วพระธรรมทูตที่ได้นิตยภัตจะได้เพียงบางรูปซึ่งเป็นมติมาตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น พระธรรมทูต
สายอินเดีย มีพระปัญจวรรค ๕ รูป ที่เป็นพระธรรมทูตอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่จะได้นิตยภัตจาก
ทางราชการ จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีมติเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๔ คุณสมบัติของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
คุณสมบัติของพระธรรมสายต่างประเทศ ควรประกอบด้วยคุณสมบัติของพระธรรมทู ต
ตามแบบอย่ างในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ทั่ว ๆ ไปที่พระธรรมทูตควรมี เพื่อให้ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประสบผลสาเร็จ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มนี ักวิชาการในยุคปัจจุบันกล่าวถึงไว้ดังนี้
ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงคติธรรม ๓ ประการ ซึ่งพระธรรมทูตควรพิจารณาและพัฒนา
ให้มีขึ้นในตัวเอง ดังนี้

๖๙

๑) ทาตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
๒) ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขให้คนอื่นเห็นด้วยตาหรือเห็นชัดเจนว่าทาได้
๓) ดารงตนเป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นและมีความสงบ ซึ่ งบุคคลรอบ ๆ ตัว สั มผัสได้
สรุปสั้น ๆ ได้ว่า “ทาให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส”๑๘
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ) กล่าวว่า พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ต้องเป็นผู้เข้มแข็ง อดทนต่ อสภาพแวดล้อมและวัฒ นธรรมที่แตกต่าง ต้องระวังจิตใจมิให้ หวั่นไหว
ต่ออิฏ ฐารมณ์ แ ละอนิ ฏ ฐารมณ์ จึ งจะสามารถช่ว ยกัน สรรค์ ส ร้างบุ ญ สถานในต่ างแดนอัน เป็ นสื่ อ
ให้มนุษย์เข้าถึงธรรมได้๑๙
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (ปัจจุบัน มีสมณศักดิท์ ี่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) กล่าวถึง
พระธรรมทูตที่ดีและมีคุณภาพ ควรมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑) เชื่อมั่นตนเอง หมายความว่า มีความมั่นใจในพุทธธรรมว่ามีคุณค่าและนาผลที่ดี
และมีความสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงตลอดที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ
๒) รู้ จั ก ผู้ อื่ น หมายความว่า ต้ อ งเรี ย นรู้แ ละท าความเข้ าใจวัฒ นธรรมประเพณี
พิ ธี ก รรม แบบการด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น ต้ น ของประชาชนในประเทศที่ เราจะไปอยู่ จะได้ รู้ เขารู้เรา
แล้วจะสามารถสอนพระพุทธศาสนาให้เขาได้รู้เข้า ใจได้ดี ต้องเป็นผู้เข้าใจปัญหาและความต้องการ
ของถิ่นฐานที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา คื อ ไปในถิ่นของเขา ถ้ าไม่รู้จักเขาให้เพียงพอ
ก็จะรู้สึกหวั่นไหวได้ง่าย จึงต้องรู้เท่าทันเขาตามความเป็นจริง เช่น รู้ว่ าเขามีปัญหาอะไร ขาดอะไร
ต้องการอะไร โดยการสังเกตสังคมของเขาทั้งจุ ดเด่นและจุดด้อย พร้อมรู้จักภูมิหลังของเขาด้วยว่า
เจริญด้านไหน อะไรเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเจริญและไม่เจริญ เพื่อช่วยเขาได้อย่างถูกต้อง
๓) สื่อสารให้ดี หมายความว่า ต้องแสวงหาความรู้ด้านภาษาที่ใช้ ในหมู่ประชาชน
ท้องถิ่นที่ไปอยู่ให้เข้าใจเต็มที่และสามารถใช้สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความ
ชานาญในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ๒๐
แสง จันทร์งาม กล่าวถึง คุณสมบัตทิ ี่พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมี ได้แก่
๑) มีความรู้ดี ใน ๓ ประการ
(๑) ความรู้ ในทางพระพุ ท ธศาสนา โดยเน้ น ไปที่ หั ว ใจของพระพุ ท ธศาสนา
คือ อริยสัจ ๔
๑๘

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุศลจิตฺโต), พุทธศาสตร์ร่วมสมัย ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓๑-๒๓๒.
๑๙
กองบรรณาธิ ก าร คณะพระธรรมทู ต รุ่ น ที่ ๑๕, พระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศ รุ่ น ที่ ๑๕,
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒), หน้า อนุโมทนากถา.
๒๐
อ้างถึงใน พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พุทธศาสนาร่วมสมัย ๒, หน้า ๒๔๒–๒๔๓.

๗๐

(๒) รู้ศาสนาอื่นหรือรู้ภูมิหลังด้านความเชื่อทางจิตวิญญาณของสถานที่ที่จะเข้าไป
เผยแผ่
(๓) รู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่นิยมใช้ในสถานที่ที่จะเข้าไปเผยแผ่ โดยเริ่มจากเข้าใจ
กฎเกณฑ์หรือไวยากรณ์ และฝึกหัดให้เป็นนิสัยให้ถูกต้อง
๒) ความสามารถดี เน้นที่ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา ควรมีความรู้
ความชานาญเพี ยงพอที่จะอธิบายประสบการณ์ในการทาสมาธิว่าเป็น อย่างไร จิตสงบเป็นอย่างไร
จิตตกภวังค์เป็นอย่างไร มีนิมิตเกิดขึ้นมาจะทาอย่างไร แก้ไขอย่างไร เป็นต้น
๓) คุ ณ ธรรมหรือ ความประพฤติ ดี นั่น คื อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติต นในกรอบพระธรรมวินั ย
พระธรรมทูตเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาและประเทศไทย จึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความ
ประพฤติ
๔) อุ ด มคติ นั่ น คื อ การรู้ จั ก สาระ ยึ ด มั่ น ในสาระ รู้ จั ก อสาระ ไม่ ยึ ด มั่ น ในอสาระ
วางตัวเป็นแบบอย่างของชีวิตที่เรียบง่ายในสังคมให้เป็นที่ปรากฏ
๕) อุ ด มการณ์ นั่ น คื อ การท างานเพื่ อ พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ พระบรมศาสด า
และเพื่อบุคคลที่เคารพบูชาสูงสุด๒๑
นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นแล้วสิ่งที่ควรมีเพิ่มเติม ได้แก่ คุณลักษณะด้าน
ความเป็นผู้นา เมื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ควรมีคุณ สมบัติ
ในการเป็นผู้นาแก่บุคคลหรือชุมชนให้ประพฤติปฏิบั ติตัวหรือดาเนินกิจกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ตามทานองคลองธรรม โดยมีลักษณะ ดังนี้
ก. มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง คือ เป็นผู้มีความสามารถในการคิดได้อย่างมี
เหตุมีผล และมีความสามารถในการสรุปข้อมูลเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
ข. มีความสามารถในการกาหนดกลยุท ธ์ คือเป็นผู้มีความสามารถในการนาปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าทีม่ ากาหนดกลยุทธ์การทางานได้
ค. มีความคาดหวังและการสร้างโอกาสสาหรั บอนาคต คือเป็นผู้มีทักษะความเข้าใจ
เกี่ยวกับอนาคต มีการคาดคะเนอย่างแม่นยาเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
คะเนทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต
ฆ. มีวิธีคิดเชิงปฏิบัติ คือเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อแปลงเป้าหมาย
หรือกลยุทธ์ไปสู่แผนการทางานที่ปฏิบัติได้จริง

๒๑

แสง จันทร์งาม, พระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ (ธ) รุ่นที่ ๗ (ธรรมทูตานุสรณ์ รุ่นที่ ๗/๒๕๔๔),
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๔๓.

๗๑

ง. สามารถกาหนดเป้าหมายระยะยาว (วิสัยทัศน์ ) คือเป็นผู้ที่สามารถกาหนดสิ่งที่
องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคตหรือเป้าหมายที่เป็นความต้องการในอนาคตได้ ๒๒
สรุ ป ได้ ว่ า คุ ณ สมบั ติ ที่ พ ระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศพึ ง มี ได้ แ ก่ ๑) มี ค วามรู้ ดี
ใน ๓ ประการ คือ (๑) ความรู้ในทางพระพุทธศาสนา (๒) รู้ศาสนาอื่นหรือรู้ภูมิหลังด้านความเชื่อทาง
จิตวิญญาณของสถานที่ที่จะเข้าไปเผยแผ่ และ (๓) รู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ นิยมใช้ในสถานที่ที่จะ
เข้ า ไปเผยแผ่ ๒) มี ค วามสามารถดี เน้ น ที่ ค วามสามารถพิ เศษในการปฏิ บั ติ ส มาธิ วิ ปั ส สนา
๓) มีคุณธรรมหรือความประพฤติดี นั่นคือ ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบพระธรรมวินัย ๔) มีอุดมคติ
ยึดมั่นในสาระ วางตัวเป็นแบบอย่างของชีวิตที่เรียบง่ายในสังคมให้เป็นที่ปรากฏ และ ๕) มีอดุ มการณ์
คือ การทางานเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อพระบรมศาสดา และเพื่อบุคคลที่เคารพบูชาสูงสุด
กล่าวโดยสรุป การสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่ชาวโลกเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรทุกรูป ที่จะต้องปฏิบัติตามกาลังความสามารถ และเพราะ
ภิกษุ สามเณร มีความสานึกและปฏิบัติกันมาโดยลาดับ พระพุทธศาสนาจึงเป็นมรดกสืบต่อมาจนถึง
ทุ ก วั น นี้ โลกวิ วั ฒ นาการมากขึ้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สื บ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนา จึ ง มี วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ที่เหมาะสม โดยต้องไม่ทิ้งหลักการ คือพระธรรมวินัย เป็นที่น่าชื่นชมยินดี ที่พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑล
ไทย ที่ออกไปประกาศพระศาสนาในประเทศต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถสูง จึงปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ประกาศพระศาสนา (พระธรรมทู ต ) ได้ ดั ง ที่ ป รากฏอยู่ ทั่ ว โลก ในขณ ะเดี ย วกั น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็ต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เช่นกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพระธรรม
ทู ตเกิดประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งเกื้อกูล ให้ บทบาทของพระธรรมทูตเด่น ชัดเป็ นรูป ธรรม
และเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมสืบไป

๓.๓ นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานับว่าเป็นนโยบายสาคัญของคณะสงฆ์ไทยโดยมียุทธศาสตร์ใน
ด้านการเผยแผ่โดยคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศแผนแม่บทดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ ๒๓ ได้ประกาศแผน
แม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ขึ้น โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้านคือ๒๔
๒๒

รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นา, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๐๗-๒๐๙.
ประกาศเมื่อวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะสานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
๒๔
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙, หน้า ๗๔-๘๓.
๒๓

๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ๒ ด้าน คือ
(๑) อุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๕ โดยมีตัวชี้วัดเป็นจานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอุปถัมภ์
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์โดย
มี ตั ว ชี้ วั ด คื อ มี ก ารบริ ห ารงานในรูป คณะกรรมการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา มี ก ารใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ มี ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๒ ด้านคือ
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมีตัวชี้วัดเป็นจานวนบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้น
(๒) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้ านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีตัวชี้ วัดเป็น
จานวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ จั ด กิ จ กรรมการเผยแผ่ ห ลั ก พุ ท ธธรรมด้ ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๓ ด้านคือ
(๑) ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยมีตัวชี้วัดเป็นจานวนวัด
ที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
(๒) ส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยมีตัวชี้วัดเป็นการเพิ่มขึ้นของจานวนศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรม
เผยแผ่ จ านวนส านั กปฏิบั ติธรรมประจาจังหวัด หน่ วยงานเผยแผ่ พร้อมทั้ งจานวนที่ เพิ่ มขึ้น ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(๓) ส่ งเสริ ม พั ฒ นารู ป แบบและนวั ต กรรมในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในทุ ก มิ ติ
โดยมีตัวชี้วัดเป็นรูปแบบและสื่อที่เป็นนวัตกรรมนามาใช้ในการเผยแผ่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๒ ด้านคือ

๒๕

บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นเลขานุการ
เจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอาเภอ พระธรรมทูต พระนั กเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริ ยานิเทศ พระ
ปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และครูสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑.

๗๓

(๑) จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีตัวชี้ วัดเป็นจานวน
ที่เพิ่มขึ้นขององค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ และจานวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา
(๒) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาสู่ อ งค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว น
โดยมีตัวชี้วัดเป็น จานวนองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ และจานวนกิจกรรมการเผยแผ่สู่ องค์กร
แบบมีส่วนร่วม
ตลอดเวลาที่ ผ่านมาคณะสงฆ์ได้มีแนวทางจัด การส่ งเสริมและเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนา
หลายรูปแบบ ดังที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รวบรวมไว้ เป็นโครงการลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๑) การเผยแผ่หลั กธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาลงสู่ ประชาชนในชนบท โดยผ่าน
หน่วยอบรมประจาตาบล ที่มีชื่อย่อเรียกว่า อ.ป.ต. เป็นความคิดริเริ่มของคณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณ
สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ (ฟื้ น ชุ ติ นฺ ธ รมหาเถร ป.ธ.๙) วั ด สามพระยา กรุ ง เทพมหานคร
และมหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบล พุทธศักราช
๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ คือ
(๑) เพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ตาบลที่หน่วยอบรมประชาชนตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และพัฒนาตนเองให้
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยยึดแนวทางพระพุทธศาสนา
(๒) เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยราชการในการที่จะร่วมกัน
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เจริญ ก้ าวหน้ าในทุ ก ๆ ด้ าน เช่ น ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น การพั ฒ นาอาชี พ ส่ ง เสริม
คนขยัน เป็นต้น
(๓) เพื่ อเป็ น ศูน ย์ร วมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้ เกิดสันติสุ ข ช่วยกั นปกป้องพิทักษ์
รักษาชี วิตและทรั พ ย์ สิ น ของทุ กคนในหมู่ บ้านให้ เกิดความปลอดภั ย ไม่ว่าจะเป็น โจรภั ย อัค คีภั ย
วาตภัย เมื่อถึงคราวมีทกุ ข์ช่วยกันแก้ไข ถึงคราวสุขสบายก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท
(๔) เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า ใครมีความคิดเห็นอะไรที่เ ป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะนามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองก็ให้มาแสดงความคิ ดเห็นที่หน่วยอบรม
ประชาชนประจาตาบล เข้าทานองร่วมกันคิด ร่วมกันทาจะนาชาติให้เจริญ ในรูปแบบธรรมาธิปไตย
(๕) เพื่อเป็ น ศูน ย์ รวมข้อมู ล ข่าวสารสารสนเทศ โดยเฉพาะข่าวสารของทางราชการที่
จาเป็ น จะต้ องรับ ทราบอย่ างทั น ท่ วงที ตรงไปตรงมา ซึ่งยุคนี้เป็ นยุคข้อมูล ข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ
ทัง้ ในและนอกประเทศทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
๒) การเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาทางด้านการจัดฝึกอบรมและสอบธรรม เป็นการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่เรียกกันว่า “นักธรรม” ซึ่งเกิดขึ้นตามพระดาริของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาเรียนรู้ ทางพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณรผู้เป็นกาลังสาคัญของพระศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็น

๗๔

พื้นฐานนาไปสู่การปฏิบัติตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป (มีการอานวยการ
สอบสนามหลวงในต่างประเทศด้วย)
๓) การเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาด้ านการฝึ กสอนและสอบบาลี การศึ กษาไม่ว่าในเรื่องใด
ก็ตามย่อมก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ผู้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการพัฒนาปัญญาของบุคคลให้แจ่มแจ้ง
ชัดเจน และกว้างไกล เพื่อการรับรู้และนาไปใช้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไป
๔) พระธรรมทูต งานพระธรรมทูตเป็นงานของคณะสงฆ์ไทย ที่ เริ่มดาเนินการอย่างเป็น
ทางการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ วัตถุประสงค์เพื่อนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไป
เผยแผ่แก่ประชาชน เป็นการปลูกฝังพัฒนาจิตใจของประชาชนให้ ยึดมั่นในหลักธรรม โดยยึดหลัก
ปฏิบัติตามพระดารัสที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่พระสงฆ์สาวก ๖๐ รูป ก่อนจะทรงส่งไปประกาศ
พระพุทธศาสนาครั้งแรก
๕) สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดที่จัดตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้ง
สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๓ ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนา
ธุระ เป็นการฝึกสั่งสอนให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้และนาหลักธรรมคาสั่งสอนมา สู่กระบวนการ
ภาคปฏิบัติด้วยการเจริญสมถกัมมัฏฐาน คือการฝึกจิตให้เกิดปัญญา รู้แจ้ งในสภาวธรรมตามสภาพ
ความเป็ น จริ ง เพื่ อ ดั บ กิ เ ลสให้ ห มดสิ้ น ไป คื อ นิ พ พาน ที่ เ ป็ น จุ ด มุ่ งหมายอั น สู ง สุ ด ในทาง
พระพุทธศาสนา ที่พุทธบริษัททั้งหลายจะต้องพยายามเข้าให้ถึงให้จงได้
๖) วัด พระสั งฆาธิก ารทุ ก ระดั บ ชั้ น และพระภิ ก ษุ ทุ ก รูป มี ภ าระหน้ าที่ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญั ติคณะสงฆ์ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญั ติให้ เจ้าอาวาสมีภ าระหน้าที่ในการให้
การศึกษา ฝึกอบรมสั่งสอนเผยแผ่หลักพระธรรมวินัยทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์๒๖
๓.๓.๒ ด้านพระธรรมทูต
การจัดส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ นั้น คณะสงฆ์ได้
ดาเนินการมานานแล้ว แต่เป็นไปตามสถานการณ์ที่จาเป็นและตามความเสียสละของภิกษุแต่ละรูป
โดยอยู่ในการกากับดูแลขององค์การเผยแผ่ ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๕
ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่ ทาให้ในระยะ ๒ ปีแรก งานพระธรรมทูตได้สะดุดหยุด
ลงเป็ น บางส่ ว น แต่ยั งมี พ ระสงฆ์ ดาเนิน การอยู่บ้ าง โดยใช้ชื่อนั กเผยแผ่ บ้ าง พระธรรมจาริกบ้ าง
ต่างรูปต่างทาไปตามความศรัทธาเป็นที่ตั้งจึงยั งไม่เป็นเอกภาพ ทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็น

๒๖

วิศิ ษฏ์ พงศ์ พั ฒ นจิ ต , คู่มื อการเผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนา สานั กงานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑ – ๒๔.

๗๕

ทางการ๒๗ จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ กรมการศาสนา โดยพันเอก ปิ่น มุทุกันต์ อธิบดีกรมการศาสนา
ในเวลานั้น๒๘ ได้ฟื้นฟูงานพระธรรมทูตขึ้นด้วยการจัดตั้งโครงการพระธรรมทูตขึ้นมา และได้ทดลอง
ดาเนินงานโดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะอานวยการ จัดส่งพระสงฆ์ออกจาริกประกาศ
พระศาสนาในถิ่นต่าง ๆ ต่อมามหาเถรสมาคม มีมติให้รับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของ
พระธรรมทูตเป็นกิจ กรรมถาวร โดยตั้งเป็นกองงานพระธรรมทูตขึ้น ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙
เป็ น ล าดั บ มา มี ฐ านะเที ย บเท่ ากองธรรมสนามหลวงและกองบาลี ส นามหลวง โดยมอบหมายให้
สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น) เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์) เป็นรองแม่กอง
งาน พระธรรมทูตรูปที่ ๑ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ ๒ ชุด
แรก หลั งจากนั้ น มี พ ระเถระผลั ด กัน เข้ ามาท าหน้ าที่ แ ม่ ก องงานและรองแม่ ก องงานอีก หลายรู ป
ปัจจุบันหลังจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ) ได้ลาออกจากตาแหน่งแม่กองงาน
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาเถรสมาคมได้มีมติมอบให้สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
เป็นแม่กองพระธรรมทูต พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต
รูปที่ ๑ และ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ ๒
การบริหารงานพระธรรมทูต ได้แผ่ขยายขอบข่ายงานเป็นหลายฝ่า ย แต่ยังขาดระเบียบที่
จะให้พระธรรมทูตได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคาสั่งแม่กองงานพระธรรมทูต
ได้ตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการเป็น ๒ คณะ ซึ่งคณะทางานชุดแรกเรียกว่าคณะทางานปรับปรุงงาน
พระธรรมทูต ส่วนคณะทางานชุดที่ ๒ เรียกว่า คณะทางานพิจารณาร่างระเบียบกองงานพระธรรมทูต
ซึ่งคณะทางานชุดที่ ๒ นี้ ได้พิจารณากลั่นกรองระเบียบดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงงานพระธรรมทูต
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุ บัน การบริหารงานพระธรรมทูตในประเทศไทยจึงได้ถือ “ระเบียบ
กองงานพระธรรมทูต” เป็นหลักปฏิบัติสืบมา ตามระเบียบนี้ได้แบ่งส่วนงานพระธรรมทูตในประเทศ
เป็น ๙ สาย และให้มีสานักงานพระธรรมทูตสายละ ๑ แห่งตั้งอยู่ ณ วัดซึ่งหัวหน้าพระธรรมทูตแต่ละ
สายกาหนด หัวหน้าพระธรรมทูตต้องจัดส่ง พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการออกไปปฏิบัติงานตามแผน
ระหว่างเดือนกุมภาพัน ธ์ถึงเดือนมิถุ นายนของทุกปี แล้ว ทาการประเมินผลและสรุปเสนอกองงาน

๒๗

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙, หน้า ๑๖-๑๗.
๒๘
พันเอก ปิ่น มุทกุ ันต์ ได้เสนอแผนงานโครงการพระธรรมทูตต่อรัฐบาลและมหาเถรสมาคม ด้วยหวัง
ว่าโครงการพระธรรมทูตนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาความแตกแยกทางความคิดกันอย่างรุนแรงของประชาชนระหว่าง
ฝ่ายสนับสนุนโลกเสรีกับฝ่ายสนับสนุนคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ , พระธรรมวรนายก, (โอภาส นิรุตติเมธี)
“ประวัติและพัฒนาการของพระธรรมทูต”, พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๖๘-๒๖๙.

๗๖

พระธรรมทูตภายในเดือนกันยายน เป้าหมายด้านจานวนคือการมีพระธรรมทูตปฏิบัตงิ านประจาอยู่ใน
ท้องถิ่นตาบลละ ๑ รูป๒๙

๓.๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๓.๔.๑ หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ภารกิ จ หลั ก ของพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศโดยตรงคื อ ต้ อ งมี ห ลั ก กา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การดาเนินงานเพื่อให้หลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลาย
ออกไปในทุ ก สารทิ ศ มี ผู้ ศ รั ท ธาเลื่ อ มใส เคารพ ย าเกรง ในพระรัต นตรั ย น้ อ มน าเอาหลั ก ธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ด้วยหลักประโยชน์ ๓ การ ประกาศพระพุทธศาสนาโดยยึด
หลั ก ประโยชน์ แ ละความสุ ข ของมหาชนเป็ น ที่ ตั้ ง ถื อ เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทให้แก่เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งไปประกาศ
พรหมจรรย์ ว่า
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอจงเที่ ย วจาริ ก ไป เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข แก่ ช นหมู่ ม าก
เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าได้ไปทาง
เดี ย วกั น สองรู ป จงแสดงธรรม งามในเบื้ องต้ น งามในท่ ามกลาง งามในที่ สุ ด จงประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บ ริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตา
น้อยมีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ทั่วถึงธรรม
พระพุ ท ธพจน์ นี้ เป็ น เครื่ อ งชี้ ชั ด ถึ ง โอวาทส าคั ญ ของการสื่ อ หลั ก ธรรมใน ทาง
พระพุทธศาสนา โดยเป็ นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธสาวก
ตราบเท่าปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดยหลักการคือ ให้เกิดประโยชน์สุขตามพุทธ
ประสงค์ ๓ ประการ คือ๓๐
๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้
๒) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า
๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง
จากพฤติ ก รรมที่ ป ระกอบไปด้ ว ยกุ ศ ลกรรมที่ พ ระพุ ท ธศาสนาถื อ เป็ น หลั ก ส าคั ญ
เพราะก่อให้เกิดผลเป็นความสุข ความมั่ งคั่งบริบูรณ์ ความไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และจุด หมาย
ปลายทางของชีวิตที่ถือเป็นสุขที่สงบเย็น เป็นชีวิตที่อยู่จบพรหมจรรย์ สิ้นทุกข์ทั้งปวง
๒๙

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙, หน้า ๑๙.
๓๐
ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๗๓/๓๘๙.

๗๗

การที่พระพุทธองค์ประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน คือเกิดเป็น ความสุขนั้นทรง
หมายเอาลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับ จาแนกเป็น ๓ ประการคือ๓๑
๑) ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัสสนะอันสูงสุด
๒) ดับกิเลส หมายถึง กาจัดความชั่ วร้ายและของสิ่งต่าง ๆ ภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อ
ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ แก่ชีวิตและสังคม
๓) ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร์ ความสุข
ถือเป็นความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การปฏิบัติตามหลักธรรม
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุข เริ่มแต่ขั้นต้น คือ บุญ มีพุทธพจน์รับรองว่า “บุญเป็นชื่อของความสุ ข”๓๒
คนจะถึงความสุขได้ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานในการบาเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา ศีลถือเป็นตัวทา
ให้จิตนิ่ง เกิดเป็นฌาน ความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌาน ฌานยิ่งสู งขึ้นความสุขก็ยิ่งประณีตขึ้น
เป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือนิพพาน ก็เป็นสุขและเป็นบรมสุขด้วย ดังพุทธพจน์ว่า “นิพพานเป็น
สุขอย่างยิ่ง”๓๓
ประโยชน์ สุ ขถือเป็ น ความชัดเจนในคาสอนทางพุ ทธศาสนา มุ่งหมายความสุขด้วยข้อ
ปฏิ บั ติ ให้ ถึ ง สุ ข มิ ใช่ บ รรลุ ด้ ว ยความทุ ก ข์ แต่ มี ข้ อ ที่ ต้ อ งระวั ง คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งไม่ ติ ด ใจหลงใหล
ในความสุ ขที่เกิด ขึ้ น แก่ตน ไม่ ป ล่ อยให้ ความสุ ขที่เกิด ขึ้น นั้น ครอบงาจิตใจของตน ต้องเป็ นอิส ระ
สมบูรณ์จากกิเลสทั้งปวง จึงถือเป็นความสุขที่เป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา ประโยชน์
สุข ๓ ประการจะเกิดขึ้นด้วยการนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยกระทาให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองก่อน ในขณะเดียวกันก็มองถึงเพื่อนมนุษย์รอบข้างด้วยการเผื่อแผ่ยังประโยชน์
ที่ตนได้ปฏิบัติตามจนเกิดผล
สมเด็ จ พระญาณ สั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ น ายก องค์ ที่ ๑๙
(เจริญ สุวฑฺฒโน ทรงให้โอวาทแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศว่า พระภิกษุทุกรูปที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่สาคัญให้เป็นทูตเชิญพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในต่างประเทศ เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติและมีมงคล
อย่ างยิ่ งแก่ผู้ ได้รั บ มอบที่ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยความเทิ ด ทู น รักษาเต็ มสติปั ญ ญาความสามารถ ขอให้ นึ กถึ ง
ความสาคัญนี้ทุกลมหายใจ อย่าให้อะไรอื่นมีอานาจเหนือกว่าเรา จนทาให้คิด พูด ทา ไปต่าง ๆ ที่จัก
พาความเศร้าหมองให้เกิดขึ้น ขอให้เป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาปฏิบัติพระพุทธศาสนาคือพระธรรม
๓๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๕๒.
๓๒
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๐๐/๒๔๐; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๙๐. การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่ว
แน่ ปฐมญาณ มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา จะเห็นได้ว่าลาดับที่ ๔ คือ สุข เป็นผลที่ได้รับจากการ
อบรมจิต.
๓๓
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๗/๒๘๑.

๗๘

วินัย และมีความตั้งใจที่จะเป็นพระธรรมทูต คือทูตแห่งธรรม นาพระธรรมคาสั่งสอนของพระบรม
ศาสดาไปเผยแผ่แก่ชาวต่างประเทศให้ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมอันพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว โดยให้
สมควรแก่การปฏิบัติ๓๔
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) กล่าวว่า พระธรรมทูตเป็นผู้มีบทบาทสาคัญใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้จาริกไปสู่ที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้
และไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปสู่
จิตใจของประชาชน โดยเฉพาะพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้น เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ความรู้ความสามารถในงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่ อสามารถ
ประกาศพระพุ ท ธศาสนาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลจนเป็ น ที่ แ พร่ ห ลายในนานา
อารยประเทศ๓๕
กล่าวโดยสรุป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศคือ การทาให้
พระพุทธศาสนาขยายออกไป กล่าวคือการขยายพระพุทธศาสนาซึ่งครอบคลุมถึงพระธรรมคาสอน
ของพระพุทธเจ้าให้ออกไปสู่ชนจานวนมาก ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดด้วยหลักประโยชน์ ๓ อย่าง
การประกาศพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของ
มหาชนเป็นที่ตั้งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องชี้ชัดถึงบทบาท
ส าคั ญ ของการสื่ อ หลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา โดยเป็ น หลั ก การและนโยบายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธสาวกจนตราบเท่าปัจจุบันนี้
๓.๔.๒ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต ควรมี วิธีก าร กระบวนการและเนื้ อ หา
ดังต่อไปนี้
๑. วิธีการที่ใช้ในการเผยแผ่ ในการเผยแผ่หรือประกาศพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธ
องค์รวมถึงพระสาวกได้แสดงรูปแบบหรือวิธีการไว้มากมาย ซึ่งพระธรรมทูตสามารถเลือกรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง โดยต้องวิเคราะห์ผู้ฟังว่าเหมาะสมกับพุทธวิธี ลีลาการสอนและหลักการสอน
แบบใด ในปัจจุบันการเผยแผ่พระธรรมคาสอนมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีสื่อที่ช่วยให้การเผยแผ่
มีความรวดเร็ ว มากขึ้น ดั งนั้ น พระธรรมทูต ต้องพิ จารณาว่าจะใช้ สื่ อแบบใดที่ เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ฟัง และช่องทางการสื่อสารใดที่ทั นยุคทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง ในวิธีการ
๓๔

อ้างในกองบรรณาธิการ คณะพระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๑, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร: โมชั่น พรีเพรส, ๒๕๔๘),
๓๕
อ้างในกองบรรณาธิการ คณะพระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๕, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๕,
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒), หน้า อนุโมทนากถา.

๗๙

เผยแผ่ ควรผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ควรสร้างสถานที่สาหรับปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของชาวตะวันตก ควรผลิตสื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของชาวตะวันตก
๒. เนื้อหาค าสอน ควรเน้นหลั กธรรมที่เป็นเหตุผลร่วมพิ สูจน์ได้ในปัจจุบัน หลีกเลี่ยง
หลั ก ธรรมที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความเชื่ อ ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ได้ ด้ ว ยหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ในปั จ จุ บั น
และไม่ควรโจมตีแนวคาสอนของความเชื่ออื่น ๆ
เนื้อหาของเรื่องที่นามาเผยแผ่ตามแนวทางแห่งพุทธะ มี ๕ ประการ คือ
(๑) สัจจะ ได้แก่ เรื่องที่เสนอต่อมวลชนนั้นต้องเป็น เรื่องจริง เสนอตามความเป็นจริงไม่
บิดเบือน
(๒) ตถตา เรื่องแท้ เรื่องที่เสนอหรือส่งสารนั้นต้องเป็นเรื่อ งแท้ เสนอตามสภาพที่แท้จริง
ไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม
(๓) กาละ เรื่องที่เสนอนั้นต้องเหมาะสมกับกาลเวลา
(๔) ปิยะ เรื่องที่เสนอนั้นเป็นเรื่องที่คนชอบ หรือเสนอโดยวิธีที่ผู้รับสารชื่นชอบ
(๕) อัตถะ เรื่องที่เสนอหรือส่งสารนั้ นต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ในบางครั้งบาง
สถานการณ์ผู้ส่งสารอาจต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่า บางเรื่องอาจไม่เหมาะกับเวลา อาจจะไม่เป็น ที่
ชอบใจของคนบางกลุ่มบางคน แต่เมื่อเสนอเรื่องนั้ นไปแล้ วเกิดประโยชน์ต่อมหาชน ผู้ส่งสารอาจ
จะต้องกระทาหรือควรกระทา๓๖
กล่าวโดยสรุป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปัจจุบันนี้
ควรมีเป้าหมายที่ ชัดเจน กล่าวคือ ไม่ควรใช้วิธีเทศน์อย่างเดียว ควรเปิดโอกาสให้ผู้สงสัยได้ซักถาม
และอธิบายให้ผู้ฟังคลายความสงสัยและได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างแจ่มแจ้ง เป็นการประเมินผลไปในตัว
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ ช าวต่ างประเทศจะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ านภาษา มี ป ฏิ ภ าณ
ปฏิสัมภิทาปัญญาอันแตกฉาน คือ ไหวพริบในการที่จะโต้ตอบโดยฉับพลันและความรู้ต้องแน่นและ
พร้ อ ม ธรรมะที่ เรี ย นไปและมี ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น คื อ ความรู้ ด้ านการเจริ ญ กรรมฐาน
เป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศมาก เพราะฉะนั้น การมีความรู้พร้อมทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่ดีจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ หากมีความรู้ด้านปริยัติ เพียงอย่างเดียวจะได้รับ ความ
สนใจจากคนบางกลุ่มเท่านั้น คนที่ปฏิบัติได้แต่อธิบายไม่ได้ ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการเผยแผ่ให้คนอื่นได้
รู้วิธีการและผลแห่งการปฏิบัติ พระธรรมทูตที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศปัจจุบัน
จะต้ อ งพยายามสร้ างความสั ม พั น ธ์ กั บ ทุ ก ศาสนาในประเทศนั้ น ๆ ถื อ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ส าคั ญ ของ
พระธรรมทูต ที่จะต้องมีความมัน่ ใจในคุณค่าความดีงาม รู้เข้าใจปัญหาและความต้องการของถิ่นฐานที่
๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตขอนแก่น, คู่มืออบรมนักเทศน์, (ขอนแก่น:
คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๗-๔๘.

๘๐

จะไป มีวิธีการที่จะสื่อสารกับเขาอย่างได้ผล และมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา จึงจะทาให้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดทั้งการฝึกอบรม
พระธรรมทูตเพื่ อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติในด้านการประกาศและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยแล้ว จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๓.๕ สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
สถานการณ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ เป็นการ
เสนอโดยสรุป สาระสาคัญ แบ่ งตามทวีป ได้แก่ ทวีป เอเชีย ทวีป อเมริกา ทวีปยุโรป และทวีป โซน
โอเชียเนีย ตามลาดับดังนี้
๓.๕.๑ ทวีปเอเชีย
๓.๕.๑.๑ ประเทศศรีลังกา
ทวีปเอเชีย เป็นทวีปแรกที่คณะสงฆ์ไทยได้ทาหน้าที่พระธรรมทูตในการส่งพระภิกษุ
สงฆ์จาริกไปนอกแผ่นดินไทย เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจากครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ซึ่งประเทศศรีลังกาเป็นประเทศแรกที่ได้ขออาราธนาพระภิกษุสงฆ์
จากประเทศไทยให้เดิน ทางจาริกไปที่ ประเทศศรีลังกา เพื่อทาการบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตร
ชาวศรีลั งกา เนื่ องจากประเทศศรีลั งกาไม่มีพระเถระที่สามารถทาหน้าที่เป็นพระอุปั ช ฌาย์ได้เอง
หัวหน้ าคณะพระธรรมทูตที่เดิน ทางไปในเวลานั้นเป็นคณะแรก ได้แก่ พระอุบาลีและพระอริยมุนี
และคณะที่ ส องที่ จ าริ ก เพื่ อ ผลั ด เปลี่ ย นหน้ า ที่ กั บ คณะแรกมี หั ว หน้ า คณะ ได้ แ ก่ คณะของ
พระวิสุทธาจารย์และพระวรญาณมุนี ด้วยในเวลานั้น ประเทศลังกามีนักบวชเหลืออยู่ก็แต่สามเณร
เพราะภัยทางสงคราม ซึ่งมีสามเณรรูปหนึ่งเป็นผู้ มีความฉลาด และมีศรัทธามั่ นคง ชื่อว่า สรณังกร
กษัตริย์ลั งกาที่ครองราชย์ ในเวลานั้น คือพระเจ้าศรีวิชัยราชสิ งหะ ได้ปรึกษากับสามเณรสรณั งกร
ในการจะตั้งสังฆมณฑลขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จึงแต่งทูตไปขอพระสงฆ์จากยะไข่อีกครั้ง แต่ได้รับการปฏิเสธ
ซึ่งกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงวิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะพระสงฆ์ยะไข่เข็ดอากาศลังกา ที่ทาให้
เจ็ บ ป่ วยมรณภาพไปหลายรู ป หรื อจะเป็ น ด้ว ยพระเจ้าแผ่ น ดินยะไข่ในเวลานั้ นเป็น มิจฉาทิ ฏ ฐิ๓๗
ต่อมาพระเจ้าศรีวิ ชัยได้ทราบข่าวจากพวกพ่ อค้าฮอลันดาว่า พระพุทธศาสนาในสยามประเทศนั้น
รุ่งเรืองยิ่งกว่าประเทศใด ๆ พระเจ้าศรีวิชัยจึงแต่งราชทูตมาขอคณะสงฆ์ยังกรุงสยามซึ่งตรงกับรัชสมัย
ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๔ แต่ก็โชคร้ายเรือราชทูตอับปาง มีทูตเพียง ๔
คนที่รอดตายกลับมายังลังกาได้ แต่ด้วยพระราชศรัทธาฟื้นฟูพระศาสนา จึงทรงส่งราชทูตไปสยามอีก
๓๗

สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ, เรื่ อ งประดิ ษ ฐานพระสงฆ์ ส ยามวงศ์ ใ นลั ง กาทวี ป ,
(กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๕.

๘๑

ครั้งในปี พ.ศ. ๒๒๙๐ แต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างลังกาอีก เนื่องจากระหว่างที่ราชทูตรีรอเพื่อดูลาดเลา
ความเป็นไปของกรุงสยามอยู่นั้น ก็ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าศรีวิชัยเสีย ก่อน ราชทูต
จึงตัดสินใจเดินทางกลับไปลังกา๓๘
พระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะทรงครองราชย์ต่อมาและส่งราชทูตไปยังกรุงสยามอีกครั้ง๓๙
ครัง้ นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ทรงโปรดให้พระอุบาลีและคณะเดินทางไปยังลังกา แต่กว่าที่คณะ
สงฆ์ จ ากสยามจะเดิ น ทางถึ งลั งกาได้ ก็ป ระสบปั ญ หามากมาย ด้ ว ยเรือก าปั่ น หลวงไปเสี ย ที่ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช พระอุบ าลีและคณะทู ตต้องกลับมารอที่กรุงศรีอยุธยาอีกหลายเดือน จนในที่สุ ด
มีพ่อค้าชาวฮอลันดามาถึงกรุงศรีอยุธยาทราบวัตถุประสงค์จึงอาสาพาคณะพระอุบาลีไปส่งถึงลังกา๔๐
เมื่ อเวลาที่ ค ณะสมณทู ต สยามเดิน ทางถึ งลั งกา เข้าสู่ เมื องหลวงแคนดี้ เป็ น วัน เพ็ ญ เดื อ น ๘ พ.ศ.
๒๒๙๕๔๑ คณะสงฆ์ไทยได้ทาการบวชกุลบุตรชาวลังกา สามเณรสรณังกรก็ ได้รับการอุปสมบทด้วย
ซึ่งขณะนั้นมีอายุ ๕๕ ปีแล้ว๔๒ ภายหลังท่านได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรกของนิกายสยามวงศ์แห่ง
ลังกา เหตุที่คณะสมณทูตสยามได้ไปช่วยเหลือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในลังกาเช่นนี้ เปรียบเสมือน
การชุบชีวิตพระพุทธศาสนาในลังกาขึ้นมาใหม่ ชาวลังกาจึงเรียกคณะสงฆ์ที่ได้รับการอุป สมบทจาก
สมณทูตสยามว่า “สยาโมปาลีวังสิกะ มหาวิหาร”๔๓ ซึ่งเป็นทีม่ าของพระสงฆ์นกิ ายสยามวงศ์ในลังกา
พระพุทธศาสนาในลังกากลับรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง กุลบุตรชาวลังกาเข้ามาบวชเรียนมากมาย
คณะสงฆ์สยามได้ถ่ายทอดความรู้ตามความถนัดที่แต่ละท่านมีแตกต่างกันไป เช่น พระอริยมุนีชานาญ
ในพระไตรปิฎก พระมหาบุญด้านวิปัสสนา พระพรหมโชติเรื่องบทสวด นอกจากนี้พระภิกษุสยามยัง
ได้สอนภาษาขอมให้แก่กุลบุตรสิงหลที่เข้ามาบวชด้วย เพื่อจะได้อ่านคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาษา
ขอมที่สมณทูตนาไปได้๔๔ จนเวลาผ่านมาได้สามปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ทรงส่งคณะสงฆ์ชุดที่
๓๘

ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร, พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: เชน ปริ้นติ้ง,
๒๕๕๑), หน้า ๖๒.
๓๙
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป, หน้า
๑๒๕.
๔๐
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๕.
๔๑
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา, (กรุงเทพมหานคร:
สามลดา, ๒๕๕๕), หน้า ๔๕๙.
๔๒
ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร, พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, หน้า ๖๑.
๔๓
A.H. Mirando, Buddhism in Sri Lanka in the 17th and 18th Centuries, (Srilanka:Tisara
Prakashakayo, 1985), p.31, อ้ า งใน สยาม แสนขั ติ , สยามวงศ์ ในลั งกา, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๔, (กรุ งเทพมหานคร:
สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔.
๔๔
คุณรัตนะ ปะนะโบกเก, ประวัติความเปลี่ยนแปลงของวัดพุทธศาสนาในลั งกา, หน้า ๔๕๕, อ้าง
ใน สยาม แสนขัติ, สยามวงศ์ในลังกา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หน้า ๘๕.

๘๒

สองมาผลัดเปลี่ยนกับชุดแรก แต่กว่าจะเดินทางมาถึงก็ กินเวลานานเพราะได้เกิดเหตุเรืออับปางและ
อุป สรรคหลายประการทาให้ภิกษุ ๔ รูป และสามเณร ๒ รูปสูญหายไป ส่วนพระอุบาลีนั้นท่านได้
มรณภาพลงเสียก่อนที่สมณทูตชุดที่สองจะไปถึง คณะสงฆ์ชุดที่สองของสยาม ได้อยู่ในลังกาเป็นเวลา
๔ ปี ระหว่างนั้นได้เดินทางไปฟื้นฟูอารามและทาอุโบสถในท้องที่ชนบทจนทาให้พระสงฆ์ในที่ห่างไกล
สามารถทากิจตามพระวินัยได้ และทาการฟื้นฟูรูปแบบของธรรมเนียมสงฆ์เดิมขึ้นมา รวมถึงฟื้นฟู
ระบบของวิปัสสนาภาวนาที่ได้เสื่อมสูญไปให้กลับมีขึ้นมา อีกทั้งรูปแบบการสวดพระปริตรที่ได้ล้มเลิก
มานานจนพระสงฆ์ลังกาไม่สามารถสวดได้ ก็ได้พระสงฆ์สยามเข้าไปฟืน้ ฟูให้ นอกจากนี้การเดินทางมา
ลังกาของพระสงฆ์สยามชุดที่สองนี้ ยังได้นาคัมภีร์ที่ยังไม่มีในลังกาถึง ๙๗ คัมภีร์มาด้วย๔๕ จึงเป็นการ
นาพระบาลีกลับสู่ลังกาอีกครั้ง หลังจากถูกทาลายสูญหายไปอย่างมากในช่วงบ้านเมืองระส่าระสาย
เรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งในสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในลังกาที่ควรกล่าวถึง คือการ
เกิดขึ้นของกฎหมายคณะสงฆ์ สืบเนื่องจากเหล่าภิกษุที่มีอยู่แต่เดิมในท้องถิ่น ต่างเห็นว่าสงฆ์ในนิกาย
สยามได้รับศรัทธาจากสาธุชน จึงพากันมาขอบวชใหม่เข้านิกายสยามวงศ์ แต่เมื่อกลับไปยังถิ่นฐาน
กลับประพฤติผิดแบบเดิม ๆ คือ ทาไร่ทาสวน ประกอบอาชีพ เป็นหมอดู หมอเสน่ห์ เป็นต้น ดังนั้นใน
ปี พ.ศ. ๒๒๙๖ พระเจ้าแผ่นดินลังกาจึงประกาศกฎหมายคณะสงฆ์ออกใช้เรียกว่า กฎหมายคณะสงฆ์
ฉบับกิตติศิริราชสิงห์ ฉบับที่ ๑ มีทั้งหมด ๑๒๐ ข้อ ว่าด้วยเรื่องการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในลังกา
การปกครองดูแลลูกศิษย์ การอุปสมบท การดูแลทรัพย์สินของวัด การประพฤติตามพระธรรมวินัย
ห้ า มภิ ก ษุ ป ระกอบอาชี พ เป็ น ต้ น และได้ ท รงตั้ ง ต าแหน่ ง พระมหานายกะ ขึ้ น สองต าแหน่ ง
เพื่อปกครองสงฆ์ที่แต่ละฝ่ายคือ คามวาสีมัลวัตตุ และ อรัญวาสีอัศคิริ๔๖ นับเป็นสมัยที่เกิดระบบการ
ปกครองสงฆ์ที่มีระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจนขึ้นในลังกาเป็นครั้งแรก ต่อมาสมัยพระเจ้าราชาธิราช
สิงห์ ในปี พ.ศ. ๒๓๓๐ ได้ออกกฎหมายคณะสงฆ์อีกฉบับหนึ่งชื่อว่า ฉบับราชาธิราชสิงห์ มีทั้งหมด
๒๖ ข้อ ว่าด้ว ยเรื่องสังฆกรรม เป็ นต้น และทรงแต่งตั้งตาแหน่งอนุนายกะขึ้นมาอีก ตาแหน่งหนึ่ ง
ซึ่งยังถือปฏิบัติในคณะสงฆ์ลังกามาจนถึงทุกวันนี้๔๗ ในด้านสมณศักดิ์สงฆ์นี้ไม่เคยมีในอินเดีย ลังกา
เป็นผู้คิดขึ้น๔๘ และได้เป็นต้นแบบแก่คณะสงฆ์ในประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ต่อมา
การน าเสนอสถานการณ์ เรื่อ งราวพระพุ ท ธศาสนาในประเทศลั งกามาในเบื้ องต้น นั้ น
จะเห็นถึงบทบาทของพระธรรมทูตต้นแบบในประวัติศาสตร์ไทยที่เดินทางไปเผยแผ่ยังต่างประเทศ
๔๕

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔.
สยาม แสนขัต,ิ สยามวงศ์ในลังกา, หน้า ๕๐-๕๑.
๔๗
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๒.
๔๘
เสถี ย ร โพธิ นั น ทะ, ประวั ติ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธศาสนา ฉบั บ มุ ข ปาฐะ ภาค ๒, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔.
๔๖

๘๓

เป็นครั้งแรกคือพระอุบาลีและคณะที่สามารถช่วยฟื้นฟูพระพุ ทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและทาให้ชาว
ลังกาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมั่นคงจนสามารถประดิษฐานนิกายสยามวงศ์ขึ้นในลังกาจนถึง
ปัจจุบันนี้ พระอุบาลีและคณะพระเถระที่เดินทางไปครั้งนั้นนอกจากจะได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้
ส าเร็ จ แล้ ว ยั ง ได้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ประเทศ ผลงานของท่ า นเหล่ า นั้ น ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ นหน้ า
ประวัติศาสตร์ของโลก ตามประวั ติแสดงว่าคณะพระธรรมทูตชุดนี้มีการทางานกันเป็นทีม แบ่งหน้าที่
ในการสอนกันคนละด้านตามที่ตนถนัด ไม่ว่าจะเป็น ด้านพิธีกรรม พระวินัย การสวดมนต์ การศึกษา
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ หรือการฝึกกรรมฐาน เป็นต้น จึงเป็นผลให้การเผยแผ่สาเร็จได้อย่างดี
สถานการณ์พระพุทธศาสนาในศรี ลังกามีความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอยลงแตกต่างกัน
ไปในแต่ละยุคสมัย โดยขึ้นอยู่กับการอุปถัมภ์บารุงของพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์ทางการเมื อง
การปกครอง จึงกล่าวได้ว่ าความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเปลี่ยนแปลงไปตามอานาจ
ทางการปกครอง อย่างไรก็ดี พระสงฆ์ในศรีลั งกามิได้มีบทบาทเพียงแค่ธารงรักษาพระพุทธศาสนา
เพียงอย่างเดียว แต่พระสงฆ์ยังเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล อีกทั้งมีสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกับคฤหัสถ์
สิทธิเลือกตั้งและมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในปัจจุบันมีพระสงฆ์ศรีลังกา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย๔๙
ปั จ จุ บั น ศรี ลั ง กามี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ าชาติ เขี ย นไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ
มี ก ระทรวงพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ดูแ ลกิจ การพระพุ ท ธศาสนา ในส่ ว นของการบริห ารองค์ กรสงฆ์
ศรีลังกา มีหน่วยงานระดับกระทรวงดูแล การจัดตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาขึ้นมาจุดประสงค์หลัก
คือปกป้องพระพุทธศาสนาทุกนิกายมี พระมหานายกะของตนเอง ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรนับ
ถือพระพุทธศาสนาเถรวาทจานวนมากประเทศหนึ่ง๕๐
๓.๕.๑.๒ ประเทศอินเดีย
การเดิน ทางไปอินเดียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของภิกษุสามเณรไทยเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อครั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ได้ส่งภิกษุสามเณรไทยรุ่นแรกไป
ศึกษาพระพุทธศาสนาและวิปัสสนายังประเทศ พม่า ศรี ลังกา และอินเดีย แม้ก่อนหน้านี้จะมีภิกษุ
สามเณรไทยเดินทางไปอินเดียบ้างแล้ว เช่นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่พระโลกนาถ พระภิกษุชาวอิตาเลี่ยน
ได้พาภิกษุสามเณรไทยไปศึกษาและเผยแผ่ในอินเดียก็ตาม แต่ ก็จัดเป็นเฉพาะกลุ่มบุคคล ไม่ได้ไป
ในนามของคณะสงฆ์หรือการอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ใหญ่
๔๙

บรรจง โสดาดี, การเผยแผ่และการนับถือพระพุ ท ธศาสนาในทวีปเอเชีย, หน้า ๗.[ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://www www.mcutac.com [๑๓ เมษายน ๒๕๖๒].
๕๐
มองพระพุ ท ธศาสนาในศรีลังกาและเกาหลีใต้ สะท้ อนปั ญ หาพระพุ ท ธศาสนาไทย, [ออนไลน์ ].
แหล่งที่มา: http://www cybervanaram.net [๑๓ เมษายน ๒๕๖๒].

๘๔

การไปเผยแผ่ ข องพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ไทยอย่ า งเป็ น ทางการในประเทศอิ น เดี ย ในฐานะ
พระธรรมทูตไทย เริ่ มต้นขึ้นเมื่อครั้งที่รัฐบาลอินเดียภายใต้การนาของ ฯพณฯ ศรีเยาวหราล เนรูห์
นายกรัฐมนตรี ได้จัดฉลองพุทธชยันตีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้เชิญประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งประเทศไทยให้ร่วมฉลองและสร้างวัดที่เมืองคยา รัฐบาลไทยได้ตอบรับ
ไปในนามของประชาชนชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์การ
ฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (๒๕๐๐ ปี) รัฐบาลไทย โดยการนาของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ได้ ตกลงสร้ างวั ด ไทย ภายใต้ พ ระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙
ณ มณฑลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร (Bodh-Gaya, Gaya District, Bihar State) บนเนื้อที่ ๔.๘๗
เอเคอร์ เป็นที่ดินที่รัฐบาลอินเดียจัดสรรให้สร้าง โดยให้เช่าระยะยาว ๙๙ ปี และต่อสัญญาได้คราวละ
๕๐ ปี ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ซ้ือเพิ่มอีก ๒๐๐ ตารางวา โดยทุนอุปถัมภ์ ของคุณหญิงละเอียด
พิบูลสงคราม รวมเป็น ๕ เอเคอร์ (๑๒ ไร่)
วัตถุประสงค์ของการสร้างวัดไทยพุทธคยานั้น ก็เพื่อน้ อมถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาส
ครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ และเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่ฟื้นฟู พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภู มิ
อีกทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณีไทย และสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเพื่ อ
รองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาแสวงบุญ ณ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในช่วงแรกเป้าหมาย
คือการเผยแผ่ พระพุทธศาสนากลับสู่ชาวอินเดียดูจะมีความสาคัญเป็ นอั นดับต้น ๆ ดัง ในหนังสื อ
“๕๐ ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย” ระบุถึงเหตุผลเริ่มแรกทีร่ ัฐบาลตกลงใจสร้างวัดไทยพุทธคยาและจัด
สมณทูตไปเผยแผ่ไว้ว่า
(๑) ประเทศอินเดียเป็นสถานที่กาเนิดของพระพุทธศาสนา
(๒) ประเทศอินเดียมีประชาชนยังคงนับถือพระพุทธศาสนาเพียง ๑๘๑,๒๖๘ คน คิดเป็น
๐.๐๖ % ของประชากรทั้งประเทศ
(๓) ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ชาวพุทธไทยควรได้สนองพระคุณน้อมเป็นพุทธบูชาโดย
การจัดสงฆ์ “ปัญจวรรค” เป็นอย่างน้อยมาบาเพ็ญสมณกิจอยู่ประจา๕๑
วัดไทยพุทธคยาสร้างเสร็จระยะแรก พร้อมให้พระภิกษุสงฆ์ไปจาพรรษาในปี พ.ศ.๒๕๐๒
พระธรรมทูตไทยชุ ดแรกที่รัฐบาลไทยคัดเลือ กเป็นผู้ แทนคณะสงฆ์และประชาชนไทย เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภู มิเรียกว่า “สังฆปัญจวรรค” หรือ “คณะปั ญจวรรค”
มีจานวน ๕ รูป ทุกรูปมีความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารงานเผยแผ่ได้ คณะปัญจวรรคมีลักษณะ
เหมือนปัญจวัคคีย์พุทธสาวกเมื่อครั้งพุทธกาล ในทางปฏิบัตินั้นคณะสงฆ์คงคานึงถึง จานวนสงฆ์ครบ
๕๑

พระสมุทร ถาวรธมฺโม และคณะ, ๕๐ ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์
พริ้นติ้งแดนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๕.

๘๕

องค์ที่จะทาสังฆกรรมได้ทุกอย่าง ดังที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เมื่อดารงสมณ
ศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี หัวหน้าพระธรรมทูตชุดแรก ได้ให้ความเห็นว่า
“ข้าพเจ้าเองเข้าใจว่า ท่านผู้ใหญ่คงจะมุ่งให้คณะสงฆ์ไทยที่มาประจาอยู่ที่วัดไทยพุทธคยา
ชุดนี้ มีจานวนครบองค์สงฆ์ สามารถทาสังฆกรรมได้ทุกอย่าง เว้นแต่อุปสมบทกรรมในมัชฌิมประเทศ
และอัพภาณกรรม ซึ่งต้องการสงฆ์ทศวรรษและวีสติวรรคโดยลาดับเท่านั้น มากกว่า”๕๒
คณะพระธรรมทูตไทยชุดแรกปฏิบัติงานระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖ ประกอบด้วย
๑. พระธรรมธี ร ราชมหามุ นี (ธี ร์ ปุ ณฺ ณ โก ป.ธ.๙) วั ด จั ก รวรรดิ ร าชาวาส พระนคร
เป็นหัวหน้าคณะ (สมณศักดิ์สูงสุดภายหลัง คือ สมเด็จพระธีรญาณมุนี)
๒. พระครูประสิทธิ์พทุ ธศาสน์ (บุญศรี น.ธ.เอก) วัดพันเตา เชียงใหม่
๓. พระครูวิบูลธรรมศาสน์ (สาราญ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔) วัดกระโดงทองพระนครศรีอยุธยา
๔. พระมหาเกียรติ สุกิตฺติ (ป.ธ.๗) วัดจักรวรรดิราชาวาส พระนคร
๕. พระมหาชวินทร อคฺคธมฺโม (น.ธ.เอก, M.A.) วัดเบญจมบพิตร พระนคร
คณะพระธรรมทูตไทยชุดที่สองปฏิบัติงานระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๓๑ ประกอบด้วย
๑. พระเทพวิสุทธิโมลี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
เป็นหัวหน้าคณะ (สมณศักดิ์สูงสุดภายหลัง คือ พระสุเมธาธิบดี)
๒. พระเมธีธรรมาจารย์ (เกษม อสุการี ป.ธ.๗) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
๓. พระภิกษุสีลานันทะ (วง สีลานนฺโท) วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ นนทบุรี
๔. พระภิกษุวิเวกานันทะ (สหัส ปริสุทฺโธ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร
๕. พระมหาพีร สุชาโต (พีร ผองสุภาพ ป.ธ.๕) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
คณะพระธรรมทูตไทยชุดที่สามปฏิบัตงิ านระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๒–๒๕๕๔ ประกอบด้วย
๑. พระศรีสุธรรมมุนี (ทองยอด ภูรปิ าโล ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะ (สมณศักดิ์สูงสุดภายหลังคือ พระเทพโพธิวิเทศ)
๒. พระครู พิ บู ล สรกิ จ (วี ร ยุ ท ธ วี ร ยุ ทฺ โ ธ น.ธ.เอก, M.A., Ph.D.) วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราช
รังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
๓. พระมหาฉลอง จนฺทสิริ (น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, M.A., Ph.D.) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
กรุงเทพมหานคร
๔. พระวิ ญ ญ า อภิ ช าโต (น.ธ.เอก, M.A., Ph.D.) วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษ ฎิ์
กรุงเทพมหานคร
๕. พระครูวิชัยธรรมธารี (น.ธ.เอก, M.A., Ph.D.) วัดปากน้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๕๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๖.

๘๖

อนึ่ ง จานวนพระธรรมทูตที่ปรากฏนี้เป็นรายชื่อคณะปัญจวรรคที่เริ่มเดินทางไปพร้อม
คณะเป็นครั้งแรก สาหรับพระสงฆ์ที่มิใช่หัวหน้าพระธรรมทูตนั้นอาจปรับเปลี่ยนในเวลาต่อมา ด้วยมี
การเดินทางกลับประเทศไทยและมีพระสงฆ์ รูปใหม่เดินทางมารับหน้าที่แทนเป็นระยะ อีกทั้งในทาง
ปฏิบัติแล้วยังมีพระภิกษุอื่นที่อาสามาช่วยงานด้วย จึงทาให้บางช่วงมีจานวนพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามา
ช่วยงานพระธรรมทูตมากกว่า ๕ รูป
สาหรับคณะพระธรรมทูตไทยชุดที่สี่ปฏิบัติงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน มีพระธรรม
โพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ น.ธ.เอก, M.A., Ph.D.) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็ นหัวหน้าพระธรรม
ทูต และได้มีการขยายพื้นที่รับผิดชอบไปถึงเขตประเทศเนปาล จึงมีชื่อเรียกว่ า พระธรรมทูตไทยสาย
ประเทศอินเดีย-เนปาล จากนั้นมามีการสร้างวัดไทยขึ้นอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคี ยงและ
เส้ น ทางระหว่ า งสถานที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องพระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ เป็ น การฟื้ น ฟู
พระพุทธศาสนาในดินแดนต้นกาเนิดและช่วยอานวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไป
แสวงบุญ ในประเทศอิน เดี ย-เนปาล จนถึ งปัจจุบันนี้ วัดไทยในประเทศอินเดีย มีจานวน ๒๑ แห่ ง
เนปาล ๔ แห่ง๕๓
ในบรรดาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งหมด มีสายพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล พบว่ามีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า
พระธรรมทู ต สายอิน เดีย -เนปาลมีลั กษณะหรือรูปแบบการเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนาเชิงรุกอย่างไร
ในฐานะที่ปฏิบัติศาสนกิจในแดนพุทธภูมิ ที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ความเชื่อ นับตั้งแต่สร้างวัด
ไทยพุทธคยาเมื่อปี ๒๕๐๑ งานพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลก็ได้ดาเนินมา เป็นเวลา ๖๐ ปี จึงถือ
ว่ายาวนานและหนาแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่องานพระศาสนา และจะได้เป็นแนวทาง
ให้ กั บ การพั ฒ นาพระธรรมทู ต ไทยเพื่ อ ไปประกาศพระศาสนาในต่ า งแดนเช่ น กั น เกื อ บ ๖๐ ปี
คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียทุกชุดได้ปฏิบัติห น้าที่ ในการทานุบารุงและเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในอิน เดียและส่ งเสริมความสั มพันธ์และความร่ วมมือ ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์
นานาชาติในอินเดียอย่างแข็งขันและได้ผลดียิ่ง การดาเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาของวัดไทยในอินเดีย
มีทั้งเรื่องการจัดการ อุปบรรพชา อุปสมบท การศึกษาพระปริยัติ และการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
พระภิกษุสามเณร ตลอดจนการปกครอง ดูแลคณะสงฆ์ แม่ชี และเจ้าหน้าที่ของวัดที่พานักอยู่ที่วัด
รวมถึงการต้อนรับและจัดที่พัก อาหาร และการรักษาพยาบาลให้แก่พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยที่มาจาริกแสวงบุญเป็นจานวนมาก ด้วยการทางานอย่างขันแข็งของพระธรรมทูตไทยสาย
ประเทศอิ น เดี ย ท าให้ เกิ ด การจั ด สร้ า งวั ด ไทยในอิ น เดี ย อี ก จ านวนมาก อาทิ วั ด ไทยพุ ท ธคยา
๕๓

๒๕๖๒].

[ออนไลน์] แหล่งทีม่ า: newdelhi.thaiembassy.org/th/thai-temple-in-india-th.[๑ กุมภาพันธ์

๘๗

วัดไทยสิริราชคฤห์ วัดไทยนาลันทา วัดไทยไวสาลี วัดไทยเชตวั น เป็นต้น ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียให้
ความสาคัญกับพุทธศาสนามากขึ้น มีบุคคลต่าง ๆ ในวงราชการและการเมืองที่นับถือพุทธศาสนา
มีโครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลั ยนาลันทาให้กลับมาเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่เช่นในอดีต
รวมทั้งโครงการพัฒนาสังเวชนียสถานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งพุทธศาสนาในรัฐพิหาร รัฐอุตตร
ประเทศ และรัฐต่าง ๆ ในอินเดีย ซึ่งเป็นดินแดนต้นกาเนิดพุทธศาสนา ซึ่งมีส่วนสาคัญในการส่งเสริม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐต่าง ๆ ดังกล่าว อย่างยิ่ง๕๔
วิธีการเผยแผ่ของพระธรรมทูตเป็นไปในลักษณะของเชิงรุก คือก้าวไปหาชุมชนและ สังคม
การเผยแผ่เชิงรุกของพระธรรมทูต โดยใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสื่อสารในแบบต่าง ๆ ที่
มากกว่าการเทศน์ ประกอบด้ ว ย การบรรยายน าแสวงบุ ญ การสนทนาธรรม การเขีย นหนั งสื อ
การน า เสนอผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ การสื่อสารผ่ านสื่อออนไลน์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
งานสังคมสงเคราะห์ และงานศาสนสัมพันธ์ พระธรรมทูตที่ดีควรมีคุณสมบัติพระธรรมทูต กล่าวคือ
สิ่ งที่ พ ระธรรมทู ต ต้ อ งมี ถื อ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ในการเป็ น
พระธรรมทูตในประเทศอินเดีย เนปาล ประกอบไปด้วย มีจริยาวัตรงดงาม ปณิธานแน่วแน่ มีองค์แห่ง
พระธรรมกถึกและทักษะ ภาษาดี๕๕
ศาสนากิจในประเทศอินเดีย
พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
๑) การสาธารณสงเคราะห์เพื่อมนุษยธรรม เป็นการสงเคราะห์แก่คนในพื้นถิ่นประเทศ
อินเดียและเนปาล โดยการจัดเป็นกองทุน มูลนิธิ จากผู้มีศรัทธาจากประเทศไทย และต่างประเทศ
ลั ก ษณะโครงการสาธารณสงเคราะห์ ป ระเภทนี้ ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาล ผ้ าห่ ม ศพ อุ ป กรณ์
การศึกษาแก่นักเรียน มอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สนับสนุนกีฬาท้องถิ่น
๒) การสาธารณสงเคราะห์เพื่อพระพุทธศาสนา เป็นการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนพร้อมกับเผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดอยู่ในรูปพิธีกรรมและความศรัทธาแก่ชาวพุทธผู้มาแสวง
บุญ มีศูนย์อานวยการตั้งอยู่ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยลุมพินี และวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
เพื่อเป็นศูนย์กลางรับบริจาคและจัดส่งไปให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในประเทศอิ นเดียและเนปาล
เป็นผู้ดาเนินการจ่ายแจกให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น การจัดโครงการสาธารณสงเคราะห์ประเภทนี้
๕๔

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี, ประวัติพุทธศาสนาในอินเดีย ๒๕๖๐, [ออนไลน์] แหล่งที่มา:
http://newdelhi.thaiembassy.org/th/useful-knowledgeth/pilgrimag-wat- thai-th/buddhism-historyin-india-th. [๖ มิถุนายน ๒๕๖๐].
๕๕
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (ชูศรี), สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, ลาพอง กลมกลู, “รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทตู สายอินเดีย-เนปาลตามหลักพุทธจิตวิทยา”, วารสารมหาจฬุานาค
รทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒): ๓๘๒.

๘๘

ประกอบด้วย การแจกยาฟรีในวั นสาคัญทางพระพุ ทธศาสนา การนาคณะศรัทธาไปแจกผ้าห่ มกัน
หนาว การแจกทานในวันนักขัตฤกษ์ และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกอบด้วย
(๑) การรักษาพยาบาล โดยจัดสร้างคลินิ ก เปิดบริการ ๖ วัน ปิด ๑ วัน มีคนมารักษา
เดือนละ ๙,๐๐๐ คน
(๒) จัดหาผ้าห่มศพ ไม้เผาศพ ผู้มรณกรรม ไร้ญาติขาดมิตร ดูแลศพอนาถาตามหมู่บ้าน
และโรงพยาบาล มีผ้าห่มศพ และเงินช่วยเหลือบางส่วนให้ในเบื้องต้น
(๓) จัดหายาฟรีในวันพระ เพื่อให้คนรู้จักวันประกาศพระพุทธศาสนา และวันพระพุทธเจ้า
(๔) จัดหาผ้าห่มหน้าหนาว โดยมีผู้ศรัทธานัดหมายมาแจกผ้าตามหมู่บ้านยากจน
(๕) จัดหาข้าวสารอาหารแห้งแก่คนจน ในงานนักขัตฤกษ์ จัดมหาทานแจกจ่าย
(๖) จัดหาอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนยากจน ตามโรงเรียนที่วัดดูแล รวมทั้งครูผู้สอนด้วย
(๗) มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ ให้กาลังใจ ความคุน้ เคย ความเป็นมิตร
(๘) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การกี ฬ าท้ อ งถิ่ น เช่ น วิ่ งมาราธอน มวยปล้ า ฮ๊ อ กกี้
เป็นต้น
(๙) ส่ งเสริม วัฒ นธรรม นาฏศิ ล ป์ ให้ โรงเรีย นฝึ กการแสดง แลกเปลี่ ยนวัฒ นธรรมกั บ
นักเรียนไทย๕๖
๓.๕.๑.๓ ประเทศอินโดนีเซีย
สาหรับในประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่คณะสงฆ์ไทยได้ส่งพระธรรมทูตไป
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จากสภาพของประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะกว่า ๑๗,๕๐๘ เกาะ มีพื้นที่
เป็นทะเลมากกว่าพื้นดิน มีประชากรประมาณ ๒๔๕ ล้านคน โดยชาวอินโดนีเซีย ร้อยละ ๘๗ นับถือ
ศาสนาอิส ลาม ร้ อยละ ๑๐ นั บ ถื อศาสนาคริส ต์ (ศาสนาคริส ต์ นิ ก าย โปรแตสแตนท์ ร้ อยละ ๖
และศาสนาคริส ต์นิ กายแคทอลิ ก ร้อยละ ๓.๕) ที่ เหลื ออีกร้อยละ ๓ นั บ ถื อศาสนาฮินดู และพุท ธ
ศาสนา ซึ่งแบ่งสัดส่วนได้คือร้อยละ ๑.๘ นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ ๑.๒ นับถือศาสนาพุทธ๕๗
แม้ว่าปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศนับถือศาสนาอิ สลาม แต่ในอดีตเคยมี
พระพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาประดิษฐานอยู่ พระพุทธศาสนาได้ รุ่งเรืองมาก ประมาณพุ ทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ มีโบราณสถานที่สาคัญอยู่ในอินโดนีเซีย คือ โบโรบุดูร์ หรือ บรมพุทโธ ตั้งอยู่ ที่ราบ
เกตุ (Kedu) ในภาคกลางของชวา ๕๘ ต่ อ มาเมื่ อ อิ ส ลามได้ ข ยายอ านาจครอบง าอิ น โดนี เ ซี ย ใน
๕๖

พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ), ประธานสงฆ์วัดไทยกุสิน าราเฉลิมราชย์ประเทศอินเดีย และ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล, ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘. (บทสัมภาษณ์).
๕๗
เพ็ชรี สุมิตร, ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธโิ ตโยต้า ประเทศไทย, ๒๕๕๒),
หน้า ๙๐.
๕๘
เรื่องเดียวกัน,หน้า ๙๓.

๘๙

ปีพทุ ธศักราช ๒๐๑๒ นับตั้งแต่นั้นชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งต่อมา
ในภายหลังยังมีพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งที่พยายามรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ ด้วยการสวด
มนต์ตามสถานที่สาหรับสวดมนต์ ซึ่งมีอยู่จานวนมากทั่วประเทศ ทั้งนี้ ชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย
ที่อาศัยอยู่ในชนบทจะเป็นชาวชวาเป็นส่วนใหญ่ และชาวจีนส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธที่อาศัยอยู่ใน
เมืองใหญ่ ถึงแม้ว่า จะเป็นพุทธที่ผสมผสานกับความเชื่อของบรรพบุรุษคือลัทธิเต๋ าและขงจื้อก็ต าม
การเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย จึงเป็นการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาไปสู่ เจ้าของ
ประเทศโดยตรง รั ฐ บาลไทยได้ จั ด ส่ งพระธรรมทู ตไปเพื่ อส่ ง เสริม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ กว่า ๔๘ ปี ของการดาเนินงานของคณะสงฆ์ไทย๕๙
ผลจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียสามารถจัดเป็นด้านศาสนวัตถุ
มีการสนับสนุนสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ด้านศาสนบุคคล มี องค์กรคณะสงฆ์พุทธเถร
วาท ๓ องค์กร ได้แก่ คณะสงฆ์เถรวาทอินโดนีเซีย(STI) คณะสงฆ์สังฆะอากุง (SAGIN) และคณะสงฆ์
พระธรรมทูตไทย (STT) และยังมีชาวพุทธส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นพระสงฆ์แต่ดาเนินกิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการจัดตั้งเป็นวัด เป็นสมาคม เป็นมูลนิธิ ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากองค์กรต่าง ๆ
เหล่ า นี้ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ม มากขึ้น ทั้ งในด้านจานวน บุ คลากร ศาสนวัตถุ และจานวนพุ ทธบริษั ท
นอกจากคณะสงฆ์ เถรวาทแล้ ว การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในประเทศอินโดนี เซีย ยังมีคณะสงฆ์
มหายาน คณะสงฆ์ตันตระยาน และคณะสงฆ์จากประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ
ผลกระทบที่มาจากการมีองค์การชาวพุทธหลายองค์กร ทาให้มีปัญหาระหว่างองค์กรชาว
พุทธหลายประการ เช่น การไม่เป็นเอกภาพในการดาเนินงานเผยแผ่ พระพุทธศาสนา การนาเสนอ
หลักคาสอนในพระพุทธศาสนาที่ขัดแย้ งกันทาให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน การดาเนินกิจกรรม
เผยแผ่ซ้าซ้อนกันเพราะขาดการประสานงานระหว่างองค์กรชาวพุทธ และการไม่ให้ความร่วมมือกับ
องค์กรชาวพุทธอื่น ๆ เพราะคิดว่าไม่ใช่องค์กรชาวพุทธที่ตนเองเป็นสมาชิก เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึง
การเพิ่มขึ้นของจานวนองค์กรชาวพุทธ ศาสนวัตถุ และพุทธบริษัท ย่อมแสดงถึงความเจริญและมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกเข้าไปอีก จะพบว่า หากไม่มีการ
บริหารจัดการในองค์กรและการประสานงานระหว่า งองค์กรที่ดี ก็ย่อมเป็นสิ่งบั่นทอนความเจริญ
และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน
กล่าวโดยสรุปสถานการณ์ของพระธรรมทูตผู้ปฏิบัตงิ านเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
อิ น โดนี เซี ย พบว่ า คณะสงฆ์ ไ ทยเริ่ ม งานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในประเทศอิ น โดนี เซี ย เมื่ อ ปี
พุทธศักราช ๒๕๑๒ ผลจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีพุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียอุปสมบทเพิ่มขึ้น
๕๙

สานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต), พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
รุ่นที่ ๑๓. (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์, ๒๕๕๐, หน้า ๕๐.

๙๐

เป็นเหตุให้มีการจัดตั้งองค์กรคณะสงฆ์เถรวาทในประเทศอินโดนีเซี ยขึ้น ๓ องค์กร คือคณะสงฆ์เถร
วาทอินโดนีเซีย (STI) คณะสงฆ์สังฆะอากุง (SAGIN) และคณะสงฆ์พระธรรมทูตไทย (STT)
ด้านศาสนวัตถุ มีการสร้างวั ด และสถานที่สาหรับประกอบกิจกรรมทางพระพุ ทธศาสนา
เพิ่มมากขึ้น และในด้านศาสนธรรม พุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียมีความสนใจในคาสอนพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทมากแต่ยังเข้าใจไม่ชัดเจนนัก
ด้านนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่ าคณะสงฆ์ไทยยังไม่มีรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม พระธรรมทูตนารูปแบบการเผยแผ่ในประเทศไทย
มาเป็ น แนวทางในการเผยแผ่ ซึ่งยั งไม่ส อดคล้ องกับ บริบ ททางวัฒ นธรรมของประเทศอิน โดนี เซี ย
ส่วนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตไปต่างประเทศยั งขาดทักษะการแสดงธรรม
เป็นภาษาอินโดนีเซีย
ในด้านการปฏิบัติงานเผยแผ่ พระธรรมทูตยังขาดรูปแบบการปฏิบัติงานเชิงรุก ในด้านการ
ขยายปริมาณพระสงฆ์ในอินโดนีเซีย นโยบายคณะสงฆ์ไทยยังไม่เอื้อต่อการขยายปริมาณพระธรรมทูต
ชาวไทยและพระธรรมทูตชาวอินโดนีเซีย
ด้านการบริหารจัดการองค์กรพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียมีความศรัทธา
เข้ ม แข็ ง ในการสนั บ สนุ น การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาด้ ว ยการจั ด ตั้ ง องค์ ก รชาวพุ ท ธ แต่ อ งค์ ก ร
พุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียยังขาดเอกภาพในด้านการจัดการองค์กร๖๐
จากการศึ ก ษาจุ ด เด่ น โอกาส จุ ด ด้ อ ยและอุ ป สรรคของการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า
ปัจจัยจุดแข็งและโอกาส คือ พระสงฆ์ไทยได้รับการยอมรับและสนับสนุนในด้านอาคาร
สถานที่ แ ละการจั ด กิ จ กรรมทางศาสนาจากพุ ท ธศาสนิ ก ชนอิ น โดนี เซี ย การจั ด กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ มีความเข้มแข็งขององค์กรพระพุท ธศาสนา พุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียมีความ
ศรัทธาเข้มแข็งในคาสอนของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนทีเ่ ป็นเยาวชนอินโดนีเซียมีความเข้มแข็ง
ในการดาเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาในกลุ่มชาวท้องถิ่น
และชาวจี นในประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียส่งเสริมให้ทุกศาสนาเผยแผ่คาสอนศาสนาได้
อย่ า งเสมอภาค วั ฒ นธรรมชาวอิ น โดนี เซี ย สอดคล้ อ งกั บ คำสอนในพระพุ ท ธศาสนา ชาวพุ ท ธ
อินโดนีเซียมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคพบว่า โครงสร้างองค์กรการเผยแผ่พุทธศาสนายังไม่
ชั ด เจน บุ ค ลากรด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา (พระสงฆ์ -ฆราวาส) ไม่ เพี ย งพอ องค์ ก ร
๖๐

ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง, เกษมชาติ นเรศเสนีย์, และภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศอิน โดนีเซี ย : รูปแบบที่ ควรจะเป็น , รายงานสืบเนื่องการประชุม สัมมนาวิชาการ (Proceedings) การ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗, หน้า ๗.

๙๑

พุทธศาสนิกชนขาดเอกภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูตขาดทักษะในด้านการสื่อสาร
ธรรมะเป็นภาษาอินโดนีเซีย นโยบายการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ไทย
ยั งไม่ ส อดคล้ อ ง ยั ง ไม่ ส ามารถขยายปริ ม าณพระภิ ก ษุ เถรวาทในอิ น โดนี เซี ยทั้ งชาวไทยและชาว
อินโดนีเซีย หลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศยังไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ปฏิบัติงาน
เผยแผ่ในประเทศอินโดนีเซีย๖๑
๓.๕.๑.๔ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐ สิ งคโปร์ (Republic of Singapore) ตั้ งอยู่ บ นเกาะในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉีย งใต้ (Southeast Asia) ตั้ งอยู่ ท างใต้ สุ ด ของคาบสมุ ท รมาเลย์ติ ด กั บ รัฐ ยะโฮห์ ข อง
ประเทศมาเลเซี ย และอยู่ ท างเหนื อของเกาะสุ ม าตราประเทศอิ น โดนี เซี ย ๖๒ มี ป ระชากรที่ ถื อว่ า
หนาแน่ น ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค เป็ น อั น ดั บ ที่ ๒ ของโลก เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนพื้ น ที่ ข องประเทศ
เพราะประเทศสิงคโปร์มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๐๗๙,๗๐๐ คน แต่มีพื้นที่เพียง ๗๑๐.๒ ตารางกิโลเมตร๖๓
สาหรับประชากรของประเทศสิงคโปร์ เป็นชาวจีน ร้อยละ ๗๖.๕ มาเลย์ ร้อยละ ๑๓.๘ อินเดีย ร้อย
ละ ๘.๑ และอื่น ๆ ร้อยละ ๑.๖๖๔ มีความหลากหลายทางศาสนา คือพุทธ ฮินดู คริสต์ และลัทธิเต๋า
เป็นต้น ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทาให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย อย่างไร
ก็ตาม ชาวสิงคโปร์ ส่วนใหญ่นั บ ถือพระพุทธศาสนา โดยในปี ค.ศ.๑๙๘๐ ส ารวจพบว่า มีผู้ นับถือ
พระพุทธศาสนาจานวนถึงร้อยละ ๓๔.๓๖๕ และต่อมาได้มีผู้สารวจอีก พบว่าชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่นับ
ถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ร้อยละ ๔๒.๕ นิกายเถรวาท ร้อยละ ๑๔.๕ กลุ่มที่เหลือก็นับถือ
ศาสนาและลั ท ธิ อื่ น ๆ และกลุ่ ม ที่ ไม่ นั บ ถื อ ศาสนาใดเลย (Free Thinking) ร้อ ยละ ๒๕ ๖๖ การที่
พระพุท ธศาสนาเถรวาทตั้งมั่น อยู่ ในประเทศสิ งคโปร์จนถึงปั จจุบั น อาจเพราะพระพุท ธศาสนามี
หลักการสาคัญ คือ ให้ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทาแต่ความดี และชาระจิตใจให้ผ่องใส โดยการปฏิบัติ
๖๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘.
Joseph S.G., ความรู้ เบื้ อ งต้ น กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น, (กรุ งเทพมหานคร: ดวงกมลพั บ ลิ ชชิ่ ง ,
๒๕๕๕), หน้า ๒๕.
๖๓
รา ย ชื่ อ ป ระ เท ศ เรี ย งต า ม ค ว า ม ห น าแ น่ น ป ร ะ ช า ก ร , [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ งที่ ม า :
th.wikipedea.org/wiki/ com, [๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒].
๖๔
อัควิทย์ เรืองรอง. สารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐสิงคโปร์, (กรุงเทพมหานคร:
เอส.พี.อินเตอร์เอ็คคูชั่น, ๒๕๕๖), หน้า ๓๗.
๖๕
Lee, Wong Yuen, Thai Buddhism In Singapore, An Academic Exercise, (Department
of Sociology National University of Singapore, 1985/86), p.7.
๖๖
พระพุ ท ธศาสนาในประเทศสิ งคโปร์ [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ ม า: https//www.siamzone.com/
board/view. [๒ กุมภาพันธ์.๒๕๖๒].
๖๒

๙๒

ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือพระนิพพาน นอกจากนี้ยังเป็น
ศาสนาที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี
อัตลักษณ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับชาวสิงคโปร์มีคุณูปการต่อกัน พระพุทธศาสนามี
หลักการเพื่อการดับทุกข์และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวโลก ชาวสิงคโปร์ก็มีอุปนิสัยให้เกียรติและพร้อมที่
จะยอมรับทุกศาสนา แม้ส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งมีแนวปฏิบัติต่างจากเถร
วาท แต่มีเป้าหมายและองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน ชาวสิงคโปร์ยึดถือบุคคลเป็นประมาณ เถรวาทก็
มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ ผู้ที่ถือธรรมเป็นประมาณ เถรวาทก็ มีพระธรรมคาสอนเป็นที่พึ่งได้ ผู้ที่ถือวัตถุ
เป็นประมาณ เถรวาทก็มีศ าสนวัตถุเป็นที่พึ่งได้ ผู้ที่ถือพิธีกรรมเป็นประมาณ เถรวาทก็มีพิธีกรรมให้
เลือกปฏิบัติตามอัธยาศัย
การเผยแผ่ พ ระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ ป ระเทศสาธารณรัฐ สิ งคโปร์ของพระสงฆ์ไทย
เริ่มปรากฏชัดเจนครั้งแรก ในปี ค.ศ. ๑๙๒๐ (พ.ศ. ๒๔๖๓) โดยหลวงพ่อหงส์ (พระธรรมรัตนบัณฑิต)
ได้สร้างวัดไทย ชื่อวัดอานันทเมตยาราม ซึง่ สาเร็จเป็นวัดสมบูรณ์ในปี ค.ศ. ๑๙๒๓ (พ.ศ. ๒๔๖๖)๖๗
ต่อมาได้มีวัดไทยในสิงคโปร์อีกหลายวัด ปั จจุบันมีทั้งสิ้น ๓๐ วัด๖๘ และมีสมัชชาสงฆ์ไทย
ในประเทศสิ งคโปร์ ดู แ ลโดยก าหนดนโยบายให้ วั ด ก าหนดรูป แบบการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่
เหมาะสมกั บ วิ ถี ชี วิ ต และอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวสิ ง คโปร์ ก าหนดให้ น าเอารู ป แบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พุทธวิธีการสอนและรูปแบบการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต ๑๐ ประการ ซึ่งได้แก่
“การเทศน์ บรรยาย สนทนา ธรรมีกถา นาฝึกสมาธิ นาเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน นาพัฒนาท้องถิ่น
สาธิต นาจัดกิจกรรม” มาเป็นบรรทัดฐานในการจัดรูปแบบการเผยแผ่
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า มีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง แต่ที่สาคัญที่สุด คือด้านศักยภาพของพระสงฆ์ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ
หรือภาษาจีนได้ ตลอดถึงภาพลักษณ์ของพระสงฆ์จานวนมากที่มุ่งเน้นด้านวัตถุประพฤติผิดพระธรรม
วินัย ซึ่งมีผลกระทบต่อความศรัทธาของชาวสิงคโปร์ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน ๓ กลุ่ม คืออนุรักษ์นิยม
ธรรมนิยม และวัตถุนิยม ส่วนรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน พบว่า มีทั้งเชิงรับและเชิงรุก
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมนั้น คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยต้องร่วมกัน
กาหนดนโยบาย แผนงาน แผนคน และแผนเงิน เน้นการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน และมีจริยาวัตรงดงาม เพื่อเป็นผู้นาในการเผยแผ่ซึ่งเป็นรูปแบบผสมผสานกันทั้งเชิงรับ
และเชิ งรุ ก เชิ งรั บ มี ๕ รู ป แบบ ได้ แ ก่ ประเพณี นิ ย ม พิ ธีก รรมหรื อ ศาสนพิ ธี การสร้ างก าลั งใจ
บุคลิกภาพ และทัศนาจร ในส่วนเชิงรุกมี ๖ รูปแบบ ได้แก่ สังคมสงเคราะห์ การให้ความรู้ผ่านสื่ อ
๖๗

Souvenir magazine, Wat Ananda Metyaram of the new extension, ( Singapore,

1997), p. 13.
๖๘

เอกสารเผยแพร่, วัดไทยที่อยู่ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์, (พ.ศ. ๒๕๔๗).

๙๓

เทคโนโลยี การเรียนการสอน โครงการอบรม การให้ความรู้นอกสถานที่ และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
รัฐและศาสนาอื่น๖๙
ปัญหาที่สาคัญอีกประการคือ ประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้พระเดินบิณฑบาตเพราะผิด
กฎหมาย พระสงฆ์ จ ะท าหน้ าที่ ก วาดลานวัด ปั จ จเวกคือ การพิ จารณา เป็ น กิจ กรรมปกติ และมี
กิจกรรมที่ต้องทา เช่น เสกพระ เสกน้ามนต์ เนื่ องจากชาวจีนเข้าวัด ชอบทาบุญหยอดตู้ เสร็จแล้ว
พระภิกษุต้องพรมน้ามนต์ให้ ปัจจัยที่ได้รับจากการทาบุญต่าง ๆ จะใช้สาหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค
(ค่าน้าค่าไฟ) ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร (มีโรงครัว) เพราะไม่สามารถออกบิณฑบาตได้๗๐
๓.๕.๒ ทวีปยุโรป
๓.๕.๒.๑ ประเทศอังกฤษ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ กรมการศาสนาได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งโครงการ
ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไปต่ า งประเทศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ศ าสนากิ จ ในวั ด ที่ จั ด ตั้ ง ในต่ า งประเทศ
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ได้ อ นุ มั ติ ในหลั ก การให้ ก รมการศาสนา จั ด ตั้ งส านั ก ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไป
ต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายสงฆ์ทั้งสองนิกาย๗๑ โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเลือกเฟ้นและ
ฝึกอบรมพระสงฆ์ไทย ให้สามารถประกาศพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่เกียรติคุณของ
ชาติไทย เพื่อสงเคราะห์ทางด้านจิตใจแก่คนไทยในต่างประเทศ และเพื่อให้เกิดศาสนสัมพั นธ์อันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับองค์การศาสนาอื่น
พระพุทธศาสนา (Buddhism) เข้าสู่อังกฤษครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ โดย J.R. Jackson
เป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมในอังกฤษ และ Charles Henry Allen Bernett ผู้ซึ่งต่อมาบวชเป็นพระภิกษุ
ในพม่า มีฉายาว่ า “อานั น ทเมตเตยยะ” เป็ น พระภิกษุ ช าวอังกฤษคนแรก คณะสงฆ์ไทยส่ งคณะ
พระธรรมทูตไปเผยแผ่ครั้งแรก เมื่อพ.ศ.๒๕๐๗ และได้สร้างวัดไทยชื่อ วัดพุทธปทีป ในกรุงลอนดอน
โดยเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา พระราชสิทธิมุนี (โชดก าณสิทธิ
ป.ธ. ๙) และ พระมหาวิจิตร ติสฺสทตฺโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับอาราธนา
เดินทางไปสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ พุทธวิหารแฮมสเตท กรุงลอนดอน โดยสังฆสมาคมแห่งประเทศ
๖๙

พระศรีรัตนโมลี (สมคิด สุรเตโช/เหลาฉลาด), รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทย ในประเทศสาธารณรัฐ สิงคโปร์ , “วารสารบัณ ฑิตศึกษาปริทรรศน์ ” ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน
๒๕๖๐, หน้า ๖.
๗๐
พระราชสิ ท ธิวิ เทศ, สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ ไข วั ดไทยและคณะสงฆ์ ไทยในสิ ง คโปร์แ ละ
มาเลเซีย, พระมหาวิหาร พุทฺธญาโณ, บก., พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๑-๑๐๖.
๗๑
ส านั ก ฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ไปต่ า งประเทศ (ธรรมยุ ต , ๒๕๕๐) [ออนไลน์ ] . แหล่ ง ที่ ม า:
www.tidga.net/component/content. [๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].

๙๔

อังกฤษ เป็นฝ่ายดาเนินการ และครั้งนั้นนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พระพุทธศาสนาสายปฏิบัติ ได้ถูก
นาไปประดิษฐานในโลกตะวันตกเป็ นครั้งแรก ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ได้มีการประชุมกลุ่มคนไทย
และนักเรียนไทยในกรุงลอนดอน เพื่อปรึกษาหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ มั่นคงยั่งยืน
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เรื่องจัดตั้งวัดไทยขึ้นที่กรุงลอนดอน โดยต่อมามหาเถรสมาคมและรั ฐบาล
ไทยเห็นด้วยในหลักการ จึงได้ระดมทุนทรัพย์จัดสร้างวัดไทยในกรุงลอนดอนขึ้น๗๒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพือ่ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ
๒. เพื่อสงเคราะห์คนไทยในทางศาสนกิจ
๓. เพือ่ เผยแผ่เกียรติคุณของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ การศึกษาวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร
๕. เพื่อการส่งเสริมการศึกษาธรรมะ และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทัง้ แก่ชาวไทย
และชาวต่างชาติ
ความโดดเด่น ของวัดแห่งนี้ คือพระอุโบสถทรงไทยหลังแรกในทวีปยุ โรป ลักษณะเป็น
อาคารจตุรมุขแบบกึ่งตรีมุขตามอย่างศิลปะสถาปัตยกรรมไทย ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร
และมีกาแพงแก้วรอบอุโบสถ มีห้องใต้ดินเป็นโถงใหญ่สาหรั บใช้เป็นห้องสมุด และประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา การออกแบบอาคาร สถาปนิกได้คานึงถึงสภาพภูมิอากาศและกฎหมายการก่อสร้ าง
อาคารของประเทศอั ง กฤษ เช่ น หน้ า ต่ า งออกแบบโดยใช้ รูป แบบวิ ม านเพื่ อ ขยายพื้ น ที่ รั บ แสง
ที่สะท้อนงานศิลป์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ๗๓
พันธกิจของคณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
พระสงฆ์ไทยที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรสงฆ์ไทยหรือกรรมการมหาเถรสมาคม
ให้เดินทางมายังสหราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ (Religious Workers) เรียกว่า พระธรรมทู ต
ไทย มีวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานศาสนสงเคราะห์ (Religious Services)
๒. งานการศึกษาสงเคราะห์ (Education Services)
๓. งานสาธารณูปการ (Facility Services) และ
๔. งานศาสนสัมพันธ์ (Multifaith)๗๔
ศาสนกิจทีด่ าเนินการ ณ วัดพุทธปทีป ได้แก่
๑. การทาบุญในเทศกาลสาคัญของประเทศไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์
๒. การทาบุญในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
๗๒

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.padipa.org [ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒].
๗๓
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.padipa.org [ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒].
๗๔
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.padipa.org/venerable-monks [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑].

๙๕

๓. การปฏิ บั ติ ธ รรม (วิปั ส สนากรรมฐาน) ทั้ งในรูป แบบไปเช้าเย็น กลั บ และเป็ น
หลักสูตรต่อเนื่องหลายวัน โดยมีกาหนดการแน่นอน
๔. การเทศนาและการสนทนาธรรม
๕. การเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๖. การบวชสามเณรและการบวชศีลจาริณี
๗. การเข้าศึกษาธรรมเป็นกลุ่ม
๘. การเผยแผ่หลักธรรมเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๙. การจั ด ท าเว็บ ไซต์ ข องวัด เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์กิ จ กรรมและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ
พระพุทธศาสนาทั้งในภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ๗๕
๓.๕.๒.๒ ประเทศเนเธอร์แลนด์
วัดพุทธวิห าร อัมสเตอร์ดัม ได้ก่อตั้งขึ้น ปี พ.ศ.๒๕๒๕ โดย พระครูไกรสรวิลาศ
(พระมหาธีร พั น ธ์ เมตฺ ต าวิ ห ารี อดีต ผู้ ช่ว ยเจ้าอาวาสวั ดมหาธาตุ ฯ ) ตั้ งอยู่ ที่ ถ นน Prinsengracht
ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ต่อมามีผู้สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานมากขึ้น สถานที่ คับแคบเกินไป จึงได้
ย้ายไปที่ ถนน St.Pieterspoorsteeg 29 โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถระ) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นเป็นองค์ อุปถัมภ์ ต่อมาเมื่อมีประชาชนสนใจ
เพิ่มมากขึ้นจึงได้ซื้อฟาร์มขนาดใหญ่ ที่ Den lip อาณาบริเวณทวิสก์ (Twiske) ซึ่งเป็นที่เหมาะในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับสนับสนุนจาก ชาวไทย ชาวจีน ชาวดัตช์ รวมทั้งชนชาติอื่น ๆ ที่สนใจ
พระพุทธศาสนา ใน พ.ศ.๒๕๓๘ เกิดอุทกภัยหิ มะตกติดต่อกันยาวนาน ๓ เดือน ทาให้ อาคารเกิด
ช ารุ ด เสี ย หาย ไม่ ส ามารถซ่ อ มแซมได้ จึ ง ตั ด สิ น ใจขายแล้ ว ซื้ อ ที่ แ ห่ ง ใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่ Papaverweg 7C, 1032 KD Amsterdam และได้ดาเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาเรื่อยมาจนถึงปี
2006 (พ.ศ.๒๕๔๙) ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทาให้สิ่งก่อสร้ างและสิ่งของภายในเสียหายเป็นอย่างมาก ยาก
ต่อการบูรณปฏิสังขรณ์ได้ ทางวัดจึงได้ตัดสินขายอีกครั้ง แล้วได้มาซื้อที่แห่งใหม่ ณ Zuideinde 120,
1121 DH Landsmeer Amsterdam ซึ่ ง เป็ น ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ต่ อ ม า พ ร ะ ค รู ไก ร ส ร วิ ล า ศ
(พระมหาธีรพันธ์ เมตฺตาวิหารี) เจ้าอาวาสได้มรณภาพในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็ น ต้น สั งกัดของพระครูไกรสรวิล าศ โดยพระธรรมสุธี อธิบดีส งฆ์วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระมหาจาเริญ เขมวีโร ป.ธ.๗, พธ.บ.,บศ.ม. (นเรศวร) มา
เป็นประธานสงฆ์ เพื่อดูแลวัดพุทธวิหารสืบไป
คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ต้องการพลิกฟื้นนาคุณค่าของวัด
หรือศาสนสถานมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยการจัดกิจกรรม “ธรรมทูตสัญจร” โดยปรับสภาพศาสน
๗๕

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.padipa.org [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑]
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สถานปัจจุบัน ให้เป็นศูนย์กลางสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน จึงได้จัด
กิจกรรมโครงการธรรมทูตสัญจรขึ้น เพื่อนาธรรมะออกเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป ให้เป็นผู้ปฏิบัติตาม
หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาและมีความใกล้ชิด
กับ ศาสนามากขึ้น มี ส ภาพจิต ใจที่ดีและมีกาลั งใจที่จะต่อสู้ กับสั งคมแวดล้อมด้วยความมั่น ใจและ
เข้มแข็ง พร้อมทั้งมีความมัน่ คงในการประกอบสัมมาชีพตลอดไป๗๖
ศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประกอบด้วย
๑) วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการศึกษาทั้งภาษาดัตช์และไทย ใส่ใ จประเพณีวัฒ นธรรมไทย ไม่ฝักใฝ่การเมือง
ศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยประสานความร่วมมือกับราชการท้องถิ่นและ
ราชการไทย องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายของฮอลแลนด์และความยินดีของเพื่อนบ้าน
๒) วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา สืบสาน และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
(๒) เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
(๓) เพือ่ เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ
(๔) เพื่อเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
(๕) เพื่ อเป็ น ศูน ย์ป ระสานงานช่ว ยเหลื อผู้ เดือดร้อนทางด้านร่างกายและจิตใจด้ วยใจ
สาธารณกุศลไม่หวังผลกาไรเครื่องตอบแทน
๓) พันธกิจ
(๑) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาดั ต ช์ ใ ห้ แ ก่ พ ระสงฆ์ และประชาชนคนไทย
และส่งเสริมการเรียนภาษาไทยแก่เด็กลูกครึ่งไทยดัตช์ และชาวดัตช์ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย
(๒) จัดกิจกรรมตามวันสาคัญทางศาสนา วันสาคัญของชาติ และวันสาคัญทางประเพณี
วัฒนธรรไทย
(๓) ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งในและนอกสถานที่
(๔) ส่งเสริมอาชีพสุจริตแก่แม่บ้าน เช่น ทาอาหารไทย นวดแผนไทย เป็นต้น
(๕) เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาษาไทย ดัตช์ และอังกฤษ
(๖) บาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนทัว่ ไป
(๗) ให้ความสาคัญกับเพื่อนบ้าน ทางานร่วมกับองค์กรการกุศลอื่ น ๆ หน่วยงานเอกชน
ต่าง ๆ หน่วยงานราชการไทยและฮอลแลนด์๗๗
๗๖

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.watbuddhavihara. [๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑]
๗๗
ประวั ติ วั ด พุ ท ธวิ ห าร, [ออนไลน์ ] . แห ล่ ง ที่ มา: www.watmetta.nl/menu/doo_menu.
[๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒].
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๓.๕.๒.๓ ประเทศนอร์เวย์
วัดไทยนอร์เวย์ เริ่มก่อตั้งเป็นองค์กรการกุศลในรูปของสมาคมชาวพุทธ ดาเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือการสร้างวัดไทยในประเทศนอร์ เวย์ โดย
กลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้ามาทางานได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายให้พักอาศัยอยู่ถาวรในประเทศนอร์เวย์
ส่วนมากเป็นสุภาพสตรี ร่วมด้วยชาวนอร์เวย์ที่แต่งงานมีครอบครัวเป็นคนไทยและชื่นชอบวัฒนธรรม
ประเพณีไทย พุทธศาสนาและความเชื่อถื อ แม้จะไม่ประกาศตัวต่อสาธารณะอย่างเปิด เผยแต่ไม่ได้
ปฏิเสธ พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อเนื่องเป็นอย่างดี ได้ปรึกษากันเรื่องการสร้างวัดไทย
เริ่มด้วยการจัดตั้งเป็นสมาคมมีคณะกรรมการบริหาร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับสหภาพ
ชาวพุทธในประเทศนอร์เวย์ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ ใช้ชื่อว่า “สมาคม
ชาวพุทธไทย” มีรูปวงล้อธรรมจักรเป็นตราสัญลักษณ์ มีจานวนสมาชิกเริ่มต้นในวันจดทะเบียนจานวน
๑๖ คน ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ทั่ ว ประเทศทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศมากกว่ า ๔,๐๐๖ คน
การบริหารดาเนินงานของสมาคมฯ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้รับการยอมรับส่งเสริมสนับสนุน
ตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ งจากสถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุงออสโล ประชาชนชาวไทยและชาว
ต่างประเทศในประเทศนอร์เวย์ ที่มีความประสงค์อยากจะให้มีวัดไทยเกิดขึ้น อีกส่ วนหนึ่งได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ ตามอัตราส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ถาวรใน
ประเทศนอร์เวย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสมาคมฯเพื่อนาเสนอขอรับเงินช่วยเหลื อจากรัฐบาลตาม
สิทธิ์ทางกฎหมาย เป็นรายได้หลักสนับสนุนให้วัดมีความเจริญได้อย่างมั่นคงถาวร
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นปีที่ ๓ สมาคมฯได้เช่าอาคารชุดและบ้านเป็นที่พั กชั่วคราว อาราธนา
พระธรรมทูตเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์อยู่จาพรรษาช่วงฤดูกาลพรรษา ๓ เดือน เพื่อที่ทั้งสองฝ่าย
จะหารือกันได้อย่างใกล้ชิดรอบคอบในเรื่องการสร้างวัดให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมโดยยึดแนวทาง
แห่ ง พระธรรมวิ นั ย ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ตกลงระหว่า งประเทศไทยกั บ ประเทศนอร์เวย์ เกี่ ย วกั บ
กฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองในขณะนั้น อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเข้าประเทศ
นอร์เวย์อยู่ไม่เกิน ๙๐ วัน ไม่ต้องขอประทับวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต
พ.ศ. ๒๕๓๙ สถานภาพทางการเงินของสมาคมฯ มีความมั่นคงพอซื้อผ่อนบ้านพร้อมที่ดิน
๑๑๒๒ ตารางเมตร ที่อยู่ถนน Torstad?sen 16, Billingstad.ราคา ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ โครน (หนึ่ง
ล้านสามแสนสองหมื่นโครน) เพื่อเป็นวัดไทยนอร์เวย์ถาวร เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธาน
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาประทานนามว่า “วัดไทยนอร์เวย์”
พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาเถรสมาคมได้อนุมัติให้พระครูวิเทศธรรมวิทิต (สารวจ กมโล) สังกัดวัด
พระพุทธบาทตากผ้า อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน พระธรรมทูตสายต่างประเทศประจาวัดพุทธาราม
ประเทศสวีเดน ย้ายเข้าประจาประเทศนอร์เวย์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจถาวร

๙๘

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้อนุมัติให้พระมหาคาสิงห์ คเวสโก สังกัดวั ดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมทูตช่วยงานประจาวัดไทยนอร์เวย์เพิ่มอีก ๑ รูป การปฏิบัติศาสนกิจของ
พระธรรมทูตเป็นไปตามปกติ เพื่อพัฒนาวัดไทยนอร์เวย์ให้เกิดความสมบูรณ์มีความคืบหน้าโดยลาดับ
ปัญหาและอุปสรรคได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกทาง ตามครรลองแห่งพระธรรมวินัย เจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทยจานวน ๙ รูป ได้เมตตาเดินทางตรวจเยี่ยม
และประกอบพิธีเปิดวัดไทยนอร์เวย์อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๑๒ ของการสร้างและพัฒนาวัดไทยนอร์เวย์ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสมาคมชาวพุทธไทย ได้ลงนามซื้อที่ขยายวัดใหม่เนื้อที่ ๑๖,๘๐๐. ตารางเมตร (๑๐
ไร่เศษ) ราคารวมค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครอง ๒,๐๐๐,๕๒๖.๐๐ โครน (สองล้านห้าร้อย
ยี่ สิ บ หกโครน) อยู่ ที่ ถ นน Trondheimsvegen 582, 2016 Frogner.ห่ า งจากกรุ ง ออสโล ๓๒
กิโลเมตร อยู่ ระหว่างกรุงออสโล เมืองหลวง กับท่าอากาศยานนานาชาติก รุงออสโล ห่ างจากท่า
อากาศยานฯ ๑๙ กิโลเมตร เป็น ฟาร์ มขนาดเล็ก อยู่กลางทุ่งนา ไม่ติดบ้านพักเพื่อนบ้านข้างเคียง
โดยรอบทั้ งสี่ ทิ ศ ติ ด ถนนสายรอง ยวดยานสั ญ จรผ่ านไปมาไม่ พ ลุ ก พล่ าน อยู่ ในพื้ น ที่ ท าเลและ
สิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบเป็นปฏิรูปเทศ เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นวัดได้โดยสมบูรณ์
ทางวัดได้ทาโครงการพัฒ นาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติ
ธรรมสาหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ การเผยแพร่ประเพณีวั ฒ นธรรมไทยในประเทศนอร์เวย์
เสนอขออนุญ าตต่อทางการประเทศนอร์เวย์ และได้รับอนุมัติให้ ดาเนินการได้ตามที่ เสนอขอ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับสถิติหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เคยนาเสนอข่าวการสร้างวัดไทยนอร์เวย์ในปีแรกที่ย้าย
เข้ามาอยู่ มีผู้ ส นั บ สนุ น ให้ ดาเนิ น การได้ร้อยละ ๔๙ แม้ ในการขออนุ ญ าตจากเพื่ อนบ้านข้างเคียง
บริเวณรัศมีโดยรอบต่างเห็ น ด้วย ไม่มีคัดค้าน นับเป็นมติยอมรับสถานภาพความเป็นวัดไทยอย่าง
สมบูรณ์จากประชาคมท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก อาจถือเป็นกรณีพิเศษสาคัญยิ่งสาหรับวัดไทยและงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานคณะสงฆ์ไทย
การสร้ างวั ด ไทยนอร์ เวย์ และมี พั ฒ นาการคื บ หน้ า มาโดยล าดั บ มี เอกลั กษณ์ โดดเด่ น
ปรากฏชัดบ่ งบอกความเป็นวัดไทยที่สมบูรณ์สามารถเชิด ชูพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีไทยแก่
ชาวต่างชาติได้อย่างสง่างาม ได้รับอนุมัติจากทางการประเทศนอร์เวย์ ให้ดาเนินการเป็นพุทธสถานได้
ตามวัตถุประสงค์โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย ถึงบัดนี้ทรัพย์สิ นของวัดไทยนอร์เวย์มีมูลค่ารวมประมาณ
๒๕ ล้านโครน (ประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท)
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดไทยนอร์เวย์ ได้แก่ การจัดบรรพชาอุปสมบท
เยาวชนเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อกุลบุตรผู้
มีศรัทธาถึงพร้อม ทั้งทีเ่ ป็นคนไทยหรือมีมารดาบิดาเป็นคน ๒ สัญชาติหรือคนสัญชาตินอร์เวย์ การจัด
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อบรมปฏิบัติธรรมสาหรับอุบาสกอุบาสิกาในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การประกอบพิธีประเพณี
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยตามเทศกาลสาคัญในรอบปีตามกาหนดในปีปฏิทิน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ควรบันทึกไว้เป็นประวัตศิ าสตร์ของงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเมื่ อพระครูวิเทศธรรมวิทิต เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ได้ เข้ารับการ
อบรมและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สายต่างประเทศได้ มีคณะพนักงานบริษั ทการบินไทย
จากัด (มหาชน) จานวน ๑๐ คน เกิดศรัทธาพร้อมใจกันลาหยุดงานเดินทางจากประเทศไทยมาขอรับ
การบรรพชาอุปสมบทเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ได้รับเป็ นปฐมนาคเป็ นพระภิกษุรุ่นแรก เป็นที่ ปีติยินดี
อย่างยิ่งสาหรับชาวพุทธในต่างประเทศที่ได้เข้าร่วมงาน ทาให้เกิดความคิดโครงการบรรพชาอุปสมบท
หมู่เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศสนองงานคณะสงฆ์ไทยต่อไป
ศาสนากิจอื่น ๆ คือการสอนธรรมสาหรับเยาวชนนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมวัดของโรงเรี ยน
เป็นคณะในช่วงเปิดเทอม การเปิดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศประจาสัปดาห์
ได้รับความสนใจจากชาวนอร์เวย์สมัครเข้าเรียนทั้งที่มีภรรยาเป็นคนไทยและไม่มีครอบครัวเป็นคน
ไทย หากแต่สนใจเข้าเรียนเพื่อการเตรียมตัวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใน
ประเทศไทย การสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่พักอาศัยสาหรับคนเดินทางไกล การให้ความร่วมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในการจัดกิจกรรมสาคัญในโอกาสวันสาคัญของชาติ ฯลฯ๗๘
๓.๕.๓ ทวีปอเมริกา
คณะสงฆ์ไทยเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้จัดส่งพระสงฆ์ไปต่างแดนเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมที่ต้องการ
ที่พึ่งทางใจ และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นิมนต์พระสงฆ์ ไทย จานวน ๓
รูป ไปบรรยายธรรมและเผยแผ่คาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ พระเทพคุณาภรณ์
(สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (เกี่ ย ว อุ ป เสโณ) พระราชวรเวที (สมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์
(ช่ ว ง วรปุ ญฺ โ ญฺ ) และพระศรี วิ สุ ท ธิ โ มลี (สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต)๗๙ คนไทย
ในลอสแองเจลิส ซึ่งถือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้สร้างวัดไทยลอสแองเจลิสขึ้นเป็นวัด
แรกในสหรัฐอเมริกา ในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕๘๐

๗๘

วัดไทยนอร์เวย์ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.watthainorway.net/Thai/history.php
[๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑]
๗๙
บิ๊กป๋วย ใจไทย, ผู้เรียบเรียง, 33 พระไทยไปนอกเพื่อให้ฝรั่งไหว้, (กรุงเทพมหานคร: เซเว่น โมชั่น
เทคโนโลยี, ๒๕๕๖), หน้า คานา.
๘๐
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒-๑๙๗.

๑๐๐

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วัดไทยวัดแรกในเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างใน
ราว พ.ศ. ๒๕๑๗ จากศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยและต่ างชาติ ซึ่ งต้ อ งการศู น ย์ รวมแห่ งจิ ต
วิญญาณ โดยมีพระสงฆ์ทาหน้ าที่เป็นผู้นาแห่งจิตวิญ ญาณและเป็ นที่พึ่งทางใจแก่ช าวไทยและชาติ
อื่น ๆ ที่จากประเทศบ้านเกิดมาอยู่ในสหรัฐอเมริกา วัดไทยต่างแดนแห่งนี้มี การพัฒนาทางศาสนวัตถุ
และได้ ทาหน้ าที่ห ล่ อหลอมสั งคมไทยในสหรัฐ อเมริกา พุ ท ธศาสนิ กชนไทยมี วัต ถุประสงค์ ในการ
เดิน ทางมาวัดที่ แตกต่างกั น ได้แก่ เพื่อศึ กษาและปฏิ บัติธ รรมตามหลั กคาสอนในพระพุ ทธศาสนา
เพื่อเรียนภาษาไทยและศึกษาวัฒนธรรมไทย และเพื่อบาเพ็ญบุญกุศลในโอกาสต่าง ๆ ศาสนกิจในวัด
ไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประกอบด้วยการเผยแผ่พระธรรมคาสอนในพระพุ ทธศาสนา จัดการศึกษา
ให้ แ ก่ เ ยาวชนลู ก หลานไทยที่ เ กิ ด และเติ บ โตภายใต้ สั ง คมอเมริ กั น ด้ ว ยการเปิ ด โรงเรี ย น
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์และ
อาสาสมัครในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสานึกในความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย๘๑
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวั ด ไทยกรุ ง วอชิ ง ตั น ดี . ซี ได้ แ ก่ เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ
คณะสงฆ์แก่สาธารณะ เพื่อรักษาและสนับสนุนความปรองดองในเชิงของความเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อเป็น
ศูนย์ประชาสัมพันธ์แก่ชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยให้เกิดความสงบสันติภายในจิตใจ
ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับกิจกรรมทางการเมือง
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พบ ได้แก่ การจัดทาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของ
วั ด เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมของวั ด ประกอบด้ ว ย หลั ก สู ต รวิ ปั ส สนากรรมฐาน
(Vipassana Meditation) การท าวัต รเช้ า-เย็น เป็ นกิ จวั ตร พระธรรมเทศนาและปฏิ บั ติธ รรมและ
สนทนาธรรมทุ ก วั น อาทิ ต ย์ ในภาคภาษาไทย การปฏิ บั ติ ก รรมฐานทุ ก วั น อาทิ ต ย์ สั ป ดาห์ ที่ ๒
และสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน ในภาคภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาไทยสาหรับผู้ใหญ่ทุกวันจันทร์และ
วัน พุ ธ การฝึ กสมาธิด้ว ยโยคะ (yoka-meditation) ทุกวันพุธ การเรียนดนตรีไทยทุ กวันเสาร์และ
อาทิตย์ การเรียนราไทยทุกวันอาทิตย์ การเรียนภาษาไทยสาหรับเยาวชนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ การ
จัดกิจกรรมในเทศกาลสาคัญต่าง ๆ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนภาคฤดูร้อน๘๒

๘๑

พระมหาถนั ด อตฺ ถ จารี, ดร., บทบาทพระธรรมทู ตไทยในต่ า งแดน, หน้ า ๗-๘. [ออนไลน์ ].
แหล่งที่มา: https://www. eBooks.in.th. [๑ พ.ย. ๒๕๖๑]
๘๒
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: Objectives, https://www.watthaidc.org/meditation-groups/ [๑
พ.ย. ๒๕๖๑]

๑๐๑

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่
พระธรรมทูตยังไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาดีพอ ทาให้สื่อสารกับคนใน
ประเทศนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่ วนในการดูแลพระธรรมทูตยังไม่เข้มแข็งพอ จึงให้
การสนั บ สนุ น และดู แ ลได้ ไม่ ทั่ ว ถึ ง แม้ ปั จ จุ บั น จะมี ห ลายหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลโดยตรงแต่ ก็ ยั ง
ครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เช่น ศูนย์ควบคุมดูแลพระไปต่างประเทศก็ ทาหน้าที่อย่างหนึ่ง สานักฝึกอบรม
พระธรรมทูตก็ทาหน้าที่อีกอย่าง เมื่ออบรมพระธรรมทูต แล้วแต่การคัดเลือกว่าพระสงฆ์ รูปใดจะได้
เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงาน เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปั ญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริก า
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร การจัดการและการปกครอง สาหรับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
โดยจั ด ตั้ ง สถาบั น หรื อ วิ ท ยาลั ย พระธรรมทู ต เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงานเผยแผ่ พ ระศาสนา
ในต่างประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการพระธรรมทูต ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ควรได้รับ
มอบอ านาจจากมหาเถรสมาคม ให้ ส ามารถเข้ า ไปดู แ ลเรื่ อ งการคั ด เลื อ ก จั ด ส่ งพระธรรมทู ต ฯ
ไปประจาหรือทางานในต่างประเทศตามความสามารถของแต่ละรูป การดูแลเรื่องสวัสดิการ สุขภาพ
การเดิ นทางไปเผยแผ่ การพิ จารณาให้ ความดีความชอบ และมาตรการลงโทษ พร้อมกันนี้ก็ควรมี
บุคลากร และงบประมาณรับสนองงานด้านนี้อย่างเพียงพอ๘๓
๓.๕.๔ ทวีปโซนโอเชียเนีย
๓.๕.๔.๑ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศที่ ตั้ ง อยู่ ในทวี ป ออสเตรเลี ย ๘๔ ซี ก โลกตอนใต้
ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ ๒๔ ล้านคน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปที่เข้า
มาตั้งรกรากตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ปัจจุบัน มีประชากรที่ย้ายถิ่นฐาน เข้าไปอยู่เป็น จานวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประชากรที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น ๖
รัฐ ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) รัฐควีนสแลนด์ (Queensland) รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
(South Australia) รัฐทัสมาเนีย (Tasmania) รัฐวิคตอเรีย (Victoria) และรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
(Western Australia) นอกจากนี้ยังมีดินแดนหลัก ๆ บนแผ่นดินใหญ่อีก ๒ แห่ง ได้แก่ นอร์ทเทิร์นเท
อริทอรี่ (Northern Territory) และ ออสเตรเลียแคปพิทอลเทอริทอรี่ (Australia Capital Territory)

๘๓

พระมหาสุริยา วรเมธี, สารวจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา,
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘, หน้า ๗๐.
๘๔
ศรีภูมิ อัครมาส, หน้าต่างสู่โลกกว้าง ออสเตรเลีย, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์หน้าต่างสูโ่ ลก
กว้าง จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๓๙-๔๙.

๑๐๒

ซึ่งเป็นเขตเมืองหลวง และดินแดนเล็กน้อยอื่น ๆ อีก โดยส่วนใหญ่แล้ว ดินแดนนั้นมี ลักษณะเดียว
กับรัฐ
ประเทศออสเตรเลียไม่มีศาสนาแห่ งรัฐ มาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
ห้ามไม่ให้รัฐบาลกลางออกกฎหมายใด ๆ ที่จะสร้างศาสนาใด ๆ กาหนดพิธีทางศาสนาใด ๆ หรือห้าม
กิจกรรมอิสระใด ๆ ในการสารวจสามะโนประชากรปี ๒๐๑๑ พบว่า ชาวออสเตรเลีย นับถือศาสนา
คริสต์ ร้อยละ ๖๘ นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ ๒.๘ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๒.๔ นับถือ
ศาสนาฮินดู ร้อยละ ๑.๔ นับถือศาสนายูดาย ร้อยละ ๐.๖ และไม่มีศาสนา ร้อยละ ๒๔.๘ เปอร์เซ็นต์
จะเห็นได้ว่า มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพียงร้อยละ ๒.๘ แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มที่ไม่มีศาสนา ซึ่งมีถึง
ร้อยละ ๒๔.๘
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ เข้ามาในออสเตรเลี ย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยพระภิกษุช าว
อังกฤษ ชื่อ ศาสนชะ (มร.อี.สตีเวนสัน) ท่านผู้นี้ได้อุปสมบท ที่ประเทศพม่า และเดินทางเข้าสู่ประเทศ
ออสเตรเลี ย และเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ แ ก่ ชาวออสเตรเลี ย โดยแนะ น าแต่ เ พี ย งว่ า
พระพุ ท ธศาสนา เน้ น การพั ฒ นาจิ ต ใจ หลั งสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็ น ต้น มา พระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศออสเตรเลีย มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐควีนสแลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์
และรัฐวิกตอเรีย ได้จัดตั้งพุทธสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พุ ทธสมาคมแห่ งรัฐ นิว เซาท์ เวลส์ ได้ จัด พิมพ์ ว ารสารเกี่ยวกับพระพุ ทธศาสนา
ออกเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งรัฐแทสเมเนียขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๗–๒๔๙๙ เป็นระยะเวลาที่ประเทศพม่าได้ทาการสังคายนาครั้งที่ ๖
พระเถระชาวพม่าชื่ อ อูฐิติละ ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ประเทศออสเตรเลีย มีผู้สนใจฟังการ
บรรยายธรรมเป็นอันมาก ท่านอูฐิติละ ได้จัดอบรมกรรมฐาน แก่ชาวออสเตรเลียด้วยมีผู้บริจาคเงินซื้อ
ที่ดิน จะสร้ างวัด เพื่ อให้ มี วัด และพระสงฆ์ อยู่ป ระจา แต่ท่ านอูฐิ ติล ะ ไม่ได้กลั บ ไปออสเตรเลี ยอี ก
การสร้างวัดจึงไม่เป็นผลสาเร็จ
ในเวลาต่ อ มาพุ ท ธสมาคมต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศออสเตรเลี ย ได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ งสหพั น ธ์
พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียขึ้น โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงแคนเบอร์รา ทั้งนี้เพื่อจะทาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีระบบ โดยสหพันธ์แห่งนี้ ถูก กาหนดให้เป็นสถานที่ จัดแสดงปาฐกถาธรรม
สัมมนาทางวิชาการ อภิ ปรายธรรม และใช้เป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจ ตามประเพณีของ
พระพุทธศาสนา ทาให้มีผู้หันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น เป็นลาดับ
ในปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาติอื่น ๆ ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีป
ออสเตรเลี ย มากขึ้ น ชาวออสเตรเลี ย ได้ ม าอุ ป สมบทในประเทศไทยและประเทศอื่ น ที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีการสร้ างวัดไทยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น
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วั ด ธรรมรั ง ษี วั ด รั ต นประที ป วั ด ป่ าพุ ท ธรั ง ษี วั ด ป่ า สุ ญ ญตาราม บั น ดานู น วั ด ธรรมธารา
วัดพระธรรมกาย เป็นต้น ในปัจจุบันชาวตะวันตกได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เป็นเพราะ๘๕
๑) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เปิดอิสระ ให้ใช้สติปัญญาพิจารณา ก่อนที่จะศรัทธานับ
ถือ ต่างจากศาสนาเดิม ที่เขานับถือ ห้ามถามคาถามโดยให้เชื่อก่อนสิ่งอื่นใด แล้วรอผลของความเชื่อ
รอจากพระผู้เป็นเจ้าจะประทานพร
๒) ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแล้ว พบว่า คาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไป
เพื่อสันติ เริ่มที่ตนเองก่อน แล้วแผ่ไปสู่คนรอบข้าง และคนทั้งโลก รวมถึง สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย
ซึ่งศาสนาอื่น มีไม่ครบถ้วน เหมือนพุทธศาสนา
๓) ชาวพุทธในอดีต ถึงปัจจุบัน ไม่เคยไปเบียดเบียน หรือทาร้ายคนต่างศาสนา มีแต่การ
ช่วยเหลือ เผื่อแผ่ เมตตา โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
๔ ) ศ าส น าเดิ ม ที่ พ วก เข านั บ ถื ออ ยู่ ไม่ ให้ ทิ ศ ท างเดิ น ใน อ น าค ต ที่ ชั ด เจ น ได้
แต่พระพุทธศาสนาบอกได้ว่า จะเลือกเดินสู่จุดมุ่งหมายใด เช่น จะตั้งตนในปัจจุบัน ให้ดีอย่างไร จะไป
สวรรค์ หรือจะไปนิพพาน หรือจะไปสู่ภพภูมิแห่งเดรัจฉาน หรือสู่ทุคติ อบายภูมิอย่างไร ก็อยู่ที่บุคคล
จะเลือกปฏิบัติเอง กาหนดอนาคตได้จากปัจจุบันด้วยตนเอง ไม่ต้องรอคาตัดสินจากพระผู้เป็นเจ้า
๕) ในท่ามกลางลัทธิต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน เช่น ลัทธิการก่อการร้าย ลัทธิแบ่งแยกดินแดน
ทีใ่ ช้อาวุธก่อสงครามต่าง ๆ ทั่วโลกนี้ พวกเขามองไม่ออกว่า จะหาสันติได้อย่างไร..
ชีวิตมนุ ษ ย์บ นโลกนี้ เริ่มไม่ปลอดภัยขึ้นทุ กวัน ๆ สิ่ งที่จะช่ว ยได้ก็คือ การเสาะแสวงหา
ศาสนาที่เน้นคาสอนนาปฏิบัติเพื่อสันติอย่างแท้จริง นั่นคือพระพุทธศาสนาอันเป็นความหวังสุดท้าย
ของพวกเขาเหล่านี้นั่นเอง กล่าวได้ว่า สถิติจานวนผู้นับถือศาสนาในประเทศออสเตรเลียในปัจจุบัน
ข้างต้น จะเห็นว่าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียมี จานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
ประชากรทั้งประเทศ แต่พบว่ายังมีประชาชนที่ไม่นับถือศาสนาใดจานวนมาก อาจเป็นโอกาสในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
วัดไทยวัดแรกที่สร้างขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ เป็นวัดแห่ง
แรกและเป็นวัดต้นแบบของพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศออสเตรเลีย เป็นวัดในนิกายธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๑๕ สมาคมชาวพุ ท ธแห่ งรัฐ นิ ว เซ้าธ์ เวลส์ (Buddhist Society of NSW) ได้ มีห นั งสื อ ถึ ง
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร อาราธนาให้นาพระพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทและสร้างวัดเพื่อเป็นศาสนสถานที่เคารพสักการะบูชา และปฏิบัติ ธรรมของชาวพุทธทั่วไป
ในประเทศออสเตรเลี ย โดยท่านทูตแห่งกรุงแคนเบอร์รา ในขณะนั้ น คือ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
คุณประสงค์ บุญเจิม ได้ทาหนังสือกราบทูลเจ้าพระคุณฯ สมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งเป็นองค์ประธาน
นายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสมัยนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
๘๕

ศรีภูมิ อัครมาส, หน้าต่างสู่โลกกว้าง ออสเตรเลีย, หน้า ๓๙-๔๙.
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และวัดบวรนิ เวศ จึงได้ส่งพระสองรูป คือ พระปริยัติกวี (ปั จจุบันคื อพระเดชพระคุณ ฯ พระสาสน
โสภณ) และพระขันติปาโล (พระสงฆ์ชาวอั งกฤษ ที่บวชในพระพุทธศาสนา) มาพักอยู่จาพรรษา ณ
ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวพุทธทั้งที่เป็นชาวไทยและต่างประเทศ พร้อม
ทั้งพุทธสมาคมแห่งรัฐนิวเซ้าธ์เวลล์ ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะพระสงฆ์ และชาวพุทธ
ทั่วไปประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย ไทย พม่า ศรีลังกา และอื่น ๆ ได้ประชุมตกลงกันและเห็นควรที่
จะตั้งวัดหรือหาสถานที่ตั้งวัดกันใหม่ จึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังหนึ่งอยู่ ที่สแตนมอร์ ซึ่งได้รับเงินบริจาค
ช่วยเหลือโดย คุณหญิงละมูน มีนะนันท์ ผ่านทางมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศ บริจาคทุน
ทรั พ ย์ ในการสร้ างวั ดและซื้ อที่ดิ น และต่อมาภายหลั ง เจ้าพระคุ ณ ฯ สมเด็จพระญาณสั งวร ทรง
ประทานนามวั ด ที่ ส แตนมอร์ ว่ า วั ด พุ ท ธรั งษี และได้ เปิ ด วัด อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ วั น วิส าขบู ช า
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีเจ้าพระคุณฯ สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (พระยศในเวลานั้น) ทรงเป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส
กิจกรรมที่ดาเนิ นการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การปฏิบัติศาสนกิจบาเพ็ญ
ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมทั้ งทางตรง และทางอ้ อ ม โดยด าเนิ น พิ ธี ก รรมให้ แ ก่ ช าวพุ ท ธตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด
จนกระทั่งวายชนม์ นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม ถึงระดับชั้นมัธยม ได้ศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นความรู้
พื้นฐานเบื้องต้น จัดการสอนภาษาไทยภาคฤดูร้อนโดยความร่วมมือกับโรงเรียนวัดพุทธรังษี อบรม
จริยธรรมและทากิจกรรมร่วมกั น อื่น ๆ เช่น การทาบุญ ตั กบาตรในวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น กิจกรรม
ท าบุ ญ ทุ กวั น อาทิ ตย์ สุ ด ท้ ายของเดื อน (การไหว้ พ ระ นมั ส การพระรั ต นตรัย สมาทานศี ล รับ ศี ล
(โดยส่วนมากจะรับศีล ๕ ในวันพระหรือวันธรรมสวนะจะรับอุโบสถศีล) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
จากนั้น พระสงฆ์ทั้งหมดออกเดิน รับบิณฑบาต ภายในบริเวณวัด) รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาและวัดสาคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย และกิจกรรมเกีย่ วกับการปฏิบัติธรรม
บาเพ็ญเจริญจิตภาวนา สาธยายพระพุทธมนต์ รักษาอุโบสถศีล และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนกัน
ตามปกติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมประกอบพิธี ให้สอดคล้องกับวิถีไทยวิถีพุทธ เพื่อเป็น
การรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวไทย๘๖
ส่วนวัดไทยฝ่ายมหานิกาย ในออสเตรเลียที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดไทยนครเมลเบิร์น สร้างขึ้น
จากความดาริของพระมหาเถระ พระพุทธศาสนาฝ่ายมหานิกายจานวน ๕ รูป โดยมี เจ้าประคุณ
สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ ปฏิ บั ติ ก ารแทนสมเด็ จ พระสั ง ฆราช วั ด สามพระยา กรุ ง เทพฯ
เป็นประธานการสร้างวัด ใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พระเดชพระคุณท่านได้นาคณะพระเถระจากเมืองไทย
๘๖

๒๕๖๑].

ประวัติวัดพุทธรังษี [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า: http://www.watbuddharangsee.org. [๒๒ ตุลาคม

๑๐๕

จานวน ๑๒ รูป (คณะสงฆ์ประกอบด้วยพระธรรมปัญญาบดี วัดปากน้า,พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม, พระพรหมโมลี วัดยานนาวา, พระราชปริยัติสุธี วัดดอนเจดีย์, พระมหาจารัส วิริยานนฺ
โท วั ด ราชนั ด ดา เป็ น ต้ น ) เดิ น ทางสู่ ประเทศออสเตรเลี ย เพื่ อ ส ารวจความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะน า
พระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ การเดินทางได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งคณะได้ตกลงใจที่จะเริ่มก่อตั้งวัดไทยใน
เมืองเมลเบิ ร์น รั ฐวิ คทอเรีย เป็ น เบื้ องแรก โดยมี คุณ ณรงค์ศั กดิ์ จัน มีศรี นายกสมาคมคนไทยใน
รัฐ วิคทอเรีย คุณ ปิ ติ สุ ว รรณศร และคนไทยอี กหลายคนเป็ น หั ว แรงในฝ่ ายฆราวาส และในฝ่ าย
พระสงฆ์นั้น ท่านได้ดาเนินการขออนุญาตต่อมหาเถรสมาคม ส่ง ดร.พระมหาจารัส วิริยานนฺโท จาก
วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร ไปอยู่จาพรรษา ระยะแรกคณะกรรมการได้ ตกลงเช่าบ้านให้เป็น
ส านั กสงฆ์ ก่อ น ต่ อมาในวัน ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ได้ทาสั ญ ญาซื้อบ้านด้ วยราคา ๙๕,๐๐๐
เหรียญออสเตรเลีย และเข้าจาพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๓๐ จึ ง ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น องค์ ก รการกุ ศ ลไม่ แ สวงหาก าไร ในชื่ อ The Melbourne Thai
Buddhist Temple Inc. (Wat Thai Nakorn Melbourne) ซึ่งปัจจัยส่วนมากได้รับจากประเทศไทย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา และกิจ กรรมชุมชนต่างๆ รวมถึงกิจกรรม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การเจริญสมาธิ
การสวดมนต์ การส่ ง ข่ า วสารแจ้ ง ก าหนดการการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ และพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาค
ภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยผ่านจดหมายข่าว เป็นต้น๘๗
๓.๕.๔.๒ ประเทศนิวซีแลนด์
วัดพุทธสามัคคี ตั้งอยู่เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนหลายเชื้อชาติ ภาษา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีชาวไทย
คนหนึ่งซึง่ ตั้งรกรากอยู่ที่นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เสียชีวิตลง ญาติมิตรพี่น้องต้องนิมนต์
พระภิกษุจ ากกรุงเวลลิ งตัน ซึ่งเป็ นเมืองที่ห่ างไกลมาประกอบกุศลพิธี จากครั้งนั้นได้เกิดเป็นแรง
บัน ดาลใจแรงศรัทธาอย่างยิ่งต่ อชาวไทยกลุ่ มนี้ ที่ปรารถนาจะมีวัดไทยในนครไครส์ทเชิร์ช เพื่อใช้
ประกอบศาสนพิ ธี จึ ง ตกลงร่ ว มกั น ว่ า จะสร้ า งวั ด ขึ้ น จนวั น ที่ ๖ พ ฤศจิ ก ายน ๒ ๕ ๔ ๑
พระครูธรรมธรเศรษฐกิจ สมาหิโต (ปัจจุบันเป็น พระกิตติโสณวิเทศ) ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนกัมมัฏฐาน
ที่วัดพุทธมหายานของชาวจีนในนครโอ๊คแลนด์ และในขณะที่ผ่านมายังนครไครส์ทเชิร์ช ชาวไทยกลุ่ม
นี้ได้เห็นท่าน ทาให้เกิดความปีติ จึงได้รีบตามไปกราบนมัสการ และนิมนต์ ท่านไปยังร้านอาหารไทย
เพื่อประสงค์จะทาบุญ และเมื่ อได้ปรารภถึ งเรื่องการสร้างวั ด ซึ่งท่ านให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
อย่างมาก ชาวไทยกลุ่มนั้นจึงขอให้ท่านเป็นธุระในการสร้างวัด ด้วยเมตตาจิตอย่างสูง ท่านจึงรับเป็น
๘๗

วั ด ไท ยนค รเม ลเบิ ร์ น [ออนไลน์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า: http://www.watthaimelbourne.com.
[๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑].

๑๐๖

ภาระในการสร้างวัด และได้กราบอาราธนาพระเดช พระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทร
วิหาร (ปัจจุบัน พระเทพวิสุทธาภรณ์) เป็นประธานสร้างวัด โดยตั้งชื่อวัดว่า “วัดพุทธสามัคคี” หรือ
เรียกว่า องค์กรชาวพุทธไทยในนครไครส์ทเชิร์ช (The Thai Buddhist Trust of Christchurch) และ
มีมติให้พระครูธรรมธรเศรษฐกิจ สมาหิโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เพื่อบริหารจัดการให้วัดพุทธสามัคคี
เป็ น สถานที่ ป ระกอบศาสนพิ ธี ให้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ทางกายและใจให้ กั บ ชาวไทย และผู้ เ ลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนาทั้งที่อาศัยอยู่ในนครไครส์ทเชิร์ชและใกล้เคียง ตลอดถึงใช้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่
วัฒนธรรมไทยสู่สากล และใช้เป็นพุทธสถานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าให้แผ่ไพศาลในดินแดนที่หนาวเหน็บแถบขั้วโลกใต้ เสมือนการ “ปลูกบัวบนลานหิมะ”๘๘
จากสถานการณ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทวี ป
ต่าง ๆ ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ ทวีป โซนโอเชียเนีย ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า
การสร้างวัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งมิใช่เมืองพุทธมาแต่เดิมนั้น มักจะประสบกับ
ปัญหาต่าง ๆ ไม่มากก็น้อยตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ และปัญหาอีกส่วนหนึ่งมาจากความไม่
พร้อมของตัวพระธรรมทูตเองซึ่งเป็นผู้ที่ไปเผยแผ่พระศาสนา เช่น ทักษะในด้านการสื่อสารภาษา
ประจาถิ่นกับคนในท้องถิ่น และการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ ประเด็นนี้ถ้าเผยแผ่เฉพาะใน
กลุม่ ของคนไทยในต่างแดนเท่านั้น ปัญหาอาจจะไม่ค่อยมีมากนัก

๓.๖ ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ปัญหาในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตสายต่า งประเทศ
ซึ่งทาหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา และทาหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของคณะ
สงฆ์ไทยพบปัญหาการเผยแผ่ดังต่อไปนี้คือ
๓.๖.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากการทางานพระธรรมทูต
เกือบสิบปีที่ผ่านมา (ประมาณก่อน พ.ศ. ๒๕๕๓) คือ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท (แบบไทย) เข้าไปเผยแผ่ งานเผยแผ่ในช่วงเวลานั้นเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทา ไม่มี
ระบบที่ ชั ด เจน และพระสงฆ์ ผู้ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ นั้ น เดิ น ทางไปเพื่ อ ฉลองศรั ท ธาขอ ง
พุทธศาสนิกชนไทยที่มีถิ่นฐานอยู่ที่นั่นเป็นชุมชนและปรารถนาที่จะให้มีวัดไทย พระสงฆ์ทาหน้าที่หลัก
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเดินทางมาตามที่ครูบาอาจารย์มอบหมายเท่านั้น แม้ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๓๘ จะมีการอบรมพระธรรมทูตอย่างเป็นทางการเพื่อส่งมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็ยังคง
๘๘

วั ด พุ ท ธส ามั ค คี น ค ร ไค ร ส์ ท เชิ ร์ ช ป ระ เท ศ นิ วซี แ ล น ด์ [อ อ น ไล น์ ]. แ ห ล่ งที่ ม า :
http://uto.org.nz/category. [๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑].

๑๐๗

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ พระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกามุ่งการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาแก่พุ ท ธศาสนิ กชนไทยมากกว่าชาวต่ างชาติ วัดไทยมีไว้ส าหรับ เป็ นตั ว แทน ทาง
วัฒนธรรมไทย (พิธีกรรม) มากกว่าการสื่อหลักธรรมเข้าสู่จิตใจของพุทธศาสนิกชน๘๙
๓.๖.๒ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียพบปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ปัญหาเรื่องพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ และปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการบริหารการเงินและการบริหารจัดการ
วัดของพระสงฆ์กั บ คณะกรรมการวั ด ๙๐ และในเมื อ งเมลเบิ ร์น พระภิ กษุ ไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ อ อก
บิณฑบาต เรื่องภัตตาหารยังคงต้องรอการถวายจากพุทธศาสนิกชนภายในวัด ทาให้การแสดงออกใน
วัตรปฏิบัติแก่ผู้อยู่ในท้องถิ่นนั้นไม่กว้างขวางเท่าที่ควร
๓.๖.๓ ประเทศนิวซีแลนด์
วัดปากน้า พบการร้องเรียนจากชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่รอบ ๆ วัด ในเรื่องต่าง ๆ เช่นให้จากัด
จานวนรถที่เข้าออกวัดในแต่ละวัน การใช้ เสียงดังได้ไม่เกิน ๘๐ เดซิเบล การจัดงานแต่ละครั้ง ต้องทา
เรื่องเสนอทางการล่วงหน้า ทาให้การจัดงานที่วัดมีความยากลาบาก เป็นต้น๙๑
๓.๖.๔ ประเทศสิงคโปร์
พบปัญหา ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ถือ
ว่าเป็นตัวแทนของชาติและศาสนา การปฏิบัติตัวต้องสมควรแก่สมณเพศ ปฏิปทาใดที่นาไปสู่ความ
เลื่อมควรปฏิบัติ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการแสดงความกตัญญูต่อศาสนา ปฎิปทาและปณิธานที่
พระธรรมทูตต้องมี คือ ซื่อสัตย์ต่ อตนเอง สุจริตต่อตนเอง ทาจริ ง เรียนจริง เป็นตัวแทนของศาสนา
จริง ๆ มีความอดทน มีขันติ มีสติ และเมตตา ให้อดทนต่ออารมณ์ทั้งวิสภาคารมณ์และสภาคารมณ์๙๒

๘๙

พระมหาถนั ด อตฺ ถ จารี, ดร., บทบาทพระธรรมทู ตไทยในต่ างแดน, [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า:
https://www. eBooks.in.th. [๑ พ.ย. ๒๕๖๑] หน้า ๕-๖.
๙๐
ธนวิทย์ สิงหเสนี, บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศกับการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศ”, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล, การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่ นที่ ๑ สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๒, หน้า ๓.
๙๑
สรุปรายงานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์, การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
๒๐๑๗, หน้า ๑๔.
๙๒
พระราชสิทธิวิเทศ, สภาพปัญ หาและแนวทางแก้ไข วัดไทยและคณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์และ
มาเลเซีย, ใน พระมหาวิหาร พุทฺธญาโณ, บก., พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๑-๑๐๖.

๑๐๘

๓.๖.๕ ประเทศอินเดีย
พบปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ จานวนพระธรรมทูตมีน้อ ย การทางานไม่
เป็ น ทีม ขาดการมีส่ว นร่วม ไม่มีเครือข่ายชาวพุท ธระดับนานาชาติและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่ละวัดยังไม่ได้สร้างเครือข่ายศูนย์การศึกษาเพื่อประสานงานกับองค์การภายนอก ผู้สอนไม่มีทักษะ
ด้านภาษาท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในภารกิจทุกด้านยังไม่ เพียงพอ พระธรรมทูต
ปฏิบัติภารกิจไม่ต่อเนื่อง ท้อแท้ หมดกาลั งใจ รู้สึกเบื่อต่อภาระที่รับผิดชอบ และรู้สึกว่าการปฏิบัติ
หน้าที่พระธรรมทูตทาให้ความรู้ความสามารถลดลง และขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง๙๓
๓.๖.๖ ประเทศอินโดนีเซีย
ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ โครงสร้างองค์กรการเผยแผ่พุทธศาสนายั งไม่
ชั ด เจน บุ ค ลากรด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา (พระสงฆ์ -ฆราวาส) ไม่ เพี ย งพอ องค์ ก ร
พุทธศาสนิกชนขาดเอกภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูตขาดทักษะในด้านการสื่อสาร
ธรรมะเป็นภาษาอินโดนีเซีย นโยบายการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ไทย
ยั งไม่ส อดคล้ องและไม่ส ามารถขยายปริมาณพระภิ กษุ เถรวาทในอิน โดนี เซีย ทั้ งชาวไทยและชาว
อินโดนีเซีย หลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศยังไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ปฏิบัติงาน
เผยแผ่ในประเทศอินโดนีเซีย
๓.๖.๗ ประเทศในกลุ่มยุโรป
พบปัญหาต่าง ๆ จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของพระสงฆ์ ความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์และคณะกรรมการวั ดในเรื่องการเงินและการ
บริหารจัดการวัด อันนามาซึ่งความแตกแยกของชุมชนไทย และมีการฟ้องร้องดาเนินคดีในศาล ส่งผล
ในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาในสายตาคนท้องถิ่น จานวนวัดไทยมีมากขึ้น ในขณะที่
หน่วยงานในส่วนกลางของไทยไม่สามารถกากับดูแลได้อย่างทั่วถึง พระธรรมทูตบางรูปไม่ได้รับการต่อ
ใบอนุญาตให้ พานักต่อ ต้องโยกย้ายไปยังประเทศอื่น แต่ไม่แจ้งข้อมูลให้สถานทูตหรือสถานกงสุ ล
ทราบ ทาให้ป ระสบปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีการแอบอ้างตั้งวัด สานัก สงฆ์ หรือศูนย์
ปฏิบัติธรรม โดยเรียกเก็บเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว๙๔

๙๓

พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นวชิ ร คุ ณ และคณะ, การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย, รายงานการวิจัย คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒, บทคัดย่อ.
๙๔
ธนวิ ท ย์ สิ ง หเสนี , “บทบาทของกระทรวงการต่ า งประเทศกั บ การส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ”, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล, หน้า ๓.

๑๐๙

๓.๖.๘ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์ พบปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระสงฆ์ยังไม่
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ทาให้สื่อสารกับบุคคลในประเทศนั้นได้ไม่
ดีเท่าที่ควร ด้านหน่วยงานของสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระสงฆ์ยังไม่เข้มแข็ งพอและไม่ครอบคลุมการ
ทางานของหน่ วยงานที่มี ห น้ า ที่ เกี่ย วกับ พระธรรมทู ตสายต่างประเทศ ขาดการประสานงานกั น
และได้เสนอแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ด้ า นการบริ ห าร ควรมี ก ารฝึ ก อบรมพระสงฆ์ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ ภ าษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ สร้างพลังศรัทธาให้เกิดมีในการ
ปฏิบั ติ เพื่อให้เห็ นเป็ น รูป ธรรมในการเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาพระสงฆ์ ที่มีความเหมาะสม
ทางานให้เป็นทีมเพื่อให้เกิดความสุขด้วยการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดาเนินชีวิตได้๙๕
เมื่ อ สรุ ป ปั ญ หาในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สายต่ างประเทศโดย
ภาพรวม แบ่งได้เป็น ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ปัญหาจากภายนอก ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง
การบริห ารจัดการวัด และการบริห ารการเงินของพระสงฆ์กับคณะกรรมการวัด เนื่องจากในหลาย
ประเทศ การจัดตั้งวัดจะต้องดาเนินการในนามของนิติบุคคล จึงต้องมีคณะกรรมการซึ่งเป็นฆราวาส
มาร่วมบริหารจัดการด้วย หรือจานวนวัดไทยที่มีเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงานในส่วนกลางของไทยไม่สามารถ
ก ากั บ ดู แ ลได้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง และปั ญ หาจากพระธรรมทู ต ได้ แ ก่ ความไม่ พ ร้อ มในด้ านต่ า ง ๆ เช่ น
ด้านการใช้ภาษาท้องถิ่น ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
สมณสารูป มีปัญหาเรื่องการเงิน และบางรูป ลาสิกขาเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ทางานและพานักได้ถาวร
เป็น ต้น แต่ปัญหาบางประการอาจคาบเกี่ยวทั้ง ปัญหาภายนอกและภายใน เช่น ระยะเวลาในการ
พานักอยู่ในแต่ละประเทศนั้น เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติของสถานทูตในประเทศนั้น แต่
อาจได้รับ ความสะดวกมากขึ้น ถ้ากระทรวงการต่างประเทศเข้ามามีส่ วนร่วมในการอานวยความ
สะดวกให้แก่พระธรรมทูต หรือปัญหาการบริหารจัดการวัดระหว่างคณะกรรมการซึ่งมีฆราวาสร่วมอยู่
ด้วย ตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคที่พบเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พบและรอการจัดการทั้งจากตัวพระ
ธรรมทูตเองและจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของ
พระธรรมทูตในต่างประเทศ

๙๕

พระมหาอานวย มีราคา, “แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศ
เนเธอร์แ ลนด์”, วารสารบริห ารการศึ กษาบัว บั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ อุ บ ลราชธานี , ปี ที่ ๑๖ ฉบั บ ที่ ๑
(มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙): ๑๗๐-๑๗๖.

๑๑๐

๓.๗ สรุปความ
จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่ างประเทศ สามารถสรุป
ความได้ในประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ ๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของประเทศไทยกล่าวคือการ
ส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ มีหลักฐานชัดเจนว่าเริ่มในสมัยกรุงศรีอยุธ ยา
เป็นราชธานี รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกษฐ์ ได้ส่งพระธรรมทูตไปที่ประเทศลังกา ๒ คณะ
ได้แก่ คณะของพระอุบาลีและพระอริยมุนี และคณะของพระวิสุทธาจารย์และพระวรญาณมุนี รวม
ระยะเวลาในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศลังกาประมาณ ๗ ปี จนทาให้นิกายสยามวงศ์หรือ
อุบาลีวงศ์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในประเทศศรีลังกา และในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ได้ส่งคณะสงฆ์ไปที่ประเทศศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีระยะเวลาประมาณ ๑ ปี และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
๙ แห่งกรุงรั ตนโกสินทร์ ช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ สมเด็จพระพุฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้รับ
อาราธนาไปประเทศพม่า อินเดีย ยุโรปและอเมริกาเพื่องานพระธรรมทูต และท่านได้ส่งอาจารย์และ
นิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อที่ประเทศพม่า ศรีลังกาและอินเดีย และเริ่มมีการ
ส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ
ส่วนในประเด็นของพระธรรมทูตในปัจจุบัน หมายถึง พระสงฆ์สาวกที่ ทาหน้าที่เผยแผ่
หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันมาก
และพระธรรมทูตไทยยุคใหม่ คือ ผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยที่ได้รั บการฝึกฝนอบรมในหลักการและ
วิธีการเพือ่ มอบหมายให้ไปทางานเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ในปัจจุบันพระภิกษุที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้นั้ นต้องได้รับ
คัดเลือกจากสานักฝึกอบรมให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศและต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่สานักฝึกอบรมกาหนดไว้ด้วย
ประเด็นที่ ๒ ระเบียบปฏิบัติสาหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปัจจุบันซึง่ เป็นผู้แทน
ของคณะสงฆ์ไทยที่ได้ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และ
ได้รับมอบหมายให้นาหลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชนในต่างประเทศ
ภายใต้การกากับดูแลของคณะสงฆ์ไทยและองค์กรร่วมมือต่าง ๆ ต้องได้วุฒิบัตรการฝึกอบรม พร้อม
ทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของสานักงานกากับดูแลพระสงฆ์ไทยไปต่างประเทศ
ประเด็ น ที่ ๓ นโยบายการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ ไทย การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานับว่า เป็นนโยบายสาคัญของคณะสงฆ์ไทยโดยมียุ ทธศาสตร์ในด้านการเผยแผ่โดย
คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศแผนแม่บทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ขึ้น โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน

๑๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ มี ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ จั ด กิ จ กรรมการเผยแผ่ ห ลั ก พุ ท ธธรรมด้ ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย
ยุ ท ธศ าสตร์ ที่ ๔ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ด้านพระธรรมทูต การจัดส่งพระธรรมทูต ไปเผยแผ่แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ
นั้น คณะสงฆ์ได้ดาเนินการมานานแล้ว แต่เป็นไปตามสถานการณ์ที่จาเป็นและตามความเสี ยสละของ
ภิกษุแต่ละรูป โดยอยู่ในการกากับ ดูแลขององค์การเผยแผ่ ตามพ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อ
มาถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฉบับใหม่ ทาให้ในระยะเวลา ๒ ปีแรก งาน
พระธรรมทูตได้สะดุดหยุดลงเป็นบางส่วน แต่ยังมีพระสงฆ์ดาเนินการอยู่บ้าง โดยใช้ชื่อนักเผยแผ่บ้าง
พระธรรมจาริกบ้าง ต่างรูปต่างก็ทาไปตามความศรัทธาเป็ นที่ตั้ง จึงยังไม่เป็นเอกภาพ ทั้งยังไม่ได้รับ
การสนั บ สนุ น อย่ างเป็ น ทางการ จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ กรมการศาสนา โดยพั น เอกปิ่ น มุทุกัน ต์
อธิบดีกรมการศาสนาในเวลานั้น ได้ฟื้นฟูงานพระธรรมทูตขึ้นด้วยการจัดตั้งโครงการพระธรรมทูต
ขึ้น มา และได้ ทดลองดาเนิ น งานโดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่ เป็ นหั วหน้าคณะอานวยการ จัดส่ ง
พระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระศาสนาในถิ่นต่าง ๆ ต่อมามหาเถรสมาคม มี มติให้ รั บงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระธรรมทูตนี้เป็นกิจกรรมถาวร โดยตั้งเป็นกองงานพระธรรมทูตขึ้น
ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นลาดับ มา มีฐานะเทียบเท่ากองธรรมสนามหลวงและกองบาลี
สนามหลวง
ประเด็นที่ ๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยตรงคือต้องมีหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การ
ดาเนินงานเพื่อให้หลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุก สารทิศ มีผู้ศรัทธา
เลื่อมใส เคารพ ยาเกรง ในพระรัตนตรัยน้อมนาเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ
ด้วยหลักประโยชน์ ๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็น
ที่ตั้งถือเป็น วัต ถุประสงค์ห ลักในการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาท
ให้แก่เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งไปประกาศพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นเครื่องชี้ชัดถึงบทบาทสาคัญของ
การสื่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
เหล่าพุทธสาวกตราบถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดยหลักการคือ ให้เกิดประโยชน์สุข
ตามพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ

๑๑๒

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้
๒) สัมปรายิกตั ถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า
๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง
ประเด็นที่ ๕ สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศใน
ทวีปต่าง ๆ ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปโซนโอเชียเนีย จะเห็นได้ว่า การสร้าง
วัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งมิใช่เมืองพุทธมาแต่เดิม นั้นมักจะประสบกับปัญหา
ต่าง ๆ ไม่มากก็น้อยตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ และปัญหาอีกส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อม
ของตัวพระธรรมทูตเองซึ่งเป็นผู้ ที่จะไปเผยแผ่พระศาสนา เช่นทักษะในด้ านการสื่อสารภาษาประจา
ถิ่นกับคนในท้องถิ่น และการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ ประเด็นนี้ถ้าเผยแผ่เฉพาะในกลุ่ม
ของคนไทยในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัญหาก็อาจจะมีไม่มากนัก
ประเด็ น ที่ ๖ ปั ญ หาในการเผยแผ่ พระพุท ธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่ างประเทศ
ยั งคงเกิ ด ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ สรุ ป ปั ญ หาในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศโดยภาพรวม แบ่งได้เป็น ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ปัญหาจากภายนอก ได้แก่ ปัญหาความ
ขั ด แย้ งในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การวั ด และการบริ ห ารการเงิน ของพระสงฆ์ กั บ คณะกรรมการวั ด
เนื่ อ งจากในหลายประเทศ การจั ด ตั้ ง วั ด จะต้ องด าเนิ น การในนามของนิ ติ บุ ค คล จึ ง ต้ อ งมี
คณะกรรมการซึ่งเป็นฆราวาสมาร่วมบริหารจัดการด้วย หรือจานวนวัดไทยที่มีเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงานใน
ส่วนกลางของไทยไม่สามารถกากับดูแลได้อย่างทั่วถึง และปัญหาจากพระธรรมทูต ได้แก่ ความไม่
พร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้ภ าษาท้องถิ่ น ยังไม่ส ามารถสื่ อสารภาษาต่างประเทศได้ อย่าง
คล่องแคล่ว จึงมุ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนไทยมากกว่าชาวต่า งชาติ ความไม่
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งเน้นด้านวัตถุนิยม การประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ซึ่ง
เป็นปฏิปทาที่ไม่นาความเลื่อมใสมาสู่ชาวไทยในต่างประเทศหรือพุทธศาสนิกชนชาติอื่น ๆ มีปัญหา
เรื่องการเงิน และบางรูปลาสิกขาเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ทางานและพานักได้ถาวร เป็นต้น อย่างไรก็ดี
ปัญหาบางประการอาจคาบเกี่ยวทั้งปัญหาภายนอกและภายใน เช่น ระยะเวลาในการพานักอยู่ในแต่
ละประเทศนั้น เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติของสถานทูตในประเทศนั้น แต่อาจได้รับความ
สะดวกมากขึ้ น ถ้ ากระทรวงการต่ างประเทศเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่
พระธรรมทูต หรือปัญหาการบริหารจัดการวัดระหว่างคณะกรรมการซึ่งมีฆราวาสร่วมอยู่ด้วย ตัวอย่าง
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พบและรอการจัดการทั้งจากตัวพระธรรมทูตเอง
และจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต
ในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จในการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนาในการทาให้ชาวท้องถิ่นเข้าถึง
หลักธรรมและน้อมนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้

บทที่ ๔
เสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในบทนี้ จ ะได้ น ำกำรเสนอกลยุ ท ธ์ ก ำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของพระธรรมทู ต สำย
ต่ำงประเทศ เป็นกำรนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนกลยุทธ์ประกอบกับข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิง
ลึ ก ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ องกับ กำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำในต่ ำงประเทศ พร้อมด้ ว ย
พระธรรมทูตที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ในต่ำงประเทศและนักวิชำกำรที่มีทัศนะ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรเผย
แผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
๔.๒ ควำมสอดคล้องระหว่ำงแนวคิดกำรวำงแผนกลยุทธ์กับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๓ วิเครำะห์ปัญหำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๔ กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๕ สังเครำะห์กลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
๔.๖ เสนอกลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ

๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
๔.๑.๑ ความหมายของกลยุทธ์
ในประเด็นของแนวคิดเรื่องกลยุทธ์นี้ได้มีผู้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “กลยุทธ์” ไว้ดังนี้
พจนานุกรมอ๊อกซ์ฟอร์ด ให้ควำมหมำยของ strategy ว่ำ แผนดำเนินกำรที่ออกแบบมำ
เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ ำหมำยระยะยำวหรือเป้ ำหมำยรวม หรือหมำยถึง แผนซึ่ งแสดงกำรดำเนิ น กำรที่
ออกแบบเพื่อทำให้บรรลุเป้ำหมำยระยะยำวหรือเป้ำหมำยรวม หรือหมำยถึง ศิลปะของกำรวำงแผน
และกำรสั่งกำรกำรปฏิบัติกำรและกำรเคลื่อนไหวทำงทหำรในภำพรวมในสงครำมหรือกำรต่อสู้ ๑
พจนานุ กรมเคมบริ ด จ์ อธิบ ำย strategy ว่ำ แผนซึ่งแสดงรำยละเอี ยดส ำหรับ บรรลุ
ควำมสำเร็จในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น สงครำม กำรเมือง ธุรกิจ อุตสำหกรรม หรือกีฬำ หรือทักษะ
ของกำรวำงแผนในสถำนกำรณ์เหล่ำนั้น หรือหมำยถึง แผนระยะยำวเพื่อบรรลุเป้ำหมำยหรือประสบ
ควำมสำเร็จในสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง หรือในควำมหมำยทำงกำรบริห ำร อธิบำยว่ำ แนวทำงซึ่งธุรกิจ รัฐบำล
๑

พจนานุ ก รมอ๊ อ กซ์ ฟ อร์ ด . [ออนไลน์ ]. แหล่ ง ที่ ม ำ: https://en.oxforddictionaries.com/
definition/strategy. [๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒].

๑๑๔

หรือองค์กำรอื่น ๆ วำงแผนปฏิบัติกำรอย่ำ งรอบคอบในช่วงระยะเวลำหนึ่งเพื่อปรับปรุงสถำนะหรือ
ตำแหน่งของตนเองและเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ตนเองต้องกำร๒
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบำยคำว่ำ กลยุทธ์ คือกำรรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม,
วิธีกำรที่ต้องใช้กลอุบำยต่ำง ๆ เล่ห์เหลี่ยมในกำรต่อสู้ และอธิบำยคำว่ำ ยุทธศำสตร์ คือวิชำว่ำด้วย
กำรพั ฒ นำและกำรใช้อำนำจทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยำ และกำลั งรบทำงทหำรตำมควำม
จำเป็นทั้งในยำมสงบและยำมสงครำม๓
กิ่งพร ทองใบ อธิบำยว่ำ กลยุทธ์ หมำยถึง วิธีกำรที่องค์กำรเลือก เพื่อจะดำเนินกำรจำก
จุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปยังจุดหมำยปลำยทำงในอนำคตที่องค์กำรกำหนดไว้ ๔
ริ ว และไบอาร์ (Rue and Byars) อธิ บ ำยเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ หมำยถึ ง กำรแสดงถึ ง
ขั้นตอนพื้นฐำนซึ่งฝ่ำยจัดกำรวำงแผนดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยหรือชุดของเป้ำหมำย หรือกำร
แสดงถึงวิธีกำรบริหำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร โดยกล่ำวถึง กลยุทธ์ในองค์กำรว่ำ แบ่งได้เป็น
๓ ระดับ ได้แก่
๑) กลยุทธ์องค์กำร หมำยถึง สิ่งที่ระบุว่ำองค์กำรจะเข้ำไปดำเนินกำรในธุรกิจใดและ
ทรัพยำกรจะมีกำรจัดสรรอย่ำงไรในธุรกิจเหล่ำนั้น หรืออธิบำยถึง แนวทำงที่จะช่วยให้องค์กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึง่ กลยุทธ์องค์กำร แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่
(๑) กลยุทธ์ก้ำวหน้ำ หมำยถึง กลยุทธ์ที่ใช้เมื่อองค์ก ำรพยำยำมที่จะขยำยกิจกำร
โดยวัดจำกยอดขำย ผลผลิต จำนวนพนักงำน หรือตัววัดในทำนองเดียวกัน
(๒) กลยุทธ์มั่นคง หมำยถึงกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อองค์ก ำรมีควำมพอใจต่อสถำนกำรณ์ ที่
เป็นอยูใ่ นช่วงเวลำนั้น (ปัจจุบัน)
(๓) กลยุ ทธ์ป้ องกั น หรือ ลดทอน หมำยถึง กลยุท ธ์ที่ใช้เมื่อองค์ก ำรต้อ งกำรหรือ
จำเป็นต้องลดขนำดกำรปฏิบัติกำรลง
(๔) กลยุ ทธ์ผ สมผสำน หมำยถึง กลยุทธ์ที่ องค์ก รใช้ เมื่อนำกลยุท ธ์ที่แตกต่ำงกัน
หลำย ๆ กลยุทธ์มำใช้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในองค์กำรพร้อม ๆ กัน
๒) กลยุทธ์ธุรกิจ หมำยถึง กลยุทธ์ซึ่งเน้นไปที่วิธีกำรแข่งขันของแต่ละธุรกิจ

๒

พจนำนุกรมเคมบริดจ์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ: https://dictionary.cambridge.org /dictionary/
english/strategy.[๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒].
๓
พจนำนุ ก รมไทยฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน. [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ ม ำ: http://www.royin.go.th/
dictionary. [๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒].
๔
กิ่งพร ทองใบ, กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม, (นนทบุรี: สุโขทัยธรรมำธิ
รำช, ๒๕๔๙), หน้ำ ๔.

๑๑๕

๓) กลยุทธ์ปฏิบัติกำร หมำยถึง กลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมของหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่
เชิงปฏิบัติกำรของธุรกิจ ได้แก่ กำรผลิต กำรเงิน กำรตลำด ทรัพยำกรมนุษย์ และที่เกี่ยวข้อง๕
โรเจอร์ (Rogers) กล่ำวถึงคำว่ำ กลยุทธ์ หมำยถึงวิธีหรือแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรแบ่ ง สรรทรั พ ยำกรที่ มี อ ยู่ จ ำกั ด เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ที่ เป็ น ข้ อ ได้ เปรี ย บ และสำมำรถบรรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลำย ๆ วัตถุประสงค์พร้อมกัน โดยให้มีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด ณ
ระดับที่ยอมรับได้๖
ธงชัย สัน ติวงษ์ กล่ ำวถึงคำว่ำ กลยุทธ์ เพื่อที่ จะบอกให้ ทรำบว่ำจะไปถึงปลำยทำงได้
อย่ำงไร ปลำยทำงนั้นเรียกว่ำ วัตถุประสงค์ ซึง่ หมำยถึงจุดมุ่งหมำยปลำยทำงทีต่ ้องกำรจะไปให้ถึง๗
ศิริวรรณ เสรีรักษ์ และคณะ ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำกลยุทธ์ คือเป็นแผนปฏิบัติกำร
ซึ่งอธิบำยถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรและกิจกรรมอื่น ๆ ให้เหมำะสมกับสิ่งแวดล้อม และช่วยให้องค์กำร
บรรลุเป้ำหมำยในระยะยำว๘
แดฟท์ (Daft) กล่ำวถึงควำมหมำยของคำว่ำกลยุทธ์ประเภทต่ำง ๆ ไว้ดังนี้
๑. กลยุ ท ธ์ ห ลั ก หมำยถึ ง แผนด ำเนิ น กำรหลั ก ซึ่ ง องค์ ก ำรมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะบรรลุ
เป้ำหมำยระยะยำวขององค์กำร
๒. กลยุทธ์พหุภำยในประเทศ หมำยถึง กลยุทธ์ที่ ปรับเปลี่ยนไปตำมลักษณะเฉพำะ
ของแต่ละประเทศ
๓. กลยุทธ์ข้ำมชำติ (transnational strategy) หมำยถึง แผนกลยุทธ์ซ่งึ ต้องกำรบรรลุ
เป้ำหมำยทั้งระดับโลกและระดับประเทศในเวลำเดียวกัน
๔. กลยุทธ์ (strategy) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำร ซึ่งระบุถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อจัดกำรกับสภำพแวดล้อมและกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร๙

๕

Rue, Leslie W. and Byars, Lloyd L., Management: Skills and Application, 13rd ed.,
(New York: McGraw-Hill, 2009), pp. 137-140.
๖
Rogers, David C.D., Corporate Strategy and Long-Range Planning, (Ann Arbor, Mich:
The Landis Press, 1973), p. ๑๐, อ้ำงถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, การวางแผน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหำนคร:
ไทยวัฒนำพำนิช, ๒๕๔๐), หน้ำ ๔๙.
๗
ธงชัย สันติวงษ์, การวางแผน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหำนคร: ไทยวัฒ นำพำนิช, ๒๕๔๐, หน้ำ
๔๙.
๘
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ก ษ์ และคณะ, องค์ ก ารและการจั ด การ ฉบั บ มาตรฐาน, (กรุ งเทพมหำนคร:
สำนักพิมพ์พัฒนำศึกษำ, ๒๕๓๙), หน้ำ ๑๐๐.
๙
Daft, Richard L., Management, (Florida: The Dryden Press, 2000), pp. 235-240.

๑๑๖

ธอมพ์ สั น สตริ ค แลนด์ แ ละเกมเบิ ล (Thompson, Strickland, and Gamble)
อธิบำยว่ำ กลยุทธ์บริษัท คือ แผนปฏิบัติกำรของฝ่ำยบริหำร สำหรับกำรดำเนินธุรกิจและสำหรับกำร
ดำเนินกำรของฝ่ำยปฏิบัติกำร กลยุทธ์จึงประกอบด้วยควำมเคลื่อนไหวในเชิงกำรแข่งขันและกำรเข้ำ
ไปสู่ ธุรกิจ ซึ่งผู้ บ ริ ห ำรน ำมำใช้เพื่ อให้ ธุรกิจเจริญ เติบโต ดึงดูดใจและสร้ำงควำมพึ งพอใจแก่ลู กค้ ำ
แข่งขัน อย่ ำงประสบควำมส ำเร็จ กำรดำเนิ นงำนของสำยปฏิบัติกำร และบรรลุผ ลดำเนิน กำรของ
องค์กรที่ตั้งไว้ตำมเป้ำหมำยของแต่ละระดับ กลยุทธ์จึงเกี่ยวข้องกับคำว่ำ “อย่ำงไร” เช่น ฝ่ำยบริหำร
(ผู้บริหำร) มีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมเติบโตในธุรกิจอย่ำงไร ธุรกิจจะสร้ำงลูกค้ำที่ยึดมั่นต่อธุรกิจ
และมีชัยชนะเหนือคู่แข่งอย่ำงไร หน่วยปฏิบัติกำร (วิจัยและพัฒนำ จัดหำวัตถุดิบหรือวั ตถุดิบตั้งต้น
ของสินค้ำหรือบริกำร ผลิต ขำยและกำรตลำด กำรกระจำยสินค้ำ กำรเงิน และทรัพยำกรมนุ ษย์) จะ
ถูกวำงแผนดำเนินกำรอย่ำงไร ผลดำเนินกำรจะเพิ่มขึ้นได้อย่ำงไร เป็นต้น หัวใจและจิตวิญญำณของ
กลยุทธ์ใด ๆ ก็คือ กำรดำเนิน กำรและกำรเคลื่อนไหวในตลำดซึ่งผู้บริหำรดำเนิน กำรอยู่เพื่อทำให้
ตัวเลขทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น เพิ่มควำมมั่นคงในตำแหน่งที่แข่งขันได้ในระยะยำวและมีโอกำสทำงกำร
แข่งขันเหนือคู่แข่ง๑๐
เมื่อ กล่ ำวถึงกลยุท ธ์ มี คำที่เกี่ยวข้องอีกคำหนึ่ ง ได้แก่ แผนที่ กลยุท ธ์ (strategy map)
หรือที่หลำย ๆ หน่วยงำนใช้คำว่ำ แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนที่ยุทธศำสตร์ จึงขออธิ บำยถึงคำนี้ ซึ่ง
Nuttall กล่ำวถึง แผนกลยุทธ์ ว่ำ ควรมีในทุกระดั บขององค์กำร ตั้งแต่ระดับองค์ก ำร (corporate
level) ระดั บ หน่ ว ยธุ ร กิ จ (business unit level) ระดั บ แผนก (department level) ระดั บ ที ม
(team level) และระดับบุคคล (individual level) โดยให้คำอธิบำยแต่ละระดับ ไว้ว่ำ
๑. ระดับองค์กำร: กลยุทธ์ซึ่งต้องระบุขอบเขตและเป้ำหมำยในภำพรวมขององค์กำร
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. ระดับหน่วยธุรกิจ: กลยุทธ์ซึ่งต้องระบุว่ำองค์กำรวำงแผนที่จะแข่งขันให้ ประสบ
ควำมสำเร็จในตลำดที่ลงไปทำธุรกิจนั้นอย่ำงไร
๓. ระดับแผนก: กลยุทธ์ซึ่งต้องระบุว่ำแต่ละแผนกในหน่วยธุรกิจวำงแผนอย่ำงไรที่จะ
สนับสนุนให้กลยุทธ์ระดับองค์กำรและระดับหน่วยธุรกิจประสบผลสำเร็จ
๔. ระดับทีม: กลยุทธ์ซึ่ งต้องระบุ ว่ำแต่ละทีมในแต่ละแผนกในหน่วยธุรกิ จวำงแผน
อย่ำงไรที่จะสนับสนุนให้กลยุทธ์ระดับองค์กำรและระดับหน่วยธุรกิจประสบผลสำเร็จ

๑๐

Thompson, Arthur A. Jr, Strickland, A.J., III, and Gamble, John E., Crafting and
Executing Strategy, 17th ed., (USA: McGraw-Hill/Irwin, 2010), pp. 6-9.

๑๑๗

๕. ระดับ บุ คคล: กลยุ ท ธ์ซึ่ งต้ องระบุ ว่ำแต่ล ะบุค คลในแต่ล ะที มในแต่ล ะแผนกใน
หน่ วยธุรกิจ วำงแผนอย่ำงไรที่จ ะสนับสนุ น ให้ กลยุทธ์ระดับองค์กำรและระดับหน่วยธุรกิ จประสบ
ผลสำเร็จ๑๑
พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๑๒ บรรยำยเกี่ยวกับกลยุทธ์ไว้ ดังนี้
๑. ยุทธศำสตร์ หมำยถึง กำรวำงแผนระยะยำว ในภำพกว้ำง ส่วนกลยุทธ์ หมำยถึง
กำรวำงแผนระยะสั้น แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี หรื อ ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี ก็ได้ ซึ่งต้อง
ใช้ สิ่ งแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น เฉพำะหน้ ำมำปรั บ แผนให้ ส อดคล้ อ งกั น กลยุ ท ธ์เป็ น ค ำที่ ใช้ เมื่ อ ลงมื อ
ดำเนินกำรจริงในกำรเผยแผ่ เป็นแผนชนิดหนึ่ง แต่เป็นแผนที่พลิกแพลงเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
หรือวำงแผนเฉพำะหน้ำก็ใช้ได้ ถ้ำเป็นภำพรวมสำหรับองค์กำรใหญ่ใช้คำว่ำยุทธศำสตร์ กลยุทธ์มีทั้ง
ระดั บ ใหญ่ ที่ เรี ย กว่ำยุ ท ธศำสตร์ และมีก ลยุท ธ์ระดับ อื่ น ที่ เป็ น กลยุท ธ์ในเชิ งกำรดำเนิ น กำร และ
กล่ำวถึง กลยุทธ์ระดับบุคคล โดยเฉพำะสำหรับผู้ต้องดำเนินกำรใด ๆ ควรมีกำรกำหนดกลยุทธ์ของ
ตนเองหรื อ ที่ เรี ย กว่ ำกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ บุ ค คล ส ำหรับ พระธรรมทู ต นั้ น โดยเฉพำะผู้ ต้ อ งเดิ น ทำงไป
ต่ำงประเทศต้องมีกำรวำงแผนก่อนที่จะเดินทำงไปต่ำงประเทศ เช่น จะไปประเทศไหน ประเทศนั้นมี
วัฒนธรรมประเพณีอย่ำงไร จะไปทำอะไร จะไปที่ไหน ตั้งแต่เมื่อไรและทำอย่ำงไร มีกำรวำงแผนและ
หำข้อมูลล่วงหน้ำ สรุปคือ พระธรรมทูต จะต้องรู้ก่อนว่ำ จะต้องไปทำอะไร เมื่อได้วีซ่ำอนุญำตให้เข้ำ
ประเทศนั้น จะเป็นพระธรรมทูต ไปทำอะไร อยู่ที่วัดไหน เมื่อไร อย่ำงไร ถ้ำยังไม่รู้ จัดว่ำไปตำยเอำ
ดำบหน้ำ
๒. วิสั ย ทั ศ น์ (Vision) หรื อ เป้ ำหมำย คื อ ภำพแห่ งควำมส ำเร็ จ ที่ ต้ อ งกำรจะให้
เกิดขึ้นในอนำคตแต่ตอนนี้ยังไม่มี แต่ต้องกำรจะมีจะเป็น เป็นกำรมองกำรณ์ไกล
๓. กำรวำงแผนคือกำรเดินทำงจำกจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำรว่ำจะต้องทำ
อะไรเพื่อไปถึงเป้ำหมำยที่ต้องกำร ซึ่ง กำรวำงแผนมีทั้งวำงแผนล่วงหน้ำว่ำ จะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรใน
ระยะยำว เรำเรียกว่ำ ยุทธศำสตร์ ส่วนระยะสั้นแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี เรียกว่ำ กลยุทธ์
๔. กลยุทธ์เฉพำะหน้ำเป็นกำรปรับแผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์จริง

๑๑

Josh Nuttall, Should Individuals, or Individual Teams, Have a Strategy?
https://cmoe.com/blog/individual-and-team-strategy.
๑๒
พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร., อดีตอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, คำบรรยำย
เรื่ อ ง ยุ ท ธศำสตร์ และกลยุ ท ธ์ ในกำรบริ ห ำรกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของพระธรรมทู ต สำยต่ ำ งประเทศ
ในโครงกำรฝึกอบรมพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ รุ่นที่ ๑๙, วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๗ (ภำคค่ำ) เวลำ
๑๘.๐๐–๒๑.๐๐ น.

๑๑๘

๕. กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หมำยถึง ทำงำนให้สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ด้วยกำรใช้
แผนกำรอย่ำงพลิกแพลงตำมสถำนกำรณ์ ทำงำนให้สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ มีแผนชัดเจน แต่ต้อง
ใช้แผนกำรอย่ำงพลิกแพลงตำมสถำนกำรณ์
๖. กำรกำหนดกลยุทธ์ ต้องมีวิสัยทัศน์หรือแผนรวม ๆ กับแผนกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนิ น กำร ซึ่ งข้ อ มู ล เหล่ ำนั้ น ได้ ม ำจำกวิ ธี ที่ เรีย กว่ ำ กำรวิ เครำะห์ SWOT คื อ กำร
วิเครำะห์ว่ำ อะไรคือจุดแข็ง (จุดแข็งหมำยถึงองค์ประกอบภำยในองค์กำร หรือ ภำยในเกี่ยวกับตัว
สมำชิกในองค์กำรที่ดีหรือเชี่ยวชำญ) อะไรคือจุดอ่อน อะไรคือโอกำส อะไรคือสิ่งคุกคำม และเมื่อ
วิเครำะห์ ดูแล้ว ให้ ทำในสิ่ งที่เป็ นจุ ดแข็งที่มำพร้อมกับโอกำส โดยในกำรเผยแผ่ นั้นให้ คิดคำนึงถึง
กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่ด้วย
พิ ท ส์ และเล (Pitts and Lei) ได้ ให้ ควำมหมำยคำว่ำ กลยุทธ์ หมำยถึง แนวคิดและ
แผนงำนต่ำง ๆ ที่องค์กำรนำมำใช้เพื่อให้เกิดควำมสำเร็จเหนือคู่แข่ง กลยุทธ์จะถูกออกแบบเพื่อช่วย
ให้ องค์กำรบรรลุ ผลสำเร็จโดยมีควำมได้เปรียบและมีประสิ ทธิภ ำพในกำรดำเนินงำนขององค์ก ำร
ดังนั้น กลยุทธ์จึงเป็นตัวกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบโดย
คำนึงผลที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวที่มีต่อองค์ กรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิผล
รวมทั้งเป็นแนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรที่มีให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงยั่งยืน๑๓
วิรัช จงอยู่สุข กล่ำวว่ำ กลยุทธ์ (Strategy) หมำยถึง วิธีกำรที่จัดอยู่ในประเภทของแผน
(Type of Plan) เป็ น ผลที่ ได้ จ ำกกระบวนกำรวำงแผน เป็ น ค ำที่ มี ค วำมหมำยกว้ ำงและมั ก ใช้ ใน
ควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์และบทบำทหน้ำที่ขององค์กำร๑๔
ฮิวเซอร์ (Heuser) กล่ำวถึงคำว่ำ กลยุทธ์ มำจำกภำษำอังกฤษ คือ Strategy อำจใช้คำ
ว่ำ ยุ ท ธศำสตร์ เป็ น ศั พ ท์ ที่ มี ก ำเนิ ด ในทำงทหำร หมำยถึ ง แผนกำรปฏิ บั ติ ซึ่ งวำงเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ำประสงค์จำเพำะ ยุทธศำสตร์จะประสบควำมสำเร็จน้อยครั้ งหำกไม่แสดงควำมสำมำรถในกำร
ดัดแปลง๑๕

๑๓

Pitts, R.A. and Lei, D. Strategic Management: Building and Sustaining
Competitive Advantage, (Ohio: Thomson South-Western, 2000), p.9.
๑๔
วิรัช จงอยู่ สุ ข, “ภาวะผู้ น าการบริห ารการศึ ก ษาในโลกการเปลี่ ย นแปลงกระบวนการสร้า ง
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารทั่วไปและการศึกษา, (นครสวรรค์: ศูนย์บัณฑิตศึกษำ มจร, ๒๕๕๙), หน้ำ ๑.
๑๕
Heuser, Beatrice, The Evolution of Strategy : Thinking War from Antiquity to the
Present, (Cambridge University Press, 2010), p. 27.

๑๑๙

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่ำวว่ำ กลยุทธ์ หมำยถึง วิธีกำรสำหรับยุทธศำสตร์ เพื่อไป
ตอบสนองต่อภำพใหญ่ทปี่ ระเทศตั้งไว้๑๖
วีแ ลนและฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger) กล่ ำวว่ำ กลยุท ธ์ หมำยถึง แบบแผน
หรือรูปแบบ (Strategy is a Patern) เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบแผนด้ ำนพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนที่
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลำ (Consistency in Behavior Overtime) อันสะท้อนให้เห็นใน
กำรวำงแผนงำนในอนำคต โดยต้องคำนึงถึงวิวัฒนำกำรขององค์กำร และควำมสำมำรถควำมคำดหวัง
ของผู้ปฏิบัติด้วย เพรำะในหลำยกรณีเจตนำรมณ์หรือสิ่งที่ผู้บริหำรตั้งใจทำ (Intended Strategies)
อำจเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอำจใช้ควำมชำนำญด้ำนต่ำง ๆ ปรับกลยุทธ์ในระหว่ำงปฏิบัติ (Emergent
Strategies) จนแปรเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Realized Strategies) ก็ได้๑๗
ไรท์ และคณะ (Wright and others) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของกลยุทธ์ว่ำ แผนของ
ผู้บริหำรระดับสูงที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับภำรกิจและเป้ำประสงค์ขององค์กำร๑๘
เซอโต และ ปีเตอร์ (Certo and Peter) ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำกลยุทธ์ คือวิธีกำร
ดำเนินงำนที่คำดว่ำจะนำไปสู่ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร๑๙
แฮคซ และ เมจั ฟ (Hax และ Majuf) ได้ ก ล่ ำ วถึ งแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ควำมหมำยของ
กลยุ ท ธ์ ตำมแนวคิ ด ของนั ก กำรศึ ก ษำหรื อ นั ก วิ ช ำกำรอี ก หลำยท่ ำ นในหนั ง สื อ The Strategy
Concept and Process โดยน ำมำกล่ ำวหลำกหลำยแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ ซึ่งเป็ นของ Glueck
และ Mintzberg ทั้งสองคนได้ให้ควำมหมำยของกลยุทธ์ คือ รูปแบบกำรตัดสินใจที่มีเหตุผลชัดเจน
และรวมหลำยสิ่งหลำยอย่ำงเข้ำด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ในมุมมองนี้กลยุทธ์จึงเปรียบเหมือนแผนกำร
ดำเนินงำนที่สำคัญที่จะนำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำร๒๐
มินทซเบิก (Mintzberg) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยกลยุทธ์ไว้ในหลัก 5Ps หรือ อักษร P ห้ำ
ตัว แทนควำมหมำยต่ำง ๆ ของกลยุทธ์ดงั นี้

๑๖

สมชำย ภคภำสน์ววิ ัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์
อมรินทร์, ๒๕๔๓), หน้ำ ๖.
๑๗
Wheelen, Thomas L.and David J.Hunger, Strategic Management and Business
Policy, 8 th ed, (New Jersey: Prentice-Hall, 2002), p. 9.
๑๘
Wright, P., Reingle, C.D. and Kroll, M.J. Strategic Management: Text and Case,
(Massachusetts: Alyn and Bacon, 1992), p. 15.
๑๙
Certo, S.c. and Peter, J.P. Strategic Management: Concept and Application,
(Singapore: McGraw-Hill, 1991), p.17.
๒๐
Hax, A.C. and Majuf, N.S. The Strategic Management. 5th ed, (Florida: The Dryden
Press, 1993), pp. 2-6.

๑๒๐

๑) กลยุทธ์ คือแผน (Strategy is a plan = P1) หมำยถึง กิจกำรทั้งหลำยกำหนดกลยุทธ์
ขึ้น เพื่อใช้เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทำงหรือเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคต
๒) กลยุทธ์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy in pattern = P2) หมำยถึง แบบ แผน
ด้ำนพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำกำรวำงแผนใน
อนำคตจำเป็นต้องคำนึงถึงวิวัฒนำกำรขององค์กรที่สืบต่อจำกอดีต และขณะเดียวกั น บทบำทของ
ผู้บริหำรในกำรวำงแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จำเป็นต้องคำนึงถึงควำมสำมำรถ หรือควำมคำดหวังของผู้
ปฏิบัตดิ ว้ ย เพรำะในหลำยกรณีเจตนำรมณ์เชิงกลยุทธ์ในระหว่ำงปฏิบัติกลำยเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง
๓) กลยุ ทธ์ คือ กำรกำหนดฐำนะ หรือตำแหน่ง (Strategy is Position=P3) หมำยถึง
กำรเน้ นไปที่ควำมสำคั ญ ของฐำนะ หรือตำแหน่งของกิจกำรในสถำนที่แข่งขัน ดังนั้น สินค้ำ หรือ
บริกำรทีเ่ สนอออกไป จำเป็นต้องเหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละประเภท
๔) กลยุทธ์ คือ มุมมอง (Strategy is perspective = P4) หมำยถึงกำรเน้น ควำมสำคัญ
ของกำรพิจำรณำสภำพที่แท้จริงภำยในองค์กร คือ คุณลักษณะที่น่ำจะเป็นขององค์กำร ดังนั้น มุมมอง
หมำยถึงวิธีกำรดำเนินงำนทีต่ อ้ งกำรให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน
๕) กลยุทธ์ คือ กลวิธี ในกำรเดินหมำก (Strategy is a ploy = P5) ในสถำนกำรณ์ ที่ มี
กำรต่ อ สู้ ห รื อกำรแข่งขัน สิ่ งที่ ทุ ก คนต้ องกำรคือ กำรเอำชนะ ซึ่ งทุ ก ฝ่ ำยจะต้อ งวำงกลยุ ท ธ์ โดย
คำนึงถึงกำรใช้อุบำยในกำรดำเนินงำน ไม่ว่ำจะเป็นกุศโลบำย หรือเล่ห์เหลี่ยม หรือกลวิธี เพื่อเอำชนะ
ฝ่ำยตรงข้ำมให้ได้๒๑
คริสเตนเซน และคณะ (Christensen and others) ได้ให้ควำมหมำยของกลยุทธ์ไว้ว่ำ
แบบแผนของวัตถุประสงค์ ควำมมุ่งหมำย หรือเป้ำหมำย หรือนโยบำยหลักรวมทั้งแผนงำนต่ำง ๆ ที่
จะช่วยองค์กำรให้อยู่รอด หรือควรจะอยู่ในธุรกิจประเภทใด และองค์กำรควรจะเป็นประเภทใดจึงจะ
มีควำมเหมำะสมและดีที่สุด๒๒
คูลสวิทซ (Clausewitz) อ้ำงในวิ รัช จงอยู่สุข ได้พูดถึงนักทฤษฎีด้ำนยุทธศำสตร์แห่ ง
ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งอธิบำยถึงควำมหมำยของกลยุทธ์ไว้ว่ำ “กลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรวำงแผน
กำรทำศึกสงครำม และกำรกำหนดรูปแบบกำรต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิ ซึ่งจะต้องตัดสินใจว่ำจะเข้ำยึด
สมรภูมิแต่ละแห่งด้วยวิธีใด๒๓
๒๑

Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning, (New York: Prentice Hall
1994), pp. 23-32.
๒๒
Christensen, C. Roland and others, Bussiness Policy: Text and Cases, (Illinois:
Richard, D. 1973), p. 107.
๒๓
วิ รั ช จงอยู่ สุ ข , ภาวะผู้ น าการบริ ห ารการศึ ก ษาในโลกการเปลี่ ย นแปลงกระบวนการสร้ า ง
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารทัว่ ไปและการศึกษา, หน้ำ ๘๖.

๑๒๑

จำกควำมหมำยของกลยุทธ์ จะพบว่ำ คำว่ำ กลยุทธ์ ซึ่งภำษำอังกฤษใช้ว่ ำ strategy มี
ควำมหมำยเดียวกับคำว่ำ ยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนที่ยุทธศำสตร์ ซึง่ เป็นคำที่ใช้ในวงกำร
ธุรกิจหรือวงกำรทหำรเป็นหลัก โดยมีควำมหมำยกว้ำง ๆ ว่ำ แนวทำงหรือวิธีกำรที่ใช้ เพื่อให้ภำรกิจ
บรรลุเป้ ำหมำยตำมที่ตั้งไว้ ซึ่งกลยุทธ์สำมำรถมีได้ทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับองค์กำร ระดับหน่วยงำน
ระดับทีมงำนและระดับบุคคลที่เป็นสมำชิกขององค์กำร หน่วยงำนหรือทีมงำน
๔.๑.๒ การวางแผนกลยุทธ์
เรื่องกำรวำงแผนกลยุทธ์ นักวิชำกำรอธิบำยควำมหมำยไว้ดังต่อไปนี้
เอกชัย ไชยดา อธิบำยว่ำ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำและ
ธ ำรงรั ก ษำควำมพอดี เชิ งกลยุ ท ธ์ ร ะหว่ ำงเป้ ำ หมำยและควำมสำมำรถโดยรวมของสถำบั น ทำง
พระพุทธศำสนำกับกำรเปลี่ยนแปลงโอกำสกำรตลำดของสถำบัน กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์เชื่อมั่นต่อ
กำรพัฒนำพันธกิจที่ชัดเจน กำรสนับสนุนเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ที่สมบูรณ์ และกำรนำไป
ปฏิบัติที่เหมำะสม กำรระบุ และกำรวิเครำะห์แนวโน้มสภำพแวดล้ อม กำรเริ่มต้นของกำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์เริ่มต้นที่กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมมักเรียกร้องให้
เกิดกำรพัฒนำใหม่ ๆ ของสถำบัน กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมจะต้องตอบคำถำม ๓ ข้อ ได้แก่
(๑) อะไรเป็นแนวโน้มสำคัญในสภำพแวดล้อม
(๒) อะไรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องของแนวโน้มเหล่ำนี้สำหรับสถำบัน
(๓) อะไรเป็นโอกำสและภัยคุกคำมที่มีระดับนัยสำคัญ
คำถำมเหล่ำนี้ ทำให้สถำบันต้องวิเครำะห์สภำพแวดล้อมสำคัญของสถำบันแต่ละประเภท
ได้ แ ก่ สภำพแวดล้ อ มภำยในสถำบั น และสภำพแวดล้ อ มภำยนอกสถำบั น ตลำดของสถำบั น
สำธำรณชนของสถำบัน กำรแข่งขันของสถำบันและสภำพแวดล้อมโดยรวม
เป้ำหมำยของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ได้แก่ กำรสร้ำงภำพรวมเชิงเอกสำรของกำร
พัฒนำสภำพแวดล้อมที่มีระดับนัยสำคัญมำกที่สุด ที่สถำบันนั้นต้องพิจำรณำในกำรกำหนดเป้ำหมำย
ในอนำคต กลยุทธ์ โครงสร้ำงและระบบต่ำง ๆ ของสถำบัน ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมจะทำให้
เห็ น ภั ย คุก คำมและโอกำสในอนำคตที่ ส ถำบั น ต้ อ งตรวจสอบ ภั ย คุ ก คำมเชิ งสภำพแวดล้ อ มเป็ น
แนวโน้ ม หรื อ เหตุ ก ำรณ์ ที่ เป็ น ไปได้ ที่ จ ะท ำให้ เกิ ด อั น ตรำยกั บ สถำบั น หรื อ หลั ก สู ต รของสถำบั น
นอกจำกว่ำสถำบันจะแสดงกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งออกมำ โอกำสกำรตลำดเป็นสิ่งที่สถำบันจะ
พอใจเพรำะเป็ น ควำมได้เปรี ย บในเชิงแข่งขันที่ ดีก ว่ำ กำรประเมิ นทรัพ ยำกรสถำบั น ควรท ำเมื่ อ
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมแล้ว สถำบันนั้นควรจะระบุทรัพยำกรสำคัญที่สถำบันมีอยู่ (จุดแข็ง) และขำด
ไป (จุดอ่อน) ในกรณี ของบั ณ ฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยมีทรัพยำกร
ส ำคัญ คือบุ คลำกร ได้แก่ คณำจำรย์ ผู้ มีค วำมช ำนำญทำงด้ำนพระพุ ทธศำสนำเป็ น อย่ำงดี และมี
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนที่มีจิตบริกำร เป็นต้น กำรกำหนดเป้ำหมำยและพันธกิจของสถำบัน เป็นกำร

๑๒๒

วิเครำะห์ทรัพยำกรและสภำพแวดล้ อมของสถำบัน (องค์กำร) ทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐำนและเป็นกำร
กระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์พื้นฐำนของสถำบัน (องค์กำร)
กระบวนกำรสร้ำงเป้ำหมำย ประกอบด้วย ๓ ขัน้ ตอน ได้แก่
(๑) กำรกำหนดพันธกิจของสถำบัน
(๒) กำรกำหนดเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำว และ
(๓) กำรกำหนดวัตถุประสงค์เฉพำะในปัจจุบัน
ส่ว นพัน ธกิจ (mission) เป็ นเป้ำหมำยบำงอย่ำงที่ส ถำบั น จะทำให้ ประสบควำมส ำเร็จ
ซึง่ กำรตรวจสอบพันธกิจของสถำบัน (องค์กร) ทำโดยตอบคำถำมต่อไปนี้
(๑) หน้ำที่ของสถำบัน (องค์กร) ในสังคมคืออะไร
(๒) สถำบัน (องค์กร) นำเสนออะไรให้กับสังคม
(๓) ใครเป็นผู้ทสี่ ถำบัน (องค์กร) จะต้องให้บริกำร
(๔) สถำบัน (องค์กร) นำเสนออะไรให้กับผู้ที่สถำบัน (องค์กำร) ให้บริกำรเหล่ำนั้น
(๕) สถำบัน (องค์กร) จะนำเสนออะไร
(๖) สถำบัน (องค์กร) ควรจะนำเสนออะไร
เป้ ำหมำย (goals) เป็ นตัว แปรที่ ส ถำบั น ต้องเน้ น แต่ ล ะสถำบัน ควรมีกลุ่ มเป้ ำหมำยที่
เป็ น ไปได้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจำกกลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ เลื อ ก เช่ น มหำวิ ท ยำลั ย อำจสนใจในกำรเพิ่ ม ชื่ อ เสี ย ง
ระดับประเทศ ดึงดูดนักศึกษำที่มีคุณภำพมำกขึ้น กำรปรับปรุงกำรสอน เป็นต้น แต่มหำวิทยำลัยไม่
สำมำรถทำให้เกิดควำมสำเร็จได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงควรเลือกในสิ่งที่ต้องกำรเน้นมำดำเนินกำร
วัตถุประสงค์ (objectives) ของสถำบัน เป็นเป้ำ หมำยที่จะมำถึงในปี หน้ำแล้วนำเสนอ
ออกมำในรูปแบบเชิงกำรดำเนินกำร และค่ำเชิงจำนวนที่วัดเป็นตัวเลขได้ เช่น เมื่อเปลี่ยนเป้ำหมำย
ของกำรเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนเป็นวัตถุประสงค์ โดยกล่ำวว่ำในปีกำรศึกษำต่อไปนี้จำนวนนักศึกษำ
ที่ลงทะเบียนจะต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ ของปีกำรศึกษำนี้ เป็นต้น กำรกำหนดกลยุทธ์และกำรนำ
กลยุทธ์ไปปฏิบั ติ กำรวำงแผนเชิงกลยุ ทธ์ทำให้ ได้กลยุทธ์รวมของสถำบันหรือหน่วย กำรวำงแผน
(คณะวิชำ, หลักสูตรและอื่นๆ) กลยุทธ์เชิงสถำบันประกอบด้วย กำรตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรปัจจุบัน
ของสถำบัน (หลักสูตรใดควรเก็บไว้ หลักสู ตรใดควรสร้ำงขึ้นใหม่ และหลักสูตรใดควรยกเลิก) รวมถึง
หลักสูตรใหม่ในอนำคต และโอกำสทำงกำรตลำดของสถำบัน
กำรกำหนดกลยุทธ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกับกำรกำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์เกิดขึ้น และสะท้อนถึง
ขั้นตอนกำรกำหนดเป้ำหมำย เครื่องมือเชิงวิเครำะห์ที่ช่วยนักวำงแผนทำงกำรศึกษำจัดกลยุทธ์ ได้แก่
(๑) กลยุ ท ธ์กลุ่ ม กำรลงทุ นทำงวิช ำกำร ซึ่งเกี่ย วข้องกับ กำรทบทวนหลั กสู ต รปั จจุบั น
เพือ่ กำรดึงดูดตลำด คุณภำพหลักสูตร และมีศูนย์กลำงที่พันธกิจของสถำบัน
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(๒) กลยุทธ์โอกำสผลิตภัณฑ์/ตลำด เป็นกำรระบุกำรเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรและตลำดที่
เป็นไปได้ สุดท้ำยสถำบันจะต้องมีโครงสร้ำง คนและวัฒนธรรมเพื่อนำกลยุทธ์เหล่ำนี้ ไปใช้งำน หรือ
อำจต้องมีกำรออกแบบองค์กำรใหม่ หรือทำกำรปรับปรุงองค์กำรเดิมให้เหมำะสมกับกำรนำกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ไปปฏิบัต๒๔
ิ
เพ็ ญ จั น ทร์ สั งข์ แ ก้ ว ได้ ให้ แ นวคิ ด ในกำรวำงแผนกลยุท ธ์ด้ ว ยกำรวิเครำะห์ SWOT
(SWOT Analysis) เป็นกำรระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ที่กระทบต่อสำยผลิตภั ณฑ์
ได้แก่ (๑) จุดแข็ง (Strengths) เป็นควำมแข็งแกร่งที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมภำยใน เช่น จุดแข็งด้ำนส่ วน
ประสมกำรตลำด/กำรเงิน /กำรผลิ ต/บุค ลำกร/กำรบริห ำรงำน และกำรจัดองค์ก ำร (๒) จุดอ่อ น
(Weakness) เป็นปัญหำที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมภำยในด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัท บริษัทจะต้องหำวิธีกำร
แก้ปั ญหำนั้ น (๓) โอกำส (Opportunities) เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเครำะห์จำกสิ่งแวดล้ อมภำยนอก
ที่บริษัทแสวงหำโอกำสเพื่อมำกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดที่เหมำะสมกับสิ่งแวดล้อ มนั้น ประกอบด้วย
สิ่ งแวดล้ อ มจุ ล ภำค (ลู ก ค้ ำ คู่ แ ข่ ง ผู้ ผ ลิ ต คนกลำง) และสิ่ งแวดล้ อ มมหภำค (ประชำกรศำสตร์
เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี สั งคมวั ฒ นธรรม กำรเมื อ ง กฎหมำย ทรัพ ยำกรธรรมชำติ ) (๔) อุ ป สรรค
(Threats) เป็นอุปสรรคที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์กำรตลำด
ให้สอดคล้องและแก้ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น๒๕
ฉั ต รชั ย ลอยฤทธิ วุ ฒิ ไ กร ได้ ก ล่ ำวถึ งกำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ว ยกำรวิ เครำะห์ SWOT
และกำรเลื อ กส่ ว นตลำด เป็ น กำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อมทั้ งภำยนอกและภำยในโดยใช้ SWOT
เป็ น เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อมภำยนอกทำให้ ทรำบโอกำสและอุปสรรค ในขณะที่
ประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรทำให้เกิดจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทซึ่งเป็นสภำพแวดล้อมภำยใน
ผลจำกกำรวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ จะเป็ น ขั้น ตอนที่ ส ำคัญ ที่ สุ ดคื อ กำรเลื อ กส่ ว นตลำดที่ จะเข้ำไป
ดำเนิน กำร กำรกำหนดกลยุทธ์ จะต้องให้ สอดคล้องกับสภำพแวดล้ อมภำยในว่ำ จะเป็นวิสัยทัศน์
ปรั ช ญำ พั น ธกิ จ ค่ ำนิ ย มและทรั พ ยำกรของบริ ษั ท ควำมสอดคล้ อ งระหว่ ำ งกลยุ ท ธ์ ที่ เลื อ กกั บ
สภำพแวดล้อมภำยในจะเป็นตัว เพิ่มประสิทธิภำพให้องค์กำร จุดมุ่งหมำยของกลยุทธ์คือ กำรสร้ำง
ควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน ซึ่งตำมแนวคิดของ Michael Porter แบ่งเป็น ๓ กลยุทธ์ คือ

๒๔

เอกชัย ไชยดำ, “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสาหรับสถาบันทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, (กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย, ๒๕๕๕), หน้ำ ๔๑-๔๒.
๒๕
เพ็ ญ จัน ทร์ สังข์ แ ก้ว, การพั ฒ นาการตลาดส าหรับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ภาคเหนื อตอนล่ าง:
กรณี ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ . รายงานการวิจัย , (เพชรบู รณ์ : มหำวิท ยำลัย รำชภั ฏ เพชรบู รณ์ ,
๒๕๕๓), หน้ำ ๒๑.

๑๒๔

๑. กลยุ ท ธ์ด้ำนผู้ น ำต้น ทุ น กลยุท ธ์นี้จ ะต้อ งพยำยำมลดต้น ทุน กำรผลิ ต กำรกระจำย
สินค้ำและต้นทุนกำรตลำด เพื่อให้สำมำรถใช้รำคำเป็นเครื่องมือกำรแข่งขันโดยไม่กระทบกับกำไรของ
ธุรกิจ แนวคิดนี้จะมุ่งตลำดทั้งหมดด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบมำตรฐำน โดยหำแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุน
ต่ำ หรือต่ำงประเทศที่มคี ่ำแรงงำนต่ำ หรือตั้งในแหล่งทีใ่ กล้ตลำด
๒. กลยุทธ์ด้ำนควำมแตกต่ำง เป็นกลยุทธ์ที่สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขันที่เกิด จำก
มุมมองของลู กค้ำ กลยุทธ์ นี้ ทำให้ ธุรกิจ สำมำรถตั้ งรำคำได้สู งและลูกค้ำยินดีจ่ำย ควำมสำเร็จของ
กลยุทธ์นี้เกิดจำกควำมเข้ำใจตลำด รู้สึกคุณค่ำลูกค้ำ และส่งมอบคุณค่ำให้ แตกต่ำงจำกคู่แข่งที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน นั่นคือ นิยำมตลำดได้ถูกต้อง แบ่งส่วนตลำดได้ชัดเจนและเลือกตลำดเป้ำหมำย
ได้ถูกต้อง โดยทุกส่วนสอดรับกับแผนเชิงกลยุทธ์
๓. กลยุทธ์ด้ำนมุ่งเน้น กลยุทธ์นี้จะมุ่งเน้นส่วนตลำดเฉพำะ โดยนิยำมตลำดและแบ่งส่วน
ตลำดแคบยิ่ งขึ้น อำจจะมุ่งที่ต้น ทุ นต่ำหรือสร้ำงควำมแตกต่ำง หลีกเลี่ยงกำรตอบสนองเป็นแบบ
เดียวกัน แม้ว่ำจะอยู่ในตลำดส่วนเดียวกัน เช่น รถปิกอัพของจีนและอินเดียที่เน้นพื้นกระบะแบบเรียบ
เจำะตลำด kios เปิดท้ำยขำยของหรือกำรบรรทุกที่ต้องกำรพื้นเรียบ ซึ่งเจำะลูกค้ำ เป้ำหมำยที่เป็น
ตลำดสถำบัน๒๖
ศิริ วรรณ เสรี รัต น์ ได้ก ล่ ำวถึงกำรวำงแผนกลยุ ทธ์ด้ วยกำรวิเครำะห์ สิ่ งแวดล้ อ มทำง
กำรตลำดและ SWOT ของ 7-ELEVEN ดังนี้
๑. กำรวิ เครำะห์ จุ ด แข็ ง (Strengths) เป็ น กำรพิ จ ำรณำข้ อ ดี เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ของบริ ษั ท โดยวิ เครำะห์ จ ำก 4Ps ของบริ ษั ท และสิ่ งแวดล้ อ มภำยในอื่ น ๆ กำร
วิเครำะห์จุดแข็งจึงพิจำรณำ 4Ps ฐำนะกำรเงิน ควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรผลิ ต บุคลำกร และชื่ อเสียง
ของบริษทั จุดแข็งของบริษัทใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดและใช้เป็นจุดขำย
๒. กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นกำรวิเครำะห์ข้อเสียหรือปัญหำที่เกิดจำก
4Ps และสิ่ งแวดล้ อมภำยในบริ ษั ท กำรทรำบถึ งจุ ด อ่ อนจะช่ ว ยให้ บ ริษั ท หำวิธีก ำรแก้ ปั ญ หำนั้ น
มีหลำยบริษัทที่สำมำรถเปลี่ยนจำกจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้ 7-ELEVEN มีจุดอ่อนดังนี้
(๑) สินค้ำมีให้เลือกน้อยเมื่อเทียบกับซุปเปอร์มำร์เก็ตชั้นนำ
(๒) รำคำสินค้ำสูงกว่ำร้ำนซุปเปอร์มำร์เก็ตของห้ำงสรรพสินค้ำแบบลูกโซ่
(๓) สถำนที่ไม่กว้ำงขวำงเท่ำกับซุปเปอร์มำร์เก็ตในห้ำงสรรพสินค้ำ วำงสินค้ำได้น้อย
(๔) จุดรับเงินมีเพียงจุดเดียวทำให้กำรบริกำรล่ำช้ำและลูกค้ำเกิดควำมเบื่อหน่ำย
(๕) ผู้บริโภคต้องบริกำรและเลือกสินค้ำด้วยตัวเอง
(๖) ไม่มีที่จอดรถให้ลูกค้ำ
๒๖

หน้ำ ๓-๙.

ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร, การตลาดเป้าหมายของสถาบัน, (นนทบุรี: สุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๕๘),

๑๒๕

๓. กำรวิ เครำะห์ โ อกำส (Opportunities) เป็ น กำรวิ เครำะห์ ข้ อ ได้ เปรี ย บหรื อ ปั จ จั ย
ที่เอื้ ออำนวยให้ แก่บ ริ ษัทโดยวิเครำะห์ จำกสิ่งแวดล้ อมภำยนอก กำรวิเครำะห์ ถึงโอกำสจะช่วยให้
บริษัทกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดให้สอดคล้องกับโอกำสนั้น โอกำสของ 7-ELEVEN มีดังนี้
(๑) พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันใช้เวลำในกำรทำงำนไม่แน่นอนโดยเฉพำะที่ทำงำนเป็น
ช่วงเวลำ กลุม่ นี้สะดวกทีจ่ ะซื้อสินค้ำเวลำใดก็ได้
(๒) กำรจรำจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งอำจถือว่ำมีกำรจรำจรคับคั่ง เกือบ ๒๔
ชั่วโมง เหล่ำนี้ถือว่ำเป็นโอกำสทำงกำรตลำด
(๓) ควำมหนำแน่ นของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครเป็นตัวกำหนดลักษณะควำม
ต้องกำรซื้อ
(๔) ค่ำนิยมในวัฒนธรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ นิยมที่จะซื้อของในร้ำนที่มี
เครื่องปรับอำกำศเพรำะเย็นสบำย เป็นผู้ที่มีรสนิยมทันสมัย และไม่ต้องเสียเวลำในกำรต่อรองรำคำ
๔. กำรวิ เ ครำะห์ อุ ป สรรค (Threats) เป็ น กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ จ ำกั ด ซึ่ ง เนื่ อ งมำจำก
สิ่ งแวดล้ อ มภำยนอก กำรทรำบถึ งอุ ป สรรคบริษั ท จะได้ ป รั บ ปรุงกลยุ ท ธ์ ก ำรตลำดเพื่ อ เอำชนะ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น อุปสรรคของ 7-ELEVEN มีดังนี้
(๑) ภำวะกำรแข่งขันรุนแรงมำกขึ้ นทั้งซุปเปอร์มำร์เก็ตในห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนมินิมำร์ท
ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ ซุปเปอร์สโตร์ ร้ำนขำยของชำทั่วไป จะเห็นว่ำ กำรแข่งขันทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
(๒) กลยุทธ์กำรตลำดของซุปเปอร์มำร์เก็ตในห้ำงสรรพสินค้ำแบบลูกโซ่มีควำมแข็งแกร่ง
ที่เหนือกว่ำไม่ว่ำจะเป็นกำรมีสิ นค้ำให้เลือกมำก มีที่จอดรถ รำคำสินค้ำต่ำกว่ำ กำรโฆษณำและกำร
ส่งเสริมกำรขำยมีมำกกว่ำ๒๗
กูด๊ สไตนและคณะ (Goodstein and others) กล่ำวถึง กำรวำงแผนกลยุทธ์ว่ำเป็นกำร
ตอบคำถำม พื้นฐำนที่สำคัญ ๓ ประกำร คือ
๑) องค์กำรจะก้ำวไปในทิศทำงใด
๒) สภำพแวดล้อมขององค์กำรมีอะไรบ้ำง และ
๓) องค์กำรจะต้องทำอะไรบ้ำงจึงจะไปถึงเป้ำหมำย
และสรุปว่ำกำรวำงแผนกลยุทธ์ก็คือ แบบจำลองของกำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์๒๘
วี เ ลนและฮั ง เกอร์ (Wheelen and Hunger) ได้ ก ล่ ำ วถึ ง กำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ ว่ ำ
เป็นกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ว่ำ หมำยถึง กำรกำหนด กำรดำเนินกำรขององค์กำรเพื่อบรรลุผลงำนใน
๒๗

ศิริวรรณ เสรีรตั น์, กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีตัวอย่าง, (กรุงเทพมหำนคร:
สำนักพิมพ์พัฒนำศึกษำ, ๒๕๓๗), หน้ำ ๒๓-๒๔.
๒๘
Goodstein, L.D. and others, Applied Strategic Planning : A comprehensive guide,
(New York: McGraw-Hill, 1993), p. 5.

๑๒๖

ระยะยำวขององค์กำรรวมถึงกำรวิเครำะห์ศึก ษำสภำพแวดล้อม กำรกำหนดกลยุทธ์ กำรนำกลยุทธ์
ไปสู่กำรปฏิบัติ กำรประเมินผล และกำรควบคุมกลยุทธ์ กำรศึกษำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ต้องมีกำร
ตรวจสอบและประเมินผล๒๙
ธงชัย สันติวงษ์ ได้กล่ำวถึงกำรวำงแผนกลยุทธ์แตกต่ำ งจำกแผนระยะยำวแบบที่เคยทำ
มำในอดีต คือกำรวำงแผนกลยุทธ์เป็นกำรวำงแผนที่มุ่งมั่นในกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสภำพแวดล้อม โดยจะวำงแผนพัฒนำให้องค์กำรปรับกำรดำเนินงำนเพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตลอดเวลำที่ก้ำวไปในอนำคต ดังนั้น กลยุทธ์จึงมี ๓ ประกำร คือ
๑) เป็นกำรวำงแผนเพื่อปรับทิศทำงขององค์กำรไปสู่วัตถุประสงค์ใหม่ที่จะสอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๒) เป็นกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรขององค์กำรเพื่อพัฒนำระบบกำรทำงำน ระบบกำร
ผลิต และกำรนำเทคโนโลยีมำใช้
๓) เป็ น กำรวำงแผนที่ มีกำรวิเครำะห์ พิจำรณำในเชิ งกลยุทธ์ต่ำง ๆ ที่มุ่งจะให้ องค์ก ำร
ประสบควำมสำเร็จมำกที่สุด ดีทสี่ ุดโดยประหยัดกำรใช้ทรัพยำกรได้มำกที่สุด๓๐
ทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้กล่ำวไว้ว่ำกำรวำงแผนกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหำร
ในกำรเปลี่ ยนแปลงองค์ก ำรให้ สอดรับกับกำรเปลี่ ยนแปลงในสภำพแวดล้อม เพื่อช่ วยให้องค์ก ำร
สำมำรถอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป และกล่ำวว่ำ กำรวำงแผนกลยุทธ์เป็นประโยชน์ หลำยประกำร
ต่อกำรบริหำรงำนในองค์กำรต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ช่วยทำให้ผู้บริหำรงำนของแต่ละหน่วยงำนหันมำให้ควำมสนใจอย่ำงแท้จริงในเรื่อง
ขององค์กำรมำกขึ้น
๒. กระตุ้นให้ผู้บริหำรทรำบถึงปัญหำอุปสรรคตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่ อำจจะ
เกิดขึ้นและเตรียมมำตรกำรรองรับไว้ล่วงหน้ำ อันเป็นกำรลดควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึ้น
๓. ช่วยทำให้ผู้บริหำรเกิดควำมเข้ำใจในธรรมชำติของกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนขึ้น และ
มองเห็นภำพของกำรพัฒนำงำนในอนำคต
๔. ช่วยระบุถึงในโอกำสและลู่ทำงในกำรดำเนินงำนในอนำคตให้กำรปรับเปลี่ยน ทิศทำง
และภำรกิจงำนขององค์กำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
๕. ช่ว ยทำให้ ก ำรกำหนดวัตถุป ระสงค์ แผนงำน/โครงกำร และกำรใช้ ทรัพ ยำกรของ
องค์กำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๒๙

Wheelen, T.L. and Hunger, D.J., Strategic Management and Business Policy, 5th
ed, (New York: Addison Wesley, 1995), p.3.
๓๐
ธงชัย สั น ติวงษ์ , การบริห ารเชิ งกลยุท ธ์ , พิ มพ์ ค รั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: ไทยวัฒ นำพำนิ ช ,
๒๕๓๗), หน้ำ ๕๖.

๑๒๗

๖. ช่ ว ยสร้ ำงควำมเข้ ำใจที่ ถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น ระหว่ ำงสมำชิ ก ขององค์ ก ำรและทุ ก ฝ่ ำยที่
เกีย่ วข้องเกี่ยวกับทิศทำงและกำรดำเนินงำน ตลอดจนควำมคำดหวังต่ำง ๆ
๗. ช่ ว ยก่ อ ให้ เกิ ด กำรประสำนงำนและบู ร ณำกำรทำงด้ ำ นควำมคิ ด กำรด ำเนิ น งำน
กิจกรรมต่ำง ๆ อันเป็นกำรผนึกกำลังภำยในขององค์กำร๓๑
ศักดิ์ศ รี ปาณะกูล ให้ ควำมหมำยของกำรวำงแผนกลยุทธ์ไว้ว่ำ กระบวนกำรวำงแผน
กลยุทธ์ เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หำกมีควำมขัดแย้งระหว่ำงควำมแตกต่ำงที่พบเห็นหรือที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้นในองค์กำร หรือ
หน่วยงำน ผู้บริหำรวิเครำะห์ค วำมต้องกำรและควำมจำเป็นเพื่อหำควำมสำมำรถที่ต้องพั ฒนำของ
บุคลำกรโดยนำควำมสำมำรถมำตรฐำนในกำรดำเนินงำน ลบด้วยควำมสำมำรถทีบ่ ุคคลมีอยู่จริง จะได้
ควำมสำมำรถที่ต้องกำรพัฒนำ ซึ่งจะนำไปสู่กำรจัดกำรหลักสูตรฝึกอบรมบุคลำกรต่อไป๓๒
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อธิบำยถึงกำรวำงแผนที่เรียกว่ำ กลยุทธ์หรือที่ในทำงทหำรถูก
เรีย กว่ำ ยุ ทธศำสตร์ หมำยถึ งแนวทำงเชิ งรุก ในกำรที่ จะบรรลุ เป้ำหมำย ทั้ งนี้ ในหนึ่ งกลยุ ท ธ์จ ะ
ประกอบด้ว ยวิ ธีกำรเชิงรุกหลำย ๆ วิธีกำร กลยุทธ์จึงเป็น กลุ่ มหรือชุดของวิธีกำรเชิงรุก โดยกำร
วำงแผนกลยุทธ์เป็นส่ว นหนึ่งของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งประกอบไป
ด้วยกระบวนกำรวำงแผน ๔ ขั้นตอน คือ ๑. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ๒. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
หรือกำรกำหนดกลยุทธ์ ๓. กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ ๔. กำรควบคุมเชิงกลยุทธ์และกำรประเมินผล๓๓
จะเห็นได้ว่ำ กำรวำงแผนกลยุทธ์เป็นกำรตอบคำถำมพื้นฐำนที่จะรู้ว่ำองค์กำรจะก้ำวเดิน
ไปทำงไหน อย่ำงไร องค์กรมีอะไรบ้ำง องค์กำรจะต้องทำอะไรบ้ำงจึงจะไปถึงเป้ำหมำย หรือองค์กำร
ต้องกำรกำหนดทิศทำงที่จะให้กำรบรรลุผลของงำนด้วยกำรกำหนดกลยุทธ์ กำรนำกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติ กำรประเมินผล และกำรควบคุมกลยุทธ์ กำรจัดกำร กำรตรวจสอบ และเป็นกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกขององค์กำร กำรกำหนดทิศทำงขององค์กำร กำรกำหนดกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติและกำรควบคุมกลยุทธ์ กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หำกมีควำมขัดแย้งระหว่ำงควำมแตกต่ำงที่
พบที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้น กำรวำงแผนกลยุทธ์จะเกิดขึ้นได้จำกกระบวนกำรพัฒนำและธำรง
รักษำ กลยุทธ์ที่สมบูรณ์จะนำไปสู่กำรปฏิบัติ ด้วยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมจะต้องตอบคำถำม ๓
ข้อว่ำ อะไรเป็นแนวโน้มสำคัญ อะไรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องของแนวโน้ม อะไรเป็นโอกำสและภัยคุ กคำม
๓๑

ทศพร ศิริสัมพันธ์, การวางแผนกลยุทธ์, (กรุงเทพมหำนคร: พิมพ์ดี, ๒๕๓๙), หน้ำ ๕๗.
ศักดิ์ศรี ปำณะกูล, “กำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นของหลักสูตร”, วารสารรามคาแหง ปีที่ ๒๔,
ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๐) : ๑๗๔-๑๙๓.
๓๓
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, การบริหารและจัดการศึกษาเพื่อโลกใบเล็ก, (กรุงเทพมหำนคร: พิมพ์ดี,
๒๕๕๒), หน้ำ ๑๘-๒๑.
๓๒

๑๒๘

ระบุ ท รัพ ยำกรส ำคัญ ที่มีอยู่ (จุ ดแข็ง) กำรขำดไป (จุดอ่อน) นำมำกำหนดเป้ำหมำย พัน ธกิจของ
สถำบัน และวิเครำะห์ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม ประกอบด้วยขั้นตอน (๑) กำรกำหนดพันธกิจ
ของสถำบัน (๒) กำรกำหนดเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำว (๓) กำหนดวัตถุประสงค์ จุดสำคัญที่จะ
ทำให้ได้กลยุทธ์ด้วยกำรวิเครำะห์ (SWOT) เป็นกำรระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค เป็น
ต้น

๔.๒ ความ สอดคล้ อ งระห ว่ า งแนวคิ ด การวางแผนกลยุ ท ธ์ กั บ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะเสนอควำมสอดคล้องกันระหว่ำงแนวคิดกำรวำงแผนกลยุทธ์ สำหรับ
องค์กำรในวิทยำกำรสมัยใหม่ กับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ ตำม
ทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิทำงพระพุทธศำสนำ ดังนี้
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ อธิบำยกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กำร มีขั้นตอนต่ำง ๆ ๖ ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้น ที่ ๑ กำรพิจ ำรณำโอกำสและภัย คุกคำม (Opportunities and Threats) หมำยถึ ง
กำรวิเครำะห์โอกำสและภัยคุกคำมทีอ่ งค์กำรประสบอยู่ โดยกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมที่ครอบคลุม
ทุกเรื่อง ตั้งแต่นโยบำยขององค์กำร สภำวะกำรแข่งขัน กำรประมำณกำรขนำดกำรเสี่ยงของสิ่งที่เป็น
โอกำสและภั ย คุ กคำม โดยจะต้ องคำดกำรณ์ ถึง ควำมเป็ น ไปได้ข องเหตุกำรณ์ ที่ เกิ ดขึ้น พร้อมทั้ ง
ประเมินถึงผลกระทบของสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วย ถ้ำหำกเหตุกำรณ์ใดคำดหมำยได้แน่ชัดว่ำจะมีทำงเกิดขึ้น
ได้มำก แต่กระทบองค์กำรได้เล็กน้อยก็จะมีผลทำให้เสี่ยงหรือกระทบองค์กำรเพียงเล็กน้อย จะมีผลทำ
ให้กำรเสี่ยงหรือภัยคุกคำมขององค์กำรมีไม่มำกนัก ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำเหตุกำรณ์ใดมีโอกำสเกิดขึ้น
ได้พอประมำณ แต่จ ะมีผ ลกระทบต่อ องค์ กำรได้มำก ก็จะทำให้ ระดับกำรเสี่ ยงหรื อภัย คุกคำมต่ อ
องค์กำรอยู่ในระดับสูงไปด้วย
ขั้น ที่ ๒ กำรประเมิน ทรัพ ยำกรที่มีอยู่ หมำยถึง กำรประเมินจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) ขององค์กำร โดยต้องดูว่ำจุ ดแข็งขององค์ กำรที่มีอยู่คืออะไร บุคลำกรที่มีอยู่
และทรัพยำกรอื่น ๆ มีมำกน้อยและมีคุณภำพอย่ำงไร กลยุทธ์ที่ดี มักสร้ำงขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์
จำกจุดแข็งทีอ่ งค์กำรมีอยู่ และต้องสำมำรถลดขนำดของปัญหำที่เป็นจุดอ่อนให้เหลือน้อยที่สุด
ขั้นที่ ๓ กำรพัฒนำทำงเลือกกลยุทธ์ คือกำรนำข้อมูลเกี่ยวกับโอกำสและภัยคุกคำมของ
สภำพแวดล้ อมขององค์ ก ำร มำพิ จ ำรณำร่ว มกั บ ข้อมู ล เกี่ ยวกับ ทรัพ ยำกรที่ มี อยู่ โดยวิธีก ำรจับ คู่
ระหว่ำงโอกำสและควำมสำมำรถหรือจุ ดแข็งที่มีอยู่เพื่อให้ มีกำรใช้ประโยชน์ข้อ ดี หรือผลดีต่อกำร
ทำงำนขององค์กำรมำกที่สุด ซึ่งจะช่วยให้กำรทำงำนสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยมีระดับกำร
เสี่ยงน้อยที่สุด กระบวนกำรในขั้นตอนของกำรพัฒ นำกลยุทธ์นี้ เป็นกระบวนกำรที่มักเกี่ยวข้องกับ

๑๒๙

ผู้บริห ำร ซึ่งต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และอำศัยกำรคิดที่มี ทัศนวิสัยที่กว้ำ ง มองกำรณ์ ไกลที่
สำมำรถเห็นถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับองค์กำรด้วย
ขั้นที่ ๔ กำรกำหนดกลยุทธ์หลักเป็นกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ทำได้ยำก
และต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูง ทั้งนี้เพรำะผู้บริหำรองค์กำรยังไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์
ขั้นที่ ๕ กำรดำเนินตำมกลยุทธ์คือขั้นตอนกำรนำกลยุทธ์ที่ ได้พัฒนำแล้วมำดำเนินกำร
โดยกำรพัฒนำแผนงำนต่ำง ๆ ขึน้ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้
ขั้นที่ ๖ กำรประเมินกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นต้องกระทำตลอดเวลำ เพื่อป้องกันมิให้กลยุทธ์
ที่ใช้อยู่ล้ำสมัย ไม่เข้ำกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจำกนี้ จัดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ที่ใช้
อยู่เสมอ ย่อมจะทำให้สำมำรถเห็นถึงจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขได้ตลอดเวลำ และสำมำรถปรับกลยุทธ์ได้
ทันตำมสถำนกำรณ์๓๔
ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ ทัศนะของผู้ทรงคุณ วุฒิ โดยพระมหำศักดิ์ชำย โกวิโท ได้ให้
ควำมเห็ น ต่ อ กำรวำงแผนในกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำว่ ำ ก่ อ นกำรประกำศพระพุ ท ธศำสนำ
พระพุทธองค์ทรงดำริถึงผู้ทรี่ ับฟังพระธรรมของพระองค์ได้ ซึ่งมี ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่สำมำรถเข้ำใจได้
ทันที กลุ่มที่เข้ำใจเมื่ออธิบำยเพิ่ม เติมเล็กน้อย และกลุ่มที่สำมำรถเข้ำใจได้แต่ ต้องอธิบำยขยำยควำม
เพิ่ ม เติ ม และเริ่ ม จำริ ก ไปในที่ ที่ บุ ค คลนั้ น อยู่ พร้ อ มกั บ เลื อ กธรรมะที่ เหมำะสมกั บ บุ ค คลนั้ น
และประเมินว่ำ บุ คคลเหล่ำนั้นมีควำมพร้อมต่อกำรฟังธรรมในระดับใด ทรงรอจนเมื่อมีควำมพร้อม
หรื อ เวลำเหมำะสมแล้ ว จึ ง แสดงธรรมที่ พ อเหมำะแก่ภู มิ ห ลั ง จนบุ คคลเหล่ ำนั้ น สำมำรถเข้ ำถึ ง
พระธรรมคำสอนได้อย่ ำงรวดเร็ว ดังนั้ น กำรวำงแผนจะช่วยให้พระธรรมทูตสำมำรถเตรียมควำม
พร้ อ มก่ อ นกำรจำริ ก ไปเผยแผ่ พ ระธรรมหรื อ แสดงธรรม เพื่ อ ให้ ส ำมำรถปรับ เปลี่ ย นหรื อ แก้ ไข
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำที่อำจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คำดกำรณ์ไว้๓๕
ค อ ต เล อ ร์ แ ล ะ เม อ ร์ ฟี่ (Kotler & Murphy) ก ล่ ำว ถึ งก ำรว ำงแ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
ในระดับอุดมศึกษำไว้ ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย
๑. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกขององค์กำร (Environment and
Resource analysis) ซึ่งในขั้นตอนนี้มีองค์ประกอบที่ควรนำมำวิเครำะห์ ๔ ประกำรด้วยกันคือ
๑) ธรรมชำติของสถำบัน ค่ำนิยม และควำมหวังของสถำนศึกษำ ซึ่ งองค์ประกอบนี้
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
๓๔

พันธ์ศักดิ์ พลสำรัม ย์, “กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนอุดมศึกษำตำมแนวคิดกำรบริหำรงำน
แบบมุ่งคุณภำพทั้งองค์กร: กรณีศึกษำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,
ภำควิชำอุดมศึกษำ คณะครุศำสตรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๐), หน้ำ ๔๐.
๓๕
สัมภำษณ์ พระมหำศักดิ์ชำย โกวิโท, รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำลัย วิทยำลัยพระธรรม
ทูต มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒.

๑๓๐

๒) วิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อนภำยใน ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยปัจจัย ทำงด้ำน
ของบุคลำกร งบประมำณ หลักสูตร และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
๓) วิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้นำ
๔) วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์กำร มีทั้งสิ้น
๔ ด้ ำ น ได้ แ ก่ ด้ ำ นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้ ำ นเทคโนโลยี ด้ ำ นเศรษฐกิ จ และด้ ำ นกำรเมื อ ง
และกฎหมำย
๒. กำรตั้ งเป้ ำ หมำย (Goal Formulation) โดยท ำกำรก ำหนดภำรกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้ำหมำยให้ชัดเจน
๓. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยใช้เทคนิควิธีต่ำง ๆ
๔. กำรออกแบบองค์กำร (Organization Design) หมำยถึง กำรจัดองค์กำรให้ สนับสนุน
ต่อภำรกิจต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำร บุคลำกร รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กำร๓๖
ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับทัศนะของพระวิเทศรัตนำภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจำรี) ซึ่งกล่ำว
ไว้ในวันจัดประชุมเพื่อหำรือกำรจัดกำรทำหลักสูตรพระธรรมทูตและโครงกำรอบรมพระธรรมทูตสำย
ต่ ำงประเทศ รุ่ น ที่ ๒๕ ณ ห้ อง ๒๐๕ มหำวิท ยำลั ย มหำจุฬ ำลงกรณรำชวิท ยำลั ย วั ดมหำธำตุ ฯ
กรุงเทพมหำนครว่ำ ควรดำเนินกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อม เพื่อศึกษำปัจจัยทำงบวกและปัจจัย
ทำงลบทั้งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำกท้องถิ่นเป้ำหมำยที่จะไปเผยแผ่ ครอบคลุมสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน
ดิน แดนเหล่ ำนั้ น และหำแนวทำงป้องกัน และเตรี ย มกำรรับ มื อได้ อย่ำงเหมำะสม ถ้ำสถำนกำรณ์
แวดล้อมไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวัง เช่น สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่ตกต่ำ อำจเกิดผลกระทบต่อ
หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งในกำรจั ด สรรทรั พ ยำกรในกำรท ำงำนด้ ำ นพระพุ ท ธศำสนำให้ แ ก่ วั ด หรื อ
พระธรรมทูต หรือกระทบกับพุทธศำสนิกชนในกำรเข้ำวัดทำบุญบริ จำคทรัพย์หรือสิ่งของต่ำง ๆ เพื่อ
ช่วยในกิจกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำ พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศจึงต้องเตรียมพร้อมรั บมือกับ
สถำนกำรณ์เหล่ำนี้ หรือถ้ำกรณีที่มสี ถำนกำรณ์ทำงบวก เช่น ได้รับงบประมำณหรือเงินทำบุญจำกกำร
บริจำคจำนวนมำก จะนำมำใช้ดำเนินกำรในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไรให้เกิดประโยชน์และ
เกิดควำมคุ้มค่ำต่อพระพุทธศำสนำและพุทธศำสนิกชนมำกที่สุด เป็นต้น๓๗
สุวิมล ว่องวานิช ได้กล่ำวว่ำ กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนแรก
ของกำรดำเนินโครงกำรหลังจำกนั้นขั้นตอนต้องมีแผนงำนหรื อโครงกำร กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติจริง
๓๖

Kotler, P., & Murphy, P.E. Strategic planning for higher education, (The Journal of
Higher Education, 1981), pp. 470-489.
๓๗
สัมภำษณ์ พระวิเทศรัตนำภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจำรี), เลขำธิกำรสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ,
๕ ธันวำคม ๒๕๖๑.

๑๓๑

และกำรก ำกั บ ติ ด ตำมกำรประเมิ น ผล สำระกำรประเมิ น ควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ กับ กำรบริหำรในองค์กำรต่ำง ๆ ได้ หลำยประกำร เช่น กำรวำงแผน กลยุทธ์ กำรพัฒ นำ
บุคลำกร กำรฝึกอบรม นอกจำกนั้นกำรวำงแผนกลยุทธ์ยังเป็นกระบวนกำรที่ใ ช้กำหนดเป้ำหมำยของ
องค์กำร และยุทธวิธใี นกำรทำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ตลอดจนกำรระบุตัวบ่งชี้หรือหลักเทียบที่ใช้
ในกำรกำหนดควำมสำเร็จ กำรวำงแผนกลยุทธ์เป็นกลไกสำคัญของผู้บริหำรที่ช่วยกำหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กำรซึ่งมีทั้งยุทธวิธีระยะสั้น ระยะยำว และยังเป็นกระบวนกำรที่ช่วยขจัดควำมสับสนต่ำง ๆ
ที่จะเกิดขึน้ ในองค์กำร และช่วยสร้ำงโอกำสในกำรนำไปสู่ควำมสำเร็จโดยมีจุดเน้นที่กำรใช้ทรัพยำกำร
ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ๓๘
ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับคำให้สัมภำษณ์ของดร.ปณัชญำ ลีลำยุทธ รองประธำนบริหำร
หนั ง สื อ พิ ม พ์ พิ ม พ์ ไทยรำยวั น ๓๙ ที่ ก ล่ ำ วว่ ำ สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกตั ว ชี้ วั ด คื อ เป้ ำ หมำยของงำนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำที่ชัดเจนในกำรทำหน้ำที่เป็นตัวแทนพระพุทธศำสนำในกำรเผยแผ่เพื่อประโยชน์สุข
ของชำวโลก และสำมำรถทำให้ชำวโลกอยู่ได้อย่ำงสันติสุข พระธรรมทูตต้องมีควำมมุ่งมั่น ปณิธำนที่
แน่ ว แน่ ที่จ ะท ำงำนเผยแผ่ พ ระพุ ทธศำสนำ โดยยึดแนวทำงคำสอนของพระพุ ทธองค์ มุ่งเน้ น กำร
แก้ ปั ญ หำต่ ำง ๆ ด้ ว ยสติปั ญ ญำเพื่ อสร้ำงสั น ติแ ก่ ช นทุ ก หมู่ เหล่ ำโดยไม่ แบ่ ง แยก เชื้ อ ชำติ ภำษำ
วัฒนธรรม
ศักดิ์ศรี ปาณะกูล กล่ำวว่ำ กำรวำงแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หำกพบควำมแตกต่ำงจะชี้ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้น
เช่น ในองค์กำรหรือหน่วยงำน ผู้บริหำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็น เพื่อหำควำมสำมำรถที่บุคลำกร
ต้องพัฒนำโดยนำควำมสำมำรถมำตรฐำนในกำรดำเนินงำนลบด้วยควำมสำมำรถที่บุคคลมีอยู่จริงจะ
ได้ควำมสำมำรถที่ต้องกำรพัฒนำ ซึ่งจะนำไปสู่กำรจัดกำรหลักสูตรฝึกอบรมบุคลำกรต่อไป๔๐
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กล่ำวถึงกำรวำงแผนกลยุทธ์ว่ำประกอบไปด้วยกระบวนกำร ๔
ขั้ น ตอน คื อ ๑. กำรวิ เครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ๒. กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ ๓. กำรปฏิ บั ติ ต ำมกลยุ ท ธ์
และ ๔. กำรควบคุมเชิงกลยุทธ์และกำรประเมินผล๔๑
๓๘

สุวิมล ว่องวำนิช, การวิจัยประเมินความต้องการจาเป็น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: ธรรม
กำเพรส, ๒๕๕๘), หน้ำ ๔๐.
๓๙
สัมภำษณ์ ดร.ปณัชญำ ลีลำยุทธ, รองประธำนบริหำรหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรำยวัน, ๒๖ มีนำคม
๒๕๖๒.
๔๐
ศักดิ์ศรี ปำณะกูล, กำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นของหลักสูตร, วารสารรามคาแหง ปีที่ ๒๔,
ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๐): ๑๗๔-๑๙๓.
๔๑
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, การบริหารและจัดการศึกษาเพือ่ โลกใบเล็ก. (กรุงเทพมหำนคร: พิมพ์ดี,
๒๕๕๒), หน้ำ ๑๘-๒๑.

๑๓๒

ในประเด็นนี้ย่อมสอดคล้องกับแนวคิดของพระมงคลธีรคุณ , ดร., (อินศร จินฺตำปญฺโ )
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยพระธรรมทูต มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ๔๒ ที่ให้สัมภำษณ์ถึง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรที่พระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศคือได้รับกำร
ต้อนรับเข้ำถึงชุมชนแบบสง่ำงำม มีวัดเป็นสัดส่ วน ประชำชนมีท่ำทีที่ดีต่อกัน ชำวต่ำงชำติยอมรับถือ
พระพุทธศำสนำมำกขึ้น
กล้ า ทองขาว เสนอกระบวนกำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ท ำงกำรศึ ก ษำไว้ ๕ ขั้ น ตอน ดั ง นี้
ขั้น ตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มทั้ งภำยในและภำยนอกขององค์ก ำร ในขั้น ตอนนี้ เป็ น
กระบวนกำรของกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเพื่อให้ทุกฝ่ำยรับรู้โอกำสและภำวะคุกคำมจำก สภำพแวดล้อม
ภำยนอก ขั้นตอนที่ ๒ กำรจัดวำงทิศทำงในอนำคตขององค์กำร สำมำรถทำได้โดยกำหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยในอนำคต ขั้นตอนที่ ๓ กำรกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กำรและ
ระดับหน่วยงำน โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม รวมถึงควำมสำมำรถในกำรนำไปปฏิบัติได้จริงของ
แผนงำน ขั้นตอนที่ ๔ กำรนำแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นกำรดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนดไว้
โดยพิ จ ำรณำถึงโครงสร้ ำงและวัฒ นธรรมขององค์ กำร ขั้น ตอนที่ ๕ กำรควบคุม เชิงกลยุท ธ์ เป็ น
ขั้น ตอนของกำรติดตำมกำรปฏิ บั ติ งำนกำรประเมิน ผลกระทบกำรท ำงำน กำรประเมิ นผลส ำเร็จ
ซึ่งเป็นผลผลิต และผลลัพธ์๔๓
ในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส, รศ. ดร. ผู้อำนวยกำร,
วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ ที่ให้สัมภำษณ์ไว้ว่ำ ต้องเข้ำใจบริบททำงสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ของทุกประเทศที่ไปเผยแผ่ อย่ ำแทรกแซงวัฒ นธรรมเขำ ต้ องมีก ำรวำงแผนในกลยุท ธ์ในทุ กด้ำน
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ นำเสนอในสิ่งใหม่ที่เขำไม่รู้ ต้องพัฒนำภำษำ พัฒนำองค์กำร ต้อง
เป็นผู้ให้ควำมรู้แก่คนต่ำงประเทศทุก ๆ กลุ่ม อย่ำมุ่งเผยแผ่เฉพำะแต่กลุ่มคนไทยในต่ำงแดนเท่ำนั้น๔๔
ในขณะเดี ย วกั น ประเด็ น นี้ ก็ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของพระเทพสุ ว รรณเมธี , ดร.
(สุ ช ำติ กิ ตฺ ติ ป ญฺ โ ) ที่ ก ล่ ำวว่ำ กระบวนกำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ ในกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของ
พระธรรมทูต พระธรรมทูตควรทำตัวให้กลมกลืนกับประเทศนั้น ๆ ถ้ำใจคนไม่เปิดกว้ำง บำงสังคมก็

๔๒

สั ม ภำษณ์ พระมงคลธี ร คุ ณ , ดร., (อิ น ศร จิ นฺ ต ำปญฺ โ ) ผู้ อ ำนวยกำรวิ ท ยำลั ย พระธรรมทู ต
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๕ เมษำยน ๒๕๖๒.
๔๓
กล้ ำ ทองขำว, แผนกลยุ ท ธ์ ท างการศึ ก ษา สารานุ ก รมวิ ช าชี พ ครู เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา, (กรุงเทพมหำนคร:
สำนักงำนเลขำคุรุสภำ, ๒๕๕๒), หน้ำ ๒๙๗.
๔๔
สัม ภำษณ์ พระมหำหรรษำ ธมฺ ม หำโส, รศ. ดร., ผู้ อ ำนวยกำรวิ ท ยำลัย พุ ท ธศำสตร์น ำนำชำติ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒.

๑๓๓

เข้ำกันไม่ได้ อย่ำเอำศำสนำพุทธขึ้นอ้ำงอย่ำงเดียว ต้องใช้วิธีกำรค่อย ๆ แทรกซึมค่อยเป็นค่อยไปใน
กำรข้ำไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำ๔๕
พัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์ กล่ำวถึง กระบวนกำรในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ ๔ ขั้นตอน ได้แก่
๑. กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม
ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กำรด้วยเครื่องมือต่ำง ๆ ที่เหมำะสม เพื่อให้ได้ข้อมูล สำหรับกำรกำหนด
ทิศทำงและยุทธศำสตร์
๒. กำรก ำหนดทิ ศ ทำงขององค์ ก ำร (Strategic Direction Setting) เป็ น กำรก ำหนด
ทิศทำงที่ องค์กำรต้องกำรมุ่งไปสู่ เปรีย บเสมื อนเป็นผลลั พธ์ระดับสูงที่ องค์กำรต้องกำรที่จะบรรลุ
ได้ แ ก่ กำรก ำหนด ทิ ศ ทำง วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ ำนิ ย ม เป้ ำประสงค์ ระยะสั้ น และระยะยำวขององค์ ก ำร
กำรกำหนดทิศทำงขององค์กำร จะเป็นกำรบ่งชี้ว่ำองค์กำรจะมุ่งไปในทิศทำงใด
๓. กำรวำงยุ ท ธศำสตร์ (Strategy Development) กำรก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ เป็ น กำร
กำหนด แนวทำง วิธีกำร และเป็นสิ่งที่องค์กำรจะมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญ วำงแผน เพื่อช่วยให้องค์กำร
สำมำรถบรรลุในทิศทำงหรือผลลัพธ์ที่องค์กำรต้องกำร
๔ . ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ ถ่ ำ ย ท อ ด ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ (Strategy Communication and
Translation) เป็นกำรสื่อสำรและถ่ ำยทอดยุทธศำสตร์ ให้ อยู่ในรูปที่สำมำรถทำควำมเข้ำใจได้ง่ำย
สำหรับบุคลำกรทุกระดับในองค์กำร เพื่อให้เป็นแนวทำงสำหรับกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ต่อไป๔๖
ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับคำให้สัมภำษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
พระวิมลศำสนวิเทศ (สำรวจ กมโล) เจ้ำอำวำสวัดไทยนอร์เวย์๔๗ กล่ำวว่ำ กำรวิเครำะห์
แนวโน้มในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในอนำคตหลักธรรมใดที่ควรนำเสนอ วิธีกำรและช่องทำงใดที่
ควรใช้ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เช่น นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่สำมำรถประยุกต์ใช้
ได้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันและทันสมัยอยู่ เสมอ กำรนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำเผยแผ่ทำงสื่อ
สังคมออนไลน์ให้กว้ำงขวำง ให้กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำสำมำรถมีอยู่ในทุกที่ทุกเวลำ และทุกคน
สำมำรถศึกษำพระพุทธศำสนำได้ทำงอินเทอร์เน็ตหรือบนโทรศัพท์มือถือ และยังต้องทำกำรเผยแผ่ที่
วั ด เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ มี โ อกำสพบปะกั น และร่ ว มมื อ กั น ท ำกิ จ กรรมสร้ ำ งสรรค์ แ ละจรรโลงใจ
๔๕

สัมภำษณ์พระเทพสุวรรณเมธี, ดร. (สุชำติ กิตฺติปญฺโ ), เจ้ำอำวำสวัดสุวรรณำรำม รองเจ้ำคณะ
กรุงเทพมหำนคร, ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๒.
๔๖
พั ฒ นชั ย กุ ล ศิ ริ ส วั ส ดิ์ , แนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด ก ารที่ ทุ ก คน มี ส่ ว น ร่ ว ม ,
(กรุงเทพมหำนคร: สำนักงำนส่งเสริมสุขภำพกรมอนำมัย, ๒๕๖๐), หน้ำ ๕๙.
๔๗
สัมภำษณ์ พระวิมลศำสนวิเทศ (สำรวจ กมโล), รองประธำนสหภำพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป,
๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒.

๑๓๔

เพื่อประโยชน์ ของชุม ชนโดยรวม และหลั กธรรมที่ เป็น หลั กกำรส ำคัญ และเป็ นควำมโดดเด่น ของ
พระพุ ท ธศำสนำ ได้ แ ก่ วิปั ส สนำกรรมฐำน และอริ ย สั จ ๔ ซึ่ ง เป็ น หลั ก กำรที่ พ ระธรรมทู ต สำย
ต่ำงประเทศต้องมีกำรถ่ำยทอดให้พุทธศำสนิกชนได้รับรู้ เข้ำใจและปฏิบัติตำมได้
พระรำชสิ ท ธิ มุ นี วิ ., ดร. (บุ ญ ชิ ต ำณส วโร) ผู้ อ ำนวยกำรสถำบั น วิ ปั ส สนำธุ ร ะ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย๔๘ กล่ำวว่ำ กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ในกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม ในด้ำนปริยัติ ปฏิบัติ
และต้องมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติวิปั สสนำกรรมฐำน สำมำรถสอนธรรมนำปฏิบัติได้ ต้องปรับตัว
ให้เข้ำกับสภำพทำงสังคมนั้นให้ได้ ต้องพัฒนำในด้ำนกำรสื่อสำรด้วยภำษำท้องถิ่น ให้ชำนำญ กำรเผย
แผ่ ที่ไม่ป ระสบควำมส ำเร็จ มำจำกพระธรรมทูต ขำดกำรประเมินและวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ อย่ำง
สม่ำเสมอ
สุธี ปิงสุทธิวงศ์ กล่ำวถึง กำรวำงแผนกลยุทธ์ คือ กำรกำหนดสิ่งที่องค์กำรต้องกำรจะ
บรรลุ และกำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมที่จะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว รวมทั้งตัดสินใจว่ำ จะใช้ทรัพยำกร
ขององค์ กำรอย่ ำงไร โดยองค์ กำรต้องเตรีย มกำรถึงภำพรวมของกำรวำงแผนว่ำควรเป็ น อย่ ำงไร
ผู้รับผิดชอบคือใคร กรอบเวลำในกำรวำงแผน งบประมำณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเริ่มกำรวำงแผน
กลยุทธ์ ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
ขั้นตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ กลยุทธ์ ประกอบด้วย กำรกำหนดทิศทำง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก รวมทั้ งวิเครำะห์ว่ำกลุ่มลูกค้ำมี
ลักษณะอย่ำงไร แต่ละกลุ่มมีควำมต้องกำรอะไร
ขั้น ตอนที่ ๒ กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ สำมำรถก ำหนดได้ ห ลำยระดั บ เช่ น กลยุ ท ธ์ ระดั บ
องค์กำร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติกำร
(Functional Strategy)
ขั้นตอนที่ ๓ กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยแปลงกลยุทธ์ให้เป็นวัตถุ ประสงค์
เชิงกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดเป้ำหมำย และแผนปฏิบัติกำร พร้อมทั้งถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนในระดับต่ำงๆ
ขั้นตอนที่ ๔ กำรทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ จะนำมำทบทวนในที่ประชุมผู้บริหำรเพื่อวิเครำะห์ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อครบรอบ ๑ ปี ต้องมีกำรทบทวนใหญ่ในกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์รอบถัดไป
อีกครั้ง๔๙
๔๘

สั ม ภำษณ์ พระรำชสิ ท ธิ มุ นี วิ ., ดร., (บุ ญ ชิ ต ำณส วโร) ผู้ อ ำนวยกำรสถำบั น วิ ปั ส สนำธุ ร ะ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๔ เมษำยน ๒๕๖๒.
๔๙
สุ ธี ปิ ง สุ ท ธิ ว ง ศ์ , Essential Management Tools for Performance Excellence,
(กรุงเทพมหำนคร: สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ, ๒๕๔๘), หน้ำ ๕๔.

๑๓๕

ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่ำ สอดคล้องกับ แนวคิดของพระโสภณวชิรำภรณ์ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่กล่ำวว่ำ กำรวิเครำะห์ตนเอง
เป็นกำรวิเครำะห์คุณลักษณะต่ำง ๆ ของตัวพระธรรมทูต ให้ทรำบจุดแข็งและจุดอ่อนในกำรเป็นพระ
ธรรมทู ตสำยต่ ำงประเทศ เพื่ อให้ รู้จักตนเองอย่ำงแท้ จริง ว่ำ มี จุดแข็งด้ำนใดบ้ ำง และมี จุ ดอ่อนที่
ต้องกำรกำรฝึกฝนและพัฒ นำด้ำนใดบ้ำง โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติด้ำนต่ำง ๆ ที่ต้องใช้ในกำรทำ
หน้ำที่เผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ ำงประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแนว
ทำงกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ รวมถึงกำรพัฒนำตนเองให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ของพระธรรมทูตสำย
ต่ำงประเทศได้ ตำมเป้ำหมำยในกำรประดิษฐำนพระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศของคณะสงฆ์ไทย
รวมถึงเป้ำหมำยส่วนตัวของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ เช่นมีควำมรู้ในพระธรรมคำสอนอย่ำงลึกซึ้ง
มีควำมสำมำรถในกำรสอนวิปัสสนำกรรมฐำน ควำมรู้ในวิชำกำรทำงโลก เช่น ภำษำอัง กฤษ ภำษำ
ท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศำสตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ และท่ำนได้กล่าวถึงพระธรรมทูตสายต่างประเทศว่าควรมีความรู้ ๖ ภาษา ดังนี้คือ ภาษาที่ ๑
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาที่ ๒ ได้แก่ ภาษาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยคือภาษาบาลี ภาษาที่ ๓
ได้แก่ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น ภาษาที่ ๔ ได้แก่ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาที่ ๕ ได้แก่
ภาษาคอมพิวเตอร์ และ ภาษาที่ ๖ ได้แก่ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ๑ ภาษา๕๐
ทอมสั น และ สตริ ค แลนด์ (Thompson and Strickland) กล่ ำ วถึ ง กำรวำงแผน
กลยุทธ์ว่ำมี ๔ ประกำร ได้แก่
๑) กำรกำหนดข้อควำมวิสัยทัศน์
๒) กำรกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือกำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic
Planning)
๓) กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
๔) กำรประเมินผลและกำรควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Evaluation and Strategic Control)๕๑

๕๐

พระโสภณวชิรำภรณ์, ผู้แทนมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, วารสารสหภาพพระธรรม
ทูตไทยในทวีปยุโรป, ฉบับที่ ๒, (กันยำยน ๒๕๕๘): ๓๒-๓๕.
๕๑
Thompson, Arthur A. Jr. and A.J.Strickland, Strategic Management : Concept and
th
Cases, 8 ed, (New York: Business, 1995), p.4.

๑๓๖

เบทแมน และ สเนล (Bateman and Snell) กล่ ำ วถึ ง กำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ ว่ ำ
เป็ น กิจกรรมต่อเนื่องที่ผู้จั ดกำรทุกคนจะได้รับกำรกระตุ้นให้ คิดอย่ำงมีกลยุทธ์ ในประเด็ นปัญ หำ
ต่ำง ๆ ในระยะยำว ตลอดจนประเด็นปัญหำเกีย่ วกับยุทธวิธีในระยะสั้น๕๒
วีแลน และ ฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger) กล่ำวถึง รูปแบบกำรวำงแผนกลยุทธ์
ว่ำมีองค์ประกอบ ๔ ประกำร ดังนี้
๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำร
๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขัน
๓) กำรจัดทำกลยุทธ์
๔) กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์๕๓
ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับคำให้สัมภำษณ์ของ ดร.ปณัชญำ ลีลำยุทธ รองประธำนบริหำร
หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรำยวัน ที่กล่ำวว่ำ กลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศที่มองว่ำจะ
ช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นยังนำมำใช้อยู่ น่ำจะมีวิธีกำรลักษณะน้ำซึมบ่อทรำยที่ค่อยเป็นค่อยไป
ใช้คนของเขำเป็น Presenter ว่ำกำรได้ร่วมกิจกรรมแล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่ำงไร โดยให้เข้ำร่วมกิจกรรม
ส่ งเสริ ม ทำงด้ ำนกำรปฏิ บั ติ ธ รรมนั่ งสมำธิเพื่ อ เป็ น กำรบ ำบั ด ร่ำ งกำย และจิ ต ใจที่ เห็ น ได้ ชั ด เจน
ชำวตะวันตกจะสนใจในเรื่องของกำรนั่งสมำธิ เดินจงกรมเพรำะให้ผลทำงกำรแพทย์ที่ดีในกำรรักษำ
โรคต่ ำง ๆ เช่น โรคเครีย ด โรคนอนไม่ห ลั บ โรควิตกกังวล ซึ่ งทำงกำรแพทย์ทำงตะวันตกให้ กำร
ยอมรับถึงประโยชน์จำกกำรนั่งสมำธิเพื่อกำรบำบัดได้จริง กำรนั่งสมำธิได้ประโยชน์ทั้งทำงร่ำงกำย
และจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ำที่สอนให้ฝึกปฏิบัตินั่งสมำธิ เดินจงกรม๕๔
สมชำย ภคภำสน์ วิวัฒ น์ กล่ ำวถึงองค์ป ระกอบในกำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ ไว้ ๕ ประกำร
ดังนี้๕๕
๑) กำรวิ เครำะห์ กำรเปลี่ ยนแปลงของสภำพแวดล้ อมทำงเศรษฐกิ จ กำรเมือ ง สั งคม
ตลอดจนอุ ต สำหกรรมธุร กิ จ อัน จะส่ งผลต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ รกิจ ทั้ งในปั จ จุบั น และในอนำคต ทั้ งใน

๕๒

Bateman, Thomas S.and Scott A. Snell, Management Building Competitive
Advantage, (International Edition : McGraw-Hill,Inc, 1999), p.131
๕๓
Wheelen, Thomas L.and David J.Hunger, Strategic Management and Business
Policy, 8th ed. (New Jersey: Prentice-Hall, 2002), p.9.
๕๔
สัมภำษณ์ ดร.ปณัชญำ ลีลำยุทธ, รองประธำนบริหำรหนังสือพิ มพ์ พิมพ์ไทยรำยวัน, ๒๖ มีนำคม
๒๕๖๒.
๕๕
สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์ คัมภีร์สู่ความเป็นเลิศในการบริหารการจัดการ,
พิมพ์ครั้งที่ ๙, หน้ำ ๖-๑๕.

๑๓๗

ทำงบวกและทำงลบ ถ้ ำ ในทำงบวกเรี ย กว่ำ “โอกำส” ถ้ ำในทำงลบเรีย กว่ำ “ภยั น ตรำย” โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อปรับตัว และเตรียมพร้อมในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
๒) กำรวิเครำะห์สภำพภำยในขององค์กำรไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของบุคลำกร ระบบกำรเงิน
คอมพิวเตอร์ โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำรสื่อสำร ค่ำนิยม และอื่นๆ เพื่อหำ “จุดอ่อน” สำหรับแก้ไข
ปรับปรุง และ “จุดแข็ง”เพื่อคงไว้หรือเพิ่มศักยภำพยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ
๓) ต้ องมีทั้ งแผนระยะยำว แผนระยะกลำง และแผนระยะสั้ น แต่ ล ะขั้น ตอนมีค วำม
สอดคล้องสัมพันธ์กัน แผนระยะสั้น และแผนระยะกลำงจะมีควำมเป็นรูปธรรม (Concrete) มำกกว่ำ
เพรำะอยู่ ในขั้น ตอนกำรปฏิบั ติจริง ส่วนแผนระยะยำวมีควำมเป็นนำมธรรม (Abstract) มำกกว่ำ
เพรำะยังห่ำงไกลจำกกำรปฏิบัติ ตำมหลักกำรถือว่ำเป็นแผนทิศทำงที่เรียกว่ำ “ทิศทำงกลยุทธ์”
๔) ต้ อ งวำงแผนอย่ ำ งมี ขั้ น ตอนและเป็ น ระบบ (Systematic) โดยทุ ก ๆ ส่ ว นจะมี
ควำมสั ม พั น ธ์ แ ละผู ก พั น กั น อย่ ำ งมี โ ครงสร้ ำ ง ทุ ก เวลำและทุ ก ส่ ว นของกิ จ กำรที่ จ ะท ำ จะมี
ควำมสัมพันธ์และเสริมสร้ำงในลักษณะที่ผลักดันไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๕) ต้องเป็นกำรวำงแผนที่สำมำรถปฏิบัติได้ (Realistic) ถือเป็น “แผนที่ทำได้” ไม่ใช่เป็น
“แผนที่อยำกได้” คือ เป็นแผนอุดมคติ (Idealistic) ที่ปฏิบัติตำมได้
สมชำย ภคภำสน์ วิวั ฒ น์ ยั งชี้ ถึ งปั จจั ย ก ำหนดควำมส ำเร็ จและควำมล้ ม เหลวในกำร
วำงแผนกลยุทธ์ไว้ ๔ ประกำร คือ๕๖
๑. ต้องเป็นแผนที่มีกำรประสำนกันระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำน คือ มีลักษณะที่เป็นทั้ง
จำกบนสู่ล่ำง (Top-down) และมีกำรระดมควำมคิด (Brainstorming) หรือเป็นลักษณะจำกล่ำงสู่บน
(Bottom-up)
๒. ควำมสมบูรณ์ของข้อมูลข่ำวสำร เพื่อจะวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ทั้งขององค์กำรหรือของคู่แข่งขัน และสำหรับคำดกำรณ์ล่วงหน้ำระยะยำว ๕-๑๐-๑๕ ปี
๓. กำรวิเครำะห์จุดอ่อนหรือจุดแข็งขององค์กำรนั้น ต้องตรงตำมสภำพเป็นจริง
๔. กำรจัดทำแผนเป็นลักษณะแบบวัฒนธรรมเปิด คื อผู้บริหำรเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบั ติงำน
ระดับล่ำงมีส่วนร่วม เพรำะปัจจัยข้อนี้ย่อมส่งผลต่อควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรวำงแผนกล
ยุทธ์ได้
ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปัจจุบัน
คือพระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. ซึ่งบรรยำยแก่ว่ำที่พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศว่ำ พระธรรมทูตต้อง
วิเครำะห์ตัวเอง ใน ๒ ด้ำน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ๒ ด้ำน คือด้ำนที่เป็น
โอกำสและด้ำนที่อำจเป็นภัยคุกคำมในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ พระธรรมทูตต้องรู้ว่ำอะไรคือจุด
๕๖

เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๑๕-๑๘.

๑๓๘

แข็งของตัวเอง เพื่อใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวนำในกำรทำงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ รู้จุดอ่อนของตัวเอง
เพื่อแก้ไขให้ลดลงหรือถ้ำไม่สำมำรถแก้ไขจุดอ่อนได้ในทันที เมือ่ ทำงำนเผยแผ่พระศำสนำต้องหำคนที่
มีจุ ดแข็งตรงกับ จุดอ่อนของตนเองและที มมำช่ว ยสนับ สนุน หรือชดเชยจุดอ่อนนั้น ผ่ ำนกำรสร้ำง
เครือข่ำย (Network) ในยุคปัจจุบัน พระธรรมทูตจะอยู่ลำพังหรือทำงำนคนเดียวไม่ได้ ถ้ำจะทำงำน
ให้ประสบควำมสำเร็จ ต้องมีทีมงำนมำเสริมซึ่งกันและกัน ถ้ำจุดแข็งไม่มีอยู่ในทีม ต้องหำฆรำวำสมำ
ช่วย เช่นถ้ำไม่เก่งด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ให้หำอำสำสมัครมำแปลธรรมะเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำ
ท้องถิ่นให้ นั่นคือ ใช้คนที่มีจุดแข็งมำเสริมจุดอ่อนของเรำ ตรงไหนเป็นจุดอ่อน ให้หำคนอื่นมำช่วย
เสริม แต่ขณะเดียวกันต้องดำเนินกำรลดหรือขจัดจุดอ่อนเหล่ำนั้น ตำมหลักกำรซึ่งพระพุทธองค์ทรง
ตรัส ไว้ในเรื่องไตรสิ กขำ ซึ่งพระธรรมทูตต้องมีกำรพัฒ นำตนเองตำมหลักไตรสิกขำด้วย ส่ว นกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนโอกำสนั้น ถ้ำพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำจะทำงำนในเชิงรุกได้ เช่นถ้ำวัดที่ตนไปพำนักอยู่มีชำวต่ำงชำติ โดยเฉพำะชำว
อำเซียน เช่น ลำว กัมพูชำหรือพม่ำ ซึ่งมีพื้นฐำนทำงด้ำนพระพุทธศำสนำ และสำมำรถสื่อสำรภำษำ
ถิน่ กับพวกเขำได้ จะสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำได้เช่นกัน หรือถ้ำมีกฎระเบียบ
ใหม่ให้วัดหรือพระธรรมทูตสำมำรถทำกิจกรรมที่เคยไม่ได้รับอนุญำต ก็ต้องมองหำโอกำสเหล่ำนั้นไว้
เสมอ ส่วนภัยคุกคำมนั้น เป็นเรื่องที่อยู่เหนือกำรจัดกำรของตนเอง จึงต้องรู้ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือหำ
แนวทำงป้ อ งกั น ให้ เกิ ด ผลกระทบทำงลบน้ อ ยที่ สุ ด หรือ ถ้ ำ สำมำรถพลิ ก เป็ น โอกำสได้ ก็ จ ะเกิ ด
ประโยชน์มำกขึ้ น เช่น ในสั งคมต่ำงชำติ โดยเฉพำะประเทศที่มีควำมเจริญ ทำงวัตถุห รือวัตถุนิยม
มักจะมีปัญหำทำงจิตใจ ถ้ำพระธรรมทูตสำมำรถให้หลักธรรมที่ตรงกับปัญหำและสำมำรถประยุกต์ใช้
ได้ทันที ก็สำมำรถพลิกจำกภัยคุกคำมเป็นโอกำสได้๕๗
ในขณะเดี ย วกั น พระรำชปริ ยั ติ ก วี , ศ. ดร. (สมจิ น ต์ สมฺ ม ำปญฺ โ )๕๘ อธิ ก ำรบดี
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิท ยำลัย ได้บรรยำยพิเศษ ถวำยควำมรู้แก่ผู้เข้ำอบรมในโครงกำร
อบรมพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ รุ่นที่ ๒๕ เรื่องประสบกำรณ์ทำงำนวิธีคิดแนวทำงกำรเผยแผ่และ
กำรสร้ำงศรัท ธำของพระธรรมทูต ได้กล่ำวถึง หลักกำรแนวคิดของนักเผยแผ่ พระพุทธศำสนำของ
พระธรรมทูต สำยต่ำงประเทศว่ำ ต้องมีป ณิ ธำนแน่วแน่ ต่อกำรเผยแผ่ต้องมีจิตอำสำจริง ๆ ค้นหำ
ตั ว เองให้ พ บและสร้ ำงเอกลั ก ษณ์ ตั้ งกุ ศ ลเจตนำมุ่ งมั่ น ไม่ ห วั่น ไหว ในกำรศึ ก ษำ ปฏิ บั ติ เผยแผ่
คุ้ ม ครองพระพุ ท ธศำสนำ กำรสอนอย่ ำ งเดี ย วที่ จ ะท ำให้ พ ระพุ ท ธศำสนำเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งต่ อ ไปได้
๕๗

พระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บรรยายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่ างประเทศ
จัดโดยมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ณ พุทธมลฑล นครปฐม วันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖.
๕๘
พระรำชปริยัติกวี, ศ. ดร. (สมจินต์ สมฺ มำปญฺโ ) อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย, บรรยำยพิเศษ “เรื่องประสบการณ์ทางานวิธีคิดแนวทางการเผยแผ่และการสร้างศรัทธาของพระธรรม
ทูต”, ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ, ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒.

๑๓๙

ต้องวิเครำะห์ จุ ดอ่ อนจุ ดแข็ ง ในกำรแก้ ปั ญ หำเฉพำะหน้ ำ วิช ำที่ จะนำไปใช้ได้อ ย่ ำงเป็ น ธรรมคื อ
นวกรรมและวิชำกรรมฐำน
จะเห็นได้ว่ำ กำรวำงแผนหรือกำรกำหนดกลยุทธ์ คือกำรพิจำรณำโอกำส และภัยคุกคำม
กำรประเมินทรัพยำกร กำรพัฒนำทำงเลือก หรือเงื่อนไขระหว่ำงโอกำส เป็นกำรตอบคำถำมพื้นฐำนที่
จะรู้ว่ำ องค์กำรจะก้ำวเดินไปทำงไหน องค์กำรมีอะไรบ้ำง จะต้องทำอะไรบ้ำง จึงจะไปถึงเป้ำหมำย
หรือกำรกำหนดทิศทำงที่จะทำให้บรรลุผล และมักใช้ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กำรเป็นพื้นฐำน หรือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่ง
ทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบัน หำกมีควำมแตกต่ำงจะชี้ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้น เช่น ในองค์กำร หรือหน่วยงำน
ซึ่งจะมีกำรดำเนินกำรแก้ไขโดยกำรกำหนดกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ใช้อยู่

๔.๓ วิเคราะห์ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ทำให้ทรำบปัญหำต่ำง ๆ ที่เป็นสำเหตุหรือ
องค์ประกอบสำคัญทีท่ ำให้เกิดปัญหำต่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ ดังนี้
๔.๓.๑ ปัญหาด้านทัศนคติค่านิยมและความเชื่อ
๑. ปัญหำของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศด้ำนทัศนคติ เช่นชำวอเมริกันที่มี
ทัศนคติแตกต่ำงจำกชำวไทยในหลำยเรื่อง คือควำมเป็นคนมุ่งมั่นและรักอิสรภำพ มีเสรีภำพสูง มีชีวิต
อยู่ในโลกวัตถุนิยมสูง และชอบแสวงหำควำมสุขจำกกำรท่องเที่ยว กำรกินและกำรดื่ม ถือกฎหมำย
เป็นหลักเคร่งครัด จึงมีวิถีชีวิตและควำมเชื่อแบบที่เป็นรูปธรรมมำกกว่ำนำมธรรมเน้นหนักไปทำงวัตถุ
นิยม และไม่ค่อยมีควำมสงบสุขทำงใจ ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของชำวอเมริกัน กำรนำคำสอนไปเผยแผ่ให้
เขำต้องพิจำรณำให้เหมำะสม เนื่องจำกชำวต่ำงชำติมีควำมเชื่อว่ำ พวกตนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้มำ
มำกและมีอำรยธรรมมำกกว่ำชำวเอเชีย กำรนำหลักปริยัติไปสอนจึงต้องดูควำมเหมำะสม สิ่งสำคัญที่
ชำวต่ำงชำติต้องกำรคือแก่นของธรรมะโดยเฉพำะเรื่องกำรปฏิบัตสิ มถวิปัสสนำกรรมฐำน๕๙
๒. ลักษณะที่เหมือนกันของคนทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกำ คือไม่ใช่ลักษณะทำบุญทำทำน
แบบคนไทย เพรำะคนไทยทำทำนเพื่อให้ไปสวรรค์ ส่วนกำรทำบุญทำทำนของชำวต่ำงชำติ คือเพื่อ
กำรสงเครำะห์ เพรำะเป็นวัฒนธรรมของเขำอยู่ก่อนแล้ว กำรทำมูลนิธิหรือกำรทำสำธำรณสงเครำะห์
ต่ำง ๆ มีอยู่แล้ว กำรประยุกต์เพิ่มเติมในด้ำนกำรทำบุญ เป็นกำรสร้ำงจิตใจให้สบำยขึ้น สิ่งที่ต่ำงกัน
คือ ควำมเป็นสิทธิส่วนตัวแบบอเมริกันจะมีมำกกว่ำ และมีควำมเป็นส่วนตัวสูงมำก๖๐
๕๙

สั ม ภำษณ์ พระรำชสิ ท ธิมุ นี วิ ., ดร., (บุ ญ ชิ ต ำณส วโร), ผู้ อ ำนวยกำร สถำบั น วิปั ส สนำธุร ะ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๔ เมษำยน ๒๕๖๒.
๖๐
สัมภำษณ์ พระวิเทศรัตนำภรณ์ , ดร. (ถนัด อตฺถจำรี), เลขำธิกำรสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ,
๕ ธันวำคม ๒๕๖๑.

๑๔๐

๓. ทัศนะคติและควำมแตกต่ำงกัน (๑) ชำวต่ำงชำติไม่นิยมกำรช่วยเหลือด้วยกำรบริจำค
ทำน คือใช้ชีวิตอยู่แบบพึ่งพำตัวเอง คือต่ำงคนต่ำงอยู่ในวิถีชีวิตของตนเป็นสังคมเชิงเดี่ยว ซึ่งแตกต่ำง
จำกสังคมไทยที่ยังมีกำรพึ่งพำอำศัยกันและกันอยู่ (๒) เรื่องพิธีกรรม ชำวต่ำงชำติมีควำมเชื่อว่ำชำติตน
มี อำรยธรรมแล้ ว จึ งไม่ค่อยสนใจพิ ธีกรรมและรู้สึ กต่ อต้ำน เช่น กำรสอนให้ ไหว้ห รือ ท ำพิ ธีก รรม
บำงอย่ำงแบบไทย และมองชำวเอเชียว่ำ เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณีที่หลำกหลำย และพิธีกรรม
มำกมำย (๓) เรื่องคำสอนทำงศำสนำ ชำวต่ำงชำติที่นับถือพระเจ้ำและสอนเรื่องสวรรค์ เห็นว่ำศำสนำ
พุทธแตกต่ำงในเรื่องที่สอนโดยเฉพำะเรื่องนิพพำน จึงสงสัยว่ำอยู่ที่ไหน หรือเป็นอย่ำงไร๖๑ จึงทำให้
เกิดกำรไม่ยอมรับ ต่อต้ำนและพยำยำมขัดขวำงไม่ให้ทำงำนได้สำเร็จ เหมือนที่พบในช่วงแรกของกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ คือ (๑) กำรถูกต่อต้ำน ถูกกลั่นแกล้งจำกกลุ่มคนที่ต้องกำรขับ
ไล่ให้ออกจำกพื้นที่ เช่น เรื่องกำรปลูกต้นไม้ ก็ถูกถอนทิ้ง เอำก้อนอิฐก้อนปูนปำกระจกบ้ำง เป็นต้น๖๒
สรุปปั ญ หำของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ เกิดจำกปัจจั ยด้ำนทัศนคติ
ค่ำนิ ย ม ประเพณี วัฒ นธรรม ควำมเชื่อ ที่ แตกต่ำงกัน ท ำให้ ช ำวต่ ำงชำติไม่ เข้ ำใจและไม่ ยอมรับ
เนื่องจำกมุมมองในหลำยเรื่องที่มีควำมเห็นต่ำงกัน เช่น ในเรื่องกำรทำบุญ เรื่องพิธีกรรม เรื่องศำสดำ
เรื่องคำสอนทำง ศำสนำ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ปัญหาด้านงบประมาณการสร้างวัดและการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
๑. ปั ญหำด้ ำนงบประมำณ กำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ ไม่มีคนทำหรือ
จัดสรรงบประมำณมำให้ แต่ต้องไปหำเองต้องไปหำงบประมำณข้ำงหน้ำ ไม่ใช่มีคนตั้ งงบประมำณไว้
ให้เรียบร้อย เช่นเรื่องสร้ำงศำลำ เรำไปเทศน์อย่ำงเดียวไม่มีทำง แต่เรำต้องไปทำต้องไปสร้ำงใหม่ ไป
ทำใหม่ ส่วนควำมร่วมมือชำวไทยถือว่ำร่วมมือดี เพรำะคนไทยอยำกทำบุญอยู่แล้ว๖๓
๒. ปัญหำกำรสร้ำงวัดในต่ำงประเทศ (๑) สำเหตุที่เกิดปัญหำเพรำะขำดแคลนบุคลำกร
ที่ รู้เรื่อ งกฎหมำย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ถู กต้ องจึงท ำให้ เกิ ดข้ อพิ พ ำทขึ้ น ในกำรด ำเนิ น กำรสร้ำงวั ด ใน
ต่ำงประเทศ (๒) เรื่องสถำนที่ในกำรสร้ำงวัดเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจำกต้องเป็นสถำนที่ที่รัฐอนุญำตให้

๖๑

สัมภำษณ์ พระวิมลศำสนวิเทศ (สำรวจ กมโล), รองประธำนสหภำพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป,
๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒.
๖๒
สัมภำษณ์ พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมำหิโต), ประธำนสหภำพพระธรรมทูตไทยในโอเชีย
เนีย, ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒.
๖๓
สัมภำษณ์ พระวิมลศำสนวิเทศ (สำรวจ กมโล), รองประธำนสหภำพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป,
๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒.

๑๔๑

สร้ำง และได้รับอนุญำตให้เป็นสถำนที่ประกอบศำสนกิจได้ ตำมกรอบของตัวบทกฎหมำยของแต่ละ
ประเทศ จะมีข้อจำกัด ซึง่ ทำงคณะสงฆ์หรือทำงวัดต้องทำให้ถูกต้องตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง๖๔
๓. ปัญหำร่วมมือกำรทำงำนเผยแผ่กับผู้ อื่นไม่เป็นเอกภำพ เช่น โครงกำรต่ำง ๆ ที่ต้อง
ติดต่อและมีกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ มีอุปสรรคที่ประสบเป็นหลัก คือ (๑) สถำนที่อยู่ไกลเกินไป
(๒) งบประมำณไม่มี อยำกให้รัฐบำลให้ควำมสนใจ เอำใจใส่มำกยิ่งขึ้น ปัจจุบันรัฐบำลเพียงแค่รับรู้ว่ำ
มีกำรสร้ำงวัด มีพระอยู่ประจำวัดเพื่อปฏิบัติศำสนกิจ ซึ่งแตกต่ำงจำก missionary ผู้เผยแผ่ศำสนำ
ของต่ำงประเทศ ที่ทำกำรเผยแผ่ศำสนำไปทั่วโลก เพรำะว่ำมีงบประมำณและมีนโยบำยกำรทำงำน
แบบเชิงรุก๖๕
สรุ ป ว่ ำ ปั ญ หำที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ งบประมำณไม่ เพี ย งพอ
บุคลำกรขำดแคลน ควำมร่วมมือในกำรทำงำนที่ยังไม่เป็นเอกภำพ และควำมไม่สะดวกเนื่องจำก
สถำนทีอ่ ยู่ไกลเกินไป
๔.๓.๓ ปัญหาด้านการสอนธรรมด้วยภาษาอังกฤษ
๑. ปัญหำด้ำนกำรสอนกำรสื่อสำรกำรเผยแผ่ธรรมด้วยภำษำอังกฤษเกิดจำก (๑) ข้อจำกัด
เรื่ อ งภำษำและศำสนำดั้ ง เดิ ม ที่ ช นประเทศนั้ น นั บ ถื อ (๒) รู ป แบบของเรื่ อ งวั ฒ นธรรม เรื่ อ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องศำสนพิธีและเรื่องพิธีกรรม (๓) กำรสอนธรรมพื้นฐำนในเชิงปริยัติ ไม่ได้
เน้นเรื่องวิปัสสนำกรรมฐำน๖๖ (ซึง่ ไม่ถูกกับจริตของชำวต่ำงประเทศ)
๒. บุคลำกรคือพระธรรมทูตไม่เชี่ยวชำญเรื่องภำษำ จำเป็นต้องมีกำรฝึกอบรม และต้อง
เรียนรู้ภำษำถิ่นของผู้ที่อำศัยอยู่ในถิ่นนั้น ๆ เป็นอีกภำษำหนึ่งด้วย เพรำะจำเป็นต้องใช้ภำษำท้องถิ่น
ในกำรสื่อสำรมำกขึ้น เพรำะฉะนั้น ก็ต้ องไปเรียนภำษำท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อที่ จะสื่อสำร ต้องใช้ ๒
ภำษำสำหรับกำรเผยแผ่ เช่น กำรเทศน์ธรรมะให้น่ำสนใจ และมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง๖๗
๓. ปัญหำหลักในกำรเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูตคือภำษำต่ำงประเทศเป็นปัญหำสำคัญ
เนื่องจำกหำบุคลำกรที่เก่งภำษำอังกฤษค่อนข้ำงยำก กำรใช้ภำษำอังกฤษได้ดีจะช่วยให้สื่อสำรได้ดี ขึ้น
เหมื อนติ ช นั ท ฮั น ห์ ภิ กษุ ช ำวเวีย ดนำมที่ เก่งภำษำและสอนกรรมฐำนแนวสติ สั มปชั ญ ญะ ส่ ว น
๖๔

สัมภำษณ์ พระมหำศักดิ์ชำย โกวิโท, รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำลัย วิทยำลัยพระธรรม
ทูต มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๖ มีนำคม, ๒๕๖๒.
๖๕
สัม ภำษณ์ พระมหำหรรษำ ธมฺ ม หำโส, รศ. ดร., ผู้ อ ำนวยกำรวิ ท ยำลัย พุ ท ธศำสตร์น ำนำชำติ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒.
๖๖
สัมภำษณ์ พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมำหิโต), ประธำนสหภำพพระธรรมทูตไทยในโอเชีย
เนีย, ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒.
๖๗
สัมภำษณ์ พระวิเทศรัตนำภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจำรี), เลขำธิกำรสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ,
๕ ธันวำคม ๒๕๖๑.

๑๔๒

หลักกำรและคำสอน ชำวต่ำงชำติถือว่ำได้ศึกษำอ่ำนตำรำมำกกว่ำ จึงไม่ค่อยสนใจเรื่องปริยัติมำกนัก
สิ่งที่ขำดอยู่และชำวต่ำงชำติต้องกำรคือ “กำรปฏิบัติกรรมฐำน”๖๘
อีกอย่ำงหนึ่ง ปัญหำสำคัญของพระธรรมทูตในกำรเผยแผ่ธรรมะคือเรื่องภำษำที่สื่อสำรกับ
เขำไม่ได้ ไม่สำมำรถสนทนำภำษำท้องถิ่นได้ กำรแก้ปัญหำคือกำรจัดอบรมเรื่องภำษำให้ใช้ได้ดีก่อนที่
จะไปเผยแผ่ธรรมะในต่ำงประเทศ๖๙
๔.๓.๔ ปัญหาด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
ส่ ว นปั ญ หำที่ เกิ ด จำกปั จ จั ย ด้ ำ นประเพณี พวกเขำมองว่ ำ ศำสนำพุ ท ธเต็ ม ไปด้ ว ย
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมมำก สิ่งที่พวกเขำต้องกำรอยำกจะรู้มำกกว่ำคือ สัจจะคือควำมจริงของ
ชีวิต (สัจธรรมแก่นแท้ของพระพุทธศำสนำ) ๗๐
ปั ญ หำในกำรเผยแผ่ ธ รรมะโดยภำพรวมเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หำ ๔ ด้ ำ น คื อ (๑) สั ง คม
ประเพณี วัฒนธรรม สภำพควำมเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ในต่ำงประเทศล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคต่อกำร
เผยแผ่ต่ำงกัน เมื่อวัดตั้งอยู่ในสังคมที่เป็นชนชำติอเมริกัน ซึ่ งเป็นสังคมผู้นับถือศำสนำอื่นนอกจำก
พระพุทธศำสนำ ชนชำติดั้งเดิมที่นับ ถือศำสนำอื่น เช่น คริสต์ศำสนำ เป็นต้น ก็ยังมีควำมเชื่อ และ
ประเพณีแนบแน่น กำรที่จะให้หัน มำนับถือพระพุทธศำสนำต้องใช้เวลำเป็นข้อ พิสูจน์ (๒) สถำนที่
สถำนที่ที่ใช้ตั้งเป็นวัดทำงพระพุทธศำสนำจะต้องได้รับอนุญำตจำกทำงเมืองนั้ น ๆ (๓) ด้ำนบุคลำกร
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ วัดในต่ำงประเทศยังขำดผู้นำทำงด้ำนจิตวิญญำณเป็นอย่ำงมำก ซึ่งชน
ชำติอเมริกัน หรือแม้แต่ชนชำติอื่น ๆ ให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง บุคลำกรด้ำนนี้ต้องมีควำมรู้ในด้ำน
ภำษำเป็นอย่ำงดี และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน อันจะสำมำรถตอบปัญหำ
ข้อ ธรรมได้ เป็ น อย่ ำงดี (๔) ด้ ำนงบประมำณ กำรบ ำรุ งพระพุ ท ธศำสนำให้ ค งอยู่ ต้ อ งอำศั ย กำร
สนับสนุนงบประมำณหรือกำรบริจำคทำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในกำรใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำ
ประกัน ค่ำไฟ ค่ำน้ำ เป็นต้น๗๑
สรุปว่ำ ปัญหำกำรเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศเกิดจำก (๑) ข้อจำกัด
เรื่ อ งภำษำและศำสนำดั้ งเดิ ม ที่ เขำนั บ ถื อ (๒) ควำมเห็ น ต่ ำงในเรื่อ งวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
๖๘

สั ม ภำษณ์ พระรำชสิ ท ธิ มุ นี วิ . , ดร., (บุ ญ ชิ ต ำณส วโร), ผู้ อ ำนวยกำรสถำบั น วิ ปั ส สนำธุ ร ะ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๔ เมษำยน ๒๕๖๒.
๖๙
สัมภำษณ์ พระครูนรนำถเจติยำภิรักษ์ (สมพงศ์ ำณธีโร), พระธรรมทูตไทยสำยประเทศอินเดียเนปำล, ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒.
๗๐
สัมภำษณ์ พระรำชสิทธิมุนี วิ.,ดร., ผู้อำนวยกำรสถำบันวิปัสสนำธุระ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย, ๔ เมษำยน ๒๕๖๒.
๗๑
สัมภำษณ์ พระมหำศักดิ์ชำย โกวิโท, รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำลัย วิทยำลัยพระธรรม
ทูต มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒.

๑๔๓

ประเพณีและศำสนพิธี (๓) กำรสอนธรรมยังไม่ถูกจริตของชำวต่ำงชำติ และต้องสอนให้ง่ำย น่ำสนใจ
ให้มีควำมบันเทิงใจ เร้ำให้นำไปปฏิบัติและยกตัวอย่ำงให้เข้ำใจชัดเจน และชำวต่ำงชำติมักไม่นิยม
ปริยัติ แต่จะสนใจในเรื่องปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนมำกกว่ำ (๔) ภำษำในกำรสื่อสำร จำเป็นต้องศึกษำ
ภำษำเพิ่มเติม เช่น ภำษำท้องถิน่ เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
๔.๓.๕ ปัญหาด้านบุคลากรคือพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศและกระบวนกำรใน
กำรทำงำนไว้ดังนี้
๑. บุ คลำกรคือพระธรรมทูตบำงรู ป มีควำมพร้อมในด้ำนของภำษำอังกฤษหรือภำษำ
ท้ อ งถิ่ น บำงรู ป ก็ ไม่ มี แ ต่ มี ค วำมหนั ก แน่ น ในพระธรรมวิ นั ย บำงรูป สำมำรถสอนกรรมฐำนเป็ น
ภำษำไทยได้ แต่ไม่สำมำรถสอนเป็นภำษำอังกฤษได้ บำงรูปเก่งพูดภำษำอังกฤษ แต่กรรมฐำนไม่เข้ำใจ
ไม่รู้เรื่อง ก็ถือว่ำเป็ น ปั ญ หำและอุป สรรค ถ้ำมีกำรพัฒ นำบุคลำกรให้ มีค วำมช ำนำญก็จะสำมำรถ
แก้ปัญหำเหล่ำนี้ได้๗๒
๒. ทำงองค์ ก รไม่ ส ำมำรถแต่ งตั้ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บุ ค ลำกร ผู้ ท ำหน้ ำ ที่ ต่ ำง ๆ ให้ ชั ด เจนได้
เนื่องจำกไม่มีงบประมำณจ้ำงงำน กำรสร้ำงวัดนั้นไม่ใช่เฉพำะให้ชำวเอเชียเท่ำนั้น แต่สร้ำงเพื่อให้ทุก
คนได้มำเรียนรู้พระพุทธศำสนำ แต่กลับไม่มีบุ คลำกรที่เพียงพอต่อกำรทำหน้ำที่ บำงทีปัญหำก็อำจจะ
มำจำกตัวพระสงฆ์ เอง สิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจยอมพูดคุยและยอมที่จะรับฟังจำกทุ กฝ่ำยให้มำกขึ้น
พระธรรมทูตคือผู้ปฏิบัติหน้ำที่โ ดยตรงในด้ำนกำรเผยแผ่คำสอน ดังนั้น จึงต้องมีคุณสมบัติและควำม
ประพฤติดี รวมทั้งมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ มีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรสอน มีปฏิภำณไหวพริบ
ในกำรแก้ปัญ หำ และรอบรู้ในวิช ำปฏิบัติกรรมฐำน ปัญ หำและอุปสรรคจึงเกิดจำกกำรขำดแคลน
บุคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ สำระสำคัญคือคุณสมบัติผู้สอนที่รู้จริงในกำรปฏิบัติ ซึ่ง
อำจไม่ต้องจบเปรียญธรรมสูงสุด แต่ต้องมีควำมรู้รอบสถำนกำรณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
เป็นประโยชน์กับงำนด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ต้องมีควำมแตกฉำนหรือเชี่ยวชำญในเรื่องเหตุ
เรื่องผล กำรใช้ภ ำษำ และมี ป ฏิ ภ ำณไหวพริ บในกำรแก้ปั ญ หำธรรม ปั ญ ญำแตกฉำนในเรื่องเหตุ
ปัญญำแตกฉำนในเรื่องผล ปัญญำแตกฉำนในเรื่องกำรใช้ภำษำ๗๓
๓. บทบำทพระสงฆ์ไทยในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำควรปฏิบัติตนให้มีควำมรู้ทั้งทำงโลก
และทำงธรรม สำมำรถเผยแผ่ ธ รรมได้ ดี ทั้ งภำษำไทยและภำษำอั งกฤษ และมี อ ำจำระคื อ ควำม

๗๒

สัมภำษณ์ พระวิเทศรัตนำภรณ์ , ดร. (ถนัด อตฺถจำรี), เลขำธิกำรสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำ,
๕ ธันวำคม ๒๕๖๑.
๗๓
สัมภำษณ์ พระวิมลศำสนวิเทศ (สำรวจ กมโล), รองประธำนสหภำพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป,
๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒.

๑๔๔

ประพฤติที่ดี และต้องเป็นพระกรรมฐำนที่แท้จริง หรือรู้ชัดเจนโดยเฉพำะคือให้ปฏิบัติเองรู้เองและ
สอนผู้อื่นได้๗๔
กล่ ำวโดยสรุป กำรแก้ไขปั ญ หำด้ำนบุ คลำกรคื อพระธรรมทูต สำยต่ ำงประเทศที่เป็น ผู้
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ดยตรงในด้ ำนกำรเผยแผ่ ค ำสอนต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ คื อ วิ ช ชำและจรณะดี รวมทั้ ง มี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน มีปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ และ
รอบรู้ในวิชำปฏิบัติกรรมฐำน
จำกกำรศึกษำปัญหำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ จะเห็นได้ว่ำ มีปัญหำ
ในกำรเผยแผ่ของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ ได้แก่ ทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ศำสนำ สภำพทำง
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภำษำท้องถิ่น ที่แตกต่ำงกัน สถำนที่ก่อสร้ำงวัด งบประมำณที่ต้องใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และบุคลำกรหรือพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นปัญหำที่เกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอก และปัญหำที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรทำงพระพุทธศำสนำ ได้แก่
งบประมำณที่ต้องใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรวัดในด้ำนต่ำง ๆ และบุคลำกรหรือพระ
ธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ

๔.๔ กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในประเด็นของกลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
จะเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ จำกกำรศึกษำเอกสำรและข้อมูลกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยได้พบกลยุทธ์
ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำดังนี้
๔.๔.๑ เป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป้ำหมำยในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ควรยึดตำมหลักกำรที่พระพุทธเจ้ำทรงประทำน
ไว้ โดยเฉพำะเมื่อครั้งส่งพุทธสำวกที่เป็นพระธรรมทูตชุดแรกไปประกำศพระพุทธศำสนำ และเมื่อครั้ง
แสดงโอวำทปำฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ที่เวฬุวัน เป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักกำรใหญ่ในกำร
เผยแผ่พระศำสนำ คือ เพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชน และยึดหลักกำรของพระพุทธศำสนำคือ ละชั่ว ทำ
ดี ทำจิตใจให้ผ่องใส มุ่งให้ผู้ทเี่ ข้ำมำทีว่ ัดสำมำรถนำหลักธรรมไปใช้ในกำรพัฒนำชีวิตตนเอง และอยู่ใน
สังคมอย่ำงมีควำมสุข จนสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรศึกษำที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สู่กำรปฏิบั ติเพื่อพ้นทุกข์อย่ำง
สิ้นเชิงได้ แต่เมื่อไปพบเจอสถำนกำรณ์จริง พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศต้องสำมำรถปรับประยุกต์ใช้
หลักธรรมให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้ได้ โดยหลักกำรใหญ่ทำงพระพุทธศำสนำต้องยังคงอยู่ และ

๗๔

สั ม ภำษณ์ พระรำชสิ ท ธิ มุ นี วิ ., ดร. (บุ ญ ชิ ต ำณส วโร), ผู้ อ ำนวยกำรสถำบั น วิ ปั ส สนำธุ ร ะ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๔ เมษำยน ๒๕๖๒.

๑๔๕

กำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำตำมแนวทำงนี้ จะช่ ว ยให้ ห ลั กธรรมค ำสอนในพระพุ ท ธศำสนำไม่ ถู ก
เปลี่ยนแปลงไปจำกหลักกำรตำมพุทธประสงค์นั่นเอง๗๕
๔.๔.๒ กลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ ที่จะทำให้
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศประสบควำมสำเร็จได้นั้น ต้องให้คนท้องถิ่นเจ้ำของประเทศ
ยอมรั บ พระพุ ท ธศำสนำ กลุ่ ม เป้ ำหมำย จึ งได้ แ ก่ คนท้ อ งถิ่ น เจ้ ำของประเทศทั้ งที่ มี ค วำมสนใจ
พระพุทธศำสนำเป็นพื้นฐำนเดิม และกลุ่มคนที่สนใจแต่ไม่ประกำศตัวต่อสำธำรณะ รวมถึงกลุ่มชน
ชำติใด ๆ ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นแต่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นด้วย และกลุ่มที่สำคัญคือพุทธศำสนิกชนไทยที่อยู่
ในท้ องถิ่น นั้ น ทั้งกลุ่ มที่ ไปทำงำนในประเทศนั้ น และกลุ่ มที่ มีครอบครัวเป็ นคนท้ องถิ่นนั้ น เพรำะ
นอกจำกจะช่วยเป็นสื่อกลำงในกำรส่งต่อพระพุทธศำสนำไปสู่ คู่สมรสและบุตรหลำนต่อไปแล้ว ในช่วง
เริ่มต้นกำรจำริกไปต่ำงประเทศของพระธรรมทูตนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจำกควำมต้องกำรของชุมชนไทยใน
ต่ำงประเทศ และเป้ ำหมำยคือคนท้องถิ่น เพื่อให้พระพุ ทธศำสนำกลำยเป็นศำสนำของคนท้องถิ่น
และในอนำคตคนท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศำสนำสืบต่อไป และทำให้พระพุทธศำสนำสำมำรถ
ประดิ ษ ฐำนในท้ อ งถิ่ น นั้ น ได้ อ ย่ ำงแท้ จ ริง ถื อ ว่ำ พระธรรมทู ต ไทยได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ในกำรเผยแผ่
พระพุ ท ธศำสนำในประเทศนั้ น ได้อ ย่ำงสมบู รณ์ สำมำรถจั ดกลุ่ ม เป้ ำหมำยได้ เป็ น กลุ่ ม ต่ำง ๆ ดั ง
ตัวอย่ำงต่อไปนี้
๑) จัดกลุ่มตำมวัย แบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ ๑. วัยเด็ก ๒. วัยรุ่น ๓. วัยหนุ่มสำว ๔.
วัยผู้ใหญ่ และ ๕. วัยชรำ
๒) จัดกลุ่มตำมควำมต้องกำรหรือควำมรู้สึกของผู้ฟังธรรมะ แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. พวกที่อยำกจะฟั งอยู่แล้ว ๒. พวกที่รู้สึกเป็นกลำง และ ๓. พวกที่ไม่อยำกฟัง แต่ถูกเกณฑ์หรือ
บังคับมำฟังธรรมะ
๔.๔.๓ การวิเคราะห์ตนเอง
พระธรรมทู ตต้ อ งรู้จั กตนเอง ด้ว ยกำรวิเครำะห์ ต นเอง เป็ นกำรวิเครำะห์ คุณ ลั กษณะ
ต่ำง ๆ ของตัวพระธรรมทูต เพื่อให้ทรำบจุดแข็งและจุดอ่อนในกำรเป็นพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
เพื่อให้รู้จักตนเองอย่ำงแท้จริงว่ำ มี จุดแข็งด้ำนใดบ้ำง และมีจุดอ่อนที่ต้องกำรกำรฝึกฝนและพั ฒนำ
ด้ำนใดบ้ำง โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติด้ำนต่ำง ๆ ที่ต้องใช้ในกำรทำหน้ำที่เผยแผ่พ ระพุทธศำสนำ
ของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแนวทำงกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๗๕

พระทิ นวัฒ น์ สุ ขสง, แนวทำงกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำในโลกตะวัน ตก”, วิท ยานิ พนธ์ ศิล ป
ศาสตร มหาบัณฑิต, คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำพุทธศำสนศึกษำ ภำควิชำปรั ชญำ (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,
๒๕๕๘), หน้ำ บทคัดย่อ.

๑๔๖

รวมถึงกำรพัฒนำตนเองให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศได้สอดคล้องตำม
เป้ำหมำยของพระพุทธองค์ และเป้ำหมำยในกำรประดิษฐำนพระพุทธศำสนำในดินแดนต่ำง ๆ ตำม
เป้ำหมำยของคณะสงฆ์ไทยและผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเป้ำหมำยส่ วนตัวของพระธรรมทูตสำย
ต่ำงประเทศด้วย เช่น มีควำมรู้ในพระธรรมคำสอนอย่ำงลึกซึ้ง มีควำมสำมำรถในกำรสอนวิปัส สนำ
กรรมฐำนหรือไม่ หรือควำมรู้ในวิชำกำรทำงโลก เช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำท้องถิ่น ประวัติศำสตร์
วั ฒ นธรรม ภู มิ ศ ำสตร์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ดั ง ที่
พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการต่างประเทศได้กล่าวถึงพระธรรมทูตควรมีความรู้ ๖
ภาษา คือ ๑. ภาษาไทย ๒. ภาษาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย คือภาษาบาลี ๓. ภาษาท้องถิ่น
ของประเทศนั้น ๔. ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล ๕. ภาษาคอมพิวเตอร์ ๖. ภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ๑ ภาษา๗๖
๔.๔.๔ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม
พระธรรมทูตต้องรู้จักชุมชนและสถำนกำรณ์แวดล้อมอื่น ๆ ด้วยกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
แวดล้อม เพื่อศึกษำปัจจัยทำงบวกและปัจจัยทำงลบ ทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นเป้ำหมำยที่จะ
ไปเผยแผ่ ครอบคลุมสถำนกำรณ์ ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม เพื่อหำแนวทำงที่
เหมำะสมในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในดินแดนเหล่ ำนั้น และหำแนวทำงป้องกันและเตรียมกำร
รับมือได้อย่ำงเหมำะสม ถ้ำสถำนกำรณ์ แวดล้อมไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวัง เช่น สถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจที่ตกต่ำ อำจเกิดผลกระทบต่อหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องในกำรจัดสรรทรัพยำกรในกำรทำงำน
ด้ำนพระพุทธศำสนำให้แก่วัดหรือพระธรรมทูต หรือกระทบกับพุ ทธศำสนิกชนในกำรเข้ำวัดทำบุ ญ
บริ จ ำคทรั พ ย์ ห รื อ สิ่ ง ของต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยในกิ จ กำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำ พระธรรมทู ต สำย
ต่ำงประเทศจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ หรือถ้ำกรณีที่มีสถำนกำรณ์ทำงบวก เช่น
ได้รับ งบประมำณหรือเงิน ทำบุ ญ จำกกำรบริจำคจำนวนมำก จะนำมำใช้ ดำเนินกำรในกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำอย่ำงไรให้เกิดประโยชน์แ ละเกิดควำมคุ้มค่ำต่อพระพุทธศำสนำและพุทธศำสนิกชน
มำกที่สุด เป็นต้น
๔.๔.๕ วิเคราะห์แนวโน้มในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต
พระธรรมทูต สำยต่ำงประเทศต้องวิเครำะห์ แนวโน้ม ในกำรเผยแผ่ พ ระพุ ทธศำสนำใน
อนำคตว่ำ หลักธรรมใดที่ควรนำเสนอ วิธีกำรและช่องทำงใดที่ควรใช้ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยแต่
ละกลุ่ม เช่น นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันและทันสมัย
อยู่เสมอ กำรนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำเผยแผ่ทำงสื่อสังคมออนไลน์ ให้กว้ำงขวำง ให้กำรเผย
๗๖

พระโสภณวชิรำภรณ์, ผู้แทนมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, วารสารสหภาพพระธรรม
ทูตไทยในทวีปยุโรป, ฉบับที่ ๒, (กันยำยน ๒๕๕๘): ๓๒-๓๕.

๑๔๗

แผ่พระพุทธศำสนำสำมำรถมีอยู่ในทุกที่ทุกเวลำ และทุกคนสำมำรถศึกษำพระพุทธศำสนำได้ทำง
อินเทอร์เน็ตหรือบนโทรศัพท์มือถือ และยังต้องทำกำรเผยแผ่ที่วัด เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกำสพบปะกัน
และร่วมมือกันทำกิจกรรมสร้ำงสรรค์และจรรโลงใจ เพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยรวม และหลักธรรมที่
เป็นหลักกำรสำคัญ และเป็นควำมโดดเด่นของพระพุทธศำสนำ ได้แก่ วิปัสสนำกรรมฐำน อริยสัจ ๔
และไตรสิ ก ขำเป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น หลั ก กำรที่ พ ระธรรมทู ต สำยต่ ำ งประเทศต้ อ งมี ก ำรถ่ ำ ยทอดให้
พุทธศำสนิกชนได้รับรู้ เข้ำใจและปฏิบัติตำมได้
๔.๔.๖ การเผยแผ่ทางสื่อสังคมออนไลน์
พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศควรใช้ช่องทำงเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ ให้
เหมำะสมกับกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันเป็นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศต้อง
เผยแผ่หลักธรรมคำสอนแบบเชิงรุก โดยกำรประยุกต์หลักธรรมคำสอนทำงพระพุทธศำสนำให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ปัจจุบันและให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประเด็นที่ถือว่ำ มีควำมสำคัญมำกในยุคปัจจุบันที่พระธรรม
ทู ต สำยต่ ำ งประเทศควรตระหนั ก ว่ ำ เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ จ ะขำดมิ ได้ นั่ น คื อ กำรน ำหลั ก ธรรมทำง
พระพุทธศำสนำเผยแผ่ทำงสื่อสังคมออนไลน์ให้กว้ำงขวำงและกำรมีกฎระเบียบที่ชัดเจน จะทำให้กำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำสำมำรถมีอยู่ในทุกที่ ทุกเวลำ ทุกคนสำมำรถศึ กษำพระพุทธศำสนำได้ทำง
อินเทอร์เน็ตหรือกำรเรียนผ่ำนโทรศัพท์มือถือ นอกจำกนั้น คณะสงฆ์สำมำรถถ่ำยทอดสดกำรแสดง
ธรรม กำรประชุมองค์กำรทำงพระพุทธศำสนำไปทั่วโลก มีเว็บไซต์ทำงพระพุทธศำสนำแพร่กระจำย
มำกยิ่งขึ้น มีองค์กำรของคณะสงฆ์ไทยดูแลกำรใช้อินเทอร์เน็ต และมีระบบเครือข่ำยของคณะสงฆ์ไทย
และจะกลำยเป็ น เครือข่ำยสั งคมพระพุ ท ธศำสนำออนไลน์ ที่ ส ำมำรถศึ กษำได้ทุก หนทุกแห่ งและ
ตลอดเวลำ สอดคล้ องกับ พระธรรมคุณ ข้อหนึ่ งว่ำ “อกำลิ โก” หมำยถึง ธรรมของพระพุทธเจ้ำ ไม่
ขึ้น อยู่กับ กำลเวลำ ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยตรำบใดที่มีผู้ปฏิบัติ ธรรมอยู่ ตรำบนั้นก็มีผู้ บรรลุ ธรรมอยู่
เช่นกัน บุคคลปฏิบัติเมื่อใดเห็นผลเมื่อนั้น ถือเป็นกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำย
ต่ำงประเทศที่พึงประสงค์ ๗๗
๔.๔.๗ การวางแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กำรวำงแผนในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ในครั้งพุทธกำลก่อนที่พระพุทธเจ้ำจะประกำศ
พระพุทธศำสนำ พระพุททธองค์ทรงดำริถึงผู้ที่ รับฟังพระธรรมของพระองค์ได้ ซึ่งมี ๓ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่สำมำรถเข้ำใจได้ทันที กลุ่มที่เข้ำใจเมื่ออธิบำยเพิ่มเติมเล็กน้อย และกลุ่มที่สำมำรถเข้ำใจได้แต่
ต้องอธิบำยขยำยควำมเพิ่มเติม และเริ่มจำริกไปในที่ที่บุคคลนั้นอยู่ พร้อมกับเลือกธรรมะที่เหมำะสม
๗๗

พระครูวรญำณวิเทศ วิ. (พิพัฒ นพร กิตฺติสุโภ), “กลยุทธ์บริหำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของ
พระสงฆ์ในประเทศออสเตรเลีย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สำขำวิชำพุทธบริหำรกำรศึกษำ, (บัณฑิต
วิทยำลัย: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๖๐), หน้ำ ๖๐ .

๑๔๘

กับบุคคลนั้น และประเมินว่ำ บุคคลเหล่ำนั้นมีควำมพร้อมต่อกำรฟังธรรมในระดับใด ทรงรอจนเมื่อมี
ควำมพร้อมหรือเวลำเหมำะสมแล้ว จึงแสดงธรรมที่พอเหมำะแก่ภูมิหลั ง จนบุคคลเหล่ำนั้น สำมำรถ
เข้ำถึงพระธรรมคำสอนได้อย่ำงรวดเร็ว ดั งนั้น กำรวำงแผนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจะช่วยให้
พระธรรมทูตสำมำรถเตรียมควำมพร้อมก่ อนกำรจำริกไปเผยแผ่พระธรรมหรือแสดงธรรม เพื่อให้
สำมำรถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำที่อำจเกิดขึน้ โดยไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ก่อน
๔.๔.๘ การใช้สื่อสมัยใหม่ในการสอนธรรมะ
กำรใช้สื่อสมัยใหม่ในกำรสอนธรรมะ เพื่อให้เข้ำ เข้ำถึงได้แบบรวดเร็ว กระชับ ฉับไว และ
สะดวก ในกำรศึกษำทุกที่ทุกเวลำเนื่องจำกพระพุทธศำสนำอยู่ในสังคมโลกมำนำนหลำยศตวรรษ ผ่ำน
กำลเวลำที่ มี ค วำมเจริ ญ มำได้ จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้ เพรำะกำรเผยแผ่ ที่ ป ระยุ ก ต์ เข้ ำกั บ สั งคมที่ มี ค วำม
หลำกหลำยแตกต่ ำ งกั น ได้ ในยุ ค ปั จ จุ บั น เมื่ อ เทคโนโลยี เจริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ ไปมำก หำกดู ผิ ว เผิ น
พระพุทธศำสนำจะขัดแย้ งกับกระแสของเทคโนโลยี เพรำะเป็นลั กษณะสังคมแบบทุนนิยมซึ่งมี วัตถุ
นิยมเป็นหลัก แต่หำกดูอีกด้ำนหนึ่งควำมเจริญทำงเทคโนโลยีมิใช่ควำมเลวร้ำยอยู่ที่ผู้ใช้ต่ำงหำก ถ้ำ
ผู้ใช้มีภู มิต้ำนทำนทำงจิ ตที่มั่น คงแล้ว เทคโนโลยีก็จะกลำยเป็นเครื่องมือที่ ทำให้ พระพุทธศำสนำ
กระจำยไปยังกลุ่มชนได้อีกมำก๗๘
๔.๔.๙ ยุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุทธวิธีในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ต้องเผยแผ่ทำงเว็บไซต์ ใช้ภ ำษำร่วมสมัย อำจทำ
เป็ น สิ่ งพิ มพ์ เล่ มเล็ ก ๆ ที่ ส ะดวกในกำรหยิบ อ่ำน ศึ กษำวัฒ นธรรมท้องถิ่นเพื่ อกำรสร้ำงเครือข่ำย
กระจำยกำรเผยแผ่ไปยังจุดต่ำง ๆ โดยยึดหลักอุดมกำรณ์ของพระพุทธเจ้ำที่ว่ำ พวกเธอจงเที่ยวจำริก
ไป เพื่อประโยชน์ เพื่อควำมสุขของมหำชน ส่วนพระธรรมทูตจะต้องมีศีลำจำรวัตร เป็นผู้นำทำงจิต
วิญญำณ มีควำมอดทน และควรมีเมตตำ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ไปอยู่ที่ไหนสำมำรถอยู่ร่วมกับ
หมู่คณะด้วยควำมสงบสุข พร้อมที่จะเสียสละเพื่องำนพระพุทธศำสนำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถ
สื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศได้ มีควำมรู้แตกฉำนในพระไตรปิฎก เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เข้ำใจในจิต
ภำวนำ มีอุดมกำรณ์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้แก่ชำวต่ำงประเทศ พระธรรมทูตจะต้องผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศมำโดยตรง๗๙

๗๘

เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๖๐ .
พระมหำมนตรี ศรีบุญฮุง, แนวทำงกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
ในทรรศวรรษหน้ำ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐)”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย: มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร) ภำควิชำพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำพัฒนศึกษำ, ๒๕๕๐, บทคัดย่อ.
๗๙

๑๔๙

จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์กลยุ ทธ์ในกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำย
ต่ำงประเทศ ผู้วิจัยจะสรุปกลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
จำกทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒดิ ังนี้
พระวิเทศรัตนำภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจำรี)๘๐ เลขำธิกำรสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริก
บรรยำยแก่พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๕ เรื่องพัฒนำกำรของพระธรรมทูตไทยสำยประเทศสหรัฐอเมริกำ ณ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ว่ำ
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนของพระธรรมทูตในปัจจุบันต้องใช้กำรสื่อสำรที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับ
บริบททำงสังคม เป็นกำรเผยแผ่ในเชิงรุก เพรำะว่ำศำสนำอื่น ๆ ล้วนเผยแผ่ในเชิงรุกทั้งสิ้น กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำในต่ำงแดนไม่เจำะจงเฉพำะพระสงฆ์เท่ำนั้น ต้องให้กลุ่มอุบำสกอุบำสิกำมีส่วนร่วม
ด้ ว ย ต้ อ งไปตำมสถำนที่ ต่ ำง ๆ เช่ น โรงเรีย น ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ สวนสำธำรณะ เป็ น ต้ น กำรสื่ อ
สำรสนเทศ นับว่ำเป็นจุดเด่นของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ท่ำมกลำงโลกตะวันตกที่หลำกหลำยทำง
วัฒ นธรรม ต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ สั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงต้ อ งเข้ ำ ถึ ง ประชน ต้ อ งพั ฒ นำศั ก ยำภำพของ
พระธรรมทูต รวมถึงถึงประชำสัมพันธ์งำนพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศด้วยกำรเผยแผ่ต้องมีกำร
วำงแผนพัฒนำอย่ำงชัดเจน
พระครูน รนำถเจติยำภิรักษ์ (สมพงศ์ ำณธีโร) พระธรรมทู ตไทยสำยประเทศอินเดีย เนปำล๘๑ กล่ำวว่ำ กลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ คือกำรเข้ำถึงคนในชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อ
เรียนรู้ว่ำ เขำต้องกำรอะไร เรำต้องกำรอะไร เป้ำหมำยของเรำคืออะไร เรำจะต้องจะทำสิ่งนั้น ๆ ให้
สำเร็จ สิ่งสำคัญคือกำรเป็นผู้ให้ก่อนทำอย่ำงไร จึงจะให้เขำเชื่อมั่นในกำรทำงำนของเรำ ต้องพยำยำม
ให้เขำก่อนเพรำะว่ำคนอินเดียยังขำดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่อยู่มำก
พระครูโสภณพุทธิคุ ณ (คองเหียน มหำวีโร) วัดพุทธิคุณ รองประธำนสมัชชำสงฆ์ ไทยใน
ประเทศสิงคโปร์ รูปที่ ๑ ๘๒ กล่ำวว่ำ เป้ำหมำยหลักคือต้องเรียนนรู้วัฒนธรรมเขำ ต้องประยุกต์เข้ำกับ
เขำให้ ได้ ต้องมีควำมรู้เรื่องภำษำที่ดีในกำรสอนธรรมะ และกำรสอนกรรมฐำนให้เขำ กลยุทธ์ที่ให้
ประสบควำมสำเร็จต้องยอมรับวัฒนธรรมของเขำได้ ต้องกล้ำพูด กล้ำทำ ต้องปรับตัวให้เข้ำกับสังคม
เขำให้ได้ ปัญหำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอยู่ที่วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน
๘๐

พระวิเทศรัตนำภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจำรี), เลขำธิกำรสมัชชำสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกำบรรยำยแก่
พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๕ เรื่องพัฒนาการของพระธรรมทูตไทยสายประเทศสหรัฐอเมริกา, ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ, ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒.
๘๑
สัมภำษณ์ พระครูนรนำถเจติยำภิรักษ์ (สมพงศ์ ำณธีโร), พระธรรมทูตไทยสำยประเทศอินเดี ยเนปำล, ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒.
๘๒
สัมภำษณ์พระครูโสภณพุทธิคุณ (คองเหียน มหำวีโร), วัดพุทธิคุณ รองประธำนสมัชชำสงฆ์ไทยใน
ประเทศสิงคโปร์ รูปที่ ๑, ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒.

๑๕๐

ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง คณะสังคมสำตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ๘๓
กล่ำวว่ำ กลยุทธ์ที่เป็นเป้ำหมำยหลักในกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำขององค์กรพระธรรมทูต ต้องมี
ควำมเข้มแข็ง สร้ำงองค์กรแห่งสังฆะ นำเอำสันติภำพจำกใจสู่ใจ เห็นคุณค่ำของมนุษย์เท่ำเทียมกัน
หัวใจของพุท ธศำสนำ คือมุ่งมั่นเสียสละ ให้ กำรเคำรพในชีวิต ในสิทธิเสรีภำพ ทุกคนต้องเคำรพใน
แผ่นดินหลักของตน ประพฤติดีด้วยกำยวำจำใจ พอใจในสถำนะของตนเอง พระธรรมทูตต้องไม่เสพ
สิ่งเสพติด แนวทำงที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ คือคล้อยตำมวัฒนธรรมเขำ ไม่แทรกแซงเขำ
นพ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์ ผู้อุปถัมภ์วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกำ๘๔ กล่ำวว่ำ
กลยุ ท ธ์ ก ำรเผยแผ่ ข องพระธรรมทู ต สำยต่ ำ งประเทศ คื อ เรื่ อ งภำษำอั ง กฤษ ถ้ ำสำมำรถสื่ อ สำร
ภำษำอังกฤษในกำรแสดงธรรมแก่คนต่ำงชำติได้ ควรใช้ภำษำเพื่อให้คนเข้ำใจได้ง่ำย ถ้ำเขำเข้ำใจแล้ว
สำมำรถแก้ปัญหำชีวิตให้เขำได้ ก็จะทำให้เขำเกิดควำมเชื่อมั่นศรัทธำในพระพุทธศำสนำมำกยิ่งขึน้
นอกจำกนี้ กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศรุ่น ๒๕ เมื่อ
วัน ที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ ๘๕ จ ำนวน ๒๕ รูป สรุป เป็ น ประเด็ น เสนอเป็ น กลยุ ท ธ์ในกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศได้ดังนี้
๑. เป้ ำหมำยหลักในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูต สำยต่ำงประเทศคือ
สงเครำะห์คนไทยในต่ำงแดนในกำรทำบุญบำเพ็ญกุศลต่ำง ๆ เผยแพร่วัฒนธรรมชำวพุทธสู่ต่ำงแดน
เผยแผ่กำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำนสู่ต่ำงแดน เผยแผ่ประกำศธรรมะแก่ชำวต่ำงประเทศ
๒. ปัจจัยหลักที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ คือควำม
ช ำนำญในกำรใช้ ภ ำษำอั งกฤษ มีค วำมเข้ำใจด้ ำนหลั กธรรม มี ค วำมศรัท ธำในกำรท ำงำนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๓. จุดแข็งของพระธรรมทูตไทยในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศคือมีควำม
ศรัทธำในกำรทำงำนเผยแผ่ มีควำมรู้ในหลักธรรม มีควำมรู้ในด้ำนกำรปฏิบัติกรรมฐำน
จุดอ่อนของพระธรรมทูตไทยในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศคือเรื่อง
ภำษำอังกฤษสำหรับใช้ในกำรสื่อสำร ทำให้เกิดปัญหำในกำรสื่อสำรธรรมะแก่ชำวต่ำงประเทศ

๘๓

สัมภำษณ์ ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง, คณะสังคมสำตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๙
พฤษภำคม ๒๕๖๒.
๘๔
สัมภำษณ์ นพ. อรุณ สวนศิล ป์พงศ์, ผู้อุปถัมภ์วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกำ, ๑๖
พฤษภำคม ๒๕๖๒.
๘๕
กำรประชุมสัมมนำพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ, ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ,
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ, วันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒.

๑๕๑

๔. ปัญหำของพระธรรมทูตในกำรเผยแผ่พ ระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ คือ วัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกต่ำง สภำพอำกำศ ภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำงกัน ควำมอดทนที่มีขีดจำกัด ควำมศรัทธำใน
กำรอยู่ในเพศบรรพชิตไม่มนั่ คง
๕. สภำพสังคม กฎหมำย กำรเมือง ศำสนำ และศิลปวัฒ นธรรมของต่ำงประเทศ ซึ่งมี
ควำมแตกต่ำงจำกประเทศไทยถือว่ำเป็นโอกำสหรือ เป็นอุปสรรคในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน
ต่ำงประเทศมำก แต่ต้องอนุโลมตำมมหำปเทส ๔ ข้อด้วย แต่มีปัญหำบำงประกำรที่คนไทยอำจรับ
ไม่ได้ เมือ่ เห็นพระธรรมทูตประพฤติตัวไม่เหมือนอยู่ในประเทศไทย
๖. กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
ได้แก่ กำรสอนกรรมฐำนให้คนไทยในระดับผู้นำในต่ำงแดน เช่นประธำนคณะกรรมกำรสมำคม ต้อง
ฝึกกรรมฐำน เมื่อมีศรัทธำมำกขึ้นกลับมำไทยก็ไปเข้ำกรรมฐำน
๗. กลยุทธ์หรือแนวทำงที่ใช้ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ ำงประเทศแล้วไม่ประสบ
ควำมสำเร็จ มีสำเหตุจำกเวลำที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ มีน้อย ขำดกำรติดตำมผล ควำมขัดแย้งระหว่ำงพระ
ด้วยกันและฆรำวำสที่เป็นคณะกรรมกำรบริหำรวัด
๘. กลยุทธ์ในกำรส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศที่ดี ควรใช้กุสโลบำยที่
เหมำะสม ดึงเข้ำสู่กำรภำวนำ รักษำสมณสำรูปให้เป็นที่ตั้งแห่ งศรัทธำ ไม่ติดในลำภยศสรรเสริญ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนปริยัติ ปฏิบัติให้ครบถ้วน จะมีผลดีมำก
๙. สิ่งที่บ่งบอกหรือตัวชี้วัดถึงควำมสำเร็จในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูต
ในต่ำงประเทศคือมีประชำชนชำวต่ำงชำติหันมำสนใจพระพุทธศำสนำมำกขึ้นโดยเฉพำะกำรปฏิบัติ
ธรรม ทั้งสมถกรรมฐำนและวิปัสสนำกรรมฐำน ปัจจัยมำจำกสมณสำรูปที่ดขี องพระธรรมทูต
๑๐ ข้ อเสนอแนะคือมี ศีลำจริยำวัตรที่ดี มีควำมตั้งมั่นในกำรทำงำนด้วยอุดมกำรณ์ มี
ปฏิภำณในกำรสอนธรรมะ ใช้กรรมฐำนเป็นเครื่องมือช่วยให้คลำยจำกควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ
๔.๔.๑๐ กลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาในเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แนวทำงกำรแก้ ปั ญ หำและพั ฒ นำงำนเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของพระธรรมทู ต ใน
ต่ำงประเทศ ควรพิจำรณำเหตุ ปัจจัยและช่องทำงในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำงำน ดังนี้
๑) ควำมแตกต่ำงทำงทัศนคติ ภำษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม แนวทำงแก้ไขและพัฒ นำ
ควรศึกษำหำควำมรู้ท ำงธรรมและทำงโลกให้ พร้อมอยู่เสมอ เพรำะจะเป็นปั จ จัยสนับสนุน ให้ กำร
ทำงำนเผยแผ่มีประสิทธิภำพ ควรหำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในกำรเผยแผ่ ควร
ศึ ก ษำเรี ย นรู้ ด้ ำนภำษำ เช่ น โครงกำรสอนภำษำต่ ำง ๆ ควรศึ ก ษำ ขนบธรรมเนี ย ม วัฒ นธรรม
ประเพณี กฎหมำยบ้ำนเมืองของประเทศนั้ น ๆ ประกอบ และปฏิบัติตำมกรอบของกฎหมำยอย่ำง
เคร่งครัด

๑๕๒

๒) กำรสร้ ำ งบุ ค ลำกรคุ ณ ภำพด้ ำนกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำในต่ ำ งประเทศ แนว
ทำงแก้ ไขและพั ฒ นำ เพื่อ กำรเผยแผ่ พ ระพุ ทธศำสนำในอนำคต ถือว่ำเป็น สิ่ งมีป ระโยชน์ ต่อ กำร
แก้ปัญหำและพัฒนำให้งำนเผยแผ่เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น
กล่ำวโดยสรุป แนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ แบ่งเป็น ๒
ด้ำนคือ ด้ำนบุคลำกรและด้ำนองค์กร
แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนบุคลำกรนั้น พระธรรมทูตต้องวิเครำะห์ตัวเองให้พบว่ำ จุดแข็งของ
ตัวเองคืออะไร แล้วใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวนำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จุดอ่อนของตัวเองคืออะไร
ถ้ ำจุ ด อ่ อ นนั้ น ไม่ ส ำมำรถแก้ ไขได้ ต้ อ งหำผู้ ที่ มี จุ ด แข็ งตรงกั บ จุ ด อ่ อ นของตนเองหรือ ที ม มำช่ ว ย
สนับสนุน อีกประเด็นคือพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันจะอยู่ลำพังหรือทำงำนคนเดียวไม่ได้ ถ้ำจะทำงำน
ให้ประสบควำมสำเร็จทันเวลำ ต้องใช้ทีมงำนมำเสริม ถ้ำจุดแข็งไม่มีอยู่ในทีม ต้องดึงฆรำวำสมำช่วย
เช่น หำอำสำสมัครมำช่วยแปลธรรมะเป็นภำษำอังกฤษ เป็นต้น
แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนองค์ก ร ปั ญ หำกำรเผยแผ่ พระพุ ทธศำสนำของพระธรรมทูตใน
ต่ำงประเทศ ส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่เกี่ย วข้อง สิ่งที่ควรดำเนินกำร ได้แก่ จัด
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในรูปแบบต่ำงๆ อย่ ำง
ต่อเนื่องเท่ำที่จะเป็นไปได้ กำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรทำงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ
ในทุกด้ำน เพื่อเป็ น คลั งควำมรู้แก่พ ระธรรมทูตรุ่นหลังใช้เป็นแนวทำงกำรทำงำนหรือ แก้ปัญหำที่
เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที กำรจัดตั้งสถำบันหรือวิทยำลัยพระธรรมทูต เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนเผย
แผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรพระธรรมทูต บำงแนวทำงที่
เสนออยู่ ในระหว่ำงกำรดำเนิ น กำร และบำงแนวทำงมี ข้ อ จำกั ด หลำยประกำร ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้ทันทีหรือดำเนิน กำรแล้วแต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ปัญหำเหล่ำนี้ จึงถูกมองว่ำ
ไม่มีใครสนใจ ทั้งทีใ่ นควำมเป็นจริง กำรจัดกำรกับบำงปัญหำต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเป็นกลวิธีที่แสดงให้ประชำชนได้รับทรำบเรื่องรำวต่ำง ๆ จำก
กำรดำเนินงำนของพระธรรมทูต เช่น กำรสอนธรรม กำรเทศน์ บรรยำย เพื่อสื่อให้เห็นถึงควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ ทั้งนี้ประกอบไปด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำรสร้ำงบุคลำกรผู้
เผยแผ่ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสนับสนุน ภำยใต้วิธีกำรเผยแผ่ ที่ผสมผสำนกันระหว่ำงเนื้ อสำระที่
บรรยำยกับคุณสมบัติของผู้บรรยำย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

๔.๕ สังเคราะห์กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
จำกกำรศึก ษำข้ อมู ล กลยุท ธ์ก ำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำในสมั ย พุ ท ธกำล กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ สภำพปัญหำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของ
พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ทรงคุณวุฒิ และกำรสัมภำษณ์พระธรรมทูต

๑๕๓

สำยต่ำงประเทศและผู้เข้ำอบรมพระธรรมทู ตสำยต่ำงประเทศ รุ่นที่ ๒๕ ทำให้ได้องค์ควำมรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรกำหนดกลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่มีลักษณะสำคัญ ๓ ด้ำน คือ กลยุทธ์ด้ำน
ควำมเข้ำใจสภำพปัญหำและอุปสรรค กลยุทธ์ด้ำนนโยบำยและกำรวำงแผน กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำ
และปรับปรุงแก้ไข ดังนี้คือ
๔.๕.๑ กลยุทธ์ด้านความเข้าใจสภาพปัญหา
จำกกำรศึกษำข้อมูล ทำให้ทรำบสำเหตุ ของปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรทำงำนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ ได้แก่ ๑) สำเหตุที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงกันของประชำชนที่มีทัศนคติ ค่ำนิยมและ
ควำมเชื่อ รวมทั้งมุมมองกำรใช้ชีวิตที่แตกต่ำงกัน ทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกำ ยุโรป หรือโซนโอเชียเนีย
กับพระธรรมทูตไทย เช่น พฤติกรรมของชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะในอเมริกำ ไม่นิยมกำรบริจำคทำน
แบบชำวไทย และในเรื่องอื่น ๆ เช่น พิธีกรรม เรื่องศำสดำ เรื่องคำสอนทำงศำสนำ เป็นต้น ๒) สำเหตุ
จำกควำมไม่พ ร้อมหรื อขำดแคลนปัจจัย สนับ สนุ น เช่ น สถำนที่ไม่ เป็นสั ป ปำยะ ขำดงบประมำณ
เป็นต้น ๓) สำเหตุจำกทรัพยำกรบุคคลที่ไม่มีควำมพร้อมในกำรเผยแผ่หรือขำดผู้ช่วยเหลือดูแลกำร
งำนต่ำงๆ และสำเหตุจำกข้อจำกัดเรื่องภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรธรรมะกับชำวต่ำงประเทศ
สรุปว่ำสภำพปัญหำและอุปสรรคเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและค่ำนิยมของบุค คลใน
ท้องถิ่น บุคลำกรทำงพุทธศำสนำ สถำนที่ งบประมำณ ภำษำ ศำสนำ กฎหมำย รูปแบบวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศำสนพิธี และพิธีกรรม
๔.๕.๒ กลยุทธ์ด้านนโยบายและการวางแผน
จำกกำรศึกษำกลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระพุทธเจ้ ำ และแนวคิดเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ในปัจจุบัน สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังนี้คือ
๑) กลยุ ท ธ์ ใ นกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของพระพุ ท ธเจ้ ำ ในยุ ค แรกเน้ น ไปที่
กลุ่มเป้ำหมำยคือชนชั้นนำของสังคม และผู้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ หลังจำกนั้นให้หมู่ พุทธสำวก
ช่วยกัน เผยธรรมะแก่พหูชน มีกำรวำงตำแหน่งให้พุทธสำวกที่มีควำมเชี่ ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ มำเป็น
ผู้ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยใช้พระธรรมวินัยเป็นหลักในกำรปกครองคณะสงฆ์
๒) กลยุทธ์กำรบริหำรและปกครองตำมระบอบของคณะสงฆ์ไทย เน้นบทบำทสำคัญ ๖
ด้ำน คือ (๑) ด้ำนกำรปกครอง (๒) ด้ำนกำรศำสนศึกษำ (๓) ด้ำนศึกษำสงเครำะห์ (๔) ด้ำนกำรเผยแผ่
(๕) ด้ำนสำธำรณูปกำร (๖) สำธำรณะสงเครำะห์
๓) กลยุทธ์ด้ำนกำรดำเนินงำนกำรเผยแผ่พระพุ ทธศำสนำในต่ำงประเทศของคณะสงฆ์
ไทยประกอบด้วยภำระหน้ำทีส่ ำคัญหลำยประกำร คือ
(๑) กำรวำงรำกฐำนพระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ โดยกำรจัดตั้งโครงกำรสร้ำงวัด
ในประเทศต่ำง ๆ
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(๒) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ เช่น โรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์
เพื่อสอนธรรมะ โครงกำรภำคฤดูร้อน โครงกำรอบรมศีลธรรมจริยธรรม และกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
ภำษำไทยแก่เยำวชนในประเทศต่ำง ๆ
(๓) โครงกำรด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ เช่น กำรดำเนินงำนโครงกำรที่เกี่ยวกับกับกำร
ให้บริกำรทั่วไป ในลักษณะให้กำรช่วยเหลือ และให้คำแนะนำปรึกษำประชำชนที่ประสบปัญหำชีวิต
รวมทั้งเป็นกำลังใจ เพื่อให้ประชำชนมีที่พึ่งและมีพลังใจในกำรดำรงชีวิตต่อไป
(๔) กำรก่อตั้งชมรมในเครือสมัชชำสงฆ์ไทยและสถำนศึกษำในต่ำงประเทศ
๔.๕.๓ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
จำกข้อสรุปกำรศึกษำสภำพปัญหำและแนวทำงพัฒนำกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ พบว่ำ
มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่สำมำรถนำไปปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี้
๑) กำรสร้ำงฉันทะและศรัทธำของประชำชนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๒) กำรทำควำมเข้ำใจในทัศนคติและค่ำนิยม ประเพณี วัฒ นธรรม ควำมเชื่อทำง
ศำสนำที่แตกต่ำงกัน ให้ประสำนกันได้และอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข โดยยึดหลักธรรม เช่น เมตตำ
กรุณำ และควำมเสียสละ เป็นต้น
๓) เน้นจุดเด่นด้ำนกำรสอนวิปัสสนำกรรมฐำน ประกอบกับให้กำรศึกษำในแง่ปริยัติ
ที่จำเป็นกับชีวิตจริง ๆ
๔) พัฒนำหรือปรับ ปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ สถำนที่ที่เอื้ออำนวยต่อกำรศึกษำและ
ปฏิบัติธรรม
๕) พัฒนำศักยภำพของพระธรรมทูตและทรัพยำกรบุคคลทำงพระพุ ทธศำสนำ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
๖) พัฒ นำและส่งเสริมพระธรรมทูตให้ มีศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศเพื่ อกำร
สื่อสำรและเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๗) พัฒนำและปรับปรุงกำรใช้ เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร โดยมีพระสงฆ์หรือบุคคลที่
มีบทบำทในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำผ่ำนสื่ อ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วิทยุโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
๘) รักษำมำตรฐำนของควำมเป็นชำวพุทธที่ดี คือ ด้ำนควำมประพฤติ ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส กำรปฏิบัติตนให้เป็นผู้เข้ำถึงง่ำย ไม่ถือตัว หรือรักศักดิ์ศรี มีกำรปรับตั วดี อยู่ง่ำย เลี้ยงง่ำย
รู้จักประยุกต์ใช้ รู้เหตุผล รู้ตน รู้ประมำณ รู้กำล รู้ชุมชน รู้บุคคล
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๔.๖ เสนอกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยขอนำเสนอกลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำย
ต่ำงประเทศ เป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับหน่วยงำน และกลยุทธ์ระดับบุคคล ดังนี้
๔.๖.๑ กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ระดับหน่วยงำน ได้แก่ กลยุทธ์ในระดับที่ครอบคลุมตั้งแต่หน่วยงำนที่กำกับดูแล
งำนเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำในต่ ำ งประเทศ และที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ ที่ ไม่ ใช่ ตั ว พระธรรมทู ต มี
ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ดังนี้
(๑) กำรกำหนดเป้ำหมำยหลักและแนวทำงในกำรเผยแผ่พ ระพุทธศำสนำให้ชัดเจนและ
ประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
(๒) กำรจัดทำฐำนข้อมูลของวั ดในต่ำงประเทศและพระธรรมทูตสำยต่ ำงประเทศที่เป็น
ปัจจุบัน
(๓) กำสร้ำงฐำนข้อมูลกลำงในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของประเทศต่ำง ๆ
(๔) กำรจัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำสองภำษำ เช่น ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ หรือภำษำบำลีและภำษำอังกฤษ
(๕) กำรจั ด สรรงบประมำณในกำรบริ ห ำรจั ด กำรงำนเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำใน
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๔.๖.๒ กลยุทธ์ระดับบุคคล
กลยุทธ์ระดับบุคคล ได้แก่ กลยุทธ์ทเี่ กี่ยวกับพระธรรมทูตแต่ละรูปโดยตรง มีข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ดังนี้
(๑) กำรรู้จักตนเอง ด้วยกำรวิเครำะห์ตนเอง ประเทศที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
(๒) กำรพั ฒ นำตนเองด้ ำ นควำมรู้ ในพระพุ ท ธศำสนำ ทั้ ง ปริ ยั ติ ปฏิ บั ติ แ ละปฏิ เวธ
โดยเฉพำะด้ำนกำรสอนกรรมฐำน ด้ำนจริยวัตร และควำมรู้ทำงโลกตำมควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่พระธรรมทูต โดยเฉพำะภำษำอังกฤษและภำษำท้องถิ่น ควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่จะไปปฏิบัติ
หน้ำที่
(๓) กำรรู้ชุมชนซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในอนำคต รู้เท่ำ
ทันสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นตำมสภำพสังคมในปัจจุบัน
(๔) กำรพัฒนำคุณสมบัติอื่นที่พระพุทธเจ้ำทรงกำหนดให้มีในพระธรรมทูตผู้ จะทำหน้ำที่
เผยแผ่พระพุทธศำสนำ

๑๕๖

๔.๗ สรุปความ
จำกกำรเสนอกลยุ ทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุท ธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
สำมำรถสรุปประเด็นต่ำง ๆ ได้ดังนี้
ประเด็ น ที่ ๑ แนวคิ ด เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ กลยุ ท ธ์ ถู ก มองว่ ำ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกำรวำงแผน
วิธีดำเนินกำรอย่ำงมีระบบและเป็นแนวทำงนำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
เพื่อให้องค์กรนั้นสำมำรถดำรงอยู่ได้ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
ซึ่งกำรจะจัดทำกลยุทธ์ได้นั้นควรจะมีข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและ
อุปสรรคขององค์กร ข้อมูลวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพรำะส่วนใหญ่ กำรกำหนดกลยุทธ์มักสอดคล้องกับ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์พื้นฐำนทั้งหลำยขององค์กร รวมถึงกำหนดแผนงำนหลักต่ำง ๆ ที่
ได้มีกำรจัดทำขึ้นมำเพื่อจะนำมำปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ตลอดจนมีวิธีกำรที่
สำคัญ เกี่ ยวกั บ กำรแบ่ งสรรทรัพยำกรทั้งหลำยที่นำมำใช้เพื่อ ทำให้ องค์กรปรับตัวได้ส อดคล้ องกับ
สิ่งแวดล้อม
กำรวำงแผนหรือกำรกำหนดกลยุทธ์ คือ กำรพิจำรณำโอกำส และภัยคุกคำม กำรประเมิน
ทรั พยำกร กำรพั ฒ นำทำงเลื อก หรือเงื่อนไขระหว่ำงโอกำส เป็นกำรตอบคำถำมพื้ นฐำนที่จะรู้ว่ำ
องค์กำรจะก้ำวเดินไปทำงไหน องค์กำรมีอะไรบ้ำง จะต้องทำอะไรบ้ำง จึงจะไปถึงเป้ำหมำย หรือกำร
กำหนดทิศทำงที่จะทำให้บรรลุผล และมักใช้ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กำรเป็นพื้นฐำน หรือเป็นกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่ ควรจะเป็นและสิ่งที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หำกมีควำมแตกต่ำงจะชี้ให้เห็นถึงปั ญหำที่เกิดขึ้น เช่น ในองค์กำร หรือหน่วยงำน
ซึ่งจะมีกำรดำเนินกำรแก้ไขโดยกำรกำหนดกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ใช้อยู่
ประเด็ น ที่ ๒ ควำมสอดคล้ อ งระหว่ ำ งแนวคิ ด กำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ กั บ กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ กล่ำวคือ แนวคิดกำรวำงแผนกลยุทธ์เป็นกำรวำงแผนทีม่ ุ่งมั่นในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสภำพแวดล้อม โดยจะวำงแผนพัฒนำให้องค์กรปรับกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตลอดเวลำที่ก้ำวไปในอนำคต ส่วนกำรวำงแผนใน
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศก็เช่นกัน จะต้องวำงแผนพัฒนำให้งำน
พระธรรมทูตปรับกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือมี
ชำวต่ำงชำติหันมำนับพระพุทธศำสนำมำกขึ้น
ประเด็ น ที่ ๓ วิ เครำะห์ ปั ญ หำในกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของพระธรรมทู ต สำย
ต่ำงประเทศ จำกทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปั ญหำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรม
สำยต่ำงประเทศ ได้แก่ ทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ศำสนำ สภำพทำงสังคม ประเพณี วัฒ นธรรม
ภำษำท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ ำงกั น สถำนที่ ก่ อสร้ ำงวั ด งบประมำณที่ ต้ อ งใช้ เป็ น ค่ ำใช้ จ่ำยต่ ำง ๆ และ
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บุ ค ลำกรหรือ พระธรรมทู ต สำยต่ ำงประเทศ ซึ่งสำมำรถแบ่ง เป็ นปั ญ หำที่ เกิด จำกสภำพแวดล้ อ ม
ภำยนอกหรือประเทศที่ไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ได้แก่ ทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ศำสนำ สภำพ
ทำงสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภำษำท้องถิ่น ที่แตกต่ำงกัน สถำนที่ก่อสร้ำงวัด และปัญหำที่เกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำรทำงพระพุทธศำสนำ ได้แก่ งบประมำณทีต่ ้องใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ใน
กำรบริหำรจัดกำรวัดในด้ำนต่ำง ๆ และบุคลำกรหรือพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
ประเด็น ที่ ๔ กลยุท ธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ
เป้ำหมำยหลักของกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ พบว่ำ ยังมีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันใน
บำงประกำร ซึ่งผู้ วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจนจำกหน่วยงำนกลำง และ
ประชำสัมพันธ์ให้กับวัดในต่ำงประเทศและพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศทรำบ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกันและทำหน้ำที่ไปในทิศทำงเดียวกัน
กลุ่ ม เป้ ำหมำยในกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำ พบว่ ำ มี ทั้ งชำวไทย ชำวท้ อ งถิ่ น และ
ชำวต่ำงชำติอื่น ๆ ที่อยู่ในประเทศนั้น ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ควรกำหนดให้ชัดเจนว่ ำกลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรไปเผยแผ่คือใคร เพื่อจะสำมำรถกำหนดแนวทำงในกำรเผยแผ่ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน เช่น กลุ่มคนไทย อำจต้องกำรพิธีกรรมต่ำง ๆ ที่เคยปฏิบัติในประเทศไทย แต่ถ้ำเป้ำหมำย
หลักของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำไม่ใช่เพี ยงกำรให้คงพิธีกรรมไว้เท่ำนั้น แต่ต้องกำรให้คนไทยเริ่ม
นำหลักธรรมไปสู่กำรปฏิบัติ พระธรรมทูตจะต้องมีแนวทำงหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้คนไทยนำหลักธรรม
ไปปฏิบัติให้ได้ นอกเหนือไปจำกกำรมีพธิ ีกรรมตำมปกติ เป็นต้น
รูปแบบกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ มีกำรดำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละ
ประเทศว่ ำ มี ก ฎระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ไปอย่ ำ งไร และยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ เป้ ำ หมำยหลั ก และ
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะมีควำมสัมพันธ์กับเรื่องอื่น ๆ ต่อไปด้วย เช่น กำรวัดควำมสำเร็จในกำรเดินทำงไป
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำ ถ้ ำ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยคื อ คนท้ อ งถิ่ น ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งเป็ น คนท้ อ งถิ่ น หรื อ ถ้ ำ
กลุ่มเป้ำหมำยคือคนไทย ตัวชี้วัดต้องเป็นคนไทย และรูปแบบกำรเผยแผ่ก็มักจะมีควำมแตกต่ำงกันไป
ตำมกลุ่มเป้ำหมำย เป็นต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ มีกำรกล่ำวถึงไว้หลำยประกำร
เช่น หน่ วยงำนหลั กในกำรดูแลกิจกำรทำงพระพุ ทธศำสนำ หน่ วยงำนต้นสั งกัดของพระธรรมทู ต
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมพระธรรมทูต กระทรวงกำรต่ำงประเทศ วัดและเจ้ำอำวำสของ
วัดในต่ำงประเทศ ประเทศที่ไปปฏิบัติศำสนกิจ และพระธรรมทูต
ประเด็ น ที่ ๕ สั ง เครำะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของพระธรรมทู ต สำย
ต่ำงประเทศ ปั ญ หำในกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำ พบว่ ำ สอดคล้องกั นไปในทิศทำงเดียวกัน คือ
พระธรรมทูตยั งมีคุณสมบั ติที่จำเป็ นต่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำไม่ ครบสมบู รณ์ เช่น ควำมรู้ใน

๑๕๘

หลักธรรมที่เป็ นแก่น ของพระพุทธศำสนำ กำรเจริญกรรมฐำน ภำษำต่ำงประเทศ ควำมรู้เกี่ย วกับ
ประเทศที่จะไปปฏิบัติศำสนกิจ เป็นต้น และกำรสนับสนุ นและช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็นจำก
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
แนวทำงแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นในกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำ แบ่งเป็ น ๒ ด้ำนคื อ ด้ำน
บุคลำกรและด้ำนองค์กำร
แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนบุคลำกรนั้น พระธรรมทูตต้องวิเครำะห์ตัวเองให้พบว่ำ จุดแข็งของ
ตัวเองคืออะไร แล้วใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวนำในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จุดอ่ อนของตัวเองคืออะไร
ถ้ ำจุ ด อ่ อ นนั้ น ไม่ ส ำมำรถแก้ ไขได้ ต้ อ งหำผู้ ที่ มี จุ ด แข็ งตรงกั บ จุ ด อ่ อ นของตนเองหรื อ ที ม มำช่ ว ย
สนับสนุน อีกประเด็นคือพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันจะอยู่ลำพังหรือทำงำนคนเดียวไม่ได้ ถ้ำจะทำงำน
ให้ประสบควำมสำเร็จทันเวลำ ต้องใช้ทีมงำนมำเสริม ถ้ำจุดแข็งไม่ มีอยู่ในทีม ต้องมีฆรำวำสมำช่วย
เช่น หำอำสำสมัครมำช่วยแปลธรรมะเป็นภำษำอังกฤษ เป็นต้น
แนวทำงกำรแก้ ไขด้ำนองค์กำร ปัญหำกำรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำของพระธรรมทูตใน
ต่ำงประเทศ ส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่เ กี่ยวข้อง สิ่งที่ควรดำเนินกำร ได้แก่ จัด
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำหรับผู้เกี่ ยวข้องทุกระดับในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำง
ต่อเนื่องเท่ำที่จะเป็นไปได้ กำรจัดกำรควำมรู้เกีย่ วกับกำรทำงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ
ในทุกด้ำน เพื่อเป็ น คลั งควำมรู้แก่ พ ระธรรมทูตรุ่นหลังใช้ เป็นแนวทำงกำรทำงำนหรือแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที กำรจัดตั้งสถำบันหรื อวิทยำลัยพระธรรมทูต เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนเผย
แผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรพระธรรมทูต บำงแนวทำงที่
เสนออยู่ ในระหว่ำงกำรดำเนิ น กำร และบำงแนวทำงมี ข้ อ จำกั ด หลำยประกำร ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้ทันทีหรือดำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ปัญหำเหล่ำนี้ จึงถูกมองว่ำ
ไม่มีใครสนใจ ทั้งที่ในควำมเป็นจริง กำรจัดกำรกับบำงปัญหำต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเป็นกลวิธีที่แสดงให้ประชำชนได้รับทรำบเรื่องรำวต่ำง ๆ จำก
กำรดำเนินงำนของพระธรรมทูต เช่น กำรสอนธรรม กำรเทศน์ บรรยำย เพื่อสื่อให้เห็นถึงควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ ทั้งนี้ประกอบไปด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำรสร้ำงบุคลำกรผู้
เผยแผ่ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสนับสนุ น ภำยใต้วิธีกำรเผยแผ่ ที่ผสมผสำนกันระหว่ำงเนื้อสำระที่
บรรยำยกับคุณสมบัติของผู้บรรยำย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรเผยแผ่ องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรกำหนดกลยุทธ์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำมีลักษณะสำคัญ ๓ ด้ำน คือ กลยุทธ์ด้ำนควำมเข้ำใจ
สภำพปัญหำและอุปสรรค กลยุทธ์ด้ำนนโยบำยและกำรวำงแผน กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุง
แก้ไข
ประเด็ น ที่ ๖ เสนอกลยุ ท ธ์ ใ นกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของพระธรรมทู ต สำย
ต่ำงประเทศ เสนอไว้ ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับหน่วยงำน และกลยุทธ์ระดับบุคคล ดังนี้

๑๕๙

๑) กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน หมำยถึง กลยุทธ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่หน่วยงำนที่กำกับดูแ ล
งำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับที่ไม่ใช่ตัวพระธรรมทูต
มีข้อเสนอกลยุทธ์ ดังนี้
(๑) ก ำหนดเป้ ำหมำยหลั ก และแนวทำงในกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำให้ ชัด เจนและ
ประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
(๒) จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ของวัด ในต่ ำงประเทศและพระธรรมทู ต สำยต่ ำ งประเทศที่ เป็ น
ปัจจุบัน
(๓) สร้ำงฐำนข้อมูลกลำงในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของประเทศต่ำง ๆ
(๔) จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำสองภำษำ เช่น ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ หรือภำษำบำลีและภำษำอังกฤษ
๕) จัดสรรงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำในต่ำงประเทศ
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๒) กลยุท ธ์ระดั บบุค คล หมำยถึง กลยุ ทธ์ที่เกี่ยวกับพระธรรมทูตแต่ละรูปโดยตรง มี
ข้อเสนอกลยุทธ์ ดังนี้
(๑) รู้ เขำรู้เรำ ด้ว ยกำรวิเครำะห์ ตนเอง ประเทศที่ จะไปเผยแผ่ พระพุ ท ธศำสนำ และ
แนวโน้มกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในอนำคต
(๒) พัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ในพระพุทธศำสนำ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรสอนกรรมฐำน ด้ำนจริยวัตร และควำมรู้ทำงโลกตำมควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ ำที่พระ
ธรรมทูต โดยเฉพำะภำษำอังกฤษและภำษำท้องถิ่น ควำมรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่จะไปปฏิบัติหน้ำที่
(๓) กำรรู้ชุมชนซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในอนำคต รู้เท่ำ
ทันสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นตำม สภำพสังคม
(๔) พัฒนำคุณสมบัติอื่นที่พระพุทธเจ้ำทรงกำหนดให้มีในพระธรรมทูตผู้จะทำหน้ำที่เผย
แผ่พระพุทธศำสนำ

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ”
มี วัต ถุ ป ระสงค์ ๓ ประการ คื อ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในคั ม ภี ร์ เถรวาท
(๒) เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ (๓) เพื่อเสนอกลยุทธ์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
จากการศึ กษาการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในคั ม ภีร์ เถรวาทสามารถสรุป เป็ น ประเด็ น
ดังต่อไปนี้
ประเด็น ที่ ๑ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรง
ดารงพระชนม์ชีพ โดยส่วนมากจะผ่านการถ่ายทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ ไปสู่พระสงฆ์
สาวกเป็นหลัก พระสาวกผู้ทาหน้าที่ เผยแผ่พระศาสนาหรือเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์
นั้น ทาหน้าที่ภายใต้หลักการพระพุทธองค์ตรัสไว้ ว่า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน นั่นคือ
เพื่อให้ชนจานวนมากได้รับประโยชน์จากพระธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนามากที่สุด ผู้ที่จัดว่าเป็น
ต้นแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้แก่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดา รวมถึงพระอรหันต
สาวกผู้ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึดถือหลักการที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้แก่พระสาวก
ผู้เป็นพระอรหันต ๖๐ รูป ผู้ทาหน้าที่ประกาศพระศาสนาในช่วงแรก ใช้เป็น โอวาทในการทาหน้าที่
และเป็นหลักการที่พุทธบริษัทสี่ใช้จนถึงปัจจุบัน
ประเด็นที่ ๒ วิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายที่ช นชั้น ผู้นาทางสังคม คือชนชั้นปกครองหรือตระกูลใหญ่ ๆ เพราะชนชั้นปกครอง
ครอบคลุ ม ถึงเจ้ าผู้ ครองแคว้น มหาอามาตย์ราชปุโรหิ ตย์ผู้ ใหญ่ และตระกูล ใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดีมหาศาล เป็นระดับเศรษฐีที่มั่งคั่ง ถ้าได้บุคคลระดับนี้เข้ามาเป็นพุทธ
บริษัทจะเป็นกาลังสาคัญในการเผยแผ่พระศาสนา ทั้งเป็นผู้อุปภัมถ์ช่วยคุ้มครองป้องกันพุทธบริษัท
สร้างแรงจูงใจและความสนใจให้ผู้อื่นหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามด้วยและที่สาคัญเป็นกาลังบารุง
อุปถัมภ์ค้าชูภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ด้วย
ประเด็ น ที่ ๓ พระสาวกที่ อ อกไปเผยแผ่ พ ระศาสนาในต่างถิ่น ในรูป แบบของการจั ด
โครงสร้างองค์กร เป็นการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในรูปแบบเป็นโครงสร้างที่มั่นคง มีพระพุทธเจ้าเป็น
ศูนย์กลางการบริหารจัดการ มีพระมหาสาวกเอตทัคคะทาหน้าที่เป็นบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีเจ้าคณะ

๑๖๑

เจ้ าส านั ก อุ ปั ช ฌาย์ อ าจารย์ ควบคุ ม ดู แลภิ กษุ ส งฆ์ ล ดหลั่ น กั น ไปตามหน้ าที่ ที่ พึ งปฏิ บั ติ ระหว่ าง
อุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก และระหว่างอาจารย์กับอันเตวาสิก ไม่มีการแบ่งเขตปกครองหรือมอบหมาย
ให้ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดทาหน้าที่ควบคุม ทุกสานัก (วัด) มีอุปัชฌาย์อาจารย์ดูแลศิษย์ของตน ทุก สานัก
เป็นอิสระแก่กัน ขึ้นตรงต่อพระพุท ธเจ้า โดยมีพระธรรมวินัยเป็นกรอบของการปฏิบัติ ส่วนหนึ่งของ
การเผยแผ่ พระศาสนาจึ งเท่ากับ การจัดตั้งองค์กรพระพุ ทธศาสนา เป้าหมายจึงไม่ได้อยู่เพี ยงการ
ประกาศพรหมจรรย์ เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมกระบวนการจัดการพุทธบริษัท
๔ ด้ ว ย เพราะองค์ ป ระกอบศาสนาจะต้ อ งมี ศ าสดา หลั ก ธรรม สาวก พรตหรื อ พิ ธี ก รรม ไม่ ใช่
ตั้งเป้าหมายไว้โดยไร้ทิศทาง ต้องวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย เมื่อมีองค์พระศาสดาพร้อม
แล้ว มีหลักธรรมพร้อมแล้ว กาลังสาคัญ ในการจัดตั้งองค์การพระศาสนาที่ยังขาดอยู่ก็คือสาวก ซึ่ง
หมายถึงพุทธบริษัท ๔ ซึ่งทาหน้าที่รับรองการตรัสรู้ของพระองค์ มารับรองหลักธรรมของพระองค์ว่า
อัศจรรย์จริง มีผลดีแก่ผู้นาไปประพฤติปฏิบัติจริง คนต่อคน กลุ่มต่อกลุ่ม ก็จะเป็น ฐานเสียงประกาศ
พระศาสนาช่วยพระองค์อย่างกว้างขวางอีกทางหนึ่ง ไม่ใช่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาพระองค์
เดียว แต่ว่าผู้มาช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจาก ๕ เป็น ๖ เป็น ๑๐ เป็น ๖๐ ซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกที่จะทรง
จัดส่งไปประกาศพระศาสนาในถิ่นต่าง ๆ ได้
ประเด็นที่ ๔ ความเป็นมาของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล มีการใช้คาว่า ทูต คือบุคคล
ผู้ทาหน้าที่แทนบุคคลหรือกลุ่มคน ในการนาส่งข่าวสารหรืออื่น ๆ ไปสู่อีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็น
บุคคลใดก็ได้ มีสถานภาพใดก็ได้ เช่น ภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สิกขมานา สามเณรีหรือคฤหัสถ์ จาก
พระด ารั ส ของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ต รั ส แก่ พ ระอรหั น ต์ ๖๐ รู ป แรกและส่ ง พระสาวกออกไปเผยแผ่
พระศาสนาในครั้งนั้นคือไปทางานเป็นพระธรรมทูต
ส่วนคาว่า พระธรรมทูต ที่ใช้ในปัจจุบันนี้หมายถึง ภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่าง ๆ
ทาหน้ าที่ เหมื อนทู ตทางธรรมหรื อทู ตของพระศาสนา อาจใช้คาว่าพระธรรมจาริก มีความหมาย
เช่นเดียวกับพระธรรมทูตปัจจุบันในประเทศไทย แบ่งพระธรรมทูตเป็น ๒ ประเภท คือ พระธรรมทูต
ในประเทศกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
คุณสมบัติของพระธรรมทูตตามแนวโอวาทปาฏิโมกข์มี ๓ ด้านคือ
๑. ด้านบุคลิกภาพ พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่แสดงกิริยาท่าทีอันจะทาให้
เสียบุคลิกภาพ “ความอดทน ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง” เป็นผู้รู้จักข่มจิตใจ การปฏิบัติหน้าที่ไม่
เห็นแก่ความยากลาบาก ยอมตรากตราทางานเพื่อพระศาสนา
๒. ด้านคุณธรรม พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดมคติประจาตัวซึ่งคุณธรรม
พื้นฐานของพระธรรมทูตในโอวาทปาฏิโมกข์ คือ “การไม่ทาบาปทั้งปวง การทากุศลให้ถึงพร้อม การ
ทาจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ถือเป็นคติประจาตัวที่พระธรรมทูตไม่ทาบาปทั้ งทางกาย วาจาและใจ เป็น
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ผู้ทาแต่ความดี สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความเมตตาปราณีต่อทุกคน
มีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์
๓. ด้านการดาเนินชีวิต พระธรรมทูตจะต้องดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน มีชีวิต
แบบเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นผู้สารวมระวังในการบริโภคใช้สอยเสนาสนะ
ประเด็นที่ ๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสาวก กล่าวคือการจาริกไปในที่ต่าง ๆ
ของพระสาวก ที่พระพุ ทธเจ้าทรงส่ งไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันมาก ตามแต่ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละท่าน ตัวอย่างพระสาวกที่ยกมานี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าพระสาวกรุ่น
แรกมีจานวน ๖๐ รูป ในการทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบของ
พระธรรมทูต ในประเด็น นี้ เมื่อเปรียบเที ยบกั บการออกไปเผยแผ่ พระศาสนาในต่างประเทศของ
พระธรรมทู ตในยุ ค ปั จ จุ บั น พระอรหั นตสาวก ๖๐ รูป แรกที่ จาริกประกาศพระศาสนาจัดว่า เป็ น
พระธรรมทูตชุดแรกในพระพุทธศาสนา สิ่งหนึ่งที่พระสาวกรุ่นต่อมาต้องเข้าใจให้ชัดเจนคือ พระสาวก
ผู้ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น ส่วนใหญ่เป็ นพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคล
ระดับรองลงมา การเผยแผ่ พระศาสนาจึงส าเร็จผลได้เป็นอย่างดี และพระสาวกผู้ทาหน้าที่เผยแผ่
พระศาสนาแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ไม่ใช่ทุกท่านที่จะมีความเชี่ยวชาญทุกด้านหรือมี
ความรู้ทุกเรื่อง แต่ทุกท่านมีความรู้ธรรมที่เป็นแก่น หลักสาคัญในพระพุทธศาสนาจึงทาให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสาเร็จได้ในระดับสูง การศึกษาความเป็นมาของการประกาศพระพุทธศาสนาและการ
เผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาท าให้ พ ระภิกษุ ส งฆ์ส าวกในยุคหลั งมีต้นแบบและวิธีการที่ ส ามารถใช้เป็ น
แบบอย่างของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้จะยังไม่มีคุณสมบัติค รบถ้วนตามพระธรรมทูตในสมัย
พุทธกาลก็ตาม สิ่งที่ต้องมีคือความรู้ในแก่นหรือหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา โดยสามารถ
ศึกษาการเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาด้ว ยตนเองจากพระคัมภี ร์เพื่ อน ามาพั ฒ นาแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของตนเอง และฝึกฝนประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จาเป็นต่อการทา
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
ประเด็ น ที่ ๖ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในสมั ย หลั ง พุ ท ธกาล หลั ง จากการดั บ
ขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีพุทธสาวกช่วยกันทาหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็น
ลาดับ จนทาให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง และผู้ มีเข้ามาบวชเป็นจานวนมากจนมาถึงใน
สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความสาคัญ ต่อการประดิษ ฐานพระพุทธศาสนานอก
ดิ น แดนต้ น ก าเนิ ด จนท าให้ พ ระพุ ท ธศาสนายั งสามารถด ารงมั่ น อยู่ จ นถึ งปั จ จุ บั น นี้ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วงระยะเวลาที่พระพุ ทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนั้น ได้มี
การทาสังคายนาหลายครั้งจนถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช มี ผู้ปลอมตัวเข้ามาบวชเพื่อแสวงหา
ลาภสั ก การะในพระพุ ท ธศาสนาจ านวนมาก จนท าให้ เกิ ดมีก ารสั งคายนา ครั้งที่ ๓ และเมื่อ การ
สังคายนาซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้สนับสนุนสาเร็จลง พระองค์ทรงมีประสงค์ส่งพระภิกษุออก
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เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางต่าง ๆ และออกไปนอกดินแดนในปกครองของพระองค์ด้วย รวม
ทั้งหมด ๙ สาย ประกอบด้วยพระธรรมทูตที่เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งดินแดนรอบต้นกาเนิด
และดินแดนนอกต้นกาเนิดของพระพุทธศาสนา จนในที่สุด พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาถึงประเทศ
ไทยและเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน การที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูตไปยัง
ทวี ป ต่ า ง ๆ ในครั้ ง นั้ น ถื อ เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต ไป
ต่างประเทศในปัจจุบัน
จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สามารถสรุป
ความได้ในประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ ๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของประเทศไทยกล่าวคือการ
ส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ มีหลักฐานชัดเจนว่าเริ่มในสมัยกรุงศรีอยุธ ยา
เป็นราชธานี รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกษฐ์ ได้ส่งพระธรรมทูตไปที่ประเทศลังกา ๒ คณะ
ได้แก่ คณะของพระอุบาลีและพระอริยมุนี และคณะของพระวิสุทธาจารย์และพระวรญาณมุนี รวม
ระยะเวลาในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศลังกาประมาณ ๗ ปี จนทาให้นิกายสยามวงศ์หรือ
อุบาลีวงศ์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในประเทศศรีลังกา และในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ได้ส่งคณะสงฆ์ไปที่ประเทศศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีระยะเวลาประมาณ ๑ ปี และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่
๙ แห่งกรุงรั ตนโกสินทร์ ช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ สมเด็จพระพุฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้รับ
อาราธนาไปประเทศพม่า อินเดีย ยุโรปและอเมริกาเพื่องานพระธรรมทูต และท่านได้ส่งอาจารย์และ
นิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อที่ประเทศพม่า ศรีลังกาและอินเดีย และเริ่มมีการ
ส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ
ส่วนในประเด็นของพระธรรมทูตในปัจจุบัน หมายถึง พระสงฆ์สาวกที่ ทาหน้าที่เผยแผ่
หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันมาก
และพระธรรมทูตไทยยุคใหม่ คือ ผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยที่ได้รั บการฝึกฝนอบรมในหลักการและ
วิธีการเพือ่ มอบหมายให้ไปทางานเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ในปัจจุบันพระภิกษุที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้นั้ นต้องได้รับ
คัดเลือกจากสานักฝึกอบรมให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศและต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่สานักฝึกอบรมกาหนดไว้ด้วย
ประเด็นที่ ๒ ระเบียบปฏิบัติสาหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปัจจุบันซึง่ เป็นผู้แทน
ของคณะสงฆ์ไทยที่ได้ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และ
ได้รับมอบหมายให้นาหลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชนในต่างประเทศ
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ภายใต้การกากับดูแลของคณะสงฆ์ไทยและองค์กรร่วมมือต่าง ๆ ต้องได้วุฒิบัตรการฝึกอบรม พร้อม
ทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของสานักงานกากับดูแลพระสงฆ์ไทยไปต่างประเทศ
ประเด็ น ที่ ๓ นโยบายการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ ไ ทย การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานับว่า เป็นนโยบายสาคัญของคณะสงฆ์ไทยโดยมียุ ทธศาสตร์ในด้านการเผยแผ่โดย
คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศแผนแม่บทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ขึ้น โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ มี ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ จั ด กิ จ กรรมการเผยแผ่ ห ลั ก พุ ท ธธรรมด้ ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย
ยุ ท ธศ าสตร์ ที่ ๔ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ด้านพระธรรมทูต การจัดส่งพระธรรมทูต ไปเผยแผ่แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ
นั้น คณะสงฆ์ได้ดาเนินการมานานแล้ว แต่เป็นไปตามสถานการณ์ที่จาเป็นและตามความเสี ยสละของ
ภิกษุแต่ละรูป โดยอยู่ในการกากับ ดูแลขององค์การเผยแผ่ ตามพ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อ
มาถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฉบับใหม่ ทาให้ในระยะเวลา ๒ ปีแรก งาน
พระธรรมทูตได้สะดุดหยุดลงเป็นบางส่วน แต่ยังมีพระสงฆ์ดาเนินการอยู่บ้าง โดยใช้ชื่อนักเผยแผ่บ้าง
พระธรรมจาริกบ้าง ต่างรูปต่างก็ทาไปตามความศรัทธาเป็ นที่ตั้ง จึงยังไม่เป็นเอกภาพ ทั้งยังไม่ได้รับ
การสนั บ สนุ น อย่ างเป็ น ทางการ จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ กรมการศาสนา โดยพั น เอกปิ่ น มุทุกัน ต์
อธิบดีกรมการศาสนาในเวลานั้น ได้ฟื้นฟูงานพระธรรมทูตขึ้นด้วยการจัดตั้งโครงการพระธรรมทูต
ขึ้น มา และได้ ทดลองดาเนิ น งานโดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่ เป็ นหั วหน้าคณะอานวยการ จัดส่ ง
พระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระศาสนาในถิ่นต่าง ๆ ต่อมามหาเถรสมาคม มี มติให้ รั บงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระธรรมทูตนี้เป็นกิจกรรมถาวร โดยตั้งเป็นกองงานพระธรรมทูตขึ้น
ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นลาดับ มา มีฐานะเทียบเท่ากองธรรมสนามหลวงและกองบาลี
สนามหลวง
ประเด็นที่ ๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยตรงคือต้องมีหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การ
ดาเนินงานเพื่อให้หลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุก สารทิศ มีผู้ศรัทธา
เลื่อมใส เคารพ ยาเกรง ในพระรัตนตรัยน้อมนาเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ
ด้วยหลักประโยชน์ ๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็น

๑๖๕

ที่ตั้งถือเป็น วัต ถุประสงค์ห ลักในการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาท
ให้แก่เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งไปประกาศพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นเครื่องชี้ชัดถึงบทบาทสาคัญของ
การสื่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
เหล่าพุทธสาวกตราบถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดยหลักการคือ ให้เกิดประโยชน์สุข
ตามพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้
๒) สัมปรายิกตั ถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า
๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง
ประเด็นที่ ๕ สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศใน
ทวีปต่าง ๆ ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปโซนโอเชียเนีย จะเห็นได้ว่า การสร้าง
วัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งมิใช่เมืองพุทธมาแต่เดิม นั้นมักจะประสบกับปัญหา
ต่าง ๆ ไม่มากก็น้อยตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ และปัญหาอีกส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อม
ของตัวพระธรรมทูตเองซึ่งเป็นผู้ ที่จะไปเผยแผ่พระศาสนา เช่นทักษะในด้ านการสื่อสารภาษาประจา
ถิ่นกับคนในท้องถิ่น และการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ ประเด็นนี้ถ้าเผยแผ่เฉพาะในกลุ่ม
ของคนไทยในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัญหาก็อาจจะมีไม่มากนัก
ประเด็ น ที่ ๖ ปั ญ หาในการเผยแผ่ พระพุท ธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่ างประเทศ
ยั งคงเกิ ด ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ สรุ ป ปั ญ หาในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศโดยภาพรวม แบ่งได้เป็น ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ปัญหาจากภายนอก ได้แก่ ปัญหาความ
ขั ด แย้ งในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การวั ด และการบริ ห ารการเงิน ของพระสงฆ์ กั บ คณะกรรมการวั ด
เนื่ อ งจากในหลายประเทศ การจั ด ตั้ ง วั ด จะต้ องด าเนิ น การในนามของนิ ติ บุ ค คล จึ ง ต้ อ งมี
คณะกรรมการซึ่งเป็นฆราวาสมาร่วมบริหารจัดการด้วย หรือจานวนวัดไทยที่มีเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงานใน
ส่วนกลางของไทยไม่สามารถกากับดูแลได้อย่างทั่วถึง และปัญหาจากพระธรรมทูต ได้แก่ ความไม่
พร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้ภ าษาท้องถิ่ น ยังไม่ส ามารถสื่ อสารภาษาต่างประเทศได้ อย่าง
คล่องแคล่ว จึงมุ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนไทยมากกว่าชาวต่า งชาติ ความไม่
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งเน้นด้านวัตถุนิยม การประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ซึ่ง
เป็นปฏิปทาที่ไม่นาความเลื่อมใสมาสู่ชาวไทยในต่างประเทศหรือพุทธศาสนิกชนชาติอื่น ๆ มีปัญหา
เรื่องการเงิน และบางรูปลาสิกขาเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ทางานและพานักได้ถาวร เป็นต้น อย่างไรก็ดี
ปัญหาบางประการอาจคาบเกี่ยวทั้งปัญหาภายนอกและภายใน เช่น ระยะเวลาในการพานักอยู่ในแต่
ละประเทศนั้น เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติของสถานทูตในประเทศนั้น แต่อาจได้รับความ
สะดวกมากขึ้ น ถ้ ากระทรวงการต่ างประเทศเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่
พระธรรมทูต หรือปัญหาการบริหารจัดการวัดระหว่างคณะกรรมการซึ่งมีฆราวาสร่วมอยู่ด้วย ตัวอย่าง
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ปัญหาและอุปสรรคที่พบเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พบและรอการจัดการทั้งจากตัวพระธรรมทูตเอง
และจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต
ในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จในการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนาในการทาให้ชาวท้องถิ่นเข้าถึง
หลักธรรมและน้อมนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
จากการเสนอกลยุ ทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
ประเด็น ที่ ๑ แนวคิดเรื่องกลยุทธ์ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนวิธีดาเนินการ
อย่างมีระบบและเป็นแนวทางนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การเพื่อให้องค์การ
นั้นสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจะจัดทา
กลยุทธ์ได้นั้นควรจะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของ
องค์การ ข้อมูลวิสั ยทัศน์และพันธกิจ เพราะส่ ว นใหญ่ การกาหนดกลยุทธ์มักสอดคล้องกับพั นธกิจ
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์พื้นฐานทั้งหลายขององค์การ รวมถึงกาหนดแผนงานหลักต่าง ๆ ที่ได้มีการ
จัดทาขึ้นมาเพื่อจะนามาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตลอดจนมีวิธีการที่สาคัญ
เกี่ ย วกั บ การแบ่ ง สรรทรั พ ยากรทั้ ง หลายที่ น ามาใช้ เพื่ อ ท าให้ อ งค์ ก ารปรั บ ตั ว ได้ ส อดคล้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อม
การวางแผนหรือการกาหนดกลยุทธ์ คือการพิจารณาโอกาส และภัยคุกคาม การประเมิน
ทรั พยากร การพั ฒ นาทางเลื อก หรือเงื่อนไขระหว่างโอกาส เป็นการตอบคาถามพื้ นฐานที่จะรู้ว่า
องค์การจะก้าวเดินไปทางไหน องค์การมีอะไรบ้าง จะต้องทาอะไรบ้าง จึงจะไปถึงเป้าหมาย หรือการ
กาหนดทิศทางที่จะทาให้บรรลุผล และมักใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การเป็นพื้นฐาน หรือเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีความแตกต่างจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิ ดขึ้น เช่นในองค์การ หรือหน่วยงาน
ซึ่งจะมีการดาเนินการแก้ไขโดยการกาหนดกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ใช้อยู่
ประเด็ น ที่ ๒ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งแนวคิ ด การวางแผนกลยุ ท ธ์ กั บ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ กล่ าวคือ แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์เป็นการ
วางแผนที่มุ่งมั่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
โดยจะวางแผนพั ฒ นาให้ อ งค์ ก ารปรับ การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตลอดเวลาที่ก้าวไปในอนาคต ส่วนการวางแผนในการเผยแผ่พระพุท ธศาสนาของพระธรรมทู ตสาย
ต่างประเทศก็ เช่ น กั น จะต้ อ งวางแผนพั ฒ นาให้ งานพระธรรมทู ต ปรับ การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือมีชาวต่างชาติหันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น
ประเด็ น ที่ ๓ วิ เคราะห์ ปั ญ หาในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศ จากทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัญหาในการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาของพระธรรม
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สายต่างประเทศ ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา สภาพทางสังคม ประเพณี วัฒ นธรรม
ภาษาท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ างกั น สถานที่ ก่ อสร้ างวั ด งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ เป็ น ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ และ
บุ ค ลากรหรือ พระธรรมทู ต สายต่ างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งเป็ นปั ญ หาที่ เกิด จากสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกหรือประเทศที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา สภาพ
ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น ที่แตกต่างกัน สถานที่ก่อสร้างวัด และปัญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์การทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ งบประมาณทีต่ ้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ และบุคลากรหรือพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ประเด็น ที่ ๔ กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทู ตสายต่างประเทศ
เป้าหมายหลักของการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ พบว่า ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันใน
บางประการ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนจากหน่วยงานกลาง และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับวัดในต่างประเทศและพระธรรมทูตสายต่างประเทศทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันและทาหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน
กลุ่ ม เป้ าหมายในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พบว่ า มี ทั้ งชาวไทย ชาวท้ อ งถิ่ น และ
ชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในประเทศนั้น ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรกาหนดให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมาย
ในการไปเผยแผ่คือใคร เพื่อจะสามารถกาหนดแนวทางในการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มคนไทย อาจต้องการพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติในประเทศไทย แต่ถ้าเป้าหมาย
หลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เพี ยงการให้คงพิธีกรรมไว้เท่านั้น แต่ต้องการให้คนไทยเริ่ม
นาหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ พระธรรมทูตจะต้องมีแนวทางหรือกลยุทธ์ที่จะทาให้คนไทยนาหลักธรรม
ไปปฏิบัติให้ได้ นอกเหนือไปจากการมีพิธีกรรมตามปกติ เป็นต้น
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งนี้ขึ้นกับแต่ละ
ประเทศว่ า มี ก ฎระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปอย่ า งไร และยั ง ขึ้ น อยู่ เ ป้ า หมายหลั ก และ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องอื่น ๆ ต่อไปด้วย เช่น การวัดความสาเร็จในการเดินทางไป
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ถ้ า กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ คนท้ อ งถิ่ น ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งเป็ น คนท้ อ งถิ่ น หรื อ ถ้ า
กลุ่มเป้าหมายคือคนไทย ตัวชี้วัดต้องเป็นคนไทย และรูปแบบการเผยแผ่ก็มักจะมีความแตกต่างกันไป
ตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการกล่า วถึงไว้หลายประการ
เช่น หน่ วยงานหลั กในการดูแลกิจการทางพระพุ ทธศาสนา หน่ วยงานต้นสั งกัดของพระธรรมทู ต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพระธรรมทู ต กระทรวงการต่างประเทศ วัดและเจ้าอาวาสของ
วัดในต่างประเทศ ประเทศที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ และพระธรรมทูต
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ประเด็ น ที่ ๕ สั ง เคราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศ ปั ญ หาในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา พบว่า สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน คือ
พระธรรมทูต ยังมีคุณ สมบั ติที่จ าเป็ นต่อการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาไม่ ครบสมบู รณ์ เช่น ความรู้ใน
หลักธรรมที่เป็ นแก่น ของพระพุทธศาสนา การเจริ ญกรรมฐาน ภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ย วกับ
ประเทศที่ จะไปปฏิบั ติศาสนกิจ เป็ นต้น การสนับ สนุ นและช่วยเหลื อในด้านต่ าง ๆ ที่ จาเป็ นจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
แนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา แบ่งเป็ น ๒ ด้านคื อ ด้าน
บุคลากรและด้านองค์การ
แนวทางการแก้ไขด้านบุคลากรนั้น พระธรรมทูตต้องวิเคราะห์ตัวเองให้พบว่า จุดแข็งของ
ตัวเองคืออะไร แล้วใช้จุดแข็งนั้นเป็นตั วนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จุดอ่ อนของตัวเองคืออะไร
ถ้ าจุ ด อ่ อ นนั้ น ไม่ ส ามารถแก้ ไขได้ ต้ อ งหาผู้ ที่ มี จุ ด แข็ งตรงกั บ จุ ด อ่ อ นของตนเองหรือ ที ม มาช่ ว ย
สนับสนุน อีกประเด็นคือพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันจะอยู่ลาพังหรือทางานคนเดียวไม่ได้ ถ้าจะทางาน
ให้ประสบความสาเร็จทันเวลาต้องใช้ทีมงานมาเสริม ถ้าจุดแข็งไม่ มีอยู่ในทีม ต้องมีฆราวาสมาช่วย
เช่น หาอาสาสมัครมาช่วยแปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขด้านองค์การ ปัญหาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
ต่างประเทศ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ ควรดาเนินการ ได้แก่ จัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสาหรับผู้เกี่ ยวข้องทุกระดับในรูป แบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเท่าที่จะเป็นไปได้ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
ในทุกด้าน เพื่อเป็ น คลั งความรู้แก่พ ระธรรมทูตรุ่นหลัง ใช้ เป็นแนวทางการทางานหรือแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การจัดตั้งสถาบันหรื อวิทยาลัยพระธรรมทูต เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการพระธรรมทูต บางแนวทางที่
เสนออยู่ ในระหว่างการดาเนิ น การ และบางแนวทางมี ข้ อ จากั ด หลายประการ ท าให้ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ทันทีหรือดาเนินการแล้วแต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ปั ญหาเหล่านี้ จึงถูกมองว่า
ไม่มีใครสนใจ ทั้งที่ในความเป็นจริง การจัดการกับบางปัญหาต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกลวิธีที่แสดงให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จาก
การดาเนินงานของพระธรรมทูต เช่น การสอนธรรม การเทศน์ บรรยาย เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผน การสร้างบุคลากรผู้
เผยแผ่ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน ภายใต้วิธีการเผยแผ่ ที่ผสมผสานกันระหว่างเนื้อหาสาระที่
บรรยายกับคุณสมบัติของผู้บรรยาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเผยแผ่
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องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ การกาหนดกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีลักษณะ
สาคัญ ๓ ด้าน คือ กลยุทธ์ด้านความเข้าใจสภาพปัญหาและอุปสรรค กลยุทธ์ด้านนโยบายและการ
วางแผน กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ประเด็ น ที่ ๖ เสนอกลยุ ท ธ์ ใ นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศ เสนอไว้ ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน และกลยุทธ์ระดับบุคคล ดังนี้
๑) กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน หมายถึง กลยุทธ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่หน่วยงานที่กากับดูแ ล
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับที่ไม่ใช่ตัวพระธรรมทูต
มีข้อเสนอกลยุทธ์ ดังนี้
(๑) ก าหนดเป้ าหมายหลั ก และแนวทางในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ ชัด เจนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
(๒) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ของวัด ในต่ างประเทศและพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศที่ เป็ น
ปัจจุบัน
(๓) สร้างฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของประเทศต่าง ๆ
(๔) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสองภาษา เช่น ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
๕) จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
๒) กลยุท ธ์ ร ะดั บ บุ ค คล หมายถึ ง กลยุ ท ธ์ ที่ เกี่ ย วกับ พระธรรมทู ตแต่ ต รง มี ข้อ เสนอ
กลยุทธ์ ดังนี้
(๑) รู้จักตน ด้วยการวิเคราะห์ตนเอง พั ฒ นาตนเองด้านความรู้ในพระพุทธศาสนา ทั้ง
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยเฉพาะด้านการสอนกรรมฐาน ด้านจริยวัตร และความรู้ทางโลกตาม
ความจาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
(๒) การรู้ชุมชนซึ่งเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต รู้เท่า
ทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในประเทศที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามสภาพสังคมปัจจุบัน
(๓) พัฒนาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการทาหน้าที่เป็นพระธรรมทูตโดยไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนา

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. สถาบั น ทางพระพุ ท ธศาสนามี วั ด หรื อ สถานปฏิ บั ติ ธ รรมตลอดจนสมาคมทาง
พระพุ ท ธศาสนา จั ด ให้ มี ก ารศึ กษาอบรมเรื่อ งการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต สาย
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ต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และ
ให้พระภิกษุผู้จะทาหน้าที่พระธรรมทูตมีความมุ่งมั่นและอุดมการณ์อันแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนา
๒. สถาบั น การศึกษาทางพระพุ ทธศาสนา มีมหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การอบรม
พระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ได้ แ นวทางการฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานกลางที่กากับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศร่วมกับคณะสงฆ์ไทย มีมหา
เถรสมาคมเป็ น ผู้ ดูแ ลพระสงฆ์ทั่ ว ประเทศ จัด ทาคู่มื อการเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนาในต่ างประเทศ
สาหรับมอบให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศใช้เป็นคู่มือประกอบการทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพื่อให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศมีแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางเดียวกันและ
อยู่ ใ นแนวทางตามพระธรรมวิ นั ย เพื่ อ สร้ า งความเป็ น เอกภาพของพระพุ ท ธศาสนา ไม่ ว่ า
พระพุทธศาสนาจะประดิษฐานอยู่แห่งใด โดยคงสาระสาคัญของพระธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
ไว้ แต่ อ าจปรั บ เปลี่ ย นไปตามท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะประเทศได้ บ้ า ง ส่ ว นหลั ก การที่ เป็ น แก่ น แท้ ท าง
พระพุทธศาสนาต้องไม่เปลี่ยนแปลง
๔. หน่วยงานที่ดูแลพระธรรมทูตในแต่ละทวีป มีการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
รุ่นใหม่ หรือมอบหมายพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ช่วยทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นใหม่ เพื่อช่วยให้พระธรรมทูตรุ่นใหม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด
๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลความรู้ จัดทาเป็นแหล่งความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูต เพื่อช่วยให้พระภิกษุผู้ทาหน้าที่พระธรรมทูตใช้สาหรับศึกษาทั้งก่อนการไปปฏิบัติ
หน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่หากเกิดปัญหาไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ จะได้มีข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๑. การเป็น พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละตนเอง
อย่างมาก หน้ าที่ของพระธรรมทูตถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และสาคัญต่อการตั้งมั่นและดารงอยู่ของ
พระพุ ท ธศาสนาในต่ า งประเทศที่ แ ต่ ล ะรู ป เดิ น ทางไป ดั งนั้ น แต่ ล ะรู ป จึ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
คุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นพระธรรมทูต โดยเฉพาะความรู้ระดับเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มีแหล่งข้อมูลความรู้ให้สามารถค้นคว้าได้ม ากมาย และความรู้ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เวลา
สาหรับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นพระธรรมทูต ต้องพยายามฝึกฝน
พัฒนาตนเอง ด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเอง โดยไม่รอความช่วยเหลือหรืองบประมาณจากที่ใด ๆ เพราะไม่
สามารถกาหนดได้ว่าจะมีงบประมาณมาเมื่อใด
๒. พระธรรมทู ตสายต่างประเทศ ต้องมีการพั ฒ นาความรู้ ห ลาย ๆ ด้าน ในทางโลกที่
เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสามารถปรับประยุกต์แนวทางและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เข้ากัน ได้กับ สถานการณ์เหล่านั้ น โดยแต่ล ะท่ านต้องพัฒ นาการศึกษาด้วยตนเอง หรือเข้ารับการ
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อบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ นั่นคือ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตนเองก่อน อย่ารอให้โอกาสมาหา แต่ให้เดินทาง
ไปหาโอกาส
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยพบว่ายังมีประเด็นน่าสนใจทีค่ วรจะมีการทาวิจัยต่อไป ดังนี้
๑. ศึกษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประสบความสาเร็จของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ เพื่อสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมต่อไป
๒. ศึ ก ษาการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมทู ต รุ่ น บุ ก เบิ กในแต่ ล ะประเทศที่
ประสบความสาเร็จในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศเหล่านั้น เพื่อให้พระธรรมทูต สาย
ต่างประเทศรุ่นหลังใช้เป็น ต้นแบบเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศและเพิ่มพลังใจให้มีความอดทน
อดกลั้นเมือ่ ต้องประสบกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อไป
๓. ศึกษาวัดต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางของการบริหารจัดการวัดสาหรับวัดที่ยังไม่ประสบความสาเร็จหรือวัดที่อาจพบปัญหา
และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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พิสิฐ เจริญสุข. คู่มือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๓๙.
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ “คําวัด”. พิมพ์ครั้งที่ ๓.
กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑.
________. ศัพท์วิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๑.
_________. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครัง้ ที่ ๗๒. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๘.
_________. นิติศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓.
_________. พระธรรมทูตในต่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓.

๑๗๔

_________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
_________. บทบาทและหน้ า ที่ ข องพระธรรมทู ต ในต่ า งแดน, ในอนุ ส รณ์ พระธรรมทู ต สาย
ต่างประเทศ (รุ่นที่ ๑). กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
_________.พระธรรมทูตไทยเบิกทางสู่อารยธรรมใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: มูลนิ ธิ
พุทธธรรม, ๒๕๔๕.
พระธรรมรินทร์ โภคาภรณ์. งานพระธรรมทูตอินเดีย - เนปาล พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทธ์วีรยุทฺโธ).
พุทธคยา อินเดีย: สานักงานพระธรรมทูต วัดไทยพุทธคยา อินเดีย, ๒๕๕๖.
พระธรรมวรนายก. “ประวัติและพัฒนาการของพระธรรมทูต ”, ใน พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒๗.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
_________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: เอส
อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑.
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร). “วิถีแห่งพระธรรมทูต”, ใน พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระมหาถนัด อตฺถจารี และพระปลัดอาพล สุธีโร. พระธรรมทูตสายต่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “อุดมการณ์และบทบาทของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ใน ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ”, ใน อนุ สรณ์ พ ระธรรม ทู ตสายต่ า งป ร ะเท ศ (รุ่ น ที่ ๑ ).
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนากับสังคมปัจจุบัน . กรุงเทพมหานคร: กรมการ
ศาสนา, ๒๕๑๒.
_________. สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗.
_________. เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๐.
พระราชสิ ท ธิวิ เทศ. “สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ ไข วั ด ไทยและคณะสงฆ์ ไทยในสิ งคโปร์แ ละ
มาเลเซีย”. พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุศลจิตฺโต). พุทธศาสตร์ร่วมสมัย ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

๑๗๕

พระสมุทร ถาวรธมฺโม และคณะ. ๕๐ ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ พริ้น
ติ้งแดนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ . การบริหารและจัดการศึกษาเพื่อโลกใบเล็ ก. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี ,
๒๕๕๒.
เพ็ชรี สุมิตร, ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย, ๒๕๕๒.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
_________. รายงานประจําปี ๒๕๔๘. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ (ธ) รุ่นที่ ๗ (ธรรมทูตานุสรณ์ รุ่นที่ ๗/
๒๕๔๔), ๒๕๔๔.
ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์. ยุทธวิธีการแข่งขัน. เรียบเรียงจากเรื่อง Competitive Strategy โดย สมคิด
จาตุศรีพทิ ักษ์, สุวินัย ต่อศิริสุข, และอุตตม สาวนายน, ๒๕๔๓.
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้นํา. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔.
ริชาร์ด เอส. สโลมา. กลยุทธ์การบริหารแบบเฉียบขาดและฉันพลัน กฎทองคําสู่การเป็นนักบริหาร
ชั้นเยี่ยม. ธีรนัย แปลเรียบเรียงจากเรื่อง No-Nonsense Management.พิมพ์ครั้งที่ ๕.
กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๒.
วศิน อินทสระ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์บรรณา
คาร, ๒๕๓๕.
_________. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๓๕.
_________. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๕.
_________. โอวาทปาติโมกข์. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕.
วัดไทยพุทธคยาอินเดีย . ๕๐ ปีวัดไทยพุทธคยาอินเดีย. จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์งานฉลองมหามงคลพุ
ทธารามมหาราชชยั น ตี วัดไทยพุ ทธคา เมืองคยา รัฐพิ ห าร ประเทศอินเดีย ๒๔ -๓๐
มีนาคม ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๕๐.
วิรัช จงอยู่สุข. ภาวะผู้นําการบริหารการศึกษาในโลกการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้าง
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารทั่วไปและการศึกษา. นครสวรรค์: ศูนย์บัณฑิตศึกษา
มจร, ๒๕๕๙
วิศิษฏ์ พงศ์พัฒนจิต. คู่มือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๔๖.

๑๗๖

ศิริวรรณ เสรีรักษ์ และคณะ. องค์การและการจัดการ ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
พัฒนาศึกษา, ๒๕๓๙.
ศิริวรรณ เสรีรั ตน์. กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและกรณี ตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์พัฒนาศึกษา, ๒๕๓๗.
ศรีภูมิ อัครมาส. หน้าต่างสู่โลกกว้าง ออสเตรเลีย. กรุงเทพมหานคร: หน้าต่างสู่โลกกว้าง, ๒๕๔๙.
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙.
สง่า พิมพ์พงษ์. คู่มอื พระธรรมทูต. กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑.
สยาม แสนขัติ. สยามวงศ์ในลังกา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๔๙.
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒ น์ . การบริหารเชิงกลยุทธ์ . พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
อมรินทร์, ๒๕๔๓.
สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ. เรื่ อ งประดิ ษ ฐานพระสงฆ์ ส ยามวงศ์ ใ นลั ง กาทวี ป .
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๖.
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ). พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๔, กรุงเทพมหานคร:
นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๕๑.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่
๓๘. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙.
_________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๓๐. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙.
ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ . ยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ .
กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕.
สานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต). พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
รุ่นที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์, ๒๕๕๐.
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร:มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
สุ ธี ปิ ง สุ ท ธิ ว ง ศ์ . Essential Management Tools for Performance Excellence,
กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๘.
สุลักษณ์ ศิวรักษ์. ศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: พาสิโก, ๒๕๒๔.
สุรีย์ มีผลกิจและวิเชียร มีผลกิจ. พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา.พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: คอม
ฟอร์ม, ๒๕๕๑

๑๗๗

สุวิมล ว่องวานิช. การวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ธรรมกา
เพรส, ๒๕๕๘.
เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย,
แสง จันทร์งาม. วิธีสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
_________. พระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ (ธ) รุ่นที่ ๗ (ธรรมทูตานุสรณ์ รุ่นที่ ๗/๒๕๔๔).
กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
แสวง อุดมศรี. พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุนีวิภังค์. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์
พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖.
อัควิทย์ เรืองรอง. สารานุกรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐสิงคโปร์ . กรุงเทพมหานคร: เอส.
พี.อินเตอร์เอ็คคูชั่น, ๒๕๕๖.
(๒) บทความ-วารสาร:
ธนวิทย์ สิงหเสนี. “บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศกับการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศ”. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล. การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ ๑ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๒.
พระครู น รนาถเจติ ย าภิ รั ก ษ์ (ชู ศ รี ). สิ ริวั ฒ น์ ศรี เครื อ ดง. ล าพอง กลมกลู . “รูป แบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทตู สายอินเดีย -เนปาลตามหลั กพุทธจิตวิทยา”.
วารสารมหาจฬุานาครทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒): ๓๘๒.
พระมหาสุริยา วรเมธี. “สํารวจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”.
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๗๐
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “ยุคสมัยของความขัดแย้ง: พระสงฆ์ยุคใหม่ควรตีความและ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่
๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๒): ๓๖-๓๗.
พระมหาอานวย มีราคา. “แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ: กรณีศึกษาประเทศ
เนเธอร์แลนด์”.วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙):๑๗๐-๑๗๖.
พสุ เดชะรินทร์. ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ คืออะไรแน่. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ ๑๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). บรรยายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ,
จั ดโดยมหาวิทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ณ พุ ท ธมณฑล นครปฐม วัน ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๔๖.

๑๗๘

พระพรหมบัณฑิต. อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คําบรรยาย เรื่อง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ, ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙, วันศุกร์ที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
พระราชปริยั ติ ก วี, ศ. ดร. (สมจิ น ต์ สมฺมาปญฺ โ ). อธิการบดี มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย, บรรยายพิเศษ เรื่องประสบการณ์ทํางานวิธีคิดแนวทางการเผยแผ่และการ
สร้างศรัทธาของพระธรรมทูต , ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา, ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒.
พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจารี). เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาบรรยายแก่พระ
ธรรมทูตรุ่นที่ ๒๕ เรื่องพัฒ นาการของพระธรรมทูตไทยสายประเทศสหรัฐอเมริกา, ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , วังน้อย พระนครศรีอยุธย, ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๒.
พระศรีรัตนโมลี (สมคิด สุร เตโช/เหลาฉลาด). “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย
ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์” วารสารบัณ ฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ
เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.
ศักดิ์ศรี ปาณะกูล. “การประเมินความต้องการจาเป็นของหลักสูตร”. วารสารรามคําแหง ปีที่ ๒๔,
ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๐): ๑๗๔-๑๙๓.
สรุปรายงานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ . การประชุมสหภาพพระ
ธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ๒๐๑๗.
อริญญา เถลิงศรี. ยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์มีความแตกต่างกันอย่างไร?, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ,
ฉบับวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, ปีที่ ๓๔, ฉบับที่ ๔๒๗๕, หน้า ๒๑.
เอกสารเผยแพร่.วัดไทยที่อยู่ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๔๗.
โจเซฟ เอส. จี. (Joseph S.G.). ความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียน.กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลพับ
ลิชชิ่ง, ๒๕๕๕.
(๓) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์:
กฤติยา วโรดม. พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล”. สาร
นิพ นธ์พุทธศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิต . บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย: มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘.

๑๗๙

บั ญ ชายุ ท ธ นาคมุ จ ลิ น ท์ . “รู ป แบบการพั ฒ นาศาสนทายาทที่ พึ งประสงค์ ในพระพุ ท ธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ. “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
พระมหาวินั ย ปุ ญฺ าโณ และคณะ, “การศึกษาการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาเถรวาทของไทยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์. “การพัฒนากระบวนการบริหารงานอุดมศึก ษาตามแนวคิดการบริหารงานแบบ
มุ่งคุณภาพทั้งองค์กร: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุ
ศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิ ต . ภาควิช าอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ,
๒๕๔๐.
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ และ คณะ. “ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. คณะพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
พระครูว รญาณวิเทศ วิ. (พิ พั ฒ นพร กิตฺติ สุ โภ). “กลยุท ธ์บ ริห ารการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของ
พระสงฆ์ในประเทศออสเตรเลีย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
พระครู วิ เ วกวราภรณ์ (ประสิ ท ธิ์ ฐานวโร). “บทบาทของพระธรรมทู ต ที่ มี ต่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย :มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช วิท ยาลั ย ,
๒๕๕๕.
พระทินวัฒน์ สุขสง. “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก”. วิทยานิพนธ์ศิลป
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . คณะศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ภาควิช าปรัช ญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘.
พระปรีชา พงษ์พัฒนะ. “การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ:
ศึกษาเฉพาะกรณี พระธรรมทูต ไทยในสหรัฐอเมริกา”. วิท ยานิพ นธ์ สังคมสงเคราะห์
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.

๑๘๐

พระมหาปราโมทย์ มหาวีริ โย (ปี กรม). “ศึ ก ษาการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระราชรัตนรังษี
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจาประเทศอินเดีย ”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ,
๒๕๔๘.
พระมหามนตรี ศรีบุญฮุง . “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในทรรศวรรษหน้ า (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐)”. วิท ยานิ พ นธ์ ศึก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต .
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา, ๒๕๕๐.
พระมหาสนธิญาณ รักษาภักดี. “การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระธรรม
ทูตต่อการฝึกอบรมประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๑”. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.
แม่ชีคมคาย คุมพันธ์. “ศึกษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ:
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี พระสุ เมธาจารย์ (โรเบิ ร์ ต สุ เมโธภิ ก ขุ ) ”. ปริ ญ ญาพุ ท ธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๗.
ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ , และภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ . การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย: รูปแบบที่ควรจะเป็น . รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ
(Proceedings) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณ ฑิตศึกษา หาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗.
เพ็ ญ จั น ทร์ สั งข์ แ ก้ ว . การพั ฒ นาการตลาดสํ า หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง:
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หนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครือ่ งมือสัมภาษณ์
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือทาวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
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แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เพือ่ การศึกษาวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
................................
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้ จัดทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการทาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาและกากับ
ดูแล ผู้วิจัยจะนาเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างมาถอดเทป สรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ที่เหมือนกันและต่างกัน โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาอธิบาย ตีความ วิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบเพื่อจัดทาและนาเสนอเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป
ผู้ วิ จั ย ใคร่ ข อความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านโปรดตอบค าถามตามความเป็ น จริ ง เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อประกอบ
ในการทาวิจยั เท่านั้น โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ. ต่อผู้ให้สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังต่อไปนี้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล .........................................................................................................................
๒. ตาแหน่ง...........................................................................................................................................
๓. เชื้อชาติ..............................อายุ................................ปี อายุพรรษา..................................................
๔. สถานที่ปฏิบัติงาน.............................................................................................................................
๕. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง...................................................................................................................
๖. วัน/เวลาที่ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………..
๗. สถานที่ติดต่อ....................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................... E-mail ..............................................................................
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ตอนที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
๑. อะไร คือเป้าหมายหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในต่างประเทศ?
๒. ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศคือ
อะไรบ้าง?
๓.จุดอ่อน จุดแข็ง ของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มี
อะไรบ้าง?
๔. อะไร คื อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคของพระธรรมทู ต ในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาใน
ต่างประเทศ
๕.สภาพสังคม กฎหมาย การเมือง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ของต่างประเทศ ซึ่งมี
ความแตกต่างจากประเทศไทย ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศหรือไม่อย่างไร?
๖.กลยุทธ์หรือแนวทางทีใ่ ช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็จ ได้แก่ กลยุทธ์หรือแนวทางใด ปัจจุบันยังใช้อยู่หรือไม่ (รูปแบบ/วิธีการเผยแผ่ที่ใช้อยู่)
ปัจจุบันใช้กลยุทธ์หรือแนวทางใดบ้าง?
๗.กลยุทธ์หรือแนวทางที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศแล้วไม่ประสบ
ความสาเร็จ เพราะอะไร?
๘.กลยุทธ์การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศที่ ควรเป็นอย่างไร?
๙. สิ่งที่บ่งบอก หรือตัวชี้วัด ถึงความสาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ คืออะไร? มีปัจจัยของความสาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศหรือไม่? (พระธรรมทูตมีคุณสมบัติพร้อมหรือไม่ ต้องการพระธรรมทูตแบบไหน)
๑๐. มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง? เพื่อช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
บรรลุเป้าหมายได้

๑๙๔

ภาคผนวก ค
หนังสือขออนุญาตให้นสิ ิตสัมภาษณ์

๑๙๕

๑๙๖

๑๙๗

๑๙๘

๑๙๙

๒๐๐

๒๐๑

๒๐๒

๒๐๓

๒๐๔

๒๐๕

๒๐๖

๒๐๗

๒๐๘

๒๐๙

๒๑๐

ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

๒๑๑

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
๑. พระเทพสุวรรณเมธี, ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโ ) รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
๒. พระราชสิ ท ธิ มุ นี วิ ., ดร. (บุ ญ ชิ ต าณส วโร) ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ ปั ส สนาธุ ร ะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชีย
เนีย
๔. พระวิมลศาสนวิเทศ (สารวจ กมโล) รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
๕. พระมงคลธีร คุ ณ , ดร. (อิ น ศร จิ นฺ ต าปญฺ โ ) ผู้ อ านวยการวิท ยาลั ย พระธรรมทู ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจารี) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
๗. พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน ปุญฺ ธโช) เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป
เจ้าอาวาสวัดพุทธราม ประเทศ สวีเดน
๘. พระครูโสภณพุทธิคุณ (คองเหียน มหาวีโร) วัดพุทธิคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยใน
ประเทศสิงคโปร์ รูปที่ ๑
๙. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ าณธีโร) พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาล
๑๐.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร. ผู้อานวยการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑. พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท รักษาการผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพระ
ธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒. พระปราโมทย์ วาทโกวิโท พระวิทยากรสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๑๓. ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง คณะสังคมสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔. นพ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์ ผู้อุปถัมภ์วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๕. ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ รองประธานบริหารหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน

๒๑๒

ภาคผนวก จ
รูปภาพการสัมภาษณ์

๒๑๓

สัมภาษณ์ พระเทพสุวรรณเมธี, ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโ ) รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

๒๑๔

สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. (บุญชิต าณสวโร)
ผู้อานวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๑๕

สัมภาษณ์ พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

๒๑๖

สัมภาษณ์พระวิมลศาสนวิเทศ (สารวจ กมโล)
รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์

๒๑๗

สัมภาษณ์ พระมงคลธีรคุณ, ดร. (อินศร จินฺตาปญฺโ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๑๘

สัมภาษณ์ พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร. (ถนัด อตฺถจารี)
เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๒๑๙

สัมภาษณ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร.
ผู้อานวยการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๒๐

สัมภาษณ์ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท
รักษาการผู้อานวยการ สานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

๒๒๑

สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิคุณ (คองเหียน มหาวีโร)
วัดพุทธิคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ รูปที่ ๑

สัมภาษณ์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ าณธีโร)
พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย- เนปาล
(รูปขวามือผู้วิจัย)

๒๒๒

สัมภาษณ์ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท
พระวิทยากรสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(รูปกลาง)

สัมภาษณ์ ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง
คณะสังคมสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๒๓

สัมภาษณ์ นพ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์ ผู้อุปถัมภ์วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัมภาษณ์ ดร. ปณัชญา ลีลายุทธ
รองประธานบริหารหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน

๒๒๔

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ภูมิลาเนาเดิม
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕

การศึกษาทางธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๘
บรรพชา/อุปสมบท
สังกัดวัด
ตาแหน่งหน้าที่
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
E-mail

: พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน (เหลาทอง)
: วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๗
: บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๗ ตาบลหนองหลวง อาเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
: ปริญญาโท (พธ.ม.) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
: นักธรรมชั้นเอก
: สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค
สานักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
: วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
: วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
: นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
: พุทธศักราช ๒๕๕๖
: พุทธศักราช ๒๕๖๒
: วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
: ๐๘๕-๒๒๕-๖๑๒๗, ๐๙๕-๑๑๗-๒๕๑๗
: sutupu@live.com, watesannonsan@gmail.com

