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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาด้านคุณสมบัตขิ องพระธรรมทูตไทย
เพือ่ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายหลักของ
การเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตคือ เพือ่ ประโยชน์และความสุขของ
พุทธศาสนิกชนไทยในต่างประเทศและชนในท้องถิ่นนั้น ๆ พระธรรมทูตจึงต้องมีคุณสมบัติตามบทบาท
หน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสอดคล้องตามพระธรรมวินัย การพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของพระธรรมทูตไทยเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ได้แก่ (๑) การศึกษาเรียนรูพ้ ฒ
ั นา
ด้วยตนเอง (๒) การเข้าศึกษาเรียนรูห้ รืออบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และ (๓) การศึกษาเรียนรูจ้ ากบุรพาจารย์
ที่เป็นต้นแบบของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา; พระธรรมทูต; การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Abstract

The purpose of this academic paper aims to propose the ways to develop the
characteristics of Thai dhammadutabhikkhus in order to propagate Buddhismin overseascountries effectively and efficiently.The goals for propagation are the advantages
and happiness of both Thais and local people. To meet those goals, the dhammadutabhikkhus should have the characteristics incongruence with the propagating roleand
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the doctrine and the discipline. There are three ways to develop those desirable
characteristics of dhammadutabhikkhus: (1) self-study (2) enrolling in official programs,
and (3) learning from the first teachers who are the role model of overseasdhammadutabhikkhus.

Keywords: Development;DhammadutaBhikkhus; Buddhism Propagation
บทน�ำ

พระพุทธศาสนาด�ำรงอยูถ่ งึ ปัจจุบนั นี้ นับเป็นระยะเวลากว่า ๒,๖๐๐ ปี มีสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบ
ต่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน เช่น เหตุการณ์หลังจากพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน
มีการกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัย ท�ำให้เกิดการสังคายนาครั้งที่ ๑ และมีการท�ำสังคายนาอีกหลายครั้ง
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น1 แต่สถานการณ์ครั้งส�ำคัญอันเป็นจุดเริ่มต้นให้พระพุทธศาสนาถูกลืมเลือนไป
จากดินแดนต้นก�ำเนิดเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ได้แก่การถูกรุกรานจากการล่าอาณานิคมโดยพวกมุสลิม
เตอร์กซึง่ ได้เข่นฆ่าบุคคลผูท้ ไี่ ม่ยอมเปลีย่ นไปนับถือศาสนาตามพวกของตน และท�ำลายสถานทีส่ ำ� คัญทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในสมัยนัน้ และจัดเป็นแหล่งเก็บสะสมพระคัมภีร์
ส�ำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญมาก
แห่งหนึ่งการท�ำลายมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการจุดไฟเผา ท�ำให้พุทธบริษัทพุทธศาสนสถานและคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถูกท�ำลายจนเกือบหมดสิ้น ผู้คนในท้องถิ่นจึงไม่เหลือ
ความทรงจ�ำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปโดยปริยายจนอีกหลายร้อยปี เมื่อดินแดนแห่งนี้ได้ถูกประเทศ
อังกฤษยึดครองและมีการแบ่งแยกเป็นประเทศโดยใช้ชอื่ ว่าอินเดียนักส�ำรวจชาวอังกฤษได้คน้ หาพุทธสถาน
2
ที่ส�ำคัญ ๆ จนเป็นที่มาของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในดินแดนต้นก�ำเนิด
พระพุทธศาสนาเป็นทีร่ จู้ กั และปรากฏจนถึงปัจจุบนั นี้ เพราะมีองค์ประกอบส�ำคัญคือองค์พระศาสดา
แห่งพระพุทธศาสนาผู้ทรงมีพระเมตตาและกรุณา ทรงเผยแผ่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
จนมีผทู้ สี่ ามารถบรรลุธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและเดินตามรอยบาทของพระองค์
เพือ่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนท�ำให้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปในดินแดนต่าง ๆ ทัว่ ทุกทิศ ผูท้ ำ� หน้าที่
1

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต), กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, พิมพ์ครัง้ ที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๒๔-๓๘.
2
พระเทพดิลก (ระแบบ ิตาโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖๗-๒๖๙, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), กาลานุกรม พระพุทธศาสนา
ในอารยธรรมโลก, หน้า ๑๕๔-๑๗๙.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีเ่ รียกชือ่ ว่าพระธรรมทูตต้นแบบนัน้ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ครัง้ พระพุทธองค์เริม่ เทศนา
สัง่ สอนพระธรรมทีต่ รัสรูใ้ ห้แก่ผทู้ พี่ ระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าสามารถรูพ้ ระธรรมตามค�ำสัง่ สอนได้ ซึง่ เป็น
เหตุผลทีท่ ำ� ให้พระพุทธศาสนาสามารถตัง้ มัน่ ด�ำรงอยูไ่ ด้โดยพระอรหันตสาวกกลุม่ แรก ทีเ่ ป็นพระธรรมทูต
ได้แก่ กลุ่มปัญจวัคคีย์ (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ)3
พระยสะและเพื่อน4 พระอรหันตสาวกจ�ำนวน ๖๐ รูป นี้ ได้ท�ำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตกลุ่มแรก เดินทาง
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิศทางต่าง ๆ ตามพระด�ำรัสที่พระองค์ได้ตรัสว่า ให้พระสาวกเหล่านั้น
แยกกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่าไปเส้นทางเดียวกัน5
พระธรรมทูต ๖๐ รูป นี้ เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด จึงมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะได้ศกึ ษาปฏิบตั เิ รียนรูธ้ รรมะทีอ่ งค์พระศาสดาทรงถ่ายทอดให้โดยตรง และเป็นเหตุผลส�ำคัญ
ที่ท�ำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีผู้ที่สามารถรู้ตามและเข้าใจค�ำสั่งสอนได้เป็นจ�ำนวนมาก
เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งท�ำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในดินแดนต่าง ๆ ได้
คือ การส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนที่ห่างไกลจากต้นก�ำเนิดถึง ๙ เส้นทาง
ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช6 เมื่อมีผู้ที่สามารถเข้าถึงพระธรรมกระจายอยู่ในถิ่นที่
ห่างไกล พระพุทธศาสนาจึงสามารถตั้งหลักปักฐานได้ในดินแดนอื่นที่ไม่ใช่ต้นก�ำเนิด เช่น ประเทศไทย
ได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาหลักของประเทศที่มีชนส่วนใหญ่นับถือเป็นเวลาหลายร้อยปี และ
คณะสงฆ์ของไทยยังคงรักษาเจตนารมณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินยั ทีอ่ งค์พระศาสดา
ได้ตรัสไว้อย่างต่อเนื่องมาเป็นล�ำดับ ต่อมาเริ่มมีพระภิกษุออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายัง
ต่างประเทศ7 เพื่อท�ำหน้าที่ในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่บุคคลทั่วไป และธ�ำรงรักษาสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นต่อมาจะเห็นได้ว่าพระภิกษุผู้ท�ำหน้าที่พระธรรมทูตมีความส�ำคัญต่อการ
เผยแผ่และด�ำรงอยูข่ องพระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ อย่างแท้จริง เพราะถ้าไม่มพี ระธรรมทูตเหล่านีแ้ ล้ว
การส่งต่อพระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นหลังจะเกิดขึ้นได้ยากและมีโอกาสสูงมากที่พระพุทธศาสนา
จะสูญหายไปจากดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรือง เพราะไม่มีผู้ท�ำหน้าที่เผยแผ่ไปยังดินแดนต่าง ๆ การที่
คณะสงฆ์ไทยให้ความส�ำคัญต่อการส่งพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ถือเป็นการรับมอบหน้าที่ในการน�ำ
3

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๒๔/๑๘-๓๑.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕-๓๑/๓๑-๔๐.
5
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
6
วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เจริญกิจ, ๒๕๓๕), หน้า ๖๙-๗๔.
7
สถานทูตไทยในประเทศสิงคโปร์, วัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ ประกอบพิธีเริ่มการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.thaiembassy.sg/activities [๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓].
4
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พระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าไปส่งต่อเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่พหูชน เมือ่ ชนทีไ่ ด้พบพระธรรมทูต
และมีโอกาสได้ฟังพระธรรม จะท�ำให้เกิดความรู้เข้าใจในพระพุทธศาสนาและสามารถน�ำมาปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความสุขในชีวิตของตนได้ต่อไป
ด้วยเหตุผลทีพ่ ระธรรมทูตมีความส�ำคัญต่อการสืบทอดและด�ำรงอยูข่ องพระพุทธศาสนา บทความนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพระธรรมทูตไทยให้มีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการท�ำหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเด็นที่มีความจ�ำเป็นต้องรู้เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ เป้าหมายของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร เพราะเป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทาง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดถึงหน้าทีแ่ ละคุณสมบัตขิ องพระธรรมทูตผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ซึ่งจะน�ำไปสู่แนวทางการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการท�ำหน้าที่ให้ส�ำเร็จตาม
เป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการต่อไป
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและเป้าหมาย
พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอรหันตสาวกคณะแรกก่อนจาริกไปเพือ่ ประกาศพรหมจรรย์หรือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาว่า
		 “ภิกษุทงั้ หลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทัง้ ปวง ทัง้ ทีเ่ ป็นของทิพย์ ทัง้ ทีเ่ ป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอ
ก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พหูชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทงั้ หลายเธอทัง้ หลายอย่าได้ไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรม
มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในจักษุน้อย มีอยู่
ย่อมเสื่อมไปเพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรม จักมีอยู่ ภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังต�ำบล
อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”8
พุทธด�ำรัสที่ตรัสนี้ กล่าวถึงคุณสมบัติของพระสาวกที่ไปท�ำหน้าที่เผยแผ่ คือผู้ที่พ้นแล้วจากบ่วง
(ราคะ โทสะ โมหะ) ทัง้ ปวง พุทธสาวกทีส่ ง่ ไปประกาศพระศาสนาจึงเป็นพระอรหันต์ทงั้ หมดท�ำหน้าทีห่ ลัก
คือการจาริกไปเพื่อประกาศพรหมจรรย์หรือธรรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและความหมายโดยต้อง
จาริกไปต่างสถานที่กัน มีเป้าหมายเดียวกันคือการประกาศพรหมจรรย์หรือธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
8
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แก่พหูชนและเพือ่ อนุเคราะห์แก่ชาวโลก โดยมีผลลัพธ์คอื การมีผรู้ ทู้ วั่ ถึงธรรมทีพ่ ระสาวกในฐานะพระธรรมทูต
ได้แสดงกล่าวโดยสรุปคือ ทุกรูปมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญคือการเป็นพระอรหันต์ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งใน
ด้านวิชาการ (ธรรมะ) และคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การหลุดพ้นแล้วจากกิเลส (บ่วง) ใด ๆ ทั้งปวง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยหลังพุทธกาลและเป้าหมาย
หลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาในดินแดนต้นก�ำเนิด
ยังคงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสนับถืออยู่อย่างต่อเนื่องแม้ในบางช่วงเวลาจะมีการนับถือศาสนาอื่นตามกษัตริย์
ผู้ปกครองดินแดนแห่งนั้น จนพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
พระองค์ทรงท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาทั้งการศึกษาและการปฏิบัติได้บูรณะพุทธสถานส�ำคัญต่าง ๆ และ
ได้มีการสร้างศิลาจารึกไว้เพื่อประกาศพระศาสนาและเป็นสัญลักษณ์แสดงต�ำแหน่งของพุทธสถาน9
จ�ำนวนมาก จนท�ำให้อนุชนรุ่นต่อมาสามารถกลับไปสืบค้นถึงสถานที่ส�ำคัญในอดีตได้ คุณูปการที่ส�ำคัญ
ที่สุดซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีต่อพระพุทธศาสนาคือการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นอกราชอาณาจักร จ�ำนวน ๙ สาย กระจายออกไปทั่วทุกทิศ หลังจากที่มีการสังคายนาพระธรรมวินัย
ครั้งที่ ๓ ส�ำเร็จ จนเป็นสาเหตุที่ท�ำให้พระพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดในดินแดนต่าง ๆ นอกต้นก�ำเนิด
โดยเฉพาะในลังกาทวีปและดินแดนสุวรรณภูมแิ ละท�ำให้พระพุทธศาสนาสามารถตัง้ หลักปักฐานสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบัน
คณะพระธรรมทูตผู้ที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนั้น มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป
เพื่อให้เพียงพอต่อการบรรพชาอุปสมบทแก่ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นซึ่งเข้ามาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
และต้องสามารถท่องจ�ำพระธรรมวินัยเพื่อให้การเผยแผ่ค�ำสอนได้ถูกต้องเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการ
จารึกพระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษรจะเห็นได้ชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาเริ่มเป็นที่รู้จักในดินแดนที่
ห่างไกลและเริ่มตั้งหลักปักฐานในดินแดนต่าง ๆ จนหลายแห่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของ
ประเทศเพราะมีผู้คนนับถือเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ประเทศไทย ลาว เมียนมาร์กัมพูชา และศรีลังกา เป็นต้น
การส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกราชอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมหาราชสรุป
ได้วา่ คุณสมบัตหิ นึง่ ของพระธรรมทูตคือต้องมีความรูห้ รือทรงจ�ำพระธรรมวินยั ได้ดี เพือ่ ให้สามารถถ่ายทอด
พระธรรมวินัยแก่บุคคลอื่นได้ สามารถท�ำหน้าที่บรรพชาอุปสมบทแก่ผู้ที่ต้องการเข้ามาบวชเรียนใน
พระพุทธศาสนาได้ ต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนต่อความยากล�ำบากในการจาริกไปในแดนไกลโดยมี
หน้าที่คือการออกจาริกไปเพื่อประกาศพระธรรมวินัยหรือพระศาสนา และเป้าหมายคือมีผู้นับถือและ
รับพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตและสืบทอดสู่ชนรุ่นต่อไป
9
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันและเป้าหมายเพื่อการเผยแผ่ในต่างประเทศ
ตามหลักฐานที่ปรากฏคณะสงฆ์ไทยได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ส่งพระอุบาลีและคณะไปช่วย
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนายังประเทศศรีลังกา10 โดยพระอุบาลีได้เสียสละและอุทิศตน เพื่ออยู่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจนท่านถึงแก่มรณภาพในประเทศศรีลังกาหลังจากเดินทางไปได้ราว ๓ ปี ส่วนการส่งพระธรรมทูต
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศอื่น ๆ นั้น พบว่า มีการส่งพระธรรมทูตไปต่างประเทศมากกว่า ๒๐
ประเทศ ในเกือบทุกทวีปในโลก เช่น ทวีปเอเชียมีประเทศอินเดีย เนปาล สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
เป็นต้น แถบโอเชียเนีย มีประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทวีปยุโรป มีประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์
เยอรมัน สวีเดน เดนมาร์ก เบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ อิตาลี ออสเตรีย เป็นต้น ทวีป
อเมริกา มีประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น11
การส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปต่าง ๆ เหล่านัน้ เริม่ ต้นมาเป็นระยะเวลาเกือบ
๑๐๐ ปีแล้ว และมีการกระจายเกือบทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่หลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยยุคแรก ๆ เริ่มต้น
ที่ประเทศอินเดีย จากนั้นมีการขยายไปที่ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ส�ำหรับประเทศอินเดียนั้น
ทางรัฐบาลอินเดียได้ท�ำหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ให้ไปสร้างวัดขึ้นใน
ประเทศอินเดียในเวลาต่อมาได้มกี ารสร้างวัดไทยเพิม่ ขึน้ อีกหลายวัด โดยเฉพาะวัดไทยทีอ่ ยูใ่ กล้สงั เวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง ส่วนในประเทศอังกฤษ เริ่มต้นจากพุทธศาสนิกชนไทยที่ไปพักอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว
หรือในระยะยาวเพื่อศึกษาต่อ ท�ำงานหรือตั้งถิ่นฐานถาวรได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ไทยเดินทางไปอย่าง
ไม่เป็นทางการเพือ่ ท�ำพิธกี รรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินชีวติ เช่น งานศพ การท�ำบุญตักบาตร เป็นต้น
ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ไทยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่เป็นทางการ
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันในเกือบทุกท้องถิ่นที่มพี ุทธศาสนิกชนไทยพักอาศัยอยู่ จากจุดนั้นเองท�ำให้
ในช่วงเวลาไม่เกิน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการก่อสร้างวัดไทยขึ้นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นตามล�ำดับจนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัดไทยในต่างประเทศ
จ�ำนวน ๕๓๙ วัด12
10

ลังกากุมาร, ตามรอยพระอุบาลีไปฟื้นฟูพระศาสนาที่ศรีลังกา, (กรุงเทพมหานคร: บ. เอ-บุ๊คดิสทริบิวชั่น
จ�ำกัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๑-๑๐๒.
11
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓, [ออนไลน์],
แหล่งที่มา:https://www.onab.go.th/th/ebook/category/detail/id/4/iid/21 [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓].
12
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สรุปจ�ำนวนวัดไทยในต่างประเทศ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://
www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/94/iid/4772 [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓].
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ เริ่มจากการที่พระสงฆ์เดินทางไป
ปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่เป็นทางการโดยการนิมนต์ของพุทธศาสนิกชนไทยที่ไปพักอาศัยอยู่ในประเทศนั้น
มาสูก่ ารส่งพระสงฆ์ไทยไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นทางการ ในชือ่ เรียกว่าพระธรรมทูตสายต่างประเทศหรือ
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานที่ดูแลการไปปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตให้การสนับสนุน
ในเรื่องต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถท�ำได้เพื่อให้การเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวก ภารกิจ
หลักในช่วงต้นของพระธรรมทูตในปัจจุบนั จึงเป็นการเดินทางไปเพือ่ ฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทย
ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ ซึ่งต้องการที่พึ่งทางใจจากพระพุทธศาสนาและเมื่อวัดมีที่ตั้งอย่างเป็น
ทางการ พระธรรมทูตได้เริ่มจัดกิจกรรมส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาและสืบสานพระพุทธศาสนา
ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์การศึกษานักธรรม-บาลี เป็นต้น และยังเป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมไทย
ให้แก่ลูกหลานไทยที่อยู่ในต่างแดนด้วย13
ในเวลาต่อมาไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่เข้าวัด ชาวท้องถิ่นที่เริ่มสนใจในพระพุทธศาสนาได้ศึกษา
เรียนรูเ้ กีย่ วกับพระพุทธศาสนามีปรากฏให้เห็นมากขึน้ 14 ท�ำให้ภารกิจอีกประการหนึง่ ของพระธรรมทูตไทย
คือการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้ได้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย จนสามารถน�ำไปประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะน�ำไปสู่เป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ คือ ชาวท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่รับพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติและท�ำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง หรือให้มีพุทธบริษัทเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นและถ่ายทอดสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นนั้นด้วยชนท้องถิ่นของตนเองต่อไป
ผลลัพธ์ที่แสดงถึงการเผยแผ่ที่ประสบความส�ำเร็จคือชนในท้องถิ่นนั้นรับเอาพระพุทธศาสนา
ไปประพฤติปฏิบัติ มีชนท้องถิ่นเข้ามาบวชศึกษาเรียนรู้และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีชนท้องถิ่นเป็น
อุบาสก-อุบาสิกา มีพุทธศาสนสถานเพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับพักอาศัยและปฏิบัติกิจกรรมที่ส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ดังนัน้ คุณสมบัตทิ พี่ ระธรรมทูตสายต่างประเทศพึงมีเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ได้บรรลุผลส�ำเร็จ
คือ การมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
13

พระมหาถนัด อตฺถจารี, ดร., บทบาทพระธรรมทูตไทยในต่างแดน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.
ebooks.in.th [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓].
14
ส�ำนักงานก�ำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตัน น�ำนักเรียนอเมริกนั ศึกษา
พระพุทธศาสนา ณ วัดไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.obhik.com/content/11399/[๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๓]. , ส�ำนักงานก�ำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูตบรรยายพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสวีเดน,
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.obhik.com/content/11325/ [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓].
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พระพุทธศาสนาเป็นภาษาท้องถิ่นในระดับที่โต้ตอบได้ต้องรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ติ นได้สอดคล้องตามท้องถิน่ นัน้ ต้องมีความตัง้ ใจทีจ่ ะไปเพือ่ เผยแผ่พระพุทธศาสนามีความ
อดทนและความเสียสละอย่างมาก เพราะต้องไปอยู่ต่างแดนที่มีสภาพแวดล้อมทั้งในเรื่องภัตตาหาร
ภูมิอากาศ และรูปแบบวัตรปฏิบัติของภิกษุ กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งมีแตกต่างจากประเทศไทย
หลายประการและพระธรรมทูตต้องเข้าอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อให้มี
คุณสมบัติที่เพียงพอต่อการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมี
ระบบ และประสานสอดคล้องกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

บทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ หมายถึง พระภิกษุผไู้ ด้รบั มอบหมายหรือแต่งตัง้ ให้เดินทางไปเผยแผ่
ประกาศธรรมในต่างถิน่ ต่างแดน15 โดยเรียกชือ่ ในทีน่ วี้ า่ พระธรรมทูตไทย จากเป้าหมายของการไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นสามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มี
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกเป็น ๓ ประการหลัก ดังนี้
บทบาทหน้าที่ต่อพระพุทธศาสนา
พระธรรมทูตไทยในฐานะพุทธสาวกมีภารกิจหลักในการด�ำรงรักษาพระธรรมวินยั สืบสานและสืบต่อ
อายุพระพุทธศาสนาให้สามารถถ่ายทอดสู่ธรรมทายาทในรุ่นต่อไป อันจะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนา
ให้สามารถด�ำรงคงอยู่สืบต่อไป เช่นเดียวกับพระสาวกรุ่นก่อน ๆ ที่ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจนถึง
ปัจจุบนั นี้ ตามพุทธด�ำรัสทีต่ รัสแก่พระธรรมทูตรุน่ แรกในการประกาศพระศาสนาและการรักษาพระศาสนา
ให้ตั้งมั่นอยู่ได้16
บทบาทหน้าที่ต่ออุบาสกและอุบาสิกา
พระธรรมทูตไทยในฐานะผูป้ ระกาศพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์ มีภารกิจต่อพุทธศาสนิกชน
ทั้งชายและหญิงที่เรียกว่าอุบาสกและอุบาสิกา ในการถ่ายทอดพระธรรมค�ำสอน เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกา
ได้รับทราบและรู้เข้าใจในพระธรรมในระดับที่สามารถน�ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขในการด�ำรงชีวิต
และถึงประโยชน์สุขในทางธรรมอันเป็นเป้าหมายส�ำคัญและสูงสุดในการประกาศพรหมจรรย์ขององค์
พระศาสดา เพื่อเป็นการตอบแทนอุบาสกอุบาสิกาซึ่งได้อุปถัมภ์พระธรรมทูตในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งแก่พุทธศาสนิกชนไทยและ
15

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐,
(กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๑๔๔.
16
สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๖/๒๖๓-๒๖๔.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓

ประเทศที่ไปประกาศพระศาสนา ตามพุทธด�ำรัสที่ตรัสแก่พระธรรมทูตรุ่นแรกและหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มี
ต่อคฤหัสถ์ตามหลักของทิศ ๖17
บทบาทหน้าที่ต่อตนเอง
พระธรรมทูตไทยในฐานะพระสาวก ต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนาที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระธรรมทูต เพราะถ้าขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือ
เชี่ยวชาญในพระธรรมค�ำสอน การรักษา สืบสานและต่อยอดจะคลาดเคลื่อนไปจากพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตที่มีต่อตนเองจึงได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรม
ค�ำสอนและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันได้แก่ พระสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
เพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตรงตามพุทธพจน์และสามารถน�ำพาอุบาสกอุบาสิกา
ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักค�ำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือปฏิเวธการบรรลุธรรมได้
แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าพระธรรมทูตไทยในยุคปัจจุบันเป็นพระอรหันต์หรือไม่ท่านเหล่านั้นก็ต้องมี
หน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้รู้เข้าใจพระธรรมค�ำสอนให้ถ่องแท้ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดพระธรรมค�ำสอนไปสู่
อุบาสกอุบาสิกาและช่วยธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป18
สรุปบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูต
พระธรรมทูตสายต่างประเทศจึงมีหน้าที่ในการเผยแผ่พระศาสนาให้แก่อุบาสกอุบาสิกาหรือ
พุทธศาสนิกชนไทยในต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์และความสุขจากการได้ฟัง
พระธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนา และสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ
ท�ำหน้าทีส่ บื ทอดพระพุทธศาสนาต่อจากพระธรรมทูตไทยได้ซงึ่ บทบาทหน้าทีเ่ หล่านี้ เป็นไปตามพุทธด�ำรัส
ที่ตรัสแก่พระธรรมทูตรุ่นแรก และพระธรรมทูตรุ่นต่อมายังคงยึดถือแบบอย่างมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งส�ำคัญ
คือพระธรรมทูตต้องศึกษาพระธรรมค�ำสอนให้มีความรู้เชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้เพื่อการเผยแผ่ให้ได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติของพระธรรมทูต

การท�ำหน้าที่ของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้น พระธรรมทูต
ในฐานะพระสาวกต้องมีคุณสมบัติที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งแบ่งคุณสมบัติของ
พระธรรมทูตออกเป็น ๓ ยุค ดังนี้
17

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๘,
(กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๒๖๕.
18
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๔๒/๘๗.
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คุณสมบัติของพระธรรมทูตในยุคพุทธกาล
พระธรรมทูตชุดแรกมีคุณสมบัติประการส�ำคัญคือการเป็นพระอรหันต์ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติอันเป็น
ทีส่ ดุ ของพุทธบริษทั และเป็นเป้าหมายของพุทธบริษทั ทุกรูป/คนอันเป็นเป้าหมายของพระพุทธเจ้าทีต่ อ้ งการ
ให้เกิดขึ้นกับพุทธบริษัทที่ได้รับพระพุทธศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติ
พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงผู้มีคุณสมบัติส�ำคัญต่อการท�ำหน้าที่ทูตไว้ ๘ ประการ ได้แก่
		 ๑) รู้จักฟัง
๒) สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้
		 ๓) ใฝ่ศึกษา
๔) ทรงจ�ำได้ดี
		 ๕) เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด
๖) สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
		 ๗) ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ๘) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท
และทรงกล่าวว่าพระภิกษุผู้ท�ำหน้าที่ทูตได้นั้นควรเป็นผู้เข้าสู่ชุมชนที่โต้เถียงกันอย่างรุนแรงได้
โดยไม่สะทกสะท้าน ไม่ทำ� ค�ำพูดให้เสียหาย ไม่ปกปิดข่าวสารชีแ้ จงอย่างไม่มขี อ้ สงสัย และเมือ่ ถูกย้อนถาม
ก็ไม่โกรธ19
นอกจากนี้ สิ่งที่พระสาวกในยุคนั้นได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเฉพาะในการท�ำหน้าที่พระธรรมทูต
ได้แก่ พระโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งสรุปเป็นหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖20 ดังนี้
หลักการ ๓ ได้แก่ การไม่ท�ำความชั่วทั้งปวง การท�ำแต่ความดี การท�ำจิตของตนให้ผ่องใส
อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น ไม่เบียดเบียน ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย วาจาและใจ
และมีนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด
วิธีการ ๖ ได้แก่ การไม่กล่าวร้าย การไม่ท�ำร้าย ความส�ำรวมในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
ในอาหาร ที่นั่งที่นอนอันสงัด ความเพียรในอธิจิต
คุณสมบัติของพระธรรมทูตในยุคหลังพุทธกาล
หลังจากการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์พระพุทธศาสนายังคงด�ำรงอยู่อย่างเจริญ
รุง่ เรือง มีพระอรหันต์สบื ต่อพระพุทธศาสนามาโดยล�ำดับ ในยุคนัน้ คุณสมบัตขิ องพระธรรมทูตยังคงด�ำเนิน
ต่อมาจากยุคพุทธกาล เนื่องจากการสืบต่อพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายในท้องถิ่นซึ่งการด�ำเนิน
ชีวิตยังเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน แม้จะพบปัญหาจากศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออื่นๆอยู่บ้าง จนถึงรัชสมัย
ของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เกิดการสังคายนาพระพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้ง เพื่อช�ำระพระธรรมวินัย และมี
การส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาด้วยความอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกถึง ๙ สาย พระธรรมทูต
ในยุคหลังพุทธกาลนี้ แม้ไม่มหี ลักฐานชัดเจนว่ามีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไร แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นประจักษ์พยานถึงคุณสมบัติ
ของพระธรรมทูตผู้จาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนสุวรรณภูมิและดินแดนลังกา ท�ำให้สรุปได้ว่า
19
20

19.

(

.

วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๗/๒๐๘-๒๐๙.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑.
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พระธรรมทูตเหล่านั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญในพระธรรมวินัย ให้การบรรพชาอุปสมบท และสามารถ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนตั้งมั่นในดินแดนอื่นนอกดินแดนต้นก�ำเนิดได้ เพราะมีพุทธบริษัท พุทธศาสนสถาน และพระธรรมวินัยที่สืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน
คุณสมบัติของพระธรรมทูตในสมัยปัจจุบัน
การที่พระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า ๒,๖๐๐ ปี นั้น เพราะมีพระธรรมทูตผู้ท�ำ
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในดินแดนต่าง ๆ ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสและเชื่อมั่นในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อบุคคลและสังคม
คณะสงฆ์ไทยได้ดำ� เนินรอยตามพระด�ำรัสขององค์พระศาสดาในการประกาศพระพุทธศาสนาไปยัง
ดินแดนต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) เมือ่ ครัง้ ด�ำรงสมณศักดิท์ พี่ ระธรรมปิฎก
ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่พระธรรมทูตต้องมีไว้ ๓ ประการ คือ
		 ๑) มั่นใจในคุณค่าความดีงาม ความประเสริฐของพระพุทธศาสนาหรือพุทธธรรม และต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมของดินแดนที่จะไปเผยแผ่ สรุปลงในเรื่องของปัญญา
		 ๒) ยืนหยัดในความประพฤติตามหลักพระธรรมวินัยโดยไม่หวั่นไหวไปตามสภาพสังคมของ
ดินแดนที่ไปเผยแผ่ สรุปลงในเรื่องของศีล
		 ๓) มีความมั่นคงทางจิตใจ และมีคุณธรรม สรุปลงในเรื่องของสมาธิ21
นอกจากนีพ้ ระธรรมทูตไทยผูม้ ปี ระสบการณ์ตรงหรือผูย้ งั คงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นประเทศต่าง ๆ จ�ำนวน
๒๐ รูป ได้ระบุถึงคุณสมบัติส�ำหรับพระธรรมทูตที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ไว้ ดังนี้
		 ๑) ใช้ภาษากลางหรือภาษาถิ่นในระดับที่สามารถสื่อสารพระธรรมแก่ชนในประเทศนั้น ๆ ได้
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก
		 ๒) คุณธรรมประจ�ำตัว ได้แก่ มีความอดทนอดกลั้น เสียสละ
		 ๓) มีความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิปัสสนากรรมฐาน
และกล่าวถึงความรู้ทางเทคโนโลยีและกฎหมายของแต่ละประเทศ22
สรุปคุณสมบัติของพระธรรมทูต
พระพุทธศาสนาด�ำรงคงอยู่ด้วยพระธรรมค�ำสอนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและได้มีการจารึกลงใน
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักให้ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน พระธรรมทูตผู้ท�ำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้องมีคุณสมบัติตามพระธรรมวินัยและเพิ่มเติมคุณสมบัติให้สอดคล้องตามยุคสมัยใหม่ ดังนี้ คือ
21

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่, (กรุงเทพมหานคร: กองทุนรักษ์
ธรรมเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๒-๑๗.
22
สรุปแบบส�ำรวจ “คุณสมบัติของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” จากพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งปฏิบัติ
ภารกิจในต่างประเทศหรือมีประสบการณ์ปฏิบตั ภิ ารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จ�ำนวน ๒๐ รูป ช่วง
เวลา ๑-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.

19.

(

.
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		 ๑) มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา
		 ๒) มีความสามารถในการเผยแผ่หรือสื่อพระธรรมค�ำสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวิปัสสนากรรมฐาน และด้านพิธีกรรมต่าง ๆ
		 ๓) สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่ไปเผยแผ่ในระดับที่จะสื่อสารได้
		 ๔) มีอุดมการณ์ที่จะไปเผยแผ่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนในประเทศนั้น ๆ
		 ๕) มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศที่จะไปเผยแผ่
		 ๖) มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารผ่านช่องทาง
ปกติได้
		 ๗) มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปรับประยุกต์พระธรรมค�ำสอนได้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก

แนวทางการพัฒนาพระธรรมทูตไทย

การพัฒนาพระธรรมทูตไทยให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ พียงพอต่อการไปปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศที่สอดคล้องตามเป้าหมายและหน้าที่โดยมีแนวทางหลักในการพัฒนา ดังนี้
		 ๑. การพัฒนาความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา ครอบคลุมสัทธรรม
๓ ได้แก่ ปริยัติสัทธรรม คือการศึกษาเล่าเรียนเรื่องพุทธพจน์ ปฏิบัติสัทธรรม คือการปฏิบัติเรื่องไตรสิกขา
(สิกขา หมายถึง ข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในด้านศีล สมาธิและปัญญา)23 ปฏิเวธสัทธรรม
คือผลที่พึงบรรลุ ได้แก่ มรรค ผลและนิพพาน24ท�ำได้ดังนี้ ปริยัติสัทธรรมพัฒนาโดยการศึกษาพุทธพจน์
ด้วยตนเองจากพระไตรปิฎกหรือต�ำราวิชาการทางพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักของโยนิโสมนสิการ หรือการ
เข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีครูอาจารย์เป็นผูบ้ รรยายถ่ายทอดความรูใ้ ห้ปฏิบตั สิ ทั ธรรมพัฒนาโดยการ
ลงมือปฏิบัติตามค�ำสอนของครูอาจารย์หรือกัลยาณมิตร ครอบคลุมเรื่องศีล สมาธิและปัญญา ซึ่งข้อนี้
เป็นหลักส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ปฏิเวธสัทธรรม เพราะการจะบรรลุมรรค ผล และนิพพานได้นั้น ต้องผ่านการ
ปฏิบัติกรรมฐานเท่านั้น ไม่สามารถบรรลุด้วยวิธีอื่น
		 ๒. พัฒนาความสามารถในการเผยแผ่หรือสือ่ สารพระธรรมค�ำสอนทัง้ ปริยตั แิ ละปฏิบตั ทิ ำ� ได้โดย
การเข้าอบรมเกี่ยวกับธรรมนิเทศโดยตรง หรือใช้การฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงโดยมีพระธรรมทูต
ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำหรือเป็นกัลยาณมิตรครอบคลุมถึงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในระดับที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ และด้านพิธีกรรมต่าง ๆ
23
24

19.

(

.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๕๑.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓๑.

250-264).indd 261

29/11/2563 18:42:59

262

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓

		 ๓. พัฒนาภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่ไปเผยแผ่ในระดับที่สื่อสารได้ ท�ำได้โดยการใช้
ภาษาเหล่านั้นให้ได้ในชีวิตประจ�ำวันหรือต้องฝึกฝนการใช้ภาษานั้นเป็นประจ�ำทุกวัน เช่นเดียวกับการใช้
ภาษาไทยหรือภาษาบาลีที่พระธรรมทูตสามารถอ่านและเข้าใจความหมายได้ผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน หรือเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์
		 ๔. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศที่จะไปเผยแผ่
โดยการศึกษาความรู้จากหนังสือหรือแหล่งความรู้อื่นๆ หรือจากพระธรรมทูตไทยในประเทศนั้น ๆ
		 ๕. พัฒนาอุดมการณ์ในการไปเผยแผ่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พหูชนในประเทศนั้นๆ
คุณสมบัตนิ ี้ เกิดจากศรัทธาและความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ผ่านปริยตั สิ ทั ธรรมและปฏิบตั สิ ทั ธรรมและสามารถ
สร้างขึ้นได้จากการศึกษาตัวแบบของพระธรรมทูตรุ่นก่อนที่มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ผ่านประวัติหรือการ
บอกเล่าสืบต่อกันมาครอบคลุมถึงการมีความอดทน อดกลั้น และเสียสละ
		 ๖. พัฒนาความรูด้ า้ นเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสือ่ สารออนไลน์ทำ� ได้โดยการฝึกการใช้โปรแกรม
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีพื้นฐานในการสร้าง
สื่อการสอนหรือการบรรยาย เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ต่อไป
		 ๗. พัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ปจั จุบนั ท�ำได้โดยการศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์
ปัจจุบันของโลกจากข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นทางการ
สรุปแนวทางการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศสามารถท�ำได้ดังต่อไปนี้
		 ๑. การศึกษาเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองเกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ
และปฏิเวธ หรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น พระไตรปิฎก ต�ำราทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์
กฎหมายภาษา เทคโนโลยีเป็นต้น โดยประยุกต์หลักธรรมที่ว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่ง
ของตน” ร่วมกับการใช้หลักโยนิโสมนสิการ เพราะเป็นหลักส�ำคัญอันดับแรกต่อการพัฒนาตนเอง
โดยทุกคนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น จึงจะประสบความส�ำเร็จ ไม่มีใครสามารถน�ำความส�ำเร็จ
มาให้ใครได้ ถ้าแต่ละคนไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
		 ๒. การเข้าศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทีเ่ ปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีวทิ ยากร ครูอาจารย์
หรือกัลยาณมิตรเป็นผูบ้ รรยาย มีทงั้ หลักสูตรทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยและไม่มคี า่ ใช้จา่ ยทัง้ ให้ความรู้ หรือพัฒนาทักษะ
เช่น โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ การฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานการฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ทางออนไลน์ เป็นต้น
		 ๓. การศึกษาเรียนรู้จากบุรพาจารย์ที่เป็นต้นแบบของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อให้
เห็นอุดมการณ์อันแน่วแน่ โดยเฉพาะในยุคบุกเบิกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มีเป้าหมายหลักคือเพื่อประโยชน์และความสุขของ
พุทธศาสนิกชนไทยทีไ่ ปอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศทัง้ ชัว่ คราวและถาวร มีพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนีย่ ว
ชาวไทยไว้ดว้ ยกันและเป็นแหล่งยึดเหนีย่ วทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนในเวลาทีต่ อ้ งการ และเพือ่ ประโยชน์
และความสุขของประชาชนในท้องถิ่น สามารถตั้งมั่นพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น และชนในท้องถิ่นนั้น
ท�ำหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปได้ในที่สุด พระธรรมทูตไทยจึงต้องมีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตามบทบาทหน้าที่เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้มีความรู้เชี่ยวชาญ
ในเรือ่ งพระธรรมวินยั ทางพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการเผยแผ่หรือสือ่ พระธรรมค�ำสอนทัง้ ปริยตั ิ
และปฏิบัติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่ไปเผยแผ่ในระดับที่จะสื่อสารได้มีอุดมการณ์
ทีจ่ ะไปเผยแผ่เพือ่ ประโยชน์และความสุขแก่ชนในประเทศนัน้ ๆมีความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
และกฎหมายของประเทศที่จะไปเผยแผ่ มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ และมี
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแนวทางการพัฒนาพระธรรมทูต มี ๓ วิธี ได้แก่
		 ๑) การศึกษาเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเอง
		 ๒) การเข้าศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
		 ๓) การศึกษาเรียนรู้จากบุรพาจารย์ที่เป็นต้นแบบของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลให้พระธรรมทูตไทย “มีความรอบรู้ด้านปริยัติ ลึกซึ้งในการปฏิบัติ และน�ำไปสู่ปฏิเวธ”
ได้ในที่สุด
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