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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระ
สงฆ์ไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล มีวตั ถุประสงค์คอื (1) เพือ่ ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในสมัยพุทธกาล (2) เพือ่ ศึกษาก�ำเนิดและพัฒนาการพระธรรมทูตไทยประเทศอินเดียเนปาล (3) เพื่อศึกษากระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์
ไทยในอินเดีย-เนปาล
ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด 45 พรรษา ทรง
มีวธิ กี ารแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีเพียงแค่ 2 ประเภท (1) สัจจานุโลมกถา ทรงแสดงธรรม
อนุโลมคล้อยตามอริยสัจ 4 ได้แก่ อนุบุพพีกถา เพื่อให้เข้ากับจริตของผู้ฟัง แล้วสอนอริยสัจ
4 เป็นล�ำดับสุดท้าย (2) สัจจกถา ทรงแสดงอริยสัจ 4 โดยตรง พระพุทธเจ้าส่งพระธรรมทูต
ชุดแรกคือปัญจวัคคีย์และอริยสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วชมพูทวีป พระธรรมทูตผู้
ประกาศสัทธรรมของพระพุทธเจ้า สั่งสอนเพื่อประโยชน์แก่สันติภาพแก่สรรพสัตว์
ช่วยปิดประตูอบาย ช่วยเปิดประตูสวรรค์ มรรคและผล พระธรรมทูตยุค
เริ่มแรกในประเทศไทยกรมการศาสนาได้ฟื้นฟู ให้มีงานพระธรรมทูตขึ้นในปี พ.ศ.2507
ถึง ปี พ.ศ.2508 โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ไทย
ที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องด�ำเนินตามนโยบาย 2 ประการ คือ (1) นโยบายพระ
ธรรมและพระวินัย (2) นโยบายการปกครองคณะสงฆ์ไทย กระบวนการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรมไทยของพระสงฆ์ไทยในอินเดีย-เนปาล ผ่านองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
(1) ศาสนาบุคคล (2) ศาสนธรรม (3) ศาสนวัตถุ (4) ศาสนพิธี
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Abstract

The research entitled “The Process of Propagating Buddhism and
Thai Culture of Thai Buddhist Monks in India - Nepal” aims to: 1) to study the
propagation of Buddhism in the Buddha’s life time, 2) to explore the origin
and development of Thai missionaries in India - Nepal, and 3) to analyze the
process of propagating Buddhism and Thai culture of Thai Buddhist monks in
India - Nepal.
The results are as follows. There are only two types of Buddha’s
teachings: (1) Saccānulomakathā: His preaching was finally followed by the
four Noble Truths. That is to say, He teaches Anupubbikathā to meet the
needs of the listeners and follows the Four Noble Truths. And (2) Saccakathā:
He teaches the Four Noble Truth only. He sent the first 5 monks group called
Panchavagkeya as Buddhist missionaries to propagate Buddhism throughout the
Indian subcontinent and to proclaim the Buddha-dhamma for the perpetual
world and for the welfare of all beings. This closes all planes of loss and woe
and can open the gates of heaven until attaining the enlightenment. For early
Thai Buddhist missionaries in Thailand, Department of Religious Affairs has
revived the missionary work in the year 2507 B.E. to the year 2508 B.E. with
the intention of keeping people in Buddhism. For the process of propagating
Buddhism in foreign countries,
Thai Buddhist monks must basically have good qualities and outstanding
potential in many aspects. Besides, the first thing to take into account is the
policy. There are two policies to be considered and implemented: (1) Policy of
Dhamma and Vinaya (teaching and discipline) and (2) Policy of Thai Buddhist
Sangha. Last, the process of propagating Buddhism and Thai culture of Thai
Buddhist monks in India – Nepal goes through the four elements: (1) religion
person (2) Teachings (3), religious objects and (4) religious ceremonies.
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พระพุทธศาสนาประเทศไทยปัจจุบัน ตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นที่
ทราบแล้วว่าได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ๆ จึงถือก�ำเนิดจากชมพู
ทวีป หรือประเทศอินเดีย ภายหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกผนวชจากศากยวงศ์
จุดมุง่ หมายของพระองค์ ก็เพือ่ แสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยใช้เวลาแสวงหาความ
รู้ถึง 6 ปี ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ทรงค้นพบทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่ในหมู่สัตว์ เสด็จจาริกไปเพื่อเผยแผ่
พระธรรมค�ำสัง่ สอนทีต่ รัสรูแ้ ก่เวไนยสัตว์ทงั้ หลาย เสด็จไปแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร แก่
ปัญจวีคคีย์ ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน เป็นครัง้ แรก และพระพุทธองค์เผยแผ่ดว้ ยพระองค์เอง
ใช้เวลา 45 พรรษา หลังจากพุทธองค์ปรินพิ พาน สถาบันหนึง่ ภิกษุสงฆ์ตอ้ งท�ำหน้าทีบ่ ทบาท
เป็นผูน้ ำ� ในการเผยแผ่พระธรรมวินยั พระสงฆ์ตอ้ งมีบทบาทหน้าที่ 2 ประการ คือ (1) ฝึก
ตนเองพร้อมกับการเอื้อหนุนผู้อื่น (2) เมื่อฝึกฝนตนเองแล้วก็ท�ำเพื่อผู้อื่นอย่างเต็มที่ (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554: 21)
พระสงฆ์ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณต้องมีบทบาทหรือท�ำหน้าทีข่ องพระ
สงฆ์ตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นสมัยต้นพุทธกาลหลังจากทรงสอนปัญจวรรค
คียแ์ ละมหาสาวก 55 รูป จนบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้ว ทรงมอบให้ภกิ ษุสงฆ์ ท�ำหน้าที่
หรือบทบาทในการเผยแผ่พพระพุทธศาสนา สร้างสันติสขุ แก่มวลมนุษยชาติวา่ ภิกษุทงั้ หลาย
เราพ้นแล้วจากบ่วงทัง้ ปวงทัง้ ทีเ่ ป็นของทิพย์ทงั้ ทีเ่ ป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พน้ แล้วจากบ่วง
ทัง้ ปวงทัง้ ทีเ่ ป็นของทิพย์ทงั้ ทีเ่ ป็นของมนุษย์ภกิ ษุทงั้ หลายพวกเธอจงจาริกไปเพือ่ ประโยชน์
สุขแก่ชนจ�ำนวนมาก เพือ่ อนุเคราะห์ชาวโลกเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่ทวยเทพ
และมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงาม
ในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ
บริสทุ ธิบ์ ริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทงั้ หลายทีม่ ีธลุ ีในตาน้อยมีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม
จักมีผรู้ ธู้ รรม ภิกษุทงั้ หลาย แม้เราก็จกั ไปยังต�ำบลอุรเุ วลาเสนานิคมเพือ่ แสดงธรรม” (พระ
ไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 4 ข้อ 32: 40)
จะเห็นได้วา่ พระศาสดาเอกและพระมหาสาวก หลังจากตรัสรูไ้ ม่ได้อยูเ่ สวยสุขเพือ่ ตนเอง ทุก
องค์มมี หากรุณาธิคณ
ุ ต่อสรรพสัตว์เพือ่ น�ำไปสูส่ นั ติภาพ คือ พระนิพพาน พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกล้วนมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สงั คม ดังนัน้ พระสงฆ์ หลัง
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พุทธปรินพพานจนถึงปัจจุบันเป็นสถาบันหลักที่จะช่วยสังคมให้เกิดปัญญา จนกระทั่งถึงรัช
สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญ
รุง่ เรืองทีส่ ดุ พระองค์ทรงเป็นราชาอุปถัมภกการสังคายนาครัง้ ที่ 3 ในปี พ.ศ 236 เมือ่ ท�ำการ
สังคายนาส�ำเร็จแล้ว พระองค์กท็ รงให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการจัดส่ง
พระธรรมทูตออกไปยังประเทศต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย (สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชา
นุภาพ, 2545: 23-24) โดยการจัดแบ่งพระธรรมทูตออกเป็น 9 สาย ดังนี้ (1) ส่งพระมหาเทว
เถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังมหิสมณฑล ปัจจุบนั คือแคว้นทางตอนใต้ลำ� น�ำ้ โคทาวารี รัฐไม
ซอร์ ประเทศอินเดีย (2) ส่งพระรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังวนวาสีประเทศ ปัจจุบนั
คือแคว้น กนาระ เหนือเมืองบอมเบย์ (3) ส่งพระธรรมรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยัง
อปรันตประเทศ ปัจจุบนั คือแคว้นทางชายทะเลตอนเหนือเมืองบอมเบย์ (4) ส่งพระมหาธรรม
รักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังมหารัฐประเทศ ปัจจุบันคือแคว้นบริเวณยอดล�ำน�้ำโค
ทาวารี แถบปูน่า (5) ส่งพระมัชฌันติกเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังกัสมิระ และคันธาระ
ประเทศปัจจุบันคือแคว้นแคชเมียร์และประเทศอัฟกานิสถาน (6) ส่งพระมัชฌิมเถระ เป็น
หัวหน้าคณะเข้าไปยังหิมวันตประเทศ ปัจจุบนั คือมณฑลทีต่ งั้ อยูเ่ ชิงเขาหิมาลัย และประเทศ
เนปาล (7) ส่งพระมหารักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังโยนกประเทศ ปัจจุบันคือ ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิหร่าน (เปอร์เซีย) (8) ส่งพระมหินทรเถระ พระราชโอรสของพระเจ้า
อโศกมหาราช เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังลังกาทวีป ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา (9) ส่งพระ
โสณเถระกับพระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังสุวรรณภูมิ ปัจจุบนั คือไทย พม่า ลาว
กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย (สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, 2513: 33-34)
แต่พระพุทธศาสนาที่ก�ำเนิดอินเดีย-เนปาล ประมาณปีพุทธศักราช 1,700
ปี ก็หมดสิ้น กลับมาเจริญในแถบสุวรรณภูมิ คือ ไทย พม่า และพระสงฆ์ไทยก็ได้กลับน�ำ
พระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่ต้นก�ำเนิดเหมือนเดิม การไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สงฆ์ไทยก็น�ำวัฒนธรรมไปเผยแผ่ไปในตัวด้วย กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า “วัฒนธรรม
ไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ความสามัคคีและ
ความมั่นคงของชาติ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง ปรากกฎเป็นเอกลักษณ์
อั น โดดเด่ น ของชาติ ป ระกอบด้ ว ยภาษา วรรณกรรม ศิ ล ปกรรม ดนตรี โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทเี่ ป็นแบบแผน และวิถชี วี ติ อันดีงามทีส่ บื ทอด
มาถึงปัจจุบัน” (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559: 25) ปัจจุบันพระสงฆ์ไทยได้มีการพยายามน�ำ
หลักธรรมไปสูพ่ ทุ ธมาตุภมู หิ ลายรูปแปบ ทัง้ พระธรรทูต พระนักเผยแผ่ในประเทศอินเดียและ
เนปาล ผูว้ จิ ยั จึงสนใจหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ก�ำเนิดและพัฒนาการ
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พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย - เนปาล และกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทยเพือ่ ให้ได้กลุม่ ตัวอย่างทีค่ รอบคลุมผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกพระสงฆ์
10 รูป คือ พระธรรมทูต 5 รูป และพระนักเผยแผ่ในประเทศอินเดีย 5 รูป อีกทั้งยังจะเป็น
แนวทางให้ผู้สนใจในบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามอันจะ
เป็นแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างแดน และยังเป็นเบื้อง
ต้นของการบูรณาการกับวิชาการในศาสตร์อื่นต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านพืน้ ที่ การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลสถานทีป่ ระเทศ
อินเดีย-เนปาล ณ สถานทีส่ งั เวชนียสถาน 4 แห่ง โดยสัมภาษณ์ พระธรรมทูต 5 รูป และพระ
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน 5 รูป ที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
และเนปาล (2) ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในสมัยพุทธกาล ก�ำเนิดและพัฒนาการพระธรรมทูตไทยประเทศอินเดีย- เนปาล และ ศึกษา
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทยในอินเดีย-เนปาล
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เน้นการวิจัยผสมผสานระหว่างงานวิจัยเอกสาร (Documentary
Research)และคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เขียนพรรณนาบรรยาย ได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารตามล�ำดับขั้นตอนต่อไปนี้ (1) ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรม
และสถานภาพความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยใน
ประเทศอินเดีย-เนปาล ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้วยวิธีการศึกษาดังนี้ ขั้นปฐม
ภูมิ (Primary Source) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกอรรกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม (2) ขั้น
ทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ ต�ำรา เอกสาร ทางวิชาการ
2. การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการบูรณาการกับรายวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพระไตรปิฎกและวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ซึง่ สอนในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก การศึกษาภาคสนามมีวธิ กี ารเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจยั ดังนี้ (1) คัดเลือกวัด
เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้การวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (2) ท�ำการศึกษา
โดยการส�ำรวจ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน (3) ศึกษาจากกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล / ผู้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คนไทยและพระสงฆ์ที่ไปจาริกบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาล เพื่อ
ประกอบบริบทด้านสังคม วัฒนธรรม ในเนือ้ หาทีว่ จิ ยั (4) กลุม่ บุคคลตัวอย่างทีส่ มั ภาษณ์พระ
สงฆ์ไทยทีไ่ ปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีป่ ระเทศอินเดียและเนปาลจ�ำนวน 10 รูป โดยแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พระธรรมทูต 5 รูป ได้แก่ (1) พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ)
(2) พระศรีโพธิวเิ ทศ (3) พระครูปริยตั โิ พธิวเิ ทศ (4) พระครูปริยตั ธิ รรมวิเทศ (5) พระครูปลัด
สุวัฒนพุทธิคุณ กลุ่มที่ 2 พระนักเผยแผ่ 5 รูป ได้แก่ (1) พระครูอุดมโพธิวิเทศ (2) พระครู
ปลัดโพธิวงศ์ (วรวัฒน์) (3) พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร..(4) พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร (5)
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูล
แล้วมาเรียบเรียง เขียนพรรณนา

ผลการวิจัย

1 ) หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ได้เผยแผ่พระศาสนาตลอด 45 พรรษา พระองค์ทรงแสดงธรรม 82,000 พระธรรมขันธ์ เถระ
และเถรีวจนะอีก 2,000 พระธรรมขันธ์ สรุปวิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีเพียงแค่ 2
ประเภท (1) สัจจานุโลมกถา ทรงแสดงธรรมอนุโลมคล้อยตามอริยสัจ 4 ได้แก่ อนุบุพพีกถา
เพือ่ ให้เข้ากับจริตของผูฟ้ งั แล้วสอนอริยสัจ 4 เป็นล�ำดับสุดท้าย (2) สัจจกถา ทรงแสดงอริยสัจ
4 โดยตรง (มหากัจจายนเถระ, 2558: 2) สัจจานุโลมกกาก็ได้แก่อนุปพุ พฺ กี ถา คือ การแสดง
ธรรมของพระพุทธองค์โดยเน้นผูฟ้ งั เป็นจุดศูนย์กลาง ว่าผูฟ้ งั มีนสิ ยั จริตเป็นอย่างไรแล้วตรัส
กถาตามล�ำดับอย่างนี้ คือ ทานกถา ศีล สวรรค์ กามาทีนวะ เนกขัมมะเป็นที่สุด
สัจจกถา หรือ อริยสัจ 4 : อนุบุพพีกถา เป็นการย้อมจิตเท่านั้น ไม่ใช่จุดเด่นของ
พระพุทธศาสนา แท้ทจี่ ริงแล้วการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ทรงแสดงหลักธรรม
เพียงเพือ่ ให้เวไนยสัตว์เกิดปัญญาญาณในอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทัง้ หมดนี้
เป็นอริยสัจ 4 เหล่านีเ้ ป็นธรรมจักร (ธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงตลอด 45 พรรษา ชือ่ ว่า
ธัมมจักกะ) สัจจธรรม 4 ประการนี้เป็นล้อแห่งธรรม ที่มี 2 ล้อ คือ (1) ล้อวัฏฏะที่หมุนไปใน
ภพภูมิ คือ ทุกขสัจจะ และสมุทยสัจจะ 2. ล้อวิวฏั ฏะ ทีห่ มุนไปสูค่ วามดับภพภูมไิ ด้แก่ นิโรธ
สัจจะและมรรคสัจจะ เมือ่ มีการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม การสอบถามพระธรรมวินยั เจริญโพธิ
ปักขิยธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้นแล้ว อริยสัจจธรรม ย่อมชัดแจ้งแก่ดวงจิต
พระพุทธเจ้าทรงมีพระสุรเสียงทีค่ รบองค์ประกอบเป็นลีลาในการสอนมี 4 ประการ
คือ (1) สันทัสสนา ทรงชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นชัด (2) สมาทปนา ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ
(3) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า (4) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง
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ด้วยธรรมีกถา (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 1 ข้อ 22: 15) การสอนคนแม้ในเรื่องเดียวกัน
ก็ต้องมีรูปแบบในการสอนหลาย ๆ แบบ จึงจะประสบกับความส�ำเร็จ เพราะคนฟังมีหลาย
ประเภท ต่างจิตต่างความคิด สนใจเรื่องที่ตนพอใจ
พระพุทธองค์เองเมื่อสอน ก็ทรงน�ำเอาการสอนแบบต่าง ๆ มาสอนตามความ
เหมาะสมแบบการสอนเหล่านี้ ได้แก่
1) แบบสากัจฉา หรือสนทนา เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยที่สุด เพราะผู้ฟังได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ท�ำให้การเรียนการสอนแนวการปรับทัศนคติ ไม่รู้สึกว่าตนก�ำลังเรียน
หรือก�ำลังถูกสอนแต่กำ� ลังรูส้ กึ ว่าตนก�ำลังสนทนาปราศรัยกับพระพุทธเจ้าอย่างตืน่ ตัวตลอด
ในการสนทนานั้นพระองค์ทรงท�ำหน้าที่น�ำสนทนา คือ ท�ำหน้าที่ในการโยนค�ำถามให้ขบคิด
แล้วต้อนเข้าจุดสรุปอันเป็นประเด็นทีต่ อ้ งการของพระพุทธองค์เองวิธกี ารสนทนานี้ พระพุทธ
องค์ทรงส่งเสริมให้พระสาวกใช้กนั ดังทรงยกย่องว่า “การสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคล”
และจะมีศาลาเป็นทีน่ งั่ สนทนาธรรมของพระภิกษุสงฆ์ทกุ บ่าย เมือ่ ไม่สามารถตกลงกันได้ใน
บางเรื่อง พระองค์ก็จะเสด็จมาเอง (เสถียรพงษ์ วรรณปก, 2540: 55)
2) แบบบรรยาย จะทรงใช้เสมอในทีป่ ระชุม ส่วนมากจะเป็นโอกาสทีม่ ผี ฟู้ งั จ�ำนวน
มากดังทีท่ รงแสดงพระธรรมเทศนาในเชตวันมหาวิหาร ในช่วงบ่ายของทุกวันและทีน่ า่ สังเกต
คือ ผู้ฟังมักจะมีความรู้ หรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นในขั้นพื้นฐานมาบ้างแล้ว ดังเช่นแสดง
แก่ปัญจวัคคีย์ครั้งแรกทรงใช้วิธีการบรรยาย
3) ทรงจ�ำแนกวิธีตอบปัญหาไว้ 4 ประเภท (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ
312: 291) คือ
3.1 เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่ วรตอบโดยนัยเดียว ตอบแบบตายตัว
ไม่มีเงื่อนไขเช่น ถามว่า จักษุเป็นอนิจจังหรือ พึงตอบไปทีเดียวว่า ถูกแล้ว
3.2 ปฏิจปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม เช่น โสตะก็
เหมือนจักษุพงึ ย้อนถามว่า ที่ถามหมายถึงแง่ไหน ถ้าบอกว่า ในแง่เป็นเครื่องมอง พึงตอบว่า
ไม่เหมือนกัน ถ้าถามว่า ในแง่อนิจจัง จึงควรตอบรับว่า เหมือนกัน
3.3 วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาที่ควรแยกตอบ เป็นเรื่อง ๆ เป็นประเด็น
เช่น พระพุทธองค์ทรงติเตียนตบะใช่หรือไม่ อย่ารีบตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ เพราะมีสว่ นผิด ต้อง
แยกตอบว่า พระพุทธองค์ทรงติเตียนตบะทีท่ รมานตนเอง แต่ทรงสรรเสริญว่า ความอดกลัน้
เป็นยอดแห่งตบะ เป็นต้น
3.4 ฐปนียปัญหา ปัญหาที่ควรงดตอบ หรือพึงยับยั้งเสีย เพราะถ้าตอบไป
จะเป็นปัญหาที่ให้เกิดความทะเลาะ ตอบไปแล้วไม่ท�ำให้เกิดประโยชน์ เช่น ศาสดานั้นสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อย่างนั้น อย่างนี้อยากทราบว่าค�ำสอนของใครถูก ค�ำสอนของใครผิด พระองค์มักจะตัดบท
ว่า เรือ่ งนัน้ จงพักไว้กอ่ นเราตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟงั นีค้ อื วิธพี กั ปัญหาของพระองค์ ก�ำเนิด
และพัฒนาการพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย- เนปาล
พระธรรมทูต หมายถึง ผู้เป็นทูตแห่งธรรม ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา ผู้เป็นทูต
แห่งธรรมทีน่ ำ� พระวินยั ไปเผยแผ่แก่ชาวต่างประเทศให้ได้รบั แสงสว่างแห่งธรรมอันพระบรม
ศาสดาตรัสไว้ดแี ล้ว คือ การเผยแผ่ธรรมะและเพือ่ ยังประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่มหาชน
เป็นอันมากยิ่งๆขึ้นไปโดยทั่วกัน (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ
ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2546: 4) หรือ หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
สงฆ์ให้นำ� ธรรมะไปเผยแผ่แก่ประชาชนทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดถึงต่อชาวโลก
(พระครูวิเวกวราภรณ์ (ประสิทธิ์ ฐานวโร), 2555: 51)
ก�ำเนิดพระธรรมทูต พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภกิ ษุปญ
ั จวัคคียเ์ ป็นธรรมทูตตัง้ แต่
ขณะแรกที่ได้สาวกด้วยพุทธด�ำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระสุคต หรือวินัยของพระสุคต เมื่อ
ด�ำรงอยู่ในโลกพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาว
โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย” (พระไตรปิฎกภาษา
ไทย ข้อ 10 เล่ม 175: 124) เมือ่ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีม่ จี ดุ มุง่ หมาย เพือ่ สร้างสันติสขุ
ให้แก่มหาชนเป็นหลักส�ำคัญ พระพุทธองค์ทรงวางหลักการและวิธกี ารให้เป็นรูปธรรมขึน้ มาร
องรับ หลักการส�ำคัญที่ พระพุทธองค์ทรงบัญญัตขิ นึ้ มารองรับก็คอื พระธรรมวินยั เพือ่ ให้พระ
สาวกปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้องในฐานะพระธรรมทูตหรือทูตแห่งธรรม เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงมหาชนได้มากทีส่ ดุ หากว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธ
องค์ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พระพุทธองค์ก็จะยังไม่อาจเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ดังพุทธ
ด�ำรัสในมหาปรินิพพานสูตรว่า “มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่พรหมจรรย์
ของเรายังไม่บริบรู ณ์กว้างขวาง แพร่หลาย รูจ้ กั กันโดยมาก มัน่ คงดี กระทัง่ เทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลายประกาศได้ดแี ล้ว” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10 ข้อ 168: 113–114) เมือ่ พระพุทธ
ศาสนามีความมัน่ คงแล้ว พระพุทธองค์กท็ รงประกาศเสด็จดับขันธปรินพิ พาน ดังพุทธด�ำรัส
ว่า “มารผูม้ บี าป ท่านจงอย่ากังวลเลย อีกไม่นาน การปรินพิ พานของตถาคตจะมีจากนีไ้ ปอีก
3 เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10 ข้อ 168: 116) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีการสืบทอดและพัฒนามาตามยุคตามสมัย จากพระศาสดามาสูพ่ ระสาวก
จากพระสาวก รุ่นต่อรุ่นมาแล้ววิธีการเผยแผ่พุทธธรรมที่ได้รับการสืบทอด มาเรื่อยท�ำให้
พระพุทธศาสนาได้แพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทย รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระสงฆ์ในประเทศไทยก็ได้รับการสืบทอดและพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ซึ่งวิธี
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การเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ไทยถือเป็นรูปแบบ ที่ได้รับการพัฒนาในลักษณะ ต่างๆ
ตามจุดประสงค์ทั้งในแง่การให้ความรู้และเพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเข้าสู่ความ
เลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมค�ำสอนแล้วน�ำมาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลตามความต้องการ
มหาเถรสมาคมภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึง
ให้มกี ารรือ้ ฟืน้ โครงการพระธรรมทูตขึน้ มาใหม่ มอบให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ)
กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นกรรมการอ�ำนวยการฝึกอบรมพระสงฆ์มหานิกายและสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นกรรมการอ�ำนวยการฝึก
อบรมพระสงฆ์ธรรมยุตกิ นิกาย พระมหาเถระทัง้ สองได้มอบภาระงานนี้ แก่มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยล�ำดับเป็นหน่วยงานด�ำเนินการกรม
การศาสนาสนับสนุนงบประมาณจ�ำนวนแห่งละสองแสนกว่าบาทในการด�ำเนินการโครงการ
นีจ้ งึ เริม่ มีการฝึกอบรมเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังอีกครัง้ หนึง่ นับตัง้ แต่ปพี .ศ.2538จนถึงปัจจุบนั
โดยมีวตั ถุประสงค์ใกล้เคียงกันในการด�ำเนินงาน คือ (1) เพือ่ ฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มคี วาม
รูค้ วามสามารถจริยาวัตรอันงดงามและความมัน่ ใจในการปฏิบตั ศิ าสนกิจในต่างประเทศยิง่ ขึน้
(2) เพือ่ เตรียมพระธรรมทูผมู้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมส่งไปต่างประเทศ (3) เพือ่ สนองงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย โครงการบัณฑิตศึกษา ทัง้ ของมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ที่เปิด
โอกาสให้พระภิกษุ เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 นั้นก็คืองาน
สืบสานโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย อย่างเป็นทางการ
3) กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทยในอินเดีย-เนปาล
กระบวนการพระพุทธศาสนาในต่างแดน ประเด็นแรกที่พระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในต่างแดนต้องมีคณ
ุ สมบัตมิ ศี กั ยภาพเฉพาะตัวพร้อมหลายด้าน แต่สงิ่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึง
ถึงอันดับแรก คือ นโยบาย ๆ ที่จะต้องค�ำนึงและน�ำไปปฏิบัติมี 2 ประการ คือ (1) นโยบาย
พระธรรมและพระวินัย (2) นโยบายการปกครองคณะสงฆ์ไทย
นโยบายด้านพระวินัย พระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนั้น
ก็ต้องยึดปาฏิโมกข์สังวรศีล ได้แก่ ศีลของพระสงฆ์เถรวาท จ�ำนวน 227 ข้อ และสิกขาบทที่
นอกพระปาฏิโมกข์ทพี่ ระพุทธองค์บญ
ั ญัตไิ ว้ เช่น ภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์เมือ่ มุง่ หวังพึงลงตัชชนี
ยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 3 คือ (1) ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความ
วิวาท ก่อความอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ (2) โง่เขลา ไม่ฉลาด มีอาบัตมิ าก ต้องอาบัตกิ ำ� หนด
ไม่ได้ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 3 ข้อ407: 242) (3) อยูค่ ลุกคลีกบั คฤหัสถ์ดว้ ยการคลุกคลี
กับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร ภิกษุทั้งหลาย สงฆ์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ด้วยองค์ 3 ประการดังกล่าวแล (พระไตรปิฎกษาภาไทย เล่ม 6 ข้อ 6: 14) นโยบายด้านพระ
ธรรมนั้นก็ต้องยึดตามแนวพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ โอวาทปาฏิโมกข์ กระ
กอบด้วยหลักธรรมดังนี้
		
ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง
		
พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม
		
ผู้ท�ำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่า เป็นบรรพชิต
		
ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่า เป็นสมณะ
		
การไม่ท�ำบาปทั้งปวง
		
การท�ำกุศลให้ถึงพร้อม
		
การท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
		
นี้คือ ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
		
การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
		
ความส�ำรวมในปาติโมกข์
		
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร
		
การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด
		
การประกอบความเพียรในอธิจิต
นี้คือค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10 ข้อ
90: 50-51) พระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทะเจ้าต้องยึดตามแนวทางโอวาทปาฏิโมกข์
สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงจิตใจคนให้ประเสริฐได้ วัตถุไม่สามารถเปลีย่ นแปลงจิตใจคนได้ แต่
อย่างไรก็ตาม วัตถุกใ็ ช่วา่ จะไม่สำ� คัญ กาลเวลาเปลีย่ นไป ปุถชุ นผูม้ กี เิ ลสหนาดุจแผ่นดิน ก็ตอ้ ง
มีมติ ทิ างด้านวัตถุมาช่วยในการน�ำเอาพระธรรมแผงหรือผสามผสานเข้ามาด้วย ทัง้ พระธรรม
ที่เป็นนามธรรมและวัตถุธรรมอยู่ในรูปแบบของเจดีย์ เจดีย์เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่าง
ยิ่งเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เจดีย์ในพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้
มาก เมือ่ สรุปแล้ว มี 4 ประเภท ดังนี้ (1) ธาตุเจดีย์ หมายถึง เจดียท์ บี่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (2) บริโภคเจดีย์ หมายถึง สังเวชนียสถาน 4 แห่งทีท่ รงให้ไปดูเพือ่
การระลึกถึง (3) ธรรมเจดีย์ หมายถึง การจารึกพระธรรมวินัยไว้บูชา ในชั้นเดิมมักเลือกเอา
ข้อพระธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในสมัยต่อมาภายหลังมีการจารึกพระธรรมลง
เป็นตัวอักษรแล้ว จึงได้เกิดพระธรรมเจดีย์โดยพระพุทธองค์ได้ทรงรับสั่งไว้ให้พระธรรมเป็น
ตัวแทนหรือเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ พระไตรปิฎกจึงเป็นธรรมเจดีย์ด้วย (4) อุทเทสิก
เจดีย์ หมายถึง พุทธเจดียอ์ ย่างอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับสามอย่างข้างต้น เช่นพระพุทธรูป เป็นต้น สิง่
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ที่สร้างขึ้นเพื่อเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเจ้า และไม่ได้มีก�ำหนดว่าจะสร้างเป็นอะไร เหตุนั้น
บรรดาเจดีย์ที่สร้างขึ้นนอกเหนือจากพระเจดีย์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นอุทเท
สิกเจดีย์ทั้งสิ้น (กรมศิลปากร, 2539: 2)
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยของพระสงฆ์ไทยใน
อินเดีย-เนปาล สรุปแล้วได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยกัน 5 ด้าน คือ (1) พุทธ
นโยบาย กับ การปกครองคณะสงฆ์ไทย เพราะพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระอริยสาวทัง้ หลายยังต้องรับนโยบายจากพระพุทธองค์ซงึ่ เป็นเจ้าของศาสนา
ก่อน ตามหลักแห่งโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักการหรือนโยบายหลัก และต้องศึกษานโยบายการ
เผยแผ่ตามกฏแห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ไทยด้วย (2) ศาสนบุคคล พระสงฆ์ไทยทีจ่ ะต้องเผยแผ่พระ
ศาสนาต่างแดนต้องศึกษาพระธรรมวินยั ตามแนวเถรวาทอย่างชัดเจน แล้วต้องประพฤติศลี า
จารวัตรที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในท้องถิ่น และประชนทั่วไป ตลอดจนถึงเข้าใจวัฒนธรรม
ของถ้องถิน่ ด้วย เมือ่ แสดงธรรมก็แสดงธรรมไปตามล�ำดับ จากตืน้ ไปหาลึกซึง้ (3) ศาสนธรรม
ด้านศาสนาธรรมต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วแสดงธรรมตามล�ำดับหลักธรรมส�ำคัญที่น�ำไปใช้
ในต่างแดน คือ พรหมวิหาร 4 อนุบุพพิกถา อริยสัจจ 4 และปฏิจจสมุปบาทตามล�ำดับ (4)
ศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน วัตถุธรรมเหล่านี้เป็นพุทธศิลป์ที่แฝงไปด้วยหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ไทยจะต้องศึกษาทั้งประวัติศาสตร์และความหมายให้ลึกซึ้ง
(5) ศาสนพิธ/ี พิธกี รรม ศาสนพิธี พิธกี รรม ภาษา ประเพณีวฒ
ั นธรรม เป็นตัวเชือ่ มคนให้เข้าไป
สูธ่ รรม พระสงฆ์ไทยทีจ่ ะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนต้องรับภารอันหนักเพราะต้อง
ทุม่ เททัง้ กายและใจเพือ่ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยูค่ กู่ บั โลกนีไ้ ปนานแสนนาน เป้าหมาย
หลักตามพุทธประสงค์คือสร้างสันติภาพให้เกิดกับโลกนี้

อภิปรายผล

การเผยแผ่พระพุทธศาสาของพระสงฆ์ไทยในอินเดีย-เนปาล ไม่ได้มุ่งเผยแผ่แก่คน
อินเดียเท่านัน้ แต่กลับเน้นเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนไทย โดยให้คนไทยทีเ่ ดินทางมาอินเดีย
ให้เข้าใจในหลักพุทธธรรม แล้วเป็นผูน้ ำ� ของศาสนาให้ได้ ส่วนแนวการเผยแผ่นนั้ ได้เดินตาม
ที่บุรพาจารย์ได้ท�ำมาแล้ว ตามที่พระสุเมธาธิบดีได้ตั้งองค์กร All India Sangha รวมคณะ
สงฆ์อนิ เดียให้เป็นหนึง่ เดียว มีการสืบทอดมาจนบัดนี.้ .ส่วนกลุม่ คนท้องถิน่ ในประเทศอินเดีย
และเนปาล ได้น�ำกุลบุตรชาวเมืองนาคปูร์มาบรรพชาและอุปสมบท มีการอบรมพระธรรม
วินัย แก่คนในอินเดีย-เนปาล พระสงฆ์ไทยได้น�ำพระพุทธรูปไปมอบให้ส่งกลับคืนถิ่น ถือว่า
ได้น�ำพระพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองในอดีตกลับคืนสู่ถิ่นพุทธภูมิ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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จะต้องท�ำให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาแต่ไม่น�ำไปปฏิบัติท�ำให้คนฟังท�ำตามไม่ได้เพราะขาดก�ำลังใจ
ผู้พูดต้องให้ก�ำลังใจด้วยการยกตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จมาประกอบในการพูดให้เห็น
ตัวอย่าง ประจักษ์แก่ผู้ฟัง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่อินเดีย-เนปาลจึงง่ายต่อผู้ฟังและผู้
แสดง เพราะมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน คือ มาศึกษาประวัตศิ าสตร์และพระธรรม
วินยั ของพระพุทธเจ้า เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนทีม่ าจากประเทศไทย กลับบ้านมีความรู้ น�ำไปสู่
การปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้

สรุป

พระพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเผยแผ่พระธรรมพระองค์ต้องบ�ำเพ็ญ
บารมีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้า การบ�ำเพ็ญบารมีเพื่อที่จักได้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมี 3 ระดับ คือ (1) บารมี (2) อุปบารมี (3) ปรมัตถบารมี ก็ทรงอุบัติ
ขึ้นบนโลก และได้ตรัสรู้ญาณ 3 คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขย
ญาณเป็นวิปัสสนาญาณของพระองค์เอง ญาณทั้ง 3 นี้นี่เองที่ท�ำให้พระองค์เผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาได้ส�ำเร็จตลอด 45 พรรษา วิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีเพียงแค่ 2 ประเภท
(1) สัจจานุโลมกถา ทรงแสดงธรรมอนุโลมคล้อยตามอริยสัจ 4 ได้แก่ อนุบุพพีกถา เพื่อให้
เข้ากับจริตของผู้ฟัง แล้วสอนอริยสัจ 4 เป็นล�ำดับสุดท้าย (2) สัจจกถา ทรงแสดงอริยสัจ 4
โดยตรง และพระองค์กส็ ง่ พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัว่ ชมพูทวีป พระธรรมทูต
ผู้ประกาศสัทธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าเขาอันสงัด สั่งสอนเพื่อประโยชน์แก่สันติภาพ
ของสัตว์ทงั้ หลาย ช่วยปิดประตูอบาย ช่วยเปิดประตูสวรรค์ มรรคและผล มีกรุณาเป็นทีอ่ ยู่
อาศัยเพิม่ พูนความรูแ้ ละความเชือ่ แก่ชาวโลกทุกประการด้วยการเทศนา พระธรรมทูตยุคเริม่
แรกในประเทศไทยกรมการศาสนาได้ฟน้ื ฟูจดั ให้มงี านพระธรรมทูตขึน้ ในปี พ.ศ.2507 ถึง ปี
พ.ศ.2508 โดยมีความมุง่ หมายให้ประชาชนยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา กระบวนการพระพุทธ
ศาสนาในต่างแดน ประเด็นแรกที่พระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนต้องมี
คุณสมบัตมิ ศี กั ยภาพเฉพาะตัวพร้อมหลายด้าน แต่สงิ่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงอันดับแรก คือ นโยบาย
ๆ ที่จะต้องค�ำนึงและน�ำไปปฏิบัติมี 2 ประการ คือ (1) นโยบายพระธรรมและพระวินัย (2)
นโยบายการปกครองคณะสงฆ์ไทย กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรมไทย
ของพระสงฆ์ไทยในอินเดีย-เนปาล ผ่านองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) ศาสนบุคคล (2) ศาสน
ธรรม (3) ศาสนวัตถุ (4) ศาสนพิธี
ข้อเสนอแนะ
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การศึกษาและวิจยั เรือ่ งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดนนัน้
ต้องมีเครื่องมือในการท�ำวิจัย รูปแบบการท�ำวิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัยที่พร้อม เพราะเป็นการ
ศึกษา เก็บข้อมูลในต่างแดน ถ้าไม่อย่างนั้นจะเสียเวลาไปกลับหลายรอบ และต้องศึกษา มี
องค์ความรูด้ ้านศาสนา วัฒนธรรมไทย อินเดีย เนปาล สังคม ภาษาหลาย ๆด้านไปพร้อมกัน
จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำวิจัยที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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