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๑. บทคัดย่อ :  

ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ (Householder-Dhammaduta)” เป็นผลจากแนวคิดที่สร้างสรรค์
อันตกผลึกจนน ามาสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นนวัตกรรม (Innovation) ทางความคิดจน
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาได้ ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ เป็นผลจากความคิดที่สั่งสมประสบการณ์มานาน 
จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่และเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการธรรมทูตไทยในต่างประเทศ อันเป็นการส่งเสริม
อุบาสก-อุบาสิกาให้ท าหน้าที่อุปถัมภ์ คุ้มครอง สนับสนุนพระสงฆ์ และเป็นผู้น าหลักธรรมการด าเนินชีวิต
แบบชาวพุทธไปปฏิบัติ เพ่ือเผยแผ่แก่คนใกล้ชิด น าความสงบ สันติสุขสู่สังคม ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๒. ค าส าคัญ : แนวคิด, นวตักรรม, ธรรมทูต, คฤหัสถ์, วิถีพุทธ  

๓. บทน า  
พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศในแถบตะวันตก คาดว่าในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ส่ง

สมณะทูตไปประกาศพระศาสนาถึง ๙ สาย อ.เสถียรโพธินันท์ให้ความเห็นว่า พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่

ดินแดนตะวันตกตัง้แต่เม่ือคราวตติยสังคายนา ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ที่

มีการส่งสมณะทูตไปยังนอกชมพูทวีปเป็นครั้งแรก ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยฆราวาส มีมาแต่ครั้ง

พุทธกาล มีฆราวาสผู้เป็นก าลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑ ท าให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออก

นอกประเทศอินเดีย ไปในนานาประเทศ หลังจากนั้นมาทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เป็นชาวพุทธได้ช่วยกัน

ท าหน้าที่หรือมีภาระงานด้านการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าช่วงต้น ๆ พระสงฆ์

ที่ไปต่างประเทศมีน้อย แต่เมื่อมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้น ฆราวาสหรือคฤหัสถ์จึงเป็นก าลังหลักใน

การด ารงไว้ในแนวปฏิบัติตนแบบชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธที่ย้ายถิ่นฐานไปในแถบยุโรป อันเนื่องจาก

สมัยสงครามในยุคล่าอาณานิคมของตะวันตก ท าให้การยึดถือปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของ
                                                           

๑
 พระทินวัฒน์  สุขสง,  “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา ภาควิชาปรัชญา, คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘,หน้า ๕๐. 



 

๒ 

 

พระพุทธศาสนาได้ติดไปด้วย จนเป็นที่สนใจของชาวตะวันตก ท าให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ คฤหัสถ์น า

พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ มีเวปไซต์ www.baanjomyut.com ให้ข้อมูลไว้ว่า“พระพุทธศาสนาใน

รูปนิกายแบบชาวบ้าน ได้ผุดขึ้นเกือบจะ ๘๐ ปี มาแล้ว”๒ พระธรรมทูต คือผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาแล้วออกเดินทางไปเพ่ือแสดงธรรมในที่

ต่าง ๆ โดยมีภาระหน้าที่เป็นทูตทางธรรมหรือทูตของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าได้มอบหมายพระพุทธศาสนาไว้แก่พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา ตามนัยแห่งพุทธปณิธานทั้ง ๔ ในคราวพญามารทูลอาราธนาให้พระองค์ปรินิพพาน พระองค์ตรัส
ว่า “มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่สาวกของเรา คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไม่

เฉียบแหลม ยังไม่ได้รับการแนะน า ยังไม่แกล้วกล้า ยังไม่เป็นพหูสูตร ยังไม่ทรงธรรม...”๓ 
ปัจจุบันการท าหน้าที่ตามพุทโธวาทของคฤหัสถ์ท่ีเป็นชาวพุทธในต่างแดนได้เกิดมีขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม นั่นคือ “ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ (Householder-Dhammaduta)” ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ 
หรือเป็นสิ่งใหม่ที่ก่อก าเนิดขึ้นในสังคมชาวพุทธประเทศนอร์เวย์ เป็น “นวัตกรรมทางความคิดที่
สร้างสรรค”์ อันเกิดจากการด าริของพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ (เจ้าคุณส ารวจ) ที่ท่านมีแนวคิด
และน าเสนอแนวคิดนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปก็ดี ต่อที่ประชุม
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ดี เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมคิด ร่วมพิจารณา และหาแนวทางปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม เป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากโครงการงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ที่จัดบรรพชา-
อุปสมบทพนักงานการบินไทย โดยมีบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย 
ร่วมกันมาเป็นระยะเวลา ๖ ปีแล้ว ปีนี้ เป็นปีที่ ๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัย
พระธรรมทูต ได้ตอบรับและร่วมสานต่อแนวคิดของพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย
นอร์เวย์ ร่วมจัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศขึ้น ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโลว 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ จะ
ได้รับเกียรติบัตร ที่ลงนามโดยพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระ
ธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และพระราชปริยัติกวี ศ.,ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ซ่ึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมอบหมายให้พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน และทีมงานของวิทยาลัยพระธรรมทูต ซึ่งน าโดยพระมงคลธีรคุณ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต น ามีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ไปช่วยด าเนินโครงการในครั้งนี ้

โครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ (Householder-Dhammaduta on 

                                                           
๒ พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป, (ออนไลน์) , แหล่งที่มา: https://www.baanjomyut.com/library_  

2/extension-3/buddhism_in europe_america/01_1.html [29ก.ย. 2562]. 
๓ ที.ม. ๑๐/๑๖๘/๑๑๓-๑๑๕. 

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/buddhism_in_europe_america/01_1.html%20%5b29


 

๓ 

 

the Buddhist Way of Living in Overseas) เป็นรุ่นที่ ๑ ประจ าภาคพ้ืนยุโรป ครั้งนี้สืบเนื่องจากที่พระ
โสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมงคลธีรคุณ,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัย
พระธรรมทูต ได้รับนิมนต์จากพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ให้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมพิธี
อุปสมบทหมู่พนักงานบริษัทการบินไทย ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ปรึกษาหารือ
เตรียมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต จึงเป็นภารกิจผูกพันสืบเนื่อง คือ การจัดโครงการอบรม
ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ และการเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ วัดไทย
นอร์เวย์๔ โครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ เป็นการตอบรับและสานต่อแนวคิดของ
เจ้าคุณ พระวิมลศาสนวิเทศโดยตรง  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้๕ (๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับขีด
ความสามารถของธรรมทูตวิถีพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ (๒) เพ่ือสร้างระบบกลไกความเป็นธรรมทูตวิถีพุทธที่เป็น
คฤหัสถ์ (๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความสามัคคีของความเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธใน
ต่างประเทศ (๔) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยธรรมทูตคฤหัสถ์
วิถีพุทธ  พร้อมกระนั้นเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคฤหัสถ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศ สนองงานการเผยแผ่หลักพุทธธรรมในฐานะเป็นธรรมทูตวิถีพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

เป็นการให้ขวัญก าลังใจในการท าหน้าที่ฝ่ายคฤหัสถ์ ที่สนับสนุนและส่งเสริมงานฝ่ายพระสงฆ์
ด้วยดีตลอดมา ในบางเรื่องที่พระสงฆ์อาจไม่สะดวกเหมือนคฤหัสถ์ เช่น การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการท้องถิ่น และการเข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชนประจ าวัน คฤหัสถ์จะท าหน้าที่ได้สะดวกกว่า
พระสงฆ์ จึงถือว่าเป็นโครงการที่ให้ก าลังใจและส่งเสริมให้คฤหัสถ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างรู้สึก
ภาคภูมิใจในความเป็นอุบาสกและอุบาสิกา ในฐานะพุทธบริษัทที่ ๔ ตามที่พระพุทธองค์ได้มอบหมายไว้ 
ให้ร่วมกันรับผิดชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากแนวคิดที่สร้างสรรค์ สู่แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงเป็นนวัตกรรมแห่งความคิดที่กลายเป็นรูปธรรม 

๔. นิยามความหมายค าส าคัญ 

แนวคิด (idea) หมายถึงความคิดที่วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการส่งเสริมอุบาสก-อุบาสิกา

ให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าหลักธรรมในการด าเนินชีวิตแบบชาวพุทธไปปฏิบัติและเผยแผ่ บอกกล่าวแก่คน

                                                           
๔

 วิทยาลัยพระธรรมทูต, “สรุปรายงานการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยนอร์เวย์”, หนังสือ 

อนุสรณ์พิธีอุปสมบทพนักงานการบินไทย รุ่นที่ ๗, พ.ศ. ๒๕๖๒,หน้า ๑๐. 
๕

 วิทยาลัยพระธรรมทูต, “วัตถุประสงค์ของโครงการ”, เอกสารโครงการธรรมทูตฅฤหัสถ์วิถีพุทธใน

ต่างประเทศ,  พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒. 



 

๔ 

 

ใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความสงบสุขของสังคมอย่างอบอุ่น ตามแนวคิดของพระเดชพระคุณ พระวิมลศาสน

วิเทศที่ว่า “อยากให้วัดไทยนอร์เวย์เป็นบ้านหลังที่สองของผู้ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม”๖  

นวัตกรรม (Innovation) คือ ผลจากการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

ในที่นี้หมายถึงคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติหน้าที่อุบาสกอุบาสิกา สนับสนุนช่วยเหลือพระสงฆ์ในต่างประเทศ ให้

สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างภาคภูมใจ ในการช่วยเหลือพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน  

ธรรมทูต (Dhammaduta) หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ท าหน้าที่น าธรรมะและแนวปฏิบัติแบบชาว

พุทธไปปฏิบัติและบอกกล่าวแก่คนใกล้ชิด ให้เกิดความสนใจในการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา เปรียบ

เหมือนทูตผู้ท าหน้าที่น าข้อความ หรือข่าวสารไปบอกกล่าวเล่าแจ้ง หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศเพ่ือเจรจา หรือเจริญสัมพันธไมตรอีย่างเป็นทางราชการ  

คฤหัสถ์ (Householder) หมายถึงผู้อยู่ครองเรือน หรือผู้เป็นเจ้าบ้าน ที่มีสุขภาพดี มีบุคลิก 
ลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งมิใช่นักบวชตามความหมายในทางพระพุทธศาสนา แต่เป็นผู้อยู่ครองเรือน อาจมี
คู่ครองหรือไม่มีคู่ครองก็ตาม ที่สามารถท าหน้าที่ อุปถัมภ์ ป้องกัน สนับสนุน ส่งเสริม หรือท าหน้าที่
ประสานสัมพันธ์ บอกกล่าวข่าวบุญ การพระศาสนาแทนพระสงฆ์ในเมืองต่าง ๆ ได ้

วิถีพุทธ หมายถึง แนวปฏิบัติของชาวพุทธแบบไทย ๆ ที่มีวิถกีารชีวิตด าเนินตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อาจมีประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะแบบไทย ๆ รวมอยู่ด้วย  

ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ  จึงเป็นผลผลิตจากแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือบูรณาการ
ในการน าพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคม และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป  

๕. เนื้อหา 

 ๕.๑ สาระส าคัญของโครงการฯ๗ 

พระมงคลธีรคุณ,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ มีใจความที่เป็นหัวใจหรือสาระของโครงการดังนี้ 

ด้วยสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป โดยวัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

                                                           
๖
 Wat Thai Norway “พาเยือนวัดทไทยนอร์เวย์” คลิปวีดีโอ, [ออนไลน์], แห่งที่มา: 

https://youtu.be/JSaNFLAV5-g [๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒]. 
๗ พระมงคลธีรคุณ, “ประวัติความเป็นมา”, ค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด, ณ วัดไทยนอร์เวย์ 

เมืองออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์,  ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ 

https://youtu.be/JSaNFLAV5-g


 

๕ 

 

วิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) และสหภาพชาวพุทธไทยในนอร์เวย์ 

ได้ด าเนินการจัดโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ด้วยพิจารณาเห็นว่า การที่คณะสงฆ์ได้

จัดส่งพระธรรมทูตไทยออกไปเผยแผ่ ในนานาอารยประเทศมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี การท างานเผย

แผ่ได้ผลในระดับหนึ่ง ต่อมาได้ค้นพบว่า ยังมีกลุ่มคนภาคอุบาสก อุบาสิกาที่ท างานอยู่เบื้องหลัง คอยให้

การสนับสนุนเกื้อกูลด้านปัจจัย ๔ ด้วยดีเสมอมา และมีส่วนส าคัญในการที่จะบอกกล่าวชักชวนคนให้เข้า

มาศึกษาเรียนรู้ท าความเข้าใจในค าสอนของพระพุทธเจ้า โดยท าให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ปฏิบัติให้

เป็นตัวอย่าง ด้วยเหตุนี้ ถ้าจะมีการเพ่ิมพูนศักยภาพให้เกิดความมั่นใจ มีปัญญาญาณด้านพระพุทธศาสนา 

จะเป็นพลังขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาได้อีกแรงหนึ่ง ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กับ

พุทธบริษัท ๔ คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ถ้าอุบาสก อุบาสิกา ระลึกได้ว่า ตนเป็นจักรหนึ่งในงาน

การเผยแผ่ เป็นธรรมทูตภาคอุบาสก อุบาสิกา เชื่อมั่นว่าจักเป็นพลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น การรวมพลัง รู้จักกัน

เป็นเครือข่ายกัน ท างานประสานกัน โดยมีหลักการเดียวกันคือ การการหมุนล้อแห่งธรรมให้แผ่ขยาย

ออกไปในสังคมโลกกว้าง  

การจัดโครงการนี้เพ่ือจะได้วาง และรวบรวมผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ให้

ก้าวไปในสัมมาปัญญา และเพ่ือให้เป็นไปตามพุทธปณิธานที่ว่า ให้ชาวพุทธได้ฝึกศึกษา และน าค าสอนนั้น

ไปประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง  และเผยแผ่ค าสอนแก่บุคคลใกล้ชิดให้ได้รู้เข้าใจตาม จะ

เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมทูตภาคคฤหัสถ์ และรักษาหวงแหนพระศาสนา ปกป้องคุ้มครอง

รักษาให้พระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรื่องมั่นคงสืบต่อไป  

ฉะนั้น จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาในอันที่จะพัฒนาศักยภาพของอุบาสกอุบาสิกา ให้เกิดผล เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าว คือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถของธรรมทูตวิถีพุทธที่เป็น

คฤหัสถ์ เพ่ือสร้างระบบกลไกความเป็นธรรมทูตวิถีพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี รวมกลุ่ม

กระชับมิตรของธรรมทูตวิถีพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ และเพ่ือสนองงานการเผยแผ่หลักพุทธธรรมในต่างประเทศ 

ในฐานะเป็นธรรมทูตวิถีพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

การจัดโครงการนี้ ถือว่าเป็นการรวมพลคนรักพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ละท่านั้นมาด้วยใจที่เต็ม

เปี่ยมด้วยความหวังในอันที่จักมีส่วนผลักดันงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาคมโลกได้รับประโยชน์

และความสุข สมดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอนส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาตอนหนึ่งว่า “จรถ 

ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย จ” เป็นต้น แปลความว่า “ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์



 

๖ 

 

ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและเพ่ือความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย และเธอทั้งหลาย จงแสดง

ธรรมอันงามในเบื้องต้น คือศีล งามในท่ามกลาง คือสมาธิ และงามในท่ีสุดคือปัญญาเถิด” 

ฉะนั้น องค์กรความร่วมมือได้ก าหนดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจ านวน ๓๑๓ คน ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุง

ออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

อนึ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้ จะต่อด้วยพิธีการเปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต ด้วยว่า

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสาย

ต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยที่มีพัฒนาการมา ทั้งหลักสูตรและการด าเนินการ

มาโดยล าดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่คณะสงฆ์ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รับด าเนินการจนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับส านักงานก ากับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพ

พระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอส์แลนเหนือ พระธรรม

ทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และองค์กรพระธรรมทูตในภูมิภาคต่าง ๆ โดยองค์กรความร่วมมือได้จัด

ฝึกอบรมไปแล้ว ๒๕ รุ่น มีพระธรรมทูตจ านวนมากกว่า ๒,๐๐๐ รูป และเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจใน

ประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลก 

ในการนี้ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กร

ความร่วมมือ จึงได้จัดตั้งและเปิดศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้น ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโลว์ 

สหราชอาณาจักรนอร์ เวย์ เ พ่ือเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ที่จะส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ  เป็นการวางรากฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้

เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานให้กับพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา

ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ 

อันเป็นการสร้างเสริมความพร้อมให้กับพระธรรมทูต  ได้มีทักษะพ้ืนฐานความรู้ประสบการณ์ การรู้จัก

แก้ไขปัญหา ปลูกฝังความศรัทธา สร้างสามัคคี และฝึกทักษะการท างานร่วมกันในประเทศต่าง ๆ สืบต่อไป 

 ๕.๒ ข้อคิดและแนวปฏิบัติ 

 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระราชปริยัติกวี 

ศ.,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในโอวาทเปิดงาน 

โดยมีใจความส าคัญว่า “ผู้เข้าอบรมมีพ้ืนฐาน มีประสบการณ์ในท างาน ท าหน้าที่เป็นพุทธสาวกมานาน  



 

๗ 

 

โดยผ่านการอบรมบ่มเพาะมาแต่เด็กตอนอยู่เมืองไทย พอมาอยู่ต่างประเทศจึงได้มาปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าย

พระสงฆ์ไทยได้ท าหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศมานานเช่นกัน แต่มาท างานแล้วพอที่จะเป็นไปได้ 

(เนื่องจากมีข้อจ ากัด) จากนั้นพอมองเห็นจุดที่พอจะเติมเต็มได้ก็คือญาติโยม  เพ่ือที่จะท างานร่วมกันใน

หน้าที่หรือในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ในหน้าที่ที่เราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของประเทศไทย คือ

ภายใต้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอยู่ภายใต้ของกฎหมายประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข” จากนั้นประธานในพิธีได้ปรารภถึงความเป็นมาของโครงการที่มีการเสนอแนวคิดต่อที่

ประชุมสหภาพฯ และในที่ต่าง ๆ เรื่อยมา จนเกิดโครงการนี้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น และได้กล่าวถึง

ข้อจ ากัดของแต่ละที่แต่ละเมืองว่ามีกฎข้อบังคับต่าง ๆ เป็นเหตุให้องค์กรพระธรรมทูตต้องแยกกันท างาน 

และตั้งองค์กรขึ้นท างานของแต่ละประเทศ...บุคคลส าคัญในด้านพระธรรมทูต คือ เจ้าประคุณสมเด็จพระ

พุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสนมหาเถระ) ท่านเป็นก าลังส าคัญเม่ือประมาณ ๖๐ ปีที่แล้ว... 

จากนั้นประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดเรื่องการอยู่ร่วมกัน คือให้ถือแบบตามรอยของพระพุทธเจ้า 

ตามแบบของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพ่อ ร. ๕ อยู่ภายใต้นโยบายคณะสงฆ์ไทย และนโยบายของ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ผู้เป็นบุรพาจารย์ของพระสงฆ์รุ่นเก่า ๆ จนมาถึงรุ่นเจ้า

ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ) ถือว่าเป็นยุคที่พัฒนาให้พระได้ท าหน้าที่มาเผยแผ่

ในต่างประเทศ และสามารถเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระได้ในต่างประเทศ ท่านได้ท าตามปฏิญญาพุทธคยา

เมื่อปี ๒๕๕๔ ท าให้พระสามารถเป็นอุปัชฌาย์บวชลูกหลานโยมที่อยู่ต่างประเทศได้...น ามาสู่การอุปสมบท

พนักงานการบินไทยไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ ได ้ปีนี้เป็นรุ่นท่ี ๗ ของการบินไทย แต่

เป็นรุ่นที่ ๑๐ ของวัดไทยนอร์เวย์...มหาจุฬาฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพอบรมพระธรรมทูตจึงร่วมมือกันความส าคัญ

คือญาติโยมที่นี่ ที่เป็นผู้สนับสนุนปัจจัย ๔ จึงรับจัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ

ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทย  เพราะยังไม่เคยมีที่ไหนเรียกคฤหัสถ์ว่าธรรมทูต... 

จากนั้นท่านประธานได้ให้นโยบายในการท างานร่วมกัน โดยให้คติธรรมค ากลอนว่า “วัดจะดีมี

หลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย วัดกับบ้านต่างช่วยกันก็อวยชัย หากขัดกันก็

บรรลัยทั้งสอบทาง”...ผลจากการท าวันนี้ ขอให้ทุกท่านอยู่ให้ครบกลับไปแล้วก็ไปศึกษากลุ่มย่อยของ

ตัวเอง เรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละกลุ่ม แต่ละท่าน ตอนเย็นนี้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย วัน

ต่อไปอบรมอย่างเป็นทางการ 

 

 



 

๘ 

 

 ๕.๓ ความเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ 

ประธานในพิธีได้บรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการ มีสาระส าคัญว่า ฝ่ายพระสงฆ์ได้ท า

หน้าที่เป็นการเฉพาะมานาน ตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้ปรารภถึงความยาก

และลึกซึ้งของธรรมที่ได้ตรัสรู้ จึงพิจารณาบุคคลที่ควรเสด็จไปโปรด จึงระลึกถึงคุณอาจารย์  แต่ทรงทราบ

ว่าสองท่านตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมลูกฟัก ไม่สามารถใช้อายตนะฟังธรรมได้ จากนั้นทรงระลึกถึงปัญจ

วัคคีย์ทั้ง ๕ ทีไ่ปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในระหว่างการเดินทาง ได้พบตะปุสสะ ภัลลิกะ ถามพระองค์ว่า

ใครเป็นครูของท่าน พระพุทธเจ้าตอบว่า ไม่มีคนสอน เรารู้เอง เป็นการเท้าความถึงพุทธประวัติจนถึงการ

แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  

๕.๔ เป็นธรรมทูตต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงปีติ 

จากนั้นประธานได้ให้ข้อคิดว่า “เราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อเรื่องเทวดา การมาอบรมธรรมทูต มี

สวดมนต์ การสวดมนต์จะก็มีเทวดามาฟังด้วย ถ้าไม่เชื่อเรื่องเทวดา ก็ไม่ใช่ชาวพุทธ ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่

เชื่อว่ามีเทวดา นั่นไม่ใช่ชาวพุทธแล้ว ถ้าปฏิบัติกรรมฐานให้ถึงปีติแล้ว กตัญญูจะไม่เปลี่ยน  ธรรมทูตควร

พูดภาษาบาลีได้ เช่น ว่า นะโม ได้ สวดมนต์ได้ นี่เป็นธรรมทูตแล้ว และต้องเรียนรู้ภาษา โดยเพราะภาษา

บาลี เป็นภาษาของเถรวาท  บทธรรมจักรผู้ฟังได้ฟังแล้วบรรลุธรรม เรียกว่าเกิดดวงตาเห็นธรรม...หลังจาก

นั้นพระพุทธองค์ได้นัดหมายพระสาวก ๖๐ องค์มา แล้วส่งออกไปแสดงธรรมประกาศพระศาสนา แต่

ก าชับว่าอย่าไปทางเดียวกัน ๒ รูป เหมือนพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มาร่วมงานในวันนี้ ต่างก็มารูป

ละวัดรูปละประเทศ จากประเทศไทยก็มี  และประเทศต่าง ๆ แต่มาเจอกันที่นี่ ที่นี่จึงกลายเป็นเหมือนฮับ 

เป็นศูนย์กลาง เป็นชุมทางภาคี การส่งพระสงฆ์ ๖๐ รูปออกไป เป็นยุคแรกของพระธรรมทูต 

๕.๕ หน้าทีแ่ละแนวปฏิบัติของธรรมทูตคฤหัสถ์ 

ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มั่นคงในสมัยนั้น ยกตัวอย่างเรื่องนางสามาวดี ซึ่งเป็นสุภาพสตรี 

เป็นธรรมทูตคฤหัสถต์้องท าหน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์ และคุ้มครองไปด้วย อันนี้เป็นหน้าที่ เพราะพระสงฆ์จะไป

จับจ่าย ซื้อขายในบางสิ่ง บางเรื่องในที่นั้น ๆ อาจไม่ควร  โยมธรรมทูตต้องท าหน้าที่แทนท่าน เรียกว่า 

“อุปถัมภ์” หากมีใครกล่าวหาว่าพระสงฆ ์หรือเจ้าอาวาสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ในฐานะเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์

ก็ต้องชี้แจงแทนท่าน ท าให้เขาเข้าใจ ท าความถูกต้องให้กระจ่างเรียกว่า “คุ้มครอง” พระสงฆ์ เพราะ

พระสงฆ์จะไปพูดเองเถียงเองเป็นการไม่เหมาะ ไม่ควรกับเพศสมณะ  ในขณะเดียวกัน ช่วยขวนขวายในกิจ

ที่ชอบ เช่น ถวายความรู้ หรือค าแนะน าในสิ่งที่ท่านไม่รู้ เช่น เรื่องกฎหมายหรือธรรมเนียมในประเทศนั้น 



 

๙ 

 

ๆ ซ่ึงโยมอยู่มาก่อนต้องรู้ดี จึงควรท าหน้าที่ให้ปรึกษา หรือเป็นผู้แนะน าท่าน จึงจะเรียกว่าอยู่ร่วมกัน คือ 

วัดกับบ้าน เป็นการอุปถัมภ์และคุ้มครอง จากนั้นประธานได้กล่าวถึงธรรมเนียมปฏิบัติให้อนุวัติตามท้องถิ่น

นั้น ๆ ราชา อนุวัติ เตตุง การอนุวัติตามสถานการณ์บ้านเมือง โยมกับพระควรตกลงกันในข้อปฏิบัติที่

พอเหมาะพอควร  

๕.๖ คุณสมบัติของผู้จะเป็นธรรมทูตคฤหัสถ ์

ธรรมทูตคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติอยู่ในหลักทาน ศีล ภาวนา การสวดมนต์เป็นภาวนา ถ้าปฏิบัติให้

เป็นรูปแบบได้ก็จะดียิ่งขึ้น  ส่วนของพระสงฆ์จะศึกษาในเรื่องของ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งต่างกัน ธรรมทูต

คฤหัสถ์ ต้องมีธรรมข้ออ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น สังคหวัตถุ=ธรรมแห่งการสงเคราะห์ พรหมวิหาร=ธรรมเป็น

เครื่องอยู่ของผู้น า อิทธิบาท ๔ = ธรรมที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ ประธานได้ฝากให้พระวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยกันแชร์ประสบการณ์กันในช่วงแบ่งกลุ่มย่อย ในหัวข้อธรรมต่าง ๆ ด้วย และได้ยก

กรณีศึกษา พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ และกรณีสมเด็จย่าที่ไปเข้าปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานกับพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ที่ พระอุโบสถวัดมหาธาตุฯ เป็น

ระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม ได้ยกคุณธรรมความเมตตาของของสมเด็จย่า และความกตัญญูของในหลวง ร. ๙ 

มาเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้าอบรม ท าให้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติกรรมฐานว่า พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ร. ๙ พระองค์มีพระกรรมฐานเป็นฐานในพระหฤทัยของพระองค์ตลอดเวลา แม้ในเวลาถวาย

ทานพระองค์ก็ทรงท ากรรมฐาน  การกระท าจึงท าทุกอย่างจึงประณีต ลึกซึ้งภายในพระหฤทัย ได้

ยกตัวอย่างเรื่องกรรมของนางสามาวดี ที่ได้รับผล คือถูกเผาพร้อมบริวาร เพราะวิบากกรรมในอดีต เคยพา

บริวารเผาหญ้าในสถานที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งเข้าสมาบัติอยู่  แต่ไฟไม่ไหม้ พอเห็นว่ามีพระก็ยังเผาซ้ า

แล้วพากันหลีกไป เมื่อเกิดมาในชาติเป็นนางสามาวดี แม้ได้อุปถัมภ์พระสงฆ์เป็นอย่างดี แต่ก็หนีไม่พ้นผล

กรรม หน้าที่ของธรรมทูตคฤหัสถ์ต้องเชื่อเรื่องกรรม และต้อท าหน้าที่ช่วยพระสงฆ์  โดยโครงการนี้เป็น

ความส าเร็จจากความคิดที่พระวิมลศาสนวิเทศ ท่านคิดมานาน พยายามท ามานาน จึงได้โยมมาอุปถัมภ์

อย่างนี้ การมาร่วมกันก็เป็นเหตุปัจจัย  เป็นฤกษ์มหาพร้อม จึงเป็นมงคล ขอให้โยมทุกท่านช่วยพระให้

เสมอกัน อย่าแบ่งแยก หากท่านมีปัญหาล าบากก็ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้ถือว่า “การชี้โทษบอกทางเป็น

เหมือนการบอกชี้ขุมทรัพย์”  

 

 



 

๑๐ 

 

๕.๗ การประเมินผลความเป็นธรรมทูต 

ธรรมทูตคฤหัสถ์ทุกท่านให้ประเมินผลตนเอง  ด้วยการปฏิบัติในศีล ยกตัวอย่างศีลข้อมุสาวาท

ว่า การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ขณะอยู่ที่นี่ขอให้วัดด้วยตัวเอง  เป็นการ

ประเมินผลตนเอง หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ว่า เราเป็นผู้มี

ธรรมะเหมือนพระที่ท่านท าให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ปฎิบัติให้เป็นตัวอย่าง จนเกิดเป็นเครือข่ายพระ

ธรรมทูตสายต่างประเทศ  ฝ่ายธรรมทูตคฤหัสถ์ต่างประเทศก็จะได้ท างานคู่กับพระสงฆ์คือพระธรรมทูต

ไทยสายต่างประเทศทั่วโลก  เพ่ือให้เกิดสันติสุข แก่สังคม และพระศาสนา ขอให้ทุกท่านเป็นก าลังใจแก่กัน

และกันตลอดไป 

๕.๘ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ในส่วนของวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบ
เป็นทางการ คือมีการบันทึกการประชุม และอย่างไม่เป็นทางการ คือการพูดคุยกันนอกรอบ ในการ
ก าหนดทิศทางกิจกรรม  เนื้อหาในการอบรม จนได้ข้อสรุปว่า ควรด าเนินการโครงการนี้ จนกระทั้งในได้
แนวปฏิบัติร่วมกัน ในคราวที่พระวิมลศาสนวิเทศ ท่านได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย ได้ร่วมประชุม
กับผู้บริหาร คณาจารย์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้ก าหนดชื่อโครงการว่า“ธรรมทูตคฤหัสถ์วิธีพุทธใน
ต่างแดน” จากนั้นทางวิทยาลัยพระธรรมทูตได้ด าเนินการออกหนังสือขออนุมัติการเดินทางไปปฏบัติ
หน้าที่ของบุคลกร และงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง  

ในส่วนของวัดไทยนอร์เวย์ ได้ประชาสัมพันธ์ ก าหนดสถานที่เพ่ือต้อนรับคณะท างานจาก
วิทยาลัยพระธรรมทูต และพระธรรมทูตจากประเทศต่าง  ๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน รวมทั้งการต้อนรับ
ลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมซึ่งเดินทางมาจากหลายประเทศ ทั้งยุโรปและอเมริกา 

๕.๙ จ านวนผู้สมัครเข้าอบรม 

ในการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในครั้งนี้ มีคฤหัสถ์ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าอบรม จาก
ข้อมูลค ากล่าวรายงาน บอกว่า มีจ านวน ๓๑๓ คน ในจ านวนดังกล่าว เดินทางมาจาก ๑๑ หลายประเทศ 
ทั้งโซนยุโรปและอเมริกา 

 ๕.๑๐ กิจกรรมการอบรม 

เบื้องต้นได้มีการก าหนดกิจกรรมเพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้โดยมีการ
แบ่งกลุ่มสภากาแฟ แชร์ความรู้กันที่เรียกว่า “Ideation” คือการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือประชุมปฏิบัติการ
ระดมความคิด (ideation workshop) ในเรื่องที่ถนัด มีการเปิดโอกาสให้พระธรรมทูตได้กล่าวสุนทรพจน์ 



 

๑๑ 

 

ให้คติในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 

 ๕.๑๑ กิจกรรมในพิธีปิด 

ในพิธีปิดมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ กิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์ธรรมทูต โดยให้ผู้เข้า

รับการอบรมได้นั่งสงบ ก าหนด เจริญสติ แล้ววิทยากรบรรยายประกอบเสียงดนตรีแผ่วเบา ท าให้ได้

บรรยากาศในการปลุกเร้าอุดมการณ์ และดึงจิตส านึกในหน้าที่ความเป็นธรรมทูตออกมา เพ่ือท าหน้าที่

อย่างภาคภูมิใจ ก่อนที่จะมีวิทยากรอีกท่าน ออกมาบรรยายเพ่ือปลุกให้เกิดอุดมการณ์ความเป็นธรรมทูต

และความภาคภูมิใจในการได้เป็นธรรมทูตเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

วิทยากรโปรยค ากลอนน าว่า “ต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นแก่ชีวิต นกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกหล้า 
ดอกไม้ให้ความงามทางสายตา แม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจน แล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ ท าสิ่งดีอะไรให้โลก
เห็น กินนอนเท่านั้นหรือท่ีท าเป็น ไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอย” แม้จะเป็นค ากลอนที่คุ้นหูมานานท าให้
ผู้เขียนนึกถึงสมัยที่เคยท ากิจกรรมให้แก่นักเรียน ในโรงเรียน ถึงแม้จะไม่ใช่กิจกรรมใหม่ แต่ก็ถือว่ายังใช้ได้
ตลอดกาล แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แตก่็ท าให้บรรยากาศดูขลัง สงบ และจริงจังอยู่ในตัว 

จากนั้นเป็นกิจกรรมเปิดใจ ให้โอกาสแก่ผู้แทนของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละประเทศ ได้ออกมา
แสดงความรู้สึกต่อโครงการอบรม โดยผู้แทนของแต่ละประเทศได้ออกมาแสดงความรู้สึกอย่างภาคภูมิใจ 
บางท่านได้น าค ากลอนจากครูบาอาจารย์มาอ่านอย่างซาบซึ้ง  บางท่านได้น าเอาพระพุทธพจน์จากพระ
สูตรมากล่าวแก่เพ่ือน ๆ ธรรมทูตด้วยกัน  บางท่านได้ยกเอาพระพุทธพจน์ที่เป็นอุดมการณ์ของพระธรรม
ทูตมาอ่านอย่างได้สาระทีเดียว   

หลายท่านได้แสดงความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ ที่ส าคัญคือมีชาวต่างชาติที่
สมัครเข้ามาอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ครั้งนี้ด้วย ไม่แน่ใจว่าฟังภาษาไทยออกกี่เปอร์เซ็น ได้ออกมาแสดง
ความรู้สึกขอบคุณต่อพระสงฆ์ที่ได้จัดโครงการนี้ และได้กล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาให้ความ
สงบ สันติสุขแก่สังคมโลกอย่างแท้จริง 

จากนั้นวิทยากรได้เตรียมผู้เข้าอบรม เข้ารับเกียรติบัตร โดยโปรยคติธรรมว่า “ไม่ต้องอยากได้
ในสิ่งที่อยากเป็น แต่ขอให้เป็นให้ดีที่สุดในสิ่งที่ได้” เมื่อประธานในพิธี คือ พระโสภณวชิราภรณ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มจร เดินเข้ามา ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ยืน
ขึ้นต้อนรับ จากนั้นผู้แทนธรรมทูตคฤหัสถ์ถวายเครื่องสักการะแก่ประธานในพิธีก่อนมอบเกียรติบัตร 

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.,ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวถวาย
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ  และน าเสนอการประชุมกลุ่มย่อยต่อประธานในพิธี มีประเด็นส าคัญ
ในกิจกรรมจิบกาแฟแชร์ความรู้กัน เพ่ือถอดบทเรียนธรรมทูตวิถีพุทธ ในหัวข้อประเด็น ดังนี้ 

๑. ภาพอนาคตของวัดหรือพระสงฆ์ในต่างประเทศ 
๒. อุบาสกอุบาสิกาจะมีส่วนให้การอุปถัมภ์บ ารุง สนับสนุนส่งเสริม ปกป้องคุ้มครอง รักษา 



 

๑๒ 

 

และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร 
๓. อุบาสกอุบาสิกาตัวอย่างที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

จากนั้นได้น าข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรมที่น าเสนอ
มีประเด็นที่น่าสนใจ จึงได้มีการรวบรวมเพ่ือน าสู่การวิเคราะห์ สงเคราะห์ ไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

ผลการประชุมระดมความคิดเห็นต่องานธรรมทูตคฤหัสถ์ พอสรุปได้ดังนี้ 
๑.๑ ภาพอนาคตของวัดหรือพระสงฆ์ในต่างประเทศ 

๑.๑.๑ ต้องการให้มีการพัฒนาภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นเพ่ือให้มีการเผยแผ่
เข้าถึงคนในพื้นที ่
๑.๑.๒ ต้องการให้มีหลักสูตรอบรมเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน และหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเผยแผ่เพิ่มข้ึน 
๑.๑.๓ ต้องการให้พระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ได้เข้าใจถึงภาษาและวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนต่อไป 

๒. อุบาสกอุบาสิกาจะมีส่วนให้การอุปถัมภ์บ ารุง สนับสนุนส่งเสริม ปกป้องคุ้มครอง 
รักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร 
      -มีข้อเสนอแนะว่า การจะบ ารุงพระพุทธศาสนาของธรรมทูตคฤหัสถ์ให้เหมาะสมโดย
มุ่งเน้นเรื่องความรักความสามัคคี ความมีวินัย ความเคารพต่อพระสงฆ์ และการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน 
๓. อุบาสกอุบาสิกาตัวอย่างที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
      -ได้มีการน าเสนอบุคคลตัวอย่าง อย่างหลากหลาย ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความ
ประพฤติดี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการร่วมสร้างวัด ท านุบ ารุง สืบสาน และ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  เพ่ืออุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและชุมชนชาวไทย จนเป็นที่
ยอมรับของชุมชนในต่างประเทศ  

 
๕.๑๒ จ านวนผู้รับวุฒิบัตร  

มีผู้ผ่านการอบรมเกินยอดที่ตั้งไว้ในการกล่าวรายงานข้างต้นว่า ๓๑๓ คน แต่มีผู้เข้ารับวุฒิบัตร
ทั้งสิ้น จ านวน ๓๑๖ คน จากจ านวน ๑๑ ประเทศ มีประเทศอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศเนเธอแลนด์ 
ประเทศออสเตรีย และประเทศไทย เป็นต้น 

 

 



 

๑๓ 

 

๖. บทสรุป 
ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ (Householder-Dhammaduta)” เป็นผลจากแนวคิดที่สร้างสรรค์

อันตกผลึกจนน ามาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ถือเป็นนวัตกรรม (Innovation) ทางความคิดที่
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ๆ กลายเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในประวัติศาสตร์แห่งวงการ
ธรรมทูตไทยในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมอุบาสก-อุบาสิกาให้ท าหน้าที่สนับสนุนพระสงฆ์ และเป็นผู้น า
หลักธรรมการด าเนินชีวิตแบบชาวพุทธไปปฏิบัติ เผยแผ่แก่คนใกล้ชิด เป็นการยกย่องเชิดชูคนดีให้ท า
หน้าที่ช่วยเหลือพระสงฆ์ เกิดการสร้างเครือข่ายธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศให้สอดประสานกัน
อย่างแน่นเหนียว ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถของอุบสกอุบาสิกาให้ท า
หน้าที่อุปถัมภ์ คุ้มครอง หวงแหนพระพุทธศาสนาด้วยจิตส านึก  เสริมระบบกลไกความเป็นธรรมทูตวิถี
พุทธที่เป็นคฤหัสถ์ให้เกิดความรักความสามัคคี ภูมิใจในหน้าที่ความเป็นชาวพุทธ ที่ถูกยกระดับขึ้นเป็น
ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ ที่ช่วยพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะน าความสงบ สันติสุขสู่สังคม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดไป. 
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