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บทคัดย่อ :  
พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยอุดมการณ์ ที่

เสียสละ เข้มแข็ง อดทน อย่างจริงจัง บนพื้นฐานของจิตที่อ่อนโยนและมีเมตตาเป็นหลัก โดยการใช้ยุทธวิธี

ที่หลากหลาย เพื่อให้คนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา โดยจัดพิมพ์หนังสือไว้ให้อ่าน พัฒนาการด้านภาษาถิ่น

กิจกรรม และสภาพแวดล้อมของวัดที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับศาสนานิกายอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน น่ันคือ

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา   

ค าส าคัญ : ยทุธศาสตร์, การเผยแผ่, พระพุทธศาสนา, พระธรรมทูต 

บทน า  
พระพุทธศาสนา เริ่มเผยแผ่เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โดย พันเอก 

เอช. เอส. ออลคอตต์ ได้แต่งหนังสือชื่อ ปุจฉาวิสัชนาทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Catechism ) ขึ้น
เผยแผ่ แต่คนยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าใดนัก จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ท่านอนาคาริกะ ธัมมปาละ 
พุทธศาสนิกชาวลังกา ได้เดินทางเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา จึงเริ่มมีผู้นับ

ถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเท่านั้น1 นี้เป็นส่วนของฆราวาส ส่วนงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยได้เริ่มเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๒อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางรอบโลกเพื่อดูงานพระศาสนาของพระเดชพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร ในสมัยที่ด ารงสมณศักดิ์ที่ พระพิมลธรรม ได้มี
นโยบายและแนะน าคณะสงฆ์ไทยรวมทั้งจัดส่งพระสงฆ์ไปต่างประเทศ เพื่อฉลองศรัทธาและเป็นที่พึ่งทาง

                                                            
1 ดูรายละเอียดใน ธรรมะไทย “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่สหรัฐอเมริกา”.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  

http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/usa.php [10 มิ.ย. 2562]. 

http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/usa.php%20%5b10%20มิ.ย


ใจส าหรับคนไทยในอเมริกา2 บ้างก็ว่างานพระธรรมทูตในอเมริการเริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๑๓3 โดยมีการ
ตั้งวัดขึ้นเป็นบ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่ง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และต่อมาวัดไทยเริ่มมีจ านวนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น นิวยอร์ก วอชิงตัน ดีซี ชิคาโก ลอสแองเจลลิส  

ในขณะที่พระสงฆ์เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนมากขึ้น แต่ทว่าการจัด
ฝึกอบรมพระธรรมทูตไดห้ยุดชะงักลง มหาเถรสมาคมภายใต้การสนับสนุนของกรมการศาสนา จึงให้มีการ
รื้อฟื้นโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นมาใหม่ โดยมอบให้ เจ้าประคุณสมเด็จ                         
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการอ านวยการฝึกอบรมพระสงฆ์
มหานิกาย และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการ
อ านวยการฝึกอบรมพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย พระมหาเถระทั้งสองได้มอบภาระงานนี้ แก่มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยโดยล าดับ เป็นหน่วยงานด าเนินการ โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจ านวนแห่งละสองแสนกว่าบาท จากกรมการศาสนาในการด าเนินการ จึงเริ่มมีการ
ฝึกอบรมเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง และมีความต้องการพระธรรมทูตไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน  
 

เนื้อหา  
ค าว่า “ยุทธศาสตร์” (Strategy) มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย แต่ผู้เขียนขอให้ค านิยาม

ยุทธศาสตร์ในที่นี้หมายถึง “แผนการด าเนินงานที่ผ่านมติที่ประชุมแล้ววางเป็นนโยบาย อย่างเป็นระบบ 

ตามวิสัยทัศน์ของผู้น าและความคิดเห็นของที่ประชุม แล้วร่างไวเ้ป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย

หรือวัตถุประสงคข์องเจตจ านงร่วมกันในการเผยแผ่  

การเผยแผ่ หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม เช่นประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่รวมชนหลากหลายเช้ือชาติและภาษา 

พระพุทธศาสนาในที่นี ้หมายถึงพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท รวมถึงพระพุทธศาสนาแบบไทย 

ที่มีทั้งประเทศเพณี วัฒนธรรมรวมอยู่ด้วย 

                                                            
2 พระมหามนตรี ศรีบุญฮุง, “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ในทรรศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐)”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์, ๒๕๕๐,หน้า ๒๖. 
3 ดูรายละเอียดใน วิทยาลัยพระธรรมทูต, “ความเป็นมาในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ”.

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.odc.mcu.ac.th/?page_id=35 [10 มิ.ย. 2562]. 

http://www.odc.mcu.ac.th/?page_id=35


พระธรรมทูต หมายถึงพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการน าหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา

ออกไปเผยแผ่ในต่างประเทศ ทั้งที่ผ่านการอบรมในโครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และที่ไม่ได้ผ่าน

โครงการอบรม แต่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย จึงเป็น

ประเทศที่ให้อิสระ เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนา จึงนับว่าเป็นโอกาสดีของพระธรรมทูตไทย

สายต่างประเทศ ทั้งที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของวิทยาลัยพระ

ธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระธรรมทูตที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ 

แต่ได้สนับสนุนโครงการอบรม จึงได้รับการยกย่องให้เป็นพระธรรมทูตพิเศษจากทางโครงการ รวมถึง

พระสงฆ์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาอยู่ก่อนแล้ว ได้

ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเสียสละ เมื่อมีการก่อตั้งวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน

สหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น จึงจัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

(1976) มีวัตถุประสงฆ์ คือ4   

๑. เพื่อร่วมวางแผนนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของ

พระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความคิดเห็น การด าเนินการและร่วมมือ

ประสานงาน ระหว่างคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ การด าเนินงาน และร่วมมือประสานงานระหว่าง

พระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กับคณะสงฆ์ไทยแห่งประเทศไทย   

๔. เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมของวัดไทยในสหรัฐอเมริกา 

๕. เพื่อให้การปฏิสันถารและให้การช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจใน

สหรัฐอเมริกา 

๖. เพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรพระพุทธศาสนาและหน่วยงานอื่น ๆ  

จากวัตถุประสงค์ทั้ง ๖ ข้อนั้นท าให้มองเห็นว่า พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาได้วาง

นโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างเป็นระบบที่ชัดเจนมากขึ้น บ่งบอกถึง

การขยายตัวของงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ด้วย โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้

                                                            
4 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา. “ประวัติสมัชชาสงฆ์ไทย”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  

http://thaitemple.org/pages/about-us/ [10 มิ.ย. ๒๕๖๒]. 

http://thaitemple.org/pages/about-us/


จัดประชุมขึ้นทุกปี ครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๒ จัดขึ้น ณ วัดสัทธาธรรม เมืองแซน แอน โตนิโอ 

รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีพระธรรมทูต ทั้งที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกา และจากโซนต่าง  ๆ ของทวีปยุโรป ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็น

จ านวนมาก ผู้เขียนเองในฐานะที่เป็นอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา และดูแลผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจ าทุกปี ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีพระ

ธรรมทูตที่ให้ค าปรึกษาผ่านการฝึกอบรมจากโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่เดินทางไป

ปฏิบัติศาสนกิจในรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การเข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้ไดก้ าหนดวัตถุประสงคไ์วด้ังนี ้

ประการแรก : เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  

ประการที่สอง : เพื่อพบปะสนทนากับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแต่ละรุ่นที่ได้ปฏิบัติ

ศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ 

ประการที่สาม : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัตงิานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 

ประการที่สี่ : เพื่อเพิ่มพนูทักษะ และประสบการณ์ในงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 

๑. การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๒ เป็นวันประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยวันแรก เริ่มเวลา ๐๘.๔๕ น. โดยพระวิเทศ
รัตนาภรณ์ (เจ้าคุณถนัด) ได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุม และบอกว่าช่วงนี้ มีการสอบบาลี 
จากนั้นได้นิมนต์พระครูสุตธรรมวิเทศ (ดร.พระมหาวิน) เจ้าอาวาสวัดศรัทธาธรรมกล่าวรายงานต่อ
ประธานต่อที่ประชุม จากนั้นได้เชิญประธาน กรรมการสร้างวัดฝ่ายฆราวาสชาวอเมริกากล่าวต้อนรับ
คณะสงฆ์ และนายมงคล ยอดทอง ไวยาวัจกรวัด กล่าวเผดียงต่อคณะสงฆ์ จากนั้นชมวีดีทัศน์งานสมัชชา
สงฆ์ไทยในอเมริกาเป็นเวลาประมาณ ๑๕ นาที  

จากนั้นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาได้มอบหมายให้เลขาฯ กล่าวรายงานต่อประธาน 
คือ พระพรมวชิรญาณ รักษาการประธานส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัด
ยานนาวา ได้ให้โอวาทต่อที่ประชุม มีใจความว่า “ในโอกาสผมได้รับอนุมัติจากคณะสงฆ์ให้เป็นประธาน 
โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานคติธรรมแก่ที่ประชุมคณะสงฆ์ที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อมาปฏิบัติ
ศาสนกิจ ในฐานะประธานก ากับรู้สึกยินดี ตามที่เลขาฯได้รายงานไปแล้ว” ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศว่า ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการดูแลเหมือนปัจจุบัน ขณะนั้นวัดอย่างไม่เป็น
ทางการยังไม่มี ต่อมาได้รับความร่วมมือจากนักกฎหมายช่วยประปรุงแก้ไข ทั้งฝ่ายคณะธรรมยุติด้วย 

ต่อจากนั้นตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้กล่าวอนุโมทนาต่อที่ประชุมสงฆ์ที่ได้น า
พระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในอเมริกา เสร็จแล้วได้รับมอบของที่ระลึกจากประธาน ต่อจากนั้นผู้แทน



ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจการ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กล่าวอนุโมทนา ให้ข้อคิด และกล่าวต่อคณะสงฆ์ว่า ผอ.พศ.ได้ฝากข้อคิดมาสนองงานคณะสงฆ์ 
(การให้ค าตอบในหลายเรื่องไม่ค่อยเป็นที่พอใจของพระสงฆ์เท่าไรนัก โดยเฉพาะเรื่องเงินอุดหนุนว่าจะ
เข้าข่ายเงินทอนหรือไม่) จากนั้นเลขาธิการฯ ขานช่ือตัวแทนวัดไทยต่าง  ๆ ในอเมริกาที่มาเข้าร่วมประชุม 
ซึ่งวันแรกนับจ านวนพระสงฆ์ได้ จ านวน ๒๑๓ รูป 

๑.๑ กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
สาระส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผู้เขียนมองว่า เป็นการระดมความคิดของพระธรรมทูตใน ๔ 

ทวีป เพื่อให้ที่ประชุมพิจาณาและต่อยอดกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
และเป็นเชิงรุกมากขึ้น 

ภาคบ่ายเริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐น. โดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐอเมริกา ด าเนินการประชุมตามวาระ ท่านได้กล่าวน าเกี่ยวกับสาระส าคัญในการจัดประชุม จากนั้น
ท่านได้มอบหมายให้เลขาธิการสมัชชาปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อรับฟังการเสนอแนวคิด และกุลยุทธ์ในการ
เผยแผ่ 

เริ่มจากพระวิมลศาสนาวิเทศ (เจ้าคุณส ารวจ) เจ้าอาวาสวัด
ไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ท่านได้
เสนอแนวคิดว่า พระธรรมทูตมีการฝึกอบรมทุกปี แต่ญาติโยมซึ่งเป็นผู้น า
พระพุทธศาสนามาสู่ต่างแดนก่อนพระ ในฐานะที่คฤหัสถ์สามารถน า
พระพุทธศาสนาเข้าใกล้ชิดวิถีชีวิตได้มากกว่า จึงมีแนวคิดว่าอยากจะให้
โยมมีความรู้สึกภูมิใจว่าเขาก็สามารถเป็นธรรมทูตได้ เพราะเป็นเสาหนึ่ง
ในบริษัท ๔ ที่สามารถน าพระพุทธศาสนาเข้าถึงวิถีชีวิตได้ลึกกว่าพระ จึง
อยากจะให้แนวคิดว่าจะท าอย่างไร จึงจะท าให้ญาติโยมได้มีโอกาส หรือ
จะมีวิธีการอย่างไร จึงฝากที่ประชุมได้ช่วยกันคิดต่อ และขณะนี้ท่านได้
เริ่มโครงการขึ้นที่วัดไทยนอร์เวย์ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการธรรม
ทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ” รุ่นที่ ๑ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือ คือสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป, วัด
ไทยนอร์เวย์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาลัยพระธรรมทูต, และการบินไทย ซึ่งจะ
จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถือเป็นกลยุทธ์ ๑ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ต่างแดน 

จากนั้นพระราชวิเทศปัญญาคุณ (ดร.เหลา) จากประเทศอังกฤษ ท่านเดินทางมาร่วมประชุม 
๔ รูป มาในฐานะองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร (มาร่วมประชุมด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเอง) 
ท่านได้กล่าวถึง ว่างานพระธรรมทูตใน ๔ ทวีปควรเป็นอย่างไร และได้เสนอแนวคิดการจัดประชุมชาว
พุทธโลก ว่า “ถ้าอนาคตจะมีการประชุมพระธรรมทูตโลกจะท าอย่างไร ท่านได้เสนอแนวคิดไว้ เมื่อคราว



ที่แล้วที่ประชุมที่สิงคโปร”์ ซึ่งก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะท าอย่างไร และได้น าผ้าพันคอสัญลักษณ์องค์การ
พระธรรมทูตโลก เป็นผ้าส าหรับพันคอที่มีสัญลักษณ์ธงฉัพพันรังสี มาให้ที่ประชุมได้ชมด้วย จึงถือว่าเป็น
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเผยแผ่อีกทางหน่ึง 

จากนั้นพระกิตติโสภณวิเทศ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กรรมการ
อุปถัมภ์และกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประธานสหภาพพระธรรม
ทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ปรึกษาประธานส านัก
ก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสายโอเซียเนีย เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี นครไคร์ทเชิร์ท ประเทศ
นิวซีแลนด์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผมมาตามศรัทธาสัญญาใจกับพระครูสุตธรรมวิเทศ (ดร.พระมหาวิน) 
เจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรม จึงอยากกระตุ้นให้โยมได้ช่วยกันเผยแผ่พระศาสนา โดยสนับสนุนแนวคิดของ
พระวิมลศาสนาวิเทศวัดไทยนอร์เวย์ ในส่วนพระธรรมทูต ควรอัพเดตตัวเองตลอดเวลา ให้ทันโลกทันสมัย
อยู่เสมอ สมัยก่อนเดินทางมาต่างประเทศต้องมีงบให้ส าหรับฟิล์ม อักฟ่า ฟูจิ แต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้ว 
เพราะเป็นยุคดิจิตอล ต่อไปทุกอย่างจะอยู่แค่ปลายนิ้วจิ้ม (โทรศัพท์มือถือ) ชาวต่างชาติเขาชอบพระ
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ระวังโทษคือสตรี สตางค์ ขอให้พระธรรมทูตมีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงาม อนาคตถ้ายัง
เห็นหน้ากันแสดงว่ายังไม่ไปนครสวรรค ์

พระปัญญาธรรมวิเทศ (เจ้าคุณเหรียญ) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ กล่าวว่า เมื่อปี
ที่แล้วได้จัดประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่สิงคโปร์ ท่านเคยมาอยู่อเมริกา เป็นพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ รุ่นที่ ๖ มาอยู่อเมริกาปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ วัดมั่งมีศรีสุข และไปอยู่สิงคโปร์ได้ ๑๘ ปี นั่งเครื่อง
มาอเมริกา ใช้เวลายาวนานถึง ๑๘ ชม. เพื่อมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านให้แนวคิดว่า การเป็นพระ
ธรรมทูตในอเมริกาครั้งแรก หวัง ๓ อย่าง คือ 

๑. เพื่อรักษาศรัทธาไทยให้มัน่คง  
๒. เพื่อให้ได้กรีนการ์ด  
๓. เพื่อสงเคราะห์ญาติ คือท าประโยชน์เพื่อญาติ  

พระธรรมทูตเรายังไม่ท าให้เป็นอินเตอร์เนชันนอล จึงอยากฝากแนวคิดให้จัดตั้งเป็นศูนย์
วิปัสสนานานาชาติ ท าอย่างไรจะพัฒนาให้เป็น Buddhist International ในอเมริกามีวัด ๑๐๐ กว่าวัด 
ในสิงคโปรม์ี ๕๐ วัด จาก ๕๐ เหลือ ๑๖ วัด ที่เป็นวัดมีวิญญาณ คือมีเจ้าอาวาส ในประเทศสิงคโปร์สร้าง
วัดง่ายเพราะชาวจีนมีศรัทธามาก  

ท่านได้กล่าวถึงประเด็นค าถามที่ว่า “พระธรรมทูตโลก จะไม่ซ้ ากับพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศหรือ” จากนั้นท่านได้อธิบายว่า “พระธรรมทูตโลกไม่ได้ท าอะไรที่พระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศท าอยู่แล้วจะไม่เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะสงฆ์หรือรัฐบาลไทย แต่ตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค ์

๑. เพื่อปกป้องการกระท าอันย่ ายีต่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เช่นพระพุทธรูปเป็นต้น 
๒. เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ าท่วม ในที่ต่าง ๆ เป็นต้น  



อีกสองปีข้างหน้า คือปี ๒๕๖๔ ฉลอง ๙๔ ปี จะจัดประชุมพระธรรมทูตโลก แต่จะเป็นที่ไหน
ยังไม่ก าหนด 

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้กล่าวต่อที่
ประชุมว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา มาเป็นก าลังใจ และได้เห็นความ
ตั้งใจท างานของพระธรรมทูต”ท่านยังได้กล่าวถึงเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาว่า “การ
ด าเนินการภารกิจของ มจร. ช่วงนี้ก าลังจัดท าระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ใหม่ ทั้งนักธรรม บาลี การ
จัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับระบบการศึกษา ทั้งนักธรรม บาลี ก าลังยกร่างการตั้งส่วนงาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
ส านักงานอยากให้จัดโครงสร้างบริหารการศึกษาแผนกธรรม บาลีในอเมริกา ให้มีหัวหน้าศูนย์ มีเลขานุการ 
มีพนักงาน ๒ ท่าน มีงบประมาณด้านบุคคลากร บริหารการใช้สอย ด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้จ่ายเท่าไร 
จะได้น าไปใส่ในงบประมาณประจ าปี สาระคือ รัฐจะต้องจัดค่าใช้จ่ายให้พอควร เพื่อให้การศึกษาจะได้ไม่
ต้องล าบากมากเรื่องงบ แต่ต้องให้มีโครงสร้างบริหารที่ชัดเจน 

การตั้งวิทยาลัย อยากพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง อยากให้บริหารงานวิชาการ โดย IBSC จะจัด
การศึกษาเรื่อง Mindfulness Came ควบคู่ไปกับวิทยาลัยพระธรรมทูต ตั้งให้เป็นศูนย์คล้ายศูนย์วิทยาลัย
พระธรรมทูต ในอนาคตถ้าเราท าโครงสร้างบริหาร จะท าให้ยั่งยืน เมื่อมีความมั่นคงก็จะขยายบาลีศึกษา
ไปสู่ญาติโยมในอเมริกาด้วย พระครูรัตนปัญญาวิเทศฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เมื่อปีที่แล้วสมัชชาสงฆ์
ไทยได้จัดท าข้อตกลงเพื่อพัฒนาวิปัสสนากรรมฐานกับสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร แล้ว เรื่องสนับสนุน
การศึกษาภาษาบาลี ในการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ พระครูรัตนปัญญาวิเทศ รองเลขาธิการ สมัชชาฯ รูป
ที่ ๓ กล่าวว่า “การศึกษาน าพาให้พ้นทุกข์ ได้ร่วมกัน “กองทุนบาลี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา” 
แนวทางปฏิบัติคือ  

(๑) รับบริจาคจากเศษสตางค์ เป็นออมบุญ  (๒) ทอดผ้าป่าเพื่อศึกษาภาษาบาลี  (๓) น าทุน
ถวายแด่พระอาจารย์  (๔) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ธรรมะ ได้ระดมทุนแล้วรวมเงินได้ ๓๐,๐๐๐ 
ดอลล่าร์ ได้ระดมทุนเพิ่มเติมในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้เงิน ๔,๐๖๑ เหรียญ และเงินไทยอีก ๓,๒๐๐ บาท 

จึงได้มอบถวายแด่พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว 5นี้ถือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต 

พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม กล่าวว่า จะท า
อย่างไรจึงจะเสริมส่งพระธรรมทูตสู่ระดับโลกได้ การมีพระธรรมทูตโลกเพื่อให้ช่วยกันท างานเท่านั้น ปีนี้มี
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พระธรรมทูตเกิดมานาน แต่ยังไม่มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพระ
ธรรมทูต (พรบ) การเผยแผ่ควรมีระเบียบพระธรรมทูต ให้มองไปที่ พรบ. ระเบียบว่าด้วยพระธรรมทูต 

                                                            
5 ดูรายละเอียดใน สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, “สรุปรายงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยใน

ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ปี  ๒ ๕ ๖ ๑ ” ,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

http://smucha2016.blogspot.com/p/v-behaviorurldefaultvmlo.html [12 มิ.ย. 2562] 

http://smucha2016.blogspot.com/p/v-behaviorurldefaultvmlo.html%20%5b12


พระราชบัญญัติว่าด้วยพระธรรมทูต เราจะมีศักดิ์ มีสิทธิ์ อยู่ไม่ไกล เราต้องท า ...พระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ มี ๒๕ รุ่นแล้ว...ขอให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ   

พระเทพพุทธิวิเทศ ที่ปรกึษา รูปที่ ๓ กล่าวสนับสนุนว่า พระธรรมทูตได้ออกมาปฏิบัติศาสนกิจ 
จะมีระเบียบพระธรรมทูตในการท างาน ระเบียบเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ถ้าพูดถึงกฎหมายต้องพูด
ถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ พระธรรมทูตเราควรจะมีระเบียบว่าด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เคยมีระเบียบ
แต่ล้มไป หลังจากนั้นพระสงฆ์มาต่างประเทศไม่มีระเบียบปฏิบัติ แต่ก่อนไม่รู้มีระเบียบอะไร ต่อมาได้มีการ
อบรมจึงมีการเดินทางอย่างเป็นทางการ และท่านได้ฝากค าถามว่า พระราชบัญญัติพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศใครจะเป็นคนร่าง ระเบียบการออกไปปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตจะท าอย่างไร ขอฝาก
หน่วยงานส านักพุทธฯ หาวิธที าเหมือนรองกทม.ได้น าเสนอไว้ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลทูตต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า วัดไทยในต่างประเทศ 
มีราชกิจศาสนกิจอยู่ด้วยกัน มีกิจกรรมกงสุลสัญจรไปตามวัดต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้คนไทย 
เวลาออกมาอยู่ต่างประเทศต้องค านึงถึงกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ขอให้เคารพกฎหมายท้องถิ่นนั้น ๆ 

๑.๒ การบริหารและการปกครองวัดต่าง ๆ 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม เป็นวันสุดท้ายของการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานสมัชชาฯ ได้
สรุปการประชุมวาระที่ ๑ และด าเนินการประชุมวาระที่ ๒ ต่อ ดังนี ้ 
 ประเด็นที่ประชุม คือ เรือ่งแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑. การถ่ายทอดสดบางประเด็นควรให้มีการกลั่นกรองก่อน ช่วงการแถลงข่าวอนุญาตให้
ถ่ายทอดสดภายใต้การควบคุมของฝ่ายจัดงานเท่านั้น 
 ๒. การเสวนาศาสนานานาชาติ ในประเด็น“การใช้หลักศาสนาเพื่อสันติภาพโลก” ณ เมือง       
เรสมอนด์ รัฐออริกอน (Oregon) 
 ๓. ระหว่างวันที่ ๔,๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ น้ีจะจัดโครงการอบรมบาลี สนามหลวง ณ วัดไทยลอสแอง
เจลีส   

จากนั้นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ฯ ได้แจ้งเพื่อทราบว่า จะมีการประชุมเวิลด์พีซที่เกาหลี การเข้า
ร่วมประชุมงานวิสาขบูชาโลก และเรื่องการเสนอชื่อวัดเข้าสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ดังนี้ วัดโปรด
เกตเชษฐาราม อนุมัติให้อยู่ในอนุเคราะห์ วัดพระธาตุพนมยังขาดเอกสาร วัดต้นโอ๊ก วัดหทัยณเรศวร์ 
อนุญาตให้เข้าสังกัด ส่วนวัดพระธรรมกายอนุญาตแล้ว วัดพุทธเมตตามหาบารมี ให้อยู่ในความดูแลก่อน ๑ 
ปี วัดพุทธประทีปให้อยู่ในความดูแลก่อน วัดมงคลรัตนารามเมืองแทมป้า ให้ยกเป็นวัดสาขาจากวัดในการ
ดูแลเป็นวัดในเครือ ให้ส่งส านักงานสมัชชาสงฆฯ์  

การสรุปจ านวนวัด และวัดในการดูแลของสมัชชาตามที่แจ้งแล้ว วัดในสังกัดมี ๑๑๒ วัด เมื่อมี
การพิจารณาเพิ่มเติม ให้แจ้งชื่อวัดเพื่ออัพเดตข้อมูล ทุก ๆ ปี การน าเสนอรายชื่อพระธรรมทูตใหม่ การ
เป็นพระธรรมทูตใหม่เสียค่าสมาชิก ๑๐๐ เหรียญ และอีก ๑๐๐ เหรียญ รวมเป็น ๒๐๐ เหรียญ 



จากนั้นพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
ถึงความเกี่ยวข้องกับสมัชชาสงฆ์ไทย ในฐานะหน่วยผลิต ถึงมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนถ่าย แต่งานยังสืบ
ต่อในส่วนการอบรม การปฏิบัติงานของพระธรรมทูตเป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์ไทย  

จากนั้นท่านได้แนะน าอธิการบดีองค์ใหม่ต่อที่ประชุมว่า อธิการบดีท่านได้มาสืบสานงานต่อกับ
สมัชชาสงฆ์ไทย ขณะนี้ มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชานานาชาติที่ยูเอ็น งานหลักสูตรพระธรรมทูต ระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก จะรับลงทะเบียนภายใจปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ท่านที่สนใจจะลงทะเบียนให้ติดต่อได้ 
การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ ผ่านไป จบจ านวน ๑๑๓ รูป ตกไป ๒ รูป  

เรื่องการท างานร่วมกัน พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต) ได้เริ่มต้นไว้จากหลักสูตร
วุฒิบัตร ปัจจุบันมีหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา วิชาสันติศึกษา ไปเป็นอาจารย์สอนปริญญาเอกได้ ให้สมัชชา
ส่งไป พระราชสิทธิมุนีได้เดินทางมาแล้วมีการท า MOU กับสมัชชาสงฆ์ไทยแล้วเกีย่วกับวิปัสสนากรรมฐาน 
ทาง สปป. ลาวไดต้ั้งหน่วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้ว และเตรียมเรื่องการจัดงานวิสาขบูชาโลกแล้ว
ด้วย พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประชาธิปไตยตามแบบคณะสงฆ์ไทย เป็นต้นแบบกระจายไป
สหภาพยุโรปและโอเซียเนีย  

๑.๓ แถลงการณ์งานยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาและก าลังด าเนินการต่อไป 

จากนั้นแจ้งให้ว่า มีการเชิญผู้แทนขององค์กรต่าง ๆ  ร่วมประชุมเกี่ยวกับองค์การพระธรรมทูต
โลก ณ วัดสันติวงศาราม และอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกองทุนเรียนภาษาอังกฤษ ๓ เดือน ตลอดปี โดยมี
โครงการฝึกการปาฐกถาภาคภาษาอังกฤษซึ่งด าเนินการมาแล้วได้ผล  

พระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) แจ้งที่ประชุมว่า ได้ท าปฏิญญาความร่วมมือจัดงาน
สันติภาพโลก ณ กรุงสต็อกโฮมที่ผ่านมา มีการมอบรางวัลสันติภาพโลก (พ.ศ.๒๕๖๑) และจะมีการจัดงาน
อีกในปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๒) จึงขอนิมนตเ์ข้าร่วม ๒๘ กรกฎาคมนี้ จะจัดงานเดินสันติภาพจากกรุงสต็อกโฮม ไป
แอสโตเนีย แล้วล่องเรือกลับสต็อกโฮม ท่านใดต้องการหนังสือนิมนต์ติดต่อท่านได้โดยตรง มีพระสงฆ์
สมัครแล้วประมาณ ๑๐๐ รูป นี้คือยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จากนั้นประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ได้กล่าวถึงส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
เรื่องขอพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจและการต่ออายุหนังสือเดินทางว่า พอมติศตภ.ออกมาปรากฏว่ามี
พระธรรมทูตบางรูปไม่เดินทางมา และบางรูปพอตรวจสอบปรากฏพบว่า หนังสือเดินทางจะหมดอายุ บาง
รูปมีประเด็นไม่ชัดเจน ว่าจะขอต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือขอหนังสือเดินทางใหม่ ฝากไว้เป็นข้อสังเกต 
สถานทูตไม่ต่อให้ จะต้องไปด าเนินการตามขั้นตอนเดิมใหม่ 

ฝ่ายบริหารไดเ้สนอเรื่องการยื่นต่อทะเบียนองค์กร โดยคุณประสาน มานะกุล ได้ชี้แจง การยื่น
ขอจดทะเบียนองค์กร ต้องมีใบรับรองให้องค์กรนั้นไม่ต้องเสียภาษี ต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นการชี้แจง
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการจดทะเบียนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหม่ เช่นเป็นวัด ไม่ต้องเสียภาษี 
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์  



จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมต่อ โดยฝ่ายการศึกษาได้แถลงผลงานปีที่ผ่านมา และจะ
ด าเนินการต่อไป โดยมีพระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมธี) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ประธานฝ่าย
การศึกษา มีพระวิเทศรัตนาภรณ์เป็นต้น  เป็นกรรมการสนามสอบบาลีพระสงฆ์ไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “อะไรที่มีการเคลื่อนไหวย่อมมีความแข็งแกร่ง องค์กรใดมีการเคลื่อนไหวด้าน
กิจกรรม องค์กรนั้นจะแข็งแกร่ง” มีหน้าที่ดูแลควบคุมด้านการศึกษา เป็นที่ปรึกษาสถานที่ให้การศึกษา 
การศึกษาปริยัติมี ๒ คือ แผนกธรรมและแผนกบาลี มีการพัฒนา ๔ ด้าน มีการสอบธรรมศึกษาที่วัดไทย
ลอสแองเจลีส ปัจจุบันมี ๘ วัด ที่เปิดสอบธรรมศึกษาหรือนักธรรม ส่วนการอุปถัมภ์ก็เป็นญาติโยมน า
อาหารมาอุดหนุน บางทีก็มีทางการมาสนับสนุนบ้าง มีครูจากจุฬาฯมาสอนให้  

งานฝ่ายการศึกษา ส านักเรียนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า การที่จะสอบได้ต้องมี
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นได้เปิดวีดีทัศน์ให้ชม ประมาณ ๑๕ นาท ี 

จากนั้นพระครูรัตนปัญญาวิเทศ ประธานฝ่ายปริยัติธรรมแผนกบาลีสหรัฐอเมริกา สรุปผลการ
จัดการเรียนการสอนว่า เริ่มในปี ๒๕๕๗ เปิดสอบปี ๒๕๕๘ เป็นปีแรก ปีที่แล้วได้เปิดสอนบาลีศึกษา 
(บศ.) ให้ญาติโยมมาศึกษาด้วย ได้จัดตั้งศูนย์ หาครูมาสอน จัดหาสถานที่เรียน จัดหาอุปกรณ์สนับสนุน 
จัดตั้งกองทุนการศึกษา เป็นต้น ปีที่แล้วสอบได้ ๘ รูป ผู้น าข้อสอบได้น าโอวาทเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒา
จาร์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ) มาอ่านว่า “การรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป พระเณรจะต้องมี
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม” มีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่วัดต่าง ๆ ที่ได้
ร่วมกันจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้ที่สอบได้ จัดการศึกษาผ่านมาแล้ว ๕ ปี มีผู้สอบได้หลายรูป มี
การจัดอบรมบาลีสัญจร โดยมีพระวิเทศธรรมคุณเป็นประธานทุกงาน “วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” 
ได้รับฉันทานุมัติให้เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ  

จากนั้นมีการประชาสัมพันธ์และรับบริจาค เพื่อสมทบตั้งกองทุนการศึกษาบาลีในอเมริกา และ
เจ้าคุณมุนีวิเทศ (พระมหาสุขุม) ได้น าท าบุญกล่าวอุทิศกุศลให้หัวหน้าเผ่าอินเดียแดง และหัวหน้าเผ่าต่าง 
ๆ ที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่ได้รวบรวมแผ่นดินอเมริกาให้เป็นปึกแผ่น จึงท าให้พวกเราได้เปิดอบรมและสอนบาลี
สอบบาลี จัดการอบรมบาลีก่อนสอบ ณ แผ่นดินอเมริกา 

พระวิเทศวิสุทธิคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานแผนกเผยแผ่  ให้อ่านประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการเผยแผ่ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระครูปิยธรรมวิเทศ วัดมหาชนก 
ประชาสัมพันธ์รับบริจาคไดเ้งิน จ านวน ๔ พันกว่า ดอลล่า 

พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ได้แถลงการณ์งานด้านการ
เผยแผ่ ท่านให้ข้อคิดว่า “การไม่พิมพ์หนังสือเพราะคิดว่ามีสื่ออีเลคโทรนิคในมืออยู่แล้ว คนที่เข้าไม่ถึงสื่อ
ดังกล่าวละจะเอาเขาไปไว้ไหน” ท่านจึงกล่าวว่า ต่อไปจะพิมพ์หนังสือส าหรับวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ด้วย จะจัด
โครงการ intensive Dhamma Program ให้พระธรรมทูตท่องงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ ท่องอาณาปานัสต ิ
๑๖ ขั้น เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกระนั้นท่านได้น าหนังสือ Meditation is Mind culture และหนังสือ 
The Main Ideas of Theravada Buddhism มาแจกในที่ประชุมด้วย 



ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ กล่าวถึงโครงการ “การฝึกอบรมการแสดงธรรมภาค
ภาษาอังกฤษ” ว่า พระธรรมทูตต้องการจะทราบเรื่องใด การออกไปงานบ่อยสุดคืองานใด เรื่องใด เช่น
การให้โอวาทคู่บ่าวสาว โอวาทเปิดร้านใหม่ อยากได้เรื่องราวเหล่านี้ เป้าหมายเพื่อต้องการสร้างใจ สร้าง
ชุมชน สร้างคน และสร้างวัด จากที่กล่าวมาแล้ว ได้เปิดไปแล้วเป็นหลักสูตร ๕ วัน แต่ละรูปเก่งมาก การ
อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ควรท าด้านภาษาอังกฤษ เพื่องานสัมโมทนียกถา งานแต่ง งานศพ 
งานขึ้นบ้านใหม่ และสื่อทางยูทูบดี ๆ มีไว้ใหฝ้ึกฝนภาษาได้ดีมาก 

จากนั้น ได้น าเสนอโครงการต่าง ๆ ไว้ดังนี้  (๑) โครงการวิทยุธรรมะ แต่ละชุดมี ๖๐๐ เรื่อง
(๒) โครงการธรรมในต่างแดน (๓) โครงการเสริมความรู้พระธรรมทูตด้านวิปัสสนาและปริวาสกรรมใน
เดือนมิถุนายน และแจ้งเรื่อง งานบวชสามเณร ๒๓ มิถุนายนที่จะถึง  

จากนั้นไวยาวัจกรได้แถลงการณ์ค่าใช้จ่ายประจ าปีของสมัชชาฯ การรับบริจาค เงินบ ารุง
สมัชชาฯ และเงินค่าสมาชิกของวัด 

ฝ่ายสาธารณูปการ และสาธารสงเคราะห์ ได้แถลงการณ์ งานการปกครอง การศึกษา
สงเคราะห์ ตามอย่างการบริหารของคณะสงฆ์ไทย 

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
เรื่องการประชุมเจ้าอาวาส พระมหาสมปอง วัดภาวนาอลาสก้าร์ เพิ่งย้ายไปแห่งใหม่ได้ ๓ ปี 

แต่จะจัดฉลอง ๒๘ ปี ไดเ้ตรียมจัดการต้อนรับ 
เรื่องการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในวันที่ ๑๒-๑๙ ที่วัดพระมหาชนก  
เรื่องการจัดปฏิบัติวิปัสสนาและปรวิาสกรรม ณ วัดพุทธออริกอล  
เรื่องการเสนอวัดต้นแบบเพื่อคัดเลือก ด้านการปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น ๔ ภาค เสนอ

ให้คัดเลือกวัดต้นแบบ ในการเผยแผ่ สะอาด ร่มรื่น คัดเลือกวัดต้นแบบ ๓ ขนาด จะน าเสนอผ่านสมัชชาฯ 
รัฐทางภาคใต้จะมกีารประกวดวัดต้นแบบของรัฐภาคใต้ ให้น าเสนอในการประชุมวิสามัญที่อลาสก้า 

เรื่องการน าเสนอรายชื่อพระผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมพระอุปัชฌาย์ ๔ รูป  
ข้อสังเกต: สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ได้วางแผนงานล่วงหน้า และมีการแบ่งการปกครอง

ออกเป็นเจ้าคณะรัฐ คล้ายเจ้าคณะจังหวัดในประเทศไทย การบริหารงานของพระธรรมทูตไทยในอเมริกา
มีการแบ่งการปฏิบัติงานและการปกครองวัดกันคล้าย ๆ ในเมืองไทย มีการแบ่งการปกครองเป็นโซน เช่น 
วัดที่อยู่ในโซนตะวันตก โซนเหนือ เช่น ซานฟรานชิสโก นิวส์วาด้า ออเรกอน ยูทาห์ วอชิงตัน อลาสก้า 
ฮาวาย และแคนาดา เป็นต้น 

ส่วนวาระอื่น ๆ นั้น มีการน าเสนอโปรแกรมส าเร็จรูป “คลิกบุ๊ค” เพื่อจัดท าบัญชีของวัด แต่ก็
มีค่าใช้จ่ายพอควร ประธานได้ให้ข้อคิดว่าถ้าคุ้มก็ควรท า ถ้ามีผู้ท าได้  

เรื่องวัดพรหมคุณาราม จะจัดวันมหาร าลึก ปีนี้ตรงกับวันเกิดเหตุการณ ์
เสนอเรื่องการจัดหาคัดเลือกวัดที่ควรได้รับโล่ ควรมีการด าเนินการต่อรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อ

น าเสนอในวันประชุมเจ้าอาวาสในครั้งต่อไป 



เรื่องหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยเบิกเล่ย์  พระราชธรรมวิเทศ (เจ้าคุณ
ประเสริฐ กวิสุสโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ถามที่ประชุมว่า “พระสงฆ์ที่จะไปเข้าร่วมประชุมจะมี
บทบาทอะไรบ้างในวันที่ ๒๙,๓๐ มิ.ย. ที่มหาลัยเบิกเล่ย์ ที่จะจัดงาน Buddhist conference” มี
เจ้าหน้าที่ให้ค าตอบว่า “จะมีการสาธิตการสอนวิปัสสนาแบบทุกนิกาย คือไม่บอกว่าเป็นของส านักใด และ
มีการสาธยายพระไตรปิฎกด้วย” และให้แนวคิดว่า “ชาวพุทธใหม่ในอเมริกาไม่เอาพุทธแบบประเพณี” แต่
จะเอาพุทธด้านการปฏิบัติ เขาจะเปิดสอนวิปัสสนาภาคภาษาอังกฤษให้พระธรรมทูต แต่เขาก็ยังเกรงว่า 
“หากพระสงฆ์ไปกันเยอะจะท าให้แตกตื่นว่าเป็นสัญลักษณ์การประกาศศาสนา โดยแนวคิดผู้จัดเขาไม่
อยากให้เป็นการเน้นอะไรที่โดดเด่นเชิงสัญลักษณ์ เพียงแต่เขาอยากจะให้ปฏิบัติแบบง่าย ๆ เช่น ดื่มชา
อย่างมีสติ ท าอะไรอย่างมีสติเท่านั้น 
 อีกเรื่องหน่ึง โครงการ MOU เกี่ยวกับ Dhamma English Meditation ที่วัดมหาชนก BAA จะ
เข้ามาช่วย มจร. Mind fullness Camp ของ IBSC 
 ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า อดีตพระธรรมทูต ที่ลาสิกขาไปแล้วได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มจร. แสดง
ความเห็นว่า “ผู้ที่ออกไปจะเป็นตัวเชื่อมกับพระสงฆ์ ท่านที่ลาสิกขาไปได้มาช่วยงานวัดโดยไม่มีความ
มุ่งหวังอะไรเลย”  
 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิบการบดี มจร ได้แจ้งในที่ประชุมว่า “วันอาสาฬหบูชาจะมีการมอบ
รางวัลพระปฐมเจดียท์อง จงึขอให้สมัชชาสงฆไ์ทยในอเมริกา คัดเลือกพระที่เหมาะสมไปเข้ารับด้วย และ
ในวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี ้วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จะจัดงานฉลองพุทธคยาจ าลอง  
 จากนั้นเลขาธิการสมัชชาสรุปผลการประชุม ๒ วันที่ผา่นมา และประธานไดข้อมติรับรองการ
ประชุม  

๑.๔ การก าหนดยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง

แข็งขันและจริงจังเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้วอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการที่ก าลัง

ด าเนินการอยู่มีอีกมากมาย ยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ คือ Intensive Dhamma Program ให้พระ

ธรรมทูตท่องค าบรรยาย งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ ท่องค าบรรยายอาณาปานัสสติ ๑๖ ขั้น เป็น

ภาษาอังกฤษ พร้อมกระนั้นท่านได้น าหนังสือ มาแจกในที่ประชุมด้วย 

การจัดพิมพ์หนังสือคู่มือพระธรรมทูตภาคภาษาอังกฤษ Meditation is Mind culture และ

หนังสือ The Main Ideas of Theravada Buddhism  

ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ วัดพุทธปัญญา กล่าวถึงโครงการ “การฝึกอบรมการแสดง
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ” ว่า พระธรรมทูตต้องการจะทราบเรื่องใด การออกไปงานไหนบ่อยสุด คืองานใด 
เรื่องใด ไปบ่อย ๆ เช่นการไปให้โอวาทคู่บ่าวสาว โอวาทเปิดร้านใหม่ อยากได้เรื่องราวเหล่านี้ มารวมเล่ม



ไว้พิมพ์แจกพระธรรมทูต เป้าหมายเพื่อต้องการสร้างใจ สร้างชุมชน สร้างคน และสร้างวัด จากที่กล่าว
มาแล้ว ได้เปิดไปแล้วเป็นหลักสูตร ๕ วัน แต่ละรูปเก่งมาก การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ควร
ท า เน้นด้านภาษาอังกฤษ เพื่องานสัมโมทนียกถา งานแต่ง งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ และสื่อทางยูทูบดี ๆ 
มีไวใ้ห้ฝึกฝนภาษาได้ดีมาก 

จากนั้น ได้น าเสนอโครงการต่าง ๆ ไว้ดังนี้  (๑) โครงการวิทยุธรรมะ แต่ละชุดมี ๖๐๐ เรื่อง
(๒) โครงการธรรมในต่างแดน (๓) โครงการเสริมความรู้พระธรรมทูตด้านวิปัสสนา และงานปริวาสกรรมใน
เดือนมิถุนายน และแจ้งเรื่อง งานบวชสามเณร ๒๓ มิถุนายนที่จะถึง  

พร้อมกระนั้นยังมีโครงการเกี่ยวกับ Dhamma English Meditation ที่วัดมหาชนก BAA จะ
เข้ามาช่วย ร่วมกับ มจร. โครงการ Mind fullness Camp ของ IBSC และไดม้ีการท า MOU กันไว้แล้ว 

พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แถลงการณ์งาน
ด้านการเผยแผ่ และท่านให้ข้อคิดว่า “การไม่พิมพ์หนังสือเพราะคิดว่ามีสื่ออีเลคโทรนิคในมืออยู่แล้ว คนที่
เข้าไม่ถึงสื่อดังกล่าวละจะเอาเขาไปไว้ไหน” ท่านจึงกล่าวว่า ต่อไปจะพิมพ์หนังสือส าหรับวัยรุ่น คนรุ่นใหม่
ด้วย จะจัดโครงการ Intensive Dhamma Program ให้พระธรรมทูตท่องงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ ท่อง
อาณาปานัสติ ๑๖ ขั้น เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกระนั้นท่านได้น าหนังสือ Meditation is Mind culture 
และหนังสือ The Main Ideas of Theravada Buddhism มาแจกในที่ประชุมด้วย 

บทสรุป 
พระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้วางแผนยุทธศาสตร์ ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนากันอย่างเป็นระบบดังที่กล่าวมา วัดแต่ละวัดที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยใน

สหรัฐอเมริกามีอยู่ถึง ๑๒๐ กว่าวัด6 และแต่ละวัดได้วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ตามความสมารถของ
ตน ๆ โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของทางสมัชชาฯ จากการประชุมแต่ละครั้งมีข้อคิด
เสนอแนะ จึงพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตนั้น จะต้องมีอุดมการณ์ 
เสียสละ เข้มแข็ง อดทน อย่างจริงจัง พร้อมกระนั้นต้องท างานด้วยจิตที่อ่อนโยนและมีเมตตาเป็นหลัก 
ประกอบกับการใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้คนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา เช่น การมีหนังสือไว้ให้อ่าน 
การฝึกสนทนาด้วยภาษาท้องถิ่น การจัดสภาพแวดล้อมของวัดให้อ านวย และที่ส าคัญคือ ต้องรู้จักอุปนิสัย
ของผู้คนในประเทศนั้น ๆ พระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงใช้วิธีการที่หลากหลาย ที่นอกจาก
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และบุญประเพณีต่าง ๆ  เช่น การจัดพิมพ์สื่อที่เหมาะสม
ออกเผยแผ่ การน าเสนอด้วยภาพนิ่ง ภาพสไลด์ หรือภาพยนตร์ การจาริกไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบปะ
และบรรยายธรรมอบรมสั่งสอน การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและเวฟไซท์ให้เป็นประโยชน์ การเปิดการ

                                                            
6 พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,“สาร์น จากพระวิเทศสิทธิ    

ธรรมาภรณ์”, C.T.U. Newsletter,  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2562. หน้า 1. 



เรียนการสอนให้หลากหลายภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูต พร้อมกระนั้นยังอนุเคราะห์และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนิกของศาสนานิกายอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย นี่คือยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา   
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