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สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สืบคนประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ   

2) ศกึษาบทบาทและปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ และ 3) เสนอแนะ

วธิกีารและแนวทางการแกปญหาการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทของพระสงฆไทยในประเทศ

อังกฤษ การวิจัยนี้เปนแบบเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก 

พระธรรมทูตไทยและผูทรงคุณวุฒดิานการศาสนาจํานวนหนึ่ง 

 ผลการวิจัยพบวา 1) พระพุทธศาสนาเขาไปเผยแผที่ประเทศอังกฤษตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 24 

หนังสอื “ประทปีแหงทวปีอาเซยี” ซึ่งตพีมิพในอังกฤษทําใหผูคนเริ่มสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น 

ตอมาเมื่อมีการคนพบโบราณสถานและวัตถุที่ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนหลักฐานบงช้ีวาพระพุทธศาสนา

เคยรุงเรอืงอยางมากในอดตี ทําใหเกดิการศึกษาคนควาอยางจริงจังในวงการดานศาสนาและปรัชญาของ

เหลานักปราชญชาวตะวันตก และมชีาวอังกฤษเดนิทางมาอุปสมบทที่ประเทศศรีลังกาและประเทศพมา 

นอกจากนี้สมาคมบาลีปกรณซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2424 ยังมีสวนสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา

เถรวาทและบาลีศึกษา เพราะวาภาษาบาลีเปนภาษาในคัมภีรของนิกายเถรวาท สมาคมยังไดจัดพิมพ

พระไตรปฎก พจนานุกรมภาษาบาลี อรรถกถา คัมภีรตาง ๆ และวารสารออกมาเผยแพรจึงทําให

ผูคนสนใจศกึษาเปนจํานวนมาก และทําใหเกิดสมาคมชาวพุทธตาง ๆ เชน พุทธสมาคมแหงกรุงลอนดอน

และพุทธวิหาร เปนตน 2) รัฐบาลไทยไดสรางวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ.2509 ใหเปน

ศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาและเปนที่พักอาศัยของพระภกิษุสงฆ เมื่อจํานวนพุทธศาสนิกชน

สนใจดานการปฏบิัตติามแนวทางสายวัดปามากขึ้น จึงไดสรางวัดปาจิตตวิเวกเปนสถานที่สําหรับ

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ตอมาเพื่อแกปญหาดานสถานที่คับแคบจึงไดมีการสรางวัดอมราวดีและวัดสาขา 

อื่น ๆ  ขึ้น 3) การเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษอาจทําไดหลายอยาง เชน 3.1) ควรทําขอตกลง

กับมหาวทิยาลัยที่มชีื่อเสยีงบางแหงในประเทศองักฤษเพื่อจัดตัง้วทิยาลัยพระธรรมทตูและเพื่อสงเสรมิ

การศกึษาพระพุทธศาสนา 3.2) ควรจัดสรรทุนการศึกษาใหแกชาวอังกฤษและพระสงฆไทยไดศึกษาศาสนา

พุทธอยางลึกซึ้ง 3.3) ควรจัดสรางสํานักวิปสสนากรรมฐานเพิ่มเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามปฏิญญาลอนดอน และ 3.4) ควรมีการรวมมือกับองคกรพุทธ

ศาสนานกิายตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้นเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทและสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ

คนในประเทศอังกฤษมากขึ้น เปนตน 
 คําสาํคัญ: การเผยแผพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา เถรวาทพระธรรมทูต พระสงฆสายวัดปา 
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Abstract 

 The objectives of this research study were 1) to investigate the history of 

Theravada Buddhism in England, 2) to study the roles and problems of Buddhist propagation 

in England, and 3) to suggest the ways to solve the problems and processes of Buddhist 

propagation in England. It was a qualitative study using both documentary analysis and in-

depth interviews of some Thai Dhammadũta sanghas and Buddhist experts. 

 The findings can be summarized as follows: 1) Buddhism has been introduced and 

propagated to England since the 24th Buddhist century. A book entitled “The Light of Asia” 

and published in London inspired the people there to be interested more in Buddhism. Later, 

archaeologists found the Buddhist heritage sites in India, and this indicates that Buddhism 

religion was once very glorious. Consequently, it brought about many western-scholars to 

study the philosophy of Buddhism seriously. A number of British men came to be ordained in 

Sri Lanka and Burma. In 2424 BE, the Pali Text Society-PTS was founded and had an 

important role to propagate the Theravada Buddhism and to promote the Pali studies. This 

was due to the fact that Pali is the language used in the Buddhist scriptures for Theravada 

Sect. Moreover, the PTS published the Tipitaka, Pali Dictionary, the Atthakatha, many Holy 

books and journals to propagate the Buddhism and they could make a lot of people 

interested in the mentioned sect. As a result, a number of Buddhist associations were 

founded in England, for example, the Buddhist Society of London and the Buddhist Vihara.  

2) Thai Government built “Buddhapadapa Temple” in 2509 BE in London as the center for 

propagation of Buddhism and for sangha dwelling. When the number of Buddhists interested 

in meditation practices along the line of forest sanghas was increased, Cittaviveka Monastery 

was built as Meditation Center. Then, Amaravati Monastery and its affiliated temples were 

built in later years to solve the problem of a limited area for practicing meditation at 

Cittaviveka Monastery. 3) it was found that there are many ways to propagate the 

Theravada Buddhism in England as follows: 3.1) There should be an agreement with some 

well-known universities in England to establish Dhamma Ambassador College in their 

universities to promote the Buddhist studies. 3.2) A number of scholarships should be 

allocated to some British people and Thai bhikkhus to study Buddhism seriously. 3.3) More 

meditation centers should be built to support medication activities according to the London 

Declaration. Besides, 4) there should be more co-ordinations with organizations of various 

Buddhist sects to propagate the Theravada Buddhism and make more people in England 

have more faith in it. 
 Keywords: Propagation, Theravada Buddhism, Dhammadũta, Forest Sangha
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บทนํา 

 พระพุทธศาสนาไดเร่ิมเขาไปเผยแผท่ี

ประเทศอังกฤษเมื่อประมาณ 200 ป ท่ีผานมา  

จากท่ีมีการตีพิมพคําวา “พระพุทธเจา (Buddha)” 

ลงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกฟอรด  

(The Oxford English Dictionary) เมื่อ พ.ศ. 2224  

สวนคําวา “พระพุทธศาสนา (Buddhism)” ใน พ.ศ. 

2344 “พุทธศาสนิกชน (Buddhist)” ปรากฏการณ

ของหนังสือ ประทีปแหงทวีปเอเชีย (The Light of 

Asia) ท่ีเซอร เอ็ดวิน อารโนลด (Sir Edwin Arnold) 

ไดประพันธและพิมพออกมาใน พ.ศ.  2422 

(Almond, 1988) ไดรับความสนใจจากชาวอังกฤษ

และชาวตะวันตกอยางมาก จนตองมีการแปลเปน

ภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษา ท้ังยังทําใหกลุมบุคคล

นักวิชาการ นักปรัชญา ศึกษาพระพุทธศาสนากัน

อยางจริงจัง จากท่ีมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีหลักสูตร

ศาสนาและวัฒนธรรมตะวันออก ทําใหตอมาไดมี

การพิมพและแปลคัมภีรพระพุทธศาสนาเปนอันมาก 

เชน คัมภีรมหาวงศ คัมภีรธรรมบท พจนานุกรม

บาลี-อังกฤษ 

 นักปราชญท่ีมีช่ือเสียงหลายทาน เชน 

ศาสตราจารย แมก มลึเลอร (Prof. Max Muler) ได

พิมพพระไตรปฎกท้ังฉบับตะวันออก ฉบับยุโรป

และหนังสอืสําคัญอื่น ๆ อีกหลายเลม ศาตราจารย 

ที ดับเบิลยู ริส เดวิดส (Prof. T.W. Rhys Davids) 

พิมพหนังสือพระไตรปฎกและหนังสือพระพุทธ 

ศาสนาอื่น ๆ ท้ังยังไดจัดตั้ง สมาคมบาลีปกรณ 

(The Pali Text Society) ขึ้นใน พ.ศ. 2424 (Bluck, 

2006) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแผภาษาบาลี

และการศึกษาภาษาบาลี แปลพระไตรปฎกจาก

บาลีเปนภาษาอังกฤษ เปนสมาคมท่ีมีความสําคัญ

เปนอยางย่ิงและเปนสมาคมหลักในการเผยแพร

พระพุทธศาสนาและภาษาบาลี เกิดผูสนใจเพิ่มขึ้น 

ทําใหเกิดสมาคมองคกรตาง ๆ เชน พุทธสมาคม 

พุทธวหิารกรุงลอนดอน ฯลฯ 

 วัดไทยแหงแรกท่ีไดสรางขึ้นท่ีประเทศ

อังกฤษ ใน พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจา 

อยูหัวรัชกาลท่ี 9 รับไวในพระบรมราชูปถัมภ ทรง

พระราชทานนามวา “วัดพุทธประทีป (Buddha 

padipa Temple)” ท่ีกรุงลอนดอน พระองคไดเสด็จ

ไปทรงประกอบพระราชพธีิเปดปายวัดพุทธประทีป 

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ท้ังยังเกิดคณะ

พระธรรมทูตสายอังกฤษเปนคณะแรกของคณะ

สงฆไทยท่ีไปดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง

ท่ีประเทศอังกฤษเองและในทวีปยุโรป (พระราช

ภาวนาวมิล ว.ิ (ธีรวัธน อมโร, 2549) 

 ประเทศอังกฤษเปนประเทศท่ีมอีารยธรรม

เกาแกในทวีปยุโรป เปนท่ียอมรับในดานวิทยาการ 

ดานเศรษฐกจิและการศึกษา และจดัเปนศูนยกลาง

ท่ี สําคัญมากของกลุมประ เทศตะ วันตก ซึ่ ง  

พระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา วัดหนองปาพง)  

ไดกลาวไวเมื่อป 2520 วา “กรุงลอนดอนนี้ เปน

แหงหนึ่ง จัดไดวาเปนปฏิ รูปเทส ประเทศอัน

สมควรในการท่ีจะประกาศพระศาสนา” (อุปลมณี, 

2540) เมื่อศึกษาทางดานภูมิศาสตร ยุโรปมีพื้นท่ี

ไมใหญโตกวางขวางเมื่อเทียบกับทวีปอื่น ๆ แตมี

ประชากรท่ีหนาแนน มีประวัติความเปนมาท่ี

ยาวนาน มกีารอพยพของคนหลากหลายเช้ือชาติท่ี

เขาไปอาศัยท่ีอังกฤษ รวมถึงชาวอาเซียน ทําให

เกิดลักษณะทางสังคมท่ีซับซอน ตองการสิ่งท่ีเปน

สถานท่ีศูนยรวมจิตใจ สําหรับพุทธศาสนิกชนท่ีมา

จากจนี ญี่ปุน เกาหล ีลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม 

รวมถึงคนไทยดวย นักเรียนท่ีไปศึกษาเลาเรียนใน

มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ คนท่ีมีครอบครัวท่ีอังกฤษ

เอง ท่ีนับวันจะเพิ่มจาํนวนขึ้น ปจจุบันมีวัดไทยและ

สํานักสงฆท่ีตั้งท่ีกรุงลอนดอนและตามเมืองตาง ๆ 

มชีมรม สมาคมดานพุทธศาสนิกชนอยูจํานวนมาก 

แมวาจากการสํารวจประชาชนท่ียอมรับวานับถือ

ศาสนาพุทธ ใน พ.ศ. 2554 ประมาณ 250,000 คน 
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(ไมถึงรอยละ 1 และถูกจัดอยูในหมวดศาสนากลุม

อื่น ๆ) 

 พระพุทธศาสนาถือวาเปนศาสนาของ

โลก ปกหลักท่ีประเทศอังกฤษไดอยางม่ันคง ผูวิจัย

จึงสนใจศึกษาถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอังกฤษ ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทและ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อ

เสนอวิธีการและแนวทางแกปญหาในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ ใหมี

การพัฒนา เปนท่ีสนใจย่ิงขึ้นท้ังในประเทศอังกฤษ

และประเทศอื่น ๆ ในพื้นท่ียุโรปตอไปในอนาคต 

 หนังสือเรื่อง The British discovery of 

Buddhism (Almond, 1988) ทําใหเขาใจถึงประวัติ

ของพระพุทธศาสนาถึงการเผยแผในประเทศ

อังกฤษ มีการเปรียบเทียบพระพุทธศาสนากับ

ศาสนาพราหมณ ท้ังยังกลาวถึงลัทธิทางตะวันออก 

ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตามแบบชาวพุทธ อีกท้ัง

หนังสอื British Buddhism: Teaching, Practice and 

Development (Bluck, 2006) ทําใหทราบถึงการท่ี

พระพุทธศาสนาเร่ิมเผยแผเขาไปในประเทศอังกฤษ 

ในหลายรูปแบบท้ังนกิายมหายานและนิกายเถรวาท 

ความเปนมาของพระปา (พระสงฆสายวัดปา) ท่ี

รูจักกันในชื่อวา The Forest Sangha นอกจากนี้ 

ยังกลาวถึงความเปนมาของการทําสมาธิวิปสสนา 

Serene Reflection Meditation (SRM) ตลอดจนกลุม 

Friends of the Western Buddhist Order (FWBO) ท่ี

มีการกระจายเปนสังคมใหมท่ีมีวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนาแบบตะวันตก ในสวนงานวิจัย 

พระมหาเหลา ปฺาสิริ ศึกษาวิจัย The British 

Practice of Theravada Buddhism ทําใหทราบวา

พุทธศาสนกิชาวอังกฤษ รอยละ 97.4 มีการปฏิบัติ

สมาธิวิปสสนา รอยละ 64 ปฏิบัติอยางจริงจัง 

รอยละ 60 มีการสวดมนตและศึกษาจากตํารา

พุทธธรรม สําหรับการบรรพชาอุปสมบทของ 

ชาวอังกฤษ ซึ่งมีความแตกตางของวัฒนธรรม 

ตะวันตก ผู ท่ีสนใจที่จะอุปสมบทเปนพระภิกษุ 

มักนิยมแนวทางปฏิบัติตามแบบสายวัดปา ใน

การศึกษายังทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขอ 

พระวนัิย ของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อนําไปใช

ใหเขากับวิถีวัฒนธรรมตะวันตกของกลุม FWBO โดย

พระธรรม คําสอนคงไวตามพระศาสดา ทําใหมี

ผูสนใจเขารวมกลุม FWBO เปนจํานวนมาก จึงเกิด

เป นแนวทางพระ พุทธศาสนาแบบ อั งกฤษ 

(Phramaha Laow Panyasiri, 2004) พระมหาวรศักดิ์ 

จนฺทมิตฺโต ไดทําวิจัยเร่ือง Buddhist organisations 

in Great Britain ศึกษาถึง ประวัติความเปนมาของ

องคกรชาวพุทธในสหราชอาณาจักร มีโครงสราง

ระบบสมาชิกขององคกร กิจกรรมตาง ๆ เชน การจัด

ฝกปฏิบัติการน่ังสมาธิ จัดทําเอกสารการเผยแพร

พระพุทธศาสนา ตลอดจนระบบการศึกษาดาน

พระพุทธศาสนา (Ven. Vorasak Candamitto, 1972) 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่ อ ศึกษาประ วัติ ความ เป นมา

ของพระพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยพุทธกาลและ

การเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังประเทศอังกฤษ 

 2. เพื่อศึกษาบทบาทและปญหาใน

การเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทของพระสงฆ

ไทยในประเทศอังกฤษ 

 3. เพื่อนําเสนอวิ ธีการและแนวทาง 

แกปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทใน

ประเทศอังกฤษของพระสงฆไทย 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูใหขอมูล 

 ผู ใ ห ข อ มู ล ใ นก า รวิ จั ย ค ร้ั ง นี้  คื อ  

เจาอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอนและพระ

ธรรมทูตไทยท่ีเคยปฏิบัติและกําลังปฏิบัติงาน 

การเผยแผที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

จํานวน 8 รูป 
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วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 ผูวิจัยหาคุณภาพของเครื่องมือโดย 

การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ

วัตถุประสงค (Index of Item Objective Consistency- 

IOC) จํานวน 7 ขอคําถาม มีคา IOC อยูระหวาง 

0.66–1.00 โดยการพจิารณาจากคณาจารย 3 ทาน 

ทางสาขาดานพระพุทธศาสนาและสาขาธรรมนิเทศ 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. ศึกษาและคนควาจากพระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. 2539 และ อรรถกถาพระวนัิยปฎกภาษาไทย  

เอกสารตาง ๆ เชน วิทยานิพนธ เอกสารวิชาการ 

ตํารา หนังสือ ที่ เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

 2. การสัมภาษณ เ ชิงลึกจากผูทรง 

คุณวุฒิ ไดแก เจาอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 

และพระธรรมทูตไทยท่ีเคยปฏิบัติงานการเผยแผท่ี

วัดพุทธปทีป ตลอดจนพระสงฆและคฤหัสถท่ีได

เคยผานงานการเผยแผพระพุทธ ศาสนาท่ีประเทศ

อังกฤษ โดยการสัมภาษณ จํานวน 8 รูป/คน  

ท่ี เคยปฏิ บัติและกําลังปฏิบัติงานการเผยแผ

พระพุทธศาสนาท่ีประเทศอังกฤษ ตัง้แต 5 ปขึ้นไป 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการวิเคราะหและ

การวิจัยเอกสาร (Document Research) นําขอมูล 

ท่ีไดมา ทําการประมวล รวบรวม และวิเคราะห  

มาเขียนงานการวิจ ัย เพื ่อใหเขาใจถึงปญหา 

บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทใน

ประเทศอังกฤษ 

 

 

 

 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคท้ัง 

3 ประการ ในการศึกษา การเผยแผพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษพบวา 

  1. ความเปนมาของพระพุทธศาสนา

เถรวาทและการเผยแผสูประเทศอังกฤษ 

  คําวาเถรวาท สามารถแยกออกได

เปนสองคํา คือ “เถระ” กับ “วาทะ” เถระแปลวา 

แกกวา ซึ่งมีความหมายรวมถึงคณะพระมหาเถระ

ท้ัง 500 รูป ท่ีรวมกันทําสังคายนาในคร้ังแรก และใน

สวนคําวา วาทะ แปลวา ถอยคํา หลักการ หรือ

ทัศนคติ ดังนั้น คําวา เถรวาท จึงมีความหมายถึง 

คําส่ังสอนท่ีรวบรวมเปนระบบ โดยพระมหาเถระ 

พระพุทธศาสนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานนี้ จึงไดชื่อวา 

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ซึ่งเปนชื่อเรียก 

นิกายพระพุทธศาสนาท่ีมีหลักคําสอนท้ังหมดมา

จากคัมภีรภาษาบาลี หรือท่ียึดถือพระไตรปฎก ท่ี

เปนคัมภีรเกาแกท่ีสุดของพระพุทธศาสนา จึงเปน

พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมถือปฏิบัติตามและ

รักษาพระธรรมวนัิย ตามมติของท่ีประชุมคณะพระ

มหาเถระท้ัง 500 รูป ท่ีไดรวมกันทําสังคายนา 

คร้ังแรกท่ีวา “สงฆไมบัญญัติสิ่งท่ีไมทรงบัญญัต ิ

ไมถอนพระบัญญัติตามท่ีทรงบัญญัติไว สมาทาน

ประพฤติสิกขาบท ตามท่ีทรงบัญญัติไวแลว ...” 

(พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย พ.ศ. 2539, 2539) 

  การทําสังคายนาคร้ังแรกนี้ จัดทํา

การสังคายนาพระธรรมและพระวินัย โดยมีพระ

เถระเอตทัคคะ 500 รูป (เปนพระอรหันตท้ังหมด) 

มีพระมหากัสสปะ เปนประมุข ณ ถ้ําสัตตปณณิ 

ภูเขาเวภาระ เมอืงราชคฤห ภายหลังจากพระพุทธ

องคปรินิพพานได 3 เดือน ระบุสาเหตุสําคัญใน

การทําสังคายนาคร้ังนี้วา  เปนเ ร่ืองสิกขาบท

เล็กนอยจะถอนหรือวาคงไว (สิริวัฒน คําวันสา, 

2545 ) ผลสรุปออกมา ไมตัดทอนสิกขาบทท่ี 
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พระพุทธองคทรงบัญญัติไวแลว อีกท้ังไมบัญญัติ

สิกขาบทเพิ่มเติม กับท้ังรอยกรองธรรมวินัย  

คําสอนของพระพุทธองควา มีอะไร อยางไร เปน

หมวดหมู จัดแบงพระวินัย เปน 7 หมวด พระสูตร 

5 หมวด (อรรถกถาพระวินัยปฎกภาษาไทย, 2552) 

เพื่อเปนตัวอยางแกพระ ภิกษุในรุนตอมา จึงไดช่ือ

เรียกกันวา เถรวาท เพราะถือปฏิบัติตามวาทะ 

ของพระเถระทั้งหลาย ซึ่งในขณะนั้นยังไมไดมี 

การแบงแยกคณะสงฆออกเปนนิกายตาง ๆ แต

กลับเปนการเริ่มตนไปสูการเกิดนิกายตาง ๆ 

ในเวลาตอมา 

  เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว

ประมาณ 100 ป ไดมีการสังคายนาคร้ังท่ี 2 ขึ้น 

อันมสีาเหตุมาจากภกิษุชาววัชชี เมอืงเวสาลี ประพฤติ

ยอหยอนตอพระวินัย เกิดจากการตีความหมาย

พระวิ นัยคลาดเคลื่ อนในวัตถุ  10  ประการ  

(กถาวัตถุ 10) (อรรถกถาพระวินัยปฎก ภาษาไทย, 

2552) พระสงฆมคีวามเห็นขัดแยงกันในการปฏิบัติ

ตามพระพุทธบัญญัติ และขอปฏิบัติปลีกยอย  

พระเถระจึงประชุมกันที่เวลุการาม นอกเมือง 

เ วสาลี  มี พระ เจ า กาฬา โศก เป นผู อุ ปถั มภ  

การสังคายนาคร้ังน้ี ซึ่งประกอบดวยพระอรหันต

จํานวน 700 รูป มีพระสัพพกามี เปนประธาน 

ในชวงแรกของการประชุมมีความไมสะดวก 

ในการพิจารณาเนื่องจากมีการถกเถียงกันอยาง

มาก จึงไดใชวิธีเลือกพระเถระผูใหญ 8 ทาน เปน 

ผูพิจารณาตัดสินขั้นสุดทาย มีมติออกมาวา 

วัตถุ 10 ประการนั้นผิด ใชเวลาอยู 8 เดือนใน 

การประชุมสังคายนา 

 ในคัมภีรทีปวงศ คัมภีรมหาวงศ คัมภีร

สมันตปาสาทิกา ไดกลาวถงึการทําสังคายนาคร้ังนี้

อยางสอดคลองกันในเร่ืองท่ีวา “คณะสงฆแตก

ออกจากกัน เปน 2 คณะใหญ คือ เถรวาท กับ 

มหาสังฆิกะ (อาจาริยวาท) เนื่องดวยพระเจา 

กาฬาโศกหันมาสนับสนุนคณะสงฆฝายวินัยวาที 

ภิกษุชาววัชชีจงึรวมกลุมมจีาํนวนมากไปทําสังคายนา

ท่ีเมอืงปาฏลบุีตร และเรียกกลุมใหญพวกตนเองวา 

มหาสังฆิกะ...” (สิริวัฒน คําวันสา, 2545) ซึ่งได

วางรากฐานเปนนิกายมหายานในเวลาตอมา 

  พระพุทธศาสนาเถรวาท ไดเกิดขึ้น

ใน พ.ศ. 100 โดยเปนผลสืบเนื่องมาจากการสังคายนา

คร้ังแรก โดยไดชําระพระธรรมวินัย แตผลท่ีตามมา

คือ คณะสงฆเกิดการแตกแยก จนตอมาเกิด 

การแบงแยกเปนนิกายยอย ๆ ถึง 18 นิกาย 

(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 2553) นํามา

ซึ่งทัศนะไมตรงกัน เมือ่ถงึ พ.ศ. 235 พระเจาอโศก

ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยาง

มาก ทรงสรางอโศการามท่ีเมืองปาฏลีบุตรและ

โปรดใหสรางวิหารท่ัวอาณาจักรถึง 84,000 แหง 

พระองคทรงเปนผูอุปถัมภการสังคายนาคร้ังท่ี 3  

มีพระอรหันตสาวกเขารวมถึง  1,000 รูป มี  

พระโมคคัลลีบุตร ติสสะเถระเปนประธาน ใชเวลา 

9 เดือน ในคัมภีรมหาวงศ อธิบายไวดังนี้ “พวก

เดียรถียจํานวนมากปลอมมาบวช เพื่อหวังลาภ

สักการะ พระสงฆแตกแยกไมลงอุโบสถสังฆกรรม

เปนเวลา 7 ป พระเจาอโศกทรงใชพระอาญาให

พระท่ีเปนมิจฉาทิฎฐิท่ีปลอมบวช ลาสิกขาเสีย

ประมาณ 60,000 รูป” ผลท่ีไดจากการทําสังคายนา 

คร้ังนี้  ไดสงผลมาถึงปจจุ บันนี้ ในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาสูดินแดนอื่น ๆ ซึ่งเปนการเผยแผ

ในเชิงรุก จนสามารถประดิษฐานท่ัวโลกและเปนท่ี

ยอมรับวาเปนศาสนาของโลก แมวาแนวทางใน 

การปฏบัิติของนกิายมหายานและเถรวาทในสวนของ

แนวคิดมีความแตกตางกัน แตมีประเด็นพื้นฐานท่ี

ยอมรับตรงกัน เชน ยอมรับหลักอริยสัจ 4 และหลัก

เหตุผลสากลของปฏจิจสมุปบาทเหมือนกัน ยอมรับ

หลักไตรลักษณ อนิจจตา ทุกขตาและอนัตตตา

เหมือนกัน ยอมรับหลักโพธิปกขิยธรรม 37 

ป ร ะ ก า ร  ใ น ฐ า น ะ ที่ เ ป น เ ส น ท า ง นํา ไ ป สู  

การบรรลุธรรมเหมือนกัน และนับถือพระพุทธเจา
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เปนพระศาสดาเหมอืนกัน มพีระพุทธเจา พระธรรม

และพระสงฆ เปนท่ีพึ่งเหมอืนกัน 

  ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวง

พ.ศ. 2293-2393 อังกฤษเปนประเทศแรกท่ี

ประดิษฐคิดคนการใชเคร่ืองจักรกลมาพัฒนาใน

วงการอุตสาหกรรม เชน  เค ร่ืองจักรทอผา 

เคร่ืองจักรไอน้ํา สงผลใหประเทศอังกฤษกาวเปน

ประเทศมหาอํานาจ ขยายอิทธิพลแขงกับฝร่ังเศส 

โปรตุเกส สเปน ในดนิแดนแอฟริกา เร่ือยมาจนเขา

สูเอเซีย เมื่อ พ.ศ. 2317 อังกฤษเขามาปกครอง

ดนิแดนประเทศอินเดยี มคีณะท่ีสนใจศึกษาสํารวจ

ซากโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา จนกอตั้ง 

อาเซียสมาคมแหงเบงกอล (Asiatic Society of 

Bengal) ขึ้นในพ.ศ. 2327 โดยมีจุดประสงคให 

ชาวยุโรปท่ีสนใจในเร่ืองโบราณคด ีศิลาจารึกตาง ๆ 

วรรณคด ีคัมภรี บันทึกตนฉบับ มาประชุม ปรึกษา

แลกเปลี่ยนความรูซึ่ งกันและกัน สงผลไปสู  

การคนควาหาหลักฐาน ศิลาจารึก ในยุคที่รุงเรือง

ของพระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศก ยอนไป 

2,000 กวาป จนอานศิลาจารึกท่ีบันทึกดวยอักษร

พราหมแีละอักษรขโรษฐ ีไดสําเร็จในพ.ศ. 2380 

  ตอมา พ.ศ. 2401 รัฐบาลอังกฤษ

ไดเขามาปกครองอินเดียอยางเต็มรูปแบบ ทําให

เกิดการคนควาวิจัยและอนุรักษโบราณวัตถุสถาน 

อยางเปนระบบ มีมาตรฐาน เกิดหนวยงานสํารวจ

โบราณคดีอินเดีย (Indian Archaeological Survey) 

ในพ.ศ. 2406 มีเซอร อเลกซานเดอร คันนิงแฮม

(Sir Alexander Cunningham) เปนผูอํานวยการ

ท่ีชวยใหพุทธสถานท่ีสําคัญในอดีต เชน สารนารถ 

สาญจี ตักสิลา และพุทธคยา ท่ีจมซอนอยูใตผืน

แผนดิน ใหปรากฏตอสายตาชาวพุทธไดอีกคร้ัง 

(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 2553) 

  พจนานุกรมภาษาอังกฤษของ  

ออกฟอรด (OED) ไดพิมพใหความหมายคําวา 

พระพุทธเจา (Buddha) ต้ังแต พ.ศ.2224 สวนคํา

วาพุทธศาสนา/พุทธศาสนิกชน(Buddhism/ Buddhist) 

ในพ .ศ .  2344 คํา สําคัญ  ๆ  ที่ เ กี่ ย วของกับ

พระพุทธศาสนาคําอื่น ๆ (Bluck, 2006) ไดแก 

กรรม (Karma) พ.ศ. 2370 นิพพาน (Nirvana) 

พ.ศ. 2379 มรรคมีองค 8 (Eightfold Path) พ.ศ. 2388 

พระภิกษุ (Bhikkhu) พ.ศ. 2389 พระอรหันต (Arahat) 

พ.ศ. 2393 คณะสงฆ (Sangha) พ.ศ. 2401 หีนยาน/

มหายาน (Hinayana/Mahayana) พ.ศ. 2411 สุดทาย 

เถรวาท (Theravada) พ.ศ 2418 คําวา Theravada 

น้ันไดถูกนํามาใชแทนคําวา Hinayana ในการประชุม

พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกท่ีประเทศศรีลังกา 

ใน พ.ศ. 2493 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอังกฤษเร่ิมเปนผลสําเร็จตั้งแต พ.ศ. 2422 

เมื่อ เซอร เอ็ดวิน อารโนลด ไดประพันธหนังสือ 

ประทีปแหงทวีปเอเชีย เปนบทกวีที่เมื่ออานแลว

เกดิศรัทธาในพระพุทธเจารวมถงึคําสอน หากยอน

ไปใน พ.ศ. 2344 คําวา Buddhism ปรากฏอยูใน 

OED ใหชาวอังกฤษไดรูความหมายในวงการดาน

วชิาการ และนักปราชญตะวันตก 

  ศาสตราจารย  แมก  มึล เลอร   

(Prof. Max Muller) นักปราชญอังกฤษ เชื้อชาติ

เยอรมัน ไดแปลคัมภีรธรรมบทเปนภาษาอังกฤษใน

หนังสือชุด Sacred Books of the East Series ท้ัง

เปนบรรณาธิการหนังสือชุด The Sacred Books of 

the Buddhist Series ในพ.ศ. 2438 ซึ่งระบุวาไดรับ

พระบรมราชูปถัมภจากพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากผลงานท่ีมีช่ือเสียงและ

ยังเปนท่ียอมรับในงานวชิาการ ทําใหไดรับตําแหนง

ศาสตราจารยนิรุกติศาสตรและภาษายุโรป ของ

มหาวิทยาลัยออกฟอรด และไดรับการยกยองวา

เปน บิดาแหงอินเดยีศึกษา 

  ด ร .  ค ริ ส ต ม า ส  ฮั ม เ ฟ ร ย ส  

(Dr. Christmas Humphreys) ชาวอังกฤษท่ีรอบรู 

ในเร่ืองพระพุทธศาสนาอยางมากทานหน่ึง ไดแปล
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คัมภีรพระพุทธศาสนาจากภาษาบาลี สันสกฤต 

จีน ธิเบต และญี่ปุน ทั้งยังเปนผูเริ่มกอตั้งพุทธ

สมาคม กรุงลอนดอน ไดนําเสนอทัศนคติเพื่อท่ีจะ

ทําใหพระพุทธศาสนาเปนท่ียอมรับท่ัวโลก คือ   

The Twelve Principles of Buddhism ในพ.ศ. 2488 

  ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ริ ส  เ ด วิ ด ส   

ชาวอังกฤษ ศาสตราจารยวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย เมืองแมนเซสเตอร เปน 

ผูกอตั้งและเปนนายกสมาคมบาลีปกรณ นักปราชญ

ท่ีรอบรูและเช่ียวชาญภาษาบาลี ซึ่งเปนภาษาท่ี

ปรากฏในคัมภีรของนิกายเถรวาท จึงเปนสวน

สําคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนา ทานมีงาน

แปลพระไตรปฎก คัมภีรตาง ๆ จึงทําใหทานเปนท่ี

ยอมรับนับถือในวงการการศึกษา วิชาการศาสนา 

ไมเฉพาะในประเทศอังกฤษแตเปนท่ัวโลก 

  สมาคมบาลีปกรณ (Pal i  Tex t  

Soc ie ty-PTS )  จัด ต้ั งขึ้น เมื่ อพ .ศ .  2424 ท่ี  

กรุงลอนดอน เพื่อเผยแพรภาษาบาลีและการศึกษา

ภาษาบาลี เปนสมาคมท่ีมีสวนสําคัญอยางย่ิง 

ทําใหพระพุทธศาสนาเถรวาทยั่งยืนอยูไดใน 

กลุมชาวตะวันตกและชาวอังกฤษมาจนถึงปจจุบัน 

การดําเนินงานของสมาคมบาลีปกรณ มีจุดมุงหมาย 

ท่ีชัดเจนในการนําพระไตรปฎก คัมภีรภาษาบาลีใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทมาแปลและจัดพิมพเปน

อักษรโรมัน (ท่ีอานเปนบาล)ี ชุดหน่ึงและอีกชุดเปน

อักษรภาษาอังกฤษ (คําแปลพิมพเปนภาษาอังกฤษ) 

เพื่อประโยชนแกประชาชนผูสนใจที่จะศึกษาใน 

คําสอนของพระพุทธเจา โดยคณะทํางานที่มา 

เขารวมงานกับสมาคม ไดแก ศ. เฟาสโบลล, ศ. โอลเดน 

เบอรก, ศ. มึลเลอร, โคเวลล, แลสเซน, เบอรนูฟ, 

ลอรด ชาลเมอร, นางสาว ไอ. บี. ฮอรเนอร, นาง

คาโรไลน เดวิดส และรวมถึง ศ. รีส เดวิดส แมวา

การดําเนินงานจะมีปญหามีอุปสรรคหลากหลาย 

แตสมาคมบาลีปกรณยังคงมีผลงานอยางตอเนื่อง

มาถึงปจจุบัน การท่ีสมาคมแมจะอยูท่ีประเทศ

อังกฤษแตประเทศไทยไดสนับสนุนสมาคมน้ีอยาง

ใกลชิด ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานทุนใน 

การจัดพิมพพระไตรปฎกเลมแรก ในพ.ศ. 2438 และ

เลมท่ี 2 ใน พ.ศ. 2442 รวมถึงพจนานุกรมบาลี-

อังกฤษ ท่ีพระราชทานจํานวน 500 ปอนด ใน 

การจัดพมิพ ตอมาสมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานทุนใน

การพิมพพระไตรปฎก ฉบับท่ี 4 และ ฉบับท่ี 5 

อยางตอเนื่อง ดังนั้นสมาคมบาลีปกรณจึงถือวา

เปนสมาคมท่ีจัดทําพระไตรปฎกออกเผยแพรสู

สังคมตะวันตก ในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

อังกฤษและประเทศใกลเคียงในดินแดนยุโรป และ

ขยายไปยังโลกตะวันตกอีกดวย 

 พุทธสมาคม (The Buddhist Society) 

เปนผลงานของ ดร .  คริสตมาส ฮัม เฟรยส  

ประธานผูพิพากษาของอังกฤษ โดยเร่ิมตนจาก 

The Buddhist Lodge ท่ีกอต้ังขึ้นชวงปลายพ.ศ. 2467 

โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เปนจุดศูนยกลางของ

การศึกษาและเผยแพรการดําเนินชีวิตตามหลัก

พระพุทธศาสนา จากวัตถุประสงคท่ีเปนหลักของ

พุทธสมาคม ทําใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

ขยายสาขาตามเมืองต าง  ๆ  ต อมา ไดย าย

สํานักงานไปท่ีใหมในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แลว

ยายมาอยูท่ีสํานักงานปจจุบัน เมื่อพ.ศ. 2495 

พุทธสมาคม มีผลงาน การเผยแผพระพุทธศาสนา 

มี พัฒนาการท่ีครอบคลุมทุก ๆ นิกาย ทําให

พุทธศาสนกิชนชาวตะวันตกไดเห็นถงึความกวางขวาง

ในพระพุทธศาสนาและเกิดความสนใจท่ีจะเขาศึกษา

เรียนรูและปฏบัิติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

จึ ง ถื อ ว า พุทธสมาคมมี ผลงานการ เผยแผ

พระพุทธศาสนาในอังกฤษรวมถงึท่ัวโลก 

  พระ ภิก ษุ ท้ั งหลาย เดิ นทาง ไป

ทํางานเผยแผพระศาสนาในดนิแดนอังกฤษ ยังไมมี

ที่พักสงฆเปนการเฉพาะ ยังไมไดมีการสรางวัด 
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วหิาร จนทานอนาคาริกธรรมปาละ ภิกษุชาวศรีลังกา 

ไดกอตั้ง สมาคมมหาโพธิ ที่ประเทศศรีลังกา 

ตอมาไดมจีุดประสงคท่ีจะตั้งพุทธวิหารกรุงลอนดอน

สําหรับเปนท่ีพักสําหรับพระภิกษุท่ีเดนิทางมาเผยแผ

พระพุทธศาสนาท่ีประเทศอังกฤษ และไดสรางสําเร็จ

เมื่อพ.ศ. 2469 ถือวามีสวนสําคัญชวยใหการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษให

กาวหนาย่ิงขึ้น 

  2. บทบาทของพระธรรมทูตไทยใน

การเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ

อังกฤษ 

  องคการ เอ็ม.อาร.เอ. (Moral Re-

Armament: MRA) จัดใหมีการประชุมองคการ 

ท่ัวโลกขึ้นท่ีสวิตเซอรแลนด เมื่อพ.ศ. 2497 หลวงพอ

ปญญานันทภิกขุ (ปน ปฺนนฺโท) (ตอมาไดรับ

พระราชทานสมณศักดิ์ท่ี พระพรหมมังคลาจารย) 

ไดรับนิมนตใหเขารวมประชุมและไดมีโอกาสขึ้น

กลาวสุนทรพจนในระหวางการประชุม สงผลใหมี

การตีพิมพเรื่องราวที่แปลเปนภาษาอังกฤษ ท่ี 

กรุงลอนดอน เมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 

ความวา “เหตุการณทางประวัติศาสตรไดเกิดขึ้น

เมื่อเดือนมิถุนายน พระภิกษุจากประเทศไทยรูป

แรกผูมาเยอืนตะวันตก นักบวชชาวพุทธไดเขารวม

ประชุม น้ีเปนสัญลักษณ ทัศนคติใหมท่ีอุบัติขึ้น 

ระหวางโลกตะวันออกและตะวันตก สามารถรวมมือ

รวมใจกันปฏิบัติตามแนวอันชอบธรรม เพื่อประโยชน

สุขของชาวโลก” (พระมหาจรรยา สุทฺธิาโณ, 2534) 

  เมื่อจบจากการประชุมองคการ 

MRA ไดเดินทางไปประเทศอังกฤษ เพื่อแสดง

ปาฐกถาธรรม ทางสถานีวิทยุ  บี .บี .ซี .ภาค

ภาษาไทย เมื่อ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2497 ซึ่งถือวา

เปนภิกษุไทยรูปแรกท่ีไดบรรยายธรรมออกอากาศ

ท่ีประเทศอังกฤษ โดยใช พุทธวิหาร กรุงลอนดอน 

เปนท่ีพักอาศัย 

  สวนคณะพระธรรมทูตของไทย

คณะแรกเดินทางไปเผยแผพระศาสนาท่ีประเทศ

อังกฤษ ใน พ.ศ. 2507 มีพระราชสิทธิมุนี (โชดก 

าณสิทฺธิ) และพระมหาวิจิตร ติสฺสทตฺโต พรอม

ไดนําพระพุทธรูป พระไตรปฎก ฉบับภาษาบาลี

และฉบับภาษาไทย พรอมอรรถกถา โดยเขาพํานัก

ท่ี พุทธวิหารแฮมพสเตท กรุงลอนดอน โดย

วัตถุประสงค คือ เผยแผพระพุทธศาสนาให 

ชาวอังกฤษและชาวยุโรป สอนพระพุทธศาสนาแก

นักเรียนไทย และสรางวัดไทยในประเทศอังกฤษ

แหงแรกใหได เพื่อจะประดษิฐานพระพุทธศาสนาท่ี

ประเทศอังกฤษ สงเคราะหคนไทยทางดาน

ศาสนกจิ อีกท้ังยังเผยแพรเกียรติคุณของพระสงฆ

ไทยและรัฐบาลไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 9 พระราชทานนาม วัดพุทธปทีป ใหเปน

ชื่อวัดไทยวัดแรกท่ีกรุงลอนดอน และไดทรงเสด็จ

มาในพิธีเปดปายพรอมกับสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ เมื่อ พ.ศ. 2509 แตแลว พ.ศ. 

2518 ก็ตองยายวัดมายังท่ีตั้งปจจุบัน เพราะเกิด

ปญหาดานสถานท่ี คือ พื้นท่ีเดิมไมมีเนื้อท่ีพอท่ีจะ

ขยายเพื่อสรางพระอุโบสถ พ.ศ. 2525 สรางพระ

อุโบสถสําเร็จและจัดฉลองพระอุโบสถ ซึ่งเปน 

การเผยแพรงานพุทธศิลปในพระพุทธศาสนา 

ส า มา รถดึ ง ดู ด ให มี ก า รมาถ า ย ทํา ส า รค ดี  

ประชาสัมพันธ ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีทรงคุณคา 

จนทําใหชื่อเสียงของวัดพุทธปทีป เปนที่รูจักใน

กลุมคนอังกฤษและชาวยุโรป (พระราชภาวนาวิมล วิ. 

(ธีรวัธน อมโร), 2549) 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอังกฤษเปนท่ีรูจักแนวทางปฏิบัติตามแบบ

สายวัดปา มาจากคณะพระธรรมจาริกเพื่อเผยแผ

พระพุทธธรรมในยุโรปของวัดหนองปาพงซึ่งนํา

คณะโดยพระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภทฺโท) 

พระอาจารยสุเมโธ และพระเขมธัมโม เมื่อเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2520 เดินทางไปเผยแผพระพุทธ  
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ศาสนาเถรวาท ตามแนวทางปฏิบัติแบบพระปา

กรรมฐานสายวัดหนองปาพง โดยมีนายจอรจ 

ชารป (Mr George Sharp) ประธานมูลนิธิกิจการ

สงฆแหงประเทศอังกฤษ (The English Sangha Trust) 

มาอาราธนาหลวงพอชาไปเย่ียมมูลนิธิฯ ท่ีประเทศ

อังกฤษ มเีปาหมายท่ีจะพจิารณาถงึความเปนไปได

ในการเปดสํานักสงฆสาขาวัดหนองปาพงใน

ประเทศอังกฤษ ในระหวางท่ีอยูในอังกฤษ ก็ไดจัด

ใหมีการสนทนาตอบปญหากับกลุมตาง ๆ คําถาม

หน่ึงท่ีถูกถาม คือ จะมาทําใหคนท่ีอังกฤษเปลี่ยน

ศาสนาใชหรือไม หลวงพอชาตอบคําถามนี้วา 

“ท่ีมาท่ีนี่ ไมไดมาทําใหชาวคริสตเปลี่ยนศาสนา 

ไมไดจะบังคับใครใหเปลี่ยนศาสนาเลย ท่ีมาเพราะ

ชาวอังกฤษเปนผูเชิญมา ท่ีมาก็เพื่อจะบอกความจริง

ท่ีเปนประโยชนแกคนท่ีสนใจในพระพุทธศาสนา 

ไมไดมคีวามประสงคท่ีจะมาสรางความขัดแยงหรือ

สรางความยุงยากใหกับศาสนาคริสตหรือศาสนา

อื่น ๆ” (อุปลมณ,ี 2540) 

  การเผยแผการปฏิบัติของสายวัด

ปาในพระพุทธศาสนาเถรวาทสาขาของวัดหนอง

ปาพงในอังกฤษ ไดรับการตอบรับอยางดีท้ังใน

รูปแบบท่ีมีปริมาณพุทธศาสนิกชนศรัทธาเขา

บรรพชาอุปสมบท ห รือผู ท่ี เข ามาฝกปฏิ บัติ

วิปสสนากรรมฐาน เกิดปญหาถึงเร่ืองท่ีพักสงฆ 

แตเมื่อไดรับถวายท่ีดินมรดก 300 ไร ซึ่งมีสภาพ

เปนผืนปาท่ีแฮมเมอรวูด (Hammer Wood) ท่ียังคง

สภาพปาสมบูรณ มีธารน้ําไหลและทะเลสาบ ใน

ตอนแรกเจาของผนืดนิกาํลังจะยกใหกับรัฐบาล แต

ดวยความเชื่อม่ันวาเมื่อสรางวัดปาแลว คณะสงฆ

จะสามารถดูแลรักษาผนืปาแหงน้ีไดด ีถอืไดวานาย

พอล เจมส เปนเจาภาพถวายวัดปาแดพระพุทธ 

ศาสนาเปนแหงแรกในอังกฤษและในยุโรปในเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2524 จึงเกิด วัดปาจิตตวิ เวก 

(Cittaviveka Forest Monastery) ซึ่งเปนวัดสาขา

ตางประเทศสาขาแรกของวัดหนองปาพง วัดปา

แหงแรกในประเทศอังกฤษและในทวปียุโรป 

  วัดอมราวดี (Amaravati Buddhist 

Monastery) เกิดขึ้นจากวิธีการแกไขปญหาดาน

สถานท่ีคับแคบจากการเพิ่มจํานวนมากขึ้นของ

พระสงฆ สามเณร อนาคาริกและแมชีสีลธารา  

ท่ีมาพักอยูในวัดปาจิตตวิเวก มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

ทุกปนับตั้งแตพ.ศ. 2422 พระอาจารยสุเมโธ เจา

อาวาสตองแกไขปญหาสถานท่ีใหมเพื่อรองรับ

คณะสงฆ รวมท้ังผูสนใจในการฝกปฏิบัติ จึงเร่ิม

กอต้ังเปน “วัดอมราวดี” ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2527 

โดยพระอาจารยสุเมโธ ยายมาเปนเจาอาวาสท่ี 

วัดอมราวดี จนเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย 

มชีาวตางชาติจากประเทศตาง ๆ เดินทางมาศึกษา

ปฏิบัติธรรมมากขึ้นทุกป จึงไดทําการกอสราง 

พระอุโบสถของวัดอมราวดีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2539 

ออกแบบเปนอาคารหลังใหญ สําหรับคน 400 คน 

หลังคาเปนทรงยอดแหลม สวนยอดเปนทรงยอด

เจดียทําดวยทองสัมฤทธ์ิ แบบของอาคารเปน

สถาปตยกรรมรูปทรงสมัยใหม ท่ีมีการประยุกต

ระหวางศิลปะไทยและตะวันตก พระอุโบสถเปน

โครงสรางไมโอคเขียว เปนโครงสรางงานไมใน 

ยุคกลางของประเทศแถบยุโรป ใชเทคนิคเขาลิ่ม

และคานล็อค โดยไมตองใชตะปู เปนท่ีสนใจของ

เหลาสถาปนิกในยุคปจจุบัน ท่ีกําลังอนุรักษศิลปะ

และโครงสรางประเภทนี้ ในพิธีผูกพัทธสีมาและ

ฉลองพระอุโบสถ เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จมาเปน 

องคประธาน มผีูคนมารวมงานประมาณ 2,000 คน 

รวมถึงพระภิกษุ 150 รูปจากหลายวัดจากหลาย

ประเทศในวันฉลองพระอุโบสถ 

  การดําเนินงานเผยแผพระพุทธ 

ศาสนาในประเทศอังกฤษ ท่ีประชาชนสวนใหญเปน

คริสตศาสนิกชน ในขณะท่ีจํานวนตัวเลขท่ีเพิ่มขึ้น
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ของพุทธศาสนิกชนในประเทศอังกฤษนั้น จาก

ขอมูล (Office for National Statistics, 2012) ระบุ

วามีประมาณ 248,000 คน (พ.ศ. 2544 มีราว ๆ 

144,000 คน) เมื่อเปรียบเทียบจากสถิติที่ปรากฏ

เห็นไดวา มีแนวโนมวาเพิ่มมากขึ้นเกือบเทาตัว 

นาจะเปนการทําใหชาวอังกฤษเกิดความสนใจและ

ศึกษาวัฒนธรรมตะวันออกขึ้นมา แตอยางไรก็ตาม 

คิดเปนแคเพียงรอยละ 0.4 ถือเปนสัดสวนในกลุม

คนสวนนอย ขณะท่ีประชากรถึง 14,100,000 คน 

เทากับรอยละ 25.1 เปนกลุมท่ีไมมศีาสนา 

  ปญหาในชวงแรกของพระธรรมทูต

ไทยท่ีเขาไปทําการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอังกฤษ ประสบกับปญหาดานสถานท่ีท่ียัง

ไมมีวัดหรือวิหารเปนท่ีพักโดยเฉพาะเหมือนใน

ประเทศไทย อีกท้ังดานภาษาอังกฤษท่ีตองใช

สื่อสารกับชาวอังกฤษยังเปนปญหาตลอดมาท่ีตอง

ดําเนินการปรับแกไขอยู จากทางวิทยาลัยสงฆ 

สวนปญหาในดานอื่น ๆ เปนเร่ืองงบประมาณใน

การสรางวัดแหงใหม ในการซอมแซมปรับปรุง

อาคารเกา เพื่อขยายสถานท่ีรองรับกับจํานวน

ผูสนใจการปฏบัิตธิรรมท่ีเพิ่มขึ้น รวมถงึปญหาดาน

วธีิการเผยแผอีกดวย 

  พระธรรม ทูต ท่ี เดิ นทา ง ไป ยั ง

ประเทศอังกฤษ ตองมีการคัดเลือกพระธรรมทูตท่ี

มีความรูทางภาษาอังกฤษท่ีดีพอไปปฏิบัติงานเผย

แผ แตในปจจุบัน กฎระเบียบของหนวยงานกํากับ

ดูแลบุคคลตางประเทศท่ีเขามาอาศัยในประเทศ

อังกฤษ (Home Office) ตองผานการทดสอบ

ความรูภาษาอังกฤษอยูในขั้นดี จึงจะออกวีซาดาน

การเผยแผพระพุทธศาสนาได และเปนวีซาปตอป 

สวนพระธรรมทูตท่ีไมมีความรูภาษาดีพอจะถูกจัด

ใหเปนพระเจาหนาท่ีสามารถประกอบศาสนพิธี 

พธีิกรรมทางพระพุทธศาสนาไดเทาน้ัน ไมสามารถ

เผยแผคําสอนได และเมื่อครบ 2 ปตองเดินทาง

กลับเมอืงไทยไมไดรับการตอวีซาให ซึ่งเปนปญหา

ท่ีนาหนักใจในการสรรหาพระธรรมทูตที่ใชภาษา 

ในระดับท่ีดไีปปฏบัิตงิาน 

  การสรางวัดไทยในอังกฤษพบ

ปญหาและอุปสรรค ท้ังปญหาดานสถานท่ีคับแคบ 

ไมสามารถขยายอาคารเพิ่มเติม เชน พระอุโบสถ 

ศาลาปฏิบัติธรรม การไมไดรับการอนุมัติจาก

หนวยงานราชการของอังกฤษ ตองหาสถานท่ีใหม 

หรือสรางวัดขึ้นใหมอีก กรณีของวัดพุทธปทีปท่ี

ตองซื้อท่ีดินพรอมอาคารในท่ีแหงใหม เพื่อจะ

จัดสรางพระอุโบสถ หรือกรณวัีดปาจติตวเิวก ตอง

สรางวัดอมราวดีเพื่อรองรับจํานวนพุทธบริษัทท่ี

เพิ่มขึ้น และไมสมารถกอสรางเพิ่มเติมไดในพื้นท่ีท่ี

เปนปาในบริเวณวัด เนื่องจากขัดตอกฎหมายแมจะ

มีเนื้อท่ีผืนปาท่ีกวางใหญ ในสวนการถือครอง

กรรมสทิธ์ิ วัดไทยเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร 

กฎหมายของประเทศ อังกฤษกําหนดไววาจะตองมี

มูลนิธิหรือสมาคม ท่ีจดทะเบียนกับรัฐบาลของ

อังกฤษเปนผูถือกรรมสิทธ์ิ ในกรณีของวัดพุทธ

ปทีป ท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยรัฐบาลไทย สวนของวัด

ปาจิตตวิเวกจะมีมูลนิธิกิจการสงฆแหงประเทศ

อังกฤษเปนผูท่ีถือกรรมสิทธ์ิ สวนของวัดไทยแหง

อื่น เปนการรวมตัวของชุมชนชาวไทยจัดตั้งมูลนิธิ

ขึ้นมารองรับ ไมมีหนวยงานของรัฐบาลไทยท่ีดูแล

ในเร่ืองการสรางวัดไทยโดยตรง 

  ปญหาดานงบประมาณ ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของการบริหารจัดการของวัดแตละวัด

แตกตางกันออกไป วัดไทยท่ีทําดําเนินการมานาน 

เชน วัดพุทธปทีป วัดอมราวดี ดานงบประมาณไม

คอยประสบปญหามาก ยกเวนวามีการกอสราง 

ศาสนสถานเพิ่มเติม เพราะวัดเหลาน้ีมี มูลนิธิ 

องคกร สมาคม ชุมชนและบุคคลท่ีอุปถัมภวัด

โดยตรงอยูแลว หากวัดท่ีเพิ่งกอสรางไดไมนานก็มี

แนวทางการแกปญหาเอง เชน วัดสันติวงศาราม 

แตโดยสวนใหญแลวจะเปนสาขาของวัดในประเทศไทย 
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เชน วัดพระธรรมกายนวิคาสเซลิ วัดพุทธารามลีดส 

ซึ่งมผีูสนับสนุนดานงบประมาณอยู 

  วัดไทย เปนสัญลักษณ เปนศาสน

สถานท่ีใชประกอบพิธีกรรม บทบาทของวัดไทย  

จึงเปนสถานท่ีท่ีใชเปนศูนยกลางในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ท้ังยังใชเปนศูนยกลางดานการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานภาษาไทย สถาปตยกรรมไทย 

เปนสถานท่ีจัดงานวันสําคัญทางศาสนา งานสงเสริม

ประเพณีไทยในเทศกาลตาง ๆ สําหรับชาวไทยใน

อังกฤษ เชน ประเพณสีงกรานต ลอยกระทง ทอดกฐิน 

งานวันสําคัญอื่น ๆ เชน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวามหาราช งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

12 สิงหาคม ใหกับชุมชนชาวไทยและหนวยงาน

ราชการไทย 

  ปญหาดานวิ ธีการเผยแผของ 

พระธรรมทูตไทย วัดไทยโดยสวนใหญเนนทาง 

ดานพิธีกรรม ศาสนพิธี ใหแกชุมชนชาวไทยและ 

ชาวพุทธในประเทศอาเซียน แตวาชาวอังกฤษเอง

รวมถงึชาวตะวันตกน้ัน ในสังคมปจจุบันซึ่งพบวามี

ความเครียด ความวิตกกังวล ตองการหาสิ่งท่ีชวย

ลดความทุกขเหลานี้ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ี

มเีหตุผล คําสอนละเอียดลึกซึ้ง อีกท้ังมีการปฏิบัติ

วปิสสนากรรมฐาน การทําสมาธินั้นเปนท่ีรูจักและ

ไดรับความสนใจจากกลุมคนทุกระดับในสังคม 

เพราะผลท่ีตามมาน้ันเกิดคุณประโยชนแกตนเอง

และนําไปสูความสงบสุขกับสังคมไดอีกดวย 

  3. วิธีการและแนวทางในการแกไข

ปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทใน

ประเทศอังกฤษ สรุปไดดังนี้ 

   3.1 ดานบุคลากร พระสงฆท่ี

เปนพระธรรมทูตตองมีความรู ความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษ ท่ีสามารถใชเผยแผพระธรรม 

คําสอน สอนวิปสสนากรรมฐาน เปนภาษาอังกฤษ

ไดเปนอยางด ีแนวทางท่ีตองดําเนินการโดยเร็ว คือ 

ตัง้วทิยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตรปริญญาโทและ

ปริญญาเอก เปนหลักสูตรระยะยาว 4-5 ป เพื่อ

ชวยแกปญหาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 เดือนท่ีใช

ในปจจุบัน ซึ่งไมเจาะลกึเพียงพอ อีกท้ังเปนวิธีการ

ในการเพิ ่มคุณภาพของพระธรรมทูตไทยใน 

การเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และควรมีการจัดการศึกษา

และพัฒนาศักยภาพของพระสงฆไทยท่ีกําลัง

ปฏิบัติหนาที่อยูในอังกฤษ อีกทั้งพระธรรมทูต 

เมื่อปฏิบัติหนาท่ีในการเผยแผ ตองสรางศรัทธา 

แกชาวตางชาติใหเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงใน

พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ 

  การพัฒนาดานบุคลากรใหเปนท่ี

เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีพบเห็น ไมวา

จะเปนทางบุคลิกภาพภายนอกและจิตใจซึ่งสงผล

ถึงงานท่ีกระทํา ในการพัฒนาวัดไทยใหมีรูปแบบ  

มีแผนงาน นโยบายตาง ๆ ท่ีสงเสริมงานเผยแผให

กาวไปขางหนา ตองมีการเพิ่มความรู ทักษะใน 

การเผยแผงานพระพุทธศาสนาใหสามารถกาวทันกับ

โลกเทคโนโลยี การฝกอบรมเปนวิธีการแกปญหา

เพื่อใหมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ มีความรูดี  

มคีวามประพฤตดิ ีและมคีวามสามารถท่ีด ี

  การแกไขปญหาความรูภาษาอังกฤษ 

แมวาควรมหีลักสูตรการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

ภาคภาษาอังกฤษ นอกจากภาษาบาลีท่ีสอนใน

โรงเรียนปริยัติธรรมกันอยูแลว ในหลักสูตรตาม

มหาวิทยาลัยสงฆท่ัวไปก็ยังมีขีดจํากัดท้ังผูเรียน

และผูสอน การสนับสนุนใหมีโครงการแลกเปลี่ยน

พระนิสติไปศึกษาตามมหาวทิยาลัยตางประเทศท่ีมี

ชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในประเทศอังกฤษ 

เปนทางแกไขปญหาดานภาษาท่ีควรดําเนินการท้ัง

ในเร่ืองทุนการศึกษาและงบประมาณสนับสนุน

โครงการดังกลาว อาจจะตองใชเวลาหาพระนิสิตท่ี

มีคุณสมบัติเขารวมโครงการ และเมื่อสําเร็จแลว 

ตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหเปนพระธรรมทูต

ดําเนินงานในตางประเทศ 
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  3.2 แนวทางในการแก ไขด าน

สถานท่ี ควรมีรูปแบบท่ีแสดงถึงเอกลักษณแบบ

ไทย เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยและดึงความสนใจ

จากชาวตางชาติ ในการเลือกสถานท่ีในการสราง

วัด ตองมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง 

วัดสาขาท่ีสรางใหมควรกระจายตามเมืองตาง ๆ 

ไมสรางใหซ้ําซอนกับวัดท่ีอยูในเมืองน้ัน ๆ  อีกท้ังตอง 

มีหนวยงานท่ีคอยดูแล ควบคุมในการอนุญาต 

การสรางวัดขึ้นมาใหม โดยควรมอบหมายหนาท่ีให

กระทรวงการตางประเทศผานสถานทูตไทยประจํา

กรุงลอนดอนทําหนาท่ีน้ี 

  3.3 แ น ว ท า ง ก า ร แ ก ไ ข ด า น

งบประมาณ ควรต้ังหนวยงานหรือมูลนิธิขึ้นมาเพื่อ

เปนศูนยกลางสนับสนุนดานงบประมาณโดยรวม 

ดูแลชวยเหลือวัดท่ีตองการใชงบประมาณท่ีจําเปน

และอยางเรงดวน เพื่อที่จะสามารถดําเนินงาน 

ดานอื่นตอไปไดอยางไมมอุีปสรรค 

  3.4 แนวทางการแกไขดานวิธีการ

เผยแผ ควรจัดตั้งสํานักวิปสสนากรรมฐานขึ้นใน

ประเทศอังกฤษเปนศูนยเผยแผดานการปฏิบัติ

ธรรม กอต้ังสมาพันธชาวพุทธยุโรปขึ้นเพื่อปกปอง

และสงเสริมงานพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหมโดยตอง

รวมมือกันทํางานใหสอดคลองกับสมาคมและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรจัดกิจกรรมสัมมนาชาว

พุทธนานาชาติขึ้นมาโดยเร็วเพื่อใหผูสนใจไดเขา

รวมและศึกษาหลักพระพุทธศาสนา เปนโครงการ

ที่ตองชวยกันผลักดันใหเกิดอยางจริงจังจาก 

ในหลาย ๆ องคกร จากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ

ในสวนของคณะสงฆเอง ซึ่งจะสงผลใหการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเถรวาทแผขยายไปท่ัวท้ังประเทศ

อังกฤษ อีกท้ังควรจัดตั้งสมาพันธชาวพุทธในยุโรป 

เพื่อปกปองและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 

สรางขอบขายการศึกษาในพระพุทธศาสนาแก 

ชาวอังกฤษและชาวตะวันตกในภาคพื้นยุโรป 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทใน

ประเทศอังกฤษแบงเปน 2 ประเด็น คือ ปญหาใน

การเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ

อังกฤษ และวธีิการ แนวทางการแกปญหาการเผย

แผพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ 

 1. ปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

เถรวาทในประเทศอังกฤษ 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 

มุงทางดานบุคลากร พระธรรมทูต เปนสวนสําคัญ

ท่ีสุดในการเผยแผพระพุทธศาสนา จะประสบ

ความสําเร็จไดจําเปนตองอาศัยศักยภาพของ

องคกรสงฆ พระธรรมทูตสายตางประเทศ ท่ีตอง

เดินทางตางประเทศ และท่ีประเทศอังกฤษเองก็

เปนตนแบบในการเร่ิมงานพระธรรมทูตตั้งแต 

พ.ศ. 2507 ไดเห็นถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

เกิดขึ้น ไดมีวิธีการแกไขปญหาหลักท่ีจะพัฒนา

ดานบุคลากร พระธรรมทูตท่ีไปปฏบัิตหินาท่ีเผยแผ

พระพุทธศาสนาและเปนสัญลักษณสรางกําลังใจ

ใหกับชุมชนชาวไทย รวมถึงชาวประเทศเพื่อนบาน

ท่ีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

 ผลการวิจัย เปน ไปตามที่รายงาน 

การวิจัยของกระทรวงการตางประเทศ (ธนวิทย 

สงิหเสนี, 2552) ควรมหีนวยงานของรัฐบาลท่ีดูแล

วัดไทยในตางประเทศ รับทราบถึงปญหาขอ

รองเรียนจากชุมชนคนไทยในตางประเทศ ซึ่งยังไม

มีหนวยงานโดยตรงดูแล กระทรวงตางประเทศมี

สถานทูต และกงสุลไทย ท่ีประจําในกรุงลอนดอน

ดําเนินงานอยู สามารถดําเนินงานไดทันที 

 อีกท้ังผลการวิจัยยังสอดรับกับแผน

แมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 2554-

2559) ระบุในดานพันธกิจวา “อุปถัมภ สงเสริม

การเผยแผพระพุทธศาสนา พัฒนาบุคลากรผูเผยแผ 

เพื่อนําหลักธรรมสูสังคมและประชาชนอยางมี

คุณภาพ” ภารกิจดานพระธรรมทูตสายตาง 
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ประเทศใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยและมหามกุฎราชวิทยาลัยคัดเลือก

พระภิกษุเขารับการอบรมหลักสูตรระยะ 3 เดือน 

มีเปาหมายการฝกอบรม ปละ 100 รูป (ศูนยเผย

แผพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554) 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยมีโครงการท่ีจะจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรม

ทูต เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกเพื่อเปนการสนับสนุนทําใหพระธรรม

ทูตมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานเผยแผ

พระพุทธศาสนาไดอยางมปีระสทิธิผลและย่ังยนื 

 จึงเห็นไดวาหลายฝายท้ังทางคณะสงฆ

และทางภาครัฐบาลมุงเนนใหมีการพัฒนาการฝก

อบรบใหกับพระธรรมทูตเพื่อมุงหวังใหการเผยแผ

พระพุทธศาสนาใหมีการพัฒนาท่ีดีย่ิงขึ้น ซึ่งตอง

หาแนวทางใหม ๆ เพื่อใหพระธรรมทูตนั้นเปนท่ี

ศรัทธา เปนท่ียอมรับของผูคน ซึ่งเปนประเด็นใหญ

ท่ีสําคัญ 

 2. วิธีการและแนวทางการแกปญหา

การเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ

อังกฤษ 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับชาว

อังกฤษตองเนนท่ีการปฏิบัติธรรม ซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองในทางเดียวกับปฏิญญาลอนดอนท่ีใหมี

การจัดตั้งสํานักวิปสสนากรรมฐานขึ้นมาเปน

ศูนยกลางอบรมสําหรับผูสนใจและสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมปฏิ บัติวิปสสนากรรมฐานใน 

สหราชอาณาจักรและไอรแลนด อ ีก ทั ้ง ใหมี 

การสนับส นุนการจัดการศึกษาและพัฒนา

ศักยภาพของพระสงฆไทยในสหราชอาณาจักร  

ใหมีการจัดงานสัมมนาชาวพุทธนานาชาติใน  

พ.ศ. 2560 หากสามารถดําเนินการตามแนวทาง

ปฏิญญาลอนดอน ก็จะเกิดผลสําเร็จตามมา 

อยา งแนนอน  แลวจ ะสงผล ใหก า ร เผยแผ

พระพุทธศาสนาเถรวาทแผขยายในอังกฤษรวมถึง

ในสหราชอาณาจักรไดเปนอยางย่ังยนืสบืไป 
 

ขอเสนอแนะวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ควรมีการสอนปฏิบั ติ วิ ป สสนา

กรรมฐานภาษาอังกฤษ โดยใหพระสงฆเรียนรู

อยางเขาใจและสอนได ปละ 2 คร้ัง ๆ ละ 30 วัน

อยางตอเนื่อง 

 2. ม อ บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษแกพระสงฆท่ีผาน

เปรียญธรรม 9 ประโยค ปละ 10 ทุน 

 3. มอบทุนการศึกษาแกชาวตางชาติ

ท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยสงฆ

ของไทย ปละ 10 ทุน/มหาวทิยาลัย 

 4. จัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตสาย

ตางประเทศขึ้น โดยมีหลักสูตรระยะเวลา 2 ป 

พรอมการฝกงานการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ตางประเทศเปนเวลา 3 เดอืน 

 5. จัดตัง้สํานักวิปสสนากรรมฐานขึ้นใน

ประเทศอังกฤษ ตามปฏญิญาลอนดอนโดยเร็ว 

 6. จัดงานสัมมนาชาวพุทธนานาชาติใน 

พ.ศ. 2560 ขึ้นท่ีประเทศอังกฤษ 

 ขอเสนอแนะสาํหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ศึกษารูปแบบการเผยแผพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาทตามแนวทางการปฏิบัติแบบพระ

สายวัดปาในประเทศอังกฤษ 

 2. ศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา

ของสมาคมและองคกรพระพุทธศาสนาในสหราช

อาณาจักร 
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