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 “การประชุมชาวพุทธนานาชาติเพ่ือกระตุนการทองเท่ียวบนเสนทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย” 

ระหวางวันท่ี 2-6 ตุลาคม 2559 พระโสภณวชิราภรณ รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ 
รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการตางประเทศ พรอม คณะผูบริหาร มจร เปนคณะผูแทนชาวพุทธจากประเทศไทยประกอบดวยพระสงฆ
จํานวน 10 รูป ผูสื่อขาว จํานวน 4 คน และผูประสานงาน จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมอีก 1 คน 
รวมเปน 15 รูป/คน การประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมกวา 300 รูป/คน จาก 39 ประเทศ โดยวัตถุประสงค
เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 
 
การขับเคลื่อนนโยบายการทองเท่ียวของประเทศอินเดียครั้งนี้ทําไหหลายประเทศต่ืนตัวดานการเห็น

คุณคาของทรัพยากรสิ่งท่ีเปนตนทุนทางประวัติศาสตรของแตละประเทศนํามาสูการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันยังเปนการสนับสนุนในคนในประเทศตระหนักถึงความเปนพลเมืองของ
ประเทศทางประวัติศาสตรกระตุนใหเกิดการศึกษาคนควาประวัติศาสตรความเปนชาติพันธของตนเอง 
โดยเฉพาะอดีตกอนท่ีจะมาเปนตนเองในปจจุบัน สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากนโยบายการจัดการทองเท่ียวของ
ประเทศอินเดียครั้งนี้ คือ            

1 หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                            



 
 

1. ดานการศึกษา : เม่ือคนในสังคมตระหนักถึงประวัติศาสตรความเปนมาหรือพัฒนาการความ
เจริญกาวหนาของบรรพบุรุษก็เริ่มท่ีจะเกิดความสนใจใฝรูความจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีต ทําใหเกิดการศึกษา
ประวัติศาสตรในประเด็นตางๆ ประวัติศาสตรดานความเชื่อและพัฒนาการความคงอยูและการลมสลายของ
ความเชื่อความศรัทธาของบุคคลจึงเปนประเด็นหนึ่งท่ีนักวิชาการตองการจะแสวงหาคําตอบเพ่ือตองการ
ถายทอดท่ีมาของเผาพันธุของตน ขณะเดียวกันการศึกษาประวัติศาสตรยังเปนการศึกษาเพ่ือนําทรัพยาการท่ี
เปนตนทุนทางสังคมท่ีไดสั่งสมมาตั้งแตอดีตมาทําใหเกิดประโยชนในทางธุรกิจไดอีกสวนหนึ่ง ดังเชนประเทศ
อินเดียท่ีไดขับเคลื่อนเรื่องนี้ไดอยางนาสนใจ 
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2. ดานเศรษฐกิจ : เรื่องปากเรื่องทอง ความหิวกระหาย ความอดยาก ขาดปจจัย 4 สิ่งจําเปนพ้ืนฐาน   
สําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชน เปนหนาท่ีของรัฐบาลหรือผูนําประเทศโดยตรงท่ีตองกําหนดเปนนโยบาย
สาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีและมีความสุข ความพยายามหารายไดเขาประเทศดวย
วิธีท่ีหลากหลายของแตละประเทศจึงมีใหเห็นมากมาย การขับเคลื่อนการทองเท่ียวของรัฐบาลอินเดียโดยการชู
เรื่องความสําคัญเสนทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาจึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีชวยใหเห็นภาพชัดข้ึนเก่ียวกับ
การสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ถึงแมวาชาวพระพุทธในประเทศอินเดียจะมีเพียงนอยนิด แตครั้งเม่ือ
ประวัติศาสตร สมัยพุทธกาลและพระเจาอโศกมหาราช ประเทศนี้เคยมีพระพุทธศาสนาท่ีเจริญสูงสุดในโลก 
การจัดงานกระตุนการทองเท่ียวของประเทศอินเดียครั้งนี้ “คงถึงเวลาแลวท่ีศาสนาแหงสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธะจะกลับคืนสูมาตุภูมิ” 

 
3. ดานสังคม: ความสัมพันธของคนในสังคมอาจกลาวไดวาเริ่มจากคนท่ีมีความเชื่อ ความศรัทธามีคา

นิยเหมือนกันสงผลใหมีกิจกรรมและความสัมพันธดีตอกัน นอกจากทําใหคนท่ีมีแนวคิดท่ีดีตอกันแลวยังทําให
คนท่ีเห็นตางไดเรียนรูทําใหเกิดความเคารพและเขาใจกันและกันไดดียิ่งข้ึน  รัฐบาลอินเดียไดเเปดโลกทัศนคน
อินเดียและคนท่ัวโลกไดใชพระพุทธศาสนาสรางความเขาใจกันและกันผานการประชาสัมพันธเสนทางการ
ทองเท่ียวประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนา 
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4. ดานการเมือง:  ถึงแมวาการถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวของประเทศอินเดียไดให
ความสําคัญกับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาอยางมีนัยสําคัญ ทําใหประชาชนบางสวนมีความรูสึกอยูบาง
เก่ียวกับการขับเคลื่อนนโยบายนี้ แตดวยความสําคัญของความเปนอยูของประชาชนจึงทําไดรับการสนับจาก
ประชาชนทุกภาคสวนของประเทศ  

 
5. ดานวัฒนธรรม : วัฒนธรรมด่ังเดิมเปนสิ่งท่ีตองรักษาและสืบทอดเพ่ือใหคนรุนหลังไดสืบตอ 

ถึงแมวาประเทศอินเดียจะมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ังดานการแตงกาย ภาษาพูด และจารีตประเพณีตามหลัก
ศาสนา ชึ่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถอยูรวมกันไดในทุกๆ วัฒนธรรมของทุกศาสนาดวย
เอกลักษณคําสอนท่ีเนนการอยูรวมกันอยางสันติและสรางความสงบจากภายในจิตใจของบุคล จึงทําใหรัฐบาล
ประเทศอินเดียสามารถใชยุทธศาสตรการกระตุนการทองเท่ียวบนเสนทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาได
อยางดีและไดรับความรวมมือจากประชาชนทุกภาคสวน 
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6. ดานความรวมมือจากประชาคมชาวพุทธโลก  
ประเทศอินเดียเปนทีรูจักของประชาคมโลกท่ีนับถือพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเปนจุดกําเนิดของ

ศาสนา ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ทําใหประชาชนเกิดปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิตอยางมาก ทุกคนก็ตองการหาวิธีการลวงพนจากสภาวะนั้นๆ ดวยเหตุนี้ หลักการ วิธีการและ
อุดมการณของพระพุทธศาสนาจึงสามารถตอบโจทยและเปนโอสถท่ีตรงกับความตองการและรักษาอาการ
เจ็บปวยของบุคคลได คนท่ัวโลกจึงเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนตามลําดับ. การจัดงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของรัฐบาลอินเดียไมเพียงแตหาแนว
รวมในการสงเสริมการทองเท่ียวจากกลุมประเทศอาเชียนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสารการสงเสริมการทองเท่ียวไปถึงชาวพุทฑท่ัวโลกอีกดวย รัฐบาลอินเดียโดยการดําเนินการของกระทรวง
การทองเท่ียว ไดเชิญสื่อสารมวลชน,ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวและผูนําสงฆจากประเทศตางๆ เขารวมงาน
ครั้งนี้มากกวา 150 รูป/คน จาก 39 ประเทศท่ัวโลก ทําใหสื่อบุคลเหลานี้ไดทําหนาท่ีในการประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนโยบายการทองเท่ียวของรัฐบาลอินเดียไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 

 
 
มองอินเดียกับการเชิดชูพระพุทธศาสนาเพ่ือการทองเท่ียว 

พระพุทธศาสนามีตนกําเนิดจากประเทศอินเดีย และไดถูกถายทอดไปสูมนุษยชาติครั้งแรกท่ีเมืองสาร
นาถ ประเทศอินเดีย ครั้งแรกของการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจานั้นมีผูท่ีเขาใจอยางสิ้นขอสงสัย
ในอรรถในธรรมเพียง 5 คน เทานั้น จากนั้นกงลอแหงธรรมก็ไดหมุนไปทุกๆพ้ืนท่ีของประเทศอินเดีย และ
กระจายไปท่ัวโลกในเวลาตอมา ทําใหพระพุทธศาสนาเปนท่ีรูจักของมวลมนุษย  ในชางเริ่มตนของการ
ประกาศธรรมนั้นอาจจะมีความยากลําบากพอสมควรเพราะการท่ีจะสอนหรือนําเสนอวิถีแหงจิตวิญญาณแบบ
ใหมใหกับคนท่ีมีความเชื่อความศรัทธาซ่ึงการเผยแผพระพุทธศาสนาชวงตนนั้น เปนการยากมากท่ีจะสอนและ
ทําความเขาใจใหบุคคลลมเลิกลัทธิหรือความเชื่อดั่งเดิมไปได แตดวยพระปรีชาญาณความสามารถของ
พระพุทธเจาจากเรื่องท่ียากก็เปนเรื่องท่ีงายในการสอนหรือแสดงธรรม  
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พระพุทธศาสนากับความรมเย็นของชีวิต 
การรับเอาพระพุทธศาสนาเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตนอกจากจะเกิดประโยชนตอตนเองแลวยังเปน

ประโยชนตอการอยูรวมกันของสังคมดวย จะเห็นไดวาการใชหลักการอันประกอบดวยหลักธรรมของ
พระพุทธเจาของผูนําท่ีใชเปนเครื่องมือในการปกครองบานเมืองจะทําใหประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข
และเกิดสันติสุขข้ึนในบานเมือง  ในปจจุบันก็เชนกันหากผูนําทางการเมืองไดใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เขามามีสวนในการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศหรือมีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาก็ยอมสงผลใหบานเมืองนั้นมีความเจริญ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนประเทศท่ีมี
ความสุขเพราะเกิดสันติสุขจากภายในดานจิตใจ เชนประเทศภูฐาน ท่ีกษัตริยและผูนําประเทศไดใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารงานประเทศ ชึ่งเปนประเทศท่ีไดรับยกยองวาเปนประเทศท่ีประชาชนมี
ความสุขท่ีสุดในโลก 

 
 

ประเทศอินเดียกับยุทธศาสตรการกระตุนการทองเท่ียวบนเสนทางประวัติศาสตรศาสนา 
เหตุผลท่ีรัฐบาลประเทศอินเดียเลือกสถานท่ีจัดงานโดยริ่มตนท่ีเมืองเดลีซ่ึงเปนเมืองหลาวงของ

ประเทศ เปนเมืองหนาดานท่ีทําหนาท่ีตอนรับแขกบานแขกเมืองท่ีมาจากท่ัวสารทิศ การเปดบานของอินเดีย
ดวยการชูการทองเท่ียวเก่ียวกับสถานท่ีทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เปนมิติใหมของการกาวขามความ
เชื่อท่ีแตตางของผูคนในประเทศ โดยการเห็นความสําคัญของความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปน
สําคัญ  เมืองเดลีเปนเมืองหลวงของอินเดียการเปบานตอนรับผูมาเยือนอยางเต็มรูปแบบ ของประเทศอินเดีย 
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแหงชาติท่ีเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมทางศาสนาของประเทศ และการเปดงานอยาง
เปนทางการ โดยรัฐมนตรีกระทรวงการทองเท่ียวเปนประธาน มีการแสดงความยินดีกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา จากบุคคลสําคัญ หลังจากพิธีเปดอยางเปนทางการ 
ก็มีการเลี้ยงอาหารคํ่าโดยรัฐบาลอินเดียเปนเจาภาพ จากนั้นก็นําคณะกลับท่ีพัก ในวันแรกของการเดินทางเขา
สูประเทศอินเดียถึงแมวาจะเปนการจัดงานระดับนานาชาติเก่ียวกับพระพุทธศาสนาก็เห็นความตั้งใจจริงของ
ผูนําประเทศท่ีมีนโยบายการใชทุนทางศาสนาของประเทศมาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการกระตุนเศรษฐกิจไดอยาง
นาสนใจ 
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ประเทศอินเดียกับการใชทุนทางประวัติศาสตรศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ือหารายไดเขาประเทศ  

สิ่งท่ีนาศึกษาสนใจยิ่งข้ึนจากการจัดงานครั้งนี้คือ วิธีคิดในแงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับพลเมืองของ
ประเทศ โดยเฉพาะรายไดท่ีจะเขาประเทศอันเกิดจากนโยบายกระตุนการทองเท่ียวนี้ และสิ่งท่ี
สถาบันการศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยดานประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา พัฒนาการและ
การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตางๆ โดยมองขามเรื่องวัฒนธรรมแตละนิกายทางศาสนาแลวมา
เรียนรูซ่ึงกันและกันมากข้ึน เปาหมายคือการรวมตัวกันเฟอรวมกันในการเผยแผพระพุทธศาสนาผานการศึกษา
และจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการประกาศเจนจํานงและออกมาตรการและกลไกลในการ
ปกปองคุมครองพระพุทธศาสนาดวยกัน เม่ือมีเหตุการณอะไรท่ีเกิดข้ึนท่ัวทุกมุมโลกและมีผลกระทบตอชาว
พุทธและพระพุทธศาสนาทุกประเทศตองสามารถแสดงความเห็นและเสนอแนวทางการแกไขปญหานั้นรวมกัน
ได ซ่ึงการแสดงออกของชาวพุทธท่ัวโลกจะกอใหเกิดพลังในการดําเนินการตอสถานการณนั้นๆ ท้ังนี้ตอง
ดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานของสันติวิธีเทานั้น  

 
 
 “การดํารงอยูและการสืบตอพระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆของแตละประเทศและการมีสวนรวม

ของประชาคมพุทธโลกตอการจัดการศึกษา,การจัดกิจกรรม,การสงตอวิถีพุทธสูเยาวชนรุนใหม และการออก
มาตรการท่ีสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและเอกชนใหมีการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องยอมกอใหเกิดความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา” 
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กลุมประเทศอาเซียนกับการสรางความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชพระพุทธศาสนาเปนฐาน 
กลุมประเทศอาเซียนควรศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา

ในแตละประเทศแลวจัดทําเสนทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของแตละประเทศ แลวเผยแผขอมูลออกสู
ประชาชนภายในประเทศและตางประเทศตามโอกาสตางๆ เม่ือแตละประเทศสามารถดําเนินการไดก็สามารถ
จัดทําฐานขอมูลการทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในกลุมประเทศอาเซียนขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับการ
ทองเท่ียวของรัฐบาลอินเดียท่ีไดขับเคลื่อนนโยบายการทองเท่ียวทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาไวแลว  

 
มหาจุฬาฯ กับ การเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ควรมี
แนวนโยบายการจัดการศึกษาใหกับคณะสงฆท่ัวโลก โดยเฉพาะพระสงฆท่ีอยูในกลุมประเทศอาเซียน,ประเทศ
อินเดีย และประเทศจีน ซ่ึงถือวาเปนกลุมเปาหมายสําคัญในการสรางความสัมพันธดานการจัดการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา การดําเนินการเชิงรุกโดยการสรางความรวมมือดานการศึกษาพระพุทธศาสนากับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังในและตางประเทศนาจะเปนกลยุทธหนึ่งท่ีทํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กาวไปสูความเปน “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก” ไดอยางแนนอน ขณะเดียวกันจากการกระตุนการ
ทองเท่ียวโดยการเชิดชูประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาของประเทศอินเดียครั้งนี้ สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยอาจจะดําเนินการไดก็คือสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธเก่ียวกับ
ประเด็นดังตอไปนี้  เชน ศึกษาความเปนไปไดในการสรางความความรวมมือการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
กับมหาวิทยาลัยประเทศอินเดีย การศึกษาคนควาและขับเคลื่อนนโยบายเสนทางการทองเท่ียวทาง
พระพุทธศาสนารวมกันของกลุมประเทศอาเซียนและอินเดีย การสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชาว
พุทธใหมในประเทศอินเดีย (จัดทําฐานขอมูล)  ศึกษาจัดทําฐานขอมูลเสนทางการทองเ ท่ียวทาง
พระพุทธศาสนาทุกภูมิภาคของไทย รวมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียนแลกเปลี่ยนขอมูลประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ฝกอบรมพระธรรมทูตรวมกันระหวางในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาในอาเซียนและท่ัว
โลก ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเท่ียวดานการศึกษาวัฒนธรรมวิถีพุทธ และจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทางศาสนาอยางตอเนื่องในระดับบุคคลและหนวยงาน เปนตน ขณะเดียวกัน พระธรรมทูตไทยจะอยูอยางไร 
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จะเปนไปอยางไร และจะไปแบบไหน ควรศึกษาและเตรียมตัวอะไรบางจากการดําเนินการนโยบายการกระตุน
การทองเท่ียวของประเทศอินเดีย สิ่งหนึ่งท่ีนาจะนํามาเปนประเด็นของการพัฒนาคุณลักษณะของพระธรรม
ทูต เชน ความรูเก่ียวกับ”“พลวัตของพุทธศาสนากับโลกปจจุบัน,” โดยเฉพาะการใชพระพุทธศาสนาสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับระบบเศรษฐกิจของโลกดวยการสงเสริมการทองเท่ียวและการจัดการศึกษา 

 

 
 
“การทองเท่ียวบนเสนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกลหนึ่งท่ี

สามารถขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาและการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
ประชาชนของแตละประเทศ”  

 
 

 
 
 
กราบขอบพระคุณ  
พระโสภณวชิราภรณ, รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ, รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  
และเจาหนาท่ีกองวิเทศสัมพันธ ท่ีใหโอกาสเขารวมประชุมในครั้งนี ้

 
พระสรวิชญ  อภิปฺโญ,ดร. 
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 
https://www.facebook.com/soravit.duangchai 
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