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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ไทยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากาเนิดพัฒนาการ
และสถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อศึกษารูปแบบ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ไทยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และเพื่อเสนอ
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมสาหรับประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ วิธีวิจัยที่ใช้
ในการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลภาคสนาม และ
ประชุมกลุ่มย่อย
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคสาคัญที่สุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ไทยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ ศักยภาพของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ ตลอดถึงภาพลักษณ์มุ่งเน้นด้านวัตถุนิยม มีผลกระทบต่อ
ความศรัทธาของชาวสิงคโปร์ซึ่งแยกเป็น ๓ กลุ่ม คือ อนุรักษ์นิยม ธรรมนิ ยม และวัตถุนิยม
ส่วนรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ เหมาะสม คณะสงฆ์ และภาครัฐต้ องร่วมกาหนด
นโยบาย แผนงาน แผนคน และแผนเงิน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการเผยแผ่ทั้งเชิง
รับและเชิงรุกเพื่อให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันหลากหลายของชาวสิงคโปร์ เช่น ประเพณีนิยม
งานสั ง คมสงเคราะห์ การเรี ยนการสอน โครงการอบรม และการปฏิ สัม พั นธ์กับรั ฐและ
ศาสนาอื่น
คาสาคัญ: รูปแบบการเผยแผ่ อนุรักษ์นิยม ธรรมนิยม วัตถุนิยม

๑

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Buddhist Studies, Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๙๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

Abstract
This article is a part of the PhD thesis named “The Buddhism
Propagating Model of Thai Buddhist Monks in the Republic of Singapore”. Its
objectives are to study the origin, development and current situation of
Buddhism in the Republic of Singapore, to study a model of Buddhism
propagation of Thai Buddhist monks in the Republic of Singapore and to
present an appropriate model of Buddhism propagation for the Republic of
Singapore. The research methodology adopted is the qualitative research with
an in-depth interview, field data collection and focus group.
The researcher found the results that the most significant problems
and obstacles in propagating Buddhism for Thai Buddhist monks in the
Republic of Singapore were that they lacked an ability to speak both English
and Chinese and their image in materialism. These factors had an impact on
the faith of Singaporeans which could be categorized into 3 groups namely
conservative group, law observance group and materialism group. For the
appropriate model in Buddhism propagation, the Sangha hierarchy and Thai
government needed to have a mutual agreement in determining the policy on
the work, personnel and financial plans. This aimed to produce efficient
personnel in propagating in terms of both passive and proactive as to serve
the various identities of Singaporeans such as traditionalism, social work,
learning and teaching, training project and interaction with states and other
religions, etc.
Keywords: Propagation Model, Conservative, Law Observance, Materialism

พระศรีรัตนโมลี

~ ๙๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. บทนา
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ติดกับรัฐยะโฮห์
ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ๒ มีประชากรที่
ถือว่าหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค เป็นอันดับที่ ๒ ของโลก เมื่อเทียบกับจานวนพื้นที่ของประเทศ
เพราะประเทศสิงคโปร์มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๐๗๙,๗๐๐ คน แต่มีพื้นที่เพียง ๗๑๐.๒ ตาราง
กิโลเมตร๓ สาหรับประชากรของประเทศสิงคโปร์ เป็นชาวจีน ร้อยละ ๗๖.๕ มาเลย์ ร้อยละ
๑๓.๘ อินเดีย ร้อยละ ๘.๑ และอื่นๆ ร้อยละ ๑.๖๔ มีความหลากหลายทางศาสนา คือ พุทธ
ฮินดู คริสต์ และลัทธิเต๋า เป็นต้น ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทาให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมและ
ศาสนาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา โดยในปี ค.ศ.
๑๙๘๐ มีผู้สารวจพบว่า ที่นับถือพระพุทธศาสนามีจานวนถึงร้อยละ ๓๔.๓๕ และต่อมาได้มี
ผู้สารวจอีก พบว่าชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ร้อยละ ๔๒.๕
นิกายเถรวาท ร้อยละ ๑๔.๕ กลุ่มที่เหลือก็นับถือศาสนาและลัทธิอื่นๆ และกลุ่มที่ไม่นับถือ
ศาสนาใดเลย (Free Thinking) ร้อยละ ๒๕๖ การที่พระพุทธ-ศาสนาเถรวาทตั้งมั่นอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์จนถึงปัจจุบัน อาจเพราะพระพุทธศาสนามีหลักการสาคัญ คือ ให้ละเว้น
ความชั่วทั้งปวง ทาแต่ความดี และชาระจิตใจให้ผ่องใส โดยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ
ศีล สมาธิ และปัญ ญา เพื่อ เป้าหมายสูงสุด คือ พระนิพ พาน นอกจากนี้ยังเป็นศาสนาที่ มี
องค์ประกอบสมบูรณ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี
อั ต ลั ก ษณ์ ร ะหว่ า งพระพุ ท ธศาสนากั บ ชาวสิ ง คโปร์ มี คุ ณู ป การต่ อ กั น
พระพุทธศาสนามีหลักการเพื่อการดับทุกข์และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวโลก ชาวสิงคโปร์ก็มี
อุปนิสัยให้เกียรติ และพร้อมที่จะยอมรั บทุกศาสนา แม้ ส่วนใหญ่จะนับถื อพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานซึ่งมีแนวปฏิบัติต่างจากเถรวาทอยู่บ้าง ทว่ามีเป้าหมายและองค์ประกอบที่
คล้ายคลึงกัน ชาวสิงคโปร์ที่ยึดถือบุคคลเป็นประมาณ เถรวาทก็มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ ผู้ที่ถือ
๒

Joseph S.G., ความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลพับ
ลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕.
๓
รายชื่ อ ประเทศเรี ย งตามความหนาแน่ น ประชากร, [ออนไลน์ ], แหล่ ง ที่ ม า:
th.wikipedea.org/wiki/ com, [๗ ก.ย.๒๕๕๗].
๔
อั ค วิ ท ย์ เรื อ งรอง. สารานุ ก รมรอบรู้ ป ระชาคมอาเซี ย น สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ,
(กรุงเทพมหานคร: เอส.พี.อินเตอร์เอ็คคูชั่น, ๒๕๕๖), หน้า ๓๗.
๕
Wong Yuen Lee, Thai Buddhism In Singapore, An Academic Exercise,
(Department of Sociology National University of Singapore, 1985/86), p.7.
๖
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://aseanasean.wordpress.com, [๗ ก.ย. ๒๕๕๗].
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ธรรมเป็นประมาณ เถรวาทก็มีพระธรรมคาสอนเป็นที่พึ่งได้ ผู้ที่ถือวัตถุเป็นประมาณ เถรวาทก็
มีศาสนวัตถุเป็นที่พึ่งได้ ผู้ที่ถือพิธีกรรมเป็นประมาณ เถรวาทก็มีพิธีกรรมให้เลือกปฏิบัติตาม
อัธยาศัย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ของพระสงฆ์
ไทย เริ่มปรากฏชัดเจนครั้งแรก ในปี ค.ศ. ๑๙๒๐ (พ.ศ. ๒๔๖๓) โดยหลวงพ่อหงส์ (พระธรรม
รัตนบัณฑิต) ได้สร้า งวัดไทย ชื่อ วัดอานันทเมตยาราม ซึ่ง สาเร็ จเป็นวัดสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
๑๙๒๓ (พ.ศ. ๒๔๖๖)๗ ต่อมาได้มีวัดไทยในสิงคโปร์อีกหลายวัด ปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๓๐ วัด๘ และ
มีสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ดูแลโดยกาหนดนโยบายให้วัดกาหนดรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวสิงคโปร์ โดยกาหนดให้นาเอา
รูปแบบการเผยพุทธวิธีการสอนและรูปแบบการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต ๑๐ ประการ ซึ่ง
ได้แก่ “การเทศน์ บรรยาย สนทนา ธรรมีกถา นาฝึกสมาธิ นาเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน นา
พัฒนาท้องถิ่น สาธิต นาจัดกิจกรรม”๙ มาเป็นบรรทัดฐานในการจัดรูปแบบการเผยแผ่ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากาเนิด พัฒนาการ และสถานการณ์ปัจจุบัน
ของพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ เพื่อ
นาไปสู่การนาเสนอรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในประเทศสิงคโปร์ต่อไป

๒. ความมุ่งหมายของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษากาเนิด พัฒนาการ และสถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนา
ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
๒.๓ เพื่อ เสนอรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมสาหรั บประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยกาหนด ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ
๗

Souvenir magazine, Wat Ananda Metyaram of the new extension,
(Singapore, 1997), p. 13.
๘
เอกสารเผยแพร่, วัดไทยที่อยู่ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์, (พ.ศ. ๒๕๔๗).
๙
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.ddhad.org/UserFiles/File/Law.pdf, [๑๐ ก.ย. ๒๕๕๗].
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การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยกาหนดขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัยไว้ ๕
ขั้นตอน ดังนี้
๑. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ไทยที่พานักอยู่ในวัดไทยซึ่ง
อยู่ในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยประจาเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประชาชนชาวสิงคโปร์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในวัดไทยดังกล่าวโดยกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีคัดเลือก ๒ วิธี คือ ๑) ใช้วิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ๒) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) และกาหนดกลุ่มตั วอย่า งสาหรับการสัมมนากลุ่มย่อ ย (Focus Group) โดย
กาหนดพื้นที่การศึกษาวิจัย ๕ วัด คือ วัดอานันทเมตยาราม วัดป่าเลไลยก์ วัดกาญจนาราม
วัดสัทธาปูชนียาราม และวัดอุตตมญาณมุนี
๒. สร้างเครื่องมือ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูลสาคัญระดับปฐมภูมิโดยสร้า งแบบ
สัมภาษณ์ ๓ ชุด คือ แบบสัมภาษณ์พระสงฆ์ ๒ ชุด และแบบสัมภาษณ์ประชาชนชาวสิงคโปร์
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวัด
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาที่ทาการศึกษาวิจัยทั้งหมด โดยการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
หมายถึง ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์
การจดบันทึกข้อมูลที่พบจากการสังเกตการณ์ด้วยตนเอง ๒) ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ หมายถึง
ข้ อ มู ลเชิ ง เอกสาร พระไตรปิ ฎ ก วารสาร บทความ งานวิ จั ยที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และข้ อ มู ล จาก
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
๔. สรุ ป และวิเ คราะห์ เนื้ อ หาข้ อ มู ล สรุ ปและวิ เคราะห์ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการลง
ภาคสนาม การจัดสัมมนากลุ่มย่อย และนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ อันได้แก่ รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมสาหรับประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
๕. สรุปผลการศึกษาวิจัยและนาเสนอข้อเสนอแนะ นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดสรุ ป
ผลการวิจัยเพื่อนาเสนอรูปแบบการเผยแผ่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการ และ
การวิจัยในครั้งต่อไป

๔. ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ พบว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทกาเนิดขึ้นก่อนยุคที่สิงคโปร์จะได้รับเอก
ราช โดยกาเนิดวัดไทยแห่งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๖๖๑๐ คือ “วัดอานันทเมตยาราม” จนถึงปี พ.ศ.
๑๐

Souvenir magazine, Wat Ananda Metyaram of the new extension,
(Singapore, 1997), p. 13.
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๒๕๔๒ มีการตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ขึ้น ปัจจุบันมีวัดไทยในสิงคโปร์รวม ๓๐๑๑ วัด มี
พระสงฆ์ไทย ประมาณ ๕๐ รูป ศาสนวัตถุมีพัฒนาการมากที่สุด คือ ศาสนสถาน ปูชนียสถาน
ปูชนียวัตถุ มีวัด ๓ ประเภท คือ วัดที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.สงฆ์ วัดที่คล้ายสานักสงฆ์ และวัดที่
คล้ายที่พักสงฆ์ ส่วนศาสนพิธีผสมผสานทั้งแบบไทย จีน ฮินดู และทิเบต เป็นต้น
ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พบว่ า มี ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง แต่ ที่ สาคั ญ ที่ สุ ด คื อ ด้ า นศั ก ยภาพของพระสงฆ์ ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ ไ ม่
สามารถพู ดภาษาอัง กฤษหรื อภาษาจีนได้ ตลอดถึง ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์จานวนมากที่
มุ่งเน้นด้านวัตถุประพฤติผิดพระธรรมวินัย ซึ่งมีผลกระทบต่อความศรัทธาของชาวสิงคโปร์ที่
มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน ๓ กลุ่ม คือ อนุรักษ์นิยม ธรรมนิยม และวัตถุนิยม ส่วนรูปแบบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน พบว่า มีทั้งเชิงรับและเชิงรุก
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม นั้น คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยต้อง
ร่วมกันกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนคน และแผนเงิน เน้นการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้า นภาษาอั งกฤษและภาษาจีน และมีจริยาวัตรงดงาม เพื่อ เป็นผู้นาในการเผยแผ่ซึ่ งเป็น
รูปแบบผสมผสานกันทั้งเชิงรับและเชิงรุก เชิงรับมี ๕ รูปแบบ ได้แก่ ประเพณีนิยม พิธีกรรม
หรือศาสนพิธี การสร้างกาลังใจ บุคลิกภาพ และทัศนาจร ในส่วนเชิงรุกมี ๖ รูปแบบ ได้แก่
สังคมสงเคราะห์ การให้ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอน โครงการอบรม การให้
ความรู้นอกสถานที่ และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับรัฐและศาสนาอื่น
๕. การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ค้นพบประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายตามลาดับดังนี้
๕.๑ ก าเนิ ด พั ฒ นาการ และสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของพระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
๑) กาเนิดพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยพระสงฆ์
ไทยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พบว่า พระพุทธศาสนามีมาก่อนที่ประเทศสิงคโปร์จะ
ได้รับเอกราช โดยเริ่มจากปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชประสงค์จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์ จึงทรงซื้อที่เพื่อสร้างวัดติด
กับสถานกงสุลไทยสมัยนั้น ต่อมาหลวงพ่อหงส์เป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่เดินทางไปยังประเทศ
๑๑

๒๕๔๗).

เอกสารเผยแพร่, วัดไทยที่อยู่ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ , (พ.ศ.
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สิง คโปร์ ได้ ร่ วมมื อ กั บ รั ฐ บาลไทย พ่ อ ค้ า ชาวจี น ๓ คน คฤหบดี ช าวสิ ง คโปร์ ๑ คน และ
ประชาชนชาวไทยในสิงคโปร์ สร้างวัดแห่งแรกชื่อว่า “วัดอานันทเมตยาราม” สาเร็จในปี
พุทธศั กราช ๒๔๖๖ ทว่าการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาในยุค แรกประสบกับปัญ หาอุปสรรค
มากมาย ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการขาดบุคลากร อีกทั้งสมัยนั้นสิงคโปร์ยังมี
ปัญหาการสู้รบของคนหลายชาติพันธุ์ เป็นเหตุให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดาเนินไปโดย
ความยากลาบาก
๒) พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พบว่า ในยุค
ก่อนสิงคโปร์ได้รับเอกราช พระพุทธศาสนายังไม่มีพัฒนาการด้านศาสนบุคคล ศาสนธรรม
และศาสนพิธีที่ชัดเจนนัก มีเฉพาะด้านศาสนวัตถุที่มี พัฒนาการบ้าง หลังจากมี วัดอานันท
เมตยาราม ต่อมาได้มีการสร้างวัดเพิ่มขึ้นอีก ๔ วัด คือ วัดกาญจนาราม วัดป่าเลไลยก์ วัด
สัทธาปูชนียาราม และวัดอุตตมญาณมุนี ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ สิงคโปร์ได้รับเอก
ราช พัฒนาการของพระพุทธศาสนาจึงเด่นชัดขึ้น ทั้งด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนธรรม ด้านศา
สนวัตถุ และด้านศาสนพิ ธี ด้วยมีพระสงฆ์ ไทยเดิ นทางไปอยู่ในประเทศสิงคโปร์มากขึ้น มี
ผู้สอนธรรม มีการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุ มีศาสนพิธีหรือพิธีกรรมหลากหลาย
รูปแบบ และในปีพุทธศั กราช ๒๕๔๒ ได้มีการตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ขึ้น เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการประชุมสาหรับพระสงฆ์ไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์ด้วย
กันเองและกับชาวสิงคโปร์ สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดูแลจัดการและควบคุม
พระสงฆ์ไทยให้ประพฤติตามกฎและวินัยสงฆ์ เป็นต้น
๓) สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ผลการวิจัยจากการเก็บข้อมูลในวัดใหญ่ ๕ วัด คือ วัดอานันทเมตยาราม วัดป่าเลไลยก์ วัด
กาญจนาราม วั ด สั ท ธาปู ช นี ย าราม และวั ด อุ ต ตมญาณมุ นี พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
พัฒนาการด้านศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี มีบทสรุปดังนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาการด้านศาสนบุคคล ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่ประจา
อยู่ ใ นประเทศสิ ง คโปร์ ป ระมาณ ๕๐ รู ป แต่ พ ระสงฆ์ ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนาและความสามารถด้านการพูดภาษาท้องถิ่น ยังขาดแคลน ด้านศาสนบุคคลที่
มีพัฒนาการเด่นชัดขึ้นในปัจจุบัน คือปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อชาวสิงคโปร์ เช่น การส่งพระสงฆ์ไป
เยี่ยมเยียนผู้ป่วย เยี่ยมเยียนคนชรา บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ เป็นต้น รวมถึงมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับศาสนาอื่นๆ โดยการจัดให้มีพิธีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนทัศนะของกัน
และกัน โดยให้ชื่อพิธีว่า “ทุเรียนปาร์ตี้”
(๒) การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาการด้านศาสนธรรม แต่ละวัดได้มีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆอย่างมากมาย เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
เช่น การสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น แต่พัฒนาการด้านนี้ก็ ยังนับว่าไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควร ด้วยสาเหตุอันเกิดจากการขาดบุคลากรพระสงฆ์ที่มีคุณภาพนั่นเอง
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๓) การเปลี่ยนแปลงเชิง พัฒนาการด้ านศาสนวัตถุ พั ฒนาการด้า นนี้ พบว่า มี
ความก้าวหน้ามาก เพราะปัจจุบันมีวัดไทยมากขึ้นถึง ๓๐ วัด แต่ละวัดได้มีการพัฒนาศาสน
วัตถุ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง อาจเพราะสิง คโปร์ มี ก ฎหมายเคร่ ง ครั ด และให้วัด มี ก ารปฏิ สั ง ขรณ์
เสนาสนะทุก ๒ ปี ทาให้ศาสนวัตถุมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บางวัดได้จัดให้มีพิ พิธภัณฑ์
ภาพวาด จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ บางวัดมีการสร้างโบสถ์ แต่ประเภทของวัดมีความ
แปลกออกไปจากอดีต เพราะวัดไทยในสิงคโปร์ปัจจุบันมีอยู่ ๓ ประเภท คือ วัดที่สมบูรณ์
เช่นเดียวกับวัดในประเทศไทย วัดที่เป็นคล้ายสานักสงฆ์โดยการเช่าบ้านเป็นวัด และวัดที่เป็น
ที่พักสงฆ์โดยการเช่าอาคารตึกแถวเปิดเป็นวัด บางวัดมีหลายห้องก็มีการแบ่งเป็นห้องให้พระ
อื่นเช่าด้วย
๔) การเปลี่ย นแปลงเชิ งพัฒนาการด้านศาสนพิธี พัฒ นาการด้า นนี้ พบว่า มี
ความก้าวหน้ามากเช่นเดียวกัน โดยการจัดกิจกรรมในวันสาคัญ เช่น วันพระไทย วันพระจีน
วันลอยกระทง วันสาคัญ ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ผนวกไปพร้อมกับประเพณีของไทย
ประเพณีของสงฆ์ เช่น การทาวัตรเช้า-เย็น ไหว้พระ สวดมนต์ เป็นต้น
๕.๒ รู ป แบบการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระสงฆ์ ไ ทยในประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑) ปัญหาและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้
(๑) ด้านสังคม สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาและอุปสรรคอาจมาจากพหุวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวสิงคโปร์ ซึ่งทาให้พระสงฆ์ไทยจาเป็นต้องจัดรูปแบบการเผยแผ่ให้เพียงพอ
และถูกใจแก่ชาวสิงคโปร์ซึ่งมีอยู่ ๓ กลุ่ม คือ อนุรักษ์นิยม ธรรมนิยม และวัตถุนิยม เมื่อแต่ละ
วัดมุ่งสนองความต้องการของทุกกลุ่ม บางครั้งก็ทาให้ลืมรูปแบบวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเถร
วาทดั้งเดิม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์ยังขาดแคลนพระสงฆ์ที่มีคุณภาพมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะผู้ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ ง ด้ า นหลั ก ธรรมและการสอนธรรม การใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่ที่เน้นเรื่องวัตถุ
และพิธีกรรม และพระภิกษุบางรูปไม่ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ จึงทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ
การเผยแผ่อยู่มาก
(๒) ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจมีไม่มากนัก เพราะประเทศ
สิงคโปร์มีระบบเศรษฐกิจที่มั่งคั่งระดับโลก ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์จึงไม่ลาบากด้วยปัจจัยสี่
กอปรกับชาวสิง คโปร์มีอุปนิสัยชอบทาบุญ ให้ทาน จะมีปัญ หาอุ ปสรรคอยู่บ้างก็ คือยังขาด
งบประมาณสนับสนุนเพื่อการเผยแผ่อย่างเป็นระบบและจริงจังจากคณะสงฆ์และภาครัฐของ
ไทย
(๓) ด้านการเมือง ปัญหาและอุปสรรคด้านนี้มีน้อยมาก เนื่องด้วยการเมืองของ
สิงคโปร์เป็นแบบปิด กฎหมายของสิงคโปร์ไม่เปิดช่องให้ประชาชนหรือศาสนิกวิพากษ์วิจารณ์
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ได้ ปัญหาและอุปสรรคด้านนี้จะมีบ้างก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น การอนุญาตให้เข้า
ออกหรือการพานักอยู่ในสิงคโปร์ได้หรือไม่ เป็นต้น นอกนั้นก็มีบ้างในส่วนที่กฎหมายสิงคโปร์
บังคับให้ทุกวัดต้องมีกรรมการบริหารวัด เป็นชาวสิงคโปร์ เป็นเหตุพระสงฆ์ไม่มีอานาจในการ
บริหารจัดการกิจการภายในวัดได้อย่างเต็มที่
๒) ผลกระทบจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
สรุปได้ว่า
(๑) ด้านสังคม สาเหตุจากการที่พระสงฆ์ไทยไม่มีศักยภาพเพียงพอในการสอน
ธรรม และพระสงฆ์จานวนไม่น้อยมีภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นผลกระทบเชิงลบต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนผลกระทบด้านสังคมอื่นๆ เช่น
ผลกระทบต่อ ศาสนาอื่ น ผลกระทบต่ อ วัฒ นธรรมประเพณี ข องชาวสิง คโปร์ เป็นต้ น ไม่ มี
เพราะชาวสิงคโปร์มีอิสระในการนับถือศาสนา
(๒) ด้ า นเศรษฐกิ จ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระสงฆ์ ไ ทยไม่ ค่ อ ยมี
ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของสิ ง คโปร์ ม ากนั ก เพราะเป็ น ประเทศที่ มี ร ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งมาก ผลกระทบที่จะพอมีอยู่บ้างก็ในกรณีการนาเงินจากการ
ทาบุญกลับไปยังประเทศไทยมากเกินไป ซึ่งชาวสิงคโปร์ถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนสิงคโปร์
(๓) ด้านการเมือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยไม่มีผลกระทบต่อ
การเมืองของสิงคโปร์ เพราะการเมืองไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเสรี ต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ในทางกลับกันการเมืองของสิงคโปร์ต่างหากที่มีผลกระทบต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น กฎหมายของสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้ศาสนิกทาการเผยแผ่นอกสถานที่เว้น
ไว้แต่ได้รับอนุญาตจากทางการ
๕.๓ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันของพระสงฆ์ไทยใน
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ มี ๒ รูปแบบ คือ
๑) เชิงรับ ได้แก่ การเผยแผ่ยังเน้นอยู่ที่การให้ประชาชนเข้า ไปที่วัดเพื่อทา
กิจกรรมทาง เช่น การทาบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ พรมน้ามนต์ เที่ยวชมวัด เป็นต้น
๒) เชิงรุก ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้ความรู้เชิงวิชาการแก่
ผู้สนใจอย่างมีระบบซึ่งมักจัดเป็นโครงการ มีระยะเวลา ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการ
สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และคนชรา เป็นต้น
๕.๔ รู ป แบบการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ เ หมาะสมส าหรั บ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมสาหรับประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ได้แก่ รูปแบบผสมผสาน หมายถึงการนาเอาทั้งรูปแบบเชิงรับและรูปแบบเชิงรุ กที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมาจัดผสมผสานกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ
ชาวสิงคโปร์ ซึ่งมีทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มธรรมนิยม และกลุ่มวัตถุนิยม โดยจะต้องผ่านวิธี
แก้ปัญหาอุปสรรคของการเผยแผ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้หมดสิ้นเสียก่อน ซึ่ งทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันกาหนดแผนงาน แผนคน และแผนเงิน สร้างบุคลากรที่มีทั้ง
คุณภาพและคุณธรรมเป็นผู้นาในการเผยแผ่ จากนั้นจึงใช้รูปแบบที่เหมาะสมดังนี้ คือ
๑) รูปแบบเชิงรับ ๕ ประการ สรุปได้ดังนี้ คือ ๑) รูปแบบประเพณีนิยม ได้แก่
รูปแบบการเผยแผ่ที่เน้นการจัดกิจกรรมในวันสาคัญตามประเพณีนิยมของไทย และวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ๒) รูปแบบพิธีกรรมหรือศาสนพิธี เช่น ทาวัตร สวดมนต์ ไหว้พระ ทาบุญ
สะเดาะเคราะห์ พรมน้ามนต์ ไหว้เทพเจ้า เป็นต้น ๓) รูปแบบการสร้างกาลังใจ เช่น วัตถุ
มงคล เครื่องรางของขลัง รูปเปรียบเทพเจ้ า เป็นต้น ๔) รูปแบบบุคลิกภาพ ได้แก่ การเผยแผ่
ด้วยการแสดงออกเชิงบุคลิกภาพที่ดีของพระสงฆ์ และ ๕) รูปแบบทัศนาจร ได้แก่ รูปแบบที่
เน้นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ที่มีอยู่ในวัด เป็นต้น
๒) รูปแบบเชิงรุก มี ๖ รูปแบบ ได้แก่ ๑) สังคมสงเคราะห์ ๒) การให้ความรู้ผ่าน
สื่อเทคโนโลยี ๓) รูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและภาษาไทย ๔) โครงการอบรม ๕)
การให้ความรู้นอกสถานที่ และ ๖) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับรัฐและศาสนาอื่น
๓) รู ปแบบการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ เ หมาะสมตามอั ต ลั กษณ์ข องชาว
สิงคโปร์ สรุปได้ดังนี้ คือ ๑) กลุ่มอนุรักษ์นิยม ได้แก่ รูปแบบประเพณีนิยม และรูปแบบ
พิธีกรรมหรือศาสนพิ ธี ๒) กลุ่มธรรมนิยม ได้ แก่ รู ปแบบการให้ค วามรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยี
รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการอบรม รูปแบบการเผยแผ่นอกสถานที่ และรูปแบบการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับรัฐและศาสนาอื่น ๓) กลุ่มวัตถุนิยม ได้แก่ รูปแบบการสร้างกาลังใจ และ
๔) รู ป แบบที่เ หมาะสมกั บชาวสิ ง คโปร์ ทุ ก กลุ่ ม ได้ แ ก่ รู ป แบบการเผยแผ่ เชิ ง บุค ลิ ก ภาพ
รูปแบบทัศนาจร และรูปแบบสังคมสงเคราะห์

๖. บทสรุป
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ““รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์” ได้บทสรุปว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทเกิดขึ้นก่อนที่
สิงคโปร์จะได้รับเอกราชและพัฒนามาสู่การจัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ในปี พ.ศ.๒๕๔๒
ซึ่งปัจจุบันมีวัดไทย รวม ๓๐ วัด ปัญหาและอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่
แล้วเกิดจากศั กยภาพด้ านภาษาต่า งประเทศของพระภิก ษุสงฆ์ ที่ไม่สามารถสื่อสารกับคน
ท้องถิ่นได้ และการขาดอุดมการณ์ที่แน่วแน่ รวมถึงภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นด้านวัตถุมากกว่าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้น คระสงฆ์และรัฐบาลไทยจึงควรกาหนดนโยบาย แผนงาน แผน
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คน และแผนเงิน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีอุดมการณ์อันแน่วแน่เพื่อเป็นผู้นาในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

๗. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย
ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยเห็นว่า คณะสงฆ์ไทย นาโดยมหาเถรสมาคม
ควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อกาหนดแผนงาน แผนคน และแผนเงิน สนับสนุนให้มีโครงการ
อบรมเพื่อสร้างบุคลากรพระสงฆ์ที่มีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นกรณี
พิเศษ พระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกมาต้องมีพันธกิจและพันธสัญญา พันธกิจ คือ ต้องทาหน้าที่เผย
แผ่อย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ พันธสัญญา คือ ต้องมีสัญญาในการอยู่ เช่น ๑ หรือ ๒ ปี
หากยังไม่ครบวาระห้ามลาสิกขาหรือลากลับไทย เป็นต้น
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ พระสงฆ์ในฐานะเป็นบริษัทผู้นาของพุทธบริษัท
ควรจะมีความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนอบรมพัฒนาศั กยภาพของตนเองอยู่เสมอ ให้มีความรู้ทั้ง
ทางธรรมและทางโลก ที่สาคัญในยุคปัจจุบันต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้สามารถ
เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังนานาประเทศได้
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยพบว่า ความน่าสนใจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าศึกษา เพื่อ
เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเล่มนี้หรือเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มี
การศึกษาวิจัยใน ๒ เรื่อง คือ ๑) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
และ ๒) การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บรู ปแบบการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระสงฆ์ ไทยกั บ
พระสงฆ์ศรีลังกาในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๐๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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