
บทที ่๑ 
ธรรมนิเทศ 



๑. อธิบายความเป็นมาของธรรมนิเทศ ในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาได ้
๒. บอกความหมายของธรรมนิเทศ ตามศพัทแ์ละโดยรวมได ้
๓. อธิบายความส าคญัของธรรมนิเทศ อนัเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนาได ้
๔. อธิบายวตัถุประสงคข์องธรรมนิเทศ ในดา้นการเจริญศรัทธา การพฒันา

ปัญญาได ้
๕. เปรียบเทียบหลกัธรรมนิเทศกบันิเทศศาสตร์ได ้
๖. น าหลกัธรรมทางศาสนามาประยกุตใ์ชก้บัศาสตร์การสอนสมยัใหม่ได ้

วัตถุประสงค์ 



ขอบข่ายเนือ้หา 

๑. ความหมายและความส าคญัของธรรมนิเทศ 
๒. วตัถุประสงค ์
๓. ธรรมนิเทศในพระพทุธศาสนา 
๔. ธรรมนิเทศกบันิเทศศาสตร์ 

๕. หลกัการประยกุตใ์ชใ้นการเผยแผ ่



ความน า 
 พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาได้หลายพันปี  แสดงให้เห็น            
ได้อย่างชัดเจนว่าในทุกยุคทุกสมัยนั้ น มีรูปแบบในการศึกษาค้นคว้า           
พระธรรมค าสั่งสอนในรูปแบบต่างๆ มากมาย  มีการริเร่ิมคิดค้นวิธีการ         
ในการรักษา สืบทอดค าสอนของพระพุทธศาสนาให้คงไวม้าโดยล าดับ        
และยงัสามารถน าค าสอนนั้น มาเผยแผ่โดยมีการพฒันาหลักและวิธีการ        
ในการอ ธิบาย   มีการ ส่ือสารความหมายให้ผู ้ฟั ง เข้าใจได้โดย ง่ าย                    
อีกทั้ ง ย ังส ร้าง ช่องทางในการ เผยแผ่หลักธรรมต่างๆ  ของศาสนา                            
ท่ีพระพุทธองคท์รงบญัญติัไวไ้ปสู่พุทธศาสนิกชนท่ีสนใจไดอ้ย่างแพร่หลาย 
เ ช่น การท่องจ าแบบดั้ ง เ ดิม การใช้เทคโนโลยีสารเทศ อินเทอร์เน็ต      
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน  เ พ่ือช่วยในการเผยแผ่ค  าสอน                         
ของพระพุทธศาสนาให้กวา้งขวาง ฉับไว ต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบนั                   
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 



หัวใจส าคญัด้านการศึกษา 
และการปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา 

๑.พระธรรม 
 

๒.พระวินยั 



ความหมายและความส าคญัของธรรมนิเทศ 
นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)  

 หมาย ถึ ง  ศ าสต ร์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ ศิ ลปะ ในก า ร ส่ื อส า ร                 
โดยให้ความส าคญักับการส่ือสาร จากองค์ประกอบของการส่ือสาร 
กล่าวคือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสารซ่ึงผูส่้งสารอาจเป็นตวับุคคล 
องค์ ก ร  ห รื อบ ริษัทก็ ไ ด้   ข่ า วส า ร จ ะต้อ ง เ ป็ น เ น้ื อห าส า ร ะ                         
ท่ีผูส่้งตอ้งการท่ีจะกระจายให้ประชาชนไดรั้บทราบ ส่ือหรือช่องทาง            
เป็นการหาวิธีการกระจายข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได ้     
จ านวนมาก กว้างไกลตามวัตถุประสงค์ของผู ้ส่ งและผู้รับสาร                           
หรือกลุ่มเป้าหมาย จะต้องสามารถรับข่าวสารนั้ นได้ โดยผู ้ส่งสาร    
จะตอ้งหาวิธีการท าใหข่้าวสารท่ีส่งไปถึงผูรั้บสารใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 



ความหมายของธรรมนิเทศ 
• ธรรม หมายถึง ค าสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติ     
ในศาสนา 

• นิเทศ หมายถึง ค  าแสดง ค าจ  าแนกออก ค าช้ีแจง  แสดงจ าแนก  
• ธรรมนิเทศ หมายถึง การแสดงค าสั่งสอนในศาสนาหรือ       
ก า รแสดงหลักประพฤ ติป ฏิบัติ ในศาสนา  การ ช้ีแจง              
หลกัค าสอนทางศาสนา หรือการแสดงหลกัธรรม มีการจ าแนก
แจกแจง อธิบายขยายความ เพื่อให้บุคคลอ่ืนคล้อยตาม         
หรือเห็นตามดว้ย 
 



ความส าคัญของธรรมนิเทศ 

๑.  ทรงสอนเพื่ อ ให้ผู ้ฟั ง รู้ แจ้ง เ ห็นจ ริ งใน ส่ิ ง ท่ีควร รู้ควร เ ห็น         
หมายความวา่ ทรงสอนใหรู้้แจง้เห็นจริงเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นส าหรับสาวก
นั้นๆ ส่ิงท่ีทรงรู้แลว้แต่เห็นว่าไม่จ าเป็นส าหรับผูฟั้งหรือผูรั้บการสอน    
กจ็ะไม่สอนส่ิงนั้น  
๒. ทรงสอนเพื่อให้ผูฟั้งเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล          
ท่ีผูฟั้งพอตรองตามใหเ้ห็นดว้ยตนเอง 
๓.  ทรงสอนเพื่ อ ให้ผู ้ฟั งได้ รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร               
ทรงแสดงธรรมมีคุณเป็นมหัศจรรย์สามารถยังผู ้ปฏิบัติตามให้ได ้        
รับผลตามสมควรแก่ก าลงัแห่งการปฏิบติัของตน 

 



ความส าคัญของธรรมนิเทศ 

• ๑.ในดา้นการประกาศพระพุทธศาสนา 
• ๒.ในดา้นการประดิษฐานพระพทุธศาสนา 
• ๓.ในดา้นการบ าเพญ็พทุธจริยาเพื่อชาวโลก 
• ๔.ในดา้นการใหโ้อกาสเพื่อการเขา้ถึงธรรม 

• ๕.ในดา้นการอุทิศเวลาเพ่ือส่วนรวม 



วตัถุประสงค์ของธรรมนิเทศ 

๑. การพฒันาศรัทธา 

๒. การพฒันาปัญญา 



ธรรมะนิเทศในพระพทุธศาสนา 
๑ ธรรมนิเทศในสมยัพุทธกาล 
 
 
๒ การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในยคุหลงัพทุธกาล 
 



วธีิการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในสมยัพทุธกาล 

๑.ทางกาย 

๒.ทางวาจา 

๓.การแสดงธรรม 



หลกัการของธรรมนิเทศ 
• ๑.มีเป้าหมายในการเผยแผ ่
• ๒.มีจิตใจกวา้งขวางไม่พดูท าร้ายผูอ่ื้น 
• ๓.มีแหล่งอา้งอิง เทียบเคียงในการเผยแผ ่
• ๔.มีการประยกุตห์ลกัวิธีการเผยแผ ่ใหเ้ขา้กบัวิวฒันาการสมยัใหม่ 
• ๕.แสวงหาแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูวิชาการ ในหลกัธรรมอยา่งเสมอ 
• ๖.ลดกิเลสต่างๆ ภายในตนเอง 
• ๗.มีความศรัทธาในพระธรรม 
• ๘.ไม่ดูถกูผูอ่ื้น 
• ๙.ในการเผยแผใ่นทุกๆ คร้ัง ผูแ้สดงควรมีภาคปริยติัและภาคปฏิบติัไปพร้อมกนั 



หลักนิเทศศาสตร์ 

• ๑.ใหค้วามรู้และขอ้มลูข่าวสาร 
• ๒.ใหค้วามเพลิดเพลินทั้งกายและใจ 
• ๓.ใหเ้กิดจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค ์
• ๔.เกิดการสร้างสรรคผ์ลงานร่วมกนั 



หลกัการประยุกต์ใช้เพือ่การเผยแผ่ 

• ๑.เขา้ใจในความตอ้งการของตนเอง 
• ๒.รู้จกัปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย 
• ๓.กลา้เผชิญกบัปัญหาและเป็นผูเ้สียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
• ๔.เรียนรู้ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
• ๕.รู้จกัวิเคราะห์ ส ารวจ ในกลุ่มหรือชุมชนของตน 
• ๖.เป็นผูมี้ความสามารถในการบริหารจดัการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• ๗.มีบทบาทส าคญัในการใหค้  าแนะน า เป็นท่ีปรึกษากาส่ือสารมวลชน 





• ๑. บอกความหมายของการเผยแผ่ตามหลักการของธรรม
นิเทศได้ 

• ๒. บอกความส าคัญของการเผยแผ่อันเน่ืองด้วยการอุบัติขึ้น   
ของพระพุทธศาสนาได้ 

• ๓. บอกหลักการเผยแผ่ตามแนวพระพุทธพจน์ที่ตรัสแก่        
พระอรหันต์ ๖๐ รูปได้ 

• ๔. อธิบายวตัถุประสงค์ของการเผยแผ่อนัเป็นไปเพือ่ระโยชน์
ตน ส่วนรวม และทั้งสองฝ่ายได้ 

 



• ๕ .  บ อ กหลัก ก า ร  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ อุ ด ม ก า ร ณ์ ท า ง
พระพทุธศาสนาใหเ้หมาะสมกบัหลกัโอวาทปาติโมกขไ์ด ้

• ๖. วางแผนและจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เหมาะสมกบัหลกัโอวาทปาติโมกขอ์ยา่งนอ้ย ๑ หลกัการ 

• ๗. อธิบายยุทธศาสตร์การเผยแผแ่ละวิเคราะห์สถานการณ์
ไดค้รบทั้ง ๔ ดา้น 

• ๘. อธิบายคุณสมบัติของนักเผยแผ่ตามหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาได ้

 



  พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาได้หลายพันปี แสดงถึงว่า             
มี ก า ร สื บ ท อ ด  ก า ร ส อ น  เ ผ ย แ ผ่  ห รื อ ก า ร ส่ื อ ส า ร   ค า ส อ น                           
ของพระพุทธศาสนา ไปยงัพุทธศาสนิกชน  ด้วยวิธีการท่องจ าแบบดั้งเดิม 
จนมาถึงการใช้เทคโนโลยีสารเทศ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์         
ในยุคนี้  เพื่อช่วยเผยแผ่  พระธรรมของพระพุทธศาสนา  ในโลกยุค
ปัจจุบัน 

 พระพุทธศาสนาก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอน ให้ถึงเป้าหมาย      
ที่ก าหนดไว้  ซ่ึงต้องมี เ นื้อหา เ ร่ืองที่จะสอน   มีตัว ผู้ รับหรือผู้ฟัง               
และวิธีการสอนอย่างครบถ้วน 

 
 



• ค ำว่ำ “เผย” เป็นค ำกริยำ หมำยถึง ค่อยๆ ขยำยออก, ค่อยๆ แย้มออก 
เช่น เผยหน้ำตำ่ง เมื่อใช้กบัค ำว่ำ “เผยแผ่” หมำยถงึ ท ำให้ขยำยออกไป, 
ขยำยออกไป เช่น เผยแผ่พระพุทธศำสนำ และหำกใช้กับค ำว่ำ 
“เผยแพร่” หมำยถงึ โฆษณำให้แพร่หลำย เช่น เผยแพร่ควำมรู้ 

• ค ำว่ำ “แผ่” เป็นค ำกริยำ หมำยถงึ คลี่ขยำยกระจำยออกไปให้มีลกัษณะ
แบนรำบ หรือกว้ำงกว่ำเดิม หรืออำกำรอื่นๆ ท่ีคล้ำยคลึงเช่นนัน้ เช่น      
แผ่อำณำเขต แผ่หำง เป็นต้น 



• ค ำว่ำ “แพร่” เป็นค ำกริยำ หมำยถงึ กระจำยออกไป, แผ่ออกไป เช่น 
แพร่ขำ่ว แพร่เชือ้โรค 

• ในมมุมองของนกัวิชำกำรศำสนำให้ทศันะว่ำ “เผยแผ”่ หมำยถงึ กำร
เปิดเผยสิ่งท่ีถกูปกปิดอยู่ให้คนได้รู้ ได้เห็น คือ กำรเปิดเผยสิ่งท่ีดีงำมท่ี
คนยงัไมเ่ห็นให้ได้รู้ได้เห็นทัว่กนั และค ำนีม้กัใช้กบัสิ่งท่ีเป็นนำมธรรม 
เช่น แผ่เมตตำ แผ่ควำมสขุ ช่วยเหลือเผ่ือแผ่ 

• สว่นค ำว่ำ “เผยแพร่” หมำยถงึ กำรขยำยหรือหลกักำรกระจำยไปในวง
กว้ำง คือ สิ่งนัน้ไมไ่ด้ถกูปกปิด แตม่ีอยู่ในขอบเขตจ ำกดัเม่ือต้องกำรจะ
ขยำยออกไปในวงกว้ำงก็จะใช้ค ำว่ำ “เผยแพร่” และมกัใช้กบัสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรม เช่น แพร่ภำพ แพร่ขำ่ว แพร่เชือ้โรค 





• เปิดเผยพระสัทธรรมให้ปรากฏแก่ชาวโลก 

• การช้ีแนะแนวทางปฏิบตัิเพือ่เข้าถึงความหลุดพ้น 

• การช่วยเหลอืเพือ่นมนุษย์โดยไม่เลอืกช้ันวรรณะ 

• การพฒันาคุณภาพชีวติด้วยหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา 

• การรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา 



• อถ โข ภควำ เต ภิกฺข ูอำมนฺเตสิ “มตฺุตำห  ภิกฺขเว สพฺพปำเสหิ เย ทิพฺพำ 
เย จ มำนุสฺสำ, ตมฺุเหปิ ภิกฺขเว มตฺุตำ สพฺพปำเสหิ, เย ทิพฺพำ จ เย มำ
นุสฺสำ. จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺ
ปาย อตถฺาย หติาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. มา เอเกน เทวฺ อคมิตถฺ, 
เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ, 
สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ,    
สนฺติ สตฺตำ อปฺปรชกฺข ชำติกำ อสฺสวนฺตำ ธมฺมสฺส ปริหำยนฺติ, ภวิสฺ
สนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญำตำโร,  อหมฺปิ ภิกฺขเว, เยน อรุุเวลำ เสนำนิคโม เต
นปุสงฺกมิสฺสำมิ ธมมฺเทสนำยำติ. 



• ครัง้นัน้ พระผู้ มีพระภำคเจ้ำได้รับสัง่กบัภิกษุเหลำ่นัน้วำ่ 
• “ภิกษุทัง้หลำย เรำตถำคตพ้นแล้วจำกบ่วงทัง้ปวง ทัง้ที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ 

แม้เธอทัง้หลำยก็พ้นแล้วจำกบ่วงทัง้ปวงทัง้ที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ เช่นกัน  
 เธอทัง้หลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่อ
อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกือ้กูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอ
จงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบือ้งต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่ สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถทัง้พยัญชนะ 
ครบ บริสุทธ์บริบูรณ์ สัตว์ทัง้หลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่ 
เ พ ร า ะ ไ ม่ ไ ด้ ฟั ง ธ ร ร ม ย่ อ ม เ สื่ อ ม  ผู้ รู้ ทั่ ว ถึ ง ธ ร ร ม จั ก มี                               
 ดกู่อนภิกษุทัง้หลำย แม้เรำก็จกัไปยงัต ำบลอรุุเวลำเสนำนิคม เพ่ือแสดงธรรม” 

• ทรงประทำนแก่พระอรหนัตขีณำสพ 60 รูป ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวนั เมืองพำรำณสี 
ในปีที่หนึ่งแห่งกำรตรัสรู้พระอนุตรสมัมำสมัโพธิญำณ หรือประมำณ 2588 ปีที่ผ่ำน
มำ นบัเป็นพระพทุธปสำสโนบำยที่เป็นอมตะมำทกุยคุสมยั จวบจนกระทัง่ปัจจบุนั 



• ๑) ก่อนท ำงำนต้องตดับ่วง คือ กิเลสทัง้หยำบและละเอียดให้ได้ 
• ๒) จงเท่ียวจำริกไปเพื่อเกือ้กูล เพื่อควำมสุขของหมู่ชน เพื่ออนุเครำะห์

ชำวโลก เพ่ือประโยชน์สขุของเทวดำและมนษุย์ 
• ๓) จงแสดงธรรมอนังำมในเบือ้งต้น ท่ำมกลำง และท่ีสดุ ประกำศพรหมจรรย์ 

คือ ควำมสิน้กิเลสอนัเป็นจดุหมำยสงูสดุในพระพทุธศำสนำ ซึง่มีทัง้หลกักำร
และวิธีปฏิบตัิเพ่ือน ำไปสู่กำรเข้ำถึงควำมสิน้กิเลสให้บริสทุธ์ิ บริบรูณ์สิน้เชิง 

• ๔) หมู่สตัว์ผู้ มีปัญญำมีอยู่ ย่อมเส่ือมเพรำะไม่ได้ฟังธรรม จะมีผู้ รู้ธรรม 
• ๕) จงแยกย้ำยกันรูปละทิศทำง แม้ตถำคตเองก็จะไปอุรุเวลำเสนำนิคมเพื่อ

แสดงธรรม 



อตัตตัถะ ปรัตถะ อภุยตัถะ 





คาถาตน้ฉบบั ค าแปล 

๏ ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา 
นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พทฺุธา 
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี 
สมโณ โหติ ปร  วิเหฐยนฺโตฯ 

๏ ขนัติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอยา่งยิง่ 
พระพทุธเจา้ทั้งหลายกล่าววา่ นิพพานเป็นบรมธรรม 
ผูท้  าร้ายผูอ่ื้น ไม่ช่ือวา่เป็นบรรพชิต 
ผูเ้บียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ช่ือวา่เป็นสมณะ 

๏ สพฺพปาปสฺส อกรณ  
กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปน  
เอต  พทฺุธานสาสน ฯ 

๏ การไม่ท  าความชัว่ทั้งปวง 1 
การบ าเพญ็แต่ความดี 1 
การท าจิตของตนให้ผอ่งใส 1 
น้ีเป็นค าสอนของพระพทุธเจา้ทั้งหลาย 

๏ อนูปวาโท อนูปฆาโต 
ปาติโมกฺเข จ ส วโร 
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ 
ปนฺตญฺจ สยนาสน  
อธิจิตฺเต จ อาโยโค 
เอต  พทฺุธาน สาสน ฯ 

๏ การไม่กล่าวร้าย 1 การไม่ท  าร้าย 1 
ความส ารวมในปาติโมกข ์1 
ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในอาหาร 1 
ท่ีนัง่นอนอนัสงดั 1 
ความเพียรในอธิจิต 1 
น้ีเป็นค าสอนของพระพทุธเจา้ทั้งหลาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C


• พระพุทธพจน์คาถาแรก 

• ทรงกล่ำวถึงอุดมกำรณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตใน
พระพทุธศำสนำนี ้อนัมีลกัษณะท่ีแตกต่ำงจำกศำสนำอื่น อนัอำจเรียก
ได้ว่ำ อุดมการณ์ 4 ของพระพทุธศำสนำ ได้แก่ 

• ความอดทนอดกลัน้เป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานีพ้ึง
ยึดถือและเป็นสิ่ งที่ ต้องใช้เมื่อประสบกับสิ่ งที่ ไม่
ชอบใจทุกอย่างที่ ต้องเจอในชีวิตนักบวช เช่น 
ประสงค์ร้อนได้เย็น ประสงค์เย็นได้ร้อน 



• การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของ
ผู้ออกบวช มใิช่สิ่งอ่ืนนอกจากพระนิพพาน 

• พระภิกษุและบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี(้เช่น
ภิกษุณี สามเณร สามเณรี สิกขมานา)ไม่พึงทํา
ผู้อ่ืนให้ลําบากด้วยการเบียดเบียนทาํความทุกข์
กายหรือทุกข์ทางใจไม่ว่าจะในกรณีใดๆ 

• พึงเป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตกทัง้หลายมี
ความโลภ โกรธ หลง เป็นต้น 

 



• พระพุทธพจน์คาถาที่สอง 

• ทรงกล่ำวถึง "หลักกำรอนัเป็นหัวใจส ำคัญเพื่อเข้ำถึงจุดมุ่งหมำยของ
พระพทุธศำสนำแก่พุทธบริษัททัง้ปวงโดยย่อ" หรือ หลักการ 3 กล่ำว
กันเป็นเป็นกำรสรุปรวบยอดหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำอันเป็น
แนวทำงท่ีพทุธบริษัทพงึปฏิบตัิ ได้แก ่

• การไม่ทาํบาปทัง้ปวง 

• การทาํกุศลให้ถงึพร้อม 

• การทาํจติใจให้บริสุทธ์ิ 
• มีผู้อธิบำยว่ำทัง้สำมข้อนีอ้ำจอนมุำนเข้ำกบั ศีล สมำธิ และปัญญำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2




การไม่ท า
บาปทั้งปวง 

การท า 
กศุลให้ถึง
พร้อม 

การท า
จิตใจให้
บริสุทธ์ิ 



• พระพุทธพจน์คาถาทีส่าม 
• หมายถึงวิธีการท่ีธรรมทูตผูเ้ผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยทุธ์ พระภิกษุท่ีออก

เผยแผพ่ระพทุธศาสนาซ่ึงมีเป็นจ านวนมากใหใ้ชว้ิธีการเหมือนกนัเพื่อจะไดเ้ป็นไป
ในแนวทางเดียวกนัและถกูตอ้งเป็นธรรม ไดแ้ก่ วิธีการทั้ง 6 

• การไม่กล่าวร้าย (เผยแผศ่าสนาดว้ยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถกูความเช่ือผูอ่ื้น) 
• การไม่ท าร้าย (เผยแผศ่าสนาดว้ยการไม่ใชก้ าลงับงัคบัข่มขู่ดว้ยวิธีการต่างๆ) 
• ความส ารวมในพระปาฏิโมกข ์(รักษาความประพฤติใหน่้าเล่ือมใส) 
• ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในอาหาร (เสพปัจจยัส่ีอยา่งรู้ประมาณพอเพียง) 
• ท่ีนัง่นอนอนัสงดั (สันโดษไม่คลุกคลีดว้ยหมู่คณะ) 
• ความเพียรในอธิจิต (พฒันาจิตใจเสมอมิใช่ว่าเอาแต่สอนแต่ตนเองไม่กระท าตามท่ี

สอน) 



• ซุนวกูล่าววา่  

• “รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง” 
• (If you know others and know yourself, you 

will not be defeated in a hundred battles.)” 



•  ก่อนท่ีเราจะลงมือปฏิบติัการจริงตอ้งท าการวิเคราะห์
สถานการณ์ ๔ ดา้น คือ SWOT ประกอบดว้ย  
           ๑.  จุดแขง็ (S=Strength)  
          ๒. จุดอ่อน (W=Weakness)  
          ๓. โอกาส (O=Opportunity)  
          ๔. ส่ิงคุกคาม (T=Threat) 





• คุณสมบตัิของผู้สอนหรือนักเผยแผ่ 

• ๑. ปิโย เป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจ ในฐานเป็นท่ีสบายและสนิท
สนม ชวนใหอ้ยากเขา้ไปปรึกษาไต่ถาม  

• ๒. ครุ เป็นท่ีเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้
เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งได ้และปลอดภยั  

• ๓. ภาวนีโย เป็นท่ียกยอ่ง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิ
ปัญญาแทจ้ริง ทั้งเป็นผูฝึ้กอบรมและปรับปรุงตนอยูเ่สมอ 
ควรเอาอยา่ง ทาใหร้ะลึกและเอ่ยอา้งดว้ยซาบซ้ึงภูมิใจ  



• คุณสมบตัขิองผู้สอนหรือนักเผยแผ่ 
• ๔. วตฺตา จ เป็นนกัพดู รู้จกัช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ รู้วา่เม่ือไรควรพดูอะไร

อยา่งไร คอยใหค้าแนะนาวา่กล่าวตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  
• ๕. วจนกฺขโม เป็นผูอ้ดทนต่อถอ้ยคา คือพร้อมท่ีจะรับฟังคาปรึกษา 

ซกัถาม คาเสนอแนะวิพากษว์ิจารณ์ อดทน ฟังไดไ้ม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว  
• ๖. คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา เป็นผูพ้ดูดว้ยถอ้ยคาลึกซ้ึงได ้สามารถอธิบาย

เร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจ และใหเ้รียนรู้เร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึนไป  
• ๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชกันาในอฐานะ คือไม่แนะนาในเร่ือง  
• เหลวไหล หรือชกัจูงไปในทางเส่ือมเสีย ๔ 



• สมาน งามสนิท ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของผูส่้งสารท่ีพึงประสงคต์ามแนวแห่ง
พทุธะ ซ่ึงไดร้ะบุถึงคุณสมบติัดงักล่าวท่ีเรียกวา่ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ไดแ้ก่ 

• ๑. ธัมมัญญุตา เป็นผูรู้้ธรรมะคือหลกัการ หลกัความจริง เน้ือหาสาระของเร่ืองท่ีจะ
ส่ือสาร รู้แจง้ตลอดในทฤษฎีและปฏิบติัในศาสตร์และศิลป์ของตน 

• ๒. อัตถัญญุตา รู้จกัเน้ือหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย วตัถุประสงคข์อง
ส่ือสารแน่นอนชดัเจน (Coal oriented) 

• ๓. อัตตัญญุตา รู้จกัตนเอง รู้วา่ตนเองคือใคร มีความพร้อมหรือไม่พร้อมอยา่งไร 
การรู้จกัตนเองเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ เม่ือเรารู้จกัตนเองดีแลว้จะน าไปสู่การยอมรับ
ตนเอง (Self Acceptance) และจะเปิดเผยตนเอง (Self 
Disclosure) สามารถส่ือสารภายในตนไดอ้ยา่งดียิง่ ผูท่ี้สามารถส่ือสารภายใน
ตนไดดี้จะเป็นผูท่ี้สามารถรับรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณท่ีสุขมุรอบคอบ 
มีเหตุผล ท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 



• ๔. มตัตัญญุตา รู้จกัประมาณ รู้จกัความพอดี เพราะการส่ือสารบางอยา่งหาก
มากเกินไป ผูรั้บสารรับไม่ได ้หากนอ้ยเกินไปกไ็ม่เพียงพอ การรู้จกัประมาณ
ในการส่ือสาร(Frequency) คือไม่ส่งสารท่ีซ ้ าซากมากหรือนอ้ยเกินไป 

• ๕. กาลญัญุตา รู้จกัเวลา ผูส่้งสารตอ้งรู้จกัเวลาในการส่ือสารวา่เวลาไหนควร
เวลาไหนไม่ควร หากผูส่้งสารไม่รู้จกัเวลาในการส่ือสารแมว้า่จะเป็นการ
ส่ือสารภายในตนการส่ือสารระหวา่งบุคคล หรือการส่ือสารมวลชน นอกจาก
การส่ือสารนั้นจะไม่ประสบความส าเร็จแลว้ บางคร้ังอาจจะมีขอ้พิพาทหรือ
ขอ้บาดหมางใจตามมา 

• ๖. ปริสัญญุตา รู้จกัชุมชนและสังคม ในทางนิเทศศาสตร์เรียกวา่กลุ่มผูรั้บสาร
เป้าหมาย ผูส่้งสารตอ้งรู้จกักลุ่มเป้าหมาย การส่ือสารจึงจะประสบความส าเร็จ 
ยิง่รู้จกัมากเท่าไร การส่ือสารกย็ิง่มีประสิทธิภาพมากข้ึนเท่านั้น 
 



•  ๗. ปุคคโลปรัญญุตา รู้จกัควำมแตกตำ่งระหว่ำงบคุคลว่ำ ผู้ รับสำรแต่
ละคนมีลกัษณะจ ำเพำะเป็นของตนเอง มีจริต มีอธัยำศยั มีศกัยภำพใน
กำรรับสำรมำกน้อยเพียงใดกำรท่ีผู้สง่สำรรู้ควำมแตกตำ่งระหว่ำงบคุคล
ได้นัน้ ท ำให้สำมำรถแยกแยะผู้ รับสำรได้นกัวิชำกำรสื่อสำรแถบ
ตะวนัตกได้จ ำแนกกลุม่ผู้ รับสำรเป้ำหมำยออกเป็น ๕ กลุม่ ได้แก่กลุม่ท่ี
เห็นด้วยอย่ำงย่ิง กลุม่ท่ีเห็นด้วย กลุม่เป็นกลำง กลุม่ท่ีไมเ่ห็นด้วย และ
กลุม่ท่ีไมเ่ห็นด้วยอย่ำงย่ิง สว่นในทำงพระพทุธศำสนำจ ำแนก
กลุม่เป้ำหมำยในกำรรับสำรไว้ ๔ กลุม่เปรียบเหมือนบวั ๔ เหลำ่ ได้แก ่



• ๗.๑ กลุ่มบัวพ้นนํา้ เม่ือได้รับแสงอำทิตย์จะแย้มบำนทนัที
กลุม่นีเ้ปรียบเสมือนผู้มีปัญญำเฉียบแหลมมีปัญญำดีแล้ว ไม่
ต้องกำรเนือ้หำหรือกำรอธิบำยอะไรมำกมำย เพียงแตใ่ห้หวัข้อ
ธรรมะก็สำมำรถรู้ได้กลุม่นีเ้พียงได้รับหวัข้อข่ำวสำรก็สำมำรถ
ยงัประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่นให้ส ำเร็จได้ 

• ๗.๒ กลุ่มบัวใต้ผิวนํา้ เพียงรอวนัจะโผลพ้่นน ำ้ขึน้มำรับแสง
อรุณแล้วแย้มบำนในวนัรุ่งขึน้ เปรียบเสมือนผู้มีปัญญำมำกอยู่
แล้วให้ข้อมลูข่ำวสำรเลก็น้อยก็จะเข้ำใจยงัประโยชน์ให้ส ำเร็จ 

 



•        ๗.๓ กลุ่มบัวที่อยู่กลางนํา้ โอกำสท่ีจะโผล่ขึน้มำพ้นน ำ้เพื่อรับแสง
อรุณแล้วแย้มบำนกับกำร ท่ีปลำเต่ ำกัด กินเ ป็นอำหำร มี เท่ ำๆ  กัน 
เปรียบเสมือนกลุ่มคนท่ีมีเชำว์ปัญญำปำนกลำงหำกประคับประคองดีๆ 
โอกำสท่ีจะประสบควำมส ำเร็จในชีวิตก็มีมำก กำรส่ือสำรกบัเป้ำหมำยกลุ่มนี ้
ต้องละเอียดอ่อน เนือ้หำต้องตรงประเด็นชดัเจนและถกูต้อง เพรำะกลุ่มนีไ้ม่
ยอมเปล่ียนแปลงอะไรง่ำยๆ 

•        ๗.๔ กลุ่มบัวในโคลนตม ท่ียังเป็นหน่อยังไม่ได้โผล่โคลนตมขึน้มำ 
โอกำสท่ีจะเป็นอำหำรของเต่ำของปลำก็มีมำกท่ีสุด เปรียบเสมือนกลุ่มผู้ รับ
สำรท่ีมีปัญญำทึบห่อหุ้มด้วยอวิชชำคือควำมไม่รู้แจ้ง กำรส่ือสำรกบักลุ่มนีผู้้
ส่งสำรต้องออกแรงมำกจึงประสบควำมส ำเร็จ บำงครัง้อำจต้องเลิกรำกนัไป
เฉยๆ พระพุทธเจ้ำได้ทรงใช้ญำณพิเศษทรำบถึง ภูมิหลังตัง้แต่อดีตชำติจึง
ช่วยกลุ่มนีบ้รรลธุรรมะได้ กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มปทปรมผู้ มืดมนอย่ำงยิ่ง 

 



• ๑. การเผยแผ่ตามหลักการของธรรมนิเทศ คืออะไร ความส าคัญของการเผยแผ่มี
อะไรบ้าง 

• ๒. จงอธิบายหลักการและวิธีการปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาดู โดย
ยกตัวอย่างตอนส่งพระสาวก  ๖๐ รูป ไปประกาศพระศาสนา 

• ๓. วัตถุประสงค์ส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมี
วตัถุประสงค์ส าคัญอย่างไร 

• ๔. จงน าอาหลักการ วธีิการ และอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในโอวาทปาฏิ
โมกข์มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันได้อย่างไร 

• ๕. จงวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทยในปัจจุบันมาดู 

• ๖. คุณสมบัติของนักเผยแผ่ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง จง
ยกตัวอย่างพระนักเผยแผ่ท่ีมีผลงานโดดเด่นในปัจจุบันมาดู ๑ ตัวอย่าง 

 





วตัถุประสงคก์ารเรียนประจ าบท 
• ๑. บอกความเป็นมาของการเขียนเพ่ือการเผยแผ่พระพทุธศาสนาได้ 
• ๒. บอกความหมายของการเขียนเพ่ือการเผยแผ่พระพทุธศาสนาได้ 
• ๓. อธิบายความส าคญัของการเขียนเพ่ือการเผยแผ่พระพทุธศาสนาได้ 
• ๔. บอกแนวทางการศกึษาหลกัการเขียนเพ่ือการสื่อสารเชิงพทุธได้ 
• ๕. เปรียบเทียบองค์ประกอบของการเขียนตามหลกัการเขียนทั่วไปกับการ

เขียนเชิงพทุธได้ 
• ๖. อธิบายพฒันาการของการเขียนเชิงพทุธในแตล่ะช่วงเวลาได้ 
• ๗. อธิบายล าดบัชัน้งานเขียนเชิงพุทธหลงัจากมีการสงัคายนารวบรวมพระ

ธรรมวินยัเป็นหมวดหมูแ่ล้วได้ 
• ๘. น าศิลปะการเขียนบทความในแตล่ะลกัษณะมาเป็นแนวทางในการเขียน

เพ่ือการเผยแผ่ได้ 
• ๙. น าตวัอย่างบทความท่ีให้ไว้มาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงส่วนประกอบท่ี

ส าคญัของการเขียนบทความเพ่ือการเผยแผ่ได้ 



• ความหมายและความส าคญัของการเขียนเพื่อการเผยแผ่ 

• หลกัการและองค์ประกอบของการเขียนเชิงพทุธ 

• พฒันาการของการเขียนเชิงพทุธ 

• ศิลปะการเขียนบทความ 

• ตวัอย่างบทความ 



  พระพุทธศาสนาได้ก า เ นิด ข้ึนมาในชมพูทวีป หรือประเทศอินเดีย          
ภายหลังจากท่ีเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกผนวชจากศากยวงศ์ จุดมุ่งหมาย            
ของพระองค์ ก็เพื่อแสวงหาทางหลุดพน้จากความทุกข์ โดยเวลาแสวงหาความรู้         
ถึง ๖ ปี ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ท่ีทรงคน้พบทางหลุดพน้จากความทุกข ์    
ทั้ งปวง ในวันข้ึน ๑๕ ค ่ า  เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี จึงได้พระนามว่า                             
พุทธะพระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิ คุณอันยิ่ งใหญ่ในหมู่สัตว ์             
เสด็จจาริกไปเพื่อเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนท่ีตรัสรู้แก่เวไนยสัตว์ทั้ งหลาย              
ใน เ บ้ืองต้นนั้ น  พระพุทธองค์ได้ เสด็ จไปแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร                        
แก่หมู่ปัญจวคัคีย ์ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัท าให้ปัญจวคัคียไ์ด้ดวงตาเห็นธรรม    
ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงส่ังสอน ต่อจากนั้น ทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรและสหาย 
จึ งท า ให้บัง เ กิด มีพระอรหันตสาวก  ในพระพุทธศาสนาจ านวน๖๐ องค ์                             
พระองค์ทรงส่งพระสาวกทั้ งหมดไปเผยแผ่ธรรมะในท่ีต่างๆ โดยไม่ซ ้ ากัน                            
โดยพระพุทธโอวาทวา่ 

  



“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย                                             

โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตายสุขาย เทวมนุสฺสานํ”  

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพือ่ประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมาก เพือ่นุ
เคราะห์ชาวโลก เพือ่ประโยชน์เกือ้กูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ท้ังหลาย  

 จากพระพุทธโอวาทน้ีเอง ถือเป็นกุญแจเปิดประตูสู่การเดินทาง เพื่อการเผยแผ่
พทุธธรรมแก่พทุธบริษทัทั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ช่วยกนัท าหนา้ท่ีในการ
เผยแผแ่ละสืบทอดพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ให้แผ่ขยายไปทัว่ทุกทิศรูปแบบการเผย
แผพ่ระพทุธศาสนามีการสืบทอดและพฒันามาตามยุคตามสมยัจากพระศาสดามาสู่พระสาวก 
จากพระสาวกรุ่นต่อรุ่นมาแล้ว วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมท่ีได้รับการสืบทอดมาเร่ือย                              
ท าใหพ้ระพทุธศาสนาไดแ้พร่ขยายเขา้มาสู่ประเทศไทย รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรม
ของพระสงฆ์ในประเทศไทยก็ไดรั้บการสืบทอดและพฒันาเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปัจจยั          
ซ่ึงวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ไทยถือเป็นรูปแบบ ท่ีได้รับการพฒันาในลกัษณะ
ต่างๆ ตามจุดประสงค์ทั้งในแง่การให้ความรู้และเพื่อโนม้นา้วใจเพื่อสร้างความเช่ือมัน่เขา้สู่
ความ เ ล่ือมใสศ รัทธาในหลักธรรมค าสอน แล้วน ามา สู่การปฏิบัติ ให้บัง เ กิดผล                                     
ตามความตอ้งการ 

 



• การบนัทกึจดจารจารึกเพื่อเปิดเผยสิ่งที่ดีงามที่คน
ยัง ไม่ รู้ เ ห็ น ใ ห้ ไ ด้ รู้ ไ ด้ เห็น โดยทั่ วกัน  ทั ง้ นี ม้ี
จุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพทุธเจ้าให้ปรากฏแก่ชาวโลก โดยมีตวัหนงัสือ
ห รื อ ภ าษ า เ ขี ย น เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร สื่ อ
ความหมาย 



• การจดจารึกหลกัธรรมค าสัง่สอน 
• การอธิบายหลกัธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
• การจดัหมวดหมู่หลกัธรรมค าสัง่สอน 
• การบอกเล่าประวติัความเป็นมาของพระพทุธศาสนา 
• การอนุรักษแ์ละสืบต่ออายพุระศาสนา 
• การพฒันาองคค์วามรู้เพ่ือเพ่ิมพนูสติปัญญา 
• การแสดงออกซ่ึงภมิูปัญญาของผูเ้ขียน 
• การโนม้นา้วจิตใจของผูรั้บสาร ใหอ้ยูใ่นกรอบของศีลธรรมจรรยาอนัดี

งามตามหลกัค าสอนของพระศาสนา 
 



• เตรียมเสบียงทางปัญญา 
• ศึกษาพระพทุธพจน์ 
• ค ารงตนอยูใ่นธรรม 
• เลือกสรรภาษาเพื่อการส่ือสาร 
• ใชว้ิจารณญาณอยา่งรอบคอบ 
• ก าหนดขอบข่ายเน้ือหา 
• ถ่ายทอดออกมาตามล าดบั 
• พร้อมนอ้มรับค าวิจารณ์ 



• ภาษา 
 
 

• เน้ือหา 

 
• รูปแบบการเขียน 

 



• เมื่อพิจารณาการเขียนเชิงพุทธควบคู่ ไปกับ
หลกัการเขียนทัว่ไป จะเห็นความแตกต่างกันใน
เชิงจุดมุ่งหมาย เพราะการเขียนเชิงพุทธมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแผ่ค าสอนของพระ
ศาสนา และอธิบายภาษาธรรมที่ยาก ลุ่มลึก ให้
เข้าใจด้วยภาษาของขาวบ้าน ผู้ เขียนจึงต้องมี
ความเข้าใจทัง้ภาษาธรรมและภาษาชาวบ้าน
อย่างแตกฉาน 



• ผู้เขยีน หรือผู้ถ่ายทอดเนือ้หา ควรปฏิบติัและพฒันาตน   ตามหลกัพทุธ
วิธีในการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม อดทนอดกลั้น รู้จกักาลเทศะ และ
สามารถใชห้ลกันิเทศการสอนประกอบการอธิบายเน้ือหา โดยหลกัการ
ศึกษาสืบคน้ วิเคราะห์วิจยั รู้วิธีเขา้ถึงจิตใจของผูอ่้าน และเป็นผูมี้ความ
รอบรู้ 

• เนือ้หาหรือหลกัธรรม ควรประกอบดว้ย นิคคหพจน ์(ดา้นลบ) 
และปัคคหพจน ์(ดา้นบวก) เพื่อใหผู้อ่้านสามารถพิจารณาแยกแยะไดว้า่ 
ส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่ มุ่งจูงใจผูอ่้านใหห้าญกลา้ร่าเริงเป็นปะโยชน ์เป็นธรรม 
และเป็นความจริง 

 



• ภาษา ประกอบดว้ยภาษาธรรม ไดแ้ก่ ภาษาบาลี เป็น
ภาษาท่ีรักษาไวซ่ึ้งพระพทุธพจน์ อนัเป็นหลกัของพระ
ศาสนาและภาษาชาวบา้น ไดแ้ก่ ภาษาท่ีผูเ้ขียนเลือกใช้
ในการส่ือความกบัผูอ่้าน เพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อการ
อธิบายความ 
 



• ผู้อ่าน หรือผู้รับสาร ได้แก่ บุคคลผูค้วรแก่การรับรู้ธรรม 
เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีผูเ้ขียนคาดหวงัหรือก าหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อการรับรู้เร่ืองราวดว้ยภาษาเขียน 



• ต ารา บทความทางวิชาการ มีลกัษณะเน้ือหาท่ีใหส้าระ 
ความรู้ ขอ้เทจ็จริง ความคิด และความคิดเห็น 

• สารคดี มีลกัษณะเป็นความคิดเห็น ความเห็น ความรู้ 
จินตนาการ 

• บนัเทิงคดี นวนิยาย เร่ืองสั้น มีลกัษณะเป็นจินตนาการ 
ความคิด และความเห็น 

 



• ปั จ จุบัน ได้ก าหนด รูปแบบไว้ต ามล า ดับชั้ น
ความส าคัญของแต่ละคัมภีร์ เช่น พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เป็นตน้  

 



• มีความชดัเจนแจ่มแจง้ 
• มีความกระชบัรัดกมุ 
• มีน ้าหนกั ใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสมต่อภาพพจน์ นึกภาพตาม
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

• มีความเหมาะสมในดา้นของภาษา 
• มีความจริงใจ  ตามความรู้สึกไม่เสแสร้ง 
 



• การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาดว้ยวธีิมุขปาฐะ 
• การเผยแผต่ามนโยบาย หลกัธรรมวชิยั 
• พฒันาการยคุสงัคายนาพระธรรมวนิยั 
• พฒันาการยคุการพิมพ ์

 



• พระไตรปิฏก  
• อรรถคาถา 
• มูลฎีกา, ฎีกา  
• อนุฎีกา 
• คนัถนัตระ 
• คณัฐี 
• โยชนา 
• สัททาวเิสส 
• คมัภีร์แปล 



• ความเรียงท่ีเขียนขึน้โดยอาศยัข้อมลูจากหลกัฐาน
หรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ มา
เป็นแนวทางในการน าเสนอ  

• ข้อเขียนซึง่อาจจะเป็นรายงานหรือการแสดงความ
คิดเห็น มกัตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ วารสาร 
สารานกุรม เป็นต้น 

• หลกัการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และการแสดง
ทศันะผ่านงานเขียน 



• ช่วยสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม 

• ช่วยกระตุ้นเตือนให้เกิดการระมดัระวงัภยั 
• ช่วยให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสร้างมติ
มหาชน 

• ช่วยน าเสนอผลงานวิจยัตามหลกัวิชาการตอ่
สาธารณชน 

• ช่วยให้แง่คิด คติสอนใจ ให้แนวทางการด าเนินชีวิตตาม
หลกัค าสอนของพระศาสนา 



 การเขียนบทความท่ีดีถือว่าเป็นศิลปะของการถ่ายทอด
อย่างหน่ึง เพราะการจะท าให้คนทัว่ไปอยากเขา้อ่านบทความ 
โดยอ่านแลว้ก็ตอ้งเขา้ใจในเน้ือหา และคลอ้ยตามจุดประสงคท่ี์
คนเขียนตอ้งการนั้น ตอ้งใช้ทกัษะและเทคนิคในการเขียนกนั
พอสมควร อยา่งไรก็ดี การเขียนบทความท่ีดีนั้น ไม่ใช่เร่ืองยาก 
แต่ถา้ใครเป็นมือใหม่ก็ตอ้งใชเ้วลาฝึกฝน เพราะว่าเร่ืองแบบน้ี
ข้ึนอยู่กับความขยนั และทักษะในด้านภาษา ซะมากกว่าซ่ึง
เทคนิคการเขียนบทความ มีดงัน้ี 



• ตอ้งเขา้ใจว่า บทความท่ีจะเขียนนั้น มีจุดประสงค ์                     
หรือ คอนเซ็ปตอ์ะไร 

• ตอ้งรู้ลึก จนตกผลึกแห่งความคิด 
• พาดหวั ใหโ้ดนใจ และจบัประเดน็ใหอ้ยูห่มดั 
• ร้อยเรียงประโยคใหดี้ 
• โครงสร้างของบทความ 



• ช่ือเร่ือง 
• ความน า 
• เน้ือเร่ือง 
• สาระส าคญั 
• สรุป 

 
 



• มีเร่ืองราวจากขอ้เทจ็จริง 
• มีความทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 
• มีอิทธิพลต่อการสร้างกระแสสงัคม 
• มีความยาวกะทดัรัด พอสมควร 
• มีหลกัฐานอา้งอิง 



• โครงร่างของบทความ 
• ช่ือเร่ือง : น่าสนใจ ใช้ภาษาเหมาะสม สื่อถึงความคิดส าคญัของ

เร่ือง 
• ความน า : บอกความส าคญัของเร่ืองที่จะเขียนอยา่งกว้างๆ 
• เนือ้หา : มีการล าดบัความ แสดงความคิดเห็นเพียงเร่ืองเดียว 

และแสดงรายละเอียดเฉพาะเร่ืองเป็นประเด็นๆ ไป 
• สาระส าคญั : ใจความหลกัหรือแนวคิดหลกั และใจความรองหรือ

แนวคิดเสริม 
• บทสรุป : ทบทวนเนือ้หา แสดงค าตอบของประเด็นปัญหา 
• เอกสารอ้างอิง : แสดงที่มาของข้อมลูประกอบการเขียนที่ถกูต้อง

เหมาะสมกบัเนือ้หา 



• การเขียนความน า 
– ทกัทาย เกร่ินน า บอกกลา่วให้รู้ว่าจะเขียนเร่ืองอะไร 

– กลา่วน าทัว่ไปก่อนที่จะวกเข้าเร่ืองที่จะเขียน หรือใช้การกลา่ว
เจาะจงเข้าหาเร่ืองที่จะเขียนโดยตรงเลยก็ได้ 

– เขียนให้น่าอา่น ชวนติดตาม ให้เกิดความอยากรู้อยากเหน็ 
ทกัทายให้ค้นหาค าตอบ 

– ข้อสงัเกต คือ อาจใช้วิธีการกลา่วค าถาม หรือยกสภุาษิต ค า
คม ประกอบเร่ืองที่จะเขียน และไม่ควรเสียเวลากบัการ
อารัมภบทมากเกินไป 



• การเขียนเนือ้เร่ือง 
– ขยายความจากข้อมลูที่เกร่ินน าไว้ เพ่ือให้ผู้อา่นมีความ
เข้าใจมากขึน้ 

– เพ่ิมเติมรายละเอียด ด้วยการอ้างเหตผุล สถิติข้อมลูเชิง
ส ารวจ การวิเคราะห์วิจยั ข้อเปรียบเทียบ หรือตวัอยา่ง
ประกอบเร่ือง 

– เขียนให้มีความสมัพนัธ์เป็นเร่ืองเดียวกนั มีล าดบัขัน้ตอน
ไม่วกไปวนมา 

– ข้อสงัเกต คือ ไม่ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดมากเกินไปจน
กระทบกรอบความคิดส าคญัของเร่ือง 



• การเขียนบทสรุป 
– ทบทวนสาระส าคญัของเร่ือง สรุปประเดน็ปัญหาและเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา 

– ให้สติ ชีช้วนให้เกิดความร่วมมือ ให้เหน็ผิดชอบชัว่ดี และมี
วิจารณญาณที่ดี 

– ใช้ค าถามที่ชวนให้ผู้อา่นคิดหาค าตอบ หรือกระตุ้นให้เกิด
ความฉกุคิด 

– แสดงความประสงค์ของผู้ เขียน แนะน าประโยชน์ เน้นให้
ความส าคญัของแนวคิดและความจ าเป็นที่กลา่วถงึ พร้อมทัง้
ระบปัุญหาอปุสรรคหรือข้อบกพร่องในเชิงปฏิบตัิ 



• พระพทุธศาสนากบัความสมานฉนัท์
แห่งชาติ  

• (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺมจิตโฺต)) 

• พระสงฆ์กบัสื่อมวลชน : ใครเป็นเหย่ือใคร  
• (พระศรีปริยตัิโมลี (สมชยั กสุลจิตโฺต) 



ค าถามประจ าบท 
• ๑. จงอธิบายความเป็นมา และความหมายของการเขียนเพ่ือการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาดู 
• ๒. ความส าคญัของการเขียนเพ่ือการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาคืออะไร จงอธิบาย 
• ๔. หลกัการเขียนเพ่ือการส่ือสารเชิงพุทธคืออะไร องคป์ระกอบส าคญัของการเขียนเพ่ือการ

ส่ือสารเชิงพุทธ คืออะไร 
• ๕. หลกัการเขียนทัว่ไปกบัการเขียนเชิงพุทธเหมือนกนั หรือแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
• ๖. จงอธิบายพฒันาการของการเขียนเชิงพุทธในแต่ละช่วงเวลามาโดยสงัเขป 
• ๗. ล าดบัชั้นงานเขียนเชิงพุทธหลงัจากมีการสงัคายนารวบรวมพระธรรมวนิยัเป็นหมวดหมู่แลว้

มีอะไรบา้ง 
• ความหมายและความส าคญัของการเขียนบทความคืออะไร 
• ๘. องคป์ระกอบของบทความมีอะไรบา้ง แต่ละองคป์ระกอบมีหลกัการเขียนอยา่งไร จงอธิบาย 
• ๙. สาระส าคญัของบทความเร่ือง “พระพุทธศาสนากบัความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ” และเร่ือง 

“พระสงฆก์บัส่ือมวลชน : ใครเป็นเหยือ่ใคร” คืออะไร และท่านจะน าเอาขอ้คิดจากทั้งสอง
บทความน้ีไปใชเ้ป็นหลกัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่งไรบา้ง 
 





• บอกความเป็นมาของการพูดในทีชุ่มชนได้ 
• อธิบายความหมายของการพูดในทีชุ่มชนได้ 
• บอกความส าคญัของการพูดทั้งในส่วนทีเ่กีย่วกบัการส่ือสารในชีวติประจ าวนั

และการส่ือสารอย่างเป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ 
• อธิบายรูปแบบการพูดในทีชุ่มชนได้ 
• บอกความหมายของบุคลกิภาพอนัเน่ืองด้วยองค์ประกอบทางกายภาพทีม่ี

ความสัมพนัธ์กบัสภาพนิสัยเฉพาะตนได้ 
• อธิบายความส าคญัอนัเน่ืองด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรม

ได้ 
• น าหลกัการพฒันาบุคลกิภาพในด้านการพูดไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

ตนเองได้ 



• ความหมายและความส าคัญของการพูด 

• หลกัการพูดในที่ชุมชน 

• รูปแบบการพูดในที่ชุมชน 

• ความหมายและความส าคัญของบุคลกิภาพ 

• กลกัการพฒันาบุคลกิภาพในการพูด 



 หลักการและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ัน  บุคลิกภาพ
ทางการพูดเป็นเร่ืองส าคัญ การมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ           
ในความส าเร็จของบุคคลเกือบทุกอาชีพ  บุคลิกภาพเป็นค าที่ยอมรับ และ          
ใ ช้ กั น ทั่ ว ไ ป  ค ว า มหม า ย ข อ ง บุ ค ลิ ก ภ า พที่ ใ ช้ กั น อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น นี ้                                  
ใช้กนัในหลายความหมาย เป็นต้นว่า บุคลกิภาพในความหมายของรูปร่างหน้าตา  
ความหมายของการพัฒนาตนเอง  หรือความหมายของลักษณะนิ สัย                  
อนัได้แก่ ลกัษณะร่าเริง ลกัษณะก้าวร้าว เป็นต้น 

 เมื่อนักจิตวิทยาพูดถึงค า ว่า  “บุคลิกภาพ” จะหมายถึง  ลักษณะ                   
ที่ เ ป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวของบุคคลน้ัน อันหมายถึงลักษณะที่ ต่ างกัน            
ของแต่ละบุคคล บุคลกิภาพของแต่ละบุคคลเป็นเอกลกัษณ์ประจ าตัวของบุคคล
น้ัน ๆ   ฉะน้ันการที่จะอธิบายถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จึงหมายรวมไปถึง
ความสามารถ หมายถึง อารมณ์ และหมายถึง ประสบการณ์ต่างๆ ที่ท าให้บุคคล
เป็นอยู่ในลกัษณะทีเ่ราพบเห็นปัจจุบัน 

 



 การพูด  คือ  การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้สึกของผู้พูด      
ไปยังผู้ฟัง  ค าพูดจึงมีความส าคัญและถ้ารู้จักใช้ให้ถ้อยค า จะมีพลงัผลที่เกดิขึน้
ใน ด้ านการติด ต่อ ส่ือสาร  ด้ านศาสนา  ด้ านการส ร้างมนุษ ย์ สัมพัน ธ์                   
ด้านการปกครอง ด้านการพฒันาบุคลกิภาพ และในด้านการสอน  

 



 เราอาจแบ่งการพูดของมนุษย์ออกเป็น  ๔  ประเภท  คอื 
๑.      การพูดระหว่างบุคคล 

 

๒.      การพูดในกลุ่ม 

 

๓.      การพูดในที่ชุมนุมชน 

 

๔.     การพูดทางส่ือมวลชน 

 



  การพูดเป็นเคร่ืองมือที่ ช่วยให้กิจการต่าง ๆ   ส าเร็จไปได้
ด้วยดี  ผู้มีความสามารถในการพูดจึงเป็นผู้มีอ านาจอยู่ในตัว  ก่อให้เกิด
ผลดีในการด าเนินชีวิต  ทั้งในด้านกจิการงานและด้านส่วนตัว 





 การพูดในที่ ชุมนุมชน หมายถึง  การ ส่ือสารความคิดจากผู้พูด               
ไปยงัผู้ฟัง โดยมภีาษาและอากปักริิยาเป็นส่ือ เพือ่ให้บังเกดิผลตามทีผู้่พูดต้องการ 

  
  เพื่อให้ข่าวสารความรู้  เป็นการพูดแบบเสนอข้อเท็จจริง โดยไม่มุ่งหมาย                       

ท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟัง  แต่เพือ่เพิม่พูนความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้ฟัง 

  เพื่อความบันเทิง   เ ป็นการพูดเพื่อ ใ ห้ ผู้ ฟังสนุกสนานครึกค ร้ืน มัก เ ป็น                  
การพูดหลังอาหาร ซ่ึงจัดขึน้เพือ่เป็นการพกัผ่อน 

  เพื่อ ชัก จูงใจ คือ  การพูด ท่ี มุ่งหวังให้ ผู้ ฟัง เปลี่ ยนใจเห็นคล้อยตามผู้พูด                      
โดยใช้การเร้าอารมณ์เป็นท่ีต้ัง 

 



 การวิเคราะห์ผู้ฟัง  คือ การพูดที่พยายามให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ และ
ประทับใจ จากการพูดน้ัน ๆ 
  ความสนใจ  จะเกิดได้เพราะผู้พูดได้เตรียมตัวเป็นอย่างดี  กล่าวคือ สนใจ    

ที่จะรับฟังเพราะเตรียมพูดมาดี  และสนใจที่จะรับฟังจนจบเร่ืองเพราะ  
เตรียมเนือ้หามาดี 

  ความเข้าใจ  การเรียกร้องให้คนสนใจฟังเท่าน้ันยังไม่เป็นการเพียงพอ  
จะต้องให้ผู้ฟังเข้าใจด้วย  ซ่ึงกระท าได้โดยการเตรียมเนื้อเร่ือง  การใช้ถ้อยค า  
การเรียบเรียงประโยคทีง่่ายต่อการเข้าใจ   เป็นต้น 

  ความประทับใจ คือ ความเข้าใจที่ชัดเจน จนมองเห็นภาพ ซ่ึงท าได้                       
โ ดยกา ร ใ ช้ค า คม  ข้ อคว ามที่ ลึ ก ซ้ึ ง กิน ใ จ  ค า รุ นแร งที่ เ หม า ะสม                       
ตลอดจนอปุมาอปุไมยต่างๆ  เป็นต้น 



๑. ปริมาณของผู้ฟัง 

๒. อายุ เพศ และวัยของผู้ฟัง 

๓. อาชีพ หรือหน้าที่การงานของผู้ฟัง 

๔. ความเช่ือและศาสนาของผู้ฟัง 

 



๑. ค าน า 

๒. เนือ้เร่ือง 

๓. บทสรุป 



 ๔.๑  ปฏิสันถาร หมายถึง การต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่น, อาการเคร่ืองเผื่อแผ่        
การต้อนรับปราศรัย มี ๒ ประการ ได้แก่ 
 ๑. อามิสปฏิสันถาร  ได้แก่ การต้อนรับด้วยส่ิงของ เช่นให้ข้าวปลาอาหารน ้า
ดื่มหรือแม้แต่การให้พักอาศัย ให้ที่อยู่อาศัยโดยสมควรแก่แขกผู้มาเยือนถึงถิ่น                        
อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า  “เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาน                        
ต้องต้อนรับ” 
 ๒. ธัมมปฏิสันถาร  เป็นการปฏิสันถารโดยธรรม ได้แก่การกล่าวธรรมะ                     
ให้ฟังหรือแนะน าในทางธรรม สดเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงแสดงพระมติเอาไว้ว่า
ได้แก่การต้อนรับโดยสมควรแก่บานะของแขกผู้มา ว่าใครควรจะลุกขึ้นยืนรับ                          
ใครควรจะไหว้ หรือใครควรจะออกไปต้อนรับถึงที่ ไกล แขกเป็นคนช้ันสูง                         
หรือเป็นคนสามยักพ็งึต้อนรับให้สมควรแก่ฐานะ การปฏสัินถารจึงจะไม่เสีย 



 ๔.๒  คารวะ หมายถึง ความเคารพยกย่องเชิดชู ให้ความส าคัญแก่ส่ิง           
ที่เคารพ  มี ๖ อย่างคือ 
  ๑.  มคีวามเคารพในพระพทุธเจ้า  

  ๒. มคีวามเคารพหนักแน่นในพระธรรม 

  ๓. มคีวามเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์ 

  ๔. มคีวามเคารพในไตรสิกขา คอื ศีล สมาธิ ปัญญา 

  ๕. มคีวามเคารพในความประมาท มสีติรอบคอบ 

   ๖. มคีวามเคารพในการปฏสัินถาร คอื การต้อนรับปราศรัย 

หลกัธรรมทั้ง ๖ อย่างนี ้ย่อมเป็นไปเพือ่ความไม่เส่ือมแห่งภิกษุ 



 สัมโมทนียกถา แปลว่า ถ้อยค าอันเป็นที่บันเทิงใจ, ค าพูดที่ท าให้
ประทบัใจ เรียกว่า อนุโมทนากถา กไ็ด้ 

 สัมโมทนียกถา ใช้เรียกการที่ภิกษุพูดแสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึง
ประโยชน์และอานิสง ส์ของความดีห รือบุญกุศลที่ทายกทายิกาไ ด้ท า                             
เช่น  ถวายอาหาร สร้างกฏุ ิสร้างหอระฆงัไว้ในพระพทุธศาสนา 



เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  

“ จงแสดงธรรมอนังามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด” 
 แนวพระพุทธพจน์ที่ตรัสประธานไว้ในการสัมโมทนียกถา คือ             
การปรารถการท าบุญ การประกอบกรรมดี ดังทีแ่สดงไว้ใน บุญกริิยาวตัถุ ๓ 

 ๑.ท าบุญด้วยการให้ (ทานมัย) คือ การแบ่งปันส่ิงของ แก่คนอื่น                             
ด้วยความเต็มใจ เป็นการเสียสละ 

 ๒. ท าบุญด้วยการรักษาศีล (ศีลมัย) คือ เป็นการส ารวมกายและวาจา                           
โดยอ่อนน้อมถ่อมตน มวีาจาสุภาพ 

 ๓. ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) คือ การฝึกอบรมจิตให้สงบ
และเกดิปัญญา ไม่ถูกโมหะครอบง า คิดแต่เร่ืองดีที่เป็นกุศล เป็นการส ารวมจิตใจ 
เพือ่ก าจัดกเิลส 



พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขโิต  

สุภาสิตา จ ยา วาจา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  

 ภิกษุทั้งหลาย การกล่าวชอบเป็นอย่างไร คือ การงดเว้นจากการพูดเท็จ 
งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดค าหยาบ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
การงดเว้นดังกล่าวเรียกว่า การกล่าวชอบ 

 การกล่าวชอบในความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ คือ เจตนางดเว้น
จากการกล่าว “มจิฉาวาจา” 

 



 ธรรมขันธ์  แปลว่า กองธรรม หรือ หมวดธรรม ท่านจ าแนกไว้                       
๓ ประการ คือ 
 ๑. สีลขันธ์ ได้แก่ การที่บุคคลท ากายวาจาให้เรียบร้อย ปราศจากวีติกมโทษ 
คอื โทษทีจ่ะก้าวล่วงได้ทางกาย และทางวาจา เพือ่ก าจัดเสียซ่ึงความโหดร้ายหยาบคาย
ทางกายและทางวาจา  
 ๒. สมาธิขันธ์ ได้แก่ บุคคลผู้รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ย่อมไม่หวาดหวั่น
คร่ันคร้าม สะทกสะท้านต่อภัยอันตรายต่างๆ มีจิตดิ่งแน่วแน่เป็นหน่ึงเพื่อก าจัด           
ปริยุฏฐานกเิลส คอื กเิลสภายนอกทีก่ลุ้มรุมจิตอยู่ 
 ๓. ปัญญาขันธ์ ได้แก่ เมื่อบุคคลก าจัดกิเลสภายนอกที่กลุ้มรุมจิตได้แล้ว
พิจารณาไปก็จะเกิดปัญญาก าจัดอนุสัย คือกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเน่ืองอยู่               
ในขันธสันดานให้หมดส้ินไป และปัญญาน้ันน่ันแหละ ช่วยให้มองเห็นทางถูกทางผิด     
ได้ด้วย 



 ๑. การพูดแบบเป็นทางการ เป็นการพูดในโอกาสที่เป็นพิธีรีตอง                
เป็นงานเป็นการ ต้องการความแน่นอนและการเตรียมการจนหาข้อบกพร่อง
ไม่ได้หรือได้น้อยที่สุด มักเป็นการพูดในงานพธีิการต่างๆ เช่น การกล่าวรายงาน 
การกล่าวเปิดพธีิ การกล่าวค าปราศรัยในโอกาสอนัส าคัญ ฯ  ผู้พูดในโอกาสเช่นนี้
ควรยดึถือความสุภาพเรียบร้อยและมารยาทอนัดีงามทั้งในการพูดและบุคลกิภาพ 



 ๒. การพูดแบบไม่เป็นทางการ การพูดในที่ชุมนุมชนที่เราเห็นกัน      
อยู่ เสมอๆ  ส่วนใหญ่ เ ป็นการพูดแบบไม่ เ ป็นทางการ  ซ่ึงมีบรรยากาศ                         
ความเป็นกันเองในระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง  ไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ขัน ลีลาการพูด 
หรือการวางตัวของผู้พูด การพูดแบบนี้ผู้พูดอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีบทบาท            
มากขึ้น  โดยการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เช่น การอภิปราย การสอน       
เป็นต้น 



 สุนทรพจน์ หมายถึง ค าพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ การพูดสุนทรพจน์    
มักมีในพิธีส าคัญ เช่น พิธีต้อนรับแขกเมืองคนส าคัญ พิธีได้รับต าแหน่งส าคัญ 
เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีหรือกล่าวในงานฉลองระลึกถึงบุคคลส าคัญ 
วันส าคัญ ระดับชาติ หรือเป็นการกล่าวในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อสร้างสรรค์
จ ร ร โ ล ง ใ จ  เ ป็ น ค า พู ดที่ แ ส ด ง ค ว า มป ร า รถน า ดี ใ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง                                    
การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเร่ืองส าคญัยิง่ มกัได้รับการยกย่องว่าเป็นการพูดช้ันยอด  



๑. หัวข้อเร่ือง  

๒. เนือ้หาที่พูด 

๓. การล าดับความ 

๔. การสรุปความ 



  ปาฐกถา  คือ การพูดที่บุคคลคนเดียว แสดงถึงความรู้ความคิดเห็น            
ของตนเองให้ผู้ฟังจ านวนมาก เป็นการพูดแบบบรรยาย หรืออธิบายขยายความ         
ให้ผู้ฟังได้เข้าใจในเร่ืองที่พูดอย่างแจ่มแจ้ง  ดังน้ันผู้พูดจึงเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อย่างเช่ียวชาญ  การพูดปาฐกถาอาจจะเป็นการพูดเกี่ยวกับ
วชิาการกไ็ด้ หรือเป็นความรู้ทั่ว ๆ ไปกไ็ด้  แต่จะต้องมีการก าหนดหัวข้อเร่ืองที่จะพูด
ไว้ล้วงหน้า ผู้ฟังอาจเป็นผู้ก าหนดหัวข้อหรือผู้พูดก าหนดเอง  

 ลักษณะการพูดปาฐกถา ไ ม่ ใ ช่ พูดสอนหรือบรรยาย ในห้อง เ รียน                        
แต่เป็นการพูดให้ผู้ฟังรู้เร่ืองต่าง ๆ  ในลักษณะการให้ความคิดเห็น การเสนอแนะ               
และการบอกเล่าเร่ืองส าคัญ  ผู้พูดจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดี พูดตรงกับหัวข้อเร่ือง                          
ที่ก าหนดให้  พูดอย่างตรงไปตรงมา  และมีหลักฐานอ้างอิง ใ ห้ ถูกต้องตาม                           
ความเป็นจริงและสมเหตุสมผล 



๑. พูดให้ตรงเร่ือง 

๒. มีเนือ้หาที่มีสาระพอสมควร 

๓. เน้นเนือ้หาที่ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ฟัง 

๔. มีทักษะการพูดที่สามารถท าให้ผู้ฟังมีอารมณ์ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด 

๕. จัดเตรียมเนือ้หาการพูดตรงตามหลกัสากล 



 การอภิปราย  แปลว่า การพูดจากนั หรือ ปรึกษาหารือกนั   
 การอภิปราย คือ บุคคลกลุ่มหน่ึงที่มาพูดจาร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ หรือเพื่อพิจารณาในปัญหาด้านใดด้านหน่ึงแล้วหาข้อยุติ              
หรือหาข้อสรุปของปัญหาน้ัน 



๑. เพือ่เสนอปัญหาหรือเร่ืองบางอย่าง 

๒. ให้คนกลุ่มหน่ึงมาร่วมแสดงความคิดเห็น 

๓. ผู้ร่วมอภิปรายเสนอข้อเท็จจริง 

๔. หาข้อยุติของปัญหาหรือเร่ืองดังกล่าว 

๕. ให้ข้อคิดดังกล่าวแก่ผู้ฟัง 

 



 การสัมมนา หมายถึง การประชุมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่ก าหนดขึ้นมา 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกรวบรวมน ามาใช้
วิเคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงผลจากการสัมมนาจะน ามาซ่ึงข้อสรุปแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 



๑.  หัวข้อ และเนือ้หา ทีจ่ะสัมมนา 

๒. วัตถุประสงค์ในการสัมมนา เช่น แก้ไขปัญหา ,แบ่งปันความรู้ ,ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เป็นต้น 

๓. รูปแบบการสัมมนา เช่น การฟังข้อมูลจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ แล้วร่วมกนัท า 
workshop ,หรือการร่วมกนัระดมสมองคดิในกลุ่ม เป็นต้น 

๔. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ขึน้อยู่กบัรูปแบบการสัมมนา จะประกอบไปด้วย 

 – วทิยากร หรือ ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองทีจ่ัดสัมมนา 

 – ผู้ควบคุมการสัมมนา หรือ พธีิกร 

 – ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซ่ึงมทีั้งผู้เข้ารับชมรับฟัง หรือที่ร่วมแลกเปลีย่น
ความคดิเห็น ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการสัมมนา 

๕. วนัเวลา และสถานทีจ่ัดสัมมนา 



 การโต้วาที  คือ การอภิปรายโดยผู้อภิปรายใช้วาทศิลป์ของตน       
โน้มน้าวใจผู้ฟังคล้อยตามและใช้เหตุผลหักล้างเอาชนะฝ่ายตรงข้าม 

 



 ๑. ผู้โต้วาที ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน แต่ละฝ่าย
จะมหีัวหน้าฝ่ายละ ๑ คน และมลูีกทมีฝ่ายละ ๒-๓ คน 

 ๒. ญัตติ คอื หัวข้อในการโต้วาท ี 

 ๓. ประธานหรือผู้ด าเนินการโต้วาท ี

 ๔. ผู้จับเวลา ส่วนใหญ่ประธานเป็นผู้จับเวลาเอง 

 ๕. กรรมการตัดสิน อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ หรือฟังจาก                        
เสียงปรบมอืของผู้ฟัง 

 ๖. ผู้ฟัง 

 

  



 บุคลิกภาพ หมายถึง สภาพนิสัยจ าเพาะคน  เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ 
ของบุคคล  ที่รวมกันเป็นตัวบุคคลน้ัน ท าให้บุคคลน้ันแตกต่างจากบุคคลอื่น  
และส่วนต่างๆน้ันได้แก่ อุปนิสัย นิสัยใจคอ ความสนใจ วิธีการปรับตัว ทัศนคติ 
โครงสร้างทางร่างกาย เป็นต้น 



 บุคลิกภาพมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ ทั้ งในด้านส่วนตัวและ                    
ด้านการงาน  ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ช่ืนชอบของคนโดยทั่วไป ส่งผลให้                    
ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ ของชีวติ 

 อี ก ทั้ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก บุ ค ค ล อื่ น ไ ด้ ม า ก ขึ้ น                                           
และเมื่อมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลดี ก่อให้เกิดความเ ช่ือมั่นในตนเอง                       
ช่วย เส ริมสร้าง บุคลิกภาพให้ดียิ่ งขึ้น เ ร่ือยๆ   บุคคลที่มี บุคลิกภาพดี                          
มักจะประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น          
ได้อย่างมีความสุข  เพราะมีความเช่ือมั่นในตนเอง จึงท าให้มีโอกาสมากกว่า  
ผู้อืน่  ตลอดจนรู้วธีิทีจ่ะปรับตัวให้เข้ากบัคนเหล่าน้ันได้  



๑. การยอมรับข้อแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒. การเป็นแบบอย่างของการประพฤติดีงาม 

๓. การแสดงออกทางอารมณ์ 

๔. การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 

๕. การปรับตัวให้เข้ากบัผู้อืน่ 

๖. การยอมรับของกลุ่ม  

๗. ความส าเร็จ 



๑. การแต่งกาย เป็นการแสดงออกทางด้านหน่ึงทางจิตใจเกี่ยวกับอารมณ์ 
ความรู้สึก เจตคติ รสนิยมของแต่ละบุคคล การรู้จักการแต่งกายทีด่ีให้เหมาะสม
กบักาลเทศะ มคีวามสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกบัรูปร่าง จึงเป็นการแสดงออก
ถึ งจิต ใจที่ ดี  มีพื้นฐานการอบรมมา เ ป็นอ ย่างดี จ ากครอบครัว  และ
สถาบันการศึกษา นอกจากนีย้งัแสดงออกถึงความมรีะเบียบ 

๒. การมองบุคคล จะต้องใช้สายตาแสดงความเป็นมิตร ความมีเมตตา                       
ความสุภาพ ซ่ึงบุคคลทีพ่บเห็นกจ็ะแสดงความเป็นมติรและให้การต้อนรับ 

๓. การพูด  เป็นการติดต่อส่ือสาร ส่ือความหมายได้ดีที่สุด การพูดให้ผู้อื่นฟัง                   
เกิดความรู้สึกที่ดี มีความเข้าใจ และมีความสบายใจ ผู้พูดจึงต้องรู้จักศิลปะ                 
ในการพูด รู้จักสภาวะของผู้ฟัง สามารถพูดชนะใจผู้ฟังได้ 

 



๔. การเดิน  ควรจะเดินให้ดูแล้วสง่างาม กล่าวคือ เดินตัวตรง รู้จักจังหวะ                 
ในการเดิน เดินอย่าให้มเีสียงดัง 

๕. การยืน  ควรยืนให้ดูมีลักษณะสวยงาม กล่าวคือ ยืนตัวตรง แขนวางลงข้าง
ตัวตามธรรมชาติ การยนืจะต้องระวงัไม่ค า้ศีรษะของบุคคลอืน่ 

๖. การน่ัง  ในขณะที่น่ังบนเก้าอี ้ควรจะส ารวมกิริยาอาการให้มาก มองดูแล้ว             
ให้เห็นว่ามคีวามสุภาพ เช่น น่ังตัวตรง หัวเข่าแนบชิดกนั 

๗. การไอหรือจาม  จะต้องระมัดระวังให้มาก เมื่อจะไอหรือจาม จะต้องรู้จักใช้
ผ้าเช็ดหน้าปิดปากหรือปิด 

๘. การรับประทานอาหาร  ในขณะร่วมโต๊ะอาหาร ผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิง  
โดยเชิญรับประทานอาหารและช่วยบริการตักอาหารทีอ่ยู่ไกลให้ 

๙. การหยิบของหรือส่ิงต่างๆ  ไม่ควรเอือ้มมือหยิบผ่านหน้าหรือคร่อมศีรษะ
บุคคลอืน่ทีอ่ยู่ข้างหน้า จะต้องร้องขอด้วยค าพูดทีสุ่ภาพ 

 

 



๑. ความรอบรู้ 

๒. ความเช่ือมั่น 

๓. ความคิดริเร่ิม 

๔. ความจริงใจ 

๕. รู้จักควบคุมอารมณ์ 



๑. รูปร่าง หน้าตา 

๒. การแต่งกาย 

๓. อริิยาบถต่าง ๆ 

๔. แสดงตนได้เหมาะสมกบัสถานภาพ 

๕. การแสดงออกทางอารมณ์ 

๖. อุปนิสัย 



๑. มีความเช่ียวชาญและมีความช านาญในส่ิงที่พูด 

๒. รู้กาลเทศะ ในการพูด 

๓. มีความประพฤติดีงาม 

๔. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

๕. มีความคิดสร้างสรรค์ 

๖. มีสติสัมปชัญญะ 

๗. เป็นกลัยาณมิตร 

๘. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง 

 





บอกความเป็นมาของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาดว้ยการเทศน์ได ้
อธิบายความหมายของการเทศน์ตามรูปศพัทแ์ละเชิงวิชาการได ้
 วิ เ ค ร าะ ห์คว ามส าคัญตาม รูปศัพท์ตั้ ง แ ต่ ค ร้ั งพุทธกาล                             

และความส าคญัในการเผยแผไ่ด ้
บอกหลกัและจุดมุ่งหมายของการเทศน์ได ้
 จดัวางโครงเทศน์ตามตวัอยา่งการเทศน์ได ้
อธิบายการเทศน์แต่ละรูปแบบได ้
บอกความเป็นมาและคุณค่าของการเทศน์มหาชาติได ้
บอกคุณสมบติัของนกัเทศน์ได ้



ความหมายและความส าคญัของการเทศน์ 
หลกัการเทศน ์
 รูปแบบการเทศน์ 
การเทศน์มหาชาติ 
 คุณสมบติันกัเทศน์ 



 เทศน์ แปลวา่ การแสดง การช้ีแจง การช้ีใหเ้ห็นแจง้   
 การเทศน์ หมายถึง การถ่ายทอดธรรม อันเป็นค าสั่งสอน     
ทางศาสนาดว้ยการแสดงช้ีแจงให้ฟัง เป็นการเผยแผศ่าสนาแบบหน่ึง
ท่ีใชก้นัมาตั้งแต่สมยัพทุธกาล  
  ก า ร เทศน์ ในสมัยพุทธก าลไ ม่ มีพิ ธี ก า รแ ต่อย่ า ง ใ ด                      
เพียงผูแ้สดงนั่งอยู่ในสถานท่ีสมควรและผูฟั้งมีลักษณะตั้ งใจฟัง           
ก็ ส าม ารถแสดงได้   คนไทยมัก จะ เ ข้ า ใ จ ว่ า เ ป็ นพิ ธี ก ร รม                             
การสอน ท่ี เ ป็นทางการ  เน้นพิ ธีก าร  และ มี รูปแบบตายตัว                                  
ท่ีผู ้เทศน์ไม่สามารถใช้ลูกเล่น หรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือ                      
ส่ือประสมมาใชเ้พื่อประกอบการเทศน์ได ้



๑. ปุคคลาธิษฐานเทศน์นา 

 คือ การเทศนาท่ีมีบุคคลเป็นท่ีตั้ง 
 
 
๒. ธัมมาธิษฐานเทศน์นา 

 คือ การเทศนาท่ีมีธรรมเป็นท่ีตั้ง 



 การเทศนานั้ น อาจมีลักษณะลีลาต่างกันไปบ้างตามแต่อุปนิสัย         
ของแต่ละบุคคล ส าหรับพระพุทธเจ้าแล้วบางคร้ังจะทรงใช้คาถาประพนัธ์                             
หรือร้อยแกว้ธรรมดาในประเทศไทยการเทศน์กลายเป็นส่วนประกอบส าคญั            
ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยมาช้านาน เช่น วนัข้ึนบ้านใหม่ วนัแต่งงาน         
ไปจนถึงงานศพ และมีข้อปลีกย่อยในการประกอบพิธีกรรมมากมาย                              
เช่น  ตอ้งมีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรม การจุดเทียนส่องธรรม เป็นตน้  
 พระสงฆ์ไทยแต่โบราณก็มีการดดัแปลงโดยเพ่ิมท านองให้น่าสนใจ              
เ รี ยกว่ า  เทศน์แหล่  ปัจ จุบันอาจแบ่งการ เทศน์ พิ ธีกรรมของพระสงฆ ์                              
ในประเทศไทย  ตามจ านวนผู ้เทศน์ได้เ ป็น เทศเ ด่ียว ( เทศน์ รูปเ ดียว)                           
และเทศน์สองธรรมมาสน์ข้ึนไป (ปุจฉา-วิสัชนา) ค  าว่า เทศน์ หรือการเทศน์
แบบพิธีการ 



 การฟังเทศน์ฟังธรรมอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เป็นการกระท าท่ีพระพุทธองค์
ทรงยกยอ่งว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง  เพราะว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญั
แก่ จิตใจ  ถ้า เป รียบเ ทียบจิตใจเ ป็นต้นไม้ ธรรมะก็ เ ป็น เหมือนกับน ้ า                         
ถ้าต้นไม้มีน ้ าหล่อเล้ียงอยู่เสมอ ต้นไม้ก็จะไม่เฉาตาย แต่จะเจริญเติบโต           
เป็นต้นไม้ใหญ่ไปในท่ีสุด โดยมีน ้ า เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงจิตใจก็เ ช่นกัน                       
จะ มีคว าม สุข  มีคว าม เจ ริญได้ก็ต้อง มีธรรมะ  แสงสว่ า งแ ห่ งธรรม                                
เป็นเคร่ืองน าพาไป เพราะว่าชีวิตเปรียบเหมือนกับการเดินทาง จุดหมาย
ปลายทางคือความสุขความเจริญ ไม่มีใครอยากจะไปสู่ท่ีมีแต่ความทุกข์ มีแต่
ความเส่ือมเสีย ทุกๆคนอยากจะมีแต่ความสุขความเจริญดว้ยกนัทั้งนั้น แต่เหตุท่ี
ท าใหค้นเราไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได ้



๑. อภิญญายธัมเทศนา 

 คือ  การแสดงธรรมดว้ยความรู้ยิง่ 

๒. สมทิานธัมเทศนา 

 คือ  การแสดงธรรมใหเ้หตุผลจริงไม่เล่ือนลอย 

๓. สัปปาฏิหาริยธัมเทศนา  

 คือ  การแสดงธรรมใหผ้ลเห็นจริงไดผ้ลเป็นอศัจรรย ์



๑. เทศนาธรรมดว้ยความรู้ยิง่ 
๒. เทศนาธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 
๓. เทศนาธรรมดว้ยหลกัธรรมท่ีเห็นจริง 



 บุญ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจแลว้ท าให้จิตใจใสสะอาด 
ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัว ก้าวข้ึนสู่ภูมิท่ีดี เกิดข้ึนจากการ                    
ท่ีใจสงบ ท าใหเ้ลือกคิดเฉพาะส่ิงท่ีดี ท่ีถูก ท่ีควร ท่ีเป็นประโยชน์ แลว้
พดูดี ท าดีตามท่ีคิดนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ ประการ 

๒.บุญตามกาล 



๑.  บุญส าเร็จไดด้ว้ยการบริจาคทาน (ทานมยั)  
๒. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการรักษาศีล (สีลมยั) 
๓. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการภาวนา (ภาวนามยั)  
๔. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการประพฤติอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูใ้หญ่ (อปจายนมยั)  
๕. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการขวนขวายในกิจการท่ีชอบ (เวยยาวจัจมยั)  
๖. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการใหส่้วนบุญ (ปัตติทานมยั)  
๗. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามยั)  
๘. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการฟังธรรม (ธมัมสัสวนมยั)  
๙.  บุญส าเร็จดว้ยการแสดงธรรม (ธมัมเทสนามยั)  
๑๐. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นใหต้รง (ทิฏฐชุกมัม)์ 



 หมายถึง  การท าบุญให้ทานเฉพาะในวนัส าคญัๆ เช่น วนัเกิด             
วนัข้ึนปีใหม่วนัส าคญัทางศาสนา  ถา้ไม่มีวนัส าคญัเหล่าน้ีก็จะไม่ไดท้ า      
เป็นการท าทานตามกาล  อานิสงส์ของผูใ้ห้ทานตามกาลตามเวลา คือ         
เวลา เ กิดความจ า เ ป็นต้องการ ส่ิงหน่ึง ส่ิงใดก็จะได้ส่ิงนั้ นๆ มา                          
ได้ ด้ ว ย ค ว า ม ง่ า ย ด า ย  คื อ ม า ต า ม ก า ล ต า ม เ ว ล า เ ห มื อน กัน                              
ในบางคร้ังบางคราวอาจจะมีความขดัสน มีความตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใด       
ก็จะได้ ส่ิ งนั้ นมา  อาจจะขัดสนเ งินทองก็จะ มี เ งินมีทอง ข้ึนมา                                
ถา้ไม่มีท่ีพกักจ็ะมีท่ีพกัข้ึนมา ไม่มีอาหารรับประทานกจ็ะมีอาหารข้ึนมา
อยา่งน้ีเรียกวา่อานิสงส์ของการใหท้านตามกาล  



๑. อุเทศ   
 คือ  ส่วนเร่ิมเร่ือง หรือหวัขอ้ธรรมท่ียกเป็นบทตั้ง 

๒. นิเทศ   
 คือ  ส่วนเน้ือหาหรือค าบรรยายท่ีอธิบายใหก้วา้งออกไป 

๓. ปฏินิเทศ   
 คือ  ส่วนสรุปเน้ือหา ท่ีบรรยายมาเป็นหวัขอ้สั้นๆ                                                  



 ๑. พงึกราบพระพทุธรูปก่อนขึน้ธรรมมาสน์  ถ้ามีพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่
หรือมีอายกุาลพรรษามากกว่า ควรกลา่วขอโอกาสท่านก่อน 

 ๒. พระผู้แสดงธรรม ควรมีข้อสงัเกตว่า หากเจ้าภาพในพิธีจดุเทียน
สอ่งธรรม  ก็หมายความว่าคณะเจ้าภาพพร้อมแล้ว 

 ๓. คมัภีร์ใบลานท่ีใช้ในการเทศน์ต้องอยู่ทางด้านขวามือของผู้ เทศน์
เสมอ จดัวางอยู่ในท่ีๆ เหมาะสม 

 ๔. เม่ือมคันายกอาราธนาศีลถงึ ทตุิยมัปิ ควรจบัตาลปัตรมาตัง้พร้อม
ไว้เพื่อให้ศีล 

 ๕. เม่ือมคันายกอาราธนาธรรม ให้ยกมือเคารพพระธรรม แล้วหยิบ
คมัภีร์มาประนมไว้แล้วเร่ิมการเทศน์ 

 ๖. กลา่วอนโุมทนา แล้วลงจากธรรมมาสน์ 



๑. การเทศน์ปฏิภาณ 

๒. การเทศน์ปุจฉา – วสัิชนา 

๓. การเทศน์แจง 

๔. การเทศน์มหาชาติ 



๑. อตัถะ คือ  การอธิบายหวัขอ้ธรรมท่ียกมาเป็นบทตั้ง 
๒.ประเภท คือ  การอธิบายหวัขอ้ธรรมในแต่ละขอ้ใหช้ดัเจน 
๓. เหตุผล คือ  ส่ิงท่ีใหเ้กิดผล เหตุจึงเป็นเคา้มูล 
๔.อุปมา คือ  ขอ้ความท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
๕.สาธก คือ  การยกตวัอยา่งมาอา้งใหเ้ห็น 



๑. เตรียมการเทศน์   
  เร่ืองท่ีจะแสดง 
  แบ่งหนา้ท่ี 
  แผน่เทศนา 
  หาปัญหาท่ีเร้าใจ 

๒. วิธีปุจฉา 
 ถามถึงส่ิงท่ีไม่รู้ 
 ถามเพ่ือหารือในส่ิงท่ีรู้ 
 ถามเพื่อตดัความสงสยั 
 ถามเพื่อจูงใจใหค้ลอ้ยตาม 
 ถามเพื่อตอบเสียเอง 
 



๔. ขั้นตอนการเทศน์ 
 พระสกวาทีใหศี้ล 
 พระปรวาทีบอกศกัราช สมมติหนา้ท่ี
 พระสกวาทีด าเนินความถามปัญหา 
 พระปรวาทีด าเนินความตอบปัญหา
 พระสกวาทีสรุปเทศนา  และยถา-สพัพี 

๓. วิธีวิสชันา 
 ตอบแบบฟันธง 
 ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู ้
 ยอ้นถามแลว้ค่อยตอบ 
 ปัญหาท่ีไม่ควรตอบ 



๑. พระมหากสัสปะ ใหศี้ล 
๒. พระอุบาลี บอกศกัราช 
๓. พระอานนท ์เทศน์อานิสงค ์
๔. พระมหากสัสปะ ด าเนินความถามปัญหาส่วนพระวินยั 
๕. พระอุบาลี ด าเนินความตอบปัญหา 
๖. พระมหากสัสปะ ปรารถเพ่ือถามปัญหาส่วนพระสูตร 
๗. พระอานนท ์ด าเนินความตอบปัญหา 
๘. พระมหากสัสปะ สรุปเทศนาและอนุโมทนา 
๙. พระสงฆส์วดแจง 
๑๐. พระมหากสัสปะ ตั้งพดัยถา 
 



 อัน เ วสสันดรชาดก นี  ้คัมภี ร์ ธัมมบทขุททก นิกายกล่ า วว่ า                             
เป็นพุทธด ารัสท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแต่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสองหมื่น 
และมวลหมู่พระประยูรญาติท่ีนิโครธารามมหาวิหาร ในนครกบิลพัสดุ์ ใน
คราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพทุธบิดา และพระวงศ์ศากยะ เพราะปรา
รถฝนโบกขรพรรษให้เป็นเหต ุจึงตรัสวสสนัดรชาดกในท่ีนี ้เวสนัดรชาดกนี ้
เป็นเร่ืองใหญ่ยืดยาว ท่านจงึจดัรวมไว้ในมหานิบาตชาดก รวมเร่ืองใหญ่ ๑๐ 
เร่ืองท่ีเรียกว่า ทศชาติ  

 



๑. ทานบารมี ทรงบริจาคทรัพยสิ์น ชา้ง มา้ ราชรถ พระกมุารทั้งสองและพระมเหสี 
๒. ศีลบารมี ทรงรักษาศีลอยา่งเคร่งครัด ระหวา่งทรงผนวชอยู ่ณ เขาวงกต 
๓. เนกขมัมบารมี ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาท่ีประทบั ณ เขาวงกต 
๔. ปัญญาบารมี ทรงบ าเพญ็ภาวนามยัปัญญาตลอดเวลาท่ีทรงผนวช 
๕. วริิยบารมี ทรงปฏิบติัมิไดย้อ่หยอ่น 
๖. สัจจบารมี ทรงลัน่พระวาจายกกมุารใหชู้ชก เม่ือพระกมุาณหลบหนีกท็รงติดตามมาให ้
๗. ขนัติบารมี ทรง อดทนต่อความยากล าบากต่างๆ  
๘. เมตตาบารมี เม่ือชูชกมาทูลขอสองกมุาร พระองคก์มี็เมตตาประทานใหด้ว้ย 
๙. อุเบกขาบารมี เม่ือ ทรงเห็นสองกมุารถกูชูชกเฆ่ียนตี พระองคก์ท็รงบ าเพญ็อุเบกขา คือ
ทรงวางเฉย  
๑๐. อธิษฐานบารมี คือทรงตั้งมัน่ท่ีจะบ าเพญ็บารมีเพื่อใหส้ าเร็จโพธิญาณเบ้ืองหนา้ แมจ้ะมี
อุปสรรคกมิ็ไดท้รงยอ่ทอ้ 



๑. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 

๒. คุณค่าทางฉันทลกัษณ์ 

๓. คุณค่าทางสารัตถประโยชน์ 

๔. คุณค่าทางเป็นคมัภีร์คู่บ้านคู่เมอืง 



 ๑) ตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณป่า ตาม
ทอ้งเร่ืองเวสสันดรชาดก ประดบัตน้กลว้ย ตน้ออ้ย และก่ิงไมม้าผูกตามเสา 
ธรรมาสน์ ธงทิว และ ราชวติั ฉตัร ตามสมควร 
 ๒) ตั้งขนัสาครใหญ่ หรือจะใชอ่้างใหญ่ท่ีสมควรก็ไดใ้ส่น ้ าสะอาด
ส าหรับปักเทียนบูชาประจ ากณัฑ์ ในระหว่างท่ีพระเทศน์ ตั้งหน้าธรรมาสน์ 
กลางบริเวณพิธี 
 ๓) เตรียมเทียนเลก็ ๆ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม แลว้นบัแยกจ านวนเป็นมดั 
มดัหน่ึงมีจ านวนเท่าคาถาของกณัฑ์จุดบูชาติดรอบ ๆ ภาชนะน ้า ต่อกนัไปจน
จบกณัฑใ์หห้มดมดัพอดี ครบ ๑๓ กณัฑ์ถว้น จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม  เท่าจ านวน
คาถา 



๑. อนุปุพพฺกิถํ  
 คือ การแสดงธรรมหรือเน้ือความไปตามล าดบั 
๒. ปริยายทสฺสาว ี  
 คือ การช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดงใหเ้ขา้ใจ 
๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ  
 คือ แสดงธรรมดว้ยความเมตตา 
๔. น อามิสนฺตโร  
 คือ ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่อามิส 
๕. อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ  
 คือ ไม่แสดงธรรมอนักระทบตนและผูอ่ื้น 



เทศนาตามขั้นตอน  ส่ังสอนอย่างมเีหตุผล 

เมตตาต่อท่านสาธุชน ไม่กงัวลเคร่ืองกณัฑ์ 

ไม่กระทบตนกระทบท่าน  คอืหลกัการเทศนา. 



ส่ือการสอนวชิาธรรมนิเทศ 
บทที ่๖ 

การปาฐกถา 



๑. อธิบายความเป็นมาของปาฐกถาได้ 

๒. บอกความหมายตามศัพท์และตามที่เข้าใจได้ของปาฐกถาได้ 

๓. บอกความส าคัญของปาฐกถาได้ 

๔. อธิบายจุดมุ่งหมายของปาฐกถาตามหลักการต่างๆ ได้ 

๕. จ าแนกประเภทของปาฐกถาได้ 

๖. อธิบายหลักการส าคัญของปาฐกถาได้ 

๗. วเิคราะห์ส่วนต่างๆ ของปาฐกถาได้ 

๘. บอกประโยชน์ของปาฐกถาตามแนวพุทธศาสนาได้ 

วตัถุประสงค์ประจ าบท 



ขอบข่ายเนือ้หา 
๑.บอกความหมายความส าคัญของปาฐกถาได้ 

๒.บอกจุดมุ่งหมายของปาฐกถาได้ 

๓.อธิบายหลักการส าคัญของปาฐกถาได้ 

๔.บอกประโยชน์ของปาฐกถาได้ 



ความหมายของปาฐกถา 

 ปาฐกถา  หมายถึง การพูดเพื่ อถ่ายทอดเนื ้อหา      
ห รื อ เ ร่ื อ ง ร า ว ท า ง วิ ช า ก า ร ต่ อ ค น จ า น ว น ม า ก ๆ                       
เช่น ชุมชน หรือสถานศึกษา  

 ปาฐกถา คือ การพูดที่บุคคลคนเดียวแสดงถึงความรู้
ความคิดเห็นของตนเองให้ผู้ฟังจ านวนมาก เป็นการพูด              
แบบบรรยาย หรืออธิบายขยายความให้ผู้ฟังได้เข้าใจ       
เร่ืองที่พูดอย่างแจ่มแจ้ง ดังนัน้ผู้พูดจึงเป็นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ  



หลกัการส าคญัของปาฐกถา 
  เป็นการพดูให้ผู้ ฟังรู้เร่ืองต่างๆ ในลกัษณะการให้ความคิดเห็น 
การเสนอแนะ และการบอกเลา่เร่ืองส าคญัของผู้พดูด้วยวิธีที่ผู้ ฟังเข้าใจ
ได้โดยง่าย  โดยผู้พูดจะต้องจัดเตรียมเนือ้หาและตัวผู้พูดมาอย่างดี 
เน่ืองจากต้องพดูให้ตรงกบัหวัข้อเร่ืองที่ก าหนด พดูอย่างตรงไปตรงมา 
และมีหลกัฐานอ้างอิงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและสมเหตุสมผล
ตามหลกัการส าคญั ดงันี ้

๑. ความส าคัญด้านการส่ือสารองค์กร 

๒. ความส าคัญด้านการเผยแผ่นโยบายขององค์กร 

๓. ความส าคัญด้านการเผยแผ่ความรู้ทางวชิาการ 

๔. ความส าคัญด้านการบอกเล่าประสบการณ์ 



จุดมุ่งหมายของปาฐกถา 
๑. เพื่อให้ความรู้ทางวชิาการ 

๒. เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองทั่วไป 

๓. เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ 

๔. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

๕. เพื่อชักชวนหรือโน้มน้าวจติใจผู้ฟัง 



ประเภทของปาฐกถา 
๑.ปาฐกถาที่ให้ความรู้ทางวิชาการ 

 

 

 

๑.ปาฐกถาที่ให้ความรู้ในเร่ืองทั่วไป 



หลกัวเิคราะห์การปาฐกถา 
๑.วิเคราะห์งาน และสถานที่ในการปาฐกถา 

๒.วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง 

๓.ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

๔.วางโครงเร่ืองตามหลักเกณฑ์ ได้แก่   

๑.บทน า   

๒.เนือ้หา   

๓.สรุป 

๕. ตัวอย่างปาฐกถา 



หลกัการแสดงธรรม ๓ ของพระพุทธเจ้า 

อัตถะ ๓ ได้แก่ 
๑.อตัตตัถะ  ได้แก่ ประโยชน์ตน  

๒.ปรัตถะ     ได้แก่ ประโยชน์ผู้อื่น 

๓.อภุยตัถะ  ได้แก่ ประโยชน์ทัง้ ๒ ฝ่าย  

อาการ ๓ ได้แก่ 
๑. แสดงธรรมด้วยความรู้ย่ิง 
๒.อย่างมีเหต ุมีผล 
๓. ให้เหน็จริงได้ผลเป็นอศัจรรย์ 



ประโยชน์ของปาฐกถา 
๑. ผู้ฟังได้รับความรู้เชงิวชิาการ 

๒. ผู้ฟังได้แนวทางในการประชุมสัมมนา 

๓. ผู้ฟังได้รับทราบนโยบายขององค์กร 

๔. ผู้ฟังได้แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน 

๕. ผู้ฟังได้โอกาสในการพัฒนาปรับปรุงความรู้ของตวัเอง 





๑. อธิบายความเป็นมาของการอภิปรายได้ 

๒. บอกความหมายและความส าคญัของการอภิปรายได้ 

๓. บอกองค์ประกอบของการอภิปรายในแต่ละส่วนได้ 

๔. บอกจุดมุ่งหมายของการอภิปรายได้ 

๕. จ าแนกประเภทของการอภิปรายได้ 

๖. สามารถอภิปรายตามหลกัพุทธศาสนาได้ 

๗. บอกประโยชน์ของการอภิปรายได้ 



๑. ความเป็นมา ความหมาย ความส าคญั ของการอภิปราย 

๒. องค์ประกอบของการอภิปราย 

๓. จุดมุ่งหมายของการอภิปราย 

๔. จดัประเภทของการอภิปราย 

๕. หลกัของการอภิปราย 

๖. ประโยชน์ของการอภิปราย 



 การอภิปราย หมายถึง การท่ีบุคคลรวมกลุ่มร่วมกัน                    
แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมไปถึงการพดูให้ความรู้
ข้อมูลใหม่ด้วย  การอภิปรายท่ีได้ยินกันบ่อยปัจจุบัน เ ช่น                     
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การอภิปรายเก่ียวกับปัญหา
เศรษฐกิจ การอภิปรายเร่ืองวิกฤติวฒันธรรมในยุคโลกาภิวตัน์  
เป็นตน้  



๑. ความส าคญัด้านการศึกษา 

๒. ความส าคญัด้านสังคม 

๓. ความส าคญัการเมอืงการปกครอง 

๔. ความส าคญัเศรษฐกจิ 

๕. ความส าคญัศาสนา 



๑. ผู้จัดการอภิปราย 

๒. หัวข้อทีจ่ะอภิปราย 

๓. ผู้อภิปราย 

๔. ผู้ด าเนินการอภิปราย 

๕. กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย 



๑. การอภิปรายแบบกลุ่ม 

๒. การอภิปรายในทีชุ่มชน 

๓. การอภิปรายแบบโต้วาท ี

๔. การอภิปรายแบบโต๊ะกลม 

๕. การอภิปรายแบบสัมมนา 



ได้แก่  

๑. จิตวจิารณ์  

 คือ การวจิารณ์ดว้ยจิตนึกคิดของตนเองเป็นหลกั 
๒. อรรถวจิารณ์ 

 คือ การวจิารณ์ดว้ยการตีความหมายเป็นหลกั 
๓. วพิากษ์วจิารณ์ 

 คือ การวจิารณ์ดว้ยค าพิพากษาตดัสินเป็นหลกั 



๑. หลกัธรรมวจิัย 

๒. หลกัธรรมวจิารณ์ 

๓. หลกัธรรมวภิาค 

๔. หลกัธรรมาธิปไตย 



๑. เอกงัสพยากรณยีปัญหา 

๒. ปฏิปุจฉาพยากรณยีปัญหา 

๓. วภิัชชพยากรณยีปัญหา 

๔. ฐปนียปัญหา 



๑. ปัญหาหรือเร่ืองทีน่ ามาอภิปราย 

๒. แนวทางของการจัดการอภิปราย 

๓. การคดัสรรค์ผู้ทีอ่ภิปราย 

๔. กระบวนการแก้ปัญหาของการอภิปราย 

๕. ผู้ด าเนินการอภิปราย 

๖. การกล่าวสรุปอภิปราย 



๑. ประโยชน์ด้านการศึกษา 

๒. ประโยชน์ด้านธุรกจิ 

๓. ประโยชน์ด้านการเมอืงการปกครอง 

๔. ประโยชน์ด้านการศาสนา 





๑. บอกความเป็นมาของการใช้สื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 

๒. บอกความหมายของสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาได้ 

๓. บอกประโยชน์และคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนได้ 

๔. บอกการจัดประเภทของส่ือการเรียนการสอนได้ 

๕. อธิบายการจัดประเภทของสื่อการเรียนการสอนได้ 

๖. อธิบายพฒันาการของการเขียนเชงิพุทธในแต่ละช่วงเวลาได้ 

๗. บอกลักษณะและประเภทของสื่อการเรียนการสอนได้ 

๘. บอกหลักและประเภทของสื่อการเรียนการสอนได้ 

๙.อธิบายหลักการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ 



๑. ความหมายและความส าคัญของส่ือการเรียนการสอนได้ 

๒. ประโยชน์และคุณค่าของส่ือการเรียนการสอน 

๓. การจดัประเภทของส่ือการเรียนการสอน 

๔. หลักการใช้ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการเผยแผ่ 



 สื่ อการ เ รียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่ ง มี ความส าคัญ                   
ในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตวัน าความต้องการของครู
ไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียน                    
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้
อย่างถกูต้องเหมาะสม  

 สื่ อการสอนไ ด้น า ไปใ ช้ในการเ รียนการสอนตลอด                  
และยังได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยัง้ นักการศึกษาเรียกชื่อการสอน
ด้วยช่ือต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา เป็นต้น 



๑. เพิม่ความน่าสนใจในบทเรียน 

๒. ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียน 

๓. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย  รวดเร็ว ชัดเจน 

๔. ช่วยให้ผู้เรียนเกดิความประทับใจในบทเรียน 

๕. ช่วยให้ผู้เรียนเกดิความคิดในการแก้ปัญหา 

๖. ช่วยให้ผู้เรียนแก้ข้อจ ากดัในด้านต่างๆ 

๗. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

๘. ช่วยส่งเสริมประสบการณ์แก่ผู้เรียน 

๙. ช่วยเพิม่ความมั่นใจให้แก่ผู้สอน 



๑. ช่วยเพิ่มบรรยากาศและความน่าสนใจในบทเรียน 

๒. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอน ในการเตรียมเนือ้หา 

๓. ช่วยกระตุ้นผู้สอนให้มีความตื่นตวัตลอดเวลา 



๑. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 

๒. ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน 

๓. ช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

๔. ช่วยส่งเสริมมนุษย์สัมพนัธ์ 

๕. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจ 

๖. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ ศึกษา ค้นคว้า ในสิ่งที่เรียน 

๗. ใช้เป็นตวัแทนของผู้สอน 

๘. สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้สอน 

๙. ท าให้การสอนทนัสมัยอยู่เสมอ 



๑. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอน ในการเตรียมเนือ้หาการสอน 

๒. สร้างความสนุกสนานในการสอน 

๓. สร้างแรงผลักดนัให้แก่ผู้สอน 

๔. สร้างความเช่ือมั่นในการสอน 

๕. ช่วยสร้างประสบการณ์ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑. สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน 

๒. ผู้เรียนเข้าใจในเนือ้หาต่างๆ  ได้ง่ายขึน้ 

๓. ลดปัญหาความแตกต่างให้กับผู้เรียน 

๔. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึน้ 

๕. ช่วยสร้างประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑. ส่งเสริมการค้นคว้าด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๒. เปิดโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึน้ 

๓. สร้างแหล่งวชิาการให้กับชุมชน 



๑. ตามลักษณะการใช้งาน 

๒. ตามลักษณะทางกายภาพ 

๓. ตามลักษณะของทรัพยากร 



๑. ประเภทเคร่ืองฉาย 

๒. ประเภทไม่ใช่เคร่ืองฉาย 

๓. ประเภทเคร่ืองเสียง 



๑. ส่ือประเภทของวัสดุที่ใช้ 

 ๑.๑ ส่ือประเภทที่ต้องใช้อุปกรณ์ 

 ๑.๒ ส่ือประเภทที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ 

๒. ส่ือประเภทอุปกรณ์ 

๓. ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ 



๑. คน 

๒. วัสดุ 

๓. อาคารสถานที่ 

๔. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

๕. กจิกรรม 

๖. ธรรมชาต ิ



๑. ประสบการณ์ตรง 

๒. ประสบการณ์ประสบการณ์จ าลอง 

๓. ประสบการณ์นาฏการหรือการแสดง 

๔. การสาธิต 

๕. การศึกษานอกสถานที่ 

๖. สื่อนิทรรศการ 

๗. สื่อโทรทศัน์ 

๘. สื่อภาพยนตร์ 

๙. สื่อเสียง 

๑๐. สื่อทศันสัญลักษณ์ 

๑๑. สื่อวจนสัญลักษณ์ 



๑.การเรียนรู้ด้วยการกระท าโดยตรง 
๒.การเรียนรู้ด้วยภาพ 
๓.การเรียนรู้ด้วยสัญลักษณ์ 



๑. ส่ือประเภทวัสดุ 

๒. ส่ือประเภทแปล่งทรัพยากรในชุมชน 

๓. ส่ือวัสดุการอ่าน 

๔. การศึกษานอกสถานที่ 

๕. ส่ือประสม 



๑. ส่ือสิ่งพมิพ์ 

๒. ภาพและภาพชุด 

๓. แผนที่ 

๔. แผนภมู ิ

๕. ป้ายนิเทศ 

๖. หนังสือแผ่นเดยีว 

๗. หนังสือพมิพ์หรือนิตยสาร 



๑. เคร่ืองบันทกึเสียง 

๒. สไลด์ 

๓. ภาพยนตร์ 

๔. เทปโทรทศัน์ 



สิ่งแวดล้อมในชุมนุมอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
๑. สิ่งแวดล้อมที่เกดิขึน้โดยธรรมชาต ิได้แก่ อากาศ แม่น า้ ล าคลอง 

ทะเลสาบ มหาสมุทร พืน้ ดนิ แร่ธาตุ ภเูขา ป่าไม้และสัตว์อ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

๒. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ ได้แก่ บ้านเรือน โรงเรียน ถนน 
รถยนต์ เข่ือนเกบ็น า้ ตลอด จนขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกจิและสังคมด้วย 



 หมายถึง   เอกสาร วัสดุ หรือเนื ้อหาสาระที่ ใช้               
เ พื่ อ ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ทุ ก รู ป แบบ               
ทุกสาขาวิชา  ซึ่ งผู้สอนได้จัดหามา และจัดเก็บรวบรวม
เอาไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 



คือ การน าผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่อาจแบ่งได้ ๒ ประเภท  

๑.การส ารวจ  
 ผู้สอนอาจนําผู้ เรียนไปสํารวจจํานวนสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีอาจพบได้ในระบบ

นิเวศท่ีมีลักษณะต่างๆ กัน การนําผู้ เรียนออกไปผู้สอนจะต้องเตรียมคําถามท่ี
อาจเกิดจากสิ่งท่ีผู้ เรียนอยากรู้เองเพื่อเป็นแนวทางในการสํารวจ               

๒.การแสวงหาค าตอบ  

 การศึกษานอกสถานท่ีโดยวิธีนีเ้ป็นการเสริมบทเรียนท่ีได้เรียนในชัน้ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ และเป็นการออกไปทัศนศึกษาเพื่อแสวงหาคําตอบอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยเฉพาะเช่น นกกางเขนกินอะไรเป็นอาหาร นกกระจาบทํารังได้
อย่างไร หรือมดสามารถเดินทางไปยงัแหล่งอาหารได้อย่างไร เป็นต้น 



 ส่ือประสม หมายถึง ส่ือหลายแบบ (Multimedia) 
เป็นเทคโนโลยีที่ ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสาน
ระหว่างข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว     
และเสียง ตลอดจนระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน 



๑. ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ทเีป็นรูปธรรม 

๒. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ 

๓. เลือกสรรส่ือที่ตรงกับเนือ้หาการสอน 

๔. ส่ือมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๕. ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียน 

๖. ได้รับการรับรองประสิทธิภาพ 



๑. เลือกใช้ส่ือที่ตรงกับเนือ้หาการสอน 

๒. เลือกใช้ส่ือที่มีเนือ้หาถูกต้อง 

๓. เลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

๔. เลือกใช้ส่ือที่สะดวกต่อการสอน 

๕. เลือกใช้ส่ือที่แปลกใหม่อยู่เสมอ 



๑. เตรียมตัวของผู้สอน 

๒. เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๓. เตรียมตัวของผู้เรียน 

๔. เตรียมอุปกรณ์ 

๕. ขัน้ตดิตามผล 

๖. ขัน้ตอนการสอน 



๑. การน าเข้าสู่บทเรียนในการน าเสนอส่ือ 

๒. การพัฒนาความเข้าใจในการใช้ส่ือ 

๓. การต าเนินการสอน 

๔. โอกาสในการใช้ส่ือการสอน 

๕. การประเมนิผล 



๑. ตรงกับเนือ้หาที่สอน 

๒. ใช้ส่ือที่มีเนือ้หาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

๓. ตรงกับความรู้ ความเข้าใจของผู้สอนเป็นอย่างด ี



๑. การยกอุทาหรณ์และนิทาน 

๒. การเปรียบเทียบ 

๓. การใช้อุปกรณ์ประกอบ 

๔. การแสดงตัวอย่าง 

๕. การใช้ภาษา 

๖. การใช้อุบายในตัวบุคคล 

๗. รู้จักจังหวะและโอกาส 

๘. การยดืหยุ่นในวิธีการสอน 

๙. การให้รางวัลและการลงโทษ 

๑๐. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 



 



รหัสและช่ือวชิา : ๐๐๐๒๖๒ ธรรมนิเทศ (Dhamma Communication) 

จ านวนหน่วยกติ : ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 

หลกัสูตร : พุทธศาสตรบัรฑิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 



จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 หลกัการและวธีิการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
 ศิลปะการเขียนบทความ 
 การพูดในทีชุ่มชน 
 การพฒันาบุคลกิภาพเกีย่วกบัการพูด 
 การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย 
 วธีิใช้ส่ือประกอบการบรรยาย 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที ่๑  ทดสอบก่อนเรียน / แนะน าแผนการสอน 
 อธิบาย / ยกตัวอย่าง 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที่ ๒  บทที ่๑ ธรรมนิเทศ 
 บรรยาย / อภปิราย / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที่ ๓   
 บทที่ ๒ หลกัการและวธีิการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
 บรรยาย / ฝึกทักษะการเขียน / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที่ ๔-๕ 
 บทที่ ๓ การเขยีนเพือ่การเผยแผ่ 
 บรรยาย / ฝึกทักษะการเขียน / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที ่๖-๗ 
 บทที่ ๔ การพูดและการพฒันาบุคลกิภาพในการพูด 
 บรรยาย / ฝึกทกัษะการพูด / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที่  ๘ 
 สอบกลางภาค 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที ่ ๙ 
 บทที่  ๕ การเทศน์ 
 บรรยาย / ฝึกทักษะการเทศน์ / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที ่ ๑๐ 
 บทที ่ ๖ การปาฐกถา 
 บรรยาย / ฝึกทักษะการปาฐกถา / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที ่ ๑๑ 
 บทที ่ ๗ การอภปิราย 
 บรรยาย / ฝึกทักษะการอภิปราย / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที ่ ๑๒ 
 บทที ่ ๘ การใช้ส่ือเพือ่การเผยแผ่ 
 บรรยาย / ฝึกทกัษะการใช้ส่ือ / น าเสนอหน้าช้ันเรียน 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที ่ ๑๓ 
 น าเสนอโครงงานเผยแผ่พระพทุธศาสนา 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที่  ๑๔ 
 ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 



แผนการสอนและการประเมินผล 

 สัปดาห์ที่  ๑๕ 
 สอบปลายภาค 



แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

สอบกลางภาค ๒๐ คะแนน 
สอบปลายภาค ๔๐ คะแนน 

การเข้าช้ันเรียน + การมีส่วนร่วม ๑๐ คะแนน 
รายงานเดีย่ว ๑๐ คะแนน 
รายงานกลุ่ม ๒๐ คะแนน 



รายงานเดีย่ว ๑๐ คะแนน 

อ่านสรุปพระธรรมเทศนา ๖๑ กณัฑ์ 
“พระพรหมบัณฑิต” 

คนละ ๑ กณัฑ์ พร้อมบรรยายหน้าช้ันเรียน 
คนละ ๕ นาที ทุกสัปดาห์ 



รายงานเดีย่ว ๑๐ คะแนน 

รอบที ่๑ (๑๐-๙-๘) 
วดัจาก = บุคลกิภาพ+จงัหวะ+เนือ้หา 

รอบที ่๒ (๗-๖-๕) 
วดัจาก = บุคลกิภาพ+จงัหวะ+เนือ้หา 

ตกรอบติด  I 



รายงานกลุ่ม ๒๐ คะแนน 

ผลติส่ือเพือ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
“ประเพณ ีวฒันธรรม ค่านิยม จิตรกรรม 

โบราณสถาน การท่องเที่ยว 
บูรณาการกบัหลกัพุทธธรรม” 



รายงานกลุ่ม ๒๐ คะแนน 

กลุ่มละ ๕-๖ รูป/คน 
ผลติเป็นส่ือวดีโีอ/หนังส้ัน/วดีทีัศน์ 

ความยาว ๓-๕ นาที 



รายงานกลุ่ม ๒๐ คะแนน 

วางแผน (Planning) 
ลงมือปฏิบัติ (Doing) 

ตรวจสอบผลงาน (Checking) 
เผยแผ่ผลงาน (Acting) 



เอกสาร/ต าราหลกั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ธรรมนิเทศ 

Dhamma Communication. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๘. 

ดาวน์โหลดส่ือการสอนได้ที่ 
pol.mcu.ac.th  


