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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๒. ศึกษาสภาพปัจจุบันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดอุดรธานี และ ๓. น าเสนอกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลภาคสนามจากพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดอุดรธานี พระภิกษุผู้ปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และนักวิชาการศาสนาช านาญการ จากการเลือกแบบเจาะจงตาม
ลักษณะการเป็นตัวแทนที่เหมาะสม ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูปหรือคนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐๘ เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๓๗๖ 
รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. หลักการ อุดมการณ์และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
พบว่า (๑) หลักการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี มี ๑๐ ประเด็น  
โดยอันดับแรก ได้แก่ การยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชน (๒) อุดมการณ์ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี มี ๑๐ ประเด็น โดยอันดับแรก ได้แก่ เพ่ือความมั่นคง
แห่งบวรพระพุทธศาสนา และ (๓) วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
มี ๑๐ ประเด็น โดยอันดับแรก ได้แก่ การเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถา
ธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม เป็นต้น 

๒. สภาพปัจจุบันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีพบว่า 
(๑) ด้านจุดแข็งมี ๖ ประเด็น โดยอันดับแรก ได้แก่ มีวัดและพระสงฆ์กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่  
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(๒) ด้านจุดอ่อน มี ๖ ประเด็น โดยอันดับแรก ได้แก่ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจ านวนมากมี
ลักษณะเป็นนามธรรม เป็นต้น (๓) ด้านโอกาส มี ๕ ประเด็นโดยอันดับแรก ได้แก่สารสนเทศออนไลน์
เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นต้นและ (๔) ด้านอุปสรรค มี ๕ ประเด็น 
โดยอันดับแรก ได้แก่ งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไม่เพียงพอ 

๓.กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี น าเสนอ S4  
หรือ Smart ได้แก่ (๑) ด้านผู้ส่งสาร คือ Smart Sender เป็นกระบวนการให้ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่
เกี่ยวกับการสื่อสารยุคดิจิทัลแก่พระนักเผยแผ่ (๒) ด้านสาร คือ Smart Message เป็นกระบวนการ
สอนแบบบูรณาการตัวสารเข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (๓) ด้านช่องทาง คือ Smart 
Channel เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะในระบบสารสนเทศออนไลน์ และ (๔)  
ด้านผู้รับสาร คือ Smart Receiver เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระดับพ้ืนที่ร่วมกับ
ชุมชนผ่านกิจกรรมทางสังคม 
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                           Abstract 
Objectives of this research were: 1.To study principles, ideology and 

methodology of Buddhism dissemination of  Sangha in Udonthani Province, 2.To 
study the present conditions of Buddhism dissemination of Sangha in Udonthani 
Province and  3. The process of Buddhism dissemination of Sangha in Udonthani 
Province  

Methodology was the Mixed Methods: The qualitative research collected 
data from 18 key informants, purposefully selected, from monks who performed the 
Buddhism dissemination, from experts in Buddhism dissemination and experienced 
religious personnel with structured in-depth-interview by face-to-face interviewing 
and from 10 participants in foucus groups discussion. Data were analyzed by 
dexriptive interpretation.    

The quantitative research, using survey method, collected data with 
questionnaires with the confident value at 0.908 from 376 samples who were monks  
in the Udonthani administrative area. Data were analyzed using statistical frequency, 
percentage, average, standard deviation.   

 Findings were as follows: 

1. Principles, ideology and methodology of Buddhism Dissemination of 
Sangha in Udonthani Province were found that the principles of Buddhism 
dissemination of Sanga in Udonthani Province consisted of 10 aspects: 1) 
dissemination for the benefits of the  public. 2) ideology of Buddhism dissemination 
consisted of aspects: first for the security of Buddhism. 3) methodology of Buddhism 



 

 

dissemination consisted of  10 aspects as the dissemination by preaching, lecture, 
discussion and dialogues, etc  

2. The present conditions of Buddhism dissemination of Sangha in 
Udonthani Province were found that 1) Strength consisted of 6 aspects: (1) 
monasteries and monks are at all areas of the locations, (2) Weakness consted of 6 
aspects, first the Buddhism Dhamma in every aspect were all abstract.(3) 
Opptortunity consted of 5 aspects as online information communition technology is 
the communication channel the youths are interested in and (4) Threat consisted of 
5 aspects, first the budget for monks’ potentials development was not enough.   

3. The process of Buddhism dissemination of Sangha in Udonthani Province 
can be proposed with 4 S’s or 4 Smarts: (1) Smart sender; the process of new 
knowledge of new science of digital communition for disseminating monks, (2) Smart 
message; the process of teaching daily life integrating with Buddha principles, (3) 
Smart channel; the process of creative Dhamma content creation for online 
information communication technology, (4) Smart receivers; the precess of network 
creation connecting all areas to work with communities through social activities.   
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เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดรมารดา ตลอดจนครู  
อาจารย์ รวมถึงคณะมีอุปการคุณทุกท่าน ผู้ให้ก าลังใจ ผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งไม่สามารถจะเอ่ยนามได้
ทั้งหมด 

 
พระมหาภูวเมศฐ์ สุขกาโม 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

 เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ญ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฎ 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕๒ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับคณะสงฆ์ ๙๐ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๑๑๔ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑๖ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๓ 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๒๕ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๒๕ 
 ๓.๒ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ           ๑๒๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๓๒ 
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สารบัญ (ตอ่) 

 เรื่อง หน้า 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๕ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๖ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๘ 
 ๔.๑ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดอุดรธานี ๑๓๙ 
 ๔.๒ สภาพปัญหาในปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด

อุดรธานี ๑๖๔ 
 ๔.๓ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๑๙๒ 
 ๔.๔ การสังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๑๙ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย ๒๒๓ 
     ๔.๖ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๒๒๗ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๒๗ 
 ๕.๑ สรุป ๒๒๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๓๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๓๔ 
บรรณานุกรม ๒๓๙ 
ภาคผนวก ๒๔๗ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือวิจัย ๒๔๘ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจ ๒๕๕ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๕๗ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๘๐ 
 ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์ ๒๙๔ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสอบถาม ๒๙๘ 
 ภาคผนวก ช ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ๓๐๗ 

ประวัติผู้วิจัย ๓๒๖ 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ แนวคิดหลักเกี่ยวกับความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๙ 
๒.๒ แนวคิดหลักเกี่ยวกับความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๒ 
๒.๓ แนวคิดหลักเกี่ยวกับลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๗ 
๒.๔ แนวคิดหลักเกี่ยวกับพัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔๗ 
๒.๕ แนวคิดหลักเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๘๗ 
๒.๖ แนวคิดหลักเกี่ยวกับความหมายของคณะสงฆ์ ๙๑ 
๒.๗ แนวคิดหลักเกี่ยวกับผู้ปกครองคณะสงฆ์ ๙๔ 
๒.๘ แนวคิดหลักเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ ๑๐๙ 
๒.๙ แนวคิดหลักจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๒๑ 
๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างพระภิกษุ (มหานิกาย) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

อุดรธานี จ าแนกตามสังกัดอ าเภอ ๑๓๑ 
๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๑๔๓ 
๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับอุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๑๔๙ 
๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับวิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ปัจจุบันของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีที่ได้รับความสนใจ ๑๕๔ 
๔.๔ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๑๕๖ 
๔.๕ ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ๑๕๗ 
๔.๖ ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๑๕๘ 
๔.๗ ความคิดเห็นที่มีต่ออุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๑๖๐ 
๔.๘ ความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๑๖๑ 
๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ๑๖๙ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๐ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) ๑๗๗ 
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๔.๑๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) ๑๘๔ 

๔.๑๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) ๑๙๐ 

๔.๑๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ๑๙๖ 

๔.๑๔ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Message) ๒๐๑ 

๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) ๒๐๖ 

๔.๑๖ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) ๒๑๑ 

๔.๑๗ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ๒๑๒ 

๔.๑๘ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวม ๒๑๓ 

๔.๑๙ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานีด้านผู้ส่งสาร (Sender) ๒๑๔ 

๔.๒๐ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานีด้านสาร (Message) ๒๑๕ 

๔.๒๑ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานีด้านช่องทาง (Channel) ๒๑๖ 

๔.๒๒ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานีด้านผู้รับสาร (Receiver) ๒๑๗ 
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สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่ หน้า 

๒.๑องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ๕๔ 
๒.๒กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๔ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย 
๔.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

๒๒๓ 
๒๒๗ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น วิ.มหา. (ไทย) 
๑/๒/๒. หมายความว่า ระบุถึง พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๑ ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๒ 
เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบค าย่อ ดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค ์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.จ.ู (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฎฺ ก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 
 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ต่อ) 
พระสุตตันตปิฎก (ต่อ) 

ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาท (ภาษาไทย) 



ฏ 

 

ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค ์  (ภาษาไทย) 
 

















บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ค ำว่ำ “กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ” มีควำมหมำยครอบคลุมกำรกระท ำทุกประเภทที่ท ำ

ให้พระพุทธศำสนำขยำยวงกว้ำงออกไปให้แพร่หลำย ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพื่อให้หลักค ำสอนใน
พระพุทธศำสนำแพร่หลำยออกไป ท ำให้มีผู้เคำรพเลื่อมใสศรัทธำในพระรัตนตรัย น้อมเอำหลักธรรม
ในพระพุทธศำสนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเหลำ่น้ัน เพรำะพระพุทธศำสนำ
บังเกิดข้ึนมำเพื่อประโยชน์สุขแก่ชำวโลก และหัวใจส ำคัญในกำรเผยแผ่ค ำสอนของพระพุทธศำสนำ  
ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชำวโลก โดยุม่งให้เกิดประโยชน์สุขตำมที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ ๓ ประกำร 
ได้แก่ (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชำตินี้ (๒) สัมปรำยิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชำติ
หน้ำ และ (๓) และปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่ำงยิ่งคือพระนิพพำน ดังพุทธพจน์ว่ำ “นิพพำนเป็น
สุขอย่ำงยิ่ง”๑ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจึงมีมำต้ังแต่ครั้งพุทธกำลกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน้ำที่หลัก
ของพระสงฆ์จะต้องแสดงให้เห็นถึงอุดมกำรณ์อันเป็นไปเพื่อควำมผำสุกของชำวโลก ตำมที่พระพุทธเจ้ำ
ได้ทรงประทำนพุทธโอวำทแก่เหล่ำพระอริยสำวกในครำวที่ทรงส่งออกไปประกำศพระพุทธศำสนำรุ่น
แรก มีใจควำมส ำคัญตอนหนึ่งว่ำ “ภิกษุทั้งหลำย พวกเธอจงเที่ยวจำริกเพื่อประโยชน์และควำม สุขแก่
ชนหมู่มำก เพื่ออนุเครำะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และควำมสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธอ
อย่ำได้ไปร่วมทำงเดียวกันสองรูป”๒ พระพุทธเจ้ำทรงใช้วิธีกำรเผยแผ่แบบประยุกต์เข้ำกับสภำพแวดล้อม
ทำงภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ทำงสังคม จำรีต ประเพณีในแต่ละท้องถ่ินที่มีควำมแตกต่ำงกันมำกมำย 
ไม่ว่ำจะทรงใช้วิธีไหนก็ตำม ทรงยึดถือรูปแบบหรือวิธีกำรแสดงธรรมตำมหลักกำรสื่อสำรที่ท ำให้
ประสบควำมส ำเร็จ ได้แก่ ช้ีแจงให้ชัดเจน ชวนให้อยำกรับเอำไปปฏิบัติ เสริมควำมกล้ำหำญมั่นใจที่
จะปฏิบัติตำม และท ำให้ผู้ฟังเกิดควำมสุขในกำรฟัง๓ 

                                            
๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๗/๒๘๑. 
๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๓ พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต ำโณ), พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพมิพ์ 

มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๕.   



๒ 

วิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระพุทธเจ้ำทุกวิธี มีจุดมุ่งหมำยในกำรสอน ๓ ประกำร 
คือ เพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเหน็จริงในสิง่ที่ควรรู้ควรเห็น เพื่อให้ผู้ฟังตรองตำมแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรม
อย่ำงมีเหตุผลที่ผูฟ้ังพอตรองตำมให้เหน็ด้วยตนเอง และเพื่อ ให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งกำรปฏิบัติตำมสมควร 
ทรงแสดงธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์สำมำรถยังผู้ฟังปฏิบัติตำมให้ได้รับผล ตำมสมควรแก่ก ำลังแห่งกำร
ปฏิบัติของตน ๆ๔ 

พระพุทธศำสนำเข้ำมำสู่ประเทศไทย เมื่อครั้งยังเป็นอำณำจักรสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ.๒๓๕ 
ซึ่งมีพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ให้เห็นถึงกำรมีชุมชนต้ังถ่ินฐำนอยู่อำศัย
บริเวณนี้ ซึ่งต่อมำเรียกว่ำ อำณำจักรทวำรวดี คนในชุมชนทวำรวดีได้นับถือพระพุทธศำสนำน้ันด้วย 
ดังนั้น พระพุทธศำสนำจึงได้ถูกเผยแผอ่อกไปทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ๕ กำรประกำศพระศำสนำ
ถือว่ำเป็นบทบำทและหน้ำทีข่องพระสงฆ์โดยตรง เพรำะพระสงฆ์มีชีวิตที่เนื่องด้วยผูอ้ื่นจงึต้องตอบแทน
ผู้มีอุปกำรคุณ ดังมีพุทธพจน์ที่ปรำกฏในสมณสัญญำสูตร กล่ำวถึงค ำสอนที่ให้ภิกษุส ำนึกและตระหนกั
เตือนใจตนในควำมเป็นสมณะอยู่เสมอว่ำ สมณะน้ันมีชีวิตที่ต้องอำศัยผู้อื่น๖ หรือในพหุกำรสูตร ทีพ่ระ
พุทธองค์ตรัสถึงกำรตอบแทนที่พระสงฆ์พึงมีต่อคฤหัสถ์หรือชำวบ้ำนที่ได้ท ำอุปกำรคุณต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
ได้อุปถัมภ์บ ำรุงด้วยปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส ำหรับพระภิกษุ ได้แก่ จีวร บิณฑบำต เสนำสนะ และ
เภสัชชบริขำร เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว สงฆ์ก็ควรแสดงกลบัให้เป็นอุปกำรคุณแก่ชำวบ้ำนเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่กำร
ต อ บ แ ท น ด้ ว ย ปั จ จั ย  ๔  แ ต่ ด้ ว ย ก ำ ร แ ส ด ง ธ ร ร มอั น ง ำ ม ใ น เ บื้ อ ง ต้ น  ใ น ท่ ำ ม กล ำ ง  
และในที่สุด๗ 

ปัจจุบันเข้ำสู่ยุคโลกำภิวัตน์ (Globalization) ที่ข้อมูลข่ำวสำรมีอิทธิพลครอบง ำโลก ท ำให้
คนตกอยู่ในอ ำนำจของวัตถุ๘ สภำพควำมเป็นอยู่ของชุมชนสังคมเปลี่ยนไป ส่งผลต่อจิตใจให้โน้มเอียง
ไปในทำงที่ต้องกำรควำมสะดวกสบำยมำกข้ึนให้ควำมส ำคัญเรื่องวัตถุมำกกว่ำจิตใจ แสวงหำวัตถุมำ
เพื่อควำมสะดวกสบำยมำกกว่ำที่จะแสวงหำควำมจริงคือธรรมชำติ ขำดกำรขัดเกลำจิตใจ๙ 

                                            
๔ วศิน อินทสระ, พุทธวิธีในกำรสอน, (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์ธรรมดำ, ๒๕๔๕), หน้ำ ๑๐-๑๔. 
๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จำริกบุญ- จำรึกธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์

สหธรรมิก จ ำกัด, ๒๕๔๐), หน้ำ ๔. 
๖ อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๑/๒๐๘. 
๗ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๘๗/๒๙๓. 
๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ไอ ที ภำยใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญำ (ศำสนำกับยุคโลกำภิวัตน์), 

พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหำนคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้ำ ๒. 
๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับเทคโนโลยี, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหำนคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๐), หน้ำ ๒. 



๓ 

วิกฤตที่เกิดข้ึนในสังคมทุกวันนี้จึงมีมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
ซึ่งล้วนเป็นปัญหำที่สง่ผลกระทบต่อกันไปมำ ท ำให้ปัญหำที่เคยเป็นปัญหำเลก็ ๆ  กลับกลำยเป็นปญัหำ
ใหญ่ เช่น ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ปัญหำกำรกระจำยรำยได้ที่ไมเ่ปน็
ธรรม ปัญหำสภำพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหำกำรว่ำงงำน และปัญหำกำรเสื่อมโทรมทำงศีลธรรม 
เป็นต้น พระสงฆ์ที่ท ำหน้ำที่เผยแผ่พระพุทธศำสนำในยุคปัจจุบันขำดควำมเข้ำใจในวิธีกำรสอนซึ่งเกิด
จำกกำรสำเหตุใหญ่ ๆ อยู่ ๓ ประกำร คือ (๑) ขำดควำมรู้ควำมแตกฉำนในธรรม มีควำมรู้ช้ันสัญญำ  
ไม่ถึงข้ันทิฎฐิและญำณ (๒) ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดธรรม ไม่เคยฝึกกำรพูดในที่ชุมนุมชน 
หรือพัฒนำบุคลิกภำพ ใช้เสียงเบำ ใช้บำลีมำก ยกหัวข้อธรรมมำก ไม่มีกำรเตรียมตัว ไม่สังเกตคนฟัง  
ติดรูปแบบ ใช้เวลำมำก และ (๓) ขำดควำมพอใจ เต็มใจ และควำมรักในกำรสอนธรรม เผยแผ่ธรรมมี
แต่กำรตั้งรับ ไม่ค่อยท ำแบบเชิงรุก อนึ่ง จำกสถิติ พบว่ำ มีจ ำนวนพระสงฆ์คิดเป็นอัตรำส่วนน้อยมำก
เมื่อเทียบกับจ ำนวนประชำกรไทยที่นับถือพระพุทธศำสนำคือ มีเพียง ๑: ๑๖๐ รูป/คน เมื่อพิจำรณำ
สัดส่วนของพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นนักเผยแผ่มีเพียง ๑: ๑๐๐ รูป เท่ำนั้น จึงถือว่ำสัดส่วนหรืออัตรำส่วนของ
พระนักเผยแผ่ หรือพระสงฆ์ที่มีบทบำทเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงชัดเจนน้ันมีจ ำนวนน้อยมำก 

นัยนี้ เมื่อโลกมีแนวโน้มเปลี่ยนไป กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่เคยใช้ได้ผลในอดีตใช้ไม่
ได้ผล ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมกับยุคสมัย เพรำะเมื่อควำมเจริญทำงเทคโนโลยีเจริญข้ึนกำรเผย
แผ่พระพุทธศำสนำก็ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับยุคสมัยไปด้วย๑๐ ทั้งนี้ หำกพิจำรณำใน
บริบทที่กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำมีลักษณะเป็นกำรถ่ำยทอดธรรมะหรือหลักธรรมค ำสอนในทำง
พระพุทธศำสนำ ซึ่งเป็นบริบทตำมองค์ประกอบของกระบวนกำรสื่อสำรในแบบจ ำลอง SMCR 
ของเบอร์โล (Berlo) ที่ประกอบด้วยผู้ส่งสำร (Sender) สำร (Media) ช่องทำง กำรสื่อสำร (Channel) 
และผู้รับสำร (Receiver) ตำมล ำดับ ดังนี ้(๑) ผู้ส่งสำร (Sender) ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถเข้ำรหัส 
(Encode) เนื้อหำข่ำวสำรได้ มีควำมรู้อย่ำงดีในข้อมูลที่จะส่งสำมำรถปรับระดับให้เหมำะสมสอดคลอ้ง
กับผู้รับสำร (๒) สำร (Message) คือ เนื้อหำสำระของตัวสำร และสัญลักษณ์ (๓) ช่องทำงกำรสื่อสำร 
(Channel) คือ ช่องทำงในกำรน ำส่งตัวสำรไปสู่ผู้รับสำร ให้สำมำรถรับได้ด้วยประสำทสัมผัสทั้ง ๕ 
และ (๔) ผู้รับสำร (Receiver) ได้แก่ ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรถอดรหัส (Decode) สำรที่รับมำได้
อย่ำงถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน๑๑ 

                                            
๑๐ พระมหำบุญไทย ปุญฺ มโน, “กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำโดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของคณะ

สงฆ์ไทยในปัจจุบัน”, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย: มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 
๒๕๕๒), หน้ำ ๒. 

๑๑ กิติมำ สุรสนธิ, ควำมรู้ทำงกำรสื่อสำร, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 
๒๕๔๑), หน้ำ ๖. 



๔ 

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำดังที่กล่ำวมำนี้ ประกอบกับที่ผู้วิจัยมีสังกัดใน
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี จึงสนใจศึกษำเรื่อง “กระบวนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธำนี” เพื่อสังเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำรอันเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ หลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธำนี เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๒ สภำพปัญหำในปัจจุบันของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธำนี เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๓ กระบวนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี เป็นอย่ำงไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษำหลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธำนี 

๑.๓.๒ เพื่อศึกษำสภำพปัญหำในปัจจุบันของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธำนี 

๑.๓.๓ เพื่อน ำเสนอกระบวนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

กำรวิจัยครัง้นี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่ำงกำรวิจัย
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้กำรสัมภำษณ์ (Interview) และกำรสนทนำกลุม่เฉพำะ 
(Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในกำรเกบ็ข้อมลู และกำรวิจัยเชิงปรมิำณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เปน็เครือ่งมอืในกำรเกบ็ข้อมลู โดยผู้วิจัยได้ก ำหนด
ขอบเขตของกำรวิจัยไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๕ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษำหลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี และวิเครำะห์สภำพปัญหำในปัจจุบันของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งเป็นฐำนคิดส ำคัญน ำไปสู่กำรสังเครำะห์และน ำเสนอกระบวนกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

กำรวิจัยครั้งนี้ ก ำหนดขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย หลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี คือ (๑) หลักกำร (Principle) (๒) อุดมกำรณ์ 
(Ideology) และ (๓) วิธีกำร (Methodology) และสภำพปัญหำในปัจจุบันของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี คือ (๑) จุดแข็ง (Strength) (๒) จุดอ่อน (Weakness) (๓) โอกำส 
(Opportunity) และ (๔) อุปสรรค (Threat) 

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ กระบวนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะ
สงฆ์จังหวัดอุดรธำนี ใน ๔ ด้ำน ประกอบด้วย (๑) ด้ำนผู้ส่งสำร (Sender) (๒) ด้ำนสำร (Message) 
(๓) ด้ำนช่องทำง (Channel) และ (๔) ด้ำนผู้รับสำร (Receiver)๑๒ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำ
กลุ่มเฉพำะ 

กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed-Method Research) โดยผู้วิจัยก ำหนด
ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ ดังนี ้

๑. ประชำกร (Population) 

ประชำกร (Population) ตำมระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
จำกกำรรวบรวมข้อมูลวิจัยภำคสนำม (Field Research) โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ พระภิกษุ (มหำนิกำย) ในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี 
จ ำนวน ๖,๒๒๒ รูป๑๓ 
 

                                            
๑๒ กิติมำ สุรสนธิ, ควำมรู้ทำงกำรสื่อสำร, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 

๒๕๔๑), หน้ำ ๖. 
๑๓ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุดรธำนี, ข้อมูลพื้นฐำนทำงพระพุทธศำสนำ จังหวัดอุดรธำนี 

ประจ ำปี ๒๕๖๑, (อุดรธำนี: ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุดรธำนี, ๒๕๖๑), หน้ำ ๒. 



๖ 

๒. กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 

กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ตำมระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
จำกกำรรวบรวมข้อมูลวิจัยภำคสนำม (Field Research) โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire)  
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล ได้มำจำกกำรใช้สูตรค ำนวณของ ทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ที่
ระดับควำมคลำดเคลื่อน ๐.๐๕ หรือควำมเช่ือมั่นร้อยละ ๙๕ จึงได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง (Sample)  
ซึ่งได้แก่ พระภิกษุ (มหำนิกำย) ในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน ๓๗๖ รูป 

๓. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ตำมระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative 
Research) โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บ
ข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญทั้ง ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย พระสังฆำธิกำรในจังหวัดอุดรธำนี พระภิกษุ
ผู้ปฏิบัติงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจังหวัดอุดรธำนี ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
และนักวิชำกำรศำสนำช ำนำญกำร โดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Selection) จ ำนวน ๑๘ 
รูปหรือคน 

๔. ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 

ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ตำมระเบียบวิธีกำรวิจัย
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบประเมินกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group 
Discussion) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 
Selection) จ ำนวน ๑๐ รูปหรือคน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 

พื้นที่ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ เขตกำรปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย ตั้งแต่เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลำท ำกำรวิจัย ๑๒ เดือน 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำต่ำง ๆ เพื่อให้
หลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำแพร่หลำยออกไป โดยมุ่งหมำยให้มีผู้เคำรพเลื่อมใสศรัทธำและ
น้อมน ำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมำยของฝ่ำยบ้ำนเมืองของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี 



๗ 

กระบวนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมำยถึง กระบวนกำรถ่ำยทอดธรรมะหรือหลักธรรม
ค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำที่ ให้ควำมส ำคัญกับองค์ประกอบของกระบวนกำรสื่อสำร  
เพื่อประสิทธิภำพในกำรสื่อข้อมูลจำกผู้ส่งไปสู่ผู้รับให้เข้ำใจตรงกัน ประกอบด้วย 

๑. ผู้ส่งสำร (Sender) ได้แก่ ผู้เผยแผ่พระพุทธศำสนำ ในที่นี้คือ พระสงฆ์ ซึ่งจ ำเป็นต้องเปน็
บุคคลผู้ยึดมั่นในหลักกำร อุดมกำรณ์ วิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
สำมำรถเผยแผ่ธรรมะหรือหลักธรรมค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำไปสู่ผู้รับสำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยได้ 

๒. สำร (Message) ได้แก่ ข้อมูล ในที่นี้คือ หลักธรรมค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำที่
พระสงฆ์น ำไปเผยแผ่ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีมีลักษณะที่ดีโดยเป็นเรื่องจริงไม่บิดเบือนไปจำกหลักธรรมค ำ
สอนของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

๓. ช่องทำง (Channel) ได้แก่ ช่องทำงกำรสื่อสำร หรือวิธีกำรสื่อสำรอันเป็นเครื่องมือ
และสื่อกลำงที่น ำหลักธรรมค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำไปสู่ผู้รับสำรหรือกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นช่องทำงเดินของสำร ทั้งในส่วนของสื่อตัวบุคคล หรือสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ด้วย 

๔. ผู้รับสำร (Receiver) ได้แก่ กลุ่มเป้ำหมำยของกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ในที่นี้
คือ ประชำชนทั่วไปผู้เคำรพ เลื่อมใส ศรัทธำ และน้อมน ำหลักธรรมค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำไป
ประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

คณะสงฆ์ หมำยถึง คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี โดยมี เจ้ำคณะจังหวัดอุดรธำนี เป็นผู้ปกครอง
สูงสุด และมีพระสังฆำธิกำรหรือพระภิกษุผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรปกครองคณะสงฆ์ระดับอ ำเภอ ต ำบล 
และระดับวัด ร่วมกันเป็นองค์คณะ ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องดีงำม
ตำมหลักพระธรรมวินัยและกฎหมำยของฝ่ำยบ้ำนเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ได้ทรำบหลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธำน ี

๑.๖.๒ ไดท้รำบสภำพปัญหำในปัจจุบันของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธำนี 

๑.๖.๓ ได้น ำเสนอกระบวนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธำนี 

๑.๖.๔ องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยเป็นข้อมูลทำงวิชำกำรส ำหรับพัฒนำงำนด้ำนกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 



บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” นี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยประมวลสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับคณะสงฆ์ 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จากเอกสารทาง
วิชาการที่หลากหลาย จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จากทัศนะ
ของนักวิชาการที่หลายหลาก จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
ดังนี ้

การเผยแผ่ คือ การท าให้แพร่หลายในลกัษณะติดแน่น กระจายไป เช่น เผยแผ่ศาสนา เผยแผ่
ธรรม องค์การเผยแผ่ ส่วนค าว่า เผยแพร่ นิยมใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ท าให้แพร่หลาย 
ในลักษณะกระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น๑ 
                                            

๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน , (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๕. 



๙ 

ค าว่า เผยแผ่ หมายถึง การท าให้ขยายออกไป ขยายออกไป เช่น การเผยแผ่พระศาสนา๒ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การหยิบธรรมะซึ่งมีมากมายหลายหัวข้อไปขยาย เป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์ที่จะต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนา๓ 

เผยแผ่ คือ การประกาศให้ทราบ หากทราบแล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจ การเผยแผ่เป็น
ศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วย และแสดงถึงมีความใจกว้าง และไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วยความคิดของตนเอง 
หรือศาสนาของตน๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ 
ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ  วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน๕ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้
สรุปสาระส าคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักเกี่ยวกับความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๕๕๔, หน้า ๕) 
 
 

ค าว่า เผยแพร่ นิยมใช้ในความหมายว่า ประกาศ 
โฆษณา ต่างจากค าว่า เผยแผ่ ซึ่งหมายถึง การท า
ให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไป 

ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๕๖, หน้า ๕๘๘) 
 

การเผยแผ่ หมายถึง การท าให้ขยายออกไป 

 
 

                                            
๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บรษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๗๘๘. 
๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕๐. 
๔ กรมการศาสนา, คู่ มือพระสั งฆาธิ การว่ าด้ วยเรื่ องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔. 
๕ กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน

, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 



๑๐ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักเกี่ยวกับความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๕๕๔, หน้า ๕) 
 
 

ค าว่า เผยแพร่ นิยมใช้ในความหมายว่า ประกาศ 
โฆษณา ต่างจากค าว่า เผยแผ่ ซึ่งหมายถึง การท า
ให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไป 

ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๕๖, หน้า ๕๘๘) 
 

การเผยแผ่ หมายถึง การท าให้ขยายออกไป 

พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตโฺต), 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๕๐) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การหยิบ
ธรรมะซึ่งมีมากมายหลายหัวข้อไปขยาย 

กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๑๔) 
 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การประกาศให้
ทราบด้วยความใจกว้าง และไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วย
ด้วยความคิดของตนเอง หรือศาสนาของตน 

กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๐, หน้า ๙) 
 
 
 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการประกาศ
พระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชน
ได้รับทราบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
แล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันด้วยความ
เต็มใจ ไม่ผูกมัด 

 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การหยิบหลักธรรมหรือหัวข้อธรรมะ
ในทางพระพุทธศาสนาไปประกาศให้ผู้อื่นทราบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีบุคคลได้รับรู้รับทราบหลกัธรรม
หรือหัวข้อธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นอย่างกว้างขวาง และในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอยู่
บนพื้นฐานของการเป็นผู้มีใจกว้าง ปราศจากอคติ และไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วยความคิด ความเช่ือ  
หรือความศรัทธาของผู้เผยแผ่ กล่าวคือ ให้ผู้ฟังหรือผู้รับ เกิดความเช่ือ ความศรัทธา ด้วยปัญหา  
ด้วยเหตุผล หรือวิจารณญาณของตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้ฟังหรือผู้รับเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
แล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันด้วยความเต็มใจ 



๑๑ 

๒.๑.๒ ความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จากทัศนะ
ของนักวิชาการที่หลายหลาก จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังนี้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่พระอริยสาวกในคราวที่ทรงส่งออกไป
ประกาศพระพุทธศาสนารุ่นแรก ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์สุข
แก่ชนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
ทั้งหลาย”๖การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญต่อศาสนทายาท 
คือ พระภิกษุสงฆ์ผู้ออกเผยแผ่ธรรมเป็นอย่างยิ่ง และต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลภายนอกที่เป็นคฤหัสถ์ 
เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน หรือที่เรียกว่า อุบาสก อุบาสิกา คือ ผู้ถึงพระรัตนตรัย เป็นกลุ่มคนที่
ส าคัญต่อพระพุทธศาสนาสืบเรื่อยมา๗ โดยจุดมุ่งหมายส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การ
ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรตันตรัยน้อมเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบตัิ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดข้ึนมาเพื่อประโยชน์สุขแก่
ชาวโลก๘ 

การเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ภิกษุสงฆ์ท ากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน เป็น
การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ ด้วยอาศัยความเมตตาและกรุณาของภิกษุสงฆ์๙ ให้มีผู้เคารพ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยน้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ  เพื่อก่อให้เกิด
การศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม๑๐ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้
สรุปสาระส าคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 

                                            
๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๗ ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเบญจนิกาย, ๒๕๕๐), 

หน้า ๕๓. 
๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การกลับมาของพระพุทธศาสนา “พระเอก” ของการ 

ศึกษาใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ลายสือ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 
๙ บุญศรี พานะจิตต์, โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟิก จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๑. 
๑๐ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), คนไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: 

ชวนพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๓. 



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดหลักเกี่ยวกับความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธีรวัส บ าเพญ็บุญบารมี, 
(๒๕๕๐, หน้า ๕๓) 
 

ความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ 
เพื่อประโยชน์และความสุขและเทวดาและมนุษย์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๒) 
 
 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนามุ่งหมายให้มีผู้เคารพ
เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยน้อมเอาหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเอง 

บุญศรี พานะจิตต์, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๑) 
 
 

การเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ท า
กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้
พ้นจากความทุกข์ 

พระธรรมวิสทุธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๓) 

ผู้ปฏิบัติได้น้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไปประพฤติ เพื่อก่อให้เกิดการศึกษา
และการพัฒนาตนเองไปในทางที่ ถูกต้องและ
เหมาะสม 

  

 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความส าคัญโดยฐานะที่หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ล้วนเป็นแนวทางให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย
น้อมเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเองเป็นส าคัญ 
เพื่อก่อให้เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ศาสนทายาทผู้เผยแผ่
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งหมายช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข ์ดังเจตนารมณ์ที่แสดง
ไว้ชัดเจนในคราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่พระอริยสาวกในคราวที่ทรงส่งออก
ไปประกาศพระพุทธศาสนารุ่นแรกที่มีใจความส าคัญ คือ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์และความสุขและ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นั่นเอง 
 
 



๑๓ 

๒.๑.๓ ลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จากทัศนะของ
นักวิชาการที่หลายหลาก จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังนี ้

ลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือรูปแบบวิธีสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายแบบ
หลายอย่าง ที่น่าสังเกตหรือพบบ่อยคงจะได้แก่ ๓ วิธี๑๑ ต่อไปนี ้

๑. แบบสากัจฉาหรือสนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใด ๆ โดยเฉพาะ
ในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม ในการ
สนทนาพระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาใน
ที่สุด แม้ในหมู่พระสาวก พระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อย และทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน อย่าง
ในมงคลสูตรว่า การสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอันอุดม 

๒. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวัน
ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพื้นความรู้ความเข้าใจ กับมีความเลื่อมใส
ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพื่อหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม และหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคน
ประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอที่จะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้าง ๆ ได้ลักษณะพิเศษของพุทธวิธี
สอนแบบนี้ที่พบในคัมภีร์บอกว่า ทุกคนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้น แต่ละคนจะรู้สึกว่า
พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า 

๓. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหาน้ัน นอกจากผู้ที่มีความสงสยัข้องใจในข้อธรรมต่าง ๆ  
แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น บ้างก็มาถามเพื่อต้องการรู้ค าสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา 
หรือเทียบเคียงกับค าสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพื่อลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพื่อข่มปราบให้
จน หรือให้ได้รับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและ
ใช้วิธีตอบให้เหมาะกัน ในสังคีติสูตร ท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตามลักษณะวิธีตอบเป็น ๔ อย่าง คือ 

 ๓.๑ เอกังสพยากรณีปัญหา ปัญหาที่พึงตอบตรงไป ตรงมาตายตัว 

 ๓.๒ ปฏิปุจฉาพยากรณีปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ 

 ๓.๓ วิภัชชพยากรณีปัญหา ปัญหาที่จะต้องแยกความตอบ 

 ๓.๔ ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย 

                                            
๑๑ จ านงค์ ทองประเสริฐ, แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๑๙-๒๕๔. 



๑๔ 

การเผยแผ่พระพุทธธรรมในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ยังคงใช้รูปแบบ
ดั้งเดิมอยู่คืออาศัยพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ แต่ครั้นมาถึงยุคที่พระพุทธศาสนาได้แยกออกเป็น
หลายนิกาย โดยเฉพาะที่เด่นชัดที่สุดหลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาได้แตกแยกออกเป็น ๒ นิกายใหญ่ ๆ 
คือ เถรวาทกับอาจริยวาท หลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ ๒ ล่วงมาได้ ๑๐๐ ป๑ี๒ จุดเด่นของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (ช่วงครองราชย์ พ.ศ. ๒๗๐ - พ.ศ. ๓๑๑) คือ 

๑. ทรงปกครองบ้านเมืองโดยระบบธรรมาธิปไตย คือ ใช้หลักพระธรรมวินัยบริหาร
บ้านเมือง 

๒. ทรงอุทิศพระองค์เป็นธรรมทาส โดยทรงหวังผลทั้งในภพนี้และภพหน้า น าประชาชน
ให้งดเว้นจากมิจฉาชีพ ด ารงชีวิตโดยหลักสัมมาอาชีวะ 

๓. เสด็จประพาสเพื่อธรรม คือ เที่ยวนมัสการปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาและแนะน า
สั่งสอนประชาชนให้รู้และปฏิบัติธรรม 

๔. ทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม คือ ยกเลิกพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีการเบียดเบียนท าลายล้าง
ห้ามการฆ่าสัตว์บูชายัญ ด้วยกฎ “มา ฆาต” คือ ห้ามฆ่า แม้ภายในพระราชวังเองก็ห้ามฆ่าสัตว์ 

๕. ทรงใช้ระบบรัฐสวัสดิการ ด้วยการสร้างโรงพยาบาลข้ึนรักษาคน และโรงพยาบาล
รักษาสัตว์ ปลูกสมุนไพรไว้ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ขุดบ่อน้ า สระน้ า สร้างถนนคูคลอง เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

๖. ให้เลิกพิธีกรรมทุกชนิดที่ไม่เป็นธรรม และได้น าเอาหลักของมงคลสูตร สิงคาลสูตรให้
คนปฏิบัติต่อกันตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่ เน้นให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของธรรมทาน เห็นคุณค่าของ
การแนะน า การรับการแนะน าสั่งสอนกันด้วยเมตตา กรุณา 

๗. ทรงตั้งข้าหลวงแทนพระองค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยให้ข้าหลวงเหล่าน้ันสรา้ง
ความรู้สึกต่อประชาชนว่า เป็นเหมือนลูกหลานของตน ให้พยายามสอดส่องดูแลสุขทุกข์ของเขาดุจ
บิดาเอาใจใส่ดูแลบุตรธิดาของตน การกระท าทุกอย่างทรงเน้นหนักไปที่ผลประโยชน์อันผู้กระท าถึงได้
ในภพนี้และภพหน้า๑๓ 

                                            
๑๒ สิริวัฒน์ ค าวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิท

วงศ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
๑๓ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕๕-๑๕๖. 



๑๕ 

พระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญที่สุดในการสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมในด้านจิตใจ 
 เป็นแนววิถีชีวิตที่ได้ฝังรากลึกลงในจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาในครั้งโบราณกาล โดยมีวัดเป็นศูนย์
รวมจิตใจ เป็นรากฐานส าคัญของศิลปวัฒนธรรม และมีพระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอนเผยแผ่หลักธรรม
ให้แก่ประชาชนเพื่อน าไปประพฤติปฏิบัติตามและอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม  ดังจะเห็นได้ว่าในการ
ด ารงชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาทั้งสิ้น เช่น การตักบาตรประจ าวัน การท าบุญ และฟัง
ธรรมในวันธรรมสวนะ การไหว้พระสวดมนต์ พิธีกรรมต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
เกือบทั้งสิ้น นับแต่เกิดจนตาย ซึ่งได้แก่งานท าบุญครบรอบวันเกิด งานท าบุญข้ึนบ้านใหม่ งานแต่งงาน 
และงานศพ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจึงแสดงให้เหน็ว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทอยู่เหนือวัฒนธรรม
ในด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนอยู่ค่อนข้างมาก๑๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นการ
ด าเนินการในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาครอบคลุมถึงการที่วัดหรอืพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ข้ึนในวัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบ
สานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา โดยการด าเนินการใด ๆ ของพระสงฆ์
ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ช่ือว่าภารกิจ
ด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๑๕ โดยถือเป็นหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ์ในปัจจุบัน  
มดีังนี ้

๑. อบรมพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาท ตลอด
จนถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ 

๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 

๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

๔. แนะน าสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธี และการปฏิบัต ิ

๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม และได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธ- 
ศาสนาโดยถูกต้อง 

๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสทัธรรมปฏิรปูมใิห้เกิดข้ึนหรอืบ าบัดที่เกิดข้ึนแลว้ให้หมดไปโดยทีช่อบ 

                                            
๑๔ ทินพันธ์ุ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: หจก. สหายบล็อกและการ

พิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๑-๓. 
๑๕ กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน, หน้า ๙. 



๑๖ 

๗. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม มีการ
ไหว้พระสวดมนต์ เป็นต้น 

๘. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุดเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาล ีเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 
หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง ที่เกี่ยวกับ
ศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพื่อให้ผู้รักษาศีลฟังธรรม ตามวัดต่าง ๆ ได้ท่อง ได้อ่าน ได้ฟัง
ตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส 

๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับช้ันประถมขึ้นไว้เพื่อให้
เด็กที่ขัดสนได้ใช้ยืมเรียน๑๖ 

โดยนัยนี้ ลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
พระสงฆ์ไดท้ ากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน มีดังนี้ 

๑. งานพระธรรมทูต ด าเนินงานโดยใช้มติมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยจัดพระสงฆ์ผู้สมัครบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระ
ศาสนา ออกไปจาริกเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชนทั่วประเทศ เป็นงานที่น าพุทธบริษัทและประชาชน
ทั่วไปให้เกิดความคิดถึงคุณค่าของธรรมะและความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมะ สามารถน าธรรมะไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้ธรรมะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การปกครองและสิ่งแวดล้อม งานพระธรรมทูต เป็นงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นงานที่
เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศชาติ แนวการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต ได้แก่ การเทศน์ 
การบรรยาย การสนทนา ธรรมีกถา น าฝึกสมาธิ น าเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน น าพัฒนาท้องถ่ิน 
สาธิตและน าจัดกิจกรรม 

๒. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ มีความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาท้องถ่ินระดับต าบลสู่หมู่บ้าน โดยให้พระสงฆ์ในชนบทมีบทบาทและเป็นแกนน าใน
การส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนน้ัน 

๓. งานอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ
ที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
น้อมน าพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

                                            
๑๖ กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๑๔๔. 



๑๗ 

๔. งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นการจัดบรรพชาเยาวชนชายอายุตั้งแต่ ๑๐ ปี เพื่อใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิดฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน 

๕. การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะห์ที่วัดและ
ประชาชนจัดให้มีข้ึนในวัด ในหมู่บ้านเพื่อฝึกอบรมด้านความรู้ ความประพฤติและจิตใจ โดยมี
พระสงฆ์ท าหน้าที่ฝึกอบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ 
เรียก พุทธมามกาจารย์ แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ คณะประถมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ ๗-๑๐ ขวบ 
คณะมัธยมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ ๑๑-๑๕ ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ ๑๖-๑๘ ป ี

๖. การเผยแผ่ทางสื่อมวลชน เป็นการด าเนินการโดยเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร 
นิตยสารเผยแผ่ธรรมและการเผยแผ่ในต่างประเทศ อาจมีการตั้งวัดในต่างประทศ 

๗. การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนตาม
ศักยภาพของวัด ได้แก่ โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัดลานใจ
การกีฬา เป็นต้น๑๗ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้สรุป
สาระส าคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักเกี่ยวกับลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จ านงค์ ทองประเสริฐ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๑๙-๒๕๔) 

วิธีของพระพุทธเจ้าที่น่าสังเกตหรือพบบ่อย มี ๓ 
วิธี ได้แก่ แบบสนทนา แบบบรรยาย และแบบ
ตอบปัญหา 
 

สิริวัฒน์ ค าวันสา, 
(๒๕๔๒, หนา้ ๑๐) 

พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระ- 
พุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลกระทั่งปัจจุบัน 
ดังจะเห็นได้ว่าในการด ารงชีวิตน้ันมีความสัมพันธ์
กับพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
 

 

                                            
๑๗ บุญศรี พานะจิตต์, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๑. 



๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักเกี่ยวกับลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระราชธรรมนเิทศ (ระแบบ ต าโณ), 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๕๕-๑๕๖) 

จุดเด่นของการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในสมยัพระ
เจ้าอโศกมหาราช คือ 
๑. ทรงปกครองบ้านเมืองโดยระบบธรรมาธิปไตย 
๒. ทรงอุทิศพระองค์เป็นธรรมทาส 
๓. เสด็จประพาสเพื่อธรรม 
๔. ทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม 
๕. ทรงใช้ระบบรัฐสวัสดิการ 
๖. ให้เลิกพิธีกรรมทุกชนิดที่ไม่เป็นธรรม 
๗. ทรงตั้งข้าหลวงแทนพระองค์เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม 
 

ทินพันธ์ุ นาคะตะ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑-๓) 

จากอดีตถึงปัจจุบัน วัดมีฐานะเป็นศูนย์กลางการ
ท ากิจกรรมทางสังคม เป็นศูนย์รวมจิตใจ และมี
พระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่ งสอนเผยแผ่หลักธรรม
ให้แก่ประชาชนเพื่อน าไปประพฤติปฏิบัติตาม
และอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
 

กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๐, หน้า ๙) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นการ
ด าเนินการในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 
ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและ
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยาย
ธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วย
สื่อต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 



๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักเกี่ยวกับลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ), 
อ้างใน กรมการศาสนา 
(๒๕๔๐, หนา้ ๑๔๔) 

หน้าที่ในการเผยแผ่ของพระสงฆ์ปัจจุบัน มดีังนี ้
๑. อบรมพระภิกษุสามเณร 
๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ 
๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๔. แนะน าสั่งสอนให้เข้าใจศาสนพิธี 
๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม 
๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดข้ึน 
หรือบ าบัดที่เกิดข้ึนแล้วให้หมดไปโดยที่ชอบ 
๗. ขวนขวายให้ศิษย์วัดมีความรู้เรื่องพระศาสนา 
๘. ขวนขวายจัดต้ังห้องสมุดเพื่อประชาชน 
๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
 

บุญศรี พานะจิตต์, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๑) 

งานเผยแผ่ที่พระสงฆ์ท าอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ งาน
พระธรรมทูต งานหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล งานอบรมจริยธรรมนักเรียนและประชาชน 
งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานส่งเสริมหน่วย
สงเคราะห์พุทธมามกะ งานเผยแผ่ทางสื่อมวลชน 
และงานเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด 
 

 

สรุปได้ว่า ลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ยึดหลักวิธีตาม
แนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ได้แก่ การบรรยาย การสนทนา และการตอบปัญหา กระทั่งใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการด าเนินการในทุก ๆ  วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดย
ภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ท ากันอยู่ทั่วไป ได้แก่ งานพระธรรมทูต หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล งานอบรมจริยธรรมนักเรียนและประชาชน งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน การ
ส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ การเผยแผ่ทางสื่อมวลชน และการเผยแผ่อื่น ๆ  ตามศักยภาพ
ของวัด 



๒๐ 

๒.๑.๔ พัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “พัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จากทัศนะของ
นักวิชาการที่หลายหลาก จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบกระทั่งในยุคสมัยปัจจุบัน ได้มี
วิวัฒนาการรูปแบบการเผยแผ่กระจายพระศาสนาสู่ศาสนิกชนตามล าดับ ซึ่งเป็นการเผยแผ่ทาง
วัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ ประเทศที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปแม้จะมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นความแตกต่างกันในแต่ละชนชาติ พระพุทธศาสนาได้อนุโลม
วิวัฒนาการไปตามรูปแบบวิถีของชนน้ัน ๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๘ 

(๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 

การเผยแผ่พระศาสนาได้ปรากฏตั้งแต่พระบรมศาสดาทรงมีพระชนม์อยู่ ซึ่งหลังจากทรง
ตรัสรู้ธรรมแล้ว ได้ทรงเสวยวิมุติอยู่ ๗ สัปดาห์๑๙ ภายหลังจึงได้ทรงน าหลักธรรมที่ตรัสรู้ออกเผยแผใ่ห้
นักบวชช่ือปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ในครั้งแรกนั้นพระโกณฑัญญะสามารถบรรลุโสดาปตัติมรรค แล้วได้ทูลขอ
อุปสมบทเป็นเอหิภิกขุอุปสมัปทา ในล าดับถัดมาสมาชิกในกลุ่มปัญจวัคคีย์ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ 
และอัสสชิ ก็สามารถบรรลุธรรมตาม และกราบทูลขออุปสมบทในเวลาต่อมา๒๐ 

ก. หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ๓ หลักการ 

ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่ที่มีความแตกต่างกันมากมายหลากหลาย
วิธี แต่ไม่ว่าจะทรงใช้วิธีไหนก็ประสบผลส าเร็จเสมอ ความส าเร็จเช่นว่านี้ไม่ใช่เป็นเหตุผลเฉพาะยุค
สมัยเท่านั้น แต่ยังอาศัยบารมีธรรมที่ทรงสร้างเพื่อจะท าหน้าที่ของพระศาสดา ทรงได้แสดงไว้ใน
สถานที่ต่าง ๆ ไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งของโลก ทรงบ าเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เอกบุคคลเมื่อบัง
เกิดข้ึนในโลก ย่อมบังเกิดเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะหต์อ่
ชาวโลก เอกบุคคลนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า๒๑ 

                                            
๑๘ พระณปวร โทวาท, “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙): ๖๙. 

๑๙ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕/๘. 
๒๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘-๑๙/๒๕-๒๖. 
๒๑ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 



๒๑ 

พระพุทธองค์ทรงแสดงเจตนารมณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไว้ว่า เพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อพระองค์จะทรงสอนใครแต่ละครั้งก็ทรงอาศัย
องค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ในการสอนบุคคลระดับต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานความรู้สติปัญญาที่แตกต่างกัน 
โดยพระองค์ทรงยึดหลัก ดังนี้ 

๑. หลักประโยชน์ 

การประกาศพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้ ง  
ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังที่ พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้แก่
เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริกเพื่อประโยชน์และ
ความ สุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ 
พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป”๒๒ การที่พระพุทธองค์ประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่
มหาชน คือ เกิดเป็นความสุขนั้นทรงหมายเอาลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับทุกข์ อาจจ าแนก
ออกเป็น ๓ ประการ คือ (๑) ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด (๒) ดับกิเลส หมายถึง 
ก าจัดความช่ัวร้าย และของเสียต่าง ๆ  ภายในจิตใจ หมดเหตุ ที่จะก่อปัญหาความเดือดรอ้นวุ่นวายตา่ง 
ๆ แก่ชีวิตและสังคม และ (๓) ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่
นิรันดร๒๓ 

ความสุขถือเป็นความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา กล่าวให้
ชัดเจนคือ การปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อให้เกิดเป็นสุข เริ่มตั้งแต่ข้ันต้น คือ บุญ มีพุทธพจน์รับรองว่า 
บุญเป็นช่ือของความสุข คนจะถึงความสุขได้ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ในการบ าเพ็ญเพียรทางจิตหรือ
เจริญภาวนา ศีลถือเป็นตัวท าให้จิตนิ่ง เกิดเป็นฌาน ความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌาน ฌานยิ่ง
สูงข้ึนความสุขก็ยิ่งประณีตข้ึน เป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือนิพพานก็เป็นสุขและเป็นบรมสุขด้วย 
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “นิพฺพาน  ปรม  สุข  แปลว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง”๒๔ ประโยชน์สุข ๓ ที่ได้ยกมาไว้
เบื้องต้น จะเกิดข้ึนได้ด้วยการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยกระท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองก่อน ในขณะเดียวกันก็มองถึงเพื่อนมนุษย์รอบข้างด้วย การเผื่อแผ่ประโยชน์ที่ตน
ได้ปฏิบัติตามจนเกิดผล พระพุทธศาสนามองประโยชน์ที่เกิด ข้ึนตามสภาวะที่เป็นจริง สนับสนุนให้ฝกึ
ตนให้ถึงความสุข และความเจริญงอกงาม และความเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ข้ึนไป  ผู้ที่มีความพร้อมและ

                                            
๒๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๒๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๕๒. 
๒๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๗/๒๘๑. 



๒๒ 

ฝึกฝนตนอยู่ในระดับต่าง ๆ ย่อมได้รับความสุขต่างกัน แต่ก็อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ปรารถนาดี  
และเกื้อกูลต่อกัน ส่งเสริมประโยชน์สุขอันชอบธรรม มุ่งพัฒนาไปสู่สุขแท้จริง 

๒. หลักไตรสิกขา 

หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หลักไตรสิกขา  
คือ สิ่งที่เรียกว่า ความงามในเบื้องต้นคือศีล ความงามในท่ามกล่างคือสมาธิ ความงามที่สุดคือปัญญา 
ปรากฏในพระพุทธด ารัสที่ทรงส่งสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นรุ่นแรก ซึ่งถือเป็นหลักธรรม
ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรมนี้ถือเป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมการปฏิบัติให้บรรลุ
ประโยชน์ที่ตนพึงปรารถนา ดังปรากฏในเมตตสูตร ขุททกนิกาย ความว่า 

“ผู้ฉลาดในประโยชน์ มุ่งหวังสันตบท พึงบ าเพ็ญกรณียกิจ ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง 
เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติ
เบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง ไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลาย อนึ่ง ไม่ควร
ประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่จะเป็นเหตุให้วิญญูชนเหล่าอื่นต าหนิเอาได้”๒๕ 

การด าเนินไปในหลักของไตรสิกขานั้น สามารถจัดฝึกการอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา  
ไปพร้อมกันได้ ดังที่ท่านกล่าวไว้ในการปฏิบัติกรรมฐานคือก าหนดลมหายใจเข้า -ออก ความส ารวย
กายวาจาในขณะนั้นเป็นอธิจิตตสิกขา และปัญญาในขณะนั้นเป็นอธิปัญญาสิกขา ในท านองเดียวกัน
สามารถน าหลักการนี้ไปบูรณาการครอบคลุมสาระเพื่อเช่ือมโยงให้เห็นหัวข้อธรรมทั้งหมดในทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งดูหลากหลายให้มีระบบเดียว คือ ไตรสิกขา เพราะหัวข้อธรรมทั้งหมดสรุปลงใน
เรื่องของไตรสิกขาได้ทั้งสิ้นภายในกรอบของหลักไตรสิกขา เราสามารถจัดความสัมพันธ์ของหลักธรรม
ทุกหมวดให้เกิดเป็นการปฏิบัติธรรม คือ การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นเอง และในบรรดาธรรมหรอื
ระบบการปฏิบัติที่จัดรูปแบบเป็นหมวดหมู่ ไตรสิกขาถือเป็นพื้นฐานประกอบด้วย สิกขา ๓ คือ 

- อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาจากกาย วาจา เป็นลักษณะ
การประกอบกุศล ในส่วนของ วาจาชอบ การงานชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ การด ารงตนอยู่ในกรอบ
ของระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อบุคคลรอบข้าง มีความสัมพันธ์ทางสงัคม
ที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์ 

- อธิจิตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพทางอารมณ์ เพื่อควบคุมจิต เป็นลักษณะของ
การประกอบกุศล ในส่วนของความพยายามชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ การด ารงคง
มั่นของจิต ควบคุมจิตของตนให้เข้มแข็งมีก าลังสงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธ์ิ ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง
ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ก าลังเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

                                            
๒๕ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๔๓-๑๔๕/๕๓๓. 



๒๓ 

- อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนาปัญญา ให้เกิดความหยั่งรู้ สภาพความเป็นจริงที่น าไปสู่
ความหลุดพ้น เป็นลักษณะของการประกอบกุศลในส่วนความเห็นชอบ และความด าริชอบ การพัฒนา
ให้เกิดเป็นปัญญาที่บริสุทธ์ิจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ไม่เกิดเป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ ถูก
บิดเบือนจากสภาวธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง สามารถคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ท ากิจ
ทั้งหลายในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง๒๖ 

๓. หลักความตระหนักในศักยภาพมนุษย ์

พระพุทธเจ้าทรงมีความคิดที่จะเผยแผ่ธรรม ด้วยหลักที่ทรงเห็นว่า มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้ 
มนุษย์สามารถที่จะรู้ตามได้ ถ้าเขาได้ฝึกฝนตามหลักการที่แสดง การมองเช่นน้ีเป็นการมองที่ศักยภาพ
ทางปัญญาของมนุษย์มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างในด้านร่างกาย ซึ่งถือเป็นหลักหนึ่งที่น าไปสู่
การรับสมาชิก การพยายามที่แสดงออกมาภายนอก อันจะน าไปสู่การรับฟังค าสอนและน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ 

พระพุทธศาสนาเปิดกว้างส าหรับมนุษย์ทุกคนในวงการเข้ามาเป็นสมาชิก โดยการมุ่งเน้น
ที่ความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให้มีปญัญาเห็นอริยสัจเปน็อิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ จนเกิด
เป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและผู้อื่น โดยพระพุทธองค์ทรงคัดค้านการแบ่งมนุษย์ พร้อมทั้งทรง
สนับสนุนศักยภาพทางปัญญา ดังที่แสดงไว้ในโสณทัณฑสูตร ความตอนหนึ่งว่า 

“ท่านผู้เจริญทั้งหลายเห็นองัคกมานพหลานของเราน้ีหรือไม่ เห็น ขอรับ อังคกมานพเป็นผูม้ี
รูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก ดุจพรหม มีกายดุจพรหม โอกาสที่ได้เห็นยาก
นัก ในที่ประชุมนี้นอกจากพระสมณโคดมแล้วไม่มีใครมีผิวพรรณเสมือนกับอังคกมานพเลย 
อังคกมานพเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจ ามนต์รู้จบไตรเพท... เป็นผู้มีชาติก าเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและ
มารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดี ตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ แต่อังคกมานพยังฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของไม่ได้ให้ ล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่น กล่าวเท็จ ดื่มน้ าเมาในกรณีอย่างนี้ ผิวพรรณ มนต์ 
และชาติก าเนิดจะท าอะไรได้เล่า๒๗ 

พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให้เกิดปัญญาเห็น
ความเป็นอิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและผู้อื่น การน าชาติ
ก าเนิดมากล่าวอ้างส าหรับผู้ที่จะพัฒนาตนนั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย การแสดงธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจของ
บุคคลเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 

                                            
๒๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๙๑๔-๙๑๕. 
๒๗ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑๑/๑๑๘-๑๑๙. 



๒๔ 

พระพุทธองค์ทรงใช้การสอนที่หลากหลาย โดยข้ึนอยู่กับประเภทและศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยค านึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก ซึ่งในการสอนแต่ละครั้งนอกจากพระองค์จะทรงตรวจดูลักษณะนสิยั
และระดับภูมิปัญญาแล้ว สาระส าคัญหรือเรื่องที่จะทรงสอนเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงด้วย ทรงเลือกสอน
บุคคล จ าแนกได้ ๖ ประการ คือ 

ประการที่ ๑ สอนจากที่สิ่งที่รู้เห็นเข้าใจกันอยู่แลว้ หรือสิ่งที่เคยปฏิบตัิ ที่ความคุ้นเคยของ
บุคคลกลุ่มนั้นไปหาสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจยาก หรือยังไม่รู้เห็นไม่เข้าใจ เพื่อให้เขาเข้าใจ พระธรรม
เทศนาตามล าดับจนสามารถจับใจความส าคัญที่ทรงแสดง ดังเช่น การสอนชฎิล ๓ พี่น้อง (อุรุเวลกัสสปะ 
นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ) ที่เคยบูชาไฟมาก่อน ความตอนหนึ่งว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของรอ้น ก็อะไรเล่าช่ือว่าสิ่งทั้งปวงเปน็ของร้อน ภิกษุทั้งหลาย 
จักษุเป็นของร้อน ภิกษุทั้งหลาย รูปทั้งหลายเป็นของร้อน ภิกษุทั้งหลาย จักขุวิญญาณ เป็นของ
ร้อน ภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสเป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือที่
ไม่ใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน”๒๘ 

ประการที่ ๒ สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามล าดับข้ัน สอนไปตามล าดับข้ันตอน
และความต่อเนื่อง กันลงไปเปรียบเหมือนความลึกของทะเล เช่น เรื่องอนุปุพพิกถา และอริยสัจ ๔ 
เป็นต้น ดังเช่น การที่พระองค์ตรัสสอนภัททวัคคีย์ (ภัททวัคคีย์ แปลว่า พวกเจริญ เป็นช่ือคณะสหาย 
๓๐ คน ที่พากันเข้ามาในไร่ฝ่ายแห่งหนึ่งเพื่อตามหาหญิงแพศยาผู้ลักห่อเครื่องประดับหนีไป และได้
พบพระพุทธเจ้าซึ่งพอดีเสด็จแวะเข้าไปประทับพักอยู่ที่ไร่ฝ้ายนั้น ได้ฟังเทศนาอนุบุพพิกถา และ
อริยสัจจ์ ๔ ได้ด้วงตาเห็นธรรมแล้วขออุปสมบท)๒๙ ความตอนหนึ่งว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึน
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา”๓๐ 

ประการที่ ๓ ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ พึงสอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น  
ได้ฟัง และการปฏิบัติจริง อย่างที่เรียกว่า ประสบการณ์ตรง เช่น การที่พระพุทธองค์ทรงสอน นางกีสา
โคตมี ที่ระทมเพราะบุตรน้อยของนางก็เสียชีวิตกระทันหัน นางเสียใจเป็นอย่างมาก ไม่ยอมให้ใครเผา
ศพลูกชาย นางเที่ยวเสาะหาคนที่จะสามารถรักษาลูกชายของนางให้กลับฟื้นได้ จนมีผู้แนะน าให้นาง
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธองค์รักษา เมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว นางได้กราบทูลให้พระพุทธ
องค์รักษาบุตรน้อย พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า 

                                            
๒๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๕/๖๓. 
๒๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนชัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘๒. 
๓๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๖/๔๖. 



๒๕ 

“ไปสิ เข้าพระนคร เรือนหลังใดไม่เคยมีคนตาย จงน าเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังนั้นมา  
นางรับพุทธด ารัสแล้วเข้าไปในพระนคร พบเรือนหลังแรก พูดว่า พระศาสดาโปรดให้ข้าน า
เมล็ดผักกาดไป เพื่อท ายาส าหรับลูกชายของข้า ถ้าในเรือนหลังนี้ไม่เคยมีใคร ๆ ตาย นางได้รับ
ค าตอบว่า ใครเล่าจะสามารถนับคนที่ตายไปแล้วจากเรือนหลังนี้ได้”๓๑ 

ประการที่ ๔ ทรงสอนอย่างมีเหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้ฟังพิจารณาตามจน
เห็นจริงได้ เช่น เมื่อพระองค์ตรัสกับภิกษุเรื่องการเกิดข้ึนแห่งนิการสัมปทานสูตร ความตอนหนึ่งว่า  
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะข้ึน สิ่งที่ข้ึนก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่
เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ  
คือ ความถึงพร้อมแห่งการกระท าไว้ในใจโดยแยบคายฉันน้ันเหมือนกัน”๓๒ 

ประการที่ ๕ สอนตามศักยภาพของผู้ฟัง การสอนเท่าที่จ าเป็นและพอดีส าหรับให้เกิด
ความเข้าใจแก่ผู้ฟัง จุดหมายปลายทางข้อนี้หมายความว่า ความรู้ของพระพุทธองค์มากมาย ไม่ทรง
สอนความจริงอื่นที่ไม่น าไปสู่ความดับทุกข์ ทรงสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะเท่าที่จ าเป็น เท่าน้ัน ดังที่ 
พระพุทธองค์ทรงสอนภิกษุ ณ สีสปาวัน เมืองโกสัมพี ดังความตอนหนึ่งว่า 

“ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบข้ึนมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความหมายน้ันว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย 
๒-๓ ใบที่เราหยิบมากับใบไม้ที่มีอยู่บนต้น อย่างไหนมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า 
ใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั้นแหละมากกว่าใบประดู่ ๒-๓ ใบที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน้อย
พระพุทธเจ้าข้า ทรงตรัสตอบว่า ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมาก
เหมือนกัน เพราะเหตุไร เราจึงมิได้บอก เพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่ง
พรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อความคลายก าหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความ
ดับทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อ
นิพพาน”๓๓ 

ประการที่ ๖ สอนสิ่งที่มีความหมายควรที่ผู้ฟังจะเรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัว
ผู้ฟังเอง สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับสามัญผลสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตนได้ ดังในทีฆ
นิกาย สีลขันธวรรค ที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทแก่เกวัฏฏคหบดี ความว่า 

                                            
๓๑ ขุ.อุ. (ไทย) ๓๓/๗๘-๗๙/๔๖๖. 
๓๒ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๔๓/๕๔. 
๓๓ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 



๒๖ 

“เปรียบสระน้ าบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุ่นมัว บุรุษมีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น พึงเห็นหอย
โข่งและหอยกาบต่าง ๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง ก าลังว่ายอยู่บ้าง หยุด อยู่
บ้าง ในสระน้ านั้น... ดังนี้ ฉันใด ภิกษุนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผ่องแผ้วไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่งาน ตั้งมั่นไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขย
ญาณ ย่อมรู้ชัดตามความจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ  
นี้อาสวะสมุทัย นี้อาสวะนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น 
แม้จากกามาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแลว้ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรยอ์ยู่
จบแล้ว สิ่งที่ควรท าท าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี”๓๔ 

ข. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า 

วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบรษัิทด้วยพุทธวิธีหลายอย่างก็เพื่อให้เหมาะสมแกผู่ฟ้งั 
เพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์มากที่สดุเมือ่จบการสอน วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ทกุ 
วิธี มีจุดมุ่งหมายในการสอน ๓ ประการ คือ เพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นจรงิในสิ่งทีค่วรรู้ควรเห็น เพื่อให้ผู้ฟงั
ตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังพอตรองตามให้เห็นด้วยตนเอง และเพื่อ 
ให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์สามารถยังผู้ฟังปฏิบัติตาม
ให้ได้รับผล ตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน ๆ๓๕ ดังนี้ 

๑. อภิญญายธรรมเทศนา เพี่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น หมายความว่า 
สิ่งใดที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้ว แต่เมื่อทรงเห็นว่าไม่จ าเป็นส าหรับผู้ฟังหรือผู้รับค าสอนก็ไม่ทรงสอนสิ่งนั้น 
ทรงสอนไห้รู้จริงเห็นแจ้งเฉพาะเท่าที่จ าเป็นส าหรับสาวกนั้น ๆ เพราะทรงเห็นว่าไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายก าหนัด ความดับ ความสงบ ความยิ่ง (อภิญญายะ) ตรัสรู้
และนิพพาน ส่วนที่ทรงบอกนั้นเพราะประกอบด้วยประโยชน์เป็นไปเพื่อการตรัสรูแ้ละนิพพาน กลา่วคือ 
“เรื่องที่ทรงบอกคือ เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์”๓๖ 

๒. นิทานธรรมเทศนา เพี่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล
ที่ผู้ฟังพอตรองให้เห็นด้วยตนเอง อธิบายว่า พระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไม่ยากเกินไปจนถึงกับ
ตรองตามพุทธวิธีในการสอนจึงอยู่ท่ามกลางระหว่างความยากเกินไปกับความง่ายเกินไป ส่วนใหญ่
ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตนเอง ดังตัวอย่างในสงิคาลกสูตร ระบุว่า 

                                            
๓๔ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๑/๒๑๓. 
๓๕ วศิน อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐-  

๑๔. 
๓๖ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒. 



๒๗ 

เช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ทอดพระเนตรเห็น
สงิคาลกมานพผู้มีผ้าเปียก ผมเปียก (แสดงถึงความทุกข์โศก) ก าลงไหว้ทิศทั้งหลายอยู่ในระหว่างทาง
เสด็จพุทธด าเนิน จึงตรัสถามว่า ท าอย่างนั้นเพื่ออะไร มานพกราบทูลว่า ท าตามค าของบิดาซึ่งได้ส่งไว้
เมื่อใกล้จะสิ้นชีพว่าให้ไหว้ทิศทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ในวินัยของพระอริยะเขาไม่นอบ
น้อมไหว้ทิศกันอย่างนี้ มานพขอร้องให้ทรงแสดงการไหว้ทิศ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมเรื่องให้
เว้นความช่ัวต่าง ๆ และให้เว้นอบายมุขต่าง ๆ ให้รู้จักมิตรแท้มิตรเทียมและทรงแสดง ทิศ ๖  
ในความหมายใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน คือ (๑) ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ 
มารดา บิดา (๒) ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ (๓) ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา (๔) ทิศเบื้องซ้าย
ได้แก่ มิตรสหาย (๕) ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ และ (๖) ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้าง
กับนายจ้าง๓๗ 

๓. เพื่อให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์ สามารถ
ยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน และในบรรดาปาฏิหาริย์ ทั้ง ๓ 
นั้น พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญอนุศาสนีปาฏิหาริย์ว่าดีที่สุด ประณีตที่สุด และเป็นประโยชน์ที่สุด  
ดังใน สังครวสูตร ที่ระบุว่า พระพุทธองค์ทรงแลดงปาฏิหารย์ ๓ แก่สังครวะพราหมณ์ ให้พราหมณ์
พิจารณาว่าอย่างไหนดีกว่า ประณีตกว่า พราหมณ์กราบทูลว่า อิทธิปาฏิหารย์และอาเทสนาปาฏิหารย์
ไม่ประณีต ผู้ใดท าก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้นั่นและปรากฏแก่ตนเหมือนภาพลวง ส่วนอนุศาสนี
ปาฏิหารย์เป็นประณีต พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว๓๘ 

เกวัฏฎสูตร ระบุว่า เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่สวนมะม่วง ของปาวาริกเศรษฐีเมืองนา
ลันทา ครั้งนั้นบุตรของคหบดีคนหนึ่งซื่อเกวัฏฎ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอให้ภิกษุสักรูปหนึ่ง
แลดงอิทธิปาฎิหารย์ เพี่อว่าชาวเมืองนาลันทาซึ่งมีอยู่หนาแน่นจักได้เลือ่มใสศรัทธาในพระผูม้ีพระภาค
เจ้าย่ิงข้ึน พระศาลดาตรัสตอบว่า เรามิได้แนะน าสั่งลอนภิกษุทั้งหลายให้ท าอิทธิปาฏิหารย์แก่คฤหัสถ์ 
นายเกวัฏฎ์ทูลขอร้องวิงวอนอีก ๒ ครั้ง (รวมเป็น ๓ ครั้ง) ในท านองเดียวกัน พระพุทธองค์จึงตรัสถึง
ปาฎิหารย์ ๓ อย่าง โดยย่อว่า เมื่อภิกษุแลดงอิทธิปาฏิหารย์ต่าง ๆ อยู่ผู้ที่เลื่อมใสก็จะบอกแก่ผู้ที่ยังไม่
ศรัทธาไม่เลื่อมใสถึงความอัศจรรย์ต่าง ๆ นั้น ผู้ที่ไม่ศรัทธาก็จะกล่าวแย้งว่า มีวิชาอยู่อย่างหนึ่งซื่อ
คันธารี ภิกษุนั้นแลดงฤทธ์ิได้หลายอย่างด้วยวิชาคันธารี 

                                            
๓๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๙-๒๐๗/๑๗๒-๒๐๕. 
๓๘ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๑๔/๕๐๐. 



๒๘ 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ามีวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ทรงใช้ในการเผยแผ่อยู่เสมอ 
มีอยู่ ๙ วิธี๓๙ ดังนี ้

๑. วิธีการเข้าหาผู้น าทางศาสนา การเมือง และทางเศรษฐกิจ 

ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนา โดยเริ่มต้นที่ผู้น าศาสนา
ด้วยการเสด็จไปโปรดพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ผู้คงแก่เรียน มีจิตใจที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนา 
จักได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์ จนกระทั่งประสบผลส าเร็จ หลังจากนั้นเสด็จไปโปรดชฏิล ๓  
พี่น้องซึ่งมีบริวาร ๑,๐๐๐ คน โดยชฏิล ๓ พี่น้องนี้เป็นเจ้าลัทธิใหญ่ที่นิยมการบูชาไฟ และเป็นที่
เคารพนับถือของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงแสดงธรรม
เทศนา  อาทิตตปริยายสูตรและแสดงปาฏิหาริย์ เพื่อให้ชฏิลกลุ่มนี้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจน
ประสบความส าเร็จ ได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมด ต่อจากนั้นพระองค์เสด็จไปหาผู้น า
ทางการเมืองคือ พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธและข้าทาสบริพาร พระเจ้าพิมพิสาร
และข้าราชบริพารพอเห็นว่าชฏิลสามพี่น้องที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้ว 
ก็คลายทิฐิมานะและน้อมใจฟังพระธรรมเทศนาโดยความเคารพในที่สุด ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและหัน
มานับถือพระพุทธศาสนา ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวฬุวันแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธ
องค์ทรงเป็นประมุข๔๐ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเหล่าผู้น าทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมและประเทศชาติด้วยพระองค์เอง ผู้น าทางเศรษฐกิจที่เสด็จไปโปรด 
คือ ยสกุลบุตร พร้อมบิดามารดาภรรยาและมิตรสหายรวม ๕๔ คน๔๑ 

๒. วิธีการปฏิวัติหลักค าสอนและหลักความเช่ือบางประการของลัทธิศาสนาดั้งเดิม 

พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติสังคมชนช้ันที่ชาวชมพูทวีปยึดถือมานาน เช่น ศาสนาพราหมณ์มี
ข้อ บัญญัติทางสังคมหลายด้านเช่นเรื่องวรรณะ ที่ก าหนดให้แต่ละวรรณะมีความแตกต่างกันอย่าง
เด่นชัด มีการก าหนดให้แต่ละวรรณะยึดถือและปฏิบัติอยู่ในวรรณะของตนเอง มิให้สมาคมกับวรรณะ
อื่น ๆ โดยเฉพาะวรรณะศูทร ที่ไม่สามารถมีสิทธ์ิในสังคม ก าหนดให้วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะ
ประเสริฐสูงสุด อันถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธ์ิของวรรณะนั้น ๆ พระองค์ตรัสปฏิเสธแนวคิดดังกล่าว
อย่างสิ้นเชิงและทรงสอนว่า บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมหรือไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม 
 

                                            
๓๙ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), หลักการศึกษาของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๖๐. 
๔๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๕๔/๑๘-๖๕. 
๔๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕-๓๑/๓๑-๔๐. 



๒๙ 

๓. วิธีการปฏิรูปพระพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่าง ๆ 

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่าง  ๆ  โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์ ซึ่งท าให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยค าในค าสอนทางศาสนา จึงไม่ทรงหักล้าง
ค าสอนหรือถ้อยค าของศาสนาอื่นอย่างทันที แต่พยายามให้กลมกลืนกันไปเรื่อย ๆ  จนกลายเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัว หรือบางทีก็ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม ค าสอนใดถูกต้องดีงาม พระองค์ก็
ทรงรับรองว่าถูกต้องดีงามเป็นของสากลโดยในทางพระพุทธศาสนา เช่น ค าว่า พราหมณ์ ทางศาสนา
พราหมณ์ หมายถึง ผู้ สร้างโลก แต่พระองค์ทรงเอามาใช้ในความหมายใหม่ หมายถึง มารดาบิดา๔๒ 

ส่วนค าสอนใดที่มีความขัดแย้งกับพุทธศาสนา ทรงช้ีแจงแถลงให้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นนั้น
ไม่ใช่แก่นสาร พร้อมทั้งแนะน าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้ เช่น การบูชายัญในค าสอนเดิมหมายถึงการ
ฆ่าสัตว์บูชายัญ แต่พระองค์ทรงสอนในความหมายใหม่หมายถึง การบูชามารดาบิดาสมณพราหมณ์ 
เป็นต้น๔๓ 

๔. วิธีการเสนอหลักค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 

วิธีการนี้สืบเนื่องมาจากวิธีข้างต้น กล่าวคือเมื่อทรงอธิบายช้ีแจงถึงส่วนดีส่วนบกพร่อง
ของศาสนาพราหมณ์ แล้วได้เสนอหลักการใหม่ที่เป็นหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาล้วน  ๆ ข้ึน
แทนที่ และเผยแผ่หลักค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าใจถึง
ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ และสรรพสิ่งหลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไตร
ลักษณ์หรือสามัญลักษณะคือความเป็นของไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความเป็นของไม่ใช่ตัวตน 
ความไม่คงที่แน่นอนของสรรพสิ่ง เกิดข้ึนตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดข้ึน และเสื่อม
สลายไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป๔๔ หลักอริยสัจ ๔ ถือได้ว่าเป็นหลักหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา 
เป็นหลักธรรมที่ส าคัญครอบคลุมค าสอนทั้ งหมดในพระพุทธศาสนา กุศลธรรมทั้ งหมดใน
พระพุทธศาสนาอยู่ในอริยสัจทั้งสิ้น พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมก็ด้วยหลักธรรมข้อนี้ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการเกิดข้ึนและดับไปอย่างมีเหตุปัจจัย เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงน ามาแสดงเพื่อโปรดสัตว์
มากที่สุด๔๕ 
 
 

                                            
๔๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗-๑๐๘. 
๔๓ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔๗/๗๐-๗๔. 
๔๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕. 
๔๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐-๒๕. 



๓๐ 

๕. วิธีการปฏิบัติเชิงรุกหรือเยี่ยมเยียนตามบ้าน 

วิธีการนีเ้ป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดการเผยแผ่ธรรมะ ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณของ
พระองค์เพื่อส ารวจดูเวไนยสัตว์ ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลธุรรมแล้วเสด็จไปเทศนาโปรดถึงบา้น 
อันเป็นพระกรณียกิจประจ าวันของพระองค์อีกประการหนึ่งด้วยเช่นกัน ผู้ที่ได้รับการเทศนาโปรด
เช่นนี้มักจะได้บรรลุธรรมอยู่เสมอเรียกว่า พุทธกิจ ๕ ประการ๔๖ ของพระพุทธเจ้า ได้แก่ เวลาเช้า
เสด็จบิณฑบาต เวลาสายทรงแสดงธรรม เวลาค่ าประทานโอวาท กลางคืนตอบปัญหาเทวดา และเวลา
จวนสว่างตรวจดูสรรพสัตว์ผู้ที่สมควรและยังไม่สมควรตรัสรู้๔๗ 

๖. วิธีการบริการชุมชน 

วิธีการนี้เป็นการเผยแผ่เชิงรุกซึ่งได้ผลมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง โดยที่พระพุทธเจ้าและพระ
สาวกทั้งหลายจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอยู่เนือง ๆ  เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์ เช่น การเข้าไปสงเคราะห์ประชาชนในกูฎทันตสูตร พระองค์ได้
ทรงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยวิธีแก้ปัญหา โดยการจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมี
ความสุขในสังคม๔๘ 

๗. วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 

เป็นวิธีการเผยแผ่ที่ใช้ความสามารถพิเศษเข้ามาช่วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามคน
ที่แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ไม่ยอมรับนับถือหรืออยากลองดีให้สิ้นพยศ การแสดงปาฏิหาริย์นี้ไม่
นิยมใช้นัก เพราะทรงเล็งเห็นว่าการแสดงฤทธ์ินั้นมีทั้งแง่ดีและไม่ดีในตัวเอง คือผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็
ยิ่งยกย่องส่งเสริมมากข้ึน ส่วนผู้ที่ไม่เลื่อมใสอาจจะดูหมิ่นว่าการแสดงปาฏิหาริย์แบบนี้ ไม่เห็นแปลก
อะไร เพราะคนที่เรียนวิชาคันธาริก็สามารถท าได้เช่นเดียวกัน และตรัสว่า เราเล็งเห็นโทษในปาฏิหารยิ์
อย่างนี้ จึงอึดอัดระอาเกลียดการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์๔๙ แต่วิธีการที่ทรงโปรดและใช้อยู่เสมอ คือ 
อนุสา สนีปาฏิหารยิ์ คือ การสอนอย่างธรรมดาอธิบายช้ีแจงโต้ตอบกันไปมาโดยไม่ต้องมกีารใช้ฤทธ์ิเดช
เข้ามาช่วย เป็นวิธีที่ท าให้คนเข้าถึงสัจธรรมได้ตามพุทธประสงค์ และก่อให้เกิดความมั่นคงยืนยาว
มาถึงปัจจุบัน๕๐ 

                                            
๔๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๖๘. 
๔๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมมิก 

จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๒๘-๒๙. 
๔๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓-๓๕๘/๑๒๓-๑๕๐. 
๔๙ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๔/๒๑๕. 
๕๐ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๖/๒๑๖. 



๓๑ 

๘. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

วิธีนีเ้ป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้ง่ายมากขึ้น ท าให้
ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้เผยแผ่เป็นเสมือนญาติของตนเอง จึ งเกิดความเต็มใจที่จะรับฟังพระธรรม
เทศนา แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามยกพุทธพจน์ข้ึนเป็นภาษาสันสกฤต และทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่
พระภิกษุผู้แสดงพุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤต๕๑ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตในการแสดงธรรมด้วยภาษา
ของตนเอง เพราะเป็นภาษาสามัญที่ประชาชนจ านวนมากสามารถเข้าใจได้ เป็นการเปิดโอกาสให้
มวลชนทุกระดับช้ันได้มีโอกาสเข้ามาเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปสู่มวลชนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับช้ันได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน ตรงกันข้ามกับ
ศาสนาพราหมณ์ที่จ ากัดสิทธิการศึกษา ทั้งยังใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาต้องห้ามส าหรับ
คนบางวรรณะ เช่น วรรณะศูทรในการสั่งสอนอีกด้วย 

๙. วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกจากมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่แล้ว คุณสมบัติ
ของนักเผยแผ่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความศรัทธาให้เกิดข้ึนได้ เพราะนักเผยแผ่ที่ดีนั้นแม้จะไม่ออกปาก
พูดก็สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้ บุคลิกลักษณะที่ดีงาม ก็ยังความผ่องใสแห่งจิตใจให้เกิดศรัทธาแกผู่ท้ี่
พบเห็น เพราะบุคลิกภาพที่ดีนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของนักเผยแผ่ นอกเหนือ 
จากคุณสมบัติด้านคุณธรรม บุคลิกภาพที่สง่างามน่ามองน่าเลื่อมใสนี้ ย่อมเป็นเหตุน ามาซึ่งความเลื่อมใส
แก่ผู้พบเห็นได้ ดังที่ พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายที่สง่างาม ประกอบด้วย ลักษณะมหาบุรุษ ดังที่ 
จังกีพราหมณ์ชมว่า “พระสมณโคดมมีพระรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนักดุจ
พรหม มีพระวรกายดุจพรหมโอกาสที่จะพบเห็นยากนัก”๕๒ 

ค. กลวิธีหรือเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าทรงมีเทคนิควิธีในการถ่ายทอดความรู้หรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่อง
ด้วย ถึงแม้ผู้ถ่ายทอดจะมีความรู้ดีสักเพียงใดก็ตาม หากขาดอุบายการสอนที่ดึงดูดให้ผู้ฟังมีความ
สนใจได้การสอนน้ันก็จะไม่ประสบความส าเร็จ พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เหน็ถึงความเป็นเลศิในการใช้
กลวิธีหรือเทคนิคการในการสอนหรือเทคนิคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง มี ๑๐ วิธี๕๓ 
ดังนี ้

                                            
๕๑ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑. 
๕๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๕/๕๓๔. 
๕๓ ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๒. 



๓๒ 

๑. ยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ 

การยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความได้ง่ายและชัดเจน จะเห็น
ได้ชัดเจนจากนิทานที่ปรากฏอยู่ทั่วไป เฉพาะนิทานชาดกอย่างเดียวก็ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
มากถึง ๕๔๗ เรื่อง เช่น สอนเรื่องความเสียหายอันเกิดจากความไม่สามัคคี โดยยกตัวอย่าง เรื่องภิกษุ
ชาวโกสัมพี หรือสอนเรื่องการอยู่อย่างสงบต้องอาศัยการประกอบความเพียร อยู่เสมอ โดยการยกเอา
พระมหากัสสปะเป็นตัวอย่าง โดยตรัสยกย่องว่า “เป็นผู้มีสติ หมั่นประกอบความเพียร ไม่ติดในที่อยู่ 
ละความห่วงอาลัยไปเหมือนหงส์ละเปือกตนไป ฉะนั้น”๕๔ ดังนั้น การเผยแผ่หรือการสอนแบบนี้จงึถือ
ว่า เป็นเรื่องที่ท าให้มองเห็นภาพค าสอนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยตัวละครอื่น ๆ จะมี
บทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก และการสอนในแบบนี้เป็นการน าตัวละครมาใช้ตีความธรรมะ 
ให้มีความหลากหลายและให้เข้าใจได้ง่ายย่ิงข้ึน 

๒. เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา 

เป็นการอธิบายเพื่อท าให้เรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นนามธรรม 
พระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรปูธรรมโดยชัดเจน เช่น ครั้งที่ทรงตรัสสอนแก่มณฑกเศรษฐี
ว่า “โทษของคนอื่นเหน็ได้ง่าย ส่วนโทษของตนเห็นได้ยาก เพราะคนน้ันชอบโปรยโทษของผู้อื่น เหมอืน
คนโปรยแกลบ แต่กลับปกปิดโทษของตนไว้ เหมือนพรานนกปกปิดร่างพรางตนไว้”๕๕ หรือครั้งที่ทรง
ตรัสในคราวประทับอยู่ในอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี  ความว่า “สมณพราหมณ์
พวกหนึ่งแล่นเลยไป ไม่บรรลุธรรมที่เป็นสาระ ช่ือว่าพอกพูนเครื่องพันธนาการใหม่ ๆ ยิ่งขึ้น ยึดมั่นใน
สิ่งที่ตนได้เห็นแล้ว และฟังอย่างนี้จึงตกหลุมถ่านเพลงิตลอดไป เหมือนแมลงตกสู่ประทีปน้ ามัน ฉะนั้น”๕๖ 
ค าอุปมาช่วยให้เรื่องที่เข้าใจยาก ปรากฏความเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายข้ึน โดยเฉพาะมักใช้การ
อธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบเทียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือเปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรม
ด้วยข้ออุปมาแบบนามธรรม ก็ช่วยให้ความหมายมีความหนักแน่นข้ึน การใช้อุปมานี้เป็นกลวิธีที่พระ
พุทธองค์ทรงใช้เป็นนิตย์ในการแสดงธรรมแต่ละครั้ง 

๓. ใช้อุปกรณ์เสริมในการสอน 

เป็นการใช้สิ่งรอบตัวเป็นสื่อในการสอน ซึ่งก็จัดอยู่ในลักษณะที่คล้ายกับการใช้วิธีอุปมา  
วิธี ใช้อุปกรณ์นี้ พระพุทธองค์จะทรงใช้อุปกรณ์รอบตัวของพระองค์เป็นสื่อในการแสดงธรรม เช่น ใน
ครั้งที่ประทับอยู่ที่ทีสีสปาวันใกล้เมืองโกสัมพี ก็ได้สอนภิกษุทั้งหลายโดยใช้ใบประดู่เป็นสื่อ ความว่า 

                                            
๕๔ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗. 
๕๕ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๕๒/๑๑๐. 
๕๖ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕๙/๓๐๖. 



๓๓ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความหมายนั้นว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่เรา
หยิบมากับใบไม้ที่มีอยู่บนต้น อย่างไหนมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบไม้ที่อยู่บน
ต้นไม้นั้นแหละมากกว่าใบประดู่ ๒-๓ ใบที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้า 
พระองค์ทรงตรัสตอบว่า ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกัน 
เพราะเหตุไร เราจึงมิได้บอก เพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไป
เพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อความคลายก าหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อ
ความสงบระงับ ไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้”๕๗ 

๔. ท าตัวอย่างหรือสาธิตให้ดู 

วิธีนี้เป็นการท าเป็นตัวอย่างให้ดู ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องสอน เป็นท านองสาธิตให้ดู 
วิธีนี้เป็นลักษณะของความเป็นผู้น าที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความมั่นใจในผู้สอน พระพุทธเจ้า
ทรงถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ เช่น กรณีของภิกษุที่ป่วยจนต้องนอนจมกองมูตรและคูถของตนเอง 
ไม่มีพระภิกษุรูปใดปรารถนาที่จะเข้าไปดูแลพยาบาล พระพุทธเจ้าจึงสอนภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในอาวาส
แห่งนั้น ด้วยการลงมือปฏิบัติดูแลพยาบาลภิกษุรูปนั้นด้วยพระองค์เอง หลังจากที่ทรงดูแลจนภิกษุที่
อาพาธมีอาการดีข้ึนแล้ว ในตอนประชุมได้ตรัสไว้เพื่อเป็นข้อคิดแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะคอย
พยาบาลพวกเธอ ภิกษุทั้งหลายผู้จะพึงอุปัฏฐากเรา ขอให้ผู้นั้นพยาบาลภิกษุอาพาธเถิด”๕๘ 

๕. เล่นภาษา เล่นค า และใช้ค าในความหมายใหม่ 

เป็นเรื่องของการใช้ความสามารถผสมกับปฏิภาณในการที่พระพุทธเจ้าจะทรงใช้วิธีการ
สอนแบบเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค าในความหมายใหม่นี้ เห็นได้จาก เมื่อครั้งที่เวรัญชพราหมณ์กลา่ว
ต่อว่า “ท่านพระโคดม เป็นคนไม่มีสมบัติ”๕๙ ซึ่งสมบัติในความหมายของเวรัญชพราหมณ์หมายถึง
สมบัติภายนอกที่เป็นเครื่องตอบสนองความต้องการพื้นฐาน แต่พระพุทธเจ้าให้ความหมายการไม่มี
สมบัติคือ การละสิ่งที่ท าให้ชีวิตติดอยู่กับวัตถุนั้น ๆ เพราะการตัดรากเหง้าแห่งอกุศลทั้งหลายได้อย่าง
สิ้นเชิง เป็นต้น 
 
 
 

                                            
๕๗ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 
๕๘ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐. 
๕๙ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒/๒. 



๓๔ 

พระพุทธเจ้าทรงรับค าศัพท์ที่มีอยู่แต่เดิมในลัทธิศาสนาเก่ามาใช้ แต่ทรงก าหนดความหมาย
ให้ใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ฟัง ผู้เรียน หันมาสนใจและก าหนดค าสอนได้ง่าย เพียงแต่มาท าความ
เข้าใจเสียใหม่ และเป็นการช่วยให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวด้วยว่าอย่างไหนถูก อย่างไหนผดิ 
อย่างไร จึงเห็นได้จากค าว่า พรหม พราหมณ์ อริยะ ยัญ ตบะ ไฟบูชา ฯลฯ ซึ่งเป็นค าในลทัธิศาสนาเดมิ 
ก็มีใช้ในพระพุทธศาสนาด้วยทั้งสิ้น แต่มีความหมายต่างออกไปเป็นอย่างอื่น๖๐ 

๖. ใช้อุบายเลือกคนและการปฏิบัติเป็นรายบุคคล 

การเลือกคนเป็นอุบายส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นี้เราจะเห็นได้จากหลังการ
ตรัสรู้ใหม่ ๆ ของพระพุทธองค์ การสอนแต่ละช่วงนั้นจะเน้นหนักไปในด้านผู้น าชุมชน เช่น ครั้งตรัสรู้
แล้วก็ทรงเลือกที่จะโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนเพราะทรงเห็นว่าพวกเขามีพื้นฐานความศรัทธาเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ย่อมง่ายต่อการท าความเข้าใจค าสอนของพระองค์ และต่อมาก็สอนชายหนุ่มที่ช่ือว่ายสกุลบุตร 
ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีและผู้น าของชายหนุ่มในชุมชนนั้น เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า ปัญจวัคคีย์  
และยสกุลบุตรนี้จะเป็นสาวกที่จะช่วยในการเผยแผ่ค าสอนได้มาก๖๑ 

การสอนผู้ปกครองแผ่นดินของพระพุทธองค์ ก็ทรงใช้วิธีการเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อท าให้
ผู้น ามีความเข้าใจและศรัทธาได้แล้ว ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาย่อมปฏิบัติตามผู้น าในที่สุด เช่น กรณีของ
พระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมองการณ์ไกลในเรื่องการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา จึงมีการเริ่มต้นสอนที่บุคคลซึ่งเป็นประมุขหรือหัวหน้าของชุมชนนั้น  ๆ ก่อน  
การเผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์เมื่อตรัสรู้ใหม่  ๆ  ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ผู้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
เมื่อครั้งออกแสวงหาธรรมก่อน ข้อนี้พิจารณาได้ทั้งในแง่ที่ปัญจวัคคีย์เป็นผู้ใฝ่ธรรมมีอุปนิสัยอยู่ก่อน
แล้ว ทั้งในแง่ที่เป็นผู้เคยมีอุปการะกันมา หรือในแง่ที่เป็นการสร้างความมั่นใจ ท าให้ผู้เคยเกี่ยวข้อง
หมดความแคลงใจในพระองค์ ตัดปัญหาในการที่ท่านเหล่านี้อาจไปสร้างความคลางแคลงใจแก่ผู้อื่น
ต่อไปด้วย๖๒ 
 
 
 

                                            
๖๐ กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗๑. 

๖๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๓๑/๑๒-๒๗. 
๖๒ กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, หน้า ๑๗๒. 



๓๕ 

๗. รู้จังหวะและโอกาส 

พระพุทธเจ้าจะทรงพิจารณาถึงความเหมาะสมและความพร้อมของผู้ที่จะรับฟงั ตลอดจน
เหตุการณ์ที่เห็นว่าเหมาะสม ในการที่จะแสดงธรรมหรือบัญญัติข้อปฏิบัติต่าง ๆ เช่น กรณีการบัญญัติ
พระวินัยแต่ละข้อ พระองค์ก็จะต้องมีมูลเหตุของความผิดที่เกิดข้ึนเสียก่อน แล้วจึงสอนโทษที่เกิดจาก
การล่วงละเมิด หลังจากนั้นก็จะบัญญัติสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติหรือที่ควรปฏิบัติ ซึ่งต่อมาเรียกว่า พระวินัย 
เช่น กรณีของพระสุทินที่ต้องอาบัติปาราชิก ด้วยการเสพเมถุนธรรมกับอดีตภรรยาของตน๖๓ 

ต่อมา พระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติในเรื่องความผิดที่ประพฤติแล้วขาดจากความเป็นพระข้อที่ 
๑ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) และอีกกรณีหนึ่งที่แสดงถึงการรู้จักใช้จังหวะและการใช้โอกาสของพระ
พุทธองค์ก็คือ ในเรื่องของการสังคายนา เมื่อครั้งที่ทรงพระชนม์อยู่มีภิกษุหลายรูปเข้าไปทูลแสดง
ความประสงค์ให้พระองค์ท าสังคายนา แต่กาลเวลายังไม่สมควรจึงตรัสห้ามเสีย แต่เมื่อมีเหตุการณ์
เกิดข้ึนต่อลัทธิอื่น ๆ ที่มีการแตกแยกเพราะครูอาจารย์สิ้นไป และทรงเห็นว่าถึงเวลาแล้วโดยการอ้าง
ตัวอย่างจากลัทธิต่าง ๆ และเหตุปัจจัยที่เหมาะจึงมีมติให้ภิกษุได้ท าสังคายนา โดยทรงช้ีให้เห็นถึง
ความส าคัญของพระธรรมวินัย และได้ทรงมอบหมายให้ภิกษุ อาทิ พระสาลีบุตร เป็นต้น ได้ท าการ
สังคายนาในโอกาสที่เหมาะสม๖๔ 

๘. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 

เป็นกลวิธีในการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาของพระพุทธองค์ที่ใช้สอนบุคคลระดับต่าง  ๆ  
ถ้าผู้สอนอย่างไม่มีอัตตา ลดละตัณหา มานะ ทิฏฐิ เสียให้น้อยที่สุด ก็จะมุ่งไปยังผลส าเรจ็ในการเรยีนรู ้
เป็นส าคัญ เช่น กรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคนฝึกม้าที่มีวิธีการฝึกด้วยวิธีแบบสุภาพ วิธีรุนแรง ทั้งวิธี
แบบสุภาพและรุนแรง จนกระทั้งสุดท้ายเมื่อฝึกไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งเสีย ซึ่งพระองค์ก็ใช้วิธีที่คนฝึกม้ากล่าวไว้
นั้น ย้อนกลับมาเป็นอุปกรณ์การสอนของพระองค์ ด้วยพระด าริว่า “เราย่อมฝึกคนด้วยวิธีละมุนละไม่
บ้าง ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีที่ทั้งละมุนละไมและทั้งรนุแรงปนกันไปบ้าง และถ้าฝึกไม่ได้ก็ฆ่าเสยี”๖๕ 
แต่ในกรณีการฆ่าของพระพุทธเจ้านั้น หมายถึง การไม่เอาใจใส่ต่อบุคคลที่ไม่มีความสนใจในธรรม  
จึงฆ่าเสีย คือ ปล่อยให้ไปสู่หนทางที่ไม่ดี เพราะสาเหตุจากการไม่สนใจของบุคคลนั้น ๆ เรียกว่า เป็น
การฆ่าในอริยวิสัย 
 
 

                                            
๖๓ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๔-๓๙/๑๗-๒๙. 
๖๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๙๖-๓๐๒/๒๔๗-๒๕๐. 
๖๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๐. 



๓๖ 

๙. การลงโทษและการให้รางวัล 

การลงโทษในที่นี้ คือ การลงโทษซึ่งมีทั้งทางธรรมและทางวินัย มีบทบัญญัติความ
ประพฤติอยู่แล้ว การให้รางวัลคือการแสดงธรรมไม่กระทบกระทั่ง ไม่รุกรานใคร แต่เป็นการกล่าว
สรรเสริญในการกระท าที่ถูกต้อง และถือว่าเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นด้วย ในเรื่องของการลงโทษ เช่น การลง
พรหมทัณฑ์ต่อพระฉันนะ ซึ่งมีความเย่อหยิ่งว่าตนเป็นเป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังทรงพระ
เยาว์กระทั่งออกบวช เป็นเหตุให้พระฉันนะไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ด้วยเหตุนี้ 
เพื่อให้พระฉันนะรู้จักส านึกในการกระท าของตนเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้มีการลงพรหมทัณฑ์ ด้วย
การไม่ให้ผู้ใดพูดคุย หรือกล่าวตักเตือนอะไรเลยแก่พระฉันนะ โดยตรัสกับพระอานนท์ก่อนที่จะเสด็จ
ปรินิพพาน ความว่า “สงฆ์พึงลงพรหมทัณฑ์แก่ภิกษุฉันนะ ด้วยการที่ว่า แม้ภิกษุฉันนะจะพึงพูดได้
ตามต้องการ แต่ภิกษุไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพร่ าสอนเธอ”๖๖ 

การให้รางวัลของพระพุทธเจ้าน้ัน ที่ปรากฏเด่นชัดคือ การตรัสยกย่องในความเป็นเลิศใน
ด้านต่าง ๆ ที่เรียกว่า “เอตทัคคะ” เช่น ยกย่องพระสาลีบุตรว่า มีความเป็นเลิศในด้านผู้มีปัญญามาก 
เป็นต้น ดังตัวอย่างพุทธพจน์ว่า “นรชนใดผู้ไม่ต้องเช่ือใคร รู้จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้  
ตัดรอยแต่แห่งการเกิดใหม่ ท าลายโอกาสแห่งการท่องเที่ยวไปในสงสาร คลายความหวังแล้ว นรชนน้ัน
แล เป็นบุรุษสูงสุด”๖๗ แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงใช้การชมเชยยกย่องบ้าง ก็เป็นไปในรูปการยอมรับ
คุณความดขีองผู้นั้น เป็นการกล่าวชมโดยธรรมให้เขามั่นใจในการกระท าความดีของตนแต่ไม่ให้เกิดการ
เปรียบเทียบข่มคนอื่น บางทีทรงยกย่องเพื่อให้ถือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อแก้ความเข้าใจผิดก็มี 

๑๐. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมต้องอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต์หลัก
วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ  มาใช้ให้เหมาะสมเป็นเรื่องเฉพาะคราวไป ในการประกาศพระศาสนาของ
พระพุทธเจ้าต้องเจอกับปัญหามากมาย และพระองค์ก็ต้องอาศัยปฏิภาณแก้ไขอยู่ตลอดเวลา  ดังใน
กรณีของครอบครัวพราหมณ์ที่อยู่ในเมืองราชคฤห์ ฝ่ายสามีนับถือศาสนาพราหมณ์แต่ภรรยานับถือ
ศาสนาพุทธ และภรรยาก็สรรเสริญพระพุทธคุณอยู่ตลอดเวลา จนสามีไม่พอใจ คอบพูดว่าร้าย
พระพุทธเจ้าต่าง ๆ นานา 
 
 
 

                                            
๖๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๕. 
๖๗ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๘/๒๗๕. 



๓๗ 

กระทั่ง อยู่มาวันหนึ่ง ภรรยาท าอาหารหล่น แล้วเปล่งอุทานด้วยค าพูดที่แสดงออกถึง
ความเคารพต่อพระพุทธเจ้า พราหมณ์จึงเกิดความไม่พอใจยิ่งนัก จึงมุ่งไปเพื่อจะเอาชนะด้วยการถาม
ให้พระพุทธเจ้าจนปัญญาในการตอบปัญหาว่า “บุคคลก าจัดอะไรได้จึงเป็นสุข ก าจัดอะไรได้จึงไม่
โศกเศร้า” ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่า “พราหมณ์ พระอริยทั้งหลายสรรเสริญ การก าจัดความ
โกรธ ซึ่งมีรากเหง้าเป็นพิษมียอดหวาน เพราะบุคคลก าจัดความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่โศกเศร้า ”  
ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาจบ พราหมณ์จึงเกิดความเลื่อมใสและยอมรับที่จะเป็นสาวกของ
พระองค์ ดังกล่าวนี้ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพระพุทธเจ้า แสดงถึงความเป็นบรมครูของพระ
พุทธองค์อย่างหาใครเปรียบมิได้๖๘ 

(๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยปัจจุบัน 

การด าเนินการใด ๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ช่ือว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้องด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐  
อันครอบคลุมภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธี 
ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย๖๙ 

ก. รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน 

หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะ
ร่องรอยความแตกแยกกันทางความคิดเกี่ยวกับพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้ เนื่องจาก
พระพุทธเจ้าไม่ทรงแต่งตั้งบุคคลใดเป็นศาสดาสืบทอดต่อจากพระองค์ เพราะทรงให้ความส าคัญกับ
ธรรมและวินัยที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วอย่างสูงยิ่งมากกว่าที่จะให้ความส า คัญกับตัวบุคคลใน
ฐานะผู้สืบทอดต าแหน่งศาสดา ทรงยกธรรมและวินัยนั้นไว้ในฐานะศาสดาแทนพระองค์เอง เป็นสิ่ง
แทนพระศาสดาและเป็นตัวพระศาสนาที่แท้จริง ดังข้อความที่ตรัสกับพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากใน
มหาปรินิพพานสูตรว่า “อานนท์ บางทีพวกเธออาจจะคิดว่าปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว  
พวกเราไม่มีพระศาสดา ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่
เธอทั้งหลาย หลังจากที่เราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๗๐ 
 
 

                                            
๖๘ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๗/๒๖๔. 
๖๙ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน, หน้า ๖. 
๗๐ ที.ม. (ไทย) ๑๓/๑๔๑/๓๒๐. 



๓๘ 

ภายหลังสมัยหลังพุทธปรินิพพานจะเห็นได้ว่าศาสนากับการเมืองหรือผู้มีอ านาจทางด้าน
การปกครองนั้น อ านาจต่าง ๆ ยังอิงกับธรรมะ ผู้มีอ านาจจะไม่ใช้อ านาจไปด้วยเหตุผลสว่นตัวหรือโดย
ยึดถือประโยชน์ของผู้ปกครอง หลักการทางศาสนาก็ยอมรับความชอบธรรมของผู้มีอ านาจหรือ
กษัตริย์ในการปกครองประเทศ ส่วนกษัตริย์มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์บ ารุงและคุ้มครองศาสนา ดังนั้น 
ศาสนจักรและอาณาจักรจึงไม่มีการแยกกัน แต่ละส่วนก็เป็นเอกเทศของกันและกัน และโดยเหตุที่
ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ได้ด าเนินมาอย่างแน่นแฟ้นมาโดยตลอดนั้น 
แม้ภายหลังพุทธกาลความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานในการสังคายนาพระ
ธรรมวินัยแทบทุกครั้งจะต้องมีกษัตริย์ทรงถวายการอุปถัมภ์ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้มีความเด่นชัด
ยิ่งขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยเฉพาะที่เด่นชัดที่สุดหลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาได้แตกแยก
ออกเป็น๒ นิกายใหญ่ ๆ คือเถรวาทกับอาจริยวาท หลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ ๒ ล่วงมาได้ ๑๐๐ 
ป๗ี๑ 

จุดเด่นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  คือพระเจ้าอโศก
มหาราชได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาจนสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ใน
การบริหารประเทศ และเปลี่ยนการขยายอ านาจด้วยศาสตราวุธมาเป็นธรรมาวุธโดยอาศัยพระราช
อ านาจของพระองค์ในการใช้นโยบายหลักธรรมวินัยในการบริหารประเทศ เช่น 

๑. ทรงปกครองบ้านเมืองโดยระบบธรรมาธิปไตย คือ ใช้หลักพระธรรมวินัยบริหารบ้านเมือง 

๒. ทรงอุทิศพระองค์เป็นธรรมทาส โดยทรงหวังผลทั้งในภพนี้และภพหน้า น าประชาชน
ให้งดเว้นจากมิจฉาชีพ ด ารงชีวิตโดยหลักสัมมาอาชีวะ 

๓. เสด็จประพาสเพื่อธรรม คือ เที่ยวนมัสการปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาและแนะน า
สั่งสอนประชาชนให้รู้และปฏิบัติธรรม 

๔. ทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม คือ ยกเลิกพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีการเบียดเบียนท าลายล้าง
ห้ามการฆ่าสัตว์บูชายัญ ด้วยกฎ “มา ฆาต” คือ ห้ามฆ่า แม้ภายในพระราชวังเองก็ห้ามฆ่าสัตว์ 

๕. ทรงใช้ระบบรัฐสวัสดิการ ด้วยการสร้างโรงพยาบาลข้ึนรักษาคน และโรงพยาบาล
รักษาสัตว์ ปลูกสมุนไพรไว้ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ขุดบ่อน้ า สระน้ า สร้างถนนคูคลอง เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

                                            
๗๑ สิริวัฒน์ ค าวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า ๑๐. 



๓๙ 

๖. ให้เลิกพิธีกรรมทุกชนิดที่ไม่เป็นธรรม และได้น าเอาหลักของมงคลสูตร สิงคาลสูตรให้
คนปฏิบัติต่อกันตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่ เน้นให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของธรรมทาน เห็นคุณค่าของ
การแนะน า การรับการแนะน าสั่งสอนกันด้วยเมตตากรุณา 

๗. ทรงตั้งข้าหลวงแทนพระองค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยให้ข้าหลวงเหล่าน้ันสรา้ง
ความรู้สึกต่อประชาชนว่า เป็นเหมือนลูกหลานของตน ให้พยายามสอดส่องดูแลสุขทุกข์ของเขาดุจ
บิดาเอาใจใส่ดูแลบุตรธิดาของตน การกระท าทุกอย่างทรงเน้นหนักไปที่ผลประโยชน์อันผู้กระท าถึงได้
ในภพนี้และภพหน้า 

ผลจากการปกครองโดยระบบธรรมาธิปไตย ท าให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงมีสัมพันธไมตรีกับ
พระองค์ มีเมืองเป็นอันมากที่ยอมเป็นข้าขอบขันธเสมา เพราะความเคารพศรัทธาต่อพระเจ้าอโศก
มหาราช ความสงบสุขจึงได้บังเกดิข้ึน๗๒ หลังจากการท าสงัคายนาครั้งที่ ๓ แล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช 
และพระโมคคัลลีบุตรทรงพิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาอาจจะด ารงอยู่ไม่ยั่งยืนในประเทศอินเดีย
จึงสมควรส่งสมณทูตออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ  เผื่อว่าเมื่อเสื่อมสูญจาก
ประเทศอินเดียแล้ว พระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่โลกก็ยังมีปรากฏอยู่ในประเทศอื่น ๆ  จึงทรง
จัดส่งสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแบ่งออกเป็น ๙ สาย ดังนี ้

สายที่ ๑ พระมหาเทวเถรไปยังมหิสมณฑล (คือ แว่นแคว้นข้างใต้ล าน้ าโคทาวารี อันเป็น
ประเทศไมสอร์บัดน้ี) 

สายที่ ๒ ให้พระรักขิตเถรไปยังวันวาสีประเทศ (คือ แว่นแคว้นกะนะระเหนือ อันเป็นเขต
เมืองบอมเบย์บัดนี)้ 

สายที่ ๓ ให้พระธรรมรักขิตเถรไปยังปรันตปะประเทศ (คือ แว่นแคว้นตอนชายทะเลข้าง
เหนือเมืองบอมเบย์บัดนี้) 

สายที่ ๔ ให้พระมหาธรรมรักขิตเถรไปยังมหารัฐประเทศ (คือ แว่นแคว้นข้างยอดล าน้ าโค
ทาวารี) 

สายที่ ๕ ให้พระมัชฌันติกะเถรไปยังกษัมิระและคันธาระประเทศ (คือ ที่เรียกว่าประเทศแคช
เมียและอาฟกานิสถานบัดน้ี) 

สายที่ ๖ ให้พระมัชฌันเถรไปยังหิมวันตประเทศ (คือ มณฑลที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย) 

สายที่ ๗ ให้พระมหารักขิตเถรไปยังโยนโลกประเทศ (คือ เหล่าเมืองที่พวกโยนกได้มาเป็น
ใหญ่ อยู่ในแดนประเทศเปอร์เซียบัดนี้) 

                                            
๗๒ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, หน้า ๑๕๕-๑๕๖. 



๔๐ 

สายที่ ๘ ให้พระมหินทรเถร อันเป็นราชบุตรของพระเจ้าอโศกไปยังลังกาทวีป 

สายที่ ๙ ให้พระโสณะเถร กับพระอุตรเถร ไปยังสุวรรณภูมิประเทศ๗๓ 

การที่พระสมณทูต คือพระโสณะเถรกับพระอุตรเถรน าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยนั้น ตามเส้นทางของชาวอินเดียซึ่งเข้ามาสู่สุวรรณภูมิปรากฏมีหลายทางด้วยกัน 

พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งพระโสณะเถรกับพระอุตรเถรเป็นสมณทูตน าพระพุทธศาสนา
เข้ามาสู่มาสู่สุวรรณภูมินั้น ปรากฏมีหลายทางด้วยกัน คือ 

ทางที่ ๑ มาทางบก โดยผ่านเบงกอล ข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน 

ทางที่ ๒ ลงเรือข้ามอ่าวเบงกอลข้ึนที่อ่าวเมาะตะมะ หรือมาข้ึนที่ฝั่งมะริด ทวาย ตะนาว
ศรีแล้วเดินบกเข้าสู่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยผ่านจังหวัดกาญจนบุรี 

ทางที่ ๓ ลงเรือข้ามมหาสมุทรเข้าช่องแคบมะละกา มาข้ึนบกบนแหลมมลายู หรืออาจจะ
อ้อมไปเลยเข้าอ่าวญวนไปกัมพูชาและจามปา 

การอพยพครั้งใหญ่ ๆ  ของอินเดียมาสู่สุวรรณภูมิเกิดข้ึนในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
กล่าวกันว่าชาวแคว้นกลิงคะ (แคว้นโอริสาปัจจุบัน) หนีภัยสงครามลงเรือจ านวนหลายร้อยล ามาสู่
สุวรรณภูมิและหมู่เกาะอินโดนีเซีย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวอินเดียเหล่านี้จะต้องมีนักปราชญ์ราช
บัณฑิตตามมาด้วยเปน็จ านวนมาก ดังนั้น ต านานพื้นเมืองของชนชาติต่าง ๆ ในสุวรรณภูมิที่ชาวอินเดยี
ได้มาสอนความเจริญให้มักจะเล่าถึงปฐมวงศ์ของตนว่าเป็นขัตติยะมาจากอินเดีย ดังนั้นเมื่อพระโสณะ
และพระอุตตระซึ่งน าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่เป็นคณะแรก อาจเป็นทางเรือหรือไม่ก็ทางบก โดย
ผ่านเบงกอลข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน แล้วผ่านเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี มาสู่นครปฐม
อันเป็นเมืองหลวง ซึ่งเรียกช่ือในสมัยนั้นว่า “ทวาราวดี” พระโสณะและพระอุตตระจึงได้แสดงธรรม
เทศนาแก่ชาวสุวรรณภูมิ เพราะอย่างน้อยก็มีชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในถ่ินน้ีรู้เรื่องแล้ว จึงช่วยกันเผยแผ่
ออกไปถึงชาวพื้นเมือง นั่นก็คือพวกมนุษย์มอญโบราณ และละว้าซึ่งเป็นพวกแรกในสุวรรณภูมิที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาในยุคนั้น ดังนั้น ชาวไทยจึงได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของตนและ
นับถือตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ ปัจจุบันมีประชากรไทยนับถือพระพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ ๙๔ และมี
พุทธศาสนิกชนมากเป็นอันดับ ๔ ของโลก รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ตามล าดับ๗๔ 

                                            
๗๓ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานพระพุทธเจดีย์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, 

๒๕๔๕), หน้า ๕๐. 
๗๔ วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี, ศาสนาพุทธในประเทศไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// www.wikipedia. 

org.th [๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



๔๑ 

ปัจจุบัน นับว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารในด้านต่าง ๆ  วิถี
ชีวิตประจ าวันของผู้คนก็เปลี่ยนไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องปรบัเปลี่ยนวิธีการและเป้าหมาย
ไปตามวิถีชีวิต ตามค่านิยมของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อไม่ให้ผู้คนเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นล้าสมัย 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน จึงมีวิธีเน้นการสอนโดยการแสดงธรรมเป็นส่วนใหญ่ การแสดง
ธรรมในปัจจุบันมีวิธีการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้

๑. การปฐกถา คือ การแสดงธรรมโดยการยืนหรือนั่ง แต่ไม่ได้อ่านคัมภีร์ 

๒. การอภิปราย คือ การจัดแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันแต่ต่างทัศนะโดยมีผู้
ควบคุม 

๓. การสนทนา คือ รายการทางสื่อมวลชนที่จัดในรูปแบบให้พระภิกษุสามารถสนทนากับ
คฤหัสถ์ เพื่อสอบถามประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

๔. พิธีกรรายการ คือ เป็นผู้รับด าเนินรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเผยแผ่ธรรมและ
สามารถสอดแทรกหลักธรรมได้ทุกข้ันตอน 

๕. ผู้บรรยาย คือ เป็นผู้รับด าเนินรายการทางสื่อมวลชน เพื่อบรรยายในรายการทาง
สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ 

๖. การเขียนบทความผ่านทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ มีการเผยแผ่แนวคิด ข้อธรรมผ่าน
บทความ โดยผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ อาจน าบทความนั้นไปสร้างเป็นภาพยนตร์ เช่น พุทธานุภาพ
หลวงตา หลวงพี่เท่ง เป็นต้น 

๗. การเขียนบทความลงวารสารหรือหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 

๘. มัคคุเทศก์ คือ ผู้น าชมพุทธศาสนสถาน และปูชนียสถานทางประวัติศาสตร์ 

๙. ครู อาจารย์ หรือวิทยากร ได้แก่ พระภิกษุที่ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนในสถานศึกษา  
เช่น โครงการพระภิกษุครูสอนหนังสือในโรงเรียนของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 

๑๐. การจัดรายการทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ การด าเนินรายการทางสื่อมวลชน
ในหลายวิธี เช่น การเทศน์ ปาฐกถา สนทนาธรรม บรรยายธรรม เป็นต้น๗๕ 

 
 

                                            
๗๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, คู่มืออบรมนักเทศน์, (ขอนแก่น: 

คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔. 



๔๒ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ถือเป็นกิจการพระศาสนาที่ส าคัญ
ที่สุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่งคือความรู้ความสามารถในการที่จะ
น าพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง คณะสงฆ์ไทยเคยจัดให้มี
โรงเรียนพระธรรมกถึก ภิกษุสงฆ์ที่เทศน์ดีจะได้รับการยกย่องมาก ปัจจุบันมีบางวัดสอนวาทศิลป์ใน
หลักสูตรการศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ภิกษุสงฆ์มีความสามารถในการเผยแผ่ประเภทนี้ ๗๖  
โดยรูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันที่พระสงฆ์ท ากันอยู่ทั่วไป มีดังนี้ 

๑. งานพระธรรมทูต ด าเนินงานโดยใช้มติมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยจัดพระสงฆ์ผู้สมัครบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระ
ศาสนา ออกไปจาริกเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชนทั่วประเทศ เป็นงานที่น าพุทธบริษัทและประชาชน
ทั่วไปให้เกิดความคิดถึงคุณค่าของธรรมะและความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมะ สามารถน าธรรมะไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้ธรรมะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การปกครองและสิ่งแวดล้อม งานพระธรรมทูต เป็นงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นงานที่
เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศชาติ แนวการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต ได้แก่ การเทศน์ 
การบรรยาย การสนทนา ธรรมีกถา น าฝึกสมาธิ น าเป็นพุทธมามกะ น าพัฒนาท้องถ่ิน 

๒. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทย ตามระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ มีความมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาท้องถ่ินระดับต าบลลงสูห่มู่บ้าน โดยให้พระสงฆ์ในชนบทมบีทบาทและเป็นแกนน าในการสง่เสรมิ
วัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนน้ัน 

๓. งานอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ
ที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
น้อมน าพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

๔. งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นการจัดบรรพชาเยาวชนชายอายุตั้งแต่ ๑๐ ปี เพื่อใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิดฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน 

๕. การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะหท์ี่วัดและประชาชน
จัดให้มีขึ้นในวัด ในหมู่บ้านเพื่อฝึกอบรมด้านความรู้ ความประพฤติและจิตใจ โดยมพีระสงฆ์ท าหน้าที่
ฝึกอบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหน่วยสงเคราะห์พทุธมามกะผู้เยาว์ เรียก พุทธมามกาจารย์ 
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ คณะประถมพุทธมามกะ คณะมัธยมพุทธมามกะ และคณะอุดมพุทธมามกะ 

                                            
๗๖ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การกลับมาของพระพุทธศาสนา “พระเอก” ของการ 

ศึกษาใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ลายสือ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 



๔๓ 

๖. การเผยแผ่ทางสื่อมวลชน เป็นการด าเนินการโดยเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์  นิตยสาร
เผยแผ่ธรรม วารสาร และการเผยแผ่ในต่างประเทศ อาจมีการตั้งวัดในต่างประทศ 

๗. การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการต่าง ๆ  ที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน
ตามศักยภาพของวัด ได้แก่ โครงการอุทยานการศึกษา โครงการลานวัดลานใจการกีฬา เป็นต้น๗๗ 

อย่างไรก็ตาม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันยังคงเปน็การด าเนินการตามแนวทาง
ของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้กระบวนการพัฒนาปัญญาเป็นสื่อในการถ่ายทอด และกระบวนการพัฒนา
ทางปัญญาน้ันจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายนอก หรือปรโตโฆสะ 
คือ การกระตุ้น การแนะน า การสั่งสอน ปัจจัยภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการคิดที่ถูกวิธี 
และการฝึกอบรมตามมรรควิธี คือ การฝึกอบรมกาย อบรมจิต ตามแนวไตรสิกขา๗๘ 

หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการ
ทุกระดับ ได้แก่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่จะต้องท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา๗๙ ดังนี ้

๑. อบรมพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาท ตลอด
จนถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ 

๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 

๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

๔. แนะน าสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธี และการปฏิบัติ 

๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและได้ยินได้ฟังเรื่องทีเ่กีย่วกับพระพทุธศาสนา
โดยถูกต้อง 

๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดข้ึนหรือบ าบัดที่เกิดข้ึนให้หมดไปโดยชอบ 

๗. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม มีการ
ไหว้พระสวดมนต์เป็นต้น 

                                            
๗๗ บุญศรี พานะจิตต์, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด, หน้า ๒๑. 
๗๘ วนิช สุธารัตน์, ความคิดและความคิดสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยสาส์น, ๒๕๔๗), หน้า 

๑๔๗. 
๗๙ กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๑๔๔. 



๔๔ 

๘. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุดเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลีเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 
หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์ ศีลธรรมประวัติพระ 
เพื่อให้ผู้รักษาศีลฟังธรรม ตามวัดต่าง ๆ ได้ท่อง ได้อ่านได้ ได้ฟังตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส 

๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับช้ันประถมขึ้นไว้เพื่อให้
เด็กที่ขัดสนได้ใช้ยืมเรียน 

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมี
ทั้งแบบประเพณี และปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงาน
เฉพาะจัดข้ึน มีการด าเนินการดังนี้ 

๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และตามประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนที่วัด ที่บ้าน และผู้อาราธนาที่อื่น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือเทศน์รูป
เดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปข้ึนไป และได้มีการปรับปรุงการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียง 

๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยายธรรม 
การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่อื่น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ หรือทางวิทยุ โทรทัศน์ 
บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงน าไปเผยแพร่ใน ที่อื่น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงตลอดการ
พิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 

๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่ประจ า 
หรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูต 
งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ โรงเรียนพระ 
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 

๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์ มีการตั้งเป็นสมาคมเพื่อการเผย แผ่
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยุวพุทธิกสมาคมประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่าง ๆ  การบรรยายธรรมในที่ประชุมและทาง
สื่อมวลชนต่าง ๆ การตั้งชมรมพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ 

๕. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง  ๆ  บางวัดจัดให้มีปาฐกถา
เป็นประจ าทุกสปัดาห ์หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช่น การหล่อเทียนพรรษาอาจมกีารประกวดกนั 
วันสงกรานต์จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระ การขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย๘๐ 

                                            
๘๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๕. 



๔๕ 

ข. ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนแม่บท ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน 

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนแม่บท ให้อ านาจหน้าที่พระภิกษุ
สงฆ์ และฆราวาส ที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (แก้ไขฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕ ตรี 
(๓) ก าหนดให้มหาเถรสมาคม มีอ านาจหน้าที่ควบคุมส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน ๖ ด้านคือ การ
ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์
ของพระภิกษุสงฆ์ ในมาตรา ๓๗ ข้อ ๓ ยังได้ก าหนดให้เจ้าอาวาส มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาอบรม
และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์อีกด้วย๘๑ 

๒. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ  
ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ดังนี ้

 ๒.๑ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบาย
และแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพทุธ- 
ศาสนา ให้มีอุดมการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะและวิธีการในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปอบรมสั่งสอนประชาชน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพและด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ศูนย์ตั้งอยู่ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 ๒.๒ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์
ประสานงานกลางประจ าจังหวัด อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ 
ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธ- 
ศาสนาประจ าจังหวัด มีส านักงานตั้งอยู่ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 ๒.๓ ให้มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการ
มหาเถรสมาคม ๓ รูป แม่กองงานพระธรรมทตู เจ้าคณะภาค ๕ รูป จาก ๕ หน อธิการบดีมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจ (ทรท.) อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ รูป/คน ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกรรมการเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ๕ คน 

                                            
๘๑ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๘. 



๔๖ 

 ๒.๔ ให้มีคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าคณะ
ภาค และรองเจ้าคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดนั้นเป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัด
หรือผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน ผู้แทนเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ จ านวน ๕ รูป แต่ไม่เกิน ๗ รูป 
ผู้แทนบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๘ รูป หัวหน้าส่วนราชการ และผู้น าท้องถ่ิน จ านวน ๕ คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ รูป/คน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นกรรมการเลขานกุาร
และมีผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ๕ คน 

 ๒.๕ คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ บริหารศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก ากับ
ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดได้ด าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายและแผนแม่บท สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ออกประกาศ มติ ค าสั่ง ระเบียบ 
หรือ และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อการส่งเสรมิสนับสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการ 

 ๒.๖ คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ บริหาร
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ปฏิบัติตามนโยบายแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ก ากับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดให้ด าเนินกิจกรรมอย่างมีเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ด าเนินการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด พิจารณาโครงการ
และเสนอแนะให้ความเห็นชอบงบประมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด และ
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปีของจังหวัด ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ก ากับจริยา จรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๘๒ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “พัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้สรุป
สาระส าคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี ้
 

                                            
๘๒ กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า 
๒. 



๔๗ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักเกี่ยวกับพัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระราชธรรมนเิทศ (ระแบบ ต าโณ), 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๕) 

สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่ที่
มีความแตกต่างกันมากมายหลากหลายวิธี แต่ไม่
ว่าจะทรงใช้วิธีไหนก็ทรงประสบผลส าเร็จเสมอ 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓, หน้า ๕๒) 

การที่พระพุทธองค์ประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์
แก่มหาชน คือ เกิดเป็นความสุขนั้นทรงหมายเอา
ลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับทุกข์ ๓ ประการ 
คือ ดับอวิชชา ดับกิเลส ดับทุกข ์
 

วศิน อินทสระ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๐-๑๔) 

พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยพุทธวิธีที่หลากหลาย
และเหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟงัได้รับประโยชน์มากทีส่ดุ
เมื่อจบการสอน  
 

สมเดจ็พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒฺโน), 
(๒๕๔๑, หน้า ๖๐) 

วิธีการที่ทรงใช้ในการเผยแผ่มอียู่ ๙ วิธี ดังนี้ 
๑. วิธีการเข้าหาผู้น าทางศาสนา การเมือง และ
ทางเศรษฐกิจ 
๒. วิธีการปฏิวัติหลักค าสอนและหลักความเช่ือ
บางประการของลัทธิศาสนาดั้งเดิม 
๓. วิธีการปฏิรูปพระพุทธศาสนาท่ามกลางกระแส
วัฒนธรรมและลัทธิต่าง ๆ 
๔. วิธีการเสนอหลักค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา 
๕. วิธีการปฏิบัติเชิงรุกหรือเยี่ยมเยียนตามบ้าน 
๖. วิธีการบริการชุมชน 
๗. วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 
๘. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๙. วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ 
 

 



๔๘ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักเกี่ยวกับพัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓, หน้า ๙๑๔-๙๑๕) 

บรรดาธรรมหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปแบบ
เป็นหมวดหมู่นั้น ไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ ถือเป็น
พื้นฐาน ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา คือ การฝึก
ความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาจากกาย วาจา
อธิจิตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพทาง
อารมณ ์อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนาปัญญาให้
เกิดความหยั่งรู้สภาพความเป็นจริง 
 

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค, 
(เลม่ ๙ ข้อ ๓๑๑ หน้า ๑๑๘-๑๑๙) 

พระพุทธเจ้าทรงเช่ือมั่นในศักยภาพมนุษย์ โดย
ทรงเห็นว่า มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้ มนุษย์สามารถที่จะ
รู้ตามได้ ถ้าเขาได้ฝึกฝนตามหลักการที่ทรงแสดง 
การมองเช่นนี้เป็นการมองที่ศักยภาพทางปัญญา
ของมนุษย์มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างใน
ด้านร่างกายภายนอก 
 

ธีรวัส บ าเพญ็บุญบารมี, 
(๒๕๕๐, หน้า ๓๒) 

พระพุทธเจ้ามีเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๑๐ วิธี ดังนี้ 
๑. ยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ 
๒. เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา 
๓. ใช้อุปกรณ์เสริมในการสอน 
๔. ท าตัวอย่างหรือสาธิตให้ดู 
๕. เล่นภาษา เล่นค า และใช้ค าในความหมายใหม่ 
๖. ใช้อุบายเลือกคนและการปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
๗. รู้จังหวะและโอกาส 
๘. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 
๙. การลงโทษและการให้รางวัล 
๑๐. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 

 



๔๙ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักเกี่ยวกับพัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สิริวัฒน์ ค าวันสา, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๐) 

หลังพุทธปรินิพพาน ศาสนากับการเมืองหรือผู้มี
อ านาจทางด้านการปกครองนั้น อ านาจต่าง ๆ ยัง
อิงกับธรรมะ ผู้มีอ านาจไม่ใช้อ านาจไปด้วยเหตุผล
ส่วนตัวหรือโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ปกครอง 
หลักการทางศาสนาก็ยอมรับความชอบธรรมของ
ผู้มีอ านาจหรือกษัตริย์ในการปกครองประเทศ 
ส่วนกษัตริย์มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์บ ารุงและ
คุ้มครองศาสนา ดังนั้น ศาสนจักรและอาณาจักร
จึงไม่มีการแยกกัน 
 

พระราชธรรมนเิทศ (ระแบบ ต าโณ), 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๕๕-๑๕๖) 

พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ที่เป็นต้นแบบ
ของการปกครองที่เป็นธรรมโดยทรงปกครองตาม
ระบบธรรมาธิปไตย 
 

วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี, 
[ออนไลน์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

การอพยพครั้งใหญ่ ๆ  ของอินเดียมาสู่สุวรรณภูมิ
ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งตรงกับสมัย
ทวาราวดี จึงส่งผลให้ชาวไทยได้ยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของตน และนับถือ
ตลอดมาจนกระทั่งบัดน้ี 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๒) 

จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ประการหนึ่ง คือ ความรู้ความสามารถในการที่จะ
น าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่
ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง 
 

 
 
 
 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักเกี่ยวกับพัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๔) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ได้แก่ การ
ปาฐกถา การอภิปราย การสนทนา พิธีกรรายการ 
ผู้บรรยาย น าเสนอบทความผ่านทางสถานีวิทยุ
หรือโทรทัศน์ น าเสนอบทความทางสิ่งพิมพ์ทุก
ชนิด มัคคุเทศก์ ครู อาจารย์ หรือวิทยากร และ
การจัดรายการทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
 

วนิช สุธารัตน์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๔๗) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันยังคงเป็น
การด าเนินการตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่
ทรงใช้กระบวนการพัฒนาปัญญาเป็นสื่อในการ
ถ่ายทอด และกระบวนการพัฒนาทางปัญญาน้ัน
จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามส่วน 
ได้แก่ ปัจจัยภายนอก หรือปรโตโฆสะ คือ การ
กระตุ้น การแนะน า การสั่งสอน ปัจจัยภายใน
หรือโยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการคิดที่ถูกวิธี 
และการฝึกอบรมตามมรรควิธี คือ การฝึกอบรม
กาย อบรมจิต ตามแนวไตรสิกขา 
 

กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๔๔-๑๔๕) 

ปัจจุบัน การเผยแผ่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม ได้แก่ การบรรยายธรรม การสนทนา 
การปาฐกถาธรรมในที่ประชุม การเผยแผ่แบบ
จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือเป็น
สถานศึกษาเป็นที่ประจ าหรือครั้งคราว การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์มีการตั้ง เป็น
สมาคมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

 
 



๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดหลักเกี่ยวกับพัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กนก แสนประเสรฐิ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๘) 

ปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ให้อ านาจหน้าที่ เพื่อด าเนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยได้ให้อ านาจผู้เผยแผ่ ไม่ว่า
จะเป็นพระภิกษุ สามเณร ฆราวาส ทั้งบุคคลและ
องค์กร ให้มีอ านาจหน้าที่สนับสนุนหรือท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทุกแห่ง ทั้งในและต่าง 
ประเทศโดยใช้วิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เผยแผ่
ให้กว้างไกลทั่วถึง 
 

 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้ังแต่สมัยพุทธกาลจวบกระทั่งในยุคสมัยปัจจุบัน 
ได้มี วิวัฒนาการรูปแบบการเผยแผ่กระจายพระศาสนาสู่ศาสนิกชนตามล าดับ โดยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงยึด หลักการ คือ หลักประโยชน์ ได้แก่ 
การถือเอาประโยชน์ของมหาชนเป็นหลักใหญ่ หลักไตรสิกขา เป็นตัวจักรส าคัญในการน าไปสู่
พัฒนาการทางพฤติกรรม มีวินัยเป็นตนเอง มีสมรรถภาพในการป้องกันเหตุแห่งทุกข์ และมีพัฒนาการ
ทางปัญญา และหลักความตระหนักในศักยภาพของมนุษย์ เป็นหลักการที่ค านึงถึงความสามารถของ
มนุษย์ โดยยึดถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเวไนยสัตว์ที่สามารถฝึกฝนอบรมให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ และ
ทรงได้ใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย โดยจะทรงพิจารณาเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับ
ผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนีวิ้ถีชีวิตประจ าวันของผู้คนเปลี่ยนไป 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและเป้าหมายไปตามวิถีชีวิต ตามค่านิยมของ
ผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อไม่ให้ผู้คนเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นล้าสมัย ดังนั้น รูปแบบของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงได้บูรณาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันที่
พระสงฆ์ท ากันอยู่ทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ งานพระธรรมทูต หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.) งานอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 
การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ การเผยแผ่ทางสื่อมวลชน และการเผยแผ่ตาม
ศักยภาพของวัดโดยเป็นโครงการต่าง ๆ  ที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนตามศักยภาพของวัด อนึ่ง 
รูปแบบของกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีทั้งแบบประเพณี และปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นเอง 



๕๒ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา “แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จาก
เอกสารทางวิชาการที่หลากหลาย จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญไว้ ดังนี ้

พระพุทธศาสนาถือว่ากระบวนการพัฒนาปัญญาเป็นสื่อในการถ่ายทอดสาร ซึ่งกระบวนการ 
พัฒนาทางปัญญานี้จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามส่วน ที่มีความเกื้อหนุนจุนเจือกันอยู่ 
ได้แก่ ปัจจัยภายนอก หรือ ปรโตโสฆะ คือ การกระตุ้น การแนะน า การสั่งสอน และปัจจัยภายใน 
หรือ โยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการคิดที่ถูกวิธี และการฝึกอบรมตามมรรควิธี คือ การฝึก  อบรม
กาย อบรมจิต ตามแนวไตรสิกขา๘๓ 

โดยนัยนี้ ในทางโลกิยะ จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาคุณภาพจิตใจของประชาชนใน
ปัจจุบัน คือ ให้เป็นคนดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือ เป็นผู้มีธรรมะในการด าเนินชีวิต ได้แก่ 

๑. การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้า เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ ส่วนตน
จะท าให้สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง 

๒. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง  
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เช่น ข้าราชการ
ท าหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุด ก็ย่อมท าให้เป็นที่ประทับใจเกิดความรักใคร่แก่ประชาชนผู้
มารับบริการ 

๓. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นใน 
ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมาเป็นของ
ตน รวมทั้งผู้น าหรือผู้ปกครอง/บริหารประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะท าให้สังคมมีแต่ความเจริญ 
ประชาชนมีแต่ความสุข 

๔. ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันท างานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมจะท าให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกทั้งทางความคิด  
และการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันจะท าให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด 
 
 

                                            
๘๓ วนิช สุธารัตน์, ความคิดและความคิดสร้างสรรค์, หน้า ๑๔๗. 



๕๓ 

๕. ความละอายและเกรงกลัวในการท าช่ัว ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ มีความเกรง
กลัวและละอายในการท าช่ัว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นักการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริตไม่โกงกิน ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
ประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง๘๔ 

ส่วนในทางโลกุตตระ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพจิตใจของประชาชน คือ 

๑. วิกขัมภนนิโรธ (วิกขัมภนวิมุตต)ิ ดับหรือพ้นจากกิเลสด้วยการข่มไว้ เช่น การดับกิเลส
ของท่านผู้บ าเพ็ญฌานถึงปฐมฌานย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น 

๒. ตทังคนิโรธ (ตทังควิมุตติ) ดับด้วยองค์นั้น ๆ คือ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือ
ธรรมตรงกันข้ามเช่นดับสักกายทิฏฐิด้วยความรู้ที่ก าหนดแยกรูปนามออกได้เป็นการดับช่ัวคราวกิเลส
ยังเกิดข้ึนได้อีก 

๓. สมุจเฉทนิโรธ (สมุจเฉทวิมุตติ) คือ ดับด้วยตัดขาดคือดับกิเลสสิ้นเด็ดขาดด้วยโลกุตตร 
มรรคกิเลสย่อมไม่เกิดข้ึนอีก 

๔. ปฏิปัสสัทธินิโรธ (ปฏิปัสสัทธิวิมุตต)ิ คือ ดับด้วยสงบระงับหมายถึงอาศัยโลกุตตรมรรค
ดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผลกิเลสเป็นอันสงบระงับไปหมดแล้วไม่ต้องขวนขวายเพื่อดับ
ในขณะแห่งผลนั้นช่ือว่าปฏิปัสสัทธินิโรธ 

๕. นิสสรณนิโรธ (นิสสรณวิมุตติ) ดับด้วยความปลอดโปร่ง คือ ดับกิเลสสิ้นเชิงด ารงอยู่ใน
ภาวะที่กิเลสดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไปภาวะนั้นช่ือว่านิสสรณนิโรธ คือ อมตธาตุ ได้แก่ นิพพาน๘๕ 

อย่างไรก็ตาม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือการถ่ายทอดธรรมะหรือหลักธรรมค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนา หากการพิจารณาในบริบทของทฤษฎีกระบวนการสื่อสารกจ็ะพบองค์ประกอบ
ส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 

                                            
๘๔ พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์ (วิจิตร ปสุโต), “ เจตคติของเยาวชนที่มีต่อพระสงฆ์เขตการปกครอง     

คณะสงฆ์ภาค ๑๐”, รายงานการวิจัย, (ฝ่ายวิชาการและวิจัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 

๘๕ เสนาะ ผดุงฉัตร, วาทศาสตร์ ศิลปะเพื่อการพูด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖๔. 



๕๔ 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร๘๖ 
 

องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ตามทฤษฎีหรือแบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล 
(Berlo) ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งต่าง ๆ ในกระบวนการสื่อสารไว้ ประกอบด้วย (๑) ผู้ส่งสาร (Sender) 
ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเข้ารหัส (Encode) เนื้อหาข่าวสารได้มีความรู้อย่างดีในข้อมูลที่จะส่ง
สามารถปรับระดับให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้รับ  (๒) สาร (Message) คือ เนื้อหา สัญลักษณ์  
และวิธีการส่ง (๓) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ให้ผู้รับได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และ (๔) ผู้รับ
สาร (Receiver) ผู้ที่มีความสามารถในการถอดรหัส (Decode) สารที่รับมาได้อย่างถูกต้อง 

โดยนัยนี้ กระบวนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามบรบิทขององค์ประกอบของกระบวนการ
สื่อสารที่ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึง พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาแก่ประชาชน โดยคุณสมบัติของนักเผยแผ่หรือนักประชาสัมพันธ์ในเชิงวิชาการ มีดังนี้ 

โสตา ต้องฟังเป็น 

สาเวตา ต้องพูดเป็น 

อุคฺคเหตา ต้องเรียนเป็น 

ธาเรตา จ าแม่นในเนื้อหาวิชา 

วิ าเปตฺวา หาอุบายให้คนอื่นเขารู้สึกเร็ว 

กุสฺโลสทิตาสหิตสฺส ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 

โนครหการโก ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท๘๗ 

                                            
๘๖ กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

๒๕๔๑), หน้า ๖. 
๘๗ พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี), พระสงฆ์กับการพัฒนาศาสนาและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๐๘. 

ผู้ส่งสาร 
(Sender) 

สาร 
(Message) 

 

ช่องทางการสื่อสาร 

(Channel) 

ผูร้ับสาร 
(Receiver) 



๕๕ 

๑. ผู้ส่งสารที่ดีจึงต้องรู้หลัก ๗ ประการ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เรียกว่า สัปปุริส
ธรรม ๗ ประการ ดังที่ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกกาย ดังนี้ 

 ๑.๑ ธมฺมญฺญุตา รู้ธรรมะคือหลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะสื่อสาร 
รู้แจ้งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน 

 ๑.๒ อตฺถญฺญุตา รู้จักเนื้อหาสาระความหมายความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์การสื่อสารที่
แน่นอนชัดเจน 

 ๑.๓ อตฺตญฺญุตา รู้จักตนเอง รู้ ว่าตนคือใคร มีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร  
การรู้จักตนเองเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เมื่อเรารู้จักตนเองดีแล้วจะน าไปสู่การยอมรับตนแล้วจะเปิดเผยตน 
สามารถสื่อสารภายในตนได้อย่างดียิ่ง ผู้ที่สามารถสื่อสารภายในตนได้ดีจะเป็นคนที่สามารถรับรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล  ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 ๑.๔ มตฺตญฺญุตา รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมากเกินไป
ผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการสือ่สารคือไม่สง่สารซ้ าซากมาก
เกิน ไปหรือน้อยเกินไป จึงเป็นคุณสมบัติประการส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ส่งสาร 

 ๑.๕ กาลญฺญุตา รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่าเวลาไหนควรเวลาไหน
ไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสารแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในตน การสื่อสารระหว่าง
บุคคลหรือการสื่อย่อมมีประสิทธิภาพลดลง 

 ๑.๖ ปริสญฺญุตา รู้จักชุมชน รู้จักสังคม ในทางนิเทศศาสตร์เรียกว่าผู้รับสารหรือกลุ่ม 
เป้าหมาย ผู้ส่งสารต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารจึงจะประสบความส าเร็จ ยิ่งรู้จักมากเท่าไรการ
สื่อสารยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเท่านั้น 

 ๑.๗ ปุคคปโรปรญฺญุตา รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าผู้รับสารแต่ละคนแต่ละ
กลุ่มมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง มีจริตอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมากน้อยแค่ไหนเพียงใด
การที่ผู้ส่งสารรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้น้ัน ท าให้สามารถแยกแยะผู้รับสารได้๘๘ 

๒. ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ผู้ส่งสารควรมีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมติร
กับผู้ฟังหรือผู้รับสาร ดังนั้น ผู้ส่งสารที่ดีจึงควรมีลักษณะคุณสมบัติองค์ของกัลยามิตร ๗ ดังนี้ 

 ๒.๑ ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้ผู้ฟังอยาก
สนใจชักถาม 

                                            
๘๘ องฺ.สตฺตก (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๕๖ 

 ๒.๒ ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะชวนให้เกิดความอบอุ่นใจ
เป็นที่พึ่งได้อย่างปลอดภัย 

 ๒.๓ ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนและ
ปรับปรุงตน เองอยู่เสมอ เป็นที่ยกย่องน่าเอาอย่างท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาได้ 

 ๒.๔ วตตฺา รู้จักพูดช้ีแจงเผยแผ่ให้ได้ผล โดยอาจจะเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ในรูปแบบตา่ง ๆ  
เพื่ออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ 

 ๒.๕ วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าไต่ถาม ค าล่วงเกินตักเตือน
วิพากษ์ วิจารณ์ต่าง ๆ  อดทนได้ไม่เบื่อหน่ายไมเ่สยีอารมณ์แม้บางครั้ง อาจถูกต่อต้านจากลัทธิภายนอก
ขัดขวางต่องานเผยแผ่ธรรม 

 ๒.๖ คมฺภีรญฺจ กถงกฺตฺตา สามารถอธิบายหลักธรรมที่ลกึซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้นักเผยแผท่ี่
ดีจะต้องมีความรู้ในศาสตร์หลาย ๆ  อย่าง และต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่าง ๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้ฟังเพื่อให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามได้ 

 ๒.๗ โนจฏฺ าเนนิโยชเย ไม่ชักน าผู้ฟังให้เดินผิดทางไปจากพุทธด ารัส แต่ต้องรู้จกั ชักจงู
แนะน าในทางที่ถูกที่ควร๘๙ 

๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือการเผยแผธ่รรมของผู้เผยแผ่จกัต้องให้เกิดความงามใน
เบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุด ตามพุทธวิธี ๔ ส. คือ 

 ๓.๑ สนฺทสฺสนา แจ่มแจ้ง คือ สอนได้แจ่มแจ้งสอนได้แจ่มแจ้งดุจเหน็ด้วยตาของตนเอง 
ดังค าช่ืนชมนิยมยกย่องว่าเทศนาของพระพุทธองค์แจ่มแจ้งเหลอืเกิน “เหมือนจบัภาชนะที่คว่ าใหห้งาย 
เหมือนเปิดของที่ปิดอยู่ เหมือนการจุดประทีปในที่มืด เหมือนการช้ีทางแก่ผู้หลงทาง” 

 ๓.๒ สมาทปนา จูงใจ คือ สอนให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนายึดมั่นในหลักศีลธรรม
และค่านิยมที่ดีงามและเช่ือมั่นในหลักกรรม 

 ๓.๓ สมุตฺเตชนา ปลุกให้กล้า คือ สอนให้มีความพยายามในการปฏิบัติตามหลักธรรม
และศาสนพิธีโดยเฉพาะมีการน าการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ๓.๔ สมฺปห สนา ร่าเริง คือ สอนให้สนุกด้วยลีลาที่หรรษาท าให้ผู้ฟังรักที่จะเรียนรู้  
และไม่คิดล้มเลิกการเรียนรู้พระพุทธศาสนา๙๐ 

                                            
๘๙ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๙๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, หน้า ๔๕. 



๕๗ 

๔. ปฏิปทาอันน่าเลื่อมในของผู้เผยแผ่ คือ ประการส าคัญที่สดุของผูเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
หรือผู้เผยแผ่ธรรม ซึ่งในที่นี้ได้แก่ พระสงฆ์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด ารงไว้ซึ่งปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส  
โดยคุณลักษณะดังกล่าวนี้สามารถเกิดมีข้ึนในตนด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัด 
ดังที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงย้ าความส าคัญของพระวินัยไว้แก่พระอานนท์เป็นปัจฉิมวาจาก่อนปรินิพพาน 
ความว่า “อานนท์ บางที่พวกเธอคิดว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา 
ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเรา
ล่วงลับไปแล้ว ก็จักเป็นพระศาสดาของเธอทั้งหลาย”๙๑ 

วินัย คือ ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบต่าง ๆ  ที่ตั้งข้ึนโดยอาศัยหลักธรรม ค าสอนน้ัน 
และเพื่อท าให้ค าสอนหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้น ให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาแลว้ก็
เกื้อกูลการน าสู่จุดหมายของพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า๙๒ และวินัย คือ การจัดตั้งระบบและ
ระเบียบแบบแผน กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นข้อก าหนดในการจัดตั้งรวมทั้ง
การจัดการให้คนประพฤติปฏิบัติ หรือให้กิจการด าเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อคนต้ังอยู่ในวินัยโดย
ปฏิบัติตามสิกขาบทก็เป็นผู้มีศีล ศีลจึงเป็นคุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝนพัฒนาที่อยู่ในตัว
คน๙๓ ความหมายของค าว่า วินัย มีรูปวิเคราะห์ว่า “วิวิธวิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวานาน  
วินยตฺถวิทูหิ อยฺ วินโยติ อกฺขาโต” แปลว่า วินัยนี้อันท่านผู้รู้อรรถแหง่วินัยทั้งหลายเรียกว่า วินัย เพราะ
มีนัยต่าง ๆ มีนัยวิเสสและเพราะก าจัดกายวาจา (ให้เรียบร้อย) 

วิ วิเศษ คนมีวินัยเป็นคนวิเศษกว่าคนอื่น ๆ ดกีว่าคนอื่น ๆ 

วิ แจ้ง คนมีวินัยย่อมแจ่มแจ้งในที่ทุกสถานด้วยมารยาท 

วิ ต่าง คนมีวินัยย่อมต่างจากคนไม่มีวินัย 

วิวิธนย มีนัยต่าง ๆ  คือ มีหลายระดับหลายอย่าง แยกเป็นอาคาริยวินัย และอนาคาริยวินัย 

วิเสสนย คือ มีค าอธิบายรัดกุมกว่าพระสูตร เพราะเป็นกฎหมาย พระต้องปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ถ้าท าเล่น ๆ ย่อมจะมีโทษ 

วินยน คือ มีการฝึกหัดกาย วาจา ใจ ให้มีจรรยากว่าที่เป็นอยู่ 

                                            
๙๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๙๒ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) , พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ปัญญา, 

๒๕๓๒), หน้า ๑๑. 
๙๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๖. (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

พิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๖๑. 



๕๘ 

พระวินัยนี้เป็นหลักที่พระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ล่วงหน้า แต่การบัญญัติกฎเกณฑ์
อะไรลงไปนี้บัญญัติตามสิ่งที่ได้เกิดข้ึนจริง เมื่อสิ่งใดเกิดข้ึนแต่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรแล้วจึงบัญญัติห้าม๙๔ 

สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นข้อห้ามมิให้ภิกษุและภิกษุณีประพฤติล่วงละเมิด 
ซึ่งมีบทก าหนดโทษหรือปรับอาบัติแก่ผู้ประพฤติล่วงละเมิด ถ้าเป็นการบัญญัติสิกขาบทครั้งแรก 
เรียกว่า มูลบัญญัติ หรือ พระบัญญัติ ถ้าบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้กับสิกขาบทนั้น ๆ เพื่อ ให้มีความ
รัดกุมมากยิ่งขึ้นหรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิด สิกขาบทที่ทรงบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมินี้ 
เรียกว่า อนุบัญญัติ๙๕ 

พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์พิจารณาบัญญัติข้ึนนับแต่ช่วงตอนกลางแห่งการ
อุบัติข้ึนของพระพุทธศาสนาเป็นต้นมา ไม่มีการจัดเป็นหมวด ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ และไม่มี
การจัดเรียงล าดับข้อ ต่อเมื่อมีการสังคายนาครั้งที่ ๑ ภายใต้การน าของพระมหากัสสปะเถระจึงได้มี
การพิจารณาจัดแบ่งออกเป็นหมวด ๆ เรียงล าดับความส าคัญโดยแบ่งออกเป็นข้อ ๆ รวมเรียกว่า พระ
วินัย๙๖ คือ สิกขาบทส าหรับภิกษุ ๒๒๗ ข้อ๙๗ ส าหรับภิกษุณี ๓๑๑ ข้อ๙๘ 

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทหรือบัญญัติพระวินัย โดยมีรูปแบบที่แน่นอน ดังนี้ 

- เมื่อใดความเสียหายเกิดข้ึน เมื่อนั้นพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามประพฤติ เช่นน้ัน 
เป็นอย่าง ๆ ไป 

- ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพิ่มหรือแก้ไขให้เหมาะกับที่จะประพฤติได้ ถ้ายังหลวมอยู่ไม่
พอจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาด ทรงบัญญัติรัดซ้ าเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขหย่อนลงมา 

- ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เพิ่มอนุบัญญัติพระบัญญัติที่ตั้งไว้ครั้งแรก เรียกว่า มูลบัญญัติ  
ข้อที่ทรงเพิ่มเติมที่หลัง เรียกว่า อนุบัญญัต ิ
 
 

                                            
๙๔ พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโ ), หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๓. 
๙๕ แสวง อุดมศรี, พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค,์ (กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยรู 

วงศ์พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗. 
๙๖ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒-๒๓. 
๙๗ วิ.ม. (ไทย) ๒/๖๕๕/๔๒๗. 
๙๘ วิ.ม. (ไทย) ๓/๑,๒๓๔/๒๓๑. 



๕๙ 

วินัยหรือสิกขาบทนี้ประกอบด้วยสิกขาบทต่าง ๆ มากมาย มีทั้งข้อก าหนดเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ข้อก าหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก คือ  พระภิกษุด้วยกัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนภายนอก เช่น คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดจนการปฏิบัติต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ระเบียบว่าด้วยการปกครองและการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสงฆ์ เป็นต้น แม้
ภิกษุณีที่ทรงตั้งข้ึนในภายหลังก็ทรงบัญญัติสิกขาบทต่าง ๆ  ข้ึนเป็นวินัยเช่นกัน ส่วนผู้ที่สมัครจะเข้า
เป็นสมาชิกแต่ยังมีคุณสมบัติบางอย่างไม่ครบถ้วน ก็อาจจะรับเข้ามาเป็นสามเณรหรือสามเณรีก่อน 
โดยมีฐานะและสิทธิแห่งความเป็นสมาชิกยังไม่สมบรูณ์ และได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นเครื่องก ากบั
ความประพฤติ ๑๐ ข้อ ซึ่งรวมอยู่ในประมวลกฎหมายที่เรียกว่าวินัยนั้น๙๙ 

โดยสรุป ประโยชน์ของพระวินัยตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า มีดังนี้ 

ว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 

- สงฺฆสุฏตาย เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือ เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์ พระองค์
ทรงช้ีแจ้งให้มองเห็นคุณโทษแห่งการประพฤตินั้น ๆ  ชัดเจนแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นโดยความ
เห็นชอบร่วมกัน 

- สงฺฆผาสุตาย เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ หรือเพื่อความส าราญแห่งหมู่ 

ว่าด้วยประโยชน์ 

- ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย เพื่อข่ม หรือเพื่อก าจัดบุคคลผูเ้ก้อยาก คือเพื่อก าราบคนผู้
มีความเกียจคร้านมีความประพฤติทราม 

- เปสลาน  ภิกฺขูน  ผาสุวิหาราย เพื่อความอยู่เป็นผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลดีงามเป็นที่รัก 

ว่าด้วยประโยชน์แห่งความบริสุทธ์ิ หรือแก่ชีวิต ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

- ทิฏฺฐิธมฺมิกาน  อาสวาน  ส วราย เพื่อปิดกั้นและเพื่อก าจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 
คือเพื่อระวังปิดกั้นทางอันเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อน ที่จะมาภายหน้าหรือภพหน้า 

- สมฺปรากยิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาตาย เพื่อบ าบัด และเพื่อก าจัดอาสวะ ทั้งหลายอันจะ
บังเกิดในอนาคต คือเพื่อแก้ไขมิให้เกิดความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ที่จะมาภายหน้าหรือภพหน้า 

ว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน 

- อปฺปสนฺนาน  ปสาทย เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 

                                            
๙๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขายความ, หน้า ๔๓๓. 



๖๐ 

- ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 

ว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนา 

- สทฺธมฺมฏฺ ฐิติยา เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 

- วินยนุคฺคหาย เพื่ออนุเคราะห์วินัย คือท าให้มีบทบาทส าหรับใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการจดั
ระเบียบของหมู่สงฆ์ เพื่อความสนับสนุนความมีวินัย ให้หนักแน่น มั่นคงยิ่งขึ้น๑๐๐ 

(๒) ด้านสาร (Message) 

สาร (Message) หมายถึง ข้อความ ถ้อยค า เรื่องราว๑๐๑ ในที่นี้ ได้แก่ ข้อมูล คือ หลักธรรม
ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งโดยลักษณะและคุณสมบัติที่ดีของสาร ในทางพระพุทธศาสนานั้น 
ต้องมาจากจิตที่ฝึกดีแล้วและควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

- สัจจะ เรื่องที่เสนอต่อมวลชนน้ันต้องเป็นเรื่องจริง เสนอหรือส่งสารไม่บิดเบือน 

- ตถตา เรื่องที่เสนอหรอืสารนั้นต้องเปน็เรือ่งแท้ เสนอตามสภาพจริง ไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม 

- กาละ เรื่องที่เสนอน้ันต้องเหมาะสมกับกาลเวลา 

- ปิยะ เรื่องที่เสนอน้ันเป็นเรื่องที่คนชอบ เสนอโดยวิธีที่ผู้รับสารช่ืนชอบ 

- อัตถะ เรื่องที่เสนอหรือสารนั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๑๐๒ 

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สมควรส่งเสริมให้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้น ผู้วิจัยได้ประมวลไว้ ดังนี้ 

ก. เบญจศีลและเบญจธรรม 

ค าว่า “ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย”๑๐๓ นอกจากนีย้ังแปลได้อีกหลาย
อย่าง เช่น ความประพฤติที่ดีทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติส าหรับ
ควบคุมการและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่ปราศจาก
โทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดีข้ึน ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ๑๐๔ 

                                            
๑๐๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๘, (นนทบุรี: โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๔๒. 
๑๐๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑,๒๒๑. 
๑๐๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๓๙. 
๑๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑,๑๔๖. 
๑๐๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๙๑. 



๖๑ 

ศีล ได้แก่ ข้อประพฤติข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกาย และวาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม 
ส่วนค าว่า “ธรรม หมายถึง คุณความดี”๑๐๕ นอกจากนี้ยังแปลได้อีกหลายอย่าง เช่น สภาพที่ทรงไว้ 
ธรรมชาติ ความจริง ความดี ความถูกต้อง ความประพฤติชอบ ธรรมเนียม หรือค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏข้ึน๑๐๖ ดังนั้น ธรรม จึงได้แก่ สภาพที่ทรงไว้แห่งผู้ปฏิบัติ
ธรรมไม่ให้ตกไปในที่ช่ัว ส าหรับค าว่า “เบญจศีล หมายถึง ศีล ๕”๑๐๗ และค าว่า “เบญจธรรม 
หมายถึง ธรรม ๕ ประการ หรือความดี ๕ อย่างที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีล๑๐๘ 

เบญจศีล๑๐๙ คือ ศีล ๕ ได้แก่ 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต คือ ไม่ท าลายชีวิต ได้แก่ ความประพฤติ
หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านชีวิตร่างกาย 

๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เจา้ของมิได้ให้ คือ ไม่เอาของที่เขาไม่ได้
ให้ การไม่ลักขโมย ได้แก่ ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้าน
ทรัพย์สิน และกรรมสิทธ์ิ 

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไม่ประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลาย ได้แก่ ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านคู่ครอง  
บุคคลที่รักหวงแหน ไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจในคู่ครองของตนเอง 

๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการกล่าวเท็จ คือ ไม่พูดเท็จ ได้แก่ ความประพฤติหรือการ
ด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชน์หรือแกล้ง
ท าลาย 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มน้ าเมา คือ สุรา และเมรัย คือ สุรา
และเมรัยอันเป็นทีต่ั้งแห่งความประมาท ได้แก่ ไม่เสพของมึนเมา ได้แก่ ความประพฤติหรือการด าเนนิ
ชีวิตที่ปราศจากความประมาท พลั้งพลาดมัวเมาเนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ทาให้เสียสติสัมปชัญญะ 
 
 
 

                                            
๑๐๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๕๙๗. 
๑๐๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๔๑. 
๑๐๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๖๗๒. 
๑๐๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๘๗. 
๑๐๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗. 



๖๒ 

ศีลข้อที่ ๑ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความโหดร้าย 

ศีลข้อที่ ๒ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความมือไว 

ศีลข้อที่ ๓ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความใจเร็ว 

ศีลข้อที่ ๔ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความข้ีปด 

ศีลข้อที่ ๕ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความขาดสติ 

เบญจธรรม๑๑๐ คือ ธรรม ๕ ข้อที่เกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ได้แก่ 

๑. เมตตาและกรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน อยากให้คนอื่นมีความสุข  
ความ เจริญและความสงสารคิดอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์  พ้นภาวะวิกฤติที่เขาก าลังประสบอยู่  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิต บุคคลควรเจริญเมตตาและกรุณา ซึ่งมีคุณูปการแก่สรรพสัตว์
ทั้งหลายในโลกนี้ 

๒. สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพในทางสุจริต ซึ่งหมายเอาการปฏิบัติครบวงจร 
ครอบ คลุมไปถึงด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะ 

๓. กามสังวร หมายถึง ความสังวรในกาม หรือ ความส ารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตนเอง
ในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส 

๔. สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ หรือ ความซื่อตรง 

๕. สติสัมปชัญญะ หมายถึง การระลึกได้และรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ คือ พัฒนาตนเองให้
เป็นคนรู้จักยั้งคิด รู้จักตัวเสมอว่าขณะนี้ก าลังท าอะไรอยู่ เป็นกิจที่ควรท าหรือไม่ ระวังไม่ให้เป็นคน
ประมาทในการด าเนินชีวิต 

ธรรมข้อที่ ๑ เมตตากรุณา เกื้อกูลเบญจศีล ข้อที่ ๑ 

ธรรมข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ เกื้อกูลเบญจศีล ข้อที่ ๒ 

ธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร เกื้อกูลเบญจศีล ข้อที่ ๓ 

ธรรมข้อที่ ๔ สัจจะ เกื้อกูลเบญจศีล ข้อที่ ๔ 

ธรรมข้อที่ ๕ สติสัมปชัญญะ เกื้อกูลเบญจศีล ข้อที่ ๕ 

                                            
๑๑๐ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 



๖๓ 

ข. อริยสัจ ๔๑๑๑ โดยที่ อริยสัจ หมายถึง ของจริงอันประเสริฐ ของจริงอันห่างไกลจากกเิลส 
ของจริงอันยังความเป็นพระอริยเจา้ใหส้ าเรจ็๑๑๒ ดังนั้น อริยสัจ ๔ จึงหมายถึง ความจริงอยู่ ๔ ประการ 
ประกอบด้วย ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ๑๑๓ 
หรือความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ท าให้เป็นอริยชน และความจริงอันท า
ให้บุคคลผู้ปฏิบัติห่างไกลจากข้าศึก๑๑๔ ซึ่งได้แก่ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ และ
หนทางไปสู่ความดับทุกข์ ดังนี ้

๑. ทุกข์ คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายล้วนเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก  
ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังล้วนเป็น ทุกข์ การพลัด
พรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์ ความเกลียดก็เป็นทุกข์ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดใน
ขันธ์ทั้ง ๕ ล้วนเป็นทุกข์ ในพระอภิธรรมปิฎก ได้มีการกล่าวถึงเรื่องทุกข์ ไว้ ดังนี้ 

 ๑.๑ ชาติ คือ ความเกิด เป็นทุกข์ ได้แก่ ความเกิด ความหยั่งลง ความบังเกิดเฉพาะ 
ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะ ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชาติ๑๑๕ 

 ๑.๒ ชรา คือ ความแก่ เป็นทุกข์ ได้แก่ ความแก่ ความคร่ าคร่า ความมีฟันหลุด  
ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้น ๆ 
ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา๑๑๖ 

 ๑.๓ มรณะ คือ ความตาย เป็นทุกข์ ได้แก่ ความจุติ ความเคลื่อนไป ความท าลายไป 
ความหายไป ความตาย กล่าวคือ มฤตยู การท ากาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย  
ความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ จากหมู่สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า มรณะ๑๑๗ 
 
 
 

                                            
๑๑๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๑๘. 
๑๑๒ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ), หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 

๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๙. 
๑๑๓ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๓/๕๙๘. 
๑๑๔ วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓-๑๔. 
๑๑๕ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๑/๑๖๓. 
๑๑๖ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๒/๑๖๔. 
๑๑๗ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๓/๑๖๔. 



๖๔ 

 ๑.๔ โสกะ คือ ความโศก เป็นทุกข์ ได้แก่ ความเศร้าโศก กิริยาที่เศร้าโศก ภาวะที่เศร้า
โศก ความแห้งผากภายใน ความแห้งกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศก 
ของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรค ความเสื่อมศีล หรือความ
เสื่อมทิฏฐิกระทบ ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือ) ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใด
อย่างหนึ่งกระทบ นี้เรียกว่า โสกะ๑๑๘ 

 ๑.๕ ปริเทวะ คือ ความคร่ าครวญ เป็นทุกข ์ได้แก่ ความร้องไห้ ความคร่ าครวญ กิริยา
ที่ร้องไห้ กิริยาที่คร่ าครวญ ภาวะที่ร้องไห้ ภาวะที่คร่ าครวญ ความบ่นถึง ความพร่ าเพ้อ ความร่ าไห้ 
ความพิไรร าพัน กิริยาที่พิไรร าพัน ภาวะที่พิไรร าพันของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ 
ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบ ของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อม
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่าง หนึ่งกระทบ นี้เรียกว่า ปริเทวะ๑๑๙ 

 ๑.๖ ทุกข์ คือ ความทุกข์กาย ความไม่สบาย ความเจ็บป่วยทางกาย เป็นทุกข์ ได้แก่ 
ความไม่ส าราญทางกาย ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ส าราญ เป็นทุกข์ อันเกิดแต่กาย
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ส าราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่กายสัมผัส นี้เรียกว่า ทุกข์๑๒๐ 

 ๑.๗ โทมนัส คือ ความทุกข์ใจ ความเสียใจ เป็นทุกข์ ได้แก่ ความไม่ส าราญทางใจ ความ 
ทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ส าราญ เป็นทุกข์ อันเกิดแต่เจโตสมัผสักิรยิาเสวยอารมณ์ที่ไมส่ าราญ
เป็นทุกข์ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่า โทมนัส๑๒๑ 

 ๑.๘ อุปายาส คือ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์ ได้แก่ ความแค้น ความคับแค้น ภาวะที่
แค้น ภาวะที่คับแค้น ของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรค ความ
เสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบ ของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ หรือผู้
ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ นี้เรียกว่า อุปายาส๑๒๒ 

 ๑.๙ อัปปิยสัมปโยค คือ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์ ได้แก่ การไป
ร่วม การมาร่วม การประชุมร่วม การอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่เป็นที่รักใคร่ ไม่เป็นที่
ชอบใจของเขาในโลกนี้ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ นี้เรียกว่า อัปปิยสัมปโยค๑๒๓ 

                                            
๑๑๘ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๔/๑๖๔. 
๑๑๙ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๕/๑๖๔-๑๖๕. 
๑๒๐ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๖/๑๖๕. 
๑๒๑ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๗/๑๖๕. 
๑๒๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๘/๑๖๕. 
๑๒๓ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๙/๑๖๕. 



๖๕ 

 ๑.๑๐ ปิยวิปปโยค คือ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รัก เป็นทุกข์ ได้แก่  
การไม่ไปร่วม การไม่มาร่วม การไม่ประชุมร่วม การไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่
ชอบใจของเขาในโลกนี้ เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือจากบุคคลผู้ที่มุ่งประโยชน์ มุ่งความ
เกื้อกูล มุ่งความผาสุก มุ่งความเกษมจากโยคะของเขา เช่น มารดา บิดาพี่ชาย น้องชาย พี่หญิง น้องหญิง 
มิตร อ ามาตย์ ญาติ หรือสายโลหิต การพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ นี้เรียกว่า  
ปิยวิปปโยค๑๒๔ 

 ๑.๑๑ อิจฉิตาลาภะ คือ การไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น  
เป็นทุกข์ ได้แก่ เหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา เกิดความปรารถนาข้ึนอย่างนี้ว่า ไฉนหนอขอเรา
อย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยนะ ข้อนี้ไม่พึงส าเร็จได้ตามความ
ปรารถนา เหล่าสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ฯลฯ เหล่าสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา ฯลฯ เหล่าสัตว์
ผู้มีความตายเป็นธรรมดา ฯลฯ เหล่าสัตว์ผู้มีความเศร้าโศก ความพิไรร าพัน ความทุกข์ ความโทมนัส 
และความคับแค้นเป็นธรรมดา ต่างก็เกิดความปรารถนาข้ึนอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ ขอเราอย่าได้เป็นผู้มี
ความเศร้าโศก ความพิไรร าพัน ความทุกข์ ความโทมนัส และความคับแค้นเป็นธรรมดาเลย ขอความ
เศร้าโศก ความพิไรร าพัน ความทุกข์ ความโทมนัส และความคับแค้นอย่าได้มาถึงเราเลยนะ ข้อนี้ไม่
พึงส าเร็จได้ตามความต้องการ การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ นี้เรียกว่า อิจฉิตาลาภะ๑๒๕ 

 ๑.๑๒ ปัญจุปปาทานขันธ์ คือ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ได้แก่ รูปูปาทานขันธ์ (กอง
รูปที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน) เวทนูปาทานขันธ์ (กองเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน ) สัญญู
ปาทานขันธ์ (กองสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน) สังขารูปาทานขันธ์ (กองสังขารเป็นอารมณ์ของ
อุปาทาน) และวิญญาณูปาทานขันธ์ (กองวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน) โดยย่อ อุปาทานขันธ์ 
๕ เป็นทุกข์ เหล่านี้เรียกว่า ปัญจุปปาทานขันธ์๑๒๖ ดังพุทธพจน์ว่า “สงฺขิตฺเตนปญฺจุปาทานกฺขนฺธา  
ทุกฺขา แปลว่า ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์”๑๒๗ 

ดังกล่าวนี้ คือ ทุกข์ ได้แก่ สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบค้ัน
ด้วยความเกิดข้ึนและความดับสลาย เนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง อาการ
แห่งทุกข์ที่ปรากฏข้ึนหรืออาจปรากฏข้ึน ได้แก่ คน สภาพที่ทนได้ยาก ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกข-
เวทนา ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คือ ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ๑๒๘ 

                                            
๑๒๔ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๐/๑๖๕-๑๖๖. 
๑๒๕ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๑/๑๖๖. 
๑๒๖ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๒/๑๖๖. 
๑๒๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๗-๓๙๙/๓๒๔-๓๒๘. 
๑๒๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๓๕. 



๖๖ 

๒. สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์๑๒๙ ต้นเหตุ ที่เกิด๑๓๐ โดยเหตุแห่งทุกข์เพราะอวิชาในธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าทรงหมายเอา ตัณหาอันประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความ
ก าหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์น้ัน ๆ คือ 

 ๒.๑ กามตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากในกามารมณ์ ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัสทางกาย สัมผัสทางใจ ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ เช่น อยากเห็นรูปที่สวย ๆ  งาม ๆ อยากฟัง
เสียงเพราะ ๆ อยากดมกลิ่นที่หอม ๆ อยากรับประทานอาหารที่มีรสอร่อย ๆ อยากสัมผัสถูกต้องสิ่งที่
นุ่มนวลอ่อนละมุน อยากจะประสบแต่อารมณ์ที่น่ายินดี น่าพอใจ ประทับใจซึ่งความต้องการดังกล่าว
นี ้ล้วนเป็นเหตุที่ต้ังชวนให้ลุ่มหลง เกิดกิเลสข้ึนในจิตใจ 

 ในทางธรรม ค าว่า “กาม” อธิบายได้ใน ๒ ลกัษณะ คือ วัตถุกาม และกิเลสกาม ดังนี้ 

 วัตถุกาม หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าใคร่ น่าปรารถนา น่ายินดีพอใจ
ในวัตถุกาม หมายถึง วัตถุที่เป็นเหตุให้ใคร่ ให้อยากได้ทุกประเภท ตั้งแต่วัตถุหยาบ ๆ  เช่น ทรัพย์ที่
เคลื่อนที่ได้ น าเอาไปไหนมาไหนได้ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ และทรัพย์ที่น าไปไหนมาไหนไม่ได้ เช่น 
บ้าน ที่ดิน เรือก สวน ไร่ นา ไปจนถึงวัตถุอันละเอียดที่เรียกว่า วัตถุอันเป็นทิพย์ ดังในกามสุตตนิทเทส 
ที่พระสารีบุตร อธิบายเกี่ยวกับกามสูตรไว้ว่า วัตถุกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าพอใจ 
เครื่องปูลาด เครื่องนุ่งห่ม ทาสหญิง ชาย แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ที่นา ที่สวน เงิน ทอง 
หมู่บ้าน นิคม ราชธาน ีแคว้น ชนบท กองพลรบ คลังหลวง และวัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เหล่านี้ 
ช่ือว่าวัตถุกาม๑๓๑ วัตถุเหล่านี้ ได้ช่ือว่า เป็นวัตถุกาม เพราะเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายอยากได้ อยากมีไว้ 
ครอบครองเป็นสมบัติของตัวเอง เมื่อมีแล้ว ได้แล้วก็ไม่รู้จักพอ ยังอยากจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 อีกอย่างหนึ่ง กามที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นปัจจุบัน กามที่เป็นภายใน ที่เป็น
ภายนอก ที่เป็นทั้งภายในและภายนอก กามอย่างหยาบ อย่างกลาง อยา่งประณีต กามที่เป็นของสัตว์
ในอบาย ที่เป็นของมนุษย์ ที่เป็นของทิพย์ กามที่ปรากฏเฉพาะหน้า ที่เนรมิตข้ึนเอง ที่ไม่ได้เนรมิตข้ึน
เอง ที่ผู้อื่นเนรมิตให้ กามที่มีผู้ครอบครอง ที่ไม่มีผู้ครอบครอง ที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ที่ไม่ยึดถือว่าเป็น
ของเรา สภาวธรรมที่เป็นกามาวจร ที่เป็นรูปาวจร ที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งปวง กามที่เป็นเหตุเกิดแห่ง
ตัณหา เป็นอารมณ์แห่งตัณหา ที่ช่ือว่ากาม เพราะมีความหมายว่าน่าปรารถนา น่ายินดี น่าลุ่มหลง 
เหล่าน้ีเรียกว่า วัตถุกาม๑๓๒ 

                                            
๑๒๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๖. 
๑๓๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑,๑๗๓. 
๑๓๑ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๑. 
๑๓๒ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๒. 



๖๗ 

 กิเลสกาม หมายถึง กิเลสเป็นเหตุใคร่ ได้แก่ ความใคร่ที่มีอยู่ภายในจิตใจ เป็นสภาวะที่
ต้องการ ความอยากได้ ความดิ้นรน กระสับกระส่าย ที่มีอยู่ภายในจิตใจ นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ ในกาม
สุตตนิทเทส อธิบายว่า กิเลสกามนี้ คือ ความพอใจ ความก าหนัด ความก าหนัดด้วยอ านาจความพอใจ 
ความด าริ ความก าหนัด ความก าหนัดด้วยอ านาจความด าริช่ือว่ากาม ได้แก่ ความพอใจด้วยอ านาจความ
ใคร่ ความก าหนัดด้วยอ านาจความใคร่ ความเพลิดเพลินด้วยอ านาจความใคร่ ความทะยานอยากด้วย
อ านาจความใคร่ ความเยื่อใยด้วยอ านาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอ านาจความใคร่ ความสยบด้วย
อ านาจความใคร่ ความติดใจด้วยอ านาจความใคร่ ห้วงน้ าคือความใคร่ กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่ 
กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่ กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอ านาจความใคร่ในกามทั้งหลาย  
กามเหล่าน้ีเรียกว่า กิเลสกาม๑๓๓ ความใคร่ที่มีอยู่ภายในจิตใจ หรือความนึกคิดของบุคคลทั่วไปในเรื่อง
กาม ที่ช่ือว่า กิเลสกาม คือ เป็นสภาวะที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ แต่เมื่อใดที่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นหรือยั่วยุทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แล้ว กิเลสกามที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองข้ึนมาทันที 

 ๒.๒ ภวตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากในความมีความเป็นหรือในภพ ในพระ
อภิธรรมปิฎก กล่าวอธิบายความหมายของค าว่าภวตัณหา หมายถึง ความก าหนัด ความก าหนัดนัก 
ความก าหนัดนักแห่งจิตที่สหรคต (ก ากับกัน ร่วมกัน) ด้วยภวทิฏฐิ นี้เรียกว่า ภวตัณหา๑๓๔ ความ
ทะยานอยากในความมีความเป็น หมายความถึง ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ เช่น อยากเป็นคนสวย 
อยากเป็นคนรวย อยากเป็นคนสุขภาพดี อยากเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทั่วไป และต้องการจะให้
เป็นอย่างนั้นตลอดไป ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ยอมรับไม่ได้หรือไม่ยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องท าทุกอย่างทุกวิธีที่จะรักษาความมีความเป็นนั้นไว้ โดยที่สุดแม้กระทั่งความอยากมี
ชีวิตอยู่นาน ๆ ไม่อยากตาย ส่วนความทะยานอยากในภพ หมายความถึง ความอยาก ความติดใจที่จะ
เกิดเป็นมนุษย์ ความอยากเกิดในสวรรค์ ความอยากเกิดในพรหมโลก 

 ในพระอภิธรรมปิฎกให้ค าจ ากัดความ ค าว่า ภวตัณหา หมายถึง ความพอใจในภพ 
ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาภพ ความเยื่อใยในภพ ความเร่าร้อนเพราะภพ 
ความ สยบในภพ ความหมกมุ่นในภพ นี้เรียกว่า ภวตัณหา๑๓๕ ส าหรับเหตุหรือปัจจัยให้เกิดภวตัณหา 
ในตัณหาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
 
 
 

                                            
๑๓๓ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๒. 
๑๓๔ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๖/๕๗๓. 
๑๓๕ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๙๕/๕๖๒. 



๖๘ 

“ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งภวตัณหาย่อมไม่ปรากฏ ในกาลก่อนแต่นี้ภวตัณหาไม่มี   
แต่ภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวค าอย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ภวตัณหามีข้อนี้เป็น
ปัจจัยจึงปรากฏ ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวภวตัณหาว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไร
เป็นอาหารของภวตัณหา ควรกล่าวว่า อวิชชา…อวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมท าให้ภวตัณหาบริบูรณ์
ภวตัณหาน้ีมีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้”๑๓๖ 

 ๒.๓ วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่๑๓๗ เป็นความอยากในเชิง
ปฏิเสธ กล่าวคือ ตนเองไม่ชอบใจไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้ว ก็อยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้น ๆ  เช่น อยากไม่
แก่ อยากไม่เจ็บป่วย อยากไม่ตาย อยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นที่ไม่ชอบใจ ไม่ปรารถนา  
อีกความหมายหนึ่ง วิภวตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากในวิภพ หรือความทะยานอยากที่
ปราศจากภพ๑๓๘ 

 ในพระอภิธรรมปิฎก กล่าวอธิบายความหมายของค าว่า วิภวตัณหา หมายถึง  
ความก าหนัด ความก าหนัดนัก ความก าหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ (อุจเฉททิฏฐิ แปลว่า 
ความเห็นว่าขาดสูญ เช่น เห็นว่าคนและสัตว์จุติจากอัตภาพน้ีแล้วขาดสูญ) นี้เรียกว่า วิภวตัณหา๑๓๙ 

 ในสัมมาทิฏฐิสูตร แสดงตัณหาไว้ ๖ ประการ ดังนี้ 

 - รูปตัณหา หมายถึง ตัณหา คือ ความทะยานอยากในรูป 

 - สัททตัณหา หมายถึง ตัณหา คือ ความทะยานอยากในเสียง 

 - คันธตัณหา หมายถึง ตัณหา คือ ความทะยานอยากในกลิ่น 

 - รสตัณหา หมายถึง ตัณหา คือ ความทะยานอยากในรส 

 - โผฏฐัพพตัณหา หมายถึง ตัณหา คือ ความทะยานอยากในโผฏฐัพพะ 

 - ธัมมตัณหา หมายถึง ตัณหา คือ ความทะยานอยากในธรรมารมณ์ หรือ ตัณหาที่
เกิดข้ึนในเรื่องของสิ่งทั้ง ๕ ข้างต้นที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว๑๔๐ 
 
 

                                            
๑๓๖ อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๖๒/๑๓๗-๑๓๘. 
๑๓๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๑/๘๖. 
๑๓๘ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐/๙๘. 
๑๓๙ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๖/๕๗๓. 
๑๔๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๖/๙๑. 



๖๙ 

 ตัณหาเป็นสาเหตุให้ต้องเวียนเกิดตายในภพต่อไป เมื่อบุคคลเต็มไปด้วยตัณหาที่
ครอบง าจิตใจแล้วก็ดิ้นรนไปตามอ านาจของตัณหาน้ันอย่างไม่มีที่สิน้สุดแล้ว ก็ย่อมเป็นเหตุให้ท ากรรม
ต่าง ๆ ทั้งถูกและผิด กรรมที่ท าด้วยอ านาจของตัณหานี่เอง เป็นพลังส่งเสริมให้ไปเกิดในภพใหม่ จะ
เกิดในภพอย่างไรนั้นสุดแล้วแต่กรรมที่ท าลงไปจะเป็นสิ่งที่คอยจ าแนกให้ดีหรือเลว  ดังข้อความใน
จูฬกัมมวิภังคสูตร ที่กล่าวว่า “กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน”๑๔๑ 

๓. นิโรธ หมายถึง ความดับ๑๔๒ คือ ความดับทุกข์ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์
เพราะไม่มีทุกข์ที่จะเกิดข้ึนได้ หมายถึง พระนิพพาน๑๔๓ ความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะ ความ
ปล่อยวาง ความสละคืน ความพ้น ความไม่ติด๑๔๔ ในปฏิสัมภิทามรรค แบ่งนิโรธออกเป็น ๕ อย่าง 
หรือ ๕ ระดับ 

 ๓.๑ วิกขัมภนนิโรธ ได้แก่ การที่ผู้เจริญปฐมฌาน ดับนิวรณ์ได้ด้วยการข่มไว้ (สมาบัติ 
๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เป็นวิกขัมภนนิโรธทั้งหมด เพราะนับแต่เข้าถึงปฐมฌานแล้วเป็น
ต้นไป อกุศลธรรมทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้น ย่อมถูกข่มให้ระงับดับไปเอง แต่ก็ดับช่ัวเวลาที่อยู่ในฌาน
สมาบัติเท่านั้น หรือเปรียบเป็นการดับกิเลสแบบเอาหินทับหญ้า) 

 ๓.๒ ตทังคนิโรธ ได้แก่ การที่ผู้เจริญสมาธิถึงข้ันช าแรกท าลายกิเลส ดับความเห็นผิดต่าง  ๆ
ลงได ้ด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับกัน 

 ๓.๓ สมุจเฉทนิโรธ ได้แก่ การที่ผู้เจริญโลกุตตรมรรค ซึ่งให้ถึงความสิ้นกิเลส ดับกิเลส
ลงได้ด้วยการตัดขาด (หมายถึง อริยมรรคทั้ง ๔ คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรคอนาคามิมรรค 
และอรหัตมรรค เปรียบเหมือนต้นไม้ถูกสายฟ้าฟาด หรือขุดรากถอนโคนทิ้ง) 

 ๓.๔ ปฏิปัสสัทธินิโรธ ได้แก่ การดับกิเลสในขณะแห่งผล โดยเป็นภาวะที่กิเลสราบคาบ
ไปแล้ว (หมายถึง อริยผลทั้ง ๔ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล เป็นภาวะสงบ
เรียบซึ้งสนิท เพราะกิเลสได้ถูกมรรคตัดขาดระงับดับสิ้นไปแล้ว) 

 ๓.๕ นิสสรณนิโรธ ได้แก่ การดับกิเลสซึ่งเป็นภาวะพ้นออกไปแล้วจากกิเลส ด ารงอยู่
ต่างหาก ห่างไกลจากกิเลส ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเลย เป็นภาวะที่ปลอดโปร่งเป็นอิสระ๑๔๕ 

                                            
๑๔๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๘๐. 
๑๔๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๖๓๗. 
๑๔๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๖๘. 
๑๔๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๑/๓๓๒. 
๑๔๕ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๗/๕๘๔. 



๗๐ 

๔. มรรค แปลว่า ทาง๑๔๖ ซึ่งหากโดยองค์ประกอบ คือ ข้อปฏิบัติในถึงความดับทุกข์  
และหากว่าโดยระดับการให้ส าเร็จกิจ คือ ทางอันให้ถึงความเป็นอริยบุคคลแต่ละข้ัน๑๔๗ ดังนี้ 

 ๔.๑ สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นชอบ หมายความถึง ความรู้ในทุกข์ (ความทุกข์) 
ความ รู้ในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์) นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ๑๔๘ 

 ๔.๒ สัมมาสังกัปปะ แปลว่า ความด าริชอบ หมายความถึง ความด าริในการออกจาก
กาม ความด าริในการไม่พยาบาท ความด าริในการไม่เบียดเบียน นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ๑๔๙ 

 ๔.๓ สัมมาวาจา แปลว่า เจรจาชอบ หมายความถึง เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูด
เท็จ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดค าหยาบ เจตนาเป็น
เหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สัมมาวาจา๑๕๐ 

 ๔.๔ สัมมากัมมันตะ แปลว่า การกระท าชอบหรือการงานชอบ หมายความถึง เจตนา
เป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนา
เป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ๑๕๑ 

 ๔.๕ สัมมาอาชีวะ แปลว่า อาชีพชอบหรือเลี้ยงชีพชอบ หมายความถึง อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว ส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ๑๕๒ 

 ๔.๖ สัมมาวายามะ แปลว่า เพียรชอบหรือพยายามชอบ หมายความถึง สร้างฉันทะ 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดข้ึน 
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว  
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดข้ึนให้เกิดข้ึน 
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อความด ารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญ
ภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ๑๕๓ 

                                            
๑๔๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๘๘๑. 
๑๔๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๙๙. 
๑๔๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 
๑๔๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 
๑๕๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 
๑๕๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 
๑๕๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖. 
๑๕๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖. 



๗๑ 

 ความเพียรทั้ง ๔ นี ้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน แปลว่า ความเพียรที่ตั้งไว้โดย
ชอบหรือความเพียรที่ถูกต้อง หรือเรียกสั้น ๆ  ว่า ปธาน ๔ คือ สังวรปธาน (เพียรระวัง) ปหานปธาน 
(เพียรละ) ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ) และอนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา)๑๕๔ 

 ๔.๗ สัมมาสติ แปลว่า ระลึกชอบ หมายความถึง พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่  
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ นี้เรียกว่า สัมมาสติ๑๕๕ 

 ๔.๘ สัมมาสมาธิ แปลว่า ตั้งใจมั่นชอบ หมายความถึง สงัดจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงบัไป 
บรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข
อันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วย
กาย (นามกาย) บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 
มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ นีเ้รียกว่า สัมมาสมาธิ๑๕๖ 

 อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ โดยย่อแล้ว สามารถสรุปลง
ในไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา๑๕๗ และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน หรือเรียกว่า สิกขา 
๓ อย่าง ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา 
ดังนี ้

อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคข้อ
สัมมา วาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ไว้ด้วยกัน ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทาง
ความประพฤติอย่างสูง 

อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่ รวมเอาองค์มรรค
ข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ไว้ด้วยกัน ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพือ่ใหเ้กดิ
คุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง 

                                            
๑๕๔ อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๔/๒๔. 
๑๕๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖. 
๑๕๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๗. 
๑๕๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๒๑. 



๗๒ 

อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริงจนถึงความหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบาน ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิ  
และสัมมาสังกัปปะ ไว้ด้วยกัน ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง
อย่างสูง๑๕๘ 

ค. ทิศ ๖ 

ทิศ ๖ คือ บุคคลประเภทต่าง ๆ  ที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวทั้ง ๖ ทิศ ดังนี ้

๑. ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา 

มารดาบิดาที่ว่าผู้เป็นทิศเบื้องหน้านั้น ด้วยเหตุผลว่า ท่านเป็นคนมีอุปการะก่อน ภาษา
บาลีเรียกว่าบุพพการี เป็นผู้มาก่อน ให้การเลี้ยงดูบุตรธิดามาก่อน ให้การศึกษา ให้ที่อยู่อาศัย ส าหรับ
มารดานั้น ท่านให้บุตรธิดาอาศัยทั้งในกายและนอกกาย คือ อาศัยอยู่ในครรภ์และอาศัยอยู่ในเรือน
เมื่อคลอดออกมา อบรมบ่มนิสัยให้บุตรอยู่ในศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา 
แม้กระทั้งจิตใจ มารดาบิดาต้องปฏิบัติหน้าที่ของ ตนรับผิดชอบต่อการด าเนินชีวิตของบตุร จนกว่าจะมี
ครอบครัวรับผิดชอบช่ัวดีต่อตนเองได้ มารดา บิดามีหน้าที่อนุเคราะห์บุตรโดยเหตุ ๕ ประการ คือ 

- ห้ามจากความช่ัว 

- ให้ตั้งอยู่ในความดี 

- ให้ศึกษาศิลปวิทยา 

- หาภรรยาที่สมควรให้ 

- มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันเหมาะสม๑๕๙ 

ส าหรับหน้าที่ของบุตรตามหลักทิศ ๖ พึงให้การบ ารุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ๕ ประการ 
คือ 

- ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ 

- จักท ากิจของท่าน 

- จักด ารงวงศ์สกุล 

- จักปฏิบัติตนให้เหมะสมที่จะเป็นทายาท 

                                            
๑๕๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๗. 
๑๕๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 



๗๓ 

- เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน๑๖๐ 

๒. ทักขิณทิศ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์ 

ค าว่า ครู กับ อาจารย์ มักจะใช้ปะปนหรือควบคู่กันอยู่เสมอ จนบางครั้งดูเหมือนจะมี
ความ หมายเป็นค าค าเดียวกัน แต่ตามความเป็นจริงแล้ว รากศัพท์เดิมของค าว่าอาจารย์ ไม่เหมือนกบั
ค าว่า ครู และเมื่อพิจารณาถึงความหมายตั้งเดิมแล้วยิ่งไม่เหมือนกัน โดยค าว่าครูในสมัยโบราณ
หมายถึงเป็นผู้น า เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณของศิษย์ ไปสู่คุณธรรมช้ันสูง ในปัจจุบันครูหมายถึงผู้
อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ ศิษย ์เป็นผู้ที่มีความหนักแน่นควรแก่การเคารพบูชาของศิษย์ 
ส าหรับค าว่า อาจารย์ในทัศนะพุทธศาสนา อธิบายว่า  

บรรพชาจารย์ อาจารย์ในบรรพชา คือ ท่านผู้ให้สิกขาบทในการบรรพชา  

อุปสัมปทาจารย์ อาจารย์ในอุปสมบท คือ ท่านผู้สวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม  

นิสสยาจารย์ อาจารย์ผู้ให้นิสัย คือ ท่านที่ตนไปขอถือนินัยเป็นอันเตวาสิกคือยอมตนเป็น
ศิษยอ์ยู่ในปกครอง 

อุเทศาจารย์หรือธรรมาจารย์ อาจารย์ผู้ให้อุเทศหรืออาจารย์ผู้สอนธรรม คือ ท่านที่สั่ง
สอน ให้วิชาความรู้ โดยหลักวิชาก็ดี เป็นที่ปรึกษาไต่ถามค้นคว้าก็ดี 

โอวาทจารย์ อาจารย์ผู้ให้โอวาท คือ อบรม ตักเตือนแนะน าเป็นครั้งคราว๑๖๑ 

ครูอาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 

- แนะน าด ี

- ให้เรียนดี 

- บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 

- ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 

- ท าความ ป้องกันในทิศทั้งหลาย  

ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์โดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 

- ลุก ข้ึนยืนรับ 

- เข้าไปคอยรับใช้ 

                                            
๑๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
๑๖๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๕๙. 



๗๔ 

- การเช่ือฟัง 

- ดูแลปรนนิบัติ 

- เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ๑๖๒ 

๓. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภรรยา 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมไทย ซึ่งสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
สามี ภรรยา และบุตร แต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อตนเอง ในระหว่างอยู่ร่วมกัน 

สามีพึงอนุเคราะห์ภรรยาด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 

- ยกย่องสมฐานะภรรยา 

- ไม่ดูหมิ่น 

- ไม่นอกใจ 

- มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ 

- หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญ ตามโอกาส 

ภรรยาพึงอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ  

- จัดการงานดี 

- สงเคราะห์คนข้างเคียง 

- ไม่ประพฤตินอกใจผัว 

- รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 

- ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง๑๖๓ 

๔. อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร 

คนเราทุกคนมีพรรคมีพวกหรือมิตรสหาย การคบค้าสมาคมกันเป็นเรื่องปกติของคน ใน
สังคม แต่การคบกันนั้นจะอยู่ในระดับใด อาจเป็นเพื่อนแท้ หรืออาจจะเป็นเพื่อนเทียมแล้ว ค่อย ๆ 
พัฒนาศึกษาดูพฤติกรรมซึ่งกันและกันเรื่อย ๆ จนเป็นเพื่อนที่สนิท 
 

                                            
๑๖๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๘/๒๑๓. 
๑๖๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 



๗๕ 

โดยสภาพรวมมนุษย์มี หน้าที่ต่อมิตร ๕ ประการ คือ  

- การให้ 

- กล่าววาจาเป็นที่รัก 

- ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 

- วางตนสม่ าเสมอ 

- ไม่พูดจากหลอกลวง๑๖๔ 

หน้าที่ที่มิตรต้องปฏิบัติต่อกันและกันเพื่อความสมบูรณ์ระหว่างมิตรทั้งสองฝ่าย มีลักษณะ 
๕ ประการ คือ  

- ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 

- ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 

- เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพ านักได้ 

- ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 

- นับถือตลอดถึงวงศ์ของมิตร๑๖๕ 

๕. เหฏฐิมทศิ ทิศเบื้องต่ า ได้แก่ บ่าว 

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ก าหนดหน้าที่ของนาย นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ 
พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์ กรรมกร คนงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดย หน้าที่ ๕ ประการ คือ 

- จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง 

- ให้อาหารและค่าจ้าง 

- ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 

- ให้อาหารที่มีรสแปลก 

- ให้หยุดตามโอกาส 
 
 

                                            
๑๖๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๗/๒๐๘. 
๑๖๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๐/๒๑๕. 



๗๖ 

ทาส กรรมกร คนงาน คนรับใช้ พนักงาน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ที่เปรียบเสมือนเป็นทิศ
เบื้องล่าง ให้ปฏิบัติต่อนาย เจ้านาย ผู้ที่ท าหน้าที่สูงกว่าตามสายงาน ๕ ประการ ดังนี ้

- ข้ึนท าการงานก่อนนาย 

- เลิกการงานทีหลังนาย 

- ถือเอาแต่ของที่นายให้ 

- ท าการงานให้ดีข้ึน 

- น าคุณของนายไปสรรเสริญ๑๖๖ 

๖. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ 

พระสงฆ์ นักบวช ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องบนย่อมอนุเคราะห์พทุธบรษัิท อุบาสก อุบาสิกา
เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ด้วยหน้าที่ ๖ ประการ คือ 

- ห้ามไม่ให้ท าความช่ัว 

- ให้ตั้งอยู่ในความดี 

- อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันงาม 

- ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 

- อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง 

- บอกทางสวรรค์ให้ 

หน้าที่ของพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา พึงบ ารุงพระสงฆ์ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องบน
เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ  

- จะท าสิ่งใด ก็ท าด้วยเมตตา 

- จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา 

- จะคิดสิ่งใด ก็ คิดด้วยเมตตา 

- เปิดประตูต้อนรับ 

- ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ๑๖๗ 

                                            
๑๖๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
๑๖๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 



๗๗ 

ง. กตัญญูกตเวที 

ค าว่า กตัญญูกตเวที๑๖๘ ประกอบด้วยค าสองค า คือ กตัญญู หมายกึง การรู้คุณที่ผู้อื่นท า
แล้วแก่ตน ได้แก่ ความเป็นผู้มีใจกระจ่าง และมีสติปัญญาบริบูรณ์ จนสามารถรู้และตระหนักในอุปการ
คุณที่ผู้อื่นกระท าแล้วแก่ตน คือ เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใด หรือจากสิ่งใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมก็ตาม ก็จดจ าและตระหนักในพระคุณนั้น และค าว่า กตเวที หมายถึง การรู้จักประกาศ และ
ตอบแทนพระคุณของผู้ที่มีอุปการคุณแก่ตนซึ่งแสดงได้โดยการเคารพ การเอื้อเฟื้อ การสรรเสริญ และ
การแสดงน้ าใจอันดีงามต่อผู้มีพระคุณ ทั้งนี้มิใช่การใช้หนี้บุญคุณด้วยการตีราคา 

ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขต แยกได้เป็น ๒ ระดับ คือ กตัญญูต่อผู้มีคุณความดีหรือ
อุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว อย่างหนึ่ง กตัญญูต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญคุณประโยชน์หรือมีพระคุณเกื้อกูล
แก่ส่วนรวม เช่นที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพทุธเจ้าโดยฐานะที่ไดท้รง
ประกาศธรรมยังหมู่ชนให้ตั้งอยู่ในกุศลกัลยาณธรรม เป็นต้น๑๖๙ 

จ. อริยวัฑฒิ ๕ 

อริยวัฑฒิ หมายถึง หลักปฏิบัติที่น าไปสู่ความเจริญงอกงาม หรือความเป็นอารยชน  
หรือความเป็นคนดีในอุดมคต ิซึ่งจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ ประการ ดังนี้ 

- ศรัทธา (งอกงามด้วยศรัทธา) หมายถึง มีความเช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ เช่ือด้วยปัญญาและ
เหตุผล เช่น เช่ือว่าบุญบาปมีจริง เช่ือในผลของกรรม และเช่ือมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  

- ศีล (งอกงามด้วยศีล) หมายถึง รักษากายและวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ ในทางปฏิบัติ
คือการรักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ของชาวพุทธทั่วไป  

- สุตะ (งอกงามด้วยสุตะ) หมายถึงความรู้ที่ได้ยินได้ฟัง หรือการศึกษาหาความรู้ด้วยการ
ฟังซึ่งรวมถึงการอ่านหนังสือและใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย  

- จาคะ (งอกงามด้วยจาคะ) หมายถึง รู้จักเสียสละ แบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น  

- ปัญญา (งอกงามด้วยปัญญา) หมายถึง มีความรู้อย่างกว้างขวาง รู้ชัดเจน และรู้จริง  
เป็นความรู้ทั้งในวิชาชีพ วิชาสามัญ หรือรู้เท่าทันโลก๑๗๐ 
 
 

                                            
๑๖๘ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕/๓. 
๑๖๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒. 
๑๗๐ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๓-๖๔/๙๑-๙๒. 



๗๘ 

ฉ. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หรือหลักปฏิบตัิ
ที่จะอ านวยประโยชน์สุขแก่บุคคลมี ๔ ประการ คือ 

- ความขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานสัมปทา) มีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงาน 

- การเก็บรักษา (อารักขาสัมปทา) หรือประหยัด ใช้จ่ายพอดี รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได ้

- การคบคนดีเป็นมิตร (กัลยาณมิตร) รู้จักเลือกคบคนดี คนมีคุณธรรม และมีความรู้ 

- การด ารงชีพที่เหมาะสมพอดีหรือตามก าลังทรัพย์ ไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินฐานะของตน๑๗๑ 

(๓) ด้านช่องทาง (Channel) 

ช่องทาง (Channel) หมายถึง ช่องทางการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือและ
สื่อกลางที่น าสารจากผู้ส่งไปยังผู้รบัสาร๑๗๒ หรือเรียกว่าช่องทางเดินของสาร ซึ่งท าหน้าที่ส าคัญในการ
เช่ือมโยงสารจากผู้ให้ก าเนิดสารไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 

๑. สื่อ คือ ตัวกลางหรือช่องทางผ่านของสารจากผู้ส่งไปสู่ผู้รับให้เข้าใจตรงกัน๑๗๓ ถ้าย้อน
ไปในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์การสอนชนิดต่าง ๆ เหมือนสมัยปัจจุบัน 
ดังนั้น สื่อที่พระพุทธองค์ทรงใช้ประกอบการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้เกดิความเข้าใจในเนือ้หาธรรมะ
ที่เป็นนามธรรมง่ายข้ึน พระพุทธองค์ทรงใช้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของพระพุทธองค์ ซึ่งจัดเป็นประเภท
ได้ ดังนี้ 

 ๑.๑ สื่อบุคคล แยกออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ ๑ บุคลิกภาพ พระพุทธเจ้าทรงมีลักษณะที่สง่างาม ต้องตามมหาบุรุษลักษณะ 
๓๒ ประการ ยกตัวอย่างเรื่อง อาชีวกอุปกะได้พบพระผู้มีพระภาคได้ทูลค านี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
ดูก่อนอาวุโส อินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนัก ผิวพรรณของท่านบริสุทธ์ิผุดผ่องดูก่อนอาวุโสท่านบวช
อุทิศใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบธรรมของใคร เมื่ออุปกาชีวกกราบทูลอย่างนี้แล้ว  
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาตอบอุปกาชีวก ดังนี้ 

                                            
๑๗๑ องฺ.อฎฺ ก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๑๗๒ กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการส่ือสาร, หน้า ๖. 
๑๗๓ อ านวย เดชชัยศรี, สื่อการศึกษาพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 



๗๙ 

“เราเป็นผู้ครอบง าธรรมทั้งปวง รู้ธรรมทั้งปวง อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วในธรรม   
ทั้งปวง ละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมด พ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหา เราตรัสรู้ยิ่งเอง
แล้วจะพึงอ้างใครเล่า อาจารย์ของเราไม่มี คนเช่นเราก็ไม่มี บุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มีในโลก
กับทั้งเทวโลก เพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลก เราเป็นศาสดาที่หาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้ เราผู้
เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เราเป็นผู้เย็นใจ ดับกิเลสได้แล้ว เราจะไปเมืองในแคว้นกาสี เพื่อ
ประกาศธรรมจักรให้เป็นไป เราจะตีกลองประกาศอมตธรรมในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์ได้
ธรรมจักษุ” 

 ก็สมัยน้ันแล เสลพราหมณ์อาศัยอยู่ในอาปณนิคมเป็นผู้รู้จบไตรเพทพร้อมทั้งคัมภีร์นิ
ฆัณฑุและคัมภีร์เกตุภะ พร้อมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจตัวบท เข้าใจ
ไวยากรณ์ ช านาญในคัมภีร์โลกายตะและต าราท านายมหาปุริสลักษณะ ทั้งบอกมนต์แก่มาณพ ๓๐๐ 
คนด้วย ก็สมัยนั้นเกณิษยชฎิลเป็นผู้เลื่อมใสในเสลพราหมณ์ย่ิงนัก 

 ครั้นแล้ว เสลพราหมณ์ได้ตรวจดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในล าดับนั้นเสลพ
ราหมณ์ชมเชยพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักตร์ด้วยคาถาอันสมควรว่า 

“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์มีพระกายบริบูรณ์ สวยงามประสูติดีแล้วมีพระเนตรงาม  
มีพระฉวีวรรณดุจทองค า มีพระเข้ียวขาวดี มีความเพียร อวัยวะใหญ่น้อยเหล่าใด มีแก่คนผู้เกิด
ดีแล้ว อวัยวะใหญ่น้อยเหล่านั้นทั้งหมดในพระกายของพระองค์เป็นมหาปุริสลักษณะ พระองค์มี
พระเนตรแจ่มใส มีพระพักตร์งาม มีกายใหญ่ตรง มีรัศมีรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางสมณสงฆ์ดังพระ
อาทิตย์ พระองค์เป็นภิกษุมีพระเนตรงาม มีพระฉวีวรรณงามเปล่งปลั่งดังทองค า...” 

 ส่วนที่ ๒ คุณภาพและคุณธรรม พระพุทธเจ้าทรงเปน็ผู้สง่สารที่มคุีณภาพและคุณธรรม
มากมาย แต่สรุปลงเพียง ๓ ประการคือ 

 ประการที่ ๑ พระปัญญาคุณ พระองค์ทรงมีปัญญารอบรู้โลก 

 ประการที่ ๒ พระวิสุทธิคุณทรงเป็นผู้บริสุทธ์ิหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง 

 ประการที่ ๓ พระกรุณาธิคุณคือพระองค์ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งปวง 

 คุณทั้ง ๓ นี้ ข้อที่ เป็นหลักและกล่าวถึงทั่วไปในคัมภีร์ต่าง ๆ มี ๒ คือ ปัญญา  
และกรุณา ส่วนวิสุทธิเป็นพระคุณเนื่องอยู่ในพระปัญญาอยู่แล้วเพราะเป็นผลเกิดเองจากการตรัสรู้ 
คัมภีร์ทั้งหลายจึงไม่แยกไว้เป็นข้อหนึ่งต่างหาก๑๗๔ 

                                            
๑๗๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๒๓. 



๘๐ 

 ๑.๒ สื่อวัสดุอปุกรณ์ สมัยพุทธกาลเทคโนโลยีไม่เจริญอย่างเช่นสมัยนี้ แต่พระพทุธองค์
ทรงใช้สือ่ที่เป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวผูร้ับสารและเครื่องใช้ตา่ง ๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่เป็นสื่อในการสื่อสาร 
เช่น ทรงใช้เมล็ดพันธ์ุผักกาดเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อสารกับนางกีสาโคตมี ดังนี ้

 นางกีสาโคตมี นางมีบุตร แต่บุตรตายแล้ว ด้วยความรักบุตรจึงได้หายารักษา มีคนแนะน า
ให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลขอยาวิเศษว่า “ทราบว่า พระองค์ทรงทราบยาเพื่อบุตรของ
หม่อมฉันหรือ พระเจ้าข้า” พระบรมศาสดาทรงมีพุทธโอวาทว่า ยานั้นพระองค์มี จะประทานให้ได้แต่
ขอให้นางไปหาเมล็ดพันธ์ุผักกาดมาให้พระองค์ สักฟายมือหนึ่งก่อน นางกีสาโคตมีได้ฟังก็ดีใจคิดว่า 
ยาอะไร แค่เมล็ดพันธ์ุผักกาดเพียงฟายมือเดียว เราต้องรีบไป พอได้มาลูกเราก็จะได้ฟื้นคืนชีวิตละทีนี้  
นางก าลังจะลุกแล่นออกไป 

 พระพุทธองค์ก็มีพุทธบรรหารต่อไปว่า “เดี๋ยวก่อนน้องหญิง จ าไว้ว่า เมล็ดพันธ์ุผักกาด
ที่จะมีคุณวิเศษสามารถชุบชีวิตคนตายได้นี้ ต้องได้มาจากเรือนของคนซึ่งไม่เคยมีใครตายเลยในบ้าน
นั้น ตระกูลนั้น หากผิดข้อก าหนดนี้แล้ว ก็จะไม่สามารถประกอบยาวิเศษนั้นได้” นางกีสาโคตมีนี้ ตั้งแต่
เกิดมายังไม่เคยพบคนตายเลย ฟังรับสั่งแล้วก็ยังไม่เข้าใจ รับถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็อุ้มร่างบตุร
น้อยเข้าสะเอวออกไปเที่ยวหา เมล็ดพันธ์ุผักกาดคิดว่าอีกประเดี๋ยวคงจะได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 

 กี่บ้านกี่เรือนที่นางเวียนเข้าไปขอเมล็ดพันธ์ุผักกาด ทุกบ้านทุกเรือนก็รีบน าเมล็ดพันธ์ุ
ผักกาดออกมาให้ด้วยใจเมตตา อย่าว่าแต่ฟายมือหนึ่งเลย น้องหญิง สักทะนานหนึ่ง ก็ได้ ถ้าเจ้าจะน าไป
ท ายาช่วยชีวิตบุตรของเจ้าแต่เมื่อนางถามว่า ในบ้านน้ี เรือนนี้เคยมีคน ในครอบครัวตายบ้างไหม นาง
ก็จะได้รับค าตอบอย่างเดียวกันทั้งนั้นว่า มีครอบครัวไหนบ้างในโลกนี้ที่ไม่เคยมีคนตาย นางรับเมล็ดพันธ์ุ
ผักกาดมาแล้วก็ต้องคืนกลับไปทุกบ้าน ทุกเรือน แต่เช้าจนเย็นย่ าค่ าคืน ทั้งเหนื่อยอ่อน ด้วยอุ้มบุตรน้อย
เซซังไปตลอด ทั้งหิวกระหายด้วยข้าวน้ าไม่ได้เคยตกลงถึงปากถึงท้องมาเลยตลอดเวลาแต่บุตรนางตาย 
นางซวนซบสลบลงในชายป่าน้ าค้างตกลงพรมร่างจึงได้สติฟื้นข้ึนมา ร าลึกความทั้งหมด คิดไดว่้า 

 “เราคิดว่า มีแต่ลูกของเราเท่านั้นที่ตาย แต่แท้จริง ทุกบ้าน ทุกเรือน เขามีคนตายทั้งนั้น 
ถ้าจะนบักันแล้ว ในครอบครัวหนึ่ง ๆ  นับช่ือคนตายจะมมีากกว่าคนเปน็ด้วยซ้ า โอเรานี่ช่างเขลาจรงิหนอ” 
นางนึกไดเ้ช่นน้ัน กร็บีไปเฝ้าพระผูม้ีพระภาค พระองค์ทรงแสดงธรรมให้นางละความโศกเศร้าว่า ความ
ตายนั่นแล เป็นธรรมยั่งยืนส าหรับสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้ นางกีสาโคตมี ฟังพระคาถา
จบลง ก็บรรลุโสดาปัตติผลและได้ทูลขอบรรพชาต่อพระองค์ นางได้เป็นภิกษุณี มีนามว่า กีสาโคตมีเถรี 

 ๑.๓ สื่อที่เป็นกลวิธี เป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งที่ส าคัญที่พระ
พุทธองค์ทรงใช้๑๗๕ พอสรุปได ้ดังนี ้

                                            
๑๗๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, หน้า ๔๖–๖๒. 



๘๑ 

 แบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นกลวิธีการสอนโดยใช้วิธีการถามคู่สนทนา เพื่อท าให้เกิด
ความเข้าใจธรรมะและความเลื่อมใสศรัทธา วิธีการนี้จะเห็นได้จากการที่พระองค์ ใช้โปรดบุคคลที่มี
จ านวนจ ากัดที่สามารถ พูดโต้ตอบกันได้ การสอนแบบนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลาย ๆ  ที่ เช่น กรณี
ของปริพาชกช่ือว่า วัจฉโคตร ที่เข้าไปทูลถามเรื่องความเห็นสุดโต่ง ๑๐ ประการ กับพระพุทธองค์ 
และก็ได้มีการสนทนาแบบถาม-ตอบ ในเรื่องดังกล่าวระหว่างปริพาชกกับพระพุทธองค์๑๗๖ เป็นต้น  
ในการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนาจะมกีารถามในรายละเอียดได้มากกว่าการสอนแบบทั่วไป เพราะ
เป็นการให้ข้อมูลต่อกลุ่มชนที่มีจ านวนจ ากัด ซึ่งเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบ ผู้ฟังมักจะได้รับคุณ
วิเศษจากการฟังธรรมโดยวิธีนี้อยู่เสมอ 

 แบบบรรยาย เป็นกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ ในการแสดงธรรม
ประจ าวัน ซึ่งมีประชาชนและพระสาวกเป็นจ านวนมากมารับฟัง ถือว่าเป็นรูปแบบที่พระพุทธองค์ทรง
ใช้มากที่สุดในการแสดงธรรม มีทั้งการแสดงธรรมที่มีใจความยาว และการแสดงธรรมที่มีใจความสั้น ๆ 
ตามแต่สถานการณ์ที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น ในพรหมชาลสูตร พระองค์ก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาของ
ศีลซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ ศีลระดับต้น ที่เรียกว่า จุลศีล ระดับที่ ๒ ศีลระดับกลาง  
ที่เรียกว่า มัชฌิมศีล และระดับที่ ๓ ศีลระดับสูง ที่เรียกว่า มหาศีล ในตอนท้ายก็ทรงแสดงเรื่องทิฏฐิ 
ทฤษฎีหรือปรัชญาของลัทธิต่าง ๆ ร่วมสมัยพุทธกาล ซึ่งมีทั้งหมด ๖๒ ทิฏฐิ โดยพระพุทธเจ้าทรงน ามา
แสดงหรือบรรยายและช้ีให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีความเห็นหรือมีหลักค าสอนที่ต่างจากทฤษฎีทั้ง 
๖๒ ประการนี้อย่างไร๑๗๗ เป็นต้น 

 แบบตอบปัญหา เป็นกลวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาตรวจดูลักษณะและใช้วิธีตอบ
ให้เหมาะสมกัน ซึ่งในการตอบปัญหาของพระองค์นั้น ทรงพิจารณาจากความเหมาะสมตามล าดับแหง่
ภูมิปัญญาของผู้ถามเป็นส าคัญ 

 ดังเช่นใน เทวตาสังยุต ที่มีเทวดาไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่า “บุคคลให้อะไรช่ือ
ว่าให้ก าลัง อะไรช่ือว่าให้วรรณะ อะไรช่ือว่าให้ความสุข อะไรช่ือว่าให้จักษุ อะไรช่ือว่าให้ทุกสิ่งทุก
อย่าง” พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า “บุคคลให้ข้าวช่ือว่าให้ก าลัง บุคคลให้ยานพาหนะช่ือว่าให้ความสุข 
บุคคลให้ประทีปช่ือว่าให้จักษุ และบุคคลให้ที่ให้ที่พักช่ือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนบุคคลผู้พร่ าสอน
ธรรมช่ือว่าให้อมตะ”๑๗๘ ซึ่งในเนื้อหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงกลวิธีที่ใช้เป็นช่องทางเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และแสดงถึงการให้ความหมายด้วยการตีความค าถามในขณะเดียวกันด้วย 

                                            
๑๗๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๘๓-๑๘๙/๒๑๙-๒๒๓. 
๑๗๗ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘/๑๑. 
๑๗๘ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๔๒/๔๘. 



๘๒ 

 แบบวางกฎข้อบังคับ เป็นกลวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้ก าหนดหลักเกณฑ์ กฎ และข้อบังคับ
ให้พระสาวกหรือสงฆ์ปฏิบัติ หรือยึดถือปฏิบัติด้วยความเห็นชอบพร้อมกัน กลวิธีนี้เป็นลักษณะของ
การออกค าสั่งให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งถือว่าเป็นการวางระเบียบปฏิบัติร่วมกันเพื่อความสงบสุขแห่ง
หมู่คณะ ดังจะเห็นได้จาก การที่พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นข้อบังคับให้พระภิกษุได้
ปฏิบัติตาม และที่ส าคัญกฎข้อบังคับที่พระองค์ทรงบัญญัตินั้น สามารถเป็นตัวแทนของพระองค์ได้ 
ดังที่ทรงตรัสในวันที่เสด็จปรินิพพานว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว ปัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย 
หลังจากเราล่วงลับไปก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๑๗๙ 

 อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วสื่อที่เป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นสามารถ
จ าแนกตามหน้าที่ได้ ๒ ประเภทหลัก คือ สื่อภายใน และสื่อสารภายนอก หรือที่เรียกว่า อายตะ
ภายใน และอายตนะภายนอก๑๘๐ ดังนี้ 

 - สื่อภายใน หรืออายตนะภายใน คือ ที่เช่ือมต่อให้เกิดความรู้ หรือแดนต่อความรู้ภายใน 
มี ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ๑๘๑ 

 - สื่อภายนอก หรืออายตนะภายนอก คือ ที่เช่ือมต่อความรู้ หรือแดนต่อความรู้ภายนอก 
มี ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์๑๘๒ 

 โดยสื่อทั้ง ๒ นี้ จะมีความสมบูรณ์ได้ต้องอาศัย ผัสสะ หรือความกระทบระหว่าง
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก และพึงรับรู้ด้วยวิญญาณ ๖ ซึ่งมีช่ือเรียกตามอายตนะ ดังนี้ 

 จักขุวิญญาณ ความรู้แจ้งทางตา 

 โสตวิญญาณ ความรู้แจ้งทางหู 

 ฆานวิญญาณ ความรู้แจ้งทางจมูก 

 ชิวหาวิญญาณ ความรู้แจ้งทางลิ้น 

 กายวิญญาณ ความรู้แจ้งทางกาย 

 มโนวิญญาณ ความรู้แจ้งทางใจ๑๘๓ 

                                            
๑๗๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗. 
๑๘๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๕. 
๑๘๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๐๒. 
๑๘๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๓. 
๑๘๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๕. 



๘๓ 

๒. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ในปัจจุบัน สภาพการณ์ในปัจจุบันมีความแตกต่างไป
จากครั้งสมัยพุทธกาล เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความทันสมัยของสือ่อุปกรณ์ที่ใช้เปน็
ช่องทางในการสื่อสาร ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงช่องทางการสื่อสารของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
พระสงฆ์ ในยุคปัจจุบัน นิยมกระท าใน ๒ แนวทาง คือ (๑) การอ่านคัมภีร์ เพื่อปฏิบัติตามธรรมเนียม
เดิม และ (๒) การเทศน์ปฏิภาณ คือ การแสดงธรรมโดยใช้โวหาร ความสามารถ มีทั้ง เทศน์เดี่ยว 
เทศน์คู่ เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๒ หรือ ๓ ธรรมาสน์ก็มี โดยยึดหลักธรรมเนียม ปฏิบัติในการสมมติเต็ม
รูปแบบ หรือตามความเหมาะสมแก่โอกาส สถานที่ และบุคคล๑๘๔ 

๓. ส่วนช่องทางที่ได้ปรับประยุกต์ตามกาลสมัย มีดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ การปาฐกถา คือ การแสดงธรรมโดยการยืนหรือนั่งก็ได้ แต่ไม่ได้อ่านคัมภีร์ 

 ๓.๒ การอภิปราย คือ การจัดแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันแต่ต่างทัศนะ โดยมีผู้
ควบคุมการอภิปราย 

 ๓.๓ การสนทนา คือ รายการทางสื่อมวลชนที่จัดในรูปแบบให้ภิกษุสามารถ สนทนา
กับคฤหัสถ์ เพื่อสอบถามประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

 ๓.๔ พิธีกรรายการ คือ เป็นผู้รับด าเนินรายการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเผยแผ่ธรรม  
และสามารถสอดแทรกหลักธรรมะได้ทุกขั้นตอน 

 ๓.๕ ผู้บรรยาย คือ เป็นผู้รับด าเนินรายการทางสื่อมวลชน เพื่อบรรยายในรายการทาง
วิทยุหรือโทรทัศน์ 

 ๓.๖ การเขียนบทความทางวิทยุและโทรทัศน์ คือ การเผยแผ่แนวคิด ข้อธรรมะผ่าน 
บทความ โดยผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ อาจน าบทนั้นไปสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ได้ 

 ๓.๗ การเขียนบทความลงวารสารหรือหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 

 ๓.๘ มัคคุเทศก์ คือ ผู้น าชมพุทธศาสนสถาน และปูชนียสถานทางประวัติศาสตร์ 

 ๓.๙ ครู อาจารย์ หรือ วิทยากร ได้แก่ บุคคลที่ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนใน สถานศึกษา 
เช่น โครงการครูพระสอนหนังสือในโรงเรียน ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 

 ๓.๑๐ การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ การด าเนินรายการทางสื่อมวลชน  
โดยใช้หลายวิธี เช่น การเทศน์ ปาฐกถา สนทนาธรรม บรรยายธรรม เป็นต้น๑๘๕ 

                                            
๑๘๔ ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม, หน้า ๔๔. 
๑๘๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔-๔๖. 



๘๔ 

(๔) ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

ในทัศนะของพระพุทธศาสนา กล่าวถึง ผู้รับสารที่ดีที่ต้องมีความพร้อมในการรับสาร แม้ผู้
ส่งสารดี เนื้อหาสาระของสารดี สื่อดี แต่ผู้รับสารไม่พร้อมในการรับสารก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

๑. ผู้รับสารที่ดีควรปรับตนให้พร้อมในการรับสารด้วยคุณธรรมต่าง ๆ ของผู้รับสาร ดังนี ้

 ๑.๑ มีหลักของการฟัง การฟังหรือการรับข่าวสารที่ท าให้เกิดปัญญานั้น  ผู้ฟังต้องมี
ความเช่ือและความตั้งใจฟัง จึงส าเร็จผลของการฟงัได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลผู้เช่ือธรรมของพระ
อรหันต์ เพื่อบรรลุนิพพานไม่ประมาทมีความรอบคอบ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา”๑๘๖ การรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลได้มากนั้นเป็นเรื่องดี ถ้าผู้รับสามารถแยกแยะความชัดเจนของข่าวสารข้อมูลเหล่าน้ันได้ จะไม่
ตกอยู่ในอ านาจของความหลง แต่กลับจะเกิดปัญญากว้างขวาง พิจารณาเลือกรับสิ่งดีช่ัวได้ เพราะการ
รับข้อมูลข่าวสารทั่วไปก็ดี การฟังธรรมที่เป็นข้อมูลที่ดีงามก็ดี ผู้ฟังย่อมมีผลหลายประการ คือ ได้ฟัง
สิ่งที่ยังไม่เคยฟัง เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังมาแล้ว บรรเทาความสงสัยลงได้ ท าความเห็นให้ถูกต้องได้ และ
จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส๑๘๗ 

 ๑.๒ มีการศึกษาเล่าเรียนมาดี คุณธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาของ
สารได้ง่ายน้ันคือการศึกษาในวิทยาการต่าง ๆ  มาแล้วเป็นอันดีการศึกษาจนเป็นพหูสูต ช่วยให้เข้าใจ
และรู้จักเลือกพิจารณาเนื้อหาของสารได้ง่าย คุณธรรมของความเป็นพหูสูต คือ 

 - พหุสสุตา ฟังมาก คือ ศึกษาเล่าเรียนไว้มาก 

 - ธตา จ าได้ คือ จับหลักหรือสาระส าคัญ ๆ ได ้

 - วจสาปริจิตา คล่องปาก คือท่องบ่นสาธยายจนคล่องแคล่ว 

 - มนสานุเปกขิตา ท่องจนข้ึนใจ คือเอาใจใส่นึกคิดอยู่เสมอ 

 - ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา ขบได้ด้วยทฤษฎี คือ แทงตลอดหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเหตุและ
ผลของปัญหาน้ัน ๆ๑๘๘ 

๒. คุณสมบัติการับรู้โดยพื้นฐานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน พระพุทธองค์จึงได้แบ่งผู้รับสาร
ทางพระพุทธศาสนาออกเป็น ๔ ประเภท ตามระดับสติปัญญาของคนโดยเปรียบเหมือนดอกบัว ๔ 
เหล่า ดังนี้ 

                                            
๑๘๖ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๑๘๗ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๒/๒๔๔. 
๑๘๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕. 



๘๕ 

 ๒.๑ กลุ่มบัวพ้นน้ า เมื่อได้รับแสงอาทิตย์จะแย้มบานทันที กลุ่มนี้เปรียบเสมือนผู้ที่มี
ปัญญาเฉียบแหลมมีการศึกษาดีแล้ว ไม่ต้องการเนื้อหาหรือการอธิบายอะไรมากเพียงแต่ยกหัวข้อ
ธรรมะก็สามารถรู้ได้ เรียกว่า อุคติตัญญู 

 ๒.๒ กลุ่มบัวใต้ผิวน้ า เพียงรอวันจะโผล่พ้นน้ าข้ึนมารับแสงอาทิตย์แล้ว แย้มบานใน
วันรุ่งข้ึนเปรียบเสมือนผู้มีปัญญามากอยู่แล้วให้ข้อมูลข่าวสารเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้ยังประโยชน์ให้
ส าเร็จ เรียกว่า วิปจิตัญญู 

 ๒.๓ กลุ่มบัวที่จมอยู่กลางน้ า โอกาสที่จะโผล่ข้ึนมาพ้นน้ า เพื่อรับแสงอาทิตย์แล้วแย้ม
บานได้ ซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มคนที่มีปัญญาปานกลางหากประคับ ประคองดีๆ โอกาสจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตก็มีมาก การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้  ต้องละเอียดอ่อน เนื้ อหาต้องตรง
ประเด็นชัดเจนและถูกต้อง เพราะกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ เรียกว่า เนยฺยะ 

 ๒.๔ กลุ่มบัวในโคลนตม คือบัวที่ยังเป็นหน่อยังไม่โผล่พ้นโคลนตมขึ้นมา โอกาสที่จะเป็น
อาหารของปลาและเต่าก็มีอยู่มาก เปรียบเสมือนกลุ่มผู้รับสารที่มีปัญญาทึบห่อหุ้มด้วยอวิชชา คือ 
ความ ไม่รู้แจ้ง การสื่อสารกับบุคคลกลุ่มนี้ต้องออกแรงมากจึงประสบความส าเร็จหรือบางครั้งอาจตอ้ง
เลิกลาไปเฉยๆ กลุ่มนี้จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ  หรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลย เรียกว่า  
ปทปรมะ๑๘๙ 

๓. ผู้รับสารที่ดีควรมีหลักพิจารณาในสารนั้นให้ถ่ีถ้วนก่อนที่จะปลงใจเช่ือ ดังที่พระพุทธ
องค์ทรงตรัสสอนชาวกาลามะเกีย่วกับหลกัความเช่ือ ๑๐ ประการ ในกาลามสูตรและสูตรอื่น ๆ  ที่ตรสั
ไว้ส าหรับให้ทุกคนมีความเช่ือในเหตุผลของตนเองในเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ความว่า หมู่บ้านกาลามะทีม่ี
ผู้น าและสมณะน าค าสอนมากล่าวหรือสั่งสอนเป็นจ านวนมาก จนท าให้ชาวบ้านเกิดความสับสนว่า 
ตนควรจะเช่ือถือเพยีงไรหรือไม่ จึงมีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจา้ว่า เขาได้รับความล าบากใจในการทีส่มณะ
พราหมณ์พวกหนึ่ง ก็สอนไปอย่างหนึ่งสมณะพราหมณ์พวกอื่นก็สอนไปอย่างอื่น หลายพวกหลาย
อย่างด้วยกันจนไม่รู้ว่าจะเช่ือใครดีในที่สุด พระพุทธองค์ได้ตรัสหลักธรรมช่ือว่า กาลามสูตร สูตรว่า
ด้วยหลักความเช่ือแก่ชาวกาลามะนั้น ซึ่งมีใจความส าคัญ ดังนี้ 

 ๓.๑ มา อนุสฺสาเวน อย่าพึงเช่ือโดยฟังตามกันมา 

 ๓.๒ มา ปรมฺปราย อย่าพึงเช่ือโดยเหตุสักว่าตามสืบ ๆ กันมา 

 ๓.๓ มา อิติ กิราย อย่าพึงเช่ือโดยต่ืนข่าว 

 ๓.๔ มา ปิฎกสมฺปทาเนน อย่าพึงเช่ือโดยอ้างปิฎก 

                                            
๑๘๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 



๘๖ 

 ๓.๕ มา ตกฺกเหต ุอย่าพึงเช่ือโดยนึกเดาเอาเอง 

 ๓.๖ มา นยเหตุ อย่าพึงเช่ือโดยคาดคะเน 

 ๓.๗ มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าพึงเช่ือโดยการตรึกตรองตามอาการ 

 ๓.๘ มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนกฺขนฺติยา อย่าพึงเช่ือโดยเห็นว่าถูกตามลัทธิของตน 

 ๓.๙ มา ภพฺพรูปตาย อย่าพึงเช่ือโดยเห็นว่าผู้พูดควรเช่ือได้ 

 ๓.๑๐ มา สมโฌ โน ครุ อย่าพึงเช่ือโดยถือว่าสมณะน้ีเป็นครูของตน๑๙๐ 

๔. เมื่อบุคคลผู้รับสารที่ได้ฝึกฝนตนแล้วก็ดี ที่ยังไม่ได้ฝึกฝนตนก็ดีย่อมถือประมาณในสิ่งต่าง ๆ 
แตกต่างกันตามจริตนิสัยของตน ตามเหตุแห่งความเลื่อมใสมี ๔ ประการ๑๙๑ คือ 

 ๔.๑ รูปัปมาณิกา บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ หมายถึง บุคคลที่มองเห็นรูปร่าง
สวยงาม ความมีทรวดทรงดี อวัยวะสมส่วน ท่าทางสง่างาม สมบูรณ์พร้อมจึงชอบใจที่จะเลื่อมใส 

 ๔.๒ โฆสัปปมาณิกา บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณ หมายถึง บุคคลที่ได้ยินเสียงสรรเสรญิ
เกียรตคุิณหรือเสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงเกิดชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเช่ือถือ 

 ๔.๓ ลูขัปปมาณิกา บุคคลผู้ถือความเศรา้หมองเป็นประมาณ หมายถึง บุคคลที่มองเหน็
สิ่งของเครื่องใช้ความเป็นอยู่ที่เศร้าหมองเช่นเห็นจีวรคร่ า ๆ เป็นต้น หรือมองเห็นการกระท าคร่ า
เครียดเป็นทุกกรกิริยา ประพฤติเคร่งครัดเข้มงวดขูดเกลาตนจึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเช่ือถือ 

๔.๔ ธัมมัปปมาณิกา บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณ หมายถึง บุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญา
เห็นสารธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือ ศีล สมาธิ ปัญญา จึงชอบใจน้อมใจที่จะเช่ือถือ 

บุคคล ๓ จ าพวกต้น ยังมีทางพลาดได้มาก โดยอาจเกิดความคิดใคร่ ถูกครอบง าชักพาไป
ด้วยความหลง ถูกพัดวนเวียนหรือติดอยู่แค่ภายนอก ไม่รู้จักคนที่ตนมองได้อย่างแท้จริงและไม่เข้าถึง
สาระ ส่วนผู้ถือธรรมเป็นประมาณเข้าถึงธรรมที่ปราศจากสิ่งครอบคลุม พระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติ
กับทั้ง ๔ ข้อ (เฉพาะ ๓ ข้อแรกทรงถือแต่พอดี) จึงทรงครองใจคนทุกจ าพวกได้ทั้งหมด คนที่ได้เห็น
พระพุทธเจ้าแล้ว ที่จะไม่เลื่อมใสนั้น หาได้ยากยิ่งนัก๑๙๒ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้สรุป
สาระส าคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

                                            
๑๙๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๐๕/ ๒๑๒–๒๑๘. 
๑๙๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๙. 
๑๙๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๒๓. 



๘๗ 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วนิช สุธารัตน์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๔๗) 
 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธศาสนาถือว่ากระบวนการพัฒนาปัญญา
เป็นสื่อในการถ่ายทอดสาร ซึ่งกระบวนการพัฒนา
ทางปัญญานี้จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบ
ทั้งสามส่วน ที่มีความเกื้อหนุนจุนเจือกันอยู่ ได้แก่ 
ปัจจัยภายนอก คือ การกระตุ้น การแนะน า การ
สั่งสอน และปัจจัยภายใน คือ กระบวนการคิดที่
ถูกวิธี และการฝึกอบรมตามมรรควิธี คือ การฝึก 
อบรมกาย อบรมจิต ตามแนวไตรสิกขา 

กิติมา สุรสนธิ, 
(๒๕๔๑, หน้า ๖) 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ตามทฤษฎี
หรือแบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล (Berlo) คือ 
๑. ผู้ส่งสาร (Sender) 
๒. สาร (Media) 
๓. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
๔. ผู้รับสาร (Receiver) 

พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี), 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๐๘) 
 
 
 
 

คุณสมบัติของนักเผยแผ่หรือนักประชาสัมพันธ์ใน
เชิงวิชาการ ได้แก่ ต้องฟังเป็น ต้องพูดเป็น ต้อง
เรียนเป็น จ าแม่นในเนื้อหาวิชา หาอุบายให้คนอื่น
เขารู้สึกเร็ว ฉลาดในสิ่งเป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ และไม่ก่อการทะเลาะวิวาท 

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 
อังคุตตรนิกาย สัตตกนบิาต, 
(เลม่ ๒๓ ข้อ ๖๕ หน้า ๑๑๔) 
 
 

ผู้ส่งสารที่ดีจึงต้องรู้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ 
ประกอบด้วย รู้ธรรมะ รู้จักเนื้อหาสาระ รู้จัก
ตนเอง รู้จักประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน  และ
รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
 



๘๘ 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักเกี่ยวกับกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 
อังคุตตรนิกาย สัตตกนบิาต, 
(เลม่ ๒๗ ข้อ ๓๗ หน้า ๕๗) 
 
 
 

ผู้ส่งสารที่ดีควรมีคุณสมบัติกัลยามิตร ๗ ประการ 
ประกอบด้วย น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จัก
พูดช้ีแจงเผยแผ่ให้ได้ผล อดทนต่อถ้อยค า อธิบาย
หลักธรรมที่ลึกซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้ และไม่ชักน า
ผู้ฟังให้เดินผิดทางไปจากพุทธด ารัส 

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต, 
(เลม่ ๒๓ ข้อ ๓๗ หน้า ๓๙) 
 
 

สารในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องมาจากจิตที่ฝึก
ดีแล้ว คือ ต้องเป็นเรื่องจริง ต้องเป็นเรื่องแท ้ต้อง
เหมาะสมกับกาลเวลา ต้องเป็นเรื่องที่คนชอบ 
ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ธีรวัส บ าเพญ็บุญบารมี, 
(๒๕๕๐, หน้า ๔๔-๔๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อกล่าวถึงช่องทางการสื่อสารของผูเ้ผยแผ่ที่
แบบดั้งเดิมที่พระสงฆ์กระท า ๒ แนวทาง คือ 
๑. การอ่านคัมภีร์  
๒. การเทศน์ปฏิภาณ 
ปัจจุบัน มีการปรับประยกุต์ช่องทางการเผยแผ่ให้
สอดคล้องตามกาลสมัย  ได้แก่ 
๑. การปาฐกถา 
๒. การอภิปราย 
๓. การสนทนา 
๔. พิธีกรรายการ 
๕. ผู้บรรยาย 
๖. บทความทางวิทยุและโทรทัศน์  
๗. บทความลงสิ่งพิมพท์ุกชนิด 
๘. มัคคุเทศก์  
๙. ครู อาจารย์ หรือ วิทยากร  
๑๐. การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
 

 



๘๙ 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักเกี่ยวกับกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๔) หน้า ๔๕) 
 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาตามพทุธวิธี ๔ ส. คือ 
แจ่มแจง้ จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเรงิ 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ), 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๓๙) 
 
 

อริยสัจ หมายถึง ของจริงอันประเสริฐ ของจริง
อันห่างไกลจากกิเลส ของจริงอันยังความเป็นพระ
อริยเจ้าให้ส าเร็จ 

วศิน อินทสระ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๓-๑๔) 
 

ธรรมะอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ
หรือความจริงอันประเสริฐของพระอริยะ 

อ านวย เดชชัยศรี, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑) 
 

สื่อ คือ ตัวกลางหรือช่องทางผ่านของสารจากผูส้ง่
ไปสู่ผู้รับให้เข้าใจตรงกัน 

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 
อังคุตตรนิกาย ปญัจกนบิาต, 
(เลม่ ๒๒ ข้อ ๘๗ หน้า ๑๕๕) 
 

ผู้รับสารที่ดีที่ต้องมีความพรอ้มในการรับสาร ตาม 
คุณธรรมของความเป็นพหูสูต คือ ฟังมาก จ าได้ 
คล่องปาก ท่องจนข้ึนใจ และขบได้ด้วยทฤษฎี 

 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร หรือแบบจ าลอง SMCR เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อข้อมูลจากผู้ส่งไปสู่ผู้รับให้เข้าใจ
ตรงกัน ประกอบด้วย (๑) ผู้ส่งสาร ได้แก่ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในที่นี้คือ พระสงฆ์ จ าเป็น ต้องมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลหลากหลายประการ คือ คุณสมบัติของนักเผยแผ่ คุณสมบัติของผู้รู้ คุณสมบัติของ
กัลยาณมิตร เป็นต้น (๒) สาร ได้แก่ ข้อมูล คือ หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์น าไป
เผยแผ่ ซึ่งมีลักษณะที่ดี เป็นเรื่องจริงไม่บิดเบือน เป็นต้น (๓) ช่องทาง หมายถึง วิธีการสื่อสาร เป็น
เครื่องมือและสื่อกลางที่น าสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร หรือเรียกว่าช่องทางเดินของสาร ได้แก่ สื่อตัว
บุคคล สื่อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และ (๔) ผู้รับสาร โดยผู้รับสารที่ดีที่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาต้องมี
ความพร้อมในการรับสาร โดยผู้รับสารที่ดีพึงมีองค์ประกอบส าคัญ คือ มีการปรับตนให้มีความพร้อมใน
การรับสาร ได้แก่ มีความเช่ือและความตั้งใจฟัง และสามารถพิจารณาไดด้้วยปัญญา เป็นต้น 



๙๐ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับคณะสงฆ์ 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับคณะสงฆ์” จากเอกสารทางวิชาการที่หลากหลาย 
จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของคณะสงฆ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ความหมายของคณะสงฆ์” จากทัศนะของนักวิชาการที่
หลายหลาก จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

ค าว่า คณะ หมายถึง หมู่ พวก ซึ่งได้แก่ กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ
เช่น คณะกรรมการ คณะนักท่องเที่ยว คณะสงฆ์ เป็นต้น๑๙๓ ส่วนค าว่า สงฆ์ มีความหมายตามความ
เข้าใจทั่วไปคือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ คือ หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามด้วย 

ค าว่า สงฆ์ ในความหมายของพระสูตร หมายถึง ท่านผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวแม้เพียงรูป
เดียวก็ได้ช่ือว่าเป็นสงฆ์ แต่ในความหมายทางพระวินัยน้ันท่านหมายเอาภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไป จึงได้
ช่ือว่าสงฆ์ โดยนัยนี้ สงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. สมมติสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุและสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทโดยวิธีที่ถูกต้องตาม
พระบรมพุทธานุญาตแล้ว อุทิศชีวิตศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย แต่ยังมิได้บรรลุมรรคผลยังเป็น
ปุถุชนอยู่ พระภิกษุและสามเณรทั่วไปในปัจจุบันเป็นสมมติสงฆ์ ค าว่า สมมติ หมายถึง พิธีประกาศ
แต่งตั้งเป็นทางการต่อหน้าพระสงฆ์จ านวนมากเป็นพยาน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีการบวชหลาย
ประเภทด้วยกัน ตั้งแต่เอหิภิกขุอุปสัมปทา ติสรณคมนูปสัมปทา และญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา 

๒. อริยสงฆ์ หมายถึง พระอริยบุคคล คือ ผู้ปฏิบัติตนจนได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบัน
ข้ึนไป ซึ่งพระพุทธศาสนาได้จัดพระอริยบุคคล๑๙๔ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ความหมายของคณะสงฆ์” ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญจาก
แนวคิดหลักของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 
 
 

                                            
๑๙๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๒๔. 
๑๙๔ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 



๙๑ 

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดหลักเกี่ยวกับความหมายของคณะสงฆ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๒๔) 
 
 

คณะ หมายถึง หมู่ พวก ได้แก่ กลุ่มคนผู้ร่วมกัน
เพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คณะกรรมการ 
คณะนักท่องเที่ยว คณะสงฆ์ เป็นต้น 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙) 
 
 
 
 

สงฆ์ในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. สมมติสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุและสามเณรที่
บรรพชาอุปสมบทโดยวิธีที่ถูกต้องตามพระบรม
พุทธานุญาตแล้ว อุทิศชีวิตศึกษาและปฏิบัติพระ
ธรรมวินัย แต่ยังมิได้บรรลุมรรคผล ยังเป็นปุถุชน 
๒. อริยสงฆ์ หมายถึง พระอริยบุคคล 

 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์ ได้แก่ หมู่สงฆ์ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุในพระพุทธศาสนา หรือหมู่
ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบตัิ
ตามด้วย ซึ่งปัจจุบัน หมายถึง สมมติสงฆ์ หรือพระภิกษุและสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทโดยวิธีที่
ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตแล้ว อุทิศชีวิตศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย แต่ยังมิได้บรรลุมรรค
ผลยังเป็นปุถุชนอยู่ และรวมถึงอริยบุคคลหรือหมู่ชนผู้ปฏิบัติตนจนได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่พระ
โสดาบันข้ึนไป 

๒.๓.๒ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ผู้ปกครองคณะสงฆ์” จากทัศนะของนักวิชาการที่หลายหลาก 
จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

ผู้ปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ พระสังฆาธิการ โดยค าว่า “พระสังฆาธิการ” แปลตามรูปศัพท ์
แปลว่า พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธ์ิขาดในทางคณะสงฆ์ หรือ พระภิกษุผู้ท างานคณะสงฆ์โดยมีอ านาจ
เต็มตามต าแหน่ง หรือพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์๑๙๕ ดังนี ้

 

                                            
๑๙๕ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔. 



๙๒ 

๑. เจ้าคณะใหญ่ 

๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 

๓. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 

๔. เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 

๕. เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล 

๖. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

โดยนัยนี้ เจ้าคณะและเจ้าอาวาส เป็นผู้ท างานคณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มตามกฎหมาย
และครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด ส่วนรองเจ้าคณะ รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้า
อาวาสจะมีอ านาจเต็มที่ตามต าแหน่ง ก็เพราะได้รับการมอบหมาย๑๙๖ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ได้ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ
ไว้ ๗ ข้อ ดังนี ้

๑. มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 

๒. มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง 

๓. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 

๔. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 

๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ 

๖) ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน 

๗) ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน๑๙๗ 

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ตามที่ระบุไว้ในกฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ มีดังนี ้

                                            
๑๙๖ พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒. 
๑๙๗ สถาบันพระสังฆาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖๔-๒๖๕. 



๙๓ 

๑. การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น 
๓๐ และมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ 

๒. การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วจะต้องมีพรรษาพ้น ๒๐ พรรษา
และก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๒ ปี หรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดในภาคนั้นมาแล้วไม่ต ่ากว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักดิ์ ไม่ต ่ากว่าพระราชาคณะช้ันเทพ หรือเป็น
พระราชาคณะซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอกหรือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค 

๓. การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว  จะต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ 

พรรษา กับมีส านักอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน และก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดน้ันแล้วไม่ต ่ากว่า 

๒ ป ีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต ่ากว่า ๔ ป ีหรือมีสมณศักดิ์ไม่ต ่า
กว่าพระราชาคณะช้ันสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์โทข้ึนไป  หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ต ่ากว่า ๖ 
ประโยค 

๔. การแต่งตั้งเจ้าคณะอ าเภอ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ 
พรรษา กับมีส านักอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน และก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอนั้นมาแล้วไม่ต ่ากว่า 

๒ ป ีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลในอ าเภอนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ป ีหรือมีสมณศักดิ์ไม่ต ่า
กว่าช้ัน สัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ตรีข้ึนไป หรือมีเปรียญธรรมไม่ต ่ากว่า ๔ ประโยค 

๕. การแต่งตั้งเจ้าคณะต าบล จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๕ พรรษา 

กับมีส านักอยู่ในเขตอ าเภอนั้น และก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะต าบลนั้นมาแล้วไม่ต ่ากว่า  ๒ ปี 
หรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสในต าบลนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔ ปี หรือเป็นพระภิกษุมีสมณศักดิ์ 
หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรมหรือเป็นนักธรรมเอก 

๖. การแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่เป็นพระอารามราษฎร์  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมี
พรรษาพ้น ๕ พรรษา และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถ่ินน้ัน 

๗. การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ต้องมีคุณสมบัตโิดยเฉพาะอีกสว่น
หนึ่ง คือ ต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ส าหรับพระอารามหลวงช้ันเอกต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต ่ากว่าพระราชาคณะช้ันราช ส าหรับพระ
อารามหลวงช้ันโท ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต ่ากว่าพระราชาคณะช้ันสามัญ ส าหรับพระอารามหลวงช้ันตรี 
ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันเอก ส่วนพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระ
อารามหลวงในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา๑๙๘ 

                                            
๑๙๘ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, หน้า ๒๖๕-๒๗๑. 



๙๔ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ผู้ปกครองคณะสงฆ์” ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญจากแนวคิด
หลักของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดหลักเกี่ยวกับผู้ปกครองคณะสงฆ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กนก แสนประเสรฐิ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๘๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระสังฆาธิการ คือ พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธ์ิขาด
ในทางคณะสงฆ์ หรือพระภิกษุผู้ท างานคณะสงฆ์
โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง หรือพระภิกษุผู้
ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ 
๑. เจ้าคณะใหญ่ 
๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
๓. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
๕. เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล 
๖. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

สถาบันพระสงัฆาธิการ 
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๕๕๕, หน้า ๒๖๔-๒๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ ม ี๗ ข้อ คือ 
๑. มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
๒. มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง 
๓. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
๔. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ 
หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
เรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่
น่ารังเกียจ 
๖. ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึง
รังเกียจมาก่อน 
๗. ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต าแหน่งใด 
เพราะความผิดมาก่อน 

 

 



๙๕ 

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิดหลักเกี่ยวกับผู้ปกครองคณะสงฆ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๒) 
 
 

เจ้าคณะและเจ้าอาวาสเป็นผู้ท างานคณะสงฆ์
อย่างมีอ านาจเต็มตามกฎหมายและครอบคลุม
งานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด 

กนก แสนประเสรฐิ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๗๑) 
 
 
 
 
 

การแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่เป็นพระอารามราษฎร์ 
จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น 
๕ พรรษา ในขณะที่ การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ต้องมีคุณสมบัติ
โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง คือ ต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ 
พรรษา 

 

สรุปได้ว่า ผู้ปกครองคณะสงฆ์ หรือพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ เรียกว่า 
พระสังฆาธิการ มี ๑๒ ต าแหน่ง ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจเต็มตามกฎหมายคณะสงฆ์ กฎ มติ ค าสั่งของมหา
เถรสมาคม ครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครอง ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการนี้ต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไป คือ มีพรรษาสมควร มีความรู้สมควร มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย เป็นผู้ฉลาด
สามารถในการปกครองคณะสงฆ์ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่เคยต้องค า
วินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต าแหน่งใดเพราะ
ความผิดมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อาทิ พระสังฆาธิการผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ
ภาค นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๓๐ และมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่ารองสมเด็จ
พระราชาคณะด้วย 
 
 
 
 



๙๖ 

๒.๓.๓ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “งานคณะสงฆ์” จากทัศนะของนักวิชาการที่หลายหลาก 
จึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

งานคณะสงฆ์ คือ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท า หรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็น
การคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา๑๙๙ กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๕) ข้อ ๕ ระบุถึง กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติซึ่งสามารถแยก
พิจารณาได้ ๖ ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ โดยวิธีด าเนินงานการทั้ง ๖ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบ
มหาเถรสมาคมแต่บางกิจการคงเป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่๒๐๐ 

ก. การปกครอง 

การปกครอง คือ การจัดท ากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตัดสินกรณีขัดแย้ง
เกี่ยวกับการตีความหมายและการใช้กฎหมาย ซึ่งทุกคนในสังคมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม หากมี
ใครขัดขืนไม่ยอมรับหรือท าการ บางอย่างในลักษณะที่จะน าความเดือดร้อนมาสู่คนอื่น ย่อมจะได้รับ 
โทษทัณฑ์บางประการตามควรแก่กรณี ทั้งนี้เพื่อการปกป้องมิให้มีใครมาท าความเดือดร้อนวุ่นวายให้
เกิดข้ึนแก่สังคม และเพื่อให้เป็นการคุ้มครองคนที่ยอมรับปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือ
กฎหมายให้ด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข๒๐๑ 

การปกครอง คือ การบริหาร วางระเบียบกฎเกณฑ์ให้สมาชิกของสังคมได้อยู่ร่วมกันท า
หน้าที่อย่างปกติสุข รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้การบริการแก่ประชาชน ให้เกิดการอยู่
ร่วมกันและปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐอย่างถูกต้อง ตลอดถึงการพยายามสร้างรูปแบบ การ
ปกครองที่จะก าจัดคนเลวให้น้อยที่สุด โดยพยายามให้เกิดจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่มี
การใช้อ านาจหรือการลงโทษมาบังคับให้ท าหรือปฏิบัติตาม๒๐๒ 

                                            
๑๙๙ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงคฺปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 
๒๐๐ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕. 
๒๐๑ แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒.  
๒๐๒ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๖.  



๙๗ 

ดังนั้น การปกครอง จึงเป็นการสอดส่องดูแลเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตามพระ
ธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จ
พระสังฆราช ในสมัยพุทธกาล การปกครองสงฆ์ไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนักและคณะสงฆ์ยัง
ไม่ได้ด ารงสภาวะการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนเช่นปัจจุบัน เพราะพุทธศาสนาพึ่งเริ่มตั้ง
และท้าทายต่อความเช่ือในจารีตเดิมของศาสนาพราหมณ์ เจตจ านงในการออกบวชเกิดจากความเบื่อ
หน่ายและมุ่งหาจุดหลุดพ้นทางโลก แต่โดยเนื้อแท้การปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีลักษณะความ
เป็นประชาธิปไตยและเป็นสังคมที่เสมอภาค พระสงฆ์ทุกรูปมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระ
เถระผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์มีหน้าที่ปกครองสานุศิษย์ของตน แต่ในสังฆกรรมทั้งปวง สงฆ์ย่อมเป็น
ใหญ่ไม่เลือกว่าจะเป็นอาจารย์หรือสานุศิษย์ เมื่อมีกิจสงฆ์เกิดข้ึนจะต้องมีการประชุมสงฆ์และถือมติ
เอกฉันท์เป็นหลัก เนื่องจากพระสงฆ์สาวกยังไม่มากนักความเสื่อมอันเกิดจากข้อวัตรปฏิบัติของ
พระสงฆ์จึงมีน้อย ดังปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ที่ล่วงละเมิดสิกขาบทอยู่เนือง ๆ มีเพียง
กลุ่มพระสงฆ์ฉัพพัคคีย์ หลักที่ใช้ในการปกครองมีเพียงพระธรรมวินัย ไม่จ าเป็นต้องอาศัยพระราช
อ านาจจากพระเจ้าแผน่ดิน หรือผู้ปกครองรฐัให้ออกกฎหมายบังคับสังฆมณฑล ฝ่ายอาณาจักรมีหนา้ที่
ถวายศาสนูปถัมภ์แต่ด้านเดียว๒๐๓ 

การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเป็นล าดับจากการได้มีการตราพระ
ราช บัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ในรัชกาลที่ ๕ และในรัชกาลที่ ๘ มีตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ก าหนดรูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จนมาถึงสมัย
รัชกาลที่ ๙ ปัจจุบันมีการตราพระบัญญัติคณะสงฆ์อีกสองฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันลงไปตามล าดับช้ัน 
นับตั้งแต่ระดับมหาเถระสมาคมลงไปจนถึงเจา้อาวาส๒๐๔ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ภิกษุท าหน้าที่พระ
กรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร หรือการจัดระบบการเป็นอยู่ในสังคมสงฆ์
เน้นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเป็นหลักภายใต้วิธีการ ๓ วิธี คือ 

๑. นิคคหวิธี คือ การข่มคนที่ควรข่มหรือต าหนิคนที่ควรต าหนิ 

๒. ปัคคหวิธี คือ การยกย่องคนที่ควรยกย่อง 

                                            
๒๐๓ คนึงนิตย์ และสุบรรณ จันทบุตร, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด

หนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี, (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗. 
๒๐๔ พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) , การปกครองคณะสงฆ์ไทย , พิมพ์ครั้ งที่  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๗๕. 



๙๘ 

๓. ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนตนได้คือให้ตักเตือนซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องมือ ๓ ประการ 

 ๓.๑ พระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้แล้ว 

 ๓.๒ กฎหมายบ้านเมือง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้
อ านาจทางรัฐสภาให้ตราข้ึนไว้ตามกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อจัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะ
สงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

 ๓.๓ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษบูรพาจารย์ยอมรับและน า
ปฏิบัตสิืบ ๆ กันมา๒๐๕ 

พระพุทธศาสนาถือว่าสูงสุด ซึ่งอยู่ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และ
นโยบายคณะสงฆ์และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง เพื่อการด ารงสมณธรรม ปฏิบัติ
สมณกิจ ให้เกิดการพัฒนาการมั่นคงถาวรและเรียบร้อยดีงามแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งเพื่ออ านวย
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมสืบต่อไป จนไม่มีเวลาว่างเหลือไว้ให้ท าความเสื่อมเสีย ตลอด
จนถึงสถาบันสงฆ์และประเทศชาติโดยให้พระอุปัชฌาย์และเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะ
สงฆ์ทุกช้ันมีจิตส านึกรับผิดชอบควบคุมสอดส่องดูแล และส่งเสริม โดยถือหลักเป้าหมายหลัก คือ เพื่อ
เสริมสร้างสัมพันธภาพ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดแย้ง เพื่อขอร้องให้ช่วยกันท างานตามอ านาจหน้าที่ 
เพื่อติดตามมาช้ีแจงเพิ่มเติมและดูงานตามที่สั่ง และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะน าไปแก้ไขปรับปรุงกิจการ
คณะสงฆ์ให้ดีข้ึน๒๐๖ 

ข. การศาสนศึกษา 

การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถร
สมาคม มาตรา ๑๕ ตรี มีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ และ
ในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ของมหาเถรสมาคม ได้ก าหนดวิธีด าเนิน การควบคุมและ
ส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี” ตามที่ คณะสงฆ์ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์การศาสนศึกษาไว้โดยชัดเจน 

                                            
๒๐๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๖. 
๒๐๖ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”  ธรรม

ปริทัศน์ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖): ๕๙. 



๙๙ 

หากพิจารณาโดยหลักสูตรและเนื้อหาวิชาแล้ว คงอนุมานได้ว่า มีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ 
ประกอบด้วย 

ประการที่ ๑ เพื่อพระสงฆ์รักษาตนเองและหมู่คณะ 

ประการที่ ๒ เพื่อใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ประการที่ ๓ เพื่อใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของศาสนา 

ประการที่ ๔ เพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา 

ประการที่ ๕ เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 

ประการที่ ๖ เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 

ประการที่ ๗ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 

ประการที่ ๘ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 

ประการที่ ๙ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม๒๐๗ 

การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอื่น ๆ  อันสมควรแก่
สมณะ การศึกษาของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัยพุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลในครั้ง
พุทธกาลตามประวัติความเป็นมาส่วนมาก มักจะได้รับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมา
เป็นอย่างดี ตามลัทธิศาสนาในสมัยน้ัน เป็นต้นว่าเรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ในสมัย
พุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี ๒ ประการ คือ๒๐๘ 

ประการที่ ๑ คันถะธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน 

ประการที่ ๒ วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้านการบ าเพ็ญภาวนาหรือ
เจริญพระกรรมฐาน  ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วยเรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุมยอด 

กระทั่งปัจจุบัน การศึกษาของภิกษุสงฆ์มีพัฒนาการมาตามล าดับ และได้จ าแนกออกเป็น 
๔ ประเภท คือ 
 
 
 

                                            
๒๐๗ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๔๑. 
๒๐๘ พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๗๗. 



๑๐๐ 

๑. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 

มีหลักสูตร คือ นักธรรม จัดส าหรับพระสงฆ์ สามเณรและธรรมศึกษาจัดส าหรับคฤหัสถ์ 
ส าหรับหลักสูตรนักธรรมแบ่งเป็น นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโทและนักธรรมช้ันเอก ส่วนหลักสูตร
ธรรมศึกษา แบ่งเป็น ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโทและธรรมศึกษาช้ันเอก 

๒. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

เรียนบาลีไวยากรณ์แล้วเรียนแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษา
บาลี เพราะว่าภาษาบาลี เป็นภาษาที่รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเหตุที่พระปริยัติ
ธรรมคือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาและอื่น ๆ บรรจุอยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น แม้จะแปล
เป็นภาษาไทยแล้วก็แปลแบบไทยบาลี ประสงค์จะรู้อย่างถูกต้องชัดเจนทิ้งภาษาบาลีไม่ได้ ช้ันเรี ยน
แผนกบาลีใช้นักธรรมเป็นองค์จ ากัดสิทธิ โดยแบ่งเป็น ๙ ช้ัน คือ บาลีไวยากรณ์ ช้ันประโยค ๑-๒ ช้ัน
ประโยค ป.ธ.๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๙ ผู้สอบได้ประโยค ป.ธ. ๓ ได้รับการแต่งตั้งคือเปรียญคือ ทรงตั้ง
เป็น “พระมหา” “สามเณรเปรียญ” ช้ันประโยค ๑-๒ ได้รับวุฒิบัตร ช้ันประโยค ป.ธ. ๓-๘ ได้รับ
ประกาศนียบัตรและพัดยศ ช้ันประโยค ป.ธ. ๙ ได้รับปริญญาบัตรและพัดยศ และถ้าสามารถสอบช้ัน
ประโยค ๙ ได้ในขณะเป็นสามเณรทรงพระกรุณาโปรดให้การอุปสมบทเณรรูปนั้น อยู่ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เรียกว่า “บวชนาคหลวง” ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคถ้าอยู่ในสมณเพศได้รับนิตยภัต
เท่ากับพระราชาคณะช้ันสามัญ 

๓. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่วัดจัดต้ังข้ึนในวัดหรือธรณีสงฆ์
หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา โดยกรมการศาสนาให้การอุปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร ทั้งวิชาสามัญและการศึกษา
พระปริยัติธรรมควบคู่กันไป เพื่อที่ว่าหากพระสงฆ์ สามเณรเหล่านี้มีความประสงค์จะลาสิกขาก็
สามารถน าวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปใช้เพื่อการศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐหรือใช้สมัครงานประกอบ
อาชีพได ้

๔. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ด าเนินการใน ๒ สถาบัน คือมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์๒๐๙ 

                                            
๒๐๙ กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓-๑๔. 



๑๐๑ 

โดยนัยนี้ การจัดการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นั่นคือการศึกษาต้อง
สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
ข้ึนมาให้จงได้ มนุษย์ที่พัฒนาแล้วจะเป็นฐานส าหรับการพัฒนาทุกส่วนของประเทศ  ซึ่งรวมทั้ง
เศรษฐกิจฐานความรู้ และเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว หมายถึง คนที่มีภาวนา ๔ 
ได้แก่ กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์จึงต้องยึดหลักอธิษฐานธรรม ๔ ประการ คือ ปัญญา สัจจะ จาคะ และสันติ๒๑๐ 

ค. การศึกษาสงเคราะห์ 

การศึกษาสงเคราะห์ คือ การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล การช่วยเหลือเกื้อกูล
การศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นนอกจากการศาสนศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาหรอืกระบวนการ
สงเคราะห์ปวงชน ทั้งก่อนวัยเรียน ในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ  
ตามสมควร เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อม  
แก่เด็กปฐมวัย โดยงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ ที่พระสงฆ์ได้ด าเนินการในปัจจุบัน มีอยู่ ๔ ลักษณะ 
คือ 

๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัด หรือมูลนิธิในวัดจัดต้ังข้ึนเพื่อช่วยเหลอื
เกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร่วมกับภิกษุสามเณร 
ปัจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

๒. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ ตั้งตามพระราชประสงค์และอยู่
ในพระบรมราชานุเคราะห์ และอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบัน  
มีจ านวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม 
และโรงเรียนนันทนุรีวิทยา จังหวัดน่าน 

๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา
อบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย์ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งข้ึนตามความคิดและการน าของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง 
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่ทางสถานศึกษาของฝ่ายราชอาณาจักรหยดุ
เรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก่เด็ก ศูนย์นี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญที่เรียนตามหลกัสตูร

                                            
๒๑๐ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๕.   



๑๐๒ 

การศึกษาปกติของตนที่โรงเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นการชักจูง
ให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา 

๔. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นศูนย์ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อฝึกอบรมกิจกรรม ปลูกฝังเรือ่ง
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก ส่งเสริมให้ภิกษุได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมเพิ่มมากข้ึน และเป็นศูนย์ประสานความสมัพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
ในวัด ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมา ด าเนินการรับเด็กที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์เข้าเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา มาช่วยเลี้ยงฝึกหัดมารยาทให้คุ้นเคยกับวัด กับพระตั้งแต่เด็ก สอนหนังสือง่าย ๆ  
เบื้องต้น ที่ไม่เกินก าลังของสมองที่เด็กจะเรียนได้ และให้รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น๒๑๑ ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัดเป็นศูนย์ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามให้แก่เด็กตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ส่งเสริมให้พระภิกษุได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มขึ้นและเป็นศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชาวบ้าน โดยรับเด็กวัย ๓-๔ ขวบ งบประมาณด าเนินการโดยกรมศาสนาและเงินอุดหนุนจาก
โรงเรียนที่ตั้งศูนย์๒๑๒ 

ง. การเผยแผ่ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสน
ทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ  วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถา
ในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่
ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ  เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือ
พระสงฆ์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชน
ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา 
การด าเนินการใด ๆ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในวัดและนอกวัด ช่ือว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๒๑๓ 

                                            
๒๑๑ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๔๘-๔๙. 
๒๑๒ ไพบูลย์ เสียงก้อง, "หลักการบริหารงานในวัด", ใน อบรมบาลีก่อนสอบภาค ๔ ปีที่ ๓, รวบรวม

และจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ , (ปทุมธานี: บริษัทสื่อตะวันจ ากัด , 
๒๕๔๗): ๑๙๓. 

๒๑๓ กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน, หน้า ๑๓-๑๔. 



๑๐๓ 

 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ถือเป็นกิจการพระศาสนาที่ส าคัญ
ที่สุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่งคือความรู้ความสามารถในการที่จะ
น าพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง คณะสงฆ์ไทยเคยจัดให้มี
โรงเรียนพระธรรมกถึก ภิกษุสงฆ์ที่เทศน์ดีจะได้รับการยกย่องมาก ปัจจุบันมีบางวัดสอนวาทศิลป์ ใน
หลักสูตรการศึกษาภิกษุสงฆ์สามเณรก็เป็นการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเผยแผ่ประเภทนี้๒๑๔ 
ในยุคปัจจุบัน การเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ มีดังนี ้

๑. การเทศนาธรรม คือ การแสดงธรรมสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้ฟัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งวิธีนี้พระภิกษุสงฆ์ใช้อยู่เป็นประจ า 

๒. ปาฐกถาธรรม คือ การบรรยายธรรมะให้ผู้อื่นฟัง โดยทั่วไปจะยืนและผู้พูดจะต้องมี
ลีลาในการพูด เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังเป็นพิเศษ เป็นวิธีการที่น่าสนใจ 

๓. อภิปรายธรรม คือ การช้ีแจง หรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๔. สนทนาธรรม คือ การพูดจาหารือในหลักธรรม เพื่ อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต  
โดยยึดหลักทางสายกลาง 

๕. การสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ การสอนให้นั่งภาวนาเพื่อให้ใจเปน็
สมาธิและเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงของสังขารตามหลักไตรลักษณ์ 

๖. การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ เช่น การใช้หนังสือธรรมะ การใช้ วีดี
ทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ม้วนเทป เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยอาจจ าหน่ายจ่าย
แจกไปในกลุ่มที่ไม่มีเวลาจะได้ศึกษาธรรมะด้วยตนเอง 

ความหมายของการเผยแผ่เป็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความ
เคารพเลื่อมใส ย าเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแห่งการปฏิบัติน้ัน เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่ง
เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล สมดังพระ
ด าริที่จะส่งพระอรหันต์สาวก ๖๐ รูป ออกไปเผยแผ่พุทธธรรมให้ชาวโลกได้รับรู้ จึงได้ตรัสกับภิกษุ
ทั้งหลายว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว

                                            
๒๑๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การกลับมาของพระพุทธศาสนา “พระเอก” ของ

การศึกษาใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ลายสือ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 



๑๐๔ 

มนุสฺสาน ” แปลว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไป เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ชนหมู่มาก  
เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เหล่าทวยเทพและมนุษย์ 

โดยที่ ประโยชน์สูงสุดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ มี ๓ ประการ ได้แก่ 

ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์โลกนี้ ประโยชน์ข้ันต้น 

สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้าหรือในภพหน้า ประโยชน์สูงข้ึนไป  

ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน๒๑๕  

จ. การสาธารณูปการ 

สาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา๒๑๖ สาธารณูปการ
ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า 
“การสาธารณูปการ” นั้น หมายถึง๒๑๗ 

๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 

๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสมีา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจ าพรรษาและยกวัดราษฎรเ์ป็นพระอารามหลวง 

๓. กิจการของวัดอื่น ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 

๔. การศาสนสมบัติของวัด 

สาธารณูปการเป็นกระบวนการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน้นกิจกรรมการพัฒนาภายใน
วัดเป็นงานหลัก ถืองานอื่นเป็นงานรองภายใต้หลักการ ๒ ประการ คือ 

๑. ดูแลรักษาของเก่าไว้ให้ได้ 

๒. สร้างสรรค์พัฒนาของใหม่ให้งอกเงย โดยเลือกใช้วิธีการ ๓ วิธี 

 ๒.๑ แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด 

 ๒.๒ เต็มใจสนับสนุนในสิ่งถูกให้ดีย่ิงข้ึน 

                                            
๒๑๕ พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร), คม ชัด ลึก เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, 

๒๕๔๗), หน้า ๔๑.  
๒๑๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑๒๑๔. 
๒๑๗ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๕๔-๕๕. 



๑๐๕ 

 ๒.๓ ตั้งใจสร้างพัฒนาในสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้น 

ความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพื่อบ ารุงรักษาวัดและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์และพระศาสนา ในด้านสาธารณูปการของวัดในปัจจุบัน แบ่งได้ ๓ เรื่อง คือ การบูรณะและ
พัฒนาวัด  การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ  และการดูแลรักษาจัดการ ศาสนสมบัติของวัด 
โดยที่การบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัยควรให้เกิดความสุข  
(สัปปายะ) ๔ อย่าง คือ 

๑. อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นที่สบาย  คือ ท าให้วัดเป็นอารามเป็นที่ร่มรื่นรื่นรมย์เป็น
รมณียสถานเจริญตาสบายใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชุนทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ 

๒. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องค านึงถึงการกินอาหาร  
การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 

๓. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายบางแห่งไม่ค านึงถึงเรื่องบุคคลภายในวัด  หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับวัด คนวัดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเด็กวัด 
วัดใดดี หรือไม่ดี ดูได้จากบุคคล ๔ ประเภทนี้ สาธารณูปการจึงควรค านึงถึงบุคคล ๔ ประเภทนี้ โดยการ
จัดที่อยู่อาศัยของบุคคลแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้ปนกัน 

๔. ธรรมสัปปายะ ธรรมเป็นที่สบายจุดมุ่งหมาย คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม๒๑๘ 

การจัดการสาธารณูปการ มีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะของงาน การก่อสร้างและ  
การบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ การก่อสร้างศาสนวัตถุข้ึนใหม่ การซ่อมแซมของเก่า และการปรับปรุงตบ
แต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่ เดิมหรือที่ เพิ่มเติมข้ึนใหม่  เพื่ อให้ เหมาะสมยิ่งข้ึน ๒๑๙  
การควบคุมดูแลวัดน้ัน เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติสอดส่อง ดูแล 
ช้ีแจง แนะน าให้การสาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังนี้ 

๑. ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 

๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควร
แก่สภาพท้องถ่ินและก่อสร้างตามแบบแปลน 

                                            
๒๑๘ พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี) , พระสงฆ์กับงานพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒๘–๑๒๙. 
๒๑๙ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๕๖-๕๗. 



๑๐๖ 

๓. ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุ ให้เป็นทรงไทยหรอืใหร้ักษาศิลปวัฒนธรรม ท้องถ่ินเปน็
ส าคัญ 

๔. การควบคุมการเงินและบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 

๕. ควบคุมดูแลเอกสารต่าง ๆ  ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง๒๒๐ 

งานสาธารณูปการนั้นสืบเนื่องมาจากหน่วยย่อยที่ส าคัญที่สุดของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทย คือ วัด คนไทยไปตั้งถ่ินฐานอยู ่ณ ที่ใด เมื่อรวมกันข้ึนเป็นชุมชนก็เกิดความต้องการมีวัด 
มีพระสงฆ์ไว้ส าหรับเป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลตามประเพณี และเป็นที่บวชเรียนศึกษาของกุลบุตร จึง
ได้ช่วยกันสร้างวัดของตนหรือของชุมชนน้ันข้ึน เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะอาราธนาพระสงฆ์มาอยู่ประจ า
เป็นผู้น าทางศาสนาของชุมชน เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการวัดของประชาชน เกิดเป็นกิจการของวัด
และของคณะสงฆ์ข้ึน การที่พระสงฆ์รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการวัดนี้ถือเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชน และกิจการอื่น ๆ ของวัดล้วนเป็นกิจการที่เป็นการช่วยเหลือ อุดหนุนหรือเกื้อกูลประชาชน
ผู้เป็นเจ้าของวัดน้ันหรือประชาชนทั่วไป จึงได้เรียกกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัดว่าการ
สาธารณูปการ๒๒๑ 

ฉ. การสาธารณะสงเคราะห์ 

การสาธารณะสงเคราะหเ์ป็นการด าเนินการช่วยเหลอืสงัคมทางวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ
สงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรที่วัดประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้น าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ 
การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
เป็นต้น ดังนั้น การสาธารณสงเคราะห์ จึงหมายถึง การด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุน
จุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 

                                            
๒๒๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘. 
๒๒๑ มาณพ พลไพรินทร์, คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), 

หน้า ๒๙๔. 



๑๐๗ 

จากข้อมูลพื้นฐานด้านการศาสนา พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ประชาชน
ในสภาพสังคมไทยปัจจุบัน มี ๘ ประการหลัก๒๒๒ มดีังนี ้

๑. ให้ที่พักอาศัย ตลอดจนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และทุนการศึกษาแก่เด็ก จากครอบครัวที่
ยากจน 

๒. ให้สถานศึกษาของรัฐและท้องถ่ินใช้ที่ดินของวัดเป็นที่ตั้งและใช้เป็นอาคารเรียน 

๓. ให้วัดต้ังและด าเนินการโรงเรียนราษฎร์เองตามกฎหมาย โรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียน
ส าหรับนักเรียนยากจน ให้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่เสยีค่าเล่าเรียน บางแห่งจัดเก็บค่าเลา่เรียนแต่ในอตัรา
ต่ า บางวัดจัดให้มีการศึกษาผู้ใหญ่ส าหรับพระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา 

๔. จัดการสอนศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียน โดยคณะสงฆ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง
พระภิกษุไปช่วยสอนศีลธรรม จริยธรรม ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ มีการสอนรายช่ัวโมงตามหลักสูตร 
หรือไปสอนในรูปแบบการประชุม สัมมนา ให้สถานศึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งในระดับประถม มัธยม 
และอุดมศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนจัดสอนธรรมศึกษาแกนักเรียนตามส านักของสงฆ์ 

๕. จัดต้ังโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เป็นการสงเคราะห์ด้านการศึกษาที่กรมการศาสนา
ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ  จัดข้ึน เพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนในท้องถ่ิน เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ให้พระภิกษุ สามเณร ผู้มีความรู้ความสามารถได้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ินและชุมชนที่อาศัย 

๖. การสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ 

 ๖.๑ บริการด้านให้ความรู้ทางศีลธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์แก่นักเรยีนและประชาชน 

 ๖.๒ จัดตั้งทุนสงเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน
ยากจน 

 ๖.๓ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 ๖.๔ จัดต้ังศูนย์อบรมสัมมนาอาชีพแก่ประชาชน 
 
 
 

                                            
๒๒๒ กรมการศาสนา, ข้อมูลพื้นฐานด้านการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), 

หน้า ๒๔. 



๑๐๘ 

๗. การสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ 

 ๗.๑ สงเคราะห์ปกติ 

 ๗.๒ ให้สถานที่ในวัด หรือของวัด จัดตั้งกุศลสาธารณสถาน เช่น โรงเรียน สุขศาลา 
ศาลาประชาชน เป็นต้น 

 ๗.๓ อนุญาตให้ทางราชการหรือคณะบุคคลใช้อาคารของวัด ลานวัด จัดงานการกุศล 
งานรื่นเริงตามเทศกาลในประเพณีนิยม 
 

๘. สงเคราะห์ตามเหตุการณ์ 

 ๘.๑ อนุญาตให้ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเข้าพักพิงในสถานที่ของวัด 

 ๘.๒ รวบรวมปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคส่งไปให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย 

งานสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคม โดยมีวัดและ
พระภิกษุสามเณรเป็นแกนน า ได้แก่ โครงการอุปสมบท และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยขาดแคลน วัดเจ้าอาวาส พระภิกษุ เป็นผู้น าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุม อบรมเยาวชน และประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ  
การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้๒๒๓ 

การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนท าสะพาน ศาลาพัก
ร้อนงานนี้จะมี อ.บ.ต. เข้ามาท าหน้าที่ ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่นการช่วยเหลือผู้ยากไร้
เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือการจัดบริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ ไม่เก็บ
ค่าน้ าค่าไฟไม่เก็บค่าเจ้าพนักงาน หากเขามีศรัทธาก็จะท าบุญ ส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับ
พุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้งภายในวัดและนอกวัด ภายในวัด เช่น อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาพึ่งมาท าบุญที่วัดให้เหมาะสมและวัดต้องสะอาด สะดวก สบาย  ภายนอกวัด  
เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะท าได้อย่าน่ิงดูดาย๒๒๔ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “งานคณะสงฆ์” ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญจากแนวคิดหลัก
ของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

                                            
๒๒๓ ไพบูลย์ เสียงก้อง, วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖.  
๒๒๔ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุรี: ส านักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘), 

หน้า ๒๕.  



๑๐๙ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดหลักเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 
(๒๕๔๐, หน้า ๙) 
 
 
 

งานคณะสงฆ์ คือ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท า 
หรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็นการ
คณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับ
การคณะสงฆ์และการพระศาสนา 

ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๔๔๕, หน้า ๑๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติซึ่งสามารถแยก
พิจารณาได ้๖ ด้าน ได้แก่ 
๑. การปกครอง 
๒. การศาสนศึกษา 
๓. การศึกษาสงเคราะห์ 
๔. การเผยแผ่ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การสาธารณสงเคราะห์ 
โดยวิธีด าเนินงานการทั้ง  ๖ ให้ เป็นไปตามที่
ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมแต่บางกิจการ
คงเป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่ 

แสวง อุดมศรี, 
(๒๕๔๙, หน้า ๒) 
 
 

จุดมุ่งหมายของการปกครอง คือ การปกป้องมิให้
มีใครมาท าความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดข้ึนแก่
สังคม 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 
(๒๕๔๙, หน้า ๖) 
 
 

การปกครองเป็นการสอดส่องดูแลเพื่อให้การ
ปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถร
สมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 

 
 
 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดหลักเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คนึงนิตย์ และสบุรรณ จันทบุตร, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๗) 
 
 
 
 

สมัยพุทธกาล หลักที่ใช้ในการปกครองมีเพียงพระ
ธรรมวินัย ไม่จ าเป็นต้องอาศัยพระราชอ านาจจาก
พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองรัฐให้ออกกฎหมาย
บังคับสังฆมณฑล ฝ่ายอาณาจักรมีหน้าที่ถวาย
ศาสนูปถัมภ์แต่ด้านเดียว 

พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙, หน้า ๗๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมและการศึกษาอื่น ๆ อันสมควรแก่สมณะ 
การศึกษาของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัย
พุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลในครั้ง
พุทธกาลตามประวัติความเป็นมาส่วนมาก มักจะ
ได้รับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมา
เป็นอย่างดี ตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่า
เรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ในสมัย
พุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี ๒ ประการ คือ 
๑. คันถะธุระ ธุระฝ่ายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน 
๒. วิปัสสนาธุระ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้าน
การบ าเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐาน ซึ่ง
รวมทั้งสมถะด้วยเรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐาน
เป็นส่วนคลุมยอด 

กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๓-๑๔) 
 
 
 
 
 

การศึกษาของภิกษุสงฆ์มีพัฒนาการมาตามล าดับ 
และปัจจุบันได้จ าแนกออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
๒. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
๓. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
๔. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

 

 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดหลักเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตโฺต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๕) 
 
 

การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ต้องยึดหลักอธิษฐานธรรม ๔ ประการ 
คือ ปัญญา สัจจะ จาคะ และสันติ 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๘-๔๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาสงเคราะห์ คือ การจัดการศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูล การช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาอื่นนอกจากการศาสน
ศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาโดยงานการศึกษา
สงเคราะห์ ที่พระสงฆ์ได้ด าเนินการในปัจจุบัน มี
อยู่ ๔ ลักษณะ คือ 
๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
๒. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราช
ประสงค์  
๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
๔. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  

ไพบูลย์ เสียงกอ้ง, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๙๓) 
 
 

การเผยแผ่ หมายถึง การด าเนินการประกาศ
พระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร), 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๑) 
 
 
 
 
 

ความหมายของการเผยแผ่เป็นการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพ
เลื่อมใส ย าเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแห่ง
การปฏิบัต ิ

 
 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดหลักเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี), 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๒๘–๑๒๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพื่อบ ารุงรักษา
วัดและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อ านวยประโยชน์
แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้
วัฒนาสถาพรสืบไป การบริหารกิจการคณะสงฆ์
และพระศาสนาในด้านสาธารณูปการของวัดใน
ปัจจุบัน แบ่งได้ ๓ เรื่อง คือ 
๑. การบูรณะและพัฒนาวัด 
๒. การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 
๓. การดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของวัด 

กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๔) 
 
 

การสาธารณะสงเคราะห์เป็นการด าเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ  ที่ไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัย 

มาณพ พลไพรินทร์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๒๙๔) 
 
 
 

การที่พระสงฆ์รับหน้าที่ เป็นผู้ดูแลรักษาและ
จัดการวัดนี้ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชน จึงได้
เรียกกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัด
ว่าการสาธารณูปการ 

ไพบูลย์ เสียงกอ้ง, 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๖) 
 
 

งานสาธารณสงเคราะห์เป็นงานเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์ชุมชนและสังคม โดยมีวัดและพระภิกษุ
สามเณรเป็นแกนน า 

 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดหลักเกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผสฺุสธมโฺม), 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๕) 
 
 

การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานในส่วนบรรเทา
ทุกข์ให้กับพุทธศาสนิกชน ตลอดทั้งการให้การ
ช่วยเหลือสังคมทั้งภายในวัดและนอกวัด 

 

สรุปได้ว่า งานคณะสงฆ์ หรือการคณะสงฆ์ หรือการพระศาสนา ได้แก่ ภารกิจหลักที่
พระสงฆ์และวัดได้ด าเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคมไทย แบ่งออกได้เป็น ๖ ประการ
คือ (๑) การปกครอง ได้แก่ การด าเนินการเพื่อให้พระภิกษุสามเณร ทั้งสังฆมณฑลปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยอย่างบริสุทธ์ิถูกต้อง เพื่อเป็นตัวอย่างและจะได้อบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ ตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  (๒) การศาสนศึกษา ได้แก่ การ
ด าเนินการให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย  จนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติได้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป อย่างเที่ยงแท้ได้ (๓) การศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ การ
ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เด็กและประชาชนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา
ของรัฐ เพื่อสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศ (๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้ทราบ เข้าใจ และน้อมน าไปปฏิบัติ เพื่อล่วงพ้นความทุกข์และประสบความสุขตามอุปนิสัยและผล
ของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของแต่ละคน อันจะยังสังคมตลอดจนประเทศชาติให้มีความ
ผาสุก สันติสุข และเจริญก้าวหน้า (๕) การสาธารณูปการ ได้แก่ การด าเนินการให้วัดทั่วประเทศเป็น
วัดโดยสมบูรณ์ เป็นที่พ านักอาศัย ศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร 
เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศล ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม และกระท ากิจกรรมของสังคมของประชาชนในท้องถ่ิน
ที่ตั้งแห่งวัดนั้น ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุสถานของสังคมนั้น  ๆ 
ด้วย และ (๖) การสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การด าเนินการสงเคราะห์ประชาชนทางด้านจิตใจและ
ทางวัตถุที่ไม่ขัดพระธรรมวินัยและสมณวิสัย เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนแห่งวัดน้ันและ
ทั่ว ๆ ไป นั่นเอง 
 
 
 
 



๑๑๔ 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

ข้อมูลบริบทพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญ ดังนี้ 

จังหวัดอุดรธานี ตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ทรงจัดระเบียบการบริหารราชการ และโปรดเกล้าให้มีหนังสือท้องตราประกาศยกฐานะ 
“บ้านหมากแข้ง” เป็น “เมืองอุดรธาน”ี ๒๒๕ ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะสงฆ์จังหวัดอุดธานี (มหานิกาย) 
มี พระธรรมวิมลมุนี วัดมัชฌิมาวาส ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี มีวัดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดอุดรธานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ รวม ๒๐ อ าเภอ ดังนี้ 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอกู่แก้ว มีวัดในสังกัด จ านวน ๒๓ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม มีวัดในสังกัด จ านวน ๓ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนายูง มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๑ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอกุดจับ มีวัดในสังกัด จ านวน ๓๗ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอกุมภวาปี มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๑๓ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอไชยวาน มีวัดในสังกัด จ านวน ๓๑ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอทุ่งฝน มีวัดในสังกัด จ านวน ๒๔ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอน้ าโสม มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๔ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอโนนสะอาด มีวัดในสังกัด จ านวน ๓๙ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอบ้านดุง มีวัดในสังกัด จ านวน ๖๘ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอบ้านผือ มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๑๖ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพิบูลย์รักษ์ มีวัดในสังกัด จ านวน ๒๔ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเพ็ญ มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๒๒ วัด 
 
 

                                            
๒๒๕ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, (อุดรธานี: ส านักงานจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๖๑), หน้า ๑-
๒. 



๑๑๕ 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมืองอุดรธานี มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๓๕ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอวังสามหมอ มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๕ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอศรีธาตุ มีวัดในสังกัด จ านวน ๓๘ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอสร้างคอม มีวัดในสังกัด จ านวน ๒๙ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอหนองวัวซอ มีวัดในสังกัด จ านวน ๒๓ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอหนองแสง มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๓ วัด 

- เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอหนองหาน มีวัดในสังกัด จ านวน ๑๓๐ วัด 

ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีพระภิกษุ (มหานิกาย) ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๖,๓๑๖ รูป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจ านวนพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จากสถิติของ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น ๙,๖๔๒ รูป ซึ่งจ าแนกออกตามนิกาย ประกอบด้วย 

๑. มหานิกาย จ านวน ๖,๓๑๖ รูป 

๒. ธรรมยุต จ านวน ๓,๓๑๔ รูป 

๓. อนัมนิกาย จ านวน ๑๒ รูป๒๒๖ 

สรุปได้ว่า พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี
พระธรรมวิมลมุนี วัดมัชฌิมาวาส ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี มีวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ รวม ๒๐ อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอกู่แก้ว อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม อ าเภอนายูง อ าเภอกุดจับ อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอไชยวาน อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอน้ าโสม อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอบ้านดุง อ าเภอบ้านผือ อ าเภอ
พิบูลย์รักษ์ อ าเภอเพ็ญ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอสร้างคอม อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอ
หนองแสง และอ าเภอหนองหาน ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) มีพระภิกษุ (มหานิกาย) ที่มีสังกัดใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๖,๓๑๖ รูป 
 
 
 

                                            
๒๒๖ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปี ๒๕๖๑, (อุดรธานี: ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๕๙), หน้า ๑. 



๑๑๖ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของงานวิจัยในประเทศ จึงได้ประมวล
เนื้อหาสาระส าคัญของแนวคิดของนักวิจัยไว้ ดังนี้ 

พระมหาฐานันดร เขมปญฺโ  ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
บัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนาของ
พระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูงจะประสบผลส าเร็จต้องอยู่ในองค์กรที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดี และต้อง
เรียนรู้และพัฒนาตนในด้านการสื่อสารที่จะประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับชาวบ้าน มีทฤษฎีการสื่อสาร
ของเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) เป็นแนวทางในการไปบูรณาการใช้ ประการที่สามพระบณัฑติ
อาสาต้องเรียนรู้และพัฒนาตนในด้านหลักธรรมเพื่อการสื่อสาร มีหลักธรรมของผู้เผยแผ่ หลักธรรมที่
เป็นเนื้อหาสาระ หลักธรรมที่เป็นวิธีการสื่อสาร และหลักธรรมของผู้ฟังเป็นแนวทางไปบูรณาการใช้  
ส าหรับแนวทางในการน าเสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง
ของภาคเหนือตอนบน ด าเนินการตามพันธกิจ ๖ ประการ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ
พระบัณฑิตอาสา อ านวยความสะดวกแก่พระบัณฑิตอาสาผู้ท าหน้าที่ สร้างศักยภาพให้แก่พระบัณฑิต
อาสาในการสื่อสารตามทฤษฎีการสื่อสาร น าทฤษฎีการสื่อสารไประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ สร้าง
ศักยภาพให้แก่พระบัณฑิตอาสาให้เข้าใจหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ตามทฤษฎีการสื่อสาร  บูรณาการ
ทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎีการสื่อสาร และหลักพุทธธรรมไปใช้ในการเผยแผ่๒๒๗ 

พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหาร
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า (๑) ควรเพิ่มการจัด
อบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร
สามารถเผยแผ่พระพทุธศาสนาให้แก่ประชาชนให้มากกว่าน้ี (๒) ควรตั้งทุนมูลนิธิเพื่อเตรยีมด าเนินการ
เผยแผ่ไว้โดยเฉพาะ (๓) ควรจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่เพิ่มเติม (๔) ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานใน
กลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน และ(๕) ควรมีการฝึกฝนอบรมในเรื่องอาจาระ
ความประพฤติตลอดถึงฝ่ายปกครองก็ต้องดูแล พระภิกษุสามเณรอย่างเคร่งครัด๒๒๘ 

                                            
๒๒๗ พระมหาฐานันดร เขมปญฺโ , “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่

สูงของภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๙๘-๑๙๙. 

๒๒๘ พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร), “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๙๓-๑๙๗. 



๑๑๗ 

พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง” จากผลการวิจับพว่า (๑) การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาที่เหมาะสมต้องเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์ และตามประเพณีไทย ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสภาพสังคมปัจจุบัน และปรับประยุกต์การเผยแผ่โดยจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือเป็น
สถานศึกษาเป็นที่ประจ าหรือครั้งคราวหรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง 
และ (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการเผยแผ่ของ
พระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีอยู่ ๘ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบ
การแสดงธรรมเทศนา ๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม 
๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมผ่านสื่อแพรภ่าพหรือสถานีวิทยุกระจายเสยีง
ออกอากาศ ๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ  ๕) รูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการน าฝึกสมาธิ ๖) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการน าปฏิญาณ
ตนเป็นพุทธมามกะ ๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการพัฒนาท้องที่ ๘) รูปแบบและวิธีการ
เผยแผ่ธรรมแบบการท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ พระธรรมทูตหรือผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
พิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของปัจจัย เช่น เวลา สถานที่ ตัวผู้ฟัง และบริบทต่าง ๆ๒๒๙ 

พระมหาประสาน อนุวตฺโต ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากผลการวิจัยพบว่า (๑) สภาพทั่วไปของ
การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการ
แบ่งแยกที่พักตามเพศของผู้ใช้ มี ด้านวิทยากร มีความเข้าใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี 
เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเป็นผู้น า ด้านการบริหาร เจ้าส านักสนใจเห็นความส าคัญของการศึกษา
ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจน และ (๒) รูปแบบ
การแสดงธรรมเทศนา คือ นักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพื่อ
เป็นการแสดงความเคารพรูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม คือ กล่าวธรรมะหรือแสดง
ธรรมโดยการยืนปาฐกถาธรรม ที่ไม่เน้นรูปแบบพิธีในการแสดงธรรมรูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติ 
คือ การจัดรูปแบบการฝึกอบรมเน้นความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างให้
แปลกไปจากธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้เสริม ให้มีความสงบร่มรื่น๒๓๐ 
                                            

๒๒๙ พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร), “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตในจังหวัดอ่างทอง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๑๗-๑๗๙. 

๒๓๐ พระมหาประสาน อนุวตฺโต, “การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๗๑-๑๗๓. 



๑๑๘ 

พระประดิษฐ์ สุทฺธิ าโณ ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าแนวพุทธในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา
ของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ)” ผลการวิจัยพบว่า (๑) แนวทางการพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ) ได้เริ่มข้ึนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
๒๔๗๕ เป็นปีที่เริ่มเทศน์ครั้งแรก จากนั้นท่านก็ได้พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยล าดับ
สามารถจ าแนกได้ ๗ แนวทางคือ การปาฐกถาธรรม การจัดการอุปสมบท การใช้สื่อในการเผยแผ่ การ
จัดอบรมพระธรรมทายาท การวางรากฐานการเผยแผ่ การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ และการจัดการเรยีน
การสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และ (๒) รูปแบบภาวะผู้น าการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระ
พรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ) มีความสอดคล้องกับภาวะผู้น าตามทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป คือ 
๑) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างน่ายกย่องนับถือ ๒) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๓) มุ่งท าประโยชน์ให้
ส่วนรวม ๔) สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความพยายาม ๕) ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๖) 
ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้จากการท างาน ๗) มอบหมายงานตามความเหมาะสม และ ๘) มีความสามารถใน
การสื่อสาร ภาวะผู้น าของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ) สามารถสังเคราะห์ได้กับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น๒๓๑ 

พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผข่องพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่ตามหลักการสื่อสาร ผู้ส่งสาร เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
สร้างความจูงใจให้แก่ผู้รับธรรมะ ปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดความแกล้วกล้า มีความ
ยินดีร่าเริง บันเทิงใจในธรรมะ ด้วยลีลาการสอนของผู้ส่งสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียนในการสื่อสาร 
สาร การสื่อสารเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยทั้งบุคคล วัสดุเครื่องมือ และเทคนิค ถ่ายทอดสารจากผู้ส่งไป
ยังผู้รับ เช่น เสียงพูด กิริยาท่าทาง สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์เป็นต้น ช่องทางการสื่อสาร คือตัวกลางให้
สื่อจากผู้ส่งสารไปถึงผู้รับสาร โดยผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้สัมผัส และได้
ลิ้มรส ซึ่งต้องอยู่ต่อหน้ากัน แต่ถ้าอยู่ห่างไกลกันก็ต้องใช้สื่อที่สร้างข้ึนเป็นเครื่องช่วยในการติดต่อ
สื่าอสาร โดยช่องทางหมายถึงทางซึ่งท าให้ผู้ส่งสารกับผู้รับสารติดต่อกันได้ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ผู้รับสาร อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการเผยแผ่ตามหลักการสื่อสารตามความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน๒๓๒ 
                                            

๒๓๑ พระประดิษฐ์  สุทฺธิ าโณ, “ภาวะผู้น าแนวพุทธในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพรหมมัง
คลาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๓๕-๒๓๙. 

๒๓๒ พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ), “รูปแบบการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า 
๒๐๖-๒๐๗. 



๑๑๙ 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาที่ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่
พอเพียงที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เป็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงตามหลัก
พระพุทธศาสนา และแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมี
อ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญกล่าวคือเป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่น ๆ  
ตามที่องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการ
เผยแผ่และอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสง่เสรมิ
สนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้
การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๒๓๓ 

พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของเว็บไซต์ของวัดไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร เพราะคนส่วนมากไม่ค่อยเข้าชมเว็บไซต์ของวัดมากนัก 
ดังนั้น แนวทางในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอินเทอร์เน็ตในอนาคตนั้น คณะสงฆ์ไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้ให้มี
ประสิทธิผล คณะสงฆ์ไทยควรมีองค์กรเพื่อให้การสนับสนุนและควบคุมดูแลในการใช้อินเทอร์เน็ตให้
เหมาะสมกับสมณภาวะ เพราะในอนาคตสถาบันสงฆ์ องค์กรสงฆ์ และวัดต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องใช้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเจริญของยุค
สมัย๒๓๔ 
                                            

๒๓๓ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๙๑. 

๒๓๔ พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน, “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๗๖-๘๖. 



๑๒๐ 

พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโ ) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบว่า 
(๑) การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย มีการ
บริหารตามรูปแบบการบริหารคณะสงค์ มีรูปแบบที่หลากหลาย มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับการเผยแผ่ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และ (๒) แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย การเข้าถึง ได้แก่ การกระจายเสียงเข้าถึงชุมชน สื่อมีความเป็นกลาง มีการประกาศข่าว
งานบุญ สื่อที่น าเสนอมีความสอดคล้องกับชุมชน มีการก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่ การมีส่วนร่วม 
ได้แก่ มีส่วนร่วมในการน าเสนอ ตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย เสนอแนะ และประเมิน ความหลากหลาย 
ได้แก่ การน าเสนอมีความหลากหลาย สื่อมีความหลากหลาย พิธีกรมีความหลากหลาย ความเป็นท้องถ่ิน 
ได้แก่  เนื้อหา สาระและการน าเสนอมีความเป็นท้องถ่ิน และความเป็นอิสระ ได้แก่ มีอิสระในการ
บริหาร๒๓๕ 

ภัชลดา สุวรรณนวล ประสิทธิ์ พันธวงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเชิงบูรณาการ
ทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาในยุค Thailand 4.0” ผลการวิจัยพบว่า การเข้าถึงกลยุทธ์การ
จัดการเชิงบูรณาการทางพระพุทธศาสนายุค Thailand 4.0 ต้องให้คณะสงฆ์มีความเข้าใจในความ
เป็นพุทธประชารัฐน าหลักธรรมมาพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ให้ครบวงจร ดังนั้นคณะสงฆ์เป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างมากหากขาดซึ่งการประพฤติธรรมจะท าให้สังคมสับสนวุ่นวายไปด้วย จึงถือได้ว่าเป็น  กลยุทธ์
การจัดการเชิงพุทธเป็นหัวใจที่ส าคัญในการด ารงอยู่ของยุค  Thailand 4.0 คือ น ากลยุทธ์ในการ
พัฒนาคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องตามพระราช-บัญญัติ
คณะสงฆ์ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระสังฆาธิการ ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ในอนาคต ด้วยกลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ ประกอบด้วย (๑) กลยุทธ์ดา้นการวางแผน มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (๒) กลยุทธ์ด้านการสรรหา (๓) กลยุทธ์ด้านการพัฒนา (๔) กลยุทธ์
ด้านการธ ารงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคณะสงฆ์ และ (๕) กลยุทธ์การเป็นนักวิจัยทางด้านกิจการ
คณะสงฆ์๒๓๖ 

                                            
๒๓๕ พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโ ), “การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๗๖-๘๖. 

๒๓๖ ภัชลดา สุวรรณนวล ประสิทธ์ิ พันธวงษ์, “กลยุทธ์การจัดการเชิงบูรณาการทางพระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาในยุคThailand ๔.๐”, วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): 
๗๖-๘๙. 



๑๒๑ 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญจากแนวคิดหลักของ
นักวิจัยต่าง ๆ ไว้ ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดหลักจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโ  
   (๒๕๕๗, หน้า ๑๙๘-๑๙๙) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสา
บนพื้นที่สูงจะประสบผลส าเร็จต้องอยู่ในองค์กรที่
ดี มีการบริหารจัดการที่ดี 
 

พระครปูรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร) 
   (๒๕๕๙ ,หน้า ๑๘๓-๑๘๗) 

ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และควรมีการสอดแทรก
วัฒนธรรมท้องถ่ินและวิถีชีวิตในชนบทด้วย 
 

พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร) 
  ( ๒๕๕๙ ,หน้า ๑๑๗-๑๑๙) 

มีการประยุกต์การเผยแผ่โดยจัดเป็นหน่วยงาน
เผยแผ่หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่ประจ าหรือครั้ง
คราวหรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด 
 

พระมหาประสาน อนุวตฺโต 
( ๒๕๕๙ ,หน้า ๑๗๑-๑๗๓) 

ไม่เน้นรูปแบบพิธีในการแสดงธรรมรูปแบบปฏิบตัิ
และวิธีฝึกปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นรูปแบบของการ
ฝึกอบรมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ 
 

พระประดิษฐ์  สุทฺธิ าโณ 
(๒๕๕๙,หน้า ๒๓๕-๒๓๙) 

การใช้สื่อในการเผยแผ่ ก่อให้เกิดการเผยแผ่ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
 

พระครสูุทธิกจิโกศล (สมภพ สุวโจ) 
(๒๕๕๙,หน้า ๒๐๖-๒๐๗) 

การศึกษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบของการเผยแผ่ตาม
หลักการสื่อสาร 
 

 
 
 



๑๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดหลักจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูอทุัยกจิจารักษ์ (สรุางค์ สจุิณฺโณ) 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๙๑) 

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ระดับภาคควรมีอ านาจ
และหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
ระดับภาคและระดับจังหวัด 
 

พระมหาบญุไทย ปุญญมโน 
(๒๕๕๒, หน้า ๗๖-๘๙ ) 

คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีสารสน-
เทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นจ านวนมาก โดยเนื้อหาหลักอยู่ที่ประวัติของ
องค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ขององค์กร 
 

พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโ ) 
( ๒๕๕๙, หน้า ๗๖-๘๙  ) 

สร้างรูปแบบรายการมีรูปแบบที่หลากหลาย มี
การสนทนา การสัมภาษณ์ อภิปราย เทศน์ นิทาน
ชาดก และรายการเพลงธรรม 
 

ภัชลดา สุวรรณนวล ประสทิธ์ิ พันธวงษ์ 

(๒๕๖๐:๗๖-๘๙) 

หัวใจที่ส าคัญในการด ารงอยู่ของยุค Thailand 
4.0 คือ น ากลยุทธ์ในการพัฒนาคณะสงฆ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 

 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการด าเนินการหรือการกระท าต่าง ๆ ของ
พระสงฆ์เพื่อให้หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไป โดยมุ่งหมายให้มีผู้เคารพ
เลื่อมใสศรัทธาและน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยเป็นการ
ด าเนินการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายของฝ่ายบ้านเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีบุคคลได้รับ
รู้รับทราบหลักธรรมหรือหัวข้อธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นอย่างกว้างขวาง และในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้มีใจกว้าง ปราศจากอคติ และไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วย
ความคิด ความเช่ือ หรือความศรัทธาของผู้เผยแผ่ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้วิวัฒน์ตามสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเมื่อความเจริญ
ทางเทคโนโลยีเจริญข้ึนการเผยแผ่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยไปด้วย 



๑๒๓ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” จึงได้กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย  
ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้

ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ (๑) หลักการ (Principle) (๒) อุดมการณ์ (Ideology) และ (๓) วิธีการ 
(Methodology) และสภาพปญัหาในปัจจบุันของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
คือ (๑) จุดแข็ง (Strength) (๒) จุดอ่อน (Weakness) (๓) โอกาส (Opportunity) และ (๔) อุปสรรค 
(Threat) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดอุดรธานี ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) (๒) ด้านสาร (Message) 
(๓) ด้านช่องทาง (Channel) และ (๔) ด้านผู้รับสาร (Receiver)๒๓๗ 
 

                                            
๒๓๗ กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร, หน้า ๖. 



๑๒๔ 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดอุดรธานี 

๑. ผู้ส่งสาร (Sender) 
๒. สาร (Massage) 
๓. ช่องทาง (Channel) 
๔. ผู้รับสาร (Receiver) 

ตัวแปรตน้ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ตามทฤษฎี SMCR 

๑. ผู้ส่งสาร (Sender) 
๒. สาร (Massage) 
๓. ช่องทาง (Channel) 
๔. ผู้รับสาร (Receiver) 

หลักการ อุดมการณ์ และ
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๑. หลักการ (Principle) 
๒. อุดมการณ์ (Ideology) 
๓. วิธีการ (Methodology) 

สภาพปัญหาในปัจจุบันของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๑. จุดแข็ง (Strength) 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 
๓. โอกาส (Opportunity) 
๔. อุปสรรค (Threat) 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” นี้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” นี ้เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้ 

๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมข้อมูลวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

๓.๒ ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” นี้ ผู้วิจัย
ได้ก าหนดประชากร/กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี้ 
 



๑๒๖ 

๓.๒.๒ เชิงคุณภำพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยจ าแนกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ พระสังฆาธิการในจังหวัดอุดรธานี 

กลุ่มที่ ๒ พระภิกษุผู้ปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี 

กลุ่มที่ ๓ ผู้เช่ียวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กลุ่มที่ ๔ นักวิชาการศาสนาช านาญการ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้คัดเลือก
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม 
จ านวน ๑๘ รูปหรือคน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. พระธรรมวิมลมุนี, ดร. (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 

๒. พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย กิตฺติโก)   รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 

๓. พระครูอุดมกิจจาภรณ์ (อุดร จนฺทวณฺโณ)   เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี 

   จังหวัดอุดรธานี 

๔. พระภาวนาวิมล วิ. (อัมพร อโสโก)   เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ 

   จังหวัดอุดรธานี 

๕. พระครูชัยสิทธิการ (สมบูรณ์ จนฺทว โส)   เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน 

   จังหวัดอุดรธานี 

๖. พระครูสิริโชติคุณ (ค าปัน ฉนฺทธมฺโม)   เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง 

   จังหวัดอุดรธานี 

๗. พระครูธรรมสโมธาน (วิสุทธ์ิ สุทธิญาโณ)   เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี 

   จังหวัดอุดรธานี 
 
 



๑๒๗ 

๘. พระครูอาทรวนกจิ (อาทิตย์ อนาลโย) เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

 จังหวัดอุดรธานี 

๙. พระครูโพธิวราภิวัฒน์ (ค าผา ฐานวโร) รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) 

 จังหวัดอุดรธานี 

๑๐. พระมหาสุพล สุพโล รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) 

 จังหวัดอุดรธานี 

๑๑. นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 

๑๒. นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 

๑๓. นายภาณุพงศ์ แสงศร นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 

๑๔. นางยุพาพร ไชยสาส์น. นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน 

 อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

๑๕. นายวิชัย พลนิกรกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน 

 อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

๑๖. นายทองค า ชลเวียน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน 

๑๗. นายประยูร จักรโนวรรณ ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) 

 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ 

๑๘. นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ 

 
 



๑๒๘ 

รายนามผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือก
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน ๑๐ รูปหรือคน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า อาจารย์ประจ า 

 มหาวิทยาลัยมหาราชภัฏสุรินทร์ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย) รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 

๗. พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง 

 จังหวัดราชบุรี 

๙. นางสาวชนกสุดา อาจหาญ ประธาน 

 ผู้บรหิารบ้านบญุอุดรธานเีพื่อการเผยแผ่ธรรม 

 จังหวัดอุดรธานี 

๑๐. นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร ทนายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา 

 จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 



๑๒๙ 

๓.๒.๒ เชิงปริมำณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมข้อมูลวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) เพื่อศึกษากระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

๑. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุ (มหานิกาย) ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๖,๒๒๒ รูป๑ 

๒. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากร  
โดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๒ ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ หรือความเช่ือมั่นร้อยละ ๙๕ ดังนี ้

สูตร n =      N 
   1 + N(e)2 

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 N  คือ ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 e คือ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (๐.๐๕) 

แทนค่า n =        6,222 
   1 + 6,222(0.05)2 

  =            6,222 
   1 + (6,222 x 0.0025) 

  =    6,222 
   1 + 15.55 

  = 6,222 
   16.55 

  = 376 รูป 

                                            
๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, ข้อมูลพื้นฐำนทำงพระพุทธศำสนำ จังหวัดอุดรธำนี 

ประจ ำปี ๒๕๖๑, (อุดรธานี: ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๖๑), หน้า ๒. 
๒ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถิติเบื้องต้นและกำรวิจัย: Basic Statistics 

and Research, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๒๘. 



๑๓๐ 

จากการใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีประชากรจ านวน 
๖,๒๒๒ รูป จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๖ รูป จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็น ๒๐ กลุ่ม ตามสังกัดอ าเภอ แล้วจึง
แบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ๓๗๖ รูป ออกเป็น ๒๐ กลุ่ม ตามสัดส่วน โดยหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังนี๓้ 

สูตร ni = Ni 
   N 

เมื่อ ni คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่หน่วย 

 Ni คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 N คือ จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 n คือ จ านวนประชากรในแต่ละหน่วย 

ตัวอย่าง การขนาดกลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่อ าเภอเมือง จ านวน ๑,๐๖๒ รูป ได้แก่ 
 

แทนค่า ni =   376 
   6,222 

  = 0.0604 X 1,062 

  = 64 รูป 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์พื้นที่อ าเภอเมือง คือ ๖๔ รูป 

จากนั้นจึงใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อสุ่มตัวอย่างจากพื้นที่ที่
ใช้ในการวิจัยตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 

                                            
๓ กัลยา วานิชย์บัญชา, สถิติส ำหรับงำนวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙. 

X n 

X 1,062 



๑๓๑ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างพระภิกษุ (มหานิกาย) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตามสังกัดอ าเภอ 

 

ท่ี อ ำเภอ ประชำกร (รูป) กลุ่มตัวอย่ำง (รูป) 
๑ เมือง ๑,๐๖๒ ๖๔ 
๒ หนองวัวซอ ๒๑๘ ๑๓ 
๓ กุดจับ ๒๘๗ ๑๗ 
๔ โนนสะอาด ๑๔๗ ๙ 
๕ บ้านดุง ๔๙๒ ๓๐ 
๖ เพ็ญ ๕๔๒ ๓๓ 
๗ สร้างคอม ๑๕๗ ๙ 
๘ หนองหาน ๖๗๙ ๔๑ 
๙ ไชยวาน ๑๕๒ ๙ 

๑๐ ทุ่งฝน ๒๖๒ ๑๖ 
๑๑ กุมภวาปี ๔๕๕ ๒๗ 
๑๒ หนองแสง ๑๓๔ ๘ 
๑๓ บ้านผือ ๕๓๗ ๓๒ 
๑๔ น้ าโสม ๑๙๘ ๑๒ 
๑๕ นายูง ๑๒๐ ๗ 
๑๖ ศรีธาตุ ๑๘๑ ๑๑ 
๑๗ วังสามหนอ ๒๒๕ ๑๔ 
๑๘ ประจักษ์ ๑๒๕ ๘ 
๑๙ กู่แก้ว ๙๔ ๖ 
๒๐ พิบูลยร์ักษ์ ๑๕๕ ๙ 
 รวม ๖,๒๒๒ ๓๗๖ 

 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” นี้  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี ้

๓.๓.๒ เชิงคุณภำพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ประเด็นค าถามที่มี
โครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อน าไปสู่การสนทนา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีบทบาทก าหนดทิศทางการ
สนทนาร่วมกับผู้สัมภาษณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายในการท าความเข้าใจประเด็นค าถามร่วมกัน  โดยมี
ประเด็นค าถาม 

๓.๓.๒ เชิงปริมำณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ และลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

ข้ันตอนที่ ๑ สังเคราะหผ์ลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) แล้วสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ข้ันตอนที่ ๒ น าเสนอร่างเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

ข้ันตอนที่ ๓ น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

ข้ันตอนที่ ๔ ปรับปรุงแก้ไข 

ข้ันตอนที่ ๕ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

ข้ันตอนที่ ๖ น าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 



๑๓๓ 

๒. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ๒.๑ ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 ๒.๒ หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบตามล าดับ และน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งผู้เช่ียวชาญทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พระครูศรีอรรถศาสตร์, ดร. อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี 

 พระครูโกศลธรรมานุสิฐ, ดร. อาจารย์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี 

 ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม 
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)๔ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ๐.๘๐-๑.๐๐ 

                                            
๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 



๑๓๔ 

๓. การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย พระภิกษุ (มหานิกาย) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย 
จ านวน ๓๐ รูป เพื่อหาความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๙๐๘ จากนั้นจึงได้น าแบบสอบถามที่ผ่าน
การหาห่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและ
จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย ตามล าดับ 

๔. ลักษณะของเครื่องมือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี รวม ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) (๒) ด้านสาร (Message) (๓) ด้านช่องทาง 
(Channel) และ (๔) ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

โดยตอนที่ ๑ เป็น ส่วนตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) มีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มากที่สุด 

๔ หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก 

๓ หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ น้อย 

๑ หมายถึง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ส าหรับในตอนที่ ๒ นี้มี การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๕ ดังนี ้

                                            
๕ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๑๓๕ 

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า ระดับ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า ระดับ มาก 

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า ระดับ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า ระดับ น้อย 

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า ระดับ น้อยที่สุด 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ” นี้  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดังนี ้

๓.๔.๑ เชิงคุณภำพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑. ข้อมูลชั้นต้น ผู้วิจัยศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

 ๑.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ทั้งที่
เป็นทางการโดยใช้ประเด็นค าถามที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อน าไปสู่การสนทนา  
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีบทบาทก าหนดทิศทางการสนทนาร่วมกับผู้สัมภาษณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายในกา รท า
ความเข้าใจประเด็นค าถามร่วมกัน ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะไม่ท าหน้าที่เพียงอ่านค าถาม อธิบายความหมาย
ของค าถาม แล้วบันทึกค าตอบเท่านั้น แต่จะร่วมสนทนาให้ได้เรื่องราวมากขึ้นไปตามการเล่าเรื่องของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก และครอบคลุมในประเด็นการวิจัย 

 ๑.๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มขนาดกลาง จ านวน ๑๐ รูปหรือคน โดยอภิปรายโต้ตอบ
แสดงความเห็น/เล่าเรื่องประสบการณ์ ตามประเด็นที่ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ก าหนด
ข้ึนมาอย่างเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ์
ในแนวราบระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกันเองและระหว่างกลุ่มสมาชิกกลุ่มกับผู้ด าเนินการสนทนา 



๑๓๖ 

ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อในเบื้องต้นทั้งทางโทรศัพท์และด้วยตนเองเพื่อแนะน าตัว
ผู้วิจัย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย และขอความอนุเคราะห์บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ข้อมูลที่เกื้อกูลต่อการวิจัยครั้งนี้ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วผู้วิจัยจะได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

๒. ข้อมูลชั้นรอง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา 
บทความ บริการค้นหาข้อมูลภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมลู
เกี่ยวกับกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๓.๔.๒ เชิงปริมำณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมข้อมูลวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง 
มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

๑. ด าเนินการขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามใน
พื้นที่เป้าหมาย 

๒. ด าเนินการน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่างทั้งหมด โดยผู้วิจยั
น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยการวิจัย และเก็บรวบรวมน ามา
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ ของแบบสอบถามทั้งหมด 

๓. ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” นี้ เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล
ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดังนี ้

๓.๕.๑ เชิงคุณภำพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) มีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๓๗ 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงกัน 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท โดยผู้วิจัยพยายามรักษาส านวน
เดิมของผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งปรับแก้ให้มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข้อความที่
ซ้ าซ้อนกัน 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่ประกอบ 
ด้วยผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ผู้จดบันทึก (Note Taker) ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้หัวข้อปัญหาและค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาส านวนเดิมไว้ 

๓.๕.๑ เชิงปริมำณ 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเลือกตอบ (Check List)  สถิติ วิจัยที่ใช้  
คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) สถิตวิิจัย
ที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 



 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” นี้  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และมีผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่
เหมาะสม ทั้ง ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) พระสังฆาธิการในจังหวัดอุดรธานี (๒) พระภิกษุผู้ปฏิบัติงานการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี (๓) ผู ้เ ชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
และ (๔) นักวิชาการศาสนาช านาญการ และในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุ 
(มหานิกาย) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๓๗๖ รูป ดังกล่าวนี้ มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

๔.๑ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๔.๒ สภาพปัญหาในปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๔.๓ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๔.๔ การสังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย 

๔.๖ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

๔.๑ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี 

บริบทนี้เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี ้

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ก. หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
เกี่ยวกับหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า 

๑. คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ยึดมั่นหลักการส าคัญสุงสุด คือ น ามหาชนสู่การดับทุกข์  
เกิดเป็นสุขที่นิรันดร หรือพระนิพพาน แต่หากแม้ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องด้วยแต่ละบุคคลแตกต่าง
กันไปตามภูมิรู้ ภูมิธรรม อย่างน้อยที่สุดก็ให้ตั้งอยู่บนความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น๑ 

๒. จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การดับทุกข์หรือหมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุดหรือพระ
นิพพาน เกิดเป็นสุขที่นิรันดร นี้เป็นหลักการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อเวไนยสัตว์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งสาวกหรือพระภิกษุ
สงฆ์ทุกยุคสมัยได้ยึดถือเป็นหลักการส าคัญมากระทั่งปัจจุบัน๒ 

๓. คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ถือหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศนโยบายในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไว้ว่า ให้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่ออนุเคราะห์ 
เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกดังที่ทราบกันโดยทั่วไป๓ 

๔. การดับอวิชชาให้เกิดญาณทัศนะเป็นหลักอันสูงสุดหรือจุดหมายที่ต้องการให้ผูฟ้ังไดร้บั 
หากประพฤติตามจพบกระแสธรรมอย่างแท้จรงิ จะรู้เฉพาะตัวและอยู่ตลอดไป เป็นปัจจัตตัง ถึงจะมผีู้
สรรเสริญเยินยอหรือกล่าวร้ายอย่างไรก็ตาม ผู้ที่พบกระแสธรรมแล้วจะไม่เกิดความดีใจ หรือความ
เสียใจไปตามโลกธรรม๔ 

                                            
๑ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

 

๕. หลักการที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา คือ ตัวปัญญาที่น าสู่ความสว่าง ความสว่างของ
จิตน้ีเป็นตัวปัญญา ปัญญาน้ีเมื่อเกิดข้ึนแล้วก็เป็นเหตุให้รู้เรื่องราวของตนเองได้ว่าปัจจุบันที่เราเป็นอยู่
นี้ร่างกายนั้นมันเป็นมาอย่างไร เรื่องจิตน้ันมันเป็นมาอย่างไร เมื่อต้องการให้ร่างกายขาวสะอาด เราก็
ต้องวางร่างกายให้สะดวกสบาย คือ ปล่อยตาสบาย ปล่อยหูสบาย ปล่อยจมูกให้สบาย มือ เท้า แขน 
ขาก็วางให้สบาย ท าร่างกายให้สะดวกทุก ๆ อย่าง๕ 

๖. หลักการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี คือ การอบรม
สั่งสอนธรรมแก่ประชาชนให้ประพฤติสุจริตในกาย วาจา และใจ เป็นความประพฤติชอบ การประพฤติ
ในทางที่ถูกต้อง เป็นการประพฤติในเชิงบวกต่อตัวเองและสังคม๖ 

๗. พระพุทธศาสนาเช่ือมั่นในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ สามารถที่จะรู้ตามได้ 
หากได้รับการฝึกฝน อบรม สั่งสอนอย่างถูกต้อง พระพุทธเจ้าทรงมองว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ด้วยแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเน้นย้ าให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพคุณความ
ดี ความรู้ และความสามารถของตนเองอยู่เสมอ นี้เป็นหลักการอันเป็นหัวใจของการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนา๗ 

๘. หลักการของพระพุทธศาสนามุ่งฝึกจิต การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ก็อยู่ที่การปฏิบัติทางกาย
และจิตใจของมนุษย์ด้วย กายและใจที่สัมพันธ์กัน หากกายไม่สบายใจก็จะมีผลต่อจิตใจ ในทางตรงกัน
ข้ามหากใจไม่สบายก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายด้วย คุณภาพทางอารมณ์จึงมองที่คุณภาพของการ
ควบคุมจิตตามหลักอธิจิตสิกขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สิกขา ๓๘ 

๙. พระพุทธศาสนา คือ ค าสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ 
ซึ่งมีหลักการส าคัญ ๓ ประการคือ ให้ละเว้นการกระท าความช่ัว ให้ตั้งมั่นอยู่ในการกระท าแต่ความดี 
และให้ช าระจิตของตนเองให้ผ่องใสอยู่เสมอ จะเห็นว่าผู้ใดประพฤติตามค าสอนของพระพุทธองค์ ก็มี
ความสุข ความสงบ บรรเทาความเร่าร้อนเท่ากับข้ึนสวรรค์ทั้งเปน็เพราะการรู้จกัสรา้งสวรรค์ให้เกิดใน
อก รู้จักหลีกเลี่ยงป้องกันนรกไม่ให้เกิดในใจ๙ 

                                            
๕ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๑ 

 

๑๐. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ลักษณะที่โดดเด่นย่ิงของค าสอนที่แตกต่าง
จากศาสนาอื่น ๆ โดยทั่วไป คือ เป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนหลักการของเหตุและผล มองสิ่งต่าง  ๆ  
ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน และมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตาม
กฎธรรมชาติ ดังมีค าว่า พุทธะ ซึ่งแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือ เป็นผู้มีปัญญารู้เท่าทันในความจริง
ของสิ่งทั้งหลาย จนท าให้เป็นผู้ตื่นจากความหลับใหลด้วยความงมงายในการท าหน้าที่หรือเข้าไป
เกี่ยวข้อง กับสิ่งต่าง ๆ และเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเบิกบานใจเพราะหมดสิ้น ความสงสัยและความไม่รู้ 
ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมอง๑๐ 

๑๑. หลักการของศาสนาพุทธ คือ การท าดีด้วยบริสุทธ์ิใจ คนบางคนท าความดีเพื่อหวัง
ผลตอบแทน เมื่อได้ผลตอบแทนดังใจต้องการก็มีความสุขใจ แต่เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ หวังเอาไว้ก็ไม่มี
ความสุข๑๑ 

๑๒. เมื่อกล่าวถึงศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่เกิดข้ึนมาพร้อม
กับมนุษย์ เพราะศาสนาเกิดจากความเช่ือและประสบการณ์ของมนุษย์ที่ต้องการความมั่นใจและความ
ปลอดภัยของมนุษย์ที่ต้องการความมั่นใจและความปลอดภัยจากความกลัวในสิ่งที่นอกเหนือจาก
ความสามารถของมนุษย์๑๒ 

๑๓. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นมรดกแห่งอารยธรรม
ทางปัญญาของมนุษยชาติ อ านวยประโยชน์สุขเป็นอันมากให้แก่ชาวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิปัญญา
อันสูงส่งที่สามารถท าให้มนุษย์ ได้ค้นพบสันติภาพ อิสรภาพ และความรักอันย่ิงใหญ่หลักพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนา ก็คือการมีความเช่ือหรือศรัทธาพื้นฐานว่า ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนข้ึนมาได๑้๓ 

๑๔. หลักการของการเผยแผ่ศาสนา คือ ความเมตตา เพราะพระสงฆ์ปฏิบัติตามค าสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้ท าตาม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ ความสุข และความเจริญ พระสงฆ์มี
ฐานะเป็นผู้ให้ และก็ให้แบบให้เปล่า คือ ไม่ได้หวังผล หรือหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ด้วย๑๔ 

                                            
๑๐ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๒ 

 

๑๕. การเผยแผ่ธรรมะนั้นนับว่าเป็นหัวใจของการสืบอายุพระพุทธศาสนาและเป็นการ
แสดงเจตนาของศาสนาอย่างแท้จริง พระสงฆ์ต้องท าด้วยใจ ไม่เห็นแก่สิ่งตอบแทน๑๕ 

๑๖. ในภาวะปกติ พระสงฆ์มีหน้าที่ธ ารงตนเป็นแบบอย่าง และคอยให้ค าปรึกษา รวมทั้ง
เป็นผู้น าในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ถูกที่ควร ส าหรับในภาวะวิกฤต ประเทศชาติมีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน คณะสงฆ์เป็นองค์กรที่ส าคัญในการประสานศรัทธาของสาธุชน สนับสนุนภาครัฐใน
การเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูล บรรเทาความทุกข์ ด้วยวัตถุสิ่งของจ าเป็นเบื้องต้น๑๖ 

๑๗. หลักการส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การสอนให้ทุกคนรู้จักผิดชอบ
ช่ัวดี ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวพุทธได้รับค าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในการด าเนินชีวิตของตน แต่ละ
วันที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่สั่งสมกรรม หว่านกรรมดีหรือหว่านกรรมช่ัวก็ย่อมได้เก็บเกี่ยวผลแห่งกรรมที่
หว่านลงไปเป็นของตนทั้งสิ้น กล่าวคือ ท าดีย่อมได้ดี ท าช่ัวย่อมได้ช่ัว๑๗ 

๑๘. พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของการอ้อนวอนขอ พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราพึ่งพิงสิง่อืน่
หรือผู้อื่น โดยไม่ยอมแก้ไข ปรับปรุงที่ตัวเราเอง พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล เป็นศาสนา
แห่งการกระท า ทั้งภายนอกและภายในการกระท าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตน เพื่อประโยชน์ตนและ
ผู้อื่น เมื่อสร้างเหตุที่ดี ย่อมได้ผลที่ดีตามมา แต่หากสร้างเหตุที่ไม่ดี จะได้ผลที่ดีไปได้อย่างไร๑๘ 

สรุปได้ว่า หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า ยึดมั่น
ประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับอวิชชา ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์ ยึดมั่น
ประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับกิเลส รับผิดชอบต่อการพัฒนาปัญญาให้เกิดความหยั่งรู้สภาพ
ความเป็นจริงตามหลักอธิปัญญาสิกขา รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมา
จากกายและวาจาตามหลักอธิศีลสิกขา ตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ รับผิดชอบ
ต่อการฝึกปรือในด้านคุณภาพทางอารมณ์เพื่อควบคุมจิตตามหลักอธิจิตสิกขา ตระหนักในศักยภาพ
ทางปัญญาของมนุษย์มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างในด้านร่างกาย ตั้งตนบนพื้นฐานความ
บริสุทธ์ิใจ และตั้งตนบนพื้นฐานแห่งความเมตตา 

                                            
๑๕ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับอวิชชา
หรือการเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด 
 

๑ ๑ 

๒ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์หรือ
หมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่
นิรันดร 
 

๒ ๒, ๓ 

๓ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับกิเลสหรือ
ก าจัดความช่ัวร้ายภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อ
ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ แก่ชีวิตและ
สังคม 
 

๔ ๔, ๙, ๑๒, ๑๘ 

๔ รับผิดชอบต่อการพัฒนาปัญญาให้เกิดความหยั่งรู้ 
สภาพความเป็นจริงที่น าไปสูค่วามหลดุพ้นของเวไนย
สัตว์ ตามหลักอธิปัญญาสิกขา 
 

๒ ๕. ๑๗ 

๕ รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่แสดง
ออกมาจากกาย วาจาของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิศีล
สิกขา 
 

๑ ๖ 

๖ ตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ 
สามารถที่จะรู้ตามได้ หากได้รับการฝึกฝน 
 

๒ ๗, ๑๓ 

๗ รับผิดชอบต่อการฝึกปรือในด้านคุณภาพทางอารมณ์ 
เพื่อควบคุมจิตของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิจิตสิกขา 
 

๑ ๘ 

 



๑๔๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๘ ตระหนักในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มากกว่า
การมองในแง่ความแตกต่างในด้านร่างกาย 
 

๑ ๑๐ 

๙ ตั้งตนบนพื้นฐานความบริสุทธ์ิใจ ไม่เห็นแก่อามิส 
 

๓ ๑๑, ๑๕, ๑๖, 

๑๐ ตั้งตนบนพื้นฐานแห่งความเมตตาในฐานะผู้ให้ 
 

๑ ๑๔ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี คือ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับอวิชชาหรือการเกิดญาณ
ทัศนะอันสูงสุด จ านวน ๑ รูปหรือคน ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์หรือหมดความ
ทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร จ านวน ๒ รูปหรือคน ยึดมั่นประโยชน์ในการน า
มหาชนสู่การดับกิเลสหรือก าจัดความช่ัวร้ายภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อปัญหาความเดือดร้อน
วุ่นวายต่าง ๆ แก่ชีวิตและสังคม จ านวน ๔ รูปหรือคน รับผิดชอบต่อการพัฒนาปัญญาให้เกิดความ
หยั่งรู้ สภาพความเป็นจริงที่น าไปสู่ความหลุดพ้นของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิปัญญาสิกขา  จ านวน  
๒ รูปหรือคน รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาจากกาย วาจาของเวไนย
สัตว์ ตามหลักอธิศีลสิกขา จ านวน ๒ รูปหรือคน ตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ 
สามารถที่จะรู้ตามได้ หากได้รับการฝึกฝน จ านวน ๒ รูปหรือคน รับผิดชอบต่อการฝึกปรือในด้าน
คุณภาพทางอารมณ์ เพื่อควบคุมจิตของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิจิตสิกขา  จ านวน ๑ รูปหรือคน 
ตระหนักในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างในด้านร่างกาย จ านวน 
๑ รูปหรือคน ตั้งตนบนพื้นฐานความบริสุทธ์ิใจ ไม่เห็นแก่อามิส จ านวน ๓ รูปหรือคน และตั้งตนบน
พื้นฐานแห่งความเมตตาในฐานะผู้ให้ จ านวน ๑ รูปหรือคน  
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

ข. อุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
เกี่ยวกับอุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า 

๑. อุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี คือ เพื่อสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าปัจจุบันศาสนาพุทธในภาพรวม ดูเสื่อมถอยลงมาก ศาสนาที่
เสื่อมลงนี้ส่วนหนึ่งถูกโจมตีจากภายนอก แต่ที่ร้ายแรงคือถูกท าลายโดยพุทธบริษัทหรือชาวพุทธเอง  
ที่ไม่ใส่ใจศึกษาและปฏิบัติตน อยู่ในศีลธรรมตามพระธรรมค าสอนของพระบรมศาสดา๑๙ 

๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา  
เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย เหตุน้ี จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตั้งใจที่จะรกัษา
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่าให้มีอันตรายมาถึงได้ เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่
ต้องรักษาพระศาสนานี้ให้คงอยู่ในเมืองไทยอีกต่อไป ต้องรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน ต้อง
รักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืน รักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลาย
ช่ัวอายุคน๒๐ 

๓. อุดมการณ์หลักก็เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ปราศจากการไม่ท าบาปทั้ง
ปวง แผ่เมตตาออกไปให้ผู้อื่นด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา และใจที่ประกอบด้วยเมตตาต่อกัน  
ท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดประโยชน์ความสุขและความเจริญได้๒๑ 

๔. สอนให้คนท าดี นี้เป็นอุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ยังกุศลให้ถึงพร้อม
คือท าความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ แค่การไม่ท าความช่ัวนั้นจะเรียกว่าเป็นคนดียังไม่ได้ การเป็น
คนดี จะต้องท าความดีทั้งทางกาย วาจา ใจ มิฉะนั้นแล้วคนปัญญาอ่อน คนเป็นอัมพาตก็จะเป็นคนดี
ไปหมด๒๒ 

๕. น าเวไนยสัตว์สู่การท าจติใหป้ราศจากนิวรณ์ ถือเป็นอุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพทุธ-
ศาสนา เพราะจิตที่บริสุทธ์ิ ผ่องใส เยือกเย็น ปลอดโปร่ง เป็นจิตที่ความพร้อมจะรูแ้จ้งเห็นจริงในธรรม
อันลึก นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องมี หรือต้องฝึกหัดส าหรับผู้ที่แสวงหานิพพาน๒๓ 

                                            
๑๙ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๖ 

 

๖. อุดมการณ์ของพระสงฆ์สาวกผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามรอยบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า 
คือ เพื่อมุ่งประโยชน์สุขแห่งมหาชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นการกระท าที่เรียกไว้ว่าตอบ
แทนพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์ที่มีต่อเวไนยสัตว์๒๔ 

๗. พระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท าให้หลักธรรมค าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ก่อประโยชน์แก่ตน โดยฐานะที่เป็นโอกาส
ส าคัญในการบ าเพ็ญบุญบารมีไปด้วยพร้อม ๆ กัน๒๕ 

๘. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการท าหน้าที่ของสาวกให้ถึงพร้อมดังเช่นอดีตกาลสืบ
ต่อถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาได้หลายพันปีแสดงถึงว่ามีการสืบทอด การสอน เผยแผ ่
หรือการสื่อสารค าสอนของพระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชน ก็ด้วยวิธีการท่องจ าแบบดั้งเดิม  
จนมาถึงการใช้เทคโนโลยีสารเทศ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อช่วยเผยแผ่พระธรรมของ
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน๒๖ 

๙. อุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หากเรา
หันกลับไปมองสภาพความเป็นจริงของพระพุทธศาสนาในอดีตนั้นจะพบว่า ชาวไทยนั้นเป็นผู้ที่นับถือ
พุทธศาสนาอย่างมั่นคงและรักษาพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน๒๗ 

๑๐. อุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ เพื่อให้พระพุทธศาสนามั่นคงถาวร 
พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการเข้าสู่การเป็นสงฆ์ถือว่าได้เป็นผู้เข้าสู่
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมสงฆ์ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การด ารงชีวิตในรูปแบบหนึ่ง เมื่อ
อยู่ในสังคมสงฆ์จากพระสงฆ์กับเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งปณิธานเพื่ออุทิศตนใน
การศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วน าไปสู่ภาคปฏิบัติ
จนเห็นผลแล้วไปบอกไปสอนต่อไปสร้างศาสนทายาทต่อไป๒๘ 
 

                                            
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๑๔๗ 

 

๑๑. อุดมการณ์ ได้แก่ การสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ลูกหลาน เราโชคดีที่ได้เกิดเป็นคน
ไทย และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งสอนให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิต ท าให้มีความสุขตามวิ ถีพุทธ คือ  
มีความทุกข์น้อยลงในการด าเนินชีวิต แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันน้ี ชาวไทยส่วนใหญ่ห่างเหินจากการเข้า
วัด รักษาศีล ฟังธรรม ท าให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ทั้งปัญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบกัน 
การฆ่าตัวตายและยาเสพติด ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการขาดคุณธรรมและความมั่นคงทางจิตใจ ดังนั้น 
เมื่อรู้ปัญหาแล้ว ต้องมุ่งมั่นแก้ไข แม้ปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถหมดไปในช่วงชีวิตของคนรุ่นเราได้  
ก็หวังว่าจะไม่เป็นปัญหาต่อเนื่องไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน๒๙ 

๑๒. ค าสอนในพระพุทธศาสนากลายเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมที่คนไทยทั้งชาติยึดถือร่วมกัน อีกทั้งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะตามกฎมณเฑียรบาล 
มีความสัมพันธ์อาศัยซึ่งกันและกัน มิอาจแยกจากกันได้ หากขาดสถาบันหนึ่งสถาบันใด อีกสอง
สถาบันก็มิอาจด ารงอยู่ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์ ที่
จะต้องปกป้อง ดูแล รักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป๓๐ 

๑๓. อุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ คือ เพื่อประโยชน์และความสุข
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้วยเหตุที่ เมื่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติตนอย่างแท้จริงให้เกิด
มรรคผลแก่ตนเองแล้ว ยังด าเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงกระท าไว้ คือ ออกโปรดญาติโยม 
ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีอุดมการณ์หลัก ๆ คือ เพื่อประโยชนืและความสุขแก่ปวงชน
และประโยชน์แก่ตนเองของพระสงฆ์ควบคู่กันไป นั่นเอง๓๑ 

๑๔. การน าเวไนยสัตว์สู่การพ้นทุกข์ เข้าถึงนิพพาน เป็นอุดมการณ์หลักของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงเป็นอุดมการณ์ต่อเนื่องไปใน
อนาคตด้วยเช่นกัน และเหตุส าคัญที่จะส่งเสริมให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเจริญรุ่งเรอืง บรรลุความส าเรจ็ 
เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนทั่วไปได้นั้น อยู่ที่เนื้อหาสาระอันเป็นคุณสมบัติประจ าของศาสนา 
หากพิจารณาในประเด็นน้ี จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เพรียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระที่เป็น
ความจริง๓๒ 

                                            
๒๙ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๘ 

 

๑๕. พระพุทธศาสนาเป็นมรดกอันล้ าค่าของชาวพุทธเรา เพราะว่าพระพุทธศาสนาน้ัน 
เป็นค าสอนที่เป็นจริง ถูกต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ชาวพุทธทุกคนพึงส านึกในคุณค่า 
ของพระพุทธศาสนาและได้ถ่ายทอดสืบทอดพระพุทธศาสนามาเป็นเวลา ๒๕๐๐ กว่าปีแล้ว การที่
พุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาได้ขนาดนี้ เพราะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ถ่ายทอดธรรมะอัน
ประเสริฐจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นอุดมการณ์ของชาวพุทธ๓๓ 

๑๖. พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงได้ศึกษาปฏิบัติธรรม และ
ใช้หลักธรรมปกครองแผ่นดินให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ดังนั้น ควรที่จะด าเนินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทในการศึกษาปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวัน และเผยแผ่ให้ความรู้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้
กว้างขวาออกไป ให้สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปตราบนานเท่านาน๓๔ 

๑๗. สิ่งแรกที่พุทธศาสนิกชนควรกระท า คือ สนใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมค าสอน  
ด้วยการเข้าวัด เข้าวา ฟังเทศน์ ฟังธรรมหรือศึกษาจากพระไตรปิฎก หรือศึกษาจากหนังสือของครูบา
อาจารย์ พระสุปฏิปันโนทั้งหลาย และเมื่อได้ศึกษาแล้ว จะได้รู้สิ่งต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน 
จากนั้นจึงน าไปสื่อสารต่อให้กับบุคคลอื่นต่อไป นี้เป็นอุดมการณ์ที่ควรยึดมั่น๓๕ 

๑๘. อุดมการณ์ของพระนักเผยแผ่ คือ การสืบทอด ถ่ายทอดหลักธรรมค าสอน อันเป็น
มรดกล้ าค่าอันนี้ ด้วยการศึกษา ปฏิบัติ บรรลุธรรม แล้วจึงค่อยน าไปเผยแผ่ ถ้าสามารถประพฤติ
ปฏิบัติอย่างนั้นได้แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับโลกของเราไปอีกยาวนาน แต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติ
ตาม ศาสนาของเราก็จะค่อยหดหายไป ในที่สุดก็จะไม่มีศาสนาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกต่อไป๓๖ 

สรุปได้ว่า อุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  พบว่า 
 เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การไม่
ท าบาปทั้งปวง เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์ 
เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์ เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี เพื่อการท า

                                            
๓๓ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ)  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 

 

หน้าที่แห่งสาวกให้ถึงพร้อม เพื่อความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการปฏิบัติอย่างแท้จริงให้เกิด
มรรคผลแก่ตนเอง และเพื่อน าเวไนยสัตว์สู่พระนิพพาน 

ตารางท่ี ๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับอุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 
 

๗ ๑, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๗, ๑๘ 

๒ เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา 
 

๓ ๒, ๑๐, ๑๖ 

๓ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การไม่ท าบาปทั้งปวง 
 

๑ ๓ 

๔ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง 
 

๑ ๔ 

๕ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์ 
 

๑ ๕ 

๖ เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์ 
 

๑ ๖ 

๗ เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี 
 

๑ ๗ 

๘ เพื่อการท าหน้าที่แห่งสาวกให้ถึงพร้อม 
 

๑ ๘ 

๙ เพื่อความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้ง 
 

๑ ๑๓ 

๑๐ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท านิพพานให้แจ้ง 
 

๑ ๑๔ 

 
 
 

จากตารางท่ี ๔.๒ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า อุดมการณ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี คือ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา จ านวน ๗ รูปหรือ
คน เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา จ านวน ๓ รูปหรือคน เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การไม่ท าบาป
ทั้งปวง จ านวน ๑ รูปหรือคน เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง จ านวน ๑ รูปหรือคน เพื่อน า
เวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์ จ านวน ๑ รูปหรือคน เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของ



๑๕๐ 

 

พุทธองค์ จ านวน ๑ รูปหรือคน เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี จ านวน ๑ รูปหรือคน  
เพื่อการท าหน้าที่แห่งสาวกให้ถึงพร้อม จ านวน ๑ รูปหรือคน เพื่อความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งควบคู่
กับการปฏิบัติอย่างแท้จริงให้เกิดมรรคผลแก่ตนเอง จ านวน ๑ รูปหรือคน และเพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การ
ท านิพพานให้แจ้ง จ านวน ๑ รูปหรือคน 

ก. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
เกี่ยวกับ วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า 

๑. วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี เป็นการถ่ายถอดธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้าในทุก ๆ รูปแบบที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ซึ่งที่เห็นกันโดยมาใช้วิธีการเทศนา
ธรรม ปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม ทุก ๆ วิธีก็เป็นที่สนใจของผู้ฟัง แต่อาจไม่
ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มเป้าหมาย เช่น การเทศนาธรรม หรือการเทศน์นั้น กลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุก็จะ
ให้ความสนใจมากกว่ากลุ่มผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่น๓๗ 

๒. ปัจจุบัน มีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเด็กและเยาวชน กลุ่มพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ได้ท างานด้านการเผย
แผ่พระศาสนาอย่างขันแข็งมาโดยตลอดด้วยใจรัก จนทุกวันนี้หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน 
โรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ จองคิวกันข้ามปี๓๘ 

๓. วิธีการเผยแผ่มีหลากหลาย หากพิจารณาในส่วนที่เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ฟัง ก็ได้แก่   
การเทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่อีสาน ซึ่ ง เป็นการน าเสนอเอกลักษณ์ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ๓ ท านอง คือ ท านองกาเต้นก้อน ท านองลมพัดพร้าว 
และท านองช้างเทียมแม่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ินในภาคอีสานเท่านั้น ส่วนเนื้อหาที่น ามา
เทศน์นัน้ก็จะเป็นเรื่องมหาชาติ นิทานธรรมบท วรรณกรรมท้องถ่ิน แหล่กลอนคติธรรม และด้นกลอน
สด๓๙ 

๔. ส่วนใหญ่เป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเชิงรับ แต่ก็เน้นการปฏิบัติ โดยสอน
หรือจัดอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแก่ญาติโยมสาธุชนทั่วไป ข้ันสมถภาวนา แนะน า
ให้เจริญในชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่ไปหลีกเร้นตามป่าเขา แต่เจริญทุกขณะในชีวิตประจ าวัน และที่ยิ่งยวด

                                            
๓๗ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๑ 

 

ข้ึนไปกว่านี้ ก็ข้ันวิปัสสนาภาวนา กล่าวคือ ศีลก็ควรรักษา สมถภาวนาก็ควรเจริญ สติปัฏฐานควร
ศึกษาให้เข้าใจและควรเจริญมากที่สุด๔๐ 

๕. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง  
คือ การปุจฉา-วิสัชนา ถามและตอบกันไปมา เป็นการหาความรู้ความเข้าใจจากอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า 
เทศน์ปุจฉาวิสัชนา คือ พระรูปหนึ่งเป็นผูถ้าม อีกรูปหนึ่งเป็นผู้ตอบ โดยถามกันในเรื่องธรรมบ้าง เรื่อง
อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง๔๑ 

๖. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่านรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นช่องทางที่ได้รับความ 
สนใจ มีการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ สอดคล้องกับยุคการ
สื่อสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส๔์๒ 

๗. ปัจจุบัน พระสงฆ์รุ่นใหม่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการเป็นอาจารย์สอนศีลธรรมใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ รับภาระเป็นผู้ช่วยสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาหรือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา ทั้งในระดับช้ันประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอาชีวะศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม๔๓ 

๘. ที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือ วิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาช่วย คือ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมากและในวงกว้าง แต่ประชาชนบางคน
ยังมองพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่น่าสงสัยว่า อาจจะไม่ใช้ในการจัดท า
เนื้อหาทางศาสนาอย่างเดียว พระสงฆ์บางกลุ่มหากไม่มีกฎระเบียบในการใช้ อินเทอร์เน็ต อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้น คณะสงฆ์ควรมีองค์กรสนับสนุน ควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต 
เพราะมีแนวโน้มว่าวัดต่าง ๆ จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วย๔๔ 

                                            
๔๐ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๑๕๒ 

 

๙. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นพิธีกรหรือวิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุ
หรือโทรทัศน์เป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจจากประชาชน เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ประชาชน
ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมาที่วัด นั่นเอง๔๕ 

๑๐. วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจวิธีการหนึ่งในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรบั
จากวงการวิชาการ คือ การเขียนบทความธรรมะลงในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์  
หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ แต่ก็อาจมีข้อด้อยอยู่บ้าง ตรงที่การเข้าถึง แต่ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจยิ่ ง  
และเป็นวิธีการที่ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก๔๖ 

๑๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการสอดแทรกธรรมะและความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ผ่านกิจกรรมในประเพณีอีสาน เช่น บุญบั้งไฟ เป็นต้น โดยสัมพันธ์กับต้นทุนทางวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน 
ประสบการณ์เดิม และมิติความรู้ทางประวัติศาสตร์ วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับความ
สนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่นโยบายประเทศให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม๔๗ 

๑๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจวิธีการหนึ่ง คือ อาศัยประเพณีส าคัญประจ า
ท้องถ่ินเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้ ยังได้มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถ่ินซึ่งเปน็มรดก
ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สั่งสม และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่าของ
ท้องถ่ินที่ควรภาคภูมิใจและสืบสานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย๔๘ 

๑๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสารสนเทศสมัยใหม่เป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจ
อย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสนใจกับสื่อต่าง ๆ  
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตอ่ย่างไรก็ตาม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ยังคงต้องให้ความสนใจกบัสือ่
พื้นฐานอื่นด้วย เช่น เอกสาร หนังสือต่าง ๆ ก็ยังจ าเป็นต้องใช้เป็นหลักควบคู่กันไป๔๙ 

๑๔. สังคมเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันเราปฏิเสธกันไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้สังคมต้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ท าให้โลกต้องมีสภาวะที่แปรเปลีย่น 

                                            
๔๕ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๓ 

 

ไปอย่างรวดเร็ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เช่นกัน จ าเป็นต้องให้ความสนใจกับสื่อสารสนเทศยุค
ข้อมูลข่าวสาร๕๐ 

๑๕. มีพระสงฆ์จ านวนมากจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ธรรมะ นี้เป็นวิธีการที่ยังได้รับ
ความสนใจ เป็นสื่อที่ราคาไม่แพง สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับช้ัน ไม่ว่าจะเป็นชนบทที่
ห่างไกลหรือท้องที่ทุรกันดาร๕๑ 

๑๖. ที่น่าสนใจ คือ รายการธรรมะทางโทรทัศน์ ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา  
และช่องรายการธรรมะผ่านดาวเทียมออกอากาศ๕๒ 

๑๗. วิธีการที่น่าสนใจ คือ การเผยแผ่บนอินเทอร์เน็ต เพราะปัจจุบันโลกออนไลน์มาแย่ง
เวลาผู้ฟังไป เด็กนักเรียนและคนรุ่นใหม่สว่นใหญ่ไม่รอดูทีวีแล้ว เพราะสามารถดูย้อนหลงัทางออนไลน์
ได ้ทั้งข่าว รายการบันเทิง รวมไปถึงรายการธรรมะต่าง ๆ ด้วย๕๓ 

๑๘. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับความสนใจจากสถานศึกษา คือ การที่พระสงฆ์
ร่วมเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โดยจัดส่งพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาไปท าหน้าที่สอนศีลธรรมใน
โรงเรียนต่าง ๆ๕๔ 

สรุปได้ว่า วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรมการ
ใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม การเทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ การสอนหรือจัด
อบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การเทศน์ที่มีการถามตอบกัน หรือการปุจฉา วิสัชนา  
การจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ การเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ต่าง ๆ การเป็นพิธีกรหรือวิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ การเขียนบทความลงวารสาร 

                                            
๕๐ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ)  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๔ 

 

หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ และการสอดแทรกความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมในประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติในวิถีชีวิต อาศัยประเพณีส าคัญประจ าท้องถ่ินเป็นสื่อกลาง ทั้งนี ้
ยังได้มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถ่ินซึ่งเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
สั่งสม และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่าของท้องถ่ินที่ควรภาคภูมิใจและ
สืบสานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งให้ความ
สนใจกับสื่อต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตาม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ยังคงต้อง
ให้ความสนใจกับสื่อพื้นฐานอื่นด้วย ท าให้โลกต้องมีสภาวะที่แปรเปลี่ยน ไปอย่างรวดเร็ว  

การเผยแผ่บนอินเทอร์เน็ต เพราะปัจจุบันโลกออนไลน์มาแย่งเวลาผู้ฟังไป เด็กนักเรียน
และคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่รอดูทีวีแล้ว เพราะสามารถดูย้อนหลังทางออนไลน์ได้ ทั้งข่าว รายการ
บันเทิง รวมไปถึงรายการธรรมะต่างๆ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เช่นกัน จ าเป็นต้องให้ความสนใจ
กับสื่อสารสนเทศยุคข้อมูลข่าวสาร การที่พระสงฆ์ร่วมเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยจัดส่งพระสงฆ์ผู้ มีความรู้
ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาไปท าหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนต่าง ๆ  วิธีการใช้สื่อและ
อุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาช่วย คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเข้าถึงคนได้เป็น
จ านวนมากและในวงกว้าง แต่ประชาชนบางคนยังมองพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ในทางที่น่าสงสัยว่า อาจจะไม่ใช้ในการจัดท าเนื้อหาทางศาสนาอย่างเดียว พระสงฆ์บางกลุ่มหากไม่มี
กฎระเบียบในการใช้ อินเทอร์เน็ต อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้น คณะสงฆ์ควรมีองค์กร
สนับสนุน ควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต เพราะมีแนวโน้มว่าวัดต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับวิธีการการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม 
ปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม 
 

๑ ๑ 

๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการใช้สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม 
 

๒ ๒, ๘ 

๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศน์มหาชาติ
หรือการเทศน์แหล่ 
 

๑ ๓ 

๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอนหรือจัด
อบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
 

๑ ๔ 

๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศน์ที่มีการ
ถามตอบกัน หรือการปุจฉา-วิสัชนา 
 

๑ ๕ 

๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการจัดรายการ
วิทยุหรือรายการโทรทัศน์ 
 

๓ ๖, ๑๓, ๑๕ 

๗ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นอาจารย์
สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ 
 

๒ ๗, ๑๘ 

๘ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นพิธีกรหรือ
วิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ 
 

๓ ๙, ๑๖, ๑๗ 

 



๑๕๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับวิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบันของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีที่ได้รับความสนใจ (ต่อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๙ การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาโดยวิธีการเขียนบทความ
ลงวารสาร หนงัสอืพิมพ์ สื่อสิง่พิมพ์หรือสือ่
สารสนเทศต่าง ๆ 
 

๒ ๑๐, ๑๔ 

๑๐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอดแทรก
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมในประเพณี
ที่ปฏิบัติเป็นปกติ 
 

๒ ๑๑, ๑๒ 

 

จากตารางท่ี ๔.๓ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า วิธีการการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม 
การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม จ านวน ๑ รูปหรือคน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการใช้
สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม จ านวน ๒ รูปหรือคน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการ
เทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ จ านวน ๑ รูปหรือคน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอน
หรือจัดอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน จ านวน ๑ รูปหรือคน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยวิธีการเทศน์ที่มีการถามตอบกัน หรือการปุจฉา-วิสัชนา จ านวน ๑ รูปหรือคน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยวิธีการจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์  จ านวน ๓ รูปหรือคน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ  จ านวน  
๒ รูปหรือคน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นพิธีกรหรือวิทยากรรับเชิญในรายการวิทยหุรือ
โทรทัศน์ จ านวน ๓ รูปหรือคน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเขียนบทความลงวารสาร 
หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่ งพิมพ์หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ  จ านวน ๒ รูปหรือคน และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอดแทรกความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมในประเพณีที่ปฏิบัตเิปน็
ปกต ิจ านวน ๒ รูปหรือคน 
 



๑๕๗ 

 

๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นผลการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
๓๗๖ รูป โดยมีข้อมูลพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
(n = ๓๗๖) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (รูป) ร้อยละ 
๑. อาย ุ ๒๐-๓๐ ป ี ๒๑๓ ๕๖.๖๕ 
 ๓๑-๔๐ ป ี ๓๔ ๙.๐๔ 
 ๔๑-๕๐ ป ี ๗๒ ๑๙.๑๕ 
 ๕๑-๕๙ ป ี ๔๕ ๑๑.๙๗ 
 ๖๐ ปข้ึีนไป ๑๒ ๓.๑๙ 
๒. พรรษา ต่ ากว่า ๕ พรรษา ๒๗๕ ๗๓.๑๔ 
 ๕-๑๐ พรรษา ๘ ๒.๑๓ 
 ๑๑-๑๕ พรรษา ๒๑ ๕.๕๙ 
 ๑๖-๑๙ พรรษา ๒๖ ๖.๙๑ 
 ๒๐ พรรษาข้ึนไป ๔๖ ๑๒.๒๓ 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๒๘๒ ๗๕.๐๐ 
 ปริญญาตร ี ๖๙ ๑๘.๓๕ 
 สูงกว่าปริญญาตร ี ๒๕ ๖.๖๕ 
๔. วุฒิการศึกษานักธรรม ไม่มีวุฒินักธรรม ๒๕๑ ๖๖.๗๖ 
 นักธรรมช้ันตร ี ๒๓ ๖.๑๒ 
 นักธรรมช้ันโท ๓ ๐.๘๐ 
 นักธรรมช้ันเอก ๙๙ ๒๖.๓๓ 

 
จากตารางท่ี ๔.๔ แสดงให้เห็น ปัจจัยส่วนบุคคลของพระภิกษุที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ส่วนใหญ่ (๑) มีอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๒๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๕ (๒) มีพรรษา ต่ ากว่า  
๕ พรรษา จ านวน ๒๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๔ (๓) มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
๒๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ และ (๔) ไม่มีวุฒินักธรรม จ านวน ๒๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๖ 



๑๕๘ 

 

ก. หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธาน ีมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตารางท่ี ๔.๕ ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม 

 
(n = ๓๗๖) 

ท่ี 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ หลักการ (Principle) ๓.๙๐ ๐.๕๐๓ มาก 

๒ อุดมการณ์ (Ideology) ๓.๗๘ ๐.๔๙๖ มาก 

๓ วิธีการ (Methodology) ๓.๘๑ ๐.๕๕๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๘๓ ๐.๔๕๒ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๕ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ (๑) ด้านหลักการ (Principle) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ 
(๒) ด้านวิธีการ (Methodology) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑ และ (๓) ด้านอุดมการณ์ 
(Ideology) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 





๑๕๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
 

(n = ๓๗๖) 

ข้อ หลักการ (Principle) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับอวิชชาหรือการ

เกิดญาณทัศนะอันสูงสุด 
๓.๗๘ ๐.๗๗๕ มาก 

๒ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับกิเลสหรือก าจัด
ความช่ัวร้ายภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อปัญหาความ
เดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ แก่ชีวิตและสังคม 

๔.๐๙ ๐.๗๖๘ มาก 

๓ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์หรือหมด
ความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร 

๔.๑๓ ๐.๘๐๓ มาก 

๔ รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมา
จากกาย วาจาของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิศีลสิกขา 

๔.๐๑ ๐.๗๕๕ มาก 

๕ รับผิดชอบต่อการฝึกปรือในด้านคุณภาพทางอารมณ์ เพื่อ
ควบคุมจิตของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิจิตสิกขา 

๓.๘๔ ๐.๗๘๖ มาก 

๖ รับผิดชอบต่อการพัฒนาปัญญาให้เกิดความหยั่งรู้ สภาพ
ความเป็นจริงที่น าไปสู่ความหลุดพ้นของเวไนยสัตว์ ตาม
หลักอธิปัญญาสิกขา 

๓.๙๐ ๐.๘๓๖ มาก 

๗ ตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ สามารถที่
จะรู้ตามได้ หากได้รับการฝึกฝน 

๓.๘๙ ๐.๘๓๗ มาก 

๘ ตระหนักในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มากกว่าการมอง
ในแง่ความแตกต่างในด้านร่างกาย 

๓.๙๔ ๐.๗๕๖ มาก 

 
 
 





๑๖๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 
 

ข้อ หลักการ (Principle) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๙ ตั้งตนบนพื้นฐานความบริสุทธ์ิใจ ไม่เห็นแก่อามิส ๓.๖๑ ๐.๘๙๔ มาก 

๑๐ ตั้งตนบนพื้นฐานแห่งความเมตตาในฐานะผู้ให้ ๓.๘๕ ๐.๗๗๙ มาก 

 รวม ๓.๙๐ ๐.๕๐๓ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ๓ อันดับแรก พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ ๓ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์หรือหมดความทุกข์ บรรลุ
ประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ รองลงมา ได้แก่ ข้อ ๒ ยึดมั่นประโยชน์
ในการน ามหาชนสู่การดับกิเลสหรือก าจัดความช่ัวร้ายภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อปัญหาความ
เดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ แก่ชีวิตและสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ และอันดับที่สาม ได้แก่ ข้อ ๔ 
รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาจากกาย วาจาของเวไนยสัตว์ ตามหลัก
อธิศีลสิกขา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๖๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ความคิดเห็นที่มีต่ออุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

(n = ๓๗๖) 

ข้อ อุดมการณ์ (Ideology) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา ๔.๒๘ ๐.๘๔๒ มาก 

๒ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ๔.๑๖ ๐.๗๗๙ มาก 

๓ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การไม่ท าบาปทั้งปวง ๓.๖๒ ๐.๘๑๑ มาก 

๔ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง ๓.๖๔ ๐.๘๓๔ มาก 

๕ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์ ๓.๔๖ ๐.๗๘๙ ปานกลาง 

๖ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท านิพพานให้แจ้ง ๓.๘๖ ๐.๘๐๓ มาก 

๗ เพื่อความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้ง ควบคู่กับการปฏิบัติ
อย่างแท้จริงให้เกิดมรรคผลแก่ตนเอง 

๓.๕๘ ๐.๘๔๕ มาก 

๘ เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์ ๓.๙๓ ๐.๘๗๙ มาก 

๙ เพื่อการท าหน้าที่แห่งสาวกให้ถึงพร้อม ๓.๘๖ ๐.๗๘๑ มาก 

๑๐ เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี ๓.๔๑ ๐.๗๔๓ ปานกลาง 

 รวม ๓.๗๘ ๐.๔๙๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่ออุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ พบว่า มีข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ ๕ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๖ และข้อ ๑๐ เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๑ 
ส่วนข้ออื่น ๆ ที่เหลือ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ ๑ เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๘ รองลงมา ได้แก่ ข้อ ๒ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ และอันดับที่สาม 
ได้แก่ ข้อ ๘ เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ ตามล าดับ 





๑๖๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ ความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
 

(n = ๓๗๖) 

ข้อ วิธีการ (Methodology) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถา

ธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม 
๔.๒๒ ๐.๙๓๓ มาก 

๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอนหรือจัดอบรม สม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

๓.๘๔ ๐.๘๔๕ มาก 

๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์
ประกอบการสอนธรรม 

๓.๗๖ ๐.๙๒๕ มาก 

๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศน์มหาชาติหรือ
การเทศน์แหล่ 

๓.๗๔ ๐.๘๒๒ มาก 

๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศน์ที่มีการถามตอบ
กัน หรือการปุจฉา-วิสัชนา 

๓.๖๓ ๐.๘๙๙ มาก 

๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นอาจารย์สอนพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ 

๓.๘๘ ๐.๘๓๐ มาก 

๗ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการจัดรายการวิทยุหรือ
รายการโทรทัศน์ 

๓.๘๐ ๐.๗๘๖ มาก 

๘ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นพิ ธีกรหรือ
วิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ 

๓.๗๗ ๐.๘๒๙ มาก 

๙ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเขียนบทความลง
วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 

๓.๖๓ ๐.๘๙๗ มาก 

 
 
 





๑๖๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ ความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 
 

ข้อ วิธีการ (Methodology) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑๐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอดแทรกความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมในประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ 
๓.๘๕ ๐.๘๒๔ มาก 

 รวม ๓.๘๑ ๐.๕๕๐ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๘ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑ เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ๓ อันดับแรก พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ ๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม   
การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ รองลงมาได้แก่ ข้อ ๖ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๘ และอันดับที่สาม ได้แก่ ข้อ ๑๐ การเผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยวิธีการสอดแทรกความรู้
ทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมในประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๖๔ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า  

๑. หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย การยึดมั่น
ประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับอวิชชาหรือการเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด การยึดมั่นประโยชน์ในการ
น ามหาชนสู่การดับกิเลสหรือก าจัดความช่ัวร้ายภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อปัญหาความเดือดร้อน
วุ่นวายต่าง ๆ แก่ชีวิตและสังคม การยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์หรือหมดความทุกข์ 
บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร การรับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่แสดง
ออกมาจากกาย วาจาของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิศีลสิกขา การรับผิดชอบต่อการฝึกปรือในด้านคุณภาพ
ทางอารมณ์ เพื่อควบคุมจิตของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิจิตสิกขา การรับผิดชอบต่อการพัฒนาปัญญาให้
เกิดความหยั่งรู้ สภาพความเป็นจริงที่น าไปสู่ความหลุดพ้นของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิปัญญาสิกขา  
การตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ สามารถที่จะรู้ตามได้ หากได้รับการฝึกฝน   
การตระหนักในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างในด้านร่างกาย การตั้ง
ตนบนพื้นฐานความบริสุทธ์ิใจ ไม่เห็นแก่อามิส และการตั้งตนบนพื้นฐานแห่งความเมตตาในฐานะผู้ให้ 

๒. อุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  ประกอบด้วย  
เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การไม่ท า
บาปทั้งปวง เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์ 
เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท านิพพานให้แจ้ง เพื่อความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการปฏิบัติอย่าง
แท้จริงให้เกิดมรรคผลแก่ตนเอง เพื่อตอบแทนพระมหากรณุาธิคุณของพุทธองค์ เพื่อการท าหน้าทีแ่หง่
สาวกให้ถึงพร้อม และเพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี 

๓. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม  การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอนหรือจัดอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
วิธีการเทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศน์ที่มีการถามตอบ
กันหรือการปุจฉาวิสัชนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาต่าง ๆ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นพิธีกรหรือวิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์   
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเขียนบทความลงวารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ
สารสนเทศต่าง ๆ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอดแทรกความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ผ่านกิจกรรมในประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ 



๑๖๕ 

 

๔.๒ สภาพปัญหาในปจัจุบันของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

บริบทนี้เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี ้

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ก. สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่ง
สาร (Sender) โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) พบว่า 

๑. ด้านผู้ส่งสารนั้น พระสงฆ์ที่บวชและจ าพรรษาอยู่ในแต่ละท้องถ่ิน มักเป็นผู้มีภูมิล าเนา
หรือบ้านเกิดอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ จึงเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาประจ าท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งถือเป็นจุดแข็งส าคัญ เพราะในการเผยแผ่ศาสนานั้นหากพระสงฆ์ใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสารก็จะ
ได้รับความเป็นมิตร ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกลุ่มผู้ฟัง ภาษาถ่ินเป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ
ทั้งถ้อยค าและส าเนียง เป็นภาษาพูดหรือภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียน ภาษาถ่ินจะแสดงถึง
เอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนง
ของท้องถ่ิน ควรแก่การรักษาเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติ๕๕ 

๒. ข้อได้เปรียบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านผู้ส่งสาร คือ มีวัดตั้งอยู่ในทุกพื้นที่  
ทุกต าบล และเกือบทั้งหมดไม่ใช่วัดร้าง เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จ าพรรษา กิจการพระศาสนาที่เกีย่วข้อง
กับชุมชนของคณะสงฆ์จึงด าเนินการโดยสามารถก าหนดเป้าหมายให้คลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้ 
พระสงฆ์ที่บวชและจ าพรรษาอยู่ในแต่ละท้องถ่ินก็มักเป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือบ้านเกิดอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ  
เป็นจุดแข็งส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจุลภาคซึ่งได้เปรียบกว่าศาสนาอื่น ๆ  ที่รุกคืบ
เผยแผ่ศาสนาในพื้นที่๕๖ 

                                            
๕๕ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๖ 

 

๓. ผู้ส่งสารหรือพระภิกษุที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเกือบ
ทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ สื่อสารภาษาอีสานได้เป็นปกติ ซึ่งการที่พระสงฆ์ในพื้นที่มีความเช่ียวชาญใน
การใช้ภาษาของชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ปัจจุบันที่การเผยแผ่ของศาสนาอื่น ๆ รุกคืบอย่างหนัก๕๗ 

๔. คนในชุมชนเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุมาก เนื่องเพราะเช่ือว่าพระภิกษุนั้นเป็นผู้ทรง
ศีล ย่อมพูดแต่สิ่งเท็จจริง ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่มีต่อวัดจึงผกูพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนนับแต่เกิดจนตาย วัดมีฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน
นับแต่การบวชเณรจนถึงบวชเป็นพระภิกษุ เป็นสถานที่ให้ความสงบเยือกเย็นทางใจ เช่น การแสดง
พระธรรมเทศนา การฝึกปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญสมาธิ ฯลฯ เป็นสถานที่ชุมนุมของสังคมทุกกาลวาระ 
เช่น การประชุมกรรมการหมู่บ้าน งานเทศกาลรื่นเริงที่มีการออกร้าน มีมหรสพต่าง  ๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่าง มีวัดประจ าหมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็น
สมบัติรวมของคนทั้งหมู่บ้าน๕๘ 

๕. พระสงฆ์บางส่วนยังด้อยอยู่มากเกี่ยวกับทักษะในการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ความช านาญ
หรือความสามารถในการสื่อสาร แม้ระดับความรู้ในเนื้อหาสาระหรือความรู้ในทางธรรมจะมีมาก
เพียงใดก็ตาม แต่ทักษะในการสื่อให้ผู้ฟังหรือกลุ่มผู้ฟังรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระแห่งธรรมะนั้นมีน้อย 
การเผยแผ่ก็ไม่ประสบความส าเรจ็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารสองทางซึ่งเป็นการสือ่สารทีผู่ฟ้งัมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารแบบนี้เป็นกระบวนการที่ไม่อยู่นิ่ง ดังนั้น ผู้ส่งสารซึ่งในที่นี ้
ได้แก่ พระสงฆ์ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีทักษะความสามารถในการสื่อสารสูง๕๙ 

๖. เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร
ในพระพุทธศาสนาให้มีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถ ทัดเทียมกับศาสนบุคคลของศาสนาอื่น  
เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนในโลกยุคโลกาภิวัตน์น้ี ด้วยการให้การศึกษา
อบรมแก่ภิกษุสามเณร โดยต้องให้ได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ให้รู้ทันคน ทันโลก แต่ก็
ด าเนินการได้อย่างยากล าบาก เพราะคณะสงฆ์มีงบประมาณไม่เพียงพอ อีกทั้งองค์กรคณะสงฆ์เป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร เป็นองค์กรการกุศล ดังนั้น งบประมาณเกือบทัง้หมดจึงต้องรบัจากรฐับาล 
ผ่านทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่
จริง๖๐ 

                                            
๕๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๗ 

 

๗. ผู้ส่งสารในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์ที่ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะทางการสื่อสาร อุปมาอุปไมยได้ว่า ผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร
เปรียบเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีความสามาระในการสื่อสารเปรียบเสมือนพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ พระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง 
หมายถึง พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งสัจจะด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ตนมิได้เคยสดับ
มาแล้วในก่อน บรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมนั้น และบรรลุความเป็นผู้มีความช านาญในธรรม
เป็นก าลังทั้งหลาย นี้เรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธะ ส่วนพระปัจเจกพุทธะ ได้แก่ พระพุทธเจ้าประเภท
หนึ่งซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อื่น ย่อมตรัสรู้ซึ่งสัจจะทั้งหลายด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ตน
ไม่ได้สดับมาแล้วในก่อน แต่มิได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมนั้น ทั้งไม่ถึงความเป็นผู้ช านาญ
ในธรรมอันเป็นก าลังทั้งหลาย เรียกว่า พระปัจเจกพุทธะ  โดยแท้จริง การที่พระสอนธรรมะให้คน
เข้าใจไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้แตกฉานในธรรมะ แต่เพราะไม่มีทักษะในการสื่อสาร ไม่มีความรู้ใน
วิทยาการสมัยใหม่ จึงท าให้ขาดความกล้า๖๑ 

๘. การท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันต้องเน้นการสร้างเครือข่าย
เพื่อท างานร่วมกัน โดยการท างานร่วมกันมีลักษณะเป็นทักษะทางสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การท างานเป็นกลุ่มจะเน้นการมีส่วนร่วมโดยสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้ความ 
สามารถร่วมมือกันท างาน มีการระดมสมองเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ เป็นกระบวนการที่เรียกกันว่ากระบวนการกลุ่ม๖๒ 

๙. งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันยังเป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างท า ยังไม่เป็น
ระบบชัดเจน มีคณะสงฆ์ท าเพียงล าพัง ไม่มีโครงสร้างของระบบราชการเข้าไปรองรับและคอย
สนับสนุน รวมถึงไม่มีแผนงานท าให้การขับเคลื่อนงานติดขัด มีแต่ศาสนพิธีกรรมเท่านั้นที่ยังยึดโยงกัน
ไว้ นอกนั้นต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท า พระภิกษุพระนักเผยแผ่ของเรามีมากพอสมควร แต่ต่างคนก็
ต่างท า ไม่ค่อยจะมีการสร้างเครือข่าย ไม่ค่อยจะท างานร่วมกัน แม้จะมีจุดประสงค์เดียวกัน  
คือ เผยแพร่หลักธรรมค าสอน และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา แต่พระสงฆ์และวัดต่าง ๆ ก็มิได้ท างาน
ร่วมกันเป็นเครือข่าย๖๓ 

                                            
๖๑ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๘ 

 

๑๐. สภาพปัจจุบันต้องยอมรับว่าพระสงฆ์บางรูปขาดแรงจูงใจในการท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เผยแผ่หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงรุก  
อาจเป็นเพราะสาเหตุของการบรรพชาอุปสมบทเข้าเป็นพระภิกษุมิได้บวชด้วยศรัทธา กล่าวคือ อาจ
บวชตามประเพณีนิยม อาจบวชตามค าขอร้องของพ่อแม่๖๔ 

๑๑. สังคมปัจจุบันต้องการให้พระสงฆ์ต้นแบบทางความประพฤติดีปฏิบัติชอบแก่เยาวชน 
ด้วยเหตุที่ในภาวะปัจจุบันสังคมประสบปัญหาที่เกิดจากการกระท าวัยรุ่น ซึ่งเป็นบุคคลในวัยเรียน 
เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ยังอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดาและผู้ปกครอง แต่มีพฤติกรรมที่ไม่
พึ่งประสงค์ อาทิ การดื่มและเสพของมึนเมา เสพสิ่งเสพย์ติด การมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอัน
สมควร การก่อปัญหาอาชญากรรมทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย๖๕ 

๑๒. อาจเป็นเพราะไม่สามารถปฏิบัติให้เห็นมรรคเห็นผลได้ หรืออาจเป็นเพราะความรู้
ในทางโลกด้อยกว่าคนในสังคม พระสงฆ์ส่วนมากจึงไม่กล้าหรือไม่อาจหาญพอที่จะเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาในปัจจุบัน แต่ประการส าคัญที่สุด คือ ขาดแรงจูงใจในการการท าหน้าที่ กล่าวคือ ไม่มีก าลัง
แรงใจในการอบรมสั่งสอนเยาวชน ฉะนั้น ประเด็นนี้ถือเป็นข้อด้อยหรือ เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญที่ต้อง
พิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน๖๖ 

๑๓. เป็นที่น่าเสียดายที่คนส่วนมากในปัจจุบัน บวชเรียนในระยะเวลาไม่นาน ยังไม่มี
ความรู้ความสามารถพอที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ และในส่วนที่บวชเรียนมาเป็นเวลานาน
ก็ไม่ได้รับการบ ารุงขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้รู้สึกว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้๖๗ 
 
 
 
 
 

                                            
๖๔ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๙ 

 

๑๔. นักเผยแผ่หรือพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ศึกษาค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามพระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งในด้านการศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่ และการดูแลรักษาพระพุทธศาสนา 
ในฐานะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เพื่อน าหลักธรรมมาช่วยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ การเผยแผ่หลักธรรม
จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ ในการท าให้ประชาชนรู้จักพระพุทธศาสนาตามวัยขอนตน ปลูกฝังศีลธรรม
และวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชน
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อความมั่นคงก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา แต่ทั้ง
ด้านการศึกษาและงานการเผยแผ่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การ
อุดหนุดจากภาครัฐยังคงมีจ ากัด และการบริจาคจากพุทธศาสนิกชนก็ลดน้อยลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา๖๘ 

๑๕. ปัญหาจากการกระท าผิดศีลธรรมจรรยาเยาวชนในปัจจุบันถือเป็นปัญหาส าคัญของ
สังคม อยู่ในระดับที่เรียกว่าวาระแห่งชาติ ทุกคนในสังคมจึงมองหาต้นแบบแห่งความดี มองหาคนที่จะ
เป็นตัวอย่างให้เยาวชนยึดเป็นแม่แบบทางความประพฤติ ซึ่งหลายภาคส่วนในสังคมก็มองมาที่
พระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีล๖๙ 

๑๖. การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ท าให้สังคมเกิดความแตกแยก และเกิดความเสื่อมทางด้าน
ศีลธรรมในบุคคลอย่างรวดเร็ว ชาวพุทธเองก็ไม่พ้นกฎข้อนี้ไปได้ และยังมีเรื่องฉาวโฉ่ทางกามโลกีย์ 
ความรุนแรง อาชญากรและการเสพย์ยาเสพติด ซึ่งส่อให้เห็นว่าคฤหัสถ์เองก็ยังไม่สามารถรักษาศีล ๕ 
ได้อีกต่อไป แม้บิดามารดาและผู้ปกครองก็ยังไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลานได้ ทุกฝ่ายจึง
หวังให้พระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดีของการด าเนินชีวิตแก่หมู่ชนสืบต่อไปอย่างยั่งยืน๗๐ 

๑๗. พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางอุดมคติของคนในสังคม เป็นผู้ที่สามารถพิจารณาวินิจฉัย
อย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้ปัญญาที่บริสุทธ์ิอิสระไม่ถูกกิเลสครอบง า รู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการ
คิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนคนในสังคมให้มีความใฝรู่้ 
ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม คณะสงฆ์มีโอกาสได้ร่วมจัดท ากิจกรรม
หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการกระท าของเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ  
ได้แก่ การจัดส่งพระสอนศีลธรรมที่เข้าไปสอนในโรงเรียน๗๑ 

                                            
๖๘ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๐ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๐ 

 

๑๘. ปัจจุบัน วัดยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นสมบัติของชุมชน เป็นที่
ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรมอันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุกคนในระยะต่าง ๆ ของ
ชีวิต  ชุมชนส่วนมากมีวัดเป็นศูนย์กลางของทุกชุมชน โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทน นี้ถือเป็นจุดแข็งที่ใช้
เป็นข้อได้เปรียบกว่าศาสนาอื่น๗๒ 

สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้
ส่งสาร (Sender) พบว่า มีจุดแข็ง (Strength) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ พระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาถ่ิน และ
วัดและพระสงฆ์กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ มีจุดอ่อน (Weakness) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ พระสงฆ์บางส่วนขาดทักษะความสามารถใน
การสื่อสารธรรมะ, พระสงฆ์บางรูปขาดแรงจูงใจในการเผยแผ่พุทธธรรม และพระสงฆ์ไม่ท างานเป็น
เครือข่าย หรือต่างคนต่างท า มีโอกาส (Opportunity) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ สังคมต้องการให้พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางความประพฤติ 
และมีอุปสรรค (Threat) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร 
(Sender) คือ งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไม่เพียงพอ นั่นเอง 
 
ตารางท่ี ๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
 

สภาพ ประเด็นท่ี 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับท่ี 

จุดแข็ง พระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่มีความเช่ียวชาญในการใช้
ภาษาถ่ิน 
 

๒ ๑, ๓ 

 วัดและพระสงฆ์กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ 
 

๓ ๒, ๔, ๑๘ 

 
 
 

                                            
๗๒ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) (ตอ่) 

 

สภาพ ประเด็นท่ี 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับท่ี 

จุดอ่อน พระสงฆ์บางส่วนขาดทักษะความสามารถในการ
สื่อสารธรรมะ 
 

๒ ๕, ๗ 

 พระสงฆ์บางรปูขาดแรงจูงใจในการเผยแผ่พุทธธรรม 
 

๓ ๑๐, ๑๒, ๑๓ 

 พระสงฆ์ไม่ท างานเป็นเครือข่ายหรือต่างคนต่างท า 
 

๒ ๘, ๙ 

โอกาส สังคมต้องการให้พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางความ
ประพฤติ 
 

๔ ๑๑, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

อุปสรรค งบประมาณในการพฒันาศักยภาพพระสงฆ์ไม่
เพียงพอ 
 

๒ ๖, ๑๔ 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ มีจุดแข็ง ได้แก่ พระสงฆ์ในแต่
ละพื้นที่มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาถ่ิน จ านวน ๒ รูปหรือคน และวัดและพระสงฆ์กระจายอยู่ในทุก
พื้นที่ จ านวน ๓ รูปหรือคน มีจุดอ่อน ได้แก่ พระสงฆ์บางส่วนขาดทักษะความสามารถในการสื่อสาร
ธรรมะจ านวน ๒ รูปหรือคน พระสงฆ์บางรูปขาดแรงจูงใจในการเผยแผ่พุทธธรรม จ านวน ๓ รูปหรือคน 
และพระสงฆ์ไม่ท างานเป็นเครือข่ายหรือต่างคนต่างท า จ านวน ๒ รูปหรือคน มีโอกาส ได้แก่ สังคม
ต้องการให้พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางความประพฤติ  จ านวน ๔ รูปหรือคน และมีอุปสรรค ได้แก่ 
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไม่เพียงพอ จ านวน ๒ รูปหรือคน 
 
 
 
 



๑๗๒ 

 

ข. สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร 
(Massage) โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage)  
โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) พบว่า 

๑. ตัวสาร หรือหลักธรรมะทางพุทธศาสนา ไม่ใช่ปรัชญา ไม่ใช่วิชาจิตวิทยา ไม่ใช่วิชา
ตรรกวิทยา ไม่ใช่ลัทธิส าหรับเช่ืออย่างงมงาย แต่หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติ 
อย่างที่เรียกกันว่า เป็นวิทยาศาสตร์ส าหรับปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามกฎของธรรมชาติโดยตรง เป็นความ
จริงตามธรรมชาติ๗๓ 

๒. หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม การเผยแผ่
หลักธรรมประเภทนี้จึงเป็นการอธิบายสภาวธรรมในลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรม  
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท าได้ยากมาก  ธรรมะเป็นเรื่องของนามธรรม แม้จะเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราเอง  
แต่ธรรมะก็จะเป็นเรื่องที่ลึกและไกลออกไป ยากที่คนธรรมดาจะเข้าใจ ถ้าคน ๆ นั้นไม่เคยฝึกและ
เรียนรู้ธรรมะมาก่อนเลย๗๔ 

๓. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่แฝงมาในรูปต่าง ๆ ตามภาพยนตร์ สื่อมวลชน  
และเทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งประชาชนบริโภคอยู่จนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมสากล จนหลงไปว่าเป็นอารย
ธรรม จนท าให้หลงลืมภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ดีงามไป จนยากที่จะถอนออกไปได้  ผู้คนยึดติดและให้
ความส าคัญกับตัววัตถุ หลงลืมละเลยความดีงามทางจิตใจ นี้เป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการเผยแผ่
พระพุทธ-ศาสนาในยุคนี้๗๕ 
 
 
 
 
 

                                            
๗๓ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๓ 

 

๔. พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมด หรือสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ทั้งหมด 
พระองค์ได้ทรงจ าแนกออกเป็นสองลักษณะต่างกัน คือ นามธรรมกับรูปธรรม สิ่งที่มีจริงไม่จ าเป็นต้อง
มองเห็น เช่น เสียงมีจริง แต่เสียงไม่สามารถเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ เสียงไม่คิด เสียงไม่รู้กลิ่น เสียงไม่รู้รส เสียงไม่
สุข เสียงไม่ทุกข์ เสียงไม่คิด เสียงไม่สามารถรู้อะไรทั้งสิ้น เสียงจะปรากฏได้เมื่อมีของแข็งกระทบกัน ท าให้
สภาพธรรมอย่างหนึ่งเกิดข้ึน คือ เสียง และเสียงปรากฏได้เมื่อบุคคลนั้นมีโสตปสาท จึงสามารถได้ยินเสียง 
นอกจากเสียงแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เป็นสภาพธรรมที่ไม่สามารถรู้อะไรเลย เช่น สี กลิ่น รส เย็น ร้อน อ่อน 
แข็ง ไหว ตึง เหล่านี้เป็นรูปธรรมทั้งหมด ส่วนสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็น สภาพรู้หรือธาตุรู้ เรียกว่า 
นามธรรม เกิดข้ึนเมื่อใดจะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เสมอ เช่น เมื่อเห็นเกิดก็จะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏ เมื่อได้ยิน
เกิดข้ึนก็จะต้องมีเสียงปรากฏ เมื่อได้กลิ่นเกิดข้ึนก็จะต้องมีกลิ่นปรากฏ เมื่อลิ้มรสเกิดข้ึนก็จะต้องมีรส
ปรากฏ เมื่อรู้กระทบสัมผัสทางกายเกิดข้ึน ก็จะต้องมีเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ไหว ตึง ปรากฏ เมื่อรู้ความคิดนึก
เกิดข้ึน ก็จะต้องมีเรื่องราวปรากฏ ที่กล่าวมานี้ เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของ
สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏให้รู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ ซึ่งแยกสภาพธรรมสองอย่างนี้ได้ 
เช่น เสียงไม่ใช่สภาพที่ได้ยิน กลิ่นไม่ใช่สภาพได้กลิ่น รสไม่ใช่สภาพรู้รส  เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา เย็น 
ร้อน อ่อน แข็ง ไหว ตึงไม่ใช่สภาพรู้ แต่มีจริงเมื่อมีการกระทบสัมผัสทางกาย ซึ่งสามารถรู้ได้ด้วยธาตุรู้ คือ 
นามธรรม นามธรรมนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากกว่ารูปธรรม และอธิบายให้เข้าใจได้ยากกว่า๗๖ 

๕. พระพุทธศาสนามีหลักธรรมส าคัญที่ใช้เพื่อให้เกิดความสงบสุขและสมัครสมานสามัคคี 
ได้แก่ หลักศีล ๕ ซึ่งประกอบด้วย ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป อทินนาทา
นา เวรมณี งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการกล่าวเท็จ และสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี งดเว้นจากการ
ดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นอกจากหลักศีล ๕ แล้ว ยังมีหลักธรรมอื่น ๆ  ที่รัฐน าไป
รณรงค์ให้คนชาวพุทธถือปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อาทิ สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ เป็นต้น๗๗ 

๖. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเช่นเดียวกับหลักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งอธิบายให้เกิด
เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์มุ่งเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
ต้องการรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลที่ตามมา เช่น เมื่อเกิดฟ้าผ่าข้ึน ต้องรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของฟ้าผ่า 
และผลที่ตามมาหลังจากฟ้าผ่าแล้วจะเป็นอย่างไร พระพุทธศาสนาก็มุ่งเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง  ๆเช่นเดียวกัน 
แต่ต่างตรงที่พระพุทธศาสนาเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์มากกว่ากฎเกี่ยวกับสิ่งที่ ไร้ชีวิต 
จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือสอนใหค้นเปน็คนดีข้ึนสมบรูณ์ข้ึน นี้เป็นจุดแข็งที่ศาสนาอื่นไม่ม๗ี๘ 

                                            
๗๖ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๔ 

 

๗. พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ส าคัญที่หล่อหลอมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนรักสันติ  
รักอิสรเสรี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาต่อกัน เช่น หลักศีล ๕ ที่สามารถท าให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันโดยสันติสุขได้ อันน้ีเป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบันและสืบเนื่องต่อไปในอนาคตด้วย๗๙ 

๘. พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคลอบคลุมปัญหาทางโลกิยธรรม แม้ผลสูงสุดแห่งการแสวงหา
ทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นการบรรลุธรรมข้ันสูง คือ ความหมดกิเลสทั้งปวงซึง่ถือเป็นเปา้หมายข้ันโล
กุตตระและอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของปุถุชนหรือฆราวาสทั่วไปที่ยังต้องด าเนินชีวิต
ในวงจรของความอยาก ความต้องการ ความสะดวก สบาย การมีบ้าน มีรถ มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มี
เครื่องอ านวยความสะดวกและอีกสารพัดสิ่งน่าใคร่น่าพอใจ แต่กระนั้น หากได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้
จะพบว่า พุทธศาสนาไม่ได้ละเลยที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของปุถุชนหรือฆราวาสเลย ทั้งยัง
มีหลักธรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้การด าเนินชีวิตเป็นไปในครรลองที่ดีอยู่มากมาย หรือแม้แต่หลักธรรมข้ัน
สูงก็ยังสามารถน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสามัญได้ หลักธรรมทางพุทธศาสนาจึงมีความ
ครอบคลุมทั้งในส่วนการปฏิบัติข้ันที่ยังเกี่ยวข้องกับกิเลสหรือข้ันส าหรับปุถุชนที่เรียกว่าโลกิยธรรมด้วย๘๐ 

๙. ตัวสารของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นความจรงิแท้ พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร ์
กล่าวคือ ทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ยอมรับสสารวัตถุ ซึ่งรู้จักได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ว่ามี
จริง และวิทยาศาสตร์ถือว่าความจริงเป็นสิ่งสาธารณะสามารถพิสูจน์ได้ ในขณะที่สัจธรรมทางพุทธ
ศาสนามีทั้งสิ่งสาธารณะและ ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ คือ อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน๘๑ 

๑๐. สาระตัวสารหรือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นยาขนาดเอกที่ใช้แก้ปัญหาของ
มนุษย์ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม พระพุทธศาสนาสนใจปัญหาของมนุษย์ ๒ ด้านหลัก ๆ คือ ปัญหา
สากลของมนุษยชาติ ได้แก่ ปัญหาการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันมีรากฐานมาจากความไม่รู้ ความ
อยาก และความยึดมั่นถือมั่น ปัญหาประเภทนี้สัตว์ทั้งหลายมีเหมือน ๆ  กัน ไม่ว่าพวกเขาจะเกิดในยุค
สมัยใดก็ตาม ปัญหาประเภทนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยความเพียรพยายามส่วนบุคคล บุคคลอื่นหรือแม้
พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ เป็นได้เพียงกัลยาณมิตรผู้คอยช้ีทางเดินเท่านั้น หรือแม้แต่
สังคมก็เป็นเพียงสภาพเอื้อให้ปัจเจกบุคคลสามารถบ าเพ็ญเพียรส่วนบุคคลได้สะดวกรวดเร็วข้ึนเท่านั้น 
ถ้ามองปัญหาในแง่นี้จะเห็นว่า การตีความพุทธจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องศีล ๕ ในเชิงปัจเจกบุคคล ก็ถือ

                                            
๗๙ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๘๐ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๘๑ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๕ 

 

ว่าเป็นเรื่องส าคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้ และการที่ในอดีตศีล ๕ ได้รับการเน้นย้ าเฉพาะในความหมายเชิง
ปัจเจกนั้น อาจเพราะ คนสมัยก่อนสนใจปัญหาสากลของมนุษย์มากกว่าปัญหาที่เกิดตามยุคสมัย๘๒ 

๑๑. จุดแข็งของสารหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ เป็นหลักธรรมส าหรบัการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในโลกปัจจบุัน เป็นหลักธรรมที่คน
ทุกเพศทุกวัยสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน๘๓ 

๑๒. อุปสรรคที่ท าให้ทุกฝ่ายต้องเร่งรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันอย่างจริงจัง เกิดจาก
เหตุผลก็คือ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการค่อยยอมรับเข้ามาอย่างช้า ๆ แต่เมื่อรับมาแล้วหรือ
เปลี่ยนไปแล้ว จะแก้ไขให้เหมือนเดิมได้ยากยิ่ง เพราะจะถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีก รุ่นหนึ่ง
ทันที จนถึงวันนี้คงไม่สามารถบอกให้เด็กหรือวัยรุ่นหันไปสวมเสื้อคอกระเช้า นุ่งผ้าถุงไปเดิน
ห้างสรรพสินค้า หรือให้คุณตาคุณยายนุ่งโจงกระเบนคงท าได้ยากยิ่ง หากปล่อยให้ทุกอย่างลื่นไหล
อย่างนี้ นับวันวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราจะหมดไปหรือถูกครอบง าจากวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ 
จนหมดสิ้น๘๔ 

๑๓. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกเป็นกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรม
ไทยดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมประเภทจิตนิยมตามแนวพระพุทธศาสนา หากปล่อยไว้โดยไม่ท าอะไรสัก
อย่าง การปลูกฝังค่านิยมทางพุทธศาสนา คงกระท าได้ยากยิ่งกว่าในปัจจุบัน๘๕ 

๑๔. พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติหรือเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม 
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเน้นที่การปฏิบัติเป็นส าคัญ การอ้อนวอนหรือการหวังผลดล
บันดาลจากสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อให้ตนประสบความสุขหรือความส าเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่แนวทางของ
พุทธศาสนา ด้วยเหตุน้ี พุทธศาสนาในแง่ของหลักธรรมจึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์
ได้ และเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งสามารถสัมผัสรับรู้ได้ตลอดเวลา๘๖ 

                                            
๘๒ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๕ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๖ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๖ 

 

๑๕. ปัญหาทุก ๆ ปัญหา ของมนุษย์โลกในปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนามีหลักธรรมหรือ
หลักปฏิบัติที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ให้ลุล่วงไปได้ เพราะใจความส าคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนา
นั้น ไม่มีสิ่งใดเกินเลยไปจากเรื่องปัญหาชีวิตและวิธีการแก้ปัญหาชีวิตหรือที่เรียกว่าทุกข์๘๗ 

๑๖. ตัวสารหรือหัวข้อธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งยากต่อการ
อธิบาย เช่น กิเลส ตัณหา นรก สวรรค์ ดังนั้น พระสงฆ์ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากจะต้องมี
ความเข้าใจในธรรมนั้นโดยลึกซึ้งแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในการอธิบายขยายความให้เยาชนเข้าใจได้
ด้วย๘๘ 

๑๗. เรื่องชีวิตหลังความตาย เรื่องจิต เรื่องกรรมในอดีตชาติ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ ยากต่อ
การท าความเข้าใจ และยากต่อการพิสูจน์ คือ ถ้าอยากรู้ว่ามีการเกิดใหม่หรือไม่ ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการ
ตาย ก็พบว่าไม่มีใครยอมพิสูจน์ด้วยวิธีนี้๘๙ 

๑๘. สารหรือธรรมะมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ วิทยาศาสตร์ถือหลัก
ว่าก่อนจะเช่ืออะไรนั้นจะต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นจริงได้เสียก่อน วิทยาศาสตร์เช่ือในเหตุผล ไม่เช่ื อ
อะไรลอย ๆ และต้องการหลักฐานมายืนยัน วิทยาศาสตร์ไม่อาศัยศรัทธาแต่อาศัยเหตุผล เช่ือการ
ทดลองว่าให้ความจริงแก่เราได้ แต่ไม่เช่ือการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ๙๐ 

สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านสาร (Massage) พบว่า มีจุดแข็ง (Strength) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ด้านสาร (Massage) คือ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
พิสูจน์ได้ และพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคลอบคลุมปัญหาทางโลกิยธรรม  มีจุดอ่อน (Weakness) 
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) คือ หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม  มีโอกาส (Opportunity) ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) คือ สังคมต้องการหลักธรรมทาง
ศาสนาที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีอุปสรรค (Threat) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

                                            
๘๗ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๘ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๘๙ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ)  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๐ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๗ 

 

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) คือ การไหล่บ่าของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่มากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นั่นเอง 
ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) 
 

สภาพ ประเด็นท่ี 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับท่ี 

จุดแข็ง ธรรมะในพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์
ที่สามารถพิสูจน์ได้ 
 

๕ ๑, ๖, ๙, ๑๔, ๑๘ 

 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคลอบคลุมปัญหาทาง 
โลกิยธรรม 
 

๕ ๔, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๕ 

จุดอ่อน หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะ
เป็นนามธรรม 
 

๓ ๒, ๑๖, ๑๗ 

โอกาส สังคมต้องการหลักธรรมทางศาสนาที่เน้นการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
 

๒ ๕, ๗ 

อุปสรรค การไหล่บ่าของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่มากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

๓ ๓, ๑๒, ๑๓ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า สภาพปัจจุบันของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) คือ มีจุดแข็ง ได้แก่ ธรรมะใน
พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ จ านวน ๕ รูปหรือคน พระพุทธศาสนา
มีหลักธรรมคลอบคลุมปัญหาทางโลกิยธรรม จ านวน ๕ รูปหรือคน มีจุดอ่อน ได้แก่ หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม จ านวน ๓ รูปหรือคน มีโอกาส ได้แก่ สังคม
ต้องการหลักธรรมทางศาสนาที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จ านวน ๒ รูปหรือคน และมีอุปสรรค 
ได้แก่ การไหล่บ่าของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่มากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จ านวน ๓ รูปหรือคน 



๑๗๘ 

 

ค. สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้าน
ช่องทาง (Channel) โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) 
โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) พบว่า 

๑. ช่องทางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทุก ๆ  วัด ที่มีมาแต่เดิมเป็นฐานส าคัญที่
ต้องรักษาไว้ และจ าเป็นต้องวิเคราะห์ผู้รับสารตามระดับปัญญา ซึ่งแตกต่างไปจากหลักการสื่อสาร 
ของนักวิชาการตะวันตกที่วิเคราะห์ผู้รับสารตามหลักพื้นฐานง่าย ๆ  เช่น ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ 
เช่น หลักทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่ให้ข้อคิดว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในด้าน บุคลิกภาพ 
สภาพจิตวิทยา ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ แตกต่างกัน เนื่องจากมีการเรียนรู้จาก สภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน แต่ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงแบ่งบุคคลที่จะสั่งสอน ตาม
ระดับปัญญา ซึ่งลึกซึ้งกว่านักวิชาการตะวันตก พระองค์จะทรงแสดงธรรม ตามความเหมาะสมของ
บุคคล๙๑ 

๒. ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตพุทธศาสนิกชนในรปูแบบ
วัฒนธรรมไทย ตัวอย่างเช่น พิธีการบวช หรือ พิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งในสังคมไทยเช่ือว่า ถ้ากุลบุตร
ได้มีโอกาสก็ควรจะบวชอย่างน้อยระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจะได้ศึกษาอบรมตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
เป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดา ให้บิดามารดาได้เกาะชายผ้าเหลืองข้ึนสวรรค์ เป็นต้น นี้เป็น
ช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ด้ังเดิม ต้องรักษา สืบทอด และต่อยอดขายออกไป๙๒ 

๓. ช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของการเทศน์หรือการแสดงพระธรรม
เทศนาที่พระสงฆ์ส่วนมากกระท ากันน้ัน มิได้เป็นที่นิยมของผู้ฟังทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
เยาวชนในสังคมยุคสารสนเทศออนไลน์ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนในปัจจุบันอยู่ในสังคมวัตถุนิยม  
มีพฤติกรรมบริโภคสื่อออนไลน์ โทรทัศน์ ติดเกมส์ ฯลฯ ไม่ชอบฟังเทศน์  โดยให้เหตุผลว่าน่าเบื่อ  
แต่ถ้าพระสงฆ์ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอธรรมะ โดยไม่น าเสนอธรรมะในลักษณะเทศน์หรือเทศนา 
ก็จะได้รับความนิยม๙๓ 

                                            
๙๑ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๓ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๙ 

 

๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เป็นช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบ
การสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ แต่ยังคงมีจ ากัด ตามที่มหาเถร
สมาคม ได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ๒๕๔๓ ข้ึน 
เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ในการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบ
ตามล าดับเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ ยกข้ึนเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจั งหวัด หรือจัดตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมที่
จะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้ ต้องมีที่ตั้งอยู่ในวัดที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ภายในสังกัดมหาเถรสมาคม๙๔ 

๕. หากพระสงฆ์ วัด คณะสงฆ์ หรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ให้
เป็นประโยชน์แก่การคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็อาจสามารถ
อาศัยช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารสาธารณะไปสู่คนในสังคมได้๙๕ 

๖. ค าสอนของพระพุทธศาสนาเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับความคิดความเช่ือของคนไทยและ
หยั่งลึกลงในวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นรากฐานของ
ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนา
เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ที่ส าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม๙๖ 

๗. สารสนเทศออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ  
แตก่ารใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ใช้ในสิ่งที่ควรหรือไม่
ควร แต่การพิจารณาว่าอะไรควรหรือไม่ควรก็มิใช่เรื่องที่ตัดสินได้ง่ายนัก เมื่อมีหลักในการเทียบเคียง
แล้ว พระสงฆ์ก็ควรเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะโดยไม่ขัดกับพระธรรมวินัย การที่พระภิกษุใช้
อินเทอร์เน็ตในเผยแผ่ธรรมะ ส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดี แต่ถ้าติดต่อสื่อสารในทางที่ไม่เกี่ยวกับพระธรรมวินัย ไม่เป็น
ประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมะ ก็เป็นสิ่งไม่สมควร ซึ่งโลกปัจจุบันไม่ห้ามพระสงฆ์ใช้อินเทอร์เน็ต 
เพราะเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แต่สิ่งส าคัญคือการต้องถวายค าแนะน าให้พระสงฆ์รู้จัก
ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะสื่ออินเทอร์เน็ตจะมีคุณหรือโทษไม่ได้ด้วยตัวมันเอง 
ส าคัญที่ผู้ใช้๙๗ 

                                            
๙๔ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๕ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๑๘๐ 

 

๘. ด้านช่องทางการสื่อสารมีสิ่งที่เป็นอุปสรรค ซึ่งหากจะกล่าวถึงช่องทางในระบบ
สารสนเทศออนไลน์ที่พระนักเผยแผ่รุน่ใหม่ให้ความสนใจนั้น เห็นจะเป็นเรื่องราคาที่แพง รวมถึงความ
ช านาญของพระสงฆ์ในการใช้ระบบด้วย พระนักเผยแผ่รุ่นเก่ายังขาดความช านาญในเรื่องนี้๙๘ 

๙. พระสงฆ์มีช่องทางดั้งเดิมเป็นฐานในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้โดยตรงที่ยังคงต้อง
รักษาไว้ให้ดี ดังเช่นนี้ข้าพเจ้าได้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย
หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เกิดเป็นโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ได้ด าเนินงาน
จัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการสั่งสอนเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาต่าง ๆ  ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  
มปีระสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไปประยุกต์น าหลักธรรม
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน๙๙ 

๑๐. คนรุ่นเก่าที่จะสนใจเข้าถึงสื่อธรรมะสมัยใหม่จริง ๆ มีน้อย ในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็เข้า
วัดน้อยลงทุกขณะ เหตุเนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่เหล่าน้ันมองธรรมะเป็นเรือ่งน่าเบือ่ 
ประการส าคัญคือ รูปแบบในการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะการเทศนาหรือการเทศน์ไม่เป็นที่นิยม๑๐๐ 

๑๑. ช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ในสมัยนี้ ถ้าสมัยก่อน เด็ก ๆ คงจะเล่นตั้งเต 
ต่อมาก็เล่นโยนห่วง แล้วก็เล่นปิงปอง สมัยนี้ต้องใช้อะไรใหม่ ๆ  ที่เขาใช้กัน คือ เป็นการใช้เวลาว่าง
ตามยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนไป โดยจากสถิติของกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า การเสพสื่อไอทีของเด็กใน
ปัจจุบันคิดเป็น ๗๕% มีพฤติกรรมติดเกม ๑๕% หรือจ านวนกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ คน ส่วนที่เหลือเป็น
กลุ่มที่ติด Facebook แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกล่าวได้ว่า เด็กที่ติดเกมแต่สามารถแบ่งเวลาได้ เราเรียกว่า
พฤติกรรมการเล่นเกม ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติตามวัย แต่เมื่อใดที่การเล่นเกมกลืนกินเวลาเรียนและ
การพักผ่อน ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมก้าวราว นั่นหมายถึง อาการติดเกมรุนแรง ต้องได้รับการ
บ าบัด และขณะนี้ก าลังมีตัวเลขสูงข้ึนทุกปี๑๐๑ 

                                            
๙๘ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๑ 

 

๑๒. วิถีชีวิตของชาวไทยตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย ตั้งแต่วัยเด็กกระทั่งวัยชรา จะผูกพันอย่าง
แนบแน่นกับพระพุทธศาสนา หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมผสมผสานอยู่ในกิจกรรมแทบ
ทุกด้านของชีวิต วิถีชีวิตของคนไทยไม่สามารถแยกออกจากพระพุทธศาสนาได้ พระพุทธศาสนามี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในฐานะเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมไทยที่มีความส าคัญ  
มีความหมาย และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติไทย เป็นที่มาของวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย๑๐๒ 

๑๓. การที่จะท าให้เคนสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น สื่อธรรมะเองก็ต้องปรับตัวให้
ทันยุคสมัย การปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาควรด าเนินการในขณะที่บุคคลมีอายุน้อย 
เพราะเป็นวัยที่ยังไม่มีภาระ ไม่มีเรื่องที่ต้องคิดมากจึงสามารถซึมซับเอาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดได้หากใช้วิธีที่เหมาะสม เด็กก็เปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต่งแต้มสีอะไรลง
ไปก็ง่ายทั้งนั้น ค าเปรียบเทียบดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า การอบรมสั่งสอนคนในวัยเด็กย่อมเกิดผลดีกว่าท า
เมื่อเด็กโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทั้งนี้ จ าเป็นเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับช่วงวัยด้วย๑๐๓ 

๑๔. หากสังคมพุทธมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หรือ Internet อย่างกว้างขวาง
และมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ก็จะท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถมีอยู่ในทุกที่ทุกเวลา ทุกคนมี
ช่องทางศึกษาพระพุทธศาสนาได้ทาง Internet๑๐๔ 

๑๕. อุปกรณ์ที่ใช้รองรับระบบสารสนเทศออนไลน์ในปัจจุบัน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แม้จะมีราคาถูกลงกว่าในอดีต แต่ก็ยังมีราคาแพง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบ IT เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในระดับบุคคล และสืบเนื่องจากนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่คณะสงฆ์จะต้องรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบการท างานที่มีอยู่เดิม๑๐๕ 

                                            
๑๐๒ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๒ 

 

๑๖. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะการเทศนาแบเดิมไม่ได้รับความนิยมจากผู้รับ
สารบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่น การน าธรรมะไปสู่เยาวชนจ าเป็นต้องพิจารณาเลือก
ช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกบัวัยของเยาวชนซึ่งเป็นวัยรุ่น ดังนั้น ส่วนมากจึงไม่ชอบหรือไม่
นิยมการฟังธรรมะในลักษณะเทศน์หรือแสดงพระเทศนา โดยมีทัศนะว่าเป็นเรื่องไม่สนุกสนาน เพราะ
วัยน้ีเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิด และสติ วัยรุ่นชายและ
วัยรุ่นหญิงจะมีวุฒิภาวะทางเพศ ในระยะนี้พฤติกรรมแบบเด็กจะค่อย ๆ หายไปและมีการแสดง  
ออกของความเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มเข้ามาแทนที่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็นด้าน
จิตใจที่เกิดจากการพัฒนาทางร่างกาย วัยรุ่นจะแสดงพฤติกรรมของอารมณ์รุนแรงและบีบค้ันใน
ลักษณะส าคัญ คือ ความรู้สึกที่รุนแรงและไว อารมณ์ที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควบคุม
อารมณ์ไม่ค่อยได้เนื่องจากวัยรุ่นมีอารมณ์มากมายหลายประเภท ดังนั้น การน าธรรมะไปสู่กลุ่มผู้ฟังที่
เป็นวัยรุ่นจ าเป็นต้องพิจารณาเลือกช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย และสามารถสร้าง
ความสนใจได้๑๐๖ 

๑๗. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นช่องทางส าคัญที่ส่งเสริมให้พระสงฆ์มี
ระดับบทบาทและมีส่วนร่วมส่งเสริมจริยธรรมแก่ผู้รับสารในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถน าความรู้ และคุณธรรมไป
บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข กล่าวได้ว่า เป็นช่องทางส าคัญส าหรับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงผู้รับสารในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้โดยตรง และด้วยเหตุที่
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้เยาวชนของชาติต้องได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๑๒ ปี ซึ่งตามระยะเวลาดังกล่าวนี้ คลอบคลุมการจัดการศึกษาในระดับประถม ศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ดังนั้น ข้อได้เปรียบส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ การที่มีพระสงฆ์เป็นผู้สอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน หรือเรียกว่าเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งโดยฐานะนี้ พระสงฆ์ที่เป็นพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ  อย่างน้อย สัปดาห์ละ 
๑ คาบ และไม่เกินสัปดาห์ละ ๕ คาบ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางให้สามารถน าหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาไปสู่ผู้รับสารในกลุ่มเด็กและเยาวชน๑๐๗ 

                                            
๑๐๖ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ)  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๓ 

 

๑๘. ปัจจุบัน มีโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ให้พระสงฆ์มีบทบาทในการจัดการ
เรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนได้ โดยพระสงฆ์ที่เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา
ต่าง ๆ ได้โดยตรง โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนี้เป็นโครงการเชิงรุกที่สามารถน ากระบวนการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่กลุ่มเยาวชนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมี
การบูรณาการมิติศาสนากับการศึกษาที่เข้าถึงผู้เรียน เทียบเคียงกับครูอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา โดยมีพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีสว่นร่วมใน
การสั่งสอนให้นักเรียนในสถาน ศึกษาทั่วประเทศ เป็นการสนองนโยบายคุณธรรมน าความรู้ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม๑๐๘ 

สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านช่องทาง (Channel) พบว่า มีจุดแข็ง (Strength) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) คือ พระสงฆ์มีช่องทางดั้งเดิมเป็นฐานในการเข้าถึงกลุ่มผูร้บั
สารได้โดยตรง มีจุดอ่อน (Weakness) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านช่องทาง (Channel) คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะการเทศนาแบบเดิมไม่ได้รับความ
นิยมจากผู้รับสารบางกลุ่ม มีโอกาส (Opportunity) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) คือ สารสนเทศออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่คน
รุ่นใหม่ให้ความสนใจ และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และมี
อุปสรรค (Threat) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้าน ช่องทาง 
(Channel) คือ อุปกรณ์รองรับการผลิตสื่อเผยแผ่ในระบบสารสนเทศออนไลน์ยังคงมีราคาแพง  
นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 

                                            
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) 

 

สภาพ ประเด็นท่ี 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับท่ี 

จุดแข็ง พระสงฆ์มีช่องทางดั้งเดิมเป็นฐานในการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับสารได้โดยตรง 
 

๖ ๑, ๒, ๔, ๙, ๑๗, ๑๘ 

จุดอ่อน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะการเทศนา
แบบเดิมไม่ได้รับความนิยมจากผู้รับสารบางกลุ่ม 
 

๔ ๓, ๑๐, ๑๓, ๑๖ 

โอกาส สารสนเทศออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่
คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ 
 

๔ ๕, ๗, ๑๑, ๑๔ 

 วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 
 

๒ ๖, ๑๒ 

อุปสรรค อุปกรณ์รองรับการผลิตสื่อเผยแผ่ในระบบ
สารสนเทศออนไลน์ยังคงมรีาคาแพง 
 

๒ ๘, ๑๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า สภาพปัจจุบันของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) คือ มีจุดแข็ง ได้แก่ 
พระสงฆ์มีช่องทางดั้งเดิมเป็นฐานในการเข้าถึงกลุม่ผูร้บัสารได้โดยตรง จ านวน ๖ รูปหรือคน มจีุดออ่น 
ได้แก่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะการเทศนาแบบเดิมไม่ได้รับความนิยมจากผู้รับสารบาง
กลุ่ม จ านวน ๔ รูปหรือคน มีโอกาส ได้แก่ สารสนเทศออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่คนรุ่น
ใหม่ให้ความสนใจ จ านวน ๔ รูปหรือคน วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา จ านวน ๒ รูปหรือคน และมีอุปสรรค ได้แก่ อุปกรณ์รองรับการผลิตสื่อเผยแผ่ใน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ยังคงมีราคาแพง จ านวน ๒ รูปหรือคน 



๑๘๕ 

 

ง. สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับ
สาร (Receiver) โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) พบว่า 

๑. ประชาชนเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของศาสนาอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ หากในวันนี้ พระสงฆ์นิ่งนอนใจอยู่ว่า คนไทยส่วนมากยังนับถือศาสนาพุทธ  
จึงไม่ให้ความส าคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่าน้ัน ในวันข้างหน้าเมื่อ
กลุ่มดังกล่าวนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาอาจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น และเมื่อพวกเขามีลูกมีหลาน 
ก็คงยากที่จะท าให้ลูกหลานของพวกเขาเข้ามาอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาได้๑๐๙ 

๒. ชาวบ้านส่วนมากนับถือศาสนพุทธตามที่บรรพบุรุษของตนนับถือสืบต่อกันมารุ่นต่อรุน่ 
ได้รับการหล่อหลอมจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอด
ค่านิยม ปลูกฝังความเช่ือ ทัศนคติ วิธีประพฤติปฏิบัติตน ให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ในขณะเดียวกัน เมื่อครอบครัวถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความ
เช่ือ ทัศนคติ วิธีประพฤติปฏิบัติตนให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ของครอบครัว ก็จะถ่ายทอดความเช่ือทาง
ศาสนาที่ตนนับถือเข้าไปด้วย ทั้งในส่วนที่เป็นการสั่งสอนอบรม และในส่วนที่เป็นการปฏิบัติเป็น
แบบอย่าง ดังนั้น เมื่อครอบครัวมีพื้นฐานการนับถือพระพุทธศาสนาก็จะถ่ายทอดทัศนคติและ
ความคิดให้สมาชิกใหม่ของครอบครัวนับถือพระพุทธศาสนาตามไปด้วย๑๑๐ 

๓. สิ่งที่เป็นจุดอ่อนส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ประชาชนบางส่วนไม่เล็งเหน็
ประโยชน์ของธรรมะว่าสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่มีความสุข และสามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้จริง๑๑๑ 
 
 
 

                                            
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๖ 

 

๔. วัฒนธรรมของชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธในชนบท ยังคงให้ความเคารพนับ
ถือพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นเนื้อนาบุญ เป็นตัวแทนของศาสนิกที่มีความใกล้ชิดกับค าสอนมากที่สุด  
ศรัทธาพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม จึงท าให้ประชาชนทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่าง
เช่ือถือในวัตรปฏิบัติและความเช่ือเหล่าน้ีจึงส่งเสริมให้พระสงฆ์มีฐานะเป็นผู้น าทางด้านวิญญาณ๑๑๒ 

๕. หากท าให้ประชาชนรู้จักเลือกสรรเอาหัวข้อธรรมมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและชีวิตของตน ครอบครัว และสังคมแล้ว ย่อมจะน าไปสู่ความสงบสุขและประโยชน์เกือ้กูล ทั้ง
ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ และใหญ่หลวงยิ่งไปกว่าน้ัน คือ เป็นประโยชน์ใน
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ชาติ๑๑๓ 

๖. ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาพุทธ ศรัทธาต่อพระสงฆ์ จากภาพลักษณ์ของ
พระสงฆ์ในฐานะผู้ทรงศีล ภาพลักษณ์นี้เกิดข้ึนมาต้ังแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสงัคมสงฆ์ โดยต้องการให้
เป็นแบบอย่างของสังคมแห่งผู้ปฏิบัติดี พระพุทธเจ้าทรงก าหนดขอบเขตความประพฤติส าหรับพระสงฆ์
ด้วยศีลหรือวินัย ได้แก่ กฎข้อบังคับส าหรับควบคุมความประพฤติทางกายของภิกษุในสังคมสงฆ์ให้
เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ห่างไกลจากความช่ัวทั้งหลาย เสมือนการน าดอกไม้
ที่หลากหลายมาร้อยเป็นพวงมาลัย ดอกไม้ทั้งหลายเหล่าน้ีจะด้อยค่าลง หากวางอยู่ระเกะระกะกระจัด 
กระจาย ทั้งยังท าให้รกรุงรังอีกด้วย แต่เมื่อน าดอกไม้เหล่าน้ีมาร้อยรวมเข้าด้วยกันด้วยเส้นด้ายดอกไม้
เหล่านี้ก็จะกลายเป็นพวงมาลัยอันงดงามเหมาะที่จะน าไปใช้ประดับตกแต่งให้เจริญตาเจริญใจ  
โดยเส้นด้ายที่ใช้ร้อยดอกไม้ให้รวมกันอยู่อย่างมีระเบียบงดงามนั้นเปรียบเสมือนพระวินัย๑๑๔ 

๗. ผู้รับการที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะและเห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย  
ถ้าจะยกตัวอย่างง่าย ๆ  ตัวอย่างเช่น หากเปิดสื่อต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเตอร์เน็ต
ข้ึนมา แล้วพบเรื่องธรรมะหรือเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็จะปิดหรือเลื่อนไปช่องสัญญาณอื่นแทน เป็นต้น๑๑๕ 

๘. บางคนใช้ชีวิตด้วยความประมาท ไม่ได้ยึดหลักธรรมค าสอนทางศาสนา ไม่เล็งเห็น
ความส าคัญของการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต๑๑๖ 

                                            
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๑๘๗ 

 

๙. ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะนับถือศาสนาตามบรรพบุรุษ เช่น เกิดใน
ครอบครัวชาวพุทธก็นับถือพระพุทธศาสนา และในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี ประชาชนคนส่วนใหญ่
ยังคงให้การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา๑๑๗ 

๑๐. ประชาชนบางส่วนไม่เล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ
เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นและหนุ่มสาวนั้นเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้ความสนใจ
ศึกษาธรรมะเหมือนกลุ่มวัยผู้สูงอายุ อาจเป็นเพราะยังไม่ตระหนักในความเป็นไปตามธรรมชาติของ
สังขาร คือ เกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดับไป๑๑๘ 

๑๑. คนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนของประเทศ นับถือพระพุทธศาสนาตามอย่างที่
บรรพบุรุษของตนนับถือสืบต่อกันมา นี้เป็นจุดแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๑๙ 

๑๒. แม้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปมาก ความเคารพให้เกียรติต่อกัน
เริ่มมีลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะการท าความเคารพพระภิกษุผู้ทรงศีล วัยรุ่นบางคนขาดความเกรงอกเกรงใจ 
ไร้สัมมาคารวะ เดินสวนทางแทบจะชนพระเลยก็มี แต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยนิด หากกล่าวโดยรวมแล้ว 
วัยรุ่นที่เป็นชาวพุทธก็ยังคงให้ความเคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ผู้ทรงศีล๑๒๐ 

๑๓. ผู้รับสารหรือประชาชนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนพุทธ เคารพศรัทธาพระสงฆ์ในฐานะ
ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบด ารงอยู่ในศีล หรือเรียกว่า เป็นผู้ทรงศีล๑๒๑ 

๑๔. ประชาชนยังคงให้ความเคารพและศรัทธาต่อพระสงฆ์ ตราบใดที่พระสงฆ์ยังคงมี
ความ เป็นอยู่เรยีบง่าย แต่มีจิตใจสูงส่ง เป็นอุดมคติที่พุทธศาสนิกชนใช้มองรปูแบบของวิถีชีวิตพระสงฆ์ 
สถานภาพพระสงฆ์จากทัศนะนี้ ท าให้พระสงฆ์ได้รับการปฏิบัติเหมือนบุคคลช้ันสูงในสังคม ด้วยสภาพ
จิตใจที่ประเสริฐและสูงส่งด้วยธรรมะที่เหนือกว่าสามัญชนโดยทั่วไป๑๒๒ 

                                            
๑๑๗ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๘ 

 

๑๕. คนส่วนใหญ่มีศาสนาที่ตนนับถือ แต่หากถามว่าท าไมจึงนับถือศาสนาที่ตนเองนับถือ 
ก็มักคิดและตอบว่านับถือตามครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่นับถือกันมา การนับถือศาสนาจึงเป็นค่านิยม
ทางสังคมทีค่นที่อยู่ในชุมชนเดียวกนั ในสังคมเดียวกัน ปฏิบัติตามกัน เช่น คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธ๑๒๓ 

๑๖. จุดแข็งในการเผยแผ่ศาสนาพุทธ คือ สภาพครอบครัวใหญ่ตามรูปแบบสังคมไทย 
กิจกรรมทั้งปวงของบุคคลมีศูนย์กลางอยู่ที่ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การสร้างคน ครอบครัว
จึงมีบทบาทส าคัญ คือ สร้างสรรค์สมาชิกใหม่เพื่อให้สังคมอยู่ได้ เลี้ยงดูผู้เยาว์ให้เจริญเติบโตข้ึนใน
สังคม เพราะความรักความอบอุ่น เด็กจะหาที่อื่นใดเสมือนครอบครัวนั้นยากมาก ให้การอบรมสั่งสอน
แก่เด็กให้รู้จักระเบียบของสังคม ครอบครัวเป็นแหล่งการอบรมเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อเด็กมาก เป็น
สถาบันที่ก าหนดสถานภาพ สถานภาพที่ครอบครัวให้นี้ท าให้เรารู้ว่าเราเป็นใครอยู่กับคนกลุ่มไหน 
และให้ความรักและความอบอุ่น เป็นแหล่งที่ให้ประกันว่าจะมีคนที่เรารักและคนที่รักเราเสมอ ดังนั้น 
หากครอบครัวปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่คนรุ่นใหม่ ก็เช่ือได้ว่า คนส่วนใหญ่ของ
สังคมก็จะยังคงนับถือและยึดมั่นตามหลกัปฏิบัติทีไ่ด้รับรบัการปลกูฝงัมาจากครอบครวัเป็นพื้นฐาน๑๒๔ 

๑๗. ต้องยอมรับว่าประชาชนเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของศาสนาอื่นด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังที่ศาสนาหนึ่งที่เผยแผ่ศาสนาโดยใช้การศึกษาหรือการตั้งโรงเรียน
เป็นฐานในการเผยแผ่ค าสอนของศาสนาแก่เยาวชน วิธีนี้เป็นวิธีที่หมอสอนศาสนาใช้มาตั้งแต่สมัยอดตี 
โดยในตอนแรกได้เข้ามาพร้อมวิทยาการใหม่ ๆ และน าการศึกษาแผนใหม่เข้ามาเสนอแก่สังคม  
และใช้เป็นสื่อในการสร้างความชอบธรรมเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนา ในปัจจุบัน เมื่อนักเรียน
ชาวพุทธเข้าไปเรียนในโรงเรียนของศาสนานั้น นักเรียนชาวพุทธจะเกิดความเคยชินในการเข้ าร่วม
กิจกรรมของศาสนานั้น ทั้งนี้เพราะนักเรียนชาวพุทธเมื่อได้มาเรียนในโรงเรียนของศาสนานั้นแล้ว
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามที่โรงเรียนจัดข้ึน ความเคยชินเช่นนี้ ท าให้นักเรียนชาวพุทธ
หลงลืมพระพุทธศาสนาไปบ้าง โดยจะไม่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา แต่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนานั้นแทน นี้เป็นภัยคุกคามที่เกิด ข้ึนแล้วในสังคมปัจจุบัน๑๒๕ 
 
 

                                            
๑๒๓ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๙ 

 

๑๘. คณะสงฆ์ต้องให้ความส าคัญกับผู้รับสารในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่น
และเยาวชน เพราะคนกลุ่มช่วงวัยนี้เป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ศาสนาของทุก ๆ  ศาสนา อีกทั้ง ถือเป็นผู้มี
ความส าคัญต่ออนาคตของสังคม เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ และจะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยขับเคลื่อน
นโยบายต่าง ๆ  ของชาติในอนาคต ทั้งนี้รวมถึงนโยบายด้านการศาสนาด้วย ดังนั้น ทุกศาสนาจึงก าหนดให้
เยาวชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการเผยแผ่ศาสนา ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยทางอ้อมของศาสนาพุทธ๑๒๖ 

สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จั งหวัดอุดรธานี  
ด้านผู้รับสาร (Receiver) พบว่า มีจุดแข็ง (Strength) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ประชาชนส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพ
บุรุษ มีจุดอ่อน (Weakness) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับ
สาร (Receiver) คือ ประชาชนบางส่วนไม่เล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะ มีโอกาส (Opportunity)  
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ประชาชน
ยังคงให้ความเคารพและศรัทธาต่อพระสงฆ์ และมีอุปสรรค (Threat) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ประชาชนเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของ
ศาสนาอื่นด้วย นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
๑๒๖ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

 

สภาพ ประเด็นท่ี 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับท่ี 

จุดแข็ง ประชาชนส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพ
บุรุษ 
 

๗ ๒, ๕, ๖, ๙, ๑๑, 
๑๕, ๑๖ 

จุดอ่อน ประชาชนบางส่วนไม่เล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะ 
 

๔ ๓, ๗, ๘, ๑๐ 

โอกาส ประชาชนยังคงให้ความเคารพและศรทัธาต่อ
พระสงฆ์ 
 

๔ ๔, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 

อุปสรรค ประชาชนเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของศาสนาอื่น
ด้วย 
 

๓ ๑, ๑๗, ๑๘ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ มีจุดแข็ง ได้แก่ ประชาชน
ส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ จ านวน ๗ รูปหรือคน มีจุดอ่อน ได้แก่ ประชาชน
บางส่วนไม่เล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะ จ านวน ๔ รูปหรือคน มีโอกาส ได้แก่ ประชาชนยังคงให้ความ
เคารพและศรัทธาต่อพระสงฆ์ จ านวน ๔ รูปหรือคน และมีอุปสรรค ได้แก่ ประชาชนเป็นเป้าหมายใน
การเผยแผ่ของศาสนาอื่นด้วย จ านวน ๓ รูปหรือคน 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี พบว่า  

๑. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่ง
สาร (Sender) พบว่า (๑) จุดแข็ง (Strength) คือ พระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่มีความเช่ียวชาญในการใช้
ภาษาถ่ิน และวัดและพระสงฆ์กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ (๒) จุดอ่อน (Weakness) คือ พระสงฆ์บางส่วน
ขาดทักษะความสามารถในการสื่อสารธรรมะ และพระสงฆ์บางรูปขาดแรงจูงใจในการเผยแผ่พุทธ
ธรรม และพระสงฆ์ไม่ท างานเป็นเครือข่ายหรือต่างคนต่างท า (๓) โอกาส (Opportunity) คือ สังคม
ต้องการให้พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางความประพฤติ และ (๔) อุปสรรค (Threat) คือ งบประมาณใน
การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไม่เพียงพอ 

๒. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  ด้านสาร 
(Message) พบว่า (๑) จุดแข็ง (Strength) คือ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่
สามารถพิสูจน์ได้ และพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคลอบคลุมปัญหาทางโลกิยธรรม  (๒) จุดอ่อน 
(Weakness) คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม  (๓) โอกาส 
(Opportunity) คือ สังคมต้องการหลักธรรมทางศาสนาที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ (๔) อุปสรรค 
(Threat) คือ การไหล่บ่าของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่มากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๓. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  ด้าน
ช่องทาง (Channel) พบว่า (๑) จุดแข็ง จุดแข็ง (Strength) คือ พระสงฆ์มีช่องทางดั้งเดิมเป็นฐานใน
การเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้โดยตรง  (๒) จุดอ่อน (Weakness) คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ลักษณะการเทศนาแบบเดิมไม่ได้รับความนิยมจากผู้รับสารบางกลุ่ม (๓) โอกาส (Opportunity) คือ 
สารสนเทศออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ และวิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ (๔) อุปสรรค (Threat) คือ อุปกรณ์รองรับ
การผลิตสื่อเผยแผ่ในระบบสารสนเทศออนไลน์ยังคงมีราคาแพง 

๔. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับ
สาร (Receiver) พบว่า (๑) จุดแข็ง (Strength) คือ ประชาชนส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาตาม
บรรพบุรุษ (๒) จุดอ่อน (Weakness) คือ ประชาชนบางส่วนไม่เล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะ (๓) โอกาส 
(Opportunity) คือ ประชาชนยังคงให้ความเคารพและศรัทธาต่อพระสงฆ์  และ (๔) อุปสรรค 
(Threat) คือ ประชาชนเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของศาสนาอื่นด้วย 
 
 
 



๑๙๒ 

 

๔.๓ กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

บริบทนี้เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี ้

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ก. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร 
(Sender) 

๑. ผู้ส่งสารต้องมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่เด็กเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับสาร เกิดความเช่ือถือและมั่นใจในค าสอน พร้อมที่จะน าค าสอนน้ันไป
ประพฤติปฏิบัติตาม๑๒๗ 

๒. พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีจิตส านึกและตระหนักว่า ตนคือพระสงฆ์ซึ่ง
เป็นตัวแทนของสถาบันพระพุทธศาสนาในการแสดงบทบาทต่าง ๆ  ทั้งในส่วนของการเป็นผู้น าทาง
จิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เช่ือถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย๑๒๘ 

๓. ผู้ส่งสารตามกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ต้องมีปณิธานในการแสดงธรรม 
พึงตั้งจิตไว้ในใจของตนก่อนแสดงธรรมนั้นว่าจะช้ีแจงไปตามล าดับเหตุการณ์ พร้อมทั้งยกเหตุผลให้
สมจริงมาประกอบ แสดงด้วยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห์ ไม่ใช่เพื่อหวังลาภสักการะ และไม่แสดงธรรม
กระทบใครให้เสียหาย หรือต าหนิตรง ๆ ท าให้ผู้ที่รับฟังธรรมนั้นเกิดความไม่พอใจ๑๒๙ 

๔. คุณสมบัติของผู้ส่งสารหรอืพระสงฆ์ในอุดมคติตามทัศนะของชาวพุทธ คือ เป็นผู้ปฏิบตัิ
ดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นปฏิบัติถูกทาง และเป็นผู้ปฏิบัติสมควร๑๓๐ 
 
 
 

                                            
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๓ 

 

๕. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องช้ีให้เห็นประโยชน์ ทั้งประโยชน์ในชาตินี้และประโยชน์
ในชาติหน้า ประโยชน์ในชาตินี้ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน เช่น ความสุขจากการมีทรัพย์ ความสุขจาก
การท างานไม่มีโทษ เป็นต้น โดยความสุขดังกล่าวนี้จะมีได้ต้องประกอบความขยัน มีการเก็บรักษา
ทรัพย์ที่ได้มา คบเพื่อนที่ดี เลี้ยงชีวิตสมควรแก่ฐานะตามค าสอนแห่งพระพุทธศาสนา ส่วนประโยชน์
ในชาติหน้าหรือประโยชน์ในภพหน้า คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีจิตใจเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ความดี ซึ่งเป็นหลักประกันชีวิตในสัมปรายาภพภายภาคหน้า โดยประโยชน์ดังกล่าวนี้จะมีได้จากการ
ที่บุคคลถึงพร้อมด้วยศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยการบริจาค และถึงพร้อมด้วยปัญญาตาม
ค าสอนแห่งพระพุทธศาสนา๑๓๑ 

๖. การเทศนาต้องเริ่มจากรูปธรรมไปหานามธรรม คือ เริ่มจากสิ่งที่มีรูปร่าง สัมผัสได้  
ไปหาสิ่งที่ไร้รูปร่าง สัมผัสไม่ได้ หรือเทศน์สอนจากง่าย ๆ ไปหายาก ๆ หรือให้สอนจากสิ่งที่เห็นได้งา่ย
หรือท าความเข้าใจได้ง่าย ไปหาสิ่งที่เห็นได้ยากหรือท าความเข้าใจได้ยาก นั่นเอง๑๓๒ 

๗. เวลาไปสอนญาติโยม ต้องยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นทางสายกลาง ไม่หย่อน
เกินไป และไม่ตึงจนเกิดพอดี ซึ่งต้องพิจารณาตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้รับฟังเป็น
ส าคัญ๑๓๓ 

๘. ผู้ส่งสารมีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนและปรับปรุงตนเองอยู่
เสมอ และที่ส าคัญ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะของสมณเพศ ชวนให้เกิดความ
อบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้อย่างสนิทใจ๑๓๔ 

๙. พระสงฆ์จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่จากเล็กไปหาใหญ่ ซึ่งก็ต้องมี
ทักษะหรือความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับสร้างเครือข่ายด้วย และเมื่อพระสงฆ์ผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนามีทักษะความรู้พื้นฐานในการสร้างเครือข่ายการท างานแล้ว จึงให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน๑๓๕ 

                                            
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๔ 

 

๑๐. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประสบความส าเร็จ พิจารณาได้จากผลลัพธ์ของการที่
พุทธศาสนิกชนสามารถน าหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยของตน ดังนั้น 
การพัฒนาเทคนิคการสอนธรรมะของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ๑๓๖ 

๑๑. พระสงฆ์ต้องประพฤติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทุกช้ัน เช่นเดียวกับในอดีต
ที่ผ่านมาที่พระสงฆ์เป็นที่เคารพของทุกชนชนั้นในสังคมตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชน
ทั่วไป๑๓๗ 

๑๒. ด้านผู้ส่งสารต้องมีการพัฒนาเทคนิคการสอนธรรมะแก่ผู้ส่งสารในทางพระพุทธศาสนา 
โดยฝกึฝนแล้วน ามาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจ สามารถบูรณา
การหลักธรรมน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน๑๓๘ 

๑๓. ผู้ส่งสารหรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องให้ความส าคัญกับ
การท างานเป็นเครือข่ายและเห็นประโยชน์และความส าคัญของการสร้างเครือข่ายในการท างาน ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ประโยชน์จากการลดการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน ประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น เพื่อเป็นฐานคิดและแรง
ขับในการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน๑๓๙ 

๑๔. พระสงฆ์ต้องปฏิบัติจริง ปฏิบัติไม่ลวงโลก คือ ปฏิบัติจริงทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น 
ไม่ใช่ว่าปฏิบัติต่อหน้าคนอย่างหนึ่ง แต่ปฏิบัติลับหลังคนอีกอย่างหนึ่ง เมื่อท าได้เช่นนี้ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นพระสงฆ์ที่สมควรแก่การเป็นต้นแบบของสังคม๑๔๐ 

๑๕. ยุคปัจจุบัน พระสงฆ์ผู้น าธรรมะไปสู่ประชาชน ต้องมีจิตเมตตา อบรมสั่งสอนด้วย
เมตตา ไม่เห็นแก่ประโยชน์จากผู้รับจาก แต่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับสารเป็นส าคัญ๑๔๑ 
                                            

๑๓๖ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๓๗ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๕ 

 

๑๖. ผู้ส่งสารต้องมีเทคนิค และต้องแตกฉานในเนื้อหาสาระแหง่ธรรมะ มีความสามารถใน
การเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา โดยมิให้ผิดเพี้ยนไปจากสาระใจความได้ อีกทั้งยังต้องมีไหว
พริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนได้อีกด้วย๑๔๒ 

๑๗. ปัจจุบัน บทบาทของพระสงฆ์เริ่มสูญเสียไป เพราะความเจริญแบบบริโภคของ
ตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทย เริ่มจากสังคมเมืองไปสูส่ังคมชนบท คนในสังคมให้ความสนใจในหลักธรรม
น้อยลงไป พระสงฆ์มีบทบาทในการจัดการศึกษาในกับคนในสังคมน้อยลงกว่าในอดีต เพราะมี
หน่วยงานทางสังคมเข้ามาท าหน้าที่แทน แรงจูงใจในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ถือเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องท าให้พระสงฆ์ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนามีก าลังใจเพิ่มข้ึน มีแรงจูงใจ และมีจิตส านึกในการท างานเพื่อสังคมด้วยการน า
หลักธรรมค าสอนไปสู่ประชาชน๑๔๓ 

๑๘. พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่
เด็กและเยาวชน จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยอมรับว่าเป็นมิตร หรือเป็นเพือ่น
ทางความคิด เพราะในวัยน้ีถือว่าเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมาก โดยเยาวชนเช่ือว่าเพื่อนจะเห็นด้วยในเรื่อง
เดียวกัน เช่ือว่าอยู่กับเพื่อนท าให้รู้สึกว่าตนมีเอกลักษณ์ไม่ถูกจ ากัดอยู่ในกรอบเหมือนที่อยู่กับพ่อแม่ 
เช่ือว่าเพื่อนจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการลงมือท าเรื่องต่าง ๆ  เช่ือว่าเพื่อนย่อมยอมรับฟังทุก
ปัญหาของตน๑๔๔ 

สรุปได้ว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จงัหวัดอุดรธานี ด้านผู้สง่
สาร (Sender) พบว่า มีการปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา   
มีการปลูกฝังจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม มีการสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่
ธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น มีการฝึกฝนอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้ผูฟ้ังน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานด้วย 
 
 
 

                                            
๑๔๒ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๗ ๑, ๓, ๔, ๘, ๑๑, ๑๔, ๑๘ 

๒ การปลูกฝังจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่
มีต่อสังคม 

๒ ๒, ๑๗ 

๓ การสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อื่น 

๒ ๕, ๑๕ 

๔ การฝึกฝนเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้ผู้ฟังน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๕ ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๖ 

๕ การสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่ ๒ ๙, ๑๓ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า กระบวนการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ การปลูกฝังคุณสมบัติใน
อุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา  จ านวน ๗ รูปหรือคน การปลูกฝังจิตส านึกใน
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม จ านวน ๒ รูปหรือคน การสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะ
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น จ านวน ๒ รูปหรือคน การฝึกฝนเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้
ผู้ฟังน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต จ านวน ๕ รูปหรือคน และการสร้างเครือข่ายการท างานระดบั
พื้นที่ จ านวน ๒ รูปหรือคน 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

 

ข. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร 
(Message) 

๑. ตัวสารหรือหลักธรรมะทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามกฎของ
ธรรมชาติโดยตรง เป็นความจริงตามธรรมชาติ หลักการนี้ต้องรักษาไว้๑๔๕ 

๒. ตัวสารหรือหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม  
เช่น นรก สวรรค์ นิพพนาน เป็นต้น การเผยแผ่หลักธรรมประเภทนี้จึงต้องอธิบายสภาวธรรมใน
ลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรม อาจมีการปรับแต่งสารและวิธีการน าเสนอให้มีลักษณะ
เป็นรูปธรรมสูง แต่ต้องไม่บิดเบือนให้ผิดไป๑๔๖ 

๓. บูรณาการตัวสารหรือหลักธรรมะเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกระท าได้โดยการน าเอา
เหตุการณ์ข่าวปัจจุบันจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ ทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ ฯ มาผสานกับแนวคิดของ
หลักธรรมนั้น ๆ๑๔๗ 

๔. พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมด ทรงจ าแนกออกเป็นสองลักษณะ
ต่างกัน คือ นามธรรมกับรูปธรรม ซึ่งแยกสภาพธรรมสองอย่างนี้ได้ เช่น เสียงไม่ใช่สภาพที่ได้ยิน กลิ่น
ไม่ใช่สภาพได้กลิ่น รสไม่ใช่สภาพรู้รส  เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ไหว ตึงไม่ใช่
สภาพรู้ แต่มีจริงเมื่อมีการกระทบสัมผัสทางกาย ซึ่งสามารถรู้ได้ด้วยธาตุรู้ คือ นามธรรม นามธรรมนี้
เป็นเรื่องที่เข้าใจยากกว่ารูปธรรม และอธิบายให้เข้าใจได้ยากกว่า ๑๔๘ 

๕. พระธรรมหรือธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นความจริงแห่งชีวิต ไม่ว่าจะยอมรับ  
หรือปฏิเสธ แต่อย่างไรแล้ว ธรรมะยังคงเป็นความจริงของโลกเสมอ๑๔๙ 

๖. พระธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นสิ่งร่วมสมยั ไม่ว่าเวลาใด เพราะเป็นความ
จริง ความรู้จริง สภาพของธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าสมัยไหน อีกกี่ร้อยปีหรืออีกกี่พันปี ก็ไม่มี
เปลี่ยนแปลง๑๕๐ 

                                            
๑๔๕ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๘ 

 

๗. การบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นสิง่ที่คนในสงัคม
ปัจจุบันต้องการ เพราะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษา ล้วนเป็น
ธรรมะที่ใหม่อยู่เสมอ ไม่มีล้าสมัย๑๕๑ 

๘. หลักธรรมข้ันสูงก็สามารถน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสามัญได้ 
หลักธรรมทางพุทธศาสนาจึงมีความครอบคลุมทั้งในส่วนการปฏิบัติข้ันที่ยังเกี่ยวข้องกับกิเลสหรือข้ัน
ส าหรับปุถุชนที่เรียกว่าโลกิยธรรม แต่นักเผยแผ่ต้องมีความสามารถในประยุกต์ใช้ธรรมะให้เข้ากับ
เรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจในช่วงเวลาน้ัน ๆ ได๑้๕๒ 

๙. ตัวสารของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นความจรงิแท้ พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร ์
กล่าวคือ ทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ยอมรับสสารวัตถุ ซึ่งรู้จักได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ว่ามี
จริง และวิทยาศาสตร์ถือว่าความจริงเป็นสิ่งสาธารณะสามารถพิสูจน์ได้๑๕๓ 

๑๐. การสื่อธรรมหรือการสื่อสารหลักธรรมไปสู่กลุ่มผู้ฟัง ต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วยวัย๑๕๔ 

๑๑. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจ านวนมากมีความเป็นนามธรรมสูง ยากต่อความ
เข้าใจ พระสงฆ์ต้องมีความสามารถอธิบายให้เป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย แต่ยังต้องคงความถูกต้องไม่
แต่งแต้มตามความเข้าใจของตนเพียงเท่านั้น ต้องตรงกับที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ด้วย๑๕๕ 

๑๒. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  
เป็นหลักปฏิบัตสิ าหรับการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในโลกปัจจุบัน เป็นหลักที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน ประเด็นนี้ คือ ให้เน้นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน๑๕๖ 

                                            
๑๕๑ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๙ 

 

๑๓. พระสงฆ์ต้องรู้จักแสดงธรรมไปตามขั้นตอน แสดงธรรมโดยค านึงถึงภาวะของผู้ฟัง
เป็นหลัก รวมถึงเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป็นส าคัญ๑๕๗ 

๑๔. พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนส าหรับทุก ๆ  คน ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพราะ
มิใช่ว่าพระภิกษุเท่านั้นที่จะเป็นอรยิบุคคลได้ การบรรลุธรรมเป็นพระอรยิบุคคลไม่ได้ข้ึนอยู่ที่เพศ ที่วัย 
ที่อายุ แต่การสอนหรือเผยแผ่ธรรม ผู้สอนต้องค านึงถึงช่วงวัยของกลุ่มผูฟ้ังด้วย เพราะหลักธรรมข้ันสงู 
เด็กย่อมไม่เข้าใจ แต่หลักธรรมพื้นฐานทั่วไปอาจไม่เป็นที่สนใจของผู้ฟังในกลุ่มวัยท างานหรือกลุ่ม
ผู้สูงอายุ๑๕๘ 

๑๕. ธรรมะที่น ามาเผยแพร่ต้องมีความน่าสนใจ ซึ่งพระสงฆ์อาจอาศัยเรื่องราวหรือข่าวที่
เป็นที่สนใจช่วงเวลาน้ันเป็นเครื่องมือในการสร้างความสนใจได้๑๕๙ 

๑๖. ธรรมะต้องทันสมัย และต้องอาศัยการใช้สื่อทุกรูปแบบ ทั้งทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์  
มาจนถึงสื่อยุคใหม่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นธรรมะนวัตกรรม เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ อินเท
รนด์ได้ตลอดเวลา ไม่เช่นน้ัน คนยุค ๔.๐ จะเข้าไม่ถึงธรรมะ หรือธรรมะเข้าไปไม่เข้าถึงใจคน หรือว่า
พระสงฆ์ถ่ายทอดน่าเบื่อกันแน่ เห็นได้จากข่าวสารทุกวันนี้ตามสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  
สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมีแต่เรื่องและคลิปของคนที่ประหัตประหารท าร้ายกันอยู่ทุกวันส่วนใหญ่
ขาดสติกัน เมื่อพิจารณาสังคมที่วิวัฒนาการมาสู่ยุคดิจิทัล หลายๆ อย่างก็เปลี่ยนไปเร็วตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้วิถีชีวิตของคนสมัยนี้พลอยเปลี่ยนไปด้วย จากสังคมที่ไม่ต้องเร่งรีบ ไม่ต้อง
แข่งขัน ก็เปลี่ยนมาเป็นใครไวก่อนได้ก่อน อันไหนที่สะดวกสบายก็ฉวยไว้ ถ้ายากหรือใช้เวลามากก็
พยายามเลี่ยง๑๖๐ 
 
 
 
 

                                            
๑๕๗ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 



๒๐๐ 

 

๑๗. ตัวสารหรือหัวข้อธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งยากต่อการ
อธิบาย เช่น กิเลส ตัณหา นรก สวรรค์ ดังนั้น พระสงฆ์ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากจะต้องมี
ความเข้าใจในธรรมนั้นโดยลึกซึ้งแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในการอธิบายขยายความให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน
ด้วย๑๖๑ 

๑๘. เป็นเรื่องยากพอสมควรที่จะท าให้คนในสังคมปัจจุบันเข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้ 
โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน แต่เป็นเรื่องจ าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่เด็กและ
เยาวชน ให้เช่ือถือและเช่ือมั่นว่าการท าดีจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ดังนั้น จึงต้องสื่อหลักธรรม
นั้นโดยบูรณาการเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถท าความเข้าใจในตัวสาร
หรือหลักธรรมนั้น ๆ ได้ง่ายย่ิงข้ึน๑๖๒ 

สรุปได้ว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร 
(Message) พบว่า เน้นการคงไว้ซึ่งความจริงหรือเป็นสัจธรรมโดยธรรมชาติ การปรับแต่งตัวสารให้มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมสูงโดยไม่บิดเบือน การประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้กับเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจใน
ช่วงเวลานั้น การบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และเน้นการบูรณา
การหลักธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วยวัยหรือช่วงอายุเป็นส าคัญด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
๑๖๑ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Message) 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การคงไว้ซึ่งความจริงหรอืเป็นสจัธรรมโดยธรรมชาติ ๓ ๑, ๕, ๖ 
๒ การปรับแต่งตัวสารให้มีลกัษณะเป็นรปูธรรมสงูโดย

ไม่บิดเบอืน 
๓ ๒, ๙, ๑๑ 

๓ การประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้กบัเรื่องราวซึ่งเป็นทีส่นใจ
ในช่วงเวลาน้ัน 

๖ ๓, ๔, ๘, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๔ การบรูณาการหลกัธรรมใหเ้ข้ากับการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓ ๗, ๑๒, ๑๘ 

๕ การบรูณาการหลกัธรรมใหเ้หมาะสมกับกลุม่ผู้ฟงัแต่
ละช่วยวัย 

๓ ๑๐, ๑๓, ๑๔ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า กระบวนการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Message) คือ การคงไว้ซึ่งความจริงหรือเปน็
สัจธรรมโดยธรรมชาติ จ านวน ๓ รูปหรือคน การปรับแต่งตัวสารให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมสูงโดยไม่
บิดเบือน จ านวน ๓ รูปหรือคน การประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้กับเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจในช่วงเวลาน้ัน 
จ านวน ๖ รูปหรือคน การบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  จ านวน  
๓ รูปหรือคน และการบูรณาการหลักธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วยวัย จ านวน ๓ รูปหรือ
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 

ค. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง 
(Channel) 

๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทุก ๆ วัดในช่องทางที่มีมาแต่เดิม เป็นฐานส าคัญที่ต้อง
รักษาไว้ เช่น การท าบุญตักบาตรหรือท ากิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา๑๖๓ 

๒. อาศัยประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
เช่น อาศัยประเพณีการบวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดา ให้บิดามารดาได้เกาะชายผ้าเหลือง
ข้ึนสวรรค์ เป็นต้น นี้เป็นช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ด้ังเดิม ต้องรักษา สืบทอด และ
ต่อยอดขายออกไป๑๖๔ 

๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของการเทศน์ที่พระสงฆ์ส่วนมากกระท ากันน้ัน 
มิได้เป็นที่นิยมของผู้ฟังทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในสังคมยุคสารสนเทศออนไลน์ใน
ปัจจุบัน ดังนั้น ต้องปรับตัวโดยใช้การสื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยม๑๖๕ 

๔. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เป็นช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบ
การสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่ต้องสงวน
รักษาไว้๑๖๖ 

๕. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันอาศัยช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นช่อง
ทางการสื่อสารสาธารณะไปสู่คนในสังคม เป็นการสื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่
ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในปัจจุบัน๑๖๗ 

๖. พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  ที่ส าคัญทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่ก็ยังคงเป็นช่องทางที่ใช้ได้ผลอยู่เสมอ 
ตราบใดที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยยังคงเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา๑๖๘ 
 
 

                                            
๑๖๓ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๓ 

 

๗. สารสนเทศออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ การที่
พระภิกษุใช้อินเทอร์เน็ตในเผยแผ่ธรรมะ ส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่
เป็นสาธารณประโยชน์ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดี โลกปัจจุบันไม่ควรห้ามพระสงฆ์ใช้อินเทอร์เน็ต เพราะเป็นการ
ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร๑๖๙ 

๘. ช่องทางในระบบสารสนเทศออนไลน์ที่พระสงฆ์นักเผยแผ่รุ่นใหม่ให้ความสนใจนั้น 
พระสงฆ์นักเผยแผ่รุ่นเก่าส่วนมากยังขาดความช านาญ ดังนั้น พระสงฆ์นักเผยแผ่รุ่นเก่า ๆ จ าเป็นต้อง
รักษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางที่ตนมีความช านาญ เช่น การบรรยายธรรม การ
เทศน์หรือเทศนาธรรม๑๗๐ 

๙. การใช้ช่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น 
เช่น โรงเรียน หรือสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เช่น โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จัดพระสงฆ์ที่
มีความรู้ทั้งในด้านปรยิัติและปฏิบัติเข้าไปมสี่วนรว่มในการสั่งสอนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ  
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา๑๗๑ 

๑๐. เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่มองธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อ เพราะรปูแบบ
ในการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะการเทศนาหรือการเทศน์ไม่เป็นที่นิยม การสื่อสารธรรมะผ่านช่อง
ทางการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นช่องทางที่คณะสงฆ์ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น๑๗๒ 

๑๑. จากสถิติของกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า การเสพสื่อไอทีของเด็กในปัจจุบันมีอัตรา
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านช่องทางไอทีสมัยใหม่ต่าง ๆ  อาจเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสังคมในปัจจุบัน๑๗๓ 

                                            
๑๖๙ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๔ 

 

๑๒. ตั้งแต่เกิดกระทั่งตาย ตั้งแต่วัยเด็กกระทั่งวัยชรา วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผูกพัน
อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมผสมผสานอยู่ในกิจกรรม
แทบทุกด้านของชีวิต พระสงฆ์ต้องใช้กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เหล่าน้ัน เป็นช่องทางในการเผยแผ่ใน
ทางอ้อม กล่าวคือ พยายามสอดแทรกในทุก ๆ ครั้งที่มีโอกาส๑๗๔ 

๑๓. สื่อธรรมะเองก็ต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัย การปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธ-
ศาสนาควรด าเนินการในขณะที่บุคคลมีอายุน้อย เพราะเป็นวัยที่ยังไม่มีภาระ แต่ก็ต้องมีลักษณะที่
ทันสมัย เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของพวกเขาด้วย๑๗๕ 

๑๔. ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หรือ Internet อย่างกว้างขวาง  
ซึ่งช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถมีอยู่ได้ในทุกที่ทุกเวลา และทุก ๆ คนมีช่องทางศึกษา
พระพุทธศาสนาได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค๑๗๖ 

๑๕. ถึงแม้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะการเทศน์แบบเดิม ๆ จะไม่ได้รับ
ความนิยมจากผู้รับสารบางกลุ่มวัยรุ่น วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ชอบหรือไม่นิยมการฟังธรรมะในลักษณะ
เทศน์หรือแสดงพระเทศนา แต่การเผยแผ่ในช่องนี้ ยังคงเป็นที่ถูกอกถูกใจของกลุ่มผู้รับสารประเภท
คนชราหรือผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ยังต้องรักษารูปแบบไว้๑๗๗ 

๑๖. หากจะทิ้งช่องทางการเผยแผ่เดิม ๆ  ที่พระสงฆ์กระท ากันมาต้ังแต่อดีต อาจไม่ เป็น
การสมควร เพราะกิจกรรมทางศาสนาเกือบทั้งหมดยึดโยงกับความเช่ือของคนในสังคม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในช่องทางเดิมที่พระสงฆ์มีความช านาญเป็นทุนเดิม ยังเป็นช่องทางที่ต้องใช้หรือต้อง
ให้มีอยู่ต่อไป๑๗๘ 

                                            
๑๗๔ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 



๒๐๕ 

 

๑๗. โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยส าคัญของ 
การศึกษาในอนาคต มนุษย์ในโลกปัจจุบันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการด าเนิน
ชีวิต ในการท างานและสนองความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข แม้แต่หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ก็ยังมีผู้พยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้เช่ือมโยงกับโลกแห่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีจ านวนมากยิ่งข้ึนด้วย 
เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นเช่นนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือนี้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่
ถึงสังคมยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน๑๗๙ 

๑๘. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่น าหลักพุทธ
ธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา  นี้เป็นช่อง
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น ดังที่ 
ปัจจุบันมีพระสงฆ์เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน และได้ร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น กิจกรรมรับศีลหรือทบทวนศีล กิจกรรมแผ่เมตตา กิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่าง ๆ การสวดมนต์ 
ฟังธรรมประจ าสัปดาห์หรือในวันพระ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียน เป็นต้น๑๘๐ 

สรุปได้ว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านช่องทาง (Channel) พบว่า มีการรักษาช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ด้ังเดิม มีการ
สื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ มีการใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่
โดยทางอ้อม มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางที่นักเผยแผ่มีความช านาญ และมีการใช้ช่องการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสงัคมอืน่ เช่น โรงเรียน หรือสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ ด้วย 
 
 
 
 
 

                                            
๑๗๙ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ การรักษาช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมา
แต่ด้ังเดิม 

๔ ๑, ๒, ๔, ๑๕ 

๒ การสื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ ๘ ๓, ๕, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๗ 

๓ การใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่
โดยทางอ้อม 

๒ ๖, ๑๒ 

๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางที่นักเผยแผ่มี
ความช านาญ 

๒ ๘, ๑๖ 

๕ การใช้ช่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัย
ความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น 

๒ ๙, ๑๘ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า กระบวนการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) คือ การรักษาช่องทางการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ด้ังเดิม จ านวน ๔ รูปหรือคน การสื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสาร
สมัยใหม่ จ านวน ๘ รูปหรือคน การใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่โดยทางอ้อม 
จ านวน ๒ รูปหรือคน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางที่นักเผยแผ่มีความช านาญ จ านวน ๒ รูป
หรือคน และการใช้ช่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น 
จ านวน ๒ รูปหรือคน 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

 

ง. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร 
(Receiver) 

๑. พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง ๓ ประการ คือ ปฏิบัติมุ่งธรรมเปน็
ใหญ่ ปฏิบัติถือความถูกต้องเป็นส าคัญ และปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้ คุณสมบัติน้ี จึงสามารถธ ารงรักษา
ฐานความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณแก่มหาชนได้อย่างแท้จริง๑๘๑ 

๒. ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบทที่ชาวบ้านส่วนมากนับถือศาสนพุทธตามที่บรรพ
บุรุษของตนนับถือสืบต่อกันมา และไดถ่้ายทอดความเช่ือและความศรัทธามารุ่นต่อรุ่น๑๘๒ 

๓. ด้านผู้รับสาร ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือวัยรุ่น หากวันนี้พระสงฆ์ไม่ให้ความส าคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
กลุ่มเด็กเยาวชนและและเหลา่น้ัน ในวันข้างหน้าเมื่อกลุ่มดังกล่าวนี้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ อาจเปลี่ยนไปนบั
ถือศาสนาอื่นได๑้๘๓ 

๔. ชาวพุทธในชนบทยังคงให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นเนื้อนาบุญ  
เป็นตัวแทนของศาสนิกที่มีความใกล้ชิดกับค าสอนมากที่สุด ศรัทธาพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้มีศีลาจาร
วัตรที่งดงาม ศรัทธาในพระสงฆ์โดยฐานะที่เป็นผู้น าทางด้านวิญญาณ๑๘๔ 

๕. พุทธศาสนิกชนยุคใหม่ เปิดรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ ๆ โดยไม่ปิด
กั้น เห็นได้จากการที่คนทุกเพศทกุวัยมีเครือ่งมือการสือ่สารสมัยใหม ่มีโทรศัพท์มือถือเป็นปจัจยัในการ
ด ารงชีวิตเป็นอันดับที่ ๕ ก็ว่าได้ โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต วัยรุ่นมักเวลาในแต่ละวันโดยใช้สายตาจับต้องอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
หรือสมาร์ทโฟน๑๘๕ 

                                            
๑๘๑ สัมภาษณ์ พระธรรมวิมลมุนี, ดร., เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ พระโสภณพุทธิธาดา, รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ พระครูอุดมกิจจาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ พระภาวนาวิมล วิ., เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ พระครูชัยสิทธิการ, เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๘ 

 

๖. ด้านผู้รับสารต้องปลูกฝังคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดี คือ การตั้งใจและมีสมาธิในการ
ฟังพร้อมควรจดเนื้อหาใจความส าคัญไว้ การติดตามเรื่องราวโดยตลอด การฟังด้วยจิตคิดประเมินผล
และมีวิจารณญาณ การฟังโดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือเป็นผู้ฟังที่ไร้เหตุผล๑๘๖ 

๗. ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงนับถือศรัทธาต่อพระสงฆ์ จากภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ใน
ฐานะผู้ทรงศีล ภาพลักษณ์นี้เกิดข้ึนมาตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสังคมสงฆ์ โดยต้องการให้เป็น
แบบอย่างของสังคมแห่งผู้ปฏิบัติดี ๑๘๗ 

๘. ปัจจุบัน หลายคนเล็งเห็นความส าคัญของการน าหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา หาเวลาเข้าวัดฟังธรรม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันที่มีปัญหาสังคมมากมาย๑๘๘ 

๙. คนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะนับถือศาสนาตามบรรพบุรษุ คนที่เกิดในครอบครัวชาวพุทธ
ก็นับถือพระพุทธศาสนา และในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนี ้ประชาชนคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับ
ถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ๑๘๙ 

๑๐. ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นและหนุ่มสาวนั้นเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้ความสนใจศึกษาธรรมะ
เหมือนกลุ่มวัยผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ ๆ  ให้พวกเขาเปิดใจ
หรือสนใจรับชมรับฟัง๑๙๐ 

๑๑. คนในชุมชนส่วนมาก นับถือพระพุทธศาสนาตามอย่างที่บรรพบุรุษ ปู่ ตา ย่า ยาย
ของตนนับถือสืบต่อกันมา นี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมชนบท๑๙๑ 

                                            
๑๘๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริโชติคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ พระครูธรรมสโมธาน, เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๘๘ สัมภาษณ์ พระครูอาทรวนกิจ, เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ พระครูโพธิวราภิวัฒน์, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ พระมหาสุพล สุพโล, รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ นางเกศินี สวัสดี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๙ 

 

๑๒. พุทธศาสนิกชนยังคงให้ความเคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ผู้ประพฤติดี๑๙๒ 

๑๓. ผู้รับสารหรือประชาชนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนพุทธ เคารพศรัทธาพระสงฆ์ในฐานะ
ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบด ารงอยู่ในศีล หรือเรียกว่า เป็นผู้ทรงศีล ๑๙๓ 

๑๔. พระสงฆ์ได้รับการปฏิบัติเหมือนบุคคลช้ันสูงในสังคม ด้วยสภาพจิตใจที่ประเสรฐิและ
สูงส่งด้วยธรรมะที่เหนือกว่าสามัญชนโดยทั่วไป๑๙๔ 

๑๕. การนับถือศาสนาเป็นค่านิยมทางสังคมที่คนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ในสังคมเดียวกัน 
ปฏิบัติตามกันมา๑๙๕ 

๑๖. คนในครอบครัวมีบทบาทส าคัญ ครอบครัวเป็นแหล่งการอบรมเบื้องต้นที่มีอิทธิพล
ต่อเด็กมาก เป็นสถาบันที่ก าหนดสถานภาพ สถานภาพที่ครอบครัวให้นี้ท าให้เรารู้ว่าเราเป็นใครอยู่กับ
คนกลุ่มไหน และให้ความรักและความอบอุ่น เป็นแหล่งที่ให้ประกันว่าจะมีคนที่เรารักและคนที่รักเรา
เสมอ ดังนั้น หากครอบครัวปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่คนรุ่นใหม่ ก็เช่ือได้ว่า คนส่วน
ใหญ่ของสังคมก็จะยังคงนับถือและยึดมั่นตามหลักปฏิบัติที่ได้รับรับการปลูกฝัง๑๙๖ 

๑๗. ผู้รับสารจ าต้องมีทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเอง และผู้ที่ส่งสาร กล่าวคือ หากพุทธศาสนิกชน
ผู้รับสารมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มีความเช่ือมั่นในตัวเอง โอกาสที่จะเข้าใจสารหรือตัวธรรมะ ก็จะมี
มาก และหากพุทธศาสนิกชนผู้รับสารมีทัศนคติที่ดีต่อพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร มีความเช่ือถือ
เลื่อมใสในความรู้ความสามารถและความประพฤติปฏิบัติ มีความชอบประทับใจในบุคลิก โอกาสที่
การสื่อสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ก็จะประสบผลส าเร็จ๑๙๗ 

                                            
๑๙๒ สัมภาษณ์ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ นายภาณุพงศ์ แสงศร, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ นางยุพาพร ไชยสาส์น, นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ นายวิชัย พลนิกรกิจ, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ นายทองค า ชลเวียน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ นายประยูร จักรโนวรรณ, ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๑๐ 

 

๑๘. ปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับผู้รับสารในกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน เพราะคนกลุ่มช่วงวัยนี้เป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ศาสนา
ของทุก ๆ ศาสนา อีกทั้ง ถือเป็นผู้มีความส าคัญต่ออนาคตของสงัคม เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
และจะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ  ของชาติในอนาคต ทั้งนี้  รวมถึงนโยบายด้านการ
ศาสนาด้วย ดังเช่นที่มีโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจัดส่งพระสงฆ์นักเผยแผ่ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอน อย่างไรก็ตาม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ที่ตรองใจ 
หรือถูกใจกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนคงหนีไม่พ้นสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ นั่นเอง๑๙๘ 

สรุปได้ว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสง ฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านผู้รับสาร (Receiver) พบว่า มุ่งด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นักเผยแผ่โดยฐานะเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมชนบท การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา 
การเปิดรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ และเน้นการปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดี
ต่าง ๆ ให้กับพุทธศาสนิกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
๑๙๘ สัมภาษณ์ นายสุริยันต์ บุญลือ, ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๑๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

 

ท่ี ประเด็น 
จ านวน 
(รูป/คน) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับท่ี 

๑ ด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นักเผยแผ่โดยฐานะ
เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ 

๕ ๑, ๔, ๗, ๑๒, ๑๓ 

๒ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมชนบท ๔ ๒, ๙, ๑๐, ๑๖ 

๓ การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา ๖ ๓, ๘, ๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๗ 

๔ การเปิดรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบ
ใหม่ 

๒ ๕, ๑๘ 

๕ การปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดี ๑ ๖ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงให้เห็น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีทัศนะว่า กระบวนการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ด ารงความศรัทธาใน
พระสงฆ์นักเผยแผ่โดยฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ จ านวน ๕ รูปหรือคน ความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในสังคมชนบท จ านวน ๔ รูปหรือคน การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา จ านวน  
๖ รูปหรือคน การเปิดรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ จ านวน ๒ รูปหรือคน การปลูกฝงั
คุณสมบัติของผู้รับสารที่ดี จ านวน ๑ รูปหรือคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นผลการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
๓๗๖ รูป โดยมีข้อมูลพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
(n = ๓๗๖) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (รูป) ร้อยละ 
๑. อาย ุ ๒๐-๓๐ ป ี ๒๑๓ ๕๖.๖๕ 
 ๓๑-๔๐ ป ี ๓๔ ๙.๐๔ 
 ๔๑-๕๐ ป ี ๗๒ ๑๙.๑๕ 
 ๕๑-๕๙ ป ี ๔๕ ๑๑.๙๗ 
 ๖๐ ปข้ึีนไป ๑๒ ๓.๑๙ 
๒. พรรษา ต่ ากว่า ๕ พรรษา ๒๗๕ ๗๓.๑๔ 
 ๕-๑๐ พรรษา ๘ ๒.๑๓ 
 ๑๑-๑๕ พรรษา ๒๑ ๕.๕๙ 
 ๑๖-๑๙ พรรษา ๒๖ ๖.๙๑ 
 ๒๐ พรรษาข้ึนไป ๔๖ ๑๒.๒๓ 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๒๘๒ ๗๕.๐๐ 
 ปริญญาตร ี ๖๙ ๑๘.๓๕ 
 สูงกว่าปริญญาตร ี ๒๕ ๖.๖๕ 
๔. วุฒิการศึกษานักธรรม ไม่มีวุฒินักธรรม ๒๕๑ ๖๖.๗๖ 
 นักธรรมช้ันตร ี ๒๓ ๖.๑๒ 
 นักธรรมช้ันโท ๓ ๐.๘๐ 
 นักธรรมช้ันเอก ๙๙ ๒๖.๓๓ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงให้เห็น ปัจจัยส่วนบุคคลของพระภิกษุที่ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ส่วนใหญ่ (๑) มีอายุ ๒๐-๓๐ ป ีจ านวน ๒๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๕ (๒) มีพรรษา ต่ ากว่า 
๕ พรรษา จ านวน ๒๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๔ (๓) มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
๒๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ และ (๔) ไม่มีวุฒินักธรรม จ านวน ๒๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๖ 



๒๑๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๘ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวม 

 
(n = ๓๗๖) 

ท่ี 
กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ๔.๐๗ ๐.๖๖๙ มาก 
๒ ด้านสาร (Message) ๓.๙๔ ๐.๗๒๖ มาก 
๓ ด้านช่องทาง (Channel) ๔.๐๔ ๐.๖๗๗ มาก 
๔ ด้านผู้รับสาร (Receiver) ๓.๙๒ ๐.๖๓๙ มาก 
 ภาพรวม ๓.๙๙ ๐.๔๙๘ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงให้เห็น กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ (๑) ด้านผู้
ส่งสาร (Sender) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ (๒) ด้านช่องทาง (Channel) อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ (๓) ด้านสาร (Message) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ และ 
(๔) ด้านผู้รับสาร (Receiver) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๒๑๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 

 
 (n = ๓๗๖) 

ข้อ ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ การปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
๔.๐๘ ๐.๗๘๑ มาก 

๒ การปลูกฝังจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อ
สังคม 

๔.๑๐ ๐.๗๘๗ มาก 

๓ การสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น 

๔.๐๒ ๐.๘๓๔ มาก 

๔ การฝึกฝนเทคนิคการสอนที่ เน้นผลลัพธ์ให้ ผู้ฟังน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๔.๑๑ ๐.๗๐๘ มาก 

๕ การสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่ ๔.๐๕ ๐.๗๓๖ มาก 

 รวม ๔.๐๗ ๐.๖๖๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  ด้านผู้ส่งสาร (Sender) พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ เมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ 
อันดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ ๔ การฝึกฝนเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้ผู้ฟังน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ รองลงมา ได้แก่ ข้อ ๒ การปลูกฝังจิตส านึกใน
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ และอันดับที่สาม ได้แก่ ข้อ ๑  
การปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ 
ตามล าดับ 
 
 
 





๒๑๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ด้านสาร (Message) 

 
 (n = ๓๗๖) 

ข้อ ด้านสาร (Message) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ การคงไว้ซึ่งความจริงหรือเป็นสัจธรรมโดยธรรมชาติ ๓.๙๖ ๐.๗๕๓ มาก 

๒ การปรับแต่งตัวสารให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมสูงโดยไม่
บิดเบือน 

๓.๙๓ ๐.๘๑๒ มาก 

๓ การประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้กับเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจใน
ช่วงเวลาน้ัน 

๓.๙๐ ๐.๘๕๐ มาก 

๔ การบูรณาการหลักธรรมให้ เข้ากับการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓.๙๒ ๐.๘๑๖ มาก 

๕ การบูรณาการหลักธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วย
วัย 

๔.๐๑ ๐.๘๐๐ มาก 

 รวม ๓.๙๔ ๐.๗๒๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Message) พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๔ เมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก 
คือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ ๕ การบูรณาการหลักธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วยวัย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ รองลงมา ได้แก่ ข้อ ๑ การคงไว้ซึ่งความจริงหรือเป็นสัจธรรมโดยธรรมชาติ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ และอันดับที่สาม ได้แก่ ข้อ ๒ การปรับแต่งตัวสารให้มีลกัษณะเปน็รูปธรรมสงู
โดยไม่บิดเบือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ ตามล าดับ 
 
 
 
 





๒๑๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) 

 
 (n = ๓๗๖) 

ข้อ ด้านช่องทาง (Channel) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ การรักษาช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาแต่

ดั้งเดิม 
๔.๐๓ ๐.๘๐๐ มาก 

๒ การสื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ ๔.๐๑ ๐.๘๐๗ มาก 

๓ การใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่โดย
ทางอ้อม 

๔.๐๔ ๐.๗๙๒ มาก 

๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางที่นักเผยแผ่มีความ
ช านาญ 

๔.๐๕ ๐.๗๕๔ มาก 

๕ การใช้ช่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น 

๔.๐๗ ๐.๘๐๖ มาก 

 รวม ๔.๐๔ ๐.๖๗๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ เมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
๓ อันดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ ๕ การใช้ช่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัย
ความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ รองลงมา ได้แก่ ข้อ ๔ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในช่องทางที่นักเผยแผม่ีความช านาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ และอันดับที่สาม ได้แก่ 
ข้อ ๓ การใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่โดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ 
ตามล าดับ 
 
 
 





๒๑๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

 
 (n = ๓๗๖) 

ข้อ ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑ การด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นักเผยแผ่โดยฐานะเป็น

ผู้น าทางจิตวิญญาณ 
๓.๙๔ ๐.๘๐๔ มาก 

๒ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมชนบท ๓.๘๒ ๐.๙๑๓ มาก 

๓ การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา ๔.๐๖ ๐.๗๗๒ มาก 

๔ การเปิดรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ ๓.๙๔ ๐.๘๗๖ มาก 

๕ การปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดี ๓.๘๒ ๐.๘๙๘ มาก 

 รวม ๓.๙๒ ๐.๖๓๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงให้เห็น ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
๓ อันดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ ๓ การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ รองลงมา ได้แก่ ข้อ ๑ การด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นักเผยแผ่โดยฐานะ
เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และข้อ ๔ การเปิดรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๔ และอันดับที่สาม ได้แก่ ข้อ ๒ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมชนบท  
และข้อ ๕ การปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 





๒๑๘ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
พบว่า  

๑. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร 
(Sender) พบว่า มีการปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
ปลูกฝังจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม มีการสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะ
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น มีการฝึกฝนอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้ผู้ฟังน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานด้วย 

๒. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร 
(Message) พบว่า เน้นการคงไว้ซึ่งความจริงหรือเป็นสัจธรรมโดยธรรมชาติ การปรับแต่งตัวสารให้มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมสูงโดยไม่บิดเบือน การประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้กับเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจใน
ช่วงเวลานั้น การบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และเน้นการบูรณา
การหลักธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วยวัยหรือช่วงอายุเป็นส าคัญด้วย 

๓. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้ านช่องทาง 
(Channel) พบว่า มีการรักษาช่องทางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ด้ังเดิม มีการสื่อสารธรรมะ
ผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ มีการใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่โดยทางอ้อม  
มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางที่นักเผยแผ่มีความช านาญ  และมีการใช้ช่องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น เช่น โรงเรียน หรือสถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆ ด้วย 

๔. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร 
(Receiver) พบว่า มุ่งด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นักเผยแผ่โดยฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ  
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมชนบท การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา การ
เปิดรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ และเน้นการปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รบัสารที่ดีต่าง ๆ  
ให้กับพุทธศาสนิกชน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

 

๔.๔ การสังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

๑. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครอบคลุมสิ่งที่ท าข้ึนใหม่หรือแปลกจากเดิม
ในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างผลสัมฤทธ์ิของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนา การน าเสนอ
วิธีการแบบใหม่ ๆ รวมถึง การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ส่งผลให้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม๑๙๙ 

๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องพิจารณาว่ามีการ Promote อะไรที่คนติด คนชอบ 
หรือมี Attitude อย่างไรให้ผู้รับสารชอบใจ เช่นกรณีของ พระพรหมเวที ที่เป็นนักเทศน์ผู้ที่ได้รับความ
ช่ืนชอบจากผู้ฟัง หรือต้องพิจารณาว่าเหตุใดคนจึงไปกราบหลวงตามหาบัว หรือในสมัยของพระเจ้าชัยวร
มันที่ ๗ ที่มีทั้ง “บ่อน้ า” และ “ตาน้ า” คือ มีพระมหาเถระเป็นศาตราจารย์ใหญ่อยู่ถึง ๑๘ องค์  
และอาจารย์รองลงมาถึง ๒,๗๔๐ องค์ อยูม่หาวิทยาลัยสงฆ์ที่ทรงสถาปนาข้ึน หรือปราสาทตาพรม๒๐๐ 

๓. ในฐานะที่ทดลองบวชมา ๒๙ ปี เห็นว่าจ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้ึนตามหลักการ นโยบาย 
และพัฒนาวิธีการสอนคนให้มีศรัทธา มีปัญญา เรียนรู้-ฝึกหัด-ปฏิบัติ-พัฒนา ตามหลักการของ “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี มีการพัฒนาจิตใจที่ท าให้จิตใจคนบริสุทธ์ิ สามารถสร้างสรรค์
ประโยชน์ มีส่วนร่วม มีจิตอาสา โดยน าหลักการเป็นตัวตั้ง เป็นรูปธรรม เป็นตัวสนับสนุนให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน โดยอาจเป็นรูปแบบหรือกระบวนการที่รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๖+๑ ด้านภารงานในประเภทที่ ๔ ในเชิงนโนบาย เช่น การมีศูนย์การปฏิบัติราชการ๒๐๑ 

                                            
๑๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาราช

ภัฏสุรินทร์, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๐ 

 

๔. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ต้องเริ่มต้นที่
หลักการ หรือแนวนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่ส่งเสริม
อุดมการณ์ของพระนักเทศน์หรือพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งน าไปสู่วิธีการแบบใหม่ของการเผย
แผ่ของอุดรธานี ซึ่งอาจสรุปตามแบบหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖ เป็นรูปแบบ SMCR๒๐๒ 

๕. ทางด้านผู้ส่งสาร เน้นกระบวนการให้ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวการสื่อสารยุคดิจิตอลกับ
พระนักเผยแผ่ ส่วนเรื่องของ Message เน้นการสอนแบบบรูณาการ และผลิตภัณฑ์ธรรมะออนไลน์นี้เป็น
กระบวนการการสร้างเครือข่าย ดังนั้น จึงควรใช้เป็น 4S โดยใช้ค าว่าสมาร์ทเข้ามาไว้ด้านหน้าถ้อยค า 
กล่าวคือ ข้อแรก Smart Sender คือ การสร้างพระนักเทศน์ยุคใหม่ที่มีความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับ
การสื่อสารยุคดิจิทัล ซึ่งต่อเนื่องมาสู่ข้อที่สอง Smart Message เพื่อก าจัดจุดอ่อนของตัวสารที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่ญาติโยมเข้าถึงยาก โดยปรับเปลี่ยนบูรณการตัวข้อความให้เข้าใจง่าย คนเข้าถึงได้ง่าย  
ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็น New Message ต่อมาข้อที่สาม Smart Channel เป็นช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
ธรรมะไปสู่กลุ่มผู้ฟัง และข้อสุดท้ายหรือข้อที่สี่ คือ Smart Receiver คือ การเพิ่มกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่ ดังกล่าว
นี้ ขอเสนอเป็นเชิงนโยบายให้คณะสงฆ์อุดรธานีสร้าง S4 SMTR ข้ึนมา ดังกล่าวนี้ หากมีหลักการ อุดมการณ์ 
และวิธีการที่ดี ก็อาจเป็น (๑) แตกหน่อ (๒) ต่อยอด และ(๓) ถอดแบบ โดยที่ แตกหน่อ หมายถึง การปลูก
ข้ึนมาใหม่ แตกหน่อข้ึนมา ส่วนการต่อยอด หมายถึง มีการน าไปพัฒนาต่อหรือถอดแบบจากสิ่งที่ประสบ
ผลส าเร็จแล้วให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ดังกล่าวนี้ ตัวอย่างของ Smart Sender เช่น หลวงพ่อพยอม ท่านเป็นนักสอน
ที่คนให้ความสนใจ หรือยืนฟังท่านบรรยายอรรถกถาได้เป็นช่ัวโมง ๆ อีกกรณีหนึ่ง คือ ท่านพระมหาสมปอง 
ก็สามารถเข้าสู่กลุ่มผู้ฟังได้หลากหลาย เป็นต้น อีกกรณีหนึ่ง คือ พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ซึ่งได้ผลิต
คลิปสั้นๆ ลง YouTube, Facebook โดยหยิบสิ่งที่มีในชีวิตประจ าวันของคนมาท าให้ทุกคนเข้าใจง่าย ๆ ใน
ลักษณะของ Smart Message ทั้งนี้ จ าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง๒๐๓ 

๖. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาจยอดจากสิ่งที่ดทีี่มีอยู่เดิม โดยเอาความ
โบราณมาเป็นพื้นฐานของอนาคต ในลักษณะที่มีความเป็นรูปธรรม มีการน าไปใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ ท าสิ่งที่มี ให้เป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักการที่มาในโอวาทปาติโมกข์ 
หรือหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖๒๐๔ 

                                            
๒๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต , อาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๑ 

 

๗. ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Best Practice ของการน าที่มีอยู่เดมิ 
คือ การเทศน์ในเชิงรับ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก ดังหลักฐานปรากฏ
ในช่องทาง Social อาทิ วัดหลวงอภิญญาเทสิธรรม ที่มีการเผยแผ่พระธรรมเทศนา บน Facebook 
วัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม @watnaluang ทั้งในส่วนของเทศนาจากคณะพระธุดงค์ หรือพระ
ธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระราชสิทธาจารย์ หรือหลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร เป็นต้น๒๐๕ 

๘. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ ท าอย่างไรให้คนไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิด ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่
ถูก หรือท าอย่างไรและมีโครงการใดที่สามารถน าเสนอนโยบายให้ประชาชนเห็นพ้องต้องกัน  
จึงนับเป็นอุดมการณ์ในระดับที่เป็นอุดมการณ์ร่วม๒๐๖ 

๙. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี เป็นกระบวนการ
ท าสิ่งที่มี ให้เป็นสิ่งที่ดี อาทิ ผู้รับสาร จ าเป็นต้องเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความเข้าใจลึกซึง้ และเป็นความรูท้ีรู่้
และเข้าใจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ส่วนผู้รับสารจ าเป็นต้องมีพื้นฐานของการประพฤติตามหลัก
เบญจศีล และต้องได้รับความรู้จากการเผยแผ่ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา๒๐๗ 

๑๐. ในส่วนของกฎหมายอาญา มปีระมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา ตามความใน มาตรา ๒๐๖ ความว่า “ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือ
สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนาน้ัน ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
ดังกล่าวนี้ หากมีบุคคลใด ล้อเลียน ลบหลู่พระพุทธเจ้า ก็เข้าข่ายเป็นผู้กระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๒๐๖ นี้ ดังกล่าวนี้ ในส่วนของกระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมะในระบบสารสนเทศออนไลน์ จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับลิขสิทธ์ิด้วย๒๐๘ 

                                            
๒๐๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร., รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง จังหวัด

ราชบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวชนกสุดา อาจหาญ, ประธานผู้บริหารบ้านบุญอุดรธานีเพื่อการเผยแผ่

ธรรม จังหวัดอุดรธานี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร, ทนายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา จังหวัด

อุดรธานี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๒ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า กระบวนการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการใน
ปัจจุบัน ทั้ง ๔ ด้าน มีดังนี้ 

๑. ด้านผู้ส่งสาร Smart Sender เป็นกระบวนการให้ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการ
สื่อสารยุคดิจิทัลแก่พระนักเผยแผ่ ได้แก่ กระบวนการให้ความรู้ทางศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และฝึกฝนทักษะและ
เทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เน้นผลลัพธ์ 

๒. ด้านสาร Smart Message เป็นกระบวนการสอนแบบบูรณาการตัวสารเข้ากับการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กระบวนการบูรณาการตัวสาร (หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจในตัวสาร ซึ่งได้แก่ ธรรมะหรือหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความเป็นนามธรรมสูงได้ง่ายย่ิงข้ึน และต้องเน้นเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจในช่วงเวลา
นั้น ๆ 

๓. ด้านช่องทาง Smart Channel เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะในระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธรรมะประเภทสื่อต่าง ๆ  เผยแผ่ในช่องทางการสื่อสารสาธารณะ
ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปทั่วโลกโดยสอดคลอ้ง
กับบริบทและแนวโน้มการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ของประชากรโลกที่จะเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ประการส าคัญคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม คือ ต้องไม่มี
เป็นการบิดเบือนหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

๔. ด้านผู้รับสาร Smart Receiver เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่
ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ กระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างพระสงฆ์ผู้
ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ จากเล็กไปหา
ใหญ่ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของเครือข่ายการท างานร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมทางสังคมของชุมชน
เป็นฐาน 
 
 
 
 

 
 



๒๒๓ 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 

  

 
 

กระบวนการ
เผยแผ่

พระพุทธศาส
นาของคณะ
สงฆ์จงัหวัด
อุดรธานี 

 

๔.๕ องคค์วามรู้ที่ไดร้ับจากงงานวิจัย 
๔.๕.๑ องค์ความรู้จากงานวิจัย 

 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามทฤษฎี SMCR 
๑. ผู้ส่งสาร (Sender) ปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผูป้ฏิบัติหน้าทีเ่ผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
๒. สาร (Massage) เน้นการคงไว้ซึ่งความจริงของสจัจธรรมโดยธรรมชาติ 
๓. ช่องทาง (Channel) มีการรักษาช่องทางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาที่มมีาแต่
ดั้งเดิม 
๔. ผู้รับสาร (Receiver) มุ่งด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นักเผยแผ ่
 

หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี 

๑. หลักการ (Principle) ยึดมัน่น ามหาชนสูก่ารดบัทุกข์อวิชชา 
๒. อุดมการณ์ (Ideology) เพือ่สบืต่ออายุพระพุทธศาสนา 
๓. วิธีการ (Methodology) เผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม 

สภาพปัญหาในปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๑. จุดแข็ง (Strength) เช่ียวชาญในการใช้ภาษาถ่ิน 
๒. จุดอ่อน (Weakness) หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เป็นนามธรรม 
๓. โอกาส (Opportunity) สารสนเทศน์ออนใลน์เป็น
ช่องทางสื่อสารธารณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ 
๔. อุปสรรค (Threat) ประชาชนเป็นเป้าหมายของศาสนา
อื่นด้วย 



๒๒๔ 

 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงให้เห็นองค์ความรู้จากการวิจัย เรื่อง “กระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” ดังนี้ 

 ๑.หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๑.๑ หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า ยึดมั่นประโยชน์ในการน า
มหาชนสู่การดับอวิชชา ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์ ยึดมั่นประโยชน์ในการน า
มหาชนสู่การดับกิเลส รับผิดชอบต่อการพัฒนาปัญญาให้เกิดความหยั่งรู้สภาพความเป็นจริงตามหลัก
อธิปัญญาสิกขา รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาจากกายและวาจาตาม
หลักอธิศีลสิกขา ตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ รับผิดชอบต่อการฝึกปรือในด้าน
คุณภาพทางอารมณ์เพื่อควบคุมจิตตามหลักอธิจิตสิกขา ตระหนักในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างในด้านร่างกาย ตั้งตนบนพื้นฐานความบริสุทธ์ิใจ และตั้งตนบน
พื้นฐานแห่งความเมตตา 

 

๑.๒ อุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า เพื่อสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนา เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การไม่ท าบาปทั้งปวง 
เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์ เพื่อตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์ เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี เพื่อการท าหน้าที่แห่ง
สาวกให้ถึงพร้อม เพื่อความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการปฏิบัติอย่างแท้จริงให้เกิดมรรคผลแก่
ตนเอง และเพื่อน าเวไนยสัตว์สู่พระนิพพาน 

๑ .๓ วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรมการใช้สื่อ
และอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม การเทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ การสอนหรือจัดอบรมสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การเทศน์ที่มีการถามตอบกัน หรือการปุจฉา วิสัชนา การจัด
รายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ การเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ 
การเป็นพิธีกรหรือวิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์  การเขียนบทความลงวารสาร 
หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ และการสอดแทรกความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมในประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติในวิถีชีวิต 

 

 

 



๒๒๕ 

 

๒.สภาพปัญหาในปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๒.๑ สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
พบว่า มีจุดแข็ง (Strength) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่ง
สาร (Sender) คือ พระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาถ่ิน และวัดและพระสงฆ์
กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ มีจุดอ่อน (Weakness) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ พระสงฆ์บางส่วนขาดทักษะความสามารถในการสื่อสารธรรมะ, 
พระสงฆ์บางรูปขาดแรงจงูใจในการเผยแผพุ่ทธธรรม และพระสงฆ์ไม่ท างานเปน็เครือข่าย หรือต่างคน
ต่างท า มีโอกาส (Opportunity) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้
ส่งสาร (Sender) คือ สังคมต้องการให้พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางความประพฤติ และมีอุปสรรค 
(Threat) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ 
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไม่เพียงพอ นั่นเอง 

๒.๒ สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) 
พบว่า มีจุดแข็ง (Strength) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร 
(Massage) คือ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็น วิทยาศาสตร์ที่ สาม ารถพิสูจน์ได้   
และพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคลอบคลุมปญัหาทางโลกิยธรรม มีจุดอ่อน (Weakness) ของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้ านสาร ( Massage) คือ หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม มีโอกาส (Opportunity) ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) คือ สังคมต้องการหลักธรรมทาง
ศาสนาที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีอุปสรรค (Threat) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Massage) คือ การไหล่บ่าของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่มากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นั่นเอง 

๒.๓ สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง 
(Channel) พบว่า (๑) จุดแข็ง จุดแข็ง (Strength) คือ พระสงฆ์มีช่องทางดั้งเดิมเป็นฐานในการเข้าถึง
กลุ่มผู้รับสารได้โดยตรง (๒) จุดอ่อน (Weakness) คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะการ
เทศนาแบบเดิมไม่ได้รับความนิยมจากผู้รับสารบางกลุ่ม (๓) โอกาส (Opportunity) คือ สารสนเทศ
ออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมี
ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ (๔) อุปสรรค (Threat) คือ อุปกรณ์รองรับการผลิตสื่อเผยแผ่
ในระบบสารสนเทศออนไลน์ยังคงมีราคาแพง 

 



๒๒๖ 

 

๒.๔ สภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
พบว่า มีจุดแข็ง (Strength) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับ
สาร (Receiver) คือ ประชาชนส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบรุุษ มีจุดอ่อน (Weakness) 
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ประชาชน
บางส่วนไม่เล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะ มีโอกาส (Opportunity) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ประชาชนยังคงให้ความเคารพและศรัทธาต่อ
พระสงฆ์ และมีอุปสรรค (Threat) ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ ประชาชนเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของศาสนาอื่นด้วย นั่นเอง 

๓.ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามทฤษฎี SMCR 

๓.๑ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร (Sender) พบว่า 
มีการปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการปลูกฝังจิตส านึกใน
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม มีการสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น มีการฝึกฝนอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้ผู้ฟังน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานด้วย 

๓.๒ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร (Message) พบว่า 
เน้นการคงไว้ซึ่งความจริงหรือเป็นสัจธรรมโดยธรรมชาติ การปรับแต่งตัวสารให้มีลักษณะเป็นรูปธรรม
สูงโดยไม่บิดเบือน การประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้กับเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจในช่วงเวลาน้ัน การบูรณาการ
หลักธรรมให้เข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเน้นการบูรณาการหลักธรรมให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วยวัยหรือช่วงอายุเป็นส าคัญด้วย 

๓.๓ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง (Channel) 
พบว่า มีการรักษาช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ดั้งเดิม มีการสื่อสารธรรมะผ่านช่อง
ทางการสื่อสารสมัยใหม่ มีการใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผยแผ่โดยทางอ้อม มีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางที่นักเผยแผ่มีความช านาญ และมีการใช้ช่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมอื่น เช่น โรงเรียน หรือสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ด้วย 

๓.๔ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
พบว่า มุ่งด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นักเผยแผ่โดยฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในสังคมชนบท การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพุทธศาสนา การเปิดรับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ และเน้นการปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดีต่าง ๆ ให้กับ
พุทธศาสนิกชน 



๒๒๗ 

 

๔.๖.องคค์วามรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะหง์านวิจัย 

 

 

กระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดอุดรธานี 
[ S4 / Smart SMCR ] 

Smart Sender : SS 
กระบวนการให้ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่
เกี่ยวกับการสื่อสารยุคดิจิทัลแก่พระนักเผย
แผ่ 

ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 

Smart Message : SM 

กระบวนการสอนแบบบูรณาการตัวสารเข้า
กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านสาร (Message) 

Smart Channel : SC 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะใน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ 

ด้านช่องทาง (Channel) 

Smart Receiver : SR 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะใน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ 

ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

  

  

  



๒๒๘ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔ .๒  แสดงให้ เห็นองค์ความรู้ จากการสังเคราะห์ผลการ วิจัย  
เรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” ดังนี้ 

๑. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร  

Smart Sender เป็นกระบวนการให้ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการสื่อสารยุคดิจิทัล
แก่พระนักเผยแผ่ ได้แก่ กระบวนการให้ความรู้ทางศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และฝึกฝนทักษะและเทคนิคการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่เน้นผลลัพธ์ (ศึกษาพื้นฐานของของผู้รับสาร ใช้หลักธรรมที่เหมาะกับผู้รับสาร 
เริ่มจากรูปธรรมไปหานามธรรม เริ่มจากง่ายไปหายาก เริ่มจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ โดยใช้สื่ออุปกรณ์) 

แม้พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะเป็นผู้ทรงความรู้ทางธรรม และมี
ประสบการณ์ในการท างาน แต่การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาองค์การ 
โดยการนี้ คณะสงฆ์ต้องร่วมมือกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการที่มปีระสทิธิภาพแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
และฝึกฝนทักษะและเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เน้นผลลัพธ์ กระท าโดย 

- คณะสงฆ์ต้องร่วมมือกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงฆ์จัดท า
หลักสูตรอบรมพระภิกษุนักเผยแผ่ ซึ่งมีสาระส าคัญพื้นฐาน ได้แก่ สาระการเรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จริยวัตรของพระภิกษุนักเผยแผ่
ธรรม และเทคนิคการเผยแผ่ธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ที่ให้ความส าคัญกับพื้นฐานของของผู้รับสาร ใช้
หลักธรรมที่เหมาะกับผู้รบัสาร เริ่มจากรูปธรรมไปหานามธรรม เริ่มจากง่ายไปหายาก เริ่มจากสิ่งทีรู่ไ้ป
หาสิ่งที่ไม่รู้ โดยใช้สื่ออุปกรณ์ 

- คณะสงฆ์ต้องร่วมมือกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงฆ์จัด
อบรมพระภิกษุนักเผยแผ่ โดยอาศัยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายฝา่ย อาทิ ภาคคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสาร เป็นต้น 

- คณะสงฆ์ต้องร่วมมือกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงฆ์มอบ
วุฒิบัตรแก่พระภิกษุนักเผยแผ่ที่ผ่านการอบรม 

อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนขององค์กรคณะสงฆ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ การนี้ หน่วยงานทั้ง ๓ ข้างต้น จ าเป็นต้อง
จัดมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุนักเผยแผ่ที่ผ่านการอบรมด้วย 
 
 



๒๒๙ 

 

๒. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร  

Smart Message เป็นกระบวนการสอนแบบบูรณาการตัวสารเข้ากับการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กระบวนการบูรณาการตัวสาร (หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้
ผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจในตัวสาร ซึ่งได้แก่ ธรรมะหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความ
เป็นนามธรรมสูงได้ง่ายย่ิงข้ึน และต้องเน้นเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจในช่วงเวลาน้ัน ๆ 

กระบวนการสอนแบบบูรณาการตัวสารเข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการ
น าเสนอหลักธรรมะโดยการบูรณาการรูปแบบการน าเสนอให้เปน็ที่น่าสนใจแก่ผู้ฟังทุกเพศทุกวัย ทั้งนี ้
ในประเด็นการบูรณาการร่วมกับข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบัน อาจกระท าโดย 

- น าเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร โดยเลือกข่าวสารที่ก าลังเป็นที่สนใจของคน
ในสังคมปัจจุบัน 

- น าเสนอหลักธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการกระท าที่ถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรม หรือป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ตามข่าวที่
น าเสนอ 

อย่างไรก็ตาม พึงหลีกเลี่ยงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง และเรื่องที่ไม่เหมาะสม
กับการวิพากษ์วิจารณ์ของพระภิกษุด้วย ทั้งนี้ พึงเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับพระนัก
เผยแผ่ได้ในลักษณะของการสื่อสาร ๒ ทาง ซึ่งเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสาร มี
การตอบสนอง และมีปฏิกิริยาป้อนกลับ สามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ 

๓. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง  

Smart Channel เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะในระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธรรมะประเภทสื่อต่าง ๆ เผยแผ่ในช่องทางการสื่อสารสาธารณะผ่านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปทั่วโลกโดยสอดคล้องกับบริบท
และแนวโน้มการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ของประชากรโลกที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะในระบบสารสนเทศออนไลน์เป็นวิธีด าเนินการ
โดยช่องทางการสือ่สารธรรมะผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ เนื่องจาก สารสนเทศออนไลน์เป็นช่อง
ทางการสื่อสารสาธารณะที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ยุคโลกาภิวัตน์นี้ จึงต้องอาศัยสื่อสารสนเทศทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อให้เข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมากและใน
วงกว้าง 
 
 



๒๓๐ 

 

โดยที่ โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการศึกษาในอนาคต มนุษย์ในโลกปัจจุบันจึงหลกีเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการด าเนนิ
ชีวิต ในการท างานและสนองความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข แม้แต่หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาก็ยังมีผู้พยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้เช่ือมโยงกับโลกแห่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้ง ชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีจ านวนมากยิ่งข้ึนดว้ย 
เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นเช่นนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือนี้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่
ถึงสังคมยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่ 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะในระบบสารสนเทศออนไลน์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปทั่วโลก ภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลก
ที่จะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือต่าง ๆ  ทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวต้องอยู่บน
พื้นฐานแห่งจริยธรรม คือ ต้องไม่มีเป็นการบิดเบือนหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

๔. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร  

Smart Receiver เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่ร่วมกับชุมชน
ผ่านกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ กระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ จากเล็กไปหาใหญ่ เพื่อความ
มั่นคงแข็งแรงของเครือข่ายการท างานร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมทางสังคมของชุมชนเป็นฐาน 

การสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่ร่วมกับชุมชนเป็นการท างานในลักษณะแนวทาง
ร่วมในเชิงรุก โดยสร้างเครือข่ายระดับปฏิบัติการ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
พระภิกษุนักเผยแผ่และภาคประชาสังคม โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน หรือ
ประสานสัมพันธ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการร่วมกันในการพัฒนา โดยการสร้างเครือข่ายระดับ
ปฏิบัติการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายพื้นที่ (Area Network) ใน ๓ ระยะ ตามระดับการด าเนินงาน 
ได้แก่ 

- ระยะสั้น คือ เครือข่ายระดับอ าเภอ 

- ระยะกลาง คือ เครือข่ายระดับจังหวัด 

- ระยะยาว คือ เครือข่ายระดับภาค (คณะสงฆ์) 
 



บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี (๒) ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี และ (๓) น าเสนอกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บข้อมูลภาคสนามจากพระสังฆาธิการในจังหวัดอุดรธานี พระภิกษุผู้ปฏิบัติงานการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี ผู้เช่ียวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และนักวิชาการ
ศาสนาช านาญการ จากการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม 
ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากพระภิกษุ (มหานิกาย) 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๓๗๖ รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุป 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
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๕.๑ สรุป 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ” 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

๕.๑.๑ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี 

จากผลการวิจัยพบว่า หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี มีดังนี ้

๑. หลักการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 
(๑) ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับอวิชชาหรือการเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด  (๒) ยึดมั่น
ประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับกิเลสหรือก าจัดความช่ัวร้ายภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อปัญหา
ความเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ  แก่ชีวิตและสังคม (๓) ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์
หรือหมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร (๔) รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติ
สุจริตที่แสดงออกมาจากกาย วาจาของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิศีลสิกขา (๕) รับผิดชอบต่อการฝึกปรอื
ในด้านคุณภาพทางอารมณ์ เพื่อควบคุมจิตของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิจิตสิกขา (๖) รับผิดชอบต่อการ
พัฒนาปัญญาให้เกิดความหยั่งรู้ สภาพความเป็นจริงที่น าไปสู่ความหลุดพ้นของเวไนยสัตว์ ตามหลัก
อธิปัญญาสิกขา (๗) ตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึกได้ สามารถที่จะรู้ตามได้ หากได้รับ
การฝึกฝน (๘) ตระหนักในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างในด้าน
ร่างกาย (๙) ตั้งตนบนพื้นฐานความบริสุทธ์ิใจ ไม่เห็นแก่อามิส และ (๑๐) ตั้งตนบนพื้นฐานแห่งความ
เมตตาในฐานะผู้ให้ 

๒. อุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 
(๑) เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา (๓) เพื่อน าเวไนย
สัตว์สู่การไม่ท าบาปทั้งปวง (๔) เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง (๕) เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท า
จิตให้ปราศจากนิวรณ์ (๖) เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท านิพพานให้แจ้ง (๗) เพื่อความสุขของมหาชนเป็น
ที่ตั้ง ควบคู่กับการปฏิบัติอย่างแท้จริงให้เกิดมรรคผลแก่ตนเอง (๘) เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพุทธองค์ (๙) เพื่อการท าหน้าที่แห่งสาวกให้ถึงพร้อม และ (๑๐) เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญ
บุญบารมี 

๓. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย (๑) การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม  
(๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอนหรือจัดอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  
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(๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม  (๔) การเผยแผ่
พระพุทธ- ศาสนาโดยวิธีการเทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ (๕) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
วิธีการเทศน์ที่มีการถามตอบกัน หรือการปุจฉา-วิสัชนา (๖) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเปน็
อาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ (๗) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการ
จัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ (๘) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นพิธีกรหรือ
วิทยากรรับเชิญในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ (๙) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเขียนบทความลง
วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ และ (๑๐) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
วิธีการสอดแทรกความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมในประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ 

๕.๑.๒ สภาพปัญหาในปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานี 

จากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
มีดังนี ้

๑. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่ง
สาร ประกอบด้วย (๑) จุดแข็ง คือ พระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาถ่ิน และวัด
และพระสงฆ์กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ (๒) จุดอ่อน คือ พระสงฆ์บางส่วนขาดทักษะความสามารถในการ
สื่อสารธรรมะ และพระสงฆ์บางรูปขาดแรงจูงใจในการเผยแผ่พุทธธรรม และพระสงฆ์ไม่ท างานเป็น
เครือข่าย (ต่างคนต่างท า) (๓) โอกาส คือ สังคมต้องการให้พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางความประพฤติ 
และ(๔) อุปสรรค คือ งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไม่เพียงพอ 

๒. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร 
ประกอบด้วย (๑) จุดแข็ง คือ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสจูนไ์ด้ 
และพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคลอบคลุมปัญหาทางโลกิยธรรม (๒) จุดอ่อน คือ หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาจ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม (๓) โอกาส คือ สังคมต้องการหลักธรรมทาง
ศาสนาที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ (๔) อุปสรรค คือ การไหล่บ่าของกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกที่มากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๓. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี   
ด้านช่องทาง ประกอบด้วย (๑) จุดแข็ง คือ พระสงฆ์มีช่องทางดั้งเดิมเป็นฐานในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับ
สารได้โดยตรง (๒) จุดอ่อน คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะการเทศนาแบบเดิมไม่ได้รับ
ความนิยมจากผู้รับสารบางกลุ่ม (๓) โอกาส คือ สารสนเทศออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะที่
คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ (๔) 
อุปสรรค คือ อุปกรณ์รองรับการผลิตสื่อเผยแผ่ในระบบสารสนเทศออนไลน์ยังคงมีราคาแพง 
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๓. สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับ
สาร ประกอบด้วย (๑) จุดแข็ง คือ ประชาชนส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ (๒) จุดอ่อน 
คือ ประชาชนบางส่วนไม่เล็งเห็นประโยชน์ของธรรมะ (๓) โอกาส คือ ประชาชนยังคงให้ความเคารพ
และศรัทธาต่อพระสงฆ์ และ (๔) อุปสรรค คือ ประชาชนเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของศาสนาอื่นด้วย 

๕.๑.๓ กระบวนการและปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี มีดังนี ้

๑. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้ส่งสาร ได้แก่ 
Smart Sender กระบวนการให้ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการสื่อสารยุคดิจิทัลแก่พระนักเผยแผ่ 
ได้แก่ กระบวนการให้ความรู้ทางศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแก่
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และฝึกฝนทักษะและเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธ -
ศาสนาที่เน้นผลลัพธ์ (ศึกษาพื้นฐานของของผู้รับสาร ใช้หลักธรรมที่เหมาะกับผู้รับสาร เริ่มจาก
รูปธรรมไปหานามธรรม เริ่มจากง่ายไปหายาก เริ่มจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ โดยใช้สื่ออุปกรณ์) 

๒. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านสาร ได้แก่ 
Smart Message กระบวนการสอนแบบบูรณาการตัวสารเข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ กระบวนการบูรณาการตัวสาร (หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถ
ท าความเข้าใจในตัวสาร ซึ่งได้แก่ ธรรมะหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นนามธรรมสงู
ได้ง่ายย่ิงข้ึน และต้องเน้นเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจในช่วงเวลาน้ัน ๆ 

๓. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านช่องทาง ได้แก่ 
Smart Channel กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมะในระบบสารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ธรรมะประเภทสื่อต่าง ๆ เผยแผ่ในช่องทางการสื่อสารสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปทั่วโลกโดยสอดคล้องกับบริบทและ
แนวโน้มการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ของประชากรโลกที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประการส าคัญคือ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม คือ ต้องไม่มีเป็นการบิดเบือน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

๔. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ด้านผู้รับสาร ได้แก่ 
Smart Receiver กระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมทาง
สังคม ได้แก่ กระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ จากเล็กไปหาใหญ่ เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงของเครือข่ายการท างานร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมทางสังคมของชุมชนเป็นฐาน 
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๕.๒ อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี” ผู้วิจัย
พบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  เป็นรูปแบบของ S4  
หรือ Smart SMCR ประกอบด้วย ด้านผู้ส่งสาร คือ Smart Sender ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความรู้
ศาสตร์สมัยใหมเ่กี่ยวกับการสื่อสารยุคดิจิทัลแก่พระนักเผยแผ่ ได้แก่ กระบวนการใหค้วามรูท้างศาสตร์
สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และฝึกฝนทักษะและเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เน้นผลลัพธ์ โดยศึกษาพื้นฐานของของผู้รับ
สาร ใช้หลักธรรมทีเ่หมาะกบัผูร้บัสาร เริ่มจากรปูธรรมไปหานามธรรม เริ่มจากง่ายไปหายาก เริ่มจากสิง่
ที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู ้โดยใช้สื่ออุปกรณ์, ด้านสาร คือ Smart Message ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการสอน
แบบบูรณาการตัวสารเข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กระบวนการบูรณาการตัวสารหรือ
หลักธรรมเข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจในตัวสาร ซึ่งได้แก่ ธรรมะ
หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นนามธรรมสูงได้ง่ายยิ่งขึ้น และต้องเน้นเรื่องราวซึ่งเป็นที่
สนใจในช่วงเวลาน้ัน ๆ, ด้านช่องทาง คือ Smart Channel ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ธรรมะในระบบสารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธรรมะประเภทสื่อต่าง ๆ เผยแผ่ในช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปทั่วโลก
โดยสอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ของประชากรโลกที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประการส าคัญคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม  
คือ ต้องไม่มีเป็นการบิดเบือนหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา, ด้านผู้รับสาร คือ Smart Receiver 
ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นที่ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ 
กระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา องค์กร
ภาครัฐ และภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ จากเล็กไปหาใหญ่ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมทางสังคมของชุมชนเป็นฐาน ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี มีสิ่งที่ท าข้ึนใหม่หรือแปลกจากเดิมในการด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญที่สร้างผลสัมฤทธ์ิของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่
สอดคล้องกับสภาพและแนวโน้มความต้องการในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือการ
พัฒนาหรือการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใช้แบบใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และนวัตกรรมกระบวนการ หรือการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือ
กระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับที่ พระมหาฐานันดร เขมปญฺโ ๑ ท าการวิจัยเรื่อง “กล
ยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัย
พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูงจะประสบผลส าเร็จต้องสร้าง
ศักยภาพให้แก่พระบัณฑิตอาสาในการสื่อสารตามทฤษฎีการสื่อสาร น าทฤษฎีการสื่อสารไป
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ สร้างศักยภาพให้แก่พระบัณฑิตอาสาให้เข้าใจหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ตาม
ทฤษฎีการสื่อสาร  บูรณาการทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎีการสื่อสาร และหลักพุทธธรรมไปใช้ใน
การเผยแผ่ และสอดคล้องกับที่ ภัชลดา สุวรรณนวล ประสิทธิ์ พันธวงษ์๒ ท าการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์
การจัดการเชิงบูรณาการทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาในยุค Thailand 4.0” ผลการวิจัยพบว่า 
การเข้าถึงกลยุทธ์การจัดการเชิงบูรณาการทางพระพุทธศาสนายุค Thailand 4.0 ต้องให้คณะสงฆ์มี
ความเข้าใจในความเป็นพุทธประชารัฐน าหลักธรรมมาพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ ให้ครบวงจร ดังนั้นคณะ
สงฆ์เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากหากขาดซึ่งการประพฤติธรรมจะท าให้สังคมสับสนวุ่นวายไปด้วย จึงถือ
ได้ว่าเป็น กลยุทธ์การจัดการเชิงพุทธเป็นหัวใจที่ส าคัญในการด ารงอยู่ของยุค Thailand 4.0 คือ น า
กลยุทธ์ในการพัฒนาคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตลอดจนถึงกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการทรพัยากรมนุษย์ของ
คณะสงฆ์เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระสังฆาธิการ ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาในอนาคต และสอดคล้องกับที่ ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์ และพัชนี เชยจรรยา๓ ท าการ
วิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี” 
ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้นวัตกรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่ โดยจ าแนกออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ สื่อหลัก
และสื่อเสริม สื่อหลักคือ สื่อโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม ในช่วงเริ่มต้นด าเนินการใช้ระบบอนาลอก 
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล พร้อมกับเปลี่ยนช่องสัญญาณพีเอสไอ ซึ่งมีความเสถียรในการส่งภาพ
และเสียงที่มีคุณภาพ ส่วนสื่อเสริมเป็นสื่อใหม่ที่มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีสื่อตามช่วงเวลา คือ 
เว็บไซต์ ยูทูบ เฟสบุ๊ค ตามวัตถุประสงค์หลัก คือ การเผยแผ่ธรรมะที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ และสอดคล้อง

                                            
๑ พระมหาฐานันดร เขมปญฺโ , “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง

ของภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒ ภัชลดา สุวรรณนวล ประสิทธ์ิ พันธวงษ์, “กลยุทธ์การจัดการเชิงบูรณาการทางพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาในยุคThailand ๔.๐”, วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐). 

๓ ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์ และพัชนี เชยจรรยา, “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานี 
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี”, วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๘). 
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กับที่ พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ โคตรแสง)๔ ท าการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการความรู้บน
พื้นฐานวิถีพุทธประเพณีเพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน”ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านป่ากล้วยใช้
หลักธรรมกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามหลักหลักธรรมกุล
จิรัฏฐิติธรรม ๔ คือ ของหายของหมด รู้จักหามาไว้, ของเก่าชา รุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม, รู้จักประมาณ
ในการกินการใช้ และตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรอืน ทั้งนี้ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วย ๖ 
กระบวนการของการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับที่ พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร)๕  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ” จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คือ เพิ่มการจัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุ
สามเณรภายในวัดให้มากกว่านี้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่
ประชาชนได้ถูกต้องตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ตั้งทุนมูลนิธิเพื่อเตรียมด าเนินการเผยแผ่ไว้
โดยเฉพาะ จัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่เพิ่มเติม เริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน และสอดคล้องกับที่ พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน๖ ท าการวิจัยเรื่อง 
“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” พบว่า 
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น
จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเว็บไซต์ของวัดไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร เพราะคนส่วนมากไม่ค่อย
เข้าชมเว็บไซต์ของวัดมากนัก ดังนั้น แนวทางในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในอนาคตน้ัน คณะสงฆ์ไทยต้องยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี  
และใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้ให้มีประสิทธิผล คณะสงฆ์ไทยควรมีองค์กรเพื่อให้การสนับสนุนและ
ควบคุมดูแลในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสมณภาวะ เพราะในอนาคตสถาบันสงฆ์ องค์กรสงฆ์ 
และวัดต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับความเจริญของยุคสมัย 

                                            
๔ พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ โคตรแสง), “นวัตกรรมการจัดการความรู้บนพื้นฐานวิถีพุทธประเพณี

เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๖๐). 

๕ พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร), “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การจังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๖ พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน, “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย
ในปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๒๓๘ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ”  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. คณะสงฆ์ระดับจังหวัด และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรร่วมมือกัน
ในการจัดท าหลักสูตรอบรมพระนักเผยแผ่ยุคดิจิทัล โดยเน้นความรู้ทางศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๒. คณะสงฆ์ระดับจังหวัด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ธรรมะ
ประเภทสื่อต่าง ๆ เผยแผ่ในช่องทางการสื่อสารสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑. ควรสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากพื้นที่เล็กไปจนครอบคลุมพื้นที่ใหญ่  
เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

๒. ควรสร้างกระบวนการท างานที่รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๖+๑ เช่น ศูนย์การปฏิบัติราชการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

๑. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการการจัดท าหลักสตูรอบรมพระนักเผยแผย่คุ
ดิจิทัล 

๒. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาคีเครือข่ายพระนักเผยแผ่ระดับ
จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



๒๓๙ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ-
มหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กนก แสนประเสริฐ. ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 

กรมการศาสนา. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
________. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา . กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
________. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กรมวิชาการ. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔. 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒. อุดรธานี: ส านักงานจังหวัด
อุดรธานี, ๒๕๖๑. 

กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๐. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. สถิติส าหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

กิติมา สุรสนธิ. ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
 



๒๔๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

________. สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย: Basic Statistics and Research. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ- 
มหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

คนึงนิตย์ และสุบรรณ จันทบุตร. ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด
หนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕.  

จ านงค์ ทองประเสริฐ. แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๗. 

ทินพันธ์ุ นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: หจก. สหายบล็อกและการพมิพ,์ 
๒๕๔๔. 

ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

________. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

บุญศรี พานะจิตต์. ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

________. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา  ส านักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟิก จ ากัด, ๒๕๔๕. 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ด่าน
สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ปัญญา, 
๒๕๓๒. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   

________. พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ). หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน. พิมพ์ครั้งที่ ๖. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖. 

พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). สารภาค ๑๕. กาญจนบุรี: ส านักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘. 



๒๔๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). คนไทยกับเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๐. 

________. จาริกบุญ- จารึกธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๐. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
________. พุทธวิธีการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมมิก จ ากัด, ๒๕๔๔. 
________. ไอ ที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์). พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพ- 

มหานคร: มลูนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ). คนไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: 

ชวนพิมพ์, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

พิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๕๐. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. นนทบุรี: โรงพิมพ์เพิ่ม

ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ธนชัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร). คม ชัด ลึก เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๗.  
พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๒. 
________. พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐. 
พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี). พระสงฆ์กับการพัฒนาศาสนาและสังคม. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโ ). หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๔๒. 



๒๔๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ไพบูลย์ เสียงก้อง. วัดพัฒนา ๔๔. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๔.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. คู่มืออบรมนักเทศน์. ขอนแก่น: คลัง

นานาวิทยา, ๒๕๔๕. 
มาณพ พลไพรินทร์. คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บรษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
วนิช สุธารัตน์. ความคิดและความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยสาส์น, ๒๕๔๗. 
วศิน อินทสระ. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๕. 
________. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

ธรรมดา, ๒๕๔๔. 
สถาบันพระสังฆาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . คู่มือพระสังฆาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕. 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ต านานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, 

๒๕๔๕. 
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). หลักการศึกษาของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. การกลับมาของพระพุทธศาสนา “พระเอก” ของการ 

ศึกษาใหม่. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ลายสือ, ๒๕๔๔. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี . ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปี ๒๕๖๑. อุดรธานี: ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๖๑. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . กฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕. 
________. คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ-

ศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
สิริวัฒน์ ค าวันสา. ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิทวงศ์

การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๒. 
เสนาะ ผดุงฉัตร. วาทศาสตร์ ศิลปะเพ่ือการพูด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
 



๒๔๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙.  

________. พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุวิภังค์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูร
วงศ์พริ้นต้ิง จ ากัด, ๒๕๔๖. 

อ านวย เดชชัยศรี. สื่อการศึกษาพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๒. 

(๒) วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 

พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร). “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การจังหวัดสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโ ). “การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบรุี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ) . “รูปแบบการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร). “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในจังหวัดอ่างทอง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระประดิษฐ์ สุทฺธิ าโณ. “ภาวะผู้น าแนวพุทธในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพรหมมังคลา
จารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระมหาฐานันดร เขมปญฺโ . “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง
ของภาคเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 



๒๔๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน. “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สงฆ์ไทยในปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระมหาประสาน อนุวตฺโต. “การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

(๓) รายงานการวิจัย: 

พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์ (วิจิตร ปสุโต) . “ เจตคติของเยาวชนที่มีต่อพระสงฆ์เขตการปกครอง     
คณะสงฆ์ภาค ๑๐”. รายงานการวิจัย. ฝ่ายวิชาการและวิจัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๒๕๕๓. 

(๔) บทความ: 

พระณปวร โทวาท. “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๖๙. 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี). “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”. ใน ธรรมปริทัศน์ 
๔๖. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖): ๕๙. 

ไพบูลย ์เสียงก้อง. "หลักการบริหารงานในวัด", ใน อบรมบาลีก่อนสอบภาค ๔ ปีท่ี ๓. รวบรวมและ
จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ. (ปทุมธานี: 
บริษัทสื่อตะวันจ ากัด, ๒๕๔๗): ๑๙๓. 

ภัชลดา สุวรรณนวล ประสิทธ์ิ พันธวงษ์. “กลยุทธ์การจัดการเชิงบูรณาการทางพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาในยุคThailand ๔.๐”. วารสาร มจร. อุบลปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): ๗๖-๘๙. 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี. ศาสนาพุทธในประเทศไทย. [ออนไลน]์. แหล่งที่มา : http:// www.wikipedia. 
org.th [๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

 
 



๒๔๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 (๗) การสัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์  นางเกศินี สวัสดี. วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  นางยุพาพร ไชยสาส์น. นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ . นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
นายทองค า ชลเวียน. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน , ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒. 
นายประยูร จักรโนวรรณ. ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
นายภาณุพงศ์ แสงศร. นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
นายวิชัย พลนิกรกิจ. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

   นายสุริยันต์ บุญลือ. ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

  พระครูชัยสิทธิการ. เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  พระครูธรรมสโมธาน. เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 พระครูโพธิวราภิวัฒน์. รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 

  พระครูสิริโชติคุณ. เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
พระครูอาทรวนกิจ. เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 

  พระครูอุดมกิจจาภรณ์. เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  พระธรรมวิมลมุนี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
  พระภาวนาวิมล วิ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
  พระมหาสุพล สุพโล. รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) จังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
  พระโสภณพุทธิธาดา. รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๖ 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๘) การสนทนากลุ่มเฉพาะ: 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร. ทนายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี,    
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นางสาวชนกสุดา อาจหาญ. ประธานผู้บริหารบ้านบุญอุดรธานีเพื่อการเผยแผ่ธรรม 
จังหวัดอุดรธานี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง จังหวัดราชบุรี, ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒. 
พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ. รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒. 
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาราชภัฏสุรินทร์, 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 

 



๒๔๗ 

ภาคผนวก 

 



๒๔๘ 

ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือวิจัย 

 



๒๔๙ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระครูศรีอรรถศาสตร์, ดร. อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี 

๓. พระครูโกศลธรรมานุสิฐ, ดร. อาจารย์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี 

๔. ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ 

  คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 



๒๕๑ 



๒๕๒ 



๒๕๓ 



๒๕๔ 

 
 
 
 



๒๕๕ 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจ 

(Survey) 

 



๒๕๖ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ (Survey) 
 

๑. พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 

๒. พระธรรมวิมลมุนี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 



๒๕๘ 

 
 
 
 



๒๕๙ 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 



๒๖๐ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
 

๑. พระธรรมวิมลมุนี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 

๒. พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 

๓. พระครูอุดมกิจจาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี 

  จังหวัดอุดรธานี 

๔. พระภาวนาวิมล วิ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ 

  จังหวัดอุดรธานี 

๕. พระครูชัยสิทธิการ เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน 

  จังหวัดอุดรธานี 

๖. พระครูสิริโชติคุณ เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง 

  จังหวัดอุดรธานี 

๗. พระครูธรรมสโมธาน เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี 

  จังหวัดอุดรธานี 

๘. พระครูอาทรวนกิจ เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

  จังหวัดอุดรธานี 

๙. พระครูโพธิวราภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๑) 

  จังหวัดอุดรธานี 

๑๐. พระมหาสุพล สุพโล รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปที่ ๒) 

  จังหวัดอุดรธานี 

๑๑. นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 

๑๒. นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
 
 



๒๖๑ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) (ต่อ) 
 

๑๓. นายภาณุพงศ์ แสงศร นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 

๑๔. นางยุพาพร ไชยสาส์น. นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน 

  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

๑๕. นายวิชัย พลนิกรกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน 

  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

๑๖. นายทองค า ชลเวียน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน 

๑๗. นายประยูร จักรโนวรรณ ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) 

  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา- 

  อุดรธานี เขต ๒ 

๑๘. นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา- 

  อุดรธานี เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 



๒๖๓ 



๒๖๔ 



๒๖๕ 



๒๖๖ 



๒๖๗ 



๒๖๘ 



๒๖๙ 



๒๗๐ 



๒๗๑ 



๒๗๒ 



๒๗๓ 



๒๗๔ 



๒๗๕ 



๒๗๖ 



๒๗๗ 



๒๗๘ 



๒๗๙ 

 
 
 
 



๒๘๐ 

ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 



๒๘๑ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า อาจารย์ประจ า 

  มหาวิทยาลัยมหาราชภัฏสุรินทร์ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา 

  จังหวัดสมุทรสงคราม 

๗. พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง 

  จังหวัดราชบุรี 

๙. นางสาวชนกสุดา อาจหาญ ประธาน 

  ผู้บริหารบ้านบุญอุดรธานีเพื่อการเผยแผ่ธรรม 

  จังหวัดอุดรธานี 
 
 



๒๘๒ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) (ต่อ) 
 

๑๐. นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร ทนายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา 

  จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 



๒๘๔ 



๒๘๕ 



๒๘๖ 



๒๘๗ 



๒๘๘ 



๒๘๙ 



๒๙๐ 



๒๙๑ 



๒๙๒ 

 
 
 
 



๒๙๓ 

 
 
 
 
 



๒๙๔ 

ภาคผนวก  จ 
แบบสัมภาษณ์ 

 



๒๙๕ 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

นวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
_________________________________________________________________________ 

ค าช้ีแจง 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมุ่ง ศึกษา
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ และสภาพปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และ
กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ-ฉายา (นามสกุล) .................................................................................................. 

วุฒิการศึกษา ............................................................................... .............................. 

ต าแหน่ง .................................................................................................................... 

วัน/เวลาที่สัมภาษณ์ .......................................................... ........................................ 

ตอนท่ี ๒ ประเด็นค าถาม 

๑. ท่านเห็นว่า หลักการ (Principle) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทุกฝ่ายในคณะสงฆ์จังหวัด
อุดรธานียอมรับและยึดถือร่วมกันในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง 

๒. ท่านเห็นว่า อุดมการณ์ ( Ideology) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทุกฝ่ายในคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานียอมรับและยึดถือร่วมกันในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง 

๓. ท่านเห็นว่า วิธีการ (Methodology) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ท่านสนใจของคณะสงฆ์
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน มีอะไรบ้าง 



๒๙๖ 

๔. ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านผู้ส่งสาร (Sender) เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในบริบทการวิเคราะห์ตามหลัก 4Ms ประกอบด้วย 

 ๔.๑ จุดแข็ง (Strength) 
 ๔.๒ จุดอ่อน (Weakness) 
 ๔.๓ โอกาส (Opportunity) 
 ๔.๔ อุปสรรค (Threat) 

๕. ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านสาร (Massage) เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในบริบทการวิเคราะห์ตามหลัก 4Ms ประกอบด้วย 

 ๕.๑ จุดแข็ง (Strength) 
 ๕.๒ จุดอ่อน (Weakness) 
 ๕.๓ โอกาส (Opportunity) 
 ๕.๔ อุปสรรค (Threat) 

๖. ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี  
ด้านช่องทาง (Channel) เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในบริบทการวิเคราะห์ตามหลัก 4Ms ประกอบด้วย 

 ๖.๑ จุดแข็ง (Strength) 
 ๖.๒ จุดอ่อน (Weakness) 
 ๖.๓ โอกาส (Opportunity) 
 ๖.๔ อุปสรรค (Threat) 

๗. ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
ด้านผู้รับสาร (Receiver) เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในบริบทการวิเคราะห์ตามหลัก 4Ms ประกอบด้วย 

 ๗.๑ จุดแข็ง (Strength) 
 ๗.๒ จุดอ่อน (Weakness) 
 ๗.๓ โอกาส (Opportunity) 
 ๗.๔ อุปสรรค (Threat) 

 
 

๘. ท่านเห็นว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการปัจจุบัน เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในด้านส่งสาร (Sender) 

๙. ท่านเห็นว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการปัจจุบัน เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในด้านสาร (Message) 



๒๙๗ 

๑๐. ท่านเห็นว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการปัจจุบัน เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในด้านช่องทาง (Channel) 

๑๑. ท่านเห็นว่า กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการปัจจุบัน เป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาในด้านผู้รับสาร (Receiver) 
 
 
 

ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อทางวิชาการ 
 

พระเสกสรรค์ สุขกาโม (แก่นจันทร์) 
นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ผูส้ัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถาม 

 



๒๙๙ 

 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง 

กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอดุรธานี 
_________________________________________________________________________ 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบเพื่อการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมุ่งศึกษาศึกษา
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และกระบวนการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี ้

ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ตอนที่ ๓ กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธาน ี

การนี้ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง โดย
ข้อมูลที่ได้จากท่านในครั้งนี้ผู้วิจัยจักเก็บเป็นความลับ จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อทางวิชาการ 
พระเสกสรรค์ สุขกาโม (แก่นจันทร์) 

นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ผู้วิจัย) 
 
 
 
 



๓๐๐ 

 
ตอนท่ี ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่าน 

๑. อายุ 

  ๒๐-๓๐ ป ี

  ๓๑-๔๐ ป ี

  ๔๑-๕๐ ป ี

  ๕๑-๕๙ ป ี

  ๖๐ ปีข้ึนไป 

๒. พรรษา 

  ต่ ากว่า ๕ พรรษา 

  ๕-๑๐ พรรษา 

  ๑๑-๑๕ พรรษา 

  ๑๖-๑๙ พรรษา 

  ๒๐ พรรษาข้ึนไป 

๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

  ปริญญาตรี 

  สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. วุฒิการศึกษานักธรรม 

  ไม่มีวุฒินักธรรม 

  นักธรรมช้ันตรี 

  นักธรรมช้ันโท 



๓๐๑ 

  นักธรรมช้ันเอก 

 
ตอนท่ี ๒ : หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องความคิดเห็นที่ท่านมีต่อหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ตามความเป็นจริง 

 

ข้อ 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. หลักการ (Principle)  

๑ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับ
อวิชชาหรือการเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด 

     

๒ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับกิเลส
หรือก าจัดความช่ัวร้ายภายในจิตใจ หมดเหตุที่
จะก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ แก่
ชีวิตและสังคม 

     

๓ ยึดมั่นประโยชน์ในการน ามหาชนสู่การดับทุกข์
หรือหมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิด
เป็นสุขที่นิรันดร 

     

๔ รับผิดชอบต่อการฝึกฝนความประพฤติสุจริตที่
แสดงออกมาจากกาย วาจาของเวไนยสัตว์ ตาม
หลักอธิศีลสิกขา 

     

๕ รับผิดชอบต่อการฝึกปรือในด้านคุณภาพทาง
อารมณ์ เพื่อควบคุมจิตของเวไนยสัตว์ ตามหลัก
อธิจิตสิกขา 

     



๓๐๒ 

ข้อ 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๖ รับผิดชอบต่อการพัฒนาปัญญาให้เกิดความหยั่ง

รู้ สภาพความเป็นจริงที่น าไปสู่ความหลุดพ้น
ของเวไนยสัตว์ ตามหลักอธิปัญญาสิกขา 

     

๗ ตระหนักในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้ฝึก
ได้ สามารถที่จะรู้ตามได้ หากได้รับการฝึกฝน 

     

๘ ตระหนักในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์
มากกว่าการมองในแง่ความแตกต่างในด้าน
ร่างกาย 

     

๙ ตั้งตนบนพื้นฐานความบริสุทธ์ิใจ ไม่เห็นแก่
อามิส 

     

๑๐ ตั้งตนบนพื้นฐานแห่งความเมตตาในฐานะผู้ให้      
 ๒. อุดมการณ์ (Ideology)  

๑ เพื่อความมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศาสนา      
๒ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา      
๓ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การไม่ท าบาปทั้งปวง      
๔ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท ากุศลทั้งปวง      
๕ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท าจิตให้ปราศจากนิวรณ์      
๖ เพื่อน าเวไนยสัตว์สู่การท านิพพานให้แจ้ง      
๗ เพื่อความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้ง ควบคู่กับการ

ปฏิบัติอย่างแท้จริงให้เกิดมรรคผลแก่ตนเอง 
     

๘ เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์      
๙ เพื่อการท าหน้าที่แห่งสาวกให้ถึงพร้อม      

๑๐ เพื่อให้ตนมีโอกาสในการบ าเพ็ญบุญบารมี      
 
 
 
 



๓๐๓ 

 
 
 

ข้อ 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๓. วิธีการ (Methodology)  

๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนา
ธรรม ปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การ
สนทนาธรรม 

     

๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอนหรือ
จัดอบรม สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

     

๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการใช้สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม 

     

๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศน์
มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ 

     

๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศน์ที่มี
การถามตอบกัน หรือการปุจฉา-วิสัชนา 

     

๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็น
อาจารย์สอนพุทธศาสนาในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต่าง ๆ 

     

๗ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวิ ธีการจัด
รายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ 

     

๘ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเป็นพิธีกร
หรือ วิทยากรรับ เ ชิญในรายการ วิทยุห รื อ
โทรทัศน์ 

     

๙ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเขียน
บทความลงวารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 

     



๓๐๔ 

ข้อ 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอดแทรก

ความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมใน
ประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ 

     

 

 

ตอนท่ี ๓ กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความคิดเห็น กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ที่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับ มากที่สุด 

๔ หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก 

๓ หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับ น้อย 

๑ หมายถึง ความคิดเห็น อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ข้อ 
กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านผู้ส่งสาร (Sender)  

๑ พระสงฆ์ในแต่ละพื้นที่มีความเช่ียวชาญในการ
ใช้ภาษาถ่ิน 

     

๒ การปลูกฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

     



๓๐๕ 

ข้อ 
กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓ การปลูกฝังจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ ของ

พระสงฆ์ที่มีต่อสังคม 
     

๔ การสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 

     

๕ การฝึกฝนเทคนิคการสอนที่เน้นผลลัพธ์ให้ผู้ฟัง
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

     

 

ข้อ 
กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๒. ด้านสาร (Message)  

๑ พระสงฆ์บางส่วนขาดทักษะความสามารถในการ
สื่อสารธรรมะ 

     

๒ การคงไว้ซึ่งความจริงหรือเป็นสัจธรรมโดย
ธรรมชาติ 

     

๓ การปรับแต่งตัวสารให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมสูง
โดยไม่บิดเบือน 

     

๔ การประยุกต์ธรรมะเพื่อใช้กับเรื่องราวซึ่งเป็นที่
สนใจในช่วงเวลาน้ัน 

     

๕ ก า ร บู ร ณาก า รหลั ก ธ รร ม ให้ เ ข้ า กั บการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

 ๓. ดา้นช่องทาง (Channel)  
๑ สังคมต้องการให้พระสงฆ์เป็นต้นแบบทางความ

ประพฤติ 
     

๒ การรกัษาช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
มีมาแต่ด้ังเดมิ 

     



๓๐๖ 

ข้อ 
กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓ การสือ่สารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสาร

สมัยใหม ่
     

๔ การใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นช่องทางในการเผย
แผ่โดยทางอ้อม 

     

๕ การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในช่องทางที่นักเผย
แผ่มีความช านาญ 

     

 
 
 
 
 

ข้อ 
กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

ความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๔. ดา้นผู้รับสาร (Receiver)  

๑ งบประมาณในการพฒันาศักยภาพพระสงฆ์ไม่
เพียงพอ 

     

๒ การด ารงความศรัทธาในพระสงฆ์นกัเผยแผ่โดย
ฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ 

     

๓ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสงัคม
ชนบท 

     

๔ การมีทัศนคติที่ดีต่อพระพระพทุธศาสนา      
 
 



๓๐๗ 

ภาคผนวก  ช 
ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 



๓๐๘ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระธรรมวิมลมุนี, ดร. 

เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๐๙ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระโสภณพุทธิธาดา 

รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๐ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูอุดมกิจจาภรณ์ 

เจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๑ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระภาวนาวิมล วิ. 

เจ้าคณะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๒ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูชัยสิทธิการ 

เจ้าคณะอ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๓ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูสิริโชติคุณ 

เจ้าคณะอ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๔ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูธรรมสโมธาน 

เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๕ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูอาทรวนกิจ 

เจ้าคณะอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๖ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูโพธิวราภิวัฒน์ 

รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปท่ี ๑) จังหวัดอุดรธานี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๗ 

 
 

สัมภาษณ์ 
พระมหาสุพล สุพโล 

รองเจ้าคณะอ าเภอกุมภวาปี (รูปท่ี ๒) จังหวัดอุดรธานี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๘ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นางเกศินี สวัสดี 

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๑๙ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ 

นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๒๐ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นายภาณุพงศ์ แสงศร 

นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๒๑ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นางยุพาพร ไชยสาส์น 

นายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๒๒ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นายวิชัย พลนิกรกิจ 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๒๓ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นายทองค า ชลเวียน 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกงพานพันดอน 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๒๔ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นายประยูร จักรโนวรรณ 

ผู้อ านวยการ (ช านาญการพิเศษ) โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๒๕ 

 
 

สัมภาษณ์ 
นายสุริยันต์ บุญลือ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 



๓๒๖ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
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                         :   พระเสกสรรค์ สุขกาโม “ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด” งานประชุม  
    วิชาการระดับชาติ MCU 3 Congress นวัตกรรมทางการปกครองและ  
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