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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ เป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์ ใช้การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย การสังเกต แบบมีส่วนร่วมต่อปรากฏการณ์
ทางสื่อออนไลน์  

ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันมีวัดและคณะสงฆ์ใช้การสื่อสารออนไลน์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
นานาชนิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ยังมีจ ากัด เพียงเฉพาะวัดใหญ่ ๆ หากในอนาคตมีการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต สร้างองค์ความรู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งใน Facebook, Youtube Line Chat และช่องทาง
อื่น ๆ ในแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในองค์รวมได้  

ค าส าคัญ  : เทคโนโลยีสารสนเทศ,ยุทธศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ยุคออนไลน ์

Abstract  
This article aims at studying the technology usage for the strategy of Buddhism 

propagation in the online age through using the studying from documents, research works, 
observation as participation to online media. 

 The findings of the study found that at present has the temples and Sangha 
organization, use the online media or information technology to propagate Buddhism that it 
has limited usage why only big temples. In the nearest future, if it has the technology usaged 
for production, to create the knowledge ,to propagate Buddhism through 
Facebook,Youtube,Line Chat and others online channels that will be useful to communication 
and Buddhism propagation in overall. 
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1.บทน า 

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการยืนยันค าสอนให้ปรากฏต่อสาธารณะ และ
เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาผ่านการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ดังกรณีที่พระพุทธเจ้ากระท างานเผยแผ่ในครั้ง
พุทธกาลพร้อมพุทธพจน์ที่ส่งเสริมการเผยแผ่ ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนหมู่
มาก” แนวคิดนี้คือการมอบนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งมีการส่งสงฆ์สาวกไปเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาในครั้งแรก 60 รูป (วิ.มหา [ไทย] 4/32/40 : เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา)  
จากนั้นงานเผยแผ่จึงเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏหลักฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนากว่า 
45 พรรษาของพระพุทธเจา้ รวมทั้งในสมัยหลังพระเจ้าอโศกที่ส่งพระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนามธรรมทตู 
9 สาย พระสงฆ์ศรีลังกากับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในดินแดนใกล้เคียง ดังปรากฏหลักฐานเช่ือมโยง
กับประเทศไทย  เป็นต้น นอกจากนี้งานเผยแผ่ยังเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารงานคณะสงฆ์ 1 ใน 6 ด้าน 
แต่งานคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ ที่ปรากฏเป็นการเผยแผ่ภายใต้แนวทางเดิม แม้จะมีการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา และมุ่งไปที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรไปในทิศทางใด การปฏิรูปการเผยแผ่ควรเป็น
อย่างไร หรือในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560-2564 (พระเทพปวรเมธี,2562) 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมที่ทันสมัย กลยุทธ์ที่ 7 
เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ดังนั้นยุทธศาสตร์เชิง
ระบบในพระพุทธศาสนางานพัฒนาคนในองค์กร และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นกลไกส าคัญในการ
บริหารกิจการพุทธศาสนา ดังนั้นกลยุทธ์ หรือวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยี การสร้างบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ มีความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือ
สมัยใหม่สื่อสารได้ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ จึงจะนับว่าเป็นประโยชน์ส าหรับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ ดังนั้นปรากฏในงานวิจัยเรื่อง  “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์
ไทย” (กรกต ซาบัณฑิต,2556) ที่สะท้อนผลการศึกษาไว้ว่า  

“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ เพื่อประโยชน์สุขแก่เวไนยสัตว์
ทั้งหลาย และเพื่อให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรค ผลและนิพพาน ส าหรับรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอดีตนั้น มีทั้งเชิงรับและเชิงรุก ส่วนวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธองค์ทรงมีพุทธ
วิธีการเผยแผ่หลายแบบ ซึ่งพระองค์ทรงประยุกต์วิธีการเผยแผ่ให้เข้ากับบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตล้วนมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จทั้งสิ้น   
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน มีเป้าหมายการเผยแผ่เพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ส าหรับรูปแบบการเผยแผ่นั้นในปัจจุบันเป็นแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 
ส่วนวิธีการเผยแผ่นั้นข้ึนอยู่กับความสามารถและเช่ียวชาญของผู้เผยแผ่ ซึ่งมีวิธีการเทศนาธรรม
ปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยุกต์” 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจ านวนมากที่ส ารวจพบ อาทิ  ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดในประเทศไทย (พระณปวร โทวาท,สัญญา 
สัญญาวิวัฒน์,2561 : 162-175) การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12  (พระ
ครูสุจิตบุญญากร (เนตร สรวมศิริ),ประณต นันทิยะกุล, 2560 : 88-99) การเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบท
สังคมไทยปัจจุบัน (พระสมนึก จรโณ,2556 : 25-34) บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่ยุคปัจจุบัน (พระครูปลัด
บุญยัง ทุลฺลฺโภ พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,2558: 132-138)  แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีทาง
การตลาด (ชิณญ์ ทรงอมรศิริ,2557 : 12-33) การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก (นาตยา แก้วใส ผะอบ พวงน้อย, 2543 : 49-65) เป็นต้น โดยงาน
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ทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงการเผยแผ่ เมื่อส ารวจเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารจะพบว่า มีช่องทางการสื่อสารในยุค
สมัยใหม่หลายช่องทางที่ปรากฏเป็นภาระงานของคณะ 
 
2.วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล  
 วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล มีปณิธาน หรือแนวทางที่ชัดเจน โดยจะจ าแนกเป็นสอง
ส่วนคือ (1) พุทธวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนเผยแผ่ เช่น 
หลักธรรม ค าสอน และข้อความที่สอนว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร เช่น สอนธรรมจักรกัปปวัตสูตร แก่ปัญจ
วัคคีย์ (ส .ม. (ไทย) 19/1081/592-ธัมมจักปัปปวัตตนสูตร) จากนั้นสอนอนัตลักขณะสูตร แก่พระปัญจวัคคีย์ 
(ส .ข. (ไทย) 17/59/94)  ที่บวชเป็นพระภิกษุแล้ว สอนอนุปุพพิกถา แก่พระยสะ ที่ก าลังประสบปัญหาชีวิต 
“ที่นี่วุ่นวายหนอ...ที่นี่ขัดข้องหนอ” หาทางออกไม่เจอ (วิ.มหา. (ไทย) 4/26/32) การให้ค าปรึกษา การแนะน า 
หรือการเทศน์จึงเกิดข้ึนด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นศาสดา เน้นการสอน
การเผยแผ่ที่เป็นแบบเฉพาะหน้า เป้าหมายและวิธีการจึงเป็นไปตามสถานการณ์ คือเริ่ มตั้งแต่สอนกับคนคน
เดียว สอนเป็นหมู่คณะ หรือสอนกับผู้เป็นผู้น าสูงสดุเป้าหมายเพื่อการเช่ือมโยงแชร์สัดส่วนของศาสนิก ดังกรณี
การเข้าไปในส านักของชฎิล 3 พี่น้อง ที่มีสาวกรวมกัน 1 พันคนโดยประมาณ (วิ.มหา. (ไทย) 4/37/47-เรื่อง
ชฎิล 3 พี่น้อง)  เมื่อได้สาวกเหล่านี้แล้ว ก็ไปเผยแผ่กับพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้น เป้าหมายเพื่อต้ องการ
มวลชนที่เนื่องด้วยพระราชาและบุคคลที่นับถือชฎิล เป็นต้น (วิ.มหา.(ไทย) 4/57/68-เรื่องความปรารถนา 5 
ประการ ของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ) ทั้งหมดเป็นวิธีการเข้าถึงมวลชน ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของ Massage 
หรือตัวสาร พุทธวิธี แนวทาง หรือช่องทางในการสื่อสาร ในส่วนของ  (2) วิธีการเผยแผ่ของสงฆ์สาวก (3) 
หลักธรรมกับผู้เผยแผ่ ในความหมายน้ี จึงสะท้อนบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้า ที่ต้องประกอบด้วยไปด้วยความ
ความเป็นผู้รู้ ดังศัพท์ว่า “สัพพัญญู” แปลว่า ผู้สอน ผู้เผยแผ่ต้องมีความรู้ รวมทั้งผู้เผยแผ่ต้องเปน็ผู้ทีอ่าจาระดี 
ประพฤติดี ดังที่ใช้ค าว่า “สุปฏิปนฺโน” ดังนั้นการเป็นนักเผยแผ่เฉพาะบุคคลที่เป็นผู้เผยแผ่ จะต้องเป็นบุคคลที่
มีลักษณะของนักเผยแผ่อย่างแท้จริง คือรู้ดี อาจาระดี วิธีการของการเป็นนักเผยแผ่คือต้องรู้ดี ปฏิบัตดิี เจตจา
ดี และวางเป้าหมายเผื่อการเผยแผ่ไปดี ดังนั้นคุณสมบัติที่สอบทานจากข้อมูลในการศึกษาในช้ันหลังให้
คุณสมบัติของการเป็นนักเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าไว้  พระพุทธศาสนาสืบทอดมาหลายพันปี ช้ีชัดได้ว่ามีการสืบ
ทอด การสอน เผยแผ่ หรือการสื่อสารค าสอนของพระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชน ด้วยวิธีการท่องจ าแบบ
ดั้งเดิม จนมาถึงการใช้เทคโนโลยีสารเทศ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังปรากฏเช่นปัจจุบัน 
เป้าหมายเพื่อช่วยเผยแผ่ พระธรรมของพระพุทธศาสนาในโลกยุคสมัยใหม่ 
 ในส่วนวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็นหลักการ อุดมการณ์ และแนวปฏิบัติในการเผยแผ่
หลักการทางพระพุทธศาสนาวางไว้คือ (1)  อนูปวาโท ไม่ว่าร้ายใคร ไม่โจมตีใคร ไม่โจมตีศาสนาอื่น แต่ใช้
ปัญญาบอกว่า พระพุทธศาสนาดีอย่างไร (2) อนูปฆาโต ไม่ท าร้ายใคร ไม่ใช้ก าลังเพื่อไปบังคับให้ใครเช่ือ ไม่ท า
ร้าย ยึดหลักอหิงสาธรรม คือ ไม่เบียดเบียน ใช้ปัญญาในการอ้างเหตุผล จนกระทั่งผู้ฟังอยากลงมือ ปฏิบัติด้วย
ตนเอง (3) ปาฏิโมกฺเข จ ส วโร มีความส ารวมในศีลและมารยาทให้ดี (4) มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้จักประมาณ
ในการรับประทาน รวมไปถึงการใช้สอย ปัจจัยสี่ จะได้เป็นที่มาแห่งความเคารพเลื่อมใสของผู้ได้พบเห็น (5) 
ปนฺตญฺจ สยนาสน  นั่งนอนใน ที่สงบ นักปฏิบัติธรรมต้องรักความสงบ และรักในการอยู่ในที่สงบ (6) อธิจิตฺเต จ 
อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต ต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะ สมาธิ คือ แก่นของการได้บรรลุมรรคผลนพิพาน 
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เมื่อจ าเพาะไปที่ คุณสมบัติภายในของผู้เผยแผ่ (1) ปณิธาน   นักเผยแผ่พึงตั้งจิตไว้ แสดงด้วยเมตตาจิต หวัง
อนุเคราะห์ ไม่ใช่เพื่อหวังลาภสักการะและไม่แสดงธรรมกระทบใครให้เสียหาย หรือต าหนิตรงๆ ท าให้ผู้ฟังเกิด
ความไม่พอใจ (2) ปฏิสัมภิทา ความเข้าใจปัญญา แตกฉานในอรรถะ (เนื้อหาสาระ) เข้าใจในธรรม (อธิบาย ย่อ
หรือพิสดารได้) เข้าใจในหลักนิรุกติ (การช่ าชองในภาษา) และเข้าใจในหลักปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3) พหูสูต การคงแก่เรียน การได้ฟังมาก จ าได้ คล่องปาก เพ่งพินิจให้ข้ึนในใจของตน
และ สามารถขบคิดได้ด้วยทฤษฎี คือ เห็นตามได้ด้วยเหตุผลที่เป็นจริง (4) การรู้จักแสดงธรรมไปตามข้ันตอน 
การแสดงธรรมไปโดยค านึงถึงภาวะของผู้ฟังเป็นหลัก โดยเริ่มจากสิ่งที่มองเหน็ได้ด้วยตา ไปจนถึงพิจารณาเหน็
ด้วยปัญญาภายในของตน ได้แก่ เล่าเรื่องทานกถาให้ฟังก่อน (การให้ทาน) ช้ีแจงผลดีของการเป็นคนมีศีล มี
ความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม จากนั้นก็เล่าเรื่องสวรรค์ คือความสุขใจให้ฟัง ถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของ
กามที่ท าให้มนุษย์ ต้องทุกข์กายทุกข์ใจอยู่นี้ ข้อสุดท้าย ช้ีแจงทางออกจากกามหรือทางออกจากทุกข์ โดย
วิธีการ สลัดทิ้งกาม 
 ดังนั้นที่ยกมาในประเด็นนี้มองไปที่วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเงื่อนไขของจ านวนสมาชิกและ
เทคโนโลยีและเงื่อนไข แต่เมื่อพูดถึงภาพรวมของวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะเน้นการสื่อสารเพื่อความรู้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนรู้ปฏิบัติตามตามเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ 
 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านโลกก าลังพูดถึงสื่อนานาชนิด รวมทั้งโลกของยุคข้อมูลข่าวสารที่ให้
ความส าคัญกับข้อมูล (Data) อันเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปของตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะตัว 
ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้โดยตรง จนกระทั่งส่งไปเป็นการ
สื่อสารสารสนเทศ (Information) ที่เช่ือมไปถึงข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถน ามาใช้ ประโยชน์ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ 
 เทคโนโลยี (Technology) เป็นการการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาท าให้เกิดประโยชน์ 
ต่อมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ ช่วยประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology: IT) หมายถึง เทคโนโลยีส าหรับประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง 
การจัดเก็บ การประมวลผล และการสืบค้น ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นพัฒนาการด้านการจัดการ
ข้อมูล ตั้งแต่การรับข้อมูลเพื่อน ามาจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล มีความ
สะดวกรวดเร็วในการค้นข้อมูลมาใช้งาน ก าหนดสิทธิผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในระบบ และจะปรับเปลี่ยน
การให้บริการข้อมูลไปตามกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อศักยภาพของเทคโนโลยี มี
ความส าคัญและมีความจ าเป็น จึงเห็นว่าช่องทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือแห่งยุคสมัยในการสื่อสารแนวคิด 
แนวปฏิบัติ อุดมคติในทางพระพุทธศาสนาได้ 

 
42% 

 
33% 

 
16% 
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9% 

ภาพที่ 1  ปี 2020/2563  นักการตลาดจะทุ่มงบประมาณกบั social media platform เพื่อวางแผนกับ
ช่องทางทางการตลาดและสินค้า  ที่มา Emma Wiltshire (2020). Survey: Social Media Platform and 
Content Plans for 2020 https://www.socialmediatoday.com/news/survey-social-media-platform-and-content-plans-

for-2020/569557/ สืบค้น 2 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
จากภาพที่ 1 ที่ให้ข้อมูลจากการส ารวจโดย Social Media Today (SMT) ที่ได้จัดท าแบบสอบถาม

นักการตลาดจ านวนกว่า 1,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหาข้อมูลว่าในปี 2020 นี้นักการตลาดจะทุ่ม
เวลาและงบประมาณลงใน social media platform ไหนมากที่สุด Social Media Platform ที่นักการตลาด
วางแผนใน social marketing strategy มากที่สุดในปี 2020 (Emma Wiltshire,2020) ดังนั้นยุทธศาสตร์ของ
นักการตลาดส ารวจผูใ้ช้เครื่องมือสือ่สารนานาชนิดในการสือ่สารผลิตภัณฑ์หรือช่องทางการตลาดนั้น ๆ   ได้เจาะจง
ไปที่ Instragram, Facebook,Link In, Twitter เป็นต้นจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงของผู้คนได้จ านวนมาก 
แปลว่าคนทั่วโลก หรือส่วนใหญ่นิยมใช้ช่องทางการสื่อสารดังกล่าว 

 
ภาพที่ 2 สถิติการใช้ระบบออนไลน์จากทั่วโลก สถิติเม่ือเดือนมกราคม 2019 ที่ Facebook มีผู้ใช้มากสุดที่มีบัญชีผู้ใช้จากทั่ว

โลกอยู่ที่ 2,271 ล้านคนทั่วโลก Youtube รองลงมา 1,900 ล้านบัญชี และ Line มีผู้ใช้น้อยสุดอยู่ที่ 194 ล้านคนทั่วโลก (ภาพ
ออนไลน์ https://www.businessofapps.com/data/line-statistics/ สืบค้น 21 มกราคม 2563)  

 

https://www.socialmediatoday.com/editors/ewiltshire/
https://www.socialmediatoday.com/news/survey-social-media-platform-and-content-plans-for-2020/569557/
https://www.socialmediatoday.com/news/survey-social-media-platform-and-content-plans-for-2020/569557/
https://www.socialmediatoday.com/news/survey-social-media-platform-and-content-plans-for-2020/569557/
https://www.socialmediatoday.com/editors/ewiltshire/
https://www.businessofapps.com/data/line-statistics/
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จากภาพประกอบที่ 2  ข้อมูลสถิติการใช้ระบบออนไลน์จากทั่วโลก เมื่อเดือนมกราคม 2019 พบว่ามี
บัญชีผู้ใช้เกินกว่า 1 พันล้านคน/รายช่ือทั่วโลก เช่น Facebook (2,271) Youtube (1,900) WhatsApp 
(1,500)  FB Messenger (1,300) WECHAT (1,083) Instragram (1,000) มีผู้ใช้มากสุดจากบัญชีผู้ใช้ทั่วโลก
อยู่ที่ 2,271 ล้านคนทั่วโลก Youtube รองลงมา 1,900 ล้านบัญชี และ Line มีผู้ใช้น้อยสุดอยู่ที่ 194 ล้านคน
ทั่วโลก (Mansoor Iqbal,2019) ดังนั้นจากข้อมูลนี้การใช้สื่อออนไลน์นานาชนิด จากบัญชีผู้ใช้จะพบว่าระบบ
ออนไลน์ เป็นแนวโน้มที่ส าคัญที่จะถูกใช้ในการสื่อสารพระพุทธศาสนา และจะเป็นช่องทางส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จึงเกิดค าถามต่อไปว่า แล้วจะผลิตเนื้อหาอะไร หรือสาระอะไร ใครเป็นคนท า น าเสนอด้วย
วิธีการอย่างไร ให้เกิดเป็นประโยชน์ ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้นการผลิตองค์ความรู้หรือตัวเนื้อหา
สาระจึงเป็นช่องทางส าคัญในการสื่อสารด้วยเช่นกัน มีการส ารวจแนวโน้มว่าสื่อชนิดใด จะได้รับความนิยมในปี
ต่อไป มีผลการส ารวจว่า Tiktok จะได้รับความนิยมในปี 2020 กับคลิปสั้น ๆ ที่ให้ความบันเทิงสนุกสนาน 
ปัจจุบันแอพ TikTok มีผู้ใช้บริการวันละ 150 ล้านคน เดือนละ 500 ล้านคน  ย้อนกลับไปเพียงแค่ 6 เดือน
ก่อน แอพนี้มีคนใช้วันละ 40 ล้านคน ถือว่าเติบโตข้ึนมาอย่างรวดเร็วมาก กลุ่มส่วนใหญ่คือคนรุ่นใหม่ อายุไม่
เกิน 24 ปีถึง 53% และรองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-29 ปี 28% ประมาณ 80% ของผู้ใช้คือคนอายุไม่ถึง 30 ปี  
ผู้ใช้งานเพศหญิง 66% และเป็นเพศชาย 34% TikTok เป็นโซเชียลมีเดียที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น โดย
รูปแบบการท างานของมันคือ การโพสต์วิดีโอสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 15 วินาที โดยจะมีเพลงหรือลูกเล่นอื่น
ประกอบไปด้วย ท าให้ได้รับความนิยมจากเด็กๆ เป็นจ านวนมากในขณะนี้ (Phantira J.,2020) ผู้ใช้ให้เวลากับ 
TikTok เฉลี่ย 52 นาที / วัน 90% ของผู้ใช้มักจะเข้า TikTok มากกว่า 1 ครั้ง / วัน ในแต่ละวัน มีวิดีโอถูก
เปิดดูบน TikTok กว่า 1,000 ล้านครั้ง ในเวลาน้อยกว่า 18 เดือน ฐานผู้ใช้ TikTok ที่ เป็นผู้ใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกา มีเพิ่มข้ึนถึง 5.5 เท่า จากสถิติจะเห็นได้ว่า TikTok สามารถท าให้ผู้ใช้เข้าถึงคอนเทนต์ได้
ค่อนข้างมากในหนึ่งวัน (Wittawin.A,2020) 

ข้อมูลที่ยกมาต้องการสะท้อนคิดให้นักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคิดต่อไปว่า  การจะเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ต้องมีวิธีคิด ทั้งในส่วนองค์ความรู้ สิ่งที่จะพึงให้รู้ และการเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการ  พร้อม
น าเสนอพระพุทธศาสนาผ่านโลกออนไลน์ ไม่ใช่เพียงแค่การตั้งกล้อง แล้วท่องบาลี สอนแปลบาลี ไว้เพียงอย่าง
เดียว ต้องคิดต่อไปว่าจะสื่อสารเนื้อหาสาระอย่างไร เป็นภาษาอะไร และสื่อสารให้กับคนกลุ่มไหน ที่เน้น
เป้าหมาย ถ้าประเมินได้ จะท าให้ง่ายต่อการสื่อสาร ด้วยพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ทั้งโลกเหมือนกันหมด
คือมี กิน อยู่ สืบพันธ์ุ หลับนอน มีธรรมชาติตั้งต้นผ่านอินทรีย์ และอายตนะเช่นเดียวกัน ตา–รูป/หู-เสียง/จมกู-
กลิ่น/ลิ้น-รส/กายสัมผสั-โผฐฐัพพะ/ใจ-ธรรมารมณ์ หรือการรับรู้จากใจหรือความรู้สึก/หรอือารมณ์ของการเสพ
คุ้น ธรรมชาติเหล่นี้มีครบในทุกคน ในมนุษย์ทุกชาติพันธ์ุภาษา และเผ่าพันธ์ุ เมื่อธรรมชาติเป็นแบบนี้นักการ
เผยแผ่จะต้องศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ผ่านการรับรู้ผ่านในแต่ละช่องทางเผื่อการผลิตให้ตรงตามความ
ต้องการและการสื่อสาร  การที่จะผลิตและสื่อสารอะไรในประเด็นทางศาสนาจึงต้องประเมินก าลังและ
วิเคราะห์กลุ่มผู้รับข้อมูลด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 
5.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเผยแผ่พุทธศาสนา 
 ในปัจจุบัน การสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับเครือข่ายทั่วโลก (Internet) การส่งข้อมูลไป เกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา รวดเร็ว และกระจายไปทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน ในส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยสื่อ
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ทางสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และออนไลน์  ที่สะดวกในการผลิต เผยแผ่ได้อย่างกว้างไกล เข้าถึงคนได้เป็น
จ านวนมาก และในวงกว้าง แต่ประชาชนบางคนยังมองพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่
น่าสงสัยว่า อาจจะ ไม่ใช้ในการจัดท าเนื้อหาทางศาสนาอย่างเดียว พระสงฆ์บางกลุ่มหากไม่มีกฎระเบยีบในการ
ใช้ อินเทอร์เน็ต อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้น คณะสงฆ์ควรมีองค์กรสนับสนุน ควบคุมดูแลการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยมีแนวโน้มว่าวัดต่างๆ จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพราะจ านวนวัด 
ในปี พ.ศ.2549 มี 709 เว็บไซต์ แต่ปี พ.ศ.2552 พบว่ามีถึง 1,026 เว็บไซต์ และในปัจจุบันมีวัดจากข้อมูลของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกว่า 4 หมื่นวัด สัดส่วนของสื่อออนไลน์ของวัดจะเพิ่มขึ้นและมีช่องทางใน
การสื่อสารมากขึ้นดังปรากฏในสื่อออนไลน์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น   
 ดังนั้นโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยส าคัญของการศึกษา
ในอนาคต ในปัจจุบันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการด าเนิน ชีวิต ในการท างานและสนองความ
ต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข แม้ค าสอนทางศาสนาจะพยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี มีนักคิด
บางท่านพยายามอธิบายหลักค าสอนใน พระพุทธศาสนา เพื่อให้เช่ือมโยงกับโลก แห่งวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการตีความให้เข้ากับยุคสมัย เช่นในงานของอนุช อาภาภิรม (2547) เรื่องเทคโนโลยีกับสวรรค์ 
ความว่า “ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ส าหรับผู้คน
ในโลกได้แล้ว” ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้สังคมต้องสัมพันธ์กบั
เทคโนโลยี ท าให้โลกต้องมีสภาวะที่แปรเปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรอุตสาหกรรม มาเป็นสังคมแห่งข้อมูล
สารสนเทศ ท าให้คนทั่วโลก ติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน แสดงถึง ความเจริญที่ส าคัญของยุค แต่ไม่ว่าจะ
เรียกเป็นยุคอุตสาหกรรมก็ดีเป็นยุคอวกาศก็ดี  หรือ จะเป็นยุคที่ก าลังมีศัพท์ขึ้นมาใหม่ว่ายุคสารสนเทศ คือ 
ยุคข้อมูลข่าวสาร  

ขณะที่ข้อมูลข่าวสารทางจิตนิยมแทบจะไม่มีสภาพทั่วไปในโลกปัจจุบันนี้ ข่าวสาร
ข้อมูล มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางและมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ข้อมูลและ
ข่าวสารแพร่ กระจายไปในเวลาอันรวดเร็ว ครอบคลุมไปทั่วโลก ท าให้โลกแคบลงเหมือนเปน็
ชุมชนเดียวกัน เป็นหมู่บ้าน (global village) การเช่ือมโยงด้านสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญใน
การสร้างโอกาสทางการ ศึกษา และการพัฒนาตนเองท าให้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ต้องการได้
มากข้ึน เป็นระบบการเรียนรู้ที่ เปิดกว้าง ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด 
ดังนั้น ควรตระหนักถึงความส าคัญของ การใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเผยแผ่
ข้อมูลข่าวสาร (อนุช อาภาภิรม,2547) 

 อินเทอร์เน็ตถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย และทางการเผยแพร่ ธรรมะ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงเปน็สิ่งจ าเปน็อย่างยิ่ง อีกทั้งชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มี มากยิ่งข้ึนตามมา
ด้วย และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ  มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นชุมชนเมืองแห่งใหม่ของโลก เป็นชุมชนของคนทั่วทุกมุมโลก เป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่จ ากัดพรหมแดน ไม่จ ากัดสถานที่และไม่จ ากัดเวลา การกระจายข้อมูล
ข่าวสารในระบบอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ เช่น สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น นอกจากนั้น สื่ออินเทอร์เน็ต ยังสามารถน าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ และสามารถสนทนา
โต้ตอบกับผู้ชมได้ด้วย เหตุน้ีเององค์กรต่างๆ ทั่วโลกจึงหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตจ านวนมาก จากข้อมูลของ 
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Internet World Stats Usage and Population Statistics รายงานว่า จากประชากรทั่วโลก จ านวน 
6,710,029,070 คน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 20,783,419 คน มีจ านวนผู้ใช้เพิ่มมากข้ึนจากปี พ.ศ. 
2543-2551 จ านวน 342.2% และนับวันย่ิงมีผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

 เมธี เชษฐ์ วิสุต (2562 : 521-531)  ในงานวิจัยเรื่อง  “สื่อสังคมออนไลน์กับการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา” ให้ข้อมูลไว้ว่า  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีวิธีการหลายวิธี ทั้งวิธีการพูด วิธีการท าตัวอย่างให้ดู 

วิธีการเขียน  แต่ไม่ว่าจะเผยแผ่ด้วยวิธีการใดๆ การเผยแพร่หลักค าสอนทางพุทธศาสนาจะ
เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือ อุบาสก อุบาสิกา   นักเผยแผ่ต้องมีพุทธวิธีในการสอนโดยเริ่มจาก
ปรัชญาข้ันพื้นฐานอันได้แก่ กัลยาณมิตรและมีสติปัญญา ที่ ประกอบด้วยหลักของนักเผยแผ่
กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียน ที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตรเพราะในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่า ผู้เผยแผ่กับผู้ฟัง หรือ ผู้สอนกับผู้เรียนนั้น ต้องประสานสัมพันธ์กัน มี
ความกรุณาต่อกัน ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สื่อออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ต 
เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจ าวันกับคนและ
สังคมโลก กล่าวได้ว่า เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง
กว้างขวางภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ ดังนั้นควร
เล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องการเผยแพร่หลักค าสอนพุทธศาสนาผ่านสื่อสารออนไลน์ต้อง
เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งไม่เป็นการบิดเบือนพระธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกเพื่อด ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

วิรัชชัย พงษ์เกาะ ดวงกมล ชาติประเสริฐ (2557 : 87-104) ในงานวิจัยเรื่อง “การหลอมรวมสื่อของ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ให้ข้อมูลการวิจัยว่า  

งานวิจัยน้ี...ศึกษากระบวนการท างานของแบบหลอมรวมสื่อ ปัจจัยและประสิทธิผล
ของการหลอมรวมสื่อที่มีต่อผู้รับสื่อและองค์กรทางพระพุทธศาสนา...เก็บข้อมูล...จากการ
สังเกตการณ์ท างานและการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะท างานด้านสื่อของคณะท างานด้านสื่อของ
วัด 5 แห่ง ได้แก่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วัดธารน้ าไหล จ.สุราษฎร์ธานี วัดป่าบ้านตาด จ.
อุดรธานี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ...ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
คือ ทุกวัดมีการท างานแบบหลอมรวมสื่อ แต่เกิดในระดับความร่วมมือและลักษณะที่แตกต่าง
กัน วัดพระธรรมกายมีรูปแบบการท างานสื่อทางพระพุทธศาสนาที่ประสบความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนที่สุด เนื่องจากมีนโยบายองค์กรที่เน้นการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุก บุคลากรมีลักษณะของ
ความเป็นสื่อมืออาชีพ โครงสร้างองค์กรเป็นระบบก่อให้เกิดความร่วมมือข้ามสื่อ และมี
ศูนย์กลางการท างานเพียงแห่งเดียว ขณะที่ปัจจัยหลักที่เป็นเงื่อนไขก าหนดระดับการหลอม
รวมสื่อ ได้แก่นโยบายองค์กร แนวทางค าสอน บุคลากร ผู้รับสื่อ ทุนและเทคโนโลยี  

 
 ดังนั้นจากข้อมูลที่ปรากฏจึงจะเห็นได้ว่า การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่นี้ ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่ พุทธศาสนา เพราะหากยังจะใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่
ถึงสังคมยุคใหม่หรือคน รุ่นใหม่ก็เป็นได้ เพราะสังคมสมัยปัจจุบัน ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟัง
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เทศน์หรือ ศึกษาพระธรรมค าสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมา การเผยแผ่พระธรรมค าสอนผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถท าให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด ไม่จ ากัด
เวลา และสถานที่ ผู้ใช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาพระธรรมค าสอนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่
ท างาน ที่บ้าน หรืออยู่ในต่างประเทศก็ตาม 

บุคลากร/ผูเ้ผยเเผ่ (S)  การเผยแผ ่
(M)  

ชนิดของสื่อ/ช่อง
ทางการสื่อสาร (C) 

เผยแผ่อย่างมี
เป้าหมาย ผู้รบั (R) 

ผลิตสร้างนักเผยแผ่ นักเทศน์ นัก
บรรยาย ผลิตสาร สารคดี หนัง 
ภาพยนต์ หรือสื่อทุกชนิดที่เนื่อง
ด้วยแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
ผ่านระบบออนไลน์ให้ได้มาก
ที่สุด 

ผู้เผยแผ่ 
ผู้รับการเผยแผ่ 
 

Facebook,Line,Bloge,Yout
ube,Wikipedia,Twitter, 
(ช่องทางในการสื่อสาร) 
-ทีวี สัญญาณดาวเทียม 

อายตนะ/อินทรยี์ 6 
ผู้รับรับรู้ผ่านธรรมชาติของ
การรับรู้ และเรียนรู้ ผู้เผยแผ่
ต้องวิ เคราะห์สภาพผู้ รับ
อย่างเข้าใจเพ่ือไปสู่การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา อย่างมี
เป้าหมายโดยใช้สื่อใ ห้เ กิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด  

หมายเหตุ : วัดมีประชากร “วัด” จ านวน 4 หม่ืน ถ้าวัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดสามารถผลิต “สาร” เช่น 
การเทศน์ แล้วน ามาผลิตซ้ าตัดต่อ ในรูปของภาพเสียง จะท าให้องค์กรวัดและศาสนามีวัตถุดิบในการ
สื่อสารในวงกว้าง เช่น  1 ปี มี 48 วันพระ/วันศีลอุโบสถ x วัด พระสงฆ์ 4 หม่ืนวัด = มีการสื่อสาร
พระพุทธศาสนาผ่านการเทศน์บรรยาย เฉลี่ยประมาณ 2 ล้านครั้ง (1,920,000)/ต่อปี 

 การยกข้อมูลเหล่านี้ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าประโยชน์อันจะเป็นช่องทางในการเผยแผ่มีหลาย
ช่องทางดังนั้นถ้าจะคิดถึงหลักการเผยแผ่ ผู้ส่งสาร พระสงฆ์ นักบวช ชาวพุทธ นักเผยแผ่ ก็จะต้องมีความ
พร้อม มีความรู้ ที่รู้ทั้งศาสตร์ในศาสนาและสหศาสตร์ (Interdisciplinary) ที่เช่ือมโยงกับความเป็นสมัยใหม่ 
อย่างเข้าใจทั้งสองศาสตร์ พร้อมสร้างสาร (Massage) สื่อสาร ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ออนไลน์ ผู้
สื่อสารก็ต้องคิดต่อไปว่าจะไปที่ไหนอย่างไร ? ถึงจะได้ช่ือว่าการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
 
6.แนวทางในการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ 
 จากช่องทางในเรื่องเทคโนโลยี ทั้งทีวี สื่อเคลื่อนไหว และองทางอื่น ๆ จ านวนมาก  Youtube 
Facebook  หรือช่องทางอื่น ๆ Wiki ท าอย่างไร คณะสงฆ์จึงจะต้องเห็นความส าคัญและผลิตนักผลิตข้อมูล 
การสื่อสาร หรือการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเสื่อสารให้เกิดข้ึน โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
สื่อสารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  

 
ภาพที่ 3  ผู้เขียนบรรยายกบันสิิต พระสังฆาธิการ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านสื่อ

ออนไลน์เพือ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคการเปลี่ยนผ่าน (ภาพผู้เขียน, 17 มกราคม 2563) 
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 ในความหมายน้ีต้องการสะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมของเทคโนโลยีการสื่อสาร จะเป็นเครื่องอ านวยใน
การบริหารจัดการให้เกิดการกระจายไปยังวงกว้างอันว่าด้วยแนวทางหรือหลักคิดทางพระพุทธศาสนา จะถูก
สื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ  เมื่อจ าเพาะไปที่การออนไลน์ หรือโลกออนไลน์ 
จะท าให้เห็นว่าสื่อสงัคมออนไลน ์ (ส  ำนกังำนประชำสมัพนัธ,์ 2561: 4-6)  ท่ีมีพืน้ท่ีเขำ้ถึงกลุม่คนในวงกวำ้ง
และมีจ  ำนวนมำกไดก้ลำยเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยส ำนักงำนประชำสมัพนัธไ์ดจ้  ำแนก
กลุม่ของสื่อสงัคมออนไลนไ์ว ้เช่น 

1) เวปบล็อก (Weblogs)  เป็นสื่อส่วนบุคคลบนโลกออนไลนท่ี์ใชเ้ผยแพร่ขอ้มลู ข่ำวสำร ควำมรู ้
ขอ้คิดเห็น บันทึกส่วนตวั แบ่งปันใหบุ้คคลอ่ืนๆ โดยผูร้บัสำรสำมำรถเขำ้ไปอ่ำน หรือแสดงควำมคิดเห็น
เพ่ิมเติมแลกเปลี่ยนควำมรูร้ะหว่ำงผูเ้ขียนและผูอ้่ำนไดโ้ดยไม่จ  ำกัดขอ้คิดเห็น ในกำรแสดงเนือ้หำของ
บลอ็กจะเรียงล  ำดบัจำกเนือ้หำใหมไ่ปสูเ่นือ้หำเก่ำ ผูเ้ขียนและผูอ้ำ่นสำมำรถคน้หำเนือ้หำยอ้นหลงัเพ่ืออำ่น 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลำ เวปบลอ็กท่ีไดร้บัควำมนิยม เช่น Blogger, Exteen, Bloggang,  

2) Social Networking หรือเครือข่ำยทำงสงัคมในอินเทอรเ์น็ต ท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหว่ำงบุคคล กลุ่ม
บคุคล  ใชแ้ลกเปลี่ยนและแบ่งปันขอ้มลูแก่กนัและกันทัง้ดำ้นขอ้มลูส่วนบคุคล กิจกรรมสว่นตวั กำรศกึษำ 
ธรุกิจ กำรเมือง เช่น Facebook, Hi5, Linked in, MySpace3) บลอ็กจ๋ิว (Micro Blogging) เป็นเวบ็เซอรวิ์ส
หรือเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริกำรแก่บคุคลทั่วไป ส  ำหรบัใหผู้ใ้ชบ้ริกำรเขียนขอ้ควำมสัน้ๆ ประมำณ 140 ตวัอกัษร ท่ี
เรียกวำ่ “Status” หรือ “Notice” เพ่ือแสดงสถำนะของตวัเองวำ่ก ำลงัท ำอะไรอยู่ หรือแจง้ขำ่วสำรตำ่งๆ แก่
กลุ่มเพ่ือนในสงัคมออนไลน ์(Online Social Network)  (Wikipedia, 2010: ออนไลน)์ ก็เพ่ือใหผู้ใ้ชท่ี้เป็น
ทัง้ผูเ้ขียนและผูอ้ำ่นเขำ้ใจง่ำย ท่ีนิยมใชก้นัอย่ำงแพรห่ลำยคือ Twitter 

4) วีดีโอออนไลน ์ (Online Video) เป็นเว็บไซตท่ี์ใหบ้ริกำรวิดีโอออนไลน์ เช่น Youtube โดยไม่
เสียค่ำใชจ้่ำย ซึ่งไดร้บัควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยและขยำยตวัอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบันมีขอ้มลูผูใ้ชท้ั่วโลก
เกือบ 2 พนัลำ้นบญัชีทั่วโลก ซึ่งเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำในปัจจบุนัท่ีรองรบั
กำรถ่ำยทอดสดและรูปแบบคลิปวิดีโอนำนำชนิด  ผูใ้ชส้ำมำรถเลือกชมเนือ้หำไดต้ำมควำมตอ้งกำรและยัง
สำมำรถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็วิดีโออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้  ำนวนมำก   

5) Poto Sharing เป็นเว็บไซตท่ี์เนน้ให้บริกำรฝำกรูปภำพโดยผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถอัพโหลดและ
ดำวนโ์หลดรูปภำพเพ่ือนน ำมำใชง้ำนได ้ท่ีส  ำคญันอกเหนือจำกผูใ้ชบ้ริกำรจะมีโอกำสแบ่งปันรูปภำพแลว้ 
ยงัสำมำรถใชเ้ป็นพืน้ท่ีเพ่ือเสนอขำยภำพท่ีตนเองน ำเขำ้ไปฝำกไดอี้กดว้ย  

6) Wikis เป็นเว็บไซตท่ี์มีลกัษณะเป็นแหล่งขอ้มลูหรือควำมรู ้(Data/Knowledge) ซึ่งผูเ้ขียนสว่น
ใหญ่อำจจะเป็นนกัวิชำกำร นกัวิชำชีพหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงดำ้นตำ่งๆ ทัง้กำรเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม  

7) Virtual Worlds กำรสรำ้งโลก  จินตนำกำรโดยจ ำลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเป็นสื่อสงัคม
ออนไลน์ท่ีบรรดำผูท้่องโลกไซเบอรใ์ชเ้พ่ือสื่อสำรระหว่ำงกันบนอินเทอรเ์น็ตในลกัษณะโลกเสมือนจริง 
(Virtual Reality) เช่น ส  ำนักข่ำวรอยเตอร ์  ส  ำนักข่ำวซีเอ็นเอ็น ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้พืน้ท่ีเพ่ือให้
บคุคลในบริษัทหรือองคก์รไดม้ีช่องทำงในกำรน ำเสนอเรื่องรำวตำ่งๆ  
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8) Crowd Sourcing เป็นหลักกำรขอควำมร่วมมือจำกบุคคลในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ โดย
สำมำรถจัดท ำในรูปของเว็บไซตท่ี์มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือคน้หำค  ำตอบและวิธีกำรแกปั้ญหำต่ำงๆทัง้ทำง
ธรุกิจ กำรศกึษำ กำรสื่อสำร ซึ่งอำจจะมีกำรดงึควำมรว่มมือจำกเครือขำ่ยทำงสงัคมมำช่วยตรวจสอบขอ้มลู
เสนอควำมคิดเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะ             

9) Podcasting คือ อปุสงคห์รือควำมตอ้งกำรส่วนบุคคล ส่วน “Broadcasting”  เป็นกำรน ำสื่อ
ตำ่งๆ มำรวมกนัในรูปของภำพและเสียง Podcast เป็นกำรบนัทึกภำพและเสียงแลว้น ำเขำ้สูเ่วบ็เพจ (Web 

Page) เพ่ือเผยแพรใ่หบ้คุคลภำยนอก ท่ีสนใจดำวนโ์หลดเพ่ือน ำไปใช ้
10) Discuss / Review/ Opinion เป็นเวบ็บอรด์ท่ีผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น โดย

อำจจะเก่ียวกับ สินคำ้หรือบริกำร ประเด็นสำธำรณะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น Epinions, 
Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp 
 ทั้งหมดที่ยกมาจึงเป็นระบบออนไลน์ที่เนื่องด้วยเทคโนโลยี ที่จะช่วยเป็นเครื่องอ านวยในการสื่อสาร
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้นประเด็นของการเผยแผ่ที่นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการสื่อสาร
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงสมัยปัจจุบัน แต่ประเด็นส าคัญต้องสร้างนักเผยแผ่ที่มีความรู้ทั้งศาสตร์ของ
การพระพุทธศาสนาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่างนั้นจึงจะได้ช่ือว่าใช้ประโยชน์จากการระบบการสื่อสาร
ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง  
 
7.สรุป 
 ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้
กว้างขวางไปทั่วโลก ภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต
เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเช่ือมต่อกับ
ระบบออนไลน์ทั้งระบบ ดังนั้นประเทศไทยควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ ในส่วนของประชาคมชาวพุทธ ควรส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าว ต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เป็นการบิดเบือนพระธรรมค าสอนของ 
พระพุทธศาสนาให้ถูกต้องที่มีแนวคิดในเรื่อง “ประโยชน์” ส าหรับผู้ปฏิบัติและศึกษา  

ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสร้างทีมงาน ที่มีทักษะ
ด้านการใช้ระบบ การสร้างทีมผลิตองค์ความรู้ทั้งในส่วนเนื้อหา รายละเอียด  งบประมาณเพื่อการด าเนินการ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแบบเดิม ในแบบนักเทศน์ ในแบบบรรยาย ยังมีความจ าเป็นอยู่ แต่ถ้าระบบการ
เผยแผ่ของคณะสงฆ์ พระพุทธศาสนามีรูปแบบอื่น ที่มีช่องทางในการสื่อสารได้มากข้ึน กว้างข้ึน และเข้าถึง
กลุ่มคนได้ง่ายข้ึนก็พึงศึกษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น ทั้งยุคสมัยใหม่ของการเปลี่ยนผ่านการลดต้นทุนทั้งแรง
คน แรงงาน และงบประมาณ ท างานน้อยแต่ได้มาก ท างานคนน้อยแต่ประสิทธิผลในเชิงระบบมาก นับเป็น
แนวทางของการจัดการในยุคใหม่ด้วย หากท าได้เช่นน้ันก็จะนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วย ที่จะเป็นการสืบสานปณิธานของพระพุทธเจ้าในปฐมบทที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนหมู่มาก” ในคราวส่งสงฆ์สาวกไปประกาศศาสนา ดังนั้น Massage ที่สื่ออกไป จากนักเผยแผ่ในยุค
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ปัจจุบัน (Sender) ผ่านช่องทางของยุคสมัย (Channel) ในระบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ต แล้วสามารถสร้าง
ปัญญา สร้างความเข้าใจ สร้างการตื่นรู้และละคลายความทุกข์ให้กับมนุษย์ได้  (Reciver) ก็นับว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันได้  
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