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บทคัดยอ 

การเผยแผพระพุทธศาสนา คือการนําคําสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปสูบุคคลและ
มวลชน  โดยมุงใหผู รับเขาใจและนําไปปฏิบัติ ได โดยการกําหนดแนวทาง วิธีการ เทคนิค 
เปาประสงคของการดําเนินงานเผยแผ พระนักเผยแผตางมีวิธีการเผยแผธรรมะหลากหลายวิธี มี
วิธีการเผยแผในรูปแบบพิธีกรรม วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดในรูปแบบธรรมะสัญจรตาม
หมูบาน โรงเรียน โดยการเทศนาบรรยาย การปาฐกถา และการสนทนาธรรม เปนการดําเนินงาน
ของคณะสงฆในแตละพ้ืนท่ีซ่ึงรวมกลุมกันทําในลักษณะจิตอาสา ซ่ึงสวนใหญจะเนนเรื่องการอดทน 
กตัญู การเสียสละ ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกัน บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การใหทานหลัก
ของศีล 5 การ ครองคน ครองตน ครองงาน อริยสัจ 4 ฆราวาสธรรม พรหมวิหาร และคุณสมบัติ
สําหรับพระนักเผยแผท่ีพึงประสงคในสังคมยุคใหม ตองเปนท่ีนายกยองเปนผูทรงศีลเปนแบบอยางท่ี
ดี ยึดโอวาทปาติโมกขเปนหลัก มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับหลักธรรมภาษา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มี
ประสบการณความประพฤติดีรักในการเผยแผ มีความอดทน เปนนักเสียสละท่ีดี มีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมเปนอยางดี และมีรูปแบบการเผยแผท่ีหลากหลายนาสนใจ จึงจะสงผลใหการเผย
แผประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ : คุณสมบัติ, พระนักเผยแผ, สังคมยุคใหม 

 
Abstract 

The propagation of Buddhism is to bring the dhamma principles in 
Buddhism to people with the aims to create understandings and ability to practice 
the dhammas of those who received the dhammas by determining the ways, 
methods, techniques and aims in the propagation operation. The qualifications of 
the Buddhist propagators relied on the ability to use a variety methods to teach 
the dhammas such as dissemination of Buddhism through organizing ceremonies in 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Buddhist important dates, occasional visits in villages or schools to deliver the 
dhamma or to give a lecture or even to discuss the dhamma. The operation of the 
monks in each area was conducted as the form of volunteer groups. The dhammas 
used in such operation were about patience, gratitude, sacrifice, helping fellow 
humans, public assistance, generosity, precepts, oneself control, working, the four 
noble truths (ariyasaccaya), dhammas for the layperson (ghāravasadhamma), the 
sublime states of the mind (brahmavihāra) and good friends. The qualifications of 
the desirable monks for Buddhism dissemination are based upon the ability in 
building entertaining atmosphere, work without compensation expectation, 
admirable manners and good rhetorical use while delivering the dhammas, 
perfection of their precept observation, dhamma and language use competency, 
friendliness, experiences, good conducts, love to spread Buddhism, patience, 
sacrifice, good knowledge of dhammas and various forms to get listeners’ interest 
to success more.  
Keywords : qualifications, monks for buddhism propagation, modern society 

 
บทนํา 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาหลังจากท่ีพระองคไดทรงตรัสรูเปนพระอนุตตรสัมมาสัม
พุทธเจาแลว พระองคทรงออกแสดงธรรมเผยแผธรรมะท่ีพระองคทรงตรัสรูกับคนท่ีพระองคทรง
คุนเคยกอนเปนลําดับแรก จากครั้งแรกท่ีพระองคทรงมีพระทัยท่ีจะสั่งสอนเหลาเวไนยสัตย พระองค
ทรงมีวิธีการในการขับเคลื่อนกองทัพธรรมเผยแผพระพุทธศาสนาใหประสบความสําเร็จมีผูนับถือ
จํานวนมาก ในขณะท่ีมีลัทธิ ความเชื่อเกิดข้ึนมากมายพระองคไมทรงวาลัทธิ ความเชื่อนั้นไมดี แต
กลับทรงยกยองเห็นพองดวยกับคําสอนท่ีดีงามบางประการ คําสอนบางอยางท่ีไมดี พระองคก็
ปรับปรุงใหดีข้ึนอยางมีเหตุผล (เสถียร โพธินันทะ, 2540 : 48) ถือเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการประกาศ
ศาสนาของพระองคบรรลุผลลําดับแรก พระพุทธองคไดตรัสสอนใหพระภิกษุพุทธสาวกตองพยายาม
ฝกฝน พัฒนาตนใหกาวถึงจุดสูงสุดคือสําเร็จเปนพระอรหันตผูมีความบริสุทธิ์เปนยอดภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือจะไดเปนผูสมควรตอการรับทักษิณา เหมาะสมตอการเคารพ นบไหว
สักการบูชาของชาวบาน และเปนเนื้อนาบุญท่ียอดเยี่ยมของชาวโลก โดยพระภิกษุท่ีสําเร็จเปนพระ
อรหันตนั้นนับวาเปนผูมีคุณสมบัติเพียบพรอมท่ีจะทําหนาท่ีเผยแผพุทธธรรมไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพราะเปนผูมีคุณธรรมสูงสงมีคุณสมบัติท่ีดีเยี่ยมเฉกเชน คุณสมบัติของทหารหรือ
นักรบอาชีพท่ีคูควรเปนองครักษพิทักษพระเจาแผนดิน 4 ประการ คือ ฉลาดในฐานะ (มีหลักม่ันคง) 
ยิงไดไกล ยิงไดเร็ว และทําลายขาศึกหมูใหญได (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/181/281-283) เพราะพระ
พุทธองคทรงมีกําลังสําคัญ คือพระสาวกท่ีลวนแตสําเร็จเปนพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต ชวย
พระองคประกาศเผยแผพุทธธรรมในระยะแรกแหงการกอตั้งประดิษฐานพระพุทธศาสนา จึงทําให
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การเผยแผพระพุทธศาสนาตามพุทธวิธีดังกลาวประสบผลสําเร็จ มีผูหันมานับถือพระพุทธศาสนา
เปนท่ีพ่ึงมากมาย 

การเผยแผธรรมะนั้นถือวามีความสําคัญอยางมาก เพราะถือเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งท่ีทํา
ใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูไดตราบจนปจจุบันนี้ ก็เพราะอาศัยเหลาพระสาวกในการสืบทอดตออายุ
ของพระศาสนาเรื่อยมา คือ มีการประกาศเผยแผสืบทอดศาสนธรรมในหมูพุทธสาวกกันมาโดย
ลําดับจากคนกลุมหนึ่งไปสูคนอีกกลุมหนึ่ง จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง โดยพุทธสาวกเหลานั้น
ตางยึดถือเอาอุดมคติในการเผยแผพระพุทธศาสนา ตามพุทธประสงคขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ท่ีพระองคทรงตรัสใหพระสาวกออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาตามนิคมตางๆ มีใจความวา (วิ.ม. 
(ไทย) 4/32/49-50) 

“...ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชนเก้ือกูล แกชนหมู
มาก เพ่ือความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย...” 

ถือเปนพันธกิจอันสําคัญยิ่งท่ีสืบตอกันมาของพระสงฆสาวกท่ีจะตองนําหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีพระองคทรงตรัสรูมาออกเผยแผใหชาวโลกไดรูและเขาใจในหลักธรรม การ
ดําเนินงานเผยแผหลักพุทธธรรมนั้น จึงมีความสําคัญยิ่งตอสถานการณพระพุทธศาสนาท้ังในอดีต
และปจจุบัน จึงกลาวไดวา พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองม่ันคงอยูไดดวยการเผยแผคือการประกาศ
เปดเผยอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐท่ีพระพุทธเจาตรัสรู เพ่ือใหเกิดกระบวนการศึกษา ปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา อันสงผลเปนความหลุดพนจากวัฏฏทุกขไดในท่ีสุด ตราบใดท่ีพุทธบริษัทมี
พระภิกษุพุทธสาวกเปนตน ยังขวนขวายรังสรรคงานเผยแผโดยมุงม่ันประกาศหลักพุทธธรรมใหขจร
ขจายไปท่ัวทุกอณูภูมิภาคของโลก ก็เปนท่ีม่ันใจไดวาพระพุทธศาสนาจะดํารงสันติภาพกอใหเกิด
สันติสุขแกมวลมนุษยชาติอยูตราบนั้น (แกว ชิดตะขบ, 2553 : 23) กลาวเฉพาะประเทศไทย เปนท่ี
ประจักษชัดวาสังคมไทยในอดีตสวนใหญไดรูจัก เขาใจเขาถึงหลักธรรมคําสั่งสอนอันประเสริฐของ
พระพุทธองคจนสามารถเลือกสรรนําไปบูรณาการเชิงปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
กอใหเกิดเปนวิถีพุทธคือวิถีไทย ดํารงชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุข บรรเทาซ่ึงความเดือดรอนมาชา
นานได ก็เพราะอาศัยการเสียสละทุมเทชีวิตอุทิศเวลาชวยกันประกาศเผยแผพระพุทธศาสนาของ
บรรพชนไทยท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถผูมีวิสัยทัศนอันกวางไกล มองเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอชาติบานเมืองไทย พระสงฆในฐานะพระนักเผยแผจึงจําเปนท่ีจะตองมี
พรอมท้ังความรู ความสามารถท่ีหลากหลายดาน อันเปนคุณสมบัติของพระนักเผยแผเพ่ือท่ีจะไดนํา
ธรรมะไปสูประชาชน อุบาสกอุบาสิกา ชวยชี้แนะสิ่งท่ีเปนสาระของชีวิตจริงๆ ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา สั่งสอนในสิ่งท่ีเปนสัจจะธรรมตามสมควรแกฐานะ เปนพระนักเผยแผท่ีสังคม
ตองการ เพราะในสังคมปจจุบันนี้เปนสังคมท่ีกาวล้ําทันสมัย เปนสังคมของขอมูลขาวสารสามารถ
เขาถึงความรูและการศึกษาไดตลอดเวลา ซ่ึงทําใหทัศนคติ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ รวมถึงการดํารงชีวิต
ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆซ่ึงทําหนาท่ีในการเผยแผหลักธรรม ตองสั่งสอนใหดํารงตน
อยูในคุณงามความดี ตองมีคุณสมบัติและวิธีการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เขาใจและเขาถึงบุคคล
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ในสังคมซ่ึงเปนสังคมยุคใหมใหมีความเชื่อ การปฏิบัติ การดํารงตนอยูในสังคมตามครรลองธรรม
และมีความสุข 

ในเรื่องของคุณสมบัต ิอาจาระ หลักธรรมและแนวทางในการเผยแผของพระนักเผยแผใน
สังคมยุคใหม พระนักเผยแผท่ีทําหนาท่ีในการแสดงธรรมใหกับประชาชนไดเขาใจและนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดมรรคและผลนั้น ภาพลักษณ พฤติกรรม หรือบริบทตางๆ ตองเปนท่ีนาเคารพ นับถือ 
เหมาะสมกับสมณะสารูป วัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ดํารงตนใหอยูในศีลาจารวัตรเสมอ ทํา
ตัวเองใหเขาใจเขาถึงในหลักธรรมนั้นๆ กอน ท่ีสําคัญไมแพกันคือดานรูปแบบหรือแนวทางในการ
สื่อสาร ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้มีความสําคัญยิ่งตอการเผยแผ และเปนขอท่ีนาศึกษาหาคําตอบวาพระ
นักเผยแผท่ีพึงประสงคในสังคมยุคใหมจะตองมีคุณสมบัติแบบไหนตอไป 
 
ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

การดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาตั้งแตครั้งพุทธกาลเปนตนมามีท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
ซ่ึงนักเผยแผตองทําความเขาใจใหดีวาการเผยแผเชิงรับหมายถึงการเผยแผดวยการเทศนการสอน
เปนหลัก สวนการเผยแผเชิงรุก หมายถึง การใชสงเคราะหและสาธารณสงเคราะหอีกดวย ดังนั้นใน
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของคณะสงฆไทย จึงสามารถสรุปเปนภาพรวมไดเปน 3 
ดานหลักๆ ดังนี้ 

1) งานดานการเผยแผ คือ การเผยแผพระพุทธศาสนาสูสังคม โดยรุกออกไปขางนอกวัด 
ท้ังนี้ไมข้ึนอยูกับกาลเวลา สถานท่ี ในฐานะพระธรรมทูต โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย
ภาษาท่ีเขาใจงายโดยมีขอมูลจากฐานความรูหรืองานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

2) งานดานการศึกษาสงเคราะห คือการเปดวัดหรือศาสนสถาน ใหเปนศูนยกลางแหง
การศึกษาเรียนรูในรูปแบบการใหการศึกษาทุกระดับชั้นท้ังในระบบและนอกระบบ โดยไมหวังผล
กําไร 

3) งานดานการสาธารณสงเคราะห คือการทําวัดหรือศาสนสถานใหเปนท่ีพักผอน เปนท่ี
พ่ึงของสังคมชุมชน เชน การจัดสรางโรงพยาบาล สถานีอนามัย ท่ีพักอาศัย ท่ีพักฟน ท่ีสรางอาชีพ
รายได โดยวัดเปนเจาของดําเนินการบริหารจัดการเอง การเขาไปสนับสนุน การเขาไปแสวงหาการมี
สวนรวม และการเขาไปแบบใหเปลา  

การดําเนินงานท่ีเปนกระบวนการถือเปนการดําเนินงานอยางมีแผนงานตามระบบ จึงทํา
ใหพระพุทธศาสนาประดิษฐานม่ันคงจนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงขอนี้อาจทําใหดูเหมือนเปนความสมบูรณ
พรอมของพระศาสนาจนละเลยท่ีจะศึกษาหาความรูเก่ียวกับศาสตรสมัยใหม ทําใหตกอยูในความ
ประมาท เพราะไมอาจสรางจุดดึงดูดความสนใจใหเกิดข้ึนกับคนรุนใหมได การเรียนรูเพ่ือจะนํา
ศาสตรสมัยใหมมาปรับประยุกตใชกับหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา จึงเปนประโยชนโดยตรงตอ
การกําหนดนโยบาย การวางแผนงานและแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน 
สถาบันการศึกษา องคกร และหนวยงานตางๆ จึงมีความตื่นตัวในการดําเนินงานโดยใชแผน
ยุทธศาสตรใหเปนกลไกสําคัญ เพ่ือใหเกิดการกระตุนและเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คณาจารย 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 : 66) งานเผยแผพระพุทธศาสนาผูปฏิบัติงานควร
กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมายของงานใหเปนระบบ วิเคราะหขอมูลตางๆ โดยองครวม ใช
หลักการวิเคราะหสถานการณ 4 ดาน ท่ีเรียกวา SWOT เหมือนตัวอยางท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง ในโครงการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ สรุปใจความไดวา  

1) จุดแข็ง (S=Strength) คําแรกคือจุดแข็ง(Strength) ไดแก เวลาท่ีจะลงไปในพ้ืนท่ีใด
ตองหาขอมูลใหไดกอนวา พ้ืนท่ีนั้นมีอะไรเปนจุดแข็งท่ีทําใหเรานาจะทํางานกาวหนาไปดวยดี 

2) จุดออน (W=Weakness) ขอดอยตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบใหการปฏิบัติงานไม
กาวหนา เชน เรื่องภาษาและการบริหารจัดการ 

3) โอกาส (O=Opportunity) ขอเดนท่ีเปนตัวกระตุนหรือเปนสิ่งทาทาย ใหเกิดการอยาก
รูอยากเห็น อยากทดลอง อยากพิสูจน 

4) สิ่งคุกคาม (T=Threat) สวนท่ีเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีอาจสงผลเสียตอการปฏิบัติงานใน
ระยะยาว เชน บุคลากรผูอุทิศตนเพ่ือการเผยแผอยางจริงจังมีนอย และไมมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

การทํางานดานการเผยแผสิ่ งท่ีสํ าคัญ เบื้ องตน คือการวางแผนกําหนดแนวทาง 
เปาประสงคของการดําเนินงาน การวิเคราะหแผนงานตามหลักการของ SWOT ก็เปนอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีผลักดันใหยุทธศาสตรท่ีกําหนดเดินไปใหถึงความคาดหวังท่ีกําหนดไวในแผนแมบทการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ป พ.ศ.2554-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการเผยแผพระพุทธศาสนาไว 4 ขอ
ใหญๆ  ดวยกัน คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 อุปถัมภ สงเสริม สนับสนนุการเผยแผพระพุทธศาสนา 
กลยุทธท่ี 1 อุปถัมภบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนา  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  
ยุทธศาสตรท่ี  3 จัดกิจกรรมการเผยแผหลักพุทธธรรมดวยรูปแบบและวิธีการท่ี

หลากหลาย 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหวัดมีศักยภาพเปนศูนยการเรียนรูหลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ

กิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา  
กลยุทธท่ี 3 สงเสริม พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทุกมิติ  
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางเครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการเผยแผพระพุทธศาสนา 
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กลยุทธท่ี 1 จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองคกรการเผยแผพระพุทธศาสนา  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการมีสวนรวมในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูองคกรทุกภาคสวน  
ผูท้ี่ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆ เขา้ใจ เรยีนรู ้ถงึพฤตกิรรมของ

บุคคล สถานที่ หรอืประเพณีของถิน่นัน้ ๆ ด้วย อกีอย่างหน่ึงต้องมจีติวทิยาคอืการเขา้ใจถึง

พฤตกิรรมของความเป็นมนุษย ์ความเป็นอยู ่การดาํเนินชวีติ เพื่อการนําหลกัธรรมมาแสดงมา

ถ่ายทอดใหต้รงกบัสภาพการของบุคคลนัน้ๆ การแสดงธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ในแต่ละครัง้พระองคก์็ทรงพจิารณาจากสิง่ต่างๆ ก่อนจะแสดงธรรม เพื่อให้เกดิประโยชน์

สงูสุดแก่ผูฟั้ง และในการแสดงธรรมแต่ละครัง้ของพระองค ์ทรงมจีติวทิยาต่างๆ เช่น การชีแ้จง

ใหเ้หน็ชดั แจ่มแจง้ ราวกบัว่าเคยเหน็ดว้ยตา การเรา้ใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิอาจหาญแกลว้

กล้า มีกําลังใจ และอีกมากมาย ในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนในแต่ละครัง้นั ้นก็เพื่อ

อนุเคราะห์มนุษย์ทัง้หลายที่ยงัวนเวยีนอยู่ในวฏัฏสงัสารทนทุกข์อยู่กบัอาสวะที่หลอกล่อให้

สัตว์โลกติดอยู่กับสิ่งเหล่าน้ี เพื่อประโยชน์ตนเองด้วย เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมด้วยและ

ประโยชน์ของทัง้สอง 

 
คุณสมบัติของพระนักเผยแผในพระพุทธศาสนา 

การเปนนักเผยแผท่ีดีตองงามท้ังนอกและใน คืองามท้ังจิตใจภายในและกิริยามารยาท ขอ
วัตรปฏิบัติท่ีแสดงออกมาภายนอก รวมถึงบริบทสภาพแวดลอมตางๆ ดังนี้ 

คุณสมบัติภายนอก 
คุณสมบัติภายนอก ไดแก ดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรางหนาตา การแสดงออก 

ทางการเคลื่อนไหว เปนมารยาทท่ีงดงาม สังคมยอมรับ มีความเปนเสนห มีทาทีสงาผาเผย องอาจ 
สงบเยือกเย็น จึงเปนเหตุใหผูฟงเกิดศรัทธายิ่งข้ึน ดังคําสรรเสริญของพราหมณในพรหมายุสูตรวา 
“ชนท้ังหลายท่ีทานพระสมณโคดม ทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทานใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีก
ถาแลว เม่ือลุกไปจากท่ีนั่งแลวก็ยังเหลียวหลังกลับมามอง ดวยไมอยากจะละจากไป” (ม.ม. (ไทย) 
13/387/480) 

 
คุณสมบัติภายใน 
คุณสมบัติภายใน เปนคุณธรรมท่ีผูเผยแผพึงปฏิบัติ และเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจใน

หลักพุทธธรรม เพ่ือจะไดสอนใหถูกประเด็นท้ังภาคทฤษฎี (พระปริยัติสัทธรรม) และภาคปฏิบัติ 
(ปฏิบัติสัทธรรม) โดยมีจุดมุงหมาย คือ ปฏิเวธสัทธรรม ไดแก ความสุข ความเจริญ ตอผูฟงเปนท่ีตั้ง
และมีจิตประกอบดวยเมตตาเปนหลัก ดวยคุณธรรมบุคคลผูจะเผยแผ หรือประกาศหลักพุทธธรรม
ในพระพุทธศาสนาไดดีนั้น พึงตั้งอยูในคุณสมบัติท่ีเก้ือกูลตอชาวโลกหลายประการ ดํารงตนอยูใน
องคคุณของนักเผยแผท่ีดี เพ่ือยังศรัทธาความเลื่อมใสและใหการเผยแผมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังตอไปนี้ 
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1) ปณิธาน ในการแสดงธรรมตอผูฟง นักเผยแผพึงตั้งจิตไวในใจของตนกอนแสดงวา จัก
กลาวชี้แจงไปตามลําดับเหตุการณ พรอมยกเหตุผลใหสมจริงมาประกอบ แสดงดวยเมตตาจิตหวัง
อนุเคราะหไมใชเพ่ือหวังลาภสักการะ และไมแสดงธรรมไปกระทบตอใครใหเสียหายหรือตําหนิตรงๆ 
ทําใหผูฟงคนนั้นเกิดความไมพอใจ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/159/263) 

2) ปฏิสัมภิทา ความเขาใจ ปญญาท่ีแตกฉานในอรรถ (เนื้อหาสาระ) เขาใจในธรรม 
(อธิบายยอหรือพิสดารได) เขาใจในหลักนิรุกติ (การช่ําชองในภาษา) และเขาใจในหลักปฏิภาณ คือ 
ไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/172/252-253) 

3) พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดฟงมากซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีมีความงามในเบื้องตน มี
ความงามในทามกลาง มีความงามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ 
บริบูรณครบถวน แลวทรงจําไวไดคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดีดวยทิฏฐิ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 
22/87/104-105, องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/87/155) 

4) การรูจักแสดงธรรมไปตามข้ันตอน การแสดงธรรมไปโดยคํานึงถึงภาวะของผูฟงเปน
หลัก โดยเริ่มจากสิ่งท่ีมองเห็นดวยตาไปจนถึงพิจารณาเห็นดวยปญญาภายในของตน ไดแก เลาเรื่อง
ทานกถาใหฟงกอน (การใหทาน) ชี้แจงผลดีของการเปนคนมีศีลมีความประพฤติท่ีเรียบรอยดีงาม 
จากนั้นก็เลาเรื่องสวรรค คือ ความสุขใจใหฟงถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของกามท่ีทําใหมนุษยตอง
ทุกขกายทุกขใจอยูนี้ ขอสุดทายก็ชี้แจงทางออกจากกามหรือทางออกจาก ทุกขนั้น โดยวิธีการสลัด
ท้ิงกาม ในเรื่องหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นถือวา สําหรับนักเผยแผ กับผูฟ งนั้น มี 
ความสัมพันธกันในฐานะเปนกัลยาณมิตร ผูมีความเมตตากรุณาเอ้ืออาทรกันในดานของการอบรม
สั่งสอนและใหคําแนะนําตางๆ ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูท่ีเปนกัลยาณมิตร หรือ
องคคุณของความเปนกัลยาณมิตร 7 ประการ (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/37/57) ไววา 1. เปนท่ีรักเปนท่ี
พอใจ 2. เปนท่ีเคารพ 3. เปนท่ียกยอง 4. เปนนักพูด 5. เปนผูอดทนตอถอยคํา 6. เปนผูพูดถอยคํา
ลึกซ้ึงได 7. ไมชักนําในอฐานะ เพราะในทางพระพุทธศาสนาถือวา ผูเผยแผกับผูฟงหรือผูสอนกับ
ผูเรียนนั้น ตองประสานสัมพันธกัน มีความกรุณาตอกัน โดยเฉพาะในดานการอบรมสั่งสอนนั้น ยอม
เปนสวนประกอบท่ีสําคัญใหเกิดคุณลักษณะของผูสอนซ่ึงเรียกวา องคคุณของกัลยาณมิตร ดังนั้น 
นักเผยแผพุทธธรรมท่ีดีจึงมีลักษณะคุณสมบัติซ่ึงเปนองคของกัลยาณมิตร 7 ประการ สามารถสรุป
ไดวาคุณสมบัติของผูเผยแผ เปนสิ่งท่ีทําใหผูฟงเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามในคําสอนอยางนา
อัศจรรย โดยผูสอนพึงมีคุณสมบัติท่ีปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ไดแก ดานบุคลิกภาพ 
หมายถึง รูปรางหนาตาและคุณสมบัติภายใน เปนคุณธรรมท่ีผูเผยแผพึงปฏิบัติ และเพ่ือใหเกิด
ความรู ความเขาใจในหลักพุทธธรรม เพ่ือจะไดสอนใหถูกประเด็นท้ังภาคทฤษฎี ดํารงตนอยูในองค
คุณของนักเผยแผท่ีดี เพ่ือยังศรัทธาความ เลื่อมใสและใหการเผยแผมีประสิทธิภาพสูงสุด  

องคแหงพระธรรมกถึก 
พระธรรมกถึกเปนคําเรียกพระภิกษุผูเปนนักเทศน เปนคํากลาวยกยองใหเกียรติแสดงถึง

ความเปนผูรูทางศาสนธรรมอยางดี และประกอบดวยองคคุณ 5 ประการ (พระธรรมกิตติวงศ (ทอง
ดี สุรเตโช), ม.ป.ป. : 645) 
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1) “อนุปุพฺพิ กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักแสดงธรรม
ไปตามลําดับ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ การแสดงธรรมไปตามลําดับ ไมตัดลัดใหขาดความ 
ไมแสดงสลับสับสนกัน 

2) “ปริยายทสฺสาวี กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักแสดง
อางเหตุ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ แสดงเหตุใหผูฟงเขาใจ ชี้เหตุผลใหเขาใจในธรรมนั้นๆ 

3) “อนุทยตํ ปฏิจฺจ กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักแสดง
ธรรมอาศัยความเอ็นดู แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ ตั้งใจใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู
ควรเห็น ใหมีอุตสาหะนําไปประพฤติปฏิบัติตามสมควร 

4) “น อามิสนฺตโร กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักเปนผู
ไมเพงอามิสแสดงธรรม แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ ไมเห็นแกลาภสักการะ ไมแสดงธรรม
ดวยโลภเจตนา 

5) “อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจ
วา เราจักไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ืน แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ ไมยกตนขมผูอ่ืน ท้ัง
ท่ีมาฟงและไมไดมาฟง และไมเสียดสีผูอ่ืน แมเขาจะมาฟงอยูในท่ีนั้นหรือไมก็ตาม  

คําวา พระธรรมกถึก หมายถึง การถายทอดธรรมอันเปนคําสั่งสอนทางศาสนาดวยการ
แสดงชี้แจงใหฟง เปนการเผยแผศาสนาแบบหนึ่งท่ีใชกันมาแตสมัยพุทธกาล การเทศนในสมัย
พุทธกาลไมมีพิธีการแตอยางใด เพียงผูแสดงนั่งอยูในสถานท่ีสมควรและผูฟงมีลักษณะตั้งใจฟงก็
สามารถแสดงได ในขณะท่ีการเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีลาตางกันไปบางตามแตอุปนิสัยของแตละ
บุคคล 

คุณสมบัติของพระธรรมกถึก 
บุคลิกภาพเปนคุณสมบัติภายนอกของพระธรรมกถึก ไดแก ความสงางาม วาจาสุภาพ 

มารยาทนาเลื่อมใส ความเปนผูมีสมบัติผูดี และมีธรรม 4 ประการ คือ 
1) รูปปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในรูป คือ มีความสงางามของรูป 3 ประการ คือ 

(1) รูปรางดี  (2 ) หน าตาดี  (3 ) ผิวพรรณดี  (อง .ปญจก . (บาลี ) 22/159., อง .ปจก . (ไทย ) 
22/159/263) พระธรรมกถึก ควรมีความงามดวยรูปรางหนาตา กิริยามารยาท ผิวพรรณสะอาดผอง
ใส มีระเบียบรางกายท่ีดี มีอารมณท่ีเบิกบานแจมใสใครไดพบเห็นก็จะเปนมงคลท้ังแกตนเองและ
ผูอ่ืน 

2) โฆสัปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในเสียง มีความงามในการพูด ในคําพูด การบอก
กลาวดวยน้ําเสียงท่ีดีประเสริฐดุจเสียงแหงพรหม 8 ประการคือ (1) แจมใส (2) ชัดเจน (3) นุมนวล 
(4) ชวนฟง (5) กลมกลอม (6) ไมพรา (7) ลึกซ้ึง (8) กังวาน (ที.ม. (ไทย) 10/285/216) พระธรรม
กถึกตองบริหารวาจาใหมีความงามท้ัง 8 ประการ ตองรูจักแตงเสียงใหสวยงามเหมาะกับความเปน
พระธรรมกถึกไมประกอบดวยวจีทุจริตนั่นเอง 

3) ธัมมัปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในธรรม คือ พระธรรมกถึกตองมีบุคลิกภาพทาง
สติปญญา เปนเรื่องของเชาวปญญาท่ีไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยกระบวนการทาง
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พันธุกรรม พระธรรมกถึกตองพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถ เฉลียวฉลาดเปนนักปราชญ เปยมดวย
สติปญญา มีบุคลิกภาพทางสติปญญาท่ีดี 

4) สุวิชชาจรณสัมปนนา หมายถึง ผูถึงพรอมดวยวิชชาและความประพฤติดี คือ พระ
ธรรมกถึกตองมีความประพฤติท่ีดี ตามหลักธรรมของความเปนพระธรรมกถึกท่ีดี ตองมีหลักธรรม 3 
ประการ คือ (1) สุวิชาโน หมายถึง เปนผูมีความรูดี (2) สุสาสโน หมายถึง เปนผูสอนท่ีดี (3) สุ
ปฏิปนโน หมายถึง เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติดี (คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2555 : 44) 
 
คุณสมบัติของพระนักเผยแผในสังคมยุคใหม 

ผูท่ีมีหนาท่ีในการเผยแผธรรมะโดยตรงคือพระสงฆในพุทธศาสนา การท่ีพระสงฆจะทํา
หนาท่ีสั่งสอนประชาชนใหไดผลดี จะตองสนับสนุนใหมีการอบรมศึกษาและปฏิบัติตามธรรมะนั้นให
เขาใจและไดผลแกตนกอน จึงเปนหนาท่ีของคณะสงฆท่ีจะตองทําใหพระสงฆมีความรูแตกฉานใน
พระธรรมวินัย เพ่ือใหพระสงฆทําหนาท่ีสั่งสอนประชาชนตามหลักการ 3 ประการ คือ สอนธรรมะ
ใหผูฟงรูจริง เห็นจริงในสิ่งท่ีบุคคลนั้นควรรู สอนธรรมะท่ีมีเหตุผลท่ีผูฟงสามารถไตรตรองพิจารณา
แลวเห็นจริงจนเปนสิ่งอัศจรรยแกผูฟงและปฏิบัติตามธรรมไดรับผลตามควรแกการปฏิบัติใน
หลักการสอนท่ัวไปของพุทธศาสนานั้น ในปจจุบันการสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับเครือขายท่ัว
โลก (Internet) เปนยุค IT (Information Technology) การสงขอมูลไปท่ัวโลกอยางไรพรมแดนให
ประโยชนสูงและประหยัดสุดอยางกวางไกลมากข้ึน 

โลกยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเทอรเน็ตเปน
ปจจัยสําคัญของการศึกษาในอนาคต มนุษยในโลกปจจุบันจึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองพ่ึงพาเทคโนโลยี
ในการดําเนินชีวิตในการทํางาน และสนองความตองการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความสุข ขาวสารขอมูลมี
อิทธิพลอยางกวางขวางและมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหขอมูลเผยแพรไปอยาง
รวดเร็วและครอบคลุมไปท่ัวโลก อีกท้ังชาวตางชาติท่ีสนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มีมากยิ่งข้ึน และมี
เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตซ่ึงเปรียบเสมือนเปนชุมชนเมืองแหงใหมของโลก เปนชุมชนของคนท่ัวทุกมุมโลก เปน
ชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ไมจํากัดพรหมแดน ไมจํากัดสถานท่ีและไมจํากัดเวลา การ
กระจายขอมูลขาวสารในระบบอินเทอรเน็ตมีคาใชจายตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกับชองทางอ่ืนๆ เชน สื่อ
โทรทัศนและหนังสือพิมพ เปนตน นอกจากนั้น สื่ออินเทอรเน็ตยังสามารถนําเสนอไดท้ังขอความ 
ภาพเสียง วีดีโอ และสามารถสนทนาโตตอบกับผูชมไดดวย เหตุนี้องคกรตางๆ ท่ัวโลกจึงหันมาใช
บริการอินเทอรเน็ตจํานวนมาก และนับวันยิ่งมีผูใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือเผยแผพุทธศาสนาใหทันสังคมยุคใหมหรือคนรุนใหม 
เพราะสังคมสมัยปจจุบันประชาชนไมคอยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟงเทศน หรือศึกษาพระธรรม คํา
สอนท่ีวัดเหมือนสมัยอดีต การเผยแผพระธรรมคําสอนผานสื่ออินเทอรเน็ต จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
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ท่ีทําใหเขาถึงประชาชนไดงายและกกวางขวางมากท่ีสุด ไมจํากัดเวลาสถานท่ี และสามารถเขาถึง
พระพุทธศาสนาตลอดเวลา (พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ (ประเวท ถาฐาน), 2560 : 218) 

การส่ือสารทางอินเทอรเน็ต 
อินเทอรเน็ตมาจากคําวา “Inter Communication Network” ซ่ึงหมายถึงเครือขาย

นานาชาติหรือเครือขายสากล ปจจุบันอินเทอรเน็ตเปนเครือขายท่ีเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร
มากกวา 60 ลานเครื่องท่ัวโลก มาเชื่อมโยงกันผานทางสายโทรศัพท สายเคเบิล หรืออุปกรณไรสาย 
เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ มาเชื่อมโยงกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือขอมูลตลอด 24 
ชั่วโมง ดังนั้น อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญท่ีมีขอมูลในทุกๆ ดานใหผูสนใจเขาไป
คนควาไดอยางสะดวก รวดเร็วและงายดาย (ณัฐพร มักอุดมลาภ, 2548 : 30) อินเทอรเน็ตจึง
นับเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางท่ีสุด และมีอัตราการขยายตัว
เร็วท่ีสุด ตลอดชวง 30 ปท่ีผานมา อินเทอรเน็ตไดพัฒนาศักยภาพข้ึนมาอยางรวดเร็ว กระท่ังถึง
ปจจุบัน มีเครื่องคอมพิวเตอรหลายลานเครื่องท่ัวโลกเชื่อมตอกับระบบ ทําใหคนในโลกทุกชาติทุก
ภาษาสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยไมตองเดินทางไปโลกท้ังโลกเปรียบเสมือนเปนบานหนึ่งหลังท่ี
ทุกคนในบานสามารถพูดคุยกันไดตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดท้ังเวลา คาใชจาย แตเกิดประโยชนตอ
สังคมโลกปจจุบันมาก 

Nicholas Negroponte ไดเสนอไววา “ในอนาคตการใชคอมพิวเตอร มิใชเรื่องของ
เครื่องคอมพิวเตอรอีกตอไป แตเปนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินชีวิต เครื่องคอมพิวเตอรสวนกลางขนาด
ยักษ ซ่ึงเรียกกันวาเมนเฟรม ถูกคอมพิวเตอรสวนบุคคลเขาแทนท่ีไปแทบจะหมดแลว เราไดเห็น
คอมพิวเตอรเคลื่อนยายออกจากหองขนาดยักษ ท่ีติดเครื่องปรับอากาศเขาไปยังตูเก็บของ แลว
ตอไปบนโตะและเด๋ียวนี้อยูบนหนาตักในกระเปาของเราดวย แตนี่ก็ยังไมใชท่ีสิ้นสุด” (จาํนง วฒัน

เกส, 2540 : 20)  

อินเทอรเน็ต เปนเครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
ท่ัวโลกเขาดวยกัน โดยอาศัยเครือขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อมเครือขาย ภายใตมาตรฐานการ
เชื่ อมโยงดวยโปรโตคอลเดียวกัน  คือ  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) เพ่ือใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารระหวางกันได นับวาเปน
เครือขายท่ีกวางขวางท่ีสุดในปจจุบัน เนื่องจากมีผูนิยมใช โปรโตคอลอินเทอรเน็ตจากท่ัวโลกมาก
ท่ีสุด เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอรเน็ต ท้ังสามอยางนั้นเปนสิ่งท่ีเขามาใน
การดําเนินชีวิตของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได คนท่ัวโลกจึงมีสิทธิ์ในการรับรูขาวสารและการศึกษา
คนควาก็งายรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน ขาวสารขอมูลทําใหสังคมมนุษยในโลกไรท้ังพรมแดนและ
กาลเวลา เพราะสื่อสารถึงกันไดโดยใชคอมพิวเตอร ดาวเทียมและอ่ืนๆ นั้นสามารถสื่อถึงกันไดจาก
ข้ัวโลกหนึ่งมายังอีกข้ัวโลกหนึ่งโดยเกือบจะไมตองใชเวลาเลย (ยืน ภูวรวรรณ, ออนไลน) 
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ส่ือวิทยุกระจายเสียง 
มีการจัดรายการปาฐกถาธรรมหรือธรรมเทศนา แตนับวาวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทนอย

ในการเผยแผและสั่งสอนธรรม เพราะเสนอรายการบันเทิงเปนสวนใหญและปจจุบันมีสื่อเทคโนโลยี
กาวหนาอ่ืนๆ ท่ีเขามามีบทบาทและดึงดูดความสนใจของประชาชนไดมากกวา 

การใชส่ือในการเผยแผของพระนักเผยแผ 
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาการแสดงบทบาทของพระสงฆท้ังในดานการเผยแผ การเปน

ผูนําทางศาสนา ทางสังคม และทางปญญา ลวนเปนการทําหนาท่ีผานกิจกรรมท่ีเปนการสื่อสาร
ทางตรงระหวางพระสงฆกับพุทธศาสนิกชน แตในปจจุบันพระสงฆหันมาใชงานอินเทอรเน็ตกันมาก
ข้ึน เพราะเปนชองทางในการแพรกระจายขอมูลขาวสารท่ีฉับไวและมีประสิทธิภาพ และพบวา
อินเทอรเน็ตมีสวนชวยเผยแผธรรมอยางกวางขวาง ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากการหยิบยกหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา หรือของพระสงฆชื่อดังข้ึนมาไวบนเว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนตางๆ ท้ังใน
รูปตัวอักษร เสียง หรือวีดีโอ ผานการสื่อสารทางเว็บไซต เฟสบุค และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง
เปนชองทางสําคัญท่ีชวยใหการติดตอประสานงานระหวางพระสงฆกับฆราวาสทําไดงายข้ึน 
นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังเปนแหลงอางอิงขอมูลความรูตางๆ จึงทําใหพระสงฆและฆราวาสสามารถ
สืบคนขอมูลจากชองทางนี้เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ ใหกับผูท่ีตองการศึกษาและหาความรู
เก่ียวกับหลักธรรมเพ่ิมเติม  

การท่ีพระสงฆใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา ท้ัง
พิมพหนังสือธรรมะ จัดทําฐานขอมูลคณะสงฆ จัดทําสื่อการเรียนการสอนหรือเอกสารทางวิชาการ
การใชคอมพิวเตอรในทางสรางสรรคเชนนี้ ถือวาเปนการใชท่ีนอกจากจะไมผิดพระวินัยแลว ยังเปน
ประโยชนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา เปนการสนองงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือเพ่ือ
ความม่ันคงของพระพุทธศาสนา ตัวอยางเชน หนังสือธรรมดีๆ ของพุทธทาสภิกขุ พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) หลวงพอชา สุภัทโท องคทะไลลามะ และติช นัท ฮันห หนังสือของมหาปราชญ
ทางพุทธศาสนาเหลานี้ ไดรับการตีพิมพเผยแผไปท่ัวโลกท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมท้ังมีการ
เผยแพรในสังคมออนไลนอยางกวางขวาง จะเห็นไดวาทุกวันนี้มีพระสงฆจํานวนมากไดอาศัยการเผย
แผธรรมผานอินเทอรเน็ตท้ังทางตัวหนังสือ (หนังสือธรรม บทความธรรมออนไลน) และทางเสียง 
(บทพระธรรมเทศนา) คนท่ัวโลกท่ีสนใจธรรมแตไมมีเวลามาศึกษาธรรมรวมถึงผูท่ีไมมีเวลาท่ีจะเขา
วัด ก็สามารถอานธรรมจากทางอินเทอรเน็ตและดาวนโหลดเสียงพระธรรมเทศนาได นอกจากนี้ยงัมี
เว็บไซตท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาทุกนิกายทางอินเทอรเน็ตของพระสงฆไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา 
ไตหวัน และของสมาคมพระพุทธศาสนาท่ัวโลกท่ีเปดใหบริการทางอินเทอรเน็ตนับหม่ืนเว็บไซต 
เทคโนโลยีอยางอินเทอรเน็ตนี้จึงมีคุณูปการตอการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมากหากรูจักใชให
เกิดประโยชนสูงสุด  

อยางไรก็ตามถึงแมวาเทคโนโลยีตางๆ จะมีประโยชนแตในอีกมุมหนึ่งก็อาจกอใหเกิดโทษ
ไดเหมือนกันหากรูไมเทาทันซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดสรุปไว 4 ประเภท คือ 
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1) พวกตื่นเตน คนกลุมนี้คิดวาเรานี้ทันสมัยไดเสพขาวสารท่ีใหมๆ แปลกๆ มีของใหมๆ 
เขามาเราไดบริโภค แตสัมผัสกับขาวสารและเรื่องราวตางๆ อยางผิวเผิน เรียกวาตกอยูในกระแส ถูก
กระแสพัดพาไหลไปเรื่อยๆ ไมเปนตัวของตัวเอง 

2) พวกตามทัน คนพวกนี้ก็ภูมิใจวาเรานี่เกง ขาวเกิดท่ีไหนๆ รูหมดแผนดินไหว เกิดอีโบ
ลาอะไรท่ีไหนรูทันหมด ตามทันแตไมรูทันพวกนี้เยอะ รูตามขาว แตไมเขาถึงความจริงของมัน 

3) พวกรูทัน ในกลุมนี้นอกจากตามทันแลว ยังรูเขาใจ เทาทันมันดวย วามันเปนมา
อยางไร มีคุณมีโทษ มีขอดีขอเสียอยางไร จะมีทาทีอยางไร ใหไดประโยชนโดยไมถูกครอบงํา 

4) พวกอยูเหนือมัน เปนกลุมคนท่ีอยูเหนือกระแส จึงจะสามารถจัดการกับกระแสได เปน
ผูสามารถใชการเปลี่ยนแปลงใหเปนประโยชน และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับ
ขาวสารขอมูลแบบเปนนาย เปนผูจัดการ เปนผูใชมันอยางแทจริง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 
2540 : 44) 
 
สรุป 

ถึงแมวาในสมัยปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ทําใหคนสวนใหญใชชีวิต
ไดสะดวกสบายข้ึน พระสงฆเองในฐานะนักเผยแผจะตองรูจักใชประโยชนจากเครื่องมือเหลานี้ใน
การเผยแผใหคนสวนใหญท่ีมีชีวิตในการทองโลกโซเชียลไดรูถึงหลักธรรมในทางออนไลน อยางไรก็
ตามพระนักเผยแผท่ีดีนั้นตองมีมีแนวปฏิบัติท่ีครบท้ัง 3 ดาน 

1) ดานวิปสสนาธุระ คือการศึกษาเลาเรียนจากคัมภีรตางๆ ตามหลักสูตรของครูบา
อาจารยท้ังหลาย เพ่ือใหเขาใจตามหลักการของศาสนา เพราะในเบื้องตนนั้นเราจําเปนท่ีจะตองรู
แนวทางกอนลงมือปฏิบัติ การศึกษาใหรูนั้นคือตองรูจริง สามารถตอบปญหาธรรมะกับผูท่ีมาปรึกษา
ปญหาได  

2) ดานคันถธุระ นักเผยแผตองมีความรูในดานการปฏิบัติ คือ เขาใจอยางถองแทและ
ลึกซ้ึงในหลักปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจริง ทําจริงกอนท่ีจะไปสอนคนอ่ืน พระนักเผยแผยุคใหมตองรูจาก
ประสบการณจริง ไมใชศึกษาจากตําราอยางเดียวตองลงมือปฏิบัติเองดวย ใหรูเองจากขางในตัวตน
ของเราเอง 

3) ดานสังคหธุระ พระสงฆนักจากจะทําหนาท่ีในการเผยแผธรรมะแลว ยังตองเปนผูให
การสงเคราะหแกประชาชน คือการกระทําอันเปนประโยชนตอสาธารณะสวนรวมหรือสังคม ให
ความสงเคราะหแกผูประสบความทุกขยากเดือดรอน เปนท่ีพ่ึงหรือใหคําปรึกษาใหคําแนะนํา ให
กําลังใจ งานดานนี้ถือเปนอีกกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา  

พระสงฆไมไดมีบทบาทแคการเผยแผธรรมะ การใหคําปรึกษาหารือ การใหการศึกษา
เทานั้น แตยังมีพระสงฆอีกจํานวนหนึ่ง มีความรูเรื่องยาสมุนไพร และดานการรักษาโรค ความรู
เหลานี้อาจจะร่ําเรียนมาสมัยเปนชาวบาน หรือเรียนรูขณะเปนพระภิกษุ เม่ือโรคภัยเกิดข้ึนกับ
ประชาชนก็จะเขาไปขอใหพระสงฆทําการรักษาโรคให แตใหอยูในกรอบของพระธรรมวินัย ดังนั้นจึง
พอสรุปคุณสมบัติของพระนักเผยแผในสังคมยุคใหมได 4 ประเด็น คือ 1) วิธีการเผยแผ มีวิธีการเผย
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แผท่ีแตกตางกันบาง เชน โดยการบรรยาย เทศนาสั่งสอน ปาฐกถา การสนทนาธรรม การจัดอบรม
สัญจร งานบุญประเพณีและงานสําคัญทางพระพุทธศาสนา แตโดยรวมแลวก็มีวิธีการท่ีคลายๆ กัน 
ซ่ึงจัดข้ึนท้ังภายในวัดและนอกสถานท่ี เชน หมูบาน โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเผย
แผทําโดยพระภิกษุสงฆในเขตพ้ืนท่ี และมีการเผยแผธรรมะโดยใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เชน วิทย ุ
โทรทัศน เสียงตามสาย สื่อออนไลน เปนตน 2) หลักธรรมท่ีใชในการเผยแผ จะเนนหลักธรรมท่ี
เขาใจงายและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน เชน หลักของศีล 5 ศีล 8 อริยสัจ 4, อิทธิ
บาท 4 ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4, การใหทานอานิสงคการใหทาน ใชหลัก
ของความกรุณา หลักของความอดทน หลักของการคบเพ่ือนท่ีดีหลักของการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
ของฆราวาส หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณงามความดีเก่ียวกับบาป บุญ 
คุณ โทษ ความกตัญูรูคุณการเสียสละตอสวนรวม 3) ความเปนกัลยาณมิตรธรรม ดวยการสราง
บรรยากาศใหสนุกสนาน เปนผูมีความรูความสามารถ เผยแผโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนมิตรท่ีมี
ความหวังดี แนะนําสิ่งท่ีดี มีประโยชน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีสวนรวมในกิจกรรมสงเคราะหชาวบาน 
ใชภาษาท่ีสุภาพและเขาใจงาย มีความออนนอมถอมตน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีบุคลิกท่ีดีงดงาม มี
ความสํารวมท้ังกาย วาจาและจิตใจ เปนท่ีพ่ึงของประชาชนและสามารถเขาถึงไดงาย ชี้แนะแนวทาง
ท่ีเปนประโยชน 4) อาจาระ ตองเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีงดงามอยูในศีลธรรมของพระพุทธองค มี
ความรับผิดชอบ หม่ันศึกษา คนควา ดํารงตนใหเปนแบบอยางแกบุคคลท่ัวไป ไมยกตนขมทาน ไม
พูดเสียดนินทาวารายใคร เปนมิตรท่ีมีความหวังดี แนะนําสิ่งท่ีดีมีประโยชน เปนผูนําในการปฏิบัติ
ธรรม มีวัตรปฏิบัตินาเคารพศรัทธา มุงเผยแผหลักธรรม เผยแผตามหลักของพระธรรมกถึก ปฏิบัติ
ตามบทพระวินัย 
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