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ABSTRACT 
 

Title of Thesis  The Strategic Thinking System for Innovative Religious  
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 The objectives of this study are 1) to investigate the model of innovative religious 
communication utilized by Phra Paisal Visalo and 2) to explore and analyze the impact of 
mental thinking systems (critical and creative thinking) used by Phra Paisal Visalo for 
religious communication purposes. Documentary research and in-depth interview were 
employed in this qualitative research. The study shows that Phra Paisal Visalo used 
“innovative media,” consisting of 1) Buddhist traditional media: Dharma Yatra 2) modern 
contemporary media: television, printing media, special event, and new media and 3) 
miscellaneous media: communication network and academic papers. Then, he centered 
secular and sacred issues as the focal point. In order to get this message across to the 
target audience, he employed various communication techniques such as 
communicating through storytelling style, creating emotional effects in order to draw 
attention, engaging with audience through everyday life topics, his sense of humor, and 
simple language, including acknowledging research papers. He also communicated in 
English written format. This combination of communication techniques is distinctive and 
appropriate in Thai contemporary society. It therefore is considered to be the concept of 
“innovative messages” heavily facilitated through critical thinking and sacred thinking. The 
result also reveals that the way of Phra Paisal Visalo’s thinking system was functioned  
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depending upon variable situations in his primary four religious communication contexts: 
maintaining the ideology of Buddhism, conserving the natural environment, promoting 
nonviolence, and guiding the notion of “rest in peace” for the conclusive moment of lives 
before death.
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญ  
  
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยถูกลดบทบาทลงในอดีตท่ีผ่านมา ความห่างเหินจาก
หลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนิกชนท่ีแปรเปล่ียนไปตามรูปแบบสังคมแบบ “พุทธพาณิชย์” 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554) เป็นปรากฏการณ์ท่ีปรากฏชัดเจนยิ่งขึน้ในสังคมไทย คล้ายกับ 
“กระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส” หรือ Secularization (Chernus, 2013) และ Berger (1967) 
ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมตะวนัตกในอดีต โดยอธิบายว่าสงัคมเปรียบเสมือนกงล้อท่ีมีสถาบนัทางสังคม
ต่างๆ ร่วมกันขบัเคล่ือน และมีสถาบนัส าคญัอย่าง “สถาบนัศาสนา” เป็นสถาบนัศนูย์กลางคอย
เช่ือมโยงและควบคุมดูแลสถาบนัอ่ืนๆ มีอิทธิพลในการก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรมของ
สถาบนัเหล่านัน้ ท าให้สงัคมในภาพรวมสามารถขับเคล่ือนต่อไปได้ ในขณะท่ียุคหลงัๆ สถาบนั
ศาสนาในสงัคมตะวนัตกกลบัคอ่ยๆ ถกูลดบทบาทลง และมีสถาบนัทางสงัคมอ่ืนๆ เข้ามาแทนท่ีใน
ต าแหน่งศนูย์กลางของกงล้อ เช่น สถาบนัเศรษฐกิจ สถาบนัการเมือง ฯลฯ ส่งผลให้อ านาจของ
สถาบันศาสนาเกิดความสั่นคลอนและเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เน่ืองจากถูกลดหน้าท่ีและ
ความส าคญัท่ีมีตอ่สงัคมแตเ่ดมิลง ดงัภาพท่ี 1.1  
 แม้ว่ากระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาสจะมิได้ปรากฏชดัเจนนกัในบริบทของสงัคมไทย 
แตก่งล้อของ Berger ก็ยงัสามารถน ามาใช้อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัทางสงัคมต่างๆ 
ของไทยได้ เชน่ อิทธิพลของสถาบนัศาสนาในฐานะศนูย์กลางของสงัคมไทย ท่ีสง่ผลให้นกัปกครอง
ในอดีตบริหารบ้านเมืองแบบทศพิธราชธรรม (สถาบนัการเมือง) หรือการท ามาหาเลีย้งชีพแบบ 
“สมถะ” ของคนไทยท่ีถกูสัง่สอนผา่นพระพทุธศาสนา (สถาบนัเศรษฐกิจ) ซึง่นกัปกครองในยคุหนึ่ง
เคยมองว่าขัดต่อหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2555) 
ในขณะท่ีปัจจบุนั สถาบนัทางสงัคมอ่ืนๆ เช่น สถาบนัเศรษฐกิจ เข้ามามีบทบาทอย่างมากตอ่การ
ขบัเคล่ือนสงัคมไทย และมีอิทธิพลต่อสถาบนัอ่ืนๆ รวมถึงสถาบนัศาสนา ดงัตวัอย่างท่ี กาญจนา 
แก้วเทพ (2554) เคยให้ทศันะไว้วา่ องค์ประกอบส าคญัของพระพทุธศาสนาอยา่ง “วดั” ท่ีเคยเป็น



2 

 

 
ภาพท่ี 1.1  กระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส (Secularization) ของ Berger (1967) 
แหล่งท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ, 2554: 57. 
 
ศนูย์กลางของชุมชนไทยในอดีต กลบัถูกแปรเปล่ียนไปเป็น “ศนูย์การค้า” ท่ีเน้นการปลุกเสกเช่า
บชูาในปัจจบุนั ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสถาบนัเศรษฐกิจท่ีขึน้มามีอิทธิพลเหนือสถาบนั
ศาสนา 
 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยถูกลดบทบาทจนหมดสิน้หรือไม่ หากพิจารณาถึง
สถานการณ์และบริบทของสงัคมไทยในปัจจุบนั พระพุทธศาสนากลับยงัคงมีบทบาทไม่น้อยไป
กวา่สถาบนัอ่ืนๆ ในสงัคมไทย (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) เห็นได้ชดัจากพืน้ท่ีของพระพทุธศาสนา
ในสงัคมไทย ท่ียงัคงปรากฏชดัเจนในสถาบนัตา่งๆ ทางสงัคม เช่น สถาบนัส่ือ อาทิ การปรากฏตวั
ของพระสงฆ์ในส่ือมวลชนชนิดตา่งๆ ทัง้รายการโทรทศัน์ วิทย ุการน าเสนอธรรมะผา่นหนงัสือ ซึง่มี
พืน้ท่ีเฉพาะในร้านหนงัสือ หรือมียอดขายในระดบัหนงัสือขายดีอยู่บ่อยครัง้ ไปจนถึงการเผยแผ่
ธรรมะในโลกออนไลน์ ฯลฯ ท าให้เห็นว่า ในยุคท่ีอิทธิพลของสถาบันศาสนาถูกท้าทาย 
“พระพุทธศาสนา” กลบัมีกลวิธีในการสร้างบทบาทเพ่ือให้สถาบนัยงัคงด ารงอยู่ได้ในสงัคมไทย 
และการท่ีพระพุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือสถาบันทางโลก เช่น ปัญหาปากท้องของ
ประชาชน การอบรมบม่เพาะเยาวชน การสนบัสนนุการศกึษา ฯลฯ ล้วนแล้วแตมี่ส่วนสนบัสนุนให้
พระพทุธศาสนายงัคงมีบทบาท และด ารงความส าคญัอยูไ่ด้ในสงัคมไทยยคุปัจจบุนั 
 

ศาสนา

การเมือง

เศรษฐกิจ

การศกึษาครอบครัว

ศิลปะ

เศรษฐกิจ

การเมือง

ครอบครัว

การศกึษาศาสนา

ศิลปะ
Secularization 

สงัคมประเพณี สงัคมสมยัใหม ่
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ภาพท่ี 1.2  การปรับตวัของสถาบนัศาสนาในประเทศไทย  
หมายเหตุ: เขียนขึน้ใหม่ตามสถานการณ์ของสงัคมไทยปัจจบุนั (ปรับปรุงจาก Chernus, 2003) 
 
 ทัง้นี ้พระพทุธศาสนามีบทบาทส าคญัตอ่สงัคมไทยอยา่งน้อยท่ีสดุ 3 ประการ (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2554) ได้แก่ ให้การอบรมบม่เพาะประชาชน (Socialization) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ือง
ของคณุธรรมจริยธรรม ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนกลไกควบคมุ (Social Control) ท่ีควบคมุประชาชน
จากภายใน (จิตใจ) เชน่ สอนให้คนรู้จกัละอายตอ่บาป (หิริโอตบัปะ) แตกตา่งไปจากกลไกควบคมุ
อ่ืนๆ เชน่ กฎหมาย ซึง่เป็นกลไกภายนอก ควบคมุดแูลพฤตกิรรมของประชาชนในมิติตา่งๆ และ
พทุธศาสนาชว่ยสร้างความสามคัคีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในสงัคมไทย (Correlation) 

 การศึกษาวิจัยศาสนา มีความสัมพันธ์กับการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ ทัง้นีเ้พราะ
ศาสนาทกุศาสนาตา่งใช้ “การส่ือสาร” เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้าง รักษา และสืบสานศาสนา
ให้ด ารงอยู่ เช่น การส่ือสารผ่านส่ือสถานท่ี (วดั โบสถ์ มสัยิด) ส่ือพิธีกรรม (การบวช การแตง่งาน) 
ส่ือบคุคล (พระสงฆ์ บาทหลวง) ไปจนถึงการส่ือสารค าสอนไปยงัศาสนิกชนด้วยวิธีการตา่งๆ ฯลฯ 
การส่ือสารเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) เป็นรูปแบบการส่ือสาร
ของสถาบันศาสนาท่ีนักวิชาการกลุ่มวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) น ามาพัฒนาเป็น
แบบจ าลองการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจ และสามารถสร้างการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เห็นว่าการส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสถาบนัศาสนาด้วย
  

สงัคมไทยสมยัใหม่ 

เศรษฐกิจ

ครอบครัว การเมือง

ศลิปะการศกึษา

ศาสนา

- ก า ร ป รั บ ตั ว แ บ บ 
อ ยู่ ร่ ว ม กั น ข อ ง 
พทุธศาสนา 

- การใช้นวตักรรมการ
สือ่สารของพระสงฆ์ 
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 งานวิจยั (สาขานิเทศศาสตร์) จ านวนมากในประเทศไทย ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ
ศาสตร์ “การส่ือสาร” ท่ีมีตอ่การพฒันา “สถาบนัศาสนา” (กาญจนา แก้วเทพ, 2555) ดงัตอ่ไปนี ้

  1) การส่ือสารช่วยป้อนข้อมลูข่าวสารและความรู้ตา่งๆ ให้แก่บคุลากรในสถาบนั
ศาสนา โดยเน้นบทบาทของการส่ือสารขาเข้า (Input) ซึ่งบุคลากรในสถาบนัศาสนา จ าเป็นต้อง
เปิดรับข้อมลูความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือปรับตวัให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงของสงัคมสมยัใหม่   
  2) การส่ือสารช่วยถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมค าสอน โดยเน้นบทบาทของการ
ส่ือสารขาออก (Output) ซึง่ใช้การส่ือสารรูปแบบตา่งๆ เป็นเคร่ืองมือในการเผยแผศ่าสนา 
  3) การส่ือสารศาสนาช่วยยกระดบัจิตใจของประชาชน นอกจากเป้าหมายของ
ศาสนาท่ีต้องการให้เกิดการกระท าดีแล้ว ศาสนายงัต้องการให้ประชาชนยกระดบัจิตใจและความ
เป็นมนษุย์ของตนเองให้สงูขึน้   
  4) การส่ือสารศาสนาชว่ยธ ารงรักษาความศรัทธาของประชาชน   
  5) การส่ือสารศาสนาชว่ยขยายกลุม่ผู้ศรัทธากลุม่ใหม่   
  6) การส่ือสารภายในองค์กรศาสนา ช่วยพฒันาวิธีการส่ือสารระหว่างบุคลากร
หนว่ยตา่งๆ ในสถาบนัศาสนา เพ่ือให้องค์กรศาสนาบรรลเุปา้หมายท่ีได้ตัง้ไว้   
  7) การส่ือสารศาสนาช่วยเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององค์กรศาสนา และสามารถ
ชว่ยให้เกิดการระดมทรัพยากรได้   
  8) การส่ือสารช่วยท าความเข้าใจ เม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงในสถาบนัศาสนา
  9) การส่ือสารชว่ยพฒันาสถาบนัศาสนาให้ท าหน้าท่ีได้หลากหลายย่ิงขึน้ 
  10) การส่ือสาร (ของสถาบนัส่ือ) ชว่ยตรวจสอบสถาบนัศาสนา ฯลฯ 

 จะเห็นได้ว่า “การส่ือสาร” มีบทบาทส าคญัในการพฒันาพระพทุธศาสนา อาทิ การขยาย
ช่องทางการส่ือสาร ท าให้พระพทุธศาสนาสามารถเข้าถึงพทุธศาสนิกชนได้อย่างทัว่ถึง สถาบนัส่ือ
ให้พืน้ท่ีการส่ือสารกับสถาบนัศาสนา ท าให้พระพทุธศาสนายงัคงปรากฏในสงัคมไทย ในฐานะท่ี
สถาบนัส่ือก าหนดวาระให้พระพทุธศาสนายงัคงเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญั เป็นต้น ความเกือ้กลู
สนับสนุนกันระหว่างสถาบันศาสนาและการส่ือสาร เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้
พระพุทธศาสนาสามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมไทย และท าให้นักวิชาการในสายนิเทศศาสตร์ ให้
ความสนใจศกึษาการส่ือสารและศาสนาควบคูก่นั  
 องค์ประกอบของศาสนาตามมมุมองทางนิเทศศาสตร์ ประกอบไปด้วย ตวับคุคล พิธีกรรม 
ค าสอน สถานท่ี วัตถุมงคล มิติเศรษฐกิจของศาสนา มิติอ านาจการเมืองในศาสนา ความเช่ือ 
วิธีการเผยแผ่ศาสนา และบทบาทหน้าท่ีของศาสนา รวมทัง้สิน้ 10 องค์ประกอบ (กาญจนา แก้ว
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เทพ, 2554) พระพุทธศาสนามี “วดั” เป็นศาสนสถานและส่ือดัง้เดิมท่ีเป็นทัง้สถานศึกษา สถาน
สงเคราะห์ และเป็นศนูย์รวมของชมุชน (บ้านจอมยทุธ, 2556) พทุธศาสนิกชนใช้วดัเป็นท่ีประกอบ
พิธีทางศาสนา พกัผ่อนกายและจิตใจ ปฏิบตัิธรรม ไปจนถึงเป็นแหล่งรวบรวมเคร่ืองรางของขลงั
ต่างๆ โดยมีส่ือบุคคลทางพระพุทธศาสนา คือ “พระสงฆ์” เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจ มี
บทบาทส าคญัในการบริหาร ประกอบกิจกรรม ท าการส่ือสาร และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาใน
ฐานะผู้ รักษาและสืบทอดพระธรรม  

 พระสงฆ์มีบทบาทส าคญัมาตัง้แตส่มยัพทุธกาล เม่ือพระสงฆ์มีฐานะเป็นสมณทตู (ธรรมะ
ไทย, 2556) เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยงัดินแดนต่างๆ ด้วยการเดินเท้า ก่อนจะพฒันา
ปรับเปล่ียนรูปแบบเร่ือยมาตามการเปล่ียนแปลงแห่งยุคสมยั เช่น การเดินทางโดยอาศยัพาหนะ 
ฯลฯ ปัจจุบนั บทบาทในการเผยแผ่ศาสนาของพระสงฆ์ทวีความส าคญัมากยิ่งขึน้ และมีความ
เก่ียวพนัไปถึงความมัน่คงทางการเมือง เศรษฐกิจ คา่นิยม และวฒันธรรม (ฉวีวรรณ สวุรรณาภา, 
2556) ซึ่งกลายเป็นบทบาทส าคญัท่ีสงัคมมีความคาดหวงัตอ่ศาสนา บทบาทของพระสงฆ์ จึงเป็น
ผู้สอนทัง้เร่ืองธรรมะและการใช้ชีวิต โดยเข้าไปสอนในสถานศกึษาและหนว่ยงานของรัฐและเอกชน 
ใช้ (ส่ือสมยัใหม่) ทัง้การบรรยาย ปาฐกถา ตลอดจนการเขียนหนงัสือเพ่ืออธิบายหลกัธรรมต่างๆ 
ฯลฯ บทบาทการเป็นนกัพฒันาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสงัคม บทบาทการเป็นนกัปฏิบตัิจดักิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ไปจนถึงบทบาทการเป็นนักจิตวิทยา และศูนย์รวมทางจิต ใจของ
พทุธศาสนิกชน (บ้านจอมยทุธ, 2556) ฯลฯ  
 การส่ือสารศาสนาของพระสงฆ์ในประเทศไทย มีพัฒนาการ ความหลากหลาย 
ปรับเปล่ียนไปตามประเภทและบริบทของส่ือต่างๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, 2555) ในอดีต 
พระสงฆ์เผยแผ่ศาสนาด้วยปากเปล่า (มขุปาฐะ) เป็นหลกั เชน่ การเทศนาสัง่สอนในวนัพระ ซึง่ทัง้
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะต้องอยู่ต่อหน้าในเวลาและสถานท่ีเดียวกัน นับเป็นการส่ือสาร
รูปแบบดัง้เดิมท่ีใช้สืบต่อกันมายาวนานกว่าสองพนัปี (ธรรมะไทย, 2556) และเม่ือ “สถาบนัส่ือ” 
ถือก าเนิดขึน้ พระสงฆ์จงึคอ่ยๆ หนัมาปรับใช้ส่ือมวลชน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการช่วยสนบัสนนุการ
เผยแผ่ศาสนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) อาทิ การใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ผ่านงานเขียนรูปแบบตา่งๆ การ
ใช้ส่ือโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านรายการธรรมะ ฯลฯ ส่ือต่างๆ เหล่านี ้มีส่วนช่วยให้
พระสงฆ์สามารถส่ือสารแบบเข้าถึงพทุธศาสนิกชนพร้อมกันเป็นจ านวนมาก นบัเป็นการก้าวข้าม
และเอาชนะเร่ืองของเวลา สถานท่ี และรูปแบบทางการส่ือสาร (Sasiphan Bilmanoch, 2007) ซึ่ง
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในอดีตยงัไมส่ามารถท าได้  
  



6 

 

 การส่ือสารศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจบุนัไมไ่ด้หยดุอยู่ท่ีส่ือมวลชนเท่านัน้ เทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง (Computer-mediated Communication) (boyd & Ellison, 
2008) อันได้แก่ อินเทอร์เน็ต และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามาเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์
ทางการส่ือสารยคุใหม ่เชน่ การมีปฏิสมัพนัธ์ได้ง่ายด้วยการส่ือสารสองทาง สามารถเช่ือมตอ่กนัได้
ง่าย/ไร้พรมแดน และมีความเป็นดิจิทลั (Digitalization) ท าให้มีความหลากหลาย ถกูต้องแม่นย า
และรวดเร็ว (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชยัขนุพล, 2555) และด้วยคณุสมบตัขิองส่ือใหมท่ี่หลอม
รวมเอาส่ือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ส่งผลให้ประชาชนหันมาบริโภคส่ือใหม่มากขึน้  พระสงฆ์ซึ่งเข้า
ใจความเปล่ียนแปลงดงักลา่ว จงึพฒันาปรับเปล่ียนการใช้ส่ือเชน่เดียวกบัประชาชน 

 พระสงฆ์ใช้ “กระบวนการส่ือสาร” เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารกับพุทธศาสนิกชน 
โดยงานวิจยัทางนิเทศศาสตร์หลายชิน้ท่ีศกึษาพระสงฆ์ในยคุสมยัใหม่ แสดงให้เห็นวิธีการส่ือสาร
ของพระสงฆ์ท่ีมีการพฒันาปรับเปล่ียนไปตามกาลสมยั อิงตามกระแสของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(จิราพร เนติธาดา, 2542; ปุณยนุช ชุติมา, 2543; ทัศนีย์ เจนวิถีสุข และคณะ , 2549; ชลธิชา         
ชูชาติ, 2552; ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์, 2553; สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553; อรปรียา วสุมหนัต์, 2553) 
เช่น งานวิจยัของ จิราพร เนติธาดา (2542) เร่ือง “วิธีการถ่ายทอดธรรมะของหลวงพ่อชา สภุทัโท” 
สะท้อนให้เห็นกลวิธีการส่ือสารของหลวงพ่อชาฯ ท่ีแสดงธรรมตอ่พระลกูศิษย์ใกล้ชิดโดยใช้การเล่า
เร่ืองท่ีสัน้และเรียบง่าย ตรงตามจริตของผู้ รับสารแตล่ะคน มาจนถึงท่านพทุธทาส พระพยอม กลั
ยาโณ พระมหาสมปอง ตาลปตุโต และท่าน ว. วชิระเมธี ท่ีพฒันากลวิธีการส่ือสารให้หลากหลาย
ขึน้ การตัง้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การใช้ส่ือสมัยใหม่ คือ ส่ือมวลชนเป็นต้นมา ไปจนถึงการใช้
ความรู้ทางโลก เชน่ การวิเคราะห์จดุแข็งจดุออ่น (SWOT) การตลาดเพ่ือสงัคม (Social Marketing) 
(ฉวีมณฑ์ สขุไพบูลย์, 2553) และการจบัประเด็นทางสงัคม ฯลฯ มาเป็นกลวิธีใหม่ๆ ในการส่ือสาร
ศาสนา ซึ่งล้วนแต่มีส่วนสนับสนุนให้พระพุทธศาสนายังคง “อยู่ในกระแส” ท่ามกลางข้อมูล
ขา่วสารมากมายในยคุปัจจบุนั 

 งานวิจัยเก่ียวกับ “ส่ือบุคคล” ในประเทศไทยยังยกย่องให้พระสงฆ์เป็นส่ือบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2549) โดยยกลักษณะ
ส าคญั 3 ประการท่ีมีอยู่ในพระสงฆ์ ได้แก่ ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ความน่าเช่ือถือ 
(Credibility) และทกัษะทางการส่ือสาร (Communication Skill) กอปรกบัการปรับตวัของพระสงฆ์
ท่ีเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ทางการส่ือสารจากเชิงรับในอดีตมาเป็นเชิงรุก (Active Buddhism) (ฉวี
มณฑ์ สขุไพบลูย์, 2553) ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1  นวตักรรมการส่ือสารศาสนาของพระสงฆ์ท่ีพบในงานวิจยั 
 

งานวิจัย กระบวนการส่ือสาร 
เนือ้หา 

และแง่มุม 

1.หลวงพอ่ชา สภุทัโท 
จิราพร เนตธิาดา (2542) 

การรู้จริตของลกูศษิย์ การสอนธรรมะโดย  
“การเลา่เร่ือง” อย่างสัน้ๆ ง่ายๆ 

ธรรม 

2.พทุธทาสภิกข ุ
ปณุยนชุ ชตุมิา (2543) 

“ธรรมะในชีวิตประจ าวนั”  
ผา่นภาษาคน ภาษาธรรม 

โลก + ธรรม 

3.พระพยอม กลัยาโณ 
ทศันีย์ เจนวิถีสขุ (2549) 

เอาคน แก้ไขปัญหาสงัคม ขยายฐานการพฒันา โลก + ธรรม 

4.พระมหาสมปอง ตาลปตุโต 
ชลธิชา ชชูาต ิ(2552) 

“เจาะตลาด” ผา่นส่ือมวลชน (โทรทศัน์)  
โดยเน้นความบนัเทิง 

ทัง้รูปแบบรายการและอารมณ์ขนัของพระ 
โลก + ธรรม 

5.พระไพศาล วิสาโล 
อรปรียา วสมุหนัต์ (2553) 

การจดัการความขดัแย้ง 
(ผสมผสานหลกัพระพทุธศาสนาดัง้เดมิ + 

แนวคิดตะวนัตกสมยัใหม ่+ ศาสนาเพ่ือสงัคม) 
โลก + ธรรม 

6. ว. วชิรเมธี 1 
สิริลกัษณ์ ศรีจินดา (2553) พระพทุธศาสนาเชิงรุก (Active Buddhism) 

เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง และ การวิเคราะห์ตลาด 
โลก + ธรรม 

7. ว. วชิรเมธี 2 
ฉวีมณฑ์ สขุไพบลูย์ (2553) 

  

 เนือ้หาและแง่มมุของการส่ือสารแบบ “Hybrid” คือ วิธีการส่ือสารท่ีผสมผสานความเป็น
ทางโลก (Secular World)  และทางธรรม (Sacred World) (Chernus, 2013; ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 
และคณะ, 2549; กาญจนา แก้วเทพ, 2554) เข้าไว้ด้วยกัน เป็นกุญแจส าคัญยิ่งในการส่ือสาร
ศาสนาของพระสงฆ์ยคุใหม่ แตค่วามใหม่ท่ีเกิดขึน้กลบักลายเป็นดาบสองคมเล่มใหญ่ในสถาบนั
ศาสนา ตวัอย่างเช่น ผลการวิจยัของ ชลธิชา ชชูาติ (2552) เร่ือง “กระบวนการสร้างสารของพระ
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มหาสมปอง ตาลปตุโต ในรายการธรรมะเดลิเวอร่ี” และสิริลกัษณ์ ศรีจินดา (2553) เร่ือง “การใช้
วาทศลิป์ทางภาษาเพ่ือการเผยแผธ่รรมะของพระมหาวฒุิชยั วชิรเมธีผา่นส่ือมวลชน” แสดงให้เห็น
ว่า ยังคงมีกลุ่มผู้ รับสารส่วนหนึ่งทัง้ในยุคใหม่และยุคดัง้เดิม ท่ีไม่พอใจกับการส่ือสารศาสนาท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของพุทธศาสนาสนิกชนท่ีมีต่อความเป็น “สงฆ์” ว่า
จะต้องมีจริยาสงบเรียบร้อย พดูหรือแสดงออกอย่างระมดัระวงั ใช้ภาษาท่ีอ่อนโยน ไปจนถึงไม่มา
เก่ียวข้องกบัเร่ืองทางโลก เป็นต้น  
 ยิ่งไปกว่านัน้ พระสงฆ์ท่ีเข้ามายุง่เก่ียวกบัสถาบนัทางโลก มกัจะถกูวิพากษ์วิจารณ์ในทาง
ลบจากสังคม ไปจนถึงถูกต าหนิหรือถูกเพ่งเล็งอย่างเข้มงวดจากมหาเถระสมาคม (กาญจนา  
แก้วเทพ, 2556) ซึ่งยังคงเป็นประเด็นถกเถียงท่ีไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนในสังคมไทยปัจจุบนั “พระ
ไพศาล วิสาโล” เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับประเด็นทางโลกในฐานะพระนัก
ปฏิบตั ิผู้น ามลูนิธิ/องค์กรทางสงัคมตา่งๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในสงัคม ไปจนถึงดแูลกรณี
ปัญหาต่างๆ ของพระสงฆ์และฆราวาสท่ีท าให้ศาสนาเส่ือมเสีย (วิสาโล, 2556) และเม่ือมี
เหตกุารณ์รุนแรงตา่งๆ เกิดขึน้ในสงัคมไทย เช่น ความขดัแย้งทางการเมือง ฯลฯ ส่ือมวลชนมกัจะ
เปิดพืน้ท่ีให้พระไพศาล วิสาโล ได้แสดงทัศนะและแนะน าทางออกแบบพุทธสันติวิธีอยู่เสมอ      
(อรปรียา วสุมหันต์, 2553) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกรณีของ สมณะโพธิรักษ์  (กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์, 2554) แห่งสันติอโศก หรือพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ (เช่นในงานวิจัย 2 ชิน้ท่ีได้กล่าวไป) พระ
ไพศาล วิสาโล กลับไม่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบแต่อย่างใด จึงเกิดค าถามว่า ท่านมี
รูปแบบของการส่ือสารอย่างไร ท่ีท าให้การส่ือสารศาสนาในประเด็นความขดัแย้งดงักล่าว ไม่ถูก
โจมตีจากสงัคม/สถาบนัสงฆ์เชน่พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ 

 พระไพศาล วิสาโล เดิมช่ือ ไพศาล วงศ์วรวิสิทธ์ิ (วิสาโล, 2556) เกิดปี พ.ศ. 2500 ท่ี
กรุงเทพฯ และส าเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 แผนกศลิปะ โรงเรียนอสัสมัชญั ก่อนเข้าศกึษา
ตอ่และส าเร็จการศกึษาระดบัเกียรตนิิยม (รางวลัภมูิพล) จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ (อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) โดยในระหวา่งศกึษา ได้ด ารงต าแหน่ง
สาราณียกรปาจารยสาร และท ากิจกรรมเป็นเจ้าหน้าท่ีกลุ่มประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม มี
บทบาทร่วมในแนวทางอหิงสาตอ่เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 จนถกูคมุขงัอยู่ในเรือนจ านาน 
3 วนั หลงัส าเร็จการศกึษา จึงเข้าอปุสมบท ณ วดัทองนพคณุ กรุงเทพฯ และเร่ิมจ าพรรษาแรก ณ 
วัดป่าสุคะโต อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ก่อนจะอยู่จ าพรรษาเร่ือยมา จนกระทั่งได้ด ารง
ต าแหนง่เจ้าอาวาสเชน่ในปัจจบุนั (วิสาโล, 2556)  
  



9 

 

 นอกจากวตัรปฏิบตัิตามหลกัสงฆ์แล้ว พระไพศาล วิสาโล ยงัมีงานอบรมในสายพระนกั

ปฏิบตัิธรรมและนกัพฒันาจริยธรรม โดยเป็นประธานเครือข่ายพทุธิกา (องค์กรประสานงานภาค

ประชาชน เคล่ือนไหว /ผลักดันให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา) กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง 

(ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ให้เป็นผู้ น าในการพัฒนาชุมชน) กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย 

กรรมการมลูนิธิสนัติวิถี กรรมการสถาบนัสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น กรรมการสถาบนัวิจยั

และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภาสถาบนัอาศรมศิลป์ นอกจากนี ้ยังเคยด ารง

ต าแหนง่กรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉนัท์แหง่ชาต ิและกรรมการปฏิรูป ฯลฯ (วิสาโล, 2556) นบั

จนถึงปัจจบุนักวา่ 30 พรรษา  

 งานเผยแผ่ศาสนาท่ีโดดเด่นของพระไพศาล วิสาโล ได้แก่ การถ่ายทอดธรรมะผ่านงาน

เขียน ทัง้หนังสือเล่มและบทความออนไลน์ การเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายธรรมะใน

รายการต่างๆ ทางโทรทศัน์ทัง้แบบฟรีและเคเบิลทีวี ริเร่ิมให้จดัตัง้เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ “เว็บไซต์วิ

สา โล ”  (www.visalo.org)  เ พ่ื อรวบรวมประวัติ และผลงานต่างๆ  “ เค รือข่ ายพุท ธิกา ” 

(www.budnet.org) เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมหนงัสือธรรมะในหลากหลายมิต ิเน้นการน าเสนอเนือ้หา

โดยสะท้อนแง่มุมต่างๆ ในสังคม การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter 

ผา่นหน้า Fanpage ช่ือ “พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo” เป็นต้น  

 พระไพศาล วิสาโล เป็นพระสงฆ์นกัวิชาการท่ีมีความรู้ลกึซึง้ทัง้ทางโลกและทางธรรม เป็น

นกัปฏิบตัิและนกัพฒันา ท่ีมีผลงานในส่ือประเภทต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน

เขียนชนิดต่างๆ ท่ีมีมากกว่า 180 เล่ม (วิสาโล, 2556) เป็นผู้ น าทางความคิด และผู้ น าในการ

พัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาชนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย (อรปรียา วสุมหันต์ , 2553) ไปจนถึงการส่ือสารศาสนายุคใหม่ทีใช้ส่ืออย่าง

หลากหลาย  

 ปัจจยัส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีท าให้พระไพศาล วิสาโล มีความโดดเดน่ทางการส่ือสาร แตกตา่ง

ไปจากพระนักส่ือสารรูปอ่ืนๆ คือ ต้นทุนทางสังคม อาทิ เคยใช้ชีวิตทางโลก (กว่า 20 ปี) อยู่ใน

วงการวิชาการ มีประสบการณ์ในการเป็นนกักิจกรรมขบัเคล่ือนประเด็นสงัคมต่างๆ มีวิชาความรู้

ทัง้ทางโลกและทางธรรม โดยศกึษาถึงระดบัอดุมศกึษา (จิราพร เนตธิาดา, 2542; ปณุยนชุ ชตุมิา, 

2543; ทัศนีย์ เจนวิถีสุข และคณะ , 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 2552; ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ , 2553;          

สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553; อรปรียา วสุมหนัต์, 2553) การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
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จึงเป็นการส่ือสารท่ีได้รับอิทธิพลทัง้จากประสบการณ์สมยัยงัเป็นฆราวาส (ในฐานะนกัศกึษาและ

นกักิจกรรม) ร่วมกบัความรู้ในทางธรรมอีกกวา่ 30 พรรษา ในขณะท่ีพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ (ในงานวิจยั) 

ล้วนแล้วแต่เร่ิมชีวิตทางธรรมตัง้แต่วยัเด็ก และไม่ค่อยได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในสาย

สามญั  

 การยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองทางโลกถกูมองว่าไม่ใช ่“กิจของสงฆ์” (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) แต่

พระสงฆ์ยคุใหมต่า่งต้องผสมผสานความรู้ทัง้ทางโลกและทางธรรมเพื่อให้ศาสนายงัคงใช้ได้จริงใน

สงัคมไทย ในขณะท่ีพระมหาสมปอง ตาลปตุโต ใช้ตนเองเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารศาสนาผ่าน

การแสดงออกแบบตลกขบขนั (ชลธิชา ชชูาต,ิ 2552) พระไพศาล วิสาโล กลบัเน้นไปท่ีการน าเสนอ

ความรู้ท่ีมาจากทางโลกและทางธรรมประกอบกัน ผ่านวิธีการส่ือสารท่ีเรียบง่ายนุ่มนวลตามแบบ

ฉบบัพระ (อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) ท าให้เห็นความแตกตา่งของการเก่ียวข้องกบัทางโลก ท่ีพระ

มหาสมปอง ตาลปุตโต เน้นการเปล่ียนแปลงรูปแบบ “ความเป็นพระ” (จากสุขุมเป็นขบขัน) 

ในขณะท่ีพระไพศาล วิสาโล กลบัเน้นการเปล่ียนแปลงเนือ้หาให้ทนัสมยัและมีน า้หนกั  

 ความโดดเด่นต่างๆ ของพระไพศาล วิสาโล อาทิ ความรู้ลึกซึง้ในทางโลกและทางธรรม 

การท ากิจกรรมทางโลกในฐานะนกัวิชาการและพระนกัปฏิบตัิ การใช้ส่ือสมยัใหม ่และการเลือกใช้

สารในการน าเสนอกบัส่ือประเภทตา่งๆ ฯลฯ มีผลให้กระแสการตอ่ต้านจากสงัคมไม่รุนแรงเท่ากบั

พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดค าถามส าคญัประการหนึ่งว่า “นวัตกรรมการส่ือสาร หรือ วิธีการ

ส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล มีรูปแบบอย่างไร ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันท่ี

พระพทุธศาสนากลบัมามีบทบาทอีกครัง้หนึง่?” 

 และนอกจากผลงานท่ีมีลกัษณะโดดเด่นแล้ว พระไพศาล วิสาโล ยงัมีระบบความคิดใน
การพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารศาสนาท่ีมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “นวตักรรมทางวิธีคิด” ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ระบบความคิดทางโลกและ
ระบบความคดิทางธรรมร่วมกนั วิธีการมองสงัคม (ปัญหาสงัคม พฤตกิรรมของผู้คน ฯลฯ) ของทา่น 
มาจากพืน้ฐานความคิดแบบฆราวาสและแบบสงฆ์ร่วมกัน เช่น การพิจารณาผู้ ท่ีกระท าผิด
กฎหมาย โดยมองถึงวิธีคิด เหตผุล และปัจจยับีบคัน้ทางสงัคมท่ีอยู่เบือ้งหลงัการตดัสินใจนัน้ๆ 
ตามรูปแบบท่ีฆราวาสพึงคิด และมองถึงคณุธรรมภายใน อนัได้แก่ระดบัศีลธรรม ความละอายตอ่
บาป ผลและวิธีแก้ไขในทางพระพุทธศาสนา อนัเป็นแบบฉบบัวิธีคิดของพระสงฆ์ เพ่ือท าความ
เข้าใจกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างลึกซึง้รอบด้าน จึงจะพฒันาวิธีการแก้ไขปัญหาในภายหลัง 
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 กระบวนการพฒันานวตักรรมการส่ือสารศาสนาเพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ มาจากทัง้ระบบคิด
ทางธรรมร่วมกบัระบบคิดแบบปถุชุน (แบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) โดยท่ีพระไพศาล วิสาโล 
มีลกัษณะเดน่ท่ีชว่ยสนบัสนนุระบบความคิดดงักล่าว ได้แก่ 1) ทา่นเป็นพระท่ีมีความโน้มเอียงทาง
โลกสงู เห็นได้จากวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีประยกุต์ใช้องค์ความรู้ทางโลกในหลายๆ สาขา ร่วมกบัองค์
ความรู้ทางธรรม 2) ท่านมีความเป็นฆราวาสสงู เพราะรูปแบบวิธีคิดและการมองปัญหาของท่าน 
ยงัอยู่บนพืน้ฐานของความคิดแบบฆราวาส ท าให้เข้าใจความต้องการของคนธรรมดาสามัญได้
ลกึซึง้ 3) ทา่นมีความเป็นส่ือมวลชนสงู เพราะมีความสามารถในการวิเคราะห์และจ าแนกกลุ่มผู้ รับ
สาร ตลอดจนสามารถสร้างนวตักรรมสารท่ีเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่าง
กนัได้ 4) ท่านมีความเป็นตะวนัตก แนวคิดในการแก้ไขปัญหา วิธีการตอบค าถาม และองค์ความรู้
ส่วนใหญ่ ประยุกต์มาจากองค์ความรู้ในโลกตะวนัตก เช่น มุมมองในการท าวิจยั ความเป็นหนึ่ง
เดียวของวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ การใช้สารภาษาองักฤษ ฯลฯ 5) ท่านมีความเป็นวิชาการ 
โดยน าเอาความรู้พืน้ฐานท่ีได้รับมาจากโรงเรียนอสัสัมชญั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตลอดจน
ประสบการณ์ตรงในการท างาน มาประยกุต์ใช้ในการส่ือสารศาสนาโดยการใช้ข้อมลูทางวิชาการท่ี
พิสูจน์ได้จริง มาใช้ในการอธิบายหลักธรรมท่ีคนโดยทั่วไปมองว่าจับต้องได้ยาก และ 6) เป็น
พระสงฆ์ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งขดักับระบบคิดโดยพืน้ฐานของพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในสถาบนัท่ีมี
ความเป็นอนรัุกษ์นิยม โดยผลงานการส่ือสารศาสนาตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล แสดงให้เห็นถึง
วิธีคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์การส่ือสารศาสนาให้มีความใหม่ สามารถดึงดดูความสนใจ และ
เข้าถึงกลุม่เปา้หมายคนรุ่นใหมแ่ละผู้ ท่ีมีการศกึษาได้  
 จากความโดดเด่นในเร่ืองของความเป็น “นกัคิดท่ีอิงความรู้ทางโลก” ในตวัพระไพศาล  
วิสาโล น่ีเอง ท่ีท าให้ทา่นมีความน่าสนใจในมมุมองทางนิเทศศาสตร์ ในฐานะท่ีทา่นเป็นพระสงฆ์ท่ี
มีระบบความคดิแตกตา่งจากพระสงฆ์โดยทัว่ไป โดยการประยกุต์ในระบบความคิดทางโลก (ท่ีเคย
ใช้มาก่อนในสมยัยงัเป็นฆราวาสในการท างานเพ่ือสงัคม) มาเป็นระบบความคิดหลกัร่วมกบัระบบ
ความคดิทางธรรมในการแก้ปัญหาตา่งๆ ในสงัคมไทยยคุใหมไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ทัง้นี ้“การส่ือสาร” ประกอบไปด้วยการส่ือสารขาเข้าและขาออก (กาญจนา แก้วเทพ, 
2551) การส่ือสารขาออกของพระไพศาล วิสาโล เป็นการส่ือสารธรรมะผ่านส่ือต่างๆ ออกไปยัง
พทุธศาสนิกชน (บรรยายธรรม ให้คตธิรรม เขียนหนงัสือ เป็นต้น) สารตา่งๆ ท่ีน าเสนอออกไป ยอ่ม
เกิดมาจาก “องค์ความรู้” ตา่งๆ ท่ีพระไพศาล วิสาโล ได้รับมากจากการส่ือสารขาเข้าเป็นพืน้ฐาน 
(การศกึษาเลา่เรียน การเปิดรับขา่วสาร การคดิวิเคราะห์ การกรองข้อมลู ประสบการณ์ตา่งๆ ฯลฯ) 
พระไพศาล วิสาโล มีความรู้ทางโลกอันเป็นความรู้พืน้ฐานก่อนเข้าสู่ทางธรรม แตกต่างไปจาก
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พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ อย่างเด่นชัด กระบวนการและวิธีคิดของพระไพศาล วิสาโล การพิจารณา
เหตกุารณ์ทางสงัคม ตลอดจนการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร น่าจะมีความโดดเด่นแตกต่างไปจาก
พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ด้วย จึงท าให้ผู้วิจยัเกิดค าถามในข้อท่ี 2 ว่า “ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิด
แบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน มีอยู่ในพระไพศาล วิสาโล หรือไม่ ถ้ามี ระบบ
ความคดิดงักลา่ว สง่ผลถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีทา่นสร้างขึน้อยา่งไร?”  
 การศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติด้านการส่ือสาร เป็นมิติทางการศึกษาท่ีมีความส าคญั 
และมีพลงัในการสร้างความศรัทธา ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศกึษาศาสนาในแง่มมุมมุอ่ืนๆ ในฐานะ
ท่ีการส่ือสาร มีความเก่ียวพนักบัวิถีชีวิตของผู้คนในทกุระดบัตัง้แต่เกิดจนตาย (เช่นเดียวกบัพระ) 
เป็นตวัก าหนดวฒันธรรมและกระบวนทัศน์ทางสงัคม ตลอดจนมนุษย์ใช้การส่ือสาร เป็นกุญแจ
ส าคญัในการเรียนรู้ ศกึษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตา่งๆ จากรุ่นสู่รุ่น การศกึษาพระพทุธศาสนา
ในมิติทางนิเทศศาสตร์ จึงมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยพัฒนาการส่ือสารศาสนาในหลายแง่มุมให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมกับวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ท่ี
ต้องการจะธ ารงรักษาพระพทุธศาสนาให้มัน่คงอยูต่อ่ไป  
  
1.2 ปัญหาน าวิจัย  
  
 1) พระไพศาล วิสาโล มีนวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาเป็นอย่างไร? 
 2) ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปถุชุน มีอยู่
ในพระไพศาล วิสาโล หรือไม่ ถ้ามี ระบบความคิดดงักลา่ว ส่งผลถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีท่านสร้าง
ขึน้อยา่งไร?  
  
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย  
  
 1) เพ่ือศึกษานวัตกรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
 2) เพ่ือวิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) 
แบบปถุชุน ท่ีมีผลตอ่รูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย  
  
 งานวิจยันีมุ้่งศึกษาใน 2 มิติ โดยมิติแรก คือ นวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) 
ศาสนา มองการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะพระสงฆ์ยคุใหม่ท่ีต้องปรับวิธีการ
ส่ือสารมาข้องเก่ียวกับเร่ืองราวทางโลก และมิติท่ีสอง คือ ระบบความคิดของพระไพศาล วิสาโล 
โดยใช้มุมมองเชิงจิตวิทยา 2 ด้าน ได้แก่ การคิดแบบวิพากษ์ (Critical Thinking) และแบบ
ส ร้างสรร ค์  (Creative Thinking) (De Bono, 1990, 1992; Runco, 1999, 2004)  ในฐานะ ท่ี
พระสงฆ์ใช้นวัตกรรมการส่ือสารศาสนาภายใต้สถาบันสงฆ์ ซึ่งมีความเป็นอนุรักษ์นิยมและมี
ความคิดแบบเป็นเหตเุป็นผล (คิดเชิงวิพากษ์) สงู โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ การวิจยัเอกสาร 
และการสมัภาษณ์เชิงลึก ท าการเก็บข้อมลูจากผลงานของพระไพศาล วิสาโล ผ่านข้อมลูประเภท
เอกสาร ข้อมูลประเภทส่ือดิจิทัล และการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล  ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในกรณีท่ีข้อสรุปท่ีหาได้จากข้อมูลทุติยภูมิ (ผลงานต่างๆ ) ยงัไม่ชดัเจน
เพียงพอ  
  
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  
 1) ผลการวิจัยนวัตกรรมการส่ือสารศาสนา จะเป็นประโยชน์ต่อพระไพศาล วิสาโล ใน
ฐานะพระนกัส่ือสาร โดยช่วยให้ท่านเห็นภาพรวมทางการส่ือสารท่ีชดัเจนขึน้ รู้ถึงจดุเดน่ท่ีมี และ
จุด ด้อย ท่ีควรป รับป รุ งพัฒนา เ พ่ื อ ใ ห้กา ร ส่ื อสารศาสนา มีประสิท ธิภาพมากยิ่ ง ขึ น้   
 2) ผลการวิจยักระบวนการและวิธีคิด จะเป็นประโยชน์ตอ่พระไพศาล วิสาโล ในฐานะพระ
นกัส่ือสารศาสนา โดยท าให้ท่านรู้ถึงรูปแบบวิธีคิด (วิพากษ์หรือสร้างสรรค์) ท่ีตนเองมกัใช้ในการ
ส่ือสาร ท าให้เห็นแนวทางในการการพฒันาวิธีคดินัน้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
 3) ผลการวิจยัโดยภาพรวม จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการส่ือสารศาสนาในอนาคต 
โดยเฉพาะ การศกึษาวิจยัพระสงฆ์ในมมุมองของ “ส่ือบคุคล” โดยการประยกุต์ใช้กลยทุธ์ทางการ
ส่ือสารของพระไพศาล วิสาโล ท่ีประสบความส าเร็จ เป็นต้นแบบในการพฒันาการส่ือสารต่อไป
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1.6 นิยามศัพท์  
  
 1) พระไพศาล วิสาโล หมายถึง พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ) เจ้าอาวาส วดัป่าสคุะโต 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พระสงฆ์นักส่ือสารศาสนา นักพัฒนาสังคม นักวิชาการ นักคิด /
นกัเขียนพระพทุธศาสนายคุใหม ่นกัปฏิบตัธิรรมและนกับรรยายธรรม ท่ีสร้างสรรค์ผลงานออกสู่ส่ือ
ตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ (อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) มีฐานะเป็นกรณีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้  
 2) นวัตกรรมการส่ือสารศาสนา หมายถึง รูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิ
สาโล ท่ีแตกต่าง/แปลกใหม่ไปจากการส่ือสารทางพระพุทธศาสนาแบบดัง้เดิม โดยเฉพาะ 
“นวตักรรมส่ือ” (Innovative Media) คือ การประยกุต์ใช้ส่ือสมยัใหมใ่ห้เข้ากบับริบททางการส่ือสาร
ต่างๆ และ “นวตักรรมสาร” (Innovative Message) คือ การเลือกใช้สารได้เหมาะสมกับส่ือและ
ประเด็นท่ีต้องการส่ือสาร ฯลฯ นวตักรรมการส่ือสารศาสนา เป็นรูปแบบการส่ือสารศาสนาท่ีท าให้
พระไพศาล วิสาโล มีเอกลกัษณ์แตกตา่งจากพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ  
 3) ส่ือดัง้เดมิ และ ส่ือสมยัใหม ่  หมายถึง เกณฑ์การแบ่งประเภทส่ือในการศึกษาวิจัย
โดย “ส่ือดัง้เดิม” หมายถึง ส่ือประเพณีทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Traditional Media) อนั
ได้แก่ ส่ือบุคคล ส่ือพิธีกรรม ส่ือสถานท่ี ส่ือวัตถุ การเทศน์ ฯลฯ และ “ส่ือสมัยใหม่” (Modern 
Contemporary Media) หมายถึง ส่ือท่ีเกิดขึน้ภายหลงัส่ือประเพณี นบัตัง้แตส่ื่อมวลชนเป็นต้นมา 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554)  
 4) การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดทางการส่ือสารท่ีมีลกัษณะ
ตรงกันข้าม โดยการคิดแบบวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นวิธีคิดท่ีมีระบบระเบียบชัดเจน 
ความคิดท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองของความถูกผิด และมีค าตอบเพียงหนึ่งเดียว ในขณะท่ีความคิดแบบ
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นวิธีคิดท่ีเป็นอิสระ ไม่ต้องเดินตามระบบชัดเจน ความคิดท่ี
เกิดขึน้เป็นความคิดท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ ฯลฯ (De Bono, 1990, 1992; Runco, 1999, 
2004) 
 5) กระบวนและวิธีการคิด หมายถึง วิธีคดิแบบวิพากษ์หรือแบบสร้างสรรค์ของพระไพศาล 
วิสาโล โดยเป็นระบบความคิดเชิงจิตวิทยาท่ีอยู่เบือ้งหลงั (การส่ือสารภายใน) และมีอิทธิพลต่อ
การออกแบบ ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการส่ือสาร โดยส่งผลให้เกิดเป็นกลยทุธ์ทางการส่ือสาร
และนวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ในรูปแบบต่างๆ  
 6) องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง (Kilgour, 2004) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 
ท่ีบคุคลหนึ่งๆ สะสมตลอดช่วงชีวิตของตนเอง ผ่านการศึกษาอย่างเป็นระบบหรือการเรียนรู้ด้วย



15 

 

ตนเอง องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงของพระไพศาล วิสาโล เป็นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทัง้
ในทางโลกและทางธรรม ท่ีเป็นพืน้ฐานทางความรู้ให้เกิดนวตักรรมการส่ือสารศาสนา  
 7) ธรรมยาตรา หมายถึง วิธีการปฏิบตัิธรรมประเภทหนึ่งทางพระพทุธศาสนา อาศยัการ
เดินในการเจริญสติและสมาธิเพ่ือเจริญปัญญา โดยธรรมยาตราของพระไพศาล วิสาโล (ชมรม
กัลยาณธรรม, 2556) เป็นธรรมยาตราแบบประยุกต์ โดยการผูกวิธีการส่ือสารเร่ืองการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นองค์ความรู้ทางโลกเข้าไปในวิธีการส่ือสารทางธรรม  
 8) โยนิโสมนสิการ หมายถึง วิธีคิดท่ีถกูต้องในทางพระพทุธศาสนา (ป. อ. ปยตฺุโต, 2542) 
โดยใช้การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็นระบบเร่ืองของความถูกผิด มีทัง้สิน้ 10 วิธี ได้แก่ 1) 
สืบสาวเหตปัุจจยั 2) แยกแยะสว่นประกอบ 3) สามญัลกัษณ์ 4) อริยสจัจ์ 5) อรรถธรรมสมัพนัธ์ 6) 
คณุโทษและทางออก 7) คณุค่าแท้-คณุค่าเทียม 8) อุบายปลุกเร้าคณุธรรม 9) เป็นอยู่ในปัจจบุนั 
10) วิภชัชวาท ซึง่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ระบบความคิดสายหลกัของพระไพศาล วิสาโล 



 

 

บทที่ 2 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการศึกษา “นวตักรรมทางวิธีคิดเพ่ือการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” ได้น า
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นกรอบในการศกึษา ดงันี ้

 2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง “พระสงฆ์กบัรูปแบบการส่ือสารศาสนา” 

 2.2 แนวคดิและทฤษฎี “นวตักรรมการส่ือสารศาสนา” 

  2.2.1 นวตักรรมส่ือและสาร    
           2.1.1.1 แนวคดิหวัใจนกัปราชญ์ (สจุิปลุิ)   
           2.1.2.2 นวตักรรมทางการส่ือสาร 

  2.2.2 วิธีคดิตามหลกัพทุธธรรม “โยนิโสมนสิการ”  

  2.2.3 แนวคดิเชิงจิตวิทยาการส่ือสาร   
           2.2.3.1 แนวคดิการประดษิฐ์และนวตักรรม   
           2.2.3.2 การคดิแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์   
           2.2.3.3 องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 
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2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง “พระสงฆ์กับวิธีการส่ือสารศาสนา”  
  
 ในการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้ใช้เกณฑ์ “พระสงฆ์” และ “วิธีการเผยแผ่ศาสนา” เป็น
ค าส าคญั (Keyword) ในการเลือกงานวิจยัท่ีศกึษา โดยเลือกงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 7 ชิน้ และ
สรุปความส าคญัของงานวิจยัชิน้ตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 จิราพร เนติธาดา (2542) เร่ือง “วิธีการถ่ายทอดธรรมะของหลวงพ่อชา สุภัทโท” 
พบว่าใช้วิธีการส่ือสารศาสนา 3 ล าดบั คือ 1) เล่าเร่ืองให้ฟัง โดยใช้เร่ืองท่ีไม่ซบัซ้อนมีตวัละคร
เพียง 1-2 ตวั เหตกุารณ์ท่ีเล่ามีความสมัพนัธ์เป็นเหตเุป็นผลตามหลกัธรรมชาติ 2) ปฏิบตัิให้ดเูป็น
ตวัอยา่ง (เป็นอวจันภาษาและสญัลกัษณ์ของการปฏิบตัธิรรม) แล้วจึง 3) ให้ผู้ ฟังปฏิบตัติาม  
 การถ่ายทอดจะใช้ค าพดูสัน้ๆ ง่ายๆ ไม่ใช้ศพัท์พระพทุธศาสนา (ค าบาลี)  แตเ่ม่ือต้องใช้ก็
จะมีการอธิบายตวัอยา่งประกอบ (จิราพร เนตธิาดา, 2542) การยกตวัอย่างใช้วิธีอปุมาอปุมยั โดย
อธิบายหลกัธรรมท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมผา่นตวัอยา่งท่ีอยูร่อบๆ ตวั ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้ ฟังล้วนแต่
มีประสบการณ์มาก่อนจึงท าให้นึกภาพตามได้ง่าย แม้ว่าการส่ือสารศาสนาของหลวงพ่อชา  
สภุทัโท จะมิได้เป็นการส่ือสารในวงกว้าง ท่ีผ่านส่ือสมยัใหม่ตา่งๆ เหมือนพระสงฆ์ในยคุหลงัๆ แต่
ก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการถ่ายทอดธรรมะ ซึ่งเป็นกลยทุธ์การส่ือสารศาสนาท่ีส าคญั โดยสะท้อนให้
เห็นถึงคณุสมบตัิเดน่ของส่ือบคุคล คือ การปฏิบตัิได้อย่างท่ีพดู อนัมีส่วนส าคญัในการโน้มน้าวใจ
และสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้ รับสาร แม้ผู้วิจยัจะศกึษาการส่ือสารในกลุ่มพระลูกศิษย์จ านวนไม่ก่ี
รูป แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของส่ือบุคคลและเครือข่ายการส่ือสารท่ีต้องเร่ิมจากวงเล็กๆ 
แล้วขยายออกไปสูว่งใหญ่  
 สรุปได้ว่า หลวงพ่อชา สุภัทโท ใช้ “ส่ือบุคคล” คือ ตัวหลวงพ่อชาเองเป็นส่ือในการ
ถ่ายทอดธรรมะ ผา่นการบรรยายธรรมแบบตอ่หน้า ซึง่ถือวา่เป็นรูปแบบการส่ือสารแบบดัง้เดิมของ
พระพทุธศาสนา มีกลยทุธ์ทางการส่ือสารท่ีส าคญั ได้แก่ กลยทุธ์การเลา่เร่ือง การอปุมาอปุมยั และ
ความสอดคล้องระหวา่งสิ่งท่ีพดูและสิ่งท่ีปฏิบตัซิึง่อยูใ่นมมุมองทางธรรมล้วนๆ 

 ปุณยนุช ชุติมา (2543) เร่ือง “ปรัชญาการส่ือสารในธรรมสารของพุทธทาสภิกขุ” 
พบว่าท่านพุทธทาส มองความจริงใน 2 ลกัษณะ คือ ความจริงแท้ หมายถึงธรรมะซึ่งเป็นสากล 
และความจริงสมมต ิอนัหมายถึงความจริงท่ีส่ือสารกนัในชีวิตประจ าวนั การส่ือสารของทา่นจงึมี 2 
ระดบั คือ 1) ระดบัมนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับตนเอง ซึ่งใช้ภาษาธรรมในการส่ือสาร 2) 
ระดบัมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสงัคม ใช้ภาษาคนในการส่ือสารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ 
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ศีลธรรมและสันติภาพ ท่านพุทธทาสจึงใช้การส่ือสารในระดับท่ีสองในการส่ือสารกับ
พทุธศาสนิกชน โดยเน้นการส่ือสารท่ีเป็นประโยชน์ และส่งธรรมสารผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือมุ่ง
ให้เกิดความรู้ท่ีน าไปสูห่นทางปฏิบตัิ  
 ท่านพุทธทาสใช้นวัตกรรมการส่ือสารศาสนาผ่าน “นวัตกรรมสาร” คือ มีความรู้ (การ
ส่ือสารขาเข้า) ในแนวทางประจกัษ์นิยมแบบเฉพาะตนซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางโลก โดยเฉพาะการ
ยอมรับข้อมลูเชิงประจกัษ์ตา่งๆ ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไปจนถึงการรับความคิดและอารมณ์ผ่าน
ประสามสมัผสัทางธรรม คือ ใจ การส่ือสารขาออกจึงเก่ียวข้องกับการท าความเข้าใจของมนุษย์
ระหวา่งภายในตนเองและภายนอก เพ่ือให้เข้าถึงเปา้หมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา ได้แก่ ความ
จริงแท้ ธรรมะ และนิพพาน และ “นวตักรรมส่ือ” ได้แก่ การใช้ส่ือบุคคล (ผ่านการบรรยายธรรม) 
ส่ือสถานท่ี ส่ือมวลชน ส่ือดจิิทลั ส่ือระคน ได้แก่ จิตรกรรม ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ และ
ส่ือกิจกรรมตา่งๆ นบัวา่เป็นพระสงฆ์ยคุใหมท่ี่เข้าถึงค าวา่นวตักรรมทางการส่ือสารศาสนา 

 ทศันีย์ เจนวิถีสขุ และคณะ (2549) เร่ือง “ความสามารถด้านการส่ือสารของพระพศิาล
ธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) กับการระดมพลังการพัฒนาชุมชน” พบว่าพระพยอม กลั
ยาโณ แบ่งการท างานออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงหอมดอกพยอม น้อมจิตช่วยคนยาก และขยาย
รากฐานการพฒันา โดยเร่ิมจากการสร้างช่ือเสียงให้ตนเองเองผ่านการเทศน์ท่ีแปลกใหม่เป็นท่ีช่ืน
ชอบของวยัรุ่น ก่อนจะตัง้มลูนิธิสวนแก้วเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากตระหนกัดี
ว่าการส่ือสารธรรมะจะเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ียงัไม่มีความพร้อมในชีวิตทางโลก จากนัน้จึงใช้
การพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นการท างานช่วงสุดท้าย โดยสอนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน 
และการประกอบอาชีพแบบพึง่พาตนเอง  
 ท่านใช้ “นวตักรรมส่ือ” ได้แก่ ส่ือบุคคล ผ่านการเทศน์รูปแบบใหม่ท่ีเข้าถึงอารมณ์ของ
ผู้ ฟัง ส่ือสถานท่ี ส่ือกิจกรรม ส่ือวตัถุ และส่ือมวลชนโดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ โดยใช้การส่ือสารใน
ระดบัศีลธรรมและโลกียธรรม ในส่วน “นวตักรรมสาร” น าเสนอผ่านกลยทุธ์การใช้อารมณ์ขนั การ
เล่าเร่ือง การรือ้ถอนความหมาย การตลาดเพ่ือสงัคม และกลยทุธ์การผสมผสาน (Hybridization) 
(ทศันีย์ เจนวิถีสุข และคณะ, 2549) ได้แก่ แนวคิดทางธรรมผสมผสานแนวคิดทางโลก และการ
เช่ือมตอ่ระหวา่งส่ือเก่ากบัส่ือใหม ่

 ชลธิชา ชูชาติ (2552) เร่ือง “กระบวนการสร้างสารของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
ในรายการธรรมะเดลิเวอร่ี” พบวา่พระมหาสมปอง ตาลปตุโต ส่ือสารศาสนาผา่นรายการธรรมะ
เดลิเวอร่ี โดยใช้วิธีการส่ือสาร 2 รูปแบบ คือ 1) ส่ือสารเชิงวัจนะ ผ่านการตัง้ค าถาม ใช้ค าศพัท์
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แปลกใหม่ ศพัท์ตา่งประเทศและศพัท์วยัรุ่น ผสมผสานกบัการใช้สมัผสัทางภาษา ค าอปุมาอปุมยั 
ค าคล้องจอง เป็นต้น 2) การใช้ภาพและเสียงร่วมกับอวจันภาษา คือการแสดงสีหน้ายิม้แย้มและ
ปรับเปล่ียนอารมณ์ไปตามเหตกุารณ์ท่ีเล่า พดูเสียงดงัฟังชดั/น่าฟัง โดยมกัเลียนแบบส าเนียงของ
วยัรุ่นและศลิปินตลก ซึง่เป็นท่ีนา่สงัเกตว่า ผู้ รับสารรุ่นใหมมี่ทศันคติเชิงบวกตอ่รายการธรรมะของ
ทา่น ในขณะท่ีผู้ รับสารรุ่นเก่ามีทศันะคตทิัง้เชิงบวกและลบ  
 พระมหาสมปอง ตาลปตุโต มี “นวตักรรมส่ือ” ได้แก่ ส่ือบคุคล โดยใช้ตวัทา่นเองเป็นส่ือใน
ฐานะนักพูด และส่ือมวลชนผ่านรายการธรรมะเดลิเวอร่ี มี “กลยุทธ์สาร” ได้แก่ กลยุทธ์การใช้
อารมณ์ขนั การเลียนแบบ การเลา่เร่ือง การอปุมาอปุมยัและวาทศลิป์ทางภาษาตา่งๆ  

 สิริลกัษณ์ ศรีจินดา (2553) เร่ือง “การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
ของพระมหาวุฒชัิย วชิรเมธีผ่านส่ือมวลชน” และฉวีมณฑ์ สขุไพบลูย์ (2553) ศกึษาเร่ือง “การ
ประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณีศึกษา : พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี” พบว่าท่าน ว. วชิรเมธี มี “นวตักรรมส่ือ” ได้แก่ ส่ือมวลชน (ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือ
วิทย)ุ และส่ือใหม่ (สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553)โดยการจบัเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ผ่าน
การก าหนดวาระและการให้พืน้ท่ีของส่ือมวลชน และมี “นวตักรรมสาร” ได้แก่ กลยทุธ์การออกแบบ
สารโดยค านึงถึงผู้ รับสาร ธรรมชาติของส่ือ ช่วงเวลา และสถานท่ีในการส่ือสาร ธรรมะใน
ชีวิตประจ าวนั วาทศิลป์ทางภาษา เช่น ใช้สมัผสั ซ า้ค า ส านวนและภาษาตา่งประเทศ ค าถามเชิง
วรรณศลิป์ การเปรียบเทียบ ฯลฯ และกลยทุธ์การใช้อารมณ์ขนั  
 ในขณะท่ีหลกัคิดในการเผยแผ่ศาสนา เป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในเชิงรุก (Active 
Buddhism) โดยมียุทธศาสตร์ว่า “เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง” (ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ , 2553) อัน
ประกอบด้วยกลวิธีในการด าเนินงาน 3 ประการ คือ 1) การเปล่ียนภาพลกัษณ์ของพระพทุธศาสนา
ให้ทนัสมยั (การน าศาสนามาข้องเก่ียวกบัทางโลก) 2) น าเสนอหลกัธรรมท่ีเข้าใจง่าย และ 3) การ
แปรทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิในชีวิตจริงโดยใช้หลกัการตลาดเพ่ือสงัคม โดยผลการวิจยัพบวา่ ผู้ รับสารมี
ความคดิเห็นตอ่สารของทา่น ว. วชิรเมธี ทัง้ในเชิงบวกและลบ 

 นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยของ อรปรียา วสุมหันต์ (2553) เร่ือง “พุทธวิธีจัดการความ
ขัดแย้งในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล” ซึ่งท าการศกึษาวิธีการจดัการความขดัแย้งใน 2 ส่วน 
คือ 1) ส่วนของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ 2) วิธีจัดการความขัดแย้งวิถีพุทธของพระ
ไพศาล วิสาโล พบว่าพระไพศาล วิสาโล มีการประยกุต์ใช้แนวคิดและวิธีจดัการความขดัแย้ง โดย
น าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใช้แก้ปัญหาทัง้เชิงรับและเชิงรุก กระบวนการพทุธสนัติวิธีของ
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ท่านผสมผสานระหว่างหลักการของพระพุทธศาสนาดัง้เดิม แนวคิดตะวันตกสมัยใหม่ และ
หลักการของพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม  โดยจัดการความขัดแย้งด้วยความเมตตาและใช้
สติปัญญาก ากบัอย่างระมดัระวงั (อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) ทัง้นีพ้ระไพศาล วิสาโล มีความเช่ือ
ว่าโลกกับธรรมแยกออกจากกันไม่ได้ การท างานเพ่ือสงัคมจึงเป็นการปฏิบตัิธรรมไปพร้อมกนั 
 งานวิจยัของอรปรียา วสมุหนัต์ แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นนกัส่ือสารศาสนายุคใหม่
ของพระไพศาล วิสาโล ท่ีสนใจและประยกุต์ใช้แนวคิดทัง้ทางโลกและทางธรรมร่วมกนั เพ่ือให้การ
จดัการความขดัแย้งเกิดขึน้โดยสนัติวิธี 

 งานวิจยัทัง้ 7 ชิน้ (ดงัตารางท่ี 2.1) สะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการในการส่ือสารศาสนาของ
พระสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยหลายรูป การส่ือสารศาสนาในอดีต (งานวิจัยหลวงพ่อชา  
สุภัทโท) แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการส่ือสารของพระสงฆ์ ในการสั่งสอนธรรมะแก่
พทุธศาสนิกชน โดยหลวงพ่อชา สามารถอ่านสถานการณ์และรู้จริตของผู้ รับสารท่ีมีความแตกต่าง
กนั ท าให้ท่านสามารถสอนธรรมะลกูศิษย์แตล่ะคนได้อย่างลึกซึง้และเข้าใจง่าย การส่ือสารท่ีใช้ก็
อยู่ในรูปแบบของส่ือดัง้เดิมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนบัว่าเหมาะสมกับบริบททางการส่ือสารท่ีมี
กลุม่ผู้ รับสารเล็กๆ และแตล่ะคนมีความใกล้ชิดกนั  
 การส่ือสารศาสนาในยุคต่อมา เร่ิมปรากฏความเป็น “นวัตกรรมการส่ือสารศาสนา” ท่ี
ชัดเจนยิ่งขึน้ เร่ิมตัง้แต่การท างานทางธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่ีน าเอาปรัชญาทางโลกมา
ผนวกเข้ากบัความรู้ทางธรรมเพ่ือใช้เป็นแบบแผนในการเผยแผ่ศาสนา ทัง้แนวคิดและรูปแบบการ
ส่ือสารของท่าน จึงปรากฏชดัเจนถึงความเป็นนวตักรรม เช่น การใช้ส่ือสมยัใหม่ (ส่ือมวลชน ส่ือ
ดจิิทลั ฯลฯ) เป็นชอ่งทางส าคญัในการส่ือสารกบัชนชัน้กลางและปัญญาชน  
 พระสงฆ์ในยคุหลงัๆ มีแนวทางในการเผยแผ่ศาสนาท่ีชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะนวตักรรมการ
ส่ือสารศาสนา ท่ีประยุกต์เอาความรู้ทัง้ทางโลกและทางธรรมมาใช้ร่วมกัน ทัง้ในส่วนของ “สาร” 
คือ องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับพระธรรม และ “ส่ือ” คือ การใช้ส่ือสมัยใหม่ ทัง้
ส่ือมวลชนและส่ือใหม่ในการส่ือสารศาสนาร่วมกับส่ือดัง้เดิม โดยการพัฒนาทัง้ในส่วนของ 
“รูปแบบ” เช่น วิธีการส่ือสารจากการเทศน์แบบดัง้เดิม มาสู่การเทศน์แบบพิธีกรจนถึงการบรรยาย
ธรรม และการพฒันา “เนือ้หา” คือการพฒันาสารให้เหมาะสมกบับริบททางการส่ือสาร 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปรูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระสงฆ์แตล่ะรูป  
  

งานวิจัย 
(เรียงตามปี) 

รูปแบบการสื่อสาร เนือ้หา 
และแง่มุม 

ทัศนคต ิ
ผู้รับสาร 

นวตักรรมสื่อ นวตักรรมสาร 

1.หลวงพอ่ชา สภุทัโท 
จิราพร เนติธาดา (2542) 

สือ่บคุคล 
(สือ่สารตอ่หน้า) 

เลา่เร่ือง อปุมาอปุมยั  
ความสอดคล้องระหวา่งสิง่

ที่พดูและสิง่ที่ปฏิบตัิ 

ทางธรรม
เทา่นัน้ 

เชิงบวก 

2.พทุธทาสภิกข ุ
ปณุยนชุ ชตุมิา (2543) 

สือ่บคุคล สือ่สถานท่ี 
สือ่มวลชน สือ่ดิจิทลั  
สือ่ระคน สือ่กิจกรรม 

สอนแนวประจกัษ์นิยม  
โดยให้นกัปฏิบตัิธรรม 
รู้ความจริงด้วยตนเอง 

ทางโลก 
ทางธรรม 

- 

3.พระพยอม กลัยาโณ 
ทศันีย์ เจนวิถีสขุ (2549) 

สือ่บคุคล สือ่สถานท่ี  
สือ่กิจกรรม สือ่วตัถ ุ
สือ่มวลชน (โทรทศัน์) 

อารมณ์ขนั เลา่เร่ือง  
การรือ้ถอนความหมาย 
การตลาดเพื่อสงัคม 
การผสมผสาน 

ทางโลก 
ทางธรรม 

เชิงบวก 

4.พระมหาสมปอง ตาลปตุโต 
ชลธิชา ชชูาติ (2552) 

สือ่บคุคล สือ่มวลชน 
(รายการธรรมะเดลเิวอร่ี) 

อารมณ์ขนั การเลยีนแบบ 
เลา่เร่ือง อปุมาอปุมยั 
วาทศิลป์ทางภาษา 

ทางโลก 
ทางธรรม 

ทัง้บวก 
และลบ 

5. ว. วชิรเมธี 1 
สริิลกัษณ์ ศรีจินดา (2553) สือ่บคุคล 

สือ่มวลชน สือ่ใหม ่

การออกแบบสาร  
ธรรมะในชีวิตประจ าวนั 
วาทศิลป์ทางภาษา  

อารมณ์ขนั 

ทางโลก 
ทางธรรม 

ทัง้บวก 
และลบ 6. ว. วชิรเมธี 2 

ฉวีมณฑ์ สขุไพบลูย์ (2553) 

7. พระไพศาล วิสาโล 
อรปรียา วสมุหนัต์ (2553) 

สือ่บคุคล 
น าพทุธศาสนาดัง้เดมิ 
แนวคิดตะวนัตก และ
ศาสนาเพื่อสงัคมมาใช้ 

ทางโลก 
ทางธรรม 

- 
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 ผลการวิจยัของพระสงฆ์ยคุใหม่ อย่างพระมหาสมปอง ตาลปตุโต และท่าน ว. วชิรเมธี มี
การศึกษาทัศนคติของผู้ รับสาร (ทัง้ในรุ่นเก่าและรุ่นใหม่) ท่ีมีต่อนวัตกรรมการส่ือสารศาสนาท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าพบประเดน็ท่ีนา่สนใจว่า การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารของพระสงฆ์ท่ีเข้า
มาเก่ียวข้องกับเร่ืองทางโลกยงัไม่เป็นท่ียอมรับมากนกัในหมู่ผู้ รับสาร โดยมีประเด็นเก่ียวข้องกบั 
อตัลกัษณ์ “ความเป็นสงฆ์” ท่ีผู้ รับสารมองว่าพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ ท่ีสุขมุเรียบร้อย ระมดัระวงักิริยา
วาจา และไม่เข้าไปข้องเก่ียวกบัประเด็นท่ีไม่ใช่กิจของสงฆ์ เช่นเดียวกบัพระพยอม กลัยาโณ ท่ีแม้
จะเป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่วยัรุ่นและคนยากจน แต่ก็ถูกเพ่งเล็งอยากหนกัจากมหาเถระสมาคม ท่ีไม่
ต้องการให้พระสงฆ์ท าลายกรอบประเพณีเดมิท่ีเคยปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา เชน่ การเทศน์ 

 หากเปรียบเทียบงานวิจยัตา่งๆ ข้างต้นกบักรณีของ “พระไพศาล วิสาโล” จะพบประเด็นท่ี
แตกต่างและน่าสนใจซึ่งสมควรแก่การศึกษา เช่น พระไพศาล วิสาโล มีนวตักรรมส่ือและสารท่ี
หลากหลายเช่นเดียวกับพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ (อรปรียา วสุมหันต์, 2553; ครอบครัวเดียวกัน, 2554; 
Thawsivdo, 2555; สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ , 2556; วิสาโล, 2556) ครอบคลุมทัง้ส่ือบุคคล 
ส่ือมวลชน และส่ือใหม ่โดยเฉพาะการใช้ส่ือบคุคล ในการบรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรมะตาม
สถานท่ีตา่งๆ ซึง่มีกิจนิมนต์เป็นจ านวนมากและมีตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี ร่วมกบังานเขียนทัง้บทความ
ออนไลน์และหนงัสือ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 180 ชิน้ นอกจากนี ้ยงัใช้กลยุทธ์ทางการส่ือสาร อย่างการ
เลา่เร่ือง การใช้อารมณ์ขนั ฯลฯ ในการส่ือสารธรรมะไปยงัพทุธศาสนิกชน การใช้ความรู้ทัง้ทางโลก
และทางธรรม (อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) โดยเฉพาะการอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการท่ีทนัสมยั เป็น
ลกัษณะโดดเดน่ประการหนึง่ท่ีไมพ่บในการส่ือสารศาสนาของพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ 

 การศกึษาผลงานตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล ในครัง้นี ้จึงมีเปา้หมายอยู่ท่ีการวิเคราะห์
นวัตกรรมการส่ือสารศาสนา (รูปแบบการส่ือสารศาสนา) ทัง้ในส่วนของส่ือและสาร ตลอดจน
ระบบความคิดของท่านในการก าหนดกลยุทธ์ทางการส่ือสาร อันมีความโดดเด่นแตกต่างจาก
พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ซึง่จะน ามาใช้เป็นกญุแจส าคญั ในการตอบค าถามว่าท าไมพระไพศาล วิสาโล จงึ
สามารถน าเอาธรรมะเข้ามาเก่ียวข้องกับประเด็นทางโลก (สิ่งแวดล้อม สนัติภาพ  ความขัดแย้ง 
ความเส่ือมโทรมของสงัคม) โดยท่ีไม่ถกูวิพากษ์วิจารณ์จากสงัคมในแง่ลบ เหมือนกบักรณีศึกษา
อ่ืนๆ ท่ีพบในงานวิจยัและส่ือต่างๆ (ชลธิชา ชูชาติ, 2552; ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์, 2553; สิริลกัษณ์ 
ศรีจินดา, 2553; กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2554)  
 อีกประเด็นหนึ่งท่ีพบจากการทบทวนวรรณกรรม คือ ชีวประวตัิของพระสงฆ์แต่ละรูปท่ีมี
ความแตกต่างกันในเร่ืองของต้นทุนทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ “การส่ือสารขาเข้า” เช่น       
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1) ภมูิล าเนา หลวงพอ่ชา ทา่นพทุธทาส พระพยอม พระมหาสมปอง ทา่น ว. วชิรเมธี ทัง้ 5 รูป ล้วน
แตมี่ภมูิล าเนาเดมิอยูใ่นตา่งจงัหวดั ในขณะท่ีพระไพศาล วิสาโล เป็นคนกรุงเทพฯ เรียนในโรงเรียน
คริสต์ท่ีมีช่ือเสียง แต่กลับเลือกด ารงจริยวัตรทางพระพุทธศาสนาในต่างจังหวัด 2) ฐานะทาง
เศรษฐกิจในขณะท่ียงัเป็นฆราวาส พระสงฆ์หลายรูปมีฐานะครอบครัวในวยัเด็กท่ียากจน ในขณะ
ท่ีท่านพุทธทาส และพระไพศาล วิสาโล มีชีวิตวยัเด็กอยู่ในครอบครัวชนชัน้กลางซึ่งเป็นตระกูล
พ่อค้าเชือ้สายจีน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ชีวประวตัิบางอย่างกลับมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การ
เลือกต้นแบบของชีวิต อาทิ ท่านพุทธทาส พระพยอม ท่าน ว. วชิรเมธี และพระไพศาล วิสาโล 
ได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามาจากฝ่ังมารดาท่ีมีความเคร่งครัดศรัทธาต่อพระพทุธศาสนา 
ในขณะท่ีฝ่ังบิดามกัเป็นตวัอย่างท่ีไม่ดี (ด่ืมเหล้า เล่นการพนนั ไม่รับผิดชอบครอบครัว มีภรรยา
น้อย ฯลฯ) ซึง่กลายมาเป็นบทเรียนส าคญัท่ีสอนเร่ืองการเลือกใช้ชีวิตให้กบัพระแตล่ะรูป เป็นต้น 

 ทัง้นี ้สามารถสรุปประเดน็ส าคญัท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ดงัตอ่ไปนี  ้

  1) การศึกษาส่ือบุคคล คือ การพยายามหาคุณสมบัติ ร่วมของส่ือบุคคล 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2549) อนัเป็นคณุสมบตัิท่ีท าให้ส่ือบุคคลทุกคนประสบความส าเร็จทางการ

ส่ือสาร นอกเหนือจากความสามารถเฉพาะบคุคลท่ีไมส่ามารถลอกเลียนกนัได้   

  2) การศกึษาภูมิหลงั ช่วยให้ผู้วิจยัเข้าใจลึกซึง้ถึงการสะสมต้นทุนทางสงัคมของ

กรณีศกึษา ซึง่จะมีประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การวิเคราะห์ผลการวิจยั   

  3) การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ 2 จดุยืน คือ ผู้วิจยัศกึษากรณีศกึษาในฐานะท่ีเป็นทัง้

คนในและคนนอก เพ่ือให้ได้ทัง้ข้อมลูเชิงลึก (คนใน) และลดความอคติท่ีอาจเกิดขึน้จากความช่ืน

ชอบ (คนนอก) ไปพร้อมๆ กัน อันจะช่วยให้ผู้ วิจัยสามารถเห็น “จุดเด่น” และ “จุดด้อย” ของ

กรณีศกึษา ซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีจะต้องน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาทางพฒันาตอ่ไป 
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2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทางการส่ือสาร  
  
 2.1.1 นวัตกรรมส่ือและสาร  
  
 ท าการศกึษา “นวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” 
โดยแบ่งนวัตกรรมท่ีศึกษาออกเป็น 1) นวัตกรรมส่ือ (วิธีการใช้ส่ือต่างๆ ในการส่ือสาร) และ 2) 
นวตักรรมสาร (วิธีการน าเสนอสารในรูปแบบต่างๆ) โดยใช้วิธีวิจยัเอกสาร ศกึษาผลงานของพระ
ไพศาล วิสาโล ท่ีเป็นเอกสารและส่ือดิจิทัล โดยมีแนวคิดทาง “หัวใจนักปราชญ์” (วิภา         
ตัณฑุลพงษ์, 2554; อุปกิตศิลปสาร , พระยา, 2546) และแนวคิด “นวัตกรรมการส่ือสาร” 
(ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2545; กาญจนา แก้วเทพ , 2556ก, 2556ข) เป็นกรอบในการศึกษา
วิเคราะห์ ดงันี ้

  2.1.1.1 แนวคดิหวัใจนกัปราชญ์ “สจุิปลุิ” 

  หวัใจนกัปราชญ์ หรือ สจุิปลุิ (อปุกิตศลิปสาร, พระยา, 2546) เป็นหลกัการส าคญั 
4 ประการ ส าหรับการแสวงหาความรู้ มีรายละเอียดดงันี ้

   1) “ส”ุ (สตุ) หมายถึง การฟัง เน่ืองจากการแสวงหาความรู้และการศกึษา 
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการฟังเป็นพืน้ฐาน ประกอบกับสังคมไทยในอดีตท่ีหนังสือยังไม่เป็นท่ี
แพร่หลาย การฟังเร่ืองราวต่างๆ จึงเป็นช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสาร ก่อนท่ีจะน าไป
พิจารณาให้เกิดความรู้ นกัปราชญ์ในสมยัก่อนจงึได้ช่ือวา่เป็นผู้ ท่ีฟังมาก หรือ พหสูตู  
   ทัง้นี ้หากเปรียบเทียบวิธีการรับความรู้ของสังคมไทยปัจจุบัน สุ ใน
ความหมายของพระยาอุปกิตศิลปสาร น่าจะมีความหมายรวมถึง การฟัง การด ูและการอ่าน ซึ่ง
สามารถเข้าถึงได้ผา่นส่ือบคุคล ส่ือมวลชน (โทรทศัน์ หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ ฯลฯ) และส่ือใหมต่า่งๆ 

   2) “จิ” (จินตนะ) หมายถึง ความคิด หรือ การใช้ความคิด ซึ่งเป็นขัน้ตอน
ตอ่เน่ืองมาจากการฟัง เพราะการรับฟังข้อมลูข่าวสารตา่งๆ จ าเป็นจะต้องคอยคิดติดตามไปด้วย 
เม่ือพบหรือได้ยินข้อมลูท่ีเป็นท่ีสงสยั ก็จะสามารถคิดตรึกตรองจดจ าไว้ เพ่ือน าไปหาค าตอบหรือ
ถามได้ในภายหลงั การใช้ความคดิจงึเป็นการพิจารณาและติดตามเร่ืองราวท่ีรับฟังอยูอ่ยา่งตัง้ใจ 

   3) “ป”ุ (ปจุฉา) หมายถึง การถาม เป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีต่อเน่ืองมากจาก
การฟังและการคิด โดยจ าเป็นต้องฝึกฝนและแสวงหาความรู้จากการถาม โดยน าเร่ื องราวท่ียัง
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สงสยัไปค้นคว้าหาค าตอบเพิ่มเติม หรือสอบถามจากผู้ รู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ โดยไม่
อายท่ีจะถาม อนัจะช่วยลดความทระนงตนว่าเป็นผู้ มีความรู้มากหรือไปดถูกูผู้ อ่ืนว่ามีความรู้น้อย
   การถาม ยังมีความเก่ียวโยงไปถึง การพูด ซึ่งมีหลักโดยพืน้ฐานว่า ให้
พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนการพดู การถามหรือการพดูจงึเป็นการแสดงออกถึงความรู้ของ
ผู้พดู วา่มีความเข้าใจในประเด็นตา่งๆ มากน้อยเพียงใด ผู้ ท่ีรู้จกัถามจงึเป็นพืน้ฐานของผู้ รู้และการ
ใฝ่รู้   
              4) “ลิ” (ลิขิต) หมายถึง การเขียน คือการบันทึกความรู้ความคิดต่างๆ 
ตามความเข้าใจ โดยเลือกบันทึกเฉพาะข้อมูลท่ีควรรู้ควรจ า อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับข้อมลูข่าวสาร การใช้ความคิด และการตัง้ค าถาม การจด
บนัทกึถกูจดัให้อยูใ่นขัน้ตอนสดุท้าย เพราะถือเป็นขัน้ตอนส าคญัและลึกซึง้ของการเป็นนักปราชญ์
ในสมยัโบราณท่ีอตัราการรู้หนงัสือ (การอ่านออกเขียนได้) ยงัมีอยู่น้อย ความรู้ท่ีถูกบนัทึกไว้ใน
อดีตและสง่ตอ่มาจนถึงปัจจบุนั จงึมีความส าคญัและมีคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์อยา่งมาก 

  กล่าวโดยสรุป หวัใจนกัปราชญ์ทัง้ 4 ประการข้างต้น หมายถึง ความสามารถใน
การอา่น (ฟัง ด)ู การคดิวิเคราะห์ และการเขียน (วิภา ตณัฑลุพงษ์, 2554) โดยเฉพาะความสามารถ
ในการเขียน (ลิขิต) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสะท้อนให้เห็นผลของการอ่าน การใช้ความคิด 
และการตัง้ค าถาม ความสามารถในการอ่าน (ฟัง ด)ู การคิดวิเคราะห์ จึงสามารถดไูด้จากผลงาน
การเขียน ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้และความมีปัญญา   
  ในส่วนของการวิจยั “สจุิปลุิ” เป็นหลกัการแสวงหาความรู้ของนกัปราชญ์ ผลงาน
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ จึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการรับข้อมูลข่าวสาร การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล 
และการจดัการกบัข้อมลูขา่วสารอย่างเป็นระบบ ในการศกึษาผลงานตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล 
นอกจากจะใช้วิธีวิจัยเอกสาร (อ่านเพิ่มเติมในบทท่ี 3) เป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยัง
สามารถน าเอา “สุจิปลุิ” มาใช้เป็นกรอบในการวดัการส่ือสารขาเข้าของพระไพศาล วิสาโล ว่ามี
ลกัษณะอยา่งไร และสง่ผลตอ่กระบวนการ/วิธีคิดในการก าหนดนวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการ
ส่ือสาร) ศาสนา ซึง่เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และการตดัสินใจอยา่งไร ดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  การประยกุต์ใช้แนวคดิหวัใจนกัปราชญ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
  

หัวใจนักปราชญ์ พระไพศาล วิสาโล 

ส ุ การส่ือสารขาเข้า 

จ ิ การส่ือสารภายใน 

ป ุ การพิจารณาความรู้ 

ล ิ
การส่ือสารขาออก 
(ผลงาน การตดัสินใจ) 

  

  2.1.1.2 นวตักรรมทางการส่ือสาร 

  กาญจนา แก้วเทพ (2556ข) กล่าวถึงคุณลักษณะของนวัตกรรม (Attribute of 
Innovation) ไว้ทัง้สิน้ 13 ลกัษณะ ดงัภาพท่ี 2.1 มีคณุลกัษณะท่ีส าคญัและเก่ียวข้องกับการวิจยั 
ดงัตอ่ไปนี ้

   1) นวตักรรมคืออะไร    
   ความเป็นนวัตกรรมปรากฏได้ 3 รูปแบบ คือ 1) ความใหม่ของวัตถุ 2) 
ความใหม่ของกระบวนการ และ 3) ความใหม่ของความคิดต่างๆ ทัง้นี ้แบบแผนในการยอมรับ
นวตักรรมมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งตวันวตักรรมอาจถูกรับไว้เพียงบางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ และ
นวตักรรมบางอย่าง อาจถูกพฒันามาจากวตัถุ กระบวนการ หรือความคิดเดิมๆ ดงัตวัอย่างของ
ความเช่ือเร่ือง “แม่ย่านางเรือ” ท่ีแพร่กระจายมาเป็นแม่ย่านางรถ จนมาถึงเคร่ืองบินในปัจจุบัน 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556ก)    

   2) ประเภทของนวตักรรม    
   นวัตกรรมสามารถแบ่งตามวิทยาการต่างๆ ได้หลายประเภท เช่น 
นวตักรรมทางเทคโนโลยี เชน่ จดหมาย โทรเลข โทรศพัท์ จนถึงโทรศพัท์สมาร์ตโฟน นวตักรรมทาง
เศรษฐกิจ เชน่ อปุนิสยัการออม ดงัตวัอยา่งการออมในประเทศไทย ท่ีพยายามเปล่ียนแนวคดิของ 
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ภาพท่ี 2.1  คณุลกัษณะของนวตักรรม (Attribute of Innovation)  

แหล่งท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ, 2556ก: 1 . 
  
ประชาชน จาก “รายได้-รายจ่าย=เงินออม” เป็น “รายได้-เงินออม=รายจ่าย” ฯลฯ นวตักรรมทาง
การแพทย์ เชน่ วิธีการตอ่กระดกูของแพทย์แผนโบราณและแพทย์สมยัใหม ่ไปจนถึงนวตักรรมทาง
การศึกษา หรือนวตักรรมทางการส่ือสาร เป็นต้น โดยนวตักรรมแต่ละประเภทเกิดการยอมรับได้
ยากง่ายตา่งกนั ขึน้อยู่กบัประเภทของนวตักรรม เช่น โทรศพัท์รุ่นใหม่ๆ (ซึ่งเป็นวตัถ)ุ จะยอมรับได้
ง่ายกวา่การเปล่ียนวิธีการออมซึง่เป็นทัง้การปฏิบตัแิละแนวคดิของประชาชน 

   3) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรม    
   ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับนวัตกรรมมี 2 กลุ่ม คือ 1) Change Agent 
และ 2) Adopter ในฐานะ “ผู้น าการเปล่ียนแปลง” และ “ผู้ รับนวตักรรม” ทัง้นีก้ลุม่ Change Agent 
ประกอบด้วยผู้น าความคิดจากภายนอก (Change Agent) และภายใน (Opinion Leader) โดย 

คณุลกัษณะ
ของนวตักรรม

ท่ีมา

ความหมาย
แหลง่ท่ีมา

ประเภท

ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง

กระบวนการ
ยอมรับ
นวตักรรม

อตัราของ
นวตักรรม

ทิศทาง
ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้อง

ภาคสว่น

บทบาท

กระบวนทศัน์

ประเดน็ท่ี
ศกึษา
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Change Agent เป็นผู้ น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญใน
นวตักรรม แตจ่ะมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารเน่ืองจากไม่เข้าใจบริบทของสงัคม /ชมุชนนัน้ๆ ในขณะท่ี 
Opinion Leader มีความเช่ียวชาญและอ านาจในการส่ือสารในฐานะคนในท่ีน่าไว้วางใจ แตจ่ะมี
ปัญหาเร่ืองความรู้ความสามารถในเร่ืองนวัตกรรม ซึ่งจะมีไม่เท่ากับ Change Agent โดยเรา
สามารถพิจารณาองค์ประกอบของผู้น าการเปล่ียนแปลงได้หลายองค์ประกอบ ดงันี ้

       (1) Homophily และ Heterophily บทบาทในฐานะ Change Agent 
หรือ Opinion Leader มีผลต่อความใกล้ชิดหรือความห่างของผู้ แพร่กระจายนวัตกรรมต่อผู้ รับ
นวตักรรม โดยบคุลากรภายนอก เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตวัแทนองค์กร นกัวิชาการ ฯลฯ จะมีความหา่ง
มากกว่าผู้น าในชุมชน ซึ่งมีความใกล้ชิดและส่งผลต่อความรู้สึกว่าเป็น “พวกเดียวกัน” จากกลุ่ม
ผู้ รับนวตักรรม  
       (2) Likability ความชอบของผู้ รับนวัตกรรมต่อตัวผู้ แพร่กระจาย
นวตักรรม     
       (3) Trustworthiness ความนา่ไว้วางใจ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีพิสจูน์ด้วย
เวลา และการแสดงออกถึงความจริงใจท่ีมีตอ่ผู้ รับนวตักรรม ซึง่มีอยูม่ากใน Opinion Leader 
       (4) Credibility ความน่าเช่ือถือ เกิดจากความรู้ความสามารถของผู้
แพร่กระจายนวตักรรมในประเดน็ท่ีตนเองส่ือสาร     
       (5) Expertise ความเช่ียวชาญของผู้ กระจายนวัตกรรมในประเด็น
นวตักรรมตา่งๆ ซึง่มีไมเ่ทา่กนั โดย Change agent จะมีความเช่ียวชาญมากกวา่ Opinion Leader 
       (6) Position/Status ต าแหนง่หรือสถานะของผู้กระจายนวตักรรม โดย
ต าแหน่งเป็นตวัก าหนดความคาดหวงั ว่าผู้แพร่กระจายนวตักรรมควรจะปฏิบตัิตนอย่างไร และ
สถานะท่ีผกูอยู่กบัต าแหน่งดงักล่าว เช่น ความเป็นพระ แสดงถึงอ านาจทางการส่ือสารท่ีมากกว่า
สถานะอ่ืนๆ   
       (7) Attractiveness ความดึงดูดใจซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะแต่ละ
บคุคล    
       (8) Effort ความพยายามของผู้แพร่กระจายนวัตกรรม ในการส่ือสาร
นวตักรรมตามกระบวนการยอมรับนวตักรรมในแตล่ะขัน้ตอนอย่างทุม่เทและรอบครอบ 
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   4) แบบแผนในการยอมรับนวตักรรม 

       (1) แบบ Substitute (A --> B) หมายถึง การแทนท่ีนวตักรรมท่ีใช้กัน
อยูใ่นปัจจบุนัด้วยนวตักรรมใหม ่เชน่ การใช้ “เคร่ืองป่ัน” ป่ันเคร่ืองเทศแทนการต าด้วย “ครก” 
       (2) แบบ Addition (A + B) หมายถึง การเพิ่มนวตักรรมใหม่ๆ เข้าไป
ใช้ร่วมกับนวัตกรรมเดิมท่ีมีกันอยู่ เช่น การใช้ทัง้ “เคร่ืองป่ัน” และ “ครก” ในการป่ันเคร่ืองเทศ
ร่วมกนั    
       (3) แบบ Hybridization หรือ Articulation หมายถึง การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมทัง้รูปแบบเก่าและใหม่ร่วมกัน โดยค านึงถึงคุณประโยชน์และหน้าท่ีๆ ส าคัญของ
นวตักรรมแต่ละชนิด ว่ามีคณุสมบตัิโดดเด่นเหมาะท่ีจะน ามาใช้ในบริบทใด เช่น การน า “เคร่ือง
ป่ัน” มาใช้ท าอาหารในกรณีท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็ว และการใช้ “ครก” ในกรณีท่ีต้องการ
ความประณีตหรือความหอมจากเคร่ืองเทศแบบดัง้เดมิ 

   5) ปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
   ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2545) ได้สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
นวตักรรมตามแนวคดิของ Rogers ไว้ 5 ปัจจยั ได้แก่ 

       (1) องค์ประกอบต่างๆ ของนวตักรรมตามมุมมองของผู้ รับนวตักรรม 
ได้แก่ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบเม่ือพิจารณาคูก่บัข้อเสนออ่ืนๆ ทัง้สถานภาพ ความง่ายและราคา 
ความเข้ากนัได้ คือ ความเหมาะสมกบัสงัคมและขนบธรรมเนียมประเพณี ความไมซ่บัซ้อน โอกาส
ในการทดลองใช้ และโอกาสในการสงัเกตเห็นได้โดยการมองประโยชน์ท่ีเกิดกบับคุคลอ่ืนๆ  
       (2) ลกัษณะการตดัสินใจ ประกอบด้วย การตดัสินใจด้วยตนเอง การ
ตดัสินใจของกลุ่ม และการตดัสินใจโดยผู้ มีอ านาจ (รัฐ) ทัง้นี ้การยอมรับจะเกิดขึน้เร็วหากมาจาก
การตดัสินใจของผู้ มีอ านาจ โดยสัง่การให้สมาชิกในสงัคมยอมรับ ร่วมกบัการผ่านกฎหมายต่างๆ 
เพ่ือบงัคบัใช้ และการยอมรับท่ีรวดเร็วรองลงมา คือ การตดัสินใจและผลกัดนัโดยกลุ่มท่ีบุคคล
สงักดัอยู ่     
       (3) ช่องทางการส่ือสาร การยอมรับนวัตกรรมขึน้อยู่กับปริมาณและ
ความหลากหลายของช่องทางการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน การส่ือสารระหว่างบุคคล หรือ
ส่ือใหม ่     
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       (4) ลกัษณะทางสงัคม เช่น ค่านิยมและความสมัพนัธ์ของสมาชิกใน
สังคม มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสังคมสมัยใหม่ท่ีเ ปิดกว้าง จะมีโอกาสยอมรับ
นวตักรรมมากกว่าสงัคมแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะถ้านวตักรรมไม่สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมต่างๆ 
       (5) ความพยายามของผู้แพร่กระจายนวตักรรม หาก Change Agent 
เป็นผู้ ท่ีมีความพยายามและความอดทนสูงในการแพร่กระจายนวัตกรรม โดยพยายามแสดงให้
ประชาชนมองเห็นประโยชน์ของนวตักรรม และความสอดคล้องของนวตักรรมกบัความต้องการอนั
จะท าให้โอกาสในการยอมรับนวัตกรรมสูงขึน้ ซึ่ง Change Agent สามารถแสดงบทบาททัง้การ
ชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็น การใช้ความสนิทสนม หรือการใช้เครือข่ายบุคคลให้ช่วยกนัเปล่ียนแปลง 
หรือการใช้ตวัแทนท่ีเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย (Opinion Leader) ชว่ยท าหน้าท่ีแทน ฯลฯ 

   6) กระบวนทศัน์การพฒันากบัความเป็นนวตักรรม    

   การเปล่ียนกระบวนทัศน์การพัฒนา จากกระบวนทัศน์ท่ีเน้นความ

ทันสมัย (Modernized)  มาสู่กระบวนทัศน์แบบทางเลือก (Alternative)  ก่อให้เ กิดความ

เปล่ียนแปลงต่อการส่ือสารเพ่ือการแพร่กระจายนวัตกรรมในหลายประเด็น (ปาริชาต                 

สถาปิตานนท์, 2545; กาญจนา แก้วเทพ, 2556ก, 2556ข) คือ 

       (1) กา ร ใ ห้ ค ว ามส า คัญกั บ ก า ร ส่ื อ ส า ร สอ งท า ง  ( Two-way 
Communication) ซึ่งสนใจการส่ือสารแนวระนาบ (Horizontal) ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทกุๆ ฝ่าย
อยา่งเทา่เทียมกนั โดยเปล่ียนมมุมองจากผู้สง่สาร/รับสารมาเป็น “คูส่ื่อสาร”   
       (2) การส่ือสารให้ความส าคญักับเนือ้หาสาร และการส่ือสารในการ
แลกเปล่ียนความหมาย เพ่ือน าไปสูค่วามเข้าใจร่วม (Mutual Understanding)   
       (3) การให้ความส าคัญกับสมาชิกในสังคมระดับรากหญ้า (Grass 
Roots) ให้ตระหนกัถึงการพฒันาตนเอง โดยเฉพาะการรักษาสิทธิและหน้าท่ีต่อการพฒันาชุมชน 
ซึ่งใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั  
       (4) ขัน้ตอนการแพร่กระจายนวัตกรรมในกระบวนทัศน์ทางเลือก จะ
เป็นลักษณะของการแพร่ผ่านเครือข่ายเพ่ือนฝูง (Peer Network) ไปสู่ผู้ รับนวัตกรรม และผู้ รับ
นวตักรรมท าหน้าท่ีกระจายนวตักรรมตอ่ไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสงัคม 
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  “นวัตกรรม” และ “การส่ือสาร” สามารถแบ่งความสัมพันธ์ได้เป็น 2 ลักษณะ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556ข) ได้แก่ 1) การส่ือสารนวัตกรรม คือ การใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้วัตถุ แนวคิด และพฤติกรรม (เช่น ทฤษฎี Diffusion of 
Innovation) และ 2) นวัตกรรมทางการส่ือสาร อนัเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีเกิดขึน้กบัตวัส่ือหรือช่อง
ทางการส่ือสารเอง และเป็นความโดดเด่นอย่างหนึ่งของการศึกษาทางนิเทศศาสตร์ เช่น การ
เปล่ียนรูปแบบการเทศน์ของพระสงฆ์ จากการนัง่เทศน์บนธรรมาสน์มาสู่การยืนเทศน์ หรือการ
เทศน์แบบทอล์คโชว์ ซึ่งเป็นนวตักรรมการส่ือสารของพระสงฆ์ท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยั ทัง้นี ้
“นวตักรรมทางการส่ือสาร” สามารถเกิดขึน้ได้ในหลายลกัษณะ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556ข) ดงั
ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

   1) การเปล่ียนท่ีตวัส่ือ (Media) เช่น พฒันาการของจดหมายมาสู่อีเมล์
   2) การเปล่ียนวิธีการใช้ส่ือ (Media Use) หรือ Channel เช่นรูปแบบของ
เว็บไซต์ ท่ีพฒันาจากยคุธุรกิจมาสูย่คุแหง่ความบนัเทิง   
   3) การเปล่ียนเนือ้หา ทัง้ Content, Message และ Meaning เช่น การ
พิจารณาเปล่ียนกฎหมายให้ “ใบกระท่อม” กลายเป็นพืชถกูกฎหมาย ช่วยเปล่ียนความหมายของ
ใบกระทอ่มท่ีเคยเป็นลบ ให้มีลกัษณะเป็นบวกมากย่ิงขึน้   
   4) การเปล่ียนสมัพนัธบท (Intertextuality) คือ การน าเอาเร่ืองเก่ามาเลา่
ใหม่ เช่น การเปล่ียนจากนวนิยายซึ่งเป็นส่ือดัง้เดิม มาสู่บทละครวิทย ุบทภาพยนตร์ และหนงัสือ
การ์ตนู ฯลฯ   
   5) การหลอมรวมส่ือ (Mixing Media หรือ Convergence) เป็นตวัอย่าง
ท่ีเห็นได้ในปัจจบุนัท่ีส่ือมวลชน ส่ือชมุชน ส่ือพืน้บ้าน ส่ือกิจกรรม ส่ือบคุคล ฯลฯ มารวมกนัอยู่ใน
ส่ือใหม ่   
   6) การสร้างรูปแบบการส่ือสารใหม่ๆ เช่น เวทีเสวนา การสาธิต พืน้ท่ี
สาธารณะ    
   7) การเปล่ียนแบบจ าลองทางการส่ือสาร จาก Transmission Model 
(อ านาจจากบนลงลา่ง) ไปสู ่Ritualistic Model (ส่ือสารแบบเทา่เทียมระหวา่งกนั)   
   8) การเปล่ียน Unit ทางการส่ือสาร เช่น การรณรงค์จากระดับชาติสู่
ระดบัท้องถ่ิน การเปล่ียนจากส่ือส่วนตวัเป็นส่ือสาธารณะ (ไดอาร่ี ไปเป็น Blog) หรือ การเปล่ียน
ระดบัการส่ือสารจากระดบัปัจเจกบคุคลไปสู่ระดบักลุม่ องค์กร และชมุชน เชน่ การรีวิวร้านอาหาร
ในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น   
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   9) การเปล่ียนและเช่ือมโยงภาคส่วน (Sector) เช่น การรวมกลุ่มของ
ประชาชนเป็นเครือข่ายการเรียนรู้โดยไม่ต้องได้รับการสนบัสนนุจากรัฐ หรือการจบัมือระหว่างรัฐ
และเอกชนในลกัษณะพนัธมิตร    
   10) การเปล่ียนหรือเพิ่มหน้าท่ี (Function) ของส่ือ เช่น การใช้ส่ือเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมลู ไปสูส่ื่อเพ่ือสร้างความสามคัคี สร้างยอดขาย หรือสร้างความศรัทธา   
   11) เปล่ียนทิศทาง (Direction)  หรือลักษณะดัง้ เดิม (Orientation) 
ทางการส่ือสาร เชน่ เปล่ียนจากผู้สง่สารเป็นศนูย์กลาง มาสู่กลุม่ผู้ รับสารเป็นศนูย์กลาง 
   12) การเปล่ียนกลยทุธ์ทางการส่ือสาร 

  นอกจากนวตักรรมทางการส่ือสารใน 12 ลกัษณะนี ้ยงัมีนวตักรรมทางการส่ือสาร
อ่ืนๆ อีกมากมาย ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบทางการส่ือสาร และบริบททางการส่ือสารตา่งๆ 
  แนวคดิ “นวตักรรมการส่ือสาร” เป็นกรอบแนวคิดท่ีส าคญัท่ีช่วยสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบัลกัษณะความเป็นนวตักรรม และลกัษณะความเป็นนวตักรรมทางการส่ือสาร ท าให้เห็น
รูปแบบ และวิธีพฒันานวตักรรมทางการส่ือสารรูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะนวตักรรมในส่วนของส่ือ
และสาร ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัและเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้โดยสามารถน ามา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลงานการส่ือสารศาสนาประเภทตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะ
ท่ีท่านผู้ ส่ือสารนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชน โดยเปรียบเทียบ “สาร” ท่ี
ปรากฏในผลงาน “ส่ือ” ประเภทต่างๆ ของท่าน ได้แก่ 1) ส่ือดัง้เดิมทางพระพุทธศาสนา 2) ส่ือ
สมยัใหม ่อาทิ ส่ือมวลชน ส่ือใหม ่และ 3) ส่ืออ่ืนๆ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพระไพศาล วิสาโล 
วา่มีเอกลกัษณ์และความแปลกใหม ่ในบริบทของนวตักรรมการส่ือสารหรือไม ่อยา่งไร 

 
 2.2.2 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม “โยนิโสมนสิการ”  
  
 โยนิโสมนสิการ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2542) เป็นแนวคิดส าคัญ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
ความคิดทางธรรมของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะท่ีท่านเป็นนักส่ือสารศาสนาท่ีสงักัดฝ่ายทาง
ธรรม อนัมีรูปแบบ หลกัการ และกระบวนการคดิท่ีเป็นแบบฉบบัเฉพาะท่ีใช้สืบตอ่กนัมาหลายพนัปี 
การวิเคราะห์ระบบความคิดทางธรรมของพระไพศาล วิสาโล จึงช่วยอธิบายถึงมลูเหตสุ าคญัท่ีท า
ให้ทา่นตดัสินใจพฒันานวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั  
 พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) (2542) กล่าวถึงวิธีการแห่งปัญญา หรือ “โยนิโส
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มนสิการ” ไว้ในหนงัสือพุทธธรรมฉบบัปรับปรุงและขยายความ โดยให้ความหมายว่า หมายถึง  
การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี การฝึกใช้ความคิด การคิดอย่างมีระเบียบ การรู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่
มองเห็นสิ่งตา่งๆ อย่างผิวเผิน เป็นขัน้ตอนส าคญัของการสร้างปัญญาท่ีบริสทุธ์ิเป็นอิสระ ซึ่งกล่าว
โดยสรุปได้วา่ “คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล” 

 วิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ ท่ีน ามาใช้ในทางปฏิบตัิ สามารถประมวลและแบ่งออกเป็น
รูปแบบใหญ่ๆ ได้ 10 วิธี (ป.อ. ปยตฺุโต, 2542) ดงัตอ่ไปนี ้

  1) วิธีคดิแบบสืบสาวเหตปัุจจยั   
  หมายถึง การพิจารณาปัญหาเพ่ือหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหาสาเหตแุละปัจจยั
ต่างๆ ท่ีส่งผลสัมพันธ์กันมาเป็นทอดๆ (การคิดแบบปฏิจจสมุปบาท) จัดเป็นวิ ธีคิดทาง
พระพทุธศาสนาโดยพืน้ฐาน มีอยู่ 2 แนวทางย่อยๆ คือ 1) การคิดแบบปัจจยัสมัพนัธ์ คือ สิ่งหนึ่งๆ 
เกิดขึน้ได้ด้วยปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ก่อน และ 2) การคิดแบบสอบสวน คือการตัง้ค าถามตอ่สิ่งตา่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้ วา่มีสิ่งใดเป็นปัจจยัให้เกิด 

  2) วิธีคดิแบบแยกแยะสว่นประกอบ   
  หมายถึง การพิจารณาแบบกระจายเนือ้หา ในทางพระพุทธศาสนามุ่งการ
พิจารณาส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ ว่าไม่มีแก่นสาร เช่น คนหนึ่งคนเกิดขึน้จากการมาประชุมกัน
ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีเรียกว่าขนัธ์ 5 และขนัธ์ 5 ก็เกิดจากการมาประชมุกนัขององค์ประกอบ
ย่อยต่างๆ ต่อไปอีก ฯลฯ ท าให้เห็นว่าทุกสรรพสิ่งมีการเกิดดบัตลอดเวลา ไม่คงท่ี และไม่ยัง่ยืน  
  ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ให้ความหมายของวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบไว้ว่า
เป็น “วิธีคิดแบบวิเคราะห์” โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ซึ่งโดยพืน้ฐานจะ
ประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

  3) วิธีคดิแบบสามญัลกัษณ์   
  หมายถึง วิธีคิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา คือการมองอย่างรู้เท่าทนัความเป็นไปของ
สิ่งทัง้หลาย ในฐานะท่ีสิ่งตา่งๆ เกิดจากเหตปัุจจยัตา่งๆ ปรุงแตง่ (ประชมุ) ขึน้ ก็จะต้องเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยนัน้ๆ ด้วย พระพุทธศาสนาใช้วิธีคิดเช่นนีพ้ิจารณาปัจจยัภายในและภายนอกของสิ่ง
ต่างๆ ว่ามีความเกิด-ดบัเปล่ียนไปตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงตามเหตปัุจจัยสะท้อนให้เห็นว่า 
สรรพสิ่งตา่งๆ ไม่สามารถเปล่ียนได้ตามใจปารถนา ไม่สามารถบงัคบัครอบครองได้จริง ขึน้อยู่กับ
ธรรมชาตแิตเ่ดมิของสิ่งนัน้ๆ โดยมีวิธีคดิ 2 ขัน้ตอนคือ 1) รู้เทา่ทนัและยอมรับความจริง เชน่ ความ
ทุกข์ความไม่น่าปารถนา เกิดขึน้ตามธรรมดาตามเหตปัุจจยัของมนั เม่ือคิดได้จะเกิดการปลงตก 
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ถอนตวัจากความทุกข์นัน้ๆ ได้ การคิดในขัน้นีจ้ึงฝึกพิจารณาตามความเป็นจริงมากกว่าความ
อยากของมนษุย์ท่ีจะให้เป็นไป 2) การแก้ไขและท าการไปตามเหตปัุจจยั หมายถึง การพิจารณาจน
รู้ธรรมชาติว่าสิ่งหนึ่งๆ จะเกิดขึน้ได้ หากประกอบด้วยปัจจยัใดบ้าง หากเราเตรียมปัจจยัตา่งๆ ให้
พร้อมตอ่การเกิดสิ่งนัน้ ไมว่า่เราจะอยากหรือไมอ่ยากให้เกิด สิ่งนัน้ๆ จะต้องเกิดขึน้แนน่อน 

  4) วิธีคดิแบบอริยสจัจ์   
  หมายถึง การคดิแบบแก้ปัญหา ในทางพระพทุธศาสนาหมายถึง วิธีแหง่ความดบั
ทุกข์ จัดเป็นวิธีคิดหลักเพราะสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงวิ ธีคิดอ่ืนๆ ได้ทัง้หมด มีลักษณะ 2 
ประการ คือ 1) เป็นวิธีคดิตามเหตแุละผล โดย ป.อ. ปยตฺุโต (2542) ให้ความหมายในลกัษณะของ 
“Cause and Effect” ไม่ใช่ “Reason” ได้แก่ ทกุข์ คือ ความไม่ปรารถนาต่างๆ เป็นผล สมทุยั คือ 
ท่ีมาของปัญหาเป็นเหต ุและ นิโรธ คือ ภาวะสิน้ไปของปัญหาเป็นผล มรรค คือ วิธีการดบัทุกข์/
ปัญหานัน้ๆ เป็นเหต ุ2) เป็นวิธีคิดท่ีตรงจุดหรือตรงไปตรงมา มุ่งตรงไปท่ีปัญหา ใช้แก้ปัญหา ไม่
ฟุ้งซ่านออกไปยงัเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือสนองความต้องการ (ตณัหา มานะ ทิฏฐิ) ของตน ซึ่งไม่เก่ียวข้อง
กบัการแก้ไขปัญหา สาระส าคญัของวิธีคิดแบบอริยสจัจ์ คือ การเร่ิมต้นจากปัญหา (ความทกุข์) ท่ี
ประสบ ท าความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจน หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือเตรียมแก้ไขโดยก าหนด
เป้าหมายให้ชัด วางวิธีปฏิบัติท่ีจะก าจัดสาเหตุของปัญหาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยใช้
อริยสจัจ์ 4 ประการเป็นกรอบ คือ  

      (1) ทุกข์ หมายถึง สภาพของปัญหาท่ีได้ประสบ มนุษย์มีหน้าท่ีก าหนดรู้ทุกข์ 
ท าความเข้าใจและก าหนดขอบเขตให้ชดั เชน่ แพทย์ก าหนด (ตรวจ) จนรู้วา่คนไข้เป็นโรคอะไร โดย
ไมมี่หน้าท่ีเอาทกุข์นัน้ๆ มาแบกไว้    
      (2) สมุทัย หมายถึง สาเหตุของปัญหา ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ท่ีเข้ามาสัมพันธ์/
ขัดแย้ง แล้วส่งผลให้เกิดเป็นสภาพ “บีบคัน้ กดดนั คบัข้อง ติดขัด อึดอัด บกพร่อง ในรูปต่างๆ 
แปลกๆ กนัไป” (ป.อ. ปยตฺุโต, 2542: 683) เพ่ือจะน ามาก าจดัหรือละทิง้  
      (3) นิโรธ หมายถึง กาวะไร้ปัญหา ซึ่งเป็นเปา้หมายท่ีต้องการในการแก้ปัญหา 
โดยมนุษย์มีหน้าท่ีท าต่อเน่ืองให้ส าเร็จ โดยตอบค าถามว่า จุดหมายคืออะไร ปฏิบตัิเพ่ืออะไร 
เป็นไปได้หรือไม ่มีหลกัในการไปถึงอยา่งไร มีจดุหมายรองหรือไม่    
      (4) มรรค หมายถึง วิธีแก้ไขปัญหา ได้แก่วิธีการและรายละเอียดในสิ่งท่ีมนษุย์
จะปฏิบตัิเพ่ือแก้ไขปัญหา มีหน้าท่ีคือการลงมือท า โดยสิ่งท่ีท าในขัน้ตอนของความคิด คือ การ
ก าหนดวิธีการ แผนการ และรายการท่ีจะต้องท าเพ่ือให้สอดคล้องกบัเปา้หมายท่ีวางไว้ 
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  5) วิธีคดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ์   
  หมายถึง การคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย โดยการพิจารณาให้เห็น
ความสมัพนัธ์ระหว่าง “หลกัการ” (ธรรม) และ “ความมุ่งหมาย” (อรรถ) เป็นความคิดส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาในการลงมือปฏิบัติตามหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง เ พ่ือไม่ให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนหรืองมงาย โดย “หลกัการ” คือ หลกัธรรมค าสอน และหลกัปฏิบตัท่ีิดีงาม และ “ความ
มุ่งหมาย” คือ จดุหมาย ประโยชน์หรือสาระท่ีพึงประสงค์ แสดงว่า ก่อนการปฏิบตัิ (ตาม) สิ่งใดๆ 
จะต้องเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของหลกัการนัน้ๆ ก่อน ความเข้าใจอย่างถกูต้องตอ่
หลกัการน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีถกูต้อง หรือ ธรรมานธุรรมปฏิบตั ิโดยไมผ่ิดพลาด เล่ือนลอย ไร้ผล ไป
จนถึงเกิดเป็นโทษต่างๆ ซึ่งวิธีการนีจ้ะสามารถลดความส าคัญลงได้ หากมนุษย์ผู้ นัน้มีผู้ คอย
แนะน าหรือผู้ให้ค าปรึกษาท่ีดี เชน่ ครูบาอาจารย์ 

  6) วิธีคดิแบบคณุโทษและทางออก   
  หมายถึง วิธีการมองตามความเป็นจริงอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการยอมรับความจริง
ของสิ่งต่างๆ ในทุกๆ แง่ ทัง้ด้านดีและด้านเสีย โดยน าวิธีคิดแบบนีม้าใช้ต่อเน่ืองกับการปฏิบัติ
ตา่งๆ เชน่ จะแก้ปัญหาอะไร จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจปัญหาให้ชดัเจน เห็นถึงข้อดีข้อเสียท่ีจะเกิดขึน้
จากการละทิง้ปัญหานัน้ๆ การทิง้สิ่งเดิมเพ่ือไปหาสิ่งใหม่จะต้องเกิดขึน้อย่างรอบคอบและดีจริง 
โดยการพิจาณา 1) สว่นดีหรือคณุคา่ 2) สว่นเสียหรือข้อบกพร่อง และ 3) ทางออกหรือการหลดุพ้น
จากปัญหา คือการตดัได้ทัง้ข้อดีข้อเสียของสิ่งนัน้ๆ การไมต่ดิหรือขึน้อยู่กบัข้อดีข้อเสียท่ีเป็นอยู ่ซึง่
มีกรอบในการพิจารณา 2 ประการ 

      (1) การมองเห็นตามจริง จะต้องมองด้านดีและด้านเสีย เห็นทัง้คณุและโทษ
ของสิ่งนัน้ๆ ไมใ่ชม่องแตเ่พียงด้านดีอยา่งเดียวหรือเพง่เล็งแตด้่านเสียอย่างเดียว  
      (2) เม่ือจะด าเนินตามวิธีปฏิบัติเพ่ือออกจากความทุกข์ หรือความไม่พึง
ประสงค์ต่างๆ นัน้ จะรู้แต่เพียงข้อดีข้อเสียอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องรู้ด้วยว่าเป้าหมายของการท า
อยา่งนัน้คืออะไร การละจากสิ่งท่ีเป็นอยูดี่กวา่เดมิจริงหรือไม ่เกิดขึน้ได้จริงหรือไม่ 

  7) วิธีคดิแบบคณุคา่แท้-คณุคา่เทียม   
  หมายถึง การพิจารณาเพ่ือสกัดหรือบรรเทาตัณหาซึ่งเกิดขึน้จากการใช้หรือ
บริโภคสิ่งตา่งๆ เพ่ือไมใ่ห้กิเลสเข้ามาครอบง าจิตใจและชกัน าให้เกิดพฤตกิรรมตา่งๆ วิธีคดิรูปแบนี ้
เป็นวิธีคิดท่ีพระพทุธศาสนาน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั เพราะเก่ียวข้องกบัการบริโภคปัจจยั 4 และ
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ โดย ป.อ. ปยตฺุโต (2542) อธิบายหลกัการพืน้ฐานว่า ท่ีมนษุย์เข้าไป
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เก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ เป็นเพราะมีความต้องการ และมองเห็นว่าสิ่งนัน้ๆ สามารถสนองความ
ต้องการของตนได้ สิ่งใดสนองความต้องการได้สิ่งนัน้มีคณุค่ามาก หรือท่ีเรียกกันทั่วๆ ไปว่า “มี
ประโยชน์” ซึง่จ าเป็นต้องพิจารณาให้ลกึลงไปถึงคณุคา่ 2 ประการ คือ 

      (1) คณุค่าแท้ หมายถึง ประโยชน์ท่ีสนองความต้องการของชีวิตโดยตรง หรือ
มนุษย์น ามาใช้เพ่ือความดีงามในการด ารงชีวิต หรือเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและผู้ อ่ืน การ
พิจารณาคณุคา่แท้จ าเป็นต้องอาศยัปัญญาเป็นพืน้ฐานในการวดัราคา เชน่ อาหาร มีคณุคา่ในการ
ด ารงชีวิต หลอ่เลีย้งร่างกาย และเกือ้กลูในการปฏิบตัหิน้าท่ีตา่งๆ เป็นต้น    
      (2) คณุค่าเทียม หมายถึง ประโยชน์ท่ีมนุษย์เพิ่มเติมให้กับสิ่งต่างๆ เอง เพ่ือ
สนองตอบตอ่ความต้องการ และเสริมราคา/ความยิ่งใหญ่ให้กบัผู้บริโภค การพิจารณาคณุคา่เทียม
จึงต้องใช้ตณัหาเป็นตวัวัดราคา เช่น อาหารยิ่งอร่อยยิ่งมีคุณค่า เป็นการสนองตณัหามากกว่า
ความดีงามและความเป็นมนษุย์   

  8) วิธีคดิแบบอบุายปลกุเร้าคณุธรรม (ปลกุเร้ากศุล)   
  หมายถึง วิธีการคิดเพ่ือขัดเกลาหรือสกัดกัน้ตณัหา เป็นการคิดในระดบัต้นเพ่ือ
ส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมและสมัมาทิฏฐิ (การคิดอย่างถูกต้อง) ท่ีเก่ียวข้องกับ
เร่ืองทางโลกตา่งๆ หลกัการทัว่ไปของการคิดรูปแบบนี ้คือ เม่ือมนษุย์ได้เจอประสบการณ์เดียวกนั 
มนษุย์แตล่ะคนอาจมองเห็นหรือคิดปรุงแตง่ไปคนละอย่าง ขึน้อยู่กบัโครงสร้างและความเคยชินท่ี
มนษุย์แตล่ะคนสัง่สมไว้ มนษุย์จึงมองเหตกุารณ์ตา่งๆ ไปในทางดีงามเป็นประโยชน์ หรือมองเป็น
สิ่งไมดี่เป็นโทษก็ได้ การฝึกคดิตัง้ต้นให้ความคิดตา่งๆ เกิดขึน้ในทางดีงามเป็นกศุลธรรม จงึเป็นสิ่ง
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น ในเร่ืองของความตาย จึงมีคนท่ีมีความรู้สึกสลดหดหู่ เห่ียวแห้ง 
หวาดหวัน่ และคนท่ีรู้สกึต่ืนตวั ไมป่ระมาท และเร่งท าความดี ฯลฯ 

  9) วิธีคดิแบบเป็นอยูใ่นปัจจบุนั   
  หมายถึง การคดิโดยเอาปัจจบุนัเป็นอารมณ์ในการปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ไมย่ดึติด
อยู่กับอดีตหรือเล่ือนลอยไปถึงอนาคต ทัง้นี ้การคิดเป็นปัจจุบนัธรรม มิได้หมายถึง การคิดแต่
เฉพาะสิ่ง ท่ีอยู่ตรงหน้า โดยลืมพิจารณาเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต เพราะโดยแท้จริงแล้ว 
พระพทุธศาสนาสอนให้คิดเตรียมการหรือวางแผนเพ่ืออนาคตข้างหน้าโดยใช้อดีตเป็นบทเรียน แต่
ไม่ให้น ามาเป็นอารมณ์ในปัจจบุนัขณะ เช่น โหยหาอาลยั ฟุ้งซ่านฝันเพ้อ ฯลฯ พดูง่ายๆ ว่า ไม่ตก
อยู่ในอ านาจของอารมณ์ เช่น ในขณะปฏิบตัิเพ่ือฝึกจิต เม่ือจิตรับรู้สิ่งตา่งๆ แล้วเกิดความชอบใจ /
ไม่ชอบใจ หากจิตหลงคิดถึงสิ่งท่ีชอบใจ/ไม่ชอบใจนัน้ในปัจจบุนัขณะ ถือว่าหลงออกจากปัจจุบนั
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ธรรมแล้ว เพราะไปมวัหลงอยู่กับอดีตท่ีเพิ่งผ่านพ้นไป เช่นเดียวกับการหลงฟุ้งไปถึงสิ่งท่ีก าลังจะ
พบในอนาคต ฯลฯ การคิดแบบเอาปัจจบุนัเป็นอารมณ์จึงหมายถึง พิจารณาเฉพาะสิ่งท่ีเก่ียวข้อง
ในขณะนัน้ๆ เป็นส าคญั เพ่ือไมใ่ห้อารมณ์ความฟุ้งซา่นมารบกวนการคดิพิจารณาตา่งๆ  

  10) วิธีคดิแบบวิภชัชวาท   
  หมายถึง การคิดแยกแยะหรือแจกแจง (แบบวิเคราะห์) การคิดแบบวิภัชชวาท
ไม่ใช่วิธีคิดโดยตรง แตเ่ป็นวิธีพดูหรือวิธีการแสดงหลกัการแบบหนึ่ง แตท่ี่ ป.อ. ปยตฺุโต น ามารวม
ไว้ในวิธีคิด 10 วิธี นัน้เป็นเพราะว่า การคิดและการพดูเป็นการกระท าท่ีอยู่ใกล้ชิดกนั สิ่งท่ีพดูล้วน
แตส่ าเร็จมาจากกระบวนการคิด วิภชัชวาท จึงเป็นค าส าคญัท่ีน ามาแสดง “ระบบความคิด” ท่ีเป็น
แบบพระพทุธศาสนา มีหลกัส าคญั คือ การมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะให้เห็นแตล่ะด้าน
จนครบทกุด้าน ไมห่ยิบมาเพียงสว่นเดียว 

 ในสว่นของการวิจยั “โยนิโสมนสิการ” สามารถน ามาใช้วดั ระบบความคิดของพระไพศาล 
วิสาโล ในส่วนของระบบความคิดทางธรรม ท่ีเป็นกระบวนการเบือ้งหลังให้เ กิดการพัฒนา 
“นวตักรรมการส่ือสารศาสนา” (ตามวตัถปุระสงค์ข้อ 1) อนัจะท าให้เข้าใจความคดิพืน้ฐานของพระ
ไพศาล วิสาโล ในฐานะท่ีท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา ท่ีมีวตัรปฏิบตัิ (รวมถึงวิธี
คิด) ตามค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า คือ การด าเนินตามสิ่งท่ีบญัญัติไว้ในพระธรรม โดย
น ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า การพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารศาสนาดังกล่าว มีระบบ
ความคดิเชน่ใดอยูเ่บือ้งหลงั และระบบคดินัน้ๆ มีกระบวนการอยา่งไร 
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 2.2.3 แนวคิดเชิงจิตวิทยาการส่ือสาร “การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์” 
  
 ระบบความคิดเชิงจิตวิทยาการส่ือสารในส่วนท่ี 3 นี ้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
วิเคราะห์กระบวนการและวิธีคดิของพระไพศาล วิสาโล แบบปถุชุน ท่ีมีตอ่การพฒันานวตักรรมการ
ส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา โดยมีเนือ้หาในภาพรวมเก่ียวข้องกับ “การประดิษฐ์และ
นวัตกรรม” (Enos, 1962; Rogers, 1983; Peek & Heinrich, 1995; Shove & Pantzar, 2005; 
Lander, 2012) “การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์” (De Bono, 1990, 1992; Runco, 
1999, 2004) และ “องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง” (Domain Specific Knowledge) (Kilgour, 
2006) ดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.3.1 แนวคดิการประดิษฐ์และนวตักรรม 

  Enos (1962) ได้อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง การประดิษฐ์และนวตักรรม ไว้
ว่า “การประดิษฐ์” (Invention) เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรกโดยนกัประดิษฐ์ (Inventor) เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาบางอย่าง แต่เม่ือสิ่งประดิษฐ์เกิดขึน้แล้ว จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และระยะเวลาในการทดสอบ/ทดลอง เพ่ือให้สิ่งประดิษฐ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง 
(Enos, 1962) โดย Enos เรียกกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เกิดขึน้ต่อจากการประดิษฐ์ว่า 
“นวตักรรม” (Innovation) อนัเป็นความพยายามของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง (Innovator) ท่ีจะพฒันา
ปรับปรุงสิ่งประดษิฐ์ตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ และสามารถน าไปใช้อยา่งแพร่หลายตอ่ไป 
  นวตักรรม ตามความหมายของ Enos  จึงหมายถึง กิจกรรม กระบวนการ และ
ผลงานตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือพฒันาปรับปรุง สิ่งประดิษฐ์ ให้ดีขึน้ในมิติตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการยอมรับ
และน าไปใช้อยา่งแพร่หลาย 

  Rogers (1983) ให้ความหมายของ “นวตักรรม” ว่าหมายถึง วตัถุ แนวคิด หรือ
พฤติกรรมท่ีมีความใหม่ในสายตาของบุคคลในสังคมหนึ่งๆ หมายความว่า สิ่งใดก็ตามท่ีสังคม
หนึ่งๆ ยอมรับให้เป็นนวตักรรมในสงัคมของตน อาจจะไม่เป็นนวตักรรมในสงัคมอ่ืนๆ หากสมาชิก
ในสงัคมอ่ืนๆ ไมม่องวา่สิ่งเหลา่นัน้เป็นเร่ืองใหม ่  
  นวัตกรรม จะถูกส่ือสารผ่านส่ือประเภทต่างๆ ไปยังสมาชิกในสังคม ภายใต้
ระยะเวลาช่วงหนึ่งท่ีนวตักรรมยงัคงความใหม่ในฐานะนวัตกรรมในสงัคมนัน้ๆ (Rogers, 1983) 
เช่น ช่วงหนึ่ง โทรศัพท์มือถือ อาจจะเคยเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ในหมู่บ้านห่างไกลต าม
ตา่งจงัหวดั ขณะท่ีผู้คนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองกลบัมองว่าเป็นอุปกรณ์การส่ือสารธรรมดา และหากมี
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การแพร่กระจายโทรศพัท์มือถือลงไปยงัหมู่บ้านดงักล่าว สมาชิกในหมู่บ้านก็จะเร่ิมเกิดกระบวน
การยอมรับนวตักรรม และจะมองวา่โทรศพัท์มือถือเป็นอปุกรณ์ส่ือสารอีกชนิดหนึง่ในท่ีสุด 

  Peek & Heinrich (1995) อ้างถึ งหนัง สือ  “The Fifth Discipline”  ของ  Peter 
Senge ท่ีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง แนวคิด (Idea) การประดิษฐ์ (Invention) และนวตักรรม 
(Innovation) ไว้ว่า “แนวคิด” เป็นสิ่งท่ีน่าจะมีคณุคา่และน่าจะเกิดได้จริง “การประดิษฐ์” เป็นการ
ท าให้แนวคิดบางอย่างปรากฏขึน้จริงเป็นรูปร่าง และ “นวตักรรม” คือการท างานซ า้แล้วซ า้อีกเพ่ือ
เพิ่มความหมายของงาน และท าให้งานเกิดความเหมาะสมทางการเงินอย่างท่ีตัง้เปา้หมายเอาไว้ 
โดยยกตวัอย่างของ Senge ปี 1990 ซึ่งแสดง “แนวคิด” ภาพวาดพาหนะคล้ายเคร่ืองบินในสมุด
บนัทึกของ Da Vinci “การประดิษฐ์” เคร่ืองบินชนิด Biplane ของพ่ีน้องตระกลู Wright (ลอยได้แต่
ยงับินไม่ได้จริง) มาสู่ “นวตักรรม” ทางการบิน โดยการพฒันาเคร่ืองบิน DC-3 ของ McDonnell 
Douglas (Peek & Heinrich, 1995)   
  Senge ให้ความส าคญักบั “นวตักรรม” ในฐานะเคร่ืองมือส าคญั ท่ีท าให้ แนวคิด 
และ การประดษิฐ์ กลายมาเป็นสิ่งท่ีใช้งานได้จริง และกลายเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ของผู้คน  

  Shove & Pantzar (2005) อธิบายถึง การประดษิฐ์ (Invention) และ การประดษิฐ์
ใหม่ (Reinvention) โดยให้ความหมายว่า การประดิษฐ์ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรก ในขณะท่ีการ 
ประดิษฐ์ใหม่ เป็นการน าเอาองค์ประกอบเดิมมาปรับปรุงร่วมกับองค์ประกอบใหม่ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทและสถานท่ี โดยอธิบายถึง “Nordic Walking” หรืออุปกรณ์ค า้ยนัท่ีช่วยพยุง
แขนทัง้ 2 ข้างเวลาเดิน ซึ่งมีการประดิษฐ์ใหม่ (เปล่ียนรูปลกัษณ์และเพิ่มหน้าท่ี) ในประเทศตา่งๆ 
  การประดิษฐ์ใหม่ เก่ียวข้องกบักระบวนการแพร่กระจาย (Process of Diffusion) 
(Shove & Pantzar, 2005) ซึง่โดยความหมาย ก็คือลกัษณะของ “นวตักรรม” นัน่เอง 

  Lander (2012) กล่าวถึงนิยามของ การประดิษฐ์ (Invention) ในเชิงพาณิชย์ว่า
หมายถึง แนวคิดท่ีถูกยอมรับว่าเป็นต้นฉบับของทรัพย์สินทางปัญญา (Original Intellectual 
Properties) แม้ว่าจะยงัไม่ได้รับการรับรองด้วยสิทธิบตัร ไปจนถึงสิ่งใดก็ตามท่ีได้รับการรับรอง
ด้วยสิทธิบตัรเป็นชิน้แรก ทัง้นี ้มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า สิ่งประดิษฐ์แทบทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ล้วน
แต่เป็นการรวบรวมศิลปะท่ีมีมาก่อน ซึ่ง Lander มองว่าควรจะเรียกว่า นวตักรรม (Innovation) 
นา่จะเหมาะสมกวา่   
  Lander ตั ง้ ข้ อสั ง เ กตถึ ง  กา รนิ ยาม  “การประดิษ ฐ์ ”  ใน เ ชิ งพา ณิช ย์  
(Commercialized) ท่ียกวัตถุหรือแนวคิดต่างๆ ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นครัง้แรกว่าเป็น
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สิ่งประดิษฐ์ ทัง้ท่ีในความเป็นจริงสิ่งประดิษฐ์บางอย่าง ควรจะถูกก าหนดเป็น “นวัตกรรม” ใน
ฐานะท่ีสิ่งเหลา่นัน้ได้รับแนวคดิมาจากสิ่งท่ีมีอยูก่่อน ไมใ่ชก่ารคดิขึน้ใหมเ่องทัง้หมด 

  จากแนวคิดและค านิยามเก่ียวกบั “การประดิษฐ์และนวัตกรรม” ข้างต้น ท าให้
เห็นคณุลกัษณะร่วมของ การประดษิฐ์ (Invention) และ นวตักรรม (Innovation) ดงัตอ่ไปนี ้

   1) การประดษิฐ์ (Invention) หมายถึง “ความใหม”่ ท่ีเกิดจากการคิดค้น
วตัถ ุแนวคิด และพฤติกรรมขึน้ได้เป็นครัง้แรก การประดิษฐ์ จึงมีคณุคา่ในฐานะการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองตอ่แนวคิด ความจ าเป็น และความต้องการบางอยา่งท่ียงัไม่
เคยมีใครท าได้มาก่อน    
   2) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง “ความใหม”่ ท่ีเกิดจากการพฒันา/
ปรับปรุงวตัถ ุแนวคดิ และพฤตกิรรมท่ีมีอยูก่่อน (หรือเกิดขึน้มาแล้ว) ให้ดีขึน้ในมิตติา่งๆ นวตักรรม 
จึงมีคณุค่าในฐานะการพฒันาสิ่งท่ีมีอยู่เดิมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปัญหา หรือตอบสนองต่อ
ความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไปในบริบทและพืน้ท่ีตา่งๆ 

  แนวคดิ “การประดษิฐ์และนวตักรรม” เป็นแนวคดิพืน้ฐานในการวิจยัในครัง้นี ้โดย
น ามาใช้อธิบายความเป็น “นวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา” ทัง้ในส่วนของส่ือ
และสารของพระไพศาล วิสาโล โดยช่วยอธิบาย (ย า้) ถึงลกัษณะความเป็นนวตักรรมในผลงาน
ตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล ในอีกมมุมองหนึง่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลในสว่นแรก (บทท่ี 4 
ตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 1) ซึง่เป็นการปคูวามเข้าใจเบือ้งต้นเร่ืองนวตักรรมการส่ือสารศาสนา อนัเป็น
มลูเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดการศกึษาวิจยั “องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง” ระบบความคดิทัง้ “ทางโลก” 
และ “ทางธรรม” ของพระไพศาล วิสาโล ในสว่นท่ีสอง (บทท่ี 5 ตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 2)  
  
  2.2.3.2 การคดิแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์  

  Mark Runco (1999, 2004) กล่าวถึงการคิดแบบวิพากษ์ (Critical Thinking) 
และแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โดยนิยามศพัท์ท่ีเก่ียวข้องไว้ 3 ค า ได้แก่ 

   1) Convergent Thinking (การคดิแบบเอกนยั) มีความหมายตรงกนัข้าม
กับ Divergent thinking (การคิดแบบอเนกนัย) ท่ีช่วยให้ปัจเจกบุคคลเกิดแนวคิดใหม่ๆ ท่ี
สร้างสรรค์และหลากหลาย (Numerous and Original Ideas) การคิดแบบเอกนัยนี ้จะชักน า
ความคิดของปัจเจกบุคคลให้ถูกต้องและกลับไปสู่แบบฉบับดัง้เดิมเพียงความคิดเดียว (เช่น 
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คณิตศาสตร์)    
   2) Learning Advantage of Creativity  เป็นแนวคิดเก่ียวกับความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ท่ีกล่าวว่า นกัเรียนท่ีมีลกัษณะของนักคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinker) จะปรับตวัและสามารถใช้ทกัษะตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดีในโรงเรียน   
   3) Valuation (การประเมินค่า) เป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะเลือกเฟ้น 
(Selective) จึงไม่เป็นอิสระเท่ากับความคิดแบบอเนกนัย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่จ ากัดเท่า
ความคิดแบบเอกนยั หรือการประเมินผล (Evaluation) จุดสนใจของการประเมินค่า จะมุ่งไปท่ี
แนวคิดใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์ หมายความว่า แนวคิดต่างๆ ท่ีถูกเลือกเฟ้นขึน้มา มาจากความริเร่ิม
สร้างสรรค์ ไมใ่ชเ่พราะความถกูต้องหรือเพราะความเป็นแบบฉบบัดัง้เดมิของแนวคิดนัน้ๆ 

  De Bono (1990, 1992) กล่าวถึง “การคิดแนวข้าง” (Lateral Thinking) ว่ามี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) ในขณะท่ี ความคิดสร้างสรรค์ มุ่ง
ความส าคญัสว่นใหญ่ไปท่ีการอธิบายถึงลกัษณะของผลลพัธ์ (Description of Result) การคดิแนว
ข้าง จะมุง่ความส าคญัไปท่ีการอธิบายกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ (Description of Process) 
(De Bono, 1990) และในทัศนะของ De Bono คุณค่าของการคิดแบบสร้างสรรค์ จะมีมากกว่า
คุณค่าของความรู้ (Knowledge) และกลวิธีพิเศษ (Technique) ด้วยความเช่ือท่ีว่า ความรู้และ
กลวิธีต่างๆ เป็นสิ่งท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย (ผ่านการศึกษา) ในขณะท่ีการคิดแบบสร้างสรรค์ 
จ าเป็นต้องก้าวข้ามไปสู่วิธีการใช้ความคิด (Way of Using the Mind) (De Bono, 1992) อนัเป็น
แนวทางส าคญัในการจดัการกบัข้อมลูข่าวสารของบคุคล   
  การคดิแนวข้าง (Lateral Thinking) (De Bono, 1990) สนใจ 1) การสร้างแนวคิด
ใหม่ๆ ซึ่งมีความหมายครอบคลมุตัง้แตก่ารเปล่ียนแปลงกระบวนการในทกุๆ สาขาวิชาชีพ ตัง้แต่
ศิลปะจนถึงวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงกิจกรรมทางการเมือง และความสุขของปัจเจกบุคคล ฯลฯ 2) 
การท าลายกรอบแนวคิดเก่าๆ ท่ีกกัขงัวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติ
และวิธีการคดิท่ีเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ตา่งๆ   
  การคิดแนวข้าง แตกต่างโดดเด่นจาก “การคิดแนวตัง้” (Vertical Thinking) (De 
Bono, 1990) อนัเป็นรูปแบบวิธีการคิดแบบดัง้เดิม ท่ีกระบวนการคิดจะต้องเกิดขึน้อย่างมีล าดบั
ขัน้ตอน และแต่ละล าดบัจะต้องถูกตรวจสอบว่าถูกต้อง จึงจะพฒันาไปยงัล าดบัต่อๆ ไปได้ ฯลฯ 
ความโดดเดน่ของความคิดทัง้ 2 แบบ แสดงได้ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3  ความแตกตา่งระหวา่งการคดิแนวตัง้และการคิดแนวข้าง  
  

 

แหล่งท่ีมา: Hernandez & Varkey, 2008: 26.  
 
  ทัง้นี ้“การคิดแนวข้าง” ไม่ใช้วิธีคิดท่ีน ามาแทน “การคิดแนวตัง้” แต่เป็นวิธีคิดท่ี
ต้องใช้ร่วมกันเพราะให้ผลสนบัสนุนซึ่งกันและกัน (De Bono, 1992) โดยการคิดแนวตัง้ เป็นการ
คิดแบบเลือกเฟ้น (Selective) ในขณะท่ีการคิดแนวข้าง เป็นแบบการคิดขึน้ใหม่ (Generative) 
โดยเปรียบเทียบกับการขุดหลุม การคิดแนวตัง้เป็นการขุดลงไปท่ีหลุมเดิมให้ลึกลงไป (Depth of 
Knowledge)  ในขณะ ท่ีการคิดแนว ข้างจะท าการขุดหลุมใหม่  ( Breath of Knowledge) 
  นอกจากนี ้De Bono (1990, 1992) ต้องการน าเสนอวา่ การคดิแนวข้าง (Lateral 
Thinking) ไม่ใช่วิธีคิดแบบใหม่ท่ีมีความพิเศษพิสดาร แต่เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการคิด
แบบพืน้ฐาน และเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาได้ ซึ่งช่วยหกัล้างความเช่ือผิดๆ ท่ีมีอยู่ในอดีตหลาย
ประการ คือ 

   1) ความเช่ือท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสารถพิเศษตาม
ธรรมชาต ิและไมส่ามารถสอนกนัได้    
   2) ความเช่ือท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดท่ีต้องมาจากพวก
ขวางโลก (The Rebels) เทา่นัน้   

ประเดน็เปรียบเทียบ การคิดแนวตัง้ (Vertical) การคิดแนวข้าง (Lateral) 

1. ความตอ่เน่ือง เป็นกระบวนการตอ่เน่ือง ไมต่อ่เน่ือง 
2. แบบแผนความคิด พฒันาจากแบบแผนท่ีมีอยู่ เปล่ียนโครงสร้างแบบแผนใหม่ 
3. ทิศทาง ทีละขัน้และมีระเบียบ หลายทิศทางและสร้างสรรค์ 
4. ความแนน่อนของผลลพัธ์ เกิดผลแนน่อน เกิดผลไมแ่นน่อน 
5. เป็นผลมาจาก ความลกึของความรู้ ความกว้างของความรู้ 
6. การถกูจ ากดัขอบเขตโดย
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

ถกูจ ากดัโดยข้อมลูแวดล้อม ไมมี่ข้อจ ากดั 

7. สะดวกตอ่วิธีการใหม่ๆ ไมส่นบัสนนุ สนบัสนนุ 
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   3) ความเช่ือเก่ียวกบั สมองซีกซ้าย/สมองซีกขวา โดยเรียกผู้ ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์วา่พวกสมองซีกขวา ทัง้ท่ีในความเป็นจริง กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์จ าเป็นต้องใช้
สมองทัง้ 2 ซีกพร้อมๆ กนั โดยน าเอาแนวคิด/แบบแผนตา่งๆ มาจากซีกซ้าย ในขณะท่ีซีกขวามอง
แนวคดิใหม่ๆ  ในภาพกว้าง   
   4) ความเช่ือท่ีวา่ ความคดิสร้างสรรค์ เป็นลกัษณะท่ีโดดเดน่ของ “ศลิปะ” 
และ “ศลิปิน” เทา่นัน้   
   5) ความเช่ือเก่ียวกับ การปลดปล่อย (Release) ความคิด ซึ่งในความ
เป็นจริง การปลดปล่อยเป็นการท างานของระบบความทรงจ าท่ีไม่เป็นธรรมชาติ แต่ความคิด
สร้างสรรค์ก็สามารถเกิดขึน้ได้ท่ีระดบัการท างานปกตแิละขึน้อยูท่ี่การฝึกฝน   
   6) ความเช่ือท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเร่ืองของสญัชาตญาณล้วนๆ
   7) ความเช่ือท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการความบ้า (Craziness) 
ทัง้นี ้แนวคดิใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ มกัให้ความรู้สกึของความบ้าในชว่งแรกๆ เม่ือเทียบกบัแนวคดิปกติท่ีมี
อยู ่ท าให้เข้าใจผิดวา่ความบ้าเป็นคณุสมบตัสิ าคญัของความคิดสร้างสรรค์    
   8) ความเช่ือท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์ ประสบความส าเร็จจากการ
กระหน ่าปลอ่ยแนวคดิ (Scatter Gun) ออกมาเป็นจ านวนมาก   
   9) ความเช่ือเก่ียวกับ ความคิดสร้างสรรค์แบบ Big Jump และ Small 
Jump ในความเป็นจริง การสร้างแนวคิดใหม่ๆ แบบพลิกกระบวนทศัน์ (Big Jump) และแบบท่ีใช้
กรอบความคดิเดมิ (Small Jump) ตา่งมีข้อดีอยูใ่นตวัเอง อยูท่ี่การหาสมดลุอยา่งเหมาะสม  
   10) ความเช่ือเก่ียวกบั การคดิคนเดียว กบั การคดิเป็นกลุ่ม ในความเป็น
จริงการคดิทัง้สองรูปแบบมีข้อดีข้อเสียตา่งกนั ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และความจ าเป็น   
   11) ความเช่ือท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์ ขึน้อยู่กับความฉลาด ซึ่งจริงๆ 
ความฉลาด มีผลต่อการศึกษาแนวคิด /ความรู้ต่างๆ แต่ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกับความคิด
สร้างสรรค์เลย และคนท่ีฉลาดมากๆ อาจถูกปิดกัน้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกรอบความรู้ต่างๆ 
มากมาย 

  การคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีคณุลกัษณะของความเป็นอิสระ 
ยืดหยุ่น เปิดกว้าง และเป็นอเนกนยั (Runco, 1999) โดยท่ีแบบจ าลองกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ในยคุใหม่ๆ ตา่งยอมรับในความแตกตา่งหลากหลายของกระบวนการ โดยเฉพาะการน าเอาวิธีคดิ
แบบวิพากษ์ (Critical) และการคิดแบบเอกนยั (Convergent) เข้ามามีบทบาทในกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ทัง้ในระบบการศกึษาและการระดมสมอง 
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  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในอดีต เช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นผลโดยตรง
มาจากระดบัสติปัญญาหรือ IQ (Runco, 1999) ก่อนจะถกูวิพากษ์วิจารณ์ในยุคตอ่มา เม่ือพบว่า
ความคดิสร้างสรรค์ยงัสามารถเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ได้ เชน่ ความสนใจของปัจเจกบคุคลท่ีมีตอ่เร่ือง
ต่างๆ ฯลฯ การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในยุคหลัง จึงเปล่ียนรูปแบบการทดสอบ เป็นการ
ทดสอบด้วยการคิดแบบอเนกนยั (Divergent) โดยมุ่งวดัท่ีทกัษะการคิด (Ideational Skill) อย่าง
การคิดริเร่ิม (Originality) ฯลฯ ซึ่งในยคุตอ่มาก็พบว่ายงัคงไม่เพียงพอ เพราะการวดัแบบอเนกนยั
นี ้เป็นการวดัท่ีให้ผลเป็นการ “คาดเดา” มากกว่าจะเป็นเกณฑ์หรือบรรทดัฐานท่ีแน่นอน คะแนนท่ี
ได้จากการวดัประเภทนี ้จึงไม่สามารถการันตีได้ว่า ผู้ ท่ีได้คะแนนความคิดริเร่ิมสูง จะเป็นผู้ ท่ีใช้
ความคดิสร้างสรรค์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง ซึง่การวิพากษ์วิจารณ์ดงักล่าวนีเ้อง ท่ีสง่ผล
ให้การวดัสมรรถภาพทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Performance) ในยคุปัจจบุนั ต้องยอมรับ
และใช้ทัง้ความคดิแบบวิพากษ์ (Critical) และเอกนยั (Convergent) พอๆ กบัการใช้ความคิดแบบ
อเนกนยั (Divergent) (Runco, 1999)   
  De Bono (1992) ได้แนะน าถึงท่ีมาของ “ความคิดสร้างสรรค์” (Source of 
Creativity) จากแหล่งต่างๆ มากมาย ได้แก่ ความไร้เดียงสา ประสบการณ์ แรงกระตุ้น การปรับ
วิธีการตดัสินใจ โอกาส/อบุตัิเหต/ุความผิดพลาด/ความคลัง่ รสนิยม และการปลดปล่อยความคิด 
และให้มีการใช้ “การคดิสร้างสรรค์” ในสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

   1) สถานการณ์ท่ีบีบคัน้ให้ต้องน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ หรือสถานการณ์ท่ี
ไม่สามารถจะด าเนินตอ่ได้หากขาดความคิดใหม่ๆ เช่น ประสบปัญหา เกิดวิกฤตการณ์หรือความ
ขดัแย้ง ซึ่งวิธีการรูปแบบอ่ืนๆ ไม่เป็นผล และความคิดสร้างสรรค์เป็นหนทางออกเดียวในขณะนัน้  
   2) สถานการณ์ท่ีไม่บีบคัน้ให้ต้องน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ แต่การน าเสนอ
ความคดิใหม่ๆ  ออกไป จะชว่ยเพิ่มโอกาส ความได้เปรียบ และผลประโยชน์ให้กบัสถานการณ์นัน้ๆ 

  นอกจากนี ้De Bono ยังได้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ข้อมูลข่าวสาร” 
(Information) กบัการคิดแบบสร้างสรรค์ว่า ข้อมลูข่าวสาร เป็นคลงัข้อมลูท่ีแตล่ะบคุคลมีติดตวัไว้
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน โดยมีส่วนช่วยก าหนดการตัดสินใจท่ีเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ ท าให้บางคนมีความคิดว่า การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารมีส่วนช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในความจริงแล้ว การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการคิดแบบสร้างสรรค์ สามารถ
เกิดขึน้ได้ทนัทีด้วยกระบวนการภายในของมนัเอง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีบุคคลมีอยู่ จึงไม่
ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ แตอ่ย่างใด เพียงแตช่่วยบคุคลในการตรวจสอบแนวคิดท่ีเกิดขึน้ใหม่ ว่า
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ซ า้กบัข้อมลูขา่วสารหรือแนวคดิก่อนๆ ท่ีเคยรู้เคยคดิมาแล้วหรือไม ่(De Bono, 1992)  
  การสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง การน าไปสู่สิ่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงความใหม่และคุณค่า (De Bono, 1992) การสร้างสรรค์ในลักษณะนี ้น าไปสู่สิ่งท่ี De 
Bono เรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ” (Artistic Creativity) อนัเป็นความคิดสร้างสรรค์ ท่ี
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ท่ีมีคณุค่า เช่น การผลิตผลงานชิน้ใหม่ๆ ของศิลปิน ทว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ท่ีแท้จริงท่ี De Bono ต้องการ ยงัต้องมีคณุสมบตัขิอง “ความเปล่ียนแปลง” (Change) 
ในแนวคดิและการรับรู้ ตลอดจน “ความคาดไมถ่ึง” (Unexpectedness) (De Bono, 1992) รวมอยู่
ในความคดิสร้างสรรค์นัน้ๆ ด้วย   
  สิ่งท่ี De Bono (1992) ให้ความส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ตรรกะของความคิด
สร้างสรรค์ (Logic of Creativity) ซึ่งหมายถึง ตรรกะของระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารภายใน
บุคคล การค้นพบตรรกะหรือรูปแบบทางความคิดดังกล่าว ช่วยให้ De Bono สามารถเปล่ียน
ทศันคตขิองผู้คนท่ีมีตอ่ความคิดสร้างสรรค์ โดยอธิบายวา่ความคิดสร้างสรรค์เป็นระบบการจดัการ
อย่างหนึ่งท่ีมีอยู่ในตวัมนุษย์ทุกคน หากมนุษย์ได้เรียนรู้ถึงตรรกะของความคิดสร้างสรรค์ ก็จะ
พบว่า การเรียนรู้เร่ืองความคิดสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้เทคนิคตา่งๆ ไม่ได้ท าให้มนษุย์มีความคดิ
สร้างสรรค์มากขึน้ แต่ท าให้มนุษย์ตระหนักถึงความจ าเป็นของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจ าวัน ในฐานะท่ีระบบความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดท่ีมีอยู่ และ
ความเข้าใจในตรรกะของความคิดสร้างสรรค์นี ้ยังช่วยให้ผู้ ท่ีเรียนรู้เทคนิคความสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคนิคหรือเคร่ืองมือตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะเข้าใจถึง
ความคดิท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการคิดค้นเคร่ืองมือหรือเทคนิคเหล่านัน้ (De Bono, 1992) 

  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มักเกิดขึน้จากปัญหาหรือความท้าทายต่างๆ 
และมีความส าคญัอยา่งมากตอ่เทคโนโลยี พฤตกิรรม ความเป็นมนษุย์ ศิลปะ สงัคมและวฒันธรรม 
(Runco, 2004) เน่ืองจากบคุคลสามารถน าเอาความคดิแบบสร้างสรรค์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ
มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลง โดยแสดงบทบาทเป็น
ขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหา การเกิดนวตักรรม และความอยู่รอดของธุรกิจ ตลอดจน
การช่วยให้ปัจเจกบุคคลเกิดความยืดหยุ่นในการด าเนินชีวิตผ่านพฤติกรรมริเร่ิมสร้างสรรค์ตา่งๆ 
ฯลฯ ทัง้นี ้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย ความคิดริเร่ิม (Originality) และความสามารถใน
การยืดหยุ่น/พลิกแพลง (Flexibility) ซึ่งหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับ
ความก้าวหน้า โอกาส เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะการปลูกฝังการคิดแบบสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือเตรียมรับมือกับ “สงัคม
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ผู้สูงอายุ” (Runco, 2004) ซึ่งพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี ้จะใช้ชีวิตแบบเป็นกิจวัตร 
(Routine) ขาดความยืดหยุน่ และมีความคดิแบบสร้างสรรค์ลดลง   
  รูปแบบการศกึษาวิจยัความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้รับความนิยมเป็นของ Rhodes ใน
ปี 1961 และ 1987 (Runco, 2004) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ Person Product 
Press และ Process  

   1) Person มักศึกษาแรงกระตุ้ นภายใน และคุณลักษณะของบุคคลท่ี
สะท้อนออกมาเป็นบคุลิกท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ดงัตวัอยา่งงานวิจยัของ Barron & Harrington ปี 
1981 (Runco, 2004) ท่ีสรุปลกัษณะของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์เชิง
สนุทรียะและให้คณุคา่สงู มีขอบเขตความสนใจกว้างขวาง ชอบความซบัซ้อน พลงังานสงู มีอิสระ
ในการตดัสินใจ เป็นตวัของตวัเอง เช่ือในสญัชาตญาณ เช่ือมัน่ในตนเอง มีความสามารถจดัการ
ความขดัแย้งภายใน หรือสามารถอยู่ในสภาพท่ีตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกับแนวคิดของตวั และมี
ความรู้สกึเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์      
   De Bono ไม่ค่อยให้ความสนใจศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีลักษณะ
ของความคิดสร้างสรรค์ เน่ืองจากเช่ือว่า คุณลักษณะท่ีวิเคราะห์ผ่านพฤติกรรมต่างๆ ยังช่ วย
อธิบายถึงจดุก าเนิดของความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้มาก สิ่งท่ี De Bono ให้ความสนใจศกึษา 
จึงมุ่งตรงไปท่ี พฤติกรรมการจัดระบบข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง (Behavior of Self-organizing 
Information System) (De Bono, 1992) ซึ่งเป็นระบบภายในบุคคลท่ีมีแบบแผน มีการสร้างและ
ใช้แบบแผนนัน้ การเข้าใจถึงพฤติกรรมท่ีมีศกัยภาพต่อการจดัระบบดงักล่าว จะช่วยให้เข้าใจถึง
ธรรมชาตขิองการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการคิดค้นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาเพิ่มความเป็นไป
ได้ท่ีจะเกิดแนวคดิใหม่ๆ     
   2) Product เน้นศึกษาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลลัพธ์มาจากกระบวนการคิด
สร้างสรรค ์    
   3) Press หรือ “การกด” เป็นแนวคิดของ Murray ในปี 1938 (Runco, 
2004) เน้นศึกษาแรงกดดนัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์และต่อบุคคล โดยศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นอยู่ของบคุคลกบัสิ่งแวดล้อม การศกึษาอิทธิพลโดยทัว่ไป อิทธิพล
ท่ีเกิดจากการประเมินคณุคา่ทางวฒันธรรม ไปจนถึงกระบวนการแลกเปล่ียนระหว่างบุคคล หรือ
การศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมแบบใดแบบหนึ่ง โดยงานวิจยัของ Amabile & Gryskiewicz ปี 
1989 (Runco, 2004) ระบสุถานการณ์ท่ีส่งผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความอิสระ ความเป็น
ตวัของตวัเอง การมีแบบอย่าง (Role Model) ท่ีดี และความพร้อมของทรัพยากร เป็นสถานการณ์
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สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในขณะท่ี ความไม่เคารพในความคิดผู้ อ่ืน ความเข้มงวด 
ข้อบงัคบั ความไม่เป็นตวัของตวัเอง การขาดทรัพยากร บรรทัดฐานท่ีไม่เหมาะสม การบริหาร
จดัการ การสะท้อนกลบั (Feedback) ความกดดนัเร่ืองเวลา การแข่งขนั และความคาดหวงัท่ีไม่
สมจริง ล้วนเป็นสถานการณ์ท่ียับยัง้ความคิดสร้างสรรค์ ทัง้นี ้Runco (2004) ได้ข้อสรุปจาก
งานวิจยัตา่งๆ วา่ “ความกดดนัเร่ืองเวลา” มีอิทธิพลตอ่ความคดิสร้างสรรค์มากท่ีสดุ   
   4) Process เน้นศึกษากระบวนการคิดสร้างสรรค์มากกว่าการมุ่งศึกษา
บุคคล (เช่น การศึกษาของ Csikszentmihalyi) เช่น กระบวนการริเร่ิมสร้างสรรค์ของบุคคลและ
อิทธิพลท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่างๆ การศึกษากระบวนการมักเก่ียวข้องกับ
ระยะเวลา ตลอดจนกระบวนการคดิแบบอเนกนยั (Divergent) และการคดิเพ่ือแก้ไขปัญหา 

  Runco (2004) สรุปว่า การศึกษาความคิดสร้างสรรค์โดยส่วนใหญ่ สะท้อนถึง
คณุประโยชน์ของการคิดแบบสร้างสรรค์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการแก้ไขปัญหา 
ความสารมารถในการปรับตวั การสะท้อนตนเองของบคุคล ไปจนถึงประโยชน์ตอ่สขุภาพ (ทัง้ทาง
กายและจิตใจ) ในขณะท่ีความพยายามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือพฤติกรรมริเร่ิมใหม่ๆ มกัจะขดักบั
บรรทดัฐานท่ียอมรับกันในสงัคม บรรดา “ความคิดสร้างสรรค์” ทัง้หมดจึงถูกมองเป็นเร่ืองแปลก 
และกลายเป็นรอยดา่งอยา่งหนึง่ของความคิดสร้างสรรค์ในมมุมองของคนทัว่ไป 

  การคิดแบบวิพากษ์ (Critical Thinking) มีรูปแบบ/วิธีการคิดท่ีหลากหลายมาก 
การคิดแบบวิพากษ์จึงถูกโยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Runco, 1999) ดงั
ตวัอย่างวิธีคิดแบบ “Literally Critical” ของ Mumford และคณะ (Runco, 1999) หรือการวิพากษ์
ตามจริง ซึ่งเป็นวิธีการคิดวิเคราะห์เพ่ือระบหุรือค้นหาปัญหาและความผิดพลาดของแนวคิด โดย
ท าการประเมินผล (Evaluation) และโต้แย้ง (Argument) ถึงจดุแข็ง/จดุอ่อนของแนวคิดตา่งๆ ฯลฯ 
แม้ว่าวิธีการคิดในลักษณะนีจ้ะยับยัง้การเกิดความคิดแบบสร้างสรรค์ แต่ก็ท าให้เกิดความคิด
ใหม่ๆ  ท่ีจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง   
  ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หลังจากปัจเจกบุคลได้ใช้การคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent) จนเกิดเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ท่ีแตกตา่งหลากหลายแล้ว จะมีการน าเอาวิธีคิด
แบบวิพากษ์ตามจริง (Literally Critical) ไปใช้กับแนวคิดเหล่านัน้ เพ่ือประเมินว่าแนวคิดใดเป็น
แนวคิดท่ีดีและน ามาใช้ได้จริง (Runco, 1999) ทัง้นี ้การคิดแบบวิพากษ์ดงักล่าว ตา่งจากการคิด
แบบเอกนยั (Convergent) ตรงท่ี การคดิแบบเอกนยัจะเลือกแนวคิดหรือค าตอบท่ีดี ถกูต้อง และมี
ความเป็นต้นฉบบัดัง้เดิมมากท่ีสุดโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ (คือไม่มีการประเมิน) และแม้ว่า
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ความคิดทัง้สองแบบจะไปยบัยัง้การเกิดความคิดสร้างสรรค์ แตก็่ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วิธี
คดิหนึง่หรือทัง้สองแบบนีใ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์อยู่ดี   
  Runco (1999) ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า การคิดแบบวิพากษ์และแบบเอกนัย มี
ประโยชน์ตอ่วงการการศกึษา อยา่งน้อยท่ีสดุ 3 ประการ คือ 

   1) การท างานกลุ่มจ า เ ป็นต้องใ ช้ความสอดคล้องทางความคิด 
(Conformity) โดยท างานบนพืน้ฐานข้อมลูอย่างเดียวกนั อนัเป็นหลกัการของการคิดแบบเอกนยั
   2) การคิดแบบเอกนัยมีค าตอบท่ีถูกหรือผิดชดัเจน ตรงกับการศึกษาท่ี
ต้องการความเป็นปรวิสยั (Objective) การคดิแบบวิพากษ์จงึมีความแน่นอนมากในการตรวจสอบ
   3) การคิดแบบวิพากษ์ท าได้ง่าย และปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่ชอบวิธีคิด
แบบวิพากษ์มากกว่าแบบสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการประเมินความคิดของผู้ อ่ืน เพราะใช้ความ
พยายามน้อยกวา่การสร้างแนวคดิใหมข่องตนเอง  

  อนึ่ง เม่ือเกิดการคิดแบบวิพากษ์ สิ่งท่ีตามมาคือการวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) 
ซึ่งระดับการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีสูง จะยิ่งไปยับยัง้วิธีคิดแบบอเนกนัย (Divergent) เพราะฉะนัน้
เพ่ือให้มีการเพิ่มวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ ก็จ าเป็นจะต้องสร้างการรับรู้ว่า การคิดทัง้แบบวิพากษ์และ
แบบสร้างสรรค์ล้วนแล้วแตมี่ความส าคญักบัการศกึษาทัง้สิน้ 

  การคิดแบบวิพากษ์ในการระดมความเห็น (Brainstorming) แบบอดุมคต ิจะ
ถกูจดัเอาไว้ในขัน้ตอนสุดท้าย คือ ขัน้ของการประเมินผล (Runco, 1999) โดยการกันไม่ให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึน้ และพยายามให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ได้ร่วมกันแสดงความเห็นแบบ
สร้างสรรค์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงคณุภาพของความคิดนัน้ๆ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว การปอ้งกนัไม่ให้เกิดความคิดแบบวิพากษ์ไมส่ามารถท าได้เลย เน่ืองจากการคิดชนิด
นีเ้ป็นวิธีคดิท่ีเป็นธรรมชาติของมนษุย์ การประเมินจงึมกัจะเกิดขึน้ล่วงหน้า และเป็นกระบวนการท่ี
มีการเกิดซ า้ (Recursion) คือ จะต้องเกิดการคิดแบบวิพากษ์หลงัจากการคิดแบบสร้างสรรค์เพ่ือ
เป็นการประเมินตวัเอง แสดงว่า ก่อนการแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ในกลุ่มระดมความเห็น สมาชิก
แตล่ะคนจะมีการประเมินผลแนวคดิท่ีตนเองคดิขึน้แล้วครัง้หนึง่ จงึจะเปิดเผยสูภ่ายนอก 
  จากการคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์ของ Runco ข้างต้น ท าให้เห็นความ
แตกตา่งระหว่าง การประเมินคา่ (Valuation) และการประเมินผล (Evaluation) โดยนิยามของการ
ประเมินคา่ท่ีได้กล่าวไว้ในตอนต้น จะเห็นว่าการประเมินคา่เป็นวิธีคิดท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างการคดิ
แบบอิสระ (อเนกนยั) และความคิดแบบปิด (เอกนยั) จุดสนใจของการประเมินค่า จึงไม่มุ่งไปท่ี
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ความถูกผิดของแนวคิดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เหมือนการประเมินผล แต่จะมุ่งไปท่ีการใช้ประโยชน์จาก
แนวคิดต่างๆ โดยเลือกเอาความคิดท่ีริเร่ิมสร้างสรรค์ แม้ว่าจะดแูตกต่างและไม่ค่อยปกติก็ตาม
  
  2.2.3.3 องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

  Kilgour (2006) กล่าวว่า  อง ค์ความ รู้ ท่ี เฉพาะเจาะจง  (Domain Specific 
Knowledge) มีความสมัพนัธ์กับกลวิธีการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Technique) และมี
อิทธิพลตอ่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของบคุคล (Creative Thinking Process) ท่ีสามารถตรวจวดั
ได้ (กระบวนการเป็นปรวิสยั) โดยส่งผลไปถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการคิดสร้างสรรค์นัน้ๆ  
  ทัง้นี ้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี ของ Sternberg & Lubart ปี 1996 ต้องประกอบไป
ด้วย “ความคิดริเร่ิม” (Originality) และ “ความเหมาะสม” (Appropriateness) (Kilgour, 2006) 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2  

  

 ความเหมาะสมต ่า ความเหมาะสมสงู 

ความริเร่ิมต ่า ไมส่ร้างสรรค์ 
ไมส่ร้างสรรค์ 

เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบเดมิๆ 

ความริเร่ิมสงู 
ไมส่ร้างสรรค์ 

ความคดิแปลกประหลาด 
ความคดิสร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 2.2  รูปแบบของความคดิสร้างสรรค์ท่ีดี 

แหล่งท่ีมา: Kilgour, 2006: 81. 
 
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

  การคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในท่ีนี ้หมายถึง กระบวนการผสม
สานกลุ่มของความคิด (Thought Categories) หรือภาพภายในจิตใจ (Mental Images) ทัง้ใน
รูปแบบท่ีข้ามและอยู่ภายในขอบข่ายความรู้เดียวกนั (Across or Within Domains) โดยรูปแบบท่ี
ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน เพ่ือท่ีจะสร้างทางออกท่ีริเร่ิมและเหมาะสม ส าหรับสถานการณ์หรือ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ดงัข้อเสนอของ Mumford และคณะ ในปี 1991 และ Scott และคณะ ในปี 2005 
(Kilgour, 2006) ซึ่งเป็นค านิยามกระบวนการคิดสร้างสรรค์ท่ีมีการกล่าวถึงความสมัพนัธ์ ระหว่าง
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ความคดิสร้างสรรค์กบัขอบข่ายความรู้หรือองค์ความรู้ (Domain)   
  ขอบข่ายความรู้หรือองค์ความรู้ (Domain) ตามความหมายของ Ford ปี 1996 
หมายถึง ภูมิปัญญาท่ีเป็นแบบฉบับเฉพาะในการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ หรือหมายถึง 
กฎเกณฑ์ การปฏิบตั ิและภาษาเฉพาะสาขาวิชาท่ีเป็นท่ียอมรับ (Kilgour, 2006) ขอบขา่ยหรือองค์
ความรู้นี ้จะแปรเปล่ียนไปตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ เช่น มนุษย์ในยุคหิน จะไม่
เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างดวงจนัทร์และกระแสน า้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ (Domain) ท่ีมนษุย์ปัจจุบนั
เห็นความสมัพนัธ์ 

  องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง (Domain Specific Knowledge) เป็นกลุ่มของ
ความทรงจ า (Memory Categories) ท่ีช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้รวดเร็ว
ยิ่งขึน้ ประกอบไปด้วย กลุ่มความคิดท่ีได้เรียนรู้และสร้างขึน้ตามกาลเวลา ซึ่งมีพืน้ฐานมาจาก
ความรู้ท่ีอยูร่อบๆ ตวั และวิธีการในการตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมตา่งๆ (Kilgour, 2006) โดยวิธีคิด
ท่ีน าเอาองค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงตา่งๆ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกนั (Dissimilar Domains) มารวม
ไว้ด้วยกัน ถือเป็นวิธีคิดท่ีแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อย่างสูง (Highly Originality) ใน
ฐานะท่ีคนอ่ืนๆ มองไม่เห็นความสัมพันธ์เช่นนัน้ และความคิดสร้างสรรค์ดงักล่าวจะได้รับการ
ยอมรับหรือไม่ ก็ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม (Appropriate) กบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 
  Baughman & Mumford (1995) กล่าวถึงกระบวนการผสมผสานเพ่ือให้เกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ๆ ไว้ 4 ขัน้ตอน คือ 1) ระบุองค์ประกอบของปัญหาท่ีส าคญั 2) สร้างผงัเช่ือมโยง 
(Mapping) คณุลกัษณะส าคญัๆ ขององค์ความรู้หนึ่งไปยงัองค์คามรู้อ่ืนๆ 3) รวมองค์ความรู้ท่ีมี
คุณลักษณะร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นการขยายประเภทใหม่ๆ (Elaborated Category) และ 4) 
กลัน่กรองประเภทท่ีเกิดขึน้ใหม่ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีมีลกัษณะผสมผสานกัน ทัง้นี ้ยิ่งน าองค์
ความรู้ท่ีมีลกัษณะตา่งกลุม่กนัมารวมเข้าไว้ด้วยกนั ก็จะยิ่งเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  ท่ีริเร่ิมสร้างสรรค์ 

  การท าความเข้าใจกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process) จึง
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจว่า องค์ความรู้ (Domain) ตา่งๆ ก่อนท่ีจะเกิดเป็นความคิด
สร้างสรรค์มาจากการรวมตวักันในลักษณะใด และมีปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการรวมตวันัน้ 
(Kilgour, 2006) ซึง่อาจพิจารณาโดยคร่าวๆ ได้วา่ การท่ีปัจเจกบคุคลสามารถเกิดกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ได้ เพราะสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ภายใน (ความทรงจ า) เข้าหากัน หรือเช่ือมโยง
เข้ากับองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีอยู่ภายนอก ท าให้พิจารณาได้ว่า การคิดแบบสร้างสรรค์ของปัจเจก
บคุคล ได้รับอิทธิพลมาจากข้อมลูซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อม แตก็่ยงัคงใช้องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 
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(Domain Specific Knowledge) ซึง่มีอยูแ่ล้วภายในด้วย   
  นักทฤษฎีหลายท่าน อาทิ  Briskman ปี 1980 Amabile ปี 1983 และ 1988 
Frensch & Sternberg ปี 1989 และ Simonton ปี 2003 ได้ร่วมกันแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
“การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์” ไว้ว่า “การคิดแบบวิพากษ์” (Critical Thinking) มี
ความส าคญัอย่างมากต่อกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา ในฐานะท่ีเป็นองค์ความรู้ส าคัญให้กับ 
“กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์”  โดยมี “องค์ความรู้” (Domain Knowledge) เป็นศนูย์กลางของ
การแก้ปัญหา และเป็นตัวแปรต้น (Antecedent) ให้กับการคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) (Kilgour, 2006) 

 แนวคิดเชิงจิตวิทยาการส่ือสารในส่วนท่ี 3 นี ้มุ่งเน้นท่ีการศึกษาระบบความคิดเชิ ง
จิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปถุุชนของพระไพศาล วิสาโล ท่ีมีผลต่อ
การพัฒนานวัตกรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา โดยน ามาวิเคราะห์พระไพศาล  
วิสาโล ว่ามีระบบความคิดท่ีมีแนวโน้มไปในเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) หรือเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) และพยายามอธิบายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ โดยอธิบายความสัมพันธ์
ระหวา่ง “องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง” ซึง่เกิดจากการเรียนรู้ การศกึษา และประสบการณ์ชีวิต เข้า
กบัวิธีคดิรูปแบบตา่งๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรมในปัจจบุนัของพระไพศาล วิสาโล  
 ทัง้นี ้สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิด 1) นวตักรรมส่ือและสาร 2) วิธีคดิแบบ
พทุธธรรม และ 3) แนวคิดจิตวิทยาการส่ือสาร ได้ดงัภาพท่ี 2.3 และสามารถอธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่ง 1) วตัถปุระสงค์การวิจยั และ 2) แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ได้ดงัตารางท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคดิตา่งๆ ท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1  

วิเคราะห์ผา่น 
แนวคิดทางธรรม 

“สุจิปุล”ิ 

1.2 
วิเคราะห์ผา่น 
แนวคิดทางโลก 

“นวัตกรรมการสื่อสาร” 

การสะสมองค์ความรู้ทางโลก/ธรรม 

พระไพศาล วิสาโล 

ผลงานการสือ่สารศาสนา 
ทัง้เอกสารและดิจิทลั 

นวตักรรมสือ่ นวตักรรมสาร 

2.1 

วิเคราะห์ผา่น 
“องค์ความรู้ 

ที่เฉพาะเจาะจง” 

2.2 

วิเคราะห์ผา่น 

ระบบคิดทางธรรม “โยนิโสมนสกิาร” 

2.3 

วิเคราะห์ผา่น 

ระบบคิดทางโลก “แบบวพิากษ์/สร้างสรรค์” 
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ตารางท่ี 2.4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถปุระสงค์การวิจยักบัแนวคิดตา่งๆ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย ทฤษฎีและแนวคดิ ค าอธิบาย 

1. เ พื่ อ ศึ กษานวัตก ร รมกา ร
สื่อสาร ( รูปแบบการสื่อสาร) 
ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

1.1 สจิุปลุ ิ
1.2 นวตักรรมการสือ่สาร 

1) ศกึษาปัจจยัและอิทธิพลที่สง่ผลให้
เกิดการสือ่สารศาสนาในมิติตา่งๆ 
2) วิเคราะห์ความเป็น “นวตักรรมการ
สือ่สารศาสนา” ผา่นสือ่และสารตา่งๆ ท่ี
เป็นผลงานของพระไพศาล วิสาโล 

2. เพื่อวิเคราะห์หาระบบความคดิ
เชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์
และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน 
ที่ มี ผลต่อ รูปแบบการสื่ อสาร
ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

2.1 องค์ความรู้ที่
เฉพาะเจาะจง 
2.2 โยนิโสมนสกิาร 
2.3 การคิดแบบวิพากษ์ 
และแบบสร้างสรรค์ 

1) ศกึษาองค์ความรู้พืน้ฐานในการ
พฒันานวตักรรมการสือ่สารศาสนา 
2) วิเคราะห์วิธีคิดทางธรรม  
3) วิเคราะห์วิธีคิดทางโลก 
4) วิเคราะห์แนวโน้มของระบบคดิหลกั
วา่ไปในทางวิพากษ์หรือสร้างสรรค์ 

 

 



 
 

 

บทที่ 3 
 

วธีิการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “นวตักรรมทางวิธีคิดเพ่ือการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” เป็นการ
วิจยัเชิงคณุภาพ ท าการศกึษานวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ผา่นมิตขิองส่ือและสารท่ี
พระไพศาล วิสาโล ใช้ในการส่ือสารศาสนา รวมไปถึงการวิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา 
(การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปถุชุน ท่ีมีผลตอ่รูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระ
ไพศาล วิสาโล  
  
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย  
  
 ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเลือกกรณีศกึษาเพียงกรณีเดียว ได้แก่ “พระไพศาล วิสาโล” มี
เหตุผลในการพิจารณาเลือกกรณีศึกษา คือ 1) เป็นกรณีศึกษา “ส่ือบุคคล” ท่ียังไม่เคยมีการ
ศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์มาก่อน 2) มีต้นทุนทางสังคม อาทิ ประสบการณ์ วิชาความรู้ ฯลฯ 
แตกตา่งจากกรณีศึกษาในงานวิจยัอ่ืนๆ (จิราพร เนติธาดา, 2542; ปณุยนชุ ชตุิมา, 2543; ทศันีย์ 
เจนวิถีสขุ และคณะ, 2549; ชลธิชา ชชูาต,ิ 2552; ฉวีมณฑ์ สขุไพบลูย์, 2553; สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 
2553; อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) เช่น มีการศกึษาถึงระดบัอุดมศึกษา มีประสบการณ์ทางโลกสูง 
ทัง้ในวงวิชาการและนกัเคล่ือนไหวศาสนา ฯลฯ และ 3) เป็นพระนกัส่ือสารศาสนายคุใหม่ท่ีปรับใช้
ส่ือตามความเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั มีดงัตอ่ไปนี ้

  3.1.1 การวิจยัเอกสาร เป็นวิธีการวิจยัหลกัเพ่ือเก็บรวมรวมผลงาน และทบทวน
ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพระไพศาล วิสาโล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การวิเคราะห์ส่ือและสารตา่งๆ ท่ี
พระไพศาล วิสาโล ใช้ในการส่ือสารศาสนา การท าความเข้าใจภูมิหลงั ประสบการณ์ชีวิต วิธีคิด 
องค์ความรู้ การใช้ภาษาและแนวคดิทางการส่ือสารในเชิงลกึ 
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  3.1.2 การสมัภาษณ์ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นวิธีการวิจัยเสริม 
ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมรายละเอียดในประเด็นตา่งๆ เพิ่มเตมิ ในกรณีท่ีข้อมลูจากผลการวิจยัเอกสาร 
ยังมีเนือ้หาท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีผลการวิจัยเอกสารเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถหาค าตอบได้ เช่น ความคิดเห็นของพระไพศาล วิสาโล ท่ีอยู่เบือ้งหลงัการใช้งานวิจยัใน
การส่ือสารศาสนา ฯลฯ ทัง้นี ้ใช้รูปแบบค าถามปลายเปิดเพ่ือปอ้งกนัการถามชีน้ า 

 ความส าคญัและเหตผุลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ ข้างต้นในการศึกษาวิจยั สามารถ
อธิบายเช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้   
           1) นวัตกรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา วิเคราะห์จาก ก) 
นวัตกรรมส่ือ และ ข) นวัตกรรมสาร โดยใช้การวิจัยเอกสารในการเก็บรวบรวมผลงานทัง้ท่ีเป็น
ข้อมูลเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทลั จากนัน้จึงสรุปข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือแยกส่วนท่ีเป็นนวัตกรรมส่ือและนวัตกรรมสาร อีกทัง้วิเคราะห์และแจกแจงว่าเนือ้หาใด 
สะท้อนถึงแง่มมุทางโลกและทางธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือแตล่ะชิน้   
           2) ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) 
แบบปุถุชน ท่ีมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิ
สาโล ซึง่สามารถศกึษาโดยการวิจยัเอกสารได้เชน่เดียวกบัการศกึษานวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบ
การส่ือสาร) เพราะเป็นข้อมูลท่ีมีความสมัพนัธ์กับส่ือและสารจึงต้องเก็บข้อมูลควบคู่กัน แล้วจึง
น ามาวิเคราะห์ตอ่ยอดเป็นผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 โดยการวิจยัเอกสารในส่วนนี ้เน้น
การวิเคราะห์หาองค์ความรู้เฉพาะของพระไพศาล วิสาโล ท่ีปรากฏอยู่ในสารทัง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและค าพูด (ผ่านงานบรรยายต่างๆ) ก่อนจะน ามาวิเคราะห์เช่ือมโยงกับรูปแบบการส่ือสาร 
เพ่ือค้นหาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) ท่ีมีอิทธิพลอยู่
เบือ้งหลงัผลงานตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล   
           3) ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ทัง้ 2 ข้อ เป็นข้อมูลท่ีมีความเช่ือมโยงเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกัน เพราะองค์ความรู้และระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และ
แบบสร้างสรรค์) เป็นการส่ือสารขาเข้า ซึ่งเป็นรูปแบบการส่ือสารพืน้ฐานท่ีส าคญัในการก าหนด
รูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ดงันัน้ หากมีการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการวิจัย
เอกสารไปได้ระยะหนึง่แล้ว พบวา่ผลการวิจยับางประเดน็ยงัขาดความชดัเจน หรือไมส่ามารถตอบ
วตัถปุระสงค์ในการวิจยัทัง้ 2 ข้อได้ ผู้วิจยัจะน าวิธีการสมัภาษณ์ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) มาใช้ร่วมกับการวิจัยเอกสารอีกขัน้ตอนหนึ่ง เพ่ือให้การวิจัยมีข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์และการตอบปัญหาน าวิจยัได้อยา่งครบถ้วน 
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3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  
  
 ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยข้อมลู 3 ประเภท คือ บคุคล เอกสาร และส่ือดจิิทลั  

 3.2.1 ข้อมลูประเภทบคุคล  

 ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ) เจ้าอาวาสวดัป่าสุคะโต อ าเภอแก้งคร้อ จงัหวดั
ชยัภมูิ ในฐานะส่ือบคุคลและพระสงฆ์นกัส่ือสารศาสนายคุใหม ่โดยวิเคราะห์นวตักรรมการส่ือสาร 
(รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา ตลอดจนระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบ
สร้างสรรค์) แบบปถุชุน ท่ีอยู่เบือ้งหลงัรูปแบบการส่ือสารศาสนา โดยการสมัภาษณ์ผ่านจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ (Email) 

 3.2.2 ข้อมลูประเภทเอกสาร  

 ได้แก่ หนงัสือเลม่ โดยแบง่ออกเป็น 

          1) หนังสือท่ีรวบรวมอัตชีวประวัติของพระไพศาล วิสาโล คือ “๓ ทศวรรษ พระ
ไพศาล วิสาโล: ๓๐ ปีในวิถีสมณะ” เพ่ือศกึษาวิธีคดิ ภมูิหลงั และต้นทนุทางสงัคม ท่ีมีผลตอ่ระบบ
ความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปถุุชน ไปจนถึงรูปแบบการ
ส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล   
          2) หนงัสือ ท่ีเป็นผลงานทัง้งานเขียนและงานบรรยายของพระไพศาล วิสาโล ท่ีพิมพ์
แจกฟรีหรือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ตามร้านหนงัสือทัว่ไปๆ อาทิ “สติ มรรคาแห่งสนัติ” (ศาสนา/
ปรัชญา) “สขุกบัชีวิต เป็นมิตรกบัความตาย” (ธรรมะ) และ “’ง่าย แต ่งาม” (จิตวิทยา) ฯลฯ ซึ่งมา
จากหมวดหนงัสือและช่วงเวลาท่ีแตกตา่งกัน เพ่ือศกึษาองค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง วิธีการใช้สาร 
และการประยกุต์ใช้หลกัธรรมของพระไพศาล วิสาโล ในการส่ือสาร ทัง้นี ้การศกึษาหนงัสือเลม่ จะ
ใช้วิธีการขอค าแนะน าจากพระไพศาล วิสาโล โดยตรง เพ่ือให้ได้ตวัอย่างหนังสือท่ีเป็นตวัแทน
สะท้อนความคดิของพระไพศาล วิสาโล ในยคุตา่งๆ อยา่งครบถ้วน 

 3.2.3 ข้อมลูประเภทส่ือดจิิทลั  

          1) บทความออนไลน์ บทความ/งานเขียนเก่าๆ ของพระไพศาล วิสาโล ท่ีเคยเผยแพร่
ผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ www.visalo.org ในหมวด “ปุจฉา-วิสัชนา” “บทความ” 
“English articles” “ค าบรรยาย” และ “สมัภาษณ์” (วิสาโล, 2556) ซึง่ผู้วิจยัใช้เป็นแหลง่ข้อมลูหลกั
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ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้  
          2) แหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ส่ือหนงัสือเลม่ และ บทความออนไลน์ อาทิ MP3 
บนัทึกการบรรยายธรรม ท่ีพระไพศาล วิสาโล เคยบนัทึกให้กับโครงการ /มูลนิธิเพ่ือสังคมต่างๆ 
บนัทึกย้อนหลงั ได้แก่ บนัทึกรายการโทรทศัน์/วิทยุต่างๆ ท่ีพระไพศาล วิสาโล เคยเข้าร่วมหรือใช้
เป็นช่องทางในการส่ือสาร เช่น บนัทึกการให้สมัภาษณ์ในรายการ “ครอบครัวเดียวกนั” ทางไทยพี
บีเอส ฯลฯ และส่ือดิจิทัลต่างๆ เช่น Facebook Fanpage “พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal 
Visalo” และช่องรายการ (Channel) ในเว็บไซต์ YouTube ซึ่งรวบรวมบนัทึกกิจกรรมต่างๆ ของ
พระไพศาล วิสาโล ท่ีไมไ่ด้เผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน 

 แหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ในข้อ 2) สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยัใน 2 ลกัษณะ คือ 
(1) วิเคราะห์หาองค์ความรู้และรูปแบบการส่ือสารในบริบทต่างๆ และ (2) ใช้ในการศึกษาความ
หลากหลายของชอ่งทางการส่ือสารของพระไพศาล วิสาโล  

 
3.3 การด าเนินการวิจัย  
  
 การวิจัยเร่ือง “นวัตกรรมทางวิธีคิดเพ่ือการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” มี
ขัน้ตอนในการศกึษาวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 3.3.1 ชว่งพฒันางานวิจยั 

          1) ศกึษางานวิจยัตา่งๆ เพ่ือหาประเดน็และวิธีการท่ีสนใจศกึษา คดัเลือกกรณีศกึษา 
ก าหนดวัตถุประสงค์ และค้นหาข้อมูลท่ีใช้ประกอบงานวิจยั ได้แก่ ข้อมูลประเภทบุคคล ข้อมูล
ประเภทเอกสาร และข้อมลูประเภทส่ือดจิิทลั   
          2) รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ท่ีต้องใช้ในการพฒันางานวิจยั โดยเร่ิมจากข้อมูล
ทตุิยภูมิ อนัได้แก่ ข้อมลูประเภทเอกสารและส่ือดิจิทลั ทัง้ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ประวตัิ  
และผลงานของพระไพศาล วิสาโล    
          3) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย อันได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการ
สมัภาษณ์ผา่นจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (ดงัรายละเอียดในข้อท่ี 3.1) 
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 3.3.2 ชว่งด าเนินการวิจยั 

          4) ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาจากข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูล
ประเภทส่ือดจิิทลัตา่งๆ โดยไลเ่รียงผลงานตามแตล่ะช่วงชีวิตของพระไพศาล วิสาโล และวิเคราะห์
รูปแบบการส่ือสารท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะบริบท   
          5) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ท าการรวบรวมข้อมลูและสรุปผล โดยน าผลท่ีได้จาก
การวิจยัเอกสาร และการสมัภาษณ์ผา่นจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาหาข้อสรุปร่วมกนั โดย
สรุปข้อมลูทัง้หมดจากการวิจยั โดยการตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั ได้แก่ ภูมิ
หลงัของพระไพศาล วิสาโล ท่ีเป็นต้นทนุทางสงัคม (เช่น ประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะ) ท่ีมีผล
ต่อนวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) การใช้ภาษา ไปจนถึงระบบความคิดเชิงจิตวิทยา 
(การคิดแบบวิพากษ์หรือแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชนท่ีท่านใช้ ฯลฯ เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความ
สมบูรณ์ท่ีมากสุดภายใต้ขอบเขตและกรอบของระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยครั ง้ นี  ้
          6) รวมรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการศกึษาวิจยัทัง้หมด 

 
3.4 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือการวิจัย  
  
 ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย
แหล่งข้อมลูทตุิยภูมิตา่งๆ ทัง้เอกสารและส่ือดิจิทลัมาเปรียบเทียบกนั ข้อมลูจากการวิจยัเอกสาร
จะเป็นข้อมลูกลุ่มแรกท่ีรวบรวมได้ และจะน าไปเปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผ่าน
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เช่น การตัง้ค าถามเพ่ือทดสอบผลการวิจยัท่ีวิเคราะห์ได้จากการ
วิจยัเอกสาร หรือการสมัภาษณ์เม่ือพบวา่ข้อมลูบางสว่นในส่ือแตล่ะประเภทมีเนือ้หาขดัแย้งกนั ท า
ให้ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัเป็นข้อมลูท่ีมาจากหลายมมุมอง คือ ข้อมลูเอกสาร มมุมองนกัวิจยั และ
มมุมองของกรณีศกึษา คือ พระไพศาล วิสาโล 
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3.5 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  
  
 การน าเสนอข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้จากการศกึษาวิจยั จะใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดย
ท าการรวบรวมผลการศกึษาวิจยัจากแหลง่ข้อมลูทัง้ 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมลูประเภทเอกสาร ข้อมลู
ประเภทบุคคล และข้อมูลประเภทส่ือดิจิทัล ให้รวมอยู่ในรูปของการบรรยาย และเขียนรายงาน
ผลการวิจยั โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้  
  
 ส่วนที่ 1: นวัตกรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล  
 น าเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของพระไพศาล 
วิสาโล ผ่านการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยล าดับ
เนือ้หาดงันี ้

  1) การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล    
      (1) ประเด็นทางการส่ือสารศาสนาท่ีส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ เพ่ือสืบสาน
พระพุทธศาสนา เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการส่ือสารเชิงสันติวิธี และเพ่ือเตรียม
พทุธศาสนิกชนให้พร้อมรับความตายอย่างสงบ    
      (2) อิทธิพลหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดประเด็นทางการส่ือสารศาสนา 
ผ่านแนวคิดหัวใจนักปราชญ์ หรือ “สุจิปุลิ” (วิภา ตณัฑุลพงษ์, 2554; อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 
2546) 

  2) “นวตักรรมส่ือ” ของพระไพศาล วิสาโล    
      (1) ส่ือดัง้เดมิ: ส่ือพิธีกรรม    
      (2) ส่ือสมยัใหม:่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือกิจกรรม และส่ือใหม่  
      (3) ส่ืออ่ืนๆ    
      (4) นวัตกรรมส่ือ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมทางการส่ือสาร” (กาญจนา       
แก้วเทพ, 2556ก, 2556ข; ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2545) 

  3) “นวตักรรมสาร” ของพระไพศาล วิสาโล    
      (1) การเลา่เร่ือง    
      (2) การผสมผสานมมุมองทางโลกและทางธรรม    
      (3) การอ้างอิงข้อมลูทางวิชาการ    
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      (4) อารมณ์ขนั    
      (5) การดงึอารมณ์    
      (6) การรือ้ถอนเพ่ือสร้างความหมายใหม ่    
      (7) ความใกล้ชิด    
      (8) ภาษาท่ีสะท้อนความถ่อมตวั    
      (9) สารภาษาองักฤษ 

  4) นวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา ภายใต้แนวคิด “นวตักรรม
ทางการส่ือสาร” (กาญจนา แก้วเทพ, 2556ก, 2556ข; ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2545)  
  
 ส่วนที่ 2: ระบบความคิดเชิงจิตวิทยาของพระไพศาล วิสาโล  
 น าเสนอข้อมลูเชิงลึกเก่ียวกับ ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบ
สร้างสรรค์) แบบปถุชุน ของพระไพศาล วิสาโล ท่ีมีผลตอ่รูปแบบการส่ือสารศาสนา ท่ีได้จากการ
วิจยัเอกสาร และการสมัภาษณ์ผา่นจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยล าดบัเนือ้หาดงันี ้

  1) นวัตกรรมการส่ือสารศาสนา ภายใต้แนวคิด “การประดิษฐ์และนวัตกรรม” 
(Enos, 1962; Lander, 2012; Peek & Heinrich, 1995; Rogers, 1983; Shove & Pantzar, 2005) 

  2) องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง (Domain Specific Knowledge) (Kilgour, 2006) 
ของพระไพศาล วิสาโล 

      (1) องค์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของพระไพศาล วิสาโล  
            ก) ทางวิทยาศาสตร์    
            ข) ทางสงัคมศาสตร์    
            ค) ทางรัฐศาสตร์    
            ง) ทางศาสนาและจิตวิญญาณ    
            ฉ) องค์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์อ่ืนๆ 

      (2) “นวตักรรมทางองค์ความรู้” ของพระไพศาล วิสาโล 

  3) ระบบความคดิทางธรรม: โยนิโสมนสิการ (ป. อ. ปยตฺุโต, 2542)  
      (1) วิธีคดิแบบสืบสาวเหตปัุจจยั    
      (2) วิธีคดิแบบแยกแยะสว่นประกอบ    



61 
 

 

      (3) วิธีคดิแบบสามญัลกัษณ์    
      (4) วิธีคดิแบบอริยสจัจ์    
      (5) วิธีคดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ์    
      (6) วิธีคดิแบบคณุโทษและทางออก    
      (7) นวตักรรมสารกบัโยนิโสมนสิการ    
      (8) สรุปวิธีคดิทางธรรมผา่นวิธีคดิแบบอริยสจัจ์ 

  4) ระบบความคิดทางโลก: แบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์ (De Bono, 1990, 
1992; Runco, 1999, 2004)    
      (1) ทางออกของปัญหาในทางพระพทุธศาสนา    
      (2) ความคดิสร้างสรรค์กบัรูปแบบการส่ือสารศาสนา   
      (3) ความคดิวิพากษ์กบัรูปแบบการส่ือสารศาสนา    
      (4) นวตักรรมในระดบัวิธีคดิ 

  5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ความรู้ ระบบความคิดทางธรรม และระบบความคิด
เชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) ของปุถุชน (De Bono, 1990, 1992; 
Runco, 1999, 2004) ท่ีมีผลตอ่นวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ของพระไพศาล วิสาโล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 4 
 

นวัตกรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วสิาโล 

 
 ผลการศึกษานวตักรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ในส่วนของนวตักรรม
การส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา จากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูล 3 ประเภท คือ ข้อมูล
ประเภทเอกสาร โดยเฉพาะหนังสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) 
ข้อมูลประเภทดิจิทลั โดยเฉพาะบทความและคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ visalo.org เว็บไซต์เครือข่าย
พุทธ และ Facebook ร่วมกับการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) เพ่ือตอบค าถามว่า “พระไพศาล วิสาโล มีนวัตกรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) 
ศาสนาเป็นอยา่งไร?” พบวา่นวตักรรมการส่ือสารของพระไพศาล วิสาโล ชีใ้ห้เห็นถึงเปา้หมายหลกั
ท่ีส าคญัในรูปแบบการส่ือสารศาสนาทัง้สิน้ 4 มิต ิได้แก่ 

  มิติที่  1 เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา โดยการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาท่ีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก อนัจะพบเห็นได้ทัว่ไปในผลงานของพระไพศาล วิสาโล ทัง้งาน
เขียนและงานบรรยายต่างๆ เป้าหมายข้อนีถื้อเป็นหน้าท่ีหลักของพระสงฆ์ท่ีพึงปฏิบัติต่อ  
พระพทุธศาสนา 

  มิติที่ 2 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) โดยโยงประเด็น
การส่ือสารศาสนาเข้ากบัการอนรัุกษ์ป่าของพระไพศาล วิสาโล ซึ่งถือเป็นวิธีการส่ือสารศาสนายคุ
ใหม่ ท่ีมีขอบเขตกว้างกว่าเร่ืองของหลกัธรรมหรือบาปบุญคณุโทษ โดยในมิตินีท้่านได้รับอิทธิพล
เร่ืองการรณรงค์ตอ่สู้  มาจากประสบการณ์ชีวิตในชว่งท่ีเป็นนกัเรียกร้องทางการเมืองและนกัพฒันา 
และได้รับอิทธิพลเร่ืองจิตส านึกการอนุรักษ์ป่า มาจากหลวงพ่อค าเขียน สุวณฺโณ พระนกัพฒันา
ชนบท และเป็นพระอาจารย์ของพระไพศาล วิสาโล ตัง้แตส่มยัยงัเป็นฆราวาสจวบจนถึงปัจจบุนั 
  มิติที่  3 เพื่อพัฒนาการส่ือสารเชิงสันติวิธี ได้รับอิทธิพลจาก ภูมิหลังความ
สนใจของพระไพศาล วิสาโล ในสมยัยงัเป็นฆราวาส โดยช่วงชีวิตตอนนัน้ท่านมีความสนใจเร่ือง
สงัคมและการปกครอง ตัง้แต่สมยัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการศึกษางานเขียน
เก่ียวกบัอดุมการณ์ทางการเมืองและการวิพากษ์วิจารณ์สงัคม เชน่ วรรณกรรมเร่ืองเหย่ืออธรรม 
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(Les Miserable) และสงัคมศาสตร์ปริทศัน์ (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ท าให้พระไพศาล วิสาโล 
เกิดค าถามเร่ืองการปกครองและวิธีการเรียกร้องของประชาชน 
  ทัง้นีพ้ระไพศาล วิสาโล มีความเข้าใจแรกเร่ิมวา่ “สนัตวิิธี” เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จนภายหลงัเม่ือมีโอกาสท างานในฐานะนกัพฒันาและมีโอกาสศกึษาเพิ่มเตมิ
มากขึน้ จึงท าให้ท่านตระหนกัถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของการส่ือสารเชิงสนัติวิธี ซึ่งพบว่า
สอดคล้องกบัแก่นส าคญัในการแก้ไขปัญหาในทางพระพทุธศาสนา ซึ่งใช้หลกัธรรมเชิงสันติวิธีใน
การตดัสินแก้ปัญหาตา่งๆ (อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) 
  มิติที่  4 เพื่อเตรียมพุทธศาสนิกชนให้พร้อมรับความตายอย่างสงบ  ได้รับ
อิทธิพลจากภมูิหลงัท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์ชีวิต 2 ชว่ง (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ได้แก่ ชว่งท่ี
ท่านประสบกับเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เร่ือยมาตลอดจนชีวิตการ
ท างานเพ่ือเรียกร้องสิทธิทางการเมืองของประชาชน และชว่งท่ีทา่นใช้ชีวิตในฐานะพระชนบท โดย
ท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัชาวบ้านอยา่งใกล้ชิดตัง้แตก่่อนตายและหลงัความตาย 
 

 อิทธิพลหรือปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพิจารณา และการก าหนดประเด็นการส่ือสารศาสนาของ
พระไพศาล วิสาโล สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลกัการแสวงหาความรู้ของนกัปราชญ์ หรือ “สจุิปลุิ” 
(อปุกิตศลิปสาร, พระยา, 2546) มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดย  
 “ส”ุ หมายถึง การส่ือสารขาเข้า  
 “จ”ิ หมายถึง การส่ือสารภายใน  
 “ป”ุ หมายถึง การตัง้ค าถาม และ  
 “ลิ” หมายถึง การส่ือสารขาออก  
 ซึง่จะวิเคราะห์โดยยกตวัอย่างจากอิทธิพลหรือท่ีมาของประเดน็การส่ือสารศาสนาใน “มิติ
ท่ี 3 เพ่ือพฒันาการส่ือสารเชิงสนัตวิิธี” โดยล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
  1) จากประวตัิในหนังสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” (ชมรมกลัยาณธรรม, 
2556) สะท้อนให้เห็นว่าพระไพศาล วิสาโล เป็นผู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตัง้แตว่ยัเด็ก โดยเร่ิมจากการ
อ่านหนงัสือเรียนล่วงหน้า และการหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมดุ (ส)ุ โดยมีการตัง้ค าถามเก่ียวกบั
วิชาความรู้และวิธีการใช้ชีวิต วา่ควรจะมุง่หน้าไปทางไหน (ป)ุ “. . . เราเรียนไปเพ่ืออะไร เม่ือก่อนก็
ไมเ่คยคดิหรอก เรียนเพ่ือเอาคะแนนๆ ไป มาตัง้สตติอบตวัเองวา่ เรียนเพ่ือความรู้ ไมใ่ชเ่อาคะแนน 
. . .” (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556: 33) ซึ่งผลจากการพิจารณาดงักล่าว ท าให้พระไพศาล วิสาโล 
ประสบความส าเร็จในด้านการศึกษาอย่างมาก และยิ่งได้เรียน อ่าน และสะสมความรู้ไว้มากขึน้ 
ทา่นจงึเร่ิมชัง่น า้หนกัความส าคญัของความรู้ตา่งๆ ท่ีได้รับ (จิ) 
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  แตก่่อนอาตมาเรียนโดยไม่คิดเร่ืองโยงความรู้ . . . ภเูขาสงูท่ีสดุในโลกอยู่
ท่ีไหน สะพานยาวท่ีสดุในโลกอยูท่ี่ไหน ทอ่งได้หมดแตเ่อาไปท าอะไรละ่ . . . 
  . . . เราค้นคว้าได้ก็เอาแต่วิชาท่ีมีประโยชน์ใช้งานได้  เร่ิมจัดล าดับ
ความส าคญั ความรู้ไหนมีประโยชน์ อนัไหนไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์แต่รก
สมองก็ไมเ่อา . . . (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556: 34) 

 
  และผลจากการไตร่ตรองและคดักรองความรู้ท่ีเกิดขึน้ ท าให้พระไพศาล วิสาโล 
ชนะการแขง่ขนัทางวิชาการในระดบัเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก (ลิ) จนมีความมัน่ใจวา่จะศกึษาตอ่
ในสายวิศวกรรมศาสตร์ 
  2) แตค่วามคิดของพระไพศาล วิสาโล ได้เปล่ียนแปลงไป เม่ือได้มีโอกาสอา่นงาน
ของ ส. ศิวรักษ์ และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ซึ่งเป็นหนังสือว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สังคมและ
บ้านเมือง (สุ) ท าให้ท่านได้เปิดโลกทศัน์ใหม่เก่ียวกับความเป็นไปในบ้านเมือง (จิ) จนท าให้เกิด
ค าถามเก่ียวกบัทิศทางในการด าเนินชีวิตอีกครัง้หนึ่ง (ป)ุ ผลท าให้พระไพศาล วิสาโล เบนเข็มทาง
การศกึษา มาสูแ่วดวงสงัคมและการเมือง มุง่หน้าสูม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ลิ) 
  3) พระไพศาล วิสาโล ใช้เวลาไปกบัการฟังปราศรัยทางการเมือง การท ากิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือสงัคม การศกึษาประวตัิศาสตร์ และท างานด้านอหิงสา (ส)ุ ความสนใจในเร่ืองของ
การเมืองการปกครองจงึทวีขึน้ (จิ) พระไพศาล วิสาโล เร่ิมตัง้ค าถามถึงความถกูต้องในการท างาน
ของชนชัน้ปกครอง (ปุ) ก่อนจะน าไปสู่เหตกุารณ์การประท้วงแบบอหิงสาโดยการอดอาหาร (ลิ) 
การถกูจบัขงั และเหตกุารณ์การสงัหารหมูน่กัศกึษาเม่ือ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 
  4) ประสบการณ์ความรุนแรงท่ีได้รับ ท าให้พระไพศาล วิสาโล ออกมาท างาน
รณรงค์ทางการเมืองอย่างเต็มตวั โดยแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์จากแหล่งความรู้ต่างๆ มาก
ยิ่งขึน้ (ส)ุ ทัง้นีเ้พราะท่านต้องการหาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ทางการเมือง (ป)ุ และไม่
ปรารถนาให้มีการจบัอาวุธและความรุนแรงเกิดขึน้อีก (จิ) จนพบว่าวิธีการแก้ปัญหาเชิงสันติวิธี 
แท้จริงแล้วเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยมิติทางรัฐศาสตร์และศาสนา จึงยึดเอาไว้
เป็นหลกัการส าคญัในการท างานรณรงค์ สง่ผลมาสูป่ระเดน็การส่ือสารศาสนาในเชิงสนัตวิิธีดงัเช่น
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ท่ีท าอยู่อย่างตอ่เน่ืองในปัจจุบนั (ลิ) สรุปได้ดงัภาพท่ี 4.1 อิทธิพลในการเลือกประเด็นการส่ือสาร
ศาสนาตามแนวทาง “สจุิปลุิ” 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1  อิทธิพลในการเลือกประเดน็การส่ือสารศาสนาตามแนวทาง “สจุิปลุิ” 
 
 กระบวนการแสวงหาความรู้ของพระไพศาล วิสาโล มีความส าคญัและเก่ียวพนัธ์เช่ือมโยง
กบัประเด็นการส่ือสารศาสนาทัง้ 4 มิติ อาทิ ประเด็นการส่ือสารศาสนาเชิงสนัติวิธี ดงัตวัอย่างใน
ภาพท่ี 4.1 ซึ่งจะค่อยๆ พฒันาและเกิดขึน้อย่างเป็นล าดบัขัน้ ตามแต่องค์ความรู้ท่ีพระไพศาล วิ
สาโล ได้ทยอยสะสม ร่วมกับประสบการณ์ในแต่ละช่วงวยั ตัง้แต่เหตกุารณ์ในวยัเด็ก วยัท างาน 
การตดัสินใจบวชเป็นพระ เร่ือยมาจนถึงประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

การหาความรู้
ด้วยตนเอง

จดัล าดบัความรู้
เลอืกหาความรู้

ตัง้ค าถาม
เร่ืองการศกึษา

ผลการศกึษาดีเยี่ยม
มุง่เรียนวิศวะ

อา่นงาน ส. ศิวรักษ์
สงัคมศาสตร์ปริทศัน์

เห็นความส าคญั
เร่ืองสงัคมบ้านเมือง

ตัง้ค าถาม
เร่ืองการศกึษาตอ่

เรียนประวตัิศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

ฟังปราศรัยการเมือง
ท างานเร่ืองอหิงสา

สนใจเร่ืองสงัคม 
การเมืองมากยิง่ขึน้

ตัง้ค าถาม
เร่ืองการบริหาร

ของชนชัน้ปกครอง

ร่วมประท้วง
โดยวิธีอหิงสา

ศกึษารัฐศาสตร์
และสนัติวิธีมากขึน้

สนใจวิธีแก้ปัญหา
ที่ไมพ่ึง่ความรุนแรง

ตัง้ค าถาม
เร่ืองการรณรงค์
ที่มีประสทิธิภาพ

พบสนัติวิธี
และยดึเป็นหลกั
ในการท างาน

สุ 
การสือ่ขาเข้า 

จิ 
การสือ่สารภายใน 

ปุ 
การตัง้ค าถาม 

ลิ 
การสือ่สารขาออก 
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 ทัง้นี ้ประเด็นการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ทัง้ 4 มิติดงักล่าว สามารถจ าแนก
ให้เดน่ชดัออกเป็นเร่ืองของ “นวตักรรมส่ือ” และ “นวตักรรมสาร” จนเป็นรูปแบบการส่ือสารเฉพาะ
ของทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 

4.1 “นวัตกรรมสื่อ” ของพระไพศาล วิสาโล  

  
 การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งในการส่ือสารท่ี

ประสบความส าเร็จ โดยพระไพศาล วิสาโล พิจารณาเลือกใช้ส่ือท่ีแตกต่างหลากหลาย เร่ิมตัง้แต่

ส่ือประเพณีของพระพุทธศาสนาอย่างการปฏิบตัิพิธีสงฆ์ การปฏิบตัิธรรม ฯลฯ การประยุกต์ใช้

ส่ือมวลชนซึ่งเป็นส่ือกระแสหลกัในยคุปัจจุบนั ไปจนถึงส่ือใหม่ต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมาย 

คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศกึษา และกลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นองค์กร /หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ท่ีท างานเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของประชาชน (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) โดยงานวิจยันีไ้ด้วิเคราะห์

และแบ่งประเภทส่ือออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “ส่ือดัง้เดิม” และ “ส่ือสมัยใหม่” (กาญจนา     

แก้วเทพ, 2554) ดงัตอ่ไปนี ้

  

  4.1.1 ส่ือดัง้เดมิ: ส่ือพธีิกรรม 
  พระไพศาล วิสาโล ใช้กิจกรรม “ธรรมยาตราลุ่มน า้ล าปะทาว” เป็นกิจกรรมหลกั
นับแต่ปี พ.ศ. 2543 และจัดต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ท่ีอ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  (ศูนย์
ประสานงานโครงการธรรมยาตราลุม่น า้ล าปะทาว, 2557) มีจดุมุ่งหมายส าคญัเพ่ือการอนรัุกษ์ป่า
ต้นน า้ เน่ืองจากท่านพบปัญหาการบุกรุกท าลายป่าของเหล่านายทนุเพ่ือท าเกษตรกรรม การเผา
ป่าเพ่ือเก็บของป่าและล่าสตัว์ ร่วมกับปัญหาน า้เน่าเสีย ซึ่งพระไพศาล วิสาโล ต้องการแสดงให้
เห็นวา่การอนรัุกษ์และการปฏิบตัธิรรมไมจ่ าเป็นต้องแยกออกจากกนั 
  กิจกรรม ธรรมยาตราล าปะทาว ใช้การเดินเท้าจากป่าภูหลงไปยงัเมืองชยัภมูิ กิน
ระยะเวลาประมาณ 7-8 วนั และใช้เวลาในแตล่ะวนัในการพบปะผู้ คนตลอดเส้นทางเพ่ือฟังธรรม 
สวดมนต์ ท าบญุตกับาตร และเพ่ือแจ้งขา่วสารเร่ืองการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ กลายเป็นกิจกรรมท่ีได้ทัง้
การเจริญสติตามแนวทางการปฏิบตัิทางพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพระ
ไพศาล วิสาโล ได้กล่าวถึงนยัส าคญัของการเดินเท้าไว้ว่า เป็นการแสดงออกว่าผู้ เดินพร้อมท่ีจะ
ล าบากเพ่ือปกป้องธรรมชาติ การส่ือสารเร่ืองสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการยากล าบาก จะท าให้
ชาวบ้านตระหนกัถึงความส าคญัของประเดน็ท่ีกลา่วได้ดีกวา่การส่ือสารทัว่ๆ ไป (ศนูย์ประสานงาน
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โครงการธรรมยาตราลุม่น า้ล าปะทาว, 2557) และยงักลา่วถึง เหตแุละความส าคญัของกิจกรรมไว้
ในหนงัสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” ตอนหนึง่วา่ 
 

 เน่ืองจากหลวงพ่อค าเขียนท่านได้เคยไปร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตรารอบ
ทะเลสาบสงขลา และเห็นว่าเป็นหนทางท่ีดี ท่ีจะสร้างความต่ืนตวัให้กบัชาวบ้าน
ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม อนัส่งผลมาถึงแหล่งน า้ส าคญัท่ีคนเกือบทัง้จงัหวดัต้องพึง่พา 
ในอีกทางหนึง่การเดนิเป็นการเจริญสต ิบอกถึงการใช้ชีวิตอยา่งเรียบง่าย เป็นการ
ฝึกปฏิบตัิธรรมไปพร้อมกับสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม (ชมรมกัลยาณธรรม, 
2556: 89)  
 

  ทัง้นี ้“ส่ือพิธีกรรม” นบัเป็นส่ือส าคญัและส่ือดัง้เดิมของศาสนาต่างๆ (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2554) ในฐานะ “ศาสนพิธี” แตพ่ระไพศาล วิสาโล ได้พฒันากิจกรรมจากพิธีกรรมดัง้เดิม 
คือ การเจริญสติ และการจาริกแสวงบญุ (ศนูย์ประสานงานโครงการธรรมยาตราลุ่มน า้ล าปะทาว, 
2557) โดยประยกุต์เข้ากบักรณีศกึษา (ของ จ.สงขลา) ท่ีประสบความส าเร็จ ผ่านการเพิ่มเนือ้หา
และกิจกรรมเร่ืองสิ่งแวดล้อมเข้าไปในส่ือพิธีกรรม ท าให้เนือ้หาของพิธีกรรมท่ีเดิมเป็นเพียงการ
สร้างความศรัทธาและการสัง่สอนธรรมทางพระพทุธศาสนา ให้กลายเป็นเร่ืองของการอนรัุกษ์ลุ่ม
น า้ล าปะทาวด้วย ผลลพัธ์ของกิจกรรมธรรมยาตราตลอดช่วงระยะเวลากวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา ประสบ
ความส าเร็จและเกิดเป็นกลุม่คนอนรัุกษ์ต้นน า้กลุม่ใหมห่ลายกลุม่ (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหวา่งคน ธรรม และธรรมชาติ 
   

  4.1.2 ส่ือสมัยใหม่ 
  จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพระสงฆ์และการส่ือสารศาสนาในชว่ง พ.ศ. 
2549 เป็นต้นมา ท าให้เห็นว่า พระไพศาล วิสาโล ถือเป็นหนึ่งในพระนักส่ือสารศาสนายุคใหม่
จ านวนเพียงไม่ก่ีรูป ท่ีหนัมาใช้ส่ือสมยัใหม่ในการส่ือสารไปยงัพุทธศาสนิกชน ท าให้การส่ือสาร
ศาสนามีรูปแบบ วิธีการและความหลากหลายมากยิ่งขึน้ ดงันี ้
 

   4.1.2.1 ส่ือโทรทศัน์ 
   การใช้ส่ือโทรทศัน์ของพระไพศาล วิสาโล มาจากโอกาสท่ีทา่นได้รับเลือก
จากส่ือโทรทัศน์แขนงต่างๆ ให้เป็นตัวแทนของบุคลากรในสายศาสนา ในการแสดงความคิด 
ทศันคต ิค าแนะน า และวิธีการในการแก้ไขปัญหาสงัคมในกรณีตา่งๆ ซึง่ชว่ยให้พระไพศาล วิสาโล 
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มีช่องทางในการส่ือสารศาสนาในวงกว้าง ครอบคลุมไปถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ได้รับเลือก ดงันี ้ 
    1) ภูมิหลัง พระไพศาล วิสาโล มีภูมิหลังเป็นนักพัฒนาสังคม 
(โดยเฉพาะประเด็นศาสนาและการเมือง) และเป็นเอ็นจีโอ (NGO) รุ่นแรกๆ ในประเทศไทย และ
เม่ือย้อนไปในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ “ป่าแตกคืนเมือง” ซึ่งเป็นช่วงท่ีนักต่อสู้ ทางการเมืองพรรค
คอมมิวนิสต์ออกจากป่า ในราวปี พ.ศ. 2524-2525 เป็นชว่งท่ีสงัคมไทยให้ความสนใจเร่ืองศาสนา
กบัสงัคมมาก (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) และเป็นช่วงท่ีพระไพศาล วิสาโล เข้าสู่ร่มกาสาวพสัตร์
พอดี ด้วยความท่ีท่านเป็นเอ็นจีโอรุ่นแรกๆ เอ็นจีโอรุ่นหลงัจึงให้ความเคารพ และสนใจในความรู้
ความสามารถ ท าให้พระไพศาล วิสาโล จ าต้องรับช่วยงานด้านสงัคมวฒันธรรมตอ่มาอีกดงัเช่นท่ี
เคยท าในสมัยฆราวาส เช่น รับนิมนต์บรรยายเร่ืองการรณรงค์โดยสันติวิธี พุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาสงัคม ฯลฯ ท าให้ทา่นเป็นท่ีรู้จกัของส่ือมวลชนในฐานะพระนกัพฒันานบัตัง้แตน่ัน้ 
    2) การท างานและผลงาน พระไพศาล วิสาโล ท างานท่ีเก่ียวข้อง
กับประเด็นศาสนาและสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเร่ืองการแก้ไขภาพลบต่อ วงการ
พระพทุธศาสนาผา่นวิธีการตา่งๆ และการรณรงค์แก้ไขปัญหาในสงัคมโดยสนัติวิธี ผลงานของพระ
ไพศาล วิสาโล ซึ่งท าร่วมกับสถาบนั องค์กร มูลนิธิ และเครือข่ายต่างๆ เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัสถานการณ์ของสงัคมในปัจจบุนั ท าให้ท่านได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และได้รับรางวลัเชิดชูมากมาย เช่น รางวลัปรีดี พนมยงค์ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) รางวลัศรี
บรูพา (กองทนุศรีบรูพา, 2557) ในฐานะนกัคิดนกัเขียนท่ีมีผลงานทรงคณุคา่ รางวลัเกียรติยศ คน
ค้นฅน อวอร์ด ( ที วีบูรพา , 2557)  ฯลฯ ไปจนถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จาก
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ ท่ีล้วนแล้วแตไ่ด้รับการเผยแพร่ ท าให้พระไพศาล วิสาโล ได้รับการยอมรับ
และเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในวงการส่ือสารมวลชน 
    3) วิธีการตอบค าถาม พระไพศาล วิสาโล มีวิธีการตอบค าถาม
โดยใช้ทัง้สนัติวิธี (องค์ความรู้ทางโลก) และพทุธสนัติวิธีเป็นแนวทางส าคญั (อรปรียา วสมุหนัต์, 
2553) การตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัความสงบเรียบร้อยในสถาบนัศาสนา และสถาบนัทางสงัคม
อ่ืนๆ จะเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนุ่มนวล และใช้วิธีการทางสันติวิธีต่างๆ เข้าร่วม เช่น 
กรณีแม่ชีทศพร กรณีพระยนัตระ หรือกรณีการชมุนมุประท้วงของมวลมหาประชาชน ฯลฯ (ศกึษา
เพิ่มเติมในส่วนของนวตักรรมสาร) ซึ่งวิธีการหลีกเล่ียงความรุนแรงตา่งๆ เหล่านี ้ท าให้ส่ือมวลชน
มกัจะเลือกทา่นให้เป็นตวัแทนในการตอบค าถามหรือเสนอแนะแนวทางแก่ประชาชน 
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   การใช้ “ส่ือโทรทศัน์” เป็นชอ่งทางในการส่ือสารศาสนา นบัเป็นนวตักรรม
การส่ือสารศาสนาโดยตรง เพราะการส่ือสารศาสนาโดยพืน้ฐานเน้นไปท่ีการส่ือสารแบบต่อหน้า 
หรือ Face to Face Communication โดยพระสงฆ์เป็นศนูย์กลางในการส่ือสารกบัพทุธศาสนิกชน 
ทัง้พระสงฆ์และพทุธศาสนิกชนต้องอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั เวลาเดียวกนั เช่น การเทศน์ในวนัธรรม
สวนะ การน าพุทธศาสนิกชนปฏิบตัิวิปัสสนากัมมฏัฐาน ฯลฯ และจากการวิจยัพบว่า ประเด็นท่ี
พระไพศาล วิสาโล ส่ือสารผ่านส่ือโทรทศัน์ จะไม่กล่าวถึงหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาตรงๆ แต่
จะส่ือสารเก่ียวข้องไปถึงประเด็นใหญ่ๆ 2 ประเด็น คือ ความดา่งพร้อยในวงการศาสนา และการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงโดยสนัติวิธี นบัเป็นนวตักรรมการใช้สารอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมุ่งส่งธรรมะไป
ยงักลุม่เปา้หมายโดยแทรกไปกบัเหตกุารณ์ส าคญัในขณะนัน้ๆ แทน 
  

   4.1.2.2 ส่ือสิ่งพิมพ์: หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร 
    1) หนงัสือ พระไพศาล วิสาโล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในฐานะพระนกัเขียนท่ีมีความสามารถ (พระไพศาล วิสาโล, 2557) ผ่านรางวลันกัเขียนจากหลาย
สถาบนั มีผลงานจากงานเขียน งานเขียนร่วม งานแปล และงานแปลร่วม จนถึงปี พ.ศ. 2555 รวม 
183 เลม่ โดยสามารถแบง่งานเขียนของทา่นออกเป็น 2 ยคุ คือ ยคุเร่ิมบวชใหมส่ิบปีแรก (ประมาณ
ปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2536) เป็นงานเขียนเพ่ือกลุ่มพฒันาเอกชน (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) เน้น
ประเด็นเชิงสังคม เช่น เร่ืองสันติวิธี /สันติภาพ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ฯลฯ และยุคหลัง 
(ประมาณ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา) มุ่งงานเขียนเพ่ือพระพุทธศาสนา เน้นเ ร่ืองธรรมะใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นหลกั 
    การใช้ “หนงัสือ” เป็นส่ือในการส่ือสารศาสนา เป็นนวตักรรมส่ือ
ท่ีเกิดขึน้ใหม่ในยุคท่ีส่ือสารมวลชนกลายเป็นส่ือกระแสหลัก เห็นได้จากงานเขียนท่ีเก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา (พราหมณ์ ผี) จ านวนมาก ของพระสงฆ์และฆราวาสในร้านขายหนังสือต่างๆ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2556) แตง่านเขียนของพระไพศาล วิสาโล มีความโดดเดน่ตรงท่ี ไมไ่ด้มุง่เน้น
การบรรยายเร่ืองหลกัธรรมหรือกฎแห่งกรรมโดยตรง เช่นท่ีปรากฏในงานเขียนทัง้ 2 ยุค โดยงาน
เขียนยุคแรก เน้นไปท่ีองค์ความรู้ทางโลก ซึ่งเป็นความตัง้ใจของท่านเองท่ีจะไม่เขียนเร่ืองธรรมะ
โดยตรง เพียงแตส่อดแทรกไว้ในเนือ้หา (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) เชน่ แสวงหารากฐานของชีวิต
ในโลกแห่งกิจกรรม อยากให้โลกนีมี้สนัติ ศสัตราของผู้ ไร้อาวธุ ฯลฯ จนถึงงานเขียนในยคุหลงัท่ีแม้
จะมุ่งเน้นในเร่ืองของพระพทุธศาสนา แตก็่ยงัเล่ียงการเขียนเร่ืองธรรมะล้วนๆ แตน่ าเอาธรรมะมา
ผกูกบัเร่ืองราว/เหตกุารณ์ส าคญัต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของผู้คน เช่น เข้าถึงธรรมด้วยการบริโภค 
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สอนลูกท าบุญ สุขกับชีวิตเป็นมิตรกับความตาย ฯลฯ (พระไพศาล วิสาโล, 2557) ท าให้อ่านง่าย
และนา่สนใจมากขึน้ 
    นอกจาก หนงัสือ ท่ีเกิดขึน้โดยตวัท่านเองแล้ว ยงัมีงานเขียนท่ี
เกิดขึน้จากความศรัทธาของพทุธศาสนิกชน โดยการรวบรวมค าบรรยายธรรมของท่านในกิจกรรม
ต่างๆ ออกมาเป็นหนงัสือเล่ม เช่น หนงัสือชุดธรรมบรรยาย ของส านกัพิมพ์สวนเงินมีมา (2557) 
ฯลฯ เป็นอีกหนึง่ปัจจยัในการเผยแพร่ผลงานของพระไพศาล วิสาโล 
    2) หนงัสือพิมพ์ พระไพศาล วิสาโล เขียนคอลมัน์ในหนงัสือพิมพ์
ฉบบัตา่งๆ หลายฉบบั จากการวิเคราะห์พบวา่มีวิธีการส่ือสารออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
     ลักษณะท่ี 1: การเขียนคอลมัน์ด้วยตวัทา่นเอง มีวิธีการ
เขียนแบ่งตามลกัษณะกลุ่มเป้าหมายของหนงัสือพิมพ์ฉบบันัน้ๆ แสดงถึงความสามารถของพระ
ไพศาล วิสาโล ในการวิเคราะห์และพิจารณาสารตามกลุม่เปา้หมาย ดงัตารางท่ี 4.1 รูปแบบการใช้
ส่ือหนงัสือพิมพ์ของพระไพศาล วิสาโล 
 
ตารางท่ี 4.1  รูปแบบการใช้ส่ือหนงัสือพิมพ์ของพระไพศาล วิสาโล  
  

หนังสือพิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นที่เขียน 

1. กรุงเทพธุรกิจ ผู้ที่สนใจ/ท างาน 
ในแวดวงธุรกิจ 
และการเงิน 

การเมือง การอนรัุกษ์ ความอยากมีอยากเป็น ความ
ล้มเหลว เช่น มแีละเป็นอยา่งไรถงึจะไมท่กุข์ (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2557) ตรงกบักลุม่เปา้หมายที่ชีวิตอยูก่บัการ
ลงทนุ การได้และเสยีผลประโยชน์ 

2. คมชดัลกึ คนทัว่ไปท่ี 
สนใจขา่วสาร 

เป็นคอลมัน์ปจุฉา-วิสชันา เน้นค าถามที่ตรงกบัความ
สนใจของประชาชนทัว่ไป เช่น พระกด LIKE รูปผู้หญิง
อาบตัิไหม (คมชดัลกึ, 2557) 

3. มติชนรายวนั คนทัว่ไปท่ี 
สนใจขา่วสาร โดยเฉพาะ
การเมือง 

แบง่เป็น 1) จิตวิวฒัน์ เน้นเร่ืองความเป็นไปในสงัคม 
สนัติภาพ การพฒันาความคิด เชน่ ธรรมะจากอทุกภยั 
และ 2) มองอยา่งพทุธ เน้นเร่ืองธรรมะกบัชีวติประจ าวนั 
เช่น เปลีย่นศตัรูเป็นอาจารย์ (มตชิน, 2557) 

4. Bangkok Post กลุม่ผู้ใช้ภาษาองักฤษ เน้นเร่ืองสนัติภาพ สิง่แวดล้อม และธรรมะใน
ชีวิตประจ าวนั (Bangkok Post Lifestyle, 2557) 
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     ลักษณะท่ี 2: การเขียนคอลมัน์ผา่นเครือขา่ยพทุธต่างๆ 
ท่ีท่านร่วมขบัเคล่ือน โดยมีทัง้บทความท่ีเขียนด้วยตวัท่านเอง แตเ่ขียนในนามเครือข่ายตา่งๆ เช่น 
เครือข่ายพทุธิกา ฯลฯ และบทความท่ีเรียงร้อยมาจากการตอบค าถามหรือบทสมัภาษณ์ของพระ
ไพศาล วิสาโล มีเนือ้หาชดัเจนในเร่ืองของ “การส่ือสารเชิงสนัติวิธี” โดยพบในหนงัสือพิมพ์โพสต์ทู
เดย์ เช่น พลงัแห่งการแข็งขืนอย่างอารยะ เห็นอกเห็นใจ ข้อสงสยั 4 ประการเก่ียวกับการเจรจา 
ฯลฯ (โพสต์ทเูดย์, 2557) และหนงัสือพิมพ์ The Nation ซึง่เป็นบทสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็น
ทางการเมือง (Sapsomboon & Raksaseri, 2557; The Nation, 2557)  
    การใช้ “ส่ือหนงัสือพิมพ์” ในการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิ
สาโล ถือเป็นนวัตกรรมส่ืออีกประการหนึ่งด้วยเหตุท่ีว่า เป็นการประยุกต์รูปแบบการเขียนเร่ือง
ธรรมะของพระสงฆ์ โดยแทรกไว้ในบทความท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั และเหตุการณ์
ส าคญัตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเป็นหลกั ท าให้บทความทางศาสนามีความกลมกลืนคล้ายคลึง
กบัข่าวอ่ืนๆ ในหนงัสือพิมพ์แตล่ะฉบบั คือ “เน้นความเป็นโลกียวิสยั” กลุ่มผู้ รับสารท่ีไม่นิยมเสพ
ธรรมะตรงๆ จึงสามารถอ่านและเข้าถึงธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบท่ีย่อยง่ายยิ่งขึ น้ 
นอกจากนี ้วิธีการเขียนของพระไพศาล วิสาโล โดยใช้นามของเครือข่ายพุทธต่างๆ ยังเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ตวัมูลนิธิ/เครือข่ายเหล่านัน้ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นนวตักรรมการส่ือสารท่ีโยงเร่ือง
ของศาสนาเข้ากับองค์ความรู้ในทางนิเทศศาสตร์ คือ กลยุทธ์การส่ือสาร การวิเคราะห์
กลุม่เปา้หมาย และการประชาสมัพนัธ์ 
    3) นิตยสาร ในสว่นของนิตยสาร วิเคราะห์โดยแบง่เป็น นิตยสาร
ธุรกิจ และ นิตยสารเพ่ือสงัคม ดงัตารางท่ี 4.2  
    นอกจากนี ้พระไพศาล วิสาโล ยงัเขียนบทความลงในจดหมาย
ข่าว และวารสารของหน่วยงาน/เครือข่ายต่างๆ อาทิ จดหมายข่าวพุทธิกา วารสารธรรม(ะ)ชาติ
บ าบดั ว่าด้วยเร่ืองความตายอย่างสงบ วารสารธรรมมาตา (วิสาโล, 2556) และสารโกมล (มลูนิธิ
โกมล คีมทอง, 2557) เป็นต้น 
    เช่นเดียวกบัส่ือสมยัใหม่อ่ืนๆ พระไพศาล วิสาโล ส่ือสารศาสนา
ผ่าน “ส่ือนิตยสาร” โดยใช้นวัตกรรมการส่ือสารท่ีแยบยล กล่าวคือ 1) เขียนหรือยกเร่ืองราวท่ี
ทนัสมยั และใช้ภาษาท่ีมีสีสนัเข้ากับนิตยสารแต่ละฉบบั เช่น เน้นกรณีศึกษาในต่างประเทศใน
นิตยสารอิมเมจ และ 2) การใช้นามปากกา ทัง้นีเ้พราะนิตยสารแตล่ะฉบบัมีกรอบเร่ืองบริบทของ
เนือ้หาและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะขดัแย้งกับภาพลกัษณ์ของศาสนา คือ ความธรรมะธรรมโม 
การใช้นาม พระไพศาล วิสาโล ตรงๆ อาจจะสง่ผลลบตอ่การเปิดรับเนือ้หา ตลอดจนวิธีการเลา่ 
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ตารางท่ี 4.2  รูปแบบการใช้ส่ือนิตยสารของพระไพศาล วิสาโล  
  

นิตยสาร ประเภท ประเดน็ที่เขียน นามปากกา 

1. นิตยสารเครือรักลกู ธุรกิจ ความ รักในครอบค รัว  การใ ห้อภัย 
วิธีการใช้ชีวิต (เครือรักลกู, 2557) 

รินใจ 

2. นิตยสารฉลาดซือ้ เพ่ือสงัคม คอลัมน์อยู่ ย้อนยุค และหนังสือรวม
บทความในคอลมัน์ เน้นเร่ืองการอุปโภค
บริโภคในมุมมองพุทธศาสนาและวัตถุ
นิยม (วิสาโล, 2556; ศูนย์ข้อมูลฉลาด
ซือ้ มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค, 2557) 

- 

3. นิตยสารซีเคร็ต ธุรกิจ คอลัมน์ Joyful Life & Peaceful Death 
เน้นเร่ืองการตายอย่างสงบ และคอลมัน์ 
Secret of Life ในลกัษณะบทสมัภาษณ์ 
(อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2557) 

- 

4. นิตยสารสารคดี ธุรกิจ คอลัมน์รับอรุณ และคอลัมน์ริมธาร มี
เ นื อ้หาคล้ายคลึงกัน  คือธรรมะใน
ชีวิตประจ าวนัผ่านกรณีศกึษาท่ีน่าสนใจ 
(สารคดี, 2557) 

- 

5. นิตยสารสาวิกา เพ่ือสงัคม คอลัมน์สาระขัน เขียนในลักษณะเร่ือง
เล่า/นิทาน ว่าด้วยเร่ืองของธรรมะใน
ชีวิตประจ าวัน ( เสถียรธรรมสถาน , 
2557) 

สามสลงึ 

6. นิตยสารสขุศาลา เพ่ือสงัคม เน้นเร่ืองธรรมะในชีวิตประจ าวนั 
(สขุศาลา, 2557) 

- 

7. นิตยสารอิมเมจ ธุรกิจ เน้นเร่ืองธรรมะในชีวิตประจ าวนั  
(วิสาโล, 2556) 

ภาวนั 

 
 
 



73 
 

 

เร่ืองท่ีไม่สามารถใส่สีสนั หรือกล่าวถึงเร่ืองทางโลกบางเร่ืองอย่างโจ่งแจ้งได้ การใช้นามปากกาจึง
เป็นนวตักรรมการส่ือสารของพระสงฆ์อีกวิธีหนึง่ท่ีมีประสิทธิภาพมาก ดงัทศันะของทา่น ท่ีวา่ 
 

ท่ีเขียนให้บางฉบบันัน้ก็ใช้นามปากกาด้วย อาตมามีนามปากกาเยอะนะ อย่าง
เขียนให้นิตยสารอิมเมจ จะเอาพระไปเขียนคงไม่น่าอ่าน พอใช้นามปากกาก็จะ
รู้สึกว่าเป็นอิสระหน่อยท่ีจะเขียน เร่ืองสนกุสนานก็เขียนได้ บางครัง้คนอ่านยงัคิด
วา่คนเขียนเป็นผู้หญิงก็มี (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556: 107) 

 
   4.1.2.3 ส่ือกิจกรรม: อบรม ธรรมบรรยาย เสวนาและตอบปัญหาธรรม 
   ภาระงานท่ีพระไพศาล วิสาโล ท าต่อเน่ืองมาตัง้แต่สมัยเร่ิมเข้าสู่ร่มกา
สาวพัสตร์ คือ งานอบรม ธรรมบรรยาย เสวนา/ตอบปัญหาธรรม เช่น งานอบรมการเสริมสร้าง
ทกัษะแก่ผู้ปฏิบตัิต่อผู้ชุมนุมด้วยสันติวิธี การจดัการความขดัแย้งด้วยสนัติวิธีในระบบการแพทย์
และสาธารณสุข (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) โดยมีงานอบรมท่ีท าเป็นประจ าทุกเดือนร่วมกับ
เครือข่ายพุทธิกา คือ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ (เครือข่ายพุทธิกา, 2557) งานธรรม
บรรยาย โดยรับนิมนต์จากหน่วยงาน/องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการให้ความรู้เร่ืองศาสนากับ
สงัคมในประเดน็เฉพาะ ซึง่โดยใหญ่พระไพศาล วิสาโล จะพิจารณาเลือกประเดน็ด้วยตนเอง โดยดู
จากผู้ รับสารในองค์กรนัน้ๆ (พระไพศาล วิสาโล, 2557) เช่น การเลีย้งบตุร-ธิดาวิถีพทุธ บรรยายท่ี
โรงเรียนทอสี (โรงเรียนพทุธปัญญา) กรุงเทพฯ (ทอสีวิดีโอ, 2555) หรือ เป็นสขุทกุขณะจิต ชีวิตไม่
ติดลบ (ธรรมะในชีวิตประจ าวนั) บรรยายท่ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่, 2556) ฯลฯ ไปจนถึงเข้าร่วมงานเสวนาและตอบปัญหาธรรม ซึ่ง
หนว่ยงาน/องค์กรตา่งๆ จดัขึน้เพ่ือฟังทศันะจากผู้ ท่ีมีความสามารถจากทัง้ฝ่ังทางโลกและทางธรรม 
เช่น ความหมายพระพุทธศาสนา คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมปุจฉา -วิสัชนาธรรม ท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (jessadad, 2556) 
   การใช้ “ส่ือกิจกรรม” ในการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
นบัเป็นนวตักรรมส่ืออีกรูปแบบหนึ่ง ในฐานะท่ีพระไพศาล วิสาโล ประยกุต์กิจกรรมตา่งๆ มาจาก
กิจกรรมดัง้เดิมของพระพุทธศาสนาอย่าง การเทศน์ ซึ่งเป็นการส่ือสารศาสนาท่ีจ ากัดอยู่เฉพาะ
เร่ืองของหลกัธรรม มาเป็นกิจกรรมทางศาสนาสมยัใหม่ ท่ีประยกุต์องค์ความรู้ทางโลกเข้ากับการ
ปฏิบตัิ/ศึกษาพระธรรม การอบรมท่ีมีทัง้ภาคบรรยายและภาคปฏิบตัิ ช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
ดีกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ธรรมบรรยายและการตอบปัญหาธรรมท่ีใช้ประเด็นทางโลกเป็นหลกั
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ในการอภิปราย จะช่วยให้ผู้ ฟังได้ชุกคิดและโยงประเด็นต่างๆ เข้าหาตนเองได้ง่าย นับเป็น
นวตักรรมการส่ือสารศาสนาท่ีเหมาะกบักลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศกึษา (กลุ่มเปา้หมาย) ท่ีพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของสารต่างๆ ผ่านประสบการณ์และข้อมูลหลักฐานท่ีมีน า้หนักและชัดเจน 
(อรวรรณ ปิลนัธ์โอวาท, 2552ก) 
 

   4.1.2.4 ส่ือใหม ่
   พระไพศาล วิสาโล เลือกใช้เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์วิสาโล (visalo.org) 
เว็บไซต์ของเครือข่ายพุทธศาสนาตา่งๆ และส่ือสงัคมออนไลน์อีก 2 แหล่ง ได้แก่ Facebook และ 
Twitter เป็นชอ่งทางหลกัในการส่ือสารศาสนา มีรายละเอียดดงันี ้ 
    แหล่งที่  1: เว็บไซต์วิสาโล (วิสาโล, 2556) เป็นเว็บไซต์หลกัใน
การรวบรวมผลงานของพระไพศาล วิสาโล จากส่ือชนิดต่างๆ อาทิ ประวตัิ หนงัสือ บทความใน
หนงัสือพิมพ์และนิตยสาร เอกสารการบรรยายธรรม วิดีโอธรรมบรรยาย ฯลฯ เป็นส่ือกลางขนาด
ใหญ่ระหวา่งพระไพศาล วิสาโล และผู้ ท่ีสนใจศกึษาผลงานของทา่น 
    แหล่งที่  2: Facebook “พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal 
Visalo” (พระไพศาล วิสาโล, 2557) เป็นส่ือใหม่ชิน้ส าคญั ท่ีพระไพศาล วิสาโล ใช้ส่ือสารศาสนา
กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการส่ือสารแบบ 2 ทาง หรือ Two-way Communication โดยน าเสนอผ่าน
รูปภาพท่ีมีค าบรรยายใต้ภาพใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
     ลักษณะที่ 1: น าเสนอเร่ืองราว/เหตกุารณ์แปลกใหม่ใน
สงัคมปัจจบุนัทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ซึ่งคดัเลือกมาจากแหล่งข้อมลูต่างๆ โดยเฉพาะ
ประสบการณ์ตรงจากการท างาน หนังสือเล่มและนิตยสารต่างประเทศ เช่น นิตยสาร The 
Economist (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสดใหม ่และไมซ่ า้กบัผู้ อ่ืน 
     ลักษณะที่  2: น าเสนอธรรมะสัน้ๆ ในชีวิตประจ าวนั ท่ี
พระไพศาล วิสาโล เคยเขียนหรือบรรยายไว้ในส่ือและกิจกรรมตา่งๆ โดยเลือกมาจากฐานข้อมลูท่ี
ทา่นพิมพ์สะสมไว้เม่ือมีเวลาวา่งจากภารกิจหลกัด้านอ่ืนๆ 
     ลักษณะที่  3: ตอบปัญหาธรรม ซึ่งเป็นปัญหา/ข้อข้อง
ใจต่างๆ ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและสังคม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่ือสารกับพระไพศาล วิสาโล 
โดยตรงผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์วิสาโล และการส่งข้อความใน Facebook (Facebook Message) 
จากการวิจัยพบว่าการตอบปัญหาธรรมของท่านมี 2 กระบวนการ คือ การตอบกลับไปยังผู้
สอบถามทุกคนโดยตรง และเลือกเอาปัญหาธรรมท่ีโดดเด่นหรือพิจารณาว่ามีประโยชน์ต่อ
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กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง (ค าถามท่ีน่าจะเป็นท่ีสงสัยโดยคนส่วนใหญ่) มาโพสต์เผยแพร่ลงใน 
Facebook อีกทอดหนึง่ 
               วิธีการใช้ Facebook ของพระไพศาล วิสาโล ท่ีน่าสนใจประการ
หนึ่งก็คือ การอพัโหลดรูปภาพต่างๆ ท่ีต้องการใช้ลงใน Facebook ไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆ โดยใช้การ
ตัง้คา่ความเป็นสว่นตวั ท่ียงัไมอ่นญุาตให้สมาชิกอ่ืนมองเห็น (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ภายหลงั
จึงเลือกภาพและพิมพ์เร่ืองท่ีต้องการเผยแพร่เข้าไป โดยตดัสินใจอิงกบัเหตกุารณ์เด่นๆ ในขณะท่ี
ท าการส่ือสาร เชน่ วนัเข้าพรรษา ไปจนถึงเหตกุารณ์ฟตุบอลโลก ฯลฯ 
    แหล่งที่  3: Twitter “พระไพศาล วิสาโล (@PVisalo)” (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2557) เป็นสงัคมออนไลน์ท่ีเช่ือมตอ่ข้อความจาก Facebook “พระไพศาล วิสาโล - 
Phra Paisal Visalo” โดยอัตโนมัติ ตรงตามวิธีการใช้งานของ Twitter ท่ีเน้นการอธิบายเร่ืองราว
ด้วยข้อความสัน้ๆ ไมเ่กิน 140 ตวัอกัษร เพ่ือดงึดดูผู้ตดิตาม (Follower) ให้สนใจและกดเช่ือมตอ่ไป
ยงัสงัคมออนไลน์อ่ืนๆ ตอ่ไป 
   เม่ือพิจารณางานวิจยัพระสงฆ์กบัการส่ือสารศาสนา จะพบวา่การส่ือสาร
ศาสนาโดยใช้ “ส่ือใหม่” ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในหมู่พระสงฆ์ไทย เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีมีข้อจ ากดั เช่น ความแปลกใหม่ของส่ือ การใช้ภาษาองักฤษในการเข้าถึง ฯลฯ ซึ่งต้องใช้
เวลาเรียนรู้เพิ่มเตมิมาก พระสงฆ์ท่ีใช้ส่ือใหม่ในปัจจบุนัจึงมีเพียงไม่ก่ีรูป เชน่ ทา่น ว. วชิรเมธี โดย
ส่ือสารผ่านทีมงานท่ีดูแลส่ือใหม่โดยเฉพาะ (ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์, 2553; เจ้าหน้าท่ีสถาบัน       
วิมตุตยาลยั, 2557) ทา่นพทุธทาส ผา่นทีมงานหอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ (หอจดหมาย
เหตพุทุธทาส อินปัญโญ, 2557) ฯลฯ พระไพศาล วิสาโล ถือเป็นหนึ่งในพระสงฆ์กลุ่มดงักล่าว แต่
จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ตรงท่ีท่านเป็นผู้ดแูล Facebook “พระไพศาล วิ
สาโล - Phra Paisal Visalo” ตลอดกระบวนการด้วยตวัทา่นเอง 
 

  4.1.3 ส่ืออ่ืนๆ 
  นอกจากส่ือสมยัใหมต่า่งๆ ท่ีได้วิเคราะห์รวบรวมไว้ข้างต้น พระไพศาล วิสาโล ยงั
ใช้ส่ือประเภทอ่ืนๆ อีกหลายประเภทในการสร้างนวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา 
โดยวิเคราะห์รวบรวมจากข้อมลูประเภทตา่งๆ  ดัง้นี ้
           1) เครือข่ายการส่ือสาร  พระไพศาล วิสาโล มีประวัติการท างานแบบ
เครือข่ายตัง้แต่สมัยยังเป็นนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจัดตัง้ “กลุ่มประสานงาน
ศาสนาเพ่ือสงัคม” และท างานในระบบเครือข่ายเพ่ือรณรงค์และชว่ยเหลือนกัตอ่สู้ทางการเมืองใน
ยุค 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) เร่ือยมาจนกระทั่งตัดสินใจเข้าสู่เพศ
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บรรพชิต ประสบการณ์การท างาน และการศึกษาองค์ความรู้ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาโดยสนัติวิธี 
ท าให้พระไพศาล วิสาโล เห็นถึงประโยชน์จากท างานร่วมกนัเป็นเครือข่าย และได้น ามาประยกุต์ใช้
ในการส่ือสารศาสนา โดยมีส่วนในการจัดตัง้/พฒันา สถาบนั องค์กร มูลนิธิ และเครือข่ายพุทธ
หลายแหง่ อาทิ ท่ีปรึกษาชมรมเดก็รักนกรักษ์ธรรมชาต ิ(ศนูย์ประสานงานโครงการธรรมยาตราลุ่ม
น า้ล าปะทาว, 2557) อันเป็นอีกหนึ่งกลุ่มส าคญัในการท ากิจกรรมธรรมยาตราลุ่มน า้ล าปะทาว 
กลุ่มเสขิยธรรม (เสขิยธรรม, 2556) กลุ่มพุทธบริษัทท่ีร่วมกันรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู
ชนบท ฟืน้ฟศูาสนา บทบาทการเป็นนกัส่ือสารศาสนา ไปจนถึงการรณรงค์เร่ืองสนัตภิาพ ฯลฯ เป็น
กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิส่งเสริมสนัติวิธี ประธานเครือข่ายพทุธิกา 
ฯลฯ ไปจนถึงเครือข่ายระดับนานาชาติอย่าง International Network of Engaged Buddhist, 
Buddhist Peace Fellowship (USA) เป็นต้น (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) 
           ในการส่ือสารศาสนา หรือท ากิจกรรมในด้านศาสนากับสังคมแต่ละครัง้ 
พระไพศาล วิสาโล จะใช้ความร่วมมือของเครือข่ายการส่ือสารต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เช่น การจดักิจกรรมธรรมยาตราลุ่มน า้ล าปะทาว ต้องประสาน
ความร่วมมือจากบ้านวิถีไท ชมรมเดก็รักนกฯ ศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน จ.ชยัภมูิ ศนูย์บ้าน
ดินไทย กลุ่มเยาวชนต้นหญ้า มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิโลกสีเขียว เสมสิกขาลยั เครือข่ายพุทธิกา 
(เสขิยธรรม, 2557) และเครือข่ายอ่ืนๆ อีกหลายเครือข่าย เพ่ือให้กิจกรรมแตล่ะครัง้ด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืนและประสบความส าเร็จ เป็นต้น 
           2) ผลงานวิชาการและงานวิจยั จากการวิเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พระสงฆ์และการส่ือสารศาสนารวม 7 ชิน้ (รายละเอียดในบทท่ี 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง) ท าให้เห็น
การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ประการหนึ่งท่ีโดดเด่นแตกต่างจากพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ 
อย่างมาก ได้แก่ การใช้ “งานวิจัย” เป็นนวัตกรรมส่ืออีกชิน้หนึ่งในการส่ือสารศาสนาไปยัง
กลุม่เปา้หมาย โดยน ามาใช้ในการส่ือสารใน 2 ลกัษณะใหญ่ๆ ดงันี ้
    ลักษณะที่  1: การยกตัวอย่างงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายหรือให้เหตุผลประกอบการส่ือสาร (ดู
รายละเอียดเพิ่มเตมิในหวัข้อ 4.2 นวตักรรมสาร)   
    ลักษณะที่  2: การลงมือท าวิจัยด้วยตวัท่านเอง (ชมรมกัลยาณธรรม, 
2556) โดยท าการศกึษาวิจยัเก่ียวกับปัญหาสงัคม หรือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัสงัคมต่างๆ 
อาทิ ประวตัิศาสตร์การบริโภคสรุาในประเทศไทย สนบัสนนุโดยมูลนิธิสาธารณสขุแห่งชาติ พ.ศ. 
2537 พทุธศาสนาในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต พ.ศ. 2546 (วิสาโล, 2556) เป็นต้น 
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ส่งผลให้พระไพศาล วิสาโล ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ ส่ือมวลชน ตลอดจนการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ในการส่ือสารศาสนาไปยงักลุม่คนรุ่นใหมท่ี่มีการศกึษา 
           “งานวิจยั” มีความเป็นนวตักรรมในการส่ือสารศาสนา เพราะว่า เป็นการ
เช่ือมโยงประเด็นทางศาสนา ซึ่งเป็นเร่ืองในมิติด้านจิตวิญญาณ ความเช่ือ /ความศรัทธา เข้ากับ
กระบวนการการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสนบัสนุนให้ประเด็นทางศาสนากลายเป็นเร่ืองท่ีจับ
ต้องได้มากขึน้ในด้านองค์ความรู้ทางโลก โดยเฉพาะการสร้างความสนใจและความน่าเช่ือถือต่อ
กลุ่มเปา้หมาย (ท่ีมีการศกึษา) ให้สงูขึน้ ส่งผลดีตอ่ทัง้พระพทุธศาสนา ในฐานะศาสนาท่ีพิสจูน์ได้
ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ และต่อตวัพระไพศาล วิสาโล ในฐานะพระนักวิชาการ และพระนัก
ส่ือสารศาสนา ผู้น าจิตวิญญาณของพทุธศาสนิกชนรุ่นใหมท่ี่มีการศกึษา 
 นอกจากส่ือต่างๆ ท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น พระไพศาล วิสาโล ยงัมีส่ือท่ีใช้ในการส่ือสาร
ศาสนาประเภทอ่ืนๆ อีก เช่น ซีดีการบรรยายธรรม ท่ีพระไพศาล วิสาโล อดัให้กบัมลูนิธิ /เครือข่าย
ตา่งๆ หรือวิดีโอบนัทึกการอบรม/บรรยายธรรมท่ีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ YouTube และการแบ่งปัน
ภาพธรรมะของพระไพศาล วิสาโล ในสังคมออนไลน์อย่าง Instagram ซึ่งเกิดขึน้โดยกลุ่ม
พทุธศาสนิกชนท่ีเล่ือมใสศรัทธาในตวัท่าน ฯลฯ ทัง้นี ้ผู้วิจยัไม่ได้น าส่ือตา่งๆ เหล่านี ้รวมเข้าไว้ใน
นวตักรรมส่ือของพระไพศาล วิสาโล เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา่ เป็นส่ือร่วมสมยัท่ีใช้ในการเผยแพร่
ธรรมะเป็นปกติอยู่แล้ว และรูปแบบการจดัท าก็มีความคล้ายคลึงกบัรูปแบบทัว่ๆ ไป เช่น ซีดีธรรม
บรรยาย เป็นรูปแบบการส่ือสารศาสนาผ่านคลิปเสียงท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในปัจจุบนั มีทัง้เนือ้หาท่ี
เก่ียวกบัธรรมะ บทสวดมนต์ พทุธประวตั ิหรือประวตัพิระอริยสงฆ์รูปตา่งๆ เป็นต้น  
 
 จากการวิเคราะห์ นวัตกรรมส่ือของพระไพศาล วิสาโล พบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั
การส่ือสารศาสนาดงัตอ่ไปนี ้
  1) การใช้ส่ือของพระไพศาล วิสาโล มีการผูกประเด็นท่ีต้องการส่ือสารให้เกิด
การเช่ือมโยงระหว่างส่ือแต่ละประเภท ท าให้เกิดการตอกย า้ประเด็น ส่งผลดีต่อการส่ือสาร
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเกิดการจดจ า ยกตวัอย่างเช่น ประเด็นการส่ือสารข้อท่ี 3 เพ่ือพฒันาการ
ส่ือสารเชิงสันติวิธี พบทัง้ในส่ือโทรทัศน์ ส่ือหนังสือเล่ม (เช่น ศสัตราของผู้ ไร้อาวุธ) คอลัมน์จิต
วิวฒัน์ ในหนงัสือพิมพ์มตชินรายวนั การอบรมเชิงสนัตวิิธี การส่ือสารใน Facebook การขบัเคล่ือน
ของกลุ่มเสขิยธรรม มูลนิธิส่งเสริมสันติวิธี ฯลฯ แม้แต่กิจกรรม ธรรมยาตราลุ่มน า้ปะทาว หาก
พิจารณาในประเดน็ความรุนแรง ก็ถือวา่เป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสนัตวิิธีเชน่เดียวกนั 
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  2) การใช้ส่ือของพระไพศาล วิสาโล มีการเลือกใช้ส่ือต่างๆ เพื่อการส่ือสาร
อย่างต่อเน่ือง เช่น ส่ือกิจกรรมอย่างการอบรม เร่ิมปฏิบตัิมาตัง้แตเ่ม่ือบวชเป็นพระใหม่ๆ เพราะ
แรงกดดนัจากกลุ่มเอ็นจีโอ (NGO) รุ่นใหม่ และยงัคงพฒันาวิธีการและจดัอบรมตอ่เน่ืองมาจนถึง
ปัจจบุนั ส่ือสิ่งพิมพ์อย่างหนงัสือเลม่ ก็เป็นส่ือท่ีใช้ตัง้แตเ่ร่ิมบวชและยงัคงใช้ตอ่เน่ืองเร่ือยมา ฯลฯ 
การส่ือสารท่ีมีความตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ และมีความถ่ีห่างท่ีเหมาะสม ตลอดระยะเวลา 30 พรรษา 
ช่วยให้ประเด็นท่ีพระไพศาล วิสาโล ต้องการส่ือสารยงัคงปรากฏอยู่ในพืน้ท่ีส่ือตา่งๆ อนัจะส่งผล
ตอ่การรับรู้ท่ีสม ่าเสมอของผู้ รับสารด้วย 
  3) พระไพศาล วิสาโล ไม่ได้ทิง้ส่ือดัง้เดิมทางพระพุทธศาสนา  อันได้แก่ 
ประเพณี พิธีกรรมส าคญัทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนวตัรปฏิบตัิในฐานะพระสงฆ์สายปฏิบัติ
โดยทัว่ไป ดงัท่ีปรากฏอย่างสม ่าเสมอในประวตัิตอนต่างๆ ในหนงัสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิ
สาโล” (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) เพียงแตท่า่นได้พิจารณาเลือกใช้ส่ือแตล่ะประเภทตามลกัษณะ
หรือจริตของกลุม่ผู้ รับสาร อยา่งการประยกุต์ใช้กิจกรรมธรรมยาตรา เพ่ือให้มีกิจกรรมท่ีเข้าถึงกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ในชุมชน เช่น ให้กลุ่มเด็กรักนกฯ เป็นเร่ียวแรงส าคญัในการจัดกิจกรรมและชักชวน
ผู้ ใหญ่ ฯลฯ ไปจนถึงการใช้ส่ือสมยัใหม่ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีความรู้ เช่น การ
เลือกน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัและเร่ืองราวท่ีสัน้กระชบั เพ่ือน าเสนอผ่านส่ือหนงัสือพิมพ์ ตาม       
อตัลกัษณ์ความทนัเหตกุารณ์ และมีความแปลกใหมข่องส่ือประเภทนี ้เป็นต้น 
  4) พระไพศาล วิสาโล ใช้ส่ือต่างๆ ในลักษณะของการเปล่ียนแปลง/พัฒนา

ทัง้วัตถุ กระบวนการ และวิธีคิด ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด “นวตักรรมทางการส่ือสาร” (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2556ข) โดยพบวา่ 
   - ในส่วนของวตัถ ุได้แก่ การประยกุต์ใช้ส่ือสมยัใหม ่เช่น การพฒันาจาก
พระสงฆ์ซึ่งเป็นส่ือบคุคลส่ือหลกัในการส่ือสารศาสนา มาเป็นการใช้หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ วารสาร 
และนิตยสารในการส่ือสารศาสนา ฯลฯ ความใหมข่องวตัถปุระเภทตา่งๆ ชว่ยเพิ่มความสามารถใน
การเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างในกรณีท่ีพุทธศาสนิกชนมีความจ ากัดเร่ื องของ
ระยะทางหรือเวลา ก็ยงัสามารถเข้าถึงธรรมะของพระไพศาล วิสาโล ผ่านทางส่ือวตัถุต่างๆ ของ
ทา่น ท่ีอยูใ่กล้ตวั และใช้เวลาในการเข้าถึงน้อยกวา่มาก 
   - ในส่ วนของกระบวนการ  ไ ด้ แก่  กา รประยุก ต์พิ ธี ก ร รมทาง
พระพุทธศาสนาให้กลายเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเปล่ียนแปลงกระบวนการภายใน 
คือเพิ่มกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าไปในกระบวนการพฒันาจิตและการจาริกทาง
พระพุทธศาสนา การเปล่ียนรูปแบบการเทศน์ตามประเพณี มาเป็นการอบรม /บรรยาย โดยเพิ่ม
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กระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นองค์ความรู้ทางโลกเข้าไปในการบรรยายธรรม เช่น ความรู้เร่ืองของ
สภาวะก่อนตาย หรือการปฏิบตัติอ่ผู้ชมุนมุโดยสนัติวิธี ฯลฯ และ 
   - ในส่วนของวิธีคิด (ดผูลการวิจยัเพิ่มเติมในบทท่ี 5 กระบวนการและวิธี
คิด) พบได้จากวิธีการเปล่ียนแปลงการส่ือสารศาสนาทัง้ในส่วนของตวัส่ือและสาร โดยแสดงออก
ถึงวิธีคิดท่ีปรับตามการเปล่ียนของยุคสมัย เช่น การก้าวขึน้มาใช้ส่ือสมัยใหม่ เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากขึน้ หรือการใช้ส่ือใหม่อย่างเว็บไซต์ visalo.org หรือ Facebook เพ่ือให้การ
ส่ือสารศาสนาเข้าถึงกลุม่เปา้หมายรุ่นใหม่ๆ  ท่ีเสพส่ือชนิดนีก้นัมากขึน้ ฯลฯ 
 
 การใช้นวัตกรรมส่ือของพระไพศาล วิสาโล มีความสัมพนัธ์ระหว่างประเด็น/เหตกุารณ์ 
ประเภทของส่ือ และกลุ่มเป้าหมาย ดงัแผนภาพท่ี 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็น ส่ือ และ
กลุม่เปา้หมาย 
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ภาพท่ี 4.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ประเดน็ ส่ือ และกลุม่เปา้หมาย 

 
4.2 “นวัตกรรมสาร” ของพระไพศาล วิสาโล  
  
 การใช้ “นวตักรรมส่ือ” ท่ีมีประสิทธิภาพ มีปัจจยัส าคญัมาจาก “นวตักรรมสาร” หรือกลวิธี
การส่ือสารเนือ้หา ประเดน็ศาสนา และประเดน็สงัคมตา่งๆ ท่ีส่ือท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนและน าพาไป 
สง่ไปยงักลุม่เปา้หมาย การวิเคราะห์นวตักรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล จงึมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวิเคราะห์ทัง้ส่วนของนวตักรรมสารและนวตักรรมส่ือควบคู่กันไป เพ่ือให้

เหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนั ประเดน็ทางศาสนา การเมือง สงัคม วฒันธรรม ฯลฯ 

บริบทสงัคมวฒันธรรม 

ผู้ รับสารทัว่ไป 

ผู้ รับสารเปา้หมาย คนรุ่นใหม ่มีความรู้ 

ผู้ รับสารเฉพาะกลุม่ 

II. ส่ือสมยัใหม่ 

ส่ือใหม่ 

FB 

ส่ือมวลชน 

ทีวี 

นสพ. 

ฯลฯ 

พระไพศาล วิสาโล 

I. ส่ือดัง้เดมิ 

พิธีกรรม 

เลือกประเดน็ส่ือสาร 

ส่ือเลือกเป็นตวัแทน 

เลือกส่ือ 

ส่ือก าหนดประเดน็ข่าว 

ประยกุต์วิธีการส่ือสาร 

ส่ือสารไปยงั ส่ือสารไปยงั 
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งานวิจยัแสดงให้เห็นทัง้ภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อย ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกันอย่าง
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2552ข) กล่าวถึงวิธีการส่ือสารศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
สามารถกลา่วโดยสรุปได้ 5 ลกัษณะ คือ  
  1) การเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย (การหยัง่รู้) 
  2) การส่ือสารโดยยกคตสิอนใจและชาดกตา่งๆ  
  3) ใช้วิธีการสนทนา การตัง้ค าถาม และการโต้แย้ง  
  4) ใช้การอปุมาอปุมยั และ  
  5) สอนไมใ่ห้งมงายไร้เหตผุล 
 โดยผู้วิจยัถือว่า วิธีการใช้สารทัง้ 5 ประการดงักล่าว เป็นวิธีการใช้สารแบบดัง้เดิมในทาง
พระพุทธศาสนา และจากการวิเคราะห์นวตักรรมส่ือประเภทต่างๆ ของพระไพศาล วิสาโล ท าให้
ผู้วิจยัค้นพบวิธีการใช้สารท่ีโดดเดน่และแตกตา่งรวม 9 ประการ ดงันี ้
 

  4.2.1 การเล่าเร่ือง  
  พระไพศาล วิสาโล ใช้วิธีการเลา่เร่ือง ซึง่มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการยกคติสอนใจ
หรือชาดกของพระพทุธเจ้า แตว่ิธีการใช้สารมีความแตกตา่งอยา่งชดัเจน คือ 
   4.2.1.1 เลือกการเลา่เร่ือง/เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในขณะท่ีท าการส่ือสาร 
ได้แก่ บทความในหนงัสือ/นิตยสาร ข่าวท่ีปรากฏเป็นข่าวเดน่ในส่ือมวลชน และประสบการณ์ตรง
จากการท างาน เช่น ในวิดีโอบนัทึกการบรรยายธรรม “เป็นสุขทุกขณะจิต ชีวิตไม่ติดลบ” (สถานี
วิทยุ ม.อ. หาดใหญ่, 2556) ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ พระไพศาล วิสาโล 
ยกตวัอย่างเร่ืองหวยใต้ดิน ปู่ เย็น สมาร์ตโฟน (เป็นข่าวเด่นขณะนัน้) โรคธาลสัซีเมีย (บทความ) 
และมมุมองของผู้รอดชีวิตจากอบุตัิเหต ุ(ประสบการณ์ตรงในการท างาน) ฯลฯ ไปจนถึงเหตกุารณ์
ต่างๆ อีกกว่า 30 กรณีเพ่ือประกอบการอธิบายธรรม โดยมีการพูดอ้างอิงแหล่งท่ีมา ตลอดจน
อธิบายรายละเอียดของเร่ืองท่ียกมาเล่าได้อย่างชดัเจน แสดงให้เห็นภาพของผู้ รับสารท่ีติดตามฟัง
การบรรยายของทา่นอยา่งตัง้ใจตัง้แตต้่นจนจบ 
   4.2.1.2 การเล่าเร่ืองด้วยความกระชบั ชวนติดตาม หลีกเล่ียงการลงลาย
ละเอียดเร่ืองหลกัธรรม เพียงแตโ่ยงเหตกุารณ์ท่ีเล่าเข้ากบัหลกัธรรมท่ีเก่ียวข้องโดยการกล่าวสรุป
ความเช่ือมโยงอยา่งชดัเจนเข้าใจง่าย 
  การเล่าเร่ืองของพระไพศาล วิสาโล แม้ผิวเผินจะมีลกัษณะคล้ายคลึงกับการยก
คติสอนใจของพระพุทธเจ้า แต่เม่ือวิเคราะห์ในส่วนของสารท่ีเลือกมาใช้ในการส่ือสาร จะเห็นว่า
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พระไพศาล วิสาโล เลือกท่ีจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบนั มากกว่าการยกนิทาน
ชาดก โดยเฉพาะเหตุการณ์ใกล้ตวัท่ีกลุ่มเปา้หมายมีการรับรู้ในทิศทางเดียวกนั ท าให้ผู้ รับสารเกิด
การติดตามเพราะมีความใกล้ชิดกับประเด็นดงักล่าว ในขณะท่ีการยกคติสอนใจหรือชาดกตา่งๆ 
เป็นกลวิธีท่ีได้รับการพิสจูน์มานานว่ามีประสิทธิภาพ (เหตหุนึ่งเพราะพระพทุธเจ้าเลือกใช้และท า
ให้ผู้ ฟังเกิดดวงตาเห็นธรรม) แตก็่เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ยาวนานกวา่สมยัพทุธกาล จงึยากท่ีจะสร้าง
ให้เกิดความใกล้ชิดของประเด็นในหมู่ผู้ รับสาร ท าให้พระไพศาล วิสาโล ไม่คอ่ยหยิบมาใช้มากนกั 
ดงัตวัอย่างบทความท่ีใช้วิธีการเล่าเร่ืองในนิตยสารสารคดี ฉบบัเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 หวัเร่ือง 
“เคราะห์กรรมมิอาจย ่ายี” 
 

  ๒๗ ปีในเรือนจ าอุกฉกรรจ์นัน้นานเกือบเท่าคร่ึงชีวิตของคนส่วนใหญ่ใน
ทวีปแอฟริกา แมนเดลาต้องโทษจ าคกุตลอดชีวิตในวยั ๔๕ ปีขณะท่ีลกูสองคนซึ่ง
เกิดจากภรรยาคนท่ีสองยงัเล็กมาก . . . อีกทัง้ยงัไมส่ามารถไปร่วมงานศพของแม่
และลกูชายคนโตได้ ยงัไม่ต้องพดูถึงการกระท าอย่างไร้ความปราณีจากผู้คมุ . . . 
และการถกูตดัขาดจากโลกภายนอกแทบจะสิน้เชิง 
  ใครท่ีอยูใ่นสภาพเชน่นี ้จิตใจคงบอบช า้ย ่าแย่และเกรีย้วกราดกบัชีวิต แต่
แมนเดลาหาเป็นเชน่นัน้ไม ่เขาเคยพดูตดิตลกเม่ือย้อนนึกถึงประสบการณ์ช่วงนัน้
วา่ ‘ผมไปเท่ียววนัหยดุยาวถึง ๒๗ ปี’ . . .  
  คกุจงึเป็นสถานท่ีท่ีแมนเดลาได้พฒันาทกัษะในการสมานไมตรีและสร้าง
ความปรองดอง ได้เรียนรู้วิธีการผกูสมัพนัธ์กับคนทุกประเภทและดงึมาเป็นพวก 
ทักษะเหล่านีเ้ป็นประโยชน์แก่เขามากเม่ือได้รับอิสรภาพ . . . เม่ือเขาได้เป็น
ประธานาธิบดี ก็สามารถผลักดันนโยบายคืนดีให้เป็นผลส าเร็จ (พระไพศาล        
วิสาโล, 2557ก) 
 

  4.2.2 การผสมผสานเร่ืองทางโลกและทางธรรม  
  แตกต่างจากการส่ือสารศาสนาของสงฆ์ในอดีตท่ีเน้นเ ร่ืองหลักธรรมใน
พระไตรปิฎก โดยพระไพศาล วิสาโล ใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างมมุมองทางโลกและทางธรรม 
เพ่ือให้ผู้ รับสารเข้าใจหลกัธรรมตา่งๆ ได้ง่ายยิ่งขึน้ เช่น การพดูถึงธรรมะว่าด้วยความเสียสละ โดย
ยกเอาเร่ืองเล่าจากพระไตรปิฎกมาเปรียบเทียบกับเหตกุารณ์น า้ท่วมใหญ่กรุงเทพฯ (ทอสีวิดีโอ, 
2555) โดยสะท้อนให้เห็นว่า เหตกุารณ์น า้ท่วมใหญ่ครัง้นัน้ ท าให้คนกรุงเทพฯ เปล่ียนไปอย่างไร



83 
 

 

บ้างทัง้ทางบวกและทางลบ ช่วยให้ผู้ รับสารซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ตรง (ทางโลก) ดงักล่าว เกิด
ประสบการณ์ทางธรรมในตนเองได้ง่ายขึน้ ดงัเช่นตวัอย่างในบทความ “ยาตราบนทางธรรม” ใน
หนงัสือพิมพ์มตชินรายวนั 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

 ธรรมยาตรามิใชเ่ป็นแคก่ารเดนิทางผา่นภมูิประเทศนานาชนิดเท่านัน้ หากยงัเป็น
ภาพสะท้อนของการเดินทางของจิตใจด้วย ต่อเม่ือเดินทวนน า้ จึงจะเห็นน า้ใส 
อากาศบริสทุธ์ิฉันใด ย่ิงทวนกระแสกิเลส จิตใจก็ย่ิงใสสะอาดฉันนัน้ จะว่าไปแล้ว
การเดินทวนน า้กบัการเดินทวนกระแสกิเลสก็เป็นเร่ืองเดียวกนั เพราะในการเดิน
ทวนน า้นัน้นอกจากเราต้องออกแรงเดินมากกว่าปกติ เน่ืองจากต้องเดินขึน้ท่ีสูง
แล้ว ยงัต้องสวนทางกบัความสะดวกสบายซึ่งเป็นยอดปรารถนาของกิเลส (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2553ข) 

 
  4.2.3 การอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ  
  เป็นนวัตกรรมสารท่ีโดดเด่นมากของพระไพศาล วิสาโล โดยการยกผลวิจัยใน
สาขาวิชาตา่งๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติมาใช้ประกอบกับการอธิบายธรรมะ เช่น 
ผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ท่ีพบว่าผู้ ใช้ Facebook มีความสุขในชีวิตน้อยลง ผลการวิจยั
เร่ืองความสขุของผู้ถกูสลากกินแบง่รัฐบาลในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัเร่ืองมมุมองของผู้หญิงสวย
ตอ่สงัคม (พระไพศาล วิสาโล, 2557ง) เป็นต้น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการในการส่ือสารศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล เป็นการส่ือสารท่ีสร้างความน่าเช่ือถือตอ่ผู้ รับสาร การให้ความรู้ ตลอดจน
การตอกย า้ภาพลกัษณ์ความเป็นพระนกัวิชาการของพระไพศาล วิสาโล ดงัตวัอย่างบทความเร่ือง
เพศสมัพนัธ์ในหนงัสือ October 11: Sex Issue ซึง่มีการเขียนอ้างอิงถึงงานวิชาการอ่ืนๆ ด้วย 
   

 อยา่งไรก็ตามยงัเป็นท่ีถกเถียงวา่เซ็กส์จ าเป็นแคไ่หนส าหรับการสร้างความผูกพนั
ให้อยูเ่ป็นคู ่เพราะชะนีก็อยู่เป็นคูแ่บบผวัเดียวเมียเดียวนานเป็นปีๆ โดยไมมี่เซ็กส์
เลย ตรงกนัข้ามกบัชิมแปนซีกบัโบนาโบ ญาติท่ีใกล้ชิดของมนษุย์ แม้มีเซ็กส์บอ่ย
กว่ามนุษย์แต่ก็ไม่ไ ด้ผูกพันกันเป็นคู่เลย ประเด็นนี เ้ห็นจะต้องปล่อยให้
นกัวิทยาศาสตร์หาค าตอบตอ่ไป1 
 

  และในประโยค 
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แต่ก็มีหลายคนท่ีเห็นว่าหากต้องการจะเป็นอิสระจากเซ็กส์ ก็ต้องเข้าไปมี
ประสบการณ์กับมันอย่างเต็มท่ีจนรู้มันอย่างทะลุปรุโปร่ง ถึงจะวางมันได้ ยิ่ง
วัชรยานบางส านัก เช่น ตันตระ ถึงกับเช่ือว่าเซ็กส์เป็นหนทางสู่การรู้แจ้งเลย
ทีเดียว และอนญุาตให้พระฝึกปฏิบตัด้ิวยวิธีดงักลา่ว3 

 
  โดยพระไพศาล วิสาโล น าข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่  1  Why is sex fun? ของ 
J. Diamond ปี ค.ศ. 1997 และ 3 Lust for Enlightenment ของ J. Stevens ปี ค.ศ. 1990 (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2554ก) หรือตวัอยา่งบทความเก่ียวกบัสนัตวิิธี ท่ีวา่ 
 

 เม่ือ ๓๐ ปีก่อนมีการทดลองทางจิตวิทยาท่ีลือลัน่ไปทัว่โลก ผู้ท าการทดลองเป็น
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ได้สร้างคกุจ าลองขึน้
เพ่ือศกึษาสาเหตแุห่งความกดดนัท่ีเกิดกับคนในคกุ อาสาสมคัร ๒๕ คนเข้าร่วม
การทดลองนี ้ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีมาจากครอบครัวชนชัน้กลาง ในจ านวนนี ้
๑๐ คนทดลองเป็นนกัโทษ ท่ีเหลือเป็นผู้คมุ การทดลองมีก าหนด ๑๔ วนั แตพ่อ
ด าเนินไปได้เพียง ๖ วนัก็ต้องยุติกลางคนั เพราะสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไม่
คาดคิด เน่ืองจากผู้คมุแสดงอ านาจบาตรใหญ่และใช้ความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ 
นอกจากทุบตี จับขังเด่ียวนานๆ แล้ว ยังจับนักโทษเปลือ้งผ้าเวลาท าผิด และ
บังคับให้ท าท่าร่วมเพศวิตถาร ผลก็คือนักโทษซึ่งเคยก่อกวนเม่ือ ๒ วันแรกมี
อาการหงอย หงอ และซมึอยา่งผิดหผูิดตา (พระไพศาล วิสาโล, 2556ค) 

 
  4.2.4 อารมณ์ขัน  
  พระไพศาล วิสาโล ใช้อารมณ์ขนัแบบตลกร้าย (Irony) เช่น การอธิบายเร่ืองราว
โดยใช้สารท่ีมีเนือ้หาจริงจัง และกล่าวหักมุมกะทันหันในตอนท้าย ส่งผลต่อบรรยากาศในการ
ส่ือสารศาสนาท่ีดไูม่จริงจงัศกัดิ์สิทธ์ิเช่นเดียวกับพิธีกรรมการสอนศาสนาในอดีต ท าให้ผู้ รับสาร
เกิดการเปิดรับสารตา่งๆ อยา่งผอ่นคลาย ดงัตวัอยา่งบทความเก่ียวกบักฎหมายในนิตยสารสาวิกา 
 

  กฎหมายหรือกฎระเบียบนัน้เราต้องระวังไม่ให้กิเลสใช้เป็นเคร่ืองมือ
สนองความอยากของมนั อย่างท่ีคนหวัหมอชอบท า แตข่ณะเดียวกนัก็อย่าถึงกบั
พาซ่ือชนิดท่ีท าตามระเบียบเป๊ะ โดยไมใ่ช้ปัญญา 
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  ชายผู้หนึ่งน ารถไปตรวจสภาพท่ีกรมขนส่งเพ่ือขอปา้ยทะเบียน หลงัจาก
รอพกัใหญ่ ก็มีชายผู้หนึ่งเดินเข้ามาแล้วพดูว่า “สวสัดีครับ ผมช่ือบญุสม คณุเอา
รถมาตรวจสภาพใช่ไหมครับ” ระหว่างท่ีตรวจดรูถ เขาก็กรอกแบบฟอร์มไปด้วย 
แตพ่อกรอกเสร็จ คยุกบัเจ้าของรถสกัพกั ก็หาแบบฟอร์มนัน้ไมเ่จอ บญุสมจงึบอก
ว่า “ไม่เป็นไรเรามาเร่ิมใหม่ก็แล้วกัน” พอได้แบบฟอร์มใบใหม่ เขาก็หนัหน้ามาท่ี
เจ้าของรถแล้วพูดว่า “สวสัดีครับ ผมช่ือบุญสม คณุเอารถมาตรวจสภาพใช่ไหม
ครับ”  (สามสลงึ, 2548) 

 
  หรือการเลา่ประวตัขิองทา่นในหนงัสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” 
    

 มีหลายเหตหุลายปัจจัยท่ีท าให้ข้าพเจ้าไม่รีบสึก ขอสารภาพว่าอาจารย์ยันตระ
เป็นผู้หนึ่ง . . . ท่านว่าอย่าเพิ่งรีบสึก เพราะข้าพเจ้ามีราศีนักบวช . . . แม้บดันี ้
ศรัทธาดงักล่าวจะสิน้ไป แตข้่าพเจ้าก็ยงัรู้สึกขอบคณุท่ีมีส่วนช่วยรัง้ไมใ่ห้ข้าพเจ้า
ท าตามท่ีตัง้ใจไว้ ทัง้ๆ ท่ีข้าพเจ้าหมายมัน่ปัน้มือแล้วว่า จะไปดหูนงัเร่ือง “คานธี” 
และ “อีที” ทนัทีท่ีสึกออกไป ส่วน  “The Postman Always Rings Twice” นัน้น่า
เสียดายท่ีออกไปตัง้แต่เดือนแรกท่ีบวช ข้าพเจ้าเป็นแฟนแจ็ค นิโคลสนัเสียด้วย 
(ชมรมกลัยาณธรรม, 2556: 75-76) 

 
  4.2.5 การดงึอารมณ์  
  ในการส่ือสารศาสนาบางครัง้ พระไพศาล วิสาโล จะใช้ภาษาและเร่ืองราวท่ี
สะเทือนอารมณ์มากๆ ในกรณีท่ีต้องการจะตอกย า้ใจความส าคญัหรือประเด็นหลักท่ีต้องการ
ส่ือสาร และจะดงึอารมณ์ของผู้ รับสารกลบัมาอีกครัง้อย่างรวดเร็ว ด้วยเร่ืองเล่าหรือเหตกุารณ์เบา
สมองตา่งๆ การส่ือสารจึงมีอารมณ์สลบัไปมา จะไม่จมอยู่กบัอารมณ์บวกหรือลบโดยตลอด และ
พระไพศาล วิสาโล จะเลือกใช้สารท่ีจริงจงักบักรณีศกึษาตา่งๆ แตจ่ะเล่ียงใช้เร่ืองเบาสมอง /ขบขนั 
กบัเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับสารกลุ่มนัน้ๆ โดยตรง  ดงัตวัอย่างบทสนทนาเร่ืองความตายอยา่ง
สงบท่ีพระไพศาล วิสาโล มีตอ่มารดาของเพ่ือนสนิท 
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  พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายนีไ้ม่ใช่ของเรา แต่ถึงจะไม่ใช่ของเรา เราก็มี
ส่วนดแูลร่างกายนีไ้ด้บ้าง เหมือนกับเราสร้างบ้าน เราก็แต่งเติมบ้านตามความ
ต้องการของเรา แตบ้่านนีไ้มว่า่จะดีแคไ่หน แข็งแรงเพียงใด สกัวนัหนึ่งก็ต้องเส่ือม
ต้องผพุงัไป เราจะไปสัง่ว่าบ้านนีอ้ย่าพงั อย่างผ ุเราสัง่ไม่ได้...เพราะว่าบ้านไมใ่ช่
ของเรา ถึงเวลาท่ีบ้านจะผพุงั เราก็ต้องยอมให้มนัผผุงั เพราะว่าเราท าเต็มท่ีแล้ว 
ตอนนีม้ันยังไม่พังลงมาเราก็อยู่เฝ้าบ้านไปก่อน แต่ถ้าบ้านพังลงมาเม่ือไหร่ก็
พร้อมจะออกจากบ้านหลงันีไ้ป ไปหาบ้านหลงัใหมท่ี่ดีกวา่ 
  บ้านหลงัใหมดี่แนน่อน เพราะวา่โยมแมไ่ด้ท าบญุ สร้างความดี สร้างกศุล
มาเยอะ บ้านหลงัใหมนี่ท่ี้รอไว้ ดีแนน่อน เป็นบ้านท่ีสะดวกสบายกว่าบ้านหลงันี ้. 
. . ขอให้มัน่ใจและสบายใจว่าบ้านท่ีรอเราอยูข้่างหน้านัน้ดีแน่...แตต่อนนีย้งัไม่ถึง
เวลาท่ีจะทิง้นะ เพราะวา่เขายงัท างานได้อยู ่ก็ให้อยูไ่ปด้วยความรู้สกึสบายใจ ไม่
หงุดหงิด ไม่ร าคาญ ไม่โมโห ท่ีบ้านหลงันีม้นัไม่เป็นไปอย่างท่ีเราคิด (พระไพศาล 
วิสาโล, 2556ข) 

 
  4.2.6 การรือ้ถอนเพื่อสร้างความหมายใหม่  
  เป็นวิธีการท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญและความรู้อย่างแตกฉานของพระไพศาล วิ
สาโล ต่อหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยน าเอาหลักธรรมท่ีมีความสลับซบัซ้อน มา
อธิบายใหม่โดยการใช้ตวัอย่างเหตกุารณ์ หรือการอธิบายโดยภาษาท่ีเรียบง่าย ท าให้ผู้ รับสารท่ีมี
ความแตกตา่งกนัในระดบัความรู้ทางพระพทุธศาสนา มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจพระธรรมค าสอน
ได้ในระดบัเดียวกนั เชน่ ตวัอยา่งในการตอบปัญหาในหนงัสือพิมพ์คมชดัลึก ท่ีผู้ถามถามวา่ การท่ี
พระกด LIKE รูปผู้หญิงอาบตัไิหม 
 

 ถ้าเป็นการกดไลค์เพราะเห็นว่ารูปผู้หญิงนัน้สวย ดงึดดูใจ หรือเพราะเพลิดเพลิน
ยินดีในรูปนัน้ก็ย่อมไม่เหมาะแก่สมณสารูป แต่ว่าไม่มีสิกขาบทท่ีเก่ียวข้องกับ
เร่ืองนีโ้ดยตรง มีแต่ข้อท่ีห้ามพระพูดเกีย้วหญิง หรือพูดล่อลวงหญิง หากท า
เชน่นัน้ก็เป็นสงัฆาทิเสส คืออาบตัริะดบักลาง (พระไพศาล วิสาโล, 2557ข) 
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  หรือค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุนิยมท่ีสงสัยว่า ในเม่ือตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ 
ท าไมถึงไม่รีบตกัตวงความสขุแบบบริโภคนิยม เพราะผู้ถามมีความเช่ือว่าความสขุขึน้อยู่กบัแตล่ะ
บคุคล เชน่ สขุเพราะสนกุกบัสขุเพราะสงบ และการไมส่ร้างบาปดีกวา่การท าบญุ 
 

  พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความสุขทางวตัถุ ดงัทรงแนะว่าเราไม่
ควรปฏิเสธความสขุท่ีชอบธรรม ซึ่งหมายถึงความสขุท่ีได้มาด้วยวิธีท่ีถกูต้อง . . . 
แตเ่ทา่นัน้ยงัไม่พอ เราต้องไมส่ยบหรือมวัเมาหมกมุ่นในความสขุแม้เป็นความสขุ
ท่ีชอบธรรม ทัง้นีก็้เพราะความหลงมวัเมาในความสขุนัน้ นอกจากจะชกัน าให้เรา
เบียดเบียนผู้ อ่ืนหรือท าชัว่ได้ง่าย . . . ยงัจะท าให้เรามีความสุขได้ยากขึน้ เพราะ
ได้เทา่ไรก็ไมรู้่จกัพอ เกิดความอยากไม่หยดุหยอ่น . . . 
  ความสขุนัน้มีหลายประเภท แตบ่ริโภคนิยมลดทอนความสขุให้เหลือแค่
อย่างเดียว คือ ความสขุจากวตัถแุละความสขุจากการเสพ ทัง้ๆ ท่ียงัมีความสขุท่ี
ประเสริฐกวา่นัน้ คือ ความสขุจากความสงบ ถ้าหลงตดิอยูใ่นบริโภคนิยม ก็ยากท่ี
จะเข้าถึงความสขุจากความสงบได้ . . . แม้แตค่นท่ีพร่ังพร้อมด้วยความสขุและได้
เสพความสนุกสนานอย่างเต็มท่ี ถึงจุดหนึ่งก็พากันแสวงหาความสุขจากความ
สงบ เพราะเขาพบวา่ความสขุจากการเสพนัน้ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการ
สว่นลกึของจิตใจได้ 
  นีคื้อเหตผุลท่ีสมาธิภาวนาแพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดย
คนท่ีมาฝึกสมาธิภาวนาจ านวนไม่น้อยเป็นเศรษฐี ซีอีโอ หรือนกัธุรกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จ อะไรท าให้คนเหล่านีย้อมเสียเวลา(ท่ีมีน้อยอยู่แล้ว) และยอมปวด
เม่ือยมานัง่ภาวนา หากไม่ใช่เพราะต้องการความสุขท่ีวตัถุและเงินทองให้ไม่ได้ 
(พระไพศาล วิสาโล, 2557จ) 

 
  4.2.7 ความใกล้ชิด  
  พระไพศาล วิสาโล เน้นส่ือสารศาสนาผ่านส่ือตา่งๆ โดยยกประเด็นความใกล้ชิด
มาเป็นแนวทางส าคญัในการอธิบาย เช่น ตอบปัญหาเร่ือง ลกู โดยกล่าวถึงความเป็นลกูศิษย์และ
ความเป็นลกูหลาน เม่ือบรรยายธรรมตอ่คณะครูอาจารย์และผู้ปกครองโรงเรียนทอสี (ทอสีวิดีโอ, 
2555) ท าให้ประเด็นท่ีส่ือสารเข้าถึงอารมณ์ของผู้ รับสาร เพราะเป็นปร ะเด็นท่ีผู้ รับสารมี
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ประสบการณ์ใกล้ชิด หรือให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ในชีวิต ดังส่วนหนึ่งจากบทความท่ี
กลา่วถึง สขุา ในนิตยสาร Kids & Family ฉบบัเดือนกนัยายน พ.ศ. 2548 
 

  ก่ีครัง้ก่ีหนท่ีเม่ือเข้าห้องสขุาแล้วเราพบว่ากระดาษช าระในช่องนัน้เพิ่งถกู
ใส่ลงไปก่อนเราเข้าไปไม่นาน คงไม่ใช่พนักงานท าความสะอาดเท่านัน้ท่ีท า
เชน่นัน้ มีบคุคลนิรนามจ านวนนบัไมถ้่วนท่ีเคยอยูใ่นสถานการณ์เดียวกบัเรา . . .  
  ใชห่รือไมว่า่ เรามกัฝังใจแนน่กบัคนท่ีท าไมดี่กบัเรา แตก่ลบัมองข้ามเวลา
คนอ่ืนมีน า้ใจกับเรา เราติดใจมากกับคนท่ีใช้กระดาษช าระจนเกลีย้งแล้วไม่ใส่
ม้วนใหม่ให้เรา แตก่บัคนท่ีใส่กระดาษช าระให้เรา เรากลบัเห็นเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
ไมมี่คา่ควรแก่ความสนใจ (รินใจ, 2548) 

   
  หรือการกลา่วเร่ือง ความอ้วน ในนิตยสารฉลาดซือ้ 
 

  เม่ือไม่นานมานีมี้ข่าวชิน้หนึ่งซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากวงการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ นั่นคือ การพบยีนท่ีท าให้ร่างกายอ้วนท้วน ยีนท่ีว่านี ้
ค้นพบในหน ู. . . แตเ่ร่ืองท่ีท าให้หลายคนต่ืนเต้นมากกว่านัน้คือ นกัวิทยาศาสตร์
ผู้ ค้นพบยีนดงักลา่วไมเ่พียงแตจ่ะท าให้หนอู้วนได้เทา่นัน้ หากยงัรู้วิธีลดความอ้วน
ของหนดู้วย . . .  
  ส าหรับคนหาเช้ากินค ่า ข่าวนีไ้ม่น่าสนใจอะไรเลย แต่คนท่ีมีอันจะกิน
จ านวนไมน้่อยตา่งสดบัตรับฟังขา่วนีด้้วยความต่ืนเต้นระคนยินดีทัว่ทัง้โลก เพราะ
ความอ้วนได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนกลุ่มนีไ้ปแล้ว (พระไพศาล วิสาโล, 
2556ก) 

 
  4.2.8 ภาษาที่สะท้อนความถ่อมตัว  
  แม้ว่าพระไพศาล วิสาโล จะได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ /การศึกษา 
สถาบนัทางพระพุทธศาสนา สถาบนัส่ือมวลชน ตลอดจนการยอมรับจากพทุธศาสนิกชนจ านวน
มาก แตล่กัษณะสารท่ีพระไพศาล วิสาโล เคยให้สมัภาษณ์และท่ีปรากฏอยู่ในผลงานตา่งๆ มกัจะ
สะท้อนถึงสารท่ีแสดงความถ่อมตวั การไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจความยินดีของเกียรติยศช่ือเสียง 
ก่อให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาและความเคารพของผู้ รับสาร ในตวัพระไพศาล วิสาโล มากยิ่งขึน้ 
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ใช่แต่พรรษาจะมากขึน้เท่านัน้ ช่ือเสียงกิตติศัพท์ก็เพิ่มพูนขึน้ด้วย โดยเฉพาะ
ในช่วงสามปีหลงั หากไม่เป็นเพราะส่ือโทรทัศน์รวมทัง้รางวลัเกียรติยศต่างๆ ท่ี
ได้รับ ก็คงไม่เป็นท่ีรู้จกัของผู้คนมากมาย . . . จนบางท่านทกัว่าข้าพเจ้าเป็นพระ 
“เซเลบ” (celebrity) ไปแล้ว สภาพดงักล่าวไม่ได้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีชีวิตส่วนตวั
น้อยลงเท่านัน้ แตย่งัหมายถึงการมีโลกธรรม คือ ลาภ สกัการะเป็นต้น มารุมเร้า 
ซึง่ไมใ่ชเ่ร่ืองดีเลย เพราะง่ายมากท่ีจะท าให้กิเลสเพิ่มพนูหรืออตัตาตวัตนใหญ่ขึน้ 
(ชมรมกลัยาณธรรม, 2556: 204) 

 
 หรือ “ชีวิตอาตมา แคเ่ป็นพระอย่างเดียว ก็เป็นเกียรติและประเสริฐท่ีสุดในชีวิตแล้ว ไม่มี
อะไรสงูสดุกวา่การเป็นพระ ท่ีเหลือเป็นสว่นเกิน” (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556: 303) เป็นต้น 
 
  4.2.9 สารภาษาอังกฤษ  
  พระไพศาล วิสาโล ใช้การเขียนบทความภาษาองักฤษในการส่ือสารศาสนากับ
กลุ่ม เป้าหมาย เช่น  การ เ ขียนเ ร่ือง  “Care, Consciencetization, and Mobilization: What 
Buddhist Monks Can Contribute to the Nuclear Issue” ในหนงัสือ Lotus in the Nuclear Sea: 
Fukushima and the Promise of Buddhism in the Nuclear Age ห รือบทความ  “The Seven 
Factors of a Peaceful Death: A Theravada Buddhist Approach to Death in Thailand”  ใน
หนงัสือ Buddhist Care for the Dying and Bereaved (วิสาโล, 2556) ตลอดจนบทความอ่ืนๆ อีก
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการส่ือสารประเด็นเร่ืองสันติวิธี การตายอย่างสงบ และธรรมะใน
ชีวิตประจ าวนั สอดคล้องกบัการส่ือสารผ่านส่ือตา่งๆ ด้วยภาษาไทย เพียงแตมี่บริบทการส่ือสารท่ี
กว้างขวางออกไปถึงผู้ รับสารในระดบันานาชาติ 
 

 นอกจากนี ้ยงัพบวิธีการใช้สารรูปแบบอ่ืนๆ ในงานของพระไพศาล วิสาโล เช่น การอปุมา
อปุมยั การเลือกสารตามจริตของผู้ รับสาร ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับท่ีใช้มาตัง้แต่สมยัพุทธกาล หรือ
การส่ือสารโดยการอ้างพทุธพจน์ ซึง่เป็นรูปแบบการส่ือสารโดยทัว่ไปของพระสงฆ์ ในการกลา่วโยง
ถึงหลักธรรมในพระไตรปิฎก โดยการยกข้อความอธิบายธรรมหรือพุทธวจนะต่างๆ ของ
พระพทุธเจ้า มาเป็นสว่นประกอบส าคญัในการส่ือสารศาสนา 
 ในส่วนของเนือ้หาสารท่ีพระไพศาล วิสาโล ท าการส่ือสาร สามารถอิงได้ตามประเด็นการ
ส่ือสาร 4 ประเด็นหลัก ท่ีกล่าวถึงในช่วงต้นบทท่ี 4 ได้แก่ 1) สืบสานหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) พฒันาการส่ือสารเชิงสนัติวิธี และ 4) การเตรียม
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ความพร้อมสู่การตายอย่างสงบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ยงัพบว่าพระไพศาล วิสาโล มีการส่ือสารใน
ประเด็นปลีกย่อยอ่ืนๆ อีกหลายประเด็น ขึน้อยู่กบัสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ส าคญัในขณะนัน้ๆ 
และหนว่ยงานท่ีท่านเข้าไปท างานเก่ียวข้องด้วย เชน่ เร่ืองสขุภาพ (อิงตามหวัวารสารสขุภาพ) การ
อปุโภคบริโภคตามวิถีพทุธในช่วงท่ีลทัธิวตัถุนิยมมีอิทธิพลมากในหมู่วยัรุ่นไทย (ศนูย์ข้อมูลฉลาด
ซือ้ มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค, 2557) หรืองานเขียนเก่ียวกบัอตัชีวประวตัิของบคุคลส าคญัในวงการต่างๆ 
ทัง้ในไทยและระดบันานาชาต ิมีทัง้พระสงฆ์ บาทหลวง ครู ผู้น าอดุมการณ์ นกัส่ือสารมวลชน ฯลฯ 
โดยมีนยัแสดงถึงความเปิดกว้างของศาสนาพทุธตอ่ความดีในทกุๆ รูปแบบ ตลอดจนการให้ความรู้
ทัว่ไปกบัผู้ รับสารเก่ียวกบัแรงบนัดาลใจ อดุมการณ์ วิธีคดิ หรือบคุคลส าคญัของโลก เป็นต้น 
 
 จากการวิเคราะห์ นวตักรรมส่ือและสารของพระไพศาล วิสาโล ข้างต้น สามารถสรุปความ

เป็นนวตักรรม (ทัง้ด้านวตัถ ุกระบวนการ และวิธีคิด) ในลักษณะของ “นวตักรรมทางการส่ือสาร” 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2556ข) ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

  1) ตัวส่ือ พระไพศาล วิสาโล พฒันาปรับใช้ส่ือใหม่ๆ ในการส่ือสารศาสนา เช่น 
จากส่ือบคุคลท่ีต้องส่ือสารแบบตอ่หน้าแบบพระสมยัก่อน มาเป็นการส่ือสารผา่นส่ือสมยัใหม่อย่าง
ส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ การใช้ส่ือใหม่อย่าง Facebook ในการส่ือสารสองทางกบั
กลุ่มเป้าหมาย หรือการใช้จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (Email) แทนการส่ือสารผ่านจดหมาย ฯลฯ 
  2) วิธีการใช้ส่ือ พระไพศาล วิสาโล พฒันาวิธีการใช้ส่ือให้หลากหลาย คือ การใช้
เว็บไซต์ visalo.org เป็นแหล่งในการรวบรวมผลงานการส่ือสารศาสนาท่ีส าคญัๆ เพ่ือเป็นส่ือกลาง
ในการเช่ือมพระไพศาล วิสาโล (ส่ือบคุคล) เข้ากบัส่ือสงัคมออนไลน์และพทุธศาสนิกชน และการ
ใช้สงัคมออนไลน์ เป็นศนูย์กลางธรรมะของกลุ่มเปา้หมายรุ่นใหม่ ทดแทนท่ีหน้าท่ีหลกัของส่ือใหม่
ท่ีใช้เพ่ือพบปะพดูคยุระหวา่งเครือขา่ยทางโลกเท่านัน้ 
  3) การเปล่ียนเนือ้หา พระไพศาล วิสาโล เปล่ียนแปลงการส่ือสารศาสนา จาก
เนือ้หาตามประเพณีล้วนๆ ให้กลายเป็นการส่ือสารเร่ืองราวในสงัคม หรือเร่ืองราวทางวิชาการท่ีจบั
ต้องได้ในสงัคมสมยัใหม่ ผ่านการเปล่ียนเนือ้หาให้ทนัสมยั ใช้สาร (ภาษา) ท่ีตรงกับความเข้าใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย และการให้ความหมายว่าศาสนาเป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันของทุกคน 
  4) การเปล่ียนสัมพันธบท พระไพศาล วิสาโล มีประเดน็การส่ือสารศาสนาเพียง 
4 ประเด็นหลกั แตใ่ช้วิธีการปรับเปล่ียนส่ือให้มีความหลากหลาย เช่น พดูเร่ืองการพร้อมรับความ
ตายอย่างสงบ โดยใช้ส่ือพิธีกรรมส่ือสารกับชาวบ้าน ใช้การบรรยายกับผู้ ท่ีท างานเก่ียวข้องกับ
ผู้ ป่วยหนัก ใช้โทรทัศน์ หนังสือ บทความในหนังสือพิมพ์ /นิตยสาร ในการส่ือสารกับคนทั่วไป 
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  5) การหลอมรวมส่ือ  พระไพศาล วิสาโล รวบรวมผลงานทัง้จากโทรทัศน์ 
งานวิจยัทางวิชาการ หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร บนัทึกการบรรยายธรรม ภาพการจดักิจกรรม
ทางศาสนาต่างๆ มารวมไว้ในส่ือใหม่ คือ เว็บไซต์ visalo.org และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  6) การสร้างรูปแบบการส่ือสารใหม่ๆ เช่น พฒันาการส่ือสารศาสนาจากการ
เทศนา มาเป็นการอบรม ซึง่ให้น า้หนกักบัองค์ความรู้ทัง้ทางโลกและทางธรรม และมุง่การส่ือสารท่ี
เน้นความเข้าใจและการลงมือปฏิบตัจิริงของผู้ เข้าอบรม 
  7) การเปล่ียนแบบจ าลองทางการส่ือสาร พระไพศาล วิสาโล ละทิง้การนัง่
เทศน์บนธรรมาสน์ โดยการสัง่ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบตัิตวัตามสิ่งท่ีบอก (บนลงล่าง) มาเป็นการ
ส่ือสารในระดบัเดียวกัน เช่น การประชุมงานระหว่างสถาบัน เครือข่าย มูลนิธิต่างๆ ท่ีทุกคนนั่ง
ปรึกษาหารือร่วมกนั การท างานร่วมกบัพทุธศาสนิกชน การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากฝ่ัง
ฆราวาส การส่ือสารศาสนาท่ีเข้าถึงกลุม่เปา้หมายรุ่นใหม ่ท่ีอ านวยให้การส่ือสารสองทางเกิดขึน้ได้
ตลอดเวลาผา่นชอ่งทางการส่ือสารสมยัใหม่ตา่งๆ 
  8) การเปล่ียนหน่วยทางการส่ือสาร พระไพศาล วิสาโล ขยายหน่วยทางการ
ส่ือสารจากการส่ือสารระหว่างบคุคล มาสู่การส่ือสารกลุ่มและส่ือสารมวลชน โดยใช้ส่ือตา่งๆ เป็น
ส่ือกลางในการส่ือสาร ท าให้ผลงานการส่ือสารศาสนาต่างๆ ของท่าน ไม่จ ากดัอยู่ท่ีวดัป่าสุคะโต 
หรือในงานอบรมงานใดงานหนึง่เพียงงานเดียว 
  9) การเปล่ียนและเช่ือมโยงภาคส่วน  พระไพศาล วิสาโล พัฒนาเครือข่าย
ทางการส่ือสาร ทัง้ในระดบัประชาชน (กลุ่มธรรมยาตรา) ระดบัเครือข่าย (เครือข่ายพระพุทธ
ศาสนาตา่งๆ) ไปจนถึงระดบัสถาบนั (มลูนิธิ หนว่ยงานภาครัฐ/เอกชน) ในลกัษณะพนัธมิตร 
  10) การเพิ่มหน้าที่ของส่ือ พระไพศาล วิสาโล พฒันาส่ือให้มีหน้าท่ีมากกวา่การ
เผยแพร่ข้อมูล เช่น ใช้ธรรมยาตราในการสร้างความสามคัคี และกระตุ้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หรือการใช้สังคมออนไลน์อย่าง Facebook ในการสร้างความศรัทธาและความเช่ือมั่นใน
พระพทุธศาสนา ในฐานะศาสนาท่ีเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจ าวนัของผู้คน  
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 ทัง้นี ้สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้องค์ความรู้ทัง้ทางโลกและทางธรรม กบั
นวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ดงัภาพท่ี 4.3  

 
ภาพที่  4.3  รูปแบบการส่ือสารศาสนาท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง นวตักรรมส่ือและนวตักรรม
        สาร ในบริบทของพระไพศาล วิสาโล 
 
  

นวตักรรมสื่อและสาร 
ประยกุต์ความรู้ทางโลก 

และทางธรรม เข้ากบั

วิธีการสือ่สารทางโลก 

นวตักรรมสื่อและสาร 
(ธรรมยาตรา) 

ประยกุต์ความรู้ทางโลก 

เข้ากบัวิธีการสือ่สารทางธรรม 

สือ่พิธีกรรม 

จาริก+ฝึกสติ 

สือ่โทรทศัน์ สือ่สิง่พิมพ์ 

สือ่อ่ืนๆ 

งานวจิยั 

สือ่กิจกรรม 

สือ่ใหม ่

สงัคมศาสตร์ สนัติวิธี สิง่แวดล้อม 

โภชนาการ บริโภคนิยม การสือ่สาร 
พระธรรม พทุธสนัติวิธี ความตาย 

การเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ฯลฯ 

ความรู้ทางโลก ความรู้ทางธรรม 

พระไพศาล วิสาโล 

นวตักรรม 
การสื่อสาร 

สือ่สาร

ผา่น 
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 จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมา ท าให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีเป็นระบบมากขึน้ 
อาทิ การประยุกต์ใช้งานวิชาการในการส่ือสารศาสนา ถือเป็นนวตักรรมการส่ือสารศาสนาท่ีโดด
เด่นและเป็นเอกลกัษณ์มากประเภทหนึ่งของพระไพศาล วิสาโล ฯลฯ เพราะท าให้บทบาทความ
เป็นพระนักวิชาการปรากฏชัดเจนยิ่งขึน้ และเม่ือน ามารวมกับวิธีการอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็นการส่ือสาร
ล้วนๆ และการลงมือปฏิบตัิ จึงท าให้สามารถตอบค าถามได้ชดัเจนว่าท าไม พระไพศาล วิสาโล ถึง
ได้รับการยอมรับมากขึน้เร่ือยๆ ในหมูพ่ทุธศาสนิกชนรุ่นใหม่ๆ  ท่ีมีความรู้ 
 และเน่ืองจากนวัตกรรมการส่ือสารศาสนาข้างต้น มีความพิเศษเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
ฉบบัเฉพาะตวั อนัสะท้อนออกมาจากระบบความคิด (ทัง้ทางโลกและทางธรรม) ของพระไพศาล วิ
สาโล ในการสร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมทางการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา มลูเหตุ
เบือ้งหลังหรือท่ีมาของนวัตกรรมทางการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ต่างๆ ท่ีเก่ียวพันกับ
กระบวนการและวิธีคดิของพระไพศาล วิสาโล จะน าเสนอรายละเอียดในบทตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 5 
 

ระบบความคดิเชงิจติวทิยาของพระไพศาล วสิาโล 

 
 ผลการวิจัยในบทท่ี 4 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า รูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระ

ไพศาล วิสาโล มีความเป็นนวตักรรมทางการส่ือสารทัง้ในส่วนของส่ือและสาร ซึ่งในบทท่ี 5 นี ้จะ

ท าการวิเคราะห์ผลการวิจยัเพ่ือมุ่งตอบปัญหาน าวิจยัในข้อท่ี 2 ท่ีว่า ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา 

(การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน มีอยู่ในพระไพศาล วิสาโล หรือไม่ ถ้ามี 

ระบบความคิดดงักล่าว ส่งผลถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีท่านสร้างขึน้อย่างไร? ซึ่งหากพิจารณาตาม

แนวคิด “การประดิษฐ์และนวัตกรรม” (Enos, 1962; Rogers, 1983; Peek & Heinrich, 1995; 

Shove & Pantzar, 2005; Lander, 2012) จะพบว่ารูปแบบการส่ือสารศาสนาของท่านและระบบ

ความคดิเชิงจิตวิทยา มีความสอดคล้องกนัในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

  1) นวตักรรม หมายถึง ความพยายามของบุคคล ท่ีจะพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้
เดมิท่ีหลากหลายและ/หรือองค์ความรู้ใหมท่ี่ค้นพบ เพ่ือปรับปรุงกิจกรรม กระบวนการ และผลงาน
ตา่งๆ ให้ดีขึน้ในมิติตา่งๆ รวมทัง้ให้เกิดการยอมรับและน าไปใช้อย่างแพร่หลายในแตล่ะบริบทและ
สถานท่ี (Enos, 1962; Peek & Heinrich, 1995; Shove & Pantzar, 2005) โดยการส่ือสารศาสนา
ของพระไพศาล วิสาโล เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดจากการพฒันา /ปรับปรุงวัตถุ กระบวนการ 
และแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ รับ
สารในบริบทและพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันได้ เช่น การใช้ส่ือหนงัสือพิมพ์ในการเข้าถึงประชาชนทั่วไป 
แทนวิธีการเข้าหาพระสงฆ์แบบตวัตอ่ตวั   
  2) นวัตกรรมของ Rogers (1983) หมายถึง วัตถุ กระบวนการ หรือแนวคิดท่ีมี
ความใหม่ในสายตาของคนในบริบทของสงัคมหนึ่งๆ นวตักรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล 
วิสาโล มีความใหมใ่นบริบทของการใช้ส่ือ (นวตักรรมส่ือ) และวิธีการสร้างสาร (นวตักรรมสาร) จน
เป็นนวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ท่ีมีความเฉพาะในสงัคมไทย สว่นหนึง่เป็นเพราะว่า
พระสงฆ์ในประเทศไทยเพิ่งเร่ิม หรือมีโอกาสได้ใช้ส่ือสมยัใหมใ่นการส่ือสารศาสนาร่วมกบัการ
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ส่ือสารศาสนาโดยประเพณี การใช้ Facebook หรือการอ้างอิงผลงานวิจยั ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น
เร่ืองใหมท่ี่ก าลงัเกิดขึน้ในสงัคมไทยยคุปัจจบุนั 

 และผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นมุมมองหรือวิธีคิดท่ีน่าสนใจบางประการ ท่ีมีผลให้
รูปแบบการส่ือสารศาสนาในผลงานต่างๆ ของพระไพศาล วิสาโล มีความแปลกใหม่และมี
เอกลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะตวั โดยผู้วิจยัได้ท าการศกึษา “ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบ
วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปถุชุน” ท่ีอยู่เบือ้งหลงัผลงานตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล ผ่าน
การวิเคราะห์แหล่งข้อมูล 3 ประเภท คือ 1) ข้อมลูประเภทเอกสาร ผ่านหนงัสือ “๓ ทศวรรษ พระ
ไพศาล วิสาโล” (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) และบทสมัภาษณ์ในหนงัสือพิมพ์/นิตยสาร 2) ข้อมลู
ประเภทดิจิทลั ผ่านบทความและคลิปวิดีโอต่างๆ และ 3) การสมัภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่าน
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี ้คือ 1) “องค์ความรู้
เฉพาะ” ของพระไพศาล วิสาโล 2) วิธีคิดทางธรรม: โยนิโสมนสิการ และ 3) วิธีคิดทางโลก: แบบ
วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
  
5.1 “องค์ความรู้เฉพาะ” ของพระไพศาล วิสาโล  
  
 องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง (Kilgour, 2006) เป็นองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ส่วนตวัของพระไพศาล วิสาโล ท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ทีละเล็กละน้อย แต่มีความส าคญัต่อการ
พัฒนานวัตกรรมการส่ือสาร ทัง้นีเ้พราะมนุษย์ใช้องค์ความรู้พืน้ฐานท่ีตนเองมีในการท าความ
เข้าใจตวัเองและสิ่งรอบๆ ตวั โดยใช้เป็นต้นทุนในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน ตลอดจนการ
ตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ (ดงัเชน่ผลการวิเคราะห์ “สจุิปลุิ” ในบทท่ี 4) องค์ความรู้เฉพาะท่ีพระไพศาล 
วิสาโล มีอยู ่จงึเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัของนวตักรรมทางการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของ
ท่าน ท่ีประกอบไปด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้าน 1) วิทยาศาสตร์ 2) 
สงัคมศาสตร์ 3) รัฐศาสตร์ 4) ศาสนาและจิตวิญญาณ และ 5) ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ี
เฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 5.1.1 “องค์ความรู้เฉพาะ” ของพระไพศาล วิสาโล  
  
           5.1.1.1 ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

           องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ความรู้ท่ีพระไพศาล วิสาโล เก็บสะสมไว้
ตัง้แต่ยงัเด็ก เพราะศึกษาในสายวิทยาศาสตร์จนถึงชัน้มธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนอสัสมัชญั และยงั
เป็นชว่งวยัท่ีพระไพศาล วิสาโล มีโอกาสได้ศกึษาความรู้ทัว่ไปมาก ดงัปรากฏในประวตัขิองท่านว่า
นอกจากการอ่านหนังสือเรียนก่อนไปเรียนแล้ว ยังมีการหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุด  (ชมรม
กลัยาณธรรม, 2556; พระไพศาล วิสาโล, 2553) จนชนะการแขง่ขนัทางวิชาการ ท าให้ทา่นเป็นผู้ ท่ี
มีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ดี สามารถเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ในสายวิทยาศาสตร์ได้ง่าย 
และสะท้อนมาถึงการส่ือสารในปัจจุบนั เช่น การท าวิจยัซึ่งต้องใช้กระบวนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ 
และการใช้ข้อมลูทางวิชาการ เช่น ภาวะความตายทางการแพทย์ โภชนาการ พฒันาการ เป็นต้น
           ความรู้ในสายวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการต่อยอด และมีความส าคญัในกระบวนการ
ส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ได้แก่ ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ท่ีเร่ิมมาจากประสบการณ์ตรงในขณะท่ียงัเป็นฆราวาสและออกท างานชว่ยเหลือชนบท จน
ได้พบกับหลวงพ่อค าเขียน สุวณฺโณ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ซึ่งเป็นพระนกัพฒันาในจงัหวดั
ชยัภูมิ โดยได้เรียนรู้งานในส่วนของการสนบัสนุนการศกึษา การพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
และการอนรัุกษ์ผืนป่ามาจากประสบการณ์ชีวิตในชว่งนี ้

           5.1.1.2 ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทางสงัคมศาสตร์  

           เป็นองค์ความรู้ท่ีเร่ิมเก็บสะสมตัง้แต่ก่อนเข้าศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั โดยเร่ิม
จากเป็นผู้ ท่ีอ่านมาก จนมีโอกาสได้อ่านงานในสายสังคมศาสตร์ และงานแนววิพากษ์วิจารณ์
สงัคม เช่น วารสารสงัคมศาสตร์ปริทศัน์ หนงัสือชวนอ่านวิจารณ์หนงัสือตา่งๆ มนษุย์ท่ีแท้ ของ ส. 
ศิวรักษ์ งานของจิตร ภูมิศกัดิ์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ฯลฯ (ชมรมกัลยาณธรรม, 
2556) ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์ท่ีได้รับจากการศึกษาในสาขาวิชา
ประวตัศิาสตร์ คณะศลิปะศาสตร์ ท าให้พระไพศาล วิสาโล เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาย
สงัคมศาสตร์โดยตรง   
           องค์ความรู้ในสายสังคมศาสตร์ได้รับการต่อยอดอยู่ตลอดเวลา ผ่านการท างาน
ด้านศาสนากบัสงัคม อาทิ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดบริโภคนิยมในบทความศาสนาตา่งๆ 
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การอธิบายหลกัธรรมผ่านศิลปะ ฯลฯ ซึ่งพระไพศาล วิสาโล ศกึษาข่าวและบทความทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผา่นหนงัสือพิมพ์และนิตยสารตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

           5.1.1.3 ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์ 

           เป็นองค์ความรู้ส าคญัในสายสงัคมศาสตร์ท่ีพระไพศาล วิสาโล เก็บเก่ียวตลอดช่วง
ชีวิตการเป็นนกัศกึษาและการท างานเพ่ือสงัคม ในฐานะนกัรณรงค์เพ่ือสิทธิมนษุยชนและการนิร
โทษกรรมนักโทษทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2526 (พระไพศาล       
วิสาโล, 2553ก) โดยเป็นองค์ความรู้ท่ีพระไพศาล วิสาโล สนใจศกึษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพราะมี
ความสนใจในสถานการณ์ทางการเมืองตัง้แตศ่กึษาอยู่ท่ีโรงเรียนอสัสมัชญั เช่น ศกึษากรณีศกึษา
คิวบา เช เกวารา สงครามกองโจรในประเทศจีน ฯลฯ จนกระทัง่มีโอกาสได้ท างานในสายอหิงสา
และสนัตวิิธี โดยร่วมงานกบั ส. ศวิรักษ์ จงึท าพระไพศาล วิสาโล เร่ิมศกึษางานในนี ้และพบวา่เป็น
แนวทางทางการเมืองท่ีมีประโยชน์ เช่น The Politic of Non-violent Action ซึ่งเป็นงานของ จีน 
ชาร์ป นักคิดสายสันติวิธี ข้าพเจ้าทดลองความจริง ของมหาตมะ คานธี เหย่ืออธรรม ( Les 
Miserable) ของวิกเตอร์ ฮโูก (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) เป็นต้น 

           5.1.1.4 ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทางศาสนาและจิตวิญญาณ 

           การศึกษาองค์ความรู้ด้านจิตวิญญาณ นอกจากการท างานในสายศาสนาผ่าน
เครือข่ายในมหาวิทยาลัย ยังมีจุดเร่ิมต้นมาจากการอ่านงานของลัทธิเต๋าช่ือ เต๋า เต๊ก เก็ง การ
ศึกษากฤษณมูรติ ร่วมกับงานในสายพุทธของท่านพุทธทาส (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ท าให้
พระไพศาล วิสาโล ทราบว่าตนเองมีความสนใจในทางศาสนา องค์ความรู้ในสายศาสนาจึงเป็น
องค์ความรู้ท่ีสะสมเร่ือยมาตัง้แต่ยงัเป็นฆราวาส ผ่านการศึกษาผลงานในสายศาสนาท่ีส าคญัๆ 
หลายชิน้ เช่น พทุธธรรม ของ ป.อ. ปยตฺุโต ปาฐกถา ชดุพทุธธรรม หรือพทุธประวตัิจากพระโอษฐ์ 
ของท่านพุทธทาส ปาฏิหาริย์แห่งการต่ืนอยู่เสมอ ของ ติช นทั ฮนัห์  A Buddhist History of the 
West ของเดวิด ลอย (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) เป็นต้น   
           องค์ความรู้ในสายศาสนาเป็นองค์ความรู้ท่ีพระไพศาล วิสาโล น ามาตอ่ยอดและใช้
ในการส่ือสารเร่ือง “การเตรียมพร้อมรับความตายอยา่งสงบ” ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากองค์ความรู้ใน
สายพุทธศาสนาโดยตรง เช่น จากหนังสือ The Tibetan Book of Living and Dying (ชมรม
กลัยาณธรรม, 2556) ซึ่งเป็นหนงัสือว่าด้วยสภาวะความตายทางพทุธท่ีพระไพศาล วิสาโล เห็นว่า
ใช้ได้ผลจริง และน ามาแปลเป็นภาษาไทย 
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           5.1.1.5 ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์เฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ 

           พระไพศาล วิสาโล มีความรู้เฉพาะในด้านอ่ืนๆ ซึง่เกิดจากการเรียนรู้และการศกึษา
ด้วยตวัทา่นเอง (พระไพศาล วิสาโล, 2557) โดยเป็นองค์ความรู้ท่ีมาจากงานท่ีทา่นเข้าไปเก่ียวข้อง
ด้วย เช่น ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ คติการใช้ชีวิต ส านวนของประเทศตะวนัออกตา่งๆ ความรู้
เก่ียวกบัระบบราชการ การแพทย์และสาธารณสขุ (วิสาโล, 2556) ความรู้ในสายนิเทศศาสตร์ ว่า
ด้วยเร่ืองบริบททางการส่ือสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ความรู้เร่ืองส่ือใหม่และยุค
สงัคมสารสนเทศ การศกึษาไทย การศกึษาทางเลือก ไปจนถึงเร่ืองสรุา สมนุไพร การดนูก เป็นต้น 
  

 5.1.2 “นวัตกรรมทางความรู้” ของพระไพศาล วิสาโล  
  
 องค์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทัง้ 5 ด้านข้างต้น สามารถสรุปได้ภายใต้ค าจ ากัด
ความวา่ “นวตักรรมทางความรู้” อนัเป็นความรู้ใหม ่ท่ีเกิดจากการหลอมรวมองค์ความรู้เดมิท่ีมีอยู่
แล้วในแตล่ะสว่นเข้าด้วยกนั เพ่ือประโยชน์ในการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ซึง่จากการ
วิเคราะห์นวตักรรมส่ือและสาร พบว่าท่านใช้ “นวตักรรมทางความรู้” โดยเฉพาะการผสมผสาน
ความเป็นทางโลกและทางธรรมเข้าไว้ด้วยกนั เชน่ 

          1) จิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองเดียวกัน พระไพศาล วิสาโล เป็นพระ
นกัวิชาการยุคใหม่ท่ีศึกษาความรู้ทางโลกมาก จึงมีทศันคติและกระบวนการเปิดรับความรู้ท่ีเปิด
กว้าง ผลงานวิจยัและงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล ในยคุหลงัๆ (หลงัจากบวชได้ 10 ปี) จึงให้
ความส าคญัทัง้องค์ความรู้ในสายวิทยาศาสตร์ (ความรู้ทางโลกท่ีพิสจูน์ได้) และองค์ความรู้ด้าน
จิตวิญญาณ โดยใช้การอธิบายถึงความเช่ือมโยงระหว่างองค์ความรู้ทัง้ 2 ฝ่ัง ท าให้งานของพระ
ไพศาล วิสาโล มีเนือ้หาท่ีนา่สนใจ และมีน า้หนกัเป็นท่ีนา่เช่ือถือในหมูผู่้ มีการศกึษา โดยเฉพาะการ
แสดงให้เห็นวา่วิทยาศาสตร์ในปัจจบุนัไมไ่ด้ปฏิเสธองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณเหมือนในอดีต เชน่ 
วิธีการเตรียมผู้ ป่วยให้ตายอย่างสงบ ซึ่งเป็นวิธีการทางพุทธ แต่กลบัได้รับการยอมรับในวงการ
แพทย์ทัว่โลก (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ฯลฯ   
          2) ศาสนากับการเมือง พระไพศาล วิสาโล ใช้องค์ความรู้ทางศาสนา เช่น พุทธ
วิธีการจัดการความขัดแย้ง ร่วมกับองค์ความรู้ในสายรัฐศาสตร์ว่าด้วยเร่ืองของสันติวิธี ในการ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ในสงัคม เช่น ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์และ
อุดมการณ์ทางการเมือง โดยเสนอทางออกท่ีอะลุ้ มอล่วยและยึดเอาเร่ืองความเหมาะสมกับ
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สถานการณ์เป็นท่ีตัง้ ท าให้ผลงานและความคิดของพระไพศาล วิสาโล ได้รับการยอมรับจากผู้ ท่ี
ท างานเก่ียวข้องกบัการดแูลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไปจนถึงกลุม่ส่ือมวลชน   
          3) ศาสนากับการอนุรักษ์  การผสานองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ท่ีชัดเจน
ประการหนึ่ง คือ การน าเอาความรู้เร่ืองการอนุรักษ์มาใช้กับพิธีกรรมทางศาสนา โดยการสร้าง
กิจกรรมท่ีสะท้อนถึงจิตส านึกการอนุรักษ์ (การเดินท่องไปตามธรรมชาติ การเรียนรู้เร่ืองพนัธุ์ไม้  
สมุนไพร การตรวจสุขภาพ) และการเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆ กัน (การพิจารณาก้าวเดิน  อารมณ์ 
การพิจารณาความเป็นไปของธรรมชาติ) ซึง่เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ท่ีเห็นผลจริง เกิดการตอ่
ยอดทัง้ในสว่นของกิจกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ   
          4) อ่ืนๆ: การรวมองค์ความรู้หลายๆ องค์ความรู้ การส่ือสารศาสนาผ่านส่ือต่างๆ 
ของพระไพศาล วิสาโล มีความชดัเจนในเร่ืองของการผสมผสานองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณ (ทาง
ศาสนาหรือทางธรรม) เข้ากบัองค์ความรู้ทางโลกอ่ืนๆ โดยผลการวิจยัในบทท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าใน
การส่ือสารแตล่ะครัง้ พระไพศาล วิสาโล จะเลือกใช้องค์ความรู้หลายๆ องค์ความรู้ร่วมกนั เพ่ือให้
การส่ือสารมีมิตท่ีิครบถ้วนสมบรูณ์ เชน่ การพดูถึงลทัธิบริโภคนิยม ภาวะโภชนาการของคนรุ่นใหม่ 
และหลกัธรรมว่าด้วยความพอประมาณในบทความเดียว สารตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ จึงประกอบไปด้วย
องค์ความรู้ในสายวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศาสนา ปรากฏอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนและ
ชว่ยสนบัสนนุเหตผุลระหวา่งกนัและกนัด้วย 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ความรู้ตา่งๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรม ท่ีพระไพศาล วิสาโล ใช้
ในการพฒันาการส่ือสารศาสนา แสดงได้ดงัภาพท่ี 5.1  
 จากผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เฉพาะของพระไพศาล วิสาโล ท าให้เห็นภาพรวมขององค์
ความรู้ส าคญัตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองอยู่กบักระบวนการและวิธีคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการส่ือสาร
ศาสนา นัน่คือ การส่ือสารศาสนาในทุกๆ มิติ (สืบสานพระพุทธศาสนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ส่ือสารเชิงสนัติวิธี และการเตรียมความพร้อมสู่ความตายอย่างสงบ) มีพืน้ฐานความคิดมาจาก
องค์ความรู้ร่วมชนิดเดียวกนั ได้แก่ “องค์ความรู้ทางศาสนาและจิตวิญญาณ” ซึง่เป็นความรู้ในทาง
พระพทุธศาสนาหรือทางธรรม ผสมผสานกบัองค์ความรู้ทางโลกอ่ืนๆ ท าให้ผู้วิจยัมีแนวทางในการ
วิเคราะห์กระบวนและวิธีคิดของพระไพศาล วิสาโล ท่ีส าคญัในล าดบัต่อไป โดยการแบ่งวิธีคิด
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ วิธีคดิทางโลกและวิธีคดิทางธรรม 
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ภาพที่  5.1  นวัตกรรมทางความรู้เพ่ือการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล : ต้นตอและ 
        ความสมัพนัธ์ของทกัษะ ประสบการณ์ และการผสมผสานองค์ความรู้ 

 

 

 

นวตักรรมการสือ่สารศาสนา 

การตาย 

อยา่งสงบ 
ธรรมยาตรา 

การแก้ปัญหา 

เชิงสนัตวิิธี 

รัฐศาสตร์ (โลก) 

พระไพศาล วิสาโล 

วิทยาศาสตร์ (โลก) องค์ความรู้อื่นๆ 

ศาสนา (ธรรม) 

สงัคมศาสตร์ (โลก) 

การสือ่สาร (โลก) 

ความตาย การพฒันา สนัติวิธี สิง่แวดล้อม 

1. 

สะสม

องค์

ความรู้ 

2. เพ่ิม

ทกัษะ 

ประสบ 

การณ์ 

3. 

ผสาน

องค์

ความรู้

ใหม่ๆ  

4. ปรับ

เพื่อการ

สือ่สาร 

น ามา

ส่ือสารผ่าน
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5.2 วิธีคิดทางธรรม: โยนิโสมนสิการ  
  
 โยนิโสมนสิการ หรือ วิธีการแห่งปัญญา (ป. อ. ปยุตฺโต, 2542) เป็นวิธีคิดท่ีถูกวิธีในทาง
พระพทุธศาสนา โดยการฝึกการใช้ความคิดอย่างมีระเบียบร่วมกบัการคิดวิเคราะห์ มีทัง้สิน้ 10 วิธี 
(ดงัรายละเอียดในบทท่ี 2 หน้า 30) แตจ่ากการศกึษาของงานวิจยัชิน้นี ้พบว่ามีเพียง 6 วิธี ในการ
วิเคราะห์ระบบความคิดเชิงจิตวิทยาของพระไพศาล วิสาโล ท่ีมีต่อการก าหนดรูปแบบทางการ
ส่ือสารศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วย 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ 4) วิธีคิดแบบอริยสจัจ์ 5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสมัพนัธ์ 
และ 6) วิธีคดิแบบคณุโทษและทางออก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  5.2.1 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

  เป็นวิธีคดิท่ีพิจารณาปัญหาโดยการค้นหาสาเหตแุละปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลสมัพนัธ์
กนัมาเป็นทอดๆ โดยพบว่าพระไพศาล วิสาโล ใช้วิธีการนีใ้นการสร้างสรรค์กิจกรรม “ธรรมยาตรา
ลุม่น า้ล าปะทาว” เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทัง้นีเ้พราะพระไพศาล วิสาโล เห็นวา่ปัญหาการบกุ
รุกท าลายป่าและปัญหาน า้ล าปะทาวเนา่เสีย มีสาเหตท่ีุแท้จริงมาจากการท่ีชาวบ้านในพืน้ท่ีละเลย
หรือไม่เห็นความส าคญัของการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ (ศนูย์ประสานงานโครงการธรรมยาตรา
ลุม่น า้ล าปะทาว, 2557; ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ซึง่ถือวา่เป็นสมบตัสิ่วนรวมท่ีชาวบ้านในพืน้ท่ี
ทุกคนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติผืนนี ้(รวมไปถึงประชาชนปลายน า้ในตวัจังหวัด
ชยัภูมิ) เม่ือทกุคนละเลย ปัญหาท่ีเกิดตามมาก็คือ เกิดการบกุรุกแผ้วถางของนายทุน การเผาป่า
เพ่ือลา่สตัว์ และปัญหาน า้เนา่เสีย ฯลฯ ซึง่สง่ผลเสียกลบัมายงัประชาชนในพืน้ท่ี ดงัภาพท่ี 5.2 เหตุ
ปัจจยัในการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมลุม่น า้ล าปะทาว 

 

ภาพท่ี 5.2  เหตปัุจจยัในการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมลุม่น า้ล าปะทาว  
 

คนในพืน้ท่ีละเลย
คนนอก-คนในเข้ามา
หาประโยชน์แบบผิดๆ

ปัญหาสิง่แวดล้อม
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  วิธีคิดเพ่ือแก้ปัญหาของพระไพศาล วิสาโล จึงมุ่งหรือก าหนดกลยุทธ์มาท่ีการ
ส่ือสารเพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิดและพฤติกรรมของชาวบ้านในพืน้ท่ี (ลกูศรแรก) เพราะถือเป็นต้นสาย
ของปัญหาท่ีแท้จริง ตรงกบัวิธีคดิทางธรรมแบบ “สืบสาวเหตปัุจจยั” ดงัท่ีได้อธิบายไปข้างต้น   

  5.2.2 วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 

  หรือท่ีเรียกวา่ “การคดิวิเคราะห์” เป็นวิธีคดิโดยพืน้ฐานในการคิดแก้ไขปัญหาโดย
ทั่วๆ ไป ทัง้นีส้ามารถพบได้ในผลงานของพระไพศาล วิสาโล อาทิ ในการส่ือสารศาสนาไปยัง
กลุ่มเปา้หมาย พระไพศาล วิสาโล จะท าการวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายของส่ือแตล่ะประเภทท่ีท่าน
ท าการส่ือสาร (พระไพศาล วิสาโล , 2557) ทัง้นี ้เห็นได้จากวิธีการน าเสนอ (ทัง้ในส่วนของ
นวตักรรมส่ือ และนวตักรรมสาร) ท่ีมีการเลือกประเด็นและภาษาในการส่ือสารให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของส่ือ เช่น การใช้นามปากกาในนิตยสาร Kids & Family และอิมเมจ ซึ่งเป็นส่ือมีการใช้
กรณีศกึษาและภาษาท่ีส่ืออารมณ์ตา่งๆ อยูม่าก ในขณะท่ีการเลือกประเด็นในหนงัสือพิมพ์จะเป็น
เหตกุารณ์ส าคญัๆ และใช้ภาษาในลกัษณะวิชาการมากกว่า เป็นต้น  ดงัตารางท่ี 5.1 ตวัอย่างการ
คดิแบบแยกแยะสว่นประกอบของพระไพศาล วิสาโล ในส่ือสิ่งพิมพ์  
 

ตารางท่ี 5.1  ตวัอยา่งการคดิแบบแยกแยะสว่นประกอบของพระไพศาล วิสาโล ในส่ือสิ่งพิมพ์ 

 

ส่ือสิ่งพมิพ์ ประเดน็ ภาษา 

หนังสือพมิพ์ 
เหตกุารณ์ส าคญั 
ขา่วท่ีนา่สนใจ 

เป็นทางการ 
และมีความเป็นวิชาการ 

นิตยสาร 
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั 
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัผู้หญิง 

ไมเ่ป็นทางการ 
ใช้ภาษาท่ีส่ืออารมณ์/เห็นใจ 
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  5.2.3 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 

  เป็นวิธีคิดท่ีมองทุกอย่างตามความเป็นจริง พบว่าพระไพศาล วิสาโล ใช้วิธีคิดนี ้
ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการส่ือสาร โดยผ่านกระบวนการคิด 2 ขัน้ตอนคือ 1) รู้เท่าทันและ
ยอมรับความจริง และ 2) การแก้ไขและท าการไปตามเหตุปัจจัย เห็นได้จากการท่ีพระไพศาล  
วิสาโล หนัมาใช้ส่ือสมยัใหม่ (ทัง้ส่ือมวลชนและส่ือใหม่) ในการส่ือสารศาสนา โดยพิจารณาถึง
พฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบนั ว่ามีความหลากหลายในการเสพส่ือประเภทต่างๆ 
(พระไพศาล วิสาโล, 2557; ชมรมกลัยาณธรรม, 2556)   
  การท่ีพระไพศาล วิสาโล จะส่ือสารศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย จึงจ าเป็นท่ีจะต้องยอมรับหรือท าความเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึน้จริง 
จากนัน้จึงหาวิธีการแก้ไข นัน่หมายถึง การก าหนดกลยทุธ์ทางการส่ือสารท่ีมุ่งใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 
และเข้าถึงตวักลุม่เปา้หมาย ดงัภาพท่ี 5.3 การคดิแบบสามญัลกัษณ์ของพระไพศาล วิสาโล  

 
ภาพท่ี 5.3  การคดิแบบสามญัลกัษณ์ของพระไพศาล วิสาโล 

 
  5.2.4 วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ 

  เป็นวิธีคดิเพ่ือแก้ปัญหาในทางพระพทุธศาสนา มีลกัษณะการคดิตามเหต ุผลของ
เหตุ และการคิดท่ีตรงจุด สามารถยกตวัอย่าง โดยอธิบายเหตุผลท่ีพระไพศาล วิสาโล ก าหนด
รูปแบบการส่ือสารศาสนาในประเดน็ “ความตายอยา่งสงบ” ดงัตอ่ไปนี ้

           1) ทกุข์ (ปัญหา) พระไพศาล วิสาโล พบว่าคนในปัจจุบนัมกัหลงลืมความ
ตาย และทา่นเองก็มีประสบการณ์ท่ีคนใกล้ตวัตาย (พระไพศาล วิสาโล, 2554)  
           2) สมุทยั (สาเหต)ุ สาเหตท่ีุคนหลงลืมความตาย เพราะมีความยึดมั่นใน
อตัตา (ตวัตน) อยากอยูเ่ป็นอมตะตลอดไป จงึหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าหาหรือท าความรู้จกักบัความตาย 
แม้กระทัง่สงัคมปัจจบุนัก็ท าให้ความตายเป็นเร่ืองไกลตวั เช่น อยู่ไกลกนั จึงไม่ได้สมัผสัเวลาท่ีคน
ใกล้ตวัจะตาย กอปรกบัคนปัจจบุนับชูาลทัธิบริโภคนิยมจงึใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าชว่ย 

ยอมรับวา่พฤติกรรมของ
กลุม่เปา้หมาย

มีความหลากหลาย

ปรับการสือ่สาร
ให้หลากหลาย



104 
 

 

           3) นิโรธ (ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา) พระไพศาล วิสาโล ต้องการให้
ประชาชนตระหนักถึงความตาย ในแง่ท่ีว่าความตายเป็น “ความจริงแท้ของชีวิต” (พระไพศาล       
วิสาโล, 2554) ท่ีมนษุย์ทกุคนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ทางออกท่ีดีท่ีสดุ คือการเรียนรู้ถึงธรรมชาติ
ของความตาย ฝึกอยู่กับความตาย และเม่ือความตายมาถึงตนหรือคนใกล้ตวั ก็สามารถจดัการ
ความตายตามแนวทางพระพทุธศาสนา (ตายดี) ได้ ผลคือ ท าให้มนษุย์ขวนขวายกระท าในสิ่งท่ียงั
ผดัผอ่น ปลอ่ยวางในสิ่งท่ีชอบยดึตดิ และเห็นคณุคา่ของสิ่งท่ีตนมีในปัจจบุนั    
           4) มรรค (วิธีการแก้ปัญหา) พระไพศาล วิสาโล ศกึษาเร่ืองความตายในมิติ
ต่างๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรม มีโอกาสได้ศึกษางานส าคญัของทิเบต ว่าด้วยวิธีปฏิบตัิเพ่ือถึง
ความตายดีตามแนวพระพทุธศาสนา (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556; พระไพศาล วิสาโล, 2554) พระ
ไพศาล วิสาโล ลงมือปฏิบตัิตามแนวพทุธและเห็นว่าได้ผลดี จึงก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารโดยเน้น
ส่ือสารเร่ืองการเตรียมพร้อมรับความตายอย่างสงบ ผ่านการจัดอบรมและเผยแพร่ในส่ือต่างๆ 
เพ่ือให้เข้าถึงกลุม่เปา้หมาย คือ ประชาชนในยคุปัจจบุนั 

  ความสมัพนัธ์ของการคิดแบบอริยสจัจ์ แสดงดงัภาพท่ี 5.4 การคิดแบบอริยสจัจ์
เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองความตายของพระไพศาล วิสาโล 
 

 

ภาพท่ี 5.4  การคดิแบบอริยสจัจ์เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองความตายของพระไพศาล วิสาโล 
 

  5.2.5 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

  เป็นวิธีการคดิตามหลกัการและความมุง่หมาย โดยการพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงมือท า พระไพศาล วิสาโล มีวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ค่อนข้าง
เด่นชัด คือ ในการก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารศาสนา จะมีการก าหนดหลักการส าคัญทางการ
ส่ือสารใน 4 มิติ ได้แก่ 1) เพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนา 2) เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) เพ่ือรณรงค์
การส่ือสารเชิงสนัติวิธี และ 4) เพ่ือเตรียมรับความตายอย่างสงบ โดยมีจดุมุ่งหมายส าคญัในการ

คนปัจจบุนั
หลงลมืความตาย

คนกลวัความแก่
ความตาย

จึงพยายามหนี

พบวิธีการท่ีใช้
เรียนรู้ความตาย
และเผยแพร่

คนเรียนรู้ที่จะอยูก่บั
ความตาย
อยา่งปกติสขุ

ทกุข์ สมทุยั มรรค นิโรธ 
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ท าประโยชน์เพ่ือสังคมและการท าหน้าท่ีของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา (ชมรมกัลยาณธรรม, 
2556) โลกธรรม อนัได้แก่ ความยินดีทางโลก เช่น ลาภสกัการะ ช่ือเสียง หรือความส าเร็จทางโลก
ใดๆ ไมไ่ด้อยูใ่นความมุง่หมายดงักลา่วเลย   
  เม่ือพระไพศาล วิสาโล ได้ตัง้หลกัการและเป้าหมายไว้ชดัเจนดีแล้ว จึงได้ลงมือ
ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ทางการส่ือสารนัน้ ผลท่ีเกิดจากการส่ือสารสาร แม้จะประกอบไปด้วยช่ือเสียง 
ลาภสกัการะ รางวลั หรือการยอมรับช่ืนชมจากสถาบนัสงัคมต่างๆ ก็ไม่ได้รู้สึกหวัน่ไหว แต่กลับ
มองว่าเป็นอุปสรรคในการท างาน (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ทัง้นีเ้พราะท่านได้ยึดปฏิบตัิตาม
อรรถธรรมสมัพนัธ์ไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี ้การคิดแบบอรรถธรรมสมัพนัธ์ยงัเช่ือในอิทธิพล
ของครูบาอาจารย์ หรือ บุคคลต้นแบบทางความคิด ซึ่งพระไพศาล วิสาโล ก็มีอยู่อย่างครบถ้วน 
เช่น ได้รับค าแนะน าจาก ส. ศิวรักษ์ ไม่ให้ลาสิกขา รวมทัง้แนะน างานเพ่ือสังคมต่างๆ  ท่ียังพึง
กระท าได้ในฐานะพระสงฆ์ (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) เรียนรู้งานและวตัรปฏิบตัท่ีิดีงาม ตลอดจน
ค าสอนท่ีลกึซึง้จากหลวงพอ่ค าเขียน สวุณฺโณ ทา่นพทุธทาส และ ป.อ. ปยตฺุโต เป็นต้น 

  5.2.6 วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 

  เป็นวิธีคิดท่ีพิจาณา 3 องค์ประกอบ คือ 1) ส่วนดีหรือคุณค่า 2) ส่วนเสียหรือ
ข้อบกพร่อง และ 3) ทางออกหรือการหลดุพ้นจากปัญหา ลกัษณะการพิจารณาคล้ายกบัวิธีคิดใน
ข้อก่อนๆ ดงัท่ีพระไพศาล วิสาโล เคยกลา่วถึงทัง้ข้อดีและข้อเสียของการท างานเพ่ือสงัคมเอาไว้ใน
หนงัสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ว่า การท างานในปัจจุบนัก็
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสงัคมและพระพุทธศาสนา ในขณะท่ีข้อเสียก็คือการได้โลกธรรม ซึ่งควร
จะเป็นข้อดีของปถุชุนทัว่ไป แตส่ าหรับพระสงฆ์ท่ีมีเปา้หมายเพ่ือละลดกิเลส โลกธรรมจงึกลายเป็น
ข้อเสียข้อส าคญั ในขณะท่ีข้อ 3) ทางออกหรือการหลุดพ้นจากปัญหา ในทางพระพุทธศาสนา
หมายถึงการพิจารณาถึงความจริงทัง้ 2 ด้านแล้ว ก็สามารถวางสิ่งท่ีพิจารณานัน้ลงได้ เช่น 
พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการนอนกลางวนั เม่ือพิจารณาทัง้ข้อดีข้อเสียครบแล้ว ก็ต้องสามารถ
ละการนอนกลางวนั (ไมท่ า) ได้ด้วย เหมือนกบัเป็นการหลดุพ้นจากวงัวนของกิเลส   
  ทัง้นี ้การพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
ปรากฏให้เห็นเพียงมุมมองในข้อ 1) และ 2) เท่านัน้ โดยพระไพศาล วิสาโล เคยกล่าวไว้ว่าจะ
ท างานเพ่ือสงัคมตอ่ไปเร่ือยๆ จนกว่าจะท าไมไ่หว (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็น
วา่ การพิจารณาเพ่ือท่ีจะวางแผนการท างาน กบัการพิจารณาเพ่ือท่ีจะวางกิเลส เป็นคนละเร่ืองกนั 
ขัน้ตอนท่ี 3) ของวิธีคิดนีจ้ึงยงัไม่ถกูน ามาใช้ แตอ่ย่างน้อยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระไพศาล วิ
สาโล ได้มีการพิจารณาตามวิธีคดิแบบคณุโทษและทางออก 
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 นอกจากจะสามารถน าเอาวิธีคิดแบบ “โยนิโสมนสิการ” มาใช้ในการวิเคราะห์วิธีคิด
เบือ้งหลงั อนัเป็นท่ีมาของนวตักรรมทางการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาแล้ว ยงัสามารถ
น าเอาวิธีคดิแบบโยนิโสมนสิการมาใช้ในการวิเคราะห์ “สาร” ท่ีพระไพศาล วิสาโล ใช้ในการส่ือสาร
กบักลุม่เปา้หมาย ปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้

           1) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ พบในงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล เช่น 
บทความเก่ียวกับธรรมะในชีวิตประจ าวนัในนิตยสาร โดยพระไพศาล วิสาโล ใช้วิธีการอธิบายถึง
ความเป็นจริงในเร่ืองตา่งๆ จากนัน้จึงถามเพ่ือให้ผู้อ่านยอมรับความจริงนัน้ๆ ก่อนจะเสนอแนะวิธี
ปรับความคดิหรือการหาทางแก้ไขปัญหา เชน่ กลา่วถึงความจริงท่ีวา่คนเรามกัจะให้ความสนใจคน
ท่ีท าไมดี่กบัตนและละเลยคนท่ีปฏิบตัดีิด้วย (รินใจ, 2548) เป็นต้น   
           2) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก มักจะพบในงานเขียนท่ีเป็นลักษณะ
ของการตอบค าถาม เช่น การตอบปัญหาธรรมในหนงัสือพิมพ์ โดยพระไพศาล วิสาโล จะพูดถึง
เร่ืองต่างๆ ทัง้ในมิติบวกและลบ จากนัน้จึงให้ผู้อ่านท าการตัดสินใจ เช่นในประเด็นบริโภคนิยม 
(พระไพศาล วิสาโล, 2557จ) จะพดูถึงกามสขุท่ีได้รับจากการมีและการเสพ และพดูถึงความไม่พอ
เพราะตกเป็นทาสของกิเลส จากนัน้จึงถามผู้อ่านว่าความสุขท่ีตนได้รับนัน้ สามารถคมุไม่ให้ตก
เป็นทาสได้หรือไม ่หรือจะพยายามลดละเล่ียงและแสวงหาความสขุสงบซึง่เป็นสขุท่ีแท้จริง  
           3) วิธีคดิแบบคณุคา่แท้-คณุคา่เทียม เป็นการพิจารณาเพ่ือสกดัหรือบรรเทา
ตณัหา เห็นได้ในงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภค สุขภาพหรือภาวะโภชนาการ โดยการอธิบายถึง
วิธีการพิจารณาแบบพทุธ ท่ีให้คณุคา่วตัถตุา่งๆ ท่ีแก่น ไมใ่ชโ่ดยตณัหา เชน่ อาหารมีคณุคา่แท้เพ่ือ
ช่วยให้อ่ิมท้อง มีพลงังานในการท ากิจวตัรประจ าวนั ฯลฯ และมีคณุคา่เทียมเพ่ือตอบสนองกิเลส 
โดยคณุคา่ของอาหารขึน้อยูก่บัวตัถดุิบ ราคา หรือรสชาต ิเป็นต้น   
           4) วิธีคดิแบบอบุายปลกุเร้าคณุธรรม (ปลกุเร้ากศุล) เป็นวิธีคดิท่ีพระไพศาล 
วิสาโล ใช้เพ่ือปรับประสบการณ์ของผู้ รับสารให้เป็นไปในทางกศุล โดยการส่ือสารเพ่ือสร้างทศันคติ
เชิงบวกต่อประเด็นต่างๆ เช่น ผู้คนมกัมองความตายเป็นเร่ืองของการผลัดพรากสูญเสีย ความ
เศร้าหมอง เห่ียวเฉา (พระไพศาล วิสาโล, 2554ข) ก็พยายามปรับมุมมองใหม่ ให้มองความตาย
อย่างเป็นมิตร เพราะในเม่ือเป็นความจริงท่ีไม่มีใครสามารถหลีกเล่ียงได้ ก็ควรจะใช้เวลาเรียนรู้
ความตาย และฝึกอยูก่บัความตายอยา่งรู้เทา่ทนั เชน่ การเตรียมสตหิรือจิตสดุท้ายก่อนตายให้เป็น
กศุล อนัจะสง่ผลตอ่ชีวิตในภพหน้าท่ีมีแตค่วามสขุ เป็นต้น   
           5) วิธีคดิแบบเป็นอยูใ่นปัจจบุนั เห็นอยา่งชดัเจนในการส่ือสารผ่านกิจกรรม
ธรรมยาตราลุ่มน า้ล าปะทาว เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเจริญสติในชีวิตประจ าวนั ผ่านการเดิน
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เท้าไปยงัสถานท่ีต่างๆ วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบนั ให้ความส าคญักับปัจจุบนัขณะ ไม่พะวงกบั
อดีตท่ีผ่านไปเม่ือครู่หรืออนาคตท่ีก าลังจะมาถึง เพ่ือเป็นการฝึกผู้ รับสารให้อยู่กับตนเอง และ
ปลอ่ยวางจากภาระทางกายใจตา่งๆ ท่ีสะสมเอาไว้  

 เม่ือพิจาณาความเป็น “นวตักรรมสาร” โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จะเห็นได้ว่าพระ
ไพศาล วิสาโล มีการพิจารณาและเลือกวิธีการใช้สารท่ีหลากหลายมาก แตท่ี่ผู้วิจยัไม่ได้น าไปรวม
ไว้ในบทท่ี 4 เร่ืองนวตักรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล เป็น
เพราะว่าการใช้สารตามวิธีของโยนิโสมนสิการ แม้จะเป็นวิธีการท่ีดีแต่ก็ถือเป็นวิธีการดัง้เดิมของ
พระพทุธศาสนา ซึง่แตกตา่งจากรูปแบบการส่ือสารในบทท่ี 4  

 ทัง้นี ้หากวิเคราะห์ระบบความคิดของพระไพศาล วิสาโล ในการก าหนดรูปแบบการ
ส่ือสารศาสนา เฉพาะในส่วนของวิธีคิดทางธรรม พบว่าวิธีคิดตามแบบโยนิโสมนสิการข้างต้น 
สามารถสรุปรวมให้อยูใ่นวิธีคดิแบบอริยสจัจ์ได้ทัง้หมด คือ 

  1) คิดถึง “ทุกข์” พระไพศาล วิสาโล พบประเด็นการเอารัดเอาเปรียบจากชาติ
มหาอ านาจผ่านการอ่านงานเชิงสงัคมต่างๆ และได้สมัผสักับความเดือดร้อนของกลุ่มนักศึกษา
และผู้ ท่ีออกมาเรียกร้องทางการเมืองในชว่งเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 หลงัจากนัน้ ยงัได้พบ
กับความทุกข์ยากของผู้คนในชนบทในขณะท่ีออกไปท างานอาสาสมคัร และได้ประสบกับความ
สญูเสียซึง่เกิดขึน้กบัผู้คนใกล้ตวั ฯลฯ ความทกุข์หรือปัญหาตา่งๆ เหลา่นี ้ล้วนเป็นทกุข์ทัง้ภายนอก
และภายในท่ีพระไพศาล วิสาโล ได้ประสบมาตลอดชีวิต   
  2) พิจารณา “สมุทัย” พระไพศาล วิสาโล พิจารณาเหตุหรือท่ีมาของทุกข์
ทัง้หลาย เช่น พบว่าวิธีการบริหารบ้านเมืองของคนบางกลุ่มไมถ่กูต้องตามท านองคลองธรรม การ
ท่ีผู้คนมากมายต้องล้มตายหรือถูกกักขงั ก็เป็นเพราะการใช้ก าลงัความรุนแรงเข้าต่อสู้กัน ความ
เดือดร้อนของผู้คนในตา่งจงัหวดัมาจากการขาดโอกาสและความไม่รู้ หรือความโศกเศ ร้าเม่ือต้อง
สญูเสียคนอนัเป็นท่ีรักเป็นความทกุข์ท่ีเกิดจากความไมเ่ข้าใจในเร่ืองของความตายดีพอ ฯลฯ 
  3) ตัง้เป้าหมาย “นิโรธ” พระไพศาล วิสาโล จงึตัง้เปา้หมายเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ ข้างต้น โดยการก าหนดเป็นกลยทุธ์ทางการส่ือสาร มีเปา้หมายส าคญัๆ ทัง้สิน้ 4 ประการ คือ 
เป็นสว่นหนึง่ในการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิโดยเร่ิมจากธรรมชาติท่ีอยูใ่กล้ตวัและมีผลกระทบตอ่ผู้คนใน
วงกว้าง รณรงค์ให้ความรู้และน าเสนอวิธีการเชิงสนัติวิธีต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันใน
สงัคม ส่ือสารท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมประชาชนให้พร้อมรับกบัความตายอย่างสงบ 
และมีเปา้หมายสงูสดุคือการฟืน้ฟ/ูสืบสานพระพทุธศาสนา  
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  4) พัฒนา “มรรค” พระไพศาล วิสาโล พัฒนาวิธีในการแก้ไขปัญหา โดยใช้
นวตักรรมส่ือและสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินตามรูปแบบทางการส่ือสารท่ีวางไว้ มีทัง้
การส่ือสารองค์ความรู้ เนือ้หา และวิธีการส าคญัต่างๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ผ่านส่ือหลากหลาย
ประเภท ไปจนถึงการลงมือปฏิบตัิจริงในรูปแบบของการอบรม /สมัมนา และการจดักิจกรรมเพ่ือ
พระพทุธศาสนา สนัติวิธี และสิ่งแวดล้อม ดงัแสดงในภาพท่ี 5.5 วิธีคิดทางธรรมของพระไพศาล วิ
สาโล ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการส่ือสาร 
 

 

 

ภาพท่ี 5.5  วิธีคดิทางธรรมของพระไพศาล วิสาโล ในการก าหนดรูปแบบทางการส่ือสาร 

 
 

 

 

 

ทกุข์
ความสญูเสยีจาก
การใช้ความรุนแรง

และ
การสญูเสยีคนรัก

ป่าถกูคกุคามและ
มีผู้ได้รับผลกระทบ

จ านวนมาก

สมทุยั
ความรุนแรงมีแต่
จะสร้างปัญหาและ
ความสญูเสยี

คนโศกเศร้าหรือ
หนีความตาย 
เพราะความไมรู้่

คนไมด่แูลธรรมชาติ
เพราะไมรู้่คณุคา่

นิโรธ
สบืสานศาสนา

อนรัุกษ์ป่า

ใช้สนัติวิธี
แก้ไขปัญหา

อยูก่บัความตาย
อยา่งปกติสขุ

มรรค

การสือ่สารศาสนา
ด้วยนวตักรรม
"สือ่" และ "สาร"



109 
 

 

5.3 วิธีคิดทางโลก: แบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์  
  
 การวิเคราะห์ระบบความคิดเชิงจิตวิทยาของพระไพศาล วิสาโล ท่ีมีตอ่การก าหนดรูปแบบ
การส่ือสารศาสนา ในส่วนของ “วิธีคิดทางธรรม” เป็นวิธีคิดหลกัของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กระบวนการคิดจึงมีกรอบในการพิจารณาท่ีชัดเจน ในขณะท่ีการ
วิเคราะห์ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปถุุชน หรือ 
“วิธีคิดทางโลก” จะมีลกัษณะของความเป็นระบบคิดท่ีมีขอบเขตกว้างและไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั
ใดๆ โดยผลการวิจัยในส่วนนี ้ได้วิเคราะห์ถึงมุมมองและวิธีคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์ 
(De Bono, 1990, 1992; Runco, 1999, 2004) แบบปุถุชน ของพระไพศาล วิสาโล ซึ่งวิเคราะห์
ผ่านบทสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ ท่ีปรากฏอยู่ในแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร แหล่งข้อมูลประเภท
ดจิิทลั และข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์  
 จากผลการวิจัยในข้อท่ี 5.2 ซึ่งกล่าวถึงวิธีคิดส าคัญในทางพุทธศาสนา ท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการส่ือสารของพระไพศาล วิสาโล พบว่า “มรรค” หรือวิธีการปฏิบตัิเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เป็นการใช้นวัตกรรมส่ือและสารต่างๆ เพ่ือส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี ้ความเป็น
นวตักรรมนัน้เป็นเร่ืองของความแปลกใหม่ ซึ่งต้องมีการพฒันาปรับปรุงวิธีการให้แตกต่างออกมา
จากวิธีการดัง้เดิมทางศาสนา เช่น การเทศน์ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตา่งๆ ฯลฯ มาสู่การ
ใช้ส่ือสมยัใหม่ในการส่ือสารศาสนา การใช้นวตักรรมส่ือและสารเหล่านีเ้อง ท่ีเป็นตวัพิสจูน์ให้เห็น
ว่าพระไพศาล วิสาโล ใช้องค์ความรู้ และวิธีคิดอ่ืนนอกเหนือจากระบบความคิดทางธรรม ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมด้วย ดงัภาพท่ี 5.6 ความเก่ียวพนัระหว่างวิธีคิดทางโลกและทางธรรมของ
พระไพศาล วิสาโล 

 

ภาพท่ี 5.6  ความเก่ียวพนัระหวา่งวิธีคดิทางโลกและทางธรรมของพระไพศาล วิสาโล 

วิธีคิดทางธรรม
ต้องการแก้ปัญหา
ความทกุข์ตา่งๆ 
โดยใช้หลกัธรรม

วิธีคิดทางโลก
รู้วิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้องค์ความรู้
ทางโลกเข้าจดัการ

วิธีแก้ไขปัญหา คือ 
“น าเอาวธีิการ 

แก้ไขปัญหาทางโลก 
ผนวกกับพระธรรม” 
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 5.3.1 “ความคิดวิพากษ์” กับการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล  
  
 ความคิดแบบวิพากษ์ หรือ Critical Thinking (Runco, 1999) เป็นความคิดท่ีมีลักษณะ
ของความคดิแนวตัง้ (Vertical Thinking) ซึง่มีลกัษณะของการคดิวิเคราะห์ การคดิแบบประเมินผล 
(Evaluation) การโต้แย้งถึงจุดอ่อนจุดแข็ง การตดัสินเร่ืองของความจริงและความถูกผิด ซึ่งเป็น
ลกัษณะส าคญัประการหนึ่งท่ีพบได้ในระบบความคิดแบบทางธรรม (ข้อ 5.2) สะท้อนให้เห็นว่า
พระไพศาล วิสาโล เป็นนกัคิดท่ีใช้ความคิดแบบวิพากษ์ (ทัง้ระบบความคิดทางธรรมและทางโลก) 
เป็นหลกัในการแก้ไขปัญหาหรือการก าหนดรูปแบบทางการส่ือสาร  
 ทัง้นี ้ความคิดแบบวิพากษ์ เป็นความคิดโดยพืน้ฐานของมนุษย์ทุกคน (Runco, 1999) 
เพราะเป็นวิธีคิดท่ีผกูติดอยูก่บัการศกึษา พระไพศาล วิสาโล เป็นพระรูปหนึง่ท่ีมีโอกาสได้ศกึษาใน
สายสามัญ คือ ศึกษาจนจบระดบัปริญญาตรี ท าให้เป็นผู้ ท่ีได้ฝึกคิดตามวิธีคิดแบบวิพากษ์มา
ตัง้แตว่ยัเด็ก โดยเฉพาะการตดัสินใจว่าสิ่งใดถกูสิ่งใดผิด การให้คณุคา่กบัทางเลือกของชีวิต เช่น 
พระไพศาล วิสาโล วิเคราะห์ความเป็นไปในสังคม และพบว่าเ ร่ืองการเมืองเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญั ท่านจึงตดัสินใจจากองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ เลือกศึกษาต่อในสายประวัติศาสตร์ 
แทนท่ีจะศึกษาต่อในสายวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ความคิดแบบวิพากษ์ยงัมีความจ าเป็น และถูก
น ามาใช้อย่างตอ่เน่ืองในเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ของชีวิต เช่น การตดัสินใจอดอาหารประท้วง การ
ท างานในสายศาสนาเพ่ือสงัคม การตดัสินใจบวช หรือการตดัสินใจบวชต่อเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
ฯลฯ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ความคิดต่างๆ ข้างต้น ล้วนแต่เป็นประเด็นท่ีมาจากการคิด
วิเคราะห์ และการประเมินผล ซึง่เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีเดด็ขาด 

 ในส่วนของการก าหนดรูปแบบทางการส่ือสาร ความคิดแบบวิพากษ์ มีความส าคญัอยู่ 2 
สว่นได้แก่ 

  ส่วนที่  1: การคิดแบบวิพากษ์ผูกอยู่กับความคิดทางธรรม ซึ่งช่วยให้พระ
ไพศาล วิสาโล มองเห็นปัญหา คือ ทุกข์ในอริยสัจจ์ และตดัสินใจท่ีจะลงมือช่วยเหลือสงัคมด้วย
วิธีการทางศาสนา ซึ่งพระไพศาล วิสาโล ต้องมองว่าการส่ือสารศาสนาท่ีได้ลงมือท า เป็นเร่ืองท่ี
ถกูต้องหรืออยูฝ่่ายกศุล ทัง้นีเ้พราะความคดิแบบวิพากษ์ตรงกบัวิธีคดิทางพทุธในประเด็นท่ีวา่ ต้อง
มีการพิจารณาและประเมินสิ่งท่ีจะท า วา่เป็นเร่ืองท่ีดีและถกูต้องตามบรรทดัฐานของสงัคม 
  ส่วนที่  2: การคิดแบบวิพากษ์ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปเป็นร่าง 
ทัง้นีเ้พราะพระไพศาล วิสาโล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการก าหนดรูปแบบทางการส่ือสาร และ
ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ จะถูกเลือกใช้หรือไม่ จ าเป็นต้องใช้ความคิดแบบวิพากษ์เป็นตวัตดัสิน 



111 
 

 

ผลงานนวตักรรมส่ือและสารต่างๆ ท่ีปรากฏออกมา จึงต้องผ่านกระบวนการทัง้แบบวิพากษ์และ
แบบสร้างสรรค์ก่อนเสมอ  
  
 5.3.2 “ความคิดสร้างสรรค์” กับการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล  
  
 การพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารศาสนา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้กระบวนการหรือ
ความคิดท่ีแปลกใหม่ร่วมกับองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือ
ทางออกใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกบับริบททางการส่ือสารท่ีแตกตา่งกนั ทัง้นี ้วิธีคิดท่ีแปลกใหม่ของพระ
ไพศาล วิสาโล ยอ่มมีท่ีมาจากการความคดิสร้างสรรค์ซึง่พบได้ในผลงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

          1) วิธีคิดของพระไพศาล วิสาโล ท่ีหนัมาใช้ส่ือสมยัใหม่ในการส่ือสารศาสนา ถือว่า
เป็นความคิดสร้างสรรค์ประเภทหนึ่ง ตามมุมมองของ De Bono (1990, 1992) ซึ่งมีนิยามท่ีมุ่ง
พิจารณาผลลพัธ์ของความคดิตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใหม ่วา่เกิดประโยชน์ (ผลเชิงบวก) ตอ่องค์ความรู้เดิม
ท่ีมีอยู่หรือไม่ อนัจะเห็นว่า การท่ีพระไพศาล วิสาโล น าเอาความรู้ทางศาสนามาใช้กบัองค์ความรู้
ทางโลก คือ การใช้ส่ือสมยัใหม่ในการส่ือสารศาสนา เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีคิดให้ออกจากกรอบ
ความคิดเดิมๆ ของพระสงฆ์ ซึ่งมีส่ือประเพณีต่างๆ ในการส่ือสารศาสนาอยู่แล้ว การน าเอาองค์
ความรู้ทางโลกมาประยกุต์กบัทางธรรม จงึท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ  ท่ีมีประโยชน์  
         หนทางในการเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์ของ De Bono (1992) เป็นวิธีการคิดนอก
กรอบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเรียกว่า “การคิดแนวข้าง” (Lateral Thinking) ซึ่งมีกรอบในการ
พิจารณาคร่าวๆ อยู่ 7 ประการ และสามารถเทียบกบัความคิดของพระไพศาล วิสาโล ได้ดงัตาราง
ท่ี 5.2 การเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของพระไพศาล วิสาโล กบัวิธีคดิแนวข้าง 
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ตารางท่ี 5.2  การเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของพระไพศาล วิสาโล กบัวิธีคดิแนวข้าง 
 

ประเดน็เปรียบเทียบ วิธีคิดแนวข้าง วิธีคิดของพระไพศาล วิสาโล 

1. ความตอ่เน่ือง ไมต่อ่เน่ือง วิธีคดิเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง จากปัญหาสู่
วิธีการแก้ไข 

2. แบบแผนความคิด เปล่ียนโครงสร้าง
แบบแผนใหม่ 

มีวิธีคดิ 2 ลกัษณะ คือ คงแบบแผนเดมิ เชน่ 
การสืบสานพระพทุธศาสนาเป็นหน้าท่ีของ
พระสงฆ์ และเปล่ียนแบบแผนใหม ่เชน่ ใช้
ข้อมลูทางโลกในการดงึให้คนสนใจธรรมะ 

3. ทิศทาง หลายทิศทางและ
สร้างสรรค์ 

หลายทิศทาง 1) คดิโดยใช้ตนเองเป็นหลกั เชน่ 
ในการใช้ส่ือหนงัสือเลม่ จะเลือกจากเร่ืองราวท่ี
ตนเองอยากจะน าเสนอ 2) คดิโดยใช้สงัคมเป็น
หลกั เชน่ แก้จากปัญหาท่ีมีอยูใ่นสงัคม 
แก้ปัญหาตามการร้องขอจากบคุคล สถาบนั 
หนว่ยงานตา่งๆ โดยใช้วิธีการท่ีสร้างสรรค์ 
(ผลลพัธ์ดี) 

4. ความแนน่อน 
ของผลลพัธ์ 

เกิดผลไมแ่นน่อน เป็นวิธีคิดท่ีต้องการผลลพัธ์ท่ีแนน่อน 

5. เป็นผลมาจาก ความกว้างของ
ความรู้ 

ใช้ทัง้ความกว้างและความลึกของความรู้ เพราะ
ใช้ความรู้ลึกซึง้ในทางธรรม เข้ากบัความรู้ท่ี
หลากหลายในทางโลก 

6. การถกูจ ากดั
ขอบเขตโดย 
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

ไมมี่ข้อจ ากดั วิธีคดิยงัมีความจ ากดั คือ ต้องเป็นวิธีคดิท่ีเร้า
กศุล ไมส่ามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ท่ี
สนบัสนนุกิเลสตา่งๆ ได้ 

7. สะดวกตอ่ 
วิธีการใหม่ๆ  

สนบัสนนุ ไมส่นบัสนนุ ทัง้นีเ้พราะการใช้นวตักรรมตา่งๆ 
เป็นการประยกุต์จากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ ไมใ่ช่
ความคดิท่ีแปลกใหมแ่บบท่ีไมเ่คยมีใครท ามา
ก่อน เน่ืองจากยงัต้องค านงึถึงความเหมาะสม
ของสมณสารูป 
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  จากตารางท่ี 5.2 ท าให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ของพระไพศาล วิสาโล มี
ลักษณะร่วมบางประการกับความคิดแนวข้าง (Lateral Thinking) ของ De Bono (1992) และมี
ลกัษณะบางประการท่ียงัเป็นวิธีคิดแบบแนวตัง้ (Vertical Thinking) ซึ่งเป็นลกัษณะของความคิด
แบบวิพากษ์ ทัง้นีเ้พราะ ความคิดแนวข้างของ De Bono เป็นความคิดท่ีหลุดออกจากกรอบมาก 
ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของความเป็นสงฆ์ซึ่งมีข้อจ ากดัทางความคิดบางประการ แม้พระไพศาล 
วิสาโล ได้เคยระบุไว้ว่า ตนเองเป็นผู้ ท่ีมีความคิดในแบบฆราวาสสูง (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) 
คือ ยงัคงใช้วิธีคิดแบบคนทัว่ไปในการมองโลก ท าให้เข้าใจสงัคมได้หลายแง่มมุ เช่น ปัญหาความ
ขดัแย้ง ปัญหาทางการเมือง ปัญหาความมวัหมองในวงการศาสนาทัง้ไทยและต่างประเทศ ฯลฯ 
เวลาท่ีใช้ความคิดก็จะคิดทัง้ในมมุท่ีตนเองเป็นฆราวาสและเป็นพระ เพราะมมุมองความคิดทัง้ 2 
ลกัษณะ จะช่วยสะท้อนบทบาทของพระไพศาล วิสาโล ในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคม เช่น เม่ือ
ท างานก็ท างานในฐานะพระนกัพฒันา มีทีมงาน มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพเล่ือมใส แต่ใน
เวลาทัว่ไป เช่น เม่ือขึน้รถเมล์ ก็ต้องใช้ความคิดแบบคนธรรมดา เพราะทกุคนต่างก็เร่งรีบแย่งกัน
ขึน้รถ น้อยคนท่ีคิดจะหลีกทางให้พระได้ขึน้รถก่อน เม่ือได้คิดและมีความเข้าใจในแบบฆราวาส 
ทา่นจงึไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องขุน่เคืองผู้ อ่ืน หรือเกิดความรู้สกึแปลกใจใดๆ ท่ีคนทัว่ไปปฏิบตัิกบั
พระเชน่นัน้ ฯลฯ วิธีคดิในระบบคูก่นัเชน่นี ้ท าให้พระไพศาล วิสาโล เข้าใจความคิดของคนธรรมดา
สามญั การส่ือสารศาสนาของท่านจึงหลีกเล่ียงการยกเร่ืองหลกัธรรมชัน้สูง อนัจะท าให้เข้าไม่ถึง
หรือไมต่รงจริตและความคดิของกลุม่เปา้หมายซึง่เป็นปถุชุนทัว่ไป   
          วิธีคิดดงัท่ีกล่าวเป็นลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์ประการหนึ่ง เพราะผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้สง่ผลดีตอ่การส่ือสาร คือ เป็นการส่ือสารท่ีเข้าใจความต้องการของกลุม่เปา้หมาย แม้วา่จะ
ไมเ่ป็นวิธีคดิแนวข้าง (สร้างสรรค์) โดยสมบรูณ์ตามนิยามของ De Bono ก็ตาม 

          2) ความคดิสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Runco (1999, 2004) มีลกัษณะท่ีเปิดกว้าง
ไม่ตายตวั คือ ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ลกัษณะของความสร้างสรรค์อย่างเดียว แต่มีลกัษณะของความ
โน้มเอียงไปใน 2 แนวทางซึ่งอยู่ตรงกันข้าม คือ วิ ธีคิดแบบ Convergent (Con) และแบบ 
Divergent (Di) โดยความคิดแบบ Con เป็นการพิจารณาความถูกผิด ผลลัพธ์ของความคิด
ดงักล่าวจึงต้องออกมามีเพียงหนึ่งเดียว (วิพากษ์) ซึ่งตรงกนัข้ามกบัความคิดแบบ Di (สร้างสรรค์) 
          พระไพศาล วิสาโล ใช้วิธีคิดทัง้ 2 ด้าน ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการส่ือสาร คือ ใช้
ความคิดแบบ Con กบัองค์ความรู้ทางธรรม คือ พระพทุธศาสนามีจดุมุ่งหมายส าคญัคือการหลุด
พ้น การส่ือสารศาสนาของท่าน แม้จะยังไม่ได้มุ่งส่ือสารในประเด็นนี ้แต่ก็มีความต้องการให้
พุทธศาสนิกชนน้อมน าเอาหลักธรรมค าสอนต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต โดยท่านเคารพใน
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หลกัธรรมและส่ือสารโดยไม่บิดเบือนองค์ความรู้เหล่านี ้ในขณะเดียวกัน พระไพศาล วิสาโล ใช้
ความคิดแบบ Di ในการพัฒนาการส่ือสารศาสนา ผ่านการใช้นวัตกรรมส่ือและสารใหม่ๆ โดย
ผู้ วิจัยมีสมมติฐานว่า หากพระไพศาล วิสาโล เห็นว่าการส่ือสารโดยประเพณีเป็นการส่ือสารท่ี
เหมาะสมอยู่แล้วในสงัคมไทยปัจจบุนั เช่น สามารถน ามาใช้ส่ือสารประเด็นส าคญัตา่งๆ ทัง้ 4 มิติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระไพศาล วิสาโล จะต้องใช้วิธีคิดแบบ Con เพียงอย่างเดียวในการ
ตดัสินใจเม่ือท าการส่ือสาร คือ วิธีการดัง้เดมิถกูต้องและดี ไมจ่ าเป็นต้องใช้การส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ 
แตเ่ม่ือพิจารณาตามความเป็นจริงกลบัพบวา่ พระไพศาล วิสาโล ยอมรับในคณุคา่ของส่ือสมยัใหม่ 
ในฐานะเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การส่ือสารศาสนามีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ท่านจึงตดัสินใจ ใช้วิธีการ
ส่ือสารทัง้แบบดัง้เดมิและสมยัใหมร่่วมกนัในการส่ือสารศาสนา ขึน้อยูก่บับริบทและกลุม่เปา้หมาย 
อนัเป็นวิธีการของ Di ท่ีเรียกวา่ “การประเมินคา่” 

 

 

ภาพท่ี 5.7  ลกัษณะความโน้มเอียงทางความคิดของพระไพศาล วิสาโล 

 

          การท่ีผู้ วิจัยก าหนดให้พระไพศาล วิสาโล มีวิธีการใช้ความคิดไปในทาง Divergent 
หรือลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์มากกวา่ เน่ืองจากเม่ือพิจารณานวตักรรมส่ือและสาร (ในบท
ท่ี 4) พบวา่พระไพศาล วิสาโล ใช้นวตักรรมส่ือ โดยการผสานองค์ความรู้ทางโลกและทางธรรมเข้า
กับการส่ือสารทางโลก ร่วมกับการใช้นวัตกรรมสาร มีผลงานเพียงไม่ก่ีชิน้เท่านัน้ท่ีกล่าวถึง
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาล้วนๆ เช่น ในการศกึษาผลงานของท่านมากกว่า 400 ชิน้ พบงานท่ี
กลา่วถึงหลกัธรรมล้วนๆ ไมเ่กิน 10 ชิน้ ซึง่เป็นลกัษณะของการอธิบายศพัท์ในทางพระพทุธศาสนา 
เชน่ บทความ “อยา่งไรเรียกว่าสงัฆทาน” (พระไพศาล วิสาโล, 2552) ฯลฯ สารในผลงานส่วนใหญ่ 
จะมีลกัษณะของความเป็นนวตักรรม คือ การหลอมรวมองค์ความรู้ตา่งๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรม 
ผลงานท่ีออกมาจึงมีความแปลกใหม่และเกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ และการท่ีพระไพศาล วิสาโล ได้

Convergent 
วิเคราะห์ถกูผดิ 

Divergent 
พิจารณาความเป็นไปได้ 

พระไพศาล วิสาโล 
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พิจารณาคณุคา่ของวิธีการใหม่ๆ ก่อนลงมือท า เป็นลกัษณะวิธีคิดแบบ Divergent ซึ่งจะแตกตา่ง
กบัวิธีคดิแบบ Convergent ท่ีผลการพิจารณาต้องออกมาเป็นถกูหรือผิดด้านใดด้านหนึง่เทา่นัน้ 

          3) ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมาจากความยืดหยุ่นทางความคิด (Runco, 1999, 2004) 
เป็นวิธีคิดท่ีต้องผสานการคิดแบบสร้างสรรค์และแบบวิพากษ์ร่วมกนั คือ ใช้วิ ธีคิดแบบสร้างสรรค์
ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และใช้วิธีคิดแบบวิพากษ์มาตัดสินเลือกนวัตกรรมท่ีมีความ
เหมาะสม ความคดิสร้างสรรค์ในลกัษณะนี ้เชน่ 

   (1) วิธีการตอบปัญหาธรรม อาทิ การตอบค าถามในงาน “ความหมายทาง
พระพุทธศาสนา กับคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ”  ( jessadad, 2556)  ซึ่ ง เ ป็นงานเสวนา ท่ี 
พระไพศาล วิสาโล ต้องตอบปัญหาธรรมให้เช่ือมโยงกบัองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เม่ือค าถามมี
ความหลากหลายและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงจ าเป็นต้องใช้ทัง้ไหวพริบและองค์ความรู้ท่ีลึกซึง้ 
ประกอบกนั (วิธีแบบสร้างสรรค์) เพ่ือให้ค าตอบอธิบายอย่างถกูต้องตามหลกัพทุธและเช่ือมโยงกับ
วิทยาศาสตร์อย่างกลมกลืน (วิธีแบบวิพากษ์) หรือในตวัอย่างการตอบค าถาม เม่ือท่านถกูมองว่า
เป็นพระเอ็นจีโอ (NGO) รณรงค์เร่ืองลุม่น า้ล าปะทาว อนัเกินมาจากหน้าท่ีของสงฆ์พงึปฏิบตัิ  
  

ป่ามิใช่เป็นแค่ต้นก าเนิดของแม่น า้ล าธารเท่านัน้ หากยงัเป็นต้นก าเนิดของพุทธ
ศาสนาก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้ว่าพุทธประวัติสัมพันธ์กับป่าโดยตลอด จวบจน
สดุท้ายก็ปรินิพพานใต้ต้นไม้ . . . กลา่วได้วา่ถ้าพระพทุธองค์ไมไ่ด้มาบ าเพ็ญเพียร
ในป่าก็คงยากท่ีจะเห็นธรรม เพราะอะไร เพราะธรรมะกับธรรมชาติเป็นเร่ือง
เดียวกัน เม่ือเราเพ่งพิจารณาธรรมชาติภายนอกอย่างลึกซึง้ เราก็เห็นธรรมชาติ
ภายใน คือเห็นธรรม (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556: 91)  
  

   การตอบค าถามข้างต้น แสดงให้เห็นถึงวิธีการโยงประเด็นการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็น
เร่ืองทางโลกเข้ากบัการแสดงออกทางศาสนา ในฐานะท่ีป่าเป็นสญัลกัษณ์ในการส าเร็จธรรมของ
พระพทุธเจ้า โดยสะท้อนวา่ การรักษาป่าแท้จริงเป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์เชน่กนั ในฐานะท่ีพระสงฆ์
ท าหน้าท่ีบ ารุงสืบตอ่พระพทุธศาสนา ไมใ่ชห่น้าท่ีของเอ็นจีโอเพียงกลุม่เดียว การตอบในลกัษณะนี ้
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการโยงประเด็นทางพทุธ คือ การส าเร็จสมัโพธิญาณในป่า ให้เข้ากบั
การท าหน้าท่ีนกัอนรัุกษ์ ซึง่จริงๆ แล้วยากท่ีจะดงึมาเก่ียวข้องกนั 
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   (2) การมีความคิดท่ีเปิดกว้าง พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่าตนเองเป็นพระท่ีมี 2 
โลก คือ ไมรู้่สกึวา่มีความแตกตา่งระหวา่งโลกสงฆ์และฆราวาส (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) แสดง
ให้เห็นถึงวิธีคิดท่ีซ่อนอยู่ภายใต้การส่ือสารภายใน (Intrapersonal Communication) คือ ในขณะ
ท่ีสงัคมไทยโดยพืน้ฐานยกให้ “พระสงฆ์” เป็นสถานะท่ีสูงกว่าสถานะทางสงัคมอ่ืนๆ (กาญจนา 
แก้วเทพ และคณะ, 2549) พระไพศาล วิสาโล กลบัมองว่าสถานะทัง้ 2 (พระ และ ฆราวาส) ไม่ได้
มีความแตกตา่งกนั และท่านเลือกท่ีจะใช้สถานะสงฆ์หรือฆราวาส ในการใช้ความคิดแบบวิพากษ์
ผนวกกบัความคดิแบบสร้างสรรค์ในบริบทตา่งๆ กนั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการส่ือสาร  

   (3) ความเป็นพระเมืองมาอยูป่่า (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) พระไพศาล วิสาโล 
เช่ือว่าการอาศยัอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่า (หมายถึง ในชนบทของประเทศไทย) ไม่มีอิทธิพลด้าน
ลบใดๆ ต่อการส่ือสารศาสนา อนัจะเห็นได้จากการท่ีพระไพศาล วิสาโล เป็นเจ้าอาวาสวดัป่าสุ
คะโต ซึ่งเป็นวดัป่าห่างไกลในจงัหวดัชยัภูมิ แต่กลบัมีผลงานเป็นเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปของคนในเมือง
และกลุ่มผู้ มีการศึกษา ทัง้นี ้พระไพศาล วิสาโล มีวิธีคิดเบือ้งหลงัว่า พระทุกรูป (ไม่ว่าจะพระใน
เมืองหรือพระในชนบท) ตา่งก็ท างานหนกั เพียงแตพ่ระไพศาล วิสาโล โชคดีกว่าพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ 
ตรงท่ีผลงานหรือภารกิจตา่งๆ ท่ีท า มีความเก่ียวข้องกบัคนเมืองเป็นสว่นใหญ่ ฯลฯ ซึง่การคดิเช่นนี ้
เป็นรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนว่าตวัท่านเองไม่ได้มีความสามารถมากกว่าคนอ่ืน 
เพียงแตมี่โอกาสในการท างานท่ีดี จงึต้องพฒันาการท างาน (นวตักรรมตา่งๆ) อยูเ่สมอ 

   (4) ความคิดท่ีว่า “ความรู้ไม่มีวันพอ” พระไพศาล วิสาโล เช่ือว่าพระสงฆ์
จ าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีศึกษาหาความรู้มากทัง้ทางโลกและทางทางธรรม ความสนใจของพระสงฆ์มี
ความส าคญัตอ่การส่ือสารศาสนาไปยงัพทุธศาสนิกชน เชน่ หากพระไมส่นใจความเป็นไปในสงัคม
มากพอ จะท าให้พระแนะน าผู้ อ่ืนได้ล าบาก เพราะเร่ืองท่ีแนะน ามีแตเ่ร่ืองท่ีเป็นนามธรรม (ธรรมะ
ล้วนๆ) ทัง้ท่ีในสถานการณ์จริงยังมีปัจจัยอ่ืนเก่ียวข้องอยู่ เช่น สังคมท่ีอยู่เป็นอย่างไร พระนัก
ปฏิบตัิจึงต้องสามารถแก้ปัญหาท่ีต้นเหตพุร้อมๆ กับให้ค าแนะน าท่ีปฏิบตัิได้จริง  (ชมรมกัลยาณ
ธรรม, 2556) ความคิดสร้างสรรค์ในส่วนนีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนา
นวตักรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล คือ ยงัคงศกึษาองค์ความรู้ทางโลก (ตอ่เน่ือง
จากสมยัฆราวาส) และพิจารณาเลือกความรู้ท่ีมีประโยชน์จริงๆ มาใช้ในทางธรรม 

   (5) การส่ือสารแบบถอดบทเรียน พระไพศาล วิสาโล เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทัง้ทางโลก
และทางธรรมสงู (วิพากษ์สงู) แตใ่นการท างานจริง พระไพศาล วิสาโล จะไม่เน้นทฤษฎี แตจ่ะใช้
วิธีการถอดบทเรียน โดยพิจารณาคุณค่าของความรู้ท่ีมาจาการศึกษาเร่ืองเล่า ประวัติศาสตร์ 
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ร่วมกับการพูดคยุกับบุคคลท่ีมีประสบการณ์ตรง ก่อนจะประยุกต์ความรู้ท่ีได้มานัน้ มาใช้ในการ
ส่ือสารศาสนาอีกต่อหนึ่ง เช่น พระไพศาล วิสาโล เห็นระบบการส่ือสารของสงฆ์ท่ีเป็นแบบบนลง
ล่าง (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) พบว่าเป็นวิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (วิพากษ์) จึงพฒันาวิธีการ
ส่ือสารใหม่ๆ  (สร้างสรรค์) และเลือกวิธีการเหลา่นัน้มาใช้อยา่งเหมาะสม เป็นต้น 

   (6) ความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมาจากอิทธิพลทางความคิด ของ Amabile & 
Gryskiewicz ปี 1989 (Runco, 2004)  พระไพศาล วิสาโล มีแบบอย่างในการด าเนินชีวิตมาจาก
บคุคลและหนงัสือ สว่นหนึง่เพราะทา่นเป็นผู้ ท่ีอ่านและฟังมาก อยา่งในประวตัท่ีิอธิบายว่า ในอดีต
ท่านใช้วิธีอ่านแล้วขีดเส้นไว้ แต่ระยะหลงัท่ีอ่านมากจนลืม ก็ต้องมีการจดบนัทึกในคอมพิวเตอร์ 
โดยใสค่วามคิดเห็นของตนลงไปกนัลืม (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) หนงัสือท่ีมีอิทธิพลจดุประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น จดุเปล่ียนแห่งศตวรรษ (The Turning Point) ของฟริตจอฟ คาปรา เป็น
หนงัสือท่ีท าให้พระไพศาล วิสาโล มีความสนใจในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างมิติวิทยาศาสตร์และ
จิตวิญญาณ ประตูสู่สภาวะใหม่ (The Tibetan Book of Living and Dying) ซึ่งเป็นท่ีมาของ
ประเด็นการตายอย่างสงบซึ่งประยุกต์มาใช้ในวงการแพทย์ ฯลฯ  ไปจนถึงอิทธิพลจากบุคคล เช่น 
มารดา ว่าด้วยเร่ืองของการใช้ชีวิตในยคุวตัถนุิยม ท่านพทุธทาส หลวงพ่อค าเขียน สวุณฺโณ หลวง
ปู่ ชา หลวงปู่ ดลุย์ หลวงปู่ เทียน ฯลฯ ในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสาร คือการใช้สารท่ี
เรียบง่ายและไมใ่ช้ค าบาลี เพราะจะชว่ยให้ผู้ รับสารเข้าใจได้ง่ายกวา่ เป็นต้น 

          4) สาเหตขุองการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (De Bono, 1992) มี 2 สาเหต ุคือ ก) จาก
สถานการณ์บีบคัน้ เช่น ประสบปัญหา/วิกฤต ความขดัแย้ง ซึ่งวิธีการเดิมๆ ใช้ไม่เป็นผล และ ข) 
ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์บีบคัน้ แตเ่ป็นการคิดเพ่ือเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบ จากวิธีคิดของ
พระไพศาล วิสาโล พบว่ามีลกัษณะของสาเหต ุก) คือ พระไพศาล วิสาโล เข้าใจว่าสงัคมมีความ
เปล่ียนแปลง พฤติกรรมของผู้คนก็เปล่ียนแปลง ปัญหาสงัคมตา่งๆ ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ ท่านจึง
พฒันาวิธีการส่ือสารศาสนาใหม่ๆ ขึน้มา เพ่ือตอบสนองตอ่ความบีบคัน้เหล่านัน้ ทัง้นี ้ทฤษฎีของ 
De Bono กล่าวไว้ว่า สาเหต ุก) จะเกิดขึน้เม่ือวิธีการเดิมๆ ท่ีใช้อยู่ไม่ได้ผล ซึ่งไม่ตรงกบับริบทของ
พระไพศาล วิสาโล มากนกั เพราะวิธีการเดิมอนัหมายถึง “ส่ือดัง้เดิมทางศาสนา” ก็ยงัใช้งานได้ดี
อยู่ เพียงแต่ต้องเลือกใช้ภายใต้บริบททางการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์ของพระ
ไพศาล วิสาโล จึงเกิดขึน้ภายใต้สาเหต ุข) ด้วย เพราะนวตักรรมการส่ือสารบางประเภท มาจาก
ความต้องการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ  ด้วยตวัทา่นเอง เชน่ ส่ือใหม ่อยา่ง Facebook 
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 พระไพศาล วิสาโล ใช้วิธีคิดแบบสร้างสรรค์ผ่านการตัง้ค าถามตอ่เหตกุารณ์ และเร่ืองราว
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต โดยอาศยัความเปิดกว้างทางความคิด ความเสมอกนัระหว่างโลกฆราวาส
และโลกสงฆ์ และการท่ีเป็นผู้ ไม่ตดัสินอะไรโดยอคติ ฯลฯ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ อย่างวิธีคิดท่ีส่งผลตอ่การก าหนดรูปแบบทางการส่ือสาร มาจากค าถามพืน้ฐานส าคญั
ท่ีวา่ “พระสงฆ์จะต้องอยู่ต าแหน่งใดในปัจจุบันจึงจะมีประโยชน์อย่างเตม็ท่ี” (ชมรมกลัยาณ
ธรรม, 2556: 112) และสิ่งท่ีท่านตอบตนเองก็คือ พระจะต้องมีคณุธรรมภายในโดยเฉพาะความ
เรียบง่ายสมถะ (อิทธิพลจากมารดา) มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ (ความสามารถทางการ
ส่ือสารศาสนา) และมีความรู้ความเข้าใจท่ีลึกซึง้ต่อสังคมสมัยใหม่ ว่าไม่ได้เป็นเหมือนสังคม
หมู่บ้านในอดีตอีกต่อไปแล้ว และค าตอบเร่ืองความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ เป็นจุดเร่ิมต้น
ของนวตักรรมทางการส่ือสารศาสนา โดยอาศยัความรู้ความเข้าใจท่ีลกึซึง้ทัง้ทางโลกและทางธรรม
เป็นแนวทางส าคญัในการพฒันานวตักรรมให้เกิดผลส าเร็จ  
  
 5.3.3 “นวัตกรรมในระดับวิธีคิด” ของพระไพศาล วิสาโล  
  
 จากผลการศึกษาในส่วนของ “ระบบความคิดทางธรรม” และ “ระบบความคิดทางโลก” 
(การคิดแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) ท าให้เห็นระบบความคิดในการพฒันานวัตกรรมการ
ส่ือสารศาสนา ท่ีมีลกัษณะของ “นวัตกรรมทางวิธีคิด” เน่ืองจากระบบความคิดของพระไพศาล  
วิสาโล เป็นระบบความคิดท่ีมีความแตกตา่งจากระบบความคิดของพระสงฆ์โดยทัว่ไป คือ การท่ี
ท่านใช้ ระบบความคิดทางธรรมร่วมกับระบบความคิดทางโลก ในการพฒันารูปแบบการ
ส่ือสารศาสนา โดยท่ีระบบความคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบวิพากษ์ (ทัง้ในระบบคิดทางธรรมและ
การคิดวิพากษ์แบบปถุชุน) และการคิดสร้างสรรค์ จะผ่านกระบวนการพิจารณาและเลือกน ามาใช้ 
ตามแตค่วามเหมาะสมของบริบทและสถานการณ์การส่ือสารศาสนาท่ีแตกตา่งกนั  
 การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ต่อชาวบ้านรอบๆ วัดป่าสุคะโต ท่ีอ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จะเป็นลักษณะของการส่ือสารตามประเพณี (Buddhist Traditional 
Media) ตามลกัษณะการส่ือสารโดยพืน้ฐานของชาวบ้านในพืน้ท่ี ท่ีเน้นเร่ืองของความศรัทธา ขนบ
ธรรมประเพณีทางพระพทุธศาสนาดัง้เดิม และเร่ืองของความขลงัความศกัดิ์สิทธ์ิ ในขณะเดียวกนั 
กลุม่เดก็และเยาวชนซึง่เป็นคนรุ่นใหม่ในพืน้ท่ี พระไพศาล วิสาโล กลบัหนัมาใช้ระบบความคิดทาง
โลก โดยการผนวกกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เข้าไปในพิธีกรรมการเจริญสติและปัญญาในทางศาสนา 
โดยสร้างกิจกรรม “ธรรมยาตราลุ่มน า้ละปะทาว” เพ่ือให้กิจกรรมมีความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่ม
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คนรุ่นใหม่ในพืน้ท่ี โดยการให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนส าคญัในการจัดกิจกรรม หรือในการ
ส่ือสารศาสนากบัคนรุ่นใหมท่ี่อาศยัอยูใ่นเมือง เชน่ กรุงเทพฯ หวัเมืองใหญ่ ตลอดจนประชากรเน็ต
ชาวไทย (Thai Netizen) ในสังคมออนไลน์ พระไพศาล วิสาโล ก็มีการปรับรูปแบบการส่ือสาร
ศาสนา โดยน าเอาระบบคิดทางโลกมาใช้ในการพฒันานวตักรรมส่ือและสาร ซึง่ต้องการความเป็น
ทางโลกมากยิ่งขึน้ เช่น การใช่ Facebook (เป็น Modern Contemporary Media: New Media) 
ในการส่ือสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษา โดยท่านต้องส่ือสารผ่านเนือ้หาท่ีมีความเป็นทาง
โลก (ข่าว เหตุการณ์ส าคัญ งานวิจัยระดับโลก ฯลฯ) แหล่งข้อมูลท่ีใช้ก็ต้องเป็นแหล่งข้อมูล
ระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีน่าเช่ือถือ มีการผูกโยงประเด็นในสาร (Message) โดยน าเร่ืองราวท่ี
กลุม่เปา้หมายดงักลา่วมีความสนใจ มาส่ือสารร่วมกบัหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา โดยท่ีท่าน
ต้องใช้การรือ้ถอนความหมายซึ่งแต่เดิมเป็นการอธิบายเนือ้หาโดยค าบาลี ให้กลายมาเป็นค า
ธรรมดาสามญัท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบัท่ีกลุม่เปา้หมายใช้ในการส่ือสาร เป็นต้น  
 จากตวัอย่างการประยกุต์ใช้ “ระบบความคิดทางโลก” ร่วมกบั “ระบบความคิดทางธรรม” 
ในการพฒันารูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ข้างต้น ท าให้เห็นว่า พระไพศาล  
วิสาโล มีการประยุกต์ใช้ระบบความคิดทางโลกในการส่ือสารศาสนา โดยถือเป็นระบบความคิด
หลกัอีกระบบหนึ่งท่ีมีความส าคญัและท าให้การส่ือสารศาสนาประสบความส าเร็จ ในฐานะท่ีท่าน
ได้เปล่ียนรูปแบบการส่ือสารศาสนาดัง้เดมิ ซึง่คนในยคุปัจจบุนัมองว่าไมน่า่สนใจ ให้กลายเป็นการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัได้ ท าให้เห็นว่า “นวัตกรรม
ทางวิธีคิด” เป็นระบบความคดิท่ีมีความส าคญัในการพฒันาการส่ือสารศาสนาในยคุปัจจบุนั 

 เพ่ือตอบค าถามท่ีวา่ ระบบความคดิเชิงจิตวิทยา (การคดิแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) 
แบบปถุุชน มีอยู่ในพระไพศาล วิสาโล หรือไม่ ถ้ามี ระบบความคิดดงักล่าว ส่งผลถึงรูปแบบการ
ส่ือสารท่ีทา่นสร้างขึน้อยา่งไร? สามารถตอบได้วา่ มี และสามารถอธิบายสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้  
 จากผลการวิจัยในบทท่ี 5 ทัง้หมด แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ องค์ความรู้ การใช้
ความคิดทัง้แบบวิพากษ์ (ทัง้โลกและธรรม) และการใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์ โดยแสดงให้เห็น
ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทัง้ 3 ประการดงักล่าวท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการก าหนดรูปแบบ
ทางการส่ือสารศาสนา เพราะการท่ีพระไพศาล วิสาโล ขาดองค์ประกอบส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใน 3 ประการดงักล่าวไป นวตักรรมส่ือและสารในบทท่ี 4 คงไม่สามารถเกิดขึน้ได้ เช่น เป็นผู้ ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ดีและตดัสินใจได้อย่างเฉียบขาด แต่กลบัเป็นผู้ ท่ีไม่มีองค์ความรู้พืน้ฐานใดๆ 
เลยในเร่ืองท่ีจะท าการส่ือสาร การส่ือสารท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วอาจจะไมป่ระสบความส าเร็จ เพราะเป็น
การส่ือสารท่ีมีแตโ่ครงเปลา่ๆ (ส่ือ) แตไ่มมี่เนือ้หา/ความรู้ (สาร) ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส าคญักวา่  
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 ในขณะเดียวกนั หากพระไพศาล วิสาโล เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการตดัสินใจสงู และมี
ความรู้ในเร่ืองท่ีต้องการส่ือสารดีเย่ียม การส่ือสารท่ีออกมาก็อาจจะเป็นลกัษณะของการส่ือสาร
ตามประเพณีดัง้เดิม ขาดความแปลกใหม่และความน่าสนใจ ทัง้นีเ้พราะไมมี่วิธีคิดแบบสร้างสรรค์
เป็นฐานในการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  

 ส าหรับพระไพศาล วิสาโล องค์ความรู้เฉพาะ จึงมีหน้าท่ีส าคัญในการเป็นกรอบให้
ความรู้ใหม่ๆ เกิดการตอ่ยอด โดยใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา
วตัถ ุความคิด และกระบวนการใหม่ๆ ภายใต้การพิจารณาของความคิดแบบวิพากษ์ ว่าความรู้
ใหม่ท่ีเกิดขึน้ จะไม่ซ า้กบัองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม เป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ คุ้มคา่ เห็นผลจริงในทาง
ปฏิบตั ิและมีความถกูต้องตามท านองคลองธรรมตามหลกัทางพระพทุธศาสนา  
 ความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้กลูกนั ระหว่างปัจจยัส าคญัทัง้ 3 ประการ คือ องค์ความรู้ การคิดแบบ
วิพากษ์ และการคดิแบบสร้างสรรค์ ปรากฏดงัภาพท่ี 5.8  
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ภาพท่ี 5.8  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ความรู้เฉพาะ วิธีคิดทางธรรม: โยนิโสมนสิการ และวิธีคดิ
       ทางโลก: แบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์ ของพระไพศาล วิสาโล 

 

บริบททางสงัคม 

พระไพศาล วิสาโล 

องค์ความรู้ 
ทางโลก 

สมุทัย 
พบสาเหต ุ

องค์ความรู้ 
ทางธรรม 

ทุกข์ 
ปัญหาตา่งๆ ในสงัคม 

นิโรธ 
เปา้หมายในการแก้ปัญหา 

นวตักรรมการสือ่สารศาสนา 
นวตักรรมสื่อและสาร 

มรรค 
พฒันาวิธีการสือ่สาร 

วิพากษ์ 

(ถกูผิด) 

สร้างสรรค์ (ดี?) 

วิพากษ์ 

(ถกูผิด) 

วิพากษ์ 

(ถกูผิด) 

ใช้องค์ความรู้ 

ในการประเมินผล 

ใช้การวิพากษ์ 

ในการตดัสนิ

คณุคา่ 

หาแนว 

ทางใหม่ๆ  

ความรู้ ประสบการณ์ที่สะสม 

ประสบกบั 

พิจารณา 

ก าหนด 

หาทางแก้ไข 



 
 

 

บทที่ 6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาเร่ือง “นวตักรรมทางวิธีคิดเพ่ือการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” ได้ท า
การวิจยัและแบง่ผลการศกึษาออกเป็น 2 บท ได้แก่ บทท่ี 4 นวตักรรมการส่ือสารศาสนา และ บทท่ี 
5 ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา โดยสามารถ 1) สรุปผลการศึกษา 2) อภิปรายผล และให้ 3) 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้หรือเพ่ือการวิจยัในอนาคต ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
6.1 สรุปผลการศึกษา  
  
 การศกึษา นวตักรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล พบวา่พระไพศาล วิสาโล มี
เปา้หมายส าคญัในการส่ือสารศาสนาทัง้สิน้ 4 มิต ิได้แก่ 

  1) เพ่ือสืบสานพระพทุธศาสนา 
  2) เพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
  3) เพ่ือพฒันาการส่ือสารเชิงสนัตวิิธี 
  4) เพ่ือเตรียมพทุธศาสนิกชนให้พร้อมรับความตายอย่างสงบ 

 พระไพศาล วิสาโล ตัง้เป้าหมายทางการส่ือสารเหล่านี ้โดยได้รับอิทธิพลจาก (1) การ
ส่ือสารขาเข้า (2) การส่ือสารภายใน (3) การพิจารณาไตร่ตรอง ไปจนถึง (4) การส่ือสารขาออก อนั
ได้แก่ การส่ือสารศาสนาใน 4 มิติ ผ่านนวตักรรมการส่ือสารศาสนา ซึ่งตรงกบัหลกัการศกึษาของ
นกัปราชญ์ หรือ “สจุิปลุิ” (อปุกิตศลิปสาร, พระยา, 2546) คือ  

 6.1.1 การส่ือสารขาเข้า (สุ)    

 หมายถึง ประสบการณ์ การศึกษาหาความรู้ และต้นทุนทางสงัคมต่างๆ ท่ีพระไพศาล วิ
สาโล ได้สะสมเร่ือยมาตลอดชีวิต เร่ิมตัง้แตว่ยัเด็ก การศกึษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั การท างาน
ในชว่งชีวิตท่ียงัเป็นฆราวาส มาจนถึงชีวิตในร่มกาสาวพสัตร์ในปัจจบุนั โดยเป็นกระบวนการท่ี
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พระไพศาล วิสาโล  เลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามความสนใจ เช่น ศึกษาความรู้ในสาย
วิทยาศาสตร์ในห้องสมดุในขณะท่ียงัศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนอสัสมัชญั เน่ืองจากมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก และมีความตัง้ใจท่ีจะศกึษาตอ่ในสายวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงการศกึษา
ความรู้ในสายสงัคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ หลงัจากได้อ่านงานเขียนของ ส. ศิวรักษ์ หรือวารสาร
สงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ และค้นพบว่าตนเองมีความสนใจในเร่ืองของสงัคมและบ้านเมือง ก่อนจะ
เลือกศึกษาในสาขาวิชาประวตัิศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และท ากิจกรรมด้านศาสนา
เพ่ือสงัคม เพ่ือเสริมความรู้และความสนใจในด้านนี ้เป็นต้น   
 การส่ือสารขาเข้าของพระไพศาล วิสาโล ท่ี เกิดขึน้เ ร่ือยมาตัง้แต่ในอดีต (ดังท่ีได้
ยกตวัอย่างไว้ข้างต้น) ก่อให้เกิดเป็น “องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง” (Kilgour, 2006) ซึ่งเป็น
ความรู้เฉพาะตวัของพระไพศาล วิสาโล และเป็นองค์ความรู้พืน้ฐานท่ีมีผลต่อระบบความคิดใน
การท างาน และการส่ือสารของทา่น มีทัง้สิน้ 5 กลุม่ความรู้ คือ 

  1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  2) ความรู้ทางสงัคมศาสตร์ 
  3) ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 
  4) ความรู้ทางศาสนาและจิตวิญญาณ 
  5) องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ เชน่ ภาษาองักฤษ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ 

 องค์ความรู้ทัง้ 5 ประการเหล่านีเ้อง ท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารขาเข้าของ
พระไพศาล วิสาโล และเป็นพืน้ฐานส าคัญในการด ารงชีวิต ตลอดจนก่อให้เกิดนวัตกรรมการ
ส่ือสารศาสนาซึง่เป็นท่ีมาของการศกึษาวิจยั 

 6.1.2 การส่ือสารภายใน (จิ) 

 หมายถึง กระบวนการส่ือสารขัน้แรกของพระไพศาล วิสาโล เพ่ือท าความเข้าใจกบัข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับมาจากการส่ือสารขาเข้า โดยเป็นการส่ือสารท่ี
เกิดขึน้ภายในเพ่ือเตรียมความพร้อมพระไพศาล วิสาโล ส าหรับการส่ือสารในระดบัอ่ืนๆ ต่อไป 
ทัง้นี ้พระไพศาล วิสาโล น าเอาองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตช่วงต่างๆ มา
พิจารณาใคร่ครวญ มีการผสมผสาน และตอ่ยอดองค์ความรู้ จนเกิดเป็น “นวัตกรรมทางความรู้” 
หรือความรู้ใหม่ๆ  ท่ีมีประโยชน์ตอ่ตวัพระไพศาล วิสาโล และตอ่สงัคมและคนรอบข้าง อาทิ 

          1) การเช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากบัศาสนาและจิตวิญญาณ โดยส่ือสาร
ให้พุทธศาสนิกชนทราบว่า พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาท่ีได้รับการยอมรับและพิสูจน์ได้  
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          2) การเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านศาสนากบัการเมือง โดยท าให้การเมืองเป็นเร่ืองของ
สิทธิพลเมือง การเรียกร้อง ส่ือสาร และแก้ไขปัญหาโดยสนัตวิิธี   
          3) การเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านศาสนากับการอนุรักษ์ โดยแสดงให้เห็นว่า การ
อนรัุกษ์และการปฏิบตัธิรรมสามารถด าเนินไปพร้อมๆ กนัได้อยา่งกลมกลืน   
          4) การเช่ือมโยงองค์ความรู้หลายๆ องค์ความรู้ เข้ากบัองค์ความรู้ด้านศาสนา โดย
พยายามส่ือสารศาสนาผ่านเร่ืองราวและประเด็นท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้เข้ากับความต้องการข้อมูล
ข่าวสารของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน เช่น การให้ความรู้เร่ืองความตาย โดยโยงความรู้ทาง
การแพทย์ เข้ากบัเร่ืองลทัธิบริโภคนิยม และความตายอยา่งสงบของพระพทุธศาสนา ฯลฯ 

 ประเด็นส าคญัของการส่ือสารภายใน คือ การท่ีพระไพศาล วิสาโล ผสมผสานองค์ความรู้ 
ระหว่างองค์ความรู้ทางโลกและทางธรรมอย่างกลมกลืน หรือ Hybridization (Chernus, 2013; 
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; กาญจนา แก้วเทพ, 2554) เพราะท าให้การส่ือสารศาสนา 
เปล่ียนจากเร่ืองราวของความเคร่งขรึม น่าเบื่อหน่าย มาเป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัท่ีน่าสนใจ 
และจบัต้องได้มากขึน้ 

 6.1.3 การพจิารณาไตร่ตรอง (ปุ) 

 การพิจารณาไตร่ตรองแท้จริงแล้วเป็นขัน้ตอนต่อเน่ืองจาก “การส่ือสารภายใน” ในข้อท่ี 
6.1.2 โดยเป็นขัน้ตอนท่ีพระไพศาล วิสาโล พิจารณาให้คณุคา่กบัองค์ความรู้ และความคดิตา่งๆ ท่ี
ตนเองมี โดยเฉพาะการตดัสินใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ซึ่งการพิจารณาข้อมูลข่าวสาร 
และความรู้ต่างๆ นีเ้อง ท่ีท าให้พระไพศาล วิสาโล มองเห็นปัญหาทัง้ของตนเอง เช่น ไม่สามารถ
จดัการกบัความรู้สกึของตนเองท่ีมีตอ่การท างานได้ จงึตดัสินใจบวชเพ่ือหาวิธีการจดัการกบัปัญหา 
ตลอดจนต้องการลดความฟุ้งซ่านทางความคิดลง ฯลฯ และปัญหาของสงัคม อนัได้แก่ 1) ปัญหา
ความเส่ือมโทรมของพระพทุธศาสนา 2) ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาแหล่งน า้ส าคญัใน
จงัหวดัชยัภูมิเน่าเสีย 3) ปัญหาความขดัแย้งท่ีลงเอยด้วยความรุนแรงและความสูญเสีย มาจาก
การใช้อ านาจโดยมิชอบ ตลอดจนการใช้ก าลังและอารมณ์เข้าตดัสิน และ 4) อิทธิพลของลัทธิ
บริโภคนิยมท าให้ผู้คนพยายามวิ่งหนีความตาย มองความตายเป็นเร่ืองไกลตวั เกิดความทกุข์ร้อน
เศร้าโศกใจเม่ือต้องนกึถึงความตาย  
 ปัญหาสงัคมทัง้ 4 ประการดงักล่าว เป็นปัญหาท่ีพระไพศาล วิสาโล พบว่าปรากฏอยู่ใน
สังคมไทยปัจจุบนั และได้พิจารณาแล้วว่า เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัสมควรแก่การดูแลแก้ไข 
ท่านจึงได้พยายามพิจารณาไต่ตรอง หาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ความรู้
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ตา่งๆ ท่ีตนเองมี จนกระทัง่ตดัสินใจท่ีจะใช้ “นวตักรรมการส่ือสารศาสนา” เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ช่วยสงัคมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งนวตักรรมการส่ือสารดงักล่าวเกิดขึน้ได้ เพราะผ่านระบบ
ความคดิตา่งๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรมของพระไพศาล วิสาโล คือ 

          1) ระบบความคิดทางธรรม พระไพศาล วิสาโล ใช้ระบบคิดทางธรรม “โยนิโส
มนสิการ” (ป. อ. ปยุตฺโต, 2542) เป็นระบบความคิดหลักในการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง
พระพทุธศาสนา โดยเป็นระบบคิดท่ีท าให้พระไพศาล วิสาโล ได้มองเห็นปัญหาตา่งๆ ในสงัคม ท า
การพิจารณาจนพบสาเหตุ และมีความต้องการท่ีจะหาทางแก้ไขปัญหา โดยตัดสินใจเลือก 
“นวตักรรมการส่ือสารศาสนา” เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสงัคมตา่งๆ ทัง้นี ้ระบบความคิด
ทางธรรม “โยนิโสมนสิการ” เป็นระบบความคิดท่ีว่าด้วยเร่ืองของความถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม ความถกูผิดของประเดน็ตา่งๆ และมีเปา้หมายส าคญัเพื่อการตดัสินปัญหา จงึมีลกัษณะของ
ความเป็น “ความคดิแบบวิพากษ์” โดยสมบรูณ์  
          2) ระบบความคิดทางโลก พระไพศาล วิสาโล ใช้ระบบความคิดทางโลก (แบบ
วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) (De Bono, 1990, 1992; Runco, 1999, 2004) มาตัง้แต่ก่อนบวช
เป็นพระ โดยเฉพาะ “การคิดแบบวิพากษ์” ซึ่งถือเป็นระบบความคิดหลักของมนุษย์ โดยเป็น
ระบบคิดว่าด้วยเร่ืองของการประเมินคา่ การตดัสินถกูผิด และการตดัสินใจ พระไพศาล วิสาโล ท่ี
ศกึษาในระบบการศกึษาแบบสามญัจนถึงระดบัปริญญาตรี จึงมีความคุ้นเคยกบัระบบความคดินี ้
เพราะเป็นระบบว่าด้วยเร่ืองของเหตแุละผล และถูกน ามาใช้ร่วมกับระบบความคิดทางธรรม ใน
การพิจารณาปัญหา ตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยวิ ธีการต่างๆ และ “การคิดแบบ
สร้างสรรค์” เป็นระบบความคดิท่ีพระไพศาล วิสาโล น ามาใช้เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาสงัคม โดย
ท่านได้พิจารณาเห็นความเปล่ียนแปลงของสงัคมและพฤติกรรมของผู้คน ซึ่งการส่ือสารศาสนา
แบบดัง้เดิมแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั น้ โดยพยายามพัฒนา
รูปแบบการส่ือสารศาสนาใหม่ๆ ท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและผู้ คนท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 การใช้ระบบความคิดทางโลกและทางธรรมควบคูก่นั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พระไพศาล 
วิสาโล พบนวตักรรมการส่ือสารศาสนาท่ีเหมาะสมตอ่การแก้ไขปัญหาในมิติส าคญัทัง้  4 มิติ โดย
เลือกใช้ “นวตักรรมส่ือ” และ “นวตักรรมสาร” ประเภทตา่งๆ ให้เข้ากบับริบทและสถานการณ์ตาม
ความเหมาะสม จนท าให้การส่ือสารศาสนาประสบความส าเร็จ  
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 แม้ว่าผลการศึกษาจะพบ “การคิดแบบสร้างสรรค์” ในการพฒันานวัตกรรมการส่ือสาร
ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล แตเ่ม่ือพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า “การคิดแบบวิพากษ์” ยงัคง
เป็นระบบความคดิสายหลกัของพระไพศาล วิสาโล ในการคดิเพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ เพราะวา่ 

  1) ในการพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารศาสนา พระไพศาล วิสาโล ใช้ “ระบบ
ความคดิทางโลก” และ “ระบบความคดิทางธรรม” ควบคูก่นั ดงัท่ีทา่นได้กลา่วไว้วา่ ทา่นมองความ
เป็นพระและความเป็นฆราวาสเท่าๆ กนั (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) ระบบความคิดทางธรรมซึง่
เป็นระบบความคดิสายหลกัคร่ึงหนึง่ เป็นระบบความคดิท่ีมีลกัษณะของ “การคิดแบบวิพากษ์” 

 

ภาพท่ี 6.1  ระบบความคดิทัง้หมดของพระไพศาล วิสาโล  
  
  2) ระบบความคิดทางโลก ประกอบไปด้วย “การคิดแบบวิพากษ์” และ “การคิด
แบบสร้างสรรค์” ซึง่การคดิแบบวิพากษ์เป็นระบบความคิดสายหลกัของพระไพศาล วิสาโล ในการ
ตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ มาตัง้แตส่มยัยงัเป็นฆราวาส ร่วมถึงการตดัสินใจร่วมกบัระบบความคิดทาง
ธรรมในการเลือกนวตักรรมและตดัสินความถูกต้องตามหลกัศาสนา ส่วนการคิดแบบสร้างสรรค์ 
เป็นระบบความคิดท่ีพบได้ในการพฒันานวตักรรมทางการส่ือสารใหม่ๆ “การคิดแบบวิพากษ์” 
และ “การคิดแบบสร้างสรรค์” จึงเป็นระบบความคิดท่ีถูกใช้ควบคู่กัน แต่อาจถูกน ามาใช้มาก
น้อยตา่งกนัตามแตบ่ริบทของสถานการณ์ สถานท่ี หรือกลุม่เปา้หมายทางการส่ือสาร 

 

ภาพท่ี 6.2  การแบง่ระบบความคดิทางโลกของพระไพศาล วิสาโล 

ทางธรรม 

ทางโลก 

วิพากษ์ 

สร้างสรรค์ 
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  3) เม่ือพิจารณาโดยรวม ระบบความคดิทางโลก และ ระบบความคดิทางธรรม ซึง่
เป็นระบบคิดท่ีพระไพศาล วิสาโล ใช้ในการพฒันานวตักรรมการส่ือสารศาสนาร่วมกัน จะพบว่า 
“การคิดแบบวิพากษ์” มีสดัส่วนมากกว่า “การคิดแบบสร้างสรรค์” ทัง้นีเ้พราะ ระบบความคิดหลกั
อยา่ง “ระบบความคิดทางธรรม” ก็เป็นระบบความคดิแบบวิพากษ์คร่ึงหนึง่อยูแ่ล้ว เม่ือพิจารณา
ร่วมกบั “ระบบความคิดทางโลก” ซึ่งใช้ทัง้ “การคิดแบบวิพากษ์” และ “การคิดแบบสร้างสรรค์” 
ร่วมกนั จะท าให้เห็นได้ชดัเจนขึน้ว่า “การคิดแบบแบบวิพากษ์” มีแนวโน้มท่ีจะมีสดัส่วนมากกว่า 
“ระบบคดิแบบสร้างสรรค์” อธิบายได้ดงัภาพท่ี 6.3  

 

ภาพท่ี 6.3  สรุปสดัสว่นระหวา่งความคดิแบบวิพากษ์และแบบสร้างสรรค์  
  
 ทัง้นี ้สามารถสรุปความสมัพนัธ์ระหว่าง องค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ความคิดวิพากษ์ 
และ ความคิดสร้างสรรค์ ได้ว่า องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นพืน้ฐานความรู้และความคิด
รูปแบบตา่งๆ ของพระไพศาล วิสาโล โดยเฉพาะการท าหน้าท่ีเป็นกรอบให้ความรู้ใหม่ๆ  เกิดการตอ่
ยอด โดยพระไพศาล วิสาโล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมส่ือและสารต่างๆ 
ขึน้มา ภายใต้ความเปล่ียนแปลงของบริบททางสงัคมรูปแบบต่างๆ และใช้ ความคิดวิพากษ์ เป็น
ความคิดสุดท้ายในการตัดสินและให้คุณค่าต่อนวัตกรรมการส่ือสารต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยระบบ
ความคดิทางธรรม (วิพากษ์) พิจารณาถึงความถกูต้องตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เป็นสิ่งท่ี
สมควรแก่สมณสารูปของพระสงฆ์ สิ่งท่ีสร้างขึน้ใหม่ไม่ได้มีการบิดเบือนแก่นธรรมะ และเป็นไป
ในทางกศุล ในขณะท่ีการคดิวิพากษ์แบบปถุชุน พิจารณาวา่นวตักรรมท่ีเกิดขึน้จะไมซ่ า้กบัของเดิม
ท่ีมีอยู ่เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ เห็นผลจริงในทางปฏิบตั ิคุ้มคา่กบัการลงทนุ และเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่และ
ถกูต้องตามบรรทดัฐานของสงัคม 

ทางโลก 

ระบบคิดในการพฒันาการสือ่สารศาสนาใน 4 สถานการณ์ 

ทางธรรม 

วิพากษ์ 
สร้างสรรค์ 

สบืสานศาสนา 

อนรัุกษ์ 

ความตายอยา่งสงบ 
สนัติวิธี 
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 6.1.4 การส่ือสารขาออก (ลิ) 

 หมายถึง วิธีการน าเสนอองค์ความรู้ ความคดิ และสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการพิจารณาใคร่ครวญ 
โดยปกติวดัจากคณุค่าท่ีเกิดขึน้จากงานเขียน เพราะเป็นการบนัทึกความรู้ความคิดต่างๆ ท่ีผ่าน
กระบวนการคิดทัง้ 3 กระบวนการ (ส-ุจ-ิป)ุ ซึง่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล ซึ่งในกรณีของพระไพศาล วิสาโล หมายถึง ผลงานการส่ือสารศาสนาต่างๆ ทัง้ 
“ส่ือ” และ “สาร” ซึ่งท่านได้เขียนหรือบรรยาย (พูด) ไว้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ผลงานท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการส่ือสารขาเข้า การส่ือสารภายใน และการพิจารณา
ไตร่ตรองของพระไพศาล วิสาโล โดยสามารถจ าแนกผลงานนวตักรรมการส่ือสารศาสนา ออกเป็น 
“นวตักรรมส่ือ” และ “นวตักรรมสาร” ดงันี ้

          1) “นวตักรรมส่ือ” ของพระไพศาล วิสาโล แบง่เป็น  

   (1) ส่ือดัง้เดิมทางพระพทุธศาสนา ได้แก่ “ธรรมยาตราลุ่มน า้ปะทาว” ซึ่งเป็นการ
ประยกุต์พิธีกรรมทางศาสนาเข้ากบัองค์ความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์    
   (2) ส่ือสมยัใหม ่ประกอบไปด้วย ก) ส่ือโทรทศัน์ ผา่นการให้สมัภาษณ์ในรายการ
ข่าวและรายการสาระบนัเทิงตา่งๆ ข) ส่ือสิ่งพิมพ์ ประกอบไปด้วย การส่ือสารศาสนาผ่านหนงัสือ
เล่ม คอลมัน์และบทความในหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร ค) ส่ือกิจกรรม โดยประยกุต์จาก
การเทศน์ มาเป็นการอบบรมเชิงปฏิบตัิการ การบรรยาย และการสนทนาธรรมในประเด็นทาง
สังคมต่างๆ และ ง) ส่ือใหม่ โดยการใช้เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการเข้าถึง
พทุธศาสนิกชนยคุใหม ่    
   (3) ส่ืออ่ืนๆ นอกเหนือจากส่ือใน 2 กลุม่แรก เชน่ การใช้เครือขา่ยการส่ือสาร โดย
สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน มลูนิธิ เครือขา่ยตา่งๆ มากมาย ในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ในแต่
ละครัง้ หรือการใช้ผลงานวิชาการ โดยการท าวิจยัท่ีเช่ือมโยงระหว่างศาสนาและประเด็นทางสงัคม
ตา่งๆ ท าให้ข้อมลูในการส่ือสารศาสนามีความนา่เช่ือถือ 

 ทัง้ นีพ้ระไพศาล วิสาโล ใช้ ส่ือประเภทต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาทัง้วัตถุ 
กระบวนการ และวิธีคิด โดยผูกประเด็นท่ีต้องการส่ือสารให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างส่ือแต่ละ
ประเภท มีการใช้ส่ือประเภทตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง และในขณะเดียวกนั ทา่นก็มิได้ทอดทิง้ส่ือดัง้เดิม
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีทัง้การประยุกต์ใช้อย่างธรรมยาตรา หรือยงัคงรูปแบบดัง้เดิม เช่น การ
ประกอบพิธีทางศาสนาในวนัส าคญัทางศาสนา ขึน้อยูก่บับริบท สถานการณ์ และกลุม่เปา้หมาย 
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          2) “นวตักรรมสาร” ของพระไพศาล วิสาโล 

   (1) การเล่าเร่ือง โดยใช้ประเด็นท่ีทนัเหตกุารณ์ น่าสนใจ และเป็นกรณีศึกษาท่ี
ผู้ รับสารเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจในทิศทางเดียวกนั    
   (2) การผสมผสานเร่ืองทางโลกและทางธรรม โดยการยกเหตกุารณ์ปัจจบุนัขึน้มา
เปรียบเทียบกบัเร่ืองราวทางธรรมเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายย่ิงขึน้    
   (3) การอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ โดยยกงานวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ ท าให้
ศาสนากลายเป็นประเดน็ท่ีนา่สนใจ    
   (4) การใช้อารมณ์ขนั โดยมกัน าเสนอเร่ืองราวท่ีสะเทือนความรู้สึกของผู้ รับสาร
ด้วยอารมณ์ขนั ท าให้ประเดน็ท่ีส่ือสารไมท่ าร้ายความรู้สกึของผู้ รับสารมากเกินไป  
   (5) การดึงอารมณ์ พบมากในการบรรยาย โดนใช้อารมณ์จริงจังกับใจความ
ส าคญัท่ีต้องการส่ือสาร และดงึกลบัมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว เพ่ือไมใ่ห้ผู้ รับสารอยู่ในอารมณ์เศร้า
หมองหรือเคร่งเครียดซึง่จะปิดกัน้การรับข้อมลูขา่วสาร    
   (6) การรือ้ถอนเพ่ือสร้างความหมายใหม่ เป็นกลวิธีในการส่ือสารท่ีน าเอา
หลกัธรรมท่ีซบัซ้อนเข้าใจยาก มาอธิบายใหมโ่ดยใช้ตวัอยา่งและภาษาท่ีเรียบง่าย  
   (7) ความใกล้ชิด เน่ืองจากพระไพศาล วิสาโล จะเป็นผู้ก าหนดประเด็นในการ
ส่ือสารศาสนาด้วยตนเอง เม่ือมีการส่ือสารศาสนาผ่านส่ือตา่งๆ เช่น ในการบรรยายธรรม ซึ่งท่าน
จะพิจารณาเลือกประเด็นจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ รับสารเกิดความรู้สึกว่าเป็น
ประเดน็ท่ีส่ือสารมีความใกล้ชิด มีความส าคญั และให้ความสนใจตดิตาม   
   (8) ภาษาท่ีสะท้อนความถ่อมตวั มาจากวิธีคิดของพระไพศาล วิสาโล ท่ีมองว่า
ทกุอยา่งมีความเท่าเทียมกนั แม้แตค่วามเป็น “สงฆ์” ก็ไมไ่ด้มีความแตกตา่งจากสถานะทางสงัคม
อ่ืนๆ การส่ือสารศาสนาของท่าน จึงมกัจะแสดงให้เห็นความถ่อมตวัและความไม่ยินดีในโลกธรรม 
(สขุ ลาภ ยศ สรรเสริญ) ตา่งๆ    
   (9) สารภาษาองักฤษ เป็นการส่ือสารศาสนาในมิติส าคญัทัง้ 4 มิติ เพียงแตป่รับ
มาใช้สารภาษาองักฤษ เพ่ือให้เข้าถึงพทุธศาสนิกชนกลุม่ใหม่ๆ  

 ผลการศึกษาในบทท่ี 4 และ 5 สามารถสรุปอย่างกระชับ ให้อยู่ในรูปการศึกษาของ
นักปราชญ์ หรือ “สุจิปุลิ” ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ของแต่ละ
กระบวนการ ได้ดงัภาพท่ี 6.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการวิจยัในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 
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ภาพท่ี 6.4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการวิจยัในบทท่ี 4 นวตักรรมการส่ือสารศาสนาของพระ 
       ไพศาล วิสาโล และบทท่ี 5 ระบบความคดิเชิงจิตวิทยาของพระไพศาล วิสาโล 

พระไพศาล วิสาโล 

สุ: การสะสมองค์ความรู้ 

ความรู้ทางโลก ความรู้ทางธรรม 

วิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

อื่นๆ 

จิตวิญญาณ 

จ:ิ การสือ่สารภายใน 

ปุ: การพิจารณาไตร่ตรอง 

นวตักรรม 

ทางความรู้ 

ความคดิสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมทางวิธีคิด

แนวคิด
ใหม่

กระบวน
การใหม่

วตัถใุหม่
ความคดิวพิากษ์                     ความคิดทางธรรม 

- ใหม ่ไมซ่ า้               - ตรงตามหลกัธรรม 

- มีประโยชน์               - เร้ากศุล 

- คุ้มคา่                - ดีตอ่สงัคม 

- ถกูต้อง 

ลิ: การสือ่สารขาออก 

“นวตักรรมการสือ่สารศาสนา” 
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 จากการประมวลผลการวิจยัข้างต้น สามารถสรุป “คุณลักษณะส าคัญของพระไพศาล 

วิสาโล” ซึง่สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพฒันาการส่ือสารศาสนา ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1) มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป กล่าวคือ เป็น
พระสงฆ์ท่ีมีลักษณะของนักกิจกรรมเพ่ือสังคม ทัง้ๆ ท่ีพระไพศาล วิสาโล เป็นพระท่ีสังกัดฝ่าย
วิปัสสนาธุระ (อรัญวาสีหรือพระป่า) (ป่ิน บตุรี, 2555) ซึง่มีลกัษณะของวตัรปฏิบตัิโดยทัว่ไปในการ
ปลีกวิเวกหรือใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบตัธิรรม เพ่ือเจริญสต-ิสมาธิ-ปัญญา ตามการปฏิบตัิเพ่ือ
ความหลดุพ้นในทางพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นพระในฝ่ายท่ีจะไม่มายุง่เก่ียวกบัเร่ืองราวทางโลกมาก
นกั หรือเม่ือเปรียบเทียบกบัพระในฝ่ายคนัถธุระ (คามวาสีหรือพระบ้าน) ท่ีอาศยัอยู่วดัและใช้เวลา
ในการปฏิบตัิศาสนกิจและศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎก ซึ่งจะเข้ามาเก่ียวข้องกับปถุุชนเม่ือมี
ประเพณีและศาสนพิธี หรือการระดมเงินบริจาคเพ่ือการพฒันาวดัในมิติต่างๆ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า 
พระไพศาล วิสาโล มีลกัษณะท่ีอยู่กึ่งกลางของพระสงฆ์ทัง้ 2 ฝ่าย คือ เข้ามาเก่ียวข้องกบัชีวิตของ
ปถุชุน แตจ่ะเน้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหาสงัคม โดยการประยกุต์ความเป็นทางโลก
และธรรมในการแก้ปัญหา และในขณะเดียวกัน ก็ยงัคงวตัรปฏิบตัิในฐานะพระป่า คือ การแบ่ง
เวลาอยา่งเป็นระบบในการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน  
 ทัง้นี ้รูปแบบของพระสงฆ์ท่ีเข้ามาช่วยเหลือสงัคมส่วนรวมเป็นหลัก เป็นลกัษณะส าคญั
ของพระสงฆ์ในนิกายมหายาน ในขณะท่ีพระสงฆ์ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในนิกาย  
เถรวาท ซึ่งมีเป้าหมายหลกัในการพฒันาตนเอง (การถึงซึ่งความหลุดพ้น) จึงจะท าหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือสงัคมซึ่งเป็นเปา้หมายท่ีอยู่รองลงมา (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) แตพ่ระไพศาล วิสาโล 
กลบัเน้นการช่วยเหลือสงัคมเป็นเปา้หมายหลกั เพราะท่านได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากท่าน
พุทธทาส (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่ีศึกษาและมีความรู้ลึกซึง้ในนิกาย
มหายาน โดยท่านพุทธทาสเป็นต้นแบบของพระสงฆ์ท่ีเน้นศาสนาเพ่ือสังคมในประเทศไทย  
 2) มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากพระสงฆ์นักส่ือสารศาสนายุคใหม่รูปอ่ืนๆ (ศึกษา
คณุลกัษณะข้อนีอ้ย่างละเอียด ได้ในส่วนการอภิปรายผล: การเปรียบเทียบกรณีศกึษา) โดยแสดง
ให้เห็นวา่ แม้ในหมูพ่ระสงฆ์ท่ีเป็นนวตักร (Innovator) พระไพศาล วิสาโล ก็ยงัมีรูปแบบการส่ือสาร 
อนัได้แก่ “นวตักรรมส่ือ” และ “นวตักรรมสาร” ท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกตา่งจากพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ  
 3) บทบาทท่ีหลากหลายของพระไพศาล วิสาโล โดยมีลกัษณะพืน้ฐานตา่งๆ ดงันี ้คือ  

     (1) เป็นพระสงฆ์ท่ีเน้นเร่ืองราวทางโลก จากผลการวิจยัท าให้เห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ พระ
ไพศาล วิสาโล ยังคงมีเป้าหมายส าคญัในการสืบสานพระพุทธศาสนา แต่กลวิธีในการส่ือสาร
ศาสนาในยุคปัจจุบนั จ าเป็นต้องน าเอาศาสนาซึ่งเป็นเร่ืองในทางธรรม มาผูกไว้กับเร่ืองราวทาง
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โลก ในฐานะท่ีพทุธศาสนิกชนในปัจจบุนั ให้ความสนใจกบัเร่ืองราวทางโลกท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
ตนเองเป็นหลัก ข่าวสารในสังคมไทยและต่างประเทศ เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปี ไป
จนถึงความคืบหน้าในวงการวิชาการ ความก้าวหน้าทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ งานวิจัยท่ี
ส่งผลตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ล้วนแล้วแตเ่ป็นประเด็นทางโลกท่ีพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบนั
ให้ความสนใจ การท่ีพระไพศาล วิสาโล ส่ือสารศาสนาโดยอิงกบัเร่ืองราวและกิจรรมทางโลก เป็น
การพฒันาการส่ือสารเพ่ือให้เข้าถึงสงัคมยคุใหม่ และตอบโจทย์ในหลายๆ สถานการณ์  
     (2) เป็นพระสงฆ์ท่ีคิดแบบฆราวาส พระไพศาล วิสาโล มีแนวคิดท่ียอมรับในความเท่า
เทียมของสถานะต่างๆ ในสังคม ท่านจึงยกให้ฆราวาสและสงฆ์มีความเท่าเทียมกันในการ
พัฒนาการส่ือสารศาสนา ผลดีของการคิดแบบฆราวาส คือ ช่วยให้พระไพศาล วิสาโล เข้าใจ
ความคิดและความต้องการท่ีแท้จริงของพทุธศาสนิกชน ในฐานะท่ีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบัชีวิตประจ าวนัของผู้คน การส่ือสารศาสนาของท่านจึงเน้นการส่ือสารท่ีตรงกับ
ความต้องการของปถุชุน เช่น การส่ือสารโดยใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย การยกตวัอย่างท่ีตรงกับความรู้
ความสนใจของพทุธศาสนิกชน การอธิบายหลกัธรรมโดยยกเร่ืองราวทางโลกเทียบกบัเร่ืองราวใน
พระไตรปิฎก การส่ือสารผ่านส่ือสมยัใหม่ (เช่น ส่ือมวลชน ส่ือใหม่) อนัเป็นส่ือท่ีเข้าถึงผู้คนทัว่ไป 
การพยายามตอบค าถามหรือการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย    
     (3) เป็นพระสงฆ์ท่ีมีความเป็นส่ือมวลชน  พระไพศาล วิสาโล ใช้การวิเคราะห์
กลุ่มเปา้หมายท่ีจะท าการส่ือสารศาสนา เช่น ชาวบ้านในชนบท กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
คนรุ่นใหม่ท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมเมือง คนท่ีเข้าถึงส่ือใหม่ (New Media) หรือกลุ่มผู้ มีการศกึษา ฯลฯ 
การวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมาย ท าให้พระไพศาล วิสาโล เข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ฯลฯ และท าให้พระไพศาล วิสาโล สามารถ
เลือกใช้ส่ือและสารประเภทตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายนัน้ๆ ดงัตวัอยา่งท่ีปรากฏใน
งานวิจยั เช่น การใช้นามปากกาในการส่ือสารผ่านนิตยสารผู้หญิง ภาษาและเร่ืองราวท่ีใช้สะท้อน
ถึงความสามารถในการเป็นนกัส่ือสารมวลชนได้เป็นอยา่งดี     
     (4) เป็นพระสงฆ์ท่ีมีความเป็นตะวนัตก พระไพศาล วิสาโล มีความเป็นตะวนัตกจาก
อิทธิพลของระบบการศกึษา (ตัง้แตโ่รงเรียนอสัสมัชญัซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์ มาจนถึงการศกึษาใน
ระดบัมหาวิทยาลยั) โดยความเป็นตะวนัตก หมายถึง องค์ความรู้ตา่งๆ ท่ีพระไพศาล วิสาโล ใช้ใน
การพฒันาการส่ือสารศาสนาและใช้ในการส่ือสารศาสนา ความเป็นตะวนัตกของพระไพศาล วิ
สาโล จงึสะท้อนถึงวิธีคดิในการแก้ไขปัญหา (เอาความรู้ทางวิชาการมาแก้ไขปัญหาสงัคม) มมุมอง
ท่ีท่านมีต่อตนเองในฐานะพระสงฆ์ มุมมองท่ีท่านมีต่อความเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งช่วยให้
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สถาบนัศาสนาเกิดการส่ือสารศาสนารูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีความทนัสมยัและมีความเป็นสากล เช่น 
การใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ และการใช้สารภาษาองักฤษ เป็นต้น    
     (5) เป็นพระสงฆ์นกัวิชาการ บทบาทความเป็นนกัวิชาการ เป็นบทบาทท่ีโดดเด่นมาก
ของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะพระสงฆ์ท่ีหยิบเอาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ มาใช้ในการส่ือสาร
ศาสนา หรือการท่ีท่านลงมือท าวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
หรือการหาวิถีทางในการแก้ไขปัญหาสงัคม ฯลฯ การส่ือสารศาสนาท่ีมีความเป็นวิชาการ และการ
น าเสนอเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสจูน์ได้ ช่วยท าให้พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาท่ีไม่ได้เน้นแต่
เ ร่ืองของความศรัทธา แต่เป็นเ ร่ืองราวในชีวิตประจ าวันท่ีพิสูจน์และจับต้องได้ ตรงกับ
กลุม่เปา้หมายของพระไพศาล วิสาโล (คนรุ่นใหม่ท่ีมีการศกึษา) ซึง่เป็นกลุม่ท่ีเน้นการศกึษาข้อมลู
เชิงลกึมากกวา่การเช่ือในประเดน็ตา่งๆ เพียงเพราะความศรัทธา   
     (6) เป็นพระสงฆ์ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ จดุเดน่ประการสุดท้ายท่ีพบในงานวิจยัครัง้นี ้
คือ การท่ีพระไพศาล วิสาโล ใช้การคดิสร้างสรรค์ในการพฒันาการส่ือสารศาสนา ดงัจะเห็นได้จาก
รูปแบบการส่ือสารศาสนาทัง้ “ส่ือ” และ “สาร” ท่ีมีความแปลกใหม ่แตกตา่งอย่างมากจากรูปแบบ
การส่ือสารของพระพุทธศาสนาดัง้เดิม รวมทัง้การส่ือสารศาสนาบางอย่างยังมีความโดดเด่น
แตกตา่งจากพระสงฆ์นกัส่ือสารศาสนาท่ีอยู่ในยุคเดียวกนั การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเน้นการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพ่ือพฒันา/ปรับปรุงวิธีการเดิมๆ ท่ีเร่ิมจะใช้ไมไ่ด้ผลใน
บริบทและสถานการณ์ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล ท่ี
ประสบความส าเร็จมีปัจจยัส าคญัประการหนึง่มาจากการคิดสร้างสรรค์นีเ้อง  

 ทัง้นี ้สามารถอธิบายได้ว่าการส่ือสารศาสนาในยุคก่อน อย่างการส่ือสารศาสนาในสมยั
พทุธกาล บริบทของสงัคมวฒันธรรมยงัไม่มีความแตกต่างเหมือนกับสงัคมในปัจจบุนั อาทิ การท่ี
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ใช้รูปแบบการส่ือสารศาสนาเพียง 5 รูปแบบ (ดงัปรากฏในบทท่ี 4 หน้า 81) 
ผา่นการส่ือสารแบบตอ่หน้า (Face-to-face Communication) ก็สามารถท่ีจะท าให้พทุธศาสนิกชน
ในยุคนัน้เข้าถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ (พระพุทธเจ้าสามารถหยั่ง รู้จิตของ
พุทธศาสนิกชน จึงสามารถยกข้อธรรมได้ตรงกับจริตของพุทธศาสนิกชนคนนัน้ๆ) การส่ือสารใน
สมยัพทุธกาลจงึมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายและมีประสิทธิผล ในขณะท่ีปัจจบุนั พระสงฆ์โดยสว่นใหญ่ยงั
ไม่ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทยปัจจุบัน อาทิ โครงสร้างทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป (วดัไม่ได้เป็นศนูย์กลางของชมุชนเมืองอีกต่อไป) ปัญหาสงัคมท่ีทวีความซบัซ้อน
มากยิ่งขึน้ พฤติกรรมของผู้คนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามระบบของสงัคม เช่น วิถีชีวิตในยุคของลัทธิ
วตัถนุิยม พฤติกรรมการเสพส่ือของคนในแตล่ะรุ่น (เช่น Baby Boomer, Gen X, Gen Y) ไปจนถึง
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รูปแบบการเปิดรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษา ท่ีมกัพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่าง
ละเอียด ก่อนจะตดัสินใจเช่ือในเร่ืองต่างๆ ฯลฯ ความแตกตา่งในสงัคมไทยท่ีเกิดขึน้เหล่านีเ้อง ท่ี
ท าให้พระสงฆ์ในฐานะ “ส่ือบคุคล” ในพระพทุธศาสนา จ าเป็นท่ีจะต้องปรับการส่ือสารศาสนาตาม
การเปล่ียนแปลงของสงัคม เพ่ือให้การส่ือสารศาสนาสามารถเข้าถึงผู้คนได้ในทุกระดบั เช่น อายุ 
อาชีพ ภูมิล าเนา รายได้ การศกึษา พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ฯลฯ อนัจะส่งผลให้พระพทุธศาสนา
ยงัคงเข้าถึงพทุธศาสนิกชนได้โดยเท่าเทียมกนั เช่นเดียวกบัพระไพศาล วิสาโล ท่ีพยายามส่ือสาร
ศาสนาไปยงักลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษา โดยการพฒันา “นวตักรรมทางวิธีคิด” และ “นวตักรรม
ทางการส่ือสารศาสนา” รูปแบบตา่งๆ อยูใ่นปัจจบุนั ทัง้นีเ้พราะทา่นได้ตระหนกัแล้วว่า การส่ือสาร
ศาสนาแบบดัง้เดิม (Buddhist Traditional Media) เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการส่ือสาร
ศาสนาในยคุปัจจบุนัอีกตอ่ไป   
  
6.2 อภปิรายผล  
  
 การอภิปรายผล แบง่ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบกรณีศกึษา และ 2) 
การอภิปรายผลการวิจยั 

 6.2.1 การเปรียบเทียบกรณีศึกษา 

 จากการศึกษางานวิจัยพระสงฆ์นักส่ือสารศาสนาทัง้สิน้ 7 ผลงาน (จิราพร เนติธาดา, 
2542; ปณุยนุช ชุติมา, 2543; ทศันีย์ เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 2552; ฉวีมณฑ์ 
สขุไพบลูย์, 2553; สิริลกัษณ์ ศรีจินดา, 2553; อรปรียา วสมุหนัต์, 2553) ได้แก่การศึกษารูปแบบ
การส่ือสารศาสนาของ 1) หลวงพ่อชา สุภัทโท 2) พระพยอม กัลยาโณ 3) พุทธทาสภิกขุ 4) พระ
มหาสมปอง ตาลปุตโต และ 5) ท่าน ว. วชิรเมธี พบความเหมือนและความแตกต่างในการใช้
นวตักรรม “ส่ือ” และ “สาร” เม่ือเทียบกบัผลงานของพระไพศาล วิสาโล ดงัตอ่ไปนี ้

          1) นวตักรรมส่ือ พบว่าการใช้ส่ือประเภทต่างๆ ของพระไพศาล วิสาโล มีลกัษณะ
คล้ายคลึงกับการใช้ส่ือของ พระพยอม ท่านพุทธทาส พระมหาสมปอง และท่าน ว. วชิรเมธี 
โดยเฉพาะการใช้ส่ือมวลชน (ส่ือโทรทศัน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือกิจกรรม) และส่ือใหม่ แต่ยงัมีลกัษณะ
บางประการท่ีแตกตา่งจากงานวิจยัชิน้อ่ืนๆ เชน่  

   (1) การใช้ส่ือดัง้เดมิทางพระพทุธศาสนา โดยการประยกุต์ส่ือพิธีกรรมเข้ากับองค์
ความรู้ด้านการอนรัุกษ์ เกิดเป็นกิจกรรม “ธรรมยาตรา” ท าให้การปฏิบตัิกิจกรรมทางโลกเป็นการ
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ปฏิบตัธิรรมไปพร้อมๆ กนั    
   (2) การใช้ส่ือโทรทศัน์ในการให้สมัภาษณ์ จะมีความแตกต่างจาก พระสงฆ์รูป
อ่ืนๆ เพราะในขณะท่ีพระมหาสมปอง ตาลปตุโต ใช้รายการธรรมะท่ีเน้นความบนัเทิง หรือท่าน ว. 
วชิรเมธี ท่ีให้สมัภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวทางโลกโดยทัว่ไป เช่น ความรักของหนุ่ม
สาว ความโกรธ การใช้ชีวิตและการท างาน ฯลฯ พระไพศาล วิสาโล จะให้สมัภาษณ์ผา่นส่ือมวลชน
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความขดัแย้ง และเหตกุารณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กับสถาบนัทางสงัคม
ตา่งๆ เชน่ การให้สมัภาษณ์เร่ืองการประท้วง การชมุนมุของกลุม่ กปปส. ความมวัหมองในสถาบนั
ศาสนา เช่น กรณีพระยนัตระ แม่ชีทศพร ฯลฯ ท าให้เห็นว่าพระไพศาล วิสาโล จะได้รับเลือกให้
แสดงทศันะในประเดน็ท่ีหนกัและจริงจงัมากกวา่พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ    
   (3) การใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะนิตยสารและวารสาร พระไพศาล วิสาโล จะใช้ 
“นามปากกา” ในการส่ือสารศาสนาในนิตยสารท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวทางโลกมากๆ เช่น นิตยสาร
อิมเมจ ซึง่เป็นนิตยสารผู้หญิงฉบบัหนึง่ ฯลฯ เพราะต้องการหลีกเล่ียงการปิดกัน้ข้อมูลข่าวสารของ
กลุม่ผู้ รับสาร    
   (4) การใช้ส่ือใหม ่โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter มีความแตกตา่งตรงท่ีพระ
ไพศาล วิสาโล เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการส่ือสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้วยตวัทา่นเอง โดยทา่นเป็น
ผู้จดัการ “ส่ือ” และ “สาร” ตา่งๆ ใน Facebook และ Twitter ด้วยตนเอง และจะใช้อาสาสมคัรช่วย
ดแูลในกรณีสดุวิสยั เชน่ ไมมี่เวลาอพัเดตข้อมลูใน Page เป็นระยะเวลานานๆ  
   (5) การใช้ส่ืออ่ืนๆ เช่น เครือข่ายการส่ือสาร และการใช้ผลงานวิชาการ เป็น
รูปแบบการส่ือสารท่ีไมพ่บในงานวิจยัชิน้อ่ืนเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ผลงานวิชาการ เป็น
ส่ือประเภทหนึง่ท่ีมีความโดดเดน่แตกตา่งอยา่งมากจากพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ 

          2) นวตักรรมสาร พบว่ากลยุทธ์การใช้สารของพระไพศาล วิสาโล โดยส่วนใหญ่ มี
ลกัษณะร่วมกบักลยทุธ์การใช้สารของพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ เช่น การเล่าเร่ืองโดยไม่ใช้ศพัท์บาลีในการ
ส่ือสาร (ตรงกับหลวงพ่อชา สุภัทโท) การผสมผสานเร่ืองทางโลกและทางธรรม การรือ้ถอนเพ่ือ
สร้างความหมายใหม่ (ตรงกบัพระพยอม กลัยาโณ) การใช้อารมณ์ขนั การดงึอารมณ์ และความ
ใกล้ชิด (ตรงกับพระมหาสมปอง ตาลปตุโต และท่าน ว. วชิรเมธี) แต่ก็มีลกัษณะบางประการท่ี
แตกตา่งจากผลการวิจยัชิน้อ่ืนๆ เชน่ 

   (1) การอ้างอิงข้อมลูทางวิชาการ เป็นลกัษณะการใช้สารท่ีโดดเดน่มากของพระ
ไพศาล วิสาโล และพบได้ในผลงานโดยส่วนใหญ่ของท่าน ซึ่งเป็นผลการวิจัยและข้อมูลทาง
วิชาการจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ จากทัง้ในและตา่งประเทศ    
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   (2) ภาษาท่ีแสดงความถ่อมตวั เป็นรูปแบบทางภาษาอีกลกัษณะหนึ่งท่ีไม่พบใน
การวิจยัชิน้อ่ืน โดยท่านมกัสะท้อนให้เห็นว่าความส าเร็จทางโลกเป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การใช้ชีวิต
ในฐานะพระสงฆ์ เพราะการเป็นท่ีรู้จกั ค าสรรเสริญเยินย่อต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดกิเลส ท าให้ไม่มี
ความส่วนตัว (ท่านมักเดินทางรูปเดียวโดยใช้รถโดยสารและไม่มีผู้ ติดตามอุปัฏฐาก) (ชมรม
กลัยาณธรรม, 2556) และสง่ผลการปฏิบตัธิรรม    
   (3) การใช้สารภาษาองักฤษ เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมีข้อจ ากัด เพราะผู้ ท่ีจะใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารศาสนาได้ จ าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับการศกึษาด้านภาษามาเป็นอย่างดี 
ผลการวิจยัจงึพบวา่มีพระไพศาล วิสาโล เพียงรูปเดียว ท่ีใช้กลยทุธ์สารประเภทนี ้  
   (4) ในขณะท่ีพระสงฆ์บางรูป เช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ใช้วิ ธีการ
เปล่ียนแปลง “ผู้สง่สาร” ในการส่ือสารศาสนา คือ เปล่ียนภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ท่ีมีลกัษณะทรง
ภมูิ สขุมุเรียบร้อย มาเป็นพระนกัพดูในรายโทรทศัน์ ท่ีเน้นสารตลกขบขนั และการล้อเลียนเร่ืองราว
ทางโลกตา่งๆ พระไพศาล วิสาโล กลบัเลือกใช้วิธีการเปล่ียนแปลง “สาร” โดยการพฒันาสารทาง
ศาสนาให้มีมิตท่ีิลกึซึง้ยิ่งขึน้ ผา่นการผสมผสานเร่ืองราวทัง้ทางโลกและทางธรรม การส่ือสารท่ีเน้น
เหตกุารณ์รอบโลกท่ีนา่สนใจ และการใช้ข้อมลูทางวิชาการ ฯลฯ ความแตกตา่งในการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว น่าจะเป็นค าอธิบายประการหนึ่งว่า ท าไมพระมหาสมปอง ตาลปตุโต ได้รับทศันคติเชิง
ลบจากกลุ่มผู้ รับสาร (เพราะขัดกับภาพลักษณ์ความเป็นสงฆ์) ในขณะท่ีพระไพศาล วิสาโล 
สามารถส่ือสารศาสนาได้อยา่งราบร่ืน 

 นอกจากนีย้งัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับเร่ือง “ความเป็นกิจของสงฆ์” ซึ่งในงานวิจยัชิน้
อ่ืนๆ ได้แก่ งานวิจยัท่ีศกึษาพระมหาสมปอง ตาลปตุโต และท่าน ว. วชิรเมธี พบว่าพระสงฆ์ทัง้ 2 
รูปได้รับทัศนคติในเชิงลบจากกลุ่มผู้ รับสารในการเข้ามาเก่ียวข้องกับเร่ืองราวทางโลก ซึ่งจาก
ผลการวิจยัของพระไพศาล วิสาโล พบวา่ทา่นได้วางระบบความคิดไว้แตแ่รกแล้ววา่ อะไรท่ีท าแล้ว
เกิดประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม (ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางโลกหรือทางธรรม) ล้วนแต่เป็นกิจของ
สงฆ์ทัง้สิน้ และด้วยระบบความคิดเช่นนีเ้องท่ีท าให้พระไพศาล วิสาโล วางรูปแบบการส่ือสาร และ
กิจกรรมตา่งๆ ในลกัษณะความร่วมมือขององค์กร มลูนิธิ และเครือขา่ยเพ่ือสงัคมตา่งๆ ผลงานการ
ส่ือสารศาสนาของท่าน จึงปรากฏเปา้หมายท่ีจะท าเพ่ือสงัคมอย่างชดัเจน ช่วยลดความกงัขาของ
ผู้คนในสงัคมท่ีมีตอ่การปฏิบตัิกิจกรรมของพระไพศาล วิสาโล ท่ีมาเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวทางโลก  
 การศกึษากรณีศกึษาในผลการวิจยัตา่งๆ ข้างต้น แม้จะเป็นการเปรียบเทียบอย่างกว้างๆ 
แตก็่ท าให้เห็นลกัษณะเดน่หลายประการของพระไพศาล วิสาโล ในฐานะพระนกัส่ือสารศาสนา ซึง่
สามารถอธิบายเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการก าหนดต าแหนง่ (Positioning) ได้ดงัภาพท่ี 6.5 
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ภาพท่ี 6.5  การก าหนดต าแหนง่ของนกัส่ือสารศาสนาตามรูปแบบและเนือ้หาในการส่ือสาร 

  

 6.2.2 อภปิรายผลการวิจัย  

 “พระสงฆ์” เป็นหนึ่งในพทุธบริษัท 4 ( ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา) ท่ีมีบทบาทส าคญั
ต่อการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน โดยมีหน้าท่ีภายในในการศึกษา
หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนการบริหารดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน
สถาบนัศาสนา ฯลฯ และมีหน้าท่ีภายนอกในการเผยแผ่พระธรรม เพ่ือรักษาความศรัทธาในหมู่
พุทธศาสนิกชน ตลอดจนการสร้างความศรัทธาใหม่ๆ ในหมู่คนรุ่นหลงั เพ่ือให้พระพุทธศาสนา
ยงัคงมีพทุธบริษัท 4 ท่ีจะคอยสนบัสนนุค า้ชแูละสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ด ารงสืบตอ่ไป 

 ทัง้นี ้พระสงฆ์ในฐานะนกัส่ือสารศาสนายคุใหม่ มีแนวทางส าคญัในการส่ือสารศาสนาให้
ประสบความส าเร็จ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ปรับรูปแบบการสื่อสาร 

ปรับเนือ้หาการสื่อสาร 

ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส 

หลวงพอ่ชา 

แมชี่ศนัสนีย์ 

ทา่นพทุธทาส 

พระพยอม 

พระมหาสมปอง ว. วชิรเมธี ดงัตฤณ ส. ศิวรักษ์ 

พระไพศาล 
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  1) ก่อนการส่ือสารศาสนา: สารดี  

      (1) พระสงฆ์จะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมท่ีจะเป็น “ผู้ส่งสาร” ศาสนาท่ีดี โดย
การเตรียมองค์ความรู้ตา่งๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรมอย่างลึกซึง้และเหมาะสม ดงัท่ีพระไพศาล วิ
สาโล ได้กล่าวไว้ใน  หนงัสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” ว่า หากพระสงฆ์เป็นผู้ ท่ีไม่มีความ
สนใจในความเป็นไปของโลกปัจจบุนัมากพอ ก็จะไมส่ามารถส่ือสารอย่างเข้าถึงพทุธศาสนิกชนได้ 
เพราะสิ่งท่ีพระสงฆ์รูปนัน้ๆ ส่ือสารจะมีแต่เร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรม ยากต่อการหยิบจับหรือท า
ความเข้าใจ (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556) พระสงฆ์ซึง่รู้ว่าตนเองจะต้องท าการส่ือสารในประเด็นใด 
จงึควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และเข้าใจในประเดน็นัน้ๆ อยา่งถ่องแท้   
      (2) พระสงฆ์ต้องท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าการส่ือสาร เพ่ือให้
เข้าใจถึงพฤติกรรมการรับสาร และความสนใจของกลุ่มผู้ รับสาร อนัจะช่วยให้พระสงฆ์สามารถ
พฒันาสารท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายนัน้ๆ ได้ 

  2) ระหว่างการส่ือสาร: ส่ือดี 

  นอกจากสารท่ีตรงกับความสนใจและพฤติกรรมการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย 
พระสงฆ์ยงัต้องพิจารณาเลือกใช้ส่ือประเภทต่างๆ ตามบริบทของสงัคม กลุ่มผู้ รับสาร เวลา และ
สถานท่ีอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ด้วยความท่ีพระสงฆ์มีลักษณะของส่ือบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2549) คือ ความนา่ไว้วางใจ (Trustworthiness) ความนา่เช่ือถือ (Credibility) 
และทกัษะทางการส่ือสาร (Communication Skill) จึงมีความได้เปรียบอย่างมากในการส่ือสารกับ
พทุธศาสนิกชน ดงันัน้ หากพระสงฆ์สามารถเลือกส่ือได้เหมาะกบับริบททางการส่ือสาร จะยิ่งช่วย
สนบัสนนุให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งขึน้ 

  3) หลังการส่ือสาร: พัฒนาการส่ือสาร 

  พระสงฆ์นกัส่ือสารศาสนายุคใหม่ เป็นพระสงฆ์ท่ีใช้การส่ือสารแบบสองทางใน
การส่ือสารศาสนา โดยรับฟังความคิดเห็น และความต้องการตา่งๆ จากพทุธศาสนิกชน (ในฐานะ
กลุ่มเปา้หมาย) เพ่ือปรับปรุงการส่ือสารศาสนาท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ ให้มีความเหมาะสมและตรงกับ
ความสนใจของกลุม่ผู้ รับสารนัน้ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับใช้ “ส่ือ” และ “สาร” ตามบริบทของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี ้พระสงฆ์ในปัจจุบนั ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สงัคมกบัภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐ การท่ีพระสงฆ์มีความเปิดกว้างทางความคิด ไมมี่อคติ
ต่อความเป็นฆราวาส และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนแบบเคารพในองค์ความรู้ทัง้ทางโลกและ
ทางธรรม จะน ามาซึ่งองค์ความรู้และวิธีการส่ือสารใหม่ๆ ท่ีเป็นทางออกของปัญหาท่ีมี
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ประสิทธิภาพ  
  ทัง้นี ้ในการพฒันาการส่ือสารเพ่ือปรับปรุงการส่ือสารศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
อาจพิจารณาโดยใช้ “ตารางรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี” ของ Sternberg & Lubart ปี 
1996 ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ของ นวตักรรมการส่ือสารศาสนาของ
พระไพศาล วิสาโล โดยมองวตัถุ กระบวนการ และแนวคิดท่ีเกิดขึน้ใหม่ ว่ามีความคิดริเร่ิม และ
ความเหมาะสมในฐานะพระสงฆ์และการส่ือสารศาสนามากน้อยเพียงใด (ดงัภาพท่ี 2.2 หน้า 49) 

 และแม้ว่าระบบความคิดของพระไพศาล วิสาโล จะมิได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมากมาย แต่ก็ช่วยสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนารูปแบบส่ือสารศาสนาท่ีประสบ
ความส าเร็จ จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวท่ีดี ทัง้การเตรียมความรู้ต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการ
ส่ือสาร และการฝึกใช้ความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาระบบความคิดแบบปถุชุน (ทางโลก) 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่ือและสาร โดยน าเอาระบบความคิดแบบวิพากษ์ มาใช้ในการ
พิจารณาบริบททางสงัคมตามความเป็นจริง และน าเอาระบบความคิดแบบสร้างสรรค์ มาช่วย
พฒันา/ปรับปรุงให้วิธีการส่ือสารศาสนามีรูปแบบท่ีหลากหลาย น่าสนใจ และสามารถตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของพทุธศาสนิกชน ตลอดจนบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้  
 การส่ือสารศาสนาของพระสงฆ์ยคุใหม่มีลกัษณะของความเป็น “ศาสนาเชิงรุก” (Active 
Buddhism) (ฉวีมณฑ์ สขุไพบลูย์, 2553) ซึง่เป็นการส่ือสารท่ีเข้าใจความต้องการของกลุม่ผู้ รับสาร 
ประเด็นท่ีส่ือสารจึงปรับให้เป็นลกัษณะของธรรมะในชีวิตประจ าวนั โดยการผกูเร่ืองราวทางโลกท่ี
น่าสนใจและมีประโยชน์ต่างๆ เข้ากับองค์ความรู้ทางธรรม เพ่ือให้การส่ือสารศาสนามีลกัษณะท่ี
ย่อยง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้ รับสาร โดยตัดอุปสรรคเร่ืองของเวลาและสถานท่ีออกไป ส่งผลให้
พทุธศาสนิกชนส่วนหนึ่ง ยงัคงเข้าถึงและให้ความส าคญักับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญั
ประการหนึง่ ท่ีท าให้พระพทุธศาสนายงัคงมีพืน้ท่ีและบทบาทไม่น้อยไปกว่าสถาบนัทางสงัคมอ่ืนๆ 
ในสงัคมไทย 
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6.3 ข้อเสนอแนะ  
  
 แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
และ 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต 
 

 6.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

          1) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นรูปแบบของการส่ือสารศาสนา ทัง้การใช้ “ส่ือ” และ 
“สาร” ท่ีประสบความส าเร็จ ซึ่งพระสงฆ์ นักส่ือสาร องค์กร /หน่วยงาน และเครือข่ายเพ่ือสงัคม
ต่างๆ ท่ีต้องท าการส่ือสารศาสนาในยุคปัจจุบัน สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาการ
ส่ือสารศาสนาท่ีมีประสิทธิภาพได้ อาทิ การใช้งานวิจยัเป็นส่ือในการส่ือสารศาสนา เข้ากบัลกัษณะ
การเปิดรับสารของกลุ่มผู้ รับสารยุคใหม่ท่ีมีความรู้ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท , 2552ก) เพราะเป็น
กลุ่มคนท่ีพิจารณาความน่าเช่ือถือของสาร จากข้อมลูหลกัฐานตา่งๆ ท่ีปรากฏในสาร การส่ือสาร
ศาสนาโดยใช้เร่ืองทางจิตวิญญาณล้วนๆ อาจไมเ่พียงพอตอ่ผู้ รับสารกลุม่นี ้เป็นต้น   
          2) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงการใช้ “ระบบความคิด” ท่ีส่งผลให้การส่ือสารศาสนา
ประสบความส าเร็จในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน พระสงฆ์ นักส่ือสาร องค์กร /หน่วยงาน 
ตลอดจนเครือข่ายเพ่ือสงัคมตา่งๆ สามารถน าเอาระบบความคิดดงักล่าว ไปเป็นโครงสร้างในการ
พฒันากระบวนการสร้างสรรค์วิธีการส่ือสารศาสนาของตนได้ เช่น น าเอาวิธีคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
วิธีคิดท่ีไม่มีอยู่ในระบบความคิดทางธรรม มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงส่ือและสารให้มีความ
แปลกใหม่ ดงึดดูความสนใจ หรือการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์สถานการณ์และ
ผู้ รับสาร ฯลฯ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้การส่ือสารศาสนาเข้าถึงและตรงกับความต้องการของ
พทุธศาสนิกชนในยคุปัจจบุนัมากยิ่งขึน้ ฯลฯ   
          3) ผลการวิจยัแสดง “รูปแบบการส่ือสารศาสนา” และ “ระบบความคดิ” ท่ีมีลกัษณะ
สรุปเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ช่วยให้พระไพศาล วิสาโล และเครือข่ายการส่ือสารศาสนาในทุกภาค
ส่วน เข้าใจภาพรวมทางการส่ือสารศาสนาท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจุบนั อนัจะท าให้พระไพศาล วิ
สาโล และทีมงานเข้าใจบทบาทการส่ือสารศาสนา ตลอดจนแนวทางการส่ือสารท่ีจะมีในอนาคต 
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 6.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 การศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพในการศึกษา โดยมุ่งศึกษากรณีศึกษาเพียงกรณีเดียว ท าให้ผลการวิจัยท่ีออกมามี
ลกัษณะของข้อมลูเชิงลกึมากกวา่ข้อมลูในภาพกว้าง โดยเฉพาะเป็นการวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ
การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล เพียงรูปเดียว ผลการวิจยัท่ีได้จึงยงัจ ากดัอยู่ในเร่ืองของ
ส่ือ สาร และระบบความคดิของพระไพศาล วิสาโล ซึง่เป็นมมุมองภายในเพียงด้านเดียว  
 การวิจัยในอนาคต จึงควรให้ความสนใจในการศึกษาข้อมูลในภาพกว้าง ซึ่งสามารถ
กระท าได้ใน 4 ลกัษณะ ได้แก่   
          1) การศึกษาทัศนคติและมุมมองของกลุ่มผู้ รับสารท่ีมีต่อวิธีการส่ือสารของพระ
ไพศาล วิสาโล เพ่ือใช้ผลการวิจยัดงักลา่วในการตรวจสอบผลการวิจยัในครัง้นี ้ว่าระบบความคิดท่ี
ทา่นใช้ในพฒันารูปแบบการส่ือสารศาสนานัน้ เป็นวิธีการท่ีประสบความส าเร็จหรือไม ่  
          2) การศกึษาระบบความคิดของพระสงฆ์นกัส่ือสารศาสนายคุใหม่รูปอ่ืนๆ เช่น พระ
มหาสมปอง ตาลปตุโต ทา่น ว. วชิรเมธี ป.อ. ปยตฺุโต ฯลฯ เพ่ือให้ผลการวิจยัท่ีได้ เป็นผลลพัธ์ท่ีมา
จากการถอดบทเรียนของพระสงฆ์ท่ีประสบความส าเร็จหลายๆ รูป อนัจะช่วยลดอคติ และเพิ่ม
ความแมน่ย าของข้อมลูให้สงูขึน้   
          3) การศึกษาระบบความคิดของพระสงฆ์เปรียบเทียบกับระบบความคิดของ
ฆราวาส เชน่ ศกึษาระบบความคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาของพระไพศาล วิสาโล ท่ีมีตอ่เหตกุารณ์
ความรุนแรงในสังคม โดยเปรียบเทียบกับระบบความคิดของคนทั่วไปท่ีมีต่อประเด็นเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกตา่งในการใช้ความคิด  
          4) ศกึษานิยามของค าว่า “ระบบความคิดทางธรรม” และ “ระบบความคิดทางโลก” 
(หรือปุถุชน) ท่ีสมบูรณ์ ทัง้นี ้เพ่ือให้การศึกษาวิจัยเร่ืองระบบความคิดในอนาคต มีนิยามใน
การศกึษาท่ีละเอียดชดัเจน และสามารถน าไปใช้ในการศกึษากรณีศกึษาอ่ืนๆ ได้  

 ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีมีลักษณะครอบคลุมรอบด้าน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบผลการวิจยัท่ีเกิดขึน้ในงานวิจยัชิน้นี ้หรือน าเอาผลวิจยัซึ่งเป็นมมุมองภายนอกไปใช้ใน
การพฒันาการส่ือสารศาสนาในประเทศตอ่ไป 
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ประวัตแิละผลงานของพระไพศาล วสิาโล 
 
 หนงัสือ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล” (ชมรมกลัยาณธรรม, 2556: 213-225) ได้กลา่วถึง
ประวตัขิองพระไพศาล วิสาโล ไว้ดงัตอ่ไปนี ้  
 พระไพศาล วิสาโล นามเดมิ ไพศาล วงศ์วรวิสิทธ์ิ เป็นบตุรคนท่ี 4 ของนายก๊กก๊ี และนาง
กิมวา แซ่อุย่ เกิดเม่ือวนัศกุร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2500 ท่ีโรงพยาบาลหวัเฉียว ภมูิล าเนาอยูท่ี่ คลอง
มหานาค อ าเภอปอ้มปราบฯ กรุงเทพมหานคร 
  
1. การศึกษา  
 2504-2505  การศกึษาระดบัก่อนวยัเรียนท่ีโรงเรียนสตรีจลุนาค 
 2506-2517  การศกึษาระดบัประถม และมธัยมศกึษาแผนกศลิปะ โรงเรียนอสัสมัชญั 
 2518-2523  การศกึษาระดบัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ 
   สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ 
  
 ระหว่างเรียนท่ีธรรมศาสตร์ เคยเป็นสาราณียกร ปาจารยสาร และเป็นเจ้าหน้าท่ีกลุ่ ม
ประสานงานศาสนาเพ่ือสังคมตัง้แต่ปี 2519-2526 โดยมีบทบาทร่วมในแนวทางอหิงสาต่อ
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 จนเป็นเหตใุห้ถูกล้อมปราบภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และถูก
คมุขงัในเรือนจ าเป็นเวลา 3 วนั  
 อปุสมบทเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2516 ณ วดัทองนพคณุ กรุงเทพมหานคร เรียนกรรมฐาน
จากหลวงพ่อเทียนจิตฺตสุโภ วัดสนามใน ก่อนไปจ าพรรษาแรก ณ วัดป่าสุคะโตอ าเภอแก้งคร้อ 
จงัหวดัชยัภมูิ โดยศกึษาธรรมกบัหลวงพอ่ค าเขียน สวุณฺโณจนถึงปัจจบุนั 
 
2. งานหนังสือ 
 1) งานเขียน พ.ศ. 2518-2555   จ านวน 150 เลม่   

 2) งานเขียนร่วม พ.ศ. 2530-2554  จ านวน 24 เลม่ 
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 3) งานแปล พ.ศ. 2544-2550   จ านวน 5 เลม่   
 4) งานแปลร่วม พ.ศ. 2518-2535  จ านวน 4 เลม่   

 5) งานบรรณาธิกรณ์ พ.ศ. 2529-2549 จ านวน 5 เลม่   
 6) งานบรรณาธิกรณ์ร่วม พ.ศ. 2521  จ านวน 2 เลม่ 
 
3. ประวัตกิารท างาน 
 2518-2519  สาราณียกร วารสารปาจารยสาร 
 2519   จดัตัง้กลุม่ประสานงานศาสนาเพ่ือสงัคม (อดีต) 
 2519-2516  เจ้าหน้าท่ีกลุม่ประสานงานศาสนาเพ่ือสงัคม 
 2530-2531  อนกุรรมการสถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 2534-ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษาชมรมเดก็รักนกรักษ์ธรรมชาต ิจ.ชยัภมูิ 
 2535   กรรมการกลุม่เสขิยธรรม 
 2538-2551  กรรมการสถาบนัสนัตศิกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 2539-ปัจจบุนั  กรรมการมลูนิธิโกมลคีมทอง 
 2540-ปัจจบุนั  กรรมการมลูนิธิสขุภาพไทย 
 2542-ปัจจบุนั  ประธานเครือขา่ยพทุธิกา 
 2543-ปัจจบุนั  ประธานโครงการธรรมยาตราเพ่ือฟืน้ฟชีูวิตและธรรมชาต ิลุม่น า้ 
   ล าปะทาว จ.ชยัภมูิ 
 2543-2545  วิทยากรโครงการเสริมสร้างทกัษะแก่ผู้ปฏิบตัิตอ่ผู้ชมุนมุด้วยสนัตวิิธี 
 2546   กรรมการท่ีปรึกษามลูนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ 
 2545-ปัจจบุนั  กรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียนวรรณสวา่งจิต 
 2547-ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษาและวิทยากรจดัอบรมโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ 
   เครือขา่ยพทุธิกา 
 2547-2549  วิทยากรโครงการการจดัการความขดัแย้งด้วยสนัตวิิธีในระบบ 
   การแพทย์และสาธารณสขุ 
 2548-2549  กรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉนัท์แหง่ชาติ 
 2548-2552  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส านกังานกองทนุสนบัสนนุ 
   สร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
 2550-ปัจจบุนั  กรรมการมลูนิธิสง่เสริมสนัตวิิถี 
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 2549-2554  กรรมการสภาสถาบนัอาศรมศลิป์ 
 2551   กรรมการสถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 2552-ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษาโครงการสง่เสริมสขุภาวะทางปัญญา เครือขา่ยพทุธิกา 
 2552   กรรมการท่ีปรึกษา International Network of Engaged Buddhists 
 2553-2554  กรรมการปฏิรูปท่ีมีนายอานนัท์ ปันยารชนุ เป็นประธาน 
 2553   กรรมการท่ีปรึกษา Buddhist PeaceFellowship (USA) 
 
4. การศึกษา งานวิชาการและงานวิจัย 

 2527  ปาฐกถาโกมลคีมทอง เร่ือง “แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแหง่กิจกรรม” 
 2537  งานวิจยัเร่ือง “ประวตัิศาสตร์การบริโภคสรุาในประเทศไทย” สนบัสนนุโดยมลูนิธิ
  สาธารณสขุแหง่ชาติ 
 2537  ปาฐกถาปาจารยสาร เร่ือง “ด้วยพลงัแหง่ปัญญาและความรัก” 
 2546  งานวิจยัเร่ือง “พทุธศาสนาในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต” 
 2546  งานวิจัยเ ร่ือง “การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ วิ ธี ในระบบการแพทย์ 
  และสาธารณสขุ” 
 2547  ปาฐกถามูลนิธิ 14 ตุลา เร่ือง “เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ: ทางออก 
  จากกบัดกัแหง่ความรุนแรงในยคุทกัษิณ” 
 2550  ปาฐกถาเร่ือง “ความหวังและปัญหาท้าทายแนวทางสันติวิ ธีในปัจจุบัน ”  
  ในงานมหกรรมสันติวิธีภาคใต้ 31 ต.ค. 2550 จัดโดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือ
  ความสมานฉนัท์ 
 2551  ปาฐกถาน าในการประชุมประจ าปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศ
  ไทย ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เร่ือง “พทุธธรรม ศีลธรรม กบัประชาธิปไตย” 
 2555  ปาฐกถาศาสตราจารย์อดลุ วิเชียรเจริญ เร่ือง “ศิลปศาสตร์กบัการพฒันามนษุย์” 
  ในวาระ 50 ปีแหง่การก่อตัง้คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
5. ประกาศเกียรตคุิณและรางวัล 
 2518  ทนุภมูิพล 
 2543  รางวลัปรีดี พนมยงค์ ส าหรับบคุคลผู้ มีผลงานดีเดน่ทางด้านสนัติภาพ ในโอกาส
  ฉลองครบร้อยปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
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  2443 - 11 พฤษภาคม 2553 และในวาระท่ีองค์การยูเนสโกบรรจุช่ือไว้ในปฏิทิน
  การเฉลิมฉลองบคุคลส าคญัของโลก (ค.ศ. 2000-2001) 
 2548  รางวัลชูเ กียรติ  อุทกะพันธ์  หนัง สือดีเด่นสาขาศาสนาและป รัชญาเร่ือง  
  “พทุธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต” จดัโดย บริษัท 
  อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 2551  รางวัลคนดีน าทางแทนคุณแผ่นดิน คนดีน าทางจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการ  
  แทนคณุแผ่นดินปี 2551 วนัท่ี 11 ธันวาคม 2551 โครงการเพ่ือสนบัสนุนคนดีน า
  ทางโดย หนงัสือพิมพ์ คม ชดั ลึก “ต้นแบบชีวิตท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้คนไทย
  ร่วมกนัท าดีสืบไป” 
 2552  ประกาศเกียรติคณุ ผู้ มีคณุปูการตอ่กระทรวงสาธารณสขุ ด้านการพฒันคณุธรรม
  จริยธรรมในการประชุมวิชาการพฒันาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครัง้ท่ี 4 
  ประจ าปี 2552 วนัท่ี 9 กนัยายน 2552 
 2553  รางวลัศรีบรูพา ประจ าปี 2553 จดัโดยสมาคมนกัเขียนแหง่ประเทศไทย 
 2553  รางวลัเกียรติยศ รางวลัแดค่วามดีงามของมวลมนุษย์ “พลงัแห่งความดี” ในงาน 
  คนค้นฅน อวอร์ด ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553 
 2553  รางวลันกัเขียนอมตะ ประจ าปี 2554 โดยมลูนิธิอมตะ 
 2553  ประกาศเกียรติคุณ ผู้ ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี 2553 ของ 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่นและภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2554  ประกาศเกียรติคุณ ประจ าปี 2554 ศิษย์เก่าดีเด่น และสร้างช่ือเสียงให้แก่ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร์ปีท่ี 77 วนัท่ี 27 มิถนุายน 2554 
 2554  รางวัลประกาศเกียรติคุณพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ผู้ ท า 
  คณุประโยชน์ด้านนนัทนาการ ประเภท การอ่าน การเขียน การพดู จดัโดยส านกั 
  นนัทนาการกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา กรมพลศกึษา 
 2554  เกียรติคณุการด าเนินงานดีเดน่ด้านการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ  2554 ณ วันท่ี  11 กรกฎาคม 2554 โดย กระทรวง 
  สาธารณสขุ 
 2554  รางวลัพทุธคณุปูการ ประเภทรัชตเกียรตคิณุ 
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 2555  ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาพทุธศาสนศกึษา 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2555  ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาปรัชญาและศาสนา 
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
6. ระดับองค์กร เครือข่ายพุทธิกาที่พระไพศาล วิสาโล เป็นประธาน 

 2549  ประกาศเกียรตคิณุแสดงวา่เครือขา่ยพทุธิกาเพ่ือพระพทุธศาสนาและสงัคม เป็นผู้
  ท่ีทางรายการ “คนดีคู่สังคม” ขอยกย่องว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง ท่ีบ าเพ็ญบุญ 
  ประโยชน์ให้กบัสงัคมและสว่นรวมอยา่งทุม่เทโดยอทุิศทัง้กายและสติปัญญา ทาง 
  รายการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์True ช่อง 07 ขอมอบเพ่ือเป็นเกียรติสืบไป 
  วนัท่ี 27 มกราคม 2549 
 2550  ในโอกาสวนัสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติและวนัอาสาสมคัรไทย ปีพทุธศกัราช 2550  
  คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติและกระทรวงการพฒันา 
  สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ร่วมกบั สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน 
  พระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ เครือข่ายพุทธิกาในฐานะ  
  องค์กรท่ีมีกิจกรรมทางสงัคมดีเดน่ ณ วนัท่ี 21 ตลุาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์พระไพศาล วสิาโล 
ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

 
ตัวอย่าง การสมัภาษณ์เพ่ือขอค าแนะน าเก่ียวกับผลงานการส่ือสารศาสนา (งานเขียน) ท่ีเป็น 
    ตวัแทนทางความคดิของพระไพศาล วิสาโล ในแตล่ะยคุ (9 มกราคม 2557) 

 
 พระไพศาล วิสาโล ให้ค าแนะน าในเบือ้งต้น โดยการลิสต์รายช่ืองานเขียนตา่งๆ เรียงตาม
ปีสง่มาให้ผู้วิจยั โดยขอเวลาในการเลือกงานเขียนตา่งๆ ก่อนท่ีจะให้ค าตอบท่ีแนน่อน 
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ตัวอย่าง การสัมภาษณ์โดยเร่ิมจากประเด็นท่ียังสงสัย โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกท่ีไม่ปรากฏใน  
    แหลง่ข้อมลูหลกัในการวิจยั คือ ข้อมลูประเภทเอกสารและดจิิทลั (14 พฤษภาคม 2557) 

 
 พระไพศาล วิสาโล จะตอบค าถามกลบัมาด้วยความรวดเร็วทุกครัง้ (ภายในวนัเดียวกัน
และภายใต้ระยะเวลาไมก่ี่นาที) ด้วยข้อความท่ีสัน้กระชบั ฯลฯ 

 



 
 

 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล     นายวศนิ ประดษิฐศลิป์  
  
ประวัตกิารศึกษา    นิเทศศาสตรบณัฑิต    
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
      ปีท่ีส าเร็จการศกึษา พ.ศ. 2555  
   
ประสบการณ์ท างาน    (พ.ศ. 2555 - 2557)   
      นกัประชาสมัพนัธ์และรับจ้างอิสระ 
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