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งานวิจัยนี้นี้มุ่งศึกษาการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนา ศึกษา
กลวิธีการสื่อสารพระพุทธศาสนา ศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระ
พุทธศานาของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) พร้อมทั้งเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในกระบวนการสื่อสารและกิจกรรม ของหอจดหมายเหตุ พุทธ
ทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 3 คน กับ เสถียรธรรมสถาน แห่งละ 3 คน รวม 6 คน และการการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วม
กิจกรรม ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน และ เสถียรธรรม
สถาน จ านวนแห่งละ 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน รวม 28 คน 

ผลการวิจัยพบว่าลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาทั้ง 2 แห่ง เป็นสถาบันทางศาสนาที่ไม่ได้หวัง
ผลก าไร และยังเป็นสถาบันทางศาสนาที่มีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามจริตนิสัยของตน โดยทั้ง 2 สถาบันนี้มีการวางแผนงานชัดเจน
และมีการวางแผนการใช้สื่อใหม่เข้ามาร่วมในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ คล้ายคลึงกัน รวมถึง
กลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาที่ทั้ง 2 สถาบันน ามาประยุกต์ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว และหนึ่งในกลวิธีที่ใช้ได้ผลคือ การ
ใช้สื่อบุคคลในการถ่ายทอดธรรมะแบบปากต่อปาก โดยพระสงฆ์สาวกหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ น่า
เลื่อมใส เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะไปสู่พุทธศาสนิกชนได้อย่างมีประสิทธิผล และสถาบันทางศาสนาทั้ง  2 



(4) 

แห่งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความเห็น สอบถามข้อสงสัยต่าง  ๆ ได้ ท าให้มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมทางศาสนา 



 

ABSTRACT 

Title of Thesis Communication in Buddhism from Religious Foundation  
to Generation Y Buddhists 
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Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2017 
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This research aims to study communication on Buddhism from religious 

foundations to generation Y Buddhists which use 3 objectives to study the religious 
foundation characteristic of communication in Buddhism to Generation Y Buddhists, 
strategy of communication in Buddhism and perception, participation of 
communication in Buddhism to generation Y Buddhists by qualitative research 
methodology with data collecting by documentary research, in-depth interview from 
3 officers’ Buddhadasa Indapanno Archives and from 3 officers’ Sathira Dhammasathan. 
For 2 focus groups, 7 for each group, together 14 Generation Y Buddhists in Buddhadasa 
Indapanno Archives activities and 2 focus groups, 7 for each group, together 14 
Generation Y Buddhists in Sathira Dhammasathan. 

The research result was found that both of religious foundations are nonprofit 
religious institutes and have several religious activities which the participants are able 
to join in activities by habit. Both of religious institutes have well strategy and plan to 
effectively apply the new media to communicate with the target, the generation Y 
Buddhists. One of well strategies is getting person media with Dhamma knowledge to 
communicate to the generation Y Buddhists which can make them effectively 
participate and have interaction in religious activities. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ภายหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าโดยทรง
ค้นพบความจริงอันประเสริฐในหลักธรรมชาติหรือ “ธรรมะ” ซึ่งเป็นปฐมบทแห่งความจริงในหลัก
ธรรมชาติ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเกิดของชีวิตและทุกข์ แม้เพียงเรื่องเดียวมีความละเอียดอ่อน ยาก
ต่อการที่บุคคลรับรู้ เข้าใจ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พระองค์แสดงธรรมไว้ว่า ภายหลังจากทรงตรัส
รู้แล้ว ได้พิจารณาธรรมที่ตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ เห็นว่าหลักธรรมชาติที่ทรงบรรลุนี้ เป็นธรรมะที่มี
ความละเอียดอ่อน ต้องเข้าใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ยากต่อการปฏิบัติเพราะต้องมีความอดทนสูง จึง
ทรงคิดว่าไม่ควรน าธรรมะเหล่านี้ไปแสดงแก่มหาชน แต่เมื่อทรงพิจารณาถี่ถ้วน ทรงด าริใหม่ว่า ควร
แสดงธรรมต่อมวลมนุษยชาติ เนื่องจากมนุษย์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้จ าแนกได้หลายจ าพวก บางจ าพวก
สอนไม่ได้ บางจ าพวกสอนได้บ้างไม่ได้บ้าง บางจ าพวกสอนได้ ดังทรงด าริเป็นอุปมาว่า เสมือนดอก
อุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริกที่เกิดแล้วในน้ า  เจริญแล้วในน้ า 
งอกงามแล้วในน้ า บางเหล่ายังจมในน้ าอันน้ าเลี้ยง บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ า บางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ าอัน
น้ าไม่ติดแล้ว ทรงตัดสินพระทัยถึงการแสดงธรรมให้แผ่ออกไปให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ผู้สดับรับรู้ความจริง
หลุดพ้นจากความทุกข์  

ก าเนิดการสื่อสารหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรก คือ การแสดงปฐมเทศนา ธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชา แก่ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ดังปรากฏ
ใน มหาวาร. ส 19/543/1703 สาธยายไว้ว่า ณ ใต้ร่มอัสสัตถะ หรือต้นโพธิ์ ใกล้กับฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา 

ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ 
พระภัททิยะ พระมหานมะ และพระอัสสชิ เมื่อพระองค์ทรงแสดงจบ พระอัญญาโกณฑัญญะ รับรู้ 
เข้าใจ บรรลุธรรมในทันที จึงประกาศตนเป็นพุทธสาวก และขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเวลานั้น 
เหตุการณ์นี้ท าให้เกิดพุทธศาสนาครบถ้วนบริบูรณ์ นับเป็นอุบัติการณ์ที่ครบองค์ประกอบ คือ พระ

                                           
 ปัจจุบันคือ ต าบลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
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พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นับเป็นการสื่อสารศาสนาพุทธและเผยแผ่ธรรมะครั้งแรก และสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน (ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี, 2550, น. 16-17) 

ปรากฏการณ์ส าคัญของโลก คือ การมีพระโคตมพุทธเจ้า ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ พร้อมทั้ง
ศาสนาพุทธได้เกิดขึ้นในโลกแล้ว ณ เวลานั้น ค าสั่งสอนเริ่มต้นที่พระองค์ทรงแสดง คือ อริยสัจ 4 
กล่าวเป็นนัยทางโลก ได้ว่า (1) ทุกข ์คือ สิ่งที่เกิดข้ึนมาพร้อมกับมนุษย์ที่อนิจจังคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
และสิ่งที่เกิดจากความไม่รู้ (อวิชชา) ที่ท าให้เกิดความไม่สบายทั้งกายและจิตใจ ตกอยู่กับยากล าบาก 
ผสมอยู่ในความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเศร้าโศกเสียใจ ฯลฯ (2) สมุทัย เป็นที่มา
หรือสาเหตุความทุกข์ที่มากระทบต่อมนุษย์ที่ขาดความรู้ ท าให้เกิดความทุกข์  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
ความไม่รู้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง (3) นิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข ์เป็นการรู้จักรู้แจ้งเหตุแห่งทุกข์ 
เหตุที่ท าให้เกิดความเศร้ามัวหมอง กระทั่งน าไปสู่ความไม่มีทุกข์ด้วยวิธีต่าง ๆ อันล าดับสุดท้าย คือ 
(4) มรรค ทรงแสดงถึงวิธีการ หลักการ เพ่ือการดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสาธยายธรรมว่า มรรคมีองค์ 
8 หรอืวิธีการดับทุกข์มี 8 ประการ (1) สัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเห็นชอบ (2) สัมมาสังกัปปะ มีด ารชิอบ (3) 
สัมมาวาจา คือเจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ การประพฤติดี (5) สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพ
สุจริต (6) สัมมาวายามะ มีความเพียรพยายามชอบ (7) สัมมาสติ มีสติชอบ/ความไม่พลั้งเผลอ และ 
(8) สัมมาสมาธิ มีจิตตั้งมั่น 

ต่อจากจุดเริ่มต้นนี้ ท าให้มีพระสงฆ์สาวกมากข้ึน และทรงเห็นว่า พระสงฆ์สาวกต้องท าหน้าที่
น าธรรมะไปบอกต่อกับพุทธสาสนิกชนให้แผ่ไพศาลต่อไป ทรงก าหนดให้พระสงฆ์สาวก กระจาย โดย
ออกเดินทางไปเส้นทางละหนึ่งรูปไม่ซ้ าเส้นทางกัน เป็นการสื่อสารแบบเครือข่ายทั่วชมพูทวีป นับเป็น
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Intrapersonal Communication) หรือการบอกต่อ (Word of 
Mouth) เรียกว่าการสาธยายธรรม ดัง มหา.วิ 4/39/32 เป็นบันทึกข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่
พระสงฆ์สาวกทั้งหลายให้จาริกออกไปเพ่ือเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ 

 พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชน เพ่ือความเอ็นดูแก่
โลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความเกื้อกูล เพ่ือความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงแสดง
ธรรมให้งดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบื้องปลาย ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรร
ถะ พร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่
เล็กน้อยก็มีอยู่ สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณท่ีควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม
จักมีเป็นแน่ 
 
ความจริงตามธรรมชาติ หลักธรรมะที่เที่ยงแท้ ไม่มีผู้ใดปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ ดัง อริยสัจ 4 

เรื่องทุกข์ มนุษย์ทุกคนต้อง เกิด แก่ ตาย แน่นอน แม้เป็นความจริงแต่ในทางปฏิบัติมนุษย์บางจ าพวก
ต้องใช้เวลามาก บางจ าพวกใช้เวลาน้อยตามก าลังจิตของแต่ละบุคคลเฉกเช่นปทุมในสระดังที่พระองค์
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ทรงพิจารณาไว้นั่นเอง ดังนั้น การจ าแนกจ าพวกบุคคลจึงมีหลายประเภท โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมได้จ าแนกจัดจ าพวกหรือกลุ่มมนุษย์เป็น Generation  

เหตุการณ์นับจากพระพุทธเจ้า ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระสงฆ์สาวกได้รวบรวม
หลักธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เอง มาเรียบเรียงเพ่ือสืบทอดธรรมะไปสู่ Generation ต่อ ๆ มา
ด้วยการท่องจ า ยังคงใช้การสื่อสารแบบบุคคล อย่างไรก็ตาม ในสมัยหลังพุทธกาลไม่นาน มีการใช้การ
สืบทอดค าสอนให้ด ารงอยู่ยาวนานมากท่ีสุด ไม่ให้สูญหาย จึงใช้ระบบการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ในสมัยพระเจ้าอโศก สลักรอบเสาหินเรียกกันว่า เสาหินอโศก รวมทั้งมีการคิดค้นการบันทึกด้วยการ
จารลงบนแผ่นใบลานที่มีความคงทน  

การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบนวัตถุและวัสดุที่มีความคงทน นับเป็นช่องทางการสื่อสาร
ในสมัยหลังพุทธกาล อาจเรียกได้ว่าเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ ลักษณะการสื่อสารเป็นแบบผู้ที่ต้องการรับข้อมูล
ข่าวสาร (Receiver) ต้องไปเดินทางคัดลอกจากแหล่งที่ประดิษฐานแต่ละแห่ง ดังปรากฏเหตุการณ์
หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ กษัตริย์หลังยุคพุทธกาลที่เลื่อมใสศาสนาพุทธ ทรงระดมคณะสงฆ์มาท า
การรวบรวมค าสอนมาจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ หรือการสังคายนา เป็นการรวบรวมพร้อมทั้งจัด
หมวดหมู่ค าสอนของพระพุทธเจ้า บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งไว้ 3 หมวดหมู่ จึงเรียกว่า 
พระไตรปิฎก แบ่งหมวดหมู่ไว้ดังนี้ (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2553, น. 51-54) 

1) พระวินัยปิฎก เป็นการรวบรวมข้อห้าม กฎระเบียบ และมารยาทของพระภิกษุสงฆ์  
2) พระสุตตันตปิฎก รวบรวม ค าสอนจากการเทศนาแก่บุคคลต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าใน

เวลา และสถานที่ต่าง ๆ  
3) พระอภิธรรมปิฎก เป็นการรวบรวมค าสอนที่เป็นธรรมะชั้นสูง ละเอียด ลึกซึ้ง เป็นปรมัตถ

ธรรมล้วน ๆ  
เห็นได้ว่า การสื่อสารศาสนาพุทธในอดีตใช้กระบวนการและช่องทางการสื่อสารแบบถ่ายทอด

ค าสอนแบบปากต่อปาก เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล  (Interpersonal Communication) แต่
หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ การสื่อสารด้านพุทธศาสนามีช่องทางเพ่ิมขึ้น คือ สื่อสิ่งพิมพ์ 
(Printed Matter) คือ เสาหินอโศก และใบลาน ต่อมามีการสังคายนา จัดหมวดหมู่ค าสอน 3 
หมวดหมู่ หรือ พระไตรปิฎก ในทางการสื่อสารจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์  

เมื่อประเทศไทย เข้าสู่รัชสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นยุคที่ศาสนาพุทธมีความรุ่งเรืองมากที่สุด 
เนื่องจากมีระบบการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนได้อย่างมีประสิทธิผล  ดังมีกรณี
ตัวอย่างแต่ละรัชกาลดังนี้ สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้มี
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 9 ถือเป็นครั้งที่ 2 ในดินแดนประเทศไทย ที่วัดมหาธาตุ สร้างสื่อ
ส าหรับถ่ายทอดพระธรรมค าสอนที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น มีศูนย์กลางกระจายข้อมูลข่าวสารอย่าง
มั่นคง รัชกาลที่ 2 ทรงให้ความส าคัญในการสื่อสารผ่านกระบวนการเรียนรู้คือ ทรงโปรดให้มีการ
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เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบไล่ปริยัติธรรมใหม่ ด้วยการขยายหลักสูตรเป็น 3 ชั้น คือ เปรียญตรี-โท-เอก 
เป็น 9 ชั้น คือ ชั้นเปรียญธรรมประโยค 1 ถึงชั้นเปรียญธรรมประโยค 9 การสื่อสารผ่านกระบวนการ
จัดสาร (Treatment) รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพ่ิมจ านวนขึ้นไว้อีก
หลายฉบับครบถ้วนกว่ารัชกาลก่อน ๆ โปรดให้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย กล่าวได้ว่า ทรงจัดการ
สื่อสารพุทธศาสนาผ่านรูกระบวนการการจัดสาร (Treatment) คือการเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ท าให้
ผู้รับสารมีความเข้าใจง่ายขึ้น รัชกาลที่ 4 เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ผนวช 27 พรรษา ลาสิกขาขึ้น
ครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 57 พรรษา ทรงพระราชศรัทธามากที่สุด การสื่อสารสมัยนี้ใช้กิจกรรมเป็น
ครั้งแรก โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชา ณ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (มณฑลพิธีท้องสนามหลวง) 
ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ รัชกาลที่ 5 โปรดให้มีการเริ่มต้นการศึกษาแบบสมัยใหม่ในประเทศไทย
โดยให้พระสงฆ์รับภาระช่วยการศึกษาของชาติจัดเป็นสื่อบุคคลในระดับโรงเรียน และระดับอุดมศึกษา
คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย และการสื่อสารด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกด้วย
อักษรไทยจบละ 39 เล่ม รัชกาลที่ 6 ทรงพระปรีชาปราดเปรื่องในพระศาสนามาก ทรงนิพนธ์หนังสือ
แสดงค าสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เช่น เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นต้น ถึงกับ
ทรงอบรมสั่งสอนอบรมข้าราชการด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นสื่อสารบุคคลและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
พระองค์เอง ทรงโปรดให้ใช้ พุทธศักราช (พ.ศ.) แทน รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดให้
ท าสังคายนาพระไตรปิฎกเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 6 ถือเป็นการสังคายนาครั้งที่ 3 ใน
เมืองไทย เปิดให้ฆราวาสเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยจัดหลักสูตรใหม่ เรียกว่า “ธรรม
ศึกษา” ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีการแปลพระไตรปิฎก
เป็นภาษาไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. พระไตรปิฎกแปลโดยอรรถ และ 2. พระไตรปิฎก แปลโดย
ส านวนเทศนา สืบมา สมัยรัชกาลที่ 9 ทรงให้มีการสื่อสารพุทธศาสนาโดยใช้การสื่อสารทุกช่องทาง 
คือ มีทั้งทรงแสดงพระบรมราโชวาทสอนธรรมะ ทรงผนวก ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก จัดการ
สื่อสารทางศาสนาแบบสองทางหรือมากกว่า (Two-way Communication) ปฏิสัมพันธ์กันแบบ
เผชิญหน้า กล่าวคือ พระภิกษุสงฆ์ใช้วิธีทรงจ าค าสอนแล้วน าไปบอกต่อเผยแผ่ต่อประชาชน เปิด
โอกาสให้ซักถาม หรือโรงเรียนมีครูพระ ท าหน้าที่ครูสอนหนังสือและธรรมะในเวลาเดียวกัน  

หลักศาสนาพุทธ ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ผ่านกระบวนการสื่อสารสู่คนในสังคมหลาย
ยุคสมัย ตั้งแต่อดีตสมัย ท าให้วิถีชีวิตระหว่างพุทธศาสนิกชน กับวัดและพระภิกษุสงฆ์ แยกจากกัน
ไม่ได้ แต่เมื่อวิวัฒนาการของสังคมเปลี่ยนไป ความเจริญก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว สภาพและวิถี
ชีวิตแบบดั่งเดิมเปลี่ยนไป คนเริ่มห่างเหินจากวัด พระสงฆ์ และธรรมะ ท าให้ชีวิตของคนปราศจากที่
พ่ึงทางใจ วิถีชีวิตที่ดีงาม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารีและความมีน้ าใจ ลดน้อยลง และ
จางหายไปกับความเจริญทางวัตถุที่คนในสังคมให้ความส าคัญแทน เนื่องจากการด าเนินชีวิตของคน
รุ่นใหม่ในวัฒนธรรมแบบใหม่มีการแข่งขันสูง รักความหรูหรา ฟุ่มเฟือย นิยมใช้สินค้าแพง นับถือวัตถุ
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มากกว่าพระธรรม ยึดถือในตัวบุคคล ยกย่องผู้มีอ านาจ มีเงิน ส่งต่อถึงการเอาเปรียบ แก่งแย่ง ขาด
ความเคารพนับถือเทิดทูนผู้อาวุโสการผู้มีพระคุณ ละทิ้งไม่ดูแล ไม่ตอบแทนพระคุณ รวมถึง
ความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนเดียวกันเลือนหาย ฯลฯ ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก
พัฒนาการทางสังคมและเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดน ก่อให้เกิดเจริญทางวัตถุ ท า
ให้สภาพจิตใจของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมไทยมีการพัฒนาและเลียนแบบตาม
แบบอย่างของชาติตะวันตกและมีการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ท าให้สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่วัตถุนิยมและบริโภคนิยม  

จากวิถีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มกระแสโลก ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่าง
รุนแรง จนเกิดการแข่งขันในการแสวงหาช่องทางและโอกาสสร้างรายได้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ ซึ่งเป็น
สาเหตุที่น าไปสู่การประพฤติผิดทางคุณธรรม จริยธรรม และท าให้เกิดความหย่อนยานทางศีลธรรม 
ผู้กระท าความผิดมีอายุน้อยลง เช่น ข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , 
(2558) ระบุว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมสูงขึ้น มารดาที่อายุต่ ากว่า  20 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ ากว่า 15 ปี ปัญหาข่มขืน ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมออนไลน์ เที่ยว
กลางคืน  เมื่ อสั งคมขาดสิ่ งยึ ด เหนี่ ยวจิต ใจ  จนน า ไปสู่ การก่อคดีอาชญากรรมในแบบ  
ต่าง ๆ เช่น การปล้น จี้ ชิงทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย จากปี พ.ศ. 2551 เยาวชนอายุ 
15-18 ปี ทั่วประเทศ ก่อคดี 39,798 คดีปี พ.ศ. 2552 ก่อคดี 39,530 คดี ปี พ.ศ. 2553 ก่อคดี 
38,003 คดี ปี พ.ศ. 2554 ก่อคดี 29,967 และปี พ.ศ. 2555 มีเยาวชนถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ
ทั่วประเทศ 6,108 คน เพ่ิมมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2553-54 และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึน และ ในความผิดที่
ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ คดียาเสพติดมีมากที่สุด รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและคดี
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2556) และในปี พ.ศ. 2557 มีสถิติ
การก่ออาชญากรรมร้ายแรง สูงถึง 4,148 คดีโดยเป็นสถิติการรับแจ้งเหตุ และสามารถจับกุมได้เพียง 
2,694 เท่านั้น (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2559) 

จากสถิติดังกล่าว ฉายภาพให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อปัญหา
ของสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าความเสื่อมถอยทางศีลธรรมเป็นสาเหตุ
หนึ่งท าให้มนุษย์เกิดความโลภ ความอยากได้อยากมี เกิดการแก่งแย่ง ไม่ค านึงถึงวิธีการที่ได้มา ยอม
กระท าความผิด หรือยอมขายบริการทางเพศที่นับวันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เพียงเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินเงินทอง สนองความรู้สึกอยากได้อยากมี ดูเป็นคนทันสมัยมีฐานะและเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม
บุคคลในสังคม  

ประกอบกับการให้ความส าคัญต่อสถาบันเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยยกระดับความเป็นอยู่ทาง
สังคมไทย และเข้าไปมีอิทธิพลต่อสถาบันศาสนาด้วย ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ และทิฆัมพร เอ่ียมเรไร 
(2554) เคยให้ทัศนะว่า องค์ประกอบส าคัญของพุทธศาสนา เช่น วัด ที่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนใน
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อดีต ถูกแปรเปลี่ยนเป็น ศูนย์การค้า เน้นการปลุกเสก เช่าบูชา ฯลฯ ความห่างเหินจากหลักธรรมค า
สอน ท าให้คนแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะสังคมแบบพุทธพาณิชย์ เป็นปรากฏการณ์ชัดเจนยิ่งใน
สังคมไทย คล้ายกับ กระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส หรือ Secularization ของ Berger (1967) ที่
เกิดขึ้นสังคมตะวันตกในอดีต โดยอธิบายว่าสังคมเปรียบเสมือนกงล้อที่มีสถาบันทางสังคมต่าง ๆ 
ร่วมกันขับเคลื่อน มีสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและควบคุมดูแลสถาบันอื่น ๆ ในขณะที่ยุค
หลังสถาบันศาสนาเกิดความสั่นคลอนและเปลี่ยนแปลงถูกลดบทบาท หน้าที่ และความส าคัญที่มีต่อ
สังคมเดิมลงไป  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ให้ความเห็น การที่เด็กไทยเข้าวัดน้อยลง เนื่องจาก
สังคมและยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จากยุคสมัยเกษตรกรรม เด็กไปหาความรู้ที่วัด ในยุคปัจจุบัน แหล่ง
ความรู้นอกวัดมีมากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่  ๆ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้เยาวชนหมกมุ่นอยู่กับความสุขความรื่นรมย์ 
จนลืมว่ายังมีวัดอยู่ รวมถึงคนรุ่นใหม่ เป็นมือใหม่ต่อโลกจึงเลือกสนใจสิ่งใหม่ ๆ ทางโลกมากกว่าสนใจ
ทางธรรม การที่เด็กไทยห่างเหินวัดจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะเด็กไทยไม่มีรากฐานทางศีลธรรม ที่
พร้อมก่อให้เกิดพฤติกรรมเห็นแก่ตัว โกงกิน คิดแคบ มองแคบ ขาดจิตส านึก และการที่คนรุ่นใหม่ไม่มี
รากแก้วทางศีลธรรม ท าให้บ้านเมืองในอนาคตบอบช้ ามากข้ึน (กฤตพล ไชยผล, กิตติศักดิ์ เอ่ียมสอาด 
และธราพล ล่อใจ, 2556)  

เยาวชนคนรุ่นใหม่ สังคมไทยจัดกลุ่มบุคคลที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 หรือคนมีอายุ
ระหว่าง 20-37 ปี นิยามว่าเป็นคนรุ่นใหม่ยุค Millennials หรือกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation 
Y) กลุ่มประเภทนี้เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในทางกลับกัน หากคนรุ่นใหม่นี้ไม่มี
รากฐานความเข้าใจทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อาจสร้างความบอบช้ าให้ประเทศได้
เช่นกัน คนกลุ่มนี้เกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมที่แตกต่างจากรุ่นบิดามารดา มี
ความเจริญรุดหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสารไร้พรมแดน เป็นยุคที่เศรษฐกิจเติบโต บิดามารดา
ประสบความส าเร็จในชีวิต จึงดูแลเอาใจใส่บุตรเป็นอย่างดี เด็กยุคนี้ถูกตามใจ แต่มีการศึกษาดี ชอบ
การแสดงออก มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่กรอบ ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางที่
หลากหลาย มีอิสระในความคิด กล้าซักถามทุกเรื่องที่สนใจ ไม่หวั่นกับค าวิจารณ์ มีความเป็นสากล 
มองว่าการนิยมชมชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องธรรมดา  

คนกลุ่มนี้ขณะนี้อยู่ในช่วงวัยเรียนบ้าง วัยท างานบ้าง ยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีมีบทบาทมาก 
คนกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในหน้าที่การานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถท างานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว อาจเห็นคุณภาพคนกลุ่มนี้ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในขณะที่ท างานอย่างอ่ืนไปพร้อมกัน
ด้วย และจากสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนเจเนอเรชั่นวาย ทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ใช้
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อินเตอร์เน็ตมากถึง 7 ชั่วโมง 12 นาทีต่อวัน หากเป็นวันหยุดจะมีการใช้งานเพ่ิมขึ้น เป็น 7 โมง 36 
นาทีต่อวัน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2560) ในการท างานคนกลุ่มนี้มักต้องการ
ความชัดเจนว่าสิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร นิยมท างานเป็นทีม เพราะคนกลุ่มนี้มัก
ใช้วิธีระดมความคิดเห็น แม้อาจมีสมาธิสั้น ความอดทนไม่สูงนัก มุ่งหวังรายที่สูงจากการท างาน ไม่
ชอบไต่เต้า ชอบก้าวกระโดด คาดหวังต่อผลงานและต าแหน่งสูง ต้องการค าชม มักจัดสรรเวลาให้งาน
และชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุลกัน เช่น กิจกรรมหลังเลิกงานเพ่ือสร้างความสุขให้ตนเอง เช่น พบปะ
สังสรรค์ จึงเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีน้ าใจช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บิดามารดา การปลูกฝังความจริง ให้รับรู้ทั้งเหตุ และผลที่ตามมา คาดการณ์ว่าคนกลุ่มยินดีเข้าร่วม
และท าอย่างมุ่งม่ัน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากมีกิจกรรมพุทธศาสนา หรือหากสนใจร่วมกิจกรรมโดยผ่าน
การสื่อสาร สื่อใด ระบบใด อุปกรณ์ชนิดใดที่เหมาะสมกับคนกลุ่มสมัยใหม่เช่นนี้  

กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เติบโตในสังคมยุคเทคโนลยีดิจิทัลซึ่งเป็น
ยุคการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามาก การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร การค้นหาข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็ว 
สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่ององค์ประกอบที่มีทั้งภาพ เสียง นอกจากนี้ยังแต่เติม
ด้วยมิติต่าง ๆ ที่ซ้อนอยู่บนภาพและแทรกอยู่ในเสียง ดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสารโดยเฉพาะกลุ่มเจ
เนอเรชั่น หากมีการน ากระบวนการการสื่อสารในสังคมยุคเทคโนลยีดิจิทัล มาใช้ในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา เพ่ือดึงดูดความสนใจกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ให้มาสนใจ รับสารเชิงพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  จึงเป็นที่
น่าสนใจว่า กระบวนการการสื่อสารในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย  ลักษณะใดที่
สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตรงกับพฤติกรรมผู้รับสารโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย หากมีการศึกษาวิจัยกระบวนการการสื่อสารที่เหมาะสม อาจมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสาร (สถาบัน
ศาสนา) ใช้ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และตัวสาร (Message) ในที่นี้หมายถึงหลักธรรมพุทธ
ศาสนาหรือความเป็นจริงอันประเสริฐ เป็นค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่า
กระบวนการการสื่อสารที่ค้นพบ สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการเผยแพร่หลักธรรมพุทธ
ศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย หรือเกิดผลพวงต่อกลุ่มคนวัยใกล้เคียง เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพต่อประเทศชาติให้เข้มแข็ง มันคง และยั่งยืนต่อไป  
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แต่อย่างไรก็ตามการที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ ให้ได้ผล สถาบันศาสนาถือเป็น
สถาบันส าคัญที่จะบ่มเพาะและกล่อมเกลาพุทธศาสนิกชนได้ โดยปัจจุบันมีวัดและศาสนสถาน
พยายามจัดกิจกรรมที่น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านสื่อใหม่และกิจกรรมที่น่าสนใจ เพ่ือเป็น
การดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนหันมาสนใจ โดยสอดแทรกค าสอนทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับ  
กลยุทธ์การสื่อสารร่วมกับสื่อใหม่ต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจเพื่อช่วยในการสื่อสารและเน้นการน าเสนอ
ไปที่แก่นแท้แห่งค าสอน เช่น โครงการจิตอาสายุวพุทธฯ โครงการสามเณรใจเพชร ของยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทย, โครงการชวนน้องท่องพระสูตร (พุทธวจนะ) ของวัดนาป่าพง, โครงการพุทธ
สาวิกา ของเสถียรธรรมสถาน, โครงการดูหนังหาแก่นธรรม ของหอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ เป็นต้น 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เกิด
ความสนใจและเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น ทั้งนี้หากมีการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาด้วยวิธีการแบบแปลกใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม รวมถึงหากมีศาสนสถานที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่ใจกลางเมือง ย่อมสะดวกแก่ประชาชนผู้สนใจในการเดินทางมา
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ท าบุญ ร่วมกิจกรรมประเพณีและเพาะบ่มคุณค่าและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
คนในสังคม อันจะเป็นอีกหนทางในการช่วยลดปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง   

โดยงานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการการสื่อสารพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน ซึ่งเป็นมูลนิธิทางศาสนาที่มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
โดยไม่ได้หวังผลก าไรหรือผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งทั้งสององค์กรทางศาสนาเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาเ พ่ือ
เผยแผ่ธรรมะ หลักธรรมค าสอนในศาสนาพุทธ และยังเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทางพุทธศาสนา โดย
หอจดหายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ กรุงเทพฯ จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านพุทธทาสภิกขุ 
ตั้งแต่ที่ท่านเริ่มมีการเทศนาสอนธรรมะ งานเขียนทางพุทธศาสนาของท่าน รวมถึงผลงานในด้านต่าง
ไว้ในรูปแบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษจดบันทึก สมุดจดบันทึก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อนไว้ที่อยู่ในรูปดีวีดี และสื่ออีเล็คทรอนิคส์แบบต่าง ๆ เพ่ือเก็บไว้ให้กับคนรุ่นหลังจะได้น าไป
ศึกษาและต่อยอดการศึกษาและปฏิบัติต่อไป ด้านเสถียรธรรมสถานเช่นกัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ค าสอนของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตในสื่ออิเล็คทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน และรวมไปถึงข้อมูลหรือผลงาน
ทางธรรมะของสื่อบุคคลท่านอ่ืน ๆ ที่เป็นแขกรับเชิญที่ได้มาท าการสอนและเผยแผ่ธรรมะที่เสถียร
ธรรมสถานด้วยเช่นกัน  

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และเสถียรธรรมสถานมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเข้ามาประยุกต์
และผสมผสานกับค าสอนทางศาสนาที่สร้างความน่าสนใจให้กับพุทธศาสนิกชนซึ่งมีกระบวนการการ
สื่อสารพุทธศาสนาที่มุ่งหวังในการใช้หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านโครงการ/
กิจกรรมที่น่าสนใจ รวมถึงพยายามแสวงหาแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) เพ่ือเป็นแนวร่วมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ การมุ่งความสนใจที่
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กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารศาสนาที่ผ่านมา มักจะมุ่งศึกษา
เกี่ยวกับการใช้สื่อบุคคล (พระสงฆ์) ในการเผยแผ่ศาสนา หรือการใช้สื่อแบบต่าง ๆ ในการสื่อสาร
ศาสนากับกลุ่มบุคคลทั่วไป อาทิ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต การใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องท าให้ผู้รับสาร
สนใจและติดตามและเกิดการมีส่วนร่วมมาเป็นกลยุทธ์  ๆ ที่ “ธรรมะเดลิเวอรี่” ได้น ามาใช้ในการ
บรรยายธรรมะ โดยจะใช้ประโยคค าถาม เป็นประโยคเกริ่นน าเรื่องก่อน ซึ่งค าถามนั้นอาจจะเป็น
ค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารสองทางขึ้น (ทิพย์ชล เทพรังศิริกุล, 2553) แต่ยังไม่
มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารศาสนาในแง่มุมเกี่ยวกับการสื่อสารกับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึง
ถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในสังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว นิยมการสื่อสารและการค้นหา
ข้อมูลที่มีความรวดเร็วและน่าสนใจ โดยหากกระบวนการการสื่อสารศาสนาสามารถสื่อสารได้ตรงใจ
กับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ก็จะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเลือกท ากิจกรรมด้านศาสนา อันจะส่งผล
ให้เกิดกระบวนการกล่อมเกลาจิตใจในทางที่ดี และส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

 ปัญหาน าวิจัย 
 

1.2.1 มูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย มี
ลักษณะองค์กร และการท างานเป็นเป็นอย่างไร 

1.2.2 มูลนิธิทางศาสนามีกลวิธีในการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วายเนอเรชั่นวายอย่างไร 

1.2.3 กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายมีการรับรู้การสื่อสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
อย่างไร ในการสื่อสารพระพุทธศาสนาที่มูลนิธิทางศาสนาด าเนินการจัดขึ้น 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.3.1 เ พ่ือศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย  

1.3.2 เพ่ือศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย  
1.3.3 เพ่ือศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของ

กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย  
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 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งค้นหาและน าเสนอเฉพาะ ลักษณะของมูลนิธิทาง

ศาสนากที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนา และลักษณะการเพ่ือเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนา กลวิธี
ที่เหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ให้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพุทธศาสนาต่อไป 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการวางแผนการ
สื่อสาร และกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน แห่ง
ละ 3 คน รวม 6 คน คนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เข้าร่วมกิจกรรม ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน จ านวนแห่งละ 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน รวม 28 คน 

1.4.3 ขอบเขตด้านสถานที่ ประกอบด้วย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 
และเสถียรธรรมสถาน  

1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา เมษายน-กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

 นิยามศัพท์ 
 

การสื่อสาร หมายถึง การบอกต่อข้อความ การเผยแพร่ถ้อยค า หรือสิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่ จาก
หน่วยงานทางศาสนาไปยังอีกกลุ่มเป้าหมาย 

กลวิธี หมายถึง วิธีการสื่อสารพุทธศาสนาในแบบต่าง ๆ เช่น แบบดั้งเดิม คือการเข้าวัดท าบุญ
และฟังธรรมตามประเพณี แบบใหม่ คือ การสื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่าง  ๆ เช่น 
สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อกิจกรรมเป็นต้น โดยมีการวางแผนการประยุกต์การใช้
สื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
สนใจ และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

พุทธศาสนา หมายถึง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ ได้ตรัสรู้แล้วน ามาบอกสอนแก่
พุทธศาสนิกชน  

พุทธศาสนิกชน หมายถึง บุคคลผู้นับถือศาสนาพุทธ 
มูลนิธิทางศาสนา หมายถึง หน่วยงานทางศานา หรือสถาบันทางพุทธศาสนา ที่ไม่ใช่วัด ที่ท า

การเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน 
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เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2538 เป็นบุคคลที่
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 22-37 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคที่เศรษฐกิจ เฟ่ืองฟู อีกทั้งมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คนกลุ่มนี้ความสามารถใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ในการติดต่อสื่อสาร  

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ได้ทราบลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนา กลวิธีการ
สื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย รวมถึงการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ในการสื่อสารพระพุทธศานาของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ของสถานปฏิบัติธรรมทั้ง 2 แห่ง คือ หอ
จดหมายเหตุพุทธทาสกรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน สามารถน าข้อมูลการสื่อสารที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารส าหรับเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนาให้
เข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 

1.6.2 องค์กรทางศาสนา และหรือสถานปฏิบัติธรรมทั่วไป สามารถน ากระบวนการสื่อสารที่
ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารส าหรับเผยแผ่พุทธศาสนาให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืน และยังเป็นประโยชน์ต่อไปในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการด้วย 
 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
ได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นเป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้  

2.1 บริบทการนับถือพุทธศาสนาในประเทศไทย 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา 
2.3 แนวคิดการน ากระบวนการสื่อสารมาใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา 
2.4 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล 
2.5 แนวคิดการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วม 
2.7 ลักษณะประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 บริบทการนับถือพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

คนไทยเชื่อเรื่องศาสนาและใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว โดยเลือกเชื่อค าสอนในเรื่องที่เหมาะกับ
สังคมไทย มากกว่าใช้ศาสนาบังคับให้ปฏิบัติในทุกเรื่อง พุทธศาสนามีแหล่งก าเนิดอยู่ประเทศอินเดีย 
เข้ามาในประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย การปฏิบัติศาสนาจึงมีลักษณะผสมผสานความเชื่อหลักการใน
พุทธศาสนา และปฏิบัติตามพิธีกรรมแบบพราหมณ์  ท าให้เกิดขั้นตอนมากมายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน แม้ว่ารูปแบบความเชื่อในพุทธศาสนา แต่ปฏิบัติแบบพราหมณ์ ซึ่งถูกน ามาปรับใช้ทั้ง
ในแง่สันติและความขัดแย้ง ในท้ายที่สุดเกิดการผสมกลมกลืน กลายเป็นหลักความเชื่อพุทธศาสนา ซ่ึง
รวมความเชื่อเรื่องวิญญาณ หมายถึง การรับรู้ ตามหลักพุทธศาสนา วิญญาณในความเชื่อแบบ
พราหมณ์ หมายถึง คนที่ตายยังมีวิญญาณเหลืออยู่ (ผี) จึงมีพิธีกรรมมากมายกลายเป็นประเพณี  ขนม
ธรรมเนียม ล้วนมีพิธีกรรมแทรกเข้ามา เช่น การเกิด เจ็บป่วย อาจเห็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น  จึง
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กล่าวได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่นับถือ/เชื่อในหลักศาสนาพุทธเป็นหลักและปฏิบัติตามพิธีกรรมแบบ
พราหมณ ์และอาจเชื่อแนวคิดของศาสนาอื่นปะปนอยู่บ้าง 

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศไทย โดยมีศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอ่ืน ๆ ด้วยสัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนา ดังนี้ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.6 ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 4.6 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.7 และศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาซิกส์ และพราหมณ์ฮินดู) ร้อยละ 0.1 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 
 

2.1.1 ระบบความเชื่อในพุทธศาสนาของคนไทย 
การนับถือพุทธศาสนาของบุคคลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เรียกบุคคลเหล่านี้ว่า 

พุทธศาสนิกชน โดยมีความเชื่อเชิงคติว่า ชีวิตมีการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อเรื่องเวรกรรมว่า ท ากรรมดี
ย่อมได้ดี ท ากรรมชั่วย่อมได้ชั่ว ซึ่งส่งผลต่อการเวียนว่ายตายเกิด ขึ้นสวรรค์ ตกนรก เป็นความเชื่อที่
ผสมผสานความเชื่อแบบพราหมณ์ในเรื่องผี เข้ามากลมกลืนในวิถีชีวิตคนไทยอย่างแยกไม่ออก ความ
เชื่อลักษณะนี้ส่งผลหลายประการ ได้แก่  

1) ท าให้เกิดแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรม (อาจประยุกต์มาจากหลักศีลธรรม) 
2) การท าบุญ การบริจาคทรัพย์สิ่งของ (เชื่อว่า ท าให้ขึ้นสวรรค์ เกิดภพหน้าจะ

สบาย) 
3) เกิดบรรทัดฐานการปฏิบัติ อาทิ การเคารพผู้อาวุโส ครูบาอาจารย์ 
4) ประเพณีนิยม เช่น ลอยกระทง ขอขมาเจ้าแม่คงคา  

ความเชื่อเชิงคติเหล่านี้ ได้แสดงความเชื่อเชิงพิธีกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่หลายหลากขึ้นใน
สังคมไทย ซึ่งความเชื่อเชิงพิธีกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปรับเปลี่ยนไปตามพ้ืนที่  โดยให้
ความส าคัญต่อคนท าพิธีกรรม เช่น พระสงฆ์ท าพิธีกรรมทางพุทธศาสนา งานบุญประเพณีต่าง ๆ หมอ
ขวัญท าพิธีแบบพราหมณ์ ผีฟ้าท าพิธีทางผี แสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อทั้งสามคือ 
พุทธ พราหมณ์ ผี ตัวอย่างเช่น การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ และท าพิธีแบบ
พราหมณ์ บ้านหลายหลังจัดตั้งศาลพระภูมิ หลายหลังมีเรือนผีมีการจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือน 
หรืออีกตัวอย่าง งานบุญบั้งไฟทางภาคอีสาน เป็นพิธีกรรมขอฝน เพราะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้ างโลก 
สามารถดลบันดาลให้เกิดฝนได้ พิธีกรรมนี้เริ่มจากวัด ด้วยการน าบั้งไฟไปเข้าสู่พิธีสงฆ์แบบพราหมณ์ 
มีชาวบ้านร่วมในพิธีด้วย แม้ว่าโดยปกติพระสงฆ์ไม่เข้าร่วมในพิธีกรรมเกี่ยวกับผี ไสยศาสตร์  บริเวณ
วัดมีอุโบสถถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทางพุทธศาสนา ประชาชนในสังคมไทยจึงเชื่อในพิธีกรรม
มากกว่าเชื่อในหลักการที่เป็นแก่นแท้แห่งพุทธศาสนา 
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 ความเชื่อ พิธีกรรม 

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างภาพความเชื่อและพิธีกรรม 
 

ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบแบบแผน หรือแบบอย่างที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อน ามาใช้ใน
พุทธศาสนา จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่าง ๆ 
ท าให้ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน เกิดความเลื่อมใส เตือนใจให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยได้
อย่างดีเยี่ยม จึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ควรรักษาไว้คู่กับพุทธศาสนาสืบต่อกันมา แม้ว่า
ศาสนาพิธี เป็นรูปแบบพิธีกรรม ซึ่งถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมนิยมสืบทอด สานต่อกันมา ท าให้สังคม
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ ร่มเย็น ท าให้ศาสนพิธีถูกเรียกว่า การท าบุญ ซึ่งพุทธศาสนิกชน 
ปรารภที่ตรงกันว่า หลักวิธีท าบุญที่ครบตามพุทธศาสนา ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรม 
เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ 3 หลักปฏิบัติ ประกอบด้วย 

 ทาน เป็นแนวปฏิบัติด้วยการบริจาควัตถุ สิ่งของที่เป็นของตนเพ่ือประโยชน์แก่
ผู้อื่น 

 ศีล เป็นวิธีปฏิบัติ ด้วยการรักษากาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย 
 ภาวนา เป็นการยกระดับจิตให้สูงขึ้นด้วยการอบรมให้สงบนิ่ง อันท าให้เกิดปัญญา  

กล่าวได้ว่า การท าบุญ ตามหลักพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลัก 3 ประการนี้ โดยเริ่มต้น
ปฏิบัติข้อใดก่อนก็ได้ เช่น รับศีลแล้วฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ (ภาวนา) จบลงด้วยการถวายทาน 
หรือถวายทานแล้วรับศีล ฟังธรรม เป็นต้น สุดแล้วแต่โอกาสหรือระเบียบแบบแผนนั่นเอง 

กรณีพุทธศาสนิกชน นับถือพุทธศาสนาเน้นความเชื่อเรื่องกรรม เกิดพฤติกรรมทางสังคม ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนไทย ที่มุ่งให้ความส าคัญต่อการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ท ากรรมดี 
ความเชื่อตามหลักการนี้ เป็นการวางพ้ืนฐานระบบความเชื่อ 3 แบบ ได้แก่ 

 เชื่อว่า ศาสนาเป็นระบบการสั่งสม 
 เชื่อว่า ศาสนาเป็นระบบการส่งหรือน าบุญกุศลไปสู่ผู้อ่ืน หรือติดไปในภพอ่ืน 
 เชื่อว่า ศาสนาเป็นระบบการประกันภัย (ท าดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดี) 
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พุทธศาสนา มีฐานะเป็นสถาบันศาสนา ธรรมสถานหรือวัดศูนย์กลางสร้างความผูกพันกับคน
ในสังคมไทย ส่งผลให้หลักธรรมในพุทธศาสนามีการสืบทอด เผยแผ่ ท าให้อยู่คู่กับสังคมและคนไทยมา
อย่างยาวนาน ประเทศไทยมีตัวแทนสถาบันศาสนา คือ วัด โรงเรียน บ้าน ซึ่ง 3 สถาบันนี้ท าหน้าที่สืบ
ต่อ เผยแผ่พุทธศาสนาตลอดระยะเวลาตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามาในสุวรรณภูมิ วัดเป็นสถานที่ส าคัญ
มากในพุทธศาสนา เห็นได้ชัดเจนว่า แต่ละชุมชนมีวัดตั้งอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่งเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยว
จิตใจคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกรรมดี  ในอดีตวัดมีบทบาทหน้าที่
หลากหลายต่อสังคม เช่น เป็นโรงเรียนแหล่งวิชาความรู้ สอนหนังสือให้เด็กอ่านออกเขียนได้  เป็น
สถาบันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนาเข้ามาพร้อมกับการจัดตั้งระเบียบสังคม มีวัดเป็น
ศูนย์กลางความเชื่อในหลักธรรมทางพุทธศาสนา การสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับกรรม กฎแห่งกรรม 
กฎแห่งไตรลักษณ์ เป็นแหล่งสาธยายหลักธรรม สู่วิธีคิด วิธีมองโลก ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ท า
พิธีกรรมมากท่ีสุดเช่นกัน 
 

2.1.2 อิทธิพลพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมไทย  
พระพุทธศาสนา เป็นรากฐานการสร้างวัฒนธรรมไทย เพราะวิถีชีวิตคนไทยเกี่ยวเนื่องกับ

พุทธศาสนาตั้งเกิด กระทั่งตาย เนื่องจากหลักค าสอนในพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับลักษณะ
อุปนิสัยคนไทย อาทิ รักความสงบ มีเมตตา โอบอ้อมอารีย์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบความอิสระเสรี  
ประกอบกับพุทธศาสนาอยู่คู่กับชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาล จึงมีอิทธิพลต่อสังคมไทย ก่อก าเนิดเป็น
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ภาษา ภาษาไทย มีรากฐานมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เป็นภาษาท่ีได้รับอิทธิพลจากการ
บันทึกหลักธรรมค าสอนพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก เนื่องจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทใช้ภาษาบาลี 
ส่วนฝ่ายมหายานใช้ภาษาสันสกฤต เมื่อพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย คนไทยจึงรับเอาวัฒนธรรมด้าน
ภาษามาด้วย เห็นได้จากภาษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อเรียกสิ่งของ มีศัพท์ภาษา
บาลีผสมอยู่ เช่นค าว่า โทรศัพท์ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัย ธนาคาร เกษตรกรรม รัฐบาล อดิศักดิ์ ศุภ
ลักษณ์ วราพรรณ ธารินทร์ ทัศนศึกษา วิถี เป็นต้น ผสมกลมกลืนกลายเป็นภาษาไทย จนรู้สึกว่า เป็น
ภาษาไทยดั้งเดิม 

วรรณกรรม เห็นได้จากวรรณคดีทั้งหลายได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา  นับได้ว่าเป็น
แหล่งที่มาของบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

ศิลปกรรม ประเทศไทยได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติว่า เป็นเมืองที่มี
ศิลปะงดงาม ยากหาชาติใดเหมือน ศิลปะท่ีปรากฏล้วนมีความประณีตสวยสดงดงาม ตรึงตาตรึงใจแก่
ผู้พบเห็น ซึ่งศิลปกรรมเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา เช่น วัด ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม 
ละเอียดอ่อน เขียนเรื่องราวในพุทธศาสนา นิทานชาดก นอกจากนี้ศิลปะทางดนตรียังเกี่ยวเนื่องกับ
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พุทธศาสนาด้วย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นแหล่งความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นแหล่งก าเนิด
และอนุรักษ์ศิลปะดนตรี หรือจุดเริ่มต้นศิลปะดนตรีในโอกาส พิธีต่าง ๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล 

การศึกษา ด้านการศึกษาไทยในอดีต วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้ ทักษะวิชาชีพ 
โดยพระภิกษุเป็นครูพระสอนวิชาการ ทักษะความรู้แก่ประชาชน เริ่มมีปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรง
จัดการศึกษาแบบใหม่ขึ้นในหัวเมือง โปรดให้พระสงฆ์เป็นครูพระ และถือว่าคนที่ผ่านการบวชเรียน
มาแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ จึงก าหนดให้คนที่เข้ารับราชการต้องผ่านการบวชเรียนมาก่อน เกิดวัฒนธรรม
และประเพณีบวชเพ่ือศึกษาเรียนรู้ แต่ต่อมารัฐบาลใช้ระบบบริหารการศึกษาแบบใหม่มาใช้ ท าให้
บทบาทการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนลดลง เหลือเพียงครูพระมีบทบาทในฐานส่วนร่วมการจัด
การศึกษา เฉพาะวิชาธรรมะ รวมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เช่น วัดจัดสรรที่ดินก่อสร้างโรงเรียน 
โรงเรียนสามัญส าหรับประชาชนทั่วไป แห่งแรกตั้งในวัดคือ โรงเรียน วัดมหรรณพาราม 

พิธีกรรมและวันส าคัญ พิธีกรรมมีต้นก าเนิดจากความเชื่อในพุทธศาสนา เช่น พิธีขึ้นบ้านใหม่ 
มีวันส าคัญ ๆ คือ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น  

พุทธศาสนิกชน (ร้อยละ 95 ของคนไทยทั้งประเทศ) ยึดถือพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ า
ชาติ เป็นมรดกของปวงชนชาวไทย เป็นที่รู้จักของนานาประเทศว่า เมืองไทยเมืองแห่งผ้ากาสาวพัตร 
(ผ้าเหลือง) สะท้อนให้เห็นว่าพุทธศาสนาอยู่คู่กับความเป็นชาติไทยมาอย่างยาวนาน ในขณะที่อีก
มุมมองหนึ่ง ศาสนาเป็นจ าเลยทางสังคม โดยถูกกล่าวหาว่า ไม่ตอบสนองต่อความสุขทางสังคม จ าเลย
ที่ 2 คือ พระภิกษุ ถูกกล่าวหาว่า ประพฤติย่อหย่อน ท าให้พุทธศาสนิกชนรุ่มหลงงมงายในวัตถุ จ าเลย
ที่ 3 คน คนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ไม่ศรัทธาต่อศาสนาอย่างลึกซึ้ง การศึกษาพุทธศาสนา
น้อยลง เข้าใจหลักธรรมผิดเพ้ียนแตกต่างออกไป แต่ยังปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่า กลุ่มพุทธศาสนิกชนที่
ให้ความสนใจศึกษา ค้นคว้าหาค าสอน ค าบรรยายจากพุทธศาสนา เพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนายังคงมีบทบาทส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ดังบทบาท
พุทธศาสนาในสังคมไทยโดยภาพรวม ได้แก่ 

 บทบาทต่อการสร้างโลกทัศน์ หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับคนและสังคมในแง่ความ
เชื่อต่อหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาเรื่องกรรม กฎแห่งกรรม กฎแห่งไตรลักษณ์ เป็นค าอธิบายหลัก
น าหรือหลักแห่งการตั้งต้นทางความคิด ก่อให้เกิดกรรมดี ท าให้สังคมเกิดความความสงบ สันติสุข 

 บทบาทต่อชุมชน พุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่เน้นการจัดระเบียบสังคม โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรม แหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมต่อคนในชุมชน รวมถึงสังคมในชุมชนด้วย  

 บทบาทต่อการด ารงอยู่กับโลกปัจจุบัน ด้วยกระแสโลกให้ค่านิยมต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นยุคแห่งทุนนิยม วัตถุนิยมท่ีส่งเสริมให้คนหลงใหล ต่อเงินทอง วัตถุ เป็นกรอบคิดที่
สวนทางกับเจตนารมณ์พุทธศาสนา ในคติธรรมที่ว่าด้วยเรื่อง รัก โลภ โกรธ หลง  
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 บทบาทต่อการปกครอง พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ล้วนเป็นองค์อุปถัมภ์
พุทธศาสนา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงยกให้พุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ส าคัญสูงสุดแห่งอาณาจักรไทย  
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร กระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยหนึ่งใน 3 สถาบันหลักแห่งการปกครอง คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 บทบาทต่อสังคมยุคปัจจุบัน ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่มีสิ่งที่ยึด
ปฏิบัติคือ น าหลักธรรมค าสอนเป็นสิ่งหนึ่งในการควบคุมใจจิต ความประพฤติ สร้าง/ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี 
สืบต่อคนทุกรุ่น แสดงให้เห็นว่า คนไทยให้ความส าคัญต่อพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะ
พุทธศาสนามีบทบาทส าคัญต่อจิตใจคนไทย และส าคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่  

สรุป บริบทพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบทอดส่งต่อกันมากระทั่งทุกวันนี้ กล่าวได้ว่า 
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ล้วนมีผลต่อปัจเจกบุคคล ทั้งในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
เกิดสันติสุขต่อคนในชุมชน ด้วยความมีเหตุมีผล สร้างความรัก ความสามัคคี ความโอบอ้อมอารีย์ การ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่ เป็นหลักในการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีต่อสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่คดโกง
คอรัปชั่น ซึ่งส่งผลต่ออาชีพชอบ เป็นกรอบแนวคิดที่มีโลกทัศน์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
มาอย่างยั่งยืน 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา 
 

หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีชัยชนะต่อกิเลสทั้งปวง พระองค์ทรงประกาศพุทธ
ศาสนาในวันวิสาขบูชา ก่อนพุทธกาล 45 ปี ในวันวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2560 นับอายุศาสนาพุทธได้ 
2,605 ปี ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การสืบทอดหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา สู่
พุทธศาสนิกชน เป็นที่สังเกตว่า วิธีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง หลาย
ต ารากล่าวถึงวิธีที่มีบทบาทส าคัญ มีทั้งวิธีสั่งสอน เล่าขาน บอกกล่าว ท่องจ า ศึกษาเล่าเรียน ซึ่ง
วิธีการสั่งสอนถือเป็นวิธีแรกจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อสงฆ์สาวก หลายวิธีเป็นวิธีเผยแผ่มาตั้งแต่
โบราณกาล กระทั่งปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีสารเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคม
ออนไลน์ ส าหรับการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งหลายสถาบันน ามาประยุกต์ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน
ในพุทธศาสนา กระทั่งทุกวันนี้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏวิธีการเผยแผ่มีทั้งวิธีแบบ
โบราณและแบบปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ว่าปรากฏอยู่ในช่องทางการสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะ
พุทธศาสนิกชนให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อหลักการสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องจากเป็นหลัก
แห่งความเป็นจริงตลอดกาลไม่จ ากัดกาลเวลา (อะกาลิโก) โอปะนะยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว  
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา จะท าให้ทราบว่าทั้งสองมูลนิธิทางศาสนาทั้งสอง
แห่ง คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส และเสถียรธรมมสถาน จะมีพัฒนาการในการสื่อสารศาสนาเป็น
แบบใด และมีนโยบาย วัตถุประสงค์ในการท ากสารสื่อสารศาสนาแบบใดที่จะท าการเผยแผ่ไปสู่
พุทธศาสนิกชน 
 

2.2.1 หลักการสอนของพระพุทธเจ้า 
ประกาศพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ คือ พระ

พุทธองค์ หลักธรรม เมื่อปัจจวัคคีทั้ง 5 บวชเป็นสงฆ์สาวก นับจากนั้นพระองค์ทรงให้สงฆ์สาวกที่ทรง
อุปัชฌาย์แยกย้ายไปท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมค าสอน ทรงมีจุดมุ่งหมายให้หลักความจริงอันประเสริฐ
ได้แผ่ออกไปทั่วชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาลการเผยแผ่ค าสอนในพุทธศาสนาประกอบด้วย พระสงฆ์ ท า
หน้าที่ เป็นผู้ส่ งสาร (Sender) หลักธรรมค าสอน พระสูตรต่าง ๆ (Message) ผู้ รับสารหรือ
พุทธศาสนิกชน (Receiver) เป็นหลักการโดยใช้สื่อบุคคล เปรียบเสมือนเป็นช่องทาง (Channel) การ
สื่อสารที่มีในสมัยพุทธกาลแล้ว ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงเผยแผ่ สั่งสอน หรือส่งสาร ส่งข้อความลักษณะ
หลักธรรมอันเป็นความจริงที่ประเสริฐ ไปยังผู้ฟัง/ผู้รับสาร เกิดการตีตามความเข้าใจและฐานความรู้
ของแต่ละบุคคล บางคนรู้แจ้ง เห็นจริง ในสิ่งที่ควรรู้ ควรเห็น พระพุทธองค์ทรงสอน ให้รู้แจ้งเห็นจริง
เท่าท่ีจ าเป็น สิ่งที่ทรงรู้แล้ว ส่วนสิ่งที่ไม่จ าเป็นส าหรับผู้ฟัง/ผู้รับสาร ทรงไม่สอนสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่น 

…พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ สีลปาวัน เขตกรุงโกสัมพี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ทรง
หยิบใบประดู่ลาย 2-3 ใบขึ้นมา แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจะเข้าใจความหมายข้อนั้นว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย 2-3 ใบที่เราหยิบขึ้นมากับใบที่
อยู่บนต้น อย่างไหนมีมากกว่ากัน” ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้
นั้นแลมากกว่า ใบประดู่ลาย 2-3 ใบ ที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้า  
...ภิกษุ ทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกัน เพราะเหตุไรเราจึง
มิได้บอก เพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อ
หน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือความคลายก าหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือดับไม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไม่เป็นไป
เพ่ือรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงมิได้บอก… 
 

 ทรงสอนเพ่ือให้ผู้ฟังเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังพอตรองตาม
ให้เห็นด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น 

… ภิกษุทั้งหลาย แม้ว่าภิกษุจะพึงจับชายสังฆาฏิของเราติดตามรอยเท้าเราติดตามไปข้างหลัง 
แต่ภิกษุนั้นมีความละโมบ ก าหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตพยาบาท คิดประทุษร้าย 
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หลงลืมสติไม่รู้ตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น กระสับกระส่าย ไม่ส ารวมอินทรีย์ แท้จริงแล้วภิกษุนั้น ก็ยัง
ชื่อว่าอยู่ห่างไกลเรา เราก็ห่างไกลภิกษุนั้น นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรม 
เมื่อไม่เห็นธรรม ชื่อว่าไม่เห็นเรา 
 ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึง 100 โยชน์ แต่ภิกษุนั้นไม่มีความละโมบ … มี
จิตตั้งมั่นแน่วแน่ ส ารวมอินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เรา เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น 
นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม แม้เห็นธรรม ชื่อว่าเห็นเรา 
 

 ทรงสอนให้ผู้ฟัง/ผู้รับสารได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรมมีคุณ
เป็นมหัศจรรย์ ยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน ตัวอย่างเช่น 

… การท าบูชาอย่างนั้นไม่ชื่อว่าบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง แต่ผู้ใดจะเป็นภิกษุ  หรือ
ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาก็ตาม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ผู้นั้นแหละชื่อว่าบูชา
พระองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง … เราพยายามเพ่ือบรรลุอรหัตผลในช่วงเวลาที่พระศาสดายัง
ทรงพระชนม์อยู่นั่นเอง เพ่ือเป็นการบูชาพระองค์…ท่านธรรมารามคิดดังนี้แล้ว ก็เป็นผู้เดียว
เท่านั้น ครั้นอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ ก็นึกคิด ระลึกถึงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงอยู่ตลอดเวลา 
ไม่คลุกคลีด้วยภิกษุหลายรูป อยู่รูปเดียวในที่สงัด ครั้นพระองค์ทรงทราบก็ทรงอนุโมทนา
สาธุการว่า “ดีแล้ว ๆ ผู้ที่มีความรักเคารพในเรา จงประพฤติอย่างธรรมารามเถิด  ภิกษุ
ทั้งหลายผู้ที่บูชาเราด้วยของหอม ระเบียบดอกไม้ หาชื่อว่าบูชาเราจริงไม่ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม จึงชื่อว่าบูชาเรา อย่างแท้จริง” (Praputtasadsana65, ม.ป.ป.) 

 
2.2.2 วิธีการเผยแผ่ 

 หลักวิธีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา 
การเผยแผ่คือ การท าให้ขยายออกไป การท าให้ขยายวงกว้างออกไป ท าให้แพร่หลาย

ออกไป การเผยแผ่พุทธศาสนา จึงได้แก่ การด าเนินงานเพ่ือให้หลักธรรมค าสั่งสอนใน พระพุทธศาสนา
แพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ ย าเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติมีหลักการใหญ่ 3 หลัก ดังนี้ 

(1) หลักประโยชน์ การประกาศพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์ และความสุข
ของมหาชนเป็นที่ตั้ง ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้า ทรง
ประทานโอวาทให้แก่เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ว่า  

“พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป  จง
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แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้ง
พยัญชนะ ครบบริบูรณ์บริสุทธิ์...” 

(2) หลักไตรสิกขา หลักการส าคัญประการหนึ่งคือ ไตรสิกขา สิ่งที่เรียกว่าความ
งามในเบื้องต้นคือ ศีล งามในท่ามกลางคือ สมาธิ งามในที่สุดคือ ปัญญา ปรากฏในพระด ารัสที่ส่ง
สาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นแรก ซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา  การ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟัง/ผู้รับสารได้นั้น หลักนี้ถือเป็นหลักครอบคลุมการปฏิบัติ
ให้บรรลุประโยชน์ที่ตนพึงปรารถนา ดังปรากฏในเมตตาสูตร ขุททกนิกาย ว่า “ผู้ฉลาดในประโยชน์
มุ่งหวังบรรลุสันติบาท ควรบ าเพ็ญกรณียกิจ ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน 
และไม่เย่อหยิ่ง ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญา
รักษาตน ไม่คะนอง ไม่ติดในตระกูลทั้งหลาย อนึ่ง ไม่ควรประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่เป็นสาเหตุให้
วิญญูชนเหล่าอ่ืนต าหนิเอาได้…” 

(3) ศักยภาพของมนุษย์ พระพุทธเจ้าถือหลักว่า มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้ มนุษย์สามารถ
รู้ตามได้ ถ้าเขาได้ฝึกฝนตนตามหลักการที่แสดง การมองเช่นนี้ เป็นการมองที่ศักยภาพทางปัญญาของ
มนุษย์ มากกว่ามองในแง่ความแตกต่างทางร่างกาย ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งที่น าไปสู่การรับ
สมาชิก การพยายามท าให้เห็นอุดมการณ์ที่เป็นเหมือนการมองมนุษย์ทุกคนที่จิตใจ มากกว่ามอง
รูปลักษณ์ท่ีแสดงออกมาภายนอก อันน าไปสู่การรับฟังค าสอนและน าไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ผู้ฟัง ดังนี้ 

 หลักการวิเคราะห์ผู้รับสารตามแนวพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงแยกวิเคราะห์ผู้รับสารตามระดับปัญญา แตกต่างจากหลักการสื่อสาร

ของนักวิชาการตะวันตก ที่วิเคราะห์ผู้รับสารตามหลักพ้ืนฐานง่าย ๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ 
หลักทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่ให้ข้อคิดว่าบุคคลมีความแตกต่างกันด้านบุคลิกภาพ 
จิตวิทยา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่แตกต่างกัน เนื่องจากการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 
ส าหรับพระพุทธองค์ทรงแบ่งบุคคลที่ต้องการสอนตามระดับปัญญา จึงมีความลึกซึ้งกว่านักวิชาการ
ตะวันตก พระองค์ทรงแสดงธรรม (สื่อสาร) อย่างเหมาะสมส าหรับผู้รับสารแต่ละบุคคล 

(1) ความแตกต่างของบุคคล 4 ประเภท ทรงมองเห็นว่าบุคคลมีความสามารถ
ทางปัญญาแตกต่างกัน ทรงตรัสแบ่งไว้ 4 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 อุคฆติตัญญู คือ ผู้มีภูมิปัญญาเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมค าสอนได้ทันที
เมื่อได้ฟัง เสมือนดอกบัวเจริญเต็มท่ี โผล่เหนือน้ า เตรียมเบ่งบานได้ทันทีเมื่อได้รับแสงอาทิตย ์

ระดับท่ี 2 วิปจิตัญญู คือ ผู้เรียนรู้ได้ เมื่ออธิบายขยายความ เปรียบเสมือนดอกบัว
ที่ชูก้านถึงระดับพื้นน้ า รอการโผล่พ้นน้ าในวันรุ่งขึ้น เพ่ือเตรียมเบ่งบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ 
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ระดับท่ี 3 เนยยะ คือ ผู้ที่อาจเรียนรู้ธรรมด้วยอาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวดทั้ ง
ด้วยการฟัง การคิด การถาม การท่องบ่น เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ า ต้องการเวลาในการโผล่ขึ้น
สู่พ้นผิวน้ า เพื่อเบ่งบานในโอกาสต่อไป 

ระดับท่ี 4 ปทปรมะ ได้แก่ ผู้ซึ่งไม่อาจเรียนรู้และเข้าใจในพระธรรมวิเศษ แม้จะ
ฟัง คิดและท่องบ่น อย่างไรก็ตาม เปรียบเสมือนบัวที่จมติดอยู่ใต้ตม 

(2) ความแตกต่างของบุคคลโดยจริตนิสัย บุคคลย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากสาเหตุภายใน คือ จริตนิสัย 6 ประการ ได้แก่ บางคนชอบสวยงาม (ราคจริต) บางคนชอบใช้
อารมณ์ หุนหันพลันแล่น มักโกรธ (โทสจริต) บางคนก็ปกติลุ่มหลงเร็ว (โมหจริต) บางคนก็มีความเชื่อ
ความศรัทธาโดยขาดปัญญา (ศรัทธาจริต) บางคนปกติใช้วิจารณญาณก่อนรับฟัง (พุทธิจริต) บางคน
จัดอยู่ในพวกคิดมาก กังวลมาก หาข้อยุติได้ยาก (วิตกจริต) 

 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
วิธีที่ 1 อนูปวาโท ไม่ว่าร้ายใคร ไม่โจมตีใคร ไม่โจมตีศาสนาอ่ืน แต่ใช้ปัญญาบอกว่า 

พระพุทธศาสนาดีอย่างไร 
วิธีที่ 2 อนูปฆาโต ไม่ท าร้ายใคร ไม่ใช้ก าลังไปบังคับให้ใครเชื่อ ยึดหลักอหิงสาธรรม 

คือ ไม่เบียดเบียน ใช้ปัญญาในการอ้างเหตุผล จนกระท่ังผู้ฟังอยากลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
วิธีที่ 3 ปาฏิโมกฺเข จ ส วโร มีความส ารวมในศีลและมารยาทให้ดี 
วิธีที่ 4 มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้จักประมาณในการรับประทาน รวมไปถึงการใช้สอย

ปัจจัยสี่ ได้เป็นทางมาแห่งความเคารพเลื่อมใสของผู้ได้พบเห็น 
วิธีที่ 5 ปนฺตญฺจ สยนาสน  นั่งนอนในที่สงบ นักปฏิบัติธรรมต้องรักความสงบ และรัก

ในการอยู่ในที่สงบ 
วิธีที่ 6 อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต ต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะ 

สมาธิ คือ แก่นของการได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
 เนื้อหาหรือหลักธรรมค าสอนที่ใช้เผยแผ่ 
(1) หลักการในการน าเนื้อหาหรือหลักธรรมในศาสนาพุทธคือ สาธยายจาก

รูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่าย เข้าใจกันอยู่แล้ว ไปยังสิ่ งที่รู้เห็นได้ยากหรือยังไม่
เข้าใจ เช่น หลักอริยสัจ 4 ทรงน าทุกข์ เป็นตัวปัญหาขึ้นแสดงก่อน เพราะเห็นได้ง่าย เข้าใจง่าย 
จากนั้นก็น าไปสู่เหตุแห่งทุกข์ แล้วโยงเข้าถึงการดับทุกข์ พร้อมบอกวิธีการดับทุกข์ 

(2) เมื่อเข้าใจในหลักการขั้นตอนแล้ว พระพุทธองค์ทรงสอนเชิงลึกตามล าดับ คือ 
สอนเรื่องจริงที่เคยรู้ สู่เรื่องจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้แก่ สอนแบบอนุปุพพิกถา ไตรสิกขา 3 เป็นต้น 
โดยเปรียบเหมือนการเดินทางลงสู่ทะเล 
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(3) จากนั้นจึงทรงสอนด้วยอุปกรณ์เสริม ยกเรื่องให้เห็นด้วยตา ฟังด้วยหู เช่น 
สอนพระนันทะ โดยทรงน าชมนางฟ้าบ้าง นางอัปสรบ้าง เนื่องจากท่านเป็นคนรักสวยรักงามนั่นเอง 

(4) ทรงสอนตรงจุด ตรงประเด็น ไม่วกไปวนมา หรือสอนออกนอกเรื่อง 
(5) สอนแต่พอดีเท่าท่ีจ าเป็น ในสิ่งที่ผู้ฟังอยากรู้ ไม่ได้สอนทุกเรื่อง 
(6) สอนด้วยหลักเหตุและผล ให้ผู้ฟังตรองแล้วเห็นจริงได้ด้วยตนเอง 
(7) สอนสิ่งที่มีความหมาย เป็นประโยชน์ มีสาระแก่ผู้ฟัง 

 คุณสมบัติภายนอกของผู้เผยแผ่ 
ผู้เผยแผ่หรือผู้สอน ควรมีคุณสมบัติที่เป็นปัจจัยท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา ยอมปฏิบัติตาม

ค าสอนอย่างน่าอัศจรรย์ โดยผู้สอนพึงมีคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่างหน้าตา น้ าเสียง อากัปกิริยาท่าทีสง่างาม มารยาทงดงาม มีเสน่ห์ ผูกมัดใจ
ผู้ได้พบเห็น สงบเยือกเย็น เป็นยอมรับของสังคม 

 คุณสมบัติภายในของผู้เผยแผ่ 
คุณธรรมที่ผู้เผยแผ่พึงปฏิบัติและเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักพุทธธรรม เพ่ือ

สอนให้ได้ตรงประเด็น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้รับความสุขความเจริญแก่ผู้ฟัง 
เป็นที่ตั้งและมีจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมเป็นหลัก ดังนี้ 

(1) ปณิธาน มุ่งแสดงธรรมต่อผู้ฟัง หรือการตั้งจิตใจตนก่อนแสดงธรรมว่า จัก
กล่าวตามล าดับเหตุการณ์ พร้อมยกเหตุผลประกอบ แสดงด้วยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห์ ไม่ใช่ เพ่ือ
ลาภสักการะและไม่แสดงธรรมกระทบใครให้เสียหาย หรือต าหนิตรง ๆ ท าให้ผู้ฟังเกิดความไม่พอใจ 

(2) ปฏิสัมภิทา ความเข้าใจปัญญา แตกฉานในอรรถะ (เนื้อหาสาระ) เข้าใจใน
ธรรม (อธิบาย ย่อหรือพิสดารได้) เข้าใจในหลักนิรุกติ (การช่ าชองในภาษา) และเข้าใจในหลักปฏิภาณ 
คือ ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

(3) พหูสูต การคงแก่เรียน การได้ฟังมาก จ าได้ คล่องปาก เพ่งพินิจให้ขึ้นในใจ
ของตนและ สามารถขบคิดได้ด้วยทฤษฎี คือ เห็นตามได้ด้วยเหตุผลที่เป็นจริง 

(4) การรู้จักแสดงธรรมตามขั้นตอน การแสดงธรรมโดยค านึงถึงภาวะของผู้ฟัง
เป็นหลัก เริ่มจากสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา ไปจนถึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาภายในของตน ได้แก่ เล่า
เรื่องทานกถาให้ฟังก่อน (การให้ทาน) ชี้แจงผลดีของการเป็นคนมีศีล มีความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม 
จากนั้นก็เล่าเรื่องสวรรค์ คือความสุขใจให้ฟังถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของกามที่ท าให้มนุษย์ ต้อง
ทุกข์กายทุกข์ใจอยู่นี้ ข้อสุดท้าย ชี้แจงทางออกจากกามหรือทางออกจากทุกข์ โดยวิธีการสลัดทิ้งกาม 
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2.2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเผยแผ่พุทธศาสนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือ

เรียกว่าเทคโนโลยี (Technology) เพ่ือช่วยประมวลผลข้อมูลความรู้หรือสารสนเทศ (Information) 
ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการ
สืบค้น ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่มีการพัฒนาการจัดการชุดข้อมูล ตั้งแต่การรับ
ข้อมูล สามารถน ามาจัดเก็บท่ีเป็นระบบ ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค้นข้อมูล ก าหนดสิทธิผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในระบบ และปรับเปลี่ยนการให้บริการ
ข้อมูลได้ตามกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ส่งผลให้การสื่อสารมีการพัฒนาถึงระดับเครือข่ายทั่ว
โลก (Internet) การส่งข้อมูลไปทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน แต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยสื่อ
ทางสารสนเทศโดยเฉพาะทางเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ยังจ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก เพราะให้ประโยชน์สูง
ประหยัดสุด เป็นหลักฐานเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะแก่ผู้ศึกษา (ผู้รับข้อมูล สารสนเทศ) 
และสะดวกในการผลิตเพ่ือการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างไกลมากข้ึน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนได้จ านวนมาก และในวงกว้าง แต่
ประชาชนบางคนมองพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ในทางที่น่าสงสัยว่า อาจไม่ใช้
จัดท าเนื้อหาทางศาสนาอย่างเดียว พระสงฆ์บางกลุ่มหากไม่มีกฎระเบียบในการใช้อินเทอร์เน็ต อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น คณะสงฆ์ควรมีองค์กรสนับสนุนและควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต 
เพราะมีแนวโน้มว่า วัดต่าง ๆ ใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนามากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารบน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการศึกษาในอนาคต มนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันจึงแสวงหา
และต้องการพ่ึงพาเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต การท างาน เพ่ือสนองความต้องการ ให้ได้มาซึ่ง
ความสุข แม้ค าสอนทางศาสนาบางอย่างก็พยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี  มีนักคิดบางคน
พยายามอธิบายหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา เพ่ือให้เชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการตีความให้เข้ายุคสมัย เช่น การศึกษาของอนุช อาภาภิรม เรื่องเทคโนโลยีกับสวรรค์ 
ความว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน สามารถสร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ส าหรับผู้คนในโลกได้แล้ว เช่น อานุภาพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้แก่ อาวุธสายฟ้า เป็นอาวุธประจ าตัว 
มีอานุภาพท าลายล้างสูง มีรัศมีท าการไกล อาจเทียบได้กับปืนไฟ เครื่องบินรบ ขีปนาวุธ และอาวุธ
นิวเคลียร์ สวรรค์อันสวยงามทั้งหลายดูได้จากสตรีที่แต่งกายด้วยพัสตราภรณ์หรูหรา พบได้ในงาน
สังสรรค์ และตัวอย่างจากแฟชั่นโชว์ เป็นต้น กลายเป็นสังคมวัตถุนิยมสมัยใหม่ ขณะที่ข้อมูลข่าวสาร
ทางจิตนิยมมีน้อยมากในสภาพการณ์ของโลกปัจจุบัน เรียกกันว่า ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุค
ข่าวสารข้อมูลไร้พรมแดน 
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สังคมโลกได้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยี เพราะสังคม
แปรเปลี่ยนสภาวะจากสังคมเกษตร/อุตสาหกรรม มาเป็นสังคมข้อมูลสารสนเทศ คนทั่วโลกสามารถ
ติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เทคโนโลยีทางข่าวสารข้อมูลมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางและมี
ความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปในเวลาอันรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วโลก การ
เชื่อมโยงด้านสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างโอกาสการศึกษา เป็นระบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ไม่
จ ากัดเวลา สถานที่ และเข้าถึงผู้คนได้มากท่ีสุด ดังนั้น ควรตระหนักถึงความส าคัญของ การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ต้องการ โดยเฉพาะเครือข่าย
ข้ามชาติ หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เกิดเว็บไซต์ (Web 
Site) จ านวนมาก รวมถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา/สารที่น าเสนอหลักธรรมะเผยแผ่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ท าให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาศาสนาพุทธมีมากยิ่งขึ้นด้วย  การพัฒนา
เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องช่วยอ านวยความสะดวก ในเรื่องการเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ไม่จ ากัดพรหมแดน ไม่จ ากัดสถานท่ีและไม่จ ากัดเวลา การกระจายข้อมูลข่าวสารในระบบอินเทอร์เน็ต
มีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด นอกจากนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต ยังสามารถน าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ 
และสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้รับข่าวสารได ้

ประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวจะท าให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมกับพระสงฆ์หรือสื่อบุคคล
ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิทางศาสนา หรือสื่อบุคคลที่เป็นผู้น ากิจกรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะหากใช้วิธีการแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุค ใหม่หรือคนรุ่นใหม่ 
เนื่องจากสังคมยุคปัจจุบันประชาชนไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ศึกษาหลักธรรมค าสอนที่วัด
เหมือนในอดีต การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นช่องที่เข้าถึง
ประชาชนได้ง่าย กว้างขวาง และตลอดเวลา ทั้ง ที่บ้าน ที่ท างาน รวมทั้งในต่างประเทศด้วย 

สรุป เทคโนโลยี และสารสนเทศ นับเป็นเครื่องมือ และหลักการน าเสนอข้อมูลข่าวสารในการ
เผยแผ่หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา ให้กว้างขวาง สู่ศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทั่ว
โลกเข้าถึงได้ง่ายและตลอดเวลาเท่าที่ต้องการ ภายใต้บริบทและแนวโน้มประชากรโลกที่ใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผ่านเครื่องมือทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพุทธ
ศาสนาโลก แต่ในขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ย่อมมีข้อควรระวังในการน าเสนอต้องมี
ความละเอียดอ่อน ต้องยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งไม่น าหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา 
ตามพระไตรปิฎกต้นฉบับมาบิดเบือนให้เกิดความเสื่อมศรัทธา หรือเป็นไปในทางพุทธพาณิชย์  ท าให้
พุทธศาสนิกชนหลงเชื่อ จนเกิดความเสียหาย เกิดความทุกข์ เพราะเสียโอกาสในการเข้าถึงหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแก่นแท้ อันเป็นความจริงอันประเสริฐ เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่
แท้จริง และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เติบโตในสังคมยุคเทคโนลยีดิจิทัลซึ่ง
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เป็นยุคการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามาก การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร การค้นหาข้อมูลไปได้อย่าง
รวดเร็ว สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากองค์ประกอบที่มีทั้งภาพ เสียง นอกจากนี้
ยังแต่เติมด้วยมิติต่าง ๆ ที่ซ้อนอยู่บนภาพและแทรกอยู่ในเสียง และสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับ
สารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้ หากมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนา เพ่ือดึงดูด
ความสนใจกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ให้มาสนใจ รับสารเชิงพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เติบโต
เป็นทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้นได้  
 

 แนวคิดการน ากระบวนการสื่อสารในพุทธศาสนา 
 

2.3.1 พุทธศาสนากับการสื่อสาร 
หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมชาติ หรือธรรมะ ตรัสรู้โดยสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสนาที่เน้นหลักเหตุและผล ซึ่งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ บิดาแห่ง
ฟิสิกส์ยุค กล่าวว่า ศาสนาในอนาคตเป็นศาสนาของจักรวาล ต้องมองข้ามพระเจ้าที่เป็นตัวตนหรือ
ลัทธิต่าง ๆ ซึ่งต้องมาจากประสบการณ์ จิตวิญญาณ ความเป็นธรรมชาติ เป็นเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์ 
ศาสนาที่ตรงกับค าจ ากัดความนี้ และศาสนาที่เข้ากันได้กับแนวคิดวิทยาศาสตร์ก็คือ พุทธศาสนา  
(สุวัฒน์ จันทรจ านง, 2540) เนื่องจากหลักการในพุทธศาสนาแสดงถึงความเป็นเหตุและผล 

เมื่อกล่าวถึงกระบวนการสื่อสาร จ าเป็นต้องอ้างอิงหลักวิชาการทางนิเทศศาสตร์  เพราะเป็น
ศาสตร์ที่ให้เน้นความสนใจไปที่ขั้นตอนการสื่อสาร เผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากมีองค์ประกอบทั้งด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เป็นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ควบคู่กับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร หรือ
นิเทศศาสตร์ อาจต้องเน้นการสื่อสารประเภทการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารด้วยการพูด
เป็นหลัก เพราะในสมัยพุทธกาล การเผยแผ่หลักธรรมโดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเอง ยังไม่มี
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารยุคใดก็ตาม หากยึดหลักธรรมในพุทธศาสนา เปี่ยมด้วย
คุณภาพและคุณธรรม ย่อมเกิดผลดีต่อการสื่อสาร ทั้งผู้ส่งสาร เนื้อหาในสาร สู่ผู้รับสาร ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ ความสงบร่มเย็นในสังคมนั้น  

การสื่อสารด้านศาสนา มีแนวคิดและมุมมองว่า ศาสนาคือ ระบบการสื่อสาร รูปแบบหนึ่ง 
(Religion as Communication) หากพิจารณาจากรากศัพท์ค าว่า ศาสนา จากศัพท์ภาษาอังกฤษคือ 
Religion และการสื่อสาร Communication พบว่า มีรากฐานความหมายที่คล้ายคลึงกัน ค าว่า 
religion แปลว่า ผูกโยง เชื่อมร้อยเข้าด้วยกัน ส่วน Communication มีความหมายว่า การเชื่อมโยง
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ความเข้าใจ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนา
ความเข้าใจและชุดความรู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 การเป็นสถาบันแกนกลางของสังคม เป็นข้อเท็จจริงที่ว่า ทุกสังคมยุคอดีต ศาสนา
ถือเป็นสถาบันแกนกลางของสังคม ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอ่ืน ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา ครอบครัว สิ่งแวดล้อม การปกครอง ฯลฯ เมื่อแต่ละสังคมพัฒนามาสู่ยุคใหม่ กระบวนการ
กลายเป็นโลกียะ (Secularization) มีมากขึ้น ตามทัศนะของ Berger (1967) สถาบันศาสนาจึง 
ค่อย ๆ ขยับออกจากต าแหน่งศูนย์กลางของสังคม มีสถาบันอ่ืนเข้าไปครองต าแหน่งแทน เช่น สถาบัน
เศรษฐกิจที่เข้าไปควบคุมกากับดูแลสถาบันอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสถาบันเศรษฐกิจแล้ว ในโลกยุค
สมัยใหม่ (Modern World) โดยเฉพาะสังคมยุคข่าวสาร (Information Society) กลายเป็นสถาบันที่
ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งศูนย์กลางของสังคมยุคสารสนเทศ ฉะนั้นหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปโดย
ธรรมชาติ ยถากรรม รูปแบบความสัมพันธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีรูปแบบสถาบันใหม่  (สื่อมวลชน) เข้า
ไปแทนที ่(Substitution) สถาบันเดิม (ศาสนา) 

 ความแตกต่างระดับอุดมการณ์/วิชาชีพ จากโลกทัศน์ที่แตกต่างกันมีผลมาถึงการ
หล่อหลอมอุดมการณ์เชิงวิชาชีพของบุคลากรของทั้งสองสถาบัน จากผลความแตกต่างกันในเชิง
อุดมการณ์วิชาชีพ ท าให้บุคลากรทั้งด้านศาสนาและสื่อมวลชนมักมีรูปแบบความสัมพันธ์กันแบบ  
Love Hate Relationship (ทั้งรักทั้งชัง) คือ ในด้านหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างก็จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เช่น สื่อมวลชนก็ต้องอาศัยเนื้อหา เหตุการณ์ ตัวบุคคล ฯลฯ ด้านศาสนาเป็นวัตถุดิบใน
การท างาน ส่วนศาสนาก็ต้องอาศัยสื่อมวลชนในการเผยแผ่ศาสนา 

 ความแตกต่างในระดับเรื่องที่เล่า (Narrative) ทั้งศาสนาและสื่อมวลชนมีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ เป็นนักเล่าเรื่อง (Narrator) ของสังคม เช่น ศาสนาเล่าเรื่อง
ต านานบรรพบุรุษของมนุษย์ นิทานชาดกสอนใจ ประวัติศาสนา ที่มา แหล่งก าเนิดเทพเจ้า เป็นต้น 
ในขณะที่สื่อมวลชน เล่าเรื่อง สงคราม สิ่งแวดล้อม ละครโทรทัศน์ ฯลฯ โดยที่แก่นของเรื่องเล่าต่างก็มี
ปรัมปราคติ (Myth) ต่าง ๆ ซึมซาบอยู่ แต่มีความแตกต่างกันราวขาวกับด า  

 การรับรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสองสถาบัน ผลจากความแตกต่างตั้งแต่ระดับ
รากฐาน (โลกทัศน์) ละเรื่อยมาจนถึงระดับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายคือ แบบ
แผนการรับรู้ระหว่างสถาบันศาสนาและสื่อมวลชนที่เป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก และรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางลบนี้ ยิ่งเพ่ิมทวีมากขึ้น หากทั้งสองสถาบันต่างมองว่าอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งที่เข้ามาแย่ง
ชิงมวลชน กลุ่มเดียวกัน และทัศนคติทางลบที่มีต่อกันคงพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดหากต่างฝ่ายต่างรับรู้ว่า อีก
ฝ่ายหนึ่งเป็น คู่แข่งที่น่าเกรงขาม เพราะมีอิทธิพลต่อมวลชนอย่างมาก  

 ความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน สถาบันศาสนาและสื่อมวลชนยังคงต้อง
มีความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาอาศัยกัน (Rreciprocity) ทั้งในด้านชีวิตทางสังคม (Social Life/ชีวิตส่วนตัว 
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(Private Life) และชีวิตการทางาน (Work Life) เริ่มจากด้านสื่อมวลชน ในหน้าสื่อมวลชนทุกชนิด 
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จ าเป็นต้องมีหน้าศาสนา รายการธรรมะ หรือข่าวความเคลื่อนไหว
ของวงการสงฆ์ เป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ ในสายศาสนา ทัศนะหลักที่บุคลากรทางศาสนามีต่อสื่อมวลชน
มักเป็นทัศนะแบบเครื่องมือนิยม (Instrumentalist) กล่าวคือ ศาสนามองเห็นว่า สื่อมวลชนเป็นอีก
ช่องทางการเผยแพร่ค าสอนทางศาสนา และแนะน าบุคลากรทางศาสนาให้สังคมได้รู้จักเพ่ิมเติม จาก
ช่องทางการสื่อสารของสถาบันศาสนา (เช่น วัด การประกอบพิธีกรรม สื่อบุคคล เช่น พระสงฆ์) และ
เมื่อสถาบันศาสนาเข้ามาใช่ช่องทางสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือเผยแพร่ จ าเป็นต้องปรับตัวมาใช้รูปแบบ/
วิธีการสื่อสารมวลชน และการเผยแผ่ศาสนาผ่านสื่อมวลชนจ าเป็นต้องมีบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นผู้รักษา
ประตู (Gatekeeper) ที่ท าหน้าที่น าเสนออุดมการณ์เดียวกัน และการออกแบบสารต้องเหมาะกับสื่อ
แต่ละประเภทและผู้รับสารแต่ละกลุ่ม หรือว่าอาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากที่เอาผู้รับสาร
เป็นตัวตั้ง (Sender Centered) ที่เคยเป็นกลยุทธ์ของศาสนา มาเป็นผู้รับสารเป็นตัวตั้ง (Audience 
Centered) ซึ่งเป็นกลยุทธ์แบบสื่อมวลชน หรือในแง่ช่วงเวลาการน าเสนอ ตามปกติในการสื่อสาร
แบบศาสนา พระสงฆ์เลือกสารน าเสนอตามปฏิทินศาสนา เช่น วันส าคัญทางศาสนา แต่เมื่อพระสงฆ์
มาเผยแผ่ศาสนาผ่านสื่อมวลชน เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกสารก็กลายเป็นปฏิทิน/เหตุการณ์ของโลกใน
ปัจจุบัน แทนเกณฑ์ช่วงเวลาเดิม ๆ  

 การทบทวนใหม่เรื่องกระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส (Secularization) ถึงแม้
งานศึกษาด้านสังคมวิทยาศาสนาส่วนใหญ่ได้ใช้แนวคิดของ Berger (1967) ที่กล่าวว่า โลกสมัยใหม่ 
(Modern World) สถาบันศาสนาจะลดความส าคัญและหมดบทบาทลงไปทุกที โดยมีสถาบันใหม่ 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบการปกครอง เข้ามาท าหน้าที่แทน ที่เรียกว่า กระบวนการกลายเป็น
โลกฆราวาส แต่นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ก็ได้เริ่มมีนักวิชาการบางท่าน เช่น Hoover and  
Lundby (1997); Davie (2007) (อ้างถึงใน อาทิตย์ หลวงละ, 2559, น. 13) เริ่มปฏิเสธข้อเสนอของ 
Berger ว่าไม่เป็นความจริง ทั้งนี้เนื่องจากในสภาพความเป็นจริง อิทธิพลศาสนาได้หวนย้อนกลับคืน
มาในทุกส่วนของสังคม โดยมีข้อเสนอที่น่าทบทวน คือ  

(1) ศาสนาแบบดั้งเดิมก็ยังคงด ารงอยู่ และหลายแห่งยังคงมีบทบาทเช่นเดิม หรือ
อาจเพิ่มความส าคัญมากขึ้น  

(2) เกิดรูปแบบและการปฏิบัติทางศาสนาแบบใหม่มากยิ่งขึ้น เช่น ความนิยมใน
การท าสมาธิของคนรุ่นใหม่ การน าเอาศาสตร์แห่งโยคะมาใช้ในการเยียวยารักษา การบ ารุงความงาม 
การบวชชีพราหมณ์ในช่วงขณะที่ชีวิตมีปัญหา เป็นต้น  

(3) ศาสนาในโลกยุคใหม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และวัฒนธรรมในทุกระดับ  
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2.3.2 รูปแบบสังคมสารสนเทศและประสบการณ์ทางศาสนา (Religious Experience) 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกิดประสบการณ์ตรง (Direct Experience) เช่น การไปฟังพระ

เทศน์ที่วัด การไปเสี่ยงเซียมซีที่ศาลเจ้า ฯลฯ นับเป็นการมีประสบการณ์ศาสนาผ่านสื่อ (Mediated 
Religion) เช่น การอ่านหนังสือธรรมะ การเสี่ยงเซียมซีออนไลน์ การฟังพระเทศน์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
ฯลฯ  

นักสื่อมวลชนทุกคนย่อมมีภูมิหลังความเชื่อและศาสนาบางอย่างอยู่ในตัวเอง ซึ่งยากต่อการ
แยกความเชื่อส่วนตัวนั้นออกไป ความเข้าใจและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาย่อมซึมผ่านเข้ามาปะปนใน
การสื่อสารที่ส่งออกไปอยู่เสมอ 
 

2.3.3 องค์ประกอบการสื่อสารในพุทธศาสนา 
 ผู้ส่งสาร (Sender) อาจมองว่า วัด เป็นได้ทั้งระดับองค์กร และระดับบุคคล โดย

ลักษณะองค์กร มีมิติด้านเศรษฐกิจ/การเมือง อ านาจ/สังคม วัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) มิติด้านเศรษฐกิจอาจแบ่งวัดตามแหล่งเงินทุนสนับสนุน เช่น วัดต้องวิ่งหาผู้

อุปถัมภ์รายการเอง ได้แก่ วัดของชาวบ้าน เช่น วัดในต่างจังหวัดต้องพยายามหาเครือข่ายเพ่ือให้ผู้มา
ท าบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่าเพ่ือท านุบ ารุงวัด ส่วนวัดที่มีรัฐสนับสนุน คือ วัดที่เป็นอารามหลวง วัดที่มี
องค์กรภายนอกสนับสนุน เช่น วัดของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ วัดของบริษัทบางแห่ง 

(2) มิติด้านสังคม-วัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของวัดว่ามีความผูกพัน
กับชุมชนมากน้อยเพียงใด หรือจุดเด่นของวัด เช่น โดดเด่นด้านการเทศนาสั่งสอน  (วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์) วัดที่เป็นตัวแทนการกลับไปสู่ต้นแบบพุทธศาสนา (วัดสวนโมกข์) วัดที่เป็นโฉมหน้าใหม่ เปิด
สู่สังคม (วัดสวนแก้ว พระพยอม) วัดที่มีกิตติศัพท์ด้านพระเครื่อง ท าน้ ามนต์ ท าคุณไสยเสน่ห์ยาแฝด 
เป็นต้น จุดเด่นหรือภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้ เปรียบเสมือนสถานบันสื่อ หรือช่องสถานีโทรทัศน์/วิทยุ ที่
เรียกผู้ชมที่มีรสนิยมให้เข้ามาหา 

(3) ส่วนที่เป็นตัวบุคคล ภายใต้โครงสร้างองค์กรแบบจัดล าดับชั้นของสถาบันสงฆ์ 
บุคคลที่อยู่ในต าแหน่งสูงสุดคือสมภาร/เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ส่งสารที่ส าคัญที่สุด หากผู้ส่งสารมีความ
น่าเชื่อถือ (Credibility) หรือมีความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง 

 เนื้อหา (Message) เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตซ้ า แต่เดิมเป็นเรื่องกฎแห่ง
กรรม การอดทนต่อกิเลสในตนเอง การปล่อยวาง โดยมีวิธีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของสาระคือการ
เทศน์ และแบบบันเทิง เช่น การเล่าชาดก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารแบบศาสนาดังกล่าวนี้เป็น
ต้นแบบ (Prototype) ของแนวคิดใหม่ด้านนิเทศศาสตร์ คือแนวสาระบันเทิง (Edutainment) ในส่วน
การอธิบายหลักแนวคิดผ่านความบันเทิง พุทธศาสนาได้วางรูปแบบวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นแบบฉบับ



29 

เฉพาะตัว กล่าวคือ สร้างตัวละครที่สูงศักดิ์ แต่ต้องเผชิญชะตากรรมทุกข์เข็ญในแบบโศกนาฏกรรม  
(Tragedy) เพ่ือให้เกิดก าลังใจสั่งสมบุญบารมี ปุถุชนผู้ฟังนิทาน หรืออาจเป็นวิธีการปลอบใจว่า แม้แต่
คนร่ ารวยมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ยังหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น 

 ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ความหมาย โอกาส/เวลา/สถานที่ การสื่อสารมี
การวางโครงสร้างไว้อย่างเป็นระบบแน่นอน มีความหลากหลายและต่อเนื่อง กล่าวคือ มีช่องทาง
ประจ าตามวาระที่แน่นอน (Regular) ที่รู้กันในแบบวิถีชาวบ้าน เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วัน
พระ ฯลฯ และการสื่อสารที่เกิดจากช่องทางเฉพาะโอกาส (Occasional) เช่น งานบวช งานศพ ใน
การสื่อสารตามวาระส าคัญทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนามีการจัดล าดับความส าคัญเอาไว้ให้รู้อย่าง
แน่นอนว่า รายการไหนส าคัญกว่ารายการไหน เช่น งานบุญออกพรรษาถือเป็นเทศกาลที่ส าคัญมาก 
ความส าคัญของรายการนั้น ๆ หมายความถึงความเข้มงวดในการระดมการมีส่วนร่วมจากผู้ชม เช่น 
ถ้าเป็นเทศกาลที่ส าคัญ ก็เรียกร้องให้ผู้ชมส่วนใหญ่ต้องมาเข้าร่วม ผู้ชมที่ไม่มาเข้าร่วมก็ถูกติฉินนินทา 
ส าหรับผู้ชมที่เป็นแฟนทุกรายการศาสนามีภาพลักษณ์ ว่าเป็นคนแก่วัด ธรรมะธรรมโม เป็นต้น 

 ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารเกิดขึ้นจากรูปแบบการสื่อสารในหลายวาระหลาย
โอกาส เช่น ผู้รับสารที่เกิดขึ้นจากช่องทางการสื่อสารที่เป็นเทศกาล การประกอบพิธีกรรมที่ได้กล่าว
มาแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผู้รับสารที่เกิดจากช่องทางการสื่อสารในวิถีชีวิตประจ าวัน เช่น การใส่บาตร 
เห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้ออกแบบรูปแบบการสื่อสารแบบบังคับให้พระกับชาวบ้านต้องมีกิจกรรม
ร่วมกัน มีการสื่อสารระหว่างกันด้วยการให้พระออกบิณฑบาต (ซึ่งในการรับรู้ของชาวบ้านที่ เป็นผู้ใส่
ข้าวปลาอาหาร แต่ก็เห็นว่าพระมาโปรดสัตว์บอกบุญมากกว่า ) ในแถบชนบทช่วงเวลาการบิณฑบาต 
เป็นช่วงเวลาที่พระกับชาวบ้านมีการสนทนาไต่ถามสารทุกข์สุขดิบในประจ าวัน หลังจากนั้นพระสงฆ์
ท าหน้าที่คล้ายเป็นแหล่งข่าวเคลื่อนที่ที่นาข่าวสารจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็น
โครงข่ายการสื่อสารของชุมชน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสารในช่วงเวลาที่มีงานบุญประเพณีในวัดนั้น 
มีข้อน่าสังเกตว่า วัดเป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ส าหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย 

 ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Feedback) ที่ผู้รับสารมีต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึง
ผู้รับสารคนอ่ืน ๆ เช่น การเทศนาธรรมะผ่านรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปรายสนทนาธรรม เมื่อ
ผู้รับสารเข้าร่วมการฟังพระธรรมะเทศนา เกิดความรู้สึกถูกใจ ปลื้มปีติ มีการน าปัจจัยหรือติดเงินใส่
กัณฑ์เทศน์ หรือกล่าวค าอนุโมทนาสาธุ ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาสะท้อนกลับด้วยเช่นกัน 
 

2.3.4 รูปแบบการสื่อสารในพุทธศาสนา 
พระมหาบุญไทย ปุญญมโน (2555) กล่าวถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการด าเนินการ

ตามล าดับ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีในแต่ละยุค กระทั่งมาถึงยุคโลกแห่งความเจริญ มีพัฒนาการเผยแผ่ทาง
สื่อวิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งได้ 5 ยุค 
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ยุคที่ 1 การสื่อสารโดยค าพูด หรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้วิธีมุขปาฐะ ในยุคพุทธกาล
เมื่อพระพุทธศาสนาก าเนิดขึ้นครั้งแรกมีสาวกผู้ปฏิบัติตามค าสอน พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้
พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักแก่มหาชน จึงได้ส่งสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธองค์ส่ง
สาวกรุ่นแรกออกไปประกาศศาสนา ได้มีพระด ารัสดังที่ปรากฏในวินัย มหาวรรค  (วิ.มหา. 4/32/37) 
ความว่า พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชน เพ่ือความเอ็นดูแก่โลก เพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือความเกื้อกูล เพ่ือความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงแสดงธรรมให้งดงามใน
เบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบื้องปลาย ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่ สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อม
จากคุณท่ีควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ 

ยุคที่ 2 การสื่อสารโดยการเขียน ยุคที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขียนตามผนังถ้ า หรือการ
จารึกอักษรลงใบลาน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามี
วรรณกรรมมากกว่าประเทศที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามี
ประชากรที่รู้หนังสือมากกว่า โดยเฉพาะพวกผู้ชายได้มีโอกาสบวชเรียน จึงมีความรู้ด้านนิทานชาดก 
และมีความรู้ด้านภาษาดีกว่าผู้ที่ไม่ได้บวช ส าหรับวรรณกรรมที่ถือว่ามีค่านั้น แบ่งได้  2 ประเภท คือ 
(1) จารึกภาษาบาลี และ (2) วรรณกรรมภาษาบาลี 

ยุคที่ 3 การสื่อสารโดยการพิมพ์หรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสือ
พระไตรปิฎก คัมภีร์ ต าราทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาทใช้ภาษาบาลีหรือมคธเป็น
ภาษาบันทึก ในยุคต่อมามีการพิมพ์คัมภีร์พระพุทธศาสนา เรียกว่าพระไตรปิฎก และคัมภีร์อ่ืน ๆ เป็น
ภาษาบาลี พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรก สันนิษฐานว่า เกิดขึ้นตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่  1 ภายหลัง
พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 7 เดือน โดยปรารภเหตุพระสุภัททวุฑฒบรรพชิต พระมหากัสสปะ ได้ด าริ
ว่า เอาเถิดท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรม
จักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคล
มีก าลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อมก าลัง อวินยวาที บุคคลจักมีก าลัง วินยวาทีบุคคล จักเสื่อมก าลังฯ  
(วิ.จ.ู 7/614/303) 

ในประเทศไทยการพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี นิยมเรียกว่าฉบับสยามรัฐ เป็นฉบับที่ใช้
อ้างอิงในปัจจุบัน แม้ในรัชกาลต่อมามีการช าระและพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นอีกหลายฉบับ ทั้งฉบับ
ภาษาไทย ฉบับอรรถกถา แต่ก็ยังอาศัยรูปแบบพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นหลัก จึงสรุปว่าการช าระ
การจารึกและการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทยนั้นมีมา 4 ครั้ง (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2550, น. 17) 
และในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้มีการช าระและพิมพ์พระไตรปิฎกอีกหลายครั้ง นอกจากนั้นยังมีการปริวรรต
คัมภีร์อรรถกถาจากภาษาต่าง ๆ เป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์เผยแพร่จ านวนมาก ด าเนินการโดย 
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จนกระทั่งมีการบันทึกพระไตรปิฎกลงแผ่นซีดี และเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ต 
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ยุคที่ 4 การสื่อสารโดยสื่ออิเลคทรอนิคส์ หรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน์ 
เมื่อมีสถานีวิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้น พระสงฆ์ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีพระนัก
จัดรายการวิทยุโทรทัศน์จ านวนมาก การด าเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม ที่พยายามแสวงหาทาง
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยต่างปรับตัวไปตามทางของตัวเอง ศาสนาได้แสดงออกหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายเนื้อหาเพ่ือเอาใจบรรดาญาติธรรม สหธรรมิกทั้งหลายให้หันหน้ามาเข้าวัดบ้าง รวมทั้งได้
ผสมผสานการใช้สื่อแบบใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วม เช่น พระพยอม กัลยาโณ จัดรายการสนทนาธรรม
คู่กับดีเจรายการวิทยุเป็น (ณัฐนันท ์ประกายสันติสุข, 2542) 

ยุคที่ 5 การสื่อสารโดยโทรคมนาคม ด้วยระบบดิจิตอล การเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านดาวเทียม 
อินเทอร์เน็ต และสื่อใหม่ เนื่องจากโลกก้าวเข้าสู่ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง ท าให้วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง  การด าเนินทางธุรกิจ ส่งผลให้สังคม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คู่กับสารสนเทศ ตราบใดที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ย่อม
ก่อให้เกิดสารสนเทศที่ทันสมัยไปด้วย (สานิตย์ กายาผาด, ไชยา ภาวบุตร, และสุรศิลป์ มูลสิน, 2542) 
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย
ต่อการด าเนินชีวิต เทคโนโลยีเข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีท าให้การสร้างที่พัก
อาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้า ให้บริการ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น 
เทคโนโลยีท าให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวนมาก ราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ 
เทคโนโลยีท าให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน ท าให้ประชากรในโลก
ติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา 
 

2.3.5 แนวคิดการสื่อสารในพุทธศาสนา 
การสื่อสารในยุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดน หรือลักษณะการรับข่าวสารที่รวดเร็ว ทันใจ และ

ทันสมัย ผ่านช่องทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ Web Site ซึ่งมีการน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหว 
เหตุการณ ์ผู้น าเสนอข่าวสารต่อสาธารณะชนในนามสื่อสารมวลชน ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ควร
ยึดหลักการส าหรับการสื่อสาร เช่น ในสมัยพุทธกาล การสื่อสารส่วนใหญ่ใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก พระ
พุทธองค์ จึงแสดงหลักธรรมเรื่องการพูดไว้ในพาลบัณฑิตสูตร หลักสัมมาวาจาหรือเจรจาชอบ ทรง
ชี้ให้เห็นคุณสมบัติส าคัญ บัณฑิตในสมัยพุทธกาล เปรียบได้กับนักสื่อสารมวลชน ผู้ที่ต้องใช้การพูดที่ดี
เพ่ือการสื่อสาร ซึ่งวจีกรรมหรือการพูดของบัณฑิต ค าพูดที่สุภาพดีงาม มีลักษณะ 4 ประการคือ 
(ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 2552, น. 165-166) 

 ละมุสา คือ เว้นจากการพูดเท็จ รวมถึงสัจจวาจา พูดแต่ความจริง เป็นการใช้
ค าพูดที่เที่ยงแท้แน่นอน ผู้พูดมีความคงที่ รักษาค าพูดไม่เปลี่ยนแปลงไปมา 
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 ละปิสุณาวาจา คือ เว้นการพูดส่อเสียด รวมถึงพูดค าสมานสามัคคี เป็นการใช้พูด
ค าผูกไมตรี พูดแนะน าคนที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักกัน และพูดชักน าคนที่รู้จักกันให้ชอบพอกัน ชักจูงคนที่
ชอบพอกันให้สนิทสนมกัน 

 ละผรุสวาจา คือ เว้นการพูดค าหยาบ รวมถึงพูดค าอ่อนหวานสุภาพ เป็นถ้อยค าที่
พูดออกมาจากน้ าใจใสใจจริงของผู้พูด พูดเร้าใจผู้ฟังให้เห็นควรถือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง จัดเป็นค าพูดให้
ก าลังใจ ท าให้ผู้ฟังชื่นบาน 

 ละสัมผัปปลาปะ คือ เว้นการพูดเพ้อเจ้อ รวมถึงพูดค ามีประโยชน์ ซึ่งพระองค์ทรง
สอนว่า ค าพูดมีประโยชน์ คือ ค าพูดมีเหตุผล มีหลักฐานยืนยันผู้อื่นคัดค้านไม่ได้ 

นอกจากนี้ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ (2552, น. 162-163) ได้กล่าวถึงว่า พระองค์ได้ทรงแสดง
ลักษณะการพูดที่ไม่ดีของคนพาลใน จตุกนิบาตอังบุตรนิกาย ว่ามีลักษณะดังนี้ 

 คนพาลชอบเผยโทษของคนอ่ืน 
 คนพาลไม่ชอบเผยคุณงามความดีของคนอ่ืน 
 คนพาลไม่ชอบเผยโทษของตน 
 คนพาลชอบอวดคุณงามความดีของตน 

เหล่านี้นักสื่อสารมวลชนไม่ควรน ามาใช้ในการสื่อสารของตน 
อีกประการหนึ่งที่นักสื่อสารมวลชน (เน้นทีมงานผู้ท าหน้าที่ส่งสาร) ควรมีหลักธรรม

ประกอบด้วยหลัก 5 ประการคือ 
 สัจจะ หมายถึง เรื่องท่ีเสนอต่อมวลชนต้องเป็นเรื่องจริง เสนอ (ส่งสาร) ตามความ

เป็นจริง ไม่บิดเบือน 
 ตถตา หมายถึง เรื่องแท้ เรื่องท่ีเสนอ (ส่งสาร) ต้องเป็นเรื่องแท้ เสนอตามสภาพที่

แท้จริงไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ใส่สี  
 กาละ หมายถึง เรื่องท่ีเสนอ (ส่งสาร) ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา 
 ปิยะ หมายถึง เรื่องท่ีเสนอ เป็นเรื่องที่คนชอบหรือเสนอด้วยวิธีผู้รับสารชื่นชอบ 
 อัตถะ หมายถึง เรื่องที่เสนอ (ส่งสาร) ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่บางครั้ง

บางสถานการณ์ ผู้ส่งสารอาจต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่า บางเรื่องอาจไม่เหมาะสมกับเวลา อาจไม่
เป็นที่ชอบใจของคนบางกลุ่มบางคน แต่เมื่อเสนอเรื่องนั้นไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อมหาชน ผู้ส่งสารควร
กระท าอย่างกล้าหาญ 

คุณสมบัตินักสื่อสารมวลชนตามแนวพุทธศาสนาอีกนัยหนึ่ง คือ หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ 
ได้แก่  

 ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้ธรรมะหรือหลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระเรื่องที่สื่อสาร 
คือต้องรู้แจ้งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติ มีศาสตร์และศิลป์ในตนเอง 
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 อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักเนื้อหา ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ชัดเจน 
 อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน รู้ว่าตนคือใคร มีความพร้อมหรือไม่ อย่างไร การรู้จักตน

เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เมื่อเรารู้จักตนเองดีแล้ว ย่อมน าไปสู่การยอมรับตน แล้วเปิดเผยตน สามารถสื่อสาร
ภายในตนได้อย่างดียิ่งขึ้น ผู้ที่สามารถสื่อสารภายในได้ดีย่อมเป็นคนที่สามารถรับรู้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณท่ีสุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่ง 

 มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมาก
เกินไป ผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการสื่อสารคือไม่ส่งสาร
ซ้ าซากมากเกินไป น้อยเกินไป จึงเป็นคุณสมบัติประการส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ส่งสาร 

 กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่า เวลาไหนควร
เวลาไหนไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสาร แม้ว่าเป็นการสื่อสารภายในตน หรือการ
สื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารมวลชน นอกจากการสื่อสารไม่ประสบความส าเร็จแล้ว บางครั้ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ หากย้อนดูประวัติศาสตร์ ดังที่นักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงระดับโลกยัง
ได้รับโทษจากการประกาศสัจธรรมในเวลาที่ไม่เหมาะสม 

 ปริสัญญู คือ เป็นผู้รู้จักรู้จักชุมชน รู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่ควรประพฤติต่อชุมชนว่า 
เมื่อน าเสนอ (ส่งสาร) ไปต้องแสดงกิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็น
ต้น 

 ปุคคลปโรปรัญญู เป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร ควรรู้ว่าต้องปฏิบัติต่อ
บุคคลเหล่านั้นด้วยกิริยาอย่างไร เช่น ควรต าหนิ ยกย่อง แนะน าสั่งสอน เป็นต้น 

จากหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาเรื่องการสื่อสารดังกล่าวมานี้ เป็นการให้ความส าคัญต่อผู้
ส่งสาร ซึ่งต้องเป็นผู้มีทักษะพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร เช่น การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร อาทิ การออก
เสียง การเข้าใจความหมายของค า การใช้ถ้อยค า การใช้ประโยคเพ่ือการส่งสาร และการรับสาร 
นอกเหนือจากทักษะพ้ืนฐานนี้แล้ว ผู้ส่งสารควรมีหลักการในพุทธศาสนาเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ 4 
ประการ หรืออาศัยหลักธรรม 5 ประการ โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้ส่งสารตามหลักพุทธศาสนาโดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นอาทิ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามยุคสมัยของการสื่อสารที่วิวัฒน์สู่กาลสมัยที่ไร้พรมแดน 
หมายถึง การแปลงเปลี่ยนการสื่อสารด้วยการน าระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทันสมัย มาใช้ส่งสาร
เพ่ือให้เข้าถึงผู้รับสารได้รวดเร็ว เท่าทันต่อกาลเวลา อย่างไรก็ตาม การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีก็เป็นไป
ตามหลักธรรมะหรือธรรมชาติ สิ่งใดมีข้อดี ย่อมมีข้อด้อยคู่กันเสมอ ดังนั้นการสื่อสารโดยผู้น าสารมา
เสนอ ควรต้องมีแนวทาง หลักการ และคุณสมบัติด้านการสื่อสารแล้ว พระไพศาล วิสาโล (2557) ได้
แนะน าการเลือกใช้เทคโนโลยี โดยอาศัยหลักมหาประเทศ 4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพ่ือ
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พิจารณาว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ในกรณีที่มีสิ่งใหม ่ๆ เกิดข้ึนในอนาคต โดยที่พระองค์ไม่ได้ระบุไว้ว่า
อะไรที่ท าได้ อะไรที่ท าไม่ได้ เช่น ถ้าพระองค์ไม่ได้ห้ามไว้ แต่มันเข้ากับหลักที่ไม่ควร สิ่งนั้นก็ไม่ควรท า
ไม่ควรเสพ แต่กรณีที่พระองค์ไม่ได้อนุญาตไว้ แต่มันเข้ากับหลักที่ควร สิ่งนั้นก็ควรท าหรือท าได้  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็เช่นกัน ถ้าน ามาใช้เพ่ือเผยแผ่ธรรม หรื อเพ่ือเพ่ิมพูน
สติปัญญา ก็ถือว่าใช้ได้หรือควรใช้ แต่ถ้าน ามาใช้ในทางส่งเสริมกิเลส ท าให้ขาดสติ ก็ไม่ควรใช้ 
 

2.3.6 การสื่อสารพุทธศาสนาตามหลักพุทธานุญาตมหาประเทศ 4 
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติบางสิ่งบางอย่างว่า สิ่งใดหนอ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้ สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระมีพระภาคเจ้า 
วัตถุเป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานส าหรับอ้าง 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่
ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอท้ังหลาย 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่
ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่
ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอท้ังหลาย 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่
ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย 

จากหลักพุทธานุญาตมหาประเทศ 4 กล่าวได้ว่า พุทธศาสนาด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงแห่งกาลเวลาของโลก มาราว 2600 ปี กระทั่งเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วโลกก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน มวลมนุษยชาติสามารถเข้าถึง รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ในมิติพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อพุทธศาสนา ตัวอย่าง ผลกระทบด้านบวก เช่น การเผยแพร่
หลักธรรมในพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวางทั่วโลก ผู้คนสามารถเข้าถึงหลักธรรม ค าสอนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้โดยสะดวก ทุกที ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบด้าน
ลบ เช่น การเผยแพร่ค าสอนพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มีการดูหมิ่นพุทธศาสนาโดยกลุ่มคน
ต่างศาสนา (ทศพนธ์ นรทัศน,์ ม.ป.ป., อ้างถึงใน สุภาพรรณ กลิ่นนาค, 2557) 

เนื่องจากยุคสมัยไร้พรหมแดนแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศมีสาวนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ย่อมเกิดผลกระทบจากเทคโนโลยี
ดังกล่าวทั้งในแง่บวกละแง่ลบ ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนคือ อ านวยความสะดวกให้กับ
ชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเรื่องอ่ืน ๆ แต่ประเด็นส าคัญ
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คือ เรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี เพราะในโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรหมแดนอาจท าให้ข้อมูล
สารสนเทศที่แต่ละท่านได้รับอาจมีเนื้อหาแบบเหมาะสมและไม่เหมาะสม ทั้งนี้พบว่า การส่ งผ่าน
ข้อมูลระหว่ากันนั้น เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และข้อมูลดังกล่าวอาจท าให้
บุคคลที่สามเกิดความเสียหายได้ แม้กระท้ังเนื้อหาสารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น 
อันเป็นเรื่องยากเกินควบคุมที่มิให้มีเนื้อหาอันไม่เหมาะสม เพราะปัจจุบันกลไกรัฐ มีความพยายามเข้า
ไปจัดการปัญหาดังกล่าว แต่ก็มีข้อจ ากัดในหลายประการที่ไม่อาจสามารถเข้าไปจัดการได้ทั้งหมด 
ทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจต้องหันกลับมาให้ความส าคัญกับประเด็นจริยธรรมทางศาสนา  
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสรรค์มากกว่าท าลาย เพราะฉะนั้นจึงต้องปลูกฝังจิตส านึกในเรื่อง
จริยธรรมด้านศาสนา จึงเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ในระยะยาว 
 

2.3.7 การสื่อสารในพุทธศาสนา กับคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยคุณค่าของพุทธศาสนา เมื่อน ามาปรับใช้ให้สอดรับกับกาลเวลา ย่อมเกิดผลตามที่

ต้องการ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก การปรับใช้หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาที่ดีได้แก่ 
 ความพอดี/ความสันโดษ การเลือกใช้เทคโนโลยี การเสพวัตถุในเวลาและปริมาณ 

คือ การใช้เทคโนโลยีพอดี ท าให้มีเวลามากข้ึน เช่น ในหนึ่งวันใช้เวลา Facebook เล่นเกม Chat นาน
เท่าไรก็ได้ หรือดูทีวีนานเท่าไร ถ้าไม่ก าหนด ไม่มีวินัย ความพอดีย่อมเกิดข้ึนยาก 

 มีสติ ช่วยให้คนไม่หลงเพลินกับเทคโนโลยี ถ้าไม่มีสติ ก็หลงเพลิน จนเสียงาน บาง
คนดูละครเกาหลีตั้งแต่หัวค่ ายันสว่างแล้วมาบ่น ท าอย่างไรดีติดละครเกาหลีจนไม่มีเวลาท างาน 

 รู้คุณและโทษ มีทั้งคุณและโทษ หากใช้เป็นคุณย่อมมีประโยชน์มากกว่าโทษ 
 แยกแยะระหว่างคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม ใช้หรือบริโภคสิ่งต่าง ๆ โดยมุ่งคุณค่า

แท้มากกว่าคุณค่าเทียม 
หากปฏิบัติได้ดังกล่าว บุคคลย่อมเป็นนายเทคโนโลยี ท าให้มีเวลามากข้ึน รวมทั้งมีเวลาศึกษา

หาความรู้ ดูแลครอบครัว อ่านหนังสือ พัฒนาตัวเอง ออกก าลังกาย และถ้ามีเวลาเหลืออีกก็ออกไป
ช่วยเหลือผู้อื่น บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเข้าร่วมกลุ่มอาสา เป็นพลังเสริม เป็นต้น 

หลักธรรมในพุทธศาสนา ด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนาน ราว
กว่า 2600 ปี จนถึงยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบไร้พรหมแดน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ ย่อมเกิดผลกระทบที่ตามท้ังในแง่บวกและแง่ลบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อพุทธศาสนา ได้แก่ 
 มีส่วนสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดการท าผิดศีลธรรม เช่น เกิดพฤติกรรม

ลอกเลียนแบบ  
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 เกิดผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล น าข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้
ในทางมิชอบ  

 ย่อมเกิดผลกระทบการมีส่วนร่วมของบุคคลในสังคมลดน้อยลง ตัวอย่างสังคม
ปัจจุบันที่เรียกว่า ยุคสังคมก้มหน้า  

 ย่อมเกิดผลการก่ออาชญากรรมหรือโจรกรรมทรัพย์สินเงินทองบนระบบเครือข่าย  
 ย่อมเกิดผลต่อการรับวัฒนธรรม โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของบุคคลในสังคม

โลก 
สรุป การสื่อสารพุทธศาสนา ผ่านสื่อมวลชน ผู้รับสารควรน ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิด  1) ความ

พอดี/ความสันโดษ การใช้เทคโนโลยี ทั้งในแง่เวลาและปริมาณ 2) มีสติ ช่วยให้ไม่หลงเพลินกับการ
เสพเทคโนโลยี ถ้าไม่มีสติ การหลงเพลิน จนเสียงาน 3) รู้คุณและโทษ ทุกสิ่งของมีทั้งคุณและโทษ ใช้
ให้มันเป็นคุณมากกว่าโทษ 4) แยกแยะระหว่างคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม โดยมุ่งเน้นที่คุณค่าแท้
มากกว่าคุณค่าเทียม ย่อมแสดงให้ทราบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่ถูกต้องแล้วย่อม
เกิดผลด้านลบ อาจเป็นโดยส่วนตัวบุคคลหรือโดยส่วนรวมในวงกว้าง โดยตรงกันข้ามหากบุคคลใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องหรือผิดน้อยที่สุดย่อมเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล 
 

 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 

พุทธศาสนา ด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก มากว่า 2600 ปี จนถึงยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบไร้พรหมแดน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเข้ามา
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์ ในขณะที่การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาภายใต้ยุคกระแสโลก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังคงอาศัยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ศาสนสถานหรือวัด บุคคลหรือผู้น าทาง
ศาสนา ได้แก่ พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เปรียบได้กับนักสื่อสารมวลชน จึง
เป็นการเหมาะสมต่อการอ้างอิงทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล กับการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนใน
พุทธศาสนา แม้อยู่ภายใต้ยุคกระแสโลกที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม 
 

2.4.1 ความหมายการสื่อสารระหว่างบุคคล 
การสื่อสารระหว่างบุคคล มีความจ าเป็นและความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ประจ าวันของ

บุคคลในสังคมอย่างมาก เนื่องจากบุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะ ปฏิสัมพันธ์ ด าเนินธุรกรรม
ต่อกัน อย่างไรก็ตาม การน ากระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล มาใช้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ 
และเวลา การสื่อสารย่อมประสบความส าเร็จเป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายได้เช่นกัน  ดังนั้นการสื่อสาร 
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ระหว่าบุคคล ( Interpersonal Communication) หมายถึง การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างคนสองคน (Person-to-Person) ท าให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสังเกตปฏิกิริยาที่แสดงออก
ซึ่งกันและกันได้ และสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับได้อย่างทันทีทันใด (ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 
27) รวมถึงการสื่อสารระหว่างคนสองคนในลักษณะที่มีสื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เช่น 
การสนทนาธรรมผ่านเครื่องมือสื่อสาร อาจเป็นโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือเขียนจดหมายถึงกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้ เน้นการสื่อสารระหว่างผู้รับสารในฐานะพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลเจเนอ
เรชั่นวาย ดังมีแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลดังนี้ 
 

2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคล 
การสื่อสารระหว่างบุคคลมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ ผู้ที่ท าการสื่อสารท าหน้าที่หรือมีบทบาท

เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร เป็นการสื่อสารในลักษณะร่วมกันกระท า (Coactive) ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย การสื่อสารระหว่างบุคคลมี
ลักษณะความเป็นส่วนตัว (Privacy) ในการสื่อสารเนื่องจากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีจ านวนน้อย การ
พบปะพูดคุยจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคนหรือเพียงไม่กี่คนเท่านั้น สารที่ส่งหรือ
ถ่ายทอดในการสื่อสารระหว่างบุคคล มักประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก สภาพ
จิตใจ (Psychological Data) มากกว่าเป็นเนื้อหาสาระท่ีเน้นหนักในเชิงเรื่องราวของเหตุผล หรือเรื่อง
ทั่วไป ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสื่อสารระหว่างบุคคลมักมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยซึ่งกันและกัน 
(Intimacy) ดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคล จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นการสื่อสารแบบสองทาง 
(Two-way Communication) คือ มีการป้อนกลับข่าวสารจากผู้รับสาร สารที่สื่อกันนั้นประกอบด้วย
วัจนสารและอวัจนสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2542, น. 23-24) 

ส่วนช่องทางการสื่อสาร Lazarsfeld and Menzel (1963, น) กล่าวว่า การสื่อสารระหว่าง
บุคคลมีประสิทธิภาพกว่าสื่อมวลชน เพราะการพูดคุยกันแบบกันเอง เป็นส่วนตัวท าให้เกิด
ความคุ้นเคยระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ซึ่งช่วยให้ผู้ฟังยอมรับความคิดของผู้พูดได้ง่ายขึ้น  การเห็นหน้ากัน
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ท าให้ผู้พูดสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องที่พูดให้เป็นที่พอใจของผู้ฟังได้ และ
ในการเห็นหน้ากันนี้เองในแง่จิตวิทยาแล้ว ท าให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเป้าหมายการจูงใจของผู้พูดมีความรู้สึกว่า
ตนเองได้รับรางวัลอย่างทันทีทันใด อย่างน้อยที่สุดในด้านการแสดงความคิดเห็นของตนต่อผู้พูด 
ปัจจัยที่ท าให้การติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล
มากกว่าการติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อมวลชนมี 4 ประการ คือ  
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 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถจัดการเลือกรับสารของผู้ฟังได้เนื่องจาก
การหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือรับฟังเป็นไปได้ยากกว่าการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสาร
หลีกเลี่ยงไม่รับฟังเนื้อหาที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อของตน หรือเรื่องที่ตนไม่สนใจได้ง่าย 

 การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารสามารถปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใช้สนทนากันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากเนื้อหาที่สนทนานั้นได้รับการต่อต้าน
จากคู่สนทนา 

 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีลักษณะง่าย ๆ เป็นกันเอง ง่ายต่อการชักจูงใจ
ให้คล้อยตาม 

 ผู้รับสารส่วนใหญ่มักเชื่อถือในข้อตัดสิน และความคิดเห็นของผู้ที่เขารู้จัก และนับ
ถือมากกว่าบุคคลที่เขาไม่รู้จักมาก่อนแล้วมาติดต่อสื่อสาร 

การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นการสื่อสารที่ผู้ ส่ง
สารและผู้รับสารมีความใกล้ชิดกัน มากกว่าการสื่อสารแบบอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันบทบาทในการ
สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คู่สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ส่งสารเป็นผู้รับสาร และ
เนื่องจากความใกล้ชิดกันในการสื่อสารของคู่ส่งสาร ท าให้ตัวสารที่ถูกถ่ายทอดออกมามีปริมาณอวัจน
ภาษาและอวัจนภาษาท่ีถูกใช้และถูกตีความในอัตราที่ไม่แตกต่างกัน เพราะผู้ฟังไม่ได้ฟังเพียงแค่ค าพูด 
แต่ยังสังเกตเห็นสีหน้าแววตาของผู้พูดด้วย ซึ่งอากัปกิริยาท่าทางเหล่านี้ถูกน ามาตีความรวมกับค าพูด
ด้วยเสมอและการตอบกลับในกระบวนการสื่อสารสามารถท าได้ทันท่วง ที ท าให้มีโอกาสท าความ
เข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั้นอีกฝ่ายหนึ่งน ามาตีความรวม อาจท าให้การสื่อสารถูกบิดเบือนไป
จากสิ่งที่เราต้องการก็เป็นได้ (ชิตาภา สุขพล า, 2545, น. 24)  

การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล 2 คน มีการแลกเปลี่ยนบทบาท
ในการเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร เพ่ือติดต่อซึ่งกันและกัน ผ่านทางกิจกรรมซึ่งมีความหมาย  
(Trenholm & Jensen, 2008, น.  7 )  ในขณะที่  Michele T. Myers and Gail E. Myers เสนอ
แนวคิดไว้ว่า เป็นการสื่อสารที่มีการถ่ายทอดด้วยความต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ ความซับซ้อนและไม่
หยุดนิ่ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิต
มากขึ้น (Myers & Myers, 1982, น. 33) 
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ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองการสื่อสารความหมายระหว่างบุคคล 
แหล่งที่มา: เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528. 
 

จากภาพที่ 2.2 เป็นการจ าลองการสื่อสารระหว่างบุคคล ชี้ให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งอาจท าหน้าที่
ผู้ส่งและผู้รับ และให้เห็นถึงกระบวนการส่งข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ และจากผู้รับไปยังผู้ส่ง โดยเริ่ม
จากการที่ A เกิดความคิดขึ้น ใส่รหัสความคิดของตนให้ออกมาในรูปของข่าวสาร แล้วส่งผ่านช่องทาง 
A-B ไปยัง B ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้รับ B ถอดรหัสข่าวสารนั้น การตอบโต้ คือการที่ B เกิดความรู้สึกนึกคิด 
(ซึ่งเป็นผลจากการได้รับข่าวสารจาก A) เป็นผลท าให้ท าหน้าที่ส่งสารในเวลาต่อมา ด้วยการใส่รหัส
ความคิดของตนให้ออกมาในรูปข่าวสารและส่งผ่านช่องทาง A-B ไปยัง A เกิดความรู้สึกนึกคิด และท า
ให้ B เปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ส่งอีกครั้งในการสลับบทบาทระหว่าง A กับ B มีความถี่มากน้อยแค่ไหน
นั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างของ A และ B ด้วย ถ้า A กับ B อยู่ห่างกันมากโอกาสในการติดต่อแบบเปลี่ยน
บทบาทกันอาจมีน้อย แต่ถ้า A และ B มีการติดต่อแบบเผชิญหน้ากันการสลับบทบาทในการเป็นผู้รับ
และผู้ส่งย่อมถ่ีมากขึ้น 

ลักษณะการสื่อสารระหว่าบุคคล กล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารของบุคคล ที่มี
องค์ประกอบหลักการสื่อสารครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุด กล่าวคือ มีทั้งผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการ
สื่อสาร และผู้รับสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2542, น. 14) 
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ภาพที่ 2.3 แบบจ าลองการสื่อสารของเบอร์โล 
แหล่งที่มา: Berlo, 1960. 
 

จากภาพที่ 2.3 แบบจ าลองของเบอร์โล เรียกว่า S-M-C-R Mod เป็นแบบจ าลองที่แสดง
องค์ประกอบของการสื่อสารว่ามีผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร  ซึ่งแบบจ าลองนี้มี
ประโยชน์มากในการอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการสื่อสาร ดังนี้ตัวผู้ส่งสารและผู้รับสารมี
ปัจจัยที่มีผลการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร เจตคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม ส าหรับ
ตัวสาร ปัจจัยที่มีผลกระทบ ได้แก่เนื้อหาของสาร รหัสสาร และการจัดการ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ มี
องค์ประกอบและโครงสร้างในการน าเสนอ และส่วนที่เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารนั้น เบอร์โลได้แสดง
ช่องทางการเปิดรับความรู้สึกไว้ 5 ช่องทางคือ การดู การฟัง การสัมผัส การดมกลิ่น และลิ้มรส 

ดังเช่นในกรณีการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรทางการแพทย์ จ าเป็นต้องใช้
หลักการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการสื่อสาร S-M-C-R Mod (บุญศรี ปราบณศักดิ์ และ
ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2536, น. 26) เพราะงานด้านบริการรักษาพยาบาลเป็นงานที่ให้บริการโดยตรงกับ
ผู้ป่วยแบบตัวต่อตัวค่อนข้างสูงมากกว่าบริการในด้านอ่ืน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในองค์ประกอบทางการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในล าดับต่อไปนี้ 

ผู้ส่งสาร (Sender) หรือแหล่งที่มาของสาร (Source) ผู้สื่อสาร (Communicator) แหล่งที่มา
ของข้อมูลข่าวสาร (Information Source) และผู้เข้ารหัส (Encoder) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือสถาบันที่ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร โดยผ่านช่องทางสื่อไปยังผู้รับสาร เพ่ือวัตถุประสงค์ให้ข้อมูล
ข่าวสาร (Information) ความรู้ (Education) โน้มน้าวใจ ชักจูงใจ (Persuasion) และให้ความบันเทิง 
(Entertainment) แก่ผู้รับสาร (ระวีวรรณ ประกอบผล และทวี สุรฤทธิกุล, 2540, น. 253) 

การสื่อสารประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ล้วนเริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือของแหล่ง
ข่าวสาร (Source Credibility) หรือผู้ส่งสาร (Sender) เป็นส าคัญผู้ส่งสารต้องแสดงความตั้งใจจริงที่
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สนองความต้องการของผู้รับสาร ต้องท าให้ผู้รับสารมีความมั่นใจในผู้ส่งสาร โดยเฉพาะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ซึ่งคู่มือสื่อสารมีการเผชิญหน้ากันในการสื่อสาร พร้อมกับแสดงผลของการสื่อสารใน
ลักษณะอันตรกิริยา (Interaction) ที่สะท้อนกลับไปยังผู้ส่งสารค่อนข้างทันที ดังนั้น ความน่าเชื่อถือ
หรือการยอมรับในตัวผู้ส่งสาร จัดว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2546, น. 25) 

ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์นั้น สาร (Message) ที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร ไม่จ าเป็นต้องเป็น
การพูดหรือเขียนเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นการสื่อสารด้วยภาพ สัญลักษณ์ จึงท าให้แบ่งการสื่อสารแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ (Randell, 1965, น. 22) 

 การสื่อสารเชิงอวัจนะ หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ท าการสื่อสารใช้รหัสหรือสัญลักษณ์
อย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสาร รหัสหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารเชิงอวัจ
นะภาษามี 6 ประการคือ 

(1) เวลา เป็นสิ่งที่สามารถใช้แสดงในการสื่อสารได้ เอ็ดเวิร์ด ที. ฮอล  กล่าวว่า 
เวลาพูดได้ กลางวันมีความหมายอย่างหนึ่ง กลางคืนมีความหมายอย่างหนึ่งการตรงต่อเวลาหรือไม่
ตรงเวลานัดหมาย ก็มีความหมายส าหรับผู้ท าการสื่อสารแต่ละคน วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรม  มี
ความคิดและความหมายเก่ียวกับเวลาแตกต่างกัน (Hall, 1973) 

(2) กิริยาอาการ การสื่อสารของคนเรานั้นนอกจากพูด มักต้องแสดงกิริยาท่าทาง
ประกอบด้วย บางครั้งเราพูดอย่างหนึ่งแต่แสดงกิริยามาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูด 
เช่น เราผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เราพูดเฉย ๆ ไม่เสียอกเสียใจอะไรในขณะที่สีหน้าและดวงตาของ
เราแสดงความผิดหวัง เสียใจ วิตกกังวลกิริยาอาการที่ใช้ในการสื่อสารเชิงอวัจนะ ได้ แก่ การ
เคลื่อนไหวร่างกายทั่วไป การเคลื่อนไหวของมือ การแสดงออกทางนัยน์ตา การแสดงออกทางสีหน้า 
อากัปกิริยา ท่าทาง การสัมผัส เป็นต้น 

(3) เนื้อท่ีหรือระยะใกล้ไกล การสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารก็มีความหมาย การมีเนื้อ
ที่มากน้อยต่างกันในสถานที่ท างาน สามารถแสดงให้เห็นถึงสถานภาพบุคคลได้ โดยปกติคนที่มี
ต าแหน่งสูงเป็นผู้บังคับบัญชา นั่งท างานคนเดียวในห้องหรือมีเนื้อที่ส าหรับตั้งโต๊ะท างานมาก ในขณะ
ที่ผู้ใต้บังคับบัญชานั่งท างานรวม ๆ กันในห้องโถงและมีเนื้อท่ีแต่ละคนน้อย (Hall, 1973) 

(4) สิ่งของ เป็นสิ่งประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่หรือตัวบุคคลก็มี
ความหมายในการสื่อสารด้วย เพราะเป็นการแสดงสถานภาพของบุคคล ลักษณะของบุคคล ตลอดจน
ความส าคัญมากน้อยของสถานการณ์การสื่อสารนั้นด้วยสิ่งของต่าง ๆ 

(5) ร่างกาย ลักษณะทางร่างกายของคนก็มีความหมายด้านการสื่อสารเช่นกัน 
เช่น รูปร่างอ้วน ผอม สูง ต่ า สีของผิว ผม เป็นต้น 

(6) ปริภาษา เกิดขึ้นจากการพูด การออกเสียงซึ่งแนบออกมาจากการใช้ถ้อยค า  
เช่น ระดับเสียงสูง เสียงต่ า การตะโกน การกระซิบ 
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 การสื่อสารเชิงวัจนะ หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ท าการสื่อสาร ใช้ภาษาพูดและ/หรือ
ภาษาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารหัวใจส าคัญของการสื่อสารประเภทนี้จึงอยู่ที่การใช้ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียนในการสื่อสาร ใช้ภาษาพูดและ/หรือ ภาษาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารหัวใจส าคัญของ
การสื่อสารประเภทนี้จึงอยู่ที่การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสาร 

สารหรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้รับสารกับบุคลากรผู้ถ่ายทอดค าสอนทางพุทธ
ศาสนาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งสารต้องตระหนักถึงสารที่ส่งไปยังผู้รับสาร ทั้งอวัจนภาษาหรือวัจนภาษา 
ได้แก่ การใช้น้ าเสียง บุคลิก ท่าทาง การแสดงสีหน้า เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เข้าใจในสารที่ได้รับเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏฏิบัติได้เป็นอย่างด ีและถูกต้อง  

ดังนั้นเมื่อน าแนวคิดมาเทียบเคียงกับมูลนิธิทางศาสนาทั้งสองแห่ง คือ หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส และเสถียรธรรมสถาน ว่าน าแนวคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคลลมาปรับใช้เพ่ือลดความ
ผิดพลาด หรือลดอุปสรรคของการสื่อสารพุทธศาสนา และยังท าให้การสื่อสารพุทธศาสนาเพ่ือเผยแผ่
ธรรมะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถที่ขยายข้อความธรรมที่ยากให้เข้าใจง่ายเหมาะแก่คนทุกระดับ
ได้ โดยอาศัย วัจนะ อวัจนะภาษา ประกอบกับ องค์ประกอบของสาร และช่องทางการสื่อสาร รวมถึง
หากมีข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันจะท าให้ทราบถึงของผู้รับสารในด้านต่างๆ เพ่ือ
ก าหนดกิจกรรม หรือเนื้อหาของธรรมะที่จะสื่อออกไปสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
 การศึกษาเรื่องแนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลจะท าให้เข้าใจถึง ตัวผู้ส่งสาร หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส และเสถียรธรรมสถาน ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร นโยบาย เนื้อหาของสารที่น าเสนอ 
องค์ประกอบ การจัดล าดับข้อมูล ของธรรมะที่ต้องการสื่อสาร รวมถึงช่องทางการสื่อสารใดที่มีความ
เหมาะสมที่จะสื่อสารไปยังพุทธศาสนิกชนเจนเนอรชั่นวาย และรูปแบบมีความเหมาะสม ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิทางศาสนาทั้งสองหรือไม่อย่างไร 
 

2.4.3 แบบจ าลองการสื่อสารของชแรมป์  
เป็นการน าแนวคิดของออสกูดมาเพ่ิมเติม โดยชแรมป์ได้สรุปแบบจ าลองการสื่อสารไว้เป็น 3 

ช่วง โดยเริ่มในปี ค.ศ. 1954 จากการที่ออสกูด กล่าวถึงกระบวนการสื่อสารในทางเทคนิคหรือกลไก
การท างานของเครื่องจักร แต่น ามาปรับใช้กับการกระท าการสื่อสารของมนุษย์ ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 2.4 แหล่งสาร เข้ารหัสสาร ส่งสัญญาณไปยังจุดหมายปลายทาง ท าการถอดรหัสสารที่ได้มา 
แหล่งที่มา: Schramm, 1973, น. 121-122.  
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ภาพที่ 2.5 เน้นเกี่ยวกับสนามแห่งประสบการณ์ร่วม (Field of Experience) 
 

แบบจ าลองการสื่อสารที่ให้ความส าคัญในเรื่องประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีประสบการณ์ในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติของตน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเลือกส่งเลือกรับ การตีความหมายเกี่ยวกับข่าวสาร สนามแห่งประสบการณ์นี้
มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีประสบการณ์
ร่วมกัน การสื่อสารความหมายที่ง่ายขึ้น ความเข้าใจตรงกันมีมากขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้ามหากผู้ส่ง
สารและผู้รับสารมีประสบการณ์ต่างกัน การสื่อความหมายก็เป็นไปได้ยาก โอกาสเกิดความเข้าใจผิดก็
มีมากขึ้น การวิจัยนี้ หากพุทธศาสนิกชนมีการสื่อสารหรือสนทนาธรรมอาจมาจากต่างภูมิล าเนา การ
สื่อสารอาจเกิดข้ึนยาก หากประสบการณ์ในเรื่องภาษาแตกต่างกัน  
 

 

ภาพที่ 2.6 แบบจ าลองแสดงความเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งมีการ
เข้ารหัส แปล หรือตีความหมายสาร ถอดรหัสหรือแปลงสัญญาณ 

 
ภาพที่ 2.6 สามารถสื่อสารในรายละเอียดการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมาก

ขึ้น กล่าวคือ เมื่อผู้ส่งสารเข้ารหัสสาร ส่งข้อมูลข่าวสาร ไปยังผู้รับสาร ผู้รับสารถอดรหัสค าพูด 
ข่าวสาร สัญญาณต่าง ๆ เมื่อผู้ส่ง ส่งมาให้แล้ว ตีความ ท าความการเข้าใจข่าวสารที่ได้รับ เมื่อมี
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ความรู้สึก อย่างไรกับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ส่งส่งมาให้ก็จะท าการเข้ารหัสสาร ส่งข้อมูล หรือสารที่เป็น
ความรู้ ความคิดเห็นที่มีต่อสารนั้นซึ่งเรียกว่า ปฏิกิริยาตอบกลับ มายังผู้ส่งสาร ต่อมาผู้ส่งสารเปลี่ยน
บทบาทเป็นผู้รับสารตีความเกี่ยวกับความรู้สึกที่ผู้รับสารมีต่อสารที่ตนส่งไปแล้วผู้ส่งสารอาจปรับ
ข้อมูล ท่าทีการสื่อสารเสียใหม่ให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น 

แนวคิดและแบบจ าลองทั้ง 3 แบบ สามารถน ามาเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
สื่อสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารระหว่างบุคคลด้านศาสนา เปรียบเสมือนเป็นผู้ส่ง
สารท าหน้าที่ถ่ายทอดสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยมุ่งให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้รับสาร
เป้าหมาย ซึ่งผู้ส่งสารในที่นี้มีบทบาทที่สร้างอิทธิพลหรือการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในตัวผู้รับสาร 

บรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคล จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็น
การสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การ
สอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายทอด สื่อความ แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ เช่น ท า
หน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Social Media สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ  

ปัจจัยส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 การสร้างความคุ้นเคยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ เป็นกันเอง ท าให้เกิดการ

คล้อยตาม ชักจูงได้ง่าย การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ท าให้สามารถปรับปรุงเนื้อหา ประเด็น วิธีการ ให้
เหมาะสมกับคู่สนทนา หรือสถานการณ์ได้ง่ายกว่า 

 การสร้างช่องทางและการยอมรับด้วยเหตุผลช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล 
นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพ
และความน่าไว้วางใจ แต่อาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสารหากไม่มีเหตุผลที่พอเพียง 

 เนื้อหาสาระและเวลาในการน าเสนอของข้อมูลข่าวสาร เนื้อหามิใช่เป็นเพียง
ถ้อยค า หรือภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ช่วงเวลา โอกาสที่เหมาะสม ภาวะทางอารมณ์ ที่น ามาซึ่ง
ความพอใจ ที่น าไปสู่ความร่วมมือ ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ โกรธ น าไปสู่การขัดขวางหรือต่อต้าน 

การสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับสาร ส่วนใหญ่เชื่อถือความเห็นของผู้ที่รู้จัก คุ้นเคยและนับถือ
มากกว่าบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน การสื่อความระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับบุคคลภายนอก หรือการที่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่รับฟังได้ มีที่มาที่ไปชัดเจน 

สรุป การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารระหว่าง พุทธศาสนิกชนเจนเนอเรชั่นวายกับ
มูลนิธิทางศาสนาทั้งสองแห่ง ซึ่งสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ในกรณีที่สถาบันทางศาสนาท าหน้าที่ผู้ส่งสาร เพ่ือ
ส่งสารไปยังผู้รับสาร คือ พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย เนื้อหาสาระของสาร รูปแบบหรือวิธีการน า
รหัสสารแปลงออกมาเป็นค าพูดในเชิงวัจนะภาษาหรืออวัจนะภาษาที่เหมาะสมกับผู้ถ่ายทอดธรรมะห 
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เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายเข้าใจในสารที่ได้รับ มีความรู้สึกมั่นใจที่จะน าไปปฏิบัติ และให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี 
 

 แนวคิดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
 

2.5.1 ความหมายการโน้มน้าวใจ  
การโน้มน้าวใจ คือ กระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งสารพยายามชักจูง เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองที่

ต้องการจากผู้รับสาร (Andersen, 1971, น. 6) 
การโน้มน้าวใจ คือ เจตจ านงของบุคคลพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม

ของบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล โดยผ่านสาร (Bettinghaus & Cody, 1994, น. 3) 
การโน้มน้าวใจ คือ กิจกรรมที่ทาร่วมกันอย่างมีจุดหมาย เพ่ือหวังผลในการสร้างสิ่งจูงใจ หรือ

การยอมรับอย่างเต็มใจทางกระบวนการรับรู้ หรือรูปแบบพฤติกรรมที่เปิดเผยผ่านการแลกเปลี่ยนทาง
สาร) (Seymour-Smith, 1986, น. 7) 

การโน้มน้าวใจ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการที่ผู้ส่งสารพยายามชักจูงใจ เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ หรือกลุ่มบุคคลผ่านการถ่ายทอดจากแหล่งสารไปยังผู้รับ
สารในบริบทต่าง ๆ ซึ่งผู้ถูกโน้มน้าวใจมีเสรีภาพเลือก ผู้ถูกโน้มน้าวก็ได้ เป็นทางเลือกอิสระ (Perloff 
2017, น. 14) ในขณะที่ Cronkite (1969, อ้างถึงใน เมตตา กฤตวิทย์, พัชนี เชยจรรยา, และถิรนันท์ 
อนวัชศิริวงศ์, 2530, น. 2) เสริมว่าการโน้มน้าวใจยังโยงถึงเรื่องการควบคุมสัญลักษณ์เพ่ือท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้ถอด หรือตีความสัญลักษณ์นั้น  

สรุป การโน้มน้าวใจ หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งสารพยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าว ผู้ถูก
โน้มน้าวเลือกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยมีอิสระและ
เสรีภาพในการเลือกท่ีจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ 
 

2.5.2 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554) อธิบายไว้ว่า การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจเกิดขึ้นได้เมื่อมี

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
 เมื่อมองจากภายนอกของผู้รับสาร องค์ประกอบการโน้มน้าวใจมี 4 ประการ  
(1) ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารแต่ละคนมีปัจจัยแตกต่างกัน ซึ่งท าให้มี

ความน่าโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน อาทิ ความน่าเชื่อถือ อ านาจทางสังคม บทบาททางสังคม 
สัมพันธภาพกับผู้รับสาร และ ลักษณะทางประชากรอ่ืน ๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น  
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(2) ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชิ้นมีความน่าโน้มน้าวใจแตกต่างกัน การ
พูดหรือการเขียน มีความน่าโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้อเนื้อหาสาร ลักษณะการ
โน้มน้าวใจที่ใช้ การจัดเรียบเรียงสาร ข้อโต้แย้งที่ใช้ภาษา ตลอดจนลักษณะท่วงท านองลีลา 

(3) ความแตกต่างของสื่อ ความน่าโน้มน้าวใจของสารจะแตกต่างกัน เมื่อเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ความ
แตกต่างภายในสถานการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ความคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยของผู้รับสารต่อสภาพการณ์หนึ่ง ๆ การมีตัวบวกหรือลบในสภาพการณ์ 
เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงินโดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อมอยู่ซึ่งอาจจะเป็นตัวเร้าบวกใน
การโน้มน้าวใจก็เป็นได้ 

(4) ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
ขาดบุคคลหนึ่งบุคคลใด เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงิน โดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อม 
อาจจะเป็นตัวเร้าบวกในการโน้มน้าวใจก็เป็นได้ 

 ตัวผู้รับสาร การที่ผู้รับสารคนหนึ่ง ๆ มีความละเอียดอ่อน (Susceptible) ต่อการ
ถูกโน้มน้าวเพียงใด อาจพิจารณาได้จาก 

(1) ลักษณะของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ 
(2) ทรรศนะ และทัศนคติ 
(3) ความรู้ ซึ่งผู้รับสารมีเกี่ยวกับสารนั้น ๆ 
(4) ลักษณะด้านอารมณ ์
(5) ความส าคัญที่ผู้รับสารให้แก่หัวข้อหนึ่ง ๆ 
(6) วิธีการที่ผู้รับสารรับรู้สภาพการณ์หนึ่ง ๆ 

กระบวนการโน้มน้าวใจและสร้างแรงจูงใจจะมีผลต่อผู้รับสารได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเข้าใจถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ ที่ สามารถช่วยให้การโน้มน้าวใจและสร้างแรงจูงใจเกิดประสิทธิภาพและ
ขั้นตอนส าหรับกระบวนการโน้มน้าวใจมีดังนี้ 

ขั้นตอนในการโน้มน้าวใจ 6 ขั้นที ่Mcguire (1973) น าเสนอมีดังนี ้
 ขั้นน าเสนอ (Presentation) การน าเสนอข่าวสารการโน้มน้าวใจ ผู้ท าการต้อง

ค านึงวิธีการนาเสนอสารให้มีความเหมาะสม โดยเลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับเนื้อหา
ข่าวสาร รวมถึงต้องให้ผู้รับสารอยู่ในสถานที่ท่ีเหมาะสมและเวลาที่เหมาะสมในการรับสารด้วย 

 ขั้นความสนใจ (Attending) การโน้มน้าวใจจะต้องก่อให้เกิดความสนใจจากผู้รับ
สารด้วย 

 ขั้นความเข้าใจ (Comprehending) ขั้นที่มีความส าคัญในกระบวนการโน้มน้าวใจ
เพราะถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจความหมายของสาร การโน้มน้าวใจไม่ประสบความส าเร็จ 
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 ขั้นคล้อยตาม (Yielding) เมื่อผู้รับสารเกิดความเข้าใจในสารที่ได้รับแล้ว ควรที่
ต้องให้ผู้รับสารเกิดการคล้อยตามในสารด้วย เช่น ค านึงถึงผลดีที่ได้รับหรือเกิดความประทับใจในสาร 

 ขั้นตอนการยึดเหนี่ยวสิ่งใหม่ (Retaining the new position) เมื่อผู้รับสารคล้อย
ตามแล้ว ขั้นตอนต่อไปควรให้ผู้รับสารเกิดการยึดเหนี่ยวในสิ่งใหม่ เช่น การย้ าสารก่อนที่ผู้รับสาร ลืม
สารนั้น 

 การกระท า (Acting) การนาแนวความคิดใหม่ไปกระท า อาจเป็นการกระท า
ในทันทีหรืออาจทิ้งระยะไว้แล้วค่อยน าไปสู่การกระท าก็ได้ 

เมื่อมีการปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว ก็น าไปสู่ผลการสื่อสารโน้มน้าวใจในล าดับต่อไป ซึ่ ง
ผลกระทบจากการสื่อสาร (Effect) เพ่ือการโน้มน้าวใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติและความ
เชื่อ (Bettinghaus, 1980) และสามารถแบ่งตามลักษณะของปัจจัยที่มีอยู่แล้ว ดังนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงความคิด (Cognition Changes) 
 การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ (Affect Changes) 
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Changes) 

 
2.5.3 ข้อค านึงส าหรับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  
การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ ผู้สื่อสารจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจให้

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น ดังต่อไปนี้ (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2550) 
 วัตถุประสงค์การโน้มน้าวใจ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจน คือ 
(1) ความเป็นเอกภาพ ด้วยการเน้น การย้ า การซ้ า การกระตุ้น อย่างต่อเนื่อง 
(2) ผู้สื่อสารสามารถเลือกใช้ช่องสารและช่องทางการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
(3) สามารถติดตามผลการด าเนินงาน โดยการประเมินผลเป็นระยะตามต้องการ 

รวมถึงพิจารณาปฏิกิริยาสะท้อนกลับ แล้วน ามาปรับปรุงการสื่อสารครั้งใหม่ต่อไป 
(4) เป็นแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจส าหรับผู้สื่อสาร 
(5) ท าให้ผู้รับสารรับรู้ วิเคราะห์ ประเมินสารเพื่อการโน้มน้าวใจได้ถูกต้อง 

 ผู้รับสารเป็นศูนย์กลางในการโน้มน้าวใจ ผู้รับสารมีความส าคัญมากส าหรับการ
โน้มน้าวใจ ต้องมีการวิเคราะห์อย่างแน่ชัดว่า ผู้รับสารคือใคร เป็นอย่างไร มีประสบการณ์การรับรู้ 
ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ระบบสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร ผู้สื่อสารไม่สามารถโน้มน้าวใจผู้รับสาร
ได้เลยหากไม่วิเคราะห์ผู้รับสารอย่างถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าผู้รับสารเป็นศูนย์กลางการเตรียมสารที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
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 กระบวนการโน้มน้าวใจ เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เป็นกระบวนการ เพราะมี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มี
จุดสิ้นสุด กระบวนการโน้มน้าวใจประกอบด้วย 

(1) มีวัตถุประสงค์ตั้งไว้เด่นชัด  
(2) วิเคราะห์ผู้รับสารอย่างถ่องแท้เพ่ือจัดเตรียมสาร  
(3) การเลือกสื่อหรือช่องทางการส่งสารของผู้รับสาร  
(4) ผู้รับสารถอดรหัสของสารและตีความสาร  
(5) มีปฏิกิริยาตอบสนอง  

กระบวนการโน้มน้าวใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยาคือ การโน้มน้าวใจเป็นไปได้
ต่อเมื่อผู้รับสารมีความตั้งใจรับสารนั้น การสื่อสารมีการใช้สัญลักษณ์ท่ีเห็นได้ รับฟังได้ เพ่ือให้สารง่าย
แก่การเข้าใจ อีกทั้งสารนั้นสามารถเร้าความต้องการของผู้รับสาร มีความจ าเป็น และที่ส าคัญสารนั้น
ให้การตอบสนองผู้รับสารได้ตามที่ต้องการ 

 ข้อจ ากัดในการโน้มน้าวใจ 
(1) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม อาจใช้เวลานานในการบรรลุผล 
(2) การโน้มน้าวใจขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ส่งสาร 
(3) การโน้มน้าวใจต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีช่องว่างระหว่างทักษะผู้ส่งสาร และความสามารถตอบสนองของผู้รับสาร 

บางครั้งผู้รับสารอยากท าตาม แต่สถานะแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย 
(5) การโน้มน้าวใจในปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ผู้รับสารไม่พร้อมที่

รับหรือได้รับแต่ไม่เชื่อ ไม่ท าตาม ซึ่งเป็นสิทธิของผู้รับสารในการตัดสินใจ 
 องค์ประกอบทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ 

ผู้สื่อสารโน้มน้าวใจต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านจิตวิทยาของบุคคลในเรื่องความ
สนใจและการรับรู้ของผู้รับสาร โดยสังเกตการณ์เปิดรับของบุคคลด้วยอวัยวะสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ การ
เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส กระบวนการรับรู้ซึ่งแปลความหมายสิ่งของที่ได้
สัมผัส ถ้าคนเราไม่สนใจ ไม่เปิดรับ การสื่อสารย่อมไม่เกิดขึ้น และไม่มีการรับรู้สิ่งใดเลย 

ดังนั้นกระบวนการโน้มน้าวใจสามารถสรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ควรข้อค านึงส าหรับการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ แสดงดังภาพ 2.7 
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ภาพที่ 2.7 องค์ประกอบที่ควรข้อค านึงส าหรับการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ 
 

ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback and Reaction) ในการสื่อสารโน้มน้าวใจ (Persuasive 
Communication) ถือเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ผู้ส่งสาร สามารถทราบว่าสารที่ส่งไปนั้นได้ผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ และประเมินความส าเร็จของสารได้ โดยผู้รับสารสามารถแสดงให้ผู้ส่งสารทราบ การ
สนองตอบช่วยให้ผู้ส่งสารสามารถตรวจสอบองค์ประกอบการสื่อสารได้ทั้งหมด รวมทั้งวัตถุประสงค์
การสื่อสารด้วย ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการสนองตอบนั้น
ได้เกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ด้วยความจงใจมิใช่ความบังเอิญ (มาริสา แสนกุลศักดิ,์ 2532)  

ประเภทปฏิกิริยาการตอบสนอง มีทั้งปฏิกิริยาสนองตอบที่เป็นค าพูด  (Verbal Feedback) 
และปฏิกิริยาสนองตอบที่ไม่ใช่ค าพูด (Non-verbal Feedback) ปฏิกิริยาสนองตอบอาจเกิดขึ้นด้วย
ความตั้งใจของผู้รับสาร (Intentional Feedback) หรืออาจเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ (Non-intentional 
Feedback) นอกจากนี้ ผลทางปฏิกิริยาสนองตอบอาจเป็นผลทางบวก (Positive Feedback) คือ 
การยอมรับการสนองตอบตามวัตถุประสงค์ หรือในผลทางลบ  (Negative Feedback) เช่น การ
ปฏิเสธการแสดงความไม่พึงพอใจเป็นต้น 

การแสดงปฏิกิริยาสนองตอบแสดงออกโดยตรง  (Direct Feedback) หรืออาจเป็นการ
แสดงออกโดยอ้อม (Indirect Feedback) ความฉับไวในปฏิกิริยาสนองตอบอาจแสดงออกในทันที 
(Immediate Feedback) หลังจากที่ได้รับสาร หรืออาจแสดงออกในเวลาต่อมา เป็นปฏิกิริยา

สารโนม้น้าว
ใจ  

(ถ้อยค า) 

ทัศนคติและ
ความเชื่อ 

อารมณ ์

ความคิด 

พฤติกรรม 

พิจารณาจาก 
การแสดงถ้อยค า 

และการตอบสนอง 
ทางอารมณ ์

พิจารณาจาก 
การแสดงถ้อยค า 

และการตอบสนอง 
ทางการรับรู ้

พิจารณาจาก 
การแสดงถ้อยค า 

และการตอบสนอง 
ทางการกระท า 
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สนองตอบแบบล่าช้า (Delayed Feedback) และในการวางจุดมุ่งหมายการโน้มน้าวใจ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ (นันทา ขุนภักด,ี 2529) 

 เพ่ือย้ า เสริมสร้างทัศนคติ และความเชื่อถือที่ผู้รับสารมีอยู่ แต่ยังไม่มั่นใจให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้หนักแน่นขึ้น  

 เกิดการคล้อยตาม โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือความ
เชื่อถือเดิมให้หันมาเชื่อ หรือมีความเห็นคล้อยตาม 

 เกิดการปฏิบัติตาม เพ่ือต้องการให้เกิดการกระท าข้ึนอย่างจริงจัง 
ดังนั้น การโน้มน้าวใจให้เกิดการปฏิบัติตาม จึงมีวิธีการกระท า 3 ประการ คือ 

 การโน้มน้าวใจด้วยหลักฐานและเหตุผล เช่น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
 การโน้มน้าวใจด้วยความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร  
 การโน้มน้าวใจด้วยความต้องการหรือความจ าเป็นพ้ืนฐานทางสังคม ทางร่างกาย

และจิตใจ หรือการโน้มน้าวใจจากความปรารถนานั่นเอง เช่น การด ารงชีวิตอยู่ ความเป็นอยู่ของชีวิต
ที่ดี ความอยากรู้อยากเห็น ความมีส่วนเป็นเจ้าของสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี เป็นต้น 

การโน้มน้าวใจ ควรใช้เมื่อผู้โน้มน้าวใจมีเจตจ านงแน่วแน่ (Conscious Intent) ที่ต้องการ
สร้างอิทธิพลเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ (Influence Attempt) ความพยายามโน้มน้าวใจเป็นการสร้าง
อิทธิพลเหนือพฤติกรรม (Behavioral Influence) และความพยายามมีอิทธิพลเหนือการสื่อสารเพ่ือ
โน้มน้าวใจ ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการส่งทอดสาร (Message Transmission) การสร้างอิทธิพล
เหนือพฤติกรรม เพ่ือมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่มีอยู่ให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมใหม่ตามท่ีผู้โน้มน้าวใจต้องการ  

ความพยายามสร้างอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ผู้โน้มน้าวใจเป็นตัวหลักในการส่งทอดสารสัญลักษณ์ 
และความพยายาม ซึ่งผู้ถูกโน้มน้าวใจเป็นผู้กระท าการสืบสารด้วยตนเอง การโน้มน้าวใจในการสื่อสาร
เป็นสิ่งที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการโน้มน้าวใจ จึงมีลักษณะที่ประกอบด้วย  

 ผู้จูงใจ (Persuader) บุคคลที่มีความต้องการกระท า ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด เพ่ือให้
บุคคลอีกฝ่ายเกิดการคล้อยตามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู้ หรือพฤติกรรมตามที่ต้องการ  

 การโน้มน้าวใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจ (Desired Change) 
ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ/หรือพฤติกรรมของผู้ฟัง ผู้พูดสามารถตั้งความปรารถนา หรือความ
มุ่งหมายได้หลายลักษณะดังนี้  

(1) ให้ผู้ฟังเชื่อหรือปฏิบัติตาม 
(2) เปลี่ยนแปลงความเชื่อและการกระท าบางอย่าง 
(3) เสริมสร้างความเชื่อหรือการกระท าบางอย่าง 
(4) ให้ผู้ฟังเลิกเชื่อ หรือเลิกประพฤติในบางสิ่งบางอย่าง 
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การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจนี้ เกิดข้ึนได้ทุกระดับของการสื่อสาร คือ 
 ระดับการสื่อสารเฉพาะบุคคล 
 ระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 ระดับการสื่อสารในที่สาธารณะ 

ผลการโน้มน้าวใจย่อมน าไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติ จากการรับรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม ซึ่ง
อาจไม่เกิดขึ้นทันที แต่ผลยังคงขึ้นอยู่กับระยะยาว กว่าจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เพราะสารเพ่ือ
โน้มน้าวใจต้องท าปฏิกิริยากับทัศนคติและความเชื่อก่อน จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ 
อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554) 

สรุป สรุปแนวคิดนี้ได้ว่า การศึกษาการโน้มน้าวใจจ าเป็นต้องมุ่งศึกษาไปที่สัมฤทธิผลการโน้ม
น้าวใจ ดังที ่Hovland and Janis (1953) กล่าวถึงสัมฤทธิผลการโน้มน้าวใจว่า ทางมูลนิธิทางศาสนา
ทั้งสองแห่งต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากผู้รับสาร ถ้าผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude 
Change) ซึ่ ง เป็นตัวน า ไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงความคิด  (Opinion Change) เปลี่ ยนการรับรู้  
(Perception Change) และเปลี่ยนแปลงการกระท า (Action Change) ดั้งนั้นการโน้มน้าวใจนับเป็น
กลวิธีการสื่อสารที่ส าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการสื่อสารพุทธศาสนาเพ่ือโน้มน้าวใจ
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ช่วยเป็นกรอบในการศึกษาถึงกลวิธี เทคนิคด้านการสื่อสารที่เน้นการ
โน้มน้าวหรือดึงดูดใจ เพ่ือให้กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเผยแผ่พุทธ
ศาสนามากขึ้น 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  (Participation) เป็นแนวคิดด้านกระบวนการในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดท่ีถูกกล่าวถึงตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1960 และได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นตามล าดับ ว่าเป็นกระบวนการที่สามารถเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 
ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1980 มีหลายองค์กรและหน่วยงานระดับต่าง ๆ ให้การยอมรับว่า กระบวนการ
มีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสภาพการณ์กลุ่ม  (Group 
Situation) ซึ่งผลของความเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้ท าการให้ (Contribution) บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม และก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
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แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน นับว่าเป็น
กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนานาประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมักมีรากฐานมา
จากแนวคิด ร่วมกัน 3 ประการหลัก คือ 

1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของบุคคล ซึ่งกลายเป็นความสนใจและ
ความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม  

2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น ลงมือ
กระท าร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา 

3) ตัดสินใจร่วมกันนี้  ต้องรุนแรงมากพอที่ท าให้เกิดความริเริ่มการกระท าที่
สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ 

อาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการความร่วมมือกันในการ
กระท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกันและกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับพฤติกรรมการกระท า จิตใจ 
อารมณ์ สังคม เพ่ือเอ้ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 

2.6.1 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  
จากแนวคิดดังที่กล่าวข้างต้น กระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วม

ในประเด็นใด ๆ หรือในระดับใดก็ตาม สามารถสรุปให้เห็นประโยชน์กระบวนการการมีส่วนร่วมได้  5 
ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

 ประโยชน์ในการประสานพลัง ประสานแนวคิดสู่การร่วมกันก าหนดแผน ก าหนด
ยุทธวิธี ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน และยังรวมถึงการก าหนดทางออกในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ ที่
เกิดขึ้นร่วมกัน ประโยชน์ของกระบวนการมีส่วนร่วมในประเด็นนี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
สภาวการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นเพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ร่วมกันสร้างโอกาส 
รวมถึงการร่วมกันสร้างทางเลือกท่ีดีที่สุดร่วมกัน 

 ประโยชน์ในการสร้างสรรค์แนวทางและประสานงานร่วมกัน อาทิ การประสาน
แนวคิด ประสานแนวทางหรือการประสานทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดศักยภาพที่มากยิ่งขึ้น 
เพราะกระบวนการต่าง ๆ เช่น เป็นแผนงาน ยุทธวิธี ฯลฯ ล้วนแต่เป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายร่วมกัน
ก าหนดและสร้างกันข้ึนมาเอง 

 ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ ที่สืบเนื่องมาจากการร่วมคิด ร่วม
แก้ปัญหา ทั้งนี้ เป็นเพราะแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน การสร้างสรรค์
กระบวนการในการคิด การท าร่วมกัน นับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการร่วมกันเสาะแสวงหาแนวทาง
ใหม่ที่น าไปสู่แนวทางท่ีดีกว่าร่วมกัน 
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 ประโยชน์ในการร่วมตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ การร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การวางแผน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 ประโยชน์ในการกล้าคิด และกล้ารับผิดชอบร่วมกัน ท าให้เกิดพลังแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพราะทุกฝ่ายล้วนมีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการมีส่วนร่วมในประเด็นนั้น ๆ หรือในเรื่อง
นั้น ๆ 

ทั้งนี้โดยภาพรวมเกี่ยวกับประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม นับว่าเป็นประโยชน์ที่
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วม ต้องก าหนดโครงสร้างการ
ท างานที่ชัดเจนร่วมกัน ต้องมีการก าหนดแนวทาง ข้อจ ากัดต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุก
ฝ่ายมีโอกาสในการเสนอแนะ มีโอกาสในการเป็นผู้นาร่วมกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญที่ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มองเห็นขอบเขตและความต่อเนื่องในการท างานของตน 
มองเห็นระดับขอบเขตการท างานของตนเอง และส่วนรวมอย่างชัดเจน ท าให้ทุกฝ่ายสามารถช่วยกัน
แก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันทั้งสิ้น ดังเช่น 

 มีโอกาสพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  
 ได้พัฒนาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ดีร่วมกัน 
 โอกาสการขยายวงกว้างเครือข่ายการพบปะ และการบริการร่วมกัน 
 ลดช่องว่างการให้บริการ และการแก้ปัญหาในการให้บริการร่วมกัน 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพงาน ลดความซ้ าซ้อน ช่วยประหยัดในด้านต่าง ๆ 

 
2.6.2 เงื่อนไขการมีส่วนร่วมและความส าเร็จ  
แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

ประกอบด้วยเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 ทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่ หรือประชาชน ต้องมีอิสรภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วม

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 ทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่หรือประชาชน มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับใด ๆ ที่

ตนต้องการและมีความสามารถ 
 ทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่ หรือประชาชน ต้องเห็นความส าคัญหรือเต็มใจที่ มี

ส่วนร่วมตามความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ซึ่งข้ึนอยู่กับเงื่อนไขหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประชาชนต้องมีโอกาส และมีเวลาในการเตรียมตัว หรือมีโอกาสในการศึกษา
ประเด็นและกระบวนการต่าง ๆ ก่อนมีกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น ทั้งนี้ เป็นเพราะกระบวนการมี
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ส่วนร่วมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือฉุกเฉิน หรือถ้าเกิดขึ้น เป็น
ลักษณะการมีส่วนร่วมในลักษณะการร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะกิจ เป็นต้น 

(2) ประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็นส าหรับการเข้าร่วมใน
กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น และประชาชนสามารถเลือกพิจารณาการจ่าย หรือไม่จ่าย หรือยื่นข้อตกลง
ในการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ร่วมกันได้ ถ้าหากว่าการประเมินผลตอบแทนที่พึงได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ 

(3) ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
เช่น การช่วยกันแก้ปัญหาของเขา การช่วยสร้างโอกาส หรือพัฒนาร่วมกัน เป็นต้น 

(4) ประชาชนมีโอกาส และสามารถสื่อสารร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม เป็นต้น 
 

2.6.3 ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญในการที่เป็นตัวชี้วัดที่

ส าคัญอีกตัวหนึ่ง ที่สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมได้  ระดับการมีส่วนร่วมได้มีการ
กล่าวไว้ในหลายแนวคิด ดังเช่น  

โคเฮน และอัพฮอฟฟ์ (Cohen & Ufhoff, 1980) แบ่งขั้นตอนหรือระดับการมีส่วนร่วม 
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุน
ด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ 

 การมีส่วนร่วมในการให้ผลประโยชน์  (Benefits) ที่เกิดจากการพัฒนา เช่น 
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ระดับต่าง ๆ 
สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง (2537) น าเสนอว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโครงการพัฒนา 

สามารถแบ่งเป็นล าดับได้ ดังนี้ 
 การโน้มน้าวจิตใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน แต่ไม่ได้ให้

ประชาชนเข้าร่วมในการวางแผน หรือในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ 
 การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจในกิจกรรมนั้น ๆ 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่แจ้งจุดยืนของโครงการนั้นให้

ประชาชนทราบ และขอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้น ๆ 
 การปรึกษาหารือทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ และประชาชนหันหน้าปรึกษาหารือกัน 
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 การร่วมมือกัน ประชาชนมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการ และมีสิทธิออกเสียงขั้น
การตัดสินใจ โดยที่ประเด็นนั้นต้องเป็นที่เข้าใจโดยตัวแทนของประชาชนจากพ้ืนที่นั้น 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การส่งมอบความรับผิดชอบให้กับสาธารณชน หรือ
รัฐบาลท้องถ่ินที่มีความช านาญเฉพาะเรื่องนั้น ๆ 

 การให้ประชาชนตัดสินใจเอง 
 

2.6.4 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
การสื่อสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะใน

กิจกรรมระดับต่าง ๆ ของสังคมไทย การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในงานพัฒนา
ต่าง ๆ ในสังคมไทย อาทิ เป็นเรื่องประชาสังคม ที่เน้นชุมชน และประชาคมท่ีมีความเท่าเทียมกัน โดย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันได้อย่างสนิทชิดเชื้อ เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งชุมชนชาวประมง
ชายฝั่งขนาดเล็ก บ้านบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2546) ฯลฯ  ทั้งนี้ การสื่อสาร
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ดังตัวอย่างที่ได้
กล่าวแล้วในข้างต้น  

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เป็นการพัฒนา
ที่เริ่มจากกระบวนการสื่อสารในระบบประชาธิปไตยผ่านตัวแทน (Representative Democracy) แต่
พบว่า ยังไม่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยทางตรง  
(Direct Democracy) จึงเกิดขึ้นภายใต้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นอีกช่องทางส าคัญหนึ่งที่
สามารถอ านวยให้เกิดประชาธิปไตยแบบทางตรง ควบคู่ไปกับประชาธิปไตยผ่านตัวแทน หรืออาจ
เรียกอีกนัยหนึ่งว่า ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) โดยทุกฝ่ายหันหน้า
เข้าหากัน เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางในการพัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบในการท าให้เกิดผลตามที่
ต้องการร่วมกัน โดยเป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 

 การกระตุ้นให้ชุมชน ประชาชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น การนาเอาภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านมาเผยแพร่ในวงกว้าง 

 เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่าย หรือชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เห็นคุณค่า
ความคิด และความเรื่องของตนเอง ตัวอย่างเช่น การนาเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาเผยแพร่ในวง
กว้าง และขยายผลจนเกิดการยอมรับ ส่งผลให้ชุมชนมีความม่ันใจในคุณค่าของตนเอง 

 เพ่ือพิสูจน์ความเชื่อของชุมชนที่เคยคิดว่า ตนเองไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ซับซ้อนได้ การเข้ามาร่วมฝึกฝนอบรมการผลิตสื่อร่วมกัน นับว่าเป็นการพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่า 
พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้ หากว่ามีโอกาส 
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 เพ่ือสร้างทักษะในการสร้างสื่อให้กับชุมชน อันเป็นช่องทางที่ชุมชนจะส่งข่าวสาร
ออกไปจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง 

 เพ่ือให้ชุมชนได้แสดงความรู้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งวิธีการ
แก้ปัญหาจากทัศนะของชุมชนเอง 

 ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจเกิดจากการริเริ่มของชุมชนบางส่วน หรือจาก
ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้กับท้ังชุมชน หรือกับชุมชนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารเพ่ือชุมชนนั้น เป็นเรื่องราวที่มีสารประโยชน์ต่อ
ชีวิตชุมชนเอง ดังนั้นการสื่อสารประเภทนี้ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้บ้าง หรือ
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือถ่วงดุลกับการสื่อสารที่มุ่งเน้นแต่ความบันเทิง ที่มักเป็นการหลีกหนีปัญหาหรือสภาพ
ความเป็นจริงที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยการอัดฉีดสื่อจากภายนอกเข้าไปในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว 
 

2.6.5 องค์ประกอบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
องค์ประกอบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับต่าง ๆ การสื่อสารเพ่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน

กระบวนการมีส่วนร่วม หรือเป็นตัวก าหนดระดับความมากน้อยการมีส่วนร่วมนั้น  ๆ กระบวนการ
สื่อสารเพ่ือสร้างเสริมการมีส่วนร่วมที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เพ่ิมความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย 
โดยเฉพาะช่วงหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2560 กลุ่มท่ีมักมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างกัน คือ กลุ่มประชาสังคม ที่มีการใช้กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือมุ่งสู่
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วกระบวนการสื่อสาร
ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

 เป้าหมายการสื่อสาร ควรมีการก าหนดว่า ให้ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับใด เช่น ในระดับผู้แสดงหลัก ระดับผู้ร่วมแสดง หรือระดับผู้ร่วมก าหนด
นโยบาย ฯลฯ 

 รูปแบบการสื่อสารต้องเป็นลักษณะสองทาง และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 
(interactivity) คือ การเอ้ือให้เกิดการโต้ตอบต่อกันให้มากท่ีสุด เพราะเป็นการส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

 ใครคือผู้ส่งสารที่ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้เอ้ือต่อกระบวนการใน
การมีส่วนร่วมระหว่างกันหรือไม่ 

 ประเภทของเนื้อหาสารที่เกี่ยวพันกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ชุมชน เป็นต้น 
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 ประเภทช่องทางสื่อที่ทั่วถึง (Feedback) ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) และที่ไม่
เป็นทางการ (Informal) สื่อสมัยใหม่ (New Media) เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดั้งเดิม (Traditional 
Media) หรือสื่อในชุมชน (Communication Media) ซึ่งโดยภาพรวมต้องเป็นสื่อที่สอดคล้องกับ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย 

 ใครคือผู้รับสารตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีช่องว่างใน
การรับ-ส่งปฏิกิรยิาตอบกลับ (Feedback) ระหว่างกันและกันด้วย 
 

2.6.6 ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารสามารถท าได้ในหลายระดับ โดยทั่วไปแล้ว แบ่งได้  3 

ระดับ โดยเรียงระดับน้อยที่สุดไปถึงระดับที่มากที่สุด เช่น 
 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/User) 
 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต ผู้รว่มผลิต ผู้ร่วมแสดง (Sender/ 

Producer/Co-producer/Performance) 
 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy maker/Planner) ใน

ที่นี้รวมไปถึงการติดตามประเมินผลด้วย 
 

2.6.7 เทคนิคการสื่อสารที่แบ่งตามระดับการมีส่วนร่วม 
เทคนิคการสื่อสารสามารถแบ่งระดับการมีส่วนร่วมไดเ้ป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้ 

 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/User) การมี
ส่วนร่วมในระดับนี้ นับว่าเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในระดับล่างที่สุด หรือในระดับเบื้องต้นที่สุด 
กล่าวคือ ในกระบวนการสื่อสารโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร ผู้รับสาร เนื้อหา
ของสารหรือข้อมูล ตลอดจนสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ที่จะใช้ในการเผยแพร่ ผู้รับสารนับว่าเป็น
องค์ประกอบท้ายสุด แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนั้น ฐานะของ
ผู้รับสารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ดังเช่น 

(1) ต้องมีการขยายแนวคิดของผู้รับสารให้มีการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง ร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองจากสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อ
บุคคล สื่อมวลชนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมรับฟังในการประชุมเสวนาต่าง ๆ เช่นสิทธิใน
การที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร (Right to know หรือ Right to be informed) และนอกจากนี้สิทธิ
ดังกล่าวก็สามารถขยายผลสู่สิทธิในการที่จะสามารถเป็นผู้ส่งสาร หรือเป็นผู้ที่สามารถบอกเล่า หรือ
แจ้งข้อมูลข่าวสารของตนเองต่อสาธารณะได้ด้วย (Right to inform) 
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- จะต้องมีการสร้างหลักประกันในการเปิดโอกาสสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร ทั้งในช่วง
แรกที่เราอาจเรียกว่าเป็นช่วงขาเข้า (Input) ช่วงกระบวนการ (Process) และช่วงขาออก (Output) 
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา วิธีการ ช่องทาง รูปแบบการนาเสนอ โอกาสในการเข้าถึง ฯลฯ การมีโอกาสในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

(2) ปัจจัยส าคัญของกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะของผู้รับสาร 
ก็คือ ช่องทาง (Channel) และโอกาส (Opportunity) ของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายในการที่จะ
สามารถเข้าถึงกระบวนการการสื่อสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ตนเกี่ยวข้อง ช่องทางและโอกาสใน
ที่นี้ หมายถึงการมีช่องทางและโอกาสในการที่จะตอบสนอง  (Feedback) หรือแสดงความคิดเห็น 
หรือบอกกล่าวในสิ่งที่ตนรู้ เห็น หรือต้องการได้ 

 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ งสาร ผู้ผลิต ผู้ ร่วมผลิต ผู้ ร่วมแสดง (Sender/ 
Producer/Co-Producer/Performance) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารใน
ระดับท่ีสูงขึ้น โดยที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งอาจใช้แนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการในการผลิตสื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายให้เห็นขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น เช่น 

(1) ขั้นก่อนการผลิตหรือก่อนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม  (Pre-Production/ 
Participatory stage) ได้แก่ ขั้นตอนในการวางแผน การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การมีส่วนร่วมทั้งหมด การร่วมศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลอดจนสภาพปัญหาต่าง ๆ ผู้ส่งสารต้องเป็นผู้ที่รู้
กระบวนการทั้งหมดโดยภาพรวม เพ่ือให้สามารถวางแผนกระบวนการในการส่งสารเพ่ือเอ้ือให้เกิด
กระบวนการในการมีส่วนร่วมสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ 

(2) ขั้นการผลิต หรือขั้นของการมีส่วนร่วม Production/Participatory stage ผู้
ส่งสารต้องรู้กระบวนการ ขั้นตอน และสามารถเข้าไปเกี่ยวข้อง การร่วมแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอแง่คิด มุมมองของตน ร่วมตัดสินใจ หรือมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู่ขั้นตอนต่าง  ๆ ของ
กระบวนการการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาตามท่ีตั้งเป้าหมายร่วมกันได้ 

(3) ขั้นหลังการผลิต หรือขั้นการประเมินผลร่วมกัน  (Post-production/ 
Participatory evaluation stage) เป็นขั้นการประเมินตนเอง ประเมินผลกระบวนการสื่อสารที่ได้มี
การด าเนินการร่วมกันเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ หรือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาร่วมกันต่อไป 

กล่าวโดยรวมได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามี
ส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน หรืออาจเข้าร่วมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตามที่ตนพร้อม หรือถนัด ตั้งแต่
การร่วมวางแผน ร่วมพูดคุย ร่วมด าเนินการ ร่วมผลิตสื่อ ร่วมกิจกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษา
ข้อมูลที่ชัดเจน ก่อนริเริ่มให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม 

 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน/ก าหนดนโยบาย (Planner/Policy maker) การ
มีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน/ผู้ก าหนดนโยบาย ถือว่าเป็นขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมที่มี
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ความส าคัญมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย 
นั้น ๆ 

ในกระบวนการการมีส่วนร่วมนั้น ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในระดับนโยบาย หรือระดับการ
วางแผนนั้น ผู้รับสารหรือพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายที่มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนี้
จ าเป็นต้องมีความรอบรู้ทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของตน เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมะ หรือความต้องการของ
สมาชิกท่านอ่ืนๆ ความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มกิจกรรม ตลอดจนความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องทรัพยากรที่มีอยู่ โครงสร้างทางสังคมหรืองค์กร วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนโครงสร้างเกี่ยวกับระบบการสื่อสารตนหรือที่กลุ่มกิจกรรมของตนมีอยู่ ฯลฯ ซึ่งถ้ากลุ่มผู้ที่เข้า
มาร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวชัดเจน และมีทักษะที่เท่าทัน กระบวนการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาร่วมกัน ย่อมสามารถประสบความส าเร็จตามที่ตนหรือชุมชน หรือองค์กรต้องการได้ 
 

2.6.8 เทคนิคการสื่อสารที่แบ่งตามลักษณะของช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร 
เทคนิคการแบ่งตามลักษณะช่องทาง หรือสื่อท่ีใช้ในการสื่อสาร เพ่ือน าไปสู่กระบวนการสร้าง

การมีส่วนร่วม อาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ช่องทางหรือสื่อตามแนวทางแบบเดิม และช่องทาง
หรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น 

 ช่องทางหรือสื่อตามแนวทางแบบเดิม การสื่อสารแบบตัวต่อตัว หรือการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลที่อาจมีการพบปะพูดคุยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งวงคุย สภากาแฟ การจัดวง
สนทนา การจัดประเด็นประชุมปรึกษาหารือ การร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ หรือแม้แต่การร่วมวงการแสดง
ต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันและกันอย่างเต็มที่ ทุกฝ่ายมีโอกาสและ
บทบาทที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันในการสื่อสารความเป็นตัวตน การสื่อสารในสิ่งที่ตนต้องการ หรือ
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน 

 ช่องทางหรือสื่อตามแนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงพร้อม ๆ กับประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนในปัจจุบัน 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเอ้ือให้กระบวนการและวิธีการในการสื่อสารร่วมกัน สามารถเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในกลุ่มผู้ที่สนใจร่วมกันไปได้
อย่างแพร่หลาย ทั่วถึง และรวดเร็ว การติดตาม การตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินตนก็สามารถท า
ได้ โดยผ่านการสื่อสารด้วยระบบดาวเทียม ระบบไซเบอร์ต่าง ๆ (Cybers) 

สรุปได้ว่า กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมเป็นทั้งเครื่องมือ และกระบวนการที่
เหมาะสมที่สุดที่มูลนิธิทางศาสนาจะบริหารจัดการความรู้ร่วมกันของพุทธศาสนิกชน การเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Access) จึงนับว่าเป็นกระบวนการส าคัญในเบื้องต้น 
จากนั้นจึงเป็นกระบวนการเปิดโอกาสซึ่งกันและกันสู่การเป็นเจ้าของร่วมกัน  (Ownership) เพ่ือให้
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กระบวนการสื่อสารพุทธศาสนานั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวิถชีวิตที่นับว่าเป็นกลไกท่ีส าคัญสู่การน า
ธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเพ่ือให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป 
 

 ลักษณะประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
 

2.7.1 ความหมายเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
มิลเลอร์ (Miller, 2013) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายคือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 

เป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) กลุ่มท่ีคนเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 เป็นน้อง
ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) กลุ่มที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965-1981 ในขณะที่ Faour and 
Heinze (2013) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย เป็นวัยที่อยู่ในตลาดแรงงานจ านวนมาก หรือคิดเป็น
ประมาณ 50% ของทั่วโลก เป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะและความคาดหวังที่แตกต่างกัน พนักงานรุ่น Y 
ปฏิบัติงานร่วมสมัยเกี่ยวข้องกับการใช้ Social Media 

Howe and Strauss (2000) กล่าวถึงกลุ่มคนในอเมริกาว่า ปัจจุบันชนชาวอเมริกัน 
ประกอบด้วยกลุ่ มคน 5 รุ่ น  ได้แก่  รุ่ น  Generation I (GI, 1901-1924) รุ่นยุค เงียบ (Silent 
generation, 1925-1942) รุ่นบูม (Boom Generation, 1943-1960) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation 
X, 1961-1981) และรุ่นมิเลนเนียล (Millennial, 1982-ปัจจุบัน) ซึ่งรุ่นมิเลนเนียลถูกจัดกลุ่มแสดงไว้
บนอินเทอร์ เน็ตดังนี้ ว่ า  Gens, Generation Y, Baby Boomers II, Echo Boomers, Boomlet, 
Nexters, รุ่น Nintendo & Digital รุ่นนี้มีลักษณะแตกต่างจากรุ่นก่อน หมายความว่า เป็นคนรุ่นใหม่
ล่าสุด (Jonas-Dwyer & Pospisil, 2004; Oblinger, 2003; Poindexter, 2003; พระไตรปิฎก ฉบับ
เรียนพระไตรปิฎก เวอร์ชั่น 2 , 2545) สอดคล้องกับ Tapscott (2009) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวาย 
หมายถึง คนที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1978 เรียกอีกอย่างว่า มิลเลนเนียล (Millenials) หรือเจเนอเรชั่นเน็ต 
(The Net Generation) กลุ่ มคนที่ เกิดในยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิ จิทั ล 
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน 

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) อธิบาย เจเนอเรชั่นวาย ว่าหมายถึง พลเมืองโลกที่เกิด
ช่วงปี ค.ศ. 1977-1995 (พ.ศ. 2520-2538) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 14-32 ปีในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็น
กลุ่มคนที่เกิดในช่วงที่เศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเฟื่องฟู การลงทุนโครงการขนาดใหญ่จ านวนมาก 

ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) กล่าวว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนรุ่นหลังเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ มีนักวิชาการก าหนดช่วงอายุไว้มากน้อยแตกต่างกันไป บ้างก็ครอบคลุมถึงผู้ที่เกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2514-2537 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาลักษณะที่ใกล้เคียงกันของผู้คนในแต่ละอายุ โดยเฉพาะ
การมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้ที่มีอายุสูงกว่าและต่ ากว่าอย่างมาก  
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สรุป ความหมาย เจเนอเรชั่นวาย คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2538 เป็นบุคคลที่
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 22-37 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคที่เศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเฟ่ืองฟู อีกทั้งมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คนกลุ่มนี้ความสามารถใช้ Social 
Media ในการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
 

2.7.2 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย  
Yarrow and O’Donnell (2009) กล่าวไว้ว่า เจเอนเรชั่นวายส่วนใหญ่เป็นลูกของกลุ่มเบ

บี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่นวายจ านวนไม่น้อยที่พ่อแม่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ท าให้เจเนอเรชั่นวายถูก
ผู้ปกครองเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก ประกอบกับการเกิดในยุคที่เทคโนโลยีต่าง  ๆ โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาสูง จนเรียกได้ว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในโลกดิจิทัล  (Digital World) จึงท าให้
เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะเด่น 4 ประการ 
ได้แก่  

 มีความม่ันใจสูง 
 มุ่งเน้นความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
 ประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
 ต้องการความรวดเร็ว 

Tapscott (2009) ศึกษาเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวาย พบว่า เป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาในยุคการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล จึงนับได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะ
หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อหลากชนิด สามารถท ากิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน อาทิ 
การใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความ เข้าเว็บไซต์ ค้นหาทิศทาง เล่นเกม ถ่ายรูป และแบ่งปันให้
เพ่ือนได้ดูผ่านทาง Facebook นอกจากนี้ยังเปิดโปรแกรมสนทนา (Instant Messaging) และสไกป์ 
(Skype) ไว้ตลอดเวลาด้วย จากการศึกษาเจเนอเรชั่นวายในสหรัฐอเมริกา จ านวน 6,000 คน พบว่ามี
ทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน 8 ประการ ดังนี้ 

 อิสรภาพ (Freedom) เจเนอเรชั่นวาย มีอิสระในการตัดสินใจเลือกงาน คนเหล่านี้
ไม่ต้องการจมปลักอยู่กับงานที่ตนไม่พึงพอใจ ท าให้มีอัตราการลาออกสูง นอกจากนี้ยังมีอิสระในการ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 ดัดแปลงให้เป็นแบบที่ชอบ (Customization) เจเนอเรชั่นวายมักเปลี่ยนแปลง
หรือปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้มีลักษณะเฉพาะเป็นตน เป็นการให้ความส าคัญกับความสวยงามมากกว่า
ประโยชน์ใช้สอย เช่น การแต่งรถ การสร้าง MySpace หรือ Facebook การดูรายการโปรดในเวลาที่
ตนสะดวกผ่าน YouTube เป็นต้น 
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 พินิ จ พิ เคราะห์  (Scrutiny) ด้ วยการ เป็นกลุ่ มคนที่ อาศัยอยู่ ใ นสั ง คมที่ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง มักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อทั้งการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และราคา 

 ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณ (Integrity) เจเนอเรชั่นวาย ยอมรับความแตกต่างได้มาก 
และมีความคิดตรงไปตรงมา ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 71 ของคนรุ่นนี้ สนับสนุนผู้ที่ออกมาขอโทษ
หากด าเนินการผิดพลาด และร้อยละ 40 บอกเลิกซื้อสินค้าของผู้ที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) คนรุ่นนี้ชอบสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน มี
การติดต่อสัมพันธ์กันอย่างสม่ าเสมอ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน มีอิทธิพลซึ่งกันและกันในเรื่อง
สินค้า บริการ และองค์กรจนเรียกได้ว่าเป็นเครือข่าย N-Fluence (Net Generation-Influence) 

 ความบันเทิง (Entertainment) เจเนอเรชั่นวายมักไม่แบ่งแยกชัดเจนนักระหว่าง
การท างานและความบันเทิง เพราะเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายต่อการท างาน ตราบใดที่งานเหล่านั้น
ส าเร็จลุล่วง 

 ความเร็ว (Speed) เนื่องจากเจเนอเรชั่นวายเติบโตขึ้นท่ามกลางโลกดิจิทัลที่ทุก
อย่างด าเนินไปอย่างรวดเร็วทั้งการท างาน การเล่นเกม หรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลผ่านกูเกิ้ล 
(Google) ท าให้คนกลุ่มนี้คาดหวังการมีปฏิสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว โดยผลการวิจัยพบว่าร้อยละ  56 
ยอมรับว่าไม่มีความสามารถในการอดทนรอคอย 

 นวัตกรรม (Innovation) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เจเนอเรชั่นวายมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่  ๆ เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา 
เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเมื่อมีรุ่นใหม่ออกวางจาหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
นวัตกรรมในที่ทางานด้วย เช่น การที่เจเนอเรชั่นวายมักปฏิเสธล าดับบังคับบัญชาแบบเก่าที่ชอบสั่ง
การและควบคุม เป็นต้น 

นอกจากนี้พัฒนาส าคัญทางเทคโลยีที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของเจเนอเรชั่นวาย ส่งผลให้มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเจเนอ
เรชั่นวาย (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) ได้แก่ 

 อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคของเจเนอเรชั่นวาย ถือได้ว่าเป็น
ระบบที่มีความสมบูรณ์ และเป็นสิ่งปกติส าหรับคนในยุคปัจจุบัน ไม่เหมือนกับในยุคของเจเนอเรชั่น 
เบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่ถือว่าเป็นระบบเครือข่ายเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ ท าให้เจเนอเรชั่น
วายมีมุมมองที่กว้างกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นอื่น ๆ 

 การสื่อสารแบบทันทีด้วยโปรแกรมสนทนา ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จึงท าให้เกิดระบบการสื่อสารแบบทันที ผ่านรูปแบบการ Chat Online ท าให้เกิดการพูดคุย
กับท่ีใกล้ชิดใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น 
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 โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือในสังคมเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่
ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพุทธศาสนาของกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวย (อายุระหว่าง 16-31 ปี) ซึ่งจากแนวคิดและลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย เป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศ ซึ่งเจเนอเรชั่นวายเติบโตใน
สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว ท าให้การปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันเป็นไปได้ค่อนข้างสะดวก การใช้
ช่องทางสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร การหาข้อมูล สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

สรุป ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวายเป็นบุคคลที่มีความม่ันใจสูง รอบคอบ ชอบความเป็น
อิสระ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ใจร้อนต้องการความรวดเร็ว ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณ ช านาญใน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารในพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย จ าเป็นต้องท าความเข้าใจแนวคิดการสื่อสารของพุทธศาสนาสามารถ
แบบใดที่โน้มน้าวหรือดึงดูดใจ ด้วยการสื่อสารให้เป็นที่น่าสนใจต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เพ่ือให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนามากขึ้น เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: การพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย มีความมุ่งหมายคือ เพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์สู่สังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของรูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้เลือกแบบเจาะจงในการให้ข้อมูลประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป จ านวน 138 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ต้องสั่งสอน
บุคคลในสังคมให้ท าความดี การสั่งสอนศีลธรรมให้แก่ประชาชนเป็นการสร้างความสงบสุขในประเทศ 
การเผยแผ่เริ่มมาจากสมัยพุทธกาลโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ริเริ่มการเผยแผ่ธรรมะ ต่อมาพระอริยสาวก
หรือพระสงฆ์เป็นท าการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั่วไป และสืบทอดต่อ ๆ กันมาอย่างไม่ขาดสาย
จนถึงปัจจุบัน พระพุทธองค์ทรงใช้รูปแบบการเผยแผ่ธรรมะด้วยการเทศนามากกว่ารูปแบบอ่ืน จาก
การศึกษาพบว่า รูปแบบที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่ธรรมะมี 7 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสอนธรรมแก่คนที่
เข้ามาเฝ้าคนเดียวบ้าง หลายคนบ้าง 2) การสอนธรรมโดยทรงยกหัวข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อ
ควรรู้ ควรปฏิบัติ 3) การสอนธรรมแบบอบรม แนะน า ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี 4) การสอนธรรม
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แบบสั่งสอนหรือแบบพร่ าสอน 5) การสอนแบบสนทนาธรรม คือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรม
แก่กันและกัน 6) การสอนแบบถามตอบกันและกัน คือ ฝ่ายหนึ่งถาม ฝ่ายหนึ่งตอบ 7) การสอนธรรม
ด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจนรูปแบบนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยหลังพุทธกาล 
แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ได้พัฒนารูปแบบการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยใช้รูปแบบการ
เทศน์ การปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรมการสนทนาธรรม การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนา
กรรมฐาน การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรม การเทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ การ
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา การสงเคราะห์ การสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน การเป็นพิธีกรรายการ การเขียน
บทความทางวิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทความลงวารสารหรือหนังสือพิมพ์ การเป็นมัคคุเทศก์ การ
เป็นครู อาจารย์ หรือวิทยากร การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รูปแบบการสอนธรรมผ่านกิจกรรม 
การเผยแผ่ธรรมะเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ถ่ายทอดอุดมการณ์ หลักการของพระพุทธศาสนาสู่
ประชาชน เพราะพระพุทธศาสนาจะด ารงอยู่ได้ต้องอาศัยเหล่าสาวก นักเทศน์ นักเผยแผ่ ช่วยกัน
ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจด้วยการสั่งสอนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

คลฑรรน์รัตน์ ดิษบรรจง (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ธรรมะใน
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแก่พุทธศาสนิกชน มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่
ธรรมะในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล สมัยกรุงสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
รวมถึงศึกษาการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแก่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน 
ตลอดถึงสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทยแก่พุทธศาสนิกชนแต่ละวัย ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผย
แผ่แบบมุขปาฐะ และการส่งอัครสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปัญหาที่พบคือ การถือวรรณะ 
คาสอนที่ขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์ การต่อต้านจากลัทธิอ่ืน ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการด าเนินชีวิต 
อัธยาศัย การศึกษา ทัศนคติความเชื่อ ประเพณีท้องถิ่นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นใช้วิธีการเทศน์ การเผยแผ่ด้วยหนังสือ การส่งพระธรรม
ทูตไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสืบสานพิธีกรรมและประเพณี ปัญหาการเผยแผ่ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของการใช้ภาษาในการสื่อสารความหมาย 

การเผยแผ่ธรรมะยุคปัจจุบัน พระสงฆ์ไทยเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนด้วยรูปแบบดังนี้ 
1) สื่อบุคคล ได้แก่ การเทศน์ การบรรยาย การสนทนา และการจัดกิจกรรม 
2) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ พอคเก็ตบุ๊ค หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค อีบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์ ซีดี ดีวีดี วีซีดี วิทยุ 

โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ 
ในการเผยแผ่ธรรมะด้วยรูปแบบดังกล่าวยังมีวิธีการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจ

และจริตของคนในแต่ละวัย รูปแบบของสื่อแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะที่สร้างความสนใจให้กับคน



65 

เฉพาะกลุ่มได้ดีปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พบว่า ด้านบุคคลยังมีการใช้ภาษาบาลีมากเกินไป
ในการเทศน ์

ธนิพร จุลศักดิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง รูปแบบของการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan 
Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีการใช้มัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์ทุกรูปแบบ โดยเป็นการ
กระจายไปยังเมนูต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีการใช้ข้อความตัวอักษร (Text) มากที่สุดจ านวน 10 เมนู 
รองลงมาคือ ใช้รูปภาพ (Image) จ านวน 8 เมนู วีดีโอ ลิงค์ดาวน์โหลด (Video Link Download) 
จ านวน 6 เมนู และการใช้เสียง (Sound) 5 เมนู และยังพบว่าในแต่ละเมนูมีการใช้การน าเสนอแบบ
มัลติมีเดีย มากกว่า 1 ชนิด ซึ่งเป็นการผสมผสานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้
เข้าใช้งาน ด้านเนื้อหาพบว่า ภายในเมนูไทม์ไลน์ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) มีเนื้อหา
ประเภทข้อคิด หลักธรรม ค าสอน มากที่สุดจ านวน 35 หัวข้อ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ส่วนเนื้อหาประเภทข่าวสาร เป็นเนื้อหาที่รองลงมาโดยมีจ านวน 14 หัวข้อ 
เป็นการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรยายธรรม การแจ้งข่าวสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเสียง
บรรยายธรรม สามารถน ามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างานได้ 

สิริลักษณ์ ศรีจินดา (2553) ศึกษาเรื่อง การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อมวลชน โดยการจัดล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ผ่านการก าหนด
วาระและการให้พ้ืนที่สื่อมวลชน และมีนวัตกรรมสาร ได้แก่ กลยุทธ์การออกแบบสาร โดยค านึงถึง
ผู้รับสาร และธรรมชาติของสื่อ ช่วงเวลา สถานที่ในการสื่อสาร ธรรมะในชีวิตประจ าวัน วาทศิลป์ทาง
ภาษา เช่น ใช้สัมผัส ซ้ าค า ส านวนและภาษาต่างประเทศ ค าถามเชิงวรรณศิลป์ การเปรียบเทียบ  
กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขัน ฯลฯ 

ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ (2553) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมในการเผย
แผ่ธรรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พบว่า ในขณะที่หลักคิดในการเผยแผ่ศาสนา เป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก (Active Buddhism) ด้วยยุทธศาสตร์ เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง ซึ่ง
ประกอบด้วย กลวิธีในการด าเนินงาน 3 ประการ คือ 

1) การเปลี่ยนภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาให้ทันสมัย (การน าเสนอที่ข้องเก่ียวกับทางโลก) 
2) การน าเสนอหลักธรรมที่เข้าใจง่าย 
3) การแปรทฤษฎีสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงโดยใช้หลักการตลาดเพ่ือสังคม ผลการวิจัยสรุปว่า 

ผู้รับสารมีความคิดเห็นต่อสารของท่าน ว. วชิรเมธี ทั้งในเชิงบวกและลบ 
นิรดา ไวศยะนันท์ (2557) ศึกษาเรื่อง กลยทุธ์การสื่อสารพระพุทธศาสนาผ่าน www.dmc.tv 

ของวัดพระธรรมกาย ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารทั้งหมดเกิดจากผู้น าศรัทธา คือพระเทพญาณมหา
มุนี (หลวงพ่อธมัมชโย) เจ้าอาวาสวดัพระธรรมกายซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้น าองคก์ร และยังเป็นสื่อ
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บุคคล ท่ีป็นศูนย์รวมใจของวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ก าหนดนโยบายการสื่อสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส านัก คือ ส านักสื่อ DMC, ส านักสื่อสารองคก์ร และส านักองค์
ประธาน ก็จัดท าการผลิตเนื้อหาสาร และควบคุมสื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดมา โดยในการ
ผลิต เนื้ อหาสารจะใช้ กลยทุ ธ์การจงู ใจ  3  แบบ คือ  1. กลยทุธ์ การจู ง ใจ โดยใช้อารมณ์    
2. กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้เหตุผล 3. กลยทุธ์การจูงใจโดยใชอัตลักษณ์บุคคล ส่วนกลยุทธด้านสื่อนั้น 
www.dmc.tv จะใช้กลยุทธ์ด้านเนื้อหาสารที่ถูกต้องครบถว้นซึ่ง ในเว็บไซตน์นั้นจะใช้การ  สร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ชม ในกระบวนการ ด าเนินกลยทุธ์การสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกายนั้น จะมีหลัก ความส าเร็จคือสื่อบุคคลที่มีภาวะผู้น า ซึ่งเป็นผู้บริหารกลยุทธ์ทั้งหมด 

วศิน ประดิษฐศิลป์ (2557) ศึกษาเรื่อง ระบบความคิดที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล พบว่า การสื่อสารศาสนาของพระไพศาลวิสาโล ในฐานะที่ท่านเป็น
พระสงฆ์นักสื่อสารศาสนายุคใหม่ ที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารทั้งทางโลกและทางธรรมเข้ามา
ผนวกกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งท่านได้ใช้องค์ความรู้ทางโลก คือ 1) องค์ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ 2) องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ 3) องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์  4) องค์ความรู้ที่  
เฉพาะเจาะจงอ่ืน ๆ ร่วมกับองค์ความรู้ทางธรรม คือ องค์ความรู้ทางศาสนาและจิตวิญญาณ เป็นองค์
ความรู้พื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารศาสนา โดยสร้างสรรค์ผ่านระบบความคิด 2 รูปแบบ 
คือ 1) ระบบความคิดทางธรรม โยนิโสมนสิการ 2) ระบบความคิดิเชิงจิตวิทยา คือ การคิดแบบ
วิพากษ์ และแบบสร้างสรรค์ซึ่งป็นธีคิดแบบปุถุชน ได้แสดงให้เห็น การที่จะพัฒนาการสื่อสารศาสนา
ให้ประสบความส าเร็จได้จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ทั้งความรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับการสื่อสาร 
และการฝึกใช้ความคิด โดยการน าเอาระบบความคิดแบบปุถุชน (ทางโลก) มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสื่อและสาร ซึ่งน าเอาระบบความคิดแบบวิพากษ์มาใช้ในการพิจารณาบริบททางสังคมตาม
ความเป็นจริง และน าเอาระบบ ความคิดแบบสร้างสรรค์มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้ วิธีการสื่อสาร
ศาสนาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พุทธศาสนิกชน ตลอดจนบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 

ณัฐภัทร์ พงษ์เสาร์ (2559ข) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น
ของพระติช นัท ฮันห์ จากผลวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสร้างสารของพระติช นัท ฮันห์ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นการ สร้างสารด้วยภาษาง่ายและเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาค าบาลี สอดคล้องกับ
หลักการสื่อสารที่ควร ง่ายสั้นกระชับท าให้หลักค าสอนสามารถกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
เพราะมีความเข้าใจในหลักค าสอนได้ง่าย การสร้างสารด้วยข้อความไพเราะ สร้างบทกวี บทกลอนที่
ไพเราะและเข้าใจง่าย ช่วยลด ความเครียดจากอ่านหลักธรรมค าสอนและยังช่วยเสริมให้หลักค าสอน
ให้มีความอ่อนโยนมากขึ้น การใช้กล ยุทธ์จูงใจในสาร จูงใจโดยใช้แรงจูงใจ จูงใจโดยใช้อารมณ์ จูงใจ
โดยใช้ความกลัว พยายามจูงใจถึงความรักชาติ ความรักในเพ่ือนมนุษย์ ศาสนา พยายามกระตุ้นให้
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กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วมและมาร่วมปฏิบัติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างสารที่สามารถ
ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุเป้าหมายในหลาย ๆ ด้าน และ ช่วยเพ่ิมก าลังใจให้กลุ่มเป้าหมายไม่ท้อใน
การปฏิบัติ สร้างสารด้วยกลยุทธ์การคล้อยตามโดยการทวง บุญคุณ ให้กลุ่มเป้าหมายคิดถึงสิ่งที่เคย
ช่วยเหลือเมื่อในอดีต แตกต่างจากงานวิจัยของ ธีระพล มะอาจเลิศ (2556) ที่ศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
ในการเผยแผ่ศาสนาของพระ ว.วชิรเมธี ที่พบว่าส่วนมากพระว.วชิรเมธี ใช้วิธีจูงใจโดยการเสนอแนะ 
แต่จะเหมือนกันตรงการสร้างสารที่มีการให้เหตุผลข้อเท็จจริงประกอบหลักค าสอน 

 

 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

องค์กรผู้ส่งสาร สารและสื่อ ผู้รับสาร 

๐ โครงสร้างองค์กร 
๐ นโยบาย 
๐ แผนการสื่อสาร 
๐ ปัญหาและอุปสรรค 

๐ รปูแบบการสื่อสาร 
๐ เนื้อหาของสื่อ 
๐ กจิกรรม 
 

๐ การรับรู้ประโยชน์ 
๐ เงื่อนไขการมีส่วนร่วม 
๐ ระดับการมีส่วนร่วม 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งทุติยภูมิ 
ด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือค้นหาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
และแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Performance) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือภายในกลุ่มเป็นบุคคลที่
สามารถให้ค าตอบในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยตรง และผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมคือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง  ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบระเบียบวิธีวิจัย 
  

วตัถุประสงค ์
(Objectives) 

 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
(Research Methodology) 

 

การวจิยัเอกสาร  
(Documentary Research) 

 

การสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth Interview) 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะของมลูนิธทิาง
ศาสนาทีท่ าการสือ่สารพระพุทธศาสนา

สูพุ่ทธศาสนิกชนเจเนอเรชัน่วาย 

การสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) 

3. เพื่อศกึษาการรบัรูก้ารสือ่สารและ
การมสีว่นร่วมในการสือ่สาร
พระพุทธศาสนาของกลุ่มคน 

เจเนอเรชัน่วาย 

2. เพื่อศกึษากลวธิกีารสือ่สาร
พระพุทธศาสนาสูพุ่ทธศาสนิกชน 

เจเนอเรชัน่วาย 
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รายละเอียดการด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 เอกสาร 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 แหล่งข้อมูล 
 

3.1.1 ประชากรเป้าหมาย  
เนื่องจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดแหล่งที่มาข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 

ดังนั้นประชากรเป้าหมาย จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มเช่นกัน คือ (1) ประชากรประเภทเอกสาร และ (2) 
ประชากรประเภทบุคคล ลักษณะประชากรมีดังนี ้

 ประชากรประเภทเอกสาร ซึ่งจัดเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดยมีผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรศึกษาและเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว 
เช่น ข้อมูลที่มีการบันทึกและมีอรรถถาธิบายไว้ หรือข้อมูลรายงานการวิจัย บันทึกทางนิเทศ หนังสือ 
ต ารา วารสาร เอกสารที่เจ้าของผลงานได้ท าการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งบทความทาง
วิชาการ ผลงานการศึกษาเฉพาะกรณี วิทยานิพนธ์ ที่ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง Website ข้อมูลออนไลน์ทั่วไป สื่อสังคมออนไลน์ Facebook 
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย เป็นต้น ซึ่งสามารถน าข้อมูลมากล่าวอ้างเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือใช้อ้างอิง
ถึง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อความเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ ์

 ประชากรประเภทบุคคล แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
(1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผน การดูแลการจัดกิจกรรมการสื่อสาร ใน

สถาบันทางศาสนา 
(2) ประชาชนอายุ 20-37 ปี หรือ กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ

เคยเข้าร่วมกิจกรรมในสถาบันทางศาสนา 
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตัวอย่างประเภทเอกสาร 
(1) หนังสือ ต ารา ที่ปรากฏแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
(2) รายงานการวิจัยจากทางสถานบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า/หลักธรรมในพุทธศาสนา 
(3) บทความทางวิชาการเก่ียวกับการสื่อสารพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
(4) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาของนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา 
(5) ข้อมูลใน Website สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และสื่ออ่ืนที่มีเนื้อหา

กล่าวถึงหลักธรรม หรือมุ่งเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยเฉพาะ 
 กลุ่มตัวอย่างประเภทบุคคล 
(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการวางแผน ดูแลการการจัดกิจกรรม เลือกใช้

ช่องทางการสื่อสาร ประจ า ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ (จ านวน  3 คน)  
รวมทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการวางแผน การดูการจัดกิจกรรม เลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร ณ เสถียร
ธรรมสถาน (จ านวน 3 คน) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เป็น
บุคลากรที่ท าหน้าที่วางแผน/จัดกิจกรรม และการสื่อสารเผยแผ่ (รายชื่อเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
ปรากฏในภาคผนวก ข) 

(2) บุคคลกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะพุทธศาสนิกชน ณ หอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และ ณ เสถียรธรรมสถาน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี จ านวนรวมทั้งหมด 28 คน 
(รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ปรากฏในภาคผนวก ค)  ส าหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดังนี้ 
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จ านวน14 
คน ท าการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน และ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เข้าร่วม
กิจกรรม ณ เสถียรธรรมสถาน จ านวน14 คน ท าการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงใช้แบบค าถามน าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guideline) เป็นชุดค าถามส าหรับใช้ด าเนินการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และบุคลากรเสถียรธรรมสถาน แห่งละ 4 
คน มีค าถามทั้งหมด 15 ข้อค าถาม ดังนี้  
โครงสร้างการด าเนินงานสถาบัน 

 นโยบาย/แนวคิด/กระบวนการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นอย่างไร 
 การวางแผนการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ/กระบวนการการสื่อสารในอดีต และนวัตกรรมการ

สื่อสารที่ใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 กระบวนการสื่อสารพุทธศาสนาในกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/ประเภทเป็นอย่างไร 
 เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเป้าประสงค์ความ

ต้องการของสถาบัน 
 กิจกรรมทางศาสนาของสถาบันอย่างไร 
 กิจกรรมทางศาสนาแต่ละประเภท การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม และ

หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมทางศาสนาที่ก าหนดส าหรับกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปี หรือกลุ่มคน 

เจเนอเรชั่นวายเป็นอย่างไร 
 แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมส าหรับกลุ่มคนเจเนอ

เรชั่นวาย หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมด้านศาสนา 
 การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาในอนาคต 

แบบค าถามน าการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Guideline) 
เป็นชุดค าถามส าหรับใช้สัมภาษณ์บุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก จ) มีค าถามน าทั้งหมด 8 ประเด็น 
ดังนี้  
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 เหตุผลของแต่ละท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้ 
 ความเห็นต่อกิจกรรมการสื่อสารพุทธศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรมของสถาบัน

แห่งนี้ 
 การสื่อสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี 

และการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงกลุ่มที่มีอายุ 20-37 ปี 
 สื่อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่วนร่วมปฏิบัติ

ธรรม/กิจกรรมทางศาสนา 
 กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่ 
 จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน อายุ 20-37 ปี หรือ

เจเนอเรชั่นวาย 
 ปัญหา อุปสรรค ในการสื่อสารพุทธศานาของสถาบันที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ส าหรับ

กลุ่มบุคคลอายุระหว่าง 20-37 ปี 
 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

3.3.1 ผู้วิจัยน าเครื่องมือแต่ละแบบ ไปทดลองใช้ เพ่ือทดสอบความเที่ยง (Validity) และ
ตรวจสอบความเชื่อถือของแบบบันทึกข้อมูล แบบค าถามน าการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบค าถามน า
การสัมภาษณ์ของการสนทนากลุ่ม โดยลองจดบันทึกข้อมูลและสรุปข้อมูล น าบทสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือ
ตรวจสอบค าถามที่ผู้วิจัยน าไปใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถเข้าใจหรือไม่ จากนั้น น ามาปรับปรุงเพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์ 

3.3.2 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งแล้ว ผู้วิจัยท าการจัดแยกหมวดหมู่ ประเภท
ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประเภทบุคคล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีข้ันตอนดังนี้ 
3.4.1 ขอหนังสือจากคณะนิเทศศาสตร์และนวตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ถึงผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ 1 ฉบับ และผู้อ านวยการเสถียรธรรมสถาน 1 ฉบับ เพ่ือขอสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่และ
หรือบุคลากร จ านวนแห่งละ 3 คน และขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนแห่งละ 2 กลุ่ม ๆ 
ละ 7 คน ทั้งนี้โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัยเดินทางไปพบตามก าหนดเวลาที่
ก าหนดไว้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3.4.2 ด าเนินการแบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ใช้แบบค าถามน าการสัมภาษณ์ และแบบ
ค าถามน าการสนทนากลุ่ม โดยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการบันทึกเสียงเพ่ือป้องกันการตกหล่น
ของข้อมูล ทั้งนี้ได้ด าเนินการแบบเดียวกันนี้จนครบตามจ านวนที่ติดต่อขอความอนุเคราะห์ไว้ 

3.4.3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานผลในล าดับต่อไป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Context Analysis) ด้วยการประมวลผลข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่ม ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วลดทอนข้อมูลที่ซ้ าหรือไม่จ าเป็นออก เพ่ือ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของทุกปัจจัย น าเสนอผลข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในลักษณะการ
พรรณนา (Description) จากนั้นท าการจัดท ารหัสข้อมูลแต่ละประเด็น ถอดรหัส และตีความข้อมูล 
เพ่ืออธิบายและสรุปผลการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย  
 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยในครั้งนี้รายงานผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
2) เพ่ือศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย และ 3) เพ่ือศึกษาการ
รับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระพุทธศานาของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย และ
สรุปผลตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

 การศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย 

 
4.1.1 ข้อมูลหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ เป็นองค์กรทางศาสนาองค์กรหนึ่งที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผล

ก าไรจากผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมของสถานที่ และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีผลงานธรรมะออกมาเผยแผ่สู่
ประชาชนทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ โดยมากจะอยู่ในรูปของกิจกรรมธรรมะปฏิบัติ และยังรวมถึง
ภาคทฤษฎี เพ่ือเผยแผ่ธรรมะไปสู่พุทธศาสนิกชนทุก ๆ คน (กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 
2560) หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนสื่อและด าเนินกิจกรรม ได้ให้
ความเห็นของการจัดกิจกรรมและผลงานขององค์กรผ่านสื่อไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า  

 ทุกวันนี้สังคมคนเมืองอยู่กับความสับสนวุ่นวายและมีชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาในการที่
จะได้พักผ่อนหรือออกก าลังกาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายที่อาจจะตามมาได้ 
ดังนั้น หอจดหมายเหตุพุทธทาส มีจุดมุ่งหมายคือให้ทุก ๆ คนที่สนใจ ได้มีเวลาให้กับตนเอง
มากขึ้น ได้พักใจและกาย รวมถึงยังเป็นสถานที่ที่มีไว้เพ่ือให้ฝึกก าลังของใจ ซึ่งเสมือนการ
ออกก าลังกายในฟิตเนส แต่ของเราคือการฝึกก าลังของจิตก าลังของใจ เพ่ือให้จิตใจมีความ
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เข้มแข็งต่อสู้กับโรคร้ายที่เกิดจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนไปสู่ความเร่งรีบ บีบคั้น เอารัดเอา
เปรียบ หรือจากความกดดันของหน้าที่การงาน เป็นต้น 

 โครงสร้างการด าเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปํญโญ กรุงเทพ  
โครงสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มี
คณะกรรมการก ากับดูแลจ านวน 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการ)  2. คณะกรรมการ
สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานกรรมการ) 
3. คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
วิจารณ์ พาณิช เป็นประธานกรรมการ) คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ มีโครงสร้างหน้าที่การด าเนินงาน
สอดสัมพันธ์กันใน 3 หน้าที่คือ บริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาหลักธรรมในพุทธศาสนา  

โดยองค์ความรู้ของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ การรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ 
เอกสารต้นฉบับ (Original) และสื่อทุกชนิดที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีคุณค่า สมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
ณ หอจดหมายเหตุ (Archival Agency) ในลักษณะจดหมายเหตุ (Archival Material) เช่น งาน
พิพิธภัณฑ์ การจัดท าโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติเป็นเครือข่ายองค์กร เพ่ือสร้างมาตรฐานงาน การแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนางาน เช่น 
สภาการจดหมายเหตุสากลระหว่างประเทศ (International Council on Archives : ICA) สภาการ
จดหมายเหตุสากลระหว่างประเทศประจ าภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ข้อมูลด้านพุทธศาสนา รวมทั้งท าหน้าที่ดูแลอาคาร/สถานที่ในส่วนอาคารที่เก็บรักษาเอกสารจดหมาย
เหตุ และการบริหารอาคารสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทุกรูปแบบ เช่น กิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งธรรมนันทนาการ กิจกรรมสุขภาพจิต และ
สุขภาพกาย อาทิ โยคะภาวนา ไทเก็กสมาธิ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับเทศกาล สถานการณ์ส าคัญ ๆ  

การด าเนินงานของหอจดหมายเหตุฯ มีทั้งกิจกรรมประจ า และกิจกรรมพิเศษ เป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย มีส่วนร่วมฝึกภาวนา เจริญสติ สมาธิ โดยอาศัย
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ ท าด้วยมือ เพ่ือให้ใจได้เรียนรู้ของอาการที่เคลื่อนเปลี่ยนไปในแต่ละ
ขณะ ได้เรียนรู้ฝึกสังเกต เห็นภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาด้านจิตใจจิตอาสาเอง ตลอดจนถึงความ
เข้าใจชีวิตตนเองและผู้อ่ืน 
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กล่าวได้ว่า การเผยแผ่หลักธรรมและการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน หอ
จดหมายเหตุฯ มีการน านวัตกรรมการสื่อสารหลากหลายรูปแบบมาใช้เผยแผ่แนวคิด หลักธรรม การ
เทศน์ของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ การด าเนินงานของหอจดหมายเหตุ มีภารกิจหลัก
เช่นเดียวกับงานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของโลกประเภทอ่ืน ๆ แต่เสริมด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
เพ่ือสร้างธรรมทางจิตและทางกายให้พุทธศาสนิกชนให้เข้าใจเข้าถึงหลักธรรมของศาสนา สามารถ
ออกจากอ านาจวัตถุนิยม 

ภาพที่ 4.1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ   

ภาพที่ 4.2 แผนที่ ที่ตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 
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 นโยบาย/แนวคิด/กระบวนการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปํญโญ กรุงเทพ  

นโยบายและแนวคิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ หรือสวนโมกข์ 
กรุงเทพฯ เป็นศาสนธรรมสถานในลักษณะแหล่งที่จัดเก็บภูมิปัญญา องค์ความรู้ การสอน
ด้วยการเทศนาธรรม ของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ ในรูปแบบของสื่อเอกสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ในลักษณะที่เป็นศูนย์กลางสื่อธรรมต่าง ๆ ในรูปแบบหอจดหมายเหตุ 
ดูแลโดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ ซึ่ง
ท่านมรณภาพเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 ณ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือสืบสานปณิธานและอุดมการณ์ของ (พุทธทาส อินทปัญโญ) เพ่ือเป็นสถานที่เก็บ/
อนุรักษ์ และสถานศาสนธรรม ส าหรับการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่
ผลงานของ พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ การรวบรวม จัดเก็บรักษา และอนุรักษ์ การ
จัดบริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนา 
ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ เป็นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ มหรสพทาง
วิญญาณ เป็นสถานที่ประชุมเสวนา เพ่ือศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
องค์กรอื่น ๆ (กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560) 

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้มอบหมายให้พระลูกศิษย์จัดกิจกรรมเผยแผ่หลักธรรม ให้
ข้อมูลทางศาสนาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ เข้าถึงแก่นพุทธศาสนา เกิดสันติสุขทั้ง
ทางกาย จิตใจ และปัญญา เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนบรรลุธรรมน าเอาธรรมะไปปรับใช้กับสภาพ
สังคมที่เป็นอ านาจวัตถุนิยม การสืบสานพุทธศาสนาตามแนวทางท่านพุทธทาสภิกขุ หอ
จดหมายเหตุฯ จึงมีหน้าที่รวบรวม ดูแล อนุรักษ์ จัดระบบบริการสืบค้น เอกสาร บทความ
ข้อเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุ รวมถึงการให้บริการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัย เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรมผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง การจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ในลักษณะ
สืบสาน อนุรักษ์ และการน าไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, สัมภาษณ์, 
11 สิงหาคม 2560) 

กิจกรรมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เน้นกิจกรรมส่ งเสริม
ศาสนาเป็นส าคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรม ตักบาตรประจ าวันเกิดโดยมีรูปแบบเพ่ือย้อนกลับ
ไปสู่การตักบาตรแบบดั้งเดิมในสมัยพุทธกาล งานบุญประเพณีในวันส าคัญพุทธศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมด้านธรรม
นันทนาการ เช่น ดูหนังหาแก่นธรรม ดนตรีภาวนา โยคะในสวนธรรม ฟังเทศกาลเจริญสติ 
ภาวนา-สวดมนต์ข้ามปี รับปีใหม่ ฯลฯ  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรม (ปริยัติ
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สัทธรรม) ปฏิบัติจิตตภาวนา (ปฏิบัติสัทธรรม) อานาปานสติแบบย่อตามแบบฉบับท่านโก
เอ็นก้า ธรรมะส าหรับเยาวชน เช่น อานาปานสติส าหรับเยาวชน (โกเอ็นก้า) รวมถึงกิจกรรม
บางกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยประสานความร่วมมือ หรือร่วมสนับสนุนจากสถานธรรมภาคีต่าง ๆ 
ที่เป็นกัลยาณมิตรกัน โดยกิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ศศวรรณ จิรายุส, 
สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2560) 

 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พอสรุปได้ว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

กรุงเทพฯ จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการด้านศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมทั้งเป็น
สถานที่เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ผ่านบทความ วรรณกรรม เทปบันทึกเสียงการเทศนาธรรม
ของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ จะถูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษาและ
ค้นคว้า ธรรมะและค าสอนต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมสันทนาการทางพุทธศาสนา เน้น
ความหลากหลาย สอดคล้องกับบริบททางสังคม เหมาะกับกลุ่มคนที่มีความสนใจ ทั้งวัยเด็ก กลุ่มเจ
เนอเรชั่นต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และวัยผู้ใหญ่ ที่มีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความ
สนใจ กล่าวคือ มีลักษณะ Spiritual Fitness and Edutainment Center เพ่ือให้เป็นการออกก าลัง
ให้จิตมีความเข้มแข็ง มีก าลังเสมือนการออกก าลังกายให้กับจิตใจ เช่น นักมวยยังต้องมีการซ้อมก่อน
จะไปแข่ง ถ้าอ่อนซ้อมก็อาจจะโดนคู่ต่อสู้ต่อยคว่ าได้ ดังนั้นการได้ฝึกซ้อมจิตใจด้วยกิจกรรมทาง
ธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ จึงเสมือนการซ้อมกีฬา เพราะเมื่อจิตมีก าลังและเข้มแข็งดีแล้วก็จะสามารถสู้
กับคู่ต่อสู้ที่เป็นกิเลสได้ 
 

4.1.2 เสถียรธรรมสถาน 
 ข้อมูลส าคัญเสถียรธรรมสถาน 

เหตุผลที่เลือกเสถียรธรรมสถานเป็นอีกหน่วยศึกษาหนึ่ง เพราะเป็นสถานปฏิบัติธรรม
ที่ผู้ก่อตั้งเป็นแม่ชี ชื่อศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์กองทุนเสถียรธรรม มุ่งให้การส่งเสริม
การศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งเป็นสถานที่ที่มีสตรีให้ความสนใจจ านวน
มาก ตลอดจนสตรีที่สนใจส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการบวชที่เรียกว่า การบวชพุทธสาวิกา จึงเป็น
สถานที่ที่น่าสนใจว่า การบวชของสตรีเพศ หรือการบวชชี หรือการบวชพุทธสาวิกา ผู้วิจัยจึงต้องการ
ทราบข้อมูลว่า สถานที่แห่งนี้มีการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ต่อพุทธสานิกชนอย่างไร ใช้สื่อใด 
ในการเข้าถึงกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ทั้งนี้ได้ก าหนดประชากรเป้าหมายคือ แม่ชีที่ปฏิบัติธรรม และ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 3 ท่าน  

การเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบ
จดบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
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Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอ
เรชั่นวาย ปรากฏผลเนื้อหาทั่วไป บทการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ตามล าดับหัวข้อดังมตี่อไปนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปของเสถียรธรรมสถาน  
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เริ่มต้นงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี และนักบวช ในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการศึกษาธรรมะ 
ปฏิบัติธรรมะ และเผยแพร่ธรรมะ แก่คนที่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือคนท่ีรู้ที่เข้าใจแล้ว แต่ยังไม่ก้าวหน้า ก็
มาพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น เพราะการมีธรรมะเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับชีวิต ชีวิตที่มีธรรมเป็นชีวิตที่
สมบูรณ์ เพ่ือแบ่งปันความสุข สงบเย็นต่อเพ่ือนมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา 
โดยใช้หลักพุทธธรรมน าสังคม ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10230 

ภาพที่ 4.3 เสถียรธรรมสถาน 
 

ภาพที่ 4.4 แผนที่ ที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน  
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 โครงสร้างการด าเนินงานของเสถียรธรรมสถาน 
แม่ชีโมลี เขียวสะอาด (สัมภาษณ,์ 15 สิงหาคม 2560) กล่าวว่า  
โครงสร้างการด าเนินงานของเสถียรธรรมสถาน มีคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นหลัก 

แต่ละส่วนภายในเสถียรธรรมสถาน ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงาน ได้แก่ 1. ฝ่ายธรรมะสวัสดี หรือ
จุดบริการสังคม ภายในเรียกกันว่า จุดสังฆะ 2. ฝ่ายส านักงานหรือฝ่ายธุรการ 3. ฝ่ายสาวิกา
สิกขาลัย ท าหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษา เผยแผ่หลักธรรมค าสอน 4. ฝ่ายปฏิบัติธรรม ท า
หน้าที่จัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมบวชพุทธสาวิกา จิตประภัสสร  ธรรมชาติ
บ าบัด ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา 5. ฝ่ายดูแลท านุบ ารุงภายในเสถียรธรรมสถาน อาจ
เรียกว่าฝ่ายอาคารสถานที่ บริหารจัดการ ดูแลสถานที่เพ่ือกิจกรรมดังที่กล่าวมา และ 6. ฝ่าย
โรงครัว แต่ละฝ่ายมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละจุดด้วย นอกจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ยังมีจิตอาสามาช่วยงาน บางคนมาเป็นจิตอาสาเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของที่นี่ 

โครงสร้างการด าเนินงานของเสถียรธรรมสถาน จาก 6 ฝ่าย มุ่งสู่วัตถุประสงค์ (ระบุไว้
ในเอกสารแนะน า) 3 วัตถุประสงค์คือ 

(1) เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพ่ือนมนุษย์ สามารถน า
ธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจ าวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ 

(2) เพ่ือสาธิตการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมน า
สังคม 

(3) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้มาท าแบบฝึกหัด
ร่วมกัน ในการให้และ การรับ ผ่านการท างานเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น 

วัตถุประสงค์ดังที่ปรากฏนั้น คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ท่านตระหนักในคุณค่าใน
การด าเนินชีวิต จึงพยายามแนะน า เชิญชวนให้คนได้ปฏิบัติธรรมะและใช้ธรรมะแนวทาง
ด าเนินชีวิต คุณแม่ชีสร้างอาคารแล้วตั้งชื่อ ธรรมาศรม อาศรม แปลว่า ที่อยู่ อาคารจึงมี
ลักษณะชุมชนส าหรับปฏิบัติ แสดงธรรมหรือสาธิตวิถีธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะ 
ธรรมชาติ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนใช้ตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตน จิตใจที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ท า
ให้ผู้อ่ืนเป็นทุกข์ ให้ทุกการกระท าอยู่ในการภาวนาที่รู้กายรู้ใจตนเอง การรู้จักทานอาหารที่
ปลอดภัย ซึ่งผู้มาปฏิบัติธรรม ได้เรียนรู้แนวทางชีวิต การอยู่อย่างไรไม่ตายทั้งเป็น เป็นการได้
น าแก่นธรรมในสมัยพุทธกาลมาใช้เป็นแนวทางด าเนินชีวิต ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน (แม่
ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 
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สรุป ค าสัมภาษณ์ได้ว่า โครงสร้างภายในเสถียรธรรมสถาน จัดแบ่งหน้าที่เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมผู้มาปฏิบัติธรรม ทั้งด้านบริการสังคม/ธรรมะสวัสดี ฝ่ายสถานที่ อาหาร ฝ่ายธุรกิจ 
ฝ่ายจัดกิจกรรม อาคาร สถานที่ และงานศิลปะ ประกอบกันเป็นเสถียรธรรมสถาน ศูนย์กลางอีกแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักการทางพุทธศาสนา อยู่ร่วมกับธรรมะหรือธรรมชาติอย่างพ่ึงพา
อาศัยกัน เช่นเดียววิถีชีวิตในชุมชนสวนศิลป์สวนธรรมแห่งนี้ ส าหรับรองรับพุทธศาสนิกชนทุกช่วงวัย  
 

 การศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย 
 

4.2.1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 
4.2.1.1 การวางแผนการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปํญโญ กรุงเทพฯ 
กิจกรรมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มีกระบวนการวางแผน 

และก าหนดกิจกรรมทั้งในแง่รูปแบบ ช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ข้อมูล
ส าคัญทั้ง 3 คน เมื่อน ามาประมวลผลพบว่า กระบวนการในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ระดมก าลังสมองเพ่ือวางแผนกิจกรรม คณะกรรมการหอจดหมายเหตุฯ 
จัดประชุมกรรมการ พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หารือเพ่ือริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เช่น ภาวนาข้ามปี สวดมนต์รับปีใหม่ โดยหอจดหมายเหตุฯ และบางส่วนเป็นความ
ร่วมมือจากธรรมภาคีต่าง ๆ โดยหอจดหมายเหตุฯ ร่วมสนับสนุน กิจกรรมบางส่วนด าเนินการเอง
ความต้องการเรียนรู้ศาสนธรรมความรื่นรมย์ของพุทธศาสนิกชน 

2) การตัดสินใจที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 
ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ กิจกรรมด าเนินการโดยหอ
จดหมายเหตุฯ ส่วนกิจกรรมบางกิจกรรมจัดขึ้นจากความร่วมมือธรรมภาคีที่เป็นเจ้าภาพหลัก และหอ
จดหมายเหตุฯ ท าหน้าที่สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ สื่อประกอบในกิจกรรม ตามลักษณะ
ของแต่ละกิจกรรมที่คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกัน 

3) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือให้กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยความสะดวก ราบรื่น การบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและสื่อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเป็นไปได้อย่างคุณภาพ รวมทั้งท า
หน้าที่ประสานความร่วมมือกับธรรมภาคี วัด พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ฯลฯ เพ่ือโน้มน้าวหรือท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้อยากฟังธรรมะ สนุกกับการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และ
สามารถน าธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้  
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4) ตรวจสอบ/ประเมินผลคุณภาพการจัดกิจกรรม เป็นการวัดผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงหลักธรรม เช่น ระดับการเรียนรู้หลักธรรม และความพึงพอใจ 
ความสะดวกสบายจากกิจกรรมธรรมความรื่นรมย์ ตามวัตถุประสงค์ในลักษณะ Spiritual Fitness & 
Edutainment Center  

4.2.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

กรุงเทพฯ มีทั้งความพึงพอใจ และเกิดปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน มีลักษณะดังนี้ 
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เป็นสถานศึกษาธรรมส าหรับ

ประชาชนในเขตนครหลวง ผู้ที่ต้องการแสวงบุญ หรือหาความสงบทางจิตวิญญาณอย่าง
แท้จริง หรือต้องการพักผ่อนใจ ไม่ต้องการเดินทางไกล ง่ายต่อการเข้าถึง มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากมาย เช่น สถานที่จอดรถ อาหารการกิน พ้ืนที่ภายในมีการออกแบบจัดสรรไว้
อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยห้องกิจกรรมต่าง ๆ จ านวนมาก มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะต่อ
การพักผ่อนจิตใจ เป็นจุดเริ่มต้นต่อการเข้าใกล้หลักธรรม เข้าถึงความสงบแห่งนิพพาน 
เหมาะส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเดินทางมาจัดหรือร่วม
กิจกรรม เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาทั้งจากค าสั่งสอนที่พระพุทธเจ้า
ตรัสด้วยพระโอษฐ์ ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก หรือการบรรยายธรรม เทศนา ค าสอนจาก
ท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ e-book เป็นจ านวนมากให้ได้
ค้นคว้าศึกษากัน (ศศวรรณ จิรายุส, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการที่เข้าชมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มี
ระบบอ านวยความสะดวกมากมายก็ตาม แต่ยังพบปัญหาอยู่บ้างเช่นกัน ทั้งปัญหาที่เกิดจาก
หอจดหมายเหตุเอง เกิดจากพุทธศาสนิกชนเองก็มีบ้าง และเกิดจากปัจจัยภายนอก 
สถานการณ์ต่าง ๆ มีอยู่บ้าง ทั้งเป็นเหตุบังเอิญและไม่บังเอิญ เป็นต้น ตัวอย่างปัญหาที่เกิด
จากหอจดหมายเหตุฯ เช่น กรณีที่มีพุทธศาสนิกชนมาเป็นจ านวนมาก การอ านวยความ
สะดวกจากเจ้าหน้าที่ วิทยากรผู้บรรยาย เครื่องมือเครื่องใช้อาจไม่พอเพียง ส่วนกรณีปัญหา
ที่เกิดจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งพบบ่อยคือ ผู้ที่เข้าชมห้องนิทรรศการนิพพานชิมลองบางคน
ขาดความเข้าใจ และไม่อ่านค าแนะจากป้ายที่บอกวิธีปฏิบัติตนในการเข้าชม เป็นเหตุท าให้
เกิดการรบกวนผู้อ่ืน ซึ่งในส่วนนี้มีเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครน้อย การให้ค าแนะน าการเข้าชม
อาจไม่ทั่วถึง รวมถึงกรณีปัญหาที่เคยเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น สถานการณ์น้ า
ท่วมนานนับเดือน ต่อเนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองปิดถนนทางเข้าออกหอจดหมาย
เหตุเป็นเวลานับเดือน รวมเวลาเกือบปี เป็นต้น ทั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก 
(กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560) 
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อุปสรรคในเรื่องข้อจ ากัดด้านเจ้าหน้าที่ การสื่อสาร ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม อาจไม่
เข้าใจต่อระเบียบปฏิบัติ ข้อจ ากัดด้านเวลาปิด-เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่
บางช่วงเวลา บางโอกาส เนื่องจากมีหน่วยงาน องค์กรขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ จึงท าให้บุคคล 
กลุ่มบุคคล ครอบครัวอาจไม่ได้รับความสะดวกได้เต็มที่ (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา , 
สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) 

 
จากผลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของหอจดหมายเหตุ

พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เกิดจากข้อจ ากัดของหอจดหมายเหตุเอง เกิดจากพุทธศาสนิกชนบ้าง 
และเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเผยแผ่หลักธรรมและการสื่อสารของหอจดหมาย
เหตุฯอยู่พอสมควร  

4.2.1.3 ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ/กระบวนการการสื่อสารในอดีต และ
นวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาเพ่ือเผยแผ่หลักธรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสมัยพุทธกาล กับสมัยปัจจุบัน มีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล เป็นต้น แต่สิ่งที่เหมือนกันของระบบสื่อ
ระหว่างสมัยพุทธกาล กับสมัยปัจจุบัน คือ วิธีการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา มีลักษณะ
โดดเด่นคือ การสื่อบุคคล ด้วยวาจาเป็นหลัก ที่เรียกว่า มุขปาฐะ หมายถึง พระพุทธเจ้าทรง
เป็นองค์ประธานในการปาฐกถาธรรม พระองค์ทรงท าหน้าที่ผู้ส่งสาร ใช้พระโอษฐ์เป็น
เครื่องมือส่งสาร ไปยังผู้รับสารคือ พุทธศาสนิกชน ในขณะที่สมัยปัจจุบันยังคงใช้รูปแบบมุข
ปาฐะเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน ในที่นี้หมายถึง พระสงฆ์ ภายในหอจดหมายเหตุฯ คือ ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ กล่าวคือ การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ยังคงให้ความส าคัญต่อพระสงฆ์ ใน
การท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร อาจเป็นลักษณะเทศนา สนทนาธรรม พระครูสอนธรรม ฯลฯ ใน
ส่วนที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนก็คือ เครื่องมือสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเท่านั้น  การ
เทศนา การสอน การเผยแผ่หลักธรรมยังคงรูปแบบมุขปาฐะ คือ พระสงฆ์ ท าหน้าที่ส่งสาร 
โดยเนื้อหาสารคือ ธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า (ที่บันทึกในพระไตรปิฎก) 
พระสงฆ์น ามาถ่ายทอด แก่พุทธศาสนิกชน “สุปฏิปันโน สาวกสังโฆ” หมายความว่า 
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ท าหน้าที่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  (กรุณพล 
พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560) 
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หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และเป็น
สื่อกลางในการเผยแผ่หลักธรรมและท าการสื่อสารพุทธศาสนา โดยน าผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ 
ซึ่งท่านได้สร้างทั้งงานเขียน เทศนา สนทนาธรรม โดยยึดหลักธรรมตามพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าที่บันทึก
ไว้ในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอด ท่านพุทธทาสได้เขียนหนังสือธรรมะ เล่าเรื่อง ยกตัวอย่างธรรมะ เพื่อให้
ผู้อ่าน-ฟังเข้าใจหลักธรรมได้ง่ายขึ้น ต่อมาได้จัดท าสื่อและห้องหนังสือธรรมะ ที่รวบรวมผลงานของ
ท่านพุทธทาส รวมไปถึงแหล่งศึกษาธรรมะให้ได้เลือกศึกษามากมาย นอกจากสื่อและหนังสือแล้ว หอ
จดหมายเหตุฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบ ภาพปริศนาธรรม ภาพปูนปั้นจ าลองหินสลักพุทธ
ประวัติเริ่มตั้งแต่ภาพประสูติไปจนถึงปรินิพพาน ภาพโทณพราหมณ์แจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุ ห้อง
ปฏิบัติสัทธรรม ห้องนิทรรศการแสดง ผลงานของท่านพุทธทาส สวนปฏิจจสมุปบาท ห้องนิทรรศการ
นิพพานชิมลอง ห้องค้นคว้า เสา 5 กับนกฮูกน้อยในลานสวนธรรมะ ห้องประชุม รูปหล่อโลหะพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประดิษฐานอยู่ตรงกึ่งกลาง รวมถึงสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกแง่คิดรวมถึง
ปริศนาธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ เสมือนสื่อที่ต้องการให้ผู้รับสารตีความตามท่ี
ได้รับสารจากสิ่งที่เห็น อย่างไรก็ตาม ยังมีสื่อท่ีมีทั้งภาพและเสียง คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ ในขณะ
ที่สื่อที่ใช้เฉพาะเสียงคือ ดนตรีธรรมะ เสียงบรรยายธรรมะโดยท่านพุทธทาส  นอกจากนี้ยังมีสื่อ
กิจกรรมดังที่กล่าวไปแล้วในค าถามข้างต้น (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) 

4.2.1.4 การสื่อสารพุทธศาสนาในกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/ประเภท 
รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 

กรุณพล พานิช (สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560) กล่าวถึงรูปแบบการสื่อสาร โดยภาพรวมว่า มีทั้ง
จัดท าโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และธรรมภาคี จึงท าให้มีระบบสื่อสารทุกแบบที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือสื่อสารกับพุทธศาสนิกชน ขอแบ่งตอบเกี่ยวกับการสื่อสารเป็น 3 รูปแบบหลัก โดยขอ
เรียงตามล าดับความโดดเด่น คือ  

1) สื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่หอจดหมายเหตุก าหนดกิจกรรม โดยใช้ควบคู่กับ
สื่อบุคคล กล่าวคือ ในแต่ละกิจกรรมมีการก าหนดให้มีบุคคลหลัก ทั้งในลักษณะเทศนา พิธีกร ผู้
ด าเนินรายการ ผู้น ากิจกรรม เพ่ือโน้มน้าวความสนใจ และความรู้/รายละเอียดแบบ two ways 
communication ส่วนรูปแบบกิจกรรมได้แก่ การดู การฟัง การสังเกต การทดลอง การสัมผัส โน้ม
เข้าไปรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ การสนทนาธรรม บางกิจกรรม ได้น าสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ รูปภาพ ประติมากรรมในสวนโมกข์มาเสริมในการถ่ายทอดความรู้ สร้างเข้าใจในเนื้อหา
สาระแห่งหลักธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีกิจกรรมน่าสนใจอีกหลากหลาย ที่จัดอยู่ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ 
สร้างความเพลิดเพลิน ได้แก่ โรงภาพยนตร์ธรรมะ ห้องนิพพานชิมลอง กิจกรรมเสวนา และฟังดนตรี
ธรรม 
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2) สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อส าคัญของหอจดหมายเหตุ เพราะพระธรรมโกศา
จารย์ พุทธทาสภิกขุสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้นิพนธ์ อธิบายหลักธรรม บันทึก และพิมพ์แจกจ่ายแก่
พุทธศาสนิกชน มีระบบจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ น ามาใช้สื่อสาร 
ประกอบด้วย แผ่นซีดีบันทึกเสียง วีดิทัศน์/ภาพยนตร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เป็นการ
บันทึกข้อมูลหนังสือในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสืบค้นข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์  รวมทั้งสื่อบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเรียนรู้ รับรู้ เข้าใจหลักธรรม ในลักษณะ E-Learning  

สรุปได้ว่า รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ ใช้สื่อและช่องทางสื่ออย่างหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมที่ใช้ควบคู่กับสื่อบุคคล เป็น
สื่อที่ให้พุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มวัยมีความเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่สื่อสิ่ง
เป็นสื่อหลักเนื่องจากพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุเป็นนักเทศน์ นักเขียน ท่านจึงมีผลงาน
จ านวนมาก ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดท าและพัฒนา ให้สามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย 
รวมทั้งจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูล อ านวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึง เรียนรู้ได้ทุก
แห่ง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ช่องทางหลาย
รูปแบบมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง 

4.2.1.5 เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเป้าประสงค์
ความต้องการของสถาบัน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 คน คือ ศศวรรณ จิรายุส, พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, และกรุณ
พล พานิช (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) ให้ความเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่า วัตถุประสงค์ของหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ น าผลงานของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุที่
บันทึกไว้ จัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD เสียงบรรยายธรรม) สื่อออนไลน์ (e-
book, ฐานข้อมูลส าหรับสืบค้น) ท่านพุทธทาส ต้องการเผยแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนที่สนใจทั่วไป ไม่
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายใด โดยเนื้อหาประกอบด้วย 1. หลักธรรมจากพระโอษฐ์และพุทธภาษิต หมายถึง 
ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสาธยายธรรมแด่ผู้ ฟังค าสั่งสอนโดยตรง ท่านพุทธทาสน ามาจาก
พระไตรปิฎก 2. ธรรมเทศนา เป็นการรวบรวมบทเทศนาทุกชนิด ทุกแห่ง ทุกสมัย มาจัดพิมพ์เป็นเล่ม 
3. ธรรมะบรรยาย เป็นการรวบรวมค าบรรยายธรรมทุกแห่ง ทุกสมัย ทุกประเภท มาจัดพิมพ์เป็นเล่ม 
4. ปริยัติและหลักปฏิบัติ ท่านได้บันทึกไว้ในสื่อเสียง CD บรรยายธรรม และ 5. ผลงานเบ็ดเตล็ด 
ปกิณกะเกี่ยวกับเกร็ดความรู้หลักธรรมในพุทธศาสนา บทกลอน บันทึกเหตุการณ์ เรื่องเล่าต่าง ๆ เป็น
ต้น  

เห็นได้ว่า เนื้อหาที่ใช้สื่อสารหรือเผยแผ่คือ หลักธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้า สู่
พุทธศาสนิกชนทุกกลุ่ม โดยเป้าประสงค์หลักของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
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กรุงเทพฯ คือ รับรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สั่งสอนจากพระโอษฐ์พระองค์โดยตรง (น ามา
จากพระไตรปิฎก) น ามาเผยแผ่ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อผสม สื่อกิจกรรม เนื้อหาดังท่ีปรากฏในหอ
จดหมายเหตุฯ เป็นธรรมะชัดเจนอ่านได้ ฟังได้ รับรู้ได้ทันที ในขณะ เดียวกันหอจดหมาย 
เหตุฯ ยังมีเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร หรือเผยแผ่ ผ่านนิทรรศการในลักษณะปริศนาธรรม เช่น 
ภาพนามธรรมที่ผู้เข้าชมนิทรรศการต้องใช้จินตนาการ สร้างความเข้าใจจากภาพเอง 
นอกจากนี้ยังมีห้องที่ชื่อว่า นิพพานที่ข้าพเจ้ารู้จัก เป็นห้องวงกลมส าหรับนั่งสมาธิ สงบจิตใจ 
พร้อมทั้งเป็นเวทีสื่อผสม ภาพยนตร์ หินพูดได้ ผู้เข้าชมต้องใช้วิจารณญาณการดูภาพยนตร์ 
ฟังธรรมจากหินพูดได้ หรือรับรู้ด้วยการปฏิบัติจากการนั่ งสมาธิ รวมทั้งห้องส าหรับเจริญอา
นาปานสติ มีสื่อผสม เสียงดนตรีเบา ๆ ให้รู้สึกสงบ หลุดพ้น นอกจากนี้เนื้อหาที่หอจดหมาย
เหตุฯ ต้องการสื่อสารรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าของท่านพุทธทาส คล้ายกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 และเนื้อหาปฏิจจสมุปบาทธรรม สายเกิด-สายดับ และ
หลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมรรคมี 8 องค์ หรือวิธีพ้นทุกข์มี 8 องค์ประกอบ เผยแผ่ด้วยภาพ
ธรรมชาติ คือ สวนปฏิจจสมุปบาทธรรม (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 
2560) 

 
วิเคราะห์ได้ว่า สื่อนวัตกรรมการสื่อสาร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเผยแผ่เนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักธรรมในพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุ ประกอบด้วย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สั่งสอนจาก
พระโอษฐ์ ที่น ามา จากพระไตรปิฎก และเผยแผ่โดยพระสงฆ์ในนามพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาส
ภิกขุ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ ภาพ 2. สื่อผสมภาพ ภาพยนตร์ เสียงบรรยาย 
เสียงดนตรีธรรม ประกอบสถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญอานาปานสติ 3. สื่อนิทรรศการ  
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ตารางท่ี 4.1 สื่อที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญกรุงเทพฯ เลือกใช้ในการสื่อสาร 

ล าดับ ประเภทของสื่อ รายช่ือ 

1. 
1.1 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
เอกสาร 

 
จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ 

1.2 หนังสือ 
E-Book  
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ 
http://www.bia.or.th 
 

คู่มืออุบาสก อุบาสิกา 
คู่มืองานบุญประเพณี 
คู่มือดูหนังหาแก่นธรรม 
คู่มือการจัดกิจกรรม หอจดหมายเหตุ
พุทธทาสอินทปัญโญ 
คู่มือการอบรมพัฒนาจิต และปัญญา
ตามวิธีอานาปานสติ  
คู่มือไอทีธรรม 
คู่มือจดหมายเหตุ 
คู่มือภาวนาวิถีเมือง 
คู่มือเห็นธรรมเมื่อ…ฮัมเพลง 
และ E-Book ให้ดาวน์โหลดฟรีที่ 
http://www.bia.or.th 

2. 
2.1 

สื่อโสตทัศน์ 
ซีดี/ดีวีดี 

การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร 
การปฏิบัติอานาปานสติ 
ฯลฯ 

3. 
3.1 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บไซต์ 

 
www.bia.or.th 

3.2 Application ทางโทรศัพท์มือถือ Facebook/หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ: 
Buddhadasa Indapanno Archives 
Instadham 
Twitter 
Youtube  

  

http://www.bia.or.th/
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเภทของสื่อ รายช่ือ 

4. 
4.1 
 

สื่อบุคคล 
พระวิปัสสนาจารย์รับเชิญ 

พระวิปัสสนาจารย์รับเชิญ 
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ 
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 

4.2 
 

บุคคลตัวอย่าง ดารา นักแสดง นักเขียน 
 

บุคคลตัวอย่าง ดารา นักแสดง นักเขียน 
นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช 
สุนิสา สุขบุญสังข์ (อ้อม) 
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (เอ๋) นิ้วกลม 
โจน จันได 
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล 
เสาวลักษณ์ ลีละบุตร (แอม) เป็นต้น 

5. 
5.1  

กิจกรรม 
โครงการกิจกรรม 

ตักบาตรเดือนเกิด 
ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ 
อานาปานสติภาวนา 
อานาปานสติกับพุทธทาสภิกขุ 
ความตายออกแบบได้ 
คู่มือมนุษย์ 
ฯลฯ 

5.1 โครงการกิจกรรม โยคะภาวะนา 
ศิลป์ภาวนา 
ดูหนังหาแก่นธรรม 
ธรรมโฆษณ์ศึกษา 102 
หมอดูใจ ไขความสุข 
ฯลฯ 

 
หมายเหตุ: เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับการสัมภาษณ์ 
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ผู้วิจัยได้แบ่งแยกประเภทสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมของ หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาสอินทปัญโญ กรุงเทพฯ ไว้ดังนี้ 

1) สื่อสิ่งพิมพ์ 
(1) เอกสาร  
จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ เป็นเอกสารแผ่นพับขนาด A4 ใช้ในการ

แจ้งข่าวสารงานกิจกรรม  ต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ รวมถึงค าคม ธรรมะ ค าสอน ที่
น่าสนใจ จัดพิมพ์แบบง่าย ๆ แจกฟรีส าหรับประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม หรือพักผ่อนที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

(2) หนังสือ  
ค าสอน ธรรมะต่าง ๆ ที่ในสมัยที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ ถูกรวบรวม

น ามาไว้เป็นหนังสือขนาด (Pocket Book) เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่าน และการพกพาติดตัว โดยบางเล่ม
จะสรุปน าเนื้อหาแนวทางในการปฏิบัติ หรือ ค าสอนต่าง ๆ ที่ท่านพุทธทาสได้รวบรวมและแยก
หมวดหมู่ผลงานของท่านเอาไว้ เช่น คู่มือมนุษย์ฉบับย่อ อานาปานสติ อานาปานสติ กับ ปฏิจจสมุป
บาท เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.bia.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

คู่มือกิจกรรมเป็นนิตยสารขนาด (Pocket Book) ที่แนะน ากิจกรรม วัน
เวลา สถานที่ และวิธีน าเสนอการด าเนินกิจกรรมแบบย่อ ๆ โดยสังเขป เหมาะส าหรับผู้ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรม และผู้จัดกิจกรรมสามารถที่จะน าไปผลที่ได้จากการได้ทดลองท าและปฏิบัติไปประยุกต์ 
หรือต่อยอดพัฒนารูปแบบวิธีการในการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ อัน
ประกอบด้วยปัญญาให้กับคนในสังคม ซึ่งจะสั่งสมให้เกิดความสุขที่แท้จริง นับเป็นการสร้างสุขภาวะ
ทางปัญญาท่ีจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขต่อไป 

รายงานผลการด าเนินงาน เป็นการสรุปรายงานผลการด าเนินงานใน
ระยะ 2 ปี และเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้ในการทบทวนการจัดการด าเนินกิจกรรม และเก็บข้อมูลในการที่
จะไว้ต่อยอดการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ในแต่ละคอลัมน์จะอธิบายบอกเล่าถึงภาคส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร การร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สสส . ทิศทางและแผนงานในอนาคต และยั งมีการแปลผลงานออกเป็น
ภาษาต่างประเทศด้วย นอกกนั้นยังมีภาพสรุปกิจกรรมพอสังเขปให้ได้รับทราบ 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ  
 

หนังสือผลงานท่านพุทธทาสที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส หนังสือแบบ E-Book สามารถ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.bia.or.th ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย มีการจัดเรียงไว้ให้ดาวน์โหลดตามหมวดหมู่ซึ่งมีให้เลือกอยู่หลากหลาย หนังสือที่จัดพิมพ์
โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสเองมีรายชื่อพอสังเขปดังนี้ ท าบุญ 3 แบบ นิพพานส าหรับทุกคน เสียง
แห่งความสงบ อาหารใจ ธรรมะใกล้มือ พัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ ธรรมะท าไม ธรรมชาติช่วยได้ 
ธรรมะไม่ใช่พิธี ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม คู่มืออุบาสก อุบาสิกา และหนังสือธรรมะอ่ืน ๆ อีกมาก 

2) สื่อโสตทัศน์  
ซีดี/ดีวีดี เป็นการบันทึกเสียงการสอนของท่านพุทธทาสและงานทางธรรม

ของพระพุทธศาสนาของพระวิปัสสนาจารย์อีกหลาย ๆ รูปที่มีชื่อเสียงและได้บันทึกเก็บไว้ เพ่ือ
แจกจ่ายและจ าหน่ายส าหรับบุคคลที่สนใจต้องการศึกษาธรรมะเพ่ิมเติม หรือเปิดฟังที่บ้าน หรือเวลา
ขับรถ รวมถึงการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางองค์กรจัดขึ้นแต่อาจจะไม่ได้มีซีดีงานกิจกรรมที่จัดขึ้นไว้
จ าหน่าย แต่สามารถรับชมได้จากทาง Youtube 

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในการเผยแผ่งานขององค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายและ

เข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาเพราะปัจจุบันคนใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนมากขึ้น ยิ่งง่ายต่อการส่ง
ต่อข้อมูลไปสู่กลุ่มคนที่มีความสนใจในธรรมะและงานขององค์กร เว็บไซต์จะเป็นแหล่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ที่สามารถเข้าถึงได้ และยังใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เนื่องจากมีการน าเสนอ
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ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด และยังเป็นที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานทางธรรมะของท่านพุทธทาส และ
อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ  

ในด้าน Application ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ เป็นการสื่อสารข้อมูลเชิงรุก
ส าหรับหน่วยงานและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเหมือนกับสื่อโทรทัศน์หรือ
วิทยุที่มีค่าเวลาเป็นตัวก าหนด และสื่อออนไลน์แบบใหม่นี้ยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่
ไหนก็สามารถหยิบขึ้นมาดูเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที โดยเฉพาะในโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) ตัวอย่างของ Application เช่น Facebook Youtube เป็นต้น ใช้เป็นช่องทางใน
การแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม รวมถึงธรรมะประจ าวันที่มาในรูปแบบค าคมสั้น ๆ ที่เป็นค าสอนของ
พระอาจารย์ที่เป็นบุคคลส าคัญที่พุทธศาสนิกชนการยอมรับและนับถือมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเผย
แผ่ธรรมะ โดยใช้แนวทางการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “ข้อธรรม” โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนที่
คนนิยมมากที่สุดคือ ความทุกข์ส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคมไทยกับพุทธศาสนา 

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรูป ข้อธรรม ใน Facebook Instadham Twitter 
 

Application ใน Youtube ที่อยู่ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เสมือนการ
บันทึกงานกิจกรรม การเทศน์สอนของพระสงฆ์หลากหลายรูป รวมถึงสื่อบุคคลท่านอ่ืน ๆ ที่สังคมให้
การยอมรับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและมักจะมีข้อคิดแง่คิดดี ๆ ให้กับสังคมเสมอ และผู้รับสาร
สามารถเปิดรับชมได้ตลอดและรับชมย้อนหลัง แม้ว่าอาจจะพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
องค์กรได้จัดขึ้นมา 
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ภาพที่ 4.7 เว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปํญโญ กรุงเทพ 

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมทางศาสนาใน Youtube Application 
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการสื่อสารธรรมะผ่าน Facebok Application 

ภาพที่ 4.10  ตัวอย่างการสื่อสารธรรมะผ่าน Instagram Application  
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ภาพที่ 4.11  ตัวอย่างการสื่อสารธรรมะ Twitter Application 
 

4) สื่อบุคคล  
สื่อบุคคลมีความส าคัญมากต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร 

เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความชื่นชอบในผลงานของสื่อบุคคลท่านนั้น ๆ และรวมถึงสื่อบุคคลยัง
เป็นผู้น าทางความคิด ภาพลักษณ์ที่จะสามารถท าให้กิจกรรมนั้น ๆ มีความน่าสนใจเพ่ิมขึ้นได้ เช่น 
พระสงฆ์ท่ีเป็นพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียง เช่น พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ , พระไพศาล วิสาโล 
ถ้าเป็นดารานักแสดง นักร้อง นักเขียน ประชาชนจะยิ่งให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะคนเจเนอ
เรชั่นวายที่ต้องการแบบอย่างผู้น าที่ดีที่สามารถชี้น าและจูงใจได้  
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ภาพที่ 4.12  รูปตัวอย่าง สื่อบุคคลที่ส าคัญ เช่น พระสงฆ์ท่ีมีชื่อเสียงในการปฏิบัติภาวนา 
 

5) สื่อกิจกรรม/โครงการกิจกรรม 
หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ มีกลุ่มกิจกรรมให้เลือกมากกว่า  30 

กิจกรรม และมีทั้งกิจกรรมที่จัดภายใน ที่จัดขึ้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และสถานที่ภายนอก 
กิจกรรมทั้งหลายที่จัดขึ้นจะมีการประชุมวางแผนงานเพ่ือให้กิจกรรมออกมาได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ที่สนใจ และมีความต้องการที่จะเข้าร่วม ศศวรรณ จิรายุส  (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) 
เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมด้านธรรมะและนันทนาการ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  

คนรุ่นใหม่ต้องการกิจกรรมที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ กิจกรรมธรรมะแบบเดิม ๆ ที่มีพระมา
เทศน์สอน มีพิธีกรรมเยิ่นเย้อและวุ่นวาย คนรุ่นใหม่ ๆ จะไม่สนใจเพราะมองว่ามีความน่า
เบื่อ และสมัยก่อนการสื่อสารธรรมะที่จะเป็นแบบการสื่อสารทางเดียว ผู้เข้าร่วมจะไม่ค่อยมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้มากนัก ท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาของการบรรยาย 
และขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมที่หอจดหมายเหตุฯ เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาส
สอบถาม พูดคุย และสามารถแสดงความเห็นได้ งานกิจกรรมไหนที่มีดารานักแสดง นักร้อง 
นักเขียนมาเข้าร่วม จะได้รับความสนใจมาก แสดงให้เห็นว่าสื่อบุคคลมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน โดยทุกต้นเดือนมีกิจกรรม “ดูหนังหาแก่นธรรม” ที่มี
สื่อบุคคลร่วมด าเนินรายการ หรือเป็นแขกรับเชิญเอง คนยิ่งสนใจมาก เช่น คุณอ้อม สุนิสา 
สุขบุญสังข์, คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (เอ๋) นิ้วกลม เพราะนอกจากได้ใกล้ชิดคนมีชื่อเสียงแล้ว ยัง
จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมดูหนังหา
แก่นธรรม นอกจากจะได้ชมภาพยนตร์ในเรื่องที่มีความหมายแล้ว ยังจะได้แลกเปลี่ยน พูดคุย 
สอบถามข้อสงสัยในธรรมะท่ีน ามาเปรียบเทียบกับผู้ด าเนินรายการ หรือแขกรับเชิญด้วย 

พระนวลจันทร์ กิตติปํญโญ พระไพศาล วิสาโล 
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ภาพที่ 4.13  ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ ดูหนังหาแก่นธรรม 
 

4.2.1.6 กิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปํญโญ กรุงเทพ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ก าหนดกิจกรรมทางศาสนาไว้ 6 

กลุ่ม แต่ละกลุ่มจ าแนกเป็นประเภท ไว้ดังนี้  
กลุ่มท่ี 1 งานบุญประเพณี วันส าคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา 

อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา เทศกาลเจริญสติ/ภาวนาข้ามปี สวดมนต์รับปีใหม่ 
กลุ่มท่ี 2 ธรรมนันทนาการ ได้แก่ ดูภาพยนตร์หาแก่นธรรม ละครธรรม ดนตรีภาวนา 

ดนตรีมีธรรม ตลาดนัดกัลยาณมิตร ตักบาตรเดือนเกิด เป็นต้น 
กลุ่มท่ี 3 ภาวนาวิธีเมือง เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ ถักรักเติมใจผู้ป่วยมะเร็ง บุหงาธรรม

เพ่ือผู้ป่วย ถุงธรรมะชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย พัดธรรมคลายใจเพ่ือผู้ป่วย ถักไม้กวาดภาวนา สีน้ า
ภาวนา โยคะในสวนธรรม โยคะภาวนา ไทเก็กโยคะสมาธิ โยคะสติบ าบัด ฟัง (contemplative 
listening) ฉลาดท าบุญกับสวนโมกข์ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรม หรือที่เรียกว่าปริยัติสัทธรรม เป็น
กิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย ปาฐกถาธรรมพิเศษ ศึกษาชีวิตจากพุทธด ารัส อริยสัจสี่ความจริง
ของชีวิต โยนิโสมนสิการ: รุ่งอรุณแห่งปัญญา อานาปานสติจากพระโอษฐ์ สวนโมกข์เสวนาธรรม
นิทรรศการ ฯลฯ  

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มปฏิบัติจิตตภาวนา หรือปฏิบัติสัทธรรม มีกิจกรรมได้แก่ การท าอาณา
ปานสติภาวนา อานาปานสติกับพุทธทาสภิกขุ อานาปานสติส าหรับเยาวชน (โกเอ็นก้า) เจริญสติแบบ
เคลื่อนไหว ท าวัตร สวดมนต์เช้า-เย็น มาตาภาวนา นิพพานชิมลอง 
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กลุ่มท่ี 6 อบรมบ่มเพาะ ธรรมะส าหรับเยาวชน ธรรมะส าหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
และบุคคลทั่วไป เป็นต้น 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มีสถาปัตยกรรมที่แฝงปริศนาธรรม
มากมาย เช่น ภาพปูนปั้นจ าลองหินสลักพุทธประวัติชุดแรกของโลก ภาพพุทธประวัติที่จ าลองมาจาก
ภาพพุทธประวัติชุดแรกจากอินเดีย เสา 5 กับนกฮูกน้อยในลานสวนธรรมะ ห้องปฏิบัติสัทธรรม หอ
หนังสือธรรมะ และห้องนิพพานชิมลอง ฯลฯ 

จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นได้ว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ มีการก าหนดกิจกรรมทางศาสนาหลายประเภท เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
ประพฤติดีด้วยการท าบุญตามประเพณีในวันส าคัญทางศาสนา การช่วยเหลือผู้ป่วย  กิจกรรมเรียนรู้
ผ่านสื่อบันเทิง เช่น ดูหนังหาแก่นธรรม โยคะในสวนธรรม กิจกรรมการฝึกปฏิบัติธรรม โยนิโสมนสิการ 
การเจริญภาวนา การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มใช้สื่อการเรียนรู้
หลักธรรมตามลักษณะสื่อกิจกรรมเพ่ือให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงหลักธรรมได้ง่าย 

นอกจากนี้หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ยังมี เครือข่ายงานธรรม ที่มีการ
ท างานร่วมกันกับหลายภาคส่วน เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดย
โครงการมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาขึ้นกับ
สังคมในทุกระดับ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาตามวิถีพุทธ 
และเปิดพ้ืนที่สาธารณะในการน าเสนอให้ผู้สนใจมาเข้าร่วมศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติได้ตามอัธยาศัย อีกท้ัง
ยังเป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพ ธรรมภาคี ผู้จัดกิจกรรม และประสานเชื่อมโยงกันให้เกิด เครือข่าย การ
ท างานที่จะขับเคลื่อนงานธรรมสังคมต่อไป  

4.2.1.7 กิจกรรมทางศาสนาแต่ละประเภท การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม และ
หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 คน คือ ศศวรรณ จิรายุส, พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, และกรุณ
พล พานิช (สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2560) ให้ความเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่า หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ก าหนดกิจกรรมแยกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มกิจกรรม
ทั่วไป โดยมีการก าหนดกิจกรรมไว้ 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภท ก าหนดกรอบของกลุ่มเป้าหมายด้วย 
ดังนี้  

1) กิจกรรมด้านการสร้างหลักแนวคิด หลักธรรมในพุทธศาสนา เป็น
กิจกรรมทั่วไป จึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาได้ทุกวัน มีหลักสูตรการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกวัย เช่น อานาปานสติจากพระโอษฐ์ ธรรมโฆษณ์ศึกษา 
ต าราคู่มือมนุษย์ เป็นต้น  
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2) กิจกรรมด้านการปฏิบัติ บ าเพ็ญเพียรภาวนา กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรม
ทั่วไป จึงก าหนดบุคคลทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่เหมาะ
ที่สุดในกิจกรรมนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ได้แก่ โยคะ หัตถศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง เพ่ืออานา
ปานสติ 

3) กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมส่งเสริม ศาสนประเพณี เช่น ธรรมะใน
สวน เจริญสติรับปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ เช่น ดนตรีมีธรรมเป็นดนตรีเพ่ือการภาวนา และ
ด้านธรรมอบรมบ่มเพาะ  

4) ด้านกิจกรรมพิเศษ ขณะนี้มี 4 โครงการใหญ่คือ ปฏิบัติบูชาญาณสังวร 
อาจาริยบูชา 20 ปี พุทธทาสภิกขุละสังขาร กิจกรรมธรรมวาที และกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

5) กิจกรรมสนับสนุน จัดเป็นกิจกรรมพิเศษ เกิดจากความร่วมมือกับธรรม
ภาคี สถาบัน องค์กร โดยเฉพาะสื่อมวลชนเพื่อเผยแผ่หลักธรรมผ่านระบบกิจกรรม  

การมีส่วนร่วมของธรรมภาคีมีความเจริญงอกงามด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น 1. เนื้อในตน
คือเป็นผู้สนใจธรรมอยู่แล้ว 2. กิจกรรมการปฏิบัติเพ่ือฝึกตน 3. ภายในชุมชนมีกัลยาณมิตร คอยให้
ก าลังใจ 4. การได้ร่วมงานประเพณีบุญใหญ่ 5. มีผู้รับผิดชอบ 

“กิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ก าหนด
กลุ่ม ประเภท กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้หลักธรรม
ในพุทธศาสนาแล้ว ยังพัฒนาสื่อในการเผยแผ่ รวมทั้งการคิดกิจกรรมส าหรับส่งเสริมความเข้าใจต่อ
หลักคิด โดยใช้ทั้งสื่อการเรียนรู้ ศิลปะ มหรสพที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เข้าถึงคนในสังคม ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว องค์กร สถาบัน ส่วนหลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปไม่มี
ข้อจ ากัดตายตัวนัก เป็นเพราะหอจดหมายเหตุเปิดกว้างส าหรับกิจกรรมเหล่านี้  อาจมีการพิจารณา
เลือกกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมพิเศษอยู่บ้างตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม” (ศศวรรณ จิรายุส, 
สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) 

พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าโครงการ 
ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า 

หอจดหมายเหตุฯ มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม และเปิดให้บุคคลภายนอกน าเสนอ
โครงการเกี่ยวกับธรรมะและศาสนาในแนวทางต่าง ๆ เข้ามาน าเสนอ เพ่ือขอใช้สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบที่ตนต้องการ โดยจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รวมถึงการ
น าเสนอกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กร เช่น เอกสาร “จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ” 
ที่แสดงรายละเอียดเสมือนเป็นปฏิทินกิจกรรม และสิ่งพิมพ์แบบสั้น ๆ ที่จัดพิมพ์ไม่กี่หน้า ซึ่ง
จะมีเนื้อหาส าคัญ ๆ ส าหรับผู้ที่สนใจ เช่น ข่าวประกาศ ปฏิทินกิจกรรม ธรรมะของท่านพุทธ
ทาส เป็นต้น ซึ่งทางจดหมายเหตุฯ จะเน้นการท างานเผยแผ่ผ่านสื่อออนไลน์ไปด้วยควบคู่กัน 
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ซึ่งเป็นสื่อที่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนเจเนอเรชั่นวาย ที่เป็นกลุ่มคนขับเคลื่อน และเป็นฐาน
หลักของในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้เกิดการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิผล 

4.2.1.8 กิจกรรมทางศาสนาที่ก าหนดส าหรับกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปี หรือกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวาย  

วัตถุประสงค์ส าคัญของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ คือ การท าหน้าที่เป็นศูนย์สถานบริการด้านศาสนธรรม และการเรียนรู้
พุทธศาสนา เพ่ือบรรลุธรรมลักษณะ Spiritual Fitness & Edutainment Center คือ เป็น
แหล่งเรียนรู้ คลังข้อมูลพุทธศาสนา และสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม ให้เกิดความแข็งแรงทาง
จิตใจ เป็นศูนย์บันเทิงทางธรรมะ หอจดหมายเหตุฯ จึงพยายามคิดค้น คัดสรรกิจกรรมมี
ความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหา และกระบวนการ ให้เหมาะกับกลุ่มคนที่มีความสนใจ 
หมายความว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น มักมีการก าหนดเสมอว่า จัดเพ่ือใคร กลุ่มใด ระดับไหน ที่
เคยจัดมาแล้ว มีทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้สูงอายุ ตลอดจนชาวต่างชาติด้วย รวมถึง
กิจกรรมส าหรับทุกเพศทุกวัยในโอกาสที่เหมาะสม หรือเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นส าหรับกลุ่มคน
ช่วงอายุ 20-37 ปี ที่ผู้ถามเรียกว่า เจเนอเรชั่นวาย มีกิจกรรมที่จัดขึ้นและระบุกลุ่มคนใน
ลักษณะนี้บ่อยครั้งมาก และผู้จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากที่สุดหรือมากกว่าทุกกลุ่ม
อายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุฯ แห่งนี้ (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, สัมภาษณ์, 11 
สิงหาคม 2560) 

นอกจากกิจกรรมที่หอจดหมายเหตุฯ จัดขึ้นแล้ว ด้านคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 
นิทรรศการ โรงมหรสพ ดนตรีธรรมะ หลายรูปแบบ เหมาะส าหรับกลุ่มคนช่วงอายุ 20-37 ปี หรือเจ
เนอเรชั่นวาย มีกิจกรรมประจ า คือ กิจกรรมที่มีลักษณะจัดให้มีทุกวัน เช่น ห้องนิทรรศการนิพพานชิม
ลอง โรงมหรสพทางวิญญาณ สถาปัตยกรรมที่สอดแทรกแง่คิด รวมถึงภาพ สิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรม
ที่เป็นปริศนาธรรม ลานหินโค้งส าหรับปฏิบัติธรรม เป็นต้น และกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ งานบุญประเพณี
มีธรรม ตักบาตร ท าบุญในวันส าคัญทางพุทธศาสนา อาทิ มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา 
เข้าพรรษา สวดมนต์ภาวนาข้ามปี ทั้งกิจกรรมประจ าและกิจกรรมพิเศษ หอจดหมายเหตุฯ ได้จัดท า
ปฏิทิน แสดงช่วงวัน เวลา ซึ่งกิจกรรมที่ก าหนดจัดขึ้นแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ปฏิทินดังกล่าวส่งถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณลักษณะเฉพาะกิจกรรม เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 คน สามารถประมวลผลได้ว่า หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม มีการก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
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โดยเฉพาะกลุ่มคนช่วงอายุ 20-37 ปี หรือเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอายุช่วงอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากหอจดหมายเหตุฯ ตั้งอยู่บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ 
อุทยานจตุจักร (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ เป็นสถานที่สะดวกในการเข้าถึง มีนวัตกรรมการสื่อสารที่
ทันสมัย มีช่องทางสื่อท่ีหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมซึ่งจัดเป็นสื่อที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม การลงมือ
ปฏิบัติ เข้าหลักธรรมในพุทธศาสนาที่ว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ รู้ได้เฉพาะตน) เหมาะกับผู้รับสารซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้แสวงหา อยากรู้อยากเห็นด้วยตนเอง 

4.2.1.9 แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมส าหรับกลุ่มคนเจ
เนอเรชั่นวาย หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมท า
กิจกรรมด้านศาสนา 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพุทธ
ศาสนา และศูนย์ส่งเสริมความรู้ การศึกษาทางจิตวิญญาณ รวมทั้งองค์กรพัฒนานวัตกรรม
การสื่อสารส าหรับเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านจัดกิจกรรม
ทางศาสนาคือ การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่หอจดหมายเหตุฯ เป็นเจ้าภาพบริหารจัดการและ
ด าเนินการ หรือบางกิจกรรมหอจดหมายเหตุฯ ท าหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนคือ ท าหน้าที่ใน
บทบาทศูนย์กลางธรรมสถาน ส าหรับการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์หลักในลักษณะ 
Spiritual Fitness & Edutainment Center ใ ห้ แ ก่ พุ ท ธ ศ าสนิ ก ชนทั้ ง ช า ว ไทยและ
ชาวต่างชาติ และหอจดหมายเหตุพุทธทาสยังเปิดให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอ
จัดโครงการกิจกรรมได้ โดยสามารถร่างโครงการเพ่ือเสนอให้พิจารณา หากผ่านการพิจารณา
แล้วสามารถใช้พื้นที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามที่ร้องขอในระยะเวลาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
(ศศวรรณ จิรายุส, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) 

คุณศศวรรณ จิรายุส ยังให้ความเห็นเพ่ิมเติมต่อการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการโน้ม
น้าวใจต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวายดังนี้ว่า  

เนื่องด้วยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มีสถาบัน องค์กร 
หน่วยงาน วัด และคณะกรรมการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา ตามวัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุฯ จึงมีการก าหนดแนวทางการโน้มน้าวใจ
ให้กลุ่มคนอายุ 20-37 ปีหรือ  เจเนอเรชั่นวาย เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางศาสนา 
ด้วยวิธีการ/กระบวนการ/รูปแบบที่หลากหลาย โดยหอจดหมายเหตุฯ น านวัตกรรมการ
สื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในฐานะผู้ส่งสาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
พุทธศาสนิกชนในฐานะผู้รับสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
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สร้างสิ่งจูงใจ ให้เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม การยอมรับอย่างเต็มใจ โดยหอ
จดหมายเหตุฯ ใช้ช่องการสื่อสารทุกช่องทางในการชักชวน จูงใจ โน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน 
ทั้งปัจเจกบุคคล/กลุ่มบุคคล ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร และใช้สื่อกิจกรรมในการโน้มน้าวใจ
อย่างมีส่วนร่วม ผลลัพธ์การสนองตอบจากพุทธศาสนิกชน เป็นส่วนช่วยให้หอจดหมายเหตุ
สามารถตรวจสอบ ประเมินผล และความต้องการต่อกิจกรรมอ่ืนได้อีกด้วย โดยประสิทธิผล
ต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุฯ ในระดับมีความพึงพอดี  หรือ
พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรม 

อย่างไรก็ตาม การโน้มน้าวใจด้วยสื่อ ผู้รับสารย่อมได้รับสารแตกต่างกันภายใน
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ สถานการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเคยพบมา หรือ
พบบ่อยครั้ง เช่น การโน้มน้าวใจด้วยสื่อมหรสพ ดนตรีธรรม โยคะธรรม ดูหนัง อาจเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้การโน้มน้าวใจเกิดเร็วขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมรับสารด้วยเทคโนโลยี 
ความท้าทายจากการตีความ การลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเห็นภาพ เห็น
ผลลัพธ์ในทันที กิจกรรมเหล่านี้จึงเหมาะสมท าให้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยขึ้น
และมากข้ึน (กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560) 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ อาจกล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายของหอจดหมายเหตุฯ มุ่งโน้ม
น้าวใจพุทธศาสนิกชน เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติต่อศาสนาพุทธ มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีตามมา ตาม
หลักธรรม เหตุและผล ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏ กระบวนการ เครื่องมือ สื่อธรรมะต่าง ๆ 
น ามาใช้เพ่ือโน้มน้าวใจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งท่านเป็นองค์ปาฐะที่สร้าง
ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นที่หนักแน่น ผู้รับสาร/พุทธศาสนิกชนที่ได้รับการโน้มน้าวใจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือมีความเห็นคล้อยตาม เกิดการกระท าอย่างจริงจังตามมา การ
โน้มน้าวใจด้วยการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร จึงนับได้ว่าเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อการโน้มน้าวใจได้รับสมความปรารถนา ความอยากรู้อยากเห็น 
ก่อให้เกิดการด ารงชีวิตที่มีแนวโน้มไปทางท่ีดี ความมีสุขภาพจิตส่งถึงสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย  

4.2.1.10  การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาในอนาคต 
ค าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ข้อมูลสอดคล้องกันไว้ดังนี้ว่า เพ่ือสนองตอบต่อ

ปณิธานของพุทธทาสภิกขุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จึงมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
คือ 1. สอนให้พุทธศาสนิกชนพยายามท าตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา และ 2. สร้างพลังแห่งความ
หลุดพ้นจากอ านาจวัตถุนิยม  
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เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมทุกประเภทภายในหอจดหมายเหตุฯ ส่วนใหญ่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแต่ละด้าน ดังนั้นข้อมูลการสัมภาษณ์นี้เป็นความเห็น
ส่วนบุคคลว่า ในอนาคตนวัตกรรมการสื่อสาร และการพัฒนาเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสารมี
ความหลากหลายทั้งรูปแบบการสื่อสาร วิธีการน าเสนอ กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ ฯลฯ ปัจจุบัน
สถาบันทางศาสนาหลายแห่งได้น านวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสารใช้
เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ในฐานะหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางเอกสารจดหมายเหตุจัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าถาวร ถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์
ได้สิ้นกระแสความนิยมมากพอสมควร แต่ยังคงคุณค่าในการเป็นหลักฐานอ้างอิงส าหรับสืบ
สานส่งต่อสู่เจเนอเรชั่นต่อไป (ศศวรรณ จิรายุส, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)  

อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา เป็นปรัชญาแห่งธรรมชาติ  ธรรมคือ
ธรรมชาติ ธรรมจึงเป็นอกาลิโก ความจริงแห่งธรรมชาติย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไป
จาก ตัวอักษร ภาพนิ่ง สู่ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึกใน CD และฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นใน
ระบบอินเทอร์เน็ตลักษณะ e-Book ตามล าดับการพัฒนา อย่างไรก็ตาม สาระ บริบท 
หลักธรรม รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาที่ เป็นหัวใจแห่งพุทธศาสนา ไม่มี ใครไป
เปลี่ยนแปลง โดยหน้าที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีหน้าที่เพียง
พัฒนาระบบ ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบสื่อ ให้เป็นไปตามพัฒนาการเทคโนโลยีแต่ละยุค
สมัย มุ่งเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวก การส่งสารให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย 
หรือทุกกลุ่มเจเนอเรชั่น โดยคงโครงสร้างเนื้อหาสารดั้งเดิมไว้ (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, 
สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) 

จากข้อมูลสัมภาษณ์กล่าวได้ว่า ปัจจุบันเป็นยุคพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว 
เครื่องมือรับส่งสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารส าหรับเผยแผ่หลักธรรมใน
พุทธศาสนา สื่อเป็นเพียงเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ส่วนตัวสารคงเดิม ผู้รับสารยังเป็น
พุทธศาสนิกชนทั่วไปซึ่งยังคงให้ความนิยมต่อสื่อบุคคล เช่น ในสมัยพุทธกาล นิยมฟังธรรมจากพระ
โอษฐ์พระพุทธเจ้า หลังสมัยพุทธกาลยังคงนิยมพระสงฆ์/เกจิอาจารย์เทศนาสั่งสอน หรือการสนทนา
กับพระสงฆ์ท่ีตนนับถือในลักษณะปากต่อปาก ส่วนการเทศนา/บรรยายธรรม ยังคงนิยมแบบมุขปาฐะ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า พุทธศาสนิกชนยังคงให้ความส าคัญต่อสื่อบุคคลแบบมุขปาฐะ ใช้สื่อบุคคลที่มี
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อิทธิพลที่สามารถแสดงธรรมในเชิงเหตุและผลได้ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย ประกอบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ 
 

4.2.2 เสถียรธรรมสถาน 
4.2.2.1 แนวคิด/กระบวนการการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา 
การสัมภาษณ์บุคคล (2560: ประมวลค าสัมภาษณ์ของแม่ชี ประจ าเสถียรธรรมสถาน 

3 ท่าน) โดยให้ข้อมูลตรงกันว่า ที่นี่ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งถือเป็น
นโยบายหรือรูปแบบของกิจกรรม คือ ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า คือ การพ้นทุกข์ กิจกรรม
หลักหรือกิจกรรมประจ าที่เปิดสอนคือ อานาปานสติ ซึ่งที่เสถียรธรรมสถานได้รับการสั่งสอนมาจาก 
พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)  

แนวคิดตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องการพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของหลักศาสนาพุทธที่พุทธศาสนิกชนควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ การละกิเลส การพ้นทุกข์ควร
ปฏิบัติอย่างไรในการด ารงอยู่ของชีวิต ไม่ใช่รูปสวย ร่ ารวยเงินทอง ทรัพย์สิน เป็นสาวไฮโซ (มี
หน้ามีตาในสังคม) การละกิเลสเป็นแนวทางหนึ่งเพ่ือการพ้นทุกข์  แนวปฏิบัติหรือกิจกรรม
ประจ าที่ค ายึดปฏิบัติคือ การถือศีล พุทธศาสนิกชนที่มาถือศีล มาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถาน 
ถือว่าการถือศีลเป็นพ้ืนฐานการด าเนินชีวิต ศีลเปรียบเสมือนอาภรณ์ที่ท าให้ร่างกายอบอุ่น 
หลักธรรมเฉพาะเรื่องศีลเรื่องเดียว เอาเรื่องเดียวเท่านั้นก่อน เพราะศีลเป็นแนวคิด แนวทาง 
สู่กิจกรรมทางธรรมได้ และน าไปเป็นแนวทางด าเนินชีวิตได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะศีลของพระ
พุทธองค์ นับตาม พุทธศักราชก็เข้าปีที่ 2560 ปีมาแล้ว แม้หลายคนในสมัยนี้ รวมทั้งคนรุ่น
ใหม่ที่เรียกว่า เจเนอเรชั่นวายนั้น เราคงต้องท าความเข้าใจกับศีลใหม่เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบัน ให้คนในยุคสมัยนี้ได้เข้าใจให้มากกว่าที่เราเคยได้ยิน การเข้ามาปฏิบัติธรรมที่เสถียร
ธรรมสถาน หากไม่ท าความเข้าใจ ประกอบกับผู้คนยุคปัจจุบันไม่ใส่ใจศีล ไม่มีศีล คนไม่มีศีล 
สังคมจึงเลอะเทอะ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดและกิจกรรมภายในชุมชนเสถียรธรรม
สถาน ได้เรียนรู้ศึกษาศีล 5 อย่างลงลึก ท าให้คนในชุมชนเสถียรธรรมสถานเข้าใจรายละเอียด 
สิ่งที่ควรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดสันติสุขจากตัวเรา เริ่มจากตัวเราก่อน เริ่มด้วยการไม่เบียดเบียน
กันและกัน อะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าไม่เบียดเบียนกัน ถ้าทุกท่านมีศีล การเบียดเบียนย่อมไม่
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล  (แม่ชี
โมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 
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สรุป แนวคิดหรือรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมตามพุทธศาสนาของเสถียรธรรมสถาน 
คือ ยึดแนวทางปฏิบัติตามที่คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้วางรากฐานไว้ ซึ่งเป็นหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า โดยท่านแม่ชีเน้นสอนเรื่อง การพ้นทุกข์ กิจกรรมหลักที่ส าคัญคือ อานาปานสติภาวนา 
อย่างไรก็ตาม หลักธรรมเบื้องต้นส าหรับ กลุ่มคนสมัยใหม่หรือเจเนอเรชั่นวายที่มาปฏิบัติธรรมใน
เสถียรธรรมสถาน คือ ถือศีล 5 เพราะศีล 5 เป็นสิ่งที่ท าให้สังคมเกิดสันติสุขได้  

4.2.2.2 การวางแผนการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา  
ผู้ให้ข้อมูลเสถียรธรรมสถานทั้ง 3 ท่าน แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา, 

และนางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ (สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) กล่าวว่า มีการวางแผนด าเนิน
กิจกรรมทางศาสนา คุณแม่ชีศันสนีย์ ท่านได้แบ่งการจัดกิจกรรมไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ปริยัติ ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ อธิบายได้ดังนี้ 

กิจกรรมด้านปริยัติคือ เรียนรู้หลักธรรมพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎก เพ่ือให้เข้าใจ
หลักธรรมค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การศึกษาปริยัติมี 3 อย่างคือ 1. 
การศึกษาแบบจับงูพิษที่หาง คือ ศึกษาพุทธพจน์เพ่ือ ลาภ สักการะ สรรเสริญ หรือเพ่ือยก
ตนข่มผู้อ่ืน ย่อมเป็นโทษกับตนเอง เหมือนการจับงูพิษที่หาง งูย่อมแว้งขบกัดเอาได้  2. 
การศึกษาเพ่ือประโยชน์แก่การออกไปจากทุกข์คือ ศึกษาเพ่ือสร้างปัญญา เพ่ือเห็นโทษภัย
ของกิเลส เห็นภัยในวัฏฏสงสาร และปรารถนาการออกจากทุกข์ 3. ศึกษาพุทธพจน์เพ่ือทรง
พระศาสนาไว้ ไม่ให้เสื่อมสูญ เป็นการศึกษาของพระอรหันต์ซึ่งหมดกิจในการอบรมปัญญา
เพ่ือละกิเลสแล้ว แต่มีฉันทะและเห็นประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือถ่ายทอดพระธรรมค าสอน
ให้แก่ชนรุ่นหลัง  

กิจกรรมด้านปฏิบัติคือ การลงมือ หรือร่วมปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้อง ปฏิบัติชอบ
โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม อานาปานสติภาวนา เพ่ือให้มีสติพร้อมสัมปชัญญะที่เกิดขึ้น ระลึก
รู้ทั้งนามธรรมและรูปธรรม การรู้ความจริงว่าเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมเท่านั้น ผู้ปฏิบัติกิจ
ของตนเมื่อมีสติสัมปชัญญะ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสภาพธรรม ย่อมเป็นปัจจัยให้มีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และละความยึดถือความเป็นตัวตนได้ในที่สุด 

กิจกรรมด้านปฏิเวธ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรู้มีหลักธรรมจากการปริยัติมีความเข้าใจ 
และน าไปปฏิบัติหรือได้ร่วมปฏิบัติธรรมในสิ่งที่ควร แล้วน้อมเข้ามาใส่ตัว เพ่ือรู้แจ้งเห็นจริง  
กล่าวคือ เมื่อมีการศึกษาธรรมท าให้มีความรู้อย่างถูกต้องแท้จริง ย่อมน าไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองเกิดปัญญารู้จริง ท าให้เกิดปฏิเวธ คือ การดับทุกข์ เมื่อดับทุกข์ได้ย่อมดับกิเลสได้ 
แนวทางของเสถียรธรรมสถานนั้นมีโครงการศึกษาตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นสถานที่มีองค์ความรู้
และกระบวนการ ให้คนได้เข้ามาศึกษาเรื่องชีวิต ตั้ งแต่เกิดจนตายเพ่ือไปสู่ความเป็นอิสระ
ของชีวิต เมื่อเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์ โดยผ่านกระบวนการและมีสถานที่ทุกอย่างที่เ อ้ือต่อ
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กระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า สัปปายะ 7 สถานที่ บุคคล อาหาร อากาศ สภาพแวดล้อม ค า
สอน เสถียรธรรมสถานก็มีนโยบายแบบนี้ 

 
สรุป กระบวนการกิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว แบ่งตามรูปแบบได้คือ  

1) กิจกรรมด้านปริยัติ ได้แก่ การฟังธรรมบรรยาย ศึกษาพุทธพจน์ ร่วม
กิจกรรมธรรมสวัสดี 

2) กิจกรรมด้านปฏิบัติ ได้แก่ ฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ธรรมายาตรา 
โรงเรียนพ่อแม่ ร่วมบวชพุทธสาวิกา ค่ายเยาวชน ฯลฯ 

3) กิจกรรมด้านปฏิเวธ กิจกรรมปฏิบัติธรรมขั้นสูง ระดับโสดาบัน 
การวางแผนกิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน แบ่งกิจกรรม 3 รูปแบบ มี

กระบวนการจัดกิจกรรมจ าแนกตามรูปแบบคือ ขั้นศึกษาเรียนรู้หลักธรรมจากพระไตรปิฎก เรียกว่า
เรียนทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หรือเรียกว่า เรียน
ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมปริยัติ และปฏิบัติ ผู้สนใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดก่อนหลังก็ได้ เพราะทั้งสอง
กิจกรรมน าไปสู่ปฏิเวธได้เช่นกัน ดังนั้นกระบวนการจึงมีลักษณะหลากหลายยืดหยุ่นตามความสนใจ
ของพุทธศาสนิกชน 

4.2.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของเสถียรธรรมสถานทั้ง 3 ท่าน พบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

ด าเนินกิจกรรม และการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้  
เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานศึกษาธรรมส าหรับประชาชนในเขตนครหลวง ผู้ที่

ต้องการแสวงบุญ หรือหาความสงบทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง หรือต้องการผักผ่อนใจ ไม่
ต้องการเดินทางไกล ง่ายต่อการเข้าถึง มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานที่จอดรถ 
อาหารการกิน พ้ืนที่ภายในมีการออกแบบจัดสรรไว้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยห้อง
กิจกรรม ต่าง ๆ จ านวนมาก มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะต่อการพักผ่อนจิตใจ เป็นจุดเริ่มต้น
ต่อการเข้าใกล้หลักธรรม เข้าถึงความสงบแห่งนิพพาน เหมาะส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกเพศ
ทุกวัย ทุกกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเดินทางมาจัดหรือร่วมกิจกรรม เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาทั้งจากค าสั่นสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระโอษฐ์ ที่มีบันทึกไว้ใน
พระไตรปิฎก หรือการบรรยายธรรม เทศนา ค าสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งจัดเก็บไว้ใน
ระบบฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ e-Book เป็นจ านวนมากให้ได้ค้นคว้าศึกษากัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเสถียรธรรมสถาน มีระบบอ านวยความ
สะดวก การติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้น มีมาจากหลาย
สาเหตุ บ้างเกิดจากปัจจัยภายนอก บ้างเกิดจากสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการภายใน 
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ทั้งเป็นเหตุบังเอิญและไม่บังเอิญ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก การอ านวยความสะดวกจากจิตอาสา อุปกรณ์เครื่องมืออาจไม่
พอเพียง อีกทั้งพบอุปสรรคด้านจ านวน บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว พ่อแม่  อีกทั้งในช่วง
สถานศึกษาปิดเทอม มักมีพุทธสาวิกามาบวชจ านวนหนึ่ง ท าให้แม่ชี และจิตอาสาท าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงไม่เพียงพอ 

ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม มีหลายอย่างคือ การ
ด าเนินงานต้องใช้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติได้รับ
ความรู้มากที่สุด ตามหลักปฏิเวธ เมื่อมีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมาก เราต้องพิจารณาผู้เรียน
ได้รับความรู้ได้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด เพราะหลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นการใช้เหตุผล 
ตามกฎทางธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นความกังวลต่อปัญหาและอุปสรรค อยู่ที่
รูปแบบการสื่อสารในแต่ละกิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายว่า บางคนมาใหม่ บางคนมาบ่อย 
เมื่ออาจารย์ผู้สอนบรรยาย หลายคนตีหลักธรรมความหมายแตกต่างกัน ท าให้เกิดการโต้แย้ง
ถึงความถูกต้อง ท าให้การสื่อสารด้วยสื่อบุคคลเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นและแก้ปัญหาได้ในระดับ
หนึ่ง (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด , แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา , และนางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ , 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

จากผลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของเสถียรธรรม
สถาน เกิดจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร จิตอาสา และเกิดจากปัจจัยภายนอก ด้วยจ านวนพุทธศาสนิกชน
ในบางช่วงบางโอกาส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเผยแผ่หลักธรรม แต่มิได้ส่งผลต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมมากนัก 

4.2.2.4 การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาของเสถียรธรรม
สถาน 

ค าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 ท่าน สามารถประมวล ได้ดังนี้ว่า คุณแม่ศันสนีย์ 
เสถียรสุต มีเป้าหมายมาตั้งแต่ก่อตั้ง คือ มุ่งมั่นให้เสถียรธรรมสถานเป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรม
ของพระศาสดาโลก เป็นทั้งแหล่งผลิตข่าวสารในการส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรม และแหล่งปฏิบัติ
ธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาด้วยตนเอง เป็นผู้
หลุดพ้นจากความจากความทุกข์ได้ด้วยตนเอง 

กิจกรรมแต่ละประเภทที่เสถียรธรรมสถานจัดขึ้น โดยทั่วไปได้รับความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย โดยมีคุณแม่ศันสนีย์เป็นผู้ประสานงานหลัก จากค าถามจึงขอตอบดังนี้ว่า ใน
อนาคตรูปแบบ และการน านวัตกรรมการสื่อสาร หรือเทคโนโลยี มาใช้ในการเผยแผ่
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หลักธรรมในพุทธศาสนาเพ่ือโน้มน้าวใจวัยเด็ก วัยท างาน และวัยชรา ปัจจุบันศูนย์เผยแผ่
ศาสนาหลายแห่งมีการน าสื่อและนวัตกรรมทางการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารมาใช้เผยแผ่
ธรรมะ เกือบทุกแห่ง ท าให้เสถียรธรรมสถานซึ่งเดิมไม่นิยมใช้ช่องทางสื่อมากนัก ต้องหันมา
ให้ความสนใจ เพราะการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กระแส ค่านิยมของสังคมด้วย ซึ่งคุณแม่ศันสนีย์ให้ยึดหลักธรรม ไม่บิดเบือนไปจากพุทธพจน์
ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎก ที่เป็นความจริงอันประเสริฐ ใช้สอนบุตรธิดา รวมทั้งกลุ่มคน
สมัยใหม่ (เจเนอเรชั่น) ต่อไป อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา เป็นปรัชญาแห่ง
ธรรมชาติ ธรรมคือธรรมชาติ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท าให้นวัตกรรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสาร เป็นเพียงเครื่องมือ ส่วนเนื้อหาสาระที่หัวใจของพุทธ
ศาสนา ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะคุณแม่ศันสนีย์มีแนวคิดต่อการใช้การ
สื่อสารและเทคโนโลยีส าหรับส่งสารให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย หรือทุกกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยให้เคร่งครัดในเรื่องสารสนเทศที่ต้องยึดตามพระไตรปิฎก
เท่านัน้ แนวโน้มส าหรับอนาคตน่าจะยังคงให้ความส าคัญรูปแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง เพราะลูก
ศิษย์คุณแม่ศันสนีย์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการดังที่ปฏิบัติมานี้  (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

สรุปว่า ในยุคแห่งนวัตกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน เครื่องมือรับ-ส่งข่าวสารมีอิทธิพล
ต่อสารสนเทศในทุกเรื่อง รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนสมัยใหม่ แต่ศูนย์แสดง
ธรรมอย่างเสถียรธรรมสถาน ใช้สื่อเป็นเพียงเครื่องมือที่ แต่ยังคงเคร่งครัดในเรื่องเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ 
โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมได้จัดให้เสมือนอยู่ในสมัยพุทธกาล เสมือนฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า มี
การสาธยายธรรม เทศนาธรรม สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่มุขปาฐะ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 
พุทธศาสนิกชนยังคงให้ความส าคัญต่อบุคคลหรือผู้แสดงธรรม เพราะมีความใกล้และสามารถสื่อสาร
ได้ทันทีเมื่อไม่เข้าใจ ท าให้ได้รับค าตอบที่ชัดแจ้ง ในขณะที่ตัวกิจกรรมคือสื่อที่ท าให้โน้มตนเข้าไป
ปฏิบัติเห็นจริงด้วยตนเอง  

4.2.2.5 ความแตกต่างระหว่างกระบวนการสื่อสารในอดีต และนวัตกรรมการสื่อสาร
ที่ใช้สื่อสารพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

ผลการสัมภาษณ์ในประเด็น ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการสื่อสารในอดีต และ
นวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาในปัจจุบัน พบว่า แม่ชีผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 ท่าน 
แม่ชีโมลี เขียวสะอาด , แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา , และนางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ (สัมภาษณ์, 15 
สิงหาคม 2560) ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า  
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ไม่แตกต่างในส่วนต้น แต่แตกต่างที่ช่องทางการสื่อสาร และแตกต่างเฉพาะนวัตกรรม 
กล่าวคือ การเผยแผ่หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก 
ซึ่งคุณแม่ศันสนีย์ คุณแม่ท่านอ่ืนยึดถือหลักธรรมนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นหลักชัยใน
การสอนให้คนเดินไปให้ถึง ประกอบกับค่านิยม หรืออาจเป็นวัฒนธรรมแบบไทยที่ผู้น้อย
เคารพต่อผู้ใหญ่ ผู้เยาว์ต้องฟังผู้อาวุโส ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ ท าให้การบรรยายธรรม ค าสั่งสอน 
การน าท ากิจกรรม ที่ปรากฏให้เห็นในหลายกิจกรรมคือ มีรูปแบบมุขปาฐะ หรืออาจเป็น
เพราะกรอบแห่งความเชื่อม่ันของคนไทยที่สืบทอดความยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนก็ด ีเคารพ
ต่อครู/อาจารย์ก็ดี การรับฟังและยอมรับองค์ความรู้จากผู้ศึกษา เหล่านี้อาจมีพลังอิทธิพลที่
สะกดพุทธศาสนิกชนให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผลให้รูปแบบการสื่อสารต้องมาจากมุข
ปาฐะ ส่วนนวัตกรรมการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่างไรก็
ตาม แต่ค่านิยม ความเชื่อที่ยังคงมั่น ยังคงรูปแบบมาแต่พุทธกาล บริบทเนื้อหาคงเดิม 
ต่างกันเฉพาะการน ามาเผยแผ่ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และช่องทางสื่อให้ถึงกลุ่มผู้ฟังเท่านั้น 
เข้าใจว่าคงคล้ายกับศาสนสถานหลายแห่งที่น าพุทธพจน์จากไตรปิฎกมาเผยแผ่ มักใช้รูปแบบ
นี้เป็นส่วนใหญ่ 

จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการสื่อสารส าหรับเผยแผ่หลักธรรมพุทธศาสนาของเสถียรธรรม
สถาน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสมัยพุทธกาล กับยุคปัจจุบันอาจเห็นความแตกต่างได้เฉพาะการใช้
เทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสาร แต่เนื้อหาสารสนเทศด้านธรรมะ ยังคงมาจากผู้มีวิชชา ตัวอย่างเช่น  
บทความธรรมะที่ใช้ช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ ยังคงเขียนโดยผู้รู้และอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอยู่ดี  รวมทั้งสื่อ
อ่ืน ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล เนื้อหาสารมักแสดงโดยมุขปาฐะ (ผู้รู้/ผู้มีวิชชา) 
ดังนั้น สิ่งที่เหมือนกันของระบบสื่อในสมัยพุทธกาลกับปัจจุบัน มีวิธีการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธ
ศาสนาคือ การสื่อระหว่างบุคคล ด้วยวาจา/สาธยายธรรม ในรูปแบบมุขปาฐะ ดังที่พระพุทธเจ้าทรง
เป็นองค์ประธานแสดงปาฐกถาธรรม ธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงท าหน้าที่ผู้
ส่งสาร ใช้พระโอษฐ์เป็นเครื่องมือส่งสาร ไปยังผู้รับสารคือ พุทธศาสนิกชน เทียบกับในปัจจุบันขณะ 
เสถียรธรรมสถานยังใช้รูปแบบมุขปาฐะในกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น คุณแม่ศันสนีย์ พระสงฆ์ติด
นิมนต์ นักวิชชา/ผู้รู้ ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจ ที่ท าให้ค่านิยมต่อความเชื่อในหลักธรรมจาก
มุขปาฐะ ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในลักษณะเทศนา สนทนาธรรม 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ และนวัตกรรมการ
สื่อสารที่ใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา พบว่า ไม่แตกต่างด้านรูปแบบ ที่ยังรูปแบบมุขปาฐะและ
เนื้อหาเฉกเช่นในสมัยพุทธกาล แต่แตกต่างในนวัตกรรมการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเท่านั้น  
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4.2.2.6 เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเป้าประสงค์
ความต้องการของสถาบัน 

จากการสัมภาษณ์ แม่ชีโมลี เขียวสะอาด (สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2560) สามารถน า
ข้อมูลมาประมวลความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลได้ว่า แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นสถานปฏิบัติธรรมรองรับพุทธศาสนิกชนทั้งเด็ก สตรี และนักบวช เริ่มต้นจากงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยใช้สื่อกิจกรรม เห็นได้จากการก่อสร้างธรรมาศรม บนเนื้อที่ประมาณ 
2.5 ไร่ เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย อาจมี
เฉพาะบางกิจกรรม เช่น พุทธสาวิกา การบวชชีของผู้หญิง จึงเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีอายุระ
หว่า 15-60 ปี และกิจกรรมพุทธสาวิกาน้อย เด็กหญิงอายุ 7-12 ปี เป็นต้น เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ใน
การเผยแผ่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่. 1. สื่อสิ่งพิมพ์ จากพระไตรปิฎก เป็นหลักธรรมจากพระโอษฐ์
และพุทธภาษิต หมายถึง ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสาธยายธรรมแด่ผู้ฟังค าสั่งสอนโดยตรง คุณแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต ศึกษา น ามาสอนผ่านสื่อบุคคล 2. ธรรมนิเทศ เป็นการรวบรวมบทเทศนา จาก
เอกสารต่าง ๆ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 3. ธรรมะบรรยาย เป็นการรวบรวมค าบรรยาย
ธรรมทุกแห่งยุคสมัย มาจัดพิมพ์เป็นเล่ม 4. ปริยัติและหลักปฏิบัติ ท่านได้บันทึกไว้ในสื่อเสียง CD 
บรรยายธรรม และ 5. ผลงานเบ็ดเตล็ด ปกิณกะเกี่ยวกับเกร็ดความรู้หลักธรรมในพุทธศาสนา เรื่อง
เล่าต่าง ๆ เป็นต้น  

เนื้อหาดังที่ปรากฏในเสถียรธรรมสถาน เป็นธรรมะชัดเจนอ่านได้ ฟังได้ รับรู้ได้ทันที  
ในขณะเดียวกันหอจดหมายเหตุฯ ยังมีเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร หรือเผยแผ่ ผ่านนิทรรศการในลักษณะ
ปริศนาธรรม เช่น ภาพนามธรรมที่ผู้เข้าชมนิทรรศการต้องใช้จิตนาการ สร้างความเข้าใจจากภาพเอง 
นอกจากนี้ยังมีห้องโถงเป็นห้องวงกลม ส าหรับนั่งสมาธิ สงบจิตใจ พร้อมทั้งเป็นเวทีสื่อผสม ภาพยนตร์ 
หินพูดได้ ผู้เข้าชมต้องใช้วิจารณญาณการดูภาพยนตร์ ฟังธรรมจากหินพูดได้ หรือรับรู้ด้วยการปฏิบัติ
จากการนั่งสมาธิ รวมทั้งห้องส าหรับเจริญอานาปานสติ มีสื่อผสม เสียงดนตรีเบา ๆ ให้รู้สึกสงบ หลุด
พ้น นอกจากนี้เนื้อหาที่หอจดหมายเหตุฯ ต้องการสื่อสารรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าของท่านพุทธทาส 
คล้ายกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเนื้อหาปฏิจจสมุปบาทธรรม สาย
เกิด-สายดับ และหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมรรคมี 8 องค์ หรือวิธีพ้นทุกข์มี 8 องค์ประกอบ เผยแผ่ด้วย
ภาพธรรมชาติ คือ สวนปฏิจจสมุปบาทธรรม  

วิเคราะห์ได้ว่า นวัตกรรมการสื่อสาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแผ่เนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาของเสถียรธรรมสถาน ประกอบด้วย ธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้สั่งสอนจาก
พระโอษฐ์ ที่น ามาจากพระไตรปิฎก และเผยแผ่โดยแม่ชีบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่มอบให้ภิกษุสงฆ์ ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ได้แก่ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารสาวิกา 2. สื่อวิทยุ ธรรมนิเทศ เสียงบรรยาย เสียงดนตรีธรรม
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ประกอบสถานที่ 3. สื่อกิจกรรม เช่น ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญอานาปานสติ 4. น าเนื้อหามาเผยแผ่
ผ่านสื่อสมัยใหม่ เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร เป้าหมายคือ ช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์ 

4.2.2.7 สื่อและการใช้สื่อของเสถียรธรรมสถาน 
การด าเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน มีความจ าเป็นที่จะต้อง

ประยุกต์ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เข้าร่วม เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปสู่ผู้รับสาร โดยการใช้
สื่อต่าง ๆ จะมีการวางแผนเพ่ือให้เหมาะสมกับการน าเสนอและประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ท าการวิจัยได้รวบรวมและจัดแยกสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะออกมาดังใน
ตารางสรุป และมีเนื้อหาดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.2 สื่อที่เสถียรธรรมสถานเลือกใช้ในการสื่อสาร 

ล าดับ ประเภทของสื่อ รายช่ือ 

1. 
1.1 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
หนังสือ 

 
ยินดีที่ได้รู้จัก 
พุทธสาวิกา 
ความรัก ความทุกข์ ความสุข ความตาย 
ท าอย่างไรดี กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
ฯลฯ 

1.1 หนังสือ ค าแม่สอน…จากแม่ทางธรรม ถึง ลูกทางโลก 
อัจฉริยะสร้างได้ 
หนังสือความรักหลายมิติ 
ชีวประวัติท่านแม่ชี “ก้าวย่างแห่งปัญญา” 
บันทึกคุณแม่ 
เพ่ือนทุกข์ 
หนังสือความรักหลายมิติ 
ฯลฯ 

1.2 นิตยสาร สาวิกา 
ธรรมสวัสด ี
(นิตยสารยุติการตีพิมพ์แต่มีให้ Download ฟรี) 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเภทของสื่อ รายช่ือ 

2. สื่อวิทยุ รายการวิทยุสาวิกา 
ออกอากาศเวลา 9.00 - 10.00 
ผ่านสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับฟังได้ทั่วประเทศ ทาง AM 1107  
หรือ ทาง http://radio.ku.ac.th/ 

3. สื่อโทรทัศน์ "บ้านนี้มีอริยะ" 
ออกอากาศทางช่อง TNN2 ทุกวันเสาร์  
เวลา 18.00 - 18.30 
“รายการธรรมสวัสดี” 
ออกอากาศทาง WORKPOINT tv. ช่อง23  
เวลา 05:58 น. ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 

4. 
4.1 

สื่อโสตทัศน์ 
ซีดี/ดีวีดี 

 
ธรรมสวัสด ี
ดั่งดอกไม้บาน (เพลง) 
ศักยภาพของความคิด 
ตามรอยพระยุคลบาทพระศาสดา 
เพ่ือนทุกข์ 
ฯลฯ 

5. 
5.1 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บไซต์ 

 
http://www.sdsweb.org  
http://www.sdsweb.org/en/  
 

5.2 Application ทางโทรศัพท์มือถือ Facebook: เสถียรธรรมสถาน 
Instagram: Sathiradhammasathan 
Twitter: @sdsface 
Youtube: เสถียรธรรมสถาน SDS Channel 

 
  

http://radio.ku.ac.th/
http://www.sdsweb.org/
http://www.sdsweb.org/en/
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเภทของสื่อ รายช่ือ 

6. สื่อบุคคล แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
แขกรับเชิญท่านอื่น ๆ ตมแต่กิจกรรม 

7. 
7.1 

สื่อกิจกรรม 
โครงการกิจกรรม 

 
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ 
โรงเรียนพ่อแม่ ครอบครัวแห่งสติ อริยะสร้างได้ 
ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา 
บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน 
ฯลฯ 

 
หมายเหตุ: เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับการสัมภาษณ์ 
 

1) สื่อสิ่งพิมพ์ 
(1) หนังสือ 
หนังสือของเสถียรธรรมสถานที่จัดพิมพ์โดยมากจะเป็นขนาดเล็ก 

(Pocket Book) มีน้ าหนักเบา ง่ายและสะดวกต่อการพกพาน าไปอ่านได้ทุกที่ หนังสือที่จัดพิมพ์เป็น
การน าข้อมูลและค าสอนของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มาเรียบเรียงและจัดพิมพ์ไว้ โดยจัดพิมพ์เป็นเรื่อง 
ๆ ตามหัวข้อของค าสอนที่น ามาจากการปฏิบัติประสบการณ์ และค าสอนที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา 

(2) นิตยสาร 
นิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทางเสถียรธรรมสถานใช้เป็นสื่อกลางในการ

สื่อสารธรรมะไปสู่กลุ่มเป้าหมาย นิตยสารของเสถียรธรรมสถานที่จัดพิมพ์ คือ สาวิกา ที่ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น อริยะสร้างได้ และ ธรรมสวัสดี จัดพิมพ์มาเพ่ือกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย มีรูปแบบการน าเสนอ
ที่เรียบง่ายโดยแบ่งเป็นหลายคอลัมน์ เช่น นิตยสารธรรมสวัสดี มีคอลัมน์ล้ออารมณ์ คอลัมน์รักษา
กาย…เยียวยาใจ คอลัมน์รู้จัก…สาวิกาสิกขาลัย คอลัมน์ธรรมะจากพระโอษฐ์ คอลัมน์กุ๊กตามกรรม 
คอลัมน์วิทยานิพนธ์ เป็นต้น โดยคอลัมน์ต่าง ๆ จะมีความหลากหลายที่น าเสนอผ่านบทความที่แสดง
ถึงประสบการณ์ธรรมะในชีวิต ผสานกับความรู้ค าสอนธรรมะทางพุทธศาสนา ในคอลัมน์วิทยานิพนธ์
จะเป็นการน าข้อมูลเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับธรรมะมาน าเสนอ ท าให้สามารถใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการค้นคว้าทางวิชาการได้  
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คอลัมน์วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์แปดเพ่ือ
การหลุดพ้นจากกรรม ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า มรรค หรือ 
มรรคา คือ แนวทางในการปฏิบัติหรือแนวทางการด าเนินชีวิต อันจะน าไปสู่ทางแห่งความดับทุกข์ 
มรรคเป็นกรรมที่ไม่ด าไม่ขาว และเป็นวิบากไม่ด าไม่ขาว เป็นกรรมที่อยู่เหนือกรรม เกิดข้ึนเป็นวิธีการ
น าเอากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตน คือวิธีปฏิบัติของคนที่จะ
ให้เกิดผลตามกระบวนการธรรมชาติ ดังนั้น มรรคจึงเป็นหลักกลางในการประพฤติปฏิบัติตาม
องค์ประกอบภายในมรรคให้ครบองค์ เพ่ือให้ถึงซึ่งปลายทางแห่งความดับทุกข์และหลุดพ้นจากกรรม 
เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ด้านคุณค่าชีวิต ประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของ
ชีวิต รู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไม่ตกเป็น
ทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเป็นอิสระผ่องใส ไม่ถูกบีบคั้นคับข้องจ ากัดด้วยความยึดมั่นถือมั่น
หวาดหวั่นของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนที่ท าให้เศร้าหมองขุ่นมัว อยู่อย่างไรทุกข์  (นพรัตน์ สม
สวาสดิ์, 2554) 

ภาพที่ 4.14  ตัวอย่างนิตยสารของเสถียรธรมมสถาน 
 

นิตยสารสาวิกา และ ธรรมสวัสดี ที่มีการจัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน 
(Quarterly) คือ 1 ปีจัดพิมพ์ 4 เล่ม ปัจจุบันผลิตสื่อถึง ฉบับที่ 99 เมษายน - มิถุนายน 2558 และ
ไม่ได้ผลิตนิตยสารออกมาอีกแต่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sdsweb.org 

2) สื่อวิทยุ 
รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพ่ือชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ มีแนวคิดสร้างคน

ต้นแบบ สร้างสังคมอริยะ เป็นการสนทนาธรรมกับท่านแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต โดยในแต่ละสัปดาห์
จะมีดี เจจิตอาสามาร่วมสนทนาและถามค าถามจากผู้ ฟัง สามารถรับฟังรายการได้ทางที่  
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www.sdsweb.org และฟังรายการทุกเช้า  วันเสาร์ อาทิตย์ ทางคลื่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย
ออกอากาศพร้อมกัน โดยช่องทางดังนี้ 

(1) เครือข่ายวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM1107 KHZ  
(2) Facebook Live: facebook.com/sdsface 
(3) Youtube Channel: เสถียรธรรมสถาน SDS Channel (ดูย้อนหลัง) 

นอกจากนี้ส าหรับผู้ที่พลาดการรับฟังรายการวิทยุของเสถียรธรรมสถาน ยัง
สามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถาน ทั้งยังย้อนหลังกลับไปฟังได้ตั้งแต่ปัจจุบัน 
จนถึงปี พ.ศ. 2553  

รูปแบบของการด าเนินรายการนั้นจะเป็นการสนทนาธรรมะสบาย ๆ ใน
รูปแบบ การถามตอบระหว่างผู้ด าเนินรายการ กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีการตอบปัญหาจากทาง
บ้านที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการ หรือการตอบจดหมายที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามา เนื้อหาของ
รายการวิทยุที่จัดขึ้นจะเป็นการให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตโดยสอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายจากแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต อีกทั้งยังมีแนะน าการปฏิบัติธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเสถียรธรรม
สถาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย ผู้ด าเนินรายการหรือ ดีเจที่เข้ามาช่วยจัดรายการวิทยุสาวิกาของ
เสถียรธรรมสถานนั้น เป็นอาสาสมัครที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยงานของเสถียรธรรมสถานซึ่ง
เสมือนเป็นการที่เรียนรู้การท างานร่วมกัน  

3) สื่อโทรทัศน์ 
ปัจจุบันรายการธรรมะของเสถียรธรรมสถานคือชื่อรายการ “ธรรมสวัสดี” 

ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05:58 น. ใช้เวลาออกอากาศประมาณ 2 นาที รายละเอียดการ
ด าเนินรายการจะเป็นการเรียนรู้หลักคิดแบบชาวพุทธ พร้อมรับโอวาทดี ๆ จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียร
สุต ในการใช้ชีวิต โดยออกอากาศทางโทรทัศน์ ของช่อง Workpoint TV ช่อง 23 และทาง Youtube 
Channel: เสถียรธรรมสถาน SDS Channel ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยรายการธรรมสวัสดีมี
กลุ่มเป้าหมายคือทุกเพศทุกวัย ไม่เจาะจงไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง และจะมีการให้ธรรมะค าสอนอิงกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคม และบ้านเมืองโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาของ
รายการ  
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ภาพที่ 4.15  ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ของเสถียรธรรมสถาน  
 

4) สื่อโสตทัศน์ 
รายการของเสถียรธรรมสถาน หรืออาจจะเป็นการบันทึกการสอนธรรมะ มี

บันทึกไว้ในรูปแบบ ซีดี/ดีวีดี เพ่ือผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ โดยมีจัดจ าหน่ายที่องค์กรของเสถียรธรรม
สถานเอง เนื้อหาในซีดีจะเป็นเนื้อหาที่น ามาจากการท ารายการธรรมสวัสดี หรือ การบันทึกการ
บรรยายธรรมะของวิทยากรท่านอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญมาบรรยายที่เสถียรธรรมสถานในโอกาสต่าง ๆ ซีดี
ของเสถียรธรรมสถานมีหลายรูปแบบ อาทิ ซีดีเพลง , ซีดีเรื่องราว “วันที่บัวบาน” ซึ่งเกี่ยวกับการ
เยียวยาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และซีดีบางรายการมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง  

5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) เว็บไซต์ 
เว็บไซต์เป็นสื่อพ้ืนฐานและสามารถที่จะเข้าถึงเสถียรธรรมสถานได้ง่าย 

เพราะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุก ๆ อย่างของเสถียรธรรม
สถานไว้อย่างครบครัน ทั้งข่าวประกาศ ข่าวกิจกรรม รายการธรรมะย้อนหลัง นิตยสารฉบับย้อนหลังที่
สามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรี  รูปแบบของเว็บไซต์มีทั้ งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ 
www.sdsweb.org และ www.sathira-dhammasathan.org ส าหรับเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถาน
จะน าเสนองานด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนา เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์มีขึ้นเพ่ือ
น าค าสอนของแม่ชีศันสนีย์ ที่ได้บรรยายไว้ตามสถานที่หรือตามช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ มาถ่ายทอด 
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ภาพที่ 4.16  ตัวอย่างเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถาน 
 

(2) Application ทางโทรศัพท์มือถือ 
สื่อใหม่ที่เสถียรธรรมสถานได้น ามาใช้ร่วมในการเผยแผ่ศาสนาและค า

สอนนั้นจะเป็นสื่อประเภท Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram Youtube 
Twitter ที่ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะโทรศัพท์มือถือประเภท
สมาร์ทโฟนมีใช้กันทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นสื่อที่รวดเร็วมากในการน าเสนอข่าวสารและส่งผลต่อ
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบัน มีแต่ความเร่งรีบจึง
ท าให้ข้อมูลเนื้อหาที่ยาวและซับซ้อนมาก ๆ จะถูกเปิดอ่านและติดตาม ดังนั้นการส่งข้อมูลเป็นภาพ 
และข้อความสั้น ๆ จะได้ผลที่ดีกว่า ในการรับรู้ของพุทธศาสนิกชน และเป็นการสื่อสาร 2 ทาง Two 
Way Communication ที่พุทธศาสนิกชน กลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ทันทีแบบ Real Time โดยการกด Like หรือ การแสดง
ความถูกใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ สามารถสอบถามข้อมูลได้ในทันทีในหน้าข้อความ 
นั้น ๆ ที่ส าคัญยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ ท าให้ไม่พลาดข่าวสารที่ส าคัญ 
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ภาพที่ 4.17  ตัวอย่างการสื่อสารธรรมะผ่าน Facebook Application 
 

ภาพที่ 4.18  ตัวอย่างการสื่อสารธรรมะจาก Instagram Application 
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ภาพที่ 4.19  ตัวอย่างการสารธรรมะผ่าน Twitter Application  
 

จากภาพตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่ามีผู้เข้ามากดถูกใจเป็นจ านวนหลายพันคน
และแสดงความเห็นไว้หลายสิบคน รวมถึงการแชร์หรือส่งต่อเพ่ือกระจายข้อความธรรมะหรือข่าวสาร
ออกไปหลายร้อยครั้งเช่นกัน สื่อใหม่ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถบรรจุวิดีโอคลิปสั้น ๆ ความ
ยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารแบบสั้น ๆ ได ้
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ภาพที่ 4.20  ตัวอย่างการสื่อสารธรรมะจาก Youtube Appication 
 

6) สื่อบุคคล 
ในการสื่อสารธรรมะและศาสนาของเสถียรธรรมสถาน สื่อที่มีความส าคัญ

มากและมีผลต่อผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมคือ สื่อบุคคล เพราะสื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์กร และสื่อบุคคลของเสถียรธรรมสถานเองนั้น คือตัวของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
นั่นเอง แม้บางครั้งจะมีแขกรับเชิญ วิทยากรรับเชิญ มาร่วมบรรยายบ่อย ๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต คือ Role Model ที่ส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กร ส่วนใหญ่การท ากิจกรรม
หรือการบรรยายธรรมะ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะเป็นผู้ด าเนินงานเอง โดยเป็นทั้งพิธีกรและ
ผู้บรรยายในคราวเดียวกัน และลักษณะของท่านที่มีความเมตตา กรุณาต่อทุก ๆ คนที่เข้าหาท่าน และ
เข้าถึงได้ง่าย จึงท าให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความศรัทธาในตัวท่านมากยิ่งขึ้น ระยะหลัง
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้วิจัยพบว่าท่าน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีอาการป่วยเนื่องมาจาก
โรคมะเร็ง ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะมีแม่ชีท่านอ่ืน ๆ เป็นตัวแทนของท่านในการด าเนิน
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กิจกรรม เช่น แม่ชีโมลี เขียวสะอาด ที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานแทน แต่ในกิจกรรมหลัก ๆ ที่ส าคัญ 
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะมาบรรยายธรรมะด้วยเช่นกัน หลังจากที่เสร็จสิ้นการบรรยายจะเปิด
โอกาสให้สอบถามข้อสงสัย หรือสามารถปรึกษาปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้ โดยจะใช้ธรรมะเข้ามาตอบ
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนน าธรรมะไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาของชีวิตได้  

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะเป็นผู้ด าเนินการ
บรรยายเอง หรือบางครั้งอาจจะมีแขกรับเชิญจากข้างนอกมาร่วมการบรรยายให้ความรู้ด้วย 
แต่กิจกรรมในการปฏิบัติธรรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติจะมีเจ้าหน้าที่ คือแม่ชี
ท่านอีกหลาย ๆ ท่าน ได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้มาช่วยในการน าการด าเนินกิจกรรมหรือ
แม้แต่การบรรยายธรรมะ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระและหน้าที่ของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต หรือ
บางครั้งที่แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ติดภารกิจไปต่างประเทศหรือไปนอกสถานที่จะมีเจ้าหน้าที่
มาด าเนินงานแทน (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

7) สื่อกิจกรรม 
กิจกรรมที่ด าเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมใน

โครงการ “ปฏิบัติธรรม อานาปานสติภาวนา” ที่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการดูลมหายใจพิจารณาลม
หายใจเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ สติในลมหายใจ เป็นการก าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้น
การใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพ่ืออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติด
อยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพ่ือความเข้าใจในชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่การบรรเทา
ทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด ส่วนธรรมบรรยายนั้น จะเน้นไปที่การสอนทั้ งปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ โดยการใช้อานาปานสติ ปฏิจจสมุปบาท และอุปกิเลส 16 เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติในวิถี
ชีวิตประจ าวัน เช่น อานาปานสติใช้เมื่อมีการสวดมนต์ท าวัตรเช้า ท าวัตรเย็น การเดินจงกรม การ
นอนภาวนา เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจะถูกน ามาใช้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณา
ธรรมะ และจดจ าเรื่องราวในโฆษณาธรรมะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมา
กระทบ หากสติมีก าลังเพียงพอ และการได้ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ ยอมรับเพ่ือที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจ าวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจ าที่
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องเตือนสติได้ ทางเสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรมส าหรับผู้ที่สนใจ
ปฏิบัติธรรมในทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รวมระยะเวลา 3 วัน ในแต่ละอาทิตย์ 
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอีกเช่น “จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่
ในครรภ์” และ “โรงเรียนพ่อแม่ ครอบครัวแห่งสติ อริยะสร้างได้” ส าหรับกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่
นอนอยู่ในครรภ์ แม่ชีโมลี เขียวสะอาด ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  

โครงการจิตประภัสสรจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคู่รัก สร้างให้มีทิฐิเสมอกัน มองทุกอย่างไป
ในทางเดียวกัน เมื่อทิฐิเสมอกัน เข้าใจตรงกัน มีธรรมะเท่ากัน ก็เชิญเด็กดีมาเกิด เชิญเด็กดี
หมายถึง คุณปฏิบัติภาวนา สมาธิ จิตคุณดี สามีดี ภรรยาดี จิตเป็นกุศล เชื่อไหมว่า คลื่น
กระแสของคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นกุศล ก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดี พอจิตเป็นปกติ แล้วรู้สึกสบาย 
อย่างไรก็มีลูกแน่นอน อย่างคนที่ไม่มีลูกแล้วเครียด ๆ ไม่เคยคุยกันกับคู่ชีวิต พอมาโครงการ
จิตประภัสสรก็ดีใจแล้วจะบอกว่า มาโครงการนี้แล้วดูมหัศจรรย์ อิทธิปาฏิหาริย์เหล่านี้ไม่ใช่
นะ มันเกิดความเป็นปกติของคู่ชีวิต จิตใจเป็นสุข ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ กิจกรรมก็ส่งเสริมให้
คนเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้อง ดังนั้นโครงการที่เสถียรธรรมสถานก็จะเป็น
ประมาณนี ้แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560  

4.2.2.8 กิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน 
เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เปิดกว้างทุกเพศ ทุกวัย จึงมีกิจกรรมที่

หลากหลาย จากปณิธานของคุณแม่ชีศันสนีย์ ต้องการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ โดยน า
ธรรมะมาเป็นเครื่องเยียวยาสังคมด้วยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา คนที่มาปฏิบัติในธรรมา  
ศรม เสถียรธรรมสถาน ได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย รู้คุณค่าชีวิต รู้จักท าสิ่งที่ยากให้เป็น
เรื่องง่าย สามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยความเข้าใจ และธรรมก็ได้เข้าถึงทุกคน ธรรมาศรมเป็น
สถานที่ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา และเป็นสิ่งที่ควรน าไปปฏิบัติ ตามหลักอานาปาน
สติ เป็นยาที่ช่วยให้คนมีสติรู้ทันกาย รู้ทันใจ ช่วยคนเจ็บป่วยหลุดพ้นจากความป่วย และคน
ไม่เจ็บป่วย เป็นการช่วยให้พ้นทุกข์ (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา, และนาง
นันทวรรณ พรหมเพ็ญ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

ประเภทกิจกรรม ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมที่เน้นความสงบและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติ
เหมาะส าหรับทั้งผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ใช้หลักธรรมชาติบ าบัด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
พุทธศาสนิกชน ตัวอย่างเช่น เสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมตามหลักการพุทธศาสนา การ
เข้าถึงนิพพานตามแนวพุทธศาสนาท าได้หลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีนั้นคือ การสาธยายธรรม 
(สวดมนต์) เช่น สวดมนต์ข้ามปี เพ่ือเป็นสิริมงคล ส าหรับการเคลื่อนชีวิตปีต่อไปอย่างมี
สติปัญญา ไม่มีอวิชชา ซึ่งเราจัดกันเป็นประจ าทุกปี (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 
สิงหาคม 2560) 
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โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 การตัดสินใจบวชของเด็กผู้หญิง เพ่ือเรียนรู้ การปลง
ผมทิ้ง เป็นการต้อนรับการบวชของผู้หญิงให้เข้ามาอยู่ในพระรัตนตรัย เพ่ือให้เกิดความงอกงาม มี
ปัญญา ศีล สมาธิ ครองผ้าขาวเพ่ือการลดราคะ โทสะ โมหะ ดังค าที่พระพุทธองค์ เพ่ือเป็นเนื้อนาบุญ
ของโลก ดังบาลีที่ว่า ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ  

การบรรยายธรรมในรายการสาวิกา ผ่านสื่อวิทยุ เพ่ือเผยแผ่หลักธรรม ซึ่งชื่อหัวข้อ
การบรรยาย ผู้บรรยายแสดงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ตลอดเวลา กิจกรรม
นี้เป็นการใช้การสื่อสารส าหรับผู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน” (นางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ, สัมภาษณ์, 15 
สิงหาคม 2560) 

อีกตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ เหมาะสมกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายคือ กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างเสถียรธรรมสถาน กับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม จัดท าหลักสูตรอบรมการ
สร้างวิถีชีวิตแห่งสติ ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Community Learning ในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีวัยท างานสู่ความสุขทุกมิติ เป็นการเสริมสร้างสติและปัญญา เพ่ือสร้าง
ความสุขสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้น าความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งในชีวิต
ครอบครัวและการงาน (Work-life Balance) ในโครงการนี้สอดคล้องกับค าถามผู้วิจัยคือ 
เป็นกลุ่มคนท างาน เป็นแม่มือใหม่ เป็นกิจกรรมที่เปิดมาหลายรุ่นแล้ว เคยมีผู้เข้าร่วมกว่า 
1,000 คน (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

สรุป การจัดกิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน มีหลายประเภท เช่น สวดมนต์
ข้ามปี ธรรมชาติบ าบัด โรงเรียนพ่อแม่ และ Community Learning ซึ่งเหมาะสมคนรุ่นใหม่ เป็น
กิจกรรมสร้างสติปัญญา กิจกรรมบรรยายธรรมโดยใช้สื่อในการเผยแผ่ธรรมะสู่บุคคลภายนอกด้วย ซ่ึง
ทุกกิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

4.2.2.9 กิจกรรมทางศาสนาแต่ละประเภท การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม และ
หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย  

กิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน มีมากหมายหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรม
ก าหนดโดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ต้องการเจาะกลุ่มใดเป็นพิเศษ ถ้าไม่เจาะ
กลุ่มใดก็เป็นก าหนดเป็นกิจกรรมทั่วไป เช่น สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมประเพณีในวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา เนื่องจากเสถียรธรรมสถานเป็นเสมือนสถานปฏิบัติธรรม - ธรรมอาศรม ไม่
เหมือนวัดทั้งหมด จึงมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ท าให้เสถียรฯ สามารถก าหนดกิจกรรม
ที่เจาะกลุ่มได้หลากหลายด้วย เช่น กิจกรรมโครงการจิตประภัสสร เน้นส่งเสริมผู้เป็นแม่ที่
ก าลังให้ก าเนิดลูก ตั้งแต่นอนอยู่ ในครรภ์ คุณแม่ศันสนีย์จึงเห็นส าคัญของเด็ก เพ่ือ
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ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว กิจกรรมนี้จัดท าเพ่ือส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติ และ
แบ่งปันประสบการณ์ โดยใช้วิธีของพระพุทธองค์ เรื่องการครองชีวิตครอบครัว การให้ก าเนิด
ชีวิตลูกอย่างมีจิตประภัสสร โครงการจิตประภัสสรจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคู่รัก ซึ่งแน่นอนว่าช่วง
อายุของคนที่มาร่วมกิจกรรมจิตประภัสสรจะอยู่ในช่วงระหว่าง 20-37 ปีแน่นอน ซึ่งก็คือ 
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เพ่ือสร้างให้มีทิฐิเสมอกัน มองทุกอย่างไปในทางเดียวกัน เมื่อฑิฐิ
เสมอกัน เข้าใจตรงกัน มีธรรมะเท่ากัน ก็เชิญเด็กดีมาเกิด เชิญเด็กดีหมายถึง คุณปฏิบัติ
ภาวนา สมาธิ จิตคุณดี สามีดี ภรรยาดี จิตเป็นกุศล เชื่อไหมว่า คลื่นกระแสของคนที่อยู่
ด้วยกันแล้วเป็นกุศล ก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดี พอจิตเป็นปกติ แล้วรู้สึกสบาย อย่างไรก็มีลูกแน่นอน 
อย่างคนที่ไม่มีลูกแล้วเครียด ๆ ไม่เคยคุยกันกับคู่ชีวิต พอมาโครงการจิตประภัสสรก็ดีใจแล้ว
จะบอกว่า มาโครงการนี้แล้วดูมหัศจรรย์ อิทธิปาฏิหาริย์เหล่านี้ไม่ใช่นะ มันเกิดความเป็น
ปกติของคู่ชีวิต จิตใจเป็นสุข ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ กิจกรรมก็ส่งเสริมให้คนเข้าสู่ความเห็นที่
ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้อง ดังนั้นโครงการที่เสถียรธรรมสถานก็จะเป็นประมาณนี้  (แม่ชีโมลี 
เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

นอกจากนี้ยังสร้างคนรอบข้างและญาติให้พ่อแม่มีที่ปรึกษา ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมคือ พ่อ กับแม่ผู้ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือก าลังตั้งครรภ์ ไม่จ ากัดอายุครรภ์ และตั้งใจมั่น
สร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ ที่ต้องการเรียนรู้เพ่ือน าไปสร้างสังคม ด้วยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ท าให้เกิดทุกข์ แก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการให้ก าเนิดชีวิตด้วยจิต
ประภัสสร ส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่บนกระแสอริยบุคคลจากสุข
ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือตัวอย่างหนึ่งคือ กิจกรรมค่ายเยาวชน SOS: Seeds of 
Spirituality เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนส าหรับเยาวชน จึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน บุคคล
ทั่วไปทุกเพศ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีเท่านั้น หรือมาเป็นกลุ่มบุคคลในนามสถานศึกษา เพ่ือ
ปลูกฝังและบ่มเพาะให้เยาวชน เติบโตเป็นต้นกล้าที่ดี พร้อมทั้งสามารถน าสิ่งดี ๆ ที่ตัวเองได้
สัมผัสเรียนรู้ไปบอกกล่าวและสร้างวงสังคมที่ดีงามต่อไปอีกเรื่อย ๆ เพราะอนาคตที่ดีย่อม
ต้องเกิดจากบุคคลในอนาคตที่ดี การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและดีงามจึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นมากที่ต้องได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่มีสื่อเป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างกระแสใน 2 ด้านคือ สร้างสรรค์หรือท าลาย สื่อจึงเปรียบเสมือนอาวุธที่มีคุณและโทษ 
ควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มั่นคงตั้งแต่เป็นเยาวชน เมื่อพบเจอกับสิ่งยั่วยุอารมณ์ผ่าน
มาทางสื่อ ย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุนั้น นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ เหล่านี้เป็นตัวอย่างการก าหนดกิจกรรม ก าหนดกลุ่มบุคคล และหลักเกณฑ์การ
เลือกเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม (แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา, และนางนันทวรรณ 
พรหมเพ็ญ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 
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สรุปได้ว่า กิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน จ าแนกประเภทกิจกรรมโดยใช้วัตถุประสงค์
เป็นตัวตั้ง แล้วก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้า หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมายก็เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เช่นกัน ดังเช่น โครงการจิตประภัสสร เน้นที่พ่อและผู้เป็นแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์  หรือค่าย 
SOS เน้นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี หรือกรณีกิจกรรมทั่วไป เช่น สวดมนต์ข้ามปี ก็ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายแบบเปิดกว้าง โดยใช้ค าว่า บุคคลทั่วไป  

4.2.2.10 กิจกรรมทางศาสนาที่ก าหนด ที่เน้นหรือเจาะจง กลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 
ปี และแนวคิดในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ก าหนดมาจากสิ่งรอบตัว สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท าให้เสถียรธรรม
สถาน มีกิจกรรมหลากรูป หลายแบบ ที่จัดเฉพาะกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปี ได้แก่ 
โครงการศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา เพ่ืออบรมจิตให้กับกลุ่มคนท างาน 
เพ่ือเกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใด เกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพ่ือความ
เข้าใจในชีวิต ซึ่งน าไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด (แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

กิจกรรมการสอนในประเภทปริยัติ ตัวอย่างเช่น ปฏิจจสมุปบาท ถูกน ามาใช้ให้เห็น
เป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณาธรรมะ และจดจ าเรื่องราวในโฆษณาธรรมะ เป็น
เครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบ หากสติมีก าลังเพียงพอ และการได้
ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยอมรับเพื่อที่ได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่
ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในวิถี
ชีวิตประจ าวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจ าที่สามารถน ามาใช้
เป็นเครื่องเตือนสติได้ ธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงและเห็นผลจริงเมื่อเราใช้จริง ด้วยลมหายใจเข้าที่
สงบเย็นและมีลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์ รู้จักใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต เพ่ือเปลี่ยนจาก
การเคยทุกข์ กลายเป็น การเห็นทุกข์ คือการตื่นรู้ และเบิกบาน ดังอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ว่า
การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย อันเป็นพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วย
ศักยภาพของมนุษย์ที่ต้องไปให้ถึง ก็คือการใช้โอกาสในการเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่ง
ทุกข ์(แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

กิจกรรมการสอนในประเภทปฏิบัติ การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 การใช้ชีวิตที่เป็นธิดา
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า การบวชเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา การใช้อานาปานสติ
ภาวนาใช้เมื่อสวดมนต์ท าวัตรเช้า การใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ 
และปฏิจจสมุปบาท ท าวัตรเย็น เดินจงกรม นอนภาวนา กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับกับกลุ่ม
คนในช่วงอายุ 20-37 ปี ของเสถียรธรรมสถานที่เหมาะสมคือ ธรรมชาติบ าบัด เป็นศิลปะ
แห่งการเยียวยา ความเป็นอยู่ให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับธรรมชาติคนเราทุกคนพึง
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ใช้ปัญญา จิตส านึก ให้ร่างกายได้เยียวยาตัวเองคือ การบริโภค โดยเลือกรับประทานอาหารมี
พลังชีวิต ออกก าลัง ฝึกโยคะ สูดอากาศที่บริสุทธิ์ เพ่ือให้ร่างกายกลับมามีพลังในการเยียวยา
ตนเองได้ เพ่ือชีวิตใหม่ที่สดใสและแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ (นางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

สรุปได้ว่า กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปีนั้น เสถียรธรรมสถานมี
แนวคิดการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อกิจกรรม ทั้งการเรียนรู้/วิชชา แบบปริยัติ  และสื่อ
กิจกรรมที่เหมาะสมกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปี เชิงปฏิบัติทั้งภายนอก การบวช ภายใน การท าอานา
ปานสติ ปฏิจจสมุปบาท ท าวัตรเย็น เดินจงกรม นอนภาวนา ภายนอกและภายในธรรมชาติบ าบัด 

4.2.2.11 แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมส าหรับกลุ่มคน 
เจเนอเรชั่นวาย หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมท า
กิจกรรมด้านศาสนา 

แม่ชีโมลี เขียวสะอาด , แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา , และนางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ 
(สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2560) แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการโน้มน้าวใจต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ดังนี้ว่า  

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถาน เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง มีกิจปฏิบัติคล้ายวัด ให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธพจน์ ดังวัตถุประสงค์ที่คุณแม่ศันสนีย์ เสถียร
สุต ก าหนดไว้สมัยยุคแรกเมื่อเริ่มก่อตั้ง โดยเฉพาะหลักการชักชวน โน้มน้าวใจกลุ่มคนอายุ 
20-37 ปี เข้าร่วมในกิจกรรม ด้วยวิธีการ/รูปแบบที่หลากหลาย โดยเสถียรธรรมสถาน น า
นวัตกรรมการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในฐานะผู้ส่งสาร เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของพุทธศาสนิกชนในฐานะผู้รับสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง โดยมุ่งหวังให้เกิด
การสร้างสิ่งจูงใจ ให้เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม การยอมรับอย่างเต็มใจ ซึ่ง
การใช้ช่องการสื่อสารเพ่ือชักชวน จูงใจ และโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน ทั้งปัจเจกบุคคล/กลุ่ม
บุคคล ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร และใช้สื่อกิจกรรมในการโน้มน้าวใจอย่างมีส่วนร่วม ผลลัพธ์
จากพุทธศาสนิกชน เป็นส่วนช่วยให้เสถียรธรรมสถาน พัฒนาและจัดกิจกรรมอ่ืนได้อีกเพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมและพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างถาวร 

ด้านการโน้มน้าวใจด้วยสื่อแต่ละสื่อตามค าถามนั้น เสถียรธรรมสถานพยายามท าให้
ผู้รับได้รับสารตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือบริบทของแต่ละบุคคล 
ซึ่งกิจกรรมที่สามารถโน้มน้าวใจ คือ กิจกรรมธรรมชาติบ าบัด พุทธสาวิกา โรงเรียนพ่อแม่ 
โครงการจิตประภัสสร เป็นสื่อที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการเรียนรู้ และการรับรู้ได้เร็วกว่า
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บุคคลที่ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความท้าทาย จากได้ร่วมปฏิบัติ
ในแต่ละกิจกรรมที่กล่าวมา ซึ่งผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น ท าให้เกิดความ
ประจักษ์รู้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยขึ้นและมากจ านวนขึ้นโดยล าดับ จึงเป็นที่
แน่ชัดว่า การโน้มน้าวจิตใจคน การได้รับประสบการณ์ตรงเป็นหัวใจส าคัญของการรับรู้และ
เรียนรู้ (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

ส าหรับผู้ที่เคยมาที่เสถียรธรรมสถานแล้วนั้นมีการบอกต่อ หรือว่าค้นหาผ่านสื่อ เห็น
แล้วก็รู้จักว่าเสถียรฯ มีสถานที่ลักษณะแบบนี้ พอเห็นก็เกิดแรงจูงใจ เพราะบางครั้งคนที่เข้า
มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการอยากเข้ามาปฏิบัติธรรม 100% ในลักษณะของคนที่เป็น 
Gen Y และ Gen Z เขามาเพราะมีสถานที่ที่ร่มรื่น ได้เปลี่ยนบรรยากาศ วันหยุดอยากท า
อะไรที่เป็นประโยชน์เขาก็มากัน พอมาแล้วประกอบกับรูปแบบของการสื่อสารธรรมะที่ง่าย 
เรามีตัวอย่าง ปริยัติโดยผ่านสื่อ เช่น เราจะบอกว่าความทุกข์ ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ให้เราแค่
รู้ พอรู้แล้วแค่จ๊ะเอ๋มา แล้วก็บ๊ายบาย พอท าผ่านสื่อ คนเห็นผ่านสื่อ ช่องทางของคนมีการ
รับรู้ ตา หู จมูก ลิ้น พอเห็นผ่านตาจนโยงไปที่ใจง่าย บางคนดูด้วยตาก็ท าให้เข้าใจง่าย แต่
บางคนใช้ฟัง เวลาคุณยายจ๋า (แม่ชีศันสนีย์) พูด ฟังประเด็นแล้วหลับตา คนฟังก็เข้าใจได้ง่าย 
ท่านก็จะเอาค าสอนต่าง ๆ ที่ยาก ๆ ที่เป็นพระสูตรต่าง ๆ หรือที่เป็นค าสอนพุทธพจน์ต่าง ๆ 
มาแปลงให้เป็นค าพูดที่ง่ายขึ้น เข้าไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่จากตื่นจนหลับ  (แม่ชีโมลี เขียว
สะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางเสถียรธรรมสถานด าเนินงานนั้น จะมี
อาสาสมัครเข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรม เช่น รายการวิทยุ รูปแบบของการด าเนินรายการนั้นจะ
เป็นการสนทนาธรรมะสบาย ๆ ในรูปแบบ การถามตอบระหว่างผู้ด าเนินรายการ กับแม่ชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต มีการตอบปัญหาจากทางบ้านที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการ หรือการตอบจดหมายที่
ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามา เนื้อหาของรายการวิทยุที่จัดขึ้นจะเป็นการให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตโดย
สอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต อีกทั้งยังมีแนะน าการปฏิบัติธรรม ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย จะมีอาสามสัครที่เป็นผู้
ด าเนินรายการหรือที่เรียกว่า “ดีเจ” อาสาเข้ามาช่วยจัดรายการวิทยุสาวิกาของเสถียรธรรมสถาน 
เป็นอาสาสมัครที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยงานของเสถียรธรรมสถานซึ่งเสมือนเป็นการที่
เรียนรู้การท างานร่วมกันโดยจะมีการพูดคุยสอบถามถึงเนื้อหา และขั้นตอนของรายการว่ามีเนื้อหา
อย่างไร รูปแบบรายการเป็นลักษณะไหน เพ่ือที่ผู้ด าเนินรายการจะสามารถด าเนินการได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และแผนของการด าเนินงาน 
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของเสถียรธรรมสถาน โดยใช้
กิจกรรมเป็นสื่อในการโน้มน้าวใจกลุ่มคน เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติต่อศาสนาพุทธ มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติที่ดี ตามหลักธรรม เหตุและผล ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏ กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ
ธรรมะต่าง ๆ น ามาใช้เพ่ือโน้มน้าวใจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณแม่ศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ เป็นน่าเชื่อถือ อย่างเลื่อมใสต่อผู้รับสาร/พุทธศาสนิกชนที่ได้รับการโน้มน้าวใจจาก
กิจกรรมการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือมีความเห็นคล้อยตาม เกิดการกระท า
อย่างจริงจังตามมา การโน้มน้าวใจด้วยการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร จึงนับได้ว่าเป็นความจ าเป็น
พ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อการโน้มน้าวใจได้รับตอบสนอง สร้างความ
อยากรู้อยากเห็น ต้องการเข้ามาปฏิบัติด้วยตนเอง พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดแนวโน้มไปทางที่ดี 
ความมีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีตามไปด้วย 

4.2.2.12 การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาในอนาคต 
ค าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 ท่าน สามารถประมวล ได้ดังนี้ว่า คุณแม่ศันสนีย์ 

เสถียรสุต มีเป้าหมายมาตั้งแต่ก่อตั้ง คือ มุ่งมั่นให้เสถียรธรรมสถานเป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรม
ของพระศาสดาโลก เป็นทั้งแหล่งผลิตข่าวสารในการส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรม และแหล่งปฏิบัติ
ธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาด้วยตนเอง เป็นผู้
หลุดพ้นจากความจากความทุกข์ได้ด้วยตนเอง  

กิจกรรมแต่ละประเภทที่เสถียรธรรมสถานจัดขึ้น โดยทั่วไปได้รับความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย โดยมีคุณแม่ศันสนีย์เป็นผู้ประสานงานหลัก จากค าถามจึงขอตอบดังนี้ว่า ใน
อนาคตรูปแบบ และการน านวัตกรรมการสื่อสาร หรือเทคโนโลยี มาใช้ในการเผยแผ่
หลักธรรมในพุทธศาสนาเพ่ือโน้มน้าวใจวัยเด็ก วัยท างาน และวัยชรา ปัจจุบันศูนย์เผยแผ่
ศาสนาหลายแห่งมีการน าสื่อและนวัตกรรมทางการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารมาใช้เผยแผ่
ธรรมะ เกือบทุกแห่ง ท าให้เสถียรธรรมสถานซึ่งเดิมไม่นิยมใช้ช่องทางสื่อมากนัก ต้องหันมา
ให้ความสนใจ เพราะการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กระแส ค่านิยมของสังคมด้วย ซึ่งคุณแม่ศันสนีย์ให้ยึดหลักธรรม ไม่บิดเบือนไปจากพุทธพจน์
ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎก ที่เป็นความจริงอันประเสริฐ ใช้สอนบุตรธิดา รวมทั้งกลุ่มคน
สมัยใหม่ (เจเนอเรชั่น) ต่อไป อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา เป็นปรัชญาแห่ง
ธรรมชาติ ธรรมคือธรรมชาติ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท าให้นวัตกรรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสาร เป็นเพียงเครื่องมือ ส่วนเนื้อหาสาระที่หัวใจของพุทธ
ศาสนา ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะคุณแม่ศันสนีย์มีแนวคิดต่อการใช้การ
สื่อสารและเทคโนโลยีส าหรับส่งสารให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย หรือทุกกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยให้เคร่งครัดในเรื่องสารสนเทศที่ต้องยึดตามพระไตรปิฎก
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เท่านั้น แนวโน้มส าหรับอนาคตน่าจะยังคงให้ความส าคัญรูปแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง เพราะลูก
ศิษย์คุณแม่ศันสนีย์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการดังที่ปฏิบัติมานี้  (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, 
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) 

สรุปว่า ในยุคแห่งนวัตกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน เครื่องมือรับ-ส่งข่าวสารมีอิทธิพลต่อ
สารสนเทศในทุกเรื่อง รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนสมัยใหม่ แต่ศูนย์แสดงธรรม
อย่างเสถียรธรรมสถาน ใช้สื่อเป็นเพียงเครื่องมือที่ แต่ยังคงเคร่งครัดในเรื่องเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ 
โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมได้จัดให้เสมือนอยู่ในสมัยพุทธกาล เสมือนฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า มี
การสาธยายธรรม เทศนาธรรม สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่มุขปาฐะ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 
พุทธศาสนิกชนยังคงให้ความส าคัญต่อบุคคลหรือผู้แสดงธรรม เพราะมีความใกล้และสามารถสื่อสาร
ได้ทันทีเมื่อไม่เข้าใจ ท าให้ได้รับค าตอบที่ชัดแจ้ง ในขณะที่ตัวกิจกรรมคือสื่อที่ท าให้โน้มตนเข้าไป
ปฏิบัติเห็นจริงด้วยตนเอง  
 

 การศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระพุทธศานาของ
กลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย 

 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พุทธศาสนิกชนเจเนอ

เรชั่นวาย ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพุทธศาสนิกชนที่จัดอยู่ในกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ด้วยการขอ

ความร่วมมือบุคคลที่มาด าเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ โดยผู้วิจัยขอเชิญร่วมเป็นกลุ่มสนทนา จ านวน 7 คน ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ
เดียวกัน 2 ครั้ง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 14 คน (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก ค)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มสนทนา รวม 2 กลุ่ม ซึ่งผลการให้ข้อมูลของผู้ร่วมสนทนา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและใกล้เคียงกันมาก ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอการประมวลผลและการวิเคราะห์
ผลข้อมูลในลักษณะภาพรวม ดังนี้  

 เหตุผลของแต่ละท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้ 
จากค าถาม ผู้ร่วมสนทนาให้เหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปัญโญ กรุงเทพฯ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 14 คน สามารถจ าแนกเหตุผลได้ดังนี้คือ มีจ านวน 6 
คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุฯ เพราะสนใจและชอบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
รวมทั้งที่หอจดหมายเหตุฯ มีกิจกรรมการปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้
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ความรู้ อ านวยความสะดวก และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป และน้อยเกินไป  
ในขณะที่มีจ านวน 4 คน ให้เหตุผลว่า เป็นการใช้เวลาว่างเพ่ือพัฒนาจิตใจตน โดยยึดหลักธรรมะ 
ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ า และการร่วมกิจกรรมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส มีกิจกรรมให้เลือก
มากมาย การจ าลองค าสอนของท่านพุทธทาส ให้ ได้ศึกษา หรือปฏิบัติจริง เช่น ห้องนิทรรศการ
นิพพานชิมลอง ห้องภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ กิจกรรมไทเก็ก โยคะ สมาธิ และมี
จ านวน 2 คน ให้เหตุผลว่า “ต้องการหาทางดับทุกข์ในใจที่เกิดความยุ่งยาก สับสนจากความคน
ฟุ้งซ่าน และจากสังคมภายนอก มานั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ท าให้สงบ ซึ่งเลือกท าได้หลายอย่าง
ตามที่สนใจ” (รัชนันท์ พุทธสรณ์, จุฑาทิพย์ หึกขุนทด, และวีพงศ์ บุญมาประเสริฐ, สัมภาษณ์, 15 
กรกฎาคม 2560) 

ทั้งนี้มี 1 คน ให้เหตุผลที่มาร่วมกิจกรรมเพราะ “อยู่ไม่ไกลมากนัก สะดวกสบาย
สถานที่จอดรถ การอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพียงเข้ามาถึงก็สงบร่มเย็นแล้ว” (โศศิษฐา พงศ์
ชัยโรจน์, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 

และอีก 1 คนสุดท้าย “มาเพราะหอจดหมายเหตุฯ ไม่มีพุทธพาณิชย์ มาหลายครั้ง 
เสมือนได้มากราบสักการะท่านพุทธทาส ได้มาท าบุญตามท่ีความหมายท่านพุทธทาส คือ การท าบุญที่
เรียกว่าบุญ ที่แท้จริงคือ การให้ทาน ถือศีล ภาวนา” (ธิญาดา จารุศวัส, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 
2560) 

ผลจากการสนทนากลุ่ม ซึ่งจัดเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ 20-37 ปี หรือกลุ่มคนเจ
เนอเรชั่นวาย พบว่า เหตุผลที่มาร่วมกิจกรรมที่หอจดหมายเหตุฯ ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รองลงมาคือ ต้องการพัฒนาจิตใจให้สามารถอยู่กับความจริงใน
สังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือหาวิธีดับทุกข์ที่เกิดภายในจิต และสิ่งภายนอกที่มากระทบ อันดับสุดท้ายคือ
เลื่อมใส เพราะหอจดหมายเหตุฯ เป็นสถานที่ไม่ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบพุทธพาณิชย์ 

 ต่อกิจกรรมการสื่อสารพุทธศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรมของสถาบันแห่งนี้ 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ

ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ว่า พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมร่วมกิจกรรมทั้ง
ปริยัติธรรม และปฏิบัติธรรม หากได้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา ย่อมละกิเลส พ้นจากอ านาจของวัตถุนิยม 
พ้นทุกข์ทั้งปวง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งท่ีบ้านที่ท างาน  

ความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่กล่าวถึงกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรม การจัด
กิจกรรมท าให้ธรรมเข้าใจง่าย ให้ความรู้สึก ร่มเย็น งดงามในใจตลอดเวลาที่ได้ร่วมกิจกรรม  

“ภาพปริศนาธรรม มีความงดงาม นิทรรศการที่จัดร่วมกับกิจกรรมให้ความรู้สึกถึง
การอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ปรุงแต่ง ห่างไกลจากกิเลสที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้ จิตใจเป็นสุข
แน่นอน” (อทิตยา พุ่มนาค, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 
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“สถานที่จัดสรรให้ท ากิจกรรม ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ได้ดี อยู่ไม่ไกล บรรยากาศท าให้ซึม
ซับหลักธรรมจากแต่ละกิจกรรมได้เป็นอย่างดี” (ศรีประไพร ลิ้มแก้ว, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 

“ภายในหอจดหมายเหตุฯ มีแต่ความรู้ จึงอยากขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่น าหลักธรรมดี ๆ 
ทางพุทธศาสนามาเผยแพร่” (โศศิษฐา พงศ์ชัยโรจน์, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 

“มีความสุขกับกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม เช่น นิทรรศการนิพพานชิมลอง เป็นห้องฝึกสมาธิ 
และหลักสูตรปฏิจจสมุปบาท มีกิจกรรมอีกหลากหลายที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมธรรมะควบคู่กับการ
ดูแลสุขภาพ โยคะในสวนธรรม อานาปานสติกับไทเก็ก และที่ชอบที่สุด คือ ดูหนังหาแก่นธรรม” 
(ปัทมน ชัยจีระธิกุล, กมลวรรณ ทองเหลา, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 

ความคิดเห็นจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ มีกิจกรรมมากมาย ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงพุทธศาสนา หลักธรรมค าสอน และการเผยแผ่
ธรรมะของท่านพุทธทาสได้มากยิ่งขึ้น สถานที่ไม่ต้องเดินทางไกลเหมาะกับคนกรุงเทพฯ พ้ืนที่ภายใน
ถูกจัดสรรไว้อย่างดี และมีกิจกรรมให้เลือกท ามากมาย รวมถึงบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ ท าให้
เหมาะกับการมาพักผ่อนจิตใจ โดยเฉพาะในสติภาวนา ละกิเลส ทางพ้นทุกข์จากเรื่องยาก เมื่อได้เข้า
ร่วมกิจกรรมท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสส าหรับทุกคนทั้งกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายและเยาวชน 
ค้นหากิจกรรม วันเวลาและจุดจัดกิจกรรมภายในหอจดหมายเหตุฯ ได้ตลอดเวลา ทาง Website และ 
Application Facebook 

 การสื่อสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี 
และการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงกลุ่มที่มีอายุ 20-37 ปี 

ผลการประมวลข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7 
คน จ านวนรวม 14 คน การสื่อสารที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญกรุงเทพฯที่ใช้ในการสื่อสาร
ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชน และเผยแผ่หลักธรรม ต่อกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี เมื่อน าข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มมาประมวลผลให้เห็นภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ สื่อสิ่งพิมพ์หรือ
เอกสาร ผลงานการประพันธ์ของท่านพุทธทาสในรูปแบบ ภาพวาด แถบเสียงโสตทัศน์ และวัตถุ
สิ่งของต่าง ๆ มีจ านวนสื่อต่าง ๆ มากกว่า 27,000 รายการ นอกจากนี้ยังมีสื่อกิจกรรมอีกจ านวนมาก 
ที่สร้างความเพลิดเพลินให้พุทธศาสนิกชน เช่น โรงภาพยนตร์ธรรมะ ห้องนิพพานชิมลอง รวมทั้ง
กิจกรรมเสวนาธรรม ตลอดจน กิจกรรมธรรมะในสวน กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
มีกิจกรรมให้ทดลอง และลงมือท ามากมาย ได้แก่ กิจกรรมสอนสมาธิภาวนาอานาปานสติ โยคะ
ภาวนา ฟังดนตรีธรรม ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีก าหนดการ โดยจดัท าปฏทิินกิจกรรม ระบุวนั เวลา สถานท่ี 
แสดงไว้ชัดเจน รวมทั้งวิธีติดต่อสอบถามราย ละเอียด หรือการลงทะเบียนล่วงหน้า ช่องทางการติดต่อ 
มีทั้งทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ www.bia.or.th 
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ความคิดเห็นจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เห็นว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ ควรใช้ในการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี (หรือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย) จาก
ข้อมูลความคิดเห็นของแต่ละคน (14 คน) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

(1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ผลงานการประพันธ์โดยท่านพุทธทาสภิกขุ  ผลงานการ
ประพันธ์ผู้ที่น าบทประพันธ์ท่านพุทธทาสภิกขุไปอ้างอิง หรือขยายความ รวมทั้งบทความของ
นักวิชาการด้านพุทธศาสนาทั่วประเทศ และมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 1 คน ให้ความเห็นในเรื่องสื่อ
สิ่งพิมพ์ว่า  

“เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส มีร้านหนังสือธรรมะขนาด
ใหญ่ มีหนังสือหลากหลายทั้งที่เป็นผลงานท่านพุทธทาส และ พระอาจารย์ท่านอ่ืน  ๆ ที่เป็นพระ
ปฏิบัติ รวมถึงพระที่เป็นนักคิดนักเขียนท่านอ่ืน ๆ อีกด้วยด้วย” (ธิญาดา จารุศวัส, สัมภาษณ์, 15 
กรกฎาคม 2560) 

(2) สื่อกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ (ปริยัติธรรม) กิจกรรมการปฏิบัติ เช่น 
การท าบุญตักบาตร กิจกรรมภาวนาอานาปานสติ โยคะภาวนา ดูหนังหรือฟังดนตรีธรรมะ โดยเฉพาะ
การทดลองนั่งสมาธิในห้องนิพพานชิมลอง (ปฏิบัติ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ท าให้เกิดความรู้ ท าให้จิตใจ
สงบ เป็นพื้นฐานสู่ปฏิเวธ  

(3) สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ การบรรยายธรรมถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรือบันทึกลงใน Youtube หรือ Upload ขึ้น Application ติดตามกิจกรรมผ่านโทรศัพท์ติดตามตัว 
(มือถือ) สามารถดูรายการถ่ายทอดสด หรือดูรายการย้อนหลังการถ่ายทอดต่าง ๆ ที่หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ หรือกิจกรรม ณ สวนโมกข์ อ าเภอไชยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดท า
ขึ้น หรือได้จัดท าไว้แล้ว 

สรุปได้ว่า สื่อที่ใช้การสื่อสารเพื่อเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่ม
คนที่มีอายุ 20-37 ปี และสื่อสารที่เข้าถึงได้คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม และสื่อสมัยใหม่ 

 สื่อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่วนร่วมปฏิบัติ
ธรรม/กิจกรรมทางศาสนา 

ผลการประมวลข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7 
คน จ านวนรวม 14 คน พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่สอดคล้องกันเห็นว่า สื่อที่มีอิทธิพล
สามารถโน้มน้าวใจบุคคลทั่วไป (ในที่นี้กลุ่มสนทนารับรู้ว่าถามค านี้เน้นกลุ่มคนวัยท างาน หรือกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวาย) ที่นับถือพุทธศาสนาหันมาร่วมปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา คือ สื่อที่มี
อิทธิพลต่อบุคคลในยุคปัจจุบันมากที่สุดคือ สื่อสมัยใหม่ ที่นิยมเรียกว่า Social Network หรือสื่อ
ดิจิทัล ผ่านเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เช่น เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นช่อง
ทางการสื่อสาร ได้แก่ Website ในที่นี้หมายถึง Website ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
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กรุงเทพฯ รวมทั้ง Facebook, e-mail, Application Line และ YouTube ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอให้สมาชิก
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มจัดล าดับสื่อที่มีอิทธิพลที่สามารถโน้มน้าวใจให้บุคคลหันมาร่วมปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา มีล าดับดังนี้ (สัมภาษณ์กลุ่มสนทนา, 2560) 

(1) Website ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ โดยให้เหตุผล
ว่า ที่จัดให้ website เป็นอันดับแรกเนื่องจากข้อมูลที่แสดงไว้มีรายละเอียดชัดเจน จัดหมวดหมู่
ส าหรับท าความเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในเรื่องการโน้มน้าวให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติธรรม มีการระบุหัวข้อกิจกรรม รายละเอียด วัน เวลา สถานที่  การลงทะเบียน ท าให้เกิดความ
สะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สนใจกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที  

(2) YouTube โดยให้เหตุผลว่า แม้ว่าการถ่ายทอด หรือฉายภาพกิจกรรม ที่จัด
โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ อาจมีไม่มากนัก แต่การเข้าดูผ่าน YouTube 
สามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่โน้มน้าว หรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจ สร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้นับถือพุทธศาสนา และจัดเวลาการไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางส าคัญในการจัดกิจกรรมด้านแนวคิด 
หลักธรรม (การเรียนรู้) และกิจกรรมการทดลอง/การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

(3) สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง คือ สื่อบุคคลหลักคือ เจ้าหน้าที่ 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร ในขณะที่สื่อบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือกลุ่มบุคคลวัยท างาน ซึ่งเป็นผู้
เคยที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรม แล้วน าไปเขียน (Post) ในสื่อดิจิทัลส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งสื่อสารใน
รูปแบบบอกต่อ และอีกสื่อบุคคลที่ส าคัญคือ ผู้บรรยายธรรม ผู้สอน ผู้น าเสนอข้อมูล ผู้สอน ผู้สนทนา
ธรรม หากบุคคลดังกล่าวนี้ สามารถบรรยายธรรมด้วยลักษณะดังกล่าวอย่างมีศิลปะ มีเทคนิคการ
ดึงดูดความสนใจ ย่อมเป็นสื่อที่สามารถการโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี 

(4) สื่อกิจกรรม และสถานที่ เป็นสื่อที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจมากพอสมควร 
กล่าวคือ หากการจัดกิจกรรมน่าติดตาม สามารถปฏิบัติแล้วเกิดความรู้ ได้รับความประทับใจ ย่อมท า
ให้ผู้สนใจมาเข้าร่วมในครั้งต่อไป ทั้งนี้สถานที่จัดกิจกรรมต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม
ที่ดีด้วย 

 กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่ 

สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 2 คน จากทั้ง 2 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นไว้ว่า 
“จุดมุ่งหมายต้องการให้พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงหัวใจแห่ง

ศาสนาผ่านกิจกรรมปริยัติ คือเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถละกิเลส ประพฤติปฏิบัติตน หลุดพ้นจาก
อ านาจของวัตถุนิยม เป็นหนทางดับทุกข์ โดยผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ  รูปแบบกิจกรรมของหอ
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จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ” (วีรพงศ์ บุญมาประเสริฐ, และอัทฐพล ทองทิพย์, 
สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 

ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้เข้าร่วมให้ความเห็น
สอดคล้องกัน และมี 2 คน จากกลุ่มท่ี 1 ให้ความเห็นได้น่าสนใจว่า 

กิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสสามารถส่งเสริมให้มีน าไปใช้ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนาได้ และเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวที่เรานึกไม่ถึง เช่น การมองดูจิตใจ
ของตนเองในแต่ละขณะว่า การคิดจะเกิดก่อนการกระท า และน าผลที่ได้มาปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน เช่น กรณีขับรถทีคนขับรถปาดหน้าเรา แต่ก่อนเราจะโกรธ แต่เมื่อมาปฏิบัติ
แล้ว เห็นได้ว่า เรารู้สึกว่าความโกรธค่อย ๆ เกิดขึ้น และเราสามารถที่จะหยุดความโกรธนั้น
ด้วยการกลับมาพิจารณาลมหายใจแทนการปล่อยอารมณ์ไปกับความโกรธ ซึ่งอาจท าให้
เรื่องราวบานปลายต่อไปได้ (ศรีประไพร ลิ้มแก้ว, และรัชนัน พุทธสรณ์, สัมภาษณ์, 15 
กรกฎาคม 2560) 

และสมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนจากทั้ง 2 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมไว้ว่า  

กิจกรรมที่เคยมาเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นดูหนังหาแก่นธรรม หรือเพลินธรรมน าชม เปิด
โอกาสให้สอบถามข้อสงสัยได้ หรือจะแสดงความเห็นในบางหัวข้อที่เปิดโอกาสให้ เช่น ใน
กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงทัศนะในหัวข้อ
ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์ที่ได้ฉายไปว่าผู้เข้าร่วมเคยมีประสบการณ์ หรือความรู้สึก
ภายหลังการรับชมอย่างไร หรือแม้แต่ กิจกรรมเพลินธรรมน าชม ที่เป็นการแนะน าสถานที่
และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันโดยสอดแทรกค าสอนของท่านพุทธทาส รวมถึงประวัติของท่าน
พุทธทาสเข้าไปได้วย และปริศนาธรรมจากภาพแกะสลักของหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่บ่ง
บอกว่าต้องมีการตีความ ซึ่งผู้ด าเนินรายการจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามรวมถึงร่วมกัน
พิจารณาถึงปริศนาธรรมนั้น 

ผู้วิจัยขอให้ประเมินผลรูปแบบกิจกรรมสามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนา ได้เรียนรู้ สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตจริง ได้ระดับใด (มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย) จากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 14 คน พบว่า 9 คนเห็นว่าได้เรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้มาก
ที่สุด และที่เหลือ 5 คนเห็นได้เรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้มาก ทั้งนี้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดง
ความเห็นต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเห็นผลในระดับมากและมากที่สุดนั้น มีล าดับดังนี้  
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อันดับ 1 อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติอาจารย์โกเอ็นก้า/อานาปานสติ
ภาวนา 

อันดับ 2 อบรมหลักสูตรคู่มือมนุษย์  
อันดับ 3 โยคะภาวนา/โยคะในสวนธรรม 
อันดับ 4 ธรรมโฆษณ์ศึกษา: ปฏิจจสมุปบาท 
อันดับ 5 ธรรมสวนะภาวนา ที่มาและแนวคิด ในสมัยพุทธกาล 
ส่วนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้การดูภาพยนตร์ ภาพวาด ฟังบรรยายธรรม ซึ่งเป็น

พ้ืนฐานสู่การปฏิบัติตนให้รู้แจ้ง แต่หลักสูตรอานาปานสติแบบย่อ ได้ทั้งความรู้และได้ลงมือปฏิบัติ
ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมที่หอ
จดหมายเหตุฯ จัดขึ้น ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี 
แวะเวียนกันไปตามความสะดวก ความสนใจของแต่ละบุคคล 

ในขณะที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับการน าไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่ 
พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าได้มาก และได้อย่างยั่งยืน คือ เมื่อได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรงอันเป็นแก่นแท้แล้ว ท าให้คนที่เข้าใจ/เข้าถึงได้ ย่อมน าไปใช้ได้ฝึกจน
ติดเป็นนิสัยส่วนตัว วันเวลาเปลี่ยนไปก็ไม่สามารถท าให้การปฏิบัติของบุคคลเปลี่ยนไปได้ เพราะสิ่งใด
ที่ดี ท าแล้วรู้สึกสบายกาย จิตใจก็แจ่มใส สิ่งเหล่านี้คนรอบข้างสะท้อนค าตอบได้ดีด้วย 

สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ สามารถส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน (กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย) น าหลักธรรมในพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างยั่นยืนยาวนาน พ้นจากกิเลสและความทุกข์ จิตใจแจ่มใส 

 จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน อายุ 20-37 ปี หรือ
เจเนอเรชั่นวาย 

ผลการประมวลข้อมูลจากการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7 
คน จ านวนรวม 14 คน พบว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มีจุดเด่นที่ผู้สนทนา
แต่ละคน กล่าวถึงด้วยความชื่นชอบและชื่นชมว่า 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มีรูปแบบความเป็นสมัยใหม่ผสานกับรูปแบบ
ธรรมะแบบเก่า เช่น ภาพจ าลองแกะสลัก ปูนปั้น หรือแม้แต่กิจกรรมตักบาตรที่แม้จะเป็น
การตักบาตรที่เรียบง่ายเหมือนการตักบาตรทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่จะมีรูปแบบเรียบง่าย สมถะ ไม่
ใช้เวลามากเหมือนสถานที่อ่ืน ๆ เพราะไม่เน้นพิธีกรรม แต่จะเน้นไปที่แก่นหรือจุดส าคัญ ๆ 
ซึ่งเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบพิธีกรรมที่ดูเยิ่นเย้อ น่าเบื่อ และจะได้ฟังธรรม จากพระที่
เป็นพระสายปฏิบัติที่ดูน่าเลื่อมใสด้วย เช่น พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปํญโญ ที่มีเนื้อหา
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กระชับ และสามารถเข้าใจได้ง่าย (โศศิษฐา พงศ์ชัยโรจน์, ปัทมน ชัยจีระธิกุล, และกมลวรรณ 
ทองเหลา, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 

กิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส ยังสามารถให้ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้แสดง
ความเห็น หรือถกข้อสงสัยในการเรียนภาคทฤษฎีได้ เช่น กิจกรรมคู่มือมนุษย์ที่น าหนังสือคู่มือมนุษย์
ผลงานของท่านพุทธทาสมาศึกษา แล้วหาข้อคิดเห็น หรือแม้แต่การศึกษาเรื่องของ อานาปานสติ 16 
ขั้นที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปิดให้พูดคุยถามตอบในข้อสงสัยต่าง ๆ จากพระท่ีเป็นผู้น าการปฏิบัติ 
หรือบุคคลที่เป็นผู้ด าเนินรายการ นอกจากนี้ในแต่ละกิจกรรม ไม่ได้มีเพียงการถามตอบเพียงอย่าง
เดียว แต่ผู้เข้าร่วมสามารถร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติ หรือช่วยด าเนินการในการจัด
กิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม ที่จะมีดารานักแสดง หรือนักเขียน มาเป็นผู้ด าเนิน
รายการ หรือบางครั้ง กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม จะขอให้ผู้เข้าร่วมกิจจกรรมร่วมกันด าเนินรายการ
ด้วยการเล่าประสลการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมะในภาพยนต์ที่ได้ชม เช่น สารคดีหนัง
พาไปที่เกี่ยวกับประเทศพม่า จะมีการพูดคุยสอบถามถึงประวัติศาสตร์ และความน่าสนใจของละครที่
เกี่ยวเนื่องกัน ท าให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสนุกสนานออกรส 

และจากการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7 คน จ านวนรวม 
14 คน ให้ความเห็นเหมือนกัน และสอดคล้องกันว่า “ที่หอจดหมายเหตุ ให้อิสระในการเข้าร่วม
กิจกรรม และให้โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น พูดคุยสอบถามทั้งในและนอกกิจกรรม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความเห็น ประสบการณ์ของตน ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบของกิจกรรม เช่น ถ้า
เป็นดูหนังหาแก่นธรรม จะเป็นกิจกรรมที่สบาย ๆ มีผู้เข้าร่วมเยอะ สามารถถามตอบและพูดคุยกับผู้
ด าเนินรายการได้อย่างเต็มที่ จะต่างจากกิจกรรมแนวปฏิบัติธรรมที่จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างเข้มงวด 
เพราะต้องควบคุมภาวะอารมณ์ จิตใจอยู่ในกรอบของการปฏิบัติ แต่เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาของการ
ปฏิบัติ ก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ที่ส าคัญ หากประชาชนทั่วไปต้องการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแผ่
ธรรมะ หรือจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม สามารถที่จะร่างโครงการ หรือขออนุญาตใช้สถานที่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของสถาบันจะแจ้งให้ทราบตอนที่มาเข้าร่วมกิจจกรรม หรือสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน” 

เแนวคิดการสื่อสารพุทธศาสนา และเผยแผ่หลักธรรมของท่านพุทธทาส ถ่ายทอด
ความรู้ในการดับทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และสั่งสอนตลอดมา ด้วยความมุ่งมั่นจริงใจอย่าง
แท้จริง หอจดหมายเหตุพุทธทาส กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางปัญญา
ของท่านพุทธทาสที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด และสถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในโอกาสครบรอบพระบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
อนุญาตให้จัดสร้างในที่ดินของสวนรถไฟ ลักษณะที่เด่นชัดคือ อาคารปูนสามชั้น ตั้งอยู่ริมสระน้ า  โดย
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จ าลองจุดเด่นบางอย่างที่สวนโมกข์ อ.ไชยยา มาสร้างไว้ เช่น มีเกาะต้นมะพร้าวตั้งกลางน้ าที่เรียกว่า
สระนาฬิเกร์ 

ลักษณะเด่นในแต่ละชั้น ได้ท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธด้วยตัวเอง เช่น 
ภาพปูนปั้นพุทธประวัติ จ าลองภาพพุทธประวัติจากอินเดีย เล่าเรื่องพุทธประวัติด้วยภาพ ลานหินโค้ง
ส าหรับปฏิบัติธรรม ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ติดกับลานหินโค้งมีโรงมหรสพทางวิญญาณ อีกด้าน
ของลานหินโค้งจัดเป็นห้องหนังสือและสื่อธรรมะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาธรรมะ มีภาพปริศนา
ธรรม และผลงานของท่านพุทธทาส หนังสือเผยแผ่ธรรมะจ านวนมาก และสิ่งของที่ระลึกจ าหน่าย ที่
น่าสนใจคือ หยอดเงินลงในตู้เก็บเงินตามแต่ก าลังศรัทธา เสมือนการปฏิบัติธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ 
ศีลธรรม-ไม่ลักขโมย 

ส่วนชั้นที่สอง มีห้องจัดอบรม/จัดสัมมนาปฏิบัติธรรม การใช้บริการห้องนี้ท่านพุทธ
ทาสมีนโยบายว่าทุกศาสนามาใช้ได้ไม่แบ่งแยก มีห้องนิทรรศการนิพพานชิมลอง และสวนปฏิจจสมุป
บาท มีเจ้าหน้าที่น าชม พร้อมทั้งอธิบายปฏิจจสมุปบาทด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องประหยัด
พลังงานด้วยการใช้แสงธรรมชาติ เช่น ห้องนิพพานชิมลอง ไม่สว่างมากท าให้บรรยากาศมีความเงียบ
สงบ จึงเหมาะส าหรับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและเดินจงกรม  

ชั้นบนสุดซึ่งเป็นส่วนนิทรรศการแสดงผลงานท่านพุทธทาส ห้องจดหมายเหตุ 
ส านักงาน ห้องค้นคว้า เป็นห้องพิเศษที่มีเครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การขอเข้า
ชมค่อนข้างเข้มงวด เพ่ือให้หนังสือและเอกสารของท่านพุทธทาสคงอยู่ในสภาพเดิมได้มากที่สุด 

กล่าวสรุปได้ว่า หอจดหมายเหตุ กรุงเทพฯ มีจุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการเผยแผ่
หลักธรรมในศาสนาพุทธ เหมาะส าหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เพราะเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวง 
แต่เป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศที่เหมาะแก่การไปปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับ
ผู้สนใจศึกษาหลักธรรมะอย่างลึกซึ้งได้ เนื่องจากมีสื่อต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ภาพยนตร์ รูปภาพ รูปปั้น 
แสดงหลักธรรมจ านวนมาก นอกจากจากนี้จัดจ าหน่ายของที่ระลึก หนังสือเพ่ือน ากลับไปอ่านหรือใช้ที่
บ้านได้ และกลุ่มกิจกรรมค่อนข้างหลากหลาย สามารถเลือกกลุ่มกิจกรรมให้ตรงกับจริตนิสัยของแต่
ละบุคคลได้ โดยจะมีเอกสารที่เรียกว่า “จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ” แจกฟรี หรือ ติดตาม
ข่าวสารกลุ่มกิจกรรมได้จาก Facebook ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าเอกสารแจกมาก 

 ปัญหา อุปสรรค ในการสื่อสารศาสนาพุทธของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 

ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ ให้ความคดิเห็นต่อการเผยแผ่หลักธรรม พบว่า 

แม้หอจดหมายเหตุฯ มีระบบอ านวยความสะดวกพอสมควร แต่มีปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือเป็นข้อสังเกตส าหรับการปรับปรุงแก้ไข เช่น การที่มีบุคคลมาเข้าชมนิทรรศการหลาย
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กลุ่ม การอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ การให้ค าแนะน าการเข้าชมอาจไม่ทั่วถึง  รวมถึง
วิทยากรผู้บรรยายไม่พอเพียง ประกอบกับผู้เข้าชมนิทรรศการบางคนขาดความเข้าใจ ไม่
เข้าใจระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในการเข้ากิจกรรม ท าให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมกับการเผย
แผ่ธรรมะที่ต้องใช้ความสงบ (ชญาน์ณิชญ์ สุภาพ, ณัฏฐินี ปรีชาหาญ, กมลวรรณ ทองเหลา, 
และปัทมน ชัยจีระธิกุล, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560) 

นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัด ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารจากเจ้าหน้าที่ และด้าน
การสื่อสาร ซึ่งเกิดจากผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม อาจไม่เข้าใจต่อระเบียบปฏิบัติ  การเข้าร่วมกิจกรรม
บางอย่างก าหนดแต่ละเดือน แต่ละสัปดาห์สลับสับเปลี่ยนกัน หากไม่ค้นหาข้อมูลหรือพิจารณา
รายละเอียดของกิจกรรมอาจมาถึงแล้วไม่ได้เข้าร่วมดังที่ตั้งใจไว้ หรือในบางโอกาสการเข้ามาเยี่ยมชม
สถานที่บางช่วงเวลา บางโอกาส มีหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล ขอเข้าชมเป็นกลุ่มใหญ่ บางคนที่มา
เดี่ยวอาจไม่ได้รับความสะดวกได้เต็มที่ จึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่บางคนได้รับอยู่บางพอสมควร 
การค้นหาข้อมูลจากการสื่อสารของหอจดหมายเหตุฯ จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคได้ 

 ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ส าหรับ
กลุ่มบุคคลอายุระหว่าง 20-37 ปี 

สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และส่วนงานเกี่ยวข้อง ส าหรับการเผยแผ่ธรรมะแก่กลุ่มบุคคล
อายุระหว่าง 20-37 ปี พบว่า วัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุฯ คือ การโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน
ที่มาเข้าร่วมร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงหลักศาสนา ละกิเลสได้ และพ้นจากอ านาจของวัตถุนิยม เป็นการ
สร้างทัศนคติดีดี และเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีตามมา ซึ่งการเผยแผ่ความรู้ มีการใช้เครื่องมือและ
ระบบการสื่อสาร เพ่ือโน้มน้าวใจ และสร้างความเชื่อมั่นถึงหลักท่ีน าไปใช้ปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
จิตใจ ท าให้สุขภาพจิตดี ส่งถึงสุขภาพกายที่ดี ดังนั้นการสื่อสารพุทธศาสนาด้วยการใช้นวัตกรรมการ
สื่อสาร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ผู้ร่วมสนทนาจึงมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 

(1) การสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ต้องคัดเลือกเครื่องมือการสื่อสารที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิต ใจ
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใช้ความจูงใจให้หันมาเข้าร่วมและน าหลัก
ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประพฤติปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

(2) การสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ควรใช้การสื่อและ
อุปกรณ์สมัยใหม่ที่เหมาะสมต่อคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายคือ ใช้การสื่อสารเชิงรุกด้วยสื่อดิจิทัลที่คนกลุ่ม
นี้นิยมใช้ให้มากขึ้น 
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(3) หอจดหมายเหตุฯ และมูลนิธิหอจดหมายเหตุฯ จัดกิจกรรมรณรงค์การ
เผยแพร่พุทธศาสนาส าหรับพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสืบทอด
พุทธศาสนา และกิจกรรมที่จัดควรมีรูปแบบการสร้างความรู้เชิงประจักษ์ด้วยตนเอง เนื่องจากบุคคล
เหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง หากเรียนรู้ด้วยตนเองอาจยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต 
 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พุทธศาสนิกชน 
เจเนอเรชั่นวาย ณ เสถียรธรรมสถาน 

ผู้วิจัยขอความร่วมมือกับที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ เสถียรธรรมสถาน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี เป็นผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของเสถียรธรรมสถาน ใช้เวลามากกว่า 1 วัน โดยแบ่งกลุ่มสนทนาเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 
คน รวม 2 ครั้งได้จ านวน 14 คน จากการประมวลผลการให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า มีความใกล้เคียง จึง
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม ตามล าดับข้อค าถามดังนี้  

 เหตุผล ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้ 
การเข้าร่วมกิจกรรม ณ เสถียรธรรมสถาน (การสนทนากลุ่ม, 2560) ผู้ร่วมสนทนา

กลุ่มส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการเรียนรู้หลักธรรมะ เพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เป็นสุข สมถะ พอเพียง รองลงมาคือ ต้องการได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาส าหรับการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง และความคิดเห็นอ่ืน ๆ เช่น ศรัทธาในตัวแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เดินทางมาสะดวก กิจกรรม
น่าสนใจ มาพร้อมต้องการสร้างความสงบจิตสงบใจ ต้องการลดความสับสน ทุกข์กายทุกข์ใจ อยาก
เป็นคนดี ซึ่งผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจตามล าดับดังนี้ 

อันดับ 1 ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา (จ านวน 7 คน) 
อันดับ 2 โครงการจิตประภัสสร (จ านวน 3 คน) 
อันดับ 3 กิจกรรมธรรมชาติบ าบัด (จ านวน 2 คน) 
อันดับ 4 กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ (จ านวน 1 คน) 
อันดับ 5 จิตอาสา (จ านวน 1 คน) 
เหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรมอานาปานสติภาวนา 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรการปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งกิจกรรมอา

นาปานสติภาวนา มีการสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น เดินจงกรม นอนภาวนา เป็นต้น และ
บรรยายธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท ท าให้เห็น และเข้าใจธรรมะซึ่งสามารถเตือนสติได้เป็น
อย่างดี เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกหากก าลังสติมีเพียงพอ ซึ่งการได้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาท 
เป็นการรู้ตื่นและเบิกบาน ท าให้เข้าใจสถานการณ์ทางโลกที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจ าวัน ท าให้
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เผชิญกับสิ่งที่มากระทบได้อย่างมีสติ ไม่หลง ไม่เชื่ออย่างงมงาย  (นีรชา ฤทธิมนตรี และ 
ณัจยาพร อุดมเรื่องเกียรติ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560) 

เหตุผลการเข้าร่วมโครงการจิตประภัสสร เป็นกิจกรรมที่เจาะจงกลุ่มวัยสร้าง
ครอบครัว พ่อแม่ที่ก าลังมีลูก โดยการส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เพ่ือน าพุทธวิธีไปใช้
ในการครองชีวิตครอบครัว และให้ก าเนิดชีวิตลูกอย่างมีจิตประภัสสร เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนความคิด
ที่ว่าอยากได้ลูกดี มาเป็นความคิดการเป็นแม่ที่ดี ด้วยการรักษากาย วาจา ใจ ไม่ให้ขุ่นมัวตลอดการ
ตั้งครรภ์ เพราะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงลูก ส่วนเหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมชาติ
บ าบัด เป็นกิจกรรมดูแลตนเองให้สมดุลกับธรรมชาติ เพ่ือให้ร่างกายเยียวยาตนเอง เพ่ือชีวิตใหม่ที่
สดใส มีพลัง และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

 ความเห็นต่อกิจกรรมการสื่อสารและเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ

ของเสถียรธรรมสถานว่า “พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมศึกษาศีล 5 ส่งผลให้ตนเองและผู้คนรอบข้างมี
ความสุข และร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง” (เจนจิรา นที
ตานนท์ และภิญญา กองสินช์, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560) 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ที่กล่าวถึงกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรม “การจัด
กิจกรรมท าให้ธรรมเข้าใจง่าย ท าให้ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง คนรอบข้าง ได้รับกุศลผลบุญด้วย” (พิช
ชานันท์ ลาภใหญ่, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560) 

ธรรมาศรม สถานที่จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ร่มเย็น 
เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมในแต่ละกิจกรรม อาทิ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิจกรรมจิตประภัสสร 
ปฏิบัติธรรมตามวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประจ าอยู่แล้ว อาจมีกิจกรรมพิเศษ เช่น 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า เป็นกิจกรรมแสดงความระลึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพระองค์ท่าน
เป็นพระแม่ฟ้าหลวง พระองค์เป็นผู้ให้ประสูติพระโอรสสองพระองค์ ซึ่งต่อมาท้ังสองพระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย เสถียรธรรมสถานจึงจัดกิจกรรมแสดงความน้อมระลึก ด้วยการจุด
ดวงประทีป เป็นกิจกรรมปฏิบัติโดยทั่วไปที่มีการจุดให้กับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา ส่วนใหญ่ก าหนดไว้ในตารางกิจกรรม 
ใช้ประชุมเป็นหลัก มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ หลักสูตรปฏิจจสมุปบาท กิจกรรมวันสายสัมพันธ์ หรือ
เรียกว่าวันสายสัมพันธ์คู่บุญ วันตาราอวอร์ด และกิจกรรมธรรมชาติบ าบัด เป็นการดูแลสุขภาพ สร้าง
ความสมดุลร่างกายกับธรรมชาติ ได้เรียนรู้ว่าร่างกายของคุณเป็นหมอที่ดีที่สุด  
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ความคิดเห็นจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า เสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมมากมาย 
ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงพุทธศาสนา หลักธรรมค าสอน และการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยการ
แปลหลักธรรมร่วมกันเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาคารธรรมาศรม เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
ที่มีให้เลือกท ามากมาย รวมถึงบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ สูดอากาศที่บริสุทธิ์ท าให้เหมาะกับการ
ออกก าลังและฝึกโยคะธรรม ซึ่งเปิดโอกาสส าหรับทุกคนทั้งกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายและเยาวชน  

โดยบริบทการท างานของเสถียรธรรมสถาน มีการประชุมทุกสัปดาห์ เป็นการประชุม
วางแผนว่า มีกิจกรรมอะไรที่สอดคล้องกับยุคสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวัยเรียน กลุ่ม
นักเรียนมัธยมต้น กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมีจ านวนมาก กลุ่มวัยท างาน รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ บาง
โอกาสผู้บริหารโรงเรียน และมหาวิทยาลัยใกล้เคียง ติดต่อขอให้เสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม เช่น ฝึกลมหายใจเพ่ือรู้จักตัวตน การละกิเลส เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อพ้นทุกข์ สู่กิจกรรมพุทธศาสนาในล าดับที่สูงขึ้น การสอนจึงได้รับความนิยมมากขึ้น 

 การสื่อสารที่สถาบันแห่งนี้ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ 
20-37 ปี และการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี 

ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่า สื่อที่ใช้ด าเนินกิจกรรมจ าแนกตาม
ประเภท คือ การศึกษาธรรมะจากค าสอนของพระพุทธเจ้า สื่อที่ใช้ในเสถียรธรรมสถานมีดังนี้ 

(1) สื่อบุคคล คือ การแสดงธรรม/บรรยายธรรม หรือสนทนาธรรมระหว่าง
พระสงฆ์ เช่น พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ ปสันโนภิกขุ) พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี พระอาจารย์
คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่นิมนต์มาเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา  

(2) สื่อวิทยุ ธรรมนิเทศ พระสงฆ์มาบันทึกเสียงการบรรยายธรรม 
(3) สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารสาวิกา (ปัจจุบันไม่ตีพิมพ์แล้วแต่สามารถดาวน์โหลดอ่าน

ย้อนหลังได)้ 
(4) สื่อสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ต โดยอัปโหลดเสียงบรรยายธรรมบนเว็บไซต์เสถียร

ธรรมสถาน ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดฟังในเวลาว่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง และใช้ดิจิทัลเพ่ือเป็นทางเลือกให้
ผู้สนใจเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้น การเผยแผ่หลักธรรมเป็นค าสอนจากพระพุทธเจ้าตรง ๆ ถอดมาจาก
พระไตรปิฎก 

(5) สื่อกิจกรรมก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมบรรยายธรรม 
ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา กิจกรรม (หลักสูตร) จิต
ประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิจกรรมธรรมชาติบ าบัด กิจกรรมบวชพุทธ
สาวิกา กิจกรรมทั่วไป เช่น ตักบาตร สวดมนต์ 

สรุปได้ว่า รูปแบบการใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาของเสถียรธรรมสถาน 
ใช้สื่อแบบสมัยพุทธกาล คือ สื่อบุคคล ปัจจุบันการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมาก
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ขึ้นในยุคปัจจุบัน ท าให้เสถียรธรรมสถานใช้สื่อบุคคลในการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา โดยมีการ
ผสมผสานกันระหว่าง สื่อบุคคลกับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อสมัยใหม่อย่างเช่น 
YouTube รวมทั้งสื่อกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่่วนใหญ่ใช้บุคคลในการน ากิจกรรม 

 สื่อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่วนร่วมปฏิบัติ
ธรรม/กิจกรรมทางศาสนา 

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคน ให้ค าตอบว่า เสถียรธรรม
สถาน ใช้สื่อที่สามารถโน้มน้าวใจของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งทั้งหมดเป็นคนวัยท างานหรือกลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย ให้หันมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ซึ่งสื่อที่มีอิทธิพลในยุคปัจจุบัน คือ Social Network 
หรือสื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Website Facebook, e-mail YouTube ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ขอให้สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มจัดล าดับสื่อที่มีอิทธิพลที่สามารถโน้มน้าวใจให้บุคคลหันมาร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา มีล าดับดังนี้ (สัมภาษณ์กลุ่มสนทนา, 2560) 

(1) Website ของเสถียรธรรมสถาน http://www.sdsweb.org/sdsweb/ โดย
ให้เหตุผลว่า website นี้แสดงข้อมูลรายละเอียดชัดเจน จัดหมวดหมู่กิจกรรม โดยเฉพาะการโน้มน้าว
ให้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม มีการระบุหัวข้อกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ การลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สนใจกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที ท าให้ได้รับความสะดวกอย่างมาก 

(2) สื่อบุคคล เสถียรธรรมสถาน บุคคลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
หรือกลุ่มบุคคลวัยท างาน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเพศ คือ คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และอีกสื่อบุคคลที่
ส าคัญคือ ผู้บรรยายธรรม ผู้สอน ผู้น าเสนอข้อมูล ผู้สอน ผู้สนทนาธรรม พระสงฆ์ เช่น พระโพธิญาณ
วิเทศ (พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ) พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ เป็นสื่อบุคคลที่
สามารถการโน้มน้าวใจ ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี 

(3) สื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจมากพอสมควร การจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม หลักสูตรโครงการ ล้วนน่าติดตาม สามารถปฏิบัติแล้วน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเห็นผล ไม่เฉพาะตน แต่รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว บุตรหลาน ญาติ ซึ่งที่เสถียรธรรมสถานมี
สถานที่ ธรรมาศรม สวนปฏิบัติธรรม ทั้งบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก ที่ส าคัญ
คือ หลักธรรมที่น ามาเผยแผ่มีความสมดุลกับชีวิต 

(4) สื่อสมัยใหม่ YouTube โดยให้เหตุผลว่า การถ่ายทอด หรือฉายภาพกิจกรรม 
ที่จัดโดยเสถียรธรรมสถาน ผ่าน YouTube สามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่โน้มน้าว 
หรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจ สร้างความเชื่อม่ันต่อผู้นับถือพุทธศาสนา และจัดเวลาการไปร่วมปฏิบัติ
ธรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา การศึกษาจาก YouTube ก็เพียงพอและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง 
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(5) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ นิตยสารสาวิกา รายปักษ์ (3 เดือน/ฉบับ) เนื้อหามีความ
น่าสนใจ บทความมีคติธรรมมากมาย 

 กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่ 

สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นไว้ว่า “รูปแบบกิจกรรมของเสถียรธรรม
สถาน เน้นเรื่องศีล 5 การประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือการดับทุกข์ โดยผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ  รูปแบบ
กิจกรรม ที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ความเห็นว่า สามารถส่งเสริมต่อการน าไปใช้ปฏิบัติตนได้ในระดับดี
มาก” (อารดา เรียงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560)  

สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุก ๆ คนให้ความเห็นเรื่องของการมีส่วนร่วมสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันว่า “จากการได้เข้าร่วมกิจกรรม ทางสถาบันเปิดโอกาสให้สอบถามหรือแสดง
ความเห็นในช่วงท้ายของกิจกรรมได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม ซึ่งดีมากเพราะการปฏิบัติธรรม
โดยเฉพาะการฝึกวิปัสสนา หรือนั่งสมาธิ หาผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจไม่สอบถามอาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติหลงทาง
และเข้าใจผิดท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ปฏิบัติต่อไปได้ เช่น นึกคิดเอาเองว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ หรือ
เข้าใจแก่นของศานาผิดไปจากความจริงได้” 

ผู้วิจัยขอให้ประเมินผลรูปแบบกิจกรรมสามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนา ที่น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับใด ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย พบว่า ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 14 คน 11 คนเห็นว่า น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ในระดับมากที่สุด 
และที่เหลือ 3 คนเห็นว่าน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความเห็นต่อ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเห็นผลในระดับมากและมากที่สุด มีล าดับดังนี้  

อันดับ 1 ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา 
อันดับ 2 โครงการจิตประภัสสร 
อันดับ 3 กิจกรรมธรรมชาติบ าบัด 
อันดับ 4 กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม ่
ส่วนรูปแบบกิจกรรมการฟังบรรยายธรรม การเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับศีล 5 

เป็นพ้ืนฐานสู่การท าให้สังคมเกิดความสงบสุข ซึ่งการเรียนรู้ศีล 5 และได้ฝึกปฏิบัติท าให้สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ด้วยความ
หลากหลายของกิจกรรมที่เสถียรธรรมสถานจัดขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
คนวัยท างาน หรือเริ่มต้นครอบครัวใหม่ คือ เป็นกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี 

สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน ช่วยพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็น
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย น าหลักธรรมในพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ในระดับมากและมากที่สุด 
พ้นจากความทุกข์ ไม่เบียดเบียนกันและกัน สังคมเกิดสันติสุข และการมีส่วนร่วมของสมาชิกยังเป็น
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การมีส่วนร่วมในระดับพื้นฐานคือเพียงแค่ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นการแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสื่อสารนั้นครบ
สมบูณณ์ คือ มีผู้ส่งสาร เนื้อหาของสาร ช่องทาง และผู้รับสาร รวมถึงการได้แสดงความเห็น หรือได้
สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติ 

 จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน อายุ 20-37 ปี หรือ
เจเนอเรชั่นวาย 

จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการเผยแผ่ศาสนาของเสถียรธรรมสถาน ต่อพุทธศาสนิกชนกลุ่ม
คนอายุ 20-37 ปี หรือเจเนอเรชั่นวาย พบเหตุผลดังนี้ (การสนทนากลุ่ม, 2560) 

จุดแข็งของเสถียรธรรมสถาน คือ เป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรม ศึกษา และปฏิบัติ
ธรรมตามแนวพุทธศาสนา ด้วยสื่อกิจกรรม เน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมุ่งปฏิบัติ
ตามค าสอนขององค์พระพุทธเจ้า เรื่องอริยสัจ เพ่ือการพ้นทุกข์ กิจกรรมที่น่าสนใจคือ อานาปานสติ
ภาวนา ซึ่งเสถียรธรรมสถานได้รับการสั่งสอนจากพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)  
หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการพ้นทุกข์ เป็นหลักธรรมะท่ีพุทธศาสนิกชนควรน าไปใช้ปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจ าวัน คือ การรู้จักลด ละกิเลส การปฏิบัติตนอย่างไรในยุคปัจจุบัน เพราะการละกิเลสเป็น
สาเหตุของทุกข์ แนวปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ค ายึดปฏิบัติคือ การถือศีล พุทธศาสนิกชนที่มาถือศีล มา
ปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน ถือว่าเป็นการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 

หลักธรรมเฉพาะเรื่องศีลเรื่องเดียว สามารถน าไปเป็นแนวทางด าเนินชีวิตได้ เพราะ
ศีลในพุทธศาสนา หากนับตามพุทธศักราชก็เข้าปีที่ 2560 ปีมาแล้ว หลายคนในสมัยนี้ หรือคนรุ่นใหม่ 
(เจเนอเรชั่นวาย) คงต้องท าความเข้าใจกับศีลใหม่เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยด้วย ให้คนในยุคสมัยนี้ได้เข้าใจ
ให้มากกว่าที่เราเคยได้ยิน ประกอบกับผู้คนยุคปัจจุบันไม่ใส่ใจศีล ไม่มีศีล คนไม่มีศีล สังคมจึงเลอะ
เทอะ การเข้ามาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน จึงต้องท าความเข้าใจศีล จึงเป็นที่มาของกิจกรรมที่
หลากหลายในเสถียรธรรมสถาน การเรียนรู้ศีล 5 อย่างลงลึก ท าให้คนเข้าใจหลักปฏิบัติตน อันท าให้
เกิดสันติสุขจากตนเองก่อน คือ การไม่เบียดเบียน ถ้าทุกคนถือปฏิบัติในศีล 5 การเบียดเบียนย่อมไม่
เกิดขึ้น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ถือว่าเป็นผู้เข้าใจศีล เหล่านี้คือจุดแข็งของเสถียรธรรมสถานด้านการเผย
แผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ ต่อพุทธศาสนิกชนกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย โดยเฉพาะจุดแข็งด้านการสอน
ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย รวดเร็ว ปฏิบัติง่าย และสะดวกสบาย 

จุดแข็งของเสถียรธรรมสถานด้านการเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธต่อ
พุทธศาสนิกชน คือ แนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เช่น การถือศีล 5 
เป็นแนวคิด คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้วางรากฐานไว้ รวมทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติตามหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะหลักธรรมเบื้องต้นส าหรับกลุ่มคนสมัยใหม่หรือเจเนอเรชั่นวายที่มา
ศึกษาและปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถาน คือ ศีล 5 เพราะเป็นหลักธรรมที่ท าให้สังคมเกิดสันติสุขได้ 



144 

สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเสถียรธรรมสถานแล้วได้น าหาหลักธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดกลับไปใช้
ชีวิตประจ าวันได้อย่างสงบสุข เห็นได้ว่าศีล 5 เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่พัฒนาสู่รูปแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฯลฯ 

 ปัญหา อุปสรรค ในการสื่อสารศาสนาพุทธของเสถียรธรรมสถาน 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อการเผยแผ่ศาสนาของเสถียร

ธรรมสถานว่า  
บางครั้งมีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ บางครั้งมีปัญหาการ

สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม หรือกับจิตอาสาบ้างตามสถานการณ์ 
โดยรวมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตาม อาจมีกลุ่มคนที่มาเยี่ยมชม
สถานที่ จึงไม่เข้าใจกฎระเบียบ ท าให้เกิดปัญหาการสื่อสารอยู่บ้าง แม้มีไม่มากนักแต่ก็ท าให้ผู้
พบเห็นมีมุมมองแตกต่างกันไป เช่น ไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะท าให้เสียภาพลักษณ์ของสถาน
ปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น หรืออีกมุมมองคือ เป็นเรื่องปกติของคนในสังคม หรือคนที่ยัง
ไม่เข้าใจหลักธรรมชาติของมนุษย์ เพียงเข้าใจเรื่องเหล่านี้ มองข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ปัญหาย่อมไม่
เกิด ในอีกมุมมอง ผู้ที่ปฏิบัติธรรมควรเคารพกฎระเบียบของสถานที่ด้วย (อารยา แสงพล, 
สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560) 

ด้านอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสาร (ในระหว่างการสนทนา ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคน
แสดงความเห็นว่ามีอุปสรรคหลากหลายที่มา) พบว่า “มีอุปสรรค แต่ยอมรับได้เพราะบางปัญหาไม่ใช่
เรื่องใหญ่ สามารถปล่อยวางได้ บางคนเห็นว่า ไม่มีอุปสรรคใด ๆ ด้วยเหตุผลว่า คนมาปฏิบัติธรรม 
เมื่อมีสิ่งไม่ใช่เหตุที่มากระทบกับตน จึงไม่ควรไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่าเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ ส่วนบาง
คนเห็นว่า มีอุปสรรคเกิดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจยอมรับได้ เพราะการที่บุคคลไม่เคารพ
กฎระเบียบ สถานที่ บุคคลส าคัญของเสถียรธรรมสถาน ควรห้าม/กันบุคคลประเภทนี้ออกไป”  

 ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ส าหรับ
กลุ่มบุคคลอายุระหว่าง 20-37 ปี  

ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะดังนี้  
(1) เสถียรธรรมสถานมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้ว ในอนาคตควรจัด

กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้หรือพัฒนาให้ตรงใจวัยรุ่นมากข้ึน 
(2) การจัดแสดงกรณีศึกษาด้วยการ์ตูนอนิเมชั่น ดูแล้วเข้าใจง่าย ตรงใจ เห็นว่า

ควรพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพราะมีผลต่อกิจกรรมปฏิบัติธรรมของเสถียรธรรม
สถาน  
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(3) อยากให้มีที่จอดรถเพียงพอ ส าหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติน ารถส่วนตัวมา การ
เดินทางด้วยรถสาธารณะอาจไม่สะดวก 

(4) ด้านการให้บริการ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่นี่มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ามากข้ึน 
(5) สถานที่ที่รองรับกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างกรณีที่เป็นกิจกรรมตรงกันในวัน

เดียวกัน สถานที่ยังไม่เพียงพอ หรือพอกิจกรรมตรงกัน ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรให้ท า
ระหว่างนั้น 

(6) ประสานกับหน่วยงาน สสส. และหรือองค์กรทั้งที่เป็นรูปบริษัท ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมภายในเสถียรธรรมสถาน อย่างเช่น โครงการ sos เป็นโครงการของ
เยาวชน ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีปัจจัยสิ่งของต่าง ๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง บางกลุ่มน า
พนักงานในบริษัทมาร่วมปฏิบัติธรรม 

สมัยอดีตการสอนธรรมะ วัยรุ่นเข้าใจยาก แล้วก็มีแต่พวกรูปภาพที่ไม่ค่อยเข้าใจ แต่
ในสมัยนี้มีพวกสื่อ Social ที่ท าให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้น ในอดีตการสื่อสารหรือการสอน
ธรรมะ เข้าใจยากกว่า เพราะในปัจจุบันมีการสื่อสารที่เข้าใจได้มากกว่า โดยผ่านสื่อ Social การสอนที่
ง่ายกว่า ท าให้น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในอดีตคนในยุคนั้น มีศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้  
จริง ๆ คือคนเข้าไปหาศาสนา แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ เข้ามามีบทบาท เช่น 
โทรศัพท์มือถือ ท าให้คนโดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนา จะไปสนใจสิ่งเร้า
ต่าง ๆ ในโลก Social มากกว่า ดังนั้นศาสนาในปัจจุบันจึงต้องไปเข้าหากลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย โดยใช้สื่อ Social  
 

 ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
การวิจัยจากแหล่งข้อมูล ใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ จากเอกสาร ใน

ลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งที่เป็นหนังสือ ต ารา เอกสารวิชาการ รวมทั้งสื่อใหม่ที่น าเสนอในลักษณะสื่อ
สิ่งพิมพ์ คือ Website หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
หลักธรรมในพุทธศาสนาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และเสถียรธรรมสถานใช้เผยแผ่โดยใช้เครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการจดบันทึก และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่
หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 3 ประเด็น ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังมี
เนื้อหาตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้  
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4.4.2 บริบทท่ัวไปในการนับถือพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งต่าง ๆ สามารถกล่าวได้ว่า ศาสนาพุทธ เป็นศาสนา

ประจ าชาติไทย โดยสัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ที่เหลือนับถือศาสนาอ่ืน ทั้งนี้
เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อต่อพุทธศาสนาว่า ชีวิตเวียนว่ายตายเกิด และเชื่อเรื่องกรรมคือ ท ากรรมดี
ขึ้นสวรรค์ ท ากรรมชั่วตกนรก จึงก่อใหเ้กิดผลจากระบบความเชื่อจ าแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่  

 ท าให้เกิดแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรม เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ มีความเมฆตา กรุณา ฯลฯ  
 เกิดพฤติกรรมการสะสมบุญ ด้วยการบริจาค ท าทาน เพ่ือภพหน้าได้ข้ึนสวรรค์ 
 เกิดบรรทัดฐานการปฏิบัติคือ การเคารพ ครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส ความกตัญญู 
 เกิดพฤติกรรมในลักษณะประเพณีนิยม เช่น การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบุญตาม

ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งรวมความเชื่อเรื่องผี เช่น จุดบังไฟขอฝน ลอยกระทงขอขมาเจ้าแม่คงคา ฯลฯ 
ผลจากการผสมผสานความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเรื่องกรรม จึงเกิดศาสนพิธีการที่ควบคู่กับ

พฤติกรรมท าบุญ 3 รูปแบบคือ 1. การสั่งสมบุญ 2. ส่งหรือน าบุญกุศลไปสู่ผู้อ่ืน 3. ศาสนาเป็นระบบ
การประกันภัย (ท าดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดี) ต่างจากหลักธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมหลักการสร้างบุญต้องประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา  

ธรรมสถานหรือสถาบันในพุทธศาสนา มีวัดศูนย์กลางให้กับสังคมไทย หลักธรรมในพุทธ
ศาสนาจึงการสืบทอด เผยแผ่ อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่ในช่วงปัญหาเศรษฐกิจไทย ส่งผล
ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดน้อย กิจกรรมไม่ได้รับการตอบสนอง ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี
ราคาแพง จึงไม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนชั้นกลางและชั้นรากหญ้า ประกอบกับเนื้อหา รูปแบบที่
เผยแผ่ไม่ตรงกับความต้องการของพุทธศาสนิกชนแต่ละวัย จึงถูกกล่าวหาว่า ไม่ตอบสนองต่อความสุข
ทางสังคม พระภิกษุประพฤติย่อหย่อน คนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ไม่ศรัทธาต่อหลักธรรม 
จึงเข้าใจหลักธรรมแตกต่างกันไป แต่ยังพบว่า พุทธศาสนิกชนใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน พุทธ
ศาสนาคงบทบาทส าคัญในสังคมไทยโดยภาพรวม คือ ท าให้สังคมเกิดความความสงบ สันติสุข  มีวัด
เป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรม จริยธรรม จัดระเบียบสังคมในชุมชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคติ
ธรรม รัก โลภ โกรธ หลง สังคมยุคปัจจุบัน ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งรุ่นเก่าและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ยึด
หลักธรรมเพ่ือควบคุมความประพฤติ ใจจิต ต่อพุทธศาสนิกชนทุกรุ่นใหม่  ท าให้พุทธศาสนาคง
ความส าคัญต่อคน ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ (ไม่เอารัดเอาเปรียบ)  ระบบการ
ปกครอง ระบบการศึกษา  

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นับแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน  ด้วย
พระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ทรงเป็นองค์อุปฐากที่ส าคัญมากที่สุดตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามา
เผยแฟ่ในประเทศไทย ด้วยทานบารมีจากทุกพระสงค์ ท าให้ประชาชนนับถือพุทธศาสนาได้ ทุกชนชั้น
อย่างเท่าเทียมกัน  
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ภิกษุสงฆ์ ในฐานะ พระสงฆ์สาวกมีหน้าที่ปฏิบัติตามธรรมวินัย และเผยแผ่หลักธรรมในพุทธ
ศาสนา เพ่ือโน้มน้าวความสนใจให้ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ลดให้ความสนใจพิธีกรรมเพราะเป็นเรื่อง
นอกศาสนา หลักธรรมะ เป็นหลักสนับสนุนความประพฤติ ไม่ยึด ถือสันโดษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
หากประเทศใดปราศจากศาสนาหรือหลักค าสอนของพระศาสดาแห่งศาสนาแล้ว สังคมประเทศนั้น 
มักขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สรุป พุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แล้วทรงแสดง
โอวาท เผยแผ่ ในลักษณะวิธีคิด หลักเหตุและผล แนวทางปฏิบัติสู่หนทางดับไม่ เหลือแห่งทุกข์ เป็น
หลักธรรมในพุทธศาสนา เกิดเป็นบรรทัดฐานแก่พุทธศาสนิกชน เป็นมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ก่อให้เกิดสันติสุข ความรัก ความสามัคคี โอบอ้อมอารีย์ ช่วยเหลือเผื่อแผ่ สร้างระเบียบในสังคม  
รวมถึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานการปกครองที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติให้อย่างยั่งยืนสืบไป 
 

4.4.3 กระบวนการเผยแผ่ศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน 
กระบวนการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่พุทธศาสนาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้หลักปฏิบัติ

แตกต่างกันไปตามกาลเทศะ และคนที่ทรงสอน โดยเริ่มจาก 
 พุทธวิธี ในการสอน ต้องมีองค์ประกอบอันเป็นปรัชญาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

กัลยาณมิตร ผู้มีสติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาด  
 คุณสมบัติผู้สอน ต้องเป็นนักเผยแผ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ฟังในฐานะกัลยาณมิตร 

มีความกรุณาต่อกัน ดังในพระธรรมกถึก (พระผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรม) ต้องมี คุณสมบัติ
กัลยาณมิตร 7 ประการ คือ เป็นที่รักเป็นที่พอใจ (ปิโย) เป็นที่เคารพ (ครุ) เป็นที่ยกย่อง (ภาวนีโย) 
เป็นนักพูด (วตฺตา จ) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า (วจนกฺขโม) เป็นผู้พูดด้วยถ้อยค าลึกซึ้ง (คมฺภีรญฺจ กถ กตฺ
ตา) ไม่ชักน าในอฐานะ (โน จฏฺฐาเน นิโยชเย) 

 รูปแบบ/วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า อาจเรียกว่า พุทธลีลา เป็นการชี้แจงให้
เห็นชัด (สันทัสสนา) ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ (สมาทปนา) ปลุกใจให้เกิดความอุตสาหะ (สมุต
เตชนา) ชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ (สัมปหังสนา)  

 หลักการสอน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระด าริประกาศหลักธรรมเป็นพุทธศาสนา 
โดย ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัจวัคคี และได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ 
เพ่ือไปประกาศเผยแผ่พุทธศาสนา โดยให้แยกกันไปในแต่ละทิศทางเพียงรูปเดียว  

การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศ โดยสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนิกชนคือ วัด ซึ่งเป็นองค์กรเผยแผ่ธรรมในแต่ละชุมชน ส่วนพระสงฆ์มีบทบาทสืบสาน
หลักธรรม รวมทั้งมีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้น ด้วยการสนับสนุนเครื่องสื่อสาร เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ จากภาครัฐ รวมถึงมอบอ านาจหน้าที่แก่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดวิชาพุทธศาสนา
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เป็นวิชาเรียนในระดับมัธยมศึกษา พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครูพระ เข้าไปสอนในโรงเรียน ต่อมามีการ
ประยุกต์การเผยแผ่ธรรมในลักษณะการบรรยาย ปาฐกถาเทศนา เพ่ือให้ความรู้ด้านหลักธรรมมากขึ้น 
มีพระเถระนักปราชญ์ชาวไทยในยุคนี้ ได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ  พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
หลวงตามหาบัว ฯลฯ ปัจจุบันนี้ต่างชาติ ให้ความสนใจพทุธศาสนามากขึ้น จึงมีส านักงานองค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลก  

สรุปได้ว่า กระบวนการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าทรง
แสดงพุทธวิธีในการสอน คุณสมบัติผู้สอน รูปแบบ/วิธีการสอน และหลักการสอน ไว้อย่างชัดเจนเป็น
ระบบ กระบวนการสื่อสารด้านวรรณกรรมพุทธศาสนามีปราชญ์ด้านพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลายรูป จึง
เกิดวรรณกรรมมากมาย เช่น พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ โดยพุทธทาส
ภิกขุ หนังสือพุทธธรรม ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต้น ด้านพิธีกรรมและรัฐพิธี ให้
กระทรวงจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันส าคัญ เช่น วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา ทุกปี 
 

4.4.4 การสื่อสารพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย กรุง

ศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใช้วิธีการเทศน์ การเผยแผ่ด้วยหนังสือ การส่งพระธรรมทูต
ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสืบสานพิธีกรรมและประเพณีทางศาสนา ตลอดถึงการสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ  

ปัญหาการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา คือ การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
กล่าวคือ ผู้สอนหรือผู้สื่อสาร ผ่านการเทศน์ แสดงธรรม สนทนาธรรม ด้วยภาษาบาลีมากเกินไป  

การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนยุคปัจจุบัน พบว่ามีรูปแบบดังนี้ 
 สื่อบุคคล ได้แก่ การเทศน์ บรรยายธรรม สนทนาธรรม ตอบปัญหา และการจัด

กิจกรรมวันส าคัญ ลักษณะการเผยแผ่แบบปากต่อปาก เป็นวิธีมุขปาฐะผู้สอนสื่อสารด้วยวาจาโดยตรง 
ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพผู้สื่อสารและผู้ฟังด้วย 

 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นยุคการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการพิมพ์ 
พระไตรปิฎก คัมภีร์ หนังสือ ต าราทางพระพุทธศาสนา วรรณกรรมของนักปราชญ์ พอคเก็ตบุ๊ค 
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ  

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Internet, Facebook, E-Book, Line, Twister, Mobile 
Phone, CD, VCD, DVD, วิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีตได้รับการพัฒนาวิธีการมาโดยตลอด จากยุคมุขปาฐะ สู่
ยุคพระไตรปิฎก คัมภีร์ ใบลาน หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์  ปัจจุบันมีสื่อที่นิยมกันมากในการเผยแผ่
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หลักธรรมในพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต องค์กรทางศาสนาและวัดหลายแห่งใช้วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางเว็บไซต์ 

ในการเผยแผ่ธรรมะด้วยรูปแบบดังกล่าวยังมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะกลุ่ม
คนในแต่ละวัยที่คาบเกี่ยวเวลา โดยเฉพาะกลุ่มคนในช่วงเวลาเข้าสู่ยุคความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งนักวิชาการเรียกกลุ่มนี้ว่า เจเนอเรชั่นวาย และเป็นบุคคลที่มีความสนใจ
หลักธรรมในพุทธศาสนา จึงท าให้รูปแบบการสื่อสารเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายมีความหลากหลาย
ตามความต้องการของปัจเจกบุคคล โดยเลือกรับสารจากช่องทางสื่อแต่ละชนิดที่ตนสะดวก 

สรุป เทคโนโลยีท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ท าให้การสื่อสาร
ด้วยข้อความและภาษาเพ่ิมมากขึ้น ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ หลักธรรมถูกเผยแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เป็น
สังคมยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน 
 

4.4.5 ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
พุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ก่อนพุทธกาล 45 ปีแล้ว 

ทรงแสดงโอวาทในลักษณะวิธีคิด หลักเหตุและผล วิธีปฏิบัติเพ่ือดับทุกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมหรือแก่น
ของพุทธศาสนา ในรูปแบบศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ก าเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย เข้ามาใน
ประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย การปฏิบัติศาสนาจึงมีลักษณะผสมผสานความเชื่อหลักการในพุทธ
ศาสนา และปฏิบัติตามพิธีกรรมแบบพราหมณ์ ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 จึงก่อให้เกิด
สันติสุขในสังคม ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสื่อสารหรือ
การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธวิธีการสอน 
รูปแบบ หลักการสอน และคุณสมบัติผู้สอนไว้อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีโน้มน้าว ชักชวนให้ผู้ฟังเกิด
ศรัทธา และปฏิบัติตามค าสอนอย่างน่าอัศจรรย์ ท าให้เกิดรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะในวัน
ส าคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา) รวมทั้งวรรณกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จ านวนมากมายมหาศาล นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้พัฒนาและถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย เข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย มีค าเรียกว่า สังคมยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ด้วยข้อดีของ
นวัตกรรมทางการสื่อสาร จึงถูกน ามาใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาด้วย  

อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลอย่างไรต่อการสื่อสารศาสนา
สู่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุ่มคนเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งเริ่มต้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคน
กลุ่มนีถู้กเรียกว่า เจเนอเรชั่นวาย ท าให้เกิดการวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนา
สู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นการน าข้อมูลจากผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารดังกล่าวข้างต้น 
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และผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบการสื่อสารพุทธศาสนาระหว่างสมัยพุทธกาลกับยุคปัจจุบัน 

การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา 

สมัยพุทธกาล สมัยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทด้วยพระองค์  
ให้แก่ผู้ฟังในลักษณะมุขปาฐะ 

สงฆ์สาวก เทศนา บรรยายธรรม สนทนาธรรม  
แก่พุทธศาสนิกชน ในลักษณะมุขปาฐะ 

การเผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล คือ พระสงฆ์ที่ได้รับการ
บรรพชาจากพระพุทธเจ้าหลังพุทธกาล  
(นับจากปรินิพพาน) 
เผยแผ่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เรียกว่าพระไตรปิฎก 

การเผยแพร่ผ่านสื่อที่หลากหลาย ได้แก่  
สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม และสื่อ
สมัยใหม่สื่อดิจิทัล  

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นภาพรวมได้ว่า ทั้งในสมัยพุทธกาล และยุคสมัยนวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ยังคงมีลักษณะการเผยแผ่หลักธรรมคล้ายคลึงกันคือ รูปแบบมุขปาฐะ  
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงน าไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติธรรมในสถาบันทาง

ศาสนา ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษา 2 สถาบันคือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และ
เสถียรธรรมสถาน ผลจากการศึกษาข้อมูลปรากฏผลดังตารางที่ 4.4  
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ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์ผลข้อมูลเปรียบเทียบการสื่อสารพุทธศาสนาของสถาบันทางศาสนา 
ระหว่างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน 

แนวคิด กระบวนการ วิธีการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เสถียรธรรมสถาน 
แนวคิด 
โดยพระสงฆ์ 
พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ  

แนวคิด 
โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
ตามค าสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

รูปแบบ 
ศาสนธรรมสถาน 
แหล่งจัดเก็บภูมิปัญญาและองค์ความรู้ 
ศูนย์กลางให้บริการสนับสนุนการศึกษา 
เรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย และปฏิบัติธรรม 

รูปแบบ 
ศาสนธรรมสถาน  
ศูนย์กลางการศึกษา การฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมทางศาสนา 

วิธีการเผยแผ่ 
เอกสาร บทความ ค าบรรยาย ของพระธรรมโกศาจารย์ 
พุทธทาสภิกขุ โดยใช้สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อกิจกรรม และสื่อดิจิทัล 

วิธีการเผยแผ่ 
น าหลักธรรมจากพระไตปิฎก แปล ตีความ  
โดยใช้การสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
กิจกรรม  
และสื่อดิจิทัล  

 
จากตารางที่ 4.4 เป็นการวิเคราะห์ผลข้อมูลเปรียบเทียบการการสื่อสารพุทธศาสนา ระหว่าง

หอจดหมายเหตุพุทธทาส กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน พบว่า แนวคิดหรือผู้ก่อตั้ง หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ โดยพระสงฆ์ ส่วนเสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
แต่เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบ และวิธีการเผยแผ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันบางในรายละเอียด
เชิงปฏิบัติ  
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ตารางท่ี 4.5 รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ระหว่างหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน 

รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เสถียรธรรมสถาน 
1. สื่อบุคคล น าการสอนโดยพระสงฆ์ หรือ

วิทยากรตามกิจกรรมที่ก าหนด 
1. สื่อบุคคล ในแต่ละกิจกรรมเน้นการแสดง

ธรรมหรือน าการสอนโดยพระสงฆ์ หรือโดย
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นหลัก 

2. สื่อกิจกรรม เช่น นิทรรศการนิพพานชิมลอง 
ศึกษาภาพปริศนาธรรม นั่งสมาธิในสวน 
ตักบาตรเดือนเกิด  

2. สื่อกิจกรรม การตีความจากพระไตรปิฎก 
น ามาสู่การก าหนดกิจกรรมเพ่ือการปฏิบัติ 

3. สื่อสิ่งพิมพ์ แสดงเป็นผลงานของพระธรรม
โกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ และพระรูปอื่น ๆ  
น ามาสู่การก าหนดกิจกรรมเพ่ือการปฏิบัติ 
และสามารถดาวน์โหลดหนังสือของมูลนิธิ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาสได้  

3. สื่อสิ่งพิมพ์ มีการผลิตนิตยสารสาวิกา เป็น
นิตยสารรายปักษ์ หรือราย 3 เดือนต่อฉบับ 
ปัจจุบันเลิกตีพิมพ์แล้ว แต่สามารถดาวน์
โหลดอ่านย้อนหลังได้  

4. สื่อวิทยุ (ไม่ม)ี 4. สื่อวิทยุ รับฟังได้ทั่วประเทศ ทาง AM 1107  
หรือ ทาง http://radio.ku.ac.th/ 

5. สื่อโทรทัศน์ (ไม่มี) แต่มีการถ่ายท ารายการจาก
หน่วยงานภายนอก และมี Live Channel 
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ผ่านทาง website 
http://www.bia.or.th/tv/ 

5. สื่อโทรทัศน์ "บ้านนี้มีอริยะ" 
ออกอากาศทางช่อง TNN2 ทุกวันเสาร์  
เวลา 18.00 - 18.30 
“รายการธรรมสวัสดี” ออกอากาศทาง 
WORKPOINT tv. ช่อง23 เวลา 05:58 น.  
ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ 

ทั้งสองสถาบัน 
4. สื่อสมัยใหม่หรือสื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางสื่อ ได้แก ่อินเทอร์เน็ต ด้วย Web Browser: www., e-mail, 

Facebook, YouTube รวมทั้ง Application บนโทรศัพท์มือถือ อาทิ Line เป็นต้น  

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงเห็นให้ว่า รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่

พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย มีลักษณะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ล าดับการให้ความส าคัญต่อสื่ อ 
หรือความนิยมต่อช่องทางการสื่อสารของสถาบัน กล่าวคือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ ให้ความส าคัญต่อสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอันดับแรก ในขณะที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ให้
ความส าคัญต่อสื่อกิจกรรม 



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอ
เรชั่นวายมีวัตถุประสงค์ คือ 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน
เจเนอเรชั่นวาย 

2) เพ่ือศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
3) เพ่ือศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของกลุ่ม

คนเจเนอเรชั่นวาย 
ผู้วิจัยจึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ  
1) แหล่งทุติยภูมิ ด้วยการวิจัยเอกสาร รวมถึงบทความ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่บน

ฐานข้อมูล หรือข้อมูลบน Website ที่เปิดให้เข้าถึงได้เสรี เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา และรวบรวม
หลักการ แนวทางปฏิบัติในการเผยแผ่ศาสนา รวมทั้งค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารพุทธ
ศาสนา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2) แหล่งปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถให้ค าตอบใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งได้สุ่มเลือกสถาบันทางศาสนาหรือศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม โดยเลือกสถาบันทางศาสนาที่มีชื่อเสียงและความนิยมของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 แห่ง คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และ
เสถียรธรรมสถาน เลือกสุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก แห่งละ 3 ท่าน และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเลือกบุคคลผู้ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ แห่งละ 
14 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมด 28 คน ข้อมูลที่ได้
ทั้ง 2 แหล่ง ด าเนินการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

จากการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ผลข้อมูลจากทุกวิธี  สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และน าเสนอข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
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 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ส่วนที่ 1 ศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ท าการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 

จากการศึกษาเรื่องของระบบการท างานของทั้งสององค์กร พบว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน แทบไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีลักษณะองค์กรที่
เป็นทางการ มีการแบ่ง ระบบการท างานที่เห็นชัดเจน ทั้งฝ่ายจัดท าเอกสารเผยแผ่  (สื่อสิ่งพิมพ์) ฝ่าย
สื่อออนไลน์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ แต่เสถียรธรรมสถานมีสื่อที่เพ่ิมเติมข้ึนมาพิเศษกว่านั่นคือฝ่ายวิทยุ 
และรายการโทรทัศน์ และการมีส านักพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น ส านักพิมพ์สาวิกา แม้ปัจจุบันจะเลิก
จัดพิมพ์ไปแล้วแต่ยังสามารถดาวน์โหลดอ่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งสององค์กรนี้มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ส่งผลให้ทั้งสององค์กรทางศาสนาเหล่านี้ สามารถผลิตสื่อของตนเองออกมา
ได้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งความพร้อมในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความกว้างใหญ่โต และ
สะดวกสบายที่เพียงพอในการรองรับการจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ ได้ และรวมถึงความร่มรื่นของทั้งสอง
สถานที่ที่เป็นสวนป่าเล็ก ๆ รวมถึง หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ อยู่ติดกับสวนรถไฟที่อ านวยความ
สะดวกด้านพ้ืนที่จอดรถแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมได้มากด้วยเช่นกัน สถานที่ตั้งของทั้งสอสถาบันตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก  
 

5.1.2 ส่วนที่ 2 การศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชน 
เจเนอเรชั่นวาย 

ทั้งสองสถาบันทางศาสนามีการวางแผนในการท างานเพ่ือ และมีรูปแบบการสื่อสารที่
ใกล้เคียงกัน และมีการใช้สื่อในการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายคล้ายคลึงกัน จากการศึกษาเพ่ิมเติมจาก
แหล่งข้อมูล ทั้งสื่อเอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งสององค์กรทางศาสนาพบว่า การเลือกใช้
สื่อและการสร้างสื่อที่ใช้ในการสื่อสารพุธศาสนาระหว่าง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปํญโญ 
กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน มีความเหมือนกันในสื่อประเภท หนังสือ นิตยสาร ซีดี ดีวีดี เว็บไซต์ 
การบรรยายธรรมะ โครงการฝึกอบรม ที่จะเน้นหนักไปทางด้านกิจกรรมทางธรรมะที่เน้นให้สมาชิก 
ประชาชน และผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้กิจกรรมนั้นได้น าไปเป็นส่วน
หนึ่งในการน าไปปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันต่อไป ส่วนสื่อของเสถียรธรรมสถาน ที่ต่างไปจากหอ
จดหมายเหตุพุทธทาสฯ คือ สื่อวิทยุ เพลง รวมถึงรายการโทรทัศน์ที่จะสามารถกระจ่ายสู่ประชาชนที่
รับชมรายการทางโทรทัศน์ได้มากและคอบคลุมมากกว่า 
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ทางด้านหอจอดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีกลุ่มกิจกรรมให้เข้าร่วมและหลากหลายมากกว่า  40 
กลุ่มกิจกรรมที่สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามจริตนิสัย หรือความชอบของบุคคลได้ รวมถึงเวลาและรอบ
ในการจัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นมากกว่าด้วย แต่หอจดหมายเหตุพุทธทาส ไม่มีสื่อโทรทัศน์  และวิทยุ 
เนื่องจากเป็นสื่อที่ต้องใช้งบประมาณสูง และใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างมาก ประกอบกับบุคลลากรที่
จ ากัดที่ต้องวางแผนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย ยกเว้นบางกิจกรรมที่มีหน่วยงาน
ภายนอกมาจัดซึ่งอาจจะมีการถ่ายท าและสื่อสารผ่านทางรายการทางโทรทัศน์ ด้านเสถียรธรรมสถาน
มีการใช้สื่อประเภทกิจกรรมมากกว่าสื่อด้านอ่ืน ในโครงการจัดการฝึกอบรมต่าง  ๆ อันเนื่องมาจาก
การที่เสถียรธรรมสถานนั้น มีพ้ืนที่ที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนป่าที่สร้างขึ้นมาให้เหมาะสมสอดคล้อง และเสถียรธรรมสถาน
ความตั้งใจที่จะให้เสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่เรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพ่ือน 
อีกท้ังแต่ละกิจกรรมที่เสถียรธรรมสถานจัดจะเน้นให้กลุ่มคนทุกวัยสามารถท ากิจกรรมรวมกันได้ อาทิ 
โรงเรียนพ่อแม่ครอบครัวแห่งสติ อริยะสร้างได้ โครงการจิตประภัสสร 

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม คือสื่อใหม่ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจาก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะอยู่บนโทรศัทพ์มือถือประเภทสามาร์ทโฟน (Smart Phone) และยัง
สามารถเปิดรับสื่อเพ่ือตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของทั้ง 2 สถาบันได้
รวดเร็วทันที เนื้อหาของสื่อจะเกี่ยวข้องกับธรรมะในชีวิตประจ าวัน ที่สามารถจะน าไปเป็นข้อคิด ข้อ
เตือนใจ ในการด าเนินชีวิตของปุถุชน จะไม่เน้นเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ แต่หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส จะมีบางหลักสูตรที่จะเน้นการศึกษาภาคทฤษฎีเพ่ือปรับและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เช่น 
กิจกรรมคู่มือมนุษย์ที่จะมุ่งเน้นศึกษาจากต ารา และเข้าสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ทุกข์ และการดับทุกข์ อันเป็นจุดหมายหลักของพระพุทธศาสนา ส่วนกิจจกรรมที่มีความเป็น
นันทนาการ เช่น กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม เพลินธรรมน าชม จะมีคนสนใจมาก เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่เน้นการพูดคุย บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของภาพยนต์ สารคดี รวมถึงการน าชมรอบสถานที่
ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส เพ่ือเป็นการแนะน าสถานที่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งถึง
ความเป็นมาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส และจะเข้าใจแนวคิด ความตั้งใจ ในการที่จะเผยแผ่และ
สื่อสารพุทธศาสนาได้ดียิ่งข้ึน  

ปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นล าดับสุดท้าย คือ อาสาสมัคร ในทุก ๆ กิจกรรมนั้นจะมีอาสาสมัคร
มาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะโดดของทั้งสององค์กร เพราะ
จะเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างการปลูกฝังจิตใจในเรื่องของการมีจิตอาสาที่เสียสละ ซึ่งจะท าให้เกิด
การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันระหว่างอาสาสมัคร กับ ทีมงานขององค์กร ในเรื่องของการด าเนิน
กิจกรรม การพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่ เพราะบุคคลที่จะเข้ามาเป็น อาสาสมัครให้กับทั้งสององค์กร
นั้นจะมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพ หลายหน่วยงาน อาทิท าให้ได้แง่มุมความคิดที่หลากหลาย เช่น 
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หอจดหมายเหตุพุทธทาสมีดารานักแสดง นักเขียน มาเป็นอาสาสมัครร่วมด าเนินรายการที่เกี่ยวกับ
นันทนาการ เช่น ดูหนังหาแก่นธรรม ซึ่งจะได้มุมมองและแง่คิดของผู้ที่เป็นนักแสดง หรือ การให้
ความรู้ทางโครงสร้างของการถ่ายท าซึ่งเชื่อมโยงกับธรรมะและจิตใจ ด้านเสถียรธรรมสถานก็จะมีมีดี
เจจิตอาสามาร่วมสนทนาและเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรายการวิทยุสาวิกาท่ีจัดขึ้น 

การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า รูปแบบการสื่อสารเพ่ือ
เผยแผ่ศาสนาสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน มีรูปแบบคล้ายคลึงกันคือ มุขปาฐะ แตกต่างกันตรงที่ 
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยความรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง ส่วนสมัยหลังพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน มี
ลักษณะมุขปาฐะ เป็นการท่องจ าพุทธวัจนะที่บันทึกในพระไตรปิฎกมาแสดงธรรมในลักษณะปากต่อ
ปาก หรือค าสอน ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ โดยพระสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือ 
เช่น พระไพศาล วิสาโล พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฯลฯ โดยใช้การเทศน์ การบรรยาย การ
สนทนาธรรม เป็นต้น  

รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนา และหลักธรรมส าหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย สรุปได้ว่า การ
เผยแผ่หลักธรรมสมัยปัจจุบันที่มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย อาทิ อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็น
ระบบดิจิทัล ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย แต่ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีว่า ระบบการ
สื่อสารสมัยใหม่เปรียบเสมือนดาบสองคม คือ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนก็ได้ 
ในขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบในเชิงกระบวนการสื่อสารแล้ว เครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่เป็น
สิ่งรบกวน (Noise) คือ เป็นตัวการท าให้กระบวนการสื่อสารด้อยประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าการสื่อสาร
หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย สื่อที่เหมาะสมคือ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล เป็นสื่อที่สามารถ
โน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่กิจกรรมทางศาสนามักใช้รูปแบบมุขปาฐะ สาธยายหลักธรรมจากพระไตรปิฎก นั่งสมาธิ อา
นาปานสติภาวนา ฯลฯ โดยจ าลองการเผยแผ่หลักธรรมในสมัยพุทธกาล ด้วยเหตุผลว่า สื่อกิจกรรม
สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่สุดคือ พระธรรม เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ 
พ่ึงรู้แบบประจักษ์ด้วยตนเอง ส่วนสื่อที่เหมาะสมรองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือธรรม วารสาร 
นิตยสาร โดยทั่วไปมักใช้ประกอบกับการปฏิบัติกิจกรรม และสื่อที่เหมาะสมล าดับสุดท้ายคือ สื่อ
สมัยใหม่หรือสื่อดีจิทัล ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค อีเมล ไลน์ ทวิสเตอร์ ดีวีดี วิทยุ โทรทัศน์ และ
โทรศัพท์มือถือ อาจเหมาะสมพุทธศาสนิกชนกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจแต่ละ
บุคคล รูปแบบของสื่อแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่สามารถโน้มน้าวใจ หรือดึงดูดความสนใจได้ดี  

ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย พบว่า การให้บริการของสถาบันศาสนาไม่อาจบริการได้ทั่วถึง คือ จ านวนเจ้าหน้าที่กับปริมาณผู้
ร่วมกิจกรรมมีสัดส่วนต่างกันมาก ประกอบกับเนื้อหาที่ เผยแผ่ไม่ตรงกับความต้องการกับ
พุทธศาสนิกชนแต่ละวัย รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันทางศาสนานั้น ด้านอุปสรรค
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จากสื่อสมัยใหม่ คือ สื่อสมัยใหม่มีหลายรูปแบบ บางสื่อไม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนกลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย บางสื่อมีสิ่งรบกวน (Noise) มากมาย ท าให้การรับสารไม่ต่อเนื่อง 
 

5.1.3 ตอนที่ 3 การศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร 
พระพุทธศานาของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย 

สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปได้ว่า ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ทางเสถียรธรรมสถานด าเนินงานนั้น จะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรม เช่น รายการ
วิทยุ รูปแบบของการด าเนินรายการนั้นจะเป็นการสนทนาธรรมะสบาย ๆ ในรูปแบบ การถามตอบ
ระหว่างผู้ด าเนินรายการ กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีการตอบปัญหาจากทางบ้านที่โทรศัพท์เข้า
มาร่วมรายการ หรือการตอบจดหมายที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามา เนื้อหาของรายการวิทยุที่จัดขึ้น
จะเป็นการให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตโดยสอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต อีกทั้ง
ยังมีแนะน าการปฏิบัติธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด้วย จะมีอาสามสัครที่เป็นผู้ด าเนินรายการหรือที่เรียกว่า “ดีเจ” อาสาเข้ามาช่วยจัดรายการ
วิทยุสาวิกาของเสถียรธรรมสถาน เป็นอาสาสมัครที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยงานของเสถียร
ธรรมสถานซึ่งเสมือนเป็นการที่เรียนรู้การท างานร่วมกันโดยจะมีการพูดคุยสอบถามถึงเนื้อหา และ
ขั้นตอนของรายการว่ามีเนื้อหาอย่างไร รูปแบบรายการเป็นลักษณะไหน เพ่ือที่ผู้ด าเนินรายการจะ
สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และแผนของการ
ด าเนินงาน  

แต่ส าหรับการมีส่วนร่วมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส จะต้องแจ้งความจ านงเพ่ือที่จะเข้า
มาร่วมด าเนินกิจกรรมในกรณีที่จะร่วมผลิตและวางแผน หากกิจกรรมนั้น ๆ เป็นกิจกรรมที่ได้น าเสนอ
โครการเพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ โดยโครงการที่น าเสนอจะต้องมีแบบแผน วัตถุประสงค์ทางธรรมะที่
ชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ในการที่จะท าการสื่อสารและเผยแผ่ธรรมะทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะผลงานของท่านพุทธทาส และพระอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ โดยทางสถาบันหรือ
หอจดหมายเหตุพุทธทาสจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ส าหรับการบรรยาย หรือแม้แต่ห้องเรียน ยกเว้นว่า
กิจจกรรมที่จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่เป็นการเปิดกว้างคล้ายกับการสัมนาหรือสัมภาษณ์สื่อบุคคลทาง
ศาสนาที่ส าคัญ ๆ ผู้ขอโครงการจะมีการจัดเตรียมพ้ืนที่เอง เช่น เวที ในการตกแต่งเวทีและประดับไฟ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบของโครงการ เช่น การเปิดตัวหนังสือธรรมะ ของ คุณพัทธ์อิทธิ์ จินวุฒิ ชื่อ
หนังสือคือ จากนักโทษสู่นักธรรมที่มีรูปแบบการสนทนาที่เป็นกันเองง่าย ๆ และมีการนิมนต์พระ
นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระวิปัสสนาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ และมีพิธีกรรับเชิญพิเศษมาเป็นผู้
ด าเนินรายการ เพ่ือให้รูปแบบของรายการมีความน่าสนใจมากขึ้น 
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสกรุงเทพฯ และ
เสถียรธรรมสถาน โดยใช้กิจกรรมและสื่อบุคคลเป็นสื่อในการโน้มน้าวใจกลุ่มคน เพ่ือเสริมสร้าง
ทัศนคติต่อศาสนาพุทธ มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดี ตามหลักธรรม เหตุและผล ข้อเท็จจริงตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏ กระบวนการ เครื่องมือ สื่อธรรมะต่าง ๆ น ามาใช้เพ่ือโน้มน้าวใจให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นน่าเชื่อถือ อย่างเลื่อมใสต่อผู้รับสาร หรือ
พุทธศาสนิกชนที่ได้รับการโน้มน้าวใจจากกิจกรรมการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือ
มีความเห็นคล้อยตาม เกิดการกระท าอย่างจริงจังตามมา การโน้มน้าวใจด้วยการใช้นวัตกรรมการ
สื่อสาร จึงนับได้ว่าเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อการ
โน้มน้าวใจได้รับตอบสนอง สร้างความอยากรู้อยากเห็น ต้องการเข้ามาปฏิบัติด้วยตนเอง พฤติกรรม
เหล่านี้ก่อให้เกิดแนวโน้มไปทางที่ดี ความมีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีตามไปด้วย 

และการแสดงความเห็นในระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวาย อายุ 20-37 ปี มีการรับรู้ประโยชน์ และมีระดับของการมีส่วนร่วม โดยเรียงจาก
ระดับการมีส่วนร่วมทั่ว ๆ ไปในระดับน้อย ไปถึงจนถึงระดับมากสรุปได้ดังนี ้

การมีส่วนร่วมของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจะสามารถสร้างประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมให้
มากได้โดยเป็นการสร้างพลัง สร้างแนวคิดสู่การก าหนดแผน พัฒนายุก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานใน
กิจกรรมทางธรรมะต่าง ๆ และยังรวมถึงการที่จะสามารถมองเห็นการปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ประโยชน์ของการสร้างสรรค์แนวทางและการท างานงานร่วมกัน 
จะช่วยท าให้การด าเนินการมีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะมีบุคคลากรในการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 
และยังได้แนวความคิดใหม่ ๆ ไปต่อยอดและพัฒนาจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงช่องทาง
ใหม่ ๆ ในการสื่อสารพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นและรวดเร็ว และยังสร้างพลังของการ
เรียนรู้เพ่ือที่จะท าให้ปัญหาของการสื่อสารลดน้อยลงเพราะมีการแบ่งหน้าที่และอาศัยความร่วมมือ
จากอาสาสมัครหรือผู้ร่วมกิจกรรมช่วยบอกต่อผ่านสื่อต่าง ๆ หรือแม้แต่การสื่อสารแบบปากต่อปากที่
เป็น Viral Communication ได้ และยังได้ความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพิจารณาในการที่จะ
ปรับปรุงกิจกรรม รวมถึงสร้างสรรค์กระบวนการ รูปแบบ และสื่อใหม่  ๆ ที่จะสามารถสื่อสารไปถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ 

การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/User) จะเป็นไปใน
ทางการแสดงความคิดเห็น ภายหลังจากการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการตอบ
แบบสอบถาม หรือแม้แต่พูดคุยถึงความรู้สึกหลังจากเสร็จสิ้นกิจจกรรม โดยจะมีการบันทึกข้อมูลไว้
เพ่ือน าไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไปในการจัดกิจกรรมตั้งต่อไป ระหว่างการด าเนินกิจกรรมจะมีการ
พูดคุยสอบถามถึงประสบการณ์ ความรู้สึก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อเนื้อหาหลักธรรมที่ได้น าเสนอไป
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ว่ามีข้อสงสัยอย่างไร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลายความสงสัยและน าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้
ต่อไป 

การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต ผู้ร่วมแสดง (Sender/Producer/Co-
producer/Performance) และ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน ผู้ก าหนดนโยบาย  (Policy 
maker/Planner) รวมไปถึงการติดตามประเมินผลด้วย หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมก็ไม่สามารถที่จะร่วมวางแผนหรือก าหดนโยบายได้ แต่อาจจะแสดงความเห็นส าหรับ
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปได้ แต่หากกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ยื่นขอจัด
กิจกรรมหรือแม้แต่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเอง ก็จะสามารถที่จะมีส่วนในการวางแผน ผลิต หรือแม้แต่
ร่วมแสดงได้ เช่น เป็นพิธีกร แขกรับเชิญพิเศษ เป็นต้น จะสามรถท่ีจะช่วยก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
ช่วงเวลาที่เหมาะ และรวมถึงการวางแผนการใช้สื่อที่จะใช้ในการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมนั้น ๆ ได้  
 

 อภิปรายผล 
 

ข้อค้นพบจากการวิจัย การสื่อสารศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย  มีประเด็น
สนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

จากการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการสื่อสารในสมัยพุทธกาล คือ มุขปาฐะ หรือเป็นการสื่อสาร
แบบปากต่อปาก กล่าวคือมีลักษณะการเผยแผ่หลักธรรมด้วยการเทศน์ บรรยายธรรม สนทนาธรรม 
ซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน ประกอบกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และแม่ชี จากเสถียรธรรมสถาน ยืนยันตรงกันว่า เป็นการสื่อสารที่
สถาบันตนใช้เผยแผ่หลักธรรมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลวิจัยที่กล่าวมาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระ
มหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: การพัฒนารูปแบบและ
วิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน 138 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบส ารวจ แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน เริ่ม
จากสมัยพุทธกาลโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ริเริ่มการเผยแผ่ธรรมะ ต่อมาพระอริยสาวกหรือพระสงฆ์เป็น
ท าการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั่วไป จนถึงปัจจุบันพระพุทธองค์ทรงใช้รูปแบบการเผยแผ่ธรรมะ
ด้วยการเทศนามากกว่ารูปแบบอ่ืน การสอนธรรมด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจนรูปแบบ
นี้ใช้ในสมัยหลังพุทธกาล แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ได้พัฒนารูปแบบการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยโดยใช้รูปแบบการเทศน์ การปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม วิปัสสนา
กรรมฐาน การเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอน ดังนั้นผลการวิจัยที่ปรากฏ
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อาจเป็นเพราะพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนสมัยใหม่ที่ต้องการทราบเหตุ และผลที่
เหมาะสมสอดคล้อง นอกจากนี้ยังมีความเป็นตัวของตัวเอง และเชื่อม่ันในตนเองสูง แต่มักอ่อนไหวต่อ
การโน้มน้าวได้ง่าย ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎ หากมีบุคคลมีอิทธิทางความคิด ( Idol) อีกทั้งเป็น
คนช่างซักถาม ถ้าไม่สามารถแสดงเหตุผลได้ มักเลิกเชื่อในทันที การใช้พระสงฆ์สาวกที่มีอิทธิพลใน
การโน้มน้าวจิตใจให้หลักธรรมแก่คนกลุ่มเมื่อเชื่อแล้วมักเชื่ออย่างสนิทใจ และเป็นไปได้ว่า จาก
พฤติกรรมทางธรรมชาติจริตของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ชอบสนทนา ซักถาม โอภาปราศรัย มีศรัทธา
หากเชื่อ มักยินยอมปฏิบัติตามต่อผู้มีอิทธิทางความคิด (Idol) ดังนั้น เมื่อพระสงฆ์ท่ีมีชื่อเสียงเป็นที่นับ
ถือศรัทธาของประชาชน สามารถเทศน์หรือบรรยายได้อย่างเข้าใจ เข้าถึงหลักธรรมในพุทธศาสนา มัก
โน้มเข้าฟัง และน าไปประพฤติปฏิบัติตาม จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการสื่อสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายคือ มุขปาฐะ แบบปาฐกถาธรรม การเทศน์ การบรรยายธรรม รวมทั้ง
การสนทนาธรรมปุจฉา-วิสัชนา ซึ่งเป็นที่สนใจของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มักชอบสนทนา ซักถาม 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อเชิงประจักษ์ ด้วยเหตุและผลตามหลักธรรมในพุทธศาสนาทุกประการ  

การวิจัยครั้งนี้พบว่า การสื่อสารศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย นิยมร่วมกิจกรรม 
ผ่านสื่อกิจกรรมของสถานปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะสถานปฏิบัติกลุ่มตัวอย่างคือ หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน ที่มีการจัดกิจกรรมตามหลักศาสนา 3 ประการคือ 
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งผลการวิจัยนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาของสิริลักษณ์ ศรีจินดา (2553) ศึกษา
เรื่อง การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อมวลชน โดย
การจัดล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ผ่านการก าหนดวาระและการให้พ้ืนที่สื่อมวลชน และมี
นวัตกรรมสาร ได้แก่ กลยุทธ์การออกแบบสาร โดยค านึงถึงผู้รับสาร และธรรมชาติของสื่อ ช่วงเวลา 
สถานที่ในการสื่อสาร ธรรมะในชีวิตประจ าวัน วาทศิลป์ทางภาษา เช่น ใช้สัมผัส ซ้ าค า ส านวนและ
ภาษาต่างประเทศ ค าถามเชิงวรรณศิลป์ การเปรียบเทียบ กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขัน ฯลฯ  ผล
การศึกษานี้มีลักษณะคล้ายกับการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพ 
และเสถียรธรรมสถาน มีนวัตกรรมสารที่ค านึงถึงผู้รับสาร สถานที่ในการสื่ อสาร ธรรมะใน
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ (2553) ศึกษาเรื่อง การ
ประยุกต์แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พบว่า 
หลักคิดในการเผยแผ่ศาสนา เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก (Active Buddhism) ด้วย
ยุทธศาสตร์ เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีในการด าเนินงาน  3 ประการ คือ 1. การ
เปลี่ยนภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาให้ทันสมัย (การน าเสนอที่ข้องเกี่ยวกับทางโลก)  2. การน าเสนอ
หลักธรรมที่เข้าใจง่าย และ 3. การแปรทฤษฎีสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงโดยใช้หลักการตลาดเพ่ือสังคม 
จากผลงานวิจัยข้างนี้ จึงอภิปรายโดยอ้างถึงบทพระธรรมคุณ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติธรรม ที่ว่า 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว 
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เอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด 
โอปะนะยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วัญญูหิติ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน 

สื่อกิจกรรมทางศาสนาที่แปลจากพระไตรปิฎก หรือพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ตรัสไว้ดีแล้ว บุคคลหรือผู้ร่วมกิจกรรม เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน 
สามารถใช้อธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานปฏิบัติน ามาใช้สื่อสารเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชน 
อีกทั้งยังใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่ค านึงถึงผู้รับสารคือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เช่น การจัดนิทรรศการ
นิพพานชิมลอง (มีทั้งที่หอจดหมายเหตุฯ และเสถียรธรรมสถาน) ฟังดนตรีธรรม ดูหนังหาแก่นธรรม 
เพลินธรรมน าชม ซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย จัดว่าเป็นการเผยแผ่หลักธรรมในลักษณะ 
Edu-entertainment หรือการเรียนคู่บันเทิงธรรม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธ
ศาสนาส าหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายคือ สื่อกิจกรรมทางศาสนา ที่มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
เพราะผลเชิงประจักษ์เป็นการโน้มน้าวใจที่ได้ผลชัดเจน 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า แม้ว่าการสื่อสารพุทธศาสนา และเผยแผ่หลักธรรมใน
สมัยพุทธกาลมีลักษณะมุขปาฐะ แบบปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม สนทนาธรรม แต่สมัยหลังพุทธกาล
ก็ยังคงใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจเหมือนกัน และในสมัย
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ด้วยระบบดิจิทัลมาใช้งาน คือ ระบบ
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้  Web Browsers สื่อสั งคมออนไลน์  (Social Media) โดยใช้  Facebook, 
YouTube ฯลฯ เ พ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ค าสอน ธรรมะต่าง  ๆ ทางพระพุทธศาสนาเข้าถึ ง
พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของธ
นิพร จุลศักดิ์ (2554) ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบของการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับสื่อใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย คือ 
เครือข่ายสังคมออนไลนท์ที่นิยมใช้มากสดุ 3 อันดับแรกไดแก่ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) และ
อินสตาแกรม (Instagram) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย (2556) ได้จัด
อันดับ 10 แอปพลิเคชันยอดนิยมของสมาร์ทโฟน โดยได้ท าการส ารวจผู้ใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ท
โฟน (Smart Phone) พบว่าในประเทศไทย ไลน์ (Line) เป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมอันดับ 1 
รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าส่วน
ใหญ่ใช้เพ่ือความบันเทิงและการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่ น่ าสนใจคือ กลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนม์ากกว่า 15 ครั้งต่อวัน โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยรวม
ต่อวันอยู่ที่ มากกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Zocial inc. 
(Thumsupteam, 2557) บริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ท าการ
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ส ารวจคนไทยเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนจบวัน พบว่า
พฤติกรรมคนไทยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแทบจะทุกวันก็คือการใช้งานบนเครือข่าย สังคมออนไลน์ 
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวัน โดยคนไทยที่ชอบออนไลน์ ส่วนใหญ่จะใช้งานเครือข่า ย
สังคมออนไลน์ ตั้งแต่ตื่นนอน ตั้งแต่ต่ืนนอน เข้าห้องน้ า ระหว่างเดินทาง เข้าไปท างาน ขณะท างาน 
หรือแม้กระทั่งก่อนนอน (ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, 2558) 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีอายุ  18-24 ปี และ 25-34 ปี มีความพึง
พอใจในลักษณะใกล้เคียงกัน สนใจต่อรูปแบบการน าเสนอด้วยการใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย มี
การสอดแทรกภาษาบาลีและภาษาอังกฤษพร้อมค าแปล มีการใช้รูปภาพ (Image) วีดีโอ ลิงค์ดาวน์
โหลด (Video Link Download) และการใช้เสียง (Sound) เพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ใช้จุดอ่อนของโลก คือมนุษย์ยังคงมีกิเลส มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์ เมื่อผู้คนเครียดมาก ทุกข์มาก จึงเป็นโอกาสการเข้าถึงธรรมะเพ่ือการดับทุกข์ โดยปรับรูปแบบ
ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ซึ่งการสื่อสารด้วยนวัตกรรมใหม่เหล่านี้สามารถใช้โน้มน้าวใจด้วยหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้า ภายใต้ทฤษฎีกระบวนทัศน์การเล่าเรื่อง และทฤษฎีสัญญะวิทยา ปรากฏเนื้อหาใน
พระสูตร หรือธรรมะของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง 

ในขณะเดียวกัน ยังพบว่า การสื่อสารพุทธศาสนาสมัยปัจจุบัน สื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนเจเนอเรชั่น
วายคือ สื่อสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกัลป์ผลการศึกษาของคลฑรรน์รัตน์ ดิษบรรจง (2558) ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแก่พุทธศาสนิกชน ผลการศึกษาส่วน
หนึ่งพบว่า การเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแก่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน คือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ พอคเก็ตบุ๊ค หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ที่เป็นเช่นเป็นเพราะ สื่อสิ่งพิมพ์
สามารถจัดเก็บได้นาน ดังตัวอย่างคือ พระไตรปิฎก เสาหินอโศกของพระเจ้าอโศกมหาราช หลักศิลา
จารึกของพ่อขุนรามค าแหง เป็นต้น ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาที่เห็นได้ชัด
ในปัจจุบัน บทความ งานเขียนต่าง ๆ ที่เป็นผลงานของพุทธทาสภิกขุ นิตยสารสาวิกา หรือแม้แต่งาน
เขียนของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  

ผลการวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อมูลจากการวิจัยสนับสนุนด้วยว่า การเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า 
เป็นวิธีการเผยแผ่ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับคนแต่ละประเภทด้วย ดัง
พระองค์ทรงเปรียบมนุษย์เหมือนบัว ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้ ความสามารถ 
ความเข้าใจในการรับรู้ และการยอมรับ และความสามารถเข้าถึงหลักที่ลึกซึ้งได้ การเผยแผ่ธรรมะท่ีใช้
หลักธรรมตามรูปแบบที่พระองค์ทรงแสดงเป็นแบบอย่างไว้ จึงเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุด สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการโน้มน้าวให้คนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมการเผยแพร่
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าให้เผยแผ่สืบทอดในเจเนอเรชั่นต่อ ๆ ไป 
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 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) การสื่อสารศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย สถาบันทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง 

ควรมีการเพ่ิมเติมการสื่อสารด้วยการคัดย่อค าคม แล้วน าเสนอค าคมที่เป็นไฮไลท์ของการจ าลอง
รูปแบบการสื่อสารแบบสมัยพุทธกาล คือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก ผ่านสื่อต่าง  ๆ ให้มากขึ้น 
เพราะปัจจุบันประชาชนเสพสื่อจากการอ่านและการฟังน้อยลง โดยที่คัดย่อหรือตัดข้อความมาโดยย่อ
เน้นเฉพาะแก่น สื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น เชื่อว่าจะง่ายต่อการสื่อสารและรับสื่อของ
กลุ่มเป้าหมายหรือพุทธศาสนิกชนได้ง่ายข้ึน 

2) การสื่อสารศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย โดยการใช้สื่อบุคคล ด้วย
วิธีการเทศน์ สาธยายธรรม สนทนาธรรม ปุจฉา-วิปัสสนาในลักษณะมุขปาฐะ โดยพระสงฆ์ที่มีอิทธิพล
ในการโน้มน้าวจิตใจพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย เพ่ือให้เข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรม ส าหรับน าไป
ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เกิด
ความสุขเพราะสื่อบุคคลยังคงมีอิทธิพลต่อผู้รับสารอยู่มาก โดยเฉพาะสื่อบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับ
ถือจากคนสังคม  

สถาบันทางศาสนาหรือผู้เกี่ยวข้องต่อการเผยแผ่ศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย เพ่ือให้การเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือการสืบทอดพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและมั่นคง ด้วยสื่อกิจกรรมใน
ลักษณะหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติที่มีการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยจ าลองสถานการณ์ สร้างบรรยากาศ 
จัดสภาพแวดล้อม คุณสมบัติผู้สอนที่เหมาะสมกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายซึ่งบุคคลที่ต้องการรับรู้เชิง
ประจักษ์ด้วยตนเอง ด้วยเหตุและผลที่ชัดแจ้ง 

3) การสื่อสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย สถาบันหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรพิจารณานวัตกรรมการสื่อสารด้วยการน าเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่ที่อยู่ในความนิยม
หรือมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนในสังคม และน าเสนอข่าวสารแบบเชิงรุกโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) มาใช้เป็นช่องทางส าหรับการสื่อสารในเข้าถึงกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะ
ท าให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับสื่อหลัก เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะที่ตัวสาร (Message) ควรคงไว้ซึ่งหลักธรรมในพุทธศาสนาแบบมุขปาฐะ
โดยพระสงฆ์หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจด้วย 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการการ

สื่อสารในการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา เพ่ือโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
2) ควรมีการศึกษาเรื่อง ช่องทางการสื่อสารส าหรับเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนา

ที่เหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนเจอเนอเรชั่นวาย เพ่ือเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธว่าช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเป็นช่องทางที่พุทธศาสนิกชนเจอเนอเรชั่นวายเปิดรับมากท่ีสุด 

3) ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมเชิงรุกที่เหมาะสมในการสื่อสารพุทธศาสนาในการเผย
แผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา เพ่ือโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายเกิดความสนใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมขึ้น และน าไปสู่ความส าเร็จของการเผยแผ่ธรรมะ โดยเข้าถึงใจพุทธศาสนิกชนทุกวัย  

4) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงควรศึกษาในเชิงปริมาณ เช่น การวิจัย
เชิงส ารวจ เพ่ือจะท าให้เข้าใจความคิดเห็นของกลุ่มเจนวายที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
ด้านวิชาการต่อไป 
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แบบบันทึกข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ



 

แบบบันทึกข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เรื่อง 

การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
 
ชื่อหนังสือ  ..........................................................................................................................................  
ชื่อผู้แต่ง  .............................................................................................................................................  
เลขหน้า  .....................................................  ปีที่พิมพ์ .......................................................................  
สถานที่พิมพ์ ................................................  :  .................................................................................  
ข้อมูลส าคัญ  .......................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
สรุปข้อมูลส าคัญ ..................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Performance) 



 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
1. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ (จ านวน 3 คน)  

1.1 นายพุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา 
1.2 นายกรุณพล พานิช 
1.3 นางสาวศศวรรณ จิรายุส 

 
2. เสถียรธรรมสถาน (จ านวน 3 คน) 

2.1 แม่ชีใมลี เขียวสะอาด 
2.2 แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา 
2.3 นางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 



 

รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

 
1. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ (จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน) 
 

1.1 กลุ่มท่ี 1 
1.1.1 นางสาวชญาน์ณิชญ์  สุภาพ อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
1.1.2 นางรัชนัน  พุทธสารณ์ อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
1.1.3 นางสาวจุฑาทิพย์  หึกขุนทด อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.1.4 นางสาวอทิตยา  พุ่มนาค อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.1.5 นางสาวศรีประไพร ลิ้มแก้ว อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.1.6 นางสาวกัลยานี อุปฮาต อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.1.7 นายอัทฐพล ทองทิพย์ อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

 
1.2 กลุ่มท่ี 2 

1.2.1 นายวัชระพงศ์ บุญมาประเสริฐ อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.2.2 นางสาวธิญาดา จารุศวัส อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.2.3 นายฤทธิเดช ทรัพย์ทวีกุล อายุ 29 ปี  อาชีพพนักงานบริษัท 

1.2.4 นางสาวโศศิษฐา พงศ์ชัยโรจน์ อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับ 
1.2.5 นางสาวปัทมน ชัยจีระกุล อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.2.6 นางสาวกมลวรรณ ทองเหลา อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

1.2.7 นางสาวณัฏฐินี ปรีชาหาญ อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
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2. เสถียรธรรมสถาน (จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน) 
2.1 กลุ่มท่ี 1 

2.1.1 นางสาวภิญญา กองสินช์ อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

2.1.2 นางสาวอารดา เรียงสุวรรณ อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
2.1.3 นางสาวณัฐวดี ชูชื่น อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
2.1.4 นางสาวจิตรดา เคนเหลื่อม อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับ 
2.1.5 นายพีรวัฏร์ นัยอนันต์ อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
2.1.6 ณัชญา เฟ่ิองกวินสมบัติ อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
2.1.7 สิริภัทร เวโรจน ์ อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

 
2.2 กลุ่มท่ี 2 

2.2.1 นางสาวเจนจิรา นทีตานนท์ อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 

2.2.2 นายปวัตพงษ์ แหวนทอง อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
2.2.3 นางสาวอรยา แสงพล อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
2.2.4 พิชญา ชมะรัตน์ อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับ 
2.2.5 พิชญา ปริสุเก อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานบริษัท 
2.2.6 พิชานันท์ ลาภใหญ่ อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับ 
2.2.7 นีรชา ฤทธิมนตรี อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับ  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบค าถามน าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Guideline Interview Questions for In-depth Interview) 



 

แบบค าถามน าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เรื่อง 

การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสูพุ่ทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
 

สัมภาษณ์  วันที่ ..........................  เดือน  ...........................  พ.ศ. 2560 
 สถานที่สัมภาษณ์ ........................................................................................  
 เริ่มเวลา ..............................  สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา .............................  
 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 (1) ชื่อ/ชื่อสกุล  ..........................................................................................................  
 (2) ต าแหน่ง ................................................................................................................  
 (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ...................................................................................................  
 (4) ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบันนี้ ...........................................................................  
 

ค าถามน า 

1. นโยบาย/แนวคิด/กระบวนการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นอย่างไร  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
2. โครงสร้างการด าเนินงานของสถาบัน เป็นอย่างไร 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  .....................................................................................................................................................  
3. การวางแผนการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา มีกระบวนการอย่างไร 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  .....................................................................................................................................................  
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4. รูปแบบการสื่อสารศาสนาในกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/ประเภท มีการพิจารณาแบ่งอย่างไร  
แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (อาทิ สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อดิจิทัลฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. กิจกรรมทางศาสนาแต่ละประเภท การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม และหลักเกณฑ์การ 
เลือกกลุ่มเป้าหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

7.  กิจกรรมทางศาสนาที่ก าหนด มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เน้นหรือเจาะจงไปที่กลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 
ปี และสถาบันมีแนวคิดในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างไร.......................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  

8.  เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้าง และเป้าประสงค์ความ 
ต้องการของสถาบันเป็นอย่างไร  

  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  .....................................................................................................................................................  
9. แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมส าหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย  

หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมด้านศาสนาเป็นอย่างไร 
  ..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
10. ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ/กระบวนการการสื่อสารในอดีต และนวัตกรรมการสื่อสารที่ 

ใช้สื่อสารพุทธศานาในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
  ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
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11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานมีอะไรบ้าง อย่างไร 
  ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  

12. ในอนาคตมีการวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาหรือไม่ (ถ้ามี) แนวทางของ
แผนเป็นอย่างไร  

  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  .....................................................................................................................................................  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

แบบค าถามน าการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
(Guideline Interview Questions for Focus Group) 



 

แบบค าถามน าการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
เรื่อง 

การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสูพุ่ทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 
 
สัมภาษณ์  วันที่ ..........................  เดือน  ...........................  พ.ศ. 2560 
 สถานที่สัมภาษณ์ ........................................................................................  
 เริ่มเวลา ..............................  สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา .............................  
 
บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ชื่อ/ชื่อสกุล 
 (1)  ..............................................................................................................................  
 (2)  ..............................................................................................................................  
 (3)  ..............................................................................................................................  
 (4)  ..............................................................................................................................  
 (5)  ..............................................................................................................................  
 (6)  ..............................................................................................................................  
 (7)  ..............................................................................................................................  
 
ค าถามน า 
1. เหตุผลของแต่ละท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้ 
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
2. ความเห็นต่อกิจกรรมการสื่อสารพุทธศาสนาต่อการเผยแผ่หลักธรรมของสถาบันแห่งนี้เป็น  

อย่างไรบ้าง 
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
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3. การสื่อสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี และการสื่อสาร
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มท่ีมีอายุ 20-37 ปี เป็นอย่างไร 

  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
4. สื่อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่วนร่วมปฏิบัติธรรม/กิจกรรม  

ทางศาสนาเป็นอย่างไร 
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
 ………………………………………………………………………………………………….. 
5. กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรม หรือสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่ อย่างไร 
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
6. จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน อายุ 20-37 ปี หรือเจเนอ 

เรชั่นวาย ของสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างไร 
  .....................................................................................................................................................  
 …………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………. 

7. ปัญหา อุปสรรค ในการสื่อสารพุทธศาสนาและเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธของสถาบัน  
แห่งนี้ มีหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง โปรดให้เหตุผล 

  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
8. ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ส าหรับกลุ่มบุคคล 

อายุระหว่าง 20-37 ปี  
  .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
 
  ลงชื่อ. .................................................................. ผู้บันทึก
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ชื่อ ชื่อสกุล  นายวรรณธัช ประเสริฐ 
 
ประวัติการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543   
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