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ระบบความคิดที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

The Impact of Mental Thinking Systems towards 

Religious Communication: A Study of Phra Paisal Visalo 24 

 

วศิน ประดิษฐศิลป์25
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาถึงความส าคัญของระบบความคิดชิงจิตวิทยา ิการคิด
บบวิพากษ์ละบบสรຌางสรรค์ี บบปุถุชน ทีไมีผลตอการสรຌางสืไอละสารของพระเพศาล วิสาล ฿น
ฐานะทีไทานป็นพระสงฆ์นักสืไอสารศาสนายุค฿หม ทีไประยุกต์฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารทัๅงทางลกละทาง
ธรรม฿หຌขຌากับบริบทสังคมเทยปัจจุบัน ซึไงศึกษาผานการวิจัยอกสาร ละการสัมภาษณ์พระเพศาล วิสาล 
ผานจดหมายอีลใกทรอนิกส์ ิe-mailี ผลการศึกษาพบวา ทาน฿ชຌองค์ความรูຌทางลก คือ 1) องค์ความรูຌ
ทางวิทยาศาสตร์ 2) องค์ความรูຌทางสังคมศาสตร์ 3) องค์ความรูຌทางรัฐศาสตร์ ละ 4) องค์ความรูຌทีไ
ฉพาะจาะจงอืไนโ รวมกับองค์ความรูຌทางธรรม คือ องค์ความรูຌทางศาสนาละจิตวิญญาณ ป็นองค์ความรูຌ
พืๅนฐาน฿นการพัฒนานวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ดยสรຌางสรรค์ผานระบบความคิด 2 รูปบบ เดຌก 1) 

ระบบความคิดทางธรรม ยนิสมนสิการ ละ 2) ระบบความคิดชิงจิตวิทยา คือ การคิดบบวิพากษ์
ละบบสรຌางสรรค์ซึไงป็นวิธีคิดบบปุถุชน ดยสามารถบงนๅ าหนักของระบบความคิดทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนา
นวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ระหวางการคิดบบวิพากษ์ละบบสรຌางสรรค์อยูทีไประมาณ 75:25 

ค าส าคัญ: พระเพศาล วิสาล นวัตกรรมการสืไอสาร ยนิสมนสิการ องค์ความรูຌทีไฉพาะจาะจง ระบบ
ความคิดบบผสม 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

Abstract 

 This research paper aims at exploring the impact of mental thinking systems: 

critical thinking and creative thinking used by Phra Paisal Visalo in selecting media and 

producing contents for religious communication purposes. He is well regarded as one of 

the forefront communicator in Thai Buddhism. He endeavors to create the contents 

which are able to reflect both Buddha’s teaching and everyday life stories in Thai 

contemporary context. Through documentary research and in-depth interview, the study 

shows that Phra Paisal Visalo used secular knowledge referring to 1) applied science, 2) 

social science and 3) political science. In order to draw attention from audiences, these 

knowledge were utilized as communication strategies to introduce Buddha’s teaching 

which often perceived as an uninteresting topic by general public. Therefore, these 2 

sides of knowledge are considered to be Phra Paisal Visalo’s domain specific knowledge 

in facilitating the contents through his mental thinking systems that he used 75:25 

between critical and creative thinking. 

Keywords: Phra Paisal Visalo, innovative communication, Yonisomanasikara, domain 

specific knowledge, hybridization 

 

บทนํา 

 บทความวิจัยฉบับน้ี มาจากผลการวิจัยสวนหน่ึงในวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ซ่ึงทําการศึกษา
นวัตกรรมการส่ือสาร (รูปแบบการส่ือสาร) ศาสนา และระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษ
และแบบสรางสรรค) แบบปุถุชน ท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการใช “สื่อ” และ “สาร” ของพระไพศาล วิสาโล 
ในการส่ือสารศาสนา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอองคความรูเฉพาะ ระบบความคิดทางธรรม และระบบ
ความคิดแบบปุถุชน (ทางโลก) ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนานวัตกรรมการส่ือสาร อันสงผลใหทานประสบ
ความสําเร็จในการส่ือสารศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนรุนใหม ซ่ึงเปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหสถาบัน
ศาสนายังคงดํารงบทบาทและไดรับความสนใจในกระแสสังคมไทยยุคปจจุบัน 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในอดีตท่ีผานมา สถาบันศาสนาในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะสถาบันศูนยกลางของ
ชุมชน โดยมีอิทธิพลคอยควบคุมความเปนไปของสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ และชวยใหสังคมสามารถ
ขับเคล่ือนไปไดอยางราบร่ืน อาทิ ทําใหนักปกครองซ่ึงอยูภายใตสถาบันการเมือง ตองปกครองบานเมือง
โดยชอบดวยหลักทศพิธราชธรรม หรือมีอิทธิพลตอสถาบันเศรษฐกิจ โดยหลอหลอมใหคนไทยมีนิสัยชอบ
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การทํามาหากินแบบมักนอยและสันโดษ จนนักปกครองในยุคเผด็จการทหารถึงกลับมองดวยความเขาใจผิด 
วาพระพุทธศาสนาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศใหทันสมัย (เสฐียรพงษ วรรณปก, 2555) และแมวา
ปจจุบัน พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะถูกลดบทบาทลงไป เน่ืองจากสถาบันเศรษฐกิจภายใตอิทธิพล
ของลัทธิวัตถุนิยมท่ีคอยๆ ทวีอิทธิพลข้ึนแทนท่ีและเขาควบคุมทิศทางของสังคม สงผลใหโครงสรางสังคม
แบบพุทธด้ังเดิมกลายมาเปนสังคมไทยสมัยใหมแบบ “พุทธพาณิชย” ดังทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ 
(2554) ที่กลาวถึงสถาบันศาสนาในยุคปจจุบันวา องคประกอบท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนาอยาง “วัด” ซ่ึง
เคยเปนศูนยกลางของชุมชนไทยในอดีต กลับถูกแปรเปลี่ยนเปน “ศูนยการคา” ซ่ึงเนนการปลุกเสกเชาบูชา
อยูในปจจุบัน ฯลฯ 

 การท่ีสถาบันศาสนาถูกลดทอนอํานาจในการควบคุมดูแลสังคม เปนปรากฏการณท่ีเคยเกิดข้ึน
มาแลวในสังคมตะวันตก ดังทฤษฎี “กระบวนการกลายเปนโลกฆราวาส” (Secularization) ของ Berger 

(Chernus, 2013) ที่อธิบายถึงกระบวนการเปล่ียนสถาบันศูนยกลางของสังคม จากสถาบันศาสนาท่ีมี
อํานาจสูงในอดีต มาเปนสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ อยางสถาบันทางการเมืองและสถาบันเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนการ
เปลี่ยนฐานอํานาจของสังคมไปอยางส้ินเชิง แตเม่ือพิจารณาในบริบทของสังคมไทย กลับพบความแตกตาง
ในกระบวนการเปล่ียนแปลงดังกลาว คือ สถาบันศาสนายังคงมีบทบาทและความสําคัญในสังคมไทย โดย
เปนอีกหน่ึงสถาบันท่ีมีอิทธิพลในการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไมนอยไปกวาสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ 

 สาเหตุประการหน่ึงท่ีชวยดํารงบทบาทของสถาบันศาสนา คือ การท่ีพระพุทธศาสนาเขาไปมีสวน
รวมกับสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ (กาญจนา แกวเทพ, 2556) อาทิ สถาบันส่ือ ผานการใหสัมภาษณของ
พระสงฆผานส่ือโทรทัศน หรือหนังสือธรรมะท่ีวางขายอยูในรานหนังสือชั้นนําตางๆ ซ่ึงมักจะติดอันดับ
หนังสือขายดี ฯลฯ รวมถึงการท่ีสถาบันศาสนายื่นมือเขาไปชวยเหลือสถาบันทางสังคมตางๆ เชน ชวยแกไข
ปญหาปากทอง และสนับสนุนการอบรมบมเพาะเยาวชน เปนตน แสดงใหเห็นวา ในยุคปจจุบันท่ีอิทธิพล
ของสถาบันศาสนาถูกทาทายโดยสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ “พระพุทธศาสนา” กลับมีกลวิธีตางๆ ในการสราง
บทบาท เพ่ือใหสถาบันศาสนายังคงดํารงบทบาทอยูไดในสังคมไทย 

 “พระสงฆ” เปนองคประกอบสําคัญทางศาสนาในมุมมองทางนิเทศศาสตร (กาญจนา แกวเทพ, 

2549) ในฐานะ “สื่อบุคล” ด้ังเดิม27 ที่พัฒนาวิธีการส่ือสารศาสนาเร่ือยมาตามการเปล่ียนแปลงของบริบท
สังคมและยุคสมัย เริ่มตนจากการสื่อสารดวยปากเปลา (มุขปาฐะ) ดวยการเทศนในวันธรรมสวนะ พัฒนาสู
ยุคส่ือสารมวลชน จนถึงปจจุบันท่ีพระสงฆสวนหน่ึงเร่ิมปรับใชเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอรเปน
สื่อกลาง (boyd & Ellison, 2008) อยางอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนเปนส่ือในการส่ือสาร
ศาสนา ทําใหพระสงฆสามารถเอาชนะเร่ืองของเวลา สถานท่ี และรูปแบบการส่ือสาร (กาญจนา แกวเทพ 
และนิคม ชัยขุนพล, 2555) อันเปนการสื่อสารยุคใหมท่ีพระสงฆในอดีตยังไมสามารถทําได 

                                                           

27 ประเภทสื่อในบทความวิจัยน้ี แบงโดยอาศัยยุคของสื่อเปนเกณฑ คือ “สื่อด้ังเดิม” หมายถึง ส่ือท่ีใชสือ่สารมากอน
สื่อมวลชน เชน สถานท่ี วัตถุ พิธีกรรม ฯลฯ และ “สื่อสมัยใหม” หมายถึง ส่ือมวลชนเปนตนมา 
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 งานวิจัยท่ีศึกษาพระสงฆในฐานะ “พระนักส่ือสารศาสนา” แสดงใหเห็นรูปแบบการส่ือสารศาสนา
ที่พัฒนาปรับเปล่ียนมาตามกาลสมัย (จิราพร เนติธาดา, 2542; ปุณยนุช ชุติมา, 2543; ทัศนีย เจนวิถีสุข 
และคณะ, 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 2552; สิริลักษณ ศรีจินดา, 2553; ฉวีมณฑ สุขไพบูลย, 2553; อรปรียา 
วสุมหันต, 2553) ตัวอยางเชน หลวงพอชา สุภัทโท ท่ีใชการส่ือสารศาสนาดวยปากเปลา ผานการเลาเร่ือง
สั้นละภาษาท่ีเรียบงาย พัฒนามาจนถึงยุคทานพุทธทาส พระพยอม กัลยาโณ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
และทาน ว. วชิรเมธี ท่ีใชสื่อด้ังเดิมรวมกับส่ือและสารสมัยใหม โดยการใชความรูทางโลกรวมกับความรูทาง
ธรรม เชน การวิเคราะห SWOT การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การใชการตลาดเพ่ือสังคม ฯลฯ ซ่ึงเปนการ
ปรับตัวของพระสงฆเพ่ือใหพระพุทธศาสนายังคงอยูในกระแส ทามกลางขอมูลขาวสารท่ีมีอยู มากมายใน
ปจจุบัน 

 พระไพศาล วิสาโล เปนพระสงฆอีกรูปหน่ึงท่ีประยุกตใชการส่ือสารศาสนาแบบ “Hybrid” ที่
ผสมผสานองคความรูท้ังทางโลก (Secular World) และทางธรรม (Sacred World) (Chernus, 2013; 
ทัศนีย เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; กาญจนา แกวเทพ, 2554) ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญในการส่ือสารศาสนาท่ี
เขาถึงกลุมคนรุนใหมและคนท่ีมีการศึกษา (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) จนทําใหทานไดรับการยอมรับใน
วงการวิชาการ ส่ือมวลชน สถาบันท้ังภาครัฐและเอกชน มูลนิธิและเครือขายพุทธตางๆ 

 พระไพศาล วิสาโล มีรูปแบบการส่ือสารศาสนาท่ีหลากหลายท้ังในสวนของ “นวัตกรรมส่ือ” และ 
“นวัตกรรมสาร” ซ่ึงมีลักษณะท่ีโดดเดนแตกตางจากพระสงฆในงานวิจัยชิ้นอ่ืนๆ คือ 1) เนนการส่ือสาร
ศาสนาท่ีเปนธรรมะในชีวิตประจําวัน หลีกเล่ียงการนําเสนอธรรมะลวนๆ 2) ใชการผูกประเด็นทางโลกและ
ทางธรรมในการส่ือสารศาสนา เชน ส่ือสารศาสนาผานประเด็นส่ิงแวดลอม หรือการรณรงคเร่ืองการ
แกปญหาโดยสันติวิธี 3) เนนส่ือสมัยใหม (สื่อมวลชนและส่ือใหม) รวมกับสารท่ีมีความเปนปจจุบัน 
โดยเฉพาะเหตุการณสําคัญในขณะท่ีทําการส่ือสารเพ่ือสรางความสนใจตอกลุมผูรับสารยุคใหม 4) การสราง
สารเนนขอมูลทางวิชาการ ท้ังงานวิจัยและบทความท่ีมาจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ทําใหศาสนาเปนเร่ืองราวท่ีทันสมัย และมีนํ้าหนักในมุมมองของผูรับสารท่ีมีการศึกษา 
(อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2552) และ 5) ใชสารภาษาอังกฤษในการสื่อสารศาสนาในระดับนานาชาติ 

 การท่ีพระไพศาล วิสาโล ใชนวัตกรรมการส่ือสารศาสนาท่ีมีความเก่ียวของกับความเปนโลกียวิสัย 
เปนรูปแบบการส่ือสารการท่ีแตกตางอยางมากจากการส่ือสารศาสนาพระสงฆยุคกอน (ดังกรณีหลวงพอชา 
สุภัทโท) ที่การส่ือสารศาสนาเนนไปท่ีมิติทางธรรม โดยใชส่ือด้ังเดิมทางศาสนา เชน ส่ือบุคคล ส่ือสถานท่ี 
พิธีกรรม ฯลฯ เปนเคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสารระหวางพระสงฆกับลูกศิษย แตพระไพศาล วิสาโล 
ประยุกตใชส่ือสมัยใหมและเร่ืองราวทางโลกมาเปนปจจัยสําคัญในการส่ือสาร เน่ืองจากมีความเห็นวา
พระสงฆในยุคปจจุบัน จําเปนตองปรับตามความเปล่ียนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตของผูคนในปจจุบัน 
(ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ที่มีแนวโนมสนใจในเร่ืองราวทางโลกมากกวาจะสนใจศึกษาหลักธรรม ซ่ึง
ความคิดและวิธีการพัฒนานวัตกรรมท่ีอิงทางโลกดังกลาวนี้เอง ท่ีเปนท่ีมาของคําถามสําคัญประการหน่ึงวา 
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“ระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษและแบบสรางสรรค) แบบปุถุชน มีอยูในพระไพศาล วิ
สาโล หรือไม ถามี ระบบความคิดดังกลาว สงผลถึงรูปแบบการสื่อสารท่ีทานสรางข้ึนอยางไร? 

 วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะหหาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบวิพากษและแบบสรางสรรค) แบบปุถุชน 
ที่มีผลตอรูปแบบการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

วิธีวิจัย  

 ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากรณีศึกษาเดียว ไดแก พระไพศาล วิสาโล โดยมีเหตุผลในการ
เลือกกรณีศึกษา ไดแก 1) เปนกรณีศึกษาประเภท “สื่อบุคคล” ที่ยังไมเคยมีการวิจัยทางนิเทศศาสตรมา
กอน 2) เปนพระสงฆที่มีตนทุนทางสังคมตางจากพระสงฆอ่ืนๆ ในงานวิจัย (จิราพร เนติธาดา, 2542; ปุณย
นุช ชุติมา, 2543; ทัศนีย เจนวิถีสุข และคณะ, 2549; ชลธิชา ชูชาติ, 2552; สิริลักษณ ศรีจินดา, 2553; ฉวี
มณฑ สุขไพบูลย, 2553; อรปรียา วสุมหันต, 2553) เชน การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร ฯลฯ และ 3) เปนพระนักส่ือสารศาสนายุคใหม ท่ีปรับใชส่ือและสารตามความเปล่ียนแปลง
ของสังคม 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย ไดแก 1) การวิจัยเอกสาร ซ่ึงใชในการวิเคราะหภูมิหลัง องคความรู 
ตลอดจนส่ือและสารท่ีพบในผลงาน ไดแก หนังสือเลม โดยเฉพาะ “๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล” 
(ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) สื่อดิจิทัล ไดแก บทสัมภาษณและวิดีโอท่ีรวบรวมไวในเว็บไซต visalo.org ใน
หมวด “ปุจฉา-วิสัชนา” “บทความ” “English articles” “คําบรรยาย” และ “สัมภาษณ” ซ่ึงเปน
แหลงขอมูลหลักในการวิจัย และ 2) การสัมภาษณพระไพศาล วิสาโล ผานจดหมายอีเล็กทรอนิกส (e-

mail) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุติยภูมิ ไปจนถึงขอมูลเชิงลึกตางๆ ท่ีไมสามารถพบไดในการ
วิจัยเอกสาร โดยข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) ชวงพัฒนางานวิจัย ศึกษาขอมูล
ของกรณีศึกษา งานวิจัย/แนวคิดท่ีเก่ียวของ และออกแบบวิธีวิจัย  2) ชวงดําเนินการวิจัย ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลประเภทตางๆ ทําการจัดหมวดหมู และหาคําตอบตามปญหานําวิจัย และ 3) ชวงสรุปผล 
วิเคราะหขอมูลเชิงลึก และหาขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นท่ียังไมชัดเจน กอนทําการสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 ระบบความคิดท่ีมีอิทธิพลตอนวัตกรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล แบงผลการวิจัย
ออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก 1) องคความรูเฉพาะของพระไพศาล วิสาโล 2) ระบบความคิดทางธรรม 
“โยนิโสมนสิการ” และ 3) ระบบความคิดทางโลก ไดแก การคิดแบบวิพากษและการคิดแบบสรางสรรค 
โดยจะเร่ิมตนจากการอธิบาย “นวัตกรรมการส่ือสารศาสนา” เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในเบ้ืองตน คือ 
ผลงานการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล มีความเปนนวัตกรรมท้ังในสวนของส่ือและสาร เม่ือ
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

พิจารณาตามแนวคิด “การประดิษฐและนวัตกรรม” (Enos, 1962; Rogers, 1983; Peek & Heinrich, 

1995; Shove และ Pantzar, 2005; Lander, 2012) คือ  

  1) ความพัฒนา พระไพศาล วิสาโล ไดพัฒนาวัตถุ กระบวนการ และแนวคิดตางๆ ท่ีมีอยู
เดิมในพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับสารในบริบท
และพ้ืนท่ีท่ีตางกันได เชน ใชหนังสือเลมในการส่ือสารธรรมะไปยังประชาชนท่ัวไป โดยท่ีผูรับสารไม
จําเปนตองเขาหาพระสงฆเหมือนการส่ือสารในอดีต และการพัฒนาการเทศนมาเปนการอบรมบรรยาย
ธรรม เปนตน  

  2) บริบททางสังคม ผลงานตางๆ ท้ังส่ือและสารของพระไพศาล วิสาโล เปนรูปแบบการ
สื่อสารศาสนารูปแบบเฉพาะท่ีมีความแปลกใหมในสังคมไทย เชน การใชผลงานวิจัยในการส่ือสารศาสนา 
หรือการใช Facebook เปนชองทางสําคัญในการส่ือสารสองทางระหวางทานกับพุทธศาสนิกชน ฯลฯ 
ในขณะท่ีพระสงฆบางรูปเพ่ิงเร่ิมหันมาใชส่ือสมัยใหม การส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล จึงมีความ
เปนนวัตกรรมการสื่อสาร เพราะเปนผูพัฒนาสื่อและสารตางๆ ข้ึนมาใหมในบริบทสังคมไทยยุคปจจุบัน 

 ทั้งน้ี พระไพศาล วิสาโล ใชนวัตกรรมการส่ือสารศาสนา ประกอบดวย 1) นวัตกรรมส่ือ แบง
ออกเปนส่ือด้ังเดิมทางพระพุทธศาสนา คือ ธรรมยาตราลํานํ้าปะทาว (ศูนยประสานงานโครงการธรรม
ยาตราลุมนํ้าลําปะทาว, 2557) และส่ือมวลชน คือ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ (หนังสือ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร) สื่อกิจกรรม ส่ือใหม รวมไปถึงส่ืออ่ืนๆ อยางเครือขายการส่ือสารและงานวิจัย 2) นวัตกรรมสาร 
ไดแก การเลาเร่ือง การผสมผสานเร่ืองทางโลกและทางธรรม การอางอิงขอมูลทางวิชาการ อารมณขัน การ
ดึงอารมณ การร้ือถอนเพ่ือสรางความหมายใหม ความใกลชิด ภาษาท่ีสะทอนความถอมตัว และใชสาร
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารศาสนา โดยมีจุดมุงหมายสําคัญท้ังส้ิน 4 มิติ คือ 1) เพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนา 
2) เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม 3) เพ่ือพัฒนาการสื่อสารเชิงสันติวิธี และ 4) เพ่ือเตรียมพุทธศาสนิกชนใหพรอม
รับความตายอยางสงบ โดยมีองคความรูและระบบความคิดท่ีอยูเบ้ืองหลังผลงานตางๆ ดังน้ี 

 1. “องคความรูเฉพาะ” ของพระไพศาล วิสาโล 

 องคความรูที่เฉพาะเจาะจง (Kilgour, 2006) เปนองคความรู ทักษะ และประสบการณสวนตัวของ
พระไพศาล วิสาโล ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูทีละเล็กละนอย แตมีความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมการ
สื่อสาร เพราะใชเปนตนทุนในการคิดวิเคราะห การวางแผน และการตัดสินใจ ประกอบไปดวย  

  1) วิทยาศาสตร เปนองคความรูท่ีพระไพศาล วิสาโล ศึกษาเพ่ิมเติมตลอดชีวิตต้ังแตเร่ิม
เรียนในสายวิทยาศาสตรท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยนํามาประยุกตใชในการส่ือสารปจจุบัน อยางการทําวิจัย 
และการใชขอมูลทางวิชาการ เชน ภาวะความตายทางการแพทย โภชนาการ พัฒนาการ ฯลฯ โดยเฉพาะ
ความรูในดานส่ิงแวดลอมและนิเทศวิทยา ซ่ึงเปนความรูท่ีเร่ิมมาจากประสบการณตรงในขณะท่ียังเปน
ฆราวาสและออกทํางานพัฒนาชนบท (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) จนไดพบกับหลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ  
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ซ่ึงเปนพระนักพัฒนาในจังหวัดชัยภูมิ ทําใหทานไดเรียนรูงานในสวนของการสนับสุนนการศึกษา การ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของผูคน และการอนุรักษผืนปาจากประสบการณชีวิตในชวงน้ี 

  2) สังคมศาสตร เปนองคความรูท่ีเร่ิมมาจากการมีโอกาสไดอานงานในสายสังคมศาสตร
และงานแนววิพากษวิจารณสังคม เชน วารสารสังคมศาสตรปริทัศน งานของ ส. ศิวรักษ จิตร ภูมิศักด์ิ นิธิ 
เอียวศรีวงศ ฯลฯ (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ตลอดจนองคความรูตางๆ ในสายสังคมศาสตรท่ีไดรับจาก
การศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตรรวมกับการทํางานดานศาสนากับสังคม ซ่ึงพระไพศาล วิสาโล ศึกษา
ขาวและบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานหนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

  3) รัฐศาสตร เปนองคความรูสําคัญท่ีเก็บเก่ียวตลอดชวงชีวิตการเปนนักศึกษาและการ
ทํางานเพ่ือสังคม ในฐานะนักรณรงคเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองหลัง
เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2526 (พระไพศาล วิสาโล, 2553) โดยพระไพศาล วิสาโล สนใจ
ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง เพราะมีความสนใจในสถานการณทางการเมือง เชน ศึกษาการตอสูทางการเมือง
ของ เช เกวารา สงครามกองโจรในประเทศจีน ฯลฯ จนกระท่ังมีโอกาสไดทํางานในสายอหิงสาและสันติวิธี 
และพบวาเปนแนวทางทางการเมืองท่ีมีประโยชน เชน งานของ จีน ชารป นักคิดสายสันติวิธี มหาตมะ 
คานธี หรือเหย่ืออธรรม (Les Miserable) ของวิกเตอร ฮูโก (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) เปนตน 

  4) ศาสนาและจิตวิญญาณ มาจากการทํางานในสายศาสนากับสังคมคร้ังยังเรียนอยูท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีจุดเร่ิมตนมาจากการอานงานของลัทธิเตา กฤษณมูรติ พระพุทธศาสนา 
ผานงานของทานพุทธทาส ป.อ. ปยุตฺโต ติช นัท ฮันห ไปจนถึงงานของนักวิชาการตะวันตกอยาง เดวิด 
ลอย (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) จนทําใหพระไพศาล วิสาโล ทราบวาตนเองมีความสนใจในสายงาน
ศาสนาและไดนํามาประยุกตใชจนถึงปจจุบัน เชน การเตรียมพรอมรับกับความตายอยางสงบ 

  5) ความรูท่ีเฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ เปนองคความรูท่ีมาจากการเรียนรูและการศึกษาดวย
ตนเอง (พระไพศาล วิสาโล , 2557) และมีสวนสนับสนุนการส่ือสารสารศาสนาในปจจุบัน เชน 
ภาษาอังกฤษ ความรูเก่ียวกับระบบราชการ การแพทยและสาธารณสุข (ผูดูแลเว็บไซตวิสาโล, 2556) 
ความรูในสายนิเทศศาสตร (บริบททางการส่ือสาร การวิเคราะหกลุมเปาหมาย) ความรูเร่ืองส่ือใหมและยุค
สังคมสารสนเทศ การศึกษาไทย การศึกษาทางเลือก ไปจนถึงเร่ืองสุรา สมุนไพร การดูนก เปนตน 

 พระไพศาล วิสาโล ใช “นวัตกรรมทางความรู” ซ่ึงเกิดจากการหลอมรวมองคความรูตางๆ 
ขางตน จนเกิดเปนองคความรูใหมท่ีมีประโยชนในการสื่อสารศาสนา โดยเฉพาะอยางย่ิง การผสมผสาน
ความเปนทางโลกและทางธรรมเขาไวดวยกัน เชน 

  1) จิตวิญญาณและวิทยาศาสตรเปนเร่ืองเดียวกัน ผลงานวิจัยและงานเขียนของพระ
ไพศาล วิสาโล ในยุคหลัง (หลังบวช 10 ป) ใหความสําคัญกับความรูในสายวิทยาศาสตรรวมกับความรูดาน
จิตวิญญาณ ทําใหสารมีเน้ือหาท่ีนาสนใจและนาเชื่อถือ โดยเฉพาะการแสดงใหเห็นวาวิทยาศาสตรใน



 

 

164 

         

       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

ปจจุบันไมไดปฏิเสธความรูทางจิตวิญญาณ เชน วิธีการเตรียมผูปวยใหตายอยางสงบ ซ่ึงเปนวิธีการทางพุทธ 
แตกลับไดรับการยอมรับในวงการแพทยทั่วโลก (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) ฯลฯ 

  2) ศาสนากับการเมือง โดยผสมผสานพุทธวิธีการจัดการความขัดแยง รวมกับความรูใน
สายรัฐศาสตรวาดวยเร่ืองของสันติวิธี เพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ ในสังคม โดยเสนอ
ทางออกท่ีอะลุมอลวยและยึดเอาเร่ืองความเหมาะสมกับสถานการณเปนท่ีต้ัง ทําใหผลงานและความคิด
ของพระไพศาล วิสาโล ไดรับการยอมรับจากผูท่ีทํางานเก่ียวของกับการดูแลความสงบเรียบรอยของ
บานเมืองไปจนถึงกลุมสื่อมวลชน 

  3) ศาสนากับการอนุรักษ โดยการนําเอาความรูเร่ืองการอนุรักษมาใชกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยการสรางกิจกรรมท่ีสะทอนถึงจิตสํานึกการอนุรักษและการเรียนรูธรรมะไปพรอมๆ กัน 

  4) การหลอมรวมหลายๆ องคความรู พระไพศาล วิสาโล มีความชัดเจนในการผสมผสาน
องคความรูทางธรรมเขากับองคความรูทางโลกอ่ืนๆ เพ่ือใหการส่ือสารมีมิติท่ีครบถวนสมบูรณ เชน การพูด
ถึงลัทธิบริโภคนิยม ภาวะโภชนาการ และหลักธรรมวาดวยความพอประมาณในบทความเดียวกัน เปนตน 

 ความสัมพันธระหวางองคความรูทางโลกและทางธรรม ท่ีพระไพศาล วิสาโล ใชในการพัฒนาการ
สื่อสารศาสนา แสดงไดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธและการผสมผสานองคความรูของพระไพศาล วิสาโล 

 2. “ระบบความคิดทางธรรม” ของพระไพศาล วิสาโล 

 โยนิโสมนสิการ หรือ วิธีการแหงปญญา  (ป. อ. ปยุตฺโต, 2542) เปนวิธีคิดท่ีถูกวิธีในทาง
พระพุทธศาสนา โดยฝกการใชความคิดอยางมีระเบียบรวมกับการคิดวิเคราะห มีท้ังส้ิน 10 วิธี ไดแก 1) วิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ 4) วิธีคิดแบบ
อริยสัจจ 5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณคาแท-
คุณคาเทียม 8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 9) วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน และ 10) วิธีคิดแบบวิภัช
ชวาท ซ่ึงจากการวิจัยระบบความคิดทางธรรมพบวา พระไพศาล วิสาโล ใชวิธีคิด 6 วิธีแรกเปนหลักในการ
พัฒนาการสื่อสารศาสนา ซ่ึงสามารถอธิบายโดยสรุปผาน วิธีคิดแบบอริยสัจจ คือ 

  1) คิดถึง “ทุกข” พระไพศาล วิสาโล พบการเอารัดเอาเปรียบทางการเมืองผานการอาน
งานเชิงสังคมตางๆ ไดสัมผัสกับความเดือดรอนของกลุมนักศึกษาในชวงเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

นวัตกรรมการส่ือสารศาสนา 

การตาย 

อยางสงบ 

ธรรมยาตรา 
การแกปญหา 

เชิงสันติวิธี 

รัฐศาสตร (โลก) 

พระไพศาล วิสาโล 

วิทยาศาสตร (โลก) องคความรูอื่นๆ 

ศาสนา (ธรรม) 

สังคมศาสตร (โลก) 

การส่ือสาร (โลก) 

ความตาย การพัฒนา สันติวิธี สิ่งแวดลอม 

1.  

สะสม

องค

ความรู 

2.  

ตอยอด

องค

ความรู 

3.  

ผสาน

องค

ความรู

ใหมๆ 

4.  

ปรับ 

เพื่อการ

สื่อสาร 

นํามาส่ือสาร

ผานสื่อตางๆ 
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พบกับความทุกขยากของผูคนในชนบท และไดประสบกับความสูญเสียซ่ึงเกิดข้ึนกับผูคนใกลตัว ฯลฯ ซ่ึง
ทานทราบดีวาความทุกขตางๆ เหลาน้ี เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนตองประสบไมสามารถหลีกเล่ียงได  

  2) พิจารณา “สมุทัย” พระไพศาล วิสาโล พิจารณาเหตุหรือท่ีมาของทุกขท้ังหลาย และ
พบวา ปญหาทางการเมืองมาจากการบริหารบานเมืองท่ีไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม การท่ีผูคน
มากมายตองลมตายหรือถูกกักขังเปนเพราะการใชกําลังความรุนแรงเขาตัดสิน ความเดือดรอนของผูคนใน
ชนบทมาจากการขาดโอกาสและความไมรู และปญหาความโศกเศราเม่ือตองสูญเสียคนอันเปนท่ีรัก เปน
ความทุกขท่ีเกิดจากความไมเขาใจในเร่ืองของความตายดีพอ 

  3) ตั้งเปาหมาย “นิโรธ” พระไพศาล วิสาโล จึงต้ังเปาหมายเพ่ือท่ีจะแกไขปญหาตางๆ 
ขางตน โดยการกําหนดเปนกลยุทธทางการส่ือสาร มีเปาหมายสําคัญๆ ท้ังส้ิน 4 มิติ คือ เปนสวนหน่ึงใน
การอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รณรงคและนําเสนอวิธีการเชิงสันติวิธีตางๆ ท่ีมีประโยชนในการ
อยูรวมกันในสังคม ส่ือสารทําความเขาใจและเตรียมความพรอมพุทธศาสนิกชนใหพรอมรับกับความตาย
อยางสงบ โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การฟนฟูและสืบสานพระพุทธศาสนา 

  4) พัฒนา “มรรค” พระไพศาล วิสาโล ตัดสินใจพัฒนา “นวัตกรรมการส่ือสารศาสนา” 
เพ่ือใหเปนวิธีการหน่ึงในการแกไขปญหาตางๆ โดยการพัฒนาสารท่ีผสมผสานองคความรูทางโลกและทาง
ธรรม ส่ือสารไปยังพุทธศาสนิกชนผานสื่อประเภทตางๆ ดังปรากฏในภาพท่ี 2 

 3. “ระบบความคิดทางโลก” ของพระไพศาล วิสาโล 

 ผลการวิจัยระบบคิดทางธรรมพบวา “มรรค” คือการใชนวัตกรรมการส่ือสารศาสนาเพ่ือแกไข
ปญหาตางๆ ซ่ึงเปนการพัฒนารูปแบบการส่ือสารใหแตกตางจากวิธีการส่ือสารศาสนาแบบด้ังเดิม การใช
นวัตกรรมส่ือและสารเหลาน้ีเอง ท่ีเปนตัวพิสูจนใหเห็นวาพระไพศาล วิสาโล ใชองคความรูและวิธีคิดอ่ืนๆ 
ซ่ึงหมายถึง “วิธีคิดทางโลก” ในการกระบวนการคิดเพ่ือแกไขปญหา โดยผลการวิจัยในสวนน้ีไดวิเคราะห
ถึงมุมมองและวิธีคิด “แบบวิพากษ” และ “แบบสรางสรรค” (De Bono, 1990, 1992; Runco, 1999, 

2004) ของพระไพศาล วิสาโล ท่ีปรากฏในลักษณะของบทสัมภาษณในสถานการณตางๆ ดังน้ี 

  1) “ความคิดแบบวิพากษ” กับการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 
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ภาพท่ี 2 วิธีคิดทางธรรมของพระไพศาล วิสาโล ในการกําหนดกลยุทธทางการส่ือสาร 

 การคิดแบบวิพากษ (Critical Thinking) (Runco, 1999) หมายถึง การคิดวิเคราะห การโตแยง 
และการตัดสินถูกผิด ซ่ึงเปนความคิดโดยพ้ืนฐานของมนุษย (ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับระบบคิดทางธรรม : 

โยนิโสมนสิการ) เน่ืองจากพระไพศาล วิสาโล ไดศึกษาในสายสามัญจนถึงระดับปริญญาตรี จึงไดฝกและใช
วิธีคิดแบบวิพากษมาต้ังแตวัยเด็ก เชน การตัดสินใจศึกษาตอในสายประวัติศาสตรแทนวิศวกรรมศาสตร 
เพราะวิเคราะหวาเร่ืองสังคมการเมืองเปนเร่ืองสําคัญ และการตัดสินใจบวชและไมสึกจนถึงปจจุบัน ฯลฯ 
ซ่ึงในสวนของนวัตกรรมการสื่อสารศาสนา การคิดแบบวิพากษมีความสําคัญอยู 2 สวนไดแก 

  สวนท่ี 1: การคิดแบบวิพากษผูกอยูกับความคิดทางธรรม ชวยใหพระไพศาล วิสาโล 
มองเห็นปญหา (ทุกขในอริยสัจจ) และตัดสินใจลงมือแกไขปญหาสังคม โดยทานไดพิจารณาแลววาการ
สื่อสารศาสนาดังกลาวเปนเร่ืองท่ีถูกตอง ท้ังน้ีเพราะ ระบบคิดแบบวิพากษตรงกับระบบคิดทางธรรมใน
ประเด็นท่ีวา ตองมีการพิจารณาและประเมินสิ่งท่ีจะทําวาเปนเร่ืองท่ีดีและถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

  สวนท่ี 2: การคิดแบบวิพากษชวยใหความคิดสรางสรรคเปนรูปเปนราง พระไพศาล วิ
สาโล ใชความคิดสรางสรรคหลายประการในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารศาสนา ซ่ึงความคิดสรางสรรค
ตางๆ จะถูกนํามาใชหรือไมน้ัน จําเปนตองใชการคิดแบบวิพากษเปนตัวตัดสินใหคุณคา ผลงานความ
สรางสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมา จึงตองผานการเลือกสรรในระบบคิดแบบวิพากษทั้งส้ิน 

 2) “ความคิดแบบสรางสรรค” กับการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

ทุกข 
ความสญูเสยีจาก 

การใชความรุนแรง 
และ 

การสญูเสยีคนรัก 

ปาถูกคุกคามและ 

มีผูไดรับผลกระทบ
จํานวนมาก 

สมุทัย 

ความรุนแรงมีแต 
จะสรางปญหาและ

ความสญูเสยี 

คนโศกเศราหรือ 

หนีความตาย  
เพราะความไมรู 

คนไมดูแลธรรมชาติ 

เพราะไมรูคุณคา 

นิโรธ 

สืบสานศาสนา 

อนุรักษปา 

ใชสันติวิธี 
แกไขปญหา 

อยูกับความตาย 

อยางปกติสุข 

มรรค 

การสื่อสารศาสนา 
ดวยนวัตกรรม 

"สื่อ" และ "สาร" 
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  - การหันมาใชสื่อสมัยใหมในการส่ือสารศาสนา เปนความคิดสรางสรรคประเภทหน่ึงตาม
มุมมองของ De Bono (1990, 1992) เพราะการท่ีพระไพศาล วิสาโล นําเอาความรูทางศาสนามาส่ือสาร
ผานมุมมองทางโลก เปนการเปล่ียนแปลงวิธีคิดจากกรอบความคิดเดิมๆ ของพระสงฆ ซ่ึงใชส่ือด้ังเดิมทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลักในการส่ือสารมาอยางยาวนาน โดยทานระบุวาทานเปนผูท่ีมีความคิดในแบบ
ฆราวาสสูง (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) โดยยังคงใชวิธีคิดแบบปุถุชนรวมกับความคิดแบบพระสงฆ ทําให
ทานเขาใจสังคมไดหลายแงมุม การส่ือสารศาสนาของทานจึงไมยกเร่ืองหลักธรรมชั้นสูงซ่ึงไมตรงกับวิธีคิด
กลุมเปาหมาย 

  - ความคิดสรางสรรคท่ีใชระบบความคิดรวม ระหวางความคิดแบบวิพากษและแบบ
สรางสรรค ตรงกับแนวคิดของ Runco (1999) ที่มีลักษณะของความคิดแบบ Convergent (วิพากษ) และ
แบบ Divergent (สรางสรรค) รวมกัน โดยพระไพศาล วิสาโล ใชวิธีคิดท้ัง 2 ดาน ในการพัฒนานวัตกรรม
การส่ือสารศาสนา คือ การหลอมรวมองคความรูตางๆ ท้ังทางโลกและทางธรรม ผลงานท่ีออกมาจึงมีความ
ใหมและมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

  - ความคิดสรางสรรคของพระไพศาล วิสาโล มาจากความยืดหยุนทางความคิด (Runco, 

2004) โดยการใชวิธีคิดแบบสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ และใชวิธีคิดแบบวิพากษในการตัดสิน
เลือกนวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงเปนระบบทีต่องใชความเปดกวางทางความคิด ซ่ึงพบในพระไพศาล วิ
สาโล เชน 1) ทานไมรูสึกวาโลกสงฆและโลกฆราวาสมีความแตกตางกัน (ชมรมกัลยาณธรรม, 2556) จึง
สามารถเลือกใชความคิดแบบฆราวาสในการแกไขปญหาตางๆ ได  2) ทานเชื่อวาการอยูในเมืองหรืออยูใน
ปาไมมีอิทธิพลดานลบใดๆ ตอการส่ือสารศาสนา อยูท่ีความพยายามและการพัฒนาตนเอง 3)  ทานเชื่อวา
ความรูไมมีวันพอ พระสงฆจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูทั้งทางโลกและทางทางธรรมเพ่ือใหสามารถส่ือสาร
และแกไขปญหาไดตามความเปนจริง 4) ทานใชวิธีการถอดบทเรียนแทนการทําตามตํารา โดยนํา
ประสบการณตรงมาประยุกตใชในการส่ือสารศาสนา และ 5) ความคิดสรางสรรคมีอิทธิพลมาจากตนแบบ
ในชีวิต (Amabile & Gryskiewicz, 1989 as cited in Runco, 2004) โดยทานไดรับอิทธิพลดังกลาวจาก
หนังสือ เชน ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและจิตวิญญาณ และประเด็นการตายอยางสงบ และ
อิทธิพลจากบุคคล เชน มารดา (การใชชีวิตแบบสมถะ) ทานพุทธทาส หลวงปูชา หลวงปูดุลย หลวงปูเทียน 
ฯลฯ ในเร่ืองการใชสารท่ีเรียบงาย (ไมใชคําบาลี) ทําใหคนท่ัวไปเขาใจสารไดงาย เปนตน   

 พระไพศาล วิสาโล ใชความคิดสรางสรรคผานการต้ังคําถามตอเหตุการณและเร่ืองราวตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิต โดยอาศัยความเปดกวางทางความคิดและการไมตัดสินแบบอคติ ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ซ่ึงมาจากคําถามพ้ืนฐานสําคัญประการหน่ึงวา “พระสงฆจะตองอยูตําแหนงใด
ในปจจุบันจึงจะมีประโยชนอยางเต็มท่ี” (พระไพศาล วิสาโล อางถึงใน ชมรมกัลยาณธรรม, 2556, น. 112) 

และคําตอบท่ีไดก็คือ พระจะตองมีคุณธรรมภายในโดยเฉพาะความเรียบงายสมถะ มีความสามารถในการ
เผยแผธรรมะ และมีความรูความเขาใจท่ีลึกซ้ึงตอสังคมสมัยใหมซ่ึงไมเหมือนสังคมหมูบานอีกตอไป 
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การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ 1) องคความรู 2) ระบบความคิดทางธรรม และ 3) 

ความคิดแบบวิพากษและแบบสรางสรรคแบบปุถุชน ที่มีตอการพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารศาสนา โดย 
“องคความรู” เปนกรอบพ้ืนฐานของความคิดรูปแบบตางๆ ท่ีทําใหความรูใหมๆ เกิดการตอยอด โดยพระ
ไพศาล วิสาโล ใช “การคิดแบบสรางสรรค” เปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมส่ือและนวัตกรรม
สารตางๆ ภายใตการพิจารณาของ “การคิดแบบวิพากษ” วานวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจะไมซํ้ากับรูปแบบการ
สื่อสารศาสนาท่ีมีอยู มีความเหมาะสม ถูกตองตามทํานองคลองธรรม บริบท สถานการณ สถานท่ี และมี
ประโยชนอยางแทจริงตอกลุมเปาหมาย ซ่ึงความเก้ือกูลกันขององคประกอบท้ัง 3 ปรากฏดังภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางองคความรูและวิธีคิดแบบตางๆ ของพระไพศาล วิสาโล 

 แมวาระบบความคิดของพระไพศาล วิสาโล จะมีลักษณะของ “ความคิดสรางสรรค” เปน
องคประกอบและอิทธิพลสําคัญท่ีทําใหเกิดนวัตกรรมการส่ือสารศาสนา แตเม่ือพิจารณาในมุมมองของ
ระบบคิดแบบวิพากษและแบบสรางสรรคโดยตรง จะพบวาระบบความคิดของพระไพศาล วิสาโล ยังมี
ความเปนระบบคิดแบบวิพากษสูงกวาระบบคิดแบบสรางสรรคอยูมาก เห็นไดจาก 1) การผสมผสานองค

บริบททางสังคม 

พระไพศาล วิสาโล 

องคความรู 

ทางโลก 

สมุทัย 

พบสาเหตุ 

องคความรู 

ทางธรรม 

ทุกข 

ปญหาตางๆ ในสังคม 

นิโรธ 

เปาหมายในการแกปญหา 

นวัตกรรม 

การส่ือสารศาสนา 

มรรค 

พัฒนาวิธีการสื่อสาร 

วิพากษ (ถูกผิด) 

สรางสรรค (ดี?) 

วิพากษ (ถูกผิด) 

วิพากษ (ถูกผิด) 

ใชองคความรู 

ในการประเมินผล 

ใชการวิพากษ 

ในการตัดสินคุณคา 

หาแนว 

ทางใหมๆ 

ความรู ประสบการณท่ีสะสม 

ประสบกับ 

พิจารณา 

กําหนด 

หาทางแกไข 
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ความรู ซ่ึงพระไพศาล วิสาโล จําเปนตองใชองคความรูทางธรรมเปนหลักในการส่ือสารศาสนา เพียงแตใช
องคความรูทางโลกเปนส่ือกลางในการสงสารไปยังพุทธศาสนิกชน โดยองคความรูทางธรรมเปนเร่ืองของ
ความถูกผิดและมีขอบเขตความคิดท่ีชัดเจน (วิพากษ) 2) ระบบความคิดท่ีใชในการพัฒนานวัตกรรมการ
สื่อสาร มาจากระบบความคิด 2 สายหลัก ไดแก ระบบความคิดทางธรรม และ ระบบความคิดแบบวิพากษ
และแบบสรางสรรคแบบปุถุชน (ทางโลก) โดยท่ีระบบคิดทางธรรมซ่ึงเปนระบบคิดคร่ึงแรก (50%) เปน
ระบบคิดแบบวิพากษโดยสมบูรณ ซ่ึงเม่ือมารวมกับระบบความคิดแบบปุถุชน ท่ีประกอบไปดวยความคิด
แบบวิพากษซ่ึงเปนระบบคิดพ้ืนฐาน (25%) ที่เรียนรูมาต้ังแตเด็ก และความคิดแบบสรางสรรคท่ีพระ
ไพศาล วิสาโล ใชในการพัฒนานวัตกรรมการส่ือสารศาสนา (25%) จะเห็นไดชัดเจนวาระบบคิดแบบ
วิพากษยังคงเปนระบบคิดสายหลักในการส่ือสารศาสนาของทาน ซ่ึงคิดเปนอัตราสวนอยางคราวๆ อยูท่ี 
75:25 หรือมีการใชความคิดแบบวิพากษคิดเปน ¾ ของระบบคิดท้ังหมด 

 ถึงแมวาระบบความคิดของพระไพศาล วิสาโล จะมิไดแสดงใหเห็นถึงการใชความคิดสรางสรรคท่ี
มากมาย แตก็ชวยสะทอนใหเห็นวา การพัฒนารูปแบบส่ือสารศาสนาท่ีประสบความสําเร็จ จําเปนจะตองมี
การเตรียมตัวท่ีดี ท้ังการเตรียมความรูตางๆ ใหพรอมสําหรับการส่ือสาร และการฝกใชความคิด โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการนําเอาระบบความคิดแบบปุถุชน (ทางโลก) มาประยุกตใชในการพัฒนาส่ือและสาร โดยนําเอา
ระบบความคิดแบบวิพากษ มาใชในการพิจารณาบริบททางสังคมตามความเปนจริง และนําเอาระบบ
ความคิดแบบสรางสรรคมาชวยพัฒนา/ปรับปรุงใหวิธีการส่ือสารศาสนา มีรูปแบบท่ีหลากหลาย นาสนใจ 
และสามารถตอบสนองตอความตองการของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได  

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงการใช “ระบบความคิด” ที่สงผลใหการส่ือสารศาสนาประสบ
ความสําเร็จในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน นักส่ือสารศาสนา พระสงฆ หน วยงาน/องคกร ตลอดจน
เครือขายศาสนาตางๆ สามารถนําเอาระบบความคิดดังกลาว ไปเปนโครงสรางในการพัฒนากระบวนการ
สรางสรรควิธีการส่ือสารศาสนาของตนได เชน นําเอาวิธีคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนวิธีคิดท่ีไมมีอยูในระบบคิด
ทางธรรม มาใชในการพัฒนา/ปรับปรุงส่ือและสารใหมีความแปลกใหม ดึงดูดความสนใจ หรือการเปดกวาง
รับฟงความคิดเห็น การวิเคราะหสถานการณและผูรับสาร ก็มีสวนสนับสนุนใหการสื่อสารศาสนาเขาถึงและ
ตรงกับความตองการของพุทธศาสนิกชนในยุคปจจุบันมากย่ิงข้ึน ฯลฯ 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 การวิจัย “ระบบความคิดที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการส่ือสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล” เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมุงศึกษากรณีศึกษาเพียงกรณีเดียว ไดแก พระไพศาล วิสาโล ผลการศึกษาท่ีได จึง
เปนผลการศึกษาเชิงลึก ท่ีสามารถอธิบายสถานการณและตอบคําถามในสวนท่ีเก่ียวของกับทานไดเพียงรูป
เดียว การวิจัยในอนาคต จึงควรใหความสําคัญกับการศึกษาผลการวิจัยในภาพกวาง ซ่ึงสามารถกระทําได
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ใน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การศึกษาทัศนคติ/มุมมองของกลุมผูรับสารท่ีมีตอวิธีการส่ือสารของพระไพศาล วิ
สาโล เพ่ือใชผลการวิจัยดังกลาวในการตรวจสอบผลการวิจัยในคร้ังน้ี วาระบบความคิดท่ีพระไพศาล วิสาโล 
ใชในพัฒนารูปแบบการสื่อสารศาสนาน้ัน เปนวิธีการท่ีประสบความสําเร็จจริงหรือไม มีส่ิงใดท่ีกลุมผูรับสาร
มองวาเปนจุดเดนและเปนอุปสรรค และ 2) การศึกษาระบบความคิดของพระสงฆนักส่ือสารศาสนายุคใหม
รูปอ่ืนๆ เชน พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ทาน ว. วชิรเมธี ป.อ. ปยุตฺโต ฯลฯ เพ่ือใหผลท่ีได เปนผลการวิจัย
ที่มาจากการถอดบทเรียนของพระสงฆท่ีประสบความสําเร็จหลายๆ รูป อันจะชวยลดอคติ และเพ่ิมความ
แมนยําของขอมูลใหสูงข้ึน 
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