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งานวิจัยนี้นี้มุ่งศึกษาการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทาการสื่อสารพระพุทธศาสนา ศึกษา
กลวิธีการสื่อสารพระพุทธศาสนา ศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระ
พุ ท ธศานาของกลุ่ ม คนเจเนอเรชั่ น วาย โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการวิ จั ย เอกสาร
(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 จานวนแห่งละ 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน รวม 28 คน
ผลการวิจัยพบว่าลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาทั้ง 2 แห่ง เป็นสถาบันทางศาสนาที่ไม่ได้หวัง
ผลกาไร และยั งเป็ น สถาบั น ทางศาสนาที่มีรูปแบบของกิจกรรมที่ห ลากหลาย ผู้เข้าร่ว มกิจกรรม
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามจริตนิสัยของตน โดยทั้ง 2 สถาบันนี้มีการวางแผนงานชัดเจน
และมีการวางแผนการใช้สื่อใหม่เข้ามาร่วมในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ คล้ายคลึงกัน รวมถึง
กลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาที่ทั้ง 2 สถาบันนามาประยุกต์ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว และหนึ่งในกลวิธีที่ใช้ได้ผลคือ การ
ใช้สื่อบุคคลในการถ่ายทอดธรรมะแบบปากต่อปาก โดยพระสงฆ์สาวกหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ น่า
เลื่อมใส เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะไปสู่พุทธศาสนิกชนได้อย่างมีประสิทธิผล และสถาบันทางศาสนาทั้ง 2

(4)
แห่งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความเห็น สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ ทาให้มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมทางศาสนา
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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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภายหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าโดยทรง
ค้นพบความจริงอันประเสริฐในหลักธรรมชาติหรือ “ธรรมะ” ซึ่งเป็นปฐมบทแห่งความจริงในหลั ก
ธรรมชาติ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเกิด ของชีวิตและทุกข์ แม้เพียงเรื่องเดียวมีความละเอียดอ่อน ยาก
ต่อการที่บุคคลรับรู้ เข้าใจ นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พระองค์แสดงธรรมไว้ว่า ภายหลังจากทรงตรัส
รู้แล้ว ได้พิจารณาธรรมที่ตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ เห็นว่าหลักธรรมชาติที่ทรงบรรลุนี้ เป็นธรรมะที่มี
ความละเอียดอ่อน ต้องเข้าใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ยากต่อการปฏิบัติเพราะต้องมีความอดทนสูง จึง
ทรงคิดว่าไม่ควรนาธรรมะเหล่านี้ไปแสดงแก่มหาชน แต่เมื่อทรงพิจารณาถี่ถ้วน ทรงดาริใหม่ว่า ควร
แสดงธรรมต่อมวลมนุษยชาติ เนื่องจากมนุษย์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้จาแนกได้หลายจาพวก บางจาพวก
สอนไม่ได้ บางจาพวกสอนได้บ้างไม่ได้บ้าง บางจาพวกสอนได้ ดังทรงดาริเป็นอุปมาว่า เสมือนดอก
อุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริกที่เกิดแล้วในน้า เจริญแล้วในน้า
งอกงามแล้วในน้า บางเหล่ายังจมในน้าอันน้าเลี้ยง บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้า บางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้าอัน
น้าไม่ติดแล้ว ทรงตัดสินพระทัยถึงการแสดงธรรมให้แผ่ออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้สดับรับรู้ความจริง
หลุดพ้นจากความทุกข์
กาเนิดการสื่อสารหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรก คือ การแสดงปฐมเทศนา ธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชา แก่ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ดังปรากฏ
ใน มหาวาร. ส 19/543/1703 สาธยายไว้ว่า ณ ใต้ร่มอัสสัตถะ หรือต้นโพธิ์ ใกล้กับฝั่งแม่น้าเนรัญชรา
ต าบลอุ รุ เ วลาเสนานิ ค ม  พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงธรรมะแก่ พระอั ญ ญาโกณฑั ญ ญะ พระวั ป ปะ
พระภัททิยะ พระมหานมะ และพระอัสสชิ เมื่อพระองค์ทรงแสดงจบ พระอัญญาโกณฑัญญะ รับรู้
เข้าใจ บรรลุธรรมในทันที จึงประกาศตนเป็นพุทธสาวก และขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเวลานั้น
เหตุการณ์นี้ทาให้เกิดพุทธศาสนาครบถ้วนบริบูรณ์ นับเป็นอุบัติการณ์ที่ครบองค์ประกอบ คือ พระ


ปัจจุบันคือ ตาบลพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
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พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นับเป็นการสื่อสารศาสนาพุทธและเผยแผ่ธรรมะครั้งแรก และสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน (ธีรวัส บาเพ็ญบุญบารมี, 2550, น. 16-17)
ปรากฏการณ์สาคัญของโลก คือ การมีพระโคตมพุทธเจ้า ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ พร้อมทั้ง
ศาสนาพุทธได้เกิดขึ้นในโลกแล้ว ณ เวลานั้น คาสั่งสอนเริ่มต้นที่พระองค์ทรงแสดง คือ อริยสัจ 4
กล่าวเป็นนัยทางโลก ได้ว่า (1) ทุกข์ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ที่อนิจจังคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
และสิ่งที่เกิดจากความไม่รู้ (อวิชชา) ที่ทาให้เกิดความไม่สบายทั้งกายและจิตใจ ตกอยู่กับยากลาบาก
ผสมอยู่ในความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเศร้าโศกเสียใจ ฯลฯ (2) สมุทัย เป็นที่มา
หรือสาเหตุความทุกข์ที่มากระทบต่อมนุษย์ที่ขาดความรู้ ทาให้เกิดความทุกข์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ความไม่รู้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง (3) นิโรธ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นการรู้จักรู้แจ้งเหตุแห่งทุกข์
เหตุที่ทาให้เกิดความเศร้ามัวหมอง กระทั่งนาไปสู่ความไม่มีทุกข์ด้วยวิธีต่าง ๆ อันลาดับสุดท้าย คือ
(4) มรรค ทรงแสดงถึงวิธีการ หลักการ เพื่อการดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสาธยายธรรมว่า มรรคมีองค์
8 หรือวิธีการดับทุกข์มี 8 ประการ (1) สัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเห็นชอบ (2) สัมมาสังกัปปะ มีดาริชอบ (3)
สัมมาวาจา คือเจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ การประพฤติดี (5) สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพ
สุจริต (6) สัมมาวายามะ มีความเพียรพยายามชอบ (7) สัมมาสติ มีสติชอบ/ความไม่พลั้งเผลอ และ
(8) สัมมาสมาธิ มีจิตตั้งมั่น
ต่อจากจุดเริ่มต้นนี้ ทาให้มีพระสงฆ์สาวกมากขึ้น และทรงเห็นว่า พระสงฆ์สาวกต้องทาหน้าที่
นาธรรมะไปบอกต่อกับพุทธสาสนิกชนให้แผ่ไพศาลต่อไป ทรงกาหนดให้พระสงฆ์สาวก กระจาย โดย
ออกเดินทางไปเส้นทางละหนึ่งรูปไม่ซ้าเส้นทางกัน เป็นการสื่อสารแบบเครือข่ายทั่วชมพูทวีป นับเป็น
การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก (Intrapersonal Communication) หรื อ การบอกต่ อ (Word of
Mouth) เรียกว่าการสาธยายธรรม ดัง มหา.วิ 4/39/32 เป็นบันทึกข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่
พระสงฆ์สาวกทั้งหลายให้จาริกออกไปเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระองค์
พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่
โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงแสดง
ธรรมให้งดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบื้องปลาย ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรร
ถะ พร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่
เล็กน้อยก็มีอยู่ สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม
จักมีเป็นแน่
ความจริงตามธรรมชาติ หลักธรรมะที่เที่ยงแท้ ไม่มีผู้ใดปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ ดัง อริยสัจ 4
เรื่องทุกข์ มนุษย์ทุกคนต้อง เกิด แก่ ตาย แน่นอน แม้เป็นความจริงแต่ในทางปฏิบัติมนุษย์บางจาพวก
ต้องใช้เวลามาก บางจาพวกใช้เวลาน้อยตามกาลังจิตของแต่ละบุคคลเฉกเช่นปทุมในสระดังที่พระองค์
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ทรงพิจารณาไว้นั่นเอง ดังนั้น การจาแนกจาพวกบุคคลจึงมีหลายประเภท โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมได้จาแนกจัดจาพวกหรือกลุ่มมนุษย์เป็น Generation
เหตุ ก ารณ์ นั บ จากพระพุ ท ธเจ้ า ทรงเสด็ จ ดั บขั น ธ์ปริ นิพ พาน พระสงฆ์ ส าวกได้ รวบรวม
หลักธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เอง มาเรียบเรียงเพื่อสืบทอดธรรมะไปสู่ Generation ต่อ ๆ มา
ด้วยการท่องจา ยังคงใช้การสื่อสารแบบบุคคล อย่างไรก็ตาม ในสมัยหลังพุทธกาลไม่นาน มีการใช้การ
สืบทอดคาสอนให้ดารงอยู่ยาวนานมากที่สุด ไม่ให้สูญหาย จึงใช้ระบบการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ในสมัยพระเจ้าอโศก สลักรอบเสาหินเรียกกันว่า เสาหินอโศก รวมทั้งมีการคิดค้นการบันทึกด้วยการ
จารลงบนแผ่นใบลานที่มีความคงทน
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบนวัตถุและวัสดุที่มีความคงทน นับเป็นช่องทางการสื่อสาร
ในสมัยหลังพุทธกาล อาจเรียกได้ว่าเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ ลักษณะการสื่อสารเป็นแบบผู้ที่ต้องการรับข้อมูล
ข่าวสาร (Receiver) ต้องไปเดินทางคัดลอกจากแหล่งที่ ประดิษฐานแต่ละแห่ง ดังปรากฏเหตุการณ์
หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ กษัตริย์หลังยุคพุทธกาลที่เลื่อมใสศาสนาพุทธ ทรงระดมคณะสงฆ์มาทา
การรวบรวมคาสอนมาจั ดเก็บ ให้ เป็นหมวดหมู่ หรือการสั งคายนา เป็นการรวบรวมพร้อมทั้งจั ด
หมวดหมู่คาสอนของพระพุทธเจ้า บันทึกเป็นลายลักษณ์อั กษร โดยแบ่งไว้ 3 หมวดหมู่ จึงเรียกว่า
พระไตรปิฎก แบ่งหมวดหมู่ไว้ดังนี้ (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2553, น. 51-54)
1) พระวินัยปิฎก เป็นการรวบรวมข้อห้าม กฎระเบียบ และมารยาทของพระภิกษุสงฆ์
2) พระสุตตันตปิฎก รวบรวม คาสอนจากการเทศนาแก่บุคคลต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าใน
เวลา และสถานที่ต่าง ๆ
3) พระอภิธรรมปิฎก เป็นการรวบรวมคาสอนที่เป็นธรรมะชั้นสูง ละเอียด ลึกซึ้ง เป็นปรมัตถ
ธรรมล้วน ๆ
เห็นได้ว่า การสื่อสารศาสนาพุทธในอดีตใช้กระบวนการและช่องทางการสื่อสารแบบถ่ายทอด
ค าสอนแบบปากต่ อ ปาก เป็ น การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal Communication) แต่
หลั งจากพระพุทธเจ้ าเสด็จ ดับ ขันธ์ การสื่ อสารด้านพุทธศาสนามีช่องทางเพิ่มขึ้น คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์
(Printed Matter) คื อ เสาหิ น อโศก และใบลาน ต่ อ มามี ก ารสั ง คายนา จั ด หมวดหมู่ ค าสอน 3
หมวดหมู่ หรือ พระไตรปิฎก ในทางการสื่อสารจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
เมื่อประเทศไทย เข้าสู่รัชสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นยุคที่ศาสนาพุทธมีความรุ่งเรืองมากที่สุ ด
เนื่ องจากมีร ะบบการสื่ อสาร สามารถถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนได้อย่างมีประสิ ทธิผล ดังมีกรณี
ตัวอย่างแต่ละรัชกาลดังนี้ สมัย รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้มี
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 9 ถือเป็นครั้งที่ 2 ในดินแดนประเทศไทย ที่วัดมหาธาตุ สร้างสื่อ
สาหรับถ่ายทอดพระธรรมคาสอนที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น มีศูนย์กลางกระจายข้อมูลข่าวสารอย่าง
มั่นคง รัชกาลที่ 2 ทรงให้ความสาคัญในการสื่อสารผ่านกระบวนการเรียนรู้คือ 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 ทรงโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจานวนขึ้นไว้อีก
หลายฉบับครบถ้วนกว่ารัชกาลก่อน ๆ โปรดให้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย กล่าวได้ว่า ทรงจัดการ
สื่อสารพุทธศาสนาผ่านรูกระบวนการการจัดสาร (Treatment) คือการเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ทาให้
ผู้รับสารมีความเข้าใจง่ายขึ้น รัชกาลที่ 4 เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ผนวช 27 พรรษา ลาสิกขาขึ้น
ครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 57 พรรษา ทรงพระราชศรัทธามากที่สุด การสื่อสารสมัยนี้ใช้กิจกรรมเป็น
ครั้งแรก โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชา ณ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)
ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ รัชกาลที่ 5 โปรดให้มีการเริ่มต้นการศึกษาแบบสมัยใหม่ในประเทศไทย
โดยให้พระสงฆ์รับภาระช่วยการศึกษาของชาติจัดเป็นสื่อบุคคลในระดับโรงเรียน และระดับอุดมศึกษา
คือ มหามกุฏ ราชวิทยาลั ย และการสื่ อสารด้ว ยสื่ อสิ่ งพิมพ์ โปรดให้ มีการพิมพ์พระไตรปิฎ กด้ ว ย
อักษรไทยจบละ 39 เล่ม รัชกาลที่ 6 ทรงพระปรีชาปราดเปรื่องในพระศาสนามาก ทรงนิพนธ์หนังสือ
แสดงคาสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เช่น เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นต้น ถึงกับ
ทรงอบรมสั่งสอนอบรมข้าราชการด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นสื่อสารบุคคลและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
พระองค์เอง ทรงโปรดให้ใช้ พุทธศักราช (พ.ศ.) แทน รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดให้
ทาสังคายนาพระไตรปิฎกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 6 ถือเป็นการสังคายนาครั้งที่ 3 ใน
เมืองไทย เปิดให้ฆราวาสเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกธรรม โดยจัดหลักสูตรใหม่ เรียกว่า “ธรรม
ศึกษา” ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีการแปลพระไตรปิฎก
เป็นภาษาไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. พระไตรปิฎกแปลโดยอรรถ และ 2. พระไตรปิฎก แปลโดย
สานวนเทศนา สืบมา สมัยรัชกาลที่ 9 ทรงให้มีการสื่อสารพุทธศาสนาโดยใช้การสื่อสารทุกช่องทาง
คือ มีทั้งทรงแสดงพระบรมราโชวาทสอนธรรมะ ทรงผนวก ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก จัดการ
สื่ อสารทางศาสนาแบบสองทางหรือมากกว่า (Two-way Communication) ปฏิสั มพันธ์กันแบบ
เผชิญหน้า กล่าวคือ พระภิกษุสงฆ์ใช้วิธีทรงจาคาสอนแล้วนาไปบอกต่อเผยแผ่ต่อประชาชน เปิด
โอกาสให้ซักถาม หรือโรงเรียนมีครูพระ ทาหน้าที่ครูสอนหนังสือและธรรมะในเวลาเดียวกัน
หลักศาสนาพุทธ ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ผ่านกระบวนการสื่อสารสู่คนในสังคมหลาย
ยุคสมัย ตั้งแต่อดีตสมัย ทาให้วิถีชีวิตระหว่างพุทธศาสนิกชน กับ วัดและพระภิกษุสงฆ์ แยกจากกัน
ไม่ได้ แต่เมื่อวิวัฒนาการของสังคมเปลี่ยนไป ความเจริญก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว สภาพและวิถี
ชีวิตแบบดั่งเดิมเปลี่ยนไป คนเริ่มห่างเหินจากวัด พระสงฆ์ และธรรมะ ทาให้ชีวิตของคนปราศจากที่
พึ่งทางใจ วิถีชีวิตที่ดีงาม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารีและความมีน้าใจ ลดน้อยลง และ
จางหายไปกับความเจริญทางวัตถุที่คนในสังคมให้ความสาคัญแทน เนื่องจากการดาเนินชีวิตของคน
รุ่นใหม่ในวัฒนธรรมแบบใหม่มีการแข่งขันสูง รักความหรูหรา ฟุ่มเฟือย นิยมใช้สินค้าแพง นับถือวัตถุ
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มากกว่าพระธรรม ยึดถือในตัวบุคคล ยกย่องผู้มีอานาจ มีเงิน ส่งต่อถึงการเอาเปรียบ แก่งแย่ง ขาด
ความเคารพนั บ ถื อ เทิ ด ทู น ผู้ อ าวุ โ สการผู้ มี พ ระคุ ณ ละทิ้ ง ไม่ ดู แ ล ไม่ ต อบแทนพระคุ ณ รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนเดียวกันเลือนหาย ฯลฯ ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก
พัฒนาการทางสังคมและเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดน ก่อให้เกิดเจริญทางวัตถุ ทา
ให้สภาพจิตใจของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมไทยมีการพัฒนาและเลียนแบบตาม
แบบอย่างของชาติตะวันตกและมีการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ทาให้สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่วัตถุนิยมและบริโภคนิยม
จากวิถีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มกระแสโลก ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่าง
รุนแรง จนเกิดการแข่งขันในการแสวงหาช่องทางและโอกาสสร้างรายได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็น
สาเหตุที่นาไปสู่การประพฤติผิดทางคุณธรรม จริยธรรม และทาให้เกิดความหย่อนยานทางศีลธรรม
ผู้กระทาความผิดมีอายุน้อยลง เช่น ข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ,
(2558) ระบุว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น มารดาที่อายุต่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ากว่า 15 ปี ปัญหาข่มขืน ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมออนไลน์ เที่ยว
กลางคื น เมื่ อ สั ง คมขาดสิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ จนน าไปสู่ ก ารก่ อ คดี อ าชญากรรมในแบบ
ต่าง ๆ เช่น การปล้น จี้ ชิงทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย จากปี พ.ศ. 2551 เยาวชนอายุ
15-18 ปี ทั่ ว ประเทศ ก่ อ คดี 39,798 คดี ปี พ.ศ. 2552 ก่ อ คดี 39,530 คดี ปี พ.ศ. 2553 ก่ อ คดี
38,003 คดี ปี พ.ศ. 2554 ก่อคดี 29,967 และปี พ.ศ. 2555 มีเยาวชนถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจฯ
ทั่วประเทศ 6,108 คน เพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2553-54 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น และ ในความผิดที่
ถูกดาเนิ น คดีโ ดยสถานพินิ จฯ คดียาเสพติดมีมากที่สุ ด รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับ ทรัพย์สิ นและคดี
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2556) และในปี พ.ศ. 2557 มีสถิติ
การก่ออาชญากรรมร้ายแรง สูงถึง 4,148 คดีโดยเป็นสถิติการรับแจ้งเหตุ และสามารถจับกุมได้เพียง
2,694 เท่านั้น (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2559)
จากสถิติดังกล่าว ฉายภาพให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อปัญหา
ของสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าความเสื่อมถอยทางศีลธรรมเป็นสาเหตุ
หนึ่งทาให้มนุษย์เกิดความโลภ ความอยากได้อยากมี เกิดการแก่งแย่ง ไม่คานึงถึงวิธีการที่ได้มา ยอม
กระทาความผิ ด หรือยอมขายบริ การทางเพศที่นับวันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพียงเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินเงินทอง สนองความรู้สึกอยากได้อยากมี ดูเป็นคนทันสมัยมีฐานะและเป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม
บุคคลในสังคม
ประกอบกับ การให้ ความส าคัญต่ อสถาบันเศรษฐกิจ เพื่อช่ว ยยกระดับความเป็นอยู่ ท าง
สังคมไทย และเข้าไปมีอิทธิพลต่อสถาบันศาสนาด้วย ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ และทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
(2554) เคยให้ทัศนะว่า องค์ประกอบสาคัญของพุทธศาสนา เช่น วัด ที่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนใน
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อดีต ถูกแปรเปลี่ยนเป็น ศูนย์การค้า เน้นการปลุกเสก เช่าบูชา ฯลฯ ความห่างเหินจากหลักธรรมคา
สอน ทาให้ คนแปรเปลี่ย นไปตามลักษณะสั งคมแบบพุทธพาณิชย์ เป็นปรากฏการณ์ชัดเจนยิ่งใน
สังคมไทย คล้ายกับ กระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส หรือ Secularization ของ Berger (1967) ที่
เกิดขึ้นสังคมตะวันตกในอดีต โดยอธิบายว่าสังคมเปรียบเสมือนกงล้อที่มีส ถาบันทางสังคมต่าง ๆ
ร่วมกันขับเคลื่อน มีสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและควบคุมดูแลสถาบันอื่น ๆ ในขณะที่ยุค
หลังสถาบันศาสนาเกิดความสั่นคลอนและเปลี่ยนแปลงถูกลดบทบาท หน้าที่ และความสาคัญที่มีต่อ
สังคมเดิมลงไป
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ให้ความเห็น การที่เด็กไทยเข้าวัดน้อยลง เนื่องจาก
สังคมและยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จากยุคสมัยเกษตรกรรม เด็กไปหาความรู้ที่วัด ในยุคปัจจุบัน แหล่ง
ความรู้ น อกวั ด มี ม ากขึ้ น เช่ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สถานบั น เทิ ง รวมถึ ง เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ได้ แ ก่
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทาให้เยาวชนหมกมุ่นอยู่กับความสุขความรื่นรมย์
จนลืมว่ายังมีวัดอยู่ รวมถึงคนรุ่นใหม่ เป็นมือใหม่ต่อโลกจึงเลือกสนใจสิ่งใหม่ ๆ ทางโลกมากกว่าสนใจ
ทางธรรม การที่เด็กไทยห่างเหินวัดจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะเด็กไทยไม่มีรากฐานทางศีลธรรม ที่
พร้อมก่อให้เกิดพฤติกรรมเห็นแก่ตัว โกงกิน คิดแคบ มองแคบ ขาดจิตสานึก และการที่คนรุ่นใหม่ไม่มี
รากแก้วทางศีลธรรม ทาให้บ้านเมืองในอนาคตบอบช้ามากขึ้น (กฤตพล ไชยผล, กิตติศักดิ์ เอี่ยมสอาด
และธราพล ล่อใจ, 2556)
เยาวชนคนรุ่นใหม่ สังคมไทยจัดกลุ่มบุคคลที่เกิด ในช่วง พ.ศ. 2523-2540 หรื อคนมีอายุ
ระหว่าง 20-37 ปี นิยามว่าเป็นคนรุ่นใหม่ยุค Millennials หรือกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation
Y) กลุ่มประเภทนี้เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในทางกลับกัน หากคนรุ่นใหม่นี้ไม่มี
รากฐานความเข้าใจทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อาจสร้างความบอบช้าให้ประเทศได้
เช่นกัน คนกลุ่มนี้เกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมที่แตกต่างจากรุ่นบิดามารดา มี
ความเจริญรุดหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสารไร้พรมแดน เป็นยุคที่เศรษฐกิจเติบโต บิดามารดา
ประสบความสาเร็จในชีวิต จึงดูแลเอาใจใส่บุตรเป็นอย่างดี เด็กยุ คนี้ถูกตามใจ แต่มีการศึกษาดี ชอบ
การแสดงออก มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่กรอบ ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางที่
หลากหลาย มีอิสระในความคิด กล้าซักถามทุกเรื่องที่สนใจ ไม่หวั่นกับคาวิจารณ์ มีความเป็นสากล
มองว่าการนิยมชมชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องธรรมดา
คนกลุ่มนี้ขณะนี้อยู่ในช่วงวัยเรียนบ้าง วัยทางานบ้าง ยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีมีบทบาทมาก
คนกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในหน้าที่การานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถทางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่ าง
คล่องแคล่ว อาจเห็นคุณภาพคนกลุ่มนี้ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในขณะที่ทางานอย่างอื่นไปพร้อมกัน
ด้ว ย และจากสถิ ติ การใช้ง านอิ น เตอร์เ น็ต ของคนเจเนอเรชั่นวาย ทั้งวัยเรียนและวั ย ทางาน ใช้
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อินเตอร์เน็ตมากถึง 7 ชั่วโมง 12 นาทีต่อวัน หากเป็นวั นหยุดจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้น เป็น 7 โมง 36
นาทีต่อวัน (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2560) ในการทางานคนกลุ่มนี้มักต้องการ
ความชัดเจนว่าสิ่งที่ทามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร นิยมทางานเป็นทีม เพราะคนกลุ่มนี้มัก
ใช้วิธีระดมความคิดเห็น แม้อาจมีสมาธิ สั้น ความอดทนไม่สูงนัก มุ่งหวังรายที่สูงจากการทางาน ไม่
ชอบไต่เต้า ชอบก้าวกระโดด คาดหวังต่อผลงานและตาแหน่งสูง ต้องการคาชม มักจัดสรรเวลาให้งาน
และชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุลกัน เช่น กิจกรรมหลังเลิกงานเพื่อสร้างความสุขให้ตนเอง เช่น พบปะ
สังสรรค์ จึงเป็นคนมองโลกในแง่ ดี มีน้าใจช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บิดามารดา การปลูกฝังความจริง ให้รับรู้ทั้งเหตุ และผลที่ตามมา คาดการณ์ว่าคนกลุ่มยินดีเข้าร่วม
และทาอย่างมุ่งมั่น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากมีกิจกรรมพุทธศาสนา หรือหากสนใจร่วมกิจกรรมโดยผ่าน
การสื่อสาร สื่อใด ระบบใด อุปกรณ์ชนิดใดที่เหมาะสมกับคนกลุ่มสมัยใหม่เช่นนี้
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เติบโตในสังคมยุคเทคโนลยีดิจิทัลซึ่งเป็น
ยุคการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามาก การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร การค้นหาข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็ว
สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่ององค์ประกอบที่มีทั้งภาพ เสียง นอกจากนี้ยังแต่เติม
ด้วยมิติต่าง ๆ ที่ซ้อนอยู่บนภาพและแทรกอยู่ในเสียง ดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสารโดยเฉพาะกลุ่มเจ
เนอเรชั่น หากมีการนากระบวนการการสื่อสารในสังคมยุคเทคโนลยีดิจิทัล มาใช้ในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา เพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ให้มาสนใจ รับสารเชิงพุทธศาสนาเป็นสิ่ งยึด
เหนี่ยวจิตใจให้เติบโตเป็ นทรั พยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงเป็นที่
น่าสนใจว่า กระบวนการการสื่อสารในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ลักษณะใดที่
สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตรงกับพฤติกรรมผู้รับสารโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย หากมีการศึกษาวิจัยกระบวนการการสื่ อสารที่เหมาะสม อาจมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสาร (สถาบัน
ศาสนา) ใช้ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และตัวสาร (Message) ในที่นี้หมายถึงหลักธรรมพุทธ
ศาสนาหรือความเป็นจริงอันประเสริฐ เป็นคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่า
กระบวนการการสื่อสารที่ค้นพบ สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการเผยแพร่หลักธรรมพุทธ
ศาสนาสู่ พุทธศาสนิ กชนเจเนอเรชั่นวาย หรือเกิดผลพวงต่อกลุ่ มคนวัยใกล้ เคียง เป็นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติให้เข้มแข็ง มันคง และยั่งยืนต่อไป
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แต่อย่างไรก็ตามการที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ ให้ได้ผล สถาบันศาสนาถือเป็น
สถาบั น ส าคั ญ ที่ จ ะบ่ ม เพาะและกล่ อ มเกลาพุ ท ธศาสนิก ชนได้ โดยปั จ จุ บั นมี วัด และศาสนสถาน
พยายามจัดกิจกรรมที่นาเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านสื่อใหม่และกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อเป็น
การดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนหันมาสนใจ โดยสอดแทรกคาสอนทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับ
กลยุทธ์การสื่อสารร่วมกับสื่อใหม่ต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจเพื่อช่วยในการสื่อสารและเน้นการนาเสนอ
ไปที่แก่นแท้แห่งคาสอน เช่น โครงการจิตอาสายุวพุทธฯ โครงการสามเณรใจเพชร ของยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทย, โครงการชวนน้องท่องพระสูตร (พุทธวจนะ) ของวัดนาป่าพง, โครงการพุทธ
สาวิกา ของเสถียรธรรมสถาน, โครงการดูหนังหาแก่นธรรม ของหอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เกิด
ความสนใจและเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น ทั้งนี้หากมีการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาด้ว ยวิธีการแบบแปลกใหม่มากกว่าแบบดั้งเดิม รวมถึงหากมีศาสนสถานที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่ใจกลางเมือง ย่อมสะดวกแก่ประชาชนผู้สนใจในการเดินทางมา
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทาบุญ ร่วมกิจกรรมประเพณีและเพาะบ่มคุณค่าและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
คนในสังคม อันจะเป็นอีกหนทางในการช่วยลดปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
โดยงานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการการสื่อสารพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน ซึ่งเป็นมูลนิธิทางศาสนาที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยไม่ได้หวังผลกาไรหรือผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งทั้งสององค์กรทางศาสนาเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ
เผยแผ่ธรรมะ หลักธรรมคาสอนในศาสนาพุทธ และยังเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทางพุทธศาสนา โดย
หอจดหายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ กรุงเทพฯ จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านพุทธทาสภิกขุ
ตั้งแต่ที่ท่านเริ่มมีการเทศนาสอนธรรมะ งานเขียนทางพุทธศาสนาของท่าน รวมถึงผลงานในด้านต่าง
ไว้ในรูปแบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษจดบันทึก สมุดจดบันทึก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อนไว้ที่อยู่ในรูปดีวีดี และสื่ออีเล็คทรอนิคส์แบบต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้ให้กับคนรุ่นหลังจะได้นาไป
ศึกษาและต่อยอดการศึกษาและปฏิบัติต่อไป ด้านเสถียรธรรมสถานเช่นกัน มีการเก็บ รวบรวมข้อมูล
คาสอนของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตในสื่ออิเล็คทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน และรวมไปถึงข้อมูลหรือผลงาน
ทางธรรมะของสื่อบุคคลท่านอื่น ๆ ที่เป็นแขกรับเชิญที่ได้มาทาการสอนและเผยแผ่ธรรมะที่เสถียร
ธรรมสถานด้วยเช่นกัน
หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และเสถียรธรรมสถานมีการใช้ กลยุทธ์การสื่อสารเข้ามาประยุกต์
และผสมผสานกับคาสอนทางศาสนาที่สร้างความน่าสนใจให้กับพุทธศาสนิกชนซึ่งมีกระบวนการการ
สื่อสารพุทธศาสนาที่มุ่งหวังในการใช้หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านโครงการ/
กิจ กรรมที่น่ าสนใจ รวมถึงพยายามแสวงหาแนวทางการมีส่ ว นร่ว มของกลุ่ ม คนเจเนอเรชั่ น วาย
(Generation Y) เพื่อเป็นแนวร่วมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ การมุ่งความสนใจที่
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กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารศาสนาที่ผ่ านมา มักจะมุ่งศึ ก ษา
เกี่ยวกับการใช้สื่อบุคคล (พระสงฆ์) ในการเผยแผ่ศาสนา หรือการใช้สื่อแบบต่าง ๆ ในการสื่อสาร
ศาสนากับกลุ่มบุคคลทั่วไป อาทิ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต การใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องทาให้ผู้รับสาร
สนใจและติดตามและเกิดการมีส่วนร่วมมาเป็นกลยุทธ์ ๆ ที่ “ธรรมะเดลิเวอรี่ ” ได้นามาใช้ในการ
บรรยายธรรมะ โดยจะใช้ประโยคคาถาม เป็นประโยคเกริ่นนาเรื่องก่อน ซึ่งคาถามนั้นอาจจะเป็ น
คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ เพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทางขึ้น (ทิพย์ชล เทพรังศิริกุล, 2553) แต่ยังไม่
มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารศาสนาในแง่มุมเกี่ยวกับการสื่อสารกับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึง่
ถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในสังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว นิยมการสื่อสารและการค้นหา
ข้อมูลที่มีความรวดเร็วและน่าสนใจ โดยหากกระบวนการการสื่อสารศาสนาสามารถสื่อสารได้ตรงใจ
กับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ก็จะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเลือกทากิจกรรมด้านศาสนา อันจะส่งผล
ให้เกิดกระบวนการกล่อมเกลาจิตใจในทางที่ดี และส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ปัญหานาวิจัย
1.2.1 มูลนิธิทางศาสนาที่ทาการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย มี
ลักษณะองค์กร และการทางานเป็นเป็นอย่างไร
1.2.2 มูลนิธิทางศาสนามีกลวิธีในการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วายเนอเรชั่นวายอย่างไร
1.2.3 กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายมีการรับรู้การสื่อสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
อย่างไร ในการสื่อสารพระพุทธศาสนาที่มูลนิธิทางศาสนาดาเนินการจัดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะของมู ล นิ ธิ ท างศาสนาที่ ท าการสื่ อ สารพระพุ ท ธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
1.3.2 เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
1.3.3 เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของ
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ค้ น หาและน าเสนอเฉพาะ ลั ก ษณะของมู ล นิ ธิ ท าง
ศาสนากที่ทาการสื่อสารพระพุทธศาสนา และลักษณะการเพื่อเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนา กลวิธี
ที่เหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ให้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพุทธศาสนาต่อไป
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการวางแผนการ
สื่อสาร และกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน แห่ง
ละ 3 คน รวม 6 คน คนในกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่เข้าร่ว มกิจกรรม ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน จานวนแห่งละ 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 การเผยแพร่ถ้อยคา หรือสิ่งพิมพ์ หนังสือ ที่ จาก
หน่วยงานทางศาสนาไปยังอีกกลุ่มเป้าหมาย
กลวิธี หมายถึง วิธีการสื่อสารพุทธศาสนาในแบบต่าง ๆ เช่น แบบดั้งเดิม คือการเข้าวัดทาบุญ
และฟังธรรมตามประเพณี แบบใหม่ คือ การสื่อสารธรรมะผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น
สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อกิจกรรมเป็นต้น โดยมีการวางแผนการประยุกต์การใช้
สื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิ ดความ
สนใจ และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
พุ ท ธศาสนา หมายถึ ง ค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ไ ด้ ต รั ส รู้ แ ล้ ว น ามาบอกสอนแก่
พุทธศาสนิกชน
พุทธศาสนิกชน หมายถึง บุคคลผู้นับถือศาสนาพุทธ
มูลนิธิทางศาสนา หมายถึง หน่วยงานทางศานา หรือสถาบันทางพุทธศาสนา ที่ไม่ใช่วัด ที่ทา
การเผยแผ่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมทางศาสนา ได้ แ ก่ หอจดหมายเหตุ พุ ท ธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน
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เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2538 เป็นบุคคลที่
มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 22-37 ปี เป็ น กลุ่ ม คนที่ เ กิ ด ในยุ ค ที่ เ ศรษฐกิ จ เฟื่ อ งฟู อี ก ทั้ ง มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คนกลุ่มนี้ความสามารถใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ในการติดต่อสื่อสาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ได้ทราบลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทาการสื่ อสารพระพุทธศาสนา กลวิธีการ
สื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย รวมถึงการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ในการสื่อสารพระพุทธศานาของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ของสถานปฏิบัติธรรมทั้ง 2 แห่ง คือ หอ
จดหมายเหตุพุทธทาสกรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน สามารถนาข้อมูลการสื่อสารที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสาหรับเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนาให้
เข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
1.6.2 องค์กรทางศาสนา และหรือสถานปฏิบัติธรรมทั่วไป สามารถนากระบวนการสื่อสารที่
ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสาหรับเผยแผ่พุทธศาสนาให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืน และยังเป็นประโยชน์ต่อไปในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการด้วย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
ได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นเป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้
2.1 บริบทการนับถือพุทธศาสนาในประเทศไทย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา
2.3 แนวคิดการนากระบวนการสื่อสารมาใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา
2.4 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล
2.5 แนวคิดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วม
2.7 ลักษณะประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บริบทการนับถือพุทธศาสนาในประเทศไทย
คนไทยเชื่อเรื่องศาสนาและใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว โดยเลือกเชื่อคาสอนในเรื่องที่เหมาะกับ
สังคมไทย มากกว่าใช้ศาสนาบังคับให้ปฏิบัติในทุกเรื่อง พุทธศาสนามีแหล่งกาเนิดอยู่ประเทศอินเดีย
เข้ามาในประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย การปฏิบัติศาสนาจึงมีลักษณะผสมผสานความเชื่อหลักการใน
พุ ท ธศาสนา และปฏิ บั ติ ต ามพิ ธี ก รรมแบบพราหมณ์ ท าให้ เ กิ ด ขั้ น ตอนมากมายในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน แม้ว่ารูปแบบความเชื่อในพุทธศาสนา แต่ปฏิบัติแบบพราหมณ์ ซึ่งถูกนามาปรับใช้ทั้ง
ในแง่สันติและความขัดแย้ง ในท้ายที่สุดเกิดการผสมกลมกลืน กลายเป็นหลักความเชื่อพุทธศาสนา ซึง่
รวมความเชื่อเรื่ องวิญญาณ หมายถึง การรับรู้ ตามหลั กพุทธศาสนา วิญญาณในความเชื่ อ แบบ
พราหมณ์ หมายถึง คนที่ตายยังมีวิญญาณเหลืออยู่ (ผี) จึงมีพิธีกรรมมากมายกลายเป็นประเพณี ขนม
ธรรมเนียม ล้วนมีพิธีกรรมแทรกเข้ามา เช่น การเกิด เจ็บป่วย อาจเห็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น จึง
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กล่าวได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่นับถือ/เชื่อในหลักศาสนาพุทธเป็นหลัก และปฏิบัติตามพิธีกรรมแบบ
พราหมณ์ และอาจเชื่อแนวคิดของศาสนาอื่นปะปนอยู่บ้าง
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจาชาติของประเทศไทย โดยมีศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอื่น ๆ ด้วยสัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนา ดังนี้ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.6 ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 4.6 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.7 และศาสนาอื่น ๆ (ศาสนาซิกส์ และพราหมณ์ฮินดู) ร้อยละ 0.1
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
2.1.1 ระบบความเชื่อในพุทธศาสนาของคนไทย
การนับถือพุทธศาสนาของบุคคลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เรียกบุคคลเหล่านี้ว่า
พุทธศาสนิกชน โดยมีความเชื่อเชิงคติว่า ชีวิตมีการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อเรื่องเวรกรรมว่า ทากรรมดี
ย่อมได้ดี ทากรรมชั่วย่อมได้ชั่ว ซึ่งส่งผลต่อการเวียนว่ายตายเกิด ขึ้นสวรรค์ ตกนรก เป็นความเชื่อที่
ผสมผสานความเชื่อแบบพราหมณ์ในเรื่องผี เข้ามากลมกลืนในวิถีชีวิตคนไทยอย่างแยกไม่ออก ความ
เชื่อลักษณะนี้ส่งผลหลายประการ ได้แก่
1) ทาให้เกิดแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรม (อาจประยุกต์มาจากหลักศีลธรรม)
2) การทาบุ ญ การบริจาคทรัพย์สิ่ งของ (เชื่อว่า ทาให้ ขึ้นสวรรค์ เกิดภพหน้าจะ
สบาย)
3) เกิดบรรทัดฐานการปฏิบัติ อาทิ การเคารพผู้อาวุโส ครูบาอาจารย์
4) ประเพณีนิยม เช่น ลอยกระทง ขอขมาเจ้าแม่คงคา
ความเชื่อเชิงคติเหล่านี้ ได้แสดงความเชื่อเชิงพิธีกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่หลายหลากขึ้นใน
สังคมไทย ซึ่งความเชื่อเชิงพิธีกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่ โดยให้
ความสาคัญต่อคนทาพิธีกรรม เช่น พระสงฆ์ทาพิธีกรรมทางพุทธศาสนา งานบุญประเพณีต่าง ๆ หมอ
ขวัญทาพิธีแบบพราหมณ์ ผีฟ้าทาพิธีทางผี แสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อทั้งสามคือ
พุทธ พราหมณ์ ผี ตัวอย่างเช่น การทาบุญขึ้นบ้านใหม่ นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ และทาพิธีแบบ
พราหมณ์ บ้านหลายหลังจัดตั้งศาลพระภูมิ หลายหลังมีเรือนผีมีการจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือน
หรืออีกตัวอย่าง งานบุญบั้งไฟทางภาคอีสาน เป็นพิธีกรรมขอฝน เพราะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้ างโลก
สามารถดลบันดาลให้เกิดฝนได้ พิธีกรรมนี้เริ่มจากวัด ด้วยการนาบั้งไฟไปเข้าสู่พิธีสงฆ์แบบพราหมณ์
มีชาวบ้านร่วมในพิธีด้วย แม้ว่าโดยปกติพระสงฆ์ไม่เข้าร่วมในพิธีกรรมเกี่ยวกับผี ไสยศาสตร์ บริเวณ
วัดมีอุโบสถถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทางพุทธศาสนา ประชาชนในสังคมไทยจึงเชื่อในพิธีกรรม
มากกว่าเชื่อในหลักการที่เป็นแก่นแท้แห่งพุทธศาสนา
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ความเชื่อ

พิธีกรรม

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างภาพความเชื่อและพิธีกรรม
ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบแบบแผน หรือแบบอย่างที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อนามาใช้ใน
พุทธศาสนา จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่าง ๆ
ทาให้ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน เกิดความเลื่อมใส เตือนใจให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยได้
อย่างดีเยี่ยม จึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ควรรักษาไว้คู่กับพุทธศาสนาสืบต่อกันมา แม้ว่า
ศาสนาพิธี เป็นรูปแบบพิธีกรรม ซึ่งถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมนิยมสืบทอด สานต่อกันมา ทาให้สังคม
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ ร่มเย็น ทาให้ศาสนพิธีถูกเรียกว่า การทาบุญ ซึ่งพุทธศาสนิกชน
ปรารภที่ตรงกันว่า หลักวิธีทาบุญที่ครบตามพุทธศาสนา ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรม
เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ 3 หลักปฏิบัติ ประกอบด้วย
ทาน เป็นแนวปฏิบัติด้วยการบริจาควัตถุ สิ่งของที่เป็นของตนเพื่อประโยชน์แก่
ผู้อื่น
ศีล เป็นวิธีปฏิบัติ ด้วยการรักษากาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย
ภาวนา เป็นการยกระดับจิตให้สูงขึ้นด้วยการอบรมให้สงบนิ่ง อันทาให้เกิดปัญญา
กล่าวได้ว่า การทาบุญ ตามหลักพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลัก 3 ประการนี้ โดยเริ่มต้น
ปฏิบัติข้อใดก่อนก็ได้ เช่น รับศีลแล้วฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ (ภาวนา) จบลงด้วยการถวายทาน
หรือถวายทานแล้วรับศีล ฟังธรรม เป็นต้น สุดแล้วแต่โอกาสหรือระเบียบแบบแผนนั่นเอง
กรณีพุทธศาสนิกชน นับถือพุทธศาสนาเน้นความเชื่อเรื่องกรรม เกิดพฤติกรรมทางสังคม ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันของคนไทย ที่มุ่งให้ความสาคัญต่อการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ทากรรมดี
ความเชื่อตามหลักการนี้ เป็นการวางพื้นฐานระบบความเชื่อ 3 แบบ ได้แก่
เชื่อว่า ศาสนาเป็นระบบการสั่งสม
เชื่อว่า ศาสนาเป็นระบบการส่งหรือนาบุญกุศลไปสู่ผู้อื่น หรือติดไปในภพอื่น
เชื่อว่า ศาสนาเป็นระบบการประกันภัย (ทาดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดี)
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พุทธศาสนา มีฐานะเป็นสถาบันศาสนา ธรรมสถานหรือวัดศูนย์กลางสร้างความผูกพันกับคน
ในสังคมไทย ส่งผลให้หลักธรรมในพุทธศาสนามีการสืบทอด เผยแผ่ ทาให้อยู่คู่กับสังคมและคนไทยมา
อย่างยาวนาน ประเทศไทยมีตัวแทนสถาบันศาสนา คือ วัด โรงเรียน บ้าน ซึ่ง 3 สถาบันนี้ทาหน้าที่สืบ
ต่อ เผยแผ่พุทธศาสนาตลอดระยะเวลาตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามาในสุวรรณภูมิ วัดเป็นสถานที่สาคัญ
มากในพุทธศาสนา เห็นได้ชัดเจนว่า แต่ละชุมชนมีวัดตั้งอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่งเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยว
จิตใจคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกรรมดี ในอดีตวัดมีบทบาทหน้าที่
หลากหลายต่อสังคม เช่น เป็นโรงเรียนแหล่งวิชาความรู้ สอนหนังสือให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เป็น
สถาบันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนาเข้ามาพร้อมกับการจัดตั้งระเบียบสังคม มีวัดเป็น
ศูนย์กลางความเชื่อในหลักธรรมทางพุทธศาสนา การสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับกรรม กฎแห่งกรรม
กฎแห่งไตรลักษณ์ เป็นแหล่งสาธยายหลักธรรม สู่วิธีคิด วิธีมองโลก ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ทา
พิธีกรรมมากที่สุดเช่นกัน
2.1.2 อิทธิพลพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมไทย
พระพุทธศาสนา เป็นรากฐานการสร้างวัฒนธรรมไทย เพราะวิถีชีวิตคนไทยเกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนาตั้งเกิด กระทั่งตาย เนื่องจากหลักคาสอนในพุ ทธศาสนามีความสอดคล้องกับลักษณะ
อุป นิ สั ย คนไทย อาทิ รั กความสงบ มีเมตตา โอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ชอบความอิส ระเสรี
ประกอบกับพุทธศาสนาอยู่คู่กับชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาล จึงมีอิทธิพลต่อสังคมไทย ก่อกาเนิดเป็น
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
ภาษา ภาษาไทย มีรากฐานมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เป็นภาษาที่ได้รับอิทธิพลจากการ
บันทึกหลักธรรมคาสอนพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก เนื่องจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทใช้ภาษาบาลี
ส่วนฝ่ายมหายานใช้ภาษาสันสกฤต เมื่อพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย คนไทยจึงรับเอาวัฒนธรรมด้าน
ภาษามาด้วย เห็นได้จากภาษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อเรียกสิ่งของ มีศัพท์ภาษา
บาลีผสมอยู่ เช่นคาว่า โทรศัพท์ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัย ธนาคาร เกษตรกรรม รัฐบาล อดิศักดิ์ ศุภ
ลักษณ์ วราพรรณ ธารินทร์ ทัศนศึกษา วิถี เป็นต้น ผสมกลมกลืนกลายเป็นภาษาไทย จนรู้สึกว่า เป็น
ภาษาไทยดั้งเดิม
วรรณกรรม เห็ น ได้ จ ากวรรณคดี ทั้ ง หลายได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพุ ท ธศาสนา นั บ ได้ ว่ า เป็ น
แหล่งที่มาของบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ศิลปกรรม ประเทศไทยได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติว่า เป็นเมืองที่มี
ศิลปะงดงาม ยากหาชาติใดเหมือน ศิลปะที่ปรากฏล้วนมีความประณีตสวยสดงดงาม ตรึงตาตรึงใจแก่
ผู้พบเห็น ซึ่งศิลปกรรมเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา เช่น วัด ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
ละเอียดอ่อน เขียนเรื่องราวในพุทธศาสนา นิทานชาดก นอกจากนี้ศิลปะทางดนตรียังเกี่ยวเนื่องกับ
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พุทธศาสนาด้วย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นแหล่งความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นแหล่งกาเนิด
และอนุรักษ์ศิลปะดนตรี หรือจุดเริ่มต้นศิลปะดนตรีในโอกาส พิธีต่าง ๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล
การศึกษา ด้านการศึกษาไทยในอดีต วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้ ทักษะวิชาชีพ
โดยพระภิกษุเป็นครูพระสอนวิชาการ ทักษะความรู้แก่ประชาชน เริ่มมีปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรง
จัดการศึกษาแบบใหม่ขึ้นในหัวเมือง โปรดให้พระสงฆ์เป็นครูพระ และถือว่าคนที่ผ่านการบวชเรียน
มาแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ จึงกาหนดให้คนที่เข้ารับราชการต้องผ่านการบวชเรียนมาก่อน เกิ ดวัฒนธรรม
และประเพณีบวชเพื่อศึกษาเรียนรู้ แต่ต่อมารัฐบาลใช้ระบบบริหารการศึกษาแบบใหม่มาใช้ ทาให้
บทบาทการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนลดลง เหลือเพียงครูพระมีบทบาทในฐานส่วนร่วมการจัด
การศึกษา เฉพาะวิชาธรรมะ รวมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เช่น วัดจัดสรรที่ดินก่อสร้ างโรงเรียน
โรงเรียนสามัญสาหรับประชาชนทั่วไป แห่งแรกตั้งในวัดคือ โรงเรียน วัดมหรรณพาราม
พิธีกรรมและวันสาคัญ พิธีกรรมมีต้นกาเนิดจากความเชื่อในพุทธศาสนา เช่น พิธีขึ้นบ้านใหม่
มีวันสาคัญ ๆ คือ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น
พุทธศาสนิกชน (ร้อยละ 95 ของคนไทยทั้งประเทศ) ยึดถือพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจา
ชาติ เป็นมรดกของปวงชนชาวไทย เป็นที่รู้จักของนานาประเทศว่า เมืองไทยเมืองแห่งผ้ากาสาวพัตร
(ผ้าเหลือง) สะท้อนให้เห็นว่าพุทธศาสนาอยู่คู่กับความเป็นชาติไทยมาอย่างยาวนาน ในขณะที่อีก
มุมมองหนึ่ง ศาสนาเป็นจาเลยทางสังคม โดยถูกกล่าวหาว่า ไม่ตอบสนองต่อความสุขทางสังคม จาเลย
ที่ 2 คือ พระภิกษุ ถูกกล่าวหาว่า ประพฤติย่อหย่อน ทาให้พุทธศาสนิกชนรุ่มหลงงมงายในวัตถุ จาเลย
ที่ 3 คน คนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ไม่ศรัทธาต่อศาสนาอย่างลึกซึ้ง การศึกษาพุทธศาสนา
น้อยลง เข้าใจหลักธรรมผิดเพี้ยนแตกต่างออกไป แต่ยังปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่า กลุ่มพุทธศาสนิกชนที่
ให้ ค วามสนใจศึ ก ษา ค้ น คว้ า หาค าสอน ค าบรรยายจากพุ ท ธศาสนา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวัน แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนายังคงมีบทบาทสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ดังบทบาท
พุทธศาสนาในสังคมไทยโดยภาพรวม ได้แก่
บทบาทต่อการสร้างโลกทัศน์ หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับคนและสังคมในแง่ความ
เชื่อต่อหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาเรื่องกรรม กฎแห่งกรรม กฎแห่งไตรลักษณ์ เป็นคาอธิบายหลัก
นาหรือหลักแห่งการตั้งต้นทางความคิด ก่อให้เกิดกรรมดี ทาให้สังคมเกิดความความสงบ สันติสุข
บทบาทต่อชุมชน พุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่เน้นการจัดระเบียบสังคม โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรม แหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมต่อคนในชุมชน รวมถึงสังคมในชุมชนด้วย
บทบาทต่อการดารงอยู่กับโลกปัจจุบัน ด้วยกระแสโลกให้ค่านิยมต่อวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นยุคแห่งทุนนิยม วัตถุนิยมที่ส่งเสริมให้คนหลงใหล ต่อเงินทอง วัตถุ เป็นกรอบคิดที่
สวนทางกับเจตนารมณ์พุทธศาสนา ในคติธรรมที่ว่าด้วยเรื่อง รัก โลภ โกรธ หลง
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บทบาทต่อการปกครอง พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ล้วนเป็นองค์อุปถัมภ์
พุทธศาสนา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงยกให้พุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์สาคัญสูงสุดแห่งอาณาจักรไทย
ความเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดีย วกัน ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร กระทั่งกลายเป็นสั ญลั กษณ์ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยหนึ่งใน 3 สถาบันหลักแห่งการปกครอง คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
บทบาทต่อสังคมยุคปัจจุบัน ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่มีสิ่งที่ยึด
ปฏิบัติคือ นาหลักธรรมคาสอนเป็นสิ่งหนึ่งในการควบคุมใจจิต ความประพฤติ สร้าง/ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี
สืบต่อคนทุกรุ่น แสดงให้เห็นว่า คนไทยให้ความสาคัญต่อพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะ
พุทธศาสนามีบทบาทสาคัญต่อจิตใจคนไทย และสาคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่
สรุ ป บริ บ ทพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยสื บ ทอดส่ ง ต่ อ กั น มากระทั่ ง ทุ ก วั น นี้ กล่ า วได้ ว่ า
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ล้วนมีผลต่อปัจเจกบุคคล ทั้งในด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
เกิดสันติสุขต่อคนในชุมชน ด้วยความมีเหตุมีผล สร้างความรัก ความสามัคคี ความโอบอ้อมอารีย์ การ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่ เป็นหลักในการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีต่อสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่คดโกง
คอรัปชั่น ซึ่งส่งผลต่ออาชีพชอบ เป็นกรอบแนวคิดที่มีโลกทัศน์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
มาอย่างยั่งยืน

แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา
หลั งจากพระสั มมาสั มพุทธเจ้า ทรงมีชัยชนะต่อกิเลสทั้งปวง พระองค์ทรงประกาศพุทธ
ศาสนาในวันวิสาขบูชา ก่อนพุทธกาล 45 ปี ในวันวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2560 นับอายุศาสนาพุทธได้
2,605 ปี ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การสืบทอดหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา สู่
พุทธศาสนิกชน เป็นที่สังเกตว่า วิธีการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง หลาย
ตารากล่าวถึงวิธีที่มีบทบาทสาคัญ มีทั้งวิธีสั่งสอน เล่าขาน บอกกล่าว ท่องจา ศึกษาเล่าเรียน ซึ่ง
วิธีการสั่งสอนถือเป็นวิธีแรกจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อสงฆ์สาวก หลายวิธีเป็นวิธีเผยแผ่มาตั้งแต่
โบราณกาล กระทั่งปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีสารเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคม
ออนไลน์ สาหรับการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งหลายสถาบันนามาประยุกต์ในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอน
ในพุทธศาสนา กระทั่งทุกวันนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ปรากฏวิธีการเผยแผ่มีทั้งวิธีแบบ
โบราณและแบบปั จ จุ บั น สามารถกล่ า วได้ ว่ า ปรากฏอยู่ ใ นช่ อ งทางการสื่ อ สาร ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะ
พุทธศาสนิกชนให้ความสนใจและให้ความสาคัญต่อหลักการสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องจากเป็นหลัก
แห่งความเป็นจริงตลอดกาลไม่จากัดกาลเวลา (อะกาลิโก) โอปะนะยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา จะทาให้ทราบว่าทั้งสองมูลนิธิทางศาสนาทั้งสอง
แห่ง คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส และเสถียรธรมมสถาน จะมีพัฒนาการในการสื่อสารศาสนาเป็น
แบบใด และมีนโยบาย วัตถุประสงค์ในการทากสารสื่ อสารศาสนาแบบใดที่จะทาการเผยแผ่ ไปสู่
พุทธศาสนิกชน
2.2.1 หลักการสอนของพระพุทธเจ้า
ประกาศพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ คือ พระ
พุทธองค์ หลักธรรม เมื่อปัจจวัคคีทั้ง 5 บวชเป็นสงฆ์สาวก นับจากนั้นพระองค์ทรงให้สงฆ์สาวกที่ทรง
อุปัชฌาย์แยกย้ายไปทาหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคาสอน ทรงมีจุดมุ่งหมายให้หลักความจริงอันประเสริฐ
ได้แผ่ออกไปทั่วชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาลการเผยแผ่คาสอนในพุทธศาสนาประกอบด้วย พระสงฆ์ ทา
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส่ ง สาร (Sender) หลั ก ธรรมค าสอน พระสู ต รต่ า ง ๆ (Message) ผู้ รั บ สารหรื อ
พุทธศาสนิกชน (Receiver) เป็นหลักการโดยใช้สื่อบุคคล เปรียบเสมือนเป็นช่องทาง (Channel) การ
สื่อสารที่มีในสมัยพุทธกาลแล้ว ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงเผยแผ่ สั่งสอน หรือส่งสาร ส่งข้อความลั กษณะ
หลักธรรมอันเป็นความจริงที่ประเสริฐ ไปยังผู้ฟัง/ผู้รับสาร เกิดการตีตามความเข้าใจและฐานความรู้
ของแต่ละบุคคล บางคนรู้แจ้ง เห็นจริง ในสิ่งที่ควรรู้ ควรเห็น พระพุทธองค์ทรงสอน ให้รู้แจ้งเห็นจริง
เท่าที่จาเป็น สิ่งที่ทรงรู้แล้ว ส่วนสิ่งที่ไม่จาเป็นสาหรับผู้ฟัง/ผู้รับสาร ทรงไม่สอนสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่น
…พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ สีลปาวัน เขตกรุงโกสัมพี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ทรง
หยิบใบประดู่ลาย 2-3 ใบขึ้นมา แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจะเข้าใจความหมายข้อนั้นว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย 2-3 ใบที่เราหยิบขึ้นมากับใบที่
อยู่บนต้น อย่างไหนมีมากกว่ากัน ” ลาดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้
นั้นแลมากกว่า ใบประดู่ลาย 2-3 ใบ ที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้า
...ภิกษุ ทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้ งหลายก็มีมากเหมือนกัน เพราะเหตุไรเราจึง
มิได้บอก เพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อ
หน่าย ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกาหนัด ไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไป
เพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงมิได้บอก…
ทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังพอตรองตาม
ให้เห็นด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น
… ภิกษุทั้งหลาย แม้ว่าภิกษุจะพึงจับชายสังฆาฏิของเราติดตามรอยเท้าเราติดตามไปข้างหลัง
แต่ภิกษุนั้นมีความละโมบ กาหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตพยาบาท คิดประทุษร้าย
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หลงลืมสติไม่รู้ตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น กระสับกระส่าย ไม่สารวมอินทรีย์ แท้จริงแล้วภิกษุนั้น ก็ยัง
ชื่อว่าอยู่ห่างไกลเรา เราก็ห่างไกลภิกษุนั้น นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรม
เมื่อไม่เห็นธรรม ชื่อว่าไม่เห็นเรา
ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึง 100 โยชน์ แต่ภิกษุนั้นไม่มีความละโมบ … มี
จิตตั้งมั่นแน่วแน่ สารวมอินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เรา เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น
นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม แม้เห็นธรรม ชื่อว่าเห็นเรา
ทรงสอนให้ผู้ฟัง/ผู้รับสารได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรมมีคุณ
เป็นมหัศจรรย์ ยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแก่กาลังแห่งการปฏิบัติของตน ตัวอย่างเช่น
… การทาบูชาอย่างนั้นไม่ชื่อว่าบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง แต่ผู้ใดจะเป็นภิกษุ หรือ
ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาก็ตาม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ผู้นั้นแหละชื่อว่าบูชา
พระองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง … เราพยายามเพื่อบรรลุอรหัตผลในช่วงเวลาที่พระศาสดายัง
ทรงพระชนม์อยู่นั่นเอง เพื่อเป็นการบูชาพระองค์ …ท่านธรรมารามคิดดังนี้แล้ว ก็เป็นผู้เดีย ว
เท่านั้น ครั้นอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ ก็นึกคิด ระลึกถึงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงอยู่ตลอดเวลา
ไม่คลุกคลีด้วยภิกษุหลายรูป อยู่รูปเดียวในที่สงัด ครั้นพระองค์ทรงทราบก็ทรงอนุโมทนา
สาธุการว่า “ดีแล้ ว ๆ ผู้ ที่มีความรักเคารพในเรา จงประพฤติอย่างธรรมารามเถิด ภิกษุ
ทั้งหลายผู้ที่บูชาเราด้วยของหอม ระเบียบดอกไม้ หาชื่อว่าบูชาเราจริงไม่ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม จึงชื่อว่าบูชาเรา อย่างแท้จริง” (Praputtasadsana65, ม.ป.ป.)
2.2.2 วิธีการเผยแผ่
หลักวิธีการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา
การเผยแผ่คือ การทาให้ขยายออกไป การทาให้ขยายวงกว้างออกไป ทาให้แพร่หลาย
ออกไป การเผยแผ่พุทธศาสนา จึงได้แก่ การดาเนินงานเพื่อให้หลักธรรมคาสั่งสอนใน พระพุทธศาสนา
แพร่ ห ลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู้ ศรัทธาเลื่ อมใส เคารพ ยาเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมนาเอา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติมีหลักการใหญ่ 3 หลัก ดังนี้
(1) หลักประโยชน์ การประกาศพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์ และความสุข
ของมหาชนเป็ น ที่ตั้ง ถือเป็ น วัตถุประสงค์ห ลั กในการเผยแผ่ พุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้า ทรง
ประทานโอวาทให้แก่เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ว่า
“พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จง
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แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้ง
พยัญชนะ ครบบริบูรณ์บริสุทธิ์...”
(2) หลักไตรสิกขา หลักการสาคัญประการหนึ่งคือ ไตรสิกขา สิ่งที่เรียกว่าความ
งามในเบื้องต้นคือ ศีล งามในท่ามกลางคือ สมาธิ งามในที่สุดคือ ปัญญา ปรากฏในพระดารัสที่ส่ง
สาวกไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนารุ่ นแรก ซึ่งถือเป็นหลั กการส าคัญในการเผยแผ่ พุทธศาสนา การ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟัง/ผู้รับสารได้นั้น หลักนี้ถือเป็นหลักครอบคลุมการปฏิบัติ
ให้บรรลุประโยชน์ที่ตนพึงปรารถนา ดังปรากฏในเมตตาสูตร ขุททกนิกาย ว่า “ผู้ฉลาดในประโยชน์
มุ่งหวังบรรลุสันติบาท ควรบาเพ็ญกรณียกิจ ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน
และไม่เย่อหยิ่ง ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญา
รักษาตน ไม่คะนอง ไม่ติดในตระกูลทั้งหลาย อนึ่ง ไม่ควรประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่เป็นสาเหตุให้
วิญญูชนเหล่าอื่นตาหนิเอาได้…”
(3) ศักยภาพของมนุษย์ พระพุทธเจ้าถือหลักว่า มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้ มนุษย์สามารถ
รู้ตามได้ ถ้าเขาได้ฝึกฝนตนตามหลักการที่แสดง การมองเช่นนี้ เป็นการมองที่ศักยภาพทางปัญญาของ
มนุษย์ มากกว่ามองในแง่ความแตกต่างทางร่างกาย ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งที่นาไปสู่การรับ
สมาชิก การพยายามทาให้เห็นอุดมการณ์ที่เป็นเหมือนการมองมนุษย์ทุกคนที่จิตใจ มากกว่ามอง
รูปลักษณ์ที่แสดงออกมาภายนอก อันนาไปสู่การรับฟังคาสอนและนาไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ผู้ฟัง ดังนี้
หลักการวิเคราะห์ผู้รับสารตามแนวพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงแยกวิเคราะห์ผู้รับสารตามระดับปัญญา แตกต่างจากหลักการสื่อสาร
ของนักวิชาการตะวันตก ที่วิเคราะห์ผู้รับสารตามหลักพื้นฐานง่าย ๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ
หลั กทฤษฎีความแตกต่า งระหว่ างบุ ค คล ที่ให้ ข้อคิดว่าบุ คคลมี ความแตกต่า งกันด้ านบุ คลิ ก ภาพ
จิตวิทยา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่แตกต่างกัน เนื่องจากการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
สาหรับพระพุทธองค์ทรงแบ่งบุคคลที่ต้องการสอนตามระดับปัญญา จึงมีความลึกซึ้งกว่านักวิชาการ
ตะวันตก พระองค์ทรงแสดงธรรม (สื่อสาร) อย่างเหมาะสมสาหรับผู้รับสารแต่ละบุคคล
(1) ความแตกต่างของบุคคล 4 ประเภท ทรงมองเห็นว่าบุคคลมีความสามารถ
ทางปัญญาแตกต่างกัน ทรงตรัสแบ่งไว้ 4 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 อุคฆติตัญญู คือ ผู้มีภูมิปัญญาเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมคาสอนได้ทันที
เมื่อได้ฟัง เสมือนดอกบัวเจริญเต็มที่ โผล่เหนือน้า เตรียมเบ่งบานได้ทันทีเมื่อได้รับแสงอาทิตย์
ระดับที่ 2 วิปจิตัญญู คือ ผู้เรียนรู้ได้ เมื่ออธิบายขยายความ เปรียบเสมือนดอกบัว
ที่ชูก้านถึงระดับพื้นน้า รอการโผล่พ้นน้าในวันรุ่งขึ้น เพื่อเตรียมเบ่งบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์
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ระดับที่ 3 เนยยะ คือ ผู้ที่อาจเรียนรู้ธรรมด้วยอาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวดทั้ ง
ด้วยการฟัง การคิด การถาม การท่องบ่น เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้า ต้องการเวลาในการโผล่ขึ้น
สู่พ้นผิวน้า เพื่อเบ่งบานในโอกาสต่อไป
ระดับที่ 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 ไม่โจมตีศาสนาอื่น แต่ใช้ปัญญาบอกว่า
พระพุทธศาสนาดีอย่างไร
วิธีที่ 2 อนูปฆาโต ไม่ทาร้ายใคร ไม่ใช้กาลังไปบังคับให้ใครเชื่อ ยึดหลักอหิงสาธรรม
คือ ไม่เบียดเบียน ใช้ปัญญาในการอ้างเหตุผล จนกระทั่งผู้ฟังอยากลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
วิธีที่ 3 ปาฏิโมกฺเข จ สวโร มีความสารวมในศีลและมารยาทให้ดี
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
เนื้อหาหรือหลักธรรมคาสอนที่ใช้เผยแผ่
(1) หลั ก การในการน าเนื้ อ หาหรื อ หลั ก ธรรมในศาสนาพุ ท ธคื อ สาธยายจาก
รูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่าย เข้าใจกันอยู่แล้ว ไปยังสิ่ งที่รู้เห็นได้ยากหรือยังไม่
เข้าใจ เช่น หลั กอริ ย สั จ 4 ทรงน าทุกข์ เป็นตัว ปัญหาขึ้นแสดงก่อน เพราะเห็ นได้ง่าย เข้าใจง่าย
จากนั้นก็นาไปสู่เหตุแห่งทุกข์ แล้วโยงเข้าถึงการดับทุกข์ พร้อมบอกวิธีการดับทุกข์
(2) เมื่อเข้าใจในหลักการขั้นตอนแล้ว พระพุทธองค์ทรงสอนเชิงลึกตามลาดับ คือ
สอนเรื่องจริงที่เคยรู้ สู่เรื่องจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้แก่ สอนแบบอนุปุพพิกถา ไตรสิกขา 3 เป็นต้น
โดยเปรียบเหมือนการเดินทางลงสู่ทะเล
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(3) จากนั้นจึงทรงสอนด้วยอุปกรณ์เสริม ยกเรื่องให้เห็นด้วยตา ฟังด้วยหู เช่น
สอนพระนันทะ โดยทรงนาชมนางฟ้าบ้าง นางอัปสรบ้าง เนื่องจากท่านเป็นคนรักสวยรักงามนั่นเอง
(4) ทรงสอนตรงจุด ตรงประเด็น ไม่วกไปวนมา หรือสอนออกนอกเรื่อง
(5) สอนแต่พอดีเท่าที่จาเป็น ในสิ่งที่ผู้ฟังอยากรู้ ไม่ได้สอนทุกเรื่อง
(6) สอนด้วยหลักเหตุและผล ให้ผู้ฟังตรองแล้วเห็นจริงได้ด้วยตนเอง
(7) สอนสิ่งที่มีความหมาย เป็นประโยชน์ มีสาระแก่ผู้ฟัง
คุณสมบัติภายนอกของผู้เผยแผ่
ผู้เผยแผ่หรือผู้สอน ควรมีคุณสมบัติที่เป็นปัจจัยทาให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา ยอมปฏิบัติตาม
คาสอนอย่างน่าอัศจรรย์ โดยผู้สอนพึงมีคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่างหน้าตา น้าเสียง อากัปกิริยาท่าทีสง่างาม มารยาทงดงาม มีเสน่ห์ ผูกมัดใจ
ผู้ได้พบเห็น สงบเยือกเย็น เป็นยอมรับของสังคม
คุณสมบัติภายในของผู้เผยแผ่
คุณธรรมที่ผู้เผยแผ่พึงปฏิบัติและเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักพุทธธรรม เพื่อ
สอนให้ได้ตรงประเด็น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้รับความสุขความเจริญแก่ผู้ฟัง
เป็นที่ตั้งและมีจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมเป็นหลัก ดังนี้
(1) ปณิธาน มุ่งแสดงธรรมต่อผู้ฟัง หรือการตั้งจิตใจตนก่อนแสดงธรรมว่า จัก
กล่าวตามลาดับเหตุการณ์ พร้อมยกเหตุผลประกอบ แสดงด้วยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห์ ไม่ใช่ เพื่อ
ลาภสักการะและไม่แสดงธรรมกระทบใครให้เสียหาย หรือตาหนิตรง ๆ ทาให้ผู้ฟังเกิดความไม่พอใจ
(2) ปฏิสัมภิทา ความเข้าใจปัญญา แตกฉานในอรรถะ (เนื้อหาสาระ) เข้าใจใน
ธรรม (อธิบาย ย่อหรือพิสดารได้) เข้าใจในหลักนิรุกติ (การช่าชองในภาษา) และเข้าใจในหลักปฏิภาณ
คือ ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
(3) พหูสูต การคงแก่เรียน การได้ฟังมาก จาได้ คล่องปาก เพ่งพินิจให้ขึ้นในใจ
ของตนและ สามารถขบคิดได้ด้วยทฤษฎี คือ เห็นตามได้ด้วยเหตุผลที่เป็นจริง
(4) การรู้จักแสดงธรรมตามขั้นตอน การแสดงธรรมโดยคานึงถึงภาวะของผู้ ฟัง
เป็นหลัก เริ่มจากสิ่งที่ม องเห็นได้ด้วยตา ไปจนถึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาภายในของตน ได้แก่ เล่า
เรื่องทานกถาให้ฟังก่อน (การให้ทาน) ชี้แจงผลดีของการเป็นคนมีศีล มีความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม
จากนั้นก็เล่าเรื่องสวรรค์ คือความสุขใจให้ฟังถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของกามที่ทาให้มนุษย์ ต้อง
ทุกข์กายทุกข์ใจอยู่นี้ ข้อสุดท้าย ชี้แจงทางออกจากกามหรือทางออกจากทุกข์ โดยวิธีการสลัดทิ้งกาม

23
2.2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเผยแผ่พุทธศาสนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือ
เรียกว่าเทคโนโลยี (Technology) เพื่อช่วยประมวลผลข้อมูลความรู้หรือสารสนเทศ (Information)
ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมการรับ -ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการ
สืบค้น ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่มีการพัฒนาการจัดการชุดข้อมูล ตั้งแต่การรับ
ข้อมูล สามารถนามาจัดเก็บที่เป็นระบบ ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค้นข้อมูล กาหนดสิทธิผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในระบบ และปรับเปลี่ยนการให้บริการ
ข้อมูลได้ตามกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ส่งผลให้การสื่อสารมีการพัฒนาถึงระดั บเครือข่ายทั่ว
โลก (Internet) การส่งข้อมูลไปทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน แต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยสื่อ
ทางสารสนเทศโดยเฉพาะทางเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ยังจาเป็นต้องใช้เป็นหลัก เพราะให้ประโยชน์สูง
ประหยัดสุด เป็นหลักฐานเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะแก่ผู้ศึกษา (ผู้รับข้อมูล สารสนเทศ)
และสะดวกในการผลิตเพื่อการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างไกลมากขึ้น
การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนได้จานวนมาก และในวงกว้าง แต่
ประชาชนบางคนมองพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ในทางที่น่าสงสัยว่า อาจไม่ใช้
จัดทาเนื้อหาทางศาสนาอย่างเดียว พระสงฆ์บางกลุ่มหากไม่มีกฎระเบียบในการใช้อินเทอร์เน็ต อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น คณะสงฆ์ควรมีองค์กรสนับสนุนและควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต
เพราะมีแนวโน้มว่า วัดต่าง ๆ ใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนามากขึ้ น เนื่องจาก
ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารบน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการศึกษาในอนาคต มนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันจึงแสวงหา
และต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีในการดาเนินชีวิต การทางาน เพื่อสนองความต้องการ ให้ ได้มาซึ่ง
ความสุข แม้คาสอนทางศาสนาบางอย่างก็พยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี มีนักคิดบางคน
พยายามอธิบายหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา เพื่อให้เชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการตีความให้เข้ายุคสมัย เช่น การศึกษาของอนุช อาภาภิรม เรื่องเทคโนโลยีกับสวรรค์
ความว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน สามารถสร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
สาหรับผู้คนในโลกได้แล้ว เช่น อานุภาพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้แก่ อาวุธสายฟ้า เป็นอาวุธประจาตัว
มีอานุภาพทาลายล้างสูง มีรัศมีทาการไกล อาจเทียบได้กับปืนไฟ เครื่องบิ นรบ ขีปนาวุธ และอาวุธ
นิวเคลียร์ สวรรค์อันสวยงามทั้งหลายดูได้จากสตรีที่แต่งกายด้วยพัสตราภรณ์หรูหรา พบได้ในงาน
สังสรรค์ และตัวอย่างจากแฟชั่นโชว์ เป็นต้น กลายเป็นสังคมวัตถุนิยมสมัยใหม่ ขณะที่ข้อมูลข่าวสาร
ทางจิตนิยมมีน้อยมากในสภาพการณ์ของโลกปัจจุบัน เรียกกันว่า ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุค
ข่าวสารข้อมูลไร้พรมแดน
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สังคมโลกได้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ทาให้มนุษย์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยี เพราะสังคม
แปรเปลี่ยนสภาวะจากสังคมเกษตร/อุตสาหกรรม มาเป็นสังคมข้อมูลสารสนเทศ คนทั่วโลกสามารถ
ติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เทคโนโลยีทางข่าวสารข้อมูลมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางและมี
ความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปในเวลาอันรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วโลก การ
เชื่อมโยงด้านสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างโอกาสการศึกษา เป็นระบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ไม่
จากัดเวลา สถานที่ และเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด ดังนั้น ควรตระหนักถึงความสาคัญของ การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ต้องการ โดยเฉพาะเครือข่าย
ข้ามชาติ หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เกิดเว็บไซต์ (Web
Site) จานวนมาก รวมถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา/สารที่นาเสนอหลักธรรมะเผยแผ่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทาให้ พุทธศาสนิ กชน รวมทั้งชาวต่างชาติที่ ส นใจศึ กษาศาสนาพุ ทธมี มากยิ่ง ขึ้น ด้ว ย การพั ฒ นา
เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องช่วยอานวยความสะดวก ในเรื่องการเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ไม่จากัดพรหมแดน ไม่จากัดสถานที่และไม่จากัดเวลา การกระจายข้อมูลข่าวสารในระบบอินเทอร์เน็ต
มีค่าใช้จ่ายต่าที่สุด นอกจากนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต ยังสามารถนาเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ
และสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้รับข่าวสารได้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวจะทาให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมกับพระสงฆ์หรือสื่อบุคคล
ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิทางศาสนา หรือสื่อบุคคลที่เป็นผู้นากิจกรรม โดยนาเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะหากใช้วิธีการแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุค ใหม่หรือคนรุ่นใหม่
เนื่องจากสังคมยุคปัจจุบันประชาชนไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ศึกษาหลักธรรมคาสอนที่วัด
เหมือนในอดีต การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นช่องที่เข้าถึง
ประชาชนได้ง่าย กว้างขวาง และตลอดเวลา ทั้ง ที่บ้าน ที่ทางาน รวมทั้งในต่างประเทศด้วย
สรุป เทคโนโลยี และสารสนเทศ นับเป็นเครื่องมือ และหลักการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในการ
เผยแผ่หลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา ให้กว้างขวาง สู่ศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทั่ว
โลกเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยและตลอดเวลาเท่ า ที่ ต้ อ งการ ภายใต้ บ ริ บ ทและแนวโน้ ม ประชากรโลกที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผ่านเครื่องมือทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพุทธ
ศาสนาโลก แต่ในขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ย่อมมีข้อควรระวังในการนาเสนอต้องมี
ความละเอียดอ่อน ต้องยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งไม่นาหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนา
ตามพระไตรปิฎกต้นฉบับมาบิดเบือนให้เกิดความเสื่อมศรัทธา หรือเป็นไปในทางพุทธพาณิชย์ ทาให้
พุทธศาสนิกชนหลงเชื่อ จนเกิดความเสียหาย เกิดความทุกข์ เพราะเสียโอกาสในการเข้าถึงหลักธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแก่นแท้ อันเป็นความจริงอันประเสริฐ เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่
แท้จริง และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เติบโตในสังคมยุคเทคโนลยีดิจิทัลซึ่ง
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เป็นยุคการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามาก การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร การค้นหาข้อมูลไปได้อย่าง
รวดเร็ว สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากองค์ประกอบที่มีทั้งภาพ เสียง นอกจากนี้
ยังแต่เติมด้วยมิติต่าง ๆ ที่ซ้อนอยู่บนภาพและแทรกอยู่ในเสียง และสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับ
สารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้ หากมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนา เพื่อดึงดูด
ความสนใจกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ให้มาสนใจ รับสารเชิงพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เติบโต
เป็นทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้นได้

แนวคิดการนากระบวนการสื่อสารในพุทธศาสนา
2.3.1 พุทธศาสนากับการสื่อสาร
หลั กธรรมคาสอนในพุ ทธศาสนา เป็นหลั กธรรมชาติ หรือธรรมะ ตรัส รู้โ ดยสมเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสนาที่เน้นหลักเหตุและผล ซึ่งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ บิดาแห่ง
ฟิสิกส์ยุค กล่าวว่า ศาสนาในอนาคตเป็นศาสนาของจักรวาล ต้องมองข้ามพระเจ้าที่เป็นตัวตนหรือ
ลัทธิต่าง ๆ ซึ่งต้องมาจากประสบการณ์ จิตวิญญาณ ความเป็นธรรมชาติ เป็นเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์
ศาสนาที่ตรงกับคาจากัดความนี้ และศาสนาที่เข้ากันได้กับแนวคิดวิทยาศาสตร์ก็คือ พุทธศาสนา
(สุวัฒน์ จันทรจานง, 2540) เนื่องจากหลักการในพุทธศาสนาแสดงถึงความเป็นเหตุและผล
เมื่อกล่าวถึงกระบวนการสื่อสาร จาเป็นต้องอ้างอิงหลักวิชาการทางนิเทศศาสตร์ เพราะเป็น
ศาสตร์ที่ให้เน้นความสนใจไปที่ขั้นตอนการสื่อสาร เผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากมีองค์ประกอบทั้งด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เป็นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ควบคู่กับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร หรือ
นิเทศศาสตร์ อาจต้องเน้นการสื่อสารประเภทการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารด้วยการพูด
เป็นหลัก เพราะในสมัยพุทธกาล การเผยแผ่หลักธรรมโดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเอง ยังไม่มี
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารยุคใดก็ตาม หากยึดหลักธรรมในพุทธศาสนา เปี่ยมด้วย
คุณภาพและคุณธรรม ย่อมเกิดผลดีต่อการสื่อสาร ทั้งผู้ส่งสาร เนื้อหาในสาร สู่ผู้รับสาร ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ ความสงบร่มเย็นในสังคมนั้น
การสื่อสารด้านศาสนา มีแนวคิดและมุมมองว่า ศาสนาคือ ระบบการสื่อสาร รูปแบบหนึ่ง
(Religion as Communication) หากพิจารณาจากรากศัพท์คาว่า ศาสนา จากศัพท์ภาษาอังกฤษคือ
Religion และการสื่ อ สาร Communication พบว่ า มี ร ากฐานความหมายที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ค าว่ า
religion แปลว่า ผูกโยง เชื่อมร้อยเข้าด้วยกัน ส่วน Communication มีความหมายว่า การเชื่อมโยง
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ความเข้าใจ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนา
ความเข้าใจและชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การเป็นสถาบันแกนกลางของสังคม เป็นข้อเท็จ จริงที่ว่า ทุกสังคมยุคอดีต ศาสนา
ถือเป็นสถาบันแกนกลางของสังคม ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันอื่น ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การศึกษา ครอบครัว สิ่งแวดล้อม การปกครอง ฯลฯ เมื่อแต่ละสังคมพัฒนามาสู่ยุคใหม่ กระบวนการ
กลายเป็ น โลกี ย ะ (Secularization) มี ม ากขึ้ น ตามทั ศ นะของ Berger (1967) สถาบั น ศาสนาจึ ง
ค่อย ๆ ขยับออกจากตาแหน่งศูนย์กลางของสังคม มีสถาบันอื่นเข้าไปครองตาแหน่งแทน เช่น สถาบัน
เศรษฐกิจที่เข้าไปควบคุมกากับดูแลสถาบันอื่น ๆ นอกเหนือจากสถาบันเศรษฐกิจแล้ว ในโลกยุค
สมัยใหม่ (Modern World) โดยเฉพาะสังคมยุคข่าวสาร (Information Society) กลายเป็นสถาบันที่
ก้าวเข้าสู่ตาแหน่งศูนย์กลางของสังคมยุคสารสนเทศ ฉะนั้นหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปโดย
ธรรมชาติ ยถากรรม รูปแบบความสัมพันธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีรูปแบบสถาบันใหม่ (สื่อมวลชน) เข้า
ไปแทนที่ (Substitution) สถาบันเดิม (ศาสนา)
ความแตกต่างระดับอุดมการณ์/วิชาชีพ จากโลกทัศน์ที่แตกต่างกันมีผลมาถึงการ
หล่อหลอมอุดมการณ์เชิงวิช าชีพของบุคลากรของทั้งสองสถาบัน จากผลความแตกต่างกันในเชิง
อุดมการณ์วิชาชีพ ทาให้บุคลากรทั้งด้านศาสนาและสื่อมวลชนมักมีรูปแบบความสัมพันธ์กันแบบ
Love Hate Relationship (ทั้งรักทั้งชัง) คือ ในด้านหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างก็จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เช่น สื่อมวลชนก็ต้องอาศัยเนื้อหา เหตุการณ์ ตัวบุคคล ฯลฯ ด้านศาสนาเป็นวัตถุดิบใน
การทางาน ส่วนศาสนาก็ต้องอาศัยสื่อมวลชนในการเผยแผ่ศาสนา
ความแตกต่างในระดับเรื่องที่เล่า (Narrative) ทั้งศาสนาและสื่อมวลชนมีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ เป็นนักเล่าเรื่อง (Narrator) ของสังคม เช่น ศาสนาเล่าเรื่อง
ตานานบรรพบุรุษของมนุษย์ นิทานชาดกสอนใจ ประวัติศาสนา ที่มา แหล่งกาเนิดเทพเจ้า เป็นต้น
ในขณะที่สื่อมวลชน เล่าเรื่อง สงคราม สิ่งแวดล้อม ละครโทรทัศน์ ฯลฯ โดยที่แก่นของเรื่องเล่าต่างก็มี
ปรัมปราคติ (Myth) ต่าง ๆ ซึมซาบอยู่ แต่มีความแตกต่างกันราวขาวกับดา
การรั บ รู้ ซึ่งกั น และกัน ระหว่ า งสองสถาบัน ผลจากความแตกต่ างตั้ งแต่ ร ะดั บ
รากฐาน (โลกทัศน์ ) ละเรื่ อยมาจนถึงระดั บ การปฏิ บัติ งาน ส่ งผลให้ เ กิดผลลั พธ์สุ ด ท้ายคื อ แบบ
แผนการรับรู้ระหว่างสถาบันศาสนาและสื่อมวลชนที่เป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก และรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางลบนี้ ยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้น หากทั้งสองสถาบันต่างมองว่าอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งที่เข้ามาแย่ง
ชิงมวลชน กลุ่มเดียวกัน และทัศนคติทางลบที่มีต่อกันคงพุ่ งขึ้นสู่จุดสูงสุดหากต่างฝ่ายต่างรับรู้ว่า อีก
ฝ่ายหนึ่งเป็น คู่แข่งที่น่าเกรงขาม เพราะมีอิทธิพลต่อมวลชนอย่างมาก
ความจาเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน สถาบันศาสนาและสื่อมวลชนยังคงต้อง
มีความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน (Rreciprocity) ทั้งในด้านชีวิตทางสังคม (Social Life/ชีวิตส่วนตัว
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(Private Life) และชีวิตการทางาน (Work Life) เริ่มจากด้านสื่อมวลชน ในหน้าสื่อมวลชนทุกชนิด
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จาเป็นต้องมีหน้าศาสนา รายการธรรมะ หรือข่าวความเคลื่อนไหว
ของวงการสงฆ์ เป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ ในสายศาสนา ทัศนะหลักที่บุคลากรทางศาสนามีต่อสื่อมวลชน
มักเป็นทัศนะแบบเครื่องมือนิยม (Instrumentalist) กล่าวคือ ศาสนามองเห็นว่า สื่อมวลชนเป็นอีก
ช่องทางการเผยแพร่คาสอนทางศาสนา และแนะนาบุคลากรทางศาสนาให้สังคมได้รู้จักเพิ่มเติม จาก
ช่องทางการสื่อสารของสถาบันศาสนา (เช่น วัด การประกอบพิธีกรรม สื่อบุคคล เช่น พระสงฆ์) และ
เมื่อสถาบันศาสนาเข้ามาใช่ช่องทางสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือเผยแพร่ จาเป็นต้องปรับตัวมาใช้รูปแบบ/
วิธีการสื่อสารมวลชน และการเผยแผ่ศาสนาผ่านสื่อมวลชนจาเป็นต้องมีบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นผู้รักษา
ประตู (Gatekeeper) ที่ทาหน้าที่นาเสนออุดมการณ์เดียวกัน และการออกแบบสารต้องเหมาะกับสื่อ
แต่ละประเภทและผู้รับสารแต่ละกลุ่ม หรือว่าอาจจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากที่เอาผู้รับสาร
เป็นตัวตั้ง (Sender Centered) ที่เคยเป็นกลยุทธ์ของศาสนา มาเป็นผู้รับสารเป็นตัวตั้ง (Audience
Centered) ซึ่งเป็นกลยุท ธ์แบบสื่อมวลชน หรือในแง่ช่วงเวลาการนาเสนอ ตามปกติในการสื่อสาร
แบบศาสนา พระสงฆ์เลือกสารนาเสนอตามปฏิทินศาสนา เช่น วันสาคัญทางศาสนา แต่เมื่อพระสงฆ์
มาเผยแผ่ศาสนาผ่ านสื่ อมวลชน เกณฑ์ที่ใช้คัดเลื อกสารก็กลายเป็นปฏิทิน /เหตุการณ์ของโลกใน
ปัจจุบัน แทนเกณฑ์ช่วงเวลาเดิม ๆ
การทบทวนใหม่เรื่องกระบวนการกลายเป็นโลกฆราวาส (Secularization) ถึงแม้
งานศึกษาด้านสังคมวิทยาศาสนาส่วนใหญ่ได้ใช้แนวคิดของ Berger (1967) ที่กล่าวว่า โลกสมัยใหม่
(Modern World) สถาบันศาสนาจะลดความสาคัญและหมดบทบาทลงไปทุกที โดยมีสถาบันใหม่
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบการปกครอง เข้ามาทาหน้าที่แทน 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) ศาสนาแบบดั้งเดิมก็ยังคงดารงอยู่ และหลายแห่งยังคงมีบทบาทเช่นเดิม หรือ
อาจเพิ่มความสาคัญมากขึ้น
(2) เกิดรูปแบบและการปฏิบัติทางศาสนาแบบใหม่มากยิ่งขึ้น เช่น ความนิยมใน
การทาสมาธิของคนรุ่นใหม่ การนาเอาศาสตร์แห่งโยคะมาใช้ในการเยียวยารักษา การบารุงความงาม
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 อานาจ/สังคม วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) มิติด้านเศรษฐกิจอาจแบ่งวัดตามแหล่งเงินทุนสนับสนุน เช่น วัดต้องวิ่งหาผู้
อุปถัมภ์รายการเอง ได้แก่ วัดของชาวบ้าน เช่น วัดในต่างจังหวัดต้องพยายามหาเครือข่ายเพื่อให้ผู้มา
ทาบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่าเพื่อทานุบารุงวัด ส่วนวัดที่มีรัฐสนับสนุน คือ วัดที่เป็นอารามหลวง วัด ที่มี
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 ทาน้ามนต์ ทาคุณไสยเสน่ห์ยาแฝด
เป็นต้น จุดเด่นหรือภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้ เปรียบเสมือนสถานบันสื่อ หรือช่องสถานีโทรทัศน์/วิทยุ ที่
เรียกผู้ชมที่มีรสนิยมให้เข้ามาหา
(3) ส่วนที่เป็นตัวบุคคล ภายใต้โครงสร้างองค์กรแบบจัดลาดับชั้นของสถาบันสงฆ์
บุคคลที่อยู่ในตาแหน่งสูงสุดคือสมภาร/เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ส่งสารที่สาคัญที่สุด หากผู้ส่งสารมีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ (Credibility) หรื อ มี ค วามน่ า ไว้ ว างใจ (Trustworthiness) มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง
เนื้อหา (Message) เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตซ้า แต่เดิมเป็นเรื่องกฎแห่ง
กรรม การอดทนต่อกิเลสในตนเอง การปล่อยวาง โดยมีวิธีการนาเสนอทั้งในรูปแบบของสาระคือการ
เทศน์ และแบบบันเทิง เช่น การเล่าชาดก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารแบบศาสนาดังกล่าวนี้เป็น
ต้นแบบ (Prototype) ของแนวคิดใหม่ด้านนิเทศศาสตร์ คือแนวสาระบันเทิง (Edutainment) ในส่วน
การอธิบายหลักแนวคิดผ่านความบันเทิง พุทธศาสนาได้วางรูปแบบวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นแบบฉบับ
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เฉพาะตัว กล่าวคือ สร้างตัวละครที่สูงศักดิ์ แต่ต้องเผชิญชะตากรรมทุกข์เข็ญในแบบโศกนาฏกรรม
(Tragedy) เพื่อให้เกิดกาลังใจสั่งสมบุญบารมี ปุถุชนผู้ฟังนิทาน หรืออาจเป็นวิธีการปลอบใจว่า แม้แต่
คนร่ารวยมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ยังหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ความหมาย โอกาส/เวลา/สถานที่ การสื่อสารมี
การวางโครงสร้างไว้อย่างเป็นระบบแน่นอน มีความหลากหลายและต่อเนื่อง กล่าวคือ มีช่องทาง
ประจาตามวาระที่แน่นอน (Regular) ที่รู้กันในแบบวิถีชาวบ้าน เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วัน
พระ ฯลฯ และการสื่อสารที่เกิดจากช่องทางเฉพาะโอกาส (Occasional) เช่น งานบวช งานศพ ใน
การสื่อสารตามวาระสาคัญทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนามีการจัดลาดับความสาคัญเอาไว้ให้รู้อย่าง
แน่นอนว่า รายการไหนสาคัญกว่ารายการไหน เช่น งานบุญออกพรรษาถือเป็นเทศกาลที่สาคัญมาก
ความสาคัญของรายการนั้น ๆ หมายความถึงความเข้มงวดในการระดมการมีส่วนร่วมจากผู้ชม เช่น
ถ้าเป็นเทศกาลที่สาคัญ ก็เรียกร้องให้ผู้ชมส่วนใหญ่ต้องมาเข้าร่วม ผู้ชมที่ไม่มาเข้าร่วมก็ถูกติฉินนินทา
สาหรับผู้ชมที่เป็นแฟนทุกรายการศาสนามีภาพลักษณ์ ว่าเป็นคนแก่วัด ธรรมะธรรมโม เป็นต้น
ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารเกิดขึ้นจากรูปแบบการสื่อสารในหลายวาระหลาย
โอกาส เช่น ผู้รับสารที่เกิดขึ้นจากช่องทางการสื่อสารที่เป็นเทศกาล การประกอบพิธีกรรมที่ได้กล่าว
มาแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผู้รับสารที่เกิดจากช่องทางการสื่อสารในวิถีชีวิตประจาวัน เช่น การใส่บาตร
เห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้ออกแบบรูปแบบการสื่ อสารแบบบังคับให้พระกับชาวบ้านต้องมีกิจกรรม
ร่วมกัน มีการสื่อสารระหว่างกันด้วยการให้พระออกบิณฑบาต (ซึ่งในการรับรู้ของชาวบ้านที่ เป็นผู้ใส่
ข้าวปลาอาหาร แต่ก็เห็นว่าพระมาโปรดสัตว์บอกบุญมากกว่า ) ในแถบชนบทช่วงเวลาการบิณฑบาต
เป็นช่วงเวลาที่พระกับชาวบ้านมีการสนทนาไต่ถามสารทุกข์สุขดิบในประจาวัน หลังจากนั้นพระสงฆ์
ทาหน้าที่คล้ายเป็นแหล่งข่าวเคลื่อนที่ที่นาข่าวสารจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็น
โครงข่ายการสื่อสารของชุมชน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสารในช่วงเวลาที่มีงานบุญประเพณีในวัดนั้น
มีข้อน่าสังเกตว่า วัดเป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) สาหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย
ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Feedback) ที่ผู้รับสารมีต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึง
ผู้รับสารคนอื่น ๆ เช่น การเทศนาธรรมะผ่านรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปรายสนทนาธรรม เมื่อ
ผู้รับสารเข้าร่วมการฟังพระธรรมะเทศนา เกิดความรู้สึกถูกใจ ปลื้มปีติ มีการนาปัจจัยหรือติดเงินใส่
กัณฑ์เทศน์ หรือกล่าวคาอนุโมทนาสาธุ ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาสะท้อนกลับด้วยเช่นกัน
2.3.4 รูปแบบการสื่อสารในพุทธศาสนา
พระมหาบุญไทย ปุญญมโน (2555) กล่าวถึง การเผยแผ่พระพุ ทธศาสนามีการดาเนินการ
ตามลาดับ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีในแต่ละยุค กระทั่งมาถึงยุคโลกแห่งความเจริญ มีพัฒนาการเผยแผ่ทาง
สื่อวิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งได้ 5 ยุค
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ยุคที่ 1 การสื่อสารโดยคาพูด หรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้วิธีมุขปาฐะ ในยุคพุทธกาล
เมื่อพระพุทธศาสนากาเนิ ดขึ้น ครั้ งแรกมีส าวกผู้ปฏิบัติตามคาสอน พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้
พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักแก่มหาชน จึงได้ส่งสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธองค์ส่ง
สาวกรุ่นแรกออกไปประกาศศาสนา ได้มีพระดารัสดังที่ปรากฏในวินัย มหาวรรค (วิ.มหา. 4/32/37)
ความว่า พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงแสดงธรรมให้งดงามใน
เบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบื้องปลาย ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญ ชนะให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่ สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อม
จากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่
ยุคที่ 2 การสื่อสารโดยการเขียน ยุคที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขียนตามผนังถ้า หรื อการ
จารึ ก อั ก ษรลงใบลาน ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ประเทศที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนามี
วรรณกรรมมากกว่าประเทศที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามี
ประชากรที่รู้หนังสือมากกว่า โดยเฉพาะพวกผู้ชายได้มีโอกาสบวชเรียน จึงมีความรู้ด้านนิทานชาดก
และมีความรู้ด้านภาษาดีกว่าผู้ที่ไม่ได้บวช สาหรับวรรณกรรมที่ถือว่ามีค่านั้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
(1) จารึกภาษาบาลี และ (2) วรรณกรรมภาษาบาลี
ยุ ค ที่ 3 การสื่ อ สารโดยการพิ ม พ์ ห รื อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาโดยการพิ ม พ์ ห นั ง สื อ
พระไตรปิฎก คัมภีร์ ตาราทางพระพุทธศาสนา พระพุท ธศาสนาเถรวาทใช้ภาษาบาลีหรือมคธเป็น
ภาษาบันทึก ในยุคต่อมามีการพิมพ์คัมภีร์พระพุทธศาสนา เรียกว่าพระไตรปิฎก และคัมภีร์อื่น ๆ เป็น
ภาษาบาลี พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรก สันนิษฐานว่า เกิดขึ้นตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่ 1 ภายหลัง
พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 7 เดือน โดยปรารภเหตุพระสุภัททวุฑฒบรรพชิต พระมหากัสสปะ ได้ดาริ
ว่า เอาเถิดท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรม
จักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคล
มีกาลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่ อมกาลัง อวินยวาที บุคคลจักมีกาลัง วินยวาทีบุคคล จักเสื่อมกาลังฯ
(วิ.จู. 7/614/303)
ในประเทศไทยการพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี นิยมเรียกว่าฉบับสยามรัฐ เป็นฉบับที่ใช้
อ้างอิงในปั จจุ บัน แม้ในรัชกาลต่อมามีการช าระและพิมพ์พระไตรปิฎ กขึ้นอีกหลายฉบับ ทั้งฉบับ
ภาษาไทย ฉบับอรรถกถา แต่ก็ยังอาศัยรูปแบบพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นหลัก จึงสรุปว่าการชาระ
การจารึกและการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทยนั้นมีมา 4 ครั้ง (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2550, น. 17)
และในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้มีการชาระและพิมพ์พระไตรปิฎกอีกหลายครั้ง นอกจากนั้นยังมีการปริวรรต
คัมภีร์อรรถกถาจากภาษาต่าง ๆ เป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์เผยแพร่จานวนมาก ดาเนินการโดย
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จนกระทั่งมีการบันทึกพระไตรปิฎกลงแผ่นซีดี และเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ต
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ยุคที่ 4 การสื่อสารโดยสื่ออิเลคทรอนิคส์ หรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน์
เมื่อมีสถานีวิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้น พระสงฆ์ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีพระนัก
จัดรายการวิทยุโทรทัศน์จานวนมาก การดาเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม ที่พยายามแสวงหาทาง
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยต่างปรับตัวไปตามทางของตัวเอง ศาสนาได้ แสดงออกหลากหลายรูปแบบ
หลากหลายเนื้อหาเพื่อเอาใจบรรดาญาติธรรม สหธรรมิกทั้งหลายให้หันหน้ามาเข้าวัดบ้าง รวมทั้งได้
ผสมผสานการใช้สื่อแบบใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วม เช่น พระพยอม กัลยาโณ จัดรายการสนทนาธรรม
คู่กับดีเจรายการวิทยุเป็น (ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข, 2542)
ยุคที่ 5 การสื่อสารโดยโทรคมนาคม ด้วยระบบดิจิตอล การเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านดาวเทียม
อินเทอร์เน็ต และสื่อใหม่ เนื่องจากโลกก้าวเข้าสู่ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง ทาให้วิถีชีวิตและ
ความเป็ น อยู่ ข องผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งสิ้ น เชิ ง การด าเนิ น ทางธุ ร กิ จ ส่ ง ผลให้ สั ง คม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คู่กับสารสนเทศ ตราบใดที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ย่อม
ก่อให้เกิดสารสนเทศที่ทันสมัยไปด้วย (สานิตย์ กายาผาด, ไชยา ภาวบุตร, และสุรศิลป์ มูลสิน, 2542)
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอานวยความสะดวกสบาย
ต่อการดาเนินชีวิต เทคโนโลยีเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทาให้การสร้างที่พัก
อาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้า ให้บริการ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
เทคโนโลยีทาให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจานวนมาก ราคาถูกลง สิ นค้าได้คุณภาพ
เทคโนโลยีทาให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน ทาให้ประชากรในโลก
ติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา
2.3.5 แนวคิดการสื่อสารในพุทธศาสนา
การสื่อสารในยุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดน หรือลักษณะการรับข่าวสารที่รวดเร็ว ทันใจ และ
ทันสมัย ผ่านช่องทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ Web Site ซึ่งมีการนาเสนอข่าวความเคลื่อนไหว
เหตุการณ์ ผู้นาเสนอข่าวสารต่อสาธารณะชนในนามสื่อสารมวลชน ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ควร
ยึดหลักการสาหรับการสื่อสาร เช่น ในสมัยพุทธกาล การสื่อสารส่วนใหญ่ใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก พระ
พุทธองค์ จึงแสดงหลักธรรมเรื่องการพูดไว้ ในพาลบัณฑิตสูตร หลักสัมมาวาจาหรือเจรจาชอบ ทรง
ชี้ให้เห็นคุณสมบัติสาคัญ บัณฑิตในสมัยพุทธกาล เปรียบได้กับนักสื่อสารมวลชน ผู้ที่ต้องใช้การพูดที่ดี
เพื่อการสื่ อสาร ซึ่งวจีกรรมหรื อการพูดของบัณฑิต คาพูดที่สุภาพดีงาม มีลักษณะ 4 ประการคือ
(ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 2552, น. 165-166)
ละมุสา คือ เว้นจากการพูดเท็จ รวมถึงสัจจวาจา พูดแต่ความจริง เป็นการใช้
คาพูดที่เที่ยงแท้แน่นอน ผู้พูดมีความคงที่ รักษาคาพูดไม่เปลี่ยนแปลงไปมา
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ละปิสุณาวาจา คือ เว้นการพูดส่อเสียด รวมถึงพูดคาสมานสามัคคี เป็นการใช้พูด
คาผูกไมตรี พูดแนะนาคนที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักกัน และพูดชักนาคนที่รู้จักกันให้ชอบพอกัน ชักจูงคนที่
ชอบพอกันให้สนิทสนมกัน
ละผรุสวาจา คือ เว้นการพูดคาหยาบ รวมถึงพูดคาอ่อนหวานสุภาพ เป็นถ้อยคาที่
พูดออกมาจากน้าใจใสใจจริงของผู้พูด พูดเร้าใจผู้ฟังให้เห็นควรถือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง จัดเป็นคาพูดให้
กาลังใจ ทาให้ผู้ฟังชื่นบาน
ละสัมผัปปลาปะ คือ เว้นการพูดเพ้อเจ้อ รวมถึงพูดคามีประโยชน์ ซึ่งพระองค์ทรง
สอนว่า คาพูดมีประโยชน์ คือ คาพูดมีเหตุผล มีหลักฐานยืนยันผู้อื่นคัดค้านไม่ได้
นอกจากนี้ ชั ย วั ฒ น์ อั ต พั ฒ น์ (2552, น. 162-163) ได้ ก ล่ า วถึ ง ว่า พระองค์ ไ ด้ ท รงแสดง
ลักษณะการพูดที่ไม่ดีของคนพาลใน จตุกนิบาตอังบุตรนิกาย ว่ามีลักษณะดังนี้
คนพาลชอบเผยโทษของคนอื่น
คนพาลไม่ชอบเผยคุณงามความดีของคนอื่น
คนพาลไม่ชอบเผยโทษของตน
คนพาลชอบอวดคุณงามความดีของตน
เหล่านี้นักสื่อสารมวลชนไม่ควรนามาใช้ในการสื่อสารของตน
อี ก ประการหนึ่ ง ที่ นั ก สื่ อ สารมวลชน (เน้ น ที ม งานผู้ ท าหน้ า ที่ ส่ ง สาร) ควรมี ห ลั ก ธรรม
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการคือ
สัจจะ หมายถึง เรื่องที่เสนอต่อมวลชนต้องเป็นเรื่องจริง เสนอ (ส่งสาร) ตามความ
เป็นจริง ไม่บิดเบือน
ตถตา หมายถึง เรื่องแท้ เรื่องที่เสนอ (ส่งสาร) ต้องเป็นเรื่องแท้ เสนอตามสภาพที่
แท้จริงไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ใส่สี
กาละ หมายถึง เรื่องที่เสนอ (ส่งสาร) ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา
ปิยะ หมายถึง เรื่องที่เสนอ เป็นเรื่องที่คนชอบหรือเสนอด้วยวิธีผู้รับสารชื่นชอบ
อัตถะ หมายถึง เรื่องที่เสนอ (ส่งสาร) ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่บางครั้ง
บางสถานการณ์ ผู้ส่งสารอาจต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่า บางเรื่องอาจไม่เหมาะสมกับเวลา อาจไม่
เป็นที่ชอบใจของคนบางกลุ่มบางคน แต่เมื่อเสนอเรื่องนั้นไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อมหาชน ผู้ส่งสารควร
กระทาอย่างกล้าหาญ
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
เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เมื่อเรารู้จักตนเองดีแล้ว ย่อมนาไปสู่การยอมรับตน แล้วเปิดเผยตน สามารถสื่อสาร
ภายในตนได้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ ที่ ส ามารถสื่ อ สารภายในได้ ดี ย่ อ มเป็ น คนที่ ส ามารถรั บ รู้ วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล ทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่ง
มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมาก
เกินไป ผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยเกิน ไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการสื่อสารคือไม่ส่งสาร
ซ้าซากมากเกินไป น้อยเกินไป จึงเป็นคุณสมบัติประการสาคัญอีกประการหนึ่งของผู้ส่งสาร
กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่า เวลาไหนควร
เวลาไหนไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสาร แม้ว่าเป็นการสื่อสารภายในตน หรือการ
สื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารมวลชน นอกจากการสื่อสารไม่ประสบความสาเร็จแล้ว บางครั้ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ หากย้อนดูประวัติศาสตร์ ดังที่นักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงระดับโลกยัง
ได้รับโทษจากการประกาศสัจธรรมในเวลาที่ไม่เหมาะสม
ปริสัญญู คือ เป็นผู้รู้จักรู้จักชุมชน รู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่ควรประพฤติต่อชุมชนว่า
เมื่อนาเสนอ (ส่งสาร) ไปต้องแสดงกิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็น
ต้น
ปุ คคลปโรปรั ญ ญู เป็นผู้ รู้จักบุค คล คือ รู้จักความแตกต่ า งแห่ งบุ ค คลว่ า โดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร ควรรู้ว่าต้องปฏิบัติต่อ
บุคคลเหล่านั้นด้วยกิริยาอย่างไร เช่น ควรตาหนิ ยกย่อง แนะนาสั่งสอน เป็นต้น
จากหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาเรื่องการสื่อสารดังกล่าวมานี้ เป็นการให้ความสาคัญต่อผู้
ส่งสาร ซึ่งต้องเป็นผู้มีทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร เช่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อาทิ การออก
เสียง การเข้าใจความหมายของคา การใช้ถ้อยคา การใช้ประโยคเพื่อการส่งสาร และการรับสาร
นอกเหนื อจากทั กษะพื้น ฐานนี้ แล้ ว ผู้ ส่ งสารควรมีห ลั กการในพุ ทธศาสนาเพื่ อเป็ นแนวปฏิบัติ 4
ประการ หรืออาศัยหลักธรรม 5 ประการ โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้ส่งสารตามหลักพุทธศาสนาโดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นอาทิ
อย่ างไรก็ตาม หากพิจ ารณาตามยุคสมัยของการสื่ อสารที่วิวัฒ น์สู่ กาลสมัยที่ไร้พรมแดน
หมายถึง การแปลงเปลี่ยนการสื่อสารด้วยการนาระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทันสมัย มาใช้ส่งสาร
เพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารได้รวดเร็ว เท่าทันต่อกาลเวลา อย่างไรก็ตาม การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีก็เป็นไป
ตามหลักธรรมะหรือธรรมชาติ สิ่งใดมีข้อดี ย่อมมีข้อด้อยคู่กันเสมอ ดังนั้นการสื่อสารโดยผู้นาสารมา
เสนอ ควรต้องมีแนวทาง หลักการ และคุณสมบัติด้านการสื่อสารแล้ว พระไพศาล วิสาโล (2557) ได้
แนะนาการเลือกใช้เทคโนโลยี โดยอาศัยหลักมหาประเทศ 4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อ
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พิจารณาว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ในกรณีที่มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นในอนาคต โดยที่พระองค์ไม่ได้ระบุไว้ว่า
อะไรที่ทาได้ อะไรที่ทาไม่ได้ เช่น ถ้าพระองค์ไม่ได้ห้ามไว้ แต่มันเข้ากับหลักที่ไม่ควร สิ่งนั้นก็ไม่ควรทา
ไม่ควรเสพ แต่กรณีที่พระองค์ไม่ได้อนุญาตไว้ แต่มันเข้ากับหลั กที่ควร สิ่ งนั้นก็ควรทาหรือทาได้
เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ และอิน เทอร์เน็ ต ก็เช่น กัน ถ้านามาใช้เพื่อเผยแผ่ ธ รรม หรื อเพื่อเพิ่ ม พู น
สติปัญญา ก็ถือว่าใช้ได้หรือควรใช้ แต่ถ้านามาใช้ในทางส่งเสริมกิเลส ทาให้ขาดสติ ก็ไม่ควรใช้
2.3.6 การสื่อสารพุทธศาสนาตามหลักพุทธานุญาตมหาประเทศ 4
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติบางสิ่งบางอย่างว่า สิ่งใดหนอ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้ สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระมีพระภาคเจ้า
วัตถุเป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานสาหรับอ้าง 8 ข้อ ดังต่อไปนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่
ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่
ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่
ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่
ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย
จากหลักพุทธานุญาตมหาประเทศ 4 กล่าวได้ว่า พุทธศาสนาดารงอยู่ท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงแห่งกาลเวลาของโลก มาราว 2600 ปี กระทั่งเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วโลกก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน มวลมนุษยชาติสามารถเข้าถึง รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ในมิติพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อพุทธศาสนา ตัวอย่าง ผลกระทบด้านบวก เช่น การเผยแพร่
หลักธรรมในพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวางทั่วโลก ผู้คนสามารถเข้าถึงหลักธรรม คาสอนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้โดยสะดวก ทุกที ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบด้าน
ลบ เช่น การเผยแพร่คาสอนพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มีการดูหมิ่นพุทธศาสนาโดยกลุ่มคน
ต่างศาสนา (ทศพนธ์ นรทัศน์, ม.ป.ป., อ้างถึงใน สุภาพรรณ กลิ่นนาค, 2557)
เนื่องจากยุคสมัยไร้พรหมแดนแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศมีสาวนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ย่อมเกิดผลกระทบจากเทคโนโลยี
ดังกล่าวทั้งในแง่บวกละแง่ลบ ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนคือ อานวยความสะดวกให้กับ
ชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเรื่องอื่น ๆ แต่ประเด็นสาคัญ
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คือ เรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี เพราะในโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรหมแดนอาจทาให้ข้อมูล
สารสนเทศที่แต่ละท่านได้รับอาจมีเนื้อหาแบบเหมาะสมและไม่เหมาะสม ทั้งนี้พบว่า การส่ งผ่าน
ข้อมูลระหว่ากันนั้น เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และข้อมูลดังกล่าวอาจทาให้
บุคคลที่สามเกิดความเสียหายได้ แม้กระทั้งเนื้อหาสารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น
อันเป็นเรื่องยากเกินควบคุมที่มิให้มีเนื้อหาอันไม่เหมาะสม เพราะปัจจุบันกลไกรัฐ มีความพยายามเข้า
ไปจัดการปัญหาดังกล่าว แต่ก็มีข้อจากัดในหลายประการที่ไม่อาจสามารถเข้าไปจัดการได้ทั้งหมด
ทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจต้องหันกลับมาให้ความสาคัญกับประเด็นจริยธรรมทางศาสนา
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์มากกว่าทาลาย เพราะฉะนั้นจึงต้องปลูกฝังจิตสานึกในเรื่อง
จริยธรรมด้านศาสนา จึงเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ในระยะยาว
2.3.7 การสื่อสารในพุทธศาสนา กับคุณลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ ว ยคุ ณ ค่ า ของพุ ท ธศาสนา เมื่ อ น ามาปรั บ ใช้ ให้ ส อดรั บ กั บกาลเวลา ย่ อ มเกิ ด ผลตามที่
ต้องการ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโลก การปรับใช้หลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาที่ดีได้แก่
ความพอดี/ความสันโดษ การเลือกใช้เทคโนโลยี การเสพวัตถุในเวลาและปริมาณ
คือ การใช้เทคโนโลยีพอดี ทาให้มีเวลามากขึ้น เช่น ในหนึ่งวันใช้เวลา Facebook เล่นเกม Chat นาน
เท่าไรก็ได้ หรือดูทีวีนานเท่าไร ถ้าไม่กาหนด ไม่มีวินัย ความพอดีย่อมเกิดขึ้นยาก
มีสติ ช่วยให้คนไม่หลงเพลินกับเทคโนโลยี ถ้าไม่มีสติ ก็หลงเพลิน จนเสียงาน บาง
คนดูละครเกาหลีตั้งแต่หัวค่ายันสว่างแล้วมาบ่น ทาอย่างไรดีติดละครเกาหลีจนไม่มีเวลาทางาน
รู้คุณและโทษ มีทั้งคุณและโทษ หากใช้เป็นคุณย่อมมีประโยชน์มากกว่าโทษ
แยกแยะระหว่างคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม ใช้หรือบริโภคสิ่งต่าง ๆ โดยมุ่งคุณค่า
แท้มากกว่าคุณค่าเทียม
หากปฏิบัติได้ดังกล่าว บุคคลย่อมเป็นนายเทคโนโลยี ทาให้มีเวลามากขึ้น รวมทั้งมีเวลาศึกษา
หาความรู้ ดูแลครอบครัว อ่านหนังสือ พัฒนาตัวเอง ออกกาลังกาย และถ้ามีเวลาเหลืออีกก็ออกไป
ช่วยเหลือผู้อื่น บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเข้าร่วมกลุ่มอาสา เป็นพลังเสริม เป็นต้น
หลักธรรมในพุทธศาสนา ดารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนาน ราว
กว่า 2600 ปี จนถึงยุคเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารแบบไร้พรหมแดน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ ย่อมเกิดผลกระทบที่ตามทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อพุทธศาสนา ได้แก่
มี ส่ ว นสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การท าผิ ด ศี ล ธรรม เช่ น เกิ ด พฤติ ก รรม
ลอกเลียนแบบ
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เกิดผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล นาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้
ในทางมิชอบ
ย่อมเกิดผลกระทบการมีส่วนร่วมของบุคคลในสังคมลดน้อยลง ตัวอย่างสังคม
ปัจจุบันที่เรียกว่า ยุคสังคมก้มหน้า
ย่อมเกิดผลการก่ออาชญากรรมหรือโจรกรรมทรัพย์สินเงินทองบนระบบเครือข่าย
ย่อมเกิดผลต่อการรับวัฒนธรรม โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของบุคคลในสังคม
โลก
สรุป การสื่อสารพุทธศาสนา ผ่านสื่อมวลชน ผู้รับสารควรนามาปรับใช้เพื่อให้เกิด 1) ความ
พอดี/ความสันโดษ การใช้เทคโนโลยี ทั้งในแง่เวลาและปริมาณ 2) มีสติ ช่วยให้ไม่หลงเพลินกับการ
เสพเทคโนโลยี ถ้าไม่มีสติ การหลงเพลิน จนเสียงาน 3) รู้คุณและโทษ ทุกสิ่งของมีทั้งคุณและโทษ ใช้
ให้ มัน เป็ น คุณมากกว่าโทษ 4) แยกแยะระหว่างคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม โดยมุ่งเน้นที่คุณค่าแท้
มากกว่าคุณค่าเทียม ย่อมแสดงให้ทราบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่ถูกต้องแล้ ว ย่ อม
เกิดผลด้านลบ อาจเป็นโดยส่วนตัวบุคคลหรือโดยส่วนรวมในวงกว้าง โดยตรงกันข้ามหากบุคคลใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องหรือผิดน้อยที่สุดย่อมเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล
พุทธศาสนา ดารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก มากว่า 2600 ปี จนถึงยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบไร้พรหมแดน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเข้ามา
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์ ในขณะที่การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาภายใต้ยุคกระแสโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังคงอาศัยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ศาสนสถานหรือวัด บุคคลหรือผู้นาทาง
ศาสนา ได้แก่ พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เปรียบได้กับนักสื่อสารมวลชน จึง
เป็นการเหมาะสมต่อการอ้างอิงทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล กับการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนใน
พุทธศาสนา แม้อยู่ภายใต้ยุคกระแสโลกที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม
2.4.1 ความหมายการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล มีความจาเป็นและความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ประจาวันของ
บุคคลในสังคมอย่างมาก เนื่องจากบุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะ ปฏิสัมพันธ์ ดาเนินธุรกรรม
ต่อกัน อย่างไรก็ตาม การนากระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล มาใช้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่
และเวลา การสื่อสารย่อมประสบความสาเร็จเป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายได้เช่นกัน ดังนั้นการสื่อสาร
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ระหว่ า บุ ค คล (Interpersonal Communication) หมายถึ ง การพบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นระหว่างคนสองคน (Person-to-Person) ทาให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสังเกตปฏิกิริยาที่แสดงออก
ซึ่งกันและกันได้ และสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับได้อย่างทันทีทันใด (ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น.
27) รวมถึงการสื่อสารระหว่างคนสองคนในลักษณะที่มีสื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เช่น
การสนทนาธรรมผ่านเครื่องมือสื่อสาร อาจเป็นโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือเขียนจดหมายถึงกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้ เน้นการสื่อสารระหว่างผู้รับสารในฐานะพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลเจเนอ
เรชั่นวาย ดังมีแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลดังนี้
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคลมีคุณลักษณะที่สาคัญคือ ผู้ที่ทาการสื่อสารทาหน้าที่หรือมีบทบาท
เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร เป็นการสื่อสารในลักษณะร่วมกันกระทา (Coactive) ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย การสื่อสารระหว่างบุคคลมี
ลักษณะความเป็นส่วนตัว (Privacy) ในการสื่อสารเนื่องจากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีจานวนน้อย การ
พบปะพูดคุยจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคนหรือเพียงไม่กี่คนเท่านั้น สารที่ส่งหรือ
ถ่ายทอดในการสื่อสารระหว่างบุคคล มักประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก สภาพ
จิตใจ (Psychological Data) มากกว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เน้นหนักในเชิงเรื่องราวของเหตุผล หรือเรื่อง
ทั่วไป ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสื่ อสารระหว่างบุคคลมักมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
(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
บุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกว่ า สื่ อ มวลชน เพราะการพู ด คุ ย กั น แบบกั น เอง เป็ น ส่ ว นตั ว ท าให้ เ กิ ด
ความคุ้นเคยระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ซึ่งช่วยให้ผู้ฟังยอมรับความคิดของผู้พูดได้ง่ายขึ้น การเห็นหน้ากัน
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ทาให้ผู้พูดสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องที่พูดให้เป็นที่พอใจของผู้ฟังได้ และ
ในการเห็นหน้ากันนี้เองในแง่จิตวิทยาแล้ว ทาให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเป้าหมายการจูงใจของผู้พูดมีความรู้สึกว่า
ตนเองได้รั บรางวัล อย่างทัน ทีทัน ใด อย่างน้อยที่สุดในด้านการแสดงความคิดเห็ นของตนต่ อ ผู้ พูด
ปัจจัยที่ทาให้การติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล
มากกว่าการติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อมวลชนมี 4 ประการ คือ
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การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถจัดการเลือกรับสารของผู้ฟังได้เนื่องจาก
การหลี กเลี่ ยงการสนทนาหรือรั บฟังเป็นไปได้ยากกว่าการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่ งผู้ รับสาร
หลีกเลี่ยงไม่รับฟังเนื้อหาที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อของตน หรือเรื่องที่ตนไม่สนใจได้ง่าย
การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารสามารถปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใช้สนทนากันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากเนื้อหาที่สนทนานั้นได้รับการต่อต้าน
จากคู่สนทนา
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีลักษณะง่าย ๆ เป็นกันเอง ง่ายต่อการชักจูงใจ
ให้คล้อยตาม
ผู้รับสารส่วนใหญ่มักเชื่อถือในข้อตัดสิน และความคิดเห็นของผู้ที่เขารู้จัก และนับ
ถือมากกว่าบุคคลที่เขาไม่รู้จักมาก่อนแล้วมาติดต่อสื่อสาร
การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นการสื่อสารที่ผู้ ส่ง
สารและผู้รับสารมีความใกล้ชิดกัน มากกว่าการสื่อสารแบบอื่น ๆ ในขณะเดียวกันบทบาทในการ
สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คู่สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ส่งสารเป็นผู้รับสาร และ
เนื่องจากความใกล้ชิดกันในการสื่อสารของคู่ส่งสาร ทาให้ตัวสารที่ถูกถ่ายทอดออกมามีป ริมาณอวัจน
ภาษาและอวัจนภาษาที่ถูกใช้และถูกตีความในอัตราที่ไม่แตกต่างกัน เพราะผู้ฟังไม่ได้ฟังเพียงแค่คาพูด
แต่ยังสังเกตเห็นสีหน้าแววตาของผู้พูดด้วย ซึ่งอากัปกิริยาท่าทางเหล่านี้ถูกนามาตีความรวมกับคาพูด
ด้วยเสมอและการตอบกลับในกระบวนการสื่อสารสามารถทาได้ทันท่วงที ทาให้มีโอกาสทาความ
เข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั้นอีกฝ่ายหนึ่งนามาตีความรวม อาจทาให้การสื่อสารถูกบิดเบือนไป
จากสิ่งที่เราต้องการก็เป็นได้ (ชิตาภา สุขพลา, 2545, น. 24)
การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล 2 คน มีการแลกเปลี่ยนบทบาท
ในการเป็ น ผู้ รั บ สารและผู้ ส่ ง สาร เพื่ อ ติ ด ต่ อ ซึ่ ง กั น และกั น ผ่ า นทางกิ จ กรรมซึ่ ง มี ค วามหมาย
(Trenholm & Jensen, 2008, น. 7) ในขณะที่ Michele T. Myers and Gail E. Myers เสนอ
แนวคิดไว้ว่า เป็นการสื่อสารที่มีการถ่ายทอดด้วยความต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ ความซับซ้อนและไม่
หยุดนิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันทาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิต
มากขึ้น (Myers & Myers, 1982, น. 33)
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ภาพที่ 2.2 แบบจาลองการสื่อสารความหมายระหว่างบุคคล
แหล่งที่มา: เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528.
จากภาพที่ 2.2 เป็นการจาลองการสื่อสารระหว่างบุคคล ชี้ให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งอาจทาหน้าที่
ผู้ส่งและผู้รับ และให้เห็นถึงกระบวนการส่งข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ และจากผู้รับไปยังผู้ส่ง โดยเริ่ม
จากการที่ A เกิดความคิดขึ้น ใส่รหัสความคิดของตนให้ออกมาในรูปของข่าวสาร แล้วส่งผ่านช่องทาง
A-B ไปยัง B ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้รับ B ถอดรหัสข่าวสารนั้น การตอบโต้ คือการที่ B เกิดความรู้สึกนึกคิด
(ซึ่งเป็นผลจากการได้รับข่าวสารจาก A) เป็นผลทาให้ทาหน้าที่ส่งสารในเวลาต่อมา ด้วยการใส่รหัส
ความคิดของตนให้ออกมาในรูปข่าวสารและส่งผ่านช่องทาง A-B ไปยัง A เกิดความรู้สึกนึกคิด และทา
ให้ B เปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ส่งอีกครั้งในการสลับบทบาทระหว่าง A กับ B มีความถี่มากน้อยแค่ไหน
นั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างของ A และ B ด้วย ถ้า A กับ B อยู่ห่างกันมากโอกาสในการติดต่อแบบเปลี่ยน
บทบาทกันอาจมีน้อย แต่ถ้า A และ B มีการติดต่อแบบเผชิญหน้ากันการสลับบทบาทในการเป็นผู้รับ
และผู้ส่งย่อมถี่มากขึ้น
ลักษณะการสื่อสารระหว่าบุคคล กล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารของบุคคล ที่มี
องค์ประกอบหลักการสื่อสารครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุด กล่าวคือ มีทั้งผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการ
สื่อสาร และผู้รับสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2542, น. 14)
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ภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่อสารของเบอร์โล
แหล่งที่มา: Berlo, 1960.
จากภาพที่ 2.3 แบบจ าลองของเบอร์โ ล เรียกว่า S-M-C-R Mod เป็นแบบจาลองที่แสดง
องค์ประกอบของการสื่อสารว่ามีผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ซึ่งแบบจาลองนี้มี
ประโยชน์มากในการอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการสื่อสาร ดังนี้ตัวผู้ส่งสารและผู้รับสารมี
ปัจจัยที่มีผลการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร เจตคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม สาหรับ
ตั ว สาร ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบ ได้ แ ก่ เ นื้ อ หาของสาร รหั ส สาร และการจั ด การ ซึ่ ง ทั้ ง 3 ส่ ว นนี้ มี
องค์ประกอบและโครงสร้างในการนาเสนอ และส่วนที่เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารนั้น เบอร์โลได้แสดง
ช่องทางการเปิดรับความรู้สึกไว้ 5 ช่องทางคือ การดู การฟัง การสัมผัส การดมกลิ่น และลิ้มรส
ดังเช่น ในกรณี การสื่ อสารระหว่า งผู้ รั บบริก ารกับ บุ คลากรทางการแพทย์ จาเป็นต้อ งใช้
หลักการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการสื่อสาร S-M-C-R Mod (บุญศรี ปราบณศักดิ์ และ
ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2536, น. 26) เพราะงานด้านบริการรักษาพยาบาลเป็นงานที่ให้บริการโดยตรงกับ
ผู้ป่วยแบบตัวต่อตัวค่อนข้างสูงมากกว่าบริการในด้านอื่น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในองค์ประกอบทางการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในลาดับต่อไปนี้
ผู้ส่งสาร (Sender) หรือแหล่งที่มาของสาร (Source) ผู้สื่อสาร (Communicator) แหล่งที่มา
ของข้อมูลข่าวสาร (Information Source) และผู้เข้ารหัส (Encoder) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล
หรือสถาบันที่ทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร โดยผ่านช่องทางสื่อไปยังผู้รับสาร เพื่อวัตถุประสงค์ให้ ข้ อมูล
ข่าวสาร (Information) ความรู้ (Education) โน้มน้าวใจ ชักจูงใจ (Persuasion) และให้ความบันเทิง
(Entertainment) แก่ผู้รับสาร (ระวีวรรณ ประกอบผล และทวี สุรฤทธิกุล, 2540, น. 253)
การสื่อสารประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ล้วนเริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือของแหล่ง
ข่าวสาร (Source Credibility) หรือผู้ส่งสาร (Sender) เป็นสาคัญผู้ส่งสารต้องแสดงความตั้งใจจริงที่
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สนองความต้องการของผู้รับสาร ต้องทาให้ผู้รับสารมีความมั่นใจในผู้ส่งสาร โดยเฉพาะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ซึ่งคู่มือสื่อสารมีการเผชิญหน้ากันในการสื่อสาร พร้อมกับแสดงผลของการสื่ อสารใน
ลักษณะอันตรกิริยา (Interaction) ที่สะท้อนกลับไปยังผู้ส่งสารค่อนข้างทันที ดังนั้น ความน่าเชื่อถือ
หรือการยอมรับในตัวผู้ส่งสาร จัดว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2546, น. 25)
ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์นั้น สาร (Message) ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร ไม่จาเป็นต้องเป็น
การพูดหรือเขียนเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นการสื่อสารด้วยภาพ สัญลักษณ์ จึงทาให้แบ่งการสื่อสารแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ (Randell, 1965, น. 22)
การสื่อสารเชิงอวัจนะ หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ทาการสื่อสารใช้รหัสหรือสัญลักษณ์
อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสาร รหัสหรื อสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารเชิงอวัจ
นะภาษามี 6 ประการคือ
(1) เวลา เป็นสิ่งที่สามารถใช้แสดงในการสื่อสารได้ เอ็ดเวิร์ด ที. ฮอล กล่าวว่า
เวลาพูดได้ กลางวันมีความหมายอย่างหนึ่ง กลางคืนมีความหมายอย่างหนึ่งการตรงต่อเวลาหรือไม่
ตรงเวลานัดหมาย ก็มีความหมายสาหรับผู้ทาการสื่ อสารแต่ล ะคน วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรม มี
ความคิดและความหมายเกี่ยวกับเวลาแตกต่างกัน (Hall, 1973)
(2) กิริยาอาการ การสื่อสารของคนเรานั้นนอกจากพูด มักต้องแสดงกิริยาท่าทาง
ประกอบด้วย บางครั้งเราพูดอย่างหนึ่งแต่แสดงกิริยามาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูด
เช่น เราผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เราพูดเฉย ๆ ไม่เสียอกเสียใจอะไรในขณะที่สีหน้าและดวงตาของ
เราแสดงความผิ ด หวั ง เสี ย ใจ วิ ต กกั ง วลกิ ริ ย าอาการที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารเชิ ง อวั จ นะ ได้ แ ก่ การ
เคลื่อนไหวร่างกายทั่วไป การเคลื่อนไหวของมือ การแสดงออกทางนัยน์ตา การแสดงออกทางสีหน้า
อากัปกิริยา ท่าทาง การสัมผัส เป็นต้น
(3) เนื้อที่หรือระยะใกล้ไกล การสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารก็มีความหมาย การมีเนื้อ
ที่มากน้ อยต่างกัน ในสถานที่ทางาน สามารถแสดงให้ เห็ นถึงสถานภาพบุคคลได้ โดยปกติคนที่มี
ตาแหน่งสูงเป็นผู้บังคับบัญชา นั่งทางานคนเดียวในห้องหรือมีเนื้อที่สาหรับตั้งโต๊ะทางานมาก ในขณะ
ที่ผู้ใต้บังคับบัญชานั่งทางานรวม ๆ กันในห้องโถงและมีเนื้อที่แต่ละคนน้อย (Hall, 1973)
(4) สิ่ ง ของ เป็ น สิ่ ง ประกอบหรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถานที่ ห รื อ ตั ว บุ ค คลก็ มี
ความหมายในการสื่อสารด้วย เพราะเป็นการแสดงสถานภาพของบุคคล ลักษณะของบุคคล ตลอดจน
ความสาคัญมากน้อยของสถานการณ์การสื่อสารนั้นด้วยสิ่งของต่าง ๆ
(5) ร่างกาย ลักษณะทางร่างกายของคนก็มีความหมายด้านการสื่อสารเช่นกัน
เช่น รูปร่างอ้วน ผอม สูง ต่า สีของผิว ผม เป็นต้น
(6) ปริภาษา เกิดขึ้นจากการพูด การออกเสียงซึ่งแนบออกมาจากการใช้ถ้อยคา
เช่น ระดับเสียงสูง เสียงต่า การตะโกน การกระซิบ
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การสื่อสารเชิงวัจนะ หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ทาการสื่อสาร ใช้ภาษาพูดและ/หรือ
ภาษาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารหัวใจสาคัญของการสื่อสารประเภทนี้จึงอยู่ที่การใช้ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียนในการสื่อสาร ใช้ภาษาพูดและ/หรือ ภาษาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารหัวใจสาคัญของ
การสื่อสารประเภทนี้จึงอยู่ที่การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสาร
สารหรือภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างผู้รับ สารกับบุคลากรผู้ ถ่ายทอดคาสอนทางพุทธ
ศาสนาจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งสารต้องตระหนักถึงสารที่ส่งไปยังผู้รับสาร ทั้งอวัจนภาษาหรือวัจนภาษา
ได้แก่ การใช้น้าเสียง บุคลิก ท่าทาง การแสดงสีหน้า เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าใจในสารที่ได้รับเพื่อให้
เกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏฏิบัติได้เป็นอย่างดี และถูกต้อง
ดังนั้นเมื่อนาแนวคิดมาเทียบเคียงกับ มูลนิธิทางศาสนาทั้งสองแห่ง คือ หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส และเสถีย รธรรมสถาน ว่า น าแนวคิดเรื่องการสื่ อสารระหว่างบุคลลมาปรับใช้เพื่อลดความ
ผิดพลาด หรือลดอุปสรรคของการสื่อสารพุทธศาสนา และยังทาให้การสื่อสารพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่
ธรรมะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถที่ ขยายข้อความธรรมที่ยากให้เข้าใจง่ายเหมาะแก่คนทุกระดับ
ได้ โดยอาศัย วัจนะ อวัจนะภาษา ประกอบกับ องค์ประกอบของสาร และช่องทางการสื่อสาร รวมถึง
หากมีข้อมูลพื้นฐานของผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันจะทาให้ทราบถึงของผู้รับสารในด้านต่างๆ เพื่อ
กาหนดกิจกรรม หรือเนื้อหาของธรรมะที่จะสื่อออกไปสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
การศึกษาเรื่องแนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลจะทาให้เข้าใจถึง ตัวผู้ส่งสาร หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส และเสถียรธรรมสถาน ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร นโยบาย เนื้อหาของสารที่นาเสนอ
องค์ประกอบ การจัดลาดับข้อมูล ของธรรมะที่ต้องการสื่อสาร รวมถึง ช่องทางการสื่อสารใดที่มีความ
เหมาะสมที่จะสื่อสารไปยังพุทธศาสนิกชนเจนเนอรชั่นวาย และรูปแบบมีความเหมาะสม ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิทางศาสนาทั้งสองหรือไม่อย่างไร
2.4.3 แบบจาลองการสื่อสารของชแรมป์
เป็นการนาแนวคิดของออสกูดมาเพิ่มเติม โดยชแรมป์ได้สรุปแบบจาลองการสื่อสารไว้เป็น 3
ช่วง โดยเริ่มในปี ค.ศ. 1954 จากการที่ออสกูด กล่าวถึงกระบวนการสื่อสารในทางเทคนิคหรือกลไก
การทางานของเครื่องจักร แต่นามาปรับใช้กับการกระทาการสื่อสารของมนุษย์ ดังนี้

ภาพที่ 2.4 แหล่งสาร เข้ารหัสสาร ส่งสัญญาณไปยังจุดหมายปลายทาง ทาการถอดรหัสสารที่ได้มา
แหล่งที่มา: Schramm, 1973, น. 121-122.
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ภาพที่ 2.5 เน้นเกี่ยวกับสนามแห่งประสบการณ์ร่วม (Field of Experience)
แบบจาลองการสื่อสารที่ให้ความสาคัญในเรื่องประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีประสบการณ์ในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติของตน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเลือกส่งเลือกรับ การตีความหมายเกี่ยวกับข่าวสาร สนามแห่งประสบการณ์นี้
มีผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีประสบการณ์
ร่วมกัน การสื่อสารความหมายที่ง่ายขึ้น ความเข้าใจตรงกันมีมากขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้ามหากผู้ส่ง
สารและผู้รับสารมีประสบการณ์ต่างกัน การสื่อความหมายก็เป็นไปได้ยาก โอกาสเกิดความเข้าใจผิดก็
มีมากขึ้น การวิจัยนี้ หากพุทธศาสนิกชนมีการสื่อสารหรือสนทนาธรรมอาจมาจากต่างภูมิลาเนา การ
สื่อสารอาจเกิดขึ้นยาก หากประสบการณ์ในเรื่องภาษาแตกต่างกัน

ภาพที่ 2.6 แบบจาลองแสดงความเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งมีการ
เข้ารหัส แปล หรือตีความหมายสาร ถอดรหัสหรือแปลงสัญญาณ
ภาพที่ 2.6 สามารถสื่อสารในรายละเอียดการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารมาก
ขึ้น กล่ าวคือ เมื่อผู้ ส่ งสารเข้ารหั ส สาร ส่ งข้อมูล ข่าวสาร ไปยังผู้ รับสาร ผู้ รับสารถอดรหั ส คาพูด
ข่าวสาร สัญญาณต่าง ๆ เมื่อผู้ส่ง ส่งมาให้แล้ว ตีความ ทาความการเข้าใจข่าวสารที่ได้รับ เมื่อมี
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ความรู้สึก อย่างไรกับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ส่งส่งมาให้ก็จะทาการเข้ารหัสสาร ส่งข้ อมูล หรือสารที่เป็น
ความรู้ ความคิดเห็นที่มีต่อสารนั้นซึ่งเรียกว่า ปฏิกิริยาตอบกลับ มายังผู้ส่งสาร ต่อมาผู้ส่งสารเปลี่ยน
บทบาทเป็นผู้รับสารตีความเกี่ยวกับความรู้สึกที่ผู้รับสารมีต่อสารที่ตนส่งไปแล้วผู้ส่งสารอาจปรับ
ข้อมูล ท่าทีการสื่อสารเสียใหม่ให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น
แนวคิดและแบบจาลองทั้ง 3 แบบ สามารถนามาเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
สื่อสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารระหว่างบุคคลด้านศาสนา เปรียบเสมือนเป็นผู้ส่ง
สารทาหน้าที่ถ่ายทอดสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยมุ่งให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้รับสาร
เป้าหมาย ซึ่งผู้ส่งสารในที่นี้มีบทบาทที่สร้างอิทธิพลหรือการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวผู้รับสาร
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 ทา
หน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Social Media สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ
ปัจจัยสาคัญที่จาเป็นต้องมีในการสื่อสารระหว่างบุคคล
การสร้างความคุ้นเคยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ เป็นกันเอง ทาให้เกิดการ
คล้อยตาม ชักจูงได้ง่าย การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ทาให้สามารถปรับปรุงเนื้อหา ประเด็น วิธีการ ให้
เหมาะสมกับคู่สนทนา หรือสถานการณ์ได้ง่ายกว่า
การสร้างช่องทางและการยอมรับด้วยเหตุผลช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล
นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพ
และความน่าไว้วางใจ แต่อาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสารหากไม่มีเหตุผลที่พอเพียง
เนื้ อหาสาระและเวลาในการนาเสนอของข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหามิใช่เป็นเพียง
ถ้อยคา หรือภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ช่วงเวลา โอกาสที่เหมาะสม ภาวะทางอารมณ์ ที่นามาซึ่ง
ความพอใจ ที่นาไปสู่ความร่วมมือ ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ โกรธ นาไปสู่การขัดขวางหรือต่อต้าน
การสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับสาร ส่วนใหญ่เชื่อถือความเห็นของผู้ที่รู้จัก คุ้นเคยและนับถือ
มากกว่าบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน การสื่อความระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับบุคคลภายนอก หรือการที่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่รับฟังได้ มีที่มาที่ไปชัดเจน
สรุป การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารระหว่าง พุทธศาสนิกชนเจนเนอเรชั่นวายกับ
มูลนิธิทางศาสนาทั้งสองแห่ง ซึ่งสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ในกรณีที่สถาบันทางศาสนาทาหน้าที่ผู้ส่งสาร เพื่อ
ส่งสารไปยังผู้รับสาร คือ พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย เนื้อหาสาระของสาร รูปแบบหรือวิธีการนา
รหัสสารแปลงออกมาเป็นคาพูดในเชิงวัจนะภาษาหรืออวัจนะภาษาที่เหมาะสมกับ ผู้ถ่ายทอดธรรมะห
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เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายเข้าใจในสารที่ได้รับ มีความรู้สึกมั่นใจที่จะนาไปปฏิบัติ และให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี

แนวคิดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
2.5.1 ความหมายการโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ คือ กระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งสารพยายามชักจูง เพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่
ต้องการจากผู้รับสาร (Andersen, 1971, น. 6)
การโน้มน้าวใจ คือ เจตจานงของบุคคลพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม
ของบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล โดยผ่านสาร (Bettinghaus & Cody, 1994, น. 3)
การโน้มน้าวใจ คือ กิจกรรมที่ทาร่วมกันอย่างมีจุดหมาย เพื่อหวังผลในการสร้างสิ่งจูงใจ หรือ
การยอมรับอย่างเต็มใจทางกระบวนการรับรู้ หรือรูปแบบพฤติกรรมที่เปิดเผยผ่านการแลกเปลี่ยนทาง
สาร) (Seymour-Smith, 1986, น. 7)
การโน้มน้าวใจ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการที่ผู้ส่งสารพยายามชักจูงใจ เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ หรือกลุ่มบุคคลผ่านการถ่ายทอดจากแหล่งสารไปยังผู้รับ
สารในบริบทต่าง ๆ ซึ่งผู้ถูกโน้มน้าวใจมีเสรีภาพเลือก ผู้ถูกโน้มน้าวก็ได้ เป็นทางเลือกอิสระ (Perloff
2017, น. 14) ในขณะที่ Cronkite (1969, อ้างถึงใน เมตตา กฤตวิทย์, พัชนี เชยจรรยา, และถิรนันท์
อนวัชศิริวงศ์, 2530, น. 2) เสริมว่าการโน้มน้าวใจยังโยงถึงเรื่องการควบคุมสัญลักษณ์เพื่อทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้ถอด หรือตีความสัญลักษณ์นั้น
สรุป การโน้มน้าวใจ หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งสารพยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าว ผู้ถูก
โน้มน้าวเลือกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยมีอิสระและ
เสรีภาพในการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้
2.5.2 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554) อธิบายไว้ว่า การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเกิดขึ้นได้เมื่อมี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
เมื่อมองจากภายนอกของผู้รับสาร องค์ประกอบการโน้มน้าวใจมี 4 ประการ
(1) ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารแต่ละคนมีปัจจัยแตกต่างกัน ซึ่งทาให้มี
ความน่ า โน้ ม น้ า วใจไม่ เ หมื อ นกั น อาทิ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อ านาจทางสั ง คม บทบาททางสั ง คม
สัมพันธภาพกับผู้รับสาร และ ลักษณะทางประชากรอื่น ๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น
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(2) ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชิ้นมีความน่าโน้มน้าวใจแตกต่างกัน การ
พูดหรือการเขียน มีความน่าโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้อเนื้อหาสาร ลักษณะการ
โน้มน้าวใจที่ใช้ การจัดเรียบเรียงสาร ข้อโต้แย้งที่ใช้ภาษา ตลอดจนลักษณะท่วงทานองลีลา
(3) ความแตกต่างของสื่อ ความน่าโน้มน้าวใจของสารจะแตกต่างกัน เมื่อเป็นการ
สื่ อสารระหว่างบุ คคลเปรี ย บเทีย บกับ การสื่ อสารโดยผ่ านสื่ อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ความ
แตกต่ า งภายในสถานการณ์ สภาพการณ์ ที่ มี บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ ขาดบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
ความคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยของผู้รับสารต่อสภาพการณ์หนึ่ง ๆ การมีตัวบวกหรือลบในสภาพการณ์
เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงินโดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อมอยู่ซึ่งอาจจะเป็นตัวเร้าบวกใน
การโน้มน้าวใจก็เป็นได้
(4) ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรื อ
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) ลักษณะด้านอารมณ์
(5) ความสาคัญที่ผู้รับสารให้แก่หัวข้อหนึ่ง ๆ
(6) วิธีการที่ผู้รับสารรับรู้สภาพการณ์หนึ่ง ๆ
กระบวนการโน้มน้าวใจและสร้างแรงจูงใจจะมีผลต่อผู้รับสารได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเข้าใจถึง
องค์ประกอบที่สาคัญต่าง ๆ ที่ สามารถช่วยให้การโน้มน้าวใจและสร้างแรงจูงใจเกิดประสิทธิภาพและ
ขั้นตอนสาหรับกระบวนการโน้มน้าวใจมีดังนี้
ขั้นตอนในการโน้มน้าวใจ 6 ขั้นที่ Mcguire (1973) นาเสนอมีดังนี้
ขั้นนาเสนอ (Presentation) การนาเสนอข่าวสารการโน้มน้าวใจ ผู้ทาการต้อง
คานึงวิธีการนาเสนอสารให้มีความเหมาะสม โดยเลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับเนื้อหา
ข่าวสาร รวมถึงต้องให้ผู้รับสารอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสมในการรับสารด้วย
ขั้นความสนใจ (Attending) การโน้มน้าวใจจะต้องก่อให้เกิดความสนใจจากผู้รับ
สารด้วย
ขั้นความเข้าใจ (Comprehending) ขั้นที่มีความสาคัญในกระบวนการโน้มน้าวใจ
เพราะถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจความหมายของสาร การโน้มน้าวใจไม่ประสบความสาเร็จ
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ขั้นคล้อยตาม (Yielding) เมื่อผู้รับสารเกิดความเข้าใจในสารที่ได้รับแล้ว ควรที่
ต้องให้ผู้รับสารเกิดการคล้อยตามในสารด้วย เช่น คานึงถึงผลดีที่ได้รับหรือเกิดความประทับใจในสาร
ขั้นตอนการยึดเหนี่ยวสิ่งใหม่ (Retaining the new position) เมื่อผู้รับสารคล้อย
ตามแล้ว ขั้นตอนต่อไปควรให้ผู้รับสารเกิดการยึดเหนี่ยวในสิ่งใหม่ เช่น การย้าสารก่อนที่ผู้รับสาร ลืม
สารนั้น
การกระท า (Acting) การนาแนวความคิ ด ใหม่ ไ ปกระท า อาจเป็ น การกระทา
ในทันทีหรืออาจทิ้งระยะไว้แล้วค่อยนาไปสู่การกระทาก็ได้
เมื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนแล้ ว ก็ น าไปสู่ ผ ลการสื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจในล าดั บ ต่ อ ไป ซึ่ ง
ผลกระทบจากการสื่อสาร (Effect) เพื่อการโน้มน้าวใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติและความ
เชื่อ (Bettinghaus, 1980) และสามารถแบ่งตามลักษณะของปัจจัยที่มีอยู่แล้ว ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงความคิด (Cognition Changes)
การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ (Affect Changes)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Changes)
2.5.3 ข้อคานึงสาหรับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผู้สื่อสารจาเป็นที่ต้องคานึงถึงในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น ดังต่อไปนี้ (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2550)
วัตถุประสงค์การโน้มน้าวใจ ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจน คือ
(1) ความเป็นเอกภาพ ด้วยการเน้น การย้า การซ้า การกระตุ้น อย่างต่อเนื่อง
(2) ผู้สื่อสารสามารถเลือกใช้ช่องสารและช่องทางการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
(3) สามารถติดตามผลการดาเนินงาน โดยการประเมินผลเป็นระยะตามต้องการ
รวมถึงพิจารณาปฏิกิริยาสะท้อนกลับ แล้วนามาปรับปรุงการสื่อสารครั้งใหม่ต่อไป
(4) เป็นแนวทางและเป้าหมายการดาเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจสาหรับผู้สื่อสาร
(5) ทาให้ผู้รับสารรับรู้ วิเคราะห์ ประเมินสารเพื่อการโน้มน้าวใจได้ถูกต้อง
ผู้รับสารเป็นศูนย์กลางในการโน้มน้าวใจ ผู้รับสารมีความสาคัญมากสาหรับการ
โน้มน้าวใจ ต้องมีการวิเคราะห์อย่างแน่ชัดว่า ผู้รับสารคือใคร เป็นอย่างไร มีประสบการณ์การรับรู้
ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ระบบสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร ผู้สื่อสารไม่สามารถโน้มน้าวใจผู้รับสาร
ได้เลยหากไม่วิเคราะห์ผู้รับสารอย่างถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าผู้รับสารเป็นศูนย์กลางการเตรียมสารที่ถูกต้อง
เหมาะสม
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กระบวนการโน้มน้าวใจ เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เป็นกระบวนการ เพราะมี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มี
จุดสิ้นสุด กระบวนการโน้มน้าวใจประกอบด้วย
(1) มีวัตถุประสงค์ตั้งไว้เด่นชัด
(2) วิเคราะห์ผู้รับสารอย่างถ่องแท้เพื่อจัดเตรียมสาร
(3) การเลือกสื่อหรือช่องทางการส่งสารของผู้รับสาร
(4) ผู้รับสารถอดรหัสของสารและตีความสาร
(5) มีปฏิกิริยาตอบสนอง
กระบวนการโน้มน้าวใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยาคื อ การโน้มน้าวใจเป็นไปได้
ต่อเมื่อผู้รับสารมีความตั้งใจรับสารนั้น การสื่อสารมีการใช้สัญลักษณ์ที่เห็นได้ รับฟังได้ เพื่อให้สารง่าย
แก่การเข้าใจ อีกทั้งสารนั้นสามารถเร้าความต้องการของผู้รับสาร มีความจาเป็น และที่สาคัญสารนั้น
ให้การตอบสนองผู้รับสารได้ตามที่ต้องการ
ข้อจากัดในการโน้มน้าวใจ
(1) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม อาจใช้เวลานานในการบรรลุผล
(2) การโน้มน้าวใจขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ส่งสาร
(3) การโน้มน้าวใจต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(4) มีช่องว่างระหว่างทักษะผู้ส่งสาร และความสามารถตอบสนองของผู้รับสาร
บางครั้งผู้รับสารอยากทาตาม แต่สถานะแวดล้อมไม่เอื้ออานวย
(5) การโน้มน้าวใจในปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ผู้รับสารไม่พร้อมที่
รับหรือได้รับแต่ไม่เชื่อ ไม่ทาตาม ซึ่งเป็นสิทธิของผู้รับสารในการตัดสินใจ
องค์ประกอบทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ
ผู้สื่อสารโน้มน้าวใจต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านจิตวิทยาของบุคคลในเรื่องความ
สนใจและการรับรู้ของผู้รับสาร โดยสังเกตการณ์เปิดรับของบุคคลด้วยอวัยวะสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ การ
เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส กระบวนการรับรู้ซึ่งแปลความหมายสิ่งของที่ได้
สัมผัส ถ้าคนเราไม่สนใจ ไม่เปิดรับ การสื่อสารย่อมไม่เกิดขึ้น และไม่มีการรับรู้สิ่งใดเลย
ดังนั้นกระบวนการโน้มน้าวใจสามารถสรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ควรข้อคานึงสาหรับการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ แสดงดังภาพ 2.7
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อารมณ์

สารโน้มน้าว
ใจ
(ถ้อยคา)

ทัศนคติและ
ความเชื่อ

ความคิด

พฤติกรรม

พิจารณาจาก
การแสดงถ้อยคา
และการตอบสนอง
ทางอารมณ์
พิจารณาจาก
การแสดงถ้อยคา
และการตอบสนอง
ทางการรับรู้
พิจารณาจาก
การแสดงถ้อยคา
และการตอบสนอง
ทางการกระทา

ภาพที่ 2.7 องค์ประกอบที่ควรข้อคานึงสาหรับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Feedback and Reaction) ในการสื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจ (Persuasive
Communication) ถือเป็ น กลไกส าคัญที่ทาให้ ผู้ส่งสาร สามารถทราบว่าสารที่ส่งไปนั้นได้ผ ลตาม
เป้าหมายหรือไม่ และประเมินความสาเร็จของสารได้ โดยผู้รับสารสามารถแสดงให้ผู้ส่งสารทราบ การ
สนองตอบช่วยให้ผู้ส่งสารสามารถตรวจสอบองค์ประกอบการสื่อสารได้ทั้งหมด รวมทั้งวัตถุประสงค์
การสื่อสารด้วย ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการสนองตอบนั้น
ได้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ด้วยความจงใจมิใช่ความบังเอิญ (มาริสา แสนกุลศักดิ,์ 2532)
ประเภทปฏิกิริยาการตอบสนอง มีทั้งปฏิกิริยาสนองตอบที่เป็นคาพูด (Verbal Feedback)
และปฏิกิริยาสนองตอบที่ไม่ใช่คาพูด (Non-verbal Feedback) ปฏิกิริยาสนองตอบอาจเกิดขึ้นด้วย
ความตั้งใจของผู้รับสาร (Intentional Feedback) หรืออาจเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ (Non-intentional
Feedback) นอกจากนี้ ผลทางปฏิกิริยาสนองตอบอาจเป็นผลทางบวก (Positive Feedback) คือ
การยอมรั บ การสนองตอบตามวัต ถุประสงค์ หรือในผลทางลบ (Negative Feedback) เช่น การ
ปฏิเสธการแสดงความไม่พึงพอใจเป็นต้น
การแสดงปฏิ กิ ริ ย าสนองตอบแสดงออกโดยตรง (Direct Feedback) หรื อ อาจเป็ น การ
แสดงออกโดยอ้อม (Indirect Feedback) ความฉับไวในปฏิกิริยาสนองตอบอาจแสดงออกในทันที
(Immediate Feedback) หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ สาร หรื อ อาจแสดงออกในเวลาต่ อ มา เป็ น ปฏิ กิ ริ ย า
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สนองตอบแบบล่ าช้า (Delayed Feedback) และในการวางจุดมุ่งหมายการโน้มน้าวใจ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ (นันทา ขุนภักดี, 2529)
เพื่อย้า เสริมสร้างทัศนคติ และความเชื่อถือที่ผู้รับสารมีอยู่ แต่ยังไม่มั่นใจให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้หนักแน่นขึ้น
เกิดการคล้อยตาม โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือความ
เชื่อถือเดิมให้หันมาเชื่อ หรือมีความเห็นคล้อยตาม
เกิดการปฏิบัติตาม เพื่อต้องการให้เกิดการกระทาขึ้นอย่างจริงจัง
ดังนั้น การโน้มน้าวใจให้เกิดการปฏิบัติตาม จึงมีวิธีการกระทา 3 ประการ คือ
การโน้มน้าวใจด้วยหลักฐานและเหตุผล เช่น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
การโน้มน้าวใจด้วยความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
การโน้มน้าวใจด้วยความต้องการหรือความจาเป็นพื้นฐานทางสังคม ทางร่างกาย
และจิตใจ หรือการโน้มน้าวใจจากความปรารถนานั่นเอง เช่น การดารงชีวิตอยู่ ความเป็นอยู่ของชีวิต
ที่ดี ความอยากรู้อยากเห็น ความมีส่วนเป็นเจ้าของสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี เป็นต้น
การโน้มน้าวใจ ควรใช้เมื่อผู้โน้มน้าวใจมีเจตจานงแน่วแน่ (Conscious Intent) ที่ต้องการ
สร้างอิทธิพลเหนือผู้ถูกโน้มน้ าวใจ (Influence Attempt) ความพยายามโน้มน้าวใจเป็นการสร้ าง
อิทธิพลเหนือพฤติกรรม (Behavioral Influence) และความพยายามมีอิทธิพลเหนือการสื่อสารเพื่อ
โน้ มน้ าวใจ ต้องมีความเกี่ย วข้องกับการส่งทอดสาร (Message Transmission) การสร้างอิทธิพล
เหนื อพฤติกรรม เพื่อมุ่งให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่มีอยู่ให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมใหม่ตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ
ความพยายามสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น ผู้โน้มน้าวใจเป็นตัวหลักในการส่งทอดสารสัญลักษณ์
และความพยายาม ซึ่งผู้ถูกโน้มน้าวใจเป็นผู้กระทาการสืบสารด้วยตนเอง การโน้มน้าวใจในการสื่อสาร
เป็นสิ่งที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการโน้มน้าวใจ จึงมีลักษณะที่ประกอบด้วย
ผู้ จู งใจ (Persuader) บุคคลที่มีความต้องการกระทา ด้ว ยวิธีห นึ่งวิธีใด เพื่อให้
บุคคลอีกฝ่ายเกิดการคล้อยตามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู้ หรือพฤติกรรมตามที่ต้องการ
การโน้มน้าวใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจ (Desired Change)
ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ/หรือพฤติกรรมของผู้ฟัง ผู้พูดสามารถตั้งความปรารถนา หรือความ
มุ่งหมายได้หลายลักษณะดังนี้
(1) ให้ผู้ฟังเชื่อหรือปฏิบัติตาม
(2) เปลี่ยนแปลงความเชื่อและการกระทาบางอย่าง
(3) เสริมสร้างความเชื่อหรือการกระทาบางอย่าง
(4) ให้ผู้ฟังเลิกเชื่อ หรือเลิกประพฤติในบางสิ่งบางอย่าง
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การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจนี้ เกิดขึ้นได้ทุกระดับของการสื่อสาร คือ
ระดับการสื่อสารเฉพาะบุคคล
ระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล
ระดับการสื่อสารในที่สาธารณะ
ผลการโน้มน้าวใจย่อมนาไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติ จากการรับรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม ซึ่ง
อาจไม่เกิดขึ้นทันที แต่ผลยังคงขึ้นอยู่กับระยะยาว กว่าจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เพราะสารเพื่อ
โน้มน้าวใจต้องทาปฏิกิริยากับทัศนคติและความเชื่อก่อน จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้
อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554)
สรุป สรุปแนวคิดนี้ได้ว่า การศึกษาการโน้มน้าวใจจาเป็นต้องมุ่งศึกษาไปที่สัมฤทธิผลการโน้ม
น้าวใจ ดังที่ Hovland and Janis (1953) กล่าวถึงสัมฤทธิผลการโน้มน้าวใจว่า ทางมูลนิธิทางศาสนา
ทั้งสองแห่งต้องพิจารณาผลลัพธ์ ที่ได้จากผู้รับสาร ถ้าผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude
Change) ซึ่ ง เป็ น ตั ว น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงความคิ ด (Opinion Change) เปลี่ ย นการรั บ รู้
(Perception Change) และเปลี่ยนแปลงการกระทา (Action Change) ดั้งนั้นการโน้มน้าวใจนับเป็น
กลวิธีการสื่อสารที่สาคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการสื่ อสารพุทธศาสนาเพื่อโน้มน้ าวใจ
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ช่วยเป็นกรอบในการศึกษาถึงกลวิธี เทคนิคด้านการสื่อสารที่เน้นการ
โน้มน้าวหรือดึงดูดใจ เพื่อให้กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเผยแผ่พุทธ
ศาสนามากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) เป็ น แนวคิ ด ด้ า นกระบวนการในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1960 และได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นตามลาดับ ว่าเป็นกระบวนการที่สามารถเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1980 มีหลายองค์กรและหน่วยงานระดับต่าง ๆ ให้การยอมรับว่า กระบวนการ
มีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุ ค คลหนึ่ ง ในสภาพการณ์ ก ลุ่ ม (Group
Situation) ซึ่ ง ผลของความเกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วเป็ น เหตุ เ ร้ า ใจให้ ท 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
กระทาร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา
3) ตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น นี้ ต้ อ งรุ น แรงมากพอที่ ท าให้ เ กิ ด ความริ เ ริ่ ม การกระท าที่
สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ
อาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการความร่วมมือกันในการ
กระทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกันและกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับพฤติกรรมการกระทา จิตใจ
อารมณ์ สังคม เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
2.6.1 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
จากแนวคิดดังที่กล่าวข้างต้น กระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วม
ในประเด็นใด ๆ หรือในระดับใดก็ตาม สามารถสรุปให้เห็นประโยชน์กระบวนการการมีส่วนร่วมได้ 5
ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
ประโยชน์ในการประสานพลัง ประสานแนวคิดสู่การร่วมกันกาหนดแผน กาหนด
ยุทธวิธี กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน และยังรวมถึงการกาหนดทางออกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นร่วมกัน ประโยชน์ของกระบวนการมีส่วนร่วมในประเด็นนี้นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งใน
สภาวการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นเพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ร่วมกันสร้างโอกาส
รวมถึงการร่วมกันสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดร่วมกัน
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์แนวทางและประสานงานร่วมกัน อาทิ การประสาน
แนวคิด ประสานแนวทางหรือการประสานทรัพยากรที่มีอยู่ร่ วมกัน เพื่อให้เกิดศักยภาพที่มากยิ่งขึ้น
เพราะกระบวนการต่าง ๆ เช่น เป็นแผนงาน ยุทธวิธี ฯลฯ ล้วนแต่เป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายร่วมกัน
กาหนดและสร้างกันขึ้นมาเอง
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ ที่สืบเนื่องมาจากการร่วมคิด ร่วม
แก้ปั ญหา ทั้งนี้ เป็ น เพราะแต่ล ะฝ่ ายที่เกี่ยวข้องล้ วนต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน การสร้างสรรค์
กระบวนการในการคิด การทาร่วมกัน นับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการร่วมกันเสาะแสวงหาแนวทาง
ใหม่ที่นาไปสู่แนวทางที่ดีกว่าร่วมกัน

53
ประโยชน์ ในการร่วมตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ร่ว มกัน ได้แก่ การร่ว มตัดสินใจ
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การวางแผน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ประโยชน์ในการกล้าคิด และกล้ารับผิดชอบร่วมกัน ทาให้เกิดพลังแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพราะทุกฝ่ายล้วนมีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการมีส่วนร่วมในประเด็นนั้น ๆ หรือในเรื่อง
นั้น ๆ
ทั้งนี้โดยภาพรวมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม นับว่าเป็นประโยชน์ที่
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วม ต้องกาหนดโครงสร้างการ
ทางานที่ชัดเจนร่วมกัน ต้องมีการกาหนดแนวทาง ข้อจากัดต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุก
ฝ่ ายมีโ อกาสในการเสนอแนะ มีโ อกาสในการเป็นผู้ นาร่ว มกัน สิ่ งต่าง ๆ เหล่ านี้นับว่าเป็นสิ่ งที่มี
ความส าคัญที่ทาให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ย วข้อง มองเห็ นขอบเขตและความต่อเนื่องในการทางานของตน
มองเห็นระดับขอบเขตการทางานของตนเอง และส่วนรวมอย่างชัดเจน ทาให้ทุกฝ่ายสามารถช่วยกัน
แก้ ไ ขปั ญ หา ตลอดจนสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งชั ด เจนร่ ว มกั น ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันทั้งสิ้น ดังเช่น
มีโอกาสพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
ได้พัฒนาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ดีร่วมกัน
โอกาสการขยายวงกว้างเครือข่ายการพบปะ และการบริการร่วมกัน
ลดช่องว่างการให้บริการ และการแก้ปัญหาในการให้บริการร่วมกัน
การเพิ่มประสิทธิภาพงาน ลดความซ้าซ้อน ช่วยประหยัดในด้านต่าง ๆ
2.6.2 เงื่อนไขการมีส่วนร่วมและความสาเร็จ
แนวคิ ด และกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม โดยเฉพาะกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มภาคประชาชน
ประกอบด้วยเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ประการ ดังต่อไปนี้
ทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่ หรือประชาชน ต้องมีอิสรภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วม
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่หรือประชาชน มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับใด ๆ ที่
ตนต้องการและมีความสามารถ
ทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่ หรือประชาชน ต้องเห็นความสาคัญหรือเต็มใจที่ มี
ส่วนร่วมตามความสาเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ประชาชนต้องมีโอกาส และมีเวลาในการเตรียมตัว หรือมีโอกาสในการศึกษา
ประเด็นและกระบวนการต่าง ๆ ก่อนมีกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น ทั้งนี้ เป็นเพราะกระบวนการมี
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ส่วนร่วมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือฉุกเฉิน หรือถ้าเกิดขึ้น เป็น
ลักษณะการมีส่วนร่วมในลักษณะการร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะกิจ เป็นต้น
(2) ประชาชนต้ อ งไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ น ความจ าเป็ น ส าหรั บ การเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น และประชาชนสามารถเลือกพิจารณาการจ่าย หรือไม่จ่าย หรือยื่นข้อตกลง
ในการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ร่วมกันได้ ถ้าหากว่าการประเมินผลตอบแทนที่พึงได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่
(3) ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการมีส่ว นร่ว ม
เช่น การช่วยกันแก้ปัญหาของเขา การช่วยสร้างโอกาส หรือพัฒนาร่วมกัน เป็นต้น
(4) ประชาชนมีโอกาส และสามารถสื่อสารร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม เป็นต้น
2.6.3 ระดับการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นประเด็นที่สาคัญในการที่เป็นตัวชี้วัดที่
สาคัญอีกตัวหนึ่ง ที่สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมได้ ระดับการมีส่วนร่วมได้มีการ
กล่าวไว้ในหลายแนวคิด ดังเช่น
โคเฮน และอั พ ฮอฟฟ์ (Cohen & Ufhoff, 1980) แบ่ ง ขั้ น ตอนหรื อ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ริเริ่มตัดสินใจ ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุน
ด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ผ ลประโยชน์ (Benefits) ที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นา เช่ น
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ระดับต่าง ๆ
สมฤดี นิ โ ครวัฒ นยิ่ งยง (2537) นาเสนอว่า การมีส่ ว นร่ว มของชุมชนกับโครงการพั ฒ นา
สามารถแบ่งเป็นลาดับได้ ดังนี้
การโน้ ม น้ า วจิ ต ใจเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ข องประชาชน แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ประชาชนเข้าร่วมในการวางแผน หรือในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ
การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรมนั้น ๆ
การรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน เจ้าหน้าที่แจ้งจุดยืนของโครงการนั้ น ให้
ประชาชนทราบ และขอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้น ๆ
การปรึกษาหารือทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ และประชาชนหันหน้าปรึกษาหารือกัน
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การร่วมมือกัน ประชาชนมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการ และมีสิทธิออกเสียงขั้น
การตัดสินใจ โดยที่ประเด็นนั้นต้องเป็นที่เข้าใจโดยตัวแทนของประชาชนจากพื้นที่นั้น
การมอบหมายอานาจหน้าที่ การส่งมอบความรับผิดชอบให้กับสาธารณชน หรือ
รัฐบาลท้องถิ่นที่มีความชานาญเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
การให้ประชาชนตัดสินใจเอง
2.6.4 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การสื่อสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะใน
กิจกรรมระดับต่าง ๆ ของสังคมไทย การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในงานพัฒนา
ต่าง ๆ ในสังคมไทย อาทิ เป็นเรื่องประชาสังคม ที่เน้นชุมชน และประชาคมที่มีความเท่าเทียมกัน 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) จึงเกิดขึ้นภายใต้การสื่ อสารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นอีกช่องทางส าคัญหนึ่ งที่
สามารถอานวยให้เกิดประชาธิปไตยแบบทางตรง ควบคู่ไปกับประชาธิปไตยผ่านตัวแทน หรืออาจ
เรียกอีกนัยหนึ่งว่า ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) โดยทุกฝ่ายหันหน้า
เข้าหากัน เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางในการพัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบในการทาให้เกิดผลตามที่
ต้องการร่วมกัน โดยเป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย
การกระตุ้น ให้ ชุมชน ประชาชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น การนาเอาภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านมาเผยแพร่ในวงกว้าง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่าย หรือชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เห็นคุณค่า
ความคิด และความเรื่องของตนเอง ตัวอย่างเช่น การนาเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาเผยแพร่ในวง
กว้าง และขยายผลจนเกิดการยอมรับ ส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง
เพื่อพิสูจน์ความเชื่อของชุมชนที่เคยคิดว่า ตนเองไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ซับซ้อนได้ การเข้ามาร่วมฝึกฝนอบรมการผลิตสื่อร่วมกัน นับว่าเป็นการพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่า
พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้ หากว่ามีโอกาส
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เพื่อสร้างทักษะในการสร้างสื่อให้กับชุมชน อันเป็นช่องทางที่ชุมชนจะส่งข่าวสาร
ออกไปจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง
เพื่อให้ ชุมชนได้แสดงความรู้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งวิธีการ
แก้ปัญหาจากทัศนะของชุมชนเอง
ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจเกิ ดจากการริเริ่มของชุมชนบางส่วน หรือจาก
ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้กับทั้งชุมชน หรือกับชุมชนอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารเพื่อชุมชนนั้น เป็นเรื่องราวที่มีสารประโยชน์ต่อ
ชีวิตชุมชนเอง ดังนั้นการสื่อสารประเภทนี้ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้บ้าง หรือ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อถ่วงดุลกับการสื่อสารที่มุ่งเน้นแต่ความบันเทิง ที่มักเป็นการหลีกหนีปัญหาหรือสภาพ
ความเป็นจริงที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยการอัดฉีดสื่อจากภายนอกเข้าไปในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว
2.6.5 องค์ประกอบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
องค์ประกอบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับต่าง ๆ การสื่อสารเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการมีส่วนร่วม หรือเป็นตัวกาหนดระดับความมากน้อยการมีส่วนร่วมนั้น ๆ กระบวนการ
สื่อสารเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เพิ่มความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย
โดยเฉพาะช่วงหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2560 กลุ่มที่มักมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมเพื่อการพัฒนาแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างกัน คือ กลุ่มประชาสังคม ที่มีการใช้กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่
การสร้ างกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาตนเองร่ว มกัน โดยทั่ว ไปแล้ ว กระบวนการสื่ อสาร
ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
เป้าหมายการสื่อสาร ควรมีการกาหนดว่า ให้ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับใด เช่น ในระดับผู้แสดงหลัก ระดับผู้ร่วมแสดง หรือระดับผู้ร่วมกาหน ด
นโยบาย ฯลฯ
รู ป แบบการสื่ อสารต้ อ งเป็นลั ก ษณะสองทาง และมีปฏิสั มพั นธ์ต่ อ กั น และกั น
(interactivity) คือ การเอื้อให้เกิดการโต้ตอบต่อกันให้มากที่สุด เพราะเป็นการส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ใครคือผู้ส่งสารที่ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้เอื้อต่อกระบวนการใน
การมีส่วนร่วมระหว่างกันหรือไม่
ประเภทของเนื้อหาสารที่เกี่ยวพันกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
ชุมชน เป็นต้น
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ประเภทช่องทางสื่ อที่ทั่ว ถึง (Feedback) ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) และที่ไม่
เป็นทางการ (Informal) สื่อสมัยใหม่ (New Media) เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดั้งเดิม (Traditional
Media) หรื อสื่ อในชุ มชน (Communication Media) ซึ่งโดยภาพรวมต้ องเป็ นสื่ อ ที่ส อดคล้ อ งกั บ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ใครคือผู้รับสารตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีช่องว่างใน
การรับ-ส่งปฏิกิรยิ าตอบกลับ (Feedback) ระหว่างกันและกันด้วย
2.6.6 ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารสามารถทาได้ในหลายระดับ โดยทั่วไปแล้ว แบ่งได้ 3
ระดับ โดยเรียงระดับน้อยที่สุดไปถึงระดับที่มากที่สุด เช่น
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/User)
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต ผู้รว่ มผลิต ผู้ร่วมแสดง (Sender/
Producer/Co-producer/Performance)
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน ผู้กาหนดนโยบาย (Policy maker/Planner) ใน
ที่นี้รวมไปถึงการติดตามประเมินผลด้วย
2.6.7 เทคนิคการสื่อสารที่แบ่งตามระดับการมีส่วนร่วม
เทคนิคการสื่อสารสามารถแบ่งระดับการมีส่วนร่วมได้เป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร หรือผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/User) การมี
ส่วนร่วมในระดับนี้ นับว่าเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในระดับล่างที่สุ ด หรือในระดับเบื้องต้นที่สุด
กล่าวคือ ในกระบวนการสื่อสารโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร ผู้รับสาร เนื้อหา
ของสารหรื อ ข้ อ มู ล ตลอดจนสื่ อ หรื อ ช่ อ งทางต่ า ง ๆ ที่ จ ะใช้ ใ นการเผยแพร่ ผู้ รั บ สารนั บ ว่า เป็น
องค์ประกอบท้ายสุด แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนั้น ฐานะของ
ผู้รับสารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ดังเช่น
(1) ต้องมีการขยายแนวคิดของผู้รับสารให้มีการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง ร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองจากสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อ
บุคคล สื่อมวลชนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมรับฟังในการประชุมเสวนาต่าง ๆ เช่นสิทธิใน
การที่จ ะได้รั บ ข้อมูล ข่าวสาร (Right to know หรือ Right to be informed) และนอกจากนี้ สิ ท ธิ
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) ปัจจัยสาคัญของกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะของผู้รับสาร
ก็คือ ช่องทาง (Channel) และโอกาส (Opportunity) ของชุมชน หรือกลุ่ มเป้าหมายในการที่ จ ะ
สามารถเข้าถึงกระบวนการการสื่อสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ตนเกี่ยวข้อง ช่องทางและโอกาสใน
ที่นี้ หมายถึงการมีช่องทางและโอกาสในการที่จะตอบสนอง (Feedback) หรือแสดงความคิดเห็น
หรือบอกกล่าวในสิ่งที่ตนรู้ เห็น หรือต้องการได้
การมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ ส่ ง สาร ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ร่ ว มผลิ ต ผู้ ร่ ว มแสดง (Sender/
Producer/Co-Producer/Performance) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยที่จาเป็นต้องมีการกาหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งอาจใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการในการผลิตสื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายให้เห็นขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น เช่น
(1) ขั้ น ก่ อ นการผลิ ต หรื อ ก่ อ นเกิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม (Pre-Production/
Participatory stage) ได้แก่ ขั้นตอนในการวางแผน การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การมีส่วนร่วมทั้งหมด การร่วมศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลอดจนสภาพปัญหาต่าง ๆ ผู้ส่งสารต้องเป็นผู้ที่รู้
กระบวนการทั้งหมดโดยภาพรวม เพื่อให้สามารถวางแผนกระบวนการในการส่งสารเพื่อเอื้อให้เกิด
กระบวนการในการมีส่วนร่วมสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันได้
(2) ขั้นการผลิต หรือขั้นของการมีส่วนร่วม Production/Participatory stage ผู้
ส่งสารต้องรู้กระบวนการ ขั้นตอน และสามารถเข้าไปเกี่ยวข้อ ง การร่วมแสดงความคิดเห็น การ
นาเสนอแง่คิด มุมมองของตน ร่วมตัดสินใจ หรือมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถนาไปสู่การพัฒนาตามที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันได้
(3) ขั้ น หลั ง การผลิ ต หรื อ ขั้ น การประเมิ น ผลร่ ว มกั น (Post-production/
Participatory evaluation stage) เป็นขั้นการประเมินตนเอง ประเมินผลกระบวนการสื่อสารที่ได้มี
การดาเนินการร่วมกันเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ หรือนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาร่วมกันต่อไป
กล่าวโดยรวมได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว ชุมชนหรือกลุ่ มเป้าหมายสามารถเข้ามี
ส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน หรืออาจเข้าร่วมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตามที่ตนพร้อม หรือถนัด ตั้งแต่
การร่วมวางแผน ร่วมพูดคุย ร่วมดาเนินการ ร่วมผลิตสื่อ ร่วมกิจกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษา
ข้อมูลที่ชัดเจน ก่อนริเริ่มให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน/กาหนดนโยบาย (Planner/Policy maker) การ
มีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน/ผู้กาหนดนโยบาย ถือว่าเป็นขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่ว มที่มี
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ความสาคัญมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย
นั้น ๆ
ในกระบวนการการมีส่วนร่วมนั้น ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในระดับนโยบาย หรือระดับการ
วางแผนนั้น ผู้รับสารหรือพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายที่มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนี้
จาเป็นต้องมีความรอบรู้ทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของตน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมะ หรือความต้องการของ
สมาชิกท่านอื่นๆ ความพร้อมของสมาชิ กในกลุ่มกิจกรรม ตลอดจนความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องทรัพยากรที่มีอยู่ โครงสร้างทางสังคมหรืองค์กร วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดจนโครงสร้างเกี่ยวกับระบบการสื่อสารตนหรือที่กลุ่มกิจกรรมของตนมีอยู่ ฯลฯ ซึ่งถ้ากลุ่มผู้ที่เข้า
มาร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวชัดเจน และมีทักษะที่เท่าทัน กระบวนการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาร่วมกัน ย่อมสามารถประสบความสาเร็จตามที่ตนหรือชุมชน หรือองค์กรต้องการได้
2.6.8 เทคนิคการสื่อสารที่แบ่งตามลักษณะของช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร
เทคนิคการแบ่งตามลักษณะช่องทาง หรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อนาไปสู่กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วม อาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ช่องทางหรือสื่อตามแนวทางแบบเดิม และช่องทาง
หรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น
ช่องทางหรือสื่อตามแนวทางแบบเดิม การสื่อสารแบบตัวต่อตัว หรือการสื่อสาร
ระหว่างบุ คคลที่อาจมีการพบปะพูดคุยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งวงคุย สภากาแฟ การจัดวง
สนทนา การจัดประเด็นประชุมปรึกษาหารือ การร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ หรือแม้แต่การร่วมวงการแสดง
ต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสในการสื่อสารระหว่างกันและกันอย่างเต็มที่ ทุกฝ่ายมีโอกาสและ
บทบาทที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันในการสื่อสารความเป็นตัวตน การสื่อสารในสิ่งที่ตนต้องการ หรือ
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน
ช่องทางหรื อสื่ อ ตามแนวทางเทคโนโลยีส ารสนเทศสมั ยใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงพร้อม ๆ กับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเอื้อให้กระบวนการและวิธีการในการสื่อสารร่วมกัน สามารถเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในกลุ่มผู้ที่สนใจร่วมกันไปได้
อย่างแพร่หลาย ทั่วถึง และรวดเร็ว การติดตาม การตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินตนก็สามารถทา
ได้ โดยผ่านการสื่อสารด้วยระบบดาวเทียม ระบบไซเบอร์ต่าง ๆ (Cybers)
สรุปได้ว่า กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมเป็นทั้งเครื่องมือ และกระบวนการที่
เหมาะสมที่สุดที่มูลนิธิทางศาสนาจะบริหารจัดการความรู้ร่วมกันของพุทธศาสนิกชน การเปิดโอกาส
ให้ ทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึงข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง (Access) จึงนับว่าเป็นกระบวนการส าคัญในเบื้องต้น
จากนั้นจึงเป็นกระบวนการเปิดโอกาสซึ่งกันและกันสู่การเป็นเจ้าของร่วมกัน (Ownership) เพื่อให้
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กระบวนการสื่อสารพุทธศาสนานั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวิถชีวิตที่นับว่าเป็นกลไกที่สาคัญสู่การนา
ธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเพื่อให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป

ลักษณะประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
2.7.1 ความหมายเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
มิลเลอร์ (Miller, 2013) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายคือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000
เป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) กลุ่มที่คนเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 เป็นน้อง
ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) กลุ่มที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965-1981 ในขณะที่ Faour and
Heinze (2013) กล่ า วว่ า เจเนอเรชั่ น วาย เป็ น วั ย ที่ อ ยู่ ใ นตลาดแรงงานจานวนมาก หรื อ คิ ด เป็ น
ประมาณ 50% ของทั่วโลก เป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะและความคาดหวังที่แตกต่างกัน พนักงานรุ่น Y
ปฏิบัติงานร่วมสมัยเกี่ยวข้องกับการใช้ Social Media
Howe and Strauss (2000) กล่ า วถึ ง กลุ่ ม คนในอเมริ ก าว่ า ปั จ จุ บั น ชนชาวอเมริ กั น
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม คน 5 รุ่ น ได้ แ ก่ รุ่ น Generation I (GI, 1901-1924) รุ่ น ยุ ค เงี ย บ (Silent
generation, 1925-1942) รุ่นบูม (Boom Generation, 1943-1960) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation
X, 1961-1981) และรุ่นมิเลนเนียล (Millennial, 1982-ปัจจุบัน) ซึ่งรุ่นมิเลนเนียลถูกจัดกลุ่มแสดงไว้
บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ดั ง นี้ 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
เรี ย นพระไตรปิ ฎ ก เวอร์ ชั่น 2, 2545) สอดคล้ องกับ Tapscott (2009) กล่ าวว่า เจเนอเรชั่นวาย
หมายถึง คนที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1978 เรียกอีกอย่างว่า มิลเลนเนียล (Millenials) หรือเจเนอเรชั่นเน็ต
(The Net Generation) กลุ่ ม คนที่ เ กิ ด ในยุ ค พั ฒ นาการคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) อธิบาย เจเนอเรชั่นวาย ว่าหมายถึง พลเมืองโลกที่เกิด
ช่วงปี ค.ศ. 1977-1995 (พ.ศ. 2520-2538) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 14-32 ปีในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็น
กลุ่มคนที่เกิดในช่วงที่เศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเฟื่องฟู การลงทุนโครงการขนาดใหญ่จานวนมาก
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) กล่าวว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนรุ่นหลังเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ มีนักวิชาการกาหนดช่วงอายุไว้มากน้อยแตกต่างกันไป บ้างก็ครอบคลุมถึงผู้ที่เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2514-2537 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาลักษณะที่ใกล้เคียงกันของผู้คนในแต่ล ะอายุ โดยเฉพาะ
การมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้ที่มีอายุสูงกว่าและต่ากว่าอย่างมาก
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สรุป ความหมาย เจเนอเรชั่นวาย คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2538 เป็นบุคคลที่
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 22-37 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคที่เศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเฟื่องฟู อีกทั้งมี ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คนกลุ่มนี้ความสามารถใช้ Social
Media ในการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน
2.7.2 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย
Yarrow and O’Donnell (2009) กล่าวไว้ว่า เจเอนเรชั่นวายส่วนใหญ่เป็นลูกของกลุ่ มเบ
บี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่นวายจานวนไม่น้อยที่พ่อแม่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ทาให้เจเนอเรชั่นวายถูก
ผู้ปกครองเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก ประกอบกับการเกิดในยุคที่เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาสูง จนเรียกได้ว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในโลกดิจิทัล (Digital World) จึงทาให้
เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชั่นอื่น ๆ โดยมีลักษณะเด่น 4 ประการ
ได้แก่
มีความมั่นใจสูง
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
ประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
ต้องการความรวดเร็ว
Tapscott (2009) ศึกษาเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวาย พบว่า เป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาในยุคการ
พั ฒ นาคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จึ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ทั ก ษะ
หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อหลากชนิด สามารถทากิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน อาทิ
การใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความ เข้าเว็บไซต์ ค้นหาทิศทาง เล่นเกม ถ่ายรูป และแบ่งปันให้
เพื่อนได้ดูผ่านทาง Facebook นอกจากนี้ยังเปิดโปรแกรมสนทนา (Instant Messaging) และสไกป์
(Skype) ไว้ตลอดเวลาด้วย จากการศึกษาเจเนอเรชั่นวายในสหรัฐอเมริกา จานวน 6,000 คน พบว่ามี
ทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน 8 ประการ ดังนี้
อิสรภาพ (Freedom) เจเนอเรชั่นวาย มีอิสระในการตัดสินใจเลือกงาน คนเหล่านี้
ไม่ต้องการจมปลักอยู่กับงานที่ตนไม่พึงพอใจ ทาให้มีอัตราการลาออกสูง นอกจากนี้ยังมีอิสระในการ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ดัดแปลงให้เป็นแบบที่ชอบ (Customization) เจเนอเรชั่นวายมักเปลี่ยนแปลง
หรือปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้มีลักษณะเฉพาะเป็นตน เป็นการให้ความสาคัญกับความสวยงามมากกว่า
ประโยชน์ใช้สอย เช่น การแต่งรถ การสร้าง MySpace หรือ Facebook การดูรายการโปรดในเวลาที่
ตนสะดวกผ่าน YouTube เป็นต้น
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พิ นิ จ พิ เ คราะห์ (Scrutiny) ด้ ว ยการเป็ น กลุ่ ม คนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นสั ง คมที่ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง มักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อทั้งการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และราคา
ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณ (Integrity) เจเนอเรชั่นวาย ยอมรับความแตกต่างได้มาก
และมีความคิดตรงไปตรงมา ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 71 ของคนรุ่นนี้ สนับสนุนผู้ที่ออกมาขอโทษ
หากดาเนินการผิดพลาด และร้อยละ 40 บอกเลิกซื้อสินค้าของผู้ที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) คนรุ่นนี้ชอบสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน มี
การติดต่อสัมพันธ์กันอย่างสม่าเสมอ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน มีอิทธิพลซึ่งกันและกันในเรื่อง
สินค้า บริการ และองค์กรจนเรียกได้ว่าเป็นเครือข่าย N-Fluence (Net Generation-Influence)
ความบันเทิง (Entertainment) เจเนอเรชั่นวายมักไม่แบ่งแยกชัดเจนนักระหว่าง
การทางานและความบันเทิง เพราะเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายต่อการทางาน ตราบใดที่งานเหล่านั้น
สาเร็จลุล่วง
ความเร็ว (Speed) เนื่องจากเจเนอเรชั่นวายเติบโตขึ้นท่ามกลางโลกดิจิทัลที่ทุก
อย่ า งด าเนิ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง การท างาน การเล่ น เกม หรื อ แม้ แ ต่ ก ารค้ น หาข้ อ มู ล ผ่ า นกู เ กิ้ ล
(Google) ทาให้คนกลุ่มนี้คาดหวังการมีปฏิสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว โดยผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 56
ยอมรับว่าไม่มีความสามารถในการอดทนรอคอย
นวัตกรรม (Innovation) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เจเนอเรชั่นวายมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่ ๆ เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา
เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเมื่อมีรุ่นใหม่ออกวางจาหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
นวัตกรรมในที่ทางานด้วย เช่น การที่เจเนอเรชั่นวายมักปฏิเสธลาดั บบังคับบัญชาแบบเก่าที่ชอบสั่ง
การและควบคุม เป็นต้น
นอกจากนี้พัฒนาสาคัญทางเทคโลยีที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของเจเนอเรชั่นวาย ส่งผลให้มี
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชั่นอื่น ๆ เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเจเนอ
เรชั่นวาย (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) ได้แก่
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคของเจเนอเรชั่นวาย ถือได้ว่าเป็น
ระบบที่มีความสมบูรณ์ และเป็นสิ่งปกติสาหรับคนในยุคปัจจุบัน ไม่เหมือนกับในยุคของเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่ถือว่าเป็นระบบเครือข่ายเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ ทาให้เจเนอเรชั่น
วายมีมุมมองที่กว้างกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นอื่น ๆ
การสื่อสารแบบทันทีด้วยโปรแกรมสนทนา ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จึงทาให้เกิดระบบการสื่อสารแบบทันที ผ่านรูปแบบการ Chat Online ทาให้เกิดการพูดคุย
กับที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น
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โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือในสังคมเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญที่
ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพุทธศาสนาของกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวย (อายุระหว่าง 16-31 ปี) ซึ่งจากแนวคิดและลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย เป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศ ซึ่งเจเนอเรชั่นวายเติบโตใน
สั งคมดิจิ ทัล อย่ างเต็มตัว ท าให้ การปรับตัว เข้ากับสังคมปัจจุบันเป็นไปได้ค่อนข้างสะดวก การใช้
ช่องทางสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร การหาข้อมูล สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
สรุป ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวายเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจสูง รอบคอบ ชอบความเป็น
อิสระ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ใจร้อนต้องการความรวดเร็ว ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณ ชานาญใน
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การสื่ อ สารในพุ ท ธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย จาเป็นต้องทาความเข้าใจแนวคิดการสื่อสารของพุทธศาสนาสามารถ
แบบใดที่โน้มน้าวหรือดึงดูดใจ ด้วยการสื่อสารให้เป็นที่น่าสนใจต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เพื่อให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนามากขึ้น เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559) ทาการวิจัยเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: การพัฒนา
รู ป แบบและวิ ธี ก ารเชิ ง รุ ก ของคณะสงฆ์ ไ ทย มี ค วามมุ่ ง หมายคื อ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์สู่สังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของรูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้เลือกแบบเจาะจงในการให้ข้อมูลประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป จานวน 138 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสารวจ แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ต้องสั่งสอน
บุคคลในสังคมให้ทาความดี การสั่งสอนศีลธรรมให้แก่ประชาชนเป็นการสร้างความสงบสุขในประเทศ
การเผยแผ่เริ่มมาจากสมัยพุทธกาลโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ริ เริ่มการเผยแผ่ธรรมะ ต่อมาพระอริยสาวก
หรือพระสงฆ์เป็นทาการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั่วไป และสืบทอดต่อ ๆ กันมาอย่างไม่ขาดสาย
จนถึงปัจจุบัน พระพุทธองค์ทรงใช้รูปแบบการเผยแผ่ธรรมะด้วยการเทศนามากกว่ารูปแบบอื่น จาก
การศึกษาพบว่า รูปแบบที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่ธรรมะมี 7 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสอนธรรมแก่คนที่
เข้ามาเฝ้าคนเดียวบ้าง หลายคนบ้าง 2) การสอนธรรมโดยทรงยกหัวข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อ
ควรรู้ ควรปฏิบัติ 3) การสอนธรรมแบบอบรม แนะนา ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี 4) การสอนธรรม
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แบบสั่งสอนหรือแบบพร่าสอน 5) การสอนแบบสนทนาธรรม คือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรม
แก่กันและกัน 6) การสอนแบบถามตอบกันและกัน คือ ฝ่ายหนึ่งถาม ฝ่ายหนึ่งตอบ 7) การสอนธรรม
ด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจนรูปแบบนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยหลังพุทธกาล
แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ได้พัฒนารูปแบบการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยใช้รูปแบบการ
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 เพราะพระพุทธศาสนาจะดารงอยู่ได้ต้องอาศัยเหล่าสาวก นักเทศน์ นักเผยแผ่ ช่วยกัน
ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจด้วยการสั่งสอนประชาชนอย่างสม่าเสมอ
คลฑรรน์ รั ต น์ ดิ ษ บรรจง (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเผยแผ่ ธ รรมะใน
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแก่พุทธศาสนิกชน มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการเผยแผ่
ธรรมะในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล สมัยกรุงสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รวมถึงศึกษาการเผยแผ่ ธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแก่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน
ตลอดถึงสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทยแก่พุทธศาสนิกชนแต่ละวัย ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผย
แผ่แบบมุขปาฐะ และการส่งอัครสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปัญหาที่พบคือ การถือวรรณะ
คาสอนที่ขัดแย้ งกับ ศาสนาพราหมณ์ การต่ อต้านจากลั ทธิอื่น ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการดาเนิน ชี วิ ต
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
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เฉพาะกลุ่มได้ดีปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พบว่า ด้านบุคคลยังมีการใช้ภาษาบาลีมากเกินไป
ในการเทศน์
ธนิพร จุลศักดิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง รูปแบบของการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan
Page) ของพระมหาวุ ฒิ ชัย วชิร เมธี มีการใช้มัล ติมี เดี ย ได้ อ ย่า งสมบู ร ณ์ทุ ก รูป แบบ โดยเป็น การ
กระจายไปยังเมนูต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีการใช้ข้อความตัวอักษร (Text) มากที่สุดจานวน 10 เมนู
รองลงมาคือ ใช้รูปภาพ (Image) จานวน 8 เมนู วีดีโอ ลิงค์ดาวน์โหลด (Video Link Download)
จานวน 6 เมนู และการใช้เสียง (Sound) 5 เมนู และยังพบว่าในแต่ละเมนูมีการใช้การนาเสนอแบบ
มัลติมีเดีย มากกว่า 1 ชนิด ซึ่งเป็นการผสมผสานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้
เข้าใช้งาน ด้านเนื้อหาพบว่า ภายในเมนูไทม์ไลน์ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) มีเนื้อหา
ประเภทข้อคิด หลักธรรม คาสอน มากที่สุดจานวน 35 หัวข้อ เพื่อนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ส่วนเนื้อหาประเภทข่าวสาร เป็นเนื้อหาที่รองลงมาโดยมีจานวน 14 หัวข้อ
เป็นการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรยายธรรม การแจ้งข่าวสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเสียง
บรรยายธรรม สามารถนามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางานได้
สิริลักษณ์ ศรีจินดา (2553) ศึกษาเรื่อง การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อมวลชน โดยการจัดลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ผ่านการกาหนด
วาระและการให้พื้นที่สื่อมวลชน และมีนวัตกรรมสาร ได้แก่ กลยุทธ์การออกแบบสาร โดยคานึงถึง
ผู้รับสาร และธรรมชาติของสื่อ ช่วงเวลา สถานที่ในการสื่อสาร ธรรมะในชีวิตประจาวัน วาทศิลป์ทาง
ภาษา เช่น ใช้สัมผัส ซ้าคา สานวนและภาษาต่างประเทศ คาถามเชิงวรรณศิลป์ การเปรียบเทียบ
กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขัน ฯลฯ
ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ (2553) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผย
แผ่ธรรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พบว่า ในขณะที่หลักคิดในการเผยแผ่ศาสนา เป็นการ
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รุ ก (Active Buddhism) ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ เข้ า ใกล้ เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลวิธีในการดาเนินงาน 3 ประการ คือ
1) การเปลี่ยนภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาให้ทันสมัย (การนาเสนอที่ข้องเกี่ยวกับทางโลก)
2) การนาเสนอหลักธรรมที่เข้าใจง่าย
3) การแปรทฤษฎีสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงโดยใช้หลักการตลาดเพื่อสังคม ผลการวิจัยสรุปว่า
ผู้รับสารมีความคิดเห็นต่อสารของท่าน ว. วชิรเมธี ทั้งในเชิงบวกและลบ
นิรดา ไวศยะนันท์ (2557) ศึกษาเรื่อง กลยทุธ์การสื่อสารพระพุทธศาสนาผ่าน www.dmc.tv
ของวัดพระธรรมกาย ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารทั้งหมดเกิดจากผู้นาศรัทธา คือพระเทพญาณมหา
มุนี (หลวงพ่อธมัมชโย) เจ้าอาวาสวดัพระธรรมกายซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้นาองคก์ร และยังเป็นสื่อ
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บุคคล ท่ีป็นศูนย์รวมใจของวั ดพระธรรมกาย เป็นผู้กาหนดนโยบายการสื่อสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 3 สานัก คือ สานักสื่อ DMC, สานักสื่อสารองคก์ร และสานักองค์
ประธาน ก็จัดทาการผลิตเนื้อหาสาร และควบคุมสื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กาหนดมา โดยในการ
ผลิ ต เนื้ อ หาสารจะใช้ กลยทุ ธ์ ก ารจงู ใ จ 3 แบบ คื อ 1. กลยทุ ธ์ ก ารจู ง ใจโดยใช้ อ ารมณ์
2. กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้เหตุผล 3. กลยทุธ์การจูงใจโดยใชอัตลักษณ์บุคคล ส่วนกลยุทธด้านสื่อนั้น
www.dmc.tv จะใช้กลยุทธ์ด้านเนื้ อหาสารที่ถูกต้องครบถว้นซึ่ง ในเว็บไซตน์นั้นจะใช้การ สร้าง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ผู้ ช ม ในกระบวนการ ด าเนิ น กลยทุ ธ์ ก ารสื่ อ สารพระพุ ท ธศาสนาของวั ด
พระธรรมกายนั้น จะมีหลัก ความสาเร็จคือสื่อบุคคลที่มีภาวะผู้นา ซึ่งเป็นผู้บริหารกลยุทธ์ทั้งหมด
วศิน ประดิษฐศิลป์ (2557) ศึกษาเรื่อง ระบบความคิดที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการสื่ อสาร
ศาสนาของพระไพศาล วิ สาโล พบว่า การสื่อสารศาสนาของพระไพศาลวิสาโล ในฐานะที่ท่านเป็น
พระสงฆ์นักสื่อสารศาสนายุคใหม่ ที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารทั้งทางโลกและทางธรรมเข้ามา
ผนวกกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งท่านได้ใช้องค์ความรู้ทางโลก คือ 1) องค์ความรู้ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ 2) องค์ ค วามรู้ ท างสั ง คมศาสตร์ 3) องค์ ค วามรู้ ท างรั ฐ ศาสตร์ 4) องค์ ค วามรู้ ที่
เฉพาะเจาะจงอื่น ๆ ร่วมกับองค์ความรู้ทางธรรม คือ องค์ความรู้ทางศาสนาและจิตวิญญาณ เป็นองค์
ความรู้พื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารศาสนา โดยสร้างสรรค์ผ่านระบบความคิด 2 รูปแบบ
คือ 1) ระบบความคิดทางธรรม โยนิโ สมนสิการ 2) ระบบความคิดิเชิงจิตวิทยา คือ การคิดแบบ
วิพากษ์ และแบบสร้างสรรค์ซึ่งป็นธีคิดแบบปุถุชน ได้แสดงให้เห็น การที่จะพัฒนาการสื่อสารศาสนา
ให้ประสบความสาเร็จได้จาเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ทั้งความรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมสาหรับการสื่อสาร
และการฝึกใช้ความคิด โดยการนาเอาระบบความคิดแบบปุถุชน (ทางโลก) มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสื่อและสาร ซึ่งนาเอาระบบความคิดแบบวิพากษ์มาใช้ในการพิจารณาบริบททางสังคมตาม
ความเป็นจริง และนาเอาระบบ ความคิดแบบสร้างสรรค์มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้ วิธีการสื่อสาร
ศาสนาให้ มี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย น่ า สนใจ และสามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
พุทธศาสนิกชน ตลอดจนบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ณัฐภัทร์ พงษ์เสาร์ (2559ข) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็น
ของพระติช นั ท ฮัน ห์ จากผลวิจั ยพบว่า กลยุทธ์การสร้างสารของพระติช นัท ฮันห์ ส่ ว นใหญ่มี
ลักษณะเป็นการ สร้างสารด้วยภาษาง่ายและเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาคาบาลี สอดคล้องกับ
หลักการสื่อสารที่ควร ง่ายสั้นกระชับทาให้หลักคาสอนสามารถกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
เพราะมีความเข้าใจในหลักคาสอนได้ง่ าย การสร้างสารด้วยข้อความไพเราะ สร้างบทกวี บทกลอนที่
ไพเราะและเข้าใจง่าย ช่วยลด ความเครียดจากอ่านหลักธรรมคาสอนและยังช่วยเสริมให้หลักคาสอน
ให้มีความอ่อนโยนมากขึ้น การใช้กล ยุทธ์จูงใจในสาร จูงใจโดยใช้แรงจูงใจ จูงใจโดยใช้อารมณ์ จูงใจ
โดยใช้ความกลัว พยายามจูงใจถึ งความรักชาติ ความรักในเพื่อนมนุษย์ ศาสนา พยายามกระตุ้นให้
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กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วมและมาร่วมปฏิบัติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างสารที่สามารถ
ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุเป้าหมายในหลาย ๆ ด้าน และ ช่วยเพิ่มกาลังใจให้กลุ่มเป้าหมายไม่ท้อใน
การปฏิบัติ สร้างสารด้วยกลยุทธ์การคล้อยตามโดยการทวง บุญคุณ ให้กลุ่มเป้าหมายคิดถึงสิ่งที่เคย
ช่วยเหลือเมื่อในอดีต แตกต่างจากงานวิจัยของ ธีระพล มะอาจเลิศ (2556) ที่ศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
ในการเผยแผ่ศาสนาของพระ ว.วชิรเมธี ที่พบว่าส่วนมากพระว.วชิรเมธี ใช้วิธีจูงใจโดยการเสนอแนะ
แต่จะเหมือนกันตรงการสร้างสารที่มีการให้เหตุผลข้อเท็จจริงประกอบหลักคาสอน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
องค์กรผู้ส่งสาร
๐ โครงสร้างองค์กร
๐ นโยบาย
๐ แผนการสื่อสาร
๐ ปัญหาและอุปสรรค

สารและสื่อ
๐ รูปแบบการสื่อสาร
๐ เนื้อหาของสื่อ
๐ กิจกรรม

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ผู้รับสาร
๐ การรับรู้ประโยชน์
๐ เงื่อนไขการมีส่วนร่วม
๐ ระดับการมีส่วนร่วม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งทุติยภูมิ
ด้ว ยการวิจั ย เอกสาร (Documentary Research) เพื่อค้นหาหลั กการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ (Key Performance) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือภายในกลุ่มเป็นบุคคลที่
สามารถให้คาตอบในประเด็นที่ เกี่ยวกับการเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยตรง และผู้ให้ข้อมูล
สาคัญที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมคือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์
(Objectives)

ระเบียบวิธวี จิ ยั
(Research Methodology)

1. เพื่อศึกษาลักษณะของมูลนิธทิ าง
ศาสนาทีท่ าการสือ่ สารพระพุทธศาสนา
สูพ่ ุทธศาสนิกชนเจเนอเรชันวาย
่

การวิจยั เอกสาร
(Documentary Research)

2. เพื่อศึกษากลวิธกี ารสือ่ สาร
พระพุทธศาสนาสูพ่ ุทธศาสนิกชน
เจเนอเรชันวาย
่

การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)

3. เพื่อศึกษาการรับรูก้ ารสือ่ สารและ
การมีสว่ นร่วมในการสือ่ สาร
พระพุทธศาสนาของกลุ่มคน
เจเนอเรชันวาย
่

ภาพที่ 3.1 กรอบระเบียบวิธีวิจัย

การสนทนากลุ่ม
(Focus Group)
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รายละเอียดการดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
3.1 เอกสาร
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

แหล่งข้อมูล
3.1.1 ประชากรเป้าหมาย
เนื่องจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยกาหนดแหล่งที่มาข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
ดังนั้นประชากรเป้าหมาย จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มเช่นกัน คือ (1) ประชากรประเภทเอกสาร และ (2)
ประชากรประเภทบุคคล ลักษณะประชากรมีดังนี้
ประชากรประเภทเอกสาร ซึ่งจัดเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดยมีผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรศึกษาและเรียบเรียงไว้เรียบร้อ ยแล้ว
เช่น ข้อมูลที่มีการบันทึกและมีอรรถถาธิบายไว้ หรือข้อมูลรายงานการวิจัย บันทึกทางนิเทศ หนังสือ
ตารา วารสาร เอกสารที่เจ้าของผลงานได้ทาการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งบทความทาง
วิชาการ ผลงานการศึกษาเฉพาะกรณี วิทยานิพนธ์ ที่ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลของสถาบั นอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง Website ข้อมูลออนไลน์ทั่วไป สื่อสังคมออนไลน์ Facebook
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาวิจัย เป็นต้น ซึ่งสามารถนาข้อมูลมากล่าวอ้างเพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือใช้อ้างอิง
ถึง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
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
กลุม่ ตัวอย่างประเภทเอกสาร
(1) หนังสือ ตารา ที่ปรากฏแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการวิจัยจากทางสถานบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า/หลักธรรมในพุทธศาสนา
(3) บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารพุทธศาสนาในปัจจุบัน
(4) ผลงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ หรือรายงานการศึกษาของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
(5) ข้ อ มู ล ใน Website สื่ อ สั ง คมออนไลน์ Facebook และสื่ อ อื่ น ที่ มี เ นื้ อ หา
กล่าวถึงหลักธรรม หรือมุ่งเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างประเภทบุคคล
(1) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการวางแผน ดู แ ลการการจั ด กิ จ กรรม เลื อ กใช้
ช่องทางการสื่ อสาร ประจ า ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ (จานวน 3 คน)
รวมทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการวางแผน การดูการจัดกิจกรรม เลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร ณ เสถียร
ธรรมสถาน (จานวน 3 คน) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เป็น
บุ คลากรที่ทาหน้าที่วางแผน/จั ดกิจกรรม และการสื่ อสารเผยแผ่ (รายชื่อเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ปรากฏในภาคผนวก ข)
(2) บุคคลกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะพุทธศาสนิกชน ณ หอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อิน ทปัญโญ กรุงเทพฯ และ ณ เสถียรธรรมสถาน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี จานวนรวมทั้งหมด 28 คน
(รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ปรากฏในภาคผนวก ค) สาหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดังนี้
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จานวน14
คน ทาการสนทนากลุ่ ม โดยแบ่ งเป็น 2 กลุ่ ม กลุ่ มละ 7 คน และ กลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่เข้าร่ว ม
กิจกรรม ณ เสถียรธรรมสถาน จานวน14 คน ทาการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จึ ง ใช้ แ บบค าถามน าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guideline) เป็นชุดคาถามสาหรับใช้ดาเนินการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และบุคลากรเสถียรธรรมสถาน แห่งละ 4
คน มีคาถามทั้งหมด 15 ข้อคาถาม ดังนี้
โครงสร้างการดาเนินงานสถาบัน
นโยบาย/แนวคิด/กระบวนการดาเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นอย่างไร
การวางแผนการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ/กระบวนการการสื่อสารในอดีต และนวัตกรรมการ
สื่อสารที่ใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาในปัจจุบัน
กระบวนการสื่อสารพุทธศาสนาในกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/ประเภทเป็นอย่างไร
เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเป้าประสงค์ความ
ต้องการของสถาบัน
กิจกรรมทางศาสนาของสถาบันอย่างไร
กิจ กรรมทางศาสนาแต่ล ะประเภท การกาหนดกลุ่ มเป้าหมายผู้ เ ข้าร่ว ม และ
หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมทางศาสนาที่กาหนดสาหรับกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปี หรือกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวายเป็นอย่างไร
แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่ม คนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมสาหรับกลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมทากิจกรรมด้านศาสนา
การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาในอนาคต
แบบคาถามนาการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Guideline)
เป็นชุดคาถามสาหรับใช้สัมภาษณ์บุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญจานวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก จ) มีคาถามนาทั้งหมด 8 ประเด็น
ดังนี้
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เหตุผลของแต่ละท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้
ความเห็นต่อกิจกรรมการสื่อสารพุทธศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรมของสถาบัน
แห่งนี้
การสื่อสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี
และการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีอายุ 20-37 ปี
สื่ อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่ วนร่วมปฏิบัติ
ธรรม/กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่
จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน อายุ 20-37 ปี หรือ
เจเนอเรชั่นวาย
ปัญหา อุปสรรค ในการสื่อสารพุทธศานาของสถาบันที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา สาหรับ
กลุ่มบุคคลอายุระหว่าง 20-37 ปี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.3.1 ผู้วิจัยนาเครื่องมือแต่ละแบบ ไปทดลองใช้ เพื่อทดสอบความเที่ยง (Validity) และ
ตรวจสอบความเชื่อถือของแบบบันทึกข้อมูล แบบคาถามนาการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบคาถามนา
การสั ม ภาษณ์ ข องการสนทนากลุ่ ม โดยลองจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และสรุ ป ข้ อ มู ล น าบทสั ม ภาษณ์ ไ ป
สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง เพื่ อ
ตรวจสอบคาถามที่ผู้วิจัยนาไปใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถเข้าใจหรือไม่ จากนั้น นามาปรับปรุงเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์
3.3.2 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งแล้ ว ผู้วิจัยทาการจัดแยกหมวดหมู่ ประเภท
ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประเภทบุคคล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 ขอหนังสือจากคณะนิเทศศาสตร์และนวตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ถึงผู้อานวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ 1 ฉบับ และผู้อานวยการเสถียรธรรมสถาน 1 ฉบับ เพื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่และ
หรือบุคลากร จานวนแห่งละ 3 คน และขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนแห่งละ 2 กลุ่ม ๆ
ละ 7 คน ทั้งนี้โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัยเดินทางไปพบตามกาหนดเวลาที่
กาหนดไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3.4.2 ดาเนินการแบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ใช้แบบคาถามนาการสัมภาษณ์ และแบบ
คาถามนาการสนทนากลุ่ม โดยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการบันทึกเสียงเพื่อป้องกันการตกหล่น
ของข้อมูล ทั้งนี้ได้ดาเนินการแบบเดียวกันนี้จนครบตามจานวนที่ติดต่อขอความอนุเคราะห์ไว้
3.4.3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานผลในลาดับต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Context Analysis) ด้วยการประมวลผลข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่ม ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วลดทอนข้อมูลที่ซ้าหรือไม่จาเป็นออก เพื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของทุกปัจจัย นาเสนอผลข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในลักษณะการ
พรรณนา (Description) จากนั้นทาการจัดทารหัสข้อมูลแต่ละประเด็น ถอดรหัส และตีความข้อมูล
เพื่ออธิบายและสรุปผลการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยในครั้งนี้รายงานผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อ
ศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทาการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น วาย
2) เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย และ 3) เพื่อศึกษาการ
รั บ รู้ การสื่ อสารและการมีส่ วนร่ วมในการสื่ อสารพระพุทธศานาของกลุ่ มคนเจเนอเรชั่นวาย และ
สรุปผลตามลาดับดังต่อไปนี้

การศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทาการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
4.1.1 ข้อมูลหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ เป็นองค์กรทางศาสนาองค์กรหนึ่งที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผล
กาไรจากผู้ เข้ามาร่ วมกิจกรรมของสถานที่ และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีผ ลงานธรรมะออกมาเผยแผ่สู่
ประชาชนทั่ ว ไปอย่ า งสม่ าเสมอ โดยมากจะอยู่ ใ นรู ป ของกิ จ กรรมธรรมะปฏิ บั ติ และยั ง รวมถึ ง
ภาคทฤษฎี เพื่อเผยแผ่ธรรมะไปสู่พุทธศาสนิกชนทุก ๆ คน (กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน
2560) หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนสื่อและดาเนินกิจกรรม ได้ให้
ความเห็นของการจัดกิจกรรมและผลงานขององค์กรผ่านสื่อไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า
ทุกวันนี้สังคมคนเมืองอยู่กับความสับสนวุ่นวายและมีชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาในการที่
จะได้พักผ่อนหรือออกกาลังกาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายที่อาจจะตามมาได้
ดังนั้น หอจดหมายเหตุพุทธทาส มีจุดมุ่งหมายคือให้ทุก ๆ คนที่สนใจ ได้มีเวลาให้กับตนเอง
มากขึ้น ได้พักใจและกาย รวมถึงยังเป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อให้ฝึกกาลังของใจ ซึ่งเสมือนการ
ออกกาลังกายในฟิตเนส แต่ของเราคือการฝึกกาลังของจิตกาลังของใจ เพื่อให้จิตใจมีความ
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เข้มแข็งต่อสู้กับโรคร้ายที่เกิดจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนไปสู่ความเร่งรีบ บีบคั้น เอารัดเอา
เปรียบ หรือจากความกดดันของหน้าที่การงาน เป็นต้น
โครงสร้างการดาเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปํญโญ กรุงเทพ
โครงสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ
ผู้ ให้ ข้อ มูล ส าคั ญทั้ ง หมดให้ ข้อ มูล ตรงกัน ว่า หอจดหมายเหตุ พุ ทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มี
คณะกรรมการกากับดูแลจานวน 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อิน ทปั ญโญ (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เกษม วัฒ นชัย เป็นประธานกรรมการ) 2. คณะกรรมการ
สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานกรรมการ)
3. คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
วิจารณ์ พาณิช เป็นประธานกรรมการ) คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ มีโครงสร้างหน้าที่การดาเนินงาน
สอดสัมพันธ์กันใน 3 หน้าที่คือ บริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาหลักธรรมในพุทธศาสนา
โดยองค์ความรู้ของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ การรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์
เอกสารต้นฉบับ (Original) และสื่อทุกชนิดที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีคุณค่า สมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ณ หอจดหมายเหตุ (Archival Agency) ในลั กษณะจดหมายเหตุ (Archival Material) เช่น งาน
พิพิธภัณฑ์ การจัดทาโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติเป็นเครือข่ายองค์กร เพื่อสร้างมาตรฐานงาน การแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนางาน เช่น
สภาการจดหมายเหตุสากลระหว่างประเทศ (International Council on Archives : ICA) สภาการ
จดหมายเหตุสากลระหว่างประเทศประจาภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ เพื่อเป็น ศูนย์กลางการให้บริการ
ข้อมูลด้านพุทธศาสนา รวมทั้งทาหน้าที่ดูแลอาคาร/สถานที่ในส่วนอาคารที่เก็บรักษาเอกสารจดหมาย
เหตุ และการบริหารอาคารสถานที่สาหรับจัด กิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทุกรูปแบบ เช่น กิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งธรรมนันทนาการ กิจกรรมสุขภาพจิต และ
สุขภาพกาย อาทิ โยคะภาวนา ไทเก็กสมาธิ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับเทศกาล สถานการณ์สาคัญ ๆ
การดาเนินงานของหอจดหมายเหตุฯ มีทั้งกิจกรรมประจา และกิจกรรมพิเศษ เป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย มีส่วนร่วมฝึกภาวนา เจริญสติ สมาธิ โดยอาศัย
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ ทาด้วยมือ เพื่อให้ใจได้เรียนรู้ของอาการที่เคลื่อนเปลี่ยนไปในแต่ล ะ
ขณะ ได้เรียนรู้ฝึกสังเกต เห็นภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาด้านจิตใจจิตอาสาเอง ตลอดจนถึงความ
เข้าใจชีวิตตนเองและผู้อื่น
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กล่าวได้ว่า การเผยแผ่หลักธรรมและการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน หอ
จดหมายเหตุฯ มีการนานวัตกรรมการสื่อสารหลากหลายรูปแบบมาใช้เผยแผ่แนวคิด หลักธรรม การ
เทศน์ของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ การดาเนิ นงานของหอจดหมายเหตุ มีภารกิจหลั ก
เช่นเดียวกับงานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของโลกประเภทอื่น ๆ แต่เสริมด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
เพื่อสร้างธรรมทางจิตและทางกายให้พุทธศาสนิกชนให้เข้าใจเข้าถึงหลักธรรมของศาสนา สามารถ
ออกจากอานาจวัตถุนิยม

ภาพที่ 4.1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ

ภาพที่ 4.2 แผนที่ ที่ตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
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นโยบาย/แนวคิด/กระบวนการดาเนินกิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุ
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
ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 ณ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานและอุดมการณ์ของ (พุทธทาส อินทปัญโญ) เพื่อเป็นสถานที่เก็บ/
อนุรักษ์ และสถานศาสนธรรม สาหรับการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่
ผลงานของ พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ การรวบรวม จัดเก็บรักษา และอนุรักษ์ การ
จัดบริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการศึกษา ค้ นคว้า วิจัยพัฒนา
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เป็นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ มหรสพทาง
วิญญาณ เป็นสถานที่ประชุมเสวนา เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
องค์กรอื่น ๆ (กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560)
ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้มอบหมายให้พระลู กศิษย์จัดกิจกรรมเผยแผ่หลั กธรรม ให้
ข้อมูลทางศาสนาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ เข้าถึงแก่นพุทธศาสนา เกิดสันติสุขทั้ง
ทางกาย จิตใจ และปัญญา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนบรรลุธรรมนาเอาธรรมะไปปรับใช้กับสภาพ
สังคมที่เป็นอานาจวัตถุนิยม การสืบสานพุทธศาสนาตามแนวทางท่านพุทธทาสภิกขุ หอ
จดหมายเหตุฯ จึงมีหน้าที่รวบรวม ดูแล อนุรักษ์ จัดระบบบริการสืบค้น เอกสาร บทความ
ข้อเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุ รวมถึงการให้บริการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัย เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรมผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง การจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในลักษณะ
สืบสาน อนุรักษ์ และการนาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, สัมภาษณ์,
11 สิงหาคม 2560)
กิจ กรรมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เน้นกิจกรรมส่ งเสริม
ศาสนาเป็นสาคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรม ตักบาตรประจาวันเกิดโดยมีรูปแบบเพื่อย้อนกลับ
ไปสู่การตักบาตรแบบดั้งเดิมในสมัยพุทธกาล งานบุญประเพณีในวันสาคัญพุทธศาสนา 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 ธรรมะสาหรับเยาวชน เช่น อานาปานสติสาหรับเยาวชน (โกเอ็นก้า) รวมถึงกิจกรรม
บางกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยประสานความร่วมมือ หรือร่วมสนับสนุนจากสถานธรรมภาคีต่าง ๆ
ที่เป็ น กัล ยาณมิตรกัน โดยกิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น (ศศวรรณ จิรายุส ,
สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2560)
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พอสรุปได้ว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการด้านศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมทั้งเป็น
สถานที่เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ผ่านบทความ วรรณกรรม เทปบันทึกเสียงการเทศนาธรรม
ของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ จะถูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและ
ค้นคว้า ธรรมะและคาสอนต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมสันทนาการทางพุทธศาสนา เน้น
ความหลากหลาย สอดคล้องกับบริบททางสังคม เหมาะกับกลุ่มคนที่มีความสนใจ ทั้งวัยเด็ก กลุ่มเจ
เนอเรชั่นต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และวัยผู้ใหญ่ ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความ
สนใจ กล่าวคือ มีลักษณะ Spiritual Fitness and Edutainment Center เพื่อให้เป็นการออกกาลัง
ให้จิตมีความเข้มแข็ง มีกาลังเสมือนการออกกาลังกายให้กับจิตใจ เช่น นักมวยยังต้องมีการซ้อมก่อน
จะไปแข่ง ถ้าอ่อนซ้อมก็อาจจะโดนคู่ต่อสู้ต่อยคว่าได้ ดังนั้นการได้ฝึกซ้อมจิตใจด้วยกิจกรรมทาง
ธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ จึงเสมือนการซ้อมกีฬา เพราะเมื่อจิตมีกาลังและเข้มแข็งดีแล้วก็จะสามารถสู้
กับคู่ต่อสู้ที่เป็นกิเลสได้
4.1.2 เสถียรธรรมสถาน
ข้อมูลสาคัญเสถียรธรรมสถาน
เหตุผลที่เลือกเสถียรธรรมสถานเป็นอีกหน่วยศึกษาหนึ่ง เพราะเป็นสถานปฏิบัติธรรม
ที่ผู้ก่อตั้งเป็นแม่ชี ชื่อศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์กองทุนเสถียรธรรม มุ่งให้การส่งเสริม
การศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งเป็นสถานที่ที่มีสตรีให้ความสนใจจานวน
มาก ตลอดจนสตรีที่สนใจส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการบวชที่เรียกว่า การบวชพุทธสาวิกา จึงเป็น
สถานที่ที่น่าสนใจว่า การบวชของสตรีเพศ หรือการบวชชี หรือการบวชพุทธสาวิกา ผู้วิจัยจึงต้องการ
ทราบข้อมูลว่า สถานที่แห่งนี้มีการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ต่อพุทธสานิกชนอย่ างไร ใช้สื่อใด
ในการเข้าถึงกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ทั้งนี้ได้กาหนดประชากรเป้าหมายคือ แม่ชีที่ปฏิบัติธรรม และ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 3 ท่าน
การเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบ
จดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content
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Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอ
เรชั่นวาย ปรากฏผลเนื้อหาทั่วไป บทการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ตามลาดับหัวข้อดังมีต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของเสถียรธรรมสถาน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เริ่มต้นงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี และนักบวช ในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะ
ปฏิบัติธรรมะ และเผยแพร่ธรรมะ แก่คนที่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือคนที่รู้ที่เข้าใจแล้ว แต่ยังไม่ก้าวหน้า ก็
มาพัฒนาให้ ก้าวหน้าขึ้น เพราะการมีธรรมะเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับชีวิต ชีวิตที่มีธรรมเป็นชีวิ ตที่
สมบูรณ์ เพื่อแบ่งปันความสุข สงบเย็นต่อเพื่อนมนุษย์ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา
โดยใช้หลักพุทธธรรมนาสังคม ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

ภาพที่ 4.3 เสถียรธรรมสถาน

ภาพที่ 4.4 แผนที่ ที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

80
โครงสร้างการดาเนินงานของเสถียรธรรมสถาน
แม่ชีโมลี เขียวสะอาด (สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560) กล่าวว่า
โครงสร้างการดาเนินงานของเสถียรธรรมสถาน มีคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นหลัก
แต่ละส่วนภายในเสถียรธรรมสถาน ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงาน ได้แก่ 1. ฝ่ายธรรมะสวัสดี หรือ
จุดบริการสังคม ภายในเรียกกันว่า จุดสังฆะ 2. ฝ่ายสานักงานหรือฝ่ายธุรการ 3. ฝ่ายสาวิกา
สิกขาลัย ทาหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษา เผยแผ่หลักธรรมคาสอน 4. ฝ่ายปฏิบัติธรรม ทา
หน้าที่จัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมบวชพุทธสาวิกา จิตประภัสสร ธรรมชาติ
บาบัด ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา 5. ฝ่ายดูแลทานุบารุงภายในเสถียรธรรมสถาน อาจ
เรียกว่าฝ่ายอาคารสถานที่ บริหารจัดการ ดูแลสถานที่เพื่อกิจกรรมดังที่กล่าวมา และ 6. ฝ่าย
โรงครัว แต่ละฝ่ายมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ประจาแต่ละจุดด้วย นอกจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ยังมีจิตอาสามาช่วยงาน บางคนมาเป็นจิตอาสาเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ประจาของที่นี่
โครงสร้างการดาเนินงานของเสถียรธรรมสถาน จาก 6 ฝ่าย มุ่งสู่วัตถุประสงค์ (ระบุไว้
ในเอกสารแนะนา) 3 วัตถุประสงค์คือ
(1) เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนา
ธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจาวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์
(2) เพื่อสาธิตการทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมนา
สังคม
(3) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้มาทาแบบฝึ กหัด
ร่วมกัน ในการให้และ การรับ ผ่านการทางานเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น
วัตถุประสงค์ดังที่ปรากฏนั้น คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ท่านตระหนักในคุณค่าใน
การดาเนินชีวิต จึงพยายามแนะนา เชิญชวนให้คนได้ปฏิบัติธรรมะและใช้ธรรมะแนวทาง
ดาเนินชีวิต คุณแม่ชีสร้างอาคารแล้วตั้งชื่อ ธรรมาศรม อาศรม แปลว่า ที่อยู่ อาคารจึงมี
ลักษณะชุมชนสาหรับปฏิบัติ แสดงธรรมหรือสาธิตวิถีธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจธรรมะ
ธรรมชาติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน จิตใจที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทา
ให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ ให้ทุกการกระทาอยู่ในการภาวนาที่รู้กายรู้ใจตนเอง การรู้จักทานอาหารที่
ปลอดภัย ซึ่งผู้มาปฏิบัติธรรม ได้เรียนรู้แนวทางชีวิต การอยู่อย่างไรไม่ตายทั้งเป็น เป็นการได้
นาแก่นธรรมในสมัยพุทธกาลมาใช้เป็นแนวทางดาเนินชีวิต ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน (แม่
ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
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สรุป คาสัมภาษณ์ได้ว่า โครงสร้างภายในเสถี ยรธรรมสถาน จัดแบ่งหน้าที่เพื่ออานวยความ
สะดวกและส่งเสริมผู้มาปฏิบัติธรรม ทั้งด้านบริการสังคม/ธรรมะสวัสดี ฝ่ายสถานที่ อาหาร ฝ่ายธุรกิจ
ฝ่ายจัดกิจกรรม อาคาร สถานที่ และงานศิลปะ ประกอบกันเป็นเสถียรธรรมสถาน ศูนย์กลางอีกแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักการทางพุทธศาสนา อยู่ร่วมกับธรรมะหรือธรรมชาติอย่างพึ่งพา
อาศัยกัน เช่นเดียววิถีชีวิตในชุมชนสวนศิลป์สวนธรรมแห่งนี้ สาหรับรองรับพุทธศาสนิกชนทุกช่วงวัย

การศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
4.2.1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
4.2.1.1 การวางแผนการดาเนินกิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปํญโญ กรุงเทพฯ
กิจกรรมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มีกระบวนการวางแผน
และกาหนดกิจกรรมทั้งในแง่รูปแบบ ช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ข้อมูล
สาคัญทั้ง 3 คน เมื่อนามาประมวลผลพบว่า กระบวนการในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นมีขั้นตอนดังนี้
1) ระดมกาลังสมองเพื่อวางแผนกิจกรรม คณะกรรมการหอจดหมายเหตุฯ
จัดประชุมกรรมการ พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หารือเพื่อริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เช่น ภาวนาข้ามปี สวดมนต์รับปีใหม่ โดยหอจดหมายเหตุฯ และบางส่วนเป็นความ
ร่วมมือจากธรรมภาคีต่าง ๆ โดยหอจดหมายเหตุฯ ร่วมสนับสนุน กิจกรรมบางส่วนดาเนินการเอง
ความต้องการเรียนรู้ศาสนธรรมความรื่นรมย์ของพุทธศาสนิกชน
2) การตัดสินใจที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ กิจกรรมดาเนินการโดยหอ
จดหมายเหตุฯ ส่วนกิจกรรมบางกิจกรรมจัดขึ้นจากความร่วมมือธรรมภาคีที่เป็นเจ้าภาพหลัก และหอ
จดหมายเหตุฯ ทาหน้าที่สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ สื่อประกอบในกิจกรรม ตามลักษณะ
ของแต่ละกิจกรรมที่คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกัน
3) มอบหมายให้ เจ้า หน้า ที่ผู้ รั บผิ ดชอบดาเนิน การ ทั้งนี้เพื่อให้ กิจ กรรม
ดาเนินไปด้วยความสะดวก ราบรื่น การบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและสื่อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเป็นไปได้อย่างคุณภาพ รวมทั้งทา
หน้าที่ประสานความร่วมมือกับ ธรรมภาคี วัด พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ฯลฯ เพื่อโน้มน้าวหรือทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้อยากฟังธรรมะ สนุกกับ การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และ
สามารถนาธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
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4) ตรวจสอบ/ประเมินผลคุณภาพการจัดกิจกรรม เป็นการวัดผลที่ได้รับ
จากกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงหลักธรรม เช่น ระดับการเรียนรู้หลักธรรม และความพึงพอใจ
ความสะดวกสบายจากกิจกรรมธรรมความรื่นรมย์ ตามวัตถุประสงค์ในลักษณะ Spiritual Fitness &
Edutainment Center
4.2.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ มีทั้งความพึงพอใจ และเกิดปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน มีลักษณะดังนี้
จดหมายเหตุ พุ ท ธทาส อิ น ทปั ญ โญ กรุ ง เทพฯ เป็ น สถานศึ ก ษาธรรมส าหรั บ
ประชาชนในเขตนครหลวง ผู้ที่ต้องการแสวงบุญ หรือหาความสงบทางจิตวิญญาณอย่าง
แท้จริง หรือต้องการพักผ่อนใจ ไม่ต้องการเดินทางไกล ง่ายต่อการเข้าถึง มีสิ่งอานวยความ
สะดวกมากมาย เช่น สถานที่จอดรถ อาหารการกิน พื้นที่ภายในมีการออกแบบจัดสรรไว้
อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยห้องกิจกรรมต่าง ๆ จานวนมาก มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะต่อ
การพักผ่อนจิตใจ เป็นจุดเริ่มต้นต่อการเข้าใกล้หลักธรรม เข้าถึงความสงบแห่งนิพ พาน
เหมาะสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเดินทางมาจัดหรือร่วม
กิจกรรม เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาทั้งจากคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้า
ตรัสด้วยพระโอษฐ์ ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก หรือการบรรยายธรรม เทศนา คาสอนจาก
ท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ e-book เป็นจานวนมากให้ได้
ค้นคว้าศึกษากัน (ศศวรรณ จิรายุส, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการที่เข้าชมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มี
ระบบอานวยความสะดวกมากมายก็ตาม แต่ยังพบปัญหาอยู่บ้างเช่นกัน ทั้งปัญหาที่เกิดจาก
หอจดหมายเหตุ เ อง เกิ ด จากพุ ท ธศาสนิ ก ชนเองก็ มี บ้ า ง และเกิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก
สถานการณ์ต่าง ๆ มีอยู่บ้าง ทั้งเป็นเหตุบังเอิญและไม่บังเอิญ เป็นต้น ตัวอย่างปัญหาที่เกิด
จากหอจดหมายเหตุฯ เช่น กรณีที่มีพุทธศาสนิกชนมาเป็นจานวนมาก การอานวยความ
สะดวกจากเจ้าหน้าที่ วิทยากรผู้บรรยาย เครื่องมือเครื่องใช้อาจไม่พอเพียง ส่วนกรณีปัญหา
ที่เกิดจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งพบบ่อยคือ ผู้ที่เข้าชมห้องนิทรรศการนิพพานชิมลองบางคน
ขาดความเข้าใจ และไม่อ่านคาแนะจากป้ายที่บอกวิธีปฏิบัติตนในการเข้าชม เป็นเหตุทาให้
เกิดการรบกวนผู้อื่น ซึ่งในส่วนนี้มีเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครน้อย การให้คาแนะนาการเข้าชม
อาจไม่ทั่วถึง รวมถึงกรณีปัญหาที่เคยเกิดจากปั จจัยภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น สถานการณ์น้า
ท่วมนานนับเดือน ต่อเนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองปิดถนนทางเข้าออกหอจดหมาย
เหตุเป็นเวลานับเดือน รวมเวลาเกือบปี เป็นต้น ทั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะไม่เกิดขึ้ นอี ก
(กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560)
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อุปสรรคในเรื่องข้อจากัดด้านเจ้าหน้าที่ การสื่อสาร ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม อาจไม่
เข้าใจต่อระเบียบปฏิบัติ ข้อจากัดด้านเวลาปิด-เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่
บางช่วงเวลา บางโอกาส เนื่องจากมีหน่วยงาน องค์กรขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ จึงทาให้บุคคล
กลุ่ ม บุ ค คล ครอบครั ว อาจไม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกได้ เ ต็ ม ที่ (พุ ฒิ พั ฒ น์ อุ น สวั ส ดิ์ อ าภา,
สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
จากผลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เกิดจากข้อจากัดของหอจดหมายเหตุเอง เกิดจากพุทธศาสนิกชนบ้าง
และเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเผยแผ่หลักธรรมและการสื่อสารของหอจดหมาย
เหตุฯอยู่พอสมควร
4.2.1.3 ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ/กระบวนการการสื่อสารในอดีต และ
นวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาในปัจจุบัน
รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อิน ทปั ญโญ กรุ งเทพฯ 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 พระองค์ทรงทาหน้าที่ผู้ ส่งสาร ใช้พระโอษฐ์ เ ป็น
เครื่องมือส่งสาร ไปยังผู้รับสารคือ พุทธศาสนิกชน ในขณะที่สมัยปัจจุบันยังคงใช้รูปแบบมุข
ปาฐะเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน ในที่นี้หมายถึง พระสงฆ์ ภายในหอจดหมายเหตุฯ คือ ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ กล่าวคือ การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ยังคงให้ความสาคัญต่อพระสงฆ์ ใน
การทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร อาจเป็นลักษณะเทศนา สนทนาธรรม พระครูสอนธรรม ฯลฯ ใน
ส่วนที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนก็คือ เครื่องมือสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเท่านั้น การ
เทศนา การสอน การเผยแผ่หลักธรรมยังคงรูปแบบมุขปาฐะ คือ พระสงฆ์ ทาหน้าที่ส่งสาร
โดยเนื้ อ หาสารคื อ ธรรมะจากพระโอษฐ์ ข องพระพุ ท ธเจ้ า (ที่ บั น ทึ ก ในพระไตรปิ ฎ ก)
พระสงฆ์ น ามาถ่ า ยทอด แก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชน “สุ ป ฏิ ปั น โน สาวกสั ง โฆ” หมายความว่า
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบั ติช อบ เป็นผู้ทาหน้าที่สาวกของพระสั มมาสัมพุทธเจ้า (กรุณพล
พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560)
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หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และเป็น
สื่อกลางในการเผยแผ่หลักธรรมและทาการสื่อสารพุทธศาสนา โดยนาผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ
ซึ่งท่านได้สร้างทั้งงานเขียน เทศนา สนทนาธรรม โดยยึดหลักธรรมตามพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าที่บันทึก
ไว้ในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอด ท่านพุทธทาสได้เขียนหนังสือธรรมะ เล่าเรื่อง ยกตัวอย่างธรรมะ เพื่อให้
ผู้อ่าน-ฟังเข้าใจหลักธรรมได้ง่ายขึ้น ต่อมาได้จัดทาสื่อและห้องหนังสือธรรมะ ที่รวบรวมผลงานของ
ท่านพุทธทาส รวมไปถึงแหล่งศึกษาธรรมะให้ได้เลือกศึกษามากมาย นอกจากสื่อและหนังสือแล้ว หอ
จดหมายเหตุฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารในรูปแบบ ภาพปริศนาธรรม ภาพปูนปั้นจาลองหินสลักพุทธ
ประวัติเริ่มตั้งแต่ภาพประสูติไปจนถึงปรินิพพาน ภาพโทณพราหมณ์แจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุ ห้อง
ปฏิบัติสัทธรรม ห้องนิทรรศการแสดง ผลงานของท่านพุทธทาส สวนปฏิจจสมุปบาท ห้องนิทรรศการ
นิพพานชิมลอง ห้องค้นคว้า เสา 5 กับนกฮูกน้อยในลานสวนธรรมะ ห้องประชุม รูปหล่อโลหะพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประดิษฐานอยู่ตรงกึ่งกลาง รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ส อดแทรกแง่คิดรวมถึง
ปริศนาธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ เสมือนสื่อที่ต้องการให้ผู้รับสารตีความตามที่
ได้รับสารจากสิ่งที่เห็น อย่างไรก็ตาม ยังมีสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ ในขณะ
ที่สื่ อที่ใช้เฉพาะเสี ย งคือ ดนตรี ธ รรมะ เสี ยงบรรยายธรรมะโดยท่านพุทธทาส นอกจากนี้ยังมีสื่ อ
กิจกรรมดังที่กล่าวไปแล้วในคาถามข้างต้น (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
4.2.1.4 การสื่อสารพุทธศาสนาในกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/ประเภท
รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
กรุณพล พานิช (สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560) กล่าวถึงรูปแบบการสื่อสาร โดยภาพรวมว่า มีทั้ง
จัดทาโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และธรรมภาคี จึงทาให้มีระบบสื่อสารทุกแบบที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารกับพุทธศาสนิกชน ขอแบ่งตอบเกี่ยวกับการสื่อสารเป็น 3 รูปแบบหลัก โดยขอ
เรียงตามลาดับความโดดเด่น คือ
1) สื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่หอจดหมายเหตุกาหนดกิจกรรม โดยใช้ควบคู่กับ
สื่อบุคคล กล่าวคือ ในแต่ละกิจกรรมมีการกาหนดให้มีบุคคลหลั ก ทั้งในลั กษณะเทศนา พิธีกร ผู้
ดาเนิ น รายการ ผู้ น ากิจ กรรม เพื่อโน้มน้าวความสนใจ และความรู้/รายละเอียดแบบ two ways
communication ส่วนรูปแบบกิจกรรมได้แก่ การดู การฟัง การสังเกต การทดลอง การสัมผัส โน้ม
เข้าไปรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ การสนทนาธรรม บางกิจกรรม ได้นาสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ รูปภาพ ประติมากรรมในสวนโมกข์มาเสริมในการถ่ายทอดความรู้ สร้างเข้าใจในเนื้อหา
สาระแห่งหลักธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีกิจกรรมน่าสนใจอีกหลากหลาย ที่จัดอยู่ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ
สร้างความเพลิดเพลิน ได้แก่ โรงภาพยนตร์ธรรมะ ห้องนิพพานชิมลอง กิจกรรมเสวนา และฟังดนตรี
ธรรม
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2) สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็นสื่ อส าคัญของหอจดหมายเหตุ เพราะพระธรรมโกศา
จารย์ พุทธทาสภิกขุสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้นิพนธ์ อธิบายหลักธรรม บันทึก และพิมพ์แจกจ่ายแก่
พุทธศาสนิกชน มีระบบจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
3) สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ห อจดหมายเหตุ พุ ท ธทาสฯ น ามาใช้ สื่ อ สาร
ประกอบด้วย แผ่นซีดีบันทึกเสีย ง วีดิทัศน์/ภาพยนตร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เป็นการ
บั น ทึกข้อมูล หนั งสื อในรู ป สื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ และสื บค้นข้อมูล โดยใช้คอมพิว เตอร์ รวมทั้งสื่ อบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเรียนรู้ รับรู้ เข้าใจหลักธรรม ในลักษณะ E-Learning
สรุปได้ว่า รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ ใช้สื่อและช่องทางสื่ออย่างหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมที่ใช้ควบคู่กับสื่อบุคคล เป็น
สื่อที่ให้พุทธศาสนิกชนทุกกลุ่ม วัยมีความเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่สื่อสิ่ง
เป็นสื่อหลักเนื่องจากพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ เป็นนักเทศน์ นักเขียน ท่านจึงมีผลงาน
จานวนมาก ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ มีการจัดทาและพัฒ นา ให้สามารถสื่อสารผ่ านระบบเครื อข่ าย
รวมทั้งจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูล อานวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึง เรียนรู้ได้ทุก
แห่ง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ช่องทางหลาย
รูปแบบมากที่สุดแห่งหนึ่ง
4.2.1.5 เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเป้าประสงค์
ความต้องการของสถาบัน
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 3 คน คือ ศศวรรณ จิรายุส, พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, และกรุณ
พล พานิช (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) ให้ความเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่า วัตถุประสงค์ของหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ นาผลงานของพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุที่
บันทึกไว้ จัดทาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD เสียงบรรยายธรรม) สื่อออนไลน์ (ebook, ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้น) ท่านพุทธทาส ต้องการเผยแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนที่สนใจทั่วไป ไม่
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายใด โดยเนื้อหาประกอบด้วย 1. หลักธรรมจากพระโอษฐ์และพุทธภาษิต หมายถึง
ธรรมะที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงสาธยายธรรมแด่ ผู้ ฟั ง ค าสั่ ง สอนโดยตรง ท่ า นพุ ท ธทาสน ามาจาก
พระไตรปิฎก 2. ธรรมเทศนา เป็นการรวบรวมบทเทศนาทุกชนิด ทุกแห่ง ทุกสมัย มาจัดพิมพ์เป็นเล่ม
3. ธรรมะบรรยาย เป็นการรวบรวมคาบรรยายธรรมทุกแห่ง ทุกสมั ย ทุกประเภท มาจัดพิมพ์เป็นเล่ม
4. ปริยัติและหลักปฏิบัติ ท่านได้บันทึกไว้ในสื่อเสียง CD บรรยายธรรม และ 5. ผลงานเบ็ดเตล็ด
ปกิณกะเกี่ยวกับเกร็ดความรู้หลักธรรมในพุทธศาสนา บทกลอน บันทึกเหตุการณ์ เรื่องเล่าต่าง ๆ เป็น
ต้น
เห็นได้ว่า เนื้อหาที่ใช้สื่อสารหรือเผยแผ่คือ หลักธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้า สู่
พุทธศาสนิ กชนทุกกลุ่ ม โดยเป้าประสงค์ห ลักของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
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กรุงเทพฯ คือ รับรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สั่งสอนจากพระโอษฐ์พระองค์โดยตรง (นามา
จากพระไตรปิฎก) นามาเผยแผ่ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อผสม สื่อกิจกรรม เนื้อหาดังที่ปรากฏในหอ
จดหมายเหตุฯ เป็นธรรมะชัดเจนอ่านได้ ฟังได้ รับรู้ได้ทันที ในขณะ เดียวกันหอจดหมาย
เหตุฯ ยังมีเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร หรือเผยแผ่ ผ่านนิทรรศการในลักษณะปริศนาธรรม เช่น
ภาพนามธรรมที่ ผู้ เ ข้ า ชมนิ ท รรศการต้ อ งใช้ จิ น ตนาการ สร้ า งความเข้ า ใจจากภาพเอง
นอกจากนี้ยังมีห้องที่ชื่อว่า นิพพานที่ข้าพเจ้ารู้จัก เป็นห้องวงกลมสาหรับนั่งสมาธิ สงบจิตใจ
พร้อมทั้งเป็นเวทีสื่อผสม ภาพยนตร์ หินพูดได้ ผู้เข้าชมต้องใช้วิจารณญาณการดูภาพยนตร์
ฟังธรรมจากหินพูดได้ หรือรับรู้ด้วยการปฏิบัติจากการนั่ งสมาธิ รวมทั้งห้องสาหรับเจริญอา
นาปานสติ มีสื่อผสม เสียงดนตรีเบา ๆ ให้รู้สึกสงบ หลุดพ้น นอกจากนี้เนื้อหาที่หอจดหมาย
เหตุฯ ต้องการสื่อสารรูปแบบการใช้ชีวิตประจาของท่านพุทธทาส คล้ายกับหลักปรัช ญา
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 และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแผ่เนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาของหอจดหมายเหตุ ประกอบด้วย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สั่งสอนจาก
พระโอษฐ์ ที่นามา 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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ตารางที่ 4.1 สื่อที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญกรุงเทพฯ เลือกใช้ในการสื่อสาร
ลาดับ
ประเภทของสื่อ
1.
สื่อสิ่งพิมพ์
1.1
เอกสาร
1.2
หนังสือ
E-Book
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
http://www.bia.or.th

2.
2.1

สื่อโสตทัศน์
ซีดี/ดีวีดี

3.
3.1

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์

3.2

Application ทางโทรศัพท์มือถือ

รายชื่อ
จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ
คู่มืออุบาสก อุบาสิกา
คู่มืองานบุญประเพณี
คู่มือดูหนังหาแก่นธรรม
คู่มือการจัดกิจกรรม หอจดหมายเหตุ
พุทธทาสอินทปัญโญ
คู่มือการอบรมพัฒนาจิต และปัญญา
ตามวิธีอานาปานสติ
คู่มือไอทีธรรม
คู่มือจดหมายเหตุ
คู่มือภาวนาวิถีเมือง
คู่มือเห็นธรรมเมื่อ…ฮัมเพลง
และ E-Book ให้ดาวน์โหลดฟรีที่
http://www.bia.or.th
การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
การปฏิบัติอานาปานสติ
ฯลฯ
www.bia.or.th
Facebook/หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ:
Buddhadasa Indapanno Archives
Instadham
Twitter
Youtube
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ประเภทของสื่อ
4.
สื่อบุคคล
4.1
พระวิปัสสนาจารย์รับเชิญ

รายชื่อ
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

5.1

โครงการกิจกรรม

ตักบาตรเดือนเกิด
ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ
อานาปานสติภาวนา
อานาปานสติกับพุทธทาสภิกขุ
ความตายออกแบบได้
คู่มือมนุษย์
ฯลฯ
โยคะภาวะนา
ศิลป์ภาวนา
ดูหนังหาแก่นธรรม
ธรรมโฆษณ์ศึกษา 102
หมอดูใจ ไขความสุข
ฯลฯ
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ผู้วิจัยได้แบ่งแยกประเภทสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมของ หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาสอินทปัญโญ กรุงเทพฯ ไว้ดังนี้
1) สื่อสิ่งพิมพ์
(1) เอกสาร
จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ เป็นเอกสารแผ่นพับขนาด A4 ใช้ในการ
แจ้งข่าวสารงานกิจกรรม ต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ รวมถึงคาคม ธรรมะ คาสอน ที่
น่าสนใจ จัดพิมพ์แบบง่าย ๆ แจกฟรีสาหรับประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม หรือพักผ่อนที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส
(2) หนังสือ
คาสอน ธรรมะต่าง ๆ ที่ในสมัยที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ ถูกรวบรวม
นามาไว้เป็นหนังสือขนาด (Pocket Book) เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และการพกพาติดตัว โดยบางเล่ม
จะสรุ ป น าเนื้ อหาแนวทางในการปฏิบัติ หรือ คาสอนต่าง ๆ ที่ท่านพุทธทาสได้รวบรวมและแยก
หมวดหมู่ผลงานของท่านเอาไว้ เช่น คู่มือมนุษย์ฉบับย่อ อานาปานสติ อานาปานสติ กับ ปฏิจจสมุป
บาท เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.bia.or.th โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
คู่มือกิจกรรมเป็นนิตยสารขนาด (Pocket Book) ที่แนะนากิจกรรม วัน
เวลา สถานที่ และวิธีนาเสนอการดาเนินกิจกรรมแบบย่อ ๆ โดยสังเขป เหมาะสาหรับผู้ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรม และผู้จัดกิจกรรมสามารถที่จะนาไปผลที่ได้จากการได้ทดลองทาและปฏิบัติไปประยุกต์
หรื อ ต่ อ ยอดพั ฒ นารู ป แบบวิ ธี ก ารในการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ใ หม่ ๆ อั น
ประกอบด้วยปัญญาให้กับคนในสังคม ซึ่งจะสั่งสมให้เกิดความสุขที่แท้จริง นับเป็นการสร้างสุขภาวะ
ทางปัญญาที่จะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขต่อไป
รายงานผลการดาเนินงาน เป็นการสรุปรายงานผลการดาเนินงานใน
ระยะ 2 ปี และเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้ในการทบทวนการจัดการดาเนินกิจกรรม และเก็บข้อมูลในการที่
จะไว้ต่อยอดการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในแต่ละคอลั มน์จ ะอธิบ ายบอกเล่าถึงภาคส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร การร่วมมือจากหน่ว ยงาน
ภายนอก เช่ น สสส. ทิ ศ ทางและแผนงานในอนาคต และยั ง มี ก ารแปลผลงานออกเป็ น
ภาษาต่างประเทศด้วย นอกกนั้นยังมีภาพสรุปกิจกรรมพอสังเขปให้ได้รับทราบ
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ
หนังสือผลงานท่านพุทธทาสที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส หนั ง สื อ แบบ E-Book สามารถ ดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์ http://www.bia.or.th ไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่าย มีการจัดเรียงไว้ให้ดาวน์โหลดตามหมวดหมู่ซึ่งมีให้เลือกอยู่หลากหลาย หนังสือที่จัดพิมพ์
โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสเองมีรายชื่อพอสังเขปดังนี้ ทาบุญ 3 แบบ นิพพานสาหรับทุกคน เสียง
แห่งความสงบ อาหารใจ ธรรมะใกล้มือ พัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ ธรรมะทาไม ธรรมชาติช่ว ยได้
ธรรมะไม่ใช่พิธี ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม คู่มืออุบาสก อุบาสิกา และหนังสือธรรมะอื่น ๆ อีกมาก
2) สื่อโสตทัศน์
ซีดี/ดีวีดี เป็นการบันทึกเสียงการสอนของท่านพุทธทาสและงานทางธรรม
ของพระพุทธศาสนาของพระวิปั ส สนาจารย์อีกหลาย ๆ รูปที่มีชื่อเสี ยงและได้บันทึกเก็บไว้ เพื่อ
แจกจ่ายและจาหน่ายสาหรับบุคคลที่สนใจต้องการศึกษาธรรมะเพิ่มเติม หรือเปิดฟังที่บ้าน หรือเวลา
ขับรถ รวมถึงการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางองค์กรจัดขึ้นแต่อาจจะไม่ได้มีซีดีงานกิจกรรมที่จัดขึ้นไว้
จาหน่าย แต่สามารถรับชมได้จากทาง Youtube
3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการเผยแผ่งานขององค์กรมีความจาเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายและ
เข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาเพราะปัจจุบันคนใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนมากขึ้น ยิ่งง่ายต่อการส่ง
ต่อข้อมูลไปสู่กลุ่มคนที่มีความสนใจในธรรมะและงานขององค์กร เว็บไซต์จะเป็นแหล่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ที่สามารถเข้าถึงได้ และยังใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เนื่องจากมีการนาเสนอ
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ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด และยังเป็นที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานทางธรรมะของท่านพุทธทาส และ
อาจารย์ท่านอื่น ๆ
ในด้าน Application ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ เป็นการสื่ อสารข้อมู ล เชิงรุก
สาหรับหน่วยงานและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเหมือนกับสื่อโทรทัศน์หรือ
วิทยุที่มีค่าเวลาเป็นตัวกาหนด และสื่อออนไลน์แบบใหม่นี้ยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่
ไหนก็สามารถหยิบขึ้นมาดูเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที โดยเฉพาะในโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน
(Smart Phone) ตัวอย่างของ Application เช่น Facebook Youtube เป็นต้น ใช้เป็นช่องทางใน
การแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม รวมถึงธรรมะประจาวันที่มาในรูปแบบคาคมสั้น ๆ ที่เป็นคาสอนของ
พระอาจารย์ที่เป็นบุคคลสาคัญที่พุทธศาสนิกชนการยอมรับและนับ ถือมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเผย
แผ่ธรรมะ โดยใช้แนวทางการนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “ข้อธรรม” โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนที่
คนนิยมมากที่สุดคือ ความทุกข์ส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคมไทยกับพุทธศาสนา

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรูป ข้อธรรม ใน Facebook Instadham Twitter
Application ใน Youtube ที่อยู่ในโทรศั พท์ แบบสมาร์ ทโฟน เสมือนการ
บันทึกงานกิจกรรม การเทศน์สอนของพระสงฆ์หลากหลายรูป รวมถึงสื่อบุคคลท่านอื่น ๆ ที่สังคมให้
การยอมรับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและมักจะมีข้อคิดแง่ คิดดี ๆ ให้กับสังคมเสมอ และผู้รับสาร
สามารถเปิดรับชมได้ตลอดและรับชมย้อนหลัง แม้ว่าอาจจะพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
องค์กรได้จัดขึ้นมา

92

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
สื่ อ บุ ค คลมี ค วามส าคั ญ มากต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ ก ร
เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความชื่นชอบในผลงานของสื่อบุคคลท่านนั้น ๆ และรวมถึงสื่อบุคคลยัง
เป็นผู้นาทางความคิด ภาพลักษณ์ที่จะสามารถทาให้กิจกรรมนั้น ๆ มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้ เช่น
พระสงฆ์ที่เป็นพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียง เช่น พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ , พระไพศาล วิสาโล
ถ้าเป็นดารานักแสดง นักร้อง นักเขียน ประชาชนจะยิ่งให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะคนเจเนอ
เรชั่นวายที่ต้องการแบบอย่างผู้นาที่ดีที่สามารถชี้นาและจูงใจได้
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พระนวลจันทร์ กิตติปํญโญ

พระไพศาล วิสาโล

ภาพที่ 4.12 รูปตัวอย่าง สื่อบุคคลที่สาคัญ เช่น พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติภาวนา
5) สื่อกิจกรรม/โครงการกิจกรรม
หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ มีกลุ่มกิจกรรมให้ เลื อกมากกว่า 30
กิจกรรม และมีทั้งกิจกรรมที่จัดภายใน ที่จัดขึ้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และสถานที่ภายนอก
กิจกรรมทั้งหลายที่จัดขึ้นจะมีการประชุมวางแผนงานเพื่อให้กิจกรรมออกมาได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ที่สนใจ และมีความต้องการที่จะเข้าร่วม ศศวรรณ จิรายุส (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมด้านธรรมะและนันทนาการ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า
คนรุ่นใหม่ต้องการกิจกรรมที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ กิจกรรมธรรมะแบบเดิม ๆ ที่มีพระมา
เทศน์สอน มีพิธีกรรมเยิ่นเย้อและวุ่นวาย คนรุ่นใหม่ ๆ จะไม่สนใจเพราะมองว่ามีความน่า
เบื่อ และสมัยก่อนการสื่อสารธรรมะที่ จะเป็นแบบการสื่อสารทางเดียว ผู้เข้าร่วมจะไม่ค่อยมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้มากนัก ทาให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาของการบรรยาย
และขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมที่หอจดหมายเหตุฯ เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาส
สอบถาม พูดคุย และสามารถแสดงความเห็นได้ งานกิจ กรรมไหนที่มีดารานักแสดง นักร้อง
นักเขียนมาเข้าร่วม จะได้รับความสนใจมาก แสดงให้เห็นว่าสื่อบุคคลมีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน โดยทุกต้นเดือนมีกิจกรรม “ดูหนังหาแก่นธรรม” ที่มี
สื่อบุคคลร่วมดาเนินรายการ หรือเป็นแขกรับเชิญเอง คนยิ่งสนใจมาก เช่น คุณอ้อม สุนิสา
สุขบุญสังข์, คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (เอ๋) นิ้วกลม เพราะนอกจากได้ใกล้ชิดคนมีชื่อเสียงแล้ว ยัง
จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมดูหนังหา
แก่นธรรม นอกจากจะได้ชมภาพยนตร์ในเรื่องที่มีความหมายแล้ว ยังจะได้แลกเปลี่ยน พูดคุย
สอบถามข้อสงสัยในธรรมะที่นามาเปรียบเทียบกับผู้ดาเนินรายการ หรือแขกรับเชิญด้วย
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ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ ดูหนังหาแก่นธรรม
4.2.1.6 กิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปํญโญ กรุงเทพ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ กาหนดกิจกรรมทางศาสนาไว้ 6
กลุ่ม แต่ละกลุ่มจาแนกเป็นประเภท ไว้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 งานบุญประเพณี วันสาคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา
อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา เทศกาลเจริญสติ/ภาวนาข้ามปี สวดมนต์รับปีใหม่
กลุ่มที่ 2 ธรรมนันทนาการ ได้แก่ ดูภาพยนตร์หาแก่นธรรม ละครธรรม ดนตรีภาวนา
ดนตรีมีธรรม ตลาดนัดกัลยาณมิตร ตักบาตรเดือนเกิด เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ภาวนาวิธีเมือง เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ ถักรักเติมใจผู้ป่วยมะเร็ง บุหงาธรรม
เพื่อผู้ป่วย ถุงธรรมะชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย ถักไม้กวาดภาวนา สีน้า
ภาวนา โยคะในสวนธรรม โยคะภาวนา ไทเก็กโยคะสมาธิ โยคะสติบาบัด ฟัง (contemplative
listening) ฉลาดทาบุญกับสวนโมกข์ เป็นต้น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรม หรือที่เรียกว่าปริยัติสัทธรรม เป็น
กิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย ปาฐกถาธรรมพิเศษ ศึกษาชีวิตจากพุทธดารัส อริยสัจสี่ความจริง
ของชีวิต โยนิโสมนสิการ: รุ่งอรุณแห่งปัญญา อานาปานสติจากพระโอษฐ์ สวนโมกข์เสวนาธรรม
นิทรรศการ ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มปฏิบัติจิตตภาวนา หรือปฏิบัติสัทธรรม มีกิจกรรมได้แก่ การทาอาณา
ปานสติภาวนา อานาปานสติกับพุทธทาสภิกขุ อานาปานสติสาหรับเยาวชน (โกเอ็นก้า) เจริญสติแบบ
เคลื่อนไหว ทาวัตร สวดมนต์เช้า-เย็น มาตาภาวนา นิพพานชิมลอง
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กลุ่มที่ 6 อบรมบ่มเพาะ ธรรมะสาหรับเยาวชน ธรรมะสาหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
และบุคคลทั่วไป เป็นต้น
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มีสถาปัตยกรรมที่แฝงปริศนาธรรม
มากมาย เช่น ภาพปูนปั้นจาลองหินสลักพุทธประวัติชุดแรกของโลก ภาพพุทธประวัติที่จาลองมาจาก
ภาพพุทธประวัติชุดแรกจากอินเดีย เสา 5 กับนกฮูกน้อยในลานสวนธรรมะ ห้องปฏิบัติสัทธรรม หอ
หนังสือธรรมะ และห้องนิพพานชิมลอง ฯลฯ
จากค าสั ม ภาษณ์ ดั ง กล่ า ว ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ว่ า หอจดหมายเหตุ พุ ท ธทาส อิ น ทปั ญ โญ
กรุงเทพฯ มีการกาหนดกิจกรรมทางศาสนาหลายประเภท เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
ประพฤติดีด้วยการทาบุญตามประเพณีในวันสาคัญทางศาสนา การช่วยเหลือผู้ป่วย กิจกรรมเรียนรู้
ผ่านสื่อบันเทิง เช่น ดูหนังหาแก่นธรรม โยคะในสวนธรรม กิจกรรมการฝึกปฏิบัติธรรม โยนิโสมนสิการ
การเจริญภาวนา การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มใช้สื่อการเรียนรู้
หลักธรรมตามลักษณะสื่อกิจกรรมเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงหลักธรรมได้ง่าย
นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ยังมี เครือข่ายงานธรรม ที่มีการ
ทางานร่วมกันกับหลายภาคส่วน เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดย
โครงการมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาขึ้นกับ
สังคมในทุกระดับ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาตามวิถีพุทธ
และเปิดพื้นที่สาธารณะในการนาเสนอให้ผู้สนใจมาเข้าร่วมศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติได้ตามอัธยาศัย อีกทั้ง
ยังเป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพ ธรรมภาคี ผู้จัดกิจกรรม และประสานเชื่อมโยงกันให้เกิด เครือข่าย การ
ทางานที่จะขับเคลื่อนงานธรรมสังคมต่อไป
4.2.1.7 กิจกรรมทางศาสนาแต่ละประเภท การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม และ
หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 3 คน คือ ศศวรรณ จิรายุส, พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, และกรุณ
พล พานิช (สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2560) ให้ความเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่า หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ กาหนดกิจกรรมแยกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มกิจกรรม
ทั่วไป โดยมีการกาหนดกิจกรรมไว้ 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภท กาหนดกรอบของกลุ่มเป้าหมายด้วย
ดังนี้
1) กิ จ กรรมด้ า นการสร้ า งหลั ก แนวคิ ด หลั ก ธรรมในพุ ท ธศาสนา เป็ น
กิจกรรมทั่วไป จึงกาหนดกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาได้ทุกวัน มีหลักสูตรการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกวัย เช่น อานาปานสติจากพระโอษฐ์ ธรรมโฆษณ์ศึกษา
ตาราคู่มือมนุษย์ เป็นต้น
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2) กิจกรรมด้านการปฏิบัติ บาเพ็ญเพียรภาวนา กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรม
ทั่วไป จึงกาหนดบุคคลทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่เหมาะ
ที่สุดในกิจกรรมนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ได้แก่ โยคะ หัตถศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง เพื่ออานา
ปานสติ
3) กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมส่งเสริม ศาสนประเพณี เช่น ธรรมะใน
สวน เจริญสติรับปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ เช่น ดนตรีมีธรรมเป็นดนตรีเพื่อการภาวนา 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. กิจกรรมการปฏิบัติเพื่อฝึกตน 3. ภายในชุมชนมีกัลยาณมิตร คอยให้
กาลังใจ 4. การได้ร่วมงานประเพณีบุญใหญ่ 5. มีผู้รับผิดชอบ
“กิจกรรมทางศาสนาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ กาหนด
กลุ่ม ประเภท กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้หลักธรรม
ในพุทธศาสนาแล้ว ยังพัฒนาสื่อในการเผยแผ่ รวมทั้งการคิดกิจกรรมสาหรับส่งเสริมความเข้าใจต่อ
หลักคิด โดยใช้ทั้งสื่อการเรียนรู้ ศิลปะ มหรสพที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงคนในสังคม ปัจเจก
บุ คคล ครอบครั ว องค์กร สถาบั น ส่ ว นหลั กเกณฑ์ การเลื อกกลุ่ มเพื่ อเข้ าร่ว มกิจ กรรมทั่ว ไปไม่ มี
ข้อจากัดตายตัวนัก เป็นเพราะหอจดหมายเหตุเปิดกว้างสาหรับกิจกรรมเหล่านี้ อาจมีการพิจารณา
เลือกกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมพิเศษอยู่บ้างตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม” (ศศวรรณ จิรายุส,
สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560) ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าโครงการ
ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า
หอจดหมายเหตุฯ มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม และเปิดให้ บุคคลภายนอกนาเสนอ
โครงการเกี่ยวกับธรรมะและศาสนาในแนวทางต่าง ๆ เข้ามานาเสนอ เพื่อขอใช้สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบที่ตนต้องการ โดยจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รวมถึงการ
นาเสนอกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กร เช่น เอกสาร “จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ”
ที่แสดงรายละเอียดเสมือนเป็นปฏิทินกิจกรรม และสิ่งพิมพ์แบบสั้น ๆ ที่จัดพิมพ์ไม่กี่หน้า ซึ่ง
จะมีเนื้อหาสาคัญ ๆ สาหรับผู้ที่สนใจ เช่น ข่าวประกาศ ปฏิทินกิจกรรม ธรรมะของท่านพุทธ
ทาส เป็นต้น ซึ่งทางจดหมายเหตุฯ จะเน้นการทางานเผยแผ่ผ่านสื่อออนไลน์ไปด้วยควบคู่กัน
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ซึ่งเป็นสื่อที่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนเจเนอเรชั่นวาย ที่เป็นกลุ่มคนขับเคลื่อน และเป็นฐาน
หลักของในการพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิผล
4.2.1.8 กิจกรรมทางศาสนาที่กาหนดสาหรับกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปี หรือกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวาย
วัตถุป ระสงค์ส าคัญของหอจดหมายเหตุพุ ทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ คือ การทาหน้าที่เป็นศูนย์สถานบริการด้านศาสนธรรม และการเรียนรู้
พุทธศาสนา เพื่อบรรลุธรรมลักษณะ Spiritual Fitness & Edutainment Center คือ เป็น
แหล่งเรียนรู้ คลังข้อมูลพุทธศาสนา และสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม ให้เกิดความแข็งแรงทาง
จิตใจ เป็นศูนย์บันเทิงทางธรรมะ หอจดหมายเหตุฯ จึงพยายามคิดค้ น คัดสรรกิจกรรมมี
ความหลากหลายทั้ ง ด้า นเนื้ อหา และกระบวนการ ให้ เหมาะกั บ กลุ่ ม คนที่ มี ความสนใจ
หมายความว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น มักมีการกาหนดเสมอว่า จัดเพื่อใคร กลุ่มใด ระดับไหน ที่
เคยจัดมาแล้ว มีทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้สูงอายุ ตลอดจนชาวต่างชาติด้วย รวมถึง
กิจกรรมสาหรับทุกเพศทุกวัยในโอกาสที่เหมาะสม หรือเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นสาหรับกลุ่มคน
ช่วงอายุ 20-37 ปี ที่ผู้ถามเรียกว่า เจเนอเรชั่นวาย มีกิจกรรมที่จัดขึ้นและระบุกลุ่มคนใน
ลักษณะนี้บ่อยครั้งมาก และผู้จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากที่สุดหรือมากกว่าทุก กลุ่ม
อายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุฯ แห่งนี้ (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา, สัมภาษณ์, 11
สิงหาคม 2560)
นอกจากกิจกรรมที่หอจดหมายเหตุฯ จัดขึ้นแล้ว ด้านคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
นิทรรศการ โรงมหรสพ ดนตรีธรรมะ หลายรูปแบบ เหมาะสาหรับกลุ่มคนช่วงอายุ 20-37 ปี หรือเจ
เนอเรชั่นวาย มีกิจกรรมประจา คือ กิจกรรมที่มีลักษณะจัดให้มีทุกวัน เช่น ห้องนิทรรศการนิพพานชิม
ลอง โรงมหรสพทางวิญญาณ สถาปัตยกรรมที่สอดแทรกแง่คิด รวมถึงภาพ สิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรม
ที่เป็นปริศนาธรรม ลานหินโค้งสาหรับปฏิบัติธรรม เป็นต้น และกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ งานบุญประเพณี
มี ธ รรม ตั ก บาตร ท าบุ ญ ในวั น ส าคั ญ ทางพุ ท ธศาสนา อาทิ มาฆบู ช า วิ ส าขบู ช า อาสาฬหบู ช า
เข้าพรรษา สวดมนต์ภาวนาข้ามปี ทั้งกิจกรรมประจาและกิจกรรมพิเศษ หอจดหมายเหตุฯ ได้จัดทา
ปฏิทิน แสดงช่วงวัน เวลา ซึ่งกิจกรรมที่กาหนดจัดขึ้นแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ปฏิทินดังกล่าวส่งถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณลักษณะเฉพาะกิจกรรม เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 3 คน สามารถประมวลผลได้ว่า หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม มีการกาหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
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โดยเฉพาะกลุ่ ม คนช่ ว งอายุ 20-37 ปี หรื อ เจเนอเรชั่ น วาย เป็ น กลุ่ ม ที่ มี จ านวนมากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ กลุ่มอายุช่ว งอื่น ทั้งนี้เนื่องจากหอจดหมายเหตุฯ ตั้งอยู่บริเวณสวนวชิรเบญจทั ศ
อุทยานจตุจักร (สวนรถไฟ) กรุง เทพฯ เป็นสถานที่สะดวกในการเข้าถึง มีนวัตกรรมการสื่อสารที่
ทันสมัย มีช่องทางสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมซึ่งจัดเป็นสื่อที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม การลงมือ
ปฏิบัติ เข้าหลักธรรมในพุทธศาสนาที่ว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ รู้ได้เฉพาะตน) เหมาะกับผู้รับสารซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้แสวงหา อยากรู้อยากเห็นด้วยตนเอง
4.2.1.9 แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมสาหรับกลุ่มคนเจ
เนอเรชั่นวาย หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมทา
กิจกรรมด้านศาสนา
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางพุทธ
ศาสนา และศูนย์ส่งเสริมความรู้ การศึกษาทางจิตวิญญาณ รวมทั้งองค์กรพัฒนานวัตกรรม
การสื่อสารสาหรับเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านจัดกิจกรรม
ทางศาสนาคือ การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่หอจดหมายเหตุฯ เป็นเจ้าภาพบริหารจัดการและ
ดาเนินการ หรือบางกิจกรรมหอจดหมายเหตุฯ ทาหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนคือ ทาหน้าที่ใน
บทบาทศูน ย์ กลางธรรมสถาน ส าหรับการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ห ลั กในลักษณะ
Spiritual Fitness & Edutainment Center ใ ห้ แ ก่ พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ทั้ ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ
ชาวต่างชาติ และหอจดหมายเหตุพุทธทาสยังเปิดให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอ
จัดโครงการกิจกรรมได้ โดยสามารถร่างโครงการเพื่อเสนอให้พิจารณา หากผ่านการพิจารณา
แล้วสามารถใช้พื้นที่เพื่อดาเนินกิจกรรมตามที่ร้องขอในระยะเวลาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
(ศศวรรณ จิรายุส, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
คุณศศวรรณ จิรายุส ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการโน้ม
น้าวใจต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวายดังนี้ว่า
เนื่ อ งด้ ว ยหอจดหมายเหตุ พุ ท ธทาส อิ น ทปั ญ โญ กรุ ง เทพฯ มี ส ถาบั น องค์ ก ร
หน่วยงาน วัด และคณะกรรมการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา ตามวัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุฯ จึงมีการกาหนดแนวทางการโน้มน้าวใจ
ให้กลุ่มคนอายุ 20-37 ปีหรือ เจเนอเรชั่นวาย เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทางศาสนา
ด้วยวิธีการ/กระบวนการ/รูปแบบที่หลากหลาย โดยหอจดหมายเหตุฯ นานวัตกรรมการ
สื่ อ สารมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในฐานะผู้ ส่ ง สาร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
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 และความต้องการต่อกิจกรรมอื่นได้อีกด้วย โดยประสิทธิผล
ต้ อ งตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหอจดหมายเหตุ ฯ ในระดั บ มี ค วามพึ ง พอดี หรื อ
พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรม
อย่ างไรก็ตาม การโน้มน้าวใจด้ว ยสื่ อ ผู้รับสารย่อมได้รับสารแตกต่างกันภายใน
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ สถานการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเคยพบมา หรือ
พบบ่อยครั้ง เช่น การโน้มน้าวใจด้วยสื่อมหรสพ ดนตรีธรรม โยคะธรรม ดูหนัง อาจเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้การโน้มน้าวใจเกิดเร็วขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมรับสารด้วยเทคโนโลยี
ความท้าทายจากการตีความ การลงมือปฏิบัติ การมีส่ ว นร่ว ม ซึ่งเป็นการเห็ นภาพ เห็ น
ผลลัพธ์ในทันที กิจกรรมเหล่านี้จึงเหมาะสมทาให้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยขึ้น
และมากขึ้น (กรุณพล พานิช, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2560)
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ อาจกล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายของหอจดหมายเหตุฯ มุ่งโน้ม
น้าวใจพุทธศาสนิกชน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติต่อศาสนาพุทธ มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีตามมา ตาม
หลักธรรม เหตุและผล ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏ กระบวนการ เครื่องมือ สื่อธรรมะต่าง ๆ
นามาใช้เพื่อโน้มน้าวใจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งท่านเป็นองค์ปาฐะที่สร้าง
ความน่าเชื่ อถือ ความเชื่อมั่นที่หนักแน่น ผู้รับสาร/พุทธศาสนิกชนที่ได้รับการโน้มน้าวใจเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือมีความเห็นคล้อยตาม เกิดการกระทาอย่างจริงจังตามมา การ
โน้ มน้ าวใจด้ว ยการใช้น วัต กรรมการสื่ อสาร จึงนับได้ว่าเป็นความจาเป็น พื้นฐานทางสั งคม เพื่ อ
ประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อการโน้มน้าวใจได้รับสมความปรารถนา ความอยากรู้อยากเห็น
ก่อให้เกิดการดารงชีวิตที่มีแนวโน้มไปทางที่ดี ความมีสุขภาพจิตส่งถึงสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย
4.2.1.10 การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาในอนาคต
คาสั มภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูล ส าคั ญให้ ข้ อมูล สอดคล้ องกันไว้ ดังนี้ว่า เพื่อสนองตอบต่ อ
ปณิธานของพุทธทาสภิกขุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จึงมีวัตถุประสงค์สาคัญ
คือ 1. สอนให้พุทธศาสนิกชนพยายามทาตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา และ 2. สร้างพลังแห่งความ
หลุดพ้นจากอานาจวัตถุนิยม
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เนื่องจากการดาเนินกิจกรรมทุกประเภทภายในหอจดหมายเหตุฯ ส่วนใหญ่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแต่ละด้าน ดังนั้นข้อมูลการสัมภาษณ์นี้เป็นความเห็น
ส่วนบุคคลว่า ในอนาคตนวัตกรรมการสื่อสาร และการพัฒนาเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสารมี
ความหลากหลายทั้งรูปแบบการสื่อสาร วิธีการนาเสนอ กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ ฯลฯ ปัจจุบัน
สถาบันทางศาสนาหลายแห่งได้นานวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสารใช้
เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา ในฐานะหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางเอกสารจดหมายเหตุจัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่าถาวร ถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์
ได้สิ้นกระแสความนิยมมากพอสมควร แต่ยังคงคุณค่าในการเป็นหลักฐานอ้างอิงสาหรับสืบ
สานส่งต่อสู่เจเนอเรชั่นต่อไป (ศศวรรณ จิรายุส, สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา เป็นปรัชญาแห่งธรรมชาติ ธรรมคือ
ธรรมชาติ ธรรมจึงเป็นอกาลิโก ความจริงแห่งธรรมชาติย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไป
จาก ตัวอักษร ภาพนิ่ง สู่ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึกใน CD และฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นใน
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ลั ก ษณะ e-Book ตามล าดั บ การพั ฒ นา อย่ า งไรก็ ต าม สาระ บริ บ ท
หลั ก ธรรม รู ป แบบการสื่ อ สารพุ ท ธศาสนาที่ เ ป็ น หั ว ใจแห่ ง พุ ท ธศาสนา ไม่ มี ใ ครไป
เปลี่ยนแปลง โดยหน้าที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีหน้าที่เพียง
พัฒนาระบบ ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบสื่อ ให้เป็นไปตามพัฒนาการเทคโนโลยีแต่ละยุค
สมัย มุ่งเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวก การส่งสารให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย
หรือทุกกลุ่มเจเนอเรชั่น โดยคงโครงสร้างเนื้อหาสารดั้งเดิมไว้ (พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา,
สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2560)
จากข้อมูลสัมภาษณ์กล่าวได้ว่า ปัจจุบันเป็นยุคพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
เครื่องมือรับส่งสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสาหรับเผยแผ่หลักธรรมใน
พุทธศาสนา สื่อเป็นเพียงเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ส่วนตัวสารคงเดิม ผู้รับสารยังเป็น
พุทธศาสนิกชนทั่วไปซึ่งยั งคงให้ความนิยมต่อสื่อบุคคล เช่น ในสมัยพุทธกาล นิยมฟังธรรมจากพระ
โอษฐ์พระพุทธเจ้า หลังสมัยพุทธกาลยังคงนิยมพระสงฆ์/เกจิอาจารย์เทศนาสั่งสอน หรือการสนทนา
กับพระสงฆ์ที่ตนนับถือในลักษณะปากต่อปาก ส่วนการเทศนา/บรรยายธรรม ยังคงนิยมแบบมุขปาฐะ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า พุทธศาสนิกชนยังคงให้ความสาคัญต่อ สื่อบุคคลแบบมุขปาฐะ ใช้สื่อบุคคลที่มี
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อิทธิพลที่สามารถแสดงธรรมในเชิงเหตุและผลได้ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย ประกอบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
ให้เห็นผลเชิงประจักษ์
4.2.2 เสถียรธรรมสถาน
4.2.2.1 แนวคิด/กระบวนการการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา
การสัมภาษณ์บุคคล (2560: ประมวลคาสัมภาษณ์ของแม่ชี ประจาเสถียรธรรมสถาน
3 ท่าน) โดยให้ข้อมูลตรงกันว่า ที่นี่ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางที่คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งถือเป็น
นโยบายหรือรูปแบบของกิจกรรม คือ ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า คือ การพ้นทุกข์ กิจกรรม
หลักหรือกิจกรรมประจาที่ เปิดสอนคือ อานาปานสติ ซึ่งที่เสถียรธรรมสถานได้รับการสั่งสอนมาจาก
พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
แนวคิดตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องการพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญ
ของหลักศาสนาพุทธที่พุทธศาสนิกชนควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ การละกิเลส การพ้นทุกข์ ควร
ปฏิบัติอย่างไรในการดารงอยู่ของชีวิต ไม่ใช่รูปสวย ร่ารวยเงินทอง ทรัพย์สิน เป็นสาวไฮโซ (มี
หน้ามีตาในสังคม) การละกิเลสเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อการพ้นทุกข์ แนวปฏิบัติหรือกิจกรรม
ประจาที่คายึดปฏิบัติคือ การถือศีล พุทธศาสนิกชนที่มาถือศีล มาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถาน
ถือว่าการถือศีลเป็นพื้นฐานการดาเนินชีวิต ศีลเปรียบเสมือนอาภรณ์ที่ทาให้ร่างกายอบอุ่น
หลักธรรมเฉพาะเรื่องศีลเรื่องเดียว เอาเรื่องเดียวเท่านั้นก่อน เพราะศีลเป็นแนวคิด แนวทาง
สู่กิจกรรมทางธรรมได้ และนาไปเป็นแนวทางดาเนินชีวิตได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะศีลของพระ
พุทธองค์ นับตาม พุทธศักราชก็เข้าปีที่ 2560 ปีมาแล้ว แม้หลายคนในสมัยนี้ รวมทั้งคนรุ่น
ใหม่ที่เรียกว่า เจเนอเรชั่นวายนั้น เราคงต้องทาความเข้าใจกับศีลใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบัน ให้คนในยุคสมัยนี้ได้เข้าใจให้มากกว่าที่เราเคยได้ยิน การเข้ามาปฏิบัติธรรมที่เสถี ยร
ธรรมสถาน หากไม่ทาความเข้าใจ ประกอบกับผู้คนยุคปัจจุบันไม่ใส่ใจศีล ไม่มีศีล คนไม่มีศีล
สังคมจึงเลอะเทอะ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดและกิจกรรมภายในชุมชนเสถียรธรรม
สถาน ได้เรียนรู้ศึกษาศีล 5 อย่างลงลึก ทาให้คนในชุมชนเสถียรธรรมสถานเข้าใจรายละเอียด
สิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสันติสุขจากตัวเรา เริ่มจากตัวเราก่อน เริ่มด้วยการไม่เบียดเบียน
กัน และกัน อะไรเป็ น ตัว บ่ งชี้ว่าไม่เบียดเบียนกัน ถ้าทุกท่านมีศีล การเบียดเบียนย่อมไม่
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล (แม่ชี
โมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
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สรุป แนวคิดหรือรูปแบบในการดาเนินกิจกรรมตามพุทธศาสนาของเสถียรธรรมสถาน
คือ ยึดแนวทางปฏิบัติตามที่คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้วางรากฐานไว้ ซึ่งเป็นหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธเจ้า โดยท่านแม่ชีเน้นสอนเรื่อง การพ้นทุ กข์ กิจกรรมหลักที่สาคัญคือ อานาปานสติภาวนา
อย่างไรก็ตาม หลักธรรมเบื้องต้นสาหรับ กลุ่มคนสมัยใหม่หรือเจเนอเรชั่นวายที่มาปฏิบัติธรรมใน
เสถียรธรรมสถาน คือ ถือศีล 5 เพราะศีล 5 เป็นสิ่งที่ทาให้สังคมเกิดสันติสุขได้
4.2.2.2 การวางแผนการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา
ผู้ให้ข้อมูลเสถียรธรรมสถานทั้ง 3 ท่าน แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา,
และนางนั น ทวรรณ พรหมเพ็ญ (สั มภาษณ์ , 15 สิ งหาคม 2560) กล่ าวว่า มีการวางแผนดาเนิน
กิจกรรมทางศาสนา คุณแม่ชีศันสนีย์ ท่านได้แบ่งการจัดกิจกรรมไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ปริยัติ ปฏิบัติ
ปฏิเวธ อธิบายได้ดังนี้
กิจกรรมด้านปริยัติคือ เรียนรู้หลักธรรมพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎก เพื่อให้เข้าใจ
หลักธรรมคาสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การศึกษาปริยัติมี 3 อย่างคือ 1.
การศึกษาแบบจับงูพิษที่หาง คือ ศึกษาพุทธพจน์เพื่อ ลาภ สักการะ สรรเสริญ หรือเพื่อยก
ตนข่มผู้ อื่น ย่ อมเป็ น โทษกับตนเอง เหมือนการจับงูพิษที่ห าง งูย่อมแว้งขบกัดเอาได้ 2.
การศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การออกไปจากทุกข์คือ ศึกษาเพื่อสร้างปัญญา เพื่อเห็นโทษภัย
ของกิเลส เห็นภัยในวัฏฏสงสาร และปรารถนาการออกจากทุกข์ 3. ศึกษาพุทธพจน์เพื่อทรง
พระศาสนาไว้ ไม่ให้เสื่อมสูญ เป็นการศึกษาของพระอรหันต์ซึ่งหมดกิจในการอบรมปัญญา
เพื่อละกิเลสแล้ว แต่มีฉันทะและเห็นประโยชน์ในการศึกษาเพื่อถ่ายทอดพระธรรมคาสอน
ให้แก่ชนรุ่นหลัง
กิจกรรมด้านปฏิบัติคือ การลงมือ หรือร่วมปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้อง ปฏิบัติชอบ
โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม อานาปานสติภาวนา เพื่อให้มีสติพร้อมสัมปชัญญะที่เกิดขึ้น ระลึก
รู้ทั้งนามธรรมและรูปธรรม การรู้ความจริงว่าเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมเท่านั้น ผู้ปฏิบัติกิจ
ของตนเมื่อมีสติสัมปชัญญะ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสภาพธรรม ย่อมเป็นปัจจัยให้มีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และละความยึดถือความเป็นตัวตนได้ในที่สุด
กิจกรรมด้านปฏิเวธ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรู้มีหลักธรรมจากการปริยัติมีความเข้าใจ
และนาไปปฏิบัติหรือได้ร่วมปฏิบัติธรรมในสิ่งที่ควร แล้วน้อมเข้ามาใส่ตัว เพื่อรู้แจ้งเห็นจริง
กล่าวคือ เมื่อมีการศึกษาธรรมทาให้มีความรู้ อย่างถูกต้องแท้จริง ย่อมนาไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองเกิดปัญญารู้จริง ทาให้เกิดปฏิเวธ คือ การดับทุกข์ เมื่อดับทุกข์ได้ย่อมดับกิเลสได้
แนวทางของเสถียรธรรมสถานนั้นมีโครงการศึกษาตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นสถานที่มีองค์ความรู้
และกระบวนการ ให้คนได้เข้ามาศึกษาเรื่องชีวิต ตั้ งแต่เกิดจนตายเพื่อไปสู่ความเป็นอิสระ
ของชี วิ ต เมื่ อ เห็ น ทุ ก ข์ ก็ พ้ น ทุ ก ข์ โดยผ่ า นกระบวนการและมี ส ถานที่ ทุ ก อย่ า งที่ เ อื้ อ ต่ อ
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กระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า สัปปายะ 7 สถานที่ บุคคล อาหาร อากาศ สภาพแวดล้อม คา
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
กระบวนการจัดกิจกรรมจาแนกตามรูปแบบคือ ขั้นศึกษาเรียนรู้หลักธรรมจากพระไตรปิฎก เรียกว่า
เรียนทฤษฎีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หรือเรียกว่า เรียน
ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมปริยัติ และปฏิบัติ ผู้สนใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดก่อนหลังก็ได้ เพราะทั้งสอง
กิจกรรมนาไปสู่ปฏิเวธได้เช่นกัน ดังนั้นกระบวนการจึงมีลักษณะหลากหลายยืดหยุ่นตามความสนใจ
ของพุทธศาสนิกชน
4.2.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญของเสถียรธรรมสถานทั้ง 3 ท่าน พบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ดาเนินกิจกรรม และการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้
เสถีย รธรรมสถาน เป็น สถานศึก ษาธรรมส าหรั บประชาชนในเขตนครหลวง ผู้ ที่
ต้องการแสวงบุญ หรือหาความสงบทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง หรือต้อ งการผักผ่อนใจ ไม่
ต้องการเดินทางไกล ง่ายต่อการเข้าถึง มีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานที่จอดรถ
อาหารการกิ น พื้ น ที่ ภ ายในมี ก ารออกแบบจัด สรรไว้อ ย่ า งเหมาะสม ประกอบด้ ว ยห้ อง
กิจกรรม ต่าง ๆ จานวนมาก มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะต่อการพักผ่อนจิตใจ เป็นจุดเริ่มต้น
ต่อการเข้าใกล้หลักธรรม เข้าถึงความสงบแห่งนิพพาน เหมาะสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกเพศ
ทุกวัย ทุกกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเดินทางมาจัดหรือร่วมกิจกรรม เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาทั้งจากคาสั่นสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระโอษฐ์ ที่มีบันทึกไว้ใน
พระไตรปิฎก หรือการบรรยายธรรม เทศนา คาสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งจัดเก็บไว้ใน
ระบบฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ e-Book เป็นจานวนมากให้ได้ค้นคว้าศึกษากัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเสถียรธรรมสถาน มีระบบอานวยความ
สะดวก การติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ เกิดขึ้น มีมาจากหลาย
สาเหตุ บ้างเกิดจากปัจจัยภายนอก บ้างเกิดจากสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการภายใน
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ทั้งเป็นเหตุบังเอิญและไม่บังเอิญ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจานวนมาก การอานวยความสะดวกจากจิตอาสา อุปกรณ์เครื่องมืออาจไม่
พอเพียง อีกทั้งพบอุปสรรคด้านจานวน บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว พ่อแม่ อีกทั้งในช่วง
สถานศึกษาปิดเทอม มักมีพุทธสาวิกามาบวชจานวนหนึ่ง ทาให้แม่ชี และจิตอาสาทาหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงไม่เพียงพอ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการด าเนิ น งานแต่ ล ะกิ จ กรรม มี ห ลายอย่ า งคื อ การ
ดาเนิ น งานต้องใช้กระบวนการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ ผู้ เรียนหรือผู้ ปฏิบัติได้รับ
ความรู้มากที่สุด ตามหลักปฏิเวธ เมื่อมีจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมาก เราต้องพิจารณาผู้เรียน
ได้รับความรู้ได้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด เพราะหลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นการใช้เหตุผล
ตามกฎทางธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นความกังวลต่อปั ญหาและอุปสรรค อยู่ ที่
รูปแบบการสื่อสารในแต่ละกิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายว่า บางคนมาใหม่ บางคนมาบ่อย
เมื่ออาจารย์ผู้สอนบรรยาย หลายคนตีหลักธรรมความหมายแตกต่างกัน ทาให้เกิดการโต้แย้ง
ถึงความถูกต้อง ทาให้การสื่อสารด้วยสื่อบุคคลเป็นกิจกรรมที่จาเป็นและแก้ปัญหาได้ในระดับ
หนึ่ ง (แม่ ชี โ มลี เขี ย วสะอาด, แม่ ชี จิ ต ตานั น ท์ สั ม มา, และนางนั น ทวรรณ พรหมเพ็ ญ ,
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
จากผลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของเสถียรธรรม
สถาน เกิดจากข้อจากัดด้านบุคลากร จิตอาสา และเกิดจากปัจจัยภายนอก ด้วยจานวนพุทธศาสนิกชน
ในบางช่ ว งบางโอกาส ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเผยแผ่ ห ลั ก ธรรม แต่ มิ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมมากนัก
4.2.2.4 การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาของเสถียรธรรม
สถาน
คาสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 3 ท่าน สามารถประมวล ได้ดังนี้ว่า คุณแม่ศันสนีย์
เสถียรสุต มีเป้าหมายมาตั้งแต่ก่อตั้ง คือ มุ่งมั่นให้เสถียรธรรมสถานเป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรม
ของพระศาสดาโลก เป็นทั้งแหล่งผลิตข่าวสารในการส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรม และแหล่งปฏิบัติ
ธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาด้วยตนเอง เป็นผู้
หลุดพ้นจากความจากความทุกข์ได้ด้วยตนเอง
กิจกรรมแต่ละประเภทที่ เสถียรธรรมสถานจัดขึ้น โดยทั่วไปได้รับความร่วมมือจาก
หลายฝ่ าย โดยมีคุณแม่ศันสนีย์เป็นผู้ประสานงานหลัก จากคาถามจึงขอตอบดังนี้ว่า ใน
อนาคตรู ป แบบ และการน านวั ต กรรมการสื่ อ สาร หรื อ เทคโนโลยี มาใช้ ใ นการเผยแผ่
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หลักธรรมในพุทธศาสนาเพื่อโน้มน้าวใจวัยเด็ก วัยทางาน และวัยชรา ปัจจุบันศูนย์เผยแผ่
ศาสนาหลายแห่งมีการนาสื่อและนวัตกรรมทางการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารมาใช้เผยแผ่
ธรรมะ เกือบทุกแห่ง ทาให้เสถียรธรรมสถานซึ่งเดิมไม่นิยมใช้ช่องทางสื่อมากนัก ต้องหันมา
ให้ความสนใจ เพราะการทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา จาเป็นต้องดาเนินการตาม
กระแส ค่านิยมของสังคมด้วย ซึ่งคุณแม่ศันสนีย์ให้ยึดหลักธรรม ไม่บิดเบือนไปจากพุทธพจน์
ที่จ ารึ กไว้ในพระไตรปิ ฎ ก ที่เป็นความจริงอันประเสริฐ ใช้ส อนบุ ตรธิดา รวมทั้งกลุ่ มคน
สมัยใหม่ (เจเนอเรชั่น) ต่อไป อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา เป็นปรัชญาแห่ง
ธรรมชาติ ธรรมคือธรรมชาติ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทาให้นวัตกรรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสาร เป็นเพียงเครื่องมือ ส่วนเนื้อหาสาระที่หัวใจของพุทธ
ศาสนา ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะคุณแม่ศันสนีย์มีแนวคิดต่อการใช้การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสาหรับส่งสารให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย หรือทุกกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยให้เคร่งครัดในเรื่องสารสนเทศที่ต้องยึดตามพระไตรปิฎก
เท่านัน้ แนวโน้มสาหรับอนาคตน่าจะยังคงให้ความสาคัญรูปแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง เพราะลูก
ศิษย์ คุณแม่ศัน สนี ย์ มีจ านวนเพิ่มขึ้นด้ว ยวิธีการดังที่ปฏิบัติมานี้ (แม่ชีโ มลี เขียวสะอาด,
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
สรุปว่า ในยุคแห่งนวัตกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน เครื่องมือรับ-ส่งข่าวสารมีอิทธิพล
ต่อสารสนเทศในทุกเรื่อง รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนสมัยใหม่ แต่ศูนย์แสดง
ธรรมอย่างเสถียรธรรมสถาน ใช้สื่อเป็นเพียงเครื่องมือที่ แต่ยังคงเคร่งครัดในเรื่องเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้
โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมได้จัดให้เสมือนอยู่ในสมัยพุทธกาล เสมือนฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า มี
การสาธยายธรรม เทศนาธรรม สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่ทาหน้าที่มุขปาฐะ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
พุทธศาสนิกชนยังคงให้ความสาคัญต่อ บุคคลหรือผู้แสดงธรรม เพราะมีความใกล้และสามารถสื่อสาร
ได้ทันทีเมื่อไม่เข้าใจ ทาให้ ได้รับคาตอบที่ชัดแจ้ง ในขณะที่ตัวกิจกรรมคือสื่อที่ทาให้โน้มตนเข้าไป
ปฏิบัติเห็นจริงด้วยตนเอง
4.2.2.5 ความแตกต่างระหว่างกระบวนการสื่อสารในอดีต และนวัตกรรมการสื่อสาร
ที่ใช้สื่อสารพุทธศาสนาในปัจจุบัน
ผลการสัมภาษณ์ในประเด็น ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการสื่อสารในอดีต และ
นวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาในปัจจุบัน พบว่า แม่ชีผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 ท่าน
แม่ ชี โ มลี เขี ย วสะอาด, แม่ ชี จิ ต ตานั น ท์ สั ม มา, และนางนั น ทวรรณ พรหมเพ็ ญ (สั ม ภาษณ์ , 15
สิงหาคม 2560) ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า
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ไม่ แ ตกต่ า งในส่ ว นต้ น แต่ แ ตกต่ า งที่ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร และแตกต่ า งเฉพาะนวั ตกรรม
กล่าวคือ การเผยแผ่หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก
ซึ่งคุณแม่ศันสนีย์ คุณแม่ท่านอื่นยึดถือหลักธรรมนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นหลักชัยใน
การสอนให้คนเดินไปให้ถึง ประกอบกับค่านิยม หรืออาจเป็ นวัฒนธรรมแบบไทยที่ผู้น้อย
เคารพต่อผู้ใหญ่ ผู้เยาว์ต้องฟังผู้อาวุโส ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ ทาให้การบรรยายธรรม คาสั่งสอน
การนาทากิจกรรม ที่ปรากฏให้เห็นในหลายกิจกรรมคือ มีรูปแบบมุขปาฐะ หรืออาจเป็น
เพราะกรอบแห่งความเชื่อมั่นของคนไทยที่สืบทอดความยึดมั่นในหลักธรรมคาสอนก็ดี เคารพ
ต่อครู/อาจารย์ก็ดี การรับฟังและยอมรับองค์ความรู้จากผู้ศึกษา เหล่านี้อาจมีพลังอิทธิพลที่
สะกดพุทธศาสนิกชนให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผลให้รูปแบบการสื่อสารต้องมาจากมุข
ปาฐะ ส่วนนวัตกรรมการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่ างไรก็
ตาม แต่ค่านิ ย ม ความเชื่อที่ยังคงมั่น ยังคงรูปแบบมาแต่พุทธกาล บริบทเนื้อหาคงเดิ ม
ต่างกันเฉพาะการนามาเผยแผ่ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และช่องทางสื่อให้ถึงกลุ่มผู้ฟังเท่านั้น
เข้าใจว่าคงคล้ายกับศาสนสถานหลายแห่งที่นาพุทธพจน์จากไตรปิฎกมาเผยแผ่ มักใช้รูปแบบ
นี้เป็นส่วนใหญ่
จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการสื่อสารสาหรับเผยแผ่หลักธรรมพุทธศาสนาของเสถียรธรรม
สถาน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสมัยพุทธกาล กับยุคปัจจุบันอาจเห็นความแตกต่างได้เฉพาะการใช้
เทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสาร แต่เนื้อหาสารสนเทศด้านธรรมะ ยังคงมาจากผู้มีวิชชา ตัวอย่างเช่น
บทความธรรมะที่ใช้ช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ ยังคงเขียนโดยผู้รู้และอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอยู่ดี รวมทั้งสื่อ
อื่น ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล เนื้อหาสารมักแสดงโดยมุขปาฐะ (ผู้รู้/ผู้มีวิชชา)
ดังนั้น สิ่งที่เหมือนกัน ของระบบสื่ อในสมัยพุทธกาลกับปั จจุบัน มีวิธีการเผยแผ่หลั กธรรมในพุ ทธ
ศาสนาคือ การสื่อระหว่างบุคคล ด้วยวาจา/สาธยายธรรม ในรูปแบบมุขปาฐะ ดังที่พระพุทธเจ้าทรง
เป็นองค์ประธานแสดงปาฐกถาธรรม ธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงทาหน้าที่ผู้
ส่งสาร ใช้พระโอษฐ์เป็นเครื่องมือส่งสาร ไปยังผู้รับสารคือ พุทธศาสนิกชน เทียบกับในปัจจุบันขณะ
เสถียรธรรมสถานยังใช้รูปแบบมุขปาฐะในกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น คุณแม่ศันสนีย์ พระสงฆ์ติด
นิมนต์ นักวิชชา/ผู้รู้ ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจ ที่ทาให้ค่านิยมต่อความเชื่อในหลักธรรมจาก
มุขปาฐะ ทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในลักษณะเทศนา 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) สามารถนา
ข้อมูลมาประมวลความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลได้ว่า แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมรองรับพุทธศาสนิกชนทั้งเด็ก สตรี และนักบวช เริ่มต้นจากงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยใช้สื่อกิจกรรม เห็นได้จากการก่อสร้างธรรมาศรม บนเนื้อที่ประมาณ
2.5 ไร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจทั่วไป ไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย อาจมี
เฉพาะบางกิจกรรม เช่น พุทธสาวิกา การบวชชีของผู้หญิง จึงเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีอายุระ
หว่า 15-60 ปี และกิจกรรมพุทธสาวิกาน้อย เด็กหญิงอายุ 7-12 ปี เป็นต้น เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ใน
การเผยแผ่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่. 1. สื่อสิ่ งพิมพ์ จากพระไตรปิฎก เป็นหลักธรรมจากพระโอษฐ์
และพุทธภาษิต หมายถึง ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสาธยายธรรมแด่ผู้ฟังคาสั่งสอนโดยตรง คุณแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต ศึกษา นามาสอนผ่านสื่อบุคคล 2. ธรรมนิเทศ เป็นการรวบรวมบทเทศนา จาก
เอกสารต่าง ๆ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 3. ธรรมะบรรยาย เป็นการรวบรวมคาบรรยาย
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 สาหรับนั่งสมาธิ สงบจิตใจ พร้อมทั้งเป็นเวทีสื่อผสม ภาพยนตร์
หินพูดได้ ผู้เข้าชมต้องใช้วิจารณญาณการดูภาพยนตร์ ฟังธรรมจากหินพูดได้ หรือรับรู้ด้วยการปฏิบัติ
จากการนั่งสมาธิ รวมทั้งห้องสาหรับเจริญอานาปานสติ มีสื่อผสม เสียงดนตรีเบา ๆ ให้รู้สึกสงบ หลุด
พ้น นอกจากนี้เนื้อหาที่หอจดหมายเหตุฯ ต้องการสื่อสารรูปแบบการใช้ชีวิตประจาของท่านพุทธทาส
คล้ายกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเนื้อหาปฏิจจสมุปบาทธรรม สาย
เกิด-สายดับ และหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมรรคมี 8 องค์ หรือวิธีพ้นทุกข์มี 8 องค์ประกอบ เผยแผ่ด้วย
ภาพธรรมชาติ คือ สวนปฏิจจสมุปบาทธรรม
วิเคราะห์ได้ว่า นวัตกรรมการสื่อสาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแผ่เนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาของเสถียรธรรมสถาน ประกอบด้วย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สั่งสอนจาก
พระโอษฐ์ ที่นามาจากพระไตรปิฎก 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. นาเนื้อหามาเผยแผ่
ผ่านสื่อสมัยใหม่ เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร เป้าหมายคือ ช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์
4.2.2.7 สื่อและการใช้สื่อของเสถียรธรรมสถาน
การดาเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน มีความจาเป็นที่จะต้อง
ประยุกต์ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปสู่ผู้รับสาร โดยการใช้
สื่อต่าง ๆ จะมีการวางแผนเพื่อให้เหมาะสมกับการนาเสนอและประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ทาการวิจัยได้รวบรวมและจัดแยกสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะออกมาดังใน
ตารางสรุป และมีเนื้อหาดังนี้
ตารางที่ 4.2 สื่อที่เสถียรธรรมสถานเลือกใช้ในการสื่อสาร
ลาดับ
ประเภทของสื่อ
1.
สื่อสิ่งพิมพ์
1.1
หนังสือ

1.1

หนังสือ

1.2

นิตยสาร

รายชื่อ
ยินดีที่ได้รู้จัก
พุทธสาวิกา
ความรัก ความทุกข์ ความสุข ความตาย
ทาอย่างไรดี กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ฯลฯ
คาแม่สอน…จากแม่ทางธรรม ถึง ลูกทางโลก
อัจฉริยะสร้างได้
หนังสือความรักหลายมิติ
ชีวประวัติท่านแม่ชี “ก้าวย่างแห่งปัญญา”
บันทึกคุณแม่
เพื่อนทุกข์
หนังสือความรักหลายมิติ
ฯลฯ
สาวิกา
ธรรมสวัสดี
(นิตยสารยุติการตีพิมพ์แต่มีให้ Download ฟรี)
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ลาดับ
ประเภทของสื่อ
2.
สื่อวิทยุ

3.

สื่อโทรทัศน์

4.
4.1

สื่อโสตทัศน์
ซีดี/ดีวีดี

5.
5.1

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์

5.2

Application ทางโทรศัพท์มือถือ

รายชื่อ
รายการวิทยุสาวิกา
ออกอากาศเวลา 9.00 - 10.00
ผ่านสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับฟังได้ทั่วประเทศ ทาง AM 1107
หรือ ทาง http://radio.ku.ac.th/
"บ้านนี้มีอริยะ"
ออกอากาศทางช่อง TNN2 ทุกวันเสาร์
เวลา 18.00 - 18.30
“รายการธรรมสวัสดี”
ออกอากาศทาง WORKPOINT tv. ช่อง23
เวลา 05:58 น. ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์
ธรรมสวัสดี
ดั่งดอกไม้บาน (เพลง)
ศักยภาพของความคิด
ตามรอยพระยุคลบาทพระศาสดา
เพื่อนทุกข์
ฯลฯ
http://www.sdsweb.org
http://www.sdsweb.org/en/
Facebook: เสถียรธรรมสถาน
Instagram: Sathiradhammasathan
Twitter: @sdsface
Youtube: เสถียรธรรมสถาน SDS Channel
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ลาดับ
ประเภทของสื่อ
6.
สื่อบุคคล
7.
7.1

สื่อกิจกรรม
โครงการกิจกรรม

รายชื่อ
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
แขกรับเชิญท่านอื่น ๆ ตมแต่กิจกรรม
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
โรงเรียนพ่อแม่ ครอบครัวแห่งสติ อริยะสร้างได้
ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา
บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน
ฯลฯ

หมายเหตุ: เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับการสัมภาษณ์
1) สื่อสิ่งพิมพ์
(1) หนังสือ
หนั ง สื อ ของเสถี ย รธรรมสถานที่ จั ด พิ ม พ์ โ ดยมากจะเป็ น ขนาดเล็ ก
(Pocket Book) มีน้าหนักเบา ง่ายและสะดวกต่อการพกพานาไปอ่านได้ทุกที่ หนังสือที่จัดพิมพ์เป็น
การนาข้อมูลและคาสอนของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มาเรียบเรียงและจัดพิมพ์ไว้ โดยจัดพิมพ์เป็นเรื่อง
ๆ ตามหัวข้อของคาสอนที่นามาจากการปฏิบัติประสบการณ์ และคาสอนที่สาคัญในพระพุทธศาสนา
(2) นิตยสาร
นิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทางเสถียรธรรมสถานใช้เป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารธรรมะไปสู่กลุ่มเป้าหมาย นิตยสารของเสถียรธรรมสถานที่จัดพิมพ์ คือ สาวิกา ที่ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น อริยะสร้างได้ และ ธรรมสวัสดี จัดพิมพ์มาเพื่อกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย มีรูปแบบการนาเสนอ
ที่เรียบง่ายโดยแบ่งเป็นหลายคอลัมน์ เช่น นิตยสารธรรมสวัสดี มีคอลัมน์ล้ออารมณ์ คอลัมน์รักษา
กาย…เยียวยาใจ คอลัมน์รู้จัก …สาวิกาสิกขาลัย คอลัมน์ธรรมะจากพระโอษฐ์ คอลัมน์กุ๊กตามกรรม
คอลัมน์วิทยานิพนธ์ เป็นต้น โดยคอลัมน์ต่าง ๆ จะมีความหลากหลายที่นาเสนอผ่านบทความที่แสดง
ถึงประสบการณ์ธรรมะในชีวิต ผสานกับความรู้คาสอนธรรมะทางพุทธศาสนา ในคอลัมน์วิทยานิพนธ์
จะเป็นการนาข้อมูลเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับธรรมะมานาเสนอ ทาให้สามารถใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการค้นคว้าทางวิชาการได้
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คอลัมน์วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์แปดเพื่อ
การหลุดพ้นจากกรรม ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า มรรค หรือ
มรรคา คือ แนวทางในการปฏิบัติหรือแนวทางการดาเนินชีวิต อันจะนาไปสู่ทางแห่งความดับทุกข์
มรรคเป็นกรรมที่ไม่ดาไม่ขาว และเป็นวิบากไม่ดาไม่ขาว เป็นกรรมที่อยู่เหนือกรรม เกิดขึ้นเป็นวิธีการ
นาเอากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตของตน คือวิธีปฏิบัติของคนที่จะ
ให้ เ กิ ด ผลตามกระบวนการธรรมชาติ ดั ง นั้ น มรรคจึ ง เป็ น หลั ก กลางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ตาม
องค์ประกอบภายในมรรคให้ครบองค์ เพื่อให้ถึงซึ่งปลายทางแห่งความดับทุกข์และหลุดพ้นจากกรรม
เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ด้านคุณค่าชีวิต ประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของ
ชีวิต รู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไม่ตกเป็น
ทาสของโลกและชีวิต มีจิ ตใจเป็ น อิส ระผ่ องใส ไม่ถูกบีบคั้นคับข้ องจากัด ด้ว ยความยึด มั่น ถื อ มั่ น
หวาดหวั่นของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนที่ทาให้เศร้าหมองขุ่นมัว อยู่อย่างไรทุกข์ (นพรัตน์ สม
สวาสดิ์, 2554)

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างนิตยสารของเสถียรธรมมสถาน
นิ ต ยสารสาวิ ก า และ ธรรมสวั ส ดี ที่ มี ก ารจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น ราย 3 เดื อ น
(Quarterly) คือ 1 ปีจัดพิมพ์ 4 เล่ม ปัจจุบันผลิตสื่อถึง ฉบับที่ 99 เมษายน - มิถุนายน 2558 และ
ไม่ได้ผลิตนิตยสารออกมาอีกแต่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sdsweb.org
2) สื่อวิทยุ
รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ มีแนวคิดสร้างคน
ต้นแบบ สร้างสังคมอริยะ เป็นการสนทนาธรรมกับท่านแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต โดยในแต่ละสัปดาห์
จะมี ดี เ จจิ ต อาสามาร่ ว มสนทนาและถามค าถามจากผู้ ฟั ง สามารถรั บ ฟั ง รายการได้ ท างที่
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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)
นอกจากนี้สาหรับผู้ที่พลาดการรับฟังรายการวิทยุของเสถียรธรรมสถาน ยัง
สามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถาน ทั้งยังย้อนหลังกลับไปฟังได้ตั้งแต่ปัจจุบัน
จนถึงปี พ.ศ. 2553
รูปแบบของการดาเนินรายการนั้นจะเป็นการสนทนาธรรมะสบาย ๆ ใน
รูปแบบ การถามตอบระหว่ างผู้ดาเนินรายการ กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีการตอบปัญหาจากทาง
บ้านที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการ หรือการตอบจดหมายที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามา เนื้อหาของ
รายการวิทยุที่จัดขึ้นจะเป็นการให้คาปรึกษาปัญหาชีวิตโดยสอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายจากแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต อีกทั้งยังมีแนะนาการปฏิบัติธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเสถียรธรรม
สถาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย ผู้ดาเนินรายการหรือ ดีเจที่เข้ามาช่วยจัดรายการวิทยุสาวิกาของ
เสถียรธรรมสถานนั้น เป็นอาสาสมัครที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยงานของเสถียรธรรมสถานซึ่ง
เสมือนเป็นการที่เรียนรู้การทางานร่วมกัน
3) สื่อโทรทัศน์
ปัจจุบันรายการธรรมะของเสถียรธรรมสถานคือชื่อรายการ “ธรรมสวัสดี”
ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05:58 น. ใช้เวลาออกอากาศประมาณ 2 นาที รายละเอียดการ
ดาเนินรายการจะเป็นการเรียนรู้หลักคิดแบบชาวพุทธ พร้อมรับโอวาทดี ๆ จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียร
สุต ในการใช้ชีวิต โดยออกอากาศทางโทรทัศน์ ของช่อง Workpoint TV ช่อง 23 และทาง Youtube
Channel: เสถียรธรรมสถาน SDS Channel ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยรายการธรรมสวัสดีมี
กลุ่มเป้าหมายคือทุกเพศทุกวัย ไม่เจาะจงไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง และจะมีการให้ธรรมะคาสอนอิงกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคม และบ้านเมืองโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาของ
รายการ
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ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ของเสถียรธรรมสถาน
4) สื่อโสตทัศน์
รายการของเสถียรธรรมสถาน หรืออาจจะเป็นการบันทึกการสอนธรรมะ มี
บันทึกไว้ในรูปแบบ ซีดี/ดีวีดี เพื่อผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ โดยมีจัดจาหน่ายที่องค์กรของเสถียรธรรม
สถานเอง เนื้อหาในซีดีจ ะเป็นเนื้ อหาที่นามาจากการทารายการธรรมสวัสดี หรือ การบันทึกการ
บรรยายธรรมะของวิทยากรท่านอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญมาบรรยายที่เสถียรธรรมสถานในโอกาสต่าง ๆ ซีดี
ของเสถียรธรรมสถานมีหลายรูปแบบ อาทิ ซีดีเพลง, ซีดีเรื่องราว “วันที่บัวบาน” ซึ่งเกี่ยวกับการ
เยียวยาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และซีดีบางรายการมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) เว็บไซต์
เว็บไซต์เป็นสื่อพื้นฐานและสามารถที่จะเข้าถึงเสถียรธรรมสถานได้ง่าย
เพราะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุก ๆ อย่างของเสถียรธรรม
สถานไว้อย่างครบครัน ทั้งข่าวประกาศ ข่าวกิจกรรม รายการธรรมะย้อนหลัง นิตยสารฉบับย้อนหลังที่
สามารถ ดาวน์ โ หลดได้ ฟ รี รู ป แบบของเว็ บ ไซต์ มี ทั้ ง แบบภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ คื อ
www.sdsweb.org และ www.sathira-dhammasathan.org สาหรับเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถาน
จะนาเสนองานด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนา เนื่องจากวัตถุ ประสงค์ของเว็บไซต์มีขึ้นเพื่อ
นาคาสอนของแม่ชีศันสนีย์ ที่ได้บรรยายไว้ตามสถานที่หรือตามช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ มาถ่ายทอด
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ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถาน
(2) Application ทางโทรศัพท์มือถือ
สื่อใหม่ที่เสถียรธรรมสถานได้นามาใช้ร่วมในการเผยแผ่ศาสนาและคา
สอนนั้นจะเป็นสื่อประเภท Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram Youtube
Twitter ที่ทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะโทรศัพท์มือถือประเภท
สมาร์ทโฟนมีใช้กันทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นสื่อที่รวดเร็วมากในการนาเสนอข่าวสารและส่งผลต่อ
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบัน มีแต่ความเร่งรีบจึง
ทาให้ข้อมูลเนื้อหาที่ยาวและซับซ้อนมาก ๆ จะถูกเปิดอ่านและติดตาม ดังนั้นการส่งข้อมูลเป็นภาพ
และข้อความสั้น ๆ จะได้ผลที่ดีกว่า ในการรับรู้ของพุทธศาสนิกชน และเป็นการสื่อสาร 2 ทาง Two
Way Communication ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชน กลุ่ ม เป้ า หมาย หรื อ ผู้ ที่ ส นใจอยากเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
สามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ทันทีแบบ Real Time โดยการกด Like หรือ การแสดง
ความถูกใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ สามารถสอบถามข้อมูลได้ในทันทีในหน้าข้อความ
นั้น ๆ ที่สาคัญยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ ทาให้ไม่พลาดข่าวสารที่สาคัญ
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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
จากภาพตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่ามีผู้เข้ามากดถูกใจเป็นจานวนหลายพันคน
และแสดงความเห็นไว้หลายสิบคน รวมถึงการแชร์หรือส่งต่อเพื่อกระจายข้อความธรรมะหรือข่าวสาร
ออกไปหลายร้อยครั้งเช่นกัน สื่อใหม่ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถบรรจุวิดีโอคลิปสั้น ๆ ความ
ยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารแบบสั้น ๆ ได้
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ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างการสื่อสารธรรมะจาก Youtube Appication
6) สื่อบุคคล
ในการสื่อสารธรรมะและศาสนาของเสถียรธรรมสถาน สื่อที่มีความสาคัญ
มากและมีผลต่อผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมคือ สื่อบุคคล เพราะสื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์กร และสื่อบุคคลของเสถียรธรรมสถานเองนั้น คือตัวของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
นั่นเอง แม้บางครั้งจะมีแขกรับเชิญ วิทยากรรับเชิญ มาร่วมบรรยายบ่อย ๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต คือ Role Model ที่สาคัญที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กร ส่วนใหญ่การทากิจกรรม
หรื อ การบรรยายธรรมะ แม่ ชี ศั น สนี ย์ เสถี ย รสุ ต จะเป็ น ผู้ ด าเนิน งานเอง โดยเป็ น ทั้ งพิ ธี ก รและ
ผู้บรรยายในคราวเดียวกัน และลักษณะของท่านที่มีความเมตตา กรุณาต่อทุก ๆ คนที่เข้าหาท่าน และ
เข้าถึงได้ง่าย จึงทาให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความศรัทธาในตัวท่านมากยิ่งขึ้น ระยะหลัง
ในการดาเนิน กิจ กรรมต่าง ๆ ผู้วิจัยพบว่าท่าน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีอาการป่วยเนื่องมาจาก
โรคมะเร็ง ทาให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะมีแม่ชีท่านอื่น ๆ เป็นตัวแทนของท่านในการดาเนิน
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กิจกรรม เช่น แม่ชีโมลี เขียวสะอาด ที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานแทน แต่ในกิจกรรมหลัก ๆ ที่สาคัญ
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะมาบรรยายธรรมะด้วยเช่นกัน หลังจากที่เสร็จสิ้นการบรรยายจะเปิด
โอกาสให้สอบถามข้อสงสัย หรือสามารถปรึกษาปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้ โดยจะใช้ธรรมะเข้ามาตอบ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนาธรรมะไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาของชีวิตได้
การดาเนิ น กิจ กรรมต่าง ๆ โดยมากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุ ต จะเป็นผู้ ดาเนินการ
บรรยายเอง หรือบางครั้งอาจจะมีแขกรับเชิญจากข้างนอกมาร่วมการบรรยายให้ความรู้ด้วย
แต่กิจกรรมในการปฏิบัติธรรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติจะมีเจ้าหน้าที่ คือแม่ชี
ท่านอีกหลาย ๆ ท่าน ได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้มาช่วยในการนาการดาเนินกิจกรรมหรือ
แม้แต่การบรรยายธรรมะ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและหน้าที่ของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต หรือ
บางครั้งที่แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ติดภารกิจไปต่างประเทศหรือไปนอกสถานที่จะมีเจ้าหน้าที่
มาดาเนินงานแทน (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
7) สื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ดาเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมใน
โครงการ “ปฏิบัติธรรม อานาปานสติภาวนา” ที่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการดูลมหายใจพิจารณาลม
หายใจเป็นพื้นฐาน ได้แก่ สติในลมหายใจ เป็นการกาหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้น
การใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพื่ออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติด
อยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความเข้าใจในชีวิต ซึ่งจะนาไปสู่การบรรเทา
ทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด ส่วนธรรมบรรยายนั้น จะเน้นไปที่การสอนทั้ งปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธ โดยการใช้อานาปานสติ ปฏิจจสมุปบาท และอุปกิเลส 16 เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติในวิถี
ชีวิตประจาวัน เช่น อานาปานสติใช้เมื่อมีการสวดมนต์ทาวัตรเช้า ทาวัตรเย็น การเดินจงกรม การ
นอนภาวนา เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจะถูกนามาใช้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณา
ธรรมะ และจดจาเรื่องราวในโฆษณาธรรมะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมา
กระทบ หากสติมีกาลังเพียงพอ และการได้ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ ยอมรับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจาวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจาที่
สามารถนามาใช้เป็นเครื่องเตือนสติได้ ทางเสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรมสาหรับผู้ที่สนใจ
ปฏิบัติธรรมในทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รวมระยะเวลา 3 วัน ในแต่ละอาทิตย์
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกเช่น “จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่
ในครรภ์” และ “โรงเรียนพ่อแม่ ครอบครัวแห่งสติ อริยะสร้างได้” สาหรับกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่
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 ดังนั้นโครงการที่เสถียรธรรมสถานก็ จะเป็น
ประมาณนี้ แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560
4.2.2.8 กิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน
เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เปิดกว้างทุกเพศ ทุกวัย จึงมีกิจกรรมที่
หลากหลาย จากปณิธ านของคุณแม่ชีศันสนีย์ ต้องการช่วยเหลือผู้ คนให้พ้นทุกข์ โดยนา
ธรรมะมาเป็นเครื่องเยียวยาสังคมด้วยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา คนที่มาปฏิบัติในธรรมา
ศรม เสถียรธรรมสถาน ได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย รู้คุณค่าชีวิต รู้จักทาสิ่งที่ยากให้เป็น
เรื่องง่าย สามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยความเข้าใจ และธรรมก็ได้เข้าถึงทุกคน ธรรมาศรมเป็น
สถานที่ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา และเป็นสิ่งที่ควรนาไปปฏิบัติ ตามหลักอานาปาน
สติ เป็นยาที่ช่วยให้คนมีสติรู้ทันกาย รู้ทันใจ ช่วยคนเจ็บป่วยหลุดพ้นจากความป่วย และคน
ไม่เจ็บป่วย เป็นการช่วยให้พ้นทุกข์ (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา, และนาง
นันทวรรณ พรหมเพ็ญ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
ประเภทกิจ กรรม ส่ ว นใหญ่จัดกิจกรรมที่เน้นความสงบและเกื้อกูล ต่อการปฏิบั ติ
เหมาะส าหรั บ ทั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมและผู้ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมชาติ บ าบั ด เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
พุทธศาสนิกชน ตัวอย่างเช่น เสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมตามหลักการพุทธศาสนา การ
เข้าถึงนิพพานตามแนวพุทธศาสนาทาได้หลายวิธี หนึ่งในหลายวิธีนั้นคือ การสาธยายธรรม
(สวดมนต์) เช่น สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล สาหรับการเคลื่ อนชีวิตปีต่อไปอย่ า งมี
สติปัญญา ไม่มีอวิชชา ซึ่งเราจัดกันเป็นประจาทุกปี (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15
สิงหาคม 2560)
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โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 การตัดสินใจบวชของเด็กผู้หญิง เพื่อเรียนรู้ การปลง
ผมทิ้ง เป็นการต้อนรับการบวชของผู้หญิงให้เข้ามาอยู่ในพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดความงอกงาม มี
ปัญญา ศีล สมาธิ ครองผ้าขาวเพื่อการลดราคะ โทสะ โมหะ ดังคาที่พระพุทธองค์ เพื่อเป็นเนื้ อนาบุญ
ของโลก ดังบาลีที่ว่า ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
การบรรยายธรรมในรายการสาวิกา ผ่านสื่อวิทยุ เพื่อเผยแผ่หลักธรรม ซึ่งชื่อหัวข้อ
การบรรยาย ผู้บรรยายแสดงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ตลอดเวลา กิจกรรม
นี้เป็นการใช้การสื่อสารสาหรับผู้ที่อยู่ภายนอกชุ มชน” (นางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ, สัมภาษณ์, 15
สิงหาคม 2560)
อีกตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ เหมาะสมกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายคือ กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างเสถียรธรรมสถาน กับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม จัดทาหลักสูตรอบรมการ
สร้างวิถีชีวิตแห่งสติ ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Community Learning ในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีวัย ทางานสู่ ความสุ ขทุกมิติ เป็นการเสริมสร้างสติและปัญญา เพื่อสร้ าง
ความสุขสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นาความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งในชีวิต
ครอบครัวและการงาน (Work-life Balance) ในโครงการนี้สอดคล้องกับคาถามผู้วิจัยคือ
เป็นกลุ่มคนทางาน เป็นแม่มือใหม่ เป็นกิจกรรมที่เปิดมาหลายรุ่นแล้ว เคยมีผู้เข้าร่วมกว่า
1,000 คน (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
สรุป การจัดกิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน มีหลายประเภท เช่น สวดมนต์
ข้ามปี ธรรมชาติบาบัด โรงเรียนพ่ อแม่ และ Community Learning ซึ่งเหมาะสมคนรุ่นใหม่ เป็น
กิจกรรมสร้างสติปัญญา กิจกรรมบรรยายธรรมโดยใช้สื่อในการเผยแผ่ธรรมะสู่บุคคลภายนอกด้วย ซึง่
ทุกกิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
4.2.2.9 กิจกรรมทางศาสนาแต่ละประเภท การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม และ
หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมทางศาสนาของเสถียรธรรมสถาน มีมากหมายหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรม
กาหนดโดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ต้องการเจาะกลุ่มใดเป็นพิเศษ ถ้าไม่เจาะ
กลุ่มใดก็เป็นกาหนดเป็นกิจกรรมทั่วไป เช่น สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมประเพณีในวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา เนื่องจากเสถียรธรรมสถานเป็นเสมือนสถานปฏิบัติธรรม - ธรรมอาศรม ไม่
เหมือนวัดทั้งหมด จึงมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ทาให้เสถียรฯ สามารถกาหนดกิจกรรม
ที่เจาะกลุ่มได้หลากหลายด้วย เช่น กิจกรรมโครงการจิตประภัสสร เน้นส่งเสริมผู้เป็นแม่ที่
ก าลั ง ให้ ก าเนิ ด ลู ก ตั้ ง แต่ น อนอยู่ ใ นครรภ์ คุ ณ แม่ ศั น สนี ย์ จึ ง เห็ น ส าคั ญ ของเด็ ก เพื่ อ
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ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว กิจกรรมนี้จัดทาเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติ และ
แบ่งปันประสบการณ์ โดยใช้วิธีของพระพุทธองค์ เรื่องการครองชีวิตครอบครัว การให้กาเนิด
ชีวิตลูกอย่างมีจิตประภัสสร โครงการจิตประภัสสรจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคู่รัก ซึ่งแน่นอนว่าช่วง
อายุของคนที่มาร่วมกิจกรรมจิตประภัสสรจะอยู่ในช่วงระหว่าง 20-37 ปีแน่นอน ซึ่งก็คือ
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เพื่อสร้างให้มีทิฐิเสมอกัน มองทุ กอย่างไปในทางเดียวกัน เมื่อฑิฐิ
เสมอกัน เข้าใจตรงกัน มีธรรมะเท่ากัน ก็เชิญเด็กดีมาเกิด เชิญเด็กดีหมายถึง คุณปฏิบัติ
ภาวนา สมาธิ จิตคุณดี สามีดี ภรรยาดี จิตเป็นกุศล เชื่อไหมว่า คลื่นกระแสของคนที่ อยู่
ด้วยกันแล้วเป็นกุศล ก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดี พอจิตเป็นปกติ แล้วรู้สึกสบาย อย่างไรก็มีลูกแน่นอน
อย่างคนที่ไม่มีลูกแล้วเครียด ๆ ไม่เคยคุยกันกับคู่ชีวิต พอมาโครงการจิตประภัสสรก็ดีใจแล้ว
จะบอกว่า มาโครงการนี้แล้วดูมหัศจรรย์ อิทธิปาฏิหาริย์เหล่านี้ไม่ใช่นะ มันเกิดความเป็น
ปกติของคู่ชีวิต จิตใจเป็นสุข ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ กิจ กรรมก็ส่งเสริมให้คนเข้าสู่ความเห็นที่
ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้อง ดังนั้นโครงการที่เสถียรธรรมสถานก็จะเป็นประมาณนี้ (แม่ชีโมลี
เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
นอกจากนี้ยังสร้างคนรอบข้างและญาติให้พ่อแม่มีที่ปรึกษา กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมคือ พ่อ กับแม่ผู้ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกาลังตั้งครรภ์ ไม่จากัดอายุครรภ์ และตั้งใจมั่น
สร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนาไปสร้างสังคม ด้วยการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมที่ ท าให้ เ กิ ด ทุ ก ข์ แก่ ต นเองและครอบครั ว ส่ ง เสริ ม การให้ ก าเนิ ด ชีวิต ด้ ว ยจิต
ประภัสสร ส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่บนกระแสอริยบุคคลจากสุข
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในครอบครั ว หรื อ ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ กิ จ กรรมค่ า ยเยาวชน SOS: Seeds of
Spirituality เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับเยาวชน จึงกาหนดกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน บุคคล
ทั่วไปทุกเพศ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีเท่านั้น หรือมาเป็นกลุ่มบุคคลในนามสถานศึกษา เพื่อ
ปลูกฝังและบ่มเพาะให้เยาวชน เติบโตเป็นต้นกล้าที่ดี พร้อมทั้งสามารถนาสิ่งดี ๆ ที่ตัวเองได้
สัมผัสเรียนรู้ไปบอกกล่าวและสร้างวงสังคมที่ดีงามต่อไปอีกเรื่อย ๆ เพราะอนาคตที่ดีย่อม
ต้องเกิดจากบุคคลในอนาคตที่ดี การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและดีงามจึงเป็นเรื่อง
จาเป็นมากที่ต้องได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่มีสื่อเป็นกลไกสาคัญในการ
สร้างกระแสใน 2 ด้านคือ สร้างสรรค์หรือทาลาย สื่อจึงเปรียบเสมือนอาวุธที่มีคุณและโทษ
ควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มั่ นคงตั้งแต่เป็นเยาวชน เมื่อพบเจอกับสิ่งยั่วยุอารมณ์ผ่าน
มาทางสื่อ ย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุนั้น นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ เหล่านี้เป็นตัวอย่างการกาหนดกิจกรรม กาหนดกลุ่มบุคคล และหลักเกณฑ์การ
เลือกเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมในแต่ ละกิจกรรม (แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา, และนางนันทวรรณ
พรหมเพ็ญ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
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สรุปได้ว่า กิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน จาแนกประเภทกิจกรรมโดยใช้วัตถุประสงค์
เป็ น ตัว ตั้ง แล้ ว กาหนดกลุ่ มเป้ าหมายหรือผู้ เข้า หลั กเกณฑ์การเลื อกกลุ่ มเป้าหมายก็เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เช่นกัน ดังเช่น โครงการจิตประภัสสร เน้นที่พ่อและผู้เป็นแม่ที่กาลังตั้งครรภ์ หรือค่าย
SOS เน้นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี หรือกรณีกิจกรรมทั่วไป เช่น สวดมนต์ข้ามปี ก็กาหนด
กลุ่มเป้าหมายแบบเปิดกว้าง โดยใช้คาว่า บุคคลทั่วไป
4.2.2.10 กิจกรรมทางศาสนาที่กาหนด ที่เน้นหรือเจาะจง กลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37
ปี และแนวคิดในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่กาหนดมาจากสิ่งรอบตัว สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทาให้เสถียรธรรม
สถาน มี กิ จ กรรมหลากรู ป หลายแบบ ที่ จั ด เฉพาะกลุ่ ม คนในช่ ว งอายุ 20-37 ปี ได้ แ ก่
โครงการศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา เพื่ออบรมจิตให้กับกลุ่มคนทางาน
เพื่อเกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใด เกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความ
เข้าใจในชีวิต ซึ่งนาไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ท างใจในที่สุด (แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา,
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
กิจกรรมการสอนในประเภทปริยัติ ตัวอย่างเช่น ปฏิจจสมุปบาท ถูกนามาใช้ให้เห็น
เป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณาธรรมะ และจดจาเรื่องราวในโฆษณาธรรมะ เป็น
เครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบ หากสติมีกาลังเพียงพอ และการได้
ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยอมรับเพื่อที่ได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่
ละปั จ จุ บั น ขณะของการรู้ ตื่ น และเบิ ก บาน พร้ อ มกั บ การยกเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวิ ถี
ชีวิตประจาวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจาที่สามารถนามาใช้
เป็นเครื่องเตือนสติได้ ธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงและเห็นผลจริงเมื่อเราใช้จริง ด้วยลมหายใจเข้าที่
สงบเย็นและมีลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์ รู้จักใช้ปัญญาในการดาเนินชีวิต เพื่อเปลี่ยนจาก
การเคยทุกข์ กลายเป็น การเห็นทุกข์ คือการตื่นรู้ และเบิกบาน ดังอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ว่า
การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย อันเป็นพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วย
ศักยภาพของมนุษย์ที่ต้องไปให้ถึง ก็คือการใช้โอกาสในการเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่ง
ทุกข์ (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
กิจกรรมการสอนในประเภทปฏิบัติ การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 การใช้ชีวิตที่เป็นธิดา
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า การบวชเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา การใช้อานาปานสติ
ภาวนาใช้เมื่อสวดมนต์ทาวัตรเช้า การใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ
และปฏิจจสมุปบาท ทาวัตรเย็น เดินจงกรม นอนภาวนา กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับกับกลุ่ม
คนในช่วงอายุ 20-37 ปี ของเสถียรธรรมสถานที่เหมาะสมคือ ธรรมชาติบาบัด เป็นศิลปะ
แห่งการเยียวยา ความเป็นอยู่ให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับธรรมชาติคนเราทุกคนพึง
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ใช้ปัญญา จิตสานึก ให้ร่างกายได้เยียวยาตัวเองคือ การบริโภค โดยเลือกรับประทานอาหารมี
พลังชีวิต ออกกาลัง ฝึกโยคะ สูดอากาศที่บริสุทธิ์ เพื่อให้ร่างกายกลับมามีพลังในการเยียวยา
ตนเองได้ เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ (นางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ,
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
สรุปได้ว่า กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปีนั้น เสถียรธรรมสถานมี
แนวคิดการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วยสื่ อกิจกรรม ทั้งการเรียนรู้/วิชชา แบบปริยัติ และสื่ อ
กิจกรรมที่เหมาะสมกลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37 ปี เชิงปฏิบัติทั้งภายนอก การบวช ภายใน การทาอานา
ปานสติ ปฏิจจสมุปบาท ทาวัตรเย็น เดินจงกรม นอนภาวนา ภายนอกและภายในธรรมชาติบาบัด
4.2.2.11 แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมสาหรับกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวาย หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมทา
กิจกรรมด้านศาสนา
แม่ ชี โ มลี เขี ย วสะอาด, แม่ ชี จิ ต ตานั น ท์ สั ม มา, และนางนั น ทวรรณ พรหมเพ็ ญ
(สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2560) แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการโน้มน้าวใจต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ดังนี้ว่า
เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถาน เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง มีกิจปฏิบัติคล้ายวัด ให้
ความสาคัญต่อการปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธพจน์ ดังวัตถุประสงค์ที่คุณแม่ศันสนีย์ เสถียร
สุต กาหนดไว้สมัยยุคแรกเมื่อเริ่มก่อตั้ง โดยเฉพาะหลักการชักชวน โน้มน้าวใจกลุ่มคนอายุ
20-37 ปี เข้าร่วมในกิจกรรม ด้วยวิธีการ/รูปแบบที่หลากหลาย โดยเสถียรธรรมสถาน นา
นวัตกรรมการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ ในฐานะผู้ส่งสาร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพุทธศาสนิกชนในฐานะผู้รับสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง โดยมุ่งหวังให้เกิด
การสร้างสิ่งจูงใจ ให้เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม การยอมรับอย่างเต็มใจ ซึ่ง
การใช้ช่องการสื่อสารเพื่อชักชวน จูงใจ และโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน ทั้งปัจเจกบุคคล/กลุ่ม
บุคคล ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร และใช้สื่อกิจกรรมในการโน้มน้าวใจอย่างมีส่วนร่วม ผลลัพธ์
จากพุทธศาสนิกชน เป็นส่วนช่วยให้เสถียรธรรมสถาน พัฒนาและจัดกิจกรรมอื่นได้อีกเพื่อให้
พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมและพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างถาวร
ด้านการโน้มน้าวใจด้วยสื่อแต่ละสื่อตามคาถามนั้น เสถียรธรรมสถานพยายามทาให้
ผู้รับได้รับสารตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือบริบทของแต่ละบุคคล
ซึ่งกิจกรรมที่สามารถโน้มน้าวใจ คือ กิจกรรมธรรมชาติบาบัด พุทธสาวิกา โรงเรียนพ่อแม่
โครงการจิตประภัสสร เป็ นสื่อที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการเรียนรู้ และการรับรู้ได้เร็วกว่า
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บุคคลที่ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความท้าทาย จากได้ร่วมปฏิบัติ
ในแต่ล ะกิจ กรรมที่กล่ าวมา ซึ่งผลลั พธ์จากการดาเนินกิจกรรมเหล่านั้น ทาให้ เกิดความ
ประจักษ์รู้แก่กลุ่มคนรุ่ นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยขึ้นและมากจานวนขึ้นโดยลาดับ จึงเป็นที่
แน่ชัดว่า การโน้มน้าวจิตใจคน การได้รับประสบการณ์ตรงเป็นหัวใจสาคัญของการรับรู้และ
เรียนรู้ (แม่ชีโมลี เขียวสะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
สาหรับผู้ที่เคยมาที่เสถียรธรรมสถานแล้วนั้นมีการบอกต่อ หรือว่าค้นหาผ่านสื่อ เห็น
แล้วก็รู้จักว่าเสถียรฯ มีสถานที่ลักษณะแบบนี้ พอเห็นก็เกิดแรงจูงใจ เพราะบางครั้งคนที่เข้า
มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการอยากเข้ามาปฏิบัติธรรม 100% ในลักษณะของคนที่เป็น
Gen Y และ Gen Z เขามาเพราะมีสถานที่ที่ร่มรื่น ได้เปลี่ยนบรรยากาศ วันหยุดอยากทา
อะไรที่เป็นประโยชน์เขาก็มากัน พอมาแล้วประกอบกับรูปแบบของการสื่อสารธรรมะที่ง่าย
เรามีตัวอย่าง ปริยัติโดยผ่านสื่อ เช่น เราจะบอกว่าความทุกข์ ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ให้เราแค่
รู้ พอรู้แล้วแค่จ๊ะเอ๋มา แล้วก็บ๊ายบาย พอทาผ่านสื่อ คนเห็นผ่านสื่อ ช่องทางของคนมีการ
รับรู้ ตา หู จมูก ลิ้น พอเห็นผ่านตาจนโยงไปที่ใจง่าย บางคนดูด้วยตาก็ทาให้เข้าใจง่าย แต่
บางคนใช้ฟัง เวลาคุณยายจ๋า (แม่ชีศันสนีย์) พูด ฟังประเด็นแล้วหลับตา คนฟังก็เข้าใจได้ง่าย
ท่านก็จะเอาคาสอนต่าง ๆ ที่ยาก ๆ ที่เป็นพระสูตรต่าง ๆ หรือที่เป็นคาสอนพุทธพจน์ต่าง ๆ
มาแปลงให้ เป็ น คาพูดที่ง่ายขึ้น เข้าไปสู่ การปฏิบัติตั้งแต่จากตื่นจนหลั บ (แม่ชีโ มลี เขียว
สะอาด, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
ส าหรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่ ท างเสถี ย รธรรมสถานด าเนิ น งานนั้ น จะมี
อาสาสมัครเข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรม เช่น รายการวิทยุ รูปแบบของการดาเนินรายการนั้นจะ
เป็นการสนทนาธรรมะสบาย ๆ ในรูปแบบ การถามตอบระหว่างผู้ดาเนินรายการ กับแม่ชีศันสนีย์
เสถีย รสุ ต มีการตอบปั ญหาจากทางบ้านที่โ ทรศัพ ท์เ ข้ามาร่ว มรายการ หรือการตอบจดหมายที่
ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามา เนื้อหาของรายการวิทยุที่จัดขึ้นจะเป็นการให้คาปรึกษาปัญหาชีวิตโดย
สอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุ ต อีกทั้งยังมีแนะนาการปฏิบัติธรรม ข่าว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย จะมีอาสามสัครที่เป็นผู้
ดาเนินรายการหรือที่เรียกว่า “ดีเจ” อาสาเข้ามาช่วยจัดรายการวิ ทยุสาวิกาของเสถียรธรรมสถาน
เป็นอาสาสมัครที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยงานของเสถียรธรรมสถานซึ่งเสมือนเป็นการที่
เรียนรู้การทางานร่วมกันโดยจะมีการพูดคุยสอบถามถึงเนื้อหา และขั้นตอนของรายการว่ามีเนื้อหา
อย่ างไร รู ป แบบรายการเป็ น ลั กษณะไหน เพื่อที่ผู้ ดาเนินรายการจะสามารถดาเนินการได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกับความต้องการของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และแผนของการดาเนินงาน
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จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ สรุ ป ได้ ว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเสถี ย รธรรมสถาน โดยใช้
กิจกรรมเป็นสื่อในการโน้มน้าวใจกลุ่มคน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติต่อศาสนาพุทธ มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติที่ดี ตามหลักธรรม เหตุและผล ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏ กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ
ธรรมะต่าง ๆ นามาใช้เพื่อโน้มน้าวใจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณแม่ศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ เป็นน่าเชื่อถือ อย่างเลื่อมใสต่อผู้รับสาร/พุทธศาสนิกชนที่ได้รับการโน้มน้าวใจจาก
กิจกรรมการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือมีความเห็นคล้อยตาม เกิดการกระทา
อย่างจริงจังตามมา การโน้มน้าวใจด้วยการใช้นวัตกรรมการสื่ อสาร จึงนับได้ว่าเป็นความจ าเป็น
พื้นฐานทางสังคม เพื่อประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อการโน้มน้าวใจได้รับตอบสนอง สร้างความ
อยากรู้อยากเห็น ต้องการเข้ามาปฏิบัติด้วยตนเอง พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดแนวโน้มไปทางที่ดี
ความมีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีตามไปด้วย
4.2.2.12 การวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาในอนาคต
คาสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 3 ท่าน สามารถประมวล ได้ดังนี้ว่า คุณแม่ศันสนีย์
เสถียรสุต มีเป้าหมายมาตั้งแต่ก่อตั้ง คือ มุ่งมั่นให้เสถียรธรรมสถานเป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรม
ของพระศาสดาโลก เป็นทั้งแหล่งผลิตข่าวสารในการส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรม และแหล่งปฏิบัติ
ธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาด้วยตนเอง เป็นผู้
หลุดพ้นจากความจากความทุกข์ได้ด้วยตนเอง
กิจกรรมแต่ละประเภทที่ เสถียรธรรมสถานจัดขึ้น โดยทั่วไปได้รับความร่วมมือจาก
หลายฝ่ าย โดยมีคุณแม่ศันสนีย์เป็นผู้ประสานงานหลัก จากคาถามจึงขอตอบดังนี้ว่า ใน
อนาคตรู ป แบบ และการน านวั ต กรรมการสื่ อ สาร หรื อ เทคโนโลยี มาใช้ ใ นการเผยแผ่
หลักธรรมในพุทธศาสนาเพื่อโน้มน้าวใจวัยเด็ก วัยทางาน และวัยชรา ปัจจุบันศูนย์เผยแผ่
ศาสนาหลายแห่งมีการนาสื่อและนวัตกรรมทางการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารมาใช้เผยแผ่
ธรรมะ เกือบทุกแห่ง ทาให้เสถียรธรรมสถานซึ่งเดิมไม่นิยมใช้ช่องทางสื่อมากนัก ต้องหันมา
ให้ความสนใจ เพราะการทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา จาเป็นต้องดาเนินการตาม
กระแส ค่านิยมของสังคมด้วย ซึ่งคุณแม่ศันสนีย์ให้ยึดหลักธรรม ไม่บิดเบือนไปจากพุทธพจน์
ที่จ ารึ กไว้ในพระไตรปิ ฎ ก ที่เป็ นความจริงอันประเสริฐ ใช้ส อนบุตรธิดา รวมทั้งกลุ่ มคน
สมัยใหม่ (เจเนอเรชั่น) ต่อไป อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา เป็นปรัชญาแห่ง
ธรรมชาติ ธรรมคือธรรมชาติ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทาให้นวัตกรรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีช่องทางการสื่อสาร เป็นเพียงเครื่องมื อ ส่วนเนื้อหาสาระที่หัวใจของพุทธ
ศาสนา ต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะคุณแม่ศันสนีย์มีแนวคิดต่อการใช้การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสาหรับส่งสารให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย หรือทุกกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยให้เคร่งครัดในเรื่องสารสนเทศที่ ต้องยึดตามพระไตรปิฎก
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เท่านั้น แนวโน้มสาหรับอนาคตน่าจะยังคงให้ความสาคัญรูปแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง เพราะลูก
ศิษย์ คุณแม่ศัน สนี ย์ มีจ านวนเพิ่มขึ้นด้ว ยวิธีการดังที่ปฏิบัติมานี้ (แม่ชีโ มลี เขียวสะอาด,
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2560)
สรุปว่า ในยุคแห่งนวัตกรรมการสื่อสารไร้พรมแดน เครื่องมือรับ -ส่งข่าวสารมีอิทธิพลต่ อ
สารสนเทศในทุกเรื่อง รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนสมัยใหม่ แต่ศูนย์แสดงธรรม
อย่างเสถียรธรรมสถาน ใช้สื่อเป็นเพียงเครื่องมือที่ แต่ยังคงเคร่งครัดในเรื่องเนื้อหาที่เป็นแก่ นแท้
โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมได้จัดให้เสมือนอยู่ในสมัยพุทธกาล เสมือนฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า มี
การสาธยายธรรม เทศนาธรรม สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่ทาหน้าที่มุขปาฐะ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
พุทธศาสนิกชนยังคงให้ความสาคัญต่อ บุคคลหรือผู้แสดงธรรม เพราะมีความใกล้และสามารถสื่อสาร
ได้ทันทีเมื่อไม่เข้าใจ ทาให้ได้รับคาตอบที่ชัดแจ้ง ในขณะที่ตัวกิจกรรมคือสื่อที่ทาให้โน้มตนเข้าไป
ปฏิบัติเห็นจริงด้วยตนเอง

การศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระพุทธศานาของ
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พุทธศาสนิกชนเจเนอ
เรชั่นวาย ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพุทธศาสนิกชนที่จัดอยู่ในกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ด้วยการขอ
ความร่วมมือบุคคลที่มาดาเนินกิจกรรมด้านพุทธศาสนา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ โดยผู้วิจัยขอเชิญร่วมเป็นกลุ่มสนทนา จานวน 7 คน ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ
เดียวกัน 2 ครั้ง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 14 คน (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก ค)
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มสนทนา รวม 2 กลุ่ม ซึ่งผลการให้ข้อมูลของผู้ร่วมสนทนา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและใกล้ เคียงกันมาก ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอการประมวลผลและการวิเคราะห์
ผลข้อมูลในลักษณะภาพรวม ดังนี้
เหตุผลของแต่ละท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้
จากคาถาม ผู้ร่วมสนทนาให้เหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลจานวน 14 คน สามารถจาแนกเหตุผลได้ดังนี้คือ มีจานวน 6
คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุฯ เพราะสนใจและชอบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
รวมทั้งที่หอจดหมายเหตุฯ มีกิจกรรมการปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้

129
ความรู้ อานวยความสะดวก และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป และน้อยเกินไป
ในขณะที่มีจานวน 4 คน ให้เหตุผลว่า เป็นการใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาจิตใจตน โดยยึดหลักธรรมะ
สาหรับการดาเนินชีวิตประจา และการร่วมกิจกรรมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส มีกิจกรรมให้เลือก
มากมาย การจ าลองคาสอนของท่านพุทธทาส ให้ ได้ศึกษา หรือปฏิบัติจริง เช่น ห้ องนิทรรศการ
นิพพานชิมลอง ห้องภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ กิจกรรมไทเก็ก โยคะ สมาธิ และมี
จานวน 2 คน ให้เหตุผลว่า “ต้องการหาทางดับทุกข์ในใจที่เกิดความยุ่งยาก สับสนจากความคน
ฟุ้งซ่าน และจากสังคมภายนอก มานั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ทาให้สงบ ซึ่งเลือกทาได้หลายอย่ าง
ตามที่สนใจ” (รัชนันท์ พุทธสรณ์, จุฑาทิพย์ หึกขุนทด, และวีพงศ์ บุญมาประเสริฐ, สัมภาษณ์, 15
กรกฎาคม 2560)
ทั้งนี้มี 1 คน ให้เหตุผลที่มาร่ว มกิจกรรมเพราะ “อยู่ไม่ไกลมากนัก สะดวกสบาย
สถานที่จอดรถ การอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพียงเข้ามาถึงก็สงบร่มเย็นแล้ว ” (โศศิษฐา พงศ์
ชัยโรจน์, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560)
และอีก 1 คนสุดท้าย “มาเพราะหอจดหมายเหตุฯ ไม่มีพุทธพาณิชย์ มาหลายครั้ง
เสมือนได้มากราบสักการะท่านพุทธทาส ได้มาทาบุญตามที่ความหมายท่านพุทธทาส คือ การทาบุญที่
เรียกว่าบุญ ที่แท้จริงคือ การให้ทาน ถือศีล ภาวนา” (ธิญาดา จารุศวัส , สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม
2560)
ผลจากการสนทนากลุ่ม ซึ่งจัดเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ 20-37 ปี หรือกลุ่มคนเจ
เนอเรชั่นวาย พบว่า เหตุผลที่มาร่วมกิจกรรมที่หอจดหมายเหตุฯ ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาและปฏิ บัติ
ธรรมเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน รองลงมาคือ ต้องการพัฒนาจิตใจให้สามารถอยู่กับความจริงใน
สังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อหาวิธีดับทุกข์ที่เกิดภายในจิต และสิ่งภายนอกที่มากระทบ อันดับสุดท้ายคือ
เลื่อมใส เพราะหอจดหมายเหตุฯ เป็นสถานที่ไม่ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบพุทธพาณิชย์
ต่อกิจกรรมการสื่อสารพุทธศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรมของสถาบันแห่งนี้
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น ต่อกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ
ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ ว่า พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมร่วมกิจกรรมทั้ง
ปริยัติธรรม และปฏิบัติธรรม หากได้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา ย่อมละกิเลส พ้นจากอานาจของวัตถุนิยม
พ้นทุกข์ทั้งปวง ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งที่บ้านที่ทางาน
ความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่กล่าวถึง กิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรม การจัด
กิจกรรมทาให้ธรรมเข้าใจง่าย ให้ความรู้สึก ร่มเย็น งดงามในใจตลอดเวลาที่ได้ร่วมกิจกรรม
“ภาพปริศนาธรรม มีความงดงาม นิทรรศการที่จัดร่วมกับกิจกรรมให้ความรู้สึ กถึง
การอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ปรุงแต่ง ห่างไกลจากกิเลสที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้ จิตใจเป็นสุข
แน่นอน” (อทิตยา พุ่มนาค, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560)
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“สถานที่จัดสรรให้ทากิจกรรม ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ได้ดี อยู่ไม่ไกล บรรยากาศทาให้ซึม
ซับหลักธรรมจากแต่ละกิจกรรมได้เป็นอย่างดี” (ศรีประไพร ลิ้มแก้ว, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560)
“ภายในหอจดหมายเหตุฯ มีแต่ความรู้ จึงอยากขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่นาหลักธรรมดี 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 ทาให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงพุทธศาสนา หลั กธรรมคาสอน และการเผยแผ่
ธรรมะของท่านพุทธทาสได้มากยิ่งขึ้น สถานที่ไม่ต้องเดินทางไกลเหมาะกับคนกรุงเทพฯ พื้นที่ภายใน
ถูกจัดสรรไว้อย่างดี และมีกิจกรรมให้เลือกทามากมาย รวมถึงบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ ทาให้
เหมาะกับการมาพักผ่อนจิตใจ โดยเฉพาะในสติภาวนา ละกิเลส ทางพ้น ทุกข์จากเรื่องยาก เมื่อได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสสาหรับทุกคนทั้งกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายและเยาวชน
ค้นหากิจกรรม วันเวลาและจุดจัดกิจกรรมภายในหอจดหมายเหตุฯ ได้ตลอดเวลา ทาง Website และ
Application Facebook
การสื่อสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี
และการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีอายุ 20-37 ปี
ผลการประมวลข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7
คน จานวนรวม 14 คน การสื่อสารที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญกรุงเทพฯที่ใช้ในการสื่อสาร
ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชน และเผยแผ่หลักธรรม ต่อกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี เมื่อนาข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มมาประมวลผลให้เห็นภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ สื่อสิ่งพิมพ์หรือ
เอกสาร ผลงานการประพันธ์ของท่านพุทธทาสในรูปแบบ ภาพวาด แถบเสียงโสตทัศน์ และวัตถุ
สิ่งของต่าง ๆ มีจานวนสื่อต่าง ๆ มากกว่า 27,000 รายการ นอกจากนี้ยังมีสื่อกิจกรรมอีกจานวนมาก
ที่สร้างความเพลิดเพลินให้พุทธศาสนิกชน เช่น โรงภาพยนตร์ธรรมะ ห้องนิพพานชิมลอง รวมทั้ง
กิจกรรมเสวนาธรรม ตลอดจน กิจกรรมธรรมะในสวน กิจกรรมทาบุญตักบาตร กิจกรรมปฏิบัติธรรม
มีกิจกรรมให้ ทดลอง และลงมือทามากมาย ได้แก่ กิจกรรมสอนสมาธิภ าวนาอานาปานสติ โยคะ
ภาวนา ฟังดนตรีธรรม ซึง่ แต่ละกิจกรรมมีกาหนดการ โดยจัดทาปฏิทนิ กิจกรรม ระบุวนั เวลา สถานที่
แสดงไว้ชัดเจน รวมทั้งวิธีติดต่อสอบถามราย ละเอียด หรือการลงทะเบียนล่วงหน้า ช่องทางการติดต่อ
มีทั้งทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ www.bia.or.th
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ความคิดเห็นจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เห็นว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ ควรใช้ในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี (หรือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย) จาก
ข้อมูลความคิดเห็นของแต่ละคน (14 คน) สามารถจาแนกได้ดังนี้
(1) สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ ผลงานการประพันธ์โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ผลงานการ
ประพั น ธ์ ผู้ ที่ น าบทประพั น ธ์ ท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ไ ปอ้ า งอิ ง หรื อ ขยายความ รวมทั้ ง บทความของ
นักวิชาการด้านพุทธศาสนาทั่วประเทศ และมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 1 คน ให้ความเห็นในเรื่องสื่ อ
สิ่งพิมพ์ว่า
“เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส มีร้านหนังสือธรรมะขนาด
ใหญ่ มีหนังสือหลากหลายทั้งที่เป็นผลงานท่านพุทธทาส และ พระอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่เป็นพระ
ปฏิบัติ รวมถึงพระที่เป็นนักคิดนักเขียนท่านอื่น ๆ อีกด้วยด้วย” (ธิญาดา จารุศวัส , สัมภาษณ์, 15
กรกฎาคม 2560)
(2) สื่อกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ (ปริยัติธรรม) กิจกรรมการปฏิบัติ เช่น
การทาบุญตักบาตร กิจกรรมภาวนาอานาปานสติ โยคะภาวนา ดูหนังหรือฟังดนตรีธรรมะ โดยเฉพาะ
การทดลองนั่งสมาธิในห้องนิพพานชิมลอง (ปฏิบัติ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทาให้เกิดความรู้ ทาให้จิตใจ
สงบ เป็นพื้นฐานสู่ปฏิเวธ
(3) สื่อสมัยใหม่ ได้แก่ การบรรยายธรรมถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือบันทึกลงใน Youtube หรือ Upload ขึ้น Application ติดตามกิจกรรมผ่านโทรศัพท์ติดตามตัว
(มือถือ) สามารถดูรายการถ่ายทอดสด หรือดูรายการย้อนหลังการถ่ายทอดต่าง ๆ ที่หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ หรือกิจกรรม ณ สวนโมกข์ อาเภอไชยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทา
ขึ้น หรือได้จัดทาไว้แล้ว
สรุปได้ว่า สื่อที่ใช้การสื่อสารเพื่อเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่ม
คนที่มีอายุ 20-37 ปี และสื่อสารที่เข้าถึงได้คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม และสื่อสมัยใหม่
สื่ อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่ วนร่วมปฏิบัติ
ธรรม/กิจกรรมทางศาสนา
ผลการประมวลข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7
คน จ านวนรวม 14 คน พบว่า ผู้ แสดงความคิดเห็ นส่ว นใหญ่สอดคล้องกันเห็ นว่า สื่ อที่มีอิทธิพล
สามารถโน้มน้าวใจบุคคลทั่วไป (ในที่นี้กลุ่มสนทนารับรู้ว่าถามคานี้เน้นกลุ่มคนวัยทางาน หรือกลุ่มคน
เจเนอเรชั่น วาย) ที่นั บ ถือพุทธศาสนาหั นมาร่ว มปฏิบัติธ รรมหรือกิจกรรมทางศาสนา คือ สื่ อที่มี
อิทธิพลต่อบุคคลในยุ คปัจจุบัน มากที่สุ ดคือ สื่อสมัยใหม่ ที่นิยมเรียกว่า Social Network หรือสื่ อ
ดิจิ ทัล ผ่ านเครื่ องมือในการปฏิบั ติการทางสั งคม เช่น เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ที่เป็น ช่อ ง
ทางการสื่อสาร ได้แก่ Website ในที่นี้หมายถึง Website ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

132
กรุงเทพฯ รวมทั้ง Facebook, e-mail, Application Line และ YouTube ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอให้สมาชิก
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มจัดลาดับสื่อที่มีอิทธิพลที่สามารถโน้มน้าวใจให้บุคคลหันมาร่วมปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา มีลาดับดังนี้ (สัมภาษณ์กลุ่มสนทนา, 2560)
(1) Website ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ โดยให้เหตุผล
ว่า ที่จั ดให้ website เป็ น อัน ดับ แรกเนื่องจากข้อมูล ที่แสดงไว้มีรายละเอียดชัดเจน จัดหมวดหมู่
สาหรับทาความเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในเรื่องการโน้มน้าวให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติธรรม มีการระบุหัวข้อกิจกรรม รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ การลงทะเบียน ทาให้เกิดความ
สะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สนใจกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที
(2) YouTube โดยให้เหตุผลว่า แม้ว่าการถ่ายทอด หรือฉายภาพกิจกรรม ที่จัด
โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ อาจมีไม่มากนัก แต่การเข้าดูผ่าน YouTube
สามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่โน้มน้าว หรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจ สร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้ นับถือพุทธศาสนา และจัดเวลาการไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางสาคัญในการจัดกิจกรรมด้านแนวคิ ด
หลักธรรม (การเรียนรู้) และกิจกรรมการทดลอง/การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
(3) สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง คือ สื่อบุคคลหลักคือ เจ้าหน้าที่
ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร ในขณะที่สื่อบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือกลุ่มบุคคลวัยทางาน ซึ่งเป็นผู้
เคยที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรม แล้วนาไปเขียน (Post) ในสื่อดิจิทัลส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งสื่อสารใน
รูปแบบบอกต่อ และอีกสื่อบุคคลที่สาคัญคือ ผู้บรรยายธรรม ผู้สอน ผู้นาเสนอข้อมูล ผู้สอน ผู้สนทนา
ธรรม หากบุคคลดังกล่าวนี้ สามารถบรรยายธรรมด้วยลักษณะดังกล่าวอย่างมีศิลปะ มีเทคนิคการ
ดึงดูดความสนใจ ย่อมเป็นสื่อที่สามารถการโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี
(4) สื่ อกิจ กรรม และสถานที่ เป็นสื่ อที่มีผ ลต่ อ การโน้ม น้าวใจมากพอสมควร
กล่าวคือ หากการจัดกิจกรรมน่าติดตาม สามารถปฏิบัติแล้วเกิดความรู้ ได้รับความประทับใจ ย่อมทา
ให้ผู้สนใจมาเข้าร่วมในครั้งต่อไป ทั้งนี้สถานที่จัดกิจกรรมต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม
ที่ดีด้วย
กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่
สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 2 คน จากทั้ง 2 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นไว้ว่า
“จุ ดมุ่งหมายต้ องการให้ พุ ทธศาสนิ กชนที่ม าเข้ าร่ว มกิ จกรรมได้เ ข้ าถึ งหั ว ใจแห่ ง
ศาสนาผ่านกิจกรรมปริยัติ คือเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถละกิเลส ประพฤติปฏิบัติตน หลุดพ้นจาก
อานาจของวั ต ถุนิ ย ม เป็ น หนทางดั บทุ ก ข์ โดยผ่ านกิจกรรมการปฏิบั ติ รูปแบบกิจกรรมของหอ
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จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ” (วีรพงศ์ บุญมาประเสริฐ , และอัทฐพล ทองทิพย์ ,
สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560)
ทั้ ง นี้ รู ป แบบกิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ผู้ ร่ ว มสนทนากลุ่ ม ได้ เ ข้ า ร่ ว มให้ ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน และมี 2 คน จากกลุ่มที่ 1 ให้ความเห็นได้น่าสนใจว่า
กิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาสสามารถส่งเสริมให้ มีนาไปใช้ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนาได้ และเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวที่เรานึกไม่ถึง เช่น การมองดูจิตใจ
ของตนเองในแต่ล ะขณะว่า การคิดจะเกิดก่อนการกระทา และนาผลที่ได้มาปรับ ใช้ กั บ
ชีวิตประจาวัน เช่น กรณีขับ รถทีคนขับรถปาดหน้าเรา แต่ก่อนเราจะโกรธ แต่เมื่อมาปฏิบัติ
แล้ว เห็นได้ว่า เรารู้สึกว่าความโกรธค่อย ๆ เกิดขึ้น และเราสามารถที่จะหยุดความโกรธนั้น
ด้วยการกลับมาพิจ ารณาลมหายใจแทนการปล่ อยอารมณ์ไปกับความโกรธ ซึ่งอาจทาให้
เรื่ องราวบานปลายต่อไปได้ (ศรีประไพร ลิ้ มแก้ว , และรัช นัน พุทธสรณ์ , สั มภาษณ์ , 15
กรกฎาคม 2560)
และสมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนจากทั้ง 2 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมไว้ว่า
กิจกรรมที่เคยมาเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นดูหนังหาแก่นธรรม หรือเพลินธรรมนาชม เปิด
โอกาสให้สอบถามข้อสงสัยได้ หรือ จะแสดงความเห็นในบางหัวข้อที่เปิดโอกาสให้ เช่น ใน
กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงทัศนะในหัวข้อ
ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์ที่ได้ฉายไปว่าผู้ เข้าร่วมเคยมีประสบการณ์ หรือความรู้สึ ก
ภายหลังการรับชมอย่างไร หรือแม้แต่ กิจกรรมเพลิ นธรรมนาชม ที่เป็นการแนะนาสถานที่
และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันโดยสอดแทรกคาสอนของท่านพุทธทาส รวมถึงประวัติของท่าน
พุทธทาสเข้าไปได้วย และปริศนาธรรมจากภาพแกะสลักของหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่บ่ง
บอกว่าต้องมีการตีความ ซึ่งผู้ดาเนินรายการจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามรวมถึงร่วมกัน
พิจารณาถึงปริศนาธรรมนั้น
ผู้วิจัยขอให้ประเมินผลรูปแบบกิจกรรมสามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนา ได้เรียนรู้ สามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตจริง ได้ระดับใด (มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย) จากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 14 คน พบว่า 9 คนเห็นว่าได้เรียนรู้และนาไปใช้ในชีวิตจริงได้มาก
ที่สุด และที่เหลือ 5 คนเห็นได้เรียนรู้และนาไปใช้ในชีวิตจริงได้มาก ทั้งนี้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดง
ความเห็นต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเห็นผลในระดับมากและมากที่สุดนั้น มีลาดับดังนี้
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อันดับ 1 อานาปานสติ แ บบย่ อ ตามแนวปฏิ บั ติ อ าจารย์ โ กเอ็ น ก้ า /อานาปานสติ
ภาวนา
อันดับ 2 อบรมหลักสูตรคู่มือมนุษย์
อันดับ 3 โยคะภาวนา/โยคะในสวนธรรม
อันดับ 4 ธรรมโฆษณ์ศึกษา: ปฏิจจสมุปบาท
อันดับ 5 ธรรมสวนะภาวนา ที่มาและแนวคิด ในสมัยพุทธกาล
ส่วนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้การดูภาพยนตร์ ภาพวาด ฟังบรรยายธรรม ซึ่งเป็น
พื้นฐานสู่การปฏิบัติตนให้รู้แจ้ง แต่หลักสูตรอานาปานสติแบบย่อ ได้ทั้งความรู้และได้ลงมือปฏิบัติ
ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยความหลากหลายของกิจกรรมที่หอ
จดหมายเหตุฯ จัดขึ้น ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี
แวะเวียนกันไปตามความสะดวก ความสนใจของแต่ละบุคคล
ในขณะที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับการนาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่
พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าได้มาก และได้อย่างยั่งยืน คือ เมื่อได้เรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรงอันเป็นแก่นแท้แล้ว ทาให้คนที่เข้าใจ/เข้าถึงได้ ย่อมนาไปใช้ได้ฝึกจน
ติดเป็นนิสัยส่วนตัว วันเวลาเปลี่ยนไปก็ไม่สามารถทาให้การปฏิบัติของบุคคลเปลี่ยนไปได้ เพราะสิ่งใด
ที่ดี ทาแล้วรู้สึกสบายกาย จิตใจก็แจ่มใส สิ่งเหล่านี้คนรอบข้างสะท้อนคาตอบได้ดีด้วย
สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมของหอจดหมายเหตุ พุ ท ธทาส อิ น ทปั ญ โญ
กรุงเทพฯ สามารถส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน (กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย) นาหลักธรรมในพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างยั่นยืนยาวนาน พ้นจากกิเลสและความทุกข์ จิตใจแจ่มใส
จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน อายุ 20-37 ปี หรือ
เจเนอเรชั่นวาย
ผลการประมวลข้อมูลจากการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7
คน จานวนรวม 14 คน พบว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ มีจุ ดเด่นที่ผู้สนทนา
แต่ละคน กล่าวถึงด้วยความชื่นชอบและชื่นชมว่า
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มีรูปแบบความเป็นสมัยใหม่ผสานกับรูปแบบ
ธรรมะแบบเก่า เช่น ภาพจาลองแกะสลัก ปูนปั้น หรือแม้แต่กิจกรรมตักบาตรที่แม้จะเป็น
การตักบาตรที่เรียบง่ายเหมือนการตักบาตรทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่จะมีรูปแบบเรียบง่าย สมถะ ไม่
ใช้เวลามากเหมือนสถานที่อื่น ๆ เพราะไม่เน้นพิธีกรรม แต่จะเน้นไปที่แก่นหรือจุดสาคัญ 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 หรือถกข้อสงสัยในการเรี ยนภาคทฤษฎีได้ เช่น กิจกรรมคู่มือมนุษย์ที่นาหนังสือคู่มือมนุษย์
ผลงานของท่านพุทธทาสมาศึกษา แล้วหาข้อคิดเห็น หรือแม้แต่การศึกษาเรื่องของ อานาปานสติ 16
ขั้นที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปิดให้พูดคุยถามตอบในข้อสงสัยต่าง ๆ จากพระที่เป็นผู้นาการปฏิบัติ
หรือบุคคลที่เป็นผู้ดาเนินรายการ นอกจากนี้ในแต่ละกิจกรรม ไม่ได้มีเพียงการถามตอบเพียงอย่าง
เดียว แต่ผู้เข้าร่วมสามารถร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติ หรือช่วยดาเนินการในการจัด
กิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม ที่จะมีดารานักแสดง หรือนักเขียน มาเป็นผู้ดาเนิน
รายการ หรือบางครั้ง กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม จะขอให้ผู้เข้าร่วมกิจจกรรมร่วมกันดาเนินรายการ
ด้วยการเล่าประสลการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมะในภาพยนต์ที่ได้ชม เช่น สารคดีหนัง
พาไปที่เกี่ยวกับประเทศพม่า จะมีการพูดคุยสอบถามถึงประวัติศาสตร์ และความน่าสนใจของละครที่
เกี่ยวเนื่องกัน ทาให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสนุกสนานออกรส
และจากการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 7 คน จานวนรวม
14 คน ให้ความเห็นเหมือนกัน และสอดคล้องกันว่า “ที่หอจดหมายเหตุ ให้อิสระในการเข้าร่ ว ม
กิจกรรม และให้โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็ น พูดคุยสอบถามทั้งในและนอกกิจกรรม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความเห็น ประสบการณ์ของตน ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบของกิจกรรม เช่น ถ้า
เป็นดูหนังหาแก่นธรรม จะเป็นกิจกรรมที่สบาย ๆ มีผู้เข้าร่วมเยอะ สามารถถามตอบและพูดคุยกับผู้
ดาเนินรายการได้อย่างเต็มที่ จะต่างจากกิจกรรมแนวปฏิบัติธรรมที่จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างเข้มงวด
เพราะต้องควบคุมภาวะอารมณ์ จิตใจอยู่ในกรอบของการปฏิบัติ แต่เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาของการ
ปฏิบัติ ก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ที่สาคัญ หากประชาชนทั่วไปต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่
ธรรมะ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถที่จะร่างโครงการ หรือขออนุญาตใช้สถานที่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของสถาบันจะแจ้งให้ทราบตอนที่มาเข้าร่วมกิจจกรรม หรือสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน”
เแนวคิดการสื่อสารพุทธศาสนา และเผยแผ่ หลักธรรมของท่านพุทธทาส ถ่ายทอด
ความรู้ในการดับทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และสั่งสอนตลอดมา ด้วยความมุ่งมั่นจริงใจอย่ าง
แท้จริง หอจดหมายเหตุพุทธทาส กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางปัญญา
ของท่านพุทธทาสที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด และสถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในโอกาสครบรอบพระบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
อนุญาตให้จัดสร้างในที่ดินของสวนรถไฟ ลักษณะที่เด่นชัดคือ อาคารปูนสามชั้น ตั้งอยู่ริมสระน้า โดย
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จาลองจุดเด่นบางอย่างที่สวนโมกข์ อ.ไชยยา มาสร้างไว้ เช่น มีเกาะต้นมะพร้าวตั้งกลางน้าที่เรียกว่า
สระนาฬิเกร์
ลักษณะเด่นในแต่ละชั้น ได้ทาหน้าที่เผยแผ่ หลักธรรมในศาสนาพุทธด้วยตัวเอง เช่น
ภาพปูนปั้นพุทธประวัติ จาลองภาพพุทธประวัติจากอินเดีย เล่าเรื่องพุทธประวัติด้วยภาพ ลานหินโค้ง
สาหรับปฏิบัติธรรม ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ติดกับลานหินโค้งมีโรงมหรสพทางวิญญาณ อีกด้าน
ของลานหินโค้งจัดเป็นห้องหนังสือและสื่อธรรมะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาธรรมะ มีภาพปริศนา
ธรรม และผลงานของท่านพุทธทาส หนังสือเผยแผ่ธรรมะจานวนมาก และสิ่งของที่ระลึกจาหน่าย ที่
น่าสนใจคือ หยอดเงินลงในตู้เก็บเงินตามแต่กาลังศรัทธา เสมือนการปฏิบัติธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
ศีลธรรม-ไม่ลักขโมย
ส่วนชั้นที่สอง มีห้องจัดอบรม/จัดสัมมนาปฏิบัติธรรม การใช้บริการห้องนี้ท่านพุทธ
ทาสมีนโยบายว่าทุกศาสนามาใช้ได้ไม่แบ่งแยก มีห้องนิทรรศการนิพพานชิมลอง และสวนปฏิจจสมุป
บาท มีเจ้าหน้าที่นาชม พร้อมทั้งอธิบายปฏิจจสมุปบาทด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องประหยัด
พลังงานด้วยการใช้แสงธรรมชาติ เช่น ห้องนิพพานชิมลอง ไม่สว่างมากทาให้บรรยากาศมีความเงียบ
สงบ จึงเหมาะสาหรับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและเดินจงกรม
ชั้ น บนสุ ด ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นนิ ท รรศการแสดงผลงานท่ า นพุ ท ธทาส ห้ อ งจดหมายเหตุ
สานักงาน ห้องค้นคว้า เป็นห้องพิเศษที่มีเครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การขอเข้า
ชมค่อนข้างเข้มงวด เพื่อให้หนังสือและเอกสารของท่านพุทธทาสคงอยู่ในสภาพเดิมได้มากที่สุด
กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า หอจดหมายเหตุ กรุ ง เทพฯ มี จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง ต่ อ การเผยแผ่
หลักธรรมในศาสนาพุทธ เหมาะสาหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เพราะเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวง
แต่เป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศที่เหมาะแก่การไปปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับ
ผู้สนใจศึกษาหลักธรรมะอย่างลึกซึ้งได้ เนื่องจากมีสื่อต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ภาพยนตร์ รูปภาพ รูปปั้น
แสดงหลักธรรมจานวนมาก นอกจากจากนี้จัดจาหน่ายของที่ระลึก หนังสือเพื่อนากลับไปอ่านหรือใช้ที่
บ้านได้ และกลุ่มกิจกรรมค่อนข้างหลากหลาย สามารถเลือกกลุ่มกิจกรรมให้ตรงกับจริตนิสัยของแต่
ละบุคคลได้ โดยจะมีเอกสารที่เรีย กว่า “จดหมายข่าว สวนโมกข์กรุงเทพ” แจกฟรี หรือ ติดตาม
ข่าวสารกลุ่มกิจกรรมได้จาก Facebook ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าเอกสารแจกมาก
ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการสื่ อ สารศาสนาพุ ท ธของหอจดหมายเหตุ พุ ท ธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ ให้ความคิดเห็นต่อการเผยแผ่หลักธรรม พบว่า
แม้หอจดหมายเหตุฯ มีระบบอานวยความสะดวกพอสมควร แต่มีปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นข้อสังเกตสาหรับการปรับปรุงแก้ไข เช่น การที่มีบุคคลมาเข้าชมนิทรรศการหลาย
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กลุ่ม การอานวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ การให้คาแนะนาการเข้าชมอาจไม่ทั่วถึง รวมถึง
วิทยากรผู้บรรยายไม่พอเพียง ประกอบกับผู้เข้าชมนิทรรศการบางคนขาดความเข้าใจ ไม่
เข้าใจระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในการเข้ากิจกรรม ทาให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมกับการเผย
แผ่ธรรมะที่ต้องใช้ความสงบ (ชญาน์ณิชญ์ สุภาพ, ณัฏฐินี ปรีชาหาญ, กมลวรรณ ทองเหลา,
และปัทมน ชัยจีระธิกุล, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2560)
นอกจากนี้ยังมีข้อจากัด ซึ่งทาให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารจากเจ้าหน้าที่ และด้าน
การสื่อสาร ซึ่งเกิดจากผู้ เข้ามาปฏิบัติธรรม อาจไม่เข้าใจต่อระเบียบปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจ กรรม
บางอย่ างกาหนดแต่ล ะเดือน แต่ล ะสั ปดาห์ ส ลั บสั บเปลี่ ยนกัน หากไม่ค้นหาข้อมูล หรือพิจารณา
รายละเอียดของกิจกรรมอาจมาถึงแล้วไม่ได้เข้าร่วมดังที่ตั้งใจไว้ หรือในบางโอกาสการเข้ามาเยี่ยมชม
สถานที่บางช่วงเวลา บางโอกาส มีหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล ขอเข้าชมเป็นกลุ่มใหญ่ บางคนที่มา
เดี่ยวอาจไม่ได้รับความสะดวกได้เต็มที่ จึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่บางคนได้รับอยู่บางพอสมควร
การค้นหาข้อมูลจากการสื่อสารของหอจดหมายเหตุฯ จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคได้
ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา สาหรับ
กลุ่มบุคคลอายุระหว่าง 20-37 ปี
สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และส่วนงานเกี่ยวข้อง สาหรับการเผยแผ่ธรรมะแก่กลุ่มบุคคล
อายุระหว่าง 20-37 ปี พบว่า วัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุฯ คือ การโน้มน้าวใจพุทธศาสนิกชน
ที่มาเข้าร่วมร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงหลักศาสนา ละกิเลสได้ และพ้นจากอานาจของวัตถุนิยม เป็นการ
สร้างทัศนคติดีดี และเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีตามมา ซึ่งการเผยแผ่ความรู้ มีการใช้เครื่องมือและ
ระบบการสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ และสร้างความเชื่อมั่นถึงหลักที่นาไปใช้ปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
จิตใจ ทาให้สุขภาพจิตดี ส่งถึงสุขภาพกายที่ดี ดังนั้นการสื่อสารพุทธศาสนาด้วยการใช้นวัตกรรมการ
สื่อสาร จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ผู้ร่วมสนทนาจึงมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้
(1) การสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อิ น ทปั ญ โญ กรุ ง เทพฯ ต้ อ งคั ด เลื อ กเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการโน้ ม น้ า วจิ ต ใจ
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใช้ความจูงใจให้หันมาเข้าร่วมและนาหลัก
ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประพฤติปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) การสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ควรใช้การสื่อและ
อุปกรณ์สมัยใหม่ที่เหมาะสมต่อคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายคือ ใช้การสื่อสารเชิงรุกด้วยสื่อดิจิทัลที่คนกลุ่ม
นี้นิยมใช้ให้มากขึ้น
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(3) หอจดหมายเหตุ ฯ และมู ล นิ ธิ ห อจดหมายเหตุ ฯ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ก าร
เผยแพร่พุทธศาสนาสาหรับพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสืบทอด
พุทธศาสนา และกิจกรรมที่จัดควรมีรูปแบบการสร้างความรู้เชิงประจักษ์ด้วยตนเอง เนื่องจากบุคคล
เหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง หากเรียนรู้ด้วยตนเองอาจยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการดาเนินชีวิต
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พุทธศาสนิกชน
เจเนอเรชั่นวาย ณ เสถียรธรรมสถาน
ผู้วิจัยขอความร่วมมือกับที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ เสถียรธรรมสถาน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี เป็นผู้เข้าร่วมปฏิบัติ ธรรมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของเสถียรธรรมสถาน ใช้เวลามากกว่า 1 วัน โดยแบ่งกลุ่มสนทนาเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 7
คน รวม 2 ครั้งได้จานวน 14 คน จากการประมวลผลการให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า มีความใกล้เคียง จึง
ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม ตามลาดับข้อคาถามดังนี้
เหตุผล ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้
การเข้าร่วมกิจกรรม ณ เสถียรธรรมสถาน (การสนทนากลุ่ม, 2560) ผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการเรียนรู้หลักธรรมะ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เป็นสุข สมถะ พอเพียง รองลงมาคือ ต้องการได้รับคาแนะนา คาปรึกษาสาหรับการดาเนินชีวิตที่
ถูกต้อง และความคิดเห็นอื่น ๆ เช่น ศรัทธาในตัวแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เดินทางมาสะดวก กิจกรรม
น่าสนใจ มาพร้อมต้องการสร้างความสงบจิตสงบใจ ต้องการลดความสับสน ทุกข์กายทุกข์ใจ อยาก
เป็นคนดี ซึ่งผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจตามลาดับดังนี้
อันดับ 1 ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา (จานวน 7 คน)
อันดับ 2 โครงการจิตประภัสสร (จานวน 3 คน)
อันดับ 3 กิจกรรมธรรมชาติบาบัด (จานวน 2 คน)
อันดับ 4 กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ (จานวน 1 คน)
อันดับ 5 จิตอาสา (จานวน 1 คน)
เหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรมอานาปานสติภาวนา
เนื่องจากเป็นหลักสูตรการปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งกิจกรรมอา
นาปานสติภาวนา มีการสวดมนต์ทาวัตรเช้าและเย็น เดินจงกรม นอนภาวนา เป็นต้น และ
บรรยายธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท ทาให้เห็น และเข้าใจธรรมะซึ่งสามารถเตือนสติได้เป็น
อย่างดี เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกหากกาลังสติมีเพียงพอ ซึ่งการได้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาท
เป็นการรู้ตื่นและเบิกบาน ทาให้เข้าใจสถานการณ์ทางโลกที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจาวัน ทาให้
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เผชิญกับสิ่งที่มากระทบได้อย่างมีสติ ไม่หลง ไม่เชื่ออย่างงมงาย (นีรชา ฤทธิมนตรี และ
ณัจยาพร อุดมเรื่องเกียรติ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560)
เหตุ ผ ลการเข้ า ร่ ว มโครงการจิ ต ประภั ส สร เป็ น กิ จ กรรมที่ เ จาะจงกลุ่ ม วั ย สร้ า ง
ครอบครัว พ่อแม่ที่กาลังมีลูก โดยการส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อนาพุทธวิธีไปใช้
ในการครองชีวิตครอบครัว และให้กาเนิดชีวิตลูกอย่างมีจิตประภัสสร เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนความคิด
ที่ว่าอยากได้ลูกดี มาเป็นความคิดการเป็ นแม่ที่ดี ด้วยการรักษากาย วาจา ใจ ไม่ให้ขุ่นมัวตลอดการ
ตั้งครรภ์ เพราะเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงลูก ส่วนเหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมชาติ
บาบัด เป็นกิจกรรมดูแลตนเองให้สมดุลกับธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายเยียวยาตนเอง เพื่อชีวิตใหม่ที่
สดใส มีพลัง และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
ความเห็นต่อกิจกรรมการสื่อสารและเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น ต่อกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ
ของเสถียรธรรมสถานว่า “พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมศึกษาศีล 5 ส่งผลให้ตนเองและผู้คนรอบข้างมี
ความสุข และร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างแท้จริง ” (เจนจิรา นที
ตานนท์ และภิญญา กองสินช์, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560)
ความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ที่กล่าวถึง กิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรม “การจัด
กิจกรรมทาให้ธรรมเข้าใจง่าย ทาให้ครอบครัว ญาติพี่น้อง คนรอบข้าง ได้รับกุศลผลบุญด้วย” (พิช
ชานันท์ ลาภใหญ่, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560)
ธรรมาศรม สถานที่ จั ด กิ จ กรรม ปฏิ บั ติ ธ รรม บรรยากาศเป็ น ธรรมชาติ ร่ ม เย็ น
เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมในแต่ละกิจกรรม อาทิ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิจกรรมจิตประภัสสร
ปฏิบัติธรรมตามวันสาคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประจาอยู่แล้ว อาจมีกิจกรรมพิเศษ เช่น
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า เป็นกิจกรรมแสดงความระลึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพระองค์ท่าน
เป็นพระแม่ฟ้าหลวง พระองค์เป็นผู้ให้ประสูติพระโอรสสองพระองค์ ซึ่งต่อมาทั้งสองพระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย เสถียรธรรมสถานจึงจัดกิจกรรมแสดงความน้อมระลึก ด้วยการจุด
ดวงประทีป เป็นกิจกรรมปฏิบัติโดยทั่วไปที่มีการจุดให้กับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมอานาปานสติ ภาวนา ส่วนใหญ่กาหนดไว้ในตารางกิจกรรม
ใช้ประชุมเป็นหลัก มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ หลักสูตรปฏิจจสมุปบาท กิจกรรมวันสายสัมพันธ์ หรือ
เรียกว่าวันสายสัมพันธ์คู่บุญ วันตาราอวอร์ด และกิจกรรมธรรมชาติบาบัด เป็นการดูแลสุขภาพ สร้าง
ความสมดุลร่างกายกับธรรมชาติ ได้เรียนรู้ว่าร่างกายของคุณเป็นหมอที่ดีที่สุด

140
ความคิดเห็นจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า เสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมมากมาย
ทาให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอน และการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยการ
แปลหลักธรรมร่วมกันเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาคารธรรมาศรม เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
ที่มีให้เลือกทามากมาย รวมถึงบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ สูดอากาศที่บริสุทธิ์ทาให้เหมาะกับการ
ออกกาลังและฝึกโยคะธรรม ซึ่งเปิดโอกาสสาหรับทุกคนทั้งกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายและเยาวชน
โดยบริบทการทางานของเสถียรธรรมสถาน มีการประชุมทุกสัปดาห์ เป็นการประชุม
วางแผนว่า มีกิจกรรมอะไรที่สอดคล้องกับยุคสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวัยเรียน กลุ่ม
นักเรียนมัธยมต้น กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมีจานวนมาก กลุ่มวัยทางาน รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ บาง
โอกาสผู้บริหารโรงเรียน และมหาวิทยาลัยใกล้เคียง ติดต่อขอให้เสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม เช่น ฝึกลมหายใจเพื่อรู้จั กตัวตน การละกิเลส เป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อพ้นทุกข์ สู่กิจกรรมพุทธศาสนาในลาดับที่สูงขึ้น การสอนจึงได้รับความนิยมมากขึ้น
การสื่อสารที่สถาบันแห่งนี้ใช้ในการเผยแผ่ศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ
20-37 ปี และการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่า สื่อที่ใช้ดาเนินกิจกรรมจาแนกตาม
ประเภท คือ การศึกษาธรรมะจากคาสอนของพระพุทธเจ้า สื่อที่ใช้ในเสถียรธรรมสถานมีดังนี้
(1) สื่ อ บุ ค คล คื อ การแสดงธรรม/บรรยายธรรม หรื อ สนทนาธรรมระหว่าง
พระสงฆ์ เช่น พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ ปสันโนภิกขุ) พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี พระอาจารย์
คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่นิมนต์มาเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา
(2) สื่อวิทยุ ธรรมนิเทศ พระสงฆ์มาบันทึกเสียงการบรรยายธรรม
(3) สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารสาวิกา (ปัจจุบันไม่ตีพิมพ์แล้วแต่สามารถดาวน์โหลดอ่าน
ย้อนหลังได้)
(4) สื่อสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ต โดยอัปโหลดเสียงบรรยายธรรมบนเว็บไซต์เสถียร
ธรรมสถาน ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดฟังในเวลาว่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง และใช้ดิจิทัลเพื่อเป็นทางเลือกให้
ผู้สนใจเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้น การเผยแผ่หลักธรรมเป็นคาสอนจากพระพุทธเจ้าตรง ๆ ถอดมาจาก
พระไตรปิฎก
(5) สื่ อกิจ กรรมก็ ไ ด้นิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ม าเป็นวิ ท ยากรในกิจ กรรมบรรยายธรรม
ฝึ ก อบรม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ธ รรมอานาปานสติ ภ าวนา กิ จ กรรม (หลั ก สู ต ร) จิ ต
ประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิ จกรรมธรรมชาติบาบัด กิจกรรมบวชพุทธ
สาวิกา กิจกรรมทั่วไป เช่น ตักบาตร สวดมนต์
สรุปได้ว่า รูปแบบการใช้สื่อเพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาของเสถียรธรรมสถาน
ใช้สื่อแบบสมัยพุทธกาล คือ สื่อบุคคล ปัจจุบันการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมาก
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ขึ้นในยุคปัจจุบัน ทาให้เสถียรธรรมสถานใช้สื่อบุคคลในการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา โดยมีการ
ผสมผสานกันระหว่าง สื่อบุคคลกับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อสมัยใหม่อย่า งเช่น
YouTube รวมทั้งสื่อกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ่วนใหญ่ใช้บุคคลในการนากิจกรรม
สื่ อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่ วนร่วมปฏิบัติ
ธรรม/กิจกรรมทางศาสนา
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคน ให้คาตอบว่า เสถียรธรรม
สถาน ใช้สื่อที่สามารถโน้มน้าวใจของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งทั้งหมดเป็นคนวัยทางานหรือกลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย ให้หันมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ซึ่งสื่อที่มีอิทธิพลในยุคปัจจุบัน คือ Social Network
หรือสื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Website Facebook, e-mail YouTube ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ขอให้สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มจัดลาดับสื่อที่มีอิทธิพลที่สามารถโน้ มน้าวใจให้บุคคลหันมาร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา มีลาดับดังนี้ (สัมภาษณ์กลุ่มสนทนา, 2560)
(1) Website ของเสถียรธรรมสถาน http://www.sdsweb.org/sdsweb/ โดย
ให้เหตุผลว่า website นี้แสดงข้อมูลรายละเอียดชัดเจน จัดหมวดหมู่กิจกรรม โดยเฉพาะการโน้มน้าว
ให้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมการปฏิบั ติธ รรม มีการระบุหั ว ข้อกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ การลงทะเบียน
ค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สนใจกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที ทาให้ได้รับความสะดวกอย่างมาก
(2) สื่อบุคคล เสถียรธรรมสถาน บุคคลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
หรือกลุ่มบุคคลวัยทางาน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเพศ คือ คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และอีกสื่อบุคคลที่
สาคัญคือ ผู้บรรยายธรรม ผู้สอน ผู้นาเสนอข้อมูล ผู้สอน ผู้สนทนาธรรม พระสงฆ์ เช่น พระโพธิญาณ
วิเทศ (พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ) พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี และเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ เป็นสื่อบุคคลที่
สามารถการโน้มน้าวใจ ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี
(3) สื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจมากพอสมควร การจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม หลักสูตรโครงการ ล้วนน่าติดตาม สามารถปฏิบัติแล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
อย่างเห็นผล ไม่เฉพาะตน แต่รวมไปถึงบุ คคลในครอบครัว บุตรหลาน ญาติ ซึ่งที่เสถียรธรรมสถานมี
สถานที่ ธรรมาศรม สวนปฏิบัติธรรม ทั้งบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก ที่สาคัญ
คือ หลักธรรมที่นามาเผยแผ่มีความสมดุลกับชีวิต
(4) สื่อสมัยใหม่ YouTube โดยให้เหตุผลว่า การถ่ายทอด หรือฉายภาพกิจกรรม
ที่จัดโดยเสถียรธรรมสถาน ผ่าน YouTube สามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่โน้มน้าว
หรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นับถือพุทธศาสนา และจัดเวลาการไปร่วมปฏิบัติ
ธรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา การศึกษาจาก YouTube ก็เพียงพอและสามารถนาไปปฏิบัติได้ด้ วย
ตนเอง
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(5) สื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ นิตยสารสาวิกา รายปักษ์ (3 เดือน/ฉบับ) เนื้อหามีความ
น่าสนใจ บทความมีคติธรรมมากมาย
กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่
สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นไว้ว่า “รูปแบบกิจกรรมของเสถียรธรรม
สถาน เน้นเรื่องศีล 5 การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการดับทุกข์ โดยผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ รูปแบบ
กิจกรรม ที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ความเห็นว่า สามารถส่งเสริมต่อการนาไปใช้ปฏิบัติตนได้ในระดับดี
มาก” (อารดา เรียงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2560)
สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มทุก ๆ คนให้ความเห็นเรื่องของการมีส่วนร่วมสอดคล้องไป
ในทิศทางเดีย วกัน ว่า “จากการได้เข้าร่วมกิจกรรม ทางสถาบันเปิดโอกาสให้ส อบถามหรือแสดง
ความเห็นในช่วงท้ายของกิจ กรรมได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม ซึ่ง ดีมากเพราะการปฏิบัติธ รรม
โดยเฉพาะการฝึกวิปัสสนา หรือนั่งสมาธิ หาผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจไม่สอบถามอาจจะทาให้ผู้ปฏิบัติหลงทาง
และเข้าใจผิดทาให้เกิดความเสียหายต่อผู้ปฏิบัติต่อไปได้ เช่น นึกคิดเอาเองว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ หรือ
เข้าใจแก่นของศานาผิดไปจากความจริงได้”
ผู้วิจัยขอให้ประเมินผลรูปแบบกิจกรรมสามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนา ที่นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันอยู่ในระดับใด ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย พบว่า ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 14 คน 11 คนเห็นว่า นาไปใช้ในชีวิตจริงได้ในระดับมากที่สุด
และที่เหลือ 3 คนเห็นว่านาไปใช้ในชีวิตจริงได้ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความเห็นต่อ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเห็นผลในระดับมากและมากที่สุด มีลาดับดังนี้
อันดับ 1 ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา
อันดับ 2 โครงการจิตประภัสสร
อันดับ 3 กิจกรรมธรรมชาติบาบัด
อันดับ 4 กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ส่วนรูปแบบกิจกรรมการฟังบรรยายธรรม การเรียนรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับศีล 5
เป็นพื้นฐานสู่การทาให้สังคมเกิดความสงบสุข ซึ่งการเรียนรู้ศีล 5 และได้ฝึกปฏิบัติทาให้สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมสนทนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยความ
หลากหลายของกิจกรรมที่เสถียรธรรมสถานจัดขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วมจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
คนวัยทางาน หรือเริ่มต้นครอบครัวใหม่ คือ เป็นกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 20-37 ปี
สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน ช่วยพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็น
กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย นาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ในระดับมากและมากที่สุด
พ้นจากความทุกข์ ไม่เบียดเบียนกันและกัน สังคมเกิดสันติสุข และการมีส่วนร่วมของสมาชิกยังเป็น
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การมีส่วนร่วมในระดับพื้นฐานคือเพียงแค่ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรม 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 เป็นสถานที่เผยแผ่ หลักธรรม ศึกษา และปฏิบัติ
ธรรมตามแนวพุทธศาสนา ด้วยสื่อกิจกรรม เน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมุ่งปฏิบัติ
ตามคาสอนขององค์พระพุทธเจ้า เรื่องอริยสัจ เพื่อการพ้นทุกข์ กิจกรรมที่น่าสนใจคือ อานาปานสติ
ภาวนา ซึ่งเสถียรธรรมสถานได้ รับการสั่งสอนจากพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
หลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการพ้นทุกข์ เป็นหลักธรรมะที่พุทธศาสนิกชนควรนาไปใช้ปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจาวัน คือ การรู้จักลด ละกิเลส การปฏิบัติตนอย่างไรในยุคปัจจุบัน เพราะการละกิเลสเป็น
สาเหตุของทุกข์ แนวปฏิบัติหรือกิจกรรมที่คายึดปฏิบัติคือ การถือศีล พุทธศาสนิกชนที่มาถือศีล มา
ปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน ถือว่าเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเท่านั้น
หลักธรรมเฉพาะเรื่องศีลเรื่องเดียว สามารถนาไปเป็นแนวทางดาเนินชีวิตได้ เพราะ
ศีลในพุทธศาสนา หากนับตามพุทธศักราชก็เข้าปีที่ 2560 ปีมาแล้ว หลายคนในสมัยนี้ หรือคนรุ่นใหม่
(เจเนอเรชั่นวาย) คงต้องทาความเข้าใจกับศีลใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยด้วย ให้คนในยุคสมัยนี้ได้เข้าใจ
ให้มากกว่าที่เราเคยได้ยิน ประกอบกับผู้คนยุคปัจจุบันไม่ใส่ใจศีล ไม่มีศีล คนไม่มีศีล สังคมจึงเลอะ
เทอะ การเข้ามาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน จึงต้องทาความเข้าใจศีล จึงเป็นที่มาของกิจกรรมที่
หลากหลายในเสถียรธรรมสถาน การเรียนรู้ศีล 5 อย่างลงลึก ทาให้คนเข้าใจหลักปฏิบัติตน อันทาให้
เกิดสันติสุขจากตนเองก่อน คือ การไม่เบียดเบียน ถ้าทุกคนถือปฏิบัติในศีล 5 การเบียดเบียนย่ อมไม่
เกิดขึ้น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ถือว่าเป็นผู้เข้าใจศีล เหล่านี้คือจุดแข็ง ของเสถียรธรรมสถานด้านการเผย
แผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธ ต่อพุทธศาสนิกชนกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย โดยเฉพาะจุดแข็งด้านการสอน
ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย รวดเร็ว ปฏิบัติง่าย และสะดวกสบาย
จุ ด แข็ ง ของเสถี ย รธรรมสถานด้ า นการเผยแผ่ ห ลั ก ธรรมในศาสนาพุ ท ธต่ อ
พุทธศาสนิกชน คือ แนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เช่น การถือศีล 5
เป็นแนวคิด คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้วางรากฐานไว้ รวมทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติตามหลักธรรมคา
สอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะหลักธรรมเบื้องต้นสาหรับกลุ่มคนสมัยใหม่หรือเจเนอเรชั่นวายที่มา
ศึกษาและปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถาน คือ ศีล 5 เพราะเป็นหลักธรรมที่ทาให้สังคมเกิดสันติสุขได้
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สิ่ ง ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า มาเสถี ย รธรรมสถานแล้ ว ได้ น าหาหลั ก ธรรม ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด กลั บ ไปใช้
ชีวิตประจาวันได้อย่างสงบสุข เห็นได้ว่าศีล 5 เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่พัฒนาสู่รูปแบบกิจกรรมอื่น ๆ
ได้แก่ ตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฯลฯ
ปัญหา อุปสรรค ในการสื่อสารศาสนาพุทธของเสถียรธรรมสถาน
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อการเผยแผ่ศาสนาของเสถียร
ธรรมสถานว่า
บางครั้งมีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ บางครั้งมีปัญหาการ
สื่ อสารระหว่างเจ้ าหน้ าที่กับผู้ เข้าร่วมปฏิบัติธ รรม หรือกับจิตอาสาบ้างตามสถานการณ์
โดยรวมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตาม อาจมีกลุ่มคนที่มาเยี่ยมชม
สถานที่ จึงไม่เข้าใจกฎระเบียบ ทาให้เกิดปัญหาการสื่อสารอยู่บ้าง แม้มีไม่มากนักแต่ก็ทาให้ผู้
พบเห็นมีมุมมองแตกต่างกันไป เช่น ไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะทาให้เสียภาพลักษณ์ของสถาน
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
คนเห็ น ว่า มีอุป สรรคเกิดขึ้น จนกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจยอมรับได้ เพราะการที่บุคคลไม่เคารพ
กฎระเบียบ สถานที่ บุคคลสาคัญของเสถียรธรรมสถาน ควรห้าม/กันบุคคลประเภทนี้ออกไป”
ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา สาหรับ
กลุ่มบุคคลอายุระหว่าง 20-37 ปี
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) เสถี ย รธรรมสถานมี กิ จ กรรมเป็ น กิ จ กรรมที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ในอนาคตควรจั ด
กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้หรือพัฒนาให้ตรงใจวัยรุ่นมากขึ้น
(2) การจัดแสดงกรณีศึกษาด้วยการ์ตูนอนิเมชั่น ดูแล้วเข้าใจง่าย ตรงใจ เห็นว่า
ควรพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพราะมีผลต่อกิจกรรมปฏิบัติธรรมของเสถียรธรรม
สถาน
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(3) อยากให้ มีที่จอดรถเพียงพอ ส าหรับผู้ เข้าร่ว มปฏิบัตินารถส่ ว นตัว มา การ
เดินทางด้วยรถสาธารณะอาจไม่สะดวก
(4) ด้านการให้บริการ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่นี่มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ามากขึ้น
(5) สถานที่ที่รองรับกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างกรณีที่เป็นกิจกรรมตรงกันในวัน
เดียวกัน สถานที่ยังไม่เพียงพอ หรือพอกิจกรรมตรงกัน ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทา
ระหว่างนั้น
(6) ประสานกับหน่วยงาน สสส. และหรือองค์กรทั้งที่เป็นรูปบริษัท ให้เข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น กิจ กรรมภายในเสถียรธรรมสถาน อย่างเช่น โครงการ sos เป็นโครงการของ
เยาวชน ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีปัจจัยสิ่งของต่าง ๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง บางกลุ่มนา
พนักงานในบริษัทมาร่วมปฏิบัติธรรม
สมัยอดีตการสอนธรรมะ วัยรุ่นเข้าใจยาก แล้วก็มีแต่พวกรูปภาพที่ไม่ค่อยเข้าใจ แต่
ในสมัยนี้มีพวกสื่อ Social ที่ทาให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้น ในอดีตการสื่อสารหรือการสอน
ธรรมะ เข้าใจยากกว่า เพราะในปัจจุบันมีการสื่อสารที่เข้าใจได้มากกว่า โดยผ่านสื่อ Social การสอนที่
ง่ายกว่า ทาให้นามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ในอดีตคนในยุคนั้น มีศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิต ใจไว้
จริ ง ๆ คื อ คนเข้ า ไปหาศาสนา แต่ ใ นปั จ จุ บั น ด้ ว ยเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาท เช่ น
โทรศัพท์มือถือ ทาให้คนโดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนา จะไปสนใจสิ่งเร้า
ต่าง ๆ ในโลก Social มากกว่า ดังนั้นศาสนาในปัจจุบันจึงต้องไปเข้าหากลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย โดยใช้สื่อ Social

ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
การวิจั ย จากแหล่ ง ข้ อมู ล ใช้วิธีการค้นคว้าข้ อ มูล จากแหล่ งข้ อ มูล ดังนี้ จากเอกสาร ใน
ลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งที่เป็นหนังสือ ตารา เอกสารวิชาการ รวมทั้งสื่อใหม่ที่นาเสนอในลักษณะสื่อ
สิ่งพิมพ์ คือ Website หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ คาสอนของพระพุ ทธเจ้า
หลักธรรมในพุทธศาสนาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และเสถียรธรรมสถานใช้เผยแผ่โดยใช้เครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการจดบันทึก และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อเผยแผ่
หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย 3 ประเด็น ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังมี
เนื้อหาตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
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4.4.2 บริบททั่วไปในการนับถือพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
จากการทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งต่าง ๆ สามารถกล่าวได้ว่า ศาสนาพุทธ เป็นศาสนา
ประจาชาติไทย โดยสัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ทั้งนี้
เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อต่อพุทธศาสนาว่า ชีวิตเวียนว่ายตายเกิด และเชื่อเรื่องกรรมคือ ทากรรมดี
ขึ้นสวรรค์ ทากรรมชั่วตกนรก จึงก่อให้เกิดผลจากระบบความเชื่อจาแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่
ทาให้เกิดแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรม เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ มีความเมฆตา กรุณา ฯลฯ
เกิดพฤติกรรมการสะสมบุญ ด้วยการบริจาค ทาทาน เพื่อภพหน้าได้ขึ้นสวรรค์
เกิดบรรทัดฐานการปฏิบัติคือ การเคารพ ครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส ความกตัญญู
เกิดพฤติกรรมในลักษณะประเพณีนิยม เช่น การทาบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบุญตาม
ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งรวมความเชื่อเรื่องผี เช่น จุดบังไฟขอฝน ลอยกระทงขอขมาเจ้าแม่คงคา ฯลฯ
ผลจากการผสมผสานความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเรื่องกรรม จึงเกิดศาสนพิธีการที่ควบคู่กับ
พฤติกรรมทาบุญ 3 รูปแบบคือ 1. การสั่งสมบุญ 2. ส่งหรือนาบุญกุศลไปสู่ผู้อื่น 3. ศาสนาเป็นระบบ
การประกันภัย (ทาดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดี) ต่างจากหลักธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมหลักการสร้างบุญต้องประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา
ธรรมสถานหรือสถาบั นในพุทธศาสนา มีวัดศูนย์กลางให้ กั บสั งคมไทย หลักธรรมในพุทธ
ศาสนาจึงการสืบทอด เผยแผ่ อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่ในช่วงปัญหาเศรษฐกิจไทย ส่งผล
ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดน้อย กิจกรรมไม่ได้รับการตอบสนอง ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี
ราคาแพง จึงไม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนชั้นกลางและชั้นรากหญ้า ประกอบกับเนื้อหา รูปแบบที่
เผยแผ่ไม่ตรงกับความต้องการของพุทธศาสนิกชนแต่ละวัย จึงถูกกล่าวหาว่า ไม่ตอบสนองต่อความสุข
ทางสังคม พระภิกษุประพฤติย่อหย่อน คนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ไม่ศรัทธาต่อหลักธรรม
จึงเข้าใจหลักธรรมแตกต่างกันไป แต่ยังพบว่า พุทธศาสนิกชนใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจาวัน พุทธ
ศาสนาคงบทบาทสาคัญในสังคมไทยโดยภาพรวม คือ ทาให้สังคมเกิดความความสงบ สันติสุข มีวัด
เป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรม จริยธรรม จัดระเบียบสังคมในชุมชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคติ
ธรรม รัก โลภ โกรธ หลง สังคมยุคปัจจุบั น ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งรุ่นเก่าและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ยึด
หลั ก ธรรมเพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ ใจจิ ต ต่ อ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทุ ก รุ่น ใหม่ ท าให้ พุ ท ธศาสนาคง
ความสาคัญต่อคน ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ (ไม่เอารัดเอาเปรียบ) ระบบการ
ปกครอง ระบบการศึกษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นับแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ด้วย
พระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ทรงเป็นองค์อุปฐากที่สาคัญมากที่สุดตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามา
เผยแฟ่ในประเทศไทย ด้วยทานบารมีจากทุกพระสงค์ ทาให้ประชาชนนับถือพุทธศาสนาได้ ทุกชนชั้น
อย่างเท่าเทียมกัน
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ภิกษุสงฆ์ ในฐานะ พระสงฆ์สาวกมีหน้าที่ปฏิบัติตามธรรมวินัย และเผยแผ่หลักธรรมในพุทธ
ศาสนา เพื่อโน้มน้าวความสนใจให้ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ลดให้ความสนใจพิธีกรรมเพราะเป็นเรื่อง
นอกศาสนา หลักธรรมะ เป็นหลักสนับสนุนความประพฤติ ไม่ยึด ถือสันโดษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
หากประเทศใดปราศจากศาสนาหรือหลักคาสอนของพระศาสดาแห่งศาสนาแล้ว สังคมประเทศนั้น
มักขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สรุป พุทธศาสนาเป็น หลั กธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส รู้ด้ว ยพระองค์เอง แล้วทรงแสดง
โอวาท เผยแผ่ ในลักษณะวิธีคิด หลักเหตุและผล แนวทางปฏิบัติสู่หนทางดับไม่ เหลือแห่งทุกข์ เป็น
หลักธรรมในพุทธศาสนา เกิดเป็นบรรทัดฐานแก่พุทธศาสนิกชน เป็นมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ก่อให้เกิดสันติสุข ความรัก ความสามัคคี โอบอ้อมอารีย์ ช่วยเหลือเผื่อแผ่ สร้างระเบียบในสั งคม
รวมถึงเป็นแนวคิดพื้นฐานการปกครองที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติให้อย่างยั่งยืนสืบไป
4.4.3 กระบวนการเผยแผ่ศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน
กระบวนการสื่ อสารเพื่อเผยแผ่ พุทธศาสนาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้ห ลั กปฏิบัติ
แตกต่างกันไปตามกาลเทศะ และคนที่ทรงสอน โดยเริ่มจาก
พุ ท ธวิ ธี ใ นการสอน ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบอั น เป็ น ปรั ช ญาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
กัลยาณมิตร ผู้มีสติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาด
คุณสมบัติผู้สอน ต้องเป็นนักเผยแผ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ฟังในฐานะกัลยาณมิตร
มี ค วามกรุ ณ าต่ อ กั น ดั ง ในพระธรรมกถึ ก (พระผู้ ท าหน้ า ที่ เ ผยแผ่ พุ ท ธธรรม) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
กัลยาณมิตร 7 ประการ คือ เป็นที่รักเป็นที่พอใจ (ปิโย) เป็นที่เคารพ (ครุ) เป็นที่ยกย่อง (ภาวนีโย)
เป็นนักพูด (วตฺตา จ) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคา (วจนกฺขโม) เป็นผู้พูดด้วยถ้อยคาลึกซึ้ง (คมฺภีรญฺจ กถ กตฺ
ตา) ไม่ชักนาในอฐานะ (โน จฏฺฐาเน นิโยชเย)
รูปแบบ/วิธี การสอนของพระพุทธเจ้า อาจเรียกว่า พุทธลีลา เป็นการชี้แจงให้
เห็นชัด (สันทัสสนา) ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ (สมาทปนา) ปลุกใจให้เกิดความอุตสาหะ (สมุต
เตชนา) ชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ (สัมปหังสนา)
หลักการสอน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระดาริประกาศหลักธรรมเป็นพุทธศาสนา
โดย ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัจวัคคี และได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อไปประกาศเผยแผ่พุทธศาสนา โดยให้แยกกันไปในแต่ละทิศทางเพียงรูปเดียว
การสื่ อ สารเพื่ อ เผยแผ่ พุ ท ธศาสนาในประเทศ โดยสถาบั น ทางศาสนาเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
พุทธศาสนิ กชนคือ วัด ซึ่ง เป็ น องค์กรเผยแผ่ ธ รรมในแต่ล ะชุมชน ส่ ว นพระสงฆ์มีบทบาทสื บสาน
หลักธรรม รวมทั้งมีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้น ด้วยการสนับสนุนเครื่องสื่อสาร เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ จากภาครัฐ รวมถึงมอบอานาจหน้าที่แก่กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดวิชาพุทธศาสนา
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เป็นวิชาเรียนในระดับมัธยมศึก ษา พระสงฆ์ทาหน้าที่เป็นครูพระ เข้าไปสอนในโรงเรียน ต่อมามีการ
ประยุกต์การเผยแผ่ธรรมในลักษณะการบรรยาย ปาฐกถาเทศนา เพื่อให้ความรู้ด้านหลักธรรมมากขึ้น
มีพระเถระนักปราชญ์ชาวไทยในยุคนี้ ได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
หลวงตามหาบัว ฯลฯ ปัจจุบันนี้ต่างชาติ ให้ความสนใจพุทธศาสนามากขึ้น จึงมีสานักงานองค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลก
สรุปได้ว่า กระบวนการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน พระพุทธเจ้าทรง
แสดงพุทธวิธีในการสอน คุณสมบัติผู้สอน รูปแบบ/วิธีการสอน และหลักการสอน ไว้อย่างชัดเจนเป็น
ระบบ กระบวนการสื่อสารด้านวรรณกรรมพุทธศาสนามีปราชญ์ด้านพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลายรูป จึง
เกิดวรรณกรรมมากมาย เช่น พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ โดยพุทธทาส
ภิกขุ หนังสือพุทธธรรม ของพระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต้น ด้านพิธีกรรมและรัฐพิธี ให้
กระทรวงจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสาคัญ เช่น วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา ทุกปี
4.4.4 การสื่อสารพุทธศาสนาในปัจจุบัน
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า การสื่อสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย กรุง
ศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใช้วิธีการเทศน์ การเผยแผ่ด้วยหนังสือ การส่งพระธรรมทูต
ไปแลกเปลี่ ย นองค์ความรู้ การสื บ สานพิธีกรรมและประเพณีทางศาสนา ตลอดถึงการสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ปั ญ หาการสื่ อ สารเพื่ อ เผยแผ่ ห ลั ก ธรรมในพุ ท ธศาสนา คื อ การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร
กล่าวคือ ผู้สอนหรือผู้สื่อสาร ผ่านการเทศน์ แสดงธรรม สนทนาธรรม ด้วยภาษาบาลีมากเกินไป
การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนยุคปัจจุบัน พบว่ามีรูปแบบดังนี้
สื่อบุคคล ได้แก่ การเทศน์ บรรยายธรรม สนทนาธรรม ตอบปัญหา และการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ ลักษณะการเผยแผ่แบบปากต่อปาก เป็นวิธีมุขปาฐะผู้สอนสื่อสารด้วยวาจาโดยตรง
ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพผู้สื่อสารและผู้ฟังด้วย
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นยุคการสื่อสารเพื่อเผยแผ่หลั กธรรมในพุทธศาสนาโดยการพิมพ์
พระไตรปิ ฎ ก คัมภีร์ หนั งสื อ ตาราทางพระพุทธศาสนา วรรณกรรมของนักปราชญ์ พอคเก็ตบุ๊ค
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Internet, Facebook, E-Book, Line, Twister, Mobile
Phone, CD, VCD, DVD, วิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีตได้รับการพัฒนาวิธีการมาโดยตลอด จากยุคมุขปาฐะ สู่
ยุ คพระไตรปิ ฎ ก คัมภีร์ ใบลาน หนังสื อ วิทยุ โทรทัศน์ ปัจจุบันมีสื่ อที่นิยมกันมากในการเผยแผ่
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หลั กธรรมในพุทธศาสนาทางอิน เทอร์ เน็ต องค์กรทางศาสนาและวั ดหลายแห่ ง ใช้วิธี การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางเว็บไซต์
ในการเผยแผ่ธรรมะด้วยรูปแบบดังกล่าวยังมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะกลุ่ม
คนในแต่ล ะวัย ที่คาบเกี่ย วเวลา โดยเฉพาะกลุ่ ม คนในช่ว งเวลาเข้ าสู่ ยุ คความเจริญ ก้าวหน้ า ด้ า น
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งนักวิชาการเรียกกลุ่มนี้ว่า เจเนอเรชั่นวาย และเป็นบุคคลที่มีความสนใจ
หลักธรรมในพุทธศาสนา จึงทาให้รูปแบบการสื่อสารเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายมีความหลากหลาย
ตามความต้องการของปัจเจกบุคคล โดยเลือกรับสารจากช่องทางสื่อแต่ละชนิดที่ตนสะดวก
สรุป เทคโนโลยีทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนได้ รับความสะดวกรวดเร็ว ทาให้การสื่อสาร
ด้วยข้อความและภาษาเพิ่มมากขึ้น ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ หลักธรรมถูกเผยแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เป็น
สังคมยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน
4.4.5 ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ก่อนพุทธกาล 45 ปีแล้ว
ทรงแสดงโอวาทในลักษณะวิธีคิด หลักเหตุและผล วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมหรือแก่น
ของพุทธศาสนา ในรู ป แบบศีล ธรรม คุณธรรม จริยธรรม กาเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย เข้ามาใน
ประเทศไทยก่อนสมัยสุโ ขทัย การปฏิบัติศาสนาจึงมีลักษณะผสมผสานความเชื่อหลั กการในพุทธ
ศาสนา และปฏิบัติตามพิธีกรรมแบบพราหมณ์ ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 จึงก่อให้เกิด
สันติสุขในสังคม ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสื่อสารหรือ
การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธวิธีการสอน
รูปแบบ หลักการสอน และคุณสมบัติผู้สอนไว้อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีโน้มน้าว ชักชวนให้ผู้ฟังเกิด
ศรัทธา และปฏิบัติตามคาสอนอย่างน่าอัศจรรย์ ทาให้เกิดรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเผยแผ่ ธรรมะในวัน
สาคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา) รวมทั้งวรรณกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จานวนมากมายมหาศาล นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้พัฒนาและถูกใช้อย่าง
แพร่ ห ลาย เข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย มีคาเรียกว่า สั งคมยุคข้อมูล ข่าวสารไร้ พรมแดน ด้ว ยข้ อ ดี ข อง
นวัตกรรมทางการสื่อสาร จึงถูกนามาใช้เผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลอย่างไรต่อการสื่อสารศาสนา
สู่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุ่มคนเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งเริ่มต้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคน
กลุ่มนีถ้ ูกเรียกว่า เจเนอเรชั่นวาย ทาให้เกิดการวิจัยเรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนา
สู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นการนาข้อมูลจากผลการวิเคราะห์เชิงเอกสารดังกล่าวข้างต้น
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และผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสนทนากลุ่ม เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบการสื่อสารพุทธศาสนาระหว่างสมัยพุทธกาลกับยุคปัจจุบัน
การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา
สมัยพุทธกาล
สมัยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทด้วยพระองค์
สงฆ์สาวก เทศนา บรรยายธรรม สนทนาธรรม
ให้แก่ผู้ฟังในลักษณะมุขปาฐะ
แก่พุทธศาสนิกชน ในลักษณะมุขปาฐะ
การเผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล คือ พระสงฆ์ที่ได้รับการ การเผยแพร่ผ่านสื่อที่หลากหลาย ได้แก่
บรรพชาจากพระพุทธเจ้าหลังพุทธกาล
สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม และสื่อ
(นับจากปรินิพพาน)
สมัยใหม่สื่อดิจิทัล
เผยแผ่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เรียกว่าพระไตรปิฎก
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้ เห็ นภาพรวมได้ว่า ทั้งในสมัยพุทธกาล และยุค สมัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ยังคงมีลักษณะการเผยแผ่หลักธรรมคล้ายคลึงกันคือ รูปแบบมุขปาฐะ
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงนาไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติธรรมในสถาบันทาง
ศาสนา ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษา 2 สถาบันคือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และ
เสถียรธรรมสถาน ผลจากการศึกษาข้อมูลปรากฏผลดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ผลข้อมูลเปรียบเทียบการสื่อสารพุทธศาสนาของสถาบันทางศาสนา
ระหว่างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน
แนวคิด กระบวนการ วิธีการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
เสถียรธรรมสถาน
แนวคิด
แนวคิด
โดยพระสงฆ์
โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ
ตามคาสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
รูปแบบ
รูปแบบ
ศาสนธรรมสถาน
ศาสนธรรมสถาน
แหล่งจัดเก็บภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ศูนย์กลางการศึกษา การฝึกปฏิบัติ
ศูนย์กลางให้บริการสนับสนุนการศึกษา
กิจกรรมทางศาสนา
เรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย และปฏิบัติธรรม
วิธีการเผยแผ่
วิธีการเผยแผ่
เอกสาร บทความ คาบรรยาย ของพระธรรมโกศาจารย์ นาหลักธรรมจากพระไตปิฎก แปล ตีความ
พุทธทาสภิกขุ โดยใช้สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์
โดยใช้การสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
สื่อกิจกรรม และสื่อดิจิทัล
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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ตารางที่ 4.5 รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ระหว่างหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน
รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
เสถียรธรรมสถาน
1. สื่อบุคคล นาการสอนโดยพระสงฆ์ หรือ
1. สื่อบุคคล ในแต่ละกิจกรรมเน้นการแสดง
วิทยากรตามกิจกรรมที่กาหนด
ธรรมหรือนาการสอนโดยพระสงฆ์ หรือโดย
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นหลัก
2. สื่อกิจกรรม เช่น นิทรรศการนิพพานชิมลอง
2. สื่อกิจกรรม การตีความจากพระไตรปิฎก
ศึกษาภาพปริศนาธรรม นั่งสมาธิในสวน
นามาสู่การกาหนดกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติ
ตักบาตรเดือนเกิด
3. สื่อสิ่งพิมพ์ แสดงเป็นผลงานของพระธรรม
3. สื่อสิ่งพิมพ์ มีการผลิตนิตยสารสาวิกา เป็น
โกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ และพระรูปอื่น ๆ
นิตยสารรายปักษ์ หรือราย 3 เดือนต่อฉบับ
นามาสู่การกาหนดกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติ
ปัจจุบันเลิกตีพิมพ์แล้ว แต่สามารถดาวน์
และสามารถดาวน์โหลดหนังสือของมูลนิธิ
โหลดอ่านย้อนหลังได้
หอจดหมายเหตุพุทธทาสได้
4. สื่อวิทยุ (ไม่ม)ี
4. สื่อวิทยุ รับฟังได้ทั่วประเทศ ทาง AM 1107
หรือ ทาง http://radio.ku.ac.th/
5. สื่อโทรทัศน์ (ไม่มี) แต่มีการถ่ายทารายการจาก 5. สื่อโทรทัศน์ "บ้านนี้มีอริยะ"
หน่วยงานภายนอก และมี Live Channel
ออกอากาศทางช่อง TNN2 ทุกวันเสาร์
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ผ่านทาง website
เวลา 18.00 - 18.30
http://www.bia.or.th/tv/
“รายการธรรมสวัสดี” ออกอากาศทาง
WORKPOINT tv. ช่อง23 เวลา 05:58 น.
ทุกวันเสาร์–อาทิตย์
ทั้งสองสถาบัน
4. สื่อสมัยใหม่หรือสื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางสื่อ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ด้วย Web Browser: www., e-mail,
Facebook, YouTube รวมทั้ง Application บนโทรศัพท์มือถือ อาทิ Line เป็นต้น
จากตารางที่ 4.5 แสดงเห็นให้ว่า รูปแบบการสื่ อสารพุทธศาสนาจากมูล นิธิทางศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย มีลักษณะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ลาดับการให้ความสาคัญต่อสื่ อ
หรือความนิยมต่อช่องทางการสื่อสารของสถาบัน กล่าวคือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ ให้ความสาคัญต่อสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอันดับแรก ในขณะที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ให้
ความสาคัญต่อสื่อกิจกรรม

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอ
เรชั่นวายมีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทาการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน
เจเนอเรชั่นวาย
2) เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
3) เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารพระพุทธศาสนาของกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวาย
ผู้วิจัยจึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ
1) แหล่งทุติยภูมิ ด้วยการวิจัยเอกสาร รวมถึงบทความ ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่บน
ฐานข้อมูล หรือข้อมูลบน Website ที่เปิดให้เข้าถึงได้เสรี เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และรวบรวม
หลักการ แนวทางปฏิบัติในการเผยแผ่ศาสนา รวมทั้งค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารพุทธ
ศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) แหล่ งปฐมภูมิ เป็ น การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ สามารถให้ คาตอบใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งได้สุ่มเลือกสถาบันทางศาสนาหรือศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม โดยเลื อ กสถาบั น ทางศาสนาที่ มี ชื่ อ เสี ย งและความนิ ย มของผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมทั่ ว ไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัว อย่าง 2 แห่ง คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และ
เสถียรธรรมสถาน เลือกสุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก 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 ดาเนินการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
จากการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ผลข้อมูลจากทุกวิธี สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และนาเสนอข้อเสนอแนะได้ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ส่วนที่ 1 ศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทาการสื่อสารพระพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
จากการศึกษาเรื่องของระบบการทางานของทั้งสององค์กร พบว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน แทบไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีลักษณะองค์กรที่
เป็นทางการ มีการแบ่ง ระบบการทางานที่เห็นชัดเจน ทั้งฝ่ายจัดทาเอกสารเผยแผ่ (สื่อสิ่งพิมพ์) ฝ่าย
สื่อออนไลน์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ แต่เสถียรธรรมสถานมีสื่อที่เพิ่มเติมขึ้นมาพิเศษกว่านั่นคือฝ่ายวิทยุ
และรายการโทรทัศน์ และการมีสานักพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น สานักพิมพ์สาวิกา แม้ปัจจุบันจะเลิก
จัดพิมพ์ไปแล้วแต่ยังสามารถดาวน์โหลดอ่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งสององค์กรนี้มีการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ส่งผลให้ทั้งสององค์กรทางศาสนาเหล่านี้ สามารถผลิตสื่อของตนเองออกมา
ได้เป็นจานวนมาก อีกทั้งความพร้อมในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความกว้างใหญ่โต และ
สะดวกสบายที่เพียงพอในการรองรับการจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ ได้ และรวมถึงความร่มรื่นของทั้งสอง
สถานที่ที่เป็นสวนป่าเล็ก ๆ รวมถึง หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ อยู่ติดกับสวนรถไฟที่อานวยความ
สะดวกด้านพื้นที่จอดรถแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมได้มากด้วยเช่นกัน สถานที่ตั้งของทั้งสอสถาบันตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก
5.1.2 ส่วนที่ 2 การศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสู่พุทธศาสนิกชน
เจเนอเรชั่นวาย
ทั้ ง สองสถาบั น ทางศาสนามี ก ารวางแผนในการท างานเพื่ อ และมี รู ป แบบการสื่ อ สารที่
ใกล้เคียงกัน และมีการใช้สื่อในการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายคล้ายคลึงกัน จากการศึกษาเพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูล ทั้งสื่อเอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งสององค์กรทางศาสนาพบว่า การเลือกใช้
สื่ อและการสร้ างสื่ อที่ใช้ในการสื่ อสารพุธ ศาสนาระหว่าง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปํญโญ
กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน มีความเหมือนกันในสื่อประเภท หนังสือ นิตยสาร ซีดี ดีวีดี เว็บไซต์
การบรรยายธรรมะ โครงการฝึกอบรม ที่จะเน้นหนักไปทางด้านกิจกรรมทางธรรมะที่เน้นให้สมาชิก
ประชาชน และผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมนั้นได้นาไปเป็นส่วน
หนึ่ งในการน าไปปรั บ ใช้กับ ชีวิตในปัจจุบันต่อไป ส่ ว นสื่ อของเสถียรธรรมสถาน 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 ากั ด ที่ ต้ อ งวางแผนและดู แ ลกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ม ากมาย ยกเว้ น บางกิ จ กรรมที่มี ห น่ ว ยงาน
ภายนอกมาจัดซึ่งอาจจะมีการถ่ายทาและสื่อสารผ่านทางรายการทางโทรทัศน์ ด้านเสถียรธรรมสถาน
มีการใช้สื่อประเภทกิจกรรมมากกว่าสื่อด้านอื่น ในโครงการจัดการฝึกอบรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
การที่เสถียรธรรมสถานนั้น มีพื้นที่ที่สามารถอานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนป่าที่สร้างขึ้นมาให้เหมาะสมสอดคล้อง และเสถียรธรรมสถาน
ความตั้งใจที่จะให้เสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่เรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน
อีกทั้งแต่ละกิจกรรมที่เสถียรธรรมสถานจัดจะเน้นให้กลุ่มคนทุกวัยสามารถทากิจกรรมรวมกันได้ อาทิ
โรงเรียนพ่อแม่ครอบครัวแห่งสติ อริยะสร้างได้ โครงการจิตประภัสสร
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม คือสื่อใหม่ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจาก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะอยู่ บ นโทรศัทพ์มื อถือประเภทสามาร์ทโฟน (Smart Phone) และยัง
สามารถเปิดรับสื่อเพื่อตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้ง 2 สถาบันได้
รวดเร็วทันที เนื้อหาของสื่อจะเกี่ยวข้องกับธรรมะในชีวิตประจาวัน ที่สามารถจะนาไปเป็นข้อคิด ข้อ
เตือนใจ ในการดาเนินชีวิตของปุถุชน จะไม่เน้นเนื้อหาที่ยากต่อการเข้าใจ แต่หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส จะมีบ างหลั กสู ตรที่จ ะเน้ น การศึกษาภาคทฤษฎีเพื่อปรับและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เช่น
กิจกรรมคู่มือมนุษย์ที่จะมุ่งเน้นศึกษาจากตารา และเข้าสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ทุ ก ข์ และการดั บ ทุ ก ข์ อั น เป็ น จุ ด หมายหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนา ส่ ว นกิ จ จกรรมที่ มี ค วามเป็ น
นันทนาการ เช่น กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม เพลินธรรมนาชม จะมีคนสนใจมาก เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่เน้นการพูดคุย บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของภาพยนต์ สารคดี รวมถึงการนาชมรอบสถานที่
ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส เพื่อเป็นการแนะนาสถานที่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งถึง
ความเป็นมาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส และจะเข้าใจแนวคิด ความตั้งใจ ในการที่จะเผยแผ่และ
สื่อสารพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น
ปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นลาดับสุดท้าย คือ อาสาสมัคร ในทุก ๆ กิจกรรมนั้นจะมีอาสาสมัคร
มาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะโดดของทั้งสององค์กร เพราะ
จะเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างการปลูกฝังจิตใจในเรื่องของการมีจิตอาสาที่เสียสละ ซึ่งจะทาให้เกิด
การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันระหว่างอาสาสมัคร กับ ทีมงานขององค์กร ในเรื่องของการดาเนิน
กิจกรรม การพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่ เพราะบุคคลที่จะเข้ามาเป็น อาสาสมัครให้กับทั้งสององค์กร
นั้นจะมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพ หลายหน่วยงาน อาทิทาให้ได้แง่มุมความคิดที่หลากหลาย เช่น
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หอจดหมายเหตุพุทธทาสมีดารานักแสดง นักเขียน มาเป็นอาสาสมัครร่วมดาเนินรายการที่เกี่ยวกับ
นันทนาการ เช่น ดูหนังหาแก่นธรรม ซึ่งจะได้มุมมองและแง่คิดของผู้ที่เป็นนักแสดง หรือ การให้
ความรู้ทางโครงสร้างของการถ่ายทาซึ่งเชื่อมโยงกับธรรมะและจิตใจ ด้านเสถียรธรรมสถานก็จะมีมีดี
เจจิตอาสามาร่วมสนทนาและเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรายการวิทยุสาวิกาที่จัดขึ้น
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
เผยแผ่ศาสนาสมัย พุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน มีรูปแบบคล้ายคลึงกันคือ มุขปาฐะ แตกต่างกันตรงที่
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยความรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง ส่วนสมัยหลังพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน มี
ลักษณะมุขปาฐะ เป็นการท่องจาพุทธวัจนะที่บันทึกในพระไตรปิฎกมาแสดงธรรมในลักษณะปากต่อ
ปาก หรือคาสอน ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ โดยพระสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือ
เช่น พระไพศาล วิสาโล พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฯลฯ โดยใช้การเทศน์ การบรรยาย การ
สนทนาธรรม เป็นต้น
รูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนา และหลักธรรมสาหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย สรุปได้ว่า การ
เผยแผ่หลักธรรมสมัยปัจจุบันที่มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย อาทิ อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็น
ระบบดิจิทัล ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย แต่ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีว่า ระบบการ
สื่อสารสมัยใหม่เปรียบเสมือนดาบสองคม คือ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรี ยนรู้หลักธรรมคาสอนก็ได้
ในขณะเดีย วกัน หากเปรี ย บเทีย บในเชิงกระบวนการสื่ อสารแล้ ว เครื่องมืออุปกรณ์ส มัยใหม่เ ป็ น
สิ่งรบกวน (Noise) คือ เป็นตัวการทาให้กระบวนการสื่อสารด้อยประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าการสื่อสาร
หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย สื่อที่เหมาะสมคือ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล เป็นสื่อที่สามารถ
โน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่กิจกรรมทางศาสนามักใช้รูปแบบมุขปาฐะ สาธยายหลักธรรมจากพระไตรปิฎก นั่งสมาธิ อา
นาปานสติภาวนา ฯลฯ โดยจาลองการเผยแผ่หลักธรรมในสมัยพุทธกาล ด้วยเหตุผลว่า สื่อกิจกรรม
สอดคล้องกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่สุดคือ พระธรรม เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
พึ่งรู้แบบประจักษ์ด้วยตนเอง ส่วนสื่อที่เหมาะสมรองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือธรรม วารสาร
นิตยสาร โดยทั่วไปมักใช้ประกอบกั บการปฏิบัติกิจกรรม และสื่อที่เหมาะสมลาดับสุดท้ายคือ สื่อ
สมัยใหม่หรือสื่อดีจิทัล ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค อีเมล ไลน์ ทวิสเตอร์ ดีวีดี วิทยุ โทรทัศน์ และ
โทรศัพท์มือถือ อาจเหมาะสมพุทธศาสนิกชนกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจแต่ละ
บุคคล รูปแบบของสื่อแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่สามารถโน้มน้าวใจ หรือดึงดูดความสนใจได้ดี
ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย พบว่า การให้บริการของสถาบันศาสนาไม่อาจบริการได้ทั่วถึง คือ จานวนเจ้าหน้าที่กับปริมาณผู้
ร่ ว มกิ จ กรรมมี สั ด ส่ ว นต่ า งกั น มาก ประกอบกั บ เนื้ อ หาที่ เ ผยแผ่ ไ ม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการกั บ
พุทธศาสนิกชนแต่ละวัย รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันทางศาสนานั้น ด้านอุปสรรค
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จากสื่อสมัยใหม่ คือ สื่อสมัยใหม่มีหลายรูปแบบ บางสื่อไม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนกลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย บางสื่อมีสิ่งรบกวน (Noise) มากมาย ทาให้การรับสารไม่ต่อเนื่อง
5.1.3 ตอนที่ 3 การศึกษาการรับรู้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร
พระพุทธศานาของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปได้ว่า สาหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ทางเสถียรธรรมสถานดาเนินงานนั้น จะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยในการดาเนินกิจกรรม เช่น รายการ
วิทยุ รูปแบบของการดาเนินรายการนั้นจะเป็นการสนทนาธรรมะสบาย ๆ ในรูปแบบ การถามตอบ
ระหว่างผู้ดาเนินรายการ กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มี การตอบปัญหาจากทางบ้านที่โทรศัพท์เ ข้า
มาร่วมรายการ หรือการตอบจดหมายที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามา เนื้อหาของรายการวิทยุที่จัดขึ้น
จะเป็นการให้คาปรึกษาปัญหาชีวิตโดยสอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต อีกทั้ง
ยั งมีแนะน าการปฏิบั ติธ รรม ข่าวประชาสั ม พั นธ์ กิจ กรรมของเสถีย รธรรมสถาน และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด้วย จะมีอาสามสัครที่เป็นผู้ดาเนินรายการหรือที่เรียกว่า “ดีเจ” อาสาเข้ามาช่วยจัดรายการ
วิทยุสาวิกาของเสถียรธรรมสถาน เป็นอาสาสมัครที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยงานของเสถียร
ธรรมสถานซึ่งเสมือนเป็นการที่เรียนรู้ การทางานร่วมกันโดยจะมีการพูดคุยสอบถามถึงเนื้อหา และ
ขั้นตอนของรายการว่ามีเนื้อหาอย่างไร รูปแบบรายการเป็นลักษณะไหน เพื่อที่ผู้ดาเนินรายการจะ
สามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และแผนของการ
ดาเนินงาน
แต่สาหรับการมีส่วนร่ว มของหอจดหมายเหตุพุทธทาส จะต้องแจ้งความจานงเพื่อที่จะเข้า
มาร่วมดาเนินกิจกรรมในกรณีที่จะร่วมผลิตและวางแผน หากกิจกรรมนั้น ๆ เป็นกิจกรรมที่ได้นาเสนอ
โครการเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยโครงการที่นาเสนอจะต้องมีแบบแผน วัตถุประสงค์ทางธรรมะที่
ชั ด เจนและตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น ในการที่ จ ะท าการสื่ อ สารและเผยแผ่ ธ รรมะทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะผลงานของท่านพุทธทาส และพระอาจารย์ท่านอื่น ๆ โดยทางสถาบันหรือ
หอจดหมายเหตุพุทธทาสจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สาหรับการบรรยาย หรือแม้แต่ห้องเรียน ยกเว้นว่า
กิจจกรรมที่จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่เป็ นการเปิดกว้างคล้ายกับการสัมนาหรือสัมภาษณ์สื่อบุคคลทาง
ศาสนาที่สาคัญ ๆ ผู้ขอโครงการจะมีการจัดเตรียมพื้นที่เอง เช่น เวที ในการตกแต่งเวทีและประดับไฟ
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของโครงการ เช่น การเปิดตัวหนังสือธรรมะ ของ คุณพัทธ์อิทธิ์ จินวุฒิ ชื่อ
หนังสือคือ จากนั กโทษสู่นักธรรมที่มีรูปแบบการสนทนาที่เป็นกันเองง่าย ๆ และมีการนิมนต์พระ
นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระวิปัสสนาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ และมีพิธีกรรับเชิญพิเศษมาเป็นผู้
ดาเนินรายการ เพื่อให้รูปแบบของรายการมีความน่าสนใจมากขึ้น
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสกรุงเทพฯ และ
เสถีย รธรรมสถาน โดยใช้กิจ กรรมและสื่อบุคคลเป็นสื่ อในการโน้มน้าวใจกลุ่ มคน เพื่อเสริมสร้าง
ทั ศ นคติ ต่ อ ศาสนาพุ ท ธ มี พ ฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ที่ ดี ตามหลั ก ธรรม เหตุ แ ละผล ข้ อ เท็ จ จริ ง ตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏ กระบวนการ เครื่องมือ สื่อธรรมะต่าง ๆ นามาใช้เพื่อโน้มน้าวใจให้เป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์ข องแผนงาน ซึ่งเป็ นศูนย์รวมจิ ต ใจ เป็นน่าเชื่อ ถื อ อย่างเลื่ อ มใสต่ อ ผู้ รั บสาร หรื อ
พุทธศาสนิกชนที่ได้รับการโน้มน้าวใจจากกิจกรรมการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อถือ หรือ
มีความเห็นคล้อยตาม เกิดการกระทาอย่างจริงจังตามมา การโน้มน้าวใจด้วยการใช้นวัตกรรมการ
สื่อสาร จึงนับได้ว่าเป็นความจาเป็นพื้นฐานทางสังคม เพื่อประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อการ
โน้มน้าวใจได้รับตอบสนอง สร้างความอยากรู้อยากเห็น ต้องการเข้ามาปฏิบัติด้วยตนเอง พฤติกรรม
เหล่านี้ก่อให้เกิดแนวโน้มไปทางที่ดี ความมีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีตามไปด้วย
และการแสดงความเห็นในระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นวาย อายุ 20-37 ปี มีการรับรู้ประโยชน์ และมีระดับของการมีส่วนร่วม โดยเรียงจาก
ระดับการมีส่วนร่วมทั่ว ๆ ไปในระดับน้อย ไปถึงจนถึงระดับมากสรุปได้ดังนี้
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจะสามารถสร้างประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมให้
มากได้โดยเป็นการสร้างพลัง สร้างแนวคิดสู่การกาหนดแผน พัฒนายุกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานใน
กิจ กรรมทางธรรมะต่ าง ๆ และยั งรวมถึ งการที่ จ ะสามารถมองเห็ น การปั ญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ประโยชน์ของการสร้างสรรค์แนวทางและการทางานงานร่วมกัน
จะช่วยทาให้การดาเนินการมีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะมีบุคคลากรในการดาเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น
และยังได้แนวความคิดใหม่ ๆ ไปต่อยอดและพัฒนาจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงช่องทาง
ใหม่ ๆ ในการสื่อสารพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นและรวดเร็ว และยังสร้างพลังของการ
เรียนรู้เพื่อที่จะทาให้ปัญหาของการสื่อสารลดน้อยลงเพราะมีการแบ่งหน้าที่และอาศัยความร่วมมือ
จากอาสาสมัครหรือผู้ร่วมกิจกรรมช่วยบอกต่อผ่านสื่อต่าง ๆ หรือแม้แต่การสื่อสารแบบปากต่อปากที่
เป็น Viral Communication ได้ และยังได้ความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพิจารณาในการที่จะ
ปรับปรุงกิจกรรม รวมถึงสร้างสรรค์กระบวนการ รูปแบบ และสื่อใหม่ ๆ ที่จะสามารถสื่อสารไปถึง
กลุ่มเป้าหมายได้
การมีส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ รั บสาร หรือผู้ ใช้ ส าร (Audience/Receiver/User) จะเป็นไปใน
ทางการแสดงความคิ ด เห็ น ภายหลั ง จากการด าเนิ น กิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การตอบ
แบบสอบถาม หรือแม้แต่พูดคุยถึงความรู้สึกหลังจากเสร็จสิ้นกิจจกรรม โดยจะมีการบันทึกข้อมูลไว้
เพื่อนาไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไปในการจัดกิจกรรมตั้งต่ อไป ระหว่างการดาเนินกิจกรรมจะมีการ
พูดคุยสอบถามถึงประสบการณ์ ความรู้สึก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อเนื้อหาหลักธรรมที่ได้นาเสนอไป
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ว่ามีข้อสงสัยอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลายความสงสัยและนาไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้
ต่อไป
การมีส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ ส่ งสาร ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ร่ว มผลิ ต ผู้ ร่ว มแสดง (Sender/Producer/Coproducer/Performance) และ การมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ ว างแผน ผู้ ก าหนดนโยบาย (Policy
maker/Planner) รวมไปถึงการติดตามประเมินผลด้วย หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมก็ไม่สามารถที่จะร่วมวางแผนหรือ กาหดนโยบายได้ แต่อาจจะแสดงความเห็นสาหรับ
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปได้ แต่หากกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ยื่นขอจัด
กิจกรรมหรือแม้แต่เป็นผู้ดาเนินกิจกรรมเอง ก็จะสามารถที่จะมีส่วนในการวางแผน ผลิต หรือแม้แต่
ร่วมแสดงได้ เช่น เป็นพิธีกร แขกรับเชิญพิเศษ เป็นต้น จะสามรถที่จะช่วยกาหนดรูปแบบของกิจกรรม
ช่วงเวลาที่เหมาะ และรวมถึงการวางแผนการใช้สื่อที่จะใช้ในการสื่อสารเพื่อเผยแผ่หลักธรรมนั้น ๆ ได้

อภิปรายผล
ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย การสื่ อ สารศาสนาสู่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนเจเนอเรชั่ น วาย มี ป ระเด็ น
สนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
จากการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการสื่อสารในสมัยพุทธกาล คือ มุขปาฐะ หรือเป็นการสื่อสาร
แบบปากต่อปาก กล่าวคือมีลักษณะการเผยแผ่หลักธรรมด้วยการเทศน์ บรรยายธรรม สนทนาธรรม
ซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน ประกอบกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และแม่ชี จากเสถียรธรรมสถาน ยืนยันตรงกันว่า เป็นการสื่อสารที่
สถาบันตนใช้เผยแผ่หลักธรรมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลวิจัยที่กล่าวมาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระ
มหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559) ทาการวิจัยเรื่ อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: การพัฒนารูปแบบและ
วิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จานวน 138 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสารวจ แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน เริ่ม
จากสมัยพุทธกาลโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ริเริ่มการเผยแผ่ธรรมะ ต่อมาพระอริยสาวกหรือพระสงฆ์เป็น
ทาการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนทั่วไป จนถึงปัจจุบันพระพุทธองค์ทรงใช้รูปแบบการเผยแผ่ธรรมะ
ด้วยการเทศนามากกว่ารูปแบบอื่น การสอนธรรมด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจนรูปแบบ
นี้ใช้ในสมัยหลังพุทธกาล แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ได้พัฒนารูปแบบการเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยโดยใช้รูปแบบการเทศน์ การปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม วิปัสสนา
กรรมฐาน การเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอน ดังนั้นผลการวิจัยที่ปรากฏ
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อาจเป็นเพราะพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนสมัยใหม่ที่ต้องการทราบเหตุ และผลที่
เหมาะสมสอดคล้อง นอกจากนี้ยังมีความเป็นตัวของตัวเอง และเชื่อมั่นในตนเองสูง แต่มักอ่อนไหวต่อ
การโน้มน้าวได้ง่าย ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎ หากมีบุคคลมีอิทธิทางความคิด (Idol) อีกทั้งเป็น
คนช่างซักถาม ถ้าไม่สามารถแสดงเหตุผลได้ มักเลิกเชื่อในทันที การใช้พระสงฆ์สาวกที่มีอิทธิพลใน
การโน้ มน้ าวจิ ตใจให้ หลั กธรรมแก่คนกลุ่มเมื่อเชื่อแล้วมักเชื่ออย่างสนิทใจ และเป็นไปได้ว่า จาก
พฤติกรรมทางธรรมชาติจริตของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ชอบสนทนา ซักถาม โอภาปราศรัย มีศรัทธา
หากเชื่อ มักยินยอมปฏิบัติตามต่อผู้มีอิทธิทางความคิด (Idol) ดังนั้น เมื่อพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับ
ถือศรัทธาของประชาชน สามารถเทศน์หรือบรรยายได้อย่างเข้าใจ เข้าถึงหลักธรรมในพุทธศาสนา มัก
โน้มเข้าฟัง และนาไปประพฤติปฏิบัติตาม จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการสื่อสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายคือ มุขปาฐะ แบบปาฐกถาธรรม การเทศน์ การบรรยายธรรม รวมทั้ง
การสนทนาธรรมปุจฉา-วิสัชนา ซึ่งเป็นที่สนใจของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่ มักชอบสนทนา ซักถาม
เพื่อให้เกิดความเชื่อเชิงประจักษ์ ด้วยเหตุและผลตามหลักธรรมในพุทธศาสนาทุกประการ
การวิจัยครั้งนี้พบว่า การสื่อสารศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย นิยมร่วมกิจกรรม
ผ่านสื่อกิจกรรมของสถานปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะสถานปฏิบัติกลุ่มตัวอย่างคือ หอจดหมายเหตุพุทธ
ทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน ที่มีการจัดกิจกรรมตามหลักศาสนา 3 ประการคือ
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งผลการวิจัยนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาของสิริลักษณ์ ศรีจินดา (2553) ศึกษา
เรื่อง การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อมวลชน โดย
การจัดลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสั งคม ผ่านการกาหนดวาระและการให้ พื้นที่สื่ อมวลชน และมี
นวัตกรรมสาร ได้แก่ กลยุทธ์การออกแบบสาร โดยคานึงถึงผู้รับสาร และธรรมชาติของสื่อ ช่วงเวลา
สถานที่ในการสื่อสาร ธรรมะในชีวิตประจาวัน วาทศิลป์ทางภาษา เช่น ใช้สัมผัส ซ้าคา สานวนและ
ภาษาต่ า งประเทศ ค าถามเชิ ง วรรณศิ ล ป์ การเปรี ย บเที ย บ กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ อ ารมณ์ ขั น ฯลฯ ผล
การศึกษานี้มีลักษณะคล้ายกับการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพ
และเสถี ย รธรรมสถาน มี น วั ต กรรมสารที่ ค านึ ง ถึ ง ผู้ รั บ สาร สถานที่ ใ นการสื่ อ สาร ธรรมะใน
ชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ (2553) ศึกษาเรื่อง การ
ประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พบว่า
หลั ก คิ ด ในการเผยแผ่ ศ าสนา เป็ น การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รุ ก (Active Buddhism) ด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีในการดาเนินงาน 3 ประการ คือ 1. การ
เปลี่ยนภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาให้ทันสมัย (การนาเสนอที่ข้องเกี่ยวกับทางโลก) 2. การนาเสนอ
หลักธรรมที่เข้าใจง่าย และ 3. การแปรทฤษฎีสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงโดยใช้หลักการตลาดเพื่อสังคม
จากผลงานวิจัยข้างนี้ จึงอภิปรายโดยอ้างถึงบทพระธรรมคุณ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติธรรม ที่ว่า
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
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เอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วัญญูหิติ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
สื่อกิจกรรมทางศาสนาที่แปลจากพระไตรปิฎก หรือพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ตรัสไว้ดีแล้ว บุคคลหรือผู้ร่วมกิจ กรรม เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
สามารถใช้อธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานปฏิบัตินามาใช้สื่อสารเพื่อเผยแผ่หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชน
อีกทั้งยังใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่คานึงถึงผู้รับสารคือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เช่น การจัดนิทรรศการ
นิพพานชิมลอง (มีทั้งที่หอจดหมายเหตุ ฯ และเสถียรธรรมสถาน) ฟังดนตรีธรรม ดู หนังหาแก่นธรรม
เพลินธรรมนาชม ซึ่งเหมาะกับ กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย จัดว่าเป็นการเผยแผ่หลักธรรมในลักษณะ
Edu-entertainment หรือการเรียนคู่บันเทิงธรรม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเผยแผ่หลักธรรมในพุทธ
ศาสนาสาหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายคือ สื่อกิจกรรมทางศาสนา ที่มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
เพราะผลเชิงประจักษ์เป็นการโน้มน้าวใจที่ได้ผลชัดเจน
นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า แม้ว่าการสื่อสารพุทธศาสนา และเผยแผ่หลักธรรมใน
สมัยพุทธกาลมีลักษณะมุขปาฐะ แบบปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม สนทนาธรรม แต่สมัยหลังพุทธกาล
ก็ยังคงใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจเหมือนกัน และในสมัย
ปั จ จุ บั น มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ง าน คื อ ระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยใช้ Web Browsers สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) โดยใช้ Facebook,
YouTube ฯลฯ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ค าสอน ธรรมะต่ า ง ๆ ทางพระพุ ท ธศาสนาเข้ า ถึ ง
พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของธ
นิพร จุลศักดิ์ (2554) ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบของการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของพระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับสื่อใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย คือ
เครือข่ายสังคมออนไลนท์ที่นิยมใช้มากสดุ 3 อันดับแรกไดแก่ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) และ
อินสตาแกรม (Instagram) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย (2556) ได้จัด
อันดับ 10 แอปพลิเคชันยอดนิยมของสมาร์ทโฟน โดยได้ทาการสารวจผู้ใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ท
โฟน (Smart Phone) พบว่ า ในประเทศไทย ไลน์ (Line) เป็ น แอปพลิ เ คชั น ยอดนิ ย มอั น ดั บ 1
รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าส่วน
ใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิงและการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่ น่ าสนใจคือ กลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนม์ากกว่า 15 ครั้ งต่อวัน โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยรวม
ต่อวันอยู่ที่ มากกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Zocial inc.
(Thumsupteam, 2557) บริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ทาการ
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ส ารวจคนไทยเกี่ย วกับ การใช้สื่ อสั ง คมออนไลน์ในชีวิต ประจาวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนจบวัน พบว่ า
พฤติกรรมคนไทยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแทบจะทุกวันก็คือการใช้งานบนเครือข่าย สังคมออนไลน์
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจาวัน โดยคนไทยที่ชอบออนไลน์ ส่วนใหญ่จะใช้งานเครือข่า ย
สังคมออนไลน์ ตั้งแต่ตื่นนอน ตั้งแต่ต่ืนนอน เข้าห้องน้า ระหว่างเดินทาง เข้าไปทางาน ขณะทางาน
หรือแม้กระทั่งก่อนนอน (ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, 2558)
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีอายุ 18-24 ปี และ 25-34 ปี มีความพึง
พอใจในลักษณะใกล้เคียงกัน สนใจต่อรูปแบบการนาเสนอด้วยการใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย มี
การสอดแทรกภาษาบาลีและภาษาอังกฤษพร้อมคาแปล มีการใช้รูปภาพ (Image) วีดีโอ ลิงค์ดาวน์
โหลด (Video Link Download) และการใช้เสียง (Sound) เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธี ใช้จุดอ่อนของโลก คือมนุษย์ยังคงมีกิเลส มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์ เมื่อผู้คนเครียดมาก ทุกข์มาก จึงเป็นโอกาสการเข้าถึงธรรมะเพื่อการดับทุกข์ 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 ดังตัว อย่างคือ พระไตรปิฎก เสาหินอโศกของพระเจ้าอโศกมหาราช หลักศิลา
จารึกของพ่อขุนรามคาแหง เป็นต้น ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนาที่เห็นได้ชัด
ในปัจจุบัน บทความ งานเขียนต่าง ๆ ที่เป็นผลงานของพุทธทาสภิกขุ นิตยสารสาวิกา หรือแม้แต่งาน
เขียนของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อมูลจากการวิจัยสนับสนุนด้วยว่า การเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า
เป็นวิธีการเผยแผ่ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้ส อดคล้ องกับคนแต่ล ะประเภทด้วย ดัง
พระองค์ทรงเปรียบมนุษย์เหมือนบัว ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันในเรื่องความรู้ ความสามารถ
ความเข้าใจในการรับรู้ และการยอมรับ และความสามารถเข้าถึงหลักที่ลึกซึ้งได้ การเผยแผ่ธรรมะที่ใช้
หลักธรรมตามรูปแบบที่พระองค์ทรงแสดงเป็นแบบอย่างไว้ จึงเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุด สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการโน้มน้าวให้คนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมการเผยแพร่
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เผยแผ่สืบทอดในเจเนอเรชั่นต่อ ๆ ไป
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ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) การสื่อสารศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย สถาบันทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการเพิ่มเติมการสื่อสารด้วยการคัดย่อคาคม แล้วนาเสนอคาคมที่เป็นไฮไลท์ของการจาลอง
รูปแบบการสื่อสารแบบสมัย พุทธกาล คือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น
เพราะปัจจุบันประชาชนเสพสื่อจากการอ่านและการฟังน้อยลง โดยที่คัดย่อหรือตัดข้อความมาโดยย่อ
เน้ น เฉพาะแก่น สื่ อผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ให้ มากขึ้ น เชื่อว่าจะง่ายต่อการสื่ อสารและรั บสื่ อ ของ
กลุ่มเป้าหมายหรือพุทธศาสนิกชนได้ง่ายขึ้น
2) การสื่ อสารศาสนาสู่ พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย โดยการใช้สื่ อบุคคล ด้ว ย
วิธีการเทศน์ สาธยายธรรม สนทนาธรรม ปุจฉา-วิปัสสนาในลักษณะมุขปาฐะ โดยพระสงฆ์ที่มีอิทธิพล
ในการโน้มน้าวจิตใจพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรม สาหรับนาไป
ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เกิด
ความสุขเพราะสื่อบุคคลยังคงมีอิทธิพลต่อผู้รับสารอยู่มาก โดยเฉพาะสื่อบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับ
ถือจากคนสังคม
สถาบันทางศาสนาหรือผู้เกี่ยวข้องต่อการเผยแผ่ศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่น
วาย เพื่อให้การเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อการสืบทอดพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและมั่นคง ด้วยสื่อกิจกรรมใน
ลักษณะหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติที่มีการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยจาลองสถานการณ์ สร้างบรรยากาศ
จัดสภาพแวดล้อม คุณสมบัติผู้สอนที่เหมาะสมกับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายซึ่งบุคคลที่ต้องการรับรู้เชิง
ประจักษ์ด้วยตนเอง ด้วยเหตุและผลที่ชัดแจ้ง
3) การสื่อสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย สถาบันหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรพิจารณานวัตกรรมการสื่อสารด้วยการนาเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่ที่อยู่ในความนิยม
หรือมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนในสังคม และนาเสนอข่าวสารแบบเชิงรุกโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) มาใช้เป็นช่องทางสาหรับการสื่อสารในเข้าถึงกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะ
ทาให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น และมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับสื่อหลัก เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะที่ตัวสาร (Message) ควรคงไว้ซึ่งหลักธรรมในพุทธศาสนาแบบมุขปาฐะ
โดยพระสงฆ์หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจด้วย
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อเป็นช่องทางสาหรับการการ
สื่อสารในการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา เพื่อโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
2) ควรมีการศึกษาเรื่อง ช่องทางการสื่อสารสาหรับเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนา
ที่เหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนเจอเนอเรชั่ นวาย เพื่อเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธว่าช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเป็นช่องทางที่พุทธศาสนิกชนเจอเนอเรชั่นวายเปิดรับมากที่สุด
3) ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมเชิงรุกที่เหมาะสมในการสื่อสารพุทธศาสนาในการเผย
แผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา เพื่อโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวายเกิดความสนใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมขึ้น และนาไปสู่ความสาเร็จของการเผยแผ่ธรรมะ โดยเข้าถึงใจพุทธศาสนิกชนทุกวัย
4) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงควรศึกษาในเชิงปริมาณ เช่น การวิจัย
เชิงสารวจ เพื่อจะทาให้เข้าใจความคิดเห็นของกลุ่มเจนวายที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ใน
ด้านวิชาการต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบบันทึกข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบบันทึกข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เรื่อง
การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
ชื่อหนังสือ ..........................................................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง .............................................................................................................................................
เลขหน้า ..................................................... ปีที่พิมพ์ .......................................................................
สถานที่พิมพ์ ................................................ : .................................................................................
ข้อมูลสาคัญ .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
สรุปข้อมูลสาคัญ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ความเห็นผู้วิจัยต่อข้อมูลสาคัญ ...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
วันที่จดบันทึก ................................................................
ลงชื่อ. .................................................................. ผู้บันทึก

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Performance)

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ (จานวน 3 คน)
1.1 นายพุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา
1.2 นายกรุณพล พานิช
1.3 นางสาวศศวรรณ จิรายุส
2. เสถียรธรรมสถาน (จานวน 3 คน)
2.1 แม่ชีใมลี เขียวสะอาด
2.2 แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
2.3 นางนันทวรรณ พรหมเพ็ญ

ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

1. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ (จานวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน)
1.1 กลุ่มที่ 1
1.1.1 นางสาวชญาน์ณิชญ์
1.1.2 นางรัชนัน
1.1.3 นางสาวจุฑาทิพย์
1.1.4 นางสาวอทิตยา
1.1.5 นางสาวศรีประไพร
1.1.6 นางสาวกัลยานี
1.1.7 นายอัทฐพล

สุภาพ
พุทธสารณ์
หึกขุนทด
พุ่มนาค
ลิ้มแก้ว
อุปฮาต
ทองทิพย์

อายุ 29 ปี
อายุ 34 ปี
อายุ 33 ปี
อายุ 24 ปี
อายุ 26 ปี
อายุ 22 ปี
อายุ 26 ปี

อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท

1.2 กลุ่มที่ 2
1.2.1 นายวัชระพงศ์
1.2.2 นางสาวธิญาดา
1.2.3 นายฤทธิเดช
1.2.4 นางสาวโศศิษฐา
1.2.5 นางสาวปัทมน
1.2.6 นางสาวกมลวรรณ
1.2.7 นางสาวณัฏฐินี

บุญมาประเสริฐ
จารุศวัส
ทรัพย์ทวีกุล
พงศ์ชัยโรจน์
ชัยจีระกุล
ทองเหลา
ปรีชาหาญ

อายุ 36 ปี
อายุ 35 ปี
อายุ 29 ปี
อายุ 35 ปี
อายุ 27 ปี
อายุ 27 ปี
อายุ 25 ปี

อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานต้อนรับ
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
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2. เสถียรธรรมสถาน (จานวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 คน)
2.1 กลุ่มที่ 1
2.1.1 นางสาวภิญญา
กองสินช์
2.1.2 นางสาวอารดา
เรียงสุวรรณ
2.1.3 นางสาวณัฐวดี
ชูชื่น
2.1.4 นางสาวจิตรดา
เคนเหลื่อม
2.1.5 นายพีรวัฏร์
นัยอนันต์
2.1.6 ณัชญา
เฟิ่องกวินสมบัติ
2.1.7 สิริภัทร
เวโรจน์
2.2 กลุ่มที่ 2
2.2.1 นางสาวเจนจิรา
2.2.2 นายปวัตพงษ์
2.2.3 นางสาวอรยา
2.2.4 พิชญา
2.2.5 พิชญา
2.2.6 พิชานันท์
2.2.7 นีรชา

นทีตานนท์
แหวนทอง
แสงพล
ชมะรัตน์
ปริสุเก
ลาภใหญ่
ฤทธิมนตรี

อายุ 28 ปี
อายุ 29 ปี
อายุ 28 ปี
อายุ 28 ปี
อายุ 25 ปี
อายุ 29 ปี
อายุ 25 ปี

อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานต้อนรับ
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท

อายุ 32 ปี
อายุ 31 ปี
อายุ 24 ปี
อายุ 24 ปี
อายุ 23 ปี
อายุ 35 ปี
อายุ 29 ปี

อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานต้อนรับ
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพพนักงานต้อนรับ
อาชีพพนักงานต้อนรับ

ภาคผนวก ง
แบบคาถามนาการสัมภาษณ์เชิงลึก
(Guideline Interview Questions for In-depth Interview)

แบบคาถามนาการสัมภาษณ์เชิงลึก
เรื่อง
การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสูพ่ ุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
สัมภาษณ์ วันที่ .......................... เดือน ........................... พ.ศ. 2560
สถานที่สัมภาษณ์ ........................................................................................
เริ่มเวลา .............................. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา .............................
ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
(1) ชื่อ/ชื่อสกุล ..........................................................................................................
(2) ตาแหน่ง ................................................................................................................
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ...................................................................................................
(4) ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบันนี้ ...........................................................................

คาถามนา
1. นโยบาย/แนวคิด/กระบวนการดาเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. โครงสร้างการดาเนินงานของสถาบัน เป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. การวางแผนการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา มีกระบวนการอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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4. รูปแบบการสื่อสารศาสนาในกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/ประเภท มีการพิจารณาแบ่งอย่างไร
แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (อาทิ สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อดิจิทัลฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. กิจกรรมทางศาสนาแต่ละประเภท การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม และหลักเกณฑ์การ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. กิจกรรมทางศาสนาที่กาหนด มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เน้นหรือเจาะจงไปที่กลุ่มคนในช่วงอายุ 20-37
ปี และสถาบันมีแนวคิดในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างไร..........................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8. เนื้อหาการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้าง และเป้าประสงค์ความ
ต้องการของสถาบันเป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9. แนวทางการโน้มน้าวใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมสาหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 20-37 ปี ให้เข้ามามีส่วนร่วมทากิจกรรมด้านศาสนาเป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ/กระบวนการการสื่อสารในอดีต และนวัตกรรมการสื่อสารที่
ใช้สื่อสารพุทธศานาในปัจจุบันเป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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11. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานมีอะไรบ้าง อย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12. ในอนาคตมีการวางแผนการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางศาสนาหรือไม่ (ถ้ามี) แนวทางของ
แผนเป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ภาคผนวก จ
แบบคาถามนาการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
(Guideline Interview Questions for Focus Group)

แบบคาถามนาการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
เรื่อง
การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสูพ่ ุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย
สัมภาษณ์ วันที่ .......................... เดือน ........................... พ.ศ. 2560
สถานที่สัมภาษณ์ ........................................................................................
เริ่มเวลา .............................. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา .............................
บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ/ชื่อสกุล
(1) ..............................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................
(5) ..............................................................................................................................
(6) ..............................................................................................................................
(7) ..............................................................................................................................
คาถามนา
1. เหตุผลของแต่ละท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันแห่งนี้
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ความเห็นต่อกิจกรรมการสื่อสารพุทธศาสนาต่อการเผยแผ่หลักธรรมของสถาบันแห่งนี้เป็น
อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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3. การสื่อสารในการเผยแผ่ศาสนาพุทธสู่พุทธศาสนิกชนกลุ่มคนที่มีอายุ 20-37 ปี และการสื่อสาร
เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีอายุ 20-37 ปี เป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. สื่อที่มีอิทธิพลหรือสามารถโน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีส่วนร่วมปฏิบัติธรรม/กิจกรรม
ทางศาสนาเป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
5. กิจกรรมของสถาบันแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ หรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม หรือสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้หรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. จุดเด่นหรือจุดแข็งต่อการสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน อายุ 20-37 ปี หรือเจเนอ
เรชั่นวาย ของสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างไร
.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
7. ปัญหา อุปสรรค ในการสื่อสารพุทธศาสนาและเผยแผ่หลักธรรมในศาสนาพุทธของสถาบัน
แห่งนี้ มีหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง โปรดให้เหตุผล
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารพุทธศาสนาต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนา สาหรับกลุ่มบุคคล
อายุระหว่าง 20-37 ปี
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ. .................................................................. ผู้บันทึก

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายวรรณธัช ประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543

