
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

140 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 140-147 (2019)      Vol.9 No.3

กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของพระนักเทศน์

ในเขตอ�าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา

Strategies of Buddhism Propagation of Preachers in Mueang Phayao District.

พระสมุห์คมกฤษ เผ่ำกันทะ* และ สุรเชษฐ์ ชิระมณี

Phrasamu khomkrit Phaogunta and Surachet Chiramanee

1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

Department of Political Science, School of Political and Social Science University 

of Phayao 56000

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: khomkrit2558@hotmail.com

Received: 30 July 2019, Revised: 21 September 2019, Accepted: 29 September 2019

บทคดัย่อ
 กำรศึกษำเรื่อง กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่ทำงพระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) เทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ 2) ปัญหำและอุปสรรคในกำร

เผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญเป็นพระนักเทศน์ที่มีคุณสมบัติ 

ดังน้ี คือ เป็นพระธรรมทตูท่ีผ่ำนกำรอบรมและได้รบักำรแต่งต้ังจำกเจ้ำคณะจงัหวดัพะเยำ และมพีรรษำ 15 พรรษำขึน้

ไป คัดเลือกมำได้ 12 รูป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (Indepth Interview) ใช้แบบสัมภำษณ์

เป็นเครื่องมือ กำรวิเครำะห์ใช้วิธีค้นหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Interactive Approach) และสรุปแบบองค์รวม 

(Holistic Approach)

 ผลจำกกำรศกึษำพบว่ำ 1) เทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ คือ (1) ให้ควำมสสำคัญกับผู้ฟัง (2) จัด

เตรียมเนื้อหำที่สอดคล้องกับผู้ฟัง (3) กำรพัฒนำตนเอง (4) แรงบันดำลใจ (5) กำรมีภูมิหลัง 2) ปัญหำและอุปสรรค

ของกำรเผยแผ่ ได้แก่ (1) พระนักเทศน์เป็นผูส้งูอำยไุม่มีควำมถนดัในกำรใช้ส่ือท่ีทันสมัยและมีภำระงำน งำนบรหิำร

และงำนในวัด (2) ปัญหำเกี่ยวกับผู้ฟังไม่ค่อยสนใจทำงด้ำนธรรมและมักจะเป็นผู้ที่ถูกเกณฑ์มำฟัง (3) ข้อจสำกัดเกี่ยว

กับงบประมำณ กำรจัดสรรสถำนที่ และพำหนะ

ค�าส�าคญั : ปัจจัย นักเทศน์ที่ดี

Abstract
 The purposes of this study “Strategies of Buddhism Propagation of Preachers in Mueang Phayao Dis-

trict” were 1) to investigate strategies of Buddhism Propagation of Preachers in Mueang Phayao District 2) to find 

out problems and obstacles in Propagation of Preachers. This study was qualitative approach. The sample group  
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participating in the study was twelve famous preachers with the following qualifications: having at least fifteen 

years as a monk, having been trained and appointed by the Phayao Abbot. The data was collected by in-depth 

interview. The interview forms were employed as instrument in this study. The Interactive Approach and The 

Holistic Approach were applied to analyze the data.

 The results were indicated that 1) Strategies of Buddhism Propagation of Preachers were as follows: (1) 

paying attention to audiences (2) preparing content related to target group of audiences (3) developing oneself (4) 

creating inspiration (5) showing background knowledge. 2) The problems and obstacles of Buddhism Propaga-

tion of Preachers were as follows: (1) aging preachers were not proficient in using modern medias and had many 

appointments and works in a temple (2) audiences are not interested in listening sermon and most of them were 

always forced to listen (3) budget constraints regarding location and vehicle allocation.

Keywords : Facters, Good Preacher

บทน�า
 กำรส่ือสำรถือว่ำเป็นองค์ประกอบท่ีสสำคัญของมนุษย์ในกำรดสำเนินชีวิต กำรส่ือสำรเป็นเครื่องมือในกำร

สบืทอดควำมเชือ่หรอืคสำสอนทำงศำสนำ ซ่ึงเป็นค่ำนยิมหลกัทำงด้ำนจติวญิญำณ สงัคมไทยนบัต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนั

เป็นสังคมชำวพุทธ เพรำะประเทศไทยมีพระพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจสำชำติมำแต่ช้ำนำน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมำ

จนถงึรชัสมยัปัจจบุนั เป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 700 ปีเศษ พระพทุธศำสนำเป็นรำกฐำนทีส่สำคญัของวฒันธรรมไทย ไม่

ว่ำจะเป็นทำงด้ำนศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำม พระพุทธศำสนำจึงมีอิทธิพลต่อกำรดสำเนินชีวิตของคม

ส่วนใหญ่ในสงัคมไทยแทบทกุด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรดสำรงชวีติ ด้ำนบคุลกินิสัยของคนในสงัคมไทย ด้ำนกำรเมือง

กำรปกครอง ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนศิลปกรรม ไปจนถึงด้ำนประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งทั้งนี้ล้วนได้รับอิทธิพลมำจำก

แนวคสำสอนทำงพระพทุธศำสนำทัง้สิน้ สงัคมไทยทุกวันนี ้เกิดกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

และกำรเมือง ส่วนหนึ่งมำจำกควำมเป็นพลวัตของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ผลสืบเนื่องมำจำกแผน

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติบำงฉบับ เป็นแผนที่เน้นควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุทสำให้สังคมในปัจจุบันเกิดกำร

พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว กลับกันในด้ำนกำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจของมนุษย์นั้นกลับไม่พัฒนำไปตำมสังคม ทสำให้เกิด

ควำมย่อหย่อนทำงศีลธรรม จริยธรรม ขำดระเบียบวินัย ในสังคมเต็มไปด้วยกำรแข่งขัน กอปรกับโลกยุคปัจจุบันที่

เต็มไปด้วยสิง่ปรนเปรอทำงด้ำนวตัถ ุควำมสนกุสนำนบนัเทงิทีเ่กดิขึน้ตำมสภำพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงตำมยคุสมัย

ของสังคมปัจจุบัน ควำมสุขสงบในจิตใจจึงเป็นสิ่งหำได้ยำก ผู้คนส่วนมำกเชื่อว่ำเงินตรำจะทสำให้มีควำมสุข แต่ถึง

แม้จะหำเงินได้มำกเท่ำไหร่ ก็หำได้มีควำมสุขเพิ่มขึ้นไม่ อำจเป็นทุกข์กว่ำเดิมด้วยซส้ำ ดังนั้น จึงเกิดปัญหำมำกมำย

ขึ้นในสังคม

 พระพุทธศำสนำถือว่ำเป็นสถำบันหลักของชำติไทย เพรำะมีควำมสัมพันธ์กับสถำบันพระมหำกษัตริย์

มำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศำสนำได้รับกำรทสำนุบสำรุงและอุปถัมภ์จำกพระมหำกษัตริย์ทุกยุคสมัย เพรำะ

เป็นศูนย์รวมศรัทธำเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของประชำชนทุกชนชั้น กำรดสำเนินชีวิตตำมหลักธรรมทำงพระพุทธ

ศำสนำทสำให้ประชำชนในชำติมีควำมม่ันคงทำงด้ำนจิตใจ สังคมมีควำมสงบสุข พระพุทธศำสนำมีหลักคสำสอน ที่

ทสำให้ผู้ปฎิบัติตำมเกิดควำมสงบสุขในจิตใจ ซึ่งหลักธรรมคสำสอนของพระพุทธศำสนำ สำมำรถนสำมำขัดเกลำจิตใจ

ของมนุษย์ได้เป็นอย่ำงดี พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำที่มีคสำสอนที่เป็นทำงสำยกลำงสอดคล้องกับหลักควำมจริง มี

ควำมเป็นเหตุเป็นผล 
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 หลังจำกพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนมำแล้วสองพันกว่ำปี พระพุทธศำสนำก็ยังดสำรงคงอยู่ในประเทศไทย 

พระพุทธศำสนำจำกประเทศอินเดียได้เข้ำมำเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยพระเจ้ำอโศกมหำรำช หรือพระเจ้ำ

ศรธีรรมำโศกรำชแห่งประเทศอนิเดีย ในสมัยพระพทุธเจ้ำปรนิพิพำนแล้วสองร้อยปีเศษ พระองค์ทรงมีควำมศรทัธำ

เลื่อมใสในพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยได้ส่งคณะสมณทูตมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำยังสถำนท่ีต่ำงๆ เพื่อ

ประกำศศำสนำ โดยในประเทศไทยมีกำรสร้ำงพระบรมธำตุที่เมืองตำมพรลิงค์(เมืองนครศรีธรรมรำช) และจุลประ

โทณพระประโทณเจดีย์ หรือพระปฐมเจดีย์ (เมืองนครปฐม) จึงทสำให้พระพุทธศำสนำดสำรงอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่

บัดนั้นเป็นต้นมำ [1] ในอดีตรูปแบบของกำรเผยแผ่พระธรรมคสำสอนของพระพุทธเจ้ำนั้นมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) ทรง

สั่งสอน เพื่อที่จะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 2) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอำจ ตรองตำมเห็นจริงได้ 

3) ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตำมย่อมได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่กำรปฏิบัติ [2]

 ในสภำวกำรณ์ในปัจจบุนัซึง่เป็นยคุโลกำภวิตัน์ท่ีเต็มไปด้วยวัตถนุยิมและควำมพลวัตรของสังคมทีมี่ควำม

สลับซับซ้อน ด้วยโลกียวิสัยมำกมำย จึงทสำให้มนุษย์เรำนั้นสนใจในเรื่องกระแสที่เป็นโลกียวิสัย สังคมโลกที่มีกำร

พัฒนำมำกขึ้น โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีจึงเป็นเหตุให้เกิดกำรละเลย ทำงด้ำนกำรฝึกฝนอบรมจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี

ค่ำที่สุดในควำมเป็นมนุษย์ไป แต่กลับไปหมกมุ่นหลงใหลในควำมเป็นวัตถุนิยมที่เจือไปด้วยกิเลสตัณหำ ซึ่งพำใจ

ให้หม่นหมอง จนทสำให้คุณค่ำและคุณธรรมทำงจิตใจที่ดีงำมลดน้อยถอยลงไป 

 ในรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช 2560 มำตรำ 65 บัญญัติให้รัฐ พงึจดัให้มียทุธศำสตร์ชำติ 

เป็นเป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศอย่ำงย่ังยืนตำมหลกัธรรมำภบิำลเพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจดัทสำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้อง

และบูรณำกำรประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยแห่งยุทธศำสตร์ชำติ ในยุทธศำสตร์ชำติ มี

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สสำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของ 

ประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม 

ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นก

รอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2579 แบ่งยุทธศำสตร์ชำติ ออกเป็น 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมมั่นคง 

2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ด้ำนกำร

สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ด้ำนกำรสร้ำง กำรเติบโตบนคณุภำพชวีติทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และ 

6) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ [3] ซึ่งในกำรศึกษำนี้ตรงกับประเด็นนโยบำย

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 คือ ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ในด้ำน

ต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ ยกระดับกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ให้มีควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง เสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะ

ท่ีดี และท่ีสสำคัญคือ ปลูกฝังระเบียบวินัย พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม เป็นส่ิงที่สสำคัญยิ่ง เพรำะเม่ือประชำกรใน

ประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ปัญหำสังคมต่ำงๆ ก็จะเบำบำงลงไป ไม่ว่ำจะเป็นกำรลักขโมย จี้ ปล้น ฆ่ำ 

เป็นต้น ดังนัน้พระพทุธศำสนำถอืว่ำเป็นส่ิงทีส่สำคญั ในกำรท่ีจะปลกูฝังค่ำนยิมด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม แก่ประชำชน 

ดังนั้น พระสงฆ์มีส่วนสสำคัญท่ีจะพัฒนำในด้ำนนี้ แม้กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจะถือเป็นหน้ำที่สสำคัญของเหล่ำ

พุทธศำสนิกชน แต่กำรเผยแผ่หลักธรรมนั้น ถือเป็นหน้ำที่หลักของพระภิกษุ-สำมเณรในฐำนะที่เป็น. ศำสนทำยำท 

ผูส้บืต่ออำยพุระพทุธศำสนำท่ีต้องศึกษำ ปฏิบัติ และเผยแผ่ให้แพร่หลำยยิง่ข้ึน พระพทุธศำสนำจะพฒันำจติใจมนษุย์

ได้ดีมำกน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับวิธีกำรเผยแผ่หรือทำงศำสนำเรียกว่ำ กำรแสดงธรรม

 ดังนัน้ ผูว้จิยัจงึมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำ กลยทุธ์ในกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำของพระนกัเทศน์ในเขตอสำเภอ 

เมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เพื่อเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้นสำเทคนิคกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำตลอด

จนถึงกลยุทธ์นี้สำมำรถนสำไปปฏิบัติให้เกิดกำรจรรโลงพระพุทธศำสนำให้ยั่งยืนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำเทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ

 2. เพื่อศึกษำปัญหำ และอุปสรรคในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั

 กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ พระนัก

เทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ จสำนวน 12 รูป คัดเลือกจำกประชำกรโดยกสำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ

ให้ข้อมูล คือ เป็นพระธรรมทูตท่ีผ่ำนกำรอบรมและได้รับกำรแต่งต้ังจำกเจ้ำคณะจังหวัดพะเยำ และมีจสำนวน

พรรษำ 15 พรรษำขึ้น
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

โดยใช้แบบสัมภำษณ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

 1. รวบรวมเอกสำรและผลงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใช้ในกำรจดัทสำแบบสสำรวจทนุทำงสังคมทีมี่อยูใ่นชมุชน

รอบกว๊ำนพะเยำ

 2. ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก บุคคล 4 กลุ่ม คือผู้ให้ข้อมูลหลัก 12 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เจ้ำคณะอสำเภอ

เมืองพะเยำ กลุม่ที ่2 รองเจ้ำคณะอสำเภอเมืองพะเยำ กลุ่มที ่3 เจ้ำคณะตสำบลในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ กลุ่มที ่4 เลขำนุกำร

เจ้ำคณะอสำเภอเมืองพะเยำ และผูช่้วยเลขำนกุำรเจ้ำคณะอสำเภอเมืองพะเยำ โดยใช้แบบสมัภำษณ์ท่ีจดัเตรยีมเอำไว้แล้ว

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรอ่ำนและกำรศึกษำรำยละเอียด

เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ผลงำนวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจำกข้อมูลจำกเอกสำร เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรดสำเนินกำร

วิจัยภำคสนำม

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในกำรดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผู้วิจัยได้เก็บ รวบรวมข้อมูลโดย

กำรสัมภำษณ์ เจำะลึก (Indepth Interivew) จำกพระสงฆ์ที่ได้รับกำรคัดเลือกโดยผู้วิจัย จสำนวน 12 รูป

สรุปผลการวจิยั
 กำรวจิยัเรือ่ง กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดัพะเยำ 

มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 2 ประกำร

 1) เพื่อศึกษำเทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ

 2) เพื่อศึกษำปัญหำ และอุปสรรคในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ 

 กำรวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัเชงิคณุภำพ โดยสัมภำษณ์แบบเจำะลกึ พระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดั

พะเยำ รวมทัง้สิน้ 12 รปู โดยมแีนวกำรสัมภำษณ์เป็นเครือ่งมือ กำรวเิครำะห์ข้อมลูจะใช้วธีิศึกษำควำมสัมพนัธ์ท่ีเชือ่ม

โยงกนัอยำ่งมีเหตผุล (Interactive Approach) และเทียบเคยีงกบัวรรณกรรมที่เป็นข้อมูลทตุิยภมู ิเพื่อหำข้อสรปุทีเ่ป็น

องค์รวมในเรื่องเดียวกัน (Holistic Approach)
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 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลัก มีดังนี้ คือ อำยุอยู่ระหว่ำง 38-68 ปี อำยุ

เฉลี่ย 49 ปี ระยะเวลำของกำรดสำรงอยู่ในสมณเพศอยู่ในระหว่ำง 17-48 พรรษำ โดยเฉลี่ย 28 พรรษำ ระดับกำรศึกษำ

สูงสุด จบปริญญำเอก 2 รูป ปริญญำโท 7 รูป และปริญญำตรี 3 รูป กำรดสำรงตสำแหน่งกำรปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้ำ

คณะอสำเภอ 1 รูป รองเจ้ำคณะอสำเภอ 2 รูป เจ้ำคณะตสำบล 2 รูป เลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัด 1 รูป เลขำนุกำรเจ้ำคณะ

รองเจ้ำคณะอสำเภอ 1 รูป เจ้ำอำวำส 3 รูป และอื่นๆที่ไม่มีตสำแหน่งบริหำร 2 รูป จสำนวนพี่น้องในครอบครัวโดยเฉลี่ย

มีจสำนวน 3 คน อำชีพพ่อแม่ของพระนักเทศน์ส่วนมำก (10 คน) มีอำชีพทสำนำ และอำชีพค้ำขำยและรับจ้ำงอย่ำงละ 

1 รูป จำกกำรศึกษำข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ จึงสำมำรถตอบวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้คือ

 วตัถุประสงค์ข้อที ่1 ทสำให้ค้นพบเทคนิคและวธีิกำรในกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ 

ที่ได้กสำหนดคัดเลือกมำ 12 รูป โดยมีประเด็นที่ได้ศึกษำค้นพบ ดังนี้

 กำรให้ควำมสสำคัญกับผู้ฟัง ในกำรจัดโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์ ตัวอย่ำงเช่น 

งำนเผยแผ่ธรรมะสัญจรของพระสงฆ์ในแต่ละเขตของอสำเภอเมืองพะเยำ จะจัดข้ึนในทุก ๆ ปีของช่วงเข้ำพรรษำ 

จนถงึออกพรรษำ ในกำรทสำโครงกำรกจ็ะตอบโจทย์ของหลกักำรเผยแผ่ท่ีม ี6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรปกครอง 2)ด้ำนกำร

ศำสตร์ศึกษำ 3) ด้ำนกำรเผยแผ่ 4) ด้ำนกำรสำธำรณูปกำร 5) ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ 6) ด้ำนกำรสำธำรสงเครำะห์ 

ในเรื่องของสถำนที่กำรจัดงำน ต้องให้มีควำมเป็นสัปปำยะ 7 คือ 1) ที่จัดงำนมีควำมเหมำะสม สะอำด และสงบ ไม่

พลกุพล่ำน 2) กำรเดินทำงไปมำสะดวก 3) กำรพดูคยุเหมำะสม สนทนำแต่เรือ่งท่ีดี 4) บคุลำกรเหมำะสม มีผูรู้ช้กันสำไป

ในทำงท่ีถกู 5) อำหำรเหมำะสม 6)อำกำศเหมำะสม สดชืน่ ร่มรืน่ 7) จดัพืน้ทีใ่ห้เหมำะสมกบักำรปรบัเปลีย่นอริยิำบถ 

ไม่อึดอัดคับแคบจนเกินไป จะทสำให้ผู้ฟังนั้นได้รับผลประโยชน์ มีสมำธิพร้อมรับสำร ที่พระนักเทศน์ต้องกำรจะสื่อ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสองคล้องกับงำนวิจัยของ บุพรรณี นันทจริยำ [4] และพระครูอุดมธรรมนิเทศน์ และคณะ 

[5]

 กำรจัดเตรยีมเน้ือหำท่ีสอดคล้องกับผูฟั้ง ในกำรออกเผยแผ่ธรรมะจะต้องให้ผูพ้ดูเป็นกลำง ไม่พดูโจมตีผูอ้ืน่ 

กำรสสำรวมในศีลปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย เพื่อให้เกิดควำมเลื่อมใส เมื่อปฏิบัติตนให้น่ำเลื่อมใสแล้ว 

กำรเลอืกเน้ือหำทีน่สำมำบรรยำยกมี็ส่วนสสำคัญเพือ่ให้ผูเ้ข้ำถงึกำรบรรยำยได้ง่ำย เช่น จำกกำรสมัภำษณ์พระครศูรวีรพิ

นิจ ท่ำนใช้ภำษำที่ผู้ฟังเข้ำใจได้ง่ำย เช่นเดียวกับพระครูธสำรงชิโนวำท ในกำรบรรยำยธรรมะท่ำนจะยกตัวอย่ำงโดย

เปรียบเทียบกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจสำ ตัวอย่ำงเช่น “ผัวเมียอยู่โตยกั๋นฮำกเลือดต๋ำยก่ำเหล้ำ” ท่ำนจะบรรยำย

ในทสำนองนีแ้ต่ควำมเหมำะสม แล้วแต่โอกำสและสถำนกำรณ์ ดังนัน้ กำรจัดเตรยีมเนือ้หำทีเ่หมำะสม และสอดคล้อง

กับผู้ฟังนั้นมีควำมสสำคัญ ถ้ำไปบรรยำยให้กับผู้ฟังที่เป็นชำวบ้ำนก็จะใช้ภำษำที่เป็นกันเอง ถ้ำผู้ฟังเป็นกลุ่มเยำวชน 

กลุ่มข้ำรำชกำร กลุ่มผู้สูงอำยุก็จะเตรียมเนื้อหำที่เหมำะสมกับกลุ่มนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย ของธีรพล มะอำจ

เลิศ [6], และพระมหำอนุชำ สิริวณฺโณ (พละกุล) [7]

 หลกักำรพฒันำตนเอง ของพระสงฆ์ท้ัง 12 รปู ใช้หลกักำรพฒันำตนเอง โดยมีพระสงฆ์ท่ีประพฤติดีปฏบัิติ

ชอบ เป็นแบบอย่ำงในกำรทสำงำนด้ำนกำรเผยแผ่ ยกตัวอย่ำง พระสุนทรกติติคุณ ได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ “ได้ติดตำม หลวง

ปู่อุบำลีคุณูปมำจำรย์ในสมัยที่หลวงปู่ยังสำมำรถออกไปเผยแผ่ได้สะดวก จำกกำรได้มีโอกำสติดตำมจึงได้ซึมซับ

หลักกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจำกหลวงปู่ ในอดีตน้ันกำรจะออกไปเผยแผ่ธรรมะให้กับชำวบ้ำนนั้นกำรเดินทำง

ยังไม่สะดวกเท่ำปัจจุบัน และกำรเผยแผ่ขณะนั้นจะทสำในเวลำกลำงคืนซ่ึงจะลสำบำกมำก แต่หลวงปู่ท่ำนก็มิได้ย่อท้อ

แต่อย่ำงใด และยังปฏิบัติหน้ำที่ของตัวเองอย่ำงดีเรื่อยมำ ดังนั้นหลักในกำรพัฒนำตนเองส่วนใหญ่มำจำกพระภิกษุ

ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นต้นแบบในกำรทสำงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของพระมหำปรีชำ สำเส็ง และคณะ [8], 

สัญรญำ นวลศิริ [9] และสอดคล้องกับแนวคิด 10 วิธีสสำหรับกำรเตรียมตัวเป็น Speaker ในสไตล์ Steve Jobs โดย 

Warit Wanwith [10] คือ 1) แพชชั่น (Passion) และควำมเชื่อ 2) เริ่มต้นสร้ำงเรื่องรำว 3) ทสำให้ผู้ฟังสนใจเรื่องที่กสำลัง
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พูด 4) พูดถึงปัญหำ และข้อจสำกัดที่กสำลังเผชิญอยู่และนสำเสนอสิ่งที่พูดเป็นแนวทำงกำรแก้ไข 5) ออกแบบสไลด์ให้

ดู ไม่ใช่ให้อ่ำน 6) พูดโดยให้เกิดควำมรู้สึกแก่ผู้ฟัง 7) ใช้ภำษำกำย กำรสบตำผู้ฟัง ท่ำทำงกำรยืนในเวลำพูด ใช้มือ

ประกอบกำรพูด นส้ำเสียงจังหวะและกำรพูด 8) ฝึกฝนมำก ๆ (กฎ 10,000 ชั่วโมง) 9) เตรียมตัวให้ดี 10) แก้อำกำร

ประหม่ำโดยคิดว่ำมำช่วยผู้ฟัง

แรงบันดำลใจเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีทสำให้ประสบควำมสสำเรจ็ในชีวติได้ เป็นกำรสร้ำงควำมหวงัควำมม่ันใจแก่มนษุย์เป็น

ส่วนสสำคญัอย่ำงหนึง่ของพระนกัเทศน์เชน่กนั จำกกำรศกึษำสมัภำษณ์พบว่ำแรงบนัดำลใจในกำรทสำงำน. กำรเผยแผ่

ในกำรเป็นพระนักเทศน์นั้น กำรเผยแผ่เป็นหน้ำทีห่ลักของพระสงฆ์ดังทีพ่ระพุทธเจ้ำได้กลำ่วไวว้่ำ “จำริกส ภิกขเว จำ

ริกส พหุชนหิตำย พหุชนสุขำย โลกำนุกมฺปำย” แปลว่ำ ภิกษุทั้งหลำยเธอทั้งหลำยจงเที่ยวจำริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อ

ควำมสุขแก่คนเป็นอันมำก เพื่ออนุเครำะห์แก่ชำวโลก ดังนั้นหน้ำที่หลักของพระภิกษุ คือ กำรเผยแผ่ จึงทสำให้เกิด

แรงบันดำลใจในกำรเผยแผ่พระธรรมคสำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำของพระนักเทศน์ นอกจำกจะทสำหน้ำที่เผยแผ่ของ

พระสงฆ์แล้ว กำรติดตำมพระเถระในกำรออกไปในโครงกำรกำรเผยแผ่ยังที่ต่ำงๆของคณะสงฆ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งใน

กำรได้รบักำรซึมซับนสำเอำหลักควำมรู ้และวธีิกำรในกำรเผยแผ่มำปรบัใช้กับของตน จะเป็นในเรือ่งของกำรปำฐกถำ

ธรรมกำรเทศน์พื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย ของพระครูนรนำถ เจติยำภิรักษ์ (ชูศรี) [11] 

 กำรมีภูมิหลัง จำกกำรสัมภำษณ์พระภิกษุทั้ง 12 รูป ภูมิหลังมีส่วนสสำคัญในกำรพัฒนำงำนหรือกำรตั้งใจ

ทสำงำนในด้ำนกำรเผยแพร่อย่ำงเต็มท่ี เช่น กำรสัมภำษณ์ พระครูประยุตศุภกำร เจ้ำอำวำสวัดร่องคือ ตสำบลแม่ปืม 

อสำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ เจ้ำคณะตสำบลแม่ปืม ท่ำนมีผลงำนดีเด่น และเป็นที่รู้จักของคนในสังคมคือกำรเทศน์พื้น

เมืองเหนอื จัดรำยกำรวทิยสัุญญำณจะครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัพะเยำสำมำรถรบัสัญญำณครอบคลมุท่ัวจังหวดั 

จังหวัดเชียงรำยเขตที่รับสัญญำณวิทยุได้ มี 5 อสำเภอ คืออสำเภอพำน อสำเภอแม่ลำว อสำเภอเวียงป่ำเป้ำ อสำเภอแม่สลวย 

อสำเภอป่ำแดด และในจังหวัดลสำปำงเขตที่รับสัญญำณวิทยุได้มี 2 อสำเภอคือ อสำเภอวังเหนือ และอสำเภอแจ้ห่ม ผลงำน

อีกด้ำนของทำ่น คอื ผลงำนด้ำนกำรสงเครำะหไ์ด้แก่ กำรมอบทนุกำรศึกษำใหก้ับพระภิกษุสำมเณรในวัดทกุรูป กำร

ช่วยเหลอืผูป่้วยทีข่ำดแคลนในโรงพยำบำลโครงกำรไถ่ชวีติโคกระบอื เป็นต้น ในกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่พระภกิษุ

สำมเณรในวัด ท่ำนได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ ในสมัยที่ท่ำนเป็นสำมเณร กำรเดินทำงไปเรียนหนังสือท่ำนต้องเดินทำงจำก

ในซอยไปขึ้นรถระยะทำง 3 กิโลเมตร ท่ำนจึงมีควำมคิดฝังใจ และคิดอยู่เสมอว่ำในอนำคต ท่ำนจะช่วยเหลือพระ

ภิกษุสำมเณรอย่ำงเต็มที่ เพื่อไม่ให้ลสำบำกอย่ำงที่ท่ำนเคยเป็นมำ และจำกกำรสัมภำษณ์ พระครูอำชวพิมล เจ้ำอำวำส

วดัแม่กำโทกหวำก ตสำบลแม่กำ อสำเภอเมือง จังหวดัพะเยำ ผลงำนดีเด่นและเป็นท่ีรูจั้กของท่ำน คือ กำรก่อต้ังโรงเรยีน

ผู้สูงอำยุ จนเป็นที่รู้จักและสำมำรถเป็นต้นแบบให้กับหลำยๆแห่งที่ได้ ท่ำนได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ ท่ำนเห็นผู้สูงอำยุที่มำ

ทสำบุญที่วัดแล้วไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนหนังสือได้ จึงได้สนทนำกับคุณยำยท่ำนหนึ่งว่ำ “อยำกอ่ำนออก เขียนได้

บ้ำงไหม” คุณยำยก็ตอบว่ำ “อยำกอ่ำนออกเขียนได้” ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นและกำรพัฒนำกำรจัดตั้งโรงเรียนของผู้สูง

อำยุ และอีกประเด็นหนึ่งน้ัน ท่ำนได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ เป็นเด็กกสำพร้ำอยู่กับตำกับยำยมำต้ังแต่เด็ก แต่ยำยท่ำนก็ได้

เสียชีวิตมำ 10 กว่ำปี ผู้สูงอำยุที่มำวัดบำงท่ำนก็มีนิสัยคล้ำยกับคุณยำยของท่ำน ท่ำนเลยนึกถึงยำยที่เลี้ยงดูท่ำนมำ ซึ่ง

ปัจจุบันนี้ท่ำนประสบควำมสสำเร็จในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น กำรเรียน ท่ำนได้จบในระดับปริญญำโท ท่ำนได้เป็นพระ

สงฆ์ผู้มีหน้ำที่เผยแผ่พระศำสนำ ถือว่ำเป็นที่พึงพอใจแล้ว แต่ยำยท่ำนก็ได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว พอได้มำทสำงำนกับ

ผู้สูงอำยุจึงทสำให้ทำ่นปฏิบัติเสมือนวำ่ผู้สูงอำยุเป็นญำติคนหนึ่งของท่ำน ในเรื่องภูมิหลังนี้ จึงเป็นแรงผลักดันหนึ่ง

ที่ทสำให้พัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุจนเป็นท่ีรู้จักแก่คนทั่วไป แต่กำรเผยแผ่ธรรมะน้ันไม่ใช่เฉพำะแก่ผู้สูงอำยุ ในกำร

ร่วมกิจกรรมต่ำงๆของวัดผู้ สูงอำยุก็จะมีลูกหลำนพำมำส่งวัด เมื่อลูกๆหลำนๆของผู้สูงอำยุได้มำวัด เป็นกำรเผยแผ่

ธรรมะไปในตัวด้วย เกิดกำรซึมซับไปทีละเล็กละน้อย ภูมิหลังจึงเป็นคสำสอนสสำคัญในกำรพัฒนำงำน เป็นต้น ซึ่งดัง

ที่ได้กล่ำวมำสอดคล้องกับวิจัยของพระมหำอนุชำ สิริวณฺโณ (พละกูล) [7]
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 วตัถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรในเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ ผลกำร

ศึกษำพบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคในกำรทสำงำนด้ำนกำรเผยแผ่ ที่ทสำให้พระนักเทศน์ไม่สำมำรถทสำได้อย่ำงเต็มที่เท่ำ

ที่ควรนั้น 

 มี 3 ด้ำน ดังนี้

 1. ปัญหำเกี่ยวกับพระนักเทศน์เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวนักเทศน์เอง ได้แก่ ปัญหำด้ำนสุขภำพ จำกที่ได้

ศึกษำพระนักเทศน์ทั้ง 12 รูปนั้น พระนักเทศน์หลำยรูปส่วนใหญ่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป จึงทสำให้มีปัญหำด้ำนสุขภำพอยู่

บ่อยครั้ง ทสำให้ไม่สำมำรถทสำงำนด้ำนนี้ได้อย่ำงเต็มที่ ต่อมำก็จะเป็นปัญหำเรื่องของภำระงำนที่มีมำก พระนักเทศน์

ส่วนใหญ่นั้นนอกจำกจะมีงำนเผยแผ่ที่เป็นหน้ำที่หลักของพระสงฆ์แล้ว ก็ยังมีงำนอื่นๆอีกสำมำรถแบ่งได้เป็นงำน

ภำยใน และงำนภำยนอก งำนภำยในคือ ภำระงำนในวัด ได้แก่ งำนดูแลพัฒนำภำยในวัด กิจวัตรของพระสงฆ์ คือ

ทสำวัตรเช้ำ-เย็น งำนพบปะญำติโยม กำรสนทนำธรรม เป็นต้น งำนภำยนอกคือ งำนที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะสงฆ์ เช่น 

งำนปกครอง ตสำแหน่งเจ้ำคณะอสำเภอ รองเจ้ำคณะอสำเภอ เจ้ำคณะตสำบล เลขำนุกำรเจ้ำคณะอสำเภอ เลขำนุกำรรองเจ้ำ

คณะอสำเภอ เจ้ำอำวำส เป็นต้น ด้วยภำระงำนที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น มีส่วนทสำให้ในบำงงำนนั้นอำจมีกำรเตรียมตัวใน

งำนต่อไปได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสนอง จสำนิล [12]

 2. ปัญหำด้ำนของผู้ฟัง ในกำรส่ือสำรนั้นผู้ส่งสำร และผู้รับสำรนั้นมีควำมสสำคัญที่สุด ถ้ำผู้ส่งสำรเข้ำใจ

ในเนื้อหำของสำรนั้น ก็จะเกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิผล ในกำรจัดทสำโครงกำรของคณะพระธรรมทูต 

เกิดจำกควำมร่วมมือของทุกๆฝ่ำย เช่น คณะสงฆ์ 1 หน่วยงำนรำชกำร 1 ชุมชน 1 เป็นต้น แต่ละหน่วยงำนก็จะเกณฑ์

คนในแต่ละองค์กรมำเพื่อทสำกิจกรรม ซึ่งบำงครั้งภำระงำนของแต่ละคนนั้น อำจจะยังคั่งค้ำงอยู่ เมื่อไปร่วมกิจกรรม

ดังกล่ำว อำจจะทสำให้กังวลในเรื่องงำน ทสำให้รับข้อมูลในกิจกรรมนั้นๆได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำ

วิจัยของพระครูวิเวกวรำภรณ์ [9], และพระครูอุดมธรรมนิเทศและคณะ [5]

 ด้ำนช่องทำงกำรสือ่สำร, สถำนที,่ งบประมำณ ในกำรจดัทสำโครงกำรงำนเผยแผ่พระพทุธศำสนำนัน้ ปัญหำ

ที่พบอยู่บ่อยครั้งคือ สถำนที่ในกำรจัดทสำโครงกำรไม่เอื้ออสำนวย เช่น ในเรื่องของสื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของ. 

จอโปรเจคเตอร์ เครือ่งเสียง ทีใ่นบำงครัง้อำจไม่เอือ้อสำนวยมำกนัก รวมไปจนถงึสภำพอำกำศทีร้่อนเกนิไป ปัญหำด้ำน

งบประมำณ สิง่เหล่ำนีล้้วนแต่เป็นปัญหำอปุสรรคในกำรทสำงำนด้ำนกำรเผยแผ่ท่ีจะทสำให้งำนไม่ประสบผลสสำเรจ็เท่ำ

ที่ควร สอดคล้องกับงำนวิทยำนิพนธ์ของจุฑำมำศ โรบินสัน [14] และพระมหำปรีชำ สำเส็ง และคณะ [8] 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำนี้ ได้แก่ 

 1.1 กำรถอดบทเรียนแนวทำงกำรพัฒนำตนเอง จนเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเพื่อใช้เป็นบทเรียนในกำร

ฝึกฝนตนเองของพระภิกษุ และสำมเณร

 1.2 กำรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนแก่พระภิกษุ และสำมเณร เกี่ยวกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำโดยใช้วิธี

กำรเทศนำ และกำรสื่อสำรทำงออนไลน์

 2. ข้อเสนอแนะสสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป

 2.1 กำรถอดบทเรียนกำรเป็นพระนักเทศน์จำกพระที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อใช้

ฝึกฝนให้กับพระภิกษุ และสำมเณร

 2.2 กำรจัดทสำเนื้อหำคสำสอนทำงพระพุทธศำสนำที่เข้ำใจง่ำย และมีเนื้อหำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

แล้วเผยแผ่ผ่ำนทำงสื่อออฟไลน์ และออนไลน์อย่ำงทั่วถึง
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