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บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเป็นพระนักเทศน์ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ เป็นพระธรรมทูตทีผ่ า่ นการอบรมและได้รบั การแต่งตัง้ จากเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และมีพรรษา 15 พรรษาขึน้
ไป คัดเลือกมาได้ 12 รูป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ใช้วิธีค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Interactive Approach) และสรุปแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
ผลจากการศึกษาพบว่า 1) เทคนิคและวิธีการเผยแผ่ของพระนักเทศน์ คือ (1) ให้ความส�ำคัญกับผู้ฟัง (2) จัด
เตรียมเนื้อหาที่สอดคล้องกับผู้ฟัง (3) การพัฒนาตนเอง (4) แรงบันดาลใจ (5) การมีภูมิหลัง 2) ปัญหาและอุปสรรค
ของการเผยแผ่ ได้แก่ (1) พระนักเทศน์เป็นผูส้ งู อายุไม่มคี วามถนัดในการใช้สอื่ ทีท่ นั สมัยและมีภาระงาน งานบริหาร
และงานในวัด (2) ปัญหาเกี่ยวกับผู้ฟังไม่ค่อยสนใจทางด้านธรรมและมักจะเป็นผู้ที่ถูกเกณฑ์มาฟัง (3) ข้อจ�ำกัดเกี่ยว
กับงบประมาณ การจัดสรรสถานที่ และพาหนะ
ค�ำส� ำคัญ : ปัจจัย นักเทศน์ที่ดี

Abstract

The purposes of this study “Strategies of Buddhism Propagation of Preachers in Mueang Phayao District” 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 Propagation 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�ำ

การสื่อสารถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของมนุษย์ในการด�ำเนินชีวิต การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
สืบทอดความเชือ่ หรือคำ� สอนทางศาสนา ซึง่ เป็นค่านิยมหลักทางด้านจิตวิญญาณ สังคมไทยนับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
เป็นสังคมชาวพุทธ เพราะประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติมาแต่ช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมา
จนถึงรัชสมัยปัจจุบนั เป็นระยะเวลานานกว่า 700 ปีเศษ พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญของวัฒนธรรมไทย ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของคม
ส่วนใหญ่ในสังคมไทยแทบทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านการด�ำรงชีวติ ด้านบุคลิกนิสยั ของคนในสังคมไทย ด้านการเมือง
การปกครอง ด้านการศึกษา ด้านศิลปกรรม ไปจนถึงด้านประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งทั้งนี้ล้วนได้รับอิทธิพลมาจาก
แนวค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้ สังคมไทยทุกวันนี้ เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ส่วนหนึ่งมาจากความเป็นพลวัตของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลสืบเนื่องมาจากแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบางฉบับ เป็นแผนที่เน้นความเจริญทางด้านวัตถุท�ำให้สังคมในปัจจุบันเกิดการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กลับกันในด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจของมนุษย์นั้นกลับไม่พัฒนาไปตามสังคม ท�ำให้เกิด
ความย่อหย่อนทางศีลธรรม จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย ในสังคมเต็มไปด้วยการแข่งขัน กอปรกับโลกยุคปัจจุบันที่
เต็มไปด้วยสิง่ ปรนเปรอทางด้านวัตถุ ความสนุกสนานบันเทิงทีเ่ กิดขึน้ ตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
ของสังคมปัจจุบัน ความสุขสงบในจิตใจจึงเป็นสิ่งหาได้ยาก ผู้คนส่วนมากเชื่อว่าเงินตราจะท�ำให้มีความสุข แต่ถึง
แม้จะหาเงินได้มากเท่าไหร่ ก็หาได้มีความสุขเพิ่มขึ้นไม่ อาจเป็นทุกข์กว่าเดิมด้วยซ�้ำ ดังนั้น จึงเกิดปัญหามากมาย
ขึ้นในสังคม
พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสถาบันหลักของชาติไทย เพราะมีความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้รับการท�ำนุบ�ำรุงและอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ทุกยุคสมัย เพราะ
เป็นศูนย์รวมศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนทุกชนชั้น การด�ำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาท�ำให้ประชาชนในชาติมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข พระพุทธศาสนามีหลักค�ำสอน ที่
ท�ำให้ผู้ปฎิบัติตามเกิดความสงบสุขในจิตใจ ซึ่งหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถน�ำมาขัดเกลาจิตใจ
ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีค�ำสอนที่เป็นทางสายกลางสอดคล้องกับหลักความจริง มี
ความเป็นเหตุเป็นผล
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หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วสองพันกว่าปี พระพุทธศาสนาก็ยังด�ำรงคงอยู่ในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือพระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราชแห่งประเทศอินเดีย ในสมัยพระพุทธเจ้าปรินพิ พานแล้วสองร้อยปีเศษ พระองค์ทรงมีความศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ส่งคณะสมณทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆ เพื่อ
ประกาศศาสนา โดยในประเทศไทยมีการสร้างพระบรมธาตุที่เมืองตามพรลิงค์(เมืองนครศรีธรรมราช) และจุลประ
โทณพระประโทณเจดีย์ หรือพระปฐมเจดีย์ (เมืองนครปฐม) จึงท�ำให้พระพุทธศาสนาด�ำรงอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา [1] ในอดีตรูปแบบของการเผยแผ่พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) ทรง
สั่งสอน เพื่อที่จะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 2) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจ ตรองตามเห็นจริงได้
3) ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่การปฏิบัติ [2]
ในสภาวการณ์ในปัจจุบนั ซึง่ เป็นยุคโลกาภิวตั น์ทเี่ ต็มไปด้วยวัตถุนยิ มและความพลวัตรของสังคมทีม่ คี วาม
สลับซับซ้อน ด้วยโลกียวิสัยมากมาย จึงท�ำให้มนุษย์เรานั้นสนใจในเรื่องกระแสที่เป็นโลกียวิสัย สังคมโลกที่มีการ
พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีจึงเป็นเหตุให้เกิดการละเลย ทางด้านการฝึกฝนอบรมจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ค่าที่สุดในความเป็นมนุษย์ไป แต่กลับไปหมกมุ่นหลงใหลในความเป็นวัตถุนิยมที่เจือไปด้วยกิเลสตัณหา ซึ่งพาใจ
ให้หม่นหมอง จนท�ำให้คุณค่าและคุณธรรมทางจิตใจที่ดีงามลดน้อยถอยลงไป
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัตใิ ห้รฐั พึงจัดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ� แผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายแห่งยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ชาติ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม
ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นก
รอบแนวทางการพัฒนาประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2579 แบ่งยุทธศาสตร์ชาติ ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง
2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ
6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ [3] ซึ่งในการศึกษานี้ตรงกับประเด็นนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 คือ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึง เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะ
ที่ดี และที่ส�ำคัญคือ ปลูกฝังระเบียบวินัย พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเมื่อประชากรใน
ประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ปัญหาสังคมต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย จี้ ปล้น ฆ่า
เป็นต้น ดังนัน้ พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ในการทีจ่ ะปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน
ดังนั้น พระสงฆ์มีส่วนส�ำคัญที่จะพัฒนาในด้านนี้ แม้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญของเหล่า
พุทธศาสนิกชน แต่การเผยแผ่หลักธรรมนั้น ถือเป็นหน้าที่หลักของพระภิกษุ-สามเณรในฐานะที่เป็น. ศาสนทายาท
ผูส้ บื ต่ออายุพระพุทธศาสนาทีต่ อ้ งศึกษา ปฏิบตั ิ และเผยแผ่ให้แพร่หลายยิง่ ขึน้ พระพุทธศาสนาจะพัฒนาจิตใจมนุษย์
ได้ดีมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการเผยแผ่หรือทางศาสนาเรียกว่า การแสดงธรรม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ในเขตอำ� เภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด
จนถึงกลยุทธ์นี้สามารถน�ำไปปฏิบัติให้เกิดการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา

วิธีดำ� เนินการวิจยั

ประชากรและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พระนัก
เทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 12 รูป คัดเลือกจากประชากรโดยก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ให้ข้อมูล คือ เป็นพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมและได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และมีจ�ำนวน

พรรษา 15 พรรษาขึ้น

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
โดยใช้แบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. รวบรวมเอกสารและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้ในการจัดท�ำแบบส�ำรวจทุนทางสังคมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
รอบกว๊านพะเยา
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคล 4 กลุ่ม คือผู้ให้ข้อมูลหลัก 12 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เจ้าคณะอ�ำเภอ
เมืองพะเยา กลุม่ ที่ 2 รองเจ้าคณะอำ� เภอเมืองพะเยา กลุม่ ที่ 3 เจ้าคณะต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา กลุม่ ที่ 4 เลขานุการ
เจ้าคณะอำ� เภอเมืองพะเยา และผูช้ ว่ ยเลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองพะเยา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทจี่ ดั เตรียมเอาไว้แล้ว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการอ่านและการศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลจากเอกสาร เพื่อเป็นพื้นฐานการด�ำเนินการ
วิจัยภาคสนาม
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผู้วิจัยได้เก็บ รวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ เจาะลึก (Indepth Interivew) จากพระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยผู้วิจัย จ�ำนวน 12 รูป

สรุปผลการวิจยั

การวิจยั เรือ่ ง กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ
1) เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา
2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา
การวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา รวมทัง้ สิน้ 12 รูป โดยมีแนวการสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้วธิ ศี กึ ษาความสัมพันธ์ทเี่ ชือ่ ม
โยงกันอย่างมีเหตุผล (Interactive Approach) และเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อหาข้อสรุปทีเ่ ป็น
องค์รวมในเรื่องเดียวกัน (Holistic Approach)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ผลจากการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลัก มีดังนี้ คือ อายุอยู่ระหว่าง 38-68 ปี อายุ
เฉลี่ย 49 ปี ระยะเวลาของการด�ำรงอยู่ในสมณเพศอยู่ในระหว่าง 17-48 พรรษา โดยเฉลี่ย 28 พรรษา ระดับการศึกษา
สูงสุด จบปริญญาเอก 2 รูป ปริญญาโท 7 รูป และปริญญาตรี 3 รูป การด�ำรงต�ำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้า
คณะอ�ำเภอ 1 รูป รองเจ้าคณะอ�ำเภอ 2 รูป เจ้าคณะต�ำบล 2 รูป เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 1 รูป เลขานุการเจ้าคณะ
รองเจ้าคณะอ�ำเภอ 1 รูป เจ้าอาวาส 3 รูป และอื่นๆที่ไม่มีต�ำแหน่งบริหาร 2 รูป จ�ำนวนพี่น้องในครอบครัวโดยเฉลี่ย
มีจ�ำนวน 3 คน อาชีพพ่อแม่ของพระนักเทศน์ส่วนมาก (10 คน) มีอาชีพท�ำนา และอาชีพค้าขายและรับจ้างอย่างละ
1 รูป จากการศึกษาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ จึงสามารถตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้คือ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ท�ำให้คน้ พบเทคนิคและวิธกี ารในการเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอ�ำเภอเมืองพะเยา
ที่ได้ก�ำหนดคัดเลือกมา 12 รูป โดยมีประเด็นที่ได้ศึกษาค้นพบ ดังนี้
การให้ความส�ำคัญกับผู้ฟัง ในการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์ ตัวอย่างเช่น
งานเผยแผ่ธรรมะสัญจรของพระสงฆ์ในแต่ละเขตของอ�ำเภอเมืองพะเยา จะจัดขึ้นในทุก ๆ ปีของช่วงเข้าพรรษา
จนถึงออกพรรษา ในการท�ำโครงการก็จะตอบโจทย์ของหลักการเผยแผ่ทมี่ ี 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2)ด้านการ
ศาสตร์ศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6) ด้านการสาธารสงเคราะห์
ในเรื่องของสถานที่การจัดงาน ต้องให้มีความเป็นสัปปายะ 7 คือ 1) ที่จัดงานมีความเหมาะสม สะอาด และสงบ ไม่
พลุกพล่าน 2) การเดินทางไปมาสะดวก 3) การพูดคุยเหมาะสม สนทนาแต่เรือ่ งทีด่ ี 4) บุคลากรเหมาะสม มีผรู้ ชู้ กั น�ำไป
ในทางทีถ่ กู 5) อาหารเหมาะสม 6)อากาศเหมาะสม สดชืน่ ร่มรืน่ 7) จัดพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมกับการปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถ
ไม่อึดอัดคับแคบจนเกินไป จะท�ำให้ผู้ฟังนั้นได้รับผลประโยชน์ มีสมาธิพร้อมรับสาร ที่พระนักเทศน์ต้องการจะสื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสองคล้องกับงานวิจัยของ บุพรรณี นันทจริยา [4] และพระครูอุดมธรรมนิเทศน์ และคณะ
[5]
การจัดเตรียมเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับผูฟ้ งั ในการออกเผยแผ่ธรรมะจะต้องให้ผพู้ ดู เป็นกลาง ไม่พดู โจมตีผอู้ นื่
การส�ำรวมในศีลปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส เมื่อปฏิบัติตนให้น่าเลื่อมใสแล้ว
การเลือกเนือ้ หาทีน่ ำ� มาบรรยายก็มสี ว่ นสำ� คัญเพือ่ ให้ผเู้ ข้าถึงการบรรยายได้งา่ ย เช่น จากการสัมภาษณ์พระครูศรีวรพิ
นิจ ท่านใช้ภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย เช่นเดียวกับพระครูธ�ำรงชิโนวาท ในการบรรยายธรรมะท่านจะยกตัวอย่างโดย
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ตัวอย่างเช่น “ผัวเมียอยู่โตยกั๋นฮากเลือดต๋ายก่าเหล้า” ท่านจะบรรยาย
ในทำ� นองนีแ้ ต่ความเหมาะสม แล้วแต่โอกาสและสถานการณ์ ดังนัน้ การจัดเตรียมเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม และสอดคล้อง
กับผู้ฟังนั้นมีความส�ำคัญ ถ้าไปบรรยายให้กับผู้ฟังที่เป็นชาวบ้านก็จะใช้ภาษาที่เป็นกันเอง ถ้าผู้ฟังเป็นกลุ่มเยาวชน
กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้สูงอายุก็จะเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของธีรพล มะอาจ
เลิศ [6], และพระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (พละกุล) [7]
หลักการพัฒนาตนเอง ของพระสงฆ์ทงั้ 12 รูป ใช้หลักการพัฒนาตนเอง โดยมีพระสงฆ์ทปี่ ระพฤติดปี ฏิบตั ิ
ชอบ เป็นแบบอย่างในการทำ� งานด้านการเผยแผ่ ยกตัวอย่าง พระสุนทรกิตติคณ
ุ ได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “ได้ตดิ ตาม หลวง
ปู่อุบาลีคุณูปมาจารย์ในสมัยที่หลวงปู่ยังสามารถออกไปเผยแผ่ได้สะดวก จากการได้มีโอกาสติดตามจึงได้ซึมซับ
หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากหลวงปู่ ในอดีตนั้นการจะออกไปเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวบ้านนั้นการเดินทาง
ยังไม่สะดวกเท่าปัจจุบัน และการเผยแผ่ขณะนั้นจะท�ำในเวลากลางคืนซึ่งจะล�ำบากมาก แต่หลวงปู่ท่านก็มิได้ย่อท้อ
แต่อย่างใด และยังปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเรื่อยมา ดังนั้นหลักในการพัฒนาตนเองส่วนใหญ่มาจากพระภิกษุ
ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นต้นแบบในการท�ำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาปรีชา สาเส็ง และคณะ [8],
สัญรญา นวลศิริ [9] และสอดคล้องกับแนวคิด 10 วิธีส�ำหรับการเตรียมตัวเป็น Speaker ในสไตล์ Steve Jobs โดย
Warit Wanwith [10] คือ 1) แพชชั่น (Passion) และความเชื่อ 2) เริ่มต้นสร้างเรื่องราว 3) ท�ำให้ผู้ฟังสนใจเรื่องที่ก�ำลัง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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พูด 4) พูดถึงปัญหา และข้อจ�ำกัดที่ก�ำลังเผชิญอยู่และน�ำเสนอสิ่งที่พูดเป็นแนวทางการแก้ไข 5) ออกแบบสไลด์ให้
ดู ไม่ใช่ให้อ่าน 6) พูดโดยให้เกิดความรู้สึกแก่ผู้ฟัง 7) ใช้ภาษากาย การสบตาผู้ฟัง ท่าทางการยืนในเวลาพูด ใช้มือ
ประกอบการพูด น�้ำเสียงจังหวะและการพูด 8) ฝึกฝนมาก ๆ (กฎ 10,000 ชั่วโมง) 9) เตรียมตัวให้ดี 10) แก้อาการ
ประหม่าโดยคิดว่ามาช่วยผู้ฟัง
แรงบันดาลใจเป็นหนึง่ ในปัจจัยทีท่ ำ� ให้ประสบความส�ำเร็จในชีวติ ได้ เป็นการสร้างความหวังความมัน่ ใจแก่มนุษย์เป็น
ส่วนส�ำคัญอย่างหนึง่ ของพระนักเทศน์เช่นกัน จากการศึกษาสัมภาษณ์พบว่าแรงบันดาลใจในการท�ำงาน. การเผยแผ่
ในการเป็นพระนักเทศน์นั้น การเผยแผ่เป็นหน้าทีห่ ลักของพระสงฆ์ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่า “จาริกํ ภิกขเว จา
ริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก ดังนั้นหน้าที่หลักของพระภิกษุ คือ การเผยแผ่ จึงท�ำให้เกิด
แรงบันดาลใจในการเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระนักเทศน์ นอกจากจะท�ำหน้าที่เผยแผ่ของ
พระสงฆ์แล้ว การติดตามพระเถระในการออกไปในโครงการการเผยแผ่ยังที่ต่างๆของคณะสงฆ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งใน
การได้รบั การซึมซับนำ� เอาหลักความรู้ และวิธกี ารในการเผยแผ่มาปรับใช้กบั ของตน จะเป็นในเรือ่ งของการปาฐกถา
ธรรมการเทศน์พื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของพระครูนรนาถ เจติยาภิรักษ์ (ชูศรี) [11]
การมีภูมิหลัง จากการสัมภาษณ์พระภิกษุทั้ง 12 รูป ภูมิหลังมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนางานหรือการตั้งใจ
ท�ำงานในด้านการเผยแพร่อย่างเต็มที่ เช่น การสัมภาษณ์ พระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ ต�ำบลแม่ปืม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เจ้าคณะต�ำบลแม่ปืม ท่านมีผลงานดีเด่น และเป็นที่รู้จักของคนในสังคมคือการเทศน์พื้น
เมืองเหนือ จัดรายการวิทยุสญ
ั ญาณจะครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยาสามารถรับสัญญาณครอบคลุมทัว่ จังหวัด
จังหวัดเชียงรายเขตที่รับสัญญาณวิทยุได้ มี 5 อ�ำเภอ คืออ�ำเภอพาน อ�ำเภอแม่ลาว อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอแม่สลวย
อ�ำเภอป่าแดด และในจังหวัดล�ำปางเขตที่รับสัญญาณวิทยุได้มี 2 อ�ำเภอคือ อ�ำเภอวังเหนือ และอ�ำเภอแจ้ห่ม ผลงาน
อีกด้านของท่าน คือ ผลงานด้านการสงเคราะห์ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูป การ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีข่ าดแคลนในโรงพยาบาลโครงการไถ่ชวี ติ โคกระบือ เป็นต้น ในการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรในวัด ท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในสมัยที่ท่านเป็นสามเณร การเดินทางไปเรียนหนังสือท่านต้องเดินทางจาก
ในซอยไปขึ้นรถระยะทาง 3 กิโลเมตร ท่านจึงมีความคิดฝังใจ และคิดอยู่เสมอว่าในอนาคต ท่านจะช่วยเหลือพระ
ภิกษุสามเณรอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ล�ำบากอย่างที่ท่านเคยเป็นมา และจากการสัมภาษณ์ พระครูอาชวพิมล เจ้าอาวาส
วัดแม่กาโทกหวาก ตำ� บลแม่กา อำ� เภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลงานดีเด่นและเป็นทีร่ จู้ กั ของท่าน คือ การก่อตัง้ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ จนเป็นที่รู้จักและสามารถเป็นต้นแบบให้กับหลายๆแห่งที่ได้ ท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่า ท่านเห็นผู้สูงอายุที่มา
ท�ำบุญที่วัดแล้วไม่สามารถอ่านออกเขียนหนังสือได้ จึงได้สนทนากับคุณยายท่านหนึ่งว่า “อยากอ่านออก เขียนได้
บ้างไหม” คุณยายก็ตอบว่า “อยากอ่านออกเขียนได้” ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นและการพัฒนาการจัดตั้งโรงเรียนของผู้สูง
อายุ และอีกประเด็นหนึ่งนั้น ท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นเด็กก�ำพร้าอยู่กับตากับยายมาตั้งแต่เด็ก แต่ยายท่านก็ได้
เสียชีวิตมา 10 กว่าปี ผู้สูงอายุที่มาวัดบางท่านก็มีนิสัยคล้ายกับคุณยายของท่าน ท่านเลยนึกถึงยายที่เลี้ยงดูท่านมา ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ท่านประสบความส�ำเร็จในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเรียน ท่านได้จบในระดับปริญญาโท ท่านได้เป็นพระ
สงฆ์ผู้มีหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา ถือว่าเป็นที่พึงพอใจแล้ว แต่ยายท่านก็ได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว พอได้มาท�ำงานกับ
ผู้สูงอายุจึงท�ำให้ทา่ นปฏิบัติเสมือนว่าผู้สูงอายุเป็นญาติคนหนึ่งของท่าน ในเรื่องภูมิหลังนี้ จึงเป็นแรงผลักดันหนึ่ง
ที่ท�ำให้พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุจนเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป แต่การเผยแผ่ธรรมะนั้นไม่ใช่เฉพาะแก่ผู้สูงอายุ ในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดผู้ สูงอายุก็จะมีลูกหลานพามาส่งวัด เมื่อลูกๆหลานๆของผู้สูงอายุได้มาวัด เป็นการเผยแผ่
ธรรมะไปในตัวด้วย เกิดการซึมซับไปทีละเล็กละน้อย ภูมิหลังจึงเป็นค�ำสอนส�ำคัญในการพัฒนางาน เป็นต้น ซึ่งดัง
ที่ได้กล่าวมาสอดคล้องกับวิจัยของพระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (พละกูล) [7]
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วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการในเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเทศน์ ผลการ
ศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานด้านการเผยแผ่ ที่ท�ำให้พระนักเทศน์ไม่สามารถท�ำได้อย่างเต็มที่เท่า
ที่ควรนั้น
มี 3 ด้าน ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับพระนักเทศน์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเทศน์เอง ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพ จากที่ได้
ศึกษาพระนักเทศน์ทั้ง 12 รูปนั้น พระนักเทศน์หลายรูปส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จึงท�ำให้มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่
บ่อยครั้ง ท�ำให้ไม่สามารถท�ำงานด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ ต่อมาก็จะเป็นปัญหาเรื่องของภาระงานที่มีมาก พระนักเทศน์
ส่วนใหญ่นั้นนอกจากจะมีงานเผยแผ่ที่เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์แล้ว ก็ยังมีงานอื่นๆอีกสามารถแบ่งได้เป็นงาน
ภายใน และงานภายนอก งานภายในคือ ภาระงานในวัด ได้แก่ งานดูแลพัฒนาภายในวัด กิจวัตรของพระสงฆ์ คือ
ท�ำวัตรเช้า-เย็น งานพบปะญาติโยม การสนทนาธรรม เป็นต้น งานภายนอกคือ งานที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ เช่น
งานปกครอง ต�ำแหน่งเจ้าคณะอ�ำเภอ รองเจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอ เลขานุการรองเจ้า
คณะอ�ำเภอ เจ้าอาวาส เป็นต้น ด้วยภาระงานที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มีส่วนท�ำให้ในบางงานนั้นอาจมีการเตรียมตัวใน
งานต่อไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสนอง จ�ำนิล [12]
2. ปัญหาด้านของผู้ฟัง ในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสาร และผู้รับสารนั้นมีความส�ำคัญที่สุด ถ้าผู้ส่งสารเข้าใจ
ในเนื้อหาของสารนั้น ก็จะเกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิผล ในการจัดท�ำโครงการของคณะพระธรรมทูต
เกิดจากความร่วมมือของทุกๆฝ่าย เช่น คณะสงฆ์ 1 หน่วยงานราชการ 1 ชุมชน 1 เป็นต้น แต่ละหน่วยงานก็จะเกณฑ์
คนในแต่ละองค์กรมาเพื่อท�ำกิจกรรม ซึ่งบางครั้งภาระงานของแต่ละคนนั้น อาจจะยังคั่งค้างอยู่ เมื่อไปร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว อาจจะท�ำให้กังวลในเรื่องงาน ท�ำให้รับข้อมูลในกิจกรรมนั้นๆได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
วิจัยของพระครูวิเวกวราภรณ์ [9], และพระครูอุดมธรรมนิเทศและคณะ [5]
ด้านช่องทางการสือ่ สาร, สถานที,่ งบประมาณ ในการจัดทำ� โครงการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้ ปัญหา
ที่พบอยู่บ่อยครั้งคือ สถานที่ในการจัดท�ำโครงการไม่เอื้ออ�ำนวย เช่น ในเรื่องของสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ.
จอโปรเจคเตอร์ เครือ่ งเสียง ทีใ่ นบางครัง้ อาจไม่เอือ้ อำ� นวยมากนัก รวมไปจนถึงสภาพอากาศทีร่ อ้ นเกินไป ปัญหาด้าน
งบประมาณ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำ� งานด้านการเผยแผ่ทจี่ ะทำ� ให้งานไม่ประสบผลสำ� เร็จเท่า
ที่ควร สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ของจุฑามาศ โรบินสัน [14] และพระมหาปรีชา สาเส็ง และคณะ [8]

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ ได้แก่
1.1 การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาตนเอง จนเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเพื่อใช้เป็นบทเรียนในการ
ฝึกฝนตนเองของพระภิกษุ และสามเณร
1.2 การจัดให้มีการเรียนการสอนแก่พระภิกษุ และสามเณร เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้วิธี
การเทศนา และการสื่อสารทางออนไลน์
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 การถอดบทเรียนการเป็นพระนักเทศน์จากพระที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อใช้
ฝึกฝนให้กับพระภิกษุ และสามเณร
2.2 การจัดท�ำเนื้อหาค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่าย และมีเนื้อหาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
แล้วเผยแผ่ผ่านทางสื่อออฟไลน์ และออนไลน์อย่างทั่วถึง
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