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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
และการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 2) เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย การดําเนินการวิจัยเปนรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนา จากการคนควาขอมูลและการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวรรณกรรมของนักวิชาการ
ทางสังคม ศาสนา และอ่ืนๆ ผนวกกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ
ท่ีเปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวนจํานวน 31 รูปซ่ึงไดมาดวยวิธีเลือกแบบแบบ
สโนวบอล

ผลการวิจัย พบวา การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต มีเปาหมายท่ีชัดเจนคือ
เพ่ือประโยชนสุขแกเวไนยสัตวท้ังหลาย และเพ่ือใหเวไนยสัตวท้ังหลายไดบรรลุมรรค
ผลและนิพพาน สําหรับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตนั้น มีท้ังเชิงรับและเชิงรุก
สวนวิธีการเผยแผของพระพุทธองคทรงมีพุทธวิธีการเผยแผหลายแบบ ซ่ึงพระองคทรง
ประยุกตวิธีการเผยแผใหเขากับบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรูปแบบและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในอดตีลวนมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จท้ังสิ้น

การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน มีเปาหมายการเผยแผเ พ่ือมุงเนนให
พุทธศาสนิกชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง
และสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน สําหรับรูปแบบการเผยแผ
นั้นในปจจุบันเปนแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ สวนวิธีการเผยแผนั้นข้ึนอยูกับความสามารถ
และเชี่ยวชาญของผูเผยแผ ซ่ึงมีวิธีการเทศนาธรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนา
ธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยุกต

ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย มีเปาหมาย 3 ดาน
คือ (1) ดานการศึกษา เปนการศึกษาเรื่องไตรสิกขา (2) ดานศาสนาคือ การเรียนรู และ
เขาใจศาสนพิธีตางๆ ทางพระพุทธศาสนา และ(3) ดานวัฒนธรรม คือ การตระหนักถึงคุณคา
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ทางประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา สําหรับรูปแบบและวิธีการเผยแผพระ
ศาสนานั้นตองเปนแบบเชิงรุกโดยผูเผยแผพระศาสนา แตละทานตองประยุกตความถนัดของ
ตนใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ตามยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ี
นําเสนอประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 1) ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย โดยใชความรวมมือ
จากทุกองคกรท่ีเก่ียวของ 2) ยุทธศาสตรการขยายพลัง โดยสนธิความสามารถของกลุมศาสนิกชน
ตางๆ ใหเกิดพลัง 3) ยุทธศาสตรการปลูกฝงศรัทธา กระทําโดยพัฒนาแบบการปฏิบัติในการ
เขาถึงหลักธรรมอยางถูกตอง 4) ยุทธศาสตรการแสวงหาความหลุดพนกระทําโดยมุงเนน
ปฏิบัติตอกลุมพุทธศาสนิกชนท่ีเหมาะสม เพ่ือการหลุดพนทุกขอยางแทจริง ซ่ึงเปน
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของคณะสงฆ เพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกตอไป

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the propagation of

Buddhism in the past and in the current operation and 2) to propose the
strategies for proactive propagation of Buddhism by the monks in Thailand.
The research method was qualitative research which was conducted by
studying the concept and theories on propagation Buddhism the data were
collected from research and related documents including literatures of
sociology, religion and others, combining with in-depth interviewing with 31
key informants selected from the preacher monks by snowball sampling.

The research findings were as follows:
1. There were clear objectives of the propagation of Buddhism in the

past. The goal was to make all people happy in order to achieve results and
to attain the means to Nivana. The propagations of Buddhism in the past
were both passive and active. Buddha, had various forms of propagation; He
tried to develop his own methods of propagation by applying his own
experiences with societies and environments. It could be concluded that all
forms and methods of Buddhist propagations of Buddhism in the past were
very effective and successful.

The current propagation of Buddhism had specific goals focussed on
the teaching of Buddhist followers for having correct knowledge and
understanding in Buddhist principles and would be able to implement for
their own benefits and for others. The current form of propagation was more
proactive rather than passive operation. There methods of propagation
depended on the skill and expertise of the missionaries including Dhamma
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Sermon, Dhamma Lecture, Dhamma Discussion, Dhamma Discourse, Meditation
Teaching and applied teaching.

2. The strategies for proactive propagation of the monks in Thailand
comprised of  3 objectives as follows (1) the aspect of education; the
education should focus on Tilakkhana (the three signs of being), (2) the
aspect of religion; the followers should be informed and understand about
the Buddhist religions ceremony and (3) The aspect of culture; the followers
should be enhanced to uphold in the value of Buddhist traditions and
Buddhist cultures. The propagation model and method of propagation
should be proactive by applying their own skills to accomplish the desired
objectives. The proposed proactive strategy consisted of 4 principle aspects
including (1) networking strategy: it should be conducted by promoting the
close cooperation from all organizations concerned, (2) power expansion
strategy: it should be accomplished by integrating the capabilities of all
religious groups, (3) faith enhancing strategy: it could be achieved by
presenting the correct way of Dhamma studying and (4) Cessation of Suffering
strategy: it should be focused on the group of Buddhist followers who
needed to seek the paths leading to cessation of Suffering.

คําสําคัญ
ยุทธศาสตร การเผยแผ พระพุทธศาสนาเชิงรุก

ความสําคัญของปญหา
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหความเคารพยกยอง ศรัทธา

เลื่อมใส ไรความกังขาในพระพุทธรัตนตรัย อันประกอบไปดวย พระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆ ซ่ึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบตอกันมาอยางยาวนาน
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนทางแหงการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคคลใหบรรลุ
จุดมุงหมายสูงสุดแหงชีวิตบนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกตอง ท้ังยังสามารถพัฒนาจิตใจ
ของตนเองใหเขาถึงความมีอิสรภาพอยางแทจริง กลาวคือ มีจิตใจท่ีหลุดพนจากกิเลส และ
ความทุกขท้ังปวง

สมัยพุทธกาลนั้น การเผยแผพระพุทธศาสนาอาศัยบทบาทขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาและพระสาวกเปนหลักสําคัญ โดยมีรูปแบบและวิธีการตางๆ ท่ีหลากหลาย
พระองคทรงสงพระสาวกออกจาริกสั่งสอนประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาดวยการดําเนินตามพุทธปณิธานวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจง
จาริกไป เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชน
เก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยท้ังหลาย” ดวยการบําเพ็ญกรณียกิจดังกลาวอยาง
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ตอเนื่องและจริงจังของพระพุทธองคและพระสงฆสาวกทําใหพระพุทธศาสนาไดเจริญ
แพรหลายออกไปอยางรวดเร็วเปนปกแผนม่ังคงในดินแดนอินเดียตอนกลางและตอนเหนือ
(พระราชวรมุนี, 2527) การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกอนนั้น ไดทํากันหลายรูปแบบ
ไดแก การปฏิบัติตนนาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบปญหาขอของใจและการ
แสดงธรรมไปตามลําดับ โดยท่ีพระพุทธเจาทรงประทานหลักการเผยแผใหพระสาวกยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติวา ใหแสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ ชี้แจงใหเขาใจใน
แตละแงแตละประเด็น แสดงธรรมดวยจิตเมตตาอนุเคราะหมุงจะใหเปนประโยชนแกผูฟง
ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะ แสดงธรรมไมยกตน ไมเสียดสีขมผูอ่ืน ตลอดจนยึด
หลั ก โ อว าทปาฏิ โ มกข คื อการ ไม กล า ว ร า ยผู ใ ด  มี คว ามสํ า รวม ใน ศีล  เป นต น
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2524)

ปจจุบันประชาชนใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนานอยมาก เนื่องจากสังคมไทยใน
ปจจุบันมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ เขามามี
บทบาทในวิถีการดํารงชีวิตจนทําใหประชาชนติดอยูในวัตถุนิยมมากกวาธรรมนิยม ดวยเหตุ
นี้การเผยแผพระพุทธศาสนาจึงไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย พระสงฆได
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือเปนสื่อกลางในการ
เขาหาพุทธศาสนิกชน ทําใหพุทธศาสนิกชนมีเขาใจในธรรมะและตระหนักถึงความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน นับวาเปนยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ีได
ผลสําเร็จมากในปจจุบัน

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษายุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตและ
ปจจุบัน รวมท้ังศึกษายุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆผูมีความรู
ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยไดเล็งเห็นวายุทธศาสตรและรูปแบบ
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของทุกทานนั้น ประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษตอ
พุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ัวไป พระสงฆทุกทานเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเรื่อง
การเผยแผพระพุทธศาสนา ควรแกการนํายุทธศาสตรของทุกทานมาใชในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันและสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานภายใน
องคการและหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
1. การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตเปนอยางไร
2. การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันเปนอยางไร
3. ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทยเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
2. เพ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน
3. เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย
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สมมติฐานการวิจัย
1. การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตและปจจุบัน มีความสัมพันธกับยุทธศาสตร

การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก
2. ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย มีความสัมพันธ

กับยุทธศาสตร การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก
ประโยชนท่ีคาดจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
2. ทําใหทราบถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน
3. ทําใหทราบถึงยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดกําหนด

ลักษณะการสุมตัวอยางแบบสโนวบอลหรือแบบลูกโซ (Snow Ball or Chain Sampling)
เปนการเลือกตัวอยางสัมภาษณแบบตอเนื่อง โดยตัวอยางสัมภาษณแรกจะเปนผูให
คําแนะนําในการเลือกตัวอยางสัมภาษณถัดไป ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติตามความตองการคือ
เปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนอยางดี และ
ขอความรวมมือจากตัวอยางสัมภาษณแรกใหแนะนําตัวอยาง ผูสัมภาษณตอไป จนไดขอมูล
ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกตามท่ีผูวิจัยตองการ

ประชากร ผูวิจัยใชวิธีการเลือกประชากรผูใหขอมูลดวยวิธีตามแบบท่ัวไป
(Typical Case) โดยเลือกสัมภาษณพระภิกษุสงฆผู มีความรูในดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกจํานวน 31 รูป กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) ไดกําหนด
กลุมตัวอยางในการสัมภาษณแรก และขอคําแนะนําจากกลุมตัวอยางสัมภาษณแรกให
แนะนํากลุมตัวอยางถัดไปตามลําดับ ซ่ึงกลุมตัวอยางสัมภาษณแรกมีดังนี้

1. พระครูโพธิวีรคุณ เจาอาวาสวัดโพธิการาม จ.รอยเอ็ด
2. พระมหาสุริยา ตเมธี เลขานุการสํานักศาสนศึกษาวัดละหาร จ.นนทบุรี
3. พระมหาจําเนียร จิรปฺโ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนชุดคําถามในการสัมภาษณเก่ียวกับการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยมีลักษณะเปนแบบมีโครงสราง (Structure Interview)
วิธีวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปเสียงของการสัมภาษณและได

นํามาถอดเทปสรุปผลโดยใชการวิเคราะหสรุปผลแบบอุปนัย สําหรับผลการถอดเทปไดนํามา
อธิบายวิเคราะห เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ในลักษณะเปนความเรียง ซ่ึงมี
ขอความบทสัมภาษณท่ีสําคัญเก่ียวกับยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของแต
ละทานประกอบดวย
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ผลการวิจัย
การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต เปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกเหลาเวไนยสัตว

ท้ังหลาย เพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกมนุษยและเทวดา และเปาหมายสูงสุดของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลนั้นคือ การไดบรรลุมรรคผลและเขาสูพระนิพพาน สําหรับ
รูปแบบการเผยแผมีท้ังการเผยแผแบบเชิงรับและเชิงรุก จะทราบไดจากการศึกษาพุทธกิจ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 5 ประการ ดวยกัน หากพิจารณาพุทธกิจท้ัง 5 ประการ
แลวจะเห็นวาการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นมีท้ังการเผยแผแบบเชิงรับคือ
การแสดงธรรมเทศนาโปรดมนุษยและเทวดาผูเขามาเฝา การตอบปญหาแกเทวดาท้ังหลาย
หรือแมแตการประทานโอวาทแกภิกษุท้ังหลาย ลวนแลวแตเปนเชิงรับท้ังสิ้น สวนการเผยแผ
เชิงรุกนั้นคือ การท่ีพระองคเสด็จออกบิณฑบาต เสด็จไปแสดงธรรมโปรดผูท่ีควรบรรลุธรรม
ซ่ึงกลาวไดวาเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
สวนมากจะเปนการเผยแผแบบเชิงรุก โดยเริ่มจากการท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูดวยพระองค
เอง แลวทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเหลาเวไนยสัตวจนเกิดพระสาวกในพระพุทธศาสนา
มากมาย พระองคทรงสงพระสาวกเหลานั้นออกไปประกาศพระพุทธศาสนายังสถานท่ีตางๆ
เรียกไดวา เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกอยางแทจริง สําหรับพุทธวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นพระองคทรงวางหลักวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาไว เรียกวา
หลักโอวาทปาติโมกข สรุปใจความไดคือ หลักการ 3 วิธีการ 6 สําหรับหลักการ 3 นั้น ไดแก
การไมทําบาปท้ังปวง, การทํากุศลใหถึงพรอมและการทําจิตใจใหบริสุทธิ์ สวนวิธีการ 6
ไดแก การไมกลาวรายกัน, การไมทํารายกัน, ความสํารวมในปาติโมกข, ความเปนผูรูจัก
ประมาณในอาหาร, การอยูท่ีนั่งนอนอันสงัด, การทําความเพียรในอธิจิต ท้ังหลักการ 3 และ
วิธีการ 6 นี้ กลาวไดวา เปนหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยอดีตกาล

การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน มีเปาหมายเพ่ือมุงเนนใหพุทธศาสนิกชนมี
ความรู และมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง และนํา
หลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และผูอ่ืน รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันเปนไปในรูปแบบการเผยแผเชิงรุก
มากกวาเชิงรับ เพราะสังคมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สภาพของสังคมซ่ึงมี
การแขงขันทางธุรกิจกันเปนจํานวนมาก ระบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึน
และวัตถุนิยมไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น รูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในปจจุบันจึงควรประยุกตใหเขากับยุคสมัยดวยการนําธรรมะมาประยุกตใช
กับเทคโนโลยีในการเผยแผ อาจจะเปนการเผยแผผานเว็บไซตหรือสื่อตางๆ ซ่ึงมีลักษณะให
ตระหนักถึงคุณคาและเขาใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในปจจุบัน กลาวโดยรวมมีอยู 2 วิธี คือ การเผยแผแบบบุคลาธิษฐาน ไดแก การยกบุคคล
เปนท่ีตั้ง การเทศนาโดยกลาวอางหรือพูดอิงบุคคลเปนตัวอยาง และการเผยแผแบบ
ธรรมาธิษฐาน ไดแก การแสดงธรรมแบบยกธรรมเปนท่ีตั้ง คือ เทศนาแบบธรรมะลวนๆ เชน
แสดงเรื่องศีล ก็พูดเรื่องศีลอยางเดียว แสดงเรื่องศรัทธา ก็พูดเรื่องศรัทธาอยางเดียว เปนการ
เผยแผธรรมท่ียังคงวิธีการแบบเดิม และไดจําแนกวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันให
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ละเอียดข้ึนอีก ซ่ึงมีวิธีการเผยแผหลากหลายวิธีดวยกันข้ึนอยูกับความถนัดของแตและบุคคล
สามารถจําแนกวิธีการเผยแผไดดังนี้ (1) การเทศนาธรรม (2) การปาฐกถาธรรม (3) อภิปรายธรรม
(4) สนทนาธรรม (5) การสอนกรรมฐาน (6) การสอนแบบประยุกต

ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย สําหรับเปาหมาย
การเผยแผพระพุทธศาสนา โดยสวนมากเปนไปเพ่ือเผยแผหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาใหพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย ไดทราบถึงหลักธรรมคําสอนและนําไป
ประพฤติปฏิบัติ รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหอยูในจิตใจของพุทธศาสนิกชน
มุ ง เนนใหตระหนักถึงความเปนชาวพุทธ สร างความเชื่อ ม่ันและสร างศรั ทธาใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดข้ึนกับพุทธศานิกชนท้ังหลาย มุงเนนประโยชนสุขแกชนหมูมาก
เปาหมายการเผยแผเชิงรุกผูวิจัยไดจําแนกไว 3 ดาน คือ

1. ดานการศึกษาคือ พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา ซ่ึงการศึกษามา
จากคําวา สิกขา หมายถึงการเรียนรู การพัฒนา เปาหมายดานการศึกษานี้เปนการมุงเนนให
พุทธศาสนิกชนไดศึกษาถึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและรูแจงอยางแทจริง
โดยเฉพาะเรื่องไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักในการดํารงชีวิต อันไดแก สีลสิกขาคือ การประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรม การรักษากาย วาจาและใจใหเรียบรอย การประกอบ
สัมมาชีพและเก้ือกูลประโยชนแกเพ่ือนมนุษยโลก จิตตสิกขาคือ การฝกอบรมจิตใจ
การพัฒนาจิตใจใหเจริญยิ่งข้ึนไปปญญาสิกขา คือ การศึกษาพิจารณาใหหาเหตุผลตามความ
เปนจริง การรูแจงเห็นจริงเปนการศึกษาในระดับปญญา เม่ือพุทธศาสนิกชนไดศึกษาเรื่อง
ไตรสิกขาอยางแทจริงแลว จะทําใหวิถีการดําเนินชีวิตสามารถพัฒนาและเปนไปอยางสันติสุข

2. ดานศาสนาคือ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูศาสนพิธี พิธีกรรมตางๆ ทางศาสนา รูจักแบบแผน ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาและเพ่ือสรางศาสนทายาทใหเกิดข้ึนแกพระพุทธศาสนา
อันจะเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาและความยั่งยืนทางพระพุทธศาสนาสืบ
ตอไป อีกท้ังเพ่ือเก้ือตอพุทธศาสนิกตางศาสนาซ่ึงสนใจในพระพุทธศาสนา สามารถเขามา
ศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและบําเพ็ญประโยชนรวมกัน เปนการสราง
ความสมานฉันทและสรางสันติธรรมรวมกันในสังคม บานเมืองและประเทศชาติ

3. ดานวัฒนธรรมคือ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีนั้น มีความสําคัญคูกับวิถีการ
ดํารงชีวิตของพุทธศาสนิชนตั้งแตอดีตและปจจุบันซ่ึงมีอิทธิพลตอการกําหนดความเชื่อ
คานิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม เปาหมายการเผยแผเชิงรุกดานวัฒนธรรม เปนไป
เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดตระหนักถึงคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมไทย เชน คุณคาของ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ คุณคาของวัตถุและโบราณสถานท่ีเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนา เ พ่ือให พุทธศาสนิกชนรวมกันอนุรักษและทํานุบํารุ งใหอยู คู กับ
พระพุทธศาสนาสืบตอไป

รูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ โดยสวนมากเปนการเผย
แผแบบเชิงรุกและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆแตละทานนั้นแตกตางกัน
ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกนั้น สามารถสงเคราะหเขาในการบริหารกิจการ
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คณะสงฆ ได 3 ดาน คือ ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะหและดานสาธารสงเคราะห
ซ่ึงจะไดนําเสนอตอไปดังนี้

1. ดานการเผยแผ หมายถึง การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยรุกเขาไป
สูสังคม ชุมชน บานและโรงเรียน รวมท้ังสถานท่ีตางๆ ไมเผยแผเพียงแตอยูภายในวัดเทานั้น
นําหลักธรรมคําสอนออกไปเผยแผใหพุทธศาสนิกชนขางนอกไดรับรูและเขาใจไดทุกท่ี
ทุกเวลา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ไรพรมแดนเขามาใชใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือใหหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแพรหลายและขยาย
ไปไดไกลท่ัวโลก

2. ดานการศึกษาสงเคราะห หมายถึง การจัดการบริหารใหวัดเปนศูนยกลาง
การเรียนรูโดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไดเขามาศึกษาหาความรูภายในวัด ท้ัง
ท่ีเปนการศึกษาในระบบ นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสงเคราะหจึงทํา
ใหเขาถึงประชาชนไดทุกระดับ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของประเทศชาติ

3. ดานสาธารณสงเคราะห หมายถึง งานท่ีพระสงฆตองทําเพ่ือประชาชนเปนการ
บริหารจัดการวัดใหเปนสถานท่ีสาธารณประโยชนแกประชาชน และหนวยงานตางๆ
ชวยเก้ือกูลสังคมและชุมชนและชวยเหลือเก้ือกูลสถานท่ีอันเปนสาธารณสมบัติ เชน สราง
ถนน ขุดคลอง เปนตน

อภิปรายผล
สําหรับการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต เปาหมายคือ การเผยแผพระพุทธศาสนาใน

อดีตกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอุทิศพระองคเองเพ่ืองานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาอยางไมเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ประสงคใหหลักธรรมท่ีพระองคทรงตรัสรูนั้น
แพรกระจายไปท่ัวสารทิศและใหผูอ่ืนไดตรัสรูตามพระองค ซ่ึงพระองคทรงบําเพ็ญประโยชนใน
3 ลักษณะ ท่ีปรากฏแกชาวโลกวา พุทธจริยา ไดแก โลกัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชนใน
ดานตางๆ แกชาวโลก ญาตัตถจริยา ไดแก การบําเพ็ญประโยชนแกพระญาติ และพุทธัตถ
จริยา ไดแก การบําเพ็ญประโยชนในฐานะท่ีพระองคทรงเปนพระพุทธเจา มีการบัญญัติ
สิกขาบท เปนตน อีกท้ังพระองคทรงมีเปาหมายในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระองคเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกชนหมูมาก เพ่ือความ
อนุเคราะหโลก เปนไปเพ่ือประสงคใหไวเนยสัตวท้ังหลายหลุดพนจากความทุกขและ
เปาหมายสูงสุดของการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นคือ การเขาถึงพระนิพพาน
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น มีท้ังรูปแบบเชิงรับและเชิงรุก คือ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีพระองคทรง
บําเพ็ญเปนประจําอยูแลว ดังท่ีชาวโลกเรียกวา พุทธกิจ ซ่ึงประกอบดวย เวลาเชา เสด็จออก
บิณฑบาต เพ่ือโปรดเหลาเวไนยสัตว, เวลาเย็น ทรงแสดงพระธรรมเทศนา โดยไมเจาะจงวา
เปนใคร, เวลาคํ่า ทรงประทานโอวาทแกหมูภิกษุท้ังหลาย, เวลาเท่ียงคืน ทรงแสดงธรรมและ
ตอบปญหาแกเหลาเทวดาผูมาเขาเฝา, เวลาใกลรุงหรือใกลสวาง ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยขาย
คือพระญาณ ซ่ึงเปนการตรวจดูสัตวโลกผูพอท่ีจะรับฟงธรรมและบรรลุธรรมตามอุปนิสัย
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ของตน พระองคก็จะเสด็จออกไปโปรดบุคคลนั้นๆ ผูเขามาสูขายคือพระญาณของพระองค
สวนพุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแกเหลาพระสาวกไดนําไปประพฤติ ปฏิบัติท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน โดย
การตรัสหลักการ 3 ประการและวิธีการ 6 ประการ หรือท่ีเรียกวา หลักโอวาทปาติโมกข ซ่ึง
หลักการ 3 นั้น ไดแก การไมทําบาปท้ังปวง, การทํากุศลใหถึงพรอม, การทําจิตใจใหบริสุทธิ์
และวิธีการ 6 ประการ คือ การไมเขาไปกลาวรายผูอ่ืนหรือศาสนาอ่ืน,การไมทํารายผูอ่ืน
ดวยวิธีการตางๆ, ความสํารวมในพระปาติโมกข เปนการรักษาความประพฤติใหนาเลื่อมใส,
ความเปนผูรูจักประมาณ, ความสันโดษดวยท่ีนั่งนอนอันสงัด,ความเพียรในอธิจิต พัฒนา
จิตใจอยางเสมอ ซ่ึงหลักการและวิธีการดังกลาวมาเบื้องตน เปนวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน เปาหมายการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุค
ปจจุบันนี้ แตกตางจากเปาหมายในอดีตมาก เนื่องจากยุคสมัยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โลกมีการพัฒนาและมีความทันสมัย กาวหนาไปไกล สื่อเทคโนโลยีตางๆ ไดเขามาเปนสวน
หนึ่งในการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหประชนหางจากไกลจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เปาหมายในการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน จึงเปนไปเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเขาใจถึง
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง สามารถนําหลักธรรมคําสอนไปประพฤติ
ปฏิบัติและประยุกตใชหลักธรรมคําสอนในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกตนเอง
และแกผูอ่ืน อีกท้ังเพ่ือรวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาใหดํารงม่ันคงอยูคูกับพุทธศาสนิกชน
และประเทศไทยตลอดไปรูปแบบในปจจุบันรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปใน
รูปแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ เพราะถาทําการเผยแผแบบเชิงรับ จะทําใหหลักธรรมคําสอน
นั้นแพรขยายออกไปไดชาและไมทันกับยุคสมัยปจจุบัน ดังนั้น การเผยแผพระพุทธศาสนา
ตองเปนแบบเชิงรุก เพ่ือใหทันกับยุคสมัยปจจุบัน รูปแบบการเผยแผตองมีการประยุกต
ระหวางหลักธรรมคําสอนกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือใหพระพุทธศาสนิกชนเขาใจและ
เขาถึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนางายข้ึน วิธีการเผยแผในปจจุบัน มีท้ังวิธีการเผย
แผแบบการยกบุคคลเปนท่ีตั้งยกบุคคลเปนใหญหรือบรรยายโดยอางอิงบุคคลเปนตัวอยาง
ซ่ึงเรียกวิธีนี้วา การเผยแผแบบบุคลาธิษฐาน และวิธีการเผยแผแบบธรรมาธิษฐาน เปน
วิธีการเผยแผแบบแสดงเฉพาะธรรมลวนๆ อธิบายหัวขอธรรมท่ียกข้ึนมาแสดงโดยไมอิง
บุคคล ซ่ึงวิธีการเผยแผดังท่ีกลาวมานี้เปนวิธีการเผยแผท่ีเคยมีมาแลวแตในอดีต แตยัง
สามารถนํามาใชในการเผยแผกับสมัยปจจุบันได โดยการประยุกตใหเขากับเหตุการณ
ปจจุบัน ทันตอยุคสมัยปจจุบัน และในปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซ่ึงวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนามีดังนี้ คือ การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม
อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยุกตคือ นําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผดังกลาวมานี้
ลวนเปนวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันท้ังสิ้น

ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย มีท้ังเปาหมายท่ี
เหมือนกันและแตกตางกัน แตโดยสวนมากมุงเนนใหพุทธศาสนิกชนเขาใจถึงหลักธรรมคํา
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สอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตองและนําไปประพฤติ ปฏิบัติจนทําใหเกิดประโยชนแกตน
และแกผูอ่ืนซ่ึงกลาวโดยภาพรวมแลว หวังเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนรับรูและเขาใจถึงประเด็น
3 ประเด็นคือ ประเด็นดานการศึกษา ประเด็นดานพระศาสนาและประเด็นดานวัฒนธรรม
หากพุทธศาสนิกชนรับรูและตระหนักถึงคุณคาของท้ัง 3 ประเด็นอยางแจมแจงดีแลว
พระพุทธศาสนาก็จะสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนสืบตอไป รูปแบบและวิธีการใน
ปจจุบันเปนไปในรูปแบบเชิงรุก เพราะทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นไดผลมากกวาการ
เผยแผแบบเชิงรับ ดังนั้นพระสงฆนักเผยแผพระพุทธศาสนาจึงตองเผยแผหลักธรรมคําสอน
แบบเชิงรุก โดยการประยุกตหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาในทันตอเหตุการณ
ปจจุบันและใหทันสมัยอยูทุกเม่ือ สําหรับวิธีการของการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกนั้น
เปนวิธีการเผยแผท่ีนํามาประยุกตใชแลวไดผลอยางชัดเจนและเปนท่ียอมรับของพระนักเผย
แผพระพุทธศาสนาเชิงรุกวา เปนการเผยแผเชิงรุกอยางแทจริง ซ่ึงมีปรากฏเดนชัด 3 ดาน
คือ ดานการเผยแผคือ การประกาศพระพุทธศาสนาแกพุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ัวไป
ไดรับรูถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวยทุกๆ วิธีการอยางถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย
ดานการศึกษาสงเคราะหคือ การดําเนินงานอันเปนไปเพ่ือสาธารณประโยชนตอหนวยงาน
และคณะบุคคลท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และดานสาธารณสงเคราะหคือ การดําเนินกิจการ
ท่ีใหการชวยเหลือสังคมหรือชาวบานในรูปแบบวิธีตางๆ ซ่ึงถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยมี
การใหทุนการศึกษาแกนักเรียน สรางถนน สรางโรงพยาบาล เปนตน นอกจากจะเปนการ
ชวยเหลือสังคมแลว ยังเปนการสรางความสามัคคี สรางความผูกพันข้ึนระหวางวัดกับบานอีก
ทางหนึ่งดวย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่องยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกในครั้งนี้

ผูวิจัยไดคนพบยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ
4 องคประกอบ คือ

1. สรางเครือขายคือ ลักษณะการเชื่อมโยงหรือการดําเนินงานดานการเผยแผ
รวมกันนักเผยแผตองสรางเครือขายเพ่ือขยายการทํางานรวมกัน โดยการสรางเครือขาย
สามารถทําไดท้ังการสรางเครือขายภายในและภายนอก การสรางเครือขายภายใน หมายถึง
องคกรศาสนาจําเปนตองสรางทีมเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีศักยภาพและเข็มแข็ง ซ่ึงงาน
ดานการเผยแผไมเก่ียวของกับงานดานการปกครอง นักเผยแผสามารถสรางทีมข้ึนมาไดโดย
ไมจําเปนตองอาศัยอยูในท่ีเดียวกัน ตางท่ี ตางวัด ก็สามารถทํางานดานการเผยแผ สามารถ
สรางทีมรวมกันได สวนการสรางเครือขายภายนอก หมายถึง การประสานงานกับหนวยงาน
หรือองคกรตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
จําเปนตองอาศัยการหาแนวรวมจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือปรึกหารือกําหนดทิศทางการเผยแผหลักธรรมคําสอนเขาสูประชาชนและสังคม เพ่ือให
ทิศทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผลักดันใหการเผยแผหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเขาสูประชาชนอยางตอเนื่องและมุงผลสัมฤทธิ์ในการสรางสันติสุขให
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เกิดแกประชาชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย จึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดประโยชนเกิด
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตอองคกรพระพุทธศาสนา

2. ขยายพลัง ไดแก ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องกับยุทธศาสตรการสรางเครือขาย
เม่ือมีเครือขาย มีทีมพรอมจะเผยแผพระพุทธศาสนาแลว ตองกระจายการเผยแผคือ สงทีม
ออกไปเผยแผหลักธรรมแกประชาชน เพ่ือขยายหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาให
แพรหลายดวยการประยุกตใชหลักธรรมคําสอนผนวกกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยใน
การขยายการเผยแผการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นตองอาศัยพลังรวมเปนตัวขับเคลื่อนคือ
ตองอาศัย บาน วัด โรงเรียน หรือท่ีเรียกวา บวร เปนตัวขับเคลื่อน ทํางานรวมกัน โรงเรียน
หรือสถาบันตางๆ ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของพลังมีความสําคัญตอการเผยแผ
อยางยิ่ง การเผยแผพระพุทธศาสนาตองมุงเปาไปท่ีเด็กและเยาวชนเหลานี้ เพราะเม่ือเด็ก
และเยาวชนเหลานี้รวมตัวกันเขาจะเกิดเปนพลังกลุม ซ่ึงพลังกลุมของเด็กและเยาวชนเหลานี้
จะเปนพลังในการขับเคลื่อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหขยายไปไดเร็ว อีกท้ังพลังของ
หนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานดานพระพุทธศาสนาก็เปนพลังในการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีความสํา คัญเชนเดียวกัน การเผยแผ
พระพุทธศาสนาตองอาศัยพลังของหนวยงานและองคกรเหลานี้  เ พ่ือขับเคลื่อนงาน
พระพุทธศาสนาใหเปนไปพรอมๆ กัน ดังนั้น บาน วัด โรงเรียน ตองรวมพลังกันและ
ขับเคลื่อนหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหแพรขยายไปไดไกลและกวางขวางมาก
ท่ีสุด

3. ปลูกฝงศรัทธาคือ การเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ไมสามารถทําไดโดยงาย
ผูท่ีจะรับฟงและยอมรับในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแลวนําไปประพฤติปฏิบัติ
นั้นตองเริ่มตนจากการมีศรัทธาตอพระพุทธศาสนากอน นักเผยแผตองสอนใหประชาชนรู
และเขาใจวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความจริง เปนศาสนาท่ีมีเหตุและผล  ไมสอน
ใหเชื่ออยางงมงาย ความเชื่อนั้นตองตั้งอยูบนรากฐานแหงปญญา พระพุทธศาสนาไดกลาว
เรื่องศรัทธาไว 4 ประการคือ กัมมสัทธา ความเชื่อวากรรมนั้นมีจริง, วิปากสัทธา ความเชื่อ
วาผลแหงกรรมนั้นมีจริง, กัมมัสสกตาสัทธา ความเชื่อวาสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน,
ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อในการตรัสรูของพระตถาคตเจา ดังนั้นผูเผยแผตองเปดใจและ
ปลูกฝงศรัทธาใหเกิดแกประชาชน เพราะการท่ีคนเราจะกระทําความดีหรือจะรับฟงคําสั่ง
สอนทางพระพุทธศาสนานั้น ตองมีศรัทธาเปนเบื้องตน หากขาดศรัทธาแลว การเผยแผ
หลักธรรมคําสอนเขาสูประชาชนก็จะทําไดโดยยาก

4. นําพาหลุดพน หมายถึง การเผยแผดวยการรุกเขาไปสูจิตใจของประชาชน
ทําใหประชาชนทราบและเขาใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ซ่ึงการ
เผยแผรูปแบบนี้มุงเนนใหประชาชนเกิดปญญา นําพาประชาชนใหประพฤติตามแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักวิปสสนากรรมฐาน ซ่ึงสามารถทําไดท้ัง
ภายในวัดและนอกวัด เพราะการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจะทําใหเกิดการรับรูเทาทัน
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เหตุการณปจจุบัน รูแจงถึงความเปนจริง เม่ือปฏิบัติอยางจริงจังจะสามารถนําพาใหหลุดพน
จากความทุกขได

ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกครั้งนี้ เปนการศึกษา

เก่ียวกับความม่ันคงของพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาจะม่ันคงและตั้งอยูไดนาน
นั้น สวนหนึ่งมาจากการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแกพุทธศาสนิกชนใหได
รับรูและเขาใจ นําไปปฏิบัติ จนทําใหพุทธศาสนิกชนเลื่อมใส ศรัทธา รวมกันรักษา
พระพุทธศาสนาไมใหเสื่อมสูญ ผูวิจัยจึงไดมีขอเสนอแนะ 4 ดาน ดังตอไปนี้

1. ดานศาสนทายาทคือ ปจจุบันประชาชนใหความสนใจในพระพุทธศาสนา
นอยลง เพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความทันสมัยของโลกไดกาวหนาไปไกล ทํา
ใหประชาชนติดอยู กับวัตถุนิยมมากกวาพระพุทธศาสนา เ ม่ือเปนเชนนี้จะทําให
พระพุทธศาสนาดํารงอยู ได ไมนาน ดั งนั้นการสร างศาสนทายาทหรือผู สืบทอด
พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญตอความม่ันคงของพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง หนาท่ีของ
ความเปนศาสนทายาทมิไดอยูท่ีพระภิกษุสามเณรฝายเดียวเทานั้น แตพุทธบริษัทท้ัง 4 ซ่ึง
ประกอบดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาก็มีหนามีสืบเปนพระพุทธศาสนาเปนศาสน
ทายาทเชนกัน พุทธบริษัทจึงตองมีความเข็มแข็ง ม่ันคงและชวยกันรักษาพระพุทธศาสนา ให
ความสําคัญตระหนักถึงคุณคาของพระพุทธศาสนารวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาใหม่ันคง
และใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

2. ดานศาสนวัตถุ คือ ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา พุทธ
บริษัทตองชวยกันดูแลรักษา ทํานุบํารุงศาสนวัตถุ สิ่งปลูกสรางท่ีไดทําการบูรณะหรือปลูก
สรางข้ึนใหม ตองคงความเปนอัตตลักษณ คือ ความเปนพระพุทธศาสนา จะเห็นวาการปลูก
สรางท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา โบสถ วิหาร ศาลา ศาสนสถานตางๆ เปนไปในรูปแบบ
ประยุกต เปนการประยุกตระหวางศิลปะแบบตะวันตกกับศิลปะแบบพุทธ อาจมองดูแลว
เปนศิลปะรวมสมัย สวยงามก็จริง แตคุณคาแหงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาคอยๆ
เสื่อมสลาย สูญหายลงไป เพราะถูกกลมกลืนดวยศิลปะแบบตะวันตก ดังนั้น ศาสนวัตถุ ตอง
คงความเปนอัตตลักษณ คงคุณคาแหงความเปนพระพุทธศาสนา

3. ดานวิชาการ องคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
ควรมีการกําหนดทิศทางการเผยแผใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตองมีหลักสูตรดานการเผย
แผพระพุทธศาสนาหรือพัฒนาบุคลากรนักเผยแผ พัฒนาหลักธรรมคําสอน พัฒนาสื่อการ
สอนอยางตอเนื่อง เ พ่ือให ทันสมัยทันตอโลกปจจุบัน เพราะงานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนานั้น ไมไดกําจัดเฉพาะพระภิกษุเทานั้น แตยังมีองคกรหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาอีกมากมายท่ีรวมกันเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนตน ดังนั้น องคกรหรือหนวยงานเหลานี้ ตองมีการวางแผนและ
รวมมือกันอยางจริงจังกับพระภิกษุหรือนักเผยแผ เพ่ือใหการเผยแผพระพุทธศาสนามี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
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4. ดานการประชาสัมพันธ การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกนี้ องคประกอบหนึ่ง
ท่ีสําคัญคือ การประชาสัมพันธ ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาจะเห็นวามีการ
ประชาสัมพันธนั้นนอยมากควรมีการประชาสัมพันธตอสื่อตางๆ เชน ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ และเอกสารตางๆ เปนตน เพราะสื่อท่ีกลาวมานี้
สามารถสื่อสารถึงกันไดท่ัวโลก ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนาผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ หากขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับพระพุทธศาสนาแพรกระจายผานสื่อ ประชาชนไดรับรูถึงหลักธรรมคําสอนอยูทุกวันจะทํา
ใหประชาชนเขาใจหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักธรรมนั้นไป
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอตนเองและผูอ่ืนสืบตอไป
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