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บทคดัย่อ 
 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน (2) เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ 
ประสิทธิผลและผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆไ์ทย (3) เพื่อศึกษาปัญหา
และแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพในเบ้ืองตน้เป็นการส ารวจจากเอกสารท่ีคณะสงฆ์
ไทยใช้เผยแผ่บนเวบ็ไซต์โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจากเว็บไซต์ขององค์กรสงฆ์ สถาบนั
สงฆ ์วดัและองคก์รอิสระจ านวน 50 เวบ็ไซต ์จากนั้นจึงท าการวิจยัเอกสารท่ีส ารวจมาได ้โดยใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ช่ียวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูดู้แลเว็บไซต์ ในขั้นตอนสุดทา้ยได้จดัสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการโดยไดเ้ชิญเจา้ของเวบ็ไซต ์เวบ็มาสเตอร์ ผูรั้บสารทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 53 รูป/คน 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 1) คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก เน้ือหาหลกัอยู่ท่ีประวติัขององค์กร หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมขององคก์ร  
  2) รูปแบบการน าเสนอมีหลายอย่างทั้งเอกสารท่ีเป็นข้อความตวัอกัษร เสียง ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว กราฟิกโดยผ่านเวบ็เพจหลายเว็บเพจในโฮมเพจเดียวกนั กระบวนการในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นมีแตกต่างกนัออกไปแต่ก็มีองค์ประกอบ
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คลา้ยกนั คือ มีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ขององคก์ร มีโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ในการสร้างเวบ็ไซตไ์ด้
เอง ขอ้มูลมีมากพอและมีการเคล่ือนไหวในเว็บไซต์โดยสม ่าเสมอ ระบบการส่ือสารขอ้มูลใช้
ช่องทาง คือ อินเทอร์เน็ตแต่มีการเช่ือมต่อหลายแบบแตกต่างกนัตามสมควร บุคลากรส่วนมากยงั
เป็นผูเ้สพสาร ผูผ้ลิตยงัมีไม่เพียงพอ บางเวบ็ไซตมี์คนด าเนินการเพียงคนเดียว ระเบียบปฏิบติัและ
คู่มือเวบ็ไซตส่์วนมากด าเนินตามระเบียบ 
 ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบนันั้น จากการส ารวจปริมาณผูอ่้านหรือผูเ้ขา้ชมตามเวบ็ไซต์ต่างๆ ในแต่ละเวบ็เพจ และจากการ
สนทนากลุ่มสรุปไดว้า่ ในเวบ็ไซตข์องสถาบนัสงฆ ์องคก์รสงฆแ์ละองคก์รอิสระมีประสิทธิผลเป็น
ท่ีน่าพอใจ ในส่วนของเวบ็ไซตข์องวดัไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร เพราะคนส่วนมากไม่ค่อยเขา้ชม
เวบ็ไซตข์องวดัมากนกั   
 ดา้นผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันพบว่าท าให้ชาวบ้านมองพระสงฆ์ท่ีมีหน้าท่ีเ ก่ียวกับการใช้
อินเทอร์เน็ตในทางท่ีน่าสงสัยวา่อาจจะไม่ใชใ้นการจดัท าเน้ือหาทางศาสนาอยา่งเดียว อาจจะเปิดดู
เว็บท่ีไม่เหมาะสมได้ง่ายในด้านปัญหาและอุปสรรคนั้ นพระเถระยงัไม่ เข้าใจรูปแบบและ
กระบวนการของการท างานเก่ียวกบัการสร้างเวบ็ไซต ์เพื่อเผยแผศ่าสนามากนกั ส่วนคณะสงฆรุ่์น
ใหม่ยอมรับไดแ้ละพยายามศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจนสามารถสร้างเวบ็ไซตไ์ดเ้อง ส่วนหน่ึงเวบ็
มาสเตอร์ตอ้งจ่ายทรัพยส่์วนตวัเป็นค่าอินเทอร์เน็ตแอดเดรสหรือโดเมนเนม และจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็
โฮสต้ิงเพื่อใหเ้วบ็ไซตด์ าเนินการต่อไปได ้มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีเวบ็เชิร์ฟเวอร์ของตนเองส่วนมากจะ
เป็นองคก์รขนาดใหญ่ เวบ็ไซตบ์างแห่งตอ้งปิดตวัลงเพราะแบกรับค่าใชจ่้ายไม่ไหว ปัญหาท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึงคือดา้นภาษาเพราะเวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยส่วนมากยงัคงใชภ้าษาไทยในการน าเสนอ 
แมว้า่จะมีระบบช่วยแปลในเวบ็คน้หาบางแห่งแต่มาตรฐานการแปลยงัไม่เป็นท่ียอมรับ ท าให้เขา้ถึง
ไดเ้ฉพาะกลุ่มผูรั้บสารท่ีอ่านภาษาไทยไดเ้ท่านั้น 
 3) แนวทางในการพฒันารูปแบบ กระบวนการของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในอนาคตนั้น คณะสงฆ์ไทยตอ้งยอมรับการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทนักบัความเจริญของเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตให้ให้มีประสิทธิผล คณะสงฆไ์ทยควรมีองค์กรเพื่อให้การสนบัสนุนและควบคุมดูแล
ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตใหเ้หมาะสมกบัสมณภาวะ เพราะในอนาคตสถาบนัสงฆ์ องคก์รสงฆ ์และวดั
ต่าง ๆ มีความจ าเป็นตอ้งใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกบัความเจริญของยคุสมยั 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this thesis were: 1. To study of Buddhist propagation Through Information 
Technology of the modern Thai Sangha, 2. To study format, process, effectiveness, and impact in 
using information technology of the Thai Sangha, and 3. To study problems and suggestions in 
Buddhist propagation through information technology of the modern Thai Sangha.  
 The study was the qualitative  research. At first, 50 websites of Sangha or ganizations, 
temples and non-governmental organizations were purposively randomized and studied. Then 
Buddhist propagation expert, information technology expert, and website observers were 
interviewed, and finally, website owners, webmasters and internet visitors with 53 in number 
were invited for group discussion. 
 The results of the study revealed that:- 
 1) The Thai Sangha mostly propagates Buddhism through internet. The contents are 
mainly focused on organization background, Buddhist principles and organization activities.  
  2) The format of presentation may be in the form of letters, sound, picture, animation or 
graphic through webpages in the same homepage. The process in using information technology in 
Buddhist propagation is varied, but similar in composition; i.e. computer hardware with a 
program or software for building a website.  The amount of information in websites is several and 
regularly moving. The information exchange through internet is available, but the number of 
receivers is higher than those of producers or senders. 
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 The effectiveness of Buddhist propagation Through Information Technology of the 
modern Thai Sangha are the Sangha websites and non-governmental organization websites is 
satisfactory, but the temple websites have less effectiveness since few visitors access the temple 
websites. 
 The impacts and problems  of Buddhist propagation Through Information Technology of 
the modern Thai Sangha are from the people’s suspect towards the monks to access improper 
websites. Some senior monks may not understand how to propagate Buddhism through internet. 
The new generation of monks tries to update themselves in computer system and has ability to 
build up their own websites. Some webmasters have financial burden for internet address or 
domain name and web hosting rent. Many websites were closed down because of the shortage of 
expenditure. Some big organizations may have their own servers. Language is a significant 
problem in the Thai Sangha websites. The majority of Sangha websites are run in Thai language. 
So the website visitors are automatically limited for Thai people. 
 3) The way in improving format and process in Buddhist propagation through 
information technology of the Thai Sangha in the future depends on the acceptance of the role of 
modern technology. The Thai Sangha should set up a body to support and take care the use of 
information technology among its members. In future, information technology will play an 
important role in Buddhist propagation. Sangha institution, Sangha organizations and temples 
have to accept this role inevitably. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง “ศึกษาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” ส าเร็จลงด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากหลายท่าน ผู ้วิจ ัย
ขอขอบพระคุณดงัน้ี 
  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สถานท่ีท างานท่ีเปิดโอกาสให้ไดเ้ขา้
ศึกษาในสถาบนัการศึกษาแห่งน้ี ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานท่ีศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง 
ส านกังานอธิการบดีท่ีใหค้  าปรึกษาและเป็นก าลงัใจในการศึกษา  
 ขอขอบพระคุณพระเทพดิลก ประธานศูนยพ์ิทกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและ 
เลขาธิการศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีได้
เมตตาใหส้ัมภาษณ์ในเร่ืองการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทศันวงศ์ รองผูอ้  านวยการส านักงาน
เทคโนโลยีโนสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet) ท่ีได้เมตตาตรวจสอบความถูกตอ้งเน้ือหาทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และใหส้ัมภาษณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 ขอขอบคุณพระเทพวสุิทธิกวท่ีีเมตตารับเป็นประธานกรรมการ พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์            
ท่ีเมตตารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมถึงให้ค  าปรึกษาและให้ก าลงัใจดว้ยดีมาโดยตลอด                
และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. จุมพจน์  วณิชกุล ท่ีเมตตารับเป็นกรรมการ 
 ขอขอบคุณนกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา นกัศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษาและสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีไดเ้ขา้ร่วมการ
สนทนากลุ่ม จนท าให้ผูว้ิจยัได้ขอ้มูลเพิ่มเติมและมีส่วนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีเน้ือหาท่ีมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ขอขอบพระคุณพระครูธีรสารปริยติัคุณ เจ้าอาวาสวดัมชัฌันติการาม พร้อมทั้ ง
พระภิกษุสามเณรวดัมชัฌนัติการามทุกรูปท่ีคอยให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนในการเขียน
วทิยานิพนธ์ดว้ยดีตลอดมา  
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในยุคแรก เร่ิมตน้เม่ือพระพุทธเจา้ทรงส่งสาวกรุ่นแรกออกไป
ประกาศศาสนาทรงมีพระด ารัสวา่ “พวกเธอจงเท่ียวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก 
เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย ์พวกเธออยา่ไดไ้ปรวม
ทางเดียวกนัสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศ
พรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถทั้งพยญัชนะครบบริบูรณ์บริสุทธ์ิ สัตวท์ั้งหลายจ าพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสใน
จกัษุนอ้ยมีอยู ่เพราะไม่ไดฟั้งธรรมยอ่มเส่ือม ผูรู้้ทัว่ถึงธรรมจกัมีดูกรภิกษุทั้งหลายแมเ้ราก็จกัไปยงั
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”1 ในคร้ังนั้นมีพระสมณทูตจ านวน 60 องคเ์กิดข้ึนคร้ังแรก 
การเผยแผธ่รรมในคร้ังนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก อะไรคือ
ประโยชน์ ในพระพุทธศาสนาแสดงประโยชน์ไว ้3 ประการดงัท่ีพระพุทธองค์ตรัสไวใ้นสังยุตตนิกาย 
นิทานวรรควา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนับุคคลผูเ้ล็งเห็นประโยชน์ตน สมควรแทเ้พื่อยงักิจให้ถึงพร้อม
ดว้ยความไม่ประมาท หรือบุคคลผูเ้ล็งเห็นประโยชน์ผูอ่ื้น สมควรแทเ้พื่อยงักิจให้ถึงพร้อมดว้ย
ความไม่ประมาท ก็หรือว่าบุคคลผูม้องเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแทจ้ริงเพื่อยงักิจให้ถึง
พร้อมดว้ยความไม่ประมาท”2 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในยคุแรกเร่ิมตน้ดว้ยภิกษุท่ีเป็นพระอรหนัต์เพียง 60 องค ์ต่อมา
เม่ือจ านวนภิกษุมีจ านวนมากข้ึน พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จนกระทัง่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน
จะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้ งหลายว่า “ธรรมและวินัยอนัใดเราแสดงแล้ว 
บญัญติัแลว้แก่พวกเธอ ธรรมและวินยัอนันั้น จกัเป็นศาสดาของพวกเธอโดยกาลล่วงไปแห่งเรา”3 
ภายหลงัพุทธปรินิพพานคณะสงฆบ์ริหารดว้ยธรรมวนิยั  
 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นเอกสารและต าราทางวิชาการส่วนมากต่างก็ลง 
ความเห็นว่าเขา้มาหลงัการท าสังคายนาคร้ังท่ี 3 พระเจา้อโศกมหาราชไดส่้งสมณทูตไปเผยแผ่

                                                 

 1ว.ิม. 4/32/37. 
 2ส .นิ. 16/67/29. 
 3ที.ม. 10/141/147. 



 2 

พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ พระโสณะ และพระอุตตระไดเ้ดินทางมาเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ท่ีอาณาจกัรสุวรรณภูมิศูนยก์ลางคือนครปฐมซ่ึงมีมอญและละวา้เป็นคนพื้นเมือง4 
 สังคายนาคร้ังท่ีสามกระท าข้ึนประมาณปีพุทธศกัราช 236 โดยการอุปถมัภ์ของพระเจา้
อโศกมหาราช ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนท่ีเรียกว่าสุวรรณภูมิซ่ึงมีขอบเขต
กวา้งขวาง มีประเทศรวมกนัอยู่ในดินแดนส่วนน้ีไม่น้อยกว่า 7 ประเทศ ไดแ้ก่ไทย พม่า ศรีลงักา 
ญวน กมัพูชา ลาว มาเลเซียซ่ึงสันนิษฐานวา่มีใจกลางอยูท่ี่จงัหวดันครปฐมของไทย5 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทยอาจสรุปไดอ้ยา่งกวา้งๆได ้4 ช่วงคือช่วงท่ี 1 
ประมาณพุทธศกัราช 300 เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการน าของพระโสณะและพระอุตตระ
ช่วงท่ี 2 ประมาณพุทธศกัราช 600 เป็นพระพุทธศาสนานิกายอาจริยวาท โดยเผยแผม่าจากจีนตอน
ใตใ้นรัชสมยัของพระเจา้จกัรพรรดิเม่งต่ี ช่วงท่ี 3 ประมาณพุทธศกัราช 1300-1550 นิกายอาจริยวาท
เผยแผ่มาทางภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้และภาคเหนือของไทย โดยกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรศรีวิชัย  
ในเกาะสุมาตราไดท้รงขยายอาณาเขตเขา้มายงัแหลมมลายูจนถึงอาณาจกัรตามพรลิงค์ และเมืองไชยา 
ช่วงท่ี 4 ประมาณพุทธศกัราช 1600 พระพุทธศาสนาเถรวาทอยา่งพุกาม โดยพระเจา้อนุรุทธ์มหาราช
ทรงขยายอาณาเขตมาถึงอาณาจกัรลา้นนา ช่วงท่ี 5 ประมาณพุทธศกัราช 1762 - พุทธศตวรรษท่ี 18 พ่อขุน
ผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวได้สถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี และได้ประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาเป็นสังฆมณฑลท่ีกรุงสุโขทยัเรียกวา่ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอยา่งลงักาวงศ์6 
ในสมยัสุโขทยั ไดเ้ลิกนบัถือลทัธิมหายานอยา่งขอม ซ่ึงลทัธิน้ีรุ่งเรืองมากในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
ไทยในสมยัน้ีรับเอาลทัธิเถรวาทแบบลงักาวงศเ์ขา้มา7 
 กษตัริยใ์นสมยัสุโขทยัพระองคห์น่ึง คือ พระมหาธรรมราชาลิไทมีบทบาทในฐานะท่ีเป็น
องคพ์ุทธศาสนูปถมัภกท่ียิง่ใหญ่ พระองคท์รงผนวชจนมีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินยั ในสมยั
ของพระองค์มีพระภิกษุชาวสุโขทยัสองรูป คือ พระสุมนะ และพระอโนมทสัสีไดเ้ดินทางไปนครพนั
ในประเทศพม่าเพื่อบวชเรียนพระไตรปิฎกกบัพระมหาเถรผูมี้ช่ือเสียง เม่ือกลบัมาสุโขทยัแลว้ก็ยงั
น าพระภิกษุอีกหลายรูปเดินทางกลบัไปเล่าเรียนเพิ่มข้ึนและส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายงัต่าง

                                                 

 4สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวตัิศาสตร์ศาสนา, (พระนคร : เฟ่ืองอกัษร, 2506), หนา้ 312. 
 5อาทร จนัทวมิล, ประวตัิของแผ่นดินไทย, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย, 2548), หนา้ 55. 
 6ดนัย ไชยโยธา, พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :  
โอเดียนสโตร์, 2548), หนา้ 74. 
 7พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ิิต าโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), หนา้ 401. 
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แควน้8 การท่ีพระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาท่ีส าคญัของไทยในปัจจุบนัก็เพราะการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
ของพระภิกษุในอดีต การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นงานท่ีส าคญัของพระสงฆ์ซ่ึงไดถื้อปฏิบติั
สืบต่อกนัเร่ือยมา 
 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ตั้งแต่พุทธศกัราช 2489 
เป็นตน้มาไดมี้การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอย่างจริงจงัทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทยไดมี้
องคก์รเผยแผ่ธรรมในแต่ละจงัหวดัโดยไดจ้ดัตั้งพุทธสมาคมประจ าจงัหวดัข้ึน ส่วนพระสงฆไ์ดมี้
บทบาทในการเผยแผม่ากข้ึน โดยใชส่ื้อของรัฐเช่นโทรทศัน์ วิทยุเป็นตน้ กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดเอาวชิาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาภาคบงัคบัแก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ตั้งแต่ ม. 1 ถึง ม. 6 
พระสงฆ์จึงได้มีบทบาทในการเขา้ไปสอนในโรงเรียนต่าง ๆ มีการประยุกต์การเผยแผ่ธรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นการบรรยาย ปาฐกถา และเขียนหนงัสืออธิบายพุทธธรรมมากข้ึน ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเช่นมีพระเถระนกัปราชญช์าวไทยในยุคน้ี ไดแ้ก่ท่านพุทธทาสภิกขุ และพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นตน้ ในต่างประเทศไดมี้การสร้างวดัไทยในต่างประเทศ
หลายวดัเช่นวดัไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย วดัพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ วดัไทย
ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยงัไดมี้การ
จดัตั้งส านกังานองค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลกข้ึน ณ ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนยก์ลางของชาว
พุทธทัว่โลก9 พระสงฆ์ไทยอยู่ภายใตก้ารบริหารของมหาเถรสมาคม ตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติั 
คณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรีมหาเถรสมาคมมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี (1) ปกครองคณะ
สงฆใ์หเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม (2) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร (3) ควบคุมและส่งเสริม
การศาสนาศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ ์(4) รักษาหลกัพระธรรมวินยัของพระพุทธศาสนา (5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 ดงันั้น งานท่ีส าคญัของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบนัตามท่ีพระราชบญัญติัคณะสงฆร์ะบุ
ไวจึ้งสรุปได้ 4 ประการ  คือ งานด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ และด้าน
สาธารณูปการ แม้แต่งานของพระสังฆาธิการก็ต้องครอบคลุมงานทั้ งส่ีด้านน้ีด้วย ในอดีตกับ
ปัจจุบนัเม่ือโลกมีแนวโนม้เปล่ียนไป การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีเคยใชไ้ดผ้ลในอดีตเช่นการแต่ง

                                                 

 8พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : 
พิฆเณศพร้ินต้ิง, 2545), หนา้ 112. 
 9สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
2549), หนา้ 147. 
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คมัภีร์ภาษาบาลีอาจจะตอ้งปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกบัยุคสมยั ซ่ึงในอดีตก็ได้พฒันาการมา
ตามล าดบั นกัวเิคราะห์มหายานบอกวา่ คมัภีร์พระพุทธศาสนามีพฒันาการ 3 ยคุ คือ (1) ยุคมุขปาฐะ 
ระยะการสืบทอดพระธรรมวินยัโดยระบบปากต่อปาก (2) ยุคพระสูตรระยะการสืบทอดพระธรรม
วนิยัโดยการรวบรวมร้อยเรียงเป็นพระสูตร (3) ยคุวชิาการ ระยะการสืบทอดพระธรรมวินยั โดยการ
แต่งคมัภีร์พระพุทธศาสนา10  
 อุปกรณ์ในการเผยแผพุ่ทธศาสนาในอดีตในยคุแรกใชมุ้ขปาฐะ เม่ือมีการจารึกคมัภีร์อาจใช้
อุปกรณ์หลายอย่างท่ีนิยมมาก คือ ใช้คมัภีร์ใบลาน จากการรายงานโครงการการส ารวจคมัภีร์ใบลาน 
ภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ช่วยให้ทราบถึงเร่ืองราว และเน้ือหาตลอดจนประวติัศาสตร์ของ
คมัภีร์ใบลานในล้านนา สันนิษฐานว่าคมัภีร์ใบลานอาจจะสร้างข้ึนมานานแล้ว อาจจะถึงสมยั          
พระนางจามเทวแีห่งหริภุญไชย ในสมยัพญากือนา และพญาเมืองแกว้ คมัภีร์ใบลานเหล่าน้ีเขียนเก่ียวกบั
เร่ืองราวของพุทธศาสนาหรือทางธรรมะและความรู้เก่ียวกบัทางโลกไวด้ว้ย11 การใชใ้บลานจารึกค าสอน
ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัยงัคงมีใช้อยู่ในบางแห่งจนกระทัง่ใช้กระดาษพิมพเ์ป็นหนงัสือมีการ
พิมพพ์ระไตรปิฎกในประเทศไทยคร้ังแรกเม่ือ พุทธศกัราช 2436 ในสมยัรัชการท่ี 6 แห่งรัตนโกสินทร์ 
ต่อมามีการพิมพ์พระไตรปิฎกอีกหลายคร้ัง เม่ือปีพุทธศักราช 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
พระไตรปิฎกฉบบัซีดีรอม บนัทึกลงในแผ่นซีดี ปัจจุบนัมีพระไตรปิฎกเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ตเป็น
จ านวนมาก มีทั้งฉบบัภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาองักฤษ คนรุ่นใหม่สามารถศึกษาพระพุทธศาสนา
ผา่นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศไดทุ้กโอกาสท่ีตอ้งการ หากมีเคร่ืองมือท่ีสามารถรับส่ือได ้
 นอกจากนั้นยงัมีสถานีวิทยุโทรทศัน์อีกหลายแห่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา การประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของภิกษุมีขอ้จ ากดัหรือไม่ และปัจจุบนัน้ีท าอยา่งไรเพราะเม่ือความเจริญทาง
เทคโนโลยเีจริญข้ึนการเผยแผจึ่งตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ย จากขอ้มูลของกองพุทธศาสนสถาน ส านกังาน 
ศาสนสมบติั ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม2549 มีวดัในประเทศไทยท่ีมีพระสงฆท์ัว่ประเทศ 33,902 วดั12  

                                                 

 10พระมหาสมจินต ์สมฺมาปญฺโ , วพิากษ์แนวคิด พระพุทธศาสนาส าหรับโลกหลังยุคใหม่, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2547), หนา้ 47. 
 11ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เครือข่ายกาญนาภิเษก, “คมัภีร์ใบลาน”, 28 
มีนาคม 2549, <http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem/cem603.html> (28 March 2006) 
 12กองพุทธศาสนสถาน, “ส านักงานศาสนสมบติั (วดัร้าง) สถิติข้อมูลวดัทัว่ประเทศ”,                  
31 ธนัวาคม 2549, 
<http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php> (28 March 2006) 

http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem/cem603.html%3e(28/03/2006)
http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php


 5 

 ปัจจุบนัการด าเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม อาจจะพยายามแสวงหาทางอยู่ร่วมกนั
อย่างสันติโดยท่ีต่างฝ่ายก็ต้องพยายามปรับตัวไปตามทางของตวัเอง ศาสนาได้แสดงออกใน
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเน้ือหา เพื่อเอาใจมิตรรักนกัธรรมและบรรดาญาติธรรมทั้งหลายให้
หนัหน้ามาเขา้วดับา้ง รวมทั้งไดผ้สมผสานการใช้ส่ือแบบใหม่  ๆอย่างไม่เคอะเขิน เช่น พระพยอม กลฺยาโณ            
ได้จดัรายการสนทนาธรรมคู่กบัดีเจรายการวิทยุเป็นประจ าเป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีพระนักจดั
รายการวิทยุอีกเป็นจ านวนมาก13 ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมของสถาบนัสงฆ์ไทยมีผู ้
ศึกษาแล้วพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านพระสงฆ์และสถาบนัสงฆ์ในฐานะผูเ้ผยแผ่ธรรมะขาด
แคลนพระสงฆท่ี์มีความสามารถในการเผยแผธ่รรมะอยา่งแทจ้ริง ดา้นรูปแบบการส่ือสาร ปัจจุบนั
เน้นรูปแบบการเทศน์ หรือการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นหลกั แต่ไม่มีภาคปฏิบติัหรือจดักิจกรรม
ต่อเน่ืองท่ีเป็นรูปธรรม ท าให้การเผยแผธ่รรมะไม่เขา้ถึงจิตใจของผูฟั้งอยา่งแทจ้ริง ดา้นวิธีการหรือ
กลวิธีในการเผยแผ่ ไม่มีการก าหนดหัวขอ้ธรรมะท่ีเหมาะสมกบัผูฟั้ง หรือไม่มีการศึกษาหัวขอ้
ธรรมะอย่างถ่องแท้ก่อนน าไปเผยแผ่ นอกจากน้ีพระสงฆ์ไม่ได้มีการฝึกการผลิตและการใช้
โสตทศันูปกรณ์มาก่อน รวมทั้งส่ือต่าง ๆ ส่วนใหญ่มุ่งใช้แต่ส่ือบุคคลเป็นหลกัท าให้การเผยแผ่
ธรรมะกระท าไดใ้นขอบเขตจ ากดั14 
 ในการใช้ส่ือสมยัใหม่ ในยุคขอ้มูลข่าวสาร ผลต่อการเผยแผ่ และการเปล่ียนแปลงการใช้ส่ือ 
พระภาวนาวริิยคุณ (ทตฺตชีโว) กล่าววา่ บทบาทส่ือสมยัใหม่นั้นมีผลต่อการเผยแพร่แต่หากแยกแยะ
ไม่ออกก็อาจจะน าไปใช้ในทางท่ีผิด ซ่ึงประการส าคญัโดยพื้นฐาน ต้องพิจารณาให้เห็นก่อน      
ขณะน้ีท่ีมีอยู่คือ พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์อยู่ในแผ่นซีดีรอม แจกจ่ายเผยแพร่แก่องค์กรต่าง ๆ             
ไปแลว้15  
 พระพุทธศาสนาไปด้วยกันได้กับโลกของวิทยาศาสตร์ดังท่ีพระเทพโสภณยืนยนัว่า  
“พระพุทธศาสนาไม่เคยขดัแยง้กบัวิทยาศาสตร์ ไม่เคยมีคร้ังใดในประวติัศาสตร์ท่ีพระพุทธศาสนา

                                                 

 13ณัฐนนัท์ ประกายสันติสุข, ประสิทธิผลของการส่ือสารในการเผยแผ่ธรรมะ : หลักสูตร
การพฒันาจิตให้เกดิปัญญาและสันติสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภ์าพพิมพ,์ 2542), หนา้ 3. 
 14ปนัดดา นพพนาวนั, “การศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะของสถาบนัสงฆ์”, 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2533, หนา้ 103. 
 15สมเกียรติ เรืองอนนัต์เลิศ, “การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวตัน์”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2539, หนา้ 39. 
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จะวิวาทกบัวิทยาศาสตร์และไม่เคยมีคร้ังใดเลยท่ีพระสงฆ์กับนักวิทยาศาสตร์จะทะเลาะกนั”16 
 ปัจจุบนัโลกได้กา้วเขา้สู่ยุคสังคมขอ้มูลข่าวสารอย่างแทจ้ริงแลว้ท าให้วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู ้บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิงส่งผลให้การด าเนินทางธุรกิจและสังคม
เปล่ียนแปลงไปดว้ย เทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีคู่กบัสารสนเทศ ตราบใดท่ีเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้ก็จะ
ก่อใหเ้กิดสารสนเทศท่ีทนัสมยัไปดว้ย17  
 ความก้าวหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการพฒันาคิดคน้ส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยีได้เขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐานการ
ด ารงชีวติไดเ้ป็นอยา่งดีพฒันาการของเทคโนโลยที  าใหชี้วติความเป็นอยูเ่ปล่ียนไปมากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ พบวา่ มนุษยส์ามารถจดัพิมพห์นงัสือไดเ้ม่ือประมาณ 500 ถึง 800 ปีท่ีแลว้ เทคโนโลยีเร่ิม
เขา้มาช่วยในการพิมพ ์ ท าให้การส่ือสารดว้ยขอ้ความและภาษาเพิ่มข้ึนมาก เทคโนโลยีพฒันามา
จนถึงการส่ือสารกันโดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีท่ีแล้ว               
และเม่ือประมาณหา้สิบปีท่ีแลว้ ก็มีการส่งภาพโทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ท าให้มีการใชส้ารสนเทศ
ในรูปแบบข่าวสารมากข้ึน ในปัจจุบนัมีสถานีวิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และส่ือต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การกระจายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นไดช้ดัว่า 
เทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพฒันาเทคโนโลยีรวดเร็วข้ึนเม่ือมีการ
พฒันาอุปกรณ์ทางดา้นคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นไดว้า่ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาจะมี
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์เขา้ไปเก่ียวขอ้งให้เห็นอยูต่ลอดเวลา ระบบส่ือสารโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุคสังคมสารสนเทศ ชีวิตความ
เป็นอยูเ่ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารจ านวนมาก การส่ือสารโทรคมนาคมกระจายทัว่ถึง ท าให้ข่าวสาร
แพร่กระจ่ายไปอยา่งรวดเร็ว สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมไร้พรมแดนเพราะเร่ืองราวของประเทศ
หน่ึงสามารถกระจายแพร่ออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ประเทศไทยไดน้ าคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกมาใชใ้นปีพทุธศกัราช 2503 โดยส านกัทะเบียนราษฎร์ 
เพื่อใชใ้นการเก็บฐานขอ้มูลประชากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ การเกิดการตาย 
ทะเบียนสมรส ต่อมาคณะพาณิชยการบญัชี มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ ไดน้ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์           

                                                 

 16พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2548), หนา้ 6. 
 17สานิตย ์กายาผาด, เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน่, 
2542), หนา้ 110.  
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มาใชใ้นการเรียนการสอนเป็นสถาบนัแรก ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็
ไดรั้บการพฒันาแบบกา้วกระโดดตั้งแต่บดันั้นมา18 
 ค าวา่ เทคโนโลยี (Technology) คือ วิชาเก่ียวกบัศิลปะของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
วิศวกรรมศาสตร์อ่ืน ๆ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาปรับปรุงแก้ไข               
และพฒันาใหค้วามเป็นอยูข่องมนุษยดี์ยิง่ข้ึน19 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวบ้างส่วนดงัน้ี  
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานท่ีเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นสารสนเทศ                      
ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใช้นั้นจะตอ้งสนับสนุนการท างานตั้งแต่การน าเขา้ การจดัเก็บ การจดัการ การ
ป้องกนั การส่ือสาร และการคน้คืนสารสนเทศ โดยจะตอ้งผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั
ไดอ้ยา่งลงตวั จึงจะช่วยใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธ์ิภาพได้20  
 ครรชิต มาลัยวงศ์ ได้ให้ค  าจ  ากัดความไว้ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
เทคโนโลยีส าคัญสองสาขาคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม              
โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เราสามารถจดัเก็บบนัทึกและประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่วยให้เราสามารถส่งผลลพัธ์ของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไปใหผู้ใ้ชท่ี้อยูห่่างไกลไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวก21 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ จ  ากดัความไวว้า่ “เทคโนโลยีคือการประยุกต์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วนสารสนเทศ คือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบด้วยการ
รวบรวมขอ้มูลดิบจากแหล่งต่าง ๆ และน ามาผา่นกระบวนการประมวลผล เม่ือน ามารวมกนัเป็นค า
วา่เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะหมายถึง เทคโนโลยีเพื่อใชก้บัการจดัการสารสนเทศซ่ึงหมายรวมถึง
เทคโนโลยีการผลิต การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ การส่ือสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณ์สนบัสนุนและอุปกรณ์สนบัสนุน การปฏิบติังานดา้นสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ี

                                                 

 18ศกัดา ศกัด์ิศรีพาณิชย,์ “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ”, 28 มีนาคม 2549, 
<http://www.phcpl.com/article/applycomp.htm> (28 March 2006) 
 19รศ. ยนื ภู่วรรณ, พจนานุกรมคอมพวิเตอร์ และอินเทอร์เน็ต, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่, 
2546), หนา้ 438. 
 20พนิดา พานิชกุล, เทคโนโลยสีารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : เคทีพีคอมพแ์อนด์ คอนซลัท ์
จ ากดั, 2549), หนา้ 4. 
 21ครรชิต มาลยัวงศ,์ หนทางสู่อาชีพนักคอมพิวเตอร์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่, 2535), 
หนา้ 25. 

http://www.phcpl.com/article/applycomp.htm


 8 

สามารถน ามาประยุกตใ์ช้งานร่วมกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ ประสิทธิภาพความถูกตอ้งแม่นย  า
ทนัต่อเหตุการณ์22 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), ไอที (IT) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information and communications technology), ไอซีที (ICT) หมายถึง เทคโนโลยีส าหรับการประมวลผล 
สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง, แปลง, จดัเก็บ, ประมวลผล และคน้คืนสารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ จึงเป็นการรับ การประมวลผล และการแจกจ่าย สารสนเทศในรูปแบบเสียง 
ภาพ เน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความและ ตวัเลข โดยระบบพื้นฐานหลกัการไมโครอิเล็กทรอนิคร่วมกบั
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม  
 ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) คือ ระบบท่ีประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกตท่ี์สามารถรับขอ้มูลต่างๆมาบนัทึกไว ้แลว้น าขอ้มูลนั้นมาจดัท าเป็นสารสนเทศ
ใหแ้ก่ผูใ้ช้23 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีองคป์ระกอบ 6 ส่วน ดว้ยกนั คือ 1. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 2.โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ (Software) 
หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีใชส้ าหรับสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างานตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 3. ขอ้มูล (Data) หมายถึง 
ขอ้เท็จจริง ขอ้ความ ภาพ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีบนัทึกเก็บไว ้เพื่อใช้วิเคราะห์ให้ทราบเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน 4. ระบบการส่ือสารขอ้มูล (Data communication System) หมายถึง อุปกรณ์ระบบ
โทรคมนาคม และขอ้ตกลงท่ีท าให้หน่วยงานสามารถส่งขอ้มูล และรายงานขา้มไปยงัผูรั้บท่ีอยู่
ห่างไกลได ้5. บุคลากร (People ware) หมายถึง ผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ด าเนินงาน และจดัการ 
ใหเ้กิดระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ผูใ้ช ้(User) นกัพฒันาโปรแกรม (Programmer) และ
นกัวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) เป็นตน้ 6. ระเบียบปฏิบติัและคู่มือ (Procedures) หมายถึง 
ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์ และคู่มือการใชร้ะบบสารสนเทศ ซ่ึงจะช่วยให้การใชร้ะบบสารสนเทศเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพมีความเช่ือถือไดแ้ละระบบมีความปลอดภยั24 
  เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ ยงัมีผลกระทบต่อระบบการศึกษานอกระบบมากข้ึน 
การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาท่ีเราไดรั้บจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เช่นดูจากโทรทศัน์ 

                                                 

 22โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร :             
ซีเอด็ยเูคชัน่, 2546), หนา้ 21. 
 23รศ.ยนื ภู่วรรณ, พจนานุกรมคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต, อา้งแลว้, หนา้ 207.  
 24ศกัดา ศกัด์ิศรีพาณิชย,์ “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ”, 30 มีนาคม 2549, 
<http://www.phcpl.com/article/applycomp.htm> (30 March 2006) 



 9 

ฟังวิทยุ ดูวิดีโอเทป อ่านหนงัสือพิมพ์ มากกว่าในเน้ือหาท่ีไดจ้ากรายวิชาท่ีจดัสอนในโรงเรียน          
และดว้ยพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ท่ีไดพ้ฒันาในเร่ืองความสะดวก ใช้ง่าย 
ราคาไม่แพง สามารถใชท่ี้บา้นไดเ้ช่นวดีิโอเทป ไมโครคอมพิวเตอร์เกม และระบบการเรียนดว้ยส่ือ
รูปแบบต่าง ๆ ท าให้การจดัการศึกษาเพื่อเยาวชนมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในอนาคตนั้น จึงตอ้งจดั
การศึกษาแบบการศึกษานอกระบบมากข้ึนดว้ยพฒันาการน้ีมีผลเอ้ืออ านวยต่อการใช้และมีผลต่อ
สังคม และระบบการศึกษาคงจะไม่ใช่ส่ิงท่ีเกินความเป็นจริง จะปรากฏและน าไปปฏิบติักนัอยา่ง
แพร่หลาย ปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใชง้านท่ีบา้น ท่ีท างานและสถานศึกษา กิจวตัรประจ าวนั
จ านวนมากจะเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์25 
  โทมัส แอล ฟริดแมนน์ พูดถึงคนในยุคน้ีไวว้า่ “ในโลกยุคโลกาภิวตัน์ จะท าให้คนจ านวน
มากสามารถเสียบปลัก๊และใชง้านคอมพิวเตอร์ไดท้นัที และคุณจะไดเ้ห็นผูค้นทุกสีผิวมีส่วนร่วมใน
การผลกัดนักระแสโลกาภิวตัน์26 คนทัว่โลก จึงมีสิทธ์ิในการรับรู้ข่าวสารและการศึกษาคน้ควา้ก็ง่าย
และสะดวกข้ึน ข่าวสารขอ้มูลท าให้สังคมมนุษยใ์นโลกไร้ทั้งพรมแดนและกาลเวลา เพราะส่ือสาร
ถึงกนัไดโ้ดยใชค้อมพิวเตอร์ ดาวเทียมและอ่ืน ๆ นั้นสามารถส่ือถึงกนัไดจ้ากขั้วโลกหน่ึงมายงัอีก
ขั้วโลกหน่ึงโดยเกือบจะไม่ตอ้งใชเ้วลาเลย27 
 การไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาติโดยอาศยัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอนัทนัสมยั 
ท าให้ค่านิยมของสังคมไทยเปล่ียนไป คุณค่าทางจริยธรรมถูกมองว่าเป็นท่ีสองรองจากวตัถุ28             
หากศาสนาไม่สอดแทรกคุณค่าทางจริยธรรมให้กบัคนในยุคน้ีโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ เทคโนโลยีท่ีส่ือ
กบัคนร่วมสมยัไดง่้ายกวา่ คุณค่าทางจริยธรรมของคนก็จะลดลงเร่ือย ๆ  
 ในดา้นศาสนาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดเ้พราะพระภิกษุ              
ก็อยูใ่นสังคม และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสังคม เม่ือสังคมเจริญข้ึนหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นของ
เก่า อาจยากแก่การท าความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ ในศาสนาท่ีส าคญัในโลกต่างก็น าเทคโนโลยีมาใช ้            

                                                 

 25ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร :             
ชีเอด็ยเูคชัน่, 2548), หนา้ 4. 
 26Thomas L. Friedman, The World is Flat, (London : Penguin Books, 2006), p.11. 
 27ประเวศ วสี, ธรรมชาติของสรรพส่ิง : การเข้าถึงความจริงทั้งหมด, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ,์ 2547), หนา้ 270. 
 28พระวนัชัย ธนว  โส (กณัหะกาญจนะ), “ลกัษณะทางจิตสังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), 2548, หนา้ 166. 
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ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัท่ีศึกษาการใช้และความตอ้งการสารนิเทศของอาจารยแ์ละนกัศึกษาของ
สถาบนัพระคริสต์ธรรมจ านวน 9 แห่งในด้านวตัถุประสงค์ รูปแบบ เน้ือหา ภาษา อายุ และ
แหล่งสารนิเทศ รวมทั้งปัญหาในการใชส้ารนิเทศ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผลการวจิยัในส่วนการใชส้ารนิเทศของอาจารย ์พบวา่ อาจารยทุ์กคนใชส้ารนิเทศเพื่อประกอบการ
สอน ในรูปแบบหนงัสือ และหนงัสืออา้งอิง  โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัพระคมัภีร์ และอาจารยจ์  านวน
มากท่ีสุดใชส้ารนิเทศภาษาไทย แหล่งสารนิเทศท่ีใช ้ คือ ห้องสมุดภายในสถาบนัพระคริสตธ์รรม 
และปัญหาท่ีอาจารยจ์  านวนมากท่ีสุดประสบคือสารนิเทศท่ีเป็นภาษาไทยมีไม่เพียงพอ29  
 ในปีพุทธศกัราช 2549 มีวดัท่ีใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็ไซต ์เพื่อใชใ้นการ
เผยแผกิ่จการขององคก์รสงฆ ์และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาส ารวจขอ้มูลในวนัท่ี 12 มกราคม 
2550 มีเว็บไซด์ท่ีใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ านวน 709 เว็บไซด์ เป็นเว็บไซต์ ของวดั
ภายในประเทศไทย 253 เวบ็ไซต์ วดัในต่างประเทศ 74 เวบ็ไซต์ นอกจากนั้นจะเป็นเวบ็ไซต์ของ
กลุ่มและองค์กรทางศาสนาอ่ืน30 เว็บไซต์ เหล่าน้ีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และมี
แนวโนม้วา่องคก์รสงฆจ์ะใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ท่ีส ารวจเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2549 ซ่ึงมีเพียง 587 เวบ็ไซต ์ในเวลาไม่ถึงปีเพิ่มข้ึนถึง 122 เวบ็ไซต ์ 
 ในสังคมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก คนในสังคมมี
การปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง คนทุกระดบัอาย ุเกือบทุกอาชีพ มีความตอ้งการสารสนเทศ
อยูต่ลอดเวลาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทั้งทางตรงและทางออ้ม ขอ้มูลข่าวสารจึงเขา้มามีบทบาทใน
สังคมข้ึนทุกที อีกทั้งขอ้มูลข่าวสารนั้นผูค้นก็มกัจะส าคญัว่าเป็นความจริง ดงันั้น เทคโนโลยีท่ี
สัมพนัธ์กบัขอ้มูลข่าวสารโดยตรงอยา่งคอมพิวเตอร์ จึงมีภาพลกัษณ์วา่เป็นเทคโนโลยีหรือส่ือแห่ง
ความจริงและจริงยิง่กวา่วทิยโุทรทศัน์เสียอีก ดงัท่ีคนทัว่ไปมกัรู้สึกวา่ข่าวสารขอ้มูลท่ีออกมาจากจอ
หรือเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ มีความน่าเช่ือถือมากกวา่ข่าวจากเทคโนโลยีชนิดอ่ืนทั้ง ๆ ท่ีอาจเป็น
ข่าวเดียวกนัดว้ยซ ้ า31  

                                                 

 29อารีย์พร อัจฉรารัตนโสภณ, “การใช้และความต้องการสารนิเทศของอาจารย์และ
นกัศึกษาของสถาบนัพระคริสต์ธรรม”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2544, หนา้ 2. 
 30พระไทยเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 12 มกราคม 2550, 
<http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all> (12 January 2007) 
 31ไมเคิล แชลลิส, วิพากย์คอมพิวเตอร์เทวรูปแห่งยุคสมัย, แปลโดย พระไพศาล วิสาโล, 
พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2455), หนา้ 6. 

http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all
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 เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และสังคมจน
กลายเป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ พระภิกษุสามเณรเป็นส่วนหน่ึงของสังคม จึงควรเตรียม
ความพร้อมในการปรับตวัเพื่อใหส้ามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ในโลกยคุน้ีไดมี้นกัคิดบางท่านพยายามอธิบายหลกั
ค าสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อใหเ้ช่ือมโยงกบัโลกแห่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีการตีความให้
เข้ายุคสมยัว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบนัสามารถสร้างสวรรค์ชั้ น
ดาวดึงส์ส าหรับผูค้นในโลกไดแ้ลว้ เช่น อานุภาพของสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ไดแ้ก่อาวุธสายฟ้าซ่ึงเป็น
อาวธุประจ าตวั มีอานุภาพท าลายลา้งสูง และมีรัศมีท าการไกล อาจเทียบไดก้บัปืนไฟ เคร่ืองบินรบ 
ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ สวรรค์อนัสวยงามทั้งหลายดูได้จากสตรีท่ีแต่งกายดว้ยพสัตราภรณ์         
อนัหรูหรา ซ่ึงพบได้ในงานสังสรรค์และสามารถเห็นตัวอย่างได้จากแฟชั่นโชว์ เป็นต้น32                       
การอธิบายและตีความเพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยัอาจเป็นอนัตรายต่อหลกัค าสอนดั้งเดิม แต่ก็ท าให้คนรุ่น
ใหม่ส่วนหน่ึงมีแนวโนม้จะเช่ือไดง่้ายข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้คนเขา้ถึงไดง่้าย 
ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลดีท่ีคนจะไดศึ้กษาพระพุทธศาสนาในวงกวา้งข้ึน แต่อีกส่วนหน่ึงก็อาจจะเป็น
ผลเสีย คือ คนรับรู้ ข่าวสารไดเ้ร็วหากไม่มีภูมิคุม้กนัก็อาจจะหลงเช่ือค าสอนท่ีผดิไดง่้ายเช่นกนั 
 มีงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นวา่อินเทอร์เน็ตมีความแพร่หลายในประเทศไทยความวา่ อินเทอร์เน็ต
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยอ่ย ๆ ซ่ึงติดต่อถึงกนัดว้ยคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ 
หลายล้านเคร่ืองกระจายอยู่ทัว่โลกโดยเช่ือมโยงกนัด้วยสายเคเบิล สายโทรศพัท์ ใยแกว้น าแสง 
สัญญาณวทิย ุและดาวเทียม วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด33  
 ความกา้วหนา้ของวทิยาการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการบูรณาการระหวา่ง
เทคโนโลยีกบัส่ือ ขอ้มูลข่าวสารไม่วา่จะอยู่ในรูปลกัษณ์ใดเช่นขอ้ความ เสียง ภาพเคล่ือนไหว รูปภาพ 
ไดป้รับเปล่ียนให้เป็นภาษาอีกชนิดหน่ึงท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด คือ สามารถอ่านและส่งผา่น
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว34 หากคณะสงฆ์ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา            
น่าจะเขา้ถึงคนอีกเป็นจ านวนมาก 

                                                 

 32อนุช อาภาภิรม, เทคโนโลยกีบัสวรรค์, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2547), หนา้ 104. 
 33บุญเรือง  เนียมหอม, “การพฒันาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดบัอุดมศึกษา”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2540, หนา้ 6. 
 34ภทัรียา ละอองแกว้, “การส ารวจสภาพปัจจุบนัและวิสัยทศัน์การจดัการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การส่ือสารหลงัปี 2000”, วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์), 2544, หนา้ 115. 
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 งานวิจยัช้ินน้ีมีขอบเขตในการศึกษาคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย           
ซ่ึงปัจจุบันมีหลายองค์กรท่ีได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตเช่นมีเว็บไซต์ท่ี
น าเสนอเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยข้อมูลวดัประจ ารัชกาล พระอารามหลวง 
ท าเนียบวดัไทย วดัไทยในต่างประเทศ ขอ้มูลวดัไทยในต่างแดน ขอ้มูลวดัทางสถิติ ระเบียบปฏิบติั
ในการไปวดั พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย ศาสนา คืออะไร พระพุทธศาสนา ลกัษณะเด่นของพุทธศาสนา 
ประวติัพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ในสายตานกัปราชญ์โลก พระพุทธประวติั พระไตรปิฎก 
ประวติัพระพุทธสาวก นิกายส าคญั ทศชาติชาดก สังเวชนียสถาน 4 ต าบล เป็นตน้35  
  ในส่วนของหลกัค าสอนส าคญัเช่นพระไตรปิฎกท่ีมีการเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตมีเวบ็ไซต์
มากมายท่ีน าเสนอพระไตรปิฎกภาษาไทย เช่น www.heritage.thaigov.net, www.larndham.net/, 
www.tipitaka.com, www.84000.org, www.larnbuddhism.com/tripitaka, www.learntripitaka.com, 
www.palungjit.com/tripitaka, www.dhammathai.org/buddhism/buddhism.php 
 ในส่วนภาษาอังกฤษมีเว็บไซต์ท่ีน าเสนอพระไตรปิฎกภาษาองักฤษจ านวนมาก เช่น 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka, http://www.palikanon.com,http://www.tipitaka.net เ พี ย ง 
แต่ใครมีเวลาช่วงไหนตอ้งการศึกษาเร่ืองอะไร ก็สามารถเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเขา้ศึกษา
ตามเวบ็ไซต์ดงักล่าวไดห้ากหาไม่พบก็มีเคร่ืองมือท่ีเรียกว่าเคร่ืองมือคน้หาให้คน้ขอ้มูลได้ เช่น 
www.google.com, www.yahoo.com,www.siamguru.com,search.msn.com, www.ask.com เป็นตน้ ดูเหมือนว่า 
ความสะดวกสบายและความทนัสมยัของเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีน่าจะท าให้คนมีความรู้ทาง
พระพุทธศาสนามากข้ึน 
 การส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ของอินเทอร์เน็ตนั้น มีงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นวา่มีความไดเ้ปรียบ
ส่ือเก่าคือหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์อยา่งเห็นชดัส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถเป็นตวัช่วยสร้างเครือข่าย
ความเป็นประชาสังคม ท าให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่ายและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
สามารถแลกเปล่ียนกนัถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยตรงโดยไม่ตอ้งผา่นส่ือสารมวลชนกระแสหลกั
ท่ีมีกรอบแนวคิดและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาแบบเดิม36 การส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต         
จึงสามารถพฒันาต่อไปไดเ้ช่นเน้ือหาของสารอนัหลากหลาย ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าการเรียนการ

                                                 

 35ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “วดัในประเทศไทย”, 12 มกราคม 2550, 
<http://www.dhammathai.org/watthai/watthai.php> (12 January 2007) 
 36มนทกานต์ิ ตปนียางกูร, “พฒันาการของส่ือประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต”, วิทยานิพนธ์ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2545, หนา้ 162. 

http://www.dhammathai.org/watthai/watforking.php
http://www.dhammathai.org/watthai/royalwat.php
http://www.dhammathai.org/watthai/watthai.php
http://www.dhammathai.org/watthai/watthaiworld.php
http://www.dhammathai.org/watthai/watthaiworldstat.php
http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php
http://www.dhammathai.org/watthai/gotowat.php
http://www.dhammathai.org/watthai/gotowat.php
http://elearning.su.ac.th/elearning-uploads2/libs/html/16231/index.htm
http://www.dhammathai.org/buddhism/buddha01.php
http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhism4t.php
http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhismhistory.php
http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhaworld01.php
http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhalife01.php
http://www.dhammathai.org/buddhism/tripitaka.php
http://www.dhammathai.org/monk/arahanta.php
http://www.dhammathai.org/buddhism/nikaya.php
http://www.dhammathai.org/chadok/chadok10.php
http://www.dhammathai.org/buddhism/sangvechani4.php
http://www.heritage.thaigov.net,/
http://www.tipitaka.com/
http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/
http://www.palungjit.com/tripitaka
http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhism.php
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html
http://www.palikanon.com/
http://www.tipitaka.net/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.siamguru.com/
http://www.dhammathai.org/watthai/watthai.php
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สอนไดใ้ช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร37 หากคณะสงฆจ์ะใช้อินเทอร์เน็ตในการเผย
แผธ่รรมก็ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาไม่มากก็นอ้ย 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมิได้จ  ากัดอยู่เฉพาะพระสงฆ์
เท่านั้ น จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ส่วนหน่ึงเป็นของหน่วยงาน หรือองค์กรทั้ งของรัฐและเอกชน                 
บางเวบ็ไซตด์ าเนินการโดยวดั โดยมีพระสงฆเ์ป็นผูค้วบคุมดูแล ในการน าเผยแผน่ั้นอาจมีรูปแบบ
ต่างกนั เช่น เวบ็ไซต์ของวดับวรนิเวศวิหารน าเสนอขอ้มูล คือ ข่าวสารดา้นพระพุทธศาสนา ประวติัวดั 
และบุคคลส าคญั ภาพจิตรกรรมฝาผนงั เป็นตน้38 ส่วนเวบ็ไซต์ของวดัป่าบา้นตาดมีรูปแบบการ
น าเสนอ คือ ประวติัวดัป่าบา้นตาด ประวติัหลวงตา นโยบายของวดั ธรรมะหลวงตา การสงเคราะห์โลก 
และโครงการช่วยชาติ สนทนาธรรมะ ข่าวสาร มีสามภาษา คือ ภาษาไทย องักฤษ และเยอรมนั 
น าเสนอขอ้มูลทั้งท่ีเป็นตวัอกัษร ภาพ เสียงของพระธรรมวสุิทธิมงคล ท่ีส าคญัมีการถ่ายทอดสดการ
แสดงพระธรรมเทศนาทุกวนั39 วดัท่ีส าคญั ๆ ในปัจจุบนัเช่นวดัประจ ารัชกาล พระอารามหลวงจะมี
เว็บไซต์ในนามของวดั วดัแต่ละแห่งมีประวติัความเป็นมาไม่เหมือนกนั ดังนั้น การน าเสนอ                 
จึงต่างกนัดว้ยวตัถุประสงค์ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีน าเสนอ คือ เพื่อประชาสัมพนัธ์และเผยแผ่กิจกรรมของวดั 
นอกจากนั้นยงัเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหน่ึง เวบ็ไซต์ของวดับางแห่งไดรั้บการแปล
เป็นภาษาองักฤษดว้ย ชาวต่างชาติส่วนหน่ึง จึงไดรั้บรู้ขอ้มูลทางพระพุทธศาสนาจากเวบ็ไซตข์อง
วดัเหล่าน้ี วดัต่าง ๆ จึงตอ้งพยายามสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมา การท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
ตอ้งพร้อมดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ อุปกรณ์เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์พร้อมทั้ง
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ และชอฟแวร์ เป็นตน้ การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งการจดัเก็บขอ้มูลลงไฟล์ และฐานขอ้มูล40 ส่วนส าคญัท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึง คือ ผูป้ฏิบติัการ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ และระบบเครือข่ายหาซ้ือได ้แต่ผูป้ฏิบติัการตอ้งฝึกฝนจนมีความช านาญจึงจะ
สามารถท างานท่ีมีประสิทธิภาพได้ ในอดีตพระสงฆมี์หนา้ท่ีศึกษาพระธรรมวินยั และเผยแผธ่รรม

                                                 

 37มนสั นามวงศ,์ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้านอนิเทอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต, (กรุงเทพมหานคร : วทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2543), หนา้ 67. 
 38เวบ็มาสเตอร์วดับวรนิเวศวหิาร, “ประวติัวดับวรนิเวศวหิาร”, 12 มกราคม 2550, 
<www.watbowon.org/Joomla1011th/index.php?option=com_frontpage&Itemid> (12 January 2007) 
 39เวบ็มาสเตอร์หลวงตาดอทคอม, “หลวงตามหาบวั ญาณสัมปันโน”, 12 มกราคม 2550, 
<http://www.luangta.com> (12 January 2007) 
 40กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : เคทีพีคอมพแ์อนด์คอนซลัท์,   
2548), หนา้ 5. 
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โดยการเทศนาธรรม บรรยายธรรมอยู่ในวดั พอมายุคหน่ึงอาจจะมีการออกไปแสดงธรรมตาม
โรงเรียนหรือสถานท่ีต่าง ๆ นอกวดับา้ง แต่หลกัการส าคญัยงัอยู่ภายในวดั ใครอยากรู้อยากศึกษา
ธรรมะตอ้งเขา้มาท่ีวดั แต่ในปัจจุบนัเม่ือเทคโนโลยเีจริญข้ึน ส่ือต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงผูรั้บสารไดแ้ม้
จะอยู่ท่ีบา้น เพียงแต่มีเคร่ืองมือรับสาร คือ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ก็สามารถศึกษา
คน้ควา้ปฏิบติัธรรมไดแ้ลว้ ดงันั้น จึงมีพระสงฆ์กลุ่มหน่ึงพยายามเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้
อุปกรณ์ท่ีส าคญัของยุคสมยั คือ อินเทอร์เน็ต ใครท่ีเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตก็สามารถจะรับรู้ข่าวสารจากพระสงฆ์ท่ีตนต้องการฟังและเคารพเล่ือมใสได ้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ ซ่ึงเป็นผู ้
ปฏิบติัการ คือ เป็นผูน้ าเสนอสาระท่ีถูกตอ้ง จึงเป็นเร่ืองท่ีควรศึกษาว่ามีวิธีการและรูปแบบในการ
เผยแผธ่รรมะโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งไร มีกระบวนการในการผลิต การส่ือสาร และการ
ประเมินผลอยา่งไร และประสิทธิผลในการเผยแผเ่ป็นอยา่งไร 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบนั  
 1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสงฆไ์ทย 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 มุ่ ง ศึกษาเ น้ือหาได้แ ก่  กระบวนการ  ประสิทธิผลและผลกระทบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะสงฆ์ไทย โดยศึกษาวิเคราะห์การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต) ของคณะสงฆไ์ทย จากแหล่งสารหรือผูส่้งสาร ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์
ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั (พ.ศ. 2549-2552) ในปีพุทธศกัราช 2549-2552 มีวดัท่ีใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็ไซต ์เพื่อใชใ้นการเผยแผกิ่จการขององคก์รสงฆ ์และหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาส ารวจขอ้มูลในวนัท่ี 12 มกราคม 2550 มีเว็บไซด์ท่ีใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จ านวน 709 เวบ็ไซด์ เป็นเวบ็ไซต ์ของวดัภายในประเทศไทย 253 เวบ็ไซต์ วดัในต่างประเทศ 74 
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เวบ็ไซตน์อกจากนั้นจะเป็นเวบ็ไซต ์ของกลุ่ม และองคก์รทางศาสนาอ่ืน41 เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีกระจาย
อยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโนม้วา่องคก์รสงฆจ์ะใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีส ารวจเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2549 ซ่ึงมีเพียง 587 เวบ็ไซตใ์น
เวลาไม่ถึงปีเพิ่มข้ึนถึง 122 เวบ็ไซต ์
 ในการเลือกเว็บไซต์เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัได้ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) หมายถึงการเลือกตวัอยา่งโดยใชห้ลกัเหตุผลและวิจารณญาณของ
ผู ้วิจ ัยเองตัดสินเลือกกลุ่มตัวอย่างมาวิจัย โดยเลือกให้สอดคล้อง เหมาะสม และตรงตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยั42  เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัใช้ดุลพินิจของตนว่าสมาชิกกลุ่มใด
จะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรได ้เหตุผลท่ีในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงในงานวิจยัน้ีก็เพื่อ
ความสะดวกของผูว้ิจยัในการเก็บขอ้มูล และลักษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัเลือกแล้ว น่าจะ
สามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้   
  การเลือกตามวิธีการน้ีเพราะจ านวนกลุ่มประชากรไม่มีความเสถียร หรือคงท่ีอาจมีการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้พื้นท่ีบางแห่งอาจเปิดเวบ็ไซตจ์ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
เพราะมีความสะดวกด้วยปัจจยัหลายประการ ในการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงได้ก าหนดหลกัการ
เบ้ืองตน้ไว ้3 ประการ คือ(1) เป็นวดัสถาบนัหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียงมีความส าคญัเป็นท่ี รู้จกัของ
ประชาชน (2) วดัสถาบนัหรือองคก์รนั้นจะตอ้งมีเวบ็ไซตเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา และ (3) เวบ็ไซต์
ของวดัสถาบนัหรือองค์กรนั้นจะตอ้งมีการเคล่ือนไหวของขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง จากการส ารวจใน
เบ้ืองตน้พบวา่บางวดัสถาบนัหรือองคก์รแมจ้ะมีช่ือเสียง มีความส าคญัและเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน 
แต่ไม่มีการเผยแผ่ทางเว็บไซต์ บางว ัดมีเว็บไซต์แต่ไม่มีการเคล่ือนไหวของข้อมูล ในเขต
กรุงเทพมหานครและในต่างประเทศมีเวบ็ไซต์ของวดัสถาบนัหรือองค์กรจ านวนมากจึงเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างถึง 10 วดั เลือกวดัในต่างประเทศอีก 10 วดั และองค์กรอิสระอีก 10 องค์กร ส่วนวดัตาม
ต่างจงัหวดัอาจขาดทั้งบุคคลากร เคร่ืองมือ หรือแมแ้ต่ระบบเครือข่าย จึงไดสุ่้มตวัอยา่งภาคละ 2 วดั 
ซ่ึงสามารถเป็นตวัแทนของวดัในต่างจงัหวดัไดแ้ละเลือกวดัในต่างจงัหวดัจ านวน 10 วดั ในงานวิจยั
น้ี จึงไดเ้ลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจงโดยเลือกวดัท่ีส าคญัในทุกภาคของประเทศไทย และวดับาง

                                                 

 41เวบ็มาสเตอร์พระไทยดอทเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 12 มกราคม 2550, 
<http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all> (12 January 2007) 
  

42ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, ปทานุกรมการวจัิย,พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ: หา้งหุ้นส่วน
จ ากดัการพิมพพ์ระนคร, 2534), หนา้ 50. 
 

http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all
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วดัในต่างประเทศ ส่วนองค์กรไดเ้ลือกจากองค์กรท่ีคณะสงฆ์ตอ้งเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งมีดงัต่อไปน้ี 
  1. สถาบันและองค์กรสงฆ์จ านวน 10 เว็บไซต์ ได้แก่  มหาเถรสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบาลีสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง กรมการศาสนา กองงานพระธรรม
ทูต ศูนยค์วบคุมการไปต่างประเทศส าหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
   2. สถาบนัสงฆ ์ประกอบดว้ย 
   2.1 วดัในกรุงเทพมหานคร 10 วดั ไดแ้ก่ วดับวรนิเวศวิหาร วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
วดัราชาธิวาสวหิาร วดัมหาธาตุยุราษฎร์รังสฤษฏ์ วดัสัมพนัธวงศาราม วดัประยุรวงศาวาส วดับุปผาราม 
วดัสุทศัน์เทพวนาราม วดัพระรามเกา้กาญจนาภิเษก วดัไตรมิตรวศิยาราม 
   2.2 วดัในต่างจงัหวดั 10 วดั ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ไดแ้ก่วดัพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร 
จงัหวดัเชียงใหม่และวดัป่าน ้ าโจน จงัหวดัพิษณุโลก ภาคกลาง ได้แก่วดัพระธรรมกาย จงัหวดั
ปทุมธานี และวดัป่าหลวงตาบวั ญาณสัมปันโน จงัหวดักาญจนบุรี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดแ้ก่ 
วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จงัหวดันครพนม และวดัป่าบา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี ภาคตะวนัออกไดแ้ก่ 
วดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา และวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี ภาคใต ้ ได้แก่วดัราษฎร์บูรณะ 
จงัหวดัปัตตานี และวดัศรีทว ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  
   2.3 วดัในต่างประเทศประกอบด้วยทวีปเอเชียได้แก่วดัไทยพุทธคยา ประเทศ
อินเดีย และวดัวปัิสสนาครหะ ประเทศอินโดนีเชีย ทวีปอเมริกาไดแ้ก่วดัธรรมประทีป วดัเมตตาวนาราม 
สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐ ประเทศอเมริกา ทวปีออสเตรเลีย ไดแ้ก่ วดัธมัมธโร ประเทศออสเตรเลีย 
และวดัญาณปทีป ประเทศนิวชีแลนด์ ทวีปยุโรป ไดแ้ก่ วดัธรรมปทีป ประเทศฝร่ังเศส วดัสันตินิวาส 
ประเทศสวเีดน และวดัพุทธวหิารคิงส์บรอมล่ี ประเทศองักฤษ  
  3. องคก์รอิสระและพระสงฆ์ทัว่ไป ไดแ้ก่ พระไทยดอทเน็ต ธรรมจกัร ธรรมะไทย 
เรือนธรรมะ พระปิยโรจน์ องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก พลงัจิตดอทคอม พุทธทาสศึกษา 
เปรียญธรรมสมาคม ยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  
 1.2.2 ขอบเขตด้านวชิาการ 
 ไดแ้ก่ รูปแบบ กระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจ ากดัวงไวเ้ฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 1.2.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ไดแ้ก่ สมยัปัจจุบนัซ่ึงก าหนดไวร้ะหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2549 - วนัท่ี 31กรกฎาคม 2552  
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1.4 วธิีด าเนินการวจิัย 
 ใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ (Quality Research)  
 1. ศึกษารูปแบบ กระบวนการของการใช้เทคโนโลยขีองคณะสงฆ์ไทย  
 เบ้ืองตน้ไดศึ้กษาจากเอกสารทางดา้นผูส่้งสาร เน้ือหาวิชาการ (สาร) ดว้ยการใชส่ื้อเพื่อการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต โดยส ารวจรูปแบบกระบวนการ
สุ่มตวัอยา่งจากเวบ็ไซตท่ี์คณะสงฆผ์ูส่้งสาร น าเสนอเน้ือหาคือสารทางพระพุทธศาสนาโดยการสุ่ม
ตวัอย่างตามวิธีเจาะจงดังน้ี องค์กรสงฆ์ 10 เว็บไซต์ สถาบันสงฆ์/วดัในกรุงเทพมหานคร 10 
เวบ็ไซต,์ วดัในต่างจงัหวดัภาคละ 2 วดัจ านวน 10 เวบ็ไซต,์ วดัในต่างประเทศ 10 เวบ็ไซต,์ องคก์ร
อิสระและพระสงฆท์ัว่ไป 10 เวบ็ไซต ์รวม 50 เวบ็ไซต ์ 
 จากนั้นใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ท่าน และสัมภาษณ์ผูดู้แลเวบ็ไซต ์
2 ท่าน และจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการโดยมีเจา้ของเวบ็ไซต ์เวบ็มาสเตอร์ ผูรั้บสาร จ านวน 53 รูป/คน 
 2. ศึกษาวเิคราะห์รูปแบบ กระบวนการเน้ือหาของสารทีน่ าเสนอบนอนิเทอร์เน็ต 
 จากกลุ่มตวัอยา่งของผูส่้งสารตามท่ีไดก้ าหนดตวัอยา่งไวแ้ลว้นั้น จะท าการวิเคราะห์วา่แต่
ละเวบ็ไซตน์ าเสนอสารหรือเน้ือหาอะไร เป็นขอ้ความ เสียงหรือภาพอะไร  
 3. วเิคราะห์รูปแบบ กระบวนการส่ือคืออนิเทอร์เน็ต  
 วเิคราะห์จากกระบวนการในการส่ง เน้ือหาของสาร และกระบวนการของการส่ือสารผา่น
อินเทอร์เน็ต 
 4. วิเคราะห์ประสิทธิผลและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) 
ของคณะสงฆ์ไทยจากผู้รับสาร  
 เบ้ืองตน้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ท่ีสุ่มตวัอย่างในฐานะผูส่้งสาร การน าเสนอสาร 
โดยดูจากสมุดเยีย่ม หอ้งสนทนา และปริมาณคนรับสารในแต่ละเร่ือง สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูดู้แลเวบ็ไซต ์ในส่วนของ
ผูรั้บสารจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการสนทนากลุ่ม จากนั้นรวบรวมขอ้มูลท าการวิเคราะห์ สรุปผลและ
เขียนรายงาน 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ท าใหท้ราบถึงการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สงฆไ์ทยในปัจจุบนั  
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 1.5.2 ท าให้ทราบถึงรูปแบบ กระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆไ์ทย   
 1.5.3 ท าใหท้ราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพฒันาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดย
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 1.5.4 ท าให้สามารถน าผลการวิจยัมาประยุกตว์ิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม
แก่คณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนัได ้
 

1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีท าให้สามารถแสดงขอ้มูลบน
เวลิดไ์วดเ์วบ็ได ้และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจ านวนมาก
ต่อเช่ือมเขา้ดว้ยกนั ภายใตม้าตรฐานเดียวกนัจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ 
 เวลิด์ ไวด์ เวบ็ (World Wide Web) หมายถึง บริการขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต ท่ีมีรูปแบบการ
แสดงผลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ท่ีเช่ือมโยงจากข้อมูลชุดหน่ึงไปยงัข้อมูลอีกชุดหน่ึง  ซ่ึงอาจอยู่ใน
ศูนยบ์ริการขอ้มูลเดียวกนัหรือต่างศูนยก์นัก็ได ้
 เวบ็ไซต์ (Web site) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารในรูปแบบทั้งภาพ กราฟฟิค
และเสียงตลอดจน hyperlink ท่ีปรากฏใน www เวลิด ์ไวด ์เวบ็ 
 คณะสงฆ์ไทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ทวิ “คณะสงฆ์” 
หมายความวา่ บรรดาพระภิกษุท่ีไดรั้บบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌายต์ามพระราชบญัญติัน้ี 
หรือตามกฎหมายท่ีใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติน้ี ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอก
ราชอาณาจกัร   
 สมัยปัจจุบัน หมายถึงระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2549 - 31 
กรกฎาคม 2552 



 

 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนันั้น            
มีทฤษฎีท่ีสาํคญัอยูส่องส่วน คือ ทฤษฎีและแนวคิดในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ส่ือสารและทฤษฎีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เน่ืองจากการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
นั้น เป็นเร่ืองใหม่ เพราะอินเทอร์เน็ตพึ่งจะเป็นท่ีนิยมของประชาชนมาได้เพียงไม่ก่ีปี ในขณะท่ี
พระพุทธศาสนาผา่นกาลเวลามาอยา่งยาวนานหลายพนัปี ดงันั้น ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงอิงอาศยั 
จากทฤษฎีการส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ีแพร่หลายอยู่แล้ว จากนั้นจึงนํามาประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยผา่นส่ือคืออินเทอร์เน็ต ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

2.1 ทฤษฎ ีและแนวคดิในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสมยัพุทธกาลมีพระพุทธเจา้เป็นศูนยก์ลาง จึงไม่มีปัญหามาก
นกั เพราะถา้เกิดปัญหาพระพุทธเจา้ก็ประชุมสงฆ์บญัญติัวินยัเป็นขอ้ห้ามไว ้ส่วนการเผยแผ่ของ
พระพุทธเจา้นั้น มีพุทธลีลาในการสอนท่ีประยุกต์เขา้กบัยุคสมยัได้เป็นอย่างดี แต่พอกาลเวลา
เปล่ียนไป วธีิการท่ีเคยใชไ้ดผ้ลอาจจะตอ้งมีการปรับปรุงบา้ง แต่นกัเผยแผก่็ตอ้งศึกษาศิลปะในการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนา และควรดาํเนินรอยตามแนวการสอนของพระพุทธเจา้ซ่ึงมีลีลาในการสอน
หรือ พุทธลีลาในการสอน หรือเทศนาวิธี การสอนของพระพุทธเจา้แต่ละคร้ัง แมท่ี้เป็นเพียงธรรมีกถา 
หรือการสนทนาทัว่ไป ซ่ึงมิใช่คราวท่ีมีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดาํเนินไปอย่างสําเร็จผลดี
โดยมีองคป์ระกอบท่ีเป็นคุณลกัษณะ 4 ประการคือ 
 1. สันทัสสนา ช้ีให้ชัด จะสอนอะไร ก็ช้ีแจงแสดงเหตุผล แยกแยะอธิบายให้ผูฟั้งเขา้ใจ           
แจ่มแจง้ ดงัจูงมือไปเห็นกบัตา การเผยแผธ่รรมธรรมในโลกน้ีมีคนดีและคนชัว่ ดีเพราะอะไรเพราะ
กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ คนชัว่เพราะ โลภะ โทสะ โมหะ ธรรมภาคปฏิบติั คือ อริยสัจส่ี 
ถา้เรามีศิลปะก็ประยุกตไ์ดเ้ช่นเม่ือหิว ก็รับประทานจนอ่ิม หิว คือ ทุกข ์เหตุแห่งความหิวคือสมุทยั 
รับประทาน คือ มรรค อ่ิม คือ นิโรธ ธรรมะสามารถอธิบายได ้ แมด้ว้ยเหตุธรรมดา แต่เราตอ้ง
ช้ีให้เห็นอยา่งชดัเจน  อยา่งการสอนเร่ืองศีลห้า หวัใจของศีล คือ เมตตาซ่ึงเป็นส่วนท่ีเก้ือหนุนกนั 
เราจะพูดเร่ืองเมตตาก็ได ้พูดเร่ืองศีลก็ได ้เพราะเป็นเร่ืองเดียวกนั เพราะถา้คนมีเมตตาก็ไม่ฆ่าสัตว ์
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จากนั้นศีลขอ้อ่ืนก็จะตามมา ท่ีพระพุทธเจา้สอนมากเพราะท่านอยูน่าน แต่สอนไม่ก่ีเร่ืองจึงตอ้งใช้
พุทธศิลป์ในการเผยแผแ่ทจ้ริงก็อยูท่ี่ดี หรือชัว่ ละบาป บาํเพญ็บุญ และทาํจิตให้ผอ่งแผว้ ธรรมนั้น
จะสรุปให้สั้นก็ได ้จะขยายให้ยาวก็ได ้ถา้เขา้ใจสาระจริง ๆ ของธรรม การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ทางอินเทอร์เน็ตก็ตอ้งยดึหลกัการน้ี คือ ตอ้งใหมี้ความชดัเจน 
  2. สมาทปนา ชวนให้ปฏิบติั คือ ส่ิงใดควรทาํ ก็บรรยายให้มองเห็นความสําคญั และ
ซาบซ้ึงในคุณค่า เห็นสมจริง จนผูฟั้งยอมรับ อยากลงมือทาํ หรือนาํไปปฏิบติั เช่นสอนเร่ืองสติ 
สอนเร่ืองการขา้มถนนของคนก็ได้ คนขาดเงินยงัสามารถขา้มถนนได้ แต่ถ้าขาดสติจะขา้มถนน
ไม่ได้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตก็ตอ้งให้ผูรั้บสารอยากปฏิบติัตามและนาํไป
ปฏิบติัได ้
 3. สมุตเตชนา เร้าให้กล้า คือ ปลุกใจให้คึกคกั เกิดความกระตือรือร้นมีกาํลงัใจแข็งขนั 
มั่นใจท่ีจะทําให้สําเร็จ ไม่กลัวเหน็ดเหน่ือยหรือยากลําบาก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ตก็ตอ้งปลุกเร้าให้ผูรั้บสารเกิดความเช่ือมัน่ อยา่นาํเสนออะไรให้มีความยาวมากเกินไป 
ตอ้งจบัประเด็นให้ไดเ้ช่นข่าวท่ีคนกาํลงัสนใจในปัจจุบนั คืออะไรตอ้งนาํมาวิเคราะห์ ทาํให้ผูรั้บ
สารไดคิ้ด และตอ้งเสริม เติมแต่งเช่ือมโยงกบัธรรมะได ้ภาษาใหม่ท่ีใชใ้นปัจจุบนัเรียกวา่บูรณาการ ซ่ึงก็
คือ องคร์วม หรือสังขารนัน่เอง 
 4. สัมปหังสนา ปลุกให้ร่าเริง คือ ทาํบรรยากาศให้สนุกสดช่ืน แจ่มใสเบิกบานใจ ให้ผูฟั้งแช่ม
ช่ืน  มีความหวงั มองเห็นผลดี และทางสาํเร็จ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต แมว้า่ผูส่้ง
สารและผู ้รับสารจะไม่ได้อยู่ต่อหน้า แต่ก็ศึกษาผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การส่ือสารต้องใช้
บรรยากาศ คือ ทาํใหเ้พลิดเพลิน ตอ้งใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร  
 ในอรรถกถาไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่าขอ้ 1 ปลดเปล้ืองความเขลา หรือความมืดมวั ขอ้ 2 ปลด
เปล้ืองความประมาท ขอ้ 3 ปลดเปล้ืองความเกียจคร้าน และขอ้ 4 สัมฤทธ์ิการปฏิบติั หลกัการทั้งส่ี
อยา่งสรุปไดง่้าย ๆ วา่ “ช้ีใหช้ดั ชวนใหป้ฏิบติั เร้าใหก้ลา้ ปลุกใหร่้าเริง” หรือ “แจ่มแจง้ จูงใจ แกลว้
กลา้ ร่าเริง” งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบนั เราก็ตอ้งตอ้สู้กบัอิทธิพลของ “การส่ือสาร 
มนุษย ์เงินตรา และเทคโนโลย”ี ซ่ึงกาํลงัครอบงาํสังคมไทย ในอนาคตเราคงหลีกเล่ียงไม่ได ้นกัเผย
แผจึ่งตอ้งทนต่อกระแสทั้งส่ีประการน้ีใหไ้ด ้ยิง่ในโลกแห่งอินเทอร์เน็ต ยิง่มีประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอีกหลายประการ  

 
2.2 หลกัการของนักเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้ น ในแต่ละยุคแม้จะมีรูปแบบ กระบวนการและ
ประสิทธิผลท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของสังคมในยุคนั้น แต่พระพุทธเจา้ก็ไดว้างหลกัการสําคญัไว้
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สําหรับนกัเผยแผ่ไวด้งัท่ีปรากฏในองัคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตเรียกว่า ธรรมเทสกธรรมหมายถึง
ธรรมของนกัเทศก ์องคแ์ห่งธรรมกถึก หรือธรรมท่ีผูแ้สดงธรรม หรือสั่งสอนคนอ่ืนควรตั้งไวใ้นใจ 
ประกอบดว้ย 
  1. อนุปุพฺพิกถํ หมายถึงกล่าวความไปตามลาํดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเน้ือหาวิชา
ตามลาํดบัความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัไปโดยลาํดบั 
  2. ปริยายทสฺสาว ีหมายถึง ช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดงให้เขา้ใจ คือ ช้ีแจงให้เขา้ใจชดัในแต่ละ
แง่แต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยกัเยื้องไปต่างๆ ตามแนวเหตุผล 
  3. อนุทยตํ ปฏิจฺจ หมายถึง แสดงธรรมดว้ยอาศยัเมตตา คือ สอนเขาดว้ยจิตเมตตา มุ่งจะให้
เป็นประโยชน์แก่เขา 
  4. น อามิสนฺตโร หมายถึง ไม่แสดงธรรมดว้ยเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่เพราะมุ่งท่ีตน
จะไดล้าภ หรือผลประโยชน์ตอบแทน 
  5. อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ หมายถึง แสดงธรรมไม่กระทบตนและผูอ่ื้น คือ สอนตาม
หลกัตามเน้ือหา มุ่งแสดงธรรม แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มข่ีผูอ่ื้น1 
  ในโลกแห่งอินเทอร์เน็ต แม้จะไม่ใช่การแสดงธรรมโดยตรง แต่บางคร้ังก็มีทั้ งภาพ                 
และเสียงของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร อาจประยุกตใ์ห้เขา้กบัเหตุการณ์ แต่ก็ตอ้งยึดตามหลกัการของ
พระพุทธศาสนา อีกแห่งหน่ึงได้กาํหนดหลกัการของนักเผยแผ่ไวอ้ย่างชัดเจนในโอวาทปาฏิโมกข ์
ความวา่  

  ขนัติ คือ ความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจา้ทั้งหลายตรัสว่า พระ
นิพพาน เป็นธรรมอยา่งยิง่ ผูท้าํร้ายผูอ่ื้นผูเ้บียดเบียนผูอ่ื้นไม่ช่ือวา่เป็นบรรพชิตไม่ช่ือ
วา่เป็นสมณะเลย การไม่ทาํบาปทั้งส้ิน การยงักุศลให้ถึงพร้อม การทาํจิตของตนให้
ผ่องใส น้ีเป็นคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย การไม่กล่าวร้าย การไม่ทาํร้าย 
ความสํารวมในพระปาติโมกข์ ความเป็นผูรู้้ประมาณในภตัตาหาร ท่ีนอนท่ีนัง่อนัสงดั 
การประกอบความเพียรในอธิจิตหกอยา่งน้ี เป็นคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย2 

 นกัวิชาการทางดา้นพระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายความพุทธพจน์บทน้ีว่าเป็นหลกัการสําคญั
ของนกัเผยแผ ่เพราะโอวาทปาฏิโมกข ์เป็นหลกัคาํสอนท่ีเป็นหวัใจของพระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึง 
จุดหมาย หลกัการ และวธีิการ ของพระพุทธศาสนาไวอ้ยา่งครบถว้น ดงัน้ี 

                                                 

 1องฺ.ปํฺจก. 22/159/187. 
 2ที.ม. 10/54/48. 
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  1. อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา คือ ขนัติ ได้แก่ ความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง 
พระพุทธเจา้ทั้งหลายตรัสวา่พระนิพพานเป็นธรรมอยา่งยิ่ง ผูท้าํร้ายผูอ่ื้นผูเ้บียดเบียนผูอ่ื้นไม่ช่ือว่า
เป็นบรรพชิต ไม่ช่ือวา่ เป็นสมณะเลย อุดมการณ์สุดยอดของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน 
 2. หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีนยัตามท่ีปรากฏในโอวาทปาฏิโมกขพ์ระคาถาท่ีสอง           
ทรงแสดงหลกัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไว ้3 ประการ คือ 
    2.1 สพฺพปาปสฺส อกรณํ หมายถึงการไม่ทาํบาปทั้งส้ิน ไม่ทาํความชัว่โดยประการทั้ง
ปวง ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ  
   2.2 กุสลสฺสูปสมฺปทา หมายถึงการยงักุศลให้ถึงพร้อมคือทาํความดีทั้งทางกาย วาจา 
และใจ การไม่ทาํความชัว่นั้น จะเรียกว่า เป็นคนดียงัไม่ได ้การเป็นคนดี จะตอ้งทาํความดี ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ มิฉะนั้นแลว้ คนปัญญาอ่อน คนเป็นอมัพาต เป็นตน้ ก็จะเป็นคนดีไปหมด 
   2.3 สจิตฺตปริโยทปน ํหมายถึงการทาํจิตของตนให้ผอ่งใส คือการชาํระจิตใจให้สะอาด            
ผอ่งใส สงบ  
  3. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีนยัตามท่ีปรากฏในโอวาทปาฏิโมกข์พระคาถาท่ีสอง                 
ในการท่ีจะทาํให้การเผยแผพ่ระพุทธศาสนานั้นตอ้งฝึกอบรมตนแบบต่อเน่ือง ให้เกิดมรรคสามคัคี 
คือ อริยมรรคมีองค ์8 รวมพลงักนั เหมือนเชือก 8 เกลียว หรือให้มี ศีล สมาธิ และปัญญา รวมพลงั
กนั เหมือนเชือก 3 เกลียว พฒันากาย วาจา ใจ ให้พูดดี ทาํดี คิดดี ไม่ตกอยูใ่นอาํนาจแห่งกิเลส คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ราคะ โมสะ โมหะ ไม่ตกอยู่ในอาํนาจแห่งกิเลส ตณัหา หรือความใคร่ 
ความอยากมี อยากเป็น แบบมืดบอด ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ท่ีมนัเป็นไปไม่ได ้เช่น ไม่อยาก
เป็นคนเส่ือมลาภ, ยศ, สรรเสริญ, สุข เป็นตน้ โดยอาศยัวธีิการดงัต่อไปน้ี 
   3.1 อนูปวาโท ไดแ้ก่การไม่กล่าวร้าย ฝึกวาจา ระวงัเสมอ มิให้กล่าวคาํเท็จ คาํหยาบ คาํ
ส่อเสียด คาํเพอ้เจอ้ 
  3.2 อนูปฆาโต ไดแ้ก่การไม่ทาํร้าย ฝึกกาย ระวงัเสมอมิให้มีการฆ่า ทาํลายชีวิต ตลอด
จนถึงการเบียดเบียนทางกาย   
   3.3 ปาฎิโมกฺเข จ สวํโร ไดแ้ก่ความสาํรวมในพระปาติโมกข ์ละเวน้ขอ้ท่ีพระพุทธเจา้ได้
ตรัสหา้มไว ้และทาํตามขอ้ท่ีพระพุทธองคอ์นุญาต 
  3.4 มตฺตํฺํุตา จ ภตฺตสฺสมึ ไดแ้ก่ ความเป็นผูรู้้ประมาณในภตัตาหาร รู้จกัประมาณใน
การบริโภคอาหาร ตลอดจนรู้จกัประมาณในการใชส้อยปัจจยั 4  
  3.5 ปนฺตํฺจ สยนาสนํ ได้แก่ ท่ีนอนท่ีนั่งอนัสงัด ฝึกตนอย่างจริงจัง ในท่ีท่ีสงัดจาก
ส่ิงรบกวน  
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  3.6 อธิจิตฺเต จ อาโยโค สจิตฺตปริโยทปน ํไดแ้ก่ การประกอบความเพียรในอธิจิต คือ หมัน่
ภาวนา อยูเ่สมอ คือ พฒันาตนเองให้พน้จากอาํนาจของกิเลสตณัหา การภาวนา หมายถึง การใชท้ั้ง
สมาธิ และวิปัสสนา แกปั้ญหา หรือจดัการกบักิเลส เป็นการตรวจสอบตวัเองอยู่เสมอ มิให้จิตใจ
เศร้าหมอง ใหจิ้ตใจผอ่งใสอยูเ่สมอ  
 อุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการ ท่ีพระพุทธเจา้ไดป้ระกาศไวจ้ะเป็นไปดว้ยดี และบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์พระพุทธเจา้ทรงมุ่งหมายไวน้ั้น พระองค์ไดย้ ํ้าเตือนไวว้่า จะตอ้งปฏิบติัตนให้เป็น
อย่างบรรพชิต และเป็นอย่างสมณะ คือ เวน้จากความชั่วทุกประการ และเป็นผูป้ฏิบัติตวัเป็น
แบบอยา่ง เพื่อระงบับาปอกุศล ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัธรรม เพื่อเป็นอริยบุคคล ทั้งไม่เบียดเบียนและไม่
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่คนท่ีประพฤติดี ปฏิบติัชอบทั้งหลาย 
 หลกัการน้ีทั้งหมดเป็นทั้งการพฒันาตน การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้แพร่กระจายออกไป
อย่างกวา้งขวางอีกดว้ย หลกัสําคญัของนกัเผยแผอ่ยู่ท่ีวิธีการท่ีจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั คือ                 
“ไม่กล่าวร้าย ไม่ทาํร้าย สํารวมในพระปาติโมกข์ รู้ประมาณในภตัตาหาร เลือกท่ีนอนท่ีนัง่อนัสงดั 
และประกอบความเพียรในอธิจิต” นกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจึงมีกรอบตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงประทาน
ไวแ้ลว้ 
 นอกจากนั้นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีอุดมคติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพระพุทธดํารัสไวเ้ป็นอุดมคติของนักเผยแผ่ไวใ้นคราวท่ีส่งพระ
อรหนัต ์60 รูปออกประกาศพระพุทธศาสนาคร้ังแรกความวา่  

  พวกเธอจงเท่ียวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์
โลก เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย ์พวกเธออยา่ไดไ้ปรวม
ทางเดียวกนัสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด จง
ประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถทั้งพยญัชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธ์ิ สัตวท์ั้งหลาย 
จาํพวกท่ีมีธุลี คือ กิเลสในจกัษุนอ้ย มีอยู ่เพราะไม่ไดฟั้งธรรมยอ่มเส่ือม ผูรู้้ทัว่ถึงธรรม 
จกัมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเ้ราก็จกัไปยงัตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม3  

 ตามพระดาํรัสน้ีเป็นเคร่ืองช้ีให้ทราบถึงบทบาทสําคญัของพระพุทธศาสนาคือการส่ือ
หลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลกอย่าง
แทจ้ริง ไม่ใช่ดาํเนินไปเพื่อประโยชน์ของศาสนา นกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจึงควรคาํนึงถึงอุดมคติ
ท่ีพระพุทธเจา้ทรงประกาศไวต้ั้งแต่ตน้ 

                                                 

 3ว.ิมหา. 4/32/37. 
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  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจากสมยัพุทธกาลจนถึงปัจจุบนันั้น นกัเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไดย้ึดอุดมการณ์ หลกัการ วิธีการและอุดมคติในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาโดยตลอด จนทาํให้
พระพุทธศาสนาแผก่ระจายไปยงัชาวโลก ส่วนหน่ึงท่ีมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัคือส่ือท่ี
ใชใ้นการเผยแผ่ ในยุคแรกใชส่ื้อท่ีเรียกวา่มุขปาฐะ จากนั้นก็เปล่ียนมาเป็น จารึกตามผนงัถํ้ า พิมพ์
ตวัอกัษรลงบนหนังสือ นาํเสนอเสียงทางสถานีวิทยุ เผยแผ่โดยใช้ภาพและเสียงทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ จนกระทัง่ยุคสมยัปัจจุบันเม่ือส่ือ คือ อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะส่ืออินเทอร์เน็ต 
 

2.3 ทฤษฎกีารส่ือสารยุคปัจจุบัน  
 ทฤษฎีการส่ือสารมีมานานจนถึงยุคปัจจุบนัสมควร กวียะ ไดเ้สนอแนวคิดในทฤษฎีการ
ส่ือสารประยุกต์วา่ การส่ือสารนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่ประมาณปี 1980 ถึง
ประมาณปี 1995 และช่วงท่ีสองประมาณปี 1990 (พุทธศกัราช 2543) จนถึงปี 2002 (2545)4  
 1. ในช่วงแรก มีแนวโนม้การพฒันาแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารมาใน 2 ทิศทาง คือ (1) การ
วิพากษเ์ชิงองคร์วม (Holistic Approach Criticism) ท่ีนาํโลกการส่ือสารเขา้สู่ยุคหลงัสมยันิยม และ           
(2) การปฏิรูปแนวคิดและแนวทางการพฒันาการส่ือสารในสังคมใหม่ 
 2. ในช่วงทีส่องของทฤษฎกีารส่ือสารยุคปัจจุบัน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ 1990 
มาถึงปี 2002 นับว่าเป็นช่วงวิกฤตทางทฤษฎี (Theoretical Crisis) ท่ีสําคัญมากอีกคร้ังหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์ ทฤษฎีการส่ือสาร ทั้งน้ีเพราะถึงแมโ้ลกจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบ
อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถทาํให้ทุกองค์กรและทุกสังคมติดต่อเช่ือมโยงกนัได้ในอาณาจกัรไซเบอร์ 
(Cyberspace) หรือโลกไซเบอร์ (Cyber World) แต่โลกภายใตก้ารบริหารจดัการขององค์กรโลก 
หรือสหประชาชาติก็ยงัอยูใ่นสภาพไร้ระเบียบและแตกแยกจลาจลกนัจนถึงขั้นทาํศึกสงคราม 
 รายงานการศึกษาปัญหาการส่ือสารของโลก โดยคณะกรรมาธิการ “แม็คไบรด์” ของ
ยูเนสโก ได้พบมาตั้งแต่ปี 1978 ว่า ในโลกหน่ึงเดียวน้ีมีหลายความคิด หลายความเช่ือ หลาย
ความเห็น (Many Voices, One World เป็นช่ือของรายงานท่ีพิมพเ์ป็นหนงัสือในปี 1979) แต่ท่ีโลกมี
ปัญหาก็เพราะวา่ประเทศต่าง ๆ และสังคมวฒันธรรมต่าง ๆ ไม่พยายามส่ือสารทาํความเขา้ใจและ
ประนีประนอมยอมรับกนั ทั้งน้ีเพราะมีทิฐิในลทัธิความเช่ือของตน หรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้กนั
ในทางเศรษฐกิจการเมือง 
                                                 

 4สมควร กวียะ, ทฤษฎีการส่ือสารประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : อกัษราพิพฒัน์, 2546), 
หนา้ 77.  
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 จนกระทัง่ทศวรรษสุดทา้ยของศตวรรษท่ี 20 ทิฐิ หรือความขดัแยง้เหล่านั้นก็ยงัไม่บรรเทา
เบาบาง แต่กลับยิ่งรุนแรงจนกลายเป็นความตึงเครียดระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ภูมิ
เศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) และภูมิสังคมวฒันธรรม (Geologic-Culture) อาณาจักรทาง
เศรษฐกิจของโลกขยายเขา้ไปกา้วก่ายแทรกซอ้นกบัอาณาจกัรทางการเมือง การปกครอง ซ่ึงมีความ
เหล่ือมลํ้ ากนัอยู่แลว้กบัอาณาจกัรทางสังคมวฒันธรรม ความตึงเครียด กลายเป็นความเครียดของ
โลกท่ีบัน่ทอนทั้งสุขภาพกายและจิตของประชากร 
 การทาํศึกสงคราม การก่อการร้าย การต่อสู้เชิงกลยุทธ์เศรษฐกิจ หรือแมแ้ต่การแข่งขนักนั
ในเชิงอุตสาหกรรม กลายเป็นส่ิงท่ีบ่อนทาํลายคุณภาพชีวิต คุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบ
นิเวศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขวญั กาํลงัใจ และศกัด์ิศรีเกียรติภูมิของมนุษยชาติทา้ยท่ีสุดความขดัแยง้ใน
ความเป็นจริงก็นาํมาสู่ความรู้สึกขดัแยง้ในเชิงทฤษฎี เขา้ทาํนอง “ส่ือยิ่งมาก การส่ือสารยิ่งน้อย” 
(The more the media, the less the communication) ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่ส่ือส่วนใหญ่มกัถูกใช้
เพื่อสร้างสังคมบริโภคท่ีมนุษยแ์ข่งขนักนัดว้ยการโฆษณาสินคา้ฟุ่มเฟือย หรือโฆษณาชวนเช่ือลทัธิ
เศรษฐกิจการเมืองท่ีไม่คาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ส่ือส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ี
ถูกใชเ้พื่อสร้างสังคมสารสนเทศ หรือสังคมความรู้ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงมนุษยอ์ยูร่่วมกนัดว้ยสติปัญญาและ
คุณธรรมความรับผดิชอบร่วมกนั 5 
 แต่เหตุผลท่ีแน่นอนก็คือ ทฤษฎีการส่ือสารตั้งแต่ก่อนยุคทฤษฎี ยุคสมยันิยม ยุคหลงัสมยั
นิยม แมมี้การวพิากษว์ิจารณ์ และปรับปรุงพฒันามาแลว้เพียงใด ทฤษฎีการส่ือสารก็ยงัอยูใ่นกรอบ
ของปรัชญาตะวนัตกท่ีเน้นเทคนิคนิยม (Tokenism) มากกว่ามนุษยนิยม (Humanism) และเป็นการ
ส่ือสารทางเดียวมากกว่าการส่ือสารสองทาง ทั้งน้ีเพราะปรัชญาตะวนัตกมีรากฐานมาจากลทัธิเทวนิยม 
แนวศาสนาคริสต ์(Christian Theism) ซ่ึงถือว่าพระเจา้องค์เดียวมีอาํนาจเหนือมนุษย ์ถ่ายทอดมา
เป็นกระบวนทัศน์การส่ือสารเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง (Top-down Communication) จากผูน้ําถึง
ประชาชน จากคนรวยถึงคนจน จากคนมีถึงคนไม่มี จากนายทุนผูผ้ลิตถึงประชาชนผูบ้ริโภค จากผูมี้
อาํนาจทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองถึงผูบ้ริโภคสัญญะ ซ่ึงหมายถึงผูจ่้ายเงินส่วนหน่ึงซ้ือความเป็น
นามธรรมท่ีไม่มีตวัตนของสินคา้ หรืออุดมการณ์ การแสวงหากระบวนทศัน์ใหม่จึงค่อย ๆ เร่ิมข้ึน
ในตอนตน้ทศวรรษ 1990 และค่อยทวคีวามเขม้ขน้จริงจงัในคร่ึงหลงัของทศวรรษน้ี 
 สมควร กวียะ ไดน้าํเอาทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิรูปการประชาสัมพนัธ์แบบ
ดั้ งเดิม สร้างเป็นทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ใหม่ท่ี เรียกว่า การส่ือสารองค์กรเชิงบูรณาการ 
(Integrated Organizational Communication) ทฤษฎีน้ีเสนอว่าองค์กรจะตอ้งปรับเปล่ียนปรัชญา           

                                                 

  5เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 83 
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(1) จากการส่ือสารมิติเดียวมาเป็นการส่ือสารหลายมิติ (Multi-dimensional Communication) ใช้
หลายส่ือ หลายทิศทาง และมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมทั้งองคก์รและสังคมอยา่งเป็นธรรม (2) จาก
การส่ือสารถึงสาธารณชนหรือมวลชนมาเป็นการส่ือสารกบัสมาชิกของสังคม เน้นสังคมภายใน
องคก์รและชุมชนรอบองคก์ร ก่อนขยายขอบเขตออกไปสู่องคก์รอ่ืน และสังคมมวลชน (3) จากการ
ส่ือสารโน้มน้าวใจให้คล้อยตามมาเป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวบนพื้นฐานความ
แตกต่างของความรู้ ความคิด และบทบาทหนา้ท่ี (4) จากการส่ือสาร เพื่อสร้างเสริมภาพลกัษณ์ของ
องคก์รเพียงดา้นเดียวมาเป็นการส่ือสารเพื่อส่งเสริมภาพจริงท่ีแสดงความรับผิดชอบขององคก์รต่อ
สังคมต่อโลกและต่อชีวติของเพื่อนมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมายขององคก์รหรือไม่ 6   
 ทฤษฎีปัญญาแห่งจิตวิญญาณ เป็นแนวคิดใหม่ในการพฒันาการส่ือสารของมนุษย ์คลา้ย
ทฤษฎีเส้นทางท่ีปราศจากกาลเวลา (The Timeless Way) ดีปัก โชปรา (Deepak Chopra) ในหนงัสือ 
(Ageless Body, Timeless mind”) เสนอวา่ “มนุษยจ์ะตอ้งรู้จกัใชธ้รรมะหรือพลงัแห่งวิวฒันาการ มา
เป็นพลงัสร้างสรรคร่์างกายและจิตใจ โดยปฏิบติัตนในเส้นทางท่ีปราศจากกาลเวลาหรือความเส่ือม
โทรมตามอายุขยัท่ีเร็วเกินควร คือ (1) รู้จกัช่ืนชมกบัความเงียบ (2) รู้จกัความสัมพนัธ์เชิงบวกของ
ตนกบัธรรมชาติ (3) ไวว้างใจในความรู้สึกของตนเอง (4) มีความมัน่คงในท่ามกลางความสับสน
วุน่วาย (5) รู้จกัเล่นสนุกสนานเหมือนเด็ก (6) มัน่ใจในสติสัมปชญัญะของตน (7) ไม่ยึดติดความคิด
ดั้งเดิมแต่สร้างเสริมความคิดสร้างสรรคต์ลอดเวลา7 
  ปัจจุบนัโลกไดเ้ปล่ียนเขา้สู่ยุคดิจิตอลแลว้ การนาํเสนอสารตามทฤษฎีเก่าอาจจะตอ้งมีการ
ปรับปรุง หรือบางทีอาจจะต้องยอ้นกลับไปใช้ทฤษฎีในอดีตก็ได้ ทฤษฎีในอดีตแมจ้ะเก่าแต่ก็
นาํมาใชไ้ด ้ซ่ึงเม่ือศึกษาแลว้ไดพ้บวา่ทฤษฎีท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดก้บังานวจิยัคร้ังน้ีมีสองทฤษฎีคือ 
 2.3.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารตามแนวคิดของลาสส์เวลล์ (Lasswell)  
 ฮาโรลด์ ลาสส์เวลล์ (Harold Lasswell) เป็นนกัรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนัท่ีสนใจการส่ือสาร
ทางการเมือง ในแง่ของการโฆษณาชวนเช่ือ ไดท้าํการวิจยัในเร่ืองการส่ือสารมวลชนไว ้ในปี ค.ศ. 
1948 และได้คิดสูตรการส่ือสารท่ีถึงพร้อมด้วยกระบวนการส่ือสารท่ีสอดคล้องกนั โดยในการ
ส่ือสารนั้นจะตอ้งตอบคาํถามต่อไปน้ีให้ได ้คือ ใครพูดอะไร โดยช่องทางใด ไปยงัใคร ไดผ้ลอะไร เขา
เห็นวา่คาํพูด หรือสารท่ีจะส่งไปนั้นจาํเป็นจะตอ้งมีส่ือเป็นตวักลาง เม่ือส่งไปถึงผูฟั้งก็จะทราบถึงผล

                                                 

  6เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 85.  
 7Deepak Chopra, The Essential Ageless Body, Timeless Mind : The Quantum 
Alternative to Growing Old, (Random House : United Kingdom 1993), p.55. 
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จากการส่ือสารนั้น เขาจึงคิดว่ากระบวนการส่ือสารตอ้งตอบคาํถามว่าใคร พูดว่าอะไร ผ่านส่ือใด กบั
ใคร และเกิดผลอยา่งไร8 
 ในการท่ีจะให้การเผยแผ่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพดีนั้น เราสามารถนาํสูตรของลาสส์
เวลลม์าใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัการส่ือสารธรรมดาคือ 
 1. การวเิคราะห์แหล่งสาร คือใคร (Who) เป็นผูส่้งหรือผูท้าํการส่ือ เป็นองคก์รหรือปัจเจกบุคคล 
  2. การวิเคราะห์เน้ือหา คือ แหล่งสารพูดอะไร ดว้ยวตัถุประสงค์อะไร (Says what, with what 
purpose) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาข่าวสารท่ีส่ง 
 3. การวิเคราะห์ส่ือช่องทางใด (By what means, in what channel) ผูส่้งทาํการส่งข่าวสาร
โดยการพูด การแสดงกิริยาท่าทาง ใช้ภาพหรืออาจจะใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืน ในส่วนของอินเทอร์เน็ต
นั้น ช่องทาง คือ เครือข่ายเวลิดไ์วดเ์วบ็อาจวเิคราะห์เพิ่มเติมอีกวา่เป็นเครือข่ายชนิดใด เป็นเครือข่าย
ของทางราชการ สถานศึกษาหรือองคก์รทางธุรกิจเอกชนเป็นตน้ 
 4. การวิเคราะห์ผูรั้บสาร คือ ผูรั้บโดยใช้วิธีการและในสถานการณ์อะไร (To whom, in 
what situation) ผูส่้งจะส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บเป็นใครบ้าง เน่ืองในโอกาสอะไร ในส่วนของ
อินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีมีผูรั้บสารเป็นจาํนวนมากครอบคลุมทัว่โลก เม่ือตอ้งการวดัผลของ
การส่ือสารอาจจะตอ้งมีวธีิท่ีแตกต่างไปจากส่ืออยา่งอ่ืน 
 5. การวิเคราะห์ผลของการส่ือสาร ว่าไดผ้ลอย่างไรในปัจจุบนัและอนาคต (With what 
effect, immediate and long term) การส่งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผูรั้บฟังผา่นไปเฉย ๆ หรือจดจาํดว้ยซ่ึง
ตอ้งอาศยัเทคนิควธีิการท่ีแตกต่างกนั  
 2.3.2 ทฤษฎแีนวคิดเกีย่วกบักระบวนการของการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo) 
 เดวิด เค.เบอร์โล (David K.Berlo) ไดพ้ิมพต์าํราช่ือ “The Process of Communication” ใน
ทศวรรษท่ี 1960 โดยอธิบายถึงคุณลกัษณะและปัจจยัในกระบวนการการส่ือสารไวอ้ย่างละเอียด 
และเป็นผูคิ้ดกระบวนการของการติดต่อส่ือสารไวใ้นลกัษณะรูปแบบจาํลอง S M C R Model ได้
สรุปองคป์ระกอบของการส่ือสารวา่มี 6 ประการประกอบดว้ย9 
 1. แหล่งข่าวสาร (Communication Source) หรือผูส่้ง (Source) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความชาํนาญ
ในการส่ือสาร โดยมีความสามารถใน “การเขา้รหสั” (Encode) เน้ือหาข่าวสาร  

                                                 

 8ชชัวาลย ์วงษ์ประเสริฐ, การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์
เน็ท, 2548), หนา้ 79. 
 9David K. Berlo, The process of Communication, (New York : Holt Rinehart and 
Winston), 1960, p.57. 
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 2. ผูเ้ขา้รหสัสาร (Encoder)  
 3. เน้ือหาข่าวสารหรือขอ้มูลข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งทางดา้นเน้ือหา สัญลกัษณ์ และ
วธีิการส่งข่าวสารนั้น 
 4. ช่องสาร (Channel) หมายถึง การท่ีจะส่งข่าวสารโดยการใหผู้รั้บไดรั้บข่าวสารขอ้มูลโดย
ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การไดย้ิน การดู การสัมผสั การล้ิมรส หรือการ
ไดก้ล่ิน 
 5. ผูถ้อดรหัสสาร (Decoder) ต้องเป็นผูมี้ทกัษะความชํานาญในการส่ือสาร โดยมี
ความสามารถในการถอดรหสัสาร (Decode)  
 6. ผูรั้บสาร (Communication Receiver) เป็นผูท่ี้มีทศันคติ ระดบัความรู้ และพื้นฐานทาง
สังคมวฒันธรรมเช่นเดียวหรือคลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งจึงจะทาํให้การส่ือความหมายหรือการส่ือสาร
นั้นไดผ้ล  
 ในการส่งสารและรับข่าวสารของผูส่้งสารและผูรั้บสารนั้น แหล่งสาร กบัผูเ้ขา้รหสัสารอาจ
รวมอยูใ่นตวับุคคลคนเดียวกนัเรียกวา่ผูส่้งสาร และผูถ้อดรหสัสารกบัผูรั้บสารอาจรวมเรียกวา่ผูรั้บสาร 
ดงันั้นแบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของเบอร์โล จึงนาํเสนอองคป์ระกอบหลกัของการส่ือสาร
ซ่ึงประกอบด้วยผูส่้งสาร สาร ช่องทางการส่ือสาร และผูรั้บสาร โดยได้อธิบายถึงคุณลกัษณะท่ี
สาํคญั ๆ ขององคป์ระกอบการส่ือสารแต่ละตวัท่ีจะมีอิทธิพลทาํให้การส่ือสารนั้นประสบผลสําเร็จ
หรือประสบความลม้เหลว10  
 ทั้งสองทฤษฎีไดว้างแนวทางไวอ้ยา่งกวา้งๆ แต่เม่ือนาํมาวเิคราะห์กบัองคป์ระกอบของการ
ส่ือสาร ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัอย่างหน่ึงในการส่ือสาร และสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตได ้ 
 

2.4 องค์ประกอบและกระบวนการของการส่ือสาร 
 การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารขอ้มูลจากผูส่้งข่าวสารไป
ยงัผูรั้บข่าวสาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อชกัจูงให้ผูรั้บข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงั
ให้เป็นไปตามท่ีผูส่้งตอ้งการ องค์ประกอบของการส่ือสาร ตามทฤษฎีต่าง ๆ นั้นอาจสรุปได้ว่า
กระบวนการ ส่ือสารนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนสําคญั ๆ 4 ส่วนเป็นอยา่งนอ้ยคือ (1) ผูส่้งข่าวสาร 
(Sender) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดมีความตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิด ความคิดเห็น ทศันะคติความเช่ือและอ่ืน ๆ ไปยงัผูรั้บสารเพื่อก่อให้เกิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง

                                                 

 10กิ ติมา สุรสนธิ,  ความรู้ทางการส่ือสาร,  (กรุง เทพมหานคร : คณะวารสารและ
ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), หนา้ 78. 
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ต่อผูรั้บสาร (2) ขอ้มูลข่าวสาร (Message) หมายถึง เร่ืองราวท่ีมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดย
อาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถทาํให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บ
สารได ้(3) ส่ือในช่องทางการส่ือสาร (Channel or Media) หมายถึง พาหนะ ช่องทาง คล่ืนแสง คล่ืน
เสียงหรืออากาศท่ีนาํหรือพาข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารและ (4) ผูรั้บสาร (Receivers)11 
ตาํราบางเล่มอาจเพิ่มเขา้มาอีก 2 ประการ คือ (5) ผลของการส่ือสาร(Effect) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนภายใน
สมองมนุษยผ์ูรั้บสาร เม่ือสารถูกแปร หรือถูกถอดรหสัความหมาย กลายเป็นข่าวสาร หรือสารสนเทศ 
ซ่ึงส่งผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณและคุณภาพ และ (6) อนัตรกิริยา(Interaction) การ
ตอบโตร้ะหวา่งแหล่งสารสองแหล่ง เป็นกระบวนการต่อเน่ืองระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซ่ึงเป็น
กระบวนการส่ือสารสองทาง ทาํให้กระบวนการส่ือสารมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน12 ดงันั้น กระบวนการส่ือสารจึงรวมเป็นหกประการ 
 กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) โดยทัว่ไปเร่ิมตน้จากผูส่้งข่าวสาร (Sender) 
ทาํหนา้ท่ีเก็บรวบรวมแนวความคิดหรือขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เม่ือตอ้งการส่งข่าวไปยงัผูรั้บ
ข่าวสาร ก็จะแปลงแนวความคิด หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องออกมาเป็น ตัวอักษร นํ้ าเสียง สี                         
การเคล่ือนไหว ฯลฯ ซ่ึงเรียกวา่ข่าวสาร (Massage) จะไดรั้บการใส่รหสั (Encoding) แลว้ส่งไปยงั
ผูรั้บข่าวสาร (Receivers) ผา่นส่ือกลาง (Media) ในช่องทางการส่ือสาร (Communication Channels)
ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะถูกส่งจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรงก็ได ้ผูรั้บข่าวสาร เม่ือ
ได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต  หรือ
สภาพแวดลอ้มในขณะนั้น และมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปของความรู้ 
ความเขา้ใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือการน่ิงเงียบก็เป็นได ้ทั้งน้ีข่าวสารท่ีถูกส่งจากผูส่้งข่าวสาร
อาจจะไม่ถึงผูรั้บข่าวสารทั้งหมดก็เป็นได ้ หรือข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไปเพราะในกระบวนการ
ส่ือสาร ย่อมมีโอกาสเกิดส่ิงรบกวน หรือตวัแทรกแซง (Noise or Interferes) ไดทุ้กขั้นตอนของ             
การส่ือสาร 
 องค์ประกอบและกระบวนการของการส่ือสารตามทฤษฎีของการส่ือสารทัว่ไปนั้นจึงมี
ความสาํคญัทั้งหา้ขั้นตอน คือ ถา้ทุกขั้นตอนมีความถูกตอ้งแม่นยาํ ผลท่ีออกมาก็ยอ่มจะตอ้งแม่นยาํ
ไปดว้ย แต่ทุกอยา่งอาจมีตวัแปรท่ีทาํใหส้ารในการส่ือผดิไปจากท่ีผูส่้งตอ้งการก็ได ้เม่ือเง่ือนไขและ
รูปแบบในการส่ือสารเปล่ียนไป จากการส่ือสารทัว่ไปมาเป็นการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีตวั
แปร ส่ิงรบกวนหรือส่ิงแทรกแซงเพิ่มข้ึน 
 

                                                 

 11เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 8.  
 12ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ, การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น, อา้งแลว้, หนา้ 84. 
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2.5 การส่ือสารทางอนิเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตมาจากคาํวา่ “Inter Communication Network” ซ่ึงหมายถึงเครือข่ายนานาชาติ
หรือเครือข่ายสากล ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากกว่า 60 ลา้น
เคร่ืองทัว่โลก มาเช่ือมโยงกนัผ่านทางสายโทรศพัท์ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์ไร้สาย เม่ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาเช่ือมโยงกนัก็จะมีการแลกเปล่ียนข่าวสาร หรือขอ้มูลตลอด 24 ชัว่โมง  
ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีขอ้มูลในทุก ๆ ดา้นให้ผูส้นใจเขา้ไปคน้ควา้ได้
อยา่งสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย13 อินเทอร์เน็ตจึงนบัเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
ครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งท่ีสุด และมีอตัราการขยายตวัเร็วท่ีสุด ตลอดช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา อินเทอร์เน็ตได้
พฒันาศกัยภาพข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว กระทัง่ถึงปัจจุบนั มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายลา้นเคร่ืองทัว่โลก
เช่ือมต่อกบัระบบ ทาํให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทาง
ไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหน่ึงหลงัท่ีทุกคนในบา้นสามารถพูดคุยกันได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ประหยดัทั้งเวลา ค่าใชจ่้าย แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกปัจจุบนัมาก  
 นิโคลัส นีโกรพอนเต้  (Nicholas Negroponte) ได้เสนอไวว้่า “ในอนาคตการใช้
คอมพิวเตอร์ มิใช่เร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางขนาดยกัษ ์ ซ่ึงเรียกกนัวา่เมนเฟรม ถูกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเขา้แทนท่ีไป
แทบจะหมดแลว้ เราไดเ้ห็นคอมพิวเตอร์เคล่ือนยา้ยออกจากห้องขนาดยกัษ์ ท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศ
เขา้ไปยงัตูเ้ก็บของ แลว้ต่อไปบนโตะ๊และเด๋ียวน้ีอยูบ่นหนา้ตกัในกระเป๋าของเราดว้ย แต่น่ีก็ยงัไม่ใช่
ท่ีส้ินสุด”14  
 อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่
โลกเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมเครือข่าย ภายใตม้าตรฐานการเช่ือมโยง
ดว้ยโปรโตคอลเดียวกนั คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในอินเทอร์เน็ตสามารถส่ือสารระหวา่งกนัได ้นบัวา่เป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง
ท่ีสุดในปัจจุบนั เน่ืองจากมีผูนิ้ยมใช ้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทัว่โลกมากท่ีสุด  
 อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถือกาํเนิดเม่ือประมาณ 30 ปีท่ีแลว้ ถือกาํเนิดข้ึน
คร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ พ.ศ. 2512 โดยองคก์รทางทหารของสหรัฐอเมริกา ช่ือวา่ ยู.
เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท ์(U.S. Defence Department) เป็นผูคิ้ดคน้ระบบข้ึนมา มีวตัถุประสงค ์คือ 

                                                 

 13ณฐัพร มกัอุดมลาภ, ท่องโลกอนิเทอร์เน็ต, (นนทบุรี : ไอดีซี, 2548), หนา้ 30. 
 14นิโคลสั นีโกรพอนเต,้ ชีวิตยุคดิจิตอล, แปลโดยจาํนง วฒันเกส, (กรุงเทพมหานคร : นาํอกัษรการ
พิมพ,์ 2540), หนา้ 20. 



 31 

เพื่อให้มีระบบเครือข่ายท่ีไม่มีวนัตายแมจ้ะมีสงคราม ระบบการส่ือสารถูกทาํลาย หรือตดัขาด แต่
ระบบเครือข่ายแบบน้ียงัทาํงานได ้ซ่ึงระบบดงักล่าวจะใชว้ธีิการส่งขอ้มูลในรูปของคล่ืนไมโครเวฟ 
ฝ่ายวิจยัขององค์กรจึงได้จดัตั้งระบบเน็ตเวิร์กข้ึนมาเรียกว่า ARPA net ย่อมาจากคาํว่า Advance 
Research Project Agency net ซ่ึงประสบความสําเร็จ และไดรั้บความนิยมในหมู่ของหน่วยงาน
ทหาร องค์กร รัฐบาล และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เป็นอย่างมาก15 ในระยะแรก เม่ือ ARPA net 
ประสบความสําเร็จ ก็มีองคก์รมหาวิทยาลยัต่าง  ๆให้ความสนใจเขา้มาร่วมในโครงข่ายมากข้ึน โดยเน้น
การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ระหวา่งกนัเป็นหลกั ต่อมาก็ไดข้ยายการบริการ
ไปถึงการส่งแฟ้ม ขอ้มูลข่าวสารและส่งข่าวสารความรู้ทัว่ไป แต่ไม่ไดใ้ช้ในเชิงพาณิชย ์เน้นการ
ใหบ้ริการดา้นวชิาการเป็นหลกั 
 ปี พ.ศ. 2523 คนทัว่ไปเร่ิมสนใจอินเทอร์เน็ตมากข้ึน มีการนาํอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเชิง
พาณิชย ์มีการทาํธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต บริษทั ห้างร้านต่าง ๆ ก็เขา้ร่วมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาก
ข้ึน16 มีการประยุกต์ใช้งานในแทบทุกด้าน Anthony G. Wilhelm ไดส้รุปว่าส่วนมากมกัจะเน้น
ประโยชน์ดา้นความบนัเทิงมากกวา่ประโยชน์ดา้นการศึกษาและสังคม การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆท่ีมีในปัจจุบนัมกัส่ือถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้
จะไดรั้บเพิ่มข้ึนในดา้นความบนัเทิงเป็นหลกั17 แต่ในอนาคตอินเทอร์เน็ตน่าจะนาํมาใชใ้นการศึกษา 
คน้ควา้วจิยัหรือแมแ้ต่เผยแผพ่ระพุทธศาสนาได ้
 

2.6 อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 ประเทศไทยได้เร่ิมติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 18 ในลักษณะการใช้บริการ 
จดหมายเล็กทรอนิกส์แบบแลกเปล่ียนถุงเมล์เป็นคร้ังแรก โดยเร่ิมท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ (Prince of Songkhla University) และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบนัเอไอที 
(AIT) ภายใตโ้ครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซ่ึงเป็น

                                                 

 15พนิดา พานิชกุล, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  (กรุงเทพมหานคร : เคทีพี คอมพ์ แอนด ์
คอนชลัท,์ 2548), หนา้ 165. 
 16ยนื ภู่วรวรรณ, “ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต”, 12 ธนัวาคม 2550, 
<http://www.hwn.ac.th/news/teacher/> (12 December 2007) 
 17แอนโทนี จี วลิเฮลม์, ประชาชาติยุคดิจิตอล, แปลโดย เอกพจน์ ตั้งศรีสงวน, (กรุงเทพมหานคร 
: เอก็ซ์เปอร์เน็ท, 2549), หนา้ 224. 
 18ญาณพล ย ัง่ยนื, “อินเทอร์เน็ตคืออะไร”, 12 ธนัวาคม 2550, 
<http://www.bmp.ac.th/Internet26/page23.html> (12 December 2007) 

http://www.hwn.ac.th/news/teacher/computer/internet_next.html
http://www.bmp.ac.th/Internet26/page23.htm
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การติดต่อเช่ือมโยงโดยสายโทรศพัท์ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ ไดย้ื่นขอท่ีอยูอิ่นเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยไดรั้บท่ีอยูอิ่นเทอร์เน็ต Sritrang.psu.th 
ซ่ึงนบัเป็นท่ีอยูอิ่นเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2534 บริษทั DEC (Thailand) 
จาํกดัได้ขอท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ภายในของบริษทั โดยได้รับท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตเป็น 
dect.co.th โดยท่ีคาํ “th” เป็นส่วนท่ีเรียกวา่ โดเมน (Domain) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแสดงโซนของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยยอ่มาจากคาํวา่ Thailand กล่าวไดว้่าการใชง้านอินเทอร์เน็ตชนิด
เต็มรูปแบบตลอด 24 ชัว่โมง ในประเทศไทยเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 
โดยสถาบนัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดเ้ช่าวงจรส่ือสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จาก
การส่ือสารแห่งประเทศไทยเพื่อเช่ือมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตท่ีบริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET 
Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกนัไดมี้หน่วยงานท่ีเช่ือมต่อแบบออนไลน์กบัเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผา่นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หลายแห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือข่ายน้ีว่าเครือข่าย 
“ไทยเน็ต” (THAI net) ซ่ึงนับเป็นเครือข่ายท่ีมี “เกตเวย”์ (Gateway) หรือประตูสู่เครือข่าย
อิน เท อร์ เ น็ต เ ป็นแห่ง แรก ของ ประเท ศไ ท ย ( ปั จ จุบัน เค รือข่ าย ไท ย เน็ตประก อบด้วย
สถาบันการศึกษา 4 แห่งเท่านั้ น ส่วนใหญ่ย้ายการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเนคเทค 
(NECTEC) หรือศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)  
 ในปี พ.ศ. 2535 เช่นกัน เป็นปีเร่ิมต้นของการจัดตั้ งกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษาและวิจยัโดยมีช่ือวา่ “เอ็นดบัเบิลยูจี” (NWG : NECTEC E-mail Working Group) โดยการดูแล
ของเนคเทค และไดจ้ดัตั้งเครือข่ายช่ือวา่ “ไทยสาร” (Thai Sarn : Thai Social/Scientific Academic 
and Research Network) เพื่อการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั โดย
เร่ิมแรกประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษา 8 แห่ง ปัจจุบนัเครือข่ายไทยสารเช่ือมโยงกบัสถาบนัต่าง ๆ 
กวา่ 30 แห่ง ทั้งสถาบนั การศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 
 การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 
โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การส่ือสารแห่งประเทศไทย องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศ
ไทย และสํานกังานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนาม 
บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผูใ้ห้บริการ อินเทอร์เน็ต เชิงพาณิชยร์าย
แรกของประเทศไทย ต่อมาเม่ือ ตุลาคม 2540 เปล่ียนรูปกิจการเป็น บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จาํกดั และไดรั้บสิทธ์ิการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชยอี์กเป็นคร้ังท่ีสองและเม่ือ พฤศจิกายน 
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2544 แปรรูปพน้สถานะรัฐวสิาหกิจโดยกระจายหุ้นส่วนใหญ่ ให้กบัประชาชนผูส้นใจในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
 จนกระทัง่ไดมี้องคก์รอิสระองคก์รหน่ึงข้ึนมาทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมให้
เกิดการแข่งขนัเสรีอย่างเป็นและบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นก็คือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. นัน่เอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาํนาจหนา้ท่ีของ 
กทช. ท่ี พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ไดบ้ญัญติัให้ กทช. ตอ้งดาํเนินการเปิดการ
แข่งขนัเสรีอยา่งเป็นธรรม จึงทาํใหใ้นปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการ อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ถึง 59 ราย 
ภายในเวลาสองปีตั้งแต่ กทช. ปฏิบติัหน้าท่ีมา เน่ืองจาก กทช. ไดด้าํเนินนโยบายเปิดเสรีให้ผูท่ี้มี
ศกัยภาพเขา้สู่ตลาดมากข้ึนและผูป้ระกอบการเสียค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีถูกมาก ทาํให้ผูใ้ห้บริการ 
อินเทอร์เน็ต ทุกรายในประเทศสามารถพฒันาคุณภาพบริการของตนให้สูงท่ีสุดไดแ้ละมีราคาถูกท่ีสุด
ได ้อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนเป็นหลกั19 
 เม่ือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มาสู่สังคมข่าวสารเช่นปัจจุบนัน้ี การให้บริการหรือ
เขา้ถึงสารสนเทศในระบบออนไลน์จึงตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขตจาํกดั 
ไมว่าจะเป็นขอบเขตดา้นความรู้ในสาขาวิชา ข่าวสารความเคล่ือนไหวและเหตุการณ์สําคญั ๆ ใน
ประเทศและทัว่โลก สารสนเทศทางธุรกิจ เป็นตน้ หรือขอบเขตเก่ียวกบัเวลา สถานท่ีและคุณสมบติั
ผูใ้ช้ท่ีเรากล่าวได้ว่าน่ีคือโลกแห่งออนไลน์ (The Online World)20 ปัจจุบนัได้มีผูรู้้จกัและใช้
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน มีอตัราการเติบโตมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สมาชิกของอินเทอร์เน็ตขยายจาก
อาจารยแ์ละนิสิตนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไปสู่ประชาชนทัว่ไป อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีใหม่
ในการส่ือสารสารสนเทศ เปรียบเสมือนชุมชนแห่งใหม่ของโลก ซ่ึงรวมคนทัว่ทุกมุมโลกเข้า
ดว้ยกนั จนบางคร้ังอาจเรียกไดว้า่เป็นหมู่บา้นโลก จึงทาํให้มีบริการต่าง ๆ เกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา 
ซ่ึงมีทั้งขอ้ดีท่ีเป็นประโยชน์และขอ้จาํกดับางประการดงัน้ี  
 ข้อดีของอนิเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยบริการท่ีหลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการ
มากมาย ดงัต่อไปน้ี 

                                                 

 19ปรเมศวร์ กุมารบุญ, “อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2550”, 12 กนัยายน 2550, 
<http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9500000067518> (12 September 2007) 
 20ลารี ลอง และแนนซี ลอง, คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคมแห่งภูมิปัญญา,             
แปลโดย ลานนา ดวงสิงห์, (กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชนา, 2548), หนา้ 128.  

http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9500000067518
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 1. คน้ควา้ขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจยั บทความในหนังสือพิมพ ์ความก้าวหน้า
ทางการแพทย ์ฯลฯ ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทัว่โลก เช่น ห้องสมุด สถาบนัการศึกษา และสถาบนัวิจยั 
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและเสียเวลาในการเดินทางและสามารถสืบคน้ไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
  2. ติดตามความเคล่ือนไหวต่าง ๆจากทัว่โลกไดอ้ย่างรวดเร็วจากการรายงานข่าวของสํานกัข่าว
ต่าง ๆ อยู ่รวมทั้งอ่านบทความเร่ืองราวท่ีลงในนิตยสารหรือวารสารต่าง ๆ ไดฟ้รีโดยมีทั้งขอ้ความ
และภาพประกอบดว้ย  
 3. รับส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่ตอ้งเสียเงินค่าตราไปรษณียย์า
กร ถึงแม้จะเป็นการส่งข้อความไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มข้ึนเหมือนการส่งจดหมาย                    
การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์น้ี นอกจากจะส่งขอ้ความตวัอกัษรแบบจดหมายธรรมดาแลว้ ยงั
สามารถส่งแฟ้มภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงพร้อมกนัไปไดด้ว้ย  
 4. สนทนากบัผูอ่ื้นท่ีอยูห่่างไกลไดท้ั้งในลกัษณะการพิมพข์อ้ความและเสียง  
 5. ร่วมกลุ่มอภิปราย หรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยถกปัญหากบัผูท่ี้สนใจ
ในเร่ืองเดียวกนั เป็นการขยายวสิัยทศัน์ในเร่ืองท่ีสนใจนั้น ๆ  
  6. ถ่ายโอนแฟ้มขอ้ความ ภาพ และเสียงจากท่ีอ่ืน ๆ รวมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ได้จากแหล่งท่ีมีผู ้
ใหบ้ริการ  
 7. ตรวจดูราคาสินคา้และสั่งซ้ือสินคา้รวมทั้งบริการต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง
ไปหา้งสรรพสินคา้  
 8. ให้ความบันเทิงหลายรูปแบบ เช่น การฟังเพลง รายการวิทยุ การชมรายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ รวมไปถึงการแข่งขนัเกมกบัผูอ่ื้นไดท้ัว่โลก  
 9. ติดประกาศขอ้ความท่ีตอ้งการใหผู้อ่ื้นทราบไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
 10.ใหเ้สรีภาพในการส่ือสารทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน21  
 ข้อดีของอินเทอร์เน็ตย ังมีอีกมาก ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด  คือ อินเทอร์เน็ตสามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดท้ัว่โลก คนทุกชาติทุกศาสนาจากทุกมุมโลกสามารถเขา้มาพบปะกนัได ้เพียงแต่
ตอ้งเขา้ใจภาษาในการส่ือสาร เคนิชิ โอมาเอะ ไดก้ล่าวถึงความกา้วหนา้ของประเทศต่าง ๆ ไวอ้ยา่ง
น่าคิดว่า “ในภูมิภาคท่ีหวงัจะก้าวหน้าประชาชนตอ้งรู้อย่างน้อยสามภาษาคือภาษาของตนเอง 
ภาษาอังกฤษ และภาษาเทคโนโลยี  ซ่ึงในสมัยน้ีคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประกอบกับระบบ

                                                 

 21พฤทธ์มงคล วงศล์งักา, “ศึกษาสภาพการใชง้านอินเทอร์เน็ต”, 10 กนัยายน 2550, 
<http://www.geocities.com/comitresearch/item3.htm>(10 September 2007) 

http://www.geocities.com/comitresearch/item3.htm
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อินเทอร์เน็ต”22 หากพระสงฆศึ์กษาภาษาของตนเอง คือ พระไตรปิฎก ศึกษาภาษาโลกคือภาษาองักฤษ และ
ภาษาเทคโนโลยใีหเ้ขา้ใจ ก็จะเป็นอุปกรณ์สําคญัในการศึกษาและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบนั
ไดอ้ยา่งทนัการ 
 
 ข้อจํากดัของอนิเทอร์เน็ต 
 ถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู ้ใช้มากมาย แต่ก็ยงัมีข้อจํากัดบางประการ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. อินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานขนาดใหญ่ท่ีไม่มีใครเป็นเจา้ของทุกคน จึงสามารถสร้างเวบ็
ไซด์หรือติดประกาศขอ้ความไดทุ้กเร่ือง บางคร้ังขอ้ความนั้นอาจจะเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ไดรั้บการรับรอง เช่น ขอ้มูลดา้นการแพทยห์รือผลการทดลองต่าง ๆ จึงเป็นวจิารณญาณของผูอ่้านท่ี
จะตอ้งไตร่ตรองขอ้ความท่ีอ่านนั้นดว้ยวา่ควรจะเช่ือถือไดห้รือไม่  
 2. นกัเรียนและเยาวชนอาจติดต่อเขา้ไปในเวบ็ไซด์ท่ีไม่เป็นประโยชน์ หรืออาจย ัว่ยุอารมณ์            
ทาํให้เป็นอันตรายตัวตัวเองและสังคม การนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเข้าเช่ือมกับระบบ
อินเทอร์เน็ต สามารถกระทาํได ้2 ลกัษณะคือ  
   1) การเช่ือมต่อโดยตรง การเช่ือมต่อแบบน้ีจะเป็นการนาํระบบของเราเขา้เช่ือมต่อ
โดยตรงกบัสายหลกั (Backbone) ของอินเทอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เกตเวย ์(Gateway) 
หรือ เร้าเตอร์ (Router) ร่วมกบัสายสัญญาณความเร็วสูง โดยเราจะตอ้งติดต่อโดยตรงกบั InterNIC 
ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการรับสมคัรเป็นสมาชิกของชุมชนอินเทอร์เน็ต เพื่อขอช่ือ
โดเมนและติดตั้งเกตเวย  ์ เขา้กบัสายหลกั การเช่ือมต่อแบบน้ีจะสามารถติดต่อกบัอินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา จึงเหมาะสาํหรับองคก์รท่ีตอ้งการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในระบบ 24 ชัว่โมง แต่อยา่งไรก็
ดี ค่าใชจ่้ายในการเช่ือมต่อลกัษณะน้ีจะมีราคาแพงมากทั้งทางดา้นอุปกรณ์และการบาํรุงรักษา  
   2) การเช่ือมต่อผ่านทางผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการการเช่ือมต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider) หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่ ไอเอสพี (ISP) จะเป็นองคก์ร ๆ หน่ึงท่ีทาํการติดตั้ง
และดูแลเคร่ืองสําหรับให้บริการ (Server) ท่ีต่อตรงเขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอนุญาตให้ผูส้มคัร
เป็นสมาชิกขององค์กรนาํระบบของตนเขา้มาเช่ือมต่อได ้ISP จึงเปรียบเสมือนช่องทางผา่นเขา้สู่
ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงหลงัจากท่ีเราเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตไดแ้ลว้ เราก็สามารถจะเช่ือมต่อไป

                                                 

 22Kennichi Ohmae, The next global Stage : Challenges and Opportunities in our Borderless 
World, (London : Penguin Books, 2005), p. 25.  
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ยงัท่ีใดก็ไดใ้นระบบในการเช่ือมต่อผา่นทาง ISP น้ียงัแบ่งลกัษณะการเช่ือมต่อออกเป็น 2 ประเภท 
ตามความตอ้งการใชง้านของสมาชิก ดงัน้ี 
   (1) การเช่ือมต่อแบบองคก์ร (Corporate User Services) เป็นองคก์รท่ีมีการจดัตั้งระบบ
เครือข่ายใชง้านภายในองคก์รอยูแ่ลว้ จะสามารถนาํเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้น ๆ เขา้
เช่ือมกบั ISP เพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตได ้ 
  (2) การเช่ือมโยงส่วนบุคคล (Individual User Services) บุคคลธรรมดาทัว่ไปสามารถ
ขอเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตได ้โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่เช่ือมต่อผ่านทางสายโทรศพัท ์
ผา่นอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่โมเด็ม (Modem) ซ่ึงค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนกั โดยติดต่อขอใช้บริการผ่านการ
สมคัรเป็นสมาชิกของ ISP ซ่ึงอาจจะเป็นสมาชิกรายชั่วโมง รายเดือน หรือเป็นลกัษณะสมาชิก
สาํเร็จรูป แลว้แต่ทาง ISP นั้น ๆ จะให้บริการ โดยทาง ISP จะให้ช่ือบญัชี (Internet Account Name) และ
รหสัผา่น (Password) สาํหรับสมาชิกแต่ละคนสําหรับใชใ้นการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต เป็น
อุปกรณ์ท่ีทาํหน้าท่ีแปลงสัญญาณอนาล็อค (Analog Signal) ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล (Digital 
Signal) และในทางกลบักนัก็แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อคโดยเป็นตวัเช่ือมต่อ
ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัช่องทางการส่ือสาร กล่าวคือคอมพิวเตอร์จะประมวลผลลพัธ์ออกมา
ในรูปของดิจิตอล เม่ือต้องการส่งข้อมูลน้ีไปบนช่องทางการส่ือสาร เช่น ต่อเช่ือมผ่านทาง
สายโทรศพัท ์โมเด็มจะทาํหนา้ท่ีแปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อค เพื่อส่งผา่นไปบน
สายโทรศพัท์ ในทางกลบักนัเม่ือขอ้มูลจากท่ีอ่ืนส่งมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรา โมเด็มก็จะ
แปลงสัญญาณอนาล็อคนั้นมาเป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเขา้ใจได ้ 
 โมเด็มท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายอยูใ่นปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ โมเด็มท่ี
เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (External Modem) และโมเด็มท่ีเป็นแผงวงจรต่อ
พว่งเขา้กบัแผงวงจรหลกัในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Internal Modem) แต่ในปัจจุบนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
รุ่นใหม่ ๆ มกัจะมีโมเด็มประกอบรวมกบัแผงวงจรหลกัภายในเคร่ืองอยู่แลว้ ผูใ้ช้เพียงแต่เสียบ
สายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบดา้นหลงัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก็สามารถทาํการติดต่อเขา้กบัระบบ
อินเทอร์เน็ตได ้
 การท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกเช่ือมโยงกนัไวใ้นระบบจะสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดน้ั้น 
จาํเป็นจะตอ้งมีภาษาส่ือสารท่ีเรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) เช่นเดียวกบัคนเราท่ีตอ้งมีภาษาพูด
เพื่อใหส่ื้อสารเขา้ใจกนัได ้ 
 ในระบบอินเทอร์เน็ต จะใช้ภาษาส่ือสารมาตรฐานท่ีช่ือว่า TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/ Internet Protocol) เป็นภาษาหลกั ดงันั้นหากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองระดบั
ไมโครคอมพิวเตอร์  มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่
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อินเทอร์เน็ตได ้ ในการส่งขอ้มูลผา่นทาง TCP/IP นั้น TCP/IP จะทาํการแบ่งขอ้มูลนั้น ๆ ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ ซ่ึงเรียกว่า แพ็กเก็ต (Packet) โดยแต่ละส่วนจะถูกเพิ่มขอ้มูลบอกตาํแหน่งตน้ทาง และ
ปลายทางท่ีจะส่งไวใ้ห้ จากนั้นแพก็เก็ต เหล่าน้ีจะถูกส่งกระจายผา่นไปยงัเส้นทางต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยง
กนัในระบบตามเส้นทางท่ีสามารถส่งถึงปลายทางได ้โดยแต่ละแพ็คเก็ตไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั
หรือไปตามเส้นทางเดียวกนั ซ่ึงในระบบจะมีอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เร้าเตอร์ (Router) จะเป็นตวัคอย
จดัหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดให้กบัทุกแพค็เก็ต เม่ือไปถึงผูรั้บท่ีปลายทางแลว้ แพ็กเก็ตจะมารวมกนัเป็น
ขอ้ความยาวๆ เหมือนเดิม แต่ถา้แพก็เก็ตใดขาดหายหรือตกหล่น คอมพิวเตอร์ก็จะตรวจสอบ และ
ส่งแพก็เก็ตมาใหม่ จนขอ้มูลครบเหมือนเดิม23 
  หมายเลขประจาํเคร่ือง หรือท่ีอยู ่(Address) ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละคนจะมีท่ีอยูป่ระจาํ
เคร่ือง ซ่ึงกาํหนดเรียกตวัเลขระบุตาํแหน่ง เช่น 202.44.202.222, 201.44.202.3 หรือ 203.146.7.200 เป็น
ตน้ แต่ระบบหมายเลขมีขอ้บกพร่องคือ จาํยากและไม่ได้ส่ือความหมายให้ผูใ้ช้งานทัว่ไปทราบ 
ดงันั้น จึงมีผูคิ้ดระบบตั้งช่ือให้ง่ายข้ึน เรียกวา่ ระบบช่ือของเคร่ือง (Domain Name System-DNS) 
DNS จะเปล่ียนตวัเลขให้เป็นคาํท่ีอ่านแลว้เขา้ใจและจาํไดง่้าย เช่น chula.ac.th, moe.go.th หรือ 
microsoft.com เป็นตน้ 
 อินเทอร์เน็ตถือไดว้า่ เป็นบริการสาธารณะ และมีผูใ้ชจ้าํนวนมาก เพื่อให้การใชง้านเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ผูท่ี้เขา้มาใชค้วรมีกฎกติกาท่ีปฏิบติัร่วมกนั เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการใช้งานท่ีผิดวิธี ปัจจุบันได้มีพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 30 มาตรา เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นส่วนสําคญัของการประกอบกิจการและการดาํรงชีวิตของ
มนุษย ์หากมีผูก้ระทาํดว้ยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทาํงานตามคาํสั่งท่ีกาํหนด
ไวห้รือทาํใหก้ารทาํงานผดิพลาดไปจากคาํสั่งท่ีกาํหนดไว ้หรือใชว้ิธีการใด ๆ เขา้ล่วงรู้ขอ้มูล แกไ้ข 
หรือทาํลายขอ้มูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ  หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูล คอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จหรือมีลกัษณะอนัลามกอนาจาร ยอ่มก่อให้เกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนสมควร กาํหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาํดังกล่าว จึง

                                                 

 23อานนท ์โยมญาติ, “ส่ิงท่ีควรทราบในการใชง้านอินเทอร์เน็ต”, 12 พฤศจิกายน 2550, 
<http://www.bmp.ac.th/Internet26/menu2.htm> (12 November 2007) 
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จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี24 ดงันั้นการใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จึงตอ้งเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  
 บริการต่าง ๆ บนอนิเทอร์เน็ต 
 ทุกวนัน้ีอินเทอร์เน็ตถูกนาํไปใชง้านต่างๆมากมายไม่วา่จะเป็นดา้นการส่ือสาร ดา้นความรู้          
และความบนัเทิง รวมไปถึงดา้นการใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีปัจจุบนันัง่อยูท่ี่บา้นก็สามารถซ้ือของ สั่งอาหาร       
จ่ายค่าสาธารณูปโภคไดเ้หมือนไปเอง  
  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัไปทัว่โลกระบบ
อินเทอร์เน็ตจึงได้ถูกนาํมาใช้โดยมีบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช้                    
เราสามารถแบ่งรูปแบบการใชบ้ริการบนระบบอินเทอร์เน็ตออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ  
  1. บริการดา้นการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  
 2. บริการดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 3. บริการดา้นโอนแฟ้มขอ้มูล 
 4. บริการคน้หาขอ้มูล 
 5. บริการขอ้มูลมลัติมีเดีย 
  ทั้งหา้ประการน้ีเป็นบริการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีเคร่ืองมือ
ในการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ระหว่างผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตหลายหลายวิธีการ 
ดงัน้ี  
 ค้นหาข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางด้านวิชาการ ขอ้มูลทางด้าน
ความบนัเทิง ขอ้มูลอา้งอิง เป็นตน้ จนเราอาจเรียกอินเทอร์เน็ตไดว้า่ “ห้องสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 
เพราะอยากคน้หาขอ้มูลอะไรก็มีหมด ขอเพียงแต่รู้หลกัการคน้หาเท่านั้น 
 ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
 อีเมล์ หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นบริการอินเทอร์เน็ตชนิดหน่ึงท่ีผูค้นนิยมใช้มาก
ท่ีสุด และเป็นประโยชน์ต่อคนทัว่ไป ใหส้ามารถติดต่อรับส่งขอ้มูลระหวา่งกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วอีเมล ์
เป็นคาํทบัศพัท์ภาษาองักฤษ ย่อมาจาก Electronic Mail ในภาษาไทยบางคร้ังเรียกว่า จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ใช้คาํว่า ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยอีเมล์เป็นวิธีการติดต่อส่ือสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบน

                                                 

 24ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 124 ตอนท่ี 27 ก (18 มิถุนายน 2550), พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. 
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กระดาษ แต่ใชว้ธีิการส่งขอ้ความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงไป
ยงัผูรั้บอีกเคร่ืองหน่ึง 
 Mailing List 
  หรือรู้จกักนัทัว่ไปในนามของ Listserv’s เป็นบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้กลุ่มร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจโดยผ่านทางอีเมล์ โดยจดหมายท่ีส่งเขา้สู่ระบบ Mailing List 
จะถูกส่งไปยงัรายช่ือทั้งหมดท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้นระบบ นอกจากน้ียงัใชใ้นการลงทะเบียนเพื่อรับ
ข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีผูใ้ชส้นใจดว้ย  
 นิวส์กรุ๊ป (Newsgroup) หรือ ยูสเน็ต (UseNet) 
 นิวส์กรุ๊ป (Newsgroup) หรือ ยูสเน็ต (UseNet) คือ การรวมกลุ่มของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั เช่น กลุ่มท่ีสนใจเร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต ์การเล้ียงปลา การปลูกไม้
ประดบั เป็นตน้ เพื่อส่งข่าวสาร หรือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหว่างกนั ในลกัษณะของกระดานข่าว 
(Bulletin Board) บนอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชส้ามารถเลือกหวัขอ้ท่ีสนใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได ้
โดยการส่งขอ้ความไปยงักลุ่ม และผูอ่้านภายในกลุ่มจะมีการร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และส่งขอ้ความกลบัมายงัผูส่้งโดยตรงหรือส่งเขา้ไปในกลุ่มเพื่อใหผู้อ่ื้นอ่านดว้ยก็ได ้
 การสนทนา (Talk) 
 เป็นบริการท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถพูดคุยโตต้อบกบัผูใ้ชค้นอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต
ในเวลาเดียวกนั โดยการพิมพข์อ้ความผา่นทางแป้นพิมพ ์พูดคุยผา่นทางคอมพิวเตอร์โดยมีการตอบโต้
กนัทนัที การสนทนาผา่นทางอินเทอร์เน็ตน้ีสามารถใชโ้ปรแกรมไดห้ลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม 
Talk สําหรับการสนทนาเพียง 2 คน โปรแกรม Chat หรือ IRC (Internet Relay Chat) สําหรับการสนทนา
เป็นกลุ่ม หรือโปรแกรมไอซีคิว (ICQ) เป็นการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนๆ บนอินเทอร์เน็ตทางหน่ึง 
คุณสมบติัท่ีโดดเด่นของไอซีคิวคือ การสนทนาแบบตวัต่อตวักบัคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ หรือสนทนา
พร้อมกนัหลาย ๆ คนก็ได้ และท่ีสําคญัคือการใช้ไอซีคิวนั้น ผูใ้ช้สามารถเลือกสนทนากบัใคร
โดยเฉพาะ และเลือกท่ีจะไม่สนทนากบัผูท่ี้ไม่พึงประสงคไ์ดเ้ป็นบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสาร
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอ่ืนได ้ในขณะท่ีนัง่อยูท่ี่หนา้จอคอมพิวเตอร์ของตนเอง  
 บริการการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล หรือบริการ FTP (File Transfer Protocol) 
 เป็นบริการของอินเทอร์เน็ตอย่างหน่ึงท่ีผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ โดยผู ้ใช้สามารถ
แลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นไฟล์ขอ้มูลตวัหนงัสือ รูปภาพ เสียง วีดิโอ หรือโปรแกรมต่าง 
ๆ ซ่ึงการถ่ายโอนขอ้มูลนั้นมีอยู ่2 ลกัษณะคือ  
 1. การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลท่ีอยู่ในเคร่ืองของเราไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นโฮสต์ (Host) 
เรียกวา่ การอพัโหลด (Upload) ทาํใหค้อมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนสามารถใชง้านจากขอ้มูลของเราได ้ 
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 2. การท่ีเราถ่ายโอนไฟล์ขอ้มูลจากโฮสต์อ่ืนมายงัคอมพิวเตอร์ของเราเรียกว่า การดาวน์
โหลด (Download)  
 ในการนาํดาวน์โหลดขอ้มูลต่าง ๆ มาใชน้ั้น มีบริการอยู ่2 ประเภท คือ Private FTP หรือ เอฟที
พี เฉพาะกลุ่ม นิยมใชต้ามสถานศึกษาและภายในบริษทั ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีรหสัผา่นเฉพาะ จึงจะ
ใช้งานได้ ประเภทท่ีสองคือ Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีสาธารณะให้บริการดาวน์โหลด
ไฟล์ข้อมูลฟรีโดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน ซ่ึงปัจจุบนัมีบริการในลกัษณะน้ีเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะ
โปรแกรมซอฟตแ์วร์ใหม่ ๆ ท่ีทางบริษทัต่าง ๆ คิดคน้ข้ึนมาและตอ้งการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ก็
จะนาํโปรแกรมมานาํเสนอไว ้ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตคนใดสนใจก็สามารถใช้เอฟทีพีดึงเอาโปรแกรม
เหล่านั้นมาใชง้านได ้โดยโปรแกรมท่ีสามารถดาวน์โหลดไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เรียกวา่ ฟรี
แวร์ (Freeware) และโปรแกรมท่ีสามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ก่อน ซ่ึงหากพอใจก็ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือตวัโปรแกรม เรียกวา่ แชร์แวร์ (Shareware)  
 
 ความเป็นมาของเวลิด์ไวด์เวบ็ 
  ปี พ.ศ.2533 นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองของสถาบนัเซิร์น (CERN) ซ่ึงเป็นห้อง 
ปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งยุโรป ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี                 
(Tim Berners-Lee) ได้สร้างระบบการส่ือสารขอ้มูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่                
ท่ีเรียกวา่ ไฮเพอร์เทก็ซ์ (Hypertext) ซ่ึงผลท่ีได ้ทาํใหมี้การสร้างโพรโทคอลแบบ HTTP (Hypertext 
Transport Protocol) ข้ึน เพื่อใชใ้นการส่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยจะถูกจดัอยูใ่นรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ 
HTML (Hyper Text Markup Language) ซ่ึงการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศในรูปแบบใหม่น้ี
ทาํให้มนุษยส์ามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็วในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ ภาพ            
และเสียง25 
 จากการวิจยัดงักล่าว ในปัจจุบนัไดมี้การคิดคน้และสร้างสรรครู์ปแบบเพื่อส่ือสารระหวา่ง
มนุษยด์ว้ยกนัโดยอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นตวัเช่ือมโยง ทาํให้เวิลด์ไวด์เวบ็
กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้การติดต่อส่ือสาร สร้างสังคมออนไลน์ และมีการนาํเสนอข่าวสาร บนัเทิง
คดี เน้ือหาทางวิชาการหรือสาระอ่ืนๆผา่นเครือข่ายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกไปแลว้ในปัจจุบนั และมี
แนวโนม้วา่ในอนาคตจะมีการขยายตวัอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 

                                                 

 25จิตเกษม พฒันาศิริ, เคร่ืองมือสร้างสรรค์โฮมเพจสารพัดแบบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
วติต้ี กรุ๊ป, 2540), หนา้ 40. 
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 เวบ็ไซต์ เวบ็เพจและโฮมเพจ 
 เวบ็ไซต ์เวบ็เพจและโฮมเพจ ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของเวบ็ เน่ืองจากเม่ือเขา้ไปในเวบ็แลว้ 
สารสนเทศหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการสืบคน้ก็คือหนา้ของเอกสารท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดงัน้ี 
 เวบ็ไซต์ (Web site) 
 เวบ็ไซต์ ถูกเรียกเป็นตาํแหน่งท่ีอยู่ของผูท่ี้มีเวบ็เพจเป็นของตวัเองบนระบบอินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงได้จากการลงทะเบียนกับผูใ้ห้บริการเช่าพื้นท่ีบนระบบอินเทอร์เน็ตเม่ือลงทะเบียนในช่ือท่ี
ตอ้งการแลว้ ก็สามารถจดัทาํเวบ็เพจและส่งให้ศูนยบ์ริการนาํข้ึนไปไวบ้นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือว่ามี
เวบ็ไซต์เป็นของตนเองแลว้ และเวบ็ไซต์ก็คือ แหล่งท่ีรวบรวมเวบ็เพจจาํนวนมากมายหลายหน้า  
ในเร่ืองเดียวกนัมารวมอยูด่ว้ยกนั แต่ส่ิงหน่ึงในการเสนอเร่ืองราวท่ีอยูบ่นเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างไปจาก
โปรแกรม โทรทศัน์ เน้ือหาในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ ์เน่ืองจากการทาํงานบนเวบ็จะไม่มีวนั
ส้ินสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากเราสามารถเปล่ียนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลา และแต่
ละเวบ็เพจจะมีการเช่ือมโยงกนัภายในเวบ็ไซตห์รือไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ เพื่อให้ผูอ่้านสามารถอ่านได้
ในเวลาอนัรวดเร็ว  
 เวบ็เพจ (Web page) 
  เวบ็เพจ คือหน้าหนงัสือเล็กทรอนิกส์บนเวบ็ ท่ีเจา้ของเวบ็เพจ ตอ้งการจะใส่ลงไปในหน้า
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น เช่น ขอ้มูลแนะนาํตวัเองซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้น
ไดท้ราบ หรือขอ้มูลท่ีน่าสนใจ เป็นตน้ โดยท่ีขอ้มูลท่ีแสดงเป็นไดท้ั้งขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหวและขอ้มูลท่ีนาํเสนอสามารถเช่ือมโยงในรูปของไฮเพอร์เท็กซ์ คือ เช่ือมโยงไปยงั
เวบ็เพจอ่ืนท่ีจะให้ขอ้มูลนั้น ๆ ในระดบัลึกลงไปไดเ้ร่ือยๆและเวบ็เพจจะตอ้งมีท่ีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายเฉพาะของตน ซ่ึงแหล่งท่ีอยูน้ี่เรียกวา่ URL (Uniform Resource Locator)  
 นอกจากน้ี ยงัสามารถเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลไดโ้ดยการใชโ้ปรแกรมคน้ดูเวบ็ (Web browser) 
โดยท่ีโปรแกรมจะทาํการดาวน์โหลดขอ้มูลมาย ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแปลคาํสั่งของ HTML 
แลว้แสดงผลออกทางจอคอมพิวเตอร์ 
 ส่วนอีกความหมายหน่ึงของเว็บเพจ คือ รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ของการส่ือสารโดยใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยส่วนประกอบสําคญัของเวบ็เพจมีสองส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ 
และส่วนท่ีเป็นส่ือประสม 
 สําหรับส่วนท่ีเป็นส่ือประสมนั้นจะประกอบไปดว้ย ตวัอกัษร เสียง ภาพเคล่ือนไหว และ
แฟ้มวีดิทัศนซ่ึงทั้ งหมดน้ีจะประกอบกันเพื่อนําเสนอเน้ือหา และในส่วนท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์ 
เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้มูล หรือคาํสั่งไปยงัเวบ็ไซต์ท่ีถูกควบคุมดว้ยบริการเวบ็อีกทอดหน่ึง            
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ในแต่ละเวบ็เพจจะมีท่ีอยูเ่วบ็ท่ีเรียกวา่ Uniform Resource Locator (URL) โดยท่ีอยูเ่วบ็ จะปรากฏ
ในช่อง Address (เป็นส่วนของกล่องขอ้ความ และ Drop-down) ท่ีส่วนบนของจอภาพ โดยท่ีอยูเ่วบ็
นั้นเปรียบเสมือนทางผ่านบนอินเทอร์เน็ตเพื่อไปยงัเวบ็เพจท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบัการคน้หาแฟ้ม
ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเวบ็เพจวา่ มีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นดงัน้ี  
 1. Text เป็นขอ้ความปกติ โดยเราสามารถตกแต่งให้สวยงามและมีลูก เล่นต่าง ๆ ดงัเช่น
โปรแกรมประมวลคาํ 
 2. Graphic ประกอบดว้ยรูปภาพ ลายเส้น ลายพื้น ต่างๆ มากมาย 
 3. Multimedia ประกอบดว้ยรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และแฟ้มเสียง 
 4. Counter ใชน้บัจาํนวนผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชมเวบ็เพจของเรา 
 5. Cool Links ใชเ้ช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจของตนเองหรือเวบ็เพจของคนอ่ืน 
 6. Forms เป็นแบบฟอร์มท่ีใหผู้เ้ขา้เยีย่มชม กรอกรายละเอียด แลว้ส่งกลบั มายงัเรา 
 7. Frames เป็นการแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนก็จะแสดงขอ้มูลท่ีแตก ต่างกนัและ
เป็นอิสระจากกนั 
 8. Image Maps เป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ท่ีกาํหนดส่วนต่าง ๆ บนรูป เพื่อเช่ือมโยง ไปยงัเวบ็
เพจอ่ืน ๆ  
  9. Java Applets เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปเล็ก ๆ ท่ีใส่ลงในเวบ็เพจ เพื่อให้การใชง้าน เวบ็เพจ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 นอกจากส่วนประกอบดงักล่าวแลว้ องคป์ระกอบท่ีนิยมใส่ไวใ้นเวบ็เพจอีก 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1) สมุดเยี่ยม (Guestbook) และ 2) เวบ็บอร์ด (Webboard) ท่ีช่วยให้เวบ็เพจกลายเป็นส่ือท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งผูใ้ชก้บัผูส้ร้าง และระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยกนัเอง โดยอาศยัหลกัการท่ีเรียกวา่ Common Gateway 
Interface หรือ เรียกสั้น ๆ วา่ CGI โดยมีรายละเอียดดงัน้ี Common Gateway Interface (CGI) เป็น
มาตรฐานท่ีผู ้ท่ีเข้าไปใช้ข้อมูลในเคร่ืองบริการเว็บในอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมูลใน
ฐานขอ้มูล เช่น หัวขอ้ข่าวต่าง ๆ หรือบทความทางวิชาการ รายช่ือหนังสือ หรือการสมคัรเป็น
สมาชิกเพื่อรับบริการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึง CGI จะทาํหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
พิมพข์อ้มูลของผูเ้ยีย่มชมและแสดงผลออกมาทางเวบ็เพจ ตวัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์มีระบบการใชง้าน CGI 
ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก คือ http://www.yahoo.com 
 สมุดเยีย่ม (Guestbook) ทาํหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กบัสมุดบนัทึก เม่ือมีผูเ้ขา้มาเยี่ยมและเม่ือผูช้มได้
เขียนคาํติชมหรือความคิดเห็นต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มท่ีได้จัดทาํได้ โปรแกรมก็จะทาํการ
ประมวลผลโดย CGI และแสดงผลท่ีผูเ้ขียนไดบ้นัทึกไวอ้อกมาทางเวบ็เพจท่ีเรากาํหนดไว ้
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 เวบ็บอร์ด (Web board) เป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีทาํให้เวบ็กลายเป็นท่ีนิยม โดยเวบ็บอร์ด
ทาํหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กบัการให้ผูเ้ขา้เยี่ยมชมร่วมแสดงความคิดเห็น ทศันะต่างๆ ตามท่ีมีการตั้งหวัขอ้
หรือกระทู้เอาไว ้ตัวอย่างเว็บบอร์ดท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของประเทศไทย  คือ เว็บไซต ์
www.pantip.com ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการราวประมาณ 30,000 คน 
 โฮมเพจ (Home Page) โดยทัว่ไปแล้วในแต่ละเว็บไซต์จะมีโฮมเพจ หรือหน้าตอ้นรับ 
(Welcome Page) ซ่ึงปรากฏเป็นหนา้แรกเม่ือเปิดเวบ็ไซตน์ั้นข้ึนมา เปรียบเสมือนกบัสารบญัและคาํนาํ 
ท่ีเจา้ของเวบ็ไซตส์ร้างข้ึนเพื่อใชป้ระชาสัมพนัธ์องคก์รของตนวา่ให้บริการในส่ิงใดบา้ง นอกจากน้ี
ภายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสาร ขอ้ความท่ีเช่ือมโยงต่อไปยงัเวบ็เพจอ่ืนไดอี้ก ซ่ึงโฮมเพจ สามารถ
เช่ือมโยงกบัเวบ็เพจและเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ อีกเป็นจาํนวนมากได ้ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าความหมายเวบ็ไซต์ เวบ็เพจ และโฮมเพจนั้นมีลกัษณะ 
คลา้ยกนั คือ เป็นหนา้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์โดยอาศยัระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีเรียกกนัว่าเวิลด์ไวด์เวบ็เป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างผูท้าํเวบ็กบัผูช้ม โดยเวบ็ไซต์
นั้นเปรียบเสมือนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารขององคก์รหรือหน่วยงาน โดยมีเวบ็เพจทาํหน้าท่ีอธิบาย
ขยายความในแต่ละส่วน และโฮมเพจถือเป็นส่วนท่ีต้อนรับและบอกกล่าวกับผูม้าชมว่าข้อมูล
ข่าวสารท่ีผูช้มตอ้งการนั้นอยูใ่นส่วนไหนของเวบ็ไซต ์
 การนาํเสนอดว้ยเวบ็ (Web Presentation) เพื่อให้การนาํเสนอดว้ยเวบ็เป็นไปอยา่งน่าสนใจ
และดึงดูดผูค้นให้เขา้มาชม จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทราบถึงหลกัการและวิธีการในการออกแบบ
และการนาํเสนอ เพราะถ้าหากทาํไปโดยปราศจากการออกแบบหรือการนําเสนอท่ีดีแล้ว ผูช้ม
อาจจะไม่สนใจและใส่ใจท่ีจะเข้ามาชม ทาํให้การนําเสนอในคร้ังนั้นสูญเปล่าได้ดังนั้ นผูท่ี้จะ
ออกแบบควรเรียนรู้ และเขา้ใจถึงกระบวนการของการนาํเสนอก่อน 
  เน่ืองจากเวิลด์ไวด์เว็บนั้น นอกจากจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อการคน้หาแล้ว 
หน่วยงานและองคก์รต่างๆ รวมถึงบุคคลยงัสามารถใช้เวบ็เพื่อเป็นส่ือในการนาํเสนออีกทางหน่ึง
ด้วยและกระบวนการนาํเสนอผ่านเว็บนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากการนําเสนอผ่านส่ืออ่ืน ๆ เช่น             
การนาํเสนอดว้ยสไลด ์การนาํเสนอดว้ยรายการวิทยุโทรทศัน์ การนาํเสนอผลงานดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เช่น โปรแกรมพาวเวอร์พอยท ์(Power Point) หรือการทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่าใดนกั 
แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทาํใหก้ารนาํเสนอดว้ยเวบ็มีความน่าสนใจและแตกต่างจากส่ืออ่ืนก็คือ ส่ิงท่ีปรากฏบน
เวบ็นั้นสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ี ยงัเป็นส่ือท่ีมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูท้าํเวบ็กบัผูช้มหรือระหวา่งผูช้มกบัผูช้มดว้ยกนัเองไดท้นัทีอีกดว้ย 
   นพดล  อินนา เสนอว่า “เวิลด์ไวด์เว็บเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างมาก เน่ืองมาจากลกัษณะเด่นของเวิลด์ไวด์เวบ็ ท่ีสามารถนาํเสนอขอ้มูลมลัติมีเดียท่ีแสดงได้
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ทั้งตวัหนงัสือ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ซ่ึงมีอยูม่ากมาย และสามารถรวบรวมลกัษณะการ
ใช้งานอ่ืน ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตเอาไวด้ว้ย ไม่วา่จะเป็น ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การถ่ายโอนขอ้มูล 
การสนทนา การคน้หาขอ้มูล และอ่ืน ๆ ทาํให้เวิลด์ไวด์เวบ็เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลก โดยการเขา้สู่ระบบเวิลด์ไวด์เวบ็ จะตอ้งใชโ้ปรแกรมการทาํงานท่ีเรียกวา่ เวบ็เบราเซอร์ (Web 
Browser) เป็นตวัเช่ือมเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ 
Internet Explorer,และ Netscape Navigator เป็นตน้26  
 ลักษณะของเวิลด์ไวด์เว็บคือการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ มากมายในลักษณะหน้ากระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเรียกว่า เวบ็เพจ (Web Page) เปรียบเสมือนหน้าหนังสือ หรือหน้านิตยสาร ซ่ึง
สามารถบรรจุขอ้ความ รูปภาพ และเสียงไวไ้ด้ด้วย โดยท่ีหน้าแรกของเว็บเพจ เรียกว่า โฮมเพจ 
(Home Page) ซ่ึงภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ ให้สามารถดูไดใ้นเวิลด์ไวด์เวบ็ เรียกว่า HTML 
(Hypertext Markup Language)  เม่ือเราเอาเวบ็เพจหลาย ๆ เวบ็เพจมารวมกนัในแหล่งเดียวกนั เรา
เรียกวา่ เวบ็ไซต ์(Web Site) เวบ็ไซตแ์ต่ละท่ีจะถูกเก็บไวใ้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) แต่ละแห่ง 
โดยแต่ละแห่งก็จะมีโฮสตข์องตนเองทาํหนา้ท่ีดูแลและพฒันาขอ้มูล ซ่ึงโดยปกติจะเปิดอิสระให้ทุก
คนเขา้ไปเปิดดูขอ้มูลไดข้อเพียงแต่ใหผู้ใ้ชท้ราบท่ีอยูข่องเวบ็เซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ ซ่ึงท่ีอยูน้ี่เรียกวา่ ยูอาร์
แอล (Uniform Resource Locator- URL) ซ่ึงแต่ละยอูาร์แอลจะมีช่ือไม่ซํ้ ากนั เช่น www.google.com 
www.mbu.ac.th www.cybervanaram.net www.dhammathai.org  เป็นตน้ ส่วนประกอบของยูอาร์
แอลมกัจะเขียนดงัตวัอยา่งท่ีแสดงน้ี  
 โฮมเพจ หรือเวบ็เพจของแต่ละเวบ็ไซต์ จะมีทั้งขอ้ความและรูปภาพ ซ่ึงตกแต่งไวอ้ย่าง
สวยงาม เอกสารเหล่าน้ีจะมีข้อความท่ีบรรจุอยู่จาํนวนหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นหัวข้อ กลุ่มคาํ หรือ
รูปภาพท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา แต่ไม่ไดแ้สดงเน้ือหาทั้งหมดไวใ้นหนา้เดียว หากแต่มีคาํสําคญัท่ีเนน้เป็น
จุดเด่น มีสีสันชดัเจน หรือขีดเส้นใตไ้ว ้ซ่ึงโดยทัว่ไปถา้เราเอาเมาส์ไปวางไวบ้นขอ้ความหรือรูปภาพ
นั้น ๆ สัญลกัษณ์ของเมาส์ก็จะเปล่ียนจากรูปลูกศรมาเป็นรูปมือ ถ้าหากผูใ้ช้ตอ้งการรายละเอียด
เพิ่มเติม ก็คลิกท่ีขอ้ความหรือรูปภาพนั้น เวบ็เพจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความหรือรูปภาพนั้นก็จะถูกเปิด
ข้ึนมา ลกัษณะเช่นน้ีเราเรียกว่า การเช่ือมโยงดว้ย ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ซ่ึงทาํให้เราสามารถ
เช่ือมโยงหรือลิงก์ไปยงัเวบ็เพจอ่ืน ๆ ในเวบ็ไซต์เดียวกนั และลิงค์ไปยงัเวบ็ไซต์อ่ืนๆไดอ้ย่างไม่
จาํกดั ทุกคนสามารถเขา้ถึงโฮมเพจเหล่าน้ีไดเ้พียงแต่ตอ้งมีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เท่านั้น 

                                                 

 26ดร.นพดล อินนา, เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : 
จามจุรีโปรดกัท,์ 2549), หนา้ 74. 

http://www.google.com/
http://www.cybervanaram.net/
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 การใช้อนิเทอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ  
 1. การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการศึกษา  
 เครือข่าย UniNet ความเป็นมานั้นในยุคเร่ิมตน้มีประวติัความเป็นมาว่า “ปี พ.ศ. 2538 
รัฐบาลมีนโยบายขยายการศึกษาภาคบงัคบัในการศึกษาขั้นตน้ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) จาก 6 ปี เป็น 9 ปี และ 12 ปี ตามลาํดบัปริมาณเด็กจะเขา้สู่
สถาบนั การศึกษาระดบัอุดมศึกษาจึงเพิ่มเป็นทวีคูณ แต่ขณะนั้น สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ของรัฐสังกดัทบวงมหาวิทยาลยัมีกาํลงัการรับเด็กเขา้เรียนต่อไดไ้ม่ถึง 60,000 คน ซ่ึงจะทาํให้เกิด
ปัญหาในดา้นสถานท่ีสาํหรับใหเ้ด็กเขา้ศึกษาต่อไม่เพียงพอ  
 ในขณะนั้น สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี            
ส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นส่วนกลาง สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคมีไม่
มากนกัจะไดเ้ห็นจากจาํนวนสถาบนัอุดมศึกษา 195 แห่งนั้น ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครถึง 68 แห่ง 
ท่ีเหลือ 127 แห่ง กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ อยู่ในจงัหวดัหลกัในแต่ละภาคของประเทศ
รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของประเทศมากข้ึน เพื่อให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และสามารถใชท้รัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง  
 สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัในขณะนั้น) ไดศึ้กษาปัญหา
และหาแนวทางในการแก้ไขเร่ืองการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปยงัภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นการจดั
การศึกษา ทางไกลผา่นระบบสารสนเทศ (Information Technology) อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดเ้สนอโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พฒันาการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี และในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2538 และคราวประชุมเม่ือ
วนัท่ี 8 ตุลาคม 2539  
 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา ซ่ึงได้รับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้
ดาํเนินการโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยจดัตั้งเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ จาํนวน 
ทั้งส้ิน 37 แห่ง ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยั) ไดด้าํเนินการจดัตั้ง
วิทยาเขตสารสนเทศไปแล้ว 22 แห่ง และมหาวิทยาลยั (สถาบนัการศึกษาขั้นสูง) 3 แห่ง (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง)  
 ต่อมาปี พ.ศ. 2543 ภายหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทาํให้รัฐบาลมีการชะลอโครงการดา้นการ
ลงทุน ซ่ึงรวมทั้งการจดัตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จึงเป็นผลให้ยงัไม่สามารถดาํเนินการโครงการได้
แลว้เสร็จตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้แต่เพื่อประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของอุปกรณ์และระบบ
เครือข่าย ท่ีรัฐบาลได้ลงทุนไปแล้วนั้ น ประกอบกับขณะนั้น มีการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงจะนํา
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สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีอยู่ภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่รวมกนัสํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายให้
สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาสามารถเช่ือมต่อเพื่อใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายฯ ร่วมกนั โดยการเช่ือมต่อจะเป็นการใชง้านเพื่อการศึกษาเท่านั้น  
 การดาํเนินงานของ UniNet ประกอบดว้ยศูนยป์ฏิบติัการเครือข่ายNOC ห้องสมุด (Thai 
LIS) อิเล็กทรอนิกส์ เมลล์ออนไลน์(Web Mail แจง้เหตุและติดตามปัญหา ออนไลน์ ถ่ายทอดผล 
งานการศึกษา วิจยัออนไลน์ เป็นตน้27 สมาชิกเครือข่าย UniNet ประกอบด้วยสมาชิกดงัต่อไปน้ี
มหาวิทยาลัย/สถาบนั 24 แห่ง วิทยาเขตสารสนเทศ 25 แห่ง (ศูนย์ประสานงาน 2 แห่ง) ศูนย์
วทิยพฒัน มสธ. 10 แห่ง มหาวทิยาลยัราชภฏั 38 แห่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (41 
วทิยาเขต) มหาวทิยาลยัสงฆ ์2 แห่ง ( 1+13 วทิยาเขต) มหาวทิยาลยัเอกชน 8 แห่ง สถาบนัอุดมศึกษา 
นอกสังกดักระทรวงศึกษาธิการ (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 2 แห่ง หน่วยงานอ่ืนๆ 12 
แห่ง เครือข่ายอ่ืนๆ(เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อเพื่อบริการสถาบนัท่ีเช่ือมต่อบน UniNet ไม่นบัรวมเป็น
ผูรั้บบริการ) 6 เครือข่าย  
 โครงการ MOE Net  
 โครงการ MOE Net เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการเดิมท่ีช่ือวา่ School Net โดยเน้ือหา 
โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ซ่ึงศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซ่ึงรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย โครงการน้ีเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อโรงเรียนมธัยมใน
ประเทศไทยเขา้สู่อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดบัการศึกษาของ
เยาวชนไทย ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเป็นการดาํเนินการตามนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ไอที-2000) ดว้ย โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาคุณภาพ
ของการศึกษาของเยาวชนไทย และลดความเหล่ือมลํ้าของโอกาสทางการศึกษา โดยเร่ิมตน้ท่ีระดบั
มธัยมศึกษา โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในการศึกษาและ
เรียนรู้ นบัเป็นท่ีน่ายินดีอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซีย ท่ีมีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์โรงเรียน ท่ีเปิดโอกาสให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครือข่าย

                                                 

 27สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, “ ประวติัความเป็นมาของ
สาํนกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา”, 12 กนัยายน 2551, 
<ttp://www.uni.net.th/UniNet/Thai/about/about1_th.php> (12 September 2008) 
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อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ในอตัราค่าโทรศพัทค์ร้ังละ 3 บาททัว่ประเทศ ทั้งน้ี ดว้ย
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงาน ซ่ึงถือเป็นโครงการท่ีดําเนินการเพื่อตอบสนอง
รัฐธรรมนูญมาตรา 78 ท่ีระบุวา่ “รัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินพึ่งตนเอง และตดัสินใจในกิจการ
ทอ้งถ่ินได้เอง พฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ…”) โดยส่วนท่ีศูนย์
เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดาํเนินการจะเป็นการตั้งตน้ให้กบัประเทศไทย 
เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินขั้นตํ่าระดบัหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงเม่ือผ่านระบบน้ีไป
แล้ว การขยายตวัเกิดข้ึนได้ง่าย เพราะผูใ้ช้ระบบมีความพร้อม กล่าวคือจะเห็นความสําคญัและ
ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ต พร้อมท่ีจะจ่ายค่าบริการให้แก่ผูใ้ห้บริการภาคเอกชน (Internet 
Service Provider) เพื่อกระจายให้ผูใ้ชอ่ื้นในโรงเรียนไดม้ากข้ึน จึงนบัวา่เป็นการสร้างตลาดให้แก่
ภาคเอกชน และกระตุน้เศรษฐกิจดว้ย นอกจากน้ีโครงการน้ีเป็นหน่ึงในโครงการร่วมงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมยัเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ   
5 ธนัวาคม 2542 
 วตัถุประสงค์ นอกเหนือจากการเป็นการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 78 แล้ว
โครงการยงัมีวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการศึกษาคือ  
  1. เพื่อให้โรงเรียนมธัยมทัว่ประเทศมี และได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาและเรียนรู้ 
  2. เพื่อเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนเอกสาร ส่ือการสอน ดชันีห้องสมุดระหว่างโรงเรียนและ
ระหวา่งโรงเรียนกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 3. เพื่อให้ผูใ้ช้ (ทั้งครูและนักเรียน) ในระดบัโรงเรียนได้เขา้ถึงศูนยข์อ้มูลต่าง ๆ และ
หอ้งสมุดในอินเทอร์เน็ต 
 4. เพื่อใหค้รู อาจารย ์หรือนกัเรียนในโรงเรียนสามารถติดต่อกบัครู อาจารยห์รือนกัเรียนใน
โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ในระดบัโรงเรียนหรือสูงกวา่ทั้งในและต่างประเทศ 28 
  ทั้งเครือข่าย UniNet MoeNet เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีนาํมาใช้ในด้านการศึกษาท่ี
ครอบคลุมตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา ยงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนสอน
โดยใช้อินเทอร์เน็ตบุญเรือง เนียมหอมไดส้รุปไวใ้นงานวิจยัเร่ือง “การพฒันาระบบการเรียนการ

                                                 

 28พนัจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน, “กลุ่มเทคโนโลยกีารส่ือสาร”,  12 กนัยายน 2551, 
<http://www.sms.moe.go.th/> (12 September 2008) 

file:///F:/THESIS%20NEW/THESIS/กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร,
http://www.sms.moe.go.th/
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สอนทางอินเทอร์เน็ตในระดบัอุดมศึกษา”29 ระบุวา่ “การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนทาง
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ด้วยการวิจยัเอกสาร โดยวิเคราะห์เน้ือหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จาก
เวิลด์ไวด์เวบ็ พบวา่ระบบการเรียนการสอนเนน้องค์ประกอบดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดว้ย
กิจกรรมอินเทอร์เน็ต การควบคุม การติดตามการเรียน และการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
สนบัสนุนการเรียนทางอินเทอร์เน็ต มีการใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และเวิลด์ไวด์เวบ็ในการเรียน
การสอนมากท่ีสุด ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทศันะนกัจิตวทิยาพฤติกรรมนิยม ผสมผสานกบั
การเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยจดักิจกรรมกาเรียนการสอนทางเวบ็ไซต ์
 การพฒันาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตดว้ยวิธีการเชิงระบบ ไดร้ะบบการเรียน
การสอนประกอบดว้ยองค์ประกอบ 12 ประการ และไดรู้ปแบบกระบวนการเรียนการสอนทาง
อินเทอร์เน็ต จดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดนกัจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมและกระบวนการ
สอนของกาเย ผสมผสานกบัรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนด้วยตนเอง และการศึกษา
รายบุคคล โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทางเวบ็เพจห้องเรียนเสมือน ท่ีมีโครงประกอบดว้ย
โฮมเพจ เวบ็เพจประกาศ เวบ็เพจประมวลรายวิชา เวบ็เพจห้องเรียน เวบ็เพจทรัพยากรการเรียนรู้ เวบ็เพจ
ประเมินผล และเวบ็เพจประวติั 
 ในดา้นศาสนามีโครงการดาวเทียมดาวธรรมในช่ือย่อว่า “DMC” คือส่ือเพื่อการศึกษา
ธรรมะทางไกลผ่านดาวเทียมดาํเนินการโดยมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม DMC เป็นสถานี
รายการธรรมะท่ีส่งสัญญาณออกอากาศผ่านดาวเทียมตลอด 24 ชั่วโมงไปทัว่ประเทศไทย และ
ครอบคลุมอีกหลายๆ ประเทศทัว่โลก เน้ือหาของรายการจะมีลกัษณะผสมผสานแบบวาไรต้ี  ท่ีชวนให้
ติดตามไดต้ลอดทั้งวนั เป็นส่ือสีขาวท่ีสร้างความสุขให้กบัทุกคนในครอบครัว ดว้ยธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ นาํเสนอรายการธรรมะเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ทั้งในรูปแบบ 
บทเพลง สาระบนัเทิง ปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน สร้างสรรค ์ความรู้และประสบการณ์ของการ
ปฏิบติัธรรมท่ี อา้งอิงจากพระไตรปิฎก ท่ีจะก่อใหเ้กิดกาํลงัใจ อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงตนเองดว้ย
ศีลธรรม ตลอดจนสามารถดาํเนินชีวิตอย่างถูกตอ้งในโลกปัจจุบนั เป็นรายการธรรมะท่ีเหมาะกบั
ทุกเพศทุกวยัและทุกคนในครอบครัว ส่ือธรรมะ ท่ีนาํเสนอในรูปแบบท่ีทนัสมยั เขา้ใจง่าย เด็กดูได ้
ผูใ้หญ่ดูดีมีทั้งรายการ วาไรต้ี ทอลค์โชว ์เทศนาธรรม และสารคดี ท่ีเกาะเก่ียวอยูใ่นบุญกุศล รายการ 
เพลง   มิวสิควิดีโอ ทาํให้ใจใสใจสบาย รวมทั้งรายการดี ๆ สําหรับเด็ก การ์ตูน ANIMATION 
เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ธรรมะอย่างเข้าใจและนําไปใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตได้อย่างมี

                                                 

 29บุญเรือง เนียมหอม, “การพฒันาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดบัอุดมศึกษา”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 2540, หนา้ 
201. 
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ความสุข30 เครือข่ายน้ีนาํเสนอหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะครอบคลุมกลุ่มคนดูทุก
ระดบัชั้น 
 

 2.7.ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพทุธศาสนา พ.ศ. 2550  
  มหาเถรสมาคมไดอ้อกระเบียบวา่ดว้ยการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยมีหลกัการและเหตุผล
ว่า “เพื่อให้มีศูนยก์ลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
กองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นสถาบนัพฒันา
บุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลางและประจาํจงัหวดั จึงจาํเป็นตอ้งวางระเบียบมหา
เถรสมาคมน้ี” 31 สาระสาํคญัของระเบียบมหาเถรสมาคมฉบบัน้ีมีทั้งหมด 8 หมวด 18 ขอ้ โดยอาศยั
อํานาจตามระเบียบน้ีจะทําให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาํจงัหวดั 
 

2.8 สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ทฤษฎีแนวคิดในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หลกัการของนกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนานั้นได้
แสดงถึงอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา หลกัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และวิธีการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นหลกัการเบ้ืองตน้ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ดว้ยการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาพ.ศ. 2550 จากนั้นไดน้าํเอาทฤษฎีการส่ือสารตามแนวคิดของลาสส์
เวลล ์(Lasswell) คือแหล่งสาร เน้ือหา ช่องทางส่ือสาร ผูรั้บสาร และผลของการส่ือสาร นอกจากนั้น
ยงัใช้ทฤษฎีการส่ือสารตามกระบวนการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo) ท่ีประกอบด้วยแหล่งสาร ผู ้
เขา้รหสัสาร เน้ือหาข่าวสาร ช่องสาร ผูถ้อดรหสัสาร และผูรั้บสาร และเม่ือนาํทฤษฎีของลาสส์เวลล์
และเบอร์โลมาใช้ร่วมกันก็สรุปเป็นองค์ประกอบของการส่ือสารท่ีนํามาใช้ในงานวิจัยน้ีตาม
กระบวนการส่ือสารเป็นองค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยจาํกดัขอบเขตไวเ้ฉพาะอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนัประกอบดว้ย(1) ผู ้
ส่งสารในทางอินเทอร์เน็ตได้แก่บุคคลากรทางคอมพิวเตอร์ในงานวิจยัน้ีคือเจา้ของเวบ็ไซต์ เว็บ
มาสเตอร์หรือผูดู้แลเวบ็ไซต์ ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจาํนวน 50 เวบ็ไซต์ (2) ขอ้มูลข่าวสาร
ได้แก่คาํสอนของพระพุทธศาสนาทั้งท่ีเป็นตวัอกัษร ภาพ เสียง (3)ช่องทางในการส่ือสารได้แก่
เวบ็ไซตท่ี์เผยแผท่างอินเทอร์เน็ต (4) ผูรั้บสารนั้นเบ้ืองตน้สํารวจจากจาํนวนผูท่ี้เขา้ดูเวบ็ไซต์ของ
คณะสงฆไ์ทย จากนั้นจึงสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
                                                 

 30มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม, “ส่ือเพื่อการศึกษาธรรมะทางไกลผา่นดาวเทียม”, 12 
กนัยายน 2551,<http://www.dmc.tv/pages/about/what_is_dmc.html> (12/09/2008) 
  31สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “ระเบียบมหาเถรสมาคมวา่ดว้ยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพ.ศ. 2550”,  07 มกราคม 2552, < http://www.onab.go.th/index.php> (07/01/2009)  

http://www.dmc.tv/pages/about/what_is_dmc.html
http://www.onab.go.th/index.php
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ผลของการส่ือสาร เบ้ืองตน้สํารวจจากกระดานสนทนา จาํนวนผูเ้ขา้ดู
เวบ็ไซต์และจดัสัมมนากลุ่มเพื่อตอ้งการท่ีจะทาํให้ทราบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยขีองคณะสงฆไ์ทยนั้นมีประสิทธิผล อุปสรรค ปัญหาและผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา
หรือต่อองค์กรสถาบนัสงฆอ์ยา่งไรและจะมีแนวทางในการพฒันาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลในอนาคตได้อย่างไร ในงานวิจยัน้ีจึงสรุปกรอบ
แนวคิดในการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ใช้แนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลกัการของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระเบียบมหาเถรสมาคมวา่ดว้ยการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาพ.ศ. 2550 ทฤษฎีการส่ือสารของลาสเวล ์
และเบอร์โล และทฤษฎีส่ือสารประยุกต์ เพื่อจะนาํมาใชก้บัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยสีานสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
  2. ศึกษาวเิคราะห์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ของคณะสงฆไ์ทยโดยศึกษา
รูปแบบ กระบวนการ ประสิทธิผล ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทย  
จากแหล่งสารหรือผูส่้งสาร ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั (พ.ศ. 2549 - 2552) โดย
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาํนวน 50 เวบ็ไซต ์ตามตารางดงัน้ี 
 

ตาราง 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

องค์กรสงฆ์ สถาบันสงฆ์ องค์กรอสิระ 
องคก์รสงฆ ์ วดัในกรุงเทพฯ วดัในต่างจงัหวดั วดัในต่างประเทศ องคก์รอิสระ 

1.มหาเถรสมาคม  
2.สาํนกังานพระพทุธศาสนา
แห่งชาติ  
3.กองบาลีสนามหลวง  
4.กองธรรมสนามหลวง  
5.กรมการศาสนา  
6.กองงานพระธรรมทูต  
7.ศูนยค์วบคุมการไป
ต่างประเทศสาํหรับพระภิกษุ
สามเณร (ศตภ)  
8.ศูนยพิ์ทกัษพ์ระพทุธศาสนา  
   แห่งประเทศไทย  
9.มหาวิทยาลยั 
   มหามกุฏราชวิทยาลยั  
10.มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
    ลงกรณ์ราชวิทยาลยั  
 

1.วดับวรนิเวศวิหาร 
2.วดัพระเชตุพนฯ 
3.วดัราชาธิวาส  
4.วดัมหาธาตุฯ 
5.วดัสมัพนัธวงศาราม  
6.วดัประยรุวงศาวาส  
7.วดับุปผาราม  
8.วดัสุทศัน์ฯ  
9.วดัพระรามเกา้ ฯ  
10.วดัไตรมิตรฯ  

1.วดัพระธาตุดอยสุเทพ  
2.วดัป่านํ้าโจน  
3.พระธรรมกาย  
4.วดัป่าหลวงตาบวั  
5.วดัพระธาตุพนม 
6.วดัป่าบา้นตาด  
7.วดัโสธรวราราม  
8.วดัเขาสุกิม  
9.วดัราษฎร์บูรณะ  
10.วดัศรีทวี   

1.วดัไทยพทุธคยา  
2.วดัวิปัสสนาครหะ 
3.วดัธรรมประทีป  
4. วดัเมตตาวนาราม  
5.สมชัชาสงฆไ์ทย 
6.วดัธมัมธโร  
7.วดัญาณปทีป  
 8.วดัธรรมปทีป  
9.วดัสนัตินิวาส  
10.วดัพทุธวิหาร 
คิงส์บรอมล่ี  

1.พระไทยดอทเน็ต  
2.ธรรมจกัร  
3.ธรรมะไทย  
4.เรือนธรรมะ 
5.พระปิยโรจน์  
6.องคก์ารพทุธศาสนิก 
สมัพนัธ์แห่งโลก  
7.พลงัจิตดอทคอม  
8.พทุธทาสศึกษา  
9.เปรียญธรรมสมาคม  
10.ยวุพทุธิกสมาคม ฯ  
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บทที ่3  
วธีิด าเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ือง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบนั” ผูว้จิยัใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนิน 
การวิจยัเพื่อหารูปแบบและกระบวนการของใช้อินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากเอกสารปฐม
ภูมิท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ไทย ผูว้ิจยัวางขั้นตอนการด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัไว ้3 ขอ้คือ  
  1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบนั 
  2. รูปแบบกระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆไ์ทย  
  3. ปัญหาและแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั  
  ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัไดก้ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การตรวจสอบขอ้มูล 
 6. การจดัระเบียบขอ้มูล 
 7. การน าเสนอขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร  
 ไดแ้ก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนา ต าราวิชาการทางด้านการ
ส่ือสาร พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิทางคอมพิวเตอร์ เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ัง
น้ี เวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยโดยสุ่มตวัอยา่ง 50 เวบ็ไซต ์
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 ในเบ้ืองตน้ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Status Research) คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารและคน้จาก
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเวิลด์ไวด์เวบ็ทางอินเทอร์เน็ต ท่ีเผยแผท่างทางดา้นผูส่้งสาร เน้ือหาวิชาการ (สาร) 
ดว้ยการใชส่ื้อเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีหวัขอ้
ในการศึกษา คือ 
  1) ก าหนดแหล่งขอ้มูล ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งจากเวบ็ไซต์ของคณะสงฆไ์ทยได้
ก าหนดแหล่งขอ้มูล ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไว ้50 เวบ็ไซต ์ 
  2) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโดยศึกษาเอกสารจากจากเวบ็ไซต ์โฮมเพจ และเวบ็เพจของคณะ
สงฆไ์ทยจากประชากรกลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 50 เวบ็ไซต ์ 
 ส ารวจขอ้มูลเชิงเอกสารโดยส ารวจสภาพการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆไ์ทยดว้ย
การสุ่มตวัอยา่งจากเวบ็ไซต์ท่ีคณะสงฆ์ไทยน าเสนอเน้ือหาทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกตวัอยา่งแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling)ซ่ึงใช้หลกัเหตุผลและวิจารณญาณของผูว้ิจยัเองตดัสินเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วยสถาบันและองค์กรสงฆ์, ว ัดใน
กรุงเทพมหานคร 10 เวบ็ไซต,์ วดัในต่างจงัหวดัภาคละ 2 วดั จ านวน 10 เวบ็ไซต,์ วดัในต่างประเทศ 
10 เวบ็ไซต,์ องคก์รอิสระและพระสงฆท์ัว่ไป 10 เวบ็ไซต ์รวม 50 เวบ็ไซต ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. สถาบันและองค์กรสงฆ์ มีจ านวน 10 เว็บไซต์ ได้แก่ มหาเถรสมาคม ส านกังานพระพุทธศาสนา              
แห่งชาติ กองบาลีสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง กรมการศาสนา กองงานพระธรรมทูต ศูนยค์วบคุมการ
ไปต่างประเทศส าหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ศูนยพ์ิทกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 2. สถาบันสงฆ์ ไดแ้ก่  
 2.1 วดัในกรุงเทพมหานคร 10 วดั ไดแ้ก่ วดับวรนิเวศวิหาร วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
วดัราชาธิวาสวหิาร วดัมหาธาตุยุราษฎร์รังสฤษฏ์ วดัสัมพนัธวงศาราม วดัประยุรวงศาวาส วดับุปผาราม 
วดัสุทศัน์เทพวนาราม วดัพระรามเกา้กาญจนาภิเษก วดัไตรมิตรวศิยาราม 
 2.2 วดัในต่างจงัหวดั 10 วดั ได้แก่ ภาคเหนือ ได้แก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร 
จงัหวดัเชียงใหม่และวดัป่าน ้าโจน จงัหวดัพิษณุโลก 
 ภาคกลาง ไดแ้ก่ วดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี และวดัป่าหลวงตาบวั าณสมฺปนฺโน 
จงัหวดักาญจนบุรี 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จงัหวดันครพนม และวดัป่า
บา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี 
 ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ วดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา และวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี
ภาคใตไ้ดแ้ก่วดัราษฎร์บูรณะ จงัหวดัปัตตานี และวดัศรีทว ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 2.3 วดัในต่างประเทศประกอบด้วยทวีปเอเชีย ได้แก่ วดัไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย              
และวดัวปัิสสนาครหะ ประเทศอินโดนีเชีย 
 ทวีปอเมริกาไดแ้ก่วดัธรรมประทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา วดัเมตตาวนาราม สมชัชาสงฆ์
ไทยในสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ทวปีออสเตรเลียไดแ้ก่วดัธมัมธโร ประเทศออสเตรเลีย และวดัญาณปทีป ประเทศนิวชีแลนด ์ 
 ทวีปยุโรป ได้แก่ วดัธรรมปทีป ประเทศฝร่ังเศส วดัสันตินิวาส ประเทศสวีเดน และวดั
พุทธวหิารคิงส์บรอมล่ี ประเทศองักฤษ  
  3. องค์กรอสิระและพระสงฆ์ทัว่ไป  
 ไดแ้ก่ พระไทยดอทเน็ต ธรรมจกัร ธรรมะไทย เรือนธรรมะ พระปิยโรจน์ องคก์ารพุทธศาสนิก 
สัมพนัธ์แห่งโลก พลงัจิตดอทคอม พุทธทาสศึกษา เปรียญธรรมสมาคม ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย  
 จากกลุ่มตวัอยา่งของผูส่้งสารตามท่ีไดก้ าหนดตวัอยา่งไวแ้ลว้นั้น จะท าการวิเคราะห์วา่แต่
ละเวบ็ไซตมี์รูปแบบและกระบวนการในการน าเสนออยา่งไร โดยก าหนดหวัขอ้หลกัไวด้งัน้ี 
 1. โครงสร้างเวบ็ไซต์  
  โครงสร้างของเว็บไซต์ ท่ีน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ของ  
คณะสงฆไ์ทย ภายใตก้รอบของระบบสารสนเทศ คือ (1) บุคลากร (2) ระบบเชิงปฏิบติัการ (3) ซอฟตแ์วร์           
หรือโปรแกรม (4) ฮาร์ดแวร์ (5) ขอ้มูล  
 2. รูปแบบและกระบวนการของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอนิเทอร์เน็ต  
 ประกอบด้วย รูปแบบ ได้แก่ เวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์ โฮมเพจ และเว็บเพจ สมุดเยี่ยม 
กระดานสนทนา เป็นตน้  
  โดยทัว่ไปกระบวนการของการส่ือสารประกอบดว้ย 
  1) ผูน้  าสาร/ผูส่้ง โดยพิจารณาในเร่ืองดงัน้ี จุดมุ่งหมายในการส่งข่าวสาร ช่องทางการส่ง
ข่าวสารท่ีเหมาะสม ระดบัความสามารถในการส่ือสารของผูรั้บสาร เทคนิคและวิธีการถ่ายทอด
ข่าวสาร เป็นแหล่ง หรือผูท่ี้น าข่าวสารเร่ืองราว แนวความคิด ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ              
เพื่อส่งไปยงัผูรั้บซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มชนก็ได ้ ผูส่้งน้ีจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มบุคคล
หรือสถาบนั โดยอยูใ่นลกัษณะต่าง ๆ ไดห้ลายอยา่ง  
  2) เน้ือหาเร่ืองราว (Message) ไดแ้ก่ เน้ือหาของสารหรือเร่ืองราวท่ีส่งออกมา เช่น ความรู้ 
ความคิด ข่าวสาร บทเพลง ขอ้เขียน ภาพ ฯลฯ เพื่อให้ผูรั้บรับขอ้มูลเหล่าน้ีโดยวิเคราะห์ภายใต้
กรอบเน้ือหาดงัน้ี ความรวดเร็วฉับพลนั (Immediacy) ความใกลชิ้ด (Proximity) ความส าคญัและ
ความเด่น (Prominence) ผลกระทบกระเทือน (Consequence) ความน่าสงสัย มีเง่ือนง า (Suspense) 
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ความผดิจากธรรมดา (Oddity) ความขดัแยง้ (Conflict) เพศ (Sex) อารมณ์ (Emotion) ความกา้วหนา้ 
(Progress) ความเสียหายและภยัพิบติั (Disaster) 
 3) ส่ือหรือช่องทางในการน าสาร (Media or Channel) หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยถ่ายทอด
แนวความคิด เหตุการณ์ เร่ือราวต่าง ๆ ท่ีผูส่้งตอ้งการใหไ้ปถึงผูรั้บ  
 4) ผูรั้บหรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแ้ก่ ผูรั้บเน้ือหาเร่ืองราวจาก
แหล่งหรือท่ีผูส่้งส่งมา ผูรั้บน้ีอาจเป็นบุคคล กลุ่มชน หรือสถาบนัก็ได ้ 
 5) ผล (Effect) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูส่้งส่งเร่ืองราวไปยงัผูรั้บ ผลท่ีเกิดข้ึน คือ 
การท่ีผูรั้บอาจมีความเขา้ใจ หรือไม่รู้เร่ือง ยอมรับ หรือปฏิเสธ พอใจ หรือโกรธ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ผลของการส่ือสารและจะเป็นผลสืบเน่ืองต่อไปว่าการส่ือสารนั้ นจะสามารถบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัทศันคติของผูรั้บ ส่ือท่ีใช ้และสถานการณ์ในการส่ือสารเป็น
ส าคญัดว้ย 
  6. ปฏิกิริยาสนองกลบั (Feedback) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองจากผลซ่ึงผูรั้บส่งกลบัมายงัผูส่้งโดย
ผูรั้บอาจแสดงอาการให้เห็น เช่น ง่วงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยกัหน้า การพูดโตต้อบ หรือการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีท าให้ผูส่้งทราบวา่ ผูรั้บมีความพอใจหรือมีความเขา้ใจในความหมาย
ท่ีส่งไปหรือไม่ปฏิกิริยาสนองกลับน้ีคือ ข้อมูลยอ้นกลับอนัเกิดจากการตอบสนองของผูรั้บท่ี
ส่งกลบัไปยงัผูส่้งนัน่เอง 
 ส่วนรูปแบบและกระบวนการ ของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ตนั้นโดยทัว่ไป
ประกอบด้วย (1) บุคลากร (2) ระบบเชิงปฏิบติัการ (3)  ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม (4) ฮาร์ดแวร์              
(5) ขอ้มูล เม่ือน าองคป์ระกอบทั้งสองมาจ าแนกวิเคราะห์ก็จะไดรู้ปแบบและกระบวนการของการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอินเตอร์เน็ตในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 3.1.2 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
  ไดแ้ก่ ประชากรประเภทบุคคลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 
  (1) ผูส่้งสาร ไดแ้ก่ เจา้ของเวบ็ไซต ์เวบ็มาสเตอร์หรือผูดู้แลเวบ็ของวดัจากประชุมกรกลุ่ม
ตวัอยา่งเวบ็ไซตจ์ากเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยการเขา้ไปดูเวบ็ไซตจ์ านวน 50 เวบ็  
 (2) ผูรั้บสารโดยสุ่มตวัอย่างจากประชากรและกลุ่มตวัอย่างผูรั้บสารทั้งพระภิกษุสามเณร
และศาสนิกชนทัว่ไปทั้งจากกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวดัจ ากัดอยู่เฉพาะในประเทศไทย                   
ทั้งสองกลุ่มนั้นไดใ้ชว้ธีิสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และสนทนากลุ่มดงัน้ี 
  1) วิธีสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 1 ท่าน สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 1 ท่าน และสัมภาษณ์เวบ็มาสเตอร์ผูดู้แลเวบ็ไซตจ์  านวน 2 
ท่านไดแ้ก่ 
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  (1) พระเทพดิลก ประธานศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, เลขาธิการศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  
 (2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ์ อดีตผูอ้  านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รองผูอ้  านวยการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย Uninet อาจารย์ประจ าคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 3. พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั 
 4. พระมหาฉตัรชยั สุฉตฺตชโย อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั เวบ็มาสเตอร์วดับวรนิเวศวหิาร 
  (2) จดัสนทนากลุ่มมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 53 รูป/คนโดยแบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็น 
4 กลุ่ม มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
  กลุ่มที ่1 มีจ  านวน 14 คน ประกอบดว้ย 
 ผู้ด าเนินรายการ 
 ดร. คงชิต ชินสิญจน์ กรรมการท่ีปรึกษาสภาวฒันธรรมจงัหวดันนทบุรี  
 ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 1. พระครูโสภณศาสนกิจ หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั 
 2. พระมหาประจกัร์ ธมฺมวิภูโต นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั  
 3. พระมหาปิยะภทัร อตฺตวชิโย เวบ็มาสเตอร์วดัพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 4. พระมหาพล โชติปญฺโ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั  
 5. พระโอภาส ปญฺโ ภาโส นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั  
 6. พระกิตติ กิตฺติสาโร นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏ              
ราชวทิยาลยั 
 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวิญ รักสัตย ์ประธานหลกัสูตรปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 8. นางปราณี เสถียรบุตร์ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏ           
ราชวทิยาลยั 
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 9. นางสาวนภาพร กิตติศกัด์ิไพรัช นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั 
 10.นางสาววิจิตรา มธุรสภาษณ์ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั  
 11. นางสิริวรรณ์ ไมตรีจิต นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั  
  เลขานุการกลุ่ม  
 พระครชานนท ์สิรินฺธโร นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการศึกษา มหาวทิยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตว์ดัมชัฌนัติการาม กรุงเทพมหานคร  
  ผู้ประสานงานกลุ่ม 
 นายกฤษณ์ สุขวบูิลย ์เจา้หนา้ท่ีการเงิน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 กลุ่มที ่2 มีจ  านวน 15 รูป/คน ประกอบดว้ย 
 ผู้ด าเนินรายการ 
 ดร.ยงสยาม สนามพล นักวิชาการโสตทศันศึกษา ระดบั 8 ช านาญการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
 ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 1. พระมหาบุญศรี าณวฑฺุโฒ คณบดีคณะมนุษยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
 2. พระมหาอมัพร อนุตฺตโร เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตว์ดัราชผาติการาม 
 3. พระปรีชา ปโมทิโต นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั 
 4. พระมหาล าดวน านวโร นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 5. พระมานะ อภิวฑฺฒโน นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 6. แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั  
 7. ดร. เสน่ห์ เดชวงศ ์อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประจวบ ประเสริฐสังข์ อาจารยค์ณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลยั 
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 9. นายพีระพงศ์ อศัวยุทธ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 10. นายฉัตรชยั ฉัตรชยัการ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 11. นายภาคภูมิ ศรีถาวร นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 12. นางเยาเรศ แสงเลิศศิลปชยั นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 เลขานุการกลุ่ม 
 พระพิชิต สิริชโย เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั                 
 ผู้ประสานงานกลุ่ม 
 สามเณรไชยถนอม หาระสาย ประธานสามเณรวดัมชัฌนัติการาม  
 กลุ่มที ่3 มีจ  านวน 12 รูป/คน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 ผู้ด าเนินรายการ  
 อาจารยแ์หวนทอง บุญค า อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
 ผู้ร่วมสนทนกลุ่ม 
 1. พระครูสิริปัญญาเมธี (ผศ.ดร.) หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
 2. พระมหามนสั กิตฺติสาโร นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา  
 3. พระมหาบุญณภัสร์ ถิรปุญฺโ  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา เว็บ
มาสเตอร์พุทธคอมดอทคอม ล าธารดอทคอม  
 4. นายพรชยั หิรัญกุล นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 5. นางจงจิต วชัรสินธ์ุ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 6. นางสาวกญัจณา พีระรัตนกณัญา นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 7.นายชูชาติ  บุตรเพ็ง  เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                      
และผูป้ระสานงานทัว่ไป 
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 8. นายสมชัชา กอ้นแกว้ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 9. นายสรกฤช อยูร่อด นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 10. นางสาวอรนิตย์ จิวโพธ์ิเจริญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 เลขานุการกลุ่มและผู้ประสานงานกลุ่ม  
  พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน นกัศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 กลุ่มที ่4 มีจ  านวน 12 รูป/คน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 ผู้ด าเนินรายการ   
 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ดร.) อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั ผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
 1. พระมหาวิโรจน์ าณวีโร (ดร.) อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั 
 2. พระธีรวิทย ์ฉนฺทวิชฺโช เวบ็มาสเตอร์ศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและ
เวบ็ไซตว์ดัราชาธิวาส 
 3. พระมหาไพทูน ติสฺสว  โส นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 4. พระมหาสมควร ชาตเมธี นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 5. พระมหาเตชนวิทย ์ฌานสุโภ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 6. พระเมธา ิิตโสภโณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 7. พระอ านวย ฉนฺทโรจโน นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 8. แม่ชีจอมจนัทร์ ล้ิมเศษฐกานต์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
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 9. นายโชคชยั ธรรมชโลมใจ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 10. นายศิวากร ชุติวทิย ์นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
  เลขานุการกลุ่มและผู้ประสานงานทัว่ไป 
 สามเณรอคัรพล เพิ่มสินธ์ุ วดัมชัฌนัติการาม กรุงเทพมหานคร 
 

3.2 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือทั้งหมด ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในความ
ครอบคลุมประเด็น ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวป้ระกอบดว้ย 
 3.2.1 แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผูส่้งสาร คือ เจา้ของเวบ็ไซต์และเว็บมาสเตอร์
จ านวน 5 ท่านโดยเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจ านวน 1 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 1 ท่าน เวบ็มาสเตอร์จ านวน 2 ท่าน 
 3.2.2 แนวการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ได้ก าหนดผูเ้ข้าร่วมสัมมนาโดยแบ่งเป็นเจ้าของ
เว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ ผูรั้บสารโดยสุ่มตัวอย่างจากบุคคลทัว่ไปทั้ งพระภิกษุสามเณร นักศึกษา                    
มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 53 รูป/คน 
  3.2.3 การสร้างเคร่ืองมือ ท่ีเป็นค าถามประเด็นหลกัส าหรับการสนทนากลุ่มและค าถามหลกั
ท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี  
 ผู้ตรวจเคร่ืองมือในการวจัิย  
 1. พระครูสิริปัญญาเมธี (ผศ.ดร.) 
 2. พระมหามฆวนิทร์  ปุริสุตฺตโม (ดร.) 
 3. รองศาสตราจารย ์ดร. สมาน งามสนิท 
 4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปานใจ ธารทศันวงศ ์
 5. อาจารยธ์เนศ ต่วนชะเอม  
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิยในคร้ังนีคื้อ 
 1. ศึกษาแนวคิดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ          
คณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 2. ร่างขอ้ค าถามท่ีจะใชใ้นการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จากนั้นน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์พิจารณาความสมบูรณ์  
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 3. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์พิจารณาความสมบูรณ์  
 4. น าขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งสมบูรณ์และ
น าไปใชใ้นการด าเนินการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารโดยส ารวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั 
จากนั้นศึกษาเอกสารเก่ียวทฤษฎีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เอกสารเก่ียวกบัการส่ือสารทัว่ไป               
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัสร้างบรรยากาศ
เป็นกันเองด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผูต้อบเล่าเร่ืองในประเด็นท่ีผูว้ิจ ัยเตรียมแนวการสัมภาษณ์                  
แต่ถา้ผูว้จิยัคิดวา่ยงัขาดขอ้มูลบางประเด็นก็จะกระตุน้ผูต้อบเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น  
 2. การสัมภาษณ์ ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Information Interview) 
ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จะน าไปใช้ในงานวิจยั         
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้อินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทย                
ในอนาคต 
 2.1 ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ เร่ิมตน้ด้วยการก าหนดค าถาม จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ    
เม่ือไดค้  าถามแลว้จึงก าหนดวนัเวลานดัหมาย 
  2.2 ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ ศึกษาประเด็นค าถาม เตรียมเคร่ืองมือเช่นเทปบนัทึกเสียง 
กลอ้งถ่ายภาพวดีีโอ กลอ้งถ่ายภาพน่ิง และสมุดจดบนัทึก  
  2.3 ขั้ นด าเนินการสัมภาษณ์ ก่อนสัมภาษณ์จะสนทนากับผู ้ให้สัมภาษณ์โดยแจ้ง
วตัถุประสงค์และเอกสารเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ อธิบายเหตุผลท่ีตอ้งใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงและขอ
อนุญาตใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกวดีีโอ และถ่ายภาพน่ิง 
   2.4 ในขณะสัมภาษณ์มิได้ด าเนินตามขอ้ค าถามเรียงตามล าดบั แต่จะตั้งประเด็นค าถาม
ตามเน้ือเร่ืองท่ีก าลังสนทนากันอยู่ เพื่อเช่ือมโยงการสัมภาษณ์ให้ผูถู้กสัมภาษณ์ตอบถามตรงตาม
ประเด็นท่ีตอ้งการ 
  2.5 ขั้นตอนหลังสัมภาษณ์ ถอดเทปบันทึกเสียง ดูภาพและเสียงจากกล้องถ่ายวีดีโอ              
โดยผู ้วิจ ัยได้จดบันทึกวนั เวลา ช่ือ และต าแหน่งของผูใ้ห้สัมภาษณ์ลงในการบันทึกแต่ละคร้ัง                
เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนในการฟังและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  2.6 ผูว้ิจยัท าการถอดเทปข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบว่าขอ้มูลท่ีถอดเทปกับข้อมูลท่ี            
จดบนัทึกไวต้รงกนัหรือไม่ เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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  3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Research) วตัถุประสงคข์องการจดัสัมมนากลุ่มก็เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในประเด็นของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ของคณะสงฆไ์ทยในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันโดยก าหนดประเด็นค าถามครอบคลุมในเร่ืองการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) รูปแบบกระบวนการ ประสิทธิผล
และผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ของคณะสงฆไ์ทย ตลอดถึงปัญหา
และแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สงฆไ์ทยในปัจจุบนั  
 
 3.1 ขั้นเตรียมการจดัสนทนากลุ่ม  
  3.1.1 ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิดในการจดัสนทนากลุ่มแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์          
เพื่อขอความเห็นชอบ 
  3.1.2 ผูว้ิจยัด าเนินการส่งหนังสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิในส่วนของผูส่้งสาร คือ เจา้ของ
เวบ็ไซต์ เวบ็มาสเตอร์ ผูดู้แลระบบ เป็นตน้ ในส่วนของผูรั้บสารมีทั้งพระภิกษุและฆราวาสส่วน
หน่ึงเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ส่วนหน่ึงเป็นบุคคลทัว่ไป 
  3.1.3 ก าหนดสถานท่ี ว ันเวลาในการจัดสนทนากลุ่ม ซ่ึงจัดร่วมกับการสัมมนา
ประจ าเดือนของบณัฑิตวิทยาลยัโดยปกติ จะเนน้ท่ีการบรรยายขององคป์าฐกเพียงคนเดียว แต่ใน
การจดัสนทนากลุ่มคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การอภิปรายโดยวิทยากรสองท่าน และจดั
สนทนากลุ่มในวนัเดียวกนั 
  3.1.4 ศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม เตรียมบุคคลากร เตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่าง ๆ ใหพ้ร้อมก่อนด าเนินการอภิปรายและสนทนากลุ่ม 
 3.2 ขั้นด าเนินการสนทนากลุ่ม  
  3.2.1 พิธีเปิดการสัมมนาและการสนทนากลุ่มโดยพระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม 
   3.2.2 ฟังการอภิปรายเร่ือง “ศาสนากบัเทคโนโลยี” โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ จากนั้น            
จึงแบ่งกลุ่มและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการสนทนากลุ่ม แนะน าผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
  3.2.3 เร่ิมการสนทนากลุ่ม  ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั  เวลาประมาณ 15.00-17.30 น. รวมเวลาในการสนทนากลุ่ม ๆ ละ 2 ชัว่โมง 30 นาที โดยผูว้ิจยั
ใชเ้คร่ืองมือในการบนัทึกขอ้มูล คือ เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งวีดีโอ กลอ้งถ่ายภาพน่ิง และจดบนัทึก
ดว้ยเลขานุการประจ ากลุ่ม 
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 3.3 ขั้นตอนหลงัการประชุม 
  3.3.1 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งวีดีโอ กลอ้ง
ถ่ายภาพน่ิง และการจดบนัทึกจากเลขานุการ มาท าความเขา้ใจ ส ารวจขอ้มูล บนัทึกวนัเวลา เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนเม่ือน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.3.2 ผูว้ิจยัท าการถอดเทปข้อมูลและน ามาเปรียบเทียบว่าตรงกับท่ีบนัทึกไวห้รือไม่             
เพื่อไม่ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ต่อไป 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามประเด็นการส ารวจ
ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยใชก้รอบแนวคิด ทฤษฎีมาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ประมวลผลและน าเสนอในลกัษณะของขอ้มูลเชิงพรรณนา 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์แบบจ าแนกขอ้มูล 
(Typological Analysis) คือ การจ าแนกขอ้มูลเป็นชนิด ๆ ทั้งโดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางใน
การจ าแนกส าหรับการวิเคราะห์ และแบบไม่ใช้แนวคิดทฤษฎีซ่ึงเป็นการอาศยัสามัญส านึกหรือ
ประสบการณ์ของผูว้ิจยัเอง 
 วิธีการวิเคราะห์แบบจ าแนกชนิดขอ้มูล การแบ่งขั้นตอนของเหตุการณ์โดยใชท้ฤษฎี ไดแ้บ่ง
ชนิดของเหตุการณ์ออกเป็น 6 ชนิด คือ 
 1. การกระท าท่ีเกิดข้ึนใช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ในท่ีน้ีหมายถึงรูปแบบกระบวนการ ประสิทธิผล 
ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา               
ในปัจจุบนั 
 2. กิจกรรม การกระท าของผู ้ส่งสารและผู ้รับสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                     
อาจกระท าร่วมกนัในช่วงเวลาเดียวกนัหรือต่างกรรมต่างวาระกนัก็ได ้
 3. ความหมาย หมายถึง การอธิบายหรือส่ือสารเก่ียวกบัการกระท าและกิจกรรมท่ีผูร่้วม
สนทนากลุ่มส่ือสารกบัผูว้จิยั 
 4. ความสัมพนัธ์ หมายถึง การมีความเห็นท่ีเขา้กนัไดห้รือขดัแยง้กนัของบุคคลท่ีให้ขอ้มูล
ในการวจิยัคร้ังน้ี 
 5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม หมายถึง การวิเคราะห์ผูร่้วมสนทนากลุ่มแต่ละคนร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมกนัท ากิจกรรม 
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 6. บริบท หรือสภาพสังคม โดยวิเคราะห์จากสถานท่ีวิจัย คือ สถานท่ีในการวิจัยและ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐมท่ีเป็นสถานท่ีในการจดัสนทนากลุ่ม1 
 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบไม่ใชท้ฤษฎีนั้น เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัวิจรณญาณ
และประสบการณ์ของผูว้ิจยัดว้ยการใชท้ศันคติ ภาษาและวิธีการส่ือสารในรูปแบบเดียวกนักบักลุ่ม
สนทนาท่ีใช้เป็นฐานขอ้มูลในการวิจยั อาจจะมีการน าค าพูดบางค าของผูใ้ห้สัมภาษณ์และเขา้ร่วม
สนทนากลุ่มมาใชใ้นการอา้งอิง 
 จากนั้น ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์เจา้ของเวบ็ไซต ์ผูดู้แลเวบ็ไซตแ์ละนกัวิชาการ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต และจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 53 รูป/คน มาจดัเขา้
ระบบจดัเป็นหัวขอ้ โดยเลือกใช้ทฤษฎีการส่ือสารของลาสเวลล์  ซ่ึงประกอบดว้ยผูส่้งสาร สาร                 
ส่ือ ผูรั้บสาร และผลกระทบ เพื่อท าใหข้อ้มูลมีความเป็นระบบ เพื่อความสะดวกต่อการวเิคราะห์ 
 

3.5 การตรวจสอบข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจในความเช่ือถือได้ของขอ้มูลด้วยการตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจในความแม่นตรง และความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ขจดัความล าเอียงของกลุ่มผูร่้วมศึกษา
คน้ควา้ ผูศึ้กษาคน้ควา้ จึงได้ก าหนดการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)2 ซ่ึงมีวธีิการโดยละเอียด ดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ขอ้มูลท่ีไดม้านั้น
ถูกตอ้งหรือไม่ คือ ตรวจสอบแหล่งขอ้มูล แหล่งท่ีมาโดยพิจารณาจาก เวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีได้
ขอ้มูลมา คือ เก็บขอ้มูลก่อนด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ระหวา่งด าเนินการ และหลงัส้ินสุดการด าเนินการ 
บุคคลท่ีให้ขอ้มูล คือ กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ ผูด้  าเนินการศึกษา ผูใ้ห้สัมภาษณ์และกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งท่ีจดัสนทนากลุ่ม  
 2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) ประกอบดว้ยผูว้ิจยั ผูส้ังเกต  
ผูร้วบรวมขอ้มูล ผูจ้ดบนัทึกขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูล 
 3. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) ประกอบดว้ยการใชแ้นวคิด การ
ตีความ และการสรุป  

                                                 

 1J. Loft Land, Analysis Social Setting, (Belmont : Wadworth Publishing, 1971), p. 35. 
 2สุภางค์ จนัทวานิช, วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพค์ร้ังท่ี 13, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2548), หนา้ 129. 
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 4. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) ประกอบดว้ย
การใชว้ธีิการร่วมกนัจากเก็บขอ้มูล ศึกษาเอกสารประกอบ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
 

3.6 การจัดระเบียบข้อมูล 
 การจดัระเบียบขอ้มูลให้เป็นระบบเพื่อท่ีจะได้ใช้ในการวิเคราะห์หาขอ้สรุปได้ง่ายตาม
วตัถุประสงค ์คือ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยใน
ปัจจุบนั รูปแบบกระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทย ปัญหาและแนวทางในการพฒันาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 ในส่วนของรูปแบบกระบวนการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะจดัตามทฤษฎีการ
ส่ือสารของลาสเวลล์ ซ่ึงประกอบดว้ยผูส่้งสาร สาร ส่ือ ผูรั้บสาร และผลกระทบ 
 ในดา้นประสิทธิผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส ารวจจากจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตใ์นช่วงเวลา
ท่ีก าหนดในการวิจัยคือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549-วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 การสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ สัมภาษณ์เวบ็มาสเตอร์และจดัสนทนากลุ่ม 
 น าบทสรุปของขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมดมาเป็นข้อมูลในเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเว็บไซต ์         
เพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 

3.7 การน าเสนอผลการวจิัย 
 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ประกอบดว้ย 6 บท ไดแ้ก่ 
 7.1 บทน า ประกอบดว้ย ความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคก์ารวจิยั และประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
 7.2  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้องประกอบด้วยแนวคิดในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา หลกัการของนกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบ ทฤษฎีการส่ือสาร
ยุคปัจจุบนั ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารตามแนวคิดของลาสเวลล์ (Lasswell) ทฤษฎีการส่ือสารตาม
กระบวนการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo) และกระบวนการส่ือสารตามทฤษฎีการส่ือสารทัว่ไป การ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต  
 7.3 ระเบียบวิธีวิจยั ประกอบด้วย การก าหนดผูใ้ห้ข้อมูลหลัก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอผลการวจิยั 
 7.4 สถานภาพและสภาพพื้นท่ีของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ประวติัและวิวฒันาการของการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา จากอดีตจนถึงปัจจุบนั จากยคุมุขปาฐะถึงยคุท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 7.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของเว็บไซต์ รูปแบบ
กระบวนการของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ของคณะ
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สงฆ์ไทย จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกแบบเจาะจงจ านวน 50 เว็บไซต์ ในด้านประสิทธิผล ผลกระทบ 
อุปสรรคปัญหาและแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วดัจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากเจา้ของเวบ็ไซต์ เวบ็มาสเตอร์และนกัวิชาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสนทนากลุ่ม น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7.6 สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มูลโดยการใชว้ิธีการรายงานเชิงพรรณนา และแนวทางใน
การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย                     
ในปัจจุบนั 
 7.7 น าเสนอผลการวจิยั ร่วมปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการท าวิจยั เพื่อร่วม
พิจารณาขอ้มูลท่ีประมวลได ้น าไปสู่ความสมบูรณ์ของเน้ือหาและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 
 7.9 น าเสนองานวิจยัท่ีพิจารณาแกไ้ขแล้วเสนอต่อท่ีประชุมและเสนอต่อคณะกรรมการ
บณัฑิตวทิยาลยั 



 
 

บทที ่4 
สภาพพ้ืนที่ในการวจิยั 

 

 สภาพพื้นท่ีในการวิจยัคร้ังน้ีคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตข์องคณะ
สงฆไ์ทย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงอยู่บนระบบเครือข่ายในโลกออนไลน์คืออินเทอร์เน็ต มีสภาพพื้นท่ี
กระจายอยูต่ามเวบ็โอสต้ิงต่างๆตามท่ีเวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งเปิดด าเนินการอยู ่การก าหนดสภาพพื้นท่ี
จึงตอ้งส ารวจจากเว็บไซต์ของคณะสงฆ์ไทยท่ีท าการเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงก าหนด
สภาพพื้นท่ีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบนั แต่ก่อนท่ีจะศึกษาสภาพพื้นท่ีในการวจิยัคือเวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทย ควรกล่าวถึงประวติั
และววิฒันาการของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อจะไดแ้สดงให้เห็นถึงการ
พฒันารูปแบบของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาตามล าดบั 
  เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนคร้ังแรกนั้น การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอาศยัพระพุทธเจา้เพียง
พระองค์เดียว พระองค์ทรงการแสดงธรรมคร้ังแรกแก่ปัญจวคัคีย ์ หลงัจากการตรัสรู้ผ่านไปเจ็ด
สัปดาห์ จนกระทัง่ปัญจวคัคียไ์ดอุ้ปสมบท จากนั้นจึงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรและสหายของยสกุล
บุตร ในคร้ังนั้นได้มีผูอุ้ปสมบทเป็นภิกษุจ านวน 60 รูป จึงได้เกิดเป็นคณะสงฆ์ข้ึน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์จึงไดเ้ร่ิมข้ึน วิธีการเผยแผ่จึงเป็นการเทศนาธรรมโดยใช้วิธีสอนท่ี
เรียกว่ามุขปาฐะ ต่อมาจึงมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนกลายเป็นคมัภีร์ในยุคต่อ ๆ มา                  
ซ่ึงมีประวติัและพฒันาการพอสังเขป ดงัน้ี 
 

4.1 ประวตัิและววิฒันาการของการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
 ตั้งแต่สมยัพุทธกาลเป็นตน้มา พฒันาการแห่งคมัภีร์พระพุทธศาสนา นกัวิเคราะห์มหายาน
กล่าววา่ คมัภีร์พระพุทธศาสนามีพฒันาการ 3 ยุค คือ (1) ยุคมุขปาฐะ ระยะการสืบทอดพระธรรมวินยั 
โดยระบบปากต่อปาก ผูมี้บทบาทส าคญัมี 3 รูป คือ พระพุทธเจา้ พระอานนท์ และพระอุบาลี               
(2) ยคุพระสูตร ระยะการสืบทอดพระธรรมวินยัโดยการรวบรวมร้อยเรียงเป็นพระสูตร ผูมี้บทบาท
ส าคญัมี 3 รูป คือ พระมหากสัสปเถระ พระอุบาลี และพระอานนท์ เม่ือพระพุทธเจา้เสด็จดบั                     
ขนัธปรินิพพาน 3 เดือน พระมหากสัสปเถระเป็นประธานจดัปฐมสังคายนา ร้อยเรียงพระธรรม
เทศนาเป็นพระสูตร รวบรวมพระวินัยเป็นหมวดหมู่ (3) ยุควิชาการ ระยะการสืบทอดพระธรรมวินัย 
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โดยการแต่งคมัภีร์พระพุทธศาสนา ผูมี้บทบาทส าคญัมี 3 ท่าน คือ พระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ 
พระมชัฌนัติกะ และพระมหาเทวะ1  
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาด าเนินการมาตามล าดบัโดยใชอุ้ปกรณ์ของแต่ละยุค แต่พอมาถึง
ปัจจุบนั เม่ือโลกเจริญมากข้ึนจึงมีพฒันาการในการเผยแผ่โดยเพิ่มวิทยุโทรทศัน์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มา จึงพอจะแบ่งออกเป็น 5 ยคุคือ  
 1. ยคุการส่ือสารโดยค าพูดการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใชว้ธีิมุขปาฐะ  
 2. ยคุการส่ือสารโดยการเขียนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยเขียนตามผนงัถ ้า จารึกลงใบลาน 
 3. ยุคการส่ือสารโดยการพิมพ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสือ
พระไตรปิฎก คมัภีร์ ต าราทางพระพุทธศาสนา 
 4.ยคุการส่ือสารโดยส่ืออิเลคทรอนิคส์มีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางวทิยโุทรทศัน์ 
 5. ยุคการส่ือสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอลมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางดาว เทียม 
และอินเทอร์เน็ต 
 ในแต่ละยุคมีรูปแบบ กระบวนการและประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี
แตกต่างกันไป วิธีการบางอย่างอาจเหมาะสมกับคนในยุคสมยันั้นๆ แต่พอความเจริญผ่านไป 
พระพุทธศาสนาก็ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกบัคนในยุคสมยั ในแต่ละยุคมีประวติั 
รูปแบบ กระบวนการและประสิทธิผลของการใชว้ธีิการตามยคุสมยัพอสังเขปดงัต่อไปน้ี 
 

4.2 ยุคการส่ือสารโดยค าพูดการเผยแผ่พระพทุธศาสนาใช้วธีิมุขปาฐะ 
 ในยคุพุทธกาลเม่ือพระพุทธศาสนาก าเนิดข้ึนคร้ังแรกมีสาวกผูป้ฏิบติัตามค าสอน พระพุทธเจา้
ทรงปรารถนาจะให้พระพุทธศาสนาเป็นท่ี รู้จักของของมหาชน จึงได้ส่งสาวกออกประกาศ
พระพุทธศาสนา เม่ือพระพุทธองคส่์งสาวกรุ่นแรกออกไปประกาศศาสนานั้นไดมี้พระด ารัสวา่ 

  พวกเธอจงเท่ียวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก 
เพื่อประโยชน์ เก้ือกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย ์พวกเธออยา่ไดไ้ปรวมทาง
เดียวกนัสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด                 
จงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถทั้งพยญัชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธ์ิ สัตวท์ั้งหลาย 
จ าพวกท่ีมีธุลีคือกิเลศในจกัษุนอ้ย มีอยู ่ เพราะไม่ไดฟั้งธรรมยอ่มเส่ือม ผูรู้้ทัว่ถึงธรรม 
จกัมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเ้ราก็จกัไปยงัต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม2 

                                                 

 1พระมหาสมจินต ์สมฺมาปญฺโ , วิพากษ์แนวคิดพระพุทธศาสนาส าหรับโลกหลังยุคใหม่, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2547), หนา้ 50. 
 2ว.ิมหา. 4/32/37. 
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 ในคร้ังนั้นมีพระสมณทูตจ านวน 60 รูปเกิดข้ึนคร้ังแรก การเผยแผ่ธรรมในคร้ังนั้นโดยมี
จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก อะไรคือประโยชน์ ในพระพุทธศาสนา
แสดงประโยชน์ไว ้3 ประการดงัท่ีพระพุทธองคต์รัสไวใ้นสังยตุตนิกาย นิทานวรรควา่  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนับุคคลผูเ้ล็งเห็นประโยชน์ตน สมควรแทเ้พื่อยงักิจให้
ถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาท หรือบุคคลผูเ้ล็งเห็นประโยชน์ผูอ่ื้น สมควรแทเ้พื่อยงั
กิจใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาท ก็หรือวา่ บุคคลผูม้องเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
สมควรแทจ้ริง เพื่อยงักิจใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาท3 

 ประการต่อมา คืออย่าไปทางเดียวกันสองรูป ท าไมจึงไม่ให้ไปทางเดียวกันน่าจะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ แต่ละองคจ์ะไดท้  างานอยา่งเต็มท่ี เพราะสัตวท่ี์มีกิเลสนอ้ยยงัมีอยูเ่ม่ือไดฟั้งธรรมก็
อาจจะท าให้แจง้ซ่ึงพระนิพพานได้ แมแ้ต่พระองคเ์องก็เสด็จไปแสดงธรรมโปรดชฎิลสามพี่นอ้งท่ี
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม 
 พระธรรมทูตน่าจะเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมัยน้ี ต่อมาเม่ือจ านวนภิกษุมีจ านวนมากข้ึน 
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จนกระทัง่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อนจะเสด็จดบัขนัธปรินิพพานได้
แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ธรรมและวินัยอนัใด เราแสดงแล้ว บญัญติัแล้วแก่พวกเธอ               
ธรรมและวนิยัอนันั้น จกัเป็น ศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”4  
 ภายหลังพุทธปรินิพพาน คณะสงฆ์บริหารด้วยธรรมวินัย ประมาณพุทธศตวรรษท่ี  3            
พระเจ้าอโศกมหาราช กระท าสังคายนาคร้ังท่ี 3 ได้ส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่ศาสนาใน
ต่างประเทศ 9 สาย นบัเป็นพระธรรมทูตท่ีเดินทางออกนอกชมพูทวีปคร้ังแรก ในประเทศไทยอดีต
เรียกวา่ สุวรรณภูมิ พระโสณะ และพระอุตตระ พร้อมดว้ยภิกษุและภิกษุณีกลุ่มหน่ึงไดเ้ดินทาง
น าเอาพระพุทธศาสนามาเผยแผย่งัดินแดนน้ี 
 การท่ีพระโสณะและพระอุตตระเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ            
คร้ังแรกนั้น ปราการด่านแรกท่ีติดขดั คือ ภาษาในการส่ือความหมาย ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ จะพูดกนัรู้
เร่ืองไดอ้ยา่งไร แต่ภาษาธรรมนั้นส่ือกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งพูด คือ เขา้ใจกนัดว้ยส่ือภาษาใจ  
  รูปแบบท่ีใช้ในยุคน้ีคือ การท่องจ าดว้ยวาจาและการสาธยายทั้งโดยบุคคลคนเดียวหรือ
สาธยายเป็นหมู่คณะ เช่นการสาธยายพระวนิยัโดยการสวดปาฏิโมกข ์
 กระบวนการในยุคน้ีเป็นการเผยแผป่ากต่อปาก โดยอาจารยจ์ะสอนศิษยด์ว้ยวาจา จากนั้น
ศิษย์ก็จะจดจ าจนข้ึนใจและสาธยายต่อ เม่ืออาจารย์เสียชีวิตลง ลูกศิษย์ก็จะเป็นอาจารย์ต่อไป             

                                                 

 3ส .นิ. 16/67/29. 
 4ที.ม. 10/141/146. 
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ส่วนในการเผยแผ่ต่อคนทัว่ไปก็จะใช้การเทศน์ การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม 
เป็นตน้ 
 ในดา้นประสิทธิผลนั้น การใชว้ิธีการเผยแผใ่นยุคน้ีจะมีผลมาก หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัจ  านวน
คนท่ีมาฟังหรือความสามารถของผูแ้สดงธรรม ในสมยัพุทธกาลมีบนัทึกไวว้่าบางคร้ังมีคนฟัง
จ านวนหลายแสนคนดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่พระเจา้พิมพิสาร ท่ีลฏัฐิวนั คร้ังนั้นมีคน
ฟังถึง 12 นหุต (หน่ึงแสนสองหม่ืนคน) พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา้ทั้งหลายทรงยกข้ึนแสดง
ดว้ยพระองคเ์อง คือทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา่            
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหมดมีความดบัเป็นธรรมดา ไดเ้กิดแก่พราหมณ์
คหบดีชาวมคธ 11 นหุต ซ่ึงมีพระเจา้พิมพิสารเป็นประมุข ณ ท่ีนัง่นั้นแล ดุจผา้ท่ีสะอาด ปราศจากมลทิน 
ควรไดรั้บน ้ายอ้มเป็นอยา่งดีฉะนั้น พราหมณ์คหบดีอีก 1 นหุต แสดงตนเป็นอุบาสก5 ในการเผยแผ่
โดยวธีิมุขปาฐะน้ี ประสิทธิผลจึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของผูแ้สดงและของผูฟั้งดว้ย 
 ผลกระทบของวิธีการมุขปาฐะ คือ การเปล่ียนแปลงความคิดของคนจ านวนมาก หากไม่มี
การเตรียมการณ์ไวล่้วงหนา้ ก็อาจจะรับมือกบัคนจ านวนมากไม่ได ้ 
 

4.3 ยุคการส่ือสารโดยการเขยีนการเผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยเขยีนตามผนังถ า้ จารึกลงใบลาน 
 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น ประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาจะมีวรรณกรรม
มากกวา่ประเทศท่ีไม่นบัถือพระพุทธศาสนา เพราะวา่ประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนามีประชากร
ท่ีรู้หนงัสือมากกวา่ โดยเฉพาะพวกผูช้ายไดมี้โอกาสบวชเรียน จึงมีความรู้ดา้นนิทานชาดกต่าง ๆ 
และมีความรู้ทางดา้นภาษาดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดบ้วชดว้ย ส าหรับวรรณกรรมท่ีถือวา่มีค่านั้น อาจแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) จารึกภาษาบาลี และ (2) วรรณกรรมภาษาบาลี  
 1. วรรณกรรมประเภทจารึก จารึกท่ีมีขอ้ความภาษาบาลีอกัษรปัลลวะ ท่ีพบในประเทศไทย
ตามภูมิภาคต่าง ๆ มีเน้ือหาแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. จารึกเน้ือความแสดงธรรม 2. จารึกเน้ือความแสดง
เหตุการณ์ 3. จารึกแสดงเน้ือความนมสัการพระรัตนตรัย 4. จารึกแสดงเน้ือความปรารถนา 5. จารึก
เน้ือความปกิณณกะ6 
 1) จารึกเน้ือความแสดงธรรม จารึกภาษาบาลีในกลุ่มน้ีเท่าท่ีส ารวจพบมี 50 หลกั แบ่งเป็น
กลุ่มตามเน้ือหาคือ  

                                                 

 5ว.ิมหา. 4/58/63. 
 6สุภาพรรณ ณ บางชา้ง, ววิฒันาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ต านาน พงศาวดาร 
สาส์น ประกาศ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2529), หนา้ 15.  
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  1.1) กลุ่มจารึกคาถา เย ธมฺมา ท่ีคน้พบมีประมาณ 20 หลกัเช่นท่ีระเบียงด้านขวาองค ์            
พระปฐมเจดีย ์บนสถูปศิลา บริเวณองคพ์ระปฐมเจดีย ์หนา้ศาลเจา้ขา้งองคพ์ระปฐมเจดีย์ นครปฐม       
โดยใชอ้กัษรอินเดียใตท่ี้เรียกวา่ปัลลวะ ขอ้ความเป็นคาถาคดัมาจากคมัภีร์มหาวรรค พระวินยัปิฎกมี
ขอ้ความวา่  
    เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส  เหตุ  ตถาคโต (อาห)  
    เตสญฺจ โย นิโรโธ  เอว   วาที มหาสมโณติ ฯ7 
 นอกจากนั้นยงัพบบนแผน่อิฐหลกัท่ี 30 บา้นท่ามะม่วง ต าบลจระเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี พบท่ีบา้นพรหมทิน ต าบลหลุมขา้ว อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี พบท่ีเมืองศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นตน้ แสดงวา่จารึกคาถา เย ธมฺมา มีกระจายอยูท่ ัว่ไปในดินแดนประเทศไทย 
 1.2) กลุ่มจารึกสารธรรมเอกเทศ คือ แต่ละหลกัมีเน้ือหาตามความสนใจหรือตามท่ีเห็น
คุณค่าเฉพาะหลกั ท่ีรวบรวมไดมี้ 18 หลกั เป็นจารึกสมยัก่อนสุโขทยั 5 หลกั จารึกสมยัสุโขทยั 8 
หลกัจารึกอยธุยา 4 หลกั และสมยัรัตนโกสินทร์ 1 หลกั8 
 1.3) กลุ่มจารึกคาถายอ่อริยสัจ 4 เม่ือจารึกคาถา เย ธมฺมา ส้ินสุดลงในสมยัสุโขทยั และได้
เกิดจารึกกลุ่มสาระธรรมข้ึนแทนสืบเน่ืองมาจนถึงสมยัอยุธยา ทางอาณาจกัรล้านนาได้เกิดนิยม
สร้างจารึกแสดงคาถายอ่อริยสัจ 4 ข้ึน โดยไดรั้บอิทธิพลจากลงักา เท่าท่ีคน้พบมี 9 จารึก เช่น จารึก
ท่ีฐานพระพุทธรูปวดัเกศศรี จงัหวดัเชียงราย จารึกดว้ยอกัษรสิงหล ประมาณปี พ.ศ. 2000 มีความวา่  
   ป ม  สกลกฺขณเมกปท   ทุติยาทิปทสฺส นิทสฺสน  นิทสฺสนฺโต 
   สมณิ ทุนิมา สมทู สนิทู  วภิเช กมโต ป เมน วนิา ฯ 
 แปลไดใ้จความวา่ “บทแรกเป็นบทท่ีหน่ึงแสดงลกัษณะแห่งตน เวน้แลว้จากบทแรก แสดง
บทมีบทท่ีสองเป็นตน้ พึงจ าแนก (สาระแห่งอริยสัจ) โดยล าดบัแก่งอกัษรยอ่คือ ส.ม.นิ. ท.นิ.ม. ส.ม.
ทุ ส.นิ.ทุ9 
 1.4) กลุ่มจารึกสาระนิพพาน มีเน้ือความกล่าวถึงนิพพานหรือความสงบวา่เป็นสุขอยา่งยิ่ง 
เท่าท่ีคน้พบมีเพียงสามหลกัสร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ทั้งส้ิน 

                                                 

 7ว.ิมหา. 4/65/69. 
 8สุภาพรรณ ณ บางชา้ง, ววิฒันาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ต านาน พงศาวดาร 
สาส์น ประกาศ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2529), หนา้ 34. 
 9เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 75. 
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 2) จารึกเน้ือความแสดงเหตุการณ์ เป็นการบนัทึกเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์เช่นจารึกวดั
ดอน จงัหวดัล าพูน โดยพระเจา้สรรพสิทธ์ิ แห่งนครหริภุญชยั ประมาณปีพุทธศกัราช 1610-1641 
ขอ้ความในจารึกวา่ 
   สพฺพาธิสิทฺธฺยาขฺยรถฺสเรน  ฉพฺพีสวสฺสสีน ปโยชิเตน  
   อุโปสถาคารวร  มโนรม    มยา กตญฺเชตวนาลย  ลย  . 
   ติเสกวสฺสีน มยา จ ตสฺมึ   กโต หิโตทฺธารณโกว อาวโส 
   อาวาสิก  ภิกฺขวร  สุสีล    สทา จ อุปฏฺ หน  อก  เว. 
   สาปายกิ  เหมมยญฺจ เจติย     กต  พหุนฺเตปิฏก  อเลกฺข  
   มุจฺจนฺตุ ทุกฺขา สุขิตา จ สตฺตา  รติพฺพเลน รตนฺตยสมึ10 
 นอกจากนั้นยงัมีจารึกวดักุดดู่ หรือวดัจามเทวี ล าพูน จารึกปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา 
จารึกแม่นาเมือง นครสวรรค ์จารึกเมืองไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เป็นตน้ 
 3) จารึกแสดงเน้ือความภาษาบาลีกล่าวนมสัการหรือสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  
 จารึกเนินสระบวั เป็นศิลาจารึกท าดว้ยหินทรายสีขาว ขนาดกวา้ง  40 เซนติเมตร ยาว 177 
เซนติเมตร หนา 28 เซนติเมตร ลกัษณะตวัอกัษร จารึกเนินสระบวั จารึกเป็นตวัอกัษรอินเดียใต ้สมยั
หลงัปาลวะ เป็นภาษาขอมและภาษาบาลี ในตอนท่ีเป็นภาษาบาลีเขียนเป็น  วสันตดิ์ลกฉนัท ์กล่าว
สรรเสริญพระพุทธคุณ  
 ศิลาจารึกเนินสระบวั จงัหวดัปราจีนบุรี แต่งเม่ือ พ.ศ. 1304 แต่งโดย กมรเตงพุทธสิระผูอ้ยู่
ในตระกูลปาทวะ ศิลาจารึกหลกัน้ีเป็นหินทรายสีเขียว เดิมอยูท่ี่เนินสระบวั ในบริเวณเมืองพระรถ 
ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี ภายหลงัไดเ้คล่ือนยา้ยมาพิงไวท่ี้โคนตน้โพธิ
ใหญ่ในวดัศรีมหาโพธิ ซ่ึงอยูไ่ม่ห่างจากท่ีเดิม นายชิน อยูดี่ คร้ังยงัเป็นหวัหนา้แผนกพิพิธภณัฑ์พระนคร 
กองโบราณคดีกรมศิลปากร ไดส้ ารวจและจดัท าส าเนาคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2496 
ศิลาจารึกน้ี จารึกดว้ยรูปอกัษรหลงัปัลลวะ เป็นค าสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย มี 27 บรรทดั บรรทดัท่ี 1-3 
เป็นภาษาเขมร บรรทดัท่ี 4-16 เป็นภาษาบาลีแต่งเป็นฉนัท์ 14 ท านองจะใชเ้ป็นวสันตดิลกฉนัท ์ 
และบรรทดัท่ี 17-27 เป็นภาษาเขมร ในระหวา่งปี พ.ศ. 2522 ศาสตราจารยน์าวาอากาศเอก (พิเศษ) แยม้ 
ประพนัธ์ทอง ไดร้วบรวมวรรณคดีบาลีท่ีนกัปราชญ์ในอดีตได้รจนาข้ึนด้วยสติปัญญาของตน
โดยตรง มิไดค้ดัลอกมาจากคมัภีร์พระบาลี หรืออรรถกถาใด ๆ เท่าท่ีปรากฏในแผน่ดินไทยปัจจุบนั 
หลกัฐานดงักล่าวส่วนใหญ่จะปรากฏอยูใ่นศิลาจารึก วรรณคดีบาลีในประเทศไทยท่ีมีอายุเก่าท่ีสุด 
คือศิลาจารึกเนินสระบวั ถึงแมว้า่ศิลาจารึกหลกัน้ี ศาสตราจารยฉ์ ่า ทองค าวรรณ จะไดอ่้านแปล และ

                                                 

 10เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 92. 
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พิมพ์เผยแพร่แล้วก็ตามแต่เน่ืองจากศาสตราจารยน์าวาอากาศเอก (พิเศษ) แยม้ ประพนัธ์ทอง                 
ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ ค  าประพนัธ์ภาษาบาลีของท่านพุทธสิริ ในศิลาจารึกเนินสระบวัน้ี ไม่เพียงแต่จะ
เป็นวรรณคดีบาลีท่ีเก่าท่ีสุดของไทยในปัจจุบนัเท่านั้น ยงัเป็นค าประพนัธ์ท่ีประกาศความรู้
ความสามารถอนัยอดเยี่ยมของผูร้จนา ซ่ึงไม่เพียงแต่เช่ียวชาญในทางปริยติัธรรมเท่านั้น ยงัเป็นนกั
ปฏิบติัท่ีเขา้ถึงธรรโมชะ เป็นพระมหาเถระท่ีทรงปรีชาญาณในพระพุทธศาสนาคร้ังนั้นอีกดว้ย              
และเพื่อเผยแพร่ค าประพันธ์ดังกล่าว คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือจารึกในประเทศไทย 
ศาสตราจารยน์าวาอากาศเอก (พิเศษ) แยม้ ประพนัธ์ทอง เฉพาะค าอ่านแปล ศิลาจารึกเนินสระบวั
ตอนท่ีเป็นภาษาบาลี ระหวา่งบรรทดัท่ี 4-16 รวมพิมพไ์วใ้นล าดบัต่อไปดว้ย11 จารึกประเภทน้ียงัพบ
อีกมาในประเทศไทย 
 4) จารึกเน้ือความภาษาบาลีแสดงความปรารถนา พบหลายแห่งเช่นจารึกลานทองสมเด็จ
พระมหาเถรจุฑามณี (พ.ศ. 1919) มีเน้ือความวา่ 
   อิมินา ปุญฺ กมฺเมน  พุทโธ โหมิ อนาคเต  
   สงฺสารา โมจนตฺถาย  สพฺเพ สตฺเต อเสสโต12  
 นอกจากน้ียงัมีจารึกทองค า (1927) จารึกท่ีฐานพระพุทธรูปวดัผาบ่อง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จารึกท่ีฐานพระพุทธรูปพระธาตุพนม จารึกบนฐานปราสาทโลหะ จงัหวดัเชียงราย เป็นตน้ 
 5) จารึกเน้ือความปกิณณกะ จารึกในกลุ่มน้ีมีขอ้ความภาษาบาลีแทรกเป็นบางส่วนสั้นๆ
เช่นจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปวดัชยัพระเกียรติ จงัหวดัเชียงใหม่ จารึกท่ีฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 
จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นตน้ 
 รูปแบบของการเผยแผ่โดยใช้จารึกนั้น ส่วนมากจะใช้ภาษาดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา              
ท าให้คนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ใจได ้การจารึกจึงเป็นเหมือนการบนัทึกเพื่อความศกัด์ิสิทธ์ิ จ  ากดัอยู่
เฉพาะหมู่นักปราชญ์ผู ้มีความรู้ในภาษาท่ีจารึกเท่านั้ น คนทั่วไปมองด้วยความเคารพและ
สักการบูชามากกวา่จะศึกษาเน้ือหาของหลกัธรรมในจารึกนั้น 
 กระบวนการในการจารึกตามผนังถ ้ า ถ้ากระท าโดยผูมี้อ  านาจอาจใช้ช่างฝีมือเป็นผูจ้ารึก           
ถ้าคนทัว่ไปอาจกระท าด้วยความเล่ือมใส ดังนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบน้ีงานท่ี
ออกมาจึงมีคุณภาพไม่เท่ากนั ส่วนการจารึกลงใบลาน มีกระบวนการและขั้นตอนสลบัซบัซ้อนมาก

                                                 

 11เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี, “ศิลาจารึกเนินสระบวั”, 
17 มีนาคม 2551,<http://www.prachinburi-museum.go.th/inscript/> (17 March 2508) 
 12ก่องแกว้ วีระประจกัษ์, จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุพามณี, (กรุงเทพมหานคร : 
ศิลปากร, 2526), หนา้ 81. 

http://www.prachinburi-museum.go.th/inscript/his.asp?id=39
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ยิ่งข้ึน ดงัท่ีมีบนัทึกของการจารึกลงใบลานของชาวเหนือตอนหน่ึงว่า “ในสมยัโบราณพระสงฆ์
จะตอ้งฝึกหดัในการจารึกคมัภีร์ใบลาน สามเณรจะเรียนรู้เทคนิคในการเตรียมใบลาน ซ่ึงไดจ้ากตน้
ลานท่ีปลูกไวร้อบ ๆ วดัแต่ละวดั ในขณะเดียวกนัสามเณรจะฝึกอ่านและเขียนอกัษรไทยวนดว้ย 
คมัภีร์ใบลานจะถูกจารดว้ย ความระมดัระวงัเม่ือเสร็จแลว้จะรักษาไวอ้ยา่งดีดว้ยการห่อผา้ท่ีเรียกวา่ 
ผา้ห่อคมัภีร์ คมัภีร์ใบลานผลิตจากใบลานซ่ึงตดัมาจากตน้ลาน ท าให้เป็นแผน่เท่ากนั แลว้น าไปแช่
ในน ้ ายาสมุนไพรเพื่อป้องกนัแมลง ผึ่งให้แห้ง น าใบลานมาเจาะรูเพื่อร้อยดว้ยเชือกหรือด้ายใช้
เส้นดา้ยชุบน ้ายายางและเขม่าผสมกนั เพื่อท าเป็นเส้นบรรทดั คมัภีร์ใบลาน จะจารดว้ยอกัษรไทยวน 
โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ เหล็กจาร เป็นไมเ้หลาคลา้ยปากาท่ีปลายเสียบดว้ยเหล็กแหลมคมเพื่อจาร
ใบลาน หลังจารแล้วน าเขม่าและน ้ ามันยางทาทับ เพื่อให้ตัวอักษรเด่นชัดสามารถอ่านได ้                   
หลกัจากนั้นจะน าใบลานเหล่านั้นไปร้อยด้วยด้ายหรือเชือก เรียกว่า สายสยอง ใบลานจะร้อย
รวมกนัเป็นผกู เพื่อป้องกนั การบิดงอของใบลานจะท าแผน่ไมข้นาดเท่ากบัใบลานประกบหนา้หลงั
ของคมัภีร์และผูก เรียกวา่ ไมป้ะกบัธรรม หรือบางผูกจะห่อ ดว้ยผา้ซ่ึงทอพิเศษมีไมไ้ผส่อดไวต้รง
กลางป้องกนัหกังอเรียกว่า ผา้ห่อคมัภีร์ ดา้นบนผา้ห่อคมัภีร์จะมีไมไ้ผข่นาดเล็กยาวเขียนช่ือเร่ือง 
ของคมัภีร์ใบลานผูกนั้นไว ้เพื่อสะดวกในการคน้หา เรียกไมน้ั้นวา่ ไมปั้นซกั13 ผูท่ี้ไม่มีความรู้และ
ความช านาญจะท าไม่ได ้ดงันั้นการจารึกอกัษรลงบนใบลานจึงตอ้งมีวธีิการ กระบวนท่ีถูกตอ้งจึงจะ
ไดค้มัภีร์ใบลานท่ีมุคุณภาพและเก็บรักษาไวไ้ดน้าน คมัภีร์บางฉบบัมีอายยุนืยาวถึงพนัปี 
 สาเหตุท่ีตอ้งจารึกคมัภีร์บาลี อรรถกถาและฎีกาลงใบบนใบลานนั้น มาจากพระขีณาสพใน
รัชสมยัของพระเจา้สัทธาติสสะ แห่งลงักาทวปีไดพ้ิจารณาวา่ “ในกาลต่อไป พระสาวกท่ีเป็นปุถุชน 
มีปัญญาหยาบ ไม่สามารถท่องจ านิกายทั้งห้าให้ข้ึนปากได ้จึงไดจ้ารึกคมัภีร์ลงบนใบลาน เพื่อให้
พระสัทธรรมด ารงอยู่ได้นานและเพื่อให้อนุชนได้บุญกุศลสืบไป 14 นอกจากนั้ นยงัได้อ้างถึง
อานิสงส์การสร้างคมัภีร์ว่า “ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นบณัฑิตมีปรีชาญาณ สร้างเองก็ดี ให้คนอ่ืนสร้างก็ดีซ่ึง
คมัภีร์อรรถกถา ฎีกา ยอ่มเป็นกองบุญอนัหาท่ีสุดมิได ้มีอานิสงส์บุญไม่มีท่ีส้ินสุดเช่นเดียวกบัการ
สร้างพระเจดีย์ และการสร้างพระพุทธรูป 84,000 องค์ ปลูกตน้โพธ์ิไว ้84,000 ต้น หรือสร้าง              
พระวิหาร 84,000 หลงั”15 เพราะการมองการณ์ไกลของพระขีณาสพในอดีตและความเช่ือว่าการ

                                                 

 13ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เครือข่ายกาญนาภิเษก, “คมัภีร์ใบลาน”, 28 
มีนาคม 2549, <http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem/cem603.html>(28 March 2006)  
 14พระนันทปัญญาจารย,์ จูฬคันถวงศ์, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรสแอนด์กราฟฟิค, 
2546), หนา้ 41. 
  15เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 41. 
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จารึกคมัภีร์ได้อานิสงส์มาก พุทธสาวกจึงนิยมสร้างคัมภีร์โดยการจารึกลงบนผนังถ ้ าและจารลง                    
บนใบลาน 
 
4.4 ยุคการส่ือสารโดยการพมิพ์การเผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยการพมิพ์หนังสือพระไตรปิฎก 

คมัภีร์ ต าราทางพระพทุธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาเถรวาทใชภ้าษาบาลี หรือมคธเป็นภาษาบนัทึกพระพุทธศาสนา ดงันั้นใน
ยคุต่อมาจึงมีการพิมพค์มัภีร์พระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่พระไตรปิฎก และคมัภีร์อ่ืน ๆ เป็นภาษาบาลี 
พระไตรปิฎกเกิดข้ึนคร้ังแรกมีผู ้สันนิษฐานว่าเกิดข้ึนตั้ งแต่การสังคายนาคร้ังท่ี 1 ภายหลัง
พระพุทธเจา้ปรินิพพานได ้7 เดือนโดยปรารภเหตุพระสุภทัทวุฑฒบรรพชิต พระมหากสัสปะจึงได้
ด าริวา่ เอาเถิด ท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนา พระธรรมและพระวินยั เถิด ในภายหนา้สภาวะ
มิใช่ธรรมจกัรุ่งเรือง ธรรมจกัเส่ือมถอย สภาวะมิใช่วนิยัจกัรุ่งเรือง วนิยัจกัเส่ือมถอย ภายหนา้อธรรม
วาทีบุคคลจะ มีก าลงั ธรรมวาทีบุคคลจกัเส่ือมก าลงั อวนิยวาที บุคคลจกัมีก าลงั วินยวาทีบุคคล จกัเส่ือม
ก าลงั ฯ16 ในการท าสังคายนาคร้ังนั้นมีระบุไวเ้พียงพระธรรมและพระวินยั ไม่มีพระอภิธรรมในการท า
สังคายนาคร้ังนั้นยงัคงใชว้ธีิมุขปาฐะ ยงัไม่ไดจ้ดจารึกลงในเอกสารใดๆ  
 หลงัการท าสังคายนาคร้ังท่ีสาม พระเจา้อโศกมหาราชไดท้  าการบนัทึกหลกัค าสอนส าคญั
ของพระพุทธศาสนาลงบนเสาหินและส่งพระเถระออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายงัต่างประเทศ          
อีก 9 สาย  
 ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ท่านจารึกไวใ้นคมัภีร์ต่าง ๆ ด้วยภาษาบาลีซ่ึงสามารถแบ่ง
ล าดบัชั้นของคมัภีร์ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. พระไตรปิฎก เป็นหลกัฐานชั้นหน่ึง เรียกวา่ บาลี 
 2. ค าอธิบายพระไตรปิฎกเป็นหลกัฐานชั้นสอง เรียกวา่ อรรถกถา หรือ วณัณนา 
 3. ค  าอธิบายอรรถกถา เป็นหลกัฐานชั้นสาม เรียกวา่ ฎีกา 
 4. ค  าอธิบายฎีกา เป็นหลกัฐานชั้นส่ี เรียกวา่ อนุฎีกา 
 5. นอกจากน้ี ยงัมีหนงัสือท่ีแต่งข้ึนภายหลงัเป็นท านองอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีมีใน
คมัภีร์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หนงัสือประเภทน้ี เรียกวา่ “ทีปนี” หรือ “ทีปิกา” หรือ “ปทีปิกา” 
และหนังสือท่ีอธิบายเร่ืองปลีกย่อยต่าง ๆ ท่ีมีในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา หนังสือประเภทน้ี 
เรียกวา่ “โยชนา” หนงัสือทั้งสองประเภทน้ีจดัเป็นคมัภีร์อรรถกถา 

                                                 

  16ว.ิจู. 7/614/303. 
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 ค าสอนท่ีอยูใ่นคมัภีร์เหล่าน้ี ค าสอนท่ีอยูใ่นพระไตรปิฎกเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีสุด การบนัทึก
ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาท่ีจารึกค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท ในขณะท่ีภาษาสันสกฤตใช้
บนัทึกค าสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
 พระไตรปิฎกเป็นหลักฐานชั้นแรกท่ีสุด ค าสอนท่ีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมีถึง 84,000            
พระธรรมขนัธ์แบ่งเป็น 3 หมวด คือ หมวดท่ีหน่ึง พระวินยั ว่าดว้ยเร่ือง ระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบั
ควบคุมกิริยา มารยาท ของภิกษุสงฆ์ มีทั้ งข้อห้ามและข้ออนุญาต ทั้ งน้ีเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในหมู่สงฆ์ มี 21,000 พระธรรมขนัธ์ หมวดท่ีสอง พระสูตร ว่าด้วยเร่ืองราว นิทาน 
ประวติัศาสตร์ ท่ีพระพุทธองคท์รงสั่งสอนและทรงสนทนากบับุคคลทั้งหลายอนัเก่ียวกบัชาดกต่าง ๆ ท่ี
ทรงสอน เปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมย เป็นต้น มี 21 ,000 พระธรรมขนัธ์ และ  หมวดท่ีสาม             
พระอภิธรรมวา่ดว้ยธรรมขั้นสูง คือ วา่ดว้ยเร่ืองเฉพาะค าสอนท่ีเป็นแก่น เป็นปรมตัถ์ ในรูปปรัชญา
ลว้น ๆ มี 42,000 พระธรรมขนัธ์ ค าสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขนัธ์นั้น เรียกวา่ “ธรรมวนิยั”  
 ธรรมวินัยเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีสุดของชาวพุทธ เพราะถือเป็นส่ิงแทนองค์พระศาสดา                  
ดังพุทธพจน์ท่ีตรัสไวก่้อนจะเสด็จดับขนัธปรินิพพานว่า “ธรรมและวินัยอนัใด เราแสดงแล้ว 
บญัญติัแลว้แก่พวกเธอ ธรรมและวินยัอนันั้นจกัเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยการล่วงไปแห่งเรา”17  
ดงันั้น กล่าวไดว้่าพระไตรปิฎกอนัเป็นคมัภีร์ท่ีบรรจุพระธรรมและวินยัจึงเป็นคมัภีร์ท่ีส าคญัมาก
ท่ีสุดของชาวพุทธ  
 พระไตรปิฎกแต่เดิมเป็นภาษาบาลีซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีในมชัฌิมประเทศท่ีเรียกวา่ แควน้มคธ 
ในคร้ังพุทธกาล ต่อมาพุทธศาสนาแพร่หลายไปในนานาประเทศท่ีใช้ภาษาอ่ืน ประเทศต่าง ๆ 
เหล่านั้น มีทิเบตและจีนเป็นตน้ไดแ้ปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาของตน  เพื่อประสงคท่ี์
จะใหเ้รียนรู้ไดง่้าย จะไดมี้คนเล่ือมใสศรัทธามาก คร้ันไม่มีใครเล่าเรียนพระไตรปิฎก ต่อมาก็ค่อย ๆ 
สูญส้ินไป ส้ินหลกัฐานท่ีจะสอบสวนพระธรรมวินยัให้ถ่องแทไ้ด ้ลทัธิศาสนาในประเทศฝ่ายเหนือ
เหล่านั้นก็แปรผนัวปิลาสไป 
 ส่วนประเทศฝ่ายใตมี้ ลงักา พม่า ไทย ลาว และ เขมร ประเทศเหล่าน้ีคิดเห็นมาแต่เดิมว่า  
ถา้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอ่ืนโดยทิ้งของเดิมเสียแลว้ พระธรรมวินยัก็คงคลาดเคล่ือน จึงรักษา
พระไตรปิฎกไวใ้นเป็นภาษาบาลี 
 การเล่าเรียนคนัถธุระก็ตอ้งเรียนภาษาบาลีให้เขา้ใจเสียชั้นหน่ึงก่อน แลว้จึงเรียนพระธรรมวินยั 
ในพระไตรปิฎกต่อไป ดว้ยเหตุน้ีเองประเทศฝ่ายใตจึ้งสามารถรักษาลทัธิศาสนาตามหลกัธรรมวินยั
ย ัง่ยืนมาได ้ การศึกษาเล่าเรียนพระปริยติัธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษา

                                                 
17ที.มหา. 10/141/147. 
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หลกัธรรมค าสั่งสอนแลว้ยงัได้ช่ือว่า เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไวอี้กด้วย โดยเฉพาะ
การศึกษาภาษาบาลี เพราะถา้ไม่รู้ภาษาบาลีแลว้ ก็จะไม่มีผูใ้ดสามารถรู้และเขา้ใจพระพุทธวจนะใน
พระไตรปิฎก ถา้ขาดความรู้เร่ืองพระไตรปิฎกแลว้ พระพุทธศาสนาก็จะตอ้งเส่ือมสูญไปดว้ยเหตุน้ี  
 ปัจจุบนัการศึกษาพระพุทธศาสนามิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะภิกษุสามเณรเท่านั้น ในมหาวิทยาลยั
ต่างได้มีการเปิดสอนวิชาเอกพระพุทธศาสนาจนถึงขั้นปริญญาเอก ดงันั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา             
ก็มิไดจ้  ากดัวงอยูเ่ฉพาะภิกษุสามเณรอย่างเดียว ในประเทศไทยมีประวติัความเป็นมาของการแต่ง
คมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
 การแต่งคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา 
 ในสมยัท่ียงัไม่รวมเป็นประเทศไทยนั้น ดินแดนแหลมทองมีหลายอาณาจกัร เช่น ลา้นนา 
ลา้นชา้ง ศรีวชิยั แต่อาณาจกัรท่ีมีผลงานทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากจนกล่าวไดว้า่เป็น
ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนา คือ อาณาจกัรลา้นนา มีผูว้ิจยัไวว้่า “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาใน
ลา้นนาตกอยูใ่นระหวา่ง 3 รัชกาล คือ พระญาติโลกราช พระยอดเชียงรายและพระเมืองแกว้ ดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ซ่ึงเริมตั้งแต่ปี พ.ศ. 1985 - 2068 รวมเป็นเวลา 84 ปี ซ่ึงเป็นเวลาท่ีมีการศึกษาพระธรรมวินยั
และรจนาคมัภีร์ภาษาบาลีเป็นจ านวนมาก พอพน้จากสามรัชกาลน้ีไปแลว้ก็ไม่มีผลงานภาษาบาลีท่ี
ดีเด่นอีก และหลงัจากการท าสังคายนาท่ีวดัมหาโพธารามมาแลว้เกียรติคุณแห่งพระพุทธศาสนา ในลา้นนา
ไทยไดแ้ผ่กระจายไปถึงประเทศใกลเ้คียง และในปี พ.ศ. 2066 กษตัริยแ์ห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต    
(ลา้นช้าง) ทรงส่งราชทูตมายงัราชส านกัเชียงใหม่ เพื่อขอคณะสงฆแ์ละพระไตรปิฎกไปสืบสาน
ศาสนาในอาณาจกัรล้านช้าง พระเจ้านครเชียงใหม่จึงให้พระเทพมงคลกับภิกษุพาคณะสงฆ ์                   
น าพระไตรปิฎกบาลี 60 คมัภีร์ ไปยงักรุงศรีสัตนาคนหุตในปีเดียวกนันั้น  
 ในรัชการพระเมืองแกว้ ไดมี้พระเถระจ านวนหลายท่านท่ีเป็นนกัปราชญแ์ละเช่ียวชาญใน
ภาษาบาลี จนสามารถแต่งคมัภีร์ต่าง ๆ เป็นภาษาบาลี สมควรจะกล่าวนามไว ้ณ ท่ีนั้น คือ พระโพธิรังสี 
พระธรรมเสนาบดี พระญาณกิตติ พระสัทธมัมกิตติมหาผุสสเทวะ พระญาณวิลาส พระสิริมงัคลาจารย ์
และพระรัตนปัญญาเถระ เป็นตน้ โดยแต่ละท่านไดแ้ต่งวรรณกรรมบาลีไวม้าก และสืบเน่ืองมาจน
ปัจจุบนั เช่น พระโพธิรังสีเถระชาวเมืองใหม่แต่ง จามเทีวงศ ์และสิหิงคนิทาน หรือต านานพระพุทธสิหิงค ์
พระธรรมเสนาบดีเถระแต่ง คมัภีร์เก่ียวกบัไวยากรณ์ภาษาบาลีช่ือวา่ สัททตัถเภทจินตา ปทกักมโยชนา 
พระญาณกิตติชาวเชียงใหม่รจนาคมัภีร์เป็นภาษาบาลีไวถึ้ง 12 เร่ือง โดยเฉพาะพระสิริมงัคลาจารย์
ชาวเชียงใหม่ เป็นพระท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เพราะผลงานคือ มงัคลตัถทีปนี งานนิพนธ์ของท่านมีอยู ่
4 เร่ืองซ่ึงมีขนาดยาวทั้งส้ินคือ เวสสันดรทีปนี จกักวาลทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมงัคลตัถทีปนี 
ส่วนพระรัตนปัญญาเถระ ซ่ึงนยัว่าท่านเป็นชาวเชียงราย หรือไม่ก็ล  าปาง มีผลงานอยู่ 3 เร่ือง คือ              
ชินกาลมาลี วชิรสารัตถสังคหะ และ มาติกตัถสรุปธมัมสังคิณี เป็นตน้  
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 นอกจากพระคมัภีร์ท่ีกล่าวมาแลว้น้ี ยงัมีงานนิพนธ์ภาษาบาลีอีกจ านวนหน่ึงท่ีไม่ปรากฏ
นามผูแ้ต่ง แต่มีหลกัฐานท าให้เช่ือไดว้า่เป็นผลงานพระลา้นนาแต่งข้ึนในยุคเดียวกนัน้ี เช่น ปัญญาสชาดก 
หรือชาดก 50 ชาติ อนัเป็นบ่อเกิดแห่งวรรณคดีส าคญัของไทยอีกหลายเร่ือง เช่น สมุทรโฆษค าฉนัท ์
สังขท์อง พระสุธนมโนห์รา นอกจากนั้นก็เป็นบทสวดมนต ์คือ อุปปาตสันติ เป็นฉนัทภ์าษาบาลี ซ่ึง
นิยมใช้สวดในการท าบุญสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาเมือง  งานนิพนธ์เป็นภาษาบาลีท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้น้ี ลว้นแต่แต่งข้ึนหลงัรัชสมยัของพระญาติโลกราชทั้งส้ิน และมากท่ีสุดในรัชการของพระ
เมืองแกว้ ต่อแต่นั้นมางานนิพนธ์ภาษาบาลีท่ีแสดงความเป็นปราชญข์องพระชาวลา้นนาก็เส่ือมถอย
ไปเร่ือย ๆ พร้อมกบัการส้ินสุดลงแห่งยุคทองของลา้นนา โดยเฉพาะหลงัจากเสียเอกราชแก่พม่าใน 
พ.ศ. 2101 อาณาจกัรลา้นนาก็ถูกพม่ายึดครองอยูเ่ป็นเวลานานกว่า 216 ปี แต่พม่าก็มิไดรุ้กราน
พระพุทธศาสนา เพราะนบัถือศาสนาเดียวกนั ทั้งน้ีในภายหลงัไดส้ ารวจ พบวา่ มีชาดกนอกนิบาตท่ี
แต่งในลา้นนาอีกประมาณ 250 เร่ือง18 ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาในลา้นาไทยมีเผยแพร่โดย
ละเอียดท่ี เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัแม่โจ้19  
 ในช่วงน้ีมีงานวรรณกรรมท่ีแต่งเป็นภาษาบาลีโดยใช้ตวัอกัษรล้านนาเป็นจ านวนมาก 
วรรณกรรมเหล่าน้ีบางเล่มไดรั้บการปริวรรตเป็นอกัษรไทย บางเล่มท่ีบนัทึกบนใบลานยงัพอสืบคน้
ไดบ้า้ง หรือบางเล่มอาจสูญหายไปแลว้ อยา่งไรก็ตามตอ้งยอมรับวา่ในยุคท่ีพระพุทธศาสนารุ่งเรือง 
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาก็พลอยรุ่งเรืองไปดว้ย  
 การแต่งคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทยั - อยุธยา 
 ภาษาบาลี ซ่ึงเป็นภาษาท่ีจารึกค าสอนของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้น แมต้ามหลกัฐานจะ

ปรากฏว่าเข้ามามีอิทธิพลในแถบเอเชียอาคเนย์น้ีตั้ งแต่สมยัท่ีคนไทยยงัไม่ได้ตั้ งถ่ินฐานอยู่ใน

ดินแดนปัจจุบนั ก็มีหลกัฐานตั้งแต่สมยัสุโขทยัว่า พ่อขุนรามค าแหงเคยส่งสมณทูตไปลงักา (ศรีลงักา) 

และในรัชกาลท่ี 5 ของสมยัสุโขทยั คือ สมยัพระมหาธรรมราชาลิไทใน พ.ศ. 1904 มีการส่งสมณทูตไป

ลงักาเช่นกนั ลงักาใช้ภาษาบาลีในการจารึกค าสอนทางพุทธศาสนา มีการแต่งต าราไวยากรณ์บาลี

กนัมากและศึกษากนัอยา่งแพร่หลาย ไทยจึงไดรั้บอิทธิพลภาษาบาลีจากลงักา ใน พ.ศ.1905 พระยา

                                                 

 18ลิขิต ลิขิตานนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย, 
อนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สามกษตัริย,์ (เชียงใหม่ : ทิพยเ์นตรการพิมพ,์ 2523), 
หนา้ 103. 
  19กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้, “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาในล้านนา”,                 
16 กุมภาพนัธ์ 2551,<http://lanna.mju.ac.th/lannareligion_detail.php?recordID=5> (16 February 
2008)  

http://lanna.mju.ac.th/lannareligion_detail.php?recordID=๕
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ลิไททรงผนวช ก็ไดศึ้กษาภาษาบาลีอยา่งแตกฉาน ขณะเดียวกนัพระอีกสายหน่ึงจากลงักาเขา้มาใน

กรุงสุโขทยั ไทยจึงรับภาษาเขา้มาอีกระลอกหน่ึง และใช้ภาษาบาลีจารึกค าสั่งสอนของพระพุทธองค ์

เช่นเดียวกบัท่ีลงักาใช ้จะเห็นวา่ทั้งภาษาบาลีเขา้มามีอิทธิพลมากข้ึน 

 ต่อจากสมยัสุโขทยั ความนิยมใชค้  าภาษาบาลีในภาษาไทยยงัคงอยู ่เพราะเราพบศพัทภ์าษา

บาลีสันสกฤตในภาษาไทยมากข้ึน ๆ ดงัหลกัฐานจากวรรณคดีสมยัหลงั ๆ และเราจะสังเกตเห็นวา่ 

ในวรรณคดีสมยัสุโขทยัมีค ายืมจากภาษาบาลีน้ีนอ้ยกวา่ค าภาษาไทยแท ้แต่ในวรรณคดีสมยัอยุธยา

มีค ายืมเหล่าน้ีเป็นจ านวนมากจนเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสมยัอยุธยาตอนตน้ เช่น ในเร่ือง

ยวนพ่ายและทวาทศมาส แลว้ค่อยลดลงบา้งในสมยัอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย ในสมยัหลงัน้ี

จะมีค ายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตปรากฏมากเฉพาะในวรรณคดีท่ี เ ก่ียวกับพุทธศาสนา                       

ส่วนวรรณคดีบางเร่ืองท่ีสะทอ้นชีวิตคฤหัสถ์หรือสามญัชนและมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติหรือ

ความรัก หรือท่ีเขียนดว้ยค าประพนัธ์ไทยท่ีไม่ไดด้ดัแปลงมาจากค าประพนัธ์อินเดีย เช่น กลอน                

จะมีค าบาลีสันสกฤตนอ้ยลงกวา่สมยัอยธุยาตอนตน้ 

 การแต่งคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ การติดต่อกบัชาติตะวนัตกซ่ึงเร่ิมมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยาแลว้นั้น

เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน การยืมค ามาจากภาษาตะวนัตกก็มีมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษ             

แต่ค ายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตไม่ลดน้อยลงกลบัมีบทบาทมากข้ึน อาจเรียกว่ามากกว่าเดิมก็ได ้

เพราะแต่เดิมในสมัยโบราณผู ้ท่ีใช้ค  ายืมเหล่าน้ีมี เฉพาะผู ้รู้หรือนักปราชญ์ทางภาษา เช่น 

พระมหากษตัริย ์ราชบณัฑิต กวี พระสงฆ ์โหรหลวง เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัน้ีแพร่หลายออกในหมู่ชน

อาชีพต่าง ๆ ทัว่ประเทศ แมแ้ต่กรรมกรและชาวไร่ชาวนา เพราะการติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพ

มาก นอกจากน้ี ยงัมีการยืม และการสร้างค าใหม่ ๆ จากภาษาบาลีสันสกฤตเพิ่มข้ึนไม่มีท่ีส้ินสุด 

เม่ือใดท่ีมีส่ิงประดิษฐ์ หรือความคิดใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามา คนไทยก็จะหาค ามาเรียก

ส่ิงประดิษฐ์หรือความคิดนั้น เรียกวา่การบญัญติัศพัท ์การบญัญติัศพัทส่์วนใหญ่มกัพิจารณาจากค า

ไทยแทห้รือค าบาลีสันสกฤต และเลือกใชค้  าท่ีเหมาะสมหรือประกอบค าข้ึนใหม่ ค  าบาลีสันสกฤตท่ี

ใช้นั้นอาจ อยูเ่ด่ียว ๆ หรือเกิดจากการประสมกนัระหว่างค าบาลีดว้ยกนั หรือค าสันสกฤตดว้ยกนั

หรือค าบาลีกนัค าสันสกฤต แมแ้ต่ค าบาลีสันสกฤตกบัค าไทย ค าเขมร ฯลฯ มีใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป 
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 การช าระและจารึกพระไตรปิฎกในสมัยรัตนโกสินทร์  
 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ไดมี้การช าระและการจารึก
พระไตรปิฎก จากหนงัสือพงศวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา20 ตอนหน่ึงความวา่ “ในปีวอกสัมฤทธิศกนั้น 
พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจา้หลวง ทรงพระราชร าพึงถึงพระไตรปิฎกธรรมอนัเป็นมูลราก 
แห่งพระปริยติัศาสนา ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพยเ์ป็นอนัมากให้เป็นค่าจา้งช่าง
จารจารึกพระไตรปิฎกลงลาน แต่บรรดามีฉบบัในท่ีใด ๆ ท่ีเป็นอกัษรลาว อกัษรรามญัก็ให้ช าระ
แปลออกมาเป็นอกัษรขอม สร้างข้ึนใส่ตูไ้วใ้นหอพระมณเฑียรธรรม และสร้างพระไตรปิฎกถวาย
พระสงฆ์ให้เล่าเรียนทุก ๆ พระอารามหลวงตามความปรารถนา จึงเจา้หม่ืนไวยวรนาถกราบทูลว่า
พระไตรปิฎก ซ่ึงทรงพระราชศรัทธาสร้างข้ึนไวทุ้กวนัน้ี อกัษรบทพยญัชนะตกวิปลาสอยู่แต่ฉบบั
เดิมมา หาผู ้จะท านุบ ารุงตกแต้มดัดแปลงให้ถูกต้องบริบูรณ์ข้ึนมิได้ คร้ันได้ทรงสดับก็ทรง                  
พระปรารภไปว่า พระบาลีอรรถกถาฎีกาพระไตรปิฎกทุกวนัน้ี เม่ือและผิดเพี้ ยนวิปลาสอยู่เป็น            
อนัมาก ฉะน้ีจะเป็นเคา้มูลพระปฏิปัตติศาสนา ปฏิเวธศาสนานั้นมิได ้อน่ึงท่านผูรั้กษาพระไตรปิฎก
มีอยู่ทุกว ันน้ีก็น้อยนัก ถ้าส้ินท่านเหล่าน้ีแล้ว เห็นว่าพระปริย ัติศาสนาและปฏิเวธสาสนา                         
จะเส่ือมศูนย์เป็นอนัเร็วนัก สัตว์โลกทั้ งปวงจะหาท่ีพึ่ งบ่มิได้ในอนาคตกาลเบ้ืองหน้า ควรจะท านุบ ารุง                 
พระบวรพุทธศาสนา ไวใ้ห้ถาวรวฒันาการเป็นประโยชน์ไปแก่เทพามนุษยท์ั้งปวง จึงจะเป็นทาง            
พระบรมโพธิญาณบารมี คร้ันทรงพระราชด าริฉะน้ีแล้ว จึงให้ประชุมพระราชวงศานุวงศ์ มีสมเด็จ                      
พระอนุชาธิราช กรมพระราชวงับวรฯ เป็นประธาน บนพระท่ีนั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท                      
ให้อาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะฐานานุกรมบาเรียนร้อยรูปมารับพระราชทานฉัน 
คร้ันเสร็จสังฆภัตตกิจแล้วสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้ งสองพระองค์จ่ึงทรงถวาย
นมสัการด ารัสเผดียงถามพระราชาคณะทั้งปวงว่า พระไตรปิฎกธรรมทุกวนัน้ียงัถูกตอ้งบริบูรณ์อยู่
หรือพิรุธผิดเพี้ยนประการใด จ่ึงสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะทั้งปวงพร้อมกนัถวายพระพรว่า 
พระบาลี และ อรรถกถาฎีกาพระไตรปิฎกทุกวนัน้ีพิรุธมากมาชา้นานแลว้ หากกษตัริยพ์ระองคใ์ดจะ
ท านุบ ารุงเป็นศาสนูปถมัภกมิไดแ้ต่ก าลงัอาตมภาพ  ทั้งปวงก็คิดจะใคร่ท านุบ ารุงอยูเ่ห็นจะไม่ส าเร็จ 
 กาลเม่ือสมเด็จพระสรรเพชญพระพุทธองค์ผู ้ทรงพระทัศอรหาทิคุณอันประเสริฐ                    
เม่ือพระองคเ์สด็จบรรทมเหนือพระมรณมญัจาพุทธาอาสน์ เป็นอนุฏฐานไสยาสน์ ณ หวา่งนางรังทั้งคู่ใน
สาลวโนทยานแห่งพระยามลราช ใกลก้รุงสินาราราชธานี มีพระพุทธฎิกาตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลาย
วา่ ดูกรสงฆท์ั้งปวง พระธรรมวนิยัอนัใดทั้งแปดหม่ืนส่ีพนัพระธรรมขนัธ์ อนัพระตถาคตเทศนาสั่ง
สอนท่าน เม่ือพระตถาคตนิพพานแล้ว พระธรรมแปดหม่ืนส่ีพนัพระธรรมขนัธ์นั้น จะเป็นครูสั่ง
                                                 

 20สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน, พิมพค์ร้ังท่ี 16, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2539), หนา้ 30. 
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สอนท่านและสรรพสัตว์ทั้ งหลาย  ต่ างพระตถาคตแปดหม่ืนส่ีพันพระองค์  ต รัสมอบ
พระพุทธศาสนาไวแ้ก่พระปริยติัธรรมฉะน้ีแล้วก็เข้าสู่พระปรินิพพาน จ าเดิมแต่สมเด็จพระ
สัพพญัญูเจา้นิพพานถวายพระเพลิงแลว้เจด็วนัพระมหากสัสปเจา้ระลึกถึงถอ้ยค าพระสุภทัรภิกษุแก่ 
กล่าวติเตียนพระบรมครูเป็นมูลเหตุจึงด าริการจะกระท าสังคายนาย เลือกสรรพระสงฆท์ั้งหลายลว้น
พระอรหนัตท์รงพรจตุปฏิสัมภิทญาณกบัพระอานนนทเ์ป็นเสกขบุคคลพระองคห์น่ึงไดพ้ระอรัหตัต์
ในราตรี รุ่งข้ึนจะท าสังคายนายพอครบห้าร้อยพระองค์ มีพระเจ้าอชาตสัตรูเป็นศาสนูปถัมภก 
กระท าสังคายนายพระไตรปิฎกในพระมณฑปแถบถ ้ าสัตตบรรณคูหา ณ เขาเวการบรรพตใกล ้         
กรุงราชคฤห์มมหานคร เจด็เดือนจึงส าเร็จการปฐมสังคายนาย 
 คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง 100 ปี ภิกษุชาววชัชีคามเป็นอลชัชีส าแดงวตัถุสิบประการ 
กระท าผดิพระวินยับญัญติั และพระมหาเถรขีณาสพแปดองค์ มีพระยศเถรเป็นตน้พระเรวตัเถรเป็น
ปริโยสาน ช าระทศวตัถุอธิกรณ์ร างบั ยงัพระพุทธศาสนาให้บริสุทธ์ิแลว้เลือกพระอรหันต์อนัทรง
พระปฏิสัมภิทาญาณเจ็ดร้อยพระองค์ มีพระสัพพกามิเถรเจ้าเป็นประธานกระท าสั งคายนา
พระไตรปิฎกในวาลุกการามวิหารใกลเ้มืองเวสาลี มีพระเจา้กาลาโสกราชเป็นศาสนูปถมัภกแปด
เดือนจึงส าเร็จทุติยสังคายนา 
 คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง 218 ปีคร้ังนั้นเหล่าเดียรถียเ์ขา้ปลอมบวชในพระศาสนา            
จึงพระโมคลีบุตรดิสเถรเจา้ยงัพระเจา้ศรีธรรมาโศกราชให้เรียนรู้ในพุทธสมยั แลว้ช าระสึกเดียรถีย์
เสียถึงหกหม่ืน ยงัพระศาสนาให้บริสุทธ์ิแล้วพระโมคลีบุตรดิสเถร จึงเลือกพระอรหันต์อนัทรง 
พระปฏิสัมภิทาญาณพนัพระองค์ กระท าสังคายนายพระไตรปิฎกในอโสการามวิหารใกล้กรุง              
ปาตลีบุตรมหานคร มีพระเจ้าศรีธรรมาสากราชเป็นศาสนูปถัมภก เก้าเดือนจึงส าเร็จการ                     
ตติยสังคายนาย 
 คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง 238 ปี จึงพระมหินทเถรเจา้ออกไปสู่ลงักาทวปี บวชกุลบุตร
ใหเ้ล่าเรียนพระปริยติัธรรม คือ หย ัง่รากพระพุทธศาสนาลงในเกาะลงักาแลว้ พระขีณาสพทั้งสามสิบแปด
พระองค์ มีพระมหินทเถร และพระอริฏฐเถรเป็นประธาน กบัพระสงฆ์ซ่ึงทรงพระปริยติัธรรม           
ร้อยรูป กระท าสังคายนายพระไตรปิฎกในมณฑปถูปารามวิหารใกล้กรุงอนุราธบุรี มีพระเจ้า                   
เทวานมัปิยดิสเป็นศาสนูปถมัภกสิบเดือน จึงส าเร็จการจตุตถสังคายนาย 
 คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง 433 ปี คร้ันนั้นพระอรหนัต์ทั้งปวงในลงักาทวีป พิจารณา
เห็นวา่ พระพพุทธศาสนาจะเส่ือมลง เหตุพระสงฆซ่ึ์งทรงพระไตรปิฎกข้ึนปากเจนใจนั้น เบาบางลง
กว่าแต่ก่อน จึงเลือกพระอรหันต์อนัทรงพระปฏิสัมภิทาญาณและพระสงฆปุ์ถุชนผูท้รงพระปริยติั
มากว่าพัน ประชุมกันในอภัยคิรีวิหารใกล้เมืองอนุราธบุรี  มีพระเจ้าว ัฏฏคามินีอภัยเป็น
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ศาสนูปถัมภกกระท าพระมณฑปถวายให้กระท าสังคายนายพระไตรปิฎกแล้วจารึกลงลาน                      
ทั้งพระบาลีและอรรถกถาเป็นสิงหฬภาษาปีหน่ึงจึงส าเร็จการปัญจมสังคายนาย 
 คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง 956 ปีจึงพระพุทธโฆษจารยเ์ถรเจา้ออกไปแต่ชมพูทวีป
แปลพระไตรปิฎกอนัเป็นสิงหฬภาษา จารึกลงลานใหม่แปลงเป็นมคธภาษากระท าในโลหปราสาท 
ณ เมืองอนุราธบุรี มีพระเจา้มหานามเป็นศาสนูปถมัภกปีหน่ึง จึงส าเร็จนบัเน่ืองในฉฏัฐมสังคายนาย 
 พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจา้อยูห่วัทั้งสองพระองค ์เม่ือทรงสดบัพระสงฆร์าชา
คณะถวายพระพรโดยพิสดารดังนั้ น จึงด า รัสว่าคร้ังน้ีขออาราธนา พระผู ้เ ป็นเจ้าทั้ งปวง                        
จงมีอุตสาหะในฝ่ายพระพุทธจักรให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์ข้นจงได้ ฝ่ายอาณาจักรท่ีจะเป็น
ศาสนูปถมัภกนั้นเป็นพนกังานโยม โยมจะสู้เสียสละชีวิตบูชาพรรัตนตรัย สุดแต่จะให้พระปริยติั
บริบูรณ์เป็นมูลท่ีตั้งพระพุทธศาสนาให้จงได ้ไดมี้พระราชก าหนดให้นิมนตพ์ระสงฆ ์ประชุมพร้อมกนั 
ณ พระอุโบสถวดัพระศรีสรรเพชรดาราม ในวนักติกบุรณมีเพ็ญเดือนสิบสองในปีวอกสัมฤทธิศก 
พระพุทธศกัราชล่วงแลว้ 2331 พระวสัสา  
 การช าระคมัภีร์และพระไตรปิฎกในสมยัรัชกาลท่ี 1 ไดมี้การจารึกและพิมพพ์ระไตรปิฎก
ลงบนใบลาน เหตุท่ียกมายดืยาวก็เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ วธีิการในการช าระพระไตรปิฎก 
การจารึกพระไตรปิฎกและการเป็นศาสนูปถมัภกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
 การช าระและจารึกพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที ่5 
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการช าระและการพิมพ์
พระไตรปิฎกอีกคร้ัง ดงัหลกัฐานจากหนงัสือกฎหมายรัชกาลท่ี 5 หนา้ 838 ซ่ึงหลวงรัตนาญาณปติ 
(เปล่ง) อธิบดีกรมอยัการเป็นผูร้วบรวบรวมไวมี้ข้อความตอนหน่ึงว่า “ด้วยพระบาทสมเด็จ              
พระเจา้อยูห่วั ทรงพระราชด าริห์จะทรงนุบ ารุง พระพุทธศาสนาให้เจริญวฒันายิ่งข้ึนไปประการใด 
ท่านทั้งหลายก็คงแลเห็นในการท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกุศลส่ิงท่ีเป็นถาวรวตัถุให้เป็นภาชนะรับรอง
พระพุทธศาสนาประการหน่ึง ทั้งอเนกทานบริจาคของประณีตต่าง ๆ ฤาการยกย่องโดยสมณศกัด์ิ 
ซ่ึงเป็นเสบียงก าลงัแก่พระภิกษุสงฆท์ั้งปวง ผูท้รงวไินยบญัญติัของพระพุทธเจา้ใหด้ ารงอยู ่แลเป็นผู ้
แนะน าชาวสยามใหป้ระพฤติการละบาปบ าเพญ็บุญนั้นก็มีเป็นอนัมากในปีหน่ึงๆ ก็อีกประการหน่ึง
การท่ีทรงบริจาคทั้งสองอยา่งนั้นปีหน่ึงก็ส้ินพระราชทรัพยเ์ป็นอนัมาก เพราะเหตุดว้ยทรงเล่ือมใส
ในคุณพระรัตนไตรยนั้น บดัน้ีทรงพระราชด าริห์ถึงพระไตรยปิฎก ซ่ึงเป็นพุทธภาสิตเป็นท่ีร ่ าเรียน
ศึกษาของผูท่ี้นับถือพระพุทธศาสนานั้นด้วยเหตุอย่างไร คงปรากฏในกระแสพระราชด ารัสแก่           
พระเถรานุเถร ซ่ึงจะมีต่อไปในหน้ากระดาษน้ีแล้ว เพราะฉะนั้นจ่ึงจะโปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ ์            
พระไตรปิฎกเป็นอกัษรสยาม เยบ็เล่มสมุดให้มากแพร่หลายสืบสานายุกาลต่อไป จ่ึงโปรดให้ผเดียง
พระสงฆ์เถรานุเถระท่ีช านาญในพระไตรยปิฎกอนัมีสมณศกัด์ิ 110 พระองค์ เป็นผูต้รวจแกฉ้บบั
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พระไตรปิฎกท่ีตีพิมพ ์โปรดใหพ้ระบรมวงษานุวงษเขา้ราชการฝ่ายคฤหัสถเ์ป็นกรรมสัมปาทิกสภา 
จดัการพิมพพ์ระไตรปิฎกให้ส าเร็จทนัในสมยัเม่ือเสด็จด ารงสิริราชสมบติัครบ 25 ปี  จะไดมี้การ
มหกรรมฉลองพระไตรปิฎกน้ีในมงคลสมยันั้น” 21  
 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ก็ยงับนัทึกลงบนใบลาน คมัภีร์พระไตรปิฎกจึงเร่ิมจะเป็นรูปร่างและมี
ครบทุกคมัภีร์ 
 การช าระและจารึกพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที ่7 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7ได้มีการช าระและการพิมพ์
พระไตรปิฎกอีกคร้ัง ดงัท่ีปรากฏในรายงานการสร้างพระไตรปิฎก (ฉบบัสยามรัฐ) ของพระเจา้พี่ยา
เธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ จากราชกิจจานุเษกษา เล่ม 44 หนา้ 3927 ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2470 นั้น22 มีรายงานการสร้างพระไตรปิฎกตอนหน่ึงวา่ “ขา้พระพุทธเจา้ขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการสร้างพระไตรปิฎก  เป็นอนุสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติยศ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุตธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ซ่ึงไดมี้พระบรม
ราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหข้า้พเจา้จดัสนองพระเดชพระคุณนั้น บดัน้ีตน้ฉบบัพระไตรปิฎกส าหรับ
ท่ีจะพิมพ์นั้ น ใช้ฉบับพิมพ์ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเม่ือ                        
พระพุทธศกัราช 2436 นั้นเป็นพื้น มีการแกไ้ข คือ เปล่ียนใช้ พินทุ แทนวญัฌการและยามกัการ            
จดัวางระยะวรรคตอนหนงัสือนั้นเสียใหม่ และใชเ้คร่ืองหมายประกอบใหเ้ป็นอยา่งเดียว ตามแบบท่ี
สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทานไวใ้นการพิมพอ์รรถกถาพระไตรปิฎก  
ส่วนคมัภีร์ท่ีขาดไปในฉบบัพิมพ ์พ.ศ. 2436 ใชฉ้บบัลานของหลวงเป็นตน้ฉบบั และช าระโดยวธีิเดียวกนั 
แกค้  าผดิแต่จ าเพาะท่ีปรากฏวา่คดัลอกผดิ ก าหนดการให้ไดพ้ิมพแ์ลว้เสร็จในพระพุทธศกัราช 2470 
อน่ึง เพราะเหตุท่ีได้ทรงเป็นประมุขบริจจาคพระราชทรัพย์ในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับน้ี               
และโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ขา้ราชการทวยราษฎรชาวสยามทั้งฝ่ายบรรพชิตและ
ฆราวาสบริจาคทรัพยโ์ดยเสด็จในพระราชกุศลนั้น ท่ีประชุมช าระพระไตรปิฎก จึงขนานนาม
พระไตรปิฎกน้ีวา่ “สฺยามรฏฐสฺสเตปิฏก ” “พระไตรปิฎกสยามรัฐ”  
 การพิมพพ์ระไตรปิฎกภาษาบาลีท่ีนิยมเรียกวา่ฉบบัสยามรัฐ และเป็นฉบบัท่ีใช้อา้งอิงใน
ปัจจุบนัมากท่ีสุดฉบบัหน่ึง แมใ้นรัชกาลต่อมาจะมีการช าระและพิมพ์พระไตรปิฎกข้ึนอีกหลาย

                                                 

 21เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 37. 
 22เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 42. 
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ฉบบัทั้งฉบบัภาษาไทย ฉบบัอรรถกถา แต่ก็ยงัอาศยัรูปแบบของพระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐเป็นหลัก 
สรุปวา่การช าระการจารึกและการพิมพพ์ระไตรปิฎกในประเทศไทยนั้นมี 4 คร้ังคือ23 
 1. ช าระและจารลงในใบลาน กระท าท่ีเชียงใหม่ สมยัพระเจา้ติโลกราชประมาณ พ.ศ. 2020 
 2. ช าระและจารลงในใบลาน กระท าท่ีกรุงเทพ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกรัชกาลท่ี 1 พ.ศ. 2331 
 3. ช าระและพิมพเ์ป็นเล่ม กระท าท่ีกรุงเทพ สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2431-2436 
 4. ช าระและพิมพ์เป็นเล่ม กระท าท่ีกรุงเทพ สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 7 พ.ศ. 2468-2473  
 ส่วนในสมยัรัชกาลท่ี 9 ไดมี้การช าระ และพิมพพ์ระไตรปิฎกอีกหลายคร้ัง นอกจากนั้นยงัมี
การปริวรรตคมัภีร์อรรถกถาจากภาษาต่างๆเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่อีกจ านวนมาก
ด าเนินการโดยมูลนิธิภูมิพโลภิกข ุจนกระทัง่มีการบนัทึกพระไตรปิฎกลงแผน่ซีดี และน าเผยแผท่าง
อินเทอร์เน็ต 
 

4.5 ยุคการส่ือสารโดยส่ืออเิลค็ทรอนิคส์การเผยแผ่พระพทุธศาสนาทางวทิยุ โทรทศัน์  
  เม่ือมีสถานีวิทยุโทรทศัน์เกิดข้ึนพระสงฆส่์วนหน่ึงก็ไดใ้ชส่ื้อวิทยุโทรทศัน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จึงมีพระนกัจดัรายการวิทยุโทรทศัน์จ านวนมาก ปัจจุบนัการด าเนินชีวิตทั้งทาง
โลกและทางธรรมอาจจะพยายามแสวงหาทางอยู่ร่วมกนัอย่างสันติโดยท่ีต่างฝ่ายก็ตอ้งพยายาม
ปรับตัวไปตามทางของตัวเอง ศาสนาได้แสดงอกในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเน้ือหา                 
เพื่อเอาใจมิตรรักนักธรรมและบรรดาญาติธรรมทั้ งหลายให้หันหน้ามาเข้าวดับ้างรวมทั้ งได้
ผสมผสานการใชส่ื้อแบบใหม่ ๆ อยา่งไม่เคอะเขิน เช่น พระพยอม กลัยาโณ ไดจ้ดัรายการสนทนา
ธรรมคู่กับดีเจรายการวิทยุเป็นประจ าเป็นต้น24 และยงัมีพระสงฆ์ไทยอีกกลุ่มหน่ึงจัดรายการ               
ทางโทรทศัน์อีกจ านวนมาก ซ่ึงทั้งวิทยุโทรทศัน์ก็เป็นเคร่ืองมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                  
ไดอ้ยา่งหน่ึง 
 ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมของสถาบนัสงฆ์ไทยมีผูศึ้กษาแลว้ พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคด้านพระสงฆ์และสถาบันสงฆ์ในฐานะผูเ้ผยแผ่ธรรมะขาดแคลนพระสงฆ์ท่ีมี 
ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแทจ้ริง ด้านรูปแบบการส่ือสาร ปัจจุบนัเน้นรูปแบบการ

                                                 

 23เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 17. 
 24ณฐันนัท ์ประกายสันติสุข, ประสิทธิผลของการส่ือสารในการเผยแผ่ธรรมะ:หลักสูตรการ
พฒันาจิตให้เกดิปัญญาและสันติสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภ์าพพิมพ,์ 2542), หนา้ 3. 
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เทศน์หรือการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นหลัก แต่ไม่มีภาคปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีเป็น
รูปธรรม ท าให้การเผยแผ่ธรรมะไม่เขา้ถึงจิตใจของผูฟั้งอย่างแทจ้ริง ด้านวิธีการ หรือกลวิธีใน             
การเผยแผ ่ไม่มีการก าหนดหัวขอ้ธรรมะท่ีเหมาะสมกบัผูฟั้ง หรือไม่มีการศึกษาหวัขอ้ธรรมะอยา่ง
ถ่องแทก่้อนน าไปเผยแผ่ นอกจากน้ีพระสงฆไ์ม่ไดมี้การฝึกการผลิตและการใช้โสตทศันูปกรณ์มา
ก่อน รวมทั้งส่ือต่าง ๆ ส่วนใหญ่มุ่งใช้แต่ส่ือบุคคลเป็นหลกั ท าให้การเผยแผ่ธรรมะกระท าไดใ้น
ขอบเขตจ ากดั25 การเผยแผ่ของคณะสงฆ์ไทยจึงติดอยู่รูปแบบมากเกินไปท าให้คนรุ่นใหม่ให้ความ
สนใจนอ้ย 
 ในการใช้ส่ือสมยัใหม่ ในยุคขอ้มูลข่าวสาร ผลต่อการเผยแผ่ และการเปล่ียนแปลงการ            
ใชส่ื้อ พระภาวนาวริิยคุณ (ทตัตะชีโว) กล่าววา่ บทบาทส่ือสมยัใหม่นั้นมีผลต่อการเผยแพร่แต่หาก
แยกแยะไม่ออกก็อาจจะน าไปใช้ในทางท่ีผิด ซ่ึงประการส าคญัโดยพื้นฐาน ตอ้งพิจารณาให้เห็นก่อน 
ขณะน้ีท่ีมีอยู ่คือ พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์อยูใ่นแผน่ซีดีรอม แจกจ่ายเผยแพร่แก่องคก์รต่าง ๆ ไป
แลว้26 การเผยแผส่าระของพระพุทธศาสนาให้กวา้งไกลในยุคปัจจุบนันั้นอาจจะมีวิธีการไดห้ลาย
แนวทางเท่าท่ีคณะสงฆใ์ชใ้นปัจจุบนัเช่นการเทศนา การแสดงธรรม การบรรยายธรรมในแต่ละวดั 
การเผยแผ่ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ ดาวเทียมดงัท่ีวดัธรรมกายมีรายการธรรมะท่ีเรียกว่าดาวเทียม
ดาวธรรม เป็นตน้  
 ในยุคปัจจุบนัมีสถานีวิทยุชุมชนเกิดข้ึน มีวดัหลายวดัต่างก็ใชก้ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยใชส่ื้อคือวทิยชุุมชนเป็นช่องทางในการเผยแผ ่แต่วทิยชุุมชนมีขอ้จ ากดัคือไม่สามารถส่ือสารไป
ในท่ีไกลได ้เพราะมีขอ้จ ากดัดา้นคล่ืน ดงันั้นจึงจ ากดัอยู่ในกลุ่มท่ีไม่มากนกัโดยเฉพาะในกลุ่มท่ี
คล่ืนวทิยชุุมชนส่งไปถึงเท่านั้น 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางวทิยโุทรทศัน์ เป็นท่ีนิยมมาโดยตลอด ในทางคณะสงฆก์็ได้
มีการจดัตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์ทางพระพุทธศาสนาข้ึนเรียกวา่ “สถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย” ตั้งอยูท่ี่วดัยานนาวา มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า The World Buddhist Television of 
Thailand (WBTV) เดิมมีช่ือวา่ สถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวี เพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ             
72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ไดเ้จริญพระราชศรัทธา เสด็จฯพร้อมดว้ยพระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายามาเป็น

                                                 

 25ปนัดดา นพพนาวนั, “การศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะของสถาบนัสงฆ์”, 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2533, หนา้ 103.  
 26สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ, “การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวตัน์”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2539, หนา้ 39.  
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ประธานเปิดสถานีโทรทศัน์เฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2547 ณ วดัยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  
 เน่ืองจากสถานีโทรทศัน์ไทยทีว ีเป็นระบบอะนาล๊อก (Analog) ซ่ึงเป็นระบบเก่า ไม่สามารถท่ีจะ
ส่งสัญญาณไปในระยะไกลได ้ฉะนั้นจึงไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการตั้งสถานีได ้แต่กระนั้น 
สถานีก็ไดท้  าการออกอากาศในระบบเดิมต่อไป และด าเนินการไปเพียงประมาณ 3 เดือน ก็ตอ้งหยุด
ด าเนินการไวก่้อนเป็นการชัว่คราว เพราะมีเหตุขดัขอ้งทั้งจากระบบการออกอากาศ และการบริหาร
จดัการของผูอุ้ปถมัภร์ายเดิมของสถานี  
 เน่ืองจากสถานีโทรทศัน์แห่งน้ี เป็นสถานีโทรทศัน์ช่องประวติัศาสตร์ เพราะเป็นสถานี 
โทรทศัน์ท่ีสถาบนัพระมหากษตัริย์ได้เสด็จฯ  มาทรงเปิดเพื่อจะให้เป็นสถานีโทรทศัน์เฉลิม               
พระเกียรติ ไวท่ี้วดัยานนาวา พระอารามหลวงแห่งน้ีโดยเฉพาะ ฉะนั้น เพื่อเป็นการเทิดทูนรักษา 
พระเกียรติคุณ และประวติั ศาสตร์ ดงักล่าวเอาไวใ้หไ้ด ้คณะกรรมการด าเนินงานจึงมีความตั้งใจอนั
แน่วแน่ท่ีจะรักษาและพฒันาสถานีโทรทศัน์แห่งน้ีให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้านให้มากท่ีสุดเท่า             
ท่ีจะท าได ้ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ดว้ยความมุ่งมัน่ดงักล่าว สถานีก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทพับก
โดยความอนุเคราะห์ของ พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ (รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม) พล.อ.อนุพงษ ์
เผ่าจินดา (ผูบ้ญัชาการทหารบก) พล.อ.ประยุทธ์ จนัโอชา (เสนาธิการทหารบก) และ พล.ท.กิตติทศัน์ 
บ าเหน็จพนัธ์ุ (ผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5) โดยสถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 
ไดจ้ดัสรรเวลาออกอากาศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางสถานีโทรทศัน์ดาวเทียม ไทยทีว ี          
โกลบอล เน๊ตเวลิค์ (THAI TV GLOBAL NETWORK, TGN) สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง  
 นอกจากน้ี กองทพับกก็ยงัจดัหาเงินงบประมาณเพื่อสร้างห้องบนัทึกเทปโทรทศัน์ขนาด
มาตรฐาน พร้อมกบัมอบถวายกลอ้งโทรทศัน์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ใหแ้ก่สถานีอีกดว้ย  
 ดว้ยการช่วยเหลือดงักล่าว ท าให้สถานีมีความพร้อมและสามารถด าเนินงานต่อเน่ืองไป
ไดม้ากข้ึนโดยล าดบั ฉะนั้นในปี พ.ศ.2551 คณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงมี พระพรหมวชิรญาณ 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้อาวาสวดัยานนาวา เป็นประธานไดมี้โอกาสฟ้ืนฟูและปรับปรุงสถานี
วิทยุโทรทศัน์ไทยทีวี ซ่ึงไดห้ยุดด าเนินการไปเป็นการชัว่คราวแลว้นั้น ให้กลบัมาด าเนินการไดอี้ก 
ทั้งน้ีโดยไดท้  าการเปล่ียนแปลงจากระบบเดิม ซ่ึงเป็นระบบอนาล๊อก (Analog) ให้มาเป็นระบบ
ดิจิตอล (Digital) อนัเป็นระบบออกอากาศในสถานีโทรทศัน์อนัเป็นสากล  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 
และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่งสัญญาณไปไดอ้ยา่งกวา้งไกลมากกวา่เดิม (ระบบเคเบิลทีว ีผา่นดาวเทียม) 
ซ่ึงขณะน้ีก็ไดด้ าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ทุกประการ  
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 พร้อมกนัน้ี เพื่อใหเ้ป็นท่ีสมพระเกียรติยิ่งข้ึน คณะกรรมการด าเนินงาน ไดข้อพระบรมราชานุญาต 
เปล่ียนช่ือจากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นสถานีโทรทศัน์โลก
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
 เน่ืองในงานสมโภชพระอารามหลวง วดัยานนาวา 240 ปี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ                  
พระวรชายา และพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทอดพระเนตรห้องบนัทึกเทป
โทรทศัน์ และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วดัยานนาวา 
เป็นกรณีพิเศษ ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2551  โดยการกราบบงัคมทูลเชิญของคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วดัยานนาวา  
 งานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติ โดยส่ือโทรทศัน์นั้นเป็นงานท่ียิ่งใหญ่
มีความ ส าคญัต่อการด ารงอยู่ของสถาบนัชาติ ศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นอย่างยิ่ง           
และในขณะเดียวกนั ก็จะตอ้งใชเ้งินงบประมาณด าเนินการเป็นจ านวนมาก งานเผยแผจึ่งจะด าเนิน
ไปไดด้ว้ยดี ฉะนั้น คณะกรรมการด าเนินงานสถานีจึงไดข้อจดทะเบียนจดัตั้งมูลนิธิสถานีโทรทศัน์
โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วดัยานนาวา เพื่อระดมทุนจากผูมี้จิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน            
ต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อน าดอกผลมาด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะสงฆ ์ใหด้ าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด า เ นินการให้ส า เ ร็จตามภารกิจดังกล่าวแล้ว 
สถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วดัยานนาวา ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์และ
ก าหนดเป้าหมายไวด้งัน้ี  
 1. เป็นสถานีโทรทศัน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  
 2. เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 3. เพื่อเผยแพร่ศาสนกิจ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ วดั 
สถาน ศึกษา และองคก์รทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 4. เพื่อให้การศึกษาในเร่ืองศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ และเร่ืองอ่ืน ๆ แก่
ประชาชน และเยาวชนของชาติ  
 5. เพื่อเป็นส่ือสร้างความเขา้ใจและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ระหวา่งคนในชาติซ่ึงมีเช้ือชาติ
และศาสนาท่ีแตกต่างกนั 
 6. เพื่อสร้างสรรค์ และปลูกจิตส านึก ให้คนในชาติมีความรักและเกิดความหวงแหน               
ในสถาบนั ชาติ ศาสนา และ สถาบนัพระมหากษตัริย ์อยา่งแทจ้ริง  
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 การออกอากาศ สถานีโทรทศัน์โทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วดัยานนาวา 
เผยแพร่โดยดาวเทียม NSS 6 KU ความถ่ี 11635 MHz SYMBOL RATE 27500 KSPS แนวการรับ 
H สามารถรับชมไดท้ัว่ประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ลาว กมัพูชา พม่า 
เวยีดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไตห้วนั และตอนใตข้องประเทศจีน27 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีต และปัจจุบนัได้รับการพฒันาวิธีการมาโดยตลอด             
จากยุคมุขปาฐะ ยุคคมัภีร์ใบลาน หนงัสือ วิทยุ โทรทศัน์ และในปัจจุบนัยงัมีส่ือท่ีนิยมกนัมากใน
คณะสงฆไ์ทย คือ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต 
 

4.6 ยุคการส่ือสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
อนิเตอร์เน็ต 

 ในงานวิจยัน้ีได้ท  าการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เพราะ ในปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุสังคมขอ้มูลข่าวสารอยา่งแทจ้ริง ท าให้
วถีิชีวติและความเป็นอยูข่องผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง ส่งผลใหก้ารด าเนินทางธุรกิจและ
สังคมเปล่ียนแปลงไปด้วย  เทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีคู่กับสารสนเทศ ตราบใดท่ี เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้า ก็จะก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีทนัสมยัไปดว้ย28 ความก้าวหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ท าให้มีการพฒันาคิดค้นส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่อการด าชีวิตเป็นอนัมาก 
เทคโนโลยี ไดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี เทคโนโลยีท าให้การสร้างท่ีพกั
อาศยัมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินคา้และให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
มนุษยม์ากข้ึน เทคโนโลยีท าให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินคา้ไดเ้ป็นจ านวนมากมีราคาถูกลง  
สินคา้ไดคุ้ณภาพ เทคโนโลยีท าให้มีการติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวก การเดินทางเช่ือมโยงถึงกนัท า
ใหป้ระชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกนัไดต้ลอดเวลา  
 พฒันาการของเทคโนโลยที  าใหชี้วติความเป็นอยูเ่ปล่ียนไปมากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
พบวา่ มนุษยส์ามารถจดัพิมพห์นงัสือได้ เม่ือประมาณ 500 ถึง 800 ปีท่ีแลว้ เทคโนโลยีเร่ิมเขา้มา
ช่วยในการพิมพ ์ท าใหก้ารส่ือสารดว้ยขอ้ความและภาษาเพิ่มข้ึนมาก เทคโนโลยีพฒันามาจนถึงการ
ส่ือสารกนั โดยส่งขอ้ความเป็นเสียงทางสายโทรศพัทไ์ดป้ระมาณร้อยกวา่ปีท่ีแลว้ และเม่ือประมาณ
ห้าสิบปีท่ีแล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ท าให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบ
                                                 

 27เวบ็มาสเตอร์วดัยานนาวา, “ประวติัการก่อตั้งสถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนา 
แห่งประเทศไทย วดัยานนาวา”, 30 กรกฎาคม 2552, <www.watyan.tv/resume> (30 July 2009) 
 28สานิตย ์ กายาผาด, เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน่, 
2542), หนา้ 110. 

http://www.watyan.tv/resume
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ข่าวสารมากข้ึน ในปัจจุบนัมีสถานท่ีวทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์แ ละส่ือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการกระจาย
ข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นไดช้ดัวา่เทคโนโลยี
ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก บทบาทของการพฒันาเทคโนโลยีรวดเร็วข้ึนเม่ือมีการพฒันาอุปกรณ์
ทางดา้นคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นไดว้่า ในช่วงส่ีห้าปีท่ีผา่นมาจะมีผลิตภณัฑ์ใหม่               
ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์เขา้ไปเก่ียวขอ้งใหเ้ห็นอยูต่ลอดเวลา  
 ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์กา้วหนา้มาก ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเขา้สู่
ยุคสังคมสารสนเทศ ชีวิตความเป็นอยู่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารจ านวนมาก การส่ือสารโทรคมนาคม 
กระจายทัว่ถึง ท าให้ข่าวสารแพร่กระจ่ายไปอยา่งรวดเร็ว สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมไร้พรมแดน
เพราะเร่ืองราวของประเทศหน่ึงสามารถกระจายแพร่ออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

4.7 สภาพพืน้ทีใ่นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาทางอนิเทอร์เน็ต  
  หลงัจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุและโทรทศัน์ได้รับความนิยมจนกระทัง่มี
สถานีวิทยุธรรมะและสถานีโทรทศัน์พระพุทธศาสนา เม่ือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น
เทคโนโลยีท่ีร้อนแรงท่ีสุด สะดวกท่ีสุด เข้าถึงคนได้มากท่ีสุดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศนั้นไทยนั้นมีขอ้มูลระบุว่า “ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆในทวีปเอเชียท่ีมีการน า
อินเทอร์เน็ตเขา้มาใช ้อินเทอร์เน็ตเขา้สู่ประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2530 จากการผลกัดนัของ ดร.
กาญจนา กาญจนสุตแห่งสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ท าให้มีการเร่ิมตน้ส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกนัระหว่างมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียกบัหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์ ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2536 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)ไดเ้ปิด (World Wide Web) หรือ เวิลด์ ไวด์ เวบ็ โดยใชต้วัยอ่วา่ www เป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทยคือ http://www.nectec.or.th/ ซ่ึงท าหน้าท่ีแนะน าประเทศไทยให้กับทั่วโลกเป็น
ภาษาองักฤษภายใตช่ื้อ “Thailand the Big Picture” ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนหน้าท่ีมาให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีการปรับปรุงรูปแบบให้
ทนัสมยัและเปล่ียนมาใชภ้าษาไทยเป็นหลกั29     
  จากนั้นเป็นตน้มาการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ในประเทศไทยไดรั้บความนิยม
อย่างสูงและมีความตอ้งการใช้งานเพิ่มสูงข้ึนทุกวนั ทั้งปริมาณผูใ้ช้และปริมาณอตัราการรับส่ง
ขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากข้ึนทุกวนั จนกระทัง่มีรัฐวสิาหกิจไดน้ าอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์ 

                                                 

  29ดร.นพดล อินนา, ไอทกีบัการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดกัท์, 2549), หนา้ 117. 
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 ในยุคแรกๆคณะสงฆ์ไทยยงัไม่ไดใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่มีการ
น าเอาพระไตรปิฎกบนัทึกลงแผ่นซีดีกลายเป็นพระไตรปิฎกฉบบัซีดีรอมเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี
พุทธศกัราช 2531 มหาวิทยาลยัมหิดลไดจ้ดัท าพระไตรปิฎกฉบบัซีดีรอม บนัทึกลงในแผ่นซีดี มี
บนัทึกไวว้่า “ในช่วงวนัวิสาขบูชาปีพุทธศกัราช 2531 ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัมหิดลได้
พฒันาพระไตรปิฎกฉบบัดิจิตอล ได้เร่ิมโครงการน าเอาพระไตรปิฎกฉบบัภาษาลีจ านวน 45 เล่ม 
พิมพล์งแผน่ซีดีรอม และพฒันาโปรแกรมสืบคน้พระไตรปิฎก จนกระทัง่ปีพุทธศกัราช 2540 จึงได้
จดัท าพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยและยงัไดรั้บการพฒันามาตามล าดบั ประกอบดว้ยพระไตรปิฎก
ฉบบัแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม พระไตรปิฎกฉบบับาลีอกัษรไทย 45 เล่ม พระไตรปิฎกฉบบับาลี
อกัษรโรมนั 45 เล่ม อรรถกถาและคมัภีร์อ่ืน ๆ พระไตรปิฎกฉบบับาลีอกัษรไทย 70 เล่ม อรรถกถา
และคมัภีร์อ่ืน ๆ พระไตรปิฎกฉบบับาลีอกัษรโรมนั 70 เล่ม และพระไตรปิฎกภาษาเทวนาครีและ
สิงหล30    
  ปัจจุบันมีการน าเอาพระไตรปิฎกเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก มีทั้ งฉบับ
ภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาองักฤษเป็นตน้ คนรุ่นใหม่สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดทุ้กโอกาสท่ีตอ้งการ โดยผา่นทางเวบ็ไซตต่์างๆ  
  ในทางคณะสงฆ์มีหลายองค์กรได้น าเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ข่าวสารของ
องค์กรและข่าวสารทางศาสนาเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ต ในส่วนขององค์กรนั้นเร่ิมต้นท่ีองค์กร
ทางด้านการศึกษาคือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้สร้างเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนมว่า 
mbu.ac.th และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนมว่า 
mcu.ac.th โดยระบุตามประวติัของการเกิดเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัไวว้่า “การ
ก าเนิดศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เก่ียวเน่ืองดว้ยเหตุผลหลาย
ประการ คือ เน่ืองดว้ยการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2541 เร่ือง ให้ทุกส่วนราชการในระดบักระทรวง ทบวง กรม จดัท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสโลกาภิวตัน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นกระแส
พฒันาจากทางตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ในระยะแรกของการ
ได้รับพระราชบญัญติัการศึกษา ไม่มีหน่วยงานรองรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ
ด าเนินการโดยอธิการบดีมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบด าเนินการ ต่อมามูลนิธิน ้ าทอง คุณวิศาล 
ไดมี้จิตศรัทธามอบทุนให้มหาวิทยาลยัจ านวนหน่ึง อธิการบดีจึงไดอ้นุมติัให้น ากองทุนดงักล่าวให้
                                                 

  30ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวทิยาลยัมหิดล, “พระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต” 
14 มกราคม 2550, <http://www.budsir.org/budsir-main.html>  (14 January 2007)  
 

http://www.budsir.org/budsir-main.html
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ด าเนินการโครงการในระยะเร่ิมแรก (1 มกราคม 2541 - 1 กุมภาพนัธ์ 2542) โดยจดัหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมดว้ยครุภณัฑ์ส านกังาน โดยให้ใช้ห้องท่ีสร้างข้ึนใหม่ โดยใชช่ื้อว่า  
“ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและประมวลผล” แต่เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ือต่อการพัฒนาและการ
ปฏิบติังานไม่สะดวก จึงไดข้ออนุมติัยา้ยส านกังานไปตั้งท่ีห้องประชุมเล็กชั้นท่ี1ตึกกวีบรรณาลยั 
ซ่ึงถือเป็นก าเนิดหน่วยงานอย่างแทจ้ริง เม่ือปี พ.ศ.2543 ใช้เป็นส านักงานได้เปล่ียนช่ือเป็นศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั31  
 องค์กรอิสระท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตโดยได้เปิดเว็บไซต์ข้ึนมาในยุค
แรกๆคือ Dhammathai.org ตามท่ีระบุไวใ้นประวติัของเว็บไซต์ว่า  “พระพุทธศาสนาได้อยู่คู่
ประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี อีกทั้งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต แนวคิด และวฒันธรรมไทยเป็น
อยา่งมาก โดยมีส่วนช่วยจรรโลงให้สังคมอยูใ่นความสงบสุขโดยหลกัธรรม ค าสอน ขององคพ์ระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ บริษทั เรียลเน็ทโซลูชัน่ โดย คุณลว้นชาย ว่องวานิช ไดมุ้่งเนน้เห็นความส าคญั
ของธรรมและพระพุทธศาสนา จึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซต ์“ธรรมะไทย” ข้ึนมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางและส่ือกลางในการเผยแผ่พระธรรมแก่ผูส้นใจทั่วไป ทั้ งในประเทศไทยและชาว
ต่างประเทศท่ีสนใจในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ซ่ึงเป็นพระพุทธศาสนานิกายหลกัของคน
ไทย โดยไดจ้ดัท าขอ้มูลเป็น ภาษาไทยและภาษาองักฤษ32  
 เม่ือมีเวบ็ไซต์เกิดข้ึนในประเทศไทยจึงท าให้องค์กรทางศาสนา วดั สถาบนัองค์กรอิสระ

ต่างๆไดส้ร้างเวบ็ไซต์ข้ึนมาเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วดัท่ีใชช่้องทางเผยแผ่

พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆเช่นวดัป่าบา้นตาดจากประวติัของวดัท่ีปรากฏทาง

เวบ็ไซตมี์ขอ้ความท่ีระบุถึงการเกิดข้ึนของเวบ็ไซต์ประมาณปีพุทธศกัราช 2544 ดงัขอ้ความว่า “ท่ี

วดัป่าบา้นตาดปัจจุบนั(ปีพุทธศกัราช 2544) ในพรรษามีพระเณรจ าพรรษา 49 รูป สามเณร 1 รูป 

นอกพรรษาจะมีพระภิกษุสามเณรอาคนัตุกะ เขา้มาพกัศึกษาขอ้วตัร ปฏิบติัเพิ่มข้ึนรวมเป็น 50-60 

รูปเป็นประจ า ส าหรับในยามเชา้ก่อนออก บิณฑบาตทั้งพระและเณรต่างช่วยกนัขดัถูปัดกวาดศาลา

และบริเวณรอบๆ เสร็จแลว้เขา้ไปบิณฑบาตในหมู่บา้น ระยะทางไปกลบัประมาณสามกิโลเมตร ขา

กลบัแวะรับบาตรท่ีหนา้วดัอีกคร้ังหน่ึง และในช่วงประมาณบ่ายสามโมงเยน็ ท่านก็จะออกมาท าขอ้
                                                 

  31เวบ็มาสเตอร์มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, “ก าเนิดศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั”, 14 มกราคม 2550,  <http://www.ict.mbu.ac.th/th/index.php> 
(14 January 2007)  
  32ด ารงค ์สมฤทธ์ิ , “เวบ็ไซตธ์รรมะไทย”, (14 มกราคม 2550) 
<http://www.dhammathai.org/aboutus/aboutus.php> (14 January 2007) 

http://www.dhammathai.org/aboutus/aboutus.php%3e%20(14
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วตัรปัดกวาด เสนาสนะ ขดัถู กุฏิ ศาลา บริเวณวดั ท าความสะอาด ห้องน ้ าห้องส้วม อย่างพร้อม

เพรียงกนั 33 จากนั้นก็มีวดัและองคก์รทางศาสนาใชว้ิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต

หลายแห่งโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์จากขอ้มูลของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดร้ะบุเวบ็ไซต์

ของวดัต่างไวคื้อเวบ็ไซตว์ดัในประเทศไทยมีจ านวน 47 เวบ็ไซต ์ เวบ็ไซตว์ดัไทยในต่างประเทศมี

จ านวน 32 เวบ็ไซต ์ เวบ็ไซตอ์งคก์รทางศาสนามีจ านวน 21 เวบ็ไซต ์ เวบ็ไซตค์วามรู้ทางศาสนามี

จ านวน 29 เวบ็ไซต ์34 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1.เวบ็ไซต์วดัในประเทศไทย  

  1.วดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพฯ 2.วดัท่าตอน จงัหวดัเชียงใหม่ 3.วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี 
4.วดัปากน ้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 5.วดัศรีชมภูองค์ต้ือ จงัหวดัหนองคาย 6.วดัพระเชตุพนวิมลมงั
คลาราม กรุงเทพฯ 7.วดัพระบาทน ้ าพุ จงัหวดัลพบุรี 8.วดันาคปรก กรุงเทพฯ 9.วดัหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม จงัหวดัราชบุรี 10.วดัป่าบ้านตาด จงัหวดัอุดรธานี 11.วดัหัวล าโพง กรุงเทพฯ  
12.วดัราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ 13.วดับ้านกลับ จังหวดัสิงห์บุรี 14.วดับุปผาราม กรุงเทพฯ  
15.วดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 16.วดัดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ 17.วดันางรอง จงัหวดันครนายก  
18.วดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 19.วดัปัญญานันทาราม จงัหวดันนทบุรี 20.วดัอินทรวิหาร 
กรุงเทพฯ 21.วดัท่ามะโอ จงัหวดัล าปาง 22.วดัมงักรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ 23.วดัดอน
ชะเอม จงัหวดักาญจนบุรี 24.วดัสัมมาชญัญาวาส กรุงเทพฯ 25.วดันอ้ยนางหงษ ์จงัหวดัสมุทรสาคร 
26.วดันายโรง กรุงเทพฯ 27.วดัสุวรรณบ ารุงราชวราราม จงัหวดัปทุมธานี 28.วดัโพธิคุณ จงัหวดั
ตาก 29.วดัไร่ขิง จงัหวดันครปฐม 30.วดัสังฆทาน จงัหวดันนทบุรี 31.วดันาป่าพง จงัหวดัปทุมธานี 
32.วดัธรรมมงคล กรุงเทพฯ 33.วดัทุ่งเซียด จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 34.วดับา้นโพธ์ิ จงัหวดัสุรินทร์  
35.วดัคงคาเลียบ จงัหวดัสงขลา 36.วดับา้นน้อยท่าทอง จงัหวดัพิษณุโลก  37.วดัจนัทาราม (ท่าซุง) 
จงัหวดัอุทยัธานี 38.วดัใหญ่ชยัมงคล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 39.วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
กรุงเทพฯ 40.วดัญาณเวศกวนั จงัหวดันครปฐม 41.วดัป่าภูผาสูง จงัหวดันครราชสีมา 42.วดัส าราญ 
จงัหวดัขอนแก่น 43.วดัโพธ์ิชยั จงัหวดัขอนแก่น 44.วดัห้วยทรายใต ้จงัหวดัเพชรบุรี 45.วดัป่ามณี
                                                 

  33 เวบ็มาสเตอร์หลวงตาดอทคอม, “ประวติัวดัป่าบา้นตาด” ,14 มกราคม 2550, 
< http://www.luangta.com/resume/wat_history.php> (12 January 2007)  
  34 เวบ็มาสเตอร์ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “เวบ็วดัในประเทศไทย” ,14 มกราคม 
2550,< http://www.onab.go.th/> (12 January 2007) 
 

http://www.luangta.com/resume/wat_history.php
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กาญจน์ จังหวดันนทบุรี 46.วดัอโศการาม จังหวดัสมุทรปราการ 47.วดัธรรมนาวา จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  
 
2.เวบ็ไซต์วดัไทยในต่างประเทศ 
  1.วดัพรหมคุณาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา  2.วดัลาวพุทธวงศ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา    
3.วดัไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 4.วดัภูริทัตตวนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา  
5.วดัใหม่สามคัคีธรรม ลาสเวกสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 6.วดัชยัรัตนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา  
7.ว ัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 8.ว ัดธรรมประทีป ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 9. วดัญาณรังษี ประเทศสหรัฐอเมริกา 10. วดัไทย มินิโซตา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
11. วดัไทยกรุงวอชิงตนั ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา 12.วดัพุทธมงคลนิมิต ประเทศสหรัฐอเมริกา 
13. วดัสามัคคีธรรมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา 14.วดัป่าสันติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา  
15. วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ประเทศสหรัฐอเมริกา 16.วดัพุทธวิปัสสนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
17. วดัพุทธดลัลสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 18. วดัพุทธประทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา 19. วดัพุทธ
นานาชาติ ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา 20.วดัพุทธาวาส ประเทศสหรัฐอเมริกา 21. วดัป่าอภยัคีรี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 22. วดัพุทธมหามุนี (วดัไทยอาร์ลิงตนั) ประเทศสหรัฐอเมริกา 23.วดัพุทธา
นุสรณ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 24. วดัสุทธาวาส ประเทศสหรัฐอเมริกา 25. วดัไทยในสหรัฐอเมริกา 
26. วดัป่าสันติธรรม ประเทศองักฤษ 27. วดัพุทธปิยวราราม ประเทศเยอรมนี 28.วดัศรีนครินทรวรา
ราม ประเทศสวติเซอร์แลนด ์29.วดัพุทธธรรม ประเทศเยอรมนี 30.วดัศรีรัตนาราม ประเทศองักฤษ 
31.วดัพุทธปทีป ประเทศลอนดอน 32.วดัซมัเตอร์พุทธาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
3. เวบ็ไซต์องค์กรทางศาสนา 
  1.มหาเถรสมาคม 2. มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (มมร) 3.มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (มจร.) 4. ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 5. ส านักงานแม่กองบาลี
สนามหลวง 6. โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่มท่ีสาม 7.โรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษากลุ่มท่ีหก 8.โรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ 
9. โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั 10. ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าธนบุรี 11. มูลนิธิดวงแก้ว 12. องค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก 13. ศูนย์พิทกัษ์
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 14. ชมรมพระพุทธศาสนา บริษทั เอไอเอ จ ากดั 15.  ยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ 16. ส านักงานเจ้าคณะต าบลสุขไพบูลย์ 17. สถาบนัโยคะวิชาการ  
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18.โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 19. โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา วดัธรรมิ
การาม 20. สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา 21. หมู่บา้นพลมั  
 
4.เวบ็ไซต์ความรู้ทางศาสนา 
  1.พุทธทาสศึกษา  2. หลวงปู่มัน่ ภูริทตัตมหาเถร  3. บา้นพระดอทคอม  4. ศาลาธรรม  
5. budpage.com 6.ธรรมจกัร 7. แดนธรรม 8. ธรรมะพุทธองค์ 9. ศึกษาพุทธธรรม 10. คนดี
ดอทคอม 11. ศาสนา 12. มงคลชีวิต 38 ประการ13. ธรรมะเดลิเวอร่ี 14. กลัยาณมิตร 15.Buddhism 
Today 16. 84000.org 17. บา้นธมัมะ 18. ชมรมเวบ็พระพุทธศาสนา 19. ธรรมะไทย 20. พุทธทาส
ดอมคอม 21.โรงมหรสพทางวิญญาณ 22. ลานธรรมเสวนา 23. เว็บวดัดอทเน็ท 24. ฟังธรรม
ดอทคอม 25.มรดกไทย มรดกโลก 26.เวบ็ธรรมติดใจ 27.โพธิยาลยั 28.หลวงปู่ทิม 29. คุณธรรม
ดอทคอม  
  ยงัมีเว็บไซต์ทางศาสนาอ่ืนๆท่ีไม่ได้จดัเข้าในท าเนียบของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซ่ึงแยกตามประเภทดงัน้ี 1.เว็บธรรมะจ านวน 227 เว็บไซต์ 2.ประวติัพระพุทธศาสนา
จ านวน 17 เวบ็ไซต์  3.วนัส าคญัทางศาสนาจ านวน 3 เวบ็ไซต์  4.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์
จ  านวน 10 เว็บไซต์ 5.พระพุทธรูปจ านวน 22 เว็บไซต์  6.พระพุทธเจ้าจ านวน 13 เว็บไซต ์ 
7.พระสาวกจ านวน 30 เวบ็ไซต ์8.พระสงฆไ์ทยจ านวน 32 เวบ็ไซต ์ 9.การศึกษาศาสนาจ านวน 43 
เวบ็ไซต์ 10.องค์กร และหน่วยงานศาสนาจ านวน 40 เวบ็ไซต์ 12.วดั สถานท่ีปฏิบติัธรรมจ านวน 
392 เว็บไซต์ 13.เว็บประชาสัมพนัธ์กิจกรรมจ านวน 36 เว็บไซต์ 14.พระไตรปิฎก จ านวน 13 
เวบ็ไซต์ 15.หนงัสือธรรมะจ านวน 9 เวบ็ไซต์  16.สุภาษิตจ านวน 8 เวบ็ไซต ์17. คติธรรม และค า
กลอนจ านวน 11 เว็บไซต์ 18.ซีดีธรรมะจ านวน 3 เว็บไซต์  19.เสียงสวดมนต์ mp3 จ านวน 7 
เวบ็ไซต ์20.นิทาน จ านวน 9 เวบ็ไซต ์21.รูปภาพจ านวน 35 เวบ็ไซต ์22.บอร์ดสนทนาธรรมจ านวน 
9 เวบ็ไซต์ 24.ศาสนาอ่ืนๆจ านวน 14 เวบ็ไซต ์25.บทสวดมนตจ์ านวน 11 เวบ็ไซต ์ 26.เสียงแสดง
ธรรม mp3 จ านวน 21 เวบ็ไซต ์ 27.ศาสนพิธีจ  านวน 8 เวบ็ไซต ์29.เวบ็ศาสนาพุทธ(องักฤษ)จ านวน 
12 เวบ็ไซต ์ 30.ค าศพัทจ์  านวน 6 เวบ็ไซต ์31.เวบ็ทัว่ไปจ านวน 45 เวบ็ไซต ์35 
 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัพระสงฆไ์ทยท่ีน าเสนอประวติั ผลงาน ธรรมะของแต่ละรูปยงัมีอีกหลาย
เวบ็ไซต ์ตามขอ้มูลระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

                                                 

  35เวบ็มาสเตอร์ธรรมจกัรดอทเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 15 มกราคม 2550, 
< http://www.dhammajak.net/directory> (15 January 2007) 
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  ประวติัและปฏิปทาของครูบาอาจารย(์ธรรมจกัร)รวบรวมประวติัและปฏิปทาของครูบา
อาจารยต่์างๆจากทัว่ประเทศ น าเสนอท่ีเวบ็ไซต ์http://www.dhammajak.net/monk/index.php    
 หลวงปู่มัน่ ภูริทตฺโต ประวติัปฏิปทาของหลวงปู่มัน่ (ภูริทตฺตมหาเถร) สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
สถานท่ีจ าพรรษา ครูบาอาจารย ์ธรรมค าสอน เมตตาธรรม 5 พรรษาสุดทา้ย ณ วดัป่าบา้นหนองผือ 
เคล่ือนขบวนสู่ความจริง ประวติัวดัป่าบา้นหนองผือ บทความจากหนงัสือ “บูรพาจารย”์    หนงัสือ
ส่ืออา้งอิง ข่าวพระกรรมฐาน ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.luangpumun.org/   
  พระพุทธทาสภิกขุ รวบรวมชีวประวติัและผลงานต่างๆ ของพระพุทธทาสภิกขุ สวนโมก
ขพลาราม (วดัธารน ้ าไหล) อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง รวมบทความ รูปภาพ และวา
ทะพุทธทาสเป็นตน้ ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.buddhadasa.org/    
  พระธรรมสิงหบุราจารย ์(หลวงพ่อจรัญ) รวบรวมประวติัของหลวงพ่อจรัญ และประวติัวดั
อมัพวนั อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี รวบรวมข่าวสารกิจกรรม วนัส าคญัทางศาสนา ขอ้มูล
หลกัการปฎิบติัธรรม และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบ้ืองตน้ คติธรรม ค าสอนจากหลวงพ่อจรัญ ช่ือ
เวบ็ไซต ์http://www.jarun.org/    
  หลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน รวบรวมประวติัและพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบวั 
ญาณสมฺปนฺโน รวมทั้ ง ประวติัความเป็นมาของวดัป่าบ้านตาด อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี 
ตลอดจน โครงการช่วยชาติ ฟังเทศน์ถ่ายทอดสด ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 
ออนไลน์ ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ กระดานสนทนาธรรม หนงัสือธรรมะ และประมวลภาพงาน
ต่างๆ ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.luangta.com/     
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ชีวประวติัพระธรรมปิฎก (ประยุตต ์ปยุตฺโต) วดัญาณเวศก
วนั ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ปัจจุบนัไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิ 
ท่ี พระพรหมคุณาภรณ์ ช่ือเวบ็ไซต ์http://oldwww.mcu.ac.th/dhamapitaka/    
  หลวงพอ่พุธ านิโย รวบรวมประวติัและหลกัธรรมของหลวงพ่อพุธ านิโย อลับั้มภาพ 
หนังสือธรรมะ เทปธรรมะ รวมทั้ง ประวติัของวดัป่าสาลวนั ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา ตลอดจนงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อพุธ  านิโย ช่ือเว็บไซต ์
http://www.geocities.com/thaniyo/  
  หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ประวติัหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล บูรพาจารยด์า้นวิปัสสนากรรมฐาน 
เป็นพระอาจารยข์องหลวงปู่มัน่ ภูริทตฺโต หลกัธรรม พระเจดียพ์ิพิธภณัฑ์หลวงปู่เสาร์ ช่ือเวบ็ไซต ์
http://www.geocities.com/bhuthaphum/   
  หลวงพ่อเกษม เขมโก รวบรวมประวติัและค าสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสาน



 95 

ไตรลกัษณ์ (ประตูมา้) อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง รวมทั้ง สถานท่ีปฏิบติัธรรม และรวมภาพอิริยาบท
ต่างๆ ของหลวงพอ่เกษม ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.geocities.com/kasam_kam/  
  ประวติัพระอริยสงฆ ์รวบรวมประวติัพระอริยสงฆเ์ช่น หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มัน่ 
ภูริทตฺโต หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม หลวงปู่ดุลย ์อตุโล หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และหลวงปู่สิม พุทธา
จาโรเป็นตน้ ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.manager.co.th/Dhamma/   
  หลวงพ่อชา สุภัทโท หนังสือ “ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)” ได้
รวบรวมชีวประวติัของหลวงพ่อชา สุภทฺโท แห่งวดัหนองป่าพง ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.isangate.com/dhamma/prawat.htm   
  หลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต รวบรวมชีวประวติัและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต 
รวมทั้ง ประวติัของวดัพระขาว ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตลอดจน 
แผนท่ีการเดินทางไปวดั รวมรูปภาพของหลวงปู่ทิม กระดานสนทนาธรรม และวตัถุมงคล ช่ือ
เวบ็ไซต ์http://www.luangputim.com/     
  ประวติัสมเด็จพระสังฆราช (กรุงรัตนโกสินทร์) รวบรวมพระประวติัความเป็นมาของ
สมเด็จพระสังฆราชไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ งหมด 19 
พระองค ์ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.dhammathai.org/thailand/sangkharaja.php   
  หลวงปู่หงษ ์พรหฺมปญโญ รวบรวมอตัชีวประวติัของหลวงปู่หงษ ์พรหฺมปญฺโ  (พระครู
ปราสาทพรหมคุณ) แห่งสุสานทุ่งมน (วดัเพชรบุรี) ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 
รวมทั้ง รวบรวมงานบุญตามรอยหลวงปู่ บอร์ดสนทนาธรรม วตัถุมงคล และกองทุนปลูกป่าเป็นตน้  
ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.luangpuhong.com/    
  หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร ประวติัและผลงาน 9 ภาษา ของพระราชพิพฒันาทร (หลวงพ่อ
ถาวร จิตฺตถาวโร) วดัปทุมวนารามราชวรวิหาร แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร รับฟัง
เสียงพระธรรมเทศนา กว่า 200 กณัฑ์เทศน์ ข่าวประชาสัมพนัธ์ ชมภาพพระบรมสารีริกธาตุ และ
ภาพในงานพิธีต่างๆ ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.thavorn.org/  
  หลวงปู่ดูลย ์อตุโล รวบรวมประวติัและปฏิปทาของหลวงปู่ดูลย ์อตุโล วดับูรพาราม ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ รวมทั้งพระธรรมเทศนาและค าสอน รวมรูปภาพของหลวงปู่
ดูลย ์และแนะน าสถานท่ีท าบุญฟังธรรม ช่ือเวบ็ไซต ์http://pudule.wimutti.net/    
  หลวงปู่จนัทา ถาวโร รวบรวมชีวประวติัของหลวงปู่จนัทา ถาวโร วดัป่าเขานอ้ย ต าบลวงั
ทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจิตร โดยคดัลอกมาจาก หนงัสือ 80 ปี หลวงปู่จนัทา ถาวโร 
ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.geocities.com/janthathavaro/   
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  ประวติัพระบุญนาคเท่ียวกรรมฐาน ประวติัพระบุญนาคเท่ียวกรรมฐาน คดัลอกมาจาก
หนงัสือ “เท่ียวกรรมฐาน” ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีไดร้วบรวมอตัตชีวประวติัของพระบุญนาค โฆโส ช่ือ
เวบ็ไซต ์http://www.dharma-gateway.com/monk/pra-boonnak-00.htm      
  หลวงปู่เทสก์ เทสฺร สี รวบรวมอตัตโนประวติัของหลวงปู่เทสก์ เทสฺร สี แห่งวดัหินหมาก
เป้ง บา้นไทยเจริญ หมู่ 4 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ช่ือเว็บไซต ์
http://www.thewayofdhamma.org/page1.html   
  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ รวบรวมประวติัและพระธรรมะเทศนาของพระสุธรรมคณาจารย ์
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วดัอรัญบรรพต ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย 
รวมทั้ง พระสุธรรมเจดีย ์และรวมภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ตลอดจนขอเชิญรับฟังพระธรรม
เทศนาหลวงปู่เหรียญเป็นตน้ ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/   
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวบรวมพระประวติั
ของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้ง 
พระศาสนกิจในประเทศและต่างประเทศ รูปนิทรรศการ งานฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 
ปกิณณกะ และเบด็เตล็ด ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.sangharaja.org/    
  หลวงพอ่ชม อน คโณ รวบรวมประวติัของหลวงพ่อชม อน คโณ แห่งวดัเขานนัทาพาสุภาพ 
(วดัทุ่งยาว) ต าบลโพธ์ิงาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี รวมทั้ง รวบรวมพระธรรมเทศนา 
บรรยายโดยหลวงพ่อชม ตลอดจนแผนท่ีการเดินทางไปวัด และนานาสาระ ช่ือเว็บไซต ์
http://www.luangpochom.com/   
  พุทธบุตร ธรรมะค าสอนและประวติัของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) 
กรรมฐาน40  สนทนาธรรม รวมค าสอน ประสบการณ์เจอผี หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม พระ
โพธิสัตว ์ ค าสอนพระสุปฏิปันโน ข่าวงานบุญ ก าหนดการธมัมวิโมกข ์ และนานาสาระต่างๆ อีก
มากมาย ช่ือเวบ็ไซต ์http://www.geocities.com/buddha_family    
  พระอาจารยส์ าเภา สนฺติ าณโก รวบรวมประวติัของพระอาจารยส์ าเภา สนฺติญาณโก วดั
ประจนัตคามเสมาราม (ใยพิมล) ต าบลโพธ์ิงาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี รวมทั้ง 
รวบรวมหลักธรรมค าสั่งสอนของพระอาจารย์ส าเภา เช่น ธรรมะสายทางนรก ธรรมะสายทาง
สวรรค์ ธรรมะสายทางมนุษย์ ธรรมะสายทางพระนิพพาน (ธรรมพิสดาร) ช่ือเว็บไซต ์
http://www.geocities.com/santiyango/   
  หลวงพ่อวิชยั เขมิโย รวบรวมประวติัและค าสอนของหลวงพ่อวิชยั เขมิโย รวมทั้ง ประวติั
ของวดัถ ้ าผาจม ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ตลอดจนศาสนสถานภายในวดั 

http://www.geocities.com/santiyango/%20%20ฅ
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กิจกรรมงานบุญกุศลของวดั และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของวัดเป็นต้น ช่ือเว็บไซต ์
http://www.freewebs.com/prawichai/    
  คณะสงฆอ์ าเภอเมืองนครพนม ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และงานการคณะสงฆอ์ าเภอ
เมืองนครพนมให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการคณะสงฆ ์เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานคณะสงฆ ์น าเสนอทางเวบ็ไซต ์http://www.muangnakhon.com/  
  นอกจากเวบ็ไซต์ท่ีน าเสนอประวติัและผลงานของพระสงฆไ์ทยบางรูปแลว้ ยงัมีสถานท่ี
ปฏิบติัธรรม ศาสนสถาน ศาสนพิธี พุทธศาสนสุภาษิต นิทานธรรมะ การ์ตูนธรรมะ พระไตรปิฎก 
วนัส าคญัทางศาสนาหรือเวบ็ไซตส่์วนบุคคลอ่ืนๆอีก 
  เวบ็ไซตท์างพระพุทธศาสนาเหล่าน้ีเกิดข้ึนในยุคแรกประมาณปีพุทธศกัราช 2541 จนถึงปี
พุทธศกัราช 2549 ท่ีเร่ิมท างานวิจยัในคร้ังน้ี มีจ  านวนไม่คงท่ีบางปีมีปริมาณมาก บางปีมีน้อย 
เน่ืองจากบางเวบ็ไซตเ์ปิดแลว้ก็ปิด จ านวนเวบ็ไซต์ท่ีแน่นอนจึงไม่อาจจะก าหนดปริมาณท่ีคงท่ีได ้
รูปแบบในการน าเสนอของแต่ละเวบ็ไซตก์็มีความหลากหลาย วิธีการน าเสนอก็มีความแตกต่างกนั 
ประสิทธิผลเบ้ืองตน้ส ารวจจากจ านวนคนท่ีเขา้มาดูเวบ็ไซตก์็มีปริมาณท่ีแตกต่างกนั 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาให้ทนักบัยุคสมยั จากยุค
แรกท่ีใช้วิธีมุขปาฐะ ต่อมาใช้วิธีจารึกลงบนผนงัถ ้ า จารึกลงใบลาน พิมพเ์ป็นหนงัสือ เผยแผ่ทาง
สถานีวทิยกุระจายเสียงและทางสถานีโทรทศัน์ และพอมาถึงปัจจุบนัก็มีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์โดยวดัองค์กรและ
สถาบนัสงฆไ์ดเ้ปิดเวบ็ไซตใ์นนามของวดัหรือองคก์ร นอกจากนั้นยงัมีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ผา่นทางเครือข่ายทางสังคมอ่ืนๆอีก แต่ในงานวจิยัน้ีไดก้  าหนดไวเ้ฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดย
เน้นท่ีเวบ็ไซต์ทางศาสนาคือองค์กรสงฆ์ สถาบนัสงฆ์ และองค์กรอิสระอ่ืนๆ   ใช้วิธีการคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงภายใตก้รอบของค าวา่เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะอินเทอร์เน็ต และคณะ
สงฆไ์ทยตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 ทวิ และสมยัปัจจุบนัระหวา่ง
ปีพุทธศกัราช 2549-2552 
 ปัจจุบนัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรสงฆ์ สถาบนัสงฆ์ และองค์กรอิสระใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคือ อินเทอร์เน็ต มีเวบ็ไซต์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามสภาพพื้นท่ีท่ีได้
ท าการศึกษา ในงานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อท าการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทย จ ากดัขอบข่ายอยูท่ี่อินเทอร์เน็ตโดยผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
คณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั  



  
 

บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 จากการศึกษาจากเอกสารท่ีนําเสนอทางเว็บไซต์ของประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกคือ
เวบ็ไซตจ์าํนวน 50 เวบ็ ไดผ้ลการวจิยัตามวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ คือ 
 1. การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
 2. รูปแบบกระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆไ์ทย  
 3. ปัญหาและแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั  
 เน่ืองจากผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้3 ขอ้ การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ แบบมีการ
สัมภาษณ์จึงได้เพิ่มสภาพพื้ น ท่ีในการวิจัย เข้ามาในบทท่ี  4  เ ป็นสภาพพื้ น ท่ีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและประวตัววิฒันาการของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 ส่วนบทท่ี 5 เป็นผลของการวิจยัโดยตอบวตัถุประสงคท์ั้งสามขอ้ จึงมีเน้ือหาค่อนขา้งมาก 
โดยผลการวจิยัไดค้าํตอบมาจากการสาํรวจขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัทาํการคดัเลือก 
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เวบ็มาสเตอร์ และอีกส่วนหน่ึงมาจากการจดัสัมมนากลุ่ม จากการศึกษา
ไดผ้ลวจิยัตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 การเผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย 
 จากการสํารวจพบว่าคณะสงฆ์ไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา           
ผลการสํารวจจากจาํนวนวดัของคณะสงฆ์ไทยในประเทศไทยในปัจจุบนั(พ.ศ. 2549-2552) มีวดัท่ี
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไชต์เพื่อใช้ในการเผยแผ่กิจการขององค์กรสงฆ ์        
และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาสํารวจขอ้มูลในวนัท่ี 12 มกราคม 2550 มีเวบ็ไซตท่ี์ใช ้ ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจาํนวน 709 เวบ็ไซต์ เป็นเวบ็ไชต์ของวดัภายในประเทศไทย 253 เวบ็ไชต ์
วดัในต่างประเทศ 74 เวบ็ไชต ์นอกจากนั้นจะเป็นเวบ็ไชตข์องกลุ่มและองคก์รทางพระพุทธศาสนาส่วน
อ่ืน ๆ1 เวบ็ไชตเ์หล่าน้ีกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโนม้วา่องคก์รสงฆจ์ะใชส่ื้อ

                                                        
 1เวบ็มาสเตอร์พระไทยเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 12 มกราคม 2550, 
<http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all> (12 January 2007) 

http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all
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เทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีสํารวจเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2549 ซ่ึงมีเพียง 587 เวบ็ไชต์ในเวลาไม่ถึงปีเพิ่มข้ึนถึง 122 เวบ็ไชต์ การเพิ่มปริมาณเวบ็ไซต์ของ
องคก์รสงฆห์รือวดัต่าง ๆ นั้น แสดงให้เห็นถึงคณะสงฆไ์ทยไดป้ระยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ คือ 
อินเทอร์เน็ต เพื่อมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถึงเวลาแลว้ท่ีคณะสงฆ์ไทย จะใช้เทคโนโลย ี
อินเทอร์เน็ตในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสอดคลอ้งกบัท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ 
รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อดีตผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัศิลปากรไดใ้ห้ให้ความเห็นว่า “ปัจจุบนัมีความเห็นว่าจาํเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เพราะปัจจุบนัคนส่วนใหญ่อยู่ในโลกไซเบอร์ การเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา โดยวิธีการปกติก็อาจจะไดเ้ป้าหมายส่วนหน่ึง แต่การเผยแผท่างโลกไซเบอร์ก็จะ
เขา้ถึงคนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงปัจจุบนักาํลงัเป็นกลุ่มคนท่ีมีปัญหาและกาํลงัถูกมอมเมาดว้ยเทคโนโลยี เม่ือ
พระพุทธศาสนาเขา้ไปก็จะทาํให้เกิดประโยชน์ คนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตจะมีปริมาณมากข้ึน เหมือนใน
อดีตท่ีเคยส่ือสารทางวทิยุโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียวและถูกบงัคบัดว้ยกาลเวลา ถา้จะดูเร่ือง
ของของศาสนาก็ตอ้งดูตอนตีส่ี ตีหา้ ในช่วงเวลาปกติไม่ค่อยไดอ้อกอากาศ แต่อินเทอร์เน็ตไม่ถูกจาํกดั
ดว้ยเง่ือนไขของกาลเวลา หรือสถานท่ี เพราะเผยแผ่ไปไดท้ัว่โลก ทาํให้เรามีช่องทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปไดท้ัว่โลก เพราะอินเทอร์เน็ต ไม่ถูกจาํกดัรูปแบบ ไม่เหมือนโทรทศัน์หรือวิทย ุ
อินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ทั้งมลัติมีเดียทาํให้ตรงกบัจริตในทางพระพุทธศาสนา ใครท่ีชอบอ่านก็อ่าน 
ชอบฟังก็ฟัง หรือชอบกราฟิคก็เลือกดูในส่ิงท่ีตนเองชอบ คนรุ่นใหม่ก็สามารถเขา้ถึงได ้มีให้เห็นแลว้ 
คือ การ์ตูนทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเขา้กบัคนรุ่นใหม่ได ้ในอนาคตมีเทคโนโลยีสามจีก็จะทาํให้มีการ
เผยแผไ่ดม้ากข้ึน2 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางส่ืออินเทอร์เน็ตนั้น มีผูส้งสัยวา่เป็นของคณะสงฆไ์ทยจริงหรือ 
ดงัท่ี พระครูสิริปัญญาเมธี แสดงทศันะไวว้า่ “เท่าท่ีไดเ้ห็นในปัจจุบนัเวบ็ไซตข์องคณะสงฆจ์ริง ๆ ยงั
ไม่ปรากฎชดัเจน ส่วนมากทาํในนามส่วนตวั พระเถระยงัมีทศันคติท่ีไม่ค่อยชดัเจนเก่ียวกบัเทคโนโลยี
ยงัปรับเปล่ียนไม่ค่อยทนั ยงัคงยดึติดกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแบบเดิมท่ีท่านมองวา่ยงัใชไ้ดผ้ล”3  

                                                        
 2สัมภาษณ์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, รองผู ้อ ํานวยการสํานักงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet), 29 พฤศจิกายน 2552. 
 3การแสดงความคิดเห็นของ พระครูสิริปัญญาเมธี (ผศ.ดร.) หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ 
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ศาลายา 
จงัหวดันครปฐม. 
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 พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโ  เว็บมาสเตอร์พุทธคอมดอทคอม ลาํธารดอทคอม นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “การใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีอยู่แลว้ แต่ไม่ได้ทาํในนามคณะสงฆ์ ขอ้มูลต่าง ๆ เขา้สู่กลุ่มเป้าหมาย ได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ปัจจุบนัเวบ็ไซตข์องวดัป่าจะมีจาํนวนมาก บางเวบ็ไซตแ์มจ้ะนาํเสนอเร่ืองทางโลกแต่
ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัจริง ๆ คือ พระ ปัจจุบนัพระท่ีมีความรู้ทางเทคโนโลยมีีจาํนวนมากข้ึน4 
 ปัจจุบนัขอ้มูลทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถาไดถู้กนาํข้ึนสู่อินเทอร์เน็ต
หมดแลว้ ปัจจุบนัพระสงฆย์งัไม่เพียงพอในการนาํเสนอ เวบ็ไซตบ์างแห่งอาจจะทาํโดยฆราวาสแต่ทาํ
ในนามองค์กรสงฆ์ พระท่ีทาํงานด้านอินเทอร์เน็ตมกัจะซ่อนตวัไม่อยากเปิดเผยตวั แต่ทาํในนาม
องค์กร ปัจจุบนัเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวกบัวดัเกิดข้ึนมาก ในขณะเดียวกนัก็มกัจะถูกปิดตวัลงมากเหมือนกนั 
เป็นเหมือนกบักาํลงัเดินตามกระแสพอหมดเงินก็หมดแรง และถูกปิดตวัในท่ีสุด บางวดัเพียงแค่นาํ
ภาพพระอุโบสถข้ึนเว็บเผยแผ่เท่านั้นก็สามารถสร้างอุโบสถสําเร็จเพราะผูเ้สพมองเห็นคุณค่าแล้ว
บริจาคเงินสร้างโบสถ์เสร็จ ถา้เวบ็ไซตมี์เป้าหมายท่ีชดัเจน ก็จะไดผ้ลท่ีชดัเจนมากกวา่ 
 ในขณะท่ี พระเทพดิลก ประธานศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เลขาธิการศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วดับวรนิเวศวหิารมีทศันะวา่ “การเผยแผส่าระสําคญัอยูท่ี่ส่ิง
ซ่ึงนาํมาเผยแผ ่และวิธีการในการเผยแผ ่ส่วนเทคโนโลยี คือ อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเพียงส่ือท่ีนาํมาช่วย
ในการเผยแผ ่หากมองตามความเป็นจริงส่วนหน่ึงก็เป็นเสียงและภาพท่ีถ่ายทอดมาจากการบรรยายทาง
วิทยุ โทรทศัน์ หรือในห้องประชุมสัมมนาทัว่ไป เน้ือหาสาระเป็นประเด็นสําคญัว่าเป็นอยา่งไรและ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูฟั้งเป็นใคร วิธีการก็คงตอ้งอาศยัหลกัการท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวใ้นองคแ์ห่ง
ธรรมกถึก คือ นกัเทศกต์อ้งประกอบดว้ยลกัษณะหา้ประการ ไดแ้ก่ 1. แสดงธรรม         ไปโดยลาํดบัไม่
ตดัลดัใหข้าดความ 2. อา้งเหตุผลแนะนาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 3. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่
ผูฟั้ง 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ื้นคือไม่ยกตนเสียดสี
ผูอ่ื้น ภิกษุผูเ้ป็นธรรมกถึก พึงตั้งองค ์ 5 อยา่งน้ีไวใ้นตน การเนน้เน้ือหาสาระก็คงอยูใ่นลกัษณะท่ี
เรียกว่าสันทศันา มีความแจ่มแจง้ชดัเจน เหมาะสมแก่กลุ่มผูฟั้ง การเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีผูรั้บ
สารท่ีเราไม่รู้วา่เป็นใคร แต่ถา้เรามองโดยประมาณการก็จะพบวา่คนท่ีฟัง          หรือดูทางอินเทอร์เน็ต 
ก็จะเป็นกลุ่มท่ีสนใจในเร่ืองทางศาสนาเพราะอินเทอร์เน็ตมีตวัเลือกมาก คนส่วนใหญ่ก็จะไปทาง

                                                        
 4การแสดงความคิดเห็นของ พระมหาบุญนภสัร์ ถิรปุํฺโ  เวบ็มาสเตอร์พุทธคอมดอทคอม 
ลาํธารดอทคอม นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,               
ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือว ันท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
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บนัเทิงคดี สารคดีในสายท่ีตนเองสนใจ พอมาถึงเร่ืองทางศาสนาก็จะกลายเป็นคนกลุ่มหน่ึงส่วนมากก็
จะเป็นผูสู้งอาย ุส่วนอายนุอ้ย ๆ คงไม่มากเท่าไหร่ ยกเวน้พวกนกัเรียนนกัศึกษาท่ีครูให้ทาํรายงาน ก็จะ
ไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตท่ีตนเคยเห็น หรือสนใจฟังโดยสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีตนตอ้งการท่ีทาํ
รายงาน อินเทอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั5 
 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆไ์ทย
ในปัจจุบนันั้น ไดแ้บ่งหวัขอ้ออกเป็น 2 ประเด็นคือ 
 1) แหล่งขอ้มูล ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง เวบ็ไซต์มีจาํนวนมากไดก้าํหนดแหล่งขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไว ้50 เวบ็ไซต ์ 
 2) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโดยศึกษาเอกสารจากเวบ็ไซต์ โฮมเพจ และเวบ็เพจของคณะสงฆ์
ไทยจากประชากรกลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 50 เวบ็ไซต ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เวบ็ไซต์มีจาํนวนมากไดก้าํหนดแหล่งขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไว ้50 เวบ็ไซต ์คือ 
 1) สถาบันและองค์กรสงฆ์ จ านวน 10 เวบ็ไชต์ คือ  
 มหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบาลีสนามหลวง กองธรรม
สนามหลวง กรมการศาสนา กองงานพระธรรมทูต ศูนยค์วบคุมการไปต่างประเทศสาํหรับพระภิกษุ
สามเณร (ศ.ต.ภ.) ศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
 2) สถาบันสงฆ์ ไดแ้ก่ 
  2.1) วดัในกรุงเทพมหานคร 10 วดั วดับวรนิเวศวิหาร วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม           
วดัราชาธิวาสวหิาร วดัมหาธาตุยุราษฎร์รังสฤษฏ์ วดัสัมพนัธวงศาราม วดัประยุรวงศาวาส วดับุปผาราม 
วดัสุทศัน์เทพทศันาราม วดัพระรามเกา้กาญจนาภิเษก วดัไตรมิตรวศิยาราม 
  2.2) วดัในต่างจงัหวดั 10 วดั คือ ภาคเหนือ ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ และวดัป่านํ้าโจน จงัหวดัพิษณุโลก 
  ภาคกลาง ไดแ้ก่ วดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี และวดัป่าหลวงตาบวั าณสมฺปนฺโน 
จงัหวดักาญจนบุรี 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จงัหวดันครพนม และวดัป่าบา้นตาด 
จงัหวดัอุดรธานี 

                                                        
 5สัมภาษณ์ พระเทพดิลก, ประธานศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, เลขาธิการ
ศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 3 มกราคม 2553. 
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  ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ วดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา และวดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี 
  ภาคใต ้ไดแ้ก่ วดัราษฎร์บูรณะ จงัหวดัปัตตานี และวดัศรีทวี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2.3) วดัในต่างประเทศ ได้แก่ ทวีปเอเชีย ได้แก่ วดัไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย                                     
และวดัวปัิสสนาครหะ ประเทศอินโดนีเชีย 
 ทวปีอเมริกา ไดแ้ก่ วดัธรรมปทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา วดัเมตตาวนารม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ทวีปออสเตรเลีย ไดแ้ก่ วดัธัมมธโร ประเทศออสเตรเลีย และวดัญาณปทีป ประเทศนิวชี
แลนด ์ 
 ทวีปยุโรป ไดแ้ก่ วดัธรรมปทีป ประเทศฝร่ังเศส วดัสันตินิวาส ประเทศสวีเดน และวดั
พุทธวหิารคิงส์บรอมล่ี ประเทศองักฤษ  
 3) องค์กรอสิระและพระสงฆ์ทัว่ไป ได้แก่ 
 พระไทยดอทเน็ต ธรรมจกัร ธรรมะไทย เรือนธรรมะ พระปิยโรจน์ องค์การพุทธศาสนิก
สัมพนัธ์แห่งโลก พลังจิตดอทคอม พุทธทาสศึกษา เปรียญธรรมสมาคม ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย  
 ในกลุ่มตวัอย่างท่ีคัดสรรค์มานั้ นในส่วนของข้อมูลพื้นฐานโดยศึกษาจากเอกสารจาก
เน้ือหาท่ีนาํเสนอทางเวบ็ไซต ์ของผูเ้ผยแพร่ขอ้มูล มีการกาํหนดเป้าหมายรวมถึงจุดประสงคใ์นการ
สร้างเวบ็ไซต์แบบใด ตอ้งการให้ขอ้มูลท่ีมีอยู่ภายในเวบ็ไซต์มีลกัษณะเป็นอย่างไร และตอ้งการ
ออกแบบเพื่อนาํเสนอเน้ือหาอะไร เน้ือหาท่ีนาํเสนอท่ีมีทุกเว็บ คือ ประวติัและความเป็นมาของ
องคก์ร วดัท่ีนาํเสนอ ทุกเวบ็จะประกอบดว้ยเวบ็เพจหลายเวบ็ในส่วนของสถาบนัและองคก์รอิสระ
สรุปไดด้งัน้ี 
 (1) มหาเถรสมาคม มีเว็บไชต์ช่ือ http://www.mahathera.org/ เมนูหลกัประกอบด้วยเว็บ
เพจคือ หน้าแรก เร่ืองเด่นวนัน้ี ข่าวสารอ่ืน ๆ เว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ ความรู้เก่ียวกับพุทธศาสนา              
หน้าแรก เร่ืองเด่นวนัน้ี ข่าวสารอ่ืน ๆ เวบ็ไซต์ท่ีน่าสนใจ ความรู้เก่ียวกบัพุทธศาสนา ในแต่ละเวบ็เพจ 
จะมีเมนูยอ่ยในหนา้แรกเป็นรายช่ือกรรมการมหาเถรสมาคมปัจจุบนัประกอบดว้ย 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระพุฒาจารย ์
สมเด็จพระมหาธีราจารย ์สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์
สมเด็จพระญาณวโรดม พระวสุิทธาธิบดี พระสาสนโสภณ พระพรหมเมธี พระพรหมมุนี พระพรหมเวที 
พระพรหมวชิรญาณ พระพรหมเมธาจารย์ พระพรหมโมลี พระพรหมสุธี พระวิสุทธิวงศาจารย ์  
พระธรรมวรเมธี พระธรรมกิตติเมธี  

http://www.mahathera.org/
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 ในหน้าแรกยงัมีเมนูย่อยกล่าวถึง ความเป็นมาของมหาเถรสมาคม โครงสร้างมหาเถรสมาคม 
การปกครองคณะสงฆ์ ท่ีอยู่เจา้คณะใหญ่ ท่ีอยู่เจา้คณะภาคมหานิกาย ท่ีอยู่เจา้คณะภาคธรรมยุต               
ท่ีอยูเ่จา้คณะจงัหวดั ติดต่อแจง้ข่าว หนา้ติดต่อแจง้ข่าว มติมหาเถรสมาคมคร้ังล่าสุด 
 เวบ็เพจข่าวสารมีเน้ือหาเก่ียวกบัการดาํเนินการขององค์กรจาํนวนมากเช่นกมธ.ศาสนาฯ 
คา้นใส่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติในรัฐธรรมนูญช้ีไม่จาํเป็น ลิดรอนสิทธิ กรรมาธิการ
ศาสนาฯ ส.ว. คา้นบรรจุเน้ือหาในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจาํชาติ แต่เห็นดว้ย
กบัการตดัเน้ือหามาตรา 100 (1) ท่ีหา้มภิกษุเลือกตั้งออก เพราะถือวา่ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
 ในดา้นความรู้ทางพระพุทธศาสนามีเป็นจาํนวนมาก เช่น ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา  
ขอ้ปฏิบติัในการไปวดั เป็นตน้ 

 (2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานกังานตั้งอยูท่ี่อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนา
มหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีเวบ็ไซต์
ช่ือ http://www.onab.go.th/ 
 โฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเว็บเพจคือ เก่ียวกบัสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ประวติัสํานกังานฯ อาํนาจหน้าท่ี ผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์พนัธกิจ อตัรากาํลงั โครงสร้างส่วนราชการ 
แผนท่ีการเดินทาง แผนผงัเวบ็ คาํถามท่ีถามบ่อย ข่าวและความเคล่ือนไหว ข่าวประชาสัมพนัธ์           
ข่าวสํานักพุทธฯ ข่าวบุคลากร ข่าวประกวดราคา องค์ความรู้ทางศาสนา หน้าต่างศาสนา                   
พุทธประวติั ศาสนพิธี วนัสําคญัทางศาสนา วดัประจาํรัชการ พูดจาภาษาวดั ปฏิทินวนัสําคัญ 
บริการสํานกัพุทธ ดาวน์โหลดคู่มือต่าง ๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ รายช่ือสํานกัปฎิบติัธรรม 
มติมหาเถรสมาคม หนงัสือออนไลน์ กฏระเบียบขอ้บงัคบั 
 (3) กองบาลีสนามหลวง สํานกังานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง มีสํานกังานอยู่ท่ี              
ตึกเมตตาพุทธิ ชั้น 1 วดัปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://www.infopali.net/ 
 เมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ หนา้แรก สําหรับสมาชิก บริการสมาชิก ขอ้มูลส่วนตวั 
ขอ้มูลหน้าแรก ขอ้เสนอแนะ ลงข่าวสาร เขียนวารสาร เปล่ียนธีม เลิกใช้งาน รายนามสมาชิก 
ข่าวสารส่วนตวั สมคัรสมาชิก ลืมรหสัผา่น ประชาสัมพนัธ์ ติดต่อสอบถาม แนะนาํบอกต่อ ติดต่อ
ลงโฆษณา กระดานข่าว หาอะไรก็เจอ ช่วยตอบหน่อย สารบญัเวบ็ แนะนาํเวบ็ เวบ็มาใหม่ เวบ็ยอดนิยม 
สุดยอดเวบ็ สุ่มแสดงเวบ็ ฟอร์มบญัชี ศ.2/3 แนะนาํ มาใหม่ ยอดนิยม สถิติประจาํเวบ็ สถิติการเขา้
ชม สถิติโดยละเอียด สุดยอดประจาํเวบ็ แบบสอบถาม ผลสอบปี52 ผลสอบปี 51 ผลสอบซ่อมปี 
2551 ผลสอบปี50 ผลสอบปี 49 ผลสอบปี 48 ผลสอบปี 47 ผลสอบปี 45-46 ผลสอบปี 43-44           
ผลสอบปี 41-42 นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง สํานกัเรียน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โรงเรียนแผนกบาลี 
ตั้งเป็นหนา้แรก ตั้งเป็นเวบ็โปรด  

http://www.onab.go.th/
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 แมใ้นแต่ละเวบ็เพจจะมีเมนูมาก แต่ไม่มีเน้ือหาท่ีเผยแผม่ากนกั ส่วนมากจะเนน้ท่ีผลการ
สอบบาลีสนามหลวงของแต่ละปี ซ่ึงตอ้งคน้หาเอาเอง ตอ้งใส่ช่ือ หรือวดั หรือสํานกัเรียน จึงจะ
ปรากฏรายช่ือออกมา 
 (4) กองธรรมสนามหลวง สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งอยู่ท่ีอาคารหอสมุด             
มหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าว ัดบวรนิเว ศวิหาร เลขท่ี 287 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ               
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชต ์คือ http://www.gongtham.org/ ไม่ระบุปีท่ีเปิดดาํเนินการ
แต่ระบุวา่ปรับปรุงขอ้มูลใหม่ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 สถิติการเขา้ชมเวบ็ไซตก่์อนการปรับปรุง 
จาํนวนการคลิกเขา้ชม 2,643,831 คร้ัง ประวติันกัธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ทาํเนียบแม่กองธรรมสนามหลวง   
 เมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน หนงัสือหลกัสูตร ปรับปรุง
หลกัสูตร ระเบียบปฏิบติั กฏกระทรวง 2548 การขอใบรับรอง บทความ ดาวน์โหลด คาํถามยอดนิยม 
กระดานข่าว เวบ็ลิงค ์หมวดหมู่ข่าวสาร ติดต่อเรา อลับั้มภาพ คน้หา กิจกรรมประจาํวนัน้ี 
 (5) กรมการศาสนา สํานกังานตั้งอยู่ท่ี กรมการศาสนาธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 
เลขท่ี 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลัด ก รุงเทพมหานคร มีเว็บไชต์ช่ือ 
http://www.dra.go.th/ 
 เมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ รู้จกักรมการศาสนา กฎระเบียบ ความรู้ทัว่ไป หน่วยงาน
ภายในกรม ข่าวประกวดราคา ติดตามและประเมินผล ตารางกิจกรรม คลงัภาพกิจกรรม ประชุม
อบรมและสัมมนา เอกสารเผยแพร่ ติดต่อกรมและแผนท่ี รวมเว็บไซต์หน่วยงาน แผนผงัเว็บไซต ์
คาํถามท่ีถามบ่อยสมุดเยีย่ม  
 (6) กองงานพระธรรมทูต มีสาํนกังานอยูท่ี่วดัปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมีเวบ็ไชต์
ช่ือ http://www.ddhad.org/ เมนูหลกัประกอบด้วยเว็บเพจ คือ หน้าแรก ประวติัพระธรรมทูต 
กรรมการบริหารงาน สายงานพระธรรมทูต รายช่ือพระธรรมทูต ระเบียบข้อบงัคบั ผงัเว็บไซต ์
ดาวน์โหลด กระดานสนทนา การติดต่อ 
 (7) ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศส าหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) มีสํานกังานอยู่ท่ี
เลขท่ี 110 ถนนสามเสน 1 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สํานักงานศูนย์
ควบคุมการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร ตั้งอยูบ่ริเวณภายในวดัสังเวชวิศยาราม ถนน
สามเสน 1 แขวงว ัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางเข้าว ัดอยู่ด้านถนน                
พระอาทิตย ์ขา้งป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชยัปราการ) มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.sortorpor.org/ 
 เมนูหลกัประกอบด้วยเว็บเพจคือ คณะกรรมการศูนยค์วบคุมการไปต่างประเทศ เสนอ
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ท่ีตั้งสาํนกังาน ศูนยค์วบคุมการทางไปต่างประเทศ แผนภูมิ

http://www.dra.go.th/
http://www.ddhad.org/
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ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง มติมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี 7/2549 มติท่ี 136/2549 ประกาศศูนย์
ควบคุมการไปต่างประเทศสาํหรับฯ คู่มือการเดินทาง  
 (8) ศูนย์พทิกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่วดัราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน 
ซอย 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.newweb.bpct.org/ 
 เมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ หนา้แรก แนะนาํองคก์ร ข่าว มุมความรู้ ดาวโหลด ห้องภาพ 
สมุดเยีย่ม แผนผงัเวบ็ ติดต่อแจง้ภยั แผนท่ีติดต่อ สนบัสนุนกิจกรรม รวมลิงค ์
 จากนั้น ยงัมีเวบ็เพจยอ่ยอีก คือ แนะนาํเร่ืองเด่น ข่าว บทความ ห้องภาพ ธรรมะมาใหม่            
ข่าวพระพุทธศาสนา บทความล่าสุด ข่าวประชาสัมพนัธ์ มุมความรู้ ปกิณกะ แต่ละเร่ืองมีเน้ือหายอ่ย
อีกมากมาย สามารถเปิดอ่านไดท้นัที 
 (9) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 248 วดับวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ 
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.mbu.ac.th/ 
 ในหน้าแรกมีเมนูหลกัประกอบด้วยเว็บเพจคือประวติัมหาวิทยาลัย ทาํเนียบอธิการบดี 
ขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบักฎหมาย โครงสร้าง หลกัสูตรการสอน ข่าวทัว่ไป ข่าวประชาสัมพนัธ์ ข่าว
ประกาศหนา้แรก ข่าวอ่ืน ๆ บทความ บทความมมร บทความสําคญั ประมวลภาพ ประมวลภาพใน
อดีต รวมลิงค ์ดาวน์โหลด เวบ็เก่า ติดต่อเวบ็มาสเตอร์ ติดต่อ มมร ติดต่อวิทยาเขต ปฏิทินการศึกษา 
แจง้เวบ็ไม่เหมาะสม ติดต่อ สํานกังานมหาวิทยาลยัสงฆ์โลก ปฏิทินปักขคณนา  ปฏิทินกิจกรรม 
ตารางประชุมสภาวชิาการ  
 (10) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้ งอยู่ท่ีวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ ์
กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.mcu.ac.th/ 
 ในเมนูหลกัมีรูปแบบการนาํเสนอดว้ยเวบ็เพจประกอบดว้ยขอ้มูลเร่ือง มหาวิทยาลยั การบริหาร 
วิชาการ การวิจยั หลกัสูตรมหาวิทยาลยั บณัฑิตวิทยาลยั หลกัสูตรนานาชาติ คณะ สํานกั สถาบนั 
วิทยาเขต วิทยาลยัสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบนัสมทบ ทาํบุญกบัมหาจุฬาฯ ขอ้มูล
สาํหรับอาจารย ์บุคลากร นิสิต สมาคมศิษยเ์ก่า  
 เมนูมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย เก่ียวกบัมหาวิทยาลยั องคส์ถาปนา ประวติั สุภาษิต ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ตราสัญลกัษณ์ โครงสร้างมหาวิทยาลยั โครงสร้างการบริหาร สภา
มหาวิทยาลยั สภาวิชาการ กรรมการบริหารบุคคล กรรมการการเงินและทรัพยสิ์น กรรมการกาํกบั
ดูแล นโยบายและแผนพฒันา 
 
 2. สถาบันสงฆ์ ไดแ้ก่  
  2.1.วดัในกรุงเทพมหานคร 10 วดั คือ 
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  1. วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งอยู่ท่ีถนนพระสุเมรุ บางลาํพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร                 
มีเวบ็ไชต์ คือ http://www.watbowon.com/ นาํเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีสํานกังานวดั
บวรนิเวศวหิาร พระตาํหนกัล่าง บางลาํพู พระนคร กรุงเทพมหานคร  
 เว็บไชด์ของวัดบวรนิเวศวิหารในหน้าหลักประกอบด้วย สถานท่ีสําคัญของวัด 
พระพุทธรูปสาํคญัของวดั ธรรมเนียมประเพณี  
 ในส่วนของสถานท่ีสําคญัของวดัสถานท่ีสําคญัของวดัประกอบดว้ยพระวิหารพระศาสดา 
ศาลาพระพุทธบาท ประตูเล้ียวกาง พระวิหารเก๋ง พระตาํหนักเพชร พระตาํหนกัเดิม ตาํหนกัทรงพรต           
หอสหจร พระตาํหนกับญัจบ เป็นตน้ 
 ธรรมเนียมประเพณีประกอบดว้ยตกับาตรดอกไม ้ตกับาตรนํ้ าผึ้ ง สวดมนต์ วดัพระแก้ว  
วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัธรรมมสัสวนะ วนัท่ี 2 สิงหาคมประเพณีบาํเพญ็กุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และอดีตเจา้อาวาส 
 พระพุทธรูปสําคัญประกอบด้วยพระพุทธชินสีห์ พระพุทธสุวรรณเขต พระไสยา                   
พระศาสดา พระศิลาแดง พระไพรีพินาศ พระพุทธปัญญาอคัคะ พระพุทธนิรันตราย พระมหานาคชินะ 
พระธรรมาธิปกบพิตร พระพุทธนาราวนัตบพิตร  
 เมนูใหญ่สําคญัท่ีปรากฏบนหน้าหลักอีกอย่างหน่ึงคือว่าให้ยอ้นกลับหน้าหลัก ในเมนู
สําคญัทั้งสามนั้นยงัมีเมนูแยกยอ่ยออกไปอีกมากมาย ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไชตส์ามารถเลือกชมได ้รูปแบบ
ในการนาํเสนอยงัเนน้ท่ีตวัอกัษรและรูปภาพเป็นหลกั  
 2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วดัโพธ์ิ) ตั้ งอยู่ท่ีเลขท่ี 2 ถนนสนามไชย แขวง
พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://www.watpho.com/ 
 นาํเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในหนา้โอมเพจประกอบดว้ยเวบ็เพจจาํนวนมาก คือ 
ประวติั เกร็ดประวติัวดัโพธ์ิ อดีตเจา้อาวาสวดัพระเชตุพน เจา้อาวาสองค์ปัจจุบนั ชมรมศิษยว์ดั
พระเชตุพน การเดินทางมาวดัโพธ์ิ หนงัสือวดัโพธ์ิ สถานท่ีน่าสนใจ พระอุโบสถ พระมหาสถูปและ
กาํแพงแก็ว พระระเบียงและพระวหิารคด พระมหาเจดียส่ี์รัชกาล เขามอและเขาฤาษีดดัตน ศาลาราย 
โบราณวตัถุ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ พระมณฑป ศาลาการเปรียญ โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณ 
ตุ๊กตาจีน ตาํหนกัวาสุกรี ชุมชนขา้งวดัโพธ์ิ ตาํนานพระพุทธรูปสําคญั พระพุทธเทวปฏิมากร พระ
พุทธโลกนาถ พระพุทธมารวิชัย พระพุทธชินราช พระพุทธปาลิไลย พระพุทธศาสดา พระพุทธ
ไสยาสน์ วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา ศิลาจารึก จารึกวดัพระเชตุพน สุภาษิตพระร่วง โคลงโลก
นิติ ฉนัทก์ฤษณาสอนนอ้ง ตาํราแพทยแ์ผนโบราณ รามเกียรต์ิ แพทยแ์ผนไทย โรงเรียนแพทยแ์ผน
โบราณวดัโพธ์ิ การนวดตามท่าฤษีดดัตน รายละเอียดหลกัสูตร กระทูว้ดัโพธ์ิ สถานศึกษาในวดั 
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกทศันะศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา

http://www.watpho.com/
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วนัอาทิตยว์ดัพระเชตุพน โรงเรียนประถมศึกษาวดัพระเชตุพน หนงัสือวดัโพธ์ิ หนงัสือวิหารพระ
นอนวดัโพธ์ิ หนงัสือตุก๊ตาศิลาจีน หนงัสือเคร่ืองถว้ยวดัโพธ์ิ หนงัสือโบสถ์วดัโพธ์ิ หนงัสือประชุม
จารึก อลับมัภาพ รวมลิงค ์ 
 3.วัดราชาธิวาสวิหาร ตั้ งอยู่ท่ีถนนสามเสน ซอย 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตุพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://watraja.org/ ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ 
ประวติัวดัราชาธิวาสวิหาร งานสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปสําคญั วตัถุมงคลวดัราชา ความรู้ทัว่ไป 
สมุดเยี่ยม กระดานสนทนา พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ข่าว ขอ้มูลท่ีนาํเสนอในส่วนท่ีเป็นสภาพท่ี
คงท่ี ไม่มีการเคล่ือนไหว และการเคล่ือนไหว 
 4. วัดมหาธาตุยุราษฎร์รังสฤษฏ์ ตั้งอยู่ท่ีถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตคื์อ http://www.watmahathatu.org/ 
 ในโฮมเพจ มีเมนูหลกัประกอบด้วยเว็บเพจ ประวติัวดัมหาธาตุ อธิบดีสงฆ์วดัมหาธาตุ 
โบราณสถานภายในวดั การบริหารจดัการวดั การบริหารจดัการศึกษา วิปัสสนากรรมฐาน ปฏิทิน
กิจกรรมของวดั หน่วยงานต่างๆภายในวดั พระธรรมทูตวดัมหาธาตุในต่างแดน รายการวิทย ุ
อนุโมทนาเจา้ภาพ ข่าวการกุศล แผนท่ีวดัมหาธาตุ ลานจอดรถวดัมหาธาตุ ภาพกิจกรรมบุญ วดัไทย
ในต่างแดน คาํขอบรรพชาอุปสมบท คาํขอบรรพชาเป็นสามเณร ทีมงานพฒันาเวบ็ใซต ์ 
 ในโฮมเพจยงัมีเน้ือหาอีกคือ ข่าวประชาสัมพนัธ์ เช่น คณะสงฆว์ดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 
ร่วมเป็นเจา้ภาพงานบาํเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 31 มีนาคม 2552 ร่วมไวอ้าลยัพระครูปลดัสัม
พิพฒันธุตาจารย ์25 มีนาคม 2552 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาํปี 2552 25 มีนาคม 
2552 ศูนยป์ฏิบติัธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วดัมหาธาตุ 25 มีนาคม 2552 ชมภาพ ณ ศูนย์
ปฏิบติัธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วดัมหาธาตุ 25 มีนาคม 2552 ชมภาพ ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วดัมหาธาตุ  25 มีนาคม 2552 พระราชภาวนาวมิล เจา้อาวาสวดัพุทธปทีป 
กรุงลอนดอน พบผูป้ฏิบติัธรรม 25 มีนาคม 2552 ในแต่ละกิจกรรมมีการบอกกาํหนดวนัเวลาท่ี
ชดัเจน  
 5. วดัสัมพนัธวงศาราม ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 579 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพนัธวงศ ์เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://watsamphan.com  
 ในหน้าโฮมเพจประกอบด้วยเว็บเพจคือประวติัวดั พระบูรพาจารย์  ลําดับเจ้าอาวาส                   
พระมหารัชมังคลาจารย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ องค์สถาปนา เหตุการณ์สําคัญ บทความ                   
ดาวน์โหลด คาํถามท่ีพบบ่อย กระดานข่าว เวบ็ลิงค ์ข่าวสาร ติดต่อ อลับั้มภาพ คน้หา 
 ในเวบ็เพจประวติัวดัยงัประกอบเป็นหวัขอ้ยอ่ยอีก คือ ความเบ้ืองตน้ ประวติัเบ้ืองตน้ อาณา
เขตของวดั การบูรณะปฏิสังขรณ์ สร้างพระอุโบสถใหม่ นิสิตวดัสัมพนัธวงศ ์
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 6.  วัดประยุรวงศาวาส ตั้ งอยู่ ท่ีถนน ประชาธิปก แขวงว ัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ www.watprayoon.org  
 ในโฮมเพจประกอบด้วยเว็บเพจคือห้องภาพประยุรวง  เทศนาธรรมประยุรวง หนังสือ 
บทความธรรมประยุรวง ปาฐกถา บรรยายธรรมประยุรวง บอรด์ธรรมประยุรวง แผนท่ีวดั หนงัสือ
ธรรม บทความธรรมประยรุวง เทศนาธรรมประยุรวง ปาฐกถา บรรยายธรรมประยุรวง วีดีโอธรรม
ประยรุวง ข่าวประยรุวง นานาทรรศนะ  
 7.วัดบุปผาราม  ตั้ งอยู่ ท่ี เลขท่ี 293 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงว ัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.watbuppha.com/ 
 ในโฮมเพจ มีเมนูหลักประกอบด้วยเว็บเพจคือหน้าหลัก  แผนท่ีตั้ ง ตราวดั ประวติัวดั 
ถาวรวตัถุ พระพุทธรูป ลาํดบัเจา้อาวาส บุพการีของวดั ภาพจิตรกรรมฝาผนงั โคลงโลกนิติ แฟ้มภาพ 
ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา รวมเวบ็  
 8. วดัสุทศัน์เทพทศันาราม วดัสุทศันเทพวราราม เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 
ตั้งอยูท่่ามกลางกรุงเทพมหานคร ในทอ้งท่ีตาํบลวดัราชบพิตร เลขท่ี 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบาํรุงเมือง 
หนา้วดัออกทางถนนอุณากรรณ อาํเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ www.watsutat.org 
 โฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ 4 ส่วน คือ ความเป็นมาของวดั ประวติัเจา้อาวาส 
สถานท่ีสาํคญัภายในวดั กิจกรรมปฏิบติัธรรม บทสวด แผนท่ีและท่ีอยู ่
 9. วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 999 ถนนพระราม 9 ซอย 19 เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.rama9temple.org/ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ความเป็นมา โครงการ ส่ือธรรมะ ห้องภาพ
วดัพระรามเกา้กาญจนาภิเษก  
 10.วัดไตรมิตรวิศยาราม  ตั้ งอยู่ท่ีเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีเว็บไชต์ช่ือ 
http://wattraimitr.com/ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลักประกอบด้วยเว็บเพจคือประวติัวดัไตรมิตรวิทยาราม  ประวติั
พระพุทธรูปทองคาํ ประวติัศูนยก์ารศึกษาพระปริยติัธรรม (วดัเขาแม่ชี) ประวติัพระพรหมเวที 
ประวติัพระพุทธรูปทองคาํ ภาษาองักฤษ มงัคลทีปนี พระปาง 80 ปาง ธรรมศึกษา ประวติัการศึกษา 
พุทธประวติั ศาสนาพิธี ธรรมวภิาค กระทูธ้รรม เบญจศีล เบญจธรรม 
 2.2 วดัในต่างจังหวดั  
 ภาคเหนือไดแ้ก่ 
 1.วดัพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวหิาร จงัหวดัเชียงใหม ่มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.doisuthep.com/ 
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 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ตาํนานพระบรมธาตุ ประวติัการสร้างวดั  
การสร้างถนนข้ึนดอยสุเทพ รายนามเจา้อาวาส ภาพสวย ๆ เปิดม่านมองธรรม ศูนยพ์ุทธศาสนา
นานาชาติ ศูนยพ์ฒันาฯ สามเณร โรงเรียนสังวาลยว์ิทยา คน้หา ติดต่อเราในโฮมเพจยงัแบ่งเมนูยอ่ย
ออกไปอีกคือตาํนานพระบรมธาตุ พระมหาสุมนนินิตฝัน การขดุพบพระธาตุ พระเจา้ฤาไทสักการะ
พระธาตุ อญัเชิญพระธาตุสู่ลา้นนาไทย อญัเชิญพระธาตุสู่เชียงใหม่ พระธาตุแยกออกเป็นสององค์ 
สร้างพระเจดียว์ดัสวนดอก อญัเชิญพระธาตุบนหลงัช้างดอยช้างนอน  ช้างหยุด ณ ดอยสุเทวะ               
สร้างพระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรียช์า้งเผอืก 
 2. วัดป่าน ้าโจน จงัหวดัพิษณุโลก ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 13 ตาํบลพนัชาลี อาํเภอวงัทอง จงัหวดั
พิษณุโลก มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.watpanamjone.org/  
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจคือ ความเป็นมา บรรยากาศภายในวดั  ธรรมะ
พระอาจารย ์แผนท่ีและการติดต่อ ข่าวสารและกิจกรรม ขอ้วตัร เสียงสะทอ้น  
  ภาคกลาง ไดแ้ก่ 
  3 .วัดพระธรรมกาย  จัง หวัดป ทุ ม ธ า นี  ตั้ ง อยู่ ท่ี จ ัง หวัดป ทุ ม ธ า นี  มี เว็บ ไ ช ต์ ช่ื อ
http://www.dhammakaya.or.th/ 
  ในโฮมเพจมีเมนูประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ หลกัการเก่ียวกบัการฝึกสมาธิโดยเร่ิมตน้ดว้ย
สมาธิ คืออะไร ประโยชน์ของสมาธิ สมาธิกบัทางสายกลาง นัง่สมาธิดว้ยตนเอง หาอ่านเพิ่มเติม  
นัง่สมาธิกบั “ดอกไมบ้าน” ธุดงค์แกว้ และ หมู่บา้นปฏิบติัธรรม สมาธิสําหรับเด็ก สมาธิสําหรับ
ชาวต่างชาติ “ธรรมกาย” และ “หลกัฐานธรรมกาย” 
  4.วัดป่าหลวงตาบัว าณสมฺปนฺโน (ธ) จงัหวดักาญจนบุรี ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 บา้นพุไมแ้ดง 
ตาํบลสิงห์ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://www.tigertemple.org/ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบด้วยเว็บเพจ คือ ประวติัวดั ท่ีมาของช่ือวดั ศาลาเมตตา 
ประวติัพระพุทธกาญจนาภิเษก หลวงตาฯ เยีย่มวดัป่าหลวงตาบวั ญาณสัมปันโน หลวงตาปลูกตน้โพธ์ิ 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ 
  5.วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร จงัหวดันครพนม มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.thatphanom.com/ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ประวติัความเป็นมา ประกอบดว้ยตาํนาน
พระอุรังคธาตุ องคพ์ระธาตุพนมบรมเจดีย ์วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สถูปอิฐพระธาตุพนมองคเ์ดิม 
ลูกพระธาตุพนม ขา้โอกาสพระธาตุพนม เจา้เฮือน 3 พระองค์ พญานาคผูรั้กษาพระธาตุพนม 
อภินิหารขององคพ์ระธาตุพนม การเสียค่าหวั, ถวายขา้วพีชภาค ประวติัการบูรณะปฏิสังขรณ์ 
 6.วดัป่าบ้านตาด (ธ) จงัหวดัอุดรธานี ตั้งอยู ่ณ หมู่บา้นบา้นตาด ตาํบลบา้นตาด อาํเภอเมือง 
จงัหวดัอุดรธานีมีเวบ็ไชตช่ื์อ www.Luangta.com และ www.Luangta.or.th 

http://www.watpanamjone.org/
http://www.thatphanom.com/
http://www.luangta.or.th/
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 การนําเสนอรูปแบบวิธีการของวดัป่าบ้านตาด อาํ เภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี มีรูปแบบ
ดงัต่อไปน้ีในเมนูหลกัประกอบดว้ยประวติัความเป็นมา ประวติัหลวงตา ประวติัวดัป่าบา้นตาด 
ส่ิงแวดลอ้มภายในวดั นโยบายของวดั แผนท่ีเดินทางไปวดั ภาพประกอบ ภาพหลวงตา/ส่ิงแวดลอ้ม
ภายในวดัป่าบา้นตาด รวมกวา่ 1,000 ภาพ  
 ธรรมะหลวงตา (พ.ศ. 2505-ปัจจุบนั) ธรรมะประจาํวนั อ่าน ฟังเสียงเทศน์หลวงตามหาบวั 
วนัต่อวนั และชมวิดีโอเทศนาธรรม เทศนาเด่นประจาํเดือน กณัฑ์เทศน์ท่ีเด่นประจาํเดือน เทศน์
อบรมพระสงฆ ์เทศน์ภาคปฏิบติัชนิดเขม้ขน้ (แกงหมอ้จ๋ิว) มุ่งพน้ทุกข์โดยเฉพาะ เทศน์อบรมฆราวาส 
ธรรมะทุกขั้นทุกประเภท ตั้งแต่พื้น ๆ ถึงมรรคผลนิพพาน ธรรมะชุดเตรียมพร้อม ธรรมะสําหรับผู ้
พร้อมรับมรณภยัดว้ยจิตตภาวนา หนงัสือธรรมะ หนงัสือท่ีหลวงตาเขียน แสดงธรรมทั้งภาษาไทย  
องักฤษ สามารถคน้หาเทศนาโดยระบุ “คาํ” หรือ “วนัท่ี” ท่ีตอ้งการไดท้นัที  
 การสงเคราะห์โลกและโครงการช่วยชาติ การสงเคราะห์โลกของหลวงตา โรงพยาบาล  
(กว่า 150 แห่งทัว่ประเทศ) โรงเรียน หน่วยราชการ สถานสงเคราะห์ เด็กปัญญาอ่อน สถานสงเคราะห์           
สัตวพ์ิการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีหลวงตาใหค้วามอนุเคราะห์ 
 วตัถุประสงคโ์ครงการช่วยชาติ วตัถุประสงคด์า้นธรรมะ  ดา้นวตัถุ โครงการช่วยชาติต่าง ๆ ท่ี
ผา่นมา จาํนวนทองคาํ  เงินดอลลาร์ท่ีนาํเขา้ “คลงัหลวง” แลว้ มูลนิธิวดัป่าบา้นตาด  
 ติดต่อทางวดั ขอบริจาค วิธีการบริจาคโดยส่งจดหมาย โอนเขา้บญัชีธนาคารแฟ้มภาพ
กิจกรรม ภาพหลวงตา  การช่วยชาติในสถานท่ีและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกือบ 1,000 ภาพเพลงช่วยชาติ 
ฟัง/อ่านบทเพลงประวติัหลวงปู่มัน่  ประวติัหลวงตา บทเพลงช่วยชาติเกือบ 200 เพลง 
 สนทนาธรรม มีการถามปัญหาธรรมะผา่นทีมงานไปยงัวดัป่าบา้นตาด ถามตอบ ปัญหาธรรมะ 
รวมการตอบปัญหาธรรมะ โดยนาํคาํสอนของหลวงตาเป็นแนวทางในการตอบ  ธรรมะกบัการ
ดาํเนินชีวติ 
 ข่าวสาร มีปฏิทินกําหนดการณ์ต่าง ๆ กําหนดการช่วยชาติของหลวงตาทั้ งเก่าใหม่                    
(ปี 2541-ปัจจุบนั) ข่าวประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารเก่ียวกบัหลวงตา การช่วยชาติ และอ่ืน ๆ ถามปัญหา
ทัว่ไป ถามปัญหาทัว่ ๆ ไป (มิใช่ด้านธรรมะ) ผ่านทีมงาน ถามตอบปัญหาทัว่ไป รวมการตอบ
ปัญหาทัว่ไป อาคนัตุกะลิขิต เขียนขอ้ความลงสมุดเยีย่มชมเวบ็ไซต ์
 หอ้งสมุดธรรมะวชิาการ มีเน้ือหารวมประวติั ธรรมะ คาํสอนของครูบาอาจารยท์ั้ง 2 นิกาย 
มากกวา่ 500 กณัฑ ์ 
 ห้องสมุดธรรมะ ในส่วนของพุทธประวติั พระไตรปิฎกออนไลน์ ประวติัพระสาวก                
ภาพพุทธประวติั พจนานุกรมบาลี-ไทย รายละเอียดพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์เป็นตน้  
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 ขอ้มูลข่าวสาร วิชาการ รวมเร่ืองของหลวงตาเช่น บนัทึกเหตุการณ์ การศึกษาวิชาการ  
หนังสือบทความเก่ียวกับหลวงตา แหล่งค้นคว้าวิชาการ เร่ืองพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์
เศรษฐศาสตร์คลงัหลวง เป็นตน้  
 ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ 
  7. วดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.sotorn.net/  

ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจคือกระดานข่าวหลกั หลวงพ่อพระพุทธโสธร 
ประวติัวดัโสธรวรารามวรวหิาร ตาํนานหลวงพอ่พระพุทธโสธร ทาํเนียบเจา้อาวาสวดัโสธรวราราม
วรวิหาร ประวติัพระหลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์ ประวติัพระราชมงคลวุฒาจารย ์(สุธีร์ ทองบูรณะ) 
สาระความรู้ หมวดพระเคร่ืองหลวงพ่อพระพุทธโสธร พระเคร่ืองพระพุทธโสธรต่างวดั ทาํเนียบ
พระเคร่ืองหลวงพอ่พระพุทธโสธร ทาํเนียบพระเคร่ืองหลวงพอ่พระพุทธโสธร 
 8. วัดเขาสุกิม (ธ) จงัหวดัจนัทบุรี ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี มีเว็บไชต์ช่ือ 
http://www.khaosukim.org/ ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจคือกระดานข่าวและสมุด
เยีย่ม  
 ภาคใต้ ไดแ้ก่  
 9.วัดราษฎร์บูรณะ จงัหวดัปัตตานี ตั้งอยู่ท่ีตาํบลควนโนรี อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  
มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.watchanghai.com/  
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจคือประวติัวดัชา้งให้ ประวติัเจา้อาวาส ประวติั
หลวงปู่ทวด ประชาสัมพนัธ์ เสวนาธรรม การศึกษา ติดต่อวดัชา้งให ้
 10.วัดศรีทวี (ธ) จงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 2131/8 ตาํบลท่าวงั อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเวบ็ไชตช่ื์อ www.watsitawee.com  
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ประวติัวดั ทาํเนียบเจา้อาวาส ประวติัพระเถระ 
เมืองนคร การปกครองคณะสงฆ ์พระวิปัสสนาจารย ์ประมวลภาพกิจกรรม ติดต่อสอบถาม ผูดู้แล
ระบบ การเมืองไทยวนัน้ี 
 2.3 วดัในต่างประเทศ  
 ทวปีเอเชีย ไดแ้ก่  
 1. วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เวบ็ไซตช่ื์อ www.watthaibuddhagaya.com นาํเสนอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ประวติัวดั ประวติัเจา้อาวาส พระธรรมทูต 
ภาพกิจกรรมของวดั ข่าวสารงานบุญภาพผูแ้สวงบุญ ประมวลภาพ ติดต่อสอบถาม พระจาํพรรษา  
งานฉลองวดัไทยพุทธคยา (ครบ 50 ปี) หอ้งสมุด กิจกรรมไตรมาส การเดินทางไปวดัไทย การจองท่ี

http://www.khaosukim.org/
http://www.watchanghai.com/Content/frmAboutus.aspx
http://www.watchanghai.com/Content/frmHistory.aspx
http://www.watchanghai.com/Content/frmHistoryHPThud.aspx
http://www.watchanghai.com/Content/frmHistoryHPThud.aspx
http://www.watchanghai.com/Content/frmNewsAll.aspx
http://www.watchanghai.com/Content/frmWebboard.aspx
http://www.watchanghai.com/Content/frmEducation.aspx
http://www.watchanghai.com/Content/frmContactUs.aspx
http://www.watsitawee.com/
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พกั คณะท่ีจองท่ีพกั คาํสั่ง ประกาศ การประชุม โรงเรียนในความอุปถมัภ์ วดัในความอุปถมัภ์ ข่าว
เคล่ือนไหวท่ีพุทธคยา คนงานวดั กฐินฯ วดัไทยพุทธคยา ปี 49 เก่ียวกบัการเขียนเวบ็ไซต ์ ห้องสนทนา 
แสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ผูช้มคนท่ี ข่าวการสาธยาย
พระไตรปิฎก ปี 2551 สุนขัสวดมนต ์ 
 2. วัดวิปัสสนาครหะ ประเทศอินโดนีเชีย ตั้งอยูท่ี่ถนนคลอลอเนล เลขท่ี 68 เล็มบงั-บนัดุง 
อินโดนีเชีย มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.vipassanagraha.com/ ในโฮมเพจมีเมนูสาํคญัประกอบดว้ยเวบ็
เพจคือหวัขอ้รายละเอียดของวดั หลวงปู่ครูบาอาจารย ์หมวดหนงัสือพิมพ ์หมวดธนาคาร  
 เวบ็เพจหวัขอ้รายละเอียดของวดั แบ่งออกเป็นเมนูยอ่ย คือ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ประวติั
วดัวปัิสสนาคราหะ ทาํเนียบเจา้อาวาส ประวติัเจา้อาวาส พระธรรมทูตท่ีอินโดนีเชีย ส่ิงปลูกสร้างใน
วดั การเผยแผพ่รพุทธศาสนา วดัต่าง ๆ ในเขตปกครอง หน่วยงานภาครัฐ ติดต่อและใหค้าํแนะนาํ 
 ทวปีอเมริกา ไดแ้ก่ 
  3. วัดธรรมปทีป (ธ) ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 8526 Old Mount Vernon Alexanria, Va 22309                 
มีเวบ็ไซต์ช่ือ www.tummaprateip.iirt.net/ มีโฮมเพจท่ีนาํเสนอดว้ยเว็บเพจต่าง ๆ คือ แนะนาํวดั 
เป็นเพจแนะนาํประวติัความเป็นมาของวดั พระสงฆ ์คณะกรรมการวดั แผนท่ีเส้นทางมสวดั ภาพ
กิจกรรมต่างๆ บทความท่ีน่าสนใจ ถามมาตอบไป ธรรมะกับชีวิตประจาํวนั ปฏิทินกิจกรรม
ประจาํปี สรรหามาลิงค ์
 4. วัดเมตตาวนาราม  เป็นวดัในสังกดัคณะสงฆ์ไทย สังกดัคณะธรรมยุตและอยู่ในสมชัชา
สงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา นาํเสนอเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด ยกเวน้เสียงการอธิบายธรรมะบางส่วน
เป็นภาษาไทย มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://www.watmetta.org/ 
 โฮมเพจมีเมนูหลักประกอบด้วยเว็บเพจ คือ หน้าหลกั ผูเ้ยี่ยมชม ข่าวสาร แผนท่ีการ
เดินทาง กิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมประจาํปี สนทนาธรรม เวบ็ไซตอ่ื์นๆ การติดต่อ  
  5. สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ มีสํานกังานเลขาธิการสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่
ท่ีวดัไทยวอชิงตนั ดีซี 13440 ถนนเลยฮิ์ล ซิลเวอร์ สปริงมีเวบ็ไชต์ช่ือ www.thaitemple.org และ 
www.thanat.iirt.net 
 ในโฮมเพจหนา้หลกั มีเมนูประกอบดว้ยเวบ็เพจจาํนวนมาก คือ การประชุมสมชัชาสงฆ์
ไทย ข่าวประชาสัมพนัธ์ คณะกรรมการสมชัชาสงฆ์ สารสงฆ์ไทย งานสมชัชาสงฆ์ไทย ภาพกิจกรรม 
สมัชชาสงฆ์ไทย ธรรมะจากสมัชชาสงฆ์ วนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา วดัพระพุทธศาสนา 
บทความ พระธรรมทูตไทย โครงการธรรมสัญจร คลิบวดีีโอ เวบ็ลิงค ์ 

http://www.vipassanagraha.com/
http://www.watmetta.org/
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 ในโฮมเพจยงัมีเมนูข่าว ใช่ช่ือว่า ข่าวเด่น มีเว็บเพจจาํนวนมาก เช่น วนัคล้ายวนัเกิด               
ดร.พระมหาถนดั อตฺถจารี วนัน้ี (วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2552) ตรงกบัวนัคลา้ยวนัเกิดของพระอาจารย ์                    
ดร. พระมหาถนดั อตฺถจารี  
 งานทาํบุญวดัป่าสามคัคี คีลลีน เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 19 กรกฏาคม 2552 วดัป่าสามคัคี คีลีน            
ไดท้าํบุญวนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา มีญาติโยมไปร่วมมากมาย  
 ขอเชิญร่วมงานวนัมหารําลึก ครบรอบปีท่ี 18 ณ วดัพรหมคุณาราม อริโซน่า สมชัชาสงฆไ์ทยฯ 
ร่วมกับวดัพรหมคุณาราม จัดงานวนัมหารําลึกครบรอบวนัมรณภาพของพระธรรมทูตท่ีถูก
ฆาตกรรม  
  พระพรหมวชิรญาณ เจา้อาวาสวดัยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม อาพาธหนัก เข้า
รักษาอยูท่ี่โรงพยาบาล  
  พระธรรมทูตทัว่โลกลงนามปฏิญญาวอชิงตนัดีซีเร่งจดัตั้งสถาบนัฝึกอบรมพระธรรมทูต
สายกรุงวอชิงตนัดีซี 7 มิถุนายน 52: ตามท่ีคณะสงฆจ์ากประเทศไทย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั สมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพสงฆ์ไทยในยุโรป อินเดีย -เนปาล เอเชีย             
โอเซียเนียสหราชอาณาจกัร  
  รายช่ือพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจกัร งานประชุมสมชัชาสากล ณ วดัไทยกรุง
วอชิงตนัดีซี  
  รายนามพระธรรมทูตท่ีส่งเข้าร่วมสัมมนาพระธรรมทูตสากล และร่วมประชุมสัมมนา          
พระธรรมทูตสากล ณ วดัไทยกรุงวอชิงตนัดีซี รายนามพระธรรมทูตท่ีส่งเขา้ร่วมสัมมนาพระธรรมทูต 
สากล ณ วดัไทยกรุงวอชิงตนัดีซี วนัท่ี 5-6 มิถุนายน 2552  
 รายนามพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เขา้ร่วมสัมมนาพระธรรมทูตสากล ณ วดัไทยกรุง
วอชิงตนัดีซี วนัท่ี 5-6 มิถุนายน 2552  
 รายนามพระธรรมทูตสายประเทศไทย เขา้ร่วมสัมมนาพระธรรมทูตสากล ณ วดัไทยกรุง
วอชิงตนัดีซี วนัท่ี 5-6 มิถุนายน 2552  
  ทวปีออสเตรเลยี ไดแ้ก่ 
  6. วัดธัมมธโร ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 80 ถนนอาชีบาล์ส ลีนฮมั ประเทศออสเตรเลีย มีเวบ็ไซต์ช่ือ 
http://www.thaitempleaustralia.org.au 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลักประกอบด้วยเว็บเพจ คือ ธรรมะ มุมความรู้ บทสวดมนต์ เว็บ
น่าสนใจ ห้องภาพ ติดต่อเรา ยงัมีเมนูย่อยอีก คือ ข่าวและกิจกรรม โครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาส
เฉลิมพระเกียรติ แนะนาํวดัธมัมธโร รู้จกัออสเตรเลีย นาํเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

http://www.thaitempleaustralia.org.au/
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  7. วัดญาณปทีป ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 99 ถนนซาบูไลท์ เคลสตนั โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวชีแลนด์มี
เวบ็ไชตช่ื์อ http://www.watyarn.net.nz/ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบด้วยเวบ็เพจ คือ ประวติัวดั ภิกษุสงฆ์ ศาลาภาพ ติดต่อวดั           
ยงัมีเมนูยอ่ยอีก คือ กิจวตัรประจาํวนั ปฏิทินวนัพระ พ.ศ. 2552 กาํหนดการกิจกรรมฯ พ.ศ.2552 คาํ
อวยพรปีใหม่จากพระเถระ ร่วมบริจาคบาํรุงวดัรายเดือน กระดานข่าวสาร ตั้งกระทู ้อ่านกระดาน
ข่าวสาร กระทู ้ลงนามสมุดเยีย่ม และอ่านสมุดเยีย่ม 
 ในหน้าโฮมเพจยงัประกอบดว้ยเน้ือหาคือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก บทนาํ
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ทวปียุโรป ไดแ้ก่ 
 8. วัดธรรมปทีป ตั้ งอยู่ท่ีเลขท่ี 243 ซาเตา เดอลาเก รู เดอ มารูแนร์ประเทศฝร่ังเศส มีเว็บไชต ์
http://www.watpthai.com/ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ประวติัการสร้างวดัธรรมปทีป แผนงานและ
โครงการพฒันาวดั เจา้อาวาสวดัธรรมปทีป คณะกรรมการบริหารวดัธรรมปทีป ติดต่อและการ
เดินทางไปวดั  
 ในหนา้โฮมเพจยงัมีเวบ็เพจยอ่ยอีก คือ ข่าวประกาศและสารธรรมะ ประกาศข่าววดัธรรมปทีป 
เช่น กาลเวลา 8 ปี คือการกา้วย่างแห่งความสําเร็จ การสร้างวดัธรรมปทีป สารธรรมจาก วดัธรรมปทีป 
ประกอบดว้ยธรรมปทีปวรสาร อนุโมทนาบุญ การจดัตั้งองคก์รสงฆค์ณะธรรมยุตในสหภาพยุโรป 
การจัดตั้ งวดัธรรมปทีป การแต่งตั้งเจ้าอาวาสวดัธรรมปทีป มติมหาเถรสมาคม พระธรรมทูต                
วดัธรรมปทีป บ้านกับวดั จากปราสาทสู่อุโบสถ ประมวลภาพกิจกรรมวนัสงกรานต์ปี 2547 
ประมวลภาพกิจกรรมงานกฐินพระราชทานปี 2545 ภาพรับบิณฑบาต ความร่วมมือ และสนบัสนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา ยุคแห่งการพฒันากบักาลเวลาและสถานท่ีท่ีปล่ียนแปลง 
เจาะเวลาหาอดีต โรงเรียนพุทธศาสนานานาชาติ เปิดสอนภาษาฝร่ังเศส ภาษาไทย ธรรมะสามญั
ประจาํบา้น คติธรรมประจาํใจ ทศชาติโดยยอ่ พร้อมรูปประกอบ ภาพพุทธประวติัพร้อมคาํอธิบาย 
ภาพพุทธประวติัพร้อมคาํอธิบาย  
 9.  วัดสันติ นิวาส  ตั้ งอยู่ ท่ี ฮานิงเก้  ใกล้กรุงสตอกโฮม ประเทศสวี เดน มี เว็บไชต ์
http://www.watsantinivas.org/  
 โฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบด้วยเว็บเพจ คือ ข้อมูลวดัสันตินิวาส ประวติัวดัสันตินิวาส 
พระภิกษุจาํพรรษา มูลนิธิวดัสันตินิวาส สมาคมวดัสันตินิวาส  โครงการสะสมบุญ กิจกรรม การ
เดินทางมาวดั นาํชมวดั  
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 10.  วั ด พุ ท ธ วิ ห า ร คิ ง ส์ บ ร อ ม ลี่  ตั้ ง อ ยู่ ท่ี ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ  มี เ ว็ บ ไ ช ต์ ช่ื อ 
http://www.watthaiuk.com วดัพุทธวิหารคิงส์บรอมล่ี นาํเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใน
โฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ประวติัวดั  เจา้อาวาส ท่ีปรึกษา เพื่อนธรรม พระสงฆ ์ 
ข่าววดั กิจกรรม ปฏิทิน กรรมการ พิธีทาํบุญ  ธรรมความรู้ วดัไทย   
 3. องค์กรอสิระและพระสงฆ์ทัว่ไป ไดแ้ก่ 
  1. พระไทยดอทเน็ต มีเว็บไซต์ช่ือ Phrathai.net นําเสนอข่าวในพระพุทธศาสนา เช่น               
ข่าวเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 หัวขอ้ข่าววา่ “หนุนเปิดโรงเรียนการกุศลในวดั” มีเน้ือหาข่าวว่า 
“นายอาํนาจ บวัศิริ ผูอ้าํนวยการสํานกัเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สํานกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยวา่ ท่ีประชุมมหาเถรสมาคม ไดมี้มติเห็นชอบในการจดัตั้งโรงเรียนการกุศล
ในวดั สังกดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มข้ึนอีก 4 แห่ง ไดแ้ก่ วดัทุ่ง
ลานนา กรุงเทพฯ วดัโคกปรือ จงัหวดัสุรินทร์ วดัป่าศรีแสงธรรม จงัหวดัอุบลราชธานี และวดับ่อ
สระ จงัหวดัสงขลา ส่งผลให้โรงเรียนการกุศลในวดัมีจาํนวนมากกว่า 100 แห่งทัว่ประเทศ และมี
แนวโนม้จะสูงข้ึน วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2552 หัวขอ้ข่าวว่าข่าวรัฐธรรมนูญฉบบัวิถีพุทธ การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีเน้ือหาข่าววา่ “เก่ียวกบัเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้น มีปรัชญาแนวคิดท่ีน่าสนใจคือเห็นว่าเหตุผลความจาํเป็นท่ี
มนุษยต์้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา คุณภาพส่ิงแวดล้อม ก็เพื่อ “ประโยชน์ต่อตวั
มนุษย”์ เอง ไม่ว่าจะเพื่อคนรุ่นปัจจุบนั หรืออนาคตหากมนุษยท์าํลายทรัพยากร ธรรมชาติมาก
เกินไป จนทาํใหธ้รรมชาติขาดสมดุล ก็จะทาํให้มนุษยไ์ดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากความเสียหาย
และภยัพิบติัต่าง ๆ ยอ่มตามมา6 
 2. ธรรมจักรดอทเน็ต มีเวบ็ไซตซ่ื์อ dhammajak.net ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ 
คือ หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลดหนังสือ e-book กล่องบทความ บทสวดมนต์ ห้องสวดมนต ์
ออนไลน์ ฟังเสียงสวดมนต์ ฟังเสียงธรรม ภาพการ์ตูนธรรมะ นิทานธรรมะ นิทานเซน กฏแห่ง
กรรม บทกวธีรรม สมาธิ การบวช การรักษาศีล ความรัก ความผกูพนั เวบ็สหธรรมิก  
 ส่วนท่ีสอง คือ สาระน่ารู้ประกอบด้วยพระไตรปิฏก ว ันสําคัญทางศาสนา สมเด็จ
พระสังฆราชไทย ประวติัครูบาอาจารย ์ตน้ไมใ้นพุทธประวติั แนะนาํสถานท่ีปฏิบติัธรรม วดัและ 
ศาสนสถาน วดัประจาํรัชกาลท่ี 1-9 ศาสนพิธี (ชาวพุทธควรรู้) พุทธศาสนสุภาษิต  

                                                        
 6เวบ็มาสเตอร์พระไทยดอทเน็ต, “หนุนเปิดโรงเรียนการกุศลในวดั”, 10 กรกฎาคม 2552, 
<www.Phrathai.net> (10 July/52)  

http://www.watthaiuk.com/
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 3. ธรรมะไทย มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://www.dhammathai.org/ นาํเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ พระพุทธศาสนา ประวติัพระพุทธสาวก หัวขอ้ธรรม 
ธรรมปฏิบติั ศาสนพิธี วนัสําคญัทางศาสนา ทศชาติชาดก เพลงธรรมะ เสียงธรรม พุทธศาสนสุภาษิต 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทาํเนียบวดัไทย คลงัแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าว
ธรรมะ ธรรมะในสวน สมุดเยีย่ม 
 4. เรือนธรรมะ ห้องหนงัสือเรือนธรรมมีสํานกังานตั้งอยูท่ี่ 290/1 อาคารพงศ์วราภา ถนนพิชยั 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.ruendham.com/ 
 ในโฮมเพจมีเมนูหลักประกอบด้วยเว็บเพจ คือ รู้จกัเรือนธรรม ข่าวสาร ฟังเสียงธรรม 
สนทนาธรรม แฟ้มภาพ หนงัสือเรือนธรรมะ หอ้งสมุด ติดต่อ 
 5. พระปิยโรจน์ มีเว็บไซต์ช่ือ  www.phrapiyaroj.com/ ในโฮมเพ็จมีเมนูสารบญัหลัก ว่าด้วย
หัวข้อธรรมบรรยายออนไลน์ประกอบด้วยเสียงธรรมบรรยายมากมายเช่นธรรมบรรยายชุด
สัมมาสมาธิ ขนัธ์ห้า ความลงัเลสงสัย ฆราวาสธรรม จิตเป็นใหญ่ ใจ มโน จิต ชีวิตกบัร้านขายของ
เล่น ฌานส่ี ตะบะอนัยอดเยี่ยม ทวารทั้งหก ทิฏฐิมานะ แนวทางแห่งพระสูตร ปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิบติัถึงแก่น ผา้เปียกกบัทหารญ่ีปุ่น พระธรรมจกัร พระสูตรในสวดแจง รายละเอียดการรักษาศีล 
วิชชาสาม วิสุทธิศีล ศตัรูท่ีร้ายท่ีสุด  สติปัฏฐาน สมถะวิปัสสนา สมาธิชอบ หมอ้ขา้วกบัเช้ือเพลิง 
พระนางสุพรรณกลัยา อพฺรหฺมจริยา อินทรียส์ังวร ปล่อยสัตวก์บัปล่อยตวัเอง รักษาจิตก็คือ ชาํระจิต 
คนตกนํ้า ตั้งใจจริงและพยายาม เจริญสัมมาสมาธิ ไยแมงมุมกบัแมลง เด็กหดัเดินในตลาด ตวัเองกบั
โลงศพ ทางโคจรและอโคจร การทาํจิตใหต้รง ทุกขเ์พราะฝืนไตรลกัษณ์ จิตดุจดัง่นกัโทษ ส่ิงท่ีบอก
วา่บรรลุเป้า พระเจา้อชาตศตัรู มโนสัญเจตนาหาร แมงมุมกบัแมลง แมงเม่าบินเขา้กองไฟ โยนิโส
มนสิการ รูปย ัง่ยืนกวา่จิต นานตัตสัญญา เรือท่ีร่ัว ลิงท่ีถูกจบั วิญญานญัจายตนะ ทาํจิตให้เหมือนธาตุ
ทั้งหา้ สัญญาหกประการ สัตวห์กชนิดอานาปานสติ อาหารสาํหรับคนอ่ิม 
 6. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://www.wfb-hq.org/ นาํเสนอใน
หนา้โฮมเพจเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย ในเมนูภาษาไทยมีเวบ็เพจดงัน้ี แนะนาํองคก์รข่าวพุทธ
ศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก การประชุม วารสาร เปิดจดหมาย บคความ สัมภาษณ์ เร่ืองเด่นประจาํ
สัปดาห์ โครงการและผูส้นบัสนุน จดหมายจากเวบ็มาสเตอร์ โครงการในประเทศไทย 
 แนะนําองค์กรมีเน้ือหาบางส่วนว่า พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกตั้ ง ข้ึนเม่ือว ันท่ี 25 
พฤษภาคม 2493 ท่ีเมืองโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา มีผูแ้ทนจากสมาชิก 27 ประเทศในทวีปเอเชีย 
นอกจากนั้นยงัมีจากยุโรป อเมริกาเหนือ ฮาวายเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย ตวัแทนเหล่าน้ีมาจาก
โรงเรียนพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาท มหายานและวชัรยาน สมาชิกจะเป็นฆราวาส  นบัเป็นคร้ังแรก
ในพระพุทธศาสนาท่ีไดมี้การจดัประชุมร่วมกนั ทุกนิกายในพระพุทธศาสนา โรงเรียนหรือองคก์ร

http://www.dhammathai.org/
http://www.ruendham.com/
http://www.phrapiyaroj.com/
http://www.wfb-hq.org/
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ต่างก็เขา้ร่วมการประชุม ในการก่อตั้งพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก(WFB)ไดรั้บความสนใจจาก
ชาวพุทธทัว่โลกมีผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกหลายลา้นคน ผูแ้ทนชาวพุทธจากทัว่โลก  ทั้งนิกายเถรวาท  
มหายาน และวชัรยาน ต่างมารวมกนัอยูใ่ตร่้มธงฉพัพรรณรังษี โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
   1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้รักษาศีลและปฏิบัติธรรมหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาอยา่งถูกตอ้งแทจ้ริง  
  2. เสริมสร้างความสามคัคี   ความเป็นปึกแผน่ และภราดรภาพในหมู่ศาสนิก 
  3.เผยแพร่หลกัธรรมอนับริสุทธ์ิของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
  4.ก่อตั้งและดาํเนินกิจกรรมทั้งหลายอนัเป็นประโยชน์ในดา้นสังคม การศึกษา วฒันธรรม  
และมนุษยธรรม 
  5.ดาํเนินการเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความกลมเกลียวกนัในหมู่มนุษยแ์ละความผาสุก
ใหแ้ก่มวลชน ตลอดจนใหค้วามร่วมมือกบัองคก์ารอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีวตัถุประสงคอ์ยา่ง
เดียวกนั 
 7. พลงัจิตดอทคอม มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://palungjit.com/ โฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็
เพจได้แก่พระไตรปิฎก เว็บบอร์ด วีดีโอ แชท เสียงพระธรรมเทศนา ศูนยรู์ป พจนานุกรม ตลาด 
พระเคร่ือง วดัไทยทัว่โลก สารบญัเว็บ รวมคาํสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดาํ อภิญญาหก คู่มือการฝึก
สมาธิ จุไร พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ 
 หน้าโฮมเพจย ังมีสารบัญประกอบด้วยพระพุทธศาสนา พระไตรปิฏก เสียงธรรม 
พจนานุกรม ไทย-องักฤษ ตลาดพระ คลิปวีดีโอ ศูนยรู์ปพุทธศาสนา วดัไทยทัว่โลก หลวงพ่อฤาษี
ลิงดาํ หลกัสูตร อภิญญาหก คู่มือการฝึกพระกรรมฐาน พุทธศาสนาจากพระโอษฐ ์ท่องเท่ียวดวงดาว 
 8. พุทธทาสศึกษา ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 68 หมู่ท่ี 1 ตาํบลเสม็ด อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี        
มีเวบ็ไชตช่ื์อ http://www.buddhadasa.org/   
 ในโฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบดว้ยเวบ็เพจ คือ ข่าวกิจกรรม ชีวิตและผลงานของพุทธทาสภิกข ุ
บทความ แฟ้มภาพ วาทะพุทธทาส กลุ่มพุทธทาสศึกษา จุดเช่ือมต่อ สมุดเยีย่ม  
 9. เปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วดัสามพระยา 
165 ถนนสามเสน 5 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไซตช่ื์อ http://www.pada.or.th/  
 โฮมเพจมีเมนูประกอบด้วย เปรียญธ รรมสมาคม มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคม ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ เวบ็บอร์ด ติดต่อสมาคม  
 10. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีถนนเพชร
เกษม 54 เลขท่ี 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีเวบ็ไชต์
ช่ือ http://www.ybat.org/  

http://palungjit.com/
http://www.pada.or.th/
http://www.ybat.org/
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 โฮมเพจมีเมนูหลกัประกอบด้วยเวบ็เพจ คือ ยุวพุทธิกสมาคม พระพุทธศาสนา กิจกรรม
ปฏิบติัธรรม มลัติมีเดียส่ือ ธรรมะ และข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 การนาํเสนอขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างจากการสํารวจเว็บไซต์จากกลุ่มตวัอย่าง 50 
เวบ็ไซต์ นั้นสรุปได้ว่า มีเน้ือหาท่ีเป็นเอกสาร ภาพเป็นส่วนมาก ทุกเวบ็ไซต์จะประกอบดว้ยการ
นาํเสนอทั้งเอกสารและภาพเป็นหลกั ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นเสียงมีบางเวบ็ไซตน์าํเสนอเป็นเสียงลว้น ๆ 
เช่น ในกลุ่มขององคก์รอิสระ คือ พระปิยโรจน์ดอทคอม มีเน้ือหาท่ีเป็นเอกสารเพียงเป็นคาํแนะนาํ
เบ้ืองตน้เท่านั้น  
 ในส่วนของเน้ือหาจะแบ่งเป็นเว็บเพจหลายเว็บเพจ จากนั้ นจึงรวมเป็นหน่ึงโฮมเพจ            
และเป็นหน่ึงเวบ็ไชต ์ในแต่ละเวบ็เพจจะมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั เวบ็เพจท่ีมีเหมือนกนั คือ หนา้หลกั 
ประวติัขององค์กร วดั กิจกรรมทัว่ไปของแต่ละองค์กรซ่ึงจะดาํเนินการท่ีต่างกนั ข่าวสารทางศาสนา             
มีบางเวบ็ไชตท่ี์นาํเสนอเน้ือหาท่ีต่างออกไปเช่นเวบ็ไซตข์ององคก์รทางศาสนาเช่นเวบ็ไชตข์องกอง
บาลีสนามหลวงจะเนน้ท่ีการสืบคน้ผลการสอบบาลีในแต่ละปี ผูช้มสามารถคน้หาขอ้มูลตามรายช่ือ
สํานกัเรียน วดั หรือแมแ้ต่ช่ือของบุคคลผูเ้ขา้สอบในแต่ละปี เป็นตน้ ส่วนเว็บไซต์ของกองธรรม
สนามหลวง นอกจากจะนาํเสนอผลการสืบคน้ผูส้อบไดใ้นแต่ละปีแล้ว ยงัมีแนวขอ้สอบและคาํ
เฉลยขอ้สอบในแต่ละปี  
 จากการสํารวจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบนันั้นมีแนวโนม้วา่ในอนาคตจะมีเวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยเพิ่มมากข้ึน ส่วนหน่ึงทาํในนาม
ส่วนตวั แต่ก็เอ้ือประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โลกอินเทอร์เน็ตแมจ้ะเป็นส่ือใหม่สําหรับคณะสงฆ์
ไทยแต่ก็เป็นแหล่งท่ีนําเสนอข้อมูลทางพระพุทธศาสนได้มาก และสะดวกซ่ึงเป็นทางเลือก                
ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัยุคสมยัและคนรุ่นใหม่เขา้ถึง
ได้ง่ายส่วนคนรุ่นเก่าก็จะได้ศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาได้สะดวกและรวดเร็วข้ึนดัวย                          
ดงัท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวญิ รักษ์สัตย์ ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัพระสงฆไ์ทยกบัอินเทอร์เน็ตตอน
หน่ึงว่า “อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือเหมือนห้องสมุดเคล่ือนท่ีไม่จาํเป็นต้องพกพาหนังสือไปมาก 
สามารถคน้หาได้เลย อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูล เราอยากรู้อะไรก็ไปคน้หาเอา แต่ก่อนอาจเป็น
แหล่งขอ้มูลเฉพาะเขา้ไปไม่สะดวกเช่นหอสมุด แต่ปัจจุบนัไดย้กแหล่งขอ้มูลมาไวใ้นอินเทอร์เน็ตทั้ง
ฐานขอ้มูล หรือแมแ้ต่พระไตรปิฎก ทั้งหมดถือไดว้า่ เป็นวิวฒันาการของโลกแลว้ ยงัไม่ตอ้งคาํนึงอีก
วา่ในอนาคตจะไปถึงไหน หนา้ท่ีของเรา คือ ทาํความรู้จกัและใชม้นั มิใช่หนา้ท่ีไปปิดกั้นหรือไม่รับรู้
หรือรับไม่ได ้การใช้อินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทย แสดงว่าอินเทอร์เน็ตมีอยู่แลว้ แต่ประเด็นหลกั
น่าจะอยู่ท่ีใช้อย่างไร บางทีอาจจะต้องตีความคาํว่าคณะสงฆ์ไทยอีกคร้ัง ต้องมองให้ชัดว่าจะทาํ
อยา่งไรในการใชอิ้นเทอร์เน็ตใหเ้หมาะสมในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ตอ้งเป็นระบบมิใช่ทาํในนาม
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ส่วนตวั บางทีมิใช่พระสงฆด์ว้ยซํ้ าแต่ทาํในนามวดั คณะสงฆ์ไทยจะใช้เคร่ืองมือ คือ อินเทอร์เน็ตใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตอ้งทาํในนามคณะสงฆ์จริงๆ มิใช่ทาํเฉพาะรูปใดรูปหน่ึง เม่ือคณะสงฆ์
ไทยจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแผ่จะใช้อย่างไร7 เม่ือพระสงฆ์ไทยส่วนหน่ึงใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว 
ประเด็นต่อไปคือรูปแบบและกระบวนการในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์นั้นเป็นอยา่งไร 

 
 
 

ตารางที ่5.1 สรุปกลุ่มตัวอย่างเวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ไทย 
 

ช่ือองค์กร เวบ็ไซต์ 
1.องค์กรสงฆ์ ไดแ้ก่ 
     1.มหาเถรสมาคม  
     2.สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
     3.กองบาลีสนามหลวง  
     4.กองธรรมสนามหลวง  
     5.กรมการศาสนา  
     6.กองงานพระธรรมทูต  
     7.ศูนยค์วบคุมการไปต่างประเทศสาํหรับ 
       พระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)  
     8.ศูนยพิ์ทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  
     9.มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
     10.มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั     

 
www.mahathera.org 
www.onab.go.th 
www.infopali.net 
www.gongtham.org 
www.dra.go.th 
www.ddad.org 
 
www.sortorpor.org 
www.bpct.org 
www.mbu.ac.th 
www.mcu.ac.th      

ช่ือองค์กร เวบ็ไซต์ 
2.สถาบันสงฆ์ ไดแ้ก่ 
2.1) วดัในกรุงเทพมหานคร  

 
 

                                                        
 7การแสดงความคิดเห็นของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวญิ รักษส์ัตย,์ กรรมการและเลขานุการ
บริหารหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552,                
ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 

http://www.mahathera.org/
http://www.onab.go.th/
http://www.infopali.net/
http://www.gongtham.org/
http://www.dra.go.th/
http://www.ddad.org/
http://www.sortorpor.org/
http://www.bpct.org/
http://www.mbu.ac.th/
http://www.mcu.ac.th/
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     1.วดับวรนิเวศวหิาร  
     2.วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม            
     3.วดัราชาธิวาสวหิาร  
     4.วดัมหาธาตุยรุาษฎร์รังสฤษฏ ์ 
     5.วดัสัมพนัธวงศาราม  
     6.วดัประยรุวงศาวาส  
     7.วดับุปผาราม  
     8.วดัสุทศัน์เทพทศันาราม  
     9.วดัพระรามเกา้กาญจนาภิเษก  
     10.วดัไตรมิตรวศิยาราม 
2.2) วดัในต่างจงัหวดั 
วดัในภาคเหนือ  
     1.วดัพระธาตุดอยสุเทพฯ จงัหวดัเชียงใหม่  
     2.วดัป่านํ้าโจน จงัหวดัพิษณุโลก 
วดัในภาคกลาง 
     3.วดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี  
     4.วดัป่าหลวงตาบวั าณสมฺปนฺโน จงัหวดักาญจนบุรี 
วดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
     5. วดัพระธาตุพนมฯ จงัหวดันครพนม  
     6.วดัป่าบา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี  
วดัในภาคตะวนัออก  
     7.วดัโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
     8.วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี 
วดัในภาคใต ้ 
     9.วดัราษฎร์บูรณะ จงัหวดัปัตตานี  
    10.วดัศรีทว ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

www.watbowon.com 
www.watpho.com 
www.watraja.org 
www.watmahathatu.org 
www.watsamphan.com 
www.watprayoon.org 
www.watbuppha.com 
www.watsutat.org 
www.rama9temple.org 
www.wattraimitr.com 
 
 
www.doisuthep.com 
www.watpanamjone.org 
 
www.dhammakaya.or.th 
www.tigertemple.com 
 
www.thatphanom.com 
www.lungta.com 
 
www.sotorn.net 
www.khosukim.org 
 
www.watchanghai.com 
www.watsitawee.com 

 

ช่ือองค์กร เวบ็ไซต์ 
2.3) วดัในต่างประเทศ  
วดัในทวปีเอเชีย  

 
 

http://www.watbowon.com/
http://www.watpho.com/
http://www.watraja.org/
http://www.watmahathatu.org/
http://www.watsamphan.com/
http://www.watprayoon.org/
http://www.watbuppha.com/
http://www.rama9temple.org/
http://www.wattraimitr.com/
http://www.doisuthep.com/
http://www.watpanamjone.org/
http://www.dhammakaya.or.th/
http://www.tigertemple.com/
http://www.thatphanom.com/
http://www.lungta.com/
http://www.sotorn.net/
http://www.khosukim.org/
http://www.watchanghai.com/
http://www.watsitawee.com/
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     1. วดัไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย                                                  
     2.วดัวปัิสสนาครหะ ประเทศอินโดนีเชีย 
วดัในทวปีอเมริกา  
     3.วดัธรรมปทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา  
     4.วดัเมตตาวนารม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     5.สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา 
วดัในทวปีออสเตรเลีย  
     6.วดัธมัมธโร ประเทศออสเตรเลีย  
     7.วดัญาณปทีป ประเทศนิวชีแลนด ์ 
วดัในทวปียุโรป  
     8.วดัธรรมปทีป ประเทศฝร่ังเศส  
     9.วดัสันตินิวาส ประเทศสวเีดน  
     10.และวดัพุทธวิหารคิงส์บรอมล่ีประเทศองักฤษ  
3) องค์กรอสิระและพระสงฆ์ทัว่ไป  
     1.พระไทยดอทเน็ต  
     2.ธรรมจกัร  
     3.ธรรมะไทย  
     4.เรือนธรรมะ  
     5.พระปิยโรจน์  
     6.องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก  
     7.พลงัจิตดอทคอม  
     8.พุทธทาสศึกษา  
     9.เปรียญธรรมสมาคม  
     10.ยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  

www.watthaibuddhagaya.com 
www.vipassanagraha.com 
 
www.tummaprateip.iirt.net 
www.watmetta.org 
www.thaitemple.org 
 
www.thaitempleatstralia.org.au 
www.watyarn.net.nz 
 
www.watthai.com  
www.watsantinivas.org 
www.watthaiuk.com 
 
www.phrathai.net 
www.dhammajak.net 
www.dhammathai.org 
www.ruendham.com 
www.phrapiyaroj.com 
www.wfb-hg.org 
www.palungjit.com 
www.buddhadasa.org 
www.pada.or.th 
www.ybat.org  

 
 
5.2 รูปแบบและกระบวนการของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย 

http://www.watthaibuddhagaya.com/
http://www.vipassanagraha.com/
http://www.tummaprateip.iirt.net/
http://www.watmetta.org/
http://www.thaitempleatstralia.org.au/
http://www.watyarn.net.nz/
http://www.watsantinivas.org/
http://www.watthaiuk.com/
http://www.phrathai.net/
http://www.dhammajak.net/
http://www.dhammathai.org/
http://www.ruendham.com/
http://www.phrapiyaroj.com/
http://www.wfb-hg.org/
http://www.palungjit.com/
http://www.buddhadasa.org/
http://www.pada.or.th/
http://www.ybat.org/
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 รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีกาํหนดข้ึนเป็นหลกั หรือเป็นแนวซ่ึงเป็นท่ียอมรับเช่น รูปแบบร้อยกรอง, 
ศิลปะส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นเช่นนั้น ๆ อยา่งรูปคน รูปบา้น รูปปลา รูปใบไม ้เช่น รูปแบบผูห้ญิง 
รูปแบบเป็ด รูปแบบวดั8 
 คาํวา่ “กระบวนการ” หมายความวา่ มีความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และดาํเนิน
ไปอย่างต่อเน่ือง “ทุกประโยคในการพูดของคนเราจะมีการเร่ิมตน้และจบประโยค ซ่ึงในทาง
พฤติกรรมการส่ือสาร จะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะถึงแมว้า่การพูด การฟังจะส้ินสุดไปแลว้ แต่กิจกรรม
ทางดา้นการส่ือสารยงัคงดาํเนินต่อไป เช่น เราอาจนาํคาํพูดนั้นไปคิดทบทวน ไปปฏิบติั หรือคาํพูด
นั้นอาจมีผลต่อจิตใจ และการกระทาํในเร่ืองต่าง ๆ ของบุคคลเร่ือยไปอยา่งต่อเน่ือง”9 
 กระบวนการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทย โดยทัว่ไป
องค์ประกอบของการส่ือสารตามทฤษฎีของลาสเวลล์ ซ่ึงได้เสนอกระบวนการส่ือสารตอ้งตอบ
คาํถามว่าใคร พูดอะไร ผ่านส่ือใด กับใคร และเกิดผลอย่างไร และสรุปได้ 6 ประการ10 
ประกอบดว้ย 
 1. ผูส่้ง ผูส่ื้อสาร หรือตน้แหล่งของการส่ง (Sender, Communicatior or Source) เป็นแหล่ง
หรือผูท่ี้นาํข่าวสารเร่ืองราว แนวความคิด ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งไปยงัผูรั้บซ่ึงอาจ
เป็นบุคคลหรือกลุ่มชนก็ได ้ ผูส่้งน้ีจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มบุคคลหรือสถาบนั โดยอยู่ใน
ลกัษณะต่าง ๆ ไดห้ลายอยา่ง  
 2. เน้ือหาเร่ืองราว (Message) ไดแ้ก่ เน้ือหาของสารหรือเร่ืองราวท่ีส่งออกมา เช่น ความรู้ 
ความคิด ข่าวสาร บทเพลง ขอ้เขียน ภาพ ฯลฯ เพื่อใหผู้รั้บรับขอ้มูลเหล่าน้ี 
 3. ส่ือหรือช่องทางในการนาํสาร (Media or Channel) หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยถ่ายทอด
แนวความคิด เหตุการณ์ เร่ือราวต่าง ๆ ท่ีผูส่้งตอ้งการใหไ้ปถึงผูรั้บ  
 4. ผูรั้บ หรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแ้ก่ ผูรั้บเน้ือหาเร่ืองราวจาก
แหล่งหรือท่ีผูส่้งส่งมา ผูรั้บน้ีอาจเป็นบุคคล กลุ่มชน หรือสถาบนัก็ได ้ 

                                                        
 8ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่, 2546), หนา้ 965. 
 9รศ. กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการส่ือสาร, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : คณะวารสาร
และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547), หนา้ 40. 
 10ผศ.ดร.ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ, การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ธรรม
กมลการพิมพ,์ 2548), หนา้ 79. 
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 5. ผล (Effect) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูส่้งส่งเร่ืองราวไปยงัผูรั้บ ผลท่ีเกิดข้ึน คือ 
การท่ีผูรั้บอาจมีความเขา้ใจ หรือไม่รู้เร่ือง ยอมรับ หรือปฏิเสธ พอใจหรือโกรธ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ผลของการส่ือสาร และจะเป็นผลสืบเน่ืองต่อไปว่าการส่ือสารนั้นจะสามารถบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัทศันคติของผูรั้บ ส่ือท่ีใช ้และสถานการณ์ในการส่ือสารเป็น
สาํคญัดว้ย 
 6. ปฏิกริยาสนองกลบั (Feedback) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองจากผลซ่ึงผูรั้บส่งกลบัมายงัผูส่้งโดย
ผูรั้บอาจแสดงอาการให้เห็น เช่น ง่วงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยกัหน้า การพูดโตต้อบ หรือการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีทาํใหผู้ส่้งทราบวา่ ผูรั้บมีความพอใจ หรือมีความเขา้ใจในความหมาย
ท่ีส่งไปหรือไม่ปฏิกริยาสนองกลบัน้ีคือขอ้มูลยอ้นกลบัอนัเกิดจากการตอบสนองของผูรั้บท่ีส่งกลบั
ไปยงัผูส่้งนัน่เอง 
 จากกลุ่มตวัอย่างของผูส่้งสารตามท่ีได้กาํหนดกลุ่มตวัอย่างไวแ้ล้วนั้น จะทาํการศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการในการนาํเสนอของแต่ละเวบ็ไซตต์ามรูปแบบและกระบวนการ
ของการส่ือสารดงัต่อไปน้ี 
 รูปแบบและกระบวนการของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ยการ
ส่ือสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต ตามปรกติจะมีโปรโตคอล(Protocol) ซ่ึงเป็น
ระเบียบวิธีการส่ือสารท่ีเป็นมาตรฐานของการเช่ือมต่อกาํหนดไว ้โปรโตคอลท่ีเป็นมาตรฐาน
สําหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีหมายเลขประจาํเคร่ือง 
ท่ีเรียกวา่ IP Address เพื่อเอาไวอ้า้งอิงหรือติดต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆในเครือข่าย ซ่ึง IP ใน
ท่ีน้ีก็คือ Internet Protocol ตวัเดียวกบัใน TCP/IP นัน่เอง IP address ถูกจดัเป็นตวัเลขชุดหน่ึงขนาด 
32 บิต ใน 1 ชุดน้ีจะมีตวัเลขถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่า ๆ กนัเวลาเขียนก็แปลงให้เป็น
เลขฐานสิบก่อนเพื่อความง่ายแลว้เขียนโดยคัน่แต่ละส่วนดว้ยจุด (.) ดงันั้นในตวัเลขแต่ละส่วนน้ีจึง
มีค่าไดไ้ม่เกิน 256 คือ ตั้งแต่ 0 จนถึง 255 เท่านั้น เช่น IP address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 202.29.86.4.  ซ่ึง IP Address ชุดน้ีจะใชเ้ป็นท่ีอยูเ่พื่อติดต่อกบั
เคร่ืองพิวเตอร์อ่ืน ๆ ในเครือข่ายโดเมนเนม (Domain Name System :DNS) 
 เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารกนัในระบบอินเทอร์เน็ตใชโ้ปรโตคอล TCP/IP เพื่อส่ือสารกนั โดย
จะตอ้งมี IP address ในการอา้งอิงเสมอ แต่ IP address น้ีถึงแมจ้ะจดัแบ่งเป็นส่วน ๆ แลว้ก็ยงัมี
อุปสรรคในการท่ีตอ้งจดจาํ ถา้เคร่ืองท่ีอยูใ่นเครือข่ายมีจาํนวนมากข้ึน การจดจาํหมายเลข IP ดูจะ
เป็นเร่ืองยาก และอาจสับสนจาํผิดได้ แนวทางแก้ปัญหาคือการตั้งช่ือหรือตวัอกัษรข้ึนมาแทนท่ี           
IP address ซ่ึงสะดวกในการจดจาํมากกว่า เช่น IP address คือ 202.29.86.4. แทนท่ีดว้ยช่ือ mbu.ac.th 
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ผูใ้ชง้านสามารถ จดจาํช่ือ mbu.ac.th ไดง่้ายกวา่ การจาํตวัเลข ในงานวิจยัน้ีจะใชใ้นรูปแบบของ
ตวัอกัษรแทนโดเมนเนม รูปแบบและกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตนั้นมีดงัต่อไปน้ี 
  1. รูปแบบทัว่ไปประกอบดว้ยเวบ็ไชต์ โฮมเพจ และเวบ็เพจ สมุดเยี่ยม กระดานสนทนา 
เป็นตน้ ในการจดัทาํเวบ็ไซตน์ั้นมีส่วนประกอบท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 
  1) โฮมเพจ (Home Page) เม่ือเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตแลว้และเปิดเวบ็ไซทส่ิ์งท่ีเห็นหนา้
แรกจะเรียกวา่โฮมเพจ (Home Page) ปัจจุบนัมี เวบ็ไซตเ์กิดข้ึนมากมายทั้งในและต่างประเทศ หาก
โฮมเพจมีลูกเล่นมากเท่าไร การโหลด (Load) หนา้เวบ็เพจก็จะชา้ลงไปดว้ย 
  2) เวบ็เพจ (Web Page) สําหรับเอกสารใด ๆ ในเวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งถูกเรียกวา่ เวบ็เพจ                 
ซ่ึงสามารถเขา้ไปในแต่ละหนา้นั้นไดโ้ดยการลิงคจ์าก โฮมเพจ  
  3) เว็บไซต์ (Web Site) เว็บไซต์ หรือไซต์ คือ ตาํแหน่งท่ีอยู่ของผูท่ี้มี เว็บเพจ ของ
ตนเองบนอินเทอร์เน็ตเม่ือมีการลงทะเบียนถูกต้องแล้ว ก็สามารถจัดทาํ เว็บเพจ และส่งให้
ศูนย์บริการนําไปไวบ้นระบบอินเทอร์เน็ต (Upload) ก็จะมีผูอ่ื้นเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราบ้าง                
โดยส่วนมากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมกัมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตน เพื่อประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารการติดต่อส่ือสาร 
  4) เวิร์ล ไวด์ เวบ็ (World Wide Web) ในการทาํงานของ เวิร์ลไวด์เว็บ นั้นใชก้ารติดต่อ
แบบเครือข่ายโยงใยกนัทัว่ถึงทุกเคร่ืองทัว่โลกท่ีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ตลกัษณะ การเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายกนัน้ีถูกเปรียบเทียบกบัการโยงใยของแมงมุม อาจเรียกสั้ นๆ ว่า “เว็บ” ระบบเว็บมีการ
ทาํงานหลกั 2 ส่วน คือ ส่วนให้บริการได้แก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศูนยบ์ริการท่ีเราสมคัรเป็น
สมาชิกอินเทอร์เน็ต และส่วนขอใชบ้ริการ คือ เคร่ืองท่ีเราใชติ้ดต่อเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงทั้ง 2 
ส่วนจะติดต่อส่ือสารกนัผา่นช่องทางท่ีเรียกวา่ โพรโตคอล (Protocol)โดยใชเ้อกสาร (Hyper Text) 
สังเกตไดว้า่เวลาเราป้อนช่ือเวบ็ท่ีตอ้งการเขา้ดูขอ้มูลมกัใช ้http นาํหนา้ เช่น http://www.sanook.com เป็นตน้ 
  5) อินเทอร์เน็ตแอสเดรสหรือโดเมนเนม เวิลด์ไวด์ เวบ็ นิยมเรียกสั้ น ๆ ว่าเวบ็ หรือ 
WWW ถือเป็นส่วนท่ีน่าสนใจท่ีสุดบนอินเทอร์เน็ตเพราะสามารถแสดงสารสนเทศต่าง ๆ ได้
หลากหลาย เช่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลด้านดนตรีกีฬา การศึกษา                    
ซ่ึงสามารถนาํเสนอได้ทั้งภาพ เสียง รวมถึงภาพเคล่ือนไหว เช่นแฟ้มภาพวีดิทศัน์หรือตวัอย่าง
ภาพยนตร์ และการสืบค้นสารสนเทศในเวิลด์ไวด์เว็บนั้ นจาํเป็นต้องอาศยัโปรแกรมค้นดูเว็บ             
(web browser) ในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล โดยท่ีเวบ็กบัโปรแกรมคน้ผา่นจะทาํหน้าท่ีรวบรวมและ
กระจายเอกสารท่ีเครือข่ายท่ีทาํไว ้
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 นอกเหนือจากการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปล่ียนเอกสารกันแล้ว 
อินเทอร์เน็ตยงัสนบัสนุนสืบคน้ขอ้มูล อนัเป็นโปรแกรมการใชง้านท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแบบ
หน่ึงนัน่คือเวิลด์ไวด์เวบ็ ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองบริการเวบ็ท่ีต่อเช่ือมเขา้กบัอินเทอร์เน็ตโดยมีข่าวสาร
เป็นภาพกราฟิก เม่ือเช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองบริการเว็บประเภทนั้ น จอภาพจะปรากฏข่าวสาร                
พร้อมดว้ย 
 การเช่ือมโยง เม่ือเล่ือนเมาส์ไปคลิกท่ีจุดเช่ือมโยงใด ๆ ก็จะเป็นการเปิดไปสู่อีกหนา้หน่ึงท่ี
มีข่าวสารเพิ่มเติม พร้อมทั้งการเช่ือมโยงจุดใหม่อ่ืน ๆ ซ่ึงข่าวสารหน้าใหม่น้ีอาจจะอยู่ในเคร่ือง
บริการเวบ็เดียวกนัหรืออาจเป็นเคร่ืองบริการเวบ็อ่ืน ๆ ในอินเทอร์เน็ต 
 เวลิด ์ไวด ์เวบ็ เป็นบริการสืบคน้สารสนเทศท่ีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตในระบบขอ้ความหลายมิติ 
(hypertext) โดยคลิกท่ีจุดเช่ือมโยง เพื่อเสนอหนา้เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสารสนเทศท่ีนาํเสนอจะ
มีรูปแบบทั้งในลกัษณะของตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง การเขา้สู่ระบบเวบ็จะตอ้ง
ใช้โปรแกรมทํางานซ่ึงโปรแกรมท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ เ น็ตสเคป นาวิ เก เตอร์ 
(NetscapeNavigator), อินเทอร์เน็ต เอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer) มอเซอิก (Mosaic) โปรแกรม เหล่าน้ี 
ช่วยให้การใช้เวบ็ในอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งข้ึน หากเปรียบเทียบลกัษณะและรูปแบบ
ของเน้ือหาในอินเทอร์เน็ต จากยุคท่ีเป็นเพียงตวัอกัษร (Text mode) มาถึงยุคท่ีเป็นไฮเปอร์เท็กซ์
(Hypertext Mode) หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามของ เวิล์ด ไวด์เวบ็ (World Wide Web) จะมีความแตกต่างกนั 
ในยคุแรกตอ้งใชต้วัอกัษรเป็นส่ือกลางในการนาํเสนอลว้นๆ จึงทาํใหข้าดสีสันลวดลายไป แต่ในยุค
ปัจจุบนัมีการรวมเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์มาใช้ทาํให้เป็นลกัษณะของส่ือผสมอย่างมีสีสันทั้ง
เสียง รูปภาพ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ตลอดถึงการเช่ือมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์หน่ึงไปยงัอีก
เวบ็ไซตห์น่ึงซ่ึงเอ้ือประโยชน์ไดม้ากกวา่11 
 ขอ้มูลข่าวสาร ในรูปแบบและกระบวนการนาํเสนอผ่านเวบ็ไซต์นั้นแตกต่างจากส่ือชนิด
อ่ืนซ่ึงมีรูปแบบการนาํเสนอดงัน้ี 
 ผูส้ร้างเวบ็/เจา้ของ – ขอ้มูลข่าวสาร – ส่ืออินเทอร์เน็ต – ผูช้ม - ปฏิกิริยา  
 จะเห็นวา่กระบวนการส่ือสารนั้นเป็นการส่ือสารทั้งสองทางคือ จากผูท้าํเวบ็ไปยงัผูช้มและ
จากผูช้มกลับมายงัผูท้าํเว็บ ทั้ งยงัสามารถติดต่อกับผูช้มคนอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาชมเว็บไซต์เดียวกัน                 
ซ่ึงกระบวนการส่ือสารในรูปแบบน้ีเอง ทาํให้เวบ็ไซต์กลายเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากใน
ปัจจุบนัอยา่งไรก็ตาม หากกระบวนการดงักล่าวไม่มีระบบขั้นตอนในการนาํเสนอแลว้ ก็อาจทาํให้

                                                        
 11อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, ส่ือสารมวลชนเบื้องต้น,  พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), หนา้ 494. 
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การส่ือสารไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ดงันั้น ขั้นตอนในการทาํเวบ็ไซต์ก็เป็นส่วน
สาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหเ้วบ็ไซตน่์าติดตาม 
 จากการวจิยัในรูปแบบและกระบวนการของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตของ
คณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนัไดผ้ลสรุปวา่ 
 1. ผู้น าสาร/ผู้ส่ง โดยพิจารณาในเร่ืองดงัน้ี จุดมุ่งหมายในการส่งข่าวสาร ช่องทางการส่ง
ข่าวสารท่ีเหมาะสม ระดบัความสามารถในการส่ือสารของผูรั้บสาร เทคนิคและวิธีการถ่ายทอด
ข่าวสาร  
  ผูส่้งสารจากสถิติสาํรวจเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552 มีสถิติดงัน้ี 1.เวบ็ธรรมะมีจาํนวน 211 
เวบ็ไซต ์ 2.ประวติัพระพุทธศาสนามี 16 เวบ็ไซต ์ 3.วนัสําคญัทางศาสนามี 3 เวบ็ไซต ์ 4.พระบรม
สารีริกธาตุ พระเจดีย์มี 10 เวบ็ไซต์ 5.พระพุทธรูปมี 21 เวบ็ไซต์ 6.พระพุทธเจา้มี 13 เวบ็ไซต ์                         
7.พระสาวกมี 30 เวบ็ไซต์ 8.พระสงฆ์ไทยมี 32 เว็บไซต์ 9.การศึกษาศาสนามี 42 เวบ็ไซต ์                           
10. องคก์ร และหน่วยงานศาสนามี 39 เวบ็ไซต ์ 11.กิจกรรมมี 32 เวบ็ไซต ์ 12.วดัมี 371 เวบ็ไซต ์            
14.พระไตรปิฎกมี 13 เวบ็ไซต ์15.หนงัสือธรรมะมี 6 เวบ็ไซต ์16.สุภาษิตมี 8 เวบ็ไซต ์17. คติธรรม 
และคาํกลอนมี 11 เวบ็ไซต ์18.ซีดีธรรมะมี 3 เวบ็ไซต ์19.เสียงสวดมนต์มี 7 เวบ็ไซต ์20.นิทานมี 9 
เวบ็ไซต ์21.รูปภาพมี 34 เวบ็ไซต ์22.บอร์ดสนทนาธรรมมี 9 เวบ็ไซต ์24.ศาสนาอ่ืนๆมี 14 เวบ็ไซต ์
25.บทสวดมนต์มี 11 เวบ็ไซต ์26.เสียงแสดงธรรมมี 21 เวบ็ไซต ์27. ศาสนพิธีมี 8 เวบ็ไซต ์29.เวบ็
ศาสนาพุทธ (ภาษาองักฤษ) มี 12 เวบ็ไซต ์30.คาํศพัทมี์ 6 เวบ็ไซต ์31.เวบ็ทัว่ไปมี 34 เวบ็ไซต ์รวม
ทั้งส้ิน 1026 เว็บไซต์12 จาํนวนเวบ็ไซต์อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได้ งานวิจยัน้ีไดสุ่้มตวัอย่างจาก
จาํนวนเวบ็ไซตท์ั้งหมดเพียง 50 เวบ็ไซต ์ 
 2. เน้ือหาหรือสาร เป็นกระบวนของการส่ือสารส่วนท่ีสองโดยทัว่ไปการนาํเสนอข่าวสาร/
สารจะอยู่ภายใตก้รอบเน้ือหาคือความรวดเร็วฉับพลนั (Immediacy) ความใกลชิ้ด (Proximity) 
ความสําคญัและความเด่น (Prominence) ผลกระทบกระเทือน (Consequence) ความน่าสงสัย                
มีเง่ือนงาํ (Suspense) ความผิดจากธรรมดา (Oddity) ความขดัแยง้ (Conflict) เพศ (Sex) อารมณ์ 
(Emotion) ความกา้วหนา้ (Progress) ความเสียหายและภยัพิบติั (Disaster)  
 เน้ือหา หรือสารท่ีใช้ในเว็บไซต์จากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการวิจยันั้นเน้ือหาท่ีนาํเสนอทาง
เวบ็ไซต์นั้นจะประกอบไปดว้ยส่วนท่ีว่าดว้ยประวติัและปูชนียวตัถุท่ีสําคญับุรพาจารย์ขององค์กร

                                                        
 12เวบ็มาสเตอร์ธรรมจกัร, “เวบ็ไซตธ์รรมะ”, 20 มิถุนายน 2551, 
<http://www.dhammajak.net/index.php> (20 June 2009)  

http://www.dhammajak.net/index.php
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นั้น ๆ ซ่ึงเป็นการแนะนําองค์กร ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา หลักธรรม ข่าวสารทัว่ไป ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ ข่าวกิจกรรมขององคก์ร เป็นตน้ 
 ในเน้ือหาทั้งหมดนั้น เน้ือหาส่วนท่ีว่าด้วยประวติัและปูชนียวตัถุท่ีสําคญับุรพาจารยข์อง
องคก์รนั้น ๆ ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาหน่ึงมกัจะเป็นเน้ือหาท่ีไม่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง เป็น
เน้ือหาหลัก ท่ีสามารถเข้ามาสืบค้นได้  ส่วนเน้ือหาท่ีเ ป็นหลักธรรม ข่าวสารทั่วไป ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ ข่าวกิจกรรมขององค์กรจะมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง การสํารวจขอ้มูลการ
นาํเสนอเน้ือหาจากเวบ็ไซตก์ลุ่มตวัอยา่งสรุปไดด้งัน้ี 
 1.องค์กรสงฆ์ 
  1.1 มหาเถรสมาคมไม่มีเน้ือหาในส่วนของประวติั แต่นาํเสนอโครงสร้างมหาเถรสมาคมวา่ 
มหาเถรสมาคมมีองคป์ระกอบ คือ 
  สมเด็จพระสังฆราช     ประธานกรรมการ 
  สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป   กรรมการ (8 รูป) 
  พระราชาคณะท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง กรรมการ (ไม่เกิน 12 รูป) 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
  สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สาํนกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคม13 
 1.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาความวา่ 
“พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติไทย ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนา             
เป็นสรณะแห่งชีวิต สืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน นบัแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบนัท่ีชาติไทยเรามี
ความมัน่คง ดาํรงเอกราช มีอธิปไตยเป็นอิสรเสรีอยู่ไดต้ราบเท่าทุกวนัน้ี ก็ดว้ยคนในชาติยึดมัน่อยู่
ในสามคัคีตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม ซ่ึงเป็นปัจจยั
เสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างคนในชาติ ส่วนใหญ่มีพื้ นฐานมาจากพระพุทธศาสนา                     
ดงันั้น หลกัธรรมคาํสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันาและความมัน่คงของ
ประเทศชาติ  
 การบริหารกิจการพระศาสนานั้น เป็นหน้าท่ีของคณะสงฆ์ตามพุทธบญัญติั แต่เน่ืองจาก
อาณาจกัรและศาสนจกัร ตอ้งประสานกนั เพื่อความมัน่คงของประเทศชาติ รัฐบาลในฐานะผูรั้บ
สนองพระราชภาระของพระมหากษตัริย ์จึงเขา้ไปมีส่วนร่วม ในการดาํเนินงานกิจการทางศาสนา 
ตามประวติัและพฒันาการโดยลาํดบั ดงัน้ี 

                                                        
  13เวบ็มาสเตอร์มหาเถรสมาคม, “มหาเถรสมาคม”, 20 มิถุนายน 2551, 
<http://www.mahathera.org/sitemap.php> (20 June 2009) 
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 - สมยักรุงสุโขทยัและกรุงศรีอยุธยา มีราชบณัฑิต และหม่ืนราชสังฆการี รับมอบหมาย
ภารกิจดา้นการศาสนา  
  - ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 หน่วยงาน คือ กรมธรรมการ กรมสังฆการี 
และกรมราชบณัฑิต  
  พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ใหต้ั้ง กรมศึกษาธิการ ข้ึนดูแลโรงเรียนต่าง ๆ ในขณะนั้น  
 พ.ศ. 2435 รวมกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภณัฑ์สถาน และกรม
ศึกษาธิการ เป็นกระทรวงธรรมการ  
  พ.ศ. 2441 “ประกาศจดัการเล่าเรียนในหวัเมือง” ให้ราษฎรมีความรับผิดชอบ และให้รู้จกั
การประกอบอาชีพ ในทางสุจริต โดยให้พระภิกษุสงฆ์ เป็นผู ้สั่ งสอนอบรม (พ.ศ. 2442 
กระทรวงมหาดไทย ไดโ้อนหนา้ท่ีการอุดหนุนการศึกษา ใหก้ระทรวงธรรมการตามเดิม)  
  พ.ศ. 2445 ประกาศใช้ “พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121” ซ่ึงมีบญัญติั
ใหพ้ระสงฆทุ์กระดบั มีหนา้ท่ีบาํรุงการศึกษาในวดัอีกดว้ย  
  พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดมี้การปรับปรุงตาํแหน่ง
หนา้ท่ี ในกระทรวงธรรมการ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยมีกองบญัชาการและแบ่งกรมใหญ่มีหวัหน้า
เป็นอธิบดี 2 กรม คือ กรมธรรมการ และ กรมศึกษาธิการ และใน 2 กรมดงักล่าว ก็มีกรมเล็ก ๆ          
ซ่ึงหวัหนา้มีตาํแหน่งเป็นเจา้กรมอยูใ่นสังกดั คือ กรมสังฆการี กรมพระอาราม กองอธิกรณ์ ข้ึนอยู่
กบักรมธรรมการ ส่วนกรมราชบณัฑิต กรมวสิามญัศึกษา กรมสามญัศึกษา ข้ึนกบักรมศึกษาธิการ  
 พ.ศ. 2462 ไดมี้การเปล่ียนช่ือ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และโปรดให้
ยา้ยกรมธรรมการ ไปรวมอยูใ่นพระราชสํานกัตามประเพณีเดิม ซ่ึงรวมกรมสังฆการีอยู่ดว้ยกนัไป
สังกดัอยูใ่นกระทรวงธรรมการ ทั้งน้ี “โดยท่ีทรงพระราชดาํริวา่ การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวดั”  
 พ.ศ. 2469 เปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงธรรมการ อีกคร้ังหน่ึง และยา้ยกรมธรรมการ ซ่ึงรวม
กรมสังฆการีอยู่ด้วยกัน ไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้ งน้ี “โดยท่ีทรงพระราชดําริว่า 
การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวดั”  
  พ.ศ. 2474 มีการเปล่ียนแปลงราชการในกระทรวงธรรมการและกรมสังฆการีเขา้ดว้ย เช่น 
เดิมกรมธรรมการยงัคงสังกดัอยู่ในกระทรวงธรรมการเร่ือยมา แมภ้ายหลงัสมยัเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง  
  พ.ศ. 2484 ไดมี้ประกาศพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปล่ียนช่ือ กระทรวงธรรมการ 
เป็นกระทรวงศึกษาธิการ และเปล่ียนช่ือ กรมธรรมการ เป็น กรมการศาสนา  
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  พ.ศ. 2545 ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2545 ไดมี้การแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 
หน่วยงาน คือ กรมการศาสนา สังกดักระทรวงวฒันธรรม และสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดงัปรากฎอยูทุ่กวนัน้ี14 
 1.3 กองบาลีสนามหลวง การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี สมยักรุงรัตนโกสินทร์             
การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกภาษาบาลี เป็นพระราชภาระของพระมหากษตัริย ์ทรงจดัให้
พระภิกษุสามเณรไดศึ้กษาเล่าเรียนตามกาํลงัสติปัญญา สืบเน่ืองเป็นพระราชกรณียกิจมา ตั้งแต่สมยั
กรุงศรีอยุธยา คร้ันถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนับแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 
พระมหากษตัริยทุ์กพระองค์ทรงรับพระราชภาระอยู่โดยสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในรัชกาลท่ี 2 คือ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั นอกจากพระองคจ์ะทรงมีพระราชดาํริให้ สมเด็จพระสังฆราช (มี) 
วดัพระเชตุพนฯ จดัพิธีวิสาขบูชาข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2360 แล้ว ยงัทรงโปรดให้สมเด็จ
พระสังฆราช ขยายหลักสูตรบาลีจากบาเรียนตรี โท เอก ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากกรุงศรีอยุธยาเป็น   
เปรียญ 9 ประโยค ยงัคงสืบเน่ืองมาจนบดัน้ี สมเด็จพระสังฆราช (มี) ส้ินพระชนม์เม่ือ พ.ศ. 2362 
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ตอนปลาย พระองคท์รงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผน่ดินใหม่ ทรงจดัตั้ง 
กระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลาง ตลอดถึงมณฑล จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้นในส่วนภูมิ 
ภาคแลว้ 
 พระองคท์รงปรึกษากบัคณะสงฆข์อให้แบ่งพระราชภารกิจในการจกัการศึกษาโดยตลอด 
โดย ทรงมอบหมายให้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงดําเนินการ             
ก่อน พ.ศ. 2469 การสอบพระปริยติัธรรมแผนกภาษาบาลี ผู ้ท่ี เข้าสอบต้องเข้าสอบต่อหน้า
คณะกรรมการภายในพระบรมมหาราชวงั ต่อหน้าพระท่ีนั่ง ด้วยการจบัสลากและเข้าไปแปล            
ดว้ยปากเปล่าทีละรูป ซ่ึงเรียกกนัติดปากจนทุกวนัน้ีว่า “สมยัแปลดว้ยปาก” จะสอบไดห้รือไม่ได ้
คณะกรรมการตดัสินให้คะแนนรู้ผลกนัในวนันั้น ผูท่ี้สอบไดจ้ะไดรั้บพระราชทานรางวลัไตรจีวร
แพร ซ่ึงเป็นของมีค่ามากในสมยันั้น นบัเป็นเกียรติประวติัแก่ผูท่ี้สอบไดเ้ป็นอยา่งยิ่ง ในสมยัแปล
ดว้ยปาก มีพระเปรียญท่ีสอบได ้ป.ธ. 9 หลายรูป15 

                                                        
  14เว็บมาสเตอร์สํานังานพระพุทธศาสนาฯ, “ประวติัและความเป็นมาของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ”, 20 กรกฎาคม 2552,<http://www.mahathera.org/sitemap.php> (20 July 
2009) 
  15เวบ็มาสเตอร์กองบาลีสนามหลวง, “กองบาลีสนามหลวง”, 20 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.infopali.net>(20 July 2009) 
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 1.4 กองธรรมสนามหลวง ในส่วนของประวติันกัธรรมนั้นเว็บไชต์ไดน้าํเสนอประวติั
นกัธรรมโดยสังเขปไวด้งัน้ี 
 การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม หรือท่ีเรียกกนัวา่ นกัธรรม เกิดข้ึนตามพระดาํริของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย 
เพื่อให้ภิกษุสามเณรผูเ้ป็นกาํลงัสําคญัของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินยัไดส้ะดวก
และทัว่ถึง อนัจะเป็นพื้นฐานนาํไปสู่สัมมาปฏิบติั ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กวา้งไกล
ออกไป 
 การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลีท่ี
เรียกวา่ การศึกษาพระปริยติัธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ไดย้ากสําหรับภิกษุสามเณรทัว่ไป จึงปรากฏวา่ 
ภิกษุสามเณรท่ีมีความรู้ในพระธรรมวนิยัอยา่งทัว่ถึงมีจาํนวนนอ้ย เป็นเหตุใหส้ังฆมณฑลขาดแคลน
พระภิกษุผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีจะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง           
และการแนะนาํสั่งสอนประชาชน ดงันั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส           
จึงได้ทรงพระดําริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึน สําหรับสอนภิกษุสามเณร            
วดับวรนิเวศวิหารเป็นคร้ังแรก นับแต่ทรงรับหน้าท่ีปกครองวดับวรนิเวศวิหาร เม่ือ พ.ศ. 2435            
เป็นตน้มา โดยทรงกาํหนดหลกัสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งด้าน
หลกัธรรม พุทธประวติั และพระวนิยั ตลอดถึงหดัแต่งแก็กระทูธ้รรม  
 เม่ือทรงเห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังน้ี ได้ผลทาํให้ภิกษุ
สามเณรมีความรู้กวา้งขวางข้ึน เพราะเรียนรู้ไดไ้ม่ยาก จึงทรงดาํริท่ีจะขยายแนวทางน้ีไปยงัภิกษุ
สามเณรทัว่ไปด้วย ประกอบกับใน พ.ศ. 2448 ประเทศไทยเร่ิมมีพระราชบญัญติัเกณฑ์ทหาร               
ซ่ึงภิกษุทั้งหมดจะไดรั้บการยกเวน้ ส่วนสามเณร จะยกเวน้ให้เฉพาะสามเณรผูรู้้ธรรม ทางราชการ
ไดข้อใหค้ณะสงฆช่์วยกาํหนดเกณฑข์องสามเณรผูรู้้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯ จึงทรงกาํหนด
หลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมข้ึน ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น              
“องค์นกัธรรม” สําหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ (คือ ผูบ้วชใหม่) ทัว่ไป ไดรั้บพระบรมราชานุมติั 
เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2454 และโปรดให้จดัการสอบในส่วนกลางข้ึนเป็นคร้ังแรกในเดือน
ตุลาคมปีเดียวกนั โดยใช้วดับวรนิเวศวิหาร วดัมหาธาตุ และวดัเบญจมบพิตร เป็นสถานท่ีสอบ         
การสอบคร้ังแรกน้ี มี 3 วิชา คือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท แต่งความแก็กระทูธ้รรม และแปลภาษา
มคธเฉพาะทอ้งนิทานในอรรถกถาธรรมบท  
 ต่อมา พระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ วดัราชบพิธฯ 
ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษานกัธรรมมิไดเ้ป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แมผู้ท่ี้ยงัครอง
ฆราวาสวิสัยก็จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษานกัธรรมดว้ย โดยเฉพาะสําหรับเหล่าขา้ราชการครู 
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จึงทรงตั้งหลกัสูตรนกัธรรมสําหรับฆราวาสข้ึน เรียกวา่ “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง 3 ชั้น คือ ชั้นตรี  
ชั้นโท ชั้นเอก ซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบัหลกัสูตรนกัธรรมของภิกษุสามเณร เวน้แต่วินยับญัญติัท่ี
ทรงกาํหนดใชเ้บญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน ไดเ้ปิดสอบธรรมศึกษาตรีคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 
2472 และเปิดสอบครบทุกชั้นในเวลาต่อมา มีฆราวาสทั้งหญิงและชายเขา้สอบเป็นจาํนวนมาก 
นบัเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
 ปัจจุบนั การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมน้ี มี พระพรหมมุนี (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วดับวรนิเวศวิหาร 
เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เนน้การพฒันาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถดาํรงพระศาสนาไว้
ไดด้ว้ยดี ทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหน่ึงท่ีสําคญัยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่คร้ังอดีตถึงปัจจุบนั16 
 1.5 กรมการศาสนา ประวติัความเป็นมา กรมการศาสนา หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นศาสนามี
มานานแลว้ โดยมีกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมราชบณัฑิตยก์รมพระอาราม และกรมกลัปนา 
เป็นเจา้หน้าท่ีในการอุปถมัภ์บาํรุงและดาํเนินกิจการพระศาสนาและคณะสงฆ์ ภายใต้พระบรม
ราชูปถมัภ ์ 
 ในปี พ.ศ. 2432 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯ ให้รวมหลายกรมท่ีเก่ียวกบังานการพระศาสนา
และงานการจดัการศึกษามาอยูก่รมเดียวกนัใหเ้รียกช่ือวา่ กรมธรรมการ 
 ในปี พ.ศ. 2435 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ประกาศตั้งกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรม
การ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2435 
 ในปี พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํริวา่ “ราชการของ
กระทรวงธรรมการและกรมศึกษาธิการนั้นต่างชนิดกันทีเดียว ยากท่ีจะเจา้กระทรวงผูส้ามารถ
บญัชาการไดดี้ทั้ง 2 กรม คงไดท้างหน่ึงเสียทางหน่ึง” มีพระบรมราชประสงคจ์ะให้ราชการเป็นไป
สะดวก ทั้ งจะให้สมแก่ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกโดยตรง จึงมีพระบรมราชโองการดํารัส              
เหนือเกลา้ฯ ให้ยา้ยกรมธรรมการมารวมอยูใ่นพระราชสํานกัตามประเพณีเดิม ส่วนกระทรวงธรรมการ 
ใหเ้รียก กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีจดัการศึกษา 
  ในปี พ.ศ. 2522 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 และได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการศาสนา 

                                                        
  16เวบ็มาสเตอร์กองธรรมสนามหลวง, “กองธรรมสนามหลวง”, 20 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.gongtham.org/> (20 July 2009) 
 

http://www.gongtham.org/
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 มีผลให้โอนกองวฒันธรรมจากกรมการศาสนา จัดตั้ งเป็น
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
  ในปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ กรมการศาสนาไดแ้ยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสังกดักระทรวงวฒันธรรม และอีกส่วนหน่ึง จดัตั้งข้ึนเป็นสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมี
ฐานะเทีบยเท่ากบักรม ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี17 
 1.6 ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศส าหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ไม่มีประวติัแต่นาํเสนอ 
ระเบียบมหาเถรสมาคม กาํหนดวธีิปฏิบติัในการไปต่างประเทศสาํหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2537 
มีเน้ือหาความวา่ “หลกัการ ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม กาํหนดวิธีปฏิบติัในการไปต่างประเทศ
สาํหรับพระภิกษุสามณร พ.ศ. 2507 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 แกไ้ข
เพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535” 
 เหตุผลเน่ืองจากไดมี้การยกเลิกมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ซ่ึงให้
อาํนาจมหาเถรสมาคม ตรากฎมหาเถรสมาคมออกขอ้บงัคบั วางระเบียบ หรือออกคาํสั่งมหาเถรสมาคม 
และมีบทบัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคมดังกล่าวใหม่ตามมาตรา 15 ตรี                   
แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก็ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 จึงเป็นการสมควรท่ีจะวางระเบียบมหาเถรสมาคม กาํหนดวิธีปฏิบติัในการไปต่างประเทศ 
สาํหรับพระภิกษุสามเณร 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 15 ตรี แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว ้เรียกวา่ 
 “ระเบียบมหาเถรสมาคมกาํหนดวิธีปฏิบติัในการไปต่างประเทศสําหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 
2537” กาํหนดไว ้6 หมวด 27 ขอ้18 
 1.7.ศูนย์พิทัก ษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ความเป็นมาของศูนย์พิทักษ์
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยไดน้าํเสนอไวว้่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติไทย ท่ี
เป็นแหล่งกาํเนิดศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามของชนชาติไทย หนา้ท่ีของพุทธศาสนิกชน
ประการหน่ึง ก็คือการปกป้องคุม้ครอง และอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนา  

                                                        
  17เวบ็มาสเตอร์กรมการศาสนา, “ประวติักรมการศาสนา”, 21 กรกฎาคม 2552,  
<http://www.dra.go.th/> (21 July 2009) 
 18เว็บมาสเตอร์ ศตภ ,  “ประวัติ ศูนย์ควบคุมพระภิกษุสามเณรไปต่างประเทศ”,  
21 กรกฎาคม 2552,<http://www.sortorpor.org/index.as> (21 July 2009) 
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 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทย ท่ี เ ป็นแหล่งกํา เ นิดศิลปวัฒนธรรม                      
และประเพณีอนัดีงามของชนชาติไทย รวมทั้งเป็นศูนยร์วมจิตใจ ท่ีนาํไปสู่การรวมชนชาติแห่ง
ความเป็นไทย จึงนบัไดว้า่พระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอด ท่ีบรรพบุรุษไทยไดป้กป้องไวเ้พื่อเป็น
สมบติัและมรดก อนัทรงคุณค่าของชาติไทย และลูกหลานไทยสืบมา มากกว่าร้อยละเก็าสิบของ
ประชาชนคนไทย คือ ผู ้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา หรือเป็นพุทธศาสนิกชน และหน้าท่ีของ
พุทธศาสนิกชนประการหน่ึง ก็คือการปกป้องคุม้ครองและอุปถมัภ์พระพุทธศาสนา อนัเป็นมรดกตกทอด  
ท่ีบรรพชนชาวไทยไดรั้กษาดว้ยเลือดเน้ือและชีวิต ดงันั้น พุทธศาสนิกชนคนไทย หรือพุทธบริษทั
ไทย จึงควรไดต้ระหนักในสถานภาพของพระพุทธศาสนา ภายใตส้ภาวการณ์โลกปัจจุบนั ท่ีกาํลงั
ขบัเคล่ือนไปภายใตโ้ครงสร้างและเง่ือนไขของสังคม ท่ีนบัวนัจะมีความหลากหลายทางดา้นความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั และร่วมกนัในการปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นมรดกลํ้าค่า ให้กบั
ลูกหลานไทย ดงัเช่นท่ีบรรพชนไทยไดเ้คยทาํมาแลว้ในอดีต เหตุผลและความจาํเป็น  
 1. กระแสสังคมโลกาภิวตัน์ (Globalization) ภายใตอิ้ทธิพลอารยธรรมตะวนัตก ไดเ้ขา้มามี
บทบาทและกําหนดวิถีชีวิตคนไทย และนําไปสู่การทําลายระบบสังคมไทยอันมีรากฐาน                   
และวฒันธรรมมาจากพระพุทธศาสนา เป็นตวักาํหนดรูปแบบการดาํรงชีวิต ทาํให้เกิด ลทัธิความ
เช่ือถือแบบตะวนัตก ซ่ึงเป็นรูปแบบความเช่ือถือบนพื้นฐานท่ีมิใช่พระพุทธศาสนา อันเป็น 
กระบวนทศัน์ (Paradigm) ท่ีก่อตวัภายใต ้บริบท ท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงกบับริบทของสังคมไทย  
 2. ในระยะท่ีผา่นมา คาํวา่ ปฏิรูป (Reform) ถูกนาํมาใช้กบัสังคมไทยอยา่งพร่ําเพร่ือ และ
ปราศจากการใช้โยนิโสมนสิการ (การพิจารณา) อนัลึกซ้ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนไทยท่ีจบ
การศึกษาจากประเทศตะวนัตก ซ่ึงได้นาํเอาแนวคิดทฤษฎีต่างชาติท่ีปราศจากการปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัสภาพของคนไทย มาใช้เป็นฐานในการคิด และ ปฏิรูปทุกอยา่ง ท่ีแสดงออกซ่ึงความ
เป็นไทย ซ่ึงกลุ่มคนท่ีเรียกขานกนัวา่ นกัวชิาการ เหล่านั้นไม่ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของ
พระพุทธศาสนา และท่ีสาํคญัคือ ขาดจิตสาํนึกความเป็นพุทธศาสนิกชน  
 3. สังคมไทยถูกกระแสแห่งการปฏิรูปเขา้จดัระเบียบใหม่ ไม่เวน้แต่ สังคมศาสนาหรือ
กิจการพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี หากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคงเป็นไร แต่ท่ีผา่นมา
ดูเหมือนว่าจะมีเจตนาบางประการแอบแฝงซ่อนเร้น ในอนัท่ีจะลบลา้งหรือกลืนพระพุทธศาสนา 
โดยอาศยับทบญัญติัแห่งกฎหมายต่าง ๆ  
 4. พุทธบริษทัจึงควรร่วมมือกนัในรูปขององค์กร ในอนัท่ีจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนและช้ีนาํ
สังคมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ให้สังคมได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีแทจ้ริง เก่ียวกบั
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สถานการณ์ของพระพุทธศาสนา จึงไดมี้การประชุมก่อตั้ง ศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2544 โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 
  1. เพื่อปกป้องรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้คงอยูเ่ป็นศาสนาประจาํชาติไทยและ
เป็นมรดกอนัลํ้าค่าของปวงชนชาติไทย  
 2. เพื่อเป็นเครือข่ายในการแสวงหาความร่วมมือในการเรียนรู้และศึกษาหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท และเป็นเครือข่ายในการพิทกัษ์ต่อสู้เพื่อความถูกตอ้งแห่งพระสัทธรรม
ตามหลกัพระไตรปิฏกเถรวาท  
 3. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และติดตามสถาน การณ์ความเคล่ือนไหวอนัจะเป็นอนัตราย
ต่อพระพุทธศาสนา  
 4. เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการพิทกัษ์ในการต่อสู้เพื่อความถูกตอ้งให้แก่พระพุทธศาสนา 
บุคลากรของพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนิกชน  
 5. เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังและประสานสามัคคีระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้ งในและนอก
ประเทศ เพื่อความมัน่คงของพระพุทธศาสนา  
 6. เพื่อบริการความรู้ทางวิชาการพระพุทธศาสนาและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่องคก์ารและ
สถาบนัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน19 
  1.8 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดป้ฏิบติัภารกิจด้านการผลิตบณัฑิต งานวิจยั                
งานบริการ วิชาการแก่ชุมชน และงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย               
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พุทธศกัราช 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรง  
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลยัข้ึนในบริเวณวดับวรนิเวศวิหาร 
พระราชทานนามวา่ “มหามกุฏราชวิทยาลยั” โดยมีพระราชประสงคเ์พื่อเป็นท่ีศึกษาเล่าเรียนของ
พระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพยบ์าํรุงประจาํปีและก่อสร้างสถานศึกษาวิทยาลยัแห่งน้ีข้ึน 
คร้ันเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พุทธศกัราช 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จมาเปิด
มหามกุฏราชวิทยาลัย พระองค์ทรงรับมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ ์                           
และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บาํรุงประจาํปี อาศัยพระราชประสงค์ดังกล่าว              
สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงตั้งวตัถุประสงค ์เพื่อดาํเนินกิจการของ 
มหามกุฏราชวทิยาลยัข้ึน 3 ประการ คือ 
 1. เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร  

                                                        
  19เวบ็มาสเตอร์ศูนยพ์ิทกัษฯ์, “ศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย”, 21 กรกฎาคม 
2552, <http://www.newweb.bpct.org/> (21 July 2009) 

http://www.newweb.bpct.org/
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 2. เพื่อเป็นสถานศึกษาวทิยาการอนัเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ  
 3. เพื่อเป็นสถานท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 เม่ือกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลยัได้เปิดดาํเนินการแล้ว ปรากฏว่าพระวตัถุประสงค์
เหล่านั้ นได้รับผลเป็นท่ีน่าพอใจตลอดมา เพื่อจะให้พระวตัถุประสงค์เหล่านั้ นได้ผลดียิ่งข้ึน             
ดงันั้น ในวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ในฐานะท่ี
ทรงเป็นนายกกรรมการ มหามกุฏราชวิทยาลยัพร้อมด้วยพระเถระนุเถระ จึงได้ทรงประกาศตั้ง
สถาบนัการศึกษาชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาข้ึน โดยอาศยันามว่า สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวทิยาลยั  
 ภายใตก้ารบริหารของคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวิทยาลยั สถาบนัการศึกษาแห่งน้ี ไดเ้ร่ิมเปิดให้การอบรมศึกษาแก่ภิกษุสามเณร ตั้งแต่วนัท่ี 16 
กนัยายน พุทธศกัราช 2489 จนกระทัง่ในปีพุทธศกัราช 2540 ได้มีพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลยั เป็นมหาวทิยาลยัของรัฐ ในกาํกบัของรัฐบาล20 
  1.9 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆไ์ทยเป็นสถาบนัการศึกษา 
ชั้นสูงของคณะสงฆ ์ซ่ึงสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจา้ สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงสถาปนาข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2432 มีช่ือเดิมวา่ “มหาธาตุวิทยาลยั” และมี
พระบรมราชโองการเปล่ียนนามใหม่วา่ “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั” เม่ือ วนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2439 
โดยมีพระราชประสงคจ์ะใหเ้ป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสื์บไป  
 พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ชอ้ย ฐานทตฺตเถร) สนองพระราชปรารถ ในปี พ.ศ. 2489 
พระพิมลธรรม (ชอ้ย ฐานทตฺตเถร) อธิบดีสงฆว์ดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ รูปท่ี 15 มีความประสงค์
จะปรับปรุงการศึกษา ภายในสถาบันการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้ นให้เจริญก็าวหน้ายิ่งข้ึน                      
จึงมอบหมายให้ พระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.8 (ปัจจุบนัดาํรงสมณศกัด์ิท่ีพระธรรมมหาวีรานุวตัร) 
อาจารยแ์ห่งมหาธาตุวิทยาลยั และบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาธาตุวิทยาลยั ซ่ึงกาํลงัปรับปรุงกิจการ
ห้องสมุดของมหาธาตุวิทยาลัย ได้ช่วยรวบรวมความเป็นมาด้านการจดัการศึกษาของมหาธาตุ
วทิยาลยัทั้งปวง เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทางเอกสารของมหาธาตุวทิยาลยัสืบไป 
 พ.ศ. 2540 แม้มหาวิทยาลัยจะมีพระราชบญัญติักาํหนดวิทยฐานะของผูส้ําเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 แลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่มีการรับรองสถานะภาพ ความเป็นนิติบุคคลของ

                                                        
 20เวบ็มาสเตอร์ มมร, “ประวติัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั”, 20 กรกฎาคม 2552,  
<http://www.mbu.ac.th/> (20 July 2009) 
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มหาวทิยาลยัเหมือนมหาวิทยาลยัทัว่ไป จึงทาํให้ไม่สามารถขยายการจดัการศึกษาในระดบัปริญญา
โท และปริญญาเอก ตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของมหาวทิยาลยัได ้
 ดังนั้ น  จึงมีความพยายามในการผลักดันให้ มีการดํา เ นินการตามกฎหมายหรือ
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ โดยใช้เวลาในการดาํเนินการเป็นเวลานานถึง 50 ปี 
จนกระทัง่ พ.ศ. 2540 รัฐบาล โดยการนาํของ ฯพณฯ พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ไดเ้สนอให้รัฐสภาตรา
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2540 และประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ส่งผลให้มหาวิทยาลยั มีพระราชบญัญติัรับรอง
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ในกาํกบัของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการ
และไม่เป็นรัฐวสิาหกิจ เนน้จดัการศึกษาวชิาการดา้นพระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา21 
 2. สถาบันสงฆ์ แบ่งไดด้งัน้ี 
 2.1 วดัในกรุงเทพมหานคร 
  ในส่วนของวดัในกรุงเทพมหานครจากกลุ่มตวัอย่างเว็บไซต์จาํนวน 10 เว็บไซต์นั้นมี
รูปแบบการนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 
 1. เว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร นาํเสนอประวติัวดับวรนิเวศวิหารดงัท่ีปรากฎว่าขอ้ความ
ตอนหน่ึงวา่ “วดับวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สมเด็จพระบวรราช
เจา้มหาศกัดิพลเสพ กรมพระราชบวรมงคลในรัชกาลท่ี 3 ทรงสถาปนาข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2367-
พ.ศ.2375 ภายหลงัจากทรงทาํการศพเจา้จอมมารดาของพระองค์เจา้ดาราวดี (นอ้ย) พระราชชายา
โดยไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างข้ึนตามแบบอยา่งพระเมรุทรงจตุัรมุขท่ีทาํการพระศพนอ้ย ณ บริเวณท่ี
ว่างข้างวดัรังสีสุทธาวาสอนัสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงสถาปนาข้ึนก่อนและได้ทรง
กระทาํการผกูพทัธสีมาคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2372 ในคร้ังนั้นมีช่ือเรียกวา่ “วดัใหม่”  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2379 วดัน้ีได้ว่างเจ้าอาวาสลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 จึงทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือคร้ังยงัดาํรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ามงกุฏสมมุติเทววงศ ์ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุมีพระนามฉายาวา่ 
“วชิรญาณ” ประทบัอยู ่ณ วดัสมอราย ใหเ้สด็จมาครองวดัน้ี เม่ือตาํแหน่งกรมพระราชวงับวรวา่งลง 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาผูใ้ดให้ดาํรง
ตาํแหน่งน้ีสืบต่อ แต่พระราชทานส่ิงของภายในพระราชวงับวรฯ ให้แก่สมเด็จเจา้ฟ้าพระวชิรญาณ

                                                        
  21เวบ็มาสเตอร์ มจร, “ประวติัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั”, 21 กรกฎาคม 
2552, <http://www.mcu.ac.th/site/> (21 July 2009) 
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ตามแต่พระราชประสงค์ให้นาํมาไวท่ี้วดัน้ีได้ ส่ิงของท่ีทรงเลือกมามีพระไตรปิฎกฉบบัวงัหน้า            
อ่างศิลา เป็นตน้  
 และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามวดัวา่ วดับวรนิเวศวิหาร หรือเรียกกนัว่า 
วดับน ซ่ึงเทียบไดก้บัวงับน อนัเป็นคาํเรียกพระบวรราชวงัอีกช่ือหน่ึงคลา้ยกบัเป็นพระราชกุศโลบาย 
เสมือนประกาศให้รู้ว่าทรงเทียบสมเด็จพระอนุชาธิราช เจา้ฟ้ามงกุฏฯ ไวใ้นฐานะกรมพระราชวงั
บวรสถานมงคล โดยไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้เล่ือนสมณศกัด์ิสมเด็จเจา้ฟ้าพระวชิรญาณข้ึน
เสมอเจา้คณะรอง และเม่ือเสด็จมาครองวดัน้ีก็ทรงพระกรุณาโปรดให้จดักระบวนแห่เหมือนอยา่ง
แห่มหาอุปราช 
 ในระหวา่งท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงผนวชอยู่นั้น ไดท้รงปรับปรุงวาง
หลกัเกณฑ์ความประพฤติปฏิบติัของพระสงฆ์ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั ดว้ยทรง
เห็นวา่ขอ้ปฏิบติัดา้นธรรมวินยั ท่ีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบติักนัอยู่คลาดเคล่ือนจากพระพุทธบญัญติั 
ไม่ก่อใหเ้กิดความเล่ือมใสศรัทธา โดยมีพระสงฆ ์ประพฤติปฏิบติัตามอยา่งพระองคเ์ป็นอนัมาก  
 ในคราวท่ีพระองค์เสด็จมาครองวดัแห่งน้ี ก็ไดน้าํเอาการประพฤติปฏิบติันั้นมาใช้ในการ
ปกครองคณะสงฆ ์ณ วดัน้ีดว้ย ซ่ึงในคร้ังเดิมเรียกพระสงฆค์ณะน้ีวา่ พระบวรนิเวศาทิคณะ อนัเป็น
ช่ือสาํนกัวดับวรนิเวศวหิาร ต่อมาภายหลงัจึงไดช่ื้อวา่ “คณะธรรมยติุกนิกาย” ซ่ึงแปลวา่ คณะสงฆผ์ู ้
ซ่ึงปฏิบติัตามธรรมวนิยั จึงถือวา่วดับวรนิเวศวหิาร เป็นสํานกัเอกเทศแห่งคณะสงฆธ์รรมยุติกนิกาย
เป็นคร้ังแรก22 
 วดับวรนิเวศวิหาร นาํเสนอข่าวสารและธรรมเนียมประเพณีของวดั เร่ิมตน้ดว้ยประเพณี  
ตกับาตรดอกไมว้ดับวรนิเวศวหิาร ซ่ึงมีเน้ือหาสั้นๆสรุปไดว้า่ “ประเพณีตกับาตรดอกไมว้ดับวรนิเวศวิหาร 
วนัแรม 1 คํ่า เดือน 8 หรือวนัเขา้พรรษา วดับวรนิเวศวิหาร ไดจ้ดัให้มีประเพณีการตกับาตรดอกไม้
ข้ึนเพื่อท่ีจะให้พระภิกษุ สามเณร ได้นําดอกไมต้ลอดจนธูปเทียนท่ีพุทธศาสนิกชน นาํมาถวาย
เพื่อท่ีจะนาํไปสักการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ของวดั อาทิเช่น พระพุทธชินสีห์ พระบรมสารีริกธาตุ 
พระศาสดา ในวนัน้ี ทางวดัได้เปิดสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ ของวดั ซ่ึงปกติแลว้จะไม่เปิด ให้เขา้ชม
ไดแ้ก่ พระเจดีย ์พระวิหารพระศาสดา พระวิหารเก๋ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนไดท้าํการสักการบูชา 
โดยสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ ของวดัจะเปิดเพื่อให้พุทธศาสนิกชน เขา้สักการบูชา เพียงหน่ึงคร้ังในวนั
เขา้พรรษาเท่านั้น ประเพณีตกับาตรดอกไมน้ี้ ทางวดับวรนิเวศวิหาร ได้ปฏิบติัสืบมาจนกระทัง่
ปัจจุบนัและเป็นประเพณีท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของทางวดั 

                                                        
  22เวบ็มาสเตอร์วดับวรนิเวศวหิาร, “ประวติัวดับวรนิเวศวหิาร”, 20 มิถุนายน 2552,  
<www.watbowon.com> (20 June 2009) 
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 อีกอย่างหน่ึงคือวนัท่ี 2 สิงหาคมวนัท่ี 2 สิงหาคมประเพณีบาํเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และอดีตเจา้อาวาส สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส และอดีตเจ้าอาวาส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส                  
เจา้อาวาสลาํดบัท่ี 3 แห่งวดับวรนิเวศวหิาร สืบต่อจากสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 
พระผูท้รงเป็นอจัฉริยะ ตั้งอยู่ในฐานะอภิปูชนียบุคคลของประเทศ พระผูท้รงมีคุณูปการ แก่พระ
ศาสนาและชาติเป็นเอนกประการ อนัเป็นหิตานุหิตประโยชน์ปรากฎสืบมาจนปัจจุบนั  
 โดยมติท่ีประชุมมหาเถรสมาคม ดว้ยวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.2514 อนัเป็นปีท่ี 50 แห่งการ
ส้ินพระชนม์ของพระองค์ จึงมีมติให้คณะสงฆ์จัดงานอนุสรณ์และบําเพ็ญกุศลและการจัด
นิทรรศการ แสดงประวัติและรายงานต่าง ๆ ของพระองค์ ให้ประชาชนได้เข้าชม เช่น                        
พระตาํหนกัเพ็ชร ตาํหนกัท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเจา้อยู่หัว ทรงสร้างถวาย ดว้ยพระราชทาน
ทรัพยส่์วนพระองค์เพื่อให้เป็นท่ีทรงงาน และเป็นทอ้งพระโรงสําหรับรับแขก ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นท่ี
ประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีการฉลองพระตาํหนกัเพช็ร เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2457 พระตาํหนกั
เดิมท่ีประทบัจนส้ินพระชนม ์ตาํหนกัจนัทร์ท่ีประทบัทรงงานต่าง ๆ ทั้งงานการศึกษา การบริหาร
และงานพระราชนิพนธ์ เป็นตน้ โดยกาํหนดการจดังานเป็นเวลา 7 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 7 
สิงหาคม พ.ศ.2514 
 วนัท่ี 3 ตุลาคม วนับาํเพ็ญกุศลเน่ืองในวนัคลา้ยวนัประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชอ งค์ท่ี 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์                   
และเจา้อาวาสองค์ท่ี 6 แห่งวดับวรนิเวศวิหาร พระผูท้รงอุทิศพระองค์แด่พุทธศาสนา วนัน้ีเป็น
กิจกรรมท่ีพระทั้งวดัจะตอ้งร่วมกนัจดัทาํข้ึนเพื่อถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ อาทิ เช่น การนิมนต์
พระภิกษุฉนัภตัตาหารเพลจากวดัทัว่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 
 ในเมนูส่วนน้ียงัมีการเช่ือมโยงไปยงังานบาํเพญ็กุศลคลา้ยวนัประสูติสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเดจ้พระสังฆราช มีการนาํเสนอพระประวติั ซ่ึงมีขอ้มูลถึง 48 หน้า กาํหนดการงาน ดาวโหลด
ขอ้มูลสาํหรับส่ือ บรรยากาศงาน พระธรรมเทศนารูปแบบท่ีนาํเสนอคือเสียงสามารถดาวโหลดไดมี้
ขอ้มูลจาํนวนมาก แผนผงังาน ลงนามถวายพระพร จากเมนูส่วนน้ีมีขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรและภาพ
จาํนวนมากและมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลทุกปี  
 ทอดผา้พระกฐิน แรม 8 คํ่า เดือน 11 วนัแห่งธรรมเนียมกฐิน คือวนัท่ีพระภิกษุผูจ้าํพรรษา 
ผูไ้ดรั้บอานิสงส์แห่งการจาํพรรษา มีการประกอบพิธีกรานกฐิน ในส่วนของวดับวรนิเวศวิหารนั้น
ถือเป็นวดัแรกท่ีไดรั้บพระราชทานกฐินหลวงจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวธรรมเนียมกฐินท่ี
ทางวดัไดย้ดึถือปฏิบติักนัมาจนกระทัง่ปัจจุบนั เกิดข้ึนคร้ังแรกในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงครองวดั โดยเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบมาวา่วดัในฝ่ายธรรมยุตกนิกายผา้พระกฐินของ
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วดันั้นจะตอ้งประกอบดว้ยผา้ไตรจีวร และผา้ขาว เพื่อนาํผา้ขาวน้ีไปเยบ็ยอ้มให้เสร็จภายใน 1 วนั 
ทาํการถวายพระรูปใดรูปหน่ึงในวดัและจึงทาํพิธีการกรานกฐิน  
 แรม 13 คํ่า เดือน 11 หลังจากการรับพระราชทานกฐินเสร็จส้ินก็ถึงฤดูกาลลาสิกขา                
เพื่อสละเพศบรรพชิตเขา้สู่เพศแห่งการเป็นคฤหสัถ ์โดยธรรมเนียมแห่งการลาสิกขาน้ีเกิดข้ึนแต่คร้ัง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงครองวดั โดยไดก้าํหนดวนัแห่งการลาสิกขาบทของภิกษุ
สามเณรภายในวดัให้ทูลลาได้ปีละ 4 คร้ัง เป็นวนัแรม 13 คํ่า เดือนค่ี คือวนัแรม 13 คํ่าเดือน 11  
เดือนอา้ย เดือน3 และเดือน 5 เพียงเท่าน้ี เพื่อป้องกนัการขอทูลลาสิกขาบทพร่ําเพร่ือ และธรรมเนียมน้ีได้
สืบทอดกนัมาจนปัจจุบนั โดยวนัน้ีจะมีการตีกลองเพื่อเป็นสัญญาณแห่งการลาสิกขาของพระภิกษุ
สามเณรอนัเป็นท่ีมาแห่ง กลองวปิโยคสิกขา สืบเน่ืองจากธรรมเนียมลาสิกขาน้ี โดยสมเด็จพระมหา
สมณเจา้กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ตรัสเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดท้รง
บญัญติัเบญจศีลอยา่งตํ่าเพื่อประทานแก่พระภิกษุ สามเณรผูทู้ลลาสิกขาไวด้งัน้ี23 
 2. เว็บไซต์วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม นาํเสนอเน้ือหาในส่วนของประวติัไวต้อนหน่ึงว่า 
“วดัโพธ์ิ หรือนามทางราชการวา่ วดัพระเชตุพนวิมลมงั คลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอาราม
หลวงชั้ นเอกและ เป็นวดัประจาํรัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศ์จักรี เน่ืองจากพระ บาทสมเด็จพระ                
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้สถาปนาวดัโพธารามวดัเก่า ท่ีเมือง
บางกอก คร้ังกรุงศรีอยุธยาเป็นวดัหลวง ขา้งพระบรมมหาราชวงั และท่ีใตพ้ระแท่นประดิษฐาน 
พระพุทธเทวปฏิมากร พระประ ธานในพระอุโบสถเป็นท่ีบรรจุ พระบรมอฐิัของพระองคท์่านไวด้ว้ย 
 พระอารามหลวงแห่งน้ีมีเน้ือท่ี 50 ไร่ 38 ตารางวาอยู่ ดา้นทิศใตข้องพระบรมมหาราชวงั 
ทิศเหนือจดถนนทา้ยวงั ทิศตะวนัออกจดถนนสนามไชย ทิศใตจ้ดถนนเศรษฐการ ทิศตะวนัตกจด
ถนนมหาราช มีถนนเชตุพน ขนาบดว้ยกาํ แพงสูงสีขาวแบ่งเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสชดัเจน 
 มีหลกัฐานปรากฏในศิลาจารึกไวว้า่ หลงัจากท่ีพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงสถาปนาพระ บรมมหาราชวังแล้ว ทรงพระราชดําริว่า  มีว ัดเก่าขนาบพระ                      
บรมมหาราชวงั 2 วดั ด้านเหนือ คือ วดัสลัก (วดัมหาธาตุฯ) ด้านใต้  คือ วดัโพธาราม จึงทรง               
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ ขุนนางเจา้ทรงกรม ช่างสิบหมู่อาํนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์ เร่ิมเม่ือปี 
พ.ศ. 2331 ใช้เวลา 7 ปี 5 เดือน 28 วนั จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ ให้มีการฉลองเม่ือ 2344 
พระราชทานนามใหม่ ว่า “วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาวาศ” ต่อมารัชกาลท่ี 4 ไดโ้ปรดฯ ให้เปล่ียนทา้ย 
นามวดัเป็น “วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม”  

                                                        
 23เวบ็มาสเตอร์วดับวรนิเวศวหิาร, “ประวติัวดับวรนิเวศวหิาร”, 23 กรกฎาคม 2552,  
<http://www.watbowon.com/> (23 July 2009)) 
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 คร้ันรัชสมยั พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ให้บูรณะปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ นานถึง 16 ปี 7 เดือน ขยายเขตพระอารามดา้นใตแ้ละตะวนัตก คือ 
ส่วนท่ีเป็นพระวิหารพระพุทธไสยาสสวนมิสกวนั สถาปนาข้ึนใหม่พระมณฑป ศาลาการเปรียญ 
และสระจระเขบู้รณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เป็นโบราณสถาน ในพระอารามหลวง ท่ีปรากฏอยู่ทุกวนัน้ี 
แมก้ารบูรณะปฏิสังขรณ์คร้ังล่าสุดเม่ือฉลองกรุงเทพฯ 200 ปีพ.ศ. 2525 เป็นเพียงซ่อมสร้างของเก่า
ใหดี้ข้ึน มิไดส้ร้างเสริมส่ิงใด ๆ 
 เกร็ดประวติัศาสตร์ ของการสถาปนา และการบูรณะปฏิ สังขรณ์วดัโพธ์ิแห่งน้ี บนัทึกไวว้า่ 
รัชกาลท่ี 1 และท่ี 3 ขุน นาง เจา้ทรงกรมช่างสิบหมู่ ไดร้ะดมช่างในราชสํานกั ช่าง วงัหลวง ช่างวงัหน้า 
และช่างพระสงฆ์ท่ีอยู่ในวดัต่าง ๆ ผูเ้ช่ียวชาญงานศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ ไดทุ้่มเทผลงานสร้าง 
สรรค์พุทธสถาน และสรรพส่ิงท่ีประดบัอยู่ในวดัพระอารามหลวงด้วยพลงัศรัทธา ตามพระราช
ประสงคข์องพระองคท์่านท่ีใหเ้ป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ เปรียบ เป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
สรรพวชิาไทย (มหาวทิยาลยัเปิดแห่งแรก) ท่ีรวมเอาภูมิปัญญาไทย ไวเ้ป็นมรดกให้ลูกหลานไทยได้
เรียนรู้กบัอยา่งไม่รู้จบส้ิน24 
 วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ยงันาํเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์เช่น ขอเชิญเท่ียวงานเทศกาล
นมสัการพระพุทธไสยาส ประจาํปี 2552,งานเย็นทัว่หล้ามหาสงกรานต์ และเทศการนมสัการ           
พระพุทธไสยาส ระห่างวนัท่ี 10 - 15 เมษายน 2552 ณ วดัพระเชตุพน, 9 ส่ิงมหศัจรรยว์ดัโพธ์ิ ขอ
เชิญชม 9 ส่ิงมหัศจรรยว์ดัโพธ์ิ ขยายเวลาจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 6 เมษายน 2552 ขยายเป็นวนัท่ี 18 
เมษายน 9 ส่ิงมหศัจรรยว์ดัโพธ์ิ โครงการแสดงแสงและเสียงเป็นกิจกรรมการแสดงท่ีเช่ือมโยงกบั
การนาํเสนอแง่มุมทางดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ ประเพณีกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยกาํหนดจดัข้ึนในพื้นท่ีท่องเท่ียวหลกั ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวโบราณ
สถานท่ีสําคัญได้ทุกโอกาส ทั้ งน้ี วดัพระเชตุวิมล  มังคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) 
กรุงเทพมหานคร จะมีลกัษณะพิเศษ คือ นกัท่องเท่ียวตอ้งเดินชมการจดัแสดงและเล่าเร่ืองราวเป็น
จุด ๆ คลา้ยกบัการแสดงแสงเสียงท่ีคาร์นคั ประเทศอียปิต ์  
 การจดัแสดง “เกา้ส่ิงมหศัจรรยว์ดัโพธ์ิ” ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 - 31 ธนัวาคม 2552 พบ
กบั 1. มหัศจรรยพ์ระพุทธไสยาส 2. มหัศจรรยต์าํราเวชเชตุพน 3. มหัศจรรยม์หาเจดียส่ี์รัชกาล               
4. มหัศจรรยต์น้ตาํนานสงกรานตไ์ทย 5. มหศัจรรยม์รดกโลกวดัโพธ์ิ 6. มหศัจรรยต์าํนานยกัษว์ดั
โพธ์ิ 7. มหศัจรรยผ์า่นภาพรัตนโกสินทร์ 8. มหศัจรรยว์ิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร 9. มหศัจรรยต์น้
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ตาํรับนวดแผนไทย จดัแสดงทุกวนั  นอกจากนั้นยงัมีบริการพิเศษ คือ นวดแผนโบราณตาํรับวดัโพธ์ิ 
เปิดบริการทุกวนั25  
 3. เว็บไซต์วัดราชาธิวาสวิหาร ในส่วนของประวติันําเสนอไวว้่า “วดัราชาธิวาสวิหาร               
เดิมช่ือว่า “วดัสมอราย” คู่กบัวดัสมอแครง (วดัเทวราชกุญชร) อนัอยูใ่กลก้นัในปัจจุบนัน้ี เป็นวดั
โบราณมาก สันนิษฐานกนัว่าสร้างสมยักรุงละโว ้หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ไม่ปรากฏ
นามผูส้ร้าง แต่หลกัฐานจากกองพุทธสถาน สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวดัน้ีสร้าง
เม่ือ พ.ศ.1820 และผกูพทัธสีมา เม่ือ พ.ศ.2310  
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชวิจารณ์ไวว้่า คาํว่า        
“สมอราย” น้ี เดิมเล่ากนัมาว่า มีตน้สมอเรียงรายท่ีหนา้วดัเป็นอนัมาก แต่ทรงพบเม่ือภายหลงัว่า           
เจา้อาวาสวดัน้ีนาํตน้สมอมาปลูกข้ึนเองภายหลงั และไดท้รงพระราชวิจารณ์ไปอีกวา่ คาํวา่ “สมอ” 
น้ีมาจากภาษาเขมรวา่ “ถมอ” ท่ีแปลวา่หิน ถมอราย แปลวา่ หินเรียงราย ถมอแครง แปลวา่ หินแข็ง 
เช่นเดียวกับคาํว่า สมอเรือ ซ่ึงหมายถึง หินถ่วงให้เรือจอดอยู่ ต่อมาถึงไม่ได้ทาํด้วยหินก็เรียก
สมอเรือไปหมด 
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัแล้วปรารถว่า                   
วดัสมอรายเป็นท่ีประทบัระหวา่งทรงผนวช ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย พระบรม
ชนกนาถของพระองค์ พร้อมดว้ยกรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรักษ์ จึงพระราชทานนามเสียใหม่
วา่ “วดัราชาธิวาสวิหาร” เม่ือ พ.ศ.2394 แต่ตามเอกสารต่าง ๆ เรียกวดัน้ีว่า “วดัราชาธิวาส” ตลอด
สมยัรัชกาลท่ี 5 ต่อมาเม่ือ พ.ศ.2502 เจา้อาวาสในคร้ังนั้น ได้ขอพระราชทานให้เติมคาํว่า วิหาร 
ต่อทา้ยเป็น “วดัราชาธิวาสวหิาร” ตามนามเดิมคร้ังรัชกาลท่ี 4 
 วดัสมอรายสมยัก่อนนั้น ท่านได้เล่ากนัไวว้่า สภาพของวดัเป็นป่ามีตน้ไมใ้หญ่หนาบา้ง 
บางบา้ง ตลอดบริเวณขา้งเคียงมีฝูงลิงอาศยัอยู่ เหมาะสําหรับเจริญสมณธรรม ของภิกษุผูย้ินดีใน
เสนาสนะอันสงัดของพระฝ่ายอรัญวาสี  ว ัดน้ีจึงเป็นว ัดฝ่ายสมถะ พระสงฆ์ก็มีกติกาว ัตร                     
เป็นระเบียบเรียบร้อยกวดขนัดี เป็นท่ีนับถือของประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะพระสงฆ์วดัน้ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการวิปัสสนาธุระอย่างดียิ่ง ซ่ึงในเวลานั้นวดัท่ีทาํการวิปัสสนาธุระท่ีมีช่ือเสียงมี                
วดัพลบั (วดัราชสิทธาราม) วดัเงินบางพรหม ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นวดัรัชฎาธิษฐานและวดัสมอราย 
 ตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร์นบัเป็นวดัฝ่ายวงัหนา้ ในรัชกาลท่ี 1 กรมพระราชวงับวรมหาสุรสีหนาท 
ทรงปฏิสังขรณ์ และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงอุปสมบทแลว้เสด็จมาประทบัท่ี
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วดัน้ี กรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรักษ์ เม่ือทรงดาํรงพระยศเป็นสมเด็จพระลูกยาเธอ เจา้ฟ้ากรม
ขนุเสนานุรักษ ์ทรงผนวชแลว้เสด็จมาประทบั มีนกัองเอง ซ่ึงต่อมาภายหลงัดาํรงพระยศเป็นสมเด็จ
พระนารายณ์รามาธิบดี พระเจา้กรุงกมัพูชาทรงเป็นหางนาค และโดยเสด็จมาประทบัท่ีวดัน้ีดว้ย 
 คร้ันตอนปลายรัชกาลท่ี 2 คือ พ.ศ.2367 สมเด็จพระลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามงกุฏสมมติเทววงศ์ 
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เม่ือวนัพุธเดือน 8 ข้ึน 12 คํ่า ปีวอก จุลศกัราช 1186 หลงัจากประทบัอยู ่ณ 
วดัมหาธาตุ ปฏิบติัอุปัชฌายวตัรตามพระวินยัแลว้ ก็เสด็จมาจาํพรรษาท่ีวดัสมอรายน้ี จนถึงวนัพุธ 
แรม 11 คํ่า เดือน 8 ก็ส้ินรัชกาลท่ี 2 และยงัประทบัท่ีวดัน้ีจนตลอดพรรษา แลว้เสด็จไปประทบัท่ีวดั
มหาธาตุบา้ง วดัสมอรายบา้ง จน พ.ศ.2372 พระภิกษุเจา้ฟ้ามงกุฏฯ จึงเสด็จมาประทบัท่ีท่ีวดัสมอ
รายเป็นการถาวร โดยกรมพระราชวงับวรมหาศักดิพลเสพย์ ซ่ึงทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปลูก              
พระตาํหนกัถวาย เป็นพระตาํหนกัช่อฟ้าใบระกา 5 ห้อง มีเฉลียงรอบ (หลงัน้ียงัอยู่จนบดัน้ี เพราะ
ไดบู้รณะปฏิสังขรณ์สืบ ๆ กนัมา) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพระอุโบสถ คือ พระตาํหนกั
พระบาทสมเด็จพระจอกเกลา้เจา้อยูห่วั ปัจจุบนัอยูใ่นเขตสังฆาวาส คณะใต ้
 ดงันั้น พระองค์จึงทรงเห็นควรปรับปรุงเสียใหม่ ทั้งเม่ือทรงเปรียบเทียบการปฏิบติัธรรมวินยั 
ของพระสงฆ์ไทยกบัพระสงฆ์ต่างชาติบางชาติ เช่น พระสงฆ์มอญท่ีพระองค์ทรงคุน้เคยเป็นตน้ 
เป็นพวกท่ีเคร่งครัดกว่าและปฏิบัติตรงตามพุทธบัญญัติมากกว่าพระสงฆ์ไทยในสมัยนั้ น                    
จึงไดช้กัชวนศิษยานุศิษยข์องพระองคซ่ึ์งมีประมาณ 30 รูป ใหต้ั้งอยูใ่นธรรมวนิยั เร่ิมตน้ดว้ยทรงทาํ
ทฬัหีกรรมในสํานกัพระภิกษุชาติมอญ คือ พระสุเมธมุนี (ซาย) วดับวรมงคล (วดัลิงขบ) ท่ีเห็นว่า
เป็นผูป้ฏิบติัธรรมวนิยัเคร่งเคร่งครัดดี มีท่ีติไดย้าก ทรงร่วมอุโบสถสังฆกรรมกบัพระมอญคณะนั้น 
ทรงใหส้ร้างโบสถน์ํ้าข้ึน ในแม่นํ้าเจา้พระยาหนา้วดัราชาธิวาสวหิาร เป็นแพรูปศาลาห่างจากฝ่ังตอ้ง
มีสะพานขา้มจากฝ่ัง และสะพานนํ้าถูกชกัออกเม่ือเสร็จสังฆกรรมจดัเป็นอุทกุกเขปสีมา แลว้ทรงทาํ
สังฆกรรมท่ีศาลาโบสถ์แพนํ้ าตลอดมา ศาลาน้ีจึงเป็นท่ีทาํทฬัหีกรรมอุปสมบทของเจา้นายท่ีผนวช
ในยุคนั้น เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสมเด็จพระสังฆราชเจา้ 
กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ ก็ทรงอุปสมบทซํ้ าท่ีศาลาโบสถแ์พหลงัน้ีเหมือนกนั 
 ศาลาโบสถ์แพหลงัน้ีชาํรุดหนัก ถูกร้ือออกเม่ือประมาณ พ.ศ. 2490 ในสมยัพระศาสนโสภน 
(อตฺถการี) เป็นเจา้อาวาส แต่ถูกเลิกใช้เป็นโบสถ์มาตั้งแต่ทรงสถาปนาพระอุโบสถแลว้ ตอนปลาย
รัชกาลท่ี 5 เม่ือ ร.ศ. 128 พ.ศ. 2451 ดูเหมือนรับพระราชทานกฐินท่ีศาลโบสถ์แพน้ีเป็นคร้ังสุดทา้ย 
จึงเป็นอนัเร่ิมมีพระสงฆค์ณะธรรมยุตคร้ังแรก ตั้งแต่คร้ังนั้น ตั้งสํานกัทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก
ของพระอุโบสถ ทาํวตัร ไหวพ้ระสวดมนต์และเทศนาสั่งสอนพระปริยติัธรรมท่ีพระตาํหนัก                
ทาํอุโบสถสังฆกรรมท่ีโบสถน์ํ้า ในแม่นํ้าเจา้พระยาหนา้วดัราชาธิวาส 
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 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯ เสด็จไประทบัวดับวรนิเวศวิหารแล้ว ฝ่ายธรรมยุติท่ี
เหลือมีประมาณ 30 รูป มีพระอริยมุนี (ทบั) อยู่เป็นหัวหน้าสงฆ์แทน จนต่อมาเม่ือรัชกาลท่ี 4             
เสวยราชย์แล้ว ทรงสถาปนาวดัโสมนัสวิหาร จึงทรงอาราธนาพระอริยมุนีไปเป็นเจ้าอาวาส 
พระสงฆว์ดัสมอรายมาเป็นธรรมยุตลว้นเม่ือหมดสมยัพระภาวนาภิราม (รอด) แลว้ ทางคณะไดจ้ดั
พระศรีวสุิทธิวงศ ์(เขียว) จากวดัโสมนสัวหิาร มาเป็นเจา้อาวาส จึงมีแต่คณะสงฆธ์รรมยุตลว้นตั้งแต่
นั้นมา พระศรีวสุิทธิวงศไ์ดรั้บเล่ือนสมณศกัด์ิ เป็นพระพรหมมุนี ต่อมาเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย ์
 เน่ืองจากวดัสมอราย เป็นวดัเคร่งครัดในวปัิสสนา หรืออยูใ่นประเภทอรัญวาสีดงักล่าวแลว้
ขา้งต้น จึงไม่ค่อยสนใจในเร่ืองการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวตัถุในวดัและไม่ค่อยสะสม
บริษทั ถา้ทางบา้นเมืองห่างเหินไป ก็ทรุดโทรมลงโดยลาํดบั เม่ือสมเด็จพระพุฒาจารย ์(เขียว) มา
ครองวดัแลว้ยงัไม่ดีข้ึน ทางการจึงไดส่้งพระภทัรธรรมธาดา (แจง้) มาช่วยเป็นเจา้อาวาส ก็อยูไ่ม่ได้
เพราะเป็นคนเจา้โทษะทะเลาะกบัชาวบา้นจนตอ้งไปอยู่วดัส้มเกล้ียง ภายหลงัส่งพระญาณรักขิต 
(เปีย) มาจากวดัมกุฏกษัตริยารามก็มาต้องอธิกรณ์ ต้องออกจากวดัไป ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2450) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว จึงทรงโปรดให้คณะสงฆ์ส่งพระภทัรมุขมุนี มาเป็นเจ้า
อาวาส ซ่ึงการยกวดัในคราวนั้นทาํเป็นการใหญ่ แห่มาโดยกระบวนรถยนต ์พระภทัรมุขมุนี (จาบ) 
ต่อมาเป็นพระราชเมธี สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเรียกให้กลบัไปอยู่
วดับวรนิเวศวิหาร เม่ือ พ.ศ. 2454 ส่งพระอริยกวี (เซ่ง) มาแทน ซ่ึงท่านครองวดัอยู่จนมรณภาพ             
เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2485 เป็นเวลา 30 ปี ท่านมรณภาพในสมณศกัด์ิท่ี พระธรรมวโรดม เจา้คณะ
รองหนใต ้พระอมรมุนี (ปลอด) ได้เป็นเจา้อาวาสต่อมาจนพน้จากตาํแหน่งเจา้อาวาส เม่ือ พ.ศ. 
2503 สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(จวน อุฏฺ ายี) วดัมกุฏกษตัริยาราม (ต่อมาไดรั้บสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช) รักษาการจนถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2506 จึงไดแ้ต่งตั้ง พระราชปัญญาภรณ์ (เพิ่ม อาภาโค ป.ธ. 9) 
เป็นเจา้อาวาส ต่อมาดาํรงสมณศกัด์ิชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะท่ี พระสุธรรมาธิบดี ซ่ึงมรณภาพ 
เม่ือ 26 ตุลาคม 2542 เจา้อาวาสองคปั์จจุบนั คือ พระธรรมกว ี(ลือชยั คุณวฑฺุโฒ ป.ธ. 7, ศน.ด.) 26 
  4. เว็บไซต์วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ กล่าวถึงประวติัไวว้า่ “วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมช่ือเรียกกนัว่า วดัสลกัในหนงัสือเก่าบางแห่ง
เรียกว่า วดัฉลกั ก็มีบา้ง วดัชะหลกั ก็มีบา้ง ทั้งสองช่ือหลงัน้ีคงจะเพี้ยน มาจากช่ือแรกมูลเหตุท่ีรียกว่า 
วดัสลกั นั้นสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไวว้า่ “จะเป็นเพราะเม่ือแรกสร้างมี
ของส่ิงใดท่ีทาํดว้ยฝีมือสลกัผิดกบัท่ีทาํเกล้ียง ๆ เป็นสามญัในวดัอ่ืน คนทั้งหลายจึงเรียกวา่ วดัสลกั 

                                                        
 26เวบ็มาสเตอร์วดัราชาธิวาส, “ประวตัวดัราชาธิวาส”, 22 กรกฎาคม 2552, 
<http://watraja.org/index.php?option=com> (22 July 2009) 
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มิใช่นามสาํหรับวดัแต่เป็นวดัขนาดกลางมิใช่วดัเล็ก ๆ” แต่อีกความเห็นหน่ึงซ่ึงเป็นคาํเก่าเล่าต่อกนั
มาวา่วดัน้ีแต่ก่อนนั้นมีพระภิกษุ ท่ีเป็นช่างฝีมือแกะสลกัข้ึนช่ืออยูม่าก จึงเป็นเหตุให้ชาวบา้นพากนั
เรียกช่ือวดัตามเกียรติคุณ ดงักล่าวนั้น วา่ “วดัสลกั” ไปดว้ย 
 วดัสลกั เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยาแต่จะเป็นวดัท่ีท่านผูใ้ดสร้าง และสร้างใน
เดือน ปีใด ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั เม่ือสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรียา้ยราชธานีมาจากอยุธยาแลว้มา
ตั้งอยู ่ท่ีกรุงธนบุรีไดก้าํหนดพื้นท่ีสร้างพระนครทั้งสองฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาวดัสลกัก็ไดเ้ขา้อยูใ่นเขต
พระนครดว้ยจึงทรงยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแต่มิไดท้รงเปล่ียนแปลงช่ือวดั 
 ต่อมาสมยักรุงรัตนโกสินทร์ในสมยัรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
โปรด ให้ยา้ยพระนคร มาตั้งทางฝ่ังตะวนัออก วดัสลกัอยูร่ะหวา่งพระบรมมหาราชวงั คือ วงัหลวง
กบัพระราชวงับวร คือ วงัหนา้ โดยเฉพาะพระราชวงับวรฯ นั้นขยายเน้ือท่ีทางใตล้งมากินเน้ือท่ีวดั
สลกัเขา้ไปดว้ยจึงโปรดใหท้าํผาติกรรมเอาเน้ือท่ีทางตอนใตว้ดัให้แก่วดัเพื่อแลกเอาพื้นท่ีตอนเหนือ 
ของวดัไป (บริเวณวดัสลักเดิมตอนใต้สุดเขตตรงหอระฆงัและสระนํ้ า ซ่ึงเรียกว่าสระทิพยนิภา 
ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งตวัอาคารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัได้ขยายมาถึงซอยศิลปากร
ปัจจุบนัน้ี) และกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาทไดท้รงทาํผาติกรรมเอาท่ีวดัไปดงัน้ี สันนิษฐาน 
กนัว่าคงเป็นมูลเหตุให้ทรงสร้างวดัน้ีการสร้างวดั เร่ิมตั้งแต่ราว ปีเถาะ ในปี พ.ศ.2326 อนัเป็นปี
เดียวกบัท่ี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี1 สร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามคร้ัน
ทรงสร้างสาํเร็จก็โปรดขนานนามช่ือไหม่วา่ วดันิพพานาราม 
 วดัสลกั หรือวดันิพพานารามเปล่ียนนามเป็นวดัพระศรีสรรเพชญมาไดป้ระมาณ 15-16 ปี 
คร้ังถึงปีกุน พ.ศ. 2346 เม่ือกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาทสวรรคตแลว้ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ไดโ้ปรดให้เปล่ียนช่ือวดัพระศรีสรรเพชญ เป็น วดัมหาธาตุ ซ่ึงในการเปล่ียน
ช่ือเป็นวดัมหาธาตุคร้ังน้ี สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา่ “วดัมหาธาตุ ฤๅถา้ 
เรียกเต็มตามแบบวา่ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นหลกัของพระนครยอ่มมีทุกราชธานีในประเทศน้ี
จาํต้องมีในพระนครอมรรัตนโกสินทร์น้ีประการหน่ึง พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุใน            
พระมณฑป (คือ ในโบสถ์พระธาตุ) เป็นพระศรีรัตนมหาธาตุมีอยู่ในพระอารามแลว้ประการหน่ึง 
เป็นท่ีสถิตของสมเด็จพระสังฆราชเหมือนวดัมหาธาตุท่ีกรุงเก่าน่ีอีกประการหน่ึง เพราะสมควรแก่
นามวา่วดัมหาธาตุ ยิง่กวา่นามอ่ืน ดว้ยประการฉะน้ี จึงพระราชทานนามวา่ “วดัมหาธาตุ” 
 ต่อมาในรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดโ้ปรดให้ตั้งมหาวิทยาลยั
การศึกษาของสงฆ์ฝ่ายมหานิกายข้ึน ในวดัมหาธาตุ เรียกว่ามหาธาตุวิทยาลยั คู่กบั มหามกุฏราช
วิทยาลัย ของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเม่ือ ร.ศ.108 (พ.ศ. 2432) โดยมีพระราชปรารภว่า 
“จาํเดิมแต่ไดเ้สด็จเถลิงถวลัยราชสมบติับรมราชาภิเษกแลว้มา ไดท้รงทนุบาํรุงพุทธศาสนาให้ถาวร
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เจริญรุ่งเร่ืองข้ึนโดยลาํดบั แต่พระสัทธรรมในพระบรมพุทธศาสนาน้ี ย่อมมีเหตุปัจจยัอาศยักัน            
แลกัน เม่ือพระปริยติัสัทธรรมเจริญแพร่หลายอยู่ พระปฏิบัติสัทธรรมจึงจะเจริญไพบูลย์ได้                  
เม่ือพระปฏิบติัสัทธรรมไพบูลยอ์ยู่ พระปริยติัสัทธรรมย่อมเป็นรากเหง้าเคา้มูลแห่งพระพุทธ ศาสนา          
พระศาสนาจะดาํรงอยู่ และเจริญก็ด้วยพระปริยติัสัทธรรม การท่ีจะบาํรุงพระปริยติัสัทธรรม                
อนัเป็นรากเงา้ของพระพุทธศาสนาใหไ้พศาลยิง่ข้ึน ก็ยอ่มอาศยัการบาํรุงใหมี้ผูเ้ล่าเรียนแลท่ีเรียนให้
สะดวกยิ่งข้ึน การเล่าเรียนพระปริยติัสัทธรรมท่ีเป็นไปอยูเ่วลาน้ี ก็ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้จดัการบาํรุง
ทัว่ทุกพระอาราม แต่ยงัหาเป็นอนันบับริบูรณ์แทไ้ม่ เพราะเป็นแต่สถานท่ีเล่าเรียนในชั้นตน้ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวิทยาลยัท่ีเล่าเรียนพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงข้ึนข้ึนไวส้องสถาน 
สถานท่ีหน่ึง เป็นท่ีเล่าเรียนของของสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ได้ตั้ งไว้ท่ีวดับวรนิเวศวิหาร                  
พระอารามหลวง พระราชทานนามว่า มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นท่ีเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จ               
พระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อีกสถานหน่ึงเป็นท่ีเล่าเรียนของสงฆ์
ฝ่ายมหานิกายไดต้ั้งไวท่ี้ วดัมหาธาตุราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงมีนามว่า มหาธาตุวิทยาลยั 
ไดเ้ปิดการเล่าเรียนแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 108 สืบมา 
 คร้ันปีมะเมีย  พ.ศ.2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยาม
มกุฎราชกุมารทรงสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงบริจาคพระราชทรัพยอ์นั
เป็นส่วนพระองคข์องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้าวชิรุณหิศ อุทิศพระราชทานให้ปฏิสังขรณ์
วดัมหาธาตุจนสําเร็จ แลว้โปรดให้เพิ่มสร้อยต่อช่ือวดัเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชพระองคน์ั้นวา่ “วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ์ิ”27 
 5. เว็บไซต์วัดสัมพันธวงศาราม  มีเน้ือหาในส่วนประวติัค่อนข้างละเอียดสรุปได้ว่า              
“วดัสัมพนัธวงศาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้ งอยู่ใกล้แม่นํ้ าเจ้าพระยาฝ่ัง
ตะวนัออก ในท้องท่ีตาํบลสัมพนัธวงศ์ อาํ เภอสัมพนัธวงศ์ จงัหวดัพระนคร เดิมเป็นวดัราษฎร์                  
มีนามวา่วดัเกาะ หลกัฐานในการสร้างวดัแต่เดิมไม่ปรากฎท่านผูใ้ดใครเป็นผูส้ร้าง ทราบแต่วา่เป็น
วดัโบราณเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมยัพระนครศรีอยธุยา ก่อนสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี” 
 ในอดีต วดัสัมพันธวงศ์ เป็นวดัท่ีมีนํ้ าล้อมรอบบริเวณท่ีตั้ งวดั จึงเรียกว่า “วดัเกาะ”                 
เขตวิสุงคามสีมาไม่ทราบว่ามีเท่าไร เขตพทัธสีมาเก่า กวา้ง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เขตการอยู่จาํ
พรรษาของพระภิกษุสามเณรเดิม จะกาํหนดเขตและอุปจารอยา่งไรหาทราบไม่ กล่าวกนัวา่ เขตวดั
จดแม่นํ้าเจา้พระยา มีศาลาท่านํ้ าของวดั 3 หลงั ตามพงศาวดารกล่าววา่ “ในคราวเสด็จพระราชทาน

                                                        
 27เวบ็มาสเตอร์วดัมหาธาตุฯ, “ประวติัวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤด์ิ”, 22 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.watmahathatu.org/> (22 July 2009) 

http://www.watmahathatu.org/
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ผา้พระกฐิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เสด็จถวายผ้าพระกฐินท่ี               
วดัสัมพนัธวงศ์ และวดัปทุมคงคา โดยทางชลมารค เรือพระท่ีนัง่เทียบท่ีศาลากลาง ท่านํ้ าวดัเกาะ 
เสด็จโดยลาดพระบาทถวายผา้พระกฐิน ณ พระอารามน้ี” 
 เน่ืองจากท่ีดินสมยันั้นไม่มีราคา จึงไม่มีผูท่ี้สนใจจดัทาํโฉนดหรือแผนท่ีไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ใครมาปลูกสร้างบา้นเรือนอาศยัก็ปลูกไป วดัก็ไม่ไดส้นใจ นานเขา้ผูอ้ยูอ่าศยัอาจขายเซ้งให้ผูอ่ื้นไป 
นอกจากนั้น ผูท่ี้อยูอ่าศยัเดิมตายไป บุตรหลานท่ีอาศยัอยู่ดว้ยถือกรรมสิทธ์ิซ้ือขายกนัต่อไปบา้ง             
ก็อาจเป็นไป เม่ือมีบา้นเรือนหนาแน่นข้ึน ศาลาท่านํ้ าของวดัไม่ไดบู้รณะไว ้จึงไม่ปรากฏ ถา้เป็น
เร่ืองจริงตามท่ีเล่ากนัสืบมา วดัคงมีเน้ือท่ีประมาณ 31 ไร่ แต่ระยะก่อน 50 ปีมาน้ี วดัเหลือเน้ือท่ี
ประมาณ 21 ไร่ สูญเสียเป็นของผูอ่ื้นและถูกตดัถนนไปประมาณ 10 ไร่ ไม่มีทางท่ีจะเอาคืนได ้
 ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีผูรั้กษาศาสนาสมบติัหรือเจา้อาวาสในยุคนั้น ๆ ไม่รอบคอบ รักษาศาสนสมบติั 
ของวดัด้วยความประมาท จัดว่าเป็นมลทินโทษของผูป้กครองวดั แต่ก็ควรได้รับอภัยเพราะ
การศึกษา การปกครองในยคุนั้น ๆ ยงัไม่เจริญ ทั้งท่ีดินก็ไม่มีราคาเท่าไรดว้ย 
 ในสมยัเม่ือยงัไม่ไดต้ดัถนนทรงสวสัด์ิ มีหมู่กุฏิอยูท่างดา้นตะวนัตก จรดคลองสัมพนัธวงศ ์
คือคลองระหว่างวดัสัมพนัธวงศ์กับวดัปทุมคงคา ซ่ึงบดัน้ีถมเป็นถนน ปลูกสร้างเป็นตึกแถว
หมดแล้ว การบอกเขตจาํพรรษาด้านตะวนัออกถึงคลองสัมพนัธวงศ์ และคูวดัด้านเหนือถึงด้าน
ตะวนัตก ดา้นใตจ้ดแม่นํ้ าเจา้พระยา ต่อมามีบา้นเรือนราษฎรมากและมีถนนสําเพง็แลว้ คงบอกเขต
เพียงคูและตึกแถวถนนสาํเพง็ 
 เม่ือทางราชการตดัถนนทรงสวสัด์ิผ่านกลางวดั วดัจึงยา้ยกุฏิมารวมกนัทางดา้นตะวนัตก
ของถนนทรงสวสัด์ิ ดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั การบอกเขตจาํพรรษา ดา้นตะวนัออกมีกาํแพงปูนยาว 
สามเส้น ห้าวา สองศอก กั้นไปตามแนวถนนทรงสวสัด์ิ ด้านใตจ้ากกาํแพงคอนกรีตตรงไปทาง
ตะวนัตกสิบวา เล้ียวมาดา้นหลงัตึกแถวของวดัสิบเจ็ดวา แลว้เล้ียวมาดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือตลอด
มาถึงด้านทิศเหนือ เล้ียวโอบมาดา้น ทิศตะวนัออก ตามคูของวดัจดกาํแพงคอนกรีตริมถนนทรง
สวสัด์ิยาวส่ีเส้นแปดวา (เวลาน้ีถมคูเป็นถนนไปหมดแลว้) 
 สัณฐานเน้ือท่ีดินของวดัเป็นห้าเหล่ียมกลาย ๆ คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา 
ในท่ีมีกาํหนดเหล่าน้ี เป็นเขตการรักษาอรุณแห่งการจาํพรรษา ถา้นบัทั้งท่ีเป็นห้องแถว คลองและคู
ของวดัรวมเขา้ดว้ย ก็จะเป็นเน้ือท่ีประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 
 นอกจากน้ี มีท่ีธรณีสงฆ์ซ่ึงเป็นท่ีจดัผลประโยชน์โดยตรง คือท่ีดินท่ีสร้างห้องแถว และ
ตึกแถวด้านใตข้องวดัมีเน้ือท่ี 2 งาน 75 ตารางวา ท่ีนอกคูด้านเหนืออีก 1 ไร่ 72 ตารางวา ท่ีด้าน 
ตะวันออกของถนนทรงสวัสด์ิอีก 9 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา รวมท่ีธรณีสงฆ์ของวัด ท่ีจัด
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ผลประโยชน์ ทั้ งส้ิน 11 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา เม่ือรวมท่ีสร้างวดัและท่ีธรณีสงฆ์เข้าด้วยกัน
โดยประมาณ 21 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา28 
 6. เว็บไซต์วัดประยุรวงศาวาส ในเน้ือหาของประวติันาํเสนอประวติัวดัประยุรวงศาวาส 
กบัตระกูลบุนนาคดงัขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “นบัแต่มีการสร้าง วดัประยรุวงศาวาส ในสมยัรัชกาลท่ี 3 
เม่ือ พ.ศ. 2371 ถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2551 วดัประยุรวงศาวาส มีอายุได ้180 ปี มีเจา้อาวาสครองวดั
จาํนวน 14 รูป แต่ละรูปก็ไดท้าํคุณประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่แก่วดั เจา้อาวาสบางรูปดาํรงคส์มณศกัด์ิสูง
เป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะ บางคนไม่ทราบวา่ วดัน้ีเคยมีสมเด็จพระราชาคณะครองวดัอยู ่พอได้
ทราบก็เกิดอศัจรรยใ์จ นึกไม่ถึงวา่วดัน้ีก็เคยมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นเจา้อาวาส สมเด็จพระราชาคณะ 
ของวดัน้ี ๆ ไม่ได้มีช่ือเสียงโด่งดงัทางวตัถุมงคลแต่ดงัทาง ธรรมมงคล คือเป็น พระนกัเทศน์               
อาจเป็นเพราะเหตุน้ีเองท่ีทาํใหส้าํนกั วดัประยรุวงศาวาส มีช่ือเสียงดา้นการเทศน์ ตั้งแต่เร่ิมสร้างวดั
มาจนถึงปัจจุบนั ท่านท่ีมาร่วมอยูใ่นงานน้ีจะเห็นภาพของสมเด็จพระราชาคณะรูปท่ีกาํลงักล่าวถึง
นั้น นัน่คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(จ่ี) อดีตเจา้อาวาสรูปท่ี 3 ผูค้รองวดัประยุรวงศาวาส หลงัจากเร่ิม
สร้างวดัน้ีไดเ้พียง 4 ปี  
 ในปัจจุบนั วดัประยรุวงศาวาส มีเน้ือท่ี 29 ไร่เศษ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร 
แมจ้ะไม่ใช่วดัท่ีพระมหากษตัริยท์รงสร้างโดยตรง แต่ก็ยิ่งใหญ่ถึงขนาดมีสมเด็จพระราชาคณะ
ครองวดั ทั้งน้ีก็เพราะเหตุท่ีวา่ ผูส้ร้างวดัน้ีไม่ใช่บุคคลธรรมดา ท่านเป็นขุนนางผูใ้หญ่ในตระกูลท่ีมี
อิทธิพลทางการเมืองมากท่ีสุดในแผ่นดินสมยันั้น ตระกูลท่ีสร้าง วดัประยูรวงศาวาส คือ ตระกูล 
บุนนาค ท่ีนอกจากจะเป็นราชินิกุล คือ ตระกูลฝ่ายพระราชินีในสมยัรัชกาลท่ี 1 แลว้ ยงัเป็น บุนนาค 
คิงเมกเกอร์ (King maker) คือผูท่ี้มีส่วนสําคญัในการสถาปนาองคพ์ระมหากษตัริยใ์นสมยัรัชกาลท่ี 
4 และตน้สมยัรัชกาลท่ี 5 ดว้ย29 
  7. เวบ็ไซต์วดับุปผาราม นาํเสนอในเมนูประวติัวดัสรุปความวา่ “วดับุปผาราม” เดิมเป็นวดั
โบราณซ่ึงสร้างมาแต่คร้ังสมยักรุงศรีอยุธยา ช่ือว่า “วดัดอกไม้” ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าใครเป็น
ผูส้ร้าง ต่อมาเป็นวดัร้าง ในยุคตน้กรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 ท่านผูห้ญิงจนัทร์ ภรรยาเอกของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)            
ซ่ึงเป็นมารดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ทาํการปฏิสังขรณ์

                                                        
 28เวบ็มาสเตอร์วดัสัมพนัธวงศาราม, “ประวติัวดัสัมพนัธวงศาราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
<http://watsamphan.com> (22 July 2009) 
 29เวบ็มาสเตอร์วดัประยรุฯ, “ประวติัวดัประยรุวงศาวาส”, 22 กรกฎาคม 2552, 
<www.watprayoon.org> (22 July 2009)  

http://watsamphan.com/
http://www.watprayoon.org/
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เน่ืองจากเป็นวดัท่ีอยูใ่กลบ้า้นของท่าน ต่อมาปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2391 สมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ์เม่ือคร้ังยงัเป็นจม่ืนไวยวรนาถ  
 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์  (ข ํา  บุนนาค) เ ม่ือค ร้ังย ัง เ ป็นจม่ืนราชามาตย์ ได้ท ําการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วดัคร้ังน้ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 
ทรงช่วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ดว้ย แลว้พระราชทานนามใหม่วา่ “วดับุปผาราม”  
 วดับุปผาราม สมยั รัชกาลท่ี 5 ดงัมีปรากฏในทาํเนียบพระอารามหลวงว่า “วดับุปผาราม                      
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร อยู่ริมคลองวดับุปผาราม ก่ิงอาํเภอบุปผาราม จงัหวดัธนบุรี 
เดิมช่ือวา่วดัดอกไม ้เป็นวดัโบราณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว สมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ ์และเจา้พระยาทิพากรวงศช่์วยกนัสร้างเป็นสามส่วน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั พระราชทานนามใหม่วา่วดับุปผาราม ต่อมาเจา้พระยาภานุวงศไ์ดป้ฏิสังขรณ์”  
 สมเด็จเจ้าพระยาฯ (ช่วง บุนนาค) เม่ือปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้ว สมเด็จเจ้าพระยา ฯ                  
ไดก้ราบทูลของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (คร้ังยงัทรง
ผนวชอยู)่ ไปครองวดั แลว้ถวายเป็นพระอารามหลวง คณะสงฆธ์รรมยุติกนิกายท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชทานคร้ังนั้น มีพระอมรโมลี (นพ พุทธิสัณหเถระ) เป็นประธานสงฆ ์ 
 จากนั้น เจา้พระยาภาณุวงศ ์(ทว้ม บุนนาค) และกุลทายาทสกุลบุนนาค ไดท้าํการบูรณปฏิสังขรณ์ 
ต่อมา สาํหรับการประกอบพิธีผกูพทัธสีมานั้น สันนิษฐานวา่คงจะมีในปลายรัชกาลท่ี 3  
 เม่ือสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเจา้พระยาทิพากรวงศ์ ปฏิสังขรณ์วดัน้ีนั้น
ปรากฏหลกัฐานวา่ ท่านไดส้ร้างถาวรวตัถุสําคญั ๆ ของวดัข้ึน คือ พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ 
กุฎีตึกโบราณ 2 ชั้นและชั้นเดียว รวมทั้งกาํแพงวดัดว้ย เม่ือพิจารณาจากถาวรวตัถุท่ีสร้างข้ึน จะเห็น
ได้ว่าวดัน้ีสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมด เพราะของเก่าทรุดโทรมมากจนเกินท่ีจะปฏิสังขรณ์ของเก่าได ้
เน่ืองจากร้างมานาน วดัน้ีท่านผูใ้หญ่ในราชการเป็นผูบู้รณะปฏิสังขรณ์ จึงมีกาํลงัในการทะนุบาํรุง
วดัเป็นอยา่งดี  
 ในช่วงมหาสงคราโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 วดับุปผารามถูกระเบิด
ทาํลาย ทาํใหพ้ระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีตึกโบราณ และกาํแพงวดั ไดรั้บความเสียหายยากแก่
การซ่อมแซม พระธรรมวราลงัการ (กล่อม อนุภาสเถระ) ซ่ึงดาํรงเจา้อาวาสในขณะนั้น ดาํเนินการ
ก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี และกาํแพงวดัข้ึนมาใหม่  
 ท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ หนา้บนัพระอุโบสถ เป็นรูปตรามหาสุริยมณฑล ซุ้มและบานประตู
หน้าต่าง เป็นรูปทรงมหาพิชยัมงกุฎ และตราบวัแก็ว เม่ือก่อสร้างพระอุโบสถใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว          
ทางวดัได้ประกอบพิธีผูกพทัธสีมา เน่ืองจากยา้ยสถานท่ีก่อสร้างจากท่ีเดิม พระบาทสมเด็จ              



 149 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเป็น
ประธานในพิธีผกูพทัธสีมา เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 30 
 8. เว็บไซต์วัดสุทัศนเทพวราราม ในส่วนของเน้ือหาว่าดว้ยประวติัมีรูปแบบการนาํเสนอ
พร้อมดว้ยการอา้งอิงมากมายความว่า “วดัน้ีมีนามเรียกขานหลายช่ือเช่นนามวดั 1 . วดัพระใหญ่              
2. วดัพระโต 3. วดัเสาชิงช้า 4. วดัมหาสุทธาวาส 5. วดัสุทศันเทพวราราม วดัน้ีพระบาทสมเด็จ           
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 แห่งพระบรมราชวงศจ์กัรี โปรดเกลา้ให้สถาปนาข้ึน แต่ทรง
สร้างค้างไว้แต่เพียงรากพระวิหาร ถึงรัชกาลท่ี  3 พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า เจ้าอยู่หัว                        
ทรงสร้างใหม่ทั้งอาราม ในรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงปฎิสังขรณ์
เพิ่มเติมอีก  
 ส่วนมูลเหตุท่ีจะทรงสร้างวดัน้ี มีเร่ืองราวปรากฏมาว่า “เม่ือสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนมา
เป็นราชธานีแลว้ ความมุ่งหมายท่ีจะทาํนุบาํรุงใหเ้หมือนกรุงศรีอยธุยาเดิม ดว้ยนบัถือกนัวา่ คร้ังกรุง
ศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นสมยัท่ีบา้นเมืองรุ่งเรือง เรียกกนัวา่ “คร้ังบา้นเมืองดี” ร้ัววงัวดัวาท่ีสร้าง
ข้ึนสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ก็มกัถ่ายแบบมาจากกรุงศรีอยุธยา ยกตวัอย่างเช่นท่ีสร้างวดัสุทศัน์ฯ             
เป็นท่ีประดิษฐานพระโตซ่ึงเชิญมาแต่กรุงสุโขทยัในสมยัรัชกาลท่ี 1 ก็มีพระราชประสงค์จะสร้าง
แทนวดัพระเจา้พนญัเชิงท่ีกรุงเก่าดงัน้ี เป็นตน้”  
  อน่ึงในหนงัสือ “จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี” กล่าวถึงตาํนานของ
วดัไวต้อนหน่ึงความว่า “พระโองการรับสั่งให้สร้างวดัข้ึนกลางพระนครให้สูงเท่าวดัพนัญเชิง               
ให้พระพิเรนทรเทพข้ึนไปรับพระใหญ่ ณ เมืองสุโขทยั 3 ชะลอเล่ือนลงมากรุง ประทบัท่าสมโภช                 
7 วนั ณ เดือน 6 ข้ึน 15 คํ่า ยกทรงเล่ือนชักตามทางสถลมารค พระโองการตรัสให้แต่งเคร่ือง
นมสัการพระ ทุกหน้าวงั หน้าบา้นร้านตลาด ตลอดจนถึงท่ีประชวรอยู่แลว้ แต่ทรงพระอุตสาหะ
เพิ่มพระบารมีหวงัท่ีหน่วงโพธิญาณจะโปรดสัตวท์าํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา เสด็จพระราชดาํเนิน
ตามกระบวนแห่พระ หาทรงฉลองพระบาทไม่จนถึงพลบัพลา เสด็จข้ึนเซพลาด เจา้ฟ้ากรมขุนกษตัรา            
รับทรงพระองคไ์ว ้ 
 พระศรีศากยมุนี มีรายจารึกไวใ้นแผ่นศิลาตั้งศกัราชว่า ไปขา้งหน้าลุงจะให้สัตยต่์อหลาน 
ผูน้้อยจะเป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่จะเป็นผูน้้อย จารึกไวแ้ต่แรกสร้างยงัอยู่ แล้วยกพระข้ึนท่ี เสด็จ กลบั 
ออกพระโอษฐเ์ป็นท่ีสุดเพียงไดย้กพระข้ึนถึงท่ี ส้ินธุระเท่านั้นแลว้ จดหมายเหตุฉบบัเดียวกนักล่าว
ไวอี้กตอนหน่ึงวา่ “แลว้ทรงพระดาํริใหช่้างเขียนอยา่งลายเส้นบานประตู วดัพระใหญ่ ยกเขา้ไปทรง

                                                        
  30เวบ็มาสเตอร์วดับุปผาราม, “ประวติัวดับุปผาราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
<www.watbuppha.com/index.php> (22 July 2009) 

http://www.watbuppha.com/index.php
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พระศรัทธาลงลายพระหัตถ์สลกัภาพ กบักรมหม่ืนจิตรภกัดี” 4 ฯลฯ o “ณ วนัพุธ เดือน 1 แรม 1 คํ่า 
พระโองการรับสั่งให้ชกัพระประธาน ณ วนัพฤหสับดีเดือน 1 แรม 2 คํ่า ชกัพระพุทธรูปทรงเล่ือน 
ชกัแห่ประโคมฆอ้งกลองชยัชนะคร้ืนคร้ันสนัน่เสียง มโหรีจีนไทยแขกมอญมีโรงโขนละครง้ิวมอญ
รําหุ่นฝุ่ นเมืองเหนือหนุนมานมสัการ ทั้งไดดู้งานสมโภช สมเด็จพระเจา้รามาธิบดินทร์ บรมบาทเสด็จ
ทรงพระราชยาน เสด็จตามชินาจารยพ์ระพุทะองค์เสด็จประทบัยงัพลบัพลาแลว้ชะลอเล่ือนขา้ม
ตะพานมาตลอดพน้ ราษฎรเกล่ือนกล่นกวา่หม่ืนพนัชวนกนัมาวนัทา เขา้ชกัพร้อมหนา้จนถึงท่ีสถิต
สถานพระอุโบสถปรากฏการมหรสพสมโภช สําเนียงเสียงเสนาะโสตปราโมทยโ์มทนาพิณพาทย์
ทาํบูชาสัก 100 วง ฉลองพระองค์ชินวร สโมสรแสนเกษมเป่ียมเปรมอ่ิมด้วยศรัทธาถ้วนหน้า
ประชาชน พระโอการรับสั่งขนานนามวดัใหช่ื้อ วดัสุทศันเทพธาราม”  
 พระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั วา่ดว้ยจดหมายเหตุความทรง
จาํของกรมหลวงนรินทรเทวีทรงไวว้า่ “วดัสุทศัน์น้ีเป็นก่ึงกลางพระนครจึงตั้งเทวสถานมีเสาชิงชา้ 
ณ ท่ีนั้น ตามประเพณีพระนครโบราณ ขอ้ซ่ึงวา่ จะให้สูงเท่าวดัพนญัเชิงนั้น ก็ชอบกลเพราะถมพื้น
สูงข้ึนไปมากในพระนครซ่ึงเป็นท่ีลุ่ม”  
 พระฤกษก่์อรากพระวหิาร เร่ือง สร้างวดัสุทศัน์น้ี คน้หมายไดใ้นกระทรวงวงั ตั้งแต่ขุดราก
ไปจนก่อฤกษ์และการสมโภชพระพุทธรูปใหญ่ ซ่ึงเชิญลงมาแต่เมืองสุโขทัย ได้ความว่า
พระราชดาํริเดิมได้พระราชทานนามวดัว่า “มหาสุทธาวาศ” ภายหลังจึงได้เปล่ียนเป็นสุทศัน์ 
ใจความท่ีไดจ้ากในหมายนั้นดงัน้ี  
 ฉบับหน่ึงด้วยพระยาอภัยรณฤทธ์ิรับสั่งใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมสั่งว่า พระฤกษ์จะได้ขุดรากพระวิหาร วดัทาํใหม่ ณ เสาชิงช้า พระราชาคณะ 20 รูป              
จะไดส้วดพระพุทธมนต ์ณ วนั 1 ฯ 4 3 คํ่า ปีเถาะนพศก จุลศกัราช 1169 พ.ศ. 2350 เพลาบ่าย คร้ัน
สวดพระพุทธมนต์จบแลว้ พระสงฆ์ราชาคณะ 5 รูปจะได้ประนํ้ าพระพุทธมนต์ คนผูก้ระทาํการ
เคร่ืองหัตถกรรมและท่ีขุดทั้งปวง แล้วโหรจะได้บูชาเทวดา 8 ทิศ และพระภูมิเจา้ท่ีกรุงพาลีตาม
ประเพณีไสยศาสตร์นั้น คร้ันรุ่งข้ึน ณ วนั 2 ฯ 5 3 คํ่า เพลาย ํ่าฆอ้งรุ่งจะไดต้ั้งบายศรีซ้ายขวาบูชา
พระฤกษ ์คร้ัน เถิงเพลาเชา้ โมง 3 บาท ไดพ้ระมหาพิชยัฤกษ ์ใหล้งมือขดุรากพระวิหารให้พร้อมกนั 
คร้ันพระสงฆถ์วายชยัมงคลแลว้ จะไดพ้ระราชทานฉนั ให้นายดา้นกองวดัปลูกโรงมีพาไล ประดบั
ดว้ยราชวติัฉตัรกระดาษผกูตน้กลว้ยตน้ออ้ย สาํหรับพระสงฆส์วดพระพุทธมนตโ์รงหน่ึง ให้ตาํรวจ
เอาเตียงมีเสาโครงเพดานไปตั้งสําหรับพระพุทธรูปเตียงหน่ึง เตียงรองเคร่ืองนมสัการเตียงหน่ึง 
สังฆการีเชิญพระพุทธรูปห้ามสมุทรไปตั้งเป็นประธานองค์หน่ึง บาตรนํ้ า 5 มีเทียนติดปากบาตร       
ต่อนั้นไปก็สั่งตามเคย แปลกแต่ใหร้าวรับสายสิญจน์รอบจงัหวดัท่ีจะขุด และให้เกณฑ์คนส่งให้นาย
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ดา้นท่ีจะขุดราก 1, 200 คน อยา่ให้ขาดไดต้ามรับสั่ง อาหารเวลานั้นช่างถูกจริง ๆ ขา้วสารจ่ายตาก
หาก ส่วนราคากบัขา้ว สาํรับคาวสาํรับละสลึงเฟ้ือง หวานสาํรับละสลึง ใหมี้ขนมจีนนํ้ายาดว้ย 31 
 9. เว็บไซต์วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก นาํเสนอประวติัไวว้า่ “สืบเน่ืองจากสภาพสังคมไทย           
ในปัจจุบนัปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม นบัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีหวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ซ่ึงชุมชนบึง
พระราม 9 ก็เป็นสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีปราบปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากจาํนวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนอันก่อให้เกิดปัญหานํ้ าเน่าเสีย ส่งผลให้เกิดการทาํลายสภาพแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน กอรปกบัแม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงเป็นแหล่งปลายทางรับนํ้ าเสียจากทุกหนแห่ง ไดเ้ร่ิมเส่ือมโทรม
ลงทุกขณะ หากไม่เร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ก็จะตามมาอยา่งไม่หยดุย ั้ง  
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนและ
ประเทศชาติ จึงมีพระราชดาํริให้ทดลองแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียดว้ยวิธีเติมอากาศ ณ บริเวณบึงพระรามเกา้ 
ในลกัษณะเป็นระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดเล็กและทาํการทดสอบการบาํบดันํ้ าเน่าเสียท่ีไหลมาตาม
คลองลาดพร้าวบางส่วนให้มีคุณภาพดีข้ึน โดยใช้วิธีเติมอากาศลงไปในนํ้ าและปล่อยให้นํ้ า
ตกตะกอนแลว้ปรับสภาพก่อนระบายออกสู่ลาํคลองตามเดิม รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าซ่ึงเป็น
การนาํนํ้าสะอาดจากแม่นํ้าเจา้พระยามาชะลา้งทาํความสะอาดคลองและระบายลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา
ตอนล่าง โดยอาศยัจงัหวะนํ้ าข้ึน นํ้ าลง ตามธรรมชาติ อนัเป็นการบรรเทาปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึง 
“สวนสาธารณะ คือ ปอด และบึงพระรามเก้า คือ ไตของกรุงเทพมหานคร” จากพระราชดาํรัส
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทานไวเ้ก่ียวกบัการบาํบดันํ้ าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการฟอกนํ้ าเสียให้เป็นนํ้ าดี ซ่ึงจากนั้นเป็นตน้มาพื้นท่ีบริเวณบึงพระรามเกา้ ก็ไดรั้บการพฒันา
และเป็นตัวอย่า งในกา รบรรเท าแก้ไข ปัญหาส ภาพแวดล้อมเ ก่ี ยวกับนํ้ า เ น่ า เ สียให้แ ก่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของราษฎรในบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว
ใหดี้ข้ึน  
 โครงการบึงพระราม 9 จึงได้กาํเนิดข้ึน โดยมีการดาํเนินงานในเขตท่ีดินของสํานักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ซ่ึงอยูติ่ดกบัคลองลาดพร้าวฝ่ังทิศตะวนัตก และดา้นใตจ้รดกบัคลอง
แสนแสบ มีพื้นท่ีประมาณ 130 ไร่ เร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2531 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ยสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
(สาํนกังาน กปร.) กรมชลประทาน สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์และกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกนัดาํเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการบาํบดันํ้ าเสียท่ีบึงพระรามเก้า ให้มีคุณภาพดีข้ึน           

                                                        
 31เวบ็มาสเตอร์วดัสุทศัน์ฯ, “ประวติัวดัสุทศัน์เทพวราราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
<www.watbuppha.com/index.php> (22 July 2009) 
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เพื่อบรรเทาปัญหานํ้าเน่าเสียและเป็นการระบายนํ้ าซ่ึงส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนบึงพระรามเกา้ ใหดี้ยิง่ข้ึน จวบจนกระทัง่ปัจจุบนั  
 ศูนยร์วมแห่งจิตใจ กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือการดาํเนินการแก้ไข
ปัญหานํ้ าเน่าเสีย ตามโครงการบึงพระรามเก้า ดาํเนินการไปได้ระดบัหน่ึง พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว จึงไดพ้ระราชทานพระราชดาํริเพิ่มเติม เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2531 ให้มีการดาํเนินการ
ปรับปรุงสภาพพื้นท่ีและชุมชนในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการบึงพระรามเกา้ดงักล่าว พร้อม
กนันั้นก็ใหมี้การจดัตั้งวดัข้ึนในท่ีดินท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั ซ่ึงนางสาวจวงจนัทร์ สิงหเสนี ไดน้อ้มเกลา้ฯ 
ถวายท่ีดินจาํนวน 8 ไร่ และไดรั้บการอนุญาตให้สร้างวดัจากกรมการศาสนา เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2534 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานนามวดัแห่งน้ีวา่ “วดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก” 
โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นองค์อุปถมัภ์ฝ่ายสงฆ ์
และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองคอุ์ปถมัภฝ่์าย             ฆรวาสในการ
น้ีไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาํเนินงานก่อสร้างวดัพระราม เกา้กาญจนาภิเษกข้ึน โดยมีนายจริย ์
ตุลยานนท์ กรรมการมูลนิธิชัยพฒันา เป็นประธานคณะอนุกรรมการดาํเนินการก่อสร้างวดั ทาํ
หนา้ท่ีในการรับผดิชอบในการดาํเนินการก่อสร้างวดัใหเ้ป็นไปตามพระราชประสงค ์ในลกัษณะวดั
ขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย ประหยดั และทนัสมยั เป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจ               และศรัทธา 
เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางศาสนา สังคม และจริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชนในชุมชน 
เพื่อขัดเกลาจิตใจของชุมชนให้มี จิตสํานึกต่อสังคมโดยส่วนรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป  
 ดงัพระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเปิดประชุมยุวพุทธิกสมาคม            
คร้ังท่ี 14 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2518 ความตอนหน่ึงดงัต่อไปน้ี “...จุดมุ่งหมายโดยตรงแทข้องศาสนา
ทั้ ง ป วง  แล ะ โดย เฉ พ า ะ ข อง พ ระ พุ ท ธ ศ า ส นา มุ่ ง จ ะ ใ ห้ บุ ค ค ล ศึ ก ษ า พิ จา รณ า หลัก ก า ร                             
และแนวความคิดในศาสนธรรม และน้อมนํามาเป็นท่ียึดเหน่ียวและปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการครองชีวิต คือให้เกิดความผาสุก ความร่มเยน็ และความ
เจริญในแต่ละบุคคลในส่วนรวม และให้เกิดความบริสุทธ์ิหลุดพน้อนัเป็นปรมตัถประโยชน์ ดงันั้น
การบาํรุงส่งเสริมพระศาสนาจึงควรจะไดก้ระทาํให้ถูกเป้าหมาย...” โปรดให้สร้างดว้ยความเรียบ
ง่าย และประหยดั  
 เบ้ืองต้น คณะอนุกรรมการฝ่ายออกแบบ ได้ออกแบบอาคารศาสนสถานในวดัแห่งน้ี             
และประมาณราคาการก่อสร้างอยู่ในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อให้สมพระเกียรติ เม่ือนาํ
ความกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีพระราชกระแสรับสั่งให้ปรับแบบพระอุโบสถ
และอาคารอ่ืน ๆ ให้มีขนาดเล็กลงจากเดิม มีพระราชประสงคใ์ห้วดัเล็ก  ๆ โบสถ์เล็ก ๆ มีกุฏิเล็ก ๆ 
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ไม่โปรดให้สร้างวดัขนาดใหญ่ และให้ใช้งบประมาณไม่ควรเกิน 10 ล้านบาท นอกจากน้ี สภาพ
พื้นท่ีก็ไม่เหมาะท่ีจะสร้างเป็นวดัใหญ่ ทรงเนน้วา่ใหมี้วดัเพื่อให้มีพระไวส้ั่งสอนชาวบา้นในบริเวณ
นั้น ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นวดัใหญ่โต เนน้ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนไดเ้ป็นสําคญั อีกทั้งให้ยึด
หลักแห่งความประหยดั เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้ น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้
ออกแบบท่ีง่ายๆ ไม่หรูหรา ซ่ึงประกอบดว้ยพระอุโบสถ ศาลาอเนกประสงค ์กุฏิเจา้อาวาส กุฏิพระ 
จาํนวน 5 หลงั หอระฆงั โรงครัว อาคารสะอาด สวยงาม และบริเวณพื้นท่ีโดยรอบให้ปลูกพนัธ์ุไม้
นานาชนิดทั้งไมป่้าและพนัธ์ุไมห้ายากในลกัษณะป่าผสมผสาน เพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเยน็
แก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไปท่ีเขา้มาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา  
 ในส่วนของพระอุโบสถจะเป็นลกัษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างสถาปัตยกรรมสมยั
โบราณผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ซ่ึงใหเ้กิดความเป็นเอกลกัษณ์ โดยคาํนึงถึงประโยชน์
แห่งการใช้สอยเป็นสําคญั และเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระกาศตั้งวดั
พระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวดัในพระพุทธศาสนาอยา่งสมบูรณ์  
 ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะวดั
พระราม ๙ กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ซ่ึงได้ผ่านมติของมหาเถรสมาคม เม่ือวนัท่ี 12 
ธนัวาคม 2542 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้32 
 10. เว็บไซต์วัดไตรมิตรวิศยาราม ในเวบ็ไซต์ของวดัไตรมิตรวิทยารามนาํเสนอเน้ือหาว่า
ด้วยประวติัวดัไว้ว่า “เป็นวดัโบราณปรากฏตามหลักฐานในการขอพระราชทานยก ข้ึนเป็น                 
พระอารามหลวง พ.ศ 2499 ว่า สร้างมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2374 เดิมช่ือว่า              
วดัสามจีนใต ้มีคาํเล่ากนัวา่วดัสามจีน เดิมมีอยู ่3 วดั คือ วดัสามจีนอยูใ่นคลองบางออ้ ดา้นตรงกนั
ขา้มกบัเทเวศร์วดัหน่ึง วดัสามจีนเหนือบางท่านก็ว่าอยู่ท่ีท่ีบางขุนพรหม บางท่านก็ว่าอยู่จงัหวดั
นนทบุรี ส่วนท่ีอยู่จงัหวดันนทบุรีนั้นไดแ้ก่วดัโชติการามอาํเภอเมืองนนทบุรี และวดัสามจีนใต้
ไดแ้ก่ วดัไตรมิตรวิทยาราม เหตุท่ีเรียกวดัสามจีน ก็เน่ืองดว้ยเหตุว่ามีชาวจีนซ่ึงเป็นมิตรสหายรัก
ใคร่กนั 3 คนไดมี้ความสมคัรสมานสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนัก่อสร้างข้ึนเพื่อเป็นศาสนสถานท่ี
บาํเพญ็กุศล และเพื่อเป็นพุทธบูชา จึงไดน้ามวา่ “วดัสามจีน”  
 คร้ันคณะกรรมการปรับปรุงสุขลกัษณะ วดัสามจีนใตซ่ึ้งประกอบดว้ย น.อ.หลวงศุภชลาศยั ร.น. 
อธิบดีกรมพลศึกษา หลวงบริบาลเวชกิจ นายสนิท เทวนิทรภกัดี อาจารยใ์หญ่โรงเรียนวดัสามจีนใต ้

                                                        
 32เว็บมาสเตอร์วดัพระรามเก้าฯ, “ประวติัวดัพระรามเก้ากาญจนาภิเษก”, 22 กรกฎาคม 
2552,<http://www.rama9temple.org/> (22 July 2009)  
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พระมหาเจียม กมโล เจา้อาวาสวดัสามจีนใต ้และพระมหาไสว ฐิตวโีร (พระวสุิทธาธิบดี) เจา้อาวาส
วดัสามจีนใตห้รือวดัไตรมิตรวิทยาราม รูปท่ี 9 ไดด้าํเนินการปรับปรุงวดัสามจีนใต ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 
เป็นตน้ มาจนเสร็จเรียบร้อยทุกประการคร้ันในปี พ.ศ. 2482 จึงไดด้าํเนินการขอเปล่ียนนามของวดั
สามจีนใตม้าเป็นวดัไตรมิตรทั้งน้ี เพื่อจะเฉลิมเกียรติคุณของท่านผูก่้อสร้างให้ย ัง่ยืนวฒันายิ่งข้ึน 
และเป็นการเชิดชูอุตสาหะวิริยะของท่านผูก่้อสร้างพร้อมทั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงวดัสามจีนใต้
ในโอกาสเดียวกนันั้นดว้ย  
 คร้ันถึงวนัท่ี 22 กันยายน พ. ศ. 2499 วดัไตรมิตรวิทยารามได้รับพระบรมราชูปถัมภ์                 
ยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวหิาร33 
 2.2. วดัในต่างจังหวดั 
 มีการนาํเสนอเน้ือหาในส่วนของประวติัดงัน้ี ในเน้ือหาทั้งสองประการนั้นมีตวัอย่างจาก
เว็บไซต์กลุ่มตวัอย่าง คือ ในขอ้แรกเป็นประวติัความเป็นมาขององค์กรในส่วนของวดัใน
ต่างจงัหวดัมีเน้ือหาดงัน้ี  
 1. เว็บไซต์วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ นาํเสนอประวติัสรุปไดว้า่ 
“วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร เป็นวดัท่ีมีความสําคญัในแง่ประวติัศาสตร์และเป็นวดัท่องเท่ียว 
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนชาวไทยโดยทัว่ไป ในฐานะท่ีเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมากวดัหน่ึงของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 14 
กิโลเมตร  อยูสู่งเหนือระดบันํ้าทะเล 1,053 เมตร อยูใ่นเขตตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 องคพ์ระเจดียซ่ึ์งตั้งอยูบ่นยอดเขาแห่งหน่ึง มีช่ือวา่ “ดอยสุเทพ” แต่เดิมเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ฤาษี มีนามว่า สุเทวะ เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า เทพเจา้ท่ีดี ซ่ึงตรงกบัความหมายของคาํว่า              
สุเทพ นัน่เอง เพราะฉะนั้นจึงได ้ช่ือวา่ ดอยสุเทพ ซ่ึงมาจากช่ือของฤๅษี คือสุเทวะฤาษี 
 การสร้างว ัดพระธาตุดอยสุเทพ ตามประวัติได้แจ้งว่า  เ ม่ือต้นพุทธศตวรรษท่ี 19                    
พระเจา้กือนา ไดท้รงสร้างวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไวบ้นยอด เขาดอยสุเทพ โดยไดน้าํเอา
พระบรมธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีพระมหาสวามี นาํมาจากเมืองปางจา จงัหวดัสุโขทยั บรรจุไวใ้น
องค์พระเจดียพ์ระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นวดัท่ีมีความสําคญัมากแล้ว ยงัเป็น  
พระอารามหลวง 1 ใน 4 ของจงัหวดัเชียงใหม่อีกดว้ย ชาวเชียงใหม่เคารพนบัถือพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวหิารมากเสมือนหน่ึงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล 

                                                        
 33เวบ็มาสเตอร์วดัไตรมิตรฯ, “ประวติัวดัไตรมิตรวศิยาราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
<http://wattraimitr.com/wattraimitr2550.html> (22 July 2009) 
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 กล่าวถึงราชวงศ์มงัราย เป็นวงศ์ของกษตัริยท่ี์ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่มาตามลาํดับ             
ซ่ึงพญามงัรายไดส้ร้างเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ต่อมาไดมี้กษตัริยผ์ูค้รองนครเชียงใหม่ ผูท้รง
ทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนามาตามลาํดบั  
 การบูรณะวดัพระธาตุดอยสุเทพ  มีการบูรณะหลายคร้ังดังต่อไปน้ี การบูรณะคร้ังแรก              
วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สร้างโดยพระเจา้กือนา กษตัริยอ์งคท่ี์ 6 แห่ง ราชวงศเ์มง็ราย ในปี พ.ศ.
1916 วดัน้ีไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งดีจากกษตัริยไ์นราชวงศ์เม็งรายทุกพระองค ์ในแต่ละสมยัมี
การซ่อมแซมอยู่บ่อยคร้ัง ดว้ยเหตุท่ีพระเจดียมี์อายุถึง 15 ปี สมควรท่ีจะทาํการสร้าง และปรับปรุง
เสียใหม่ ดงันั้นในปี พ.ศ.2068 พระเจา้เกษเกลา้ กษตัริยอ์งคท่ี์ 12 แห่งราชวงศเ์ม็งราย ไดไ้ปนิมนต์
พระเถระรูปหน่ึงอยูท่ี่วดัอโศการาม (วดักู่มะลกั) จงัหวดัลาํพูนซ่ึงเป็นพระท่ีประชาชนเคารพนบัถือ
มากองคห์น่ึงช่ือวา่ พระมหาญาณมงคลโพธิ มาเป็นประธานในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์พระเจดียโ์ดย
การขยายพระเจดียใ์หใ้หญ่ข้ึนกวา่เดิมคือจากเดิม สูง 5 วา กวา้ง 1-43 วา เป็นสูง 11 วา กวา้ง 6 วา ซ่ึง
เป็นขนาดท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี 
 การก่อสร้างเพิ่มเติม นบัจากท่ีไดบู้รณะคร้ังแรกมาได ้13 ปี คือ พ.ศ.2081 พระเจา้ชายคาํ 
พระโอรสของพระเจา้เกษเกลา้ ไดข้ึ้นครองราชยเ์มืองเชียงใหม่ ไดไ้ปนิมนต์พระมหาญาณมงคล
โพธิองคเ์ดิมมาเป็นประธานในการก่อสร้างอีกคร้ังหน่ึง โดยพระองคไ์ดพ้ระราชทานทองคาํหนกั
ประมาณ 1,700 บาท ให้ช่างทาํเป็นแผ่นทองคาํจังโกปิดทั่วองค์พระเจดีย์ และพระองค์ยงัได้
พระราชทานเงินสดอีก 6,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระวิหารด้านหน้า              
และดา้นหลงั ศาลาระเบียงรอบองคพ์ระเจดียท์ั้ง 4 ดา้นและจิตรกรรมฝาผนงัทั้งหมด ดงัท่ีปรากฏให้
เห็นอยูทุ่กวนัน้ี  
 ในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ แมท้่านจะมีอายุมากแลว้ แต่ท่านก็ยงัแข็งแรงดี
และพร้อมท่ีจะทาํงาน ท่านไดเ้ป็นประธานก่อสร้างบนัไดพญานาค ขนาดความยาว 306 ขั้น จากล่างถึง
บน ท่านทาํหนา้ท่ีควบคมงานก่อสร้างดว้ยตนเอง ตวัพญานาคทั้ง 2 ขา้ง ทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตกแต่งอย่างปราณีต พญานาคแต่ละตวัมี 7 หัว บนัไดนาคน้ีสร้างมานานกว่า 400ปี มีการชาํรุดไป
บา้งแต่ก็ได้รับการบาํรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา จนทาํให้พวกเราทุกคนได้เห็นบนัไดนาคอยู่ใน
สภาพเดิมตราบเท่าทุกวนัน้ี 
 การสร้างถนนข้ึนพระธาตุดอยสุเทพ ในสมยัก่อน การข้ึนไปนมสัการพระธาตุดอยสุเทพนั้น 
เป็นเร่ืองท่ียากลาํบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบนั ทางเดินก็แคบ ๆ และ 
ไม่ราบเรียบ ตอ้งผา่นป่าเขาลาํเนาไพร และปีนเขาตอ้งใชเ้วลายาวนานถึง 5 ชัว่โมงกวา่ จนมีคาํกล่าว
ขานกนัทัว่ไปในสมยันั้นวา่ ถา้ไม่มีพลงับุญและศรัทธาเล่ือมใสจริง ๆ ก็จะไม่มีโอกาสไดก้ราบไหว้
พระธาตุดอยสุเทพ  
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 ในปี พ.ศ. 2477  ครูบาศรีวิชยั นกับุญแห่งลา้นนาไทย มาจากวดับา้นปาง จงัหวดัลาํพูน เป็นผูเ้ร่ิม
ดาํเนินการสร้างถนนข้ึนสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจา้แกว้นวรัฐ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่สมยันั้น 
เป็นผูเ้ร่ิมขดุดินดว้ยจอบเป็นปฐมฤกษ ์ตรงท่ีหนา้สวนสัตวเ์ชียงใหม่ปัจจุบนั ใกล ้ๆกบับริเวณนํ้ าตก
หว้ยแกว้ โดยเร่ิมสร้างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2477 
 ฝูงชนอาสาร่วมสร้างถนน เม่ือข่าวการสร้างถนนข้ึนดอยสุเทพไดแ้พร่สะพดัไปยงัจงัหวดั
ต่าง ๆ ในภาคเหนือ ชาวพุทธผูเ้ล่ือมใสในครูบาศรีวชิยั ต่างทยอยกนัมาจากทัว่สารทิศจนเต็มบริเวณ
เชิงดอยหมด เพื่อมาร่วมสละแรงงานช่วยสร้างถนน โดยไม่มีค่าจา้งใด ๆ ทั้งส้ิน วนั ๆ หน่ึงจะมี
ประชาชนมาร่วมสร้างถนนประมาณ 3-4 พนัคนจากทัว่ทุกจงัหวดัภาคเหนือ รวมไปถึงอุตรดิตถ ์ 
พิษณุโลก ปริมาณคนงานท่ีมาช่วยมีมากเกินความตอ้งการครูบาศรีวิชยัจึงไดก้าํหนดให้สร้างถนน
หมู่บา้นละ 10 วาเท่านั้น และต่อมายงัไดล้ดลงอีกเหลือประมาณหมู่บา้นละ 2 วา 3 วา เพราะมีคนมา
ขอร่วมแรงงานสร้างมากข้ึนเร่ือย ๆ  
 นบัเป็นเร่ืองน่าอศัจรรยม์ากท่ีการสร้างถนนบนภูเขายาวถึง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 5 
เดือนกบัอีก 22 วนั ทั้ง ๆ ท่ีอุปกรณ์การสร้างทางมีเพียงจอบ และเสียม เท่านั้น อุปกรณ์ทนัสมยั เช่น
ในปัจจุบนัยงัไม่มี พิธีเปิดใชถ้นนใหม่ไดเ้ร่ิมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2478 โดยท่านครูบาศรีวิชยั เป็น
คนแรกท่ีนัง่รถยนตข้ึ์นดอยสุเทพตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา  
 อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั ครูบาศรีวิชยั เป็นพระเถระท่ีชาวลา้นนาไทยให้ความเคารพนบัถือ
มากท่ีสุด ทุกว ันน้ีพวกเราจะสามารถเดินทางข้ึนไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพได้อย่าง
สะดวกสบายดี เม่ือพวกเราข้ึนไปจะผ่านอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเชิงเขาขา้งทางดา้นล่าง
นั้น อย่าลืมหยุดนมัสการท่าน หรืออย่างน้อยก็หยุดสงบใจระลึกถึงพระคุณของท่านครูบาเจ้า            
เพราะท่านเป็นผูท่ี้เสียสละอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะชาวล้านนาไทย รวมถึง
พระพุทธศาสนาอีกดว้ย ปัจจุบนัวดัดอยสุเทพราชวรวหิาร มีพระเทพวรสิทธาจารย ์เป็นเจา้อาวาส34 
 2. เว็บไซต์วัดป่าน ้าโจน จงัหวดัพิษณุโลก มีเน้ือหาในประวติัความเป็นมาวา่ “เม่ือปลายปี
พ.ศ. 2532 ขา้พเจา้ไดรู้้จกัพระธุดงครู์ปหน่ึงโดยการแนะนาํของเพื่อนครูดว้ยกนั เม่ือขา้พเจา้ไดรู้้จกั
และไดฟั้งธรรมจากท่านแลว้ก็เกิดความเล่ือมใสศรัทธาท่านมาก เพราะทาํให้ขา้พเจา้มีความเขา้ใจ                       
และเล่ือมใสในศาสนาพุทธมากยิ่งข้ึน แต่การท่ีจะได้พบและฟังธรรมจากท่านนั้น ก็เป็นเร่ืองท่ี
ลาํบากมากเพราะสถานท่ี ๆ ท่านอยูล่ว้นแต่เป็นท่ีอยูไ่กล ๆ ทั้งนั้น ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไดคิ้ดวา่ ควรจะ
หาสถานท่ีสักแห่งหน่ึง ในจงัหวดัพิษณุโลกน้ี เพื่อสร้างวดัข้ึนเพื่อตนเองและผูมี้ใจใฝ่ธรรมจะไดมี้

                                                        
  34เวบ็มาสเตอร์วดัดอยสุเทพ, “ประวติัวดัดอยสุเทพวรวหิาร”, 23 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.doisuthep.com/> (23 July 2009) 
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สถานท่ี หรือวดัสําหรับปฏิบติัธรรมกนัไดอ้ยา่งสะดวกสบายข้ึนไม่ตอ้งไปไกล ๆ เพราะในจงัหวดั
พิษณุโลกไม่มีพระป่า และวดัป่าปฏิบติั ของสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตฺโตอยูเ่ลย เม่ือขา้พเจา้หาสถานท่ี
ไดแ้ลว้ จึงไปนิมนตท์่านมาจากถํ้าหมอ้ อาํเภอวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2536 
พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดน้าํรูปภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องครูบาอาจารยบ์างเส้ียวมาให้ดูเผื่อจะมีบางคน               
บางหมู่ บางคณะอาจจะมองเห็นประโยชน์จากสถานท่ีแห่งน้ีบา้ง  
 หลังจากกู้เงินจากสหกรณ์ครูได้แล้วก็นําไปซ้ือท่ีจาํนวน 38 ไร่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ  แต่เส่ือมโทรมท่ีชาวบา้นเขา้ไปจบัจองไวเ้พียงเพื่อตดัไมเ้ผาถ่าน กบัเล้ียงววัมีเพียงใบ 
ภบท. 5 เท่านั้น การเขา้ไปซ้ือไวจึ้งเป็นการเขา้ไป “หยุดย ั้งการตดัไมท้าํลายป่า” ไปโดยปริยาย ช่วง
เร่ิมแรก ตอนนั้นคุณยายยงั ไม่ไดล้าออกจากครู ก็อาศยัวนัหยุดเสาร์อาทิตย ์พาคนงานจากบา้นของ
ตวัเองท่ีอาํเภอบางกระทุ่ม มาถากมาถางเพื่อทาํแนวร้ัวและเตรียมท่ีทาํศาลาหลงัเล็ก ๆ เองกบัมือ... 
เน่ืองจากคนในพื้นท่ีหรือละแวกใกลเ้คียงยงัไม่เคยเห็น หรือรู้จกัวิถีชีวิตของ “พระป่า” ท่ีแทจ้ริงเลย 
จึงไม่ไดส้นใจ ใส่ใจท่ีจะให้ความร่วมมือ หรือช่วยเหลือ มิหนาํซํ้ ายงัถูกประณาม ถูกดูหม่ินดูแคลน 
ถูกกลัน่แกลง้ต่าง ๆ นานา อีกต่างหาก คุณยายจึงตอ้งใช้ความอดทนอดกลั้นอยา่งมาก ๆ ท่ีจะตอ้ง 
ด้ินรนกระเสือกกระสนฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ดว้ยตวัเองทั้งหมดมาตลอด ถึงขนาด ตอ้งขาย
บา้น ขายไร่ ขายนาซ่ึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ พร้อมทั้งลาออกจากราชการครูเพื่อไปอยู่
กลางป่ากลางดง พร้อมกบั “คุณจุ๋ม” เหลนเพียงคนเดียวท่ียืนเคียงขา้ง โดยความมุ่งมัน่ ชีวิตน้ีเพื่อ
พระพุทธศาสนา เท่านั้นจึงไดมี้ “วดัป่า” ในสายของหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต เกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดั
บา้นเกิดเมืองนอนของคุณยายเองแห่งน้ีจึงตั้งช่ือวา่ “วดัป่านํ้าโจน”  
 บรรยากาศภายในวดั วดัป่านํ้าโจนเป็นสถานท่ีสัปปายะ คือ มีความเหมาะสมในการปฏิบติั
ธรรม เจริญภาวนา บริเวณวดัเป็นป่าร่มร่ืนและสงบ มีคนเขา้ออกน้อยมาก เสนาสนะ ท่ีน่ีมีแต่
พอเพียง และจดัใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติ ไม่มีไฟฟ้า ใชก้ารจุดเทียนเพื่อใหแ้สงสวา่งขณะสวดมนต์
ทาํวตัรเยน็ กุฏิแต่ละกุฏิจะแยก กนัอยูห่่างกนัพอสมควร มีความสงดัวเิวก เป็นส่วนตวั เหมาะแก่การ 
บาํเพญ็เพียรเจริญสมาธิมาก กุฏิน้ีสร้างดว้ยหลงัคามุงแฝก มีความกวา้งประมาณสาม เมตร ผนงัทั้ง 4 
ดา้นใชจี้วรเก่าเป็นฝาเพื่อกนัลมและฝน ยกพื้นสูงข้ึน และมีทางเดินจงกรมท่ีเป็นส่วนตวั ทุกกุฏิ ช่วย
เอ้ือแก่การ เดิน จงกรมของ ผูป้ฏิบติัธรรม 
 วดัป่านํ้ าโจนเป็นวดัท่ีมีเสนาสนะตามสมควร มีแต่พอเพียงและมีความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นไปตามความประสงคข์องพระอาจารยอ์งัคาร ท่ีตอ้งการเนน้การพฒันาจิตใจของ
คนมากกวา่การสร้างถาวรวตัถุซ่ึงการท่ีวดัมีอาคารส่ิงก่อสร้างนอ้ยรวมทั้งยงัไม่มีไฟฟ้านั้นเป็นการ 
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คดักรอง ผูท่ี้เข้ามาปฏิบติัไปในตวั เน่ืองจากผูท่ี้ตั้ งใจมาปฏิบติัธรรมจริง จะต้องเป็นผูม้กัน้อย 
สันโดษมีความกลา้หาญเด็ดเด่ียว ในการสู้รบกบักิเลสตณัหา ของตนเองอยา่งแทจ้ริง35 
  3.เวบ็ไซต์วดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี แนวคิดในการสร้างวดัพระธรรมกาย เพื่อเป็น
การรับสนองพระราชดาํริแห่งพระมหากษตัริยาธิราชเจา้ ผูท้รงพระมหากรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่แก่
ประเทศไทย และในท่ามกลางสภาวะสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างมากเช่นทุกวนัน้ี จึงมีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งช่วยกนัฟ้ืนฟูความเป็น “วดั” ท่ีดีกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง โดยเหตุท่ีปัญหาสังคมต่าง ๆ 
ลว้นแสดงถึงการขาดศีลธรรมของคนในสังคมเป็นประการสําคญั ในฐานะท่ีวดัมีหนา้ท่ีหลกัในการ
สั่งสอนศีลธรรม ย่อมมีหน้าท่ีจะต้องพฒันากระบวนการปลูกฝังและวิธีการเผยแผ่ธรรมะ ให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัยคุสมยัใหม้ากยิง่ข้ึน ในสถานการณ์ปัจจุบนัน้ี พระภิกษุสงฆจ์าํนวน
กว่า 300,000 รูป และวดัต่างๆ กวา่ 30,000 วดั ทัว่ประเทศ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความพร้อมในการ
ช้ีนาํคุณงามความดีแก่ประชาชนอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ เพื่อสร้างสันติสุขและความสวา่งไสว
ในทุก ๆ ดา้นแก่สังคมใหไ้ดใ้นท่ีสุด 
 ปัจจุบนัมีผูก้ล่าวกนัมากวา่ คนไม่ค่อยเขา้วดั ผูค้นมีศีลธรรมน้อยลง วดัพระธรรมกายมอง
ปัญหาน้ีในมุมกลบัวา่ จริง ๆ แลว้ประชาชนอยากเขา้วดัแต่วดัยงัไม่น่าเขา้ เป็นหนา้ท่ีของพระภิกษุ
สงฆ ์จะตอ้งเป็นผูน้าํในการพฒันาปรับปรุงวดัให้น่าเขา้ แลว้ประชาชนก็จะหลัง่ไหลเขา้วดัเอง 
 จากแนวคิดน้ี วดัพระธรรมกาย ได้แบ่งเขตพื้นท่ีเป็น เขตพุทธาวาส ท่ีตั้ งของโบสถ์
ประดิษฐานพระพุทธรูป เขตธัมมาวาส ท่ีแสดงธรรมอบรมประชาชน เขตสังฆาวาส ท่ีพกัสงฆ ์
อยา่งเป็นสัดส่วนและไดพ้ฒันาวดัตามหลกัปฏิรูปเทส 4 ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดงัน้ี 
 1. อาวาสเป็นท่ีสบาย คือการปรับปรุงสภาพทางภูมิศาสตร์ของวดัให้ดี ปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มร่ืน 
ดูแลวดัใหส้ะอาดสะอา้น เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2. อาหารเป็นท่ีสบาย คือ ดูแลอาหารการกินของญาติโยมท่ีมาวดัให้ดี ภตัตาหารท่ีญาติโยม
นาํมาถวายพระ ก็ดูแลให้ดี ให้ความเคารพในทานของญาติโยม ภาชนะของเขาท่ีใส่ภตัตาหารมา             
ก็ทาํความสะอาดส่งคืนใหเ้รียบร้อย และรวมถึงการจดัระบบการบริหารการเงินใหรั้ดกุมดว้ย 
 3. บุคคลเป็นท่ีสบาย คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศิษยว์ดั จะต้องอบรมให้มี
กิริยามารยาทเรียบร้อย สมเป็นคนวดั มีอธัยาศยัไมตรี ตอนรับญาติโยมท่ีมาวดัอยา่งดี ตอ้งรักษาศีล
อยา่งเคร่งครัด และหมัน่ศึกษาธรรมะปฏิบติัธรรม เจริญสมาธิภาวนาอยา่งสมํ่าเสมอ ให้คนวดัเป็น
แบบอยา่งทางความประพฤติแก่ญาติโยมท่ีมาวดัได ้

                                                        
 35เวบ็มาสเตอร์วดัป่านํ้าโจน, “ประวติัวดัป่านํ้าโจน”, 23 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.watpanamjone.org/> (23 July 2009) 

http://www.watpanamjone.org/
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 4. ธรรมะเป็นท่ีสบาย คือ เม่ือประชาชนมาวดัแลว้ อย่าให้กลบับา้นมือเปล่า จะตอ้งได้
เรียนรู้ธรรมะ ได้ขอ้คิดกลับไปใช้ในการประพฤติปฏิบติัในชีวิตได้ วดัจะต้องมีการอบรมสอน
ประชาชน ทั้งการปฏิบติัเจริญสมาธิภาวนา และการเทศน์สอนหลกัธรรมต่าง ๆ   
 เม่ือไดพ้ฒันาวดัตามแนวทางท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหไ้วน้ี้แลว้ เราพบวา่ ทาํให้ประชาชน
เขา้วดัมากข้ึน เม่ือเขามาวดัแลว้สบายใจ ไดป้ระโยชน เขาก็บอกกนัปากต่อปาก ทาํให้คนมาวดัมากข้ึน 
วดัไดท้าํหนา้ท่ีหลกัในการอบรมศีลธรรม สร้างคนดีใหเ้กิดข้ึนแก่สังคมอยา่งจริงจงัอีกคร้ังหน่ึง 
 ผูน้าํในการบุกเบิกสร้างวดัพระธรรมกายก็คือ คุณยายอาจารยอุ์บาสิกาจนัทร์ ขนนกยูง   
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ิ (หลวงพ่อธมัมชโย) และพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ 
(หลวงพ่อทตัตชีโว) โดยเร่ิมตน้จากบา้นธรรมประสิทธ์ิ ณ วดัปากนํ้ า ภาษีเจริญ มาเป็นศูนยพ์ุทธ
จกัรปฏิบติัธรรม และพฒันาเป็นวดัพระธรรมกายในปัจจุบนั 
 บา้นธรรมประสิทธ์ิ ในบรรดาลูกศิษยท่ี์ไดฝึ้กฝนวชิชาธรรมกายกบัพระเดชพระคุณหลวงปู่
วดัปากนํ้ าภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) มานบัสิบปี ท่านหน่ึงคือคุณยายอุบาสิกาจนัทร์ ขนนกยูง ท่าน
ปฏิบติัธรรมไดผ้ลดีมากจนไดรั้บคาํชมเชยจากหลวงปู่วดัปากนํ้าวา่ “ลูกจนัทร์น้ี เป็นหน่ึงไม่มีสอง” 
 เม่ือหลวงปู่วดัปากนํ้ ามรณภาพแล้ว (วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2502) อุบาสิกาจันทร์                  
ขนนกยงู ยงัคงปฏิบติัธรรมอยา่งสมํ่าเสมอ และให้ความเมตตาสอนธรรมะแก่ลูกศิษยท์ั้งหลายท่ีมา
หาท่าน ไดอ้าศยับา้นไมส้องชั้นหลงัเล็กๆ ซ่ึงสมยันั้นเรียกกนัวา่ “บา้นธรรมประสิทธ์ิ” ตั้งอยูท่างทิศ
เหนือของบริเวณวดัปากนํ้า ภาษีเจริญ เป็นท่ีปฏิบติัธรรม 
 ในบรรดาลูกศิษยจ์าํนวนมาก มีนายไชยบูลย ์สุทธิผล (ปัจจุบนั  คือ พระราชภาวนาวิสุทธ์ิ) 
ขณะนั้นยงัเป็นนกัเรียนอยูท่ี่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ไดม้าฝึกสมาธิกบั คุณยายอาจารยทุ์กวนั 
ผลการปฏิบัติธรรมของท่านก้าวหน้ารวดเร็วกว่าลูกศิษย์ทั้ งหลาย เน่ืองจากมีความ ตั้ งใจจริง               
และทุ่มเทปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคุณยายอย่างสมํ่าเสมอ เม่ือเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน ไดช้กัชวน นายเผด็จ ผอ่งสวสัด์ิ (ปัจจุบนัคือพระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจา้
อาวาส วดัพระธรรมกาย) ซ่ึงขณะนั้นเป็นนักศึกษารุ่นพี่ท่ีมหาวิทยาลัยเดียวกัน มาเรียนวิชชา
ธรรมกายกบัคุณยายดว้ย 
 ศูนยพ์ุทธจกัรปฏิบติัธรรม วดัพระธรรมกาย เม่ือนายไชยบูลย ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์แลว้ ไดส้ละเพศฆราวาสเขา้สู่การอุปสมบท อุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา และไดรั้บ
ฉายาว่า “ธัมมชโย ภิกขุ” เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2512 ณ พระอุโบสถวดัปากนํ้ า ภาษีเจริญ โดยมี 
“พระเทพวรเวที” (ปัจจุบนัเป็นท่ี สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์เจา้อาวาสวดัปากนํ้ า ภาษีเจริญ) 
เป็นพระอุปัชฌาย ์
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 พระภิกษุธัมมชโย ได้ทาํหน้าท่ีสอนธรรมะแทนคุณยายท่ีบา้นธรรมประสิทธ์ิ จนกระทัง่ 
สาธุชนใหค้วามสนใจมาปฏิบติัธรรมกนัเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เป็นจาํนวนร้อย ทาํให้บริเวณบา้นธรรม
ประสิทธ์ิแน่นขนดั คนท่ีมาปฏิบติัธรรมลน้ออกไปจนถึงถนนหนา้บา้น ลูกศิษยก์ลุ่มหน่ึงจึงปรึกษา
กบัคุณยายอาจารยว์า่ ควรจะหาพื้นท่ีสักแห่งเพื่อสร้างวดัข้ึน อยา่งนอ้ยประมาณ 50 ไร่ เป็นสถานท่ี
ไปมาสะดวก ไม่ห่างไกลตวัเมืองมากนกั และตอ้งมีบรรยากาศวิเวก สงบร่มร่ืน ซ่ึงต่อมาข่าวน้ีได้
ทราบถึงคุณหญิงประหยดั แพทยพงศาวิสุทธาธิบดี ท่านไดมี้จิตศรัทธาถวายท่ีดินบริเวณ ต.คลองสาม 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 196 ไร่ เพื่อสร้างวดัตามวตัถุประสงค ์เม่ือปลายปี พ.ศ. 
2512 (ปัจจุบนั คือ บริเวณพื้นท่ีวดัพระธรรมกาย 196 ไร่)  
 ขณะก่อสร้างอยู่นั้น คณะผูก่้อตั้งให้ช่ือวา่ “ศูนยพ์ุทธจกัรปฏิบติัธรรม” ต่อมาเม่ือไดส้ร้าง
เป็นวดัตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ ได้ตั้งช่ือวดัว่า “วดัวรณีธรรมกายาราม” และต่อมาเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมปฏิบติัท่ีทางวดัสอน จึงเปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัพระธรรมกาย” 
 วดัพระธรรมกาย เป็นวดัในพระพุทธศาสนา ได้รับอนุญาตให้ตั้ งเป็นวดัโดยสมบูรณ์              
ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ได้รับพระราชทาน
วสุิงคามสีมา เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2522  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 96 ตอนท่ี 15 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522 โดยมี 
พระอธิการไชยบูลย ์ธัมมชโย (ปัจจุบนัเป็นท่ี พระราชภาวนาวิสุทธ์ิ) เป็นเจา้อาวาส พระเผด็จ             
ทตัตชีโว (ปัจจุบนัเป็นท่ี พระภาวนาวริิยคุณ) เป็นรองเจา้อาวาส 
 มูลนิธิธรรมกาย จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เดิมใช้ช่ือว่า มูลนิธิธรรมประสิทธ์ิ โดยจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กระทรวงมหาดไทย เม่ือว ันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เม่ือสร้าง                       
วดัพระธรรมกายเสร็จได้ขอแก้ไขเอกสาร เปล่ียนช่ือเป็น “มูลนิธิพระธรรมกาย” เม่ือวนัท่ี 20 
มกราคม พ.ศ. 2525 ณ ศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี และเพื่อไม่ให้สับสนกบัช่ือวดั จึงจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงช่ือจาก มูลนิธิพระธรรมกาย เป็น “มูลนิธิธรรมกาย” โดยไดรั้บอนุญาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ตามหนงัสือท่ี ศธ 1304/6088 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 252836 
 4. เว็บไซต์วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จงัหวดักาญจนบุรี มีเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาว่า เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2537 นอกจากจะเป็นวนัอนัเป็นศิริมงคลยิ่งของปวงชนชาว
ไทย ดว้ยเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเป็นวนัคลา้ยวนัเกิดของพระ
ราชญาณวสุิทธิโสภณ (ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปันโน) แห่งวดัป่าบา้นตาด อุดรธานี  

                                                        
 36เวบ็มาสเตอร์วดัพระธรรมกาย, “ประวติัวดัพระธรรมกาย”, 23 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.dhammakaya.or.th/> (23 July 2009)  
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  ในวนันั้นหลวงตาฯไดเ้มตตารับถวายท่ีดิน 100 ไร่เศษ ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองกาญจนบุรี
ราว 37 กิโลเมตรริมถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ หลักกิโลเมตรท่ี21 แยกเข้าไป 2 
กิโลเมตร ณ หมู่ท่ี 5 บา้นพุไมแ้ดง ตาํบลสิงห์ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อสร้างเป็นวดัป่า
สถานท่ีปฏิบติัธรรมตามปฏิปทาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต ผูมี้จิตศรัทธาถวายท่ีดินคือ 
คุณดวงใจ ศรีทอง ดว้ยดาํริศรัทธาจากการฟังเทปคาํเทศนาของหลวงตามหาบวั ญาณสัมปันโนท่ีวดั
ป่าบา้นตาด จากความตอนหน่ึงท่ีวา่ “เด๋ียวน้ีไปท่ีไหนก็มีแต่กิเลสเขา้ไปครอบครอง จะหาท่ีสร้างวดั
ก็ไม่มี” คุณดวงใจจึงไดป้รึกษากบัคุณแม่สําลี ซ่ึงขณะนั้นกาํลงัปฏิบติัธรรมอยู่ท่ีวดัป่าตาดดว้ยกนั 
คุณแม่ก็สนบัสนุนวา่เหมาะสมดีจะไดเ้ป็นประโยชน์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป ภายหลงั
ไดถ้วายเพิ่มเติมจนเป็นเน้ือท่ีวดัในปัจจุบนั  234 ไร่เศษ ในอาณาเขตลอ้มร้ัว 2.256 ตารางกิโลเมตร 
และทางวดัไหซ้ื้อท่ีดินเพิ่มเติม จนเป็นเน้ือท่ีในปัจจุบนัรวม 688 ไร่  
 กาลต่อมาหลวงตาฯ จึงไดมี้บญัชาให้พระอาจารยภู์สิต (จนัทร์) ขนัติธโร ไปดูสถานท่ีวา่มี
ความเหมาะสมในการสร้างวดัหรือไม่อยา่งไร  
 วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2537 พระอาจารยจ์นัทร์ไดเ้ขา้ไปกราบนมสัการหลวงตาฯท่ีสํานกั
สงฆ์สวนแสงธรรม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่ อพาคณะศิษย์อันประกอบด้วย ผู ้พิพากษา 
ทนายความ แพทย์ วิศวกร ตํารวจตระเวนชายแดน ราษฎรในพื้นท่ีพร้อมด้วยเจ้าของท่ีดิน                    
ไปดูสถานท่ีท่ีไดรั้บการถวายเป็นคร้ังแรก และไดเ้ขา้ไปสํารวจอีกหลายคร้ัง ซ่ึงการเดินทางคร้ังนั้น
เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจากยงัไม่มีเส้นทางถนนเขา้สู่พื้นท่ีโดยเฉพาะ ประกอบกบัเป็น
ช่วงฤดูฝน แต่ทางคณะฯ ไดร่้วมกนัตรวจสอบพื้นท่ี จดัทาํผงั ถ่ายรูป และหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ  
 สภาพพื้นท่ีโดยธรรมชาติเป็นท่ีลาดเอียงเล็กน้อย มีเนินเขา 3 ลูกต่อเน่ืองกนั ตั้งอยูค่่อนไป
ทางทิศตะวนัออก ทิวทศัน์โดยรอบจะมองเห็นทิวเขารายรอบอยูไ่กล ๆ ลกัษณะของดิน ดินชั้นบนมี
สีค่อนขา้งนํ้าตาลแดง ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินขาวและหินปูน ตน้ไมมี้ขนาดเล็ก ตน้ไมใ้หญ่ไม่ค่อยมี
เพราะถูกโค่นถางไปก่อนแล้ว มีสัตว์ป่าอาศยัอยู่บ้าง เช่น กระต่าย ไก่ป่า เสือดาํ ฯลฯ บริเวณ
ขา้งเคียงเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่ เช่น มนัสําปะหลงั มีหมู่บา้นพุไมแ้ดงอยู่ห่างออกไปทางตะวนัออก
ประมาณ 3 กิโลเมตร  
 พระอาจารยจ์นัทร์ และคณะศิษย ์พิจารณาแลว้เห็นวา่ภูมิประเทศเหมาะสมท่ีจะสร้างวดัทั้ง
ยงัได้ผนวกพื้นท่ีเนินเขา 3 ลูกท่ีติดกับท่ีดิน 100 ไร่เศษน้ีด้วย ชาวบ้านและผู ้ใหญ่บ้านต่าง                       
ก็อนุโมทนา เน่ืองจากยงัไม่มีวดัป่าอยูใ่นละแวกนั้น หากมีวดัตั้งอยูจ่ะเป็นการช่วยอนุรักษป่์าจะไดมี้
การปลูกป่าฟ้ืนฟูสภาพป่าต่อไป พระอาจารยจ์นัทร์ไดก้ราบเรียนหลวงตาฯ ตามสภาพความเป็นจริง
ท่ีไดพ้บมา หลวงตาฯจึงไดม้อบหมายให้พระอาจารยจ์นัทร์เป็นผูด้าํเนินงานจดัสร้างวดัในสถานท่ี
แห่งน้ี และถ้ามีปัญหาอย่างใดท่านพร้อมท่ีจะให้คาํปรึกษาแนะนํา โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ ์
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วดันรนาถสุนทริการาม เทเวศร์ กรุงเทพฯ ไดเ้มตตารับเป็นองคอุ์ปถมัภ ์ต่อมาพระอาจารยจ์นัทร์ได้
เขา้ไปปักกลดในพื้นท่ีท่ีจะสร้างวดั และร่วมกบัราษฎรเร่ิมพฒันาพื้นท่ีโดยการปรับพื้นท่ีสร้างศาลา
ขนาดเล็กมุงดว้ยแฝก กุฏิชัว่คราว ห้องนํ้ า และขุดสระนํ้ าโดยนาํดินท่ีขุดข้ึนมาใชท้าํถนนเป็นทางเขา้วดั 
จากสภาพพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งกนัดารไม่มีแหล่งนํ้า ไดมี้ชาวบา้นซ่ึงมีความศรัทธาไดใ้ชร้ถบรรทุกนํ้ ามา
ถวายเพื่อใช้ทุก 2 วนั ต่อมาศิษย ์ และพระลูกวดัจากวดัป่าถํ้ าภูเตย ไดม้าช่วยในการพฒันาวดัและ
ออกบิณฑบาต โปรดชาวบา้นในหมู่บา้นพุไมแ้ดง ซ่ึงอยูห่่างออกไป 3 กิโลเมตร ทุกวนั  
 วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2537 น.พ.สมศกัด์ิ วฒันศรี ไดเ้ป็นตวัแทนของคณะศิษยานุศิษย ์นาํ
ความเขา้กราบเรียนหลวงตาฯ ท่ีสวนแสงธรรมกรุงเทพ เพื่อขอประทานช่ือวดัและหลวงตาฯได้
เมตตาใหช่ื้อวา่ “วดัป่าหลวงตาบวั”  
  วนัท่ี 23 ตุลาคม 2537 ท่ีวดัป่าบา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี หลวงตามหาบวัไดเ้มตตาประทาน
ปัจจยั จาํนวน 30,000 บาท เป็นมงคลเบ้ืองตน้ โดยมอบใหพ้ระอาจารยจ์นัทร์เพื่อดาํเนินการสร้างวดั
ป่าฯ และท่านไดก้ล่าวเพิ่มเติม “ทุกอยา่งไดม้อบให้หมดแลว้ ทั้งท่ีดินและช่ือวดั ทั้งเงินทุนเร่ิมแรก
ไปดาํเนินปฏิปทาครูบาอาจารยใ์ห้ตรงให้ถูกตอ้ง” ซ่ึงในเวลาต่อมา หลวงตามหาบวั ยงัให้เมตตา
มอบปัจจยัเพิ่มเติมในการดาํเนินการ 
  วนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2537 คุณดวงใจ ศรีทองได้เขา้กราบเรียนหลวงตาฯ ณ สวนแสง
ธรรม ถึงความคืบหน้าในการสร้างวดั หลวงตาจึงให้ช่ือวดัโดยสมบูรณ์ว่า “วดัป่าหลวงตาบัว 
ญาณสัมปันโน”  
 ความเป็นมาและกิจกรรม โครงการตามลาํดบัเวลายงัมีอีกหลายโครงการ เร่ิมตั้งแต่การ
ถวายท่ีดินของคุณดวงใจ ศรีทอง แด่หลวงตามหาบวั จนกระทัง่สําเร็จในรูปเป็นร่างอยู่ในปัจจุบนั
ตามท่ีพระอาจารยภู์สิต (จนัทร์) ขนัติธโร ท่านได้รับถวายงานเพื่อสนองพระคุณตามบญัชาของ
หลวงตาฯ ในการสร้างวดัป่าหลวงตาบวั ญาณสัมปันโน แห่งน้ีแต่ตน้มา และงานพฒันาทางอาคาร-
สถานท่ีก็ไดส้ําเร็จลุล่วงไปโดยมากแล้วในปัจจุบนั โดยได้ดาํเนินตามแนวทางของวดัป่าไวโ้ดย
เคร่งครัดและมีรายละเอียดในลาํดบัต่อไปดงัน้ี  
 งานพฒันาวดั ส่ิงก่อสร้าง/อาคารไดแ้ก่ 1. กุฏิพระ 13 หลงั 2. โรงซกัยอ้ม 1 หลงั 3. ศาลาปัก
กลดปฏิบติัธรรม 2 หลงั 4. หอ้งนํ้า 4 หลงั 5. ศาลาหอฉนั 1 หลงั 6. ร้ัวรอบวดัและประตูวดั 7. ศาลา
เมตตาท่านเจา้คุณมหาบวั ญาณสัมปันโน 84 ปี37 

                                                        
 37เว็บมาสเตอร์ว ัดป่าหลวงตาบัวฯ ,  “ประวัติว ัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ”,  
11 กรกฎาคม 2552,<http://www.tigertemple.org/> (11 July 2009) 
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 5. เวบ็ไซต์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จงัหวดันครพนม เป็นวดัโบราณดึกดาํบรรพม์าก 
เท่า ๆ กบัองคพ์ระธาตุพนม ในตาํนานพระธาตุพนมนั้น พระโบราณาจารยท์่านจดหมายเหตุไวว้่า               
พระธาตุพนมสร้างคร้ังแรกโดยพญาทั้ง 5 หวัเมือง พระมหากสัสปะเป็นประธานพระอรหนัต ์500 องค ์
นาํพระอุรังคธาตุจากชมพูทวปีท่ีกรุงราชคฤห์เพื่อจาํพรรษาและทาํปฐมสังคายนาพระธรรมวนิยัดงัน้ี 
 ถา้ถือตามน้ีก็คาํนวณไดว้่า สร้างพระธาตุพนมยุคแรก เม่ือพระพุทธเจา้เขา้สู่นิพพานแล้ว
ราวไม่เกิน 2 เดือน เพราะทาํปฐมสังคายนา เม่ือพระพุทธเจา้นิพพานแลว้ได ้3 เดือน ( เดือน 9 เพญ็ ) 
สร้างคร้ังแรกไดเ้พียงชั้นเดียว 
 คร้ันต่อมาตาํนานบอกว่า พระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานแล้ว 7 ปี 7 เดือน (ท่ีจริง 6 เดือน)                  
ถึงเดือน 12 เพ็ญ วนัพุธพญาอินทร์สั่งให้วิสสุกมัมเทวบุตรลงมาสลกัลวดลายพระเจดียใ์ห้ละเอียด
วิจิตรต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏในตอนตน้แลว้ และในคืนวนันั้นพญาอินทร์เป็นประธานแห่งเทพทั้งหลาย
ทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่ชนชั้นจาตุมมหาราชข้ึนไป ไดม้าชุมนุมกนัเฉลิมฉลองตลอดคืนยงัรุ่ง ก่อนกลบั
และเลิกไดม้อบให้เทวดา 4,006 พระองคร์วมทั้งหวัหนา้และเทวบุตรผูมี้ฤทธ์ิอีก 3 ตน ให้คอยดูแล
ปกปักรักษาพระบรมธาตุ เหตุนั้นพระธาตุพนมจึงปรากฏว่าศกัด์ิสิทธ์ิกว่าพระเจดียท์ั้งหลายอ่ืน          
เป็นพิเศษ เร่ืองน้ีผูใ้กลชิ้ดและผูเ้คยไปกราบไหวบู้ชายอ่มรู้ดีอยูแ่ก่ใจตนเอง 
 นกัปราชญใ์นโบราณจึงยอ่คมัภีร์อุรังคนิทานใหส้ั้นแลว้ใส่ศกัราชเขา้ไปวา่ พระพุทธเจา้เขา้
สู่นิพพานไปแลว้ได ้7 ปี ปลาย 7 เดือน เดือน 12 วนัพุธ เกณฑ์ฤกษช่ื์อวา่ “กตัติกา” มีพระมหากสัสปะเถรเจา้ 
พร้อมดว้ยอรหนัตา 500 ไดน้าํพระอุรังคธาตุมาบรรจุไวใ้นอุโมงค ์มีพญาทั้ง 5 ไดส้ร้างไวต้อ้นรับ 
ดงัน้ี คนต่อมาก็เลยถือเอาวา่ สร้าง พ.ศ. 8 ท่ีจริงใน พ.ศ. 8 (ล่วงแลว้ 7 ปี 6 เดือนเศษ) ท่ีกล่าวน้ีเป็นปี
ฉลองใหญ่เม่ือสลกัลวดลายเสร็จต่างหาก พระธาตุไดส้ร้างมาก่อนนั้นแลว้ 
 วดัพระธาตุพนม ได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด “วรมหาวิหาร” เม่ือ พ.ศ. 
2493 ปูชนียท่ี์สําคญั ประวติัการสร้างและสมโภชพระธาตุพนม เป็นปูชนียะสําคญัยิ่งของวดัและ
ชาติด้วย มีคนรู้จักทั่วประเทศ การสร้างก็สร้างมาแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่ถึง 2 เดือน               
มีการฉลองใหญ่เม่ือเดือน 12 เพ็ญ วนัพุธ พุทธปรินิพพานแลว้ได ้7 ปีกบั 6 เดือน และบูรณะใหม่
มาแลว้อยา่งน้อย 3 คร้ัง จนถึงไดพ้งัลงเม่ือ พ.ศ. 2518 เวลาน้ีไดบู้รณะองค์พระธาตุพนมเสร็จแลว้ 
ยงัแต่บริเวณอาคารอ่ืนโดยรอบ มีการสมโภชใหญ่ประจาํปีมาแต่โบราณ คือ แต่เดือน 3 ข้ึน 10 คํ่า 
จนถึง แรม 1 คํ่า เป็นเวลา 7 วนั 7 คืน เป็นงานชั้นเอกใหญ่ยิง่มโหฬารของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ38 

                                                        
  38เวบ็มาสเตอร์วดัพระธาตุพนม, “ประวติัวดัพระธาตุพนม”, 23 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.thatphanom.com/pe_002.php> (23 July 2009) 

http://www.thatphanom.com/pe_002.php
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 6. เว็บไซต์วัดป่าบ้านตาด จงัหวดัอุดรธานี ในส่วนประวติันั้นส่วนท่ีน่าสนใจคือประวติัวดัป่า
บา้นตาด มีขอ้ความสรุปว่า “วดัป่าบา้นตาด เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 ต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งข้ึนเป็นวดัในพระพุทธศาสนา เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2513 ให้
ช่ือวา่ “วดัเกษรศีลคุณ” ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปในนาม “วดัป่าบา้นตาด” ตั้งอยู ่ณ หมู่บา้นบา้น
ตาด ตาํบลบา้นตาด อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ห่างจากตวัเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต ้ประมาณ 16 
กิโลเมตรโดยมีศรัทธาญาติโยมชาวบา้นตาดถวาย พื้นท่ีในกาํแพงลอ้มรอบประมาณ 163 ไร่ และ
บริเวณรอบกาํแพงท่ีมีผูซ้ื้อท่ีถวายอีกหลายแปลง ตลอดทั้งทางวดัซ้ือท่ีเพิ่ม อีกประมาณ 140 ไร่ รวม
ประมาณ 300 ไร่ เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรม อนัสงบเรียบง่าย ร่มคร้ึมไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่นานาพนัธ์ุ 
เป็นสถานท่ีพึ่ งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภยัทานหลากชนิด อาทิ ไก่ป่า กระรอก กระแต 
กระต่าย เต่า แย ้นก เป็นตน้  
 เม่ือกา้วยา่งเขา้สู่บริเวณวดั จะพบศาลาการเปรียญซ่ึงเป็นศาลาไมห้ลงัใหญ่ เดิมทีเป็นศาลา
ชั้นเดียวยกพื้นเต้ีย แต่ภายหลงัถูกยกใหสู้งข้ึน 2 ชั้น เพื่อจะใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน ดา้นบนศาลานั้น 
ให้เป็นท่ีประดิษฐาน ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีเป็นพระประธานของวดั ใช้เป็นท่ีแสดงธรรม
อบรมแก่พระภิกษุสามเณรในวดั ตลอดจนเป็นท่ีประชุมทาํสังฆกรรมร่วมกนั เช่น สวดพระปาฏิโมกข ์
อธิษฐานเขา้พรรษา สวดปวารณา และกรานกฐินเป็นตน้ ตูด้า้นขวาขององคพ์ระประธาน นั้น เป็นท่ี
ประดิษฐานอฐิัธาตุของท่านพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัตเถระ ซ่ึงเป็นพระอาจารยข์องหลวงตามหาบวั 
รวมทั้งอฐิัธาตุของครูบาอาจารยอ์งคอ่ื์น ๆ ส่วนดา้นล่างศาลานั้นใชเ้ป็นท่ีสําหรับฉนัภตัตาหารเชา้ 
สถานท่ีท่ีหลวงตามหาบวัใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถารกบัศรัทธาฆราวาสญาติโยม 
ท่ีมาจากทุกสารทิศอยา่งไม่ขาดสายไม่เวน้แต่ละวนั  
 สําหรับศาลาใหญ่ดา้นนอกกาํแพงนั้น สร้างเสร็จเม่ือปลายปี 2544 มีศรัทธาญาติโยมขอ
สร้างถวาย หลวงตาท่านพิจารณาดูแลว้ เพราะเก่ียวกบังานช่วยชาติท่ีจดัหลาย ๆ คร้ัง เช่น กฐินช่วยชาติ 
เป็นตน้ ญาติโยมจากทุกสารทิศไม่มีท่ีพกัอาศยั และท่ีร่มบงัในเวลามีงานแต่ละวาระ จึงเมตตาให้
สร้างเพื่ออาศยัประโยชน์จากจุดน้ี  
 กุฏิของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูป เป็นกุฏิเรียบง่าย พอแก่การบงัแดด ลม ฝน จะสูงจาก
พื้นดิน ประมาณ 1 เมตร เพื่อกนัการรบกวนจากสัตวเ์ล้ือยคลาน ความช้ืนจากพื้นดิน ฯลฯ มีขนาด
เพียงพอ สําหรับอยูเ่พียงองคเ์ดียว ฝาผนงัส่วนใหญ่ใชจี้วรเก่าขึงแทน เพื่อกนัลม กนัฝน ใชมุ้ง้กลด
กนัยุง ภายในกุฏิจะมีเพียงกลด เส่ือปูนอน ผา้ห่ม เคร่ืองอฏัฐบริขาร ตะเกียงหรือเทียนไข และของใช ้             
ท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ ดา้นหวันอนจะมีพระพุทธรูป หรือรูปครูบาอาจารยติ์ดไว  ้ เพื่อกราบไหวบู้ชาเป็น 
กาํลงัใจในการบาํเพญ็ภาวนา ทุกกุฏิจะมีทางเดินจงกรมอยา่งนอ้ย 1 เส้น ยาวประมาณ 25 กา้ว อยูใ่ต้
ร่มไมดู้ร่มเยน็ ในยามคํ่าคืนการเดินจงกรม จะใช้โคมเทียนจุดสว่างพอให้เห็นทาง กุฏิแต่ละหลงั           
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จะมองไม่เห็นกนัประหน่ึงวา่ อยูท่่ามกลางป่าเพียง องคเ์ดียว เพื่อให้สัปปายะสะดวกในการบาํเพญ็ 
สมณธรรม  
 กุฏิท่ีสร้างถาวรมีอยู่รวมประมาณ 10 กว่าหลงั เป็นกุฏิของหลวงตา ภิกษุสูงอายุ กุฏิของ
ญาติโยม ตามปกติญาติโยมทั้งหญิงและชายมกัมาขออยูพ่กั ปฏิบติัธรรมภาวนา เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระหวา่ง ประมาณ 50-100 คน จดัแยก เขตกนัระหวา่งพระภิกษุสามเณร ญาติโยมชาย
และหญิงอยา่งเป็นระเบียบ  
 สําหรับวดัป่าบ้านตาดน้ี หลวงตาท่านเน้นย ํ้าถึงเร่ืองมหาภยั 5 ประเภทท่ีไม่ให้พระ
เก่ียวขอ้งเด็ดขาด คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ วิดิโอ โทรศพัท์ เพราะเป็นอุปสรรคต่อการ
บาํเพญ็สมณ ธรรมโดยตรง อีกทั้งไฟฟ้า ก็ไม่ให้ต่อเขา้มาในวดั มีเพียงเคร่ืองป่ันไฟ เพื่อใชใ้นบาง
กาลท่ีประชาชนมาทาํบุญมาก เป็นกรณีพิเศษในวนัสาํคญัทางศาสนาเท่านั้น  
 กิจวตัรประจาํวนัหลกัของพระเณรก็คือ การนัง่สมาธิภาวนา เดินจงกรม เพื่อฝึกสติปัญญา 
และชําระกิเลสตวัร้อนรุ่มกระวนกระวายภายในจิตใจให้เหือดแห้งไป พระในวดัน้ีจะไม่รับ                    
กิจนิมนต ์ไปฉนัในท่ีต่าง ๆ เพื่อมีเวลาสาํหรับบาํเพญ็เพียรภาวนาเพียงอยา่งเดียว  
 หลวงตาไดพ้ยายามสอนพระเณรอยู่เสมอ ในเร่ืองความเรียบง่าย มกัน้อยสันโดษ การใช้สอย 
ปัจจยัส่ีท่ีศรัทธาญาติโยมถวายมานั้น ให้เป็นไปดว้ยความประหยดั ใชส้อยในส่ิงท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
หลายท่านท่ีตั้งใจจะมากราบหลวงตาท่ีวดั อาจจะแปลกใจหากไม่พบป้ายช่ือวดั แต่นัน่ก็อาจจะทาํ
ให้หลายคนไดนึ้กคิดจาก ปริศนาธรรมน้ีวา่ หลวงตาท่านทาํมีความหมายอยา่งไร หลายคนอาจจะ
ตีความหมายไปต่าง ๆ นานา มีบางท่านตีความหมายน้ี ซ่ึงดูเหมือนจะเขา้ทีท่ีสุดวา่ การเดินทาง              
ถา้เดินตามแผนท่ีท่ีบอกเป็นระยะวา่ เส้นทางจะผา่นจุดท่ีสําคญัจุดไหนบา้ง เป็นลาํดบั จนกระทัง่
การเดินทางตามเส้นทางไปถึงจุดหมาย ถึงแมจุ้ดหมายจะไม่มีช่ือบอกก็ตาม ทุกคนท่ีเดินทางไปก็จะ
ทราบเองวา่ ถึงจุดหมายหรือยงั ช่ือก็ไม่จาํเป็นอีกต่อไป หรือเส้นทางไปสู่วิมุตตินิพพานก็เช่นกนั 
ปฏิบัติไปตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าวางไว้ เม่ือไปถึงแล้วก็ไม่จาํเป็นจะต้องถามใครว่า                                
ถึงจุดมุ่งหมายหรือไม่ ปริศนาธรรมน้ี อาจทาํใหผู้มี้ปัญญาทั้งหลายพอจะทราบวา่ หลวงตาท่านสอน
อะไร ตั้งแต่เร่ิมกา้วเขา้มาในวดัน้ี39 
 7.เว็บไซต์วัดโสธรวราราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตั้งอยูท่ี่ถนนมรุพงษ ์ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอ
เมือง อยูห่่างจากศาลากลางจงัหวดั ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ริมแม่นํ้ าบางปะ
กง และติดกบัค่ายศรีโสธร ซ่ึงเป็นท่ีตั้งกองพนัทหารช่างท่ี 2 (ช.พนั2) ตามหนงัสือประวติัพระพุทธโส

                                                        
 39เวบ็มาสเตอร์วดัป่าบา้นตาด, “ประวติัวดัป่าบา้นตาด”, 23 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.luangta.com/resume/wat_history.php> (23 July 2009) 
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ธร รวบรวมโดย พระมหาก่อ เขมทสฺสี ขณะเม่ือยงัเป็นเจา้คุณพระเขมารามมุนีไดก้ล่าววา่ เดิมวดัโส
ธรน้ี มีช่ือวา่ “วดัหงส์” เพราะท่ีวดัมีเสาใหญ่มีรูปหงส์เป็นเคร่ืองหมายติดอยุบ่นยอดเสา วดัน้ีสร้าง
ในสมยัใดไม่ปรากฏ แต่พอจะสันนิษฐานไดว้า่เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึง สร้างข้ึนในสมยัปลายกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี หรือตน้สมยักรุงธนบุรี ราวปี พ.ศ 2307 มูลเหตุท่ีวดัน้ีท่ีไดช่ื้อว่าโสธร มีผูเ้ฒ่า
เล่าสืบกนัมาวา่หงส์ซ่ึงอยูบ่นยอดเสาใหญ่ถูกลมพายุพดัลงมา คร้ันหงส์ตกลงมาแลว้ก็เหลือแต่เสา
ใหญ่ จึงมีบุคคลเอาธงข้ึนแขวนแทน เลยเรียกช่ือวดัน้ีวา่ “วดัเสาธง” ต่อมาเกิดลมพายุกลา้พดัเสาธง
หักโค่นลงมาเป็นสองท่อน ประชาชนท่ีถือเอาเคร่ืองหมายเสาธงหักเป็นท่อนนั้ น ตั้ งช่ือว่า                      
“วดัเสาทอน” คร้ันต่อมาค่อย ๆ เพี้ยนแลว้หว้นเขา้เลยเรียกกนัวา่ “วดัโสธร” จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี  
 นามวดัโสธรน้ี สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เคยทรงรับสั่งว่า
เป็นนามท่ีไพเราะและแปลก ทั้งแปลไดค้วามดีมาก และทรงสันนิษฐานวา่ ผูท่ี้ให้ช่ือวดัไวค้งไม่ใช่
คนท่ีไม่รู้เร่ือง  
 ช่ือวดัโสธร หรือวดัโสทร ปรากฏในเร่ืองนาํเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทราของนายตรี อาํมาตยกุล 
พิมพ์ลงในวารสารปีท่ี 6 เล่ม 7 มีข้อความเก่ียวกับช่ือวดัโสธรน้ีว่า “เม่ือคราวพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เสด็จประพาสวัดน้ีเม่ือพ.ศ 2451 ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือยงัดาํรงพระอิสริยยศเป็นมกุฏราชกุมาร ยงัทรงเขียนช่ือ
วดัน้ีว่า “วดัโสทร” ต่อมาได้เปล่ียนเป็นวดัโสธรเห็นจะเป็นในราวรัชกาลท่ี 6 น้ีเอง แต่ยงัหา
หลกัฐานวนัเดือนปีท่ีเร่ิมใหม่ไม่ได”้ อยา่งไรก็ตาม ปรากฏในแถลงการณ์คณะสงฆเ์ล่ม 6 หนา้ 105 
พ.ศ. 2461 ลงเร่ืองระยะทางสมเด็จพระมหาสมณะ เสด็จตรวจคณะสงฆ์ในมณฑลปราจีนบุรี                
พ.ศ. 2459 ช่ือวดัโสธรไดเ้ขียนไวอ้ยา่งน้ีแลว้ พอจะอนุมานไดว้า่ไดเ้ปล่ียนช่ือวดัโสทรเป็นวดัโสธร 
ในราวตน้รัชกาลท่ี6 ฉะนั้น ผูท่ี้เขียนช่ือวดัโสธร เป็นวดัโสทร ภายหลงัปี พ.ศ 2459 แลว้ น่าจะเกิด
จากการสะกดผดิมากกวา่ท่ีจะมีเจตนาเขียนเช่นนั้น  
 เม่ือคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสมณฑลปราจีน 
ร.ศ. 127 ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงมกุฏราชกุมาร ความตอนหน่ึงเ ก่ียวกับช่ือว ัดโสธรว่า                 
“กลบัมาแวะวดัโสทรซ่ึงกรมดาํรงฯ คิดจะแปลวา่ ยโสธร จะให้เก่ียวขอ้งแก่กาลท่ีไดส้ร้างเม่ือเสด็จ
กลบัจากไปตีเมืองเขมร แผน่ดินพระบรมไตรโลกานาถ หรือเม่ือใดราวนั้น แต่เป็นท่ีน่าสงสัยเห็น
ดว้ยใหม่นกั...” พระราชปรารถตอนน้ีทาํใหเ้กิดความคิดวา่ช่ือวดัโสธรน้ีจะเป็นการถูกตอ้งแลว้ หรือ
โดยไดท้รงระลึกถึงพระท่ีนัง่ “ยโสธรมหาพิมานบรรยงค์” ในรัชกาลแผ่นดินพระเจา้ปราสาททอง 
ได้ยกทพัไปตีเมืองเขมร ได้ชัยชนะ ทรงพระราชดาํริเฉลิมพระเกียรติด้วยถ่ายแบบประสาทกับ                  
พระท่ีนัง่ในเมืองยโสธร นครธมมาแล้วในกรุงศรีอยุธยา ทาํให้สงสัยว่าจะตกตวั “ย” ไปเสียหรือ
อย่างไร คงเหลือแต่ “โสธร” เท่านั้น แต่ในท่ีสุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไม่ทรง
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ปลงพระทยัจะเช่ือนกัเพราะทรงเห็นว่าวดัโสธรน้ียงัใหม่ ดงัปรากฏตามพระราชปรารถดงักล่าว
ขา้งตน้ พอจะสรุปได้ว่า “โสธร” กบั “ยโสธรมหาพิมานบรรยงค์” มิใช่เป็นสถานท่ีแห่งเดียวกนั                  
มีท่ีมาและความหมายต่างกนั  
 อน่ึง อาํเภอยโสธรท่ีอยู่ในจังหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัเป็นจงัหวดัยโสธรก็ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัวดัโสธรน้ี แมว้่าช่ือจะคลา้ยคลึงกนัก็ตาม คาํว่า “ยโสธร” แปลว่า ทรงยศ เดิมอาํเภอ
ยโสธรเรียกว่า อาํเภอยศ เพราะเป็นเมืองช่ือว่า ยศสุนทร ตั้งข้ึนในราว พ.ศ. 2280 ภายหลงัเปล่ียน 
เป็นเมืองยโสธรแลว้ยบุเป็นอาํเภอ เม่ือราว พ.ศ. 2454  
 วดัโสธรเป็นวดัราษฏรมาแต่ดั้งเดิม พึ่งไดรั้บพระราชทานยกข้ึนเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 
ชนิดวรวหิาร มีนามวา่ “วดัโวสธรวรารามวรวหิาร” เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 250140 
 8.เวบ็ไซต์วดัเขาสุกมิ จงัหวดัจนัทบุรี ในหนา้แรกไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของวดัเขา
สุกิมความวา่ ใน ปี พ.ศ. 2509 พนัโทสนิท พร้อมดว้ยคุณนายประนอม บูรณะคุณ และคุณรัตนา เอกครพา
นิช ไดมี้จิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน จาํนวน 6 ไร่ 50 ตารางวา ถวายเพื่อสร้างวดั ต่อจากนั้น ประชาชน
ชาวบา้นไดเ้ขา้มาสนบัสนุน ส่งเสริมดา้นต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เป็นตน้วา่ ไดช่้วยกนับริจาคทุนทรัพย์
ในการสร้างกุฎิกรรมฐานขนาดเล็กข้ึนจาํนวนหลายหลงั เพื่อทดแทนกุฏิชัว่คราวท่ีไดจ้ดัสร้างไวใ้น
คร้ังแรกท่ีได ้ ชาํรุดทรุดโทรมลงไป และไดท้าํการปลูกสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นอ่ืน ๆ อีก
หลายอยา่ง เพื่อถวายแก่พระภิกษุ สามเณรและผูป้ฏิบติัธรรม ในระยะ เวลาต่อมากุฏิกรรมฐานขนาด
เล็กก็ไดพ้ฒันาข้ึนเป็นกุฏิกรรมฐานขนาดถาวรขนาดสองชั้นมีทางเดินจงกรมยาว 25 กา้ว ทั้งชั้นล่าง
และชั้นบน 
 ตลอดระยะเวลาท่ี หลวงปู่สมชาย ิิตวิริโย ไดก้า้วข้ึนมาบนภูเขาสุกิมแห่งน้ี นบัเป็น
ระยะเวลาถึง 30 ปีเศษ (2507 - 2543) หลวงปู่ท่านเป็นผูบุ้กเบิก ริเร่ิมและสร้างสรรคภู์เขาซ่ึงเป็นป่าดงดิบ 
ใหเ้ป็นวดัท่ีร่มร่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมของพระภิกษุสามเณรและผูท่ี้สนใจปฏิบติักรรมฐาน เป็น
สถานท่ีทศันาการของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเวลา 30 ปีเศษ วดัเขาสุกิมได้
พฒันา ข้ึนมาอยา่งชา้ ๆ แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ศาสนสถาน ศาสนสมบติั ศาสนวตัถุ เช่น 
เสนาสนะ กุฎิ อาคาร ส่ิงของต่าง ๆ และวตัถุโบราณต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นวดัเขาสุกิมทั้งหมดนั้น เกิดข้ึน
ดว้ยบุญญาบารมีของหลวงปู่สมชาย ิิตวิริโย ทั้งส้ิน กล่าวคือทุกส่ิงทุกอย่างเกิดข้ึนดว้ยพลงั
ศรัทธาของประชาชน ท่ีมีความเคารพนบัถือเล่ือมใส พิจารณาแลว้จึงไดเ้สียสละทุนทรัพยจ์ดัสร้าง
และบริจาคส่ิงของสนบัสนุนเป็นประจาํวนัมิไดข้าด ทุกส่ิงทุกอย่างเกิดข้ึน จากผูท่ี้มีศรัทธานาํมา

                                                        
  40เวบ็มาสเตอร์วดัโสธรวราราม, “ประวติัวดัโสธรวราราม”, 23 กรกฎาคม 2552, 
 < http://www.sotorn.net/ (23/07/09)> (23 July 2009) 
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ถวายทั้งส้ิน ปัจจุบนัวดัเขาสุกิมมีเน้ือท่ีในการขออนุญาตสร้างวดั จาํนวน 6 ไร่ 50 ตารางวา มีเน้ือท่ี
เป็นของวดั 3,344 ไร่ ต่อ มาไดย้กท่ีให ้โรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 50 ไร่ และโรงพยาบาลวดัเขาสุกิม 
14 ไร่ จึงเหลือเน้ือท่ีของวดั 3,280 ไร่ หลวงปู่สมชาย ิิตวิริโย ไดเ้ร่ิมบุก เบิก จนเป็นท่ีรู้จกัของ                 
ผูป้ฏิบติัธรรม และสาธุชนทัว่ไปเป็นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นสถานท่ีมีความสําคญัอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดั
จนัทบุรี  
 ในแต่ละวนั ท่ีวดัเขาสุกิมจะมีสาธุชนเดินทางไปกราบนมสัการหลวงปู่สมชาย ิิตวิริโย 
เป็นประจาํทุกวนัมิไดข้าด ทั้งประชาชนในทอ้งถ่ิน และต่างจงัหวดั ตลอดจนทั้งชาวต่างประเทศ 
บุคคลท่ีไปนั้นไม่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น ศาสนิกในศาสนา อ่ืนก็ไดไ้ปเยี่ยม นมสัการอยูเ่ป็น
ประจาํ เช่น ศาสนาคริตส์ อิสลาม ซิกส์ เป็นตน้ 
 หลวงปู่สมชาย ิิตวิริโย ท่านไดจ้ดัระบบการบริหารการปกครอง เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผน ของกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคม คือท่านได้แต่งตั้งให้ลูกศิษยข์องท่านเป็นเจา้
อาวาส              มีหน้าท่ีในการบริหารปกครอง คอยสอดส่องดูแลและอบรม สั่งสอนพระภิกษุ
สามเณร และเป็นผูป้ระสานงานกบัทางราชการ คณะสงฆฝ่์ายปกครอง โดยตวัของหลวงปู่สมชาย 

ิิตวิริโยเป็นประธานสงฆข์องวดั วดัเขาสุกิมตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงปัจจุบนั มีเจา้อาวาสมาแลว้ 3 
รูป ปัจจุบนัมีพระญาณวลิาส (บุญ สิริปํฺโ ) เป็นเจา้อาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา41 
 9.เวบ็ไซต์วดัราษฎร์บูรณะ จงัหวดัปัตตานี คนส่วนมากนิยมเรียกวา่“วดัชา้งให้” มีช่ือเต็ม ๆ 
คือ “วดัราษฎร์บูรณะ” อยูท่ี่ตาํบลควนโนรี อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ห่างจากปัตตานีประมาณ 
26 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 1,032 กิโลเมตร ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือวนัท่ี 
12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2500 ตามพระราชกิจจานุเบกษาเล่ม 74 ตอน 15 หน้า 451 - 252 เขต
วสุิงคามสีมายาว 80 เมตร กวา้ง 40 เมตร ทาํพิธีผูกพทัธสีมาเม่ือวนัเสาร์ท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 
ตรงกบัวนัข้ึน 13 คํ่า มีท่ีดินท่ีตั้งวดัเป็นเน้ือท่ีจาํนวน 12 ไร่  
 ตาํนานท่ีเล่าขานสืบต่อมาจากคนเฒ่าคนแก่บอกว่าวดัช้างให้หมายความว่าท่ีดินวดัน้ี              
ช้างบอกให้ เป็นวดัโบราณแห่งหน่ึง มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีเจา้อาวาสปกครองวดัจนถึง
ปัจจุบนั 6 รูป เจา้อาวาสรูปปัจจุบนัคือพระครูปริยติักิจโสภณ (สายนัต์ จนฺทสโร) พ.ศ. 2543 ถึง
ปัจจุบนั  
 

                                                        
 41เวบ็มาสเตอร์วดัเขาสุกิม, “ประวติัวดัเขาสุกิม”, 26 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.khaosukim.org/htmlpage/history_khaosukim.html> (26 July 2009) 
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 วดัชา้งใหเ้ป็นวดัร้างแต่ละคร้ังแต่ละหนเป็นเวลาห่างกนันานบางคร้ังสิบกวา่ปีหรือบางคร้ัง
ถึงร้อยปีก็มีในปี พ.ศ. 2484 พระครูวสิัยโสภณ หรือในท่ีรู้จกักนัในนาม ท่านอาจารยทิ์ม ธมัมธโร ไดเ้ขา้
มาครอบครอง เป็นเจา้อาวาสวดัชา้งให้เป็นเจา้อาวาสองคท่ี์ 5 ไดท้าํการบูรณะวดัต่อเติมจนเรียบร้อย 
ทาํให้วดัช้างให้สะอาดสะอ้านข้ึนมาก ทางด้านสถูปศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงบรรจุอฐิัของหลวงพ่อทวด 
ประดิษฐานอยูท่ี่หนา้วดั เป็นท่ีจูงใจประชาชนหลายชาติหลายภาษาไดม้าเคารพบูชาเป็นจาํนวนมาก
ทุกวนั เน่ืองจากทราบกิตติศพัท์ในอดีตสมยัท่ีหลวงพ่อทวดเดินทางไปยงักรุงศรีอยุธยาดว้ยเรือ
สาํเภา ระหวา่งทางไดเ้กิดพายพุดัจนกระทัง่ขา้วปลาอาหารและนํ้ าด่ืมตกลงทะเลไป ลูกเรือกระหายนํ้ า
มาก หลวงพ่อทวด จึงไดแ้สดงอภินิหารหยอ่นเทา้ลงไปในทะเล ปรากฏว่านํ้ าทะเลในบริเวณนั้น
กลายเป็นนํ้ าจืดและด่ืมกินได ้ ตั้งแต่นั้นมาช่ือเสียงของท่านขจรขจายไปทัว่หลา้ คนไดม้าทาํการ
สักการะจนท่านอาจารยทิ์มดาํริจะสร้างอุโบสถไว ้เพื่อเป็นหลกัใหญ่ในพระพุทธศาสนา และจะได้
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระภิกษุสงฆใ์นวดัไดม้าทาํสังฆกรรมต่อไปความจริงนั้นคร้ังโบราณกาลมา วดั
ชา้งใหเ้คยมีอุโบสถมาก่อนแลว้แต่ชาํรุดสลายตวัไปหมด เพราะเวลาท่ีปรากฏเป็นให้เห็นเพียงพทัธ
สีมาและเนินดินท่ีเป็นอุโบสถเก่าแก่เท่านั้น ท่านอาจารยทิ์ม จึงไดก้าํหนดวางศิลาฤกษ์ อนัเป็น
รากฐานของอุโบสถแห่งใหม่ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2495 แลว้ขุดดินลงรากก่อกาํแพงหนา้อุโบสถสืบ
ต่อมาจนถึง พ.ศ.2496 งานก่อสร้างสําเร็จลงเพียงแค่กาํแพงอุโบสถโดยรอบเท่านั้นงานก่อสร้าง
หยดุชะงกัลงเพราะหมดทุนท่ีจะใชจ้ะจ่ายต่อไป  
 ต่อมาในปี พ.ศ.2497 หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้ าทะเลจืดเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัชา้งให้ได้
ประทานนิมิตอนัเป็นมงคลยิ่งแก่ นายอนนัต ์คณานุรักษ์ ซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูห่่างจากวดัประมาณ 31 
กิโลเมตร ให้สร้างพระเคร่ืองรางเป็นรูปภิกษุชรา ข้ึนแท่นองคข์องท่าน นายอนนัตน์มสัการพร้อม
ทั้งปรึกษาท่านอาจารยทิ์ม และเตรียมงานสร้างพระเคร่ืองในวนัท่ี 19 มีนาคม 2497 ตรงกบัวนัศุกร์
ข้ึน 15 คํ่าเดือน 4 เวลาเท่ียงตรง ไดฤ้กษพ์ิธีปลุกเสกเบา้และพิมพพ์ระเคร่ืองหลวงพ่อทวดเร่ือยมา 
ทุก ๆ วนั จนถึงวนัท่ี 15 เมษายน 2497 พิมพพ์ระเคร่ืองหลวงพ่อทวดรุ่นแรกได ้64,000 องค ์ทั้ง ๆ 
ท่ีตั้งใจจะพิมพใ์ห้ได ้84,000 องค์ แต่เวลาจาํกดัในการพิธีปลุกเสก ก็ตอ้งหยุดพิมพพ์ระเคร่ืองเพื่อ
เอาเวลาเตรียมงานพิธีปลุกเสกพระเคร่ืองตามเวลาท่ีหลวงพอ่ทวดกาํหนดให้พระครูปฏิบติั และแลว้
วนัอาทิตย ์ท่ี 18 เมษายน 2497 ข้ึน 15 คํ่าเวลาเทียงตรงไดฤ้กษพ์ิธีปลุกเสกพระเคร่ืองหลวงพ่อทวด
วดัชา้งให ้ณ เนินดินบริเวณอุโบสถเก่า โดยมีท่านอาจารยทิ์มเป็นอาจารยป์ระธานในพิธีและนัง่ปรก
ได้อาราธนาอัญเชิญพระวิญญาณหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้ าทะเลจืดพร้อมวิญญาณหลวงพ่อสี                       
หลวงพ่อทอง และหลวงพ่อจนั ซ่ึงหลวงพ่อทั้งสามองคน้ี์ส่ิงสถิตยอ์ยูร่วมกบัหลวงพ่อทวดในสถูป
หน้าวดัขอให้ท่านประสิทธ์ิประสาทความศกัด์ิสิทธ์ิความขลงัแด่พระเคร่ืองฯ นอกจากนั้นก็มี           
หลวงพ่อสง โฆสโก เจา้อาวาสวดัพะโคะ พระอุปัชฌายด์าํ วดัศิลาลอง พร้อมดว้ยพระภิกษุสงฆ์
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อาวุโส ณ วดัช้างให้ร่ายพิธีปลุกเสกพระเคร่ืองสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้ าทะเลจืด เสร็จลงใน
เวลา 16.00 น. ของวนันั้นท่านอาจารยทิ์มพร้อมดว้ยพระภิกษุอาวุโสและคณะกรรมการวดันาํทีม
โดยนายอนนัต์ คณานุรักษ์ ไดร่้วมกนัทาํการแจกจ่ายพระเคร่ืองหลวงพ่อทวดให้แก่ประชาชนผู ้
เล่ือมใสซ่ึงมาคอยรอรับอยูอ่ยา่งคบัคัง่จนถึงเวลาเทียงคืนปรากฎวา่ในวนันั้น คือ วนัท่ี 18 เมษายน 
2497 กรรมการไดรั้บเงินจากผูใ้จบุญโมทนาสมทบทุนสร้างอุโบสถเป็นจาํนวนเงิน 14,000 บาท 
หลงัจากนั้นมาดว้ยอาํนาจบุญบารมีอภินิหารหลวงพ่อทวดไดด้ลบนัดาลให้พี่น้องหลายชาติหลาย
ภาษาร่วมสามคัคีสละทรัพยโ์มทนาสมทบทุนสร้างอุโบสถดาํเนินไปเร่ือย ๆ มิไดห้ยุดหย ัง่จนถึง
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2499 ไดจ้ดัพิธียกช่อฟ้าและวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2501 ไดท้าํพิธีผูกพทัธสีมา
อุโบสถหลงัน้ีจึงสาํเร็จเสร็จส้ินสมบูรณ์ 42 
 10. เว็บไซต์วัดศรีทวี จงัหวดันครศรีธรรมราช ในอดีตช่ือวา่ “วดัท่ามอญ” เป็นวดัตั้งอยู่คู่
กบั “วดัโพธ์ิมอญ” สันนิษฐานวา่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไดมี้ชุมชนชาวมอญอพยพมาตั้ง
ถ่ินฐานอยู่ในบริเวณน้ี อนัเน่ืองมาจากท่ีชาวมอญนบัถือพระพุทธศาสนา จึงไดส้ร้างส่ิงยึดเหน่ียว
ทางจิตใจ อนัไดแ้ก่พระพุทธรูปและศาลาเป็นท่ีประกอบบาํเพญ็บุญซ่ึงเป็นศูนยร์วมของชุมชนผูน้บั
ถือพระพุทธศาสนา แต่สร้างเป็นศาลาเล็ก ๆ และไม่มีส่ิงก่อสร้างอะไรมากมายนกั จากหลกัฐาน
ทาํเนียบการสร้างวดัของจงัหวดันครศรีธรรมราช ได้ขอจดทะเบียนตั้งเป็นวดัเม่ือปีพุทธศกัราช 
2398 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยมีช่ือว่า วดัท่ามอญ และการตั้งช่ือวดัตั้งข้ึนตามช่ือของชุมชนท่ี
ตั้งอยูใ่นสมยันั้น  
 สันนิษฐานว่า สถานท่ีตรงน้ีคงเป็นท่านํ้ าท่ีชาวมอญเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายกับ
ชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพราะลาํนํ้ าหลงัวดัในปัจจุบนัน้ี ในสมยัก่อนมีเรือบรรทุกสินคา้ของ
ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับเมืองนครศรีธรรมราช ลํานํ้ าแห่ง น้ีต้นนํ้ า เ กิดจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ทางทิศตะวนัตก และไหลสู่อ่าวไทยท่ีปากนํ้ าท่าซักหรือปากพญา และสถานท่ี 
เช่นถนนเม่ือก่อนเรียกวา่ตรอกท่ามอญ ในกาลต่อมาเทศบาลไดใ้ช้ช่ือใหม่ว่า ถนนท่าวงั ทาํให้ช่ือ
เดิมหายไป ในอดีตหลกัฐานต่าง ๆ ของวดัไม่ได้บนัทึกเอาไว ้เพียงแต่เล่าความกนัมาว่าสมภาร
ผูป้กครองวดัท่ามอญคือ 1.พ่อท่านเรือง 2.พ่อท่านเสือ 3.พ่อท่านนุย้ 4.พ่อท่านรอด สําหรับพ่อท่าน
รอดเล่ากันว่า ท่านมีเสียงก้องกังวาน พูดเสียงดังฟังชัด ท่านสามารถเลียนเสียงววัได้ดีมาก          
ท่านปกครองวดัในสมยัรัชกาลท่ี 4  

                                                        
  42 เวบ็มาสเตอร์วดัราษฎร์บูรณะ, “ประวติัวดัราษฎร์บูรณะ”, 26 กรกฎาคม 2552, 
< http://www.watchanghai.com/Content/> (26 July 2009) 
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 5. พระวินยัธรสีนวล วดัท่ามอญเป็นวดัธรรมยุตในสมยัท่านปกครอง แต่ท่านปกครองวดั
ไม่นาน ท่านมีความประสงคท่ี์จะให้พระห้องก้ิม วุฑฺฒิงฺกโร ปกครองวดัท่ามอญ จึงไดไ้ปขอความ
เมตตาจากท่านเจา้คุณวดัท่าโพธ์ิ (ม่วง รตนธชเถระ ป.) ให้พระห้องก้ิม มาปกครองวดัท่ามอญแทน
ท่าน สาํหรับท่านไดไ้ปปกครองวดัมเหยงคณ์  
 6. พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องก้ิม วุฑฺฒิงฺกโร) ในสมยัของท่านน้ี ท่านได้พฒันาสร้าง
ความเจริญให้กบัวดัท่ามอญ เช่น อุโบสถ กุฎีท่ีพกัสงฆ์ และท่ีสําคญัไดส้ร้างโรงเรียนวดัท่ามอญ
เพื่อให้เด็กผู ้หญิงได้ศึกษาเล่าเรียน เช่นเดียวกับเด็กผู ้ชาย ซ่ึงเด็กผู ้ชายได้เรียนท่ีวดัท่าโพธ์ิ                   
และโรงเรียนวดัท่ามอญในคร้ังนั้นเป็นท่ีมาของโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราชในปัจจุบนัน้ี โรงเรียน
วดัท่าโพธ์ิในคร้ังนั้นเป็นท่ีมาขอโรงเรียนเบญจมราชูทิศในปัจจุบนัน้ี  
  7. พระครูศรีสุธรรมรัต (ดาํ ิิตเปโม) ปกครองวดัตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2478 - 2497  
 8. พระภทัรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) ปกครองวดัตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2498 - 2519  
 9. พระครูธรรมธรถาวร วชิราโก รักษาการ ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2519 - 2520  
 10. พระครูปลดัณรงค ์กตปุํฺโ  ปกครองวดัตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2520 - 2524  
  11. พระครูสิริธรรมประสาธน์ (เอ้ือน วฑฺุฒิ าโณ) ตั้งแต่ปี พุทธศกัราช 2525 - 2539  
  12.พระมหาสุวทิย ์อชิโต 2540 - ปัจจุบนั43 

 2.3 วดัในต่างประเทศ 
 1. เว็บไซต์วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย นาํเสนอประวติัความเป็นมาความว่า “เม่ือปี 
พ.ศ. 2499 ทางราชการไดจ้ดัเตรียมงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ประจวบกบัประเทศอินเดียไดจ้ดัฉลอง 
“พุทธชยนัตี” 25 พุทธศตวรรษ หรือครบรอบพุทธศกัราช 2500 ปี ในปี พ.ศ. 2499 ซ่ึงเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ปี ทางรัฐบาลอินเดียไดเ้ชิญชวนมายงัประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในเครือของ
พระพุทธศาสนา ให้ไปสร้างวดัของตนในประเทศอินเดีย รัฐบาลไทยตอบสนองเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลอินเดียและตกลงใจท่ีจะสร้างวดัไทยท่ีพุทธคยา โดยถือเอาการสร้างวดัไทยอินเดียเป็น
กิจกรรมร่วมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เช่นเดียวกบัการสร้างพุทธมณฑลในประเทศไทยด้วย ได้
จดัสรรเงินทุน 25 พุทธศตวรรษส่วนหน่ึงกบัเงินงบประมาณแผน่ดินอีกส่วนหน่ึงให้เป็นค่าก่อสร้าง 
ขณะนั้นจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไดม้อบหมายให้ พลเอกหลวงสวสัด์ิ สรยุทธ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม เป็นผูรั้บผิดชอบ โดยแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการ
สร้างวดัไทยท่ีพุทธคยา (คณะแรก) กรมการศาสนาในขณะนั้นอยู่ในสังกดักระทรวงวฒันธรรม              
                                                        
 43เวบ็มาสเตอร์วดัศรีทวี, “ประวดัศรีทว”ี, 26 กรกฎาคม 2552  
<www.watsitawee.com> (26 July 2009)  

http://www.watsitawee.com/
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มีท่านอธิบดีฟุ้ง ศรีวิจารณ์ เป็นอธิบดี ต่อมาเกิดความผนัผวนทางการเมือง กระทรวงวฒันธรรมถูก
ยุบเลิกไป กรมการศาสนาก็กลบัไปอยู่ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการตามเดิม รัฐบาลต่อมารับช่วง
งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ รับงานสร้างวดัไทยท่ีพุทธคยามาดาํเนินการต่อไป 
 การติดต่อระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินเดีย เม่ือปีพุทธศกัราช 2500 รัฐบาลอินเดีย                   
โดยการนาํของ ฯพณฯ ศรีเยาวฮาร์ราล เนรูห์ นายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐบาลไทยไปสร้างวดัท่ีพุทธคยา           
ในประเทศอินเดีย ในนามของประชาชนชาวไทย ท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และเป็นอนุสรณ์การฉลองครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ (2500) รัฐบาลไทยโดยการนาํของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับเชิญและตกลงสร้างวดัไทย ภายใต้ความอุปถัมภ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ณ พุทธมณฑลพุทธคยา จงัหวดัคยา รัฐพิหาร ในท่ีดิน 4.87 เอเคอร์ 
(11 ไร่เศษ) และได้ซ้ือท่ีดินเพื่อเติมอีก 200 ตารางวา โดยทุนอุปถัมภ์ของท่านผูห้ญิงละเอียด               
พิบูลสงคราม รวมเป็น 5 เอเคอร์ (12 ไร่) ในดินแดนตน้กาํเนิดพระพุทธศาสนา 
 สถานท่ีตั้งอยูบ่ริเวณพุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นวดัอยู่
ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย สร้างข้ึนโดยรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
แห่งประเทศไทย โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน และศรัทธาของประชาชนชาวไทยท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา เร่ิมสร้างปี พ.ศ. 2500 และสําเร็จตามโครงการขั้นแรก ม่ือปลายปี พ.ศ. 2503 เป็น
วดัไทยวดัแรกท่ีสร้างข้ึน ในต่างประเทศภายใตค้วามอุปถมัภ์ของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัแห่งประเทศไทย วดัไทยแห่งน้ีสร้างข้ึนตามคาํเช้ือเชิญของรัฐบาลอินเดีย วดัไทยพุทธคยา
เป็นศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย เป็นเสมือนตวัแทนของชาวไทยและ
คณะสงฆ์ไทย ในประเทศอินเดีย พระสงฆ์ท่ีไปปฏิบัติศาส นกิจประจาํอยู่ท่ีวดัไทยพุทธคยา 
นอกจากจะปฏิบติักิจวตัรตามพระบรมพุทธานุญาตแลว้ จะตอ้งปฏิบติัศาสนกิจตามวตัถุประสงค์
ของคณะสงฆไ์ทยและรัฐบาลไทย เพื่อฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาใหก้ลบัคืนสู่ดินแดนพุทธภูมิตามเดิม 
 คณะสงฆ์ไทยจัดส่งพระไปอยู่ประจาํวดัไทย วดัไทยพุทธคยา เป็นศูนย์กลางเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย ในดินแดนพุทธภูมิ พระสงฆท่ี์ไดรั้บมอบหมายให้ไปปฏิบติั
ศาสนกิจอยู่ประจาํวดัไทย เป็นตวัแทนคณะพระสงฆ์ไทยและประชาชนชาวไทยภายใต้ความ
อุปถมัภ์ของรัฐบาลไทย เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ไทยในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ 
คณะสงฆ์ไทย และรัฐบาลไทยได้จดัส่งพระสงฆ์ไทยชุดละ 5 รูป เรียกว่า “คณะปัญจวรรค”              
คณะสงฆ์ไทยชุดแรก คือพระธรรมธีรราชมหามุนี  ( ธี ร์  ป.ธ.  9)  ว ัดจักรวรรดิราชาวาส 
กรุงเทพมหานคร เป็นหวัหนา้คณะ ภายหลงัไดเ้ล่ือนสมณศกัด์ิท่ีสมเด็จพระธีรญาณมุนี  2. พระครู
ประสิทธ์ิพุทธศาสน์ 3. พระครูวิบุลยธ์รรมศาสน์ 4. พระมหาเกียรติ สุกิตติ 5. พระมหาชวินทร์ 
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อคฺคธมฺโม  คณะสงฆ์ไทยชุดแรกออกเดินทางไปปฏิบติัศาสนกิจ ประจาํอยู่วดัไทยพุทธคยา เม่ือ
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 เดินทางกลบัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 250644 
 2. วัดวิปัสสนาครหะ เป็นวดัท่ีตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเชีย นาํเสนอประวติัความเป็นมา
ความว่า “วดัวิปัสสนาครหะ เดิมช่ือว่า วดัศรีวิชัยธรรมาราม สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2531 โดยมี พระอาจารย ์
ฉลวย สุชีโว พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานในการดาํเนินการก่อสร้าง 
ตั้งอยู่ท่ีถนนสุสันตุร ท่าจอดรถเลดงั เมืองบนัดุง มีเน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่เศษ ท่ีดินได้มาจากการ
ทอดผา้ป่าสามคัคีประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย  
 ปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ไดจ้ดัตั้งมูลนิธิข้ึนเม่ือ 13 ตุลาคม พ.ศ.2531 โดยใชช่ื้อวา่ มูลนิธิบนัดุง 
สุจิณฺโณ อินโดนีเซีย ซ่ึงไดข้อใชฉ้ายาของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ตามใบอนุญาตตั้งมูลนิธิเลขท่ี 35 
สํานกังานชัว่คราวตั้งอยู่ท่ีถนนแยงแสเรต เลขท่ี 39 โทร. (022) 503117 บนัดุง 40243ไดรั้บการรับรอง 
สถานะโดยรัฐบาลอินโดนีเซียมูลนิธิน้ีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และการก่อสร้าง
ถาวรวตัถุโดยมีคณะสงฆ์ประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานมูลนิธิพระธรรมทูตไทยเป็นท่ีปรึกษา 
และมีฝ่ายฆราวาสเป็นผูบ้ริหาร 
 วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2531 ได้มีการจดัหาทุนท่ีเมืองไทย เพื่อสมทบทุนซ้ือท่ีดิน โดยมี
สมเด็จพระญาณสังวร วดับวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณหญิงพนัธ์ุเครือ ยงใจยุทธ์                 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและยงัเป็นตวัแทนสมเด็จพระญาณสังวร นําผา้ป่ามาทอดท่ีประเทศ
อินโดนีเซียไดเ้งินเป็นจาํนวนหน่ึงลา้นบาทเศษ  
 เม่ือปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1988) คณะกรรมการมูลนิธิไดข้ออนุญาตดาํเนินการก่อสร้างวดัใช้
เวลาในการขออนุญาตหน่ึงปีเศษแต่รัฐบาลไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง โดยอา้งว่าใกลก้บัมสัยิดเกินไป 
เกรงวา่จะมีปัญหาตามมาในภายหลงั 
 เม่ือปี พ.ศ. 2533 (1990) ไดย้า้ยจากถนนสุสัสมาตุรี มาอยูท่ี่หมู่บา้นสุขจายา (หมู่บา้นเจริญสุข) 
ถนน คอลแนลมาสตุรี เลขท่ี 69 เล็มบงั เมืองบนัดุง ห่างจากท่ีเดิมประมาณ 5 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ประมาณ 12 ไร่เศษ และไดเ้ปล่ียนช่ือวดัจาก วดัศรีวชิยัธรรมาราม เป็น วดัวปัิสสนาครหะ 
 ใบอนุญาตก่อสร้างวดั วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) ไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้
สร้างวดั ทะเบียนเลขท่ี 645/ 580 จากสาํนกังานอาํเภอบนัดุง 
 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) ไดจ้ดังานวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างพระมหา
เจดียปั์ญจพละ โดยมีพระพรหมมุนี วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ มหานคร เป็นผูแ้ทนสมเด็จพระ

                                                        
  44เวบ็มาสเตอร์วดัไทยพุทธคยา, “ประวติัวดัไทยพุทธคยา”, 27 กรกฎาคม 2552, 
<www.watthaibuddhagaya.com> (27 July 2009)  

http://www.watthaibuddhagaya.com/
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ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธี และยงัมีตวัแทนจากเอกอคัรราชทูตจากหลาย
ประเทศ เช่น พณฯ ดร.สุชาติ เอกอัครราชทูตประเทศไทย, พณฯพานทอง พรมมหาไสว 
เอกอคัรราชทูตลาว เอกอคัรราชทูตประเทศศรีลงักา และอุปทูตประเทศพม่า เป็นผูต้อกเสามงคล
ร่วมกบัประธานชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งหมด 9 เสา ส่วนท่านอธิบดีกรมการศาสนา
พุทธ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผูว้างศิลาฤกษ์ 
 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) จดังานหล่อพระประธานขนาดหนา้ตกักวา้ง 2 
เมตร 9 น้ิว ปางปฐมเทศนา เพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวดัวิปัสสนาครหะ ท่ีวดับวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก                 
ทรงโปรดเป็นองค์อุปถัมภ์ และทรงโปรดแต่งตั้งให้ พล.อ เชาวลิต ยงใจยุทธ์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และให้ พล.อ สมคิด จงพะยุหะ เป็นเลขานุการ            
พิธีหล่อพระในคร้ังน้ี มีขา้ราชการผูใ้หญ่ ประธานชาวพุทธและศรัทธาญาติโยมประมาณ 150 คน ท่ี
เดินทางจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมงานท่ีวดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครงานหล่อพระ
ประธานในคร้ังน้ีไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการหล่อพระประธานภายหลงัไดส่้งปัจจยัมาถวาย 
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถท่ียงัไม่เสร็จเป็นจาํนวน 44,444 ดอลล่าร์ 
 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) ไดจ้ดัพิธีสมโภชน์พระประธานท่ีหล่อมาจาก
เมืองไทย และอญัเชิญเขา้ไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวดั วิปัสสนาคราหะ โดยมีอธิบดีกรมการศาสนา 
ประเทศอินโดนีเซีย และ พณฯ ลาย โสวทะวิไลย เอกอคัรราชทูตประเทศลาว เป็นผูท้าํการเบิก           
พระเนตรพระประธาน มีประชาชนชาวพุทธมาร่วมในงานน้ีมีประมาณ 4,000-5,000 คน ปัจจุบนัวดั
วปัิสสนาครหะมีพระครูประกาศธรรมนิเทศเป็นเจา้อาวาส45 
 ทวปีออสเตรเลยี ไดแ้ก่ วดัธมัมธโรและวดัญาณปทีป ประเทศนิวซีแลนด ์
 3.วดัธัมมธโร ประเทศออสเตรเลยี เป็นวดัพุทธศาสนาแบบไทย นิกายเถรวาท เพียงวดัเดียว 
ตั้งอยูท่ี่กรุงแคนเบอร์รา นครหลวงของประเทศออสเตรเลีย มีพระสงฆเ์ป็นพระไทย ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ. 2536 โดยอาศยัแรงศรัทธาร่วมกนัจากชาวไทยและชาวพุทธท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย
และชาวไทยในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย               
ในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยมีพระสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
เป็นองคน์ายกกรรมการมูลนิธิฯ มีพระปรีชาญาณวเิทศ (พระมหาศุภชยั ติกฺขวโีร) เป็นเจา้อาวาส  

                                                        
 45เวบ็มาสเตอร์วดัวิปัสนาครหะ, “ประวติัวดัวปัิสนาครหะ”, 20 กรกฎาคม 2552, 
<www.vipassanagraha.com/> (20 July 2009) 

http://www.vipassanagraha.com/
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 สถานท่ีตั้งของวดัธมัมธโรปัจจุบนั อยูท่ี่ 80 ถนนอาร์ชิบาบด์ เขตไลห์นมั กรุงแคนเบอร์รา          
เอซีที 2602 เป็นบริเวณสงบเรียบร้อย เป็นยา่นศาสนา ซ่ึงประกอบดว้ยวดัเวยีดนาม และโบสถค์ริสต ์ 
 ก่อนหนา้ท่ีจะมีวดัธมัมธโร ไดมี้การจดัตั้งพุทธสมาคมแห่งเอซีที (Buddhist society ACT) 
ณ กรุงแคนเบอร์รา ในปี พ.ศ. 2522 โดยมีสมาชิกหลายชนชาติ เช่น ไทย ลาว เขมร ธิเบต ศรีลงักา 
เวียดนาม ออสเตรเลีย และผูส้นใจอ่ืน ๆ คนไทยท่ีเป็นสมาชิกของพุทธสมาคมฯ ไดมี้โอกาสเป็น
ประธานพุทธสมาคมฯ 2 ท่าน คือ คุณบุญศรี เบ็นน์ และ ดร.เอมอร สจ๊วต ในระยะแรกท่ีสมาคมฯ 
ไดรั้บการสนบัสนุนและอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ่งจาก พระอาจารย ์ขนัติปาโล พระชาวองักฤษ 
ท่ีเคยบวชและศึกษาพระธรรมในประเทศไทยหลายพรรษา  
 ในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลออสเตรเลียไดใ้ห้ท่ีดินท่ีนาราบนัดา้แก่พุทธสมาคม เพื่อจดัตั้งศูนย์
พระพุทธศาสนาตามท่ีสมาคมขอ  
 ในปี พ.ศ. 2534 คุณบุญศรี เบ็นน์ ประธานพุทธสมาคมแห่งเอซีที ไดนิ้มนต์พระสงฆ์ไทย
จาํนวน 2 รูป เพื่อมาจาํพรรษา ณ พุทธสมาคมแห่งเอซีที นาราบนัด้า โดยความอนุเคราะห์ของ            
พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าอาวาสวดัพุทธรังษี ซิดนีย์ประธานสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายในประเทศ
ออสเตรเลีย ได้เมตตาส่งพระอาจารย์มหาศุภชัย ติกฺขวีโร และพระอาจารย์สมบัติ ฐิตวฑฺฒโน               
จากวดัอโศการาม จงัหวดัสมุทรปราการ มาจาํพรรษาเป็นคร้ังแรกในนครหลวงกรุงแคนเบอร์รา 
ในขณะนั้นยงัไม่มีอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง พระสงฆต์อ้งจาํพรรษาในรถคาราวาน  
 ในปี พ.ศ. 2535 พุทธสมาคมแห่งเอซีที ก็ไดนิ้มนต์พระสงฆ์ไทย คือ พระอาจารยณ์รงค ์
วจิิตฺโต และพระอาจารยสุ์รัตน์ ปิยธมฺโม มาจาํพรรษาร่วมกบัพระศรีลงักา คือ พระอาจารยคุ์ณสิริ  
 ต่อมาพุทธศาสนิกชนกลุ่มหน่ึง คือคุณทัศนีย์ เรืองวรพจน์ คุณอุทัยทอง ส.ผาบมีชัย               
คุณสุกัญญา ส.ผาบมีชัย เป็นต้น มีความเห็นว่า ในการก่อสร้างวดัโดยมีบุคคลจากหลายชาติ                
ท่ีมีศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่ีแตกต่างกนัยอ่มทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถตกลงกนัได ้หรือ
การปฏิบติัธรรมของพระสงฆ์ก็มีความแตกต่างกนับา้ง จึงได้ร่วมกนัจดัตั้งมูลนิธิ จดทะเบียนเม่ือ
วนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ 2535 ใช้ช่ือว่ามูลนิธิธรรมธารา โดยมีคุณทศันีย ์เรืองวรพจน์ เป็นประธาน                        
เพื่อรวมรวมเงินจัดสร้างวดัไทยในนิกายเถรวาทในกรุงแคนเบอร์รา นครหลวงของประเทศ
ออสเตรเลีย  
 มูลนิธิธรรมธาราไดรั้บการอนุเคราะห์สนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะสงฆ์ในประเทศ 
ออสเตรเลีย คือ พระราชวสุิทธิมุนี (ปัจจุบนัดาํรงสมณศกัด์ิท่ีพระธรรมเจติยาจารย ์เจา้อาวาสวดัพระ
ศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ) เจา้อาวาสวดัพุทธรังษี นครซิดนีย ์พระวิบูลสีลาภรณ์ เจา้อาวาสวดั
ป่าพุทธรังษี (ลูเมียร์) พระครูกิตติวโรปการ พระอาจารยเ์สน่ห์ อคฺคาสโย พระอาจารยณ์รงค ์วิจิตฺโต 
พระอาจารยสุ์รัตน์ ปิยธมฺโม และคณะสงฆใ์นประเทศไทย คือ พระพรหมมุนี (วิชมยั ปุํฺญารามเถร) วดั
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บวรนิเวศวิหาร พระอาจารยบุ์ญกู ้อนุวฑฺฒโน และพระอาจารยม์หาศุภชยั ติกฺขวีโร วดัอโศการาม 
เป็นตน้   
 เน่ืองจากวดัธัมมธโรในปัจจุบนั เป็นบา้นอนุรักษ์ ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศยั ไม่สามารถ
จดัตั้งเป็นวดัถาวรได้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ทางวดัได้พยายามติตต่อขอท่ีดินจากรัฐบาล 
ACT เพื่อจดัสร้างวดัใหม่ แต่ก็ยงัหาท่ีเหมาะสมไม่ได ้ 
 คณะกรรมการมูลนิธิธรรมธารา วดัธัมมธโร มีมติในการประชุมเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 
2542 เห็นชอบตกลงซ้ือวิทยาลยัเออร์ซูลา เลขท่ี 80 ถนนอาร์ชีบาล์ด ลินทแ์ฮม เอซีที เน้ือท่ี 13,451 
ตารางเมตร (หรือ 8 ไร่ 2 งาน) รวมทั้งอาคาร 3 หลงั มีห้องจาํนวน 36 ห้อง ในราคา 560,000.00 
ดอลลาร์ ซ่ึงทางวดัยงัขาดปัจจยัอยู่ จึงขอบอกบุญมายงัผูมี้จิตศรัทธาเพื่อร่วมกนัสร้างวดั โดยการ
บริจาคซ้ือท่ีดินถวายวดัในราคาตารางเมตรละ 25.00 ดอลลาร์หรือบริจาคค่าห้อง ในราคา 3,000.00 
ดอลลาร์  ซ่ึงทางวดัจะจดัทาํป้ายช่ือของผูบ้ริจาค ติดไว ้ณ ห้อง ท่ีบริจาค เพื่อเป็นเกียรติประวติั ในการ
สร้างวดั จะเห็นไดว้า่ วดัธัมมธโรเร่ิมข้ึนจากบา้นเช่าจนเป็นวดัท่ีเกือบจะสมบูรณ์แบบ และใหญ่
ท่ีสุดในต่างประเทศวดัหน่ึง ในช่วงเวลาเพียง 5- 6 ปี เท่านั้น46 
 4. วดัญาณปทปี ประเทศนิวชีแลนด์ นาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัไวว้า่ “วดัญาณประทีป 
เป็นวดัไทยนิกายเถรวาท ธรรมยติุกนิกาย แห่งคณะสงฆไ์ทย ในปีพุทธศกัราช 2536 (1993) ไดมี้ชาวพุทธ 
ท่ีมีกุศลจิต ร่วมกนัก่อตั้งกองทุนการกุศล ซ่ึงมีช่ือวา่ ไทยบุดดิสทรัสท ์(ThaiBuddhist Trust) และจดั
บุคคลากรบริหารในรูปแบบของทรัสทก์ารกุศล (The Charitable Trust) ในวนัท่ี 31พฤษภาคม 2536 
(1993) โดยมีผูร่้วมกนัก่อตั้ง และเป็นกรรมการบริหารทรัสท ์ 
 ในปีพุทธศกัราช 2536 คณะกรรมการไทยบุดดิสทท์รัสทแ์ละชาวพุทธจาํนวนหน่ึงประสงค ์
ท่ีจะสร้างวดัไทยข้ึนเพื่อให้พี่น้องชาวไทย และคนต่างชาติท่ีเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสไปวดัทาํ 
กิจกรรมท่ีเป็นบุญกุศล เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของชาวพุทธ และเป็นศูนยร์วมทางวฒันธรรมประเพณียงั
เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา
และวนัสําคญัอ่ืน ๆ จึงไดซ้ื้อบา้นท่ีเขตเต อตาตูเหนือ(Te Atatu North) เพื่อเป็นท่ีพกัสงฆ์ และท่ี
ทาํงานทรัสท ์ในระยะตน้ โดยเงินทุนบริจาคของผูมี้จิตศรัทธามี สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้า จุฬาภรณ์
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ไดพ้ระราชทานทรัพยส่์วนพระองค์จาํนวนห้าร้อยเหรียญออสเตรเลีย
รวมทั้งคณะกรรมการทรัสทแ์ละพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 

                                                        
 46เวบ็มาสเตอร์วดัธมัมธโร, “ประวติัวดัธมัมธโร”, 20 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.thaitempleaustralia.org.au/> (20 July 2009) 
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 คณะกรรมการสมัยนั้ นได้ขอประทานพระนามวดัจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราชฯ วา่ วดัญาณประทีป เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระองคท์่านและ เป็นสิริมงคลแก่ชาวไทย
ในเมืองน้ีดว้ย ต่อมาก็ไดอ้าราธนานิมนต ์พระธรรมทูตจากเมืองไทย มาอยูอ่ยา่งเป็นทางการโดยมี 
พระมหาเชาวรา ธมฺมปุํฺโ  พระมหาวินยั อภิวินโย พระนพพร ิิตวโร พระครูธรรมธรไมตรี           
เป็นตน้ เม่ือมีพระมาจาํพรรษา ได้มีท่านสาธุชนผูมี้จิตศรัทธาร่วมกนัมาบาํเพ็ญบุญมากข้ึน และ
สถานท่ีคบัแคบไม่พอท่ีรับรองท่านสาธุชน ได้ดังนั้น ในปลายปี พ.ศ.2540 - กลางปี พ.ศ.2541 
คณะกรรมการวดัและทรัสทใ์นสมยันั้น จึงไดมี้การประชุมมีมติตกลงให้หา ท่ีใหม่และไดซ้ื้อท่ี เลขท่ี 17 
ถนนบริสสโตน เวลออไปท์ โอ๊คแลนด์ซ่ึงมีเน้ือท่ี 3 เอเคอร์ (ประมาณ 7.5 ไร่) ในราคา 410,001
ดอลลาร์ (ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงเหรียญ)  
 เน่ืองจากการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของวดัมีสาธุชนผูมี้จิตศรัทธามาร่วมกนับาํเพญ็บุญมากข้ึน
บางคร้ังทาํให้รถเขา้ออกเป็นจาํนวนมาก เป็นเหตุให้เพื่อนบา้นบริเวณนั้น ไม่เห็นด้วยท่ีจะให้มี
กิจกรรมและอาคารเพิ่มเติมถาวร จึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรคและตอ้งใชท้ั้งงบและ เวลาอนัยาวนานดงันั้น
ในพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ทางคณะกรรมการมหามกุฏไทยบุดดิสทท์รัสท ์จึงไดป้ระชุมปรึกษาหารือ 
และมีมติตกลงหาสถานท่ีใหม่และไดซ้ื้อท่ีดินแห่งใหม่ ณ บา้นเลขท่ี 99 ถนนซาบูไลท์ เคลสตนั 
โอค๊แลนดซ่ึ์งมีเน้ือท่ี ประมาณ 2.5 เอเคอร์ (ประมาณ 5.5 ไร่) ในราคา $820,000.00 (แปดแสนสอง
หม่ืนเหรียญ) อยู่ใกล้เมืองและสภาพร่มร่ืนเพราะ มีต้นไม้ใหญ่มากสามารถใช้ขออนุญาตจัด
กิจกรรมอะไรไดใ้นเร็ว ๆ น้ีศรัทธาญาติโยมมาวดัสะดวกมากข้ึน เหมาะสมท่ีจะสร้างวดั 
 ตน้เดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 จึงได้ยา้ยมาอยู่ ณ สถานท่ีดงักล่าว คือ วดัญาณประทีปใน
ปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2546 ได้รับพระอนุญาตจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใหอ้ยูใ่นพระสังฆราชูปถมัภแ์ละคณะกรรมการวดัเห็นสมควร
ท่ีสร้างวดัน้ีเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเน่ืองในพระวโรกาส ทรงมีพระชนครบ 
90 พรรษา ปัจจุบนัมีพระกววีรญาณ (พระมหาวนิยั อภิวนิโย ไตรพร) เป็นเจา้อาวาสวดัญาณประทีป 
ประธานกรรมการไทยบุดดิสทรัสท ์รองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ ประเทศ ออสเตรเลีย   
นิวซีแลนด์47 
 5. วัดธรรมประทีปเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นศูนยก์ลางในการเผยแผ่
หลกัธรรมคาํสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มีประวติัการก่อตั้งวดัดงัน้ี วดัธรรมประทีปเร่ิมการก่อตั้ง

                                                        
 47เวบ็มาสเตอร์วดัญาณปทีป, “ประวติัวดัญาณปทีป”, 20 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.watyarn.net.nz/> (20 July 2009) 
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เม่ือปีพุทธศกัราช 2526 โดยการนาํของพระวมิลศีลาจาร ซ่ึงวดัแห่งแรกตั้งอยูท่ี่โคลมัเบีย ไปค ์เวอร์จิเนีย 
และไดย้า้ยมาในท่ีแห่งใหม่ ณ เลขท่ี 6411 ถนนปิคเคต อเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีสองของการ
สร้างวดั และก็พยายามท่ีจะขออนุญาตในการจดัตั้งเป็นวดัโดยสมบูรณ์ หากแต่มีขอ้ติดขดัหลาย
ประการ แต่อยา่งไรก็ดี ทางการก็ไดอ้นุญาตใหเ้ป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร พระวิมลศีลาจารยแ์ละ
คณะกรรมการตลอดจนพุทธศาสนิกชนทัว่ไปจึงพร้อมใจ ยา้ยอีกคร้ังหน่ึง คือยา้ย ไปอยู่ ณ บา้น 
เลขท่ี 8526 ถนนโอล มองต ์เวอร์มอน อเล็กซานเดรีย ท่ีแห่งน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 2 เอเคอร์ ตั้งอยูใ่น
ทาํเลท่ีดี ใกลโ้รงเรียน บรรยากาศร่มร่ืนมีตน้ไม ้ใหญ่ปกคลุมสถานท่ีเงียบสงบเหมาะแก่การสร้าง
วดัอยา่งยิง่ 
 วดัธรรมประทีปไดต้ดัสินใจหาซ้ือท่ีแห่งใหม่ เพื่อจดัทาํเป็นวดัให้ถูกตอ้ง ตามกฏหมาย
อยา่งจริงจงั คณะสงฆแ์ละคณะกรรมการจึงตดัสินใจตกลงซ้ือท่ี ณ บา้นเลขท่ี 36 ถนนฟามิงตนั 
ดบัเบิลยู แอคโคคิค มีเน้ือท่ีทั้งหมด 28 เอเค่อร์ จาํนวน 430,000 เหรียญ ซ่ึงเป็นเงินจาํนวนมาก แต่ท่ี
แห่งใหม่น้ีเป็นท่ีสวยงาม ไม่ไกลจากชุมชนมากนกั การไปมาสะดวกสบาย วดัธรรมประทีปไดท้าํ
การยา้ยพระประธานและส่ิงของอ่ืน เพื่อมาอาศยั ณ วดัแห่งใหม่เม่ือ วนัท่ี 21 เดือนมกราคม 
พุทธศกัราช 2542 ปัจจุบนัทางได ้ไดท้าํการปรับปรุงหลายอยา่ง โดยการทาํห้องพกัพระสงฆเ์พิ่มอีก 
3 ห้องนอน มีการปลูกตน้ไม ้เพื่อให้ร่มเงาและดอกผล แก่สาธุชนท่ีผา่นไปผา่นมา ทางวดัธรรม
ประทีปมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้นรับ ทุกท่านท่ีตอ้งการเดินทางไปเยีย่มดว้ยความเตม็ใจ  
 ในประมาณเดือนมิถุนายนปี 2543 น้ี ทางวดัจะทาํการจดังานวางศิลาฤกษเ์พื่อ ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์และต่อเติมกุฏิ จดัสร้างห้องนํ้ า ห้องครัว เพื่อให้พอเพียงแก่การใช้สอย หากญาติโยม 
สาธุชนท่านใด มีความตอ้งการท่ีจะร่วมงานบุญกบัทางวดัในคร้ังน้ี ขอเรียนเชิญติดต่อขอบริจาคได้
ท่ีวดัธรรมประทีปไดทุ้กเวลา48 
 6. วัดเมตตาวนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวดัในสังกัดคณะสงฆ์ไทย สังกัดคณะ
ธรรมยตุและอยูใ่นสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา นาํเสนอเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด ยกเวน้เสียง
การอธิบายธรรมบางส่วนเป็นภาษาไทย ว ัดเมตตาวนาราม นําเสนอเน้ือหาประวัติว ัดเป็น
ภาษาองักฤษแปลความเป็นภาษาไทยไดว้า่ “วดัเมตตาวนารามเป็นวดัท่ีเนน้ทางดา้นการปฏิบติัสมาธิ
ภาวนาตามแนวปฏิบติัของวดัป่าในประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2533 (1990) โดยพระอาจารย์
สุวจั สุวโจ ปัจจุบนัมีพระเจฟฟี ฐานิสฺสโร เป็นเจา้อาวาส วดัเมตตาวนารามตั้งอยู่เชิงเขา เมืองแค
ลิฟอเนีย ตั้งอยูสุ่ดปลายถนนถนนโดยมีสวนผลไมล้อ้มรอบภายใตหุ้บเขาทางตอนเหนือของซานดิ

                                                        
  

48เวบ็มาสเตอร์วดัธรรมประทีป, “ประวติัวดัธรรมประทีปอเมริกา”, 20 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.tummaprateip.iirt.net/01_Info.htm> (20 July 2009) 

http://www.tummaprateip.iirt.net/01_Info.htm
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เอโก ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นท่ีพกัของพระภิกษุสําหรับการฝึกสมาธิภาวนาตามหลกัธรรมวินยัของ
นิกายเถรวาท นอกจากนั้นยงัมีพุทธศาสนิกชนมาฝึกสมาธิตามหลกัคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้จาํนวนมาก 
 พุทธศาสนิกชนท่ีมาฝึกปฏิบติัติดต่อกนัเป็นเวลาสองอาทิตยจ์ะตอ้งถือศีล 8 และปฏิบติัตาม
กาํหนดการของทางวดัทุกวนั บางคนอาจจะมานัง่สมาธิวนัละสองสองคร้ังคือภาคเช้าและเยน็ก็ได ้
ในภาคบ่ายมีการบรรยายธรรม สนทนาธรรม อาหารและท่ีพกัทุกอย่างฟรีสําหรับผูม้าปฏิบติัธรรม 
กิจกรรมทุกอยา่งเน้นท่ีความเรียบง่าย มีท่ีพกัท่ีสะดวกสบายหรืออาจพกัใตต้น้ไมก้็ได ้ผูม้าพกัควร
นาํไฟฉาย นาฬิกาปลุก กลดหรือเตน้ท์ ถุงนอน เส้ือผา้มาตามสมควร ตอ้นรับทุกชาติทั้งไทย ลาว 
อเมริกนัหรือชาติอ่ืนๆ 
  การฝึกสมาธิถือตามแนวปฏิบติัของหลวงพ่อลี ธมฺมธโร ซ่ึงเป็นพระกรรมฐานท่ีมีช่ือเสียง
ของประเทศไทยและพระกรรมฐานสายพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตฺโต คาํสอนทั้งภาพและเสียงสามารถ
ฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ี  www.accesstoinsight.org,www.dhammatalks.org. หากสนใจจะเขียน
จดหมายสมคัรหรือจองท่ีพกัไวก่้อนได ้วดัเมตตาวนรามเปิดรับพุทธศาสนิกทุกวนั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เจา้อาวาสไม่อยู่วดัจะปิดตลอดคืน  แผนท่ีการเดินทางมายงัวดัเมตตาวนารามนั้นซ่ึงตั้งอยู่เมืองแค
ลิฟอเนีย แผนท่ีรายละเอียดการเดินทางสามารถคน้หาทางอินเทอร์เน็ตได้49 
 7. สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสํานกังานเลขาธิการสมชัชา
สงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ท่ีวดัไทยวอชิงตนั ดีซี 13440 ถนนเลยฮิ์ล ซิลเวอร์ มีเว็บไชต์ช่ือ 
www.thaitemple.org www.thanat.iirt.net เน้ือหาไม่มีส่วนของประวติัความเป็นมาในหน้าหลกั 
(Home) ประกอบดว้ยการประชุมสมชัชาสงฆไ์ทย ข่าวประชาสัมพนัธ์ คณะกรรมการสมชัชาสงฆไ์ทย
ฯ สารสงฆไ์ทย งานสมชัชาสงฆไ์ทย ภาพกิจกรรมสมชัชาสงฆไ์ทย ธรรมะจากสมชัชาสงฆ ์วนัสําคญั
ทางพระพุทธศาสนา วดัพระพุทธศาสนา บทความ พระธรรมทูตไทย โครงการธรรมสัญจร คลิบ
วดีีโอ เวบ็ลิงค์50 
 ทวีปยุโรป ประกอบดว้ย วดัธรรมปทีป ประเทศฝร่ังเศส วดัสันตินิวาส ประเทศสวีเดน               
วดัพุทธวหิารคิงส์บรอมล่ี ประเทศองักฤษ  

                                                        
  49เวบ็มาสเตอร์วดัเมตตาวนาราม, “ประวติัวดัเมตตาวนาราม”, 20 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.watmetta.org/> (20 July 2009) 
 50เวบ็มาสเตอร์สมชัชาสงฆไ์ทยฯ, “สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา”, 20 กรกฎาคม 2552, 
<www.thaitemple.org www.thanat.iirt.net> (20 July 2009) 

http://www.watmetta.org/
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 8.วัดธรรมปทีป ประเทศฝร่ังเศส ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2542 โดยพุทธสมาคมไทย
นานาชาติแห่งประเทศฝร่ังเศส (Association Internationale thai des Bouddhistes en France) ตั้งอยู ่
ณ เลขท่ี 22 รู อลัฟิด เดอ มสัเซต์ ซวิคนี เลอ เทมเปิลซ่ึงได้จดัตั้งข้ึนถูกตอ้งตามกฎหมายของ
ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงว่าด้วยการจดัตั้ งสมาคมองค์กรการกุศล โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการของประเทศฝร่ังเศสเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2543(2000) และไดรั้บการประกาศช่ือสมาคม
ถูกตอ้งอยา่งเป็นทางการในหนงัสือราชการของทางการฝร่ังเศสเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2543(2000) 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฝร่ังเศสและภาคพื้นสหภาพ
ยโุรป และมีพระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก เป็นเจา้อาวาสและประธานพุทธสมาคมไทยนานาชาติแห่ง
ประเทศฝร่ังเศส โดยตน้ทุนในการดาํเนินการจดัตั้งวดันั้น ทางสมาคมฯ ไดจ้ดังานทอดผา้ป่าสามคัคี
มหากุศลซ้ือท่ีดินสร้างวดัไทยในประเทศฝร่ังเศส เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2542 โดยมีวตุัถุประสงคเ์พื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในมหามงคลวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 
รอบ 72 พรรษา เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศฝร่ังเศสของคณะสงฆ์
ธรรมยตุ และเพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธทุกเช้ือชาติ ไดปั้จจยัจาํนวน 320,504 ฟรังซ์ (สาม
แสนสองหม่ืนหา้ร้อยส่ีฟรังคถ์ว้น) และไดน้าํเงินจาํนวน 15,000 ฟรังซ์ (หน่ึงหม่ืนหา้พนัฟรังคถ์ว้น) 
ทูลเกลา้ ฯ โดยผ่านสถานเอกอคัรราชทูต ปัจจยัส่วนท่ีเหลือไดน้าํไปเป็นทุนทรัพยใ์นการสร้างวดั
ต่อไป 
 ในปัจจุบนั ทางสมาคมฯ ไดด้าํเนินการจดัการเซ็นสัญญาจดัซ้ือท่ีดินท่ี Chateau de Lugny 
MOISSY CRAMAYEL 77550 มีเน้ือท่ีประมาณ 40 ไร่ มีอาคารท่ีพกั จาํนวน 5 หลงั มีร้ัวรอบขอบชิด 
เป็นเอกเทศ อยู่ในเขตเมืองมอสซ่ี คามาเยล ห่างจากกรุงปารีสประมาณ 50 กิโลเมตร อาคารท่ีพกั            
5 หลงั มีหอ้งพกั 50 หอ้ง มีอาคารโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์1 หลงั 7 ห้องเรียน อาคารสําหรับ
ผูต้อ้งการฝึกอบรมกมัมฎัฐาน 1 หลงัมีห้องพกั 10 ห้อง มีศาลาการเปรียญ 1 หลงัใหญ่ มีห้องครัว
ใหญ่ ส่วนหน่ึงของบริเวณวดัเป็นป่าใหญ่ 
 ในปัจจุบนัทางวดัมีผูบ้ริจาคให้กบัทางวดัจาํนวน 700 คน ต่อเดือน คิดเป็นเงินประมาณ 
70,000 ฟรังซ์ ทาํให้การเงินของทางวดัเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวทุ้ก
ประการดว้ยดี และไดเ้ร่ิมเปิดวดัอยา่งไม่เป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2543  
  ท่ีผ่านมาโดยมีคณะพระมหาเถระฝ่ายธรรมยุตอนัมีพระเดชพระคุณ พระญาณวโรดม  
ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เลขาธิการคณะธรรมยุต เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆใ์นปัจจุบนั โครงการสร้างวดัไทยในประเทศฝร่ังเศส ไดรั้บการสนบัสนุนจาก ประชาชน
ทัว่ไป และมีประชาชนชาวไทย ชาวเขมร ชาวลาว ชาวเวียดนาม ชาวจีน และชาวฝร่ังเศสท่ีความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ไดใ้หค้วามสนใจและถวายการอุปภมัภบ์าํรุงมิไดข้าดจนกาลปัจจุบนัน้ี 
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 ศาสนกิจท่ีทางวดัปฎิบติัอยูเ่ป็นประจาํประจาํก็คือ การสนทนาธรรม และการฝึกกมัมฎัฐาน
ให้แก่ชาวฝร่ังเศสในตอนเยน็วนัศุกร์ และสําหรับประชาชนชาวไทยและทัว่ไป ในตอนบ่ายวนั
อาทิตย ์พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ทุกคนไดเ้ขา้เยี่ยมและสนทนาธรรมไดโ้ดยไม่มีจาํกดัเวลาอีกดว้ย 
และในอนาคตทางวดัมีโครงการท่ีจะเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ เพื่ออบรมศีลธรรม 
พระพุทธศาสนา และประเพณีว ัฒนธรรมไทยให้แก่บุตรหลานไทยท่ี เ กิดในประเทศน้ี                          
เปิดอบรมกัมมัฎฐานแก่ผู ้สูงอายุ และเปิดทําการบําบัดผู ้ติดยาเสพติดให้โทษ ตามวิถีทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงโครงการทั้งหมดน้ีเป็นโครงการระยะยาว จะตอ้งมีความพร้อมทั้งดา้นผูร่้วมงานและ
ดา้นทุนทรัพย์51 
 9.วัดสันตินิวาส ประเทศสวีเดน เม่ือปี พ.ศ.2536 พระอาจารยค์ณะหน่ึงเดินทางมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท่ีกรุงสตอกโฮลม์ ท่านไดอ้บรมธรรมะปฏิบติัแก่ญาติโยมโดยสอนให้รู้จกัรักษาศีล 
นัง่สมาธิเจริญภาวนา มีกลุ่มชนชาวไทยและชาวสวีเดนเกิดความศรัทธา จึงรวมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็น
สมาคมโดยได้จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฏหมายของประเทศสวีเดน เร่ิมต้นกิจกรรมโดยการเช่า
สถานท่ีเพื่อทาํบุญตกับาตร ฟังธรรม ทาํวตัรสวดมนตแ์ละไดนิ้มนตพ์ระสงฆจ์ากวดัป่าโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก มาอบรมธรรมสอนสมาธิภาวนาใหก้บัผูส้นใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
 คุณกนกแกว้ สุทธิวิเศษ เป็นประธาน คนแรก ประธานคนท่ีสอง คือ คุณนงนิตย ์วิดมาร์ค 
ประธานท่ี สาม คุณ อมัพร ทูโน่ เป็นผูท้าํเร่ืองขอนิมนต์พระมหาวิรัติ และพระพฤหัสมาประจาํ
ชัว่คราว ซ่ึงทางสมาคมไดเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทใ์ห้เป็นท่ีพกั และทาํกิจกรรมทางศาสนา ต่อมาคุณอมัพร 
ทู่โน่ และคณะกรรมการไดก้ราบอาราธนาพระกวีวรญาณ เลขานุการสํานกัฝึกอบรมพระธรรมยุต
ไปต่างประเทศ(ธรรมยตุ)มาดูงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในประเทศสวเีดน และท่านไดเ้มตตาตั้งช่ือ
ให้ใหม่ว่า วดัไทยสตอกโฮล์ม เพื่อเป็นช่ือไวใ้ช้ชัว่คราวก่อน ต่อมาคุณอมัพร ไดอ้าราธนานิมนต์
พระอาจารย์ฟ้าหย่อน และพระอาจารย์มานะ ซ่ึงเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาปฏิบัติ
ศาสนกิจและจาํพรรษา ปี พ.ศ. 2542 (1999)  
 ประธานคนท่ีส่ี คือ คุณมยุรี พฒันจินดา ได้ปรึกษากบัพระอาจารยท์ั้งสองและคณะกรรมการ            
ถึงเวลาท่ีชาวพุทธในประเทศสวีเดน ควรจะมีวดัเกิดข้ึนอีกแห่ง แต่สมาคมยงัมีเงินไม่เพียงพอท่ีจะ
ซ้ือบา้นและท่ีดิน คุณมนตรี ศะศิวนิช ซ่ึงเป็นผูมี้จิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดเ้ป็นผูค้าํประกนั
การซ้ือบา้นสองหลงัและท่ีดิน จาํนวน 4,520 ตารางกิโลเมตรท่ี Almvägen 11, 136 71 Haninge ใน

                                                        
  51เวบ็มาสเตอร์วดัธรรมปทีป, “ประวติัวดัธรรมปทีปฝร่ังเศส”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watpthai.com/> (20 July 2009) 
 

http://www.watpthai.com/
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ราคา 1,360,000 โครน ไดย้า้ยเขา้มาอยูเ่ม่ือ วนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 (1999) และไดรั้บแต่งตั้งให้
เป็นวดัในปีเดียวกนั เม่ือมีสถานท่ีปฏิบติัศานกิจแน่นอนแลว้ ทางคณะกรรมการมีความประสงคจ์ะ
เปล่ียนช่ือวดัใหม่ให้มีความหมายในทางธรรม จึงไดก้ราบเรียนปรึกษาพระเดชพระคุณพระกวีวรญาณ 
เพื่อเป็นศิริมงคลยิ่งข้ึนท่านเจา้คุณไดก้ราบเรียนเสนอ พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม เลขาธิการ
คณะธรรมยตุ และกรรมการมหาเถรสมาคม ตั้งช่ือให้ใหม่เพื่อให้มีความหมายในทางธรรมและตรง
กบัสถานท่ี พระเดชพระคุณได้เมตตาตั้งช่ือให้ใหม่ว่า “วดัสันตินิวาส” ซ่ึงมีความหมายว่า ท่ีอยู ่ 
หรือดินแดนแห่งความสงบ ปัจจุบนัมีเจา้อาวาสคือพระครูประกาศพุทธญาณ เป็นประธานสมาคม
โดยตาํแหน่งพร้อมทั้งไดมี้การแกไ้ขระเบียบการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของมูลนิธิ         
วดัสันตินิวาส เป็นหน่วยงานของวดัฝ่ายสนับสนุน และจดักิจกรรมเพื่อหารายไดใ้นการสร้างวดั
สันตินิวาสมีคณะกรรมการบริหารจาํนวน 11 ท่าน มีพระสงฆ ์3 รูป ฆราวาส 8 คน52 
 10.วดัพุทธวหิารแอสตัน ประเทศอังกฤษ ตั้งข้ึนเม่ือปี 1994 (2537) โดยคณะกรรมการของ
สมาคมชาวพุทธอินเดีย (Dr.Ambedkar Buddhist Society) ซ่ึงไดซ้ื้อบา้นสมยัวิคทอเรีย ขนาดสามชั้น 
ดว้ยเงินสดประมาณ 100,000 ปอนด์ และไดนิ้มนต์พระสงฆไ์ทย คือ พระมหาสมบุญ สิทฺธิ าโณ 
อดีตพระธรรมทูต อดีตรักษาการเจา้อาวาสวดัพุทธปทีป กรุงลอนดอน และเป็นเจา้อาวาสวดัพุทธวิหาร 
เมืองวลูเวอร์แฮมตนั ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองเบอร์มิงแฮมไปทางเหนือประมาณ 15 ไมล์ มาเป็นประธาน
ในการเปิดวดั  
 วดัพุทธวิหารแอสตนั มีเน้ือท่ีประมาณ 1400 ตารางเมตร ตวัอาคารเป็นตึกสมยัวิคทอเรีย 
สามชั้น มีโรงรถ 2 แห่ง ดา้นหลงัมีสวนและอาคารหลงัเล็ก (ถูกดดัแปลงเป็นห้องเรียนและห้องพกั
สาํหรับฆราวาส) 
 คณะกรรมการวดัซ่ึงเป็นชาวพุทธท่ีนบัถือ ดร.เอมเบดคาร์ ไดเ้ดินทางไปนิมนต์พระสงฆ์
จากวดัพุทธปทีปให้มาปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดัน้ีถึง 2 คร้ัง ซ่ึงในขณะนั้น พระมหาเหลา ปํฺ าสิริ               
ได้ลาออกจากตาํแหน่งพระธรรมทูตท่ีวดัพุทธปทีป เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัย
ลอนดอน จึงไดรั้บนิมนตม์าปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดัพุทธวหิารแอสตนั  
 หลงัจากท่ีได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยคือพระมหาเหลา ปัญญาสิริ และคณะสงฆ์ มาปฏิบติั
ศาสนกิจท่ีวดัพุทธวหิารแอสตนั การบริหารวดัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายท่ี
วางไวทุ้กประการ จนระยะเวลาผ่านไป 5 ปี คณะกรรมการสมาคมชาวพุทธ ดร.เอมเบดคาร์ ไดมี้
ความประสงคจ์ะยา้ยวดัไป ณ สถานท่ีแห่งใหม่ ส่วนพระมหาเหลาไดพ้ิจารณาเห็นวา่ วดัน้ีก็เป็นศา
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สนสถานท่ีรู้จกักนัดีของชาวไทยพุทธและควรจดัตั้งให้เป็นวดัไทย จึงไดน้ดัประชุมกบัชาวไทยท่ี
ไดม้าร่วมงานของวดัเป็นประจาํว่า มีความประสงค์จะซ้ือวดัแห่งน้ีจากคณะกรรมการชาวพุทธอินเดีย            
ให้เป็นวดัไทยโดยสมบูรณ์ ซ่ึงชาวไทยทั้ งหลายก็เห็นด้วย จึงได้ดําเนินการติดต่อซ้ือในราคา 
90,000.00ปอนด์ (เกา้หม่ืนปอนด์ถว้น) โดยไดรั้บการเห็นชอบและสนบัสนุนจากพระภาวนากิจ
โกศล เจา้อาวาสวดัพุทธปทีป กรุงลอนดอน และพระเดชพระคุณพระราชกิตติโมลี เจา้อาวาสวดัศรี
นครินทรวราราม ประเทศ สวติเซอร์แลนด ์และต่อมาก็ไดจ้ดัตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาไทย-องักฤษ 
เพื่อรับรองสถานะวดัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายของประเทศองักฤษ  
 การทาํงานของพระมหาเหลา ปัญญาสิริ เป็นท่ีรู้จกัของคนไทยและคนองักฤษเป็นอย่างดี 
จึงสามารถรวบรวมสมาชิกและผูส้นบัสนุนการจดัซ้ือวดัไดโ้ดยไม่มีหน้ีสินกบัทางธนาคารแต่อยา่ง
ใด คณะกรรมการมูลนิธิวดัพุทธศาสนาไทย - องักฤษไดล้งมติวา่ ควรจะให้เป็นวดัมีสังกดัอยา่งเป็น
ทางการ โดยเห็นวา่พระมหาเหลา ปัญญาสิริ เป็นพระสงฆจ์ากสํานกัวดัมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร 
จึงไดท้าํหนงัสือขอข้ึนเป็นสาขาของวดัมหาธาตุฯ เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2543 และอธิบดีสงฆ์วดั
มหาธาตุฯ ไดป้ระชุมคณะกรรมการสงฆ ์เพื่อพิจารณารับไวเ้ป็นสาขาของวดัมหาธาตุฯ ตั้งแต่วนัท่ี 
20 มีนาคม 2544 เป็นตน้มา  
 สถานภาพวดัในปัจจุบนั วดัพุทธวิหารแอสตนั ไดย้า้ยจากเลขท่ี 5 ถนนแฮมตนั แอสตนั 
เบอร์มิงแฮม เขา้มาอยู ่ณ หมู่บา้นคิงส์ บรอมเลย ์อิสฟิลด์ เฮาส์ ถนนอลัเรวาส เบอร์ตนั สตาฟฟอร์ด
แชร์อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550 
 เน่ืองจากวดัแห่งเดิมนั้น ไม่มีสถานท่ีเพียงพอแก่การปฏิบติัศาสนกิจ เช่น สถานท่ีจอดรถ 
หอ้งนอนของผูเ้ขา้มาพกัและปฏิบติัธรรม หอ้งสวดมนต ์และลานวดัในการจดังานพิธีต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวเหล่าน้ี พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ (พระมหาเหลา ปํฺ าสิริ (ดร.)) 
พร้อมคณะกรรมการ และญาติโยมท่ีปรึกษาหลายท่าน จึงไดต้ดัสินใจซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน ณ หมู่บา้น
Kings Bromley แห่งน้ี ดว้ยราคาท่ีค่อนขา้งแพงแต่ก็อยูใ่นสภาพท่ีดี และหลายคนพอใจในบา้นแห่ง
น้ี เพราะเป็นสถานท่ีสงบ53 
 3. องค์กรอสิระ 
 1. พระไทยดอทเน็ต ไม่มีเน้ือหาประเภทประวติั แต่นําเสนอเน้ือหาประเภทข่าวสาร            
และบทความ เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ความว่า “ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า วนัน้ี (9 ก.ค.2552) ท่ีรัฐสภา               
นางสุกญัญา สุดบรรทดั ส.ว.สรรหา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม 
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จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วุฒิสภา แถลงว่า รัฐสภาจดัมหาสังฆทานประวติัศาสตร์คร้ังแรก
ของรัฐสภา ในการตกับาตรขา้วสาร อาหารแหง้พระสงฆ ์2,553 รูป นอ้มถวายเป็นพุทธบูชาในวาระ 
“วนัแม่แห่งชาติ” และช่วยเหลือคณะสงฆ ์266 วดั 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในวนัเสาร์ท่ี 8 ส.ค.น้ี 
เวลา 06.00-08.30 น.ท่ีพระลานพระบรมรูปทรงมา้ ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า วนัน้ี (9 ก.ค.) ท่ีรัฐสภา                
นางสุกญัญา สุดบรรทดั สมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วุฒิสภา แถลงว่ารัฐสภาจัดมหาสังฆทาน
ประวติัศาสตร์คร้ังแรกของรัฐสภา ในการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 2,553 รูป                 
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวาระ “วนัแม่แห่งชาติ” และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วดั 4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ในวนัเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม เวลา 06.00-08.30 น.ท่ีพระลานพระบรมรูปทรงม้า 
เน่ืองจากสถานการณ์บ้านเมืองเกิดความตึงเครียด ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ และสังคม 
สถานการณ์ความไม่สงบใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจแก่พุทธบริษทั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนับวนัจะยิ่งห่างไกลจากศีลธรรม ทั้งน้ีเพื่อฟ้ืนฟูประเพณีอนัดีงามของ
ไทย จึงขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน ส.ส. ส.ว. และภาคประชาชนต่าง ๆ ร่วมกนัทาํกุศลดว้ยการตกั
บาตรคร้ังน้ีดว้ย (ท่ีมา : เดลินิวส์ 10 กรกฎาคม 2552)54  
 กระดานสนทนามีเป็นจาํนวนมากเช่น เร่ือง “จงทาํดี จงทาํดี จงทาํดี” โดยตน้หลิว ความวา่ 
“ถา้ทาํความดีไวใ้หต่้อเน่ืองเป็นประจาํสมํ่าเสมอ เม่ือคราวเคราะห์มาถึงก็จะไม่หนกั กรรมส่วนนั้น
จะส่งผลไดไ้ม่เต็มท่ีในเร่ืองการประกอบความดีแบ่งใหญ่ ๆ ได ้3 อยา่ง ทาน ศีล ภาวนา ทาํทานได้
ร้อย ถือศีลไดห้ม่ืน เจริญภาวนา สมาธิไดล้า้น น่ีเป็นการเปรียบเทียบระดบัอานิสงส์คร่าว ๆ ซ่ึงบุญ
ทุกอยา่ง ดีทุกอยา่ง บุญไม่มีคาํวา่เล็กนอ้ย ณ เวลานั้น สะดวกสร้างกุศลแบบไหน ก็ให้ทาํแบบนั้น หมัน่
สร้างโอกาสทาํความดีสะสมไว ้
 บุญหรือกุศล เรียกว่า “ความดี” การกระทาํท่ีทาํแลว้ทาํให้จิตใจเจริญข้ึน สูงข้ึน สะอาดข้ึน 
เรียกวา่ความดี แมก้ารทาํความดีของเราหลายคร้ัง จะปนไปดว้ยรัก โลภ โกรธ หลง ไปบา้ง เราตอ้ง
ทาํความเขา้ใจก่อนว่า ผูไ้ม่มีกิเลส คือ พระอรหนัตด์งันั้นเราจะคิดอยา่งท่าน ทาํอยา่งท่าน คงไม่ได ้
เลียนแบบก็ไม่เหมือน ปุถุชน คนธรรมดา จะไปสู้กบักิเลสซ่ึงมีตาํแหน่งแชมป์หลายสมยั คงยาก มี
ส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีชนะกิเลสได ้ 
  ทานทาํให้รวย ศีลทาํให้หล่อ สวย ภาวนาทาํให้มีปัญญา อานิสงส์เหล่าน้ี ต่อให้ตอ้งการ
หรือไม่ต้องการ เม่ือทาํแล้วผลย่อมเกิด เพราะฉะนั้นจะหวงัให้รวย มีหน้าตาดี เฉลียวฉลาด               
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อยา่งไรก็ไดแ้ต่ให้รู้ไวว้า่ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นไปเพื่ออยา่งอ่ืนเลย เป็นไปเพื่อสนบัสนุนให้
เราทาํความดีต่อไปไดง่้ายข้ึนเท่านั้น 
 ความดีทาํแลว้ตอ้งมี “ความสุข” สุขท่ีเกิดจากความสงบ แรกๆ สงบเล็กน้อยยงัทาํเพราะ
อยากได้ อยากมีทาํบ่อยเข้า เร่ิมรู้สึกสงบบ่อยเข้า เร่ิมติดสุขในบุญจนถึงท่ีสุด ทาํเพราะรู้ว่าดี                  
จิตก็สงบน่ิง ผ่องใส เยือกเย็น ไม่ติดทั้งความอยาก ทั้งความสุข ซ่ึงตรงขา้มกบับาป อกุศล หรือ 
“ความชัว่” ท่ีบางคนบอกว่าทาํแลว้มีความสุขเช่น ด่ืมเหลา้ เล่นพนนัแต่กาย วาจา ใจไม่สงบ เป็น
ทางสู่อบาย จิตใจตกตํ่า ไม่เป็นทุนปัจจยัสาํหรับสร้างความดีต่อไป เม่ือรู้แลว้อยา่งน้ี เรามาทาํความดี
กนัเถอะ55  
 2. ธรรมจักรดอทเน็ต นาํเสนเน้ือหาท่ีเป็นบทความทางธรรมจาํนวนมาก เช่น“เลือกคนผิด
คิดจนวนัตาย” โดยพระมหาบุญไทย ปุํฺ มโน มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั ความวา่ “การ
หาเสียงของนกัการเมืองเพื่อจุดมุ่งหมายคือให้ชนะไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาเพื่อจะไดม้าบริหารประเทศ 
นัน่คือจุดมุ่งหวงัของนกัการเมือง แต่เม่ือนกัการเมืองแต่ละพรรคต่างก็มุ่งหวงัว่าจะไดรั้บชยัชนะ 
บางเขตมีสิทธ์ิเพียงสามคน แต่มีผูส้มคัรถึงส่ีสิบคน การแข่งขนัจึงเขม้ขน้เป็นพิเศษ  เม่ือเร่ิมตน้อาจ
หาเสียงตามกติกา แต่เม่ือใกลว้นัเวลาเลือกตั้งเขา้มา ต่างก็หวงัว่าจะไดช้ยัชนะ วิธีการต่างๆจึงถูก
นาํมาใช ้ บางคนขุดรากเหงา้โคตรตระกูลข้ึนมาประจานเพื่อให้คู่แข่งเกิดความเสียหาย ซํ้ าร้ายบาง
คนก็แจกเงินเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนให้  เม่ือพฤติกรรมของนักการเมืองเป็นอย่างน้ี จะให้
ประชาชนมัน่ใจได้อย่างไรว่านักการเมืองเหล่าน้ีจะเข้าไปบริหารบ้านเมืองด้วยความซ่ือสัตย์
ยติุธรรม 
             นกัการเมืองประเภทไหนท่ีเราควรเลือก ถา้หากวา่ตามอุดมคติก็ตอ้งมีครบทั้งสามคือ “คน
เก่ง คนดี คนมีความรู้” หากไดไ้ม่ครบจะตดัอะไรออก ประเด็นแรกน่าจะเป็น “คนมีความรู้” เหลือ
ไวร้ะหว่าง “คนเก่งกบัคนดี” ระหวา่งคนเก่งกบัคนดีจะตดัใครออกเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้วิจารณญาณ
พอสมควร การเลือกคนผดิอาจจะตอ้งทาํใหเ้กิดความเสียใจไปนาน 
  ท่ีใดไม่มีความสงบท่ีนัน่ไม่เรียกวา่สภา เม่ือนกัการเมืองไดรั้บการเลือกตั้งแลว้ก็ตอ้งเดินเขา้
สภา พระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงสภาไวใ้นโขมทุสสสูตร สังยุตนิกาย สคาถวรรค  อุปาสกวรรค56 มี
ความตอนหน่ึงวา่ สมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ นิคมช่ือวา่โขมทุสสะของเจา้ศากยะ ใน
แควน้สักกะ  เวลาเช้าวนัหน่ึง พระผูมี้พระภาคทรงนุ่งห่มแลว้ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขา้ไป

                                                        
 55เวบ็มาสเตอร์พระไทยดอทเน็ต, “กระดานสนทนาพระไทย”, 13 กรกฎาคม 2552, 
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บิณฑบาตยงัโขมทุสสนิคม  ในขณะนั้น พวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคมกาํลงัประชุม
อยูใ่นสภา  ดว้ยกรณียกิจบางอยา่งและฝนกาํลงัตกอยูป่ระปราย  พระผูมี้พระภาคเสด็จเขา้ไปยงัสภา
นั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดเ้ห็นพระผูมี้พระภาคเสด็จมาแต่ไกล จึงไดก้ล่าวข้ึน
วา่ คนพวกไหนช่ือวา่สมณะโลน้ และคนพวกไหนรู้จกัธรรมของสภา  
            พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกะพราหมณ์และคฤหบดีชาวโขมทุสสนิค ดว้ยพระคาถาวา่ “ในท่ีใด
ไม่มีคนสงบ ท่ีนั้นไม่ช่ือวา่สภา คนเหล่าใดไม่กล่าวธรรม คนเหล่านั้นไม่ช่ือวา่คนสงบ คนสงบละ
ราคะโทสะ และโมหะแลว้ กล่าวธรรมอยู”่  
            เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสอยา่งน้ีแลว้ พราหมณ์และคฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดก้ราบทูล
พระผูมี้พระภาคว่า ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจง้นัก ท่านพระโคดมภาษิตของ
พระองคแ์จ่มแจง้นกั ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เหมือนหงายของท่ีคว ํ่า เปิด
ของท่ีปิดบอกทางใหแ้ก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในท่ีมืด ดว้ยหวงัวา่คนมีจกัษุจกัเห็นรูปฉะนั้น 
พวกขา้พระองค์เหล่าน้ีขอถึงท่านพระโคดมผูเ้จริญกบัพระธรรมและพระภิกษุสงฆเ์ป็นสรณะ ขอ
ท่านพระโคดมทรงจาํพวกขา้พระองคว์า่ เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยวา่เป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่
วนัน้ีเป็นตน้ไป  
            นัน่เป็นเหตุการณ์เม่ือคร้ังพุทธกาล หันมามองสภาของนกัการเมืองไทยในปัจจุบนั ท่าน
สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูท่ี้มาจากการปฏิวติัยงัคงตั้งหนา้ประชุมเพื่อ
ออกกฎหมาย บางวนัรีบเร่งผา่นถึง 20 ฉบบั อยา่งน้ีน่านบัถือ แต่ท่ีน่าสนใจคือกฎหมายเหล่านั้นมี
สารประโยชน์เพื่อคนส่วนใหญ่หรือไม่ หรือวา่มุ่งเพื่อคนเพียงไม่ก่ีกลุ่ม ถา้เป็นประเด็นหลงัก็เป็น
เร่ืองท่ีน่าห่วง 
            เม่ือนกัการเมืองท่ีควรเลือกอยูใ่นกรอบคือ “เก่ง ดี มีความรู้” ก็ควรเลือกคนท่ีมีคุณสมบติั
ครบถ้วนท่ีสุด ถ้าหากจะเลือกโดยท่ีสุดแล้วน่าจะเหลือคุณสมบติัไวข้อ้สุดทา้ยคือควรเป็นคนดี 
ตามท่ีพุทธภาษิตในวนิยัปิฎก จุลวรรค57 ความวา่ “ความดี คนดีทาํง่าย ความดีคนชัว่ทาํยาก  ความชัว่
นั้นคนชัว่ทาํง่าย  แต่อารยชนทาํความชัว่ไดย้าก”  ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะเหล่าคนดียอ่มสรรเสริญความ
กลวัต่อบาป ไม่สรรเสริญความกลา้ในบาปเลย   
            การจะเลือกคนดีเขา้สภาท่ีตามทศันะของพระพุทธศาสนาวา่จะตอ้งมีความสงบและคนพูด
ความจริงท่ีถูกตอ้งตามธรรมะนั้น แมจ้ะมิใช่เร่ืองง่าย แต่ก็เป็นส่ิงท่ีสามารถกระทาํได ้นกัการเมืองท่ี
ใกลชิ้ดกบัประชาชนย่อมมีความผูกพนั ประชาชนสามารถจะแยกแยะไดว้า่ควรจะเลือกใครเป็น
ตวัแทน เพราะถา้เราตดัสินใจเลือกผดิอาจจะคิดจนตวัตายก็ได ้หรือไม่ก็อาจจะมีปฏิวติัร่างธรรมนูญ
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ใหม่ไม่รู้จบสักที ขอใหก้ารเลือกตั้งคร้ังน้ีไดค้นดี คนเก่งและคนมีความรู้เขา้ไปบริหารบา้นเมืองให้
ผ่านพน้วิกฤติเสียที58 น่ีเป็นเพียงตวัอย่างบทความท่ีนําเสนอทางเว็บไซต์ธรรมจกัรดอทเน็ต 
บทความส่วนหน่ึงนาํมาจากเวบ็ไซตต่์างๆ ดงัเช่นบทความเร่ือง “เลือกคนผิดคิดจนตวัตาย” ก็นาํมา
จากเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 3. ธรรมไทย นาํเสนอเน้ือหาในส่วนของพระพุทธศาสนา ประวติัพระพุทธสาวก หัวขอ้ธรรม 
ธรรมปฏิบติั ศาสนพิธี วนัสําคญัทางศาสนา ทศชาติชาดก เพลงธรรมะ เสียงธรรม พุทธศาสน
สุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทาํเนียบวดัไทย คลงัแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย 
ข่าวธรรมะ ธรรมะในสวน  
  เน้ือหาในส่วนของพระพุทธศาสนาตอนหน่ึงความว่า “คําว่า “ศาสนา” มาจากภาษา
สันสกฤตว่า “สาสน”ํ ถา้เป็นภาษาบาลีว่า “สาสน”ํ มีความหมายตามรูปศพัท์ว่า “คาํสั่งสอน” ใน
ภาษาองักฤษใช้คาํว่า “Religion” ซ่ึงมีศพัท์เดิมมาจากภาษาละตินว่า Religis คาํน้ีนกัปราชญ์ทาง
ภาษาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่ามาจากคาํ 2 คาํ คือ Relegere ซ่ึงแปลว่า การปฏิบติัต่อ หรือการ
เก่ียวข้องด้วยความระมดัระวงั และ Religare ซ่ึงแปลว่า ผูกพนั เพราะฉะนั้นคาํว่า Religion จึงมี
ความหมายตามรูปศพัทว์า่ การปฏิบติัต่อ การเก่ียวขอ้ง แต่อยา่งไรก็ตาม การจะพิจารณาความหมาย
ตามรูปศพัทเ์พียงอยา่งเดียว อาจจะไม่สามารถครอบคลุมสารัตถะท่ีแทจ้ริงของศาสนาได ้จึงควรจะ
ไดศึ้กษาพิจารณาความหมายหรือคาํจาํกดัความตามเน้ือหาท่ีนกัปราชญทางศาสนาไดใ้ห้ไว ้ซ่ึงจะ
แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีแลว้แต่ประเด็นท่ีตอ้งการเนน้และสภาพแวดลอ้ม 
 1. Max Miller เนน้พุทธิปัญญา (Intellect) กล่าววา่ ศาสนา คือ ความสามารถ หรืออาํนาจ
ทางจิตซ่ึงไม่ข้ึนแก่ความรู้สึกทางประสาทสัมผสัหรือเหตุผล สามารถนาํบุคคลให้เขา้ถึงพระเจา้
ภายใตพ้ระนามต่าง ๆ  
 2. Immanuel Kant เนน้ศีลธรรม (Moral) กล่าววา่ ศาสนา คือ การยอมรับรู้ถึงหนา้ท่ีทั้งปวง
ตามเทวโองการ 
 3. Allen Menses เนน้การบูชา (Worship) กล่าววา่ ศาสนา คือ การบูชาพลงัท่ีสูงกวา่ 
 4. Edward Scribner Ams เนน้สังคม (Society) กล่าววา่ ศาสนา คือ ความรู้สึกถึงคุณค่าทาง
สังคมอนัสูงสุด 
 5. G.W. Stratton เนน้อุดมคติอนัสูงส่ง (Supreme Ideal) กล่าวว่า ศาสนา คือ ความนิยม
ชมชอบถึงโลกและกลุ่มชนท่ีมองไม่เห็น 
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 6. Adams Brown เน้นชีวิต (Life) กล่าวว่า ศาสนา หมายถึงชีวิตของบุคคลในส่วนท่ี
สัมพนัธ์กบัท่านผูเ้หนือมนุษยธ์รรมดาของเขา 
 7. หลวงวิจิตรวาทการ เน้นองค์ประกอบของศาสนา กล่าวว่า คาํสอนท่ีจดัเป็นศาสนานั้น
ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีถือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ มีคาํสอนทางจรรยา มีศาสดา มีคณะบุคคลท่ีรักษาความ
ศกัด์ิสิทธ์ิและคาํสอนไว ้เช่น พระหรือนกับวช และมีการกวดขนัเร่ืองความจงรักภกัดี 
 8. ศ. เสถียร พนัธรังสี เนน้ลกัษณะของศาสนา กล่าววา่ ลกัษณะท่ีเรียกวา่ศาสนาได ้มีหลกั
ดงัน้ีคือ ตอ้งเป็นเร่ืองความเช่ือถือไดโ้ดยมีความศกัด์ิสิทธ์ิ มีคาํสอนทางธรรมจรรยา มีศาสดา และมี
ผูสื้บต่อคาํสอนท่ีเรียกวา่พระหรือนกับวช 
  9. อาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ เน้นลกัษณะคาํสอน กล่าววา่ คาํสอนท่ีนบัวา่เป็นศาสนานั้น
ว่าด้วยเร่ืองต่าง ๆ คือ ความเช่ือในอาํนาจท่ีมองเห็นไม่ไดด้้วยตาบางอย่าง เช่น อาํนาจของธรรม 
หรือ อาํนาจของพระเจา้ มีหลกัศีลธรรม มีคาํสอนวา่ดว้ยจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวติ และมีพิธีกรรม 
 10. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของศาสนาไวว้่า 
ศาสนา คือ ลัทธิความเช่ือถือของมนุษย์อันมีหลักแสดงกําเนิดและส้ินสุดของโลก เป็นต้น                    
อนัเป็นไปในฝ่ายปรมตัถ์ประการหน่ึง แสดงหลกัธรรมเก่ียวกบับุญบาปอนัเป็นไปในฝ่ายศีลธรรม
ประการหน่ึง พร้อมทั้งลทัธิพิธีท่ีกระทาํตามความเห็นหรือตามคาํสั่งสอนในความเช่ือถือนั้นๆ 
  จากคาํจาํกดัความและทศันะต่าง ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปเป็นทศันะอีกทศันะหน่ึงไดว้า่ 
“ศาสนาคือ คาํสั่งสอนท่ีพระศาสดาไดค้น้พบ หรือไดจ้ากเทวโองการซ่ึงมีลกัษณะศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ี
พึ่ งทางใจ ได้ถูกนํามาเผยแพร่ให้มวลมนุษยชาติประพฤติปฏิบัติตาม และประกอบพิธีกรรม              
เพื่อประสบสันติสุขในระดบัศีลธรรมจรรยา และสันติภาพอนันิรันดร อนัเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต”59 
ธรรมไทยยงันาํเสนอเน้ือหาทางศาสนาท่ีหลากหลาย 
 4. เรือนธรรมะ  นําเสนอเน้ือในส่วนประวติัความเป็นมาสั้ น ๆ ความว่า “เรือนธรรม 
บา้นพกัผ่อนทางจิตใจดว้ยธรรมะ ห้องหนงัสือเรือนธรรมเป็นห้องหนงัสือท่ีเปิดบริการประชาชน
ผูส้นใจการศึกษาพุทธธรรม เพื่อนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั โดยไดร้วบรวมคาํสอน
ของหลวงพอ่พุทธทาสภิกข ุหลวงพอ่ปัญญานนัทะ หลวงพอ่ชา สุภทัโท และอาจารยว์ศิน อินทสระ 
ไวอ้ย่างครบครันทั้ งในรูปของหนังสือและเทป เช่น เทปคําบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาสภิกข ุ                 
เม่ือจากสวนโมกขจ์าํนวน 2,200 มว้น เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดศึ้กษาคน้ควา้คาํสอน ในแนวลึกไดอ้ยา่งจุใจ 

                                                        
 59เวบ็มาสเตอร์ธรรมะไทย, “ความหมายของศาสนา”, 13 กรกฎาคม 2552, 
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 ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ผูใ้ฝ่ใจในพุทธธรรมนาํปัญญา ไดม้าคน้ควา้ศึกษาและเบิกบานใน
ธรรมดว้ยกนั เพื่อการนาํธรรมะไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ห้องหนงัสือเรือนธรรม เลขท่ี 290/1 อาคาร
พงศว์ราภา ถนนพิชยั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร60 
 เรือนธรรมยงัเสนอเร่ืองต่างๆจากอาจารยห์ลายท่านโดยรวบรวมเร่ืองสั้น ๆ ท่ีมีประโยชน์ 
แก่จิตใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจาํวนั ห้องหนังสือเรือนธรรมจดัพิมพ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 2 ปี 
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2548 เช่นดาวสุข (ขวญั เพียงหทยั) วิธีทาํจิตให้บริสุทธ์ิ (อ.วศิน อินทสระ) ใหม่
แกะกล่อง (ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง) สอนแม่หัดปฎิบติัธรรม (ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง) ธุดงค์ไม่หลงทาง 
(ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง) วนัคืนล่วงไป เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ (พระอาจารยป์สนฺโน ลูกศิษย์หลวงปู่ชา 
สุภทฺโท เจา้อาวาสวดัอภยัคีรี สหรัฐอเมริกา) วิถีแห่งความรู้แจง้ (พระปราโมทย ์ปาโมชฺโช แนะนาํการ
ปฏิบติัวปัิสสนา) สติปัฏฐาน 4 (พระอาจารยป์สนฺโนภิกขุ) หยดนํ้ าแห่งแรงบนัดาลใจ (พระอาจารย์
อาํนาจ โอภาโส จาํพรรษาอยู่ท่ีพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว จงัหวดัเพชรบูรณ์) หลวงปู่ฝากไว ้
(หลวงปู่ดูลย ์อตุโล)สติปัฏฐาน 4 (พระอาจารยม์านพ อุปสโม) สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พฺรหฺมรํสี) 
(ประวติัท่ีน่าสนใจของหลวงพ่อโต แห่งวดัระฆงั ผูมี้ช่ือเสียง และมีเมตตาธรรมอนัสูงยิ่ง) อริยสัจ 4 
(พระราชสุเมธาจารย ์พระอาจารยสุ์เมโธ เป็นลูกศิษยค์นแรกของ หลวงปู่ชา สุภทฺโท ปัจจุบนัเป็นเจา้
อาวาสวดัอมราวดี ประเทศองักฤษ หนังสือเล่มน้ีเป็นคาํบรรยายในการอบรมปฏิบติัธรรมท่ี ยุว
พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ วนัท่ี 24 มกราคม 2549) พุทธทาสภิกข ุ 
(หอ้งหนงัสือเรือนธรรมจดัทาํตน้ฉบบั ถอดจากเทปบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธทาส จาํนวน 8 
เร่ือง) วิเวกท่ีท่านยงัไม่รู้จกั(ธรรมบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาส ห้องหนงัสือเรือนธรรมจดัพิมพ ์
เน่ืองในโอกาส “100 ปีพุทธทาส”) พุทธวจนะ ดาวเหนือแห่งชีวิต (แปลโดย อาจารย ์เสฐียรพงษ ์
วรรณปก คดัสรรบทพุทธวจนะจาก หนงัสือธรรมบท ของอาจารย ์เสฐียรพงษ ์วรรณปก) พระโพธิญาณ
เถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท วดัหนองป่าพง อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี61 เรือนธรรมมี
หนงัสือและเทปบรรยายธรรมของพระเถระจาํนวนมาก  
 5. พระปิยะโรจน์ นาํเสนอเน้ือหาเนน้ท่ีธรรมบรรยายซ่ึงเป็นเสียงบรรยายธรรมของพระปิยโรจน์ 
มีเป็นจาํนวนมากเช่น ขนัธ์ห้า ความลงัเลสงสัย ฆราวาสธรรม จิตเป็นใหญ่ ใจ มโน จิต ชีวิตกบัร้าน

                                                        
  60เวบ็มาสเตอร์เรือนธรรม, “ประวติัความเป็นมาของเรือนธรรม”, 13 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.ruendham.com/ruendham.php> (13 July 2009) 
 61เวบ็มาสเตอร์เรือนธรรม, “ธรรมของพระคณาจารย”์, 13 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.rundham.com/ruendham.php> (13 July 2009) 
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ขายของเล่น ฌานส่ี ตะบะอนัยอดเยี่ยม ทวารทั้งหก ทิฏฐิมานะ แนวทางแห่งพระสูตร ปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิบติัถึงแก่น ผา้เปียกกบัทหารญ่ีปุ่นเป็นตน้62 
 ในธรรมบรรยายเร่ือง ขนัธ์ห้า มีทั้งเสียงและขอ้ความ ในส่วนของขอ้ความมีอธิบายเร่ือง
ขนัธ์ห้าว่า “ขั้นตอนของการชาํระจิต นกัปฏิบติัจะตอ้งสํารวมจิตของตวัเอง คาํว่าสํารวมน้ีแปลว่า 
รักษา หรือว่าระวงัตอ้งรักษา หรือระวงัจิตของตนเอง เพราะจิตท่ีไม่สํารวม หรือไม่ระวงัรักษาไวน้ั้น 
ตามธรรมชาติแลว้ จะเขา้ไป หลงไหล ในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีรับรู้มา ทางตาบา้ง ทางหูบา้ง ทางจมูกบา้ง 
ทางล้ินบ้าง ทางกายบ้าง และ ทางใจก็คือทางด้านความคิดบ้าง เพราะตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
(อายตนะภายใน) เป็นเคร่ืองรับรู้ธรรมชาติ ส่ิงท่ีตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รับรู้มา คืออะไร ถา้จะสรุป
โดยยอ่แลว้ ส่ิงท่ีตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รับรู้มา ก็คือชีวติประจาํวนั คือตวัตนท่ีแทจ้ริง คือความจริงท่ี
เกิดข้ึน ดาํเนินไปของแต่ละบุคคล อาจจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ตวัเอง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการงาน ทั้ง
ทางดา้น ร่างกาย และทั้งทางดา้นความรู้สึกนึกคิดจิตใจ ความจาํและความรู้แจง้อารมณ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
นั้น สมเด็จพระผูมี้พระภาคไดต้รัสเรียกว่า ขนัธ์ 5 มีทั้งหมด 5 ประเภท 5 จาํพวกดว้ยกนัก็คือ รูป 
เป็นส่วนท่ีมองเห็นจับต้องได้ ประกอบข้ึน ด้วยธาตุ 4 ก็คือ ดิน นํ้ า ลม ไฟ เป็นของแข็งบ้าง 
ของเหลวบา้ง เป็นช่องว่างบา้ง เป็นพวกพลงังาน คือความร้อนความเยน็เหล่าน้ี หรือก็คือ ร่างกาย
นัน่เองจดัเป็นส่วนท่ีเป็นรูปธรรม ส่วนขนัธ์อีก4 อยา่งก็คือเวทนา เวทนา น้ีคือความรู้สึก สัญญาคือ
ความจาํ สังขาร คือ ความคิดการปรุงแต่ง ทั้งหลายและวิญญาณก็คือการรู้แจง้อารมณ์ขนัธ์ 4 อยา่ง
ขา้งหลงัน้ี จดัเป็นฝ่ายนามธรรม มองไม่เห็นจบัตอ้งไม่ได ้เกิดข้ึนท่ีความคิด เพราะฉะนั้นถา้จะแบ่ง
ขนัธ์ 5 ออกใหเ้ป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ก็สามารถท่ีจะแบ่งไดด้งัน้ีคือ 1 ส่วนท่ีเป็นรูปธรรม 2 ส่วนท่ี
เป็นนามธรรม ขนัธ์ทั้ง 2 ประเภทคือส่วนท่ีเป็นทั้งรูปธรรม และนามธรรมน้ีเกิดข้ึนจากเหตุและ
ปัจจยัทาํให้เป็นไปอย่างนั้น ไม่มีใครรู้วา่อะไรจะเกิดข้ึนและไม่สามารถท่ีจะบงัคบัให้เป็นไปดงัใจ
ได้ อย่างเช่น ความรู้สึก ในขณะท่ีเราเกิดความร้อนอยู่น้ีเราจะปรารถนาให้เย็นนั้นเป็นไปไม่ได ้
เพราะเหตุมนัเป็นอย่างนั้น หรือในขนาดท่ีเรานัง่อยูน่าน เกิดอาการเหน็บ หรือวา่ปวด หรือวา่เคล็ด 
เราอยากให้มนัไม่เคล็ด ให้มนัเป็นไปตามใจนั้นไม่ไดเ้พราะมนัเป็นไปตามเหตุเพราะว่ากายนั้นนัง่
อยู่ในลกัษณะนั้น นาน ๆ หรือว่าตาเรามองเห็นอย่างใดอย่างหน่ึง เราจะบงัคบัว่าอย่าเห็น ก็ไม่ได ้
เพราะเหตุและปัจจยัเป็นอยา่งนั้น หรือว่า หูเราไดย้ินเสียงใดเสียงหน่ึงอยู่ เราจะบอกวา่อยา่ไดย้ินก็
เป็นไปไม่ได ้เพราะเหตุและปัจจยัเป็นอยา่งนั้น น่ีคือตวัอยา่งท่ียกให้เห็นวา่ ขนัธ์ทั้งหลายน้ีไม่วา่จะ
เป็นส่วนท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ย่อมเกิดไปตามเหตุและปัจจยัจะปรารถนาให้เป็นไปดงัใจ

                                                        
 62เวบ็มาสเตอร์พระปิยโรจน์, “ธรรมะพระปิยโรจน์”, 21 กรกฎาคม 2552,  
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นั้นไม่ได ้และจิตนั้นเขา้ไปหลงไหล เขา้ไปเพลิดเพลิน เขา้ไปติดอยู ่เขา้ไปถูกครอบงาํ เขา้ไปตกอยู่
ใตอ้าํนาจในส่ิงเหล่าน้ี ถูกลากถูลู่ถูกงัไปในการเวียนว่ายตายเกิด ในวฏัฏะสงสาร หน้าท่ีของนัก
ปฏิบติัธรรม ก็คือ สาํรวมจิตเอาไวร้ะวงัรักษาจิตของตนเอง63 
 6. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นาํเสนอเน้ือหาทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทย มี
ความหลากหลาย ในส่วนของบทความมีเร่ืองของความหมายของธรรม ซ่ึงมีเน้ือหาความวา่ “ชาติหนา้มี
จริง หรือสัมผสัชาวพุทธในองักฤษ คนเก่งและดีตอ้งมีความสุข สมาธิในชีวิตประจาํวนั สติมา
ปัญญาเกิด กรรม 12 ไตรสิกขา วดัป่าใน WA. ปัจจยาการ มหาสติปัฏฐาน เป็นตน้”  
 ความหมายของธรรม มีเน้ือหาน่าสนใจว่า “ธรรมมีความหมายกวา้งขวาง ครอบคลุมไป
หมดทั้งท่ีเป็นรูปและเป็นนาม และไร้รูปไร้นาม ธรรมชาติและสรรพส่ิงในสากลจกัรวาล ไม่ว่าจะ
มองเห็นหรือมองไม่เห็น จะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตน จะเป็นโลกียะหรือโลกุตระ ไม่ยกเวน้อะไรเลย
ลว้นแต่เป็นธรรมทั้งส้ิน อยา่งไรก็ดี ผูรู้้บางท่านไดจ้าํแนกความหมายของธรรมออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 
 1. ปรากฎการณ์ของธรรม หมายถึง สภาวะธรรม หรือปรากฎการณ์ทัว่ ๆ ไป ไม่ยกเวน้อะไรเลย 
ไม่ว่าจะเป็นรูป หรือนาม มองเห็นหรือมองไม่เห็น เป็นโลกียะ หรือโลกุตระ ปรากฎการณ์ของ
ธรรมจะรวมถึงธรรมชาติและสภาวะธรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะดีหรือชั่วหรือเป็นกลาง                       
ตามความหมายในลกัษณะกวา้งเช่นน้ี ส่ิงท่ีเราเรียกวา่อธรรม หรือธรรมดาํ หรือบาปกรรม แลว้แต่
เป็นธรรมทั้งส้ิน 
 2.กฎแห่งธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์อันเป็นธรรมดา หรือกฎธรรมชาติ กฎแห่งธรรม               
จึงรวมถึงหลักธรรมดาหรือหลักวิชาต่าง ๆ ทั้งในคดีโลกและคดีธรรม เช่นในคดีโลกก็ได้แก่            
หลกัวิชาทางวิทยาศาสตร์ แพทยศ์าสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์เป็นตน้ ส่วนในคดีธรรมนั้น          
ก็ไดแ้ก่ คาํสั่งสอนของนานาศาสนา เพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางใจในการดาํเนินชีวิต ในอนัท่ีจะ
จรรโลงศีลธรรม และจริยธรรม ตลอดจนหลกัการ และวธีิการเพื่อบรรลุโลกุตรธรรม 
  3.การปฏิบติัตามกฎแห่งธรรม หมายถึงการประพฤติปฏิบติัตามกฎเกณฑ์หรือหลกัวิชาการ
ต่าง ๆได้แก่ การค้นควา้ทดลอง และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติธรรม เช่น                  
การเจริญทาน ศีล และภาวนาเป็นตน้ 
 4.ผลของการปฏิบติัตามกฎแห่งธรรม หมายถึง ผลท่ีได้ หรือท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์หรือหลกัวิชาต่างๆ ผลแห่งการประพฤติปฏิบติัดงักล่าวมีปรากฎอยูท่ ัว่ไป เช่น 
ผลจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหลักวิทยาศาสตร์ อันเป็นข้างฝ่ายโลก มนุษย์เรามีความ

                                                        
  63เวบ็มาสเตอร์พระปิยโรจน์, “ธรรมะพระปิยโรจน์”, 21 กรกฎาคม 2552,  
<http://www.phrapiyaroj.com/arharnkhonim/> (21 July 2009)  
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เจริญกา้วหน้าทางวตัถุอย่างมหาศาล เรียกกนัว่าอารยธรรม มีเคร่ืองผ่อนแรงนานาชนิด มีอุปกรณ์
อาํนวยความสะดวกและความฟุ่มเฟือยในชีวติมากมาย ตลอดจนสามารถทาํให้มนุษยเ์ดินทางไปใน
อากาศและอวกาศ สู่โลกอ่ืนพิภพอ่ืนได ้การปฏิบติัตามหลกัวชิาแพทยท์าํใหม้นุษยป์ลอดภยัจากโรค
บางอย่าง ส่วนในคดีธรรมนั้นเล่า ผูป้ฏิบติัตามคาํสั่งสอนของศาสนาต่าง ๆ ก็สําเร็จผลตามควรแก่เหตุ 
เช่น ความสงบสุข ความสงบเรียบร้อยในสังคม ตลอดจนฌาน วิโมกข์ สมาบติั มรรค ผล นิพพาน 
เป็นตน้64 
 7. พลังจิตดอทเน็ต นาํเสนอเน้ือหาในส่วนของพระพุทธศาสนา พระไตรปิฏก เสียงธรรม 
พจนานุกรม ไทย-องักฤษ ตลาดพระ คลิปวีดีโอ ศูนยรู์ปพุทธศาสนา วดัไทยทัว่โลก หลวงพ่อฤาษีลิงดาํ 
หลกัสูตร อภิญญาหก คู่มือการฝึกพระกรรมฐาน พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ จุไรท่องเท่ียวดวงดาว 
 ในแต่ละหวัขอ้มีเมนูยอ่ยมากมายเช่นพระไตรปิฎก มีสามฉบบัคือฉบบัอรรถถาแปล ฉบบั
อรรถถาแปล 91 เล่ม และฉบบัภาษาไทย 45 เล่ม สามารถคน้หาเน้ือหาภายในไดทุ้กฉบบั เวบ็บอร์ด 
มีเน้ือหาจากผูช้มจาํนวนมากในหวัขอ้เร่ืองเด่นของวนัน้ี เช่น สถิติสอบธรรมสนามหลวงปล้ืมธรรมศึกษา 
ยอดพุง่ บนัทึกบาปและกรรมของขา้พเจา้ โดย ปานโสม เร่ืองจริงจากสมาชิกเวบ็พลงัจิต ชาดกเร่ือง
การผิดศีลขอ้สาม และผลกรรมท่ีพระโพธิสัตวผ์ิดลูกผิดเมียของผูอ่ื้น  บญัชรธรรม คติธรรมจาก         
พระธรรมเทศนาของหลวงตา อาลยัหลวงพ่อปาน วดับางนมโค โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดาํ วนัท่ี 26 
กรกฏาคม เป็นวนัมรณะภาพของหลวงพอ่ปาน ปฏิบติัเพื่อให้ทนัยุคพระศรีอาริยเมตไตรยโดยหลวง
พ่อฤาษีลิงดาํ วดัท่าซุง หลกัการถือศีล 5 ให้ครบ โดยแม่ชีทศพร ศีล 5 โน้มนาํใจให้อ่อนลงสู่ธรรมได ้
แห่เขา้วดัเนินกระบก อบสมุนไพรตา้นไวรัส “หลวงตาฮาร์วาร์ด” พระดร. พิชยั ฐิติลาโภ ในวยั 108 
ปี คาํสอนของหลวงปู่แหวน เร่ืองกามกิเลส อาจารยเ์สริมศิลป์ ขอนวงค ์ขบัโรค แกก้รรม “หลวงพ่อ
วดัไร่ขิง” อศัจรรยแ์ห่งอิทธิฤทธ์ิและอภินิหาร พระผงรูปเหมือนพิมพแ์หวกม่าน พระผงท่ีดีท่ีสุด
ของ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ การสร้างดี มวลสารดี การเสกไม่ตอ้งพูดถึง หลวงปู่ทาํให้ก็ดีทั้งนั้น             
สุริยคราสกบัวดัไตรมิตร ในมุมโหราศาสตร์ ยงัแบ่งห้องสนทนาออกเป็นห้อง ๆ คือ ห้องพลงัจิต
วิทยาศาสตร์ทางจิต ลึกลบั มีเน้ือหาจาํนวนมากเช่นห้องย่อย:พระเคร่ือง วตัถุมงคล พระเคร่ือง 
เคร่ืองรางของขลงัและวตัถุมงคลต่าง ๆ65 

                                                        
  64เวบ็มาสเตอร์องค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์ฯ, “แนะนาํองคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่ง
โลก”, 13 กรกฎาคม 2552, <www.wfb-hq.org/> (13 July 2009)  
  65เวบ็มาสเตอร์พลงัจิต, “หนา้แรกพลงัจิต”, 13 กรกฎาคม 2552,  
<http://palungjit.com/> (13 July 2009)   

http://www.wfb-hq.org/
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 8. พุทธทาสศึกษา นําเสนอประวติัความเป็นมาของสวนโมกขพลารามอันเป็นวดัท่ี               
พุทธทาสภิกขุก่อตั้ง และอยู่จาํพรรษาจนเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลกมีเน้ือหาน่าสนใจในหน้าแรก
กล่าวถึงกาํเนิดสวนโมกข ์ความวา่ “สวนป่าอนัเป็นกาํลงัแห่งการหลุดพน้เราเดินตามโลกตั้งแต่นาที
ท่ีเกิดมา จนถึงนาทีท่ีมีความรู้สึกน้ี ต่อน้ีไปเราจะไม่เดินตามโลก และลาโลกไปคน้หาส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ 
ตามรอยพระอริยะท่ีคน้แลว้จนพบ 
 จากเล่าไว้เม่ือวยัสนธยา อัตชีวประวติัของท่านพุทธทาส พระประชา ปสนฺนธมฺโม 
สัมภาษณ์พุทธทาสกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของสวนโมกขพลารามไวต้อนหน่ึงว่า “มนัก็เป็น
ธรรมดาแหละ ท่ีจะตอ้งตั้งช่ือ แต่วา่เร่ืองช่ือสวนโมกขน่ี์ นายธรรมทาสเขาไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง หรือไม่มี
สิทธ์ิท่ีจะเก่ียวขอ้งว่าจะตั้งช่ืออะไร เราว่าไปคนเดียว คิด คิด คิดไปตามไอห้ลกัเกณฑ์ หรือตาม
ถ้อยคาํท่ีมีใช้อยู่ และเพื่อขบขนับา้ง เรามนัมีนิสัยฮิวเมอริสท์อยู่บา้ง ฟลุคท่ีว่ามนัมีตน้โมกและ
ตน้พลา ท่ีสวนโมกขเ์ก่านัน่ ตน้โมกน่ียงัอยูท่ี่หนา้โบสถ์หลายตน้ และตน้พลาก็มีอยู่ทัว่ ๆ ไป ตน้
โมกกบัตน้พลา เอาโมกกบัพลามาต่อกนัเขา้ มนัก็ไดค้วามเต็มวา่ กาํลงัแห่งความหลุดพน้ พลงัแห่ง
ความหลุดพน้ ส่วนคาํว่าอารามย่อมธรรมดา แปลว่าท่ีร่มร่ืนท่ีร่ืนรมย์ เม่ือมนัฟลุคอย่างน้ีมนัก็
ออกมาจริงจงั ตรงกบัความหมายแทจ้ริงของธรรมะ วตัถุประสงค์ก็คือโมกข์ สถานท่ีอนัเป็นพลงั
เพื่อโมกขะ ก็เหมาะแล้ว เม่ือแรกเสนอข้ึนมาเขาฟังขดัหูกนัทั้งนั้นแหละ แปลก หรือว่าขดัหูไม่รู้
อะไร โมกขพลา ตอ้งอธิบายใหรู้้วา่ธรรมะคืออยา่งนั้น มีความหลุดพน้เป็นวตัถุท่ีพึงประสงค ์จึงเกิด
วดัชนิดท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความหลุดพน้ เรียกวา่ “โมกขพลาราม” 
 ในวนัท่ี 6 เมษายน 2475 พระมหาเง่ือมก็เดินทางกลับถึงบา้นเกิดท่ีพุมเรียง และเขา้พกั
ชัว่คราวในโบสถ์วดัใหม่พุมเรียง การกลบัมาคร้ังน้ี มีเพียงโยมนอ้งชายและเพื่อนในคณะธรรมาน
ประมาณ 4 - 5 คนเท่านั้น ท่ีร่วมรับรู้ถึงปณิธานอนัมุ่งมัน่ของพระมหาเง่ือม ทุกคนเต็มอกเต็มใจท่ี
จะหนุนช่วยด้วยความศรัทธา โดยพากนัออกเสาะหาสถานท่ี ซ่ึงคิดว่ามีความวิเวกและเหมาะสม           
จะเป็นสถานท่ี เพื่อการทดลองปฏิบติัธรรมตามรอยพระอรหันต์ สํารวจกนัอยู่ประมาณเดือนเศษ          
ก็พบวดัร้างเน้ือท่ีประมาณ 60 ไร่ ช่ือตระพงัจิก ซ่ึงรกร้างมานาน บริเวณเป็นป่ารกคร้ืม มีสระนํ้ า
ใหญ่ซ่ึงร่ําลือกนัวา่ มีผดุีอาศยัอยู ่เม่ือเป็นท่ีพอใจแลว้ คณะอุบาสกดงักล่าวก็จดัทาํเพิงท่ีพกั อยูห่ลงั
พระพุทธรูปเก่า ซ่ึงเป็นพระประธานในวดัร้างนั้น แลว้พระมหาเง่ือมก็เขา้อยู่ในวดัร้างตระพงัจิก  
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2475 อนัตรงกบัวนัวสิาขบูชา โดยมีเพียงอฐับริขาร ตะเกียง และหนงัสืออีก
เพียง 2 - 3 เล่มติดตวัไปเท่านั้น 
 เขา้ไปอยู่ไดไ้ม่ก่ีวนั วดัร้างนามตระพงัจิกน้ี ก็ไดรั้บการตั้งนามข้ึนใหม่ โดยพระมหาเง่ือม 
ซ่ึงเห็นวา่ บริเวณใกลท่ี้พกันั้น มีตน้โมกและตน้พลาข้ึนอยู่โดยทัว่ไป จึงคิดนาํคาํทั้งสองมาต่อเติม
ข้ึนใหม่ ให้มีความหมายในทางธรรม จึงเกิดคาํว่า “สวนโมกขพลาราม” อนัหมายถึง “สวนป่าอนั
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เป็นกาํลงัแห่งความหลุดพน้จากทุกข”์ ข้ึนในโลกตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา พร้อมๆ กบัการเร่ิมภารกิจ
ตามท่ีใจมุ่งมัน่ โดยเร่ิมการขบคิดเร่ืองต่างๆ และลงมือค้นควา้พระไตรปิฎกต่ออีกด้วยตนเอง               
เม่ือถึงเดือนสิงหาคม 2475 ก็เร่ิมถ่ายทอดอุดมคติอนัตนศรัทธาเช่ือมัน่ ออกเป็นงานเขียนเร่ือง           
“ตามรอยพระอรหันต์” หัวใจของพระมหาหนุ่มในเวลานั้น เต็มเป่ียมด้วยรู้สึกท่ีจะมอบกายถวาย
ชีวิตให้กบังานของพระศาสดา จึงตั้งนามตนเองข้ึนใหม่ว่า “พุทธทาส” ตามบทสวดตอนหน่ึงใน
ภาษาบาลี นาม “พุทธทาส” จึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัเร่ือยมาจนบดัน้ีมีการเสนอประวติัของพุทธทาส
อยา่งละเอียดแบ่งออกเป็น 7 บท คือ ประวติัพุทธทาสภิกขมีุเน้ือหาประกอบดว้ยเจด็บท66 
 9. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย นาํเสนอประวติัความเป็นมาความว่า “เปรียญ
ธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนศรินทราบรมราชชนนี เป็นองคก์ร
บาํเพญ็สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์องคก์รหน่ึง ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2517 โดยการนาํของ
นายประสิทธิ กิตติสิทโธ นายจาํรัส ดวงธิสาร และคณะ ซ่ึงเป็นผูไ้ดบ้วชเรียน ศึกษาพระปริยติัธรรม 
เป็นนกัธรรม และมหาเปรียญ เสร็จแลว้ก็ลาสิกขามาเป็นฆราวาส ประกอบอาชีพรับราชการและ
อาชีพอ่ืน ๆ แตกต่างกนัออกไป 
 ท่านเจา้ประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ฟ้ืน ชุตินฺธรมหาเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม
เจา้คณะใหญ่หนกลาง แม่กองบาลีสนามหลวง และเจา้อาวาสวดัสามพระยา ได้เมตตานุเคราะห์ 
สนบัสนุนและมอบอาคารสถานท่ีภายในวดัสามพระยาเป็นท่ีตั้งสํานกังานเปรียญธรรมสมาคมฯ 
และม.ร.ว ศึกฤทธ์ิ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี คนท่ี 13 ของประเทศไทย ไดใ้ห้การสนบัสนุนทั้ง
ขอ้คิด ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  
 พ.ศ. 2519 ไดจ้ดัตั้ง “มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย” ข้ึนอีกสถาบนัหน่ึง                             
เพื่อเป็นสถาบนัเก่ียวกบัการเงิน เป็นฐานสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม  
 เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
ไดด้าํเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อนัเป็นกุศล เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วดั หมู่บา้น 
ชุมชน สถาบนัการศึกษา สังคม และประเทศชาติ จนเป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บการยอมรับและความเช่ือถือ
จากท่านพุทธศาสนิกชนทัว่ไป 
 ความทราบถึงสมเด็จพระศรีนนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงพระราชทานส่ิงของ
บรรเทาทุกขส์าํหรับประชาชนท่ียากจน บริจาคเงินจาก “กองทุนสมเด็จยา่” เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

                                                        
 66เวบ็มาสเตอร์พุทธทาส, “ประวติัสวนโมกขพลารามและพุทธทาส”, 25 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.buddhadasa.org/html> (25 July 2009)  
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ในโครงการการกุศลต่างๆ เป็นตน้วา่ การจดัซ้ือผา้ห่มกนัหนาวไปมอบให้แก่ประชาชนท่ียากจนใน
ถ่ินทุรกันดาร การจัดหาจักรยานไปมอบให้นักเรียนท่ีมีภูมิสําเนาไกลจากโรงเรียนในชุมชน                 
การสร้างถังเก็บนํ้ า การสร้างห้องนํ้ า และห้องสุขแก่วดัและโรงเรียน การจดัหาทุนการศึกษา               
และอุปกรณ์การศึกษาถวายพระภิกษุสามเถร และมอบให้แก่นกัเรียนท่ีมีฐานนะยากขน และขาด
แคลนในชนบท เป็นตน้ 
 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาต ให้เปรียญธรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อยู่ในพระราชูปถมัภ ์โดยใช้คาํว่า 
“ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อทา้ยช่ือสถาบนัทั้ง 2 เม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2533 ทรงประราชทานเงิน สําหรับตั้งเป็นทุนมูลนิธิ เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2533 และทรง
พระราชทานเพิ่มทุนมูลนิธิเป็นประจาํปีตลอดมาจนถึงปี 2539 มียอดเงินรวมทั้งส้ิน 8,000,000 บาท
(แปดลา้นบาทลว้น)  
 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 กระทรวงการคลังได้มีประกาศเลขท่ี 548 รับรองให้
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซ่ึงท่านพุทธศาสนิกชนท่ี
บริจาคเงินทั้งทุน  เพิ่มทุนมูลนิธิ และให้การสนบัสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ สามารถนาํ
ใบเสร็จรับเงินไปลดหยอ่นภาษีได ้ซ่ึงนบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อสถาบนัทั้ง 2 
 การบริหารทั้งเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ ได้ยึดมัน่ตามข้อบงัคบั วตัถุประสงค์ อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และปณิธานท่ีว่า           
“เผยแผธ่รรม ช้ีนาํความถูกตอ้ง และปกป้องพระพุทธศาสนา”อยา่งเคร่งครัด มีการเลือกตั้งทั้งนายก
และอุปนายก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เขา้มาบริหารผลดัเปล่ียนกนับริหารตามวาระๆละ 2 ปี67  
 10. ยุวพุทธธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  นําเสนอในส่วนของประวติัความว่า “เม่ือ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลง หนุ่มสาวชาวพุทธในกรุงเทพมหานครกลุ่มหน่ึงท่ีมีความสนใจ
ทางดา้นพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ยบุคคลสาํคญั 3 ท่าน คือ  
  1. นายเสถียร โพธินนัทะ  
  2. นายบุญยง วอ่งวานิช  
  3. นายสุพจน์ แสงสมบูรณ์  
 ทั้ง 3 ท่านจดัตั้ง “คณะยุวพุทธิกะ” ข้ึนเม่ือวนัพุธ ท่ี 15 มกราคม พุทธศกัราช 2492 โดยมี
ความเห็นพอ้งกนัว่า จะต้องตั้งสมาคมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สําหรับคนวยัเดียวกัน เพื่อจะได ้            

                                                        
 67เวบ็มาสเตอร์เปรียญธรรมสมาคม, “ความเป็นมาของเปรียญธรรมสมาคม”,  
25 กรกฎาคม 2552, <http://www.pada.or.th/> (25 July 2009) 
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ชักจูงคนหนุ่มสาว ให้มาสนใจในพระพุทธศาสนา และแก้ความเข้าใจผิดของคนปัจจุบนัท่ีว่า 
ศาสนาเป็นของคนคร่ําครึ โดยได้รับความเมตตาจา ก พระศรีวิสุทธิญาณ หรือสุชีโวภิกข ุ                        
(ท่านอาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ) แห่งวดักนัมาตุยาราม อนุญาตให้ใชพ้ระอุโบสถเป็นสํานกังานใน
ขณะนั้น  
 ระยะแรกจัดกิจกรรมปุจฉา วิสัชนาธรรมในวนัอาทิตย์ ปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนา             
และปฏิบติัสมถะวปัิสสนาภาวนา ไดรั้บความสนใจจากประชาชนทัว่ไป และไดรั้บความ ช่ืนชมจาก
ผูใ้หญ่ ในสมยันั้น 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายบุญยง ว่องวานิช          
นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์นาํคณะกรรมการเขา้เฝ้าเม่ือ วนัท่ี 
14 มกราคม 2503 
 วนัท่ี 14 มิถุนายน 2493 จดทะเบียนจดัตั้งเป็นสมาคมอยา่งเป็นทางการ มีกรรมการ 11 คน 
เป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งแรกของประเทศไทย มีสํานักงานชั่วคราวอยู่ในวดักันมาตุยาราม 
กรุงเทพมหานคร  
 ไดท้าํพิธีเปิดป้ายสาํนกังานในวนัออกพรรษา ตรงกบั วนัท่ี 26 ตุลาคม 2493  
 ต่อมาวนัท่ี 17 มีนาคม 2503 ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ รับยุวพุทธิกสมาคมฯ 
เขา้ไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ์ สมาคมจึงไดช่ื้อว่า “ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูปถมัภ”์ ใชอ้กัษรยอ่ “ย.พ.ส.”  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าฟ้าทั้ ง 4 พระองค ์             
ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2512 
 วนัท่ี 12 กนัยายน 2512 คณะกรรมการของสมาคมได้รับพระบรมราชานุญาตให้เขา้เฝ้า
ถวายเข็มเคร่ืองหมายสมาคมแด่ สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอทั้ง 4 พระองค ์           
ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐานซ่ึงทรงรับเป็นองคส์มาชิกกิตติมศกัด์ิในคร้ังนั้นดว้ย   
 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2532 คณะกรรมการของสมาคมได้รับพระกรุณา ให้เขา้เฝ้าถวายเข็ม
เคร่ืองหมายสมาคม แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา(พระอิสริยยศใน
ขณะนั้น) ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้
พชัรกิติยาภา ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิทั้ง 2 พระองค ์ 
 ปี พ.ศ.2518 นายขวญั เอ่ียมอ่อง คหบดีผูใ้จบุญ ไดทู้ลเกลา้ถวายท่ีดินจาํนวน 5 ไร่ ท่ีแขวง 
บางดว้น เขตภาษีเจริญ แด่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงพระองค์ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานใหเ้ป็นท่ีตั้งสมาคมจวบจนทุกวนัน้ี  
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 วิสัยทัศน์ยุวพุทธิกสมาคม “เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาท่ีบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผูน้าํในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผูส้นใจเขา้ร่วมศึกษาและปฏิบติั
ธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) โดยเนน้หลกัวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้เกิด
ศรัทธาและปัญญา เพื่ อนําหลักธรรมมาใช้ในการดํา เ นินชีวิต  พ ร้อมทั้ ง เข้า ร่วมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ใหก้วา้งขวางมัน่คงตลอดไป”68 
  เน้ือหาท่ีนาํเสนอมาทั้งหมดนั้นเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของแต่ละเวบ็ไซต ์
รวมทั้งวตัถุประสงคข์องแต่ละองคก์ร ขอ้มูลจึงอยูใ่นรูปของขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร บางเวบ็ไซตมี์
เน้ือหาค่อนขา้งยาว ในขณะท่ีบางเวบ็ไซตน์าํเสนอเน้ือหาท่ีตอ้งการเผยแผเ่ช่นประวติับุคคลสําคญั
ขององคก์ร หลกัธรรม ข่าวสารเป็นตน้ 
 

สรุปรูปแบบ และกระบวนการของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย  
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 50 เวบ็ไซตไ์ดบ้ทสรุปดงัต่อไปน้ี  
  1. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง หนา้แรกของเวบ็ไชต ์ไม่มีรูปแบบสําเร็จรูป มีการออกแบบ 
ท่ีหลากหลายใชท้ั้งโปรแกรมพื้นฐานในการออกแบบและใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
  2. เวบ็ไซตข์ององคค์ณะสงฆมี์โดเมนเนมส่วนมากเป็น .org .go.th ส่วนองคก์รท่ีมีหนา้ท่ี
ดา้นการศึกษาจะเป็น .ac.th เช่นมหาเถรสมาคม มีเวบ็ไชด์ช่ือ http://www.mahathera.org/ สํานกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเว็บไซต์ช่ือ http://www.onab.go.th/  มีเพียงกองบาลีสนามหลวงท่ีใช้
โดเมนเนมเป็น .net  
 วดัต่าง  ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจใชโ้ดเมนเนมตามความสะดวกทั้ง .com .org .net .go.th 
ส่วนองคก์รอิสระนิยมรูปแบบในการใชส้ามแบบ คือ .com .org .net 
 ในเร่ืองของอินเทอร์เน็ตแอสเดรส หรือโดเมนเนมไม่ใช่รูปแบบท่ีมีความสําคญันัก                  
การเลือกใชโ้ดเมนเนมข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมขององคก์รและการเลือกสรรคข์องเวบ็มาสเตอร์ 
  ส่วนของเน้ือหานั้นส่วนมากให้ความสําคญักบัรูปแบบท่ีเป็นตวัอกัษรในส่วนขององค์กร
ทางศาสนาจะนําเสนอประวติัองค์กร ประวติัศาสนสถาน ศาสนวตัถุ ศาสนบุคคลท่ีสําคญัของ
องคก์รนั้น ๆ มีบางองคก์รนาํเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหวของคณะสงฆเ์ช่นสมชัชาสงฆไ์ทยใน
สหรัฐอเมริกาเป็นตน้ 

                                                        
  68เวบ็มาสเตอร์ยวุพุทธฯ, “ประวติัยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย”, 25 กรกฎาคม 2552, 
<http://www.ybat.org/> (25 July 2009) 
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 ในส่วนขององค์กรอิสระนอกจากจะนาํเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประวติัแล้วยงัมีการนําเสนอ
ข่าวสารทางศาสนา มีเวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอข่าวสารแห่งเดียว คือ พระไทยดอทเน็ต ส่วนท่ีนาํเสนอดว้ย
ภาพมีแทบทุกองคก์รแต่ท่ีนาํเสนอดว้ยเสียงเพียงอยา่งเดียว คือ พระปิยะโรจน์ดอทคอม 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั
จึงมีรูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลาย นพดล อินนาได้แสดงถึงกระบวนการในการสร้าง
เวบ็ไซตไ์ว ้6 ขั้นตอนประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 เวบ็โฮสต้ิง(Web Hosting) ขั้นท่ี 2 วางแผน(Planning) 
ขั้นท่ี 3 ออกแบบขอ้มูล (Information Design) ขั้นท่ี 4 ออกแบบหน้าเวบ็ (Page Design) ขั้นท่ี 5 
พฒันาเวบ็ (Web Authoring) ขั้นท่ี 6 เปิดตวั (Going Live)69 แมว้่าเวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ไทย
บางคร้ังอาจจะไม่ไดด้าํเนินการตามกระบวนการในการสร้างเวบ็ทุกขั้นตอน เพราะบางเวบ็ไซต์มี
เวบ็เซริฟเวอร์เอง็ แต่ส่วนมากยงัตอ้งเช่าเวบ็โฮสต้ิงจากเอกชนหรือผูใ้ห้บริการ การวางแผนและการ
ออกแบบขอ้มูลมกัจะทาํไปพร้อม ๆ กนั การออกแบบหนา้เวบ็ส่วนหน่ึงพระสงฆด์าํเนินการเอง การ
พฒันาเวบ็ทั้งในดา้นโครงสร้างเวบ็และเน้ือหาพระสงฆ์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นเวบ็มาสเตอร์จะดาํเนินการ
เอง พอถึงเวลาเปิดตวัแลว้ การประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตเ์ป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีเวบ็ไซตข์องคณะสงฆ์
ไทยไม่ค่อยคาํนึงถึงมากนกั 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั
จึงมีรูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัท่ี พระเทพดิลก ประธานศูนยพ์ิทกัษ์
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และเลขาธิการศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยให้
สัมภาษณ์วา่ “เร่ืองการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตนั้น เน้ือหาส่วนหน่ึงมาจากการใชเ้ทป
เสียงของครูบาอาจารย์เท่าท่ีจะรวบรวมมาได้ แต่ละวดัก็พยายามสะสมเทปของครูอาจารย์ เช่น               
พุทธทาส หลวงพ่อปัญญานนัทะ พระอาจารยช์า เป็นตน้ พระอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงเป็นท่ีสนใจของ
ประชาชนทัว่ไป ส่วนท่ีส่ือสารใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ท่ีฟังพบวา่เป็นพระท่ีมีพื้นฐานทางการศึกษาท่ีไม่ค่อย
สูงพอ ความเขา้ใจในเร่ืองธรรมะไม่ค่อยลึกซ้ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอรรถหรือเน้ือหาธรรมะแต่ละขอ้นั้น 
จะอธิบายไปตามความรู้สึกนึกคิด แต่ก็สอดคลอ้งกบัอารมณ์ผูฟั้ง เน้ือหาท่ีส่ือออกไปทางอินเทอร์เน็ต
จึงเป็นหลกัธรรมง่าย ๆ ไม่ค่อยลึกซ้ึงนกั พวกน้ีจึงมีกลุ่มผูดู้ผูช้มผูฟั้งประจาํ อยา่ลืมวา่กลุ่มคนพวกน้ีมี
ความผูกพนัส่วนตวัอยู่ด้วย ความสนินทสนมส่วนตวั เช่นดาวธรรมของธรรมกาย ก็หมายความว่า
ธรรมกายตอ้งฟังธัมมชโย เขาก็มีอิทธิบาทของเขาสําหรับธัมมชโย พอเปล่ียนเป็นคนอ่ืนก็ไม่ค่อย            
เด่นดงั ก็มีการเรียกร้องหลวงพ่อของเขา เหมือนกบัพวกดารานกัร้องก็จะมีขาประจาํมีแฟนประจาํ การ

                                                        
 69นพดล อินนา, ไอทีกับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดกัส์, 2549), หน้า 
132.  
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จะปรับตวัเองให้อยู่ในจุดตรงนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าเรามีแฟนประจาํสักก่ีราย การท่ีจะเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกั ถา้ลองสังเกตวา่ พระท่ีสังคมยอมรับจะอยูใ่นระดบักลาง ๆ ซ่ึงการท่ีจะ
เป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปได้มีไม่มาก เช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี 
(ว.วชิรเมธี) เป็นตน้ การทาํงานของคณะสงฆ์นั้น เอาเขา้จริงเป็นเร่ืองของการตระหนักในภารกิจ
มากกวา่หมายความวา่เรามีหนา้ท่ีอะไรก็ทาํกนัไป ส่วนใครจะฟังมากนอ้ยแค่ไหนเพียงไรนั้นเป็นเร่ือง
ของเขา เราวดัไม่ได้70 
 ในขณะท่ี พระครูโสภณศาสนกจิ ใหส้ัมภาษณ์ไวว้า่ “เน่ืองจากในการทาํงานมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัอินเทอร์เน็ตและเผยแผธ่รรมะทางอินเทอร์เน็ตเห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีถูกมากในการเผยแผ่ออกไป
ในวงกวา้ง แต่มนัก็เป็นปัญหาท่ีแพงมากสําหรับผูบ้ริโภค ต่างจากการท่ีเราเผยแผท่างวิทยุท่ีเราลงทุน
ค่อนขา้งจะแพงแต่ผูบ้ริโภคซ้ือวิทยุเคร่ืองละร้อยห้าสิบบาทก็สามารถรับฟังได ้ส่วนอินเทอร์เน็ตใน
ฐานะผูใ้ห้ลงทุนถูก แต่ผูรั้บลงทุนแพงเพราะตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงจะรับได้ ส่ืออินเทอร์เน็ตมี
ผูบ้ริโภคจาํนวนจาํกดั การบริโภคนอกจากจาํกดัด้วยงบประมาณแล้วผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตตอ้งนัง่กบัท่ี            
แต่วิทยุฟังไดทุ้กท่ี ความนิยมชมชอบวิทยุเดินไปไหนก็ฟังได ้แรงบนัดาลใจในฐานะผูใ้ห้คิดวา่อะไร          
ก็ตามท่ีสามารถส่งสารไปสู่ผูบ้ริโภคได ้เราก็ควรจะทาํทุกมุม เพราะผูบ้ริโภคมีขีดจาํกดัไม่เหมือนกนั
ในแต่ละกลุ่ม บางกลุ่มใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น ฟังวิทยุไม่ได้ ในส่วนของอินเทอร์เน็ตเท่าท่ีทาํมา           
หลายปี คิดวา่ เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บในระยะไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เม่ือเราเดินมาทางสาย
น้ีก็ต้องทํา อีกอย่างอินเทอร์เน็ตทําได้ทั้ งสดและแห้ง ในขณะเดียวกันย ังทําทีวีออนไลน์ได ้                 
ในภาพรวม การใช้อินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทยจริง ๆ ยงัไม่ชดัเจน อินเทอร์เน็ตท่ีใช้อยูก่็มีของ
สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นอกจากนั้นก็มีพระรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆอายุประมาณ 50-70 มี
พฒันาการเร่ืองอินเทอร์เน็ตพอสมควร ส่วนหน่ึงใชส่้วนตวัไม่ไดท้าํในนามคณะสงฆแ์ต่เอ้ือประโยชน์                 
ต่อคณะสงฆ์71 
 คณะสงฆไ์ทยจึงมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา แมว้า่ส่วนหน่ึงจะทาํใน
นามปัจเจกบุคคล แต่ก็เอ้ือประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา องคก์รของคณะสงฆไ์ทยจริง ๆ ถึงจะมีการ
ใชส่้วนหน่ึงก็เป็นการเผยแผกิ่จกรรมขององคก์ร รูปแบบในการนาํเสนอควรมีหลากหลายเพราะจะทาํ
ใหเ้ขถึ้งคนไดห้ลายกลุ่ม  

                                                        
 70สัมภาษณ์ พระเทพดิลก,  ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 
เลขาธิการศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 3 มกราคม 2553.  
 71สัมภาษณ์ พระครูโสภณศาสนกิจ, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, 8 กุมภาพนัธ์ 2553. 
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 กระบวนการในการสร้างเวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยจริง ๆ ยงัไม่ปรากฎชดัเจน ส่วนมากทาํใน
นามส่วนตวัแต่เปิดในนามวดั ถา้หากผูบ้ริหารวดั เช่น คณะกรรมการวดั เจา้อาวาสเห็นดว้ยเวบ็ไซต์
ของวดันั้น ๆ ก็ดาํรงอยู่ต่อไปได ้แต่ถา้เจา้อาวาสไม่เห็นดว้ยเวบ็ไซต์ก็พร้อมท่ีจะถูกปิดไดทุ้กเม่ือ               
อีกอยา่ง เม่ือมีเวบ็ไซต์ทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมากก็ตอ้งมีการส่งเสริมบุคคลากรขององคก์รสงฆ์
ให้รู้เท่าทนัความเจริญของเทคโนโลยีดงัท่ี ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ เสนอวา่ “ภาครัฐและองคก์รหลกัของ
สงฆ์ต้องเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาด้านเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง จะได้ทําหน้าท่ีเผยแผ ่                  
พระพุทธศาสนาทางส่ืออินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกอย่างหน่ึงอยากให้คณะสงฆ์ส่งเสริม
ใหมี้เวบ็ไซตท่ี์เป็นศูนยก์ลางของคณะสงฆเ์องเพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทุกวดัสามารถส่งเน้ือหาเผยแผ่
ในเวบ็ไซตท่ี์เป็นศูนยก์ลางได้72 สอดคลอ้งกบั พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ ท่ีแสดงทศันะวา่ “ถึงเวลา
แลว้ท่ีคณะสงฆ์ควรมีนโยบายและเป้าหมายท่ีชดัเจน ในปัจจุบนัยงัไม่มีนโยบายท่ีชัดเจน ยงัไม่เห็น              
เม่ือพระสงฆ์อยู่ในสังคมก็ต้องปรับปรุงตวัเองให้เหมาะกับสังคม แต่ว่าต้องมีขอบเขตไม่ให้เสีย            
อาจาระ เทคโนโลยีเป็นส่ิงจาํเป็นพระสงฆ์ควรรู้อยา่งน้อย ๆ ก็ตอ้งใช้ให้เป็น คณะสงฆ์ควรให้การ
สนบัสนุนเพื่อทาํใหเ้กิดการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตให้มากข้ึน73 
 ในปัจจุบนัจากการสํารวจก็พบวา่มีเวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาจาํนวน
มาก แต่แยกไม่ออกว่าเว็บไซต์ไหนเป็นของคณะสงฆ์ไทย หรือเป็นองค์กรอิสระอ่ืน ๆ ในส่วนของ
เน้ือหาก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าถูกตอ้งตรงตามหลักคาํสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ บาง
เวบ็ไซตอ์าจจะอาศยัอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางเพื่อเผยแผแ่นวคิดของตนท่ีไม่ถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั 
เพราะองคก์รสงฆย์งัไม่มีระเบียบท่ีจะควบคุมการนาํเสนอเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง และยงัไม่มีนโยบายในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต หากองค์กรสงฆ์มีนโยบายท่ีชัดเจนก็จะทาํให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการใชอิ้นเทอร์เน็ตมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  
 
 
 

                                                        
 72การแสดงความคิดเห็นของ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ,์ อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต,
อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ศาลายา จงัหวดันครปฐม.  
 73การแสดงความคิดเห็นของพระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้อง
ประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม.  
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5.3 ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทย  

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนันั้น             
จะมีประสิทธิผลหรือไม่อยา่งไร ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัคาํวา่ประสิทธิผลก่อน 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผลไวใ้นหนา้เดียวกนัว่า ประสิทธิภาพ (ปฺสิดทิพาบ) น. ความสามารถท่ีทาํให้เกิดผล
ในการทาํงาน ส่วนประสิทธิผล (ปฺระสิดทิผน) น. ผลสําเร็จ, ผลท่ีเกิดข้ึน74 ดงันั้น ประสิทธิผล               
จึงหมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึน มาจากภาษาองักฤษวา่ (Effective, Effectiveness) หมายถึง การทาํแลว้บรรลุ
เป้าหมายผลออกมาพึงพอใจ ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การใชค้วามพยายามเพื่อบริหาร
โครงการให้ไดผ้ลผลิต (Outputs) ตามรายการต่าง ๆ (Specifications) ท่ีกาํหนดไวด้ว้ยทรัพยากร
โครงการ (Inputs) ท่ีไม่มากกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการโครงการ 
 ประสิทธิผล แปลมาจาก Effective เป็นศพัท์บญัญติั ทางการบริหารจดัการ หมายถึง
ผลสําเร็จ ของงานเป็นไปตามความมุ่งหวงั (Purpose) ท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 
ดงันั้น ในประเด็นของความมีประสิทธิผล จึงมุ่งเน้นไปท่ีการพิจารณาจุดส้ินสุดของกิจกรรมหรือ
การดาํเนินงานวา่ไดต้ามท่ีตั้งไว ้หรือไม่ ซ่ึงมกัจะมีตวัช้ีวดั (Indicator) ท่ีชดัเจน หลายคร้ังท่ีพบว่า
ในเชิงนโยบายมักมีการกําหนดวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซ่ึงอาจตอ้งหันมามองยอ้นกลบัถึงผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายนั้น ๆ ประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล ท่ีองคก์ารตอ้งการ คืออะไร ตอ้งทาํอยา่งไร หากเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน ก็จะ
นาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีผิดทิศทางได ้ในขณะท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดนิ้ยามและให้ความหมายของ 
ประสิทธิผล (Effectiveness)  ไวด้งัน้ี 
 อนันต์ เกตุวงศ์ ไดนิ้ยามประสิทธิผลวา่ “Effectiveness is the extent to which a manager 
achieves the output requirements of his position” นัน่คือ ประสิทธิผลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกระทาํ
ของผูบ้ริหารให้ผลงานนั้นบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหมาย งานของนกับริหารจะตอ้งเน้นอยู่ท่ี
ประสิทธิผล คือ จะตอ้งทาํงานให้ไดผ้ล ประสิทธิผลการบริหารหรือการจดัการมีส่วนสัมพนัธ์กบั
ผลงาน หรือผลผลิตท่ีนกับริหารไดก้ระทาํในสถานการณ์หน่ึง โดยใชว้ิธีการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานมากข้ึนเร่ือย ๆ หรือใหไ้ดผ้ลงานมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้75 

                                                        
 74ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุคส์พบัลิเคชัน่ส์, 2546), หนา้ 667. 
 75อนันต์ เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคของการวางแผน, พิมพ์คร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2526), หนา้ 20. 
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 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง ให้ความหมายประสิทธิผลไวว้า่ หมายถึงเคร่ืองแสดงความสําเร็จของ
เป้าหมาย ความสาํเร็จในการปฏิบติังานส่ิงท่ีเราไดต้ดัสินการกระทาํ76 
 ประพันธ์ สุริหาร ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิผลวา่ ประสิทธิผล หมายถึงการพิจารณา
ผลของการทาํงานท่ีสําเร็จตามความคาดหมายไว้ ความสําเร็จของงานอย่างมีประสิทธิผลนั้น               
อาจเกิดจากการปฏิบติังานท่ีไม่ประหยดั หรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได ้ เพราะประสิทธิภาพเป็นเร่ือง
ของการทาํงานให้ไดผ้ลสูงสุด ส่วนประสิทธิผลเป็นเร่ืองของการท่ีเอาผลงานท่ีสําเร็จดงัท่ีคาดหวงั
มาพิจารณา ดงันั้นงานท่ีมีประสิทธิผลจึงไม่จาํเป็นตอ้งมีประสิทธิภาพเสมอไป77 
 อุทัย หิรัญโต กล่าวถึงค ํ าวา่ “ประสิทธิผล” หมายถึง ผลสําเร็จของการบริหารท่ีบรรลุถึง
เ ป้ า หม า ยตา มท่ี กํา หนดไว้ซ่ึ งอา จ เ กิ ด ข้ึนจาก ก ารป ฏิ บัติ ง าน ท่ี ไม่ มี ป ระ สิ ทธิ ภาพ ก็ ไ ด ้                         
เพราะประสิทธิผลเพียงแต่พิจารณาถึงผลงานท่ีไดรั้บเท่านั้น ลกัษณะการบริหารท่ีมีประสิทธิผล คือ 
การบรรลุเป้าหมาย แต่การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือการใช้ทรัพยากรการบริหารอย่าง
ประหยดัเกิดผลรวดเร็วโดยการนาํเวลา เขา้มาพิจารณาดว้ย78 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ประสิทธิผล หมายถึง
ผลสาํเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงจากแนวคิดดงักล่าวถึงแมจ้ะ
เป็นแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์การ แต่ก็สามารถนํามากาํหนดขอบเขตในการศึกษา
ประสิทธิผลของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยใน
ปัจจุบนัดงัน้ี 
 จากการสํารวจเบ้ืองต้นจากเว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม การนับจากเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่างซ่ึง
สามารถวดัประสิทธิผลของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต เร่ิมนบัจาํนวนจากวนัท่ี
เปิดใหบ้ริการ และกาํหนดวนัสุดทา้ยในการสาํรวจ คือ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ในเบ้ืองตน้สรุปได้
วา่ 
 เวบ็ไซตก์รมการศาสนา มีจาํนวนผูช้ม 312,064 คน  
 เวบ็ไซตก์องธรรมสนามหลวง ผูเ้ยีย่มชม 481,011 คน 
 เวบ็ไซตศู์นยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาชิก 430 สถิติเขา้ชม 1,522,043 คร้ัง  

                                                        
 76เกรียงศกัด์ิ เขียวยิ่ง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2543), หนา้ 120. 
 77ประพนัธ์ สุริหาร, ทฤษฎีการบริหาร, (ขอนแก่น : ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น, 2532), หนา้ 56. 
 78อุทยั หิรัญโต, หลกัการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2531), หนา้ 72. 
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 เวบ็ไซตก์องงานพระธรรมทูต จาํนวนผูช้ม 1,338 คน 
 เวบ็ไซตศู์นยค์วบคุมการไปต่างประเทศสาํหรับพระภิกษุสามเณร จาํนวนผูเ้ขา้ชม 50,970 คน 
 เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เปิดให้บริการตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2549 มี
ผูช้มทั้งส้ิน 162,278,690 คน  
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปรับปรุงคร้ังล่าสุดวนัจันทร์ท่ี 28 
มกราคม พ.ศ. 2551 จาํนวนผูเ้ขา้ชม 5,117,475 ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2552  
 เวบ็ไซต์วดับวรนิเวศวิหาร ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัเสาร์ท่ี 27 กนัยายน 2551 จาํนวน
ผูช้ม 886 คน 
 เว็บไซต์วดัราชาธิวาส จาํนวนสมาชิก 345 คน จาํนวนข่าวสาร 143 ข่าว เว็บลิงก์ 7 เว็บ 
จาํนวนผูเ้ยีย่มชม 429,792 คน 
 เวบ็ไซตว์ดัพระเชตุพน จาํนวนผูช้ม 103,469 คน นอกจากนั้นยงัมีสถิติของการเขา้ชมในแต่
ละเร่ืองดงัน้ี สอบถามเร่ืองของท่ีระลึก (25/08/2552) 19 คน, ริมทาง (23/08/2552) 34 คน,รับสมคัร 
หมอนวดประจาํ (05/08/2552)88คน,รับสมคัรพนกังานนวดไปต่างประเทศ (14/07/2552) 344 คน, 
รับพนกังานนวดเธอราปีส (30/06/2552) 214 คน, รับสมคัรช่างนวดตวั นวดหน้า (18/06/2552) 197 คน, 
เช่าพระสีวลี (11/06/2552) 171 คน 
 เวบ็ไซตว์ดัหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ สถิติการเขา้ชม 4,807 คน 
 เวบ็ไซตว์ดับุปผาราม ธนบุรี จดัทาํ 1 สิงหาคม 2546 ปรับปรุง 11 กนัยายน 2551 จาํนวนผู ้
เขา้ชม 18,105 คน 
 เว็บไซต์วดัพระรามเก้ากาญจนิเษก เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน  2551 จาํนวน               
ผูเ้ขา้ชม 25,504 
 เวบ็ไซตธ์รรมะไทย เปิดดาํเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2548 จาํนวนผูเ้ขา้ชม 4,960,743 
  เว็บไซต์พระปิยะโรจน์ เร่ิมเปิดดําเนินการเม่ือว ันท่ี 13 ตุลาคม 49 จํานวนผู ้เข้าชม 
2,232,881 คน 
  เว็บไซต์พลังจิตดอทคอม อ้างไวใ้นหน้าเว็บหน้าแรกว่าเป็นเว็บพุทธศาสนายอดนิยม 
อนัดบัท่ี 1ของโลกและของประเทศไทย มีสมาชิก 275,253 คน แต่ไม่ไดน้บัจาํนวนผูเ้ขา้ชม 
 เวบ็ไซตเ์ปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี จาํนวนผูช้ม 62,301 
  เวบ็ไซตพ์ุทธทาสศึกษา มีขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซตร์ะบุวา่จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 12,741 คน 
หนงัสือ 71 เล่ม, เสียง 691 ชัว่โมง, ภาพ 1,729 ภาพ ส่ือมลัติมีเดีย 17 ไฟล์ มีสถิติผูเ้ขา้ชมนบัจาก
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2550 จาํนวน 1,072,581 คร้ัง 
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 ในบางเว็บไซต์ไม่มีสถิติของผูเ้ขา้ชม คนเหล่าน้ีเป็นใครเข้าไปดูเร่ืองอะไร นั่นเป็นอีก
ประเด็นหน่ึงท่ีควรศึกษา บางคร้ังการดูประสิทธิผลจากจาํนวนผูเ้ข้าชมอาจประเมินได้เพียง
บางส่วน จํานวนตัวเลขอาจเป็นเว็บมาสเตอร์กระทาํข้ึนก็ได้ ดังนั้ นจาํนวนตัวเลขจึงบอกถึง
ประสิทธิผลของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตไดไ้ม่มากนกั แต่อยา่งนอ้ยก็ทาํให้รู้ว่า
เวบ็ไซตท่ี์เผยแผอ่ยูน่ั้นมีปริมาณผูเ้ขา้ชมจาํนวนเท่าใด จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและการสนทนา
กลุ่มซ่ึงจดัข้ึนท่ีมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา นครปฐม ไดบ้ทสรุปดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ประสิทธิผลของการใช้อนิเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์นั้นมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใดนั้น พระเทพดิลก
ไดใ้หส้ัมภาษณ์ตอนหน่ึงวา่ “การใชอิ้นเทอร์เน็ตเร่ืองหน่ึงคือการประชาสัมพนัธ์ตวัเอง คนอ่ืนเขาไม่รู้
ก็จะไม่เขา้มาดู เอกสารท่ีออกไปจากองคก์รของเราตอ้งลงเวบ็ไซต ์ช่วงเวลาท่ีจะติดตลาดตอ้งใชเ้วลา
อาจเป็นปีหรือหลายปี ตอ้งโฆษณาจึงจะได้ผล ในเวบ็ไซต์ทางศาสนาคิดว่าเป็นเร่ืองเรียนรู้มากกว่า          
การปฏิบติั แมจ้ะให้แนวปฏิบติัไปก็ไม่สามารถเขา้ถึงความเป็นจริงไดเ้หมือนกบัการมาทดลองปฏิบติั
ดว้ยตนเองได ้แต่ในขณะเดียวกบัเวบ็ไซตก์็สามารถใส่วีดีโอท่ีแสดงถึงแนวปฏิบติัเขา้ไปได ้แต่ก็ยงัไม่
เหมือนตวัจริง การเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นเอาเขา้จริงเราไม่รู้ว่าใครฟัง แต่ถา้เรามองโดยประมาณ
การก็จะพบว่า คนท่ีเข้ามาดูทางอินเทอร์เน็ต ก็จะเป็นกลุ่มท่ีสนใจในเร่ืองทางศาสนาอยู่แล้ว                   
เพราะอินเทอร์เน็ตมีตวัเลือกมาก คนส่วนใหญ่ก็จะไปทางบนัเทิงคดี สารคดีในสายท่ีตนเองสนใจ พอ
มาถึงเร่ืองทางศาสนาก็จะกลายเป็นคนกลุ่มหน่ึงส่วนมากก็จะเป็นผูสู้งอายุ ส่วนอายุนอ้ย ๆ คงไม่มาก
เท่าไหร่ ยกเวน้พวกนกัเรียนนกัศึกษาท่ีครูให้ทาํรายงาน ก็จะไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตท่ีตนเคยเห็น
หรือสนใจฟังโดยสอดคล้องกับเร่ืองท่ีตนต้องการ79 อินเทอร์เน็ตจึงเป็นส่ือทางเลือกอย่างหน่ึง                  
ถา้ไม่ตรงกบัส่ิงท่ีตนตอ้งการก็คงไม่เขา้มาดู หากเร่ืองสอดคลอ้งกบัความสนใจเร่ืองนั้นก็จะมีจาํนวน
คนดูมาก อีกอย่างหน่ึงอินเทอร์เน็ตเขา้ถึงคนท่ีมีความสนใจพระพุทธศาสนาอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีมีการใช้
อินเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้ เพื่อหาขอ้มูล และศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตจะมีประสิทธิผลหรือไม่ส่วนหน่ึงตอ้งนาํเสนอ
เน้ือหาท่ีตรงกบัจริตของผูรั้บสารดว้ยเพราะผูรั้บสารยอ่มเลือกรับสารตามท่ีตนมีความสนใจ จึงจะทาํ
ให้เกิดประสิทธิผลดงัท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ไดใ้ห้สัมภาษณ์ตอนหน่ึงว่า 
“การท่ีจะทาํให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิผลหรือไม่ส่วนหน่ึงน่าจะอยู่ท่ี
ผูรั้บสารเม่ือตรงกบัจริตของตนก็เผยแผไ่ดม้าก ในทางพระพุทธศาสนาไดก้าํหนดไวห้กประการแลว้

                                                        
 79สัมภาษณ์ พระเทพดิลก, ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 
เลขาธิการศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 3 มกราคม 2553. 
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นาํมาเป็นโมเดลเพื่อผลิตสาร เช่น ศรัทธาจริตก็ตอ้งนาํเสนอหลกัคาํสอนท่ีเป็นนิทานชาดก พวกวิตก
ตอ้งนาํเสนอเพื่อให้คิดวิเคราะห์เช่นนิทานเวตาลเป็นตน้ พุทธจริตตอ้งให้ทฤษฎีความรู้เพื่อให้เขาไป
หาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเอง หรือถ้าเป็นสติปัฏฐาน 4 ก็ต้องตรงกับจริตของผูรั้บ เช่นพุทธจริตก็ต้อง
นาํเสนอวปัิสสนาเป็นตน้80 
  ในพระพุทธศาสนาได้แสดงจริตของคนไว ้6 ประการ ดังท่ีปรากฎในพระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย มหานิทเทส ความวา่ “พระผูมี้พระภาคยอ่มทรงทราบวา่บุคคลน้ีเป็นราคจริต บุคคลน้ี
เป็นโทสจริต บุคคลน้ีเป็นโมหจริต บุคคลน้ีเป็นวิตกักจริต บุคคลน้ีเป็นศรัทธาจริต บุคคลน้ี                   
เป็นญาณจริต”81  
 การแสดงธรรมพระพุทธเจ้า  ก็ทรงแสดงธรรมให้ตรงกับจริตของผู ้รับ จึงทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูฟั้ง ธรรมะท่ีตรงกับจริตนั้นตรงกับท่ีแสดงไวว้่า “พระภาคย่อมตรัสบอก             
อสุภกถาแก่บุคคลผูเ้ป็นราคจริต ย่อมตรัสบอกเมตตาภาวนาแก่บุคคลผูเ้ป็นโทสจริต ย่อมทรง
แนะนาํบุคคลผูเ้ป็นโมหจริตให้ดาํรงอยูใ่นการเรียน ในการไต่ถามในการฟังธรรมตามกาล ในการ
สนทนาธรรมตามกาล ในการอยูร่่วมกบัครู ยอ่มตรัสบอกอานาปาณสติแก่บุคคลผูเ้ป็นวิตกักจริต 
ยอ่มตรัสบอกพระสูตรอนัเป็นนิมิตดี ความตรัสรู้ดีแห่งพระพุทธเจา้ ความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรม 
ความปฏิบติัดีแห่งพระสงฆ ์ และศีลทั้งหลายของตน อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความเล่ือมใสแก่บุคคลผูเ้ป็น
ศรัทธาจริต ยอ่มตรัสบอกธรรมอนัเป็นนิมิตแห่งวิปัสสนา ซ่ึงมีอาการไม่เท่ียง มีอาการเป็นทุกข ์            
มีอาการเป็นอนตัตา แก่บุคคลผูเ้ป็นญาณจริต82  
 รูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาทางดา้นพระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตบางเร่ืองเม่ือตรงกบั
จริตของผู ้รับสารจะมีประสิทธิผลมาก บางเร่ืองหากขัดกับจริตของผูรั้บสารก็จะได้ผลน้อย               
ดงันั้นประสิทธิผลของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตนั้น ในดา้นประสิทธิผลนอกจาก
จะวดัจากจาํนวนของผูเ้ขา้ชมทางเวบ็ไซตแ์ลว้ ส่วนหน่ึงผูส่้งสารก็ตอ้งนาํเสนอเน้ือหาท่ีตรงกบัจริต
ของผูรั้บสารดว้ย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์ ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ได้เสนอในการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัประสิทธิผลตอนหน่ึงว่า            
“ในดา้นประสิทธิผลตอ้งประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์ถา้ไม่ประชาสัมพนัธ์อาจจะไม่มีคนรู้จกั ตอ้งมีระบบ

                                                        
 80สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, รองผูอ้าํนวยการสํานักงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet), 29 พฤศจิกายน 2552. 
  81ข.ุม. 29/727/384. 
  82ข.ุม. 29/727/384. 
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โฆษณาให้ชดัเจน ผมให้ความสําคญักบัเวบ็ไซตม์าก ไดรั้บประโยชน์มาก แต่เวบ็ของพระสงฆไ์ทยท่ี
ไดป้ระโยชน์มากน่าจะเป็นเวบ็ไซต์ของวดัธรรมมงคล วดัป่าบา้นตาด แต่เวบ็อ่ืนยงัขาดการเช่ือมโยง
หรือลิงค์ไม่มาก ขอ้มูลมีจาํกดั ไดเ้ป็นบางส่วน ไม่ครบองค์ประกอบ เวบ็ควรจะครบองคป์ระกอบให้
ครบทุกดา้น อีกอยา่งหน่ึงเร่ืองฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์มีค่ามหาศาล ถา้ไปเก็บขอ้มูลอาจตอ้งใชเ้วลามาก 
ประโยชน์เบ้ืองตน้เม่ือเกิดติดขดัสงสัยข้อมูลอนัไหนก็คล้ิกไปหาได้เลย แต่ขอให้เป็นเพียงขอ้มูล
เบ้ืองตน้เพื่อนาํไปสู่ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง83 
 ในขณะท่ี ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยัมองว่า “ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดบัท่ีน่า
พอใจ เป็นท่ียอมรับได ้ทาํใหก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไปไดท้ัว่โลก สามารถคน้ควา้พระพุทธศาสนา
ได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงเหมาะกับความต้องการของคนในสมัยน้ี และจะเป็นแนวโน้มการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอนาคตท่ีจะตอ้งมีความรวดเร็ว ทนัเหตุกาณ์ ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสามารถตอบ
คาํถามของสังคมได ้การเผยแผพ่ระพุทธทางอินเทอร์เน็ตควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีมากข้ึน พระสงฆ ์
และองค์กรสงฆ์ควรมีบทบาทท่ีชัดเจนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไซเบอร์ เพื่อจะได้
ปรับเปล่ียนวธีีการและประยกุตใ์หท้นักบัยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วมาก”84  
 การวดัประสิทธิผลอีกอย่างหน่ึงดูไดจ้ากประโยชน์ของผูรั้บสาร จากการสัมภาษณ์และจาก
การสนทนากลุ่มสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนัจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี  
 
 1. น าเสนอเน้ือหาข้อมูลข่าวสารของพระพุทธศาสนาได้จ านวนมาก  
 เพราะเหตุท่ีว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายโลกสามารถรองรับขอ้มูลได้เป็นจาํนวนมาก 
เน้ือหาต่าง ๆ ของพระพระพุทธศาสนาสามารถนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่จาํกดั เช่น              

                                                        
 83การแสดงความคิดเห็นของ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์, กรรมการและ
เลขานุการบริหารหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต ประธานสาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552,                 
ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
 84การแสดงความคิดเห็นของ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ,์ อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต,
อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา  
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
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ถา้ตอ้งการสืบคน้ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาก็สามารถสืบคน้ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมช่วยคน้หาต่าง ๆ 
ในเวลาไม่นาน ยิ่งมีเน้ือหาอย่างเดียวกนัหลายเวบ็ไซต์ก็ยิ่งจะไดข้อ้มูลมาก ดงัท่ี พระมหาวิโรจน์           

าณวีโร (ดร.) อาจารย์ประจาํคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้แสดง
ความเห็นในการสนทนากลุ่มตอนหน่ึงว่า “ผมใช้อินเทอร์เน็ตประจาํ ได้ประโยชน์มากในด้านการ
สืบค้นขอ้มูล หากมีเน้ือหาซํ้ าซ้อนกนัจะเลือกดูแหล่งผูน้าํเสนอมากกว่า ถ้าเป็นองค์กรจะมีความ
น่าเช่ือถือมากกว่า เราสามารถเลือกได้ ถา้เป็นในนามคณะสงฆ์ตอ้งดูว่าอาจารยไ์หนท่ีเราสนใจ ทุก
อยา่งมีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตเราสงสัยก็คน้ควา้ได้85   
 พระเทพดิลก ไดส้รุปในทาํนองเดียวกนัวา่ “เท่าท่ีสังเกตุดูส่ืออินเทอร์เน็ตขอ้มูลตอ้งทนัสมยั
อยูเ่สมอและมีความหลากหลาย ขอ้น้ีถือวา่ สําคญัท่ีสุด อยา่ให้ขอ้มูลตายอยูก่บัท่ี แมจ้ะนาํเอาขอ้มูลท่ี
เก่าจากท่ีอ่ืนแต่มาใหม่ท่ีน่ีก็ยงัดี แต่ถ้าหน้าเวบ็ยงัเป็นเหมือนเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลงรับรองไดว้่า 
เวบ็ตาย ถา้มีขอ้มูลท่ีหลากหลายอาจจะเป็นธรรมะลว้น ๆ หรือกรรมฐาน หรือปริยติัลว้น ๆ ปรัชญา 
ประวติัศาสตร์ส่วนปกป้องพระพุทธศาสนาจะทาํให้ผูบ้ริโภคหลากหลายข้ึน คนจะเขา้มาดูอยู่เสมอ 
หรือทาํใหแ้ปลกใหม่ยิง่จะทาํใหน่้าสนใจ86 
 2. ส่ือสารได้รวดเร็ว  
 การเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงแต่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                
ก็สามารถเข้าสู่เครือข่ายได้ทุกเวลา ยิ่งในปัจจุบนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพฒันามากข้ึน                  
มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถพกพาไปไดทุ้กท่ี ก็ยิ่งทาํให้เกิดความสะดวกในการติต่อส่ือสารได้
อย่างรวดเร็วดังท่ี พระมหามนัส กิตฺติสาโร นักจดัรายการธรรมะทางวิทยุหลายสถานี นักศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยักล่าวไวว้่า “การใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่คิดว่ามี
ประโยชน์ เพราะทาํให้คนทุกระดบัเขา้มาศึกษาพระพุทธศาสนาไดม้ากข้ึน ปัจจุบนัยงัมีน้อยเกินไป
น่าจะส่งเสริมใหมี้การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้มากกวา่น้ี พทุธศาสนิกชนส่วน
หน่ึงท่ีมีความสนใจศึกษาธรรมจะได้มีทางเลือกมากข้ึน เพราะปัจจุบันนอกจากจะมีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางวทิย ุโทรทศัน์แลว้ก็ยงัมีช่องทางอ่ืนๆให้เลือกศึกษา คือ อินเทอร์เน็ตซ่ึงส่ือสารได ้
รวดเร็วและยงัสามารถยอ้นกลบัมาดูใหม่ไดอี้ก หรือจะเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ได ้  มีเวลาเม่ือใด 

                                                        
 85การแสดงความคิดเห็นของ พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร (ดร.), อาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552,               
ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
 86สัมภาษณ์ พระเทพดิลก, ประธานศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย,เลขาธิการ
ศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 3 มกราคม 2553.  
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ค่อยศึกษาก็ได ้ไม่เหมือนวทิยโุทรทศัน์ท่ีตอ้งฟังหรือดูใหท้นัเวลาท่ีออกอากาศ87 
  3. ใช้ได้โดยไม่จ ากดัประเภทของคอมพวิเตอร์  
 อาจจะเป็นเคร่ืองแบบพีซี เคร่ืองแบบแม็ก เคร่ืองระดบัมินิคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองแบบ
เมนเฟรมก็ได ้ขอให้มีโปรแกรมท่ีสามารถส่ือสารกบัอินเทอร์เน็ตได ้คือ สนบัสนุนโปรโตคอล TCP/IP 
ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ ในกรณีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพีซี ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกรุ่นแล้ว นอกจากนั้นยงัมี
โปรแกรมท่ีทาํใหง่้ายต่อการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตอีกดว้ย เม่ือคณะสงฆไ์ทยเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ต คนทุกคนท่ีมีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
พระพุทธศาสนาไดง่้าย เพราะใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอรได ้ทุกประเภทนัน่เอง  
 4. การพบปะและสนทนากบัผู้คนท าได้ง่ายขึน้  
 การติดต่ออาจทาํไดโ้ดยการส่งจดหมายท่ีเรียกวา่ “อีเมล์ (Electronic Mail : e-mail)” หรือพิมพ์
ประโยคโตต้อบกบัผูค้นท่ีอยูก่นัคนละซีกโลกได ้ยิ่งไปกวา่นั้นยงัสามารถคุยโตต้อบผ่านอินเทอร์เน็ต
ในลักษณะโทรศัพท์ไปทั่วโลกโดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ได้อีกด้วย หรือคุยกันผ่านเว็บแคม               
สามารถมองเห็นหนา้ ไดย้นิเสียงแบบเรียลไทมก์็ได ้ 
 5. เป็นห้องสมุดพระพุทธศาสนาออนไลน์ทีม่ีความรู้อยู่ครบถ้วน  
 ในอนาคตเม่ือมีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน จะทาํให้เกิดห้องสมุด
พระพุทธศาสนาในโลกออนไลน์ ซ่ึงจะมีขอ้มูลสําคญัทางพระพุทธศาสนามากมายครบถว้น ดงัท่ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์ ไดเ้สนอในการสนทนากลุ่มตอนหน่ึงว่า “อินเทอร์เน็ตเป็น
เคร่ืองมือเหมือนห้องสมุดเคล่ือนท่ีไม่จ ําเป็นต้องพกพาหนังสือไปมาก สามารถค้นหาได้เลย 
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลของโลก มีทุกเร่ืองอยู่บนระบบเครือข่าย หากสงสัยอยากรู้ อยากศึกษา
เร่ืองอะไรก็สามารถไปคน้หาไดเ้ลย ในอดีตขอ้มูลเหล่าน้ีอาจเป็นแหล่งขอ้มูลเฉพาะบางคร้ังก็เขา้ไป
คน้ควา้ไม่สะดวกเช่นหอสมุด แต่ปัจจุบนัได้ยกแหล่งขอ้มูลต่างๆมารวมไวใ้นโลกอินเทอร์เน็ตทั้ง
ฐานขอ้มูล วิทยานิพนธ์ งานวิจยัหรือแมแ้ต่พระไตรปิฎกทั้งหมด หลกัธรรม งานทางดา้นวิชาการหรือ
เร่ืองราวต่างๆท่ีน่าศึกษาอีกมากมาย ยุคน้ีถือไดว้่าเป็นวิวฒันาการแห่งความกา้วหน้าของโลกแลว้ ยงั
ไม่ตอ้งคาํนึงอีกวา่ในอนาคตจะกา้วหนา้ไปถึงไหน โลกแห่งเทคโนโลยีพฒันาและมีความเจริญรุดหนา้
อยา่งไม่หยดุย ั้ง หนา้ท่ีของเราคือตอ้งทาํความรู้จกัศึกษาคน้ควา้ทาํความเขา้ใจและใชม้นัไปในทางท่ีจะ 

                                                        
 87การแสดงความคิดเห็นของ พระมหามนัส กิตฺติสาโร, เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา              
วนัอาทิตย ์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2552, ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 



 209 

เกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่หนา้ท่ีไปปิดกั้นหรือไม่รับรู้หรือรับไม่ได้88 
  6. ข่าวสารทนัเหตุการณ์  
 เ ม่ื อพ ระพุ ท ธศ า สนา ไป อยู่บ นโล ก อินเทอร์ เ น็ต  ผู ้ รับ ส ารส าม า รถ รับส า รท า ง
พระพุทธศาสนาไดอ้ย่างทนัเหตุการณ์ ทั้งท่ีเป็นเอกสาร ภาพและเสียง เม่ือคณะสงฆไ์ทยมีเวบ็ไซตแ์ลว้ 
การส่งข่าวทาํไดง่้ายข้ึน เหตุการณ์และความเคล่ือนไหวต่างๆของคณะสงฆก์็ส่ือสารกบัผูรั้บสารได้
อยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  
 7. การประชาสัมพนัธ์ท าได้รวดเร็ว  
 หากเวบ็ไซตมี์การเคล่ือนไหวอยูต่ลอด การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการประชาสัมพนัธ์ถือไดว้่า
ทาํไดง่้าย และรวดเร็วท่ีสุด ถา้ผูรั้บสารติดต่อกบัวดัใดวดัหน่ึงทางอินเทอร์เน็ตเขา้มาดูเวบ็ไซต์ทุก
วนัเหมือนอ่านหนงัสือพิมพ ์หรือดูโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซตข์องคณะสงฆก์็ทาํได้
รวดเร็วมกายิง่ข้ึน 
 8. ก่อให้เกดิการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมมากขึน้  
 ในระบบการศึกษาทัว่ไปไดน้าํอินเทอร์เน็ตเขา้มาใช้ในการศึกษามากข้ึน ทั้งช่วยในการ
สืบค้นข้อมูลและในการเรียนการสอนด้วยทั้ง E-libaray, E-learning หากคณะสงฆ์ไทยนํามา
ประยุกต์ใช้ก็จะเกิดการศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนาไดง่้ายข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีเวบ็ไซต์ของคณะ
สงฆห์ลายแห่งไดน้าํเอาระบบ E-libaray, E-learning, E-mobile เป็นตน้มาใชเ้พื่อประกอบการศึกษา
คน้ควา้พระพุทธศาสนาดงัท่ี ดร.ยงสยาม สนามพล ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ “ในเวลาก่อนนอนผมมกัจะ
เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วสวดมนต์ตามเว็บไซต์ของวดัท่ีมีการสวดมนต์ หรือหากไม่มีเวลาทนัก็จะดาว
โหลดเสียงหรือวีดีโอธรรมมาเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั หากมีเวลาพร้อมเม่ือไหร่ก็สามารถ
เปิดฟังในเวลาท่ีมีความสะดวกไดเ้ลย ผมคนทาํงานจึงไม่ค่อยมีเวลาไดไ้ปสวดมนต์ท่ีวดั เพราะเวลาท่ี
พระท่านสวดมนต์นั้นมกัจะไม่สะดวกสําหรับผม แต่ถ้ามีวีดีโอธรรม เสียงแสดงธรรมเทศนา หรือ
แมแ้ต่เพลงธรรมเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั ก็สามารถเปิดฟังได้ทุกโอกาสและปฏิบติัได้
สะดวก นบัว่าเป็นความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาการอย่างยิ่ง สมยัก่อนใครอยากฟังธรรมก็ตอ้งไปท่ีวดั 
แต่ปัจจุบนัฟังธรรมจากเคร่ืองคอมเตอร์หรือฟังจากโลกอินเทอร์เน็ตซ่ึงลุงทุนน้อยมาก เพราะตาม

                                                        
 88การแสดงความคิดเห็นของ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์, กรรมการและ
เลขานุการบริหารหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต ประธานสาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552,                  
ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
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ปรกติทัว่ไป ในยคุปัจจุบนัแทบทุกคนจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวักนัทั้งนั้น ดงันั้นการเผยแผธ่รรม
ทางอินเทอร์เน็ตจึงมีประโยชน์สาํหรับการนาํมาปฏิบติัไดจ้ริงและสะดวกมากยิง่ข้ึน”89 
 9. ท าให้พระสงฆ์มีโลกทศัน์ทีก่ว้างไกล  
 เม่ือทุกคนสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้ในโลกออนไลน์ ทาํให้พระสงฆ์ไทยมีโลกทศัน์ท่ี
กวา้งไกล ทั้งในส่วนของผูใ้ห้บริการทางเวบ็ไซตแ์ละผูรั้บสาร ไดไ้ปยงัโลกท่ีอาจจะไม่มีโอกาสได้
ไปผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อนัจะมีผลทาํให้พระสงฆไ์ดน้าํมาปรับปรุงวิธีการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แพร่กระจายไปยงัชาวโลก แทนท่ีจะเผยแผก่บัพุทธศาสนิกชนไทยเพียงอยา่งเดียว   
  พระครูโสภณศาสนกจิ หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ไดแ้สดงทศันะไวว้่า “อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีทนัสมยั แต่ก็มีทั้งส่วนดีและไม่ดี อินเทอร์เน็ตอาจจะยงั
เป็นของไม่ค่อยสะอาดนัก หากมองในระดับพื้นฐานอาจจะมองว่าอินเทอร์เน็ตเป็นตัวทําลาย
วฒันธรรม ทาํลายบรรยากาศและทาํลายประเทศก็ได ้เม่ือพระพุทธศาสนาดาํเนินควบคู่ไปกบัระบบ
ธุรกิจ จึงทาํให้ยากแก่การควบคุม ในระดบัองคก์รตอ้งเร่ิมตน้จากระบบใหม่เลย ตอ้งทาํความเขา้ใจให้
ชดัเจนว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร ตอ้งมีความชดัเจนเพราะเป็นเหมือนโลกท่ีไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ต
นําเอาวฒันธรรมจากต่างประเทศเข้ามาด้วย ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อคนในประเทศ แต่
พระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักของวฒันธรรมไทย ทาํให้สังคมไทยอยู่ได้ เพราะอะไรอยู่ได้ด้วย
อุดมการณ์ หลักการของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา นั้ นคือการไม่ทาํบาปทั้ งปวง การทาํความดี               
และการทาํจิตของตนใหผ้อ่งแผว้ น่ีเป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้มีญาณวิถี ก็คลา้ย
กบัเสริจเอ็นจ้ิน อยูท่ี่ไหนก็คน้หาพบไปหากลุ่มเป้าหมายไดท้นัที โดยใช้คล่ืนพลงัจิต อินเทอร์เน็ตก็มี
ลกัษณะคลา้ยญาณวถีิ แต่เป็นคล่ืนแต่หยาบกวา่แผก่ระจายไปทัว่โลก90 
 ในขณะท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มองว่า “การใช้อินเทอร์เน็ตในการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นทาํให้คนในสังคมได้รับทราบเร่ืองราวของคณะสงฆ์ไทย เร่ืองราวทาง
ศาสนามากข้ึน ส่ือท่ีเขา้สู่สังคมมีขอ้จาํกดัเช่นส่ือสารธารณะวิทยุ โทรทศัน์ คณะสงฆไ์ม่มีงบประมาณ
เพียงพอ วิทยุชุมชนรัฐบาล ก็ไม่ไดส้นบัสนุนมากนกั หนงัสือก็จะมีค่าใช้จ่ายมาก การตั้งสถานีวิทย ุ         

                                                        
 89การแสดงความคิดเห็นของ ดร.ยงสยาม สนามพล, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , ในการ
ประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
 90การแสดงความคิดเห็นของ พระครูโสภณศาสนกิจ, หัวหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้อง
ประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
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ก็ต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านบาท แต่ก็ออกอากาศได้ในวงจาํกัด แต่การใช้เว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายถูก
ออกอากาศได้ไกลแม้แต่ต่างประเทศ เพราะผู ้รับไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม เพียงแต่มีอุปกรณ์                                
ก็สามารถรับได้91 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางส่ืออินเทอร์เน็ตไม่ไดถู้กจาํกดัดว้ยระยะทาง แมจ้ะอยู่ไกลคน
ละทวีปก็สามารถเข้าถึงได้ถ้ามี อุปกรณ์คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต                            
พระครูโสภณศาสนกิจ มองว่าผูส่้งสารลงทุนด้วยราคาถูกแต่ผูรั้บสารต้องลงทุนแพงมากดังคํา
สัมภาษณ์ตอนหน่ึงว่า “เน่ืองจากในการทาํงานมีความเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ตและเผยแผ่ธรรมทาง
อินเทอร์เน็ตจึงเห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีถูกมากในการเผยแผ่ออกไปในวงกวา้ง แต่กลับเป็นปัญหา
สาํหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งลงทุนแพงมาก ต่างจากการท่ีเราเผยแผท่างวิทยุท่ีผูเ้ผยแผล่งทุนค่อนขา้งจะแพง
ส่วนผูบ้ริโภคเพียงแต่ซ้ือเคร่ืองรับวิทยุราคาไม่ก่ีร้อยบาท ก็สามารถรับฟังได ้ส่วนอินเทอร์เน็ตหาก
มองในฐานะผูล้งทุนจะตํ่ามาก แต่ผูบ้ริโภคสารจะลงทุนค่อนขา้งแพง เพราะตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จึงจะรับได ้ส่ืออินเทอร์เน็ตจึงมีผูบ้ริโภคจาํนวนจาํกดั การบริโภคนอกจากจาํกดัดว้ยงบประมาณแลว้
ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตตอ้งนั่งกบัท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่วิทยุฟังไดทุ้กท่ี ความนิยมชมชอบวิทยุเดินไป
ไหนก็ฟังได ้92 
 

5.4 ผลกระทบในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยขีองคณะสงฆ์ไทย  
 นอกจากจะมองด้านประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบนัแลว้ในดา้นของผลกระทบก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาเพราะอินเทอร์เน็ตมี
ผลกระทบต่อสั งคมไทยโดย รวมทั้ ง ท่ี เ ป็นผลกระทบด้า นบวกและผล กระทบด้านล บ                                 
เม่ืออินเทอร์เน็ตเร่ิมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย เห็นไดจ้ากหนงัสือพิมพ์ วารสาร รายการ
ทางโทรทศัน์ และวิทยุต่าง ๆ ได้นาํเร่ืองของอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาท่ีนาํเสนอต่อ
สาธารณะในแง่มุมต่าง ๆ มีทั้งนาํเสนอในเร่ืองราวท่ีเป็นแง่บวกและลบ จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการ
พิจารณากนัใหถ่ี้ถว้นมากยิง่ข้ึน  
 แนวโน้มของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีมากยิ่งข้ึนและในรูปแบบท่ี
หลากหลายมากกว่าเดิม การห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมต่างชาติเขา้มานั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไป

                                                        
  91สัมภาษณ์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, รองผู ้อ ํานวยการสํานักงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet), 29 พฤศจิกายน 2552. 
  92สัมภาษณ์ พระครูโสภณศาสนกิจ, หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั, 8 กุมภาพนัธ์ 2553. 
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ไม่ได ้ดงันั้นแต่ละสังคมหรือประเทศนั้นจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการบางประการเพื่อให้วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีดีไม่ถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม วิธีการหน่ึงก็คือการส่งเสริมและให้มีการเผยแพร่
วฒันธรรมผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ตซ่ึงสามารถทาํไดง่้ายและไดก้ลุ่มผูรั้บข่าวสารเป็นจาํนวนมาก
และมีปริมาณขอบเขตในวงกวา้ง  
 การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบ ผลกระทบทางดา้นบวก เช่น สามารถ
ได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารมากยิ่งข้ึน ทาํให้ประชาชนมีความรู้ สามารถหาข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์และทนัสมยั ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต และยงัทาํให้สามารถติดต่อส่ือสาร
ถึงกนัไดส้ะดวก รวดเร็ว และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง สําหรับผลกระทบทางดา้นลบ เช่น อาจจะทาํ
ใหเ้ยาวชนไดรั้บขอ้มูล หรือภาพในทางท่ีไม่ดีได ้ดงันั้นผูป้กครองจาํเป็นตอ้งช่วยดูแลบุตรหลานใน
การใช้อินเทอร์เน็ต เช่นดูแลให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนหรือเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและใช้ในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นการส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือการ
สนทนาบนเครือข่าย แต่อย่างไรก็ตามตอ้งใช้ด้วยความรอบคอบ ควรตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ ใช้สนทนาในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ และตอ้งตระหนกัถึงความจาํเป็นและความเหมาะ สมใน
เร่ืองของเวลาและเน้ือหาท่ีใชใ้นการสนทนาดว้ย  
 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยัและเวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตว์ดับวรนิเวศวิหารมองวา่ ผลกระทบมีทั้งบวกและลบ “ถา้ตั้งใจ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาจริง ๆ จะมีผลกระทบในเชิงบวกมากกวา่ทางลบ ความทนัสมยัทาํให้คนทุกยุค
ยอมรับได้ ทาํให้เห็นว่าธรรมะใช้ส่ือกนัได้ในทุกส่ือ ยิ่งมีความเร็วสูงเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ตอ้งมาท่ีวดัก็
สามารถศึกษาได ้ทาํให้ศาสนาเผยแผ่ไดเ้ร็ว อีกอยา่งหน่ึงสังคมจะไดป้ระโยชน์ท่ีธรรมะแทรกซึมเขา้
ไป ผลทางลบอาจจะมีบา้งถา้เราให้ขอ้ธรรมะท่ีไม่ถูกตอ้งเผยแผอ่อกไปถา้ผิดก็ผิดทัว่โลก ถา้ไม่ผ่าน
การตรวจสอบใหดี้93 
 ขอ้ควรระวงั การใชง้านอินเทอร์เน็ตในการส่งขอ้มูลอาจจะทาํให้เกิดความไม่เสมอภาคกนั
ในเร่ืองของการรับขอ้มูลข่าวสารได ้ยกตวัอยา่งเช่น ในขณะท่ีคณะสงฆไ์ทยเผยแผข่่าวสารเร่ืองการ
เรียกร้องใหมี้การบรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติและนดัชุมนุมใหญ่ท่ีทอ้งสนามหลวง
ออกไปผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองสามารถรับทราบข่าวน้ีไดแ้ละมีการเตรียม
ตวัเพื่อเข้าร่วมการชุมนุม แต่คนท่ีอาศัยอยู่ในชนบทไม่สามารถรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได ้                    
อาจจะเน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี และความรู้ในการติดต่อส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต ทาํให้ไม่

                                                        
 93สัมภาษณ์ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตว์ดับวรนิเวศวหิาร, 5 มกราคม 2553. 
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สามารถเตรียมตวัเพื่อเขา้ร่วมการชุมนุมไดท้ั้ง ๆ ท่ีอยากจะเขา้ร่วมก็ตาม จะเห็นวา่จากตวัอย่างน้ี               
เ ป็นผ ลกระ ทบข องอิน เทอร์ เ น็ตในเ ร่ืองข องความเส มอภาคในการรับข้อ มูลข่ า วสา ร                            
การใชอิ้นเทอร์เน็ตตอ้งพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นและนาํเสนอให้คนทัว่ไปเขา้ใจวา่ อินเทอร์เน็ตเป็นเพียง
ส่ือหน่ึงเหมือนกบัส่ือทัว่ไป ส่ือจะดี หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัผูใ้ช ้ 
 นางสิริวรรณ์ ไมตรีจิต นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เสนอว่า 
“อินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นกลาง ๆ เม่ือไม่สามารถปิดกั้นได้ แต่จะทาํอย่างไรให้มีประโยชน์               
เหมือนเงินถา้เราไปซ้ือของดีก็มีประโยชน์ มหายานใชไ้ดผ้ลมาก เวบ็ในการสืบคน้ทาํไดง่้าย สามารถ
เช่ือมโยงไดม้าก ถ้างานไม่ไดรั้บการสนบัสนุนก็อาจจะมีความก้าวหน้าไดน้้อย ในปัจจุบนัมีคาํถาม
เกิดข้ึนวา่ถา้ถามเร่ืองคอมพิวเตอร์ใหถ้ามพระ หากอยากรู้ธรรมะใหถ้ามชาวบา้น94 
  พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัได้
กล่าวถึงประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตไวว้า่ “เร่ืองของอินเทอร์เน็ตประโยชน์หรือโทษอยูท่ี่ผูใ้ช ้
ในเร่ืองของผมแลว้ถือวา่ไดป้ระโยชน์มากเพราะสามารถคน้หาขอ้มูลไดต้ลอดเวลา แต่ก็มีผลเสียควบคู่
กนัไปด้วย คือ ทาํให้เสียเวลา อินเทอร์เน็ตมีคุณอนันต์และก็มีโทษมหันต์ จึงข้ึนอยู่กับผูใ้ช้จะใช้
วิจารณญาณในการเลือกใช ้เราตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่จะเขา้ไปดูอะไร ผลกระทบกบัพระสงฆ์
ตอ้งทาํใหถู้กกาละเทศะดว้ย แมจ้ะใชเ้ป็นก็ควรเลือกสถานท่ีให้เหมาะสมไม่เป็นการทาํลายศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน อยา่งกรณีท่ีพระสงฆ์ไปพนัธ์ุทิพยพ์ลาซ่า เพราะบางอย่างเราตอ้งเลือกเอง ให้คนอ่ืน
ไปแทนอาจจะได้ของท่ีไม่ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการ จึงจาํเป็นตอ้งไปเอง แมบ้างคนอาจจะไม่เขา้ใจบา้ง                                            
ในตอนแรก แต่ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนส่วนหน่ึงรับได้แล้วกับการท่ีพระสงฆ์ไปซ้ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์95 
 ในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนานั้นสามารถมองไดท้ั้งสองดา้นคือดา้นบวกและดา้นลบ 
ในดา้นบวกทาํให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางศาสนาไดง่้ายข้ึน ในขณะเดียวกนัอาจจะมี
การนาํเสนอคาํสอนท่ีบิดเบือนได้ง่ายด้วย ผลกระทบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
อินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยสรุปไดด้งัน้ี 

                                                        
 94การแสดงความคิดเห็นของ นางสิริวรรณ์ ไมตรีจิต, นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา, 
ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือว ันท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
  95การแสดงความคิดเห็นของ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้อง
ประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม.  
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  1. อยากต่อการควบคุม เน่ืองจากตณะสงฆ์มีพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซ่ึงประกาศใช้ก่อนท่ีอินเทอร์เน็ตจะเป็นท่ีนิยมและแพร่หลาย จึงทาํให้ยากต่อ
การควบคุมทั้งในส่วนของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ดงัจะเห็นไดจ้ากเม่ือปีพุทธศกัราช 2550 กรณีท่ีมี
พระสงฆเ์ขา้ไปใชเ้วบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมเป็นตน้  
  2. พระภิกษุสามเณรใช้อินเทอร์เน็ตไปดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย พระภิกษุสามเณรท่ี
ขาดวุฒิภาวะไม่สามารถแยะแยะได้ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อาจมีภาพท่ีไม่เหมาะสมจนทาํให้
พระภิกษุสามเณรบางรูปควบคุมอารมณ์ไม่ได้และสร้างปัญหาต่อคณะสงฆ์ ดงักรณีของการท่ี
พระสงฆเ์ขา้ไปเล่นเวบ็ไฮไฟวแ์ลว้ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่คณะสงฆโ์ดยรวม เป็นตน้  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจวบ ประเสริฐสังข์ อาจารยป์ระจาํคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยัมองว่า “ข้อเสียของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อตวัพระสงฆ์ผูใ้ช้จะเป็นเร่ืองของ
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่เหมาะสม เพราะพระภิกษุสามเณรบางรูปขาดวุฒิภาวะ ขาดความชาํนาญ ไม่รู้วา่จะหา
ข้อมูลอย่างไร การใช้อินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถสนองตอบต่อตนเองได้ ในด้านภาพลักษณ์ต่อ
ส่วนรวม หากพระสงฆ์ไม่รักษาภาพลักษณ์ เข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นต้นจะทาํให้ส่วนรวม                   
คือ องคก์รสงฆเ์กิดความเสียหายได้96 
 3. เราไม่สามารถเห็นหน้าที่แท้จริงของคนบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ ทาํให้เกิดการเสแสร้งข้ึน 
บางคร้ังนาํไปสู่การหลอกลวง พระสงฆ์หากไม่ระมดัระวงัก็อาจถูกหลอกได้ง่ายเช่นกนั บางคน
อาจจะนาํภาพใบหน้าของคนอ่ืนมาแสดงเป็นตนเอง หรือหากมีข่าวของการกระทาํความผิดของ
พระสงฆบ์างรูปอาจจะมีการนาํเอาภาพของคนอ่ืนมาแสดงก็ได ้
 4. ความหลากหลายและกว้างขวางท าให้สามารถแชร์ไฟล์ต่าง ๆ ได้ ไฟล์เหล่าน้ีมีทั้งดีและ
ไม่ดี หากใช้ในด้านการเผยแผ่ศาสนาการมีเน้ือหาท่ีหลากหลายจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
คน้ควา้ แต่ถา้เป็นขอ้มูลท่ีไม่ดีก็อาจทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้ ข่าวบางอย่างยงัไม่ไดต้รวจสอบ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแต่เม่ือเผยแผอ่อกไปอาจจะทาํให้เกิดความความใจผิดและมีผลกระทบต่อส่วนรวม
ไดง่้าย 
 5. ความรวดเร็วของการส่ือสาร อาจทาํให้บางคนใชไ้ปในการทาํเร่ืองไม่ดี เช่น การส่งภาพ
ไม่ดีของบุคคลนั้น ๆ ให้เส่ือมเสีย เป็นตน้ ข่าวบางอย่างอาจจะยงัไม่ไดต้รวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

                                                        
 96การแสดงความคิดเห็นของ ผู ้ช่วยศาสตราจารยป์ระจวบ ประเสริฐสังข์, อาจารยป์ระจาํ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ศาลายา 
จงัหวดันครปฐม. 
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แต่เม่ือตอ้งการนาํเสนอข่าวท่ีทนัต่อเหตุการณ์ ภาพบางภาพอาจจะมีการตดัต่อจนผิดจากขอ้เท็จจริง
เม่ือเสนอออกไปอาจจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
 6. ในเว็บไซต์ไม่จ ากัดอายุของผู้รับสาร ใครมีเคร่ืองมือก็สามารถใช้ได ้อาจเป็นอนัตราย
สําหรับคนบางกลุ่ม ขอ้มูลบางอยา่งมีความเหมาะสมกบัคนบางช่วงอายุเท่านั้น แต่ถา้คนในวยัท่ียงั
ไม่มีวฒิุภาวะเพียงพอเขา้มารับสาร อาจจะเกิดความเขา้ใจผดิและเป็นอนัตรายได ้
   

ตารางที ่5.2 สรุปการแสดงประสิทธิผลและผลกระทบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย 

 

ประสิทธิผล ผลกระทบ 
1.นาํเสนอเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารของ 
   พระพุทธศาสนาไดจ้าํนวนมาก 
2.ส่ือสารไดร้วดเร็ว 
3.ใชไ้ดโ้ดยไม่จาํกดัประเภทของคอมพิวเตอร์ 
4.การพบปะสนทนากบัผูค้นทาํไดง่้ายข้ึน 
5.เป็นหอ้งสมุดของพระพุทธศาสนาออนไลน์ 
  ท่ีมีความรู้อยูค่รบถว้น 
6.ข่าวสารทนัเหตุการณ์ 
7.การประชาสัมพนัธ์ทาํไดร้วดเร็ว 
8.ก่อใหเ้กิดการศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนา 
   และการปฏิบติัธรรมไดม้ากข้ึน 
9.ทาํใหพ้ระสงฆมี์โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

1.อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางส่ือสาร 
  ท่ียากต่อการควบคุมดูแล 
2.พระภิกษุสามเณรใช้อินเทอร์เน็ตไปดูเว็บไซต์ 
   ท่ีไม่เหมาะสมไดง่้าย 
3.ไม่สามารถเห็นหนา้ท่ีแทจ้ริงของคน 
    บนโลกอินเทอร์เน็ตได ้
4. ความหลากหลายและกวา้งขวางทาํใหส้ามารถ  
    แลกเปล่ียนไฟลต่์างๆไดง่้าย 
5.ความรวดเร็วของการส่ือสารอาจทาํให้ 
   เร่ืองเส่ือมเสียกระจายไดร้วดเร็ว 
6.ในเวบ็ไซตไ์ม่จาํกดัอายขุองผูรั้บสาร  

 

5.5 ปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะสงฆ์ไทยในในปัจจุบัน  

 เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือใหม่ พึ่ งได้รับความนิยมไม่นาน แต่พระพุทธศาสนาผ่าน
กาลเวลามานานหลายพนัปี การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตมีวิธีการและรูปแบบท่ีแตกต่างกัน
ออกไปมีการประยุกต์ให้เหมาะกบัสถานการณ์ บุคคล สสถานท่ี เวลา เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีการ
ประยกุตใ์ชส่ื้อเหมาะสมจากยุคแรกท่ีใชว้ิธีมุขปาฐะ จารึกลงใบลาน พิมพเ์ป็นหนงัสือ เผยแผท่างวิทย ุ
โทรทศัน์ จนกระทัง่ถึงยุคปัจจุบนัเม่ือมีส่ือใหม่ คือ อินเทอร์เน็ต คณะสงฆไ์ทยบางส่วนจึงไดน้าํเอา
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พระพุทธศาสนาไปเผยแผท่างส่ือ คือ อินเทอร์เน็ต แต่หากเทียบกบัส่ืออ่ืนก็ยงัถือวา่ใหม่ พระเถระบาง
รูปยงัปรับตวัไม่ทนัจึงกลายเป็นปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. พระเถระบางรูป และประชาชนบางกลุ่มยงัขาดความเขา้ใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ต เพื่อการเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นโลกเสมือนจริง มีทั้งส่วนดี และไม่ดี 
พระเถระบางรูป จึงมองพระสงฆ์ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางเสียหาย เช่น บางจงัหวดัถึงกบัสั่งห้าม
พระสงฆมี์อินเทอร์เน็ตในกุฏิ เป็นตน้ ดงัมีข่าวตอนหน่ึงยืนยนัวา่ “สั่งห้ามพระต่อเน็ตเขา้กุฏิ หากพบ
แจง้จบัสึก” รายละเอียดของข่าวระบุว่า ผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่นเขม้ สั่งด่วนถึง เจา้คณะจงัหวดั
ขอนแก่น หา้มพระทุกวดัในจงัหวดันาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อระบบอินเทอร์เน็ตเขา้กุฏิ หากพบส่งเร่ือง
สาํนกัพุทธงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งกรรมการสอบก่อนจบัสึก  
  นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น กล่าวว่า มีคาํสั่งด่วนแจง้ไปยงั
สํานักพระพุทธศาสนาทุกอําเภอในจังหวดัขอนแก่น ให้แจ้งไปยงัเจ้าอาวาสทุกวดัในจังหวัด 
ตรวจสอบพฤติกรรมของพระลูกวดัทุกรูปเก่ียวกับการปฏิบติักิจของสงฆ์ หลังมีพระเล่นไฮไฟว์
ชักชวนผู ้หญิงมาในกุฏิ สร้างความเส่ือมเสียแก่พุทธศาสนาอย่างมาก โดยมีคําสั่งห้ามพระนํา
คอมพิวเตอร์ท่ีต่ออินเทอร์เน็ตเขา้ไปติดตั้งภายในกุฏิ จะมีไดเ้ฉพาะห้องสวดมนต ์หรือศาลาวดัเท่านั้น 
ซ่ึงจงัหวดัจะส่งเจา้หนา้ท่ีพฒันาสังคมและตาํรวจเขา้ไปตรวจสอบ พร้อมกบัการจดัระเบียบ หากพบวา่
มีวดัใดฝ่าฝืนจะสอบถามเจ้าอาวาสก่อน จากนั้นจะส่งเร่ืองไปยงัสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ             
ใหต้ั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอาผิดวนิยัสงฆอ์าจถึงขั้นจบัสึกไดท้นัที 
  นายปานชยั กล่าวอีกวา่ ในช่วงปิดภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปี หรือช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนท่ีใกล้
จะถึงน้ี วดัหลายแห่งจดัโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซ่ึงแน่นอนว่าเด็กยุคใหม่มีความรู้
ทางดา้นคอมพิวเตอร์สูง หากพระพี่เล้ียงดูแลไม่ทัว่ถึง สามเณรอาจรวมตวักนัประกอบกิจกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ยิ่งถา้มีคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตติดตั้งไวใ้นกุฏิ ก็อาจจะทาํให้พระภิกษุ สามเณรใชเ้ล่น
ไฮไฟวคุ์ยกบัหญิงสาวได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่ดี ไม่เหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ขอสั่งกาํชบัไปยงัเจา้อาวาสทุก
วดัใหดู้แลพระลูกวดัใหดี้ ถา้วดัไหนมีพระนาํคอมพิวเตอร์ท่ีต่ออินเทอร์เน็ตเขา้ไปในกุฏิให้เคล่ือนยา้ย 
ออกไปติดตั้งท่ีอ่ืน และทุก ๆ สัปดาห์จงัหวดัจะส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ไปตรวจสอบทุกวดั เพื่อควบคุมการ
กระทาํกิจของสงฆมิ์ให้มีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ขอเนน้ย ํ้าให้เจา้อาวาสหรือพระพี่เล้ียงควบคุม                     
พระลูกวดัใหดี้ 
 ในขณะท่ี พระครูสิริสารวุฒิคุณ เจา้คณะตาํบลบึงเนียม อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น กล่าววา่
คาํสั่งดงักล่าวท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่นสั่งมายงัเจา้คณะจงัหวดัห้ามพระทัว่จงัหวดัขอนแก่นนาํ
อินเทอร์เน็ตเขา้ไปกุฏิ ในเร่ืองน้ีแลว้แต่เจา้คณะจงัหวดัจะมีคาํสั่งมา พระทุกวดัยินดีปฏิบติัตามคาํสั่ง
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อยู่แล้ว และเป็นเร่ืองท่ีดี ท่ีทุกวดัจะมีการจดัสถานท่ีให้พระใช้อินเทอร์เน็ตและให้มีพระพี่เล้ียง
ควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัด ขณะน้ียงัไม่ไดรั้บคาํสั่งจากเจา้คณะจงัหวดัแต่อยา่งใด97  
 ถา้เจา้คณะจงัหวดัสั่งการจริงก็ถือวา่ การท่ีพระสงฆบ์างกลุ่มใชอิ้นเทอร์เน็ตไปในทางเสียหาย
เป็นเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากเน้ือหาในข่าวประชาชนไม่
เข้าใจพระสงฆ์โดยองค์รวม เพราะมองเพียงพระสงฆ์บางรูปแล้วทาํให้ส่วนรวมต้องได้รับผล              
กระทบไปดว้ย 
 พระมหาปิยภัทร์ อตฺตวชิโย เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตว์ดัพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานครมองวา่ 
“ปัจจุบนัคณะสงฆ์ไทยเร่ิมใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึน แต่พระเถระผูใ้หญ่ส่วนมากยงัไม่เขา้ใจและให้
ความสําคญัน้อย พระท่ีทาํส่วนมากจะไม่ไดจ้บมาทางดา้นเทคโนโลยีโดยตรง บางคร้ังไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควร ค่าใชจ่้ายอาจไม่
มาก แต่เราสร้างส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมเป็นส่ิงท่ียาก 98 
 อย่างไรก็ตามพระเถระรุ่นใหม่ก็ เร่ิมมีแนวคิดยอมรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ตดงัท่ี พระเทพดิลก ให้สัมภาษณ์ไวต้อนหน่ึงว่า “ปัจจุบนัพระหนุ่มรุ่นกลาง ๆ หรือรุ่น
หนุ่ม ๆ จะมีการเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตนานมาแลว้ พระสูตรของผมเองหลายร้อยเร่ืองเขา้ไปอยู่ใน
อินเทอร์เน็ต ก็มีคนนาํไปเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก พระรุ่นใหม่ หรือรุ่นกลาง ๆ อายุ
ประมาณ 50-70  มีพฒันาการเร่ืองอินเทอร์เน็ตพอสมควร ส่วนหน่ึงใช้ส่วนตวัไม่ไดท้าํในนามคณะ
สงฆแ์ต่เอ้ือประโยชน์ต่อคณะสงฆ”์99 
  2. พระสงฆ์ขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของโลกอินเทอร์เน็ต ในอนาคต             
ถา้เปิดโอกาสให้พระสงฆรุ่์นใหม่ไดศึ้กษาวิชาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน จะเป็นแนวทาง
ในการขจดัอุปสรรคปัญหาดา้นน้ีใหล้ดนอ้ยลง  
  นายพรชัย หิรัญกุล  นักศึกษานักศึกษาปริญญาโท สาขา วิพุทธศาสนาและปรัชญา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั มองวา่ “เทคโนโลยเีป็นเร่ืองทางโลกเป็นเร่ืองของวตัถุ อาจขดัแยง้

                                                        
  97หนงัสือพิมพม์ติชน, “หา้มพระต่อเน็ตเขา้กุฏิโทษถึงสึก”, 15 มีนาคม 2551, 
<http://www.matichon.co.th/matichon/> (15 March 2009) 
 98การแสดงความคิดเห็นของ พระมหาปิยภัทร์ อตฺตวิชโย, เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ว ัด                
พระศรีมหาธาสตุ ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
 99สัมภาษณ์ พระเทพดิลก, ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 
เลขาธิการศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 3 มกราคม 2553.  
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กบัชีวตินกับวช ประชาชนใชบ้ริการคณะสงฆเ์ป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน อีกอยา่งเทคโนโลยีเป็นดาบสอง
คมมีทั้งด้านดีและด้านเสีย ขอ้ดีของการใช้เทคโนโลยี คือ จะเป็นการเช่ือมโยงระหว่างองค์กรสงฆ ์        
และฆราวาสได้ในวงกวา้ง ชาวบ้านมองว่าพระสงฆ์แตะตอ้งไม่ได้ แต่อินเทอร์เน็ตจะทาํให้มีการ
ติดต่อส่ือสารกับชาวบา้นได้มากข้ึน รูปลักษณ์ส่วนใหญ่ท่ีองค์กรสงฆ์ทาํเองมกัจะเป็นขอ้มูลแห้ง              
แต่ท่ีทาํโดยองคก์รอิสระมกัจะเป็นขอ้มูลท่ีมีการเคล่ือนไหว100 
 3. ปัญหาด้านภาษา เน่ืองจากเว็บไซต์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันส่วนมากเผยแผ่
พระพุทธศาสนาดว้ยภาษาไทย จึงเขา้ถึงเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีใชภ้าษาไทยเท่านั้น หากมีการใชภ้าษา
ท่ีหลากหลายจะนาํไปสู่กลุ่มประชากรท่ีใช้ภาษาอ่ืนได ้แมว้า่ในปัจจุบนัจะมีโปรแกรมการแปลภาษา
จากเวบ็ไซตค์น้หาบางแห่ง แต่ก็ยงัแปลไม่ตรงเน้ือหาของตน้ฉบบัจริงเท่าใดนกั ในส่วนของหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาบางคร้ังแปลผิดความหมายไปเลย 
 4. งบประมาณ เวบ็ไซตข์องบางวดัเป็นเพียงการทาํงานของพระสงฆรู์ปเดียว ซ่ึงเป็นงานท่ีหนกั 
อีกอย่างหน่ึงวดัไม่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ส่วนหน่ึง                   
จึงเกิดจากความสนใจของพระสงฆเ์พียงไม่ก่ีรูปท่ีร่วมกนัทาํ การจ่ายค่าเช่าเวบ็ไซตปั์จจุบนัในประเทศ
ไทยยงันิยมจ่ายเป็นรายปี จึงทาํให้เกิดความไม่มัน่คงของเวบ็ไซต ์เพราะหากปีใดไม่จ่ายค่าเช่าเวบ็ไซต์
ของวดันั้นก็ตอ้งปิดตวัลง พระครูโสภณศาสนกิจ มองว่า “การส่งเสริมตอ้งมีองค์ประกอบให้ครบ               
ทั้งส่ีดา้น คือ บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ การบริหารจดัการ (Man Money Material Management)                       
ตอ้งพฒันาบุคคลากรก่อน คณะสงฆ์ควรจดัสรรงบประมาณให้การสนบัสนุน วตัถุดิบมีเพียงพอคือ
หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา แต่ขาดการบริหารจดัการท่ีดี ถา้ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงการทาํงานก็
สาํเร็จไดย้าก101 แมว้า่งบประมาณจะเป็นส่ิงสาํคญัแต่การบริหารจดัการก็ตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนๆดว้ย 
 นอกจากปัญหาและอุปสรรคจากผูส่้งสารแลว้ อุปสรรคปัญหาในการส่ือสารทัว่ไปก็มีส่วน
ทาํใหก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์ไม่ไดผ้ลสรุปได ้6 ทาง คือ 
 1. ปัญหาทางด้านผู้ส่งสาร ผูส่้งสารในงานวิจยัในคร้ังน้ีจาํกดัอยูท่ี่คณะสงฆไ์ทย ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดท้าํการคดัเลือกจากกลุ่มตวัอยา่งได ้50 เวบ็ไซต ์เม่ือศึกษาสํารวจ จดัสัมมนาเชิงปฏิบติั จากนั้นทาํ

                                                        
 100การแสดงความคิดเห็นของ นายพรชยั หิรัญกุล, นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิพุทธศาสนา
และปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2552, ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
 101สัมภาษณ์ พระครูโสภณศาสนกิจ, หัวหน้าศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลยั, 8 กุมภาพนัธ์ 2553. 
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การวเิคราะห์ขอ้มูล จึงไดผ้ลสรุปตามทฤษฎีการส่ือสารของลาสเวลลท่ี์วา่ ใคร ส่งอะไร โดยช่องทาง
ไหน ถึงใคร และไดผ้ลอยา่งไร ไดค้าํตอบดงัต่อไปน้ี  
  1.1 เน้ือหาไม่ชดัเจน ขอ้ความและคาํพูดไม่ไดใ้จความตามท่ีตอ้งการ เน่ืองหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนามีหลายระดับ การนําเสนอเน้ือหาเพื่อให้เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มนั้ น จึงเป็นเร่ือง                 
ท่ีทาํไดย้าก คนบางกลุ่มอาจตอ้งการเน้ือหาท่ีเป็นวิชาการ แต่บางกลุ่มอาจตอ้งการเน้ือหาท่ีเป็นการ
ประยุกต์ธรรมเพื่อให้เขา้กบัเหตุการณ์ ดงันั้นผูส่้งสารจึงส่ือความหมายออกมาในระดบัท่ีเป็นกลาง ๆ 
เพื่อท่ีจะทาํใหค้นทุกกลุ่มสามารถรับสารได ้ทาํใหเ้น้ือหาขาดความชดัเจนไป  
  1.2 ข่าวสารเร็วหรือเบาเกินไป การนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตนั้นบางคร้ังในส่วนของ
ข่าวสารตอ้งการความรวดเร็ว จึงอาจจะทาํใหมี้ความผดิพลาดจากขอ้เทจ็จริงไดง่้าย 
  1.3 อารมณ์ และคาํพูดไม่เหมาะสม แมว้่าการนาํเสนอเน้ือหาทางอินเทอร์เน็ตผูส่้งสาร
และผูรั้บสารอาจจะไม่ไดอ้ยู่เฉพาะหน้า แต่เม่ือนาํเสนอไปแลว้ ผูรั้บสารสามารถส่งความคิดเห็น
กลบัมาถึงผูส่้งสารได ้บางคร้ังผูรั้บสารไม่เขา้ใจอาจจะใชอ้ารมณ์หรือคาํพูดท่ีรุนแรงไม่เหมาะสมได ้
  1.4 เสียงอ่ืน ๆ รบกวน ช่องทางของการส่งสารคืออินเทอร์เน็ตนั้น มีความหลากหลาย 
บางคร้ังระบบเครือข่ายอาจมีปัญหาขดัขอ้งไม่สามารถเขา้ถึงสารไดท้นัที ทาํให้ผูรั้บสารหันไปใช้
ช่องทางอ่ืน ๆ หรือเว็บไซต์อ่ืนท่ีสะดวกกว่าหรือไม่มีปัญหาในขณะนั้น กว่าท่ีจะยอ้นกลับมา
บางคร้ังตอ้งใชเ้วลานาน เหมือนผูรั้บสารทางวทิยแุละโทรทศัน์ เม่ือมีเสียงรบกวนก็หมุนไปคล่ืนอ่ืน
ท่ีชดัเจนกวา่ บางคร้ังนาํเสนอสารคนละประเภทกนั พอยอ้นกลบัมาก็หมดเวลาของการนาํเสนอสาร
ในคล่ืนท่ีตนตอ้งการแลว้ เป็นตน้ 
  1.5 ภาษาท่ีใชต่้างกนั ภาษาดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคสาํคญัสาํหรับผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
เพราะเม่ือใช้ภาษาต่างกันก็ไม่สามารถส่ือความหมายกันได้ ในส่วนของการนําเสนอทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น ผูส่้งสารนิยมนาํเสนอสารท่ีเป็นภาษาท่ีผูส่้งสารถนดัท่ีสุด โดยพาะเว็บไซต์ของ
คณะสงฆไ์ทยส่วนมากจะส่งสารท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาบาลี อนัเป็นภาษาของพระพุทธศาสนา 
ทาํให้ผูรั้บสารท่ีใชภ้าษาอ่ืนไม่สามารถส่ือสารและทาํความเขา้ใจได ้แมว้่าปัจจุบนัจะมีโปรแกรม
แปลภาษาทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแปลไดห้ลายภาษา แต่ก็ไม่สามารถถ่ายทอดไดใ้จความท่ีสมบูรณ์ได้
เช่น การแปลช่ือคน เช่น “พระมหาบุญไทย ปุํฺ มโน” ภาษาท่ีโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตแปลว่า 
“His great merit j j key Thai heart”102 ซ่ึงไม่รู้วา่หมายความวา่อะไร แปลแลว้ไม่ตรงกบัความหมาย
เดิม ในส่วนของการแปลภาษาทางศาสนาบางคร้ังก็แปลแต่ไม่ตรงกบัความหมายท่ีแทจ้ริง เช่น 

                                                        
 102พระมหาบุญไทย ปุํฺ มโน, “พระสงฆ์ในสังคมเทคโนโลยี - Buddhist Monks in 
Social Technology”, 11 ธนัวาคม 2552, <www.mbu.ac.th, > (11 November 2009) 
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  When the UK Business Technology Quiz Continental Smile in Buddhism will result in 
the study of Buddhism through the Internet at any time. Only the devices connected to computer 
networks such as Computer Set Book. Phone etc. Problem is one of the Buddhist organization 
that will do the teachings of the Buddha. Religious movements in the network at any time. May 
be ringtones and a chanting of Buddhist simple as output Than of construction Nat CUP Sen Cha 
Min, the Mo Puttha Ya, Impact Comment Ping So Pcyr Buddha Samma Seampouth Thomas, etc., 
or a Buddhist proverb, such as Mo Ø. Eye  Mo Ø  Nona bowl they already are dependable in 
their, Mo Ø Ta West Chi swing Ø Toyota won their That is good, breast  all Ø F swing Ø Yo evil 
do not waste it better, a. Ø drug drug Ø said at Calgary Calgary ณ ํPap Pap e kVA do good evil is 
evil, well, LA Ø focus Na Stuart Ø Kitty logo creature shall be in accordance with karma and so 
on.  
  แปลมาจากภาษาไทยวา่ “เม่ือนาํเทคโนโลยยีบิูควติสัมาใชใ้นพระพุทธศาสนาจะมีผลทาํให้
มีการศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดทุ้กเวลา เพียงแต่มีอุปกรณ์
การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายเช่นคอมพิวเตอร์โน็ตบุค โทรศพัทมื์อถือเป็นตน้ จึงเป็นโจทยอ์ยา่งหน่ึง
ขององคก์รสงฆ์วา่จะทาํอย่างไรให้หลกัธรรมของพระพุทธ ศาสนามีการเคล่ือนไหวอยูใ่นระบบ
เครือข่ายไดต้ลอดเวลา อาจจะเป็นเสียงริงโทนคาํสวดของพระพุทธศาสนาง่าย ๆ เช่น พุทธงั สรณัง 
คจัฉามิ, นโม พุทธายะ, อิติปิโส ภควา อรหงัสัมมา สัมพุทธโธ เป็นตน้ หรือจะเป็นพุทธสุภาษิตเช่น 
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน, อตฺตา หเว ชิต ํ เสยฺโย ชนะตนนัน่แหละเป็นดี, อกต ํ
ทุกฺกฏ ํเสยฺโย ความชัว่ไม่ทาํเสียเลยดีกวา่, กลฺยาณการี กลฺยาณ ํปาปการีจ ปาปก ํทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่, 
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม เป็นตน้  
  ในส่วนของภาษาบาลีโปรแกรมแปลภาษาจะแปลไม่ไดค้วามจะเขียนเป็นภาษาสัญลกัษณ์
แทนดงัท่ีปรากฎในคาํแปลท่ียกมา และยงัมีภาษาบาลีท่ีโปรแกรมการแปลไม่เข้าใจจึงใช้ภาษา
สัญลกัษณ์แทรกเป็นระยะ ดงันั้น การนาํเสนอดว้ยภาษาท่ีเป็นตน้ฉบบั จึงมีความถูกตอ้งมากกวา่จะ
อาศยัการแปลจากอินเทอร์เน็ต หากคนท่ีอ่านภาษาไทยไม่ออกแลว้อ่านจากการแปลตามโปรแกรม
ทางอินเทอร์เน็ตจะทาํใหค้วามหมายผดิเพี้ยนจากส่ิงท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
 2. ปัญหาทางด้านผู้รับสาร เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตไม่จาํกดัในส่วนผูรั้บสาร ผูส่้งสารสามารถ
ส่งสารไดทุ้กเวลา ในขณะท่ีผูรั้บสารก็ไม่ไดถู้กจาํกดัดว้ยเง่ือนไขดา้นเวลาเหมือนส่ือวิทยุโทรทศัน์ 
หากมีอุปกรณ์พร้อมก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เลย ดังนั้ นสารท่ีเสนอทางส่ืออินเทอร์เน็ตอาจมี
อุปสรรคต่อผูรั้บสารซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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  2.1 ผูรั้บสารไม่ตั้งใจฟัง เน่ืองจากในอินเทอร์มีเน้ือหาจาํนวนมาก การท่ีผูรั้บสารจะเขา้
มาเปิดเวบ็ไซตเ์พื่ออ่านเน้ือหานั้นทาํไดย้าก ส่วนหน่ึงจึงนิยมคดัลอกขอ้มูลลงยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อท่ีจะเก็บไวอ่้านในเวลาท่ีสะดวก แต่ส่วนมากปรากฎว่าขอ้มูลท่ีคดัลอกมานั้นไม่ค่อยได้อ่าน
เท่าใดนกั เพราะมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจยา่งอ่ืนมากกวา่ ในปัจจุบนัจึงเห็นไดว้า่ผูรั้บสารทางอินเทอร์เน็ต
ต่างก็มีท่ีเก็บขอ้มูลจาํนวนมาก จนบางคร้ังกลายเป็นขอ้มูลท่ีลา้สมยัไป  
   2.2 มีเสียงรบกวน ในทาํนองเดียวกนักบัผูส่้งสารนั่นเอง ในปัจจุบนัเร่ิมมีผูรั้บสาร
จาํนวนหน่ึงหันมาเป็นผูส่้งสารเสียเองโดยการเปิดหรือบล็อคหรือเว็บไซต์ส่วนตัวข้ึนมาเพื่อ
นาํเสนอส่ิงท่ีตนเองมีความสนใจ ในโลกอินเทอร์เน็ตจึงมีบล็อคและเวบ็ไซต์ส่วนตวัจาํนวนมาก  
ในส่วนของพระสงฆ์ไทยเองก็มีไม่น้อยท่ีใช้บล็อคหรือเว็บไซต์เพื่อเผยแผ่แนวคิดหรือเน้ือหาท่ี
ตนเองสนใจ เช่น Puzinnian.blogpost.com, Cybervanaram.net, Puttacom.com, Phrabuddhasassana.org เป็นตน้ 
   2.3 มีการขดัจงัหวะเวลาพูดส่งข้อความ การรับสารทางเว็บไซต์บางคร้ังอาจถูก
ขดัจงัหวะดว้ยระบบการทาํงานของเครือข่าย ซ่ึงไม่สามารถส่งสัญญาณไดอ้าจเป็นเพราะมีปัญหา
ดา้นเครือข่าย หรือผูรั้บสารเอ็งไปรับสารอยา่งอ่ืนท่ีแทรกเขา้มาในขณะท่ีกาํลงัรับสารอีกอยา่งหน่ึง
ทาํให้ขาดความต่อเน่ืองในการรับสาร หรือความไม่สะดวกของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการรับสาร 
เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสียหาย เครือข่ายมีปัญหา เขา้ถึงไดช้า้เป็นตน้ 
  2.4 ปัญหาทางดา้นอารมณ์และมีเจตคติไม่ดีต่อผูส่้ง หากผูรั้บสารมีเจตคติ หรือทศันคติ
ท่ีไม่ดีต่อผูส่้งสาร การรับสารก็จะเป็นเหมือนการหาขอ้ผิดพลาดหรือการเฝ้าจบัผิดต่อผูส่้ง จากนั้น              
ก็ส่งความเห็นขดัแยง้ผ่านทางกระดานสนทนาหรือสมุดเยี่ยม ซ่ึงหลายเว็บไซต์ตอ้งปิดกระดาน
สนทนาไปโดยปริยายเพราะมีขอ้ความท่ีด่าหรือกล่าวโทษเจา้ของเวบ็ไซต์ ดงันั้นเจตคติของผูรั้บ
สารจึงเป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงในการรับสารทางอินเทอร์เน็ต 
 3. ปัญหาทางด้านเน้ือหา ตามกระบวนการส่ือสารนั้นเน้ือหาถือวา่มีส่วนสําคญั เพราะถา้
เน้ือหาท่ีส่งนั้นไม่ตรงกบัจริตของผูรั้บสารก็จะทาํให้กลายเป็นอุปสรรคปัญหาในการส่ือสารท่ีไม่
ไดผ้ล สําหรับจริตของคนโดยทัว่ไปในวิสุทธิมรรค ไดอ้ธิบายลกัษณะโดยอาการไวส้ําหรับคนท่ีมี
จริตต่างกนัจะชอบในส่ิงท่ีแตกต่างกนัตามจริตของตนความว่า “คนราคจริตเห็นรูปท่ีน่าร่ืนรมยใ์จ
แมส้ักหน่อย ก็จอ้งดูเสียนานราวกะว่า เกิดความพิศวงติดใจในส่วนดีของรูปนั้นแมเ้ล็กน้อย                 
ไม่ถือส่วนเสียของมนัแมม้องเห็นโตง้ๆ เม่ือจะจากไปเล่าก็ไม่ใคร่จะพน้ไปได ้จากทั้งท่ีมีความอาลยั  
 คนโทสจริตเห็นรูปไม่ร่ืนรมยใ์จแมส้ักหน่อย ก็ดูอยูน่านไม่ได ้ ทาํท่าราวกะเหน็ดเหน่ือย 
เดือดใจในส่วนเสียของรูปนั้นแมนิ้ดเดียว ไม่ถือส่วนดีของมนัแมม้องเห็นเด่น ๆ เม่ือจะจากไปเล่า               
ก็ใคร่จะพน้ไปเสียทีเดียว จากไปไม่มีอาลยั  
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 คนโมหจริตเห็นรูปอย่างใดอย่างหน่ึงเขา้ก็สุดแต่คนอ่ืน ไดย้ินเขาติ ก็ติบา้งไดย้ินเขาชม            
ก็ชมบา้งแต่ส่วนตนเป็นคนเฉย ๆนยัน้ีพึงทราบแมใ้นอาการทั้งหลายมีฟังเสียง เป็นตน้  
 ส่วนบุคคล 3 ท่ีเหลือมีคนสัทธาจริต เป็นตน้ พึงทราบตามแนวแห่งบุคคล 3 ท่ีกล่าวมาแลว้
นัน่เถิด เพราะมีส่วนเสมอกนับณัฑิตพึงบอกจริยาโดยอาการมีการดูเป็นตน้ประการฉะน้ี103 
 ผูรั้บสารทางอินเทอร์เน็ตตอ้งใชจ้กัขสุัมผสัเป็นเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงใชส้ัมผสัอยา่งอ่ืน ดงันั้น
หากเน้ือหาไม่ตรงกบัจริตของตนก็จะทาํใหก้ารรับสารไม่ไดผ้ลกลายเป็นอุปสรรคปัญหาซ่ึงพอสรุป
ไดด้งัน้ี  
  3.1 เน้ือหายาวเกินไป คาํสอนของพระพุทธศาสนามีเป็นจาํนวนมากแยกออกเป็นปิฎก
ไดส้ามปิฎก คือ พระวินยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก การนาํเน้ือหาจากพระไตรปิฎก  
มาเผยแผ่ทางเว็บไซต์ จึงเป็นปัญหาอย่างหน่ึง บางเว็บไซต์คดัลอกพระไตรปิฎกมาหมด ไม่มี
คาํอธิบายขยายความเลย ทาํให้ยากแก่การอ่าน ในเวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ส่วนมากท่ีนิยมกนั คือ 
นาํเอาพระไตรปิฎกมาไวใ้นเว็บไซต์เพื่อให้ผูรั้บสารค้นควา้ด้วยตนเอง จึงทาํให้มีเน้ือหาท่ีมาก
เกินไปยาวเกินไป 
  3.2 สั้ นเกินไปไม่ไดค้วาม ตวัหนงัสืออ่านไม่ออก อีกประเด็นหน่ึงบางเวบ็ไซตท์าํการ
ย่อเน้ือหาจากพระไตรปิฎกโดยยกมาเฉพาะบางขอ้ความ ไม่มีบริบทรอบขา้ง อาจทาํให้ผูรั้บสาร
เขา้ใจผิดได้ง่ายเช่น “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” ตนแลเป็นท่ีพึ่ งของตน เป็นตน้ ไม่ได้อธิบายว่า
พึ่งตนเองอย่างไร เพราะอาจจะตีความไปในทาํนองท่ีว่า ตอ้งพึ่งตนเองเท่านั้นไม่ตอ้งพึ่งคนอ่ืน 
เพราะผูรั้บสารมิได้มีแต่ชาวพุทธเท่านั้น ยงัมีผูส้นใจท่ีไม่ใช่ชาวพุทธอยู่ด้วย การนําเสนอสาร                
จึงควรคาํนึงถึงคนในศาสนาอ่ืนดว้ย ถา้เป็นเผยแผ่ทางอ่ืน เช่น การเทศน์หรือการอธิบายธรรม
อาจจะไม่ประสบปัญหาของเน้ือหาท่ีสั้นเกินไป เพราะสามารถระบุกลุ่มผูรั้บสารท่ีชดัเจนได ้คนฟัง
ธรรมส่วนมากจะเป็นชาวพุทธ และมีความเข้าใจในหลักธรรมและข้อปฎิบัติพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้ 
  3.3 ใชภ้าษาต่างกนั ในโลกยุคปัจจุบนัเราไม่อาจปฏิเสธไดถึ้งภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ดงัท่ี เคนิชิ โอมาเอะไดก้ล่าวถึงความกา้วหนา้ของประเทศต่าง ๆ ไวอ้ยา่งน่าคิดวา่ “ในภูมิภาคท่ีหวงั
จะก้าวหน้าประชาชนตอ้งรู้อย่างน้อยสามภาษาคือภาษาของตนเอง ภาษาองักฤษ และภาษา

                                                        
 103พระพุทธโฆษาจารย,์ วสุิทธิมรรคแปล, แปลโดย คณะกรรมการแผนกตาํรามหามกุฏราช
วทิยาลยั, พิมพค์ร้ังท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2547), หนา้ 51. 
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เทคโนโลยี ซ่ึงในสมยัน้ีคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประกอบกบัระบบอินเทอร์เน็ต” 104  หากพระสงฆ์
ศึกษาภาษาของตนเอง คือ พระไตรปิฎก ศึกษาภาษาโลก คือ ภาษาองักฤษ และภาษาเทคโนโลยีให้
เขา้ใจ ก็จะเป็นอุปกรณ์สาํคญัในการศึกษาและเผยผพ่ระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบนัไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 
ดงันั้น ในอนาคตพระสงฆไ์ทยควรจะเรียนรู้อยา่งนอ้ยสามภาษา จึงจะรู้เท่าทนัชาวโลกและใชเ้ผย
แผพ่ระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกได ้
  3.4 เน้ือหาถูกถ่ายทอดหลายขั้น หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาในอดีตถูกบนัทึกดว้ย
ภาษาบาลี ต่อมามีการแปลเป็นภาษาไทยและถ่ายทอดให้แก่คนไทยไดศึ้กษา แต่คณะสงฆ์ไทยยงั
เปิดโอกาสให้พระสงฆไ์ดศึ้กษาภาษาบาลีอนัเป็นภาษาดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยงั
ทาํการสาธยายทาํวตัรสวดมนต์ต่างๆดว้ยภาษาบาลี แต่ในยุคปัจจุบนัเม่ือมีการแปลไปหลายภาษา
แล้ว เน้ือหาดั้ งเดิมอาจถูกตีความหมายไปในทางอ่ืนเช่นเวียนเทียนใช้ไปในทางท่ีไม่ค่อยดีนัก 
ตณัหา มีผูแ้ปลหรือตีความใหม่วา่กาํลงัหาอยูแ่ต่ทางมนัตนัเลยหาทางออกไม่ไดเ้ป็นตน้  
  3.5 ช่องทางการส่งเน้ือหาถูกตดั เวบ็ไซต์ท่ีเผยแผท่างอินเทอร์เน็ตไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ย 
เทคโนโลยีสองส่วน คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยโทรคมนาคม หากเทคโนโลยี          
ทั้งสองอยา่งมีปัญหาก็ไม่สามารถส่ือสารกนัได ้เวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนัส่วนมากใช้
วิธีการเช่าเว็บโอสต้ิง มีเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ ซ่ึงหวงัผลผลประโยชน์และผลกาํไรเป็นหลัก              
เม่ือการบริหารงานลม้เหลวก็สามารถเลิกกิจการไดท้นัที เวบ็ไซต์ท่ีเช่าพื้นท่ีก็ตอ้งไดรั้บผลกระทบ
ไปด้วย เม่ือช่องทางถูกตัดก็หมดหนทางในการเผยแผ่ เว็บไซต์ท่ีลงทุนลงแรงมานานก็หมด
ประโยชน์ หรือไม่ก็ตอ้งหาบริษทัเช่าพื้นท่ีใหม่ต่อไป ปัญหาน้ีอาจจะแกไ้ขไดห้ากคณะสงฆ์ไทยมี
พื้นท่ีแจกจ่ายใหแ้ก่วดัต่าง ๆ โดยองคก์รคณะสงฆเ์ป็นผูค้อยกาํกบัดูแลเอง 
 4. ปัญหาด้านช่องทางการส่ือสาร การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็น
ช่องทางใหม่ท่ีนํามาใช้แทนการเผยแผ่ทางวิทยุโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณทางเดียว                     
แต่อินเทอร์เน็ตสามารถโตต้อบกนัไดผ้า่นทางกระดานสนทา สมุดเยี่ยม ระบบวีโอคอนเฟอร์เรนท์
หรือเวบแคมท่ีปัจจุบนัเทคโนโลยีน้ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จะตอ้งมี
ระบบกลอ้งเวบ็แคมมาดว้ย ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถติดต่อสนทนาโตต้อบกนัไดแ้ลว้ แต่เม่ือมี
ประโยชน์ก็มีโทษในขณะเดียวกนัดว้ย หากใช้ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจริง ๆ ก็ไม่มีปัญหา                  
แต่ถา้ใชไ้ปในทางท่ีก่อให้เกิดโทษเช่นสนทนาเร่ืองเซ็กซ์ซ่ึงขดักบัหลกัพระธรรมวินยัก่อจะก่อเกิด
ความเสียหายแก่คณะสงฆ์โดยรวมได้ง่าย ดงักรณีท่ีพระสงฆ์ใช้เว็บไซต์ไฮฟ์สนทนากับผูห้ญิง             

                                                        
 104Kenichi Ohmae,The next global Stage : Challenges and Opportunityties in our 
Borderless World, (London : Penguin Books, 2005), p.15. 
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จนเกิดเป็นข่าวข้ึนจนอธิบดีกรมการศาสนา ตอ้งออกมาให้เฝ้าระวงัพระเล่นเน็ต ให้พระเณรดว้ย
กนัเองช่วยกนัเตือน โดยให้พระผูใ้หญ่พระสังฆาธิการดูแลตรวจตราการใชค้อมพิวเตอร์ หากพบวา่
ทาํผดิตอ้งลงโทษทนัที อยา่ปล่อยให้ผิดซํ้ าซาก พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งชาว
พุทธจบัตาดูแล เอาผดิอยา่งเฉียบขาด และเปิดโปงใหส้าธารณชนรับรู้เพื่อช่วยกนัลงโทษ เพราะไม่มี
กฎหมายโดยตรงท่ีจะเอาผิดกบัพระ ดา้นผูอ้าํนวยการสํานกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุพระตอ้ง
ทนัสมยั โดยเฉพาะพระท่ีเป็น นิสิตมหาวิทยาลยัสงฆ์ แต่คนท่ีเขา้ไปแช็ตกบัพระก็ตอ้งระวงั             
เพราะเร่ืองแบบน้ีตบมือขา้งเดียวก็ไม่ดงั จากกรณีมีการร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมของพระภิกษุ
สงฆส์ามเณรท่ีเขา้ไปสร้างเวบ็ไซตส่์วนตวัจากโปรแกรม Hi5 (ไฮไฟว)์ ใน www.hi5.com ซ่ึงกาํลงั
เป็นท่ีนิยมมากในกลุ่มวยัรุ่น เกรงวา่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกบัพระพุทธศาสนาได ้เพราะคนท่ี
เล่นไฮไฟวม์กัจะนาํรูปของตวัเองมาลง ซ่ึงบางคนแต่งกายเพียงชุดชั้นในเท่านั้น ล่าสุดมีพระใน               
จงัหวดัขอนแก่น เล่นโปรแกรมดงักล่าว แช็ตลวงนกัเรียนสาวอายุ 15 ปี จากจงัหวดัชยัภูมิให้มาหา                 
ในท่ีสุดแม่ของเด็กตามมาพบอยู่ในกุฏิกนัเพียงลาํพงั ต่อมาในวนัท่ี 5 มีนาคม 2551 นายสด แดง
เอียด อธิบดีกรมการศาสนา ใหส้ัมภาษณ์ถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนวา่ “คิดวา่มีพระส่วนนอ้ยท่ีประพฤติตนไม่
เหมาะสม เพราะการกระทาํลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นการท่ีอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดท่ีมาจากความ
อ่อนไหวพาไป จึงใชถ้อ้ยคาํเก้ียวพาราสี ผูห้ญิง เช่น คิดถึงจงัเลย คิดถึงนะ เป็นตน้ ขณะท่ีประเทศ
ไทยยงัมีพระสงฆ์และสามเณรอีกจาํนวนมากท่ีอยู่ในสมณะประพฤติดี อย่างไรก็ตามเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว กรมการศาสนาอยากเรียกร้องให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และนาํไปสู่
การทาํลายพระพุทธศาสนา ใน 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ขอเรียกร้องให้พระสงฆแ์ละสามเณร ช่วยตกัเตือนพระสงฆ ์ และสามเณรรุ่นเดียวกนัท่ี
คิดจะกระทาํส่ิงไม่ดี  
 2. เรียกร้องใหพ้ระผูใ้หญ่ท่ีมีอาํนาจบริหารกิจการคณะสงฆ ์อาทิ คณะกรรมการมหาเถรสมาคม 
เจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ และเจา้คณะตาํบล  รวมถึงเจา้อาวาสวดัต่าง ๆ ดูแลและ
ตรวจตราการใชค้อมพิวเตอร์ในวดั ไม่ให้มีการส่ือสารไปในทางท่ีไม่ดี ผิดครรลองคลองธรรมใน
พระพุทธศาสนา หากจบัได้ว่าพระสงฆ์รูปใดประพฤติไม่เหมาะไม่ควร จะต้องลงโทษทนัที               
อย่าปล่อยให้กระทาํซํ้ าซาก เพราะจะปรากฏสู่สังคมให้มีความเส่ือมเสีย เกิดความหม่นหมองต่อ
ประเทศไทยซ่ึงเป็นเมืองท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา และเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาโลก 
 3. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งกรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กระทรวงการพฒันาสังคมฯ รวมทั้งชาวพุทธทัว่ประเทศ ช่วยสอดส่องดูแล พยายามติดตาม
หากส่ิงใดเป็นเน้ือร้ายของพระพุทธศาสนา ตอ้งช่วยกนัตีแผ่ความผิด ให้ได้รับโทษทางสังคม 
เน่ืองจากขณะน้ีการกระทาํความผิดทางพระพุทธศาสนายงัไม่มีกฎหมายท่ีชดัเจน                และ

http://www.hi5.com/
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เด็ดขาดรองรับเหมือนกฎหมายเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในสมัยก่อน ท่ีระบุโทษท่ีรุนแรง              
และเฉียบขาด105  
  เร่ืองท่ีกลายเป็นข่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการใช้ช่องทางการส่ือสารไปในทางท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ือมเสียแก่ส่วนรวม แมว้า่จะมีพระภิกษุบางรูปเท่านั้นท่ีประพฤตตนแบบนั้น แต่มีผลกระทบ
ต่อองคก์รสงฆโ์ดยรวมไปดว้ย 
 5. ปัญหาและอุปสรรคจากองค์กรสงฆ์และคณะสงฆ์ องค์กรสงฆ์ยอมรับไดห้รือไม่กบั
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั เพราะกระแสของพระเถระส่วนหน่ึงมี
แนวโน้มจะคัดค้านถึงกับบางแห่งห้ามพระติดตั้งอินเทอร์เน็ตในกุฎิมาแล้ว หากองค์กรสงฆ์
ระดบัสูงยอมรับการเปล่ียนแปลงน้ีได ้และหาทางออกกฎระเบียบมาใชค้วบคุมการใชอิ้นเทอร์เน็ต
ของพระสงฆไ์ทย คณะสงฆน่์าจะไดป้ระโยชน์มากกวา่จะมีผลเสีย ตอ้งยอมรับขอ้เท็จริงอยา่งหน่ึง
วา่ถึงแมว้า่องค์กรหลกัของคณะสงฆไ์ทยจะยงัมีอคติกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตของพระสงฆก์็ตาม แต่
ปัจจุบนัก็มีเวบ็ไซตข์องวดัต่างๆเกิดข้ึนมากมายและมีแนวโนม้วา่จะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน เพราะทาํ
ได้ง่ายกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าส่ือชนิดอ่ืนเช่นวิทยุต้องจ่ายค่าเช่าสถานีเดือนละหลายพันบาท 
สถานีโทรทศัน์ก็จ่ายค่าเช่าคร้ังละหลายพนับาท แต่การเปิดเวบ็ไซตมี์ค่าใชจ่้ายปีละไม่ก่ีพนับาท (ค่า
จดโดเมนเนม 400 บาท ใชไ้ดต้ลอดไป ค่าเชา้พื้นท่ีทาํเวบ็ไซตข้ึ์นอยูก่บัปริมาณของพื้นท่ีคิดเป็นกิก
กะไบท ์ปัจจุบนั 100 กิกกะไบทค์่าเช่าปีละประมาณ 2000 บาท) เพราะฉะนั้นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ
เวบ็ไซตห์น่ึงเวบ็จึงมีราคาถูกมาก 
 พระเทพดิลก สรุปไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “ปัญหาแรก คือ คณะสงฆ ์ หรือองคก์รสงฆย์งัขาด
วิสัยทศัน์ ขาดนโยบายและขาดแผนปฏิบติัการ ทาํให้อะไรต่าง ๆ ไม่ก้าวหน้า คณะสงฆ์ในท่ีน้ี       
หมายถึง องคก์ร ถา้ยงัทาํเป็นปัจเจกบุคคลเม่ือหมดฤทธ์ิหมดแรงก็หมด เหมือนกบัประเทศไทยท่ีจะอยู่
ไดต้อ้งมีรัฐบาล ซ่ึงอาจจะไม่ย ัง่ยืน แต่องคป์ระกอบของประเทศไทยตอ้งมีองค์ประกอบ คือมีรัฐธรรมนูญ             
มีกฎหมาย แมรั้ฐบาลน้ีจะหมดวาระลงแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญยงัอยู ่เพราะฉะนั้นคนตายไดแ้ต่องคก์ร
ตายไม่ได้ ด้านผูรั้บสารยงัมีความพร้อมยงัหิวอยู่เขายงัพร้อมท่ีจะรับมากกว่าผูใ้ห้ แต่ผูส่้งสารยงั                
ไม่พร้อม106  

                                                        
  105หนงัสือพิมพข์่าวสด, “อธิบดีศาสนาจ้ีเฝ้าระวงัพระเล่นเน็ต”, 5 มีนาคม 2551, 
<www.tnews.teenee.com/etc/21191.html> (5 March 2008) 
 106สัมภาษณ์ พระเทพดิลก, ประธานศูนย์พิทกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย,
เลขาธิการศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 3 มกราคม 2553.  

http://www.tnews.teenee.com/etc/21191.html%3e%20(๕


 226 

 ในขณะท่ี พระครูสิริปัญญาเมธี (ผศ.ดร.) หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยับอกวา่ “เท่าท่ีไดส้ํารวจดูเวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์ทาํ
ในนามของคณะสงฆ์จริง ๆ ยงัไม่ปรากฎชดัเจน ส่วนมากทาํในนามส่วนตวัของพระสงฆ์แต่ละรูป                
ในส่วนของพระเถระยงัมีทศันคติท่ีไม่ค่อยชดัเจนเก่ียวกบัเทคโนโลยียงัปรับเปล่ียนไม่ค่อยทนัยงัชา้อยู ่
ยิง่เป็นอินเทอร์เน็ตยิง่ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจน เม่ือองคก์รบริหารสงฆย์งัไม่มีกรอบนโยบายในการเผยแผ่
ท่ีชดัเจน พระสงฆส่์วนหน่ึงจึงเปิดเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่อเผยแผกิ่จกรรมของตนเอง107 
 พระมหาประจักร ธมฺมวภูิโต ใหค้วามเห็นวา่ วดัหรือองคก์รสงฆค์วรให้การสนบัสนุนในการ
ทาํเว็บไซต์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตให้มากข้ึน อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงส่ือกลาง            
จะดีหรือไม่ดีข้ึนอยูก่บัผูใ้ช้ ข้ึนอยู่กบัวา่เราจะเลือกเดินเขา้ไปหาหรือไม่ ทางเลือกอยูท่ี่ผูใ้ชว้า่จะเลือก
เดินทางไหน ผมสนบัสนุนในการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบนัยงัเป็น
เพียงการเร่ิมต้นเท่านั้ น ต้องรอเวลาอีกสักพกัคงต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ก็เหมือนกับนิตยสาร
ธรรมจกัษุ เม่ือเร่ิมตน้อาจจะเป็นของแปลก แต่เม่ือกาลเวลาผา่นไปก็ชินไปเอง ข้ึนอยู่กบัวา่พระเถระ              
ในองค์กรหลกัของคณะสงฆรุ่์นจะรับไดห้รือไม่ ปัจจุบนัยงัไม่เห็นแนวนโยบายท่ีชดัเจนขององค์กร
หลกัท่ีจะให้การควบคุม องคก์รสงฆต์อ้งมีโครงการและให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณจึงจะทาํให้
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น108 
  ปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สงฆ์ไทยในปัจจุบนัจึงมีมาจากหลายสาเหตุทั้งจากพระสงฆ์ผูท้าํหน้าท่ีในการบริหารองค์กรท่ียงัไม่
เขา้ใจ ไม่ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆจึงปรับตวัไม่ทนักบักระแสโลกาภิวตัน์ หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล
พระพุทธศาสนาท่ียงัไม่มีกฎระเบียบท่ีชดัเจน ปัจเจกบุคคลคือพระภิกษุสามเณรท่ีใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม บางคร้ังการกา้วตามความเจริญทางเทคโนโลยีสําหรับผูท่ี้ไม่รู้เท่าทนัและไม่
เขา้ใจอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รโดยรวมได ้

                                                        
  107การแสดงความคิดเห็นของ พระครูสิริปัญญาเมธี (ผศ.ดร.) หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ 
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ศาลายา 
จงัหวดันครปฐม. 
  108การแสดงความคิดเห็นของ พระมหาประจกัร ธมฺมวิภูโต นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ศาลายา 
จงัหวดันครปฐม. 
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5.6 แนวทางในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทย  

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทย
ในปัจจุบันนั้ น เน่ืองจากยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น จึงมีองค์กรของคณะสงฆ์บางแห่งเท่านั้ นท่ีนําเอา               
ส่ืออินเทอร์เน็ตมาใช้ อาจจะไม่ใช่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง ส่วนหน่ึงนาํมาใช้เพื่อเผยแผ่
กิจการของวดัหรือองค์กร ในขณะองค์กรหลกัของคณะสงฆ์ไทยคือมหาเถรสมาคม ได้มีติเก่ียวกบั              
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของพระสงฆ์สามเณรดังข่าวเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2552                       
มหาเถรสมาคมไดมี้ติคุมเขา้คุมเขม้ พระสงฆ์สามเณร เล่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ดงัท่ีปรากฎเป็น
ข่าวความว่า “นายอาํนาจ บัวศิริ ผูอ้ ํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยวา่ ตนไดน้าํเร่ืองกรณีพระฉาวเล่นอินเทอร์เน็ตสนทนากบั
ผูห้ญิงและมีการสําเร็จความใคร่ จนมีการนาํคลิปออกมาเผยแพร่จนกลายเป็นเร่ืองอ้ือฉาว โดยได้
หารือกับคณะกรรมการมหาเถรสมาคมหลายท่าน ซ่ึงพระผูเ้ถระในกรรมการมหาเถรสมาคม                  
ได้แสดงความเป็นห่วงในเร่ืองน้ี เน่ืองจากกรณีดังกล่าวเคยเกิดข้ึนแล้วตั้ งแต่คราวท่ีมีพระเล่น
ไฮไฟวส์นทนากบัสีกาในเชิงชู้สาว จนกลายเป็นข่าวฮือฮา ทั้งน้ีตนไดน้าํเรียนเสนอขอ้สังเกตกรณี
ดงักล่าวเสนอต่อกรรมการมหาเถรสมาคม วา่ การท่ีจะสามารถถ่ายคลิปในลกัษณะน้ีไดแ้สดงวา่คน
ท่ีแช็ตกบัพระรูปดงักล่าวตอ้งมีความสนิทสนมกนั หากเพิ่งรู้จกักนัคงไม่กล้าท่ีจะโชวข์นาดนั้น   
และคนท่ีถ่ายคลิปน้ีออกมาเผยแพร่มีวตัถุประสงคใ์ด 
 หากต้องการท่ีจะไม่ให้พระสงฆ์ท่ี มีพฤติกรรมแบบน้ีไปสร้างความเส่ือมเสียต่อ
พระพุทธศาสนา ควรท่ีจะนาํคลิปดงักล่าวมามอบให้ส่วนคุม้ครองพระพุทธศาสนาโดยตรงจะดีกวา่ 
เน่ืองจากการท่ีส่งฟอร์เวิร์ดเมล์ไปในลักษณะน้ีจะเป็นการทาํลายพระพุทธศาสนามากกว่า 
ขณะเดียวกนัตอ้งยอมรับว่า ผูท่ี้จะมีพฤติกรรมโชวอ์วยัวะเพศและสําเร็จความใคร่นั้น คนปกติ
ธรรมดายอ่มไม่ประพฤติปฏิบติัทาํกนัอยา่งแน่นอน คนท่ีจะทาํไดต้อ้งเป็นคนจิตไม่ปกติ 
 คณะกรรมการมหาเถรสมาคมก็เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมหาเถรสมาคม             
ได้มอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินําคาํสั่งท่ีแจ้งเตือนไปยงัพระสังฆาธิการ                
ให้คอยควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของพระลูกวดัให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
“ปัจจุบนัการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทาํงานเป็นไปอย่างแพร่หลาย การสั่งห้ามเสียทีเดียวคงไม่
เหมาะสมนกั จึงควรให้เจา้อาวาสหรือพระผูป้กครองในวดัคอยควบคุมดูแลการใช้ อินเทอร์เน็ตให้
อยู่ในกรอบ ทั้ งน้ี ค ําสั่ง ท่ีแจ้งเตือนไปยังพระสังฆาธิการเร่ืองการควบคุมดูแลการใช้งาน



 228 

คอมพิวเตอร์ในวดั เคยมีการออกคาํสั่งของมหาเถรสมาคม เม่ือคร้ังท่ีเกิดกรณีพระเล่นไฮไฟว ์              
ในคร้ังน้ีเป็นกรณีท่ีมีความคลา้ยกนั จึงไดอ้อกคาํสั่งเนน้ย ํ้าอีกคร้ัง”109 
 ในปีพุทธศกัราช 2552 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จดัแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามรายงานข่าววา่ “นางบุญศรี 
พานะจิตต์ ผูอ้าํนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตั้ งคณะกรรมการจดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของ พศ. เพื่อรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) นั้น 
ขณะน้ีแผนแม่บทดงักล่าวไดร่้างเสร็จแลว้ มียทุธศาสตร์ประกอบดว้ย 
 1. พฒันาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ มีทกัษะการใช้และพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยจะมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ดา้นไอซีทีผูบ้ริหาร บุคลากร 
สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ ์จดัทาํบทเรียนอีเลิร์นน่ิง จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
  2. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให ้มีมาตรฐาน  
 3. พฒันาระบบสารสนเทศและสร้างฐานขอ้มูลเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา โดยจะพฒันา
ฐานขอ้มูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกจงัหวดัภายในปี 2555 พฒันาระบบขอ้มูล
บริการและประชาสัมพนัธ์พุทธมณฑล จดัทาํโครงการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ประจาํตวัผูเ้ช่าศาสน
สมบติั ตั้งเป้าผูเ้ช่ามีบตัรประจาํตวัครบทุกคนภายในปี 2556  
 4. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศสร้างเครือข่ายคณะสงฆ ์และส่งเสริมการเผยแผห่ลกัพุทธธรรม 
สู่วถีิของปวงชน โดยจดัทาํบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (สมาร์ทการ์ด) ประจาํตวัพระภิกษุสามเณร ภายในปี 
2556 จดัทาํโครงการขยายประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(หอ้งสมุดดิจิทลั) ภายในปี 2556 พฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
 5. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาบูรณาการพุทธมณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก 
ในปี พ.ศ. 2554110  

                                                        
 109กระดานสนทนาคอมไทยดอทเน็ต, “พระกบัอินเตอร์เน็ต คุณคิดอย่างไร”,16 กรกฎาคม 
2552,<www.com-th.net/webboard/index.php?topic=99958.0> (16 July 2009) 
 110หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, “สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะทาํสมาร์ทการ์ดให้พระทัว่
ไทย”, 29 มกราคม 2552, <http://board.palungjit.com/> (29 January 2009)  

http://www.com-th.net/webboard/index.php?topic=99958.0
http://board.palungjit.com/
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 ในระเบียบมหาเถรสมาคมว่าดว้ยการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาพ.ศ. 2550 กาํหนดให้มีศูนย์
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
อุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และวิธีการในการนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
อบรมสั่งสอนประชาชน ให้นาํไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและดาํเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขสอดคล้องกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ศูนยก์ารเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมี
สาํนกังานกลางตั้งอยูท่ี่สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ111 
 ในส่วนของการจดัทาํร่างแผนแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นายอ านาจ บัวศิริ 
ผูอ้าํนวยการสํานกัเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดก้ล่าวช้ีแจงวา่ 
“ขณะน้ีตนไดร่้างแผนแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสร็จแลว้ โดยหลกัๆจะมีการกาํหนด
แนวทางในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในปี 2552 ประกอบดว้ย  
 1. ส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยตั้งเป้าใหว้ดั 1 แห่งตอ้งเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่
ประชาชนให้ไดม้ากท่ีสุด พร้อมทั้งแนวทางในการพฒันาพระสงฆ ์ ซ่ึงในขณะน้ีไดเ้ร่ิมดาํเนินการ
ในส่วนของการพฒันาเจา้อาวาสวดัทุกแห่ง ใหมี้ความรู้ในระดบัปริญญาตรีแลว้  
 2. การสร้างเครือข่ายในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาร่วมกบัองคก์รทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ  
  3. การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 4. การดูแลสุขภาพของพระสงฆ ์โดยทางสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กาํลงัประสานไป
ยงัโรงพยาบาลสงฆ ์ เพื่อขอขอ้มูลสาเหตุในการอาพาธของพระสงฆท่ี์เขา้มารับการรักษา  เพื่อหา
แนวทางดูแลสุขภาพพระสงฆต่์อไป 
 5. แนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรียนพระปริยติัธรรม โดยในวนัท่ี 22 มกราคม 2552 จะมี
การประชุม ผูอ้าํนวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ทัว่ประเทศ และจะมีการแจกร่างแผน
แม่บทการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในปี 2552 ใหแ้ต่ละจงัหวดัไปดาํเนินการต่อไป112 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2553 - 2556 สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดน้าํเสนอวิสัยทศัน์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไวว้า่ “สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพฒันาเทคโนโลยี

                                                        
 111มหาเถรสมาคม, ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพ.ศ. 2550, 
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550), หนา้ 2. 
  112สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2552”,  
06 มกราคม 2552, <http://www.dmc.tv/pages/news/> (06 January 2009) 



 230 

เพื่อสนองกิจการพระพุทธศาสนาให้เจริญมัน่คง สร้างเครือข่ายคณะสงฆ์ เสริมส่ือนําหลัก                
พุทธธรรม จรรโลงวิถีชีวิตของปวงชน รังสรรค์พุทธมณฑลเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก    
โดยไดว้างยุทธศาสตร์ดา้น ICT (ICT Strategy) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งสถานภาพดา้น ICT ภายในหน่วยงาน และท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คณะสงฆ์ ดงันั้นจึงได้มีการกาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันายุทธศาสตร์ ICT ให้รองรับ
ยทุธศาสตร์ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมุ่งให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเป็นส่วนสําคญัในการสนบัสนุนและรองรับการ
ดาํเนินการในภารกิจต่าง ๆ ตามพนัธกิจของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมียทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ มีทกัษะในการใช้และ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศ ใหมี้มาตรฐานและทัว่ถึง 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาระบบสารสนเทศและสร้างฐานขอ้มูลเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสร้างเครือข่ายคณะสงฆ ์
และส่งเสริมการเผยแผห่ลกัพุทธธรรมสู่วถีิชีวติของปวงชน 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาบูรณาการพุทธมณฑลเพื่อ 
ความเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก113 
 จะเห็นไดว้า่สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดมี้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไวใ้นอนาคตซ่ึงจะทาํให้พระพุทธศาสนามีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การส่ือสารมาใช้อย่างกวา้งขวาง การนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจดัเป็นขอ้
หน่ึงในแผนแม่บทของสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดงันั้นคณะสงฆ์ไทยควรตระหนกัถึง
ประเด็นน้ี เพราะถา้หากไม่รีบศึกษาและทาํความเขา้ใจ ในอนาคตพระสงฆก์บัฆราวาสก็จะพูดกนั
คนละภาษาซ่ึงยากท่ีจะทําความเข้าใจ อันจะเป็นผลทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่มี
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจวบ ประเสริฐสังข์ ได้เสนอว่า “คณะสงฆ์ควรมี
องคก์รทางศาสนามาจดัการดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตแทนคณะสงฆ ์เพราะหาก
ปล่อยให้พระสงฆ์แต่ละรูปจดัการเองก็จะไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน ถา้หากปล่อยให้ต่างคนต่างทาํ
บางคร้ังอาจนาํเสนอเน้ือหาท่ีผิดพลาดได้ ตอ้งมีการตรวจสอบก่อนเผยแผ่ออกไป ควรมีการจดัสรร

                                                        
 113สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ. 2553 - 2556, (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2552), หนา้ 33. 
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งบประมาณท่ีเพียงพอ และทาํหนา้ท่ีเฝ้าระวงัส่วนท่ีจะคอยบ่อนทาํลายพระพุทธศาสนา ควรมีเวบ็เชริฟ
เวอร์ของคณะสงฆ ์ควรมีเสริจเอนจินทข์องพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ114 
  สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซ่ึง
จะมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงปีพุทธศกัราช 2553-2556 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตน่าจะมี
แนวโน้มท่ีจะไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงมากยิ่งข้ึน เพราะมีหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลทางดา้นศาสนา
ให้ความสําคญั ในอนาคตการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะไดด้าํเนิน
ไปตามยทุธศาสตร์ของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

5.7 ยุทธวิธีในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทย 
 จากการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งรูปแบบ กระบวนการ การนาํเสนอ จากนั้น
จึงสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัมภาษณ์ผูดู้แลเว็บไซต์ เจา้ของเว็บไซต์ และจากการจดัสัมมนากลุ่มซ่ึงมาจากบุคคลท่ีหลากหลาย
สาขาอาชีพ ไดน้าํเสนอความคิดเห็นในการพฒันาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตนั้นควรมี
ลกัษณะสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขั้นตอนในการน าเสนอ  
การนาํเสนอสารดว้ยเวบ็เพจหลายเวบ็เพจ ในโฮมเพจหน่ึงหรือเวบ็ไซตห์น่ึง  มีลกัษณะ 

ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกบัการนาํเสนอด้วยส่ือทัว่ไป แต่มีลกัษณะ คือ มีวตัถุประสงค์ เพื่อการ
ส่ือสารระหวา่งผูส่้ง และผูรั้บโดยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือและขั้นตอนต่าง ๆ ในการนาํเสนอ
ผา่นเวบ็ควรดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 1.1 การวางแผนและตั้งวตัถุประสงค์ การวางแผนในท่ีน้ีรวมถึงการกาํหนดจุดมุ่งหมายและ
กลุ่มเป้าหมายของการทาํงานดว้ยในการนาํเสนอต่าง ๆ หรือทาํเวบ็ก็ตาม หากมีจุดหมายว่า จะทาํ
เพื่ออะไร เพื่อใคร อย่างไร เม่ือมีจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายท่ีแน่ชัดแล้ว จะทาํให้มองเห็น
เป้าหมายในการทํางานได้ชัดเจนข้ึน ในงานวิจัยน้ีเน้นท่ีเว็บไซต์มีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ดงันั้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจึงเป็นเป้าหมายหลกั 

                                                        
 114การแสดงความคิดเห็นของ ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจวบ ประเสริฐสังข์, อาจารยป์ระจาํ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ศาลายา 
จงัหวดันครปฐม. 
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  1.2 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เม่ือไดเ้ร่ืองราวท่ีจะนาํเสนอ โดยมีจุดมุ่งหมายและ
กลุ่มเป้าหมายแน่ชัดแล้ว ก็ถึงขั้นตอนในการรวบรวมแหล่งข้อมูล เน่ืองจากพระพุทธศาสนามี
แหล่งข้อมูลจาํนวนมากกระจายอยู่ในหลายแห่งทั้งเอกสาร หนังสือ ตาํรา ก่อนนาํเสนอจึงควร
รวบรวมขอ้มูลใหพ้ร้อม 
  1.3 ศึกษาและเรียงล าดับข้อมูล หลงัจากไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้มาแลว้ ควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล
เหล่านั้นว่าส่วนไหนท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถแยกเป็นหมวดเป็นหมู่ได้หรือไม่ เช่น เม่ือหาขอ้มูล
เก่ียวกับพระพุทธศาสนามาได้พอสมควร อาจจะแยกแยะเป็นหมวดหมู่ได้ คือ ประวติัศาสตร์               
พุทธศาสนาตั้งแต่สมยัพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั วิวฒันาการของพระพุทธศาสนา หลกัธรรมสําคญั
ของพระพุทธศาสนา การศึกษาและปฏิบติัธรรม แหล่งหรือสถานท่ีท่ีฝึกปฏิบติัธรรมเป็นตน้ เม่ือได้
หวัขอ้หลกัแลว้ ส่วนประกอบยอ่ยต่าง ๆ ก็จะคน้หาไดง่้ายข้ึน 
 1.4 การออกแบบสาร เม่ือไดเ้น้ือหาและหัวขอ้ในการนาํเสนอแลว้ ลาํดบัต่อมาก็คือการ
ออกแบบเน้ือหาให้น่าสนใจ ซ่ึงตามหลักของเทคโนโลยีการศึกษา เรียกว่า การออกแบบสาร 
นอกจากด้านเน้ือหาแลว้ ยงัรวมไปถึงองค์ประกอบต่างในการนาํเสนอด้วย เช่น สีของตวัอกัษร, 
ภาพประกอบ กราฟิก, เสียงเป็นตน้เหล่าน้ีจะตอ้งส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกนักบัเน้ือหาดว้ย 
นอกจากน้ี ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันเช่น สีของตวัอกัษร สัญรูปหรือปุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
เช่ือมโยง 
  1.5 การเขียนแผนผงัของงาน การทาํแผนผงัของงาน จะทาํให้ลาํดบัเร่ืองราวไดง่้ายข้ึนและ
เป็นประโยชน์ในการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงในการออกแบบเวบ็นั้นนกัออกแบบบางคน
จะทาํแผนผงัของงานโดยใช้กระดาษสติกเกอร์ท่ีสามารถลอกออกไดแ้ปะไวบ้นบอร์ด ตามลาํดับ
ของเน้ือหาเพราะง่ายต่อการเปล่ียนแปลงหรือบางคนอาจจะใชว้ธีิการเขียนบนไวทบ์อร์ดดว้ยปากกา
ท่ีลบไดโ้ดยง่าย 
 1.6 การเขียนบทภาพ (Story Board) การเขียนบทภาพของงานลงในกระดาษก่อนลงมือทาํ 
นอกจากจะทาํให้ เรากาํหนดองคป์ระกอบของงานไดอ้ยา่งคร่าว ๆ แลว้ยงัช่วยให้มองเห็นภาพของ
งานชดัเจน และเม่ือลงมือทาํงานจริงๆก็จะทาํไดง่้ายข้ึน 
 1.7 การจัดท าเว็บ เม่ือผา่นขั้นตอนทุกอยา่งจนมาถึงขั้นการจดัทาํแลว้ การลงมือทาํถือเป็น
ส่ิงสําคญัท่ีสุดของกระบวนการเพื่อผลสําเร็จของงาน โดยทาํตามแผนภาพของงานจะทาํให้การ
ทาํงานสะดวกยิง่ข้ึน 
  1.8 ทดสอบและประเมินผล หลงัจากทาํเสร็จทุกขั้นตอนของการจดัทาํแลว้ ควรจะมีการ
ทดสอบและประเมินผลจากตวัผูจ้ดัทาํก่อนโดยสมมติวา่เป็นผูช้มคนหน่ึง โดยดูองคป์ระกอบต่าง ๆ 
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ท่ีไดท้าํข้ึนมา เช่น การเช่ือมโยงตรงตามท่ีกาํหนดไว ้หรือไม่ สีท่ีใชใ้นการเช่ือมโยงเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทุกหนา้และใชก้ารไดห้รือไม่ ภาพหรือกราฟิกตรงตาม เน้ือหาหรือวตัถุประสงคห์รือไม่  
 จากนั้น เม่ือไดถ่้ายโอนขอ้มูลไปเก็บไวย้งัเคร่ืองบริการเวบ็แลว้ ก็ควรแนะนาํเพื่อนหรือคน
อ่ืน ๆ ช่วยตรวจสอบอีกคร้ัง ซ่ึงถา้ถ่ายโอนขอ้มูลไม่ครบ และทาํการทดสอบดว้ยเคร่ืองท่ีจดัทาํก็จะ
ไม่พบขอ้บกพร่อง เน่ืองจากแฟ้มขอ้มูลต่างๆ ถูกบรรจุอยูไ่วใ้นเคร่ืองท่ีจดัทาํอยูแ่ลว้ โปรแกรมก็จะ
นาํแฟ้มขอ้มูลท่ีอยู่ในเคร่ืองมาแสดงผล แต่ถา้เป็นเคร่ืองอ่ืนหากเราถ่ายโอนขอ้มูลไม่ครบ ก็จะพบ
ขอ้ผดิพลาด 
 1.9 การประชาสัมพันธ์ หลงัจากทาํการทดสอบและประเมินผลจนเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว                 
ก็สามารถประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ช้อ่ืนได้รับรู้โดยผ่านทางคนรู้จักหรือผ่านทางเว็บท่ีให้บริการ
ประชาสัมพนัธ์เวบ็ใหม่ 
 การพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ประสบความสําเร็จควรมีการวางแผนกาํหนดเป้าหมาย เลือกเน้ือหา 
กาํหนดบุคคลากร แหล่งเงินทุน ระยะเวลา และคาํนึงถึงกลุ่มผูใ้ช้ดว้ย กระบวนการในการพฒันา
เวบ็ไซต ์ 
 ธวชัชัย ศรีสุเทพ ไดเ้สนอไวว้า่ “ควรสาํรวจปัจจยัสาํคญัคือรู้จกัตนเองโดยกาํหนดเป้าหมาย
และสํารวจความพร้อม เรียนรู้ผูใ้ช้โดยระบุกลุ่มผูใ้ช้และศึกษาถึงความตอ้งการของผูใ้ช้ จากนั้น             
จึงพฒันาเน้ือหา พฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต ์ออกแบบและพฒันาหนา้เวบ็ พฒันาและดาํเนินการและ
ดูแลอยา่งต่อเน่ือง115  
 การนาํเสนอเน้ือหาทางพระพุทธศาสนาทางเวบ็ไซต์ เม่ือมีการกาํหนดเป้าหมายวางแผน
ดาํเนินการจนกระทัง่เวบ็ไซตป์รากฎทางส่ืออินเทอร์เน็ตแลว้ ส่วนสาํคญัขั้นต่อไป คือ เน้ือหา 
 2. เน้ือหาทีน่ าเสนอทางเวบ็ไซต์ 
  เน่ืองจากการนาํเสนอเน้ือหาอนัเป็นหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา ผ่านเว็บไซต์ของ
คณะสงฆไ์ทยเนน้ท่ีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ดงันั้น การนาํเสนอเน้ือหาจึงมีความจาํเป็นเร่ืองท่ี
นาํเสนอนั้นควรมีสัดส่วนเท่า ๆ กนัดงัท่ี พระเทพดิลก ให้สัมภาษณ์ไวต้อนหน่ึงว่า “เน้ือหาท่ี
นาํเสนอควรมีปริมาณพอ ๆ กนัควรคิดเปอร์เซ็นตห์นา้เวบ็วา่จะเสนอส่วนใดเท่าไหร่ หากอยากให้ผูช้ม
เพิ่มข้ึนข้อมูลต้องผสมผสาน เราต้องเช็คอยู่ประจาํว่าข้อมูลส่วนไหนท่ีคนสนใจ อีกอย่างหน่ึง
เหตุการณ์ใหม่ในยุคนั้น ๆ อาจเป็นสัปดาห์หรือรายวนัยิ่งดี ขอ้มูลประวติัวดั ขอ้มูลทางศาสนาก็ควรมี 
การนําเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายจะทาํให้เว็บไซต์น่าสนใจมากยิ่งข้ึน จะตอ้งมีฝ่ายวิชาการท่ีสร้าง

                                                        
 115ธวชัชยั ศรีสุเทพ, คู่มือออกแบบเว็บไซต์ฉบับมืออาชีพ, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร :           
โปรวชิัน่, 2544), หนา้ 31. 
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เอกสารข้ึนมา มีฝ่ายฝึกอบรบ และฝ่ายวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเรียบเรียงขอ้ความให้มีความถูกตอ้ง
ดว้ย116 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มองไปท่ีความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยมองว่า 
“เวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยตอ้งควบคุมเน้ือหาให้มีความถูกตอ้งตามหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา 
ตอ้งมีวธีิการควบคุมทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เพราะกฎหมายเก่ียวกบัการความผิดทางคอมพิวเตอร์ท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนัใช้กบัผูส่้งสารไม่ได ้เพราะควบคุมเพียงผูเ้ขา้ไปใชเ้ท่านั้น มิไดค้วบคุมผูส่้งสาร ในทาง
ส่ือสารมวลชนทั่วไปจะมีกองเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมผูผ้ลิต แต่การเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตยงัไม่มี
กฎหมายควบคุมผูผ้ลิตหรือผูส่้งสารเลย117 
  ในขณะท่ี พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโ  มีมุมมองต่างออกไปว่า “ความย ัง่ยืนของเน้ือหา              
มีความต่อเน่ืองจะทาํใหเ้กิดความสนใจและทาํใหเ้วบ็ไซตด์าํรงอยูไ่ดน้าน เน้ือหาข้ึนอยูก่บัการนาํเสนอ
ของผูส่้งสารเอง โดยท่านมีวตัถุประสงคข์องท่านวา่ท่านเปิดเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่ออะไร จากนั้นก็นาํเสนอ
เน้ือหาตามวตัถุประสงค์ บางคร้ังอาจเป็นกิจกรรมขององค์กรเป็นการประชาสัมพนัธ์องค์กร อาจจะ
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง แต่เน้นท่ีกิจกรรมขององค์กรซ่ึงกิจกรรม
บางอยา่งก็เป็นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางออ้ม เป็นตน้118 
 เน้ือหาถือไดว้า่เป็นส่วนสําคญัมากสําหรับเวบ็ไซต ์เพราะจะทาํให้ผูช้มน่าสนใจหรือไม่ส่วน
หน่ึงข้ึนอยู่กบัเน้ือหา เม่ือมีเน้ือหาในงานวิจยัน้ีเน้นท่ีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดงันั้น เน้ือหาหลกั
ของเว็บไซต์ จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับศาสนาโดยตรง เน้ือหาแบ่งเป็นสองส่วน คือ เน้ือหาท่ีมีอยู่เดิม              
และเน้ือหาท่ีเสริมคุณค่าซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีทาํให้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตมี์ปริมาณมากข้ึน พัณจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 
เสนอว่า “ผูส้ร้างเว็บไซต์ท่ีดีต้องมีวิธีท่ีทาํให้ผูใ้ช้อยู่กับเว็บไซต์ได้นานมากท่ีสุดหรือกลับมาใช้
เว็บไซต์ของเราอีก ไม่ใช่มาคร้ังเดียวแล้วก็หายไปเลย ผูส้ร้างเว็บไซต์จึงมีความจาํเป็นท่ีจะต้อง
ออกแบบเน้ือหาให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผูใ้ช้นั้นติดตามเน้ือหาสาระจากเว็บไซต์ โดยอาจจะ

                                                        
 116สัมภาษณ์ พระเทพดิลก,  ประธานศูนย์พิทกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย,
เลขาธิการศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 3 มกราคม 2553.  
  117สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ,์ รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet), 29 พฤศจิกายน 2552. 
  118การแสดงความคิดเห็นของ พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุํฺโ , นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุม
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
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ปรับเปล่ียนเน้ือหาขอ้มูลทุกวนั หรือมีการเคล่ือนไหวของขอ้มูลทุกสัปดาห์และควรจะมีขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเสริมประโยชน์เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถนาํไปใชไ้ด”้119 
 นายสมัชชา ก้อนแก้ว เสนอว่า “ถ้าเน้ือหาดี ข้อมูลดีก็จะเป็นเว็บท่ีเป็นประโยชน์ แต่ถ้า
นาํเสนอภาพพจน์ของตวัเองไปนาํเสนอทาํให้ผูช้มไม่ได้อะไรเลย ตอ้งนาํเสนอเน้ือหาท่ีเป็นหลกัคาํ
สอนของพระพุทธเจา้ดีอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งไปสนใจ นาํเสนอในส่วนท่ีมีประโยชน์”120 
  นางสาวกัญจณา พีระรัตนกัณญา เสนอว่า “ความรู้ของพระพุทธศาสนามีหลายด้าน การ
นาํเสนอท่ีหลากหลายอาจจะเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูรั้บสารได”้121 
 3.การออกแบบเวบ็เพจ 
 ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดก้ระจายไปสู่ทัว่ทุกมุมของโลก ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีจาํนวนเวบ็ไซต์
เพิ่มข้ึนบนเครือข่ายเป็นจาํนวนมาก เพราะใคร ๆ ก็สามารถสร้างเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองได ้แต่การ
ทาํให้เว็บไซต์ของตนเป็นท่ีนิยม และสะดุดตาของผูท่ี้เข้าชมจึงเป็นส่ิงสําคญัอีกประการหน่ึง             
ดงันั้นสถาบนัสงฆ์ วดัหรือองค์กรท่ีตอ้งการสร้างเว็บไซต์เพื่อท่ีเผยแผ่ขอ้มูลข่าวสารขององค์กร            
จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของตนเพื่อให้เป็นท่ีสะดุ ดตา             
และมีประโยชน์กบัผูช้มมากท่ีสุด 
 การท่ีจะออกเวบ็ไซตใ์หไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคน์ั้น จากท่ีกล่าวมาแลว้ในเร่ืองของเวบ็ไซต ์
เว็บเพจและโฮมเพจ จะเห็นได้ว่าแต่ละเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยเว็บเพจตั้งแต่หน่ึงหน้าไป
จนกระทัง่ไม่มีขีดจาํกดั และโฮมเพจก็คือ เวบ็เพจหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนนเทศโดยจาํกัดอยู่ท่ีอินเทอร์เน็ตของ                 
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั การออกแบบเวบ็เพ็จเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เวบ็ไซต์น่าสนใจเพราะเป็น
หนา้แรกท่ีผูรั้บสารตอ้งเกิดความะดุดตาและจะทาํใหเ้ขา้สู่เวบ็เพจ็หนา้อ่ืนๆต่อไป  

                                                        
  119พณัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร, ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : 
ซคัเซสมีเดีย, 2551), หนา้ 8. 
  120การแสดงความคิดเห็นของ นายสมชัชา กอ้นแกว้, นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและปรัชญา, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
 121การแสดงความคิดเห็นของ นางสาวกัญจณา พีระรัตนกัณญา , นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้อง
ประชุมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
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 นกัออกแบบและพฒันาเวบ็เพจหลายท่านไดใ้หค้าํแนะนาํไวว้า่ขั้นตอนและขอ้มูลพื้นฐานท่ี
ควรมีในเวบ็ไชต ์ดวงพร เก๋ียงคาํ เสนอวา่ “ขอ้มูลพื้นฐานควรประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัองคก์ร
หรือผูจ้ดัทาํ รายละเอียดของผลิตภณัฑห์รือบริการ ข่าวสาร คาํถามคาํตอบ ขอ้มูลในการติดต่อ122  
 การออกแบบเวบ็เพจท่ีดีน่าสนใจจะทาํให้เวบ็ไซต์น่าสนใจและทาํให้มีผูเ้ขา้ชมไดม้ากซ่ึง
ขั้นตอนของการออกแบบเวบ็เพจสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรมีรายการสารบัญแสดงรายละเอียดของเว็บเพจน้ัน การเขา้มาในเวบ็เพจนั้นเปรียบ 
เสมือนการอ่านหนงัสือ วารสารหรือตาํราเล่มหน่ึง การท่ีผูใ้ชจ้ะเขา้ไปคน้หาขอ้มูลได ้ผูส้ร้างควร
แสดงรายการทั้ งหมดท่ีเว็บเพจนั้นมีอยู่ให้ผูใ้ช้ทราบ โดยอาจจะทาํอยู่ในรูปแบบของสารบัญ              
หรือการเช่ือมโยง การสร้างสารบญัน้ีจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลภายในเว็บเพจได้อย่าง
รวดเร็ว ทางท่ีจะป้องกนัไม่ให้ผูใ้ชห้ลงทางไดดี้ท่ีสุดคือ ควรจดัสร้างแผนท่ีการเดินทางขั้นพื้นฐาน
ท่ี เวบ็เพจนั้นก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ การสร้างสารบญัให้กบัผูใ้ชไ้ดเ้ลือกท่ีจะเดินทางไปยงัส่วนใดของเวบ็
เพจไดจ้ากจุดเร่ิมตน้หรือโฮมเพจ ในส่วนของพระพุทธศาสนาสามารถสร้างสารบญัไดอ้ยา่งชดัเจน
เช่นส่วนท่ีวา่ดว้ยประวติั หลกัธรรม ศาสนพิธีเป็นตน้ การมีสารบญัจะทาํใหส้ะดวกต่อผูใ้ช ้ 
 2. เช่ือมโยงข้อมูลไปยังเป้าหมายได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ถา้ขอ้มูลท่ีนาํมาแสดง
เน้ือหามากเกินไป และเวบ็เพจท่ีสร้างข้ึนไม่สามารถนาํขอ้มูลทั้งหมดมาแสดงได ้อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุใด ๆ ก็ตาม ถ้าทราบแหล่งขอ้มูลอ่ืนว่าสามารถให้ความกระจ่างแก่ผูใ้ช้ได้ ควรท่ีจะนาํเอา
แหล่งขอ้มูลนั้นมาสร้างเป็นจุดเช่ือมโยงเพื่อท่ีผูใ้ชจ้ะไดค้น้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและกวา้งขวาง
ยิ่งข้ึน การสร้างจุดเช่ือมโยง นั้นสามารถจดัทาํในรูปของตวัอกัษรหรือรูปภาพก็ได้ แต่ควรท่ีจะ
แสดงจุดเช่ือมโยงให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ใจไดง่้าย และท่ีนิยมสร้างกนันั้น โดยส่วนใหญ่เม่ือมีเน้ือหา
ตอนใดเอ่ยถึงส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเก่ียวเน่ืองกนัก็จะสร้างเป็นจุดเช่ือมโยงทนัที นอกจากน้ีใน            
แต่ละเวบ็เพจ ท่ีสร้างข้ึนมาควรมีจุดเช่ือมโยงกลบัมายงัหนา้แรกของเวบ็ไซต์ท่ีกาํลงัใช้งานอยูด่ว้ย 
ทั้งน้ีเพื่อจะทาํให้ผูใ้ช้เกิดหลงทาง และไม่ทราบว่าจะทาํอย่างไรต่อไปดี จะได้มีหนทางกลบัมาสู่
จุดเร่ิมตน้ใหม่ เวบ็ไซต์ทางพระพุทธศาสนามีเป็นจาํนวนมาก มีหลายภาษา บางเร่ืองหากเรามีการ
เช่ือโยงถึงแหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซตอ่ื์นไดก้็จะเป็นเช่ือมโยงติดต่อสัมพนัธ์กนัไดร้ะหวา่งผูด้าํเนินการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต 
 3. เน้ือหากระชับ ส้ันและทันสมัย เน้ือหาท่ีนําเสนอกับผูใ้ช้ควรเป็นเร่ืองท่ีกําลังมี
ความสําคัญ ทนัต่อเหตุการณ์อยู่ในความสนใจของผูค้นหรือเป็นเร่ืองท่ีต้องการให้ผูใ้ช้ทราบ              

                                                        
 122ดวงพร เก๋ียงคาํ, คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : โปรวิชัน่, 2549),  
หนา้ 36.  
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และควรปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ นอกจากจะมีเน้ือหาด้านประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา 
หลกัธรรมและศาสนพิธีแลว้ ขอ้มูลท่ีทนัสมยัมีความเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ จะทาํให้เวบ็ไซตน่์าสนใจ
และมีผูค้อยติดตามอยูต่ลอดเวลา 
 4. สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที ควรกาํหนดจุดท่ีผูใ้ช้สามารถแสดงความ
คิดเห็น หรือให้คาํแนะนาํกบัผูส้ร้างได้ เช่น ใส่อีเมล์ ของผูท้าํ ลงในเวบ็เพจ โดยตาํแหน่งท่ีเขียน
ควรเป็นท่ีส่วนบนสุดหรือส่วนล่างสุดของเว็บเพจนั้น ๆ ไม่ควรเขียนแทรกไวท่ี้ตาํแหน่งใด ๆ            
ของจอภาพ เพราะผูใ้ชอ้าจจะหาไม่พบก็ได ้การติดต่อกบัผูดู้แลเวบ็ไซตใ์นโลกอินเทอร์เน็ตถือวา่มี
ความสําคญัอย่างหน่ึง เพราะจะทาํให้ผูดู้แลเวบ็ไซต์ไดท้ราบความคิดเห็นของผูรั้บสารและจะได้
ปรับปรุงใหถู้กกบัจริตของผูรั้บสารมากท่ีสุด 
 5. การใส่ภาพประกอบ การเลือกใชรู้ปภาพท่ีจะทาํหนา้ท่ีแทนคาํบรรยายนั้นเป็นส่วนสําคญั
ประการหน่ึง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการนาํเอารูปภาพมาทาํหน้าท่ีแทนคาํบรรยายท่ีตอ้งการ และควรใช้
รูปภาพท่ีสามารถส่ือความหมายกบัผูใ้ช้ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ การใช้รูปภาพเพื่อเป็นพื้นหลงั           
ไม่ควรเน้นสีสันท่ีฉูดฉาดมากนกั เพราะอาจจะไปลดความเด่นชดัของเน้ือหา ควรใช้ภาพท่ีมีสีอ่อน ๆ 
ไม่สว่างจนเกินไป ตวัอกัษรท่ีนาํมาแสดงบนจอภาพก็เช่นเดียวกนั ควรเลือกขนาดท่ีอ่านง่าย ไม่มี
สีสันและลวดลายมากเกินความจาํเป็น อีกประการหน่ึงคือ รูปภาพท่ีนาํมาประกอบนั้น ไม่ควรมี
ขนาดใหญ่ หรือมีจาํนวนมากเกินไป เพราะอาจจะทําให้เน้ือหาสาระของเว็บเพจนั้ นถูกลด
ความสําคญัลง ภาพถ่ายเก่ียวกับพระพุทธศาสนามีเป็นจาํนวนมากหากนําเสนอให้ถูกต้องตาม
กาลเทศะจะทาํใหเ้วบ็ไซตน่์าดูยิง่ข้ึน 
 6. เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง การสร้างเวบ็เพจนั้นส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุดก็
คือ กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้เข้ามาชมและใช้บริการของเว็บเพจท่ีสร้างข้ึน การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจนยอ่มทาํใหผู้ส้ร้างสามารถกาํหนดเน้ือหา และเร่ืองราวเพื่อให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ได้มากกว่า เวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ไทยในงานวิจยัน้ีเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายนอกจากจะเป็นพุทธศาสนิกชนแลว้ คนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจก็สามารถเขา้ชมได ้ 
 7. ใช้งานง่าย ส่ิงสําคญัอีกประการหน่ึงของการสร้างเวบ็เพจ คือ จะตอ้งใช้งานง่าย เน่ืองจาก 
อะไรก็ตามถ้ามีความง่ายในการใช้งานแลว้ โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จย่อมสูงข้ึนตามลาํดบั 
และการสร้างเวบ็เพจ ให้ง่ายต่อการใช้งานนั้น ข้ึนอยู่กบัเทคนิคและประสบการณ์ของผูส้ร้างแต่ละคน 
ความรวดเร็วและใช้งานง่ายของเวบ็ไซต์ เป็นส่ิงหน่ึงควรคาํนึงถึง แมว้่าเวบ็ไซต์นั้นจะมีเน้ือหาท่ี
น่าสนใจมาก แต่ถา้การเขถึ้งยุง่ยากก็จะทาํให้ผูช้มส่วนหน่ึงรอไม่ได ้ทาํให้สูญเสียกลุ่มผูรั้บสารไป
เพียงเพราะการเขา้ถึงและใชง้านท่ียุง่ยาก 
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 8. เป็นมาตรฐานเดียวกัน เวบ็เพจท่ีถูกสร้างข้ึนมานั้น อาจจะมีจาํนวนขอ้มูลมากมายหลาย
หนา้ การทาํให้ผูใ้ชง้านไม่เกิดความสับสนกบัขอ้มูลนั้น จาํเป็นตอ้งกาํหนดขอ้มูลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยอาจแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วน ๆ ไป หรือจดัเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็น
ระเบียบน่าใชง้าน ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในแต่ละเวบ็เพจ็ควรมีเอกลกัษณ์ของเวบ็ไซตน์ั้น ๆ ผูช้มเปิดไป
เวบ็เพจหนา้ไหนก็จะเห็นสัญลกัษณ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเวบ็ไซตน์ั้น 
 การออกแบบเวบ็เพจนอกจากจะคาํนึงถึงรูปแบบความสวยงามแลว้การนาํเสนอดว้ยเวบ็เพจ
ควรคาํนึงถึง ความจุของขอ้มูล รูปแบบของการนาํเสนอ โครงสร้างเว็บเพจท่ีเหมาะสม  การใช้
รูปแบบของตวัอกัษรและกราฟิก การใชสี้ พื้นท่ีว่าง ขนาดของตวัอกัษร การใช้กราฟิกท่ีเหมาะสม 
การใชเ้สียงประกอบ ความทนัสมยัของขอ้มูล จุดเด่นของการนาํเสนอ การท่ีจะบอกวา่ เวบ็ไซตท่ี์ดี
นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอบยากผูใ้ช้ หรือผูรั้บสารบางคนอาจบอกว่าเว็บท่ีดีนั้นหมายถึง เว็บท่ีให้ความ
บนัเทิง สนุกสนาน ส่วนอีกคนอาจจะหมายถึงเว็บนั้นเต็มไปดว้ยเน้ือหาสาระก็เป็นได ้ดงันั้นการ
นิยามความหมายว่าเว็บนั้นดี หรือน่าสนใจจึงเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล เว็บเพจท่ีดีนั้ นจึงควร
ประกอบไปด้วยสองส่วนดังกล่าวคือ ให้ทั้งความบนัเทิงและให้ทั้งเน้ือหาสาระ นอกจากน้ีการ
ออกแบบท่ีดีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้เวบ็นั้นดูดีและน่าสนใจ บางเวบ็อาจจะมีเน้ือหาและความ
บนัเทิงอยู่ครบถ้วน แต่ออกแบบไม่ดีก็ทาํให้ผูไ้ม่สนใจและออกไปยงัเวบ็อ่ืน ๆ จากหลกัการและ
กระบวนในการออกแบบเวบ็เพจ จะเห็นวา่นอกจะตอ้งอาศยัความรู้และทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์แลว้ 
ยงัตอ้งอาศยัทกัษะและความชาํนาญทางดา้นศิลปะควบคู่กนัไปดว้ย เช่น ดา้นการจดัวางขอ้ความ 
ภาพ รวมไปถึงเสียง และบางเว็บไซต์ท่ีผู ้ออกแบบมีความสามาร ถสูง ก็อาจจะมีส่ือประสม
ประกอบด้วย เพื่อให้เว็บเพจมีความน่าสนใจและน่าติดตามยิ่งข้ึน ดังนั้น งานทางด้านศิลปะท่ี
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานดา้นส่ือประสมท่ีอาศยัคอมพิวเตอร์ จึงเป็นส่ิง
ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
 หลักการสร้างเว็บไซต์เพื่ อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้ นเว็บไซต์ท่ีดีต้องเร่ิมด้วย
จุดประสงค์ท่ีชัดเจน ไม่จาํเป็นว่าจุดประสงค์น้ีจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป เพราะในโลกของเวิรด ์
ไวด์ เว็บและอินเทอร์เน็ตเป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง เวบ็ท่ีตั้งใจสร้างข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค์
อย่างหน่ึง กลบักลายมาบรรลุวตัถุประสงคอี์กแบบ เปล่ียนจุดมุ่งหมายของตนเองออกไป ขั้นตอน
ในการสร้างเวบ็ไซตส์รุปไดด้งัน้ี 
 1.ขั้นเตรียมตัวก่อนเขียนเวบ็ไซต์ 
 1)  เ ลือกหัว เ ร่ือง เ ลือกโดเมนเนม เ ลือกช่ือเว็บไซต์ ท่ี คิดว่าจะใช้ เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่วนมกัมกัจะตั้งช่ือตามองคก์ร หรือวดัท่ีผูส้ร้างเวบ็ไซตต์อ้งการเผยแพร่ 
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 2) เตรียมเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอวา่ จะเสนออะไร เนน้หนกัไปในเร่ืองอะไร อาจเป็นตวัอกัษร 
ขอ้ความ เสียงธรรมเทศนา ภาพพุทธประวติัหรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภาพเคล่ือนไหวและอ่ืน ๆ 
 3) จดัเตรียมโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงาน โดยทัว่ไปโปรแกรมท่ีจาํเป็นสําหรับการ
สร้างเวบ็ไซต ์เช่น Dreamweaver, Photoshop, Flash Player ถา้เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปก็มีให้บริการฟรี 
ซ่ึงการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมพื้ นฐานกับโปรแกรมสําเ ร็จรูปมีข้อแตกต่างกันดัง ท่ี                 
พระมหาอ าพร อนุตฺตโร เวบ็มาสเตอร์วดัราชผาติการาม เวบ็มาสเตอร์สํานกัฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ (ธรรมยตุ) ผูเ้ขียนเวบ็ไซตใ์หห้น่วยงานและองคก์รสงฆอี์กหลายเวบ็ไซตไ์ดเ้สนอวา่ 
“ปัจจุบนัการออกแบบเวบ็ไซตมี์โปรแกรมสําเร็จรูปสามารถดาวโหลดมาใชไ้ดเ้ลย ทั้งง่าย สวยงาม
และสะดวก จะทาํงานท่ีไหนก็ได้ ทาํให้ในวงการพระพุทธศาสนามีเว็บไซต์ท่ีสวยงามมากมาย            
แต่ก็มีขอ้เสียตรงท่ีอาจจะมีไวรัสเขา้มาและมีการโจมตีจากพวกแฮกเกอร์ต่าง ๆ ไดง่้าย ในขณะท่ี
การออกแบบเวบ็ไซตแ์บบเดิมดว้ยโปรแกรม Html Php เป็นตน้ อาจจะมีความยุง่ยากจะมีรูปลกัษณ์
ท่ีสวยงามหรือไม่ข้ึนอยูก่บันกัออกแบบ123  
  โปรแกรมสําเร็จรูปในการทาํเวบ็ไซต์อาจจะเป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันาเวบ็ไซต์ เพราะมี
ความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบติั แต่เวบ็ไซตจ์ะน่าสนใจหรือไม่นั้นส่วนหน่ึงอยูท่ี่วตัถุประสงค์ของ
การทาํเวบ็ไซตด์ว้ยวา่จะทาํเพื่ออะไร การการกาํหนดวตัถุประสงคข์องเวบ็ไซตค์วรจะประกอบไปดว้ย 
 1. เวบ็ไซตจ์ะส่ือถึงขอ้มูล ขอ้ความ ข่าว หรือให้บริการอะไร แมจ้ะมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่การนาํเสนอนั้นกระทาํได้หลายทางทั้งนาํเสนอเน้นความสําคญัท่ี
ขอ้ความ ภาพทั้งภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว หรืออาจนาํเสนอดว้ยเสียงเป็นตน้ 
 2. เวบ็ไซต์ตั้งใจเอาไวใ้ห้ใครชม ใคร คือ ผูจ้ะสนใจเวบ็น้ี วางเป้าหมายว่าจะนาํเสนอแก่
ผูรั้บสารกลุ่มใด ตอ้งใหต้รงกบัจริตของผูรั้บสารดว้ย เวบ็ไซต ์จึงจะมีผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี
แน่นอน 
 3. ท่านต้องการอะไรจากการทาํเว็บไซต์น้ี และวางอนาคตไวว้่าควรจะเป็นไปอย่างไร 
เวบ็ไซต์นาํเสนอในปัจจุบนัก็จริง แต่ก็แตกต่างจากส่ืออยา่งอ่ืนคือสามารถยอ้นกลบัเขา้มาดูขอ้มูล
เก่า ๆ ได้ ในขณะท่ีวิทยุและโทรทศัน์นาํเสนอเพียงคร้ังเดียวไม่สามารถยอ้นกลับมาฟังใหม่ได ้              
แต่อินเทอร์เน็ตสามารถยอ้นกลบัมาดูก่ีคร้ังก็ได ้หากการนาํเสนอเป็นท่ีน่าสนใจก็จะมีผูรั้บสารท่ี
ยอ้นกลบัมาดูเวบ็ไซตเ์ป็นประจาํ 

                                                        
 123การแสดงความคิดเห็นของ พระมหาอาํพร อนุตฺตโร พระธรรมทูต เวบ็มาสเตอร์วดัราช
ผาติการาม, ในการประชุมกลุ่มเสวนา เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552, ณ ห้องประชุมบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศาลายา จงัหวดันครปฐม. 
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 เม่ือไดว้ตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนแลว้ ก็มาดูวา่ส่วนประกอบสําคญัอ่ืน ๆ จะไปในแนวทางใด 
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ก็มีดงัน้ี  
 1. เน้ือหาท่ีจะนาํเสนอรวมถึงรูปแบบ รายละเอียดของการจดัวาง และรูปภาพประกอบ             
จะใส่อะไรลงไปบา้ง ใครจะทาํหน้าท่ีปรับปรุงขอ้มูล จะหาขอ้มูลมาจากไหน ใครเขียน จะจดัวาง
หน้าอย่างไรให้ดูดี รูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ จะสร้างอย่างไร หรือจะไปยืมมาจากท่ีใด เป็นตน้ 
ปัจจุบนัมีโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถนาํเน้ือหาไปใส่ไดเ้ลยไม่ตอ้งเสียเวลามากเหมือนในอดีตท่ี
ตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่ท่ีจะทาํใหไ้ดรู้ปแบบตามท่ีตอ้งการ 
 2. เทคนิคท่ีจะใช้ รวมไปถึงเคร่ืองมือท่ีจะใช้  ใช้เทคนิคเท่าท่ีจาํเป็น อย่าใช้เทคนิคท่ี
ซบัซอ้นวุน่วาย เพียงเพื่อตอ้งการสร้างเวบ็ ท่ีเต็มไปดว้ยเทคนิค แต่ไม่มีเน้ือหา พิจารณาเชริฟเวอร์ท่ี
ท่านจะใช ้จะเช่าท่ีไหน ค่าใชจ่้ายเป็นอยา่งไร หากตอ้งใชก้ารโปรแกรม ก็เลือกให้ดีวา่ใชโ้ปรแกรม
แบบไหนช่วยงานแบบไหน จาํเป็นแค่ไหน เทคนิคท่ีทาํให้เวบ็ไซต์สวยงามอาจทาํให้เป็นท่ีสนใจ
ของผูรั้บสารได้ส่วนหน่ึง แต่หากเน้ือหาไม่มีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองแล้ว เทคนิคต่าง ๆ                    
ก็ไม่ไดผ้ล 
 3. การประชาสัมพันธ์ เ ม่ือสร้างเว็บไซต์เสร็จ มาถึงจุดท่ียากมากอีกอย่างหน่ึง คือ                     
ทาํอย่างไรให้คนอ่ืนทราบว่าเว็บไซต์ของท่านพร้อมแล้ว ท่ีจะให้เขา้มาชม อาจจะเขา้สู่การเป็น
สมาชิกของระบบแลกแบนเนอร์ ท่ีสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได ้หากจะลงทุน อาจจะซ้ือโฆษณา 
กบัเวบ็ท่ีดงั ๆ หรือ เขา้ไปมีส่วนร่วมในการสนทนา ทางเวบ็บอร์ดต่าง ๆ หรือแลกล้ิงคก์บัเวบ็ไซต์
อ่ืน ๆ ปัจจุบนัมีสังคมเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นไฮไฟท์ เฟ็ดบุค ทวิตเตอร์ ซ่ึงเป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. และเป็นขอ้ท่ีสําคญัท่ีสุด คือทาํอยา่งไรให้ผูเ้ขา้ชมกลบัมาอีกคร้ัง หากเวบ็ไซตท์่านเป็น
การใหข้อ้มูลข่าวสารทางศาสนา ขอ้มูลก็ควรปรับปรุงใหท้นัสมยั และเปล่ียนแปลงใหท้นักบัโอกาส 
หากมีการเสนอขอ้มูลหรือเน้ือหาทุกวนัโอกาสท่ีคนจะยอ้นกลบัเขา้มาชมอีกคร้ังก็มีมากข้ึน 
 5. องค์กรสงฆ์ไทยตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต 
หากมีระเบียบและแนวทางในการเผยแผ่ท่ีชดัเจนแลว้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
ของคณะสงฆ์ไทยก็จะมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน หากปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างทาํแม้จะมี
ประสิทธิผลก็จะกลายเป็นประสิทธิผลขององคก์รหรือหน่วยงานนั้นๆ ไม่ใช่ประสิทธิผลของคณะ
สงฆไ์ทย เม่ือโลกเปล่ียนและพฒันาไปมาก คณะสงฆไ์ทยก็ควรประยกุตเ์อาความเจริญกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์กบัคณะสงฆ์ไทย เทคโนโลยีมีสองดา้นทั้งด้านดีและด้านเสีย 
ในขณะท่ีพระพุทธศาสนามีคาํสอนให้ละชัว่ ทาํดีและทาํจิตใจให้บริสุทธ์ิ ดา้นเสียของเทคโนโลยีก็
ตอ้งพยายามหลีกเล่ียง เลือกเอาแต่ดา้นดีท่ีเป็นประโยชน์ 
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ตารางที ่5.3 สรุปตารางปัญหาอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย 

 
ปัญหาและอุสรรค แนวทางและยุทธวธีิในการพฒันา 

1.พระเถระบางรูปและประชาชนบางกลุ่มยงัขาด  
   ความรู้และความเขา้ใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
2.พระสงฆข์าดความรู้ความเขา้ใจใน 
   เทคโนโลยใีหม่ๆของโลกอินเทอร์เน็ต 
3.ปัญหาดา้นภาษา เวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทย 
   ส่วนมากนาํเสนอดว้ยภาษาไทยเป็นหลกั 
4.ปัญหาดา้นงบประมาณสนบัสนุน 
5.ปัญหาของผูส่้งสาร นาํเสนอเน้ือหาไม่ชดัเจน 
   ข่าวสารเบาเกินไป อารมณ์และคาํพูดไม่  
   เหมาะสม มีเสียงรบกวนมาก ภาษาท่ีใชต่้างกนั 
6.ปัญหาดา้นผูรั้บสาร ไม่ตั้งใจฟัง มีเสียงรบกวน   
   มีการขดัจงัหวะ มีอารมณ์และเจตคติไม่ดีต่อ 
   ผูส่้งสาร 
7.ปัญหาดา้นเน้ือหา เน้ือหายาวเกินไป หรือสั้ น
เกินไป ใชภ้าษาต่างกนั เน้ือหาถูกถ่ายทอดหลาย
ขั้น ช่องทางถูกตดั 
8.ปัญหาดา้นช่องทางส่ือสาร  
   ไม่มีหน่วยงานกลางคอยใหก้ารสนบัสนุน 
9.ปัญหาและอุปสรรคจากองค์กรและคณะสงฆ ์
ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจน 
 

1.ขั้นตอนในการนําเสนอ ต้องมีการวางแผน 
รวบรวมขอ้มูล เรียงลาํดบัขอ้มูล ออกแบบสาร 
เ ขี ย น แ ผ น ผัง ข อ ง ง า น  นํา เ ส น อ  ท ด ส อ บ
ประเมินผลและการประชาสัมพนัธ์ 
2.เน้ือหาท่ีนาํเสนอทางเวบ็ไซตต์อ้งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
3.การออกแบบเว็บเพจ ต้องแสดงรายละเอียด
ของเวบ็เพจ และเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัเป้าหมาย
ใหต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด  
4.เน้ือหาถูกตอ้งกระชับ สั้ น ทนัสมยั สามารถ
โตต้อบกบัผูใ้ชอ้ยา่งทนัท่วงที 
5.การนาํเสนอควรมีภาพประกอบ  
เขา้สู่เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ใชง้านง่าย เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
6.นาํเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจ  
มีการประชาสัมพันธ์ เป้นข้อมูลท่ีสําคัญใช้
อา้งอิงได ้
7. ตอ้งมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีชดัเจน  
   ของคณะสงฆไ์ทย 

 
 การสร้างเว็บไซต์เพื่อนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตโดยมีเป้าหมาย คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา            
จึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีกระบวนในการจดัทาํท่ีตอ้งใชบุ้คคลากรท่ีมีความชาํนาญหลายดา้นเช่น
ผูเ้ขียนเวบ็ไซต ์ผูดู้แลเวบ็ไซต ์ผูจ้ดัทาํเน้ือหา ผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ จึงจะเป็นเวบ็ไซต์
ท่ีมีคุณภาพนาํไปสู่การมีประสิทธิผล แต่จากการวิจยัในคร้ังน้ีส่วนมากในเวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งมกัจะ
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ดาํเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียวอาจเป็นฆราวาส หรือพระภิกษุรูปหน่ึง ทาํหน้าท่ีแทบทุกอย่าง          
จึงทาํให้มีเวลาไม่เพียงพอในการพฒันาเวบ็ไซต ์ในส่วนขององค์กรสงฆ์บางเวบ็ไซต์แทบจะไม่มี
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเลย บางเวบ็ไซตเ์ปิดดาํเนินการไดเ้พียงปีเดียวก็ตอ้งปิดตวัลงเพราะขาดแคลน
ดา้นงบประมาณ และขาดการสนบัสนุนจากพระเถระ การเผยแผ ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตเป็น
ทางเลือกอย่างหน่ึงในสังคมปัจจุบัน แต่จะมีความย ั่งยืนหรือมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ต้องดู
องคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น ผูส่้งสารมีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ ตวัสารมีการพฒันาปรับปรุงให้
ทนัสมยัหรือไม่ ผูรั้บสารให้การตอบรับมากพอหรือไม่และองค์กรหลกัของคณะสงฆ์ไทยจะมี
แนวทางท่ีเป็นสากลเพื่อรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง ส่ืออินเทอร์เน็ตหรือไม่ ในอนาคต
ส่ืออินเทอร์เน็ตจะตอ้งเขา้ถึงคนไดทุ้กกลุ่ม หากคณะสงฆ์ไม่ปรับเปล่ียนวิธีการก็อาจจะกลายเป็น
สังคมท่ีอยูก่นัคนละโลกพูดกนัคนละภาษากบัคนในยคุปัจจุบนั 
 



 
 

บทที ่6 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาจากเอกสารท่ีนําเสนอทางเว็บไซต์ของประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก                   
คือ เวบ็ไซตจ์าํนวน 50 เวบ็ไซต ์ไดผ้ลการวจิยัตามวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้คือ 
 

6.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1. การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั  
 2.รูปแบบ กระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆไ์ทย  
 3. ปัญหาและแนวทางในการพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั จากการศึกษาไดผ้ลวจิยัตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 

6.2 วธีิด าเนินการวจิยั 
  การวิจยัเร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทย          
ในปัจจุบนั โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเทคโนโลยีสารสนเทศไวเ้ฉพาะอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ส่วนช่วงเวลา
กาํหนดไวร้ะหวา่งปีพุทธศกัราช 2549 ถึงปีพุทธศกัราช 2552 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ไดก้าํหนดกรอบไวใ้นบทท่ี 3 ในเบ้ืองตน้ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยท่ี
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต โดยได้ทาํการสุ่มตวัอย่างจาํนวน 50 เว็บไซต์ จากนั้น
ทาํการศึกษาวิเคราะห์ดงัท่ีแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไวใ้นบทท่ี 5 ตามลาํดบัคือรูปแบบและ
กระบวนการของการเผยแผ่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทย 
ประสิทธิผลและผลกระทบ ปัญหาและแนวทางในการพฒันาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั และนาํเสนอสรุปผลการวิจยัและการอภิปราย
ผลไวใ้นบทท่ี 6  
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ในเบ้ืองตน้สํารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้จากกลุ่มตวัอยา่ง
เว็บไซต์ จากนั้นจึงสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ช่ียวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 1 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ท่านผูดู้แลเวบ็ไซต์ 2 ท่าน และจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ
โดยไดเ้ชิญผูส่้งสารและผูรั้บสารทางอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยจาํนวน 53 รูป/คน จากนั้นทาํ
การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ ตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจยั



 244 

ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงตรวจสอบแหล่งขอ้มูล 3 ด้านคือตรวจสอบ
ขอ้มูลดา้นทฤษฎี ดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการจดัระเบียบขอ้มูล เม่ือทาํการวิเคราะห์แลว้ 
การนาํเสนอผลการวจิยัผูว้ิจยัใชว้ิธีการนาํเสนอแบบพรรณนา และวิธีการบรรยาย ผลจากการศึกษา
สรุปดงัต่อไปน้ี 
 

6.3 สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิจยัสรุปไดว้่า คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนัไดใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมากโดยเน้ือหาหลกัอยู่ท่ีประวติัขององค์กร หลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนากิจกรรมขององคก์ร และข่าวสารทางพระพุทธศาสนา 
 6.3.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบัน 
 จากการวิจยัพบว่า คณะสงฆ์ไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปริมาณท่ีมากพอ จากผลการสํารวจจากจาํนวนวดัของคณะสงฆ์ไทยในประเทศไทยในปัจจุบนั
(พ.ศ. 2549-2552) มีวดัท่ีใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการเผยแผกิ่จการ
ขององค์กรสงฆ์ และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาสํารวจขอ้มูลในวนัท่ี 12 มกราคม 2550 มี
เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจาํนวน 709 เวบ็ไซต ์เป็นเวบ็ไซตข์องวดัภายในประเทศ
ไทย 253 เวบ็ไซต ์วดัในต่างประเทศ 74 เวบ็ไซต์ นอกจากนั้นจะเป็นเวบ็ไซตข์องกลุ่มและองคก์ร
ทางศาสนาอ่ืน1 เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโนม้วา่องคก์รสงฆ ์             
จะใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีสํารวจเม่ือวนัท่ี 30 
มีนาคม 2549 ซ่ึงมีเพียง 587 เวบ็ไซตใ์นเวลาไม่ถึงปีเพิ่มข้ึนถึง 122 เวบ็ไซต ์ถึงเวลาแลว้ท่ีคณะสงฆ์
ไทยจะใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิผลอันจะส่งผลถึงการกระจายของ
พระพุทธศาสนาไปยงักลุ่มชนเป็นจาํนวนมาก 
 6.3.2 รูปแบบ กระบวนการ ประสิทธิผลและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน  
 รูปแบบการนําเสนอมีหลายอย่างทั้ งเอกสารท่ีเป็นตัวหนังสือ เสียง ตัวเลข ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว กราฟิก ซ่ึงแต่ละเวบ็เนน้ความสําคญัแตกต่างกนัไป เวบ็ไซตบ์างเวบ็มีรูปแบบการ
นาํเสนอทางโทรทศัน์และวิทยุดว้ย เช่น วดัป่าบา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี วดัพระธรรมกาย จงัหวดั

                                                           
 1เวบ็มาสเตอร์พระไทยดอทเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 12 มกราคม 2550, 
<http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all> (12 January 2007) 

http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all
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ปทุมธานี เป็นตน้ นอกจากนั้นทุกเวบ็ไซตจ์ากกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกยงัใชบ้ริการของอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (e-mail) เทลเน็ต (Telnet) การโอนถ่ายขอ้มูล 
(FTP) การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การอพัโหลดไฟล์ (Upload File) การสืบคน้ขอ้มูล 
(เวลิดไ์วดเ์วบ็, Gopher, Archie) การแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็น (ยสูเน็ต)กระดานข่าวหรือ
เวบบอร์ด (Web board) การส่ือสารดว้ยขอ้ความและภาพ (แชท, ไออาร์ซี) ห้องสนทนา (Chat Room) 
การใหค้วามบนัเทิง โดยผา่นเวบ็เพจหลายเวบ็เพจในโฮมเพจเดียว  
 กระบวนการในการนาํเสนอดว้ยเว็บ (Web Presentation) กระบวนการนาํเสนอผา่นเวบ็นั้น
ก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากการนาํเสนอผา่นส่ืออ่ืน ๆ เช่น การนาํเสนอดว้ยสไลด์ การนาํเสนอดว้ยรายการ
วิทยุโทรทศัน์ การนาํเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Power Point หรือการทาํ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่าใดนกั แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้การนาํเสนอดว้ยเวบ็มีความน่าสนใจ                     
และแตกต่างจากส่ืออ่ืนก็คือ ส่ิงท่ีปรากฏบนเว็บนั้นสามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ทันสมยัอยู่
ตลอดเวลา นอกจากน้ี ยงัเป็นส่ือท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูท้าํเวบ็กบัผูช้มหรือระหวา่งผูช้มกบัผูช้ม
ดว้ยกนัเองไดท้นัทีอีกดว้ย 
 กระบวนการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นการส่ือสารทั้งสองทางคือ จากผูท้าํเวบ็ไปยงั
ผูรั้บสารและจากผูรั้บสารกลับมายงัผูท้าํเว็บ ทั้ งยงัสามารถติดต่อกับผูช้มคนอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาชม
เวบ็ไซตเ์ดียวกนัซ่ึงกระบวนการส่ือสารในรูปแบบน้ีเอง ทาํให้เวบ็ไซต์กลายเป็นส่ือท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม หากกระบวนการดงักล่าวไม่มีระบบขั้นตอนในการนาํเสนอแลว้ 
ก็อาจทาํให้การส่ือสารไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ดงันั้น ขั้นตอนในการทาํเวบ็ไซต ์
ก็เป็นส่วนสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหเ้วบ็ไซตน่์าติดตาม 
 ในการนาํเสนอผ่านเวบ็ไซต์นั้นจากการวิจยั พบว่า มีกระบวนการสรุปไดคื้อทุกเวบ็ไซต์           
มีการวางแผนและตั้งวตัถุประสงค์ เพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ คนไทย 
เพราะเว็บไซต์ส่วนมากเสนอด้วยภาษาไทย มีเพียงบางเว็บท่ีนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เช่น                  
วดัเมตตาวนาราม นาํเสนอเป็นภาษาองักฤษเกือบทั้งหมดทั้งอกัษร และเสียงการบรรยายธรรม 
ดงันั้น กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์น้ี เป็นคนท่ีอ่านและฟังภาษาองักฤษได้ ทุกเว็บไซต์จากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาพบวา่มีการวางแผนและตั้งวตัถุประสงคทุ์กเวบ็ไซต ์บางเวบ็เขียนจุดประสงค์
บนหนา้โฮมเพจชดัเจนวา่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ในทุกเวบ็จะมีวตัถุประสงคร์อง คือ เพื่อเผยแผ ่
กิจกรรมขององคก์ร 
 ขั้นต่อไป คือ การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ศึกษา และเรียงลาํดบัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่
ทั้งท่ีเป็นเน้ือหา รูปภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหว และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัองคก์ร ท่ีคิดวา่เป็น
ประโยชน์ต่อการนําเสนอ ทุกเว็บไซต์ของคณะสงฆ์ไทยมีแหล่งข้อมูลท่ีมากเพียงพอต่อการ
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นาํเสนอ ซ่ึงเน้ือหามกัจะเป็นเร่ืองท่ีคล้าย ๆ กนัเช่น ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา การศึกษา
พระไตรปิฎก การปฏิบัติธรรม การอธิบายธรรม เป็นต้น ท่ีแตกต่างกันชัดเจนคือประวติัของ                
แต่ละองคก์ร 
 การออกแบบสาร หรือเน้ือหาให้น่าสนใจ ซ่ึงตามหลกัของเทคโนโลยีการศึกษา เรียกว่า  
การออกแบบสาร (Message Design) การออกแบบสารน้ีนอกจากดา้นเน้ือหาแลว้ ยงัรวมไปถึง
องคป์ระกอบต่างในการนาํเสนอดว้ย เช่น สีของตวัอกัษร, ภาพประกอบ กราฟิก, เสียง ฯลฯ เหล่าน้ี
จะตอ้งส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกนักบัเน้ือหาดว้ย นอกจากน้ี ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกนั
เช่น สีของตวัอกัษร สัญรูป หรือปุ่มต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเช่ือมโยง ในส่วนน้ีทุกเวบ็ไซตท่ี์ทาํการศึกษา
ทาํได้ดี ส่ือความหมายได้ ผูอ้อกแบบอาจจะเป็นหน่วยงานหรือคนอ่ืน แต่ก็ยงัอยู่ในกรอบของ
เน้ือหาท่ีคณะสงฆ์ไทยจดัให้ ในขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทาํเว็บไซต์และเผยแผ่เน้ือหาไปยงั                 
ผูรั้บสาร โดยผ่านขั้นตอนทุกอย่างจนมาถึงขั้นการจดัทาํแลว้ การลงมือทาํถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด                      
ของกระบวนการเพื่อผลสําเร็จของงานกระบวนการในการทาํเวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปมีขั้นตอนดงัท่ีกล่าวมา 
แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปกระบวนในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา             
ไดด้งัน้ี 
 กระบวนการในการใชมี้แตกต่างกนัออกไปแต่ก็มีองคป์ระกอบคลา้ยกนั คือ มีคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ขององค์กร มีโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์ได้เอง ข้อมูลมีมากพอ              
และมีการเคล่ือนไหว ระบบการส่ือสารขอ้มูลใชช่้องทางคืออินเทอร์เน็ตแต่มีการเช่ือมต่อหลายแบบ
แตกต่างกนั บุคลากรส่วนมากยงัเป็นผูเ้สพสาร ผูผ้ลิตยงัมีไม่เพียงพอบางเวบ็ไซตมี์ผูด้าํเนินการเพียง
คนเดียว ระเบียบปฏิบติัและคู่มือส่วนมากดาํเนินตามระเบียบโดยมีพระราชบญัญติัความผิดทาง
คอมพิวเตอร์เป็นเกณฑ ์นอกจากนั้นเม่ือนาํทฤษฎีกระบวนการส่ือสารมาวเิคราะห์พบวา่ 
 (1) ผูส่้งข่าวสาร (Sender) แมจ้ะส่งสารในนามองคก์ร เวบ็ไซตส่์วนมากมกัจะดาํเนินการ
โดยบุคคลเพียงเดียว ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีเพียงสถาบนัการศึกษาของสงฆแ์ละบาง
องคก์รเท่านั้นท่ีมีหน่วยงานรองรับ กระบวนการในการเตรียมขอ้มูลอาจจะอาศยัความร่วมมือจาก
กลุ่มบุคคลอ่ืนบา้ง ผูส่้งสารจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือก พบวา่ เร่ิมจากการสร้างเวบ็ไซต์ จดโดเมนเนม 
เช่าพื้นท่ีจากเวบ็โฮสต้ิง หรือสร้างเวบ็เชิร์ฟเวอร์เอง เวบ็ไซตข์ององคก์รสงฆ ์วดั และองคก์รอิสระ
ส่วนมากจะใชว้ิธีเช่าพื้นท่ีจากเวบ็โฮสต้ิงทาํให้ไม่มีความมัน่คงพอ เพราะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี 
หากถึงกาํหนดไม่จ่ายค่าเช่าเวบ็ไซตน์ั้น จะถูกยกเลิกไป จากการวิจยัพบวา่เวบ็ไซตข์องบางวดัท่ีเคย
มีในปีพุทธศกัราช 2549 เม่ือเร่ิมตน้ในการสาํรวจ แต่พอมาถึงปีพุทธศกัราช 2551-2552 ไดถู้กยกเลิก
โดเมนเนมไป ส่วนการใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์นั้น จะมีความมัน่คงมากกว่า แต่จะมีปัญหาท่ีค่าใช้จ่าย
ค่อนขา้งแพงและการดูแลทาํไดล้าํบาก ตอ้งมีความพร้อมทั้งดา้นงบประมาณ บุคลากร จึงจะทาํให้
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ดาํเนินการต่อไปได้ ส่วนมากจึงเป็นเว็บไซต์ขององค์กรทางการศึกษาและองค์กรอิสระท่ีใช ้           
วธีิการแบบน้ี 
 (2) ขอ้มูลข่าวสาร (Message) พบว่า เน้ือหาท่ีมีทุกเวบ็ไซตคื์อส่วนท่ีเป็นประวติัความเป็นมา 
ขององคก์ร ส่วนเน้ือหาอ่ืน ๆ มีหลากหลายทั้งอกัษร ภาพ เสียง สามารถเผยแผพ่ระพุทธศาสนาได ้
เว็บไซต์ส่วนมากยงัเสนอเป็นภาษาไทย มีเพียงบางเว็บไซต์เท่านั้นท่ีนําเสนอเป็นภาษาอ่ืนเช่น
ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น เป็นตน้ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาพบว่าทุกเวบ็ไซต์ของ
คณะสงฆ์ไทยจะเน้นการนําเสนอด้วยอักษรมากท่ีสุด และเป็นส่วนท่ีมีมากท่ีสุดในเว็บไซต ์                  
บางเว็บไซต์มี เน้ือหาหลายร้อยหน้า เน้ือหาท่ีนําเสนอย ังเน้นท่ีประวัติและสถานท่ีสําคัญ                       
ขององค์กรนั้ น ๆ ในส่วนท่ีเป็นข่าวสารส่วนมากจะมีการปรับปรุงข้อมูลท่ีทันสมยัโดยเน้นท่ี
กิจกรรมขององคก์ร บางวดัมีขอ้มูลท่ีน่ิงไม่เคล่ือนไหวเพราะเนน้การนาํเสนอในส่วนท่ีเป็นประวติั
ความเป็นมามากกว่าจะเสนอข่าวสาร ในส่วนขององค์กรอิสระจากการวิจยัพบว่ามีขอ้มูลเคล่ือนไหว 
มากกวา่และทนัสมยัมากกวา่  
 (3) ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร (Channel or Media) คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนมากจะ
ใชบ้ริการของเวบ็โฮสต้ิง โดยเช่าพื้นท่ีเพื่อทาํเวบ็ไซต ์มีองคก์รจาํนวนนอ้ยท่ีมีเวบ็เชิร์ฟเวอร์ของตนเอง 
ปัจจุบนัคณะสงฆไ์ทยใชก้ารเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตอยู ่5 ลกัษณะ คือ 
 1. การเช่ือมต่อแบบ ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นการเช่ือมต่อผา่น
สายโทรศพัท์ระบบใหม่ท่ีรับส่งสัญญาณดิจิตอลล้วน ๆ ไม่ใช้สายและอุปกรณ์ชุมสายเดิม ๆ           
ดงันั้น จึงใชเ้ฉพาะชุมสายโทรศพัทท่ี์มีอุปกรณ์ระบบใหม่ และตอ้งขอหมายเลขใหม่ท่ีเป็น ISDN 
โดยเฉพาะ นอกจากน้ีอุปกรณ์ท่ีจะเช่ือมต่อเขา้กบัหมายเลขใหม่น้ี ทั้งเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีใช้พูด
ตามปกติ และโมเด็มสําหรับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะตอ้งเป็นแบบท่ีรับส่งสัญญาณดิจิตอลด้วย           
การเช่ือมต่อแบบ ISDN น้ีมีสองระดบั คือ BAI (Basic Access Interface) สําหรับผูใ้ช้รายย่อย                 
และ PRI (Primary Rate Interface) สาํหรับผูใ้ชร้ายใหญ่ เช่น องคก์รขนาดใหญ่ 
  2. การเช่ือมต่อแบบ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Loop) เป็นการเช่ือมต่อผา่น
สายโทรศพัท์ธรรมดา แต่ใช้การรับส่งด้วยความถ่ีสูงกว่าท่ีใช้ส่งเสียง ทาํให้สามารถใช้โทรศพัท์
พร้อมกบัเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดโ้ดยไม่รบกวนกนั 
  3. การเช่ือมต่อแบบเคเบิลโมเด็ม (Cable Modem) เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยความเร็วสูง 
แบบไม่ใชส้ายโทรศพัท ์แต่อาศยัเครือข่ายของผูใ้ห้บริการเคเบิลทีวีซ่ึงจะตอ้งเป็นระบบท่ีตอ้งมีการ
เดินสายเคเบิลมาถึงบา้นจริง ๆ เรียกว่า CATV ส่วนเคเบิลทีวีท่ีใช้จานดาวเทียมจะเช่ือมต่อด้วย       
เคเบิลโมเด็มไม่ได ้
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 4. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่นดาวเทียม (Satellites) เป็นการส่งขอ้มูลจากดาวเทียมลงมา
ทางเดียว (Downstream) ไม่มีการส่งกลบัข้ึนไป เราสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ในความเร็วประมาณ                    
8 Mbps ซ่ึงเร็วกวา่การเช่ือมต่อแบบเดิมประมาณ 5-8 เท่า 
 5. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet) เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
ไม่ต้องใช้สายเหมือนกับในรูปแบบเดิม ๆ ผ่านเครือข่ายผู ้ให้บริการโทรศัพท์เค ล่ือนท่ี                           
โดยเทคโนโลยีท่ีใช้เป็นมาตรฐานของการส่ือสารขอ้มูลท่ีถูกพฒันามาอย่างต่อเน่ือง เช่น GPRS, 
CDMA และ EDGE ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีใชน้ั้นตอ้งเขา้กบัเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดว้ย 
 ในส่วนของการเช่ือมต่อแนวโนม้ในอนาคตจะมีการพฒันาให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ทนั
กบัความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ ในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วมากและ
แพร่หลายครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณกวา้งมากข้ึน 
 (4) ผูรั้บสาร (Receivers) พบวา่ เป็นกลุ่มคนตั้งแต่เด็กจนถึงวยักลางคน ท่ีมีคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนผูสู้งอายมีุจาํนวนนอ้ยท่ีรับสารผา่นทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มคนท่ีเขา้มา
ศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยนั้นกลุ่มแรก คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวดัและองคก์รนั้น 
ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องกองธรรมสนามหลวงกลุ่มผูรั้บสารท่ีสําคญั คือ นกัเรียนท่ีกาํลงัเรียนนกัธรรม
และครูสอนนักธรรมท่ีต้องติดตามข่าวสาร ศึกษาแนวขอ้สอบจากกองธรรมสนามหลวงเป็นตน้ 
ส่วนองคก์รทางดา้นการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย กลุ่มท่ีรับสารท่ีสําคญั คือ นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษา 
เพื่อติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหว และหาขอ้มูลในการทาํรายงานในแต่ละรายวิชาเป็นตน้ ใน
ส่วนของเวบ็ไซตข์องวดักลุ่มผูรั้บสารมีกระจายกนัไปโดยมิไดมี้กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน ดงันั้น ผูรั้บ
สารจึงมีอยูโ่ดยทัว่ไป 
  (5) ผลของการส่ือสาร (Effect) เวบ็ไซต์ขององค์กร และองค์กรอิสระมีประสิทธิผลใน
ระดับดี ส่วนเว็บของวดัยงัไม่ค่อยมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร คนส่วนมากยงัยึดติดกับการไปวดั               
หรือหากจะนิยมเขา้ชมเวบ็ไซตก์็มกัจะเป็นเวบ็ขององคก์รท่ีตนมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อรับข่าวสารหรือ
เพื่อหาขอ้มูลในการคน้ควา้ แต่จากการวิจยัยงัพบวา่การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยผ่านช่องทาง
ส่ือสารคืออินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงคนไดเ้ป็นจาํนวนมาก และมีปริมาณท่ีกวา้ง เพราะอินเทอร์เน็ต
สามารถติดต่อกนัไดท้ัว่โลก ดงันั้นคนทัว่โลก จึงสามารถรับสารจากส่ืออินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างไม่
จาํกดั             
 (6) อนัตรกิริยา (Interaction) การตอบโตร้ะหวา่งแหล่งสารสองแหล่ง คือ ผูส่้ง และผูรั้บ
ผ่านทางกระดานสนทนา สมุดเยี่ยม หรือการสนทนาดว้ยเสียงซ่ึงเป็นการโตต้อบท่ีมีประสิทธิผล
พอสมควรเพราะสามารถโตต้อบกนัได ้ถามปัญหาไดแ้กปั้ญหาไดท้นัที แต่มีปัญหาท่ีผูส่้งสารไม่
สามารถป้องกนัสารอ่ืน ๆ ท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้
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 6.3.3 ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
  ประสิทธิผลผลจากการศึกษาเบ้ืองต้นผ่านระบบวดัจาํนวนผูเ้ข้าชมในแต่ละเว็บไซต ์                 
ซ่ึงบางเวบ็ไซตมี์ระบบการบอกปริมาณของผูเ้ขา้ชมเป็นเร่ือง ๆ ไปวา่เร่ืองไหนมีคนเปิดอ่านจาํนวน
ก่ีคน บางเวบ็ไซตว์ดัจากเวบ็เพจแต่ละเวบ็ บางเวบ็ไซตว์ดัไดโ้ดยดูจากองคร์วมของปริมาณทั้งหมด
ของผูเ้ปิดอ่านจากเวบ็ไซต ์พบวา่ในส่วนของเวบ็ไซตข์องสถาบนัและองคท์างศาสนามีประสิทธิผล
เป็นท่ีน่าพอใจเพราะมีเป้าหมายและมีกลุ่มผูรั้บสารท่ีชดัเจน บางเวบ็มีปริมาณผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนั
หลายหม่ืนคน เม่ือวดัปริมาณในแต่ละเดือนมีปริมาณหลกัแสนคนข้ึนไป ในส่วนของเวบ็ไซตข์อง
วดัไม่ค่อยมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร บางวดัไม่มีคนรู้จกั เพราะคนส่วนมากไม่ค่อยเขา้ชมเวบ็ไซตท์าง
ศาสนามากนกั ยงัคงยึดติดอยู่กบัการไปวดัเหมือนในอดีต เวบ็ไซต์ของวดับางเวบ็ไซต์มีปริมาณผู ้
เขา้หลกัสิบถึงหลกัร้อยในแต่ละวนั  
 ส่วนเวบ็ไซตข์ององคก์รอิสระมีประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจ กลุ่มตวัอยา่งประชากรยงันิยม
เขา้เวบ็เดียวไปไดห้ลายวดัมากกวา่ท่ีจะเขา้เวบ็วดัเวบ็เดียว เวบ็ไซตบ์างเวบ็เช่นพระไทย ธรรมจกัร 
พลังจิตมีผูเ้ข้าชมเว็บไซต์วนัหน่ึงหลายหม่ืนคน  หากเทียบกับการเผยแผ่ในอดีตแล้วถือว่ามี
ประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจเพราะเขา้ถึงผูรั้บสารไดใ้นปริมาณท่ีมากกวา่ 
 6.3.4 ผลกระทบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ          
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
 ผลกระทบปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้น สรุปไดว้า่ดา้นผลกระทบทาํให้ชาวบา้นมองพระสงฆท่ี์มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการใช้
อินเทอร์เน็ตในทางท่ีน่าสงสัยวา่อาจจะไม่ใชใ้นการจดัทาํเน้ือหาทางศาสนาอยา่งเดียว พระสงฆแ์ละ
สามเณรบางกลุ่มหากไม่มีกฎระเบียบในการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในส่วนของผูส่้งสารและผูรั้บสาร
อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายไดง่้าย เพราะอินเทอร์เน็ตมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย 
 ในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนานั้นสามารถมองไดท้ั้งสองดา้น คือ ดา้นบวกและดา้นลบ 
ในดา้นบวกทาํให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางศาสนาไดง่้ายข้ึน ในขณะเดียวกนัอาจจะมี
การนาํเสนอคาํสอนท่ีบิดเบือนได้ง่ายด้วย ผลกระทบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
อินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ยากต่อการควบคุม เน่ืองจากคณะสงฆ์มีพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซ่ึงประกาศใช้ก่อนท่ีอินเทอร์เน็ตจะเป็นท่ีนิยมและแพร่หลาย จึงทาํให้ยากต่อ
การควบคุมทั้งในส่วนของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ดงัจะเห็นไดจ้ากเม่ือปีพุทธศกัราช 2550 กรณีท่ีมี
พระสงฆเ์ขา้ไปใชเ้วบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม เป็นตน้  
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 2. พระภิกษุสามเณรใช้อินเทอร์เน็ตไปดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย พระภิกษุสามเณรท่ี
ขาดวุฒิภาวะไม่สามารถแยะแยะได้ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ อาจมีภาพท่ีไม่เหมาะสมจนทาํให้
พระภิกษุสามเณรบางรูปควบคุมอารมณ์ไม่ได้และสร้างปัญหาต่อคณะสงฆ์ ดงักรณีของการท่ี
พระสงฆเ์ขา้ไปเล่นเวบ็ไฮไฟวแ์ลว้ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่คณะสงฆโ์ดยรวม เป็นตน้  
   3. เราไม่สามารถเห็นหน้าแท้จริงของคนบนโลกอินเตอร์เน็ตได้  ทาํให้เกิดการเสแสร้ง
ข้ึน บางคร้ังนาํไปสู่การหลอกลวง พระสงฆห์ากไม่ระมดัระวงัก็อาจถูกหลอกไดง่้ายเช่นกนั 
 4. ความหลากหลายและกว้างขวางท าให้สามารถแชร์ไฟล์ต่าง ๆ ได้ ไฟล์เหล่าน้ีมีทั้งดีและไม่ดี 
หากใช้ในดา้นการเผยแผ่ศาสนาการมีเน้ือหาท่ีหลากหลายจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้           
แต่ถา้เป็นขอ้มูลท่ีไม่ดีก็อาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิได ้
 5. ความรวดเร็วของการส่ือสาร อาจจะทาํให้บางคนใชไ้ปในการทาํเร่ืองไม่ดี เช่น การส่ง
ภาพไม่ดีของบุคคลนั้น ๆ ให้เส่ือมเสีย เป็นต้น แม้ว่าความรวดเร็วบางคร้ังจะมองว่าเป็นผลดี                      
แต่บางอย่างก็อาจส่งผลร้ายได้ ถ้าหากเน้ือหา หรือข่าวสารนั้นยงัไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
แม่นยาํ จะส่งผลใหผู้ต้กเป็นข่าวไดรั้บความเสียหาได ้
 6. ในเว็บไซต์ไม่จ ากัดอายุของผู้รับสาร ใครมีเคร่ืองมือก็สามารถใช้ได ้อาจเป็นอนัตราย
สําหรับคนบางกลุ่ม หากผูรั้บสารยงัมีวิจารณญาณในการเลือกรับสารไม่เพียงพอหรือยงัขาดวุฒิ
ภาวะก็อาจจะหลงเช่ือในขอ้มูลไม่ถูกตอ้งได ้
 6.3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน  
 ในดา้นปัญหาและอุปสรรคนั้นเบ้ืองตน้องคก์รคณะสงฆไ์ทยยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ พระเถระส่วนหน่ึงยงัไม่เข้าใจรูปแบบและกระบวนการของการทาํงาน
เก่ียวกบัการสร้างเวบ็ไซต ์เพื่อเผยแผศ่าสนามากนกั ส่วนคณะสงฆรุ่์นใหม่ยอมรับได ้ส่วนหน่ึงเวบ็
มาสเตอร์ตอ้งจ่ายเงินส่วนตวัเป็นค่าอินเทอร์เน็ตแอดเดรส หรือโดเมนเนม และจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็
โอสต้ิง เพื่อให้เวบ็ไซตด์าํเนินการต่อไปได ้อุปสรรคในดา้นภาษาท่ีนาํเสนอ จากกลุ่มตวัอยา่งของ
เวบ็ไซตท่ี์ทาํการศึกษา พบวา่ ส่วนมากยงัคงใชภ้าษาไทยทาํให้เขา้ถึงเฉพาะกลุ่มคนท่ีอ่านภาษาไทย
ได ้มีเพียงเวบ็ไซต์ของวดัไทยในต่างประเทศท่ีเน้นภาษาองักฤษควบคู่กบัภาษาไทย ทาํให้เขา้ถึง 
ผูรั้บสารไดห้ลากหลายกวา่  
 6.3.6 แนวทางในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนิเทอร์เน็ตในอนาคต  
  คณะสงฆไ์ทยตอ้งยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
ทนักบัความเจริญทางเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้มากข้ึน เพราะส่ือท่ีใช้ในปัจจุบนั
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กบัในอดีตนั้น วิธีการแตกต่างกนั ในอดีตพระพุทธเจา้ใช้ส่ือดว้ยการสร้างทศันคติท่ีดี เร่ิมตน้ดว้ย
ศรัทธา แต่ปัจจุบนัใจคนเปล่ียนแปลงรวดเร็ว พอเปิดเขา้ไปดูถา้น่าสนใจเขาก็จะดู แต่ถา้ไม่สนใจก็
จะเปิดไปท่ีเวบ็อ่ืน ปัจจุบนัมีเวบ็ไซต์เก่ียวกบัพระพุทธศาสนาและธรรมะมากข้ึนเผยแผ่ทั้งในนาม
วดั องคก์รอิสระ หรือแมแ้ต่ในนามส่วนตวั แต่ก็ยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนกั ในอนาคตตอ้งมี
องคก์รของคณะสงฆค์อยดูแลการใชง้านอินเทอร์เน็ต อาจจะออกมาในรูปของกรรมการควบคุมการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตสําหรับพระสงฆ์เป็นต้น คณะกรรมการควรเลือกมาจากองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ การดูแลตอ้งครอบคลุมทั้งผูผ้ลิต ผูเ้สพสาร ตอ้งมีมาตรการท่ีชดัเจนวา่จะมี
การใชอิ้นเทอร์เน็ตมากนอ้ยขนาดไหน ใชไ้ดใ้นระดบัใด เน้ือหาท่ีเผยแผค่วรเป็นมีขอบข่ายแค่ไหน 
เน้ือหาประเภทใดท่ีควรนาํเผยแผ ่ในขณะท่ีคนส่วนมากยงัชอบการบนัเทิง อินเทอร์เน็ตตอบสนอง
ความบนัเทิงของคนบางกลุ่มได ้ปัญหาอยูท่ี่ผูผ้ลิตจะมีความรู้ความเขา้ใจมากนอ้ยแค่ไหน 
 คณะสงฆ์ไทยควรมีองค์กรเพื่อให้การสนบัสนุนและควบคุมดูแลในการใช้อินเทอร์เน็ต 
เพราะในอนาคตวดัต่างๆมีความจาํเป็นตอ้งใชก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตดงัจะเห็น
ไดจ้ากปริมาณของวดัท่ีมีเวบ็ไซตท่ี์มีปริมาณเพิ่มข้ึน ในส่วนของเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นเหมือนประตูเขา้วดั
ตอ้งมีจุดเด่นของการนาํเสนอ มีสารบญัรายละเอียดของเวบ็เพจ เช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัเป้าหมายได้
ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด เน้ือหากระชบั สั้น ขอ้มูลทนัสมยั สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที ใส่ภาพประกอบให้เหมาะกบัเน้ือหา ใชง้านง่าย เขา้สู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ รูปแบบและกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีสารเทศ โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตหากมีรูปแบบท่ีดี มีกระบวนการท่ีไม่หยุดน่ิง ก็จะทาํให้เกิดประสิทธิผลในการใชเ้พื่อ
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในอนาคตในโลกแห่งเทคโนโลย ีพระพุทธศาสนาก็จะยงัดาํรงสถานะอยู่
ในสังคมเทคโนโลยไีดอ้ยา่งไม่ตกยคุ เพราะคณะสงฆไ์ทยมีการปรับเปล่ียนวิธีการให้ทนักบัยุคสมยั
นัน่เอง 
 

6.4 การอภิปรายผล 
 เน่ืองจากการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ของคณะ
สงฆไ์ทยในปัจจุบนันั้นเป็นวธีิการท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่นาน องคก์รของคณะสงฆย์งัใหม่ต่อการเผยแผใ่น
ลกัษณะน้ี รูปแบบการนาํเสนอจึงตอ้งมีการพฒันาต่อไป อีกอย่างหน่ึงกระบวนการในการเผยแผ่
ทางอินเทอร์เน็ตยงัขาดความต่อเน่ือง เพราะกระบวนการแสดงถึงสภาพท่ีมีการเคล่ือนไหว             
ดาํเนินต่อไป เปล่ียนแปลงตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง แต่การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต
ของคณะสงฆ์ไทยยงัไม่เป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์ เพราะบางเวบ็ไซต์มีการเคล่ือนไหวน้อยมาก
และขาดความต่อเน่ืองอาจเน่ืองเพราะยงัมีบุคคลากรท่ีมีความชาํนาญด้านเทคโนโลยีสารเทศไม่
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เพียงพอ บุคลากรถือวา่ มีส่วนส่วนสาํคญัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาควรมีลกัษณะ คือ ตอ้งสร้าง
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบ่งปันความรู้พระพุทธศาสนากบัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เพื่อจะทาํให ้
เกิดการเช่ือมโยงกบัองคก์รอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงการออกแบบเวบ็ไซตข์องคณะสงฆใ์ห้
มีความสวยงาม ทนัสมยั น่าเขา้มาศึกษา 
 การออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งทาํงานเป็นกระบวนการซ่ึง นพดล  อนินา ไดแ้สดงถึงกระบวนการใน
การสร้างเวบ็ไซตไ์ว ้6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 เวบ็โฮสต้ิง(Web Hosting) ขั้นท่ี 2 วางแผน (Planning) 
ขั้นท่ี 3 ออกแบบขอ้มูล (Information Design) ขั้นท่ี 4 ออกแบบหน้าเวบ็ (Page Design) ขั้นท่ี 5 
พฒันาเวบ็ (Web Authoring) ขั้นท่ี 6 เปิดตวั (Going Live)2  
 ขั้นที ่1 เวบ็โฮสต้ิง (Web Hosting) คือ เวบ็ท่ีใหบ้ริการเก็บขอ้มูล ควรเลือกให้เหมาะกบังาน
เช่นขนาดพื้นท่ี ความเร็วในการส่งขอ้มูล ปริมาณขอ้มูลท่ีรับส่งได ้จาํนวนอีเมล์ ท่ีสามารถส่งได ้
รองรับการใชง้านอ่ืน ๆ มีระบบสาํรองขอ้มูล อตัราค่าบริการท่ีเหมาะกบังบประมาณ 
  ขั้นที่ 2 วางแผน (Planning) โดยคาํนึงถึงเป้าหมายของเวบ็ไซต์ และกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณา 
จากผูใ้ช้ว่าใคร คือ ผูใ้ช้เว็บไซต์หลกัมีจาํนวนเท่าไร เขา้ถึงเว็บไซต์ไดอ้ย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ 
 ขั้นที ่3 ออกแบบขอ้มูล (Information Design) จะนาํเสนอเน้ือหาอะไรซ่ึงจะปรากฏบนหนา้
เวบ็เพจแต่ละเวบ็เพจไดแ้ก่ขอ้ความ ตวัเลข เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก เม่ือไดเ้น้ือหา
แล้วจึงนํามาจัดระเบียบข้อมูลอาจจัดได้หลายวิธี  เช่น จัดตามความสําคัญ ตารมประเภทเน้ือหา 
ตามลาํดบัเวลา เป็นตน้ การออกแบบขอ้มูลจะประสบความสําเร็จไดต้อ้งคาํนึงถึงผูใ้ช้เป็นหลกั คือ 
ควรยึดความคุ้นเคยของระบบท่ีผูใ้ช้ถนัดเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผูใ้ช้มีความเข้าใจ สะดวกและ
สามารถใชง้านเวบ็ไซตอ์ยา่งสะดวกคล่องแคล่วรวดเร็ว 
  ขั้นที่ 4 ออกแบบหน้าเว็บ (Page Design) เม่ือไดเ้น้ือหาท่ีจะนาํมาแสดงบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จากนั้นจึงออกแบบเวบ็เพจ โดยคาํนึงถึงองค์ประกอบ 2 ประการคือการออกแบบกราฟิกและการ
ออกแบบหนา้เวบ็ 
  ขั้นที ่5 พฒันาเวบ็ (Web Authoring) มีโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบท่ีเป็นพื้นฐานโดยใช้
ภาษา Html อาจเลือกใช้โปรแกรมท่ีผู ้ออกแบบมีความชํานาญ โดยทั่วไปนิยมใช้โปรแกรม 
Dreamweaver Photoshop Flash เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีโปรแกรมประเภทเวบ็สําเร็จรูปอีกเป็น
จาํนวนมาก เช่น Mambo และ Joomla เป็นตน้ สามารถนาํมาใช้งานไดเ้ลย โดยแกไ้ขบางส่วน
เพยีงแต่ใส่เน้ือหาท่ีเราจดัเตรียมไวล้งไปเท่านั้น 

                                                           
 2นพดล  อินนา, ไอทกีบัการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดกัส์, 2549), หนา้ 132.  
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 ขั้นที ่6 เปิดตวั (Going Live) ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการสร้างเวบ็ไซต ์เป็นขั้นตอนท่ี
เรานาํเว็บไซต์ท่ีไดส้ร้างข้ึนเขา้สู่โลกอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี (1) อพัโหลด (Upload) เป็น
กระบวนการท่ีนาํไฟล์ของเวบ็ไซต์ทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนไปไวบ้นเซิร์ฟเวอร์ท่ีเราเลือกไวแ้ลว้ โดยใช้
โปรแกรมประเภท FTP (File Transfer Protocol) (2) ทดสอบการออนไลน์ (Online Test) เม่ือไฟล์
ทั้งหมดข้ึนอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแลว้ ควรเปิดเขา้ไปดูในเวบ็ตามโดเมนเนมของเรา หากมีอะไร
ท่ีขาดหายจะไดแ้กไ้ขเพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ต่อไป จากนั้นจึงทาํการโปรโมทเวบ็ไซต ์อพัเดทดูรักษา 
และทาํใหเ้วบ็มีความใหม่ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 กระบวนการตามขั้นตอนทั้ งหมดน้ีใช้ได้กับเว็บไซต์ทุกประเภท หากบุคคลากรทาง
พระพุทธศาสนามีความเขา้ใจและดาํเนินตามกระบวนการน้ีน่าจะเป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลแก่ผูรั้บสารดว้ย โดยสรุปการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางส่ืออินเทอร์เน็ตโดยผา่น
ทางเวบ็ไซตค์วรนาํเสนอโดยเนน้ท่ีความเรียบง่าย ความสมํ่าเสมอ มีเอกลกัษณ์ เน้ือหามีประโยชน์ 
ใชง้านง่าย น่าสนใจ ใชง้านไดอ้ยา่งไม่จาํกดัดว้ยกาลเวลาสถานท่ีอีกต่อไป 
 ในหลกัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดแ้สดงองคแ์ห่งผูแ้สดงธรรมไวด้งัท่ีปรากฏในอุทายิสูตร 
องัคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตความวา่ “การแสดงธรรมแก่ผูอ่ื้นไม่ใช่ทาํไดง่้ายภิกษุเม่ือจะแสดงธรรม
แก่ผูอ่ื้น พึงตั้งธรรม 5 ประการไวภ้ายในแลว้ จึงแสดงธรรมแก่ผูอ่ื้นคือภิกษุพึงตั้งใจวา่ เราจกัแสดง
ธรรมไปโดยลาํดบั เราจกัแสดงอา้งเหตุผล เราจกัแสดงธรรมอาศยัความเอ็นดู เราจกัเป็นผูไ้ม่เพ่ง
อามิสแสดงธรรม เราจกัไม่แสดงให้กระทบตนและผูอ่ื้น3 แมว้า่ในพระไตรปิฎกจะระบุถึงนกัเทศน์ 
แต่ก็นาํมาใช้ได้กบับุคลากรผูท้าํหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ได้ด้วย การนาํเสนอ
เน้ือหาของพระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต ผูส่้งสารก็ควรมีองคคุ์ณของผูส่้งสารตามท่ีกล่าวมาดว้ย 
นอกจากนั้น คุณสมบติัท่ีดีของผูส่้งสารจาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยสัปปุริสธรรม 7 ประการดงัท่ีมาใน
องัคุตตรนิกาย สัตตกนิบาตคือ “ธมัมญัญู รู้จกัธรรม อตัถญัญู รู้จกัอรรถ อตัตญัญู รู้จกัตน มตัตญัญู รู้จกั
ประมาณ กาลญัญู รู้จกักาล ปริสัญญู รู้จกับริษทั ปุคคลปโรปรัญญู รู้จกัเลือกคบคน4 หากนาํมาใชใ้น
การส่ือสารสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1. ธัมมญัญู เป็นผูรู้้ธรรม คือ หลกัการ หลกัความจริง เน้ือหาสาระของสารท่ีจะส่ือสาร             
รู้จกัทฤษฎีและหลกัปฏิบติัในศาสตร์ และศิลป์ในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยงัตอ้งมีความรู้ใน
เทคโนโลยสีารสนเทศ มีความรู้ในการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต เม่ือนาํหลกัการของพระพุทธศาสนา
และอินเทอร์เน็ตมาประมวลเขา้ดว้ยกนัจึงจะเกิดเป็นผูรู้้หลกัการทั้งสองศาสตร์ 

                                                           
 3องฺ.ปญฺจก. 22/159/187. 
 4องฺ.สตฺตก. 23/65/114. 
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 2. อตัถัญญู รู้จกัเน้ือหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมายวตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ี
แน่นอนชดัเจน ในการเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตตอ้งเลือกสารท่ีเหมาะกบัวตัถุประสงค์ของเวบ็ไซต ์
 3. อตัตญัญู รู้จกัตนเอง รู้ว่าตน คือ ใครจะมีผลทาํให้สามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 4. มตัตญัญู รู้จกัประมาณ รู้จกัความพอดี ในเผยแผส่ารทางอินเทอร์เน็ตนั้นควรรู้ขอ้กาํหนด 
เพราะบางคร้ังการนาํเสนอเน้ือของสารมากเกินไป อาจทาํให้ผูรั้บไม่อยากจะเขา้มาดูในเวบ็ไซตไ์ด ้
หรือบางคร้ังหากมีน้อยเกินไปก็อาจจะทาํให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผูรั้บสารเช่นกัน        
ดงันั้นความผูส่้งสารควรคาํนึงถึงความพอดีของสารก่อนส่ง 
 5. กาลญัญู รู้จกัเวลา เน่ืองจากเวลามิใช่ขอ้กาํหนดของการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต เพราะผู ้
ส่งและผูรั้บอาจอยูก่นัคนละพื้นท่ี คนละช่วงเวลา ดงันั้นขอ้น้ีอาจไม่จาํเป็นนกั 
 6. ปริสัญญู รู้จกัชุมชน รู้จกัชุมชน ในการส่ือสารเรียกวา่กลุ่มผูรั้บสาร หรือกลุ่มเป้าหมาย 
การเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตอาจกาํหนดกลุ่มเป้าหมายได้ยาก เพราะกลุ่มผูรั้บสารอาจเข้ามายงั
เวบ็ไซตโ์ดยวธีิการท่ีต่างกนัเช่นดว้ยการคน้หาจากเวบ็คน้หา เป็นตน้ หากพบส่ิงท่ีตนสนใจก็อาจจะ
เขา้มาดูเวบ็ไซตไ์ดอี้กในโอกาสต่อไป 
  7. ปุคคลปโรปรัญญู รู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูรั้บสารแต่ละกลุ่มอาจมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกัน การนําเสนอสารเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะจะเป็นผลดีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพราะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 
  ในส่วนของขอ้มูลหรือสารท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตนั้นควรมีองคป์ระกอบของสารท่ีควร
นาํนาํเสนอในทางพระพุทธศาสนามีลกัษณะ 5 ประการคือ  
  1. สัจจะ เร่ืองท่ีนาํเสนอนั้นตอ้งเป็นเร่ืองจริง ไม่บิดเบือนจากขอ้เทจ็จริง 
  2. ตถตา ตอ้งเป็นเร่ืองแท ้นาํเสนอตามสภาพท่ีแทจ้ริงไม่คาดเดา 
  3. กาละ เหมาะสมกบักาลเวลา เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
  4. ปิยะ เ ร่ืองนั้ นเป็นเร่ืองท่ีคนกําลังสนใจและเป็นท่ีรักท่ีช่ืนชอบของคนส่วนมาก 
  5. อตัถะ ตอ้งมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ่ื้นและประโยชน์อยา่งยิง่ 
  สุขุม เฉลยทรัพย์ ไดก้ล่าวไวว้า่ ขอ้มูลท่ีดีนั้นควรจะมีลกัษณะท่ีสําคญัดงัน้ี มีความถูกตอ้ง 
มีความสมบูรณ์ ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีความทนัสมยั ตรวจสอบได้5 
  ขอ้มูลหรือสารท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

                                                           
 5สุขุม เฉลยทรัพย,์ เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2548), หนา้ 5. 
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  1. มีความถูกตอ้ง การนาํเสนอหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตจะตอ้งมี
ความถูกต้องตามหลักคาํสอนของพระพุทธศาสนา หากเป็นข้อมูลท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือผูส่้งสาร
ตอ้งการเผยแผก่็ตอ้งมีความถูกตอ้งตรงตามขอ้เทจ็จริงดว้ย เพราะจะทาํให้มีความน่าเช่ือถือ สามารถ
นาํไปประมวลผลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้งดว้ย 
  2. มีความสมบูรณ์ หากนาํเสนอเน้ือหาบางส่วนของหลกัคาํสอนควรมีบริบทอ่ืนเพื่อใชใ้น
การเทียบเคียงดว้ย เพราะบางคร้ังยกมาเพียงบางส่วนทาํให้เน้ือหาขาดความสมบูรณ์ อาจมีผลทาํให้
ผูรั้บสารตีความไปในทางท่ีไม่ตรงกบัผูส่้งสารตอ้งการ ดงันั้นควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของสาร
ก่อนทาํการเผยแผไ่ปยงัสาธารณชน 
  3. ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ในขอ้น้ีอาจจะทาํไดย้ากเพราะกลุ่มผูรั้บสารมีเป็นจาํนวน
มาก มีพื้นฐานการศึกษาต่างกนั มีความตอ้งการสารท่ีต่างกนัไปดว้ย เวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยก็ได้
เลือกกลุ่มผูรั้บสารของแต่ละเวบ็ไซตอ์ยูแ่ลว้ บางเวบ็ไซตเ์นน้ท่ีกลุ่มผูมี้อายุหรือนกัวิชาการ แต่บาง
เวบ็ไซตเ์นน้ท่ีกลุ่มคนทัว่ไป เม่ือนาํเสนอไปในช่วงระยะเวลาหน่ึงอาจสามารถระบุกลุ่มผูรั้บสารได้
บางส่วน 
 4. มีความทนัสมยั ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงทุกวนั 
เว็บไซต์ท่ีนําเสนอข่าวสารทั่วไปอาจได้เปรียบเพราะมีคณะทาํงานท่ีแบ่งงานกันอย่างชัดเจน                    
และเนน้เพื่อธุรกิจการคา้ ข่าวสารจึงตอ้งแข่งขนักนัท่ีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ แต่เวบ็ไซตข์อง
คณะสงฆ์ไทยมีเพียงบางเวบ็เท่านั้นท่ีเนน้ประเด็นการนาํเสนอข่าวสารทัว่ไป ส่วนมากจะนาํเสนอ
สารท่ีเป็นวิชาการ หรือข่าวสารและความเคล่ือนไหวในวงการคณะสงฆ์ ในอนาคตต้องมีการ
ปรับเปล่ียนเพื่อใหส้ารมีความทนัสมยัใหม้ากข้ึน 
 5. ตรวจสอบได ้เวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองน้ีเพราะมีพระไตรปิฎก
เป็นหลกัฐานสาํคญัท่ีสามารถตรวจสอบได ้ถา้เน้ือหาท่ีอา้งถึงหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาตอน
ใดตอนหน่ึงก็สามารถตรวจสอบไดจ้ากพระไตรปิฎกโดยตรง 
  ประสิทธิภาพของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลนั้น กัทลิพ และเซนเตอร์ ไดก้ล่าวไวว้า่ตอ้ง
ประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 7 ประการคือ 
 1. ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ (Credibility) การส่ือสารท่ีจะไดผ้ลนั้น สารจะตอ้งมีความ
ถูกตอ้งและผูส่้งสารควรจะเป็นผูน่้าเช่ือถือ เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ มีความน่าไวว้างใจเป็นท่ี
ยอมรับของผูรั้บสาร 
 2. ความเหมาะสมกับกาลเทศะ (Context) เน้ือหาท่ีใช้ในการส่ือสารต้องสอดคล้อง
กลมกลืนไม่ขดักบัวฒันธรรมของสังคม ส่ิงแวดลอ้มเวลาและสถานท่ี  
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 3. เน้ือหาสาระ (Content) สารท่ีส่งตอ้งมีเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์มีคุณค่าและสําคญัต่อ
ผูรั้บ อีกทั้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความคิด ความเช่ือ ทศันคติและค่านิยมของผูรั้บให้มาก
ท่ีสุด และก่อให้เกิดความหมายบางอย่างแก่ผูรั้บ มีความเขา้ใจความหมายเพื่อเป็นปัจจยัในการนาํ
ข่าวสารนั้นไปประพฤติปฏิบติั 
  4. ความแจ่มแจง้ชดัเจน (Clarity) สารนั้นตอ้งง่าย มีความชดัเจน แจ่มแจง้ ไม่คลุมเครือหรือ
ตีความหมายไดห้ลายแง่สามารถทาํใหเ้ห็นภาพพจน์ไดช้ดัเจน 
 5. ความสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง (Continuity and Consistency) จะเป็นการย ํ้าเตือนความทรง
จาํของผูรั้บ แต่ตอ้งระวงัมิใหเ้กิดความซํ้ าซากจาํเจน่าเบ่ือหน่าย ความต่อเน่ืองตอ้งกระทาํเป็นประจาํ
มีกาํหนดเวลาท่ีแน่นอน 
  6. ช่องทางในการส่ือสาร (Channel) ส่ือแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัในแต่ละสถานการณ์ 
ดงันั้นผูส่้งสารควรเลือกช่องทางหรือส่ือใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บสารและสถานการณ์ในการส่ือสารรู้วา่
ส่ือสารกบัใคร อยา่งไร เม่ือไร 
 7. ความสามารถของผูรั้บสาร (Capability of Audience) ผูส่้งสารตอ้งคาํนึงถึงขีดความสามารถ 
ของผูรั้บทั้งทางดา้นความรู้และการรับรู้ทางร่างกายและจิตใจ6 
 ในกระบวนการส่ือสารผูส่้งสารผูส่้งสารตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บสารอยู่เสมอ เพราะผูรั้บสารจะ
เป็นตวักาํหนดความสําเร็จ หรือความลม้เหลวของการส่ือสาร หากผู ้รับสารเขา้ใจสารของผูส่้งสาร 
การส่ือสารก็จะประสบความสําเร็จ ในทางตรงกนัข้ามหากผูรั้บสารไม่เข้าใจสารของผูส่้งสาร              
การส่ือสารก็ล้มเหลว ดงันั้นหากผูส่้งสารจะทาํการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งเตรียมตวั 
เตรียมสาร เตรียมส่ือให้เหมาะสมกบัผูรั้บสารเพื่อให้สารนั้นไปถึงผูรั้บสาร เพื่อให้สารเป็นท่ีเขา้ใจ
ของผูรั้บสาร เพื่อใหผู้รั้บสารมีความหมายต่อสารตรงกบัความหมายของผูส่้งสารการส่ือสารจึงจะมี
ประสิทธิผล อีกอยา่งหน่ึงผูส่้งสารจะบรรลุวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของตนไดไ้ม่วา่วตัถุประสงค์
นั้นจะเป็นการให้ข่าวสาร การให้ความรู้ หรือการศึกษา การชกัจูง หรือการให้ความบนัเทิง พฤติกรรม 
ของผูรั้บสาร ความสามารถของผูรั้บสารจะเป็นปัจจยัสําคัญ ถ้าผูส่้งสารไม่รู้จกัผูรั้บสารไม่รู้
ความสามารถของผูรั้บสารแลว้ การเตรียมเน้ือหาของสารให้ชดัเจนแจ่มแจง้ต่อเน่ือง การเลือกส่ือ
และช่องทางก็ไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ไดรั้บประสิทธิผลเท่าท่ีควร การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมี 2 มิติ คือ มิติดา้นบวกและดา้นลบสรุปไดด้งัน้ี 
 

                                                           
 6วศิิษฏ ์พงศพ์ฒันจิต, คู่มือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ 
กองพุทธศาสนศึกษา สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549), หนา้ 118. 
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 มิติด้านบวก 
 1. ส่ืออินเทอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็วทาํให้พระพุทธศาสนากระจายสู่ทุกคนในสังคมได้
อย่างทัว่ถึง ทั้งในแง่การเขา้ถึงขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูส้นใจศึกษาคน้ควา้
พระพุทธศาสนากระทาํได้ง่าย หากมีข้อสงสัยในหลกัคาํสอนบางประการก็สามารถทาํได้ง่าย  
เพราะมีเวบ็ไซต์ทางศาสนาจาํนวนมาก และมีเวบ็ไซต์ขององค์กรหลกัของพระพุทธศาสนาทาํให้
ขอ้มูลมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
 2. ส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถค้นข้อมูลยอ้นหลังได้ ข้อดีของอินเทอร์เน็ตอย่างหน่ึง คือ 
สามารถคน้ขอ้มูลยอ้นหลงัได้ ผูส้นใจสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตนกาํลงัมีความตอ้งการหรือกาํลงั
สงสัยไดท้นัที 
 3. ส่ืออินเทอร์เน็ตสร้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือ
อินเทอร์เน็ตกระทาํได้ง่ายโดยไม่จาํเป็นต้องแสดงตน บางคร้ังอาจมีปัญหาเกิดข้ึนในวงการ
พระพุทธศาสนาก็สามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็นไดผ้า่นทางเวบ็บอร์ด กระทานสนทนา เป็นตน้ 
 4. การจดัทาํเวบ็ไซตมี์ค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ส่ืออ่ืน ๆ  
  5. สามารถเผยแผไ่ดท้ัว่โลก 
  6. ทาํเป็นระบบมลัติมิเดียได ้
  7. ทาํงานในแบบอนัตกิริยาได ้(Interactive) 
  8. สามารถปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา 
 มิติด้านลบ 
 1. ส่ืออินเทอร์เน็ตตรวจสอบขอ้มูลได้ยาก การอ่านขอ้มูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนั้น
ตรวจสอบไดย้ากวา่จริงหรือเท็จ ผูรั้บสารตอ้งใชว้ิจารณญาณในการตรวจสอบขอ้มูลเอง หากไม่มี
พื้นความรู้ทางพระพุทธศาสนาอาจทาํใหเ้กิดการหลงเขา้ใจผดิไดง่้าย 
 2. ส่ืออินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ
ท่ีมีความเสรี อาจมีผูไ้ม่หวงัดีกลัน่แกลง้ใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงขา้มหรือผูท่ี้มีความเช่ือไม่ตรงกบัตน 
เร่ืองเหล่าน้ียากแก่การตรวจสอบวา่ใครเป็นผูก้ระทาํ 
 3. ส่ืออินเทอร์เน็ตไม่สามารถเขา้ถึงผูใ้ชไ้ดทุ้กกลุ่ม เพราะในทอ้งถ่ินบางพื้นท่ีไม่สามารถ
เข้าถึงได้เน่ืองจากขาดอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้ นส่ือ
อินเทอร์เน็ตจึงจาํกดัอยู่เฉพาะกลุ่มคนท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น            
ส่วนใหญ่บุคคลท่ีใชง้านส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มวยัรุ่นและคนทาํงาน ส่วนผูสู้งอายุไม่มีความถนดั
ในการใชง้านท่ีสลบัซบัซอ้นและคุน้ชินกบัส่ืออ่ืน ๆ ไม่อยากเรียนรู้ส่ือใหม่ ๆ  
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 อุปสรรคและปัญหาของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทยมในปัจจุบันนั้ นเน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือใหม่ พึ่ งได้รับความนิยมไม่นาน                  
แต่พระพุทธศาสนาผา่นกาลเวลามานานหลายพนัปี การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในอดีตมีวิธีการและ
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปมีการประยุกตใ์ห้เหมาะกบัสถานการณ์ บุคคล สถานท่ี เวลา เป็นตน้ 
นอกจากนั้นยงัมีการประยุกต์ใช้ส่ือเหมาะสมจากยุคแรกท่ีใช้วิธีมุขปาฐะ ต่อมาจึงจารึกลงใบลาน 
พิมพเ์ป็นหนงัสือ เผยแผ่ทางวิทยุ โทรทศัน์ จนกระทัง่ถึงยุคปัจจุบนัเม่ือมีส่ือใหม่คืออินเทอร์เน็ต 
คณะสงฆ์ไทยบางส่วนจึงไดน้าํเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ทางส่ือคืออินเทอร์เน็ต แต่หากเทียบ
กบัส่ืออ่ืนก็ยงัถือวา่ใหม่ พระเถระบางรูปยงัปรับตวัไม่ทนัจึงกลายเป็นปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงพอ
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. พระเถระบางรูปและประชาชนบางกลุ่มยงัขาดความเขา้ใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นโลกเสมือนจริง มีทั้งส่วนดี         
และไม่ดี พระเถระบางรูปจึงมองพระสงฆท่ี์ใชอิ้นเทอร์เน็ตไปในทางเสียหายเช่นบางจงัหวดัถึงกบั
สั่งหา้มพระสงฆมี์อินเทอร์เน็ตในกุฏิเป็นตน้ 
 2. พระสงฆข์าดความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของโลกอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากไม่
มีมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์แห่งใดท่ีเปิดสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง พระสงฆ์ท่ี
ทาํงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตส่วนหน่ึงต้องศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง             
และโลกของเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงบ่อยมีนวตักรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนเสมอ จึงทาํให้พระสงฆข์าด
ความเช่ียวชาญในอุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ ๆ ในอนาคตถา้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ไดศึ้กษา
วชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน จะเป็นแนวทางในการขจดัอุปสรรคปัญหาดา้นน้ีลดนอ้ยลง  
 3. ปัญหาดา้นภาษา เน่ืองจากเวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนัส่วนมากเผยแผ่ดว้ย
ภาษาไทย จึงเขา้ถึงเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีใชภ้าษาไทยเท่านั้น หากมีการใช้ภาษาท่ีหลากหลายจะ
นาํไปสู่กลุ่มประชากรท่ีใช้ภาษาอ่ืนได ้แมว้่าในปัจจุบนัจะมีโปรแกรมการแปลภาษาจากเวบ็ไซต์
คน้หาบางแห่ง แต่ก็ยงัแปลไม่ตรงเน้ือหาของตน้ฉบบัจริงเท่าใดนกั 
 4. งบประมาณ เวบ็ไซตข์องบางวดัเป็นเพียงการทาํงานของพระสงฆรู์ปเดียว ซ่ึงเป็นงานท่ีหนกั 
อีกอย่างหน่ึงวดัไม่ไดใ้ห้งบประมาณสนับสนุนในการเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ส่วนหน่ึง           
จึงเกิดจากความสนใจของพระสงฆ์เพียงไม่ก่ีรูปท่ีร่วมกันทาํ การจ่ายค่าเช่าเว็บไซต์ปัจจุบนัใน
ประเทศไทยยงันิยมจ่ายเป็นรายปี จึงทาํให้เกิดความไม่มัน่คงของเวบ็ไซต ์เพราะหากปีใดไม่จ่ายค่า
เช่าเวบ็ไซตข์องวดันั้นก็ตอ้งปิดตวัลง 
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 อุปสรรคและปัญหาส่วนหน่ึงมาจากบุคคลากรในคณะสงฆ์ไทยท่ีขาดความรอบรู้ในดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความรู้ดา้นการตลาด ดา้นการออกแบบ เม่ือนาํเสนอทางเวบ็ไซตท์าํให้
ไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร 
 

6.5 องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจิัย 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั
นั้ นควรใช้รูปแบบความสัมพันธ์ B-I-G-M  MODEL ในกระบวนการเผยแผ่ ซ่ึงพิจารณาจาก
กระบวนการส่ือสาร คือ ผูส่้ง สาร ส่ือ ผูรั้บ และผลจากการส่ือสาร ในส่วนของผูส่้งและสารไดส้รุป
รวมเป็นคาํเดียวกนั คือ พระพุทธศาสนา แต่จะพิจารณาแยกส่วนตามองคป์ระกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงแบ่งออกได้ 5 ส่วน ในส่วนของส่ือนั้นได้จาํกดัอยู่ท่ีอินเทอร์เน็ต ผูรั้บมิได้จาํกัด             
และผลของการส่ือสารจะสร้างมวลชนท่ีเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนา ในแต่ละคาํมีคาํอธิบาย
โดยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1. ตัวอักษร “B” ย่อมาจากค าว่า “Buddhism” หมายถึงพระพุทธศาสนา ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาน้ันจะต้องประกอบด้วยค าสามค า คือ “Beauty Benefit and Buddhist 
Ubiquitous” หมายถึง นาํเสนอคาํสอนของพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้ง เรียบง่ายสวยงาม และมี
ประโยชนต่์อสังคม เขา้ถึงคนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตามองคป์ระกอบของศาสนาโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
ศาสนสถาน ศาสนวตัถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนธรรม เม่ือนํามาเผยแผ่ทางทาง
อินเทอร์เน็ตสามารถอธิบายไดต้ามองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศสรุปไดด้งัน้ี 
 1.1 บุคคลากร (People) เทียบไดก้บัศาสนบุคคล จากขอ้เท็จจริงพบวา่งานทุก ๆ งานท่ี
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์จะต้องกระทาํโดยบุคคลากรหรือผูใ้ช้แทบทั้งส้ิน ดงันั้นบุคคลากรจึงเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น บุคคลากรถือไดว้า่มีความสาํคญั เพราะเป็นผูค้ดัสรรจดัการดาํเนินการเพื่อให้ขอ้มูล
เผยแผอ่อกไปยงัผูรั้บสาร ถา้บุคคลกรของพระพุทธศาสนามีความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศ
เพียงพอย่อมจะทาํให้งานมีประสิทธิภาพตามท่ีตั้งวตัถุประสงค์ไว ้บุคคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยงัมีช่ือเรียกเฉพาะตามความชาํนาญคือผูบ้ริหารระบบคอมพิวเตอร์  
(Administrator) นกัวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst) นกัเขียนโปรแกรม (Programmer) 
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) พนกังานควบคุมเคร่ือง (Computer Operator) ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
(Operation Supervisor) พนกังานเตรียมขอ้มูล (Data Entry Operator) ผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ทัว่ไป (User)                     
ในส่วนของผูท้าํงานเก่ียวกับเว็บไซต์อาจมีเพียงเว็บมาสเตอร์คนเดียวก็สามารถทาํงานได้แล้ว   
เพราะงานอ่ืน ๆ  บางอยา่งอาจไม่เก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตเลยเลย คณะสงฆไ์ทย 



 260 

จะต้องสร้างบุคคลากรในองค์กรสงฆ์ข้ึนมาเพื่อรองรับงานการเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิผล เพราะในปัจจุบนับุคคลากรท่ีเป็นพระสงฆท์างดา้นน้ีมีจาํนวนนอ้ยมาก ส่วนมากศึกษา
หาความรู้ดว้ยตนเอง จนสามารถทาํงานในส่วนของเวบ็มาสเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และผูว้ิเคราะห์
ระบบได ้หน่วยงานในการจดัการศึกษาของคณะสงฆย์งัไม่ผลิตบุคคลากรดา้นน้ีโดยตรง แมว้า่จะมี
มหาวิทยาลัยบางแห่งเช่นมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร เปิดรับพระสงฆ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง แต่ก็ยงัมีปริมาณท่ีนอ้ยมาก คุณลกัษณะสําคญัของบุคคลากรท่ีเสนอ
สารทางอินเทอร์เน็ตควรประกอบดว้ยลกัษณะของนกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนาดงัท่ีปรากฏในโอวาท
ปาฏิโมกขว์า่  

  ขนัติ คือ ความทนทานเป็นตบะอยา่งยิ่ง พระพุทธเจา้ทั้งหลายตรัสวา่ พระ
นิพพานเป็นธรรมอยา่งยิ่ง ผูท้าํร้ายผูอ่ื้นผูเ้บียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ช่ือวา่เป็นบรรพชิต ไม่
ช่ือวา่เป็นสมณะเลย การไม่ทาํบาปทั้งส้ิน การยงักุศลให้ถึงพร้อม การทาํจิตของตน
ใหผ้อ่งใส น้ีเป็นคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย การไม่กล่าวร้าย การไม่ทาํร้าย 
ความสํารวมในพระปาติโมกข์ ความเป็นผูรู้้ประมาณในภตัตาหาร ท่ีนอนท่ีนัง่อนั
สงดั การประกอบความเพียรในอธิจิต หกอยา่งน้ีเป็นคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้
ทั้งหลาย7  

 ต่อมาไดมี้นกัปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งคาํสอนเหล่าน้ีเป็นอุดมการณ์ หลกัการ
และวธีิการของนกัเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสรุปไดด้งัน้ี 
 1. อุดมการณ์ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา คือ ขนัติ ไดแ้ก่ ความทนทานเป็นตบะอยา่งยิ่ง 
พระพุทธเจา้ทั้งหลายตรัสวา่ พระนิพพานเป็นธรรมอยา่งยิ่ง ผูท้าํร้ายผูอ่ื้นผูเ้บียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ช่ือวา่
เป็นบรรพชิต ไม่ช่ือวา่เป็นสมณะเลย 
  2. หลกัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตั้งไว ้3 ประการ คือ การไม่ทาํบาปทั้งส้ิน การยงักุศลให้
ถึงพร้อม การทาํจิตของตนใหผ้อ่งใส 
 3. วิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแสดงไว ้6 ประการประกอบดว้ย การไม่กล่าวร้าย การไม่
ทาํร้าย ความสํารวมในพระปาติโมกข์ ความเป็นผูรู้้ประมาณในภตัตาหาร ท่ีนอนท่ีนัง่อนัสงดั การ
ประกอบความเพียรในอธิจิต 
  ในทฤษฎีการส่ือสารของลาสเวลล์ได้ระบุถึงหน้าท่ีพื้นฐานของส่ือไว้ 3 ประการ
ประกอบดว้ย  

                                                           
 7ที.ม. 10/54/48. 
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  1. หนา้ท่ีสอดส่องดูแล (Surveillance) เพื่อคอยตรวจตราติดตามเหตุการณ์วา่มีอะไรเกิดข้ึน
บา้งและจะไดมี้ปฏิกิริยาตอบโตอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2. หนา้ท่ีสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสังคม (Correlation) เป็นหนา้ท่ีท่ีมากข้ึน
กวา่การรายงานข่าวคราวเฉย ๆ ดว้ยการเพิ่มการตีความการให้คาํอธิบายและช้ีแนะ เพื่อให้สังคมท่ี
รับส่ือไดมี้ความเขา้ใจและมีการกระทาํเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 3. หนา้ท่ีสืบทอดวฒันธรรมของสังคม (Culture Transmission) ในขณะท่ีหนา้ท่ีสร้างความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสังคมนั้นจะเนน้ท่ีพื้นท่ี (Space) แต่หน้าท่ีขอ้น้ีจะเน้นหนกัในแง่ของ
กาลเวลา (Time) เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นสมบติัส่วนรวมของสังคมท่ีจะตอ้งสืบทอดให้เกิดความ
ต่อเน่ืองยาวนานจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนรุ่นหน่ึง8 
 บุคคลกรในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนานอกจากจะตั้งอยูใ่นอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการ
ของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วย ังจะต้องเข้าใจหน้า ท่ีในการนําเสนอส่ือตามทฤษฎี
ส่ือสารมวลชนอีกด้วย ในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตจะตอ้งเขา้ใจใน
ระบบของเทคโนโลยสีารสนเทศไปพร้อม ๆ กนัดว้ย จึงจะทาํให้การทาํงานเผยแผป่ระสบผลสําเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์
 1.2 ระเบียบปฏิบติัการ (Procedure) เทียบไดก้บัศาสนพิธี เป็นกฎหรือแนวทางสําหรับบุคลากร 
ในการใช้ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และข้อมูล ระเบียบปฏิบัติการอาจรวมถึงคู่มือการใช้ซอฟแวร์                 
และฮาร์ดแวร์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์เขียนข้ึนก็ได ้ในส่วนของคณะสงฆ์ไทยนอกจากจะมี
ระเบียบเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแลว้ ยงัจะตอ้งคาํนึงถึงระเบียบปฏิบติัของคณะสงฆ์ดว้ย 
แม้ว่าในปัจจุบนัคณะสงฆ์ไทยจะยงัไม่มีระเบียบเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
โดยตรงก็ตาม คณะสงฆไ์ทยก็ตอ้งยึดตามพระธรรมวินยั พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของคณะสงฆ ์ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตควรมีจริยธรรมในการใชซ่ึ้งจริยธรรมควรตั้งอยูบ่นพื้นฐาน 3 
ประการคือ  
  1.2.1 ความเป็นส่วนตวั (Information Privacy) หมายถึง สิทธิส่วนตวัของบุคคล หน่วยงาน
หรือองค์กรท่ีจะคงไวซ่ึ้งสารสนเทศท่ีมีอยู่นั้ น ว่าเจ้าของสงวนสิทธ์ิในการนําไปใช้หรือไม่                  
ยิง่อินเทอร์เน็ตเขา้ถึงไดง่้ายยิง่ตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัใหม้ากข้ึน 
  1.2.2 ความถูกตอ้งแม่นยาํ (Information Accuracy) หมายถึง ความถูกตอ้งแม่นยาํของ
ขอ้มูลข่าวสาร เพราะการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตกระทาํไดง่้าย อาจจะมีขอ้มูลบางประเด็นท่ีไม่ตรงกบั

                                                           
 8กาญจนา แกว้เทพ, ส่ือสารมวลชน, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2552), หนา้ 198. 
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ขอ้เท็จจริง มีความคลาดเคล่ือน ตลอดจนมีความน่าเช่ือถือน้อย การนาํเสนอเน้ือหาท่ีไม่ตรงกบั
ขอ้เท็จจริงทางอินเทอร์เน็ตท่ีอาจทาํให้เกิดความเสียหายได้ในกรณีท่ีผูใ้ช้งานขาดการวิเคราะห์
หรือไม่ตรวจสอบท่ีมาของแหล่งข้อมูลท่ีดีพอ จริยธรรมของผูเ้สนอสารในส่วนน้ีจึงควรมีการ
กลัน่กรองตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะนาํเสนอออกไป 
   1.2.3 ความเป็นเจา้ของ (Information Property) เพราะการนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ต
กระทาํไดส้ะดวกรวดเร็ว ขอ้มูลท่ีนาํเสนออาจก่อใหเ้กิดการเลียนแบบไดง่้าย โดยการทาํซํ้ าหรือผลิต
เลียนแบบจากต้นฉบับทําให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของเดิมได้ ในส่วนของหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาอาจจะไม่มีการสงวนลิขสิทธ์ิ แต่หนังสือ ตําราบทความบางเร่ืองอาจถูก
ลอกเลียนแบบไดง่้ายเช่นกนั 
  1.3 ซอฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรม (Program) เทียบไดก้บัศาสนวตัถุ ประกอบดว้ย
คาํสั่งหลาย ๆ คาํสั่งท่ีบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะตอ้งทาํงานตามขั้นตอนอย่างไร ซอฟแวร์เป็นอีก
ช่ือหน่ึงของโปรแกรม จุดประสงค์ของซอฟแวร์ คือ แปลงขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ียงัไม่ผ่านการ
ประมวลผลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) หรือข้อเท็จจริงท่ีผ่านการประมวลแล้ว 
โปรแกรมต่าง ๆ จะตอ้งซ้ือเพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เพราะในปัจจุบนัมีการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยใช้
โปรแกรมเลียนแบบเป็นจาํนวนมาก 
 1.4 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เทียบไดก้บัศาสนสถาน เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูลเพื่อสร้างสารสนเทศไดแ้ก่คียบ์อร์ด เมาส์ จอภาพ หน่วยระบบ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฮาร์ดแวร์
จะถูกควบคุมดว้ยซอฟแวร์ พระพุทธศาสนามีศาสนสถานเช่นโบสถ์ วิหาร เจดียศ์าลาการเปรียญ
เป็นตน้ ศาสนสถานบางแห่งมีไวเ้พื่อประกอบพิธีสําคญัทางศาสนา จึงมีขอ้ห้ามและขอ้ควรปฏิบติั
บางอยา่งท่ีพุทธศาสนิกชนเขา้ใจร่วมกนั ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แมจ้ะไม่ใช่ส่ิงท่ีมีขอ้ห้าม
ในการใชง้าน แต่ก็ควรกาํหนดท่ีตั้งใหช้ดัเจน เพื่อความสะดวกในการใชง้านและเพื่อป้องกนัการใช้
งานผดิประเภท 
  1.5. ขอ้มูล (Data) หรือขอ้มูลดิบ (Raw Data) เทียบไดก้บัศาสนธรรม หมายถึง ขอ้เท็จจริงท่ี
ยงัไม่ผ่านการประมวลผลซ่ึงอยู่ในรูปของข้อความ ตัวเลข รูปภาพและเสียง ข้อมูลท่ีผ่านการ
ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วเรียกว่าสารสนเทศ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น ขอ้มูลจดัเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะจะทาํให้ผูรั้บสารเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
พระพุทธศาสนาไดน้ั้นก็ตอ้งผา่นการศึกษาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ ขอ้มูลทางพระพุทธศาสนาอาจอยูใ่น
ส่ืออ่ืนเช่นหนงัสือ ตาํรา ภาพถ่าย เสียงเป็นตน้ เม่ือนาํมาเผยแผท่างเวบ็ไซตก์็ตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์
เปล่ียนแปลงบางส่วนเพื่อให้เหมาะกบัการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต อาจจะเผยแผ่ในรูปแบบของ
บทความ เสียงเทศน์เสียงบรรยายหรือภาพถ่ายก็ได ้หากไม่มีการปรับเปล่ียนโดยนาํเสนอเป็นขอ้มูลดิบ           
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ก็จะทาํใหส่ื้อสารกนัลาํบาก เพราะขอ้มูลของพระพุทธศาสนานั้นมีความละเอียดลึกซ้ึง อีกอยา่งหน่ึง
คาํสอนของพระพุทธศาสนาบนัทึกไวด้ว้ยภาษาเฉพาะ คือ ภาษาบาลี คนท่ีไม่มีความรู้ทางภาษาบาลี
จะทาํความเขา้ใจไดล้าํบาก 
  องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกบัองคป์ระกอบของ
ศาสนายงัสามารถนาํมาเทียบเคียงกนัได ้การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นไปตาม
องคป์ระกอบทั้งศาสนาและเทคโนโลย ี
  คาํวา่ “Benefit” หมายถึงเร่ืองท่ีนาํเสนอจะตอ้งมีประโยชน์ ในพระพุทธศาสนาแสดงไว ้3 
อยา่งคือประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์เบ้ืองหนา้และประโยชน์สูงสุด9    
  1.ทิฏฐธัมมิกตัถะคือประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์ในโลกน้ี เน้ือหาหรือสารท่ีนาํเผยแผ่
ทางเว็บไซต์ต้องคาํนึงถึงประโยชน์สําหรับผูรั้บสารท่ีจะสามารถนําไปปฏิบติัได้ให้เห็นผลใน
ปัจจุบนั  
  2.สัมปรายิกัตถะ  หมายถึงประโยชน์ เ บ้ืองหน้า  ประโยชน์ในภพหน้า  คําสอน
พระพุทธศาสนาส่วนหน่ึงประกอบดว้ยความเช่ือเร่ืองภพภูมิหนา้เช่นนรก สวรรค ์พรหมโลก เป็น
ตน้ เน้ือหาท่ีเผยแผจ่ะตอ้งทาํใหผู้รั้บสารไดรั้บประโยชน์ในอนาคตหรือในภพหนา้ดว้ย 
  3.ปรมตัถะ หมายถึงประโยชน์สูงสุด จุดหมายสูงสุด ในพระพุทธศาสนาหมายถึงนิพพาน 
แมว้า่การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต อาจจะไม่ไดท้าํให้ผูเ้สพสารเขา้ถึงนิพพานได ้แต่
ทวา่การศึกษาหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้งก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบติัธรรมจนถึง
ขั้นสูงสุดได ้
 คาํว่า “Beauty” หมายถึงความเรียบง่าย งดงามทั้งรูปแบบกระบวนการท่ีนําเสนอ และ
เน้ือหาท่ีเผยแผจ่ะตอ้งประกอบดว้ยความงดงามในเบ้ืองตน้ งดงามในท่ามกลางและงดงามในท่ีสุด 
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยจะตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งทางดา้น
เน้ือหา รูปแบบวิธีการนําเสนอ งามในเบ้ืองต้นด้วยองค์ประกอบของเว็บไซต์ท่ีน่าดู งามใน
ท่ามกลางด้วยเน้ือหาท่ีถูกต้อง และงามในท่ีสุดคือผู ้รับสารสามารถเข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
  คาํวา่ “Buddhist Ubiquitous”  หมายถึงมีการศึกษาพระพุทธศาสนาไดใ้นทุกสถานท่ี ทุก
เวลา โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีอยากเห็นการท่ีคณะ
สงฆ์ไทยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศึกษาสามารถไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลา ทุกคนสามารถศึกษาพระพุทธศาสนาไดท้างอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ E-learning เป็นตน้ มี
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ถ่ายทอดสดการแสดงธรรม การปะชุมองค์กรทางพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก มีเว็บไซต์ทาง
พระพุทธศาสนาแพร่กระจายมากยิ่งข้ึน มีองค์กรของคณะสงฆ์ไทยดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต และมี
ระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและจะกลายเป็นสังคมยูบิควิตสั (Ubiquitous Society) หมายถึง 
สภาพแวดลอ้มของคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ ใชไ้ดทุ้กหนทุกแห่งและตลอดเวลา ในศตวรรษท่ี 21 การ
ขยายตวัของอินเทอร์เน็ตทาํใหส้ามารถเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได ้เพราะการพฒันาเทคโนโลยีโม
บายส์ เช่น โทรศพัทมื์อถือไดท้าํใหโ้ลกของเน็ตเวร์ิค และคอมพิวเตอร์ไม่ถูกจาํกดัอยูเ่พียงแค่ท่ีบา้น 
หรือท่ีทาํงานเท่านั้น แต่ทาํใหส้ามารถใชไ้ดทุ้กหนทุกแห่งและตลอดเวลา10 
 เม่ือเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบัเทคโนโลยกีารส่ือสารมาบรรจบกนัจนทาํให้เกิดเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ึน ทาํให้การติดต่อส่ือสารระหว่างชาวโลกมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะการ
ติดต่อผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงในอดีตตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในท่ีทาํงานเท่านั้น 
ต่อมาไดว้ิวฒันาการมาเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถใช้ท่ีบา้นและพฒันาเป็นอุปกรณ์
ขนาดเล็กสามารถพกพาติดตวัไปได้สะดวก ในอนาคตอนัใกล้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็ก
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา ในยุคน้ีกลายเป็นสังคมใหม่ท่ีมีศพัท์เรียกเฉพาะว่า 
“สังคมยูบิควิตสั” (Ubiquitous society) คือ ทุกคนสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยไร้ขีดจาํกดั             
ไม่ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกาลเวลาอีกต่อไป 
 ยูบิควิตสัเทคโนโลยี (Ubiquitous Technology) สังคมยูบิควิตสั (Ubiquitous Society) หรือ 
ยูบิคอมบ์ (Ubicomp) ท ําให้เกิดสภาพแวดล้อมของการส่ือสารใหม่ และเป็นแนวโน้มของ
สังคมสารสนเทศ ยบิูควติสั เป็นภาษาลาติน มีความหมายวา่ อยูใ่นทุกแห่ง หรือ มีอยูทุ่กหนทุกแห่ง 
มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) แห่งศูนยว์ิจยั Palo Alto ของบริษทั Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา            
ไดใ้หค้าํนิยาม “ยูบิควิตสัคอมพิวติง” ไวว้า่โลกท่ีสามารถเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ไดทุ้กหนทุกแห่งทุกท่ี
ท่ีคนไปจะมีสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่ณ ท่ีนั้นไดเ้หมือนกบัเป็นคอมพิวเตอร์
ของตนเอง11 การใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่งในปัจจุบนักาํลังจะเป็นสภาพท่ีกาํลังเกิดข้ึน 
เพราะนอกจากจะเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีทาํงาน ท่ีบา้นแลว้ ยงัมีชิปคอมพิวเตอร์ในเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น โทรศพัทมื์อถือซ่ึงปัจจุบนัไดพ้ฒันาไปมากพกพาไดส้ะดวก 
 ยูบิควิตสั (Ubiquitous) หรือ ยูบิควิตสั คอมพิวต้ิง (Ubiquitous Computing) ยงัหมายถึง            
การเช่ือมต่อไร้สายในอุดมคติ ท่ีการมีคอมพิวเตอร์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งในบา้น ท่ีทาํงาน โรงเรียน 

                                                           
 10ฮิเดกะ โซกิ, ยูบิควติัสคีย์เวิร์ดของโลก IT ในอนาคต, แปลโดย ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และคณะ, 
(กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2545), หนา้ 5.  
 11เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 5. 
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ตามถนนหนทาง ผูค้นจะสามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดจ้ากทุกสถานท่ี โดยเช่ือมต่อถึงกนัดว้ยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตามกระแสแห่งการพฒันากล่าวได้ว่าโลกกาํลงักา้วเขา้สู่ยุคยูบิควิตสั ท่ีเป็นเหมือน
คล่ืนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ลูกท่ี 3 ท่ีกาํลงัถาโถมเขา้ใส่มวลมนุษยชาติ ปรากฏการณ์ยูบิควิตสัจะ
เขา้มาช่วยใหม้นุษย ์มีความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวิต ดว้ยโครงข่ายของการส่ือสาร ไดแ้ก่เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และโทรศพัทมื์อถือ ท่ีจะเป็นกุญแจ และประตูท่ีจะพาผูใ้ชง้านไปสู่ความ
สะดวกสบายโดยไม่ ถูกจํากัดด้วยกาลเวลาและสถานท่ี อัลวิน ทอฟเลอร์ได้อธิบายพื้นท่ี                       
บนอินเทอร์เน็ตว่า เป็นดินแดนท่ีไม่มีพื้นท่ีจริงในโลกกายภาพอาจเรียกว่าเป็นอพื้นท่ี (Untime)12            
เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงภาพเสมือนจริงมิใช่ภาพจริง โดยสรุปลกัษณะสาํคญัของสังคมยบิูควิตสัคือ 
 1. มีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตลอดเวลา ถา้มีแต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเดียวยงั
มิใช่สังคมยบิูควติสั คอมพิวเตอร์จะตอ้งเช่ือมต่อกบัเน็ตเวร์ิก จึงจะเป็นยบิูควติสัคอมพิวติง 
 2. คอมพิวเตอร์จะแทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นเคร่ืองใชต่้าง ๆ โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่รู้สึกตวัวา่ กาํลงัใชง้าน
คอมพิวเตอร์อยู่ สังคมยูบิควิตสัจะต้องเป็นส่ิงท่ีคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จะต้องมี
เป้าหมายให้คอมพิวเตอร์เป็นเหมือนกบักระดาษ ตวัอกัษรท่ีอยู่บนกระดาษ เป็นอินเตอร์เฟสท่ีคน
สามารถใชไ้ดง่้าย คอมพิวเตอร์กลายเป็นส่ิงแวดลอ้มมิใช่เป็นเคร่ืองมืออีกต่อไป 
 3. การให้บริการท่ีสามารถเปล่ียนไปตามสถานการณ์ทั้งสถานท่ีอุปกรณ์ และปัจจยัทาง
กายภาพอ่ืน ๆ ในโลกของยูบิควิตสัคอมพิวติง บริการท่ีคอมพิวเตอร์มีให้เลือกตอ้งเปล่ียนไปตาม
ผูใ้ชห้รือสถานการณ์ของผูใ้ช้13 
 เม่ือมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทรกซึมอยู่ในท่ีทุกแห่งและสามารถปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ของผูใ้ชจึ้งจะไดช่ื้อวา่เป็นสังคมยบิูควติสั  
 พระพุทธศาสนาอยูใ่นสังคมโลกมานานหลายศตวรรษ ผ่านกาลเวลาท่ีมีความเจริญมาได้
จนถึงทุกวนัน้ีเพราะการเผยแผท่ี่ประยุกตเ์ขา้กบัสังคมท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนัได ้ในยุคปัจจุบนั 
เม่ือเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก พระพุทธศาสนาหากดูผิวเผินจะขัดแยง้กับกระแสของ
เทคโนโลยี เพราะเป็นลกัษณะสังคมแบบทุนนิยมซ่ึงมีความโลภเป็นหลกั แต่หากดูอีกด้านหน่ึง
ความเจริญทางเทคโนโลยีมิใช่ความเลวร้าย อยูท่ี่ผูใ้ช้ต่างหาก ถา้ผูใ้ช้มีภูมิตา้นทานทางจิตท่ีมัน่คงแลว้ 
เทคโนโลยีก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้พระพุทธศาสนากระจายไปยงักลุ่มชนได้อีกมาก                     
มีงานวิจยัเร่ืองการส่ือสารยุคใหม่กบัความเห็นของผูบ้ริโภคระบุว่าผูบ้ริโภคในยุคปีพุทธศกัราช 2551               

                                                           
 12อลัวนิ และไฮดี ทอฟเลอร์, ความมั่งคั่งปฏิวัติ, แปลโดยสฤณี อาชวานนัทกุล, (กรุงเทพมหานคร : 
มติชน, 2552), หนา้ 129. 
 13ฮิเดกะ โซกิ, ยูบิควติัสคีย์เวร์ิดของโลก IT ในอนาคต, อา้งแลว้, หนา้ 12. 
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ให้ความสนใจในสามจอ คือ จอโทรทศัน์ จอโทรศพัท์มือถือ และจอคอมพิวเตอร์ 14 แนวโน้มใน
อนาคตพระพุทธศาสนาก็ควรใช้ช่องทางเผยแผ่ให้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าสู่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทั้งสามกลุ่มนั้น ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่กาํลงัจะกลายเป็นสังคมยูบิควิตสัเต็มรูปแบบ เราสามารถ
นาํพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นสังคมยบิูควติสัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. เม่ือนาํเทคโนโลยียูบิควิตสัมาใช้ในพระพุทธศาสนาจะมีผลทาํให้มีการศึกษาคน้ควา้
พระพุทธศาสนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา เพียงแต่มีอุปกรณ์การเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายเช่นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ จึงเป็นโจทยอ์ยา่งหน่ึงขององคก์รสงฆว์า่
จะทาํอยา่งไรใหห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนามีการเคล่ือนไหวอยูใ่นระบบเครือข่ายไดต้ลอดเวลา 
อาจจะเป็นเสียงริงโทนคาํสวดของพระพุทธศาสนาง่าย ๆ เช่น พุทฺธ ํสรณ ํคจฺฉามิ, นโม พุทธายะ, อิ
ติปิโส ภควา อรห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นตน้ หรือจะเป็นพุทธสุภาษิตเช่น อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ  ตน
แลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน, อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย ชนะตนนัน่แหละเป็นดี,อกต ํทุกฺกฏ ํเสยฺโย ความชัว่ไม่ทาํ
เสียเลยดีกวา่, กลฺยาณการี กลฺยาณ ํ ปาปการี จ ปาปก ํ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่, กมฺมุนา วตฺตตี โลโก 
สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม เป็นตน้ 
 2. ทุกคนกาํลงัศึกษาพระพุทธศาสนาโดยท่ีผูศึ้กษาไม่รู้สึกตวัว่ากาํลงัศึกษา คาํสอนของ
พระพุทธศาสนามีส่วนสําคญัอยูส่องระดบัคือระดบัโลกียะคือชาวบา้นทัว่ไปก็ศึกษาไดแ้ละระดบั 
โลกุตตระเป็นธรรมะขั้นสูงเพื่อการหลุดพน้ คณะสงฆส์ามารถนาํเสนอหลกัธรรมง่ายๆท่ีทุกคนรับรู้
ไดโ้ดยไม่มีความรู้สึกวา่กาํลงัศึกษาพระพุทธศาสนาเช่น ทุกคนเป็นเศรษฐีได ้“ถา้ขยนัหา รักษาดี มี
กลัยาณมิตร ดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง” ซ่ึงมาจากภาษาบาลีวา่  
    อุฏฺ าตา กมฺมเธยฺเยสุ  อปฺปมตฺโต วธิานวา  
    สม ํกปฺเปติ ชีวติ ํ  สมฺภต ํอนุรกฺขติ ฯ15  
 พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยแปลความหมายไวว้่า “คนหมัน่ในการทาํงาน ไม่ประมาท 
จดัการงานเหมาะสมเล้ียงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยท่ี์หามาได้” ถ้านาํเสนอทั้งภาษาบาลีและคาํ
แปลภาษาไทยจะเป็นเน้ือหาท่ียาก แต่เม่ือนาํมายอ่ความก็จะเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจง่าย จนผูรั้บสารไม่รู้สึก
วา่กาํลงัศึกษาพระพุทธศาสนา 
 อีกตวัอยา่งหน่ึงสาเหตุแห่งความสุข ไดแ้ก่ “ดาํเนินชีวิตดว้ยปัญญา เพียรฆ่ากิเลส ไม่สร้าง
เหตุแห่งความประมาท ปราศจากความตระหน่ี” ซ่ึงเป็นคาํสอนท่ีมาจากภาษาบาลีวา่ “นาญฺ ตฺร 

                                                           
 14ศ.ดร. ศรีศกัด์ิ จามรมาน, อินเทอร์เน็ตนักล่าอาณานิคมโลก, (กรุงเทพมหานคร : ฐานบุคส์, 
2551), หนา้ 68. 
 15องฺ.อฏฺ ก. 23/144/289. 
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โพชฺฌาตปสา นาญฺ ตฺตร อินฺทริสวํรา นาญฺ ตร สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ16 หากแปล
เป็นภาษาไทยตามตวัอกัษรก็จะแปลไดว้่า “นอกจากปัญญาและความเพียร นอกจากความสํารวม
อินทรีย ์นอกจากความสละวางโดยประการทั้งปวง เรายงัไม่เห็นความสวสัดีแห่งสัตวท์ั้งหลาย” แต่
เม่ือนาํเสนอเป็นคาํง่าย ๆ คนทัว่ไปอาจจะไม่คิดวา่ตนเองกาํลงัศึกษาคาํสอนของพระพุทธศาสนาอยู ่
อาจคิดวา่เป็นเพียงคาํท่ีนกัปราชญค์นใดคนหน่ึงคิดข้ึน เป็นตน้” 
 3. การให้บริการท่ีสามารถเปล่ียนไปตามสถานการณ์ทั้งสถานท่ีอุปกรณ์ และปัจจยัทาง
กายภาพอ่ืน ๆ เม่ือพระพุทธศาสนาเขา้สู่สังคมยูบิควิตสัหลกัคาํสอนก็ตอ้งสามารถเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ โดยไม่ยดึติดกบัรูปแบบเดิมเช่นการเทศน์ การบรรยายธรรมเป็นตน้ แต่ตอ้งประยุกตใ์ห้
เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่นมีการแสดงธรรมในโรงภาพยนตร์ มีการปาฐกถาธรรมทาง
อินเทอร์เน็ต มีการส่งขอ้ความเสียงทางโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น เม่ือสถานการณ์โลกเปล่ียนไป            
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ก็ตอ้งเปล่ียนแปลงใหเ้หมาสมและตามทนัความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวตัน์ 
ก็จะทาํให้กลายเป็นสังคมพุทธยูบิควิตสั โดยไม่ไดก้ระทบต่อหลกัคาํสอนสําคญัของพระพุทธศาสนา 
แต่อยา่งใด เพราะผูรั้บสารสามารถเลือกรับสารไดต้ามความสะดวกของผูรั้บสารเอง 
 เทคโนโลยีท่ีทาํให้สังคมยูบิควิตสัเป็นจริงมี 4 กลุ่ม คือ เทคโนโลยีพื้นฐาน เทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยกีารเขา้ถึง เทคโนโลยดีา้นการประยกุต ์สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เทคโนโลยพีื้นฐาน ในสังคมยบิูควติสั การท่ีจะสามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไหนก็ได้
เสมือนหน่ึงเป็นเคร่ืองส่วนตวัของเราไดน้ั้น มีความจาํเป็นตอ้งพกพาส่ิงท่ีสามารถยืนยนัตวัตนของ
เราอยูด่ว้ย ส่ิงนั้นคือ รหสัผา่นของตนเองนัน่เอง เราสามารถเขา้สู่ระบบเครือข่ายไดทุ้กแห่งเพียงแต่
ป้อนรหสัผา่นของเราเขา้ไป ซ่ึงจะไม่มีทางตรงกบัคนอ่ืนนัน่คือเทคโนโลยีพื้นฐานส่ิงแรกในสังคม 
ยบิูควติสั เรียกเทคโนโลยพีื้นฐานน้ีวา่เทคโนโลยตีรวจสอบบุคคล 
 2. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีท่ีสําคญัอยา่งแรกคือการทาํให้ชิปมีขนาดเล็ก ประหยดั
พลังงาน มีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเพียงพอ เทคโนโลยีแสดงผลและป้อนข้อมูล ทั้ งหมดนั้ นคือ
เทคโนโลยฮีาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นในสังคมยบิูควติสั 
 3. เทคโนโลยกีารเขา้ถึง การเขา้ถึงเทคโนโลยีไดทุ้กท่ีทุกเวลาจะตอ้งมีเทคโนโลยีเครือข่าย
ซ่ึงมีทั้งแบบมีสายและไร้สาย แกนหลกัท่ีทาํใหเ้กิดสังคมยบิูควติสั คือ บรอดแบรนด ์ซ่ึงเป็นอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง ทาํให้ทุกคนเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดทุ้กหนทุกแห่ง นอกจากนั้นยงัมีเทคโนโลยีแอพพลิเคชัน่ 
เช่น WWW, Java, WAP, XML เป็นตน้ และเทคโนโลยกีารเขา้ถึงท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ โมบายส์เทคโนโลย ี

                                                           
 16ส.ํส. 15/265/75. 
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อุปกรณ์โมบายส์ คือ คอมพิวเตอร์ท่ีเบาและสามารถพกพาไปไดทุ้กท่ี ทาํให้เรามีคอมพิวเตอร์ ท่ี
พกพาไปไดทุ้กท่ี ในปัจจุบนัเราใชค้อมพิวเตอร์ผา่นมือถือสามารถเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดทุ้กท่ีท่ีมีมือถือ 
 4. เทคโนโลยีการประยุกตใ์ช้งาน เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถให้บริการแก่ผูใ้ชไ้ดจ้ริง ๆ ทาํ
ใหผู้ใ้ชรู้้สึกอยา่งแทจ้ริงถึงคุณประโยชน์ของคอมพิวเตอร์17  
 เทคโนโลยีทั้งส่ีประการมาบรรจบกนัในสังคมใดสังคมนั้น ก็กลายเป็นสังคมยูบิควิตสัได้
โดยไม่ยาก ในส่วนของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนของเน้ือหาท่ีสามารถเผยแผไ่ดใ้นสังคมโดยการใช้
เทคโนโลยทีั้งส่ีประเภท โดยท่ีพระสงฆผ์ูท้าํการเผยแผไ่ม่ตอ้งสร้างเคร่ืองมือใหม่ข้ึนมาเลย เพราะมี
เทคโนโลยีท่ีตอบสนองอยู่แลว้ เพียงแต่ออกแบบเน้ือหาจากหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาให้
เหมาะสมกบัยุคสมยั จากนั้นจึงนาํเผยแผ่โดยอาศยัเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีการเขา้ถึง     
ส่ิงท่ีบรรจุในชิปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบรรจุขอ้มูลไดม้ากพอนั้น อาจเป็นพระไตรปิฎกทั้งฉบบัทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เม่ือมีขอ้สงสัยในหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาก็สามารถใช้
โทรศพัท์มือถือเปิดดูทางเวบ็ไซตท์างพระพุทธศาสนาซ่ึงในอนาคตคาดว่าน่าจะมีหลายภาษาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งทัว่ถึง หากยงัคิดวา่ พระไตรปิฎกยงัเป็นหลกัคาํสอนท่ียากแก่
การทาํความเขา้ใจ องค์กรสงฆ์ หรือคณะสงฆ์ก็ตอ้งหาทางปรับปรุงเปล่ียนแปลงภาษาให้ทนัสมยั
เหมาะแก่ยุคสมยั ซ่ึงการปรับปรุงมิไดท้าํให้หลกัธรรมดั้งเดิมมีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด ภาษาท่ี
เหมาะกับคนในสังคมยุบิควิตัสควรเป็นข้อความท่ีสั้ น กระชับ ง่ายเข้าใจได้ทันที ภาษา
พระพุทธศาสนาสามารถทาํให้ง่ายได ้เช่น “ทาํดีไม่ตอ้งเด๋ียว” ซ่ึงก็มาจากภาษาบาลีในภทัเทกรัตต
สูตร วา่ “อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ” 18 ภาษาไทยท่ีแปลความหมายตามพระไตรปิฎกฉบบัภาไทยแปลว่า 
“พึงทาํความเพียรเสียในวนัน้ีแหละ” ซ่ึงถูกต้องตามลักษณะการถอดความจากภาษาบาลีเป็น
ภาษาไทย แต่อาจจะไม่เหมาะกบัคนในยุค ยูบิควิตสั แต่ถา้นาํมาปรับปรุงแปลใหม่จะทาํให้ติดปาก
คนได้ง่าย การประยุกต์มิใช่เป็นการเปล่ียนแปลงมิใช่การทาํให้คาํสอนเป็นสัทธรรมปฏิรูปแต่
ประการใด เพียงแต่ทาํใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัเท่านั้น 
 เม่ือโลกเจริญไปด้วยพลังขบัเคล่ือนของเทคโนโลยี หากพระพุทธศาสนาไม่ประยุกต์
หลักธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้ว ในอนาคตคนท่ีสนใจศึกษาจนเข้าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงมีแนวโนม้วา่จะมีปริมาณลดลงเร่ือยๆ 
 แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ยงัมีการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตเขา้ไปยงัวดัต่าง ๆ มากข้ึน พระภิกษุสามเณรรุ่นใหม่เร่ิมใชอิ้นเทอร์เน็ตทั้งในการศึกษา

                                                           
 17ฮิเดกะ โซกิ, ยูบิควติัสคีย์เวร์ิดของโลก IT ในอนาคต, อา้งแลว้, หนา้ 156.  
 18ม.อุ. 14/527/348. 
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คน้ควา้หาขอ้มูล หรือในกิจการอยา่งอ่ืน หากคณะสงฆย์งัไม่มีมาตรการรองรับการใชอิ้นเทอร์เน็ต
ของพระสงฆส์ามเณร ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาได ้
 ส่ิงหน่ึงท่ีจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการติดต่อส่ือสารของโลกยคุยบิูควติสัในอนาคตอนัใกล ้คือ 
เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย (Mobility Technology) ปัจจุบนัเป็นคาํท่ีใชแ้ทนเทคโนโลยี 3G สามารถ
รับส่งขอ้มูลในความเร็วสูง ทาํให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปได ้ อย่างรวดเร็ว และ มีรูปแบบใหม่ ๆ 
มากข้ึนประกอบกับอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายในระบบ 3G สามารถให้บริการระบบเสียงและ
แอพพลิเคชัน่รูปแบบใหม่เช่นจอแสดงภาพสี เคร่ืองเล่น Mp3 เคร่ืองเล่นวีดีโอ การดาวน์โหลดต่างๆ 
แสดงกราฟิกและการแสดงแผนท่ีตั้งต่าง ๆ ทาํให้การส่ือสารเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ ท่ีสร้างความ
สนุกสนานและสมจริงมากข้ึน ช่วยให้ชีวิตประจาํวนัสะดวกสบายและคล่องตวัข้ึนโดยโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์แบบพกพา, วทิยสุ่วนตวั และแมแ้ต่กลอ้งถ่ายรูป ผูใ้ชส้ามารถใช้
บริการขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์, ข่าวบนัเทิง, ขอ้มูลดา้นการเงิน, ขอ้มูลการ
ท่องเท่ียว และตารางนดัหมายส่วนตวั คุณสมบติัหลกัของ 3G คือ มีการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย
ของ 3G ตลอดเวลาท่ีเราเปิดเคร่ืองโทรศพัท์ นัน่คือไม่จาํเป็นตอ้งต่อโทรศพัท์เขา้เครือข่าย และ log-in 
ทุกคร้ังเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูล อุปกรณ์ส่ือสารไม่ได้จ ํากัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้ น                    
แต่ยงัปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์ ส่ือสารอ่ืน เช่น Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA), 
Laptop และ PC19 ในอนาคตจะมีเทคโนโลยส่ืีอสารไร้สายในระบบ 4G จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ผูใ้ช้
สามารถดาวโหลดเพลง MP 3 จาํนวน 100 เพลงในเวลานอ้ยกวา่ 3 วินาทีเท่านั้น แมว้า่ผูใ้ชก้าํลงัใช้
งานอ่ืนอยู่ก็ตาม20 ดงันั้น เทคโนโลยีส่ือสารไร้สายในระบบ 3G และ 4G ท่ีนาํมาใชใ้นโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอุปกรณ์ท่ีมากกวา่เคร่ืองโทรศพัทส์ามารถใช้ฟังเพลง ถ่ายภาพ รับส่ง
ขอ้มูลและภาพได ้ทาํใหมี้การทาํงานท่ีคล่องตวัรวดเร็ว ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเกือบทุก
คนตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนั  
 แมว้่าเทคโนโลยีไร้สายจะเน้นไปท่ีการทาํพาณิชยกรรม และธุรกิจด้านบนัเทิงเป็นหลกั           
แต่หากนํามาใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะทาํให้พระพุทธศาสนามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง                
แมว้า่ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีมีอยูห่ลายดา้น แต่ถา้นาํมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ก็จะเป็น

                                                           
 19พีรยา พลายละหาร, “เทคโนโลย ี3G คืออะไร”, 25 พฤศจิกายน 2552, 
<http://www.pantown.com/board.php> (25 November 2009)  
 20ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง, เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับการจัดการความรู้, 
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2552), หนา้ 339. 
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ผลดีต่อพระพุทธศาสนา เพราะทาํให้มีช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนอีกช่องทาง
หน่ึง  
 หากสังคมพระพุทธศาสนามีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตอยา่งกวา้งขวางและ
มีกฎระเบียบท่ีชดัเจน ก็จะทาํให้มีการเผยแผ่พระพุทธศึกษาสามารถมีอยู่ในทุกท่ี ทุกเวลา ทุกคน
สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาไดท้างอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ E-learning หรือการเรียนแบบ
ออนไลน์ M-Learning หรือ Mobile-Learning เป็นการเรียนผา่นโทรศพัทมื์อถือเป็นตน้ซ่ึงสามารถ
ศึกษาไดต้ลอดเวลาท่ีมีมือถือในมือและเขา้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้นอกจากนั้นคณะสงฆ์
สามารถถ่ายทอดสดการแสดงธรรม การปะชุมองคก์รทางพระพุทธศาสนาไปทัว่โลก มีเวบ็ไซตท์าง
พระพุทธศาสนาแพร่กระจายมากยิ่งข้ึน มีองค์กรของคณะสงฆไ์ทยดูแลการใชอิ้นเทอร์เน็ต และมี
ระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและจะกลายเป็นสังคมยูบิควิตสั (Ubiquitous Society) คือสภาพ 
แวดลอ้มของคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กหนทุกแห่งและตลอดเวลา  
 ในศตวรรษท่ี 21 การขยายตวัของอินเทอร์เน็ตทาํให้สามารถเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได ้
เพราะการพฒันาเทคโนโลยีโมบายส์ เช่น โทรศพัทมื์อถือไดท้าํให้โลกของเน็ตเวิร์ก และคอมพิวเตอร์ไม่
ถูกจาํกดัอยูเ่พียงแค่ท่ีบา้นหรือท่ีทาํงานเท่านั้น แต่ทาํให้สามารถใชไ้ดทุ้กหนทุกแห่งและตลอดเวลา 
พระพุทธศาสนาก็จะกลายเป็นพุทธยบิูควติสั (Buddhist Ubiquitous) คือ มีการศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนา 
ไดทุ้กหนทุกแห่งโดยผา่นระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพราะในอนาคตสังคมจะกลายเป็น
สังคมท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไดใ้นทุกหนทุกแห่ง โดยไม่จาํกดัด้วยเง่ือนไขของ
กาลเวลาหรือสถานท่ี สอดคลอ้งกบัพระธรรมคุณขอ้หน่ึงในมหานามสูตร องัคุตตรนิกาย ฉักกนิบาตว่า 
“อกาลิโก”21 หมายถึง ไม่ประกอบดว้ยกาลคือไม่ข้ึนอยูก่บักาลเวลา บรรลุไดท้นัที บรรลุเม่ือใดเห็น 
ผลได้ทนัที เป็นจริงอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่จาํกัดด้วยกาล หากนํามาใช้ในการศึกษาก็จะ
กลายเป็นว่ามีการศึกษาค้นควา้พระพุทธศาสนาโดยไม่ถูกจาํกดัด้วยกาลเวลาอีกต่อไป ในโลก
อนาคตผูท่ี้มีความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจึงจะทาํให้มีโอกาสอยู่รอดในสังคมได้
อยา่งรู้เท่าทนั 
 เม่ือมีการศึกษาพระพุทธศาสนาในส่ือท่ีหลากหลายจะทาํให้พระพุทธศาสนากลายเป็น
สังคมพุทธยูบิควิตสั (Buddhist Ubiquitous) คือ มีการศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนาไดทุ้กหนทุก
แห่งโดยผา่นระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพราะในอนาคตสังคมจะกลายเป็นสังคมมีการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ในทุกหนทุกแห่ง โดยไม่จาํกัดด้วยเง่ือนไขของกาลเวลาหรือ
สถานท่ีอีกต่อไป  

                                                           
 21องฺ.ฉกฺก. 22/281/297. 
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  2. ตัวอักษร “I” ย่อมจากค าว่า “Internet” ประกอบด้วยตัว “I” สามตัวคือ Information 
ข้อมูลข่าวสาร  International  มีความเป็นสากล เป็นองค์กรระหว่างประเทศและ Interaction  มี
การโต้ตอบ  
  อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด เปรียบเหมือนทางด่วนท่ีเช่ือม
การติดต่อของบุคคลหลายลา้นคน หรือเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รเขา้ดว้ยกนั ทุกคนสามารถเขา้ไปใน
โลกของไซเบอร์สเปช (Cyberspace) ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีการเปล่ียนแปลงของความคิด  และ
สารสนเทศท่ีแสดงออกมาในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซตก์ลายเป็นเคร่ืองมือใชง้านท่ีจาํเป็น 
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตนั้นขอ้มูลข่าวสาร(Information) จะตอ้งมีความถูกตอ้ง มี
ความสมบูรณ์ ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีความทนัสมยั ตรวจสอบได ้ขอ้มูลนั้นตอ้งเป็นสากล 
พระพุทธศาสนาจะตอ้งเป็นองคก์รระหวา่งประเทศ(International) เขา้ถึงคนไดทุ้กกลุ่ม กระจายไป
ทัว่โลก และตอ้งมีการตอบโต(้Interactive)ระหวา่งผูส่้งและผูรั้บผา่นทางกระดานสนทนา สมุดเยี่ยม
เป็นตน้ 
 คณะสงฆ์ไทยในส่วนของผู ้เผยแผ่ควรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงโดยทั่วไปอินเทอร์เน็ตใช้งานโดยสรุปได้ 5 
ประการคือ 
 1. ใช้เพื่อการส่ือสาร (Communication) เป็นกิจกรรมท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุด ทุกคนสามารถ 
แลกเปล่ียนไปรษณียอิ์เล็คทรอนิกส์กบัคนทุกคนได ้แมจ้ะอยูใ่นท่ีห่างไกลกนัแค่ไหนก็ตาม ทุกคน
สามารถสนทนาอภิปรายในหวัขอ้ท่ีสนใจหรือแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัได ้สามารถสนทนา
พูดคุยโตต้อบกบับุคคลอ่ืนไดห้รือสามารถสร้างบล็อก หรือเวบ็ไซตส่์วนตวัข้ึนมาเพื่อเผยแผส่ิ่งท่ีตน
สนใจได้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารน้ีปัจจุบันมีพระสงฆ์ส่วนหน่ึงสร้างบล็อคหรือ
เวบ็ไซตส่์วนตวัข้ึนมาเพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาหรือแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งองคก์รหรือบุคคล
ทัว่ไป และมีแนวโนม้วา่ในอนาคตจะมีพระสงฆใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารกบัชาวโลกมากข้ึน 
 2. ใชเ้พื่อการขายขายสินคา้ (Shopping) หรือเพื่อการพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ เป็นส่วนหน่ึง
ของอินเทอร์เน็ตท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมร้านคา้บนอินเทอร์เน็ตหรือท่ี
เรียกวา่ ไซเบอร์มอลล ์เลือกชมหรือเลือกซ้ือสินคา้จากร้านท่ีดีท่ีสุด โดยจ่ายเงินเป็นเช็ค บตัรเครดิต
หรือบริการชาํระเงินผา่นระบบอิเล็คทรอนิกส์  
 ในส่วนของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา อาจมีบางองคก์ร หรือบางวดัเปิดเวบ็ไซต์เพื่อเป็น
ร้านคา้ทางอินเทอร์เน็ต นาํเสนอสินคา้ท่ีเก่ียวกบัศาสนาเช่นเอกสารตาํราทางศาสนา หนงัสือธรรมะ 
ของท่ีระลึกต่าง ๆ จากทางวดั หรือแมแ้ต่พระเคร่ืองรุ่นต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัมีเวบ็ไซตห์ลายเวบ็ไซตไ์ด้
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ใชช่้องทางอินเทอร์เน็ตเช่นเวบ็ไซตข์องวดัโสธรวรารามใหเ้ช่าบูชาพระเคร่ืองรุ่น ๆ ต่าง ๆ ท่ีทางวดั
สร้างข้ึนทางอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตส์วนธรรมะขายหนงัสือธรรมะท่ีเจา้ของเวบ็ไซตเ์ขียนข้ึน เป็นตน้  
  3. ใชเ้พื่อการคน้หาขอ้มูล (Searching) ในปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมี
ความสะดวกมากข้ึนโดยผา่นเวบ็คน้หาต่างๆเช่น Google.com, Yahoo.com เป็นตน้ ผูค้น้หาสามารถ
เขา้ถึงห้องสมุดบางแห่งได้จากคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยงัสามารถคน้หาหนงัสือพิมพ ์วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวจิยัต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและองักฤษ โดยใชเ้คร่ืองมือในการคน้หาซ่ึงมีความ
สะดวกและรวดเร็วมาก 
 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้หาขอ้มูลทางศาสนาก็ทาํไดง่้าย ปัจจุบนัเว็บไซต์ของคณะ
สงฆ์ไทยมีขอ้มูลเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ข่าวสารขององค์กรสงฆ์ได้ เช่นเว็บไซต์ของกองบาลี
สนามหลวง กองธรรมสนามสนามหลวง ซ่ึงสามารถตรวจสอบผลการสอบบาลีหรือนกัธรรมได้
ทางอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์บางเวบ็ทาํเป็นห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ทางศาสนาหรือแมแ้ต่รวบรวม
งานวจิยัทางพระพุทธศาสนาไวใ้หค้น้ควา้ซ่ึงอาจจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก มีรหสัผา่นจึงจะเขา้ชมได ้
เป็นตน้ 
 4. ใชเ้พื่อความบนัเทิง (Entertainment) ในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้พื่อความบนัเทิงเป็นจาํนวนมาก 
สามารถฟังเพลง ดูภาพยนตร์ อ่านนิตยสาร เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบทันทีจาก
อินเทอร์เน็ตได ้ 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในส่วนของความบนัเทิงยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนกั มีเพียงบาง
เวบ็ท่ีนาํเสนอเสียงเทศน์หรือทั้งภาพและเสียงของการแสดงธรรม นาํเสนอบทเพลงท่ีเก่ียวกบัศาสนา           
อาจเรียกไดว้า่เป็นธรรมบนัเทิง แต่ก็ยงัสู้กระแสของความบนัเทิงทางโลกไม่ได ้เพราะมีรูปแบบท่ี
หลากหลายมากกวา่ 
 5. ใช้เพื่อการศึกษา หรือการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-learning) เป็นโปรแกรม 
ประยุกต์บนเวบ็ไซต์ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วชนิดหน่ึง ผูช้มสามารถเขา้เรียนวิชาต่าง ๆ ได ้โดยจะมี
หลกัสูตรท่ีสนุกสนานหลายหลกัสูตรตั้งแต่หลกัสูตรระดบัมธัยม วิทยาลยั บณัฑิตศึกษา ปัจจุบนัใน
ต่างประเทศมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทางอินเทอร์เน็ตจนถึงระดบัปริญญาเอก 
 เวบ็ไซต์ของคณะสงฆไ์ทยไดน้าํอินเทอร์เน็ตมาเป็นส่ือเพื่อเปิดสอนทางอินเทอร์เน็ต  เช่น
เวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัไดจ้ดัทาํเน้ือหาของวิชาต่าง ๆ เต็มรูปแบบโดยจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเขา้เรียนวิชานั้น ๆ ได ้          
มีวิชาให้เลือกมากมาย แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีนิยมเท่าท่ีควร เพราะยงัมีการเรียนการสอนตามปกติ              
ดังนั้นการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเพียงการสนับสนุนให้นักศึกษามีความ
สะดวกในการคน้หา 
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 เวบ็ไซตข์องกองธรรมสนามหลวงก็ไดน้าํวิธีการน้ีมาใชโ้ดยนกัเรียนสามารถเขา้เรียนทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ในอนาคตการศึกษาธรรมะน่าจะมีการนําวิธีการน้ีมาใช้มากข้ึน ทุกคนท่ีสนใจ
สามารถศึกษาธรรมะทางอินเทอร์เน็ตได ้คาดว่าจะทาํให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแพร่กระจาย
ไปสู่มวลชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใหญ่โตมหาศาล เป็นห้องสมุดของโลก เป็นศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาท่ีง่ายและสะดวก ผูส้นใจสามารถเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์ตนสนใจ หรือคน้ขอ้มูลท่ีตน
สนใจจากเวบ็คน้หาต่าง ๆ เพียงแต่พิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการก็สามารถคน้หาในส่ิงท่ีตนปรารถนาได ้
ในปัจจุบนัหนงัสือพิมพ ์วารสารต่าง ๆ ไดน้าํเสนอทางในรูปแบบส่ืออิเล็คทรอนิคส์แทบทุกฉบบั แมแ้ต่
พระไตรปิฎก อนัเป็นท่ีบรรจุคาํสอนของพระพุทธศาสนาก็มีผูน้าํเผยแผท่างอินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวน
มาก อินเทอร์เน็ต จึงเป็นส่ือท่ีสําคัญในปัจจุบัน และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นยูบิควิตัส 
(Ubiquitous) หมายถึง โลกท่ีสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่งท่ีท่ีทุกคนไปจะมี
สภาพแวดลอ้มท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่ณ ท่ีนั้นไดเ้หมือนกบัเป็นคอมพิวเตอร์ของตนเอง22 
ยูบิควิตสัจะเปล่ียนคอมพิวเตอร์จากเคร่ืองมือเป็นส่ิงแวดล้อม ในอนาคตจะมีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยูทุ่กหนทุกแห่งรอบ ๆ ตวัเรา เช่น โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางอยา่ง 
เป็นตน้  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคยูบิควิตสัก็จะกลายเป็นพระพุทธศาสนาทุกหนทุกแห่ง 
ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดผ้่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คาดวา่ในอนาคตอนัใกลน่้าจะ
เกิดข้ึน ดงันั้นส่ือหรือช่องทางในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอีกอย่างหน่ึงท่ีคณะสงฆ์ควรให้ความ
สนใจจึงอยูท่ี่อินเทอร์เน็ต 
 
  3. ตัวอักษร “G” ย่อมาจากค าว่า “Globalization” ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั คือ “3 G” 
ไดแ้ก่ Good Action, Good Speaking, Good Thinking หมายถึง การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ตไปถึงชาวโลกนั้นตอ้งประกอบดว้ยการทาํดี คิดดีและพูดดี ซ่ึงจะทาํให้พระพุทธศาสนา
เขา้ถึงคนไดทุ้กชาติทุกภาษา กระจายไปยงักลุ่มบุคคลทุกจาํพวก ไม่เลือกเช้ือชาติและศาสนาในทุก
ทวีปไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีกระจายครอบคลุม
ไปทัว่โลก ในยุคปัจจุบนัเราปฏิเสธกนัไม่ไดว้า่เทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัมนุษยอ์ย่างหลีกเล่ียง

                                                           
 22Hidaka Shoji, ยูบิควิตัส (Social Ubiquitous) คีย์เวิร์ดของโลก IT แห่งอนาคต, แปลโดย 
ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์ และคณะ, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)), 2545, 
หนา้ 6. 
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ไม่ได ้ ทาํให้สังคมตอ้งสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยี ทาํให้โลกตอ้งมีสภาวะท่ีแปรเปล่ียนไป สังคมโลก
เปล่ียนจากสังคมเกษตรอุตสาหกรรม มาเป็นสังคมแห่งขอ้มูลสารสนเทศ ทาํให้คนทัว่โลกติดต่อกนั
ไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 ในหนงัสือท่ีขายดีระดบัโลกติดต่อกนัหลายปีเล่มหน่ึงโทมสั แอล ฟรีดแมนพูดถึงคนในยุค
น้ีไวว้า่ “ในโลกยคุโลกาภิวตัน์จะทาํใหค้นจาํนวนมากสามารถเสียบปลัก๊และใชง้านคอมพิวเตอร์ได้
ทนัที และคุณจะไดเ้ห็นผูค้นทุกสีผิวมีส่วนร่วมในการผลกัดนักระแสโลกาภิวตัน์”23 ส่ิงท่ีจะเปล่ียน
โลกแมเ้ขาจะนาํเสนอไวถึ้งสิบประการแต่สรุปไดจ้ริง ๆ เพียงสามอย่าง คือ เทคโนโลยีดิจิตอล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต ทั้งสามอย่างนั้นเป็นส่ิงท่ีเขา้มาในการดาํเนินชีวิตของ
มนุษยอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 คนทัว่โลกจึงมีสิทธ์ิในการรับรู้ข่าวสารและการศึกษาคน้ควา้ก็ง่ายรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
ข่าวสารขอ้มูลทาํให้สังคมมนุษยใ์นโลกไร้ทั้งพรมแดนและกาลเวลา เพราะส่ือสารถึงกนัไดโ้ดยใช้
คอมพิวเตอร์ดาวเทียมและอ่ืน ๆ นั้นสามารถส่ือถึงกนัไดจ้ากขั้วโลกหน่ึงมายงัอีกขั้วโลกหน่ึงโดย
เกือบจะไม่ตอ้งใช้เวลาเลย24 การนาํเทคโนโลยีมาใช้อย่างระมดัระวงั อาจจะนาํไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างชดัเจนในอนาคตได ้ วิลเฮลม์นาํเสนอทางแยกของสังคมในอนาคตไวว้่า 
“หากมองไปในอนาคตในปี 2020 เราอาจเผชิญหนา้กบัสังคมแห่งการเฝ้าระวงัภยัหรือสถานการณ์
ไม่เท่าเทียมกนัอย่างรุนแรงในสังคมโลก หรือในทางตรงกนัข้ามเราอาจได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ซ่ึงนาํไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและวฒันธรรม”25                 
การไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาติโดยอาศยัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ทาํให้
ค่านิยมของสังคมไทยเปล่ียนไปดว้ย โดยอดีตคนนบัถือคุณค่าทางจริยธรรมไวสู้ง แต่ปัจจุบนัคุณค่า
ทางจริยธรรมถูกมองวา่เป็นท่ีสองรองจากวตัถุ หากศาสนาไม่สอดแทรกคุณค่าทางจริยธรรมให้กบั
คนในยคุน้ีโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ เทคโนโลยีท่ีส่ือกบัคนร่วมสมยัไดง่้ายกวา่ คุณค่าทางจริยธรรมของ
คนก็จะลดลงเร่ือย ๆ  
 ในโลกยคุน้ีเทคโนโลย ีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจยัสาํคญัของการศึกษา
ในอนาคต มนุษยใ์นโลกปัจจุบนัจึงหลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งการพึ่งพาเทคโนโลยีในการดาํเนินชีวิต            

                                                           
 23Thomas L. Friedman, The World is Flat, (London : Penguin Books, 2006), p.11. 
 24ประเวศ  วสี, ธรรมชาติของสรรพส่ิง : การเข้าถึงความจริงทั้งหมด, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ,์ 2547), หนา้ 270. 
  25แอนโทนี จี.วลิเฮม, ประชาชาติยุคดิจิตอล, แปลโดย ดร. เอกพงษ ์ ตั้งศรีสงวน, (กรุงเทพมหานคร : 
เอก็ซเปอร์เน็ท, 2549), หนา้ 16. 
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ในการทาํงาน และสนองความตอ้งการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสุข  แมค้าํสอนทางศาสนาบางอย่าง              
ก็พยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี มีนักคิดบางท่านพยายามอธิบายหลกัคาํสอนใน
พระพุทธศาสนาเพื่อให้เช่ือมโยงกบัโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการตีความให้เขา้ยุค
สมยัว่า “ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบนัสามารถสร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
สําหรับผูค้นในโลกได้แลว้เช่น อานุภาพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไดแ้ก่อาวุธสายฟ้าซ่ึงเป็นอาวุธ
ประจาํตวั มีอานุภาพทาํลายล้างสูงและมีรัศมีทาํการไกล อาจเทียบได้กบัปืนไฟ เคร่ืองบินรบ 
ขีปนาวธุและอาวธุนิวเคลียร์ สวรรคอ์นัสวยงามทั้งหลายดูไดจ้ากสตรีท่ีแต่งกายดว้ยพสัตราภรณ์อนั
หรูหรา ซ่ึงพบไดใ้นงานสังสรรคแ์ละสามารถเห็นตวัอยา่งไดจ้ากแฟชัน่โชวเ์ป็นตน้”26 
 4. ตัวอกัษร “M”ย่อมจากค าว่า “Mass” หมายถึงมวลชน ซ่ึงการท่ีจะทาํให้พระพุทธศาสนา
เป็นท่ีรู้จกัของมวลชนจะตอ้งนาํเสนอตามองคป์ระกอบดว้ยอกัษร “M” ห้าตวั มาจากคาํว่า “Man 
Message Management Marketing Moral” ในกระบวนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต
โดยผ่านทางเว็บไซต์นั้น จะต้องมีบุคลากร มีข่าวสารท่ีเพียงพอ มีการบริหารจดัการท่ีดี มีการ
ประชาสัมพนัธ์ และจะตอ้งมีคุณธรรมในการนาํเสนอ  
 1. Man หมายถึง บุคลากรตอ้งประกอบดว้ยคุณธรรมเบ้ืองตน้ตามท่ีมีแสดงไวใ้นองัคุตตรนิกาย 
สัตตกนิบาตไดแ้ก่ ธมัมญัญู รู้จกัธรรม อตัถญัญู รู้จกัอรรถ อตัตญัญู รู้จกัตน มตัตญัญู รู้จกัประมาณ 
กาลญัญู รู้จกักาล ปริสัญญู รู้จกับริษทั ปุคคลปโรปรัญญู รู้จกัเลือกคบคน27  
 2. Message สารท่ีนาํเสนอนั้นตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ คือ 
  1. สัจจะ ตอ้งเป็นเร่ืองจริง ไม่บิดเบือนจากขอ้เทจ็จริง 
  2. ตถตา ตอ้งเป็นเร่ืองแท ้ไม่คาดเดา 
  3. กาละ เหมาะสมกบักาลเวลา  
  4. ปิยะ เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีคนกาํลงัสนใจ 
  5. อตัถะ ตอ้งมีประโยชน์  
  3. Management การบริหารจดัการตอ้งทาํไปตามขั้นตอนคือ  
  ขั้นท่ี 1 เวบ็โฮสต้ิง (Web Hosting) จะเลือกใชเ้วบ็โฮสต้ิงจากท่ีไหน เป็นบริการฟรีหรือ
จะตอ้งเช่า หรือจะตั้งเวบ็เชิฟเวอร์เอง จะจดโดเมนเนมท่ีไหน ใชบ้ริการในดา้นใด หากเลือกเวบ็โฮส
ต้ิงท่ีไม่ดี การบริหารจดังานก็จะติดขดั ไม่สะดวก แมเ้วบ็ไซตจ์ะสวยงาม น่าสนใจสักปานใดก็ตาม 
แต่ถา้หากไม่มีความมัน่คงก็ยากท่ีจะประสบความสาํเร็จได ้

                                                           
 26อนุช อาภาภิรม, เทคโนโลยกีบัสวรรค์, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2547), หนา้ 104. 
 27องฺ.สตฺตก. 23/65/114. 
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  ขั้นท่ี 2 วางแผน (Planning) เม่ือไดโ้ดเมนเนมมาแลว้ตอ้งวางแผนว่าจะเขียนหนา้เวบ็
เพจอย่างไรจึงจะทาํให้เว็บไซต์น่าสนใจ จะใช้สีอะไร ใช้ภาพอะไรจึงจะส่ือถึงจุดมุ่งหมายของ
เวบ็ไซต ์จะมอบหมายใหใ้ครดูแล เป็นตน้  
  ขั้นท่ี 3 ออกแบบขอ้มูล (Information Design) เวบ็ไซตเ์พื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
เน้ือหาและขอ้มูลยอ่มตอ้งมาจากหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา แต่จะนาํปรับปรุงอยา่งไรจึงจะ
ทาํให้มีความน่าสนใจ จะเสนอดว้ยภาพอะไร หรือเสียงท่ีจะเผยแผ่ออกไปนั้นจะไดข้อ้มูลมาจาก
ไหน 
  ขั้นท่ี 4 ออกแบบหนา้เวบ็ (Page Design) หน้าเวบ็ไซตเ์ปรียบเหมือนหน้าบา้น หากดู
เรียบง่าย งดงาม ดูแลว้สบายตา ไม่รกรุงรังก็จะมีส่วนทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ ผูเ้ขา้ชมอาจจะมีหลาย
กลุ่ม แต่การออกแบบเพื่อคนท่ีสามารถเข้ามาศึกษาส่ิงท่ีเราต้องการนําเสนอ หน้าเว็บไซต์จึงมี
ความสาํคญั  
  ขั้นท่ี 5 พฒันาเวบ็ (Web Authoring) เวบ็ไซต์ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เพื่อใหเ้กิดความทนัสมยั อาจจะมาจากเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ภาพประกอบท่ีสวยงามหาชมไดย้าก หรือ
เสียงบรรยายธรรมของพระเถระท่ีคนเคารพ การพฒันาจะตอ้งไม่หยุดน่ิง ผูดู้แลเวบ็ไซตจ์ะตอ้งคอย
ติดข่าวสารความเคล่ือนไหวของพระพุทธศาสนา ตลอดจนความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง 
  ขั้นท่ี 6 เปิดตวั (Going Live) เม่ือทุกอยา่งพร้อมแลว้ก็ถึงเวลาท่ีเวบ็ไซตจ์ะเปิดตวัสู่โลก
ออนไลน์ ท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีนาํเสนอจะไม่เป็นความลบัอีกต่อไป คนทัว่โลกสามารถเขา้มาชมได ้
โดยมีวตัถุประสงคต่์างกนั หลงัจากเปิดตวัแลว้ก็ตอ้งคอยปรับปรุงแกไ้ขพฒันาโดยไม่หยุดน่ิง มีการ
ประชาสัมพนัธ์ตามส่ืออ่ืนๆ 
  4. Marketing  การตลาด หรือการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตมี์วิธีการหลายอยา่ง เช่น อาศยั
เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เวบ็คน้หาต่าง ๆ เวบ็สังคมต่าง ๆ กระดานสนทนา เป็นตน้  
  5. Moral หมายถึง ผูน้าํเสนอสาร หรือขอ้มูลจะตอ้งมีคุณธรรมประจาํใจไวเ้สมอดงัท่ีปรากฏ            
ในองัคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตว่าด้วยองค์คุณของนักแสดงธรรมซ่ึงประกอบด้วย อนุปุพพิกถา 
นาํเสนอตามลาํดบั ปริยายทสฺสาวี ตอ้งช้ีแจงแสดงให้ชดัเจน อนุทยต ํปฏิจฺจ ตอ้งแสดงดว้ยเมตตา            
น อามิสสนฺตโร ไม่หวงัลาภสักการะ อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ ไม่กระทบตนและผูอ่ื้น28  หากวา่
โดยสรุปก็จะเป็น “สนฺทสฺสนา ช้ีให้ชัด, สมาทปนา ชวนให้ปฏิบติั, สมุตฺเตชนา เร้าให้กล้า, 
และสมฺปหสํนา ปลุกใหร่้าเริง” 

                                                           
 28องฺ.ปญฺจก. 22/159/205. 
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 สังคมโลกท่ีมีความหลากหลายยอ่มสามารถเสพสารอนัเป็นหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาได้
อยา่งเท่าเทียม ในส่วนของสังคมไทยนั้นเม่ือเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนสําคญัในวิถีการดาํเนินชีวิตก็ยอ่มจะ
เลือกรับสารท่ีมีประโยชน์จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ไทย แต่
สังคมไทยมีการตอบรับเทคโนโลยใีนลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  
  พระพรหมคุณาภรณ์ ไดส้รุปสังคมไทยมีความสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยี ดา้นข่าวสารขอ้มูล หรือ
ตวัข่าวสารขอ้มูลไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
 1. พวกต่ืนเตน้ คนกลุ่มน้ีคิดวา่เราน้ีทนัสมยัไดเ้สพข่าวสารท่ีใหม่ ๆ แปลก ๆ มีของใหม่ ๆ 
เขา้มาเราไดบ้ริโภค แต่สัมผสักบัข่าวสารและเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งผิวเผินเรียกวา่ ตกอยูใ่นกระแส 
ถูกกระแสพดัพาไหลไปเร่ือย ๆ ไม่เป็นตวัของตวัเอง 
 2. พวกตามทนั คนพวกน้ีก็ภูมิใจว่าเราน่ีเก่ง ข่าวเกิดท่ีไหน ๆ รู้หมดแผ่นดินไหว เกิดอีโบล่า 
อะไรท่ีไหนรู้ทนัหมด ตามทนัแต่ไม่รู้ทนัพวกน้ีเยอะ รู้ตามข่าว แต่ไม่เขา้ถึงความจริงของมนั 
 3. พวกรู้ทนั ในกลุ่มน้ีนอกจากตามทนัแลว้ ยงัรู้เขา้ใจ เท่าทนัมนัดว้ย วา่มนัเป็นมาอยา่งไร 
มีคุณมีโทษ มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร จะมีท่าทีอยา่งไร ใหไ้ดป้ระโยชน์โดยไม่ถูกครอบงาํ 
 4. พวกอยูเ่หนือมนั เป็นกลุ่มคนท่ีอยูเ่หนือกระแส จึงจะสามารถจดัการกบักระแสได ้เป็นผู ้
สามารถใช้การเปล่ียนแปลงให้เป็นประโยชน์ และเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบั
ข่าวสารขอ้มูลแบบเป็นนาย เป็นผูจ้ดัการ เป็นผูใ้ชม้นัอยา่งแทจ้ริง29  
 ผลกระทบท่ีเกิดจากส่ือสารมวลชนโดยทัว่ไปจะก่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงทั้งในแง่
ความคิด (Cognitive) อารมณ์ (Affective) พฤติกรรม (Behavior)30 เม่ือผูรั้บสารจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา             
ทางอินเทอร์เน็ตแลว้จะก่อใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
  1. ผลต่อความคิด (Cognitive Effect) เป็นผลท่ีเกิดภายในตวับุคคลเองไดแ้ก่ความคิดท่ีกาํลงั
สับสน ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บสารท่ีไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้เกิดความ
เขา้ใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือไม่มีข่าวสารท่ีเหมาะสมพอจะตดัสินใจ เช่นการท่ีบุคคลได้รับ
ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลากรทางศาสนาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมทาํให้เกิดความเส่ือมเสียแก่
พระพุทธศาสนาเป็นตน้ การนาํเสนอสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่เพียงพอบางคร้ังมีเพียงข่าวท่ี
เป็นตวัอกัษร หรือภาพถ่ายเท่านั้น ขอ้เท็จจริงอาจจะไม่ใช่อยา่งท่ีสารนาํเสนอก็ได ้เพราะบางคร้ังผู ้

                                                           
  29พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), ไอท ีภายใต้วฒันธรรมแห่งปัญญา, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, 2540), หนา้ 44. 
  30รศ. กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการส่ือสาร, พิมพ์คร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : คณะวารสาร  
และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), หนา้154.  
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ส่งสารอาจจะไม่ทราบขอ้เท็จจริง ตอ้งการเพียงนาํเสนอข่าวให้รวดเร็วทนัเหตุการณ์อนัจะมีผลทาํ
ใหข้อ้มูลท่ีเสนอไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง หากสารเป็นไปในทางท่ีสร้างสรรคจ์ะมีผลทาํใหเ้กิดการขยาย
ระบบความเช่ือ (Believes) อาจเป็นความเช่ือทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนา ให้แปรเปล่ียนไป
ทางใดทางหน่ึง ดงันั้น การเสนอสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงตอ้งคาํนึงถึงความเท่ียงตรง
ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง และนาํเสนอสารในทางสร้างสรรค์ เพื่อเปล่ียนระบบความคิดของผูรั้บสาร
ไปในทางท่ีตอ้งการ คือ เกิดความเล่ือมใสศรัทธาอยากศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนาเพิ่มเติม เป็นตน้    
อีกอย่างหน่ึง เม่ือผูรั้บสารมีจาํนวนมากจนกลายเป็นมวลชนรับสารทางพระพุทธศาสนาแล้ว                     
จะก่อให้เกิดค่านิยม (Values) ท่ีดีต่อศาสนาเขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนามากข้ึนก่อให้เกิด
ความเสมอภาค อิสรภาพ ความซ่ือสัตย์ และการให้อภยัซ่ึงกนัและกนั ศาสนิกชนในแต่ละศาสนาก็
จะอยูร่่วมกนัไดใ้นสังคมอยา่งภราดรภาพ 
  2. ผลทางอารมณ์ (Affective Effects) กระบวนการทางอารมณ์เป็นเร่ืองของความรู้สึกและ
อารมณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ความชอบ ความไม่ชอบ ความกลวั ความเกลียด ความรัก เป็นตน้ อิทธิพลของ
สารจากส่ือทางอินเทอร์เน็ตอาจมีผลสรุปไดด้งัน้ี 
   2.1 ผลในเร่ืองการไร้ความรู้สึก (Desensization Effects) มกัเกิดข้ึนในกรณีท่ีผูรั้บสาร
เปิดรับสารจากอินเทอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงติดต่อกนัเป็นเวลานาน จนไม่มีความรู้สึก
อะไรอีกต่อไป เม่ือเผชิญกบัความรุนแรงในชีวิตจริง ในเวบ็ไซต์ของคณะสงฆ์ไทยผูรั้บสารอาจ
เปิดรับในกรณีของการพิจารณาอสุภกรรมฐานจนเกิดความเคยชิน สามารถไร้ความรู้สึกในเม่ือ
ประสบกบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัคนตาย เป็นตน้ อาจจะมองเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย ์
  2.2 ผลต่อความโกรธ การมุ่งร้าย หรือความผิดหวงั (Anger, Hostility and Frustration) 
เวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยนาํเสนอสารเพื่อให้ผูรั้บสารรู้จกัระงบัความโกรธและลดการมุ่งร้ายหรือ
ยอมรับความผดิหวงั ดงันั้น ผูรั้บสารจะไม่มีผลกระทบในดา้นน้ี 
  2.3 ผลในดา้นจริยธรรมและความแปลกแยก (Morale and Alienation) เป็นผลท่ีเกิดข้ึน
ทางอารมณ์อย่างหน่ึง เป็นความรู้สึกเก่ียวกบัการอยู่ร่วมท่ีดี และความรู้สึกในความเป็นเราของ
บุคคลท่ีจะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนทางจริยธรรมและต่อตา้นความแปลกแยกซ่ึงความรู้สึกทั้งสองอยา่ง
นั้นเกิดจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ในสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการักษาความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มต่าง ๆ นั้นไว ้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาจก่อให้เกิดการ
สนบัสนุนทางจริยธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมได ้เพราะหลกัจริยธรรมของพระพุทธศาสนานั้นเนน้ท่ี
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัในสังคม เม่ือผูรั้บสารทางพระพุทธศาสนาแลว้ แมจ้ะมีความ
แปลกแยกในดา้นความเช่ือทางศาสนา แต่ก็จะเป็นแหล่งเพาะบ่มจริยธรรมใหเ้กิดข้ึนในสังคมได ้ 
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 3. ผลทางพฤติกรรม (Behavioral Effects) เป็นการพิจารณาถึงผลของการส่ือสารในดา้นท่ี
ทาํให้เกิดกิจกรรมหรือไม่เกิดกิจกรรมภายหลงัจากการรับสารแลว้ ในการรับสารทางพระพุทธศาสนา 
ทางอินเทอร์เน็ตแลว้ อาจทาํให้เกิดกิจกรรมร่วมเช่นเขา้ร่วมกิจกรรมการปฏิบติัธรรมในวดัใดวดัหน่ึง 
ซ่ึงเวบ็ไซตท่ี์ทาํการสุ่มตวัอยา่งมีบางวดัใชเ้วบ็ไซต ์เพื่อเป็นช่องทางใหส้มคัรเขา้ร่วมการปฏิบติัธรรม 
เช่น เว็บไซต์ของวดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี เว็บไซต์ของวดัป่านํ้ าโจน จงัหวดันครสวรรค ์             
วดัป่าบ้านตาด จงัหวดัอุดรธานีเป็นตน้ เม่ือผูรั้บสารได้รับสารท่ีน่านใจตรงกับความต้องการก็
อาจจะเขา้ร่วมกิจกรรมของวดัท่ีตนสนใจเป็นการเปล่ียนแปลง และมีผลทางพฤติกรรม 
 ส่วนการท่ีไม่ทาํใหเ้กิดกิจกรรมนั้น เพราะเวบ็ไซตน์ั้น ๆ ไม่ไดน้าํเสนอเพื่อทาํให้เกิดการเขา้ร่วม 
แต่นาํเสนอเน้ือหาทางวชิาการพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาคน้ควา้ในระดบัสูงข้ึนไป แต่ไม่รองรับ
การปฏิบติัธรรม เป็นตน้ เม่ือผูรั้บสารแลว้จึงไม่ก่อใหเ้กิดกิจกรรมร่วม 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตอาจจะก่อให้เกิดผลสรุปได ้3 ประการ คือ เกิดการ 
เปล่ียนแปลงทางความรู้ (Knowledge Change) การเปล่ียนแปลงทศันคติ (Attitude Change) และการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม (Behavior Change) การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนไดห้ลายลกัษณะ
เช่นแบ่งตามระยะเวลา แบ่งตามทิศทางของผลท่ีเกิดข้ึน และแบ่งตามลกัษณะความดีและไม่ดีของ
ผลท่ีเกิดข้ึน31 ซ่ึงจาํแนกไดด้งัน้ี 
 1. ผลที่เกิดขึ้นตามระยะเวลา เป็นการแบ่งผลของการส่ือสารโดยพิจารณาจากระยะเวลาท่ี
ผลของการส่ือสารในแต่ละคร้ังจาํแนกไดด้งัน้ี 
  1.1 ผลระยะสั้ น (Shot-term Effect) เป็นผลท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้ น ๆ เช่น ห้ามฆ่าสัตว ์
หา้มลกัทรัพย ์หา้มประพฤติผิดในกาม ห้ามพูดเท็จและห้ามด่ืมสุราเมรัย เป็นตน้ อาจเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาสั้นท่ีผูรั้บสารไดรั้บจากคาํสอนของพระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต 
  1.2 ผลระยะยาว (Long-term Effect) เป็นผลท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวโดยขยายผลจากระยะ
สั้นใหมี้ระยะเวลายาวนานข้ึน อาจถึงขั้นงดเวน้อยา่งเด็ดขาดเป็นตน้ 
 2. ผลที่เกิดขึ้นตามทิศทางของผลที่เกิดขึ้น เป็นการแบ่งประเภทของผลการส่ือสารโดย
พิจารณาจากทิศทางของผลของการส่ือสารวา่เกิดข้ึนในทิศทางใดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1 ผลทางตรง (Direct Effect) เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารในคร้ังนั้นโดยตรง เช่น 
การเปิดรับสารทางอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของคณะสงฆ์ไทยแล้วนาํหลกัธรรมและวิธีการไป
ปฏิบติัทนัที 

                                                           
 31รศ. กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการส่ือสาร, อา้งแลว้, หนา้144.  
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  2.2 ผลทางออ้ม (Indirect Effect) หรือผลแอบแฝง (Latent Effect) เป็นผลท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึน
โดยตรงจากการส่ือสารในคร้ังนั้น แต่เป็นผลกระทบอ่ืนท่ีผูส่้งไม่ไดค้าดหวงัไวว้า่จะให้เกิดข้ึนจาก
การส่งสารเช่นการนาํเสนอภาพถ่ายคนตายเพื่อใหพ้ิจารณาอสุภกรรมฐานแต่กลบัทาํให้ผูรั้บสารเกิด
ความกลวัไม่กลา้ปฏิบติัตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 
 3. ผลที่เกิดจากการแบ่งตามลักษณะความดีและไม่ดีของผลที่เกิดขึน้  เป็นการพิจารณาดูว่า
ผลของการส่ือสารในคร้ังนั้น ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลหรือต่อสังคมหรือไม่ แบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะคือ 
  3.1 ผลทางบวก (Positive Effect) ไดแ้ก่ ผลการส่ือสารท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ของผูส่้งสาร 
เป็นผลท่ีก่อใหเ้กิดผลดีทั้งต่อตวับุคคล และสังคม เช่น การนาํเสนอหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
ทาํให้เกิดการศึกษาค้นควา้ในสังคมมากยิ่งข้ึน บางคนอาจจะไม่เคยรู้จกัหลกัคาํสอนสําคญัของ
พระพุทธศาสนามาก่อนเลย แต่เม่ือไดศึ้กษาธรรมทางอินเทอร์เน็ตแลว้ทาํให้เกิดความสนใจศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองจนมีความรู้ในพระพุทธศาสนามากข้ึน  
  3.2 ผลทางลบ (Negative Effect) ไดแ้ก่ ผลของการส่ือสารท่ีไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 
และผลท่ีเกิดข้ึนนั้นก่อให้เกิดผลในทางท่ีไม่ดีต่อบุคคลหรือสังคมเช่นการนาํเสนอข่าวสารของ
พระสงฆบ์างรูปท่ีประพฤติธรรมผิดวินยัจนเกิดความเส่ือมเสียแก่คณะสงฆ ์อาจจะทาํให้ผูรั้บสาร
เส่ือมศรัทธาต่อพระสงฆโ์ดยรวม เป็นตน้ 
 เ ม่ือมีการศึกษาพระพุทธศาสนาในวงกว้างแล้ว ก็จะทําให้ เ กิดสังคมแห่งปัญญา                    
เพราะพระพุทธศาสนามีหลกัคาํสอนสาํคญัอยา่งหน่ึงคือให้ใชปั้ญญาพิจารณาก่อนแลว้จึงเช่ือตามท่ี
ปรากฏในเกสปุตตสูตร องัคุตรนิกาย ติกนิบาต ความวา่  

  ท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคาํท่ีไดย้ินได้ฟังมา อย่าไดย้ึดถือตาม
ถอ้ยคาํสืบ ๆ กนัมา อย่าได้ยึดถือโดยต่ืนข่าวว่าได้ยินอย่างน้ี อย่าไดย้ึดถือโดย              
อา้งตาํรา อยา่ไดย้ึดถือโดยเดาเอาเอง อยา่ไดย้ึดถือโดยคาดคะเน อยา่ไดเ้ช่ือถือโดย
ความตรึกตามอาการ อยา่ไดย้ึดถือโดยชอบใจวา่ตอ้งกนักบัทิฐิของตวั อยา่ไดย้ึดถือ
โดยเช่ือวา่ผูพู้ดสมควรจะเช่ือได ้อยา่ไดย้ึดถือโดยความนบัถือวา่สมณะน้ีเป็นครูของเรา 
เม่ือใดท่านทั้งหลายพึงรู้ดว้ยตนเองว่า ธรรมเหล่าน้ีเป็นอกุศลธรรมเหล่าน้ีมีโทษ 
ธรรมเหล่าน้ีผูรู้้ติเตียนธรรมเหล่าน้ีใครสมาทานใหบ้ริบูรณ์แลว้เป็นไปเพื่อส่ิงไม่เป็น
ประโยชน์ เพื่อทุกขเ์ม่ือนั้น ท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเสีย32  

                                                           
 32องฺ.ติก. 20/505/180. 
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 หลกัการน้ีพระพุทธเจา้ทรงสอนให้ใชปั้ญญาพิจารณาก่อนแลว้จึงเช่ือ มิไดท้รงสอนให้เช่ือทนัใด 
ในเร่ืองของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตก็ในทาํนองเดียวกนั คือ มีทั้งขอ้มูลท่ีดี และไม่ได ้
ถูกตอ้งตามพุทธวจนะ หรือเป็นมติของอาจารยท์่านใดท่านหน่ึงคิดข้ึน แต่เม่ือคนในสังคมได้ใช้
ปัญญาพิจารณาก็จะทาํใหส้ามารถแยกแยะวา่ ส่ิงใดถูกตอ้งตรงตามคมัภีร์พระไตรปิฎกอนัเป็นคมัภีร์
สาํคญัท่ีสุดท่ีบรรจุหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตของ
คณะสงฆไ์ทยนั้น ทาํใหผู้รั้บสารทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงสารไดอ้ยา่งเท่าเทียมก็จะทาํให้เกิดมวลชนท่ีสนใจ
ศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนาในวงกวา้งกลายเป็นสังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) สังคมแห่ง
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเรียกว่าพุทโธโลยี (Buddhist Technology) และสังคมท่ีมีการศึกษา
พระพุทธศาสนาในทุกท่ีทุกเวลากลายเป็นสังคมพุทธยูบิควิตสั (Buddhist Ubiquitous) ซ่ึงสามารถ
ศึกษาพระพุทธศาสนาไดทุ้กท่ีทุกเวลาโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (อินเทอร์เน็ต) ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนัสรุปได้เป็นภาษาองักฤษว่า “B-I-G-M 
MODEL เขียนเป็นโครงสร้างไดด้งัน้ี 
  

MAN   MESSAGE
MANAGEMENT 

MARKETING   MORAL 5 M

BUDDHISM

B-I-G-M MODEL

GLOBALIZATION

INFORMATION
INTERNATION
INTERACTION

MASS

3 G GOOD  ACTION 
GOOD  WORD

GOOD THINKING 

BEAUTY
BENIFIT

BUDDHIST UBIQUITOUS3 B
INFORMATION 
TECHNOLOGY

(INTERNET)3 I

 
 
แผนภูมิที่ 6.1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (อนิเทอร์เน็ต) ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
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 สรุปตามโครงสร้าง 
1. BUDDHISM (พระพุทธศาสนา) องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาและองค์ประกอบของ
เทคโนโลยเีทียบเคียงกนัได ้ดงัน้ี 
     1.บุคคลากร(People) เทียบไดก้บัศาสนบุคคล  
     2.ระเบียบปฏิบติัการ(Procedure) เทียบไดก้บัศาสนพิธี  
     3.ซอฟแวร์(Software) เทียบไดก้บัศาสนวตัถุ  
     4.ฮาร์ดแวร์(Hardware) เทียบไดก้บัศาสนสถาน  
    5. ขอ้มูล (Data) เทียบไดก้บัศาสนธรรม  
BEAUTY   สวยงาม เรียบง่าย เขา้ถึงง่าย   
BENEFIT   เสนอดา้นท่ีดี มีประโยชน์ต่อสังคม   
BUDDHIST UBIQUITOUS  เขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา  
 
2. INTERNET (อนิเทอร์เน็ต) ใชใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  2.1 เพื่อการส่ือสาร (Communication) 
  2.2 เพื่อการพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ (Commercial) 
  2.3 ใชเ้พื่อการคน้หาขอ้มูล (Searching) 
  2.4 ใชเ้พื่อความบนัเทิง (Entertainment) 
        2.5. การศึกษาคน้ควา้พระพุทธศาสนาผา่นส่ือ (Media Buddhist Studies) 
  2.6 ใชเ้พื่อการศึกษา หรือการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-learning) 
INFORMATION      
  ขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งมีความถูกตอ้ง มีความสมบูรณ์ ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ มีความ
ทนัสมยั ตรวจสอบได ้
INTERNATION   
  เน้ือหาท่ีนาํเสนอจะตอ้งเป็นสากล เขา้ถึงคนไดทุ้กกลุ่ม กระจายไปทัว่โลก 
INTERACTION    
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสังคมเทคโนโลยจีะตอ้งมีการตอบโตร้ะหวา่งผูส่้งและผูรั้บผา่น
ทางกระดานสนทนา สมุดเยีย่ม เป็นตน้ 
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3. GL OBALIZATION  (ประชาคมโลก) ไดแ้ก่ 
  3.1 พุทธศาสนิกชน (Buddhist) 
  3.2 ประชาติ (Nation)  
  3.3 องคก์รต่าง ๆ (Organization) 
  3.4 คนทัว่ไป (General) 
  การนาํเสนอสู่ประชาคมโลกจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะของ 3 G ไดแ้ก่  
GOOD ACTION   หมายถึงทาํดี จะนาํเสนออะไรตอ้งทาํดี นาํเสนอในดา้นดี 
GOOD SPEAKING  หมายถึงพูดดี จะพูดหรือแสดงอะไรต่อสังคมโลก ตอ้งพูดในดา้นดีมีประโยชน์ 
GOOD THINKING  หมายถึงคิดดี จะคิดทาํอะไรก็ตอ้งคิดเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก 
 
4. MASS (มวลชน) ไดแ้ก่ 
  4.1 สังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society)  
  4.2 พุทโธโลย ี(Buddhist Technology)  
  4.3 พุทธยบิูควติสั (Buddhist Ubiquitous) 
 การนาํเสนอตอ้งประกอบดว้ย “5 M” คือ Man  Message  Management  Marketing  Moral 
หมายถึงบุคลากร ข่าวสาร การบริหารจดัการ การประชาสัมพนัธ์ และคุณธรรม  
  บุคคลากรต้องมีความรู้คู่คุณธรรม  ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นเร่ืองจริง ไม่บิดเบือนจาก
ขอ้เท็จจริง ตอ้งเป็นเร่ืองแท ้ไม่คาดเดา เหมาะสมกบักาลเวลา เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีคนกาํลงัสนใจ 
และตอ้งมีประโยชน์  
  การบริหารจดัการการบริหารจดัการตอ้งทาํไปตามขั้นตอนคือเลือกเวบ็โฮสต้ิงท่ีเหมาะสม 
วางแผนกําหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน เลือกข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการนําเสนอ 
ออกแบบหนา้เวบ็ไซตใ์หเ้รียบง่ายสวยงาม พฒันาเวบ็ไซตใ์หน่้าสนใจและมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 
   การตลาดหรือการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซตมี์วิธีการหลายอยา่ง เช่น อาศยัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เวบ็
คน้หาต่าง ๆ เวบ็สังคมต่าง ๆ กระดานสนทนา เป็นตน้  
  ผูน้าํเสนอสารหรือขอ้มูลจะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมประจาํใจนาํเสนอดา้นดีมีประโยชน์ ไม่
กล่าวโทษคนอ่ืนเป็นตน้ ส่วนเน้ือหาหรือสารตอ้งจะตอ้งไม่เป็นไปเพื่อทาํร้ายหรือกล่าวคนอ่ืนให้
ไดรั้บความเส่ือมเสีย 
   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเทอร์เน็ต)ของคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบนั ซ่ึงอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ ส่วนหน่ึงจึงตอ้งการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา
ขององคก์ร ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกและกิจกรรมขององคก์ร ส่วนหลกัธรรม



 284 

ได้รับการประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยมากข้ึน ในอนาคตเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หากหากคณะสงฆไ์ม่มีวิธีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ให้เหมาะกบัยุคสมยั การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาก็จะหยุดน่ิงอยูก่บัวิธีการเก่าๆท่ีเคยใชใ้นอดีต แต่
หากนาํเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แลว้ พระพุทธศาสนาก็จะกลายเป็นศาสนาท่ียงัดาํรงอยู่
ร่วมยคุสมยัในสังคมเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไปตราบนานเท่านาน 
 

6.6 ข้อเสนอแนะ 
 6.6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
ซ่ึงสาํรวจขอ้มูลส้ินสุดเม่ือปีพุทธศกัราช 2552 แต่ในช่วงปีพุทธศกัราช 2553- 2556 สํานกังานพุทธศาสนา 
แห่งชาติไดมี้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยไดก้าํหนดพนัธกิจด้าน ICT    
ของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไว ้5 ประการคือ 
 1. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และวิสัยทศัน์ร่วมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
รวมทั้งพฒันาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหมี้ความรู้ ทกัษะ มีความชาํนาญและความเช่ียวชาญใน
การใชแ้ละพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา 
 2. จดัหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีมาตรฐานและทัว่ถึง
หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกิจการคณะสงฆ ์
 3. จดัหาและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการใชง้านในหน่วยงานของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกิจการคณะสงฆ ์
 4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในคณะสงฆ ์ รวมทั้งพฒันาส่ือและช่องทางเผยแผด่า้นองคค์วามรู้พระพุทธศาสนาและประชาสัมพนัธ์  
ใหท้ัว่ถึง 
 5. นาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยส่งเสริมบริบทและภาพลกัษณ์ของ             
พุทธมณฑลใหโ้ดดเด่น และแสดงความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก33 
 เม่ือสาํนกังานพระพุทธศาสนาไดก้าํหนดพนัธกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไวช้ดัเจนแลว้ 
คณะสงฆก์็ควรสร้างบุคคลากรของคณะสงฆเ์องเพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถรองรับการพฒันาตาม

                                                           
 33สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2556, (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2552), หนา้ 3. 
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แผนของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องคก์รหลกัของสงฆจ์ะทาํอะไรก็ตอ้งมีความรอบคอบ 
แมว้า่บางคร้ังจึงทาํใหง้านมีความล่าชา้อยูบ่า้ง เพราะตอ้งผา่นการพิจารณาหลายชั้น พระสงฆผ์ูอ้ยูใ่น
องคก์รสงฆจึ์งตอ้งมีความต่ืนตวัศึกษาคน้ควา้เพื่อให้มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดน้าํมา
เป็นเคร่ืองมือในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหเ้ขา้ถึงคนในสังคมอยา่งทัว่ถึง 
 6.6.2 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
 ในปัจจุบนัคณะสงฆ์ไทยมีองค์กรสงฆ์ท่ีจดัการศึกษาอยู่หลายองค์กรเช่นแม่กองธรรม
สนามหลวง จดัการศึกษาดา้นนกัธรรมและธรรมศึกษา แม่กองบาลีสนามหลวง จดัการศึกษาดา้น
ภาษาบาลี โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จดัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก แต่การจดัการศึกษามุ่งเนน้ไปท่ีดา้นศาสนาและปรัชญา แมว้า่จะเปิดวิชา
ทางดา้นศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ ก็ยงัจดัอยูใ่นสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยงัไม่มีมหาวิทยาลยัของคณะสงฆแ์ห่งใดเปิดสอนในสาขาวิชาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเลย 
บุคคลากรของคณะสงฆท่ี์ทาํงานดา้นน้ีจึงตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหรือไปศึกษาในมหาวิทยาลยั
ท่ีเปิดสอนทางดา้นน้ีเช่นมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นตน้  พระสงฆ์
ส่วนหน่ึงศึกษาดว้ยตนเองจนสามารถเขียนเวบ็ไซตแ์ละเขียนบทความเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทางอินเทอร์เน็ตได้ ในอนาคตมหาวิทยาลยัสงฆ์ทั้ งสองแห่งควรเปิดสาขาวิชาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพระสงฆส่์วนหน่ึง และเพื่อสร้างบุคคลากรให้มีความรู้
ความเขา้ใจในเทคโนโลยต่ีางๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในอนาคต สังคม
ยูบิควิตสัจะต้องเกิดข้ึน เม่ือนั้นหากพระสงฆ์ไม่รู้เท่าทันก็จะมีผลทาํให้ใช้งานได้อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
 หากมหาวทิยาลยัสงฆย์งัไม่พร้อมท่ีจะเปิดภาควชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ควรส่งเสริมให้
พระสงฆไ์ดมี้โอกาสเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ อนัจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสังคมแห่งเทคโนโลยซ่ึีงนบัวนัจะพฒันาไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 เร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในวงการพระพุทธศาสนามีการนาํมาใช้
อยา่งกวา้งขวาง แมอ้งคก์รหลกัของสงฆจ์ะไม่มีกฎระเบียบท่ีชดัเจนแต่ก็มีการใชใ้นองคก์รของคณะ
สงฆห์รือใชใ้นกิจการส่วนตวัของพระสงฆแ์ต่ละรูปอยูแ่ลว้ หากไม่ส่งเสริมใหพ้ระสงฆรุ่์นใหม่ ๆ มี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ในอนาคตพระสงฆ์ก็จะพูดกับชาวบ้านคนละภาษา
อาจจะมีผลทาํใหพ้ระพุทธศาสนาหายไปจากสังคมเร็วข้ึน 
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 6.6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย  
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มประชากรค่อนขา้งกวา้ง คือ คณะสงฆไ์ทย ซ่ึงทาํให้มีการ
ตีความออกไปได้มาก และกลุ่มประชากรกลุ่มตวัอย่างก็ได้สุ่มจากเว็บไซต์จาํนวนมากทาํให้มี
การศึกษาไดไ้ม่ครอบคลุม ในการวิจยัคร้ังต่อไปหากจะศึกษาเพียงเวบ็ไซตเ์ดียวก็จะทาํให้ศึกษาได้
ลุ่มลึก เพราะยงัมีประเด็นท่ีควรศึกษาอีกมาก เช่น การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 
การพฒันาการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทย ศึกษาระบบ E-learning, e-mobile 
เป็นตน้ของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  ซ่ึงมหาวิทยาลยั
สงฆ์ทั้ งสองแห่งได้ทาํการพฒันาเน้ือหาและรูปแบบเผยแผ่ไปแล้ว ศึกษาสภาพการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของพระภิกษุสามเณร เป็นตน้ 
 อีกประเด็นหน่ึงอาจศึกษาเป็นกรณีเก่ียวกบัผลกระทบของการใชอิ้นเทอร์เน็ตของพระสงฆไ์ทย 
แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนพระปริยติัธรรม การใชอิ้นเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลยัสงฆ ์การพฒันาเวบ็เพจ
เพื่อการศึกษาและเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การใชน้วตักรรมในพระพุทธศาสนา การใชอิ้นเทอร์เน็ต
สําหรับพระสงฆ์ การพฒันาส่ือการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ทศันคติความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชน
ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตของพระสงฆไ์ทย หรือหากจะศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยตรงในเชิงประยุกต์
ก็สามารถทาํการวิจยัไดเ้ช่นเทคโนโลยีในพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีกบัแนวคิดเร่ืองนรกสวรรค ์
เป็นตน้ 
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กองพุทธศาสนศึกษา สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549. 
ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : ชีเอ็ดยูเคชัน่, 

2548. 
ศรีศกัด์ิ จามรมาน, ศ., ดร. อนิเทอร์เน็ตนักล่าอาณานิคมโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานบุคส์, 2551.  
สานิตย ์กายาผาด. เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวติ. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชัน่, 2542. 
สุขุม เฉลยทรัพย์. เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2548.    
สุชีพ ปุญญานุภาพ. ประวตัิศาสตร์ศาสนา. พระนคร : เฟ่ืองอกัษร, 2506. 
  . พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน. พิมพค์ร้ังท่ี 16. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั, 

2539. 
สุชาติ หงษา,ดร. ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

2549. 
สุภางค ์จนัทวานิช. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 13. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2548. 
สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง. ววิฒันาการงานเขียนภาษาบาลใีนประเทศไทย : จารึก ต านาน พงศาวดาร สาส์น   
  ประกาศ. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2529.     
สมควร กวยีะ. ทฤษฎกีารส่ือสารประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : อกัษราพิพฒัน์, 2546.   
สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ. 2553 - 2556. กรุงเทพมหานคร : สํานกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2552. 
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อนนัต ์เกตุวงศ์. หลักและเทคนิคของการวางแผน. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2526.    

อนุช อาภาภิรม. เทคโนโลยกีบัสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2547. 
อาทร จนัทวมิล. ประวตัิของแผ่นดินไทย. กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย, 2548. 
อุทยั หิรัญโต. หลกัการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2531.  
อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ. ส่ือสารมวลชนเบื้องต้น. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2550.    
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด

ยเูคชัน่, 2546. 
 

 2) หนังสือแปล 
นิโคลสั นีโกรพอนเต.้ ชีวิตยุคดิจิตอล. แปลโดยจาํนง วฒันเกส. กรุงเทพมหานคร : นาํอกัษรการ

พิมพ,์ 2540.    
พระพุทธโฆษาจารย.์ วิสุทธิมรรคแปล. แปลโดย คณะกรรมการแผนกตาํรามหามกุฏราชวิทยาลยั. 

พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2547.   
ไมเคิล แชลลิส. วพิากย์คอมพวิเตอร์เทวรูปแห่งยุคสมัย. แปลโดย พระไพศาล วสิาโล. พิมพค์ร้ังที2. 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2455. 
ลารี ลอง และแนนซี ลอง. คอมพวิเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญา.              
  แปลโดย ลานนา ดวงสิงห์. กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชนา, 2548.    
อลัวิน และไฮดี ทอฟเลอร์. ความมั่งคั่งปฏิวัติ. แปลโดยสฤณี อาชวานนัทกุล. กรุงเทพมหานคร : 

มติชน, 2552. 
แอนโทนี จี วิลเฮล์ม. ประชาชาติยุคดิจิตอล. แปลโดย เอกพจน์ ตั้งศรีสงวน. กรุงเทพมหานคร : 

เอก็ซ์เปอร์เน็ท, 2549.    
ฮิเดกะ โซกิ. ยูบิควิตัสคีย์เวิร์ดของโลก IT ในอนาคต. แปลโดย ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และคณะ. 

กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น, 2545.  
 

 3) บทความจากเวบ็ไซต์ (Web Site) 
กระดานสนทนาคอมไทยดอทเน็ต, “พระกบัอินเตอร์เน็ต คุณคิดอยา่งไร”, 
  16 กรกฎาคม 2552,<www.com-th.net/webboard/index.php?topic=99958.0> (16 July 2009) 

http://www.com-th.net/webboard/index.php?topic=99958.0
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กองกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ,้ “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาในลา้นนา”, 16 กุมภาพนัธ์ 
2551, <http://lanna.mju.ac.th/lannareligion_detail.php?recordID=5> (16 February 2008)  

กองพุทธศาสนสถาน, “สาํนกังานศาสนสมบติั (วดัร้าง) สถิติขอ้มูลวดัทัว่ประเทศ”,  
  31 ธนัวาคม 2549, <http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php> (28 March 2006) 

ดาํรงค ์สมฤทธ์ิ ,  “เวบ็ไซตธ์รรมะไทย”, (14 มกราคม 2550)  
  <http://www.dhammathai.org/aboutus/aboutus.php> (14 January 2007) 
พระไทยเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 12 มกราคม 2550, 
 <http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all> (12 January 2007) 
พระมหาบุญไทย  ปุญฺ มโน, “เลือกคนผดิคิดจนวนัตาย”, 13 กรกฎาคม 2552, 
  <www.dhammajak.net/dhamma/39.html> (13 July 2009)  

, “พระสงฆใ์นสังคมเทคโนโลย ี- Buddhist Monks in Social Technology”, 11 ธนัวาคม 2552, 
 <www.mbu.ac.th, > (11 December 2009) 
                ,  “พุทธยูบิควิตสั : พระพุทธศาสนาในยุคเทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย”, 03 เมษายน 2553, 

<www.cybervanaram.net/> (03 April 2010)  
พนัจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน, “กลุ่มเทคโนโลยกีารส่ือสาร”,  12 กนัยายน 2551, 
 <http://www.sms.moe.go.th/> (12 September 2008) 
พีรยา พลายละหาร, “เทคโนโลย ี3G คืออะไร”, 25 พฤศจิกายน 2552, 
 <http://www.pantown.com/board.php> (25 November 2009)  
พฤทธ์มงคล วงศล์งักา, “ศึกษาสภาพการใชง้านอินเทอร์เน็ต”, 10 กนัยายน 2550, 
 <http://www.geocities.com/comitresearch/item3.htm> (10 September 2007) 
มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม, “ส่ือเพื่อการศึกษาธรรมะทางไกลผา่นดาวเทียม”, 12 กนัยายน 

2551, <http://www.dmc.tv/pages/about/what_is_dmc.html> (12/09/2008) 
สาํนกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา, “ ประวติัความเป็นมาของสาํนกังานบริหาร 
  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา”, 12 กนัยายน 2551, 
  <http://www.uni.net.th/UniNet/Thai/about/about1_th.php> (12 September 2008) 
สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “วดัในประเทศไทย”, 12 มกราคม 2550, 
  <http://www.dhammathai.org/watthai/watthai.php> (12 January 2007) 
สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “แนวทางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 2552”, 06 มกราคม 2552, 
 <http://www.dmc.tv/pages/news/>(06 January 2009) 

http://lanna.mju.ac.th/lannareligion_detail.php?recordID=๕
http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php
http://www.dhammathai.org/aboutus/aboutus.php%3e%20(14
http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all
http://www.dhammajak.net/dhamma/39.html
http://www.cybervanaram.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22:2010-02-11-04-16-14&catid=4:2009-12-17-14-42-44&Itemid=20
file:///F:/THESIS%20NEW/THESIS/กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร,
http://www.sms.moe.go.th/
http://www.geocities.com/comitresearch/item3.htm
http://www.dmc.tv/pages/about/what_is_dmc.html
http://www.dhammathai.org/watthai/watthai.php
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สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าดว้ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  พ.ศ. 2550”,  07 มกราคม 2552, < http://www.onab.go.th/index.php> (07 January 2009) 
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เครือข่ายกาญนาภิเษก, “คมัภีร์ใบลาน”,  
  28 มีนาคม 2549, <http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem/cem603.html> (28 March 2006) 

ศกัดา ศกัด์ิศรีพาณิชย,์ “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ”, 28 มีนาคม 2549, 
 <http://www.phcpl.com/article/applycomp.htm> (28 March 2006) 
ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวทิยาลยัมหิดล, “พระไตรปิฎกฉบบัคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต”  
  14 มกราคม 2550,  <http://www.budsir.org/budsir-main.html>  (14 January 2007)  
หนงัสือพิมพข์่าวสด, “อธิบดีศาสนาจ้ีเฝ้าระวงัพระเล่นเน็ต”, 5 มีนาคม 2551, 
 <www.tnews.teenee.com/etc/21191.html> (5 March 2008) 
หนงัสือพิมพม์ติชน, “หา้มพระต่อเน็ตเขา้กุฏิโทษถึงสึก”, 15 มีนาคม 2551, 
 <http://www.matichon.co.th/matichon/> (15 March 2009) 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ,“สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะทาํสมาร์ทการ์ดให ้  
  พระทัว่ไทย”, 29 มกราคม 2552, <http://board.palungjit.com/> (29 January 2009)  
ปรเมศวร์ กุมารบุญ, “อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2550”, 12 กนัยายน 2550, 
  <http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx > (12 September 2007) 
อานนท ์โยมญาติ, “ส่ิงท่ีควรทราบในการใชง้านอินเทอร์เน็ต”, 12 พฤศจิกายน 2550, 
 <http://www.bmp.ac.th/Internet26/menu2.htm> (12 November 2007) 
ญาณพล ย ัง่ยนื, “อินเทอร์เน็ตคืออะไร”, 12 ธนัวาคม 2550, 
 <http://www.bmp.ac.th/Internet26/page23.html> (12 December 2007) 
ยนื  ภู่วรรณ, “ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต”, 12 ธนัวาคม 2550, 
 <http://www.hwn.ac.th/news/teacher/> (12 December 2007) 
เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี, “ศิลาจารึกเนินสระบวั”, 
  17 มีนาคม 2551, <http://www.prachinburi-museum.go.th/inscript/> (17 March 2508) 
เวบ็มาสเตอร์หลวงตาดอทคอม, “หลวงตามหาบวั ญาณสัมปันโน”, 12 มกราคม 2550, 
  <http://www.luangta.com> (12 January 2007) 
เวบ็มาสเตอร์วดับวรนิเวศวหิาร, “ประวติัวดับวรนิเวศวหิาร”, 12 มกราคม 2550, 
  <www.watbowon.org/Joomla1011th/index.php > (12 January 2007) 
เวบ็มาสเตอร์พระไทยดอทเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 12 มกราคม 2550, 
  <http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all> (12 January 2007) 

http://www.onab.go.th/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp8/cem/cem603.html%3e(28/03/2006)
http://www.phcpl.com/article/applycomp.htm
http://www.budsir.org/budsir-main.html
http://www.tnews.teenee.com/etc/21191.html%3e%20(๕
http://board.palungjit.com/
http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9500000067518
http://www.bmp.ac.th/Internet26/menu2.htm
http://www.bmp.ac.th/Internet26/page23.htm
http://www.hwn.ac.th/news/teacher/computer/internet_next.html
http://www.prachinburi-museum.go.th/inscript/his.asp?id=39
http://www.phrathai.net/web/web.php?Grp=all
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เวบ็มาสเตอร์ธรรมะไทย, “วดัในประเทศไทย”, 12 มกราคม 2550, 
 <http://www.dhammathai.org/watthai/watthai.php> (12 January 2007) 
เวบ็มาสเตอร์หลวงตาดอทคอม, “ประวติัวดัป่าบา้นตาด” ,14 มกราคม 2550, 
  < http://www.luangta.com/resume/wat_history.php> (12 January 2007)   
เวบ็มาสเตอร์สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “เวบ็วดัในประเทศไทย” ,14 มกราคม 2550, 
  < http://www.onab.go.th/> (12 January 2007) 
เวบ็มาสเตอร์มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, “กาํเนิดศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั”, 14 มกราคม 2550,   
  <http://www.ict.mbu.ac.th/th/index.php> (14 January 2007)  
เวบ็มาสเตอร์ธรรมจกัรดอทเน็ต, “รวมเวบ็พระพุทธศาสนา”, 15 มกราคม 2550, 
  < http://www.dhammajak.net/directory/>(15 January 2007) 
เวบ็มาสเตอร์ธรรมจกัรดอทเน็ต, “เวบ็ไซตธ์รรม”, 20 มิถุนายน 2551, 
 <http://www.dhammajak.net/index.php> (20 June 2009)  
เวบ็มาสเตอร์มหาเถรสมาคม, “มหาเถรสมาคม”, 20 มิถุนายน 2551, 
 <http://www.mahathera.org/sitemap.php> (20 June 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดับวรนิเวศวหิาร, “ประวติัวดับวรนิเวศวหิาร”, 20 มิถุนายน 2552,  
 <www.watbowon.com> (20 June 2009) 
เวบ็มาสเตอร์พระไทยดอทเน็ต, “หนุนเปิดโรงเรียนการกุศลในวดั”, 10 กรกฎาคม 2552, 
  <www.Phrathai.net> (10 July/52)  
เวบ็มาสเตอร์วดัป่าหลวงตาบวัฯ, “ประวติัวดัป่าหลวงตาบวั ญาณสัมปันโน”, 11 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.tigertemple.org/> (11 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์พระไทยดอทเน็ต, “กระดานสนทนาพระไทย”, 13 กรกฎาคม 2552, 
 <www.phrathai.net info(a)phrathai.net> (13 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์ธรรมะไทย, “ความหมายของศาสนา”, 13 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.dhammathai.org/> (13 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์เรือนธรรม, “ประวติัความเป็นมาของเรือนธรรม”, 13 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.rundham.com/ruendham.php> (13 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์เรือนธรรม, “ธรรมของพระคณาจารย”์, 13 กรกฎาคม 2552, 
  <http://www.rundham.com/ruendham.php> (13 July 2009) 
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เวบ็มาสเตอร์องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์ฯ, “แนะนาํองคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก”,  
  13 กรกฎาคม 2552, <www.wfb-hq.org/> (13 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์พลงัจิต, “หนา้แรกพลงัจิต”, 13 กรกฎาคม 2552, 
 <http://palungjit.com/> (13 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์สาํนกังานพระพุทธศาสนาฯ, “ประวติัและความเป็นมาของสาํนกังาน 
  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ”, 20 กรกฎาคม 2552, <http://www.mahathera.org/sitemap.php>    
  (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์กองบาลีสนามหลวง, “กองบาลีสนามหลวง”, 20 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.infopali.net> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์กองธรรมสนามหลวง, “กองธรรมสนามหลวง”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.gongtham.org/> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์ มมร, “ประวติัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั”, 20 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.mbu.ac.th/> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัวปัิสนาครหะ, “ประวติัวดัวปัิสนาครหะ”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <www.vipassanagraha.com/> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัธมัมธโร, “ประวติัวดัธมัมธโร”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.thaitempleaustralia.org.au/> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัญาณปทีป, “ประวติัวดัญาณปทีป”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watyarn.net.nz/> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัธรรมประทีป, “ประวติัวดัธรรมประทีปอเมริกา”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.tummaprateip.iirt.net/01_Info.htm> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัเมตตาวนาราม, “ประวติัวดัเมตตาวนาราม”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watmetta.org/> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์สมชัชาสงฆไ์ทยฯ, “สมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกา”, 20 กรกฎาคม 2552, 
  <www.thaitemple.org www.thanat.iirt.net> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัธรรมปทีป, “ประวติัวดัธรรมปทีปฝร่ังเศส”, 20 กรกฎาคม 2552, 
  <http://www.watpthai.com/> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัสันตินิวาส, “ประวติัวดัสันตินิวาส”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watsantinivas.org/> (20 July 2009) 
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เวบ็มาสเตอร์วดัพุทธวหิารฯ, “ประวติัวดัพุทธวหิารคิงศบ์รอมล่ี”, 20 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watthaiuk.com/th/main/index.html> (20 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์พระปิยโรจน์, “ธรรมะพระปิยโรจน์”, 21 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.phrapiyaroj.com/> (21 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์กรมการศาสนา, “ประวติักรมการศาสนา”, 21 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.dra.go.th/> (21 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์ ศตภ, “ประวติัศูนยค์วบคุมพระภิกษุสามเณรไปต่างประเทศ”, 21 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.sortorpor.org/index.as> (21 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์ศูนยพ์ิทกัษฯ์, “ศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย”, 21 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.newweb.bpct.org/> (21 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์ มจร, “ประวติัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั”, 21 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.mcu.ac.th/site/> (21 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัโพธ์ิฯ, “ประวติัวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watpho.com/th/home/index.php> (22 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัราชาธิวาส, “ประวติัวดัราชาธิวาส”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <http://watraja.org/index.php?option=com> (22 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัมหาธาตุฯ, “ประวติัวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤด์ิ”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watmahathatu.org/> (22 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัสัมพนัธวงศาราม, “ประวติัวดัสัมพนัธวงศาราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <http://watsamphan.com> (22 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัประยรุฯ, “ประวติัวดัประยรุวงศาวาส”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <www.watprayoon.org> (22 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์วดับุปผาราม, “ประวติัวดับุปผาราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <www.watbuppha.com/index.php> (22 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัสุทศัน์ฯ, “ประวติัวดัสุทศัน์เทพวราราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
  <www.watbuppha.com/index.php> (22 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัพระรามเกา้ฯ, “ประวติัวดัพระรามเกา้กาญจนาภิเษก”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.rama9temple.org/> (22 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์วดัไตรมิตรฯ, “ประวติัวดัไตรมิตรวศิยาราม”, 22 กรกฎาคม 2552, 
 <http://wattraimitr.com/wattraimitr2550.html> (22 July 2009) 
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เวบ็มาสเตอร์วดับวรนิเวศวหิาร, “ประวติัวดับวรนิเวศวหิาร”, 23 กรกฎาคม 2552,  
 <http://www.watbowon.com/> (23 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัดอยสุเทพ, “ประวติัวดัดอยสุเทพวรวหิาร”, 23 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.doisuthep.com/> (23 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัป่านํ้าโจน, “ประวติัวดัป่านํ้าโจน”, 23 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.watpanamjone.org/> (23 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัพระธรรมกาย, “ประวติัวดัพระธรรมกาย”, 23 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.dhammakaya.or.th/> (23 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์วดัพระธาตุพนม, “ประวติัวดัพระธาตุพนม”, 23 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.thatphanom.com/pe_002.php> (23 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัป่าบา้นตาด, “ประวติัวดัป่าบา้นตาด”, 23 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.luangta.com/resume/wat_history.php> (23 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัโสธรวราราม, “ประวติัวดัโสธรวราราม”, 23 กรกฎาคม 2552, 
 < http://www.sotorn.net/ (23/07/09)> (23 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์พุทธทาส, “ประวติัสวนโมกขพลารามและพุทธทาส”, 25 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.buddhadasa.org/html> (25 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์เปรียญธรรมสมาคม, “ความเป็นมาของเปรียญธรรมสมาคม”, 25 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.pada.or.th/> (25 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์ยวุพุทธฯ, “ประวติัยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย”, 25 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.ybat.org/> (25 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัเขาสุกิม, “ประวติัวดัเขาสุกิม”, 26 กรกฎาคม 2552, 
 <http://www.khaosukim.org/htmlpage/history_khaosukim.html> (26 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัราษฎร์บูรณะ, “ประวติัวดัราษฎร์บูรณะ”, 26 กรกฎาคม 2552, 
 < http://www.watchanghai.com/Content/> (26 July 2009) 
เวบ็มาสเตอร์วดัศรีทวี, “ประวดัศรีทว”ี, 26 กรกราคม 2552, 
 <www.watsitawee.com> (26 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์วดัไทยพุทธคยา, “ประวติัวดัไทยพุทธคยา”, 27 กรกฎาคม 2552, 
 <www.watthaibuddhagaya.com> (27 July 2009)  
เวบ็มาสเตอร์วดัยานนาวา, “สถานีโทรทศัน์โลกพระพุทธศาสนา”, 30 กรกฏาคม 2552, 
 <www.watyan.tv/resume> (30 July 2009) 
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 4) วทิยานิพนธ์ 
พระวนัชยั ธนวโํส (กณัหะกาญจนะ). “ลกัษณะทางจิตสังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนในโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2548. 

บุญเรือง เนียมหอม. “การพฒันาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดบัอุดมศึกษา ”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2540. 

ปนัดดา นพพนาวนั. “การศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะของสถาบันสงฆ์”. 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533.    

ภทัรียา ละอองแกว้. “การสาํรวจสภาพปัจจุบนัและวิสัยทศัน์การจดัการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร
หลงัปี 2000”. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต.  บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2544.    

มนทกานต์ิ ตปนียางกูร. “พฒันาการของส่ือประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต”. วิทยานิพนธ์ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545.    

สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ. “การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวตัน์”. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539.    

อารียพ์ร อจัฉรารัตนโสภณ. “การใช้และความตอ้งการสารนิเทศของอาจารย์และนักศึกษาของ
สถาบันพระคริสต์ธรรม”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544. 

 

 5) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์. รองผูอ้าํนวยการสํานักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet). 29 พฤศจิกายน 2552. 
สัมภาษณ์ พระเทพดิลก. ประธานศูนยพ์ิทกัษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย. เลขาธิการศูนย์

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย. 3 มกราคม 2553. 
สัมภาษณ์ พระมหาฉตัรชยั สุฉตฺตชโย. อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั เวบ็มาสเตอร์เวบ็ไซตว์ดับวรนิเวศวหิาร. 5 มกราคม 2553. 
สัมภาษณ์ พระครูโสภณศาสนกิจ. หัวหน้าศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั. 8 กุมภาพนัธ์ 2553. 
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2. ภาษาองักฤษ 
 1) Books 
David K. Berlo. The process of Communication. New York : Holt Rinehart and Winston, 1960.  
Deepak Chopra. The Essential Ageless Body. Timeless Mind : The Quantum Alternative to 

Growing Old. Random House : United Kingdom, 1993.   
J. Loft Land. Analysis Social Setting. Belmont : Wadworth Publishing,1971. 
Kennichi Ohmae. The next global Stage : Challenges and Opportunities in our Borderless World. 

London : Penguin Books, 2005. 
Thomas L. Friedman. The World is Flat. London : Penguin Books, 2006. 
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ข้อค าถามในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 

 

ข้อค าถามในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม  
เร่ือง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ของคณสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” 
 
ตอนที่ 1 ค าถามในการสัมภาษณ์   

 
   1.ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในปัจจุบนั 
  2.ท่านมีเหตุผลและแรงบนัดาลใจอยา่งไรในการเลือกเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ต 
  3.มีสาเหตุหรือปัจจยัอะไรบา้งท่ีท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเป็นท่ีน่าสนใจในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
  4.ท่านคิดวา่ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางเวบ็ไซต ์มีรูปแบบและกระบวนการอยา่งไร 
น าเสนอสาระและเน้ือหาประเภทใดมากท่ีสุด (เช่นประวติัพระพุทธศาสนา ประวติัองคก์ร หลกัธรรม 
กิจกรรมข่าวสารขององคก์ร)  
  5.ท่านคิดวา่การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีมีประสิทธิผลอยา่งไรบา้ง 
  6.ท่านคิดวา่การใชเ้วบ็ไซตใ์นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆไ์ทยไดป้ระโยชน์
อะไรบา้ง   
  7.ท่านคิดวา่ปฎิกิริยาของผูรั้บสารเป็นอยา่งไร 
  8.ท่านคิดวา่ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทย 
   (องคก์ร  พระพุทธศาสนา สังคม) มีอยา่งไร 
   9.ภายหลงัเม่ือเปิดเวบ็ไซตแ์ลว้มีผลตามมาต่อองคก์ร คณะสงฆ ์ และพระพุทธศาสนา อยา่งไร
บา้ง 
   10.ท่านคิดวา่เน้ือหาส่วนไหนท่ีคนสนใจมากท่ีสุด 
  11.หลงัจากเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตแลว้  ผูรั้บสารมีความเขา้ใจพระพุทธศาสนา
มากนอ้ยแค่ไหน มีการศึกษาและมีการน าหลกัธรรมไปปฏิบติัมากข้ึนหรือไม่ 
  12.ท่านคิดวา่คณะสงฆไ์ทยควรมีนโยบายในการส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ตอยา่งไร 
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  13.ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั ท่านคิดวา่มี
ยทุธวธีิใดบา้ง 
  14.ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ(อินเทอร์เน็ต)ของคณะสงฆไ์ทยในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในปัจจุบนัท่านคิดวา่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง 
  15.เม่ือประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆแลว้ ท่านมีแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งไรบา้ง 
 16.ท่านมีแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาเวบ็ไชตเ์พื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในอนาคตใหมี้
ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไรบา้ง 
  17. ความคิดเห็นอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

ตอนที่ 2 
ค าถามในการสนทนากลุ่ม 

********* 
 
  1. ท่านมีความคิดเห็นในการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
อยา่งไร 
  2.รูปแบบและกระบวนการในการน าเสนอเน้ือหาของเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ในปัจจุบนัเป็นท่ีน่าสนใจละเหมาะสมควรเป็นไปในลกัษณะใดบา้ง 
  3.ประสิทธิผลของการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นอยา่งไร   
  4.จากการดูเวบ็ไซตข์องคณะสงฆไ์ทยแลว้  ท่านไดรั้บประโยชน์อยา่งใดบา้ง 
  5.หลงัจากศึกษาพระพุทธศาสนาจากอินเทอร์เน็ตแลว้ ท่านมีความรู้ความเขา้ใจพระพุทธศาสนา
มากนอ้ยแค่ไหน มีการศึกษาหรือมีการน าหลกัธรรมมาการปฏิบติัมากข้ึนหรือไม่อยา่งไร 
  6.การใชอิ้นเทอร์เน็ตของคณะสงฆไ์ทยมีผลกระทบ(ขอ้เสีย)อะไรบา้ง  
  7.การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคณะสงฆไ์ทยในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในปัจจุบนั 
ท่านคิดวา่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง 
  8.คณะสงฆไ์ทยควรมีนโยบายในการส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตอยา่งไร  
  9.ยทุธวธีิและแนวทางในการพฒันาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นท่ีนิยมและ
แพร่หลายควรท าอยา่งไร 
  10. ความคิดเห็นอ่ืนๆ (ถา้มี) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบในการสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
 

 
พระครูปลดัสัมพพิฒันวริิยาจารย์ รักษาการคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, 

29 พฤศจิกายน 2552   

 

 
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์,รองผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

(Uninet), 29 พฤศจิกายน 2552. 
 
 



บรรยาการการสัมมนา 
 

 
 
 
 

 
 

การหาข้อมูล 
 
 
 
 



บรรยากาศการสนทนากลุ่ม 
 

 

 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม กลุ่มที ่1 

 

 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม กลุ่มที ่2 

 



 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม กลุ่มที ่3 

 

 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม กลุ่มที ่4 

 
 



ประวตัผู้ิวจิยั 

ช่ือ – นามสกุล  :  พระมหาบุญไทย  ปุญฺ มโน (ดว้งวงศ)์ 
วนั เดือน ปีเกดิ  :  วนัท่ี  3 ธนัวาคม 2502 
ชาติภูมิ   :  48 หมู่ 3 บา้นสร้างเส่ียน ต าบลหนองบวัใต ้ 
       อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 
อุปสมบท   :  7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2524  ณ วดับุญญานุสรณ์  
       อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
สังกดัปัจจุบัน  :  วดัมชัฌนัติการาม เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา 
           พ.ศ. 2513  : ชั้นประถมศึกษา (ป. 4) โรงเรียนบา้นสร้างเส่ียน ต าบลหนองบวัใต ้ 
       อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 
            พ.ศ. 2519  : ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเบญจมิตรวทิยา อ าเภอศรีบุญเรือง   
      จงัหวดัหนองบวัล าภู 
   พ.ศ. 2522  : ชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ (แผนกพณิชยการ)  
        โรงเรียนภูมิสิทธ์ิพณิชยการ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2527  : นกัธรรมชั้นเอก (น.ธ. เอก) ส านกัเรียนวดัโพธิสมภรณ์ จงัหวดัอุดรธานี 
 พ.ศ. 2534  : ศาสนศาสตรบณัฑิต (ศน.บ.) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2540  : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  พ.ศ. 2550  : เปรียญธรรม 7 ประโยค (ป.ธ. 7) ส านกัเรียนวดับวรนิเวศวหิาร 

ประสบการณ์   
 พ.ศ. 2530 - :  เป็นครูสอนพระปริยติัธรรม  วดัโพธิสมภรณ์ จงัหวดัอุดรธานี  
 พ.ศ. 2534 - :  เป็นพระปริยติันิเทศน์  ประจ าจงัหวดัอุดรธานี  
 พ.ศ. 2536  : เป็นอาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
        วทิยาเขตลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2537  :  เป็นหวัหนา้ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 พ.ศ. 2540  :  เป็นผูอ้  านวยการวทิยาลยัศาสนศาสตร์ลา้นนา  
         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2541  :  เป็นรองอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
         วทิยาเขตลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
  พ.ศ. 2546  :  เป็นประธานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่นท่ี 9 
  พ.ศ. 2546  :  เป็นอาจารยป์ระจ าส านกังานอธิการบดี  
         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2548  :  เป็นครูใหญ่ส านกัศาสนศึกษาวดัมชัฌนัติการาม กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2550  :  เป็นหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ ส านกัฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ)
 พ.ศ. 2551  :  เป็นหวัหนา้กองกลาง ส านกังานอธิการบดี  
         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 
      :  เป็นรักษาการผูอ้  านวยการมหาปชาบดีเถรีวทิยาลยัในสังฆราชูปถมัภ์ 
         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั จงัหวดันครราชสีมา  
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